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 วารสาร JC Journal ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
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ผลงานบทความจากการคนควาอสิระของนักศกึษาปรญิญาโทของคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) ผลงานเรียบรอยแลว สําหรับวารสาร JC Journal ฉบับนี้ 
ถือเปนชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเปนการประกันคุณภาพทางการศึกษาอยางหนึ่ง
ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 บทความจากการคนควาอิสระที่นําเสนอในวารสารฉบับน้ี เปนบทความ
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ของสถานโีทรทศัน การผลติรายการ การถายทอดสด การบรรยายกฬีามวยไทย ฯลฯ 
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วิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 
 วารสาร JC Journal ปที ่7 ฉบบัที ่3 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2558) ไดพจิารณา
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ตพีมิพ คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน จะเผยแพรเปนวารสารอเิล็กทรอนกิส 
JC e-Journal ซึ่งสามารถสืบคนไดอีกหนึ่งชองทาง 
 บณัฑิตศกึษา คณะวารสารศาสตรฯ มนีโยบายเปดรบัการนาํเสนอบทความ
จากวิทยานิพนธของนักศึกษาตางสถาบันที่มีความประสงคจะเผยแพรผลงาน
ตอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) มุงที่จะเปนเวทีของการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการทางดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนอยางกวางขวาง 
เพื่อพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร JC Journal ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงการตีพิมพ
เปน 2 ฉบบัตอป เพ่ือรองรบัการตพีมิพเฉพาะในสวนทีเ่ปนบทความจากวิทยานพินธ
เทานั้น หากทานใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โครงการบัณฑิต
ศกึษา คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจนัทร

 (รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร)

 ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท

 บรรณาธิการ





กำรตระหนักรู้ในตรำสินค้ำและกำรสื่อสำร
กำรตลำดที่มีผลตอควำมตั้งใจ

ในกำรเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปดบัญชีลงทุน
ในหุ้นของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร
Brand Awareness and Marketing 

(Communication Affecting Intention to 
Choose a Securities Company for a Stock 
Investing among People Living in Bangkok)

* สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุญพัฒน เกษตรสิน* และ ผศ. ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
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 การศกึษาในครัง้นีม้นีีม้วีตัถปุระสงค์ในการศกึษา 2 ข้อ คอื เพือ่ศกึษาความ

สมัพนัธ์ระหว่างการตระหนกัรูใ้นตราสนิค้ากบัความตัง้ใจในการเลอืกบรษิทัหลกัทรพัย์

เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลและ

ข่าวสารจากการสื่อสารการตลาดกับความตั้งใจในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิด

บัญชีลงทุนในหุ้น โดยมีรูปแบบการศึกษาในเชิงส�ารวจ (Survey Study) ในลักษณะ

ของการศึกษาแบบตัดช่วงเวลา (A Cross-Sectional Study) ใช้แบบสอบถาม 

เป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ศึกษากลุ่มเปาหมายทั้งหมด 400 คน 

ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลคือเดือนมิถุนายน 2558 โดยลักษณะประชากร

ที่ศึกษา คือ ประชาชนผู้ที่ก�าลังพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์เพื่อความตั้งใจในการเลือก

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้นอายุ 20 ปี ขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพ-

มหานคร ผลการศึกษาพบว่าการตระหนักรู้ในตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ

ในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น ทั้งน้ีความสัมพันธ์ดังกล่าว

อยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารจากการสื่อสารการตลาดมี

ความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น

ทั้งนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต�่า

คําสําคัญ: การตระหนักรู้ในตราสินค้า, การส่ือสารการตลาด, ความตั้งใจในการ

เลือกซื้อ

บทคัดยอ
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
ในปัจจบุนัการแข่งขนัของบรษิทัหลกัทรพัย์นัน้เพิม่มากขึน้ เนือ่งจากนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็น 

แบบเสรี และจ�านวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เพ่ิมมากขึ้น ท�าให้ส่วนแบ่งการตลาดแต่ละ

บริษัทหลักทรัพย์ในปัจจุบันไม่มีความแตกต่างกันมากนัก บริษัทหลักทรัพย์จึงจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องมกีารสร้างการตระหนักรูใ้นตราสนิค้าซึง่ถอืว่าเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัในการท�าให้

ประชาชนมคีวามรู้จกัในตราสนิค้าของบรษิทัหลกัทรพัย์ และรบัรูต้ราสนิค้าด้วยวธิกีาร

ต่างๆ เพ่ือที่จะท�าให้ประชาชนเกิดความตั้งใจในการเลือกเปิดบัญชีลงทุนในหุ้นกับ

บริษัทหลักทรัพย์ของตนเอง ในขณะเดียวกันปัจจัยเร่ืองของการสื่อสารการตลาด  

ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาผ่านสื่อเก่า (Traditional Media), การโฆษณาผ่านสื่อใหม่ 

(New Media), การประชาสัมพันธ์ (Public Relations), การส่งเสริมการขาย  

(Sales Promotion), การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และ การตลาด

ทางตรง (Direct Marketing) ท่ีถอืว่ามคีวามจ�าเป็นอย่างมากส�าหรบับรษิทัหลักทรพัย์

ในการที่จะสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเกิดความตั้งใจในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์ของ

ตนเองเพื่อมาเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น ดังนั้นด้วยหัวข้อนี้ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าจะมีประโยชน์

ทั้งในวงการธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ และวงการทางวิชาการที่จะน�ารูปแบบการ

ศึกษาตัวแปรต่างๆ ในครั้งนี้ไปพัฒนาในการศึกษาธุรกิจอื่นๆ ต่อไปได้

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

 1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการตระหนกัรูใ้นตราสนิค้ากบัความตัง้ใจ

ในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารจากการ

สือ่สารการตลาดกบัความตัง้ใจในการเลอืกบรษิทัหลักทรพัย์เพือ่เปิดบญัชลีงทนุในหุน้
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วิธีกำรศึกษำ

 รูปแบบการศึกษา คือ ใช้การศึกษาเชิงปริมาณซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ 

(Survey Study) ในลักษณะของการศึกษาแบบตัดช่วงเวลา (A Cross-Sectional 

Study) ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยให ้

กลุม่ตัวอย่างตัดสนิใจตอบโดยตนเอง โดยลกัษณะของประชากรทีศึ่กษา คอื ประชาชน

ผู้ที่ก�าลังพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์เพื่อความตั้งใจในการเลือกเปิดบัญชีเพื่อลงทุนใน

หุน้ อาย ุ20 ปีขึน้ไป ซึง่เกบ็กลุม่ตัวอย่างทัง้หมดจ�านวน 400 คน ส�าหรบัการวเิคราะห์

ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน ตั้งไว้ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05  

โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) เพื่อด�าเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ให้

ข้อมูลเชิงปริมาณท้ัง 2 ตัวคือการตระหนักรู้ในตราสินค้ากับความตั้งใจในการเลือก

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น และการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารจากการ

สือ่สารการตลาดกบัความตัง้ใจในการเลอืกบรษิทัหลักทรพัย์เพือ่เปิดบญัชลีงทนุในหุน้

การตระหนักรู้ในตราสินค้า

ความต้ังใจในการเลือก

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชี

ลงทุนในหุ้น

การสื่อสารการตลาด

- การโฆษณาผ่านสื่อเก่า

- การโฆษณาผ่านสื่อใหม่

- การประชาสัมพันธ์

- การขายโดยพนักงานขาย

- การส่งเสริมการขาย

- การตลาดทางตรง

กรอบแนวคิด

H1

H0
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ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล

 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษา พบว่า 

ข้อมูลด้านเพศนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 51.3 เป็นเพศหญิง ส่วนอายุ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 อายุ 20-30 ปี ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000-30,000 บาท 

ส่วนอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 56.2 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท

เอกชนหรือรับจ้าง ในขณะท่ีระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 

64.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 ข้อมูลระดับการตระหนักรู้ในตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษา  

พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักรู้ในตราสินค้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ก�าลัง

พิจารณาในระดับมาก (M = 3.52, SD = 0.687) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักรู้ 

ในตราสนิค้าประเดน็ “ตราสนิค้าบรษิทัหลกัทรพัย์ทีก่�าลงัพจิารณามคีวามน่าเชือ่ถอื” 

อยู ่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดในกลุ่มของข้อมูลด้านการ 

ตระหนักรู้ในตราสินค้า

 ข้อมูลระดับการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารจากการสื่อสารการตลาดของกลุ่ม

ตวัอย่างทีไ่ด้ท�าการศกึษา พบว่าโดยรวมกลุม่ตวัอย่างมกีารรบัรูข้้อมลูและข่าวสารจาก

การสื่อสารการตลาดในระดับปานกลาง (M = 3.14, SD = 0.649) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง

มกีารรบัรูข้้อมลูและข่าวสารจากการสือ่สารการตลาดในประเดน็ “การรบัรูข้้อมลูและ

ข่าวสารจากการค้นหาค�าส�าคัญผ่าน www.google.com”, “การรับรู้ข้อมูลและ

ข่าวสารจากการโฆษณาผ่าน www.facebook.com”, “การรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร

จากการประชาสัมพันธ์” และ “การรับรู้ข้อมูลและข่าวสารจากการโฆษณาด้วย

แบนเนอร์ทางเว็บไซต์” อยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่กล่าวมาทั้ง 4 ข้อนั้นมีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุดในกลุ่มของข้อมูลด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารจากการส่ือสารการตลาด 

เรียงล�าดับกันไป โดยพบว่าหากแยกเป็นเครื่องมือทางการส่ือสารการตลาดจะพบ

ว่าการโฆษณาผ่านสื่อใหม่ และการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเครื่องมือที่กลุ่มตัวอย่าง 

มีการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารมากกว่าเครื่องมืออื่นๆ

 ข้อมลูระดบัความตัง้ใจในการเปิดบญัชลีงทนุในหุ้นของกลุ่มตวัอย่างทีท่�าการ

ศกึษา พบว่า โดยรวมกลุม่ตวัอย่างมคีวามตัง้ใจในการเปิดบญัชหีุน้กับบรษิทัหลกัทรพัย์
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ที่ก�าลังพิจารณาในระดับมาก (M = 3.82, SD = 0.7077) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความ

ตัง้ใจในการเปิดบญัชหีุน้กบับรษิทัหลกัทรพัย์ทีก่�าลงัพจิารณาในประเดน็ “การคาดว่า

จะเปิดบัญชีหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ท่ีก�าลังพิจารณาในอนาคต” อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดในกลุ่มของข้อมูลด้านความตั้งใจในการเปิดบัญชี

ลงทุนในหุ้น

 การศึกษานี้ทดสอบทั้งหมด 2 สมมติฐาน ประกอบไปด้วย สมมติฐานที่ 1 

คือ การตระหนักรู ้ในตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลือกบริษัท 

หลกัทรพัย์เพือ่เปิดบญัชลีงทนุในหุน้ และสมมติฐานที ่2 คือ การรบัรูข้้อมลูและข่าวสาร

จากการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์

เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น

 สมมติฐานการศึกษาท่ี 1  ได้รับการยอมรับ กล่าวคือ การตระหนักรู้ใน

ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชี

ลงทุนในหุ้นหมายความว่า ผู้ที่มีการตระหนักรู้ในตราสินค้าสูงจะมีความตั้งใจในการ

เลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้นสูง ส่วนผู้ที่มีการตระหนักรู้ในตรา 

สินค้าต�่าจะมีความตั้งใจในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพ่ือบัญชีลงทุนในหุ้นต�่า ทั้งนี้

ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.485, p < 0.05) สอดคล้องกับ

แนวคิดในเรื่องการตระหนักรู้ในตราสินค้าที่มีความโดดเด่น (Kapferer, 1992) และ

แนวคิดการตระหนักรู้ในตราสินค้า (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2549) และสอดคล้องกับ 

งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคในด้านการตระหนักรู้ (Brand Awareness) ของ

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมพรีเมี่ยมของผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีม

พรีเมี่ยมของผู้บริโภค (ธนะ สงวนโชควณิชย์, 2554) และงานวิจัยเรื่องการตระหนักรู้

ในตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชี

ลงทุนในหุ้นนั้นสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand 

Awareness) ของสินค้าเสื้อผ้า Zara (สุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ์, 2550)

 สมมติฐานการศึกษาที่ 2  ได้รับการยอมรับ กล่าวคือ การรับรู้ข้อมูลและ

ข่าวสารจากการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลือกบริษัท 

หลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น หมายความว่า ผู้ที่มีการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร

จากการสือ่สารการตลาดสงูจะมีความตัง้ใจในการเลอืกบรษิทัหลักทรพัย์เพือ่เปิดบญัชี

ลงทุนในหุ้นสูง ส่วนผู้ท่ีมีการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารจากการส่ือสารการตลาดต�่าจะมี
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ความตัง้ใจในการเลอืกบรษิทัหลกัทรพัย์เพือ่เปิดบญัชลีงทนุในหุน้ต�า่ ทัง้นีข้นาดความ

สัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต�่า (r = 0.260, p < 0.05) สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง 

การสื่อสารการตลาด (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2551) และแนวคิดขั้นก่อนการตัดสินใจในการ

เลือกซื้อ (Hoffmann & Bateson, 2002) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 

ปัจจยัการสือ่สารการตลาดกับการตัดสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัภัยของประชากรในเขต

กรงุเทพมหานคร กรณศีกึษาประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ (วไิลรตัน์ ตวิะวงศ์, 2551) 

และงานวิจัยเรื่องปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 

ของผู้ถือบัตรธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (ขวัญสุมน เมตตาวิวัฒน์, 2550) และ

งานวจิยัเรือ่งการสือ่สารทางการเมอืง การเปิดรบัการส่ือสารการตลาด ปัจจยัทีม่คีวาม

สัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้า ASTV และความภักดีที่มีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร (สิตานนท์ ประทีป ณ ถลาง, 2554)

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปว่า ทั้ง 2 สมมติฐานได้รับการยอมรับ โดยพบว่า 

การตระหนักรู ้ในตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดมีความส�าคัญที่ทางบริษัท 

หลักทรัพย์ไม่สามารถปฏิเสธได้ ซึ่ง 2 สิ่งนี้นั้นจะน�ามาสู่ความตั้งใจในการเลือกบริษัท

หลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น โดยการตระหนักรู้ในตราสินค้าที่น�ามาสู่ความ

ตัง้ใจในการเลอืกบรษิทัหลกัทรพัย์เพือ่เปิดบัญชลีงทุนในหุน้นัน้ไปสอดคล้องกับแนวคดิ

เรื่องการตระหนักรู้ในตราสินค้าที่มีความโดดเด่น คือ ตราสินค้า 2-3 ล�าดับแรกที่อยู่

ในความคิดของผู้บริโภค (Kapferer, 1992) ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์ไหนที่สามารถน�า

ตราสินค้าของบริษัทตนเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มของตราสินค้าท่ีมีความโดดเด่น โอกาสที่

จะท�าให้บรษิทัจะเป็นผูถู้กเลอืกจากนกัลงทนุกจ็ะมสีงูขึน้ไปด้วย นอกจากน้ีในส่วนของ

การรบัรูข้้อมลูและข่าวสารจากการสือ่สารการตลาดนัน้ พบว่า การโฆษณาผ่านสือ่ใหม่ 

และการประชาสมัพนัธ์นัน้เป็นเครือ่งมอืทีก่ลุม่ตวัอย่างรบัรูข้้อมลูและข่าวสารมากกว่า

เครื่องมืออื่นๆ ซึ่งพิจารณาได้ว่าหากฝ่ายสื่อสารการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์จะท�า

แผนกิจกรรมการสื่อสารการตลาดอาจจะให้ความส�าคัญกับทั้งสองเครื่องมือนี้ เพื่อ

ท�าให้นักลงทุนเกิดความตั้งใจในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์ของตนเองเพื่อเปิดบัญชี

ลงทุนในหุ้นได้
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 จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ คือ

 1. การค�านวณกลุม่ตวัอย่างการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้

หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง (Non-Probability Sampling) จึงท�าให้ 

ผลการศึกษาท่ีได้ไม่สามารถแทนประชากรท้ังหมดนั่นคือผู้ท่ีก�าลังพิจารณาเลือก 

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้นในเขตกรุงเทพมหานครได้ ดังนั้นในการ

ศกึษาในครัง้ต่อไปวธิกีารสุม่ตวัอย่างควรใช้การสุม่ตวัอย่างโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น

ในการสุ่มตัวอย่าง (Probability Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถน�าไป

แทนประชากรทั้งหมดได้

 2. การศึกษาในครั้งต่อไปควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เข้ามาช่วยในการแสวงหาข้อมลูในเชงิลกึต่อไป ทัง้การวจิยัสมัภาษณ์แบบ

กลุ่มเฉพาะ (Focus Group) และการวิจัยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) เพื่อน�ามาซึ่งข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น หรือการท�าการวิจัยในลักษณะของ

การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการ

วิจัยเชิงคุณภาพ

 3. การวิจัยครั้งต่อไปอาจจะหาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่พิจารณาแล้วมีความ

สัมพันธ์กับความตั้งใจเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น
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 การศกึษาเรือ่ง “การบรหิารสถานโีทรทศัน์ดจิทิลั กรณศึีกษา สถานโีทรทศัน์ 

พีพีทีวี” ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก นายทุนเจ้าของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายต่างๆ รวมถึงการค้นคว้า

ข้อมูลจากเอกสาร เพื่อน�ามาวิเคราะห์การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ภาย

ใต้แรงกดดันจากท้ังภายใน และภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์ 

และการบรหิารงานของสถานโีทรทศัน์ พพีทีวี ีเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนักบั

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลอื่นๆ 

จากการศึกษา พบว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกองค์กรนั้น

ส่งผลกระทบต่อการวางยุทธศาสตร์การบริหารของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี โดยปัจจัย

ที่เป็นจุดแข็งคือ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากได้ลงทุนซื้อเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ทั้งหมด จึงท�าให้เกิดความได้เปรียบสถานีอื่นในด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี 

ส่วนในด้านความสามารถทางวชิาชีพของบคุลากร และการบรหิารของสถานเีป็นปัจจยั

ที่เป็นจุดอ่อน เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ต้องมีการจ้างบุคลากรใหม่ทั้งหมด 

จงึต้องท�าการรวมบคุลากรเหล่านีใ้ห้มาเป็นบคุลากรของ พพีทีวี ีโดยการอบรม ประชมุ 

และพดูคยุ เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างกนั ประกอบกับแรงกดดนัจากคูแ่ข่งขนัทีเ่พิม่

มากข้ึนจึงก่อให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ ส่งผลให้การ

บริหารของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เกิดการติดขัด นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี 

ยงัได้รับแรงกดดันจากปัจจยัภายนอกองค์กร ทัง้แรงกดดนัทางสังคมและการเมอืง และ

แรงกดดนัทางเศรษฐกจิ โดยกสทช. ได้เข้ามามบีทบาทในการก�าหนดกฎระเบยีบต่างๆ 

แก่สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารในด้านต้นทุน และการบริหาร

รายการ เนือ่งจากกฎระเบยีบต่างๆ ยงัไม่มคีวามแน่นอน อกีทัง้ยงัได้รบัแรงกดดนัทาง

ด้านเศรษฐกิจ จากคู่แข่ง ผู้โฆษณา และเจ้าของ รวมไปถึงยังต้องค�านึงถึงผู้รับส่ือ 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของการบริหารสถานีโทรทัศน์

จากปัจจยัข้างต้นทางสถานโีทรทศัน์ พพีทีวี ีจงึได้วางยทุธศาสตร์การบริหาร 

โดยการสร้างต�าแหน่งทางการตลาดให้เป็นสถานี พรีเมี่ยม แมส ตามนโยบายของ

เจ้าของ รวมถึงการบริหารเน้ือหา และผังรายการให้มีคุณภาพ ได้รับความนิยมเพื่อ

บทคัดย่อ
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ตอบสนองความต้องการของผูร้บัสือ่ ผูโ้ฆษณา และเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั 

โดยได้มีการฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถท�างานในลักษณะ มัลติสกิล (Multi Skills) 

เพื่อเป็นการลดจุดด้อยขององค์กร และเสริมจุดแข็งด้วยการน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เข้ามาสนับสนุนการผลิตและการออกอากาศรายการมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจ 

อยู่ในตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง จึงต้องมีการวางแผนทางการตลาดและการบริหาร

ทางการเงินที่ดีเพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีตัวเสริม 

จากธุรกิจพันธมิตรที่มีเจ้าของเงินทุนรายเดียวกันที่สามารถเป็นช่องทางในการเข้าถึง 

กลุม่ผูร้บัสือ่และสนบัสนนุกจิการต่างๆ เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่บรษิทัพนัธมติร

ทางธุรกิจ

จากยุทธศาสตร์ท่ีกล่าวไปข้างต้น ได้น�าไปสู่การวางแผนบริหารสถานี

โทรทัศน์ พีพีทีวี ทั้งการบริหารรายการ และการบริหารธุรกิจ โดยในการบริหารได้มี

การวางแผนการออกอากาศรายการ การจัดรายการ และการวางแผนการผลติรายการ

ตามยุทธศาสตร์ โดยการผลิตรายการที่มีคุณภาพ มีเน้ือหาที่มีสาระ เป็นประโยชน ์

ต่อสงัคม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชม ประกอบกบัการประชาสัมพนัธ์

ช่องอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงผู้รับสาร รวมทั้งการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงโดยการซื้อ

ช่องสัญญาณจาก พีเอสไอ และ กล่องอื่นๆ รวมทั้ง แอพลิเคชั่น ส�าหรับรับชมรายการ

ของช่อง พพีทีวีี ร่วมกบัการน�าธรุกจิพนัธมติรเข้ามาเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์การบรหิาร

สถาน ีซึง่สิง่เหล่านีไ้ด้น�าไปสูค่วามนยิมในรายการ และความนยิมในช่องทีเ่พิม่มากขึน้ 

ซึ่งท�าให้ผู้โฆษณาเข้ามาซ้ือช่วงเวลาโฆษณามากขึ้น แต่ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี  

ยังจะต้องพัฒนาเนื้อหารายการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้รับสื่อมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากยังไม่มีรายการเด่นที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้มาก ซึ่งนี่เป็นจุดอ่อนที่ส�าคัญของ

สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ที่จะต้องมีการแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาด

ธุรกิจทีวีดิจิทัลได้ในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	 การบริหารสถานีโทรทัศน์,	 โทรทัศน์ดิจิทัล,	 เทคโนโลยี,	 ปัจจัยกระทบ 

ต่อการแข่งขันทางการตลาด
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งการสื่อสารผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ความนิยมในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ยังคง 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และท่ีส�าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงระบบการแพร่สัญญาณ

โทรทัศน์จากเดิมท่ีเป็นระบบแอนะล็อก มาเป็นระบบดิจิทัล ในปี พ.ศ. 2557  

ซึ่งนี่เองถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย เนื่องจาก

เป็นจุดเริ่มต้นของระบบ “ใบอนุญาต” ภายใต้คลื่นความถี่ใหม่จากที่ถูกผูกขาด 

โดยระบบทีวีของรัฐ หรือ สัมปทานของรัฐ มานานหลายสิบปี ซึ่งการเปลี่ยนผ่าน 

มาสู่ระบบทีวีดิจิทัลนี้ เป็นโอกาสให้กลุ่มทุนหน้าใหม่เข้ามาด�าเนินธุรกิจโทรทัศน์

แบบ “ฟรีทีวี” (Free-to-Air) มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการผูกขาดภายใน

ธุรกิจโทรทัศน์ เนื่องจากการเข้ามาของกลุ่มทุนใหม่จะท�าให้ผู้บริโภคมีทางเลือก 

มากขึ้น จึงท�าให้อ�านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่มทุนเก่าลดลง

 สภาพตลาดของธุรกิจโทรทัศน์ในระบบเดิม คือ ระบบแอนะล็อก มีสภาพ

การแข่งขันแบบกึ่งผูกขาดโดยรัฐมายาวนานหลายสิบปี โดยมีฟรีทีวีทั้งหมดเพียง  

6 ช่องสัญญาณเท่าน้ันซ่ึงได้แก่ ช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS การแพร่สัญญาณ

โทรทัศน์แบบฟรีทีวี ในระบบแอนะล็อกมีเอกชนเข้าด�าเนินกิจการเพียงสองช่อง

เท่านั้น คือ ช่อง 3 และ ช่อง 7 ซึ่งเป็นกลุ่มทุนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากภาวะกึ่ง

ผูกขาดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับหน่วยงานผู้ให้

สัมปทาน และพยายามกีดกันคู ่แข่งรายอื่นๆ โดยใช้กลไกเรื่องสัมปทานเป็น 

เครื่องมือ และในเมื่อทีวีระบบแอนะล็อกจ�าเป็นต้องใช้ช่วงคล่ืนที่กว้างมากในการ

แพร่สัญญาณ ในทางเทคนิคจึงมีจ�านวนสถานีได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับความถี่ 

ที่ประเทศไทยมีใช้งานส�าหรับกิจการโทรทัศน์ (Siam Intelligence, 2555,  

“บทวิเคราะห์ Digital TV การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมทีวี”, ย่อหน้าที่ 8)  

อีกทั้งการใช้งบประมาณการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ยังสูงเป็นอันดับ 1 ในประเภท

สื่อทั้งหมด จึงท�าให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่นายทุนให้ความสนใจ

 โดยการใช้งบประมาณการโฆษณาผ่านส่ือในปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 

จากการรายงานของบรษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จ�ากัด พบว่าส่ือโทรทัศน์ได้รับ 
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งบประมาณการโฆษณามากท่ีสุดในกลุ่มของสื่อดั้งเดิมคือ 70,800 ล้านบาท จึงอาจ

กล่าวได้ว่าเม็ดเงินเชิงพาณิชย์จ�านวนมหาศาลได้ไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์  

และผู้ที่ได้รับความมั่งคั่งย่อมเป็นหน่วยงานต่างๆ ที่มีอ�านาจควบคุมสถานีโทรทัศน์

ของไทยทั้ง 5 ช่องนั่นเอง (ไม่นับรวม Thai PBS ที่อยู่ได้จากเงินภาษี ไม่รับโฆษณา

จากภาคเอกชน) อันเน่ืองมาจากสื่อโทรทัศน์น้ันได้ตกอยู่ภายใต้โครงสร้างของระบบ

อ�านาจนิยม ในลักษณะที่รัฐผูกขาดความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว 

 ผลประโยชน์มหาศาลจากรายได้ในการโฆษณาท�าให้บริษัทนายทุนยอม

ตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ถึงแม้ว่าคลื่นวิทยุโทรทัศน์จะเป็นทรัพยากรสาธารณะ 

แต่ภาครัฐเป็นองค์กรที่จัดการกรรมสิทธ์ิคลื่นความถี่ ดังน้ันการน�าเสนอเน้ือหาข้อมูล

โดยขัดต่อหน้าที่ หรือภาพลักษณ์ของรัฐบาล จึงเป็นสิ่งที่นายทุนที่ได้รับสัมปทานไป

นั้นไม่สามารถท�าได้ ซึ่งท�าให้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีไม่สามารถแสดงออกถึงสิทธิ

เสรีภาพในการน�าเสนอเน้ือหาได้อย่างเต็มท่ี จึงได้มีการจัดตั้งองค์กรคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 

ซึ่งเป็นอิสระจากรัฐบาล เน่ืองจากไม่ต้องการถูกควบคุมจากอ�านาจรัฐ โดยมีบทบาท

หน้าที่ในการบริหารความถ่ีคลื่นวิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคม และก�ากับดูแลการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดสรรคล่ืนความถี่ และ

ก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ท�าให้กลุ่มธุรกิจหน้าใหม่มีโอกาสเข้ามาด�าเนินธุรกิจโทรทัศน์ 

ฟรีทีวี ซึ่งจะท�าให้การผูกขาดในธุรกิจนี้ลดลง

 โดยในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดการประมูลคล่ืนความถี่

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ส�าหรับ

การประมูลทีวีดิจิทัลช่องธุรกิจ ประเภทช่องทั่วไปความคมชัดสูง (HD) มีใบอนุญาต

ทั้งหมด 7 ช่อง ได้แก่  1) บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ากัด  2) บริษัท บางกอก มีเดีย 

แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ�ากัด  3) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ากัด  4) บริษัท 

ทริปเปิ้ล วี บรอดคาสท์ จ�ากัด  5) บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  6) บริษัท อมรินทร์ 

เทเลวิชั่น จ�ากัด และ  7) บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จ�ากัด ซ่ึงสังเกตได้ว่า

สื่อโทรทัศน์รายเก่าทั้ง 3 รายคือ ช่อง 3, 7 และ 9 ล้วนท�าการด�าเนินธุรกิจโทรทัศน์

ต่อเนือ่งจากเดมิ และอกี 3 ราย เป็นบรษิทัทีท่�าธรุกิจเก่ียวกบัสือ่สารมวลชนอยูแ่ต่เดิม 

ได้แก่ บริษัท ทริปเปิ้ล วี บรอดคาสท์ จ�ากัด “ไทยรัฐ” ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์ที่ขายดี
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ทีส่ดุในประเทศไทย, บรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ�ากดั (Amarin Active TV) เป็นกลุม่
ที่ท�าธุรกิจสิ่งพิมพ์ครบวงจร ท้ังการผลิตเน้ือหา รับจ้างพิมพ์ สายส่ง ตลอดจนม ี
ร้านหนังสือ “นายอินทร์” เป็นของตนเอง และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี 
จ�ากัด เป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหารายการเกี่ยวกับดนตรี ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
ต่างๆ มากมาย จงึอาจถอืว่าได้เปรยีบเป็นอย่างมากในด้านทีม่เีนือ้หารายการมากมาย
เป็นของตนเอง
 ในกลุ่มสุดท้าย คือบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ�ากัด จาก
กลุ่มทุนของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นหนึ่งเดียวในวงการโทรทัศน์
ที่เป็นหน้าใหม่จริงๆ จากทั้งหมด 7 ช่อง เป็นกลุ่มทุนที่มีเงินทุนมหาศาลจากธุรกิจ
ในเครือโรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เช่น  
โรงพยาบาลกรุงเทพ และธุรกิจสายการบิน เช่น สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แต่การ
เข้าสู่ตลาดธุรกิจโทรทัศน์ มีการลงทุนสูงมากตั้งแต่เริ่มต้นการประมูล อีกทั้งการสร้าง
สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาใหม่ ตลอดจนการผลิตเนื้อหารายการ ทั้งหมดเป็นการเริ่มธุรกิจ
ใหม่อย่างแท้จริง การก้าวเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากในธุรกิจโทรทัศน์ และ
การเริ่มต้นโดยการลงทุนมหาศาลถึง 3,460 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับท่ีสองจากการ
ประมูลทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มทุนของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง-
โอสถ ต้องการเอาจริงในตลาด “ทีวีดิจิทัล” จึงเป็นที่น่าสนใจว่าสถานีโทรทัศน์  
พีพีทีวี จะมีทิศทางในการบริหารงานอย่างไร ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของ 
สื่อโทรทัศน์ดิจิทัล อีกทั้งข้อกฎหมายท่ีก�าหนดโดยกสทช. ที่ยังคลุมเครือ รวมถึง
ความเสียเปรียบในฐานะผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการโทรทัศน์ที่ต้องเตรียมพร้อมต่อการ
ลงสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ 
พีพีทีวี
 2. เพื่อศึกษาการบริหารของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี
 3. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี
 4. เพื่อศึกษาการน�าองค์กรธุรกิจพันธมิตรที่มีเจ้าของเงินทุนรายเดียวกัน 

มาส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ต่อสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี
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วิธีกำรวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล กรณีศึกษา สถานี

โทรทัศน์ พีพีทีวี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้ใช ้

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากเจ้าของกิจการและ 

ผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายต่างๆ ของทางสถานี รวมทั้งส้ิน 8 ท่าน และการค้นคว้า 

จากเอกสาร (Document Analysis) เพื่อน�าข้อมูลมาท�าการวิเคราะห์ในประเด็น 

ที่ก�าหนดไว ้ในวัตถุประสงค์การศึกษา โดยใช ้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) ซ่ึงท�าการศึกษาตั้งแต่เริ่มมีการออกอากาศสัญญาณ 

ทีวีดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เป็นครั้งแรก ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557  

ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

ส่วนที่ 1 ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนของสถำนีโทรทัศน์  
พีพีทีวี

 ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี มีทั้ง

ที่มาจากปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก ตามแนวคิดของ McQuail (1994)  

ที่กล่าวว่า สถาบันสื่อสารมวลชนมีกิจกรรมหลัก คือ การผลิต การผลิตขึ้นใหม่ และ

การเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ไปสู่ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้รับสาร องค์กร

สื่อสารมวลชนอยู่ท่ามกลางแรงผลักดันท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงมีผล

ต่อการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติงานขององค์กร โดยจากการน�า

หลักการมาท�าการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ

สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี มีท้ังปัจจัยในด้านการจัดการ ด้านเทคโนโลยี และ ด้านความ

สามารถทางวิชาชีพ ซ่ึงท้ัง 3 ปัจจัยเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดทั้งผลดี และผลเสียต่อการ

บริหารงาน โดยปัจจัยท่ีส่งผลดีคือ ปัจจัยทางด้านการจัดการ คือการเป็นสถานี 

รายใหม่นั้นส่งผลดีในเรื่องการวางโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มด�าเนินกิจการ 

จึงท�าให้องค์กร มีทิศทาง และเป้าหมายท่ีชัดเจน รวมทั้งปัจจัยด้านเทคโนโลยี  

ยังเป็นปัจจัยช่วยเสริมให้แก่สถานี โดยการน�าความทันสมัยด้านเทคโนโลยีมาช่วย
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ในการผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ สร้างให้เกิดความได้เปรียบคู่แข่ง  

ทั้งในด้านของคุณภาพ และความสะดวกในการเข้าถึงช่องพีพีทีวี ส่วนปัจจัยด้าน

ความสามารถของบุคลากรนั้น เป็นปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนส�าหรับสถานีโทรทัศน์  

พีพีที วี เนื่องด้วยบุคลากรมาจากหลายแหล่งทั้งที่มีประสบการณ์ และไม่มี

ประสบการณ์ ทางสถานีจึงต้องจัดการอบรม และการฝึกฝนต่างๆ รวมท้ังการพูดคุย

ถึงแนวทาง และ นโยบายของบริษัท เพื่อให้บุคลากรที่มาจากต่างที่ ต่างประสบการณ์ 

มีความเข้าใจในตัวองค์กรตรงกัน

 ส่วนปัจจัยภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ 

พีพีทีวี สามารถแบ่งได้เป็น 3 ปัจจัย คือแรงกดดันทางสังคมและการเมือง แรงกดดัน

ทางเศรษฐกิจ และ ผู้รับสื่อ ซึ่งแรงกดดันทางสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบ 

ต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี คือ การก�ากับโดย กสทช. ได้เข้ามามีบทบาท

อย่างมากในการก�าหนดกฎระเบียบต่างๆ แก่สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อการบริหารองค์กร เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในกฎระเบียบต่างๆ ส่วนแรง

กดดันทางเศรษฐกิจ มีหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่คู่แข่งขัน ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน เน่ืองจากการผลิตงานจะต้องค�านึงถึงคู่แข่งขัน  

ทั้งในด้านของรูปแบบการน�าเสนอ และมุมมองที่น�าเสนอ เพื่อน�ามาใช้ในการปรับ

เปลี่ยนแผนการบริหารจัดการการผลิตและการน�าเสนอเนื้อหา เพื่อสร้างความ 

ได้เปรียบ นอกจากน้ีคู่แข่งยังสร้างผลกระทบในด้านของการดึงตัวบุคลากร และ 

ทรัพยากรในการผลิต ซ่ึงท�าให้สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ต้องหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้

เกิดการสูญเสียบุคลากร และทรัพยากรในการผลิต และในส่วนของหน่วยงานด้าน

ข้อมูลข่าวสารเป็นปัญหาในระยะแรก เน่ืองจากเป็นช่องใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่เมื่อ

ช่องเป็นที่รู้จักแล้วการติดต่อเพื่อขอซ้ือรายการหรือจ้างผลิตรายการก็ไม่มีอุปสรรค

อีก ด้านผู้โฆษณา ในการซื้อช่วงเวลาโฆษณาจะพิจารณาจากเรตต้ิง และสภาวะ

เศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี จึงต้องมีการวางแผนการบริหารธุรกิจ ให้เหมาะสม

กับสภาวะเศรษฐกิจ และถัดมาคือเจ้าของผู้ถือหุ้นได้วางต�าแหน่งทางการตลาด 

ของสถานีให้เป็น สถานีพรีเมียม แมส และต้องการให้เป็นสถานีที่มีคุณภาพ มีความ

เป็นกลางทางด้านข่าวสาร ซึ่งทางสถานีก็ได้รับเอาความต้องการของเจ้าของ 

ผู้ถือหุ้น มาเป็นทิศทาง หรือเป้าหมายหลักของสถานี
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 ในด้านปัจจัยด้านผู้รับสื่อซ่ึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารงาน 

โดยเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีในด้านของ

การหารายได้เข้าองค์กร เนื่องจากสถานีไม่มีฐานผู้ชม และยังคงได้รับความนิยม 

ไม่มากนัก จึงท�าให้เรตติ้งของสถานีไม่สูง ส่งผลให้อัตราค่าโฆษณาของทางสถานีอยู่

ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมาก ประกอบกับคู่แข่งในตลาดที่มีมาก จึงเกิดการตัดราคาค่าโฆษณา

ส่งผลให้รายได้ของสถานีลดลง ดังนั้นสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี จึงต้องผลิต และน�าเสนอ

ข่าวสาร รายการ ท่ีตรงกับความต้องการของผู้รับสื่อให้มากที่สุด เพื่อต่อยอดไปสู่

การขายโฆษณา ประกอบกับในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้รับสื่อเปลี่ยนแปลงไปมาก

เนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยี สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี จึงได้มีการปรับตัวให้

ทันกับความต้องการของผู้รับสื่อโดยการสร้าง แอพพลิเคช่ัน ส�าหรับการดูรายการ

ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต

 ซึ่งผลการศึกษานี้มีทั้งส่วนที่สอดคล้องและแตกต่างจากผลการศึกษา 

ของ สาธินี ชัยพันธ์ ได้ศึกษาถึง “การบริหารงานข่าวโทรทัศน์ของช่อง 9 อ.ส.ม.ท.” 

พบว่า ปัจจัยแวดล้อมภายในที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานข่าวมากที่สุด คือ 

ปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพ ส่วนปัจจัยเหตุการณ์และกระแสวัฒนธรรม  

รวมถึงความนิยมของผู้ชมที่มีต่อรายการ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกน้ันส่งผลต่อรายได้

จากการโฆษณา และทางด้านของการควบคุมด้านกฎหมาย การเมือง และสถาบัน

สังคม ส่งผลต่อการบริหารงานข่าว โดยการค้นพบที่เหมือนกันคือ ปัจจัยด้านความ

สามารถทางวิชาชีพนั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานีมาก

ที่สุด ในขณะที่ เหตุการณ์ หรือ สภาพเศรษฐกิจ และ ความนิยมของผู้ชม ซ่ึงเป็น

ปัจจัยภายนอกน้ันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานีทางด้านรายได้  

ส่วนข้อค้นพบท่ีแตกต่างกันคือ สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เป็นสถานีใหม่ ส่วนสถานี

โทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 (อ.ส.ม.ท.) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้วิจัย (สาธินี ชัยพันธ์) ท�าการ

วิจัย (พ.ศ. 2544) นั้นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 ได้ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี 

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี มีปัจจัยของความเป็นสถานี

ใหม่มาส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมากกว่า เช่น การไม่มีรายการเด่นของช่อง 

และยังไม่สามารถผลิตรายการเองได้ โดยจะต้องซ้ือ หรือ จ้างผลิตเป็นส่วนใหญ่  

จึงท�าให้สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี มีต้นทุนในการบริหารงานที่สูง 
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยภายในด้านความสามารถทางวิชาชีพ เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

และความนิยมของผู้ชมนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการโฆษณาของสถานี

โทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาธินี ชัยพันธ์ ซ่ึงพบว่าปัจจัยแวดล้อม

ภายในที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานข่าวมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความสามารถ

ทางวิชาชีพ และปัจจัยเหตุการณ์และกระแสวัฒนธรรม รวมถึงความนิยมของผู้ชม

ที่มีต่อรายการ ได้ส่งผลต่อรายได้จากการโฆษณา รวมถึงการควบคุมด้านกฎหมาย

และกฎระเบียบซ่ึงมีผลกระทบต่อการบริหารงานเช่นเดียวกัน แต่ผลการศึกษานี้ 

มีส่วนที่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องการเมืองซ่ึงไม่มีผลต่อการบริหารงานของสถานี

โทรทัศน์ ในขณะที่ผลการศึกษาของ สาธินี ชัยพันธ์ พบว่า การเมือง และสถาบัน

สังคม ส่งผลต่อการบริหารงานข่าว แสดงให้เห็นว่า ประเภทขององค์กร และ สภาพ

ตลาด ณ ขณะนั้นก่อให้เกิดความแตกต่างของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร

ส่วนที่ 2 กำรบริหำรสถำนีโทรทัศน์ พีพีทีวี
 การบริหารสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เป็นไปตามทฤษฎีการบริหารจัดการของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยได้แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ส่วน 

คือ การบริหารจัดการด้านรายการ การบริหารจัดการด้านธุรกิจ และ การบริหาร

จัดการด้านบุคลากร

 การบริหารจัดการด้านรายการของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เป็นไปตาม 

หลักการ คอืวางแผนจดัรายการและตารางออกอากาศ ผลติรายการตามวัตถุประสงค์

ของสถานี ซ่ึงการบริหารด้านรายการ เริ่มจากการสร้างฐานผู้ชมด้วยการน�าเสนอ 

ซีร่ีย์เกาหลี และพัฒนาคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมและไม่ขัดกับ

นโยบายของทางสถานี โดยการเพิ่มรายการ ข่าว กีฬา และละครไทย เข้าไปมากขึ้น 

เมื่อเลือกคอนเทนต์ที่จะน�าเสนอได้แล้วจึงน�ามาจัดวางลงผังเวลาต่างๆ ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยการวางผังของรายการจะค�านึงถึงคู่แข่งด้วย โดยจะเลือก

ว่าจะชนกับช่องอื่น หรือจะหลบช่องอื่น 

 การบริหารจัดการด้านธุรกิจ ก็ได้มีการวางแผนบริหารจัดการกับสินค้า  

2 ประเภทของช่อง คือ รายการ และเวลา ให้ไปถึงมือผู้บริโภค และผู้โฆษณา  

แต่เนื่องจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเป็นสถานีใหม่ จึงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ในระยะ
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เริ่มแรกพีพีทีวีจึงเป็นช่องที่มีเรตติ้งน้อย ประกอบกับปัญหาในเรื่องของเบอร์ช่องที่

ไม่เสถียร ซึ่งทางสถานีแก้ปัญหานี้โดยการขยายแพลตฟอร์มไปยัง พีเอสไอ และ  

มีการประชาสัมพันธ์ช่องอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้เรตติ้งของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี  

ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความต้องการของตลาด ความต้องการของผู้ชม 

และคู่แข่งอยู่เสมอ จึงสามารถปรับผังรายการ และคัดสรรรายการท่ีตรงกับความ

ต้องการของผู้ชม และลดการแข่งขันกับคู่แข่งได้ ผนวกกับการที่สถานีโทรทัศน์พีพี

ทีวี ได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ จึงท�าให้มีอ�านาจในการต่อรอง และสามารถแข่งขัน

กับช่องใหญ่ๆ ได้มากข้ึน และเม่ือช่องมีเรตต้ิงท่ีมากขึ้น ทางฝ่ายขายก็จะน�าช่วงเวลา

ไปเสนอขายให้กับผู้โฆษณา โดยมีกลยุทธ์ในการขายให้สามารถขายโฆษณาได้ทั้งผัง

 จากการศึกษาพบว่าภายใต้สภาพตลาดธุรกิจส่ือโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันสูง 

ทางสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี จึงมีการวางโครงสร้าง ต�าแหน่ง และทิศทางของสถานี

ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การพัฒนาของสถานีเป็นไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขันของสถานี ซึ่งผลการศึกษานี้มีทั้งส่วนที่สอดคล้อง  

และแตกต่างจากผลการศึกษาของ ฐิตินัน บุญภาพ และ สาธินี ชัยพันธ์ ที่ศึกษาถึง

วิสัยทัศน์โทรทัศน์ไทยหลังปี ค.ศ. 2000 โดยผลการศึกษาพบว่า แนวโน้มของการ

แข่งขัน และสภาพธุรกิจของวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยหลังปี ค.ศ. 2000 สภาวะ

การจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7 ซ่ึงต่างจะใช้

แผนการตลาดต่างๆ เพื่อแย่งชิงกลุ่มผู้ชมระหว่างกัน โดยสภาวะการแข่งขันจะส่งผล

ให้สื่อของรัฐโดยตรงอย่างช่อง 11 และช่อง 9 มีแนวโน้มที่จะปรับโครงสร้างการ

บริหารงานของสถานีให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้สถานี

โทรทัศน์แต่ละช่องสามารถประคองตัวและเป็นผู้น�าทางธุรกิจ นั่นคือทางสถานี 

จะต้องมกีารบรหิารงานทีชั่ดเจน และมปีระสทิธภิาพ ผูบ้ริหารต้องมีวสัิยทัศน์ท่ีกว้างไกล 

นอกจากนี้ยังต้องมีเงินทุนมากพอเพราะสื่อโทรทัศน์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุน

มหาศาล โดยเป็นส่วนที่สอดคล้องกับทางสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ส่วนที่แตกต่าง 

คือ คู่แข่งขันในตลาดที่มีมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ 5-6 ช่องเท่าน้ัน แต่คู่แข่งในตลาด

ของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี น้ันมีถึง 24 ช่อง ซึ่งสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นนี้ไม่ได ้

ส่งผลกระทบเพียงแค่สื่อของรัฐเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อส่ือของเอกชนด้วย
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ส่วนที่ 3  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของสถำนีโทรทัศน์ พีพีทีวี
 สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เป็นสถานีใหม่ แต่การเป็นสถานีใหม่ของพีพีทีวี 

ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดึงบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเข้ามาในองค์กร 

เนื่องจากความเชื่อมั่นในตัวเจ้าของสถานี คือนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

โดยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เป็นไปตามทฤษฎี

การจัดการด้านบุคลากร นั่นคือ การให้ความส�าคัญแก่บุคลากรโดยการจัดให้มีการ

อบรม ฝึกทักษะในการท�างาน ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานให้แก่

บุคลากร ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ และ ผลงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ทางสถานีมีวิธีการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร โดยการบอกถึงความ

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานหากยังคงร่วมงานอยู่ที่สถานี หรือการให้บุคลากรได้ท�าใน

สิ่งที่ต้องการเม่ือได้มาร่วมงานอยู่ท่ีสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี รวมท้ังมีการให้รางวัลหรือ

ผลตอบแทนที่มากขึ้น เมื่อท�างานได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้

ส่วนที่ 4 กำรน�ำองค์กรธุรกิจพันธมิตรท่ีมีเจ้ำของเงินทุนรำยเดียวกัน มำ
ส่งเสริม และ เอื้อประโยชน์ต่อสถำนีโทรทัศน์ พีพีทีวี

 ธุรกิจดิจิทัลทีวี เป็นธุรกิจท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจอื่นๆ ของ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถได้ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลกรุงเทพ และธุรกิจ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ในการเป็นช่องทางด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ในขณะ

เดียวกันธุรกิจสายการบิน และโรงพยาบาล ก็สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับสถานี

โทรทัศน์ พีพีทีวี ได้ในเรื่องของการเป็นแหล่งที่จะท�าให้ช่องพีพีทีวีสามารถเข้าถึง 

ผู้ชมได้มากขึ้น และเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของทั้งสามธุรกิจนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน  

นั่นคือกลุ่มที่มีความสามารถในการซื้อสูง ดังนั้นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กันจึงก่อให้

เกิดผลดีแก่ธุรกิจ 

 ซึ่งการเป็นพันธมิตรกันระหว่าง สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี กับ โรพยาบาล

กรุงเทพ และ สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี กับ สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เป็นไปใน

รูปแบบของ พันธมิตรโครงการร่วมทุน ซึ่งเป็นการเต็มใจร่วมมือใช้ทรัพยากรของตน

ในโครงการ โดยท่ีมูลค่าเพิ่มจากการเป็นพันธมิตรดังกล่าวจะยังคงอยู่ในโครงการ

ความร่วมมือน้ัน โครงการร่วมทุนจะเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการที่องค์กร

แต่ละแห่งมีจุดแข็งที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน นั่นคือโรงพยาบาลกรุงเทพและสาย
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การบินบางกอกแอร์เวย์ มีจุดแข็งคือ เป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ และมีฐานลูกค้า
เดิมอยู่แล้ว ในขณะท่ี สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เป็นสถานีใหม่ที่มีคนรู้จักน้อย ฐาน 
ผู้ชมยังไม่มาก จึงน�าจุดแข็งของท้ังสองธุรกิจมาเกื้อกูลกันโดยการที่ทาง พีพีทีวี เข้าไป
ลงทุนวางระบบภายในโรงพยาบาล และสนามบิน เพื่อให้ช่อง พีพีทีวี เข้าถึงกลุ่ม 
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการได้มากข้ึน ส่วนจุดแข็งของ พีพีทีวี ที่ช่วยทั้งสองธุรกิจคือ  
การเป็นสื่อซึ่งสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการค้า และการตลาดขององค์กรที่ร่วมเป็นพันธมิตรกัน โดยอาศัยการประชา-
สัมพันธ์ เป็นการช่วยลดต้นทุนในการท�าการตลาด ทั้งนี้โครงการความร่วมมือ 
ที่เกิดขึ้นจาก 3 บริษัทนั้นจ�าเป็นต้องค�านึงถึงสถานะทางธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วย 
เนื่องจากธุรกิจ โรงพยาบาลกรุงเทพ และสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เป็นธุรกิจ 
ที่เป็นระดับมหาชน หรือเข้าอยู ่ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการด�าเนินการใดๆ  
ที่เกิดข้ึน หรือการตัดสินใจในความร่วมมือด้านต่างๆ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง 
ค�านึงถึงกฎระเบียบการอยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ของทั้ง 2 บริษัท เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจในฐานะบริษัทมหาชน และเพื่อน�ามาซ่ึงประโยชน์
สูงสุดของทั้ง โรงพยาบาลกรุงเทพ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ และสถานีโทรทัศน์ 
พีพีทีวี ซึ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหน่ึงเท่าน้ัน
 จากผลการศึกษาพบว่าการมีพันธมิตรทางธุรกิจ จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ภายใต้สภาวะ
ตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ โดยเป็นการช่วยเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิศ แก้วประเสริฐสม ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานส่ือ
วิทยุโทรทัศน์ด้วยกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ” โดยผลการศึกษาพบว่า การบริหาร
งานองค์กรจ�าเป็นต้องมีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อท�างานร่วมกันโดยจะช่วย
การแบ่งเบาภาระทางการลงทุน และในการประชาสัมพันธ์ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
ที่มีสภาวะการแข่งขันที่สูง ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในครั้งน้ี คือองค์กรพันธมิตร
ของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี นั้นเพียงแค่ช่วยเสริมในด้านของการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค 
และการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ในขณะที่ ผลการศึกษาของชลธิศ แก้วประเสริฐสม
ยังพบว่า องค์กรพันธมิตร จะต้องหาวิธีในการป้องกัน แก้ไข ไม่ให้ปัจจัยแวดล้อม
เข้ามามีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในการที่สถานี
โทรทัศน์ พีพีทีวี จะสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรที่มากขึ้นเพื่อป้องกันปัจจัย

ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กร
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ข้อเสนอแนะ

 1. สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ควรพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของ
บุคลากร เพื่อให้สามารถส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารงานได้เป็นอย่างดี โดย
การจัดการอบรม การฝึกฝนงานด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านของปัจจัยภายนอกน้ันเป็นปัจจัยที่องค์กร
ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีจึงต้องสร้างความแข็งแรงจาก
ภายในองค์กรก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรับ
กับแรงกดดันที่มาจากภายนอกองค์กรได้
 2. สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี น้ันมีจุดอ่อนอยู่ที่การขาดรายการที่เป็นรายการ
เด่นของช่อง หรือ ขาดคนที่เป็นแม่เหล็กของช่อง ดังนั้นสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี  
จึงควรมุ่งไปท่ีการผลิตรายการท่ีคิดว่าจะสามารถดึงดูดผู้ชมให้มาชมรายการนี้ได้
อย่างน้อย 1 รายการ เพื่อให้คนที่ไม่เคยเปิดช่อง พีพีทีวี ชมเลย เลือกที่จะกดรีโมท
มาช่อง พีพีทีวี เพื่อชมรายการน้ี เม่ือช่องมีรายการที่ดึงดูดผู้ชมได้มากแม้จะเพียง  
1 รายการ ก็จะท�าให้คนรู้จักช่องพีพีทีวี เมื่อพูดถึงช่องพีพีทีวีก็จะนึกถึงรายการนี ้
ที่เป็นรายการเด่นขึ้นมา ซ่ึงน่ีจะช่วยส่งเสริมให้การบริหารด้านธุรกิจท�าได้สะดวก 
ยิ่งขึ้น เนื่องจากในการบริหารธุรกิจน้ันมีสินค้า 2 อย่าง คือ รายการ และเวลา  
ดังนั้นเมื่อมีรายการที่เป็นจุดเด่น การบริหารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนมาชม และ
เพื่อให้ผู้โฆษณามาซื้อช่วงเวลาโฆษณาจะท�าได้สะดวกยิ่งขึ้น
 3. สถานโีทรทศัน์ พพีทีวี ีควรสร้างบคุลากรทีม่คีวามสามารถตรงกบัความ
ต้องการขององค์การขึ้นมาเองโดยการ ฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงตาม
ความต้องการ และยังจะต้องรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่าน้ันไว้โดยการสร้าง 
แรงจูงใจ ทั้งค่าตอบแทน การได้ท�างานที่ชอบ และโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
 4. สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ควรน�าองค์กรธุรกิจพันธมิตรที่มีเจ้าของเงินทุน
รายเดียวกัน มาส่งเสริมสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ในด้านของการช่วยให้สถานีมีรายการ
ที่แตกต่างจากช่องอื่น เช่น ผลิตรายการเกี่ยวกับสุขภาพโดยมีหมอจากโรงพยาบาล
กรุงเทพมาให้ค�าปรึกษา หรืออาจใช้ แอพพลิเคช่ัน บียอนด์ ในการให้หมอสามารถ
เข้าถึงคนไข้ เพื่อให้ค�าแนะน�าได้ ส่วนทางด้านของสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ 
อาจน�ามาช่วยในการผลิตรายการเพื่อการท่องเที่ยว
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 การศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

ในยคุสือ่ดจิทิลั” (Digital media) เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บคุลากร

ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ชั้นน�าระดับโลกในประเทศไทยแบบ

เจาะลึก (In-depth interview) ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือดับบลิวพีพี (WPP Group) 

จ�านวน 2 บริษัท บริษัทละ 4 คน รวมท้ังหมดจ�านวน 8 คน ประกอบด้วย บริษัท 

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจิส์ ประเทศไทย จ�ากัด (Hill+Knowlton Strategies 

Thailand) และ บริษัท โอกิลว่ี พับลิค รีเลชั่นส์ ประเทศไทย จ�ากัด (Ogilvy Public 

Relations Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวด้านการบริหารองค์การ

ของบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคส่ือดิจิทัล ปัจจัยภายนอกที่ส่งผล

กระทบต่อการบรหิารองค์การและกระบวนการด�าเนนิงาน และการปรบักระบวนการ

ด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็น

หลักเกณฑ์พื้นฐานเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ 

 ผลการศึกษาด้านการปรับตัวด้านการบริหารองค์การของบริษัทท่ีปรึกษา

ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคส่ือดิจิทัลพบว่า การแข่งขันของธุรกิจให้บริการด้านการ

สื่อสารดิจิทัลในปัจจุบันมีความเหลื่อมล�้าระหว่าง 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา

ด้านการประชาสัมพันธ์ (PR Agency) บริษัทโฆษณา (Advertising Agency) 

และบริษัทดิจิทัล เอเจนซี่ (Digital Communications Specialist) ซึ่งน�าเสนอ

ความแตกต่าง ที่ให้บริการเช่ียวชาญเฉพาะด้านแตกต่างกัน โดยบริษัทด้านการ

ประชาสัมพันธ์มีจุดเด่นที่แตกต่าง คือ การผลิต message กลยุทธ์ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักข่าว นอกจากน้ี บริษัท 

โอกิลว่ี พับลิค รีเลชั่นส์ ประเทศไทย และ บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจิส์ 

ประเทศไทย ยังสร้างยูนิตหรือทีมใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยการสร้างและพัฒนา

พนักงานที่มีอยู ่เดิม (Talent Development) ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีและ

สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นพร้อมกับรับพนักงานที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีทักษะ

ด้านสื่อสารดิจิทัลเข้ามาท�างาน ส่วนด้านการสื่อสารภายในองค์การ เทคโนโลยีและ

สื่อโซเชียล มีเดีย ในยุคดิจิทัล ท�าให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์การระหว่างพนักงาน

บทคัดย่อ
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เป็นไปอย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการสื่อสาร ทั้งน้ี การส่ือสารแบบเป็นทางการ 

ยังคงมีอยู่โดยใช้ควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าสามารถท�าให้เกิดความผิดพลาด

เนื่องจากความไวในการส่งข้อมูลเช่นกัน 

 นอกจากนี ้สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสงัคมทีส่่งผลกระทบต่อการบรหิาร

องค์การและกระบวนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่ปรึกษาด้าน 

การประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล พบว่าประกอบด้วย 5 ปัจจัยส�าคัญอันส่งผลต่อ

การบริหารองค์การและกระบวนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ 

ตามแต่ละปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics and Legal)  

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ด้านสังคมวัฒนธรรม (Social & Culture) ด้าน

เทคโนโลยี (Technology) และลูกค้า (Clients) 

 ส�าหรับการปรับกระบวนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่ปรึกษา

ดา้นการประชาสัมพนัธใ์นยคุสือ่ดิจทิัล พบว่า เทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านดจิิทลัท�าให้

กระบวนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ ท้ัง 4 ข้ันตอนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ตอบโจทย์การท�างานของนักประชาสัมพันธ์ในยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีซึ่งประกอบ

ด้วย การส�ารวจข้อมูล (Research) การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ (Planning)  

การสือ่สาร (Communicating) และการประเมนิผลงานประชาสัมพนัธ์ (Evaluation) 

ซึ่งตอบสนองการท�างานระหว่างลูกค้าและองค์การ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่าง

ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยังท�าให้การส่งข่าว เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ค�ำส�ำคัญ:	 กระบวนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์,	การปรับตัว,	การส่ือสารดิจิทัล,	

สื่อดิจิทัล,	สื่อมวลชนสัมพันธ์
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำ และควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ในสังคมแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) ปัจจุบัน ข่าวสารหรือคอนเทนท์ 
นบัว่าเป็นหวัใจส�าคญัหลกัของการสือ่สาร (Content is the King) ในยคุข้อมลูข่าวสาร 
(Information Age) สบืเนือ่งมาจากความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีนัไร้พรหมแดน
ก่อให้เกิดการสื่อสารอย่างไร้ขีดจ�ากัด อันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการความก้าวหน้า 
จากยคุอนาลอ็ก (Analog) สูย่คุของดจิทิลั (Digital) ทีเ่ทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส�าคญั
ในการเอื้ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้คนมากขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้ว ในขณะเดียวกัน 
ในด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร “สื่อดิจิทัล” (Digital Media) ในยุคปัจจุบัน  
มีหลากหลายมากข้ึนและกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวัน ที่เชื่อมต่อและย่อโลก
ของการสื่อสารให้หล่อรวมเป็นหน่ึงเดียว โดยแชร์ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันก้าวผ่าน
ข้อจ�ากัดของเวลาและสถานที่ ตลอดจนกลายเป็นสื่อสารมวลชนหลักที่เข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายจ�านวนมากท้ังในระดับประเทศและระดับโลกและเป็นสื่อที่เหมาะกับ 
การตลาดแบบรายบุคคล อาทิ อินเทอร์เน็ต (Internet) ส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) และสื่อโมบาย แอพพลิเคชั่น (Application)
 ด้วยเหตุนี้ “การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล” จึงเป็นช่องทาง (Channel) ส�าคัญ
ของการสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communica-
tions) ทีส่ามารถสร้างการตระหนกัรูใ้นตราผลติภณัฑ์สนิค้าและบริการ รวมถงึบทบาท
ของสื่อดิจิทัล ส่งผลให้รูปแบบการไหลของข้อมูลข่าวสารจากองค์กรไปสู่ผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปสู่แนวระนาบ (Horizontal Communication) 
 อิทธิพลของสื่อดิจิทัลดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์ท�าให้
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มสาธารณชนหรือคนจ�านวนมาก ไม่จ�าเป็นต้อง
พึง่พาสือ่มวลชนขนาดใหญ่หรอืสือ่ดัง้เดมิเพยีงอย่างเดยีวอกีต่อไป ท�าให้ธรุกจิ “บรษิทั
ทีป่รกึษาด้านประชาสัมพนัธ์” (PR Consultancy/Agency) ในระดบัชาต ิเป็นทีไ่ด้รับ
ความนยิมจากองค์กรต่างชาตต่ิางๆ ท่ีด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทยรวมถงึองค์กรชัน้น�า
ในประเทศไทยเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการระดับมาตรฐานสากล ตลอด
จนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารระหว่าง
ประเทศ รวมถึงมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานท่ีรองรับกับการบริการลูกค้า

และเท่าทันต่อยุคสมัยการเปิดรับข่าวสารของผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไป
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 ด้วยเหตุนี้ อิทธิพลของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน จึงเป็นอีกปัจจัยส�าคัญ 

ที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่จะ

ต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกาภิวัตน์สื่อท่ีเติบโตข้ึนทุกวัน เนื่องจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างรวดเรว็ทีจ่ากเดมิสือ่สารผ่านสือ่ดัง้เดมิเป็นพืน้ฐาน จงึเป็นเรือ่งทีผู่บ้รหิารและ

นกัประชาสมัพนัธ์ต้องให้ความส�าคญัและปรบัตวัองค์กรตลอดจนแผนการด�าเนนิงาน

ต่างๆ เพื่อความอยู่รอด โดยสามารถใช้งบประมาณส�าหรับการประชาสัมพันธ ์

ที่น้อยกว่าสื่อหลัก ซึ่งผู้อ่านจะได้ทราบข้อมูลและตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อดิจิทัล 

ที่มีบทบาทต่อการปรับตัวของบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ เพราะการ

ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีมีประสิทธิภาพในงบประมาณ

ทีคุ่ม้ค่ามากกว่าส�าหรบันกัการตลาดและนกัการสือ่สารทีห่าช่องทางในการสือ่สารอย่าง

มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ/วิจัย

 1. เพ่ือศึกษาถึงการปรับตัวด้านการบริหารองค์การของบริษัทที่ปรึกษา 

ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล

 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์การและ

กระบวนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 

ในยุคสื่อดิจิทัล

 3. เพือ่ศกึษาถงึการปรบักระบวนการด�าเนนิงานประชาสัมพนัธ์ของบรษิทั

ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล 

นิยำมศัพท์

	 การบริหารองค์การ	หมายถึง รูปแบบการจัดโครงสร้างบริษัท (Organiza-

tion Structure) การจัดแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่โดยก�าหนดให้มีสายการบังคับ

บัญชาเพื่อควบคุมการท�างานและใช้ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้องค์การบรรลุ

วัตถุประสงค์การท�างาน และประเภทการสื่อสารภายในบริษัท
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 บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์	(PR	Consultancy)	หรือ	พีอาร์	
เอเจนซี่	 (PR	 Agency)	 หมายถึง หน่วยงานธุรกิจของเอกชนที่ด�าเนินงานธุรกิจ 
ทางด้านการบริการให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาวางแผน นโยบาย ส�ารวจวิจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (Management) ในหน่วยงานใด
หรือองค์การใดองค์การหน่ึง รวมท้ังการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและ
สถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่นี้ หมายถึง การบริหารองค์การของ 2 บริษัทฯ ได้แก่ ฮิลล์ 
แอนด์ นอลตัน สแตรทิจิส์ (Hill+Knowlton Strategies) และโอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ 
(Ogilvy Public Relations) 
 การประชาสัมพันธ์	 (Public	 Relations)	หมายถึง กระบวนการในการ
จัดการบริหารข้อมูลขององค์การที่มีการวางแผน เพื่อให้ข่าวสารขององค์การเกิดการ
สือ่สารทีด่ ีเป็นทีร่บัรูข้องคนในและนอกองค์การได้เข้าใจถงึภารกจิขององค์การ ท�าให้
เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบัน กับกลุ่ม
ประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน องค์การ สถาบัน น�ามา 
ซึ่งความร่วมมือให้การสนับสนุนจากประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ 
เชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง เพ่ิมพูนความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
 กระบวนการด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์	หมายถึง ขัน้ตอนของกระบวนการ 
ด�าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างมีระเบียบแบบแผน เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย  
ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการสื่อสาร และขั้นตอนประเมินผล
	 สือ่ดจิทิลั	(Digital	media) หมายถึง ช่องทางการสือ่สาร ทีม่อีงค์ประกอบ
โดยการน�าเอาข้อความ (Text) เสียง (Audio) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) และ ภาพวิดีโอ (Video) มาจัดรูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญ
ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ที่สามารถระบุผู้ใช้ได้อย่างเจาะจงและสามารถโต้ตอบ
ได้ระหว่างกัน (Interactive) ในที่นี้ ได้แก่ ส่ือใหม่ ประกอบด้วย ส่ืออินเทอร์เน็ต 
(Internet) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Networking) และโมบาย แอพพลิเคช่ัน  
(Application) รวมถึงลักษณะส�าคัญและประเภทของสื่อใหม่ในยุคสื่อดิจิทัล
 ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกองค์การที่ส่งผล
ต่อการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักส�าคัญ คือ การเมือง 
(Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) และ
ลูกค้า (Clients)
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แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “การปรับตัวของบริษัทที่ปรึกษา 

ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล” (Digital media) ผู้วิจัยได้น�าแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้

 1. แนวคิดการจัดโครงสร้างองค์การ (Organization Structure)

 2. ทฤษฎกีารบรหิารตามสถานการณ์ (Contingency Approach Theory)

 3. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคม (PEST Analysis)

 4. แนวคดิกระบวนการด�าเนนิงานด้านการประชาสัมพนัธ์ (PR procedure 

management)

 5. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล (Digital media) และผลกระทบของอิทธิพล

สื่อดิจิทัล

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  - ชุติณัฐ อันประเสริฐพร (2547) ศึกษาเรื่อง “การด�าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ของบริษัท นีโอ ทาร์เก็ต จ�ากัด”

  - แมคคอร์กินเดล (McCorkindale, 2009) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์

เนื้อหาจากหน้าแฟนเพจเฟซบุคของ 50 องค์การชั้นน�าต่างๆ ที่จัด

อนัดับโดยนติสาร Fortune” (A Content Analysis of the Fortune 

50’s Facebook Social Networking Sites)

  - เอมาเลีย ไทรอันทาฟิลิโด และ โปรโดรมอส ยานนาส (Amalia  

Triantafillidou and Prodromos Yannas, Public Relations 

Review 40 (2014), pp. 815–817) ศึกษาเร่ือง “การรับมือกับ 

เทรนด์สื่อดิจิทัลขององค์การบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

ในประเทศกรีซ” (How public relations agencies in Greece 

respond to Digital Trends)

  - เพียท เวอร์ฮอฟเวน, ราล์ฟ เทนช์, แอนสการ์ เซอร์แฟส, แอนเจเลส 

มอเรโน และเดอจาน เวอร์ซิก (Piet Verhoeven, Ralph Tench, 

Ansgar Zerfass, Angeles Moreno, Dejan Vercic (Public  

Relations Review 38, (2012), pp. 162–164) ศึกษาเร่ือง  
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“การจัดการกับสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมของนักประชาสัมพันธ์ใน 

ทวีปยุโรป” (How European PR practitioners handle digital 

and social media) 

วิธีกำรวิจัย

 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “การปรับตัวของบริษัทที่ปรึกษาด้านการ

ประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล (Digital Media)” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้

คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างปฐมภมู ิเพือ่ท�าการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth interview) 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงลึก ตามลักษณะสายงานบังคับบัญชาในองค์การบริษัท 

ทีป่รกึษาด้านการประชาสมัพนัธ์ชัน้น�าระดบัโลกในประเทศไทย ได้แก่ ผูบ้รหิารระดบั

สูงด้านการบริหารและวางแผนกลยุทธ์องค์การ ผู้อ�านวยการหรือผู้จัดการระดับ

วางแผนงานกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และพนักงานระดับด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือดับบลิวพีพี (WPP Group) จ�านวน 2 บริษัท บริษัทละ  

4 คน ประกอบด้วย บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจิส์ ประเทศไทย จ�ากัด 

(Hill+Knowlton Strategies Thailand) และ บริษัท โอกิลว่ี พับลิค รีเลช่ันส์ 

ประเทศไทย จ�ากัด (Ogilvy Public Relations Thailand) รวมทั้งหมดจ�านวน 8 คน 

จากนั้นผู้วิจัย จึงวางแผนข้ันตอนในการเก็บข้อมูล รวมถึงการสร้างเกณฑ์และแนว

ค�าถามการสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อให้สามารถน�ามาไปใช้และวิเคราะห์ได้ตามที่ได้  

แบ่งเกณฑ์ไว้ โดยด�าเนนิการเก็บและรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างเป็น

ระยะเวลา 2 เดอืน ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนมถินุายน 2558 และน�าเสนอผลการ

ศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้จากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ มาวเิคราะห์รวมกบัแนวคดิทฤษฎ ีตลอดจนงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่ออธิบายถึง การปรับตัวด้านการบริหารองค์การของบริษัทที่ปรึกษาด้านการ

ประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์การ

และกระบวนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ และการปรับกระบวนการด�าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

 ผลจากการศกึษาในครัง้นี ้ผู้วจิยัได้อภปิรายผลการศกึษาเกีย่วกบั “การปรบั

ตัวของบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคส่ือดิจิทัล (Digital Media)”  

ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. กำรปรับตัวด้ำนกำรบริหำรองค์กำรของบริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

ในยุคสื่อดิจิทัล

 ปัจจุบันในยุคของสื่อดิจิทัลก่อให้เกิดธุรกิจ ‘บริษัทดิจิทัล เอเจนซี่’ (Digital 

Communications specialist) ซึง่เกิดจากลกูค้าหนัมาใช้บรกิารด้านการส่ือสารดจิทิลั

และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้ดิจิทัล เอเจนซี่ เป็นหนึ่งใน 

คู่แข่งขันส�าคัญและแย่งชิงส่วนแบ่งของธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 

ซึ่งประกอบด้วย 2 รูปแบบธุรกิจหลัก คือ Stand Alone PR Agency บริษัทที่ปรึกษา

ด้านการประชาสัมพันธ์อิสระ และ PR in Advertising Agency องค์กรที่ให้บริการ

ด้านการสื่อสารแบบครบวงจร โดยมีบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ เป็น 

บริษัทในเครือ

 ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ และ ฮิลล์ แอนด์ 

นอลตัน สแตรทิจิส์ ประเทศไทยมีการจัดโครงสร้างองค์การในรูปแบบเดียวกัน  

คือ โครงสร้างแบบแบ่งแยกตามหน้าท่ี (Functional Organization Structures)  

โดยถือเอาประเภทของงาน หรือหน้าท่ีในการท�างานต่างๆ (Functions) เป็นหลัก  

ซึ่งรวมงานหรือกิจกรรมที่เหมือนกันไว้ในหน่วยงานเดียวกันภายใต้ความช�านาญ 

เฉพาะด้าน (specialization) 

 นอกจากน้ี ในยุคของสื่อดิจิทัลท่ีเข้ามามีบทบาทต่อโครงสร้างขององค์กร

เพื่อรองรับการท�างานประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ 

ประเทศไทย มีการสร้างยูนิตใหม่จากทีมงานเดิมขึ้นมา เรียกว่า ‘Digital Influence’ 

(ดิจิทัล อินฟลูเอนซ์) ในขณะที่ บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจิส์ ประเทศไทย 

จ�ากัด สร้าง ‘DigiSparks Team’ (ดิจิสปาร์ค ทีม) โดยรวบรวมกลุ่มพนักงานทีมพีอาร์

เดิมที่สนใจด้านเทคโนโลยีเพื่อน�าเสนอไอเดียใหม่ในการท�างานด้านดิจิทัลภายใน

ออฟฟิศและการบริหารงานลูกค้า สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การจัดการ
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กับสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมของนักประชาสัมพันธ์ในทวีปยุโรป” (How European PR 

practitioners handle digital and social media) (Piet Verhoeven, Ralph 

Tench, Ansgar Zerfass Angeles Moreno, Dejan Vercic (Public Relations 

Review 38, (2012), pp. 162–164) ที่พบว่า สื่อดิจิทัลและสื่อสังคม มีความส�าคัญ

มากขึน้ในองค์การต่างๆ ของยโุรป แต่ยงัไม่ได้กลายเป็นสือ่ทีม่บีทบาทหลกั ในปัจจบุนั  

สื่อสิ่งพิมพ์ ยังคงเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส�าคัญสุดส�าหรับนักประชาสัมพันธ์ใน 

ทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม ได้คาดการณ์ว่า การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ทั่วไปและบนสื่อ

สังคมก�าลังจะเข้ามาแทนท่ีสื่อหลักภายในสองปี เช่นเดียวกับ ในสหรัฐอเมริกา  

นกัประชาสมัพนัธ์ คุน้เคยกบัการใช้สือ่สงัคมเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร รวมถงึการใช้

และการจัดการของสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลกระทบด้านการ

วางแผนกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ในองค์การ ในขณะเดียวกันที่ปรึกษาด้านการ

สือ่สารและบรษิทัทีป่รกึษาด้านการประชาสมัพนัธ์หรอืพอีาร์ เอเจนซีใ่นยโุรป ตระหนัก

ถงึคณุค่าและการน�าสือ่สงัคมมาใช้มากกว่านกัประชาสมัพนัธ์ในฝ่ายการส่ือสารองค์การ

ในยุโรป

 เนือ่งด้วยในประเทศไทย โอกลิวี ่พบัลคิ รเีลชัน่ส์ เป็นหนึง่ในบริษทัทีป่รกึษา

ด้านการประชาสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้บริษัทการสื่อสารแบบครบวงจรอย่างโอกิลวี่ กรุ๊ป 

จงึท�าให้มคีวามได้เปรยีบในเรือ่งของการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างเครอืข่ายอย่างเชือ่ม

โยงนอกเหนือจากด้านพีอาร์ เน่ืองจากความเป็นระบบใหญ่องค์กร ในขณะที่ ฮิลล์ 

แอนด์ นอลตัน สแตรทิจิส์ จะได้ข้อมูลจากเครือข่ายในด้านการประชาสัมพันธ์จาก

เมืองนอกเพียงเท่านั้นเนื่องจากเป็นบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์แบบอิสระ

 โอกลิวี ่กรุป๊ จะเน้นให้ความส�าคญักบั Social media จงึท�าให้เกิดการสร้าง

ทีมใหม่ขึ้นท่ีเรียกว่า Social@Ogilvy เพื่อเป็นหัวหน้าด้านทีมดิจิทัลโดยเฉพาะ  

เกิดจากการรวบรวมคนท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจากทุกแผนกเข้าไว้ด้วยกัน  

ซึ่งจะเอื้ออ�านวยความสะดวกให้กับการวางแผนงานต่างๆ ได้อย่างสอดคล้อง ทันสมัย

และสอดรับกับเทรนด์ในยุคสื่อดิจิทัล ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับ

โอกิลวี่ในยุคสื่อดิจิทัล 

 ด้านอสิระในการบรหิารองค์การ โอกิลวี ่พบัลคิ รเีลชัน่ส์ ต้องรายงานผลต่อ

ประธานกลุ่มบริษัทในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์กลางอ�านาจของการตัดสินใจขั้นตอน

สุดท้าย ทั้งนี้ ผู้บริหาร โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เองจะมีอ�านาจการตัดสินใจด้านการ
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บริหารระดับองค์การที่รับผิดชอบ และ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจิส์ ประเทศไทย 

กรรมการผู้จัดการ มีอ�านาจการบริหารเป็นหลัก โดยมี Regional team เข้ามามี

บทบาทในด้านการบริหารเพียงบางส่วน

 ส�าหรับภาพรวมธุรกิจขององค์การบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 

มีแนวโน้มที่เติบโตข้ึนไปพร้อมกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านการน�าเสนอบริการ

ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communications) ที่สามารถส่งเสริมงานหลัก 

ด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุมและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเข้าถึงกลุ่ม 

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เทคโนโลยีทางดิจิทัลและสื่อโซเชียล มีเดียใน ยุคดิจิทัล ท�าให้การติดต่อ

สื่อสารภายในองค์การระหว่างพนักงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการส่ือสาร  

ซึ่งสอดคล้องกับ Goldhaber (อ้างถึงในสุรพงศ์ โสธนะเสถียร และสุพัตรา โพธิ์ทอง, 

2550, น.16) ทีไ่ด้ให้ความหมายของการสือ่สารในองค์การในลกัษณะของกระบวนการ 

(Process) ว่ามลีกัษณะเป็นระบบเปิดของข่าวสารทีถ่กูสร้างขึน้มา และแลกเปลีย่นกัน

ภายในเครือข่ายของความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันภายใต้บรรยากาศที่ไม่แน่นอน  

การสื่อสารที่เกิดขึ้นในระบบเปิดที่ซับซ้อน ทั้งน้ี การส่ือสารแบบเป็นทางการยังคงมี

อยู่โดยใช้ควบคู่กันไป เช่น การนัดประชุม การใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีการ

สือ่สารเป็นไปในแบบแนวระนาบ ซึง่สอดคล้องกบัที ่กติมิา ปรดีดีลิก (กติมิา ปรดีดีลิก, 

น.280-281) กล่าวถงึ ประเภทของการตดิต่อสือ่สาร ภายใต้แนวคดิการสือ่สารภายใน

องค์การ (Organizational Communication) ซึ่งบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ 

ประเทศไทย และบริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจิส์ ประเทศไทย ซึ่งมีการติดต่อ

สือ่สารทัง้แบบเป็นทางการ (Formal Communication) ในรปูแบบการติดต่อสือ่สาร

ตามแนวนอน (Horizontal Communication) ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการติดต่อระดับ

เดียวกันในองค์การ เป็นการประสานงานเพื่อขอค�าแนะน�าและข้อมูลอย่างไม่เป็น

ทางการซึง่ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสายการบงัคบับญัชา และการตดิต่อสือ่สารแบบไม่เป็นพิธกีาร 

(Informal Communication) ซึ่งข้อมูลต่างๆ อาจถูกส่งไปถึงฝ่ายต่างๆ เรื่อยๆ และ

แทนที่ จะเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลสองคนกลับมีโอกาสที่จะถ่ายทอดไปยังบุคคล

อื่นได้พร้อมกันในครั้งเดียว ซ่ึงมีข้อดี คือ ความรวดเร็ว เนื่องจากใช้สื่อโซเชียล  

ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์การระหว่างพนักงาน ซ่ึงท�าให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

ลดขั้นตอนการสื่อสาร 
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 ส�าหรบัการใช้สือ่โซเชยีลมเีดยีตดิต่อสือ่สารภายในองค์การและระหว่างลกูค้า

อาจท�าให้เกิดความผิดพลาด เน่ืองจากความว่องไวในการส่งสารอาจท�าให้ขาดการ

ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ต่อออกไปในสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ท�าให้

เกิดความผิดพลาดทางการสื่อสารได้เช่นกัน 

2. ปัจจยัภำยนอกทีส่่งผลกระทบต่อกำรบริหำรองค์กำรและกระบวนกำรด�ำเนนิงำน

ประชำสัมพันธ์ของบริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล

 จากแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสังคม (PEST Analysis)  

ของ Thomas L. Wheelen and J. David Hunger (2002: p. 11) สภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การด้านสังคม เป็นปัจจัยภายนอกในระดับกว้างที่มีผลกระทบโดยอ้อม

ต่อการบริหารองค์การ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้

	 ด้านการเมืองและกฎหมาย	(Politics	and	Legals)

 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักกับโครงสร้าง

และการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุค 

สื่อดิจิทัล เน่ืองจากรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นในฐานะเชิงลูกค้าที่มาใช้บริการประชาสัมพันธ์จากองค์การใน

ด้านการสือ่สารดจิิทลั จึงไม่มคีวามจ�าเป็นต้องสร้างแผนกหรอืยนูติใหม่ด้านดจิทิลัเพือ่

มารองรับผลจากปัจจัยด้านนี้ 

 ท้ังน้ี การวางโครงข่ายด้านระบบโทรคมนาคมหรือ infrastructure ของ

รัฐบาลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเอื้ออ�านวยให้การส่ือสารและการด�าเนินงานเป็นไปอย่าง

รวดเรว็ส่งผลต่อธรุกิจทีป่รึกษาด้านการประชาสมัพันธ์ให้ตอบสนองต่อพฤตกิรรมของ

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงตอบสนองงานลูกค้าได้ฉับไวและมีประสิทธิภาพ เช่น 

การอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ มัลติมีเดีย การสตรีมไฟล์ (streaming) ต่างๆ 

เพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างกัน

	 ด้านเศรษฐกิจ	(Economics)

 ปัจจยัด้านเศรษฐกจิมอีทิธิพลต่อโครงสร้างและการด�าเนนิงานประชาสัมพนัธ์

ของบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคส่ือดิจิทัล จากการเข้าสู่ประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี (AEC) เป็นโอกาสสร้างรายได้ให้แก่องค์การที่ปรึกษา

ด้านการประชาสัมพันธ์เน่ืองจากเศรษฐกิจมีความมั่นคงขึ้น ด้านโครงสร้างองค์การมี

เครือข่ายส�านกังานทีแ่ขง็แกร่งในภมูภิาคของประเทศสมาคมเศรษฐกจิอาเซียนจงึท�าให้

ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น รวมถึงธุรกิจการประชาสัมพันธ์ใช้งบลงทุนที่น้อยแต่

สามารถสร้างพื้นท่ีการเผยแพร่ข่าวบนสื่อดิจิทัลได้ ในขณะเดียวกัน ส่ือดิจิทัล  

ยังสามารถช่วยให้ช่วยให้แบรนด์สื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรง

	 ด้านสังคมวัฒนธรรม	(Social	&	Culture)

 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลก 

ที่หันมาให้ความส�าคัญกับโซเชียลมีเดียมากขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ส่งผลกับ

โครงสร้างและการด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทัทีป่รกึษาด้านการประชาสัมพันธ์

ในยุคสื่อดิจิทัล 

	 ด้านเทคโนโลยี	(Technology)

 ป ัจจัยด ้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อโครงสร ้างและการด�าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล ซึ่งมาจาก 

ผู้บริโภคใกล้ชิดเทคโนโลยีมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ซ่ึงเข้าไปอยู่ใน 

ทุกส่วนของการใช้ชีวิต บริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เอง จึงต้องปรับตัว 

ด้านโครงสร้างองค์การโดยขยายการให้บรกิารให้ตอบโจทย์กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

ในยุคสมัยใหม่น้ี รวมถึงเทคโนโลยีด้านสื่อดิจิทัลสามารถท�าให้การด�าเนินงานใน 

ทุกกระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 ลูกค้า	(Clients)

 ปัจจยัด้านลกูค้า มผีลกระทบกับโครงสร้างและการด�าเนนิงานประชาสัมพนัธ์

ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคส่ือดิจิทัล และบรีฟหรือโจทย์ของ

ลูกค้ามีผลกับการด�าเนินงานและบริหารงานลูกค้า โดยลูกค้า แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ 

คือ กลุ่มที่ยังให้ความส�าคัญกับสื่อดั้งเดิม และ กลุ่มที่ให้ความส�าคัญกับสื่อดิจิทัลและ

สื่อดั้งเดิมควบคู่กัน ซ่ึงการแบ่งกลุ่มลูกค้าท�าให้มีผลต่อการปรับโครงสร้างองค์การ 

ด้านบุคลากรเพื่อรองรับบริการด้านการสื่อสารดิจิทัล
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3. กำรปรับกระบวนกำรด�ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ของบริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ์ในยุคสื่อดิจิทัล 

 เทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านดิจิทัลท�าให้การด�าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็น

ไปอย่างสะดวกและรวดเรว็ตอบโจทย์การท�างานของนกัประชาสมัพนัธ์ในยคุสมยัใหม่ 

และตอบสนองการท�างานระหว่างลกูค้าและองค์การ รวมถงึการตดิต่อส่ือสารระหว่าง

ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ 4 ขั้นตอนหลัก  

มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาท ดังนี้

	 1.	 การวิจัยและรับฟังความคิดเห็น	(Research-Listening)	

 เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเอื้ออ�านวยความสะดวกและรวดเร็วในการหาข้อมูล 

ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย�ากว่าในอดีต รวมถึงการเก็บและแชร์ข้อมูล บริษัท 

โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ ประเทศไทย จ�ากัด มีเครื่องมือ Social Listening ในการ

วิเคราะห์ทัศนคติ (sentiment/voice) ที่ผู้บริโภคพูดถึงแบรนด์หรือองค์การน้ันๆ 

(consumer insight) แตกต่างจากเดิมที่ค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้อง

กับที่สก็อต เอ็ม. คัทลิป และ แอลเล็น เอช. เซ็นเตอร์ (วิรัช, 2553, น. 216-217)  

กล่าวถึงขั้นตอนการวิจัยแลรับฟังความคิดเห็น ว่าการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง (Fact 

finding) ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้มาจากการวิจัยและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นการส�ารวจ

ตรวจสอบประชามติ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนปฏิกิริยาที่ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง

มต่ีอการด�าเนนิงานหรอืต่อนโยบายขององค์การ อาจเป็นการค้นคว้า รวบรวมเอกสาร 

ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องต่อสถาบันหรือ

รวบรวมข้อมลูจากสภาพแวดล้อม หรอืปฏกิริยิาทีป่ระชาชนผู้เกีย่วข้องต่อองค์กร ด้วย

การตรวจสอบบทความหรอืข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์ นติยสาร วารสาร ทีข่่าวนัน้มส่ีวน

เกี่ยวข้องแล้วเก็บรวบรวมไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 อินเทอร์เน็ต จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญหรือ market research ขนาดย่อมที่

เข้ามามีบทบาทอย่างส�าคัญในการค้นหาข้อมูล วิจัยหาข้อมูลเบื้องต้น และฟังความ 

คิดเห็นหรือการสนทนาของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเฟซบุค ทวิตเตอร์ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

เช่น Pantip.com, surveymonkey.com เป็นต้นว่าเป็นไปในทิศทางใด รวมถึงเป็น

แหล่งข้อมูล (information pool) เพื่อหาไอเดียใหม่ในการท�างาน นอกจากนี้ การ

แชร์ข้อมูลระหว่างเครือข่ายบนเทคโนโลยี Cloud, Google drive หรือเว็บต่างๆ เพื่อ
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การอพัโหลดและแชร์ข้อมลู สามารถเอือ้อ�านวยความสะดวกให้กบังานประชาสัมพนัธ์

ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งประหยัดพื้นที่ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเอกสารสู่รูปแบบไฟล์

	 2.	 การวางแผนและตัดสินใจ	(Planning-Decision	Making)	

 การวางแผนประชาสมัพนัธ์ในปัจจบุนั ต้องวางแผนให้ครอบคลุมด้านดิจทิลั 

เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ยังต้องค�านึงถึงการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย และ

การวางแผนประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน ยังต้องประเมินและวิเคราะห์ให้ครอบคลุม 

รอบด้าน จากการรบัฟังเสยีงของผูบ้รโิภคทีพ่ดูถงึและบอกต่อแบรนด์หรอืองค์การด้วย

เช่นกัน เพื่อน�าข้อมูลมาปรับต่อการวางแผนประชาสัมพันธ์ 

	 3.	 การติดต่อสื่อสาร	(Communication-Action)	

 การสื่อสารกับผู้บริโภคในยุคใหม่นอกจากจะส่ือสารผ่านส่ือดั้งเดิมแล้ว  

นักประชาสัมพันธ์ต้องท�าความเข้าใจการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล รวมถึงผลิตเนื้อหา

ประชาสัมพันธ์ให้สอดรับกับช่องทางและธรรมชาติของส่ือนั้นๆ และพบว่า ผู้บริโภค

ในยุคสมัยใหม่มีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตคอนเทนท์และส่งสารได้เองมากขึ้น และ 

Social influencers หรอืผูน้�าทางความคดิ มบีทบาทและความส�าคญัมากขึน้เกอืบเท่า

สื่อมวลชน ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนเหล่านี้ 

รวมถึง ปัจจุบัน คอนเทนท์ที่เป็น visual เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและเกิดการ

แชร์สื่อสารออกไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของส่ือดิจิทัลที่ Kent 

Wertime และ Ian Fenwick (2551, น. 33) กล่าวว่า ในอนาคตสื่อดิจิทัล ก�าลังจะ

กลายเป็นสื่อกระแสหลัก (mainstream media) ที่มีความส�าคัญ และก�าลังเปลี่ยน

จากสื่อมวลชนดั้งเดิมไปสู่ยุคแห่งสื่อรายบุคคล (Individualism) ที่เปิดโอกาสให้ 

ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คอนเทนท์

	 4.	การประเมินผล	(Evaluation)	

 สื่อดิจิทัลท�าให้สามารถวัดการประเมินผลคลิปปิ้งข่าวที่ได้เผยแพร่ออกไป

อย่างรวดเร็วในรูปแบบของออนไลน์ ทั้งนี้ การประเมินผลงานด้านประชาสัมพันธ์  

ยังมีทั้งลักษณะออนไลน์และสื่อดั้งเดิมควบคู่กัน บริษัท โอกิลว่ี พับลิค รีเลช่ันส์ 
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ประเทศไทย จ�ากัด มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ คือ Social 

Listening วัดความส�าเร็จของแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และการด�าเนินงาน โดย

ประเมนิจากทศันคตแิละแนวทางการบอกต่อของผูบ้รโิภค (sentiment) และมแีนวทาง

การประเมินผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่เรียกว่า Output-Impact-Outcome 

ซึ่ง Output หมายถึง PR clipping, PR value, View, Share และ Impact  

หมายถึง การสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในส่ิงที่เราส่ือสารออกไป และ 

Outcome จะหมายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ action ซึ่งเกิด

จากการวัดผ่านเครื่องมือ social listening

 ส�าหรับ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจิส์ ประเทศไทย และ โอกิลวี่ พับลิค 

รีเลชั่นส์ ประเทศไทย มีการแชร์ Expertise และ Know-How จากสาขาใหญ่ใน 

ต่างประเทศและสาขาในประเทศไทยระหว่างกัน 

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการศึกษาการปรับตัวด้านโครงสร้างบริษัทที่ปรึกษาด้าน 

การประชาสัมพันธ์ในยุคส่ือดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ควรมีการปรับตัวให้ก้าวทันกับ

สถานการณ์ที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อผู้รับสารมากขึ้น โดย

  1.1 ปรับโครงสร้างบุคลากรและบริการด้านสื่อสารดิจิทัลที่รองรับกับ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  1.2  สร้างและพฒันาบคุลากรในองค์การให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการ

ปรับตวัเข้าสูย่คุดิจทิลัและก้าวทนัสือ่ดจิิทลัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

  1.3 สร้างความแตกต่างให้กับองค์การภายใต้ยุคส่ือดิจิทัล เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจในการบรหิารงานให้กบัลกูค้ารวมถงึดงึดูดการใช้บรกิาร

ของลูกค้าในอนาคต

 ท้ังน้ี การปรับตัวองค์การควรเป็นไปในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปและให้ก้าว

ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้องค์การสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

อย่างทันท่วงที

 2. ปัจจัยภายนอกด้านสังคมขององค์การ โดยเฉพาะเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

สงัคม และ ลกูค้า เป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัตามล�าดบัทีผู่ต้้องการศกึษาให้ความส�าคญั
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เนือ่งจากส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและการด�าเนนิงานประชาสมัพันธ์กบัการบรหิารงาน

ลูกค้าของธุรกิจบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคส่ือดิจิทัล ซ่ึงที่ส�าคัญสุด 

คอื นวตักรรมทางเทคโนโลยแีละอปุกรณ์สือ่สารทีเ่ตบิโตขึน้อย่างรดุหน้าอันส่งผลกระทบ

ต่อการเปิดรับสารของผู้บริโภค ดังน้ัน การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใช้ในการ

ท�างานภายใต้ยคุสือ่ดจิทัิลเป็นส่ิงส�าคญัเพือ่ความอยู่รอดขององค์การ ทัง้นี ้ปัจจยัด้าน

การเมืองและกฎหมาย ส่งผลกระทบในระดับท่ีไม่มากนักเนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์

โดยตรงกับองค์การ

 3. การด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทัท่ีปรกึษาด้านการประชาสมัพนัธ์

ในยคุสือ่ดจิทิลั ควรให้ความส�าคญัอย่างมากกบัการน�าเทคโนโลยด้ีานดจิทิลัเข้ามาปรบั

ใช้ในองค์การในทุกกระบวนการตั้งแต่การวิจัย การวางแผนและตัดสินใจ การติดต่อ

สื่อสาร และการประเมินผล เพื่ออ�านวยความสะดวกความรวดเร็วและแม่นย�าในการ

ท�างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองบริการให้แก่

ลูกค้าได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ นักประชาสัมพันธ์เองควร

ต้องปรบัตวัเพือ่ความรูค้วามเข้าใจในด้านสือ่ดจิทิลัมากขึน้ เพือ่การด�าเนนิงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและก้าวทันกับสถานการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอภายใต้ยุคของสื่อดิจิทัล
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 การศึกษาเรื่อง “คุณสมบัติและการส่ือสารของผู้บรรยายกีฬามวยไทย

ผ่านทางโทรทัศน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้บรรยายกีฬามวยไทย

ผ่านทางโทรทศัน์ และศกึษาการใช้ภาษาของผูบ้รรยายกฬีามวยไทยผ่านทางโทรทศัน์ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ภายใต้

รูปแบบการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

ผู้บรรยายมวยไทยที่มีชื่อเสียง คลุกคลีอยู่ในวงการมานานมากกว่า 15 ปี จ�านวน 

5 คน รวมท้ังมีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ศึกษาจากเทปบันทึกการแข่งขันกีฬา

มวยไทยผ่านทางโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี จ�านวน 5 ช่อง ประกอบด้วย ช่อง 3, 5, 7, 9 และ 

NBT ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 20 ครั้งที่ออกอากาศ และ

วิเคราะห์จากเอกสารต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผลการศึกษาพบว่า ผู ้บรรยายกีฬามวยไทยผ่านทางโทรทัศน์ทุกคนมี

คุณสมบัติความเป็นผู้บรรยายกีฬาที่ดีตามหลักแนวคิดคุณสมบัติของผู้บรรยาย 

มีความรู้ความเข้าใจในกีฬามวยไทยเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความช�านาญ เป็นมืออาชีพ 

คอยตดิตามข้อมลูข่าวสาร ค้นคว้าข้อมลูเพิม่เตมิอย่างสม�า่เสมอ มคีวามรูเ้ร่ืองมวยไทย

อย่างถ่องแท้ ซ่ึงจะมีการใช้ภาษา กลวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบุคลิก 

การสร้างเอกลักษณ์ จุดเด่นตามความถนัดของผู้บรรยายแต่ละคน ที่จะเลือกใช้ตาม

ความเหมาะสม สถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 นอกจากนี ้ปัจจยัพืน้ฐานด้านภมูหิลงั การศกึษา ปรญิญาบตัร ไม่ได้เป็นส่วน

ส�าคญัในการก้าวเข้ามาสูก่ารท�าหน้าทีผู่บ้รรยายกฬีา และไม่ได้เป็นตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

ในการท�างานแต่อย่างใด เพราะผู้บรรยายทุกคนต่างมีพื้นฐาน “ความรักและชื่นชอบ

กีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวยไทย” มาตั้งแต่วัยเด็ก และประสบการณ์ถือเป็นส่วน

ส�าคญัในการก้าวมาท�าหน้าทีใ่นอาชพีนี ้โดยผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ส่วนใหญ่จะคลกุคลี

อยู่ในแวดวงกีฬามวยไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 

 ผูบ้รรยายทกุคนเลือกให้ความส�าคญัในการพัฒนาตวัเอง มากกว่าศึกษากลุ่ม

ผูช้มทีม่คีวามหลากหลาย ดงันัน้ ปัจจยัด้านผูร้บัสาร จงึไม่มอีทิธพิลต่อการสือ่สารของ

ผู้บรรยายกีฬามวยไทยน้อยมาก เนื่องจากผู้บรรยายส่วนใหญ่ จะเลือกให้ความส�าคัญ

บทคัดย่อ
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กบัตวัเอง มองตวัตนของตวัเองเป็นหลกั นอกจากนีย้งัพบปัจจยัด้านอายขุองผูบ้รรยาย

ก็มีส่วนส�าคัญต่อการเลือกเปิดรับใช้ช่องทางการส่ือสารประเภทอื่นนอกจากโทรทัศน์ 

โดยผู้บรรยายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปจะใช้เพียงสื่อโทรทัศน์อย่างเดียวในการ 

น�าเสนอข่าวสาร ส่วนผู้บรรยายท่ีมีอายุต�่ากว่า 50 ปี ยังมีการเลือกใช้ช่องทางอื่น 

เพิ่มเติม เช่น เฟซบุ๊ก, เว็บไซต์, แฟนเพจ เป็นต้น 

 ขณะท่ีการเลือกใช้ภาษาในการบรรยาย ทุกคนได้ให้ความส�าคัญกับปัจจัย

กลยทุธ์การออกแบบสาร (Message Design) การใช้น�า้เสียงและถ้อยค�าในการส่ือสาร

เป็นอย่างมาก รวมท้ังการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขระ คิดค้น ค�าพูดที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งเกิดจากการเรียนรู้ จดจ�า ประสบการณ์ชีวิต และคิดค้น

ถ้อยค�าขึ้นมาเอง ก่อนประยุกต์ปรับใช้ในการบรรยาย ซึ่งผู้บรรยายแต่ละคนจะเป็น 

ผู้ที่สร้างสรรค์การบรรยายด้วยตัวเอง เลือกใช้ค�าพูดให้ถูกจังหวะ ช่วงเวลา และ 

ความเหมาะสมตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมท้ังการปฏิบัติตัวให้มีความเป็นกลาง  

มีความชัดเจน ถูกต้อง และยุติธรรม ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อดึงดูดความ

สนใจให้ผู้ชมเกิดอรรถรส มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการรับชม ได้ความรู้ควบคู่กับ 

ความบันเทิง

 ด้านการโน้มน้าวใจ ผู้บรรยายกีฬามวยไทยทุกคนไม่ได้มีจุดประสงค์ชี้น�า  

โน้มน้าวใจให้ผูช้มเกิดการยอมรับ คล้อยตาม เปลีย่นแปลงความคดิ ทศันคต ิพฤตกิรรม 

หรอืเอนเอยีงไปข้างใดข้างหนึง่แต่อย่างใด บรรยายตามภาพเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ แต่ยงั

มีผู้บรรยายบางคนเลือกสร้างการบรรยายให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกคล้อยตาม เอนเอียง 

ตามท่ีผูบ้รรยายต้องการ ด้วยการใช้อารมณ์ ลีลา และน�า้เสียง เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง

อารมณ์และพฤติกรรมของผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมตามไปด้วย

ค�ำส�ำคัญ:		 ผู ้บรรยายกีฬามวยไทย,	 คุณสมบัติ ,	 การสื่อสาร,	 การใช้ภาษา,	 

	 	 กีฬามวยไทยทางโทรทัศน์,	การโน้มน้าวใจ
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บทน�ำ

ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 วงการกีฬา “มวยไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ยังคงได้รับความนิยม 

และมีบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน อยู่ควบคู่กับ

ประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างช้านาน จนถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

ที่ส�าคัญของชาติไทยอย่างยาวนาน สื่อมวลชนจึงต่างให้ความส�าคัญต่อกีฬาชนิดนี้  

น�าเสนอข่าวสารอย่างต่อเนือ่ง โดยสือ่ทีไ่ด้รับความนยิมมากทีส่ดุคอืการรบัชมผ่านทาง

หน้าจอโทรทัศน์ หรือภาษามวยไทยเรียกว่า “มวยตู้” เพราะได้ทั้งความรู้และความ

บนัเทงิควบคูก่นัไปในเวลาเดยีวกนั ได้เหน็มมุภาพทีด่ทีีส่ดุครบทัว่ทกุมมุ และสามารถ

ดูภาพย้อนหลังได้อย่างชัดเจน จึงเป็นข้อได้เปรียบกว่าการรับชมภายในสนามแข่งขัน

จริงเสียด้วยซ�้า

 นอกจากองค์กรสื่อแล้ว ส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการพัฒนาวงการมวยไทยมา 

โดยตลอดคือ ผู้ประกาศ ผู้บรรยายการแข่งขัน เพราะถือเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ

เพิ่มสีสันรายการกีฬา ช่วยชี้แนะ น�าเสนอข้อมูลข่าวสารพร้อมบรรยายการแข่งขัน 

ด้วยลลีา ท่าทาง น�า้เสยีงเป็นสือ่เพือ่ให้ผูช้มรบัรู ้เข้าใจ เกิดความสนกุสนานได้ทัง้สาระ

ความรูค้วบคูไ่ปกับความบนัเทงิ และหนัมาติดตามรบัชมรายการมวยไทยมากขึน้ ดงันัน้

การเป็นผูบ้รรยายกีฬามวยไทยจงึถือเป็นเรือ่งทีย่าก ต้องเป็นผูท้ีม่ทีัง้ความรูค้วามสามารถ 

มีข้อมูลความรู้ความเข้าใจในกีฬาชนิดน้ีอย่างถ่องแท้ มีทักษะเฉพาะตัว มีภูมิความรู้ 

ปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการบรรยายสด  

ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ รวมทั้งถ้อยค�าในการบรรยาย

ค่อนข้างเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่เข้าใจเฉพาะวงการกีฬามวยไทย แต่ผู้ชมก็อาจจะ 

น�าเอาถ้อยค�า ส�านวน ลลีาการใช้ภาษานัน้น�ามาประยกุต์ใช้ในวงกว้าง ท�าให้เป็นทีรู่จ้กั

กันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กระแสของกีฬามวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันยังคง

ได้รบัความนยิมจากสงัคมไทยทกุระดบัชัน้อย่างต่อเนือ่งและมกีารพฒันาไปในทศิทาง

ที่ดีขึ้น แต่ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยและสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์กลับมี

ผู้ที่เลือกศึกษาประเด็นนี้น้อยมาก 
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 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาหัวข้อ “คุณสมบัติและการส่ือสารของ 

ผู้บรรยายกีฬามวยไทยผ่านทางโทรทัศน์” เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของผู้บรรยายว่ามี 

พื้นฐาน กลยุทธ์ จุดเด่น มีการพัฒนาตัวเองอย่างไรในการท�าหน้าที่ รวมทั้งศึกษาการ

ใช้ภาษาในการบรรยาย อาท ิส�านวน ถ้อยค�า ลลีา ภาษา ผู้บรรยายมกีารเลือกใช้ถ้อยค�า 

ส�านวนภาษา หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ การใช้ภาษาให้เข้ากับยุคสมัยและมีวิธีการ 

น�าเสนอทีเ่ร้าอารมณ์คนดใูห้เกดิความน่าสนใจอย่างไร เพราะถ้อยค�าทีแ่ต่ละคนหยบิยก

มาเป็นภาษาที่ค่อนข้างโลดโผนมีความเป็นเฉพาะกลุ่ม คือเป็นภาษาที่เข้าใจในกลุ่ม 

ผู้ที่อยู่ในแวดวงกีฬามวยไทยและบางถ้อยค�าก็กลายเป็นที่ยอมรับในวงการมวยไทย 

จนในที่สุดกลายเป็น “ภาษามวย” ไปแล้ว น�าไปสู่การใช้ในสังคมวงกว้าง

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้บรรยายกีฬามวยไทยผ่านทางโทรทัศน์

 2.  เพื่อศึกษาการใช้ภาษาในการบรรยายกีฬามวยไทยผ่านทางโทรทัศน์

วิธีกำรวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “คุณสมบัติและการสื่อสารของผู้บรรยายกีฬามวยไทยผ่าน

ทางโทรทัศน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก

เอกสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บันทึกทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษา

ข้อมูลจากเทปบันทึกภาพจากโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 

พ.ศ. 2558 และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้บรรยายที่มี 

ชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากผู้ชมและสังคมมวยไทย มีประสบการณ์คลุกคลีอยู่ใน

วงการมวยไทยมายาวนาน 15 ปีขึ้นไป จ�านวน 5 คน จากนั้นจึงน�าเสนอผลการศึกษา

ด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

 การศึกษาในครั้งน้ีผู้ศึกษาได้แบ่งหัวข้อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการ

ศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.  ลักษณะเนื้อหำของกำรบรรยำยมวยไทยผ่ำนทำงโทรทัศน์
 การบรรยายช่วงเริ่มรายการ พบว่า ผู้บรรยายกีฬามวยไทยแต่ละช่องจะมี

การสร้างรูปแบบการน�าเสนอและการใช้ภาษาในการส่ือสารที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้

ภาษาพดูทีเ่ป็นทางการ มคีวามสภุาพ และมวีจันภาษาพดูแบบตายตวั ใช้ภาษาถ้อยค�า

ทีใ่ช้เป็นประจ�าทกุครัง้ แต่ยงัมคีวามแตกต่างกนัในเชงิอวจันภาษา การเลอืกใช้ถ้อยค�า 

ภาษาพูดทีเ่ป็นทางการมากหรอืน้อย จะขึน้อยูกั่บบคุลิก เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละ

คนด้วย

 การบรรยายระหว่างแข่งขัน ผู้บรรยายจะสลับสับเปล่ียนหมุนเวียนกันท�า

หน้าทีด่�าเนนิรายการ บอกเล่า เรือ่งราว ให้รายละเอยีดและสร้างสีสันให้เกมการแข่งขนั

สนุกสนานมากขึ้น โดยจะแบ่งจังหวะการบรรยายอย่างชัดเจน ไม่แย่งกันพูด มีเสียง 

ผู้บรรยายคอยสลับพูด แทรก แต่ง เติม เสริมความคิดเห็นกันไป-มา และเลือกใช ้

ค�าพูดที่เป็นกันเอง เข้าใจได้ง่าย แสดงค�าพูดที่มีความสนิทสนม และเลือกใช้ถ้อยค�า

ภาษาที่มีความหวือหวา มีค�าสแลง ส�านวน ลีลาต่างๆ บ้าง ผ่านการน�าเสนอที่ 

หลากหลายวิธีตามความถนัดของแต่ละคน เพื่อให้การถ่ายทอดสดเกิดความบันเทิง 

แต่ยังคงความสุภาพ ให้เกียรติ และเป็นค�าพูดที่เข้าถึงกลุ่มผู้ชมกีฬามวยไทยได้เป็น

อย่างดี 

 การบรรยายช่วงจบรายการ พบว่า ผู้บรรยายเลือกใช้ภาษาที่มีความเป็น

กันเอง และยังคงความสุภาพ ให้เกียรติผู้ชมอยู่เสมอ ตั้งแต่เริ่มบรรยายจนกระทั่งจบ

รายการ ส่วนเนือ้หาทีใ่ช้จะกล่าวสรปุผลการแข่งขนัแต่ละคูท่ีผ่่านมา กล่าวถงึโปรแกรม

การถ่ายทอดสดทีจ่ะขึน้ชกในสปัดาห์ต่อไป และย�า้เน้นวันเวลาการถ่ายทอดสดให้ผู้ชม

ได้รับทราบอีกครั้ง ก่อนกล่าวค�าอ�าลาแบบสั้นๆ กระชับ พร้อมปิดการบรรยายไปกับ

ภาพบรรยากาศบริเวณเวทีสนามมวยแข่งขัน
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2.  คุณสมบัติของผู้บรรยำยกีฬำมวยไทยผ่ำนทำงโทรทัศน์
 จากการศึกษาพบว่า ผู้บรรยายทุกคนมีคุณสมบัติความเป็นผู้บรรยายกีฬา 

มีความรู้ความเข้าใจในกีฬามวยไทยเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความช�านาญ เป็นมืออาชีพ 

ซึ่งแต่ละคนก็จะมีการใช้ภาษา กลวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบุคลิก  

การสร้างเอกลักษณ์ จุดเด่นและตามความถนัดของตัวเอง ที่จะเลือกใช้ตามความ 

เหมาะสม สถานการณ์และเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ผูบ้รรยายทกุคนมีคณุสมบติัของการ

เป็นผู้บรรยายมวยไทยที่ดี ตามหลักแนวคิดเก่ียวกับผู้บรรยายกีฬาและหลักการ

บรรยายเกมการแข่งขันกีฬา 3 ประการของ Stuart W. Hyde (1991, p. 398) 

 1. การเตรยีมความพร้อม ทกุคนมกีารตดิตามข้อมลูข่าวสาร ค้นคว้าข้อมลู

เพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ มีการเตรียมความพร้อมในการบรรยาย มีความเป็นมืออาชีพ 

มีความรู้เรื่องมวยไทยอย่างถ่องแท้ ละเอียดลึกซึ้ง สามารถรายงานได้อย่างถูกต้อง 

แม่นย�า และมีความยุติธรรม เพราะได้มีการ “ท�าการบ้าน” มาเป็นอย่างดี ทั้งการ

สัมภาษณ์ สอบถาม อ่านหนังสือพิมพ์ และจากสื่ออินเตอร์เน็ต ท�าให้มีข้อมูลเชิงลึก 

สถิติการชก ประวัติ มาประกอบการบรรยาย

 2.  การเลอืกใช้ค�า การใช้น�า้เสยีง เลอืกใช้ถ้อยค�าเป็นสิง่ทีผู่บ้รรยายให้ความ

ส�าคัญ จะรู้จักว่าช่วงไหนต้องใช้อารมณ์ ลีลา น�้าเสียงอย่างไร เพื่อดึงดูดความสนใจให้

ผู้ชมเกิดอรรถรส มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการรับชม ได้ความรู้ควบคู่กับความ

บันเทิง แต่ไม่บรรยายให้ตื่นเต้นเกินจริง เน้นบรรยายให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด ส่วน

เรือ่งเนือ้หาถ้อยค�า วล ีส�านวน เทคนคิต่างๆ ในการบรรยาย กเ็ป็นข้อมลูทีถ่กูต้อง และ 

ทุกคนยังให้ความส�าคัญกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วย 

 3.  การไม่มีอคติ (Bias) ผู้บรรยายทุกคน จะปฏิบัติตัวให้มีความเป็นกลาง 

มคีวามชดัเจน ถกูต้องและยตุธิรรม ไม่เอนเอยีงไปข้างใดข้างหนึง่ แต่เรือ่งนีถ้อืเป็นเรือ่ง

ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ผู้บรรยายทุกคนจึงต้องระมัดระวังในระหว่างการบรรยาย

มวยไทยเป็นประจ�าทุกครั้ง

 นอกจากน้ี ผู้บรรยายกีฬามวยไทย ยังพบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิด

ออกแบบสารในด้านปัจจยัผูส่้งสาร เพราะถือว่าเป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญัและมอีทิธพิลต่อ

การสื่อสารเป็นอย่างมาก เป็นผู้ที่เลือกใช้สารอะไร น�าเสนอไปยังกลุ่มผู้ชมอย่างไร  

จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความช�านาญ มีทักษะในกีฬามวยไทยอย่างดีเยี่ยม และยังมี

ความสัมพันธ์ตามแบบจ�าลองกระบวนการสื่อสาร S M C R ของ David K. Berlo  
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ด้วยเช่นกัน ท่ีมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับผู้ส่งสาร เพราะเป็นผู้ที่เริ่มต้นอันดับแรก 

ของกระบวนการสื่อสารทั้งหมด 

 แต่สิง่ทีค้่นพบเพิม่เตมิคอืปัจจัยพืน้ฐานด้านภูมหิลงั การศกึษา ปรญิญาบตัร 

ไม่ได้มส่ีวนต่อการก้าวเข้ามาสูก่ารท�าหน้าทีผู่บ้รรยายกฬีา และไม่ได้เป็นตวัชีว้ดัความ

ส�าเร็จในการท�างานแต่อย่างใด เพราะผู้บรรยายทุกคนต่างมีพื้นฐาน มีจุดเริ่มต้นมา

จากมุมมองความคิด ทัศนคติที่ดีต่อกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่วัยเด็ก โดยเกิดจาก “ความรัก

และชื่นชอบกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวยไทย” จึงเกิดการปลูกฝัง จดจ�า เรียนรู้ 

ติดตามเรื่องราวกีฬามวยไทยมาอย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี ้ผูบ้รรยายกฬีามวยไทยทกุคนได้ให้ความส�าคญักบัปัจจยักลยทุธ์

การออกแบบสารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ภาษาด้านวจันภาษา เพราะ

ต้องมีการออกแบบเนื้อหาสารในการน�าเสนอไปยังผู้ชม จึงต้องมีการไตร่ตรองให้

ละเอียดถี่ถ้วน เลือกถ้อยค�า ส�านวน การใช้สมญานาม ต่างๆ ตลอดจนทักษะการพูด 

การอ่าน น�้าเสียง และวิธีคิด ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบสารของ 

เบอร์โล (Berlo, 1960) แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

 ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร ผู้บรรยายแต่ละคนมีทักษะในการสื่อสาร มีการคิดค้น 

สรรหาค�าพูดต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นผู้สร้างสรรค์การบรรยายด้วย

ตัวเอง ประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองมากที่สุด ท�าให้การบรรยายเกิดความรู้สึกที่แตกต่าง

กันไป นอกจากนี้ทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬามวยไทย รัก ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่

วัยเด็ก จึงเกิดการปลูกฝังค่านิยม ศึกษาข้อมูลมวยไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อมาท�า

หน้าที่ผู้บรรยายกีฬามวยไทย มีความถนัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมีทัศนคติในเชิงบวก 

ชื่นชอบ เกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ท�าให้การท�างานออกมาได้ดีและประสบ 

ความส�าเร็จ ส่วนระดับความรู้ พบว่า ผู้บรรยายมีความรู้ความเข้าใจ มีความช�านาญ 

มีทักษะในกีฬามวยไทยอย่างถ่องแท้ เพราะมีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ 

คลุกคลีอยู่ในแวดวงกีฬามวยไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป จึงกล่าวได้ว่า 

ประสบการณ์เป็นส่วนส�าคัญและเป็นประโยชน์ในการก้าวมาท�าหน้าที่ในอาชีพนี้เป็น

อย่างมาก 

 ปัจจยัด้านผูร้บัสาร พบว่า แทบจะไม่มอีทิธพิลต่อการส่ือสารของผู้บรรยาย

กีฬามวยไทย เนื่องจากผู้บรรยายส่วนใหญ่ จะเลือกให้ความส�าคัญกับตัวเอง มองตัว

ตนของตัวเองเป็นหลัก ว่าจะต้องพยายามฝึกฝน เรียนรู้การพัฒนาตนเอง การสร้าง
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กลยุทธ์ ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลอย่างไร เพื่อมาใช้ในการบรรยายให้เกิดความ 

หลากหลาย แต่ทัง้นีย้งัพบว่า มผีูบ้รรยายบางคน เลอืกมองเหน็ความส�าคญัใส่ใจปัจจยั

กลุ ่มผู ้ชมบ้าง ด้วยการเน้นบรรยายด้วยภาษา รูปแบบใหม่ ที่มีความทันสมัย  

สร้างความแตกต่างไปจากรปูแบบเดมิๆ เพือ่หวงัครอบคลมุกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นวยัรุน่

ให้หันมาสนใจกีฬามวยไทยมากยิ่งขึ้น 

 ปัจจัยด้านเนื้อหาสาร ผู้บรรยายกีฬามวยไทยส่วนใหญ่จะดึงความถนัด 

ความสามารถ เอกลักษณ์ท่ีตนเองมีอยู่มาประยุกต์ ปรับใช้ในการบรรยายเกมการ

แข่งขันให้เกิดความสนุกสนาน ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเป็นเฉพาะของ

แต่ละบุคคล ซึ่งพบว่าแต่ละคนมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น การดึงบุคลิกส่วนตัวที่

เป็นคนสนุกสนาน เฮฮามาใช้ในการบรรยาย ดึงข้อมูลเชิงลึกและมีความหลากหลาย

มาน�าเสนอท�าให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุม สร้างการบรรยายให้เป็น

ธรรมชาติ มีความเป็นกลาง เน้นบรรยายน้อยเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นการแข่งขันมากขึ้น 

และการใช้น�้าเสียงเข้ามาช่วยในการบรรยาย เพื่อหวังให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึก

สนุกสนาน ได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงในเวลาเดียวกัน 

 ขณะที่การค้นคว้าความรู้ส่วนใหญ่มาจากการเปิดรับข่าวสาร จดจ�า เรียนรู้

มาจากแหล่งข้อมลูทีค่ล้ายกนั เช่น จากผูบ้รรยายรุน่เก่า ได้ยนิจากคนอืน่ อ่านเจอจาก

หนังสือพิมพ์ ต�ารา นิตยสาร และ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากน้ี ผู้บรรยาย 

บางคนยังมีการคิดค้นค�าพูดข้ึนมาเอง มีการเรียนรู้ จดจ�ามาจากแหล่งข้อมูลรอบตัว 

น�าเรื่องราวประสบการณ์ชวีติ การบรรยายกฬีาชนดิอืน่ๆ และเรือ่งราวทีพ่บเจอในชวีติ

ประจ�าวนั ก่อนน�ามาปรบัใช้ในการบรรยาย จงึท�าให้เกดิค�าพดูต่างๆ ทีม่คีวามแตกต่าง

และหลากหลายในการบรรยายมากยิ่งขึ้น

 ปัจจยัด้านช่องทางการสือ่สาร จากการศกึษาพบว่า มอีทิธพิลต่อการสือ่สาร

ของผู้บรรยายกีฬามวยไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และยังพบว่าปัจจัยด้านอายุของ 

ผู้บรรยายก็เป็นส่วนส�าคัญต่อการเลือกเปิดรับใช้สื่อประเภทต่างๆ ด้วย โดยผู้บรรยาย

ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่เลือกใช้สื่ออื่นในการส่งต่อ

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ดังนั้นจึงมีเพียงช่องทางเดียวที่ผู้ชมจะสามารถติดตามข่าวสาร

ได้ คือผ่านทางโทรทัศน์เท่านั้น แต่ก็มีผู้บรรยายส่วนน้อยที่มีอายุต�่ากว่า 50 ปี เลือก

น�าเสนอข่าวสารไปยังผู้ชม แฟนคลับ เพิ่มเติมจากสื่อหลัก ด้วยการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 

เช่น เฟซบุ๊ก เว็บเพจ และเว็บไซต์หลักขององค์กร



59JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

3.  กำรใช้ภำษำในกำรบรรยำยกีฬำมวยไทยผ่ำนทำงโทรทัศน์
 กลยุทธ์การสร้างสาร ผู้บรรยายทุกคนจะมีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

มกีารเลอืกใช้รปูแบบกลวธิใีนการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารทีแ่ตกต่างกนั แต่มจีดุมุง่หมาย

เพื่อต้องการสื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้สึก ให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น 

เร้าใจ ในระหว่างรบัชมการถ่ายทอดสด โดยบางคนจะไม่บรรยายเชิงวชิาการอย่างเดยีว 

แต่จะน�าบคุลกิของตวัเองมาปรบัเข้ากบัการพดูด้วย และบางครัง้จะไม่บรรยายไปตาม

ภาพเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน แต่เลอืกทีจ่ะพดูให้น้อยเพือ่ให้ผูช้มได้เหน็ภาพในขณะแข่งขนั

นัน้ด้วยตวัเอง เพราะทกุคนคิดเหมอืนกันว่า “สิง่ทีต่วัเองเหน็ ผูช้มกเ็หน็เช่นเดยีวกนั” 

และเลือกเงียบบ้าง เพื่อให้ผู้ชมได้ยินเสียงบรรยากาศธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในสนาม

แข่งขันแทน ส่วนเนื้อหาการบรรยายสอดคล้องกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการที่

มีการใช้มุมกล้องให้เห็นภาพการแข่งขัน จังหวะภาพช้าที่ชัดเจนขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ท�าให้

ผู้ชมทางบ้านได้เปรียบผู้ชมในสนามแข่งขัน เพราะได้เห็นจังหวะการชกที่ชัดเจน  

เห็นทุกมุมภายในสนาม ท�าให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ กลวิธีการโน้มน้าวใจ ผู้บรรยายกีฬามวยไทยทุกคนมีความเห็น

ที่คล้ายคลึงกันคือ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการโน้มน้าวใจให้ผู้ชมเกิดการคล้อยตาม

เปลีย่นแปลงความคิด ทศันคต ิหรอืเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึง่แต่อย่างใด เน้นบรรยาย

ตามภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ชมก็เห็นตามภาพที่ผู้บรรยายเห็นเช่นเดียวกัน จึงไม่

ได้ต้องการชีน้�า ชีท้างและโน้มน้าวใจให้ผูช้มเกดิการยอมรบัและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ตามแต่อย่างใด ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ แต่อย่างไร

ก็ตามสิ่งท่ีพบเพิ่มเติมคือ ยังมีผู้บรรยายบางคนเลือกสร้างการบรรยายให้ผู้ชมนั้น 

เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เอนเอียง ตามที่ผู้บรรยายต้องการ ด้วยการใช้อารมณ์ ลีลา 

น�า้เสยีงเข้ามาใช้ เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงอารมณ์และพฤตกิรรมของผู้ชมให้มอีารมณ์

ร่วมตามไปด้วย จึงกล่าวได้ว่า การบรรยายกีฬามวยไทยผ่านทางโทรทัศน์ ยังคงมีทั้ง

ผูท้ีพ่ยายามสร้างการบรรยายทีเ่ป็นกลาง และกย็งัมผีูท้ีพ่ยายามน�าเอาเทคนคิน�า้เสยีง 

ลลีา ท่าทาง อารมณ์ เข้ามาใช้เพือ่สร้างการโน้มน้าวใจให้ผูช้มเกดิความรูส้กึสนกุสนาน 

ชืน่ชอบตวัผูบ้รรยายและน�าไปสูก่ารตดิตามรบัชมรายการต่อไป อย่างไรกต็าม ภาพรวม

ของกลวิธีการโน้มน้าวใจของผู้บรรยายจะเกิดประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ 

ตัวผู้ชมเป็นส่วนส�าคัญ เพราะสิ่งทั้งหมด ผู้ชมเป็นผู้ที่สร้างการรับรู้ ตีความหมาย  

การนึกคิดด้วยตัวเอง 
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 ผูบ้รรยายกฬีามวยไทยทกุคนจะมกีารใช้อากัปกริยิา การแสดงสหีน้า สายตา 

ท่าทาง น�้าเสียง อารมณ์ ลีลาในระหว่างด�าเนินรายการทุกครั้ง แต่จะมีรูปแบบการ

แสดงอาการตามบคุลกิลกัษณะของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่จะเน้นความเป็นธรรมชาติ 

ยิ้มแย้ม พูดคุยสนุกสนาน ใช้ภาษาพูดท่ีเป็นกันเอง แต่ก็ยังพบว่ามีผู้บรรยายบางคน 

ที่เลือกใช้ลีลา ท่าทางในการด�าเนินรายการที่ค่อนข้างมีความเป็นทางการอย่างมาก  

ซึ่งก็ถือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ส่วนตัวของผู้บรรยายแต่ละคน และระหว่างการ

บรรยายก็พบว่าทุกคนจะมีการแสดงออกทางกิริยา อารมณ์ น�้าเสียงด้วยเช่นกัน โดย

จะแสดงอาการเผลอหลุด ด้วยค�าพูด ค�าอุทาน การแสดงท่าทางต่างๆ เป็นต้น  

ส่วนเรือ่งการแต่งกาย ผูบ้รรยายและผูด้�าเนนิรายการ ทีไ่ด้มโีอกาสมาท�าหน้าทีบ่รรยาย

กีฬาผ่านหน้าจอโทรทัศน์ จะต้องแต่งกายให้เป็นตัวอย่างกับสังคม โดยแต่งกายสุภาพ

เรยีบร้อย แม้เวลาผ่านมานานหลายสบิปีจวบจนถงึปัจจบุนัจงึยงัคงเหน็พิธกีรมวยไทย 

เลอืกแต่งกายทีม่คีวามสภุาพ ถกูต้องตามกาลเทศะ ด้วยการสวมสทู สวมกางเกงสแลก็

สีเข้ม ผูกเนกไท และสวมรองเท้าหนังสีเข้มอยู่เสมอ แต่บางคนก็เลือกที่จะแต่งตัวให้

เข้ากับยุคสมัยใหม่ ซึ่งการแต่งกาย มีส่วนประกอบบ้างในการท�าหน้าที่ผู้บรรยาย  

ดังน้ันเมื่อเวลาออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์จึงดูมีความเป็นทางการ ให้เกียรติผู้ชม  

น�าไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองและรายการมากยิ่งขึ้น 

 จากงานวิจัยช้ินนี้พบว่ามีการเลือกศึกษาการบรรยายกีฬามวยไทย 

ทางโทรทัศน์ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง (2541) ศึกษาเรื่อง 

“กลวิธีการบรรยายกีฬามวยไทยทางโทรทัศน์” พบว่า แม้ผลการวิจัยผ่านมานานกว่า 

17 ปี แต่ยังมีหลายประเด็นที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เช่น การบรรยายกีฬา

มวยไทย ยงัคงมกีารน�ากลวธิต่ีางๆ มาใช้ทีม่คีวามแตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บัสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นและบุคลิกเฉพาะตัวของผู้บรรยายแต่ละคน นับตั้งแต่การน�าเสนอ เช่น  

การสนทนาโต้ตอบ การบรรยาย การสมัภาษณ์ เป็นต้น หรอืน�าเนือ้หาต่างๆ ทีน่่าสนใจ 

แม้จะไม่ใช่เรื่องการต่อสู้ของนักมวย แต่เป็นข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อผู้ชม และ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในบ้านเมืองเชื่อมโยงกับการบรรยายก็มากล่าวเพิ่มเติมเสริม 

ความรูใ้นรายการ รวมทัง้การน�ากลวิธทีางภาษาประเภทต่างๆ มาใช้ เพือ่ทีจ่ะดงึดดูใจ

ให้ผู้ชมอารมณ์ ความรู้สึก ติดตามชมรายการ ซึ่งจะมีผลต่อความนิยมในตัวรายการ 

นั้นๆ ด้วย เช่นเดียวกับ ลีลาและภาษา ในการบรรยายก็จะขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะ

เฉพาะของผู้บรรยายแต่ละคนที่จะมีการเลือกน�าเสนอที่แตกต่างกันไป
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 นอกจากนี้ สิ่งท่ีผู ้วิจัยค้นพบเพิ่มเติมคือ การเสาะแสวงหาความรู้ของ 

ผู้บรรยายกีฬามวยไทย พบว่า มีหลากหลายแหล่งข้อมูลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ 

ผู้บรรยายจะเลือกศึกษาเปิดรับข่าวสารจากช่องทางใดบ้างในการพัฒนาตัวเอง  

โดยทุกคนเลือกให้ความส�าคัญกับตัวเองมากกว่าเลือกศึกษากลุ่มเป้าหมาย ผู้ชม  

ที่มีความหลากหลาย โดยพยายามฝึกฝน เรียนรู้ กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การบรรยายมี 

ความเป็นเอกลักษณ์ มีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากผู้บรรยายคนอื่น ส่วนปัจจัยพื้นฐาน 

ด้านการศกึษา กไ็ม่ได้มผีลต่อการท�าหน้าท่ีผูบ้รรยายกีฬามวยไทยเลย เพราะผูบ้รรยาย 

ทุกคนต่างมีพื้นฐานมาจาก ความรัก ชื่นชอบ กีฬามวยไทยมาตั้งแต่วัยเด็ก จึงเกิดการ

ปลูกฝังเรียนรู้มาอย่างยาวนาน รวมทั้ง ประสบการณ์ถือเป็นส่วนส�าคัญในการก้าวมา

ท�าหน้าที่ในอาชีพนี้เป็นอย่างมาก โดยผู้ที่จะประสบความส�าเร็จส่วนใหญ่ จะมี

ประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในแวดวงกีฬามวยไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 

และด้านการโน้มน้าวใจ ยังคงมีผู้ที่พยายามสร้างการบรรยายให้เกิดความเป็นกลาง 

และผู้ที่พยายามน�าเรื่องของเทคนิคน�้าเสียง ลีลา ท่าทาง อารมณ์ เข้ามาใช้เพื่อสร้าง

การโน้มน้าวใจให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ชื่นชอบตัวผู้บรรยายและน�าไปสู่การ

ติดตามรับชมรายการต่อไป

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1. การสื่อสารของผู้บรรยายกีฬามวยไทย พบว่าผู้บรรยายส่วนใหญ่ให ้

ความส�าคัญกับตนเองในแง่ผู้ส่งสารมากกว่า ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ผู้ชม ดังนั้นการท�า

หน้าทีผู่บ้รรยายจงึแสนอแนะให้มกีารศกึษากระบวนการสือ่สารอย่างรอบด้านมากขึน้ 

ทั้งตัวเองในฐานะผู้ส่งสาร เนื้อหา การเลือกใช้ภาษา กลุ่มผู้ชมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัย

ส�าคัญ และช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ เข้ามาใช้เพิ่มเติม เพราะจะท�าให้ผู้บรรยาย

เข้าถึงกลุ่มผู้ชมมากยิ่งข้ึน ได้รับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงทัศนคติต่อกัน  

ถือเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Two-way Communication) เกิดการ “รู้เขารู้เรา” 

น�าไปปรับใช้ในการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. ปัจจุบันพบว่า ผู้บรรยายกีฬามวยไทยส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมากแล้ว 

ดังน้ันจึงเสนอแนะให้มีการสนับสนุน ผลักดันผู้บรรยายดาวรุ่งให้มีโอกาสก้าวขึ้นมา 

มีบทบาทในสายอาชีพน้ีมากข้ึน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเก็บเกี่ยว
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ประสบการณ์ในการท�างาน ฝึกฝนตัวเอง และส่ังสมความรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมี 

ผูบ้รรยายรุ่นเก่าคอยประคับประคอง ช่วยเหลือดูแลส่ังสอน เพราะในอนาคตผู้บรรยาย

รุ่นใหม่จะได้ก้าวขึ้นมาทดแทน ท�าหน้าที่ต่อจากรุ่นพี่ได้อย่างต่อเนื่อง 

 3. การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดสดกีฬามวยไทยผ่านทางโทรทัศน์ของ

แต่ละช่อง ยงัไม่มกีารสร้างความแตกต่างมากนกั ส่วนใหญ่ยงัใช้รปูแบบเดมิตัง้แต่อดตี

จนถึงปัจจบุนั อยากเสนอแนะให้ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในรายการของแต่ละ

สถานี ได้มีการคิดค้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวรายการให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น น�าเอา

ความทนัสมัยเข้ามาประยกุต์ใช้กบัความเป็นกฬีาเก่าแก่ เพือ่ให้เข้ากบัสงัคมในปัจจบุนั

ทีม่คีวามหลากหลาย มคีวามทนัสมยัมากขึน้ เชือ่ว่าจะเป็นการสร้างจุดเด่น สร้างความ

แตกต่างไปจากช่องอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน 

 4. การพัฒนาวงการผู้บรรยายกีฬามวยไทยผ่านทางโทรทัศน์ในทุกวันนี้ 

ปัจจัยด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสารถือเป็นสิ่งส�าคัญ ดังน้ันจึงเสนอแนะให้ผู้บรรยาย

มวยไทยทุกคนมีการพัฒนาความรู้ ข้อมูล ประวัตินักมวย กฎกติกาการแข่งขัน  

และกฎหมายเกีย่วกบักฬีามวยไทยให้ละเอยีดลกึซึง้มากยิง่ขึน้ ตลอดจนการฝึกค้นคว้า

หาถ้อยค�า วลีต่างๆ ที่มีความหลากหลาย การน�าค�าศัพท์เฉพาะภาษามวยไทย เข้ามา

ใช้มากขึ้น เพื่อท่ีเวลาน�าเสนอข้อมูลข่าวสารผู้ชมจะได้รับความรู้เรื่องค�าศัพท์เฉพาะ 

ส�านวนต่างๆ เพิม่เตมิด้วย ส่งผลให้เกดิการรบัชมทีส่นกุสนาน สร้างความแตกต่างและ

ความหลากหลายในการรับชมมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรศึกษำในอนำคต

 1. ศึกษาเปรียบเทียบการบรรยายกีฬามวยไทยกับกีฬามวยสากล ว่ามี 

รูปแบบคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร 

 2. ศกึษากลวธิกีารโน้มน้าวใจของผูบ้รรยายกฬีา เน่ืองจากพบว่าผู้บรรยาย

แต่ละคนมักจะกล่าวว่าไม่ได้มีการโน้มน้าวใจ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งผู้บรรยาย

ก�าลังโน้มน้าวใจผู้ชมให้เกิดการคล้อยตามอยู่ ดังน้ันการศึกษาครั้งต่อไปประเด็นการ

โน้มน้าวใจมีความน่าสนใจที่น่าจะศึกษาแบบเจาะลึก เฉพาะแต่ละประเด็นมากยิ่งขึ้น

ว่ามีการเลือกใช้หรือไม่ อย่างไร 
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 3. ศึกษาเรื่องผู้บรรยายกีฬามวยไทย ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นและ

มคีวามหลากหลายทางด้านปัจจยัอืน่ๆ เช่น อาย ุเพศ ประสบการณ์ การท�างาน เป็นต้น 

เพื่อที่จะสามารถอ้างอิงแทนความเป็นผู้บรรยายกีฬามวยไทยได้อย่างแม่นย�าและ

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 4. ศึกษาเรื่องผู้ชมกีฬามวยไทย แฟนมวย เพราะถือเป็นกลุ่มที่ส�าคัญ 

ต่อการถ่ายทอดสดรายการมวยไทยผ่านทางโทรทัศน์ 

 5. ศึกษาเรื่องความอยู ่รอดของวงการกีฬามวยไทย โดยเลือกศึกษา 

ภาพรวมของวงการกีฬามวยไทย ว่ามีปัจจัยอะไรที่ท�าให้กีฬาชนิดนี้ยังคงอยู่รอด  

ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และปัจจุบันแนวโน้มของกีฬาชนิดนี้ยังคงได้รับ 

ความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น หรือลดน้อยลงหรือไม่ อย่างไร 

 6. ศึกษาการสื่อความหมายของการพนันในวงการกีฬามวยไทย ในเรื่อง

การใช้สัญลักษณ์ ภาษามือต่างๆ เข้ามาใช้ในการส่งสัญญาณระหว่างนักพนันด้วยกัน 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกประเด็นท่ีน่าสนใจว่าแต่ละสัญลักษณ์มีการใช้และส่ือความหมาย

อย่างไรและต้องมีการใช้เวลาใดบ้าง เป็นต้น
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	 การศึกษาเรื่อง	 “การบริหารการผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุ
โทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	ในยคุทวีดิีจทิลั”	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาแนวนโยบาย
ในการบริหารการผลิตรายการถ่ายทอดสด	 ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องและขั้นตอนในกระบวนการผลิตรายการถ่ายทอดสด	รวมไปถึงศึกษาปัญหา
และการแก้ไขปัญหาในการผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย	NBT	ในยคุทวีดีจิทิลั	การศกึษาครัง้นี	้ผูศ้กึษาใช้การศกึษาเชงิคุณภาพ	
(Qualitative	 Research)	 โดยท�าการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-Depth	
Interview)	 ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	
กรมประชาสัมพันธ์	 โดยตรงใน	 3	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 กลุ่มผู้บริหารงานและกลุ่ม
ผู้ก�าหนดนโยบาย	 การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	
NBT	 กรมประชาสัมพันธ์	 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องการงานผลิตรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่	และกลุ่มผู้เช่าเวลาถ่ายทอด
สดทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	กรมประชาสมัพนัธ์	รวมถงึการศกึษา
ข้อมูลเชิงเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ผลการศึกษาพบว่า	 แนวนโยบายการบริหารการผลิตรายการถ่ายทอดสด
ยังคงอยู่ภายใต้	 การควบคุมตามข้อระเบียบราชการ	 มีหลักการบริหารองค์การแบบ
ราชการ	 แบ่งสายการบังคับบัญชาตามอ�านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ประกอบกับปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย	NBT	โดยปัจจัยภายในที่มีผลต่อการบริหารรายการถ่ายทอดสดของ	
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	กรมประชาสัมพันธ์	มากที่สุด	ก็คือ	ปัจจัย
ด้านบุคลากรที่ต้องมี	การจัดสรรต�าแหน่งให้เพียงพอต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ	รวมไปถึง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรถ่ายทอดสดให้มีความรู ้	 ความช�านาญในงาน
ถ่ายทอดสดให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	รองรบักบัเทคโนโลยทีีท่นัสมัย	ในขณะทีปั่จจยั
ภายนอกที่มีผลมากที่สุด	 คือ	 ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้เช่าเวลาถ่ายทอดสด	
ทมีงานถ่ายทอดสดต้องพฒันาด้านเทคโนโลยแีละด้านบคุลากรเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน
ถ่ายทอดสดให้มีศักยภาพมากขึ้น	 เพื่องานรายการถ่ายทอดสดที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมาขอเช่าเวลา	 สร้างรายได้เข้าสู่สถานีและ
กรมประชาสัมพันธ์เป็นรายได้แผ่นดิน

บทคัดย่อ
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	 โดยในปัจจุบันเข้าสู ่การเปลี่ยนผ่านระบบการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน ์

จากระบบอนาล็อก	 เป็นระบบดิจิทัล	 (Digital	 Television)	 ตามประกาศของ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(กสทช.)	 นั้น	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ได้สิทธิ์ตามกฎหมายได้รับ 

ใบอนุญาตให้บริการช่องรายการโทรทัศน์	 ถูกจัดให้อยู่ในประเภทบริการสาธารณะ	

ประเภทท่ีสาม	 การผลิตรายการถ่ายทอดสดถูกตีกรอบให้เน้นการให้ความรู้อันเป็น

ประโยชน์มากกว่ารายการบันเทิง	 เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเลือกรับชม	 ซึ่งถือ

เป็นความท้าทายต่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันสูง	 เน่ืองจากการ 

รับชมโทรทัศน์โดยทั่วไป	ผู้ชมจะเน้นการรับชมรายการประเภทบันเทิงมากกว่า	ทั้งนี้	

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ยังคงรักษาบทบาทการเป็นโทรทัศน ์

แห่งชาติในการด�าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์	 และการ 

เสรมิสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข	ซึ่งทางสถานีฯ	 จัดให้มีรายการถ่ายทอดสดเพื่อเผยแพร่นโยบายของ

รัฐและการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ	ตลอดจนส่งเสริม

ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนอย่างสม�่าเสมอ

	 ในการศึกษาท�าให้ทราบขั้นตอนและกระบวนการถ่ายทอดสดครั้งน้ีมี	 

3	ขัน้ตอน	คอื	ข้ันตอนการเตรยีมการถ่ายทอดสด	ขัน้ตอนการถ่ายทอดสดและขัน้ตอน

หลังการถ่ายทอดสด	 โดยเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ได้แก่	 ฝ่ายปฏิบัติการและข้อมูลการออกอากาศ	 ส่วนจัด 

และควบคุมรายการ,	 ฝ่ายถ่ายทอดสดและบันทึกเทปนอกสถานท่ี	 ส่วนผลิตรายการ	

และฝ่ายสนบัสนนุการถ่ายทอดสดนอกสถานที	่ส่วนเทคโนโลย	ีซึง่ในการปฏบิตังิานการ

ผลิตรายการถ่ายทอดสดอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดปัจจัยต่างๆ	 ประสบปัญหาหลายด้าน	 

อาท	ิเนือ้หารายการ	เทคนคิ	บคุลากร	ตลอดจนปัจจยัแวดล้อม	น�าไปสู่การแก้ไขปัญหา

เพื่อการด�าเนินงานผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

NBT	ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันในสนามทีวีดิจิทัลในปัจจุบันได้	

ค�ำส�ำคัญ:		 การบริหารรายการถ่ายทอดสด,	 ทีวีดิจิทัล,	 กระบวนการการผลิต 

	 	 รายการ,	บทบาทหน้าที่ของสื่อ,	นโยบายบริหารจัดการสื่อ
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บทน�ำ

สภำพปัญหำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ใช้ชื่อย่อว่า	 สทท.	 หรือภาษาอังกฤษ	

National	Broadcasting	Services	of	Thailand;	ชื่อย่อ:	เอ็นบีที.,	NBT.	เป็นหน่วย

งานราชการ	สังกัด	กรมประชาสัมพันธ์	ส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่ท�าหน้าที่เป็นสื่อหลัก

เผยแพร่ข่าวสาร	 และนโยบายจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน	 ภายใต้การด�าเนินงานของ

กรมประชาสัมพันธ์	 โดยมีรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 และปลัดส�านักนายก

รัฐมนตรีเป็นผู้ก�ากับดูแล	ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	14	มกราคม	พ.ศ.	

2528	เพื่อให้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ	ท�าหน้าที่ให้ความรู้	การศึกษา	เผยแพร่

ข่าวสารการประชาสมัพันธ์	และสนบัสนนุนโยบายของรฐัเพือ่แก้ไขระบบเครอืข่ายวทิยุ

โทรทศัน์ให้ครอบคลมุและได้มาตรฐานทัว่ประเทศ	สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย

ถูกจัดตั้งชั่วคราวที่อาคารศูนย์ระบบโทรทัศน์	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 ภายในวงเงิน	 

8	ล้านบาท	เริ่มแพร่ภาพออกอากาศเป็นประจ�าตั้งแต่เวลา	16.30-21.00	น.	โดยเริ่ม

ในวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2529	จนถึงวันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2531	จากข้อจ�ากัดด้าน

งบประมาณ	 กรมประชาสัมพันธ์	 จึงขอความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่น	 โดยผ่าน 

ทางส�านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น	 (JICA)	 ซ่ึงรัฐบาลญี่ปุ่น	

ได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือแบบให้เปล่าในวงเงิน	 2,062	 ล้านเยน	 หรือประมาณ	 

300	 ล้านบาท	 การด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ด้านเทคนิคใช้เวลาทั้งหมด	 

9	เดือน	(13	กรกฎาคม	2530-28	มีนาคม	2531)	ภายใต้โครงการความช่วยเหลือนี้	

กรมประชาสมัพนัธ์	รบัมอบอาคารและอปุกรณ์วทิยโุทรทศัน์มมีลูค่าทัง้สิน้	300	ล้านบาท 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	เริ่มทดลองแพร่ภาพออกอากาศรายการเพื่อการ

ศึกษา	 รายการข่าวภาคเช้า-ค�่า	 และการถ่ายทอดรายการไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

ในเครือข่าย	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2531	

	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ได้ด�าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะมุ่ง

เป็นสถานหีลกัในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสมัพนัธ์	เพือ่ให้ประชาชนมโีอกาส

รับรู้	 เกิดความรู้ความเข้าใจ	 สามารถน�าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการ

สร้างความเข้มแขง็ของสงัคม	และเพือ่พฒันาประเทศสูส่ากล	โดยวางค่านยิมขององค์กร	

ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์	 ท�างานอย่างมืออาชีพ	 เป็นทีม
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และบูรณาการ	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และมีจิตบริการ	

นอกจากนี้	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	ได้วางกรอบการด�าเนินการตาม

พันธกิจที่มุ่งด�าเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร	 ความรู้	 และการประชาสัมพันธ์ 

เพือ่ให้ประชาชนมโีอกาสรบัรู	้เข้าใจ	และเกดิความรูส้ามารถน�าไปพฒันาคณุภาพชวีติ	

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ	 เป็นสถานีท่ีให้ค�าปรึกษาและวางแผนการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์	 และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่าง 

เป็นระบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ	 มีบริหารจัดการ	 ส่ือโทรทัศน์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	 พร้อมไปกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและพัฒนา

เทคโนโลยีด้านโทรทัศน์	 และ	 New	Media	 ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและ 

ทันสมัยอยู่เสมอ	

	 จากพันธกิจที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

NBT	 กรมประชาสัมพันธ์	 ในฐานะท่ีเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ	 ด�าเนินการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 และน�าเสนอรายการที่เป็นสาระความรู้	 โดยเฉพาะด้าน 

การศึกษา,	ศิลปวัฒนธรรม	และประเพณี	มาโดยตลอด	ซึ่งรูปแบบการด�าเนินงานนั้น	

NBT	ในส่วนกลางทีก่รงุเทพมหานคร	จะด�าเนนิการถ่ายทอดรายการเป็นส่วนมาก	และ

บางช่วงเวลาจะให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค	 ด�าเนินการ

ถ่ายทอดรายการของตนเฉพาะท้องถ่ินไป	 แล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆ	 อย่างไรก็ดีปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่า	ในช่วงระยะเวลาแรกๆ	NBT	มกัถูกมองข้ามจากผูช้มส่วนใหญ่	เนือ่งด้วยความ

เป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาล	 ซ่ึงไม่มีรายการที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้	 โดยเฉพาะ

รายการประเภทบันเทิง	 เช่น	 ละครโทรทัศน์หรือเกมโชว์	 และประกอบกับเป็นสถานี

โทรทศัน์ทีไ่ม่อาจหารายได้ด้วยการโฆษณา	จงึท�าให้ประเภทรายการทีอ่อกอากาศทาง	

NBT	มีอยู่อย่างจ�ากัด	ส่งผลให้มีผู้ติดตามรับชมจ�านวนไม่มากนัก

	 อย่างไรก็ดี	 ในปี	 พ.ศ.	 2539	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	 

มีข้อเสนอให้หน่วยงานต่างๆ	 โดยเฉพาะภาครัฐ	 สามารถแสดงภาพสัญลักษณ ์

หรือเครื่องหมายการค้าบนหน้าจอโทรทัศน์ได้	นอกจากนั้น	ก็ยังต่อยอดจากข้อเสนอ

ข้างต้น	ด้วยการผลิตภาพยนตร์โฆษณาของสถานีฯ	 เพื่อออกอากาศด้วยตนเอง	อนึ่ง	

NBT	จึงเริ่มมีชื่อเสียงในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา	จากการริเริ่มน�าเทปการแข่งขัน

มวยปล�า้อาชพีมาออกอากาศในระยะหน่ึง	 และถ่ายทอดสดฟตุบอลยฟู่าแชมเปียนส์ลกี 

ในช่วงปี	พ.ศ.	2540-2543	จนกระทั่งในช่วงปี	พ.ศ.	2545	เป็นต้นมา	NBT	ก็กลับมา
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มชีือ่เสยีงในเรือ่งนีอ้กีครัง้	เมือ่ร่วมกบับรษิทั	ทศภาค	จ�ากดั	บริษทัลกูทีป่ระกอบกจิการ

โฆษณาในเครือไทยเบฟเวอเรจ,	สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี	

ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก	 2002	 ซึ่งจัดข้ึนที่สาธารณรัฐเกาหลี	 (เกาหลีใต้)	

และประเทศญีปุ่น่	โดยไม่มภีาพยนตร์โฆษณาระหว่างการแข่งขนั	ซึง่หลงัจากนัน้	NBT	

ก็ด�าเนินการถ่ายทอดสดกีฬาอีกหลายรายการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	อนึ่ง	กรณี

ถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก	2002	นบัเป็นเรือ่งแปลกใหม่ของวงการโทรทศัน์ไทยในขณะนัน้ 

เนื่องจากตามธรรมเนียมปกติท่ีผ่านมา	 การถ่ายทอดโทรทัศน์ในมหกรรมกีฬาระดับ

นานาชาติ	ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องต่างๆ	มักรวมตัวกันในนามโทรทัศน์

รวมการเฉพาะกจิแห่งประเทศไทย	(ทวีพีลู)	เพือ่ซือ้ลขิสทิธิก์ารเผยแพร่ในประเทศไทย	

และหารายได้ทดแทนค่าลิขสิทธ์ิ	 ด้วยการเสนอภาพยนตร์โฆษณาสินค้าบริการต่างๆ	

คั่นระหว่างการถ่ายทอด	

	 จากความส�าคัญข้างต้นที่ได้กล่าวมา	 ท�าให้ภารกิจงานการถ่ายทอดสดเป็น

ภารกิจหลักอีกหนึ่งหน้าที่ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	ให้ความส�าคัญ

และพัฒนาการผลิตรายการมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการรับงานการถ่ายทอดสดทั้งใน

ส่วนภาคราชการด้วยกันและเปิดให้เอกชนสามารถเช่าเวลาและอุปกรณ์ถ่ายทอดสด

น�ารายการออกอากาศผ่านทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	ซึง่น�ารายได้

เข้าสู่องค์กรและภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง

	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	กรมประชาสัมพันธ์	มีภารกิจใน

การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์นอกสถานที่	 หรือ	 การถ่ายทอดสดนอกสถานที่	 โดย

การน�าอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ไปใช้ในการถ่ายทอดสด	 งานรัฐพิธ	ี

การประชุมสัมมนา	ตลอดถ่ายทอดเรื่องราว	กิจกรรม	หรือเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

ให้แก่ผู้ชมทางบ้านได้รับรู้ข้อมูลด้านต่างๆ	 รวดเร็วทันเหตุการณ์	 หรือถ้าช่วงเวลา 

ดงักล่าวไม่สามารถถ่ายทอดสดได้กจ็ะท�าการบนัทกึรายการโทรทศัน์นอกสถานทีเ่พือ่

น�ารายการไปออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมในภายหลัง	

	 โดยการบรหิารรายการถ่ายทอดสดของสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	

NBT	 ภายใต้การควบคุมของรัฐ	 ท่ีมีข้อจ�ากัดเรื่องระเบียบทางราชการ	 รวมถึงปัจจัย

ภายในและภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารรายการท�าให้การด�าเนินงาน 

ไม่คล่องตวัเท่าท่ีควร	อย่างเช่น	ด้านของบคุลากร	ทีม่ไีม่เพียงพอต่อการท�างาน	อปุกรณ์

เครือ่งมอืในการถ่ายทอดสดยงัล้าหลงั	ไม่ทนัสมยั	และงบประมาณทีไ่ม่เพยีงพอต่อการ
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สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าท่ี	 เป็นต้น	 ถึงแม้จะประสบปัญหาทางด้านปัจจัยต่างๆ	 

งานถ่ายทอดสดของสถานวิีทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	กย็งัคงปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง 

เพราะเป็นภารกจิหลกัของกรมประชาสมัพนัธ์ทีจ่ะต้องเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	กจิกรรม

ภาครัฐออกสู่สายตาประชาชนเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

	 จากการด�าเนินการที่ผ่านมา	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	

ด�าเนินการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบอนาล็อก	 ซ่ึงปัจจุบันก�าลังอยู่ในช่วง

ของการเปลีย่นการส่งสญัญาณโทรทศัน์ไปเป็นระบบดจิทิลัให้สมบรูณ์	 ซึง่ในต่างประเทศ 

เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 และญ่ีปุ่นได้เปลี่ยนมาใช้การส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลกัน

อย่างสมบูรณ์แล้ว	โดยใช้ค�าว่า	โทรทัศน์ดิจิทัล	(Digital	TV)	นั้น	เป็นการส่งสัญญาณ

แบบดิจิทัล	ซึ่งท�าให้ภาพและเสียงมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมและมีจ�านวนช่องรายการให้

รับชมมากขึ้นด้วย	 ในปี	พ.ศ.	2556	กสทช.	 ได้ก�าหนดให้ประเทศไทย	มีจ�านวนช่อง

รายการ	48	ช่อง	และในจ�านวนนีไ้ด้แบ่งออกเป็น	24	ช่องส�าหรบัการประมลู	โดยสถานี

วทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	ได้รบัการจัดสรรให้สามารถด�าเนนิการออกอากาศ

ในระบบดจิทิลัในประเภท	ทวีสีาธารณะ	โดยก�าหนดให้มกีารส่งสญัญาณโทรทศัน์ภาค

พ้ืนดนิแบบดจิทิลัควบคู่ไปกบัแบบอนาลอ็กจนถึงปี	พ.ศ	2563	หลังจากนัน้กจ็ะยตุกิาร

ส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบอนาล็อก	

	 การเกิดข้ึนของทีวีดิจิทัล	 ส่งผลต่องานถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทย	NBT	เรื่องการหารายได้เข้าสู่องค์กรและเข้าสู่รัฐ	เนื่องจากปัจจุบันนี้	

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

กจิกรรมพเิศษผ่านการถ่ายทอดสด	ของสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	เมือ่สถานี

โทรทัศน์ดิจิทัลเกิดขึ้น	 มีความพร้อมและศักยภาพงานด้านการถ่ายทอดสด	สามารถ

รับงานถ่ายทอดสดได้ทดแทน	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ส่งผลต่อ 

รายได้จากการเช่าเวลาของสถานีด้วย	 จึงเป็นโจทย์ส�าคัญที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ 

แห่งประเทศไทย	 NBT	 จ�าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการส่งสัญญาณรวมถึงการผลิต

รายการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตอบสนองและสอดรับกับพฤติกรรมการรับชม

ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นในยุคทีวีดิจิทัล	

	 ดังนั้น	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิต

รายการถ่ายทอดสด	 แนวนโยบายในการบริหารงานถ่ายทอดสด	 ปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่มีผลต่อการบริหารรายการถ่ายทอดสด	 รวมถึงศึกษาปัญหาและแนวทาง
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การแก้ไขปัญหาในการผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย	NBT	 เป็นอย่างไร	ที่จะท�าให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	

กรมประชาสมัพนัธ์	สามารถผลติรายการถ่ายทอดสดได้อย่างมคีณุภาพและตอบสนอง

ความต้องการของสังคมในยุคทีวีดิจิทัลนี้

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือศึกษาแนวนโยบายในการบริหารการผลิตรายการถ่ายทอดสดของ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	ในยุคทีวีดิจิทัล

	 2.	 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผู ้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและขั้นตอน 

ในกระบวนการผลติรายการถ่ายทอดสดของสถานวีทิยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	

ในยุคทีวีดิจิทัล

	 3.	 เพ่ือศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการผลิตรายการถ่ายทอดสด

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	ในยุคทีวีดิจิทัล

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การศึกษา	 เรื่อง	 “การบริหารการผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ในยุคทีวีดิจิทัล”	 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	โดยใช้วฒันธรรมพรรณนา	(Ethnography)	ในการบรรยาย

เนื้อหาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ 

เจาะลึก	 (In-Depth	 Interview)	 ในกลุ่มผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารรายการ

ถ่ายทอดสดของสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	กรมประชาสมัพนัธ์	รวมถงึ

การค้นคว้าและวเิคราะห์จากข้อมลูเอกสารสิง่พมิพ์ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	(Documentary	

Analysis)	 ร่วมกับวิธีการสังเกตการณ์	 (Field	 Observation)	 ที่เกี่ยวข้องภายใต้

วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาแนวนโยบายในการบริหารการผลิตรายการถ่ายทอดสดของ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ในยุคทีวีดิจิทัล	 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ี

ของผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องและข้ันตอนในกระบวนการผลิตรายการถ่ายทอดสดของ
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สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	ในยุคทีวีดิจิทัล	รวมถึงปัญหาและการแก้ไข

ปัญหาในการผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	

ในยุคทีวีดิจิทัล	 แล้วด�าเนินการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีสรุปบรรยาย	 อ้างอิงแนวคิด	

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอธิบายและวิเคราะห์	

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

ส่วนท่ี 1 แนวนโยบำยในกำรบริหำรกำรผลิตรำยกำรถ่ำยทอดสดของสถำนีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชำสัมพันธ์ ในยุคทีวีดิจิทัล

 1.1 นโยบำยกำรบริหำรกำรผลิตรำยกำรถ่ำยทอดสดของสถำนีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชำสัมพันธ์ 

	 	 1.	 แนวนโยบายทางด้านเทคโนโลยี

	 	 โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก 

ไปสู ่ระบบดิจิทัลของ	 กรมประชาสัมพันธ์	 ได้รวมถึงการวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์ 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในเรือ่งการผลติรายการถ่ายทอดสดนอกสถานทีข่องสถานวีทิยโุทรทศัน์

แห่งประเทศไทย	 NBT	 ให้ปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด	 โดยจะใช้

ระยะเวลาการปรบัเปลีย่นเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทัง้หมดเป็นเวลาประมาณ	3	ปีต่อเนือ่ง	

คือ	2557-2559	โดยให้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานถ่ายทอดสดทุกอย่าง	

สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อรองรับการแพร่ภาพออกอากาศในระบบ

ดิจิทัลต่อไปในอนาคต

	 	 2.	 แนวนโยบายทางด้านเนื้อหา

	 	 งานถ่ายทอดสดของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	 

เป็นภารกิจหลักที่ส�าคัญของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะท�างานด้านส่ือเพื่อตอบสนองต่อ

นโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก	โดยแนวทางการพิจารณาด้านเนื้อหาส�าหรับการรับงาน

ถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ที่กรม

ประชาสัมพันธ์ได้วางกรอบแนวนโยบายการรับงานถ่ายทอดสดนอกสถานที่ไว้ดังนี้
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	 	 	 1.	 การถ่ายทอดสดของกรมประชาสัมพันธ์จะต้องให้บริการ 

ในการส่ือสารผลงานของรัฐบาล	 หรือกิจกรรมส�าคัญของรัฐบาลไปสู่ประชาชน 

ได้รับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง	

	 	 	 2.	 งานรัฐพิธี	 งานพระราชพิธี	 เพื่อน�าเสนอพระราชกรณียกิจ	 

ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	ที่ประชาชนชาวไทยควรรับรู้

	 	 	 3.	 กิจกรรมของหน่วยงานราชการในระดับรองลงมา	 เช่น	

กระทรวง	ทบวง	กรม	ต่างๆ	เหน็ควรให้พจิารณาถงึเนือ้หาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน	

หากเป็นเร่ืองส�าคัญ	 เป็นเร่ืองท่ีประชาชนควรรับรู้ทันที	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย	NBT	สามารถด�าเนนิการถ่ายทอดสดได้	เมือ่ได้รบัอนมุตัจิากผู้บงัคบับญัชา	

แต่หากเป็นเรื่องที่สามารถบันทึกเทปได้	น�ามาตัดต่อให้มีความกระชับ	และมีก�าหนด

เวลาออกอากาศทีแ่น่นอนได้	กส็ามารถให้ความส�าคญัรองลงไปเป็นการบนัทกึเทปแล้ว

น�ามาออกอากาศภายหลัง	ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

	 	 	 4.	 กิจกรรมของหน่วยงานภาคเอกชน	 ให้หลักพิจารณาเหมือน

กับทางภาคราชการ	 และให้พิจารณาถึงงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่อง	 ค่าเช่า

เวลา	และอุปกรณ์การถ่ายทอดสดประกอบด้วย	ทั้งนี้หากสามารถให้การสนับสนุนได้	

และช่วงเวลาการถ่ายทอดสดไม่ตรงกบัข่าวภาคหลกัของทางสถาน	ีกส็ามารถพจิารณา

ให้เช่าเวลาถ่ายทอดสดและด�าเนินการถ่ายทอดได้

	 	 	 5.	 กจิกรรมขององค์กรการกศุล	หรอืองค์กรเพือ่สาธารณะต่างๆ	

หรือเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	 ที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	 ในบางกรณีรับมาพิจารณา 

เพื่อลดค่าใช้จ่าย	 หรืออาจจะให้เวลาถ่ายทอดสดแบบ	 ไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่ที่

ดุลยพินิจของผู้บริหาร	 เม่ือเห็นว่ากิจกรรมน้ันมีความส�าคัญต่อประชาชน	 เป็นการ 

ช่วยเหลือประชาชน	ก็จะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

	 อย่างไรกต็าม	หากการถ่ายทอดสดนัน้เป็นกจิกรรมภารกจิส�าคญัของรฐับาล	

งานพระราชพิธีส�าคัญ	 หรือเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนควรรับรู้อย่างรวดเร็วและทันที

ทันใด	ผู้บังคับบัญชาสามารถอนุมัติให้ด�าเนินการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาที่ชนกับข่าว

ภาคหลักได้	โดยพิจารณาถึงความส�าคัญและความเหมาะสม
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 1.2 ปัจจัยภำยในและภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรบริหำรกำรผลิตรำยกำร

ถ่ำยทอดสดของสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรม

ประชำสัมพันธ์

	 	 1.	 ปัจจัยภายใน

	 	 	 ปัจจัยด้านบุคลากร

	 	 	 การท�างานการถ่ายทอดสดนอกสถานที	่ในส่วนของการบรหิารงาน

ด้านบุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 กรมประชาสัมพันธ์	 

จะต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถ	ความช�านาญเฉพาะบุคคล	ประกอบกับความรัก

และความตัง้ใจในงานทีร่บัผดิชอบ	แม้ว่าจะได้รบัค่าตอบแทนทีไ่ม่สงูกต็าม	ซึง่ส่วนมาก

ผูป้ฏบิตังิานถ่ายทอดสดจะเป็นข้าราชการ	พนกังานราชการในสงักดักรมประชาสมัพันธ์

ที่มีจ�านวนจ�ากัด	ปฏิบัติงานร่วมกัน	แต่ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่าต�าแหน่ง

ที่รับผิดชอบ	และสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้	เนื่องจากกรอบอัตราโครงสร้าง

บุคลากรที่มีอย่างจ�ากัด	 จึงต้องมีการสลับสับเปล่ียนหน้าที่กันปฏิบัติงานมาจากส่วน

ฝ่ายต่างๆ	 โดยการบริหารงานจึงต้องมุ่งเน้นให้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม	 

ฝึกทักษะความรู้ความสามารถทางเนื้อหา	ด้านเทคนิคและปฏิบัติงานจริงเป็นส�าคัญ

	 	 	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

	 	 	 การผลิตรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพ	 ทันสมัย	 และเม่ือการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัล	 เทคโนโลยีเครื่องมือ	

อปุกรณ์กเ็ป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารปรบัปรงุและพฒันารองรบัการแพร่ภาพ

ส่งสัญญาณในระบบดิจิทัล	 ท้ังน้ี	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 กรมประชาสัมพันธ์ 

ได้ให้ความส�าคัญและด�าเนินการ	 ในเรื่องการทบทวนโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ ์

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 ตลอดจนการส่ือสาร 

ที่รวดเร็ว	 และไร้พรมแดน	 โดยเฉพาะภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและวิธีการท�างาน	

คอื	การเปลีย่นผ่านเทคโนโลยกีารรบัส่งสญัญาณวทิยโุทรทัศน์จากระบบอนาลอ็กไปสู่

ระบบดิจิทัลตามแผนแม่บท	 การบริหารคลื่นความถี่	 พ.ศ.	 2555	 และแผนแม่บท 

กจิการกระจายเสยีง	และกจิการโทรทศัน์	ฉบบัที	่1	(พ.ศ.	2555-2559)	เป็นท่ีเรยีบร้อย	

   ปัจจัยด้านงบประมาณ

   การด�าเนนิงานการถ่ายทอดสดของสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

NBT	แบ่งเป็นส่วนการถ่ายทอดสดทีส่ามารถหารายได้	และการถ่ายทอดสดโดยภารกจิ
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หน้าที่ความรับผิดชอบ	 ซ่ึงในส่วนน้ีเป็นการถ่ายทอดสดที่ไม่มีรายได้	 แต่การออกไป

ปฏิบัติงานในแต่ละคร้ัง	 มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน	 จึงจ�าเป็นต้องบริหารจัดการงบประมาณ

จากรายได้จากการเช่าเวลาท่ีเข้ามาน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย	 ทั้งนี้	 เนื่องจาก

ปัจจุบันการปฏิบัติงานถ่ายทอดสดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม	 ข้อมูลข่าวสารของ

รฐับาลมจี�านวนมากขึน้	ทางรฐับาลกไ็ด้จดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิในบางส่วนเพือ่การ

บริหารจัดการงานถ่ายทอดสดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

	 	 2.	 ปัจจัยภายนอก

	 	 	 ปัจจัยด้านการเมือง

	 	 	 การเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญเรื่องของเชิงนโยบาย	เนื่องจาก	

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	กรมประชาสัมพันธ์	 เป็นหน่วยงานของรัฐ	

เมือ่รบันโยบายหรอืภารกจิมาก็จะต้องสนองต่อนโยบายนัน้	ดงันัน้	เมือ่เกดิการเปลีย่น

รฐับาลครัง้หนึง่	การด�าเนินงานต่างๆ	กจ็ะเกดิการเปลีย่นแปลงตามไปด้วย	การปฏบิติั

งานจงึขาดความต่อเนือ่ง	ท�าให้การบรหิารงานต่างๆ	อาจต้องหยดุชะงกัไป	รวมถึงการ

บริหารงานถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	ด้วย

   ปัจจัยด้านการแข่งขันของสื่อทีวีดิจิทัล

	 	 	 ปัจจุบันเป็นยุคของสื่อทีวีดิจิทัล	 มีการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์ 

ที่แพร่ภาพในระบบดิจิทัลมากมาย	 ย่อมส่งผลกระทบต่องานถ่ายทอดสดของสถานี 

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ในเรื่องการหารายได้เข้าสู่กรมประชาสัมพันธ	์

อย่างหลกีไม่พ้น	เนือ่งจากสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ใหม่	กม็เีครือ่งมอือปุกรณ์	

และบุคลากรท่ีมีศักยภาพในด้านการด�าเนินงานถ่ายทอดสดเช่นเดียวกับ	 สถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ทั้งนี้	 เมื่อเกิดการแข่งขันข้ึน	 สถานีวิทยุโทรทัศน์ 

แห่งประเทศไทย	 NBT	 จะต้องรักษาจุดยืน	 ในด้านเนื้อหาสาระ	 การเป็นศูนย์กลาง 

ที่จะน�าข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดไปสู่ประชาชน	 ได้อย่างถูกต้อง	 

ชัดเจนและรวดเร็วในทันทีทันใด

	 	 	 ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้เช่าเวลาถ่ายทอดสด

	 	 	 การเลือกท่ีจะเช่าเวลาถ่ายทอดสดกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน ์

แห่งประเทศไทย	NBT	นัน้	จะต้องประกอบด้วยความพงึพอใจ	และความประสงค์ของ

หน่วยงานผูเ้ช่าเวลาด้วยว่า	ประสงค์ทีจ่ะขอเช่าเวลาสถานวีทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย	
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NBT	 เพื่อด�าเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ	 ของหน่วยงานหรือบริษัท	 หรือ	 

องค์ประกอบด้านงบประมาณท่ีมีความเป็นไปได้ในการช�าระค่าเช่าเวลาและค่าเช่า

อุปกรณ์ถ่ายทอดสด	ทั้งนี้	 ด้วยความเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน	ท�าให้หน่วยงาน

ราชการทีข่อเช่าเวลาถา่ยทอดสดกจิกรรมตา่งๆ	จะมุง่เน้นชีเ้ฉพาะขอเช่าเวลาโดยตรง

กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	เสมอ

	 	 	 ปัจจยัต่างๆ	เหล่านี	้สอดคล้องกบัแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชนของ	 เดนิส	 แมคเควล	 โดยจะเกี่ยวข้องทั้งปัจจัย

ภายในและภายนอกองค์กร

ส่วนที่ 2 บทบำทหน้ำทีแ่ละขัน้ตอนกระบวนกำรผลิตรำยกำรถ่ำยทอดสดของสถำนี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชำสัมพันธ์ 

 การปฏบิตังิานถ่ายทอดสดนอกสถานทีข่องสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

NBT	ในแต่ละครัง้จะสามารถด�าเนนิการถ่ายทอดสดได้	ประกอบด้วยส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่

ที่ส�าคัญ	 คือ	 ฝ่ายปฏิบัติการและข้อมูลออกอากาศ	 ส่วนจัดและควบคุมรายการ	 

ฝ่ายถ่ายทอดสดและบันทึกเทปนอกสถานที่	 ส่วนผลิตรายการ	 และฝ่ายสนับสนุน 

การถ่ายทอดสด	 ส่วนเทคโนโลยี	 โดยในแต่ละฝ่ายมีขั้นตอนการปฏิบัติงานสรุป 

เป็นภาพรวม	ดังนี้

	 1.	 ขั้นตอนเตรียมการถ่ายทอดสด	(Pre-Production)	คือ	

	 	 ฝ่ายปฏิบัติการและข้อมูลออกอากาศ	 ส่วนจัดและควบคุมรายการเป็น

ฝ่ายที่รับเร่ืองการถ่ายทอดสด	 พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการปฏิบัติงาน 

ถ่ายทอดสดไปยงัผูบ้รหิาร	เมือ่อนุมตัจิะประสานไปยงัฝ่ายถ่ายทอดสดและบนัทกึเทป 

นอกสถานท่ี	 ส่วนผลิตรายการ	 และฝ่ายสนับสนุนการถ่ายทอดสด	 ส่วนเทคโนโลย ี

เพือ่รบัทราบการด�าเนนิการ	จากนัน้	เป็นการปฏบิตังิานของทมีผลติรายการถ่ายทอดสด 

นอกสถานท่ี	 และทีมเทคนิคถ่ายทอดสด	 มีการประชุมวางแผนงานกับทางผู้จัดงาน 

ในเบื้องต้นและดูสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด	 ผู้ผลิตรายการก็

จะมีการประสานข้อมูลกับผู้จัดงานเก่ียวกับก�าหนดการข้อมูลรายละเอียดในเบื้องต้น	

โดยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดก็จะประสานในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ	ให้มี

ความพร้อมเพื่อการถ่ายทอดสดจริง
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 2.	 ขั้นตอนการถ่ายทอดสด	(Production)	คือ

	 	 เมือ่ถึงวนัและเวลาการถ่ายทอสดจรงิ	แต่ละฝ่ายด�าเนนิการถ่ายทอดสด 

ตามแผนงานที่วางเอาไว้	แบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	โดยเป็นไปตามก�าหนดการ

จัดงานและเวลาก�าหนดไว้

	 3.	 ขั้นตอนหลังการถ่ายทอดสด	(Post-Production)	คือ

	 	 เม่ือจบงานทีมงานแต่ละส่วนฝ่ายจะประชุมเพื่อสรุปงานถึงปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละครั้ง	 จากน้ันจะรายงานผลการถ่ายทอดสดไปยัง 

ผู้บังคับบัญชาต่อไป

ส่วนที่ 3 ปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำกำรผลิตรำยกำรถ่ำยทอดสดของสถำนีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในยุคทีวีดิจิทัล

	 จากผลการศึกษา	 พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแก้ไขปัญหาของทีมงาน

ถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	ดังนี้

	 1.	 ปัญหาด้านเทคนิค

	 	 ปัญหาท่ีพบและเกิดข้ึนบ่อยครั้งและมีผลกระทบต่อการด�าเนินการ

ถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 คือ	 อุปกรณ์เครื่องมือ

ถ่ายทอดสดที่มีอายุการใช้งานที่นาน	เสื่อมโทรมไปตามเวลา	ท�าให้การปฏิบัติงานบาง

ครัง้เกดิปัญหาไม่สามารถใช้ได้กะทนัหนั	การจดัซือ้เพิม่	หรอืทดแทนใช้ระยะเวลานาน

จากข้อจ�ากัดของระเบียบราชการ

 	 -	 กำรแก้ไขปัญหำ	 ทีมงานจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการบริหาร

อุปกรณ์ท่ีมีอยู่	 น�ามาซ่อมบ�ารุงปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้อยู่	 ต้องคอยดูแล	 ระวัง

การใช้งานตลอดเวลาให้สามารถใช้งานได้	ทดแทนอปุกรณ์ทีช่�ารดุหรอืเสยีหายไปก่อน	

ทั้งนี้	ก็ท�าเรื่องขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อมาทดแทน

	 	 	 ส่วนอีกปัญหาที่ส�าคัญและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 คือ	 เรื่องการใช้กระแส

ไฟฟ้าในการถ่ายทอดสด	เกิดปัญหาการใช้ไฟฟ้าระหว่างเจ้าของงานไม่รองรับกับทาง

ทีมรถโอบีถ่ายทอดสดเมื่อด�าเนินการถ่ายทอดสดจริง	 เกิดปัญหา	 ไฟตก	 ไฟไม่เต็ม	 

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานถ่ายทอดสดเป็นอย่างมาก

 	 -	 กำรแก้ไขปัญหำ	ประสานงานกับเจ้าของงานให้เข้าใจปฏิบัติตรงกัน

ว่าให้ปล่อยไฟฟ้ากระแสเต็มในช่วงท่ีมีการทดสอบ	 ก่อนเริ่มงานจริง	 เพื่อทางทีมงาน
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จะได้ทดสอบอุปกรณ์ถ่ายทอดสดพร้อมกัน	 ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น	 แต่ทั้งนี้	 ทาง 

ทีมงานถ่ายทอดสดก็จะน�าเครื่องปั่นไฟส�ารองไปด้วย	 เพื่อส�ารองป้องกันหากเกิด

เหตุการณ์	กระแสไฟตก	ไฟดับ	ระหว่างการด�าเนินการถ่ายทอดสด

	 2.	 ปัญหาด้านบุคลากร

	 	 ปัญหาที่พบ	คือ	บุคลากรที่ปฏิบัติงานการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ของ

สถานวิีทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	มไีม่เพยีงพอ	เนือ่งจากโครงสร้างอตัราก�าลงั

ของหน่วยงานราชการมีข้อจ�ากัด	ไม่สามารถขออัตราก�าลังเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้

 	 -	 กำรแก้ไขปัญหำ	ใช้วิธีการน�าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนฝ่ายอื่นๆ	

ของสถาน	ีออกมาช่วยปฏบิตังิานเพิม่เตมิ	เพือ่ความคล่องตวัของการปฏิบตังิานให้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุด

	 3.	 ปัญหาด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม

	 	 ในการถ่ายทอดสดในบางกรณี	อาจเกิดปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่มีข้อจ�ากัด	 และไม่สามารถควบคุมได้	 อย่างเช่น	 การจัด

งานในบางสถานท่ีเป็นเฉพาะมีความคับแคบ	 ท�าให้การติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด 

เป็นไปได้ยาก	

  -	 กำรแก้ไขปัญหำ	 ทีมงานจะพิจารณาจากสถานท่ีจริงเป็นหลักและ

แก้ไขไปตามสถานการณ์ทีเ่อือ้อ�านวยให้อปุกรณ์สามารถตดิตัง้ได้	หากอปุกรณ์ของทาง

สถานีไม่สามารถปฏิบัติงานได้	 ก็จะให้ผู้จัดงานท�าการเช่าอุปกรณ์ในการผลิตรายการ

ที่สามารถเคลื่อนย้ายภายในสถานที่จัดงานนั้นได้

	 4.	 ปัญหาด้านเนื้อหารายการ

	 	 ปัญหาด้านเน้ือหารายการส่วนมากที่พบ	 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดย 

ไม่คาดคิด	 อย่างเช่น	 มีการเปลี่ยนแปลงก�าหนดการระหว่างด�าเนินการถ่ายทอดสด	 

ไม่เป็นไปตามก�าหนดการทีร่ะบชัุดเจนทีส่รปุก่อนเข้ารายการ	การถ่ายทอดสดทีจ่�าเป็น

ต้องเกินก�าหนดเวลาท�าให้ต้องงดรายการท่ีรอออกอากาศเป็นรายการต่อไป	 รวมถึง

การถ่ายทอดสดที่เสร็จสิ้นก่อนก�าหนดการเดิมตามเวลาที่ทางสถานีได้อนุมัติ	เป็นต้น

  - กำรแก้ไขปัญหำ	ขึน้อยูก่บัทมีผูผ้ลิตรายการถ่ายทอดสดในการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า	มคีวามกล้าตดัสนิใจ	นอกจากนี	้ทมีงานจะประสานงานกบัส่วนฝ่าย

ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหาด้วย	อย่างเช่น	การประสานผูค้วบคมุรายการ

ที่สถานีเพื่อขอเพิ่มเวลาถ่ายทอดสด	หรือ	ขอจบก่อนเวลา	เป็นต้น
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อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 จากการศกึษาเรือ่ง	“การบรหิารการผลติรายการถ่ายทอดสดของสถานวีทิยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	 กรมประชาสัมพันธ์	 ในยุคทีวีดิจิทัล”	 ผลการศึกษา

สะท้อนให้เห็นว่า	 การบริหารรายการถ่ายทอดสดยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมตาม 

ข้อระเบียบราชการ	มีหลักการบริหารองค์การแบบราชการ	ตามแนวคิดของ	Weber	

คอื	มกีารแบ่งงานกนัท�าตามอ�านาจหน้าที	่โดยใช้หลกัการแบ่งงานกนัท�า	(division	of	

labor)	เจ้าหน้าทีถ่่ายทอดสดปฏบิตัติามต�าแหน่งหน้าทีท่ีไ่ด้รบัผดิชอบ	และนอกจากนี	้

การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีถ่่ายทอดสดของสถานวิีทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	

ก็แบ่งสายการบังคับบัญชาตามอ�านาจหน้าที่	 ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ต�าแหน่งต่างๆ	ตามล�าดบัขัน้	ทีม่กีารควบคมุเจ้าหน้าทีท่กุคนภายใต้โครงสร้างองค์การ	

โดยมผู้ีบงัคบับญัชา	แต่ละระดบัช้ันเป็นผูด้แูล	ซึง่เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานของสถานวีทิยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	เป็นข้าราชการ	พนักงานราชการ	และลูกจ้างประจ�า

ที่จะต้องอาศัยเงินเดือนที่มีจากงบประมาณแผ่นดินในการบริหารจัดการ	

	 เพือ่ให้การบรหิารรายการถ่ายทอดสดนอกสถานทีภ่ายใต้องค์การสถานวีทิยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	 ให้ด�าเนินการไปด้วยดีมีลักษณะกระบวนการปฏิบัติ

หน้าที่เป็นขั้นตอน	 ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงจากแนวคิดของ	

Gulick	 and	Urwick	 ได้น�าเสนอรูปแบบของกระบวนการบริหารที่มีขั้นตอนส�าคัญ	 

7	ประการ	หรือ	แนวทางของ	POSDCORB	การผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	กรมประชาสัมพันธ์	สามารถน�าแนวคิดดังกล่าวนี้

ไปบริหารรายการได้	จากผลการศึกษาพบว่า

	 1.	 การวางแผน	(Planning)	กรมประชาสัมพนัธ์ได้ก�าหนดแผนงานให้ด�าเนนิ

การการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไป

สู่ระบบดิจิทัลตามแผนแม่บท	 การบริหารคลื่นความถี่	 พ.ศ.	 2555	 และแผนแม่บท

กิจการกระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์	ฉบับที่	1	 (พ.ศ.	2555-2559)	การด�าเนิน

ตามแผนดังกล่าวนี้	ได้รวมถึงการวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในเรื่องการผลิต

รายการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีของสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	ให้ปรบั

เปลีย่นการใช้งานเป็นระบบดจิทิลัทัง้หมด	โดยจะใช้ระยะเวลาการปรบัเปลีย่นเครือ่งมอื

และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเวลาประมาณ	 3	 ปีต่อเนื่อง	 ให้เคร่ืองมือและอุปกรณ ์
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ที่เกี่ยวข้องกับงานถ่ายทอดสดทุกอย่าง	 สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
เพื่อรองรับการแพร่ภาพออกอากาศในระบบดิจิทัลต่อไป
	 2.	 การจัดการ	 (Organizing)	 การปฏิบัติงานถ่ายทอดสดนอกสถานีของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	มีการจัดการส่วนฝ่ายเพื่อปฏิบัติงานอย่าง
ชดัเจน	ซึง่ประกอบด้วย	ฝ่ายถ่ายทอดสดและบนัทกึเทปนอกสถานที	่ส่วนผลติรายการ	
ฝ่ายสนับสนุนการถ่ายทอดสดนอกสถานที่	ส่วนเทคโนโลยี	ฝ่ายปฏิบัติการและข้อมูล
การออกอากาศ	ส่วนจัดและควบคุมรายการ	และฝ่ายบริหารงานทั่วไป	การจัดการใน
แต่ละส่วนฝ่ายก็จะมีการก�าหนดบทบาท	อ�านาจหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 สายบังคับ
บญัชาอย่างชัดเจน	เพือ่ให้เจ้าหน้าทีแ่ต่ละต�าแหน่งปฏบิตังิานได้ตรงหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ
	 3.	 การบรหิารงานบคุคล	(Staffing)	เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตังิานถ่ายทอดสดของ
สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	แต่ละต�าแหน่งหน้าที	่เป็นผู้ทีม่คีวามสามารถ
และช�านาญงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ	 เน่ืองจากกรมประชาสัมพันธ์มีการเปิดสอบ 
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทางราชการ	 ในต�าแหน่งต่างๆ	 
ตามความรู้ความสามารถ	มีการวัดผลสอบบรรจุ	เช่น	ผู้จัดรายการ	นักสื่อสารมวลชน	
นายช่างไฟฟ้า	 นายช่างเทคนิค	 เป็นต้น	 ซ่ึงต�าแหน่งดังกล่าวมีความส�าคัญและม ี
ความเหมาะสมต่อการปฏิบตัหิน้าทีง่านถ่ายทอดสดนอกสถานทีข่องสถานวีทิยโุทรทศัน์
แห่งประเทศไทย	NBT	เป็นอย่างยิง่	เพราะต้องอาศยัความรูค้วามสามารถเฉพาะบคุคล
ประกอบด้วย	
	 4.	 การสั่งการ	 (Directing)	การอนุมัติการปฏิบัติงานถ่ายทอดสดในแต่ละ
ครั้งนั้น	 ผู้บริหารในระดับสูงสุด	 คือ	 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 ได้มอบหมายให	้ 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 เป็นผู ้ดูแลเรื่องการถ่ายทอดสดและควบคุมดูแล 
การบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ตัดสินใจในระดับนโยบาย	
ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน	โดยผู้อ�านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	
NBT	และข้าราชการในระดับรองลงมามีหน้าที่ด�าเนินการตามนโยบาย	กระบวนการ
อนุมัติงานถ่ายทอดสดจะเป็นกระบวนการท�างานตามลายลักษณ์อักษร	 มีความเป็น
ทางการจากผู้บริหารจากบนลงสู่ล่าง
	 5.	 การประสานงาน	(Coordinating)	เมื่อมีการรับเรื่องถ่ายทอดสดเข้ามา	
ฝ่ายปฏิบัติการและข้อมูลออกอากาศ	 ส่วนจัดและควบคุมรายการก็จะประสานงาน 
ไปยังส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานถ่ายทอดสด	เพื่อด�าเนินการผลิตรายการถ่ายทอดสด
ต่อไป
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	 6.	 การรายงาน	 (Reporting)	 เม่ือเสร็จภารกิจถ่ายทอดสดในแต่ละครั้ง 

ส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะสรุปผลการด�าเนินงาน	และในรอบปีก็จะมีการจัดท�ารายงาน

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีเสนอไปยังผู้บริหารระดับสูงต่อไป

	 7.	 งบประมาณ	 (Budgeting)	 การด�าเนินงานถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	หากพิจารณาเรื่องงบประมาณ	สามารถแบ่งออกเป็น	

2	ส่วน	คือ	ส่วนการท�างานแบบหารายได้จากการเช่าเวลาของหน่วยงานราชการและ

เอกชนอ่ืนๆ	 และส่วนการถ่ายทอดสดที่เป็นไปตามภารกิจหน้าที่	 ซ่ึงไม่มีการคิดค่า 

ใช้จ่ายและไม่มีรายได้	ซึ่งการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจึงต้องน�า

เงนิรายได้จากการเช่าเวลาถ่ายทอดสดมาบรหิารจดัการในส่วนน้ีด้วย	ทัง้นี	้ทางรฐับาล

ก็ได้ให้งบประมาณเพิ่มเติมในการปฏิบัติภารกิจถ่ายทอดสดที่มีจ�านวนมากขึ้น 

ในปัจจุบัน	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

และกิจกรรมของรัฐบาลผ่านรายการถ่ายทอดสด

	 นอกจากนี	้การบรหิารรายการถ่ายทอดสดนัน้ล้วนเกีย่วข้องกบัปัจจยัภายใน

และภายนอก	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 เดนิส	 แมดเควล	 ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี	 

งบประมาณ	 บุคลากร	 การเมือง	 การแข่งขันของส่ือมวลชน	 โดยปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่มีผลต่อการบริหารรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย	NBT	 ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการบริหารรายการถ่ายทอดสดของสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	 กรมประชาสัมพันธ์มากที่สุด	 ก็คือ	 ปัจจัยด้าน

บุคลากร	ที่ต้องมีการจัดสรรต�าแหน่งให้เพียงพอต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ	รวมไปถึงการ

พฒันาศกัยภาพของบคุลากรถ่ายทอดสดให้มคีวามรู	้ความช�านาญในงานถ่ายทอดสด

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	รองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ในขณะที่ปัจจัยภายนอก

ที่มีผลมากที่สุด	 คือ	 ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้เช่าเวลาถ่ายทอดสด	 ทีมงาน 

ถ่ายทอดสดต้องพัฒนาด้านเทคโนโลยีและด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ถ่ายทอดสดให้มีศักยภาพมากขึ้น	 มีเพื่องานรายการถ่ายทอดสดที่มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมาขอเช่าเวลา	 สร้างรายได้เข้าสู่สถานีและ

กรมประชาสัมพันธ์เป็นรายได้แผ่นดิน

	 ในกระบวนการผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย	NBT	จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นภาพรวมตามแนวคิดที่เกี่ยวกับ

ขั้นตอนการผลิตรายการถ่ายทอดสดทางวิทยุโทรทัศน์ได้	ดังนี้
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	 1.	 ขั้นตอนเตรียมการถ่ายทอดสด	(Pre-Production)	ฝ่ายปฏิบัติการและ

ข้อมูลออกอากาศ	 ส่วนจัดและควบคุมรายการเป็นฝ่ายที่รับเรื่องการถ่ายทอดสด	

พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการปฏิบัติงานถ่ายทอดสดไปยังผู้บริหาร	 เมื่ออนุมัติ

จะประสานไปยังฝ่ายถ่ายทอดสดและบันทึกเทปนอกสถานที่	 ส่วนผลิตรายการ	 และ

ฝ่ายสนับสนุนการถ่ายทอดสด	 ส่วนเทคโนโลยีเพื่อรับทราบการด�าเนินการ	 จากน้ัน	

เป็นการปฏิบัติงานของทีมผลิตรายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่	 และทีมเทคนิค

ถ่ายทอดสด	 มีการประชุมวางแผนงานกับทางผู้จัดงานในเบ้ืองต้นและดูสถานที่เพื่อ

เตรียมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด	 ผู้ผลิตรายการก็จะมีการประสานข้อมูลกับ 

ผูจ้ดังานเกีย่วกบัก�าหนดการข้อมลูรายละเอยีดในเบือ้งต้น	โดยทมีเทคนคิถ่ายทอดสด

กจ็ะประสานในเรือ่งการติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองมอืต่างๆ	ให้มคีวามพร้อมเพ่ือการถ่ายทอด

สดจริง

	 2.	 ขั้นตอนการถ่ายทอดสด	 (Production)	 เมื่อถึงวันและเวลาการ 

ถ่ายทอดสดจริง	 แต่ละฝ่ายด�าเนินการถ่ายทอดสดตามแผนงานที่วางเอาไว้	 แบ่งตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ	โดยเป็นไปตามก�าหนดการจัดงานและเวลาก�าหนดไว้

	 3.	 ข้ันตอนหลังการถ่ายทอดสด	 (Post-Production)	 เมื่อจบงานทีมงาน

แต่ละส่วนฝ่ายจะประชุมเพื่อสรุปงานถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข	 ปัญหาใน 

แต่ละครั้ง	จากนั้นจะรายงานผลการถ่ายทอดสดไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป

	 การเปลี่ยนผ่านระบบการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก	 

เป็นระบบดจิิทลั	(Digital	Television)	ตามประกาศของคณะกรรมการกจิการกระจาย

เสยีง	กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	นัน้	สถานวีทิยโุทรทศัน์

แห่งประเทศไทย	 NBT	 ได้สิทธิ์ตามกฎหมายได้รับใบอนุญาตให้บริการช่องรายการ

โทรทศัน์	(Service	Provider)	ถูกจดัให้อยูใ่นประเภทบรกิารสาธารณะ	ประเภททีส่าม	

และเพือ่ให้แผนการปรบัเปลีย่นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและมีประสทิธภิาพ	สถานี

วทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	NBT	จงึก�าหนดกรอบการด�าเนนิงานภารกจิหน้าทีต่าม

กฎหมายให้สอดคล้องกบัการประกอบกิจการโทรทศัน์สาธารณะประเภททีส่าม	ทัง้ใน

ด้านการผลติรายการทีเ่น้นให้ความรูอ้นัเป็นประโยชน์มากกว่ารายการบนัเทงิ	เพือ่เป็น

ทางเลือกให้ประชาชนเลือกรับชม	 ซ่ึงถือเป็นความท้าทายต่อการประกอบกิจการ

โทรทัศน์ที่มีการแข่งขันสูง	 เนื่องจากการรับชมโทรทัศน์โดยทั่วไป	ผู้ชมจะเน้นการรับ

ชมรายการประเภทบันเทิงมากกว่า	 ทั้งนี้	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	
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ยังคงรักษาบทบาทการเป็นโทรทัศน์แห่งชาติในการด�าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์	 และการเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ซึ่งทางสถานีฯ	 จัดให้มีรายการ

ถ่ายทอดสดเพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐและการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อ

การพัฒนาประเทศ	ตลอดจนส่งเสริม	 ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคประชาชนอย่างสม�่าเสมอ	

	 นอกจากน้ัน	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ยังค�านึงถึงกลุ่ม 

คนพิการ	 คนด้อยโอกาส	 หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ให้ได้รบัข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์	รวมถงึกลุม่เยาวชน	ซึง่ควรได้รบัข้อมลูข่าวสาร

อย่างเท่าเทียมกับประชาชนท่ัวไป	 สนับสนุนให้กลุ่มผู้ชมดังกล่าวได้รับข้อมูลข่าวสาร

อีกด้วย	 อีกทั้ง	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	 ยังยึดมั่นในการเป็นสถานี

วิทยุโทรทัศน์หลักในการด�าเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมส�าคัญเพื่อประกาศแจ้งข่าว

ของทางราชการ	 และเตือนภัยแก่ประชาชน	 เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินด้วย	 

จุดนี้จึงเป็นจุดแข็งของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ซ่ึงเม่ือเกิด 

สถานการณ์ต่างๆ	 ขึ้นก็สามารถด�าเนินการถ่ายทอดสดเพื่อให้ประชาชนรับรู้ได้อย่าง

ทันทีทันใด

	 อย่างไรก็ตาม	 ในยุคทีวีดิจิทัลท่ีมีการแข่งขันสูงมาก	 กรมประชาสัมพันธ	์ 

ในฐานะองค์การสื่อสารมวลชนในการควบคุมดูแลของรัฐ	 จึงต้องพัฒนาสื่อในก�ากับ

ดแูล	นัน่คอื	วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์	โดยเฉพาะอย่างยิง่	งานการถ่ายทอดสด

ทางโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 ซึ่งเป็นภารกิจส�าคัญ 

ของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะน�าข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนได้รวดเร็ว	ชัดเจน	ถูกต้อง	

ท�าให้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์เป็นสื่อท่ีประชาชนเช่ือถือและไว้วางใจ	 โดยให้ความ

ใส่ใจที่จะพัฒนางานถ่ายทอดสด	ทั้งในด้านเครื่องมือ	อุปกรณ์	รวมถึงบุคลากรของทีม

ถ่ายทอดสดทีจ่ะต้องมกีารพฒันาควบคูไ่ปด้วยกนั	ประสานความร่วมมอื	เข้าใจกัน	เพือ่

ก่อให้เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ	 เพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย	NBT	และกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษา	 เรื่อง	 “การบริหารการผลิตรายการถ่ายทอดสดของสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 NBT	 กรมประชาสัมพันธ์	 ในยุคทีวีดิจิทัล”	 ผู้ศึกษา 

มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการผลิตรายการ

ถ่ายทอดสดทางวิทยุโทรทัศน์	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ควรลดข้ันตอนกระบวนการรบัเรือ่งเช่าเวลาถ่ายทอดสด	และการอนมุตัิ

ทีเ่ป็นระเบยีบราชการให้สัน้ลง	เนือ่งจากในปัจจบุนัการอนมุตัเิรือ่งเช่าเวลาถ่ายทอดสด

ใช้เวลานาน	 เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบทางราชการที่ต้องมีการพิจารณาอนุมัติตาม

ล�าดับผู้บังคับบัญชา	 ซึ่งการถ่ายทอดสดบางกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน	 การอนุมัติล่าช้า

ไม่ทันตามเวลา	 จึงต้องมีการอนุมัติเอกสารหนังสือย้อนหลัง	 ท�าให้การด�าเนินการ 

ซ�้าซ้อน	การปรับเปลี่ยนกระบวนการให้สั้นลงจะส่งผลดีต่อการท�างาน

	 2.	 ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่	 บุคลากร	

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกส่วนฝ่าย	สร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานให้

มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	เนื่องจากการปฏิบัติงานถ่ายทอดสดจะแบ่งเป็น

ทีมงานเพื่อแบ่งงานกันรับผิดชอบ	ท�าให้เกิดความแตกต่างด้านคุณภาพของงาน	ไม่มี

มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน	

	 3.	 ควรมกีารเพิม่อตัราโครงสร้างบคุลากรในงานถ่ายทอดสดให้เพยีงพอกบั

ความรับผิดชอบงานในบางต�าแหน่ง	 เพื่อการท�างานที่มีคุณภาพ	รองรับการท�างานที่

มีเป็นจ�านวนมากขึ้นในปัจจุบัน

	 4.	 ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	 เช่น	 เพิ่มค่าตอบแทน	 เพิ่ม

สวัสดิการ	 ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	 เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อเจ้าหน้าที่มีความช�านาญ 

และความสามารถในระยะหนึง่กจ็ะออกไปอยูช่่องอืน่	ทีใ่ห้ค่าตอบแทนสงู	เมือ่สามารถ

สร้างแรงจงูใจในการท�างาน	กจ็ะสามารถรกัษาบคุลากรทีม่คีวามช�านาญความสามารถ

และมคีณุภาพให้อยูก่บัช่องได้ต่อไป	ไม่ต้องหาบคุลากรมาทดแทนตลอดเวลา	จะส่งผล

ถึงการท�างานที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน

	 5.	 ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันต่อความต้องการ	 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ถ่ายทอดสด	ทดแทนของเก่าและช�ารุดให้ทันสมัย	นอกจากนี้	 เจ้าหน้าที่ 

ที่รับผิดชอบต้องหมั่นดูแลและซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การถ่ายทอดสด
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พร้อมต่อการออกไปปฏิบัติงานอยู่เสมอ	 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเครื่องมือและอุปกรณ์

ขัดข้องช�ารุดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสด

	 6.	 เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานด้านกราฟิก	ซจี	ีควรให้ความส�าคญักบักราฟิก	ซจีี	

ที่ปรากฏบนหน้าจอถ่ายทอดสด	ที่จะต้องมีความถูกต้อง	คมชัด	และมีความสวยงาม	

ทันสมัย	เหมาะสมที่จะแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ในยุคทีวีดิจิทัล	

	 7.	 ปรับปรุงรูปแบบการน�าเสนอรายการถ่ายทอดสดให้มีความทันสมัย	

เนื้อหารายการน่าสนใจให้มากขึ้น	 เน่ืองจากรูปแบบรายการถ่ายทอดสดในปัจจุบัน 

ยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ	 ที่ด�าเนินมาเป็นระยะเวลานานแล้ว	 เม่ือเกิดการแข่งขันของ 

ช่องดิจิทัลมากขึ้น	 การปรับปรุงรูปแบบรายการจึงเป็นส่ิงส�าคัญที่จะท�าให้ผู ้ชม 

ให้ความสนใจในรายการถ่ายทอดสด	 และท�าให้รายการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	สามารถแข่งขันกับช่องอื่นๆ	ได้อย่างมีคุณภาพ
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 การค้นคว้าอิสระเรื่อง “กลยุทธ์การตลาด การสร้างตราสินค้าบุคคล และ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็นผู้น�าทางการตลาด: กรณี

ศกึษา ตนั ภาสกรนท ีและชาเขยีวอชิตินั” ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กลยุทธ์การตลาดของชาเขียวอิชิตัน การ

สร้างตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ

ชาเขียวอิชิตัน ในการสร้างความเป็นผู้น�าทางการตลาดให้กับชาเขียวอิชิตัน

 การค้นคว้าอสิระพบว่า เพือ่สร้างความเป็นผูน้�าทางการตลาดชาเขียวอชิตินั

ได้วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด เพื่อก�าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยปัจจัยที่มีผล

ต่อการก�าหนดกลยุทธ์การตลาด คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การแข่งขัน เทคโนโลยี 

การเมืองและกฎหมาย และสังคมและวัฒนธรรม ส่วนจุดแข็งของชาเขียวอิชิตัน คือ 

ตราสนิค้าบคุคล ตนั ภาสกรนท ีขนาดขององค์กรทีม่ขีนาดเลก็ และความสามารถทาง

วชิาชพีของผูน้�าองค์กรและบคุลากรของชาเขยีวอชิตินั และจุดอ่อนของชาเขยีวอชิตินั 

คอื ความสามารถในการกระจายสนิค้าทีย่งัไม่ครอบคลุมตลาดดัง้เดมิ ทัง้นี ้โอกาสของ

ชาเขียวอิชิตันคือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกระแสการรักสุขภาพของ

ผู้บริโภค ท้ังน้ี อุปสรรคของชาเขียวอิชิตัน คือ การชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ 

วกิฤตการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศ และการเปลีย่นแปลงของฤดกูาลทีไ่ม่เป็นไป

ตามปกติ นอกจากนี้ การก�าหนดกลยุทธ์การตลาดของชาเขียวอิชิตันยังมีการก�าหนด

ส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงการก�าหนดกลยุทธ์การตลาดเฉพาะส่วน เพื่อสร้าง

ความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง

 ด้านการสร้างตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ

รับรู้และจดจ�าตราสินค้าชาเขียวอิชิตัน โดยเหตุผลที่ตัน ภาสกรนทีใช้ตนเองเป็นตรา

สนิค้าบคุคล คอื สามารถแสดงถงึความเป็นตวัแทนของชาเขยีวอิชิตนัได้ชดัเจน สามารถ

ควบคุมต้นทุนในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของตราสินค้าบุคคลได้ แต่การเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้า

ชาเขียวอิชิตันกับตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที ก็เป็นความเสี่ยงของชาเขียวอิชิตัน 

โดยชาเขียวอิชิตันได้มีการวางแผนที่จะลดบทบาทตราสินค้าบุคคล รวมถึงพัฒนา

บทคัดย่อ
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ภาพลกัษณ์และบทบาทของตราสนิค้าบคุคลให้เหมาะสมคือ การเป็นต้นแบบทางธรุกิจ

และเป็นบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ ท้ังน้ี องค์ประกอบที่สร้างชื่อเสียงให้กับตราสินค้าบุคคล 

ตัน ภาสกรนที คือ ความรู้ ประสบการณ์ ต�าแหน่ง การสนับสนุน ผู้สนับสนุน  

การแสดงออกโดยเครือ่งหมายสญัลกัษณ์ ปฏกิริยิาตอบกลบั บรบิท ค่านยิมของสงัคม 

และการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย

 ส่วนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของชาเขียวอิชิตัน มีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการรับรู้ จดจ�า คุ้นเคย และผูกพันในตราสินค้า เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อ 

และวิธีการส่ือสารตราสินค้า มีท้ังสิ้น 17 วิธี คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์  

การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดแสดงสินค้า การใช้ผลิตภัณฑ์เป็น

สื่อ การให้ลิขสิทธิ์ สื่อเคลื่อนที่ การใช้ป้าย การบรรจุภัณฑ์ การใช้พนักงาน การให้

บริการ การจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดงสินค้า การฝึกอบรม การสาธิต การจัด 

โชว์รูม และเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ค�ำส�ำคัญ:	 กลยทุธ์การตลาด,	การสร้างตราสนิค้าบคุคล,	ความเป็นผู้น�าทางการตลาด,	 

	 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
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บทน�ำ

ควำมส�ำคัญและที่มำของปัญหำ
 เมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมชาพร้อมดื่มในประเทศไทย ก็หลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะ

กล่าวถึงชาพร้อมดื่มประเภทชาเขียวซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากในช่วงปี พ.ศ. 

2546 โดยในช่วงสองไตรมาสแรกของปีดังกล่าว มูลค่าของตลาชาเขียวพร้อมดื่ม 

เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าจ�านวน 404 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่า

ของตลาดชาปรุงรสประเภทอื่นๆ ลดลงจาก 393 ล้านบาทในช่วงปีก่อนหน้า มาอยู่

ที่ 212 ล้านบาท (มาร์เกตเทียร์, 2546, น. 74-82) ซ่ึงในขณะน้ันชาเขียวพร้อมดื่ม 

“ยูนีฟ กรีนที” ได้ครองส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับที่หนึ่งถึงร้อยละ 65 และ

รองลงมาคือ ชาเขียวพร้อมดื่ม “ทิปโก้” ร้อยละ 25 และ“ลิปตัน” ร้อยละ 17  

ตามล�าดับ ท้ังน้ี การเติบโตของตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม ได้ส่งผลให้อัตราการดื่มชา 

โดยรวมของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 18 ล้านลิตรต่อปี เป็น 27 ล้านลิตรต่อปี ในปี พ.ศ. 

2546 (วรรณา สุวรรณสังข์, 2546, น. 5)

 กระแสความนิยมชาเขียวท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น เกิดขึ้นจากการสร้าง

ความหมายให้เครื่องดื่มชาเขียวเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เช่น ชาเขียวสามารถลด 

ไขมันในเส้นเลือด และดื่มแล้วไม่อ้วน เป็นต้น ประกอบกับกระแสการรณรงค์การ

บริโภคเพื่อสุขภาพ จึงส่งผลให้เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมด่ืมในประเทศไทยได้รับความ

นิยมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการรายแรกที่เข้าสู่ตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม

คือ บริษัท ยูนิ เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่ม 

ชาเขียว “ยูนีฟ กรีนที” โดยเริ่มจ�าหน่ายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2544 ซึ่งในขณะนั้น 

บริษัทฯ มีแผนในการขยายตลาดชาพร้อมดื่ม เนื่องจากเห็นว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ 

และมีแนวโน้มในการเติบโตข้ึนทุกปี 

 เน่ืองจากอัตราการเติบโตของตลาดชาเขียวแบบก้าวกระโดด จึงได้ส่งผลให้

บริษัทผู้ผลิตต่างๆ ก้าวเข้ามาช่วงชิงพื้นท่ีการตลาดชาเขียวพร้อมดื่มเพิ่มมากขึ้น  

ซึ่งท่ามกลางการแข่งขันที่เป็นไปอย่างดุเดือด และส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการ

บริโภคชาเขียวพร้อมดื่มเพ่ิมมากขึ้น แต่ชาเขียวพร้อมดื่มที่มีอัตราการเติบโตอย่างมาก

ภายหลังจากการเปิดตัวได้เพียงไม่ถึง 2 ปีคือ ชาเขียวโออิชิ ที่สามารถแย่งชิงส่วนแบ่ง
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การตลาดได้ถึงร้อยละ 32.3 เมื่อสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ท�าให้ชาเขียวโออิชิ

ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับท่ี 2 ของตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม โดยเป็นรองเพียงชาเขียวยูนีฟ 

กรีนที (ลักขณา ก่อวาณิชกุล, 2548, น. 39) และเพียงในปีถัดมา ชาเขียวโออิช ิ

ก็ก้าวขึ้นมาครองต�าแหน่งผู้น�าการตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม โดยมีส่วนแบ่งการตลาด

ถึงราวร้อยละ 60

 จากความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ของชาเขยีวโออชินิัน้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลมาจาก

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้น�าองค์กรในขณะนั้นคือ ตัน ภาสกรนที  

ซึ่งสามารถน�าบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นที่

ส�าเร็จ แม้จะก่อต้ังบริษัทข้ึนเพียง 3 ปีเท่าน้ัน หากแต่ว่าธุรกิจของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน) ก็ต้องเปลี่ยนไป เมื่อตัน ภาสกรนที ได้ตัดสินใจขายหุ้นที่ถือครอง

ทั้งหมดในบริษัทให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อเดือนกันยายน 

ปี พ.ศ. 2551 และได้จดัตัง้บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ขึน้ เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 

พ.ศ. 2553 ซ่ึงเดิมคือ บริษัท ไม่ตัน จ�ากัด ท้ังนี้ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ได้ด�าเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มประเภทฟังก์ชันนัล ซึ่งก็รวมถึง

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมด่ืมด้วย 

 ภายหลังจากที่ชาเขียวอิชิตันได้เริ่มออกวางจ�าหน่ายเม่ือช่วงต้นปี พ.ศ. 

2555 ก็สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดมาได้ถึงร้อยละ 27 โดยจัดเป็นอันดับที่สอง

ต่อจากชาเขียวโออิชิ ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 44 (Positioning, 2013) และ

ในปีถัดมาชาเขียวอิชิตันก็ได้กลายเป็นคู่แข่งส�าคัญของชาเขียวโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์การ

ตลาดและสือ่สารการตลาดหลายประการได้ถูกน�ามาใช้ เพือ่ชงิส่วนแบ่งทางการตลาด

ชาเขียวพร้อมดื่ม และเม่ือส้ินปี พ.ศ. 2556 ชาเขียวอิชิตันก็ได้ขึ้นมาครองต�าแหน่ง

ผู้น�าทางการตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 42  

โดยอันดับรองลงมาคือ ชาเขียวโออิชิ ร้อยละ 39 และเพียวริคุ ร้อยละ 9 (อิชิตัน กรุ๊ป, 

2557, น. 11) และในปี พ.ศ. 2557 ชาเขียวอิชิตันก็ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดมาก

เป็นอันดับที่หน่ึงอย่างต่อเน่ือง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 43.8 ส่วนอันดับรอง

ลงมาคือ ชาเขียวโออิชิ ท่ีร้อยละ 37.7 และเพียวริคุที่ร้อยละ 7.5 (ข่าวหุ้น, 2558)

 จากท่ีมาและความส�าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมา ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา

กลยุทธ์การตลาด การสร้างตราสินค้าบุคคล และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้ชาเขียวอิชิตันครองส่วนแบ่งการตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม
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เป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าผลจากการค้นคว้าอิสระสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานการส่ือสารการ

ตลาดผลิตภัณฑ์อื่นได้ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1.  เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดชาเขียวอิชิตัน

 2.  เพื่อศึกษาการสร้างตราสินค้าบุคคลของตัน ภาสกรนที

 3.  เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของชาเขียวอิชิตัน

วิธีกำรวิจัย
 การค้นคว้าอิสระเรื่อง “กลยุทธ์การตลาด การสร้างตราสินค้าบุคคล และ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็นผู้น�าทางการตลาด: กรณี

ศกึษา ตนั ภาสกรนท ีและชาเขยีวอชิตินั” ครัง้นี ้ผูศ้กึษาใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงานบริหาร

ของฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และ 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่ จ�านวน 4 ท่าน  

รวมถงึการสงัเกตการณ์แบบไม่มส่ีวนร่วม (Non-Participant Observation) นอกจากนี ้

ยังใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (Documentary Research) 

เช่น เอกสารภายในองค์กร รายงานประจ�าปี หนังสือ และบทความต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาด การสร้างตราสินค้าบุคคล และการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการของชาเขียวอิชิตัน

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

ผลกำรวิจัย
 ผลการค้นคว้าอิสระเรื่องกลยุทธ์การตลาด การสร้างตราสินค้าบุคคล และ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็นผู้น�าทางการตลาด: กรณี
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ศึกษา ตัน ภาสกรนที และชาเขียวอิชิตัน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค ์

การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ส่วนที่ 1  กำรก�ำหนดกลยทุธ์กำรตลำดของชำเขียวอชิตินัมกีำรวเิครำะห์สิง่แวดล้อม 

ก�ำหนดส่วนประสมทำงกำรตลำด และกลยุทธ์กำรตลำดเฉพำะส่วน  

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 การศึกษาพบว่า การก�าหนดกลยุทธ์การตลาดของชาเขียวอิชิตันมีการ

วเิคราะห์สิง่แวดล้อมโดยปัจจยัแวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อการก�าหนดกลยทุธ์การตลาด

ของชาเขียวอิชิตัน คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายใน

ประเทศจะกระทบต่ออัตราการเติบโตของยอดขายชาเขียวอิชิตัน ปัจจัยด้านการ

แข่งขัน โดยมีคู่แข่งหลักคือ ชาเขียวโออิชิ ซ่ึงสถานการณ์การแข่งขันในตลาดชาเขียว

พร้อมดื่มเป็นไปอย่างรุนแรง และโดยหลักจะเป็นการแข่งขันเพื่อครองความเป็น 

ผู้น�าตลาดระหว่างชาเขียวอิชิตันและชาเขียวโออิชิ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของระบบการผลิตส่งผลให้ชาเขียวอิชิตันสามารถลด

ต้นทุนการผลิตลงได้ และปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย โดยวิกฤตการณ์ทางการ

เมืองภายในประเทศจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของยอดขายชาเขียวอิชิตัน รวมถึง

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงกระแสการรักสุขภาพได้สร้างโอกาสชาเขียวอิชิตัน

มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

 ด้านจุดแข็งของชาเขียวอิชิตัน คือ ตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที ที่สามารถ

สร้างการรบัรูแ้ละจดจ�าตราสนิค้าให้แก่ผูบ้รโิภค เนือ่งจากภาพลักษณ์ของตนั ภาสกรนท ี

มีความชัดเจนมากทางด้านการเป็นตัวแทนของธุรกิจชาเขียวพร้อมดื่ม จึงส่งผลให ้

ชาเขียวอิชิตันมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ชาเขียวโออิชิไม่มีการใช้ตราสินค้า

บุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของตราสินค้า และขนาดขององค์กรที่มีขนาดเล็กของชาเขียว

อิชิตัน ท�าให้การท�างานของแต่ละฝ่ายสามารถส่ือสารและประสานกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และท�าให้การตัดสินใจมีความรวดเร็ว จึงสามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างรวดเร็ว แต่ชาเขียวโออิชิเป็น

องค์กรขนาดใหญ่และโครงสร้างการท�างานมีความซับซ้อน จึงท�าให้การปฏิบัติงาน

ร่วมกันและสื่อสารกันระหว่างฝ่ายเกิดข้อขัดข้อง รวมถึงความสามารถทางวิชาชีพ

ของผู้น�าองค์กรและบุคลากรของชาเขียวอิชิตัน ได้สร้างให้ยอดขายของชาเขียวอิชิตัน
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เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่ในทางกลับกัน ชาเขียวโออิชิที่เป็นคู่แข่งทางตรง 

ที่ส�าคัญกลับมีบุคลากรในฝ่ายการตลาดท่ีไม่เข้มแข็ง 

 ด้านจุดอ่อนของชาเขียวอิชิตันพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับชาเขียวโออิชิ 

ความสามารถในการกระจายสนิค้าของชาเขยีวอชิิตนัไม่สามารถทีจ่ะครอบคลมุตลาด

ธุรกิจดั้งเดิม ท่ีถือว่าเป็นช่องทางรายได้ส่วนส�าคัญขององค์กรโดยชาเขียวอิชิตัน 

ไม่มีสายส่งสินค้าของตนเองท่ีจะสามารถกระจายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกและคู่ค้า 

ต่างจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องท�าสัญญาจ้างผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า 3 ราย แต่

ชาเขียวโออิชิ มีสายส่งสินค้าของตนเองที่มีความแข็งแกร่งทั้งในตลาดสมัยใหม่และ

ดั้งเดิม โดยอาศัยสายส่งสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน�้าอัดลมท่ีกระจาย

สินค้าให้กับร้านค้าในตลาดดั้งเดิมมายาวนาน

 ด้านโอกาสของชาเขียวอิชิตันพบว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นั้น ได้ให้โอกาสชาเขียวอิชิตันในการขยายฐานรายได้จากการส่งออก โดยในปัจจุบัน

ชาเขียวอิชิตันได้เริ่มท�าการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียและพม่า โดยมีสัดส่วน

รายได้จากการส่งออกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.30 แต่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไม่เป็นโอกาสท่ีมีนัยส�าคัญส�าหรับชาเขียวโออิชิ เนื่องจากชาเขียวโออิชิได้รับ

การส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้ว และโอกาสอีกประการหนึ่งของชาเขียว

อิชิตัน คือ กระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภค โดยได้ช่วยลดต้นทุนในการซื้อน�้าตาล

ให้กับชาเขียวอิชิตัน และยังได้กระตุ้นให้ยอดขายของชาเขียวอิชิตันมีการเติบโต 

มากขึ้น 

 ด้านอุปสรรคของชาเขียวอิชิตัน พบว่า การชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ

มีผลกระทบต่อยอดขายของชาเขียวอิชิตัน แต่หากเปรียบเทียบกับชาเขียวโออิชิ  

ที่ถึงแม้จะได้รับผลกระทบทางด้านยอดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจเช่นกัน  

แต่เนื่องจากชาเขียวโออิชิมีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งกว่า จึงท�าให้ได้เปรียบในการ

แข่งขันทางด้านราคากับชาเขียวอิชิตัน นอกจากนี้ วิกฤตการณ์ทางการเมืองภายใน

ประเทศ ได้ส่งผลให้ยอดขายของชาเขียวอิชิตันลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ในขณะที่ 

กลับไม่พบผลกระทบจากการเมืองในประเทศกับชาเขียวโออิชิ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่ีไม่เป็นไปตามปกติ มีผลอย่างมากต่อการเติบโตของยอด

ขายและการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของชาเขียวอิชิตัน รวมถึงชาเขียว 

โออิชิด้วย
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 นอกจากนี้ การก�าหนดกลยุทธ์การตลาดของชาเขียวอิชิตันมีการก�าหนด
ส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�าหน่าย และการส่งเสริม 
การตลาด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
 ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ชาเขียวอิชิตันได้ก�าหนดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
คอื การเป็นชาเขยีวทีด่แูลคดัสรรมาอย่างด ีมคีวามเป็นออร์แกนคิ ทัง้กลิน่และรสชาติ
จะต้องปลอดสารเคมี และเป็นเครื่องด่ืมชาเขียวท่ีมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าคู่แข่ง 
และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา เพ่ือสร้างความแตกต่างและเป็นแรงขับให้
กับตราสินค้า ส่วนการก�าหนดองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้มีการแฝงความหมาย
ไว้ในตราสินค้าคือ อิชิตัน คือ การเป็นที่หนึ่งและการเช่ือมโยงกับตราสินค้าบุคคล  
ตนั ภาสกรนท ี ส่วนการออกแบบโลโก้ของชาเขยีวอชิตัินนัน้ มลีกัษณะเป็นเลขหนึง่ไทย 
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของชาเขียวอิชิตัน ได้ก�าหนดขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ 420 
มิลลิลิตร เน่ืองจากเป็นขนาดที่ยังไม่มีในตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ส่วนการ
ออกแบบฉลากขวดและกล่องนั้น มีความชัดเจนในการบ่งบอกคาแรคเตอร์ของสินค้า
แต่ละชนิด และนอกจากน้ียังมีการพิมพ์รูปตัน ภาสกรนที ลงบนฉลาก เพื่อสร้างการ
รับรู้และจดจ�าตราสินค้าของผู้บริโภคในช่วงแรกที่มีการเปิดตัวชาเขียวอิชิตันเข้าสู่
ตลาด โดยเป็นการเช่ือมโยงตราสินค้าชาเขียวอิชิตันเข้ากับตราสินค้าบุคคล ประการ
ที่สาม ชาเขียวอิชิตันได้ก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนคือ Master of Green หรือ
การเป็นตัวจริงเรื่องชาเขียว ประการท่ีสี่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาเขียวอิชิตันนั้น 
เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยจะพจิารณาจากเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปีเป็นหลกั ประการสดุท้าย ชาเขยีว
อิชิตันมีการก�าหนดกลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางผลิตภัณฑ์ไว้ในแต่ละปีคือ ชาเขียว 
อชิตินัจะมกีารวางแผนพฒันาผลติภณัฑ์ขึน้ใหม่ทกุๆ ปี โดยผลติภณัฑ์ทีพ่ฒันาขึน้ใหม่
นั้นก็จะเข้ามาเป็นแรงขับให้กับชาเขียวอิชิตันทั้งทางด้านการเติบโตของรายได้และ
การรักษาต�าแหน่งผลิตภัณฑ์คือ Master of Green Tea ส่วนการวางแผนสายการ
ผลิตนั้น ชาเขียวอิชิตันได้รับการผลิตจากโรงงานของอิชิตันเป็นหลัก และมีเพียงบาง
ส่วนที่ได้รับการผลิตจากผู้ผลิตภายนอก 
 ด้านราคาพบว่า ชาเขียวอิชิตันมีการก�าหนดราคาโดยค�านึงถึงคุณค่าที่ 
ผู้บริโภครับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการแข่งขัน เพื่อที่จะ
ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งท้ังในตลาดธุรกิจสมัยใหม่และธุรกิจดั้งเดิม รวมทั้ง 

การก�าหนดราคายังมีการค�านึงกลุ่มเป้าหมายคือ ตลาดมวลรวม 
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 ด้านการจัดจ�าหน่ายพบว่า ช่องทางการจัดจ�าหน่ายภายในประเทศของ 

ชาเขียวอิชิตันแบ่งออกเป็นตลาดธุรกิจสมัยใหม่และดั้งเดิม โดยมีสัดส่วนคือ ร้อยละ 

45 และ 55 ตามล�าดับ และมีการจัดจ�าหน่ายผ่านตัวแทนผู้จัดจ�าหน่าย 3 รายคือ 

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท บุญรอดเอเชีย จ�ากัด และบริษัท  

ไอแอมกรนีท ีจ�ากดั เพือ่ให้สามารถกระจายสนิค้าได้อย่างครอบคลมุทัง้ในตลาดธรุกจิ

แบบสมัยใหม่และดั้งเดิม 

 ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ชาเขียวอิชิตันใช้เคร่ืองมือหลายประเภท

ในการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาด โดยประการที่หนึ่งคือ การโฆษณา ซึ่งได้ว่าจ้าง

บริษัท วายแอนด์อาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้าง

ตราสินค้าและการผลิตโฆษณา ซึ่งกลยุทธ์การโฆษณาของชาเขียวอิชิตันนั้น เน้นให้

เนื้อหาของโฆษณาเข้าใจง่าย เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของชาเขียวอิชิตันคือ ตลาด 

มวลรวม และมกีารใช้ตราสนิค้าบคุคลคอื ตนั ภาสกรนท ีเชือ่มโยงกบัตราสนิค้าชาเขยีว

อิชิตัน เพื่อสร้างการรับรู้และจดจ�าตราสินค้าภายในระยะเวลาอันส้ัน ส่วนยุทธวิธีการ

โฆษณาของชาเขียวอิชิตันน้ัน จะด�าเนินการออกโฆษณาเป็นช่วงๆ ไม่ได้มีการลง

โฆษณาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้ช่องทางหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม 

เป้าหมาย และเม่ือมีการประเมินผลการรับรู้ของผู้บริโภคว่าถึงร้อยละ 80 แล้ว ก็จะ

หยุดลงโฆษณา ส่วนทางด้านกลยุทธ์สื่อในการโฆษณามีการใช้ช่องทางการส่ือสาร 

ทั้งแบบสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ ประการที่สอง ชาเขียวอิชิตันมีการส่งเสริมการขาย 

โดยกระตุ้นผู้บริโภคผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ทางด้านราคา 

และกระตุ้นคนกลาง โดยเน้นการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา ประการที่สาม ชาเขียว 

อชิตินัมกีารให้ข่าวและท�าการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อการกระตุ้นการขาย รวมถึงการส่ือสาร

กับนักลงทุนขององค์กร 

 ท้ังน้ี การก�าหนดกลยุทธ์การตลาดของชาเขียวอิชิตัน มีการก�าหนดกลยุทธ์

การตลาดเฉพาะส่วน โดยได้ก�าหนดตลาดเป้าหมายคือ ตลาดมวลรวม และในการ

ก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ ได้มีการค�านึงถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์และราคาขายที่แตกต่าง

จากคูแ่ข่ง รวมถึงการแข่งขนักบัคูแ่ข่งในตลาดเครือ่งดืม่ชาเขยีวพร้อมดืม่ โดยพจิารณา

ถึงต�าแหน่งของคู่แข่ง แล้วจึงก�าหนดต�าแหน่งของชาเขียวอิชิตันให้มีความแตกต่าง 
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ส่วนที่ 2 กำรสร้ำงตรำสินค้ำบุคคล ตัน ภำสกรนที ประกอบด้วยที่มำและ

วัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงตรำสินค้ำบุคคล แนวทำงกำรสร้ำงตรำสินค้ำ

บุคคล ตัน ภำสกรนที และองค์ประกอบในกำรสร้ำงชื่อเสียงให้กับ 

ตรำสินค้ำบุคคล โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ที่มาของการสร้างตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที นั้น เนื่องจาก ตัน  
ภาสกรนที มีแนวความคิดท่ีว่า คนเป็นผู้สร้างธุรกิจและสินค้า ซ่ึงธุรกิจและสินค้านั้น
จะประสบความส�าเร็จหรือไม่ก็ตามขึ้นอยู ่กับคน และเหตุผลที่ ตัน ภาสกรนที  
เลือกใช้ตัวเองในฐานะเจ้าของกิจการชาเขียวอิชิตัน เป็นตราสินค้าบุคคลก็เน่ืองจาก
สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของชาเขียวอิชิตันได้ชัดเจน และสามารถควบคุม
ต้นทุนในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้ก็ยังสามารถควบคุมความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของตราสินค้าบุคคลได้ ส่วนทางด้านการสื่อสารตราสินค้า
บุคคล เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างการรับรู้และจดจ�าตราสินค้าชา
เขียวอิชิตัน ชาเขียวอิชิตันได้สื่อสารตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที ผ่านส่ือช่องทาง
ต่างๆ รวมถึงการไปบรรยายและให้ความรู้ทางธุรกิจ และทางด้านการสร้างความ 
แตกต่างให้กับตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที เมื่อได้ยุติบทบาทการบริหารชาเขียว
โออิชิ และเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการชาเขียวอิชิตันนั้น ได้มีการน�าสัญลักษณ์คือ  
หมวกกัปตัน ที่มีความหมายถึงการเป็นผู้น�าและ ตัน ภาสกรนที มาใช้เพื่อสร้าง 
ความแตกต่าง
 อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้าชาเขียวอิชิตันกับตราสินค้า
บุคคล เป็นความเสี่ยงให้กับชาเขียวอิชิตัน ดังนั้นชาเขียวอิชิตันจึงมีแผนในการพัฒนา
ภาพลักษณ์และบทบาทของตราสินค้าบุคคลให้เหมาะสมคือ การเป็นต้นแบบทาง
ธุรกิจและเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ โดยแนวทางในการควบคุมคือ การจัดให้ ตัน ภาสกรนที 
ไปบรรยายให้ความรู้ทางธุรกิจในสถานศึกษาต่างๆ และออกรายการโทรทัศน์ต่างๆ 
เพื่อให้ความรู้ทางธุรกิจ
 แนวทางการสร้างตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที นั้น ประกอบไปด้วย  
3 ขั้นตอน คือ การให้ค�านิยามกับตราสินค้าของตน การสื่อสารตราสินค้าอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระบบ และการหลีกเลี่ยงการท�าลายตราสินค้าของตนเอง ทางด้าน 
องค์ประกอบในการสร้างชือ่เสยีงให้กับตราสนิค้าบคุคลตนั ภาสกรนท ีประกอบไปด้วย 
ความรู้จากประสบการณ์การท�างาน ประสบการณ์ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน 
ต�าแหน่งในฐานะเจ้าของกิจการชาเขียวอิชิตัน การสนับสนุนจากการบอกต่อและ 
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พดูถงึตราสนิค้าบคุคลผ่านทางสือ่สงัคม การสนบัสนนุจากผู้ทีม่ช่ืีอเสยีงและน่าเชือ่ถอื 
การแสดงออกโดยเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้าบุคคลและสร้าง
ความแตกต่างให้กับตราสินค้าบุคคล การประเมินผลปฏิกิริยาตอบกลับเพื่อพิสูจน์ 
ถึงความมีชื่อเสียงของตราสินค้าบุคคลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ติดตาม 
เพจเฟซบุ๊กตัน ภาสกรนทีเป็นหลัก การเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม และวิถี 
การด�าเนินชีวิตและประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจของ ตัน ภาสกรนที มีความ
สอดคล้องกับค่านิยมทางด้านวัฒนธรรมบางประการของคนไทยส่วนใหญ่ รวมถึงการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ซ่ึงช่องทางการ
สื่อสารหลักเพ่ือเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของตราสินค้าบุคคลคือ ส่ือสังคมของ  
ตัน ภาสกรนที

ส่วนที่ 3 กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรของชำเขียวอิชิตัน ประกอบไปด้วย 
กำรวำงแผนกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร ขั้นตอนกำรวำงแผน
กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร และวิธีกำรส่ือสำรตรำสินค้ำ  
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของชาเขียวอิชิตัน 
ประกอบไปด้วย การท�าความเข้าใจผู้บริโภค โดยการส�ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคและ
สภาวะแวดล้อมตัวผู้บริโภค ในการวางแผนการส่ือสารการตลาด เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ชาเขียวอิชิตันได้ตั้งข้ึน ต่อมาคือ การก�าหนดงาน ว่าการส่ือสารแต่ละครั้ง
มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร แล้วจึงน�ามาปรับปรุงเนื้อหาสารและเลือกช่องทางในการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับงานดังกล่าว และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ 
ชาเขียวอิชิตันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ จดจ�า คุ้นเคย และผูกพันในตราสินค้า 
เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อ นอกจากน้ี การส่ือสารการตลาดของชาเขียวอิชิตัน  
เน้นวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้วิธีการส่ือสารทางการตลาดผ่านการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เน้นถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เป็นการแจกรางวัล 
เป็นหลัก และใช้กิจกรรมแพร่กระจาย รวมถึงการใช้หลักการวางแผนแบบวงกลม 
โดยการสื่อสารการตลาดจะมีความเก่ียวข้องและด�าเนินการไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของชาเขียวอิชิตันที่เป็นตลาดมวลรวม และการวัดผล
พฤติกรรมท่ีต้องการ โดยผ่านสื่อสังคมคือ เพจเฟซบุ ๊กของชาเขียวอิชิตันและ 

ตัน ภาสกรนที เป็นหลัก
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 ส่วนขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของชาเขียว
อิชิตัน ประกอบไปด้วย การก�าหนดจุดมุ่งหมาย โดยในแต่ละปีชาเขียวอิชิตันจะมีการ
ก�าหนดจุดมุ่งหมายทางการตลาดโดยฝ่ายการตลาด แล้วจึงท�าการก�าหนดแนวทาง
ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมกับบริษัท 
วายแอนด์อาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษา
ทางด้านการสื่อสารการตลาดของชาเขียวอิชิตัน เพื่อให้ท�างานร่วมกัน และต่อมาคือ 
การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดมวลรวม รวมถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสินค้าโดยรวม และสื่อสารถึงจุดเด่นของสินค้าที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภคได้ และการระบถึุงคณุสมบัตเิด่นทีเ่ป็นประโยชน์ของสนิค้า 
และคุณสมบัติดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้
อย่างไร และชาเขียวอิชิตันได้ก�าหนดต�าแหน่งตราสินค้าให้เป็น Master of Green 
Tea หรือผู้รู้จริงเร่ืองชาเขียว และการเป็นเคร่ืองด่ืมชาออร์แกนิค ต่อมาคือ การ
ก�าหนดประเด็นท่ีใช้ในการขาย โดยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
ที่ก�าหนดโดยฝ่ายการตลาด โดยจุดขายเด่นของชาเขียวอิชิตันที่สามารถจูงใจกลุ่ม 
เป้าหมายได้ก็คือ การแจกและลุ้นรางวัล และการระบุถึงข้อพิสูจน์ที่ชาเขียวอิชิตัน 
ได้ก�าหนดไว้เป็นประเด็นที่ใช้ในการขาย รวมทั้งการก�าหนดบุคลิกภาพของชาเขียว 
อิชิตัน โดยสะท้อนมาจากบุคลิกภาพของ ตัน ภาสกรนที ซึ่งเป็นตราสินค้าบุคคล  
ดงันัน้บคุลกิภาพของชาเขียวอชิตินัจงึมลีกัษณะสนุกสนาน ร่าเรงิ กระฉบักระเฉง และ
มีมุนษยสัมพันธ์ดี และการเลือกวิธีการส่ือสารการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้
ครอบคลุมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด และสร้างความ
คุ้มค่าให้แก่การลงทุน สุดท้ายคือ การก�าหนดแนวทางในการน�าเสนอให้สอดคล้อง
กับบุคลิกภาพของสินค้า กล่าวคือ อารมณ์ (Mood) ในการน�าเสนอจะมีความ
สนุกสนาน ตลกขบขัน และกระฉับกระเฉง สีสันฉูดฉาด และลีลาในการน�าเสนอนั้น
จะมุ่งขายอย่างชัดเจน และใช้การจูงใจทางด้านอารมณ์ (Emotional Tone) เพ่ือให้
สอดคล้องกับพฤตกิรรมการรบัสือ่ของคนไทยส่วนใหญ่ทีช่อบเนือ้หาทีก่ระตุน้อารมณ์ 
และเนื้อหามีความเข้าใจง่าย
 ทางด้านวิธีการสื่อสารตราสินค้าชาเขียวอิชิตันพบว่า มีวิธีการทั้งส้ิน  
17 วิธีคือ
 - การโฆษณา โดยชาเขยีวอชิตินัได้ใช้ช่องทางในการส่ือสารการตลาดอย่าง
หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อนอกบ้าน 
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และสื่อใหม่ ซ่ึงชาเขียวอิชิตันเลือกโฆษณาในสื่อกระแสหลัก นอกจากนี้ชาเขียวอิชิตัน

ยังมีการโฆษณาผ่านสื่อโรงหนัง และใช้การโฆษณาแฝงในละครและรายการโทรทัศน์

ที่เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ช่องทางการโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดของชาเขียว

อิชิตันคือ การโฆษณาผ่านสื่อใหม่ โดยสามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

ในวงกว้าง โดยใช้งบประมาณต�่า

 - การประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู ้ถึงสินค้าที ่

เปิดตัวใหม่และกิจกรรมทางการตลาด การกระตุ้นยอดขาย และการสร้างภาพลักษณ์

ของตราสนิค้า และชาเขยีวอชิิตนัได้ท�าการประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบข่าวแจกและการ

ลงบทสัมภาษณ์ โดยขอความร่วมมือจากส่ือหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ ในการ

ลงข่าวประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 - การส่งเสริมการขาย โดยมีการแบ่งช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การขายตามฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฤดูฝน 

ระหว่างช่วงเดือนมถุินายน-กันยายน และฤดหูนาว ระหว่างช่วงเดอืนตลุาคม-มกราคม 

ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละฤดูจะแตกต่างกัน นอกจากนี้  

ก็ยังมีการเปิดซุ้มกิจกรรมในการเข้าร่วมงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จัดขึ้นระหว่างปี 

 - การจัดกิจกรรมพิเศษ โดยมีการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมพิเศษ 

ตามวันส�าคัญต่างๆ และการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ของตราสินค้า

 - การจัดแสดงสินค้า โดยแบ่งรูปแบบการจัดแสดงสินค้าออกเป็น 2 ส่วน 

คือ การจัดแสดงสินค้าในกิจกรรมทางการตลาด และการจัดแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้น

ยอดขาย

 -  การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ โดยใช้ตราสินค้าและโลโก้ในการแสดงความ 

เป็นทีห่นึง่ของชาเขยีวอชิตินั และยงัมกีารผลติของทีร่ะลกึเพือ่แจกจ่ายให้กบัผูบ้รโิภค

ด้วย

 -  การให้ลิขสิทธ์ิ โดยมีการขายลิขสิทธิ์ให้กับผู้อื่นไปท�าสินค้าขาย โดยเป็น

ของประเภทเดียวกับท่ีผลิตข้ึนเพื่อแจกจ่าย

 -  สื่อเคลื่อนท่ี โดยมีการติดภาพโฆษณาและการลงวิดีโอโฆษณาบนสถานี

รถไฟฟ้าและในรถไฟฟ้าบทีเีอส และการติดโฆษณาบนรถประจ�าทาง และการใช้ขบวน

รถแห่ 



104 JC Journal

 -  การใช้ป้าย เช่น ป้ายโฆษณาติดตามร้านค้า และป้ายโฆษณาที่ติดตาม

ข้างทางด่วน

 -  การบรรจุภัณฑ์ โดยมีการพิมพ์ราคาหรือชื่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ที่จัดขึ้นบนฝาขวด และฉลากจะได้รับการออกแบบให้บ่งบอกคุณลักษณะของสินค้า

แต่ละชนิด และยังมีการพิมพ์รูป ตัน ภาสกรนที ลงบนฉลาก เพื่อสร้างการรับรู้และ

จดจ�าตราสินค้าของผู้บริโภค

 -  การใช้พนักงาน โดยพนักงานส่วนมากจะพูดถึงแต่บริษัทและเจ้าของ

กิจการในทางท่ีดี 

 -  การให้บริการ โดยชาเขียวอิชิตันมีการจัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรับ

เรื่องร้องเรียน รวมถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อประสานงานกับผู้ที่สนใจถือครองหุ้น

อิชิตัน

 -  การจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดงสินค้า โดยมีการเข้าร่วมงานแสดง

สินค้าต่างๆ ท่ีจัดขึ้น และท่ีส�าคัญคือ การจัดนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้าถาวร

ขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ เพื่อการส่ือสารตราสินค้าในเชิงลึก การสร้างการรับรู้ 

จดจ�า และผูกพันกับตราสินค้าให้กับผู้บริโภค

 -  การฝึกอบรม โดยมีจัดการแนะน�าและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ของสินค้า และแนวทางในการเสนอขายสินค้าให้กับผู้แทนจ�าหน่ายและร้านค้า

ประเภทธุรกิจสมัยใหม่

 -  การสาธิต โดยจัดแสดงกระบวนการผลิตในศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์  

เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้ามีความสะอาดและปลอดภัย ด้วยระบบ

การผลิตที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 -  การจัดโชว์รูม โดยมีการจัดแสดงสินค้าอย่างถาวร ภายในศูนย์การเรียนรู้

ตันแลนด์ เพื่อให้ผู้เข้าเย่ียมชมได้ทราบถึงข้อมูลของสินค้า

 -  เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปัจจุบันมีเว็บไซต์  

2 เว็บไซต์ คือ http://www.ichitangroup.com/ และ http://www.ichitandrink.

com/ รวมทั้งสื่อสังคมคือ เพจเฟซบุ๊กของชาเขียวอิชิตันและ ตัน ภาสกรนที เป็น 

ช่องทางหลักในการสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภค โดยใช้ทั้งทางด้านการส่งเสริม 

การขาย ประชาสัมพันธ์ และการให้บริการกับผู้บริโภค
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อภิปรำยผล
 1. กลยุทธ์กำรตลำดของชำเขียวอิชิตัน

  การศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดของชาเขียวอิชิตันพบว่า การ

วเิคราะห์สิง่แวดล้อมเป็นไปตามกรอบแนวคดิการวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้อง

กับการศึกษาของพิมพ์ใจ ก้อนทองค�า (2548, น. บทคัดย่อ) เรื่องกลยุทธ์การบริหาร

การตลาดของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ยุคใหม่ โดยการก�าหนดกลยุทธ์การ

ตลาดของชาเขียวอิชิตันได้พิจารณาถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การแข่งขัน เทคโนโลยี 

การเมืองและกฎหมาย รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าปัจจัย

ทางด้านประชากรศาสตร์มผีลต่อการก�าหนดกลยทุธ์การตลาด เนือ่งจากกลุม่ผูบ้รโิภค

เป้าหมายของชาเขียวอิชิตันคือ ตลาดมวลรวม

 ชาเขียวอชิตัินมกีารก�าหนดกลยทุธ์การตลาดจากส่วนประสมทางการตลาด 

โดยสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2541, น. 35-36) และการศึกษาของ พิมพ์ใจ ก้อนทองค�า (2548, น. บทคัดย่อ) 

เร่ืองกลยุทธ์การบริหารการตลาดของหนังสือพิมพ์ผู ้จัดการรายสัปดาห์ยุคใหม่ 

นอกจากนี้ ชาเขียวอิชิตันยังมีการก�าหนดกลยุทธ์การตลาด จากการก�าหนดกลยุทธ์

การตลาดเฉพาะส่วน โดยสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์การตลาดเฉพาะส่วนของ 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2544, น. 47-49) ในด้านการก�าหนดตลาดเป้าหมาย 

และการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษาของพิมพ์ใจ ก้อนทองค�า  

(2548, น. บทคัดย่อ)

 2. กำรสร้ำงตรำสินค้ำบุคคล ตัน ภำสกรนที

  การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที พบว่า  

การสร้างตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที มีความสอดคล้องกับนิยามของปีเตอร์  

มอนโตยา และทิม แวนเดอร์เฮย์ (Peter Montoya and Tim Vandehey, 2009) 

และการศึกษาของยุทธิพงศ์ แซ่จิว (2555, น. บทคัดย่อ) เรื่องการส่ือสารตราสินค้า

บุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดัง ที่พบว่า การสร้างตราสินค้าบุคคลผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทและเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้บริโภคหรือผู้รับสารใน

ปัจจุบัน แต่ท่ีแตกต่างคือ การสร้างตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที มีการสื่อสารผ่าน

สื่อสังคมคือ เฟซบุ๊ก มากท่ีสุด โดยยุทธิพงศ์ แซ่จิว กลับพบว่า ยูทูบเป็นเครื่องมือ
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สื่อสารที่นิยมใช้ในการสร้างตราสินค้าบุคคลมากที่สุด ส่วนแนวทางการสร้างตรา 

สินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เบรนดา เบนซ์ 

(Brenda Bence, 2008) ทางด้านองค์ประกอบหลักที่สร้างช่ือเสียงให้กับตรา 

สินค้า ตัน ภาสกรนที พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของโรเบอร์โต บลังโค 

(Roberto Blanco, 2010) ทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ต�าแหน่ง การสนับสนุน 

ผู้สนับสนุน การแสดงออกโดยเครื่องหมายสัญลักษณ์ ปฏิกิริยาตอบกลับ บริบท  

ค่านิยมของสังคม และการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย และยังสอดคล้องกับการศึกษา

ของ วงศกร ศันสนียรัตน์ (2556, น. บทคัดย่อ) เรื่องการสร้างตราสินค้าบุคคลของ

นักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์

 3. กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรของชำเขียวอิชิตัน

  การศกึษาการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการของชาเขยีวอชิตินัพบว่า 

การวางแผนและขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความ

สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 55-56) และยังพบว่า ชาเขียว 

อิชิตันมีวิธีการสื่อสารตราสินค้าท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540,  

น. 81) และการศึกษาของ ขนิษฐา จ�ารูญ (2553, บทคัดย่อ) เรื่องการบริหารงานการ

สื่อสารการตลาดของฝ่ายการตลาด บริษัท ทรูวิช่ันส์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวคือ  

ชาเขียวอิชิตันมีการสื่อสารการตลาดผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม 

การขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดแสดงสินค้า การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นส่ือ การให้

ลิขสิทธิ์ สื่อเคลื่อนที่ การใช้ป้าย การบรรจุภัณฑ์ การใช้พนักงาน การให้บริการ  

การจัดนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้า การฝึกอบรม การสาธิต การจัดโชว์รูม  

เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสื่อสารผ่านเครือข่ายการสื่อสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของชาเขียวอิชิตันมีความโดดเด่นมากที่สุด เนื่องจากสามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ทางด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อตอบวัตถุประสงค์ทางการส่งเสริมการ

ตลาดได้ทั้งหมด คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้ข่าว และการส่งเสริมการขาย 

และการสื่อสารนั้นสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของชาเขียวอิชิตัน อย่างไรก็ตาม 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ไม่พบการสื่อสารการตลาดผ่านการใช้พนักงานขาย เน่ืองจาก

ชาเขียวอิชิตันไม่มีพนักงานขายที่เป็นขององค์กรตน และไม่พบการตลาดเจาะตรง 

เนื่องจากชาเขียวอิชิตันมีช่องทางการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือ 
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สื่อสังคม ที่มีจ�านวนผู้ติดตามมากกว่า 14 ล้านราย นอกจากนี้ ยังไม่พบการสัมมนา 

โดยชาเขียวอิชิตันไม่เคยเป็นผู้จัดสัมมนาเอง รวมถึงไม่พบว่าชาเขียวอิชิตันมีการ

สื่อสารตลาดผ่านการจัดท�าคู ่มือ เนื่องจากเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่มีความ 

ซับซ้อนในการบริโภค

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
 1. เนื่องจากการกระจายสินค้าของชาเขียวอิชิตันยังคงเป็นรองคู่แข่งหลัก

คือ ชาเขียวโออิชิ และยังคงต้องพึ่งพาตัวแทนจ�าหน่ายจากภายนอกองค์กร ดังนั้น 

ชาเขยีวอชิตินัควรพจิารณาปรบัปรงุสายส่งขององค์กรขึน้ พร้อมกบัการจดัตัง้ฝ่ายขาย 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาตัวแทนจ�าหน่ายจากภายนอกองค์กรเป็นหลัก และ

สามารถกระจายสินค้าแข่งกับชาเขียวโออิชิได้

 2.  อัตราการเติบโตของยอดขายชาเขียวอิชิตันขึ้นอยู่กับกิจกรรมส่งเสริม

การขายเป็นหลัก โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายหลักที่สามารถกระตุ้นการเติบโตของ

ยอดขายได้นั้นคือ การแจกรางวัล ดังนั้น ชาเขียวอิชิตันควรปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด

ด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การเติบโตของยอดขายไม่ผูกติดกับ

กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเป็นการแจกรางวัลเพียงอย่างเดียว

 3.  จากการสัมภาษณ์ สุนิศา ลิมป์รัชตามร (สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 

2558) และ แมธธิว จิตติวรานนท์ (สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2558) พบว่า การที่ตรา 

สินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที มีความเช่ือมโยงกับตราสินค้าชาเขียวอิชิตันสูง พร้อมกับ

ตราสินค้าบุคคล ตัน ภาสกรนที สามารถสร้างการรับรู้และจดจ�าได้มากกว่าตราสิน

ค้าชาเขียวอิชิตัน จึงท�าให้เกิดความเสี่ยงที่ตราสินค้าชาเขียวอิชิตันไปผูกติดกับตรา 

สินค้าบุคคลมากเกินไป และเป็นประเด็นอ่อนไหวต่อบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ เนือ่งจากหากตราสนิค้าบคุคล ตนั ภาสกรนท ียตุบิทบาทกับชาเขยีว

อิชิตัน ก็จะท�าให้อัตราการเติบโตของผลประกอบการได้รับผลกระทบไปด้วย และ 

จะสร้างผลกระทบต่อผู้ลงทุนในท่ีสุด ดังน้ันชาเขียวอิชิตันควรลดบทบาทตราสินค้า

บุคคลลง เนื่องจากสามารถสร้างการรับรู้และจดจ�าตราสินค้าชาเขียวอิชิตันให้กับ 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้ส�าเร็จแล้ว และควรควบคุมภาพลักษณ์ของตราสินค้าบุคคลให้
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เหมาะสมในด้านการเป็นต้นแบบทางธุรกิจ โดยจะท�าให้ผลกระทบทางด้านลบที่มีต่อ

ตราสินค้าบุคคล ไม่มีผลต่อการเติบโตของยอดขายชาเขียวอิชิตัน

 4. ชาเขียวอิชิตันควรวางแผนการสื่อสารการตลาดโดยใช้ฐานศูนย์ และ 

ไม่ยึดติดกับกิจกรรมการสื่อสารแบบใดเป็นหลัก เพื่อให้สามารถท�าการส่ือสารได้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นตลาดมวลรวม โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อการรับ

สื่อของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยในอนำคต
 1. การค้นคว้าอสิระในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาทีมุ่ง่เน้นเฉพาะกลยุทธ์การตลาด

และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของชาเขียวอิชิตัน ในฐานะผู้ส่งสารเพียง 

ฝ่ายเดียว โดยไม่ได้ศึกษาว่าการด�าเนินการดังกล่าวสามารถสร้างผลส�าเร็จให้เกิดกับ

ผู้รับสารได้อย่างไร ดังน้ันในอนาคตควรท�าการศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อชาเขียวอิชิตันของผู้บริโภค พฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางการตลาดของ 

ชาเขียวอิชิตัน และความพึงพอใจของผู้รับสาร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของชาเขียว 

อิชิตันด้วย โดยผลการค้นคว้าอิสระนั้นสามารถน�ามาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ ์

การตลาดและการสื่อสารการตลาดของชาเขียวอิชิตันให้ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

 2.  การค้นคว้าอิสระครั้งน้ี มุ่งศึกษาแต่เพียงกลยุทธ์การตลาดและการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของชาเขียวอิชิตัน ดังน้ันในอนาคตควรท�าการศึกษา

กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาด โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพ่ือศึกษาถึง

กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาดท่ีคู่แข่งน�ามาใช้ และผลการค้นคว้าอิสระ

นี้สามารถน�ามาพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการของชาเขียวอิชิตันให้ได้เปรียบคู่แข่ง เพ่ือครองความเป็นผู้น�าทางการตลาด

ต่อไป
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 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและความต้องการข่าวสารด้านนโยบาย
การศึกษาของบุคลากร จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ” 
เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Survey) และใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูแบบเกบ็
ข้อมูลครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) โดยท�าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นบุคลากรท่ีท�างานอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�าเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 จ�านวน 300 คน 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.3 
มีอายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
มีต�าแหน่งข้าราชการจ�านวน 195 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�าแหน่งช�านาญการ 
อายุงาน 3-5 ปี และอยู่ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
และเปิดรับในช่วงเวลา 09.01-12.00 น. มากที่สุด จากช่องทางเว็บไซต์กระทรวง
ศึกษาธิการ (www.moe.go.th) เว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
(www.moe.go.th/websm) และเว็บไซต์ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
(www.moe-news.net) ตามล�าดับ โดยมีเหตุผลและการใช้ประโยชน์ในการเปิดรับ
เพื่อได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายการศึกษามากที่สุด ในส่วนของความต้องการ
ข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ศกึษาธกิาร พบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามต้องการข่าวสารนโยบายการศึกษาด้านนโยบาย
ต่างประเทศ มากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 มคีวามต้องการข่าวสารนโยบายการศกึษา
ด้านยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.88 มคีวามข่าวสารนโยบายการศกึษา
ด้านมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามล�าดับ
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ใน 3 ส่วน ได้แก่ ภูมิหลังกับการเปิดรับ
ข่าวสาร ส�าหรับตัวแปรความถ่ีพบว่า บุคลากรที่มีภูมิหลังด้านเพศ ระดับการศึกษา 
รายได้ ต�าแหน่งงาน ระดับต�าแหน่ง อายุงาน และหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกัน 
มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงาน
รฐัมนตร ีกระทรวงศกึษาธกิาร แตกต่างกนั แต่ในส่วนของบคุลากรทีม่ภีมูหิลงัด้านอายุ

บทคัดยอ
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ที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา ไม่มีความ 
แตกต่างกัน โดยในส่วนของช่วงเวลาในการเปิดรับข่าวสาร พบว่า ภูมิหลังด้านเพศ 
ต�าแหน่งงาน และหน่วยงานทีสั่งกดัทีแ่ตกต่างกนั มช่ีวงเวลาในการเปิดรบัข่าวสารด้าน
นโยบายการศึกษาแตกต่างกัน แต่กลุ่มที่มีภูมิหลังด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
ระดับต�าแหน่ง และอายุงานที่แตกต่างกัน มีช่วงเวลาในการเปิดรับข่าวสารด้าน 
นโยบายการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 ภูมิหลังกับความต้องการข่าวสาร โดยในส่วนของภูมิหลังกับความต้องการ
ข่าวสารด้านยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน พบว่า ภูมิหลังด้านระดับการศึกษา ต�าแหน่ง
งาน และระดับต�าแหน่งที่แตกต่างกัน มีความต้องการข่าวสารด้านยุทธศาสตร์การ
ด�าเนนิงานทีแ่ตกต่างกนั ในขณะทีภ่มูหิลงัด้านเพศ อาย ุรายได้ อายงุาน และหน่วยงาน
ทีส่งักดัทีแ่ตกต่างกนั กลบัมคีวามต้องการข่าวสารด้านยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานทีไ่ม่
แตกต่างกัน และในส่วนของบุคลากรที่มีภูมิหลังด้านระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน 
ระดบัต�าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั มคีวามต้องการข่าวสารด้านมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการ
ศึกษาแตกต่างกัน แต่ภูมิหลังด้านเพศ อายุ รายได้ อายุงาน และหน่วยงานที่สังกัด 
ที่แตกต่างกัน มีความต้องการข่าวสารด้านมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษาไม ่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ภูมิหลังของบุคลากรทั้งด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
ต�าแหน่งงาน อายุงาน และหน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตกต่างกัน มีความต้องการข่าวสาร
ด้านนโยบายด้านต่างประเทศไม่แตกต่างกัน มีเพียงภูมิหลังด้านระดับต�าแหน่งที่ 
แตกต่างกนัเท่านัน้ ทีม่คีวามต้องการข่าวสารด้านนโยบายด้านต่างประเทศทีแ่ตกต่างกนั 
 การเปิดรบักบัความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศกึษา แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนแรก ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความ
ต้องการข่าวสารด้านยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กับความต้องการ
ด้านมติคณะรัฐมนตรี และด้านนโยบายด้านต่างประเทศ ส่วนที่สอง ช่วงเวลาในการ
เปิดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษาทั้ง  
3 ด้าน โดยกลุม่ตวัอย่างเปิดรบัช่วงเวลา 06.01-12.00 น. มากทีส่ดุ และมีความต้องการ
ข่าวสารด้านยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน ด้านมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกบัการศกึษาและ
ด้านนโยบายด้านต่างประเทศมากกว่ากลุม่ตวัอย่างทีเ่ปิดรบัช่วงเวลา 12.01-18.00 น. 

ค�ำส�ำคัญ:		 เวบ็ไซต์	เวบ็ไซต์ข่าวส�านกังานรฐัมนตร	ีกระทรวงศกึษาธกิาร	การเปิดรบั
	 	 ข่าวสาร	ความต้องการข่าวสาร	ข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา	ภูมิหลัง
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 จากการทีร่ฐับาลชดุปัจจุบนัภายใต้การน�าของ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ และมอบนโยบายให ้

ทุกกระทรวงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทิศทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ประชาชน 

รับทราบ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีค�าส่ังแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการและ 

คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งประกาศนโยบายการประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน บุคลากรของกระทรวง

ศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  

ได้รับทราบผลการด�าเนินงาน ความก้าวหน้า และทิศทางในการปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดข้อสงสัยและข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการศึกษา 

และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับระบบการศึกษาไทย โดยมีจุดเน้น 7 ด้าน คือ  

เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการ เน้นการ

ประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง เน้นการประชาสัมพันธ์ท่ีง่ายต่อการท�าความเข้าใจ  

เน้นการประชาสัมพันธ์ท่ีเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม เน้นการประชาสัมพันธ์

ข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้องและสร้างสรรค์ และเน้นการประชาสมัพนัธ์อย่างประหยดัและ

คุม้ค่า โดยในส่วนของกลุม่ประชาสัมพนัธ์ ส�านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงศึกษาธกิาร ได้

รับนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์น�ามาใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

โดยเฉพาะการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

(www.moe.go.th/websm) ซ่ึงมีตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติราชการ 

ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวก�าหนดเงื่อนไขด้านเวลา ขั้นตอน 

การท�างาน จ�านวนผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์ ตลอดจนการส�ารวจความพงึพอใจและไม่พงึพอใจ 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น การศึกษาเรื่องการ 

เปิดรับและความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษาของบุคลากร จากเว็บไซต ์

ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นเรื่องส�าคัญ เนื่องจากการด�าเนิน

งานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายด้านการศึกษาทางเว็บไซต์ข่าว

ส�านักงานรัฐมนตรี มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านการศึกษาของประเทศ  

จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องท�าความเข้าใจกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะ
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บคุลากรทีท่�างานอยูใ่นกระทรวงศกึษาธกิาร กรงุเทพมหานคร เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการ

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการ เผยแพร่ข่าวสารนโยบายด้านการศึกษาให้สอดรับกับ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารด้านนโยบายการศึกษาจากเว็บไซต์ข่าว

ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 2.  เพือ่ศกึษาความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศกึษาจากเวบ็ไซต์ข่าว

ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของบุคลากรกระทรวง

ศึกษาธิการกับการเปิดรับข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 4.  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของบุคลากรกระทรวง

ศกึษาธกิาร กบัความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศกึษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านกังาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของการเปิดรบัข่าวสารกบัความต้องการข่าวสาร

ด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

วิธีกำรวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการ

ศึกษา จากเว็บไซต์ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ของข้าราชการและ

บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ” เป็นการศึกษาโดยใช้แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ 

(Quantitative Survey) โดยมีรูปแบบการศึกษาเชิงส�ารวจ (Survey Research)  

ซึ่งใช ้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว 

(Cross-Sectional Study) และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้าราชการและบุคลากรที่ท�างานอยู ่ใน 
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กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ�านวน  

6 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา และส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

จ�านวน 300 คน

 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่  

ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณติหรอืค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test One-way 

ANOVA และ Pearson’s product moment correlation efficient

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

 จากการศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทีบ่คุลากรกระทรวง

ศกึษาธกิารทีท่�างานอยูใ่นกระทรวงศกึษาธกิาร ถนนราชด�าเนนินอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 

รวมจ�านวน 300 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.3 มีอายุ 31-35 ปี มีระดับ

การศกึษาปรญิญาตร ีและมรีายได้ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มตี�าแหน่ง

ข้าราชการจ�านวน 195 คน ในระดับต�าแหน่งช�านาญการ มีอายุงาน 3-5 ปี และอยู่ใน

สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด 

 ด้านการเปิดรับข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงาน

รฐัมนตร ีกระทรวงศกึษาธกิาร จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมค่ีาเฉล่ียการเปิดรับ

ข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวง

ศึกษาธิการ ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.61 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการ 

เปิดรับ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด จ�านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 65 โดยเปิดรับ

ในช่วงเวลา 09.01-12.00 น. มากที่สุด และเปิดรับจากช่องทางเว็บไซต์กระทรวง 

ศกึษาธกิาร (www.moe.go.th) มากทีส่ดุ รองลงมาคือ เวบ็ไซต์ข่าวส�านกังานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th/websm) และเว็บไซต์ส�านักงานรัฐมนตรี 
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กระทรวงศึกษาธิการ (www. moe-news.net) ตามล�าดับ และมีเหตุผลและการใช้

ประโยชน์เพื่อได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายการศึกษามากที่สุด 

 ด้านความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านกังาน

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ

ข่าวสารทั้ง 3 ด้านในระดับมาก ได้แก่ มีความต้องการข่าวสารนโยบายการศึกษา 

ด้านนโยบายต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีความต้องการข่าวสารนโยบายการ

ศึกษาด้านยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีความข่าวสารนโยบาย

การศึกษาด้านมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

ตามล�าดับ 

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 สมมตฐิานการวจิยัที	่1	บคุลากรกระทรวงศึกษาธกิารทีม่ภีมูหิลงัแตกต่างกนั 

มีการเปิดรับข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

ทีม่ภีมูหิลงัด้านเพศ ระดบัการศกึษา รายได้ ต�าแหน่งงาน ระดบัต�าแหน่ง อายุงาน และ

หน่วยงานทีส่งักดัทีแ่ตกต่างกนั มคีวามถ่ีในการเปิดรบัข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา 

จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534, น. 65) ที่กล่าวว่า บุคคลมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์

ที่แตกต่างกัน เชื่อว่าพฤติกรรมการสื่อสารจึงน่าจะแตกต่างกันด้วย และสอดคล้องกับ

ชฎาภรณ์ สวนแสน (2556) ทีศ่กึษาเรือ่งพฤตกิรรมการเปิดรบั แรงจงูใจ ความพงึพอใจ 

และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารหนังสือพิมพ์ไทยของกลุ ่มผู้อ่านในเขต

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กลุ่มผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยแตกต่างกัน เช่นเดียวกับที่ 

ปรมะ สตะเวทิน (2540, น. 114) ได้กล่าวถึงผลการวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่า 

ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้

เพราะวัฒนธรรมและสังคมก�าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน  
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จึงส่งผลให้พฤติกรรมการสื่อสารของหญิงและชายต่างกันด้วย โดยผู้หญิงถูกชักจูง 

ได้ง่ายกว่าผู้ชาย ประกอบกับที่กาญจนา แก้วเทพ (2546, น. 108) ได้กล่าวถึงฐานะ

ทางเศรษฐกจิ (Economic Status) และระดบัชัน้ทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่งงาน 

ระดับต�าแหน่ง ตลอดจนอายุงาน ว่าเป็นมิติทางเศรษฐกิจที่อธิบายถึงข้อจ�ากัดในการ

เข้าถึงสื่อต่างๆ ด้วย

 ในส่วนของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่มีภูมิหลังด้านอายุ ระดับ 

การศึกษา รายได้ ระดับต�าแหน่ง และอายุงานที่แตกต่างกัน มีช่วงเวลาในการเปิดรับ

ข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวง

ศกึษาธกิาร ไม่แตกต่างกนั เนือ่งจากเวบ็ไซต์ข่าวส�านกังานรฐัมนตร ีมกีารเผยแพร่ข่าว

นโยบายด้านการศึกษาเป็นประจ�าทุกวัน โดยส่วนใหญ่จะเปล่ียนข่าวใหม่ในช่วงเช้า

ของแต่ละวนั มเีพยีงข่าวสารด้านมตคิณะรฐัมนตรีเกีย่วกบัการศึกษาเท่านัน้ ทีไ่ม่มเีวลา

เผยแพร่ทีแ่น่นอน เพราะต้องรอผลการประชมุอย่างเป็นทางการเสียก่อนจงึจะสามารถ

เผยแพร่ได้ จงึท�าให้ข่าวสารในด้านมตคิณะรฐัมนตรีเกีย่วกบัการศึกษาซ่ึงมจี�านวนเพยีง 

4 ข่าวต่อเดือน ประกอบกับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ท�าให้มี

การเปิดรับข่าวสารด้านนโยบายการศึกษาเหมือนๆ กัน ดังที่ แชรมม์ (Schramm 

1973, p. 123) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม นอกระบบการสื่อสาร ท�าให้

เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเนื้อหาของการสื่อสาร รวมถึงการตอบสนองต่อ

เนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้วย

 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่	2 บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่มี

ภูมิหลังแตกต่างกัน มีความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าว

ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ แตกต่างกัน พบว่า บุคลากรกระทรวง

ศกึษาธกิารทีม่ภูีมหิลงัด้านระดบัการศกึษา ต�าแหน่งงาน และระดบัต�าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั 

มีความต้องการข่าวสารด้านยุทธศาสตร์การด�าเนินงานและด้านมติคณะรัฐมนตรี 

เกี่ยวกับการศึกษา ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับที่ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534, น. 65) 

กล่าวไว้ว่า ระดับการศึกษาเป็นอีกตัวแปรหน่ึงที่มีผลท�าให้บุคคลมีความรู้สึก นึกคิด 

อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีความ

สามารถในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะมีความรู้กว้าง เข้าใจศัพท์มากและเปิดรับ

สือ่มวลชนมากกว่าผูท่ี้มรีะดบัการศกึษาน้อยกว่า นอกจากนี ้ศริชิยั ศริกิายะ และคณะ 

(2531, น. 110-112) ได้กล่าวถึง ผู้รับสารจากสื่อมวลชนมีความต้องการสารสนเทศ 
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เพื่อท�าให้ทราบถึงเหตุการณ์ปัจจุบันรอบตัว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาข้อมูลเสริม

ความคดิเหน็ การตดัสนิใจ และการปฏบิตั ิ ตลอดจนเพือ่สนองความสนใจ ความอยากรู้

อยากเห็น และช่วยเสริมสร้างความรู้สึกมั่นคง

 ในขณะที่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่มีภูมิหลังด้านเพศ อายุ รายได้  

อายุงาน และหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกัน กลับมีความต้องการข่าวสารด้าน

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานและข่าวสารด้านมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการศึกษา  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากการที่เว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี เป็นเว็บไซต ์

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านนโยบายการจัดการศึกษาภาพรวมของประเทศ ไม่ได้เจาะจง

เนื้อหาส�าหรับใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นจึงเหมาะสมกับผู ้ที่มีความสนใจและม ี

ความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษาทุกคน

 จากการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัที	่3	การเปิดรบัข่าวสารมคีวามสัมพนัธ์

กับความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารของบุคลากรกระทรวง

ศึกษาธิการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความต้องการข่าวสารด้านยุทธศาสตร์

การด�าเนนิงาน จากเวบ็ไซต์ข่าวส�านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงศึกษาธกิาร ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสือ่สารของ แมคลฮูนั (McLuhan, 1967) ทีก่ล่าวว่า 

ความสามารถของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ช่วย 

ขยับขยายประสบการณ์ของมนุษย์ ให้สามารถรู้เรื่องราวที่ไหนก็ได้ในโลก (Space) 

ภายในเวลาอันรวดเร็ว (Time) และยังพบว่าช่วงเวลาในการเปิดรับข่าวสารของ

บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความต้องการข่าวสาร

ด้านนโยบายการศึกษาทั้ง 3 ด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างเปิดรับช่วงเวลา 06.01-12.00 น. 

มากที่สุด และมีความต้องการข่าวสารด้านยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ด้านมต ิ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับการศึกษา และด้านนโยบายด้านต่างประเทศมากกว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับช่วงเวลา 12.01-18.00 น. 

 ทั้งนี้พบว่าความถี่ในการเปิดรับข่าวสารของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการข่าวสารด้านมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการศึกษา

และด้านนโยบายด้านต่างประเทศ จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวง

ศึกษาธิการ แม้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา 

ทั้ง 2 ด้านอยู ่ในระดับมากก็ตาม แต่กลับพบว่าค่าเฉลี่ยในการเปิดรับข่าวสาร 
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ด้านนโยบายการศกึษาอยูใ่นระดบัน้อย โดยมคีวามถีใ่นการเปิดรบั 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์

มากที่สุด รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ มีข้าราชการเพียง 

24 คนเท่าน้ันท่ีเปิดรับทุกวัน ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า ข่าวด้านมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การศึกษาและด้านต่างประเทศ มีจ�านวนข่าวน้อยกว่าด้านยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 

เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคาร มีจ�านวน 1 ข่าวต่อสัปดาห์หรือ

เพียงเดือนละ 4 ข่าว 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ

 จากผลการศกึษาเรือ่ง “การเปิดรบัและความต้องการข่าวสารด้านนโยบาย

การศึกษาของบุคลากร จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ”  

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1. บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา 

จากเว็บไซต์ข่าวส�านกังานรฐัมนตร ีกระทรวงศกึษาธกิาร ในระดบัน้อย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

1.61 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการเปิดรับ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด จ�านวน 

195 คน และมีเพียง 24 คนเท่านั้นที่เปิดรับทุกวัน โดยมีช่วงเวลาในการเปิดรับมาก

ทีส่ดุคอื เวลา 09.01-12.00 น. จากช่องทางเวบ็ไซต์กระทรวงศึกษาธกิาร (www.moe.

go.th) มากท่ีสุด และมีเหตุผลและการใช้ประโยชน์เพื่อได้ทราบข้อมูลข่าวสาร 

ด้านนโยบายการศึกษามากที่สุด เพื่อให้มีการเปิดรับข่าวสารมากขึ้น จึงควรมีการ

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการน�าเสนอข่าวนโยบายด้านการศึกษาทางเว็บไซต์ข่าว

ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าถึงได้ง่าย มีความน่าสนใจ จัดท�าลิ้งก์

เชื่อมต่อข้อมูลที่ส�าคัญๆ และเพิ่มสื่อที่มีความหลากหลาย ตลอดจนส�ารวจความ

ต้องการเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารที่เป็นที่สนใจให้มากขึ้น

 2.  บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการข่าวสารด้านนโยบาย 

การศึกษา จากเว็บไซต์ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งด้านมติ 

คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการศึกษา ด้านยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน และด้านนโยบาย 

ด้านต่างประเทศ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลง 

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนโยบายด้านการศึกษาได้ก�าหนดไว้ในข้อที่ 4. 

การศึกษาและเรียนรู้ การท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับ 
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แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 52-57 ทีก่�าหนดให้มีการส่งเสรมิให้มีระบบ 

กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีเ่น้นการเสรมิสร้างความเข้าใจ ใฝ่รูภ้าษา มุง่พฒันาสมัพนัธ์ 

รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน (พ.ศ. 2558-2562) 

 3.  บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่ที่เปิดรับข่าวสารช่วงเวลาก่อน 

12.00 น. มีความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษาทั้ง 3 ด้านมากกว่ากลุ่มที่ 

เปิดรับช่วงเวลาอื่นๆ โดยพบว่าเป็นบุคลากรสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาเปิดรับในช่วงเช้ามากท่ีสุด ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ 

เผยแพร่ข่าวสารให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการเปิดรับข่าวสารและสนองตอบ 

ความต้องการข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา อันจะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

นโยบายการประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการด้วย 

 4.  บคุลากรกระทรวงศกึษาธกิารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทหรอืสงูกว่า 

มีความต้องการข่าวสารมากกว่ากลุ่มอื่นและมีความถี่ในการเปิดรับสัมพันธ์กับความ

ต้องการ โดยเฉพาะข่าวสารด้านยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน จึงควรเพิ่มความถี่ในการ

เผยแพร่ข่าวสารด้านยุทธศาสตร์การด�าเนินงานให้มากขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถ 

น�าความรู้ด้านยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งมีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา 

ที่จะต้องมีข้อมูลเพียงพอและชัดเจนเพ่ือน�าไปสู่การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ  

โดยให้คงความถี่ของข่าวสารในด้านอื่นๆ ไว้อย่างสม�่าเสมอด้วย
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	 การวจิยัเรือ่ง	“การเปิดรบัข่าวสาร	ทศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมต่ออาหาร
จานด่วนแมคโดนัลด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”	 เป็นการศึกษาในรูปแบบ
การวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยการ
ส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	ชนิดที่ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเอง	 (Self-administered	 questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 320	 คน	
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุอยู ่ในช่วง	 24-35	 ปี	
การศึกษาระดับปริญญาตรี	 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	 รายได้อยู่ในช่วง	 10,001-
30,000	 บาทต่อเดือน	 โดยมีการเปิดรับข่าวสารจากแมคโดนัลด์ผ่านสื่อออนไลน์เป็น
ส่วนใหญ่	รองลงมาคอืสือ่โทรทศัน์	โดยมคีวามถีใ่นการเปิดรบัข่าวสารส่วนใหญ่ไม่เกนิ	
2	ครั้งต่อเดือน	ประเด็นข่าวสารที่เปิดรับคือ	ข่าวสารโปรโมชั่นใหม่	เหตุผลในการเปิด
รับข่าวสารจากแมคโดนัลด์เพื่อต้องการทราบโปรโมช่ันของอาหาร	 โดยส่วนใหญ่
มีความถี่ในการรับประทานอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	 3-4	 ครั้งต่อ	 3	 เดือน	
เมนูอาหารจากแมคโดนัลด์ที่รับประทานเป็นประจ�าคือ	 เฟรนช์ฟรายด์	 และเหตุผล
ที่รับประทานอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์เพราะสะดวก	รวดเร็ว	สาขาที่ใช้บริการ
แมคโดนัลด์เป็นประจ�าบ่อยที่สุดคือ	 สยามพารากอน	 และมีเหตุผลที่ใช้บริการสาขา
ของแมคโดนลัด์ทีเ่ลอืกเป็นประจ�าบ่อยทีส่ดุเพราะใกล้บ้าน/ทีท่�างาน/ทีเ่รยีน	โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์อยู่ในเชิงบวก	 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติทางด้านบรรจุภัณฑ์ดีที่สุด	 ในขณะที่ทัศนคติด้านคุณค่าทาง
โภชนาการคือทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบริโภคอาหารจานด่วนของ
แมคโดนัลด์น้อยท่ีสุด	 และมีแนวโน้มพฤติกรรมอยู่ในระดับตั้งใจมาก	 การทดสอบ
สมมติฐานการวจิยัพบว่า	ความถี	่(ครัง้ต่อเดอืน)	ในการเปิดรบัข่าวสารไม่มคีวามสมัพนัธ์
กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	 ทัศนคติที่มีต่ออาหาร
จานด่วนของแมคโดนัลด์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วน
ของแมคโดนัลด์	 และทัศนคติท่ีมีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์มีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	

คําสําคัญ: การเปิดรบัข่าวสาร ทศันคติ พฤติกรรม แนวโน้มพฤตกิรรม อาหารจานด่วน 
แมคโดนัลด์

บทคัดย่อ
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 
	 ในปัจจุบันการด�ารงชีวิตของคนที่อาศัยอยู ่ในเมือง	 โดยเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น	ส่งผลให้วิถีการด�ารงชีวิตของคน

เหล่านี้ต้องเร่งรีบและแข่งกับเวลาอยู่เสมอ	 เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ซึง่หนึง่ในธรุกจิทีเ่ข้ามามบีทบาทส�าคญัและสามารถตอบโจทย์ให้กบั

วิถีชีวิตของคนเมืองได้เป็นอย่างดี	 คือธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน	 (Quick	 Service	

Restaurant:	QSR)	หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่าอาหารจานด่วน	(Fast	Food)	

ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ธรุกจิอาหารประเภทจานด่วนขยายตวัได้อย่างรวดเรว็	และเมือ่กล่าว

ถึงอาหารจานด่วน	 (Fast	 Food)	 ก็จะมักจะมีการกล่าวถึงประเด็นเร่ืองคุณค่าทาง

โภชนาการตามมา	 ซ่ึงท่ีผ่านมาทัศนคติต่ออาหารจานด่วนที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นด้านลบ	 ที่มองว่าอาหารจานด่วนนั้นไม่ต่างจาก	 “อาหารขยะ”	

ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ	 ซ่ึงปัจจุบันแมคโดนัลด์ก�าลังพยายามสร้างการรับรู้และ 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค	 ด้วยการส่ือสารผ่านกลยุทธ์และช่องทางต่างๆ	 

รวมถึงการออกเมนูเพื่อสุขภาพส�าหรับท้องถิ่น	เช่น	เมนูอาหารเช้า	ที่ประกอบไปด้วย

โจ๊ก	มัฟฟิน	เมนูสลัดผัก	ผลไม้	น�้าผลไม้และนม	ในชุดแฮปปี้	มีล	จึงเป็นที่มาของการ

ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องการเปิดรับข่าวสาร	 ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่ออาหาร

จานด่วนแมคโดนลัด์ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร	เพือ่ศกึษาว่าในปัจจบุนัการ

เปิดรับ	 ทัศนคติ	 พฤติกรรมการบริโภค	 และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ

อาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์เป็นอย่างไร	 เพ่ือที่จะสามารถน�าผลที่ได้มาพัฒนา

ปรับปรุงกลยุทธ์และช่องทางต่างๆ	 ในการสร้างภาพลักษณ์ให้มีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภค	และน�ามาซึ่งทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคที่มีต่อ

อาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร	 ทัศนคติ	 พฤติกรรมการบริโภค	 และ 

แนวโน้มพฤติกรรมต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติที่มีต่อ

อาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมในการบริโภค

อาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์

	 4.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่ออาหารจานด่วนของ 

แมคโดนัลด์	กับแนวโน้มพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	

วิธีกำรวิจัย

	 การวจิยัเรือ่ง	“การเปิดรบัข่าวสาร	ทศันคติและแนวโน้มพฤตกิรรมต่ออาหาร

จานด่วนแมคโดนัลด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”	 เป็นการศึกษาในรูปแบบ

การวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยการ

ส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 เป็นการวัดผล	 ณ	 เวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว	

(Cross-Sectional	 Study)	 โดยใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ชนิดที่ให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเอง	 (Self-administered	 questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส�ารวจคร้ังนี้	 คือ	 ประชาชนเพศชายและเพศ

หญิง	 ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 มีอายุระหว่าง	 18-50	 ปี	 และมีการบริโภค

อาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	อย่างน้อย	3	ครั้ง	ในช่วงเวลา	3	เดือนที่ผ่านมา	เก็บ

ข้อมลูช่วงเดอืนธนัวาคม	2557	ส�าหรบัการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถิตใิช้สถติเิชงิพรรณนา	

(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลด้านต่างๆ	

ได้แก่	ข้อมูลลักษณะทางประชากร	ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร	ทัศนคติ	พฤติกรรม	

และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	 และใช ้

สถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 ได้แก	่ 

ค่าสถิติ	t
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

 จำกผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปผลได้ดังนี้

	 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ที่บริโภคอาหารจานด่วนของ 

แมคโดนัลด์พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน	207	คน	รองลงมาคือ

เพศชาย	จ�านวน	113	คน	มีอายุอยู่ในช่วง	24-35	ปี	จ�านวน	134	คน	รองลงมาคือ	

18-23	ปี	จ�านวน	110	คน	และอันดับสุดท้ายคือ	36-50	ปี	จ�านวน	76	คน	มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	จ�านวน	218	คน	รองลงมาคือระดับการศึกษาระดับ

ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า	จ�านวน	98	คน	และอนัดบัสดุท้ายคือการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

หรือต�่ากว่า	จ�านวน	4	คน	มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	จ�านวน	202	คน	รองลงมา

คือธุรกิจส่วนตัว	 จ�านวน	 39	 คน	 อันดับต่อมาคือข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 จ�านวน	 

34	คน	นักเรียน/นักศึกษา	จ�านวน	29	คน	รับจ้าง	จ�านวน	12	คน	และอันดับสุดท้าย

คืออาชีพอื่นๆ	 ได้แก่	 แม่บ้าน	 พิธีกร/นักแสดง	 และว่างงานจ�านวน	 4	 คน	 มีรายได ้

ต่อเดือนอยู่ในช่วง	10,001-30,000	บาท	จ�านวน	194	คน	รองลงมาคือช่วง	30,001-

60,000	บาท	จ�านวน	90	คน	อันดับต่อมาคือช่วง	60,000	บาทขึ้นไป	จ�านวน	23	คน	

และอันดับสุดท้ายคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ	10,000	บาท	จ�านวน	13	คน

	 ด้านการเปิดรับข่าวสารพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากส่ือ

ออนไลน์มากที่สุดจ�านวน	119	คน	รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์	จ�านวน	99	คน	ส่วนใหญ่

มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อออนไลน์ไม่เกิน	2	ครั้งต่อเดือน	จ�านวน	38	คน	

รองลงมาคือ	3-4	ครั้งต่อเดือน	จ�านวน	36	คน	และอันดับต่อมาคือ	9-10	ครั้งต่อเดือน	

จ�านวน	16	คน	ตามล�าดับ	ส�าหรับความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์พบว่า	

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์	5-6	ครั้งต่อเดือน	จ�านวน	27	คน	

รองลงมาคือ	3-4	ครั้งต่อเดือน	จ�านวน	19	คน	และอันดับต่อมาคือไม่เกิน	2	ครั้งต่อ

เดือน	จ�านวน	17	คน	ตามล�าดับ	ประเด็นข่าวสารจากแมคโดนัลด์ที่เปิดรับเป็นประจ�า

คอื	ประเดน็ข่าวสารโปรโมชัน่ใหม่จ�านวน	244	คน	รองลงมาคอืเมนใูหม่จ�านวน	45	คน	

และอันดับสุดท้ายคือประเด็นข่าวสารอื่นๆ	 ได้แก่	 โฆษณาทั่วไป	 การสั่งอาหารแบบ 

ดิลิเวอรี่	และไม่ค่อยได้สนใจ	จ�านวน	3	คน	ส�าหรับเหตุผลในการเปิดรับข่าวสารจาก

แมคโดนัลด์พบว่าส่วนใหญ่ต้องการทราบโปรโมช่ันของอาหาร	 จ�านวน	 262	 คน	 

รองลงมาคือเพือ่ต้องการทราบเมนอูาหาร	จ�านวน	125	คน	อนัดบัต่อมาคอืเพือ่ต้องการ
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ทราบราคาอาหาร	จ�านวน	78	คน	เพื่อต้องการทราบส่วนประกอบต่างๆ	ของอาหาร	

จ�านวน	19	คน	และอันดับสุดท้ายคืออื่นๆ	ประกอบไปด้วย	บังเอิญเห็นตามโฆษณา	

ติดตามกิจกรรม	และไม่ค่อยสนใจ	จ�านวน	6	คน

	 ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์พบว่า	 กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการรบัประทานอาหารจานด่วนของแมคโดนลัด์	3-4	ครัง้

ต่อ	 3	 เดือน	 จ�านวน	 208	คน	 รองลงมาคือ	 5-6	 ครั้งต่อ	 3	 เดือน	 จ�านวน	 53	คน	 

และอันดับต่อมาคือ	9-10	ครั้งต่อ	3	เดือน	จ�านวน	27	คน	ตามล�าดับ	เมนูอาหารจาก

แมคโดนัลด์ที่รับประทานเป็นประจ�ามากที่สุดคือ	เมนูเฟรนช์ฟรายด์	จ�านวน	114	คน	

รองลงมาคือแฮมเบอร์เกอร์	จ�านวน	112	คน	และเมนูไก่ทอด/นักเก็ต	จ�านวน	38	คน	

ตามล�าดับ	เหตุผลที่รับประทานอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์พบว่า	เพราะสะดวก	

รวดเร็ว	จ�านวน	256	คน	รองลงมาเพราะรสชาติถูกปาก	จ�านวน	130	คน	และเพราะ

มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ	จ�านวน	101	คน	ตามล�าดบั	จากสาขาของแมคโดนลัด์ทีใ่ช้บรกิาร

เป็นประจ�าบ่อยที่สุดของกลุ่มตัวอย่างพบว่า	คือ	แมคโดนัลด์สาขาพารากอน	จ�านวน	

21	คน	รองลงมาคอืสาขาเอสพลานาดรชัดา	เซน็ทรลัป่ินเกล้า	เดอะเซอเคลิราชพฤกษ์	

และบิ๊กซีราชด�าริห์	จ�านวน	17	คน	และสาขา	PTT	เกษตรนวมินทร	์เทสโกรามอินทรา	

โลตัสทาวอินทาวน์	แกรนด์ไฟท์นานา	และ	 โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	จ�านวน	1	คน	

ตามล�าดบั	และกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มเีหตผุลทีใ่ช้บรกิารสาขาของแมคโดนลัด์ทีเ่ลือก

นี้เป็นประจ�าบ่อยท่ีสุดเพราะใกล้บ้าน/ท่ีท�างาน/ที่เรียน	 จ�านวน	 272	 คน	 รองลงมา

เพราะบริการรวดเร็ว	 จ�านวน	 33	 คน	 และเพราะเหตุผลอื่นๆ	 จ�านวน	 5	 คน	 ได้แก่	 

เป็นทางผ่าน	มีที่นั่งท�างาน	และนั่งได้นาน	ตามล�าดับ

	 ด้านทัศนคติต่อการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์พบว่า	 กลุ่ม

ตวัอย่างมทีศันคตใินแต่ละด้านอยูใ่นเชงิบวก	ทัง้นี	้กลุ่มตวัอย่างมทีศันคตทิางด้านบรรจุ

ภณัฑ์ดทีีส่ดุ	รองลงมาคอื	ทศันคตด้ิานรสชาต	ิส	ีและ	กล่ิน	ในขณะทีท่ศันคตด้ิานคุณค่า

ทางโภชนาการคือทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบริโภคอาหารจานด่วนของ

แมคโดนัลด์น้อยที่สุด

	 ด้านแนวโน้มพฤตกิรรมในการบรโิภคอาหารจานด่วนของแมคโดนลัด์พบว่า

โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมอยู่ในระดับต้ังใจมาก	 ทั้งนี้กลุ่ม

ตวัอย่างมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรบัประทานอาหารของแมคโดนลัด์ต่อไปมากทีส่ดุ	รองลงมา

คือตั้งใจที่จะแนะน�าอาหารของแมคโดนัลด์ให้กับผู้อื่นเพื่อมารับประทาน	
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความถี่	 (ครั้งต่อเดือน)	 ในการเปิดรับข่าวสารมี 

ความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	

	 ผลการวิจัยพบว่าความถ่ี	 (ครั้งต่อเดือน)	 ในการเปิดรับข่าวสารไม่มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิเกีย่วกบัองค์ประกอบด้านต่างๆ	ในด้านการเลือกรบัข่าวสารของผู้รับ	ทีก่ล่าวถงึ

องค์ประกอบด้านต่างๆ	 ที่นอกเหนือจากด้านทัศนคติในการเลือกรับข่าวสารของ 

ผู้รับสาร	(Wilbur	Schramm,	1973,	pp.	121-122,	อ้างถึงใน	ศรันยา	จิตชัยโภคา,	

2545,	น.	33-34)	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ศศวิมิล	ตามไท	(2542,	น.	บทคัดย่อ)	

ได้ท�าวิจัยเรื่อง	 การเปิดรับข่าวสาร	 ความรู้	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรมการบริโภค 

ข้าวกล้องของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 จากการศึกษาพบว่า	 การเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับข้าวกล้องไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคข้าว

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ทัศนคติท่ีมีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด ์

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ทัศนคติท่ีมีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดแบบจ�าลองพฤติกรรมผู้บริโภคของ	Blythe	(Blyte,	อ้างถึงใน	วุฒิ	สุขเจริญ,	

2555,	น.	17)	ทีไ่ด้กล่าวถงึความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคตกิบัพฤตกิรรมไว้ว่า	พฤตกิรรม

ผู้บริโภคเกิดจากทัศนคติของผู้บริโภคที่มีองค์ประกอบ	3	ข้อ	ได้แก่	การรับรู้	(Cogni-

tion)	 หมายถึงการเกิดกระบวนการความคิด	 (Thought	 processes)	 เช่น	 การท่ี 

ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่เหมาะสม	 ท�าให้เกิด 

ความรู้สึกชอบ	(Affect)	และเกิดอารมณ์ร่วม	(Emotion)	องค์ประกอบของทัศนคติ

ทั้ง	3	ข้อต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	ซึ่งจากองค์ประกอบของทัศนคติทั้ง	3	ข้อ	

ปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมผู้บริโภคร่วมกับทัศนคติ	ได้แก่	ปัจจัยด้านบุคคลและ

สภาพแวดล้อม	(Personal	and	environmental	factors)	เนื่องจากมนุษย์แต่ละคน

ย่อมมีความแตกต่างกันในด้านครอบครัว	สังคม	อันส่งผลต่อพฤติกรรม	นอกจากนั้น

สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู ้บริโภคแสดงพฤติกรรม 

ที่แตกต่างกัน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐณิชา	แจ่มนภา	(2549,	น.	บทคัดย่อ)	 

ได้ท�าวจิยัเรือ่ง	เปรยีบเทยีบทศันคตด้ิานผลติภณัฑ์	ส่วนประสมทางการตลาดพฤตกิรรม

ผู้บริโภคอาหารร้านแมคโดนัลด์	 และร้านเคเอฟซี	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จาก 
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การศึกษาพบว่า	 ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด	 ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม	 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารร้านแมคโดนัลด์	 ทัศนคติส่วนประสม

ทางการตลาดด้านราคา	 ด้านสถานท่ีจัดจ�าหน่าย	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารร้านแมคโดนัลด์กับร้านเคเอฟซี	

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3	 ทัศนคติท่ีมีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด	์ 

มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ทัศนคติที่ มีต ่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์มี 

ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์	 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของศภุร	เสรรีตัน์	(2544,	น.	181-182)	ทีไ่ด้กล่าวถงึโครงสร้าง

โมเดลององค์ประกอบ	3	ประการของทศันคติทีเ่ป็นส่วนของพฤตกิรรมหรอืการกระท�า	

(The	 cognitive	 or	 behavior	 component)	 คือส่วนสุดท้ายขององค์ประกอบ	 3	

ประการของทัศนคติ	 จะเก่ียวข้องกับแนวโน้มท่ีบุคคลจะมีการกระท�าหรือพฤติกรรม

อย่างใดอย่างหน่ึง	 โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับทัศนคติที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง	 บางความหมาย

ส�าหรับพฤติกรรมอาจหมายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงเลยก็ได้	 ในทางตลาดและการ

วิจัยผู้บริโภค	ส่วนของพฤติกรรมมักจะใช้แสดงถึงการแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะซื้อ

ของผู้บริโภค	 ความตั้งใจซื้อสามารถแสดงในรูปของระดับความตั้งใจซ้ือว่ามีมากหรือ

น้อยเพียงใด	หรือในรูปแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะได้	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ณัฐชามณช์	 สุวิทยพันธุ์	 (2545,	 น.	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร	 ความรู้	

ทศันคต	ิและแนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชิงนเิวศแบบโฮมสเตย์	ของนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทย	 จากการศึกษาพบว่า	 ทัศนคติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์มีความ

สัมพันธ์ในเชิงบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์	

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จำกผลกำรศึกษำผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

	 ด้านการเปิดรบัข่าวสาร	พบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการเปิดรบั

ข่าวสารจากสื่อออนไลน์ไม่เกิน	 2	 ครั้งต่อเดือน	 จึงเป็นข้อเสนอแนะให้แมคโดนัลด์

สร้างสรรค์เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ	 เช่น	 

ใช้รูปภาพหรือข้อความที่เป็นเอกลักษณ์	มีสีสันสดใส	สร้างกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล	
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ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยโน้มน้าวชักจูงใจผู้บริโภคมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจาก 

สื่อออนไลน์ของแมคโดนัลด์มากขึ้น

	 ด้านพฤติกรรมพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับประทาน

อาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์เพียง	3-4	ครั้งต่อ	3	เดือน	จึงเป็นข้อเสนอแนะให้ทาง

แมคโดนลัด์หาปัจจยัหรอืสาเหตทุีท่�าให้ผูบ้รโิภคบรโิภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์

น้อย	 โดยอาจจัดท�าแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ

บริโภคอาหารจานด่วนของผู้บริโภค	 ทั้งนี้เพื่อน�าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงอาหารจาน

ด่วนของแมคโดนลัด์ให้เข้ากบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อไป	รวมทัง้จดักจิกรรมทางการ

ตลาดเช่น	 โปรโมชั่นลดราคา	ซื้อ	 1	 แถม	1	หรือออกเมนูเพื่อสุขภาพใหม่ๆ	 ส�าหรับ 

ผู้ที่รักสุขภาพ	 และคนสูงอายุ	 ซึ่งอาจจะท�าให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารจานด่วน

ของแมคโดนัลด์เพิ่มมากขึ้น

	 ด้านทัศนคติพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านคุณค่าทางโภชนาการ 

น้อยที่สุด	 จึงเป็นข้อเสนอแนะให้ทางแมคโดนัลด์ใส่ใจและให้ความส�าคัญกับคุณค่า 

ทางโภชนาการเป็นส�าคัญ	ด้วยการใช้การประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุดิบ	กรรมวิธีการผลิต

ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ	 ค�านึงถึงคุณภาพอาหาร	 และคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะ

ได้รบัจากอาหารของแมคโดนลัด์	 จดักจิกรรมเพือ่ร่วมรณรงค์เกีย่วกบัการออกก�าลังกาย 

หรือจัดท�าแบบสอบถามผู้บริโภคถึงความต้องการทางด้านอาหารจานด่วนเพื่อน�ามา

พฒันาและปรบัปรงุให้ผู้บรโิภคมทีศันคตเิกีย่วกบัคณุค่าทางโภชนาการกบัอาหารของ

แมคโดนัลด์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

	 ด้านแนวโน้มพฤตกิรรม	ผลการวจิยัพบว่าประเดน็ของความตัง้ใจทีจ่ะแนะน�า

อาหารของแมคโดนลัด์ให้กบัผู้อืน่เพือ่มารบัประทานผูบ้รโิภคมคีวามตัง้ใจระดบัปานกลาง 

ดังนั้น	 หากแมคโดนัลด์มีการปรับปรุงและพัฒนาอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด	์ 

โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับคุณค่าทางโภชนาการ	 ก็อาจจะท�าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติ

เชิงบวกต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลด์เพิ่มมากขึ้น	 และย่อมจะส่งผลให้ผู้บริโภค

มแีนวโน้มในการแนะน�าอาหารจานด่วนของแมคโดนลัด์ให้กบัผู้อ่ืนมารบัประทานมาก

ขึ้นตามไปด้วย

	 เนือ่งจากงานวจิยัในคร้ังนีเ้ป็นการวดัทศันคติของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีออาหารจานด่วน

ของแมคโดนัลด์ในด้านผลิตภัณฑ์เพียงด้านเดียว	ซึ่งหากมีการศึกษาทัศนคติด้านอื่นๆ	

ให้ครบองค์ประกอบของ	 4P	 คือเพ่ิมเติมทางด้านราคา	 ด้านสถานที่	 ด้านโปรโมชั่น	 
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กจ็ะท�าให้ได้ทราบทศันคติของผู้บริโภคทีม่ต่ีออาหารจานด่วนของแมคโดนลัด์ได้อย่าง

ครอบคลุมมากขึ้น	 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการน�าไปปรับปรุงอาหารจานด่วนของแมคโดนัลด ์

ในอนาคตต่อไป	และเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	

Research)	ซ่ึงเป็นข้อมลูในภาพรวม	ท�าให้ไม่สามารถหาค�าตอบในเชงิลึกเกีย่วกบัเร่ือง

ที่ศึกษาได้	 ดังนั้นจึงเป็นข้อเสนอแนะให้แมคโดนัลด์หรือผู้ที่สนใจ	ท�าการการวิจัยเชิง

คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 เพิ่มเติม	 โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (Depth	 

Interview)	กบัผูบ้รหิารและพนกังานของแมคโดนลัด์	รวมถงึลูกค้า	ซึง่จะท�าให้ได้ข้อมลู

ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น
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 การศกึษาเรือ่ง “กลยทุธ์การบรหิารนติยสาร MiX เพือ่ความอยูร่อดในธรุกิจ

นิตยสารผู้ชายในประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) บรรณาธิการบริหาร 

หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน�ากลยุทธ์

ไปปฏบิตัเิพือ่ความอยูร่อดในธรุกจิ โดยอาศยัแนวคิดเกีย่วกบันติยสาร การบรหิารงาน

นิตยสาร ปัจจัยแวดล้อมการบริหารองค์การบริหารสื่อสารมวลชน และการจัดการ

เชงิกลยทุธ์ มาใช้เพือ่เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษากลยทุธ์การ

บริหารนิตยสาร MiX ซึ่งเป็นองค์การนิตยสารขนาดเล็กในการบริหารเพื่อการอยู่รอด

ในธุรกิจ

 ผลจากการศกึษาพบว่า เมือ่องค์การนติยสาร MiX เผชญิอยูภ่ายใต้แรงกดดนั

อันส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ บรรณาธิการบริหารได้ท�าการวิเคราะห์

ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ เพื่อประเมินจุดเด่น จุดด้อย โอกาส 

และอปุสรรคในการบรหิาร อนัน�าไปสูก่ารก�าหนดทศิทางเชงิกลยทุธ์เพือ่ความอยูร่อด 

ภายใต้นโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติตามโครงสร้างองค์การ โดยบรรณาธิการ

บรหิารพจิารณาเลอืกใช้กลยทุธ์การเป็นผูน้�าด้านต้นทนุ (Cost Leadership) และการ

สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพนิตยสาร ลดค่าใช้

จ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิตยสาร MiX กับผู้อ่าน และ

ผู้ลงโฆษณา โดยแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่าย

กองบรรณาธิการ และฝ่ายบริหาร ตามหลักกระบวนการบริหารงานสมัยใหม่ของ 

Peter F. Drucker (2005) คือการวางแผน การจัดการ การชักจูง และการควบคุม

การด�าเนินงาน และผลงานของกลยุทธ์

 โดยฝ่ายกองบรรณาธิการ ท�าหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพ และสร้างความ

แตกต่าง เพ่ือให้นิตยสารมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน ด้วยวิธีการการปรับเนื้อหา

และพัฒนาในส่วนของเซ็กชั่น M (Men@Work) ซึ่งเน้นคอลัมน์สัมภาษณ์ ให้มีความ

เข้มข้น เจาะลึก น�าเสนอในแง่มุมที่มีความแตกต่างและยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

รวมถงึการปรบัรปูแบบการน�าเสนอในเซก็ชัน่ i (Intelligence) ในส่วนของคอลัมน์รวีวิ

บทคัดย่อ
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สถานที ่ด้วยการใส่ความคดิเหน็ของนักเขยีน ให้เป็นลกัษณะการบอกเล่าเรือ่งราวโดย

เพื่อนสู่เพื่อน เน้นการน�าเสนอภาพถ่ายเพ่ือง่ายต่อการเข้าถึงของผู้อ่าน นอกจากนี้ 

ยังมีการพัฒนาการถ่ายภาพแฟชั่นให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของธีมเล่มในแต่ละเดือน 

เพือ่ให้ผูอ่้านรูส้กึถงึความเป็นเอกภาพระหว่างภาพแฟชัน่และคอลมัน์อืน่ๆ ในนติยสาร

 ในส่วนของฝ่ายบรหิาร ได้แก่ฝ่ายการสือ่สารการตลาด ท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงความ

สัมพันธ์ระหว่างนิตยสาร MiX กับผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาผ่านเครื่องมือการสื่อสาร

ทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้องค์การจากการใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย

โฆษณาในนิตยสาร ด้วยการแถมแทนการลดราคา การขายเป็นแพ็คเก็จ และการขาย

เชิงรุก และฝ่ายบุคคลและการเงิน มีหน้าที่ในการบริหารบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่าง

เป็นระบบตามกลยทุธ์ทีไ่ด้วางไว้ และควบคมุด้านการลดต้นทนุ จากการลดการท�างาน

ล่วงเวลา การรณรงค์ประหยัดทรัพยากรต่างๆ ในองค์การ และการลดจ�านวนพิมพ์

นิตยสาร

 แม้ในปัจจุบันนิตยสาร MiX จะสามารถบริหารงานเพียงเพื่อประคองธุรกิจ

ให้อยู่รอด แต่ก็ได้มีการวางรากฐานเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

โดยการขยายธุรกิจต่อยอดจากนิตยสาร MiX ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 

การสร้างพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ และการน�านิตยสาร MiX เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

ในนามของ บริษัท มิตรมายา จ�ากัด

ค�ำส�ำคัญ: กลยทุธ์การบรหิาร, นติยสารผูช้าย, การจดัการเชงิกลยทุธ์, การสร้างความ

แตกต่าง, ผูน้�าด้านต้นทุน
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ธุรกิจนิตยสาร เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันกันสูงทั้งในเรื่องของการน�าเสนอ
เนื้อหา เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต ราคาจ�าหน่าย รวมไปจนถึงด้านการตลาด ทั้งน้ี 
กเ็พือ่ตอบสนองความต้องการของผูอ่้านท่ีผนัเปลีย่นไปตามยคุสมยั จนท�าให้นติยสาร
ได้รบัความนยิมจากผูอ่้านอย่างกว้างขวาง และกลายมาเป็นอกีหนึง่ธรุกจิทีไ่ด้รบัความ
สนใจจากนักลงทุนทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่ ที่ต้องการสร้างเม็ดเงินจากหน้ากระดาษ
ทั้งจากยอดจ�าหน่ายนิตยสาร และรายได้จากการขายโฆษณาให้กับเจ้าของสินค้า  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้หลักในการด�าเนินธุรกิจนิตยสาร 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ธรุกจินติยสารในประเทศไทยเริม่ซบเซาลง สืบเนือ่งจาก
การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการอ่านของมนุษย ์
เปลี่ยนไปจากการอ่านบนหน้ากระดาษไปสู่หน้าจอแก้วบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
ผ่านระบบออนไลน์ ในขณะเดยีวกันสถานการณ์ทางการเมอืงได้ส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจท�าให้ภาคธุรกิจใช้งบประมาณด้านการตลาดในการซ้ือโฆษณาผ่านส่ืออย่าง
ระมัดระวัง โดยจากการส�ารวจของบริษัทนีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) พบว่า
ในปี พ.ศ. 2557 สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารได้รับงบประมาณค่าโฆษณาลดลง 
จากเดิมในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าอยู่ที่ 5,793 ล้านบาท ลดลงมาอยู่ที่ 5,600 ล้านบาท 
ซึง่ถอืได้ว่าเป็นงบประมาณจ�านวนน้อยหากเทยีบสัดส่วนหวัชือ่นติยสารท่ีมวีางจ�าหน่าย
อยู่ในท้องตลาด
 แรงกดดนัจากปัจจยัแวดล้อมรอบด้านต่างๆ ส่งผลให้ทีผ่่านมานติยสารผู้ชาย
ในประเทศไทยต้องปิดตวัลงหลายฉบบั โดยจากการสบืค้นใน www.magazine.com 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบว่าที่ผ่านมามีนิตยสารที่ปิดตัวลงได้แก่ นิตยสาร 
Arena ของบรษิทั อนิสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ�ากดั นติยสาร Cute นติยสารทีม่อีายุ
มากกว่า 10 ปี และนิตยสาร CRUSH นิตยสารไลฟ์สไตล์ รายเดือน ผลิตโดยบริษัท 
อัลทิเมท พับลิชชิ่ง จ�ากัด เป็นต้น รวมไปถึงนิตยสาร Rush จากเดิมที่ผลิตโดย บริษัท 
พลัส วัน มีเดีย จ�ากัด เล่มแรกในปี พ.ศ. 2552 และขายกิจการนิตยสารไปสู่เจ้าของ
รายใหม่คือ บริษัท โมโนเจอเนอเรชั่น จ�ากัด ให้เป็นผู้ด�าเนินการผลิตและจัดจ�าหน่าย
ต่อไปในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ก�าลังดิ่งลงของ
ธุรกิจนิตยสารไทย
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 นิตยสารผู้ชายเล่มแรกในประเทศไทยคือ นิตยสาร GM เป็นนิตยสาร 

ไลฟ์สไตล์ส�าหรับผู้ชายของบริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน) หลังจากนั้น 

จึงเกิดนิตยสารผู้ชายในตลาดตามมาเป็นจ�านวนมาก โดยนิตยสารส่วนใหญ่จะเป็น 

แนวไลฟ์สไตล์ ท่ีดึงดูดความสนใจผู้อ่านด้วยเรือนร่างของหญิงสาว และในช่วง 2 ปี 

ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตลาดนิตยสารผู้ชายในนิตยสารแนวแฟช่ัน ซ่ึงสะท้อนมาจาก

พฤติกรรมของผู้ชายในยุคปัจจุบันท่ีใส่ใจดูแลตนเอง และสนใจในเรื่องแฟชั่นมากขึ้น 

ซึ่งนี่เองคือแรงกระตุ้นในทางบวกให้กับนิตยสารส�าหรับผู้ชายได้มีโอกาสขยายตัว  

และเติบโต กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกันในตลาด เนื่องจากเป็นกลุ่มสื่อท่ีตอบสนอง

ความต้องการของผู้ลงโฆษณาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

 แม้ปัจจบุนันติยสารผูช้ายจะได้รบัความนยิมจากผูอ่้านมากขึน้ แต่ท่ามกลาง

สภาพแรงกดดนั และการแข่งขันกนัอย่างดเุดอืด ท�าให้การอยูร่อดในธรุกจินติยสารยงั

คงต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหารในการคิดหากลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน  

ซึ่งผู้ศึกษาเล็งเห็นว่า ยังมีนิตยสารผู้ชายหัวไทยเล่มหนึ่ง ที่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 

นัน่กค็อื “นติยสาร MiX” นติยสารรายเดอืนส�าหรบัผูช้าย ซึง่เป็นองค์การธุรกจินติยสาร

ขนาดเล็ก บริหารงานโดยคุณชโลทร ศิวารัตน์ ด�ารงต�าแหน่งบรรณาธิการบริหาร  

และเป็นเจ้าของนิตยสาร ด�าเนินธุรกิจมาเป็นเวลาเกือบ 9 ปี ยังสามารถต่อสู้ในสนาม

แข่งขัน แฝงตัวอยู่บนแผงหนังสือในประเทศไทยมาได้จวบถึงปัจจุบัน และพร้อมที่จะ

ก้าวเข้าไปดึงส่วนแบ่งการตลาดจากนิตยสารคู่แข่งในไลน์เดียวกัน 

 โดยนิตยสาร MiX น�าเสนอเน้ือหาที่มีสาระครอบคลุมในส่ิงที่ผู้ชายควรรู้  

และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน พร้อมกับแฟชั่นของผู้หญิง 

ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กับผู้ชาย มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ชายวัยท�างานอายุ 25-50 ปี โดยวาง

ต�าแหน่งในตลาดเป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์ไลน์ใหม่ที่เข้ามาแทรกระหว่างนิตยสารผู้ชาย

ทีเ่น้นความรูว้ชิาการ และนติยสารทีน่�าเสนอภาพผูห้ญงิทีเ่ย้ายวน ซึง่ปัจจบุนันติยสาร

ผู้ชายที่มีความใกล้เคียงกับนิตยสาร MiX มากที่สุด คือ นิตยสาร mars แม้นิตยสาร 

MiX จะเป็นนิตยสารผู้ชายที่ยังไม่ติดตลาด อีกทั้งยังมียอดจ�าหน่ายนิตยสารลดลง  

ถึง 10 % แต่ในช่วง 2 ปีผ่านมา นิตยสาร MiX กลับได้รับความเชื่อถือจากเจ้าของ

สนิค้า และเอเจนซีม่ากขึน้จากหน้าโฆษณาทีเ่พิม่ขึน้ราว 10% รวมไปถงึพนัธมติรต่างๆ 

ที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับนิตยสาร 
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 นิตยสาร MiX ถือได้ว่าเป็นองค์การธุรกิจนิตยสารขนาดเล็ก ซึ่งสามารถ

ต้านทานแรงกดดันจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ รวมไปถึงคู่แข่งขันในตลาดที่มีความ 

น่าเชือ่ถอื และอ�านาจทางธรุกจิมากกว่า จงึเป็นทีน่่าสนใจในการศกึษาถงึเรือ่ง “กลยทุธ์

การบริหารนิตยสาร MiX เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจนิตยสารผู้ชายในประเทศไทย” 

เพือ่เป็นแนวทางให้ผูท้ีต้่องการศกึษาเก่ียวกับการบรหิารธรุกจินติยสาร และผูป้ระกอบ

การในองค์การธุรกิจนิตยสารได้น�าไปใช้ประโยชน์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการรักษา และ

ด�าเนินธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารนิตยสาร MiX

 2. เพื่อศึกษานโยบาย และแนวทางในการบริหารนิตยสาร MiX เพื่อ 

ความอยู่รอดในธุรกิจนิตยสารผู้ชายในประเทศไทย

 3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารนิตยสาร MiX เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ

นิตยสารผู้ชายในประเทศไทย

 4. เพื่อศึกษาทิศทางการเติบโตของธุรกิจนิตยสาร MiX ในอนาคต

วิธีกำรศึกษำ
 

 การศกึษาเรือ่ง “กลยทุธ์การบรหิารนติยสาร MiX เพือ่ความอยูร่อดในธรุกิจ

นติยสารผูช้ายในประเทศไทย” เป็นการศกึษาในเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการบริหาร  

ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ และพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น

จ�านวน 9 ท่าน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Document Research) 

ของบริษัท มิตรมายา จ�ากัด ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายนิตยสาร MiX น�ามาประกอบการ

วิเคราะห์ โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงข้อมูลในช่วงที่เกิดภาวะภัยคุกคาม และปัญหาต่างๆ 

จากสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารกับนิตยสาร MiX โดยก�าหนด 

ช่วงระยะเวลาการศึกษาข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  

ถึงมีนาคม พ.ศ. 2558 วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
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ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล

ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรนิตยสำร MiX
 นิตยสาร MiX อยู่ภายใต้บริษัท มิตรมายา จ�ากัด ซึ่งเป็นองค์การในรูปแบบ

บริษัท (Corporation) บริหารงานโดยบุคคลท่านเดียวคือคุณชโลทร ศิวารัตน์  

ด�ารงต�าแหน่งบรรณาธิการบริหาร และเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ผ่านมานิตยสาร MiX  

ต้องเผชิญอยู่ท่ามกลางแรงกดดันต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบต่อ 

การบริหาร โดยเมื่อน�าข้อมูลที่ได้ท�าการศึกษาในเรื่องปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ

ต่อการบริหารนิตยสาร MiX มาประกอบเข้ากับแนวคิดปัจจัยแวดล้อมการบริหาร

สื่อสารมวลชนซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันของสังคม ของ Denis McQuail ซึ่งกล่าวไว้ว่า

สถาบันสื่อสารมวลชนอันมีกิจกรรมหลักคือ การผลิต การผลิตขึ้นใหม่ และการ 

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ไปสู่สาธารณชน อยู่ท่ามกลางแรงกดดันทั้งจาก

ภายนอกและภายในองค์การซ่ึงส่งผลต่อการตัดสินใจในการบริหารองค์การ โดยอาจ

สร้างแรงกดดันต่อภาระหน้าท่ี และเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการท�าหน้าที่ของ

สื่อสารมวลชนในการรับผิดชอบต่อสังคม ท�าให้พบว่า การบริหารงานของนิตยสาร 

MiX ซึ่งอยู่ในฐานะองค์การส่ือสารมวลชนท่ีผลิตผลงานเพื่อความบันเทิงสอดแทรก

ความรู้สู่ผู้อ่าน ต้องเผชิญอยู่ภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและ

ภายในองค์การ โดยแรงกดดันที่เกิดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับมุกดา ถาวร (2551,  

น. บทคัดย่อ) ในการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปรับเปลี่ยน 

รูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร Hamburger นิตยสาร Front และนิตยสาร Boss  

ซึ่งมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยผู้อ่าน ปัจจัยการตลาด ปัจจัยด้านสังคม และเศรษฐกิจ  

โดยนิตยสาร MiX น้ันแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือแรงกดดันจากปัจจัย

ภายนอก และภายในองค์การ

 แรงกดดนัจากปัจจยัแวดล้อมภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อการบรหิารนติยสาร 

MiX แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านคือ (1) แรงกดดันด้านเศรษฐกิจ อันได้แก่ในเรื่องของ 

คูแ่ข่งขนั ผูล้งโฆษณา แหล่งข้อมลู และเจ้าของสือ่ ซึง่ส่งผลกระทบถงึระบบการจดัการ

ภายในองค์การ การจัดการด้านเนื้อหา และการบริหารการเงินในเรื่องรายรับที่จะ 

เข้ามาหมุนเวียนภายในองค์การ (2) แรงกดดันด้านสังคมและการเมือง ซึ่งแยกออกได้

เป็นเรื่องกฎหมาย และค่านิยมและทัศนคติของบุคคลในสังคม อันส่งผลให้การ 
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น�าเสนอเนื้อหาของนิตยสารถูกจ�ากัดด้วยกรอบที่เกิดขึ้น และ (3) แรงกดดันด้าน 

ผลงาน ซึ่งได้แก่ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ระบบการจัดส่งนิตยสาร และความต้องการ

ของผู้อ่านชายในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ผลงานของนิตยสาร MiX ได้รับอุปสรรคจาก

ช่องทางการน�าเสนอ และกระจายนติยสารไปสูส่าธารณชน รวมถงึการจดัท�านติยสาร

เพือ่สนองตอบต่อความต้องการของกลุม่เป้าหมายหรอืผู้อ่าน โดยในส่วนด้านแรงกดดนั

จากปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่ทางองค์การนิตยสารไม่สามารถควบคุมได้ ท�าได้เพียงแต่

เฝ้าดูสถานการณ์เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดข้ึน และหาทางแก้ไขกับสถานการณ์ 

ที่ส่งผลกระทบด้านลบมาสู่องค์การ

 ในด้านแรงกดดนัจากปัจจยัภายในองค์การนติยสาร MiX สามารถวเิคราะห์

ออกได้เป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดการ ได้แก่การจัดการด้านบุคลากร ซึ่งเปรียบ

เสมือนฟันเฟืองชิ้นส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ และเป็นผู้พัฒนาคุณภาพของ

นติยสาร รวมทัง้การจดัการด้านการเงนิ อนัถอืเป็นปัจจยัส�าคัญในการด�าเนนิธรุกจิ (2) 

ด้านความสามารถด้านวิชาชีพสื่อ มีความส�าคัญต่อธุรกิจนิตยสาร ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์คือ

ผลงานที่ออกมาจากก�าลังสมอง และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรซ่ึงต้องมีความ

ถนัด หรือความสามารถเฉพาะทาง และ (3) ด้านเทคโนโลยี อันก่อให้เกิดการพัฒนา

ด้านการตดิต่อสือ่สาร หรอืประสานงานภายในองค์ ให้มคีวามสะดวก และรวดเรว็มาก

ยิง่ขึน้ ซึง่ปัจจัยภายในเหล่านีเ้ป็นปัจจยัทีน่ติยสาร MiX สามารถควบคมุให้สามารถอยู่

ภายใต้การบริหารงานได้ จึงเป็นส่วนทีไ่ม่สร้างผลกระทบในด้านลบให้กบัองค์การมาก

นัก คือเมื่อเกิดอุปสรรคหรือความเสี่ยงองค์การนิตยสาร MiX สามารถแก้ปัญหาและ

จัดการภายในองค์การได้ทันที

นโยบำย และแนวทำงในกำรบริหำรนิตยสำร MiX เพื่อควำมอยู่รอด 

ในธุรกิจนิตยสำรผู้ชำยในประเทศไทย
 นโยบายในการบริหารงานนิตยสาร MiX คือการมุ่งเน้นผลงานที่มีคุณภาพ

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านและผู้ลงโฆษณาด้วยความ 

เป็นมิตร โดยให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมในการบริหาร และใช้ทรัพยากรต่างๆ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงถูกก�าหนดโดยคุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหาร  

ผู้มีอ�านาจสูงสุดในการบริหารงาน โดยนโยบายการบริหารเกิดจากการประเมินสภาพ

การณ์จากปัจจัยแวดล้อมท้ังภายนอก และภายในองค์การ และเมื่อน�าข้อมูลที่ได้มา
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วิเคราะห์ ประเมินเข้ากับแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

พบว่านิตยสาร MiX เม่ือตกอยู่ในสภาวะแรงกดดันท�าให้ต้องมีการก�าหนดนโยบาย  

รวมทัง้พนัธกจิ (Mission) ขององค์การ คือการมุง่เน้นการผลตินติยสารทีม่เีน้ือหาสาระ

ที่เป็นประโยชน์ สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจในแง่มุมต่างๆ ด้วยการบริหารงานอย่างมี

คุณธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อ่านและผู้ลงโฆษณา ที่ผันเปลี่ยนตาม

เทคโนโลยี และความทันสมัย โดยการใช้ทรัพยากรในองค์การอย่างคุ้มค่า อันก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด และรายได้แก่องค์การ นอกจากนี้ยังมีก�าหนดเป้าหมายของการ

ด�าเนินงานเพื่อให้ทุกหน่วยขององค์การทราบในจุดหมายที่นิตยสาร MiX จะต้อง 

ก้าวไปให้ถึงเพื่อรักษาเสถียรภาพและความอยู่รอดทางธุรกิจ

 โดยการก�าหนดนโยบายของนิตยสาร MiX เพื่อความอยู ่รอดมีความ

สอดคล้องกบัสภุาน ีเกศดายรุตัน์ (2554) ซึง่ศกึษาการเปลีย่นแปลงกลยทุธ์การบรหิาร

นิตยสาร Mars หลังปี พ.ศ. 2552 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารภายใต้

แรงกดดันที่เกิดขึ้นต่อการบริหารธุรกิจ โดยก่อนการก�าหนดกลยุทธ์ นิตยสาร mars 

ได้มีการก�าหนดนโยบายขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการขององค์การ 

อีกทั้งยังมีความสอดคล้องในเรื่องของแนวทางในการบริหารธุรกิจ ซ่ึงเป็นไปตาม 

ขั้นตอนคือมีการประชุม และรับทราบเพื่อน�านโยบายที่ได้รับไปปรับใช้ในทุกฝ่ายของ

องค์การ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนิตยสาร MiX เอง

ได้มกีารก�าหนดโครงสร้างองค์การเพ่ือสนบัสนนุให้เกดิความชดัเจนในการปฏิบตัหิน้าที่

ของแต่ละฝ่าย และเพื่อการขับเคล่ือนนิตยสารให้ผ่านพ้นแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆ 

ไปอย่างเป็นระบบตามภาระ และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลยทุธ์กำรบรหิำรนติยสำร MiX เพือ่ควำมอยูร่อดในธุรกิจนติยสำรผูช้ำย

ในประเทศไทย
 กลยุทธ์การบริหารนิตยสาร MiX ได้ถูกก�าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์แรง

กดดันจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์การ เพื่อน�าเอาจุดเด่นมาพัฒนา ปรับปรุง 

ในส่วนของจุดด้อย ฉกฉวยโอกาสท่ีเกิดขึ้นในตลาดนิตยสารผู้ชาย และหาทางต้ังรับ

กับอุปสรรคที่เกิดขึ้น ท�าให้เกิดเป็นกลยุทธ์ของนิตยสาร MiX คือ การพัฒนาคุณภาพ

นิตยสาร ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิตยสาร MiX  

กับผู้อ่าน และผู้ลงโฆษณา โดยน�าเอาแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy  
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Management) มาปรบัใช้ในการบรหิารงาน ก�าหนดกลยทุธ์ในระดบัธรุกจิ (Business 

Strategy) โดยการน�าเสนอด้านกลยุทธ์การเป็นผู้น�าต้นทุน (Cost Leadership)  

คือการหาทางลดค่าใช้จ่ายในองค์การให้น้อยลง เพื่อเพิ่มรายได้ และการสร้างความ

แตกต่าง (Differentiation) ให้กับนิตยสาร ด้วยการพัฒนาด้านคุณภาพนิตยสาร  

ให้มีข้อมูลเจาะลึก ทันกระแสสังคม และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา โดยการ

ด�าเนินการตามกลยุทธ์จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยภายในองค์การ ในส่วนของการจัดการ

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายกองบรรณาธิการ และฝ่ายบริหาร 

 โดยเมื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประกอบเข้ากับแนวคิดเกี่ยวกับการ

บริหารองค์การนิตยสาร ในส่วนขององค์ประกอบการบริหารจัดการสมัยใหม่ของ 

Peter F. Drucker (2005) ท�าให้พบว่ากระบวนการการด�าเนินงานของนิตยสาร MiX 

มีการวางแผนในการก�าหนดกลยุทธ์เพื่อน�าไปปฏิบัติ การจัดการโครงสร้างองค์การ 

โดยก�าหนดหน้าที่และการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในองค์การ มีการชักจูงโดย

บรรณาธิการบริหารในการอาศัยความมีภาวะผู้น�า และการควบคุมจากการรายงาน

ผลของหวัหน้าฝ่ายต่างๆ และการน�าเสนอผลงานทีป่รากฏต่อบรรณาธกิารบรหิารเป็น

ประจ�าในทุกเดือน

 การด�าเนินการตามกลยุทธ์แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1) ฝ่าย

กองบรรณาธกิาร มหีน้าทีใ่นการพฒันาคณุภาพ และสร้างความแตกต่างให้กบันติยสาร 

เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับปนัดดา ศรีโพธิ์ (2552, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การบริหารและการน�าเสนอเนื้อหาในนิตยสารการ

ศึกษา กรณีศึกษา: เปรียบเทียบนิตยสาร “การศึกษาวันนี้” กับ “นิตยสาร U Chal-

lenge” โดยนิตยสาร “การศึกษาวันนี้” เป็นนิตยสารที่ให้ความส�าคัญกับเนื้อหา โดย

การปรบัเปล่ียนเนือ้หาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค เช่นเดยีวกบันติยสาร 

MiX ท่ีมีการปรับเน้ือหาให้มีความทันสมัย และตอบสนอง รวมทั้งเข้าถึงผู้อ่านให้ได้

มากทีส่ดุ อกีทัง้ยงัมกีารน�าเสนอภาพแฟชัน่ให้เข้ากบัธมีนติยสารในแต่ละเดอืนเพือ่เพิม่

ความเป็นเอกภาพของภาพแฟชั่น และสกู๊ปใหญ่ในนิตยสาร และ 2) ฝ่ายบริหาร  

ได้แก่ฝ่ายสื่อสารการตลาด มีหน้าท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ให้กับองค์การ 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับ บุศรินทร์ เพช็รศรี (2552) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหาร 

ธุรกิจนิตยสาร Penthouse ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยนิตยสาร  

Penthouse มีกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จากการเพิ่มเครือข่ายไปสู่การจัดท�านิตยสาร
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เล่มอื่นๆ ในเครือ แต่ส�าหรับนิตยสาร MiX มีการเพิ่มรายได้จากนิตยสารเล่มเดิม  

เพียงแต่น�าเครื่องมือทางการตลาดเข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้างให้เกิดความสัมพันธ์

กับผู้อ่าน และผู้ลงโฆษณา ซึ่งในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับ สุภานี เกศดายุรัตน์  

(2554) ซึ่งค้นพบว่า นิตยสาร mars น�าเอาหลักการตลาดแบบบูรณาการโดยการใช้

กิจกรรมทางการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้อ่าน ซึ่งนิตยสาร MiX ได้น�า

เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดท่ีมีความหลากหลายทั้งการส่งเสริมการขาย  

การตลาดแบบออนไลน์ และการจัดกิจกรรมพิเศษเข้ามาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ครอบคลุม

และเข้าถึงผู้อ่าน และผู้ลงโฆษณาได้อย่างแท้จริง โดยการด�าเนินการตามกลยุทธ์ 

ของนิตยสาร MiX อาศัยความร่วมมือของบุคลากรทั้งองค์การในการด�าเนินงาน และ

มีการประเมินผลท้ังจากการวัดผลท่ีออกมาเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน และผลลัพธ ์

อย่างไม่เป็นทางการจากการสอบถามจากผู้อ่าน และผู้ลงโฆษณา 

 แม้กลยุทธ์ที่นิตยสาร MiX เลือกใช้แม้ท�าให้ธุรกิจสามารถประคับประคอง

ตัวอยู่รอดในธุรกิจนิตยสารผู้ชายมาได้จวบจนปัจจุบัน แต่ก็อาจยังไม่เพียงพอต่อการ

แข่งขันกับคู่แข่งที่มีเงินหมุนเวียนในองค์การ หรือมีสายป่านทางธุรกิจ ซึ่งท�าให้มีทั้ง

อ�านาจการต่อรองจากผูล้งโฆษณามากกว่า และมเีงนิทนุในส�าหรบัด้านการสือ่สารการ

ตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักและน่าเชื่อถือได้มากกว่า ท�าให้การเติบโต 

ในระยะยาวของนิตยสาร MiX อาจต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย 

ที่องค์การได้ตั้งไว้

ทิศทำงกำรเติบโตของธุรกิจนิตยสำร MiX ในอนำคต
 ทิศทางการเติบโตของนิตยสาร MiX ในอนาคต จากแนวคิดการจัดการ 

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) นิตยสาร MiX มีการวางกลยุทธ์ในระดับ 

บริษัท (Corporate Strategy) เพื่อก�าหนดเป็นแนวทาง และกรอบในการด�าเนินงาน

ในระยะยาวขององค์การ โดยใช้กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) ซึ่งมีการ

วางแผนในการขยายตัวทั้งในแนวระนาบ (Horizontal Growth Strategy) ด้วยการ

ขยายธุรกิจต่อยอดนิตยสารสาร MiX ด้วยการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นธุรกิจในไลน์

เดียวกัน เช่นการต่อยอดเปิดนิตยสารหัวใหม่ โดยอาศัยก�าลังด้านบุคลากรที่มีความรู้

ความช�านาญในด้านสื่อส่ิงพิมพ์อยู่เป็นทุนเดิม เพื่อเพิ่มอ�านาจการต่อรองในด้านการ

ขายโฆษณาในหน้านิตยสาร และการเพิ่มเงินหมุนเวียนท่ีเกิดขึ้นในองค์การ รวมถึง 
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ยังมีการพัฒนาสื่อออฟไลน์อย่าง ดิจิทัล แมกกาซีน ให้มีชีวิต และมีปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้อ่านมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับพฤติกรรมผู้อ่านที่เปล่ียนไปตามกระแส อีกทั้ง 

ยังสามารถสร้างให้เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับองค์การ ด้วยการขายพื้นที่

โฆษณาในดิจิทัล แมกกาซีนให้กับผู้ลงโฆษณาที่ต้องการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง 

ผูบ้รโิภค ซึง่สอดคล้องกบั สภุาน ีเกศดายรุตัน์ (2554) จากการศกึษา “การเปลีย่นแปลง

กลยุทธ์การบริหารงานนิตยสาร mars หลังปี พ.ศ. 2552” พบว่านิตยสาร mars ให้

ความส�าคัญในเรื่องของสื่อออนไลน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ในยุคปัจจุบันด้วย โดยได้ท�าการพัฒนาในเรื่องของ E-Magazine เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของผู้อ่านในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของนิตยสาร mars  

ได้เพิ่มมากขึ้น

 นอกจากน้ีนิตยสาร MiX ยังวางทิศทางในการเติบโตในแนวดิ่ง (Vertical 

Growth Strategy) ควบคูก่บัการจดัท�าสือ่สิง่พมิพ์ โดยอาศยัความร่วมมอืจากพนัธมติร 

ซึ่งเป็นผู้ลงโฆษณาที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการร่วมทุน เพื่อเป็นการลดเงินการ

ลงทุน และการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุน และในอนาคตนิตยสาร 

MiX จะใช้กลยุทธ์ในการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ด้วยการน�า

บริษัท มิตรมายา จ�ากัด ผู้ผลิตนิตยสาร MiX เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ทุกคนได้มี

ส่วนในความเป็นเจ้าของ และเมื่อโครงสร้างการบริหารเป็น “มหาชน” มากขึ้น ก็จะ

ได้ทีมบริหารท่ีมีความเช่ียวชาญเข้ามาก�ากับดูแลในส่วนต่างๆ ย่อมจะท�าให้ผลงาน 

ทีเ่กดิภายใต้บรษิทั มติรมายา จ�ากดั หรอืนิตยสาร MiX เกดิเป็นผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ

ข้อเสนอแนะ

 1.  ผู้บริหารนิตยสารจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านอ�านาจการต่อรอง

ของผูข้ายวตัถดุบิ เช่นในเรือ่งของกระดาษ นอกเหนอืจากการวเิคราะห์ปัจจยัแวดล้อม

ภายนอกและภายในองค์การ เพือ่ใช้ในการประเมนิสถานการณ์ด้านต้นทนุในการผลติ

ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก และสามารถเลือกผู้ขายท่ีให้อ�านาจการต่อรองกับทางนิตยสาร 

ได้มากกว่า และเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดกับการซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายเพียงรายเดียว

 2.  ผูบ้รหิารนติยสารควรมกีารพจิารณาโครงสร้างและจ�านวนบคุลากรทีม่ี

ในองค์การ เน่ืองจากนิตยสาร MiX เป็นองค์การนิตยสารขนาดเล็ก และมีการผลิต
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นิตยสารเพียงหนึ่งหัวชื่อ การมีบุคลากรในองค์การถึงจ�านวน 35 คน อาจเป็นจ�านวน

ที่มากเกินความจ�าเป็นหากเปรียบเทียบกับภาระ และหน้าท่ีงานที่ต้องรับผิดชอบ 

ในหนึง่กองบรรณาธกิาร และการมีบคุลากรมากยงัเป็นการเพิม่รายจ่ายให้กบัองค์การ

อีกด้วย

 3.  ผูบ้รหิารนติยสาร ควรมกีารพจิารณาในเรือ่งของราคาจ�าหน่ายนติยสาร 

MiX เนื่องจากราคา 140 บาท ถือได้ว่าเป็นราคาที่สูง การตั้งราคาจ�าหน่ายสูงกว่า

มาตรฐานในตลาด อาจท�าให้เกิดแรงกดดันในการตัดสินใจซื้อนิตยสารที่มีต่อผู้อ่าน  

ซึง่สนิค้าอืน่ทีส่ามารถทดแทนกนัได้ จ�าหน่ายในราคาทีถ่กูกว่า โดยอาจมกีารพจิารณา

ลดราคาจ�าหน่ายนิตยสารลง ให้เหมาะกับตลาดนิตยสารผู้ชายในปัจจุบัน

 4.  ผู ้บริหารนิตยสารควรพิจารณากลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  

(Differentiation) นอกจากมีการสร้างความแตกต่างในด้านเนื้อหา และรูปแบบการ 

น�าเสนอในนติยสารแล้ว ควรมกีารสร้างความแตกต่างในด้านการใช้สือ่เพือ่การโฆษณา

หรอืการประชาสมัพนัธ์นติยสาร MiX เช่นการจดัโรดโชว์ (Road Show) เพือ่การสร้าง

กระแส ให้เกิดการจดจ�า และเป็นที่รู้จักของผู้อ่านมากยิ่งขึ้น

 5.  ผูบ้รหิารนติยสารควรมกีารพจิารณาในเรือ่งของช่องทางการเพิม่รายได้ 

โดยอาศยับคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านสือ่สิง่พิมพ์ทีม่อียู ่ในการหารายได้

พเิศษให้กบัองค์การอย่างต่อเนือ่ง เช่นจากการศกึษาพบว่า มผีูล้งโฆษณาบางรายมกีาร

จัดจ้างให้นิตยสาร MiX ท�าสื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การ ซึ่งถ้าจุดนี้นิตยสาร MiX สามารถ

น�ามาเป็นอีกหนึ่งช่องทางท�าให้เกิดเป็นรายได้ประจ�า ก็จะสามารถสร้างรายได้ และ

เงินหมุนเวียนในองค์การเพิ่มมากขึ้น

 6.  ผู ้บริหารนิตยสารนอกจากมีการจัดท�านิตยสารเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้อ่านแล้ว ผู้บริหารนิตยสาร ควรมีการพิจารณาการน�าเนื้อหา 

เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูล้งโฆษณาในยคุปัจจบุนั โดยวเิคราะห์ความต้องการ

ของผูล้งโฆษณาและอาจมกีารจดัคอลมัน์ใหม่เพือ่รองรบักบัผู้ลงโฆษณาในการโฆษณา

หรือ Tie in สินค้า เพื่อเป็นช่องทางในการกระตุ้นการเพิ่มรายได้ให้กับนิตยสาร



151JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

เอกสำรอ้ำงอิง

หนังสือและบทควำมในหนังสือ
กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์. (2555). รวมกฎหมายการสื่อสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน.

ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2543). IMC & Marketing Communication กลยุทธ์สื่อสาร

การตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทิปปิ้ง พอยท์ จ�ากัด.

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. (2552). การจดัการเชิงกลยทุธ์. กรงุเทพมหานคร: ซเีอด็ยเูคชนั. 

ด�ารงค์ พิณคุณ. (2558). เกากลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน. 

พจน์ ใจชาญสุขกิจ. (2550). iMage & Corporate CoMMuniCation พลิกโฉม

องค์กรด้วยกลยทุธ์การสือ่สารชัน้เซยีน. กรงุเทพมหานคร: ส�านกัพมิพ์ THAn 

BookS. 

สมชาติ กิจยรรยง. (2558). กลยุทธ์การตลาดน่านน�้าหลากสีทวีความส�าเร็จ. 

กรุงเทพมหานคร: เทพประกาย.

สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). StrategiC ManageMent การจัดการเชิงกลยุทธ์. 

กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สามลดา.

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2551). หลักและแนวทางการบริหารหารสื่อสาร: มิติ 

ท้ังสามในด้านการจัดการทางการสื่อสาร การจัดการทางการสื่อสาร และ

การบริหารงานสื่อสารมวลขน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประสิทธ์ิภัณฑ์

แอนด์พรินติ้ง. 

เสริมยศ ธรรมรักษ์, และ ณัฐา ฉางชูโต. (2549). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ. 

ปทุมธานี: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

เอกสำรอื่นๆ
จดิาภา อนิทรปาลติ. (2553). แรงกดดนัด้านการแข่งขนัทางธรุกจิทีม่ผีลต่อการบรหิาร

จัดการโมเดิร์นเรดิโอ. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต,  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขา

วิชาการบริหารสื่อสารมวลชน.



152 JC Journal

ธรัญญา สัตตบุศย์. (2544). การพัฒนานิตยสารสุขภาพ: นิตยสารใกล้หมอ. รายงาน

โครงการเฉพาะบคุคลปรญิญามหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน.

บุศรินทร์ เพ็ชศรี. (2552). กลยุทธ์การบริหารนิตยสาร penthouse ท่ามกลางภาวะ

วกิฤตเศรษฐกจิในประเทศไทย. รายงานโครงการเฉพาะบคุคลปรญิญามหา

บณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน.

ปนัดดา ศรีโพธิ์. (2552). กลยุทธ์การบริหารงานและการน�าเสนอเนื้อหาในนิตยสาร

การศกึษา กรณีศกึษา: เปรยีบเทยีบนติยสาร “การศึกษาวนัน้ี” กบั นติยสาร 

“u Challenge”. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขา

วิชาการบริหารสื่อสารมวลชน.

พรทวี ยอดมงคล. (2542). การบริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์ในภาวะเศรษฐกิจตกต�่า.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน. 

แพรลูกไม้ บุญหลง. (2556). การสื่อสารการตลาดและนโยบายสนับสนุนแฟช่ันไทย

ของนติยสารโว้กไทยแลนด์. วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, สาขาวชิาการบรหิาร

สื่อสารมวลชน.

พิมพ์กมล วงศ์ทองเจริญ. (2552). การบริหารงานธุรกิจสิ่งพิมพ์ในภาวะวิกฤต: ศึกษา

เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

ในช่วงปี 2550-2552. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขา

วิชาการบริหารสื่อสารมวลชน.

พสัพงศ์ ศรีประเสรฐิ. (2554). แนวทางการจดัการการน�าเสนอภาพเปลอืยผ่านนติยสาร

ส�าหรับผู้ชาย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน, สาขาวชิาการบรหิารสือ่สารมวลชน.



153JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

มุกดา ถาวร. (2551). ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปรับเปลี่ยน

รูปแบบและเน้ือหาของนิตยสาร Hamburger นิตยสาร Front นิตยสาร 

Boss. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, สาขาวชิาการบรหิาร

สื่อสารมวลชน.

มนัสชนก ปานปั้น. (2549). กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามสถานการณ์เพื่อความ 

อยู่รอดของบริษัทผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ไทย กรณีศึกษา: บริษัท  

พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่ จ�ากัด. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญา

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน, สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กอง บก. ฐานเศรษฐกิจ. (2556). คุยเฟื่องเรื่องบุรุษแมกกาซีนผู้ชายบุกเบียดแผง. 

สืบค้นเมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2558, จาก <http://www.prachachat.net/

news_detail.php?newsid=1378965382>

 . (2557). gQ แม็กกาซีนหนุ่มเท่ห์ที่ไม่เหมือน. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2558, จาก <http://www.thanonline.com/index.php?option=com_

content&view=article&id=245409:gq&catid=107:2009-02-08-11-

34-25&Itemid=456#.VY2SePmsVoV>

วีรสิทธิ์ ชินวัตร. (2555). ทฤษฎีของ perter F Drucker. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2558, จาก <http://veerasit-dba04.blogspot.com/2012/10/13-

perter-f-drucker.html>

TopTenThailand. (2556). 10 นิตยสารที่น่าสนใจประจ�าเดือน พ.ย.–ธ.ค. 2556. 

สบืค้นเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2558, จาก: <http://beta.toptenthailand.

com/topten/detail/20131213173958351>

Magazinedee.com. นิตยสารผู้ชายและไลฟ์สไตล์. [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: 

[ม.ป.พ.]. c2005-2014. [สืบค้นเมือ่วนัที ่1 พ.ค. 2558]. จาก http://www.

magazinedee.com/main/magcatelist.php?id=M



154 JC Journal

สัมภำษณ์
ชโลทร ศิวารัตน์, บรรณาธิการบริหารนิตยสาร MiX, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558.

ทศันย์ี แพ่งสภา, เจ้าหน้าทีฝ่่ายขายโฆษณานติยสาร MiX, สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2558.

ธนรัตน์ มุทาพร, หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรมและแฟชั่น, สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558.

นิธิศ ไตรพิพิธสิริวัฒน์, ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดนิตยสาร MiX, สัมภาษณ์, 5 

มีนาคม 2558.

พรเลิศ เลิศหิรัญรัตน์, นักเขียนประจ�ากองบรรณาธิการนิตยสาร MiX, สัมภาษณ์, 6 

มีนาคม 2558.

มงคล ยังเกื้อกูล, ช่างภาพนิตยสาร MiX, สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2558.

วรรณรัตน์ กลิ่นอุทัย, หัวหน้าฝ่ายบุคคลและการเงินนิตยสาร MiX, สัมภาษณ์, 5 

มีนาคม 2558.

สุวจีน์ มุกดาหาร, บรรณาธิการนิตยสาร MiX, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558.

อาธิตา ปริยทิฆัมพร, สไตล์ลิสนิตยสาร MiX, สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2558.



ควำมสัมพันธ์ของทัศนคติ แรงจูงใจ กำรมีสวนรวม
และกำรสร้ำงเครือขำยของประชำชนกรุงเทพมหำนคร

ในกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
(The Relationships among Attitude, 

Motivation, Civic Participation and Networking 
in Preventing Corruption in Bangkok)

* สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาษิตา ศราธิลักษณ* และ ผศ. ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช



156 JC Journal

	 การศึกษาเร่ือง	 “ความสัมพันธ์ของทัศนคติ	 แรงจูงใจ	 การมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต”	 ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเก่ียวกับการทุจริต	 แรงจูงใจ	 ในการต่อต้าน
การทจุรติ	การมีส่วนร่วมและการสร้างเครอืข่ายของประชาชนกรงุเทพมหานครในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีภูมิล�าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและมีอายุตั้งแต่	18	ปี	ขึ้นไป	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล	 จ�านวน	 404	 ชุด	 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก	 ในลักษณะการศึกษา
แบบตัดช่วงเวลา	(A	cross-sectional	study)	ผลการศึกษา	พบว่า	ทัศนคติเกี่ยวกับ	
การทุจริตมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพมหานครในการ
ป้องกันและปราบปราม	การทจุรติอย่างมีนยัส�าคญั	ซึง่เป็นความสมัพนัธ์กันในทางบวก	
กล่าวคอื	กลุม่ตวัอย่างยิง่มีทศันคตต่ิอต้าน	การทจุริต	จะยิง่มแีนวโน้มมส่ีวนร่วมในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	แรงจงูใจในการต่อต้านการทจุรติมคีวามสัมพนัธ์กบั
การมส่ีวนร่วมของประชาชนกรงุเทพมหานครในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
อย่างมีนัยส�าคัญ	 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กันในทางบวก	 กล่าวคือ	 กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีแรง
จงูใจในการต่อต้านการทจุรติ	จะยิง่มแีนวโน้มมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต	 และการมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีความสัมพันธ์กับการสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพ-
มหานครในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติอย่างมนียัส�าคญั	ซึง่เป็นความสมัพนัธ์
กันในทางบวก	กล่าวคือ	กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต	ก็ยิ่งมีแนวโน้มเห็นด้วยกับ	การสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานคร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

คําสําคัญ: ทัศนคติเก่ียวกับการทุจริต, แรงจูงใจในการต่อต้านการทุจริต, การ
มส่ีวนร่วมของประชาชนกรงุเทพมหานครในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต, การสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานครในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บทคัดยอ



157JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ในช่วง	 10-15	 ปี	 ที่ผ่านมา	 หลายภาคส่วนของสังคมไทยเริ่มตื่นตัว 

สร้างภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต	 โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างความโปร่งใส	 

(transparency)	และให้มีกระบวนการตรวจสอบ	(accountability)	การด�าเนินการ

ของภาครัฐในทกุระดบั	สอดคล้องกบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 2	 (พ.ศ.	 2556-2560)	 (2556)	 ที่ต้องการสร้าง

จิตส�านึก	ต่อต้านการทุจริต	 โดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้ทุกภาคส่วนเห็น

แก่ประโยชน์ส่วนรวม	 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน 

และปราบปรามการทจุรติ	ขณะทีร่ฐัธรรมนญูก็ได้	ให้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน	 โดยก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี	 วิธีการให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการบริหารงานได้ด้วย	จึงถือได้ว่าการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชน

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติฯ	 ระยะที่	 2	 เป็นสิ่งที่

รัฐธรรมนูญให้การสนับสนุน	 ทั้งนี้	 การกระจายอ�านาจสู่การปกครองส่วนท้องถ่ิน	 

นับเป็นกลไกส�าคัญต่อการมีส่วนร่วม	 และสามารถน�ามาสู่การสร้างเครือข่ายของ 

ภาคประชาชนเพือ่ร่วมขบัเคลือ่นการพฒันาท้องถิน่ได้	อย่างยัง่ยนื	ซึง่	กรงุเทพมหานคร	

ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	 ที่ต้องด�าเนินแผนงานให้สอดคล้อง

กบักฎหมายข้างต้นด้วยเช่นกนั	จะเห็นได้ว่า	ในการสร้างเครอืข่ายป้องกนัและปราบปราม 

การทจุรติต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมของประชาชนทีน่�ามาสู่การสร้างเครือข่ายในการท�า

หน้าที่พลเมือง	เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ	จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้

ทีม่คีวามส�าคญัต่อการวางแผนงานเพือ่เสรมิสร้างทศันคตต่ิอต้านการทุจริต	และกระตุน้

ให้เกดิแรงจงูใจในการต่อต้านการทจุรติในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	เพือ่สร้างเครอืข่าย

ของประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารงานภาครัฐให้โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้ 

โดยน�าสิ่งที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวทางด�าเนินการสร้างความร่วมมือกับ	

เครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

	 1.	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการทุจริตกับการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 2.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการต่อต้านการทจุรติกบัการ

มีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างการมีส ่วนร ่วมของประชาชน

กรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการสร้างเครือข่าย 

ของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ

ทัศนคติ
เกี่ยวกับ
การทุจริต

การมีส่วนร่วม											
ของประชาชน

กรุงเทพมหานคร
ในการป้องกัน						
และปราบปราม				

การทุจริต

การสร้าง
เครือข่าย

ของประชาชน
กรุงเทพมหานคร													
ในการป้องกัน														
และปราบปราม					

การทุจริต

แรงจูงใจ
ในการต่อต้าน
การทุจริต

H1

H3

H2

วิธีกำรศึกษำ

	 การศกึษาครัง้นี	้ศกึษาโดยใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	

รูปแบบเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 ในลักษณะการวิจัยแบบตัดช่วงเวลา	 

(A	 cross-sectional	 study)	 ใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด	 (Closed-ended	 

Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร	 ที่มี

ภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีอายุตั้งแต	่ 18	 ปี	 ขึ้นไป	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
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แบบไม่อาศัย	ความน่าจะเป็น	(Non-probability	Sampling)	ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวก	(Convenience	Sampling)	ขนาดกลุม่ตวัอย่าง	มจี�านวน	404	คน	ส�าหรบั

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ได้แก	่ 

ค่าเฉลีย่	(Mean)	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การแจกแจงความถี่	

(Frequency	Distribution)	และค่าร้อยละ	 (Percentage)	 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของ

ตัวแปรต่างๆ	 ได้แก่	 ทัศนคติเก่ียวกับการทุจริต	 แรงจูงใจในการต่อต้านการทุจริต	 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนกรงุเทพมหานคร	ในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ	

การสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและข้อมูลทางประชากร	 และใช้สถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 

ได้แก่	 ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 Pearson’s	 Product	Moment	

Correlation	 Coefficient	 ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 เพื่อ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ก�าหนดตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล

	 ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา	ด้านเพศ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ร้อยละ	67	เป็นเพศหญิง	ด้านอายุ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ	36	

มีอายุระหว่าง	 31-40	 ปี	 ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ร้อยละ	57.75	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	ด้านอาชีพ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ร้อยละ	 49.01	 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	 ด้านรายได้ต่อเดือน	 พบว่า	 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ	35.64	มีรายได้	20,001-30,000	บาท

 ด้านทศันคตเิกีย่วกบัการทจุรติ	พบว่า	โดยรวมกลุม่ตวัอย่างมทีศันคตเิกีย่วกบั

การทุจริต	อยู่ในระดับเห็นด้วย	กล่าวคือ	กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อต้านการทุจริตมาก	

(M	 =	 4.06,	 SD	 =	 0.34)	 ท้ังน้ี	 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อต้านการทุจริตมากที่สุด	 

ในประเด็น	“ท่านยินดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต	ในเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	ถ้าท่านได้รับ

ผลประโยชน์”	

	 ด้านแรงจงูใจในการต่อต้านการทจุรติ	พบว่า	โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจ

ในการต่อต้านการทุจริต	อยู่ในระดับมาก	(M=	4.15,	SD	=	0.39)	ทั้งนี้	กลุ่มตัวอย่าง

มีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการต่อต้านการทุจริต	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 ใน	 3	ประเด็น	
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ได้แก่	 “การต่อต้านการทุจริต	 เป็นสิ่งท่ีท่านท�าด้วยความเต็มใจ	 โดยไม่มีสิ่งใด 

มาบังคับ”“การเป็นคนไม่ทุจริต	 ท�าให้ท่านภาคภูมิใจ”	 และ	 “การพบเห็นการทุจริต

ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	การติดสินบน	การจ่ายใต้โต๊ะ	การจ่ายแป๊ะเจี๊ย	 เป็นสิ่งที่ท่าน 

ไม่เห็นด้วย”	

	 ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนกรงุเทพมหานครในการป้องกนัและปราบ

ปรามการทุจริต	พบว่า	โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติ	อยูใ่นระดบัปานกลาง	(M	=	3.16,	SD	=	0.53)	ทัง้นี	้ประเดน็ทีก่ลุม่ตวัอย่าง

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด	ได้แก่ประเด็น	“ถ้าท่านมีโอกาส	ท่านจะมีส่วนร่วมใน

การสนับสนุนเงิน	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 และแรงงานในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น	

มหานคร	แห่งความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้”	

	 ด้านการสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ	พบว่า	โดยรวมกลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเห็นต่อการสร้างเครอืข่าย

ของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 อยู่ในระดับ

เห็นด้วย	(M	=	4.08,	SD	=	0.27)	ทั้งนี้	กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของระดับ	ความคิดเห็น

ทีม่ต่ีอการสร้างเครอืข่ายของประชาชนกรงุเทพมหานครในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต	ในทุกประเด็น	อยู่ในระดับเห็นด้วย

	 การศึกษาครั้งนี้	ท�าการทดสอบสมมติฐาน	3	ข้อ	ประกอบด้วย	สมมติฐาน

ที่	 1	 ทัศนคติเกี่ยวกับการทุจริตมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน

กรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปราม	การทุจริต	 สมมติฐานที่	 2	 แรงจูงใจ 

ในการต่อต้านการทุจริตมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพ-

มหานครในการป้องกันและปราบปราม	 และสมมติฐานที่	 3	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกรงุเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติมคีวามสมัพนัธ์กบั

การสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต	ปรากฏผลการทดสอบ	ดังนี้

	 สมมติฐานการศึกษาที่	 1	 	 ได้รับการยอมรับ	 กล่าวคือ	 ทัศนคติเกี่ยวกับ 

การทุจริตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพมหานคร 

ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	หมายความว่า	ผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอต้านการทจุรติ

มาก	 จะมีแนวโน้มมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาก	 ส่วนผู้ที่มี

ทัศนคติต่อต้านการทุจริตน้อย	จะมีแนวโน้มมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตน้อย	ทั้งนี้ขนาดของความสัมพันธ์	อยู่ในระดับต�่า	(r	=	0.214,	p	<	0.01)	

สอดคล้องกับแนวคิดทัศนคติทางบวก	 ที่จะชักน�าให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาในด้านด ี

หรือเห็นด้วยต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 (วิรัช	 ลภิรัตนกุล,	 2544)	 และแนวคิดของปรียาพร	

วงศ์อนุตรโรจน์	 (2544)	 ท่ีกล่าวว่า	 แนวโน้มของพฤติกรรมเป็นผลมาจากความเชื่อ	

ความคดิและความรู้สกึของบคุคลทีม่ต่ีอสิง่เร้า	ท�าให้บคุคลต้ังใจจะปฏิบตัต่ิอเรือ่งนัน้ๆ	

ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	 ซึ่งการที่ประชาชนต่อต้านการทุจริตอยู่แล้ว	 ก็จะส่งผลชักน�าให้

ประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 นอกจากนี้	

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง	การเปิดรับสื่อ	ทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของคนไทยในนครลอสแองเจลิส	สหรัฐอเมริกา	(ภาวิณี	ตันติสุข,	2557)

	 สมมติฐานการศึกษาที่	 2	 	 ได้รับการยอมรับ	 กล่าวคือ	 แรงจูงใจในการ 

ต่อต้านการทุจริต	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพ-

มหานครในการป้องกนัและปราบปราม	การทจุรติ	หมายความว่า	ผู้ทีม่แีรงจงูใจในการ

ต่อต้านการทจุรติมาก	จะมแีนวโน้มมส่ีวนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต

มาก	 ส่วนผู้ที่มีแรงจูงใจในการต่อต้านการทุจริตน้อย	 จะมีแนวโน้มมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตน้อย	 ท้ังน้ี	 ขนาดของความสัมพันธ์	 อยู่ในระดับต�่า	 

(r	=	0.232,	p	<	0.01)	สอดคล้องกับแนวคิดของสุชา	จันทร์เอม	(2531)	ที่กล่าวว่า

แรงจงูใจของมนษุย์	เป็นความปรารถนาทีจ่ะให้ได้มาตามเป้าประสงค์	และแนวคิดของ

ถวิล	 เกื้อกูลวงศ์	 (2528)	 ที่กล่าวว่า	 มนุษย์มีความต้องการ	 ความปลอดภัยในระดับ

จิตส�านึก	 และความมั่นคงในระดับจิตใต้ส�านึก	 และทฤษฎีแรงจูงใจของ	Maslow	

(Maslow,	 1988,	 อ้างถึงใน	 จิราภา	 เต็งไตรรัตน์และคณะ,	 2552)	 ที่กล่าวถึงระดับ

ความต้องการส่วนบุคคล	ของมนุษย์	ขั้นที่	2-5	ซึ่งแรงจูงใจเหล่านี้ในตัวบุคคลจะช่วย

ผลกัดนัให้ประชาชนมแีรงจงูใจในการต่อต้าน	การทจุรติด้วยเช่นกนั	เพราะถ้าไม่มกีาร

ทจุรติเกดิขึน้กจ็ะท�าให้การอยูร่่วมกนัในสงัคมเกิดความมัน่คงปลอดภยั	และการมส่ีวน

ร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรตินัน้	กถ็อืเป็นพฤตกิรรมทีป่ระชาชน	จะได้

รับการยอมรับจากสังคม	สามารถรู้สึกได้ถึงการนับถือตนเอง	และได้พัฒนาศักยภาพ

ในฐานะพลเมืองตามสิทธิในการมีส่วนร่วมที่กฎหมายรับรอง	นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยเรื่อง	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการ

ศึกษาของครูสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ	 การอาชีวศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร	(เนตรรุ้ง	อยู่เจริญ,	2553)
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	 สมมติฐานการศึกษาที่	3		ได้รับการยอมรับ	กล่าวคือ	การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต	 หมายความว่า	 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตมาก	 จะมีแนวโน้มในการสร้างเครือข่ายของประชาชนกรุงเทพมหานคร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาก	 ส่วนผู้ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตน้อย	 จะมีแนวโน้มในการสร้างเครือข่ายของประชาชน

กรุงเทพมหานครในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตน้อย	ทั้งนี้	ขนาดของความ

สัมพันธ์	อยู่ในระดับต�่า	 (r=	0.16,	p	<	0.01)	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Cohen	&	

Uphoff	(1977)	ที่แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น	4	ระดับ	และแนวคิดของ	ปาน	กิมปี	(2540)	

ที่กล่าวว่า	 ความเข้มแข็งของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย	

และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	ธนา	ประมุขกูล	(2558)	ที่ได้กล่าวถึง	5	ปัจจัยความ

ส�าเร็จของเครือข่าย	 ประกอบด้วย	 ความเข้าใจ	 ความเป็นประชาธิปไตยความจริงใจ	

การจัดการ	และการสื่อสาร	ซึ่งจากการศึกษา	พบว่า	ภาคประชาชนที่เห็นด้วยกับการ

มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	กเ็หน็ด้วยกบัปัจจยัความส�าเรจ็ของ

เครือข่ายดังกล่าว	 และสามารถน�ามาสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริต 

ได้ในท่ีสุด	 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง	 แนวทางการสร้างเครือข่าย 

นักบริหารงานช่างองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่อ�าเภอสิเกาและอ�าเภอ	 

วังวิเศษ	จังหวัดตรัง	(อาทร	สองรักษ์,	2553)	

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาครั้งนี้	สรุปได้ว่า	สมมติฐานทั้ง	3	ข้อ	ได้รับการยอมรับ	ดังนั้น

ในการขบัเคลือ่นการมส่ีวนร่วมและการสร้างเครอืข่ายของภาคประชาชนในการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ	หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีมี่ภารกจิด้านนี	้ควรให้ความ

ส�าคัญกับการสร้างทัศนคติต่อต้านการทุจริต	ขณะเดียวกันก็ต้องกระตุ้นให้ประชาชน

เกดิแรงจงูใจในการต่อต้านการทจุรติ	เพือ่ให้ทศันคตแิละแรงจงูใจเหล่านีน้�ามาสูก่ารมี

ส่วนร่วมของประชาชนในทกุระดบัตามความเหมาะสมกับบรบิทของตนเอง	ซึง่สามารถ

เชื่อมโยงถึงการสร้างเครือข่ายของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้	
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สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย	 ที่กล่าวว่า	 ความ 

เข้มแข้งของเครือข่ายข้ึนอยู่กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย	 (ปาน	 ปิมปี,	 

2540)	ทั้งนี้	ทุกภาคส่วนควรสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันเป็นเครือ

ข่ายอย่างเป็นระบบได้โดยง่าย	เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนยินดี	ร่วมเป็นสมาชิกที่ผูกพัน

ตัวกับเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	 ขานรับกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมเป็น 

เครือข่าย	 ในการตรวจสอบการด�าเนินงานของภาครัฐและยังเป็นการส่งเสริม

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	ระยะที่	2	(พ.ศ.	2556-2560)	ในยุทธศาสตร์ที่	1-2	ให้ถูกขับเคลื่อน

ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น

	 จากการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้	

	 1.		การศึกษาครั้งต่อไป	 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับ

การทจุรติกบัแรงจงูใจ	ในการต่อต้านการทจุรติ	ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตเิก่ียวกบั

การทุจริตกับการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และความ

สมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการต่อตา้นการทจุริตกับการสร้างเครือขา่ยในการปอ้งกนั

และปราบปรามการทุจริต	 เพื่อท�าให้ทราบถึงทิศทางความสัมพันธ์และขนาดของ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามดงักล่าว	ซึง่อาจน�าไปสูก่ารวางแผน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้

	 2.		ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 

Research)	 โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-Depth	 Interview)	 และการ

สัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ	 (Focus	 Group	 Interview)	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง 

มากขึ้น	หรืออาจใช้การวิจัยแบบผสานวิธี	(Mixed	Methodology)	ระหว่างการวิจัย

เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	เพื่อท�าให้เข้าใจถึงตัวแปรต่างๆ	ในเชิงลึก	และมี

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในทางสถิติร่วมด้วยมากขึ้น

	 3.		การศึกษาครั้งต่อไป	 ควรท�าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่ม	 

เช่น	 เครือข่ายกลุ่มต่างๆ	ที่มีความเคลื่อนไหวด้านการต่อต้านการทุจริต	 หรือ	 เลือก

ศกึษาในกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นประชาชนทัว่ประเทศ	ให้ครอบคลุมพืน้ทีใ่นภูมภิาคต่างๆ	

เพือ่ให้ทราบถงึความสมัพนัธ์ของตวัแปรทีไ่ด้จากข้อมลูของกลุม่ตวัอย่าง	ซึง่เป็นตวัแทน

ของประชาชนในประเทศได้อย่างแท้จริง
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	 การศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ที่มีต่อสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์	 ยูไนเต็ดของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์”	 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์	
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร	การรับรู้	ทัศนคติ	และแนวโน้ม
พฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง	 การเปิดรับข่าวสาร	 ทัศนคติ	 การรับรู้	 และแนวโน้ม
พฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	
โดยใช้เทคนิคการวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	และใช้วิธีการ
แจกแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง	
(Self-Administered	 Questionnaire)	 โดยส�ารวจเฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวสารและ
กิจกรรมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 6	 เดือนที่ผ่านมา	
ทั้งเพศหญิงและเพศชาย	 อายุตั้งแต่	 18-65	 ปี	 ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์	
จ�านวน	 300	 คน	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร	 Taro	 Yamane	
ที่ระดับความเชื่อม่ันท่ี	 95%	 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน	 6%	 ส�าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 การแจกแจง
ความถี่	 (Frequencies)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 (Mean)	 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ส�าหรบัสถติเิชงิอนมุาน	(Inferential	
Statistics)	ใช้การวเิคราะห์เพือ่หาค่าสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั	(Pearson’	
Product	Moment	Correlation	Coefficient)	เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิดรับข่าวสาร	ทัศนคติ	การรับรู้	และแนวโน้มพฤติกรรมโดยใช้ค่าสถิติ	t	
	 ผลการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีสัดส่วนใกล้เคียง
กนั	ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย3ุ0-35	ปี	ประกอบอาชพีพนกังาน/รฐัวสิาหกิจ	มกีารศกึษา
ระดับปริญญาตรี	และส่วนใหญ่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	
	 ด้านการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	พบว่า	กลุ่ม
ตัวอย่างมีการผ่านโทรทัศน์และเฟสบุ๊กในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	 และเปิดรับข่าวสาร	
4-6	 ครั้ง/เดือน	 โดยจะติดตามข่าวสารในเรื่องการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	
ยูไนเต็ดและเพราะมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักฟุตบอล	โค้ชผู้ฝึกสอน	

บทคัดยอ
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	 ด้านการรบัรูท้ีม่ต่ีอสโมสรฟตุบอลบรุรีมัย์	ยไูนเตด็	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างมกีาร

รับรู้เรื่อง	 นายเนวิน	 ชิดชอบเป็นผู้บริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ดที่มีความ

สามารถและวิสัยทัศน์กว้างไกล	ถือว่าอยู่ในระดับมากที่สุด	

	 ด้านทัศนคติท่ีมีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	ในเรื่องผู้บริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	

ยูไนเต็ด	 ได้บุกเบิกให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งกีฬาได้เป็นอย่างดี	

ถือว่าอยู่ในระดับมากที่สุด	

	 ด้านแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	 พบว่า	 

กลุ ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสโมสรฟุตบอล	 

บุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	ถือว่ามีความตั้งใจในระดับมาก

	 การทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 ด้านเปิดการรับข่าวสารของประชาชนใน

จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	 

โดยประเภทของสื่อที่มีผู้เปิดรับข่าวสารมากสุด	2	อันดับ	ได้แก่	โทรทัศน์และเฟสบุ๊ก	

ซึ่งมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อทั้ง	2	ประเภทนี้มีสัดส่วนสูงใกล้เคียงกัน	ด้านการรับรู้

ของประชาชนในจงัหวัดบรุรีมัย์มคีวามสมัพนัธ์ต่อทศันคติทีม่ต่ีอสโมสรฟตุบอลบรุรีมัย์	

ยูไนเต็ด	 และด้านทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ดมีความสัมพันธ ์

ต่อแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	ด้วยเช่นกัน

ค�ำส�ำคัญ:	 การเปิดรบัข่าวสาร,	การรบัรู,้	แนวโน้มพฤตกิรรม,	สโมสร	บรุรีมัย์	ยไูนเตด็
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บทน�ำ

ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 หลังจากที่นายเนวิน	ชิดชอบ	ได้ท�าการเทคโอเวอร์ทีมฟุตบอล	จาก	2	ทีม

ฟุตบอลในจังหวัดบุรีรัมย์	 คือ	 สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 พีอีเอ	 แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก	 

ปี	2554	และบุรีรัมย์	 เอฟซี	แชมป์ดิวิชั่น	1	ปี	 2554	มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก	หรือ 

แฟนคลับมากถึง	65,000	คนมีผู้เข้าชมเกมการแข่งขัน	นัดละไม่น้อยกว่า	10,000	คน	

เมือ่เป็นเจ้าบ้าน	และเป็นทมีทีส่ร้างสถิตผิูเ้ข้าชมสงูสดุของไทยพรีเมียร์ลกี	คอื	25,000	

คน	 และสร้างสถิติจ�าหน่ายของท่ีระลึกได้สูงสุด	 1,400,000	 บาท	 และคว้าแชมป ์

มาแล้ว	14	แชมป์	ภายในเวลา	5	ปี	และจากผลส�ารวจจากศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น	

“นิด้าโพล”	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 (สุวิชา	 เป้าอารีย์,	คนไทยกับ

ฟุตบอลพรีเมยีร์ลกีองักฤษและไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกี	ฤดกูาล	2014,	http://nidapoll.

nida.ac.th)	เปิดเผยผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	เรื่อง	“คนไทยกับฟุตบอล

พรีเมียร์ลีกอังกฤษและไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก	ฤดูกาล	2014”	การติดตามฟุตบอลไทย

แลนด์พรีเมียร์ลีก	(Toyota	Thai	Premier	League)	ทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์

ลีก	 ที่ชื่นชอบมากท่ีสุด	 พบว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 34.38	 ระบุว่า	 ช่ืนชอบ 

ทีม	บุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	มากที่สุด	ความส�าเร็จของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	ได้ส่ง

ผลให้จังหวัดบุรีรัมย์มีการเติบโตขยายฐานเศรษฐกิจการลงทุนใหม่ๆ	 เกิดขึ้น	 รวมถึง

การต่อยอดกีฬาด้านอื่นๆ	ในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อผลักดันให้บุรีรัมย์เป็นเมื่อแห่งกีฬา	

	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษา	 การเปิดรับข่าวสารและการ

รับรู้ที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์	โดยศึกษา

ประชากรที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์อายุตั้งแต่	18-65	ปี	ที่ติดตามข่าวสารและ

กิจกรรมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด	 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 6	 เดือนที่ผ่านมา	 

ซึ่งหลังจากที่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ดประสบความส�าเร็จ	ไม่ใช่แค่การพลิกโฉม

ทีมฟุตบอลของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ข้ึนมายืนอยู่บนแถวหน้าเท่านั้น	หากแต่ยังเป็นการ

สร้างชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น	 น�ามาซึ่งการขยายฐานธุรกิจ

ต่างๆ	 เกิดขึ้นมากมายในจังหวัดบุรีรัมย์	 และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในการน�าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข	 ปรับปรุง	 และพัฒนา

สโมสรฟตุบอลบรุรีมัย์	ยไูนเตด็	ให้มคีวามโดดเด่นและน่าสนใจในสายตาของประชาชน
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ทีช่ื่นชอบกฬีาฟตุบอล	รวมไปถึงการเข้าถึงกลุม่เป้าหมายใหม่ๆ	ให้เกดิความสนใจและ

เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ	กับทางสโมสรฯ	เพิ่มมากขึ้น	ท้ายที่สุดแล้วกีฬาฟุตบอลก็ยัง

เป็นอีกหนึ่งช่องทางใจการเชื่อมโยงความรักความผูกพันของคนในสังคมนั้น	 ให้เกิด

ความรักภักดีและเกิดความหวงแหนความเป็นบุรีรัมย์มากยิ่งขึ้น	 สิ่งเหล่านี้จะเป็น

รากฐานอันส�าคัญท่ีจะท�าให้เกิดความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 ที่จะร่วมผลักดันให้เกิด

การพัฒนาศักยภาพของผู้คนในจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะท�า

ประโยชน์ต่อไปให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.		เพือ่ศกึษาการเปิดรบัข่าวสาร	การรบัรู	้ทศันคต	ิและแนวโน้มพฤติกรรม

ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด

	 2.		เพือ่ศกึษาความสมัพันธ์ต่อการเปิดรบัข่าวสารกับทศันคตขิองประชาชน

ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด

	 3.		เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ต่อการรับรู้กบัทัศนคติของประชาชนในจังหวดั

บุรีรัมย์ที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด

	 4.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ต่อทศันคตกิบัแนวโน้มพฤตกิรรมของประชาชน

ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด

วิธีกำรวิจัย

	 การศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ที่มีต่อสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์	ยูไนเต็ดของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์”	เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	(Quan-

titative	Research)	โดยการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	ใช้แบบสอบถามใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ตอบแบบสอบถามเอง	(Self-Administered	Question-

naire)	 ส�ารวจเฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวสารและกิจกรรมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 6	 เดือนท่ีผ่านมา	 ทั้งเพศหญิงและเพศชาย	 อายุตั้งแต	่ 

18-65	ปี	ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์	จ�านวน	300	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ในครั้งนี้	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 การแจกแจงความถี่	 (Frequencies)	 

ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	 Deviation)	 ส�าหรับสถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 

ใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	

Moment	Correlation	Coefficient)	เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ

ข่าวสาร	ทัศนคติ	การรับรู้	และแนวโน้มพฤติกรรมโดยใช้ค่าสถิติ	t

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 

	 สมมตฐิานการวจิยัที	่1	การเปิดรบัข่าวสารข่าวสารของประชาชนในจงัหวดั

บุรีรัมย์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	 จากผลการวิจัย

พบว่า	 การเปิดรับข่าวสารข่าวสารของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีความสัมพันธ์

กับทัศนคติต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	ทั้งนี้ประเภทของสื่อที่ผู้เปิดรับข่าวสาร

มากที่สุด	2	อันดับ	ได้แก่	โทรทัศน์และเฟสบุ๊ก	ซึ่งสื่อทั้ง	2	ประเภทนี้มีการเปิดรับที่

ใกล้เคียงกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศยามล	ไทยศรีวงศ์	ศึกษาเรื่อง	“อิทธิพลของ

พฤติกรรมการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดต่อทัศนคติและความจงรัก

ภักดีของผู้ชมต่อสโมสรชลบุรี	 เอฟซี”	พบว่า	พฤติกรรมความถี่	 (ครั้ง/เดือน)	 ในการ

เปิดรบัเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตต่ิอสโมสรฟตุบอลชลบรุ	ี

เอฟซี	งานวิจัยของ	ภิญญาภรณ์	เพ็ญภินันท์	(2544,	น.บทคัดย่อ)	ศึกษาเรื่อง	“การ

เปิดรับข่าวสาร	 ความรู้	 ความตระหนักรู้	 ทัศนคติ	 และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู	 จังหวัดสมุทรปราการ”	 

พบว่า	การเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมไม่มคีวามสมัพนัธ์กับทศันคติ

ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และงานศึกษาวิจัยของ	อรนลิน	หอบุตร	เรื่อง	“การเปิดรับ

ข่าวสาร	 ทัศนคติ	 และแนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพ-

มหานครทีม่ต่ีอนายกรัฐมนตรหีญงิคนแรกของประเทศไทย”	พบว่า	พฤตกิรรมการเปิด

รบัข่าวสารของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครด้านความถีใ่นส่ือ	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	

อันดับที่	1	โทรทัศน์	อันดับที่	2	หนังสือพิมพ์	อันดับที่	3	อินเทอร์เน็ต	โซเชียลมีเดีย	

ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ในฐานะนายกรัฐมนตรี

เกือบทั้งหมด	
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 สมมติฐานการวิจัยท่ี	 2	 การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มีความ

สัมพันธ์ต่อทัศนคติท่ีมีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	 จากผลการวิจัยพบว่า	 

การรับรู้ของประชาชนในจงัหวดับรุรีมัย์มคีวามสมัพันธ์ต่อทัศนคตทิีม่ต่ีอสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	แสดงให้เห็นว่า	การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในระดับ

การรับรู้ค่อนข้างดี	 จึงส่งผลต่อทัศนคติท่ีดีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	 และ

ทัศนคติก็เป็นเชิงบวกในทุกด้าน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ภัทราพันธ์	 หรุ่นรักวิทย	์

(2556,	น.	354-358)	เรื่อง	“การเปิดรับข่าวสาร	การรับรู้	และทัศนคติของนักศึกษา 

ทีม่ต่ีอคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	มหาวทิยาลัยศิลปากร	ภายหลังภาวะ

วิกฤต”	 พบว่า	 การรับรู้ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมต่อหลักสูตร

นเิทศศาสตรบณัฑติ	คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	มหาวทิยาลยัศลิปากร	

โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเชิงบวก	การศึกษางานวิจัยของ	ธิวาพร	จูฑะประชากูล	

(ม.ป.ป.)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 “การรับรู้การสื่อสารการตลาดและทัศนคติต่อธุรกิจร่วมกัน 

ซื้อของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	กรณี	ศึกษาบริษัทเอ็นโซโก้”	พบว่า	ผลการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดกับทัศนคติต่อธุรกิจ

ร่วมกนัซือ้	มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกในทกุด้าน	และงานวจิยัของ	ณฐักานต์	สณัห์สรุตักิลุ	

(2549,	น.	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาเร่ือง	“การรบัรูแ้ละทศันคตขิองประชาชนของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร	ที่มีต่อแนวคิดเรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษา	ปี	พ.ศ.	2548	ของ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)”	 พบว่า	 การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของโครงการฯ	 มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อแนวคิดเรื่องการงดเหล้า	 

เข้าพรรษา

 สมมติฐานการวิจัยที่	 3	ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มีความ

สัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	 จากผลการวิจัย

พบว่า	 ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรม 

ที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด	 เป็นทัศนคติเชิงบวก	 สอดคล้องกับการศึกษา 

งานวิจัยของ	 อรนลิน	 หอบุตร	 (2556,	 น.	 226)	 ที่ศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับข่าวสาร	

ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ที่มีต่อนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย”	พบว่า	ทัศนคติของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครที่มีต่อนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ในฐานะนายกรัฐมนตรี	ทั้ง	5	ด้าน	

ได้แก่	 ด้านประวัติส่วนตัวและครอบครัว	 ด้านประวัติการท�างาน	 ด้านบุคลิกภาพ	 



173JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

ด้านบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่	 และด้านบทบาทนักการเมืองสตรี	มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน	งานวิจัยของ	พงศกร	แสน

ค�ามา	(2556,	น.	163)	พบว่า	ทัศนคติที่มีต่อสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	ทั้ง	3	ด้าน	

ได้แก่	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	 มีความ

สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	มีความสัมพันธ์

เชิงบวก	และจากการศึกษางานวิจัยของ	 ธมลวรรณ	กาญจนวิจิตร	 (2556,	น.	 199)	

จากการศึกษาเรื่อง	“รูปแบบการด�าเนินชีวิต	ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรมในการ

ใช้สนิค้าทีป่รากฏบนสือ่อินสตาแกรมของบคุคลทีม่ชีือ่เสียง”	พบว่า	ทศันคตด้ิานทัว่ไป

ต่อสื่ออินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มด้านทั่วไปของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	“การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ที่มีต่อสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์	ยูไนเต็ด	ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์”	จากการศึกษาพบว่า	เพศชายยังคง

เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลมากกว่าเพศหญิง	 ดังนั้นทาง

สโมสรฯ	น่าจะเพิ่มข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มเพศชายให้ความสนใจ	เช่น	ผลวิเคราะห์ความ

ได้เปรียบเสียเปรียบในแต่ละทีมการแข่งขันแบบเชิงลึก	 แต่ในขณะเดียวกันเพศหญิง 

กใ็ห้ความสนใจในกฬีาฟตุอบอลมากขึน้	สโมสรฯ	ควรมผีลติภณัฑ์ส�าหรบัเพศหญงิ	เช่น	

เสื้อ	 หมวก	 กระเป๋า	 หรือเครื่องประดับ	 เป็นต้น	 รวมถึงการเปิดช่องทางการส่ือสาร

ใหม่ๆ	เช่น	แอพพลเิคชัน่แม๊กกาซนีออนไลน์	หรอืไลน์	สร้างจดุเด่นให้น่าสนใจแตกต่าง

จากทมีอืน่ๆ	เพือ่ให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้ง่ายและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้สโมสรฯ	

ดูทันสมัยอีกด้วย	 กระตุ้นให้เห็นว่าการการเป็นสมาชิกก็เปรียบเสมือนเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน	 ให้เห็นประโยชน์จากการสมัครเป็นสมาชิก	 สร้างแรงกระตุ้นเกิด

ความรู้สึกผูกพันกับสโมสรฯ	 ว่าการเป็นสมาชิกสโมสรฯ	 คือคนในครอบครัวเดียวกัน	

ชีน้�าให้เหน็ข้อดขีองการเป็นสมาชกิฯ	เพือ่เพิม่ฐานสมาชกิและสร้างความจงรกัภกัดต่ีอ

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์	ยูไนเต็ดในอนาคต
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กิตติกรรมประกำศ

	 การค้นคว้าอสิระฉบบันีส้�าเรจ็ได้ด้วยความอนเุคราะห์ของบคุคลหลายท่าน	

ที่ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือการค้นคว้าอิสระฉบับบนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	ผู้ศึกษา

ใคร่ขอกราบพระคณุผู้รองศาสตราจารย์	แอนนา	จมุพลเสถียร	ประธานกรรมการสอบ

ค้นคว้าอิสระ	 ท่ีช่วยเหลือแนะน�าให้ค�าปรึกษาจนตรวจทาน	 และแก้ไขข้อบกพร่อง 

ต่างๆ	 ด้วยความเอาใจใส่ทุกข้ันตอน	 ท�าให้การค้นความอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ	์ 

รองศาสตราจารย์	 สุเมธ	 สมภักดี	 กรรมการการค้นคว้าอิสระที่ให้ค�าแนะน�า	 แก้ไข 

ข้อบกพร่องเก่ียวกับสถิติท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	 และอาจารย์	 ดร.โมไนยพล	 รณเวช	

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระท่ีช่วยให้ค�าแนะน�า	 ค�าช้ีแนะ	 อันเป็นประโยชน ์

ต่อการค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์	

	 การค้นคว้าอิสระครั้งน้ี	 แม้จะมีจุดเร่ิมต้นภายใต้อุปสรรคปัญหามากมาย 

ที่เข้ามาในชีวิตของผู้ศึกษา	 ไม่ว่าจะตกงาน	 อกหักรักคุดตุ๊ดเมิน	 โดนโกง	 โดนหลอก	

หลายต่อหลายครัง้	จนท้อแท้และสิน้หวงั	เกอืบจะทิง้เป้าหมายชวีติไปกลางคนั	แต่ด้วย

ก�าลงัใจและความช่วยเหลอืจากผูค้นรอบข้างมากมายท�าให้ผู้ศกึษากลบัมายนืและเดนิ

หน้าท�าการค้นคว้าอสิระในครัง้นีไ้ด้อกีครัง้	ความส�าเรจ็ในการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นศนูย์

รวมความทรงจ�าอันมีค่าของผู้ศึกษา	เพราะท�าให้เห็นถึงมิตรภาพมากมายที่ได้รับจาก

ทกุๆ	คน	ผู้ศกึษาขอขอบคณุเพือ่นๆ	ทีค่อยช่วยเหลอื	ไม่ว่าจะเป็น	น้องปลาผูค้�า้จนุโลก

ที่ช่วยเหลือในทุกๆ	เรื่อง	ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ	อาหาร	การคมนาคม	เหมียวนอนเช้า	 

ผู ้ที่คอยกระตุ ้นเตือนให้ฮึกเหิมและปลอบประโลมในยามที่มรสุมถาโถมเข้ามา 

ในชีวิต	 ต้นน�้าที่ช่วยท�าสถิติให้อย่างสวยหรู	 จิ๊บหัวแดง	 ที่อยู่เคียงข้างผจญปีชงมา 

ด้วยกัน	แอ๊นท์	พี่ไก่	พี่อาร์ต	พีพี	ปิ๊ก	ปาล์ม	มุ่ย	เก๋	ที่ให้ก�าลังใจด้วยดีเสมอมา	(เตรียม

เข้าฉากใหญ่ได้แล้วนะคะ)	 เพื่อนๆ	 วัยใส	 บพ.	 ม.	 6/14	 ศิลป์ภาษาที่ช่วยแจก

แบบสอบถามและถ่ายรูปให้	 รวมถึงอิ๊กและหนก	 เพื่อนผู้เคียงบ่าเคียงไหล่ช่วยเหลือ 

ในทุกๆ	เรื่อง	ที่ท�าให้ปลายทางการศึกษานี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

	 สุดท้ายผู้ศึกษาต้องกราบขอบพระคุณครอบครัว	 พ่อ	 แม่	 ลุงเถร	 ป้าต้อย	 

อามด	 อาเต่า	 ย่า	 ที่ให้การสนับสนุนในทุกๆ	 เรื่อง	 เป็นก�าลังใจและคอยอยู่เคียงข้าง

เสมอมา	 และบุคคลส�าคัญท่ีสุดในชีวิตของผู้ศึกษา	ปู่สมจิตต์	 ผู้ที่คอยนั่งข้างๆ	 และ 
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เฝ้ามองตลอดเวลาในช่วงท�าการค้นคว้าอสิระ	แม้ว่าท่านจะไม่รูว่้าคอมพวิเตอร์คอือะไร	

และส่ิงที่ผู้ศึกษาท�าอยู่คืออะไร	 ท่านก็มักจะเอ่ยปากขอช่วยท�าด้วยเสมอ	 ขอกราบ

ขอบพระคุณปู่สมจิตต์	 ที่เราได้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันในวาระสุดท้าย	 ปู่สมจิตต์จะอยู่ 

ในใจตลอดไป

	 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป	

ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรูท้างด้านการจดัการการส่ือสารองค์กร

ต่อไป

ธมลวรรณ	วรรณโก
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	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิไลพร วินามนต* และ ศ. ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร
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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อประมวลรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการ

บริหารนโยบาย	 รายการโทรทัศน์	 รายการ	 “รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทย	ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ	กรมประชาสัมพันธ์	เพื่อสื่อสารให้ประชาชน

ได้รับรู้แนวนโยบายความคืบหน้าของโครงการต่างๆ	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ประชาชนทุกภาคส่วน	 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	 ผ่านทางรายการ	

รอบภูมิภาค	 โดย	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ส่วนกลาง	 และ	 สถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค	อีก	 12	สถานี	 ร่วมกันผลิตรายการหมุนเวียน

แพร่ภาพออกอากาศ	 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ในรูปแบบเชิงสารคดี	

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อม่ันในนโยบายภาครัฐ	 ภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งใน

ด้านการค้า	การลงทนุ	และการท่องเทีย่ว	รวมทัง้ส่งผลดีต่อสภาพสังคมและการพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชน	 ออกอากาศเป็นประจ�าทุกวันจันทร์-ศุกร์	 ระหว่างเวลา	

14.05-14.30	น.	และเผยแพร่ซ�้าในช่วงเวลาอื่นตามความเหมาะสม	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 การบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์	 รายการ	

“รอบภูมิภาค”	ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	เป็นสื่อโทรทัศน์ที่ขึ้นตรงกับ

รัฐบาลทั้งด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ของรัฐ	 จึงเป็นรายการโทรทัศน์

ทีม่แีนวลกัษณะเพือ่บรกิารสาธารณะและนโยบายของรฐับาล	ทีม่โีครงสร้างเป็นสถานี

โทรทัศน์ของรัฐและรูปแบบการบริหารงานเป็นระบบราชการ	 นอกจากนี้ยังพบว่า

เมือ่มกีารเปลีย่นรฐับาลใหม่ในแต่ละยคุสมัยนโยบายก็จะมกีารปรบัเปลีย่นแตกต่างกนั

	 ปัจจัยสนับสนุนท่ีมีผลต่อการบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์	 รายการ	

“รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ได้แก่	 นโยบายการบริหาร

จัดการ	 ความสามารถของบุคลากร	 รองลงมาตามล�าดับ	 ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค	

คือ	 การด�าเนินงานภายใต้ระบบของราชการ	 ด้านงบประมาณที่จ�ากัด	 และแรง

กดดันทางการเมือง	 ท�าให้การบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์เป็นอุปสรรคต่อการ

ด�าเนินงาน	

บทคัดย่อ
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	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 การบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์	 รายการ	 

“รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม

นโยบายการบริหารงานของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย	 แนวทางการพัฒนาองค์กรและ

รายการโทรทัศน์จึงขาดความต่อเน่ืองเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ 

อยู่เสมอ	 ส�าหรับรูปแบบเนื้อหารายการก็ต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลในแต่ละชุด	

ค�ำส�ำคัญ:	 การบริหารนโยบาย,	 รายการโทรทัศน์,	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย	(MBT),	สารคดี,	ประชาสัมพันธ์
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีมีความส�าคัญในการน�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ 

ในด้านต่างๆ	 อาทิ	 การพัฒนาการศึกษา	 การพัฒนาการเมือง	 การพัฒนาชนบท	 

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 มีประชาชนเป็นจ�านวนมากที่อาศัยอยู่ในชนบท

ห่างไกลความเจริญ	ประชาชนเหล่านี้เสียเปรียบประชาชนที่อาศัยในตัวเมืองหรือใกล้

ตัวเมืองหลายประการไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม	การติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข่าวสาร	

ความรู	้การดแูลของรฐับาลไปได้ไม่ท่ัวถงึ	สือ่โทรทศัน์ย่อมมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการ

ประสานสามัคคีในสังคม	 การประสานความคิด	 การสร้างค่านิยมใหม่ๆ	 การสร้าง

ระเบยีบวนิยัและการสร้างความเสมอภาคให้เกดิขึน้ในสงัคม	ด้วยเหตนุี	้การเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งในชุมชนจึงเป็นภาระหน้าที่ประการส�าคัญที่ส่ือโทรทัศน์จ�าเป็นต้อง 

น�าเสนอข้อมลูข่าวสาร	กระจายความคดิและแนวทางของการเสรมิสร้างพฒันาชมุชน

อย่างเด่นชัดให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	

	 การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ	 

ประจ�าปีงบประมาณ	2557	จนถงึปัจจบุนั	รฐับาลมภีารกจิในการเร่งฟ้ืนฟคูวามเชือ่มัน่

ต่อสถานการณ์ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ	 ของไทยเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ ์

และเรียกความเช่ือมั่นของประชาชนไทยและประชาคมโลกให้กลับคืนมาโดยเร็ว	 

ซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางการเมือง	 เศรษฐกิจไทยทั้งในด้านการค้าการลงทุน	 

การท่องเทีย่วรวมทัง้ส่งผลดต่ีอสภาพสงัคมและการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน	

รายการโทรทัศน์	 รายการ	 “รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 

ในความเข้าใจของส่วนรวม	 คือ	 รายการท่ีเน้นด้านสาระความรู้	 แต่เป็นที่ทราบว่า

รายการประเภทสาระความรู้จะไม่อยู่ในความนิยมของผู้รับชมเหมือนกับรายการ

บันเทิงที่มีความน่าสนใจสูง	 การผลิตรายการโทรทัศน์ที่ให้ทั้งสาระและความรู้ควบคู่

ไปกบัความน่าสนใจเพือ่ให้ประชาชนหนัมาสนใจตดิตามชมมากข้ึนนัน้	จ�าเป็นท่ีจะต้อง

อาศัยความพิถีพิถันและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการอยู่เสมอ	
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	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	บริหารงานแบบหน่วยงานราชการอยู่

ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักนายกรัฐมนตรี	 สังกัดกรมประชาสัมพันธ์	 มีอธิบด ี

กรมประชาสัมพันธ์	 และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 และในส่วนของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 มีผู้อ�านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 เป็น 

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง	 มีผู้อ�านวยการส่วนฝ่ายต่างๆ	 ในแต่ละกอง	 โดยแบ่งออกเป็น	 

2	ฝ่าย	และ	4	ส่วน	ประกอบด้วย

	 1.	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

	 2.	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 3.	 ส่วนจัดและควบคุมผังรายการ

	 4.	 ส่วนผลิตรายการและศิลปกรรม

	 5.	 ส่วนเทคโนโลยี

	 6.	 ส่วนแผนงานและด้านวิชาการ
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ผอ.สทท.

ผ.สจค.

ห.ฝปข.

พิธีกร/บรรยาย

ผู้ประสานงาน

จนท.ผังรายการ

จนท.ส�าเนาเทป

ผ.สทน.

ห้อง	MCR ผู้ก�ากับ	VE

กล้อง

ผู้ก�ากับเสียง

ผู้ช่วยกล้อง

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า

ห้อง	MAR

ผู้ควบคุมเทคนิค
ประจ�าสถานี

ผู้ก�ากับรายการ	
(ประจ�าถ่ายทอดสด)

ผู้ก�ากับรายการ												
(ที่สถานี)

ผู้ควบคุม
การออกอากาศ

ผู้ช่วยผู้ควบคุม
เทคนิค

ประจ�าสถานี

ผู้ควบคุมเทคนิค
ประจ�ารถถ่ายทอด

ผู้ช่วยผู้ควบคุม
เทคนิค

ประจ�ารถถ่ายทอด

ผ.สผร.

ห.กผร.

ห.ฝ.ถทส.

ผู้ควบคุม

ผู้ช่วยผู้ควบคุม

ผู้ผลิตรายการ

ผู้ก�ากับรายการ

ผู้ก�ากับเวที

ซีจี

ประสานงาน

ห.ผบห.

การเงิน/ธุรการ

แผนภาพที่ 1.1

โครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
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	 รายการโทรทัศน์	 รายการ	 “รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

แห่งประเทศไทย	เป็นหนึ่งช่องทางในการเสริมสร้างความรู้	และพัฒนาสติปัญญาของ

คนในชาติ	 อ้างอิงได้จากการจัดล�าดับความนิยมของรายการโทรทัศน์ในทุกๆ	 ปีของ

โทรทศัน์ฟรีทวี	ีและงานวจิยัต่างๆ	ก็สะท้อนผลลพัธ์ออกมาในลกัษณะเดยีวกนัว่าสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั้งในเรื่องของ

ความน่าสนใจของรูปแบบรายการเพื่อสร้างความดึงดูดใจ	 ขณะที่ความสามารถของ

บคุลากรถอืเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการด�าเนนิงานของการบรหิารนโยบายรายการโทรทศัน์	

รายการ	 “รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 การสร้างสรรค์

รายการในรปูแบบใหม่ๆ	รวมถงึความสามารถในการใช้เครือ่งมอืในการผลติรายการที่

ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา	และทีส่�าคญัมอีดุมการณ์ทางด้านวชิาชพีทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างให้

รายการโทรทัศน์บรรลุเป้าหมายได้อย่างเห็นผล	แต่เนื่องจาก	รายการ	“รอบภูมิภาค”	

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 เป็นรายการที่มีรายได้จากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน	 และอาจเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงานราชการทั่วไป	 แต่ยังห่างไกลจาก

รายการทีท่�าหน้าทีน่�าเสนอด้านสือ่สารมวลชนในลักษณะเดยีวกนัของเอกชน	จงึท�าให้

รายการโทรทัศน์	 รายการ	 “รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

ตกอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนงบประมาณในการผลิตรายการที่ได้มาตรฐาน	จึงท�าให้ปิด

ช่องทางส�าหรับการคิดสร้างสรรค์รายการใหม่ๆ	ให้ดูทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	

อกีท้ังอตัราเงนิเดอืนของข้าราชการและพนกังานทีม่รีายได้น้อยกว่าภาคเอกชน	ท�าให้

พนักงานขาดก�าลังใจที่ดีในการท�างานขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนารายการ	ส่งผลกระทบ

ต่อการพัฒนาตนเองอีกด้วย	 ส่งผลให้เกิดปัญหาสมองไหลตามมา	 กล่าวคือ	 เม่ือ 

เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ท�างานมาได้ระดับหน่ึง	 มี

ประสบการณ์และมีความสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพได้แล้ว	 ก็จะถูกซื้อตัว 

จากภาคเอกชนท่ีมีอัตราเงินเดือนและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานที่มากขึ้น

และยังได้ท�าตามอุดมการณ์ท่ีแท้จริงของตนเอง	 จึงท�าให้รายการโทรทัศน์	 รายการ	

“รอบภมูภิาค”	ของสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยนัน้	ขาดพนกังานทีม่ศัีกยภาพ

ในการท�างานและต้องฝึกหดัพนกังานใหม่ท�าให้การผลติรายการออกมานัน้ไม่มคีณุภาพ

เท่าที่ควรเพราะต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากรและเริ่มต้นงานใหม่อยู่เสมอ

	 นอกจากนี้	รายการโทรทัศน์	รายการ	“รอบภูมิภาค”	สถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทย	ถูกมองว่าเป็นกระบอกเสยีงของรฐับาลในการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสาร
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ของรัฐบาล	 ท�าให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 กลายเป็นกระบอกเสียง 

ของรัฐบาลและไม่เป็นตัวของตัวเองในการท�าหน้าที่ส่ือสารมวลชน	 การแทรกแซงส่ือ

ของกลุ่มนักการเมืองท่ีมีอ�านาจน้ัน	 ย่อมเป็นอุปสรรคส�าคัญในการท�าหน้าที่ของสื่อ	

รวมทั้งการคิดสร้างสรรค์ผลงานในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพและการ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน	

ปัญหำน�ำวิจัย

	 1.	 นโยบายการบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์	รายการ	“รอบภูมิภาค”	

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์	แห่งประเทศไทย	ปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 2.	 ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์	รายการ	

“รอบภูมิภาค”	ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

	 3.	 ปัจจัยอุปสรรคที่มีผลต่อการบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์รายการ	

“รอบภูมิภาค”	ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาการบรหิารนโยบายรายการโทรทศัน์	รายการ	“รอบภูมภิาค”	

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

	 2.	 เพือ่ศกึษาปัจจยัสนบัสนนุทีม่ผีลต่อการบรหิารนโยบายรายการโทรทศัน์	

รายการ	“รอบภูมิภาค”	ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

	 3.	 เพือ่ศกึษาปัจจยัอปุสรรคทีม่ผีลต่อการบรหิารนโยบายรายการโทรทศัน์	

รายการ	“รอบภูมิภาค”	ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

วิธีกำรวิจัย

	 การศึกษาครั้งน้ี	 มุ่งศึกษาการบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์	 รายการ	 

“รอบภมูภิาค”	ของสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	ส่วนกลาง	(กรุงเทพมหานคร)	
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ในช่วงเดือนมีนาคม	2558	ถึงเดือนพฤษภาคม	2558	 โดยท�าการวิจัยในเชิงคุณภาพ	

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	ในระดับผู้บริหาร	และระดับปฏิบัติการ	

ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการด�าเนนิงานของสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	โดยศกึษา

ถึงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์	 โดยใช้ 

วิธีการสังเกตการณ์การแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	 Observation)	 และการเก็บ

ข้อมูลจากเอกสาร	(Documentary	Data)

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

ผลกำรศกึษำกำรบริหำรนโยบำยรำยกำรโทรทศัน์ รำยกำร “รอบภมูภิำค” ของสถำนี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของรฐับาล	รปูแบบโครงสร้างการบรหิารงานจงึเป็นไปตามลักษณะของหน่วยราชการ

ทั่วไป	 ซึ่งหากพิจารณาร่วมกับทฤษฎีระบบ	 โครงสร้างของระบบราชการนั้นมีผลต่อ

ความสัมพันธ์และการด�าเนินงานของหน่วยต่างๆ	 จึงเป็นผลดีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งประเทศไทยท่ีมีโครงสร้างองค์กรเป็นระบบท�าให้องค์กรด�าเนินการมาได้อย่าง 

ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

	 แต่ในปัจจุบัน	 ยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นยุคของสังคมข้อมูลข่าวสาร	

ประชาชนสมารถรับรู้ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ	 ได้มากขึ้น	 และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

กว่าเดิม	เมื่อความต้องการรับรู้ข่าวสารของประชาชนมีเพิ่มขึ้น	ระบบการบริหารงาน

ด้านการผลติรายการโทรทศัน์จงึจ�าเป็นต้องปรบัเปล่ียนให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของผู้บริโภคข่าวสารให้มากยิ่งขึ้น	 โดยการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อมีการอนุมัติงาน 

ด้วยความรวดเร็ว	 กระชับ	 ฉับไว	 ความเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 

จึงต้องสื่อภาพลักษณ์ที่ทันสมัยไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน	

	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยต้องถูกควบคุมจากกฎหมาย	 และ 

กฎระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ	ทีร่ฐับาลได้บญัญตัขิึน้มา	เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรฐับาลใหม่	

นโยบาย	และระเบยีบวธิกีารบริหารงานกม็กีารปรบัเปลีย่นใหม่ให้เหมาะสมกับแนวทาง

การบริหารจัดการของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย
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ผลกำรศึกษำปัจจัยสนันสนุนที่มีผลต่อกำรบริหำรนโยบำยรำยกำรโทรทัศน์ รำยกำร 

“รอบภูมิภำค” ของสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

	 ผลการศกึษาปัจจัยต่างๆ	ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องต่อการบรหิารงาน	เพือ่การบรหิาร

รายการโทรทัศน์	 รายการ	 “รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

พบว่า	 บุคลากรเป็นสิ่งส�าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์	 

ซึ่งทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่ได้เล็งเห็นความส�าคัญของบุคลากร	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

(Learning	Organization)	เพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความกระตือรือร้นในการ

ท�างานมากขึ้นเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนั้นการจัดอบรมการเรียนรู ้

เชิงปฏิบัติการงานผลิตรายการโทรทัศน์	 การเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วนฝ่าย	 

ซึ่งจะท�าให้เข้าใจปัญหาการท�างานและสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	

	 นอกจากปัจจยัด้านบุคลากรแล้ว	ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยกีมี็ส่วนเกือ้หนนุ

ในการผลิตรายการโทรทัศน์ได้เช่นกัน	 เนื่องจากเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ใช้

ภายในสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยนัน้เป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยั	ซึง่เป็น

ข้อได้เปรยีบในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสทิธภิาพได้ถ้ามกีารจัดอบรมเรือ่งการใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	ก็จะช่วยในการน�าทรัพยากรที่มีมาบริหารให้เกิดประโยชน์

สูงสุดมากยิ่งขึ้น	

ผลกำรศึกษำปัจจัยอุปสรรคที่มีผลต่อกำรบริหำรนโยบำยรำยกำรโทรทัศน์ รำยกำร 

“รอบภูมิภำค” ของสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

	 ผลการศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริหารนโยบายรายการโทรทัศน์	

รายการ	 “รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยให้มีคุณภาพ	คือ	

ระบบราชการ	 ท่ีมีระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 หลายขั้นตอน	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย	 มีลักษณะการด�าเนินงานตามหลักทฤษฎีองค์กรดั่งเดิม	 ซึ่งเป็นระบบ

ราชการ	(Bureaucratic	Model)	ทีต้่องปฏบิตังิานภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบงัคับต่างๆ	

ซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีสมัยใหม่ท่ีให้ความส�าคัญกับบุคลากรเป็นหลัก	 ส่งผลให้การ

บริหารงานล่าช้าไม่เหมาะกับการผลิตงานด้านโทรทัศน์ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว	

นอกจากนีร้ะบบราชการยงัมลีกัษณะเป็นระบบอปุถัมภ์	เช่น	การรบัคนเข้าท�างานด้วย

ระบบเครือญาติ	 คนรู้จัก	 การเลื่อนต�าแหน่งงานตามการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
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เป็นหลกั	การสัง่งานยงัเป็นไปในทศิทางเดยีวหรอืแม้แต่ค่าตอบแทนทีไ่ม่คุ้มค่าต่อความ

สามารถของบคุลากร	ดงันัน้	บคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถจงึลาออกเพือ่ไปแสวงหา

ความก้าวหน้าในอาชีพหรือบริษัทอื่นที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่า

	 	อกีปัจจยัหนึง่ทีเ่ป็นอปุสรรคในการบรหิารงานและการผลติรายการโทรทศัน์

ของสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	คอืเรือ่งงบประมาณ	หากพจิารณาตามแนวคดิ

ของ	 กูลิค	 (Gulick	 อ้างถึงใน	 สมยศ	 นาวีการ,	 2544,	 น.	 64)	 ซ่ึงน�าเสนอแนวคิด	 

POSDOCRB	 กล่าวถึงความส�าคัญของงบประมาณต่อความส�าร็จว่า	 งบประมาณ 

คือแผนงานชนิดหน่ึงท่ีแสดงถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ก�าหนดไว	้ 

เมื่องบประมาณหลักของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมาจากกรมประชาสัมพันธ์	

ซึ่งต้องแบ่งสรรปันงบในส่วนต่างๆ	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมักจะได้รับ 

งบประมาณท่ีจ�ากัดในทุกๆ	 ปีซ่ึงไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต

รายการโทรทัศน์พร้อมทั้งศักยภาพของบุคลากร	 เพื่อให้การด�าเนินงานของรายการ

โทรทัศน์เป็นไปอย่างคล่องตัว	 เมื่องบประมาณที่ถูกจ�ากัดในแต่ละปีจึงท�าให้การจ้าง

งานของบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถสูงเพื่อน�ามาบริหารงานและปฏิบัติ

รายการโทรทัศน์ให้เกิดการพัฒนาตามนโยบายจึงเป็นเรื่องที่ยาก	ดังนั้น	งบประมาณ

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจึงยังคงเป็นข้อจ�ากัดส�าหรับการพัฒนา

รายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน	

	 นอกจากเรื่องงบประมาณที่ได้รับอย่างจ�ากัดแล้ว	 แรงกดดันทางการเมือง 

กเ็ป็นปัจจยัร่วมทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการบรหิารงานตามนโยบายทีไ่ด้รบั	เมือ่มรีฐับาลใหม่

เข้ามาบริหารงานการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานีก็มีการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย

ท�าให้ไม่มีความต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กร	 รวมถึงการท�าหน้าที่ในฐานะส่ือมวลชน

ในการวพิากษ์วจิารณ์นโยบายรฐับาลเปิดมมุมองทางความคดิให้กบัประชาชนได้แสดง

ความคิดเหน็ยงัท�าได้ยาก	สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยจึงมกักลายเป็นเครือ่งมอื

ในการประชาสมัพนัธ์นโยบายและผลงานของรฐับาลมาโดยตลอด	งบประมาณทีส่ถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้รับเป็นงบประมาณที่จ�ากัดจากกรมประชาสัมพันธ์	

ซึง่ไม่เพยีงพอต่อการผลติรายการโทรทศัน์ทีม่คีณุภาพได้	จากการศกึษาทฤษฎอีงค์กร

สมัยดั้งเดิมโดย	 Guilck	 ได้น�าเสนอแนวคิด	 POSDOCRB	 กล่าวถึง	 งบประมาณ 

ว่าเป็นแผนงานชนิดหนึ่งท่ีแสดงถึงการใช้จ่ายเงินจ�านวนหนึ่งเพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้	 นอกจากงบประมาณจะเป็นแผนงานในการปฏิบัติงานแล้ว	 งบประมาณ
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ยังเป็นแนวทางในการควบคุมการผลิตส�าหรับแรงกดดันทางการเมืองนั้น	 เมื่อรัฐบาล

มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายกจ็ะมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายตามไปด้วยท�าให้ไม่มคีวาม

ต่อเนื่องในการพัฒนารายการโทรทัศน์	

ผลกระทบจำกกำรปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อนโยบำยของฝ่ำยบริหำรภำครัฐ

	 สถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม

นโยบายของรฐับาลชดุใหม่อยูเ่สมอ	นโยบาย	รปูแบบ	เนือ้หาของรายการ	การน�าเสนอ

จงึมกีารเปลีย่นแปลงท�าให้เกดิผลกระทบต่อการด�าเนนิงานหลกัการนโยบายไม่ชดัเจน	

ขาดวสิยัทศัน์ในการบรหิารรายการโทรทศัน์ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร	ซึง่เหตผุล

ดังกล่าว	สามารถน�าหลัก	POSDCORB	ของ	Gulick	(อ้างถึงใน	สมยศ	นาวีการ,	2544,	

น.	64)	มาอธบิายได้ว่าการวางแผนงานนัน้	ผูบ้ริหารจ�าเป็นต้องก�าหนดเป้าหมายทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว	ด้วยการค�านงึถงึเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้กบัองค์กรได้ในอนาคต	

เช่น	 การพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 เป็นต้น	 

เพือ่น�าแผนทีไ่ด้วางไว้มาปรบัใช้ได้เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงภายในองค์กร	ฝ่ายบรหิาร

จึงจ�าเป็นต้องมีเป้าหมายในการท�างานที่ชัดเจน	 รวมทั้งสร้างการรับรู้และสร้างความ

เข้าใจในหมู่บุคลากรร่วมกัน	เพื่อให้การท�างานสามารถตอบสนองนโยบายขององค์กร

ในทิศทางเดียวกัน

 

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 	ในการบริหารจดัการด้านการผลติรายการโทรทศัน์ทัง้การผลติรายการ

และเผยแพร่รายการต้องเป็นงานท่ีเริ่มต้นจากนโยบาย	 การมีนโยบายที่ชัดเจนจะ 

ส่งผลต่อการท�างานในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 2.	 บุคลากร	 เป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีส�าคัญในการบริหารนโยบายรายการ

โทรทัศน์	 รายการ	 “รอบภูมิภาค”	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 ควรให้

ความส�าคัญกับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มากขึ้น	 

เมื่อบุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ	รายการโทรทัศน์ก็จะมีการพัฒนาและ

มีคุณภาพมากขึ้น
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	 3.	 ควรสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและวิเคราะห์	วิจารณ์	นโยบาย

ของรัฐในด้านต่างๆ	 เพื่อเปิดมุมมองความคิดให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ	 เพื่อที่จะได้รับการยอมรับและได้รับความสนใจจากประชาชนในการ 

รับชมรายการโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น

	 4.	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 มีรายได้ส ่วนใหญ่มาจาก 

งบประมาณของรฐับาล	การด�าเนนิการของงบประมาณแบบปีต่อปี	เป็นปัญหามากใน

การวางแผนการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ	ดังนั้น	หากในอนาคต

สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างไปเป็นสถานโีทรทศัน์

เพื่อบริการสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบก็ควรค�านึงถึงรายได้เป็นส�าคัญ

	 5.	 ควรส�ารวจความคดิเหน็ของกลุม่ผูช้มทีม่ต่ีอรายการโทรทศัน์ของสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นข้อดีและข้อเสีย

ของนโยบายภาครฐั	เพือ่ทีจ่ะน�ามาใช้เป็นข้อมลูในการพฒันารปูแบบรายการโทรทศัน์

ต่อไปในอนาคต
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 การศกึษาเรือ่ง “การบรหิารงานและกลยทุธ์การสือ่สารการตลาดช่องดจิทิลั
ทวีขีองบรษัิท จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากัด (มหาชน) กรณศึีกษาช่อง One และ ช่อง GMM 
Channel” (Management and Marketing Communication Strategy Digital 
Television of GMM Grammy PLC’s Case Study: One Channel and GMM 
Channel) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานช่องดิจิทัลทีวี
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ช่อง One และ ช่อง GMM Channel 
รวมถึงศึกษาการบริหารงาน การก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและทิศทางใน
การสื่อสารการตลาดของดิจิทัลทีวีช่อง One และ ช่อง GMM Channel ซึ่งการศึกษา
ในครั้งนี้มุ่งหวังประโยชน์เชิงธุรกิจที่ได้รับจากแผนการด�าเนินงานและแนวทางในการ
สื่อสารการตลาดของธุรกิจดิจิทัลทีวี ด้วยการสร้างความแตกต่างและสร้างเอกลักษณ์
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
 ผู้ศึกษาใช้แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกรอบในการวิเคราะห์และ
ประเมนิปัจจยัทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่น�าไปสูก่าร
เข้าใจการบริหารงานและการก�าหนดกลยุทธ์ของดิจิทัลทีวีช่อง One และ ช่อง GMM 
Channel โดยผู้ศึกษาเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือการศึกษาและเข้า
สงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วมด้วยความทีเ่ป็นพนกังานบรษัิทในเครอื และอาศยัการเกบ็
ข้อมลูผ่านการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผูท้ีม่บีทบาทก�าหนดกลยทุธ์และการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดในองค์กร จ�านวน 8 คน รวมทั้งการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2558
 ผลการศกึษาพบว่า การทีบ่รษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) สามารถ
น�าประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจบันเทิงมาใช้ในการต่อยอดธุรกิจประกอบกับ
ทรัพยากรที่สั่งสมไว้ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์, บุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท รวมถึงการเล็ง
เหน็โอกาสทางธรุกจิทีม่าพร้อมเทคโนโลยทีีเ่ตบิโตข้ึนอย่างรวดเรว็ เป็นผลท�าให้บรษัิท
สามารถน�าคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพไปออกอากาศในช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู ้ชมที่เลือกรับชมรายการโทรทัศน์

บทคัดย่อ
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แบบย้อนหลังในช่วงเวลาท่ีต้องการ และด้วยความท่ีมีจุดเด่นในด้านการผลิตละคร 
และเน้นผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นเหตุให้ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง บริษัทจึงต้อง
เผชิญความท้าทายในการบริหารด้านการเงิน รวมถึงอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่ส่ง
ผลกระทบในด้านรายรับ แม้ภาพรวมของธุรกิจดิจิทัลทีวีจะมีอัตราการเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง แต่การใช้งบโฆษณายังคงกระจายตัวอยู่ในช่องฟรีทีวีเดิม เนื่องจากเป็นธุรกิจ
ดิจิทัลทีวียังไม่มีระบบการจัดอันดับความนิยม (Rating) ที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งการขยาย
โครงข่ายภาคพื้นดินยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ผู้ซื้อโฆษณาจึงชะลอการใช้เงิน
โฆษณากับธุรกิจใหม่ เพื่อรอดูความชัดเจนทั้งกฎระเบียบของภาครัฐและมาตรฐาน 
การจัดอันดับเรตติ้ง 
 ทีวีดิจิทัลช่อง One และ ช่อง GMM Channel ด�าเนินงานภายใต้บริษัทแม่ 
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) หลังจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม
กับการขยายตัวของธุรกิจใหม่ ด้วยการบริหารงานด้วยตนเอง เพื่อผลักดันให้ทิศทาง
ของธุรุกิจิเป็นไปอย่างชดัเจนและช่วยเพิม่ความคล่องตวั แต่ยังคงด�าเนนิงานตามกรอบ
นโยบายหลักของบริษัทแม่ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าทางด้านสื่อและเป็น
ผู้สร้างสรรค์ผลงานบันเทิงที่มีคุณภาพระดับสากลภายใต้การท�างานประสานกันเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อน�าไปสู่ประสิทธิภาพและความส�าเร็จในอนาคต ส�าหรับการวางกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดของดิจิทัลทีวีช่อง One และ ช่อง GMM Channel สอดคล้องไป
กับแผนงานท่ีต้องการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายในการรับชมรายการของช่องดิจิทัลทีวี
เพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดท�ารายการที่มีเนื้อหาและรูปแบบให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ชม และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีธุรกิจเลือกใช้เครื่องมือการตลาดประเภท
ต่างๆ ให้เหมาะสม โดยการค�านึงถึงลักษณะของตลาดมาผสมผสานให้เกิดความ
สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน เครือ่งมอืการสือ่สารทีว่่านี ้ได้แก่ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาด การตลาดทางตรง และ
การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวางแผนการสื่อสารการตลาด 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้สึก
อันดีและเพื่อจูงใจให้คนได้เกิดความรู้จัก (Awareness) การยอมรับ (Acceptance) 
และความทรงจ�า (Recall) ต่อช่องดิจิทัลทีวี

ค�ำส�ำคัญ:	 ทวีดีจิทัิล,	การบรหิาร,	แผนการตลาด,	การส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ
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บทน�ำ

 กจิการโทรทศัน์นัน้ถอืได้ว่าเป็นกจิการทีม่คีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิและสงัคม

โดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในหลาย

ด้าน อาทิ ความคิด ความเช่ือ พฤติกรรม และการใช้ชีวิต การเปล่ียนไปสู่โทรทัศน์

ระบบดิจิทัลจึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จากความสามารถในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ท�าให้เกิดการพัฒนาทางด้านความเป็น

อยู ่ความคดิ ความเข้าใจต่อสงัคมภายนอก และมโีอกาสทีจ่ะเลือกในส่ิงทีต่รงกบัความ

ต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้น

 ตั้งแต่เดิมจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบ 

ภาคพื้นดินระบบอนาล็อก หรือ Terrestrial Broadcasting เป็นการส่งคลื่นความถี่

ผ่านอากาศ ไปยงัเสารับสญัญาณทีเ่รยีกกนัตามภาษาชาวบ้านว่า เสาหนวดกุง้หรอืก้าง

ปลาตามทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชน ในกิจการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนินัน้ สามารถแบ่งออก

เป็น 3 ยุค (Generation) คือ ยุคที่ 1 ยุคโทรทัศน์ขาว-ด�า (พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2510) 

ยุคที่ 2 ยุคโทรทัศน์สี (พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2555) และยุคที่ 3 คือ ยุคโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัล ซึ่งในยุคน้ีได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ โดยจะมีการประกอบกิจการท่ีแยกออกจากกันระหว่างผู้ผลิตรายการ ผู้ให้

บริการโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ให้บริการลูกค้า และสิ่งอ�านวย

ความสะดวก แตกต่างจากยุคที่ 1 และ 2 ซึ่งมีเพียงผู้ผลิตรายการ และผู้แพร่เสียงแพร่

ภาพไปยังผู้ชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ เท่านั้น

 มีบางประเทศที่เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว อย่างเช่น ประเทศ

ญี่ปุ่นที่ใช้มาตรฐานการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบ ISDB-T ที่คิดค้นโดย Nippon Hoso-

Kyokai (NHK) เป็นผู้คิดค้นระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลช่วงปลายทศวรรษที่ 

80 หลงัจากนัน้จงึได้น�ามาใช้ในประเทศ ซึง่โทรทศัน์ดจิทิลัของญีปุ่น่นัน้ไม่ต้องประมลู

เหมือนอย่างประเทศไทย สามารถจัดท�าโครงข่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการสัมปทาน

จากส่วนกลาง แต่ละสถานสีามารถสร้างเสาได้อย่างอสิระโดยทีช่่องสัญญาแยกกนัเดด็

ขาดและไม่ใช้ปะปนกัน (ถอดบทเรียนปัญหาญี่ปุ่นเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล, 2556)

และไม่ใช่เพยีงแค่ประเทศไทย ทีก่�าลงัอยูใ่นช่วงเปลีย่นระบบการส่งสญัญาณโทรทศัน์

จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล บางประเทศก็ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการด�าเนินการ
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เหมือนกันโดยแต่ละประเทศมีมาตรฐานและวิธีการด�าเนินงานที่แตกต่างกัน ปัจจัย

ส�าคญัทีท่�าให้หลายประเทศให้ความสนใจและเริม่การเปลีย่นแปลงสญัญาโทรทศัน์นัน้ 

นอกจากเหตุผลท่ีสัญญาณโทรทัศน์คมชัดหรือมีช่องเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ 

อีกหลายด้านที่ส�าคัญซึ่งเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น ทางกงสุลประเทศ

ออสเตรเลียเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลในปี 2553 โดยทางรัฐบาลต้องการให้ประเทศ 

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อตอบรับอุตสาหกรรมการผลิต

สื่อในต่างประเทศที่เป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด นอกจากการรับสัญญาณที่เป็นดิจิทัล 

จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการปรัับปรุงเพื่อเป็นการพัฒนาการส่งออกสื่อดิจิทัลให้

ตอบสนองกบัตลาดทัว่โลกอกีด้วย (Australia Government, 2533) ประเทศเพือ่นบ้าน

ในประชาคมอาเซียน 4 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย, 

ประเทศอินโดนีเซียและประเทศบรูไน ก็ออกมาประกาศยกเลิกระบบการออกอากาศ

โทรทัศน์แบบอนาล็อกในอีก 7 ปีข้างหน้า หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีด้าน

โทรคมนาคมแห่งประเทศสมาชิกกลุม่อาเซยีนเมือ่ปลายปี 2556 ข้อตกลงของอาเซยีน

ในเรื่องนี้ก�าหนดการใช้งานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเช่ือมโยงระบบทั่วถึงกันใน

ภูมิภาคอาเซียน (โอฬาร สุขเกษม, 2557)

 การจัดสรรคลื่นความถี่และออกใบอนุญาตส�าหรับทีวีดิจิทัลของส�านักงาน

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ในปี 2556 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ส่ือ (Media Landscape)  

อย่างมหาศาลอีกจุดหน่ึงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย เพราะเป็นจุดเร่ิม

ต้นของการเปลี่ยนแปลงจากระบบสัมปทานเป็นระบบ “ใบอนุญาต” มีอายุ 15 ปี  

ภายใต้คล่ืนความถี่ใหม่ จากการที่ถูกผูกขาดโดยระบบทีวีของรัฐ-สัมปทานของรัฐ  

จากระบบทีวีอนาล็อกเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัล เพิ่มจ�านวนช่องฟรีทีวีดิจิทัล เป็นช่องธุรกิจ 

24 ช่อง ช่องสาธารณะ 12 ช่อง และช่องชุมชน 12 ช่อง รวมเป็น 48 ช่องสัญญาณ

 จากการเปิดให้มกีารการประมลูโทรทศัน์ดจิทิลัภาคพืน้ดนิของประเทศไทย 

(Digital Terrestrial Television: DTTV) เป็นไปอย่างเข้มข้น มีทั้งผู้ที่สมหวังและ 

ผิดหวัง โดยหลังจบการประมูลพบว่ามีการเสนอตัวเลขสูงถึง 50,862 ล้านบาท  

แยกเป็นการเสนอราคาในส่วนของช่องธุรกิจ (ช่อง 13-36) จ�านวน 24 ช่อง ดังนี้

 - ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

  จ�านวน 3 ช่อง รวมมูลค่า 1,974 ล้านบาท
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 - ช่องข่าวสารและสาระ 

  จ�านวน  7  ช่อง รวมมูลค่า  9,238  ล้านบาท

 - ช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (HD) 

  จ�านวน  7  ช่อง รวมมูลค่า  23,700  ล้านบาท

 - ช่องรายการทั่วไป ความคมชัดมาตรฐาน (SD) 

  จ�านวน  7  ช่อง รวมมูลค่า  15,950 ล้านบาท

 หากลองวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงธรุกิจทวีดีจิทิลัทีก่�าลังแข่งขนักนันี ้จะพบ

ว่า ธุรกิจไทยก�าลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลใน 3 ส่วนหลักๆ เริ่มจากโครงสร้าง

ของตลาด เพราะจากการมีผู้เล่นท่ีล้วนแล้วแต่เคยลงสนามในสังเวียนใดสังเวียนหนึ่ง

มาแล้วไม่มากก็น้อย หลายบรษิทัทีเ่คยเป็นเพียงแค่สตูดโิอก็ผลิตรายการหรอื Content 

Provider กข็ยบัสถานะตัวเองข้ึนมาเป็นผูป้ระกอบกจิการรายใหม่ทีไ่ด้รบัอนญุาต หรอื

กลายเป็นเจ้าของสถานีเอง ท�าให้โครงสร้างของกิจการโทรทัศน์เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

ตามสภาพการแข่งขันจนถึงปีท่ีจะหยุดการออกอากาศในระบบอนาล็อกอย่างเป็น

ทางการในปี 2563 และต้องไม่ลืมว่าเมือ่บรษิทัขนาดใหญ่ทีผ่ลติรายการป้อนให้ฟรทีวีี

มาก่อน ตอนนี้กลายเป็นเจ้าของสถานีแล้ว ท�าให้เราเห็นภาพการย้ายช่อง การปรับผัง

รายการกันชนิดจ�าช่อง จ�ารายการ จ�าเวลาออกอากาศกันแทบไม่ได้ในช่วงแรก

 การเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบใบอนุญาตทีวีดิจิทัล เป็นโอกาสให้กลุ่มทุนหน้า

ใหม่เข้ามาร่วมด�าเนนิธรุกจิโทรทศัน์แบบฟรทีวี ี(Free-to-air) มากขึน้ ช่วยท�าลายการ

ผูกขาดภายในอุตสาหกรรม ช่องใหม่ๆ เริ่มออกอากาศ รวมทั้งการออกอากาศคู่ขนาน

ของช่องทีวีอนาล็อกเดิม ทีวีดิจิทัลจึงถือเป็นสนามแข่งที่ตอบโจทย์รายได้ ท�าให้กลุ่ม

ทุนทั้งเก่าและใหม่เดินเข้าสู่สนามแข่งขัน เพื่อช่วงชิงช่องทีวีดิจิทัล เพื่อหวังกอบโกย

รายได้ในอนาคต แต่เมื่อ กสทช. เปิดประมูลช่องทีวีดิจิทัลถึง 48 ช่อง นั่นหมายถึง  

คู่แข่งในตลาดก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่งบโฆษณาของส่ือโทรทัศน์ไม่ได้ปรับสูงขึ้น 

ตามไป เนื่องจากจ�านวนผู้บริโภคในประเทศยังมีจ�านวนเท่าเดิมและมีแนวโน้มจะลด

ลงในอนาคต จึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ว่า จะท�าอย่างไร

ให้มีรายได้คุ้มค่าต่อการลงทุน 

 บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัสือ่ขนาดใหญ่ทีจ่ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผูน้�าในธรุกจิบนัเทงิครบวงจรทีใ่ห้บรกิารครอบคลมุ

ทั้งธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร์ งานกิจกรรม รวมถึงธุรกิจบรอดแคสติ้งและ
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ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งที่ตนเองมีอยู่ในธุรกิจสื่อ จึงได้ร่วมประมูล

ช่องทีวีดิจิทัล และได้รับใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี 

ดิจิทัลทีวี จ�ากัด (GMM HD Digital TV Co.,Ltd.) ในราคาประมูล 3,320 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นล�าดับที่ 6 และถือเป็นล�าดับสุดท้าย และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล  

ทีวี จ�ากัด (GMM SD Digital TV Co.,Ltd.) ในราคาประมูล 2,290 ล้านบาท ซึ่งนับ

เป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัของบรษิทัฯ โดยปรบัยทุธศาสตร์การท�าธรุกจิใหม่เพือ่

เสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธรุกจิ ด้วยการน�าเสนอคอนเท้นต์ต่างๆ ผ่านช่องดจิทิลั

ทีวีทั้งสองช่องนี้ ไปยังทุกแพลตฟอร์ม 

 ส�าหรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ของบริษัท  

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตคอนเทนท์รายใหญ่ของประเทศไทย

และด้วยความพร้อมของช่องทางการสื่อสารในด้านอื่นๆ ที่ยังด�าเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งถือ

เป็นการส่งเสริมอย่างดีในการต่อยอดธุรกิจครั้งนี้ จึงถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานและการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือให้มี

ความแตกต่างและเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาของแต่ละช่อง 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท  

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ช่อง One และ ช่อง GMM Channel

 2. เพื่อศึกษาการบริหารงานช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จ�ากัด (มหาชน) ช่อง One และ ช่อง GMM Channel

 3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็ม

เอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ช่อง One และ ช่อง GMM Channel

 4. เพ่ือศึกษาทิศทางการสื่อสารการตลาดช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็ม

เอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ช่อง One และ ช่อง GMM Channel
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วิธีกำรศึกษำ

 ในการเข้าถงึข้อมลูได้อาศยัผูศ้กึษาเป็นเครือ่งมอืหลกั เนือ่งจากเป็นผูศ้กึษา

เลอืกใช้การวจิยัเชงิคณุภาพ ข้อมลูเชงิคณุภาพ (Qualitative Reserch) เป็นเครือ่งมอื

การศึกษา เพื่อน�าไปสู่การเข้าใจการบริหารงานและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ

ดิจิทัลทีวีช่อง One และ ช่อง GMM Channel โดยใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมด้วย

การสัมภาษณ์ผู ้ก�าหนดกลยุทธ์และการวางแผนการส่ือสารการตลาดในองค์กร  

(In-Depth Inteview) เพื่อหาค�าตอบจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็น “ผู้รู้” (Key Informant) 

เป็นรายบุคคลในประเด็นท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากบทบาทและความรับผิดชอบที่แตก

ต่างกันตามแผนกที่ดูแลรับผิดชอบงานอยู่ โดยมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด แบบ

ไม่มีโครงสร้างค�าถามแน่นอน (Unstructured Interview) ซึ่งเป็นวิธีไม่ได้ก�าหนดค�า

ตอบไว้แน่นอนตายตวัจงึสามารถปรบัเปลีย่นให้ยดืหยุน่และสลบัค�าถามให้เป็นไปตาม

สถานการณ์ โดยเตรียมค�าถามเบ้ืองต้นท่ีจัดล�าดับตามวัตถุประสงค์ไว้เพื่อเป็นข้อมูล

ในการสัมภาษณ์ รวมถึงการสังเกตการณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 

Observation) ท�าควบคู่ระหว่างการสัมภาษณ์ ทั้งกิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เนื่องจากผู้ศึกษาเป็นพนักงานในบริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ในเครอืของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ท�าให้สามารถเกบ็ข้อมลูผ่านการ

สงัเกตแบบมส่ีวนร่วมได้ โดยผูศ้กึษาใช้การสงัเกตจากการเข้าร่วมประชมุและการอบรม

ต่างๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในการเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้ ผู้ศึกษาจะต้องท�าตัวเอง

ให้มีความเป็นกลาง ปราศจากอคติต่อทั้งบุคคลและตัวองค์กร นอกจากนี้ยังค้นคว้า

ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) จากเอกสารภายใน

องค์กร หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยต่างๆ และข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เพ่ือน�ามาประมวลผลประกอบในการศึกษาถึง 

การบริหารงานและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม  

แกรมมี่ (มหาชน) กรณีศึกษาช่อง One และ ช่อง GMM Channel
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ผลกำรวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “การบรหิารงานและกลยทุธ์การสือ่สารการตลาดช่องดจิทิลั

ทวีขีองบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม่ี จ�ากัด (มหาชน) กรณศีกึษาช่อง One และ ช่อง GMM 

Channel” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารงาน 

โดยน�าแนวคิดการบริหารเชิงยุทธ์มาช่วยในการศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์

และประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

ต่อมาศึกษาการบริหารงานช่องดิจิทัลทีวีทั้งสองช่อง เพื่อให้ทราบถึงวิธีการในการ

บรหิารงานของธรุกิจดจิทัิลทวี ีกระบวนการเลอืกสรรเนือ้หาและการจดัวางผงัของช่อง 

โดยเน้นศึกษาแผนงานที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และทิศทางการสื่อสารการตลาดของช่อง

ดิจิทัลทีวี ผู้ศึกษาได้น�าทฤษฎีการบริหารองค์กรส่ือสารมวลชนและแนวคิดเรื่องการ

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ รวมถึงการน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ผล ซึ่งจากกระบวนการ 

ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและ 

ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

ข้อสรุปที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม  

  แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) ช่อง One และ ช่อง GMM Channel

 การบริหารช่องดิจิทัลทีวีให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

ที่องค์กรวางไว้ นโยบายและการวางแผนถือเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับองค์กร การประเมิน

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเป็นกระบวนการส�าคัญอย่างหนึง่ในการจัด

ท�าแผนยุทธศาสตร์ เพราะจะท�าให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นข้อจ�ากัด

ในการท�างาน การประเมินปัจจัยภายในอย่างตรงไปตรงมา ท�าให้สามารถทราบถึง 

จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร เพื่อน�าจุดแข็งมาใช้ให้

เกิดประโยชน์และหาวิธีการในการลดจุดอ่อนให้น้อยลง การประเมินปัจจัยภายนอก

อย่างรอบด้าน เป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรทราบถึงโอกาส (Oppotunities) และอุปสรรค 

(Threats) ท่ีองค์กรเผชิญหน้า เป็นกรอบระเบียบที่จะแสดงให้เห็นภาพทั้งหมดของ

งาน เพือ่การท�างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ด้วยการหาทางใช้โอกาสทีม่ใีห้เกดิประโยชน์

และหาทางหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีจะกระทบต่อการบริหารงานช่องดิจิทัลทีวี ในที่นี ้
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ผู้ศึกษาน�าเอากระบวนการ SWOT Analysis ที่เป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่

หลายมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

 บริษทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) มปีระสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิ

บันเทิงมากว่า 30 ปี โดยมีธุรกิจเดิม คือ ธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจแอนิเมชั่น รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ประกอบกับการมีทรัพยากรที่ส่ังสมไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอน

เท้นต์, บุคลากรท่ีมีประสบการณ์, และอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต ถึงแม้ว่าใน

ระยะยาวการประมูลช่องดิจิทัลทีวีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ดีกว่าธุรกิจ

เดมิทีท่�าอยู ่แต่ภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้จากช่องดจิิทลัทวีกีย็งัคงกดดนัผลประกอบการ

ของบริษัทเป็นอย่างมาก ช่องดิจิทัลต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารด้าน 

การเงิน เนื่องจากในช่วงแรกของการด�าเนินงานจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก 

ในการผลิตคอนเทนต์ละครและจัดหารายการโทรทัศน์ ประกอบกับค่าธรรมเนียม 

ใบอนญุาตประกอบกจิการรายปีและค่าเช่าโครงข่ายทวีดีจิทิลัภาคพืน้ดนิเป็นตวัต้นทนุ

ทีค่่อนข้างสงูเมือ่เทยีบกบัรายได้หลกัจากค่าโฆษณาทีย่งัไม่ได้มาอย่างเตม็ที ่เนือ่งจาก

เจ้าของผลติภณัฑ์หรอืเอเจนซีโ่ฆษณายงัไม่มคีวามมัน่ใจในความนยิมหรอืเรตติง้ในการ

รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านระบบดิจิทัล

 การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลทีวีในช่วงแรกนั้นเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของช่องดิจิทัลทีวีเป็นอย่างมาก เนื่องจากการขยายโครงข่ายภาคพื้นดินยังไม่

ครอบคลมุพืน้ทีท่ั่วประเทศ รวมถงึการประชาสมัพนัธ์ช่องทางการรบัชมหรอืการแจก

คปูองเพือ่เปลีย่นผ่านสูด่จิทิลัทวียีงัไม่เป็นผลตามแผนงานทีส่�านกังาน กสทช. ก�าหนด 

ท�าให้กลุ่มคนดูส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ช่องฟรีทีวีเดิม และอุปสรรคส�าคัญอีก

ประการหนึง่ คือ เมือ่อุตสาหกรรมโทรทศัน์เปลีย่นสูร่ะบบดจิทิลัทวี ีมกีารเปล่ียนแปลง

ครั้งใหญ่ของการวัดผลเรตติ้งทีวี ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ไม่แสวงหาผลก�าไร

ของสมาคมมีเดียเอเจนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย Media Reseach Bureau 

(MRB) ขึน้ เพราะไม่อยากผกูขาดกบับรษิทัวดัผลเรตติง้ทีม่อียูเ่ดมิเพยีงรายเดยีว ท�าให้

ตลาดการซื้อขายโฆษณาในธรุกจิทวีชีะลอตวัลง แต่การพฒันาของเทคโนโลยีทีเ่ตบิโต

ขึ้นอย่างรวดเร็วสอดคล้องไปกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการ 

เลือกชมรายการโทรทัศน์แบบ Time-shifting หรือจะดูเวลาใดก็ได้ตามความสะดวก
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ของผู้บริโภคแต่ละคน ที่มาพร้อมการเกิดของ YouTube, Web TV หรือ Internet 

TV รวมทั้งระบบ Video on Demand หรือ Pay per View นอกจากนี้เมื่อเทคโนโลยี

โทรศพัท์พัฒนาขึน้สูส่มาร์ทโฟน (Smartphones) ยิง่ส่งผลให้พฤติกรรมผูบ้รโิภคพฒันา

ไปอีกขั้นหน่ึง คือ ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหา (Content) ข่าวสารของผ่าน 

ช่องทางสื่อดิจิตัลต่างๆ ก็สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น (Jenkins, 2006) ด้วยเหตุนี้  

การส่งเสรมิและพฒันาคอนเทนต์ให้สามารถน�าไปออกอากาศในช่องทางทีห่ลากหลาย 

ถือเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท 

 ผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis นีจ้ะเป็นแนวทางในการก�าหนดวสิยัทศัน์ 

ก�าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม ประกอบกับการ

สมัภาษณ์ทมีผูบ้รหิาร ท�าให้ทราบถงึความเป็นมาและเจตนารมณ์ในการผลิตช่องดจิทิลั

ทีวี รวมถึงปัจจัยภายในท่ีเป็นแรงผลักดันส�าคัญให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน) ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลทีวีในปี 2556 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทุกคนต่างมีความคิดเห็น

ตรงกันว่า ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้เกิดการประมูลช่องดิจิทัลทีวีมาจากความคิดของ 

คุณไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท ที่มองว่าบริษัทฯ เป็นผู้น�าตลาด

ในธุรกิจบันเทิง มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในตลาดเพลงของประเทศไทย  

มีศิลปินนักร้องที่มีคุณภาพและยอดนิยม อีกทั้งยังมีคอนเทนต์บันเทิงที่หลากหลาย 

เป็น King of Contents ของธรุกจิบนัเทงิ รวมถงึมผู้ีผลิตทีม่คุีณภาพและเป็นมอือาชีพ 

ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เป็นจุดแข็งที่แกรมมี่เลือกน�ามาใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจ 

ข้อสรุปที่ 2 กำรบริหำรงำนช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด  

  (มหำชน) ช่อง One และ ช่อง GMM Channel 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) มีการปรับโครงสร้างการบริหาร

ให้เหมาะสมกบัการขยายตวัของธรุกจิใหม่ เพือ่ต้องการให้ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิเป็น

ไปอย่างชัดเจนขึ้น ด้วยการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี ไม่ว่าจะเป็น 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน เทรดดิ้ง จ�ากัด หรือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด ให้เป็น

ธุรกิจหลักของบริษัท และจากการด�าเนินงานในธุรกิจบันเทิงมานานท�าให้รับรู้ความ

ต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อช่องโทรทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา และสามารถเข้าใจได้ว่ารายการใดเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม ทุกเพศ ทุกวัย การวาง

นโยบายการบริหารงานของธุรกิจดิจิทัลทีวีช่อง One และ ช่อง GMM Channel  



205JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

จึงพัฒนามาจากวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยมีการก�าหนดเป้าหมายระยะยาวว่าจะเป็น

บรษัิทชัน้น�าทางด้านสือ่และเป็นผูส้ร้างสรรค์ผลงานบนัเทงิ ทีม่คุีณภาพในระดบัสากล 

ด้วยกรอบการด�าเนินงานให้เปิ็นไปอย่างชัดเจน

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) มีการเตรียมความพร้อมในการ

ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลทีวี ด้วยการแต่งตั้งให้คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ดูแลช่อง One 

ภายใต้การบริหารงานของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน เทรดดิ้ง จ�ากัด และคุณสายทิพย์  

มนตรีกุล ณ อยุธยา ดูแลช่อง GMM Channel ภายใต้การบริหารงานของบริษัท  

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด เพราะเช่ือม่ันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับความนิยม

อย่างกว้างขวางมาโดยตลอด แกรมมีเ่องได้สะสมคอนเทนต์ทีด่ไีว้ก่อนหน้าทีจ่ะเข้าร่วม

การประมูลดิจิทัล เพื่อขยายฐานการรับชมไปสู่ทุกแพลตฟอร์มภายใต้หลักเกณฑ์  

Must Carry ของ กสทช. พร้อมทัง้จดัสรรงบประมาณในการลงทนุในการผลติรายการ

ที่มีคุณภาพและแผนการขยายสตูดิโอถ่ายท�าเพื่อเพิ่มก�าลังในการผลิตรายการให้ได้

มากที่สุด เพื่อก้าวเป็นผู้น�าเรตติ้งในช่องดิจิทัลทีวีภายใน 3 ปี และมีรายได้คุ้มทุน 

ภายในเวลา 3-5 ปี ดังน้ันการก�าหนดทิศทางการบริหารงานของช่องดิจิทัลทีวีทั้ง 

สองช่อง ส่งผลโดยตรงต่อการด�าเนินงานของฝ่ายสื่อสารการตลาด เนื่องจากแผน 

การตลาดต้องไม่ขัดต่อนโยบายหลักของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ 

ให้ความส�าคัญในงานด้านสื่อสารการตลาดเป็นอย่างมาก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได ้

เข้าถึงรายการผ่านทางช่องดิจิทัลของบริษัท น�ามาซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กร  

เป้าหมายด้านรายได้และการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย

ข้อสรุปที่ 3 กลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดของช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม  

  แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) ช่อง One และ ช่อง GMM Channel

 ผู้บริหารงานด้านสื่อสารการตลาดให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้ชมรายการด้วย

เช่นกัน เนื่องจากจ�านวนผู ้ชมรายการเป็นผู ้สนับสนุนตัวรายการและสนับสนุน 

ทางด้านเรตติ้งของรายการ ซ่ึงในการแข่งขันในธุรกิจดิจิทัลทีวีจ�าเป็นต้องสร้างความ

แตกต่างและการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากในการด�าเนินธุรกิจนี้ การ

บริหารเนื้อหาของรายการและกลยุทธ์การจัดผังเป็นส่วนส�าคัญอีกประการหนึ่งของ

ธุรกิจดิจิทัลทีวี เนื่องจากหากเนื้อหาหรือรูปแบบของรายการที่น�าเสนอไม่เป็นที ่

น่าสนใจ ก็ย่อมไม่สามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมาเลือกรับชมรายการผ่านทาง 
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ช่องดิจิทัลทีวีได้ หรือหากเน้ือหารายการมีความน่าสนใจ แต่ถูกน�าไปออกอากาศใน

เวลาที่ไม่เหมาะสม ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายของรายการ ก็เหมือนการน�าเงินลงทุนไป

ละลายน�า้ ผู้บรหิารจงึได้มกีารก�าหนดกลยทุธ์การจดัผงัรายการเพือ่ดงึเรตติง้ของดจิทิลั

ทีวีช่อง One และ ช่อง GMM Channel โดยให้ความส�าคัญในการบริหารเนื้อหา 

ของรายการควบคู่ไปกับการจัดผังรายการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่มีอยู่

ให้ตรงกลุ่ม 

 ดิจิทัลทีวีช่อง One ใช้สโลแกน “ละครดี ดูที่ช่องวัน” เพื่อตอกย�้าจุดแข็ง

ของตนเอง พร้อมน�าโปรเจ็คต์ละครมาออกอากาศอย่างต่อเนื่องและเริ่มทะยอยเติม

รายการใหม่ควบคู่ไปด้วย รวมถึงการน�ารายการเรียลลิตี้ยอดนิยม “The Star” ที่ถือ

เป็นทรัพยากรท่ีทางบริษัทมาต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบของช่อง  

และด้วยกลยุทธ์การจัดผังเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา (Lifestyle 

Marketing) เป็นผลท�าให้เรตติ้งของช่องพุ่งสูงขึ้นจนเป็นที่จับตามอง มียอดโฆษณา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ในแต่ละเดือน ส�าหรับดิจิทัลทีวีช่อง GMM Channel เปิดตัวด้วย

การแนะน�าตัวในฐานะช่องดิจิทัลทางเลือกใหม่ที่อยู่ภายใต้แบรนด์แม่ที่แข็งแกร่งและ

คุ้นเคยกับผู้ชมมานาน โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ใส่ใจ 

ต่อความชื่นชอบของผู้ชมต่อผลงานในอดีตของแกรมม่ีที่สะสมมายาวนาน โดยดึง 

จุดแข็งข้อน้ีเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้สโลแกน 

“สนกุทกุวนั อยูด้่วยกันทกุเวลา” เพือ่ตอกย�า้รปูแบบคอนเทนต์วาไรตีบ้นัเทงิ ไม่ว่าจะ

เป็นละคร ข่าว รายการเพลง ภาพยนตร์

 กลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดของช่องดิจิทัลทีวีจึงถือเป็นเรื่องส�าคัญ  

เพือ่ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ให้ช่องเป็นทีจ่บัตามองมากกว่าคูแ่ข่งในธรุกจิเดยีวกัน ให้กลุม่

ลูกค้าเป้าหมายมองเห็นถึงความคุ้มค่าและได้รับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อได้รับชม 

จงึเป็นหน้าทีข่องนกัการตลาดทีจ่ะต้องสือ่สารเกีย่วกบัข้อมลูต่างๆ ให้กลุ่มผู้ชมรายการ

เป้าหมายและกลุ่มผู ้สนับสนุนรายการเป้าหมายได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับ  

โดยการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์

ที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัด

กิจกรรมพิเศษทางการตลาด ฯลฯ ซึ่งรูปแบบต่างๆ จะถูกใช้อย่างผสมผสาน เพื่อสร้าง

เสริมภาพลักษณ์ท่ีมีความชัดเจนเป็นหน่ึงเดียวและเกิดผลไปยังกลุ่มผู้ชมและกลุ่ม 

ผู้สนับสนุน เพื่อน�าไปสู่การรับข่าวสาร (Attention) เกิดความสนใจ (Interest)  
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ความต้องการผลิตภัณฑ์ (Desire) และก่อให้เกิดพฤติกรรมตอบรับของผู้บริโภคที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด (Action)

 นอกจากเลอืกเครือ่งมอืทีใ่ช้ส�าหรบัการสือ่สารแล้วนัน้ การเลอืกช่องทางให้

เหมาะสมกเ็ป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยให้การสือ่สารในแต่ละครัง้ให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 

เพราะการสื่อสารที่ไร้ทิศทางคงไม่สามารถท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้ ผู้บริหาร

ระดับสูงก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดภายใต้แนวคิดการส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ด้วยการเลือกใช้โฆษณา 

ในการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว การโฆษณา 

จึงเป็นการสื่อสารการตลาดหลักที่ดิจิทัลทีวีทั้ง 2 ช่องเลือกใช้ โดยการเลือกสื่อสารให้

เหมาะสมกับสินค้าและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างการรับรู้ถึงรายการเก่าที่เคย

ผลิตและรายการใหม่ที่ก�าลังจะออกอากาศ สร้างกระแสตอบรับในตลาดเพื่อสร้าง 

เรตติง้ให้กับช่อง รวมถงึการสร้าง Brand Awareness ให้กับคนทัว่ไปได้รบัรู้ ช่อง One 

เลอืกใช้สโลแกน “วนัของคุณ ทัง้วนั ทกุวนั” และเมือ่เร่ิมออกอากาศละครในช่วงเวลา 

20.20 น.ได้ออกแคมเปญ “ละครดี ดูที่ช่องวัน” เน้นที่คอนเทนต์ที่โดดเด่น น่าสนใจ 

เนื่องจากเชื่อมั่นว่าผู้ชมส่วนใหญ่จะเลือกชมรายการจากเน้ือหาของรายการเป็นหลัก 

ความน่าสนใจของรายการจะเป็นตัวสร้างอรรถรสให้ผู้ชมและจะท�าให้ผู้ชมจดจ�าช่อง

นั้นได้ดี 

 การโฆษณาโดยการโปรโมทแบรนด์ “แกรมมี่” เป็นกลยุทธ์ที่ช่อง GMM 

Channel เลือกใช้ เพื่อเน้นย�้าความเป็นแกรมมี่ให้กลุ่มแฟนที่เคยชื่นชอบผลงานได้

ติดตามต่อมายังช่องดิจิทัลทีวี ด้วยสโลแกนที่เข้าถึงได้ง่ายในทุกกลุ่ม “สนุกทุกวันอยู่

ด้วยกันทุกเวลา” เน้นคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่ ทั้งข่าว วาไรตี้ 

เกมส์โชว์ ละคร ซีรี่ส์ สื่อโฆษณาถือเป็นหัวใจส�าคัญในการประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ 

ให้ออกสู่สายตาประชาชน จนท�าให้ได้รับความนิยมในวงกว้าง ตลาดส่ือโฆษณาใน

ประเทศไทยเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยมสีือ่โทรทศัน์เป็นสือ่ทีม่สีดัส่วนของมลูค่าโฆษณา

สูงที่สุด บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าการเป็นเจ้าของสื่อถือเป็นความได้เปรียบในการท�าการ

ประชาสัมพันธ์ และถือเป็นหัวใจส�าคัญของการท�าการตลาด บริษัทฯ จึงผสมผสาน

การใช้สื่อด้วยการแลกเปลี่ยนการโฆษณา (In house advertising) ระหว่างธุรกิจ 

สื่อเดิม อาทิ สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ กับธุรกิจสื่อใหม่ อย่างดิจิทัลทีวี เพื่อต่อยอด 

ความแข็งแรงให้กับการโฆษณา 
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 การสร้างภาพลักษณ์ของช่องดจิทิลัทวี ีเพือ่ให้เป็นทีรู่จ้กัของผูบ้ริโภค เพราะ

ในปัจจุบันมีช่องดิจิทัลทีวีมากกว่า 24 ช่อง และช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมากกว่า 

100 ช่อง ท�าให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์ไม่สามารถจ�าได้ว่ารายการใด ออกอากาศเวลา

ใด ดงันัน้จงึเป็นหน้าทีข่องฝ่ายการตลาดในเลอืกส่ือสารเพ่ือทีจ่ะท�าให้ประชาชนทัว่ไป

ได้รับรู้และจดจ�ารายการต่างๆ ของช่องได้ ด้วยการติดต่อส่ือสารขององค์กร (เสรี  

วงษ์มณฑา, 2547, น. 225) โดยการใช้สื่อมวลชน (Mass Media) และการไม่ใช้ (Non 

Mass Media) ท้ังการใช้สื่อท่ีต้องจ่ายเงิน (Paid Media) และส่ือที่ไม่ต้องจ่ายเงิน 

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อต้องการสร้างภาพลักษณ์ (Image Building) 

ว่าเหนอืกว่าคูแ่ข่ง ซึง่ภาพลกัษณ์จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กบัช่องได้เป็นอย่าง

ดี นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รู้จักตัวช่อง เพื่อเป็นการ

สร้างความน่าเชือ่ถือและมลูค่าเพิม่ให้กบัข่าวสารนัน้ๆ การประชาสมัพนัธ์ทีแ่ต่ละช่อง

ได้ท�านั้น การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของบริษัทเอง เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ตรง

กลุม่เป้าหมายและครอบคลมุช่วงเวลาต่างๆ ทัง้การประชาสัมพนัธ์คอนเทนต์ของช่อง, 

การประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่างๆ ของช่อง โดยไม่ต้องเสียต้นทุนเพิ่มมากนัก 

การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์โดยการจัดงานแถลงข่าว 

จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทหรือการน�าเสนอรูปแบบรายการใหม่ การประชาสัมพันธ์

ด้วยการมีส่วนร่วม

 การตลาดในปัจจุบันต้องมีการติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อปรับกลยุทธ์ใน

การด�าเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในส่วนของการบริหารงาน

ของช่องดจิทิลัทวีีมคีวามได้เปรยีบกว่าคูแ่ข่ง เนือ่งจากการวางแผนการสือ่สารการตลาด

มีความชัดเจนและเห็นความส�าคัญของการเช่ือมระหว่างธุรกิจเดิมที่ท�าอยู่ให้เป็น

ประโยชน์ ด้วยการใช้ภาพลักษณ์เดิมมาต่อยอด เพื่อสร้างแบรนด์ใหม่ให้ผู้บริโภค

สามารถจดจ�าได้ง่ายขึน้ และตอกย�า้ให้แบรนด์ของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั เป็น

ชือ่แรกทีผู่บ้รโิภคนกึถงึ (Top of Mind) ฉะนัน้หน้าทีข่องการตลาดจงึเป็นหน้าที่ส่�าคญั

ในการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ให้ผู้บริโภคเข้าใจและตัดสินใจเปิดรับชม

ช่องดจิทิลัทวีใีนทีส่ดุ โดยใช้การสือ่สารหลายรปูแบบเพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ 

ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา, การประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 

ซึ่งรูปแบบต่างๆ ถูกผสมผสานอย่างลงตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดไปยังกลุ่ม 

เป้าหมายที่วางไว้
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ข้อสรุปที่ 4  ทิศทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดของช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม  

 แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน) ช่อง One และ ช่อง GMM Channel

 หลังการเริ่มออกอากาศดิจิทัลทีวีตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 จ�านวนผู้ชม 

ทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้นตามล�าดับ อันเป็นผลจากการสนับสนุนของส�านักงาน กสทช. ไม่ว่า

จะเป็นการแจกคูปองเพื่อแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิทัล การประกาศหลักเกณฑ์การ

เผยแพร่กจิการโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไป (กฎมสัค์ แครี)่ เพือ่สร้างหลกัประกนั

ว่า ผูช้มจะสามารถเข้าถงึและรบัชมฟรทีวีไีด้อย่างเท่าเทยีมกัน ไม่ว่าจะรบัชมผ่านช่อง

ทาง (Platform) ใด แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส�านักงาน กสทช. ต้องเร่งแก้ไขเป็นการ

ด่วน คือ ปัญหาการขยายเครือข่ายสัญญาณทีวีดิจิทัล (MUX-Multiplexer) ที่มีการ

ติดต้ังล่าช้า ส่งผลให้หลายพ้ืนท่ียังไม่สามารถรับชมรายการจากระบบทีวีดิจิทัลได้  

ทัง้นีห้ากส�านกังาน กสทช. สามารถเร่งให้ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัใบอนญุาตในการสร้าง

เครือข่าย MUX ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ส�านักงาน กสทช. ก�าหนดไว้ 

ได้ฐานผู้ชมทีวีดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

 เมือ่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยเีตบิโตอย่างต่อเนือ่งและมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่

ศกัยภาพความสามารถในการสือ่สารมากขึน้ จงึเป็นเรือ่งทีห่ลกีเลีย่งของนกัการตลาด

ทีจ่ะต้องศกึษาและเชือ่มโยงนวตักรรมใหม่ๆ มาผนวกรวมเข้ากบัการสือ่สารการตลาด

เดิมที่ท�าอยู่ เลือกเน้นคอนเทนต์ที่โดดเด่นน่าสนใจ มีความหลากหลาย ในการสื่อสาร

การตลาด เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่จะเลือกชมรายการจากเน้ือหาเป็นหลัก ความ 

น่าสนใจของรายการจึงเป็นตัวสร้างอรรถรสให้ผู้ชมจดจ�าช่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งบริษัทฯ จะท�าการสร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนต์ของรายการอย่างต่อเน่ือง  

ทั้งละคร ข่าว วาไรตี้ เกมส์โชว์ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ชม

 แผนการสร้างการรับรู้ของผู้ชมเพื่อให้ช่องดิจิทัลทีวีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่

หลายมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสาร

หลากหลายช่องทาง เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัด

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆ และการร่วมสนุกชิงรางวัล บริษัทฯ มีความ

มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะน�าช่องดิจิทัลทีวีทั้ง 2 ช่องก้าวสู่ระดับผู้น�าในอุตสาหกรรมดิจิทัล

ทีวีของประเทศไทยที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพต่อไป



210 JC Journal

อภิปรำยผล

 จากการศึกษาเร่ือง “การบริหารงานและกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดช่อง

ดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาช่อง One และ  

ช่อง GMM Channel” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ 

บริหารงานช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ช่อง One และ 

ช่อง GMM Channel รวมถึงการศึกษาการบริหารงานและกลยุทธ์การสื่อสารการ

ตลาดของดิจิทัลทีวีช่อง One และ ช่อง GMM Channel ตามแนวคิดการบริหารเชิง 

กลยุทธ์ (Strategic Management) ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน (Media 

Organization Management) และแนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication)

 ธรุกจิดจิทัิลทีวเีป็นกลไกส�าคญัทีป่ลกุให้ธรุกจิโทรทศัน์ไทยทีก่�าลังเข้าสูภ่าวะ

อิม่ตวัได้เกิดการลงทนุและเตบิโตข้ึน และเป็นจดุเปล่ียนส�าคญัของการแข่งขันในธรุกิจ

ทีวีเสรีในประเทศไทยท่ีถูกผูกขาดมาอย่างยาวนานโดยช่องโทรทัศน์ระบบอนาล็อก

เพียงไม่กี่ช่อง ปัจจัยส�าคัญที่ผลักดันให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากัด (มหาชน)  

ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลทีวีมาจากการท่ีบริษัทฯ เป็นองค์กรส่ือที่มีคอนเทนต์บันเทิง 

หลากหลาย สามารถน�ามาต่อยอดธุรกิจบันเทิง สอดคล้องกับแนวคิดของแมคแควล 

(McQuail, 1994) ที่เชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานและการวางแผน

กลยุทธ์ขององค์กรสื่อสารมวลชน (The Media Organization in the Field of 

Social Force) จากการศึกษาได้น�าแนวคิด SWOT Analysis มาวิเคราะห์ปัจจัย

แวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 

(มหาชน) พบว่าจุดแข็ง คือ การที่บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจบันเทิงกว่า 30 ปี  

การจัดการทรัพยากรท่ีองค์กรมีอยู่ คือ คลังคอนเทนต์ที่สะสมอยู่เป็นจ�านวนมาก  

โดยการน�ามาต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมเพื่อน�ามาซึ่งรายได้และผลประกอบการท่ีดี 

ในอนาคต ทัง้ยงัมบีคุคลากรทีต่รงตามสายงานอยูม่ากมาย เป็นผูท้ีม่คีวามรู้ความสามารถ 

มคีวามเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ด้านการบรหิารและการท�างานในสายงานธรุกจิ

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงมีบุคคลากรที่มีความสามารถในด้านเทคนิคในการ 

ส่งสัญญาณภาพเพื่อออกอากาศ ท�าให้องค์กรมีความได้เปรียบในการท�าธุรกิจ อีกทั้ง

ยังสามารถใช้เป็นจุดเด่นท่ีน�ามาสื่อสารการตลาดผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้อีกด้วย  
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แต่อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ จะมีทรัพยากรมากมาย แต่เมื่อไม่มีระบบการจัดสรรที่ดี

ว่าควรเลือกน�าทรัพยากรใดมาใช้งานอย่างถูกต้องเพ่ือให้คุ้มค่า ก็เป็นปัญหาท�าให้

รายการที่ไม่มีคุณภาพถูกน�ามาออกอากาศ เพียงเพราะผู้บริหารเพียงไม่กี่คนเป็น 

ผูพ้จิารณาถงึความเหมาะสม บรษิทัฯ จงึควรมกีารจดัตัง้คณะบริหารทีม่าจากพนกังาน

ในแต่ละระดบัของแต่ละช่อง ให้มีส่วนในการแสดงความคดิเหน็และคดัสรรผลงานทีม่ี

คุณภาพของบริษัทในเครืออย่างเป็นธรรม ส�าหรับจุดอ่อนของช่องดิจิทัลทีวี เมื่อเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตละครและรายการท่ีดีก็ย่อมต้องพัฒนาผลงานของตนเองให้มี

คุณภาพมากที่สุด ซึ่งละครถือเป็นคอนเทนต์ที่มีต้นทุนในการผลิตสูง ท�าให้จุดคุ้มทุน

ของช่องดิจิทัลเป็นได้ยากยิ่งขึ้น เพราะมีต้นทุนในการผลิตสูง 

 การวิเคราะห์ SWOT analysis เป็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ

บริหารงานและวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของช่องดิจิทัลทีวีทั้ง 2 ช่อง เพื่อ

การหาวธิใีนการปฏบิตังิานให้บรรลวัุตถปุระสงค์ของหน่วยงาน กล่าวคอื ท�าให้ผูบ้รหิาร

ของแต่ละช่องทราบถึงศักยภาพของตนเองว่ามีมากหรือน้อยในเรื่องใด และเม่ือ

พิจารณาจากจุดแข็ง (Strengths) ที่ตัวเองมีก็ควรคงไว้ จุดอ่อน (Weakness) ที่มีของ

ช่องก็ควรปรับปรุงให้ดีข้ึน ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้ โดย

พจิารณาจากโอกาส (Oppotunities) และอปุสรรค (Threats) กเ็พือ่การปรบัปรงุช่อง

ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอก ขณะเดียวกัน สมยศ นาวีการ (2545, น. 33-34) ระบุ

ว่าส่วนวิเคราะห์ท่ีส�าคัญท่ีสุดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยใช้ 

SWOT Analysis คือ การระบุปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ (Key Success Factors) 

ของธรุกจิได้อย่างถกูต้อง เพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดกลยทุธ์ขององค์กร ซ่ึงในแต่ละองค์กร

หรอือตุสาหกรรมกย่็อมมปัีจจยัความส�าเรจ็ท่ีส�าคญัแตกต่างกนัออกไป โดยใช้ข้อมลูที่

ได้จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมจากทัง้ภายนอกองค์กรและภายในองค์กรทีไ่ด้ท�าไป

แล้วอย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity 

Analysis) เพื่อหาจุดที่น่าสนใจขององค์กร อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆ 

ต้องเป็นไปอย่างรอบด้าน เป็นกลางปราศจากอคติเพื่อผู้บริหารจะได้แก้ปัญหาต่างๆ 

ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ท�าให้เกิดการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) เป็นกระบวนการ 

ทีเ่ก่ียวข้องกบัผูบ้ริหารจากทกุฝ่ายขององค์กรในการก�าหนดและปฏบิตัติามเป้าหมาย

และกลยุทธ์ขององค์กร เป็นกระบวนการต่อเนื่องในการก�าหนด (Formulating)  
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การปฏิบัติการ (Implementing) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งเป็นแผนหลัก

เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้สภาพแวดล้อมภายใน 

และภายนอกท่ีก�าหนด เป็นการประสมประสานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

planning) และการจัดการ (Management) เข้าด้วยกัน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

จึงเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองท่ีผู้บริหารทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้คิดอย่างมีกลยุทธ ์

โดยมุ่งผลในระยะยาว (Bateman and Snell, p. 131) การก�าหนดนโยบายเป็น 

กระบวนการของแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความเช่ือทางสังคมศาสตร์สองประเภท  

คือ ทฤษฎีทางการบริหารและทฤษฎีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

โดยแนวคิดนโยบายจะเกิดขึ้นจากผู้บริหารระดับสูง ในการศึกษานี้ คือ คุณไพบูลย์ 

ด�ารงชยัธรรม ประธานกรรมการบรษิทั ทีไ่ด้ให้กรอบนโยบายเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ

ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานของธรุกจิใหม่ ให้การท�างานสอดคล้องกันไปกบัทกุธรุกจิ

ในเครือ และช่วยให้การปฏิบัติงานของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน เทรดดิ้ง จ�ากัด และบริษัท 

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน เป็นรูปแบบเดียวกัน ตาม

กรอบการท�างานที่ได้วางไว้ ท�าให้การด�าเนินงานของดิจิทัลทีวีช่อง One และ ดิจิทัล

ทีวีช่อง GMM Channel มีโครงสร้างและการบริหารงานที่คล้ายคลึงกัน เป็นผลมา

จากกรอบการท�างานที่ได้ถูกวางไว้จากธุรกิจเดิม รวมถึงการมีบุคลากรที่ท�างานอยู่ใน

ธุรกิจเดิมจึงมีแนวคิดในการท�างานที่สอดคล้องกับบริษัทแม่อย่าง จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 

แต่ในการวางกลยทุธ์การสือ่สารการตลาดแม้จะเป็นการสานต่อนโยบายหลกัของบรษิทั 

โดยเน้นการสร้างการรับรู้ถึงคอนเทนต์คุณภาพท้ังใหม่และเก่า ด้วยการสร้างกระแส

ให้ผูช้มรายการโทรทศัน์เกดิความสนใจ (Rating) รวมถงึการสร้างการรบัรูข้องแบรนด์ 

One และ GMM Channel ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป (Brand Awareness) แต่มีความ

แตกต่างกันบ้างในบางประการ อาทิ กลุ่มเป้าหมายของแต่ละช่องมีความแตกต่างกัน 

รูปแบบรายการของช่องจึงแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้การใช้

เครื่องมือสื่อสารการตลาดแตกต่างกันในบางอย่าง 

 ช่อง One มีแผนระยะยาวเพื่อสื่อสารออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ 

คอนเซ็ปต์ “วันของคุณ ทั้งวัน ทุกวัน” และ “ละครดี ดูที่ช่องวัน” ของช่อง One และ 

“สนุกทุกวัน อยู่ด้วยกันทุกเวลา” ของช่อง GMM Channel การสื่อสารการตลาดของ

ทั้ง 2 ช่อง เน้นสร้างการรับรู้ถึงการมีอยู่ของช่อง รวมถึงการน�าเสนอคอนเทนต์ใหม่ที่

ผลติให้เป็นท่ีสนใจกับประชาชนท่ัวไป โดยเลอืกใช้คอนเซป็ต์ของแต่ละช่องในการบอก
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เล่าความเป็นตวัเอง โดยใช้ข้อความและภาษาง่ายๆ เพือ่ให้สือ่สารได้ชดัเจนไม่ซบัซ้อน 

และใช้ Key Message หลักน้ีในการสื่อสารออกไปในแนวทางเดียวกันทุกสื่อ เพื่อ

ให้การสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง โดยการพยายามติดต่อส่ือสารกับ 

กลุ่มลูกค้าโดยใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เน้นการเข้าถึงด้วยความถี่สูงสุด 

(IMC Seeks to create one-on-one communication with customers) เพื่อให้

สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัทให้ครองใจผู้ชมได้ในระยะยาว

 ดิจิทัลทีวีช่อง One และ ช่อง GMM Channel ใช้กระบวนการสื่อสารการ

ตลาดเชิงบูรณาการในการส่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับคอนเทนต์รายการของช่องดิจิทัล

ทีวี แม้จะมีการจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน แต่

ก็มีการวางแผนภายนอกสู่ภายในที่คล้ายคลึงกันด้วยการท�าการศึกษาเพื่อหากลุ่ม 

เป้าหมายหลักของช่อง และแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และ

ลักษณะทางจิตวิทยาท่ัวไป โดยการสื่อสารผ่านเครื่องมือส่ือสารการตลาด คือ การ

โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการใช้เครือข่ายการ

สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ที่ประกอบด้วยผู้ส่ง (Sender) อาจจะเป็นการใช้

ข้อความ ภาพ หรอื เสยีง (Message) เพือ่บอกเล่าสิง่ทีอ่ยากสือ่สารส่งผ่านช่องทางการ

สือ่สารหลากหลายรปูแบบ (Channel) โดยเลอืกใช้การส่ือสารการตลาดเชงิบรูณาการ  

ทีร่วบรวมการตดิต่อสือ่สารทกุรปูแบบทีเ่หมาะสม (IMC Coordinates all customer 

communication) ด้วยการสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

สื่อมวลชน (Mass Media) หรือการประชาสัมพันธ์ (Public Relationship) ด้วยสื่อ

โทรทศัน์ของตนเอง ส่ือวิทยใุนเครอืเอไทม์ สือ่สิง่พมิพ์ในเครอืแกรมมี ่ป้ายโฆษณาหรอื

การจดักิจกรรมการตลาดที่จะช่วยใหเ้ข้าถงึกลุ่มเปา้หมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ทีส่ดุ ด้วยการเลอืกข้อมลูทีเ่หมาะสมเพือ่ส่งให้บคุคลได้สะสมข้อมลูตลอดเวลา ทัง้กลุม่

เป้าหมายที่คาดหวังไว้ (Target Audience) หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้คาดหวัง (Non 

Target Audience) 

 ธุรกิจดิจิทัลทีวีเป็นสื่อมวลชนอีกแขนงหน่ึงที่มีแนวโน้มการขยายฐาน 

การด�าเนินงานตลอดจนฐานของกลุ่มเป้าหมายให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น การส่ือสาร 

การตลาดของธุรกิจดิจิทัลทีวีถือเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการก�าหนดกลยุทธ์และ 

การวางแผนงานทีเ่หมาะสมเพือ่เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างครอบคลมุ เพือ่ท�าให้ฐาน

ผู้ชมรายการผ่านช่องดิจิทัลทีวีเพิ่มมากขึ้น นโยบายในการบริหารงานช่องดิจิทัลของ
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) เป็นการที่ผู้บริหารระดับสูงวางเป้าหมาย

ของภารกิจไว้ เสมือนกับเป็นรากฐานในการด�าเนินการได้อย่างมั่นคงและเพื่อให้เกิด

ประสทิธผิลสงูสดุ การก�าหนดนโยบายและน�าไปใช้ในการบรหิารงานธุรกจินัน้ จะต้อง

ผสมผสานกับพืน้ฐานความเป็นจรงิของธุรกจิทีด่�าเนนิอยู่และสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นเแปลง

ไปตามสภาพเศรฐกจิ การเมอืง สงัคมวฒันธรรมละเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีบทบาทกับวงการสื่อสารมวลชน)

 ผลการศกึษาการก�าหนดกลยทุธ์การสือ่สารการตลาด (Marketing Strategy) 

ของช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) สอดคล้องกับแนวคิด

เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของ Philip Kotler ที่ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์การ

ตลาดไว้ว่าเป็นขอบเขตที่ผู้บริหารน�ามาใช้เป็นแนวทางหลักและกรอบแนวคิดในการ

ก�าหนดทิศทางการท�างาน โดยการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการส่ือสารการตลาดไว้ 

ก�าหนดขั้นตอนและหน้าท่ีในการด�าเนินงานไว้อย่างคร่าวๆ และหัวใจส�าคัญของการ

สื่อสารการตลาดของช่องดิจิทัลทีวีท้ังสองช่อง คือ การผสมผสานการใช้การส่ือสาร

อย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสในการได้เปรียบในเชิงธุรกิจเหนือคู่แข่ง และที่ส�าคัญ

การสื่อสารในทุกช่องทางช่วยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 

ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 

ช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาช่อง One และ 

ช่อง GMM Channel” ในครัง้นีมุ้ง่หวงัศกึษาถงึการบรหิารงานและกลยทุธ์การส่ือสาร

การตลาด ประกอบกับการศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อวิเคราะห ์

จุดแข็งและจุดอ่อน ของช่องดิจิทัลทีวีทั้งสองช่อง โดยสามารถน�าผลการศึกษาที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทศิทางการสือ่สารการตลาดและการบรหิารงานในธรุกจิ

ดิจิทัลทีวีได้ ผู้ศึกษาพบว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ถ่ายทอดนโยบาย

จากผู้บริหารสู่พนักงานระดับปฏิบัติการในรูปแบบของการประชุมเป็นส่วนใหญ่  

ซึ่งการถ่ายทอดเรื่องนโยบายน้ันมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน ผู้ศึกษาเห็นว่า 

ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญในการสื่อสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นลายลักษณ์

อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ช่วยให้การ
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ท�างานเป็นไปในทิศทางท่ีก�าหนดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและตรงตามวัตถุประสงค ์

ที่ก�าหนดไว้

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนงาน

ด้านวจิยั ท�าให้ฝ่ายการสือ่สารการตลาดขาดข้อมลูและผลการศึกษา ทัง้นีค้วรเพิม่การ

ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมาใช้ในการพัฒนาการสื่อสาร

การตลาดมากข้ึน เน่ืองจากการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอกมีอุปสรรคต่อการบริหาร

งานมากที่สุด คือ การที่กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงช่องดิจิทัลทีวีได้ ความสับสน

ในเลขช่องตามรูปแบบการรบัชม ควรน�าเอาข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการส�ารวจมาพฒันาการ

สื่อสารการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งข้ึน และควรท�าการส�ารวจ 

ความคดิเหน็และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อเนือ้หา รปูแบบ และช่องทางในการรบั

ชมรายการ เพื่อน�าผลที่ได้รับมาวัดประสิทธิผลของสื่อที่ได้ท�าการเลือกใช้และสื่อสาร

ออกไปว่ามีประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ รวมถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์การ

สื่อสารการตลาดของดิจิทัลทีวีคู่แข่งและช่องโทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อน�าข้อมูลมา

วเิคราะห์ เปรยีบเทยีบและประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ 

 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะการ

สื่อสารการตลาดของช่องดิจิทัลทีวีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)  

ในฐานะเป็นผู้ส่งสารเพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถวัดผลการด�าเนินงานดังกล่าวว่า

ประสบผลส�าเร็จหรือไม่ ดังนั้นการศึกษาในอนาคตควรศึกษาผู ้รับสารซึ่งเป็น 

กลุม่เป้าหมายว่าการสือ่สารของบรษัิทมปีระสทิธิภาพมากน้อยเพยีงใด และอาจศกึษา

เชิงปริมาณในด้านพฤติกรรม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชมที่ได้รับชมช่อง

ว่า มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อรปูแบบรายการของช่องดจิทิลัทวี ีตลอดจนการเข้าถงึและ

ช่องทางในการรบัชมรายการ การรบัรู้ข่าวสารต่างๆ ว่ามคีวามพงึพอใจมากน้อยอย่างไร 

เนื่องจากธุรกิจดิจิทัลทีวียังเป็นธุรกิจใหม่ท่ียังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงยังไม่มีการส�ารวจ

ความคดิเหน็กบัผู้บรโิภคโดยตรง การจดัท�าแบบสอบถามความคดิเหน็จะช่วยให้องค์กร

ทราบถึงผลตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อช่อง การได้ทราบข้อมูลจากการส�ารวจจะ

เป็นตัววัดประสิทธิผลของสื่อที่ได้ท�าการเลือกใช้และส่ือสารออกไปว่ามีประสิทธิภาพ

อย่างไรบ้าง
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	 การศกึษาวจิยัเรือ่ง	“พฤตกิรรมการอ่าน	การใช้ประโยชน์	และความพงึพอใจ

จากการอ่านนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	 มีวัตถุประสงค์

การศึกษาเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร	พฤติกรรมการอ่าน	ประโยชน์ที่ได้รับ	และ

ความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร	 รวมทั้งศึกษาความ

แตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรกับพฤตกิรรมการอ่าน	การใช้ประโยชน์จากการ

อ่านและความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสารแจกฟรีของผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีในเขต

กรุงเทพมหานคร	 โดยการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 แบบเก็บข้อมูล

คร้ังเดียว	 (Cross-Sectional	 Study)	 กับกลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิงที่มีอายุ	

18	 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครที่อ่านนิตยสารแจกฟรีประเภทนิตยสารแจกฟรี

ส�าหรับผูบ้ริโภคทัว่ไป	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็

รวบรวมข้อมลู	จากนัน้น�าไปวเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปูและน�าเสนอข้อมลู

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequency)	

ร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation)	 และสถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 เพื่อใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน	 โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส�าหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่

เป็นอสิระต่อกนั	(Independent	Samples	T-Test)	และการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว	(One-way	Analysis	of	Variance)

 ผลการศกึษาพบว่า	กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี	้ ได้แก่	ประชากรเพศชาย

และหญงิทีม่อีายุ	18	ปีข้ึนไปทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร	และเป็นผูอ่้านนติยสาร

แจกฟรีประเภทนิตยสารแจกฟรีส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป	 ได้แก่	 a	 day	 BULLETIN,	

LIFE,	 247,	 DONT,	 happening,	 CLEO,	 Cheeze	 SNACK,	WOMAN	 PLUS,	

EDT	TOP10,	H	Magazine,	 giraffe	และ	DACO	จ�านวน	400	คน	ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง	อายุ	19-25	ปี	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท

มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 นักเรียนและนักศึกษา	 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

10,000-19,999	บาท	

บทคัดย่อ
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	 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรี

ประเภททั่วไปอยู่ในระดับน้อยมาก	 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับนิตยสารแจกฟรี

จากสถานีรถไฟฟ้ามากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	67.5	สนใจอ่านคอลัมน์สถานที่ท่องเที่ยว

มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	68.3	

	 ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารแจกฟรีของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน ์

ด้านข้อมลูข่าวสารมากทีสุ่ด	รองลงมาคอื	ด้านการพฒันาตนเอง	และด้านความบนัเทงิ

ตามล�าดับ

	 ผลการศกึษาด้านความพงึพอใจจากการอ่านนติยสารแจกฟรขีองประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านลักษณะ

เฉพาะมากที่สุด	รองลงมาคือ	ด้านรูปเล่ม	และด้านเนื้อหาตามล�าดับ

	 จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า	ลกัษณะทางประชากรของผูอ่้านนติยสาร

แจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันในด้านเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	

และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	จะมพีฤตกิรรมการอ่าน	การใช้ประโยชน์	และความพงึพอใจ

จากการอ่านนิตยสารแจกฟรีที่แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: นิตยสารแจกฟรี ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการอ่าน การใช้

ประโยชน์ ความพึงพอใจ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทน�ำ

ควำมส�ำคัญและที่มำของปัญหำ
	 “นิตยสารประเภทแจกฟรี”	“Free	Magazine”	หรือ	“Free	Copy”	คือ	

สื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านวารสารศาสตร์ท่ีมีเน้ือหาอันหลากหลายอยู่ในเล่มเดียวกัน	มุ่งให้

ความรู้	 (To	 Inform)	ความบันเทิง	 (To	Entertain)	และเป็นแนวทาง	 (To	Guide)	 

ต่อผู้อ่านในการน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 ซ่ึงมีการก�าหนดระยะเวลาการแจก 

ที่แตกต่างกัน	ทั้งการแจกตามเวลาแน่นอน	เช่น	รายปักษ์	รายเดือน	เป็นต้น	และเวลา

ไม่แน่นอน	 เช่น	 แจกฟรีในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ	 ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดท�า	 

โดยค�านึงถึงความต้องการและรสนิยมการรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นหลัก	 เมื่อพิจารณาลักษณะเด่นของนิตยสารแจกฟรีจะพบว่ามีความแตกต่างจาก

นิตยสารทั่วไป	 ชัดเจนท่ีสุดในด้านค่าใช้จ่าย	 เนื่องจากนิตยสารแจกฟรีไม่มีราคาใน 

การขาย	สามารถหยิบได้ฟรี	ท�าให้ผู้อ่านมีจ�านวนมาก	

	 นติยสารแจกฟรสี�าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไปนัน้ได้รบัความนยิมมากทีส่ดุจากผูอ่้าน	

เนือ่งจากมเีนือ้หาทีเ่ข้าถงึได้ง่าย	เน้นการให้ข้อมลูทีใ่ช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั	แนะน�า

เคล็ดลับในด้านต่างๆ	 ตลอดจนแนะน�าสถานท่ีท่องเที่ยว	 ร้านอาหาร	 และเกร็ดเล็ก

เกร็ดน้อยที่น่าสนใจในแต่ละยุคสมัย	ท�าให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย	รวมทั้ง

มีการวางแจกตามสถานที่ต่างๆ	 ที่มีผู้คนจ�านวนมากพบเห็นและสามารถหยิบได้ง่าย	

ท�าให้เข้าถงึคนได้ในวงกว้างและเกดิความแพร่หลาย	อกีทัง้เมือ่สงัเกตจะพบว่า	นติยสาร

แจกฟรีส�าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไปนัน้ออกสู่ตลาดหลายหัวหลายเล่มมากทีส่ดุ	รวมท้ังจ�านวน

พิมพ์จะมีปริมาณมากกว่านิตยสารแจกฟรีประเภทอื่น	 การศึกษาในครั้งนี้	 ผู้ศึกษาจึง

มคีวามสนใจศกึษาสือ่ในมติขิองผูร้บัสาร	โดยศกึษาพฤตกิรรมการอ่าน	การใช้ประโยชน์	

และความพงึพอใจจากการอ่านนติยสารแจกฟรขีองประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร	

เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการอ่าน	 การใช้ประโยชน์	 และความพึงพอใจจากการอ่าน

นิตยสารแจกฟรีในปัจจุบัน	 โดยมุ่งเน้นศึกษานิตยสารแจกฟรีส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป	 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจนิตยสารแจกฟรีให้สามารถพัฒนานิตยสารแจกฟรี

ให้มีคุณภาพและเข้าถึงผู้อ่านได้อย่างแท้จริง	
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วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

	 1.	 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรผู ้อ ่านนิตยสารแจกฟรีในเขต

กรุงเทพมหานคร

	 2.		เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร

	 3.	 เพือ่ศกึษาประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการอ่านนติยสารแจกฟรขีองประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 4.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสารแจกฟรีของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร

	 5.	 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้อ่าน

นิตยสารแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรี

	 6.		เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้อ่าน

นิตยสารแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานครกับการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสาร 

แจกฟรี

	 7.	 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้อ่าน

นติยสารแจกฟรใีนเขตกรงุเทพมหานครกบัความพงึพอใจจากการอ่านนติยสารแจกฟรี

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ

	 1.	 แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสาร	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้น�าคุณลักษณะ

นิตยสารแจกฟรีด้านเนื้อหามาศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรี	 และได้น�า

คณุลกัษณะนติยสารแจกฟรด้ีานรปูเล่มและด้านการพมิพ์มาเป็นแนวทางในการศกึษา

ความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร	 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้น�ามาใช้

เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน	ได้แก่	อายุ	การศึกษา	เพศ	และสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม	ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน	การใช้ประโยชน์	และความพึงพอใจ

จากการอ่านนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกัน
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	 3.		ทฤษฎีการเปิดรับสาร	 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้น�าทฤษฎีเปิดรับสาร	

มาศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรี

	 4.		ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ	 ในการศึกษาวิจัย 

ครั้งนี้ได้น�าทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจมาใช้เป็นกรอบในการศึกษา	

เนื่องจากทฤษฎีมีความสอดคล้องกับการวิจัยที่มุ่งศึกษามิติของผู้รับสารเป็นส�าคัญ

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ

ลักษณะทางประชากร

-	 เพศ

-	 อายุ	

-	 ระดับการศึกษา	

-	 อาชีพ	

-	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรี

-	 ความถี่ในการอ่าน

การใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารแจกฟรี

ความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสารแจกฟรี

วิธีกำรวิจัย

	 การศึกษาเรื่อง	 “พฤติกรรมการอ่าน	 การใช้ประโยชน์	 และความพึงพอใจ

จากการอ่านนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	 เป็นการศึกษา

วจัิยเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	โดยใช้รูปแบบการวจัิยเชงิส�ารวจ	(Survey	

Research)	แบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว	(Cross-Sectional	Study)	โดยใช้แบบสอบถาม	

(Questionnaire)	ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลและท�าการประเมนิผล	โดยประชากรทีใ่ช้

ในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	ประชากรเพศชายและหญิงที่มีอายุ	 18	ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงเป็นผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีประเภทนิตยสารแจกฟรีส�าหรับ 

ผู้บริโภคทั่วไปจ�านวน	400	คน	
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

	 จากการศกึษาเร่ือง	“พฤตกิรรมการอ่าน	การใช้ประโยชน์	และความพงึพอใจ

จากการอ่านนติยสารแจกฟรขีองประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร”	สามารถอภปิราย

ผลการศึกษาได้ดังนี้

	 ลักษณะทางประชากรผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร	 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุ	 19-25	 ปี	 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	

สอดคล้องกบัการวจิยัทีพ่บว่า	ส�าหรบัวยัหนุม่สาวส่ือทีไ่ด้รบัความสนใจและเปิดรบัมาก

ที่สุดคือ	 สื่อนิตยสารและภาพยนตร์	 เพราะเป็นส่ือที่ช่วยให้ผู้รับสารวัยรุ่นสร้างความ

คิดและแสวงหาแบบแผนการด�าเนินชีวิตได้ดีกว่าส่ืออื่น	 (Nielsen,	 1974,	 อ้างถึงใน

ยุบล	 เบ็ญจรงค์กิจ,	 2534,	 น.	 67)	 และสอดคล้องกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผู้รับสาร	 

ซึ่งเมเยอร์	และคณะ	(Myers	et	al.,	1992,	อ้างถึงใน	ปรมะ	สตะเวทิน,	2533,	น.	14)	

กล่าวว่า	 เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่า 

เพศชาย	 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด	 

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 10,000-19,999	 บาท	 ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรทาง

สถานะเศรษฐกิจและสังคม	ด้านรายได้	ซึ่งยุบล	เบ็ญจรงค์กิจ	(2534,	น.	72)	กล่าวว่า	

บุคคลที่มีรายได้สูงจะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือหนังสือพิมพ์มากกว่าส่ือโทรทัศน	์ 

ด้วยหน้าที่การงานของคนกลุ่มน้ีท�าให้มีเวลาจ�ากัด	 การใช้ส่ือหนังสือพิมพ์เพื่อเปิดรับ

ข่าวสารจึงท�าได้ง่ายกว่า	

	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารแจกฟรขีองประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร	

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรี	โดยได้รับนิตยสารแจกฟรี

จากสถานีรถไฟฟ้ามากที่สุด	 สอดคล้องกับแชรมม์	 (Schramm,	 1973,	 อ้างถึงใน	 

อทิติยา	 พงษ์นาค,	 2556,	 น.	 28)	 ท่ีได้กล่าวถึงหลักการเลือกรับส่ือและข่าวสารว่า	 

ขึ้นอยู่กับการใช้ความพยายามน้อยที่สุด	(Less	Effort)	และผลที่ได้รับ	(Promise	of	

Reward)	 คนจะเลือกใช้สื่อท่ีใช้ความพยายามน้อยท่ีสุดและได้ผลตอบแทนดีที่สุด	 

ความพยายามน้อยท่ีสุด	 มาจากการต้องการความสะดวกและความพร้อม	 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าส่งผลให้การได้รับนิตยสารแจกฟรีนั้น

แทบไม่ต้องใช้ความพยายาม	เพราะมีคนมายืนแจกหรือมีการวางในจุดที่มองเห็นและ

หยิบได้ทันที	และกลุ่มตัวอย่างสนใจอ่านคอลัมน์สถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด	รองลงมา
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คือ	แฟชั่น	สุขภาพ	บทสัมภาษณ์	ภาพยนตร์	และร้านอาหาร	ซึ่งเคลปเปอร์	(Klapper,	

1996,	อ้างถึงใน	ธนพงษ์	เจริญบุญณะ,	2543,	น.	16)	ที่กล่าวถึงกระบวนการเลือกรับ

ข่าวสาร	(Selective	Process)	ด้านการเปิดรับ	(Selective	Exposure)	ไว้ว่า	ในชีวิต

ประจ�าวนัของแต่ละบคุคลย่อมมโีอกาสทีจ่ะได้รบัสารจากสือ่หรอืผูร้บัสารจากสือ่หรอื

ผูส่้งสารจ�านวนต่างๆ	มากมาย	แต่บคุคลนัน้มเีวลาและความสามารถจ�ากัดในการท่ีจะ

รับสาร	 ดังนั้นบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งต่างๆ	 ตามความสนใจ

และความต้องการน�ามาใช้เพือ่สนองความต้องการของตน	โดยจะเลอืกรบัส่ิงสนบัสนนุ

ความคิดของตนเองเสมอ	 เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วย่อมมีความต้องการ 

อย่างย่ิงทีจ่ะปกป้องรกัษาและส่งเสรมิความคดิของตนเอง	 (Self-Concept)	 นอกจากนัน้

การเลือกเปิดรับสื่อยังข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม	 เช่น	 

ระดับการศึกษา	รายได้	รวมทั้งศาสนา	ประเพณี	และวัฒนธรรมด้วย	และสอดคล้อง

กบังานวจิยัของสมุณรตัน์	ปานรตัน์	(2554)	เรือ่ง	“ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปิดรบัและการ

ใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี	(FREE	COPY)”	ที่พบว่า	คอลัมน์แหล่งท่องเที่ยวได้

รับความนิยมมากที่สุด

	 การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารแจกฟรีใน 

ด้านข้อมลูข่าวสารมากทีสุ่ด	รองลงมาคอื	ด้านการพฒันาตนเอง	และด้านความบนัเทงิ

ตามล�าดับ	 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ	 19-25	 ปี	 มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	แสดงให้เห็นว่า	กลุ่มนี้เป็นวัยเรียนรู้	ก�าลังค้นหาตนเอง	จึงต้องการ

เปิดรับสื่อต่างๆ	 เพื่อใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด	สอดคล้องกับกาญจนา	

แก้วเทพ	(2552)	ทีก่ล่าวว่า	การใช้ประโยชน์ของนติยสารแจกฟรนีัน้	นอกจากบทบาท

หน้าทีเ่สมอืนแหล่งสารสนเทศให้แก่การด�าเนนิชวีติของคนในสงัคมแล้ว	นติยสารแจก

ฟรีในปัจจุบันยังท�าหน้าที่ส�าคัญในการก�าหนดเรื่องพิจารณาให้แก่สมาชิกของสังคม	

หรือนายประตูข่าวสาร	 (Gatekeepers)	 เพราะในแต่ละวันมีเหตุการณ์และเรื่องราว

ต่างๆ	 เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคม	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหน้าที่นิตยสาร	 ซ่ึง 

ระวีวรรณ	ประกอบผล	(2530)	ได้กล่าวถึงหน้าที่ของนิตยสาร	ซึ่งได้ถูกก�าหนดให้ท�า

หน้าที่ในสังคม	5	ประการ	ได้แก่	การท�าหน้าที่เสมือนยาม	เสมือนสะพาน	เสมือนเวที	

เสมือนครู	 และการให้บริการในทางธุรกิจ	 มีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จาก

การอ่านนิตยสารแจกฟรีส�าหรับผู้บริโภคทั่วไปในด้านข้อมูลข่าวสารและการพัฒนา
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ตนเอง	เนื่องจากนิตยสารแจกฟรีมีการรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ	ทั้งยังถ่ายทอด

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ผ่านการวเิคราะห์และสรปุในประเดน็ทีน่่าสนใจในช่วงเวลา

นัน้ๆ	มกีารให้ความรู้ความเข้าใจผ่านเนือ้หาสาระในคอลมัน์ต่างๆ	โดยเน้นความหลาก

หลาย	เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ	มากที่สุดและสามารถน�าไปปรับ

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 รวมทั้งมีการน�าเสนอเนื้อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 อย่างครอบคลุม	 

เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้อ่าน	 แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของนิตยสาร

แจกฟรีที่มีต่อผู้อ่านในสังคมไทย

	 ความพงึพอใจจากการอ่านนิตยสารแจกฟรขีองประชาชนในเขตกรงุเทพ-

มหานคร	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสารแจกฟรีในด้าน

ลักษณะเฉพาะมากที่สุด	รองลงมาคือ	ด้านรูปเล่ม	และด้านเนื้อหา	เนื่องจากนิตยสาร

แจกฟรีแตกต่างจากนิตยสารท่ัวไป	 ชัดเจนท่ีสุดคือในด้านค่าใช้จ่าย	 เพราะไม่มีราคา 

ในการขาย	สามารถหยบิได้ฟร	ีและสอดคล้องกบัธรรมยทุธิ	์จนัทร์ทพิย์	(2554)	ทีก่ล่าว

ว่าคุณลักษณะของนิตยสารแจกฟรี	เนื้อหาสามารถแบ่งได้ชัดเจนคือ	เนื้อหาทั่วไปคือ	

เนือ้หาในประเดน็ต่างๆ	ทีค่นทกุเพศทกุวยัสนใจ	และเนือ้หาเฉพาะเจาะจง	คอื	เนือ้หา

ที่เจาะจงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง	 ในส่วนของรูปเล่มจะสัมพันธ์กับความสะดวกในการ

พกพา	และเหมาะส�าหรับการกางอ่านในสถานที่ต่างๆ		

	 โดยในด้านลักษณะเฉพาะ	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายมากเป็นอันดับแรก	 สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์คุณเตชนันท์	 

ตั้งเทวนนท์	 กรรมการผู้จัดการนิตยสารแจกฟรี	DONT	Magazine	ที่สรุปประเด็นที่

น่าสนใจได้ว่า	 นิตยสารแจกฟรีเป็นเทรนด์การใช้ส่ือแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงผู้คน

จ�านวนมาก	ส่วนในด้านรปูเล่ม	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพงึพอใจในประเดน็ความ

โดดเด่นของหน้าปกมากเป็นอนัดบัแรก	รองลงมาคอื	การออกแบบจดัหน้า	และคณุภาพ

การพิมพ์สี่สี	 และขนาดรูปเล่ม	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพรนับพัน	 ชูพินิจ	 (2554)	

เรื่อง	“พฤติกรรมการเปิิดรับ	การใช้ประโยชน์์	และความพึงพอใจจากนิตยสาร	a	day	

BULLETIN	 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	 ที่พบว่า	 สาเหตุที่สนใจอ่าน

นิตยสาร	a	day	BULLETIN	เพราะนายแบบและนางแบบบนปก	และหัวเรื่องบนปก	

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านรูปเล่มที่ธรรมยุทธ์ิ	 จันทร์ทิพย์	 (2554)	

กล่าวว่า	 รูปแบบของนิตยสารแจกฟรีในส่วนของรูปเล่ม	 หมายถึง	 รูปลักษณ์ของ

นิตยสารตั้งแต่ขนาด	 รูปร่าง	 การจัดเนื้อหาและภาพ	 รวมถึงการออกแบบที่สามารถ 



227JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

บ่งชี้ถึงบุคลิกพิเศษของนิตยสารแจกฟรีแต่ละฉบับ	ทั้งนี้ขนาดของนิตยสารแจกฟรีจะ

สัมพันธ์กับความสะดวกในการพกพา	และเหมาะส�าหรับการกางอ่านในสถานที่ต่างๆ	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 จากการศกึษาพบว่า	เพศหญงิอ่านนติยสารแจกฟรสี�าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไป

มากกว่าเพศชาย	 ดังน้ันผู้ผลิตจึงควรพัฒนาเน้ือหาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม 

ผู้อ่านเพศชายมากขึ้น	เพื่อขยายฐานผู้อ่านให้ครอบคลุมมากที่สุด

	 2.	 จากการศึกษาพบว่า	 ผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีส�าหรับผู้บริโภคทั่วไปส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 นักเรียนและนักศึกษา	 

ดังนั้นผู้ผลิตนิตยสารแจกฟรีจึงควรขยายช่องทางการแจกหรือการกระจายข้อมูลให้

หลากหลายมากย่ิงขึ้น	 เพื่อให้คนอาชีพอื่นๆ	 มีโอกาสอ่านนิตยสารแจกฟรีส�าหรับ 

ผู้บริโภคทั่วไปได้อย่างทั่วถึง

	 3.	 จากการศึกษาพบว่า	 ผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีส�าหรับผู้บริโภคทั่วไปมี

พฤตกิรรมการอ่านนติยสารแจกฟรสี�าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไปในระดบัน้อยมาก	โดยมเีพยีง

นติยสาร	a	day	bulletin	ทีก่ลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่อ่านในระดับปานกลาง	ดงันัน้ผูผ้ลติ

นิตยสารแจกฟรีจึงควรให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงผู้อ่านด้วยการท�าการส�ารวจความ

คิดเห็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ

	 4.	 จากการศึกษาพบว่า	สถานีรถไฟฟ้าคือสถานที่ที่ผู้อ่านนิตยสารแจกฟรี

ส�าหรับผู้บริโภคทั่วไปได้รับนิตยสารแจกฟรีประเภทนี้มากที่สุด	ดังนั้นควรเพิ่มจ�านวน

การแจกฟรีที่สถานีรถไฟฟ้าแต่ละสถานีให้มากขึ้นและมีการแจกฟรีให้ครอบคลุม 

ทุกสถานี	เพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านมากที่สุด

	 5.	 จากการศึกษาพบว่า	 ผู ้อ่านนิตยสารแจกฟรีส�าหรับผู้บริโภคท่ัวไป 

ส่วนใหญ่สนใจอ่านคอลัมน์สถานท่ีท่องเท่ียวมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 คอลัมน์แฟชั่น	 

ดังนั้นผู้จัดท�านิตยสารแจกฟรีจึงควรมีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการน�าเสนอ

คอลัมน์สถานท่ีท่องเท่ียวและแฟชั่นให้น่าสนใจอยู่เสมอ	 หรือหากยังไม่มีคอลัมน์ 

ดังกล่าวภายในเล่มก็ควรเพิ่มเข้ามา	 เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้อ่านและชวนให้ติดตามอย่าง 

ต่อเนื่อง
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	 6.	 จากการศึกษาพบว่า	 ผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีส�าหรับผู้บริโภคทั่วไปมีการ

ใช้ประโยชน์เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นอันดับแรก	 ดังนั้นผู้จัดท�าจึงควรติดตาม

ข่าวสารอย่างใกล้ชิดและน�าข้อมลูใหม่ๆ	มาน�าเสนอในรปูแบบทีน่่าสนใจ	เพือ่ให้ผูอ่้าน

ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ	อย่างรวดเร็ว	และสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 7.	 จากผลการศกึษาพบว่า	ระดับการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัพฤติกรรมการอ่าน	

การใช้ประโยชน์	และความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั	ดงันัน้ในส่วนเนือ้หาควรจะมเีนือ้หา

ที่หลากหลายให้ครอบคลุม	เหมาะส�าหรับผู้อ่านทุกระดับการศึกษา

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป

	 1.	 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ	ดังนั้น

หากต้องการข้อมูลในเชิงลึก	 ควรมีการท�าการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ด้วยการ

สัมภาษณ์และตีความอย่างลึกซึ้ง	 เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจนิตยสาร 

แจกฟรีให้เติบโตและเข้าถึงความต้องการของผู้อ่านอย่างแท้จริง

	 2.	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการอ่าน	 การใช้ประโยชน	์ 

และความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสารแจกฟรีประเภทนิตยสารแจกฟรีส�าหรับ 

ผู้บริโภคทั่วไป	 ซ่ึงยังมีนิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง	 และนิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ 

หรือประเภทสมาชิกท่ีมีความน่าสนใจและเหมาะแก่การศึกษาในครั้งต่อไป	 เพื่อน�า

ข้อมลูทีไ่ด้มาเปรยีบเทยีบเพือ่ให้ผูจ้ดัท�านติยสารแจกฟรไีด้พฒันาคุณภาพของนติยสาร

แจกฟรีต่อไป

	 3.	 ปัจจบุนันติยสารแจกฟรมีจี�านวนมาก	นอกจากการศกึษาพฤตกิรรมการ

อ่าน	การใช้ประโยชน์	และความพึงพอใจ	ควรศึกษาความคาดหวังของผู้อ่านนิตยสาร

แจกฟรีและกลยุทธ์การบริหารงานนิตยสารแจกฟรี	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทาง

ในการบริหารงานและก�าหนดกลยุทธ์การน�าเสนอในอนาคต
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ำผู้หญิง
จำกร้ำนค้ำออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน Instagram

(Factors Effected to Women Clothes 
Consuming Decision Via Online Shop 

application (Instagram))

* สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พรรณิสา นิมมานโสภณ* และ รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย
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	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าผู ้หญิง

จากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั	Instagram”	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาลกัษณะ

ทางประชากรของผู้บริโภคท่ีซ้ือเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	

Instagram	 รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	 Instagram	 ในการซ้ือเสื้อผ้า

ผู้หญิงจากร้านค้าใน	 Instagram	พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์

ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า

ผูห้ญงิจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั	Instagram	และศกึษาความแตกต่างของ

ลักษณะทางประชากรกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าผู้หญิงจากร้านค้า

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram	โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	โดยใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research	Method)	

แบบเก็บข้อมูล	ณ	 ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว	 (Cross-Sectional	 Study)	

กับกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงอายุ	 18	 ปีข้ึนไปท่ีซ้ือเส้ือผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน

แอปพลเิคชนั	Instagram	จ�านวน	400	ตวัอย่าง	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

ที่ให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง	 (Self-Administration)	 เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 จากนั้นน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปและ

น�าเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่	 ค่าความถี่	

(Frequency)	ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	และสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	เพื่อใช้ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน	โดยใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One-way	Analysis	

of	Variance)	

	 ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย	ได้แก่	ประชากรเพศหญิงอายุ	

18	 ปีขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้า

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram	จ�านวน	400	คน	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ	

18-25	 ปี	 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มีอาชีพเป็นนักเรียน	 นักศึกษา

มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 พนักงานบริษัทเอกชน	 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน	

10,000-20,000	บาท	

บทคัดย่อ



236 JC Journal

	 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ	 Instagram	 ในการซ้ือ 

เส้ือผ้าผู้หญิงพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับไม่เกิน	 1	 ชั่วโมง 

มากที่สุด	 โดยมีพฤติกรรมการเปิดรับในช่วงเวลา	 18.01-00.00	 น.	 มากที่สุด	 และ 

มีการเปิดรับที่บ้านมากที่สุด	

	 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน

แอปพลเิคชนั	Instagram	พบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการซือ้เส้ือผ้าผู้หญงิ

แต่ละคร้ังน้อยกว่าเดอืนละ	1	ครัง้มากทีส่ดุ	มค่ีาใช้จ่ายเฉล่ียในแต่ละครัง้ไม่เกนิ	1,000	

บาท	มากที่สุด	มีพฤติกรรมการซื้อ	ในแต่ละเดือนจ�านวน	1-3	ชิ้นมากที่สุด	โดยกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือเสื้อมากท่ีสุด	 ในส่วนของการหาข้อมูลก่อนซื้อ	 พบว่า	 มีการหา

ข้อมูลจาก	Facebook	Fanpage	มากที่สุด	มีระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ	ไม่เกิน	1	

ชั่วโมง	 มากที่สุด	 และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าผู้หญิงจากร้านค้า

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram	มากที่สุดคือ	ตนเอง	

	 ผลการศกึษาด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้

เสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	พบว่า	 ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ	ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย	

(Place)	และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว	(Privacy)	รองลงมาคือ	ด้านผลิตภัณฑ์	

(Product)	ด้านการให้บริการส่วนบุคคล	(Personalization)	ด้านราคา	(Price)	และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	ตามล�าดับ

	 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ลักษณะทางประชากรในด้านอายุ	 

ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน	 มีปัจจัยที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 

แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: ลกัษณะทางประชากร พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้า

ผู้หญิง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ร้านค้าออนไลน์ อินสตาแกรม
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บทน�ำ

ควำมส�ำคัญและที่มำของปัญหำ
	 นอกจากการซือ้สนิค้าออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซต์และเฟซบุก๊ทีไ่ด้รับความนยิม

เป็นอย่างมากแล้ว	อินสตาแกรม	(Instagram)	แอปพลิเคชันยอดนิยมที่ก�าเนิดขึ้นใน

เดือนตุลาคมปี	2010	โดยเควิน	ซิสตรอม	(Kevin	Systrom)	และ	ไมค์	ครีเกอร์	(Mike	

Krieger)	ทีม่จุีดเด่นคือสามารถถ่ายรปูแล้วใส่ฟิลเตอร์สีสนัต่างๆ	จากนัน้สามารถโพสต์

ลงในแกลเลอรีของตนเองที่มีการสมัครด้วยอีเมลส่วนตัว	 หรือส่งต่อไปยังโซเชียล

เน็ตเวิร์กอื่นๆ	 ได้ทันที	 ที่ส�าคัญสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานฟรี	 จึงมีผู้ดาวน์โหลดไป

ใช้งานอย่างรวดเร็วและมีผู้ใช้งานเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง	 (“รู้รอบโลก	 ตอน	 Instagram	 

ความส�าเร็จของแอพส�าเรจ็รูป”,	2557)	จงึกลายเป็นอกีหนึง่ช่องทางในการจดัจ�าหน่าย

สินค้าออนไลน์และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

	 ลักษณะของกลุ่มผู้ใช้งานอินสตาแกรม	จากการวิจัยของ	Hitwise	 (2012)	

ก่อนที่เฟซบุ๊กจะเข้าซ้ืออินสตาแกรม	พบว่า	 ผู้ใช้อินสตาแกรมมากกว่า	 50%	มีอาย ุ

ต�่ากว่า	 35	 ปี	 โดยอยู่ในช่วงอายุ	 18-34	 ปี	 จากฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่	 ท�าให้ 

อินสตาแกรมกลายเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการตลาดของธุรกิจ	 ตั้งแต่ร้านค้าขนาด

เล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก	 เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

ที่แตกต่างกัน	ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบัญชีของตนเอง	เพื่อ

ขายสินค้าหรือเป็นช่องทางในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์	

(ณัฐมน	อมรพัชระ,	2555,	น.	2)	ยกตัวอย่างเช่น	Club21Thailand	แบรนด์น�าเข้า

สินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ	 มีจ�านวนผู้ติดตามถึง	 135,000	 คน	 แสดงให้เห็นว่า 

ร้านค้าออนไลน์ในอินสตาแกรมได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับจากกลุ่ม 

ผู้บริโภคยุคใหม่เป็นอย่างดี	

	 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการส�ารวจผู้ใช้งานที่ซื้อเสื้อผ้าผู ้หญิงจาก 

ร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram	ในหัวข้อ	“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram”	เพื่อศึกษาว่ามี

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิ

เคชัน	 Instagram	เพื่อน�าผลการวิจัยมาอธิบายถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าจาก

ร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 ในปัจจุบัน	 อันจะเป็นแนวทางที่เป็น
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ประโยชน์ต่อการท�าการตลาดในร้านค้าออนไลน์ให้ประสบความส�าเร็จ	 ทั้งยังเพื่อให้

ทราบถึงความเป็นไปในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ในร้านค้าอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

	 1.		เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคที่ซื้อเส้ือผ้าผู้หญิงจาก 

ร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram

	 2.		เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	Instagram	ในการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิง

จากร้านค้าใน	Instagram

	 3.		เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าผู ้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน 

แอปพลิเคชัน	Instagram

	 4.		เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิง 

จากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram

	 5.	 เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ

	 1.	 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร	 ในการวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษา 

บนพื้นฐานความคิดที่ว่า	ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน	ได้แก่	อายุ	อาชีพ	ระดับ

การศึกษา	 รายได้	 ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน 

แอปพลิเคชัน	Instagram	ที่แตกต่างกัน

	 2.	 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร	 ในการวิจัยครั้งน้ีน�ามา

ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมในการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิง

	 3.	 แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	ในการวจิยัครัง้น้ีน�ามาใช้เพือ่ศึกษา

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram

	 4.	 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	 ในการวิจัยครั้งนี้ 

น�ามาใช้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน ์
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ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	ได้แก่	ส่วนประสมการตลาดออนไลน์	 (Online	Mar-

keting	Mix)	ส่วนประสมทางการตลาด	(Marketing	Mix)	แบ่งออกเป็น	6	กลุ่ม	(6	Ps)	

ได้แก่	ผลิตภัณฑ์	(Product)	ราคา	(Price)	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)	การส่ง

เสรมิการตลาด	(Promotion)	การรกัษาความเป็นส่วนตวั	(Privacy)	และการให้บรกิาร

ส่วนบุคคล	(Personalization)

	 5.	 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์และอินสตาแกรม	ในการวิจัยครั้งนี้

น�ามาใช้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน ์

ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram	

	 6.	 แนวคิดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์	 ในการวิจัยครั้งน้ีน�ามาใช้

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน 

แอปพลิเคชัน	Instagram	ในส่วนของแรงจูงใจด้านความสะดวกสบาย	ความทันสมัย	

และความหลากหลายของสินค้าท่ีเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการซื้อสินค้าทาง

ออนไลน์ของผู้บริโภค

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ

ลักษณะทางประชากร

-	 อายุ	

-	 ระดับการศึกษา	

-	 อาชีพ	

-	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู ้หญิง 

จากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั	Instagram

-	ผลิตภัณฑ์	

-	ราคา	

-	สถานที่	

-	การส่งเสริมการตลาด	

-	การรักษาความเป็นส่วนตัว	

-	การให้บริการส่วนบุคคล
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วิธีกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจาก 

ร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั	Instagram”	เป็นการศกึษาตามระเบยีบวธิวีจิยัเชงิ

ปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 โดยการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research	

Method)	แบบเก็บข้อมูล	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว	(Cross-Sectional	

Study)	 โดยใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ที่ให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามด้วย

ตนเอง	(Self-Administration)	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยประชากร

ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ	 ประชากรเพศหญิงอายุ	 18	 ปีขึ้นไปที่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ 

ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram	จ�านวน	400	ตัวอย่าง

	 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 Random	

Sampling)	โดยใช้การจบัฉลากเขตตวัแทนในการเกบ็ข้อมลูจ�านวน	5	เขต	จากจ�านวน

เขตปกครองในกรุงเทพมหานครทั้งหมด	 50	 เขต	 ได้แก่	 เขตจตุจักร	 เขตบางกะปิ	 

เขตวัฒนา	 เขตปทุมวัน	 และเขตคลองเตย	 จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก�าหนด

จ�านวน	 (Quota	 Sampling)	 โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท�าการเก็บตัวอย่างจาก 

เขตพื้นที่ที่ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลาก	ทั้งหมด	5	เขต	เขตละ	80	คน	

รวมกลุ ่มตัวอย่างทั้งหมดในการเก็บข้อมูล	 400	 คน	 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

โดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น	(Non	Probability	Sampling)	

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

	 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง	“ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซ้ือเสือ้ผ้าผู้หญงิจาก

ร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั	Instagram”	สามารถอภปิรายผลการศกึษาได้ดงันี้

	 ลักษณะทางประชากรของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เสือ้ผ้าผูห้ญงิจากร้านค้าออนไลน์

ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ซื้อเส้ือผ้าผู้หญิงจากร้านค้า

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 เป็นเพศหญิงที่มีอายุ	 18-25	ปี	 มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	มีอาชีพเป็นนักเรียน	นักศึกษามากที่สุด	และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

10,000-20,000	 บาท	 สอดคล้องกับการวิจัยของ	 Hitwise	 (2012)	 ที่พบว่า	 ผู้ใช้ 

อินสตาแกรมมากกว่า	50%	มีอายุต�่ากว่า	35	ปี	 โดยอยู่ในช่วงอายุ	18-34	ปี	ท�าให้ 
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อินสตาแกรมกลายเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการตลาดของธุรกิจ	 ตั้งแต่ร้านค้าขนาด

เล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่	 นอกจากน้ีผู้หญิงท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียน	

นกัศกึษา	มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีและรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	10,000-20,000	บาท	

จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร	 ยุบล	 เบ็ญจรงค์กิจ	 (2534)	 ได้อธิบายว่า	

ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต�่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่	

	 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	Instagram	ในการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้า

ใน	Instagram	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการเปิดรบัไม่เกนิ	1	ชัว่โมง	สอดคล้อง

กบัทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับข่าวสารทีเ่คลปเปอร์	(Klapper,	1996,	อ้างถงึใน	ธนพงษ์	

เจริญบุณณะ,	2543,	น.	16)	ได้กล่าวถึงการเปิดรับ	(Selective	Exposure)	ในชีวิต

ประจ�าวันของแต่ละบุคคลท่ีมีโอกาสจะได้รับสารจากส่ือหรือผู้ส่งสารจ�านวนต่างๆ	

มากมาย	 แต่บุคคลน้ันมีเวลาและความสามารถจ�ากัดในการรับสาร	 ดังนั้นบุคคลจะ

เลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งต่างๆ	 ตามความสนใจและความต้องการน�ามา

ใช้เพื่อสนองความต้องการของตน	และการเลือกให้ความสนใจ	(Selective	Percep-

tion)	เฉพาะสือ่และข่าวสารทีส่อดคล้องกบัทศันคต	ิความคดิ	และความเชือ่ของตนเอง	

โดยนักเรียน	 นักศึกษาเพศหญิงที่เปิดรับสื่อ	 Instagram	 ในการซ้ือเส้ือผ้าผู้หญิง 

ส่วนใหญ่จะเปิดรับท่ีบ้าน	 ในช่วงเวลา	 18.01-00.00	 น.	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาว่างหลัง 

เลิกเรยีนทีถื่อเป็นช่วงเวลาพกัผ่อนและมเีวลาในการท�าสิง่ต่างๆ	ตามความต้องการของ

วัยรุ่น	สอดคล้องกับกาญจนา	แก้วเทพ	(2542)	ที่อธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

เปิดรบัสือ่ของผูร้บัสารในมมุมองทีต่่างออกไปในด้านอปุสงค์ของผูร้บัสาร	(Demand)	

คอื	สือ่ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูร้บัสารได้ดแีละการเปิดรบัสือ่ของบคุคล

มักจะอยู่ในช่วงเวลาว่าง	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเปมิกา	ปัญจางคกุล	 (2556)	 

ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรม 

แอปพลเิคชันเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	Instagram	ของกลุ่มผู้ใช้ในเขตกรงุเทพมหานคร”	

ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท่ียอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม

ออนไลน์	Instagram	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีสถานที่ใช้งานคือที่บ้านมากที่สุด	

 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	

Instagram	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครั้งไม่เกิน	1,000	

บาท	สอดคล้องกบัรายงานสรปุผลส�ารวจพฤตกิรรมของผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย

ประจ�าปี	 2014	 ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	
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หรือ	สพธอ.	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (MICT)	พบว่า	คนไทย

กล้าซื้อของออนไลน์ในช่วงราคา	 500-1500	 บาทต่อครั้ง	 โดยมีพฤติกรรมการซื้อ 

น้อยกว่าเดือนละ	1	ครั้ง	และแต่ละเดือนมีการซื้อจ�านวน	1-3	ชิ้น	 เพราะวัยรุ่นเพศ

หญิงซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ในแต่ละเดือนไม่สูงมากนัก	 สอดคล้องกับ

แนวคิดลักษณะประชากร	ซึ่งยุบล	เบ็ญจรงค์กิจ	(2534)	อธิบายว่า	รายได้จะเป็นตัวชี้

วัดการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า	 และวัยรุ่นเป็นวัยที่เบ่ือง่ายและ

ต้องการความหลากหลายจึงมีการซื้อในหลากหลายช่องทาง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่	 Kotler	 และ	Armstrong	 (2554)	 กล่าวถึงพฤติกรรม

การซื้อโดยแสวงหาความหลากหลาย	 (Variety	 Seeking	 Buying	 Behavior)	 

ว่าผู้บริโภคอาจเลือกซื้อซ�้าหรือซื้อตราอื่นๆ	ที่แตกต่างกันเมื่อเริ่มรู้สึกเบื่อ	

	 นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการหาข้อมูลก่อนซื้อจาก	 Facebook	

Fanpage	 และมีระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าไม่เกิน	 1	 ช่ัวโมง	 สอดคล้องกับ

แนวคิด	Zero	Moment	of	Truth	 (ZMOT)	คือ	นักการตลาดจะใช้เครื่องมือต่างๆ	

เช่น	Search	Engine	Optimization	 (SEO),	Blog	รีวิวต่างๆ	หรือ	การพัฒนาให้มี	

Website,	Facebook	Fanpage	และ	Application	อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด	

เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าสู่ขั้นตอนในการซื้อต่อไปให้ได้	 (“ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ

สินค้า	 และความส�าคัญของ	 Zero	Moment	 of	 Truth	 (ZMOT)”,	 2556)	 และ

สอดคล้องกับโคทาโร่	ซูกิยามะ,	ทิม	อันเดร	และทีมงาน	Cross	Switch	ของเดนท์สุ	

(2555)	 ที่กล่าวถึงกระบวนการท�างานของโมเดล	 AISAS	 ได้แก่	 ความเอาใจใส่	 

(Attention)	ความสนใจ	(Interest)	การค้นหา	(Search)	การลงมือท�า	(Action)	และ

การแบ่งปัน	 (Share)	 ไว้ว่า	 เมื่อผู้บริโภคที่สังเกตเห็นผลิตภัณฑ์	บริการ	หรือโฆษณา	

(Attention)	 และเกิดความสนใจท่ีจะรวบรวมข้อมูล	 (Search)	 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

นั้นๆ	 ผู้บริโภคหาข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของบุคคลอื่นทางอินเทอร์เน็ต	 เว็บไซต์

เปรียบเทยีบผลติภณัฑ์	และหน้าเวบ็ขององค์กรทีเ่ป็นทางการ	หรอืด้วยการสนทนากบั

สมาชิกในครอบครัว	 หรือเพื่อนฝูงที่ได้เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมาก่อน	

จากนัน้ผูบ้ริโภคกจ็ะแสดงความเหน็ของตนเอง	โดยใช้ข้อมลูทีไ่ด้จากการรวบรวมและ

จากผูป้ระกอบการพจิารณาร่วมกบัค�าวจิารณ์และความคิดเหน็ของบคุคลทีเ่คยซ้ือและ

ใช้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารนัน้มาแล้ว	ข้ันตอนต่อไปผูบ้รโิภคกจ็ะได้ท�าการตัดสนิใจในการ

ซื้อผลิตภัณฑ์	 (Action)	 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเพศหญิงส่วนใหญ่ในการศึกษาคร้ังนี	้ 
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จะมกีารหาข้อมลูก่อนซือ้	เพือ่น�าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้อย่างม่ันใจ	เช่นเดยีวกบัร้านเสือ้ผ้า

ผู้หญิงออนไลน์ใน	Instagram	ที่มีการโฆษณาแฝง	โดยให้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง

ถ่ายภาพตนเองกับสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆ	แล้วโพสต์ลงอินสตาแกรมเพื่อเป็นกลยุทธ์

ส�าคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจจากคนที่ติดตาม	 ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่ดี	 น�าไปสู่การ

ตัดสินใจซื้อท่ีใช้เวลาไม่นาน	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	Ohanian	 (1990)	 พบว่า	 

การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นตัวแทนสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าไปยัง 

ผู้บริโภคจะส่งผลในทิศทางบวกต่อผู้รับสาร	 และยังสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม

ของผูบ้รโิภคจนน�าไปสูค่วามตัง้ใจซือ้สนิค้า	โดยเฉพาะอย่างยิง่หากบคุคลนัน้มชีือ่เสียง

ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องนั้นๆ	ที่สอดคล้องกับสินค้า	จะยิ่งท�าให้ระดับความ

น่าเช่ือถือเพิ่มสูงขึ้น	 และสามารถโน้มน้าวผู้บริโภคให้เช่ือตามได้ง่ายข้ึนโดยบุคคลที่มี

อิทธิพลมากที่สุดต่อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นวัยรุ่นเพศหญิงในการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram	คือ	ตนเอง	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของเปมิกา	 ปัญจางคกุล	 (2556)	 ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง	 “ความคิดเห็น 

เกี่ยวกับคุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์	

Instagram	ของกลุ่มผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร”	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์	 Instagram	 ซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นเพศหญิงนั้น	ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจใช้งานคือ	ตัวเอง

	 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้า

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram	มากที่สุดคือ	ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย	

(Place)	 และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว	 (Privacy)	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 

ส่วนประสมการตลาดออนไลน์	(Online	Marketing	Mix)	ในประเด็นช่องทางการจัด

จ�าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ท่ีต้องมีความสะดวกรวดเร็ว	 จัดส่งสินค้าได้ตามก�าหนด

เวลา	 และประเด็นการรักษาความเป็นส่วนตัวที่เป็นนโยบายที่ผู้ประกอบการก�าหนด

เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	 สร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า	 ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของร้านค้าออนไลน์ท่ีต่างจากหน้าร้านทั่วไปคือ	 สามารถซื้อได้ทันท	ี 

ไม่จ�าเป็นต้องเสยีเวลาเดนิทาง	ได้รบัสนิค้าอย่างรวดเร็ว	และมัน่ใจได้ว่าร้านค้าออนไลน์

มีการรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างดี	

	 โดยปัจจยัด้านช่องทางจดัจ�าหน่าย	(Place)	ทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้า

ผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 มากเป็นอันดับแรกคือ	
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สามารถเลือกดูเสื้อผ้าผู้หญิงได้ตลอดเวลา	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Rohm	 and	

Swaminathan	(2004)	ทีไ่ด้สรปุว่า	แรงจงูใจในด้านความสะดวกสบาย	ความทนัสมยั	

และความหลากหลายของสนิค้าเป็นปัจจยัทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการซือ้สนิค้าทางออนไลน์

ของผู้บริโภค	 ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า 

ผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 มากเป็นอันดับแรก	 คือ	 

การบอกรายละเอียดเสื้อผ้าผู้หญิงครบถ้วน	 เช่น	 สี	 ขนาด	 ประเภทของผ้า	 เป็นต้น	

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์	 (Online	 Shopping)	 

ในประเดน็เรือ่งความโดดเด่นของการซ้ือสนิค้าผ่านออนไลน์	หนึง่ในนัน้คอื	มกีารบอก

รายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน	 ง่ายต่อการใช้งาน	 และสะดวกรวดเร็วในการเลือกซื้อ	

และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า 

ผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 มากเป็นอันดับแรกคือ	 

การโฆษณา	 (Advertising)	 เช่น	 ให้ดารานางแบบใส่ชุด,	 ให้ดาราลงรูปสินค้าผ่าน	

Application	 Instagram	 ฯลฯ	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Ohanian	 (1990)	 

ทีพ่บว่า	การใช้บคุคลทีม่ชีือ่เสยีงและได้รบัการยอมรบัเป็นตวัแทนสือ่สารเกีย่วกบัสนิค้า

ไปยังผู้บริโภคจะส่งผลในทิศทางบวกต่อผู้รับสาร	 และสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติ

เดิมของผู้บริโภคจนน�าไปสู่ความตั้งใจซื้อสินค้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลนั้นมีชื่อ

เสียงด้านความเช่ียวชาญเฉพาะในเรื่องน้ันๆ	 ท่ีสอดคล้องกับสินค้า	 จะยิ่งท�าให้ระดับ

ความน่าเชื่อถือเพิ่มสูงขึ้น	และสามารถโน้มน้าวผู้บริโภคให้เชื่อตามได้ง่ายขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 1.		จากผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อ	Instagram	ในการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงในช่วงเวลา	18.01-00.00	น.	มากที่สุด	ดังนั้น

เวลาในการลงภาพสินค้าเพื่อจัดจ�าหน่ายจึงควรอยู่ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้มีผู้เห็น

สินค้ามากที่สุด

	 2.		จากผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทเสื้อ 

มากที่สุด	 ดังน้ันเจ้าของร้านเสื้อผ้าผู้หญิงในแอปพลิเคชัน	 Instagram	 ควรพิจารณา

การผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทเสื้อมากกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ	 เพื่อสามารถ

เพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น
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	 3.		จากผลการศกึษาพบว่า	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าผูห้ญงิจาก
ร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 มากที่สุดคือ	 ปัจจัยด้านช่องทาง 
จัดจ�าหน่าย	 โดยอันดับแรกคือสามารถเลือกดูเสื้อผ้าได้ตลอดเวลา	 ดังนั้นเจ้าของ 
ร้านเสื้อผ้าผู้หญิงในแอปพลิเคชัน	 Instagram	จึงควรพิจารณาให้ความส�าคัญกับการ
ลงภาพสินค้าเป็นประจ�าและภาพต้องสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้
	 4.	 จากผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยด้านการรกัษาความเป็นส่วนตวัทีม่ผีลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 เป็น
อันดับแรกคือ	 ช่องทางการช�าระเงินมีความปลอดภัย	 เช่น	 มีการระบุชื่อบัญชี	 เลขที่
บัญชี	และสาขาธนาคารอย่างชัดเจน	ดังนั้นเจ้าของร้านเสื้อผ้าผู้หญิงในแอปพลิเคชัน	
Instagram	จึงควรแสดงหลักฐานทางบัญชี	ทั้งชื่อ	นามสกุล	และรายละเอียดที่สร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าในการโอนเงินค่าสินค้า
	 5.	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 เป็นอันดับแรก	 คือ	
การบอกรายละเอียดเสื้อผ้าผู้หญิงครบถ้วน	 เช่น	 สี	 ขนาด	 ประเภทของผ้า	 เป็นต้น	 
รองลงมาคือ	คุณภาพมีความเหมาะสมกับราคาสินค้า	และความหลากหลายของแบบ
เสื้อผ้าให้เลือกซื้อ	ดังนั้นเจ้าของร้านเสื้อผ้าผู้หญิงในแอปพลิเคชัน	Instagram	จึงควร
พิจารณาให้ความส�าคัญกับการบอกรายละเอียด	 รักษาคุณภาพ	 และพัฒนาสินค้า 
ให้มีความน่าสนใจอยู่เสมอ
	 6.	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 เป็น
อันดับแรกคือ	การอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า	เช่น	การส่งของถึงหน้าบ้าน	ฯลฯ	
ดงันัน้เจ้าของร้านเสือ้ผ้าผูห้ญงิในแอปพลเิคชนั	Instagram	นอกจากการส่งสนิค้าทาง
ไปรษณีย์	 อาจจะพิจารณาให้มีบริการคนส่งของเพิ่มเติม	 เพื่อเป็นทางเลือกในการจัด
ส่งสินค้าให้กับลูกค้า
	 7.	 จากผลการศกึษาพบว่า	ปัจจยัด้านราคาทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้า
ผูห้ญงิจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั	Instagram	มากเป็นอนัดบัแรก	คอื	เส้ือผ้า
ผูห้ญงิมหีลายราคาให้เลอืกซือ้และสามารถเปรยีบเทยีบราคากบัร้านอืน่ได้ง่าย	รองลง
มาคือ	วธิกีารช�าระเงนิสะดวกสบาย	และเสือ้ผ้าผูห้ญงิทีจ่�าหน่ายใน	Instagram	มรีาคา
เหมาะสมกับสินค้า	 ดังน้ันเจ้าของร้านเสื้อผ้าผู้หญิงในแอปพลิเคชัน	 Instagram	 
ควรก�าหนดราคาและแจ้งรายละเอียดช่องทางการช�าระเงินให้ชัดเจน
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	 8.	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	Instagram	มากที่สุด

คือ	 การโฆษณา	 (Advertising)	 เช่น	 ให้ดารานางแบบใส่ชุด,	 ให้ดาราลงรูปสินค้า 

ผ่าน	Application	Instagram	ฯลฯ	ดังนั้นเจ้าของร้านเสื้อผ้าผู้หญิงในแอปพลิเคชัน	

Instagram	จงึควรพจิารณาดารานกัแสดงทีม่ชีือ่เสยีงในการเข้ามาเป็นผูน้�าเสนอสนิค้า

ของทางร้าน

	 9.	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 ในอาย	ุ

18-25	ปี	 มากกว่า	 26-35	ปี	 ดังนั้นเจ้าของร้านค้าออนไลน์จึงควรมีการส่งเสริมการ

ตลาดให้เหมาะสมกบัผูท้ีม่อีายมุากกว่า	26-35	ปี	เพ่ือขยายฐานลกูค้าให้เพิม่ขึน้	ทัง้ใน

ด้านโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 การส่งเสริมการขาย	 การตลาดทางตรง	 การขายโดย

พนักงานขาย	การเป็นผู้สนับสนุน	และการจัดกิจกรรมพิเศษเชิงการตลาด

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป

	 1.	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าผู้หญิง 

จากร้านค้าออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั	Instagram”	ในครัง้น้ีเป็นการเกบ็ข้อมลูด้วยวธิี

วิจัยเชิงปริมาณ	 ในรูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ	 โดยใช้แบบสอบถาม	 ในการศึกษา 

คร้ังต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก	 ควรใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 เช่น	 การท�า	 Focus	 

Group	 กับกลุ่มตัวอย่างท่ีซ้ือเสื้อผ้าผู้หญิงผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 เพ่ือจะได้

ทราบถึงข้อมลูเชิงลกึมากขึน้ในด้านมมุมองของกลุม่ตวัอย่าง	รวมทัง้การท�า	In-depth	

Interview	 กับเจ้าของร้านเสื้อผ้าผู้หญิง	 เพื่อน�าข้อมูลทั้งสองฝ่ายมาศึกษาวิจัยและ 

น�าไปพัฒนาและต่อยอดสินค้าให้ประสบความส�าเร็จต่อไป

	 2.	 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน

แอปพลเิคชนั	Instagram	เพยีงอย่างเดยีว	โดยไม่ครอบคลมุถงึการซือ้เสือ้ผ้าผูช้าย	ดงั

นัน้ควรท�าการศกึษาทัง้เสือ้ผ้าผูห้ญงิและเสือ้ผ้าผูช้าย	เพือ่จะได้ทราบถงึปัจจยัทีส่่งผล

ต่อการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	 Instagram	 รวมถึงเพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไป

ปรับปรุงและวางแผนร้านค้าออนไลน์ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
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 การศกึษาเรือ่ง “การเปิดรบัข่าวสารและทศันคตต่ิอการซือ้ประกนัชวีติของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร” เป็นการศกึษาในรูปแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quan-

titative Research) ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูโดยการส�ารวจ (Survey Research) เป็นการ

วัดผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล และให้ผู้ตอบ

กรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) โดยเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากกลุม่ตวัอย่างทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครและมปีระสบการณ์การซือ้ประกนั

ชีวิตในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา จ�านวน 300 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ได้แก่ ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 

 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมการซือ้ ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติ 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติต่อการซื้อประกันชีวิต 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิต

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่

ในช่วง 25-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน รายได้ในช่วง 15,000–44,999 บาท โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อ

กรมธรรม์ประกันชีวิตยี่ห้อเอไอเอประกันชีวิต โดยส่วนใหญ่ซื้อรูปแบบประกันชีวิต 

และเหตุผลในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตคือต้องการได้รับความคุ้มครองค่ารักษา

พยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการประกัน

ชีวิตจากสื่อโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสื่อบุคคล โดยมีความถี่ในการ

เปิดรบัข่าวสารจากทกุสือ่ส่วนใหญ่จ�านวน 1-3 ครัง้/เดอืน และมคีวามถีใ่นการเปิดรบั

ข่าวสารจากสื่อที่เปิดรับบ่อยที่สุด (ส่ือโทรทัศน์) จ�านวน 1-3 ครั้ง/เดือน ประเด็น

ข่าวสารที่เปิดรับส่วนใหญ่ คือเรื่องรายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์ของ

บทคัดย่อ
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กรมธรรม์แต่ละประเภท และมีเหตุผลในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการประกันชีวิต

ส่วนใหญ่เพือ่ต้องการทราบรายละเอยีดความคุม้ครองและผลประโยชน์ของกรมธรรม์

แต่ละประเภท ปัจจัยการตลาดท่ีมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตมากที่สุดคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รองลงมาคือปัจจัยด้านพนักงานที่

ให้บริการ (People) และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ตามล�าดับ โดย

กลุม่ตวัอย่างมีทศันคตโิดยรวมต่อการซ้ือประกนัชวีติอยูใ่นเชงิบวก โดยกลุม่ตวัอย่างมี

ทัศนคติต่อการซื้อประกันชีวิตด้านพนักงานที่ให้บริการ (People) ดีที่สุด ซึ่งจัดอยู่ใน

ทัศนคติเชิงบวก ในขณะที่ทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) น้อยที่สุด  

ซึง่จดัอยูใ่นทศันคตเิชิงบวก และมแีนวโน้มพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัตัง้ใจมาก การทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย พบว่า การเปิดรับข่าวสาร (ครั้ง/เดือน) จากสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด

(สือ่โทรทศัน์) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตโิดยรวมต่อการซือ้ประกนัชวีติของผู้บรโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร และทศันคตโิดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการ

ซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ค�ำส�ำคัญ: ประกันชีวิต การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการประกันชีวิต ทัศนคติ  

แนวโน้มพฤติกรรม และปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ปัจจบุนัการแข่งขนัทางธรุกิจของบรษิทัประกนัชวีติในประเทศไทยน่าจบัตา

มองอย่างใกล้ชิด ที่ต้องจับตาก็เพราะว่านับวัน “ประกันชีวิต” จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว

เข้ามาทุกทีและในปัจจุบันมีผู ้ถือกรมธรรม์เพียง 12% ของประชากรทั้งหมด 

ในประเทศไทย ซึง่หมายความว่าธรุกจิประกนัชีวติยงัมโีอกาสทีจ่ะเติบโตและขยายตวั

ได้อีกมาก ในปี 2558 คาดว่าธุรกิจประกันชีวิตจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

เพราะประชาชนเร่ิมมีการต่ืนตัวเร่ืองประกันชีวิตและสุขภาพ โดยธุรกิจการประกัน

ชีวิตมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร Internet แผ่นพับ โปสเตอร์ รวมถึงสื่อบุคคล ฯลฯ ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้ที่

สนใจทีต้่องการหาข้อมลูประกนัชวีติ หรอืผูท้ีอ่ยากซ้ือประกันชวีติ สามารถค้นหาข้อมลู

ข่าวสารได้จากสือ่ต่างๆ การสือ่สารการตลาดผ่านเครือ่งมอืต่างๆ จงึเป็นกลยทุธ์ทีส่�าคญั

อย่างหนึง่ทีน่�ามาใช้เพือ่สร้างยอดขายให้ได้ตามทีว่างแผนไว้ เพือ่เพิม่ส่วนแบ่งการตลาด

เพิม่ขึน้ ด้วยเหตนุีเ้องจงึส่งผลให้มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมีการศกึษาถงึทศันคต ิการเปิด

รับข่าวสาร แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ว่ามีปัจจัยใดที่มีผลท�าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน

ชีวิต เพื่อน�าผลการศึกษาท่ีได้ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดแผนกลยุทธ์และวิธีการ

ต่างๆ เพื่อพัฒนาบริษัทประกันชีวิตให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปถึงและเข้าถึง

ยังผู้รับสารซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ทัศนคติและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการประกันชีวิต และน�ามาสู่เบี้ยประกันภัยที่เกิด

ขึ้นจากการขายประกันชีวิต และส่งผลให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้นต่อไป 

ตามล�าดับ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาการเปิดรบัข่าวสาร ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ พฤตกิรรม

การซ้ือ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร
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 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติต่อการ

ซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ

ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีกำรศึกษำ

 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติต่อการซื้อประกันชีวิต 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ด�าเนนิการเก็บข้อมลูโดยการส�ารวจ (Survey Research) 

เป็นการวัดผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู และให้ผู้ตอบ

กรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) โดยเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากกลุม่ตวัอย่างทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครและมปีระสบการณ์การซือ้ประกนั

ชีวิตในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา จ�านวน 300 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ได้แก่ ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient)

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล

 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3 เป็นเพศหญิง จ�านวน 193 คน ส่วนอายุ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 36.3 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี จ�านวน 109 คน ด้าน

สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.3 มีสถานภาพโสด จ�านวน 193 คน ใน

ขณะทีก่ารศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 จบการศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี จ�านวน 200 คน ส่วนอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน จ�านวน 190 คน ในขณะที่รายได้/เดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.7 มีรายได้ 15,000–44,999 บาท จ�านวน 197 คน 
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 ด้านพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

มพีฤตกิรรมการซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติยีห้่อเอไอเอประกนัชวีติมากท่ีสุดร้อยละ 36.8 

รองลงมาคอืประกนัชวีติยีห้่ออืน่ๆ ร้อยละ 23.9 รองลงมาคอืยีห้่อเมอืงไทยประกนัชวีติ

ร้อยละ 15.4 รองลงมาคอืยีห้่อไทยประกนัชวีติร้อยละ 14.6 รองลงมาคอืยีห้่อกรงุเทพ

ประกนัชวีติร้อยละ 7.4 และอนัดบัสดุท้ายคอืยีห้่อไทยพาณชิย์ประกนัชีวติร้อยละ 1.9 

ส�าหรับพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต จ�าแนกตามรูปแบบประกันชีวิตพบว่า 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้รปูแบบประกนัชีวติมากท่ีสดุร้อยละ 32.9 รองลงมาคอืประกนั

อบุตัเิหตรุ้อยละ 24.4 รองลงมาคอืประกนัสะสมทรพัย์ร้อยละ 22.4 และอนัดบัสดุท้าย

คอืประกนัสขุภาพร้อยละ 20.3 ส�าหรับพฤตกิรรมการซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติ จ�าแนก

ตามเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ 

ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุร้อยละ 33.6 

รองลงมาคอืเพือ่สร้างความมัน่คงด้านการเงนิให้แก่ตนเองและครอบครวัร้อยละ 24.5 

รองลงมาคือเพื่อน�าไปลดหย่อนภาษีร้อยละ 24.4 รองลงมาคือเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

เมื่อเกษียณอายุร้อยละ 10.6 รองลงมาคือเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานร้อยละ 6.5 และ

เหตุผลอื่นๆ น้อยที่สุดร้อยละ 6.5

 ด้านการเปิดรับข่าวสารพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับการประกันชีวิตจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดร้อยละ 32.4 รองลงมาคือสื่อบุคคล

ร้อยละ 27.8 รองลงมาคือสื่อออนไลน์ร้อยละ 20.1 รองลงมาคือส่ือสิ่งพิมพ์ร้อยละ 

16.2 และอนัดบัสดุท้ายคอืสือ่วทิยรุ้อยละ 3.5 ถ้าหากจ�าแนกตามสือ่ทีเ่ปิดรับข่าวสาร

บ่อยที่สุดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการประกันชีวิตจากส่ือท่ี

มากทีส่ดุคอืสือ่โทรทศัน์ร้อยละ 47.7 รองลงมาคอืสือ่บคุคลร้อยละ 27.3 รองลงมาคอื

สื่อออนไลน์ร้อยละ 17.7 รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 6.3 และอันดับสุดท้ายคือสื่อ

วิทยุร้อยละ 1.0 ส�าหรับประเด็นความถี่ (ครั้ง/เดือน)การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการ

ประกันชีวิตพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) 

เกี่ยวกับการประกันชีวิตมากที่สุด คือ จ�านวน 1-3 ครั้ง/เดือนร้อยละ 45.7 รองลงมา

คือจ�านวน 4-6 ครั้ง/เดือนร้อยละ 23.7 รองลงมาคือจ�านวน 10-12 ครั้ง/เดือนร้อยละ 

9.7 รองลงมาคือมากกว่า 21 ครั้ง/เดือนร้อยละ 6.3 รองลงมาคือจ�านวน 7-9 ครั้ง/

เดือนและ 13-15 ครั้ง/เดือนร้อยละ 4.3 รองลงมาคือจ�านวน 19-20 ครั้ง/เดือน 

ร้อยละ 3.7 และอนัดบัสดุท้ายจ�านวน 16-18 คร้ัง/เดอืนน้อยทีส่ดุ ร้อยละ 2.3 ถ้าหาก
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จ�าแนกตามประเดน็ข่าวสารทีเ่ปิดรบั พบว่า กลุม่ตวัอย่างมปีระเดน็การเปิดรบัข่าวสาร

เกี่ยวกับการประกันชีวิตมากท่ีสุดคือ รายละเอียดความคุ้มครองและผลประโยชน์ 

ของกรมธรรม์แต่ละประเภทร้อยละ 39.1 รองลงมาคอืข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทีท่่าน

สนใจหรือต้องการซื้อร้อยละ 27.4 รองลงมาคือข้อมูลสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับ 

เช่น โปรโมชั่นส่วนลด ของสมนาคุณร้อยละ 17.8 รองลงมาคือข้อมูลเกี่ยวกับ 

บริษัทประกันชีวิตท่ีท่านสนใจร้อยละ 15.3 และอันดับสุดท้ายข้อมูลอื่นๆ น้อยที่สุด 

ร้อยละ 0.4

 ด้านปัจจยัการตลาดทีม่คีวามส�าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติ

พบว่า โดยภาพรวมปัจจยัการตลาดทีม่คีวามส�าคญัต่อการตัดสนิใจซือ้กรมธรรม์ประกนั

ชีวิตมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ปัจจัยการตลาดที่มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจ 

ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมา

คือด้านพนักงานที่ให้บริการ (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ด้าน

ราคา (Price) ด้านด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านการ 

ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) และด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย (Place) ตามล�าดบั

 ด้านทัศนคติต่อการซื้อประกันชีวิต พบว่า โดยภาพรวมทัศนคติต่อการ 

ซื้อประกันชีวิตมีทัศนคติเชิงบวก โดยทัศนคติต่อการซื้อประกันชีวิตด้านพนักงาน 

ที่ให้บริการ (People) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการให้บริการ 

(Process) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านราคา (Price) และด้าน 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ตามล�าดับ

 ด้านแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติ พบว่า โดยภาพรวมกลุม่ตวัอย่าง

มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติในระดบัความตัง้ใจมาก โดยแนวโน้มพฤตกิรรม

การซื้อประกันชีวิต ที่กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจมากที่สุด คือ ประเด็น “ท่านมีความ

ตั้งใจที่จะซื้อประกันชีวิตต่อไป” รองลงมาคือประเด็น “ท่านมีความตั้งใจที่จะแนะน�า

บุคคลอื่นให้ซื้อประกันชีวิต”

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสาร (ครั้ง/เดือน) จากสื่อที่มีผู้ตอบ

มากที่สุด (สื่อโทรทัศน์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมต่อการซื้อประกันชีวิตของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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 ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสาร (ครั้ง/เดือน) จากสื่อที่มีผู้ตอบมาก

ที่สุด (สื่อโทรทัศน์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมต่อการซื้อประกันชีวิตของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1-1.7 พบว่าการเปิดรับ

ข่าวสาร (ครั้ง/เดือน) จากสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด (สื่อโทรทัศน์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติทั้ง 7 ด้านต่อการซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านพนักงานที่ให้บริการ (People) ด้าน 

สิง่แวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านกระบวนการให้บรกิาร (Process) 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดองค์ประกอบด้านต่างๆ ในการเลือกรับข่าวสารของ

ผู้รับสารที่มีดังต่อไปนี้ (Wilbur Schramm, 1973, pp. 121-122, อ้างถึงในศรันยา 

จิตชัยโภคา, 2545, น. 33-34) และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมภิณี เกตุซื่อสัตย์  

(2545, น. บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมในการเลือกใช้แก๊สโซฮอลล์ของผู้ใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพ-

มหานคร” จากผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับแก๊สโซฮอลล์ของกลุ่ม

ตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการเลือกใช้แก๊สโซฮอลล์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

 ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตโิดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการ

ซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร และสมมตฐิานการวจิยัที ่2.1–2.7 

พบว่าทัศนคติทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ด้านพนักงานท่ีให้บริการ (People) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical  

Evidence) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดที่ได้กล่าวว่า ทัศนคติ คือ การผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความ

คดิเหน็ ความรูแ้ละความรูส้กึของบคุคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง คนใดคนหนึง่ สถานการณ์

ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือ

ปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด

พฤตกิรรมหนึง่ขึน้ (สร้อยตระกลู (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2541, น. 64) และสอดคล้อง
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กับแนวคิดทัศนคติท่ีได้กล่าวสรุปว่า ทัศนคติเป็นความรู้สึก ความคิด ความเชื่อของ

บคุคลในการประเมนิสิง่ต่างๆ และเป็นตวัก�าหนดแนวโน้มพฤติกรรมในลักษณะทีช่อบ

หรือไม่ชอบ (จุติภัค ภาระพงษ์, 2556, น. 35) และสอดคล้องกับงานวิจัยของจเรศักดิ์ 

ชูรักษ์ (2550) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ 

แนวโน้มพฤติกรรมการเลอืกใช้ยางรถยนต์ประหยดัน�า้มนัของผูใ้ช้รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล

ในเขตกรงุเทพมหานคร” จากผลการศกึษาพบว่าหากผูใ้ช้มทีศันคตทิีด่ต่ีอยางประหยดั

น�้ามันก็จะมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเลือกใช้ยางประหยัดน�้ามันมากขึ้นด้วย 

สรุปและข้อเสนอแนะ

จำกผลกำรศึกษำผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 ด้านการเปิดรับข่าวสาร พบว่า ความถี่ (จ�านวนครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับ

ข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมและทัศนคติท้ัง 7 ด้านที่มีต่อการซื้อ

ประกันชีวิต ซึ่งสื่อที่ผู้บริโภคเปิดรับมากที่สุดคือสื่อโทรทัศน์ รองลงมาคือส่ือบุคคล  

สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุ ตามล�าดับ จึงเสนอแนะให้บริษัทประกันชีวิตเน้น

การโฆษณาข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพราะสามารถเข้าถึงประชาชนได้ครั้งละ

จ�านวนมาก และเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อบุคคลให้มากขึ้นเนื่องจากประกัน

ชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างมากการใช้สื่อบุคคลจะสามารถให ้

รายละเอียดข้อมูลได้ดีกว่าสื่ออื่นๆ 

 ด้านปัจจยัการตลาดทีม่คีวามส�าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานท่ีให้บริการ 

และด้านกระบวนการให้บริการมากท่ีสุด ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตควรมุ่งพัฒนา 

ด้านผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการฝึกอบรมการให้

บริการแก่พนักงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้า เพราะสิง่เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยให้

เกิดการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

 ด้านทัศนคติ พบว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์มีเพียงข้อค�าถามเดียวคือ  

“ท่านรู้สึกว่าค�าอธิบายของเงื่อนไขความคุ้มครองประกันชีวิตไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย” 

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติน้อยที่สุดคือระดับนิ่งเฉย จึงเสนอแนะให้บริษัทประกันชีวิต  
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ควรมีการปรับปรุงการสื่อสารในเรื่องเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันชีวิตให้มี

ความชัดเจน เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงภาษาหรือรูปแบบการสื่อสารเป็นแบบ

ไม่เป็นทางการมากขึ้น เพื่อท�าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ วิจัยในเรื่องของการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ 

และแนวโน้มพฤติกรรม ซึ่งสามารถวิจัยเพิ่มเติมได้อีกหลายประเด็น เช่น ความรู้  

ความคาดหวัง ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการซื้อประกันชีวิต เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่ครบถ้วนมากขึ้น และหากมีการศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มกับผู้ที่ยังไม่เคย

มีประสบการณ์ซื้อประกันชีวิต เพื่อจะได้ทราบความต้องการและเหตุผลของผู้ที่ยัง 

ไม่เคยซือ้ประกนัชวีติ และสามารถศกึษาเพิม่กับกลุม่ผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั เพือ่จะได้

ทราบความคิดเหน็ต่างๆ ของผูบ้รโิภคในต่างจงัหวดั และการวิจยัในครัง้นีท้�าการศกึษา

ความคดิเหน็ของลกูค้าจากบรษิทัประกนัชีวติต่างๆ ซึง่ในความเป็นจรงิสามารถศึกษา

เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งจะท�าให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ

เพื่อให้ได้ผลการวิจัยเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview)  

ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น
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 กำรศึกษำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำภูมิหลังทำงประชำกร พฤติกรรม

กำรซือ้น�ำ้ดืม่บรรจขุวด และปัจจยัทำงกำรตลำดทีส่่งผลต่อกำรตดัสินใจซือ้น�ำ้ดืม่บรรจุ

ขวดของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม รวมถงึศกึษำถงึควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

กับปัจจัยทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือน�้ำดื่มบรรจุขวดของประชำชนใน

อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม เป็นกำรวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) 

โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) ชนิดที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเอง (Self-

administered questionnaire) เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก 

กลุ่มตัวอย่ำงคือประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 280 คน 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ภูมิหลังทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อำยุระหว่ำง 36-45 ปี มีสถำนภำพสมรสแต่งงำนแล้ว มีระดับกำรศึกษำ

อยู่ในระดับปริญญำตรี และมีรำยได้เฉลี่ยต่อ เดือนระหว่ำง 15,001-30,000 บำท 

กลุ่มตัวอย่ำงนิยมน�้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อคริสตัลมำกที่สุด มีควำมถ่ีในกำรซ้ือน�้ำดื่ม

บรรจุขวดอยู่ที่สัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง ประเภทบรรจุภัณฑ์ของน�้ำดื่มบรรจุขวดที่ซื้อเป็น

ประจ�ำคือขวดพลำสติกขนำด 500-600 มล. และซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดผ่ำนร้ำนเซเว่น 

อเีลฟเว่น ระดบักำรตดัสนิใจของกลุม่ตวัอย่ำงทีมี่ต่อปัจจยัทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ 

และด้ำนรำคำท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรซ้ือน�้ำดื่มบรรจุขวดโดยรวมอยู่ในระดับ

มำก ส�ำหรบัระดบักำรตดัสนิใจทีม่ปัีจจยัทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจดัหน่ำย และ

ด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำดท่ีส่งผลต่อกำรตดัสนิใจในกำรซือ้น�ำ้ดืม่บรรจุขวดโดยรวมอยู่

ในระดับปำนกลำง

 กำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอ

สำมพรำน จงัหวดันครปฐมด้ำนเพศทีแ่ตกต่ำงกนั มปัีจจยัทำงกำรตลำดด้ำนผลติภณัฑ์

ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน แต่มีปัจจัยทำงกำรตลำด

ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดไม่ต่ำงกัน 

ภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐมด้ำนอำยุ

ที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำร

บทคัดย่อ
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จัดจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวด

ไม่แตกต่ำงกัน ภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัด

นครปฐมด้ำนสถำนภำพกำรสมรสที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ 

ด้ำนรำคำที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือน�้ำดื่มบรรจุขวดไม่แตกต่ำงกัน แต่มีปัจจัยทำง 

กำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อแตกต่ำงกัน ภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน 

จังหวัดนครปฐมด้ำนระดับกำรศึกษำสูงสุดท่ีแตกต่ำงกัน มีปัจจัยทำงกำรตลำด 

ด้ำนผลติภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด 

ทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้น�ำ้ดืม่บรรจขุวดไม่แตกต่ำงกนั และภูมหิลงัทำงประชำกรของ

ประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐมด้ำนรำยได้เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่ำงกนั 

มีปัจจัยทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ที่มีผล

ต่อกำรตัดสินใจซ้ือน�้ำดื่มบรรจุขวดไม่แตกต่ำงกัน แต่มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนช่อง

ทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อแตกต่ำงกัน

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยทางการตลาด น�้าดื่มบรรจุขวด
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ควำมต้องกำรบริโภคน�้ำดื่มแบบบรรจุขวดในปัจจุบันมีมำกขึ้นอันเนื่องมำ

จำกสภำพสังคมและกำรด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี 

พ.ศ. 2556 ตลำดน�้ำดื่มเติบโตเฉลี่ยที่ประมำณ 20-30% ต่อปี และเป็นที่คำดกำรณ์

ว่ำในปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ตลำดจะเติบโตจำกปี พ.ศ. 2557 ถึง 21% (ที่มำ: 

http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N255601787) จำกกำร

ส�ำรวจตลำดน�้ำดื่มบรรจุขวดปี พ.ศ. 2556 ของสถำบันอำหำร น�้ำดื่มและน�้ำแร่บรรจุ

ขวด มมีลูค่ำตลำดสงูสดุในกลุม่เครือ่งดืม่บรรจขุวด โดยมมีลูค่ำอยูท่ี ่14,178 ล้ำนบำท 

จำกมลูค่ำรวมทัง้ตลำดอนัประกอบไปด้วยน�ำ้ดืม่และน�ำ้แร่บรรจขุวด เครือ่งดืม่ฟังก์ชัน่ 

และเครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรสผสมคำร์บอเนตบรรจุขวด ที่ 19,882 ล้ำนบำท (ที่มำ: 

รำยงำนตลำดอำหำรในประเทศไทย โดยศนูย์อจัฉริยะเพือ่อตุสำหกรรมอำหำร สถำบนั

อำหำร กระทรวงอุตสำหกรรม, พฤษภำคม 2557) ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ประกอบ

กำรน�ำ้ดืม่และน�ำ้แร่บรรจขุวดทัง้รำยใหญ่และรำยย่อย ถงึ 863 รำย (ทีม่ำ: กรมพฒันำ

ธรุกจิกำรค้ำ http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/menu/area.html, 2557) 

จำกสถำวะกำรแข่งขันท่ีสูงน้ีเอง แต่ละตรำสินค้ำต่ำงช่วงชิงควำมได้เปรียบทำงกำร

แข่งขัน ท�ำให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อยอย่ำง แบรนด์ท้องถิ่นที่มีควำมเสียเปรียบในด้ำน

งบประมำณและควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด จ�ำเป็นต้องหำกลยุทธ์กำร

สือ่สำรและกำรตลำดเพือ่ต่อสูก้บัแบรนด์ใหญ่ในกำรรกัษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของ

ตนเองไว้ ผู้ศึกษำจึงสนใจศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่ม

บรรจขุวดของประชำกร ทีอ่ำจมปัีจจยักำรตลำดหลำยๆ ด้ำนส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ 

โดยเลือกศึกษำบรรจุภัณฑ์ของน�้ำดื่มบรรจุขวดแบบขวดพลำสติก PET เนื่องจำกเป็น

บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคมำกที่สุด และศึกษำเจำะจงพื้นที่อ�ำเภอ

สำมพรำน จังหวัดนครปฐม เพื่อน�ำมำประกอบกำรวำงแผนกำรสื่อสำรกำรตลำดให้

กับแบรนด์น�้ำดื่มท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

 1.  เพื่อศึกษำภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน 

จังหวัดนครปฐมที่ดื่มน�้ำดื่มบรรจุขวด 

 2.  เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซ้ือน�้ำดื่มบรรจุขวดของประชำชนในอ�ำเภอ

สำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

 3.  เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือน�้ำดื่มบรรจุ

ขวดของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม และ 

 4.  เพือ่ศกึษำถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชน

ในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยด้ำนกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจ

ซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

สมมุติฐำนกำรศึกษำ

 1. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนเพศที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

น�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน

 2. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนเพศท่ีแตกต่ำงกนั มีปัจจยัด้ำนกำรตลำดด้ำนรำคำทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้น�ำ้ดืม่

บรรจุขวดแตกต่ำงกัน 

 3. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนเพศท่ีแตกต่ำงกัน มปัีจจยัด้ำนกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยทีม่ผีลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 

 4. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนเพศที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยที่มีผลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน

 5. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนอำยุที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

น�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 
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 6. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนอำยทุีแ่ตกต่ำงกนั มปัีจจยัด้ำนกำรตลำดด้ำนรำคำทีม่ผีลต่อกำรตดัสินใจซือ้น�ำ้ดืม่
บรรจุขวดแตกต่ำงกัน 
 7. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนอำยุที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่มีผลต่อ
กำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 
 8. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนอำยุที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยที่มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน
 9. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนสถำนภำพกำรสมรสทีแ่ตกต่ำงกนั มปัีจจยัด้ำนกำรตลำดด้ำนผลติภณัฑ์ทีม่ผีลต่อ
กำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 
 10. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนสถำนภำพกำรสมรสที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนรำคำที่มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 
 11. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนสถำนภำพกำรสมรสที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำร 
จัดจ�ำหน่ำยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 
 12. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนสถำนภำพกำรสมรสทีแ่ตกต่ำงกนั มปัีจจยัด้ำนกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสรมิกำรขำย
ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน
 13. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนระดับกำรศึกษำสูงสุดที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มีผล
ต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 
 14. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนระดับกำรศกึษำสงูสดุทีแ่ตกต่ำงกนั มีปัจจยัด้ำนกำรตลำดด้ำนรำคำทีม่ผีลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 
 15. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม
ด้ำนระดับกำรศึกษำสูงสุดที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำร 
จัดจ�ำหน่ำยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 
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 16. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนระดับกำรศึกษำสูงสุดที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำร

ตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน

 17. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ

กำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 

 18. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกตำ่งกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดดำ้นรำคำที่มีผลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 

 19. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัด

จ�ำหน่ำยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน 

 20. ภมูหิลงัทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม

ด้ำนรำยได้เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่ำงกนั มปัีจจยัด้ำนกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด

ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกัน

วิธีกำรศึกษำ

 กำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)  

เก็บข้อมูลโดยส�ำรวจ (Survey Research) และวัดผลในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง 

(Cross Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงเลือกศึกษำจำกประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัด

นครปฐม มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 184,867 คน จำกนั้นก�ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้

สูตรของท่ำโร่ ยำมำเน่ จึงได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ 280 คน โดยเป็น

คนที่ซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดแบบพลำสติก เมื่อได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงแล้วจึงน�ำมำใช้กำร

สุม่ตวัอย่ำงแบบธรรมดำ (Simple Random Sampling) และแบบช่วงช้ัน (Stratified 

Sampling) ตำมล�ำดับ จ�ำนวนระยะเวลำที่ใช้ในกำรส�ำรวจคือระหว่ำงเดือนเมษำยน

ถงึเดอืนมถินุำยน  พ.ศ. 2558 ส�ำหรบัเครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูได้ทดสอบ
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ควำมเทีย่งตรง (Validity) โดยได้รบัค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ทีป่รกึษำ 

โดยมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมและถูกต้องก่อนน�ำไปใช้ และทดสอบควำมเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถำม โดยไปทดสอบในเบือ้งต้น (Pre-test) กบักลุ่มตัวอย่ำง

จ�ำนวน 30 คน เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมและข้อบกพร่องต่ำงๆ ของแบบสอบถำม 

โดยใช้กำรทดสอบแบบของครอนบัค (Cronbach) เพื่อหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ  

( = Coefficient) มีกำรแปลควำมหมำยจำกแบบสอบถำมด้วยกำรก�ำหนด 

วิธีกำรคิดคะแนนทำงสถิติ โดยใช้ค่ำกลำงเลขคณิต หรือค่ำคะแนนเฉลี่ย (Mean)  

และแบ่งช่วงระดับควำมคิดเห็น ตำมช่วงช้ันคะแนน โดยคิดจำกควำมกว้ำงของ

อันตรภำคชั้น เพื่อจัดระดับค่ำเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้

 ค่ำเฉลี่ย 4.21-5.00 ก�ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มำกที่สุด

 ค่ำเฉลี่ย 3.41-4.20 ก�ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มำก

 ค่ำเฉลี่ย 2.61-3.40 ก�ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  ปำนกลำง

 ค่ำเฉลี่ย 1.81-2.60 ก�ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อย

 ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.80 ก�ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด

 ในส่วนของกำรวิเครำะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนำได้แก่ จ�ำนวน  

ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ในกำรอธบิำยภมูหิลงัทำงประชำกร พฤตกิรรมกำรซือ้ ปัจจยัทำงกำร

ตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือน�้ำดื่มบรรจุขวด และสถิติเชิงอนุมำนได้แก่ t-test  

และ F-test ในกำรทดสอบสมมติฐำน 

ผลกำรศึกษำและอภิปรำย

 ด้ำนภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัด

นครปฐม พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.4 มีอำยุระหว่ำง 36-45 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีสถำนภำพสมรสแต่งงำนแล้วคิดเป็นร้อยละ 53.2 โดยมีระดับ

กำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 47.5 และมีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหว่ำง 15,001-30,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 40.4
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 น�้ำทิพย์ 129 46.1

 คริสตัล 150 53.6

 สิงห์ 128 45.7

 ฟร้อนท์ 20 7.1

 ช้ำง 78 27.9

 สปริงเคิล 26 9.3

 พีที 57 20.4

 เนสเลท์เพียวไลฟ์ 90 32.1

 เนปจูน 17 6.1

 ทิพย์จินดำ 21 7.5

 อื่นๆ  2 0.7

	 ยี่ห้อน�้ำดื่มบรรุขวด	 จ�ำนวน	(คน)	 ร้อยละ

 ด้ำนพฤติกรรมกำรซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวด พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงซ้ือน�้ำดื่มบรรจุ

ขวดยี่ห้อคริสตัลมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.6 ตำมตำรำงแสดงจ�ำนวนและร้อยละ

ของยี่ห้อน�้ำดื่มบรรจุขวดที่ดื่ม
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 ทุกวัน 31 11.1

 วันเว้นวัน 36 12.9

 สัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง 122 43.6

 เดือนละ 2-3 ครั้ง 57 20.4

 เดือนละครั้ง 33 11.8

 อื่นๆ  1 0.4

 รวม 280 100.0

	 ควำมถี่ในกำรซื้อ	
จ�ำนวน	(คน)	 ร้อยละ

	 น�้ำดื่มบรรจุขวด

 มีควำมถี่ในกำรซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดอยู่ที่สัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

43.6 ตำมตำงรำงแสดงจ�ำนวนและร้อยละของควำมถี่ในกำรซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวด

ขวดพลำสติกขนำด 330-350 มล. 36 12.9

ขวดพลำสติกขนำด 500-600 มล. 137 48.9

ขวดพลำสติกขนำด 750 มล. 41 14.6

ขวดพลำสติกขนำด 1,500 มล. 66 23.6

รวม 280 100.0

 ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
จ�ำนวน	(คน)	 ร้อยละ

	 น�้ำดื่มบรรจุขวด

 ประเภทบรรจุภัณฑ์ของน�้ำดื่มบรรจุขวดที่ซ้ือเป็นประจ�ำคือขวดพลำสติก

ขนำด 500-600 มล. คิดเป็นร้อยละ 48.9 ตำมตำรำงแสดงจ�ำนวนและร้อยละ 

ของประเภทบรรจุภัณฑ์น�้ำดื่มบรรจุขวดแบบพลำสติกที่ซื้อเป็นประจ�ำ
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 ช่องทำงกำรซื้อ 
จ�ำนวน	(คน)	 ร้อยละ

	 น�้ำดื่มบรรจุขวด

 และมีช่องทำงกำรซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดคือร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น คิดเป็น 

ร้อยละ 72.9 ตำมตำรำงแสดงจ�ำนวนและร้อยละ ของช่องทำงกำรซ้ือน�้ำดื่ม 

บรรจุขวด

ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น 204 72.9

แฟมิลี่มำร์ท 51 18.2

เทสโก้โลตัส (โลตัสดีพำร์ทเม้นสโตร์/
 91 32.5

โลตัสเอ็กเพรส/ โลตัสตลำด)

ห้ำงบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (บิ๊กซีจัมโบ้/
 58 20.7

บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ำ/ บิ๊กซี/ บิ๊กซีมินิ)

ท็อปส์ซุปเปอร์มำร์เก็ต 23 8.2

ร้ำนค้ำปลีกแถวบ้ำนหรือที่ท�ำงำน/
 142 50.7

ร้ำนขำยของช�ำ

สั่งซื้อทำงโทรศัพท์ 32 11.4

ช่องทำงอื่นๆ  9 3.2
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 ซ่ึงผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อกำรตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้ำหมำยมำกที่สุด ในขณะที่ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำร

ตลำดนั้นเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดน้อยที่สุด ทั้งนี้

เนื่องจำกน�้ำดื่มเป็นสินค้ำที่มีควำมจ�ำเป็นและมีควำมส�ำคัญกับชีวิตมนุษย์หรืออำจ 

เรียกได้ว่ำเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรด�ำเนินชีวิต ซึ่งกำรซื้อจะเป็นไปเพื่อสนองต่อควำม

ต้องกำรในแง่ของควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีวิตและควำมจ�ำเป็นต่อร่ำงกำย จัดว่ำ 

เป็นสินค้ำที่จ�ำเป็นต้องซื้อ โดยหำกมีกำรส่งเสริมกำรตลำดหรือไม่มีก็จ�ำเป็นต้องซ้ือ  

จึงเป็นเหตุผลให้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือจะอยู่ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ซ่ึงก็

คอืตวัน�ำ้ดืม่นัน่เอง สอดคล้องกบั ศริวิรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2541) ทีก่ล่ำวถงึปัจจยั

ทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) หมำยถึง สิ่งที่เสนอขำยโดยธุรกิจเพื่อสนอง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขำยต้องมีอรรถประโยชน์  

(Utility) มีคุณค่ำ (Value)

ระดับกำรตัดสินใจด้ำนผลิตภัณฑ์ 4.1208 .56089 มำก

ระดับกำรตัดสินใจด้ำนรำคำ 3.9886 .58965 มำก

ระดับกำรตัดสินใจด้ำนช่องทำง

กำรจัดจ�ำหน่ำย 
3.3029 .80961 ปำนกลำง

ระดับกำรตัดสินใจด้ำน

กำรส่งเสริมกำรตลำด
 3.0193 .91365 ปำนกลำง

	 ปัจจัยด้ำนกำรตลำด	 ค่ำเฉลี่ย
	 ค่ำเบี่ยงเบน	

ควำมหมำย
	 	 	 มำตรฐำน

 ด้ำนปัจจัยทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำด่ืมบรรจุขวด พบว่ำ 

มีระดับกำรตัดสินใจในปัจจัยทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

ระดบักำรตดัสนิใจด้ำนรำคำมโีดยรวมอยูใ่นระดบักำรตดัสินใจมำก ระดบักำรตดัสินใจ

ต่อปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง และระดับ 

กำรตัดสินใจต่อปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดโดยรวมอยู่ในระดับกำรตัดสินใจ 

ปำนกลำง ตำมตำรำงปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวด
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	 กำรทดสอบสมมติฐำน	พบว่ำ	

 ภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

ด้ำนเพศที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

น�้ำดื่มบรรจุขวดแตกต่ำงกันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 โดยมีค่ำเฉลี่ย 0.10 ตำมตำรำงผล

กำรทดสอบจ�ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉลี่ยของปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ที่ส่ง

ผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวดจ�ำแนกตำมเพศ

ด้ำนผลิตภัณฑ์
 ชำย 111 4.0225 .55391

 2.397 .017
 หญิง 169 4.11854 .55766 

	 ปัจจัย	 เพศ	 จ�ำนวน	(n)	 Mean	 S.D.	 T	 Sig.

 ส่วนปัจจัยทำงกำรตลำดด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย และด้ำน

กำรส่งเสริมกำรตลำดนั้นไม่ต่ำงกัน ทั้งนี้เนื่องจำกด้วยลักษณะอุปนิสัยของเพศหญิงมี

ควำมใส่ใจในรำยละเอียด และมีควำมละเอียดรอบคอบในกำรเลือกซื้อสิ่งของหรือ

สินค้ำมำกกว่ำเพศชำย สอดคล้องกับ Phillip Kotler และ Gary Armstrong (2553, 

น. 136-137) ได้อธิบำยถึงตัวกระตุ้นด้ำนกำรตลำดก็คือ 4Ps ซึ่งหมำยถึงผลิตภัณฑ์ 

รำคำ ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย และกำรส่งเสรมิกำรขำย ประกอบกบัปัจจยัภำยนอกอืน่ๆ 

เช่น เศรษฐกจิ กำรเมอืง วฒันธรรม และเทคโนโลย ีจะไปกระตุน้กล่องด�ำของผูบ้รโิภค 

ซึ่งกล่องด�ำในที่นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของ 

ผู้บริโภค และส่วนท่ีสองคือกระบวนกำรตัดสินใจของผู้บริโภค จำกนั้นจึงเกิดกำร 

ตอบสนองต่อตัวกระตุ้นออกมำเป็นกำรซื้อในที่สุด

 ภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

ด้ำนอำยทุีแ่ตกต่ำงกนั มปัีจจยัทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำร

จัดจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวด

ไม่แตกต่ำงกัน 

 ภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

ด้ำนสถำนภำพกำรสมรสที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ และด้ำน

รำคำทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซ้ือน�ำ้ด่ืมบรรจขุวดไม่แตกต่ำงกนั แต่มปัีจจยัทำงกำรตลำด
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ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำดทีส่่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ

แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 โดยมีค่ำเฉลี่ย 0.25 และค่ำเฉลี่ย 0.29 ตำมล�ำดับ 

ตำมตำรำงดังนี้

โสด

แต่งงำน

หม้ำย/หย่ำร้ำง/

แยกกันอยู่

แต่งงำน

หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่

โสด

หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่

โสด

แต่งงำน

.25065*

.07738

-.25065*

-.17327

-.07738

.17327

.014

.675

.014

.337

.675

.337

 
สถำนภำพกำรสมรส

	 ควำมแตกต่ำง
	 Sig.

	 	 ของค่ำเฉลี่ย	 	 	

ตำรำงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนช่องทำง

กำรจดัจ�ำหน่ำยทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจซือ้น�ำ้ดืม่บรรจขุวด จ�ำแนกตำมสภำนภำพสมรส

โสด

แต่งงำน

หม้ำย/หย่ำร้ำง/

แยกกันอยู่

แต่งงำน

หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่

โสด

หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่

โสด

แต่งงำน

.29326*

.20998

-.29326*

-.08328

-.20998

.08328

Sig.

.011

.314

.011

.314

.682

 
สถำนภำพกำรสมรส

	 ควำมแตกต่ำง
	 Sig.

	 	 ของค่ำเฉลี่ย	 	 	

ตำรำงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริม

กำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน�้ำดื่มบรรจุขวด จ�ำแนกตำมสถำนภำพสมรส
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 ทั้งนี้เนื่องมำจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีสถำนภำพโสดจะค�ำนึงถึง และให้ควำม
ส�ำคญักบัเรือ่งของควำมสะดวกสบำย ซึง่ในทีน่ีห้มำยรวมถงึควำมสะดวกสบำยในกำร
เข้ำถึงสินค้ำและช่องทำงกำรซ้ือของสินค้ำ อีกทั้งยังมีเวลำในกำรติดตำมเรื่องของ
กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดต่ำงๆ ของตรำสินค้ำ อันเนื่องมำจำกกำรอยู่ตัวคน
เดยีว หรอืในอกีแง่มมุหนึง่คอืกลุม่ตวัอย่ำงทีม่สีถำนภำพกำรสมรสเป็นโสดอำจมคีวำม
พิถีพิถันและมีเวลำมำกกว่ำผู้ท่ีมีสถำนภำพสมรสแต่งงำนแล้วในแง่ของกำรเลือกซื้อ 
น�ำ้ดืม่บรรจขุวด ในขณะทีก่ลุม่ตวัอย่ำงทีม่สีถำนภำพสมรสอำจมปัีจจยัอืน่ๆ มำกระตุน้ 
กำรตัดสินใจ สอดคล้องกับ Schiffman และ Kanuk (อ้ำงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555: 
383) ได้น�ำเสนอแบบจ�ำลองกระบวนกำรตัดสินใจ ที่เช่ือมโยงระหว่ำงกระบวนกำร
ตัดสินใจกับอิทธิพลต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่ิงแวดล้อมที่มีอิทธิพล 
ต่อกำรตัดสินใจ ซ่ึงสภำพสังคมและส่ิงแวดล้อม อันได้แก่ ครอบครัว กลุ่มอ้ำงอิง  
กลุ่มอ้ำงอิงที่ไม่เป็นกำรค้ำ ชั้นทำงสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย ถือเป็นปัจจัย
น�ำเข้ำนอกเหนือจำกปัจจัยด้ำนกำรตลำดที่จะส่งผลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภค
  ภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
ด้ำนระดบักำรศกึษำสงูสดุทีแ่ตกต่ำงกนั มีปัจจยัทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ 
ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด ทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้
น�้ำดื่มบรรจุขวดไม่แตกต่ำงกัน 
 ภูมิหลังทำงประชำกรของประชำชนในอ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
ด้ำนรำยได้เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่ำงกนั มปัีจจยัทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ 
และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือน�้ำดื่มบรรจุขวดไม่แตกต่ำงกัน 
แต่มีปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ 
แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 แตกต่ำงกันเป็นรำยคู่คือ 
 - กลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บำทขึ้นไป จะมีปัจจัย

ทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยทีม่ผีลต่อกำรตดัสินใจซือ้น�ำ้ดืม่
บรรจขุวดน้อยกว่ำกลุม่ตวัอย่ำงทีม่รีำยได้เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 
บำท โดยมีค่ำเฉลี่ย 0.47

 - กลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บำทจะมีปัจจัย
ทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยทีม่ผีลต่อกำรตดัสินใจซ้ือน�ำ้ดืม่
บรรจุขวดน้อยกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ 15,000 บำท โดยมีค่ำเฉลี่ย 0.27



279JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

 - กลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บำทขึ้นไป จะมีปัจจัย

ทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยทีม่ผีลต่อกำรตดัสินใจซือ้น�ำ้ดืม่

บรรจขุวดน้อยกว่ำกลุม่ตวัอย่ำงทีม่รีำยได้เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 

โดยมีค่ำเฉลี่ย 0.47

 - กลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บำทจะมีปัจจัย

ทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ 

น�้ำดื่มบรรจุขวดน้อยกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำ

หรือเท่ำกับ 15,000 โดยมีค่ำเฉลี่ย 0.27

 ตำมตำรำงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยด้ำนกำรตลำดด้ำน 

ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจซือ้น�ำ้ดืม่บรรจขุวด จ�ำแนกตำมรำยได้

เฉลี่ยต่อเดือน

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 

15,000 บำท

15,001 – 30,000 

บำท

30,001 – 45,000 

บำท

45,001 บำทขึ้นไป

แต่งงำน

15,001–30,000 บำท

30,001–45,000 บำท

45,001 บำทขึ้นไป

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 

15,000 บำท  

30,001–45,000 บำท

45,001 บำทขึ้นไป

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 

15,000 บำท

15,001–30,000 บำท

45,001 บำทขึ้นไป

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 

15,000 บำท

15,001–30,000 บำท

30,001–45,000 บำท

.27044*

.17854

.73935*

-.27044*

-.09191

.46891*

-.17854

.091091

.56082*

-.73935*

-.46891*

-.56082*

.014

.224

.000

.014

.521

.003

.224

.521

.003

.000

.003

.003

 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

	 ควำมแตกต่ำง
	 Sig.

	 	 ของค่ำเฉลี่ย	 	 	
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 กลุ ่มตัวอย่ำงท่ีมีรำยได้น้อยจะมีปัจจัยทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำร 

จัดจ�ำหน่ำยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือน�้ำดื่มบรรจุขวดมำกกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้

มำก กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ส่งผลต่อกำรตัดสินใจ 

ซื้อของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 15,000 บำท  

มำกที่สุด และส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 

45,001 บำทข้ึนไป น้อยที่สุด ทั้งน้ีเนื่องจำกกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยอำจมีข้อจ�ำกัดทั้งใน

ด้ำนของเวลำ กำรเดนิทำง โอกำส รวมถงึค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำถงึสินค้ำดงันัน้จงึให้ควำม

ส�ำคัญกับช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย สอดคล้องกับ ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 

2550: 160-191) ที่เปรียบเทียบว่ำช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยในมุมของผู้บริโภคก็คือ

ควำมสะดวกสบำยในกำรเข้ำถึงสินค้ำนั่นเอง

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จำกผลกำรศกึษำพบว่ำกลุม่ตวัอย่ำงให้ควำมส�ำคญักบัปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์

ในด้ำน ควำมใสสะอำดของน�้ำดื่ม จึงเป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตควรให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุด  

ดังนั้นในกำรท�ำกำรสื่อสำรตรำสินค้ำหรือสื่อสำรกำรตลำดนั้น ผู้ผลิตควรเน้นกำรให้

ข้อมูลในด้ำนควำมสะอำดของน�้ำดื่ม เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

 ส�ำหรับช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยควรเริ่มวำงจ�ำหน่ำยในร้ำนสะดวกซื้อใกล้

บ้ำน เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมส�ำคัญควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสินค้ำมำกที่สุด 

และเริม่ต้นจ�ำหน่ำยสนิค้ำในบรรจภุณัฑ์แบบพลำสติกขนำด 500-600 มล. เพรำะเป็น

ประเภทที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด 

 ในส่วนของกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ ผูศ้กึษำเหน็ว่ำควรจัดให้มีกำรสือ่สำร

ตรำสินค้ำ เนื่องจำกเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส�ำคัญ โดยผู้ผลิตอำจใช้สื่อท้องถิ่น 

หรือกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมจุดท่ีกลุ่มเป้ำหมำยอยู่ อีกทั้งผู้ผลิตยังสำมำรถ

สื่อสำรภำพลักษณ์ของตรำสินค้ำได้โดยกำรจัดสถำนที่ หรือตกแต่งโรงผลิตน�้ำดื่ม 

(โรงงำน) ให้เป็นสถำนที่ในกำรแสดงสินค้ำด้วยกำรจัดสถำนที่ให้ดูสะอำดและ 

เหมำะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภำพกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน และถือเป็นกำรสร้ำง

ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับตรำสินค้ำด้วย 
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 จำกกำรศกึษำในครัง้นีท้ีเ่น้นน�ำ้ดืม่บรรจขุวดแบบบรรจภุณัฑ์พลำสตกิ (PET) 

ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งต่อไป จึงควรศึกษำประเภทบรรจุภัณฑ์ในแบบอื่นๆ อย่ำงเช่น

แบบถังขนำดใหญ่ เพ่ือสร้ำงควำมหลำกหลำยให้กับผลิตภัณฑ์ และควรมีกำรศึกษำ 

ถงึกำรเปิดรบัสือ่ของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย เพือ่กำรเลอืกช่องทำงกำรสือ่สำรทีเ่หมำะสม

กบักลุม่เป้ำหมำย นอกจำกนีค้วรศกึษำเพิม่เตมิไปยงัพฤติกรรมกำรซือ้ของกลุม่ผูบ้ริโภค

ประเภทผู้ประกอบกำร ร้ำนอำหำร และสถำนที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่เป้ำหมำย 
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การค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกต้นฉบับหนังสือ

เล่มเพื่อตีพิมพ์ กรณีศึกษา ส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ

ศึกษากระบวนการคัดเลือกเนื้อหาของหนังสือเล่ม และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการคดัเลอืกต้นฉบบัหนงัสอืเล่มเพือ่ตพีมิพ์ของส�านกัพมิพ์ สปรงิบุค๊ส์โดยการศกึษา

ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลกึ (In-Depth Interview) และการค้นคว้าจากข้อมลูจากเอกสาร (Documentary 

Research)

 ผลจากการศึกษาพบว่าส�านกัพมิพ์ สปรงิบุค๊ส์ ภายใต้การบรหิารของ บรษัิท 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเพราะต้องการรองรับ

ผูอ่้านรุน่ใหม่กระบวนการในการคดัเลอืกเน้ือหาหนงัสอืเล่มของส�านกัพมิพ์ สปรงิบุค๊ส์ 

นั้น อยู่ภายใต้นโยบายสองด้านคือ ท�าเพื่อสังคม และท�าเพื่อองค์กรธุรกิจ โดยมี

โครงสร้างการท�างานแบบแนวดิ่ง ในสายงานธุรกิจหนังสือเล่ม เป็นส�านักพิมพ์เล็ก

ภายใต้ระบบขององค์กรขนาดใหญ่ร่วมกับหลายส�านักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ โดยมี

หน่วยงานด้านการผลิตเป็นหน่วยงานกลาง การคัดเลือกต้นฉบับของส�านักพิมพ์

มขีัน้ตอนท่ีชดัเจนและเป็นแบบแผนเริม่จากการศึกษาเป้าหมาย สรรหา พจิารณาร่วม

กับคณะกรรมการ ท�าให้มีการพิจารณาต้นฉบับในหลายมุมมอง เมื่ออนุมัติจึงด�าเนิน

การบรรณาธิการต้นฉบับ และส่งต่อเพื่อผลิตเล่ม

 ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกต้นฉบับหนังสือเล่มเพื่อตีพิมพ์พบว่า 

ส�านักพิมพ์จะเลือกสรรต้นฉบับท่ีมีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

โดยค�านึงถึงองค์ประกอบ 3 อย่างคือ คนอ่าน เลือกงานที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้

ความรู้สาระการใช้ชีวิต ทันสมัย อยู่ในกระแสความสนใจ มีความเป็นกราฟฟิกฟิกชั่น 

ด้านนักเขียน จะค�านึงถึงความน่าสนใจในผลงานและผู้เขียน ชื่อเสียงของผู้เขียน 

ประสบการณ์ความเชีย่วชาญ การเปิดรบัการแก้ไขต้นฉบบั ด้านส�านกัพมิพ์จะค�านงึถงึ

ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบในการท�าก�าไรให้องค์กรธุรกิจ

 โดยปัจจัยภายในองค์กรท่ีมีผลต่อการคัดเลือกต้นฉบับ ได้แก่ การบริหาร

จัดการองค์กร โครงสร้างในการท�างานที่มีหน่วยงานกลาง อาทิ งานหนังสือแปล

บทคัดยอ
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ช่วยสรรหาต้นฉบับและด้านอื่นๆ นโยบายขององค์กรด้านเพื่อสังคม และด้านการ

บริหารรายได้ที่ท�าให้ต้องผลิตหนังสือดีที่สามารถท�าก�าไรได้ ด้านการบริหารบุคลากร

ส�านักพิมพ์ มีจ�านวนพนักงานน้อยแต่สามารถแก้ไขได้จากโครงสร้างการท�างานที่

สามารถยืมตัวบรรณาธิการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจากส�านักพิมพ์ในเครือได้ 

ด้านความสนใจส่วนตัวและความสามารถทางวิชาชีพของบรรณาธิการส่งผลต่อการ 

คัดเลือกโดยบรรณาธิการมีวัยใกล้เคียงกลุ่มเป้าหมาย จึงสามารถเลือกต้นฉบับ 

จากความชอบส่วนตัวสูง บรรณาธิการที่มีประสบการณ์มากกว่าจะเลือกต้นฉบับ 

ได้เหมาะสมมากขึ้น

 ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการคัดเลือกต้นฉบับได้แก่ แรงกดดันทาง

สังคมและการเมืองส�านักพิมพ์ไม่พิจารณางานที่ส่งผลกระทบด้านลบแก่สังคม ด้านคู่

แข่งขนัทีม่กีลุม่เป้าหมายเดยีวกนั ท�าให้มปัีญหาด้านความต้องการในต้นฉบับเดยีวกนั 

ด้านผู้รับสาร ความสนใจของผู้อ่านในแง่ของเนื้อหาหนังสือ และความสนใจที่มีต่อ 

นักเขียนนั้นส่งผลต่อการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน 

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการคดัเลอืกต้นฉบบัหนงัสือ, การตพีมิพ์, กระบวนการ

คัดเลือกเนืื้อหา, สิ่งพิมพ์
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
ตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจบุนั อตุสาหกรรมหนงัสอืนบัเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรม

ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ ในด้านของการสร้างและส่ังสมความรู้ พัฒนา
กระบวนการความคิด ยกระดับการศึกษา การอ่านหนังสือท�าให้มนุษย์รู้จักการเรียนรู้ 
ค้นคว้าด้วยตนเอง ช่วยพฒันาสงัคมในระยะยาว ดังนัน้การอ่านหนงัสือจงึนบัว่ามคีวาม
ส�าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือประเภทใดก็ตามล้วนน�ามา 
ซึ่งประโยชน์ในแง่ของการเรียนรู้เพิ่มเติม 
  ปัจจุบัน ในการซื้อหนังสือเล่ม ผู้ซื้อจะเลือกซื้อพิถีพิถันมากขึ้น ซึ่งตามผล
การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย ในช่วงเดือน ธันวาคม 2557 
ถึง มกราคม 2558 โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
(PUBAT, 2558) พบว่าสัดส่วนของคนที่อ่านหนังสือต่อประชากรทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 
60.3 เหตุผลในการอ่านหนังสือได้แก่ สนุก เพลิดเพลิน บันเทิง ร้อยละ 49.2 เพิ่มพูน
ความรู้ พัฒนาตนเอง ร้อยละ 47.3 และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร้อยละ 38.7 

จากผลส�ารวจพบว่าคนไทยท่ีอ่านหนังสือจะซื้อหนังสือเฉลี่ยปีละ 4 เล่ม  
โดยกลุ่มคนที่ซื้อหนังสือมากที่สุดคือคนที่อายุน้อยกว่า 20 ปี รองลงมาคือคนที่อายุ 
21-30 ปี โดยประเภทหนังสือที่เลือกซื้อพบว่า การ์ตูน/นิยายภาพ มีผู้ซื้อสูงสุด รองลง
มาได้แก่ สุขภาพ/อาหาร คู่มือเตรียมสอบ และนวนิยายไทยมีผู้ซื้อ ตามล�าดับ  
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า พฤติกรรมการซื้อหนังสือของคนไทยเมื่อนับเป็นจ�านวน 
เล่มต่อปีอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต�่าและนอกจากนี้ประเภทหนังสือที่อ่านส่วนใหญ ่
ยังไม่หลากหลาย

พฤติกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของส�านักพิมพ์ท�าให้การ 
คดัเลอืกต้นฉบบัเพือ่ตพีมิพ์ในแต่ละครัง้ต้องผ่านการพจิารณาในหลายด้านเพือ่ป้องกนั
ผลเสียที่อาจเกิดข้ึนจากการท่ีไม่สามารถจ�าหน่ายหนังสือของส�านักพิมพ์ได ้  
จึงเป็นไปได้ว่าส�านักพิมพ์จึงต้องใส่ใจในการคัดเลือกหนังสือ ให้เหมาะสมและตรง 
ตามความต้องการของลูกค้าซ่ึงเป็นผู้อ่านหรือผู้ซื้อการคัดเลือกมีปัจจัยหลายด้าน 
ที่ส�านักพิมพ์ต้องพิจารณาและนอกจากนี้ สิ่งท่ีส�าคัญที่สุดคือส�านักพิมพ์ในฐานะของ 
ผู้ท�าหน้าที่ส่ือมวลชน เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด กล่ันกรอง ควบคุม และ 
คัดเลือกเรื่องเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ความบันเทิงสู่ประชาชน
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ส�าหรับประเทศไทยน้ัน แต่ละส�านักพิมพ์ต่างเลือกสรรหนังสือที่คาดว่าจะ

ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของตนมาตีพิมพ์ ซึ่งตามสถิติแล้วกลุ่มคนเป้าหมายที่ซื้อหนังสือ

มากทีส่ดุคอืคนรุน่ใหม่และวัยรุน่ ท�าให้มีส�านกัพมิพ์จ�านวนมากเน้นการสรรหาหนงัสอื

เพือ่รองรบัคนวัยดงักล่าว ส�านกัพมิพ์ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดอีย่างบรษิทั อมรนิทร์

พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จ�ากดั (มหาชน) เองกเ็ช่นกนั จดุเริม่ต้นทีแ่สดงให้เหน็ว่า บริษทั

มองเห็นความส�าคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่ แสดงให้เห็นถึงความต้องการการปรับตัว 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อรองรับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นคนรุ่นใหม่ กลุ่มคนที่มีก�าลังซื้อ คือการ

ก่อตั้งส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์

ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ ซึ่งเป็นส�านักพิมพ์ก่อตั้งใหม่ที่เน้นความแตกต่างจาก

ส�านักพิมพ์อื่นๆ ภายใต้บริษัทส�านักพิมพ์ขนาดใหญ่ อย่าง บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด(มหาชน) ได้รับความส�าเร็จในแง่ของผลิตหนังสือส�าหรับวัยรุ่น

และวยัท�างานตอนต้นจนภายในระยะเวลา 4 ปี ส�านกัพมิพ์ สปรงิบุค๊ส์สามารถมหีนงัสอื

ที่พิมพ์ภายใต้ชื่อของส�านักพิมพ์ถึง 65 เล่ม มีหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งเรื่องเล่า

ประวัติ/ประสบการณ์ชีวิตจิตวิทยาการพัฒนาตนเองสารคดี/บทความ/ท่องเที่ยว 

เดินทาง/การ์ตูน/หนังสือภาพความรู ้เรื่องสั้น/นวนิยายมีหนังสือติดอันดับขายดี  

ดงัต่อไปนี ้กาลครัง้หนึง่ทกุสถานทีเ่คยมคีวามรกั, เพราะเป็นวัยรุน่จงึเจบ็ปวด, มนดุกลม, 

ไม่สนว่าเก่งมาจากไหน, บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน , ทนูหัวของบ่าว ฯลฯ รวมทัง้หนงัสือ

ภายใต้การดูแลของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์อย่าง เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด ยังได้รับ

การแนะน�าให้เป็นหนังสือน่าอ่านและเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา (ประกาศคณะ 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่องหนังสืออ่านนอกเวลาวิชา ท.161, 2555)  

สปรงิบุค๊ส์มนีกัเขียนทีม่ปีระสบการณ์ มชีือ่เสยีงทีเ่ข้าร่วมงานกบัส�านกัพมิพ์หลายท่าน 

อาทิ นิ้วกลม ชิงชิง ฯลฯ ทั้งได้รับความสนใจจากผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และได้รับ

ความสนใจจากสื่อมวลชน รวมทั้งคนทั่วไปเมื่อมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

นอกจากนีห้นงัสอืของสปรงิบุค๊ส์ ยงัได้รบัการยอมรบัจากกลุ่มผู้อ่านเป็นอย่างมากโดย

เฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยรุ่น วัยท�างานตอนต้น ในแง่ของแรงบันดาลใจ 

ความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิตหนังสือที่มีประโยชน์สามารถใช้เป็นหนังสืออ่านเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ความคิดนอกเวลาได้

จากที่กล่าวมาเน่ืองจากส�านักพิมพ์ส�านักพิมพ์ถือเป็นองค์กรธุรกิจประเภท

หนึ่งที่มีเป้าหมายในการแสวงหาก�าไรแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ถูกคาดหวังจากสังคม 
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ให้เป็นองค์กรท่ีท�างานในเชิงอุดมการณ์ด้วยส�านักพิมพ์ต้องท�าหน้าที่ในการคัดกรอง

สารท่ีจะสือ่ไปยงัประชาชน คณุสมบตัขิองส�านกัพมิพ์ทีพ่งึมีจงึเป็นเรือ่งของการให้ความ

ส�าคัญทั้งด้านอุดมการณ์และธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน ในฐานะที่ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ 

สามารถได้รบัการยอมรบัในแง่ของคณุภาพของหนงัสอืและการยอมรบัจากกลุ่มผู้อ่าน 

จงึเป็นทีน่่าสนใจว่าส�านกัพมิพ์สปรงิบุ๊คส์มแีนวทางอย่างไรในการคดัเลอืกต้นฉบบัเพือ่

ตีพิมพ์ มีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกต้นฉบับ จนส�านักพิมพ์สามารถผลิต

หนังสือที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

 1. เพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกเนื้อหาของหนังสือเล่มของส�านักพิมพ์ 

สปริงบุ๊คส์

 2. เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อการคดัเลือกต้นฉบบัหนงัสือเล่มเพือ่ตพิีมพ์

ของส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์

วิธีกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกต้นฉบับหนังสือเล่ม 

เพื่อตีพิมพ์ กรณีศึกษา: ส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์”

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ ์

แบบเจาะลกึ (In depth Interview) กบัทมีงานกองบรรณาธกิาร ส�านกัพมิพ์สปรงิบุค๊ส์ 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาถงึกระบวนการในการท�างานเพือ่คดัเลอืกต้นฉบบัและปัจจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อการคัดเลอืกต้นฉบบัเพือ่ตพีมิพ์ของส�านกัพมิพ์และเป็นการศึกษาค้นคว้า

จากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการ แนวทางในการคัดเลือกต้นฉบับของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ โดยมีรูปแบบ

การน�าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการคัดเลือกเนื้อหาของหนังสือเล่มของ 
ส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์ พบว่า เป็นส�านักพิมพ์ที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยบริษัทขนาดใหญ่ 
ที่ประสบความส�าเร็จและด�าเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนานอย่างบริษัท 
อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากสาเหตุที่บริษัท
ต้องการท�าการปรบัเปลีย่นรปูแบบให้เข้ากบัคนรุน่ใหม่ทีม่พีฤตกิรรมการอ่านทีเ่ปลีย่นไป
ที่นอกจากการอ่านหนังสือ เพื่อผ่อนคลาย ความสนุก เพลิดเพลินแล้ว ปัจจุบันคนยัง
ต้องการอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเองอีกด้วย ซึ่งความเห็นดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมาคมผู ้จัดพิมพ์และผู้จัดจ�าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย (PUBAT, 2558) ทีพ่บว่า เหตผุลในการอ่านหนงัสอืของคนไทย อนัดบัแรก
คือ สนุก เพลิดเพลิน บันเทิง ซ่ึงยังคงเป็นเหตุผลหลักในการอ่าน แต่อันดับสองที่มี
ความใกล้เคียงกันมากคือ เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเอง ดังน้ันหนังสือที่ส�านักพิมพ์
สปริงบุ๊คส์ผลิตจึงเน้นการน�าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้น 
แรงบนัดาลใจ เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองได้ 

การศึกษาพบว่าวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งดังกล่าวสะท้อนและขานรับ
นโยบายทัง้ของบรษิทัแม่ ทีมี่พนัธกจิว่า “เราท�างานเพือ่ความสขุและความรุง่โรจน์ของ
สังคม” ส่วน ส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊ค เองก็มีแนวคิดที่ว่า “หนังสือที่จะท�าให้คุณกระโดด
ได้สูงขึ้น” ซึ่งเป็นนโยบายที่ชี้ให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญแก่ผู้อ่านและสังคม ท�าให้
ส�านกัพมิพ์ท�าหนงัสอืทีม่อบทัง้สาระและความบนัเทงิให้แก่กลุม่เป้าหมาย รวมทัง้ส�านกัพมิพ์
เองก็ได้รับเป้าหมายที่เป็นตัวเลขก�าไรที่จะต้องท�าเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีเพื่อองค์กร ในแง่
ของการท�าธุรกิจ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์เป็นส�านักพิมพ์ 
ที่ถูกก�าหนดนโยบายเพื่อให้ความส�าคัญอย่างเท่าเทียมแก่การท�าเพื่อส่วนรวมตาม
อดุมการณ์ของส�านกัพมิพ์และการท�าก�าไรเพือ่การอยู่รอดขององค์กรธรุกจิ ทัง้สองสิง่
นี้สอดคล้องกับความเห็นของ เดสซอเออร์ (Dessauer, 1974) ที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ
ที่ส�าคัญของส�านักพิมพ์ คือ “การให้ความส�าคัญอย่างเท่าเทียมกันระหว่างโลกของ 
สติปัญญาและศิลปะกับโลกของธุรกิจ แม้ว่าทั้งสองอย่างจะมีลักษณะเฉพาะที่ม ี
ความแตกต่างกัน ซ่ึงในความเป็นจริงอาจรวมกันได้ยาก เดสซอเออร์ กล่าวว่า  
ส�านักพิมพ์ท่ีไม่ให้ความส�าคัญและยึดม่ันในคุณภาพ คุณค่าของต้นฉบับ แม้อาจจะ
ประสบความส�าเร็จก็จะเป็นเพียงในเบื้องต้นและมักจะล้มเหลวในภายหลัง”
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ในส่วนของโครงสร้างการบรหิารของส�านกัพมิพ์สปรงิบุค๊ส์ ซึง่อยูภ่ายใต้การ

บรหิารงานของบรษิทัใหญ่ ทีท่�าธรุกจิเกีย่วกับสิง่พมิพ์หลายประเภทนัน้ ท�าให้ส�านกัพมิพ์

มีลักษณะการจัดโครงสร้างองค์กรที่ต่างจากส�านักพิมพ์ทั่วไปคือ จะมีโครงสร้างใหญ่

ของบริษัทแม่ ท่ีถูกแยกสายงานออกเป็น 4 สายงานตามประเภทธุรกิจ ในลักษณะ 

แนวดิ่ง โดยส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ อยู่ภายใต้สายงานหนังสือเล่ม และภายใต้สายงาน

หนงัสอืเล่มยงัถกูแบ่งออกเป็นกลุม่ตามประเภทของหนงัสอืทีท่�า ในกลุม่นี ้ส�านกัพมิพ์

สปรงิบุค๊ส์เองถกูจดัให้อยูใ่นกลุ่มนวิเจเนอเรชัน่ เนือ่งจากเป็นกลุม่ทีผ่ลิตหนงัสือส�าหรบั

คนรุ ่นใหม่ของสายงานหนังสือเล่ม โดยภายในส�านักพิมพ์ จะประกอบไปด้วย 

บรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการเล่มเท่านั้น ในส่วนของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตหนังสือ ได้แก่ ฝ่ายซับเอดิเตอร์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายประสานงานส�านักพิมพ์ 

ฯลฯ ถือเป็นฝ่ายงานกลางของทุกส�านักพิมพ์ในเครือของบริษัท ไม่ได้อยู่ใต้โครงสร้าง

ของส�านักพิมพ์ใด ส�านักพิมพ์หนึ่ง 

ซึ่งลักษณะโครงสร้างนี้พบว่าเป็นลักษณะโครงสร้างเฉพาะของส�านักพิมพ์ 

ทีอ่ยูภ่ายใต้ บรษิทัขนาดใหญ่ ทีม่หีลายสายงาน ฝ่ายงานทีเ่กีย่วข้องเท่านัน้ ตวัอย่างเช่น 

การจัดกลุ่มส�านักพิมพ์ที่มีหนังสือประเภทเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ไว้ด้วยกัน

อย่าง กลุม่ฟิคชัน่ กลุม่ลฟีวิง่ กลุม่เดก็และเยาวชน และกลุ่มนวิเจเนอเรช่ัน นัน้สามารถ

ท�าได้เฉพาะบริษัทท่ีมีหลายส�านักพิมพ์ในเครือ ลักษณะโครงสร้างชี้ให้เห็นว่าส�านัก

พิมพ์สปริงบุ๊คส์ มีความแตกต่างจากโครงสร้างส�านักพิมพ์ โดยทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน 

โดยประกอบไปด้วย ฝ่ายต่างๆ 

ลกัษณะโครงสร้างองค์กรของส�านกัพมิพ์สปรงิบุค๊ส์ทีแ่ตกต่างจากส�านกัพมิพ์

โดยทั่วไปนี้นอกจากถือเป็นลักษณะเฉพาะแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อส�านักพิมพ์ ในแง่ดี

คอื การทีม่โีครงสร้างขนาดใหญ่ท�าให้ผูบ้รหิารกระจายอ�านาจให้อสิระในการดแูลภาพ

รวมของส�านักพิมพ์แก่ บรรณาธิการบริหาร ท�าให้รูปแบบประเภทหนังสือของส�านัก

พิมพ์มีความชัดเจน เพราะบรรณาธิการให้ความสนใจในส�านักพิมพ์เดียวไม่ต้องดูแล

บริหารหลายสายงานหลายหน่วยงานเหมือนผู้บริหารระดับสูง 

นอกจากนี้การที่มีหลายส�านักพิมพ์อยู ่ในสายงานเดียวกัน ยังท�าให้

บรรณาธิการเล่มของส�านักพิมพ์อ่ืนๆ ในเครือสามารถมาร่วมงานกับส�านักพิมพ์ได้  

โดยการยืมตัวคนจากส�านักพิมพ์อื่นเช่นน้ี คาดว่าน่าจะท�าได้เฉพาะในองค์กรที่มี

โครงสร้างขนาดใหญ่ มีส�านักพิมพ์จ�านวนมากเท่านั้น การที่สามารถบริหารบุคลากร
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ภายใต้โครงสร้างดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาของส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์ ที่เกิดจากกรณี

จ�านวนพนักงานประจ�าภายในส�านักพิมพ์มีจ�านวนน้อยได้แต่โครงสร้างน้ีของส�านัก

พิมพ์ก็ยังส่งผลเสียในแง่ของความล่าช้าในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

เนื่องจากตามโครงสร้างนั้น ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและจ�าหน่าย 

เป็นหน่วยงานกลางที่ต้องท�างานกับทุกส�านักพิมพ์ ส่งผลให้ส�านักพิมพ์ไม่สามารถ

ควบคุมหรือสั่งการให้งานด�าเนินไปในอย่างที่ตนเองต้องการได้ในแง่ของการผลิต

หนังสือให้รวดเร็วหรือสะดวกตามที่ตนเองต้องการ ต่างจากโครงสร้างของส�านักพิมพ์

ขนาดเล็กทั่วไป 

ซึ่งกระบวนการท�างานในการคัดเลือกต้นฉบับของบรรณาธิการภายใต้

โครงสร้างดังกล่าวพบว่าส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์ มีขั้นตอนการท�างานในการคัดเลือก

ต้นฉบับหนังสือเล่มท่ีสอดคล้องกับการท�าหน้าท่ีบรรณาธิการในงานบรรณาธิการกิจ

ต้นฉบบัหนงัสอื ของ หทยั ตนัหยง (2527) ทีจ่ะต้องท�าการ ตดิต่อกบันกัเขยีน ประเมนิ

คุณค่าของต้นฉบับหนังสือ ท�าหน้าท่ีพิจารณาหนังสือ ตรวจแก้หนังสือ ตกแต่งกล่ัน

กรอง เรียบเรียงเขียนใหม่ ให้ค�าปรึกษาแนะน�า วิจารณ์หนังสือ วิจัยหนังสือ ส่งเสริม

และเผยแพร่หนังสือ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร แต่มี

สิ่งหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ที่พบว่าสปริงบุ๊คส์ท�าในส่ิงที่แตกต่างออกไปคือขั้นตอนแรก 

ในการคัดเลือกต้นฉบับหนังสือเล่ม บรรณาธิการจะเริ่มจากการศึกษากลุ่มเป้าหมาย

ของส�านักพิมพ์ ค้นหาสิ่งที่สามารถสื่อสารถึงคนรุ่นใหม่เป้าหมายของส�านักพิมพ์ให้ได้ 

และยึดสิ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาต้นฉบับที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้

ศึกษา สาเหตุของขั้นตอนแรกในการท�าหน้าที่ของบรรณาธิการของส�านักพิมพ์ 

สปริงบุ๊คส์ที่แตกต่างนั้นน่าจะมาจากความเปลี่ยนแปลงของส�านักพิมพ์ปัจจุบันที่เน้น

การให้ความส�าคญัแก่ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม มากกว่าการค้นหาต้นฉบบั

เพื่อตลาดรวมคนท่ัวไป ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์จ�าเป็นที่จะต้องหาต้นฉบับให้ตรงกับ 

กลุ่มเป้าหมาย 

อีกส่วนท่ีแตกต่างคือ การพิจารณาประเมินคุณค่าของหนังสือเป็นขั้นตอน

การท�าหน้าที่ที่เหมือนกับที่ หทัย ตันหยง (2527) กล่าวไว้ว่า “บรรณาธิการย่อมเป็น

เครือ่งจกัรกลทางมนัสมองของส�านกัพมิพ์ทีจ่ะต้องตดัสินใจเลอืกสรรต้นฉบบั” โดยใน

การกล่าวถึงการพิจารณาต้นฉบับ ของ หทัย ตันหยง นั้นเป็นการพิจารณาของ

บรรณาธิการเพียงผู้เดียวที่จะท�าหน้าที่แทนส�านักพิมพ์ในการตัดสินใจ แต่จากการ
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ศึกษาพบว่าในขั้นตอนนี้ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์จะมีการพิจารณาในรูปแบบของคณะ

กรรมการ มีการประชุมร่วมกันระหว่าง บรรณาธิการอ�านวยการ ที่ปรึกษาสายงาน

หนังสือเล่ม บรรณาธิการบริหารของส�านักพิมพ์ บรรณาธิการของส�านักพิมพ์อื่น 

ในเครือ และฝ่ายการตลาด เพื่อท�าการตัดสินใจ เพื่อเป็นการพิจารณาต้นฉบับใน 

หลากหลายมุมมอง หลากหลายความคิดเห็น การเลือกหนังสือให้ตรงใจกับกลุ่มตลาด

เป้าหมายจงึต้องมกีารพจิารณาให้รอบด้าน ซ่ึงวธิพีจิารณาต้นฉบบัในรูปแบบของคณะ

กรรมการดังท่ีส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์เลือกใช้จะช่วยให้ส�านักพิมพ์สามารถพิจารณา

ต้นฉบับได้อย่างมีความครบถ้วน ตอบสนองความต้องการหนังสือของผู้อ่านกลุ่ม 

เป้าหมายมากกว่าการพิจารณาโดยบรรณาธิการเพียงผู้เดียว 

จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อการคดัเลอืกต้นฉบบัหนงัสอืเล่มเพือ่ตี

พมิพ์ของส�านกัพมิพ์ สปรงิบุค๊ส์พบว่า ในปัจจบุนั ส�านกัพมิพ์ สปรงิบุค๊ส์ได้ผลติหนงัสอื

มาแล้วทั้งสิ้น 65 เล่มนับตั้งแต่ปี 2554 มีหนังสือที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือ

แนะน�า และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา อย่าง เพราะเป็นวัยรุ่นจึง

เจ็บปวด ที่มีเนื้อหาเพื่อพัฒนาเรียนรู้ ตัดสินใจในการใช้ชีวิต และยังติดอันดับขายดี 

ยอดขายมากกว่า 100,000 เล่ม นอกจากนี้ส�านักพิมพ์ยังมีหนังสือขายดีอื่นๆ อีกอาทิ 

บ็อบ แมวเตะฝันข้างถนน กาลครั้งหนึ่งทุกสถานที่เคยมีความรัก ทูนหัวของบ่าว 

ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า หนังสือที่ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ เลือกนั้นมีความ

สอดคล้องกับคุณสมบัติของหนังสือดี ที่ สุภา ศิริมานนท์ (2529) กล่าวไว้ว่า ลักษณะ

ของหนังสือดี ประกอบไปด้วย ดีในแง่อุดมการณ์ (Idealistically) ดีในแง่เศรษฐกิจ

(Economically) ดีในแง่คุณค่าสาระส�าคัญ (Potential Values) ดีในแง่ประสิทธิวิสัย

ที่แท้จริง (Actual Effciencies) คือในแง่ของอุดมการณ์นั้นถูกสะท้อนมาตั้งแต่

วัตถุประสงค์ในการท�าหนังสือของส�านักพิมพ์ว่าต้องการท�าหนังสือเพื่อประโยชน์ของ

สังคม ในด้านเศรษฐกิจนั้นหนังสือของส�านักพิมพ์นอกจากจะหาหนังสือที่มีสาระแฝง

แล้วยังต้องสามารถขายได้ ในด้านของคุณค่าสาระที่ส�าคัญ ส�านักพิมพ์ท�าหนังสือแฝง

ประโยชน์ภายใต้ความบันเทิงในการอ่าน ในแง่ของประสิทธิวิสัยที่แท้จริง หรือการใช้

ประโยชน์ได้จริงนั้นสะท้อนจากการที่ผู้อ่าน อ่านแล้วสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางใน

การด�าเนินชีวิต 

โดยส�านกัพมิพ์แบ่งหนงัสอืออกเป็น 5 หมวดหนงัสือคือ  1. เรือ่งเล่าประวตั/ิ

ประสบการณ์ชีวิต  2. จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง  3. สารคดี/บทความ/ท่องเที่ยว 
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เดินทาง  4. การ์ตูน/หนังสือภาพความรู้  5. เรื่องสั้น/นวนิยายซึ่งเป็นการจัดประเภท

ตามเนื้อหาของหนังสือ ซ่ึงแตกต่าง จากการจัดประเภทหนังสือของส�านักพิมพ์  

สปริงบุ๊คส์น้ัน มีความแตกต่างจากการจ�าแนกตามแนวของบรรณารักษ์ศาสตร์ ที่จะ

แยกหนังสือออกเป็น 2 หมวดคือ บันเทิงคดี (fiction) และสารคดี (non-fiction) ซึ่ง

การแบ่งประเภทหนังสอืของส�านกัพมิพ์สปรงิบุค๊ส์มคีวามแตกต่างออกไปจากอดตีนัน้

สาเหตนุ่าจะมาจากการทีปั่จจุบนัหนงัสอืทีป่ระชาชนนยิมอ่านกนัเป็นหนงัสอืประเภท

พัฒนาตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ หนังสือที่มีภาพประกอบ หรือการ์ตูนประกอบ

มากกว่าในอดีต ท�าให้การแบ่งหมวดหมู่หนังสือแบบเดิมที่แยกเพียงนวนิยายหรือ

สารคดีนั้นไม่สอดคล้อง และไม่สามารถอธิบายประเภทหนังสือของส�านักพิมพ์ได้ตรง

จุดประสงค์อีกต่อไป

ในการคดัเลอืกต้นฉบบัหาหนงัสอืเพือ่ตพีมิพ์ ค้นหางานทีม่คีณุภาพดเีหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจและน�าไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตได้ ในการคัดสรรต้นฉบับ คิดว่าต้นฉบับใดควรแก้ไข ต้นฉบับใดควรส่งต่อ หรือ

ต้นฉบับใดไม่ควรตีพิมพ์ ของบรรณาธิการของส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์นั้น เป็นการท�า

หน้าทีเ่ป็นด่านแรกในการแสวงหาและเป็นจุดรองรบัการเข้ามาของต้นฉบบัของส�านกั

พิมพ์และส่งต่อพิจารณาน้ัน ถือเป็นการท�าหน้าที่ Gatekeepers (ผู้เฝ้าประตู) ของ

ส�านกัพมิพ์ สอดคล้องกบัที ่อรนชุ เลศิจรรยารกัษ์ (2532) ได้อธบิายถงึ ผูปิ้ดเปิดประตู

ข่าวสาร (Gatekeepers) ไว้ว่า “ผูปิ้ดเปิดประตสูารเป็นบคุคลผู้ซึง่ควบคุมการไหลของ

ข่าวสาร บคุคลเหล่านีจ้ะเป็นผูต้ดัสนิว่า ข่าวสารอะไรควรจะส่งต่อไป และข่าวสารอะไร

ควรจะส่งไปช้าหน่อย หรือข่าวสารอะไรควรจะตัดออกทั้งหมด บุคคลผู้ท�าหน้าที่ปิด

และเปิดประตูข่าวสารนี้ยืนอยู่ระหว่างตัวข่าวสารเองและผู้รับสารจากสื่อมวลชน” 

โดยการท�าหน้าทีใ่นการเป็นผูเ้ฝ้าประตูข่าวสารของบรรณาธกิารส�านกัพมิพ์ 

สปริงบุ๊คส์ จะค�านึงถึงและให้ความส�าคัญแก่องค์ประกอบ สามอย่าง อย่างเท่าเทียม

กันคือ ลูกค้าเป้าหมาย นักเขียน และ ส�านักพิมพ์ 

โดยในแง่ของ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายน้ัน บรรณาธิการจะท�าการเลือกสรร 

ต้นฉบบัทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูอ่้านหนงัสอืของส�านกัพมิพ์ตามเกณฑ์ 

4 ด้าน คือ งานที่สร้างบันดาลใจในทางบวก กระตุ้นให้ตามหาฝัน อาทิ บ็อบ แมวเตะ

ฝันข้างถนน ก่อนความฝันจะล่มสลาย ฯลฯ งานที่ให้ความรู้ สาระ คู่มือการใช้ชีวิต 

อาทิ คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็งคนหนุ่มสาวผู้อ่อนไหว, เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด ฯลฯ 
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งานท่ีทันสมัย อยู่ในกระแสความสนใจของผู้อ่าน อาทิ ทูนหัวของบ่าว เพจเฟชบุ๊ค
ทูนหัวของบ่าว ดราม่าเอย จงซับซ้อนยิ่งขึ้น เว็บไซต์ดราม่าแอดดิค ฯลฯ งานที่ม ี
ความเป็นกราฟฟิก (หนังสือท่ีมีภาพประกอบ หรือการ์ตูนประกอบ) อาทิ รู้ใจแมว  
รู้ใจหมา มนุดกลม ฯลฯ

ในแง่ของนักเขียนพบว่านักเขียนของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์พิจารณาโดยมี
เกณฑ์จากความน่าสนใจของผลงานและตวัตนของผูเ้ขยีน หากต้นฉบบัมคีวามน่าสนใจ 
พบว่าในหลายครัง้ส�านกัพมิพ์สปรงิบุค๊ส์นยิมท�างานกบันกัเขยีนหน้าใหม่ ทีไ่ม่เคยมผีล
งานมาก่อนหนังสือหลายเล่มเป็นของนักเขียนที่ไม่เป็นท่ีรู้จักมาก่อน หรือในบางครั้ง
ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ก็มีการเลือกท�างานกับผู้เขียนที่มีช่ือเสียงในแง่ของเป็นที่รู้จักใน
กระแสอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเคยมีผลงานเขียนหรือไม่มีก็ได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอด
ขาย แต่งานของนักเขียนเหล่านี้ก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของส�านักพิมพ์ ได้แก่  
จ่าพิชิต เจ้าของเว็บดราม่าแอดดิค คุณนัญช์ เจ้าของเพจทูนหัวของบ่าว เป็นต้น  
ต่อมาคือนักเขียนมีความเช่ียวชาญ รู้ลึกในเรื่องที่เขียน อาทิ คิมโดรันผู้เขียน เพราะ
เป็นวัยรุ ่นจึงเจ็บปวดมีการเก็บข้อมูลนานก่อนการเขียนหนังสือ และสุดท้ายคือ  
นักเขียนที่เปิดรับการแก้ไขต้นฉบับจากบรรณาธิการ ยอมรับค�าวิจารณ์ 

ในแง่ของส�านักพิมพ์ บรรณาธิการของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ให้ความส�าคัญ
ในสองด้านคือ การท�างานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหนังสือของส�านักพิมพ์สปริงค์
บุ๊คส์จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ มีลักษณะของงานที่จุดประกายความคิด
ในด้านบวกให้แก่ผู้อ่าน สร้างแรงบันดาลใจ ถือเป็นการให้ความส�าคัญแก่สังคมสร้าง
ชื่อเสียงในด้านดีแก่ส�านักพิมพ์ ด้านที่สองคือ ความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร ธุรกิจ 
ส�านักพิมพ์มีลักษณะขององค์กรแสวงหาก�าไรเช่นกัน งานของส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์ 
จึงเป็นงานที่บรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าน่าจะท�าก�าไร หรือ ขายได้ อาทิ การเลือก
หนังสือที่น่าจะขายได้เพราะกลุ่มแฟนคลับเพจติดตามจ�านวนมาก

ซึ่งทุกองค์ประกอบที่กล่าวมานั้นบรรณาธิการของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์  
มีการพิจารณาทุกข้ออย่างเท่าเทียม เป็นการพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่จะหาความ
เชือ่มโยงแก่ทุกองค์ประกอบซึง่การให้ความส�าคัญต่อการคัดเลือกต้นฉบบัโดยพจิารณา
จากความส�าคญัเหล่านีส้อดคล้องกบั ความเหน็ในการให้ความส�าคญัของการคดัเลอืก
ต้นฉบับของ วิริยะ สิริสิงห์ (2550) ท่ีบอกว่าการคัดเลือกต้นฉบับมีความส�าคัญ 
ต่อองค์ประกอบสี่ด้านดังนี้ ความส�าคัญต่อผู้เขียน ความส�าคัญต่อผู้ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 
ความส�าคัญต่อผู้อ่าน และความส�าคัญต่อสังคม 
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นอกจากนี้การให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบเหล่าน้ีสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาเรื่องสถานภาพและกระบวนการควบคุมประตูข ่าวสารของส�านักพิมพ์ 

หนังสือเล่ม ในประเทศไทย ของกิตติพงษ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ (2539) ที่พบว่าใน

กระบวนการควบคุมประตูข่าวสารของส�านักพิมพ์หนังสือเล่ม ส�านักพิมพ์ส่วนใหญ่ 

ใช้เกณฑ์ในการพจิารณา กลัน่กรอง ตดัสนิใจ คัดเลอืกต้นฉบบั โดยพจิารณาถงึนโยบาย

ของส�านักพิมพ์มากท่ีสุด รองลงมาพิจารณาถึงความต้องการของผู้อ่าน พิจารณา 

ตามความสนใจส่วนตัว และพิจารณาเปรียบเทียบกับส�านักพิมพ์อื่นๆ ตามล�าดับ 

แต่จากการศกึษาในครัง้นีพ้บว่ามข้ีอสงัเกตทีน่่าสนใจจากการให้ความส�าคญั

แก่องค์ประกอบเหล่านี้ในแง่ของนักเขียนของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ ที่พบว่า นักเขียน

ของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงจากงานเขียนในอดีต 

หรือไม่จ�าเป็นต้องเคยมีผลงานเขียนมาก่อนแต่ขอเพียงให้มีงานที่น่าสนใจ ก็สามารถ

ร่วมงานกับส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้ ขัดแย้งกับความเห็นของ หทัย 

ตนัหยง (2527) ในเรือ่งคณุสมบตัต้ินฉบบัทีส่�านกัพมิพ์ต้องการว่า ต้องเป็นผลงานของ

นักเขียนซึ่งมีช่ือเสียงเกียรติภูมิสูง สาเหตุของความเปลี่ยนแปลงด้านนี้น่าจะมาจาก 

ส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์ ให้ความส�าคัญแก่เนื้อหาของต้นฉบับมากกว่าช่ือเสียงของ 

นกัเขยีน ประกอบกบัผูอ่้านในปัจจบุนั นยิมอ่านหนงัสือโดยพจิารณาจากความน่าสนใจ

ของเนื้อหามากกว่าชื่อเสียงของนักเขียนนั้นเอง

นอกจากนี้ในการศึกษาพบว่าส�านักพิมพ์สปริงบุ ๊คส์ ซึ่งถือเป็นองค์กร

สื่อมวลชนที่ท�าหน้าที่ในการผลิตหนังสือ สื่อหนึ่งไปสู่ประชาชนทั่วไป การท�าหน้าที่ 

ดังกล่าวท�าให้ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ต้องท�าหน้าที่องค์กรส่ือสารมวลชนภายใต้แรง 

ผลักดัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจในการคัด

เลือกต้นฉบับของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ด้วย ปัจจัยภายในองค์กรที่บรรณาธิการของ

ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ หากค�านึงถึงในการคัดเลือกต้นฉบับตามแนวคิดของ McQuail 

พบว่าส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ ได้แรงกดดันในด้านของการบริหารจัดองค์กร จากการ 

ทีต้่องมกีารเข้าพจิารณาร่วมกบัคณะกรรมการในการเลอืกต้นฉบบัต้องรบัฟังความคดิ

เห็นของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้มีความเช่ียวชาญในหลายๆ ด้านต่างกัน 

ออกไป 

และในด้าน โครงสร้างของส�านักพิมพ์ ท่ีบรรณาธิการของส�านักพิมพ ์

สปริงบุ๊คส์ สามารถท�างานร่วมกับบรรณาธิการของส�านักพิมพ์อื่นได้ในลักษณะของ



297JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

การยืมตัวเพื่อช่วยงาน และมีฝ่ายที่ดูแลด้านหนังสือลิขสิทธ์ิโดยเฉพาะท�าให้หนังสือ

ของส�านกัพิมพ์มคีวามหลากหลาย สามารถเลอืกต้นฉบบัภาษาต่างประเทศทีม่คีณุภาพ

ได้ ด้วยมีหน่วยงานด้านลิขสิทธิ์ที่แข็งแรง และได้รับความเช่ือถือจากนักเขียน 

ต่างประเทศ และนักเขียนในประเทศ 

ด้านนโยบายในการท�างานเพ่ือสังคม ของส�านักพิมพ์ส่งผลให้ส�านักพิมพ์

ต้องเลือกหนังสือที่มีคุณค่าต่อสังคม ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ พยายามเลือกหนังสือที่มี

ประโยชน์ต่อผู้อ่าน ด้านนโยบายด้านการบริหารรายได้ ขององค์กรท�าให้ส�านักพิมพ์

ต้องค�านึงถึงการเลือกหนังสือท่ีสามารถท�ารายได้ได้ และการบริหารบุคลากรของ 

ส�านักพิมพ์ส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านลบ การที่ให้บรรณาธิการส�านักพิมพ์อื่นที่มี

ความช�านาญในหนงัสอืทีท่�า มาช่วยท�าหน้าทีบ่รรณาธกิารต้นฉบบัให้ได้ ท�าให้ต้นฉบบั

มีความละเอียดและน่าสนใจมากขึ้น 

ด้านการบรหิารบคุลากร พบว่าส�านกัพมิพ์สปรงิบุค๊ส์มแีรงกดดนัในด้านลบ

จากข้อเสียที่พนักงานภายในส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์เองมีจ�านวนน้อยท�าให้เกิดความ

ล่าช้าและท�าให้บรรณาธิการพิจารณาต้นฉบับไม่เต็มที่ แต่ก็สามารถชดเชยได้จากการ

ที่สามารถยืมตัวบรรณาธิการจากส�านักพิมพ์อื่นในเครือได้หากงานมีความเหมาะสม 

ซึ่งลักษณะนี้ถือเป็นการบริหารบุคลากรที่มีลักษณะพิเศษของ หน่วยงานส�านักพิมพ์

ของบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

 สิ่งเหล่านี้ สามารถรวมเป็นปัจจัยเดียวกันคือ เรื่องของการบริหารจัดการ 

(Management) ของส�านักพิมพ์ การคัดเลือกต้นฉบับของส�านักพิมพ์ บรรณาธิการ

มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ 

คดัเลอืกต้นฉบบั ซึง่ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการถอืเป็นปัจจยัภายในหนึง่ทีส่อดคล้อง

กับแนวคิด ปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการท�าหน้าที่ส่ือสารมวลชน ของ 

McQuail

นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าปัจจัยภายในส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ที่ส่ง 

ผลกระทบอย่างมากต่อการคดัเลอืกต้นฉบบัคอื ปัจจยัด้านความสามารถทางวชิาชพี 

คือความสนใจส่วนตัว ความสามารถทางวิชาชีพของบรรณาธิการ โดยบรรณาธิการ

ของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์นั้น เป็นคนรุ่นใหม่ อายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปี ท�าให้มีแนวคิด

แบบคนรุ่นใหม่ ในการเลือกหนังสือบรรณาธิการจะใส่ความสนใจส่วนตัว ความชอบ 

ลงไปในงานต้นฉบับที่เลือกค่อนข้างมากและนอกจากน้ียังมีในส่วนของประสบการณ์
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ของบรรณาธกิารทีม่ปีระสบการณ์จะมมีมุมองทีช่ดัเจนขึน้ว่าต้นฉบบัประเภทใดมคีวาม

เหมาะสมในการตีพิมพ์มากกว่าบรรณาธิการใหม่

 สิ่งน้ีแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของบุคคลผู้ท�าหน้าที่ผลิตสารของส�านัก

พิมพ์ว่าต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์และอุดมการณ์เพื่อ 

ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ส�านักพิมพ์ประสบความส�าเร็จในการเลือกต้นฉบับ 

สอดคล้องกับปัจจัยภายในข้อหนึ่งที่ McQuail (1994) กล่าวถึง ปัจจัยด้านความ

สามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) ว่า “ผู้ที่ท�าหน้าที่ผลิตเนื้อหาขององค์กร 

ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการคัดเลือกเนื้อหาสาร แต่ละคนมีวัตถุประสงค์

ของตนเองในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพจึงจะได้งานที่มี

คณุภาพ รวมทัง้การมอีดุมการณ์ในด้านวชิาชพี จะช่วยเสรมิให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย

ได้เร็วขึ้น”

แต่สิง่ทีพ่บว่าแตกต่างจากแนวคดิด้านปัจจยัภายในทีส่่งผลกระทบต่อองค์กร

สื่อมวลชนของ McQuail ของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี จากการ

ศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยี ไม่ส่งผลกระทบกับขั้นตอนการคัดเลือกต้นฉบับ 

ของส�านักพิมพ์สปริงบุ ๊คส์ สาเหตุนั้นน่าจะมาจากการที่ส�านักพิมพ์ สปริงบุ ๊คส์  

เป็นส�านักพิมพ์ที่อยู่ภายใต้องค์กรขนาดใหญ่ ระบบเทคโนโลยีภายในค่อนข้างมีความ

เป็นระบบชดัเจนอยูแ่ล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบอนัใด ซึง่สิง่นีแ้สดงให้เหน็ว่าในแง่ของปัจจยั

ภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรส�านักพิมพ์ไม่จ�าเป็นต้องส่งผลกระทบทุกปัจจัยอย่าง

ที่ McQuail ได้ให้ความเห็นไว้ และปัจจัยแต่ละตัวอาจส่งผลมากนอกต่างกันออกไป

ตามแต่ส�านักพิมพ์นั้นเอง

นอกจากนี้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกต้นฉบับยังมีในส่วนของปัจจัย

ภายนอกองค์กรที่ส�านักพิมพ์ไม่สามารถควบคุมได้แต่ส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมต่อการคัดเลือกต้นฉบับได้แก่ 

แรงกดดันทางสังคมและการเมือง โดยหลักคือส�านักพิมพ์สปริงบุ ๊คส์  

เลือกตีพิมพ์งานที่ไม่ส่งผลเสียแก่สังคม และผู้อื่น ตามหลักศีลธรรมและกฎหมาย เพื่อ

เป็นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรและความสงบสุขของสังคม เพราะส�านักพิมพ์

สปริงบุ๊คส์ ในฐานะองค์กรสื่อมวลชนต้องค�านึงถึงผลกระทบของการผลิตสารท่ีมีต่อ

สงัคมดงันัน้ปัจจยันีจ้งึมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในกรณท่ีีมต้ีนฉบบัทีเ่ข้าเกณฑ์ดงักล่าว

นั้นเอง ซ่ึงการให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้นั้นถือว่าสอดคล้องกับการให้ความส�าคัญ 
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แก่ปัจจัยภายนอกในเรื่องแก่แรงกดดันทางสังคมและการเมือง ของ McQuail  

ที่สื่อมวลชนจะต้องให้ความส�าคัญต่อความเรียบร้อยและสงบสุขในสังคมภายใต้

ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ไม่น�าเสนอเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

 ปัจจัยต่อไปคือ คู่แข่งขัน (Competitors) ของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ 

ทีท่�าให้เกดิปัญหาคอืการถกูใจต้นฉบบัเดยีวกนัซึง่สามารถเกดิข้ึนได้เนือ่งจากการมกีลุม่

เป้าหมายเดยีวกนั สิง่ทีส่�านกัพมิพ์สปรงิบุค๊ส์เลอืกท�าคอืให้นกัเขยีนเป็นผูต้ดัสนิใจ หาก

นักเขียนเลือกส�านักพิมพ์อ่ืน การเลือกต้นฉบับนั้นก็ถือเป็นอันยกเลิกไป ในปัจจัยน้ี

แสดงให้เหน็ว่าส�านกัพมิพ์ตรวจสอบความเป็นไปของคูแ่ข่งขนัเช่นกันเพือ่เป็นการป้องกนั

การความต้องการในต้นฉบับเดียวกัน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงน�าเสนอในประเด็นอื่นแทน 

ปัจจยัด้านคูแ่ข่งขนัถอืเป็นองค์ประกอบหน่ึงในปัจจยัภายนอก ด้านเศรษฐกจิ

ที่ส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกต้นฉบับของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ ตามแนวคิดของ 

McQuail เพราะ การที่ส�านักพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นคู่แข่งของส�านักพิมพ์ สปริงบุ๊คส์ มีกลุ่ม

เป้าหมายเดียวกัน ในการท�าสื่อประเภทเดียวกัน ท�าให้ส�านักพิมพ์ต้องใส่ใจที่จะ 

ปรับตัว และหลีกเลี่ยงในการน�าเสนอเรื่องราวที่คล้าย หรือเหมือนกันนั้นเอง

นอกจากน้ีสิ่งท่ีน่าสนใจจากการศึกษาองค์ประกอบด้านแรงกดดันทาง 

เศรษฐกิจอื่นๆ ตามแนวคิดของ McQuail พบว่าปัจจัยด้าน เจ้าของผู ้ถือหุ ้น  

หน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้โฆษณา สหภาพแรงงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการ 

คัดเลือกต้นฉบับของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ สาเหตุน่าจะมาจากการที่ส�านักพิมพ ์

สปริงบุ๊คส์ อยู่ภายใต้ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชช่ิง จ�ากัด (มหาชน)  

ซึ่งเป็นบริษัทด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ขนาดใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก จนท�าให้ 

ส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ ได้รับผลประโยชน์ในแง่ของความแข็งแรง และอ�านาจต่อรอง

ด้านต่างๆ นอกจากนี้ด้านผู้บริหารของบริษัทยังเลือกที่จะให้อ�านาจบรรณาธิการของ

ส�านกัพมิพ์เป็นคนตดัสนิใจพจิารณามากกว่าการเข้ามามส่ีวนในการคดัสรร สาเหตมุา

จากส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์เป็นองค์กรส�านักพิมพ์ขนาดเล็กภายใต้บริษัทขนาดใหญ่  

ผู้บริหารจึงต้องเลือกท่ีจะต้องกระจายอ�านาจในการบริหารให้แก่ส�านักพิมพ์มากกว่า

เพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิานของส�านกัพมิพ์ จงึไม่มอีทิธพิลต่อการคัดเลือก ท�าให้

แตกต่างจากองค์กรสื่ออื่นตามความเห็นของ McQuail

แต่จากการศกึษากลบัพบว่า ปัจจัยด้านผูร้บัสาร ผูอ่้านหนงัสอื (Audiences) 

กลายเป็นปัจจัยที่ส�าคัญเป็นอย่างมากที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกต้นฉบับเนื่องจาก 
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ความสนใจของผู้รับสารนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ ดังนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นผู้รับสารที่ชอบส�านักพิมพ์เพราะเน้ือหาของหนังสืออย่างการซ้ือหนังสือ 
ทีม่ปีระโยชน์ต่อการใช้ชวีติ หรอืเพราะชือ่เสยีงของนกัเขยีน ล้วนส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการคัดเลือกต้นฉบับของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ นั้นคือการเลือกในส่ิงที่ผู้รับสาร
ต้องการ เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้รับสารเลือกซื้อหนังสือของส�านักพิมพ์นั้นเอง ซึ่งตรง
ตามความเห็นของ McQuail (1994) ที่ว่า “ผู้รับสารมีความสนใจเฉพาะเรื่อง ผู้ผลิต
มองว่าผู้รับสาร คือ ลูกค้าหรือผู้บริโภค ดังน้ัน องค์กรส่ือสารมวลชนจึงต้องผลิต 
สิ่งที่ตรงกับความต้องการของผู้รับสารให้มากท่ีสุดเพื่อเป็นการดึงดูดให้มาชมรายการ 
ซึ่งจะน�ามาสู่รายได้ของสถานีฯ”

การให้ความส�าคัญแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรเหล่าน้ีของ
ส�านกัพิมพ์สปรงิบุค๊ส์ ส่งผลให้ส�านกัพมิพ์สปริงบุค๊ส์ กลายเป็นส�านกัพมิพ์ทีม่กีารเลอืก
ผลติหนงัสอืทีม่คีวามหลากหลาย น�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัความคดิสร้างสรรค์และแรง
บันดาลใจ มุ่งเสริมคุณภาพชีวิต ผลิตหนังสือส�าหรับคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น นักศึกษา และ
ผู้ที่เริ่มท�างาน ด้วยรูปแบบหนังสือท่ีหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “หนังสือที่จะท�าให้
คุณกระโดดได้สูงขึ้น” นั้นเอง

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

1. ด้านประเภทหนังสือของส�านักพิมพ์จะพบว่าส�านักพิมพ์มีการผลิต
หนงัสอืทีห่ลากหลายส�าหรบักลุม่เป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้ แต่มีการเน้น
การผลิตหนังสือไม่เท่าเทียมในหมวดหนังสือต่างๆ ของส�านักพิมพ์ ควรมีการศึกษา
ความต้องการของตลาดเพื่อทราบถึงทิศทาง จ�านวนความต้องการหนังสือประเภท
ต่างๆ ทีแ่ท้จรงิ เพือ่น�าข้อมลูมาพจิารณาจดุยนืและแนวทางของส�านกัพมิพ์ในการผลติ
หนังสือ

2. ในการแบ่งโครงสร้างการท�างานโดยแยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน 
การผลิตหนังสือเป็นหน่วยงานกลางส�าหรับทุกส�านักพิมพ์ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
ในการประสานงานกับหน่วยงานเหล่าน้ี ประกอบกับมีพนักงานประจ�ามีไม่มาก  
จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารขยายในส่วนบคุลากร เพือ่รองรับการพจิารณาต้นฉบบั
ที่จะเพิ่มข้ึน ซ่ึงหากมีบุคลากรท่ีเพียงพอกับการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้การคัดเลือก

ต้นฉบับของส�านักพิมพ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. ในการคัดเลือกต้นฉบับ คณะกรรมการในการคัดเลือกให้ความส�าคัญ

กับความคิดและการตัดสินใจของบรรณาธิการส�านักพิมพ์ค่อนข้างสูง เพราะคณะ

กรรมการต้องดูแลหลายส�านักพิมพ์ ท�าให้ไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดของหนังสือ

แต่ละเล่มได้ การเลอืกต้นฉบบัจงึขึน้อยูก่บัตวับรรณาธกิารเป็นหลกัท�าให้ต้นฉบบัทีไ่ด้

ส่วนใหญ่ จึงควรมีการให้ความส�าคัญแก่การส�ารวจความต้องการของผู้อ่านที่แท้จริง

ในการคัดเลือกประกอบด้วยเพื่อความสมดุล

 4. ในการศึกษาปัจจัยด้านบุคลากรของส�านักพิมพ์พบว่าส่วนใหญ่เป็น 

คนรุ่นใหม่ ท�าให้ได้เปรียบในด้านของความทันกระแส ความรู้จักกลุ่มเป้าหมาย แต่ก็

ส ่งผลเสียในแง่ของประสบการณ์การคัดเลือกต้นฉบับจึงมีความจ�าเป็นที่ควร 

ส่งพนกังาน เข้าอบรม สมัมนา ในเร่ืองของการคดัเลอืกต้นฉบบั การเรียนรู้ตลาดหนงัสือ 

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเรียนรู้วิธีการท�างานด้านบรรณาธิการ

อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 5. ในการศึกษาปัจจัยด้านคู่แข่งขัน พบว่าส�านักพิมพ์และคู่แข่งขัน มักมี

ความต้องการในต้นฉบับจากนักเขียนเดียวกันอยู่บ่อยครั้ง หรือมีหนังสือที่มีความ

คล้ายคลึงกันในแง่ของเนื้อหา ซึ่งสาเหตุมาจากการมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น

ส�านกัพมิพ์จงึควรมกีารปรบักระบวนการในการตดิต่อต้นฉบบัในแง่ของการประสานงาน

กบันกัเขยีนให้รวดเรว็และป้องกนัการพจิารณาซ้อนกบัส�านกัพมิพ์อืน่ หรอืส�านกัพมิพ์

ควรมกีารพจิารณารปูแบบของเนือ้หาให้ต่างไปจากคู่แข่งขนัเพือ่เป็นการช่วยให้ไม่เสีย

เวลาในการด�าเนนิงานและไม่พลาดต้นฉบบัทีม่คีวามน่าสนใจ โดยส�านกัพิมพ์ควรมีการ

ส�ารวจตรวจสอบความเป็นไปของคู่แข่งขันอย่างสม�่าเสมอ พิจารณาหนังสือของ 

ผู้แข่งขันเป็นระยะ เพื่อป้องกันความต้องการในต้นฉบับเดียวกันและเพื่อลดความซ�้า

ความคล้ายคลึงของผลงานประเภทเดียวกัน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรศึกษำวิจัยในอนำคต

1. แนวทางการศึกษาในอนาคต ควรมีการศึกษาในด้านการท�างานของ

คณะกรรมการในการคัดเลือกต้นฉบับมากข้ึน ทั้งบรรณาธิการอ�านวยการ คณะที่

ปรกึษา บรรณาธกิารส�านกัพมิพ์อืน่ รวมทัง้ฝ่ายการตลาดเพือ่ศกึษาถึงความคดิเหน็ใน

การคัดเลือกต้นฉบับของส�านักพิมพ์สปริงบุ๊คส์ในฐานะคณะกรรมการของส�านักพิมพ์
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2. ควรมีการศึกษาในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของส�านักพิมพ์เพิ่มเติม 

เพือ่เป็นการตรวจสอบว่าสิง่ทีส่�านกัพมิพ์วเิคราะห์ถึงความต้องการของกลุม่เป้าหมาย

นั้น ตรงตามความต้องการอ่านและประเภทหนังสือของผู้อ่านที่แท้จริงหรือไม่

3. ควรมีการศึกษาในส่วนของเนื้อหาภายในหนังสือเล่มของส�านักพิมพ ์

เพื่อเป็นการพิจารณาถึงองค์กระกอบในของหนังสือนั้น ว่ามีความสอดคล้องกับ 

เป้าหมายในการคัดเลือกต้นฉบับและการผลิตหนังสือของส�านักพิมพ์หรือไม่
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	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับ

สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับ	 บริษัท	 กรุงเทพ-

ประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 และเพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	 โดยใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	คือแบบสอบถาม	ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิดรับส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์-

ประกันชีวิต	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 คือ

สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์	 Wonderful	 Life	 เป็นอันดับแรก	 รองลงมาคือ	 ผลิตภัณฑ์

บีแอลเอพร้อมเกษียณ	และผลิตภัณฑ์บีแอลเอพร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา	ส่วนการเปิด

รับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์บีแอลเอยูนิตแพนช่ัน	 และผลิตภัณฑ์กรุงเทพ	 115	 พลัส	

พบว่าอยู่ในระดับน้อย	กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	

จ�ากัด	 (มหาชน)	พบว่ามกีารรบัรูใ้นระดบัมาก	 มกีารรับรูใ้นด้านชือ่เสยีง	 เป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือการรับรู้ด้านธรรมาภิบาล	 ถัดมาคือ	 การรับรู้ด้านการใช้บริการ	 และ

การรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์	 ตามล�าดับ	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างจะรู้จัก	 บริษัท	

กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า	การเปิดรบัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์ประกนัชวีติ

ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	Wonderful	 Life	 ผลิตภัณฑ์	 บีแอลเอ	 ยูนิต	 แพนช่ัน	 ผลิตภัณฑ์

กรุงเทพ	 115	 พลัส	 ผลิตภัณฑ์	 บีแอลเอ	 พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา	 มีความสัมพันธ์

กับการรับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในทุกด้านบริการ	

ด้านช่ือเสยีง	ด้านผลติภณัฑ์	และด้านธรรมาภบิาล	ยกเว้นในด้านการรบัรูธ้รรมาภิบาล	

ของผลิตภัณฑ์บีแอลเอพร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา	 ผลิตภัณฑ์บีแอลเอยูนิตแพนชั่น	

และผลิตภัณฑ์กรุงเทพ	115	พลัส	ไม่มีความสัมพันธ์	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.05

คําสําคัญ: การเปิดรับสื่อ, การรับรู้, โฆษณาประกันชีวิต

บทคัดยอ
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 จากภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตในปี	2557	และประมาณการเศรษฐกิจ
ไทยในปี	 2558	 ท�าให้คาดการณ์ได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีแนวโน้มเติบโต 
อย่างต่อเน่ืองในปี	 2558	 โดยสมาคมประกันชีวิตคาดการณ์เติบโตที่ร้อยละ	 13-14	
เนือ่งจากประเทศไทยยงัคงมีอตัราการถอืครองกรมธรรม์เฉลีย่ทัง้ประเทศอยูใ่นระดบั
ต�่าเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่มอาเซียน	 โดยการถือครองกรมธรรม ์
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ดังนั้นธุรกิจยังมีโอกาสในการขยาย
ตลาดประกันชีวิตสู่ต่างจังหวัด	 ประกอบกับปัจจุบันประชาชนในต่างจังหวัดมีความรู้
ความเข้าใจต่อการท�าประกนัชวีติมากขึน้	ซึง่เป็นโอกาสท่ีธรุกจิประกนัชีวติจะสามารถ
เตบิโตในส่วนของภมูภิาคเพิม่ข้ึน	นอกจากโอกาสทางธรุกจิในภาพกว้างแล้วในปี	2558	
ยังมีปัจจัยอื่นๆ	ที่สนับสนุนต่อการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตดังนี้	
	 1.	 ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้และตระหนักถึงการท�าประกันชีวิตมากขึ้น
	 2.	 การทบทวนเรื่องโครงสร้างภาษีต่างๆ	 รวมถึงแนวทางการเตรียม 
ความพร้อมประเทศไทยเข้าสู ่สังคมผู ้สูงวัยของภาครัฐที่มีแนวโน้มสนับสนุนให้
ประชาชนมกีารออมมากขึน้เพือ่ผ่านเครือ่งมอืทางการเงนิต่างๆ	ซึง่ประกนัชวีติถอืเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการออมและการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเกษียณ
อายุได้เป็นอย่างดี
	 3.	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ี
ประเทศไทยจะมีสัดสวนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคต	จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ	 จึงเป็นโอกาสในการเติบโตของแบบ
ประกันชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้	ซึ่งคาดว่าแบบประกัน
เพื่อการเกษียณอายุและแบบประกันสุขภาพจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น
	 4.	 การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท�าให้สังคมเคลื่อนเข้าสู ่ยุคดิจิตอล 
ด้วยการเติบโตของ	Smart	Device	ต่างๆ	เปิดโอกาสให้สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้มากขึ้น	รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี	Big	Data	ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้
ในการวเิคราะห์พฤตกิรรมและความสนใจของลกูค้าในขณะนัน้ได้	เพือ่บรษิทัน�าเสนอ
สินค้าได้ตรงความต้องการลูกค้ามากขึ้น
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	 5.	 แนวโน้มการฟ้ืนตวัของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ทีน่่าจะส่งผลให้สนิเชือ่บ้าน

เติบโตเพิ่มขึ้นในปี	 2558	 สร้างโอกาสในการเติบโตของแบบประกันชีวิตประเภท

คุ้มครองสินเชื่อ

	 6.	 การขยายธุรกิจในประชาคมอาเซียนซ่ึงคาดว่าจะเติบโตเพิ่มข้ึนตาม 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกประกอบกับนโยบายการค้าของรัฐบาลที่มีความชัดเจน	 

จึงคาดว่าเศรษฐกิจตามแนวชายแดนจะเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างมาก	 ดังน้ันจึงเป็นโอกาส

ในการขยายการตลาดประกันชีวิตออกไปท้ังในส่วนแนวชายแดนที่เป็นเขตเศรษฐกิจ

ของไทย	รวมถึงของประเทศเพ่ือนบ้านทีค่าดว่าน่าจะให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ประกนั

ชีวิตของประเทศไทยท่ีมีความหลากหลายมากกว่า	 เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตของ

ประเทศเพื่อนบ้านยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 เป็นบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยรับ

ประกันชีวิตทั้งแก่บุคคลทั่วไปและการประกันชีวิตกลุ่ม	 โดยบริษัทจัดสรรเบี้ยประกัน

รับส่วนหนึง่ไว้เป็นเงนิส�ารองประกนัชวีติ	และบรหิารเงนิส�ารองประกนัชวีติโดยการน�า

ไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นต่อ 

ผูเ้อาประกนั	นอกจากการประกนัชวีติแล้ว	การลงทนุกถ็อืเป็นธรุกรรมทีม่คีวามส�าคญั

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

	 ตลอดปี	2557	ที่ผ่านมา	ธุรกิจประกันชีวิตมีการปรับตัวในด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด	การพัฒนาช่องทางการจ�าหน่าย	การพัฒนาตัวแทนให้เป็น

ที่ปรึกษาทางการเงิน	 การเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ	 

การพัฒนาในด้านบริการและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	 รวมถึงการสร้างแบรนด์	

และการท�ากิจกรรมต่างๆ	เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้ตลาดโดยรวมมีการ

เติบโตที่ดีและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง	 ปี	 2557	 บริษัทมุ่งม่ันด�าเนิน

งานในด้านการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร	 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค์กร	 สร้างการรับรู้	 จดจ�าในแบรนด์ท�าให้องค์กรและแบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง	

ผ่านสือ่สาธารณะและการประชาสมัพนัธ์รปูแบบต่างๆ	รวมทัง้ขยายฐานลูกค้าให้กว้าง

ขึน้ผ่านการสือ่สารทางออนไลน์	ร่วมแบ่งประสบการณ์	สร้างความรูค้วามเข้าใจในธรุกจิ

ประกันชีวิตให้ประชาชนเห็นประโยชน์จากการท�าประกันชีวิตผ่านการให้ความรู้การ

วางแผนทางการเงิน	และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้ลูกค้า	น�าเสนอสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ	รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านต่างๆ	ตลอดทั้งปี
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	 ดังนั้นผู้วิจัยคิดว่า	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 มหาชน	 ควรสร้าง

กระแสโดยการโฆษณา	 เพื่อท�าให้เพิ่มความนิยมการตัดสินใจซื้อ	 หรือให้ความส�าคัญ

ต่อการท�าประกันชีวิต	ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาการเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิต	 ของ	 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และการรับรู้เกี่ยวกับบริษัท	

กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การพัฒนาสื่อ

โฆษณา	 ซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจและการรับรู้ของลูกค้า	 ในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 

ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

	 1.		เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	บริษัท	กรุงเทพ

ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.		เพือ่ศกึษาการรบัรูเ้กีย่วกบั	บรษิทั	กรงุเทพประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัส่ือโฆษณาผลติภณัฑ์ประกนั

ชีวิตกับการรับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ในการศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ 

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	 (มหาชน)	และ	การรับรู้เกี่ยวกับบริษัท	กรุงเทพ-

ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	ดังนั้น	ผู้ศึกษา

จึงได้ท�าการศึกษา	แนวความคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาเป็นกรอบ

ในการศึกษาดังไปนี้

	 1.		แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อโฆษณา	

	 2.		แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมกับการโฆษณา

	 3.	 แนวคิดเรื่องการโฆษณา
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	 4.		งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 4.1	 บุหงา	ชัยสุวรรณ	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	“ผลของเทคนิคช่วยจ�าต่อ

การระลึกถึงภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์”

	 	 4.2	 ภควัส	 วิเศษมณี	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 “กลยุทธ์การสร้างสรรค ์

งานโฆษณาเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์	กรณีศึกษาเบียร์อัมสเทล”

	 	 4.3		วมิลวรรณ	ชลายน	ศกึษาปัจจยัการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีกำรวิจัย

	 ในการศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันและการรับรู้

เกี่ยวกับ	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ของประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานคร”	เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	ใช้รปูแบบการ

ศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	Research)	 โดยอาศัยแบบสอบถาม	 (Ques-

tionnaire)	เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	และให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอก

ข้อมูลด้วยตนเอง	(Self	–	Administered	Questionnaires)	เก็บข้อมูล	ณ	ช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว	(Cross	Sectional	Study)	เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในการ

ศึกษาครั้งนี้	ได้แก่	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	ซึ่งค�าถามแบ่งเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ค�าถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก	่

เพศ	 อายุ	 การศึกษาสูงสุด	 สถานภาพสมรส	 อาชีพ	 และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน	 

เป็นค�าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ	 (Check	 List)	 จ�านวนทั้งสิ้น	 6	 ข้อ	 โดยตัวแปร 

ด้าน	 เพศ	 สถานภาพสมรส	 และอาชีพ	 เป็นการวัดในระดับนามบัญญัติ	 (Nominal	

Scale)	 ตัวแปรด้านระดับการศึกษาสูงสุดเป็นการวัดในระดับเรียงล�าดับ	 (Ordinal	

Scale)	และตวัแปรด้านอาย	ุและรายได้เฉลีย่เป็นการวดัในระดบัอนัตรภาค	(Interval)	

 ส่วนที่ 2 ค�าถามเก่ียวกับการเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	 

ของบรษัิท	กรงุเทพประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นค�าถามปลายปิดแบบประเมนิค่า	

(Rating	Scale)	ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ของบรษิทั	กรงุเทพประกันชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	

จ�านวน	 5	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	 Wonderful	 Life,	 ผลิตภัณฑ์	 บีแอลเอ	 

พร้อมเกษียณ,	ผลิตภัณฑ์	บีแอลเอพร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา,	ผลิตภัณฑ์	บีแอลเอยูนิต	



311JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

แพนชัน่	และผลติภณัฑ์	กรงุเทพ	115	พลสั	และแบ่งประเภทสือ่ออกเป็น	สือ่โทรทศัน์,	

วิทยุ,	หนังสือพิมพ์,	นิตยสาร	และสื่อกลางแจ้ง	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	20	ข้อ	รายละเอียด	

ดังนี้

	 1.	 ผลิตภัณฑ์	 Wonderful	 Life	 ประกอบไปด้วยส่ือ	 โทรทัศน์,	 วิทยุ,	

หนังสือพิมพ์,	นิตยสาร	และสื่อกลางแจ้ง	รวม	5	ข้อ

	 2.	 ผลิตภัณฑ์	 บีแอลเอ	 พร้อมเกษียณ	 ประกอบไปด้วยส่ือ	 โทรทัศน์,	

หนังสือพิมพ์,	นิตยสาร	และสื่อกลางแจ้ง	รวม	4	ข้อ

	 3.	 ผลิตภัณฑ์	 บีแอลเอพร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา	 ประกอบไปด้วยส่ือ	

โทรทัศน์,	หนังสือพิมพ์,	นิตยสาร	และสื่อกลางแจ้ง	รวม	4	ข้อ

	 4.	 ผลิตภัณฑ์	บีแอลเอยูนิต	แพนชั่น	ประกอบไปด้วยสื่อ	โทรทัศน์,	วิทยุ,	

หนังสือพิมพ์,	นิตยสาร	และสื่อกลางแจ้ง	รวม	5	ข้อ

	 5.	 ผลิตภัณฑ์	 กรุงเทพ	 115	พลัส	 ประกอบไปด้วยส่ือ	 หนังสือพิมพ์และ

นิตยสาร	รวม	2	ข้อ

 ส่วนที่ 3 ค�าถามเก่ียวกับการรบัรูเ้ก่ียวกบั	บรษิทั	กรงุเทพประกันชวีติ	จ�ากดั	

(มหาชน)	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	4	ด้าน	จ�านวนทั้งสิ้น	19	ข้อ	ดังนี้

	 1.	 ด้านการใช้บริการของลูกค้า

	 	 1.1		 ตัวแทนของบริษัทฯ	มีความสุภาพแต่งกายดี	มีความน่าเชื่อถือ

	 	 1.2		 ตัวแทนของบริษัทฯ	มีความกระตือรือร้น	ตั้งใจท�างาน

	 	 1.3		 ตัวแทนของบริษัทฯ	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	และซื่อสัตย์

	 	 1.4		 ตัวแทนของบริษัทฯ	มีความจริงใจในการและบริการอย่างเต็มที่

	 2.	 ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

	 	 2.1	 กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทมหาชนที่มีการตรวจสอบอย่าง

โปร่งใส	เชื่อถือได้

	 	 2.2		 กรุงเทพประกันชีวิตมีความมั่นคงทางธุรกิจ	และน่าเชื่อถือสูง

	 	 2.3		 กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง	 ประสบ 

ความส�าเร็จ

	 	 2.4		 กรุงเทพประกันชีวิตเป็นมืออาชีพด้านการวางแผนทางเงิน

	 	 2.5		 การบริหารงานคุณภาพในระดับสากล	ISO	2008:9001
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	 3.	 ด้านผลิตภัณฑ์	ประกันชีวิต

	 	 3.1		 กรมธรรม์ของบรษิทัฯ	มใีห้เลอืกหลากหลาย	ตรงกบัความต้องการ

	 	 3.2		 เงื่อนไขของกรมธรรม์ของบริษัทฯ	มีความชัดเจน	เข้าใจง่าย

	 	 3.3		 ราคาของกรมธรรม์มีความเหมาะสม	ให้ผลตอบแทนสูง

	 	 3.4		 กรุงเทพประกันชีวิตใช้	App.	ที่ทันสมัยในการค�านวณเบี้ยประกัน

	 	 3.5		 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	มีความทันสมัย	สะดวกในการใช้บริการ

	 4.		ด้านธรรมาภิบาล	ส่งเสริมสังคม

	 	 4.1		 กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

	 	 4.2		 กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต

อย่างเต็มที่

	 	 4.3	 กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทที่ซื่อตรง	มีจริยธรรม

	 	 4.4		 กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

	 	 4.5	 การประกนัชีวิตเป็นการออมเงนิเพือ่เป็นหลักประกนัให้กบัอนาคต

	 โดยด้านการวเิคราะห์ข้อมลู	(Data	Analysis)	ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู	SPSS	

for	window	จากนั้นน�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์	 (Print-Out)	 ใช้สถิติการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	โดยใช้ค่าร้อยละ	และค่าเฉลี่ยเลขคณิต	เพื่อ

อธบิายข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัตวัอย่างในเร่ืองลกัษณะประชากร	และใช้สถติเิชิงอนมุาน	

(Inferential	Statistics)	เพือ่การทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์	ของการเปิดรบัส่ือโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	 และ	 การรับรู้เก่ียวกับ	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	

(มหาชน)

ผลกำรวิจัย

1. ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์

	 จากการศึกษา	 การเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	 ของ	 บริษัท	

กรงุเทพประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	และการรบัรู้เกีย่วกบั	บรษิทั	กรงุเทพประกนัชวีติ	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 300	 คน	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วน 

เพศชายและเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละที่ใกล้เคียงกัน	 คือ	 คิดเป็นร้อยละ	 50.7	 และ	 

คิดเป็นร้อยละ	 49.3	 ตามล�าดับ	 โดยมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง	 20-29	 ปี	 มากที่สุด	 
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คิดเป็นร้อยละ	41	 ในด้านระดับการศึกษา	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	 64.7	 ส�าหรับสถาพสมรส	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ	่ 

มีสถานภาพโสด	 คิดเป็นร้อยละ	 64	 เมื่อพิจารณาแยกตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง	 

พบว่า	อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	มีสัดส่วนสูงที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	90	เมื่อพิจารณา

ในรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 ส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียต่อเดือน	 

อยู่ในช่วง	15,001-30,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	38.3

2. กำรเปิดรับสื่อโฆษณำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน)

	 จากการศกึษาพบว่า	กลุม่ตวัอย่างมกีารเปิดรับสือ่โฆษณาผลติภณัฑ์ประกนั

ชีวิต	ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.02	เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว	พบว่า	

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์	Wonderful	 Life	 เป็นอันดับแรก	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 2.63	 รองลงมาคือผลิตภัณฑ์	 บีแอลเอ	 พร้อมเกษียณ	 มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากับ	2.22	ถัดมา	คือผลิตภัณฑ์	บีแอลเอ	พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

2.05	 โดยทั้ง	 3	ผลิตภัณฑ์มีการเปิดรับสื่อโฆษณาในระดับปานกลาง	ส่วนผลิตภัณฑ์	 

บีแอลเอ	 ยูนิต	 แพนช่ัน	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.94	 และสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์กรุงเทพ	 

115	พลัส	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.24	โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์มีระดับการเปิดรับสื่อโฆษณา

ในระดับน้อย

3. กำรรับรู้เกี่ยวกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

	 จากการศกึษาพบว่า	กลุม่ตวัอย่างมกีารรบัรูเ้กีย่วกับ	บรษิทั	กรงุเทพประกนั

ชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.89	เมื่อพิจารณารายละเอียด

แล้ว	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในด้าน	ชื่อเสียง	เป็นอันดับแรก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.10	รองลงมาคือการรับรู้ด้านธรรมาภิบาล	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.96	ถัดมาคือ	การรับ

รู้ด้านการใช้บริการ	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.83	 และสุดท้ายคือ	 การรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์	 

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.68	ตามล�าดบั	โดยการรบัรูท้กุด้าน	กลุม่ตวัอย่างมกีารรบัรูใ้นระดบั	

มาก	พบข้อสรุปดังนี้

	 1.	 การรับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ในด้าน

การใช้บริการ	 มีความสัมพันธ์กับ	 การเปิดรับสื่อโฆษณาของทุกผลิตภัณฑ์	 ได้แก	่
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ผลิตภัณฑ์	Wonderful	Life,	ผลิตภัณฑ์	บีแอลเอ	พร้อมเกษียณ,	ผลิตภัณฑ์บีแอลเอ	

พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา,	ผลิตภัณฑ์บีแอลเอ	ยูนิตแพนชั่น	และ	ผลิตภัณฑ์	กรุงเทพ	

115	พลัส	

	 2.	 การรับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ในด้าน

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์	 มีความสัมพันธ์กับ	 การเปิดรับสื่อโฆษณาของทุกผลิตภัณฑ	์

ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	Wonderful	 Life,	 ผลิตภัณฑ์บีแอลเอ	พร้อมเกษียณ,	 ผลิตภัณฑ ์

บีแอลเอ	พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา,	ผลิตภัณฑ์บีแอลเอ	ยูนิตแพนชั่น	และ	ผลิตภัณฑ์

กรุงเทพ	115	พลัส

		 3.	 การรับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ในด้าน

ผลติภณัฑ์	มคีวามสมัพนัธ์กบัการเปิดรบัสือ่โฆษณาของทกุผลติภณัฑ์	ได้แก่	ผลติภณัฑ์		

Wonderful	Life,	ผลิตภัณฑ์บีแอลเอ	พร้อมเกษียณ,	ผลิตภัณฑ์บีแอลเอ	พร้อมชัวร์

เพื่อการศึกษา,	ผลิตภัณฑ์บีแอลเอ	ยูนิตแพนชั่น	และ	ผลิตภัณฑ์	กรุงเทพ	115	พลัส

		 4.	 การรับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ในด้าน

ธรรมาภิบาล	 มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์	 2	 ผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่	ผลิตภัณฑ์	Wonderful	Life,	ผลิตภัณฑ์	บีแอลเอ	พร้อมเกษียณ,	แต่ไม่มีความ

สัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์บีแอลเอ	 พร้อมชัวร์เพื่อการศึกษา,	 

ผลิตภัณฑ์บีแอลเอ	ยูนิตแพนชั่น	และ	ผลิตภัณฑ์กรุงเทพ	115	พลัส

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 1.	 จากการศึกษาพบว่า	 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเปิดรับส่ือ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

และประเภทสื่อ	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉลี่ยการเปิดรับสื่อโฆษณาสูงที่สุด	 คือ	

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	Wonder	 Full	 Life	 ในส่วนของสื่อที่มีค่าเฉลี่ยการเปิดรับสื่อ

โฆษณาสูงที่สุด	คือ	สื่อโทรทัศน์	 และสื่อที่มีค่าเฉลี่ยการเปิดรับสื่อโฆษณาต�่าที่สุดคือ	

หนังสือพิมพ์	ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับสื่อโฆษณา	(	Media	Exposure)	ตาม

ที่เฮนรี่	แอสเซล	(Henry	Assael)	ได้สรุปถึงการเปิดรับ	(Exposure)	หมายความถึง	

การที่ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค	 ในท่ีนี้หมายถึง	 การเห็น	 การได้ยิน	 การสัมผัส	 

และการได้กลิ่น	ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า	โดยที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกสรรเองว่าสิ่งเร้าใด
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ที่ตรงกับความต้องการของตน	และผู้บริโภคจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับในสิ่งเร้าที่ตนเอง

ไม่สนใจ	 และเห็นว่าไม่ส�าคัญ	 หากผู้บริโภคเลือกกระบวนการเปิดรับก็จะเกิดขึ้น	 

ซึง่กระบวนการเปิดรบัสือ่โฆษณานัน้ประกอบไปด้วยการเลอืกรบัสือ่ทีม่อียู	่(Availability) 

การเลือกรับสื่อที่สะดวกและนิยม	 (Convenience	and	Preference)	การเลือกรับ

สื่อตามความเคยชิน	 (Accustomed)	 การเลือกรับส่ือตามลักษณะเฉพาะของสื่อ	

(Characteristic	of	Media)	และการเลอืกรบัสือ่ทีส่อดคล้องกบัตนเอง	(Cosistency)

	 2.	 ผลสืบเนื่องมาจากข้อ	1	จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ

รับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	อยู่ในระดับมาก	โดยด้าน

ชื่อเสียง	ภาพลักษณ์	มีการรับรู้มากที่สุด	และการรับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกัน

ชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	อยู่ในระดับต�่าสุด	คือ	ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	ซึ่งเป็นไปตาม

ที่	 เสรี	 วงษ์มณฑา	 กล่าวถึงความหมายของค�าว่า	 การรับรู ้	 (Perception)	 คือ

กระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะรับรู้	 สรุปการรับรู้	 ตีความหมายการรับรู้	 จากการ 

ทีผู่บ้ริโภคนัน้เลอืกเปิดรับสือ่ทีแ่ตกต่างกนั	ท�าให้เกิดแนวความคดิทีส่�าคญัทีว่่าด้วยการ

เลือกสรรสิ่งที่ได้รับรู้	 (Impact	selective	perception	consept)	ทั้งนี้เป็นผลมาก

จากการวางกลยุทธ์ของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่มีวัตถุประสงค์

ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู ้บริโภคได้รู ้จัก	 อีกท้ังยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทฯ	 

อีกด้วย	

	 3.		จากการศึกษาความสัมพันธ์	 ระหว่าง	 การเปิดรับสื่อโฆษณาของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์	กับการรับรู้เกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ในด้าน

บริการ,	ด้านชื่อเสียง,	ด้านผลิตภัณฑ์	และ	ด้านธรรมาภิบาล	สอดคล้องกับทฤษฎีการ

เปิดรับส่ือโฆษณา	 (Media	 Exposure)	 ตามที่พรทิพย์	 วรกิจโภคาทร	 ได้สรุปถึง	 

การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคว่า	 ผู ้บริโภคจะเลือกเปิดรับสื่อที่สามารถจัดหามาได้	 

(Availability)	 โดยผู้บริโภคจะเลือกสื่อท่ีไม่ต้องใช้ความพยายามมาก	 เลือกส่ือท่ี

สอดคล้อง	(Consistency)	กับความรู้	ค่านิยม	ความเชื่อ	และทัศนคติของตน	เลือก

สื่อที่ตนสะดวก	 (Convenience)	 ปัจจุบันผู้รับสารสามารถเลือกสื่อได้ทั้งทางวิทยุ

โทรทัศน์	วิทยุกระจายเสียง	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	และสื่อบุคคล	และเลือกสื่อที่ตาม

ความเคยชิน	 (Accustomedness)	 ปกติจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งในทุกสังคมที่จะไม่ค่อย

เปลี่ยนแปลงการรับสื่อที่ตนเคยรับอยู่
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		 4.	 จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง	การเปิดรบัส่ือโฆษณาของประเภท

สื่อโทรทัศน์	 มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เก่ียวกับ	 บริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ในด้านบรกิาร,	 ด้านชือ่เสยีง,	 ด้านผลติภณัฑ์	และ	 ด้านธรรมาภบิาล	ถงึแม้ว่า	

การเปิดรับสื่อโทรทัศน์	 จะได้รับความนิยม	 และท�าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้มากที่สุด	

เนื่องจากสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย	สะดวกและรวดเร็ว	อีกทั้งเป็นการสื่อสาร

ต่อผู้บริโภคได้อย่างเข้าใจ	 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดเรื่องการโฆษณา	 ตามที ่

พรทิพย์	วรกิจโภคาทร	เป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคโฆษณา	คือ	การสื่อสาร

เพือ่การโน้มน้าวใจ	เกีย่วกบัสนิค้า	บรกิาร	ความคดิ	ทีม่ค่ีาใช้จ่ายผ่านสือ่มวลชน	(Mass	

Media)	 ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ	 โดยระบุผู้โฆษณาชัดเจน	 ซ่ึงส่ือทางโทรทัศน	์

จึงมีโฆษณาลงเผยแพร่จ�านวนมากในแต่ละวัน	 ก็เนื่องจากสื่อดังกล่าวสามารถเข้าถึง	

(Reach)	 กลุ่มเป้าหมายได้จ�านวนมาก	 หรือมีกลุ่มเป้าหมายจ�านวนมากเปิดรับสื่อ

โฆษณาดงักล่าว	ซึง่เป็นเหตใุห้โฆษณาได้รบัความนยิมและถกูเลอืกใช้เป็นช่องทางเลอืก

อันดับแรกๆ	 เม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องมือการส่ือสารอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่การส่ือสารผ่าน

สื่อมวลชน

ข้อเสนอแนะ

	 1.		จากผลการศึกษาพบว่า	 ในเรื่องของลักษณะประชากร	 ยังไม่มีความ 

หลากหลายในเรื่องของอายุ	 อาชีพ	 รายได้	 เพราะจากการส�ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่คือกลุ่มวัยท�างาน	 ท่ีประกอบอาชีพพนักงานเอกชนเป็นส่วนมาก	 ซึ่งให้การ

วิจัยครั้งนี้เป็นการส�ารวจเฉพาะกลุ่ม	ดังนั้นจึงควรพัฒนาการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างให้มี

ความหลากหลาย	เพราะจะท�าให้ได้ข้อมลูทางลกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนัมากขึน้

	 2.	 จากผลการศกึษาพบว่า	ในเรือ่งการเปิดรบัส่ือโฆษณาผลติภัณฑ์ประกนั

ชีวิตของบริษัท	 กรุงเทพประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยรวมยังอยู่ระดับปานกลาง	

อาจเป็นเพราะว่าสื่อโฆษณาแต่ละตัวมีการน�าเสนอที่ใช่ในช่วงเวลาส้ันๆ	 และพบเห็น

จากสายตาประชาชนไม่มากนัก	 ท�าให้การเปิดรับสื่อโฆษณาอยู่ในระดับ	 ปานกลาง	 

ดังนั้นจึงควรจะท�าให้มีระยะเวลา	ก�าหนดสื่อโฆษณาให้มากขึ้นเพื่อการจดจ�าและรับรู้

ของสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
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	 3.	 จากผลการศกึษาพบว่าใน	เรือ่งการรับรูเ้กีย่วกบั	บรษิทั	กรงุเทพประกนั

ชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในด้านบริการ,	 ด้านชื่อเสียง,	 ด้านผลิตภัณฑ์	 และด้าน 

ธรรมาภิบาล	ทั้ง	4	ด้านนี้	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	รู้จัก	องค์กร	บริษัท	กรุงเทพประกัน

ชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นอย่างดีโดยรู้จักจากช่องทางอ่ืน	 หากในอนาคตบริษัทฯ	 

ได้มีการผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร	 และมีช่วงระยะเวลา 

ความถี่มาก	จะท�าให้กลุ่มตัวอย่างได้รู้จักเกี่ยวกับ	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	

(มหาชน)	มากยิ่งขึ้น

	 4.	 ควรท�าการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ	อาจจะเป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	

(Depth	Interview)	หรือสัมภาษณ์แบบกลุ่ม	(Focus	Group)	โดยกลุ่มเป้าหมายคือ	

กลุ่มบุคคลทั่วไป	ซึ่งได้แก่	ข้าราชการ	ลูกจ้างบริษัท	ห้างร้านต่างๆ	นักเรียน	นักศึกษา	

แม่บ้าน	 นักธุรกิจ	 และเนื่องมาจากความต้องการของกลุ่มน้ีมีความแตกต่างกันอย่าง

มาก	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาย	ุ วิถีการด�าเนินชีวิตสภาพการจ้างงาน	 และลักษณะครัวเรือน	

ซึ่งมีผลการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่แตกต่างกันออกไป

	 5.	 ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้	 ผู ้ศึกษามุ่งศึกษาเฉพาะประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน	 ดังน้ันน่าจะมีการศึกษาในเขตปริมณฑล	 หรือกลุ่มตัวอย่าง

ควรกระจายให้มากขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตปริมณฑล	 หรือ 

ต่างจังหวัดจะมีการเปิดรับสื่อและการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างใน 

เขตกรุงเทพมหานคร	หรือแตกต่างกันอย่างไร
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	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม	 และ

ความพึงพอใจของผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานคร	 และเพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร	 กับความพึงพอใจของผู้ชมโทรทัศน์

ระบบดิจิทัล	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	Research	

Method)	 แบบวัดผลครั้งเดียว	 (One-Shot	 Case	 Study)	 และใช้แบบสอบถาม	

(Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ	 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	

400	 คน	 อายุระหว่าง	 15-60	 ปี	 ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 และเคยรับชม

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ	 เดือนมิถุนายน	 2558	 ผลการ

ศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุระหว่าง	25-29	ปี	และ	55-60	

ปี	การศึกษาระดับปริญญาตรี	อาชีพพนักงานบริษัท	หรือห้างร้านทั่วไป	และมีรายได้

ต่อเดือน	 20,001-30,000	 บาท	 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัลผ่านช่อง	 3HD	 (ช่อง33)	 เป็นประจ�ามากที่สุด	 โดยรับชมตามเวลาออกอากาศ	

ผ่านโทรทัศน์ระบบอนาล็อก	ในช่วงเวลา	19.01-21.00	น.	มีความพึงพอใจในการรับ

ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลอยู่ในระดับมาก	 และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบ

ว่า	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ	 และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน	 มีความ

พึงพอใจในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลไม่แตกต่างกัน	 และลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านอายุ	 การศึกษา	 อาชีพ	 ที่แตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจในการ

รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

คําสําคัญ: โทรทัศน์ระบบดิจิทัล, พฤติกรรมการเปิดรับ, ความพึงพอใจ, ทีวีดิจิทัล 

บทคัดยอ
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 วงการโทรทัศน์ไทยก�าลังอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่านการส่งสัญญาณภาพ	 

จากระบบอนาล็อก	 ไปสู่ระบบดิจิทัล	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ท�าให้การส่ง

สญัญาณด้วยระบบดจิทิลัมปีระสทิธภิาพ	และประสทิธผิลมากกว่าแบบเก่า	ทัง้สญัญาณ

ภาพและเสียงที่คมชัดขึ้น	การบีบอัดสัญญาณให้เล็กลงกว่าระบบอนาล็อก	ท�าให้การ

ส่งข้อมูลข่าวสารสามารถท�าได้ในปริมาณมาก	 จึงท�าให้เกิดช่องโทรทัศน์เพิ่มในระบบ

ดจิทิลัเป็น	48	ช่อง	จากเดมิทีม่เีพยีง	6	ช่อง	เป็นการเพิม่ทางเลอืกในการรบัชมส�าหรบั

ผูบ้รโิภคทีจ่ะได้รบัชมรายการโทรทศัน์แบบไม่มค่ีาใช้จ่าย	(Free	TV)	ทีห่ลากหลาย	ใน

ขณะที่ผู้ประกอบการแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น	แต่ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ

ผู ้ประกอบการรายย่อย	 ด้วยระยะเวลาการเกิดขึ้นของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลใน

ประเทศไทยที่ไม่นาน	ท�าให้เกิดการปรับตัวของทั้งตัวผู้ประกอบการเอง	และผู้บริโภค	

ท�าให้เกิดค�าถามขึ้นมาว่า	ประเทศไทยจะก้าวไปสู่สังคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้ตามที่

คาดหวงัไว้หรอืไม่	และโทรทศัน์ระบบดจิทิัลจะตอบสนองความพงึพอใจของกลุม่ผูช้ม

มากน้อยแค่ไหน	

	 จากความส�าคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่อง	พฤติกรรมการ

เปิดรับชม	 และความพึงพอใจของผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานคร	

เพื่อศึกษาว่า	ผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีพฤติกรรมการเปิดรับชม	และความพึงพอใจ

อย่างไร	 ซึ่งสามารถน�าผลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์	 หรือรูปแบบการน�าเสนอให้

ตรงตามความต้องการของผู้ชมให้ได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

	 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 ของผู้ชม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ชมโทรทัศน ์ระบบดิจิทัลในเขต 

กรุงเทพมหานคร
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	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์	 กับความ 

พึงพอใจจากการเปิดรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

กรอบแนวคิด

ลักษณะทางประชากร 

-	 เพศ

-	 อายุ

-	 การศึกษา

-	 อาชีพ

-	 รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมการเปิดรับโทรทัศน์

ระบบดิจิทัล

-	 ช่องที่รับชมเป็นประจ�า

-	 ลักษณะการเปิดรับ

-	 ช่องทางในการเปิดรับชม

-	 ช่วงเวลาในการรับชม

ความพึงพอใจจากการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

-	 ด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล		

-	 ด้านการเชื่อมโยงกับสังคม

-	 ด้านการด�ารงเอกลักษณ์ของบุคคล	

-	 ด้านความบันเทิง		 	

-	 ด้านรูปแบบการน�าเสนอ

-	 ด้านความสามารถของผู้ด�าเนินรายการ	

-	 ด้านความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์

-	 ด้านระบบการส่งสัญญาณภาพ

H1
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 วิธีกำรวิจัย

	 รูปแบบการศึกษา	คือ	ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research	Method)	

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

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบค�าถามด้วยตัวเอง	

(Self-administration	Questionnaire)	ลกัษณะของประชากรทีศ่กึษา	คอื	ประชาชน

อายุ	 15-60	 ปี	 อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ที่เคยรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 

โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน	 400	 คน	 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ประกอบด้วย	 ค่าความถ่ี	 (Frequency)	 

ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation:	SD)	

	 สถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 เป็นการทดสอบสมมติฐาน	 

(Hypothesis	Testing)	ประกอบด้วย	 Independent	 t-test	ส�าหรับทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย	2	กลุ่ม	และใช้	One-Way	Analysis	Of	Variance	ANOVA	

(F-test)	ส�าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า	2	กลุ่ม

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล

	 ผลการวิจัยด้านประชากรพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 

ร้อยละ	 53.25	 รองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ	 46.75	 ส่วนอายุพบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ	25-29	ปี	และ	55-60	ปี	จ�านวนเท่ากันคือ	ร้อยละ	19.0	

รองลงมาคือช่วงอายุ	20-24	ปี	 ร้อยละ	18.8	และช่วงอายุ	15-19	ปี	 ร้อยละ	14.8	 

ตามล�าดบั	มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีร้อยละ	56.5	รองลงมาเป็นระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น	ร้อยละ	13.8	และระดับอนุปริญญา/ปวส.	ร้อยละ	12.8	ตามล�าดับ	ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัท	 หรือห้างร้านทั่วไป	 ร้อยละ	 37.0	 รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย/

ธรุกจิส่วนตวั	ร้อยละ	14.5	และนกัเรยีน	ร้อยละ	14.0	ตามล�าดบั	และมรีายได้ต่อเดอืน

อยู่ในช่วง	20,001-30,000	บาท	ร้อยละ	25.3	รองลงมาอยู่ในช่วง	10,001-20,000	

บาท	ร้อยละ	21.5	และอยู่ในช่วง	30,001-40,000	บาท	ร้อยละ	14.5	ตามล�าดับ
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	 ด้านพฤตกิรรมการเปิดรบัชมโทรทศัน์ระบบดจิทิลัของกลุ่มตวัอย่างท่ีท�าการ

ศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมช่อง	3	HD	(ช่อง	33)	เป็นประจ�าร้อยละ	

13.00	รองลงมาเป็นช่อง	Workpoint	TV1	(ช่อง	23)	ร้อยละ	10.20	และช่อง	7	HD	

(ช่อง	35)	ร้อยละ	7.90	ตามล�าดบั	โดยกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่รบัชมตามเวลาออกอากาศ	

ร้อยละ	76.00	รองลงมาเป็นการรับชมย้อนหลังตามสะดวกร้อยละ	24.00	ด้านช่อง

ทางการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมผ่านโทรทัศน์

ระบบอนาล็อก	ร้อยละ	38.0	รองลงมาเป็นโทรทัศน์ระบบดาวเทียม	ร้อยละ	21.25	

และโทรทัศน์ระบบเคเบิล	 ร้อยละ15.50	 ส่วนช่วงเวลาในการรับชมโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัลพบว่า	กลุ่มตัวอย่างรับชมในช่วงเวลา	19.01-21.00	น.	ระดับมาก	(X
_
		=	3.89)	

(SD	=	1.23)

	 ด ้านความพึงพอใจในการในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลพบว่า	 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	(X
_
		=	3.55)	(SD	=	0.55)	โดย

มคีวามพงึพอใจในการรบัชมโทรทศัน์ระบบดจิทิลัด้านรปูแบบการน�าเสนอ	(X
_
		=	3.90)	

(SD	=	0.74)	ด้านความสามารถผู้ด�าเนินรายการ	(X
_
		=	3.70)	(SD	=	0.70)	ด้านการ

ใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อความบันเทิง	(X
_
		=	3.67)	(SD	=	0.75)	ด้านการใช้ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อประโยชน์ด้านข้อมูล	 (X
_
	 	 =	 3.54)	 (SD	 =	 0.68)	 ด้านการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ 

เชือ่มโยงกบัสงัคม	(X
_
		=	3.49)	(SD	=	0.77)	และด้านความน่าเช่ือถอืของสถานโีทรทศัน์

ระบบดิจิทัล	 (X
_
	 	 =	 3.42)	 (SD	 =	 0.78)	 อยู่ในระดับมาก	 ขณะที่ด้านระบบการ 

ส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 (X
_
	 	 =	 3.38)	 (SD	 =	 0.93)	 และด้านการใช้ข้อมูล

ข่าวสารเพื่อด�ารงเอกลักษณ์ของบุคคล	 (X
_
	 	 =	 3.33)	 (SD	 =	 0.81)	 อยู่ในระดับ 

ปานกลาง

	 สมมติฐานการศึกษา	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน	 มีความ 

พึงพอใจในการเปิดรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 ผลการศึกษาพบว่า	 ลักษณะทาง

ประชากรด้านเพศ	และรายได้ต่อเดือน	ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการรับ

ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 และลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน	 อายุ	 การศึกษา	 

และอาชีพ	 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	 

โดยผู้ที่มีอายุ	15-19	ปี	20-24	ปี	25-29	ปี	35-39	ปี	และ	45-49	ปี	มีความพึงพอใจ

ในการเปิดรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมากกว่า	ผู้ที่มีอายุ	 55-60	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	สอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับสื่อ	(พรทิพย์	วรกิจโภคาทร,	2539,	น.	292)	
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ที่อธิบายว่า	 ผู้ที่มีอายุมากจะเปิดรับสารจากความเคยชิน	 และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 

การรับสื่อที่ตนเองเคยรับอยู่	และแม้ว่าข่าวสารนั้นจะให้ประโยชน์	หรือสอดคล้องกับ

ผู้รับสาร	หากข่าวสารได้มาด้วยความยากล�าบาก	ผู้รับสารก็อาจไม่เปิดรับข่าวสารนั้น

ก็ได้	

	 ผลการศึกษายังพบว่า	ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	มีความพึงพอใจใน

การเปิดรับชมโทรทัศน์ระบบดจิทิลัมากกว่า	ระดบัประถมศกึษา	และอนุปรญิญา/ปวส.	

ขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	จะ

มีความพึงพอใจการเปิดรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมากกว่า	 ระดับอนุปริญญา/ปวส.	

สอดคล้องการศึกษาของประภาพรรณ	ป้อมหิน	(2550,	น.	32)	ที่อธิบายว่า	การศึกษา

หรือความรู้มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร	คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน	ในระบบการ

ศึกษาที่ต่างกัน	 และในสาขาวิชาที่ต่างกัน	 ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด	 มีอุดมการณ์	 และ 

มีความต้องการที่แตกต่างกันไป	

	 ผลการศึกษายังพบว่า	 ผู้ที่เป็นนักเรียน	 นักศึกษา	 ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ	พนักงานบริษัท/ห้างร้านทั่วไป	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	มีความพึงพอใจใน

การเปิดรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมากกว่า	แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	สอดคล้อง

กับแนวคิดด้านประชากร	(วิราศิณี	มีประถม,	2549,	น.	22)	ที่ระบุว่าอาชีพเป็นหนึ่ง 

ในปัจจัยที่ก�าหนดการเปิดรับเน้ือหาสาระจากสื่อ	 และงานวิจัยของ	 วิยดา	 เกียวกุล	

(2538)	 ที่ได้ศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 “การใช้ประโยชน์	 และความพึงพอใจจากการเปิดรับ

รายการข่าวทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”	 ผลการวิจัยพบว่า	

ประชากรที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการเปิดรับรายการข่าวโทรทัศน์	ความพึงพอใจ	และ

การใช้ประโยชน์แตกต่างกัน	

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากการศกึษาเรือ่ง	“การเปิดรบัและความพงึพอใจ	ของผู้ชมโทรทศัน์ระบบ

ดิจิทัล	 ในเขตกรุงเทพมหานคร”	 ในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	หากต้องการผลการศึกษาเชิงลึก	หรือเฉพาะด้านมากขึ้น	ควรใช้แนวทาง

การศึกษาเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	มาร่วมในการศึกษาด้วย
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	 การศึกษาครั้งต่อไป	 ควรขยายกลุ่มตัวอย่างออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ	 เพื่อให้

ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

	 จากการศึกษาพบว่า	ผู้ที่มีอายุ	55-60	ปี,	เป็นแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ	

มีความพึงพอใจในการเปิดรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลน้อยกว่าช่วงอายุ	และอาชีพอื่น	

ดงันัน้ทางผูป้ระกอบการโทรทศัน์ระบบดจิทิลั	ควรผลิตเนือ้หารายการให้ตรงกบัความ

ต้องการของคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น

	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

ในอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม	อาทิ	 คอมพิวเตอร์,	 โทรศัพท์มือถือ	 เป็นต้น	ผู้ประกอบการ

โทรทศัน์ควรขยายรูปแบบการน�าเสนอให้หลายหลาย	และเชือ่มโยงให้มากขึน้	เพือ่เพิม่

ความพึงพอใจของผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
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 การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชม

รายการข่าวต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน” 

มวีตัถปุระสงค์คอื เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการรับชมรายการโทรทศัน์โดยทัว่ไปทัง้ประเภท

ของข่าว ข่าวต่างประเทศ รายการอ่ืนๆ และเพื่อศึกษาความคาดหวังประโยชน์ 

การเปิดรับ ความพึงพอใจ รวมทั้งแนวโน้มการเปิดรับของผู้ชมที่จะเปิดรับชมรายการ

ข่าวต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วันต่อไป โดย

ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-Depth Interview) โดยท�าการสัมภาษณ์ผู้ชมรายการข่าวต่างประเทศ “รอบบ้าน

เรา” ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนิวส์วัน จ�านวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มผู้ชมที่อยู่ในวัยกลางคน คืออายุระหว่าง 42-49 ปี และกลุ่มผู้ชมที่อยู่ในวัย

ผู ้สูงอายุ คืออายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป โดยผู ้ชมได้รับชมรายการเป็นประจ�าหรือ

อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

 ผลการศึกษาพบว่า “แรงจงูใจ” (Theory of Motivation) ของผู้ชมรายการ

เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆ ของผู้ชม ซึ่งแรง

จงูใจจะน�าไปสูค่วามคาดหวงั การเปิดรับ และความพงึพอใจ ตลอดจนแนวโน้มในการ

รับชมรายการและแนะน�าให้ผู้อื่นรับชมรายการต่อไป โดย แรงจูงใจ สามารถแบ่งเป็น

ล�าดับขั้นตอนความต้องการ 5 ขั้นตามแนวคิดของมาสโลว์ คือ ความต้องการด้าน

กายภาพ ด้านความปลอดภัยมั่นคง ด้านความรัก ด้านการยอมรับของสังคม และด้าน

ความต้องการสูงสุดของชีวิต จากการสัมภาษณ์ผู้ชมจ�านวน 20 ท่าน พบว่า ผู้ชม

มแีรงจงูใจตามล�าดบัข้ันต้องการอยูใ่นขัน้ที ่5 คอืความต้องการสงูสดุของชวีติ มากทีส่ดุ 

ซึ่งแต่ละท่านมีความต้องการสูงสุดของชีวิตท่ีแตกต่างกันไป ส่งผลต่อพฤติกรรม

การรับชมของผู้ชมแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกัน 

 โดยส่วนมากแล้วพบว่าผู้ชมมีความพึงพอใจเป็นไปในทิศทางเดียวกับความ

คาดหวัง ซึ่งถือได้ว่ารายการประสบความส�าเร็จสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู้ชมได้ตามความคาดหวังเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ชมมีความคาดหวังประโยชน์ทางด้านการ

ด�ารงเอกลักษณ์และการน�าไปใช้ประโยชน์ เปิดโลกทัศน์ให้เพิ่มมาก “มากที่สุด” 

บทคัดย่อ
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โดยผู้ชมรายการชื่นชอบการติดตามข่าวต่างประเทศโดยไม่มีทัศนคติว่าเป็นเรื่องไกล

ตวัเป็นไปตามจดุประสงค์ของรายการ “รอบบ้านเรา” คอืน�าเรือ่งไกลตวัให้มาเป็นเรือ่ง

ใกล้ตัวที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง อันดับสอง ได้แก่ ผู้ชมมี

ความคาดหวังประโยชน์ทางด้านข้อมูลข่าวสาร อันดับที่สาม ผู้ชมมีความคาดหวัง

ประโยชน์ด้านการใช้ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม การพูดคุย

สนทนา สร้างสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกัน เข้าใจความแตกต่างในสงัคมและสามารถอยูร่่วม

กนัได้อย่างสงบสขุ และอนัดบัสี ่คอืผูช้มมคีวามคาดหวงัประโยชน์ทางด้านความบนัเทงิ

จากการรับชมรายการว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิง 

 ดังนั้นจึงพบว่า “ความคาดหวัง” และ “ความพึงพอใจ” ของผู้ชมรายการ 

“รอบบ้านเรา” มีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับ “การเปิดรับ”  

“ของผู้ชมอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ชมส่วนมากจะรับชมรายการได้เป็นประจ�า โดยกล่าวว่า

ออกอากาศของรายการในช่วงเวลา 9.00-10.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ มีความเหมาะสม

ดีแล้ว มีเพียงบางส่วนเท่าน้ันท่ีกล่าวว่าช่องเวลาดังกล่าวยังไม่ค่อยมีความเหมาะสม 

แต่ผู ้ชมจะเลือกรับชมทางช่องทางอื่นเช่น การรับฟังทางวิทยุ หรือติดตามผ่าน 

โซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

 นอกจากนี้ผลการศึกษาท�าให้ทราบว่า เมื่อผู้ชมมี “ความพึงพอใจ” ที่เป็น

ไปตาม “ความคาดหวัง” โดยอาศัยแรงจูงใจเป็นตัวก�าหนด ซึ่งจะท�าให้ทราบถึง  

“แนวโน้ม” การรบัชมและการ “แนะน�า” รายการ “รอบบ้านเรา” ทางสถานโีทรทศัน์

ผ่าน ดาวเทียมนิวส์วันให้ผู้อื่นได้รับชมรายต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ความคาดหวัง, การเปิดรับ, ความพึงพอใจ, รายการข่าวต่างประเทศ
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ในปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ การติดต่อส่ือสารเชื่อมโยงเป็นไปแบบ 

หนึ่งเดียวทั่วโลก เป็นยุคของสังคมสารสนเทศ ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

อย่างมากต่อความเป็นไปของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม

ต่างๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะความเคลื่อนไหว

ของประเทศมหาอ�านาจอย่างการเลอืกตัง้สหรฐัในปี 2016 ทีก่�าลงัจะมาถงึนี ้การเลอืกตัง้

สหรัฐซึ่งเป็นประเทศมหาอ�านาจอันดับ 1 ของโลก ทิศทางแนวนโยบายของ

พรรคการเมอืงทีจ่ะมาบรหิารประเทศต่อ นบัเป็นแนวทางทีส่่งผลกระทบทัว่โลกทัง้ส้ิน 

เช่น หากรีพับลิกันเป็นฝ่ายเหย่ียวที่กระหายสงครามขึ้นมา เป็นผู้น�าสหรัฐอาจใช ้

ความรุนแรงและกองทัพในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายที่อาจน�าไปสู่การลุกลาม

เป็นสงครามได้ในท่ีสุด แต่หากพรรคเดโมแครต ที่เป็นสายพิราบชนะการเลือกตั้ง 

ครัง้นี ้จะมุง่เน้นการเจรจามากกว่าการสูร้บด้วยก�าลงัทหารเป็นต้น นอกจากนีย้งัมเีรือ่ง

ภัยก่อการร้ายไอเอส ความไม่สงบ และสงครามในตะวันออกกลางที่จะส่งผลทางด้าน

การเมืองระหว่างประเทศ และกระทบถึงเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ  

โรคภยัไข้เจบ็ เช่น การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัมรณะอีโบล่า แม้กระทัง่เรือ่งสิง่แวดล้อม

อย่างภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบโดยทั่วไป เป็นต้น 

 แฮมลิงค์ (Hamelink, 1996) เป็นนักวิชาการที่มีแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

ระบบโลก และมองเหน็ความไม่เท่าเทยีมกนัเหมอืนกบั วอลเลอร์สไตน์ (Wallerstein) 

โดยบอกว่า ระบบทุนนิยมสมัยใหม่ แบ่งโลกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นศูนย์กลางของ

ข้อมูล เรียกว่า ประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง (Central Capitalism) และกลุ่มที่กระจาย

อยูร่อบๆ กลุม่ศนูย์กลาง เรยีกว่า ประเทศทนุนยิมรอบนอก (Peripheral Capitalism) 

หรือเราอาจแบ่งโลกออกเป็น กลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว (Developing Countries) 

ซึง่ถอืเป็นแหล่งผลติข้อมลูส่งไปยงักลุม่ประเทศก�าลังพฒันา (Developing Countries) 

ซึ่งอาจมีข้อเสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแล้วทางด้านเศรษฐกิจ ท�าให้ประเทศก�าลัง

พัฒนาอย่างประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในโลกที่สามต้องตกเป็นฐานรองรับสินค้า 

และข้อมูลข่าวสารจากประเทศศูนย์กลางข้อมูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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 กระแสโลกาภวิตัน์ในปัจจบัุน เป็นเพยีงสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความพยายามที่

จะเปลี่ยนแปลงระบบโลก กล่าวคือ เมื่อระบบโลกจัดแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆ กระแส

โลกาภิวัตน์กลับน�าเสนอแนวคิดการลบเส้นแบ่งเขตต่างๆ ของโลกให้หมดไป แต่สิ่งที่

เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าการท่ีโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดนนั้น ท�าให้

ประเทศต่างๆ มีการจัดกลุ่มร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านต่างๆ มากขึ้น เพ่ือเพิ่มอ�านาจ 

ต่อรองในตลาดการค้าโลก เช่น กลุม่ประเทศยโุรป กลุม่ประเทศอาเซยีน กลุม่ประเทศ 

ผู้ค้าน�้ามัน กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มบริค เป็นต้น ท�าให้เห็นได้ว่าในความเป็นจริง  

กระแสโลกาภิวัตน์ก็ยังท�าให้โลกถูกแบ่งด้วยกลุ่มประเทศที่พยายามรวมตัวกันเพื่อ

อ�านาจในการต่อรอง

 ซ่ึงตรงกับแนวคิดเรื่องหมู่บ้านโลก (Global Village) ของ Marshall  

Mcluhan (อัญชลีพร กุสุมภ์, 2545) คือ การปฏิวัติทางด้านการสื่อสารคมนาคมท�าให้

คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกเหมือนอยู่หมู่บ้านเดียวกัน กล่าวคือ 

ทุกหนทุกแห่งในโลกสามารถเชื่อมต่อถึงกันและกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีขอบเขต 

หรือพรมแดนขวางก้ันใดๆ โลกในยุคต่างๆ มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดอ�านาจแตกต่างกัน  

ในยุคเกษตรกรรมอ�านาจเกิดจากก�าลัง หรือความรุนแรง ต่อมาในยุคอุตสาหกรรม

อ�านาจเกดิจากการเงนิความมัง่คัง่ และในยคุปัจจบุนั คือยคุสังคมข้อมลูข่าวสารอ�านาจ

เกิดจากความรู้ซึ่งได้มาจากการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างเสรี ด้วยเหตุน้ี  

จึงท�าให้ส่วนต่างๆ ของโลกได้รับผลกระทบต่อกันและกันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

สื่อมวลชนในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างหนึ่ง จึงกลายเป็นกลจักรส�าคัญที่ท�าให้

ชวีติในสงัคมข้อมลูข่าวสารด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่และปลอดภยั เนือ้หาประเภทหนึง่

ในสื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ประชาชนคือ ข่าว  

ข่าวเป็นการน�าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งอาจมี 

ผลกระทบต่อผู้ชมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ข่าวจึงกลายเป็นส่วนส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน

ของมนุษย์ ในการรายงานข่าว ผู้สื่อข่าวมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วรายงานเฉพาะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านทราบทันที ภายใต้เง่ือนไขเวลาที่ก�าหนด ความรวดเร็ว 

ความสดเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญพอๆ กับความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อเท็จจริง  

(มาลี บุญศิริพันธ์, 2535, น. 12)

 เฮอร์เบิร์ต ชิลเลอร์ (Herbert Schiller) ชี้ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของโลก

ตะวันตก และข้อเสียเปรียบของโลกตะวันออกอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องของระบบการ
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สื่อสารของตะวันตกท่ีมีอิทธิพลสูง มีเครื่องมือ และบุคลากรที่มีความช�านาญในการ

ผลิตเนื้อหาสาระที่ดูมีเสน่ห์ ทรงพลัง และทันสมัยกว่าการสื่อสารแบบอื่นๆ (อุบลรัตน์ 

ศิริยุวศักดิ์, 2544) เหตุนี้เองจึงท�าให้เรื่องราวข่าวสารที่มาจากโลกตะวันตกจึงได้รับ

ความนิยม ยกย่อง เชื่อถือ ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งสิ้น ซึ่งทีมงานรายการ “รอบบ้าน

เรา” ที่ผลิตรายการข่าวต่างประเทศ โดยรับข่าวสารมาจากส�านักข่าวตะวันตก  

แต่ได้มีการเลือกข่าวท่ีมีความเหมาะสมต่อความต้องการ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ 

ผู้ชมรายการ ซึ่งท�าหน้าที่เป็นนายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) ท�าหน้าที่ในการ

วิเคราะห์ข่าวสารก่อนส่งให้กับผู้ชมรายการ ไม่ได้มีหน้าที่แค่รับสารมา และส่งสาร 

ต่อไปเท่านั้น โดยหน้าที่และวัตถุประสงค์ของรายการ “รอบบ้านเรา” เพื่อเลือกสรร

ข่าวทีเ่ป็นจรงิและมปีระโยชน์ต่อผูช้ม ผ่านการวเิคราะห์ข่าวตามข้อเทจ็จรงิมกีารตรวจ

สอบข้อมูลจากหลายส�านัก เพื่อทดสอบความถูกต้องของข้อมูล และท�าให้ผู้ชมได้รับ

ข้อมูลครบทุกฝ่ายอีกด้วย เช่น รายการรอบบ้านเรา ไม่ได้เลือกน�าเสนอข่าวแต่เฉพาะ

ของส�านักข่าวตะวันตกที่ทรงอิทธิพล เช่น ซีเอ็นเอ็น หรือบีบีซี เท่าน้ัน แต่จะเลือก 

น�าเสนอข่าวจากส�านักข่าวอื่นๆ โดยเฉพาะจากประเทศที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกัน เช่น 

สถานีซีซีทีวีของจีน ส�านักข่าวรัสเซียไทม์ของรัสเซีย ส�านักข่าวอัลจาซีราของ

ตะวนัออกกลาง เพ่ือให้ได้ข้อมลูครบถ้วน และมกีารตรวจสอบซึง่กนัและกนัเพือ่ให้ข่าว

ที่มีความถูกต้องแม่นย�าและครบถ้วนมากที่สุด

 การเชือ่มโยงให้การตดิต่อสือ่สารเป็นไปอย่างทัว่ถงึครอบคลุมทัว่โลกจงึเป็น

หน้าที่ของสื่อมวลชน โดย ลาสเวลล์ (Lasswell) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ศึกษาการ

ท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนในสังคมและมีความเห็นว่า สื่อมวลชนต้องท�าหน้าที่เฝ้าระวัง 

สอดส่องดูแลสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคม (Correlation) และการ

สืบทอดวัฒนธรรมของสังคม (Cultural Transmission) การท�าหน้าที่ทั้งสามอย่าง

ของสือ่มวลชนให้ส�าเรจ็นัน้ เท่ากบัเป็นการช่วยมใิห้ประชาชนถกูปิดหูปิดตา เอารดัเอา

เปรียบ หรือถกูบงัคบัให้เช่ือโดยไม่ทนัรูต้วั การทีส่ือ่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก

ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้ง

วัตถุประสงค์ไว้ถือเป็นความส�าเร็จอันน่าชื่นชม

 สือ่มวลชนในสงัคมเป็นตวัจกัรส�าคญัในการขบัเคลือ่นสงัคม ดงัที ่แมคเควล 

(McQuail, 1992) กล่าวว่า สื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบสังคมที่ต้องมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสังคมนั้น สื่อมวลชนเป็นตัวเชื่อมประสานให้ส่วนต่างๆ ของสังคมก้าวไป



336 JC Journal

พร้อมๆ กนัได้ สือ่มวลชนในสงัคมมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมในฐานทีเ่ป็นองค์ประกอบ

หนึ่งของสังคมนั้น หน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน คือการให้ข้อมูลข่าวสาร

แก่ประชาชนในสังคมให้ได้รับรู้ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ รอบตัว ในแง่ของข่าวสารที่

น�าเสนอผ่านสื่อมวลชนมีท้ังในรูปแบบของ การน�าเสนอรายงานข่าวข้อเท็จจริง การ

วเิคราะห์ข่าว การรายงานข่าวเบือ้งหลงั โดยสือ่มวลชนต้องมุง่เน้นการน�าเสนอทีม่สีาร

ประโยชน์แก่ผู้ชม (Mcquail, 1983, p. 75) ด้วยการน�าเสนอข่าวทั้งในด้านกว้าง และ

ด้านลึกด้วยความรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชมนั่นเอง สื่อมวลชน 

มีความส�าคัญอย่างมากในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร เปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชน  

สร้างความเจริญทางปัญญา น�าไปสู่การพัฒนาชีวิต และสังคม ตามบทบาทหน้าที ่

ของสื่อมวลชน 6 ประการ คือ หน้าท่ีในการแจ้งข่าว การให้ความรู้ การวิเคราะห์  

แปลความ การโน้มน้าวจิตใจและประชาสัมพันธ์ การขายและการโฆษณา และให้ 

ความบันเทิง

 รายการโทรทศัน์ข้ามชาต ิสือ่มวลชนทีม่อีทิธพิลต่อผู้รับสารสูงสดุคือโทรทศัน์ 

เนอกราย และ พาพาทานาซับโอลัส (Negrine and Papatanasopoulos, 1990)  

ให้ความเหน็เกีย่วกบัการสือ่สารข้อมลูในโลกปัจจบุนัว่า สิง่ทีจ่ะบอกถงึความเป็นสากล

อาจดไูด้จาก รายการโทรทศัน์ทีเ่หมอืนๆ กนัทัว่โลก ยิง่มกีารเผยแพร่รายการข้ามชาติ

มากเท่าไร ทศิทางของโทรทัศน์ในทกุประเทศทัว่โลกกจ็ะยิง่มรีปูแบบทีเ่หมือนกนัเข้าไป

ทุกที เช่น การแต่งกาย ฉาก กราฟฟิคที่ใช้ ตลอดจนเส้ือผ้า และภาพลักษณ์ของ 

ผู้ประกาศไทยท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากสถานีโทรทัศน์บีบีซี ความเหมือนกันทั้งหมด

ของรายการโทรทัศน์ทั่วโลกนี้ เกิดจากการที่กระแสโลกาภิวัตน์สนับสนุนให้มีการเปิด

เสรีทางการค้า ซ่ึงรวมไปถึงสินค้าประเภทข้อมูลข่าวสาร แต่เนื่องจากปัจจัยพื้นฐาน

ของแต่ละประเทศในโลกมคีวามแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ศักยภาพในการลงทุนผลิตรายการได้มาก เช่น

สหรฐัอเมรกิาและประเทศในแถบยโุรป กจ็ะเป็นกลุม่ประเทศทีส่่งออกรายได้มาก (First 

World Market) แสดงบทบาทของผู้ส่งสารในสังคมโลก และประเทศที่ก�าลังพัฒนา

จะเป็นกลุ่มประเทศผู้รับสาร (Third World Subscriber) และประเทศเหล่าน้ี 

ส่วนใหญ่มีนโยบายใช้สื่อมวลชนในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเนื้อหารายการที่รับจาก

ต่างประเทศเข้ามาจึงมักจะเป็นการรับเอานวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนา

เข้ามาเผยแพร่ในสังคมของประเทศตน (Technology Transfer) และเป็นผลให้
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ประเทศผูส่้งสารมโีอกาสเผยแพร่วัฒนธรรม ความคดิต่างๆ ของตนฝากมากบัรายการ

โทรทัศน์ที่ออกอากาศในต่างประเทศ

 ความส�าคัญของสื่อมวลชน ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เม่ือ 70 ปี 

ทีผ่่านมา บทบาทของสือ่มวลชนได้เปลีย่นไปอย่างมาก จากเดมิสือ่เป็นเพียงเครือ่งมอื

ทางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศมหาอ�านาจ ด้วยเหตุนี้ท�าให้ธุรกิจส่ือ 

ขยายตัว กลุ่มนักธุรกิจต้องการเป็นเจ้าของสื่อเพ่ือเป็นฐานให้กับตนเอง เป็นเจ้าของ

สื่อแบบครบวงจร เป็นอาณาจักรสื่อแบบเบ็ดเสร็จ เพราะการครอบครองส่ือที่มี

อาณาเขตในประเทศ เท่ากบัการครอบครองประเทศนัน้ไปด้วย ดงัเช่นกิจการโทรทัศน์

ของอเมรกิา ได้แก่ สถานโีทรทศัน์ซเีอน็เอน็ สถานโีทรทศัน์บบีซีีขององักฤษ ทีไ่ด้ขยาย

ฐานบริการไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วโลก นอกจากสื่อมวลชนจะเข้ามามีบทบาททางด้าน

เศรษฐกจิ นอกจากนีส้ือ่มวลชนยงัเข้ามามบีทบาทส�าคัญต่อวกิฤตทางการเมอืงภายใน

ประเทศอกีหลายประเทศ และส่งผลต่อวกิฤตกิารณ์นัน้โดยตรง กรณตีวัอย่างทีเ่หน็ได้

ชัดเจนในเหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิล์ด เทรด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ซึ่งใน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น 

รายงานและกล่าวหาว่าเป็นการกระท�าของกลุม่อาหรับ ในทางตรงกนัข้ามสือ่ต่างชาติ 

เช่น ส�านกัข่าวอลัจาซรีาห์รายงานในทศิทางตรงกนัข้าม ประชาชนทีไ่ม่ใช่พลเมอืงของ

สหรัฐอเมริกาต่างให้ความสนใจสื่อต่างประเทศผ่านดาวเทียมมากกว่าส่ือในประเทศ

อเมริกา พลเมอืงทีเ่ป็นชาวอาหรบั หรอืสามารถฟังภาษาอาหรับต่างพากนัซ้ือดาวเทยีม

เพื่อรับฟังสื่อต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกา (Carey, 

2003, p. 79) จาก 2 เหตกุารณ์ทีส่�าคญั ประชาชนทัว่โลกให้ความสนใจสือ่ต่างประเทศ

มากยิ่งขึ้น จากกรณีเหตุการณ์ 911 นับเป็นจุดเปล่ียนของข่าวต่างประเทศก็ว่าได้  

ทั้งในส่วนของสื่อมวลชนในการน�าเสนอข่าวในรูปแบบที่รายงานสด เบรกกิงนิวส์  

และพฤติกรรมของผู้รับชมข่าวต่างประเทศท่ีเปลี่ยนไป เนื่องจากต้องการทราบ 

รายละเอียดแบบรายงานสด

 เน่ืองจากข่าวต่างประเทศเป็นการแปลมาจากส�านักข่าวต่างประเทศชั้นน�า

ของโลก ซึ่งอาจมีข้อเสียคือเป็นข่าวสารท่ีไหลทางเดียว ท�าให้การน�าเสนอข่าวถูก

บิดเบือน เนื่องจากส�านักข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นส�านักข่าวตะวันตก ท�าหน้าที่

เสมือนผู้เฝ้าประตูข่าวสาร โดยใช้วัฒนธรรมและคุณค่าข่าวตามมาตรฐานตะวันตก 

มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและตีความ ดังนั้นความแตกต่างทางการเมือง ศาสนา 
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และประเพณีวัฒนธรรมใดๆ อาจส่งผลให้รายงานข่าวอย่างบิดเบือน และไม่เป็นกลาง

ได้ เช่น กรณสี�านกัข่าวบบีซี ีขดัแย้งมมุมองเรือ่งข่มขนืในอินเดยี ใช้บรรทดัฐานส่วนตวั

ในการตัดสิน ดังน้ันจึงต้องหาแหล่งข่าวจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อถ่วงดุลเนื้อหากัน เช่น  

ฝั่งตะวันตก ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น สถานีโทรทัศน์บีบีซี ส�านักข่าวของ 

ตะวนัออก ได้แก่ ส�านกัข่าวซีซีทีว ีส�านกัข่าวของตะวนัออกกลางทางมสุลมิ เช่น ส�านัก

ข่าวอัลจาซีรา หรือฝั่งของรัสเซีย ซึ่งอยู่คนละข้างกับสหรัฐ เช่น ส�านักข่าวรัสเซียไทม์ 

ทีข่่าวออกมามคีวามเป็นกลาง และถกูต้องเทีย่งตรงมากทีส่ดุ หรือสือ่องักฤษทีม่คีวาม

เป็นกลางสูงมาก เช่น ส�านักข่าวอินดิเพนเดนท์ เป็นต้น 

 นอกจากน้ียังมีปัจจัยของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้แล้ว ดังนั้นการหลอมรวม 10 ชาติที่มีความแตกต่างกัน 

ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภาษา ให้น�าพาไปสู่ความ

ร่วมมืออันดีได้นั้น สื่อมวลชนมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมโยง 10 สมาชิกเข้า

ไว้ด้วยกัน ดังน้ันการน�าเสนอข่าวคราวความเคล่ือนไหวของประเทศสมาชิกจึงมี 

ความส�าคัญอย่างยิ่ง ดังเช่นมีการจัดการศูนย์ข่าวอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ 

น�าเสนอข่าว และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนั่นเอง

 ส�าหรบัประเทศไทยในยคุโลกาภวิตัน์ สงัคมมกีารเปล่ียนแปลงจากสังคมเล็ก

เคลื่อนที่ช้าเป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ และเคล่ือนที่เร็วขึ้น เนื้อหารายการที่หล่ังไหล 

เข้ามาจากต่างประเทศก็คือข้อมูลใหม่ที่ประชาชนในสังคมไทยต้องการเวลาที่จะพินิจ

พจิารณา เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�าวันได้อย่างมปีระสิทธภิาพ แต่ด้วยความ

รวดเร็วของเทคโนโลยีการส่ือสารในยุคน้ี ท�าให้สังคมไทยปรับตัวตามไม่ทันต่อความ

เปลี่ยนแปลง ไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รับ และยังมีข้อมูลที่

ใหม่ที่มารออยู่มากมาย นายแพทย์ประเวศ วะสี (2538) นักคิดนักเขียนคนส�าคัญของ

ไทย ให้ความเหน็ในเรือ่งนีว่้า การเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วดงักล่าวท�าให้เราเหน็ภาพผสม

ระหว่างความทันสมัยของวัตถุ และความล้าหลัง หรือความเสื่อมสลายของสถาบัน

ต่างๆ ทางสังคมและศีลธรรมอย่างรุนแรง

 ดังนั้นข่าวต่างประเทศจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสาร ความเป็นไป รวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การด�าเนินรายการข่าวต่าง

ประเทศจึงต้องมีการพัฒนา และปรับปรุง เพ่ือให้ได้รายการที่น�าเสนอข่าวสารได้มี

ประโยชน์ด้วยวิธีการสื่อสาร และรูปแบบเนื้อหาและการน�าเสนอที่เหมาะสม เพื่อให้ 
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ผู้ชมได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่รู้สึกว่าเรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป  

ข่าวต่างประเทศท่ีน�าเสนอผ่านทางสื่อโทรทัศน์มีความส�าคัญ และมีอิทธิพลอย่างยิ่ง 

เพราะเป็นสถาบนัทางวฒันธรรมท่ีทรงอทิธพิลมากยิง่ขึน้เรือ่งๆ แต่เนือ่งจากโครงสร้าง

ของโทรทัศน์ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมสื่อ มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจรองรับ

นั่นเอง ฮาร์โรลด์ ดี ลาสเวลส์ กล่าวถึงบทบาทของโทรทัศน์ในการน�าเสนอข่าวสารไว้

ว่า การสื่อสารมวลชนนั้น สื่อโทรทัศน์นับเป็นสื่อ หรือพาหนะน�าข่าวสาร ซึ่งมีหน้าที่

แจ้งข่าวสารให้สมาชกิในสังคมได้ทราบถงึเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ (Sujrveilance of 

the Environment of Information Function) สื่อโทรทัศน์สามารถเสนอเรื่องราว

เกี่ยวกับข่าวได้มากกว่า และด�าเนินเรื่องราวได้ละเอียดกว่า สามารถใช้ภาพ และเสียง

เร้าความสนใจ และเข้าใจข่าวได้ดีกว่าสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวต่างประเทศซึ่ง

เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ หรือคนดูอีกฝั่งหนึ่งยังไม่เคยเห็น ดังนั้นภาพ และเสียงจากการรับ

ชมทางทีวี จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง (กิตติมา ชาญวิชัย, 2548)

 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วในสังคมไทย เน่ืองจากมี 

พ้ืนฐานมาจากแนวคิดทีต้่องการให้มกีารสือ่สารข้อมลูถงึกนัได้ทัว่โลก ซึง่หากพจิารณา

ตามทฤษฎีการพึ่งพาสื่อ (Media Dependency Theory) ตามที่ เดอเฟลอ และ  

เดนนิส (DeFleur and Dennis, 1996) ให้ความเห็นไว้ว่า ผู้คนในสังคมล้วนต้องการ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อน�ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน 

พบได้ว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นภายใต้ระบบการส่ือสารสากล ในกระแส 

โลกาภิวัตน์ เป็นประเด็นที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนอย่างรวดเร็ว มีทั้งด้านดีและ 

ด้านลบดงันัน้สือ่มวลชนจงึต้องท�าหน้าทีใ่นการคดักรองข่าวสารในการน�าเสนอ (Gate 

Keeper) 

 อีกท้ังเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2557 วงการโทรทัศน์ของประเทศไทยเริ่มต้น

การออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลเป็นครั้งแรกท�าให้เกิดช่องมากมายมีการแข่งขันสูง 

ผู้ชมมีโอกาสเลือกชมข่าวต่างประเทศได้หลากหลายข้ึน ดังนั้นผู้ผลิตรายการ “รอบ

บ้านเรา” จงึจ�าเป็นต้องสร้างอตัลกัษณ์ของรายการเพือ่ให้เป็นรายการทีม่คีณุภาพ และ

สนองตอบความต้องการของผู้ชมได้เป็นอย่างดี โดยรายการ “รอบบ้านเรา” ซึ่งเป็น

รายการที่น�าเสนอข่าวต่างประเทศ ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ 9.00-10.00 น. ทางสถานี

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน น�าเสนอข่าวต่างประเทศแบบเจาะลึก รวดเร็ว 

ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีส�าคัญ และสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ท�าเรื่องไกลตัว
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ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นบทเรียนและตัวอย่างที่ดี โดยรายการแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 

เป็นการน�าเสนอข่าวความเคลือ่นไหวทัว่โลก ช่วงที ่2 เป็นการเจาะลกึเกีย่วกบัประเดน็

ที่ก�าลังอยู่ในความสนใจ และช่วงที่ 3 เป็นการน�าเสนอสารคดีจากทั่วโลก และส�าหรับ

วันศุกร์จะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจในรอบสัปดาห์โดย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวต่างประเทศ อ.สุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร ผู้อยู่ในแวดวงข่าว 

ต่างประเทศ 20 ปี หลักการเลือกข่าวออกอากาศนั้น ข่าว 1 2 จะอิงตามส�านักข่าว

ต่างประเทศหลักอย่าง CNN BBC ที่เป็นเฮดไลน์ (Headlines) และเบรกกิงนิวส์ 

(Breaking News) นอกจากนี้ยังอยู่ที่ดุลพินิจตามความเหมาะสมอีกด้วยว่าข่าวใด 

มคีวามส�าคัญ หรอืมคีวามจ�าเป็นหรือเกิดผลกระทบมากน้อยอย่างไร รอบบ้านเราสร้าง

ความแตกต่างด้วยการไม่ได้เป็นแค่รายการข่าวต่างประเทศแบบทั่วไปเท่านั้น แต่เน้น

ทีก่ารน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ มกีารเจาะลกึทีม่าทีไ่ป การเชือ่มโยง ตรวจสอบ วเิคราะห์

ข้อเท็จจริง ตแีผ่ทางสงัคม จากผู้เชีย่วชาญด้านข่าวต่างประเทศ เช่น อาจารย์สุดาทพิย์ 

จารุจินดา อินทร และบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ คุณพิรุณ จิตภิรมย์ เป็นต้น

 ดงันัน้จากสถานการณ์ดงักล่าวข้างต้น ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจในรายละเอยีด

ของ ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมรายการข่าวต่างประเทศ 

“รอบบ้านเรา” ทางสถานโีทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมนวิสว์นั ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ

การศึกษาต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์โดยทั่วไปทั้งประเภท

ของข่าว ข่าวต่างประเทศและรายการอื่นๆ 

 2.  เพื่อศึกษาความคาดหวังประโยชน์จากการรับชมรายการข ่าว 

ต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน

 3.  เพื่อศึกษาการเปิดรับรายการของผู้ชมรายการข่าวต่างประเทศ “รอบ

บ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน

 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมรายการข่าวต่างประเทศ “รอบบ้าน

เรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน
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 5. เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปิดรับของผู้ชมที่จะเปิดรับชมรายการข่าว 

ต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วันต่อไป

วิธีกำรศึกษำ

 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาพฤตกิรรม ความคาดหวงั การเปิดรบั ความพงึพอใจ 

และแนวโน้มของผู้ชมรายการข่าวต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ 

ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน ออกอากาศเวลา 09.00-10.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ การศึกษา 

ครัง้นีใ้ช้การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 

(In-Depth Interview) สัมภาษณ์ผู้ชมรายการข่าวต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทาง

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนิวส์วัน จ�านวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ชม 

ที่อยู่ในวัยกลางคน คือ อายุระหว่าง 42-49 ปี และกลุ่มผู้ชมที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ คือ 

อายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป โดยผู้ชมได้รับชมรายการเป็นประจ�า หรืออย่างน้อย 1 ครั้ง  

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำย

 จากการศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชม

รายการข่าวต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน  

พบว่ามีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy Value  

Theory) แนวคิดการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจ 

(Uses and Gratifications Theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ (Theories of  

motivation) ของมาสโลว์ โดยทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวมีความเช่ือมโยงกันท้ังส้ิน 

โดยเริ่มต้นจากแนวคิดของมาสโลว์ ท่ีสามารถแบ่งเป็นล�าดับขั้นตอนทั้ง 5 ข้ันได้แก่

ความต้องการด้านกายภาพ ด้านความปลอดภัยมั่นคง ด้านความรัก ด้านการยอมรับ

ของสังคม และด้านความต้องการสูงสุดของชีวิต โดยผู้ชมจ�านวน 20 ท่าน พบว่า ผู้ชม

มแีรงจงูใจตามล�าดบัขัน้ต้องการอยูใ่นขัน้ที ่5 คอืความต้องการสงูสดุของชวีติ มากทีส่ดุ 

ซึ่งแต่ละท่านมีความต้องการสูงสุดของชีวิตที่แตกต่างกันไป เช่น พบว่าผู้ชมกลุ่มหนึ่ง
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ที่มีชีวิตที่ครบสมบูรณ์เพียบพร้อมแล้วในทุกด้านจึงต้องการที่จะแบ่งปันให้กับสังคม

โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน เป็นต้น 

 นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่ามีผู้ชมที่มีแรงจูงใจตามล�าดับขั้นความ

ต้องการของมนุษย์ในข้ันที่ 4 คือต้องการการยอมรับจากสังคม กรณีที่มีผู ้ชมมี

ปฏสิมัพนัธ์กบัทางทมีงานของสถานโีทรทศัน์นวิส์วนัและระหว่างกลุม่ผูช้มด้วยกนัเอง

อย่างเหนยีวแน่นเพราะมคีวามต้องการการยอมรับจากสังคมคือจากทางสถานนีวิส์วนั

และจากทางกลุม่ผูช้มจงึได้ใช้โซเชยีลมเีดยี เช่น เฟสบุคในการตดิต่อส่ือสารระหว่างกัน 

 นอกจากนีย้งัพบว่ามกีลุม่ผูช้มทีม่คีวามต้องการในล�าดบัขัน้ที ่3 คือทางด้าน

ความรักทั้งจากครอบครัวและสังคม โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ชมได้เปิดรับชมรายการ 

เพือ่น�าเนือ้หาความรูท้ีไ่ด้จากการรบัชมน�ามาเป็นข้อมลูในหวัข้อสนทนาซ่ึงเป็นส่วนหนึง่

ในการสร้างความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทั้งพ่อแม่ที่น�าประโยชน์ที่ได้จาก

การชมรายการมาสอนลูกทางตรงและเป็นการปลูกฝังให้ลูกเลือกรับชมรายการ

โทรทศัน์ท่ีมปีระโยชน์ นอกจากนีใ้นบรรดาผู้ทีอ่ยูใ่นครอบครวัใหญ่ ประกอบด้วยญาติ

พี่น้องก็พบว่าได้น�าความรู้ท่ีรับชมรายการมาเป็นหัวข้อในการสนทนาในครอบครัว 

หรือทั้งญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันและอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น 

 ส่วนล�าดับความต้องการขั้นที่ 2 ได้แก่ความต้องการด้าน ความมั่นคง

ปลอดภัย พบว่าผู้ชมรายการสนใจรับชมข่าวประเภท สงครามความขัดแย้ง ก่อการ

ร้าย อุบัติเหตุทางเครื่องบินโดยสารและเรือโดยสาร รวมทั้งความเคล่ือนไหวทาง

เศรษฐกจิเนือ่งมาจากผู้ชมต้องการทราบเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้รวมถงึวธิกีารป้องกนั

และข้อมลูต่างๆ เพือ่น�าไปใช้ตอบสนองความต้องการทางด้านความมัน่คงปลอดภัยทัง้

ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น เช่นเดียวกับความต้องการในล�าดับขั้นที่ 1 คือผู้ชมทุกท่าน

ต้องการรบัรูข้้อมลูข่าวสารเพือ่น�ามาตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานทางกายภาพ

หรือปัจจัย 4 ท่ีจ�าเป็นอย่างย่ิงในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน เช่น เรื่องของโรคระบาด 

เป็นต้น หรือกรณีของผู้ชมที่มีอาชีพรับจ้าง หาเช้ากินค�่าที่ระบุว่าด้วยข้อจ�ากัดด้าน 

รายได้และเวลาจึงต้องการรับชมรายการที่มีเนื้อหาแบบง่ายๆ ปฏิบัติได้จริงไม่ยุ่งยาก

ซ�า้ซ้อน โดยกล่าวว่าผูผ้ลติรายการควรค�านงึถึงความต้องการของผูช้มทกุระดบัไม่เน้น

แต่ผู้ชมในระดับบนเท่านั้น ดังนั้นจากการศึกษาท�าให้พบว่าผู้ชมมีความต้องการ 

ในล�าดับขั้นของชีวิตและแรงจูงใจท่ีแตกต่างกันไปของผู้ชม ซึ่งจะส่งผลต่อความ 

คาดหวังเปิดรับ ความพึงพอใจ และแนวโน้มในการรับชมรายการของผู้ชมต่อไป
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 ส�าหรับรายการและสถานีโทรทัศน์ต่างๆ นอกเหนือจากการรับชมรายการ

ข่าวต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน แล้วผู้ชม

ยงัได้เลอืกรบัชมรายการของสถานช่ีองต่างๆ ตามแรงจงูใจและความต้องการของผูช้ม 

ดังนี้โดยผู้ชมจ�านวนมากกล่าวว่าเลือกรับชมรายการข่าวจากทางสถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมรายการข่าวในช่วงแรก มีความพึงพอใจใน

ข่าวอาชญากรรม เนื่องจากมีความน่าสนใจและสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการรับชม

น�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้จริง นอกจากนี้ผู้ชมยังเลือกรับชมข่าวจากทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่องเนชั่น ช่องทีเอ็นเอ็น ช่องสปริงค์นิวส์ นอกจากนี้ 

ยังมีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ส่วนสถานีโทรทัศน์ของต่างประเทศที่ผู้ชมเลือกรับ

ชมควบคู่ไปกับการรับชมรายการของสถานีช่องนิวส์วัน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี 

และสถานีโทรทัศน์อัลจาซีรา ผู้ชมเลือกรับชมสถานีโทรทัศน์ที่มีความแตกต่างกัน 

ออกไปตามความคาดหวังของแต่ละคน โดยให้เหตุผลที่แตกต่างกันออกไป เช่น การ 

น�าเสนอข่าวของทางสถานีมีความน่าสนใจมากกว่าช่องอื่น มีรูปแบบการน�าเสนอ 

ที่น่าสนใจเช่น ส�าหรับสถานีโทรทัศน์จากต่างประเทศเช่น ซีซีทีวี และอัลจาซีรา ผู้ชม

ให้เหตุผลในการรับชมว่าเน่ืองจากผู้ชมบางท่านมีเช้ือสายจีนท�าให้สนใจและชื่นชอบ

ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเทศจีนและมีความเป็นชาตินิยมของประเทศจีนเป็นพิเศษ 

นอกจากจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวจากข่าวแล้วยังสามารถเรียนรู้ภาษาจีนควบคู่

กันไปได้อีกด้วย ส่วนผู้ชมบางท่านช่ืนชอบความแปลกแตกต่างจึงเลือกรับชมสถานี 

โทรทศัน์อลัจาซรีาเนือ่งจากมปีระเด็นข่าวและภาพข่าวทีน่�าเสนอแง่มมุในการน�าเสนอ

ข่าวการวเิคราะห์ข่าวทีแ่ตกต่างจากส�านกัข่าวตะวนัตกท่ัวไป ผูช้มบางคนต้องการรบัชม

แต่รายการข่าวโดยให้เหตุผลว่าละครเป็นเรื่องไร้สาระ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความ

สอดคล้องกับแนวคิดของ “แคลปเปอร์” โดยผู้ชมจะมีพฤติกรรมการรับชมที่มีความ

หลากหลายและแตกต่างกันไป ตามหลักการเลือกเปิดรับสาร ของแต่ละบุคคล

 ในส่วนของความ “คาดหวังประโยชน์” และ “ความพึงพอใจ” ของผู้ชม

รายการข่าวต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมนวิส์วนั ท่ีมา

จากแรงจูงใจ (Theory of Motivation) ตามล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว ์

ทั้ง 5 ขั้น ซึ่งผู้ชมทั้ง 20 คนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะน�าไปสู่ความ

คาดหวัง การเปิดรับ และความพงึพอใจตลอดจนแนวโน้มการรบัชมรายการและแนะน�า

ให้ผู ้ชมท่ีแตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากแล้วพบว่าผู้ชมมีความพึงพอใจเป็นไป 
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ในทิศทางเดียวกับความคาดหวัง ซ่ึงถือได้ว่ารายการประสบความส�าเร็จสามารถ 

ตอบสนองความพงึพอใจของผูช้มได้ตามความคาดหวงัเป็นอย่างด ีนอกจากนีจ้ากการ

ศึกษาพบว่าความคาดหวังมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจตามแนวความคิดของ 

เวนเนอร์ ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร แล้วน�ามาสร้าง 

เป็นแผนที่แสดงความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 

4 กลุ่ม ดังนี้ คือ

 ด้านการด�ารงเอกลักษณ์และการน�าไปใช้ประโยชน์ เปิดโลกทัศน์ให้เพิ่ม 

มากขึ้น จากการศึกษาพบว่า ผู้ชมมีความคาดหวังการใช้ประโยชน์ทางด้านการ 

เสริมสร้างเอกลักษณ์ สร้างความน่าเชื่อถือ มีความมั่นใจเมื่อมีข้อมูลความรู้ ใช้ข้อมูล

ทีไ่ด้ส�าหรับประกอบการตดัสนิใจ ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ สามารถเข้าใจสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวอย่างมีข้อมูลเพียงพอ ในอันดับที่ 1 หรือ 

“มากที่สุด” อีกด้วย 

 ทางด้านข้อมลูข่าวสาร จากการศกึษาพบว่า ผูช้มมคีวามคาดหวงัประโยชน์

ทางด้านข้อมูลข่าวสารจากการรับชมรายการ “รอบบ้านเรา” เป็นอันดับที่ 2 หรือ 

“รองลงมา” และด้านการใช้ข่าวสารเพือ่เชือ่มโยงระหว่างข้อมลูเกีย่วกบัสังคม การพดู

คยุสนทนา สร้างสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนั เข้าใจความแตกต่างในสงัคมและสามารถอยู่

ร่วมกนัได้อย่างสงบสขุ โดยมรีายการ “รอบบ้านเรา” เป็นส่ือกลาง นอกจากนีท้างด้าน

การผ่อนคลายความตงึเครยีดทางอารมณ์และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ท�าประโยชน์

ให้กับสังคม จากการศึกษาพบว่าผู้ชมมีความคาดหวังประโยชน์ทางด้านความบันเทิง

และเพือ่ความผ่อนคลายรวมทัง้เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในอนัดบัที ่“น้อย

ทีส่ดุ” ผูช้มเลอืกรบัชมรายการข่าวต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” โดยมองว่าเป็นรายการ

ที่ให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิง 

 ดังนั้นจึงพบว่า “ความคาดหวัง” และ “ความพึงพอใจ” ของผู้ชมรายการ 

“รอบบ้านเรา” มีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับ “การเปิดรับ” 

ของผู้ชมอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ชมส่วนมากจะรับชมรายการได้เป็นประจ�า โดยกล่าวว่า

ออกอากาศของรายการในช่วงเวลา 9.00-10.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ มีความเหมาะสม

ดีแล้ว มีเพียงบางส่วนเท่าน้ันท่ีกล่าวว่าช่องเวลาดังกล่าวยังไม่ค่อยมีความเหมาะสม

เนื่องจากออกอากาศเช้าไป และอยู่ในช่วงเวลาท�างาน ท�าให้ผู้ที่ท�างานและผู้ที่ไม่ได้ 

ตื่นนอนแต่เช้าไม่สามารถรับชมได้ โดยเสนอแนะว่าควรออกอากาศต่อจากช่วง 
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ข่าวเที่ยงวันเพราะไม่เช้าจนเกินไปและจะท�าให้ได้ผู้ชมเพิ่มจากที่ชมรายการข่าวเที่ยง

ยาวต่อเนือ่งมาจนถึงรายการอกีด้วย หรือให้น�ารายการไปออกอากาศช่วงวนัหยดุเสาร์ 

อาทิตย์ หรือช่วงดึกของวันจันทร์ถึงศุกร์ เป็นต้น แต่ส�าหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับชมใน 

ช่วงเวลาปกติก็จะหาวิธีต่างๆ ในการเลือกรับชมด้วยการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นการ 

รับฟังจากทางวิทยุ เป็นต้น ส�าหรับพฤติกรรมขณะรับชมรายการ “รอบบ้านเรา” ที่มี

ความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ผู้ชมรายการจะเปิดโทรทัศน์เพ่ือรับชมรายการควบคู่

ไปกบัการท�ากิจกรรมอืน่ หรอืจะรบัชมไปพร้อมกับการใช้โซเชยีลมเีดยี นอกจากน้ีผูช้ม

ยังสามารถเลือกรับชมรายการได้หลายช่องทาง เช่น จานรับสัญญาณดาวเทียม  

การรบัชมผ่านกล่องของทโีอท ีการรบัชมผ่านทางอนิเตอร์เนต็ หรือรบัฟังรายการผ่าน

ทางสถานีวิทยุของคลื่นในเครือเมเนเจอร์เรดิโอ FM 97.75 MHz. หรือรับฟังย้อนหลัง

ผ่านทางเฟสบุคของเมเนเจอร์เรดิโอ เป็นต้น ส�าหรับพฤติกรรมของผู้ชมหลังรับชม

รายการ “รอบบ้านเรา” พบว่า มีผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมของทางสถานีเป็นจ�านวนมาก 

จากการศึกษาพบว่า เมื่อผู้ชมได้รับความพึงพอใจตามคาดหวังผู้ชมจึงมีความต้องการ

ที่จะแสวงหาในการรับชมรายการต่อไปผ่านทางช่องทางต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ 

พึงพอใจในการรับชมรายการต่อไป

 จากผลการศึกษานีมี้ความสอดคล้องกบัแนวความคดิเรือ่งการเปิดรบัส่ือของ 

(Media Exposure) มแีนวคิดว่าผูร้บัสารเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัอย่างย่ิงต่อพฤตกิรรม

การเปิดรับข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแง่ของการเลอืกสรรข่าวสารหรอืการแสวงหา

ข่าวสาร โดยมีปัจจัยภายในทั้งเรื่องของขบวนการทางจิตวิทยาและปัจจัยภายนอกทั้ง

ในเรือ่งของความแตกต่างเฉพาะบคุคล และสงัคมเป็นตวัก�าหนด การแสวงหาข่าวสาร

เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของตน โดยจะเน้นการเปิดรับสารที่ไม่ขัด 

ต่อทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ความเข้าใจเดิมของตน แนวความคิดเกี่ยวกับการ 

เปิดรับสารนี้จึงเป็นพื้นฐานส�าคัญในการศึกษาวิจัยว่า ผู้ชมรายการข่าวต่างประเทศ 

“รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน จะมีการเปิดรับข่าวสาร 

เป็นไปตามแนวคิดของ แม็คลอยด์ และ โอคีฟ ที่ระบุว่า ตัวช้ีวัดที่ใช้วัดพฤติกรรม 

การเปิดรับสื่อส่วนใหญ่ใช้กัน 2 อย่าง คือ การวัดจากเวลาที่ใช้กับสื่อ (Time Spent 

with the Media) และการวัดจากความถ่ีของการใช้ส่ือ (Frequencey) โดยแยก 

ตามประเภทของเนื้อหารายการที่ชื่นชอบนั่นเอง โดย แม็คลอยด์ ชี้ให้เห็นข้อเสียของ

การวัดจากเวลาท่ีใช้กับส่ือ ว่าค�าตอบข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรม
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การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ หมายถึงความบ่อยครั้งในการเปิดรับสื่อ ซึ่งจากการ

ศึกษาท�าให้ทราบถึงความถี่ในการรับชม ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ออกอากาศ 

พฤติกรรมขณะรับชมรายการ ช่องทางที่รับชมและพฤติกรรมหลังการรับชมในการมี

ส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทางสถานีได้จัดขึ้น

 ดังนั้นเมื่อความคาดหวังจากผู้ชมได้รับการตอบสนองจนน�าไปสู่ความพึง

พอใจในที่สุดซึ่งจากการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีคุณค่าของความคาดหวัง (Expec-

tancy-value Theory) กล่าวคอื มนษุย์มคีวามคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนัตามความต้องการ 

ดังนั้นจึงเลือกรับสารที่สามารถตอบสนองความต้องการ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กัน จาก

ทฤษฎกีารใช้และความพงึพอใจ (Uses and Gratifications Theory) ซึง่เป็นแรงจงูใจ

ในการใช้สื่อท่ีเกิดจากการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าต้องการสิ่งใดและได้รับการตอบ

สนองตามความต้องการหรือไม่ ดังนั้นทฤษฎีคุณค่าของความคาดหวังจึงใช้ส�าหรับ

ศกึษาแรงจงูใจในการเลอืกใช้ส่ือของผูรั้บสารเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้อย่างมเีหตผุลและ

มเีป้าหมาย ผูร้บัสารมคีวามคาดหวงัต่อสือ่เป็นแรงจูงใจส�าคญัเพือ่น�าไปสูก่ารตดัสนิใจ

เปิดรับสาร เนื่องจากสารที่ส่งมามีความหลากหลายเช่นเดียวกับความต้องการของ

มนุษย์ที่มีหลากหลายเช่นเดียวกัน ดังนั้นมนุษย์จึงเลือกเอาเฉพาะสารที่ตรงกับความ

ต้องการ และสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างด ีซึง่มคีวามเชือ่มโยงระหว่าง

ความคาดหวังและความพึงพอใจ กล่าวคือผู้ชมจะเลือกเปิดรับสารใดขึ้นอยู่กับความ

คาดหวังที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดรับ หากได้รับส่ิงตอบแทนน้อยก็จะเลือกไม่

เปิดรับสารนั้น หากได้รับสิ่งตอบแทนมากก็จะท�าให้เปิดรับสารนั้นต่อไป ซึ่งการเลือก

เปิดรับสารมีขั้นตอนความคล้ายคลึงกับความต้องการตามหลักของมาสโลว์ท่ีเริ่มจาก

ความต้องการง่ายไปสู่ความต้องการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

 นอกจากนีจ้ากการศกึษาพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องของ

ธ�ารง เติมสุขสวัสดิ์ (2544) ศึกษาเรื่อง “ความสอดคล้องระหว่างนโยบายการเสนอ

ข่าวกับความต้องการรับชมรายการข่าวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณี

ศึกษา สถานีโทรทัศน์เสรี ไอทีวี” ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ไอทีวีได้วางนโยบายการเสนอ

ข่าวให้สอดคล้องกับความต้องการรับชมรายการข่าวของประชาชน เช่นเดียวกับงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องของอัญชลีพร กุสุมภ์ (2545) ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานข่าวในภาวะ

วกิฤตทางสถานโีทรทศัน์ไอทีว ีศกึษากรณวีนิาศกรรมตกึเวล์ิดเทรดเซน็เตอร์และอาคาร

กระทรวงกลาโหมประเทศสหรฐัอเมรกิา” โดยผลการวจิยัมคีวามคล้ายคลงึในเรือ่งของ
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ความต้องการของผู้ชมในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ความ

ส�าเร็จของรายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ ่น” ของกิตติมา  

ชาญวิชัย (2548) ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าสิ่งท่ีท�าให้สถานีโทรทัศน์ NHK ของประเทศ 

ญี่ปุ่นประสบความส�าเร็จอย่างสูงเพราะนโยบายของทางสถานีให้ความส�าคัญกับ 

ความต้องการของผู้ชมเป็นหลักซึ่งถือเป็นหัวใจในการด�าเนินงาน

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผู้ชมทุกคนมี “แรงจูงใจ” (Theory of Motiva-

tion) ตามล�าดับความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมาสโลว์ ซึ่งผู้ชมแต่ละคนแตกต่างกันไป 

โดยแรงจูงใจดังกล่าวน้ีจะน�าไปสู่ความคาดหวัง การเปิดรับและความพึงพอใจ ซึ่งจะ

น�าไปสูก่ารรบัชมรายการต่อไปและแนะน�าให้ผูอ้ืน่รบัชมรายการ เมือ่ความคาดหวงัได้

รบัการตอบสนองให้เกดิความพงึพอใจ โดยผูช้มแต่ละคนจะมคีวามคาดหวังประโยชน์

ทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามแรงจงูใจของแต่ละบคุคล การศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงั การ

เปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมรายการ รอบบ้านเรา ทางสถานีโทรทัศน์ผ่าน 

ดาวเทยีมนวิส์วนั จงึท�าให้ได้ทราบความคาดหวงัทีแ่ท้จรงิของผู้ชมเพือ่น�าไปใช้ส�าหรบั

การพัฒนารายการต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 จากการศกึษาพบว่ามข้ีอเสนอแนะจากผู้ชมรายการซึง่สามารถน�ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนารายการ “รอบบ้านเรา” ได้ต่อไปดังนี้

 1. ปัญหาเรือ่งสญัญาณการรบัชมจากจานรบัสญัญาณดาวเทยีม เนือ่งจาก

ช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลงช่องการรบัสญัญาณบนจานดาวเทยีมท�าให้มผีูช้มจ�านวนมาก

ทีไ่ม่สามารถรบัชมรายการจากทางสถานผ่ีานทางเครือ่งรบัโทรทศัน์ได้ แต่จะหนัไปรบั

ชมทาง ยูทูบ เฟสบุ๊ค การติดตามชมรายการย้อนหลัง การรีรันรายการ หรือติดตาม

ผ่านทางเวบ็ไซต์หรอืสถานวีทิย ุเพือ่เป็นการรกัษาฐานและเป็นการเพิม่ฐานผูช้มทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศให้มากยิง่ข้ึนอกีด้วย เป็นการใช้ส่ือใหม่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

กับทั้งทางสถานี และทางผู ้ชมอีกสามารถรับชมรายการได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย 

นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังเป็นการสื่อสาร 2 ทางระหว่างผู้ผลิตรายการ และผู้ชม

รายการได้เป็นอย่างดี 
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 2. นอกจากนีก้ารพบปะการพดูคยุกบัผูช้มของผูผ้ลติรายการเป็นสิง่ส�าคญั

เพราะจะท�าให้ได้ข้อมลูทีแ่ท้จรงิเพือ่น�าไปใช้ส�าหรบัพฒันารายการ เนือ้หาและรปูแบบ

ของ และผูช้มยงัคาดหวงัให้สือ่มวลชนเป็นกระบอกเสยีงให้กับประชาชนต้องการ โดย

ต้องการ ให้ผู้ด�าเนินรายการมีโอกาสมาน่ังพูดคุยกับผู้ชมอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

แลกเปลีย่นข้อมูลกันและยงัมองว่าสือ่มวลชนสามารถเป็นท่ีพึง่ให้กบัประชาชนได้เป็น

อย่างดี นอกจากน้ียังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ด�าเนินรายการและ 

ผู้ชมให้จงรักภักดีต่อรายการต่อไปอีกด้วย 

 3. น�าผลการศึกษาท่ีพบยังสามารถน�ามาพัฒนาปรับปรุงรายการ “รอบ

บ้านเรา” ให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ชมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ให้เป็น

ไปตามแรงจงูใจของผูช้มซ่ึงเป็นจดุเริม่ต้นในการเลอืกรบัชมรายการต่างๆ ต่อไป ซึง่จะ

ท�าให้ทราบถึง ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชม ตลอดจนแนว

โน้มการรบัชมรายการของผูช้มในอนาคตอกีด้วย เพือ่ทีมงานจะได้น�าข้อมลูทีไ่ด้รบัมา

นั้นไปพัฒนารายการให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมให้ได้มากที่สุดอีกด้วยโดยค�านึง

ถึงความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ท้ัง 5 ล�าดับขั้นตามแนวคิดของมาสโลว์ โดย

เลือกน�าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของกายภาพ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ชมได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามความคาดหวังและแรงจูงใจ 

ของผู้ชมแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ผลิตรายการควรค�านึงถึง 

ความต้องการของผู้ชมทุกระดับไม่เน้นแต่เฉพาะผู้ชมระดับบนเท่านั้นเนื่องจากผล 

การศึกษาพบว่ามีคนดูอยู่ในระดับล่างด้วย 

 นอกจากนีย้งัท�าให้ได้ทราบถงึจดุอ่อนจุดแขง็และรายการของสถานโีทรทศัน์

ช่องอืน่ทัง้ของไทยและต่างประเทศทีผู่ช้มชืน่ชอบ เพ่ือน�ามาเป็นตวัอย่างในการพฒันา

รายการ “รอบบ้านเรา” ต่อไป ทัง้ทางด้านเนือ้หาและรปูแบบในการน�าเสนอและควร

เพิม่ช่องทางในการรบัชมทางสือ่อืน่ๆ เพือ่รองรบัผูช้มทีไ่ม่สามารถรับชมรายการในช่วง

เวลาดังกล่าวได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) อีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงกว้างมากยิ่งขึ้น
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 2. การวจิยัครัง้นีมุ้ง่เน้นกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผู้ชมทีม่กีารตดิตามรายการของ

ทางสถานีอย่างใกล้ชิด (Heavy Uses) และมีกลุ่มอายุที่เน้นไปทางกลุ่มวัยกลางคน 

ได้แก่ผู้มีอายุระหว่าง 42-49 ปี และ กลุ่มผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 50 ปีเป็นต้น

ไป ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มผู้ชมในวัยรุ่น และวัยท�างาน เป็นต้น

 3. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษา ความคาดหวัง การเปิดรับและความ 

พึงพอใจที่มีต่อรายการข่าวต่างประเทศ “รอบบ้านเรา” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่าน 

ดาวเทียมนิวส์วัน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ

รายการข่าวต่างประเทศของสถานีอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 4. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับข่าวต่างประเทศที่ผลิตโดย

สถานีโทรทัศน์ภายในประเทศ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการด�าเนิน

การรายการข่าวต่างประเทศของส�านักข่าวต่างประเทศ เพื่อให้ได้ทราบถึงการด�าเนิน

การด้านข่าวต่างประเทศของส�านกัข่าวต่างประเทศเพือ่ให้ได้ความรูใ้นการด�าเนนิงาน

ด้านข่าวของส�านักข่าวระหว่างประเทศต่อไป
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	 จากการศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับชมและทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวทาง

ไทยรัฐทีวี”	 ในการศึกษาครั้งน้ี	 พบว่า	 ลักษณะของประชากรของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน	247	คน	คิดเป็นร้อยละ	74.8	และ

เพศชาย	 จ�านวน	 83	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 25.2	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	

51-60	 ปี	 จ�านวน	 112	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 33.9	 ระดับการศึกษาปัจจุบัน/สูงสุด	

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 มีศึกษาระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 222	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	67.3	สถานภาพ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรส	จ�านวน	195	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	59.1	อาชพี	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพีข้าราชการ/รฐัวิสาหกจิ	

จ�านวน	219	คน	คิดเป็นร้อยละ	66.4	รายได้	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้

ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า	 30,000	บาท	จ�านวน	141	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.7	

โดยมีการเปิดรับข่าวสาร	ทัศนคติ	 และแนวโน้มพฤติกรรม	 ในการรับชมรายการข่าว

ทางไทยรัฐทีวี	ดังนี้

	 การศึกษาด้านพฤติกรรมในการรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ของกลุ่ม

ตัวอย่าง	 ประกอบด้วย	 ระยะเวลาชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวีมานาน	 (เดือน)	

โดยเฉลี่ยแล้ว	 3	 เดือน	 ความถ่ีในการเปิดรับชมรายการข่าว	 ทางไทยรัฐทีวี	 (ครั้ง/

สัปดาห์)	 โดยเฉลี่ยแล้ว	 7	 ครั้ง/สัปดาห์	 การเปิดรับชมรายการข่าวช่องไทยรัฐทีวี	

ระยะเวลา	เฉลี่ย	(นาที/ครั้ง)	โดยเฉลี่ยแล้ว	30	นาที/ครั้ง	การเปิดรับชมรายการข่าว

ทางช่องไทยรัฐทีวี	 โดยเฉลี่ยแล้ว	 เปิดผ่านทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทีวี	 จ�านวน	

293	 คน	 เปิดรับชมรายการข่าวทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทีวี	 ความถ่ี	 (ครั้ง/สัปดาห์)	

โดยเฉลี่ยแล้ว	7	ครั้ง/สัปดาห์	เปิดรับชมรายการข่าวทางเว็บไซต์	ไทยรัฐทีวี	โดยเฉลี่ย

แล้ว	 2	 ครั้ง/สัปดาห์	 รายการข่าวท่ีเปิดรับทางช่องไทยรัฐทีวี	 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เปิดรับรายการข่าวช่วงค�่า	 (ไทยรัฐนิวส์โชว์)	จ�านวน	181	คน	รายการที่ชม

บ่อยที่สุด	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับรายการข่าวช่วงเช้า	วันธรรมดา	 (เช้าข่าวชัด)	

จ�านวน	94	คน	และเหตุผลในการเปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	กลุ่มตัวอย่าง	

ส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 เพราะ	 ข่าวมีความสดใหม่	 ทันต่อ

เหตุการณ์	จ�านวน	272	ค�าตอบ

บทคัดย่อ
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	 ทัศนคติของผู ้ชมท่ีมีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ด้านความรู้สึกต่อ

มาตรฐานการผลิตและน�าเสนอ	 รายการข่าว	พบว่า	 โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี

ทศันคติของผูช้มทีม่ต่ีอรายการข่าวทางไทยรฐัทวี	ีด้านความ	รูส้กึต่อมาตรฐานการผลติ

และน�าเสนอรายการข่าว	 อยู่ท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.17	 ซึ่งหมายถึง	 มีทัศนคติเชิงบวก	 

โดยทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ด้านความรู้สึกต่อมาตรฐาน 

การผลิตและน�าเสนอรายการ	 ข่าวที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด	 คือ	 ประเด็น	

“เนื้อหาข่าวชัดเจนและเข้าใจง่าย”	 โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	 4.31	 

ซึ่งหมายถึง	มีทัศนคติเชิงบวก	

	 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ด้านความรู้สึกต่อคุณค่า

ในการน�าเสนอข่าว	 พบว่า	 โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อ

รายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	ด้านความรู้สึกต่อคุณค่าใน	การน�าเสนอข่าว	อยู่ที่ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.23	ซึ่งหมายถึง	 มีทัศนคติเชิงบวก	 โดยทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าว	

ทางไทยรฐัทวี	ีด้านความรูส้กึต่อคณุค่าในการน�าเสนอข่าวทีก่ลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยมาก

ที่สุด	คือ	ประเด็น	“ข่าวมีข่าวสดใหม่	ฉับไว	ทันต่อเหตุการณ์”	 โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับ

ความรู้สึกเท่ากับ	4.38	ซึ่งหมายถึง	มีทัศนคติ	เชิงบวก	ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการ

ข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ด้านความรู้สึกต่อรูปแบบในการน�าเสนอ	 รายการข่าว	 พบว่า	 

โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีว	ี 

ด้านความรู้สึกต่อรูปแบบในการน�าเสนอรายการข่าว	 อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.27	 

ซึ่งหมายถึง	มีทัศนคติเชิงบวก	โดยทัศนคติ	ของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	

ด้านความรูส้กึต่อรปูแบบในการน�าเสนอรายการข่าวทีก่ลุม่ตวัอย่าง	เหน็ด้วยมากทีส่ดุ	

คือ	ประเด็น	“รายงานข่าวโดยใช้เทคโลยีกราฟฟิก	จ�าลองเหตุการณ์และสถานที่จริง

เข้ามา	 ผสมผสานให้มีความทันสมัยและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น”	 โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับความ

รู้สึกเท่ากับ	4.31	ซึ่งหมายถึง	มีทัศนคติเชิงบวก	

	 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 จ�าแนกตามด้าน	 พบว่า	

ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึก	โดยรวมเท่ากับ	4.20	ซึ่งหมายถึง	กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ

ของผูช้มทีม่ต่ีอรายการข่าวทางไทยรฐัทวีใีนเชงิบวก	เมือ่พจิารณาเป็นรายได้	เรยีงล�าดบั

จากมากไปน้อย	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าว	ทางไทยรัฐ

ทวี	ีด้านความรูส้กึต่อรปูแบบในการน�าเสนอรายการข่าวในเชงิบวก	โดยทีค่่าเฉลีย่ของ

ระดับความรู้สึก	โดยรวมเท่ากับ	4.27	รองลงมา	คือ	ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการ
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ข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ด้านความรู้สึกต่อคุณค่าใน	 การน�าเสนอข่าวในเชิงบวก	 โดยที ่

ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึกโดยรวมเท่ากับ	4.23	และอันดับสุดท้าย	คือ	ทัศนคติของ

ผูช้มทีม่ต่ีอรายการข่าวทางไทยรฐัทวี	ีด้านความรู้สกึต่อมาตรฐานการผลติและน�าเสนอ

รายการข่าว	ในเชิงบวก	โดยที่ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึกโดยรวมเท่ากับ	4.17

	 ด้านแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 พบว่า	

โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่าง	มีแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการข่าวทาง

ไทยรัฐทีวี	อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.03	ซึ่งหมายถึง	ตั้งใจ	โดยแนวโน้มพฤติกรรมในการ

เปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจมากที่สุด	 คือ	 ประเด็น	 

“ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรบัชมรายการข่าวทางช่องไทยรฐัทวีต่ีอไป”	โดยทีค่่าเฉล่ียระดบั

ความตั้งใจเท่ากับ	4.10	ซึ่งหมายถึง	ตั้งใจ	รองลงมา	คือ	ประเด็น	“ท่านมีความตั้งใจ

ที่จะแนะน�าให้บุคคลอื่นๆ	 เปิดรับชมรายการข่าว	ทางช่องไทยรัฐทีวี”	 โดยที่ค่าเฉลี่ย

ระดับความตั้งใจเท่ากับ	3.97	ซึ่งหมายถึง	ตั้งใจ

	 การทดสอบสมมตฐิานในเรือ่ง	การเปิดรบัข่าวสารมคีวามสัมพันธ์กบัทศันคติ

ของผู้ชมรายการข่าวทาง	 ไทยรัฐทีวี	 พบว่า	 การเปิดรับข่าวสารรายการข่าวทาง 

ไทยรัฐทีวี	ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชมรายการข่าว	ทางไทยรัฐทีวี	ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า	บุคคลที่มีการเปิดรับข่าวสารรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	ไม่ว่าจะเป็นความถี่	

(ครั้ง/สัปดาห์)	ระยะเวลาเฉลี่ย	(นาที/ครั้ง)	มากหรือน้อย	ก็ล้วนแต่ไม่มีความสัมพันธ์

กับทัศนคติของผู้ชมรายการ	ข่าวทางไทยรัฐทีวี

	 การทดสอบสมมตฐิานในเรือ่ง	ทศันคติมคีวามสัมพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรม

ของผู้ชมรายการข่าวทาง	 ไทยรัฐทีวี	 พบว่า	 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมของผู้ชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวีหมายความว่า	ผู้ชมที่รับชมรายการข่าว

ทางไทยรฐัทวีส่ีวนใหญ่มทีศันคตเิชงิบวก	ท�าให้มแีนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะรบัชมรายการ	

ข่าวทางไทยรัฐทีวีต่อไปและแนะน�าให้ผู้อื่นรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ในระดับ

ตั้งใจ	 ทั้ง	 2	 ประเด็น	 แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีว	ี 

ที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจมากที่สุด	คือ	ประเด็น	“ท่านมีความตั้งใจที่จะรับชมรายการข่าว

ทางช่องไทยรัฐทีวีต่อไป”	รองลงมา	คือ	ประเด็น	“ท่านมีความตั้งใจที่	จะแนะน�าให้

บุคคลอื่นๆ	เปิดรับชมรายการข่าวทางช่องไทยรัฐทีวี”

ค�ำส�ำคัญ: การเปิดรับ, ทัศนคติต่อรายการข่าว, ไทยรัฐทีวี
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 การปรับทิศทางธุรกิจของผู้ประกอบการส่ือส่ิงพิมพ์สู่ส่ือโทรทัศน์	 เกิดจาก

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 “ส่ือสิ่งพิมพ์”	 ได้พบกับความท้าทายจากเทคโนโลยี	 และ

พฤติกรรมคนรุ่นใหม่อ่านหนังสือพิมพ์ลดลง	 ด้วยสามารถหาข้อมูลข่าวสาร	 จากสื่อ 

นิวมีเดีย	 ได้สะดวกและรวดเร็วกว่า	 ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ	 

สื่อสิ่งพิมพ์เข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ในยุคก่อตั้ง	 “ไอทีวี”	 เม่ือเกือบ	 20	 ปีก่อน	

หลังจากนั้นเปิดช่องทีวีดาวเทียม	 “เนชั่น	 แชนแนล”	 จึงนับได้ว่า	 หนังสือพิมพ์ 

เดอะเนชั่นเข้าสู่ธุรกิจทีวีและนิวมีเดียก่อนสิ่งพิมพ์รายอื่นๆ	 นอกจากน้ี	 ส่ือส่ิงพิมพ ์

ยังเห็นว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อโทรทัศน์สามารถเห็นตัวเลขการเติบโต	

มากกว่าการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีอยู่ในภาวะ	 “ทรงตัว”	 และมีแนวโน้ม	

“ถดถอย”	ซึ่งพบว่าการโฆษณาฟรีทีวี	ยังคงสัดส่วน	สูงสุดที่	52%	มูลค่า	6.8	หมื่น

ล้านบาท	ขณะที่งบโฆษณาผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิลปีนี้	มีสัดส่วน	8%	มูลค่า	1.1	

หมืน่ล้านบาท	เป็นงบโฆษณาช่องข่าว	1.7	หมืน่ล้าน	เนือ่งจากการพฒันาด้านเทคโนโลยี

และพฤติกรรมผู้บริโภค	 หันมาเสพข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม 

เจนวาย	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 ส่งผลให้กลุ่ม	 สื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับทิศทางธุรกิจ	 

โดยมุ่งขยายสื่อไปยังกลุ่ม	 “ทีวี”	 เริ่มจากช่องทีวีดาวเทียม	 และขยายสู่ทีวีดิจิทัล	 

โดยช่วงการประมูลทีวีดิจิทัล	 ใน	 4	 ประเภท	 คือ	 ช่องเอชดี	 วาไรตี้	 ข่าว	 และ	 เด็ก	 

จ�านวน	 24	 ช่อง	 โดยเฉพาะช่อง	 ประเภท	 “ช่องข่าว”	 กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่	 

ต่างประกาศตัวเข้าช่วงชิงทีวีดิจิทัลกันครบทุกราย	 ทั้งไทยรัฐ	 เดลินิวส์	 โพสต์ทูเดย	์ 

สยามกฬีา	เครอืเนชัน่	แสดงให้เหน็ว่าอนาคตขององค์กรไม่สามารถผกูตดิกบั	สือ่สิง่พมิพ์ 

สื่อเดียวได้อีกต่อไป	โดยเชื่อว่าทุกรายมองเห็น	“ทีวีดิจิทัล”	จะเป็นช่องทางใหม่	ที่จะ

ท�าให้องค์กรสื่ออยู่รอดได้ในอนาคต	

	 ไทยรัฐ	 เป็นหนังสือพิมพ์รายวันท่ีมียอดจ�าหน่ายสูงที่สุดในประเทศไทย	

(จ�านวนพิมพ์ปัจจุบัน	1,000,000	ฉบับ)	ออกวางจ�าหน่ายฉบับปฐมฤกษ์	เมื่อวันที่	25	

ธนัวาคม	พ.ศ.	2505	โดยนายก�าพล	วชัรพล	เป็นผูก่้อตัง้	และหวัหน้ากองบรรณาธกิาร

คนแรก	 ปัจจุบันมี	 บริษัท	 วัชรพล	 จ�ากัด	 เป็นเจ้าของ,	 นางย่ิงลักษณ์	 วัชรพล	 เป็น 

ผู้อ�านวยการ,	และนายสราวุธ	วัชรพล	เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ
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	 จากหนงัสอืพมิพ์รายวนัทีม่ยีอดจ�าหน่ายสงูสดุในประเทศไทยตลอด	60	กว่า

ปีที่ผ่านมา	ท�าให้	“ไทยรัฐ”	มีความมั่นใจจะต่อยอด	“พลังแห่งความเข้าถึง”	สู่สังคม

ไทยด้วยการให้ก�าเนิด	 “ไทยรัฐทีวี”	 หลังจากเคยขยาย	 ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือ

ออนไลน์	 ก่อนหน้าน้ีแล้วเป็นระยะเวลากว่า	 10	 ปี	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 “ไทยรัฐ”	 

ตัดสินใจ	ลงทุนในธุรกิจบรอดคาสต์	 เข้าสู่สนามการแข่งขันและแวดวง	“ดิจิตอลทีวี”	

อย่างเป็นทางการ	 จากการท่ี	 กสทช.	 จะเปลี่ยนระบบการออกอากาศโทรทัศน์ 

ภาคพื้นดิน	 จากระบบ	 “อนาล็อก”	 (Analog)	 เป็นระบบ	 “ดิจิตอล”	 (Digital)	 

เปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิต	 Content	ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มาร่วมสร้างประสบการณ์

และปรากฏการณ์ใหม่	ให้แก่วงการโทรทัศน์ไทย

	 ด้วยความมุง่มัน่พืน้ฐานการเตบิโตจากการผลิตและน�าเสนอข่าวสารรวมทัง้

สาระประโยชน์ซึง่เป็นทีส่นใจของผูอ่้านทัว่ประเทศถือเป็นจดุแขง็ที	่“ไทยรฐัทวี”ี	เลอืก

น�ามาปรับใช้เป็นกลยุทธ์หลัก	 เพื่อน�าเสนอเรื่องราว	 แนวเดียวกันในปริมาณครึ่งหนึ่ง

ของสัดส่วนเน้ือหา	 ท้ังหมดเพื่อรักษาฐานผู ้อ ่านหรือแฟนคลับไว้	 “ไทยรัฐทีวี	 

ช่อง	 32	 HD”	 โดยจึงมีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโลกแห่งข่าวสารเข้ากับสังคมไทย 

ทกุระดบัชัน้	และเป็นส่วนหนึง่	ในการต่อยอดธรุกจิมาจากบรษัิทแม่อย่างหนงัสือพมิพ์

ไทยรฐัทีก่่อตัง้และอยูคู่ส่งัคมไทยมากกว่า	60	ปี	(ออนไลน์,	2557:	www.thairath.co.th)

	 วชัร	วชัรพล	ประธานกรรมการบรหิาร	บริษทั	ทริปเปิล	ว	ีบรอดคาสท์	จ�ากดั	

ผู้บริหาร	สถานีโทรทัศน์	 ไทยรัฐทีวี	 ช่อง	32	HD	กล่าวว่า	สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี	

ช่อง	32	HD	 เกิดจากความตั้งใจในการท�างาน	 ในฐานะสื่อสารมวลชนที่ต้องการเป็น 

ผูเ้ชือ่มโลกแห่งข่าวสารเข้ากับสงัคมไทยทกุระดบัชัน้	เพือ่เป็นส่วนหนึง่	ในการขบัเคลือ่น

สังคมไทยให้พัฒนา	 โดยถือเป็นการต่อยอดธุรกิจมาจากบริษัทแม่	 อย่างหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ	ที่ก่อตั้ง	และอยู่คู่สังคมไทยมากว่า	60	ปี	เป็นสื่อที่มีความแข็งแรงด้านเนื้อหา

และการเข้าถึงคนไทยมากท่ีสุด	 จึงเป็นแรงบันดาลใจในการด�าเนินนโยบายของ 

ไทยรัฐทีวี	 ซ่ึงถูกพัฒนามาจากความแข็งแรงของแบรนด์แม่	 ในเร่ืองของความเข้าถึง

และความเข้าใจของคนไทย	

	 ด้านจิตสุภา	วัชรพล	เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด	บริษัท	

ทริปเปิล	 วี	 บรอดคาสท์	 จ�ากัด	 เปิดเผยแผนการตลาดของไทยรัฐทีวีว่า	 จุดแข็งของ

ไทยรัฐทีวี	 เชื่อว่าอยู่ที่ความสามารถในการเข้าถึงคนไทย	ทั้งการเลือกประเด็นเนื้อหา	

การพูดเร่ืองยากให้กลายเป็นเรือ่งง่าย	และการย่อยข้อมลูให้เข้าใจได้โดยง่าย	ซึง่จดุแขง็
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ทัง้หมดนีจ้ะถกูน�าเสนอออกมาผ่านทัง้รายการข่าวและรายการวาไรตีบ้นัเทงิต่างๆ	ส่วน

กลุ่มเป้าหมาย	 หลักของช่องคือคนไทยทุกเพศทุกวัยที่ต้องการเสพคอนเทนต์ที่มี

คุณภาพและมีประโยชน์	โดยวางสัดส่วนรายการ	ข่าวและสาระในสัดส่วน	50:50	ซึ่ง

ไทยรฐัทีวจีะเป็นผูผ้ลติข่าวเองท้ังหมด	โดยใช้จดุแข็งจากทัง้ทรพัยากรบคุคล	ข่าวทีเ่รา

มีและคอนเทนต์ที่แข็งแรงเป็นตัวขับเคลื่อน	ด�าเนินรายการโดยผู้ประกาศข่าวทั้งหน้า

เก่าและเลอืดใหม่	ไฟแรง	ตลอดจนทมีข่าวเบือ้งหลังทีม่ากด้วยประสบการณ์ผนกึก�าลัง

กบั	กองบรรณาธกิารข่าวหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั	สรปุประเด็นวิเคราะห์และต่อยอดข้อมลู

ในสไตล์ที่เข้าใจง่ายแต่กระชับ	เที่ยงตรง	นอกจากนี้ยังมีการต่อยอด	คลังข้อมูลที่เก็บ

สะสมมากว่า	60	ปี	ด้วยรายการประเภทสารคดีเชิงข่าวด้วยวิธีการเล่าเรื่อง	ที่เน้นการ

ให้ข้อมูลที่แท้จริงอย่างรอบด้าน	 (ออนไลน์,	 2557:	 http://thumbsup.in.th/ 

2014/04/thairath-tv-grand-opening/)

	 ไทยรัฐทีวี	 ได้เริ่มต้นทดลองออกอากาศช่องทีวีดิจิตอล	 ครั้งแรกเมื่อวันที	่ 

24	เมษายน	2557	ผ่านกล่อง	รบัสญัญาณ	หรอื	Set	top	box	(DVB-T2)	ทีอ่อกอากาศ

ด้วยระบบดิจิตอล	ซึ่งช่อง	“ไทยรัฐทีวี”	จะอยู่ที่ช่อง	32

	 ไทยรัฐทีวีมีรายการประเภทข่าวที่ผลิตเองทั้งหมด	ดังนี้

	 รายการข่าว	 วันที่ออกอากาศ	 เวลา

เช้าข่าวชัดโซเชียล	 จันทร์-ศุกร์	 06.00-09.00	น.

ชัดข่าวเที่ยง	 จันทร์-ศุกร์	 11.30-13.00	น.

รถปลดทุกข์	 จันทร์-ศุกร์	 16.00-17.00	น.

ทันข่าวทั่วไทย	 จันทร์-ศุกร์	 17.00-17.30	น.

ไทยรัฐนิวส์โชว์	 จันทร์-อาทิตย์	 19.00-21.00	น.

พาเหรดบันเทิง	 จันทร์-อาทิตย์	 21.00-21.30	น.

ครบข่าวดึก	 จันทร์-อาทิตย์	 00.00-01.00	น.

ชัดทันข่าว	เสาร์-อาทิตย์		 เสาร์-อาทิตย์	 09.00-11.00	น.

ตะลอนข่าว	 อาทิตย์	 14:00	-	15:00	น.

Express	News	 จันทร์-อาทิตย์	 11.00	น.,	13.00	น.,	14.00	น.,

	 	 15.00	น.,	16.00	น.,	17.00	น.

	 	 และ	18.00	น.
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	 ดังเหตดุงักล่าวมานี	้ท�าให้ผู้วจิยัสนใจศกึษาเรือ่ง	“การเปิดรบัชมและทศันคติ

ทีม่ต่ีอรายการข่าวทางไทยรฐัทวี”ี	เพือ่ผูป้ระกอบการสามารถน�าผลการวจิยัไปปรบัปรงุ

กลยทุธ์ทางการตลาดเพือ่สือ่สารการรบัรูใ้ห้แก่ประชาชนต่อ	ไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาการเปิดรับชม	ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรม	ของผู้ชมที่มี

ต่อรายการข่าวของไทยรัฐทีวี

	 2.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ในการเปิดรบัชมกบัทศันคตขิองผู้ชมในรายการ

ข่าวทางไทยรัฐทีวี

	 3.		เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการรับชม

รายการข่าวทางไทยรัฐทีวี

สมมติฐำนกำรวิจัย

	 สมมติฐานการวิจัยที่		1		 การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ของผู้ชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี

	 สมมติฐานการวิจัยที่		2		 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม

ของผู้ชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี

วิธีวิจัย

	 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การเปิดรับชมและทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวทาง

ไทยรัฐทีวี”	เป็นการวิจัยเชิง	ปริมาณ	(Quantitative	Research)	ด้วยเทคนิควิธีการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยเกบ็รวบรวมข้อมลู

ด้วยการใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	ประชาชนเพศชายและเพศหญงิ	ทีอ่าศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	มีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	และรับชมรายการข่าวช่องไทยรัฐ

ทีวีในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา

	 ในการวิจัยครั้งน้ีขนาดตัวอย่างท่ีค�านวณได้เท่ากับ	 278	 คน	 แต่การวิจัย 

ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ขนาด	ตัวอย่างทั้งหมด	330	คน	

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
	 การเลือกตัวอย่างครั้งนี้	ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบผสม	(Mix	Sampling)	

คือแบบอาศัยความน่าจะเป็น	(Probability	Sampling)	และการสุ่มตัวอย่างแบบไม่

อาศยัความน่าจะเป็น	(Nonprobability	Sampling)	โดยใช้แผนแบบการเลือกตวัอย่าง

กลุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ	(Statified	Cluster	Sampling)	

 

เครื่องมือในกำรใช้ในงำนวิจัย
	 เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	

(Questionnaire)	ประกอบด้วย	ค�าถามปลายปิด	(Close-ended	Question)	และ

ค�าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 (Rating	 Scale)	 โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามเอง	(Self-administered	Questionnaire)	ซึ่งข้อมูลในแบบสอบถาม

แบ่งออก	เป็น	4	ส่วน	

	 ส่วนที่	1		ค�าถามเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	ลกัษณะทาง

ประชากร	

	 ส่วนที่	2		ค�าถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมในการรบัชมรายการข่าวทางไทยรฐัทวีี

	 ส่วนที่	3		ค�าถามเกีย่วกบัทศันคตขิองผูช้มทีม่ต่ีอรายการข่าวทางไทยรฐัทวีี

	 ส่วนที่	4		ค�าถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการข่าว

ทางไทยรัฐทีวี
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ผลกำรวิจัย
  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรของผู้ตอบแบบสอบถำม
	 ในการศึกษาครั้งนี้	 พบว่า	 ลักษณะของประชากรของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร	ส่วนใหญ่เป็น	เพศหญิงจ�านวน	247	คน	คิดเป็นร้อยละ	74.8	และ

เพศชาย	 จ�านวน	 83	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 25.2	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	

51-60	 ปี	 จ�านวน	 112	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 33.9	 ระดับการศึกษา	 ปัจจุบัน/สูงสุด	 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 มีศึกษาระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 222	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	67.3	สถานภาพ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรส	จ�านวน	195	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	59.1	อาชพี	พบว่า	กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพีข้าราชการ/รฐัวสิาหกจิ	

จ�านวน	219	คน	คิดเป็นร้อยละ	66.4	รายได้	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้

ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า	30,000	บาท	จ�านวน	141	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.7

พฤติกรรมในกำรรับชมรำยกำรข่ำวทำงไทยรัฐทีวี
	 ระยะเวลาชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 (เดือน)	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่ชมรายการข่าวทาง	 ไทยรัฐทีวีมานาน	 3	 เดือน	 จ�านวน	 49	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 14.8	 เท่ากันกับ	 6	 เดือน	 จ�านวน	 49	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 14.8	 รองลงมา	 

คือ	 5	 เดือน	 จ�านวน	41	คน	คิดเป็นร้อยละ	 12.4	 และอันดับสุดท้าย	คือ	 9	 เดือน	 

จ�านวน	 4	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 1.2	 เท่ากันกับ	 13	 เดือน	 จ�านวน	 4	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	1.2

	 ความถี่	 (คร้ัง/สัปดาห์)	 ในการเปิดรับชมรายการข่าวช่องไทยรัฐทีวีของ 

กลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง	 ส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการข่าวช่องไทยรัฐทีว	ี 

7	ครั้ง/สัปดาห์	จ�านวน	82	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.8	รองลงมา	คือ	5	ครั้ง/สัปดาห์	

จ�านวน	66	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.0	และอันดับสุดท้าย	9	ครั้ง/สัปดาห์	จ�านวน	1	คน	

คิดเป็นร้อยละ	0.3	เท่ากันกับ	14	ครั้ง/สัปดาห์	จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.3	

	 ระยะเวลาเฉลี่ย	 (นาที/ครั้ง)	 ที่เปิดรับชมรายการข่าวทางช่องไทยรัฐทีวี 

ของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	กลุ่มตัว	อย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการข่าวช่องไทยรัฐทีวี	

30	 นาที/ครั้ง	 จ�านวน	 129	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 39.1	 รองลงมา	 คือ	 60	 นาที/ครั้ง	 
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จ�านวน	77	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.3	และอันดับสุดท้าย	คือ	3	นาที/ครั้ง	จ�านวน	1	คน	

คิดเป็น	ร้อยละ	0.3	เท่ากันกับ	7	นาที/ครั้ง	จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.3	เท่ากัน

กับ	25	นาที/ครั้ง	จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.3

	 ช่องทางในการเปิดรับชมรายการข่าวของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการ	 ข่าวผ่านทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทีวี	 จ�านวน	 293	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 88.8	 รองลงมา	 คือ	 เว็บไซต์	 ไทยรัฐทีวี	 จ�านวน	 37	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	11.2

	 ความถี่	 (ครั้ง/สัปดาห์)	 เปิดรับชมรายการข่าวทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทีวี	

ของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการข่าวทางโทรทัศน์

ระบบดิจิทัลทีวี	7	ครั้ง/สัปดาห์	จ�านวน	97	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	33.1	รองลงมา	คือ	 

5	ครั้ง/สัปดาห์	จ�านวน	56	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.1	และอันดับสุดท้าย	คือ	8	ครั้ง/	

สัปดาห์	จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.3	เท่ากันกับ	14	ครั้ง/สัปดาห์	จ�านวน	1	คน	

คิดเป็นร้อยละ	0.3	

	 ความถี่	 (ครั้ง/สัปดาห์)	 เปิดรับชมรายการข่าวทางเว็บไซต์ไทยรัฐทีว	ี 

ของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการข่าวทางเว็บไซต	์

ไทยรัฐทีวี	2	ครั้ง/สัปดาห์	จ�านวน	9	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.3	รองลงมา	คือ	1	ครั้ง/

สัปดาห์	จ�านวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.6	และอันดับสุดท้าย	คือ	4	ครั้ง/สัปดาห์	

จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.7

	 รายการข่าวทีเ่ปิดรบัทางช่องไทยรฐัทวีขีองกลุ่มตวัอย่าง	พบว่า	กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เปิดรับรายการ	ข่าวช่วงค�่า	 (ไทยรัฐนิวส์โชว์)	จ�านวน	181	ค�าตอบ	คิดเป็น

ร้อยละ	15.7	รองลงมา	คือ	รายการข่าวบันเทิงช่วงหัวค�่า	 (พาเหรดบันเทิง)	จ�านวน	

170	 ค�าตอบ	 คิดเป็นร้อยละ	 14.7	 และอันดับสุดท้าย	 คือ	 รายการข่าวช่วงดึก	 

(ครบข่าวดึก)	จ�านวน	65	ค�าตอบ	คิดเป็นร้อยละ	5.6

	 รายการที่ชมบ่อยที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

เปิดรับรายการข่าวช่วงเช้า	 วันธรรมดา	 (เช้าข่าวชัด)	จ�านวน	94	คน	คิดเป็นร้อยละ	

28.5	รองลงมา	คือ	รายการข่าวบันเทิงช่วงหัวค�่า	 (พาเหรดบันเทิง)	จ�านวน	60	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	18.2	เท่ากันกับ	รายการข่าวช่วงค�่า	(ไทยรัฐนิวส์โชว์)	จ�านวน	60	คน	

คิดเป็นร้อยละ	18.2	และอันดับสุดท้าย	คือ	รายการข่าวภูมิภาควันเสาร์	(ตะลอนข่าว)	

จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.3
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	 เหตุผลในการเปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวีของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	
กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่	เปิดรบัชมรายการข่าวทางไทยรฐัทวี	ีเพราะ	ข่าวมคีวามสดใหม่	
ทันต่อเหตุการณ์	จ�านวน	272	ค�าตอบ	คิดเป็น	ร้อยละ	23.1	รองลงมา	คือ	ข่าวมีความ
แปลกใหม่	สร้างสรรค์	จ�านวน	184	ค�าตอบ	คิดเป็นร้อยละ	24.5	และอันดับ	สุดท้าย	
คือ	อื่นๆ	ได้แก่	คุณภาพของผู้ประกาศ	จ�านวน	5	ค�าตอบ	คิดเป็นร้อยละ	0.7

ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรำยกำรข่ำวทำงไทยรัฐทีวี
	 ทัศนคติของผู ้ชมท่ีมีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ด้านความรู้สึกต่อ
มาตรฐานการผลิตและน�าเสนอ	 รายการข่าว	พบว่า	 โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ทศันคติของผูช้มทีม่ต่ีอรายการข่าวทางไทยรฐัทวี	ีด้านความ	รูส้กึต่อมาตรฐานการผลติ
และน�าเสนอรายการข่าว	 อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.17	 ซึ่งหมายถึง	 มีทัศนคติ	 เชิงบวก	
โดยทศันคตขิองผูช้มทีม่ต่ีอรายการข่าวทางไทยรฐัทวี	ีด้านความรูส้กึต่อมาตรฐานการ
ผลิตและน�าเสนอรายการ	ข่าวที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด	คือ	ประเด็น	“เนื้อหา
ข่าวชัดเจนและเข้าใจง่าย”	 โดยท่ีค่าเฉล่ียระดับความ	 รู้สึกเท่ากับ	 4.31	 ซึ่งหมายถึง	 
มทีศันคตเิชงิบวก	รองลงมา	คอื	ประเดน็	“ผูป้ระกาศข่าวมคีวามคล่องแคล่ว	ออกเสียง
ชัดเจน	 มีความน่าเชื่อถือ”	 โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	 4.23	 ซ่ึงหมายถึง	 
มีทัศนคติ	 เชิงบวก	 และอันดับสุดท้าย	 คือ	 ประเด็น	 “การรายงานข่าวเป็นไปตาม 
ข้อเท็จจริง	ปราศจากอคติ”	โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับ	ความรู้สึกเท่ากับ	4.03	ซึ่งหมายถึง	
มีทัศนคติเชิงบวก
	 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ด้านความรู้สึกต่อคุณค่า
ในการน�าเสนอข่าว	 พบว่า	 โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อ
รายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	ด้านความรู้สึกต่อคุณค่าในการ	น�าเสนอข่าว	อยู่ที่ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.23	ซึ่งหมายถึง	 มีทัศนคติเชิงบวก	 โดยทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าว	
ทางไทยรฐัทวี	ีด้านความรูส้กึต่อคณุค่าในการน�าเสนอข่าวทีก่ลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยมาก
ที่สุด	คือ	ประเด็น	“ข่าวมี	ความสดใหม่	ฉับไว	ทันต่อเหตุการณ์”	โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับ
ความรูส้กึเท่ากับ	4.38	ซึง่หมายถึง	มทีศันคติเชงิบวก	รองลงมา	คอื	ประเดน็	“มกีารน�า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับการน�าเสนอข่าวท�าให้มีความทันสมัย	 และ 
น่าสนใจยิ่งขึ้น”	โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	4.34	ซึ่งหมายถึง	มีทัศนคติเชิง
บวก	และอันดับสุดท้าย	คือ	ประเด็น	“มีการจัดล�าดับการน�าเสนอข่าวได้เหมาะสม”	
โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	4.05	ซึ่งหมายถึง	มีทัศนคติเชิงบวก
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	 ทศันคตขิองผูช้มทีม่ต่ีอรายการข่าวทางไทยรฐัทวี	ีด้านความรูสึ้กต่อรปูแบบ

ในการน�าเสนอรายการข่าว	พบว่า	โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติของผู้ชมที่

มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	ด้านความรู้สึกต่อรูปแบบ	ในการน�าเสนอรายการข่าว	

อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.27	ซึ่งหมายถึง	มีทัศนคติเชิงบวก	โดยทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อ	

รายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ด้านความรู้สึกต่อรูปแบบในการน�าเสนอรายการข่าวที่	 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด	 คือ	 ประเด็น	 “รายงานข่าวโดยใช้เทคโลยีกราฟฟิก	

จ�าลองเหตุการณ์และ	สถานที่จริงเข้ามา	ผสมผสานให้มีความ	ทันสมัยและเข้าใจง่าย

ยิ่งขึ้น”	 โดยท่ีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	 4.31	 ซึ่งหมายถึง	 มีทัศนคติเชิงบวก	 

รองลงมา	 คือ	 ประเด็น	 “กราฟฟิกมีความสมจริง	 เข้าใจง่าย”	 โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับ	 

ความรู้สึกเท่ากับ	4.28	ซึ่งหมายถึง	มีทัศนคติเชิงบวก	และอันดับสุดท้าย	คือ	ประเด็น	

“องค์ประกอบของฉากและ	ภาพกราฟฟิก	มคีวามสอดคล้อง	กนั”	โดยทีค่่าเฉลีย่ระดบั

ความรู้สึกเท่ากับ	4.24	ซึ่งหมายถึง	มีทัศนคติเชิงบวก

	 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 จ�าแนกตามด้าน	 พบว่า	

ค่าเฉลี่ยของระดับ	ความรู้สึกโดยรวมเท่ากับ	4.20	ซึ่งหมายถึง	กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ

ของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ในเชิงบวก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายได้	 

เรียงล�าดับจากมากไปน้อย	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อ	รายการข่าว

ทางไทยรัฐทีวี	ด้านความรู้สึกต่อรูปแบบในการน�าเสนอรายการข่าวในเชิงบวก	โดยที่

ค่าเฉลี่ยของ	ระดับความรู้สึกโดยรวมเท่ากับ	4.27	รองลงมา	คือ	ทัศนคติของผู้ชมที่มี

ต่อรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	ด้านความ	รู้สึกต่อคุณค่าในการน�าเสนอข่าวในเชิงบวก	

โดยทีค่่าเฉลีย่ของระดบัความรูสึ้กโดยรวมเท่ากบั	4.23	และอนัดบั	สดุท้าย	คอื	ทศันคติ

ของผูช้มทีม่ต่ีอรายการข่าวทางไทยรฐัทวี	ีด้านความรูส้กึต่อมาตรฐานการผลติและน�า

เสนอ	รายการข่าวในเชิงบวก	โดยที่ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึกโดยรวมเท่ากับ	4.17

แนวโน้มพฤติกรรมในกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำวทำงไทยรัฐทีวี
	 แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 พบว่า	 

โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี	แนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการข่าวทาง

ไทยรัฐทีวี	อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.03	ซึ่งหมายถึง	ตั้งใจ	โดยแนวโน้มพฤติกรรมในการ

เปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจมากที่สุด	 คือ	 ประเด็น	 

“ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรบัชมรายการข่าวทางช่องไทยรฐัทวีต่ีอไป”	โดยทีค่่าเฉล่ียระดบั
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ความตั้งใจเท่ากับ	4.10	ซึ่งหมายถึง	ตั้งใจ	รองลงมา	คือ	ประเด็น	“ท่านมีความตั้งใจ

ที่จะแนะน�าให้บุคคลอื่นๆ	 เปิดรับชมรายการข่าว	ทางช่องไทยรัฐทีวี”	 โดยที่ค่าเฉลี่ย

ระดับความตั้งใจเท่ากับ	3.97	ซึ่งหมายถึง	ตั้งใจ

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 “การเปิดรับชมและทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวทาง 

ไทยรัฐทีวี”	สามารถสรุปและ	อภิปรายผลได้ดังนี้

กำรเปิดรับข่ำวสำรรำยกำรข่ำวทำงไทยรัฐทีวีมีควำมสัมพันธ์กับทัศนคติ

โดยรวมที่มีต่อรำยกำรข่ำวทำง ไทยรัฐทีวี
	 จากผลการศึกษา	 พบว่า	 การเปิดรับข่าวสารรายการข่าวทางไทยรัฐทีว	ี 

ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ	โดยรวมของผู้ชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า	 บุคคลท่ีมีการเปิดรับข่าวสารรายการข่าวทาง	 ไทยรัฐทีวี	 ไม่ว่าจะเป็นความถ่ี	

(ครั้ง/สัปดาห์)	มากหรือน้อย	ก็ล้วนแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชม	รายการ

ข่าวทางไทยรัฐทีวี	

	 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่า	 การเปิดรับรายการข่าวทางไทยรัฐทีวีไม่มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชม	 รายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ทั้ง	 3	 ด้าน	 เนื่องจากผู้ชม

รายการข่าวทางไทยรัฐทวีมีคีวามหลากหลายทัง้เร่ืองลกัษณะ	ทางประชากรทีแ่ตกต่าง

กันออกไป	 รวมถึงพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารทางไทยรัฐทีวี	 ซึ่งไม่ได้สัมพันธ์กับ	

ทัศนคติในการเปิดรับชม	 เพราะถึงแม้จะเปิดรับชมมากหรือน้อย	 โดยส่วนใหญ่แล้ว 

กลุม่ตวัอย่างมทีศันคติต่อ	รายการข่าวทางไทยรฐัทวีใีนแต่ละด้านไปในเชงิบวก	จะเห็น

ได้ว่าการเปิดรบัข่าวสารนัน้อาจไม่ได้เกดิขึน้กบั	ทศันคตเิพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้	แต่อาจ

เกิดขึ้นการประสบการณ์ด้วย	 เน่ืองจากช่องไทยรัฐทีวีนั้น	 เกิดจากการขยาย	 ตัวทาง

ธุรกิจของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็ถือเป็นส่ือมวลชนอันดับ

แรกๆ	ของประเทศไทย	ซึ่งมีอายุมายาวนานมาก	เพราะฉะนั้นการที่ผู้ชมจะมีทัศนคติ

ที่ดีในการเปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	อาจจะ	มาจากการมีทัศนคติที่ดีในการ

เปิดรับข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์มาก่อน	 ดังนั้นทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีนั้น	 เกิดจาก	
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ประสบการณ์ในการเปิดรับชม	 ซึ่งเมื่อผู้ชมมีทัศนคติที่ดี	 จะท�าให้ผู้ท่ีเลือกเปิดรับ

ข่าวสารนั้นมีความตั้งใจที่จะเปิด	รับข่าวสารอีกในครั้งต่อไป

ทศันคตโิดยรวมทีมี่ต่อรำยกำรข่ำวทำงไทยรฐัทวีมีคีวำมสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม

พฤติกรรมในกำรเปิดรับชม รำยกำรข่ำวทำงไทยรัฐทีวี 
	 จากผลการศึกษา	พบว่า	ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมของ

ผู้ชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 หมายความว่าผู้ชมท่ีรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี

ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวก	 ท�าให้มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะรับ	 ชมรายการข่าวทาง

ไทยรัฐทีวี	 ต่อไปและแนะน�าให้ผู้อื่นรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 ในระดับตั้งใจ	 

ทั้ง	 2	 ประเด็น	 แนวโน้มพฤติกรรม	 ในการเปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 

ที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจมากที่สุด	คือ	ประเด็น	“ท่านมีความตั้งใจที่จะ	รับชมรายการข่าว

ทางช่องไทยรัฐทีวีต่อไป”	รองลงมา	คือ	ประเด็น	“ท่านมีความตั้งใจ	ที่จะแนะน�าให้

บุคคลอื่นๆ	เปิดรับชมรายการข่าวทางช่องไทยรัฐทีวี”	

	 ดังน้ันจึงวิเคราะห์ได้ว่า	 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม	 คือ	

แนวโน้มพฤติกรรมในการตั้งใจ	 จะเปิดรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวีต่อไป	 รวมถึง

แนะน�าให้ผูอ้ืน่เปิดรบัชมรายการข่าวทางไทยรฐัทวี	ีเกิดขึน้	จากทศันคตทิีด่ต่ีอรายการ

ข่าวทางไทยรัฐทวีี	 ซึง่ทศันคตทิีดี่น้ันเกดิจากประสบการณ์ทีเ่คยรบัชม	 ความประทบัใจ 

เกิดความรู้สึกที่ดี	 จึงมีความตั้งใจท่ีอยากจะรับชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวีต่อไป	 

โดยจากผลการทดสอบ	สมมตฐิาน	พบว่า	ทศันคตมิคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรม

ของผู้ชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวี	 กล่าวคือ	 ยิ่งผู้ชมมีทัศนคติที่ดีต่อรายการข่าว 

ไทยรัฐทีวี	ก็จะยิ่งมีแนวโน้มพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวไทยรัฐทีวีมากเช่นกัน	

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำต่อไปในอนำคต 
	 1.	 การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งเป็นผู้ที่เคยรับชม

รายการข่าวทางไทยรฐัทวีมีาก่อน	 ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาเก่ียวกบัผูท้ีไ่ม่เคยชม 

เพื่อดูผลการวิจัยว่ามีความสอดคล้องและแตกต่างกัน	 อย่างไร	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ส�าหรับการวางแผนกลยุทธ์รายการข่าวทางไทยรัฐทีวีต่อไปในอนาคต

	 2.	 การศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยู ่ในเขต

กรงุเทพมหานครเท่านัน้	ดงันัน้ในครัง้ต่อไปควรท�าการศกึษาประชาชนในจงัหวดัอืน่ๆ	
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เพิ่มเติมด้วย	 เพื่อดูว่าผลการวิจัยจะมีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร	 เพื่อ 

การวางแผนกลยุทธ์และการเจาะกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมรายการข่าวทางไทยรัฐทีวีได้

ตรงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	

	 3.	 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 จึงควรจะมีการศึกษา 

เพิ่มเติมในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยการเก็บข้อมูลประชากรในรูปแบบ 

ของการสัมภาษณ์เชิงลึก	หรือการจับกลุ่มสัมภาษณ์	เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก	ที่จะน�าไป

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบรายการข่าวทางไทยรัฐทีวีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น

	 4.	 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาทัศนคติ	 3	 ด้าน	 คือ	 ความรู้สึกด้าน

มาตรฐานการผลิตและน�าเสนอ	รายการข่าว	ด้านความรู้สึกต่อคุณค่าในการน�าเสนอ

ข่าว	 ด้านความรู้สึกต่อรูปแบบในการน�าเสนอรายการข่าว	 ซ่ึงในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรที่จะท�าการศึกษาทัศนคติในด้านอื่นๆ	ในครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	เพื่อประสิทธิภาพ

ในการน�าไปวางแผนกลยุทธ์การท�างานขององค์กรต่อไปในอนาคต	

	 5.		การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเพยีงแค่การเปิดรบัชมและทศันคตขิอง

ผู้ชมรายการข่าวช่องไทยรัฐทีวี	เท่านั้น	ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาเพื่อ

เปรียบเทียบกับช่องอื่นๆ	 เพิ่มเข้ามา	 เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อย	 ของตัวองค์กรและคู่แข่ง	

เพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์การท�างานต่อไปในอนาคต	
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	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและ

พฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าด”ี	ของพนกังานธนาคารไทยพาณชิย์	

ส�านกังานใหญ่	โดยกลุ่มตัวอย่างคือ	พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ที่ปฏิบัติงานประจ�า

ที่ส�านักงานใหญ่	จ�านวน	300	คน	ตั้งแต่ระดับชั้น	Staff-SVP	จากทั้งหมด	5	สังกัด

กลุม่งาน	ใช้ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อ

โครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ในระดับมาก	 ทั้งในประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์	

ด้านประเภทและการด�าเนินงาน	 และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	 ส่วน

พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการนั้นพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรม

ในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	 โดยเหตุผลหลักในการเข้าร่วมคือ	ต้องการเข้าร่วม

ด้วยความสมัครใจ	 ส�าหรับประเภทกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมมากที่สุดได้แก่	

กิจกรรมเพื่อเยาวชนในโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี	 เพื่อน้อง”	 นอกจากนี้ยังพบว่า

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ	 อายุงานและสังกัดกลุ่มงานที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติและ

พฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	แตกต่างกนั	ส่วนด้านความสมัพนัธ์

ของตวัแปรพบว่า	ทศันคตด้ิานการประชาสมัพนัธ์และทศันคตทิีม่ต่ีอประโยชน์ทีไ่ด้รบั

จากโครงการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”

คําสําคัญ: ทศันคต,ิ พฤตกิรรมการเขารวมโครงการ, ธนาคารไทยพาณชิย, กจิกรรม

เพื่อเยาวชน, การประชาสัมพันธโครงการ

บทคัดย่อ
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจท่ีสูงข้ึนในปัจจุบัน	 หลายองค์กร 

ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร	 หรือ	 Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 ไม่เฉพาะบริษัท 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่าน้ัน	 แต่องค์กรภาครัฐและหน่วยงานเอกชน 

หลายแห่งที่น�าหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม	 มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ

ด�าเนินงาน	 ท้ังน้ีเพื่อให้องค์กรประสบความส�าเร็จเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ	 

กบัสังคมและสิง่แวดล้อมทีม่คีณุภาพ	นอกจากนีย้งัเป็นการด�าเนนิธุรกจิและการส่ือสาร

องค์กรเชิงรุก	 (Proactive)	 ซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 

ในระยะยาว	

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นแบ่งได้หลายรูปแบบ	 แต่มีรูปแบบ

หนึง่เป็นทีน่ยิมในหลายองค์กรนัน่คือ	CSR-after-Process	ซึง่เป็นการท�ากจิกรรมเพ่ือ

สังคมที่แยกจากการด�าเนินธุรกิจหลัก	 และด�าเนินหลังจากที่ได้ท�ากระบวนการธุรกิจ

นั้น	 โดยมักท�ากิจกรรมนอกเวลางานปกติ	 เช่น	การเป็นอาสาสมัครบ�าเพ็ญประโยชน์	

การบริจาคเงิน	หรือสิ่งของบรรเทาทุกข์	เป็นต้น	(พิพัฒน์	นนทนาธรณ์,	2553)	ดังนั้น

การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยการเป็น 

จติอาสาในกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมต่างๆ	จงึเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างหน่ึงทีจ่ะ

ขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็	ในการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาลและความ

รับผิดชอบต่อสังคม	สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของ	“ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	

(มหาชน)”	 ท่ีมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม 

มาอย่างต่อเน่ือง	 และให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 ในระดับนโยบาย

องค์กร	 จึงได้ก�าหนดค่านิยมหลักขององค์กรให้ชัดเจนขึ้นและสื่อสารผ่านตัวอักษร 

ภาษาอังกฤษ	 “iSCB”	 ซึ่งย่อมาจาก	 Innovation	 -	 นวัตกรรมน�าหน้า,	 Social	 

Responsibility	 -	 สร้างคุณค่า	 สู่สังคม,	 Customer	 Focus	 -	 ลูกค้า	 ต้องมาก่อน,	

Building	 our	 People	 -	 สร้างองค์กร	 คือ	 สร้างคน	 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ	่ 

(2553)	 ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือ	 “9	องค์กร	 9	ความคิด	 สู้ปี	 2032	 เตรียมองค์กร 

ให้พร้อมกับคนรุ่น	 Post-Generation	 XYZ”	 ว่าองค์กรใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จ	 
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ถ้าไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมคงไม่ส�าเร็จถึงขั้นสูงสุด	 เพราะเราทุกคนอยู่ในสังคม

ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน	 คณะกรรมการของไทยพาณิชย์ให้ความส�าคัญกับ 

เรื่องนี้มากและพยายามให้พนักงานท้ัง	 20,000	 คนของธนาคารร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 ในปี	2557	ธนาคารมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้พนักงานทุกคน	ยึดหลัก	iSCB	

โดยสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานริเริ่มแนวคิดเพ่ือให้	 iSCB	 ฝังแน่นอยู่ในการด�ารง 

ชีวิตประจ�าวันท้ังในงานและนอกงาน	 ธนาคารมีความเช่ือม่ันว่าการสร้างบุคลากร 

รุ่นใหม่ตามค่านิยมหลัก	iSCB	จะเป็นการปูทางให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เพียบพร้อม

ด้วยบคุลากรทีม่คีณุภาพและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	พร้อมด้วยวสัิยทศัน์ทีส่ามารถ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง	โดยมี

เป้าหมายหลักในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	3	ด้านหลัก	ได้แก่	การพัฒนาเยาวชน

และส่งเสริมการเรียนรู้	 การสร้างเครือข่ายจิตอาสา	 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และสิ่งแวดล้อม	(ธนาคารไทยพาณิชย์,	2557)	โครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	ถือเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการสร้างเครือข่ายจิตอาสา	 เพื่อส่งเสริม 

จิตสาธารณะและการท�ากิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมในด้านต่างๆ	 ของพนักงาน 

ทัว่ประเทศ	ทัง้ในด้านการส่งเสรมิเยาวชน	ชมุชน	และสิง่แวดล้อม	ปัจจบุนั	ในแต่ละปี

มีพนักงานจิตอาสาท้ังจากธนาคารและบริษัทในเครือเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	

“SCB	 ชวนกันท�าดี”	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 5,000	 คน	 ต่อปี	 ในหลากหลายกิจกรรม	 

อาทิ	พาน้องเที่ยว	 เพาะกล้าป่าใหญ่	ส่งความรู้สู่ห้องสมุด	แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการท�า

ผลส�ารวจหรือประเมินผลก่อน-หลังการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 ชวนกัน 

ท�าด”ี	จงึท�าให้ประสบปัญหาว่าองค์กรและหน่วยงานทีร่บัผิดชอบด้านการจดักจิกรรม	

ไม่สามารถรู้และเข้าใจถึงความคิดเห็น	ความพึงพอใจของพนักงานในแง่มุมต่างๆ	ที่มี

ต่อกิจกรรมและภาพรวมของโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	เพื่อน�าไปเป็นแนวทางใน

การปรบัปรุงพฒันาให้ดข้ึีนได้	จงึท�าให้กจิกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	ทีผ่่าน

มาไม่มคีวามหลากหลายของรปูแบบกจิกรรม	สถานทีใ่นการจัดกิจกรรม	และพนกังาน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมักจะเป็นคนกลุ่มเดิมๆ	

	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กรขนาด

ใหญ่	ประกอบไปด้วยพนกังานทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย	การจดักจิกรรมเพือ่สงัคม

ต่างๆ	 เพ่ือให้พนักงานเข้าร่วมน้ัน	 จึงต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในมุมมองของ 
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย	 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของและ

พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	ซึ่งเป็นโครงการหลักที่พนักงาน

ทัว่ประเทศมโีอกาสได้เข้าร่วมทกุคน	โดยผูว้จิยัเลอืกศกึษาเฉพาะพนกังานทีป่ฏบิตังิาน

อยูท่ีส่�านกังานใหญ่	เนือ่งจากทีส่�านกังานใหญ่มคีวามหลากหลายของกลุม่งานมากกว่า

พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสังกัดกลุ่มงาน	

Customer	Segment	ทัง้นีเ้พือ่จะได้ทราบถงึความคดิเหน็และพฤตกิรรมการเข้าร่วม

โครงการของพนักงาน	 และน�าผลการศึกษาไปพัฒนาการจัดกิจกรรมและการส่ือสาร

โครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ให้ตรงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร	พร้อม 

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาทัศนคติ	และพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกัน

ท�าดี”	ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์	ส�านักงานใหญ่	

	 2.	 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย์	ส�านักงานใหญ่	กับทัศนคติที่มีต่อโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”

	 3.	 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย์	ส�านักงานใหญ่	กับพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”

	 4.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	

ชวนกันท�าดี”	กับทัศนคติที่มีต่อโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	ของพนักงานธนาคาร

ไทยพาณิชย์	ส�านักงานใหญ่

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ประชำกร
	 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยศึกษาเฉพาะพนักงาน 

ที่ปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าอยู่ท่ีส�านักงานใหญ่	 (รัชโยธิน)	 ในระดับพนักงานปฏิบัติการ 

ถึงผู ้บริหารระดับสูง	 ไม่รวมถึงคณะกรรมการธนาคาร	 ที่ปรึกษาธนาคาร	 และ 



375JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

พนักงานบริษัทอื่นในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�านวนทั้งหมดประมาณ	 7,000	 คน	 

ซึ่งแบ่งเป็น	5	ระดับชั้น	ได้แก่	

	 1.	 ระดับพนักงาน	(Staff)	และระดับช่วยบริหาร	(Association)

	 2.	 ระดับบริหารชั้นต้น	(Officer)

	 3.	 ระดับ	AVP	(Assistant	Vice	President)

	 4.	 ระดับ	VP	(Vice	President)

	 5.	 ระดับ	SVP	(Senior	Vice	President)

2. วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
	 การสุ ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้	 ผู ้ วิจัยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างและ 

เก็บข้อมูลแบบบังเอิญ	 (Accidental	Sampling)	 โดยแจกแบบสอบถามตามสถานที่ 

ทีแ่ต่ละกลุม่งานประจ�าอยูใ่นอาคารส�านกังานใหญ่	โดยมกีารท�า	Screening	Question	

เพื่อเลือกเฉพาะผู้ที่เคยเปิดรับสื่อโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 เท่าน้ัน	 เพื่อให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องการจ�านวนทั้งหมด	300	คน

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการศึกษาครัง้นี	้คอื	แบบสอบถาม	

(Questionnaire)	จ�านวน	1	ชุด	ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	

4	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	ได้แก่	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และภูมิหลังการท�างาน	 คือ	

เพศ	อายุ	สถานภาพการสมรส	อายุงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์	ระดับชั้น	(Corporate	

Title)	และสังกัดกลุ่มงาน	

	 ส่วนที่	2	ได้แก่	ทัศนคติที่มีต่อโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”

	 1.	 ทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”

	 2.	 ทัศนคติต่อประเภทกิจกรรมและการด�าเนินงานในโครงการ	 “SCB	 

ชวนกันท�าดี”

	 3.	 ทัศนคติต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 ชวนกัน 

ท�าดี”
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 ส่วนที่	3	ได้แก่	พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”

	 1.	 จ�านวนกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม	ซึ่งแบ่งเป็น	3	ประเภทกิจกรรม	ได้แก่

	 	 1.	 กิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี	เพื่อน้อง”

	 	 2.	 กิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี	เพื่อชุมชน”

	 	 3.	 กิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี	เพื่อสิ่งแวดล้อม”	

	 2.	 เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”

	 3.	 ความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	ในอนาคต	

 ส่วนที่	4	เป็นค�าถามแบบปลายเปิด	สอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

4. กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 ผู้วจิยัได้ท�าการทดสอบคณุภาพของเครือ่งมอืก่อนน�าแบบสอบถามไปใช้เกบ็

รวบรวมข้อมูล	 โดยทดสอบหาความเที่ยงตรง	 (Validity)	 และหาค่าความเชื่อมั่น	 

(Reliability)	ดังนี้

	 1.	 หาความเท่ียงตรง	 (Validity)	 และความชัดเจน	 (Clarity)	 ของค�าถาม	

โดยน�าแบบสอบถามไปขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษา	เพื่อปรับแก้ไขข้อความให้

ชัดเจนตรงประเด็นยิ่งขึ้น	

	 2.	 หาความเชื่อมั่น	(Reliability)	ของแบบสอบถาม	ในที่นี้เฉพาะส่วนที่	2	

คอื	ทศันคตทิีม่ต่ีอโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	โดยน�าแบบสอบถามทีไ่ด้แก้ไขแล้วไป

ทดสอบกับกลุม่ตวัอย่างจ�านวน	25	คน	ทีม่คีณุสมบตัเิหมอืนกบักลุ่มตวัอย่างทีต้่องการ

จะศึกษา	 และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการค�านวณค่าความเช่ือม่ัน

สัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	 ตามวิธีของครอนบาค	 (Cronbach)	 ผล

ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ	 0.917	 ซึ่งตามหลักของ 

ครอนบาคได้ก�าหนดค่าความเชือ่มัน่ไว้ที	่0.7	ขึน้ไป	จงึถอืได้ว่าแบบสอบถามมค่ีาความ

เชื่อมั่นสูง	ผู้วิจัยจึงได้น�าแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้เก็บข้อมูลในภาคสนามจริงต่อไป

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามแล้ว	ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด	 จากน้ันน�าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาเข้ารหัส	

แล้วประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	แล้วจึงจัดท�าตาราง
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วเิคราะห์ทางสถติเิพือ่แปลความมายของข้อมลู	และจดัท�ารายงานผลการศกึษาทัง้หมด
ต่อไป	โดยสถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูและทดสอบสมมติฐานการวจิยั	ม	ี2	ประเภท	
ดังนี้	
	 1.		สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	
	 	 -	 ค่าความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 และค่าเฉล่ีย	
(Mean)	ส�าหรบัใช้อธบิายข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์และภมูหิลงัของ
กลุ่มตัวอย่าง	และจ�านวนพฤติกรรมการเข้าร่วมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	
	 	 -	 ค่าความถี	่(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉล่ีย	(Mean)	
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ส�าหรับใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติที่มีต่อโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	
	 2.	 สถติิเชงิอนมุาน	(Inferential	Statistic)	ใช้ในการทดสอบสมมตฐิานการ
วิจัย	 (Hypothesis	 Testing	 Statics)	 เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	
ได้แก่	การทดสอบค่าเฉลีย่ส�าหรบัประชากร	2	กลุม่ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั	(Independence	
t-test	 Groups)	 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบจ�าแนกทางเดียว	 (One-way	
ANOVA)	และหากพบว่ามนียัส�าคญัทางสถติ	ิผูว้จิยัจะทดสอบเพือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
เป็นรายคู่	 (Post	hoc	 test)	ตามวิธีการของฟิชเชอร์	 (Fisher’s	Least	Significant	
Difference:	 LSD)	 และใช้การวิเคราะห์ค่าทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 
เพียร์สัน	(Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coeffient)	เพื่อวิเคราะห์ 
ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร	

ผลกำรวิจัย

	 ผลการวจิยัแบ่งเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และภูมหิลัง
การท�างาน	ทศันคตทิีม่ต่ีอโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	พฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการ	
“SCB	ชวนกันท�าดี”	และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
	 1.	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และภูมิหลังการท�างาน	ผลการวิจัยพบว่า	
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	 300	 คน	 เป็นเพศหญิงร้อยละ	 65	 เป็นเพศชายร้อยละ	 35	 
ส่วนใหญ่มีอายุ	 30-40	ปี	 เป็นโสด	มีอายุงานระหว่าง	 1-5	ปี	 กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานระดับช้ัน	Officer	 และส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสังกัดกลุ่มงาน	
Support	
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	 2.	 ด้านทัศนคติมีต่อโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	พบว่าในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ในระดับเห็นด้วยมาก	 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	3.92	โดยประเด็นที่มีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดมีเพียงประเด็น
เดียว	คือ	“การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	ช่วยเสริมสร้างภาพ
ลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่องค์กรได้”	(4.30)	ส่วนประเด็นอืน่ๆ	ทีเ่หลอืนัน้	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่
มีทัศนคติต่อโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	โดยกลุ่มตัวอย่าง
มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ในประเด็นประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการฯ	มากท่ีสดุ	(4.14)	รองลงมาคอืประเดน็การประชาสัมพนัธ์โครงการฯ	
(3.87)	และสดุท้ายคอืประเดน็ประเภทกจิกรรมและการด�าเนนิงาน	(3.78)	ซึง่สามารถ
แยกเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด	3	ล�าดับแรก	ได้ดังนี้
	 	 2.1	ทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	
	 	 	 -	 ข่าวกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ที่ปรากฏ 

ในสื่อมวลชน	 เช่น	 โทรทัศน์,	 หนังสือพิมพ์,	 นิตยสาร	 มีความ 
เหมาะสมและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคารได้	(4.14)	

	 	 	 -	 การประชาสมัพนัธ์กจิกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	ด้วย
อีเมลภายในองค์กรเป็นสื่อที่สะดวกที่สุดในการรับสาร	(4.05)	

	 	 	 -	 ผู้บริหารมีส่วนส�าคัญในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	(3.89)	

	 	 2.2	 ทัศนคติต่อประเภทกิจกรรมและการด�าเนินงานในโครงการ	“SCB	
ชวนกันท�าดี”
	 	 	 -	 กิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี	เพื่อชุมชน”	(4.01)
	 	 	 -	 กจิกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด	ีเพือ่สิง่แวดล้อม”	(3.92)
	 	 	 -	 กิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี	เพื่อน้อง”	(3.81)	
	 	 ส�าหรับประเด็นเก่ียวกับการด�าเนินงานโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	
ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด	3	ล�าดับแรก	คือ	
	 	 1.	 การจัดกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ที่พิพิธภัณฑ์
ธนาคารไทย	ท�าให้สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น	(3.79)	
	 	 2.	 การจัดกจิกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	ในวนัเสาร์-อาทติย์
มีความเหมาะสมดี	(3.75)	
	 	 3.	 หน้าท่ีงานประจ�าส�าคัญมากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	

“SCB	ชวนกันท�าดี”	(3.61)	
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	 	 2.3	 ทัศนคติต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวน

กันท�าดี”	

	 	 	 -	 การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ช่วย 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้	(4.30)	

	 	 	 -	 การมีความรู้สึกดีหากได้มีส่วนร่วมกับองค์กรในการน�าความรู้

ความสามารถหรือแรงกายแรงใจท�ากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	 

ในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	(4.20)	

	 	 	 -	 การร่วมกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ช่วยให้ได้มี

ประสบการณ์ใหม่ๆ	(4.18)

	 3.	 ด้านพฤติกรรมการเข้าร่วม	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 76.3	

เคยเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าด”ี	และจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยเข้าร่วมโครงการฯ	

พบว่า	 กิจกรรมในโครงการฯ	 ท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมมากที่สุด	 3	 ล�าดับแรก	 ได้แก	่ 

การบรจิาคปฏทินิเก่าเป็นสือ่การเรยีนส�าหรบัผูพ้กิารทางสายตา	ร้อยละ	15.1	รองลงมา

คือ	การบรรจุถุงยังชีพเพื่อน�าไปช่วยผู้ประสบภัย	ร้อยละ	14.4	และการบริจาคโลหิต

ในโครงการ	“ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”	ร้อยละ	10.3	ตามล�าดับ	

	 	 เมื่อพิจารณาตามประเภทกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 

พบว่ากิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมมากที่สุด 

ร้อยละ	63.0	คือ	โครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี	เพื่อน้อง”	รองลงมา	ร้อยละ	58.3	คือ	

โครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี	เพื่อชุมชน”	และร้อยละ	25.7	คือ	โครงการ	“SCB	ชวน

กันท�าดี	เพื่อสิ่งแวดล้อม”	ตามล�าดับ	

	 	 นอกจากนีย้งัพบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกจิกรรมโดยเฉลีย่	

3	 กิจกรรม	 (	x
_
	 =3.04)	 ส่วนเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 

พบว่า	ร้อยละ	89.6	ต้องการมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมด้วยความสมคัรใจ	รองลงมา	 

ร้อยละ	 5.2	 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมกิจกรรม	 และที่เหลือ 

ร้อยละ	 4.3	 มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือต้องประสานงานการจัดกิจกรรม	 ตามล�าดับ	 

ส่วนความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ในอนาคต	 พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 73.3	 มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 

ชวนกันท�าดี”	 ในอนาคต	รองลงมาร้อยละ	25.0	ยังไม่แน่ใจ	และร้อยละ	1.7	จะไม่ 

เข้าร่วมกิจกรรม	
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	 4.	 เปรยีบเทียบความแตกต่างทางลกัษณะประชากรศาสตร์และภมูหิลงัการ

ท�างานทีแ่ตกต่างกนัของพนกังานกับทศันคตทิีมี่ต่อโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	พบ

ว่าพนกังานทีม่อีายงุาน	และสงักดักลุม่งานทีแ่ตกต่างกนัจะมทีศันคตต่ิอโครงการ	“SCB	

ชวนกันท�าดี”	แตกต่างกัน	ดังนี้	

	 4.1	 ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 พนักงาน 

ท่ีมีอายุงาน	 6-10	 ปี	 มีทัศนคติที่ดีมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุงาน 

ต�่ากว่า	1	ปี,	พนักงานที่มีอายุงานระหว่าง	1-5	ปี	 และพนักงาน 

ที่มีอายุงานมากกว่า	15	ปี

	 4.2	 ด้านประเภทกิจกรรมและการด�าเนินงานโครงการ	“SCB	ชวนกัน

ท�าด”ี	พนกังานท่ีมอีายงุาน	6-10	ปี	มทัีศนคตทิีด่มีากกว่าพนกังาน

ที่มีอายุงานต�่ากว่า	1	ปี	และพนักงานที่มีอายุงานระหว่าง	1-5	ปี	

ส่วนพนกังานทีม่อีายงุานมากกว่า	15	ปีขึน้ไป	มทีศันคตทิีด่มีากกว่า

พนักงานท่ีมีอายุงาน	 1-5	 ปี	 และพนักงานที่อยู่สังกัดกลุ่มงาน	

Strategic	 มีทัศนคติท่ีดีต่อการประเภทกิจกรรมและการด�าเนิน

งานโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 น้อยกว่าพนักงานในสังกัด 

กลุ่มงาน	 Customer	 Segment,	 กลุ่มงาน	 Risk	 and	 Control	

และกลุ่มงาน	Support

	 4.3	 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 ชวนกัน 

ท�าด”ี	พนกังานทีม่อีายงุานระหว่าง	1-5	ปี	มทีศันคตทิีด่ต่ีอทศันคติ

ทีด่ต่ีอกจิกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	น้อยกว่าพนกังาน

ที่มีอายุงาน	6-10	ปี	และพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า	15	ปีขึ้นไป	

และพนักงานท่ีอยู ่สังกัดกลุ ่มงาน	 Support	 ทัศนคติที่ดีต ่อ

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	

มากกว่าพนักงานในสังกัดกลุ่มงาน	 Product	 และกลุ่มงาน	 

Strategic

	 5.	 เปรียบเทียบความแตกต่างทางลักษณะประชากรศาสตร์และภูมิหลัง 

การท�างานท่ีแตกต่างกันของพนักงานกับพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 
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ชวนกันท�าดี”	พบว่าพนักงานที่มีอายุ	 อายุงาน	และสังกัดกลุ่มงานที่แตกต่างกันจะมี

ทัศนคติต่อโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	แตกต่างกัน	ดังนี้	

	 5.1	 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน	 จะมีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	

“SCB	ชวนกันท�าดี”	แตกต่างกัน	โดยพนักงานที่มีอายุ	31-40	ปี	

มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 มากกว่า

พนักงานที่มีอายุต�่ากว่า	 30	 ปี	 ส่วนพนักงานที่มีอายุงานระหว่าง	

41-50	ปี	 มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	

มากกว่าพนักงานที่มีอายุต�่ากว่า	 30	 ปี	 และพนักงานที่มีอาย	ุ 

31-40	ปี	ส่วนพนักงานที่มีอายุงานระหว่าง	51-60	ปี	มีพฤติกรรม

การเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	มากกว่าพนกังานทีม่อีายุ

ต�่ากว่า	30	ปี	และพนักงานที่มีอายุ	31-40	ปี

	 5.2	 พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกัน	 จะมีพฤติกรรมการเข้าร่วม

โครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	แตกต่างกัน	พนักงานที่มีอายุงาน

ต�่ากว่า	1	ปี	มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	

น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่	1	ปี-15	ปี	ขึ้นไป

	 5.3	 พนกังานทีอ่ยูสั่งกดักลุม่งานแตกต่างกนั	จะมพีฤตกิรรมการเข้าร่วม

โครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 แตกต่างกัน	 พนักงานที่อยู่สังกัด

กลุ่มงาน	Customer	Segment	มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	

“SCB	ชวนกันท�าด”ี	มากกว่าพนกังานในสงักดักลุม่งาน	Product,	

พนักงานที่อยู่สังกัดกลุ่มงาน	Risk	and	Control	มีพฤติกรรมการ

เข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	มากกว่าพนักงานในสังกัด

กลุ่มงาน	 Product,	 พนักงานที่อยู ่สังกัดกลุ่มงาน	 Support	 

มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 มากกว่า

พนักงานในสังกัดกลุ่มงานอื่นๆ	

	 6.	 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของพนักงานที่มีต่อโครงการ	“SCB	ชวน

กันท�าดี”	 และพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 พบว่ามีความ

สัมพันธ์กันทางบวกในประเด็นทัศนคติท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์	 และทัศนคติที่มีต่อ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการท่ีระดับนัยส�าคัญ	 .05	 (Sig.	 <	 .05)	

หมายความว่า	 พนักงานท่ีมีทัศนคติต่อโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ในระดับมาก	 
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จะมีพฤตกิรรมในการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	ในระดบัมาก	ส่วนพนกังาน

ที่มีทัศนคติ	ต่อโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	ในระดับน้อย	จะมีพฤติกรรมในการเข้า

ร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	ในระดับน้อย	ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่

ในระดบัต�า่	ส�าหรบัประเดน็ทศันคตทิีม่ต่ีอประเภทและการด�าเนนิงานพบว่าไม่มคีวาม

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”

อภิปรำยผล

	 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ	 “SCB	 ชวนกัน

ท�าดี”	 ในระดับมาก	 ซ่ึงพิจารณาในรายละเอียดของทั้ง	 3	 ประเด็น	 พบว่า	 ด้านการ

ประชาสัมพันธ์โครงการน้ัน	 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าการน�าเสนอข่าวกิจกรรมใน

โครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	ของสือ่มวลชนช่วยก่อให้เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอธนาคาร

ได้	และเห็นว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	ด้วยอีเมล

ภายในองค์กรเป็นสื่อที่สะดวกที่สุดในการรับสาร	นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหารมีส่วน

ส�าคัญในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 ชวน

กันท�าดี”	สอดคล้องกับปัจจัยการด�าเนิน	CSR	อย่างยั่งยืนในองค์กรที่	เสรี	วงษ์มณฑา	

(2550:	 37-38	 อ้างถึงใน	 สลิลทิพย์,	 2554,	 น.	 9-10)	 กล่าวว่าผู้บริหารจะต้องเป็น 

ผูส้นบัสนนุ	ส่งเสรมิ	และเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่พนกังานอีกด้วย	นอกจากนี	้Manan-

tov	(2009,	อ้างถงึใน	ธนวฒุ	ิและ	พรพรหม,	2554,	น.	51)	ยงักล่าวถงึการใช้เครือ่งมอื

การสือ่สารท้ังภายในและภายนอกองค์การ	จะช่วยในการเผยแพร่ค่านยิมแห่งการใส่ใจ

ต่อสังคมและโครงการ	CSR	ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจในหมู่พนักงานขององค์การ	

	 ส�าหรับประเด็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการด�าเนินงานโครงการ	 “SCB	 

ชวนกันท�าดี”	 ท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุด	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 ประเด็นการจัด

กิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย	ท�าให้สะดวกใน

การเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน	 รองลงมาคือประเด็นการจัดกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	

ชวนกนัท�าด”ี	ในวนัเสาร์-อาทติย์	มคีวามเหมาะสมดแีล้ว	และประเดน็หน้าทีง่านประจ�า

ส�าคัญมากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	แสดงให้เห็นว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมที่ไม่รบกวนเวลาท�างาน	สังเกต

จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการท�างานของตนส�าคัญกว่าการร่วมกิจกรรมใน 
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โครงการฯ	แต่กลบัเหน็ด้วยกบัการจดักจิกรรมทีพ่พิธิภณัฑ์ธนาคารไทยซึง่อยูท่ีอ่าคาร

ส�านักงานใหญ่และมักจัดกิจกรรมในช่วงพักกลางวัน	และเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม

ในวันเสาร์และอาทิตย์	 ดังน้ันการจัดกิจกรรมจึงควรมีการส�ารวจข้อมูลความต้องการ

เข้าร่วมเบื้องต้นของพนักงานก่อน	 เพื่อให้การด�าเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆ	 มี

ประสิทธิผลมากขึ้น	ดังที่	Manantov	(2009,	อ้างถึงใน	ธนวุฒิ	และ	พรพรหม,	2554,	

น.	 51)	 เสนอแนะว่า	การที่บุคลากรในองค์การจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ	CSR	

ในองค์การได้นัน้	จดุแรกทีจ่ะต้องสร้างคอืจดุเชือ่มร่วมกันระหว่างบคุลากรและองค์การ	

ซึ่งจุดเชื่อมที่ร่วมกันน้ีเก่ียวเน่ืองอยู่บนพื้นฐานของความสนใจและความใส่ใจในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งร่วมกันของบุคลากรในองค์การ	โดยอาจท�าผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆ	

หรือท�าแบบสอบถามความสนใจหรือความต้องการของบุคลากรในองค์การในเรื่อง

ต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมทีพ่นกังานเหน็ว่าดแีละมปีระโยชน์

 ส�าหรบัประเดน็เก่ียวกบัทศันคตต่ิอประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเข้าร่วมโครงการ 

“SCB	 ชวนกันท�าดี”	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมีทัศนคติที่ดีใน	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 

เห็นด้วยว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ช่วยเสริมสร้าง 

ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้	และรู้สึกดีหากได้มีส่วนร่วมกับองค์กรในการน�าความรู้

ความสามารถหรือแรงกายแรงใจท�ากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	 ในโครงการ	 นอกจากน้ี

ยงัเหน็ด้วยว่าการร่วมกจิกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	ช่วยให้ได้มปีระสบการณ์

ใหม่ๆ	สอดคล้องกบัผลจากการศกึษาของ	Hiss	(2009)	ทีก่ล่าวว่าการปลูกฝังวฒันธรรม

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์การ	 การสื่อสารให้บุคลากรในองค์การ

เห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของโครงการ	CSR	ขององค์การเป็นส่วนที่ส�าคัญ

ต่อความส�าเร็จของโครงการ	 เพราะบุคลากรในองค์การนับเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะ

น�าพาให้โครงการ	 CSR	 ไปสู่จุดหมายที่มุ่งหวังไว้	 การสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่าง

บุคลากรในองค์การ	และสถาบันไทยพัฒน์	 (2553)	กล่าวว่าองค์กรที่น�าแนวคิด	CSR	

ไปปฏิบัติ	 จะเกิดผลลัพธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้	 (Tangible)	 และในส่วน

นามธรรมที่จับต้องไม่ได้	(Intangible)	จากผู้ที่อยู่ในองค์กร	ในแง่ของพนักงาน	จะเกิด

ความภูมิใจในการท�างานร่วมกับองค์กร	 ได้รับความสุขจากการปฏิบัติงานในหน้าที	่

นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน	 ท�าให้องค์กรสามารถที่จะรักษาพนักงานที่มี

ความสามารถไว้	และในขณะเดียวกัน	ก็สามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพและ

เป็นที่ต้องการให้เข้ามาท�างานกับองค์กรได้
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	 ในด้านพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการ	จะเหน็ได้ว่าในภาพรวมของกจิกรรม

ในโครงการ“SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ที่พนักงานส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมคือ	 กิจกรรมใน

โครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด	ีเพือ่น้อง”	เช่น	กจิกรรมสอนหนงัสอืเดก็	กจิกรรมพีอ่าสา

พาน้องเที่ยว	 กิจกรรมปรับปรุงโรงเรียน	 กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนรู้	 เป็นต้น	 ซ่ึงเป็น

กิจกรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของธนาคารได้ดี	 และเปิดโอกาสให้พนักงานได้น�าความรู้

ความสามารถของตนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้มากกว่ากิจกรรมอื่นๆ	 หาก

พิจารณาในรายละเอียดกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่พนักงานเข้าร่วมมากที่สุดมิได้เป็น

กิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี	 เพื่อน้อง”	ทั้งหมด	นั่นคือ	กิจกรรมบริจาค

ปฏทินิเก่าเป็นสือ่การเรยีนส�าหรบัผูพิ้การทางสายตา	กจิกรรมบรรจถุงุยงัชีพเพือ่น�าไป

ช่วยผู้ประสบภัย	 และกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ	 “ไทยพาณิชย์รวมใจไทย 

ให้โลหิต”	 ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนท่ีอาคารส�านักงานใหญ่ทั้งส้ิน	 แสดงให้เห็นว่า 

ปัจจัยหนึ่งท่ีส�าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมคือความสะดวกเรื่องสถานที่ในการเข้าร่วม

กิจกรรม	 สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินกิจกรรม	 CSR	 บางประการของ	 วรัญญา	 

ศรเีสวก	(2551)	กล่าวถงึแนวทางส�าหรบัการจดักจิกรรม	CSR	ทีเ่หมาะสมและเป็นการ

ส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กร	คือ	เป็นกิจกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของบริษัท	เป็นกิจกรรมทีบ่รษิทัและพนัธมติรสามารถมศีกัยภาพในการท�าให้

บรรลุผลส�าเร็จ	ส่งเสริมให้เกิดการประสานความสามารถพิเศษ	(Core	Competen-

cies)	 ของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อให้กิจกรรมประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย	 และการเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บรรลุถึง

เป้าหมายที่ตั้งไว้	สร้างความแข็งแกร่งและลดข้อด้อยของกิจกรรมแต่ละประเภท

	 ความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์และภมูหิลงัของพนกังานส่งผล

ให้มีทัศนคติและพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 แตกต่างกัน 

ต่างกัน	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Griffeth,	Hom	และ	Geartner	(2000)	พบว่า 

ผู้ที่มีระยะเวลาการท�างานในองค์การมานาน	 จะมีผลงานสูงกว่าพนักงานใหม่	 และมี

ความพึงพอใจในงานสูงกว่าด้วย	 ซ่ึงความเป็นผู้อาวุโสในการท�างานจะบ่งชี้ถึงผลงาน

ได้เป็นอย่างด	ีและพนกังานทีม่อีายมุากขึน้จะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานอย่างสม�า่เสมอหรอื

ไม่หลีกเลี่ยงงาน	 มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูง	 มีประสบการณ์	 การท�างานจะเน้น

คณุภาพ	ในกรณนีีเ้มือ่พจิารณากจิกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าด”ี	เป็นงานหรอื

หน้าทีอ่ย่างหนึง่ทีพ่นกังานควรมส่ีวนร่วมในการปฏิบตัติามค่านยิมขององค์กร	อธบิาย
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ได้ว่าพนักงานที่มีอายุงาน	 6-10	 ปี	 มีทัศนคติท่ีดีต่อโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	

มากกว่าพนักงานท่ีมีอายุงานน้อยกว่า	 6	 ปี	 และเนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ริเริ่ม

โครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	ตัง้แต่ปี	2551	จนถงึปัจจบุนั	นบัเป็นระยะเวลาประมาณ	

7	ปี	ดงันัน้พนกังานทีม่อีายงุานมากกว่า	7	ปี	ขึน้ไป	มแีนวโน้มทีจ่ะรบัรูโ้ครงการ	“SCB	

ชวนกันท�าดี”	 น้อย	 จึงท�าให้มีทัศนคติต่อโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ในระดับท่ี 

น้อยกว่าพนักงานท่ีมีอายุงาน	 6-10	 ปี	 ถึงแม้ว่าจะมีอายุงานมากกว่าก็ตาม	 และ

พนักงานที่ท�างานอยู่ในสังกัดกลุ่มงานท่ีแตกต่างกัน	 จะมีทัศนคติต่อโครงการ	 “SCB	

ชวนกันท�าดี”	 แตกต่างกัน	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับเรื่องที่มาของทัศนคติท่ีธงชัย	 

สันติวงษ์	 (2539)	 กล่าวไว้ว่า	 ทัศนคติก่อตัวเกิดขึ้นมาและเปล่ียนแปลงไปเนื่องจาก

ปัจจัยหลายประการด้วยกัน	 คือทัศนคติ	 บางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่างๆ	 ที่บุคคล

เกี่ยวข้องอยู่ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	เช่น	ครอบครัว	วัด	กลุ่มเพื่อนร่วมงาน	กลุ่ม

กีฬากลุ่มสังคมต่าง	ๆ	โดยกลุ่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่าง	ๆ	แต่

ยังมีการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม	 ซึ่งท�าให้สามารถสร้างทัศนคติขึ้นได้โดย

เฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพื่อนร่วมงาน	เป็นกลุ่มที่ส�าคัญที่สุด	(Primary	Group)	ที่

จะเป็นแหล่งสร้างทศันคตใิห้แก่บคุคลได้	จากผลการวจิยั	กลุม่งาน	Support	มทีศันคติ

ที่ดีต่อประโยชน์ของโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	มากกว่ากลุ่มงานอื่น	ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรอยู่ภายใต้สังกัดกลุ่มงานนี้	 ท�าให้

เพื่อนร่วมงานมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 มากกว่า

พนกังานในสงักดักลุม่งานอืน่ๆ	ส่งผลถงึทศันคตต่ิอประโยชน์ของโครงการ	“SCB	ชวน

กันท�าดี”

	 เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของทัศนคติและพฤติกรรมการเข้าร่วม 

โครงการฯ	พบว่า	ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	 ในประเด็นด้านการ

ประชาสมัพนัธ์	และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเข้าร่วมโครงการฯ	โดยเป็นความสัมพนัธ์

ทางบวก	 ขนาดความสัมพันธ์ในระดับต�่า	 แสดงให้เห็นว่าทัศนคติที่มีต ่อการ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ	 และทัศนคติท่ีมีต่อประโยชน์ของโครงการฯ	 เป็นส่ิงส�าคัญ

มากกว่าทศันคตทิีม่ต่ีอประเภทกจิกรรมและการด�าเนนิงานโครงการฯ	นัน่หมายความ

ว่าลักษณะประเภทกิจกรรมและการด�าเนินงานในโครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 

ไม่ได้ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติที่ว่า	
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ทศันคติเป็นดชันช้ีีว่า	บคุคลนัน้คดิและรูส้กึอย่างไรกับคนรอบข้าง	วตัถหุรอืสิง่แวดล้อม	

ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ	 โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึง

พฤติกรรมในอนาคตได้	ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า	และ

เป็นมติขิองการประเมนิเพือ่แสดงว่าชอบหรอืไม่ชอบ	ต่อประเดน็หนึง่ๆ	ซึง่ถอืเป็นการ

สื่อสารภายในบุคคลที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป	

(Roger,	1978:	208-209	อ้างถึงใน	สุรพงษ์	โสธนะเสถียร,	2533:	122)	

	 ร็อบบินส์	(2005)	กล่าวว่าความส�าคัญของทัศนคติ	คือ	การสะท้อนค่านิยม

พื้นฐาน	ความสนใจส่วนบุคคล	หรือลักษณะบ่งชี้ของแต่ละปัจเจกบุคคลหรือของกลุ่ม	

ทัศนคติซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญของแต่ละบุคคลจะแสดงออกอย่างมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรม	ยิ่งมีทัศนคติเฉพาะเจาะจงมากเพียงไร	ยิ่งมีความสัมพันธ์สูงกับพฤติกรรม

ที่เฉพาะเจาะจงมากเช่นเดียวกัน	 ดังน้ันหากธนาคารไทยพาณิชย์ต้องการจะส่งเสริม

และปลกูฝังค่านิยมองค์กร	“iSCB”	ซึง่หนึง่ในนัน้คอื	S	=	Social	Responsibility	หรอื	

ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน	 ธนาคารต้องให้ความส�าคัญกับการสร้าง

ทศันคตทิีด่ต่ีอเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรและพนกังาน	สนบัสนนุส่งเสรมิ

ให้พนกังานมคีวามรู้ความเข้าใจและมทีศันคตทิีด่ต่ีอโครงการ	“SCB	ชวนกนัท�าด”ี	โดย

เฉพาะการประชาสมัพนัธ์	และการสร้างทศันคตทิีด่ต่ีอประโยชน์ทีไ่ด้รบัจาการเข้าร่วม

โครงการ	 ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ	 “SCB	 

ชวนกันท�าดี”	มากขึ้น	และสามารถสะท้อนค่านิยมพื้นฐานขององค์กรได้อย่างชัดเจน	

ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป	

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำ
		 1.	 ควรมกีารสือ่สารหรอืประชาสมัพนัธ์ข้อมูลรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ	

“SCB	 ชวนกันท�าดี”	 ให้พนักงานรับรู้และเข้าใจในตัวโครงการ	 และแนวทางการ 

เข้าร่วมกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น	รวมถึงสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ	

“SCB	ชวนกันท�าดี”	โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่สังกัดกลุ่มงาน	Strategic	ซึ่งผลการวิจัย

พบว่ามีทัศนคติที่ดีต่อโครงการน้อยกว่าพนักงานสังกัดกลุ่มงานอื่น	ทั้งนี้เมื่อพนักงาน

มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการแล้ว	จะส่งผลให้มีการเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ควรมีการออกแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันตามความสนใจของกลุ่มเป้า

หมายที่แตกต่างกัน	 เช่น	 พนักงานในกลุ่มอายุที่ต่างกัน	พนักงานในสังกัดกลุ่มงานที่
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ต่างกัน	 หรือพนักงานท่ีมีความสนใจเฉพาะด้านท่ีต่างกัน	 และเปิดโอกาสให้พนักงาน

ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็น	หรือเสนอแนะการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	ที่ตรงตาม

ความต้องการ	เพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�า

ด”ี	ให้มคีวามเหมาะสมและเข้าถงึพนกังานกลุม่ต่างๆ	ซึง่จะส่งผลให้พนกังานได้มส่ีวน

ร่วมในโครงการ	“SCB	ชวนกันท�าดี”	มากยิ่งขึ้น

	 3.	 ธนาคารควรมกีารก�าหนดแนวทางในการท�ากจิกรรมเพือ่สังคมให้ชัดเจน

ทีจ่ะเป็นแนวทางหลกัในการด�าเนนิงานและส่งเสรมิพนกังานให้มส่ีวนร่วมอย่างจรงิจัง	

โดยก�าหนดตั้งแต่ระดับนโยบายองค์กร	 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การ

ด�าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและการสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารได้เป็น

ภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ซ่ึงจากผลการศึกษานั้นพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อ

โครงการ	 “SCB	 ชวนกันท�าดี”	 และพร้อมจะเข้าร่วมโครงการเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว	 

ดังนั้น	การส่งเสริมค่านิยมองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมน่าจะท�าได้โดยง่าย	

หากมีปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานและการประชาสัมพันธ์โครงการ	“SCB	ชวนกัน

ท�าดี”	ให้เข้าถึงพนักงานอยู่เสมอ
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	 ในปัจจุบัน	 อุตสาหกรรมโฆษณาไทย	 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	
โลกของการสื่อสาร	ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล	มีเดีย	 (Digital	Media)	สื่อใหม่เริ่มมีบทบาท
ในอุตสาหกรรมโฆษณา	 ในประเทศไทย	 อัตราการเติบโตของงบโฆษณาดิจิทัลใน	
พ.ศ.	2558	มีการคาดการณ์ว่า	จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่โดยคาดว่าสัดส่วนโฆษณา
ดิจิทัลจะอยู่ที่ร้อยละ	6-7	เมื่อเทียบกับโฆษณา	โดยรวมทั้งหมด	เนื่องจากเทคโนโลยี	
และ	การสื่อสารในยุคดิจิทัลมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค	ดังนั้น	ผู้วางแผนกลยุทธ์
การโฆษณาจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจ	 และปรับตัวในทันตามยุคดิจิทัล	 มีเดีย	 เจ้าของ	
ตราสนิค้าหรอืลกูค้าของเอเจนซีโ่ฆษณาโดยส่วนใหญ่ได้เรยีนรูแ้ละมคีวามเข้าใจดจิทิลั	
มีเดีย	 จนสามารถสร้างทีมท่ีท�าดิจิทัล	 มาร์เกตติ้ง	 (Digital	 Marketing)	 ได้เอง	
โดยไม่ต้องให้ดิจิทัล	 เอเจนซี่	 (Digital	 Agency)	 ท�าโฆษณาหรือส่ือสารการตลาดให้	
ส่งผลให้สิ่งที่ลูกค้าหรือเจ้าของตราสินค้ามองหา	 ไม่ใช่การท�าการตลาดและโฆษณา
ที่แยกส่วนกัน	แต่มองหาบริษัทที่จะสามารถท�าการตลาดแบบครบวงจรได้
	 การศึกษางานวิจัยเรื่อง	 “การปรับตัวของเอเจนซ่ีโฆษณาเพ่ือก้าวทันยุค
ดิจิทัล	มีเดีย	(Digital	Media):	กรณีศึกษาเดอะลีโอ	เบอร์เนทท์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	
จ�ากดั”	ได้ศกึษาด้วยวธิวีจิยั	เชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	พนักงานของบริษัท	เดอะลีโอ	เบอร์เนทท์	กรุ๊ป	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ทั้งในระดับผู้บริหาร,	ผู้จัดการและระดับเจ้าหน้าที่	 โดยท�าการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่	กุมภาพันธ์	2558	-	กรกฎาคม	2558
	 โดยศึกษาการปรับตัวของเอเจนซ่ีโฆษณาตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
การเปลีย่นเเปลง	(Change	Management)	โดยมขีัน้ตอนการเปลีย่นแปลง	ดงัต่อไปนี้
	 1.	 ระดมก�าลงัและความมุง่มัน่ด้วยการร่วมกนัระบปัุญหาและแนวทางแก้ไข
	 2.	 สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าจะจัดการบริหารองค์กร	 เพื่อสร้างความได้
เปรียบในการ	เเข่งขัน
	 3.	 ระบุตัวผู้น�า	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงในการรวบรวมทรัพยากรที่
จ�าเป็น	เพื่อโครงการ	และความรับผิดชอบ	ความส�าเร็จหรือล้มเหลว
	 4.	 มุ่งเน้นไปท่ีผลลัพธ์ไม่ใช่กิจกรรม	 ให้ค�านึงถึงผลลัพธ์เป็นส�าคัญ	 ไม่ใช่
กิจกรรมที่ปฏิบัติ	ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์

บทคัดย่อ
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	 5.	 ข้ันเริ่มต้นการเปลี่ยนเเปลงจากภายนอกแล้วให้มันกระจายตัวไปยัง
หน่วยงานอืน่ๆ	โดยไม่ต้องผลกัดนัจากระดบับน	การเปลีย่นเเปลงมโีอกาสทีจ่ะประสบ
ความส�าเร็จ	 มากขึ้น	 เมื่อเปลี่ยนเเปลงนั้นถูกเร่ิมต้นในหน่วยงานเล็กๆ	 ที่สามารถ 
ตัดสินใจได้	ด้วยตนเอง
	 6.	 การสถาปนาความส�าเร็จโดยใช้นโยบายท่ีเป็นทางการ	 ระบบ	 และ
โครงสร้าง
	 7.	 ตดิตามและปรบักลยทุธ์เพือ่ตอบสนองต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการ
เปลี่ยนเเปลง	ผู้น�าการเปลี่ยนเเปลงต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้	และเเผนที่วาง
ไว้ก็ต้องสามารถปรับตารางการด�าเนินงาน	ขั้นตอน	และตัวบุคคลได้เช่นกัน
	 ผลการวิจัยพบว่า	บริษัท	เดอะลีโอ	เบอร์เนทท์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
มีการนโยบายที่จะปรับตัวให้ก้าวทันยุคดิจิทัล	 โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทฯ	 
ที่ท�างานครบวงจรแบบ	360	องศา	ที่ท�างานตอบสนองวัตถุประสงค์ลูกค้าได้ทุกด้าน
และจบในที่เดียวกัน	เป็นการท�างาน	เเบบสมบูรณ์แบบ	หรือการสื่อสารทางการตลาด
แบบองค์รวม	 (Holistic	Marketing	 Communication)	 ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการ
ปรบัตวัของเอเจนซีค่อื	ปัจจยัภายใน	อย่างบคุลากรในองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นระดบับรหิาร
หรือระดบัเจ้าหน้าที	่ประเดน็ทีพ่บคอื	การยอมรบัในการปรบัตวัของบคุลากรในองค์กร	
และปัจจัยภายนอก	 ได้เเก่	 สภาพสังคม	 วัฒนธรรม	 การควบคุมด้านกฎหมายและ
การเมือง	ช่องทางการเผยเเพร่ความสนใจ	และความต้องการของ	ผู้รับสาร	กล่าวคือ
เมือ่ผูรั้บสารเปลีย่น	ส่งผลต่อปัจจยัภายใน	ซึง่กค็อื	บคุลากรขององค์กร	ต้องมกีารปรบั
ตัวตามเช่นกัน	นอกจากนี้	ปัญหาและอุปสรรคการปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณา	ผลวิจยั	
สามารถเเบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 ด้านบุคลากร	 ด้านทัศนคติทักษะการท�างานของ
บุคลากร	และด้านการเเข่งขัน
	 การปรับตัวของเอเจนซีโ่ฆษณาเป็นผลมาจากการเปล่ียนเเปลงจากภายนอก	
น�าไปสู	่การเปลีย่นเเปลงภายใน	จะเหน็ได้ว่าบคุลากรเป็นปัจจยัส�าคญัและมผีลต่อการ
บรรลุไปสู่วัตถุประสงค์	 ตามแนวทางการปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล	 ดังน้ันบริษัทฯ	 
ควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ	 สร้างทัศนคติให้ไปในทิศทางเดียวกัน	 รวมถึง
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า	เพื่อเป็นการพัฒนา	ปรับปรุงการสร้างการโฆษณา
ให้มีคุณภาพ	

ค�ำส�ำคัญ: ยคุดจิทิลั, ดจิทิลั มีเดยี, เอเจนซีโ่ฆษณา, การปรบัตวัขององค์กร, การบรหิาร
การเปลี่ยนเเปลง, เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ปัจจบุนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละสารสนเทศ	ได้ขยายตวั	และมีการ

พัฒนาเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกมุมโลก	โลกของการสื่อสารก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล	มีเดีย	(Digital	

Media)	ที่ต้องหาสื่อรูปแบบใหม่ๆ	เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท�าให้สื่อดั้งเดิม	(Traditional	

Media)	 ได้แก่	 วิทยุ	 และสื่อสิ่งพิมพ์ก�าลังถูกท้าทายด้วยสื่อใหม่	 (New	Media)	 

ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมาก	 นั่นคือ	 ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่อ	 โดยเฉพาะ

อปุกรณ์มอืถอื	ทีม่อีนิเทอร์เนต็	และคอยพกตดิตวัอยูต่ลอดเวลา	พร้อมกนันัน้	ยงัมกีาร

หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	 จึงท�าให้ดิจิทัล	 มีเดีย	 เข้ามามีบทบาทมากกว่า	 ส่ือดั้งเดิม	

โดยเฉพาะกลุ่มมีเดีย	และ	บริษัทเอเจนซี่โฆษณาในประเทศไทยมีการตื่นตัวกับดิจิทัล	

มีเดีย	นั่นคือ	 ดิจิทัล	 มีเดีย	 ซึ่งก�าลังถูกกระแสของการใช้สื่อถูกผลักดัน	 ให้กลายเป็น 

สื่อหลัก

	 ดจิทิลั	มเีดยี	(Digital	Media)	เข้ามามบีทบาทต่อชวิีตประจ�าวนัของผูค้นใน

สงัคมไทยมากขึน้	โดยเฉพาะอตุสาหกรรมเอเจนซีโ่ฆษณา	เมือ่พจิารณาการเติบโตของ

สือ่ใหม่ทัง้ทางด้านการสร้างการรบัรู	้(Awareness)	และการมส่ีวนร่วม	(Engagement)	

ของผูร้บัสาร	รวมถึงทางดา้นรายได้	ท�าใหป้ฏเิสธไม่ได้ว่าผูส่้งสารอย่างเอเจนซีโ่ฆษณา

จะต้องท�าการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันสื่อใหม่	 และเพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจให้กับ

องค์กร	 และมีแนวทางท่ีจะพัฒนาบุคลากรของตน	 เพื่อให้ก้าวทันสื่อใหม่	 เพื่อที่จะ

สามารถวางแผนด�าเนินโครงการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ	 การปรับตัวของเอเจนซ่ีโฆษณาเพื่อก้าวทันยุค

ดจิทิลั	มเีดยี	ของเดอะ	ลโีอ	เบอร์เนทท์	กรุป๊	(ประเทศไทย)	ด้วยปัจจยัแวดล้อมภายนอก

ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงที่มาจาก	การเมือง,	เศรษฐกิจ,	บริษัทเอเจนซี่โฆษณา	และ

รวมถงึดจิทิลั	เอเจนซี	่เป็นต้น	และปัจจยัภายใน	อาทกิารปรบัตวัและการปรบัทศันคต	ิ

การเปิดรับ	 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 และแม้กระทั่งการเลือกสรรบุคลากร	 

ที่มีความรู้	 ความสามารถท่ีท�างาน	 ดิจิทัล	 มีเดีย	 การยอมรับของการเปล่ียนระบบ	 

การท�างานของบุคลากร	 ให้เข้ากับสภาวะการเปล่ียนแปลงของ	 ดิจิทัล	 มีเดีย	 เพื่อ 

ด�าเนินธุรกิจ	ให้เป็นแนวหน้าของบริษัท	โฆษณา	ที่ผลิตสื่อโฆษณา	ที่เป็นบริษัทชั้นน�า

ของประเทศต่อจากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น	 ท�าให้ผู้ศึกษามีความสนใจและต้องการ



394 JC Journal

ศึกษา	“การปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณาเพื่อก้าวทันยุคดิจิทัล	มีเดีย	เดอะ	ลีโอ	เบอร์

เนทท์	กรุ๊ป	ว่าบริษัท	มีการพัฒนา	เพื่อก้าวทัน	ยุคดิจิทัล	มีเดีย	อย่างไร	มีปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการปรบัตวัทัง้ภายนอกและภายในอย่างไรบ้าง	แก้ไขปัญหา	การปรบัตวั

ครั้งนี้อย่างไร	และแนวโน้มของการด�าเนินงานในอนาคต	ของเดอะ	ลีโอ	 เบอร์เนทท์	

กรุ๊ป	 (ประเทศไทย)	 เพื่อเป็นพื้นประโยชน์	 ให้กับข้อมูลพื้นฐาน	 การบริหารธุรกิจสื่อ

โฆษณายุคดิจิทัล	มีเดีย	ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาการปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณาเดอะ	 ลีโอ	 เบอร์เนทท์	 กรุ๊ป	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณาเดอะ	 ลีโอ	

เบอร์เนทท์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 3.	 เพือ่ศกึษาปัญหาและอปุสรรคการปรับตวัของเอเจนซีโ่ฆษณาเดอะ	ลีโอ	

เบอร์เนทท์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

วิธีกำรวิจัย

	 การวจิยันีใ้ช้วธิกีารศกึษาด้วยการวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	

โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 เก็บข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ	 

และข้อมูลปฐมภูมิ	 การเก็บข้อมูลตั้งแต่	 กุมภาพันธ์	 2558	 -	 กรกฎาคม	 2558	 

น�าเสนอผลด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)	

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

	 การวิจัยเรื่อง	 การปรับตัวของเอเจนซ่ีโฆษณาเพื่อก้าวทันยุคดิจิทัลมีเดีย	

(Digital	 Media)	 กรณีศึกษา	 เดอะลีโอ	 เบอร์เนทท์	 กรุ๊ป	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 

ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research	 โดยการสัมภาษณ์ข้อมูล 
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เชิงลึกจากการคัดเลือก	ผู้บริหาร	ผู้จัดการฝ่าย	และพนักงานแผนกดิจิทัลมีเดีย	เดอะ

ลีโอ	 เบอร์เนทท์	 กรุ๊ป	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 โดยในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลการ

ศึกษาวิจัย	ที่ได้จากการสัมภาษณ์และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์	จากทฤษฎีสื่อสารมวลชน	

(แนวคิดของเดนิส	 แมคเควล	 McQuail)	 และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง	 (Change	Management)	 และการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ	 

เช่น	เอกสารภายในองค์กร	และบทความต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ระหว่างเดือนระยะเวลาใน

การศึกษา	 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2558	 จนถึงเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	 2558	 

รวมเวลาระยะเวลา	 6	 เดือน	 เพื่อศึกษาเก่ียวกับการปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณา 

เดอะลีโอ	 เบอร์เนทท์	 กรุ ๊ป	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เพื่อก้าวทันยุคดิจิทัลมีเดีย	 

โดยผลการวิจัยแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังต่อไปนี้การศึกษาน�าเสนอดังนี้

	 1.	 การปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณา	เพื่อก้าวทันยุคดิจิทัลมีเดีย

	 2.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณา	 เพื่อก้าวทันยุคดิจิทัล

มีเดีย

	 3.	 ปัญหาและอปุสรรคการปรบัตวัของเอเจนซีโ่ฆษณา	เพือ่ก้าวทนัยคุดิจิทลั

มีเดีย

ส่วนที่ 1 กำรปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณำ เพื่อก้ำวทันยุคดิจิทัลมีเดีย 
	 ในการศึกษาการปรับตัวของ	ลีโอ	เบอร์เนทท์	ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามแนวคิด

การบริหารการเปลี่ยนแปลง	 โดยมีข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลง	 ประกอบไปด้วย 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ระดมก�ำลังและควำมมุ่งม่ันด้วยกำรร่วมกันระบุปัญหำขององค์กร 

และแนวทำงในกำรแก้ไข 

	 จากนโยบายที่ประกาศ	บริษัทฯ	จะก้าวทันยุค	ดิจิทัล	และกระแสของการ

เปลี่ยนแปลงน้ันในการศึกษา	 ระดมก�าลังและร่วมกันระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข	 

ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาตามแนวความคิดสามารถแบ่งออกเป็น	5	ประการ	ดังต่อไปนี้	

	 	 1.1	 ปัญหาด้านการเปลี่ยแปลงของลูกค้า	พบว่า	มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านความทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าทั่วไป	 ตลอดจนผู้บริหารส่ือโฆษณา	

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของประชากรซึ่งหมายถึงลูกค้าทั่วไป	ท�าให้ผู้บริหารสื่อจ�าเป็น

ที่จะต้องเปล่ียนแปลงจากผลกระทบให้ทันยุคสมัยดังกล่าว	 จากทุกบริบทของการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกได้ค�าตอบที่พอจะสรุปได้ว่า	 ปัญหาด้านประชากรน้ันได้แนวทาง

เดยีวกนั	ในลกัษณะทีว่่า	“ทศันคต	ิของคนเปลีย่นไป”	จากการศึกษาค้นพบว่า	ปัจจบุนั

ทศันคตขิองคนเปลีย่นไป	และพฤตกิรรมของคนเปล่ียนไป	เทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนไป	ท�าให้

พฤตกิรรมของผูค้นเปลีย่นตามไป	ซึง่ในภาพรวมของสงัคมชีใ้ห้เหน็ว่า	วถิชีวีติของผู้คน

ทั่วไป	และวิถีชีวิตของลูกค้าของ	เดอะลีโอ	เบอร์เนทท์	เปลี่ยนไปอย่างมาก	สิ่งนี้นับได้

ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายการบริหารงานของ	เดอะลีโอ	เบอร์เนทท์	ที่จะต้องมีการเปลี่ยนไป	

จึงท�าให้ปัจจุบันจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เดอะลีโอ	เบอร์เนทท์	จ�าเป็นต้องตื่นตัวมากขึ้น	ดังที่	

สงกรานต์	เศรษฐสมภพ	(สัมภาษณ์,	24	มิถุนายน	2558)	สะท้อนถึงความต้องการที่

จะปรับตัว	หรือ	ว่าปัญหาขององค์กรในขณะนี้เป็นเสมือน	“กบในหม้อ”

	 	 1.2	 ปัญหาด้านเทคโนโลย	ีพบว่า	ดจิทิลัมเีดยีเข้ามามบีทบาทในสังคม

ไทยมากขึ้น	 และยังมีแนวโน้มสูงข้ึนเป็นล�าดับ	 จึงท�าให้งานที่น�าเสนอกับลูกค้า	 หรือ

แม้กระทัง่ผูบ้รหิารสือ่จะต้องเหน็ความส�าคญัและเปลีย่นหรอืปรบัความเหมาะสมด้าน

เทคโนโลยีให้ก้าวทันความเหมาะสม	 ดังน้ันบริษัทฯ	 จึงให้การสนับสนุนในเรื่องของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์	 รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรไปเรียนรู้

เพิม่เตมิในด้านเทคโนโลย	ีตลอดจนโปรแกรมทีท่นัสมัย	จงึส่งผลต่อเรือ่งการสนองตอบ

ความต้องการของลูกค้าในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ	ปัญหาด้านเทคโนโลยีนั้น	“ศักยภาพ

หรือประสิทธิภาพของเครื่องมือบนโลกออนไลน์	เป็นปัจจัยส�าคัญที่ผมมองว่า	องค์กร

ต้องพร้อมและรองรับงานด้านดิจิทัลให้ได้	 เมื่อเครื่องมือพร้อมคนในองค์กรเอง	 

ต้องสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้	 ให้มีประสิทธิภาพครีเอทีฟ	 บางส่วนเข้าใจงานดิจิทัล	

และมีบางส่วนท่ียังไม่เข้าใจจึงส่งผลให้งานท่ีออกมามีคุณภาพด้อย	 ดังนั้นจึงต้อง 

มกีารสนบัสนุนเครือ่งมอืต่างๆ	เพือ่รองรบัการของแนวความคดิงานของครเีอทฟี	เพือ่

ให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ”	(พุทธิพงศ์	พัฒนพงศกร,	สัมภาษณ์,	8	มิถุนายน	

2558)

  1.3	 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	พบว่า	สื่อดั้งเดิมมีราคาผลิตที่สูงกว่าดิจิทัล

มีเดีย	ดังนั้นการน�าเอาดิจิทัลมีเดียมาใช้นั้น	พบว่า	สามารถลดต้นทุนในด้านการผลิต

ลดลง	 สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	 โดยใช้เม็ดเงินในการซื้อสื่อที่

น้อยกว่าสือ่ชนดิอืน่หรอืสือ่ดัง้เดิมเป็นอย่างมาก	จงึส่งผลให้ลกูค้าปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

มุง่สูส่ือ่ดจิทิลัมากกว่าสือ่ดัง้เดมิ	รวมทัง้คนในองค์กรของบรษิทัฯ	จ�าเป็นทีจ่ะต้องค�านงึถงึ

ยุทธวิธีในการผลิตงานสื่อ	 เพื่อน�าเสนองานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส�าหรับ
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ลูกค้าต่อไป	 ปัญหาด้านเศรษฐกิจนั้นโอกาสของการเรียนรู้ของโลกการสื่อสารใหม่ 

ที่เปลี่ยนไป	 จากการศึกษาค้นพบว่า	 “โอกาสของการรู้เรื่องดิจิทัลมีเดียถือเป็นเรื่อง 

ที่ท้าทาย	 ท่ีท�าให้องค์กร	 ต้องมีการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปและเกิดกระบวนการจัดการ 

และโครงสร้างใหม่	 ซึ่งเป็นเรื่องยากส�าหรับคนที่ไม่เข้าใจ	 จึงท�าให้เกิดกระบวนการ	 

การจัดการเพื่อที่จะสื่อสารของคนท�าให้คนเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการ

ท�างานให้ตรงกัน	 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และน�าเอาข้อมูลความรู้น�ามาแชร์	 เช่น 

ขัน้ตอน	โปรดกัชัน่	รปูแบบใหม่ๆ	ของมเีดยี	การทีเ่ข้าใจในทศิทางเดยีวกนั	จงึสามารถ

ท�าให้คนมคีวามรู	้ความสามารถ	ของคนในองค์กร	สามารถทีจ่ะชีแ้นะ	ขบวนการท�างาน

ได้อย่างชัดเจน”	(อมเรส	ชุมสาย	ณ	อยุธยา,	สัมภาษณ์,	25	กรกฎาคม	2558)

 	 1.4	 ปัญหาด้านการแข่งขัน	พบว่า	 ปัญหาระหว่างเอเจนซี่ด้วยกัน	

ปัญหาระหว่างดจิทิลัมเีดยีกบัเอเจนซี	่และปัญหาระหว่างดจิทิลัเอเจนซีกั่บเอเจนซีด้่วย

กันเอง	 พบว่า	 หากว่าทางองค์กรเองไม่ให้ความส�าคัญด้านนี้จะท�าให้ลูกค้าหันไปใช้

บริการในองค์กรอื่น	 อันน�ามาซ่ึงยอดรายได้ลดลง	 ดังนั้นแล้วเป็นความจ�าเป็นของ

องค์กรที่จะต้องเปิดแผนกดิจิทัลมีเดียนี้	 เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว	ซึ่งจะต้อง

ค้นหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ดีพอที่จะต้องรองรับการแข่งขันดังกล่าว	

ปัญหาด้านการแข่งขัน	นั้น	(สงกรานต์	เศรษฐสมภพ,	สัมภาษณ์,	24	มิถุนายน	2558)	

“ณ	 ปัจจุบันการท�าโฆษณามันเปลี่ยนไปมาก	 เดี๋ยวน้ี	 เอเจนซ่ี	 จะไม่มีงานท�าแล้ว	 

พวกเราเคยใช้	 เน็ตไอดอลถ่ายรูปขึ้นเฟสบุคตัวเองตลอดเวลา	อินสตาแกรม	มีแต่คน

ตามทัว่โลกเล่าเรือ่งราวผ่านออนไลน์ทัง้หมด	ไม่มเีอเจนซ่ีเลย	ครเีอทฟีคดิไหมครบั	ไม่มี

ครีเอทีฟ	หรือใครลองนึกดูเล่นๆ	Time	to	market	ที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆ	เป็นงี้แล้วนะ	

จะบอกว่าสิ่งที่เล่าให้ฟัง	ทั้งหมดนี้มันบอกอะไรครับมันบอกว่ามันมีเรื่องใหม่ๆ	เกิดขึ้น

ทุกวัน	มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ	เกิดขึ้น	ทุกวัน	มันมีความรู้ใหม่ๆ	เกิดขึ้นทุกๆ	วัน	แล้ว

เราอยู่ตรงไหน	คู่แข่ง	ทุกวันนี้คือใครครับ	ปัจจัยที่ส�าคัญของบริษัทฯ	คือ	คู่แข่งครับ

โอกิลวี่	 คือ	 เจดับบลิวที	 แค่นั้น	หรือถามตัวเองให้ดีนะครับ	ลูกค้ามีทางเลือมากมาย 

ลูกค้าได้ยินหลายๆ	 คนมาเล่าให้ฟังเจอกับตัวเอง	 ลูกค้าอย่างซัมซุงบรีฟเรียก	 GTH	

เข้าไปคุยแล้วท�าหนังสั้นออกมาได้ยินใช่ไหมครับ	 หมายความคู่แข่งของเราในปัจจุบัน

ไม่ใช่แค่เอเจนซี่เพื่อนๆ	เราแล้วเรามีคู่แข่งทั้งโลก	ไม่ใช่แค่ประเทศไทยด้วยทั้งโลก	เรา

ก�าลังอยู่บนเวทีโลกนะครับที่มีคู่แข่งเต็มตัวไปหมด	ข้าวเหนียวไก่เป็นไง	ข้าวเหนียวไก่

ออกมาทกุคนหนัไปหาข้าวเหนยีวไก่หมด	3-4	นัน่คอื	โลกทีเ่ราก�าลงัอยูว่นันีเ้พราะฉะนัน้
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เนี่ยสิ่งเหล่าน้ีมันมา	 Block	 เราจากการท่ีท�าอะไรใหม่ๆ	 คิดอะไรใหม่ๆ	 เพราะว่า 

เรายังคิดว่าเราเป็น	 Advertising	 Agency	 ถามตัวเองว่าถ้างั้นผม	 จะเป็นอะไร	 

แอดเวอร์ไทซิ่ง	เอเจนซี่	(Advertising	Agency)	หรือบริษัทฯ	จะเป็น	ดิจิทัล	เอเจนซี่	

(Digital	Agency)	ผมว่าไม่ใช่ทัง้สองอนั	วนันีข้อบอกว่าผมข้ามเรือ่งดจิทิลัไปเรยีบร้อย

แล้ว	แต่ผมมองว่า	ลีโอ	เบอร์เนทท์	จะเป็น	Creativity	ผมมองอย่างนั้น”	

  1.5	 ปัญหาด้านสังคม	 พบว่า	 สังคมในปัจจุบันแนวโน้มที่จะใช้ดิจิทัล

มเีดยี	ในการรบัรูข่้าวสารมากขึน้	ดงันัน้องค์กรจงึต้องมกีารปรบัตัวเพิม่เตมิในส่วนของ

การผลิตดิจิทัลมีเดีย	เพื่อให้ทันกับสังคมในยุค	Social	Network	มากขึ้น	ปัญหาด้าน

สังคมนั้น	 “ดิจิทัลมีเดีย	 ที่เข้ามามีบทบาท	 ในสังคมก็มีส่วนที่ท�าให้ต่อต้านการ

เปลีย่นแปลง	กระแสไม่ไหว	เพราะกระแสแรงแล้วค่อนข้างพสิจูน์ให้เหน็ได้ชดัเจนแล้ว

ว่า	 ดิจิทัลมีเดียท�าให้ตัวเราเองยังถูกละลายพฤติกรรม	 ในช่วงแรกคนก็จะไม่เห็นด้วย	

ยังไม่ชัด	ไม่ยอมรับก็มีบ้าง	แต่ถ้าพูดถึง	ณ	วันนี้	เรียกได้ว่าร้อยละ	99.99	แล้วที่ทุกคน

ต้องหนัมายอมรบัว่า	ดจิทิลัมเีดีย	เข้ามาแล้ว	และมนัเป็นเทรน	มนัเป็นกระแสโลกจรงิๆ

แล้วก็	 ไม่ใช่เฉพาะเอเจนซี่แต่มันเป็น	 ส่วนหนึ่งของชีวิตคนทั่วโลก	 ทักษะ	 ความรู้	 

ความพร้อม	 การเรียนรู้เป็นพื้นฐานในด้านของความพร้อมขององค์กร	 จึงจ�าเป็นต้อง

ใช้เวลาในการปรับตัวระหว่างคนท�างานสื่อดั้งเดิม	ไปในส่วนของ	สื่อดิจิทัล	จะเข้ามา

ประสมประสานกันได้	การท�างานร่วมกันระหว่างสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลนั้น	ด้วยการ

ส่งเสรมิให้คนในองค์กรได้มทีกัษะ	และมคีวามรูใ้นด้านดจิทิลัมากยิง่ขึน้”	(เบญจารจสิ	

วนิชชานันท์,	สัมภาษณ์,	8	มิถุนายน	2558)

	 	 กล่าวโดยสรปุกค็อื	หากมองภาพรวมจะพบว่า	ปัญหาทัง้หลายทีไ่ด้กล่าว

มาในข้างต้นนั้น	มีผลให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป	เทคโนโลยีที่ก้าวเร็ว	หรือเรียกว่า

เปลี่ยนไปทุกวินาที	ท�าให้คนทั่วไปรวมถึงลูกค้าเปลี่ยนไป	ทักษะด้านความรู้	ศักยภาพ

ด้านการท�างาน	 ความพร้อมของบุคลากรในองค์กร	 พร้อมปฏิบัติไปในทางทิศทาง

เดียวกัน	 ท�าให้เกิดความส�าเร็จด้านดิจิทัลสะท้อนให้เห็นว่า	 ผู้บริหารและบุคลากร 

ทุกคนของ	ลีโอ	เบอร์เนทท์	ต้องให้ความส�าคัญกับการปรับตัวครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง	และ

อย่างจริงจัง	ด้วยเล็งเห็นความจ�าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	หากต้องด�าเนินกิจการอย่างนี้

ต่อไป	 จึงต้องสนับสนุน	 บุคลากรอย่างจริงจัง	 และต้องท�างานให้มีคุณภาพ	 และ 

ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเชิงธุรกิจในงานโฆษณาต่อไป
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 2.  กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

	 ในการศึกษา	 การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	 ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาตาม

แนวความคิดสามารถแบ่งออกเป็น	2	ประการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์	ดังต่อไปนี้	

	 	 2.1		วิสัยทัศน์ที่มีพลังสามารถท�าให้มีแรงบันดาล	 กล่าวคือ	 โดยให้

บุคลากรและผู้บริหารให้กลายเป็น	 ผลท่ีสามารถวัดได้	 ดังท่ีผู้บริหารได้วางนโยบาย	 

ที่องค์กรจะปรับตัวก้าวสู่ดิจิทัลน้ัน	 ท�าให้บริษัทฯ	 ต้องปรับตัว	 เพราะสภาพสังคม 

เปลีย่นไปอย่างรวดเรว็จนกลายเป็นการท�างานโฆษณาทกุงานต้องมกีารซือ้สือ่ใหม่ร่วม

กับสื่อดั้งเดิม	 ในขณะเดียวกันองค์กรโฆษณาเองก็ต้องมีการพัฒนาเชิงธุรกิจอย่าง

รวดเร็ว	 เปล่ียนทุกวัน	 ทุกวินาที	 ผู้บริหารมองเห็นความจ�าเป็น	 โดยยึดหลักการการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่าง	 นั่นคือ	 ผู้จัดการแต่ละแผนกต้องมีการเรียน 

และการจดัการสมัมนาจากผูท้ีม่คีวามรูด้้านดจิทิลั	และน�าเอาความรูเ้หล่านีม้าบอกต่อ

กับคนในทีมได้	 ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบน	 พบว่า	 จากการ 

ผลกัดนันโยบาย	ของผูบ้รหิาร	ได้รบัการเปิดรบัเป็นอย่างด	ีและให้ความร่วมมอืถงึแม้ว่า

จะเป็นการเริ่มต้นก็ตาม	ซึ่งผู้บริหารมองเห็นความเป็นมนุษย์	และเป็นวัฒนธรรมของ

องค์กร	ที่เรียกว่า	HumanKind	ผู้บริหารได้มีวิสัยทัศน์	ได้เข้าใจคน	การตั้งกฎกติกา	

และต้องใช้หลักการรัฐศาสตร์และหลักจิตวิทยา	 และมีการก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน	

เช่น	สามเดือน	หกเดือน	หรือ	หนึ่งปี	เราจะโตไปด้านของดิจิทัลนั้น	และการที่ท�างาน

เป็นทีมถือว่าเป็นจุดแข็งของลีโอ	 เบอร์เนทท์	 พร้อมกันน้ันยังพบว่า	 ผู้บริหารยังมอง

เหน็ความส�าคญัของการเรยีนรู	้และสนบัสนนุบคุลากรให้เรยีนรูด้้านดจิิทลั	โดยได้เชญิ

วิทยากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลมาแลกเปลี่ยนความรู้	แล้วองค์กรจะพาบุคลากร

ก้าวไปพร้อมกันต้องไปด้วยกันเป็นทีม	 นี่คือในแง่ของการบริหารจัดการส่วนสังคม

เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป	 สื่อต้องเปลี่ยนไป	 ลูกค้าต้องเปลี่ยนไป	 เอเจนซ่ี

ต้องเปลี่ยนไป	เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคน	เข้าใจความเป็นมนุษย์ก่อน	

	 	 2.2	 แรงผลกัดนัแต่วสิยัทศัน์จะต้องถกูแปลงเป็นการกระท�าคือการมอง

ในอีกมุมมองของ	(ทิพยจันทน์	หัสดินทร	ณ	อยุธยา,	สัมภาษณ์,	24	มิถุนายน	2558)	

“บริษัทจะโตต้องได้รับการสนับสนุน	และจะช่วยเราทุกคน	เจริญเติบโตขึ้นไป	ไปเป็น

คนเก่งในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้	เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก	ในปีนี้ส�าหรับ

เราทุกคนเราตั้งเป้าหมายของ	 Training	 ในปีนี้เราต้องการมุ่งไปที่คนทุกคนได้เรียนรู้

โลก	และเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว	นี่คือเป้าหมาย	ดังนั้นเลยเป็นที่มา
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ของ	Theme	2015	Leo	Up	Righting	ทุกคนจะเก่งขึ้น	เน้นการปฏิบัติมากขึ้นและ	

ปิดท้ายเลยคอืการการหาข้อมลูต่างๆ	รวมถงึการท�า	Workshop	เป็นปีทีเ่ราทกุคนต้อง	

Going	Up	และปรบัตวัตามสภาพแวดล้อมทีมั่นเปลีย่นไป	ในปีนีเ้ราทกุคนต้อง	Speed	

และ	Going	up	fast	ด้วย”	

	 นอกจากนั้นแล้ว	ด้วยผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะก้าวสู่ดิจิทัลและตั้งเป้าเพื่อ

จะโตและโตไปในทางเดียวกัน	 แต่เรื่องของสื่อดั้งเดิม	 บริษัทฯ	 ยังต้องให้ความส�าคัญ

อยู่	 จากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนั้น	 บริษัทฯ	 ได้พูดถึงการจัดตั้งยูนิตแผนกดิจิทัลน้ี 

ขึ้นมา	 เพื่อคอยสนับสนุนงานดิจิทัล	 ที่ฝ่ายอื่นยังขาดอยู่	 ดังนั้นจึงได้รับหน้าที่เข้าไป

ดูแลและต้องเข้าไปร่วมงานด้วยกันน้ีต้องเรียนรู้งานในส่วนของดิจิทัล	 บริษัทได้จัด

แผนกนี้ขึ้นมา	 เพื่อที่ถ้ามีงานเข้ามาจะติดต่อ	 และหา	 Supplier	 ที่สามารถช่วยผลิต

ด้านของโปรแกรมต่างๆ	 ให้ตรงกับความต้องการของครีเอทีฟ	 จนมาถึงปัจจุบันนี้มัน

กลายเป็นแบบว่าโลกมนัเปลีย่นไปแล้ว	ค�าว่า	ดจิทิลั	มนัไม่ใช่	Website	Microsite	มนั

ไม่ใช่	 facebook	แต่เอาเข้าจริงๆมันคือ	ช่องทางที่ท�าให้องค์กร	ต้องปรับและเรียนรู้	

และหาคนที่เก่งๆ	 และ	 Supplier	 ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเข้ามาร่วมงาน”	 

(วรวรรณ	ไม่อ่อนมือ,	สัมภาษณ์,	11	กรกฎาคม	2558)

	 แรงผลกัดนัดงักล่าวข้างต้น	น�ามาซึง่ความส�าเรจ็	และสร้างผลงานให้กบักลุม่

คนท�าโฆษณาตัวอย่างล่าสุดท่ีบริษัทฯ	 ได้รับท�าโฆษณาของ	 ท่องเที่ยวไทย	 เก๋ไก	๋ 

ไม่เหมือนใคร	(Campaign	I	Hate	Thailand)	บุคลากรที่ท�างานของสื่อดั้งเดิม	ยังไม่

เข้าใจ	 เรื่องการท�า	 Application	 ดังนั้นแล้ว	 ฝ่ายของดิจิทัลมีเดีย	 จึงต้องจัดหา 

ผูเ้ชีย่วชาญมาอธบิาย	ถึงข้ันตอนในการท�า	และท�าอย่างไร	หลงัจากทีเ่ข้าใจการท�างาน

แล้ว	จึงท�างานออกมาเป็นที่ชื่นชมของลูกค้า	และบุคคลทั่วไป	จนได้รับการผลักดันได้

รับรางวัล	4	ผลงานในงาน	Adfest	2015	(1)	Internet	Film-Bronze	(2)	Film	&	

Infomercial-Silver	(3)	Best	Use	of	Social	Media	&	Earned	Media-Bronze	

(4)	Best	Use	of	Interactive	&	Social	Media-Branded	Content	คงเป็นเครื่อง

การันตีได้ไม่ยากว่า	ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง	“I	Hate	Thailand”	ประสบความส�าเร็จ

แค่ไหน
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 3. กำรระบุตัวผู ้น�ำ ในกำรศึกษำระบุตัวผู้น�ำ ผู ้ศึกษำได้ศึกษำตำม 

  แนวควำมคิด ดังต่อไปนี้

	 	 3.1	 จากการศึกษาพบว่าบทบาทของผู้บริหารในองค์กรนี้	 คือผู้ที ่

ตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงหรือท่ีเรียกว่า	 Change	 Sponsor	 คือคุณสงกรานต์	 

เศรษฐสมภพ	CEO	ขององค์กร	ซึ่งมีบทบาทและเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในการตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาต่างๆ	ซึง่มคีวามเข้าใจถงึภาวะผูน้�าทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ต่างๆ	ขององค์กร	

ดังเช่นที่ได้เข้าใจถึงปัญหาและแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนของส่ือใหม่	หรือที่เรียกว่า	 ดิจิทัล

มีเดีย	 จึงได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาตลอดจนเล็งเห็นการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ 

ยุคดิจิทัล

	 	 3.2	 ทั้งนี้	 CEO	 ขององค์กร	 คุณสงกรานต์	 เศรษฐสมภพ	 ยังได้เป็น	

Change	 Advocate	 กล่าวคือ	 สนับสนุนด้านการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู ้ 

เพิ่มเติมประสิทธิภาพ	ด้านดิจิทัลมีเดีย	และได้เปิดแผนกของดิจิทัลมีเดีย	เพื่อรองรับ

งานในอนาคต	 ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือในการเข้าถึงดิจิทัลมีเดีย	 

เพื่อสนองต่อการรองรับงานของลูกค้า	

	 	 3.3	 อกีประการหนึง่ได้น�า	Change	Agent	มาวเิคราะห์	พบว่าบรษัิทฯ	

ได้ก�าหนดคณุอมเรศ	ชมุสาย	ณ	อยธุยา	เป็นหวัหน้าแผนกดจิทิลัมเีดยี	ซึง่เป็นผูบ้รหิาร

ส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง	 ซ่ึงมีส่วนช่วยและด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ตลอดจนช่วยควบคุมดูแล	 และติดตามให้การบริหารการ

เปลีย่นแปลงนัน้ๆ	ด�าเนินไปได้อย่างราบรืน่	และได้ผลลพัธ์อย่างทีค่าดหวงัไว้	และมวิีธี

การแก้ปัญหาโดย	การหาบคุลากร	ทีม่คีวามสามารถเข้ามาร่วมงาน	และท�าการส่ือสาร

ถึงปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งคุณอมเรศเป็นผู้ที่รู ้และเข้าใจด้านดิจิทัลมีเดีย	 

อย่างลึกซึ้งถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่ม	 ที่ยังสับสนกับแผนการที่วางไว้	 และยังไม่

เข้าใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร	 ก็จะสามารถท�าให้พนักงานเข้าใจในบริบทของการด�าเนิน

การ	 เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา	 หรือน�าไปสู่การปรับเปล่ียนหรือ	

เพ่ิมเติมกิจกรรมอื่นๆ	 ท่ีจะท�าให้การเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความส�าเร็จได้	 โดยจาก

การสัมภาษณ์	 (อมเรส	 ชุมสาย	 ณ	 อยุธยา,	 สัมภาษณ์,	 25	 กรกฎาคม	 2558)	 

“ผมวางแผนว่า	 อยากเชิญ	 บุคลากรรับเชิญ	 เข้ามาได้แลกเปล่ียนความคิดและ	 

โดยพูดถึง	“Start	up”	คือ	การโมเดลเพียงครั้งเดียว	และสามารถน�าไปใช้ท�าเงินได้

มหาศาล	 ที่เราเรียกว่า	 “Start	 Up”	 ว่าน�ามาใช้ในองค์กร	 โครงสร้างเก่าไม่สามารถ
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ด�าเนินการได้	 แต่ยังหาค�าตอบไม่ได้ท่ีจะท�า	 โดยมองว่าเป็นและการที่จะเข้ามาปรับ

เปลี่ยนไม่ได้เป็นเรื่องยาก	 แต่ต้องก้าวทีละขั้น	 (Step	 by	 Step)	 และมีการก�าหนด 

ระยะเวลาท่ีชัดเจน	 ว่าผลลัพธ์	 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่	 และผมมองว่า	

ดิจิทัลไม่ได้เป็นเรื่องยาก	แต่ถ้าเรารู้แล้ว	เราจะสนุกกับมัน	และอยากจะไปต่อ	คนรู้สึก

สนุก	และอยากลอง	และท�าให้มองแล้วว่าเป็นเรื่องง่าย	ท�าให้ความไม่รู้	ท�าให้เป็นเรื่อง	

ทีส่นกุซะ	และผมมองว่าเป็น	ให้เราคนในเตรยีมในบ้านเราให้พร้อม	และถือว่าเป็นเรือ่ง

สนุก	และโดยเริ่มจาก	“ความกล้า”

	 	 3.4	 ประการสดุท้าย	ในเรือ่งของ	Change	Target	กล่าวได้ว่า	พนกังาน

สามารถปรับเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายบริษัทฯ	ในเรื่องการ

เข้าถึงดิจิทัลมีเดีย	 แม้ว่ายังมีพนักงานบางส่วนท่ีไม่เห็นด้วยในการปรับเปล่ียนครั้งน้ี	 

แต่ถือว่าเป็นจ�านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนรวมขององค์กร	 ซ่ึงทาง 

คณุวรวรรณ	ไม่อ่อนมอื	เหน็ว่าทางองค์กรไม่ก�าหนดให้ชดัเจนและกลวัปัญหาในอนาคต

จึงไม่เห็นด้วยในนโยบายนี้	 (วรวรรณ	 ไม่อ่อนมือ,	 สัมภาษณ์,	 11	 กรกฎาคม	 2558)	

“นโยบายทีป่ระกาศอย่างเป็นทางการเมือ่ตอนต้นปีนัน้	บคุลากรทกุคนพร้อมทีจ่ะเดนิ

ตามนโยบาย	แต่ผูบ้รหิารยงัไม่ได้วางคนทีจ่ะเข้ามาบอกบคุลากรตรงนี	้ว่าการมขีัน้ตอน

การท�างานอย่างไร	 ไม่มีการวางโครงสร้างที่ชัดเจน	 ว่าคนที่ท�างานเกี่ยวกับส่ือดั้งเดิม	

ต้องเริ่มต้นท�างาน	 ในดิจิทัล	 อย่างไร	 ถ้ากรณีที่เป็นสื่อโทรทัศน์	 จะมีขั้นตอนชัดเจน	 

คือ	Pre	Production,	Production,	Post	Production	แล้วทุกคนก็จะปฏิบัติเข้าใจ

เหมือนกัน	ในทางกลับกันการที่ขาดการระบุตัวผู้น�า	นั้นถือว่าเป็นปัญหาที่มองเห็นว่า	

การมีนโยบายลงมาแต่ไม่มีผู้น�านี้	นโยบายนี้	ก็จะไม่แข็งแรง	ท�าให้พนักงานเกิดความ

สับสน	ไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่รู้	หรือไม่มีเวลาที่จะลงมาท�าตรงนี้	หรือมีการกระท�าที่ชัดเจน	

คือจริงแล้ว	กับการที่ออกมาบอกว่า	สังคมเปลี่ยนไปและทุกคนต้องเปลี่ยน	เริ่มตั้งแต่

แม่บ้าน	แมสเซนเจอร์	 แอดมิน	 โปรเจ็ค	 ต้องปรับเปลี่ยน	พี่ว่าทุกคนพร้อมที่จะปรับ

เปลีย่น	แต่จะให้ปรบัเปลีย่นไปในแนวทางไหน	พีว่่าผลกระทบทีเ่กิดขึน้กับพนกังานแต่

บางคนพดู	บางคนไม่พดู	หรอืบางคนพดูไป	แค่ท�างานทกุวนันี	้ยงัท�างานไม่ทนัเลย	แล้ว

พูดไป	 จะให้เค้าท�าอะไร	 แต่แผนกดิจิทัลท่ีเค้ามีของเค้าอยู่แล้ว	 แต่ไม่มีใครที่จะหยิบ

เอาโครงสร้างของเค้าขึน้มา	เพือ่ทีจ่ะออกมาบอกให้กบัพนกังานแผนกอืน่ได้รูว่้าดิจทิลั

เค้าท�าอะไรบ้าง	เพื่อที่จะให้แต่ละหน่วยกลับไปแล้วก็คิดงานร่วมกันตอนนี้มันเหมือน

ต่างคนต่างท�า	สรุปการท�างานก็ไม่มีความคืบหน้าอยู่ดี”
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	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 ผู้บริหาร	 คุณสงกรานต์	 เศรษฐสมภพ	 (Chief	

Executive	Officer)	 เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	 เรื่องของการปรับตัวของบุคลากรเพื่อ 

ก้าวทันดิจิทัลน้ัน	 และเป็นผู้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง	 ได้กล่าวไว้ว่า	

“ถามตัวเองว่าบริษัทฯ	 เราจะเป็นอะไร	 แอดเวอร์ไทซิ่ง	 เอเจนซี่	 (Advertising	 

Agency)	 เราเป็นอยู่	 หรือเราจะเป็นดิจิทัลเอเจนซี่	 (Digital	 Agency)	 ผมว่าไม่ใช่ 

ทั้งสองอย่าง	วันนี้ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า	ผมข้ามเรื่องดิจิทัลไปเรียบร้อย

แล้ว	ผมก้าวไป	กว้างไกลกว่านัน้เยอะ	ดจิทิลัปล่อยมนัผมข้ามเลย	แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าเราจะไม่ท�าเรื่องดิจิทัล	 แต่ดิจิทัล	 เป็นส่วนหน่ึงที่จะถูกเข้ามาเติมเต็ม	 แต่เราไมได้

มองว่าเราจะต้องดิจิทัลเก่ง	ให้ดิจิทัล	อย่างเดียวเก่งๆ	ไปเรื่องของคนอื่น	แต่ผมจะเป็น

ยิง่กว่านัน้	เป็นอะไรทีใ่หญ่กว่านัน้เป็นอะไรทีห่าเงนิได้ดกีว่านัน้และทีส่�าคัญเก๋กว่าเยอะ	

หรือหลายคนอาจจะพูดถึง	 Holistic	 แต่	 Holistic	 มันมาตั้งไม่รู้เท่าไรแล้วตั้งแต่โลก

เอียงตัว	 Holistic	 มันยังไม่ใช่เป็นใจความส�าคัญ	 แต่เอาเข้าจริงๆ	 มองดีๆ	 Holistic	 

มันคือการบริการ	 “Service”	 และมันไม่ใช่จุดยืนเรา	 ทุกเอเจนซี่ก็ท�า	 Holistic	 ได้	 

แต่เราจะบอกว่า	 Holistic	 ของเราท�าอะไรให้กับลูกค้าได้บ้าง	 เจ๋งกว่าคนอื่นยังไง	 

เก๋กว่าเพื่อนๆ	 เอเจนซ่ีอื่นอย่างไร	 น่ีคือสิ่งท่ีเราจะจูงมือแล้วไปด้วยกัน	 ผมไปแล้วนะ

ตามกนัมา	จงูๆ	ตามกนัมาให้ทนันะ	เราคอือะไรนอกจาก	Humankind	แล้ว	เราหากนิ

กับ	Creativity	ครับ	เราเป็นครีเอทีฟ	ยุคเมื่อโลกเอียงตัวใหม่ๆ	จนถึงวันนี้คนอาจจะ

คิดว่า	 คนที่ท�างานบริษัทโฆษณา	 คือ	 ครีเอทีฟเท่านั้น”	 (สงกรานต์	 เศรษฐสมภพ,	

สัมภาษณ์,	24	มิถุนายน	2558)

	 ดังนั้น	จากค�ากล่าวข้างต้น	ของคุณสงกรานต์	เศรษฐสมภพ	พอจะอนุมาน

ได้ว่า	 การเปลี่ยนแปลงโลกของสื่อที่ก�าลังด�าเนินการเปล่ียนแปลงไปน้ัน	 ผู้บริหารที่

ตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลง	ต้องมวีสิยัทศัน์ทีม่องไกลไปกว่านัน้	ต้องสนองตอบลกูค้า

ได้ครบวงจร	ผูบ้รหิารมองเห็นความส�าคญัของดิจทิลัมเีดยี	จงึได้ก�าหนดโครงสร้างการ

บริหารงาน	 โดยการเฟ้นหาบุคลากรท่ีถนัดด้านดิจิทัล	 เข้ามาบริหาร	 คือ	 คุณอมเรศ	

ชุมสาย	ณ	อยุธยา	จากบริษัทฯ	มีเดียเอเจนซี่	เข้ามาร่วมงาน	และได้แต่งตั้งให้เป็นผู้น�า

และตัดสินใจ	ด้านของดิจิทัลมีเดีย	ที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้	และได้จัดตั้ง	ดิจิทัล

ยูนิต	 ซึ่งสนับสนุนงานโฆษณา	ด้านออนไลน์ทั้งหมด	และรองรับงานของบริษัทฯ	 ใน

เครือสตาร์ริชเชอร์ทั้งหมดอีกด้วย	
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 4. กำรมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ไม่ใช่กิจกรรมให้ค�ำนึงถึงผลลัพธ์เป็นส�ำคัญ 

	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	 สามารถบรรลุในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้า	 และ 

รายได้ที่มากขึ้นของบริษัทฯ	 โดย	 ผู้บริหารได้วางเป้าหมายการท�างานแบบครบวงจร	 

ที่เรียกว่า	360	องศา	เมื่อลูกค้ามีความต้องการมองหา	เอเจนซี่โฆษณา	ที่ท�างานแล้ว

จบในที่เดียวกัน	 เพื่อลัดขั้นตอนการท�างาน	 และประหยัดเรื่องของเวลาและประเด็น

ส�าคญั	การท�างานกบัครเีอทฟีทมีเดยีวท�าให้ไม่สบัสน	จงึได้ก�าหนดข้ันตอนการวางแผน

การ	หรือ	Holistic	service	และ	ทุกเอเจนซี่ก็ท�า	Holistic	ได้	แต่	“ผมจะบอกทุกคน

ว่า	Holistic	ของเราท�าอะไรให้กับลูกค้าได้	เมื่อลูกค้าเลือกลีโอ	เบอร์เนทท์	ดังนั้นแล้ว	

งานของเราไม่เพยีงแค่คดิงานแล้วจบ	ยงัมองไปถงึ	Creativity	เราเป็นครเีอทฟียคุใหม่

ที่	 สามารถคิดงานได้	 ท�างานบริษัทโฆษณา	คือ	 ไม่แค่	 ครีเอทีฟเท่านั้น”	 (สงกรานต์	

เศรษฐสมภพ,	สัมภาษณ์,	24	มิถุนายน	2558)

	 การก�าหนดเป้าหมายในการคิดงาน	 Holistic	 service	 ลีโอ	 เบอร์เนทท	์ 

ได้มีการคิดงานให้ลูกค้าแบบครบวงจร	ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้บรีฟงานก็ตาม	จะมีการ

ก�าหนดจุดมุ่งหมายของการด�าเนินว่าในจะโตไปในทางของ	 ดิจิทัล	 เพื่อให้สอดคล้อง

กับเศรษฐกิจ	 และสังคมของแต่ละปี	 บริษัทฯ	 มีการแถลงผลการด�าเนินการธุรกิจ	 

และได้กล่าวผลการด�าเนิน	ธุรกิจ	ว่าที่ผ่านมาผลประกอบการเป็นเช่นไร	ต้องปรับปรุง

ด้านไหน	 และจะต้องก้าวไปอย่างไรเพื่อให้ไม่ตกเทรนด์	 ซ่ึงลีโอ	 เบอร์เนทท์	 เรียกว่า	

Breakfast	 เป็นการประกาศจุดมุ่งหมาย	 ให้พนักงานได้ทราบกันโดยพร้อมเพรียงกัน	

ส�าหรับการก�าหนดจุดมุ่งหมายใน	 ปี	 2558	 นี้	 พบว่า	 นโยบายที่ตั้งไว้คือ	 ปัจจุบัน	 

บริษัทฯ	 อยู่ในยุคดิจิทัลอยู่แล้ว	 แต่ต้องการปรับตัว	 ให้ทัน	 ทั้งบุคลากร	 อุปกรณ์	 

ความคิด	 เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและสภาพเศรษฐกิจ	และที่ส�าคัญคือการอยู่รอด

ขององค์การ	การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลง	ผู้บริหาร	มีการ

สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการปรบัตวัขององค์กร	เพือ่ให้บคุลากรเข้าใจ	และตอบสนอง

นโยบาย	 และแสวงหาสิ่งใหม่	 ตลอดจนการเปิดใจรับ	 และการเปล่ียนแปลงไปทางที่

ก้าวหน้าในอนาคตลูกค้ามีความตื่นตัวกับการเข้ามาของส่ือใหม่	 การตื่นตัวของลูกค้า	

หมายความว่า	 ลูกค้ามีความสนใจในเทคโนโลยีหรือนิวมีเดียอยู่แล้ว	 และลูกค้าก็

ต้องการที่จะเป็นผู้น�าเหมือนกัน	ในช่วงที่อัตราแข่งขันจะเข้ามาเป็นสื่อใหม่	มันจ�าเป็น

มากๆ	ที่จะต้องรู้เรื่องของ	holistic	communication	ก็คือเหมือนกับว่ามี	ลูกค้าเป็น

ตวักลาง	สือ่ทีด่ไีซน์จะต้องมทีัง้	website,	social	media,	banner	หรอื	out	of	home	
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พวก	 touch	point	 ต่างๆ	คือเรียกได้ว่าจะต้องครบวงจรทั้งหมด	อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่ง 

ที่ท�าให้เอเจนซี่ในยุคนี้จ�าเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ	 lifestyle	 ของผู้บริโภครุ่นใหม่	

เม่ือลูกค้าเกิดความหลากหลายเอเจนซี่	 ต้องมีการวางแผน	 ตั้งแต่แรกว่าจะใช้ส่ือ 

รูปแบบใหม่อย่างไร	 การท่ีลูกค้าหันมาใช้สื่อใหม่เพราะเนื่องจาก	 การใช้งบประมาณ 

ที่น้อยกว่าสื่อโทรทัศน์	และในส่วนนี้ความท้าทายจะตกอยู่ที่บริษัทโฆษณา	ซึ่งเราต้อง

ตามลกูค้าให้ทนั	ในแง่การท�างานในฝ่ังเอเจนซีก่ต้็องมใีนเรือ่งของการปรบัตวัคนในทมี	

โดยเฉพาะการท�างานข้ามฝ่ายกส็�าคญั	การทีจ่ะให้ทกุคนมคีวามรูอ้ย่างน้อย	technical	

term	หรือว่าทักษะเบื้องต้น	 เฉพาะเรื่องที่ต้องประสานงานกันดีกว่า	 นอกเหนือจาก

นั้นก็น่าจะเป็นการท�างานที่จะต้องขวนขวายเรียนรู้เองมากกว่า	 นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ

การท�างาน”	(เบญจารจิส	วนิชชานันท์,	สัมภาษณ์,	8	มิถุนายน	2558)

 5. ขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลง

	 การท�าโฆษณา	 ต้องค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกโดยมีปัจจัย 

หลายประการ	ได้แก่	ความต้องการของลกูค้า	(ผูรั้บสาร)	ด้านคูแ่ข่ง	แรงกดดนัทางด้าน

เศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	ที่ส่งผลต่อองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่

รอดของธุรกิจ	ในการศึกษาการเปลี่ยน	แปลงภายนอก	ผู้ศึกษาได้ศึกษา	ดังต่อไปนี้

	 	 5.1	 จากการท่ีลูกค้าหรือปัจจัยภายนอกมีการเปล่ียนแปลงทัศนคต	ิ 

จึงท�าให้ภายในองค์กรมีความจ�าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตาม	 ซึ่งหัวใจหลักของการ

ท�าโฆษณาคือการท�างานท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้า	 ว่าการท�างานโฆษณา

แต่ละชิ้นตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคได้หรือไม่น้ัน	 จากการเปล่ียนแปลงเรื่องของ 

ช่องทางการท�าการตลาดและโฆษณาต้องคิดให้รอบด้าน	 และท�าส่ือที่เช่ือมโยงกัน	 

ในทกุวนันีก้ลุม่ลกูค้าและแบรนด์เปลีย่นไป	ลกูค้าร้อยเปอร์เซน็ต์	ให้ความส�าคัญกบัส่ือ

ดิจิทัลมาก	 ดังนั้นแล้วบริษัทฯ	 จึงต้องเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวทันและเร็วกว่าลูกค้า	 เพื่อ

เป็นการท�างานเป็นทมีเดียวกบัลกูค้า	เพราะฉะนัน้	ผูบ้รหิาร	จงึจดัตัง้ยนูติ	ดจิทิลัมเีดยี	

ที่ชื่อว่า	ARC	World	Wide	ขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้า	และเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ	โดยจัดหา

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 ด้านดิจิทัล	 ขึ้นมาเมื่อปี	 2557	 นอกจากนั้นแล้ว	 

ยนูตินี	้เป็นยนูติทีต้่องท�างานร่วมกบัยนูติต่างๆ	เพือ่เป็นการท�างานโฆษณาทีค่รบวงจร	

ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้า	 ท่ีท�างานและจบในที่เดียวกันซึ่งสามารถตัดสินใจได ้

ในหน่วยงานของตัวเองร่วมกับลูกค้า	เช่น	“พฤติกรรมที่เปลี่ยน	ในการเลือกซื้อสินค้า	
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ส่งผลให้	โมเดลการท�าโฆษณาเปลี่ยน	ท�าให้ผู้บริโภค	เปลี่ยนความคิดใหม่	ในการซื้อ

สนิค้ายากขึน้เพราะมกีารหาข้อมลูเยอะ	คนเปล่ียนสถานะไปเรือ่ยๆ	ความยากของมนั

คอืต้องเปลีย่นมายเซท็คนก่อนว่าเราไม่ได้ท�างาน	ขบวนการของคนมนัเปลีย่นไปอย่างไร	

เราเป็นผู้โฆษณาเราจะคาดเดาเขาได้อย่างไรว่าเราจะไปหาเขาได้ตอนไหน	นี่แหละคือ

ความเข้าใจมนุษย์	 เข้าใจพฤติกรรมของคนที่เปล่ียนไป	 เข้าใจว่าพื้นที่ของมีเดีย 

มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้	ดังที่เรียกเป็นไมโครโมเม้นท์	คือเดิมเราจะคุ้นชินกับเรื่องของการ

ท�าหนงัโดยทีเ่อาเวลามาเป็นข้อจ�ากดั	แต่ตอนนีม้นัเปล่ียนไปแล้ว	เราต้องค�านงึถงึความ

ต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับ	ถึงจะเรียกว่าตอบโจทย์”	(อมเรส	ชุมสาย	ณ	อยุธยา,	

สัมภาษณ์,	25	กรกฎาคม	2558)

	 	 5.2	 คูแ่ข่งขนัขององค์กร	เป็นดังทีท่ราบว่า	การแข่งขนัในวงการเอเจนซี	่

ในปัจจุบันค่อนข้างสูง	ดังนั้นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะเข้าแข่งขันกันในเรื่องดิจิทัล

มีเดีย	 ทั้งเรื่องแนวคิดตลอดจน	 ความรู้ด้านน้ีอย่างลึกซึ้ง	 “นอกจากลูกค้าที่ท�าให	้ 

เอเจนซี	่ต้องมกีารเปลีย่นแปลงแล้ว	ผมยงัเหน็บรษิทั	เอเจนซีอ่ืน่ๆ	ทีม่ยีนูติ	ดจิทิลัมเีดยี	

เช่น	 BBDO,	 JWT,	 Ogilvy	 เป็นต้น	 ที่เปิดแผนกน้ีขึ้นมา	 ผมมองเห็นเรื่องของ 

เม็ดเงินมากกว่าดังน้ันแล้ว	 Leo	 Burnett	 มีไอเดียดีๆ	 และเป็นโอกาสที่ลูกค้ามีงาน

หลากหลายให้ทางเราได้ท�า	เราในฐานะทีเ่ป็นคนผลติสือ่ดจิทิลั	ยิง่ได้รบัมอบหมายแล้ว	 

ยังได้มอบหมายให้น�าวิทยากร	หรือสื่อใหม่ๆ	เหล่านั้นมาแชร์กับในองค์กรให้มีความรู้

ด้านสื่อใหม่อีกด้วย”	(พัลลภ	เกิดสุนทร,	สัมภาษณ์,	8	มิถุนายน	2558)

	 	 5.3	 ด้านเศรษฐกิจ	ดังที่ได้ทราบเรื่องการปรับตัว	ในช่วงเวลา	ปี	พ.ศ.	

2557-2558	วงการโฆษณามยีอดการซือ้สือ่ด้ังเดมิลดต�า่ลง	และได้เปลีย่นไปซือ้สือ่ใหม่	

คือ	ดิจิทัลมีเดีย	การใช้สื่อ	โดยส่วนใหญ่แล้วจะผลิตงานโฆษณา	เพื่อลงโฆษณาบนสื่อ	

ดจิทิลั	สดัส่วนเมด็เงินโฆษณาดจิทัิลของไทยจะขยายตวัเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	20	และใน

อนาคตโดยผลส�ารวจพบว่าหากเม็ดเงินโฆษณาในปีพ.ศ.	2558	เป็นไปตามคาดการณ์

จะส่งผลให้ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล	 ขยายขึ้นเท่าตัวในระยะเวลาเพียง	 

3	 ปี	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 2556-2558	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงมีนโยบายที่จะศึกษา	 และขยาย	 

หารายได้จากช่องทางของสือ่ใหม่	และการท่ีเศรษฐกิจตกต�า่ลง	ประกอบกบัการใช้เงนิ

ด้านโฆษณาลดลงท�าให้ลูกค้ามีอ�านาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้น	

	 	 5.4	 การเมืองและสังคม	 ดังท่ีได้ทราบ	 จากปี	 พ.ศ.	 2557	 ที่ผ่านมา	 

มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 รวมท้ังเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองเป็นอย่างมาก	
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จึงท�าให้ลูกค้าเป้าหมายปรับลดการใช้งบประมาณในการท�าโฆษณา	 จึงท�าให้เม็ดเงิน

ในตลาดวงการโฆษณาหดหายไปเป็นอย่างมาก	ซึ่งรวมทั้งรายได้ของ	ลีโอ	เบอร์เนทท์	

และจากเหตกุารณ์ดงักล่าว	จงึท�าให้สือ่ใหม่ยิง่เข้ามามบีทบาทมากขึน้เนือ่งจากมรีาคา

ถูกและเข้าถึงลูกค้า

	 กล่าวโดยสรุปคือ	การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก	หมายถึงลูกค้า

ทั่วไป	 มีพฤติกรรม	 การใช้สื่อที่เปลี่ยนไป	 การเปลี่ยนไปของเทรนด์ในเรื่องของการ 

ด�ารงชีวิต	 และยังพบอีกว่า	 เอเจนซ่ีโฆษณาเองก็เปล่ียนให้ความสนใจเรื่องของดิจิทัล	

ดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงภายนอก	ดังเช่น	 จากการสัมภาษณ์นี้	 ช้ีให้เห็นว่า	 คนใน

องค์การต้องผลักดันตัวเอง	 โดยจัดตั้งมีแผนกดิจิทัลมีเดียขึ้นเนื่องจากมีการแข่งขันสูง	

และได้เข้ามามีบทบาทมากในโลกของดิจิทัลเมื่อการเปล่ียนแปลงน้ันประสบความ

ส�าเรจ็	โดยมองเหน็การเปลีย่นแปลงภายนอก	ได้แก่	ลกูค้าเปลีย่นแนวความคดิทีจ่ะใช้

สื่อใหม่	 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนและรวดเร็ว	 นอกจากนั้นแล้วเทรนด์	 

และ	คอนเท็นต์	มีความส�าคัญที่จะท�าให้แนวความคิดของคนในวงการโฆษณาเปลี่ยน	

และก้าวไปไกลแล้ว	 ดังนั้นแล้ว	 แผนกดิจิทัลมีเดีย	 จึงจะต้องพร้อมรับมือและให้ 

ความร่วมมอืกบัแผนกอืน่ๆ	เพือ่ให้เกดิถงึความส�าเรจ็นัน้	จ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุ	

จากองค์กรและบุคลากร	เป็นอย่างดี

 6. กำรสถำปนำควำมส�ำเร็จโดยก�ำหนดใช้นโยบำย ระบบ และโครงสร้ำง 

ที่เป็นทำงกำร	 ในการศึกษาการโครงสร้าง	 และระบบ	 ผู้ศึกษาได้ศึกษาโครงสร้าง	 

ดังต่อไปนี้

	 	 6.1	 โครงสร้าง	ลีโอ	เบอร์เนทท์	กรุ๊ป	จากการศึกษาพบว่า	ลีโอ	เบอร์

เนทท์	มีโครงสร้างเดิมที่แข็งแรงอยู่แล้ว	ซึ่งการท�างานจะขึ้นอยู่กับ	CEO	ต้องมองภาพ

รวมทุกยูนิตและมอบหมายให้	 การท�างานขึ้นอยู่กับหัวหน้าฝ่าย	 ของแต่ละฝ่าย	 

ซึง่หวัหน้าฝ่ายมอี�านาจในการตดัสนิใจ	และรับผิดชอบในหน้าทีข่องตนเองได้ดอียูแ่ล้ว	

บริษัทฯ	มีบุคลากรจ�านวน	150	คน	ดังนั้น	การที่จ�านวนคนมิใช่น้อยเช่นนี้จึงจ�าเป็น 

ที่จะน�าการท�างานที่เป็นระบบเข้ามาควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย	 โดยผ่าน

เซ็นเตอร์	(Project	Manager)	ประสานงานกับทุกๆ	ฝ่ายเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

	 	 6.2	 โครงสร้างดิจิทัลมีเดีย	ยูนิต	บริษัทฯ	ยังคงโครงสร้างเดิมไว้	เพียง

แค่เสริมดิจิทัลมีเดีย	เข้าไปเป็นการ	เสริม	Specialist	เพื่อการเรียนรู้สื่อใหม่	จึงท�าให้
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องค์กร	 ต้องเลือกหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลมีเดีย	 เข้ามาสนับสนุนการ

ท�างาน	ขณะเดยีวกันนัน้	การท�างานยงัมกีารเพ่ิมข้ันตอน	ในการท�างานร่วมกบั	ทมีอืน่ๆ	

อีกด้วย	และที่เห็นการปรับตัวของครีเอทีฟ	มีความกระตือรือร้นที่ต้องเรียนรู้	และหา

ประสบการณ์เพิ่มเติมในการคิดงานสร้างสรรค์ของดิจิทัลมีเดีย	 ดังนั้นคนในองค์การ 

จงึต้องปฏบิตัติามนโยบายทีว่างไว้อย่างจรงิจงั	ทัง้นีย้งัได้รวมถึงระบบเทคโนโลยรีะบบ

สารสนเทศอันแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 7. ติดตำมและปรับกลยุทธ ์ เพื่อตอบสนองต ่อป ัญหำที่ เ กิดขึ้นใน

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 

	 จากการศึกษาพบว่า	 ลีโอ	 เบอร์เนทท์	 ได้มีการวางแผนการติดตามผลงาน 

ที่เห็นได้ชัดจากการปรับตัวที่เข้ากระบวนการเปล่ียนแปลง	 มองในแง่ของการแข่งขัน

ในเอเจนซี่โฆษณา	โดยแบ่งเป็นขั้นตอน	ดังต่อไปนี้	

	 	 7.1	 ลีโอ	 เบอร์เนทท์	 มีจุดยืนที่ชัดเจนที่ก้าวไปสู่ดิจิทัลการลุกขึ้นมา

ประกาศว่าลีโอ	 เบอร์เนทท์	 เป็นบริษัทฯ	 ท่ีมีบุคลากร	 ที่เก่งด้วยความรู้	 และความ

สามารถ	 ตอนนี้บริษัทฯ	 ได้เริ่มท�าให้คนภายนอก	 ได้รู้จักลีโอ	 เบอร์เนทท์	 บริษัทฯ	 

จะต้องท�าตามขั้นตอน	 ขณะบริษัทฯ	 ได้เริ่มที่มีชื่ออยู่ในกรรมการสมาคมดิจิทัล	 

แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงจะเป็นก้าวข้ันต่อไป	 ท่ีจะท�าให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก	 บริษัทฯ	

มากขึน้	นอกเหนอืจากการทีค่ณุอรอษุา	ล�าเลยีงพล	ประธานกรรมการบรษิทัฯ	ยงัด�ารง

ต�าแหน่งนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

	 	 7.2	 ลีโอ	 เบอร์เนทท์	 สามารถที่จะบรู๊ฟแล้วว่าบริษัทฯ	 มี	 Business	

case	คือ	Win	ที่มีลูกค้าที่เป็น	ดิจิทัลมีเดีย	ที่ท�าให้คนทั่วไปพูดถึงกัน	และ	Award	

case	เพื่อเป็นการบอกต่อ	และท�าแผนการประชาสัมพันธ์ต่อไป

	 	 7.3	 ลีโอ	เบอร์เนทท์	ได้สร้างผลงานให้กับลูกค้ามากมายด้วยกัน	และ

บริษัทฯ	 มีบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านจึงสามารถ	 ที่จะน�าผลงานเหล่านี้	 

ไป	แชร์ลิง่	เพือ่ท�าการประชาสมัพนัธ์ให้กบั	บรษิทั	พืน้ทีจ่ะแชร์เยอะกว่าเดมิทัง้สือ่หลกั	

และสื่ออิสระ	สื่อหลักคือการตลาด	หรือสื่อรอง	โดยอาศัย	Connection	มากกว่า	เช่น	

เรารู้จักนักข่าว	 สาย	Marketing	 บริษัทฯ	 มีบทความเราสามารถส่งให้ได้ทุกเดือน	 

นี่เป็นมุมมองของการสนับสนุนองค์กรและถ้าบริษัทฯ	 คิดอยากจะประชาสัมพันธ	์ 

สามารถท�าได้ตลอดเวลาด้วยศักยภาพการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร	 
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และคงความมีความคิด	ริเริ่มสร้างสรรค์ที่สูงกว่าที่อื่นมาก	เพราะครีเอทีฟมีวิธีการคิด

เป็น	 Creativity	 ถ้าทีมครีเอทีฟได้รู้ว่าระบบของดิจิทัลมากขึ้น	 และจับทางได้ถูก	 

การท�างานกน่็าจะล�า้กว่าคนอืน่เยอะ	ซึง่เป็นจดุแขง็ของบรษิทัฯ	และหลังจากทีท่�างาน

ไปแล้วเจอปัญหาตรงไหน	น�ามาปรับปรุงการท�างานในครั้งต่อไป

	 กล่าวโดยสรุปคือ	 การปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการเปลี่ยนแปลง	มองในเรื่องของการที่มีทีมดิจิทัล	ที่มีความสามารถในเรื่อง

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 หลังจากที่มีการปรับตัวตามขั้นตอนนั้น	 ผลงานที่ออกมา

สามารถที่จะบอกต่อสู่สาธารณชน	 โดยการประชาสัมพันธ์	 ให้คนภายนอกได้รู้จักว่า	 

ลีโอ	 เบอร์เนทท์	 เป็นบริษัทฯ	 โฆษณาชั้นน�าของประเทศ	 และคงยังสร้างผลงานที่ด ี

ต่อไป

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปรับตัวของเอเจนซ่ีโฆษณำ เพ่ือก้ำวทัน 

 ยุคดิจิทัลมีเดีย

 2.1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในที่ส่งผลต่อกำรปรับตัว

	 	 2.1.1	 การบริหารจัดการ	(Management)	

	 	 จากการศึกษาพบว่า	 การบริหารการจัดการ	 การปรับตัวมีดังต่อไปนี	้

ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์	(Man)	พบว่า	บุคลากรเป็นกลุ่มที่มีความส�าคัญ	และเป็น

หวัใจในการท�างานโฆษณา	ดงันัน้ผูบ้รหิารจึงมกีารประกาศนโยบายให้บคุลากรทกุฝ่าย

ได้รับรู้พร้อมกันว่าปีนี้บริษัทได้ตั้งเป้าเอาไว้	 คือบริษัทฯ	 จะปรับตัวและสนับสนุนให้

พนักงานได้เรียนรู้	 และแลกเปลี่ยนความรู้	 และมีการอบรมสัมมนาต่างๆ	 เพื่อให้เกิด 

การก้าวทนัสือ่ใหม่	โดยมกีารเชญิวทิยากรทีม่คีวามสามารถ	ด้านของส่ือออนไลน์	ล่าสุด

ได้เรยีนเชญิ	คณุทศพล	พบิลูสงคราม	(TRUE)	ได้มาให้ความรูเ้กีย่วกบัมเีดยีของทรูวชิัน่	

นอกจากนั้นยัง	พบว่า	บริษัทฯ	ได้จัดการ	Creative	Training	พร้อมกันนั้นยัง	พบว่า	

ผู ้บริหารยังมีการแข่งขันในการคิดงานโฆษณา	 เพ่ือเป็นการกระตุ้นและเป็นแรง 

ขับเคลื่อนในการท�างานของครีเอทีฟ	นอกจากนั้นยัง	พบว่า	การบริหารจัดการในการ

ปรับตัวครั้งนี้	 จะเริ่มต้นจากการปรับตัวและปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างของผู้จัดการ 

แต่ละฝ่าย	 และได้น�าเอาความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่	 แก่พนักงาน	 และน�ามาใช้กับ

ต�าแหน่งหน้าที่	 และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ	การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามล�าดับ	



410 JC Journal

โดยเริ่มจากการรับรู้	การเข้าใจ	การยอมรับ	และการมีส่วนร่วม	ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่
รับทราบนโยบายการปรับตัวเพื่อก้าวสู่ดิจิทัล	 โดยการรับรู้ครั้งนี้พร้อมกัน	 และเข้าใจ
ว่าจะเริ่มต้นการท�างานอย่างไร	 เพราะอยู่ฝ่ายดิจิทัลอยู่แล้วส่วนใหญ่ยอมรับนโยบาย	
และมีส่วนร่วม	แต่จะมีส่วนน้อยที่รับทราบนโยบาย	ยอมรับนโยบาย	มีส่วนร่วม	แต่ไม่
เข้าใจข้ันตอนการท�างานอาจเป็นเพราะไม่มีพื้นฐานความรู้	 ปัจจัยด้านวัตถุดิบ	 
(Material)	ปัจจยัด้านวตัถดุบิยงัขาดอปุกรณ์หรอืเครือ่งมอื	ทีช่่วย	Support	การท�างาน
ของดิจิทัล	 เช่น	 data	 base,	 flash	 program	 ที่สนับสนุนการท�างานของดิจิทัล,	
โปรแกรมเมอร์	 เป็นต้น	 “ในด้านการจัดการภายใน	บริษัทเอเจนซ่ีโฆษณา	 การที่จะ
ท�างานให้ประสบความส�าเรจ็ได้ก็ต้องมคีูม่อืให้กบัคนท�างาน	การก้าวให้ทนัสือ่ใหม่ต้อง
มีการจัดเตรียมเรื่องของเครื่องมือต่างๆ	 และในตอนน้ีเราอยู่ในโลกดิจิทัล	 การเข้าถึง	
Internet	ต้องเร็ว	เราจะหาข้อมูลก็จะท�าให้ท�างานช้าลง	ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ต้องเรว็และรองรับในการท�างาน	มนัก็เกีย่วไปถงึด้านเทคโนโลย	ีและทีส่�าคญับคุลากร
จะต้องรู้ด้านเทคโนโลยเีท่ากนัหมด	การเฟ้นหาคนมาท�างานอยากจะขอเน้นให้มทีกัษะ
ทางดิจิทัลมากกว่า”	(เบญจารจิส	วนิชชานันท์,	สัมภาษณ์,	8	มิถุนายน	2558	)
	 	 ปัจจัยด้านเงินทุน	 (Money)	 เมื่อลูกค้าเปลี่ยนการใช้สื่อเป็นดิจิทัลแล้ว	
ผลก�าไรจากการท�าโฆษณาลดน้อยลง	 จึงจ�าเป็นต้องหาลูกค้าใหม่ๆ	 เข้ามามากขึ้น	 
ซึง่เหตกุารณ์บ้านเมอืงมผีลกระทบในการใช้เงนิโฆษณาของลูกค้าแทบจะทกุรายในการ
ท�างานโฆษณา	 โดยเฉพาะกับสื่อดั้งเดิมน้อยลง	 จากที่ผ่านมาเมื่อต้นปี	 พ.ศ.	 2557	 
จนกระทั่ง	ปี	พ.ศ.	2558	“ผลก�าไรของแต่ละเดือนลดน้อยลง	เพราะเนื่องจากลูกค้า
หันไปใช้งบกับสื่อดิจิทัลมากขึ้น	นั่นหมายถึง	การคิดงาน	การผลิตงาน	รวมถึงเงินที่ได้
เป็นค่าบริการสื่อ	(Agency	Fee)	ที่บริษัทฯ	เคยได้รับก็ลดลงตามไป	จึงส่งผลกระทบ
ต่อการปรับขึ้นของเงินเดือนและค่าตอบแทน	(Bonus)	แก่พนักงาน	จึงท�าให้พนักงาน
บางส่วนที่ไม่ได้มีการปรับเงินเดือน	ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนงานมากพอสมควรจาก
ปีทีผ่่านมา	ดงันัน้บรษิทัฯ	ทีม่พีนกังานจ�านวนกว่า	150	คน	จงึไม่สามารถทีจ่ะมจี�านวน
ลูกค้าที่เท่าเดิม	ส่งผลให้ต้องหาลูกค้ารายใหม่	 เข้ามาโดยที่เรียกว่า	Pitching	จะเกิด
ขึ้นทุกๆปี”	(สงกรานต์	เศรษฐสมภพ,	สัมภาษณ์,	24	มิถุนายน	2558)
	 	 2.1.2	 เทคโนโลยี	หรือเทคนิค	(Technical	)
	 	 พบว่า	เมื่อมีการปรับตัวในการเข้าสู่ดิจิทัลนั้นบริษัทฯ	ยังขาดอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยี	 ที่คอยสนับสนุนการท�างานของดิจิทัลอย่างเพียงพอ	 ตัวอย่างเช่น	

โปรแกรมที่ท�างานร่วมกับ	 แอพพลิเคชั่น	 หรือฐานดาต้าเบสของลูกค้า	 ซึ่งเทคโนโลยี 
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เหล่านี้ถือว่าจ�าเป็นต่อการท�างาน	 แต่ในทางกลับกัน	 ผู ้บริหารมีนโยบายในการ

สนบัสนนุให้มเีทคโนโลยเีหล่านีไ้ด้	แต่ต้องคุม้ค่ากบัการใช้งาน	ซึง่กย็งัไม่พบว่าจะได้รบั

อนุมัติ	แต่ยังคงให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการท�างานของสื่อดั้งเดิม	ในส่วน

ของครีเอทีฟมากกว่า	 โดยการปรับซื้อคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นที่สูงสุดและเปลี่ยนทุกป	ี 

ซึ่งมองเห็นความจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ	เช่น	กล้องวิดีโอ	อุปกรณ์ตัดต่อหนัง	รวม

ถึงอุปกรณ์การอัดเสียงท่ีทันสมัย	 พร้อมกันน้ันยังลงทุนอุปกรณ์	 ที่น�าเสนองานลูกค้า

ในสื่อดั้งเดิม	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับกับองค์กร	 โดยผู้บริหารจะยังคงให้การ

สนับสนุนเป็นอย่างดี	

	 	 2.1.3	 ความสามารถทางด้านวิชาชีพ	(Media	Professional)	

	 	 พบว่า	ผูน้�าองค์กร	และบคุลากรทุกฝ่ายมคีวามช�านาญทางด้านโฆษณา	

และเป็นมืออาชีพ	(วิชาชีพของสื่อดั้งเดิม)	โดยการเลือกเฟ้นคนที่มีคุณภาพมาท�างาน

ได้สร้างสรรค์งานโฆษณาที่มีชื่อเสียงติดอันดับหน่ึงในห้าของประเทศไทย	 ในการ

สร้างสรรค์งานโฆษณาและสร้างได้เป็นผู ้สร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าหลายรายใน

ประเทศไทย	ซ่ึงในความเป็นมอือาชพีนัน้มกีารวางแผน	การท�างานเป็นอย่างด	ีตวัอย่าง

เช่น	 ธนาคารทหารไทย	 ที่ผ่านมาเป็นธนาคารของรัฐ	 ภาพลักษณ์ที่ออกมาสู่สายตา	 

คนทั่วไปมองว่าล้าสมัย	 บริษัทฯ	 จึงเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นธนาคารที่ทันสมัย

โดยก�าหนดต�าแหน่งของลกูค้าท่ีชดัเจน	ทีบ่รกิารให้กบัลกูค้าเก่า	และใหม่ด้วยการปรบั

ตวัของบริษัทฯ	ได้น�าเทคโนโลยขีองการใช้แอพพลเิคช่ัน	รวมถงึการเปลีย่นการน�าเสนอ

งานจากโทรทศัน์เป็นทวีอีอนไลน์	จากการท�าหนงัโฆษณา	ดงักล่าวเป็นการปรบัเปลีย่น

วธิกีารท�างานทีเ่ปลีย่นไป	ตลอดจนได้มกีารวางแผนการตลาดเป็นอย่างดีจากมเีดยีแพลน 

จงึท�าให้แต่ละแคมเปญของหนงัของโฆษณาแต่ละคร้ังทีท่�าไปส่งผลกระตุ้นยอดขายให้

กบัลกูค้า	นอกจากความสามารถทางวชิาชพีของผูน้�าองค์กรและบคุลากร	ได้มกีารปรับ

เปลี่ยนแนวความคิด	 และมีการพัฒนางานโฆษณาที่มีคุณภาพและตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค	 รวมถึงการสร้างงานโฆษณาที่ไม่เหมือนใครแล้วยังมีแนวความ

คิดที่แตกต่างเดิม	 และจะคิดงานที่เรียกว่า	 Creativity	 อีกด้วย	 “ต้องปรับตัวในการ

แข่งขนัของตลาดวนันีผ้มข้ามเรือ่งดจิทิลัไปเรยีบร้อยแล้ว	Vision	ผมก้าวกว้างไกลกว่า

นัน้เยอะ	แต่ดจิทิลัเป็นจิก๊ซอร์หนึง่ทีจ่ะถกูเข้ามาเตมิเตม็	แต่เราไม่ได้มองว่าเราจะต้อง

ดิจิทัลเก่ง	ให้ดิจิทัลอย่างเดียวเก่ง	แต่ผมจะเป็นยิ่งกว่านั้น	เป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเป็น

อะไรทีห่าเงนิได้ดกีว่านัน้และทีส่�าคญัเก๋กว่าเยอะ	แต่เราต้องมองในเรือ่งของงานบรกิาร	
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(Service)	เพื่อการอยู่รอดในท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด	เราคืออะไรครับนอกจาก	

Humankind	 แล้วผมยังให้พวกเราทุกคน	 เป็นคนสร้างสรรค์งานที่เราเรียกว่า	 

(Creativity)	 เราเป็นครีเอทีฟ	 ยุคเมื่อโลกเอียงตัวใหม่ๆ	 จนถึงวันน้ีคนอาจจะคิดว่า	 

คนที่ท�างานบริษัทโฆษณา	คือครีเอทีฟเท่านั้น	แต่วันนี้บริษัทฯ	ยังมีโครงสร้าง	Struc-

ture	เราเป็นอย่างนี้	เรามี	Creative	Director	เรามี	Creative	Group	Head	เรามี	

Art	 Director	 เยอะแยะมากมาย	 มี	 Strategic	 Planning	 Director	 มี	 Account	

Management	 ทุกคนเหล่าน้ีเป็นครีเอทีฟด้วยกันหมด	 การปรับตัวเพื่อก้าวสู่การ

สื่อสารยุคดิจิทัลนั้น	ก็สามารถสร้างการรับรู้	(Awareness)	การจดจ�า	(Recognition)	

และการมีส่วนร่วม	(Engagement)	ให้กับบุคลากรได้อย่างดี	โดยจะเห็นว่า	ในการท�า

โฆษณาการใช้แอพพลิเคชั่น	ของ	TMB,	Amway,	PT,	ททท.	และโรงพยาบาลศิริราช	

นั้นบุคลากรได้เข้าร่วมกับการท�ากิจกรรมเหล่านี้	 และได้มีส่วนร่วมในการท�างาน 

เหล่านี้อีกด้วย”	(สงกรานต์	เศรษฐสมภพ,	สัมภาษณ์,	24	มิถุนายน	2558)

  2.2 ปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลต่อกำรปรับตัว

	 	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัวขององค์กรด้านเหตุการณ์ต่างๆ	 ข้อมูล 

ข่าวสารและวฒันธรรม	การควบคมุทางด้านกฎหมายและการเมอืงสถาบนัทางสงัคมอืน่ๆ	

ช่องทางการเผยแพร่ความสนใจ	 และความต้องการของผู้รับสารคู่แข่งขัน	 แรงกดดัน

ด้านเศรษฐกจิ	และการเมอืง	เปลีย่นมาให้ความส�าคญักบัดจิทัิลมเีดยีมากขึน้	เมือ่ปัจจยั

ภายนอกที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี	 เปลี่ยนไปตามสังคม	 เปล่ียนไปตามเศรษฐกิจ	 

ตลอดจน	 ผู้รับสารเปลี่ยน	 ดังน้ันแล้วจึงส่งผลให้ปัจจัยภายในต้องเปล่ียนตามเพื่อ 

ความอยู่รอดของธุรกิจ	และการด�าเนินชีวิต

ส่วนที่ 3 ปัญหำและอปุสรรคกำรปรบัตวัของเอเจนซีโ่ฆษณำ เพือ่ก้ำวทนั 

 ยุคดิจิทัลมีเดีย
	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกระดับผู้บริหาร	 ระดับผู้จัดการฝ่าย	 และระดับ

พนักงานทั่วไป	 เก่ียวกับปัญหา	 และอุปสรรคการปรับตัวขององค์การ	 โดยสามารถ

จ�าแนกผลการวิจัยแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังต่อไปนี้
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 3.1 ด้ำนบุคลำกร

	 ปัจจัยส�าคัญของการปรับตัวขององค์การ	 พบว่า	 ส่วนใหญ่บุคลากรของ	 

ลีโอ	 เบอร์เนทท์เป็นบุคลากรอาวุโส	 ที่ยังไม่สามารถปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ได้	

หรือปรับได้แต่ต้องใช้ระยะเวลา	ซึ่งการท�างานโฆษณานั้น	ต้องการบุคลากรที่มีความ

สามารถท�างานได้เร็ว	 เพ่ือแข่งขันกับเวลา	 และความพร้อมของบุคลากร	 หมายถึง	 

ความสามารถรู้และเข้าใจในเรื่องของสื่อใหม่	 มีบางภาคส่วนเท่านั้น	 ที่สามารถก้าว

กระโดด	ลงมาปฏิบัติได้เลย	และบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจ	จึงส่งผลให้

ต้องจ้างบุคลากรด้านนอกเข้ามารับงานแทนท่ีบริษัทฯ	 จึงส่งผลให้บริษัทฯจ�าเป็น 

ต้องส่งบุคลากรเหล่านี้เข้าไปฝึกและเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน	

 3.2 ทัศนคติและทักษะกำรท�ำงำนของบุคลำกร

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่ต้องการการปรับตัวเพ่ือก้าวทันดิจิทัลมีเดีย	 ท�าให้

บุคลากรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	ที่ท�างานมาเป็นระยะเวลายาวนาน	ยังไม่สามารถปรับ

ทัศนคติและระบบของการท�างานได้	รวมถึงเมื่อบุคลากรต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่มากขึ้น	 ท�าให้บุคลากรต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เรื่องสื่อใหม่	 ท�าให้เกิดความสับสน 

ในการท�างาน	และเกิดการก้าวก่ายหน้าที่กัน	แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	มีวิธีแก้ปัญหา

เหล่านี้ด้วยการให้ความรู้และความเข้าใจ	 รวมถึงการหาบุคลากร	 ข้างนอกมาอบรม	

สมัมนา	เพือ่ให้พนกังานได้มคีวามรูเ้ท่าเทยีมกนั	รวมถงึน�าเอาบคุลากรภายในองค์การ

จัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนเร่ืองของดิจิทัลและหาบุคลากรที่มีความช�านาญเข้ามาให ้

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น	

 3.3 ด้ำนกำรแข่งขัน

	 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง	 มีการแข่งขันด้านการธุรกิจ

อย่างรนุแรง	จงึต้องหนัมาอาศยัความได้เปรยีบด้านความเรว็ทีส่ามารถผลติและพฒันา

สินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่ง	 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่

รวดเร็วกว่าและดีกว่า	 และเนื่องจากการก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้น	

นอกจากนี้ธุรกิจจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น	 ระบบและขนาดของเศรษฐกิจ

จะใหญ่ขึ้น	 คู่แข่งท่ีจะเข้ามาในไทยมีเพิ่มข้ึน	 และนอกจากน้ันการเปล่ียนแปลง	 และ

ความผันผวนไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยนั้น	 มีผลต่อเศรษฐกิจของ
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ประเทศด้วย	จึงท�าให้องค์การต่างๆ	ต้องพัฒนา	และน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาใช้ในการ

บริหารธุรกิจขององค์กร	 เพื่อตอบสนองความต้องการและความรวดเร็วในการเข้าสู่

ตลาด	ซึง่สิง่ทีเ่กดิขึน้ส่งผลให้	องค์กรเอเจนซ่ีโฆษณาต่างปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์การ

ท�าธุรกิจที่แตกต่างกัน	เพื่อให้ธุรกิจยังคงด�าเนินต่อไปได้	ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ

สังคมซึ่งมีการแข่งขันกันสูง	“ทุกวัน	มันมีความรู้ใหม่ๆ	เกิดขึ้นทุกๆ	วัน	แล้วเราอยู่ตรง

ไหน	ทุกวันนี้เราคือใคร	ปัจจัยที่ส�าคัญของบริษัทฯ	คือคู่แข่งครับโอกิลวี่	(Ogilvy	and	

mather),	เจดับบลิวที	(J	Walter	Thompson)	แค่นั้นหรอถามตัวเองให้ดีครับ	ลูกค้า

มีทางเลือมากมายลูกค้าได้ยินหลายๆ	คนมาเล่าให้ฟังเจอกับตัวเอง	ลูกค้าอย่างซัมซุง

บรีฟเรียก	GTH	เข้าไปคุยแล้วท�าหนังสั้นออกมาได้ยินใช่ไหมครับ	หมายความว่าคู่แข่ง

ของเราในปัจจุบันไม่ใช่แค่เอเจนซ่ีแล้วเรามีคู่แข่งทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยด้วยทั้ง	

เราก�าลังอยู่บนเวทีโลกท่ีมีคู ่แข่งเต็มตัวไปหมด	 เหนียวไก่ออกมาทุกคนหันไปหา 

ข้าวเหนยีวไก่หมด	โลกทีเ่ราก�าลงัอยูว่นันีเ้พราะฉะนัน้	สิง่เหล่านีม้นัมากัน้	เราจากการ

ที่ท�าอะไรใหม่ๆ	 คิดอะไรใหม่ๆ	 เพราะว่าเรายังคิดว่าเราเป็นแอดเวอร์ไทซิ่งโฆษณา	 

ถามว่าลีโอ	 เบอร์เนทท์	 แห่งประเทศไทยจะครบรอบ	 50	 ปี	 พวกเราต้องเป็นคน 

ที่ทันสมัย	 ผมจะมีแรงผลักดันพวกคุณให้ไปข้างหน้า”	 (สงกรานต์	 เศรษฐสมภพ,	

สัมภาษณ์,	24	มิถุนายน	2558)	

	 กล่าวโดยสรปุคอื	การปรบัตวัของบรษิทัฯ	ต้องใช้เวลาและต้องมกีารวางแผน

ทีด่	ีเพราะเนือ่งจากบคุลากรเป็นปัจจยัหลกัทีม่บีางส่วนยงัปรบัตวัไม่ได้	เกดิจากยงัไม่รู้

ถงึขัน้ตอน	การท�างานของดจิทิลั	เพราะเนือ่งจาก	พบว่า	บรษิทัฯ	มนีโยบายมาแต่ผูน้�า

ยังไม่รู้ขั้นตอนในการเริ่มต้น	และยัง	พบว่า	บุคลากรบางส่วนที่รับรู้นโยบาย	แต่ยังไม่

เปลี่ยนทัศนคติในการเปิดรับการปรับตัว	 ตลอดจนบุคลากรบางกลุ่มยังไม่เปิดรับกับ

การปรับตัว	 และบางคนคิดว่าถ้าการท�าได้แปลว่าต้องเพิ่มหน้าที่	 แต่เงินเดือนยัง 

เท่าเดิม	จึงไม่เกิดความกระตือรือร้น	ด้านการแข่งขัน	นอกจากจะเป็นการแข่งขันกับ	

บริษัทฯ	โฆษณาดิจิทัลมีเดียและเอเจนซี่มีเดียโดยตรงแล้วบริษัทฯ	ยังมีคู่แข่งรอบด้าน

จงึท�าให้เกดิอปุสรรคทีต้่องอาศยัความร่วมมอืของคนในบรษิทัฯ	เนือ่งจากการปรบัตวั

จะท�าเพียงแค่บางกลุ่มไม่ได้	จึงจ�าเป็นที่บุคลากรต้องให้ความส�าคัญและความร่วมมือ	

เพื่อการพัฒนาตัวเองและเพื่อองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป
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อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 1.	 การปรับตัวของเอเจนซ่ีโฆษณา	 เพ่ือก้าวทันยุคดิจิทัล	 มีเดีย	 ผู้บริหาร
มองว่า	 องค์ประกอบในการปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณา	 เพื่อก้าวทันยุคดิจิทัล	 มีเดีย	
ได้แก่	ปัจจัยภายในคือ	จุดยืนบริษัท	รวมถึงความรู้	ความสามารถ	และความคุ้นเคย
บุคลากรในองค์กรท่ีมีต่อสื่อดิจิทัล	 และปัจจัยภายนอก	 คือ	 ลูกค้า	 สภาพเศรษฐกิจ	
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 ดังนั้น	 จึงท�าให้เกิดการปรับทัศนคติการท�างาน
ของบุคลากร	และจัดตั้งแผนกดิจิทัลมีเดียขึ้นมา	เพื่อสามารถสร้างโฆษณาที่ครบวงจร	
	 2.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณา	แบ่งออกเป็น	
	 	 2.1	 ปัจจัยภายใน	 พบว่า	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการ 
ปรบัตวั	จงึมกีารบรหิารจดัการในเร่ืองของบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านดจิทิลั	
รวมทั้งเทคโนโลยีที่สนับสนุนการท�างาน	 สิ่งส�าคัญคือ	 การยอมรับให้เข้ากับการปรับ
ตวั	เพือ่การขบัเคลือ่นของนโยบาย	นอกจากนี	้ความล้มเหลวในการด�าเนนิกลยทุธ์การ
ตลาดกับปัจจัยภายนอก	ส่งผลให้ผลประกอบการขององค์การ	ขาดทุน	ซึ่งจะน�ามาสู่
การเปลี่ยนแปลง	 ผู้น�าองค์การคนใหม่ต้องจัดท�ากลยุทธ์องค์การชุดใหม่	 เพื่อรักษา
เสถยีรภาพและการเติบโตทางธรุกจิแก่องค์การในระยะยาว	ปัจจยัด้านผูน้�าองค์กร	โดย
เฉพาะภาวะผู้น�าช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นหัวใจหลักในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการไว้
วางใจ	 (Culture	 of	 trust)	 ภาวะผู้น�าช่วงเปลี่ยนผ่านนี้	 เป็นคุณลักษณะของผู้น�า 
องค์การและผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่องค์การผ่าน
วฒันธรรมการกระจายอ�านาจ	ทกัษะการโน้มน้าวใจและวฒันธรรมการสือ่สารเชงิบวก
จนท�าให้พนักงานเกิดความเข้าใจ	 ยอมรับ	 สนับสนุน	 มีส่วนร่วมและผูกมัดตนเองใน
การสร้างการเปลีย่นแปลงกลยทุธ์	โดยเชือ่ว่าการเปล่ียนแปลงนีส้ร้างประโยชน์ร่วมกนั
ทั้งองค์การร่วมกับการควบคุมปฏิบัติการกลยุทธ์ด�าเนินการผ่านปัจจัยที่เป็นทางการ	
คือ	การควบคุมการสื่อสารและการจัดการเชิงกลยุทธ์	คือ	การควบคุมผ่านโครงสร้าง
และระบบ	ผ่านแผนธุรกิจ	และปัจจัยที่ไม่เป็นทางการ	คือ	วัฒนธรรมองค์การ	ซึ่งใน
ปัจจบุนั	บรษิทั	ลโีอ	เบอร์เนทท์	มกีารปรบัตวั	เพือ่ก้าวทนัยคุดจิทิลั	มเีดยี	โดยพยายาม
สร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเช่ือม	 สื่อด้ังเดิม	 ส่ือใหม่	 เข้าด้วยกันพร้อมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กลับมาเป็นการบริการแบบครบวงจร	(Full	Service	Agency)	หรือ	360	
องศา	ที่ท�าได้ทุกอย่างและเลือกใช้วิธีการต่างๆ	ที่ไม่ติดกรอบสื่อหรือช่องทาง	เพื่อให้	
บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า
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	 	 2.2	 ปัจจยัภายนอก	ทีมี่ผลต่อการปรับตวัขององค์การ	ได้แก่	เหตกุารณ์

ต่างๆ	ข้อมลู	ข่าวสารและวฒันธรรม	การควบคมุทางด้านกฎหมายและการเมอืงสถาบนั

ทางสังคมอื่นๆ	 ช่องทาง	 การเผยแพร่ความสนใจ	 และความต้องการของผู้รับสารคู่

แข่งขัน	 แรงกดดันด้านเศรษฐกิจและการเมือง	 เม่ือปัจจัยภายนอกที่เปล่ียนไปตาม

เทคโนโลยี	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 ตลอดจนผู้รับสารเปลี่ยน	 สามารถอธิบายได้ว่าปัจจัย

ภายนอกนีเ้ป็นสิง่ทีก่�าหนดให้ปัจจยัภายในเปลีย่นแปลงตามเพือ่ความอยูร่อดของธรุกจิ	

	 3.	 ปัญหาและอุปสรรคการปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณา	 ปัจจัยหลักคือ	

บุคลากรในองค์กร	สามารถอธิบายได้ว่า	แม้ว่าบริษัทฯ	มีนโยบายมาแต่ยังไม่มีผู้น�าใน

การเริ่มต้น	และยังพบว่า	บุคลากร	บางส่วนที่รับรู้นโยบาย	แต่ยังไม่เปลี่ยนทัศนคติใน

การเปิดรับการปรับตัว	 ตลอดจนบุคลากรบางกลุ่ม	 ยังไม่เปิดรับกับการปรับตัว	 ด้าน

การแข่งขันนอกจากจะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ	 โฆษณา,	ดิจิทัลมีเดีย	และ	 เอเจน	 

ซี่งมีเดีย	 โดยตรงแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีคู่แข่งรอบด้านจึงท�าให้เกิดอุปสรรค	 ที่ต้องอาศัย

ความร่วมมือของคนในองค์กร	แนวทางในการแก้ปัญหา	สามารถอภิปรายได้ดังนี้

	 องค์กรควรเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกส่วนให้พร้อมกับการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	รวมถึง	สนบัสนนุเทคโนโลยแีละอปุกรณ์การสือ่สาร	หรอือปุกรณ์	

ในการอ�านวยความสะดวกในการท�างาน	 ในยุคดิจิตอล	 ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

อย่างทัว่ถงึอกีด้วย	แนวทางการด�าเนนิการในอนาคต	สามารถอภิปรายได้ดงันี	้ส�าหรบั

แนวทางในอนาคตของบริษัท	มีการปรับปรุง	พัฒนาองค์กรอยู่เสมอ	โดยการปรับตัว

ให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภคโดยการ	

มองหาคอนเทนต์ใหม่ๆ	เข้ามาเพือ่เสรมิกบัยคุดจิติอลมากขึน้	โดยให้มคีวามสอดคล้อง

กบัทศิทาง	ของตลาดท่ีเปลีย่นไป	บรษิทัฯ	เตรยีมตวัเข้าสูธ่รุกิจให้บรกิารข้อมลู	ข่าวสาร	

เนือ้หาสาระ	(content	provider)	โดยน�าคอนเทนต์ทีม่มีาใช้ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ	

และใช้กลยุทธ์	Multibrand	เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด	และ	Product	Development	

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแนวลึก	 (vertical	 product	 line)	 ในส่วนสิ่งพิมพ์	 ได้แก	่ 

พ็อกเก็ตบุ๊ค	 และ	 Directory	 ซ่ึงเป็น	 การเพิ่มอายุผลิตภัณฑ์โดยนโยบายในอนาคต 

จะด�าเนนิการเพิม่	 ช่องทางในการเข้าถงึกลุ่มผูบ้รโิภคใน	อปุกรณ์สือ่สารในรปูแบบต่างๆ 

เพิ่มขึ้น
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	 การค้นคว้าอิสระเรื่อง	“การแสวงหาและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการ

ลงทุนของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”	

มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา	 	 1)	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร

ด้านการลงทุนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 	 2)	 เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและวัตถุประสงค์ของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านของ

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	และ		3)	เพื่อศึกษาการใช้และ

ความพึงพอใจในส่ือและข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์	

	 ผูศ้กึษาใช้วธิกีารศกึษาเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้เทคนคิ

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-Depth	 Interview)	 กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	แบ่งเป็นกลุม่ผูบ้รหิารตลาดหลักทรพัย์	กลุ่มผู้ลงทนุ	

กลุม่นกัวเิคราะห์	กลุม่ผูบ้รหิารบรษิทัหลกัทรพัย์	และบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน	

รวมถึงบริษัทจดทะเบียน	จ�านวน	8	คน

	 ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนใหญ่แสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์	 และมีการใช้สื่อเพื่อตอบสนอง

ความต้องการ	5	ประการ	ประกอบด้วย		1)	เพือ่ต้องการรบัรูเ้หตกุารณ์		2)	เพือ่ต้องการ

ช่วยตดัสินใจ		3)	เพือ่การพดูคยุสนทนา		4)	เพือ่ความต้องการมส่ีวนร่วม		และ		5)	ต้องการ

เสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจของตนเอง	

	 กลุม่บคุคลทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์เปิดรบัข้อมลูข่าวสาร

ด้านการลงทุนจากสื่อทุกประเภท	 ที่เปิดรับมากสุดคือสื่อหนังสือพิมพ์	 รองมาคือส่ือ

ใหม่,	 สื่อโทรทัศน์	 และสื่อบุคคล	 ตามล�าดับ	 และเปิดรับส่ือวิทยุน้อยที่สุด	 โดยกลุ่ม

บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์เปิดรบัข้อมลูข่าวสารด้านการลงทนุ

เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นเป็นหลัก	 รองมาคือความต้องการประโยชน์

ใช้สอยของตนเอง	

บทคัดยอ
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	 ขณะเดียวกัน	 กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช้

ประโยชน์จากสื่อหนังสือพิมพ์	สื่อโทรทัศน์	สื่อใหม่	และสื่อบุคคลค่อนข้างมาก	และมี

ความพึงพอใจในการใช้สื่อด้านความรวดเร็วในการน�าเสนอข่าวสารค่อนข้างมาก	

	 นอกจากนี้	 กลุ ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช้

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน,	 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	 และบทความของ 

ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมากและมีความพึงพอใจในข่าวสารด้านการลงทุน 

ที่สื่อมวลชนน�าเสนอพอสมควร	อย่างไรก็ตาม	ส่วนมากไม่พอใจด้านการท�าหน้าที่ของ

สื่อโดยมีความคิดเห็นว่าสื่อมวลชนใส่ความคิดเห็นในการน�าเสนอข่าวสารด้านการ

ลงทุนมากเกินไป

ค�ำส�ำคัญ: การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร, การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร, การลงทุน, 
ตลาดหลักทรพัย์
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บทน�ำ

ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเปรยีบเสมอืนดชันสีะท้อนถงึความเช่ือมัน่

ในเศรษฐกิจของประเทศ	 และเป็นหนึ่งในตัวแปรส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 

ขณะเดียวกัน	 ก็ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์รวบรวมเครื่องมือทางการเงินส�าหรับผู้ต้องการ 

ระดมทุน	 น�าไปเงินขยายธุรกิจ	 ท้ังบริษัทเอกชน	 และองค์การที่อยู่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของภาครัฐ	

	 ในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 ตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งระดมทุนที่

ส�าคญั	โดยเฉพาะภาคเอกชนทีต้่องการเครือ่งมอืทางการเงนิทีม่ปีระสทิธิภาพ	ต้องการ

ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อน�าเงินระดมทุนไปใช้ขยายกิจการ	ผลที่ตามมาจาก

การที่ภาคเอกชนเข้าระดมทุนจ�านวนมาก	 คือการเพิ่มขึ้นของนักลงทุนหลากหลาย

ประเภททีจ่ะเข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์	สะท้อนจากมลูค่าการซ้ือขายหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย	รวมถึงตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	ไอ	ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

ระยะหลายปีที่ผ่านมา

	 นอกจากนี้	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	

รวมถงึกลุม่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ทีห่ลากหลาย	อาท	ิบรษิทั

หลกัทรพัย์,	บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ,	สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์,	สมาคมบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน,	 สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย,	 นักวิเคราะห์,	 สมาคม 

นักวิเคราะห์,	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	และนักลงทุนประเภทต่างๆ	

	 ความหลากหลายของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย	์

ท�าให้เกดิความแตกต่างด้านความต้องการข้อมลูข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากข้อมลู

ข่าวสารเช่นเดียวกัน	 ฉะนั้น	 ข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์เลือกเปิดรับและใช้ประโยชน์จึงต่างกัน	

	 หากใช้กระบวนการสื่อสาร	 มาคัดแยกบทบาทของแต่ละกลุ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว	 จะพบว่าแต่ละกลุ่มบุคคลล้วนเป็นทั้ง

ผู้ส่งสารและผู้รับสารในตัวเอง	 แต่น�้าหนักจะมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ ์

ของการสื่อสารแต่ละครั้ง	แต่ละขั้นตอน	ดังนั้น	การแสวงหาข่าวสาร	เพื่อตอบสนอง
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การเป็นผู ้ส่งสารของแต่ละกลุ ่มบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป	 ตามบทบาท	 

ณ	สถานการณ์ของการสื่อสารนั้นๆ	เช่นกัน	

	 ความส�าคญัของสือ่ในฐานะทีเ่ป็นตวักลางระหว่างผูส่้งสารและผูร้บัสาร	คอื

การสร้างความเข้าใจทีต่รงกนัจนน�าไปสูก่ารเกิดพฤตกิรรมทีค่าดหวงั	ดงันัน้	สือ่มวลชน

จึงมีบทบาทอย่างมากด้านการเข้าถึงกลุ่มคนจ�านวนมาก	 ขณะเดียวกัน	 ช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการลงทนุทีเ่พ่ิมขึน้	แม้จะส่งผลดผู้ีรบัข่าวสารด้านการลงทนุ	

แต่ด้วยสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนมากขึ้นตามการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	 ท้ังภายในและภายนอก	 ท�าให้กลุ่มบุคคลที่

เก่ียวข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์	จ�าเป็นต้องหาข้อมูลข่าวสารด้านการลงทนุ

เพือ่ประกอบการตดัสนิใจด�าเนนิกจิกรรมใดๆ	ในตลาดหลกัทรพัย์อย่างระมดัระวงัมาก

ยิ่งขึ้น	และต้องหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น

	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องศึกษาว่ากลุ ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์มีการแสวงหาและเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือน�าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจด้านการลงทุนอย่างไรบ้าง	 เพื่อพัฒนาให้การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการ

ลงทุนจากสื่อมวลชนมีประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

	 1.	 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูข่าวสารด้านการลงทนุของกลุม่

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

	 2.		เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและวัตถุประสงค์ของการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารด้านของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

	 3.		เพื่อศึกษาการใช้และความพึงพอใจในสื่อและข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ (Conceptual Framework)
 

แสวงหาข้อมูลข่าวสาร

-	 แสวงหาข้อมูลข่าวสาร

จากสื่อแต่ละประเภท

-	 แสวงหาข้อมูลข่าวสาร

ที่ตรงตามความ

ต้องการ,	น่าเชื่อถือ,	

ถูกต้อง

เปิดรับข้อมูลข่าวสาร

-	 เปิดรับข้อมูลข่าวสาร

จากสื่อที่ใช้สะดวก,	

รวดเร็ว,	น่าเชื่อถือ

-	 เปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

ที่ตรงความต้องการ,	 

มีประโยชน์

ใช้และพอใจในสื่อ

-	 ใช้สื่อที่ใช้ความ

พยายามเข้าถึงน้อยแต่

ให้ผลตอบแทนมาก

-	 พึงพอใจในการใช้สื่อ

และข้อมูลข่าวสารที่มี

ประโยชน์กับตน

ผลอื่นๆ	ที่ตามมา

ผู้รับสารเปิดรับสื่อเดิมซ�้า

นิยำมศัพท์

	 1.	 การแสวงหา	หมายถึง	พฤติกรรมการค้นหา	ติดตาม	และเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

	 2.	 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร	หมายถึง	ความถี่	ความบ่อยครั้ง	ในการอ่าน	

การฟังการชมข้อมูลทั้งจากสื่อบุคคล	สื่อเฉพาะกิจ	และสื่อมวลชน

	 3.	 ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน	หมายถึง	 เนื้อหา	 เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 และถูกเผยแพร่เพื่อโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	

	 4.	 กลุม่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์	หมายถงึ	บคุคล	

และหน่วยงาน	 ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งประกอบด้วย	 บริษัท

จดทะเบยีน	บรษิทัหลกัทรพัย์	บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	นกัลงทนุวไีอ	นกัลงทนุ

รายย่อย	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงาน 
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คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยแต่ละบุคคล	และหน่วยงาน	

จะมบีทบาทและหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องการกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ทีแ่ตกต่างกนัไป

	 5.	 การใช้ประโยชน์	 หมายถึง	 การน�าข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนที่ได้รับ

จากการแสวงหาและเปิดรับข้อมูลข่าวสาร	 ไปใช้ประโยชน์ในการท�ากิจกรรมใดๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์

	 6.		ความพึงพอใจ	 หมายถึง	 ความรู้สึกพึงพอใจของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 ที่ได้รับจากการแสวงหาและเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านการลงทุน

	 7.		สื่อใหม่	 หมายถึง	ทุกช่องทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต	 ยกตัวอย่าง

เช่น	เว็บไซต์ส�านักข่าว	หนังสือพิมพ์ออนไลน์	รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศผ่านยูทูบ	

รวมถึงการแชทผ่านไลน์	แอพพลิเคชั่น

	 8.		สื่อบุคคล	 หมายถึง	 เพื่อนร่วมงาน	 ครอบครัว	 หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน	และมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระท�า

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

	 การค้นคว้าอิสระเรื่อง	“การแสวงหาและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการ

ลงทุนของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”	

อาศัยแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการศึกษา	ดังนี้

	 1.		แนวคิดการเปิดรับสื่อ	(Media	Exposure)

	 2.		ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร	(Information	Seeking)	

	 3.		ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจ	(Uses	and	Gratifications	Theory)

	 4.		งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

	 	 4.1		กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและข้อมูลข่าวสาร

	 	 		 -	 จิราภรณ์	 จันทรศิริ	 (2545)	 ศึกษาอิทธิพลสื่อต่อการลงทุน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 	 	 -	 ตวงพร	 หมวดมณี	 (2552)	 ศึกษาการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

และความคาดหวังของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต
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	 	 	 -	 เพ็ญสุดา	ศรีวิชาสร้อย	 (2554)	ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยของคนวัยท�างาน

	 		 		 -	 ธัญย์ชนก	อนุศาสตร์	(2554)	ศึกษาทัศนะของผู้ลงทุนรายย่อย

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อความน่าเชื่อถือของ

แหล่งสารที่น�าเสนอผ่านสื่อออนไลน์

	 	 4.2	 กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	

	 		 		 -		กลุวิดา	จนิตกะวงส์	(2548)	ในเรือ่งกระบวนการสือ่สารเพือ่ขยาย

ฐานนักลงทุนของ		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 	 		 -	 ปลีลา	 มูลลิสาร	 (2552)	 ศึกษาการเปิดรับสื่อ	 การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร	 เพื่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	

(LTF)	ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร

	 	 		 -	 สารภี	 สายะเวส	 (2554)	 ศึกษาการแสวงหาข่าวสารเพื่อการ 

ตดัสนิใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยของนกัลงทนุ

บุคคลรุ่นเยาว์

วิธีวิจัย

	 ในการค้นคว้าอิสระเรื่อง	 “การแสวงหาและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้าน

การลงทนุของกลุม่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย”	

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก	 (In-Depth	 Interview)	 กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์	 กลุ่มผู้ลงทุน	 กลุ่มนัก

วิเคราะห์	 และกลุ่มผู้บริหารองค์การที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดหลักทรัพย์	 ประกอบด้วย	

บริษัทหลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	และบริษัทจดทะเบียน	โดยบุคคล

ที่เลือกให้เป็นผู้ให้ข้อมูล	 (Key	 Informant)	อยู่ในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร	

ซึ่งผู้ศึกกษาเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยวางโครงสร้างค�าถามไว้ล่วงหน้า	 เพื่อช่วย

ซักถามได้อย่างละเอียด	และครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา	ซึ่งโครงสร้างค�าถาม

ในการศึกษาได้วางไว้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
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ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล

	 กลุ ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีการแสวงหา 

ข่าวสารด้านการลงทุน	 เพื่อใช้ประโยชน์จากข่าวสารตามบทบาทท่ีแตกต่างกันไป	 

โดยกระบวนการแสวงหาข่าวสารของกลุ ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกับการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์	 เริ่มต้นจากกการเปิดรับสิ่งเร้า	 ซึ่งอาจท�าให้เกิดความสนใจหรือ 

ไม่สนใจก็ได้	 จากนั้นได้เปรียบเทียบระหว่างสิ่งเร้ากับภาคหรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใด 

สิ่งหนึ่ง	ข่าวสารที่ไม่ตรงกับความรู้สึกหรือไม่ส�าคัญจะไม่ได้รับความสนใจอีก	

	 กลุม่บคุคลท่ีเกีย่วข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์มกีารแสวงหาข้อมลู

ข่าวสารด้านการลงทุนก่อนด�าเนินกิจกรรมใดๆ	 ในตลาดหลักทรัพย์	 เพราะเช่ือว่าจะ

ช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น	 โดยแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากส่ือทุกประเภท	 

สื่อที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนมากที่สุด	 คือส่ือ

หนงัสอืพมิพ์	เนือ่งจากมคีวามน่าเชือ่ถอื	เป็นสถาบนัส่ือท�าให้รูท้ีม่าทีไ่ปของแหล่งข้อมลู

ข่าวสาร	รองลงมาคือสื่อใหม่	เนื่องจาก	สะดวก	เข้าถึงง่าย	และรวดเร็ว	และมีแนวโน้ม

ที่จะถูกพัฒนาเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น	 เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 

เพ็ญสดุา	ศรวีชิาสร้อย	(2554)	ทีค้่นพบว่า	ความต้องการและพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่

ในแต่ละบุคคลต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ	 ในการพิจารณาประกอบด้วย	 ดังน้ัน 

ผู้ส่งสารควรให้ความส�าคัญ	 และมีความเข้าใจต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	 อย่างลึกซึ้ง	 

เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ท้ังนี	้กลุม่บคุคลทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เปิดรบัข่าวสาร

ด้านการลงทุน	 เม่ือประเมินตรงกับความต้องการตัวเอง	 จึงเกิดความสนใจในการ 

เปิดรบัและมกีารเปิดรบัสือ่นัน้ซ�า้ๆ	เนือ่งจากข่าวสารสามารถตอบสนองความต้องการได้ 

ในกรณียังไม่ได้รับข่าวสารท่ีต้องการ	 กลุ ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ก็จะเปิดรับสิ่งเร้าใหม่	คือสื่อใหม่	ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย	สะดวกใน

การใช้งาน	และรวดเร็ว	เพื่อแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับข่าวสารที่ตรงกับ

ความสนใจของตน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสารภี	สายะเวส	(2554)	ที่พบว่า	

นักลงทุนบุคคลรุ ่นเยาว์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ส่ือใหม่	 คือ	 ส่ือ

อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข่าวสารท้ังหมด	 โดยเห็นว่าการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตสะดวก	

รวดเร็ว	ง่ายต่อการเข้าถึง	ซึ่งนักลงทุนบุคคลรุ่นเยาว์บางส่วนใช้สื่ออื่นร่วมด้วยเพื่อใช้
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ในการตดัสนิใจลงทนุ	ทัง้นี	้แม้ว่ากลุม่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์

จะไม่ใช่วัยเยาว์	 แต่ก็พบว่ามีแนวโน้มใช้ส่ือใหม่เช่นเดียวกัน	 และน่าจะใช้เพิ่มขึ้น 

จากปัจจุบัน	 เพราะสื่อใหม่อยู่ในช่วงของการพัฒนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในเรื่องของ

ช่องทางการสื่อสารด้วยสื่อใหม่	

	 วิลเบอร์	ชแรมป์	(Schramm,	1973,	pp.	121-122)	ได้กล่าวถึงหลักที่ใช้ 

ในการเลือกข่าวสารของบุคคลขึ้นอยู่กับความพยายาม	 (Effort	 required)	 กับผล

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั	(Expectation	of	Reward)	โดยบคุคลมแีนวโน้มทีจ่ะเปิด

รบัข่าวสารทีใ่ช้ความพยายามน้อย	เช่น	ข่าวสารทีใ่กล้ตัว	แสวงหาง่ายและเป็นข่าวสาร

ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง	 สอดคล้องกับปัจจัยในการเลือกแสวงหาและเปิดรับข่าวสาร

ของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งเลือกแสวงหาและ 

เปิดรับข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ต	 เพราะความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง	 ตรงกับ

ความสนใจ	และเป็นข่าวสารที่ให้ประโยชน์ต่อตนเอง	

	 อย่างไรกต็าม	ในการแสวงหาและเปิดรบัข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ทีแ่ตกต่างกนั	

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมีวัตถุประสงค์ของการ

แสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างกัน	 และในกรณีที่เกิดความไม่แน่นอนขึ้น	 อาทิ	 ความไม่

แน่นอนทางเศรษฐกิจ	 หรือกรณีที่เศรษฐกิจและการลงทุนเริ่มสั่นคลอน	 หรือมีปัจจัย

ลบเข้ามากระทบเพิ่ม	 กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมุ่ง

แสวงหาและเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเพิ่มข้ึน	 ทั้งน้ีเพื่อใช้ข้อมูลช่วย 

ตัดสินใจ,	ตัดสินความถูกผิด	และสนับสนุนการตัดสินใจของตนเอง

	 ท้ังนี้	 การศึกษาของแม็คคอมบส์และแบ็คเกอร์	 (McCombs,	 &	 Becker,	

1979,	 pp.	 51-52)	 ชี้ให้เห็นว่า	 บุคคลใช้สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการ	 

6	ประการ	คือ		1.	เพื่อต้องการรับรู้เหตุการณ์	(Surveillance)		2.	เพื่อต้องการช่วย

ตัดสินใจ	(Decision)		3.	เพื่อการพูดคุยสนทนา	(Discussion)		4.	เพื่อความต้องการ

มีส่วนร่วม	(Participation)		5.	ต้องการเสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจ

ของตนเอง	(Reinforcement)		และ		6.	เพื่อความบันเทิง	(Entertainment)

	 ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานคือ	 ต้องการรู้ใน

เหตุการณ์	ต้องการค�าแนะน�าในการปฏิบัติให้ถูกต้อง	ต้องการข่าวสารเพื่อเสริมสร้าง

ความมั่นใจให้ตนเอง	และ	ต้องการน�าข่าวสารเพื่อน�าไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่น
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	 ท้ังนี	้ในการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ทีแ่ตกต่างกนั	กลุ่มบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง

กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมีวัตถุประสงค์ของการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

ต่างกัน	 และในกรณีที่เกิดความไม่แน่นอนขึ้น	 กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์จะมุ่งแสวงหาและเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเพ่ิมขึ้น	 ทั้งนี้

เพื่อใช้ข้อมูลช่วยตัดสินใจ,	ตัดสินความถูกผิด	และสนับสนุนการตัดสินใจของตนเอง

	 จึงกล่าวได้ว่า	วตัถปุระสงค์ของการเปิดรบัข่าวสารของกลุ่มบคุคลทีเ่กีย่วข้อง

กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	ก็เพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานคือ	ต้องการรู้

ในเหตกุารณ์	ต้องการค�าแนะน�าในการปฏบิตัใิห้ถกูต้อง	ต้องการข่าวสารเพือ่เสรมิสร้าง

ความมั่นใจให้ตนเอง	และ	ต้องการน�าข่าวสารเพื่อน�าไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่นตาม

ที่แม็คคอมบส์และแบ็คเกอร์ได้ศึกษาไว้

	 ขณะเดียวกัน	การใช้และความพึงพอใจในสื่อของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์จะแตกต่างกนัไปตามการใช้ข้อมลูข่าวสารและการใช้สือ่	

โดยกลุม่บคุคลทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ใช้ข้อมลูข่าวสารมาประกอบ

การตดัสนิใจท�ากจิกรรมใดๆ	ในตลาดทนุอย่างสม�า่เสมอ	และมคีวามพงึพอใจกบัข้อมลู

เชิงลึกที่น�าเสนอโดยตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก	

	 สอดคล้องกับการค้นพบของ	 ธัญย์ชนก	 อนุศาสตร์	 (2554)	 ที่ระบุว่า	 

ทัศนะของผู้ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อความน่าเชื่อถือ 

ของแหล่งสารที่น�าเสนอผ่านสื่อออนไลน์นั้น	 เว็บไซต์ที่ได้รับความน่าเช่ือถือมากที่สุด	

ได้แก่	เวบ็ไซต์จากตลาดหลกัทรพัย์	บรษัิทในเครอืและหน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	ได้แก่	www.settrade.com,	www.set.or.th	

	 อย่างไรกต็าม	ความพงึพอใจต่อสือ่มวลชนนัน้อยูใ่นระดบัปานกลาง	ค่อนไป

ทางพึงพอใจน้อย	 โดยกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มองว่า	

สื่อมวลชนในปัจจุบันมีการปรุงแต่งข่าวสารก่อนน�าเสนอ	 ท�าให้ข้อมูลด้านการลงทุน 

ไม่เที่ยงตรงนัก

	 กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 มีการใช้และความ

พึงพอใจในข่าวสารด้านการลงทุนค่อนข้างมาก	 ทั้งในเชิงของปริมาณข่าวสารและ

คุณภาพของข่าวสาร	 โดยข่าวสารที่ได้รับความพึงพอใจ	 ประกอบด้วยข่าวสารจาก	 

3	 แหล่งที่มา	 คือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	 จากส่ือบุคคล	 และจาก

สื่อมวลชน	
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	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

เลอืกแสวงหาและเปิดรบัข่าวสารจากความสนใจส่วนตนเป็นอนัดบัแรก	ในกระบวนการ

แสวงหาและเปิดรบัข่าวสารนัน้	กลุม่บคุคลจะเป็นผูก้�าหนดเป้าหมายไว้แล้วว่าต้องการ

ข่าวสารประเภทใด	จากช่องทางใด	และเพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องอะไร	ทั้งนี้	

ปัจจัยที่ใช้ในการแสวงหาและเปิดรับข่าวสาร	 ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามบทบาท

ในตลาดหลักทรัพย์	 ประสบการณ์การเปิดรับส่ือในอดีต	 และความต้องการส่วนตัว 

ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 ส่งผลให้การใช้และ 

ความพึงพอใจในสื่อและข้อมูลข่าวสารมีความแตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ

	 1.		 ผลการค้นคว้าอสิระครัง้นีพ้บว่า	ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่ป็นผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัย์ 

มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจากสื่อที่หลากหลาย	 ฉะนั้น	 ผู้ให้บริการ

ด้านข้อมลูข่าวสารด้านการลงทนุ	โดยเฉพาะสือ่มวลชนแขนงต่างๆ	ควรน�าเสนอข้อมลู

ข่าวสารด้านการให้มากข้ึน	และมมีติิเชงิลกึขึน้	เนือ่งจากกลุ่มผูบ้ริหารตลาดหลักทรัพย์	

เป็นผู้ก�าหนดนโยบายการเติบโตและการบริหารตลาดหลักทรัพย์	 หากสามารถจัดหา

ข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับกลุ่มผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ได้ก็จะเป็นผลดีต่อสื่อมวลชน	

	 2.	 การค้นคว้าอิสระพบว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาด 

หลักทรัพย์	 ไม่ได้แสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเพื่อความบันเทิง	 ฉะน้ัน	 ผู้ให้

บริการข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน	 ไม่ว่าจะเป็นส่ือมวลชน	 หรือบริษัทเอกชนที่ท�า

ธุรกิจจัดท�าข้อมูลด้านการลงทุนต่างๆ	 ควรเน้นการพัฒนาการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร

ด้านการลงทุนในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อตอบสนองความต้องการในการแสวงหา

ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบุคคลดังกล่าว	

	 3.		กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แสวงหาข้อมูล

ทุกประเภท	 ทั้งข้อมูลที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์	 ข่าวสารจากส่ือมวลชน	 

บทวิเคราะห์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	และบทความที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ	

จึงเป็นข้อค้นพบท่ีส�าคัญส�าหรับสื่อมวลชนในการพัฒนารูปแบบการน�าเสนอข้อมูล	

และพัฒนาลักษณะของข้อมูลที่น�าเสนอ	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจส่ือสาร

มวลชน	



432 JC Journal

	 4.	 ส่ือมวลชนทีเ่กีย่วข้องกบัตลาดหลกัทรพัย์	เปรยีบเสมอืนตวักลางในการ

เผยแพร่	ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน	ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญ	และมีผลต่อภาค

การลงทนุและธรุกิจ	ฉะนัน้	สือ่มวลชนควรเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการลงทนุทีเ่ป็น

ประโยชน์	มีความเที่ยงตรง	ทันสมัย	และมีรูปแบบการน�าเสนอที่เหมาะสม	ตรงตาม

ความต้องการผู้รับสาร	 ทั้งนี้เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท�างานของส่ือมวลชนและพัฒนา

ตลาดทุนไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

	 5.	 การค้นคว้าอิสระคร้ังน้ี	 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 โดยการคัดเลือก

ตัวแทนจากกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 และใช้เทคนิค

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-Depth	Interview)	ในการศึกษาครั้งต่อไป	หากเลือกใช้วิธี

การศึกษาเชิงปริมาณจะท�าให้ได้ข้อค้นพบที่เพิ่มมากขึ้น
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	 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาถึงการรับรู้ภาพลักษณ์และความคาดหวังที่บุคคล

ภายนอกมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ	 เพื่อศึกษาการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ	 เพื่อศึกษาความ

สัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านประชากรกับการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับข่าวสารของประชาชน

กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	ประเภทการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	ซึ่งการ

วจิยัคร้ังนีไ้ด้ท�าการศกึษาความคดิเหน็ในช่วงเวลาหน่ึงเท่านัน้	จงึจดัเป็นการศึกษาแบบ

ช่วงตัด	(Cross	sectional)	และเป็น	การวัดผลครั้งเดียว	(One-shot	case	Study)	

โดยมเีคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยั	คอืแบบสอบถาม	(Questionnaire)	โดยเกบ็ข้อมลู

จากกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 400	 คน	 โดยจะเก็บข้อมูลจากแหล่งชุมชน	 และบริเวณ

ศูนย์การค้าทั่วไป	โดยมีค�าถามคัดกรองว่าต้องเป็นผู้ที่รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1.	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยมหิดลจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	รองลงมา	คือ	สื่อวิทยุโทรทัศน์	และ

สื่อบุคคล	 2.	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยมหิดลจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	รองลงมาคือ	สื่อ

วิทยุโทรทัศน์	 และสื่อบุคคล	 3.	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมอยู่ในระดับดี	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยมหิดลใน	5	ด้าน	คือ	ด้านความมีชื่อเสียงอยู่ในระดับดี	ด้านการเรียน

การสอนอยูใ่นระดบัด	ีด้านการวจิยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัด	ีด้านบรกิารวชิาการอยูใ่น

ระดับดี	 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี	 โดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ใน

ด้านความมชีือ่เสยีงมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	รองลงมา	คอื	ด้านการเรยีนการสอน	และด้านศลิป

วัฒนธรรมตามล�าดับ	

คําสําคัญ: ภาพลักษณ์, การรับรู้, ลักษณะทางประชากร

บทคัดยอ
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 สถาบนัอดุมศกึษาหรอืทีรู่จั้กกนัว่า	“มหาวทิยาลยั”	นัน้ถกูคาดหวงัจากสังคม

ว่าเป็นทั้งผู้แสวงหาและผู้ให้ปัญญาแก่ประชาชน	 ผู้แสวงหาคือเป็นผู้ศึกษาค้นคว้า 

องค์ความรู้เรื่องราวต่างๆ	 ทั้งที่เกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมทุกประเภททุกชนิด	 ผู้คน

และสังคม	 เพื่อน�ามาบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้กับผู้คนในสังคมโดยไม่จ�ากัดกลุ่มเพศวัย 

ผู้ให้ปัญญาคือความกระจ่างชัดท่ีได้จากการสืบค้นด้วยตนเองทั้ง	 3	 เรื่องข้างต้น	 

แก่ผู้คนทั้งที่สนใจ	และไม่สนใจ	ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ไข	และพัฒนาคนและสังคมให้เจริญ

ก้าวหน้าอยูดี่มสีขุสงบได้	โดยนยันีส้ถาบนัอดุมศกึษาหรอืมหาวทิยาลัย	จงึควรได้ช่ือว่า

เป็นแหล่งภูมิปัญญาของแผ่นดิน	ของท้องถิ่นนั้นๆ	หรือประเทศนั้นๆ	แม้ว่าในปัจจุบัน	

จะมสีถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาหลายแห่งได้รบัการพฒันาคณุภาพและยกระดบั

มาตรฐาน	 ในการจัดการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน	 ทั้งในเรื่องมาตรฐานการศึกษา

และการประกันคุณภาพ	 เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและองค์กรต่างๆ	แต่จาก

การทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องยงัพบว่า	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนั

การศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ยังคงเป็นปัจจัยด้านคุณภาพ	 (สงบ	 สิงสันจิตร,	 2550;	 

ศศิธร	 แทนรินทร์,	 2553)	 และชื่อเสียงของสถาบัน	 (อรวรรณ	 บรรจงสุทธิ,	 2546;	 

สงบ	สิงสันจิตร,	2550;	กุสุมา	ปักปิ่นเพชร,	2551;	ศศิธร	แทนรินทร์,	2553)	ภายใต้

ทัศนคติที่ว่า	การได้เรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงท�าให้มีความภาคภูมิใจ	เป็นเกียรติและ

สร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล	 สังคมให้การยอมรับและยกย่อง	 (กุสุมา	 ปักปิ่นเพชร,	

2551)	และมพีฤตกิรรมการเลอืกสถาบนัการศกึษาตามความถนดัและความสนใจของ

ตนเอง	โดยอยากเรยีนในมหาวทิยาลยัของรฐั	มากทีสุ่ด	(สงบ	สิงสันจติร,	2550)	อย่างไร

ก็ตาม	 ยังไม่มีงานวิจัยใดมุ่งศึกษาในแง่มุมด้านการรับรู ้ต่อภาพลักษณ์ที่สถาบัน

อดุมศกึษาใช้สือ่สารต่อสาธารณชน	และการรบัรูต่้อคณุลกัษณะของสถาบนัอดุมศกึษา

บนพื้นฐานของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษา	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต	และ	 ด้านหลักสูตรและการเรียน	 การสอน	

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อผู้เรียนโดยตรงด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรหา 

ค�าตอบจากการวิจัยอย่างเป็นระบบ	 เพื่อน�าผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน	
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การด�าเนินการ	 รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ในด้านการสร้างภาพลักษณ์แก่สถาบัน

อุดมศึกษาภาครัฐต่อไป

	 ภาพลักษณ์	 เป็นค�าที่คนส่วนใหญ่นั้นคุ้นเคยและใช้กันอย่างแพร่หลาย	 

ภาพลักษณ์นั้นกว่าจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยระยะเวลาในการสะสมเพิ่มพูนทีละเล็กละ

น้อยจนเกิดการฝังแน่นอยู่ในจิตใจ	 องค์กร	 หรือสถาบันใดๆ	 ย่อมต้องการได้รับการ

ยอมรับ	ความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนในสังคม	สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความ

เชือ่ถือไว้วางใจนีก้ค็อื	ภาพลกัษณ์	ซึง่หากหน่วยงาน	องค์กรหรือสถาบนัใดมภีาพลกัษณ์

ทีด่	ีภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของประชาชนทีม่ต่ีอสถาบนัหรอืหน่วยงานนัน้ๆ	กจ็ะเป็นไป

ในทางที่ดี	มีความน่าเชื่อถือ	ศรัทธาสมควรแก่การไว้วางใจ	หรือน่าคบหาสมาคมด้วย	

(วิรัช	 ลภิรัตนกุล,	 2553)	 ภาพลักษณ์จึงมีความส�าคัญต่อองค์กร	 หรือสถาบันต่างๆ	 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ	องค์กรภาครัฐ	หรือเอกชน	สถาบันต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันท่ีจ�าเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ	 และเป็นที่ไว้วางใจของ

ประชาชนหากเมือ่สถาบนัการศกึษาได้รบัความเชือ่ถือและไว้วางใจจากประชาชน	แล้ว	

สถาบันนั้นๆ	ก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากนักเรียน	นักศึกษา	หรือผู้ที่สนใจเข้า

มาสู่สถาบัน	 ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีจะท�าให้สถาบันได้คัดเลือกนักศึกษา	 นักวิจัย	 บุคลากร 

ที่เหมาะสมกับสถาบัน	 และบุคคลเหล่านี้เองก็จะช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ของสถาบัน 

ให้ดียิ่งขึ้น	และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

มหำวิทยำลัยมหิดล
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ก่อก�าเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างโรงพยาบาล	

ณ	บริเวณเขตวังหลัง	เมื่อปี	พ.ศ.	2429	โดยทรงมีพระราชประสงค์จะให้มีโรงพยาบาล

ส�าหรับรักษาพยาบาลราษฎรที่เจ็บป่วยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน

นามโรงพยาบาลแห่งน้ีว่า	 “โรงศิริราชพยาบาล”	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2431	 ซึ่งต่อมาในปี	 

พ.ศ.	 2432	 โรงศิริราชพยาบาลได้ขยายกิจการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของ

ประเทศไทยและเปิดการสอนวิชาแพทย์ในปีถัดมา	 และในปี	 พ.ศ.	 2436	 ได้ใช้ชื่อ	

“โรงเรียนศิริราชแพทยากร”	 เป็นชื่อครั้งแรกของโรงเรียนแพทย์	 จนกระทั่งปี	 พ.ศ.	

2485	 จึงได้รับการสถาปนาข้ึนเป็น	 “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์”โดยในระยะแรก	

ประกอบด้วย	 4	 คณะ	 คือ	 คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล	 (ปัจจุบัน	 คือ	 
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 คณะเภสัชศาสตร	์ 

(2	 คณะนี้ได้โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	 และคณะสัตวแพทยศาสตร์	 

(โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

	 ปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนภายในคณะ	 สถาบัน	

วิทยาลัยต่างๆ	 ครอบคลุมท้ังในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 มนุษยศาสตร์	 และสังคมศาสตร์	 ท้ังในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร

นานาชาติ	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกได้มากที่สุด

ในประเทศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2548	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีปริมาณ

นักศึกษาต่างชาติมากที่สุด	 และใน	พ.ศ.	 2549	 และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ประเภทธุรกิจบริการดีเด่นกลุ่มการศึกษานานาชาติจากนายกรัฐมนตรี	 (Prime	 

Minister’s	Export	Award	2006)	เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุมหาวทิยาลยัมหดิลในฐานะ

ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศมากที่สุด	 (Most	 recognized	 service)	 

ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล	 เมื่อวันจันทร์ที่	 28	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2549	 

ณ	ตึกสันติไมตรีท�าเนียบรัฐบาล

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559
 ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน ประกอบด้วย

	 1.	 Research	Excellence	สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย

	 2.	 Transformative	Education	สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

	 3.	 Healthcare	 and	 Services	 Excellence	 สร้างความเป็นเลิศในการ

บริการสุขภาพและบริการวิชาการ

	 4.	 Internationalization	สร้างความเป็นสากล

	 5.	 Social	Responsibility	ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 6.	 ICT-based	University	 สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเป็นพื้นฐาน

	 7.	 Harmony	in	Diversity	ความกลมกลืนในความหลากหลาย

	 8.	 Management	for	Sustainability	การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

	 9.	 Human	 Resource	 Excellence	 สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากร

บุคคล
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	 ด้วยการก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าประสงค์	 แผนยุทธศาสตร์และ 

เป้าหมายต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 ท�าให้ภายในหน่วยงานหรือองค์กรมองเห็น

ภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาหรอืภาพลกัษณ์ทีด่ทีีต้่องการจะให้เป็นเช่นนัน้ได้อย่างชดัเจน	

แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการตรวจสอบหรือประเมินจากบุคคลภายนอกเลยว่า	 การมองเห็น

หรือการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น	 ตรงตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

พึงปรารถนาหรือไม่	อย่างไร

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาถึงการรับรู้ภาพลักษณ์และความคาดหวัง 

ทีบ่คุคลภายนอกมต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล	เพือ่การตรวจสอบประสทิธภิาพการสือ่สาร

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 ต้องการทราบถึงมุมมองที่ประชาคมมหิดลมีต่อ 

มหาวิทยาลัย	 ศึกษาภาพลักษณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าเป็นอย่างไร 

ในทัศนะของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเน้นที่ประชาชนภายนอก	 ศึกษาความสัมพันธ์ของการ

เปิดรับข่าวสารของประชาชนกบัความรูค้วามเข้าใจของประชาชนเกีย่วกบัมหาวทิยาลยั

มหิดล	 และความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยกลุ่มเป้าหมาย

เป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก	 คือ	

ประชาชนทัว่ไป	อาท	ิผูป้กครอง	นกัเรยีน	ม.5-6	นกัศกึษาสถาบนัอืน่ๆ	บณัฑติทีส่�าเรจ็

การศกึษาจากมหาวทิยาลยัมหดิล,	สือ่มวลชนทกุประเภท	(หนงัสอืพมิพ์	วทิย	ุโทรทศัน์	

นติยสาร	ส�านกัข่าว),	ศษิย์เก่าและกลุม่เป้าหมายรอง	คอื	หน่วยงานภาครฐัและเอกชน	

องค์กรระหว่างประเทศเน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการ

ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยไปยังบุคคลภายนอก	อีกทั้ง	บุคคลกลุ่มนี้ยังจะ

สามารถช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบันฯ	 ออกสู่วงกว้างได้และ

ท�าให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้	ซ่ึงก่อให้เกดิทศันคตทิีด่	ีเป็นทีย่อมรบั	และกระตุน้ให้เกดิความ

สนใจในการเข้าศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยัมหดิล	ตลอดจนน�าผลท่ีได้ไปเป็นข้อมูลในการ

สร้างภาพลักษณ์และพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

	 1.	 เพือ่ศกึษาภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหดิล	ในการรบัรูข้องประชาชน

ในเขตกรุงเทพฯ
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	 2.	 เพือ่ศกึษาการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัมหดิลของประชาชน

ในเขตกรุงเทพฯ

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านประชากรกับการเปิดรับ

ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	

	 4.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับข่าวสารของประชาชนกับการรับรู้

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีกำรวิจัย

	 ในการท�าวิจัยเรื่อง	 “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการรับรู้ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	ในครั้งนี้	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	

Research)	ประเภทการวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	ซึง่การวจิยัคร้ังนีไ้ด้ท�าการ

ศึกษาความคิดเห็นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น	 จึงจัดเป็นการศึกษาแบบช่วงตัด	 (Cross	

sectional)	และเป็นการวัดผลครั้งเดียว	(One-shot	case	Study)	โดยมีเครื่องมือที่

ใช้ในการศึกษาวิจัย	คือแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 โดยจะเก็บข้อมูลจากแหล่ง

ชุมชนและบริเวณศูนย์การค้าทั่วไป	 โดยมีค�าถามคัดกรองว่าต้องเป็นผู ้ที่รู ้จัก

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 แบบสอบถามเเบ่งออก	เป็น	4	ส่วน	ได้เเก่	

 ส่วนที่ 1 	ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ส่วนที่ 2 	ค�าถามเก่ียวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหิดล

 ส่วนที่ 3		ค�าถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 ส่วนที่ 4		ค�าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล	

	 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	 Statistic)	 และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน	 (Interferential	 

Statistic)	 เพื่อทดสอบสมมติฐาน	แบบ	Chi-Square	และ	One-way	analysis	of	

variance	 (F-Test)	 ในการหาค่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเเปร	 และใช้การทดสอบ

ความเที่ยงตรง	(Validity)	และความเชื่อมั่น	(Reliability)	ของแบบสอบถาม
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
	 พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง	มากกว่าเพศชาย	ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า	
40	 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด	 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด	 มีอาชีพข้าราชการ/
พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิมากทีส่ดุ	มรีายได้	10,001-30,000	บาท	มากทีสุ่ด	ในส่วน
ค�าถามเกีย่วกบัการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหดิล	พบว่า	สือ่ทีก่ลุม่
ตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้มากทีส่ดุและมคีวามถีใ่นการเปิดรบัข่าวสาร	เกีย่วกบัมหาวทิยาลยั
มหิดล	 คือ	 สื่ออินเทอร์เน็ต	 และในส่วนค�าถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ	 ดี	 (3.97)	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในระดับ	ดี	ทั้ง	5	ด้าน	
 ผลการทดสอบตามสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้
	 สมมติฐานการวิจัยที่	 1	 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง	 
มรีะดบัการรบัรูเ้กีย่วกบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหิดลแตกต่างกนั	จากการศกึษา
พบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกัน	 มีการรับรู ้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แตกต่างกัน	 ยังพบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างที่มีอายุ	 และรายได ้
แตกต่างกัน	 มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลแตกต่างกัน	 ส�าหรับระดับ
การศึกษา	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการวิจัยแตกต่างกัน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	 2	 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง	 
มกีารเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกับภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหดิลแตกต่างกนั	จากการ
ศึกษาพบว่า	 อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการใช้ส่ือเพื่อเปิดรับข่าวสาร 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน	 มีความถี่ในการ 
เปิดรับข่าวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหิดลจากส่ือต่างๆ	 แตกต่างกัน	 นอกจากน้ี	 
ยังพบว่า	 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับส่ือที่ใช้เปิดรับข่าวสาร
เกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหดิล	โดยกลุม่ตวัอย่างทีม่กีารศกึษาระดบัปริญญาตร	ีมคีวามถี่
ในการในการเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัมหิดลจากสือ่อนิเทอร์เนต็	มากกว่า
กลุม่ตวัอย่างทีม่รีะดบัการศึกษาทุกกลุม่	จากการศึกษายังพบว่า	อาชีพของกลุม่ตวัอย่าง
มคีวามสมัพันธ์กบัการใช้สือ่เพือ่เปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบัมหาวทิยาลัยมหดิล	โดยพบว่า	
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กลุม่ตวัอย่างทีม่อีาชพีแตกต่างกนั	มคีวามถีใ่นการเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบัมหาวทิยาลัย
มหิดลจากสื่อต่างๆ	 ไม่แตกต่างกัน	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ	 ข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	 มีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยมหิดลจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม	ทั้งนี้	พบว่า	
รายได้ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อเพื่อเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกัน	 มีความถี่ในการ 
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลจากสื่อต่างๆ	ไม่แตกต่างกัน
	 สมมติฐานการวจิยัที	่3	การเปิดรบัข่าวสารของกลุ่มตวัอย่าง	มคีวามสัมพนัธ์
กับระดับการรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 จากการศึกษาพบว่า	
ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหิดลของกลุ่มตัวอย่างมีความ
สัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวก

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 1.	 กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร	ได้แก่	 เพศ	อาชีพ	แตกต่างกัน	
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 
พรทิพย์	พิมลสินธุ์	 (2540,	น.	37)	ที่กล่าวว่า	ภาพลักษณ์	เป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ของแต่ละคน	 ซึ่งบุคคลสามารถสร้างจินตภาพเกี่ยวกับสถาบันน้ันได้จากการได้รับรู้	 
ได้ฟัง	และได้เห็น	หรือประสบการณ์ในอดีต	โดยเกิดจากการรับรู้ขึ้นได้ทั้งทางตรง	คือ
ประสบการณ์ท่ีได้รับด้วยตนเอง	 และทางอ้อม	 คือ	 ประสบการณ์ผ่านส่ือต่างๆ	 และ
ด้วยความประทบัใจจงึท�าให้บคุคลนัน้สามารถจดจ�าและพฒันาเป็นภาพอย่างใดอย่าง
หนึง่ขึน้มาได้	ทัง้นี	้ส�าหรบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหดิลนัน้	ไม่ได้เกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาติหรือปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของสังคม	 แต่มีการปรุงแต่งโดยใช้
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ	 เข้าไป	 มีเนื้อหาไปในทางเดียวกัน	 จึงท�าให้
กลุม่เป้าหมายทีม่ลีกัษณะทางประชากรต่างกัน	มกีารรบัรูภ้าพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย
มหิดลไม่ต่างกัน	
	 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ลักษณะทางประชากร	 ได้แก่	 อายุ	 ระดับการศึกษา	
รายได้	มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหดิลต่างกนันัน้	ซ่ึงเช่ือว่าความแตกต่าง
ด้านลักษณะประชากร	ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับมุมมองหรือความเห็นของผู้รับสารที่มี
ต่อข่าวสารหรือหน่วยงานองค์กร	ทั้งนี้	 แต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละ
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ปัจจัย	 ดังนั้นจึงท�าให้กลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน	 มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลแตกต่างกันด้วย	
	 2.	 กลุม่ตวัอย่างทีม่ลีกัษณะทางประชากร	ได้แก่	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	
อาชีพ	รายได้	แตกต่างกัน	มีการเปิดรับข่าวสารและการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แตกต่างกัน	 ทั้งนี้	 สามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีการเปิดรับ
ข่าวสาร	ในการศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อและข่าวสารนั้น	ท�าให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรม
การสื่อสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ	 ซึ่งการเปิดรับข่าวสาร
เป็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันที่ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข่าวสาร	ความรู	้ 
และประสบการณ์	ซึ่ง	ชาร์ลส	แอทกิน	(Atkin,	1973,	p.	208)	ได้กล่าวไว้ว่า	บุคคล 
ที่เปิดรับข่าวสารมาก	 ย่อมมีหูตากว้างไกล	 มีความรู้	 ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม	 
และเป็นคนที่มีความทันสมัยกว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย	และโจเซฟ	ที	แคลเปอร์	
(1960,	pp.	19-23)	กล่าวว่า	ผูร้บัสารมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกเปิดรบัข่าวสารจากแหล่งสาร
แหล่งใดแหล่งหน่ึง	 โดยมักเลือกเปิดรับข่าวสารที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความเชื่อ	
ทัศนคติ	ความสนใจ	และสิ่งที่สนับสนุนความคิดเดิมของตน	
	 3.	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สื่อโปสเตอร์/ป้ายประชาสัมพันธ์	 เพื่อเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มหิดล	ซึ่งเป็นจริงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	
	 ท้ังน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ	 วิลเลี่ยม	 เฟดเดอริค	 (Frederick,	 1987,	 
pp.	11-13)	ทีก่ล่าวว่า	หลงัจากผูร้บัสารผ่านกระบวนการเลอืกรบัข่าวสารและเปิดรบั
ข่าวสารแล้ว	กระบวนการสื่อสารยังไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุด	ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาต่อไป
คอื	ผลทีเ่กดิข้ึนต่อผูร้บัสารทีม่ต่ีอข่าวสารนัน้ๆ	ซึง่ผูร้บัสารจะสะท้อนกลบัออกมา	โดย	
วิลเลี่ยม	 เฟดเดอริค	 ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า	 ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ	 ก็ตามความต้ังใจ	
(Intention)	 เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารจากผู้ส่งสาร	 (Sender)	 มายังผู้รับสาร	
(Receiver)	โดยกระบวนการสร้างสาร	(Creative)	ซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะของผู้ส่งสาร	
เช่น	 การพูด	 การเขียน	 หรือการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ	 ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดของผู้ส่งสาร	 (Transmission/Transportation)	 ซ่ึงกระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสารนีจ้ะเป็นสะพานเชือ่มระหว่างผูส่้งสารกบัผูร้บัสารผ่านกระบวนการรบัข่าวสาร	
(Reception)	แล้วแปลความหมายของสาร	(Decode)	มาสูก่ระบวนการทางความคดิ	
อารมณ์	และอาจต่อเนือ่งไปถงึกระบวนการทางกายภาพขึน้อยูกั่บพฤตกิรรมการตอบ

สนองของแต่ละบุคคล
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำงำนวิจัยในอนำคต
	 1.	 การวจิยัครัง้นีท้�าการศกึษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหดิล

เฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน	 จึงควรท�าการศึกษาวิจัยภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการรับรู้ของประชาชนในจังหวัดอื่นๆ	ด้วย	โดยผลการวิจัย

ที่ได้รับอาจมีความสอดคล้องหรือแตกต่างกัน	 และอาจพบปัจจัยอื่นๆ	 ที่น่าสนใจ	 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการวางแผนประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

	 2.	 นอกจากการวิจัยภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลในการรับรู ้ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายภายนอกขององค์กรแล้ว	ควร

ท�าการศึกษาวิจยัภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายภายใน

องค์กรด้วย	 เพื่อให้การศึกษาครอบคลุมเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 

ตามหลักการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ	 และสามารถน�าผลการวิจัยของแต่ละ

กลุม่เป้าหมายมาเปรยีบเทยีบกัน	เพือ่วางนโยบายว่าจะสร้างภาพลกัษณ์ในด้านใดบ้าง	

ก�าหนดกรอบแนวทาง	กลยุทธ์และแผนการประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อสร้างให้เกิด

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป	

	 3.	 การวจิยัครัง้ต่อไปควรใช้วธีิการศกึษาวจิยัแบบผสมผสาน	โดยใช้ทัง้การ

วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม	เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาเดียวกัน

ว่ากลุม่เป้าหมายมภีาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัมหดิลอย่างไร	และการวจิยัเชงิคณุภาพ	

คือ	 การสัมภาษณ์กลุ่มหรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 การศึกษานโยบายและแผนการ

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงน้ันๆ	 ว่าเป็นอย่างไร	 จากนั้นน�าผลการ

วิจัยทั้ง	2	แบบ	มาเปรียบเทียบกัน	ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลที่สนับสนุนซึ่งกัน

และกัน	ท�าให้ทราบว่าแผนการประชาสัมพันธ์ที่ใช้อยู่นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่	กลุ่ม

เป้าหมายหลักและกลุ ่มเป้าหมายรองมีการรับรู ้และมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการ

ประชาสมัพันธ์ของมหาวทิยาลยัมหิดล	ซึง่จะเป็นการศกึษาวจิยัทีค่รบวงจร	ทัง้ในด้าน

ผูส่้งสาร	สาร	สือ่	และผูร้บัสาร	ท�าให้ข้อมลูทีไ่ด้รบัมคีวามถูกต้อง	เชือ่ถอืได้	ครอบคลมุ

ในทุกด้าน	 และสามารถก�าหนดเป็นนโยบายหรือแผนการประชาสัมพันธ์ที่มี

ประสิทธิภาพต่อไป



447JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

รำยกำรอ้ำงอิง

หนังสือและบทควำมในหนังสือ
กิติมา	 สุรสนธิ.	 (2542). ความรู้ทางการสื่อสาร.	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.

ก่อเกียรติ	 วิริยะกิจพัฒนา,	 และ	 วีนัส	 อัศวสิทธิถาวร.	 (2550).	พฤติกรรมผู้บริโภค  

(พิมพ์ครั้งที่	1).	กรุงเทพ	ฯ:	วังอักษร.

กาญจนา	 แก้วเทพ.	 (2541).	 การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค.	 กรุงเทพฯ:	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชวรตัน์	เชดิชยั.	(2527). ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสือ่สารมวลชน. กรงุเทพฯ:		มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์.

ประจวบ	อินอ๊อด.	 (2532). เขาประชาสัมพันธ์กันอย่างไร. กรุงเทพฯ:	ศูนย์การพิมพ์

พลชัย.

ปรมะ	สตะเวทิน.	(2546).	หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ:	รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.

พรทพิย์	วรกจิโภคาทร.	(2533).	ภาพพจน์นัน้ส�าคญัยิง่: การประชาสมัพนัธ์กบัภาพพจน์ 

พิมพครั้งที่	4.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์ประกายพรึก.

วิรัช	 ลภิรัตนกุล.	 (2549).	กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติและการบริหาร

ภาวะวิกฤต. กรุงเทพฯ:	สามลดา.

วิทยำนิพนธ์
กสุมุา	ปักป่ินเพชร.	(2551).	ปัจจยัทมีผีลต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาระดบัปริญญาตรใีน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหา

บัณฑิต,	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตตรัง.

คมกฤษณ์	วงัตระกลู.	(2556). การสือ่สารและการรบัรูข้องประชาชนในจงัหวดัเชยีงใหม่

ต่อภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ” ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ.	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่,	บัณฑิตวิทยาลัย,	สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา.



448 JC Journal

จติลาวณัย์	บนุนาค.	(2539).	ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเอกชนในสายตาของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต,	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	บัณฑิตวิทยาลัย,	สาขาการสื่อสารมวลชน.

ณัฐวุฒิ	 โสภณเสถียร.	 (2546).	การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกอง

บัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.  

วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต,	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 คณะ

นิเทศศาสตร์.

ตรึงตรา	 ทรัพย์ส่งแสง.	 (2541). ภาพลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ให้ทัศนะของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,	มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์,	บัณฑิตวิทยาลัย,	สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจ.	

นงนุช	 ใจชื่น.	 (2551). ภาพลักษณ์โรงพยาบาลกลางในการรับรู้ของผู้เข้ารับบริการ. 

(วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต).	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,	สาขาสื่อสารมวลชน.

ปาริชาติ	อินทร์ประทับ.	(2546).	การน�าเสนอข่าวการตลาดของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวนั.	วทิยานพินธ์วารสารศาสตรมหาบณัฑติ,	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

ไปรยา	ตันติวงศ์.	(2541).	กลยุทธ์การแข่งขันของนสพ.บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่น

ผ่านการจัดท�านิตยสารแทรก Real Time และ Weekend กับการใช้

ประโยชน์ และความพงึพอใจของผูร้บัสาร.	วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบัณฑิต,		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์.

เอกสำรอื่นๆ
กัญญาวีร์	 ปริฉัตร์ตระกูล.	 (2551).	 การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับ 

การเรียนรู ้ และพฤติกรรมของผู ้ลงทุนกองทุนตราสารหนี้ ของบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร.  

สารนิพนธ์.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์,	สาขาวิชาการตลาด.	

โชติกา	ไชยสิริยะสวัสดิ์.	(2555).	ภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร. รายงานโครงการเฉพาะบคุคล,	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	

คณะวารสารศาสตรมหาบัณฑิต,	สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน.



449JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

นิติยา	ศรีพูล.	(2555).	ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลาตามทัศนะของ

ประชาชน.	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,	คณะนิเทศศาสตร์.

นพพนิต	 ภาระกุล.	 (2549).	ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยธนาคาร จ�ากัด (มหาชน)  

ในความคดิเหน็ของผูใ้ช้บรกิาร. รายงานโครงการเฉพาะบคุคล,	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์,	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

พิศิษฐ์	หิรัญกิจ.	 (2555). ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคาแหงในทัศนะของนักศึกษา 

ประชาชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง,	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

รณชัย	คงกะพันธ์.	 (2555).	ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

วทิยาลยัเทคโนโลยภีเูกต็ในมมุมองของประชาชนจงัหวดัภเูกต็. รายงานการ

วิจัย,	วิทยาลัยราชพฤกษ์.

สุทธิวรรณ	แสงดอกไม้.	(2550).	ภาพลักษณ์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ใน

ความคดิเหน็ของผูใ้ช้บรกิารในเขตกรงุเทพมหานคร. รายงานโครงการเฉพาะ

บคุคลปรญิญามหาบณัฑติ,	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน,	สาขาวิชาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรมการปกครอง.	(ธนัวาคม	2553).	ข้อมลูสถติจิานวนประชากรของกรงุเทพมหานคร.	

สืบค้นเม่ือ	 20	 มิถุนายน	 2558,	 จาก	 http://203.113.86.149/cgibin/

people2_stat.exe?YEAR=53

ข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดล.	สืบค้นเมื่อ	20	มิถุนายน	2558,	จาก	http://www.mahi-

dol.ac.th/th/

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล.	 ข้อมูล

มาตรฐานคณุภาพการศกึษา.	สบืค้นเมือ่	12	กรกฎาคม	2558,	จาก	http://

www.sc.mahidol.	ac.th/scpn/	glossary.htm

สรุปผลอันดับมหาวิทยาลัยไทย	2014.	(30	ธันวาคม	2557).	สืบค้นเมื่อ	10	กรกฎาคม	

2558,	จาก	http://www.manager.co.th/Campus/View	News.aspx?	

NewsID=	9570000150109



ควำมคำดหวังประโยชน์ กำรเปดรับ และควำม
พึงพอใจตอสื่อภำยในองค์กรของพนักงำนธนำคำร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร

(Expectation, Media Exposure and 
Satisfaction towards Internal 
Communication of Bangkok 

Bank’s Employees in Bangkok Area)

* สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิรวัฑฒ มิคะเสน* และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร
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	 การวิจัยเรื่อง	“ความคาดหวังประโยชน์	การเปิดรับ	และความพึงพอใจต่อ

สือ่ภายในองค์กรของพนกังานธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	ในเขตกรงุเทพมหานคร”	

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 ความคาดหวัง	 การเปิดรับ	 ความพึงพอใจ	 และแนวโน้ม

พฤตกิรรมทีม่ต่ีอการสือ่สารภายในองค์กรของธนาคารกรงุเทพ	ตลอดจนความสมัพนัธ์

ระหว่างความคาดหวงั	การเปิดรบั	และความพงึพอใจจากการเปิดรบัส่ือภายในองค์กร

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	โดยการ

วิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	โดยให้

กลุม่ตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามเอง	(Self-Administered	Questionnaire)	กลุม่

ตวัอย่างทีศ่กึษาคอืพนกังานธนาคารกรงุเทพ	ในเขตกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	312	คน	

ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 การ

แจกแจงความถี่	(Frequencies)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	(Mean)	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 ส�าหรับสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ใน

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั	คอื	การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One-Way	

ANOVA)	 โดยใช้	 F-test	 และใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน	 (Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)	 โดยใช้

ค่าสถิติ	t	เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์

	 ผลการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง	จ�านวน	202	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	64.7	และเพศชาย	จ�านวน	110	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.3	โดยกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่	มีช่วงอายุ	20-30	ปี	จ�านวน	126	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.4	ระดับการศึกษา

ที่ระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 264	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 84.6	 โดยมีต�าแหน่งงานเป็น

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติหน้าที่	 จ�านวน	 209	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 67.0	 และมีอายุงาน

ไม่เกิน	5	ปี	จ�านวน	104	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.3	โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารของธนาคารจากสือ่ภายในองค์กรจากสือ่	Intranet	11-20	ครัง้/เดอืน	คดิเป็น

จ�านวน	138	คน	หรือ	ร้อยละ	44.20	ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์	“ข่าวสารของเรา”	มีการ

เปิดรับ	4-6	ครั้ง/เดือน	คิดเป็นจ�านวน	131	คน	หรือ	ร้อยละ	42.0

บทคัดยอ
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	 กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการเปิดรับส่ือ	 Intranet	 ในระดับมาก	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.61	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านสารสนเทศ	 มากที่สุด	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.69	 ในส่วนของความคาดหวังจากการเปิดรับส่ือหนังสือพิมพ	์

“ข่าวสารของเรา”	กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.45	

โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านรูปแบบ	 มากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.62	 

ด้านความพึงพอใจจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ	 Intranet	 กลุ่มตัวอย่างมี 

ความพึงพอใจในระดับมาก	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.56	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา	 มากท่ีสุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.69	 ความพึงพอใจจากการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารผ่านสือ่หนงัสอืพมิพ์	“ข่าวสารของเรา”	กลุม่ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในระดบั

ปานกลาง	ค่าเฉลีย่เท่ากบั	3.40	โดยกลุม่ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจด้านเนือ้หา	มากทีสุ่ด	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.44	ส�าหรับแนวโน้มการเปิดรับสื่อ	Intranet	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

มีแนวโน้มความตั้งใจท่ีจะเปิดรับสื่อ	 Intranet	 ในระดับมาก	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.63	

ส่วนสือ่หนงัสอืพมิพ์	“ข่าวสารของเรา”	กลุม่ตวัอย่างมแีนวโน้มความตัง้ใจทีจ่ะเปิดรบั

สื่อหนังสือพิมพ์	“ข่าวสารของเรา”	ในระดับมาก	เช่นกัน	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.63

	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	พบว่า	ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์

จากการสื่อสารภายในองค์กร	ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ในเขต

กรุงเทพมหานคร	 มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสารผ่านส่ือภายในองค์กรทั้ง	 2	 ส่ือ	

ได้แก่	 สื่อ	 Intranet	 และ	 สื่อหนังสือพิมพ์	 “ข่าวสารของเรา”	 โดยความคาดหวังใน 

ทกุด้าน	ได้แก่	ด้านเนือ้หา	ด้านรปูแบบ	ด้านสารสนเทศ	ด้านการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม	

และด้านความต้องการสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล	 ล้วนมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับ

สารผ่านสื่อภายในองค์กรทั้ง	2	สื่อ	ทั้งนี้ยังพบว่าการเปิดรับสารผ่านสื่อภายในองค์กร

ทั้ง	 2	 สื่อ	 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสื่อภายในองค์กรในทุกด้าน	 ได้แก	่ 

ด้านเนื้อหา	 ด้านรูปแบบ	 ด้านสารสนเทศ	 ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 และด้าน 

ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล	เช่นกัน

ค�ำส�ำคัญ: ความคาดหวังประโยชน์, การเปิดรับ, ความพึงพอใจ, สื่อภายในองค์กร, 

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ในปัจจุบันทุกองค์กรธุรกิจ	 สถาบันในสังคม	 จนไปถึงหน่วยงานต่างๆ	 จะ

สามารถประสบผลส�าเรจ็ได้ตามเป้าหมายและเป็นทีย่อมรบัจากสังคมได้นัน้	ต้องอาศยั

ความร่วมมอืของบคุลากรในหน่วยงานประกอบกบัมวีธิกีารหรอืการบรหิารจดัการทีม่ี

ประสิทธิภาพ	โดยการสื่อสารได้กลายมาเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส�าคัญของการ

บรหิารงาน	ซึง่ถอืว่าเป็นปัจจยัหนึง่ทีจ่ะใช้ในการบรหิารจดัการองค์กร	ถ้าหากไม่มกีาร

สือ่สารกไ็ม่สามารถทีจ่ะบรหิารองค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	การสือ่สารจงึเป็นกลยทุธ์

ที่มีความส�าคัญต่อองค์กรในการบริหารและช่วยในการประสานงานของหน่วยงาน

ต่างๆ	ขององค์กรด�าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ในแง่ของการบรหิารองค์กรการสือ่สารเป็นช่องทางทีท่�าให้มกีารแลกเปล่ียน

ข้อมูลกันในองค์กร	 จึงใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงานขององค์กรอีก 

ทางหน่ึง	 การสื่อสารจึงถูกน�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ขององค์กร	 เช่น	 การตัดสินใจ	 

การสร้างความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	การสร้างความส�าเรจ็ในการบรหิารงานและพฒันา

องค์กร	การควบคุมและประสานงาน

	 ส่วนประกอบหน่ึงท่ีมีความส�าคัญของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร	 คือ	 

ช่องทางที่ใช้ในการส่งสาร	(channel)	หมายถึง	การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้

รบัข่าวสารข้อมลูโดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้	5	หรือเพยีงส่วนใดส่วนหนึง่	คือ	การได้ยนิ	

การดู	การสัมผัส	การลิ้มรส	หรือการได้กลิ่น	ผู้รับ	(receiver)	ต้องเป็นผู้มีทักษะความ

ช�านาญในการสือ่สารโดยมคีวามสามารถใน	“การถอดรหสั”	(decode)	สารเป็นผูท้ีม่ี

ทัศนคติ	ระดับความ	และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม	เช่นเดียวหรือคล้ายคลึงกันกับ

ผู้ส่งสารจึงจะท�าให้การสื่อสารความหมายหรือการส่ือสารนั้นได้ผล	 (ภิญโญ	 สาธร,	

2533)	 ซึ่งช่องทางในการสื่อสารจะถูกออกแบบให้มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตาม	 

พันธกิจ	 ลักษณะ	 และรูปแบบการบริหารงานขององค์กร	 รวมถึง	 การส่ือสารต่างๆ	 

จะมีประสิทธิภาพแก่คนในองค์กรได้นั้นไม่ได้รวมถึงการมีช่องทางการส่ือสารที่ดีหรือ

มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว	 หากยังรวมถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของ

พนักงานในองค์การที่มีต่อช่องทางการสื่อสารนั้นๆ	ด้วย	
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	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นหนึ่งในหลายๆ	ธนาคารพาณิชย์ที่ได้

รับความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากที่สุด	 ด้วยเทคโนโลยีที่ล�้าหน้า	 

ความน่าเชือ่ถอื	และทีส่�าคญัคอืการบรกิารทีเ่ป็นเลิศ	และได้รบัความไว้วางใจจากกลุ่ม

ลูกค้าและนักธุรกิจ	 จึงท�าให้ได้รับรางวัลจากวารสารการเงินธนาคารยกย่องให้เป็น	

“ธนาคารแห่งปี	 2557”	 โดยวารสารการเงินธนาคาร	 (วารสารการเงินการธนาคาร	

ฉบับเดือนเมษายน	พ.ศ.	2557	ฉบับที่	384)	นับเป็นครั้งที่	7	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	จาก

ความโดดเด่นด้านประสิทธิภาพในการท�าก�าไรสุทธิสูงเป็นอันดับ	3	 ในระบบธนาคาร

พาณิชย์	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังมุ่งเน้นเรื่องความแข็งแกร่งและความม่ันคงในฐานะ 

การเงนิ	ทัง้นี	้ธนาคารได้ก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัโอกาสและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีอย่างต่อเน่ือง	 โดยผสมผสานระหว่างการบริหารงานด้วยความ

ระมดัระวงัรอบคอบเพือ่ให้มฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คง	แต่กพ็ร้อมทีจ่ะเตบิโตเมือ่โอกาส

เอื้ออ�านวย	โดยในปี	2556	ที่ผ่านมา	ธนาคารมีการเติบโตจากลูกค้าทุกกลุ่ม	ทั้งลูกค้า

ธุรกิจรายใหญ่	ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก	ลูกค้าบุคคล	และลูกค้าต่างประเทศ	

เนือ่งจากธนาคารมกีารตดิตามดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชดิ	ท�าให้ธนาคารสามารถคาดการณ์

ความต้องการด้านต่างๆ	ของลกูค้าได้อย่างถกูต้อง	และสามารถสนบัสนนุลูกค้าในด้าน

ต่างๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะเติบโตเคียงข้างไปกับลูกค้า	 สมกับ

ปณิธานที่ได้ยึดถือมาโดยตลอด	คือ	“เพื่อนคู่คิด	มิตรคู่บ้าน”

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาความคาดหวัง	 การเปิดรับ	 ความพึงพอใจ	 และแนวโน้ม

พฤติกรรมที่มีต่อการสื่อสารภายในองค์กรของธนาคารกรุงเทพ

	 2.	 เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัจากสือ่ภายในองค์กรและ

การเปิดรับสื่อภายในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือภายในองค์กรและความ

พึงพอใจต่อสื่อภายในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
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วิธีกำรวิจัย

	 การศึกษาเรื่อง	 “ความคาดหวังประโยชน์	 การเปิดรับ	 และความพึงพอใจ 

ต่อสื่อภายในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในเขตกรุงเทพ-

มหานคร”	 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 โดยการวิจัย 

เชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 312	 คน	 เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง	 (Self-Ad-

ministered	Questionnaire)	 ซ่ึงมุ่งศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพ	 ในเขต

กรุงเทพมหานคร	โดยมีการเก็บข้อมูลในเดือนกันยายน-ตุลาคม	พ.ศ.	2557	สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	เพื่อใช้ใน

การอธิบาย	ลักษณะทางประชากรศาสตร์	ความคาดหวังประโยชน์	การเปิดรับ	ความ

พึงพอใจต่อส่ือภายในองค์กร	 และสถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 เพื่อใช้

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในสมมติฐานต่างๆ

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

	 จากกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งได้เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 64.7	 และเพศชาย	

ร้อยละ	 35.3	 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	 20-30	 ปี	 ร้อยละ	 40.4	 

โดยส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ร้อยละ	 84.6	 ต�าแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่ 

ระดับปฏิบัติการ	ร้อยละ	67.0	และมีอายุงานไม่เกิน	5	ปี	ร้อยละ	33.3

	 ด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อภายในองค์กร	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมี

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ	Intranet	11-20	ครั้ง/เดือน	ร้อยละ	44.2	ส่วนสื่อ

หนังสือพิมพ์	“ข่าวสารของเรา”	มีการเปิดรับ	4-6	ครั้งเดือน	ร้อยละ	42.0	

	 ด้านความคาดหวังโดยรวมจากการเปิดรับข่าวสารจากส่ือภายในองค์กร	

Intranet	อยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยที่	3.69	โดยมีความคาดหวังด้านสารสนเทศ

มากที่สุด	ร้อยละ	3.69	ด้านเนื้อหา	ร้อยละ	3.67	ด้านรูปแบบ	ร้อยละ	3.62	ด้านความ

ต้องการสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล	 ร้อยละ	 3.61	 และด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 

ร้อยละ	3.45	ส่วนสือ่หนงัสอืพมิพ์	“ข่าวสารของเรา”	มคีวามคาดหวงัโดยรวมในระดบั

มากเช่นกัน	โดยมีค่าเฉลี่ยที่	3.45	มีความคาดหวังด้านรูปแบบมากที่สุด	ร้อยละ	3.62	
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ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 ร้อยละ	 3.45	 ด้านเนื้อหา	 3.40	 ด้านความต้องการสร้าง

เอกลักษณ์ส่วนบุคคล	ร้อยละ	3.40	ด้านสารสนเทศ	3.39

	 ด้านความพึงพอใจโดยรวมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือ	 Intranet	 อยู่

ในระดบัมาก	โดยมค่ีาเฉลีย่	3.56	มคีวามพงึพอใจในทกุด้านอยูใ่นระดบัมากโดยมคีวาม

พึงพอใจด้านเนื้อหามากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 3.65	 ส่วนส่ือหนังสือพิมพ์	 “ข่าวสาร 

ของเรา”	 มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ยที่	 3.40	 ใน 

ความพึงพอใจรายด้านมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาและด้านสารสนเทศมากที่สุด	 

ร้อยละ	3.44	ด้านรูปแบบ	3.40	มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง	2	ด้านคือ	ด้าน

ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคลและด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

	 ในส่วนการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัประโยชน์จากการเปิด

รับสื่อภายในองค์กรกับการเปิดรับสาร	ความถี่	(ครั้ง/เดือน)	จากสื่อ	Intranet	และสื่อ	

หนงัสอืพมิพ์	“ข่าวสารของเรา”	พบว่า	ความคาดหวงัประโยชน์จากการเปิดรบัข่าวสาร

จากสื่อภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสารผ่านส่ือ	 Intranet	 และส่ือ	

หนังสือพิมพ์	 “ข่าวสารของเรา”	 โดยความคาดหวังทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก	 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังจากสื่อ

ของ	กาญจนา	แก้วเทพ	(2553:	293)	กล่าวคือ	แรงจูงใจในการเลือกใช้สื่อนั้นเกิดมา

จากการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่า	 สื่อแต่ละประเภทจะให้รางวัลหรือผลทาง

บวกแก่ผู ้รับสารในลักษณะใดบ้าง	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยตั้งใจ	 โดยเป็น

พฤติกรรมที่ผู้รับสารแสวงหาเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ผู้รับสารต้องการเพื่อให้

ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้	 ซึ่งผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของของญาดา	

มะลิทอง	(2551)	ได้ศึกษาเรื่อง	“พฤติกรรมการใช้	ความคาดหวัง	และความพึงพอใจ

ที่มีต่อการท�าหน้าท่ีของอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	 โดยผล

การศึกษาพบว่า	 ความคาดหวังในการท�าหน้าที่ของอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตท้ังในแง่ของความบ่อยครั้งและระยะเวลาในการใช้

อินเทอร์เน็ต	โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวกหรือในทิศทางเดียวกัน

	 ด้านการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสารผ่านสื่อภายในองค์กร	

ความถี่	(ครั้ง/เดือน)	กับความพึงพอใจต่อสื่อภายในองค์กรจากสื่อ	Intranet	และสื่อ	

หนังสือพิมพ์	 “ข่าวสารของเรา”	 พบว่า	 การเปิดรับสารผ่านสื่อภายในองค์กรมีความ

สัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสื่อ	 Intranet	 และส่ือ	 หนังสือพิมพ์	 “ข่าวสารของเรา”	
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โดยความพึงพอใจในทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับ

การใช้และความพึงพอใจของ	 แม็คคอมส์และเบคเกอร์	 (Mccombs	 and	 Becker,	

1979)	ทีอ่ธบิายว่า	ความพงึพอใจความพงึพอใจ	เป็นความรูส้กึภายในจติใจของบคุคล

ทีส่ามารถสงัเกตได้จากความต้องการหรือเหตผุลในการใช้ส่ือของบคุคลนัน้	โดยการใช้

สื่อตามความพอใจและความต้องการของบุคคลนั้น	 ก็เพื่อตอบสนองความต้องการ	 

6	ประการ	คือ	เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์	(Surveillance)	เพื่อความต้องการค�าแนะน�า	

หรอืช่วยในการตดัสนิใจ	(Guidance	or	Becision)	เพือ่ต้องการเอาไปใช้ในการพดูคยุ	

หรือ	สนทนา	 (Anticipated	Communicationor	Discussion)	 เพื่อความต้องการ 

ตื่นเต้น	หรือ	การมีส่วนร่วม	(Excitement	or	Participating)	เพื่อเสริมความคิดเห็น	

(Reinforcement)	 และต้องการผ่อนคลาย	 และความบันเทิง	 (Relaxing	 &	 Enter-

tainment)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของของวาสนา	พฤทธิพงศ์สิทธิ์	 (2544)	 ได้ศึกษา

เรือ่ง	“การเปิดรบัข่าวสาร	ภาพลกัษณ์	ความคาดหวงัและความพงึพอใจของประชาชน

ชาวกรุงเทพมหานคร	 ท่ีมีต่อการติดต่อสื่อสารและการให้บริการของส�านักงานเขต

กรุงเทพมหานคร”	โดยผลการศึกษาพบว่า	การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ในทาง

บวกกับความพึงพอใจที่มีต่อการติดต่อสื่อสาร	 และการให้บริการของส�านักงานเขต

กรุงเทพมหานคร

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากผลการศึกษาพบว่าจ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการและในบางสาขาไม่มเีครือ่งคอมพวิเตอร์ส�าหรบั

ส่วนกลาง	 ท�าให้ไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล	 รวมถึง	 การจัดพิมพ์หนังสือพิมพ	์

“ข่าวสารของเรา”	มจี�านวนไม่เพยีงพอต่อความต้องการของพนกังาน	รวมถงึ	มคีวามถี่

ในการจัดพิมพ์น้อยเกนิไป	จงึควรให้หน่วยงานทีม่คีวามรบัผิดชอบในการประชาสัมพนัธ์

หรอืการสือ่สาร	เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัหางบประมาณในการเพิม่เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ภายในองค์กร	 รวมถึง	อาจมีการเพิ่มความถี่ในการ

จัดพิมพ์เนื้อหา	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 สื่อ	 Intranet	 ได้รวบรวม

ข้อมลูข่าวสารของฝ่ายต่างๆ	ของธนาคารไว้มาก	แต่บางอนัไม่มกีารอพัเดทข้อมลูใหม่ๆ	

ควรให้แต่ละหน่วยงานมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ	หรือแจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมลูต่างๆ	
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หากข้อมลูดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงหรอืถกูยกเลกิ	นอกจากนี	้ยงัควรมเีมนูหรอืฟังก์ชัน่

ส�าหรับการถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ	 เพ่ือให้เกิดการสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	 

ไม่เกิดความผิดพลาด	 และเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน	 เพื่อน�าไปสู่การให้บริการ

ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง	 ด้านความพึงพอใจต่อสื่อ	 หนังสือพิมพ์	 “ข่าวสารของเรา”	 

ยังมีหลายประเด็นท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 ความพึงพอใจ 

ด้านรูปแบบ	 ซ่ึงทางธนาคารควรน�าผลการวิจัยไปปรับปรุงรูปแบบในการน�าเสนอ

ข่าวสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น	มีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน	 รวมถึงการใช้ภาษา

ทีง่่ายต่อความเข้าใจของพนกังานในทกุระดบั	ความพงึพอใจด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม	

ซึ่งทางธนาคารควรน�าผลการวิจัยไปปรับปรุงเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมต่างๆ	ของธนาคารทีน่่าสนใจ	นอกจากนี	้ควรมกีารปรบัปรุงและให้ความส�าคญั

ในการให้ข้อมลูใหม่	จดัท�าหน้าเพจ	หรอืคอลมัน์เกีย่วกบัสินค้าและบรกิารใหม่ๆ	ทีเ่ป็น

ที่สนใจของลูกค้า	และสังคมในยุคปัจจุบัน	เพื่อให้พนักงานสามารถน�าข้อมูลต่างๆ	ไป

ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อตนเอง	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในด้านการขยายฐานลกูค้า

กลุ่มใหม่จากการได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคาร	

กิตติกรรมประกำศ

	 การค้นคว้าอสิระฉบบันีจ้ะส�าเรจ็ลลุ่วงมไิด้หากไม่ได้รบัความกรณุาและความ

เมตตาจากรองศาสตราจารย์	 แอนนา	 จุมพลเสถียร	 กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ	ที่คอยแนะน�า	ให้ค�าปรึกษา	ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องจนท�าให้การ

ค้นคว้าอสิระฉบบันีเ้สรจ็สมบรูณ์และขอขอบพระคณุอาจารย์สเุมธ	สมภกัด	ีกรรมการ 

การค้นคว้าอิสระที่คอยให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และแก้ไขเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้พร้อมทั้งค�าแนะน�าที่นอกเหนือจากงานวิจัย	และอาจารย์	ดร.โมไนยพล	รณเวช	

ทีใ่ห้เกยีรตเิป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ	พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า	ค�าชีแ้นะ	

ที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่ข้าพเจ้า	 นอกจากน้ีผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์

ทกุท่านในโครงการทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งทีผู่ศึ้กษามคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเป็นอย่าง

ดี	รวมถึงเจ้าหน้าที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่คอยอ�านวยความสะดวก

และให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง
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	 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน	 ที่ให้ความอนุเคราะห์

ในการตอบแบบสอบถามด้วยเต็มใจ	จนท�าให้การค้นคว้าอิสระนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	

ขอบคุณเพื่อนๆ	MCM	13	ส�าหรับมิตรภาพดีๆ	ที่มีให้กัน	ขอขอบคุณปาล์ม	จิ๋ว	และ

ปลา	ที่ช่วยให้ค�าปรึกษา	และค�าแนะน�าจนท�าให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์

	 สดุท้ายขอบกราบขอบพระคณุบดิา	มารดา	ทีส่นบัสนนุและส่งเสรมิให้ได้รบั

การศึกษาที่ดีจนมีวันนี้	ทุกคนคอยให้ก�าลังใจอีกทั้งยังรอชื่นชมความส�าเร็จ
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ควำมพึงพอใจต่อกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของผู้บริโภค 
ผ่ำนส่ือสังคม “เฟซบุ๊ค แฟนเพจ เคเอฟซี”

(Relationship Building among 
Customer via KFC Facebook Fanpage)
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สุพัตรา วงษบัณฑิต* และ รศ. ดร.พรจิต สมบัติพานิช
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	 การศึกษาเรื่อง	 “ความพึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริโภค	

ผ่านสื่อสังคม	“เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	 เคเอฟซี””	มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา	3	ข้อ	คือ		

1)	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึง	 เฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	 ของสมาชิกเฟซบุ๊ค	

แฟนเพจ	 เคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานคร	 	 2)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิก

เฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานครต่อการสร้างความสัมพันธ์ผ่านส่ือ

สังคม	 “เฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 ของเคเอฟซี”	 	 3)	 เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะ

ประชากรของสมาชิกเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานครกับความ

พึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม	“เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี”	โดยมี

รปูแบบการศกึษาในเชงิส�ารวจ	(Survey	Study)	ในลักษณะของการศกึษาแบบตดัช่วง

เวลา	 (A	 Cross-Sectional	 Study)	 ใช้แบบสอบถาม	 เป็นเครื่องมือในการเก็บและ

รวบรวมข้อมลูทีศึ่กษากลุม่เป้าหมายทัง้หมด	412	คน	ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมลู

คือเดือนมิถุนายน	2558	 โดยลักษณะประชากรที่ศึกษาคือ	สมาชิกเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	

เคเอฟซี	ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	มีอายุ	15-55	ปี	

	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	

โดยส่วนใหญ่มีอายุ	26-30	ปี	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน	 และมีรายได้ต่อเดือน	 20,001-40,000	 บาท	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี

มากที่สุด	 ช่วงเวลาในการเข้าถึงเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	 ส่วนใหญ่คือช่วงเวลา	

18.01	 น.-21.00	 น.	 และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์เมื่อเข้าถึงเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	

ส่วนใหญ่คือการดูโพสต์หรือความคิดเห็นต่างๆ		โดยความพึงพอใจต่อการสร้างความ

สัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม	“เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี”เป็นระดับ	ปานกลาง	เมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้าน	 พบว่า	 มีความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์ของแอดมิน	 มากที่สุด	 คือ

ระดับมาก	และด้านการสร้างเนื้อหา	น้อยที่สุด	

บทคัดย่อ
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	 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา	พบว่า	 สมาชิกเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 

เคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน	 จะมีความพึงพอใจต่อการสร้าง

ความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม	“เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี”	ไม่แตกต่างกัน	และสมาชิก 

เฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 

รายได้	 แตกต่างกัน	 จะมีความพึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม	 

“เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี”	แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: สื่อสังคม, เฟซบุ๊ค แฟนเพจ, ความพึงพอใจ, การสร้างความสัมพันธ์
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน	เนื่องจากเทคโนโลยี

อนิเทอร์เนต็ทีถู่กพฒันาข้ึนเพือ่การสือ่สาร	และมกิีจกรรมหลกัทีใ่ช้	คอื	การพดูคยุผ่าน

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์	จากผลการส�ารวจพฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็	ประเทศไทยใน

ปี	พ.ศ.	2557	พบว่าเครือข่ายสังคม	ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันคือ	เฟซบุ๊ค	

(ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน),	2558)	

	 เฟซบุค๊	มจีดุเด่นอยูท่ีส่ามารถเชือ่มต่อผูใ้ช้บรกิารหลายๆ		บคุคลเข้าด้วยกนั

ท�าให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมที่เราสามารถแสดงความคิดเห็น	 รูปภาพหรือการเช่ือม

โยง	(Link)	ต่างๆ		ให้แก่สมาชิกในเครือข่ายได้รับชม	(สุกรี	แมนชัยนิมิต,	2553	อ้าง

ถึงใน	รัชญา	จันทะรัง,	2554,	น.15)	นอกจากเฟซบุ๊คจะใช้ส�าหรับผู้บริโภคทั่วไปที่ใช้

เป็นการส่วนตวัแล้ว	องค์กรธรุกจิได้มกีารน�าเฟซบุค๊	มาเป็นช่องทางส�าคญัในการสือ่สาร

ข้อมูลต่างๆ	 และสร้างความสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจ	 (Fan	 Page)	 ของเฟซบุ๊ค 

ที่เรียกว่า	เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	(Facebook	Fan	Page	)

	 เฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล	 เช่น	 ข่าวสาร	

กิจกรรม	 ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ	 	 โดยสามารถใช้ประโยชน์จากแฟนเพจได้

ในหลายๆ		ด้าน	เช่น	เพ่ือตดิตามดาราหรอืตัง้เป็นแฟนคลับ	เผยแพร่ข้อมลูจากเวบ็ไซต์

และบรกิารต่างๆ		ในเชงิธรุกจิได้	และยงัสามารถเข้าถงึกลุม่บุคคลต่างๆ		ได้อย่างกว้าง

ขวาง	 เป็นต้น	 ท�าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเป็นอีกช่องทาง 

ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต	(รัชญา	จันทะรัง,	2554,	น.	16)

	 หนึง่ในองค์กรธรุกจิในประเทศไทยทีใ่ช้	เฟซบุค๊	แฟนเพจ	ในการสร้างความ

สมัพนัธ์กบัลกูค้ากบัผูบ้รโิภคผ่านสือ่สงัคม	ได้แก่	เฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซ	ี(Facebook	

FanPage	KFC)	ปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช้	เฟซบุ๊ค	กด	“ถูกใจ”	เพื่อเป็นสมาชิกประมาณ	

37	 ล้านคนท่ัวโลก	 และสมาชิกท่ีเป็นคนไทยประมาณ	 2.4	 ล้าน	 โดย	 เฟซบุ๊ค	 

แฟนเพจนี้	 มีการน�าเสนอข้อมูลทางการตลาดต่างๆ	 	 ของเคเอฟซี	 เช่น	 เมนูอาหาร	 

โปรโมชั่น	 การโฆษณาสินค้า	 ประชาสัมพันธ์	 กิจกรรมพิเศษและรูปภาพ	 รวมถึง 

ข้อความจากผู้ดูแล	(Admin)	ของเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี
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	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	 ท�าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาว่าผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม

สมาชิกเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ว่ามีพฤติกรรมการเข้าถึง	

เฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซี	อย่างไรและเฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซีได้สร้างความพงึพอใจ

ต่อผู้บริโภคกลุ่มนี้อย่างไร	 โดยท�าศึกษาจากตัวแปร	ลักษณะประชากร	และความพึง

พอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม	 “เฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี”เพื่อเป็น

กรณีศึกษาส�าหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคบนสื่อสังคมว่าควร

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

	 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึง	เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี	ของสมาชิก 

เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี	ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	 ในเขต

กรงุเทพมหานครต่อลกัษณะของเฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซแีละการสร้างความสมัพนัธ์

ของเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี	

	 3.	 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่แตกต่างกันของสมาชิกเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	

เคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานครกับความพึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อ

สังคม	“เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี”
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กรอบแนวคิด

ความพึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคม “เฟซบุ๊ค แฟนเพจ เคเอฟซี”

ด้ำนลักษณะของเฟซบุ๊ค แฟนเพจ เคเอฟซี
1.	 ด้านการออกแบบ
2.	 ด้านการปฏิสัมพันธ์ของแอดมิน

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ของเฟซบุ๊ค 
แฟนเพจ เคเอฟซี
1.	 ด้านการรับข้อมูล
2.	 ด้านการแบ่งปัน
3.	 ด้านการแสดงความคิดเห็น
4.	 ด้านการสร้างเนื้อหา
5.	 ด้านการเป็นผู้ดูแล

ลักษณะประชากร
1.	 เพศ
2.	 อายุ
3.	 การศึกษา
4.	 อาชีพ
5.	 รายได้

วิธีกำรศึกษำ

	 รูปแบบการศึกษาคือ	 ใช้การศึกษาเชิงปริมาณซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ	

(Survey	 Study)	 ในลักษณะของการศึกษาแบบตัดช่วงเวลา	 (A	 Cross-Sectional	

Study)	 ที่ใช้แบบสอบถาม	 เป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล	 โดยให้กลุ่ม

ตวัอย่างตดัสนิใจตอบโดยตนเอง	โดยลกัษณะของประชากรทีศ่กึษา	คอื	สมาชกิเฟซบุค๊	

แฟนเพจ	เคเอฟซ	ีทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร	อาย	ุ15-55	ปี	ซึง่เกบ็กลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมดจ�านวน	412	คน	ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนา	(Descrip-

tive	 Statistics)	 ได้แก่	 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย	 เพื่อใช้อธิบายลักษณะทางประชากร	

พฤติกรรมการในการเข้าถึงเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี	และความพึงพอใจต่อการสร้าง

ความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม	“เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี”และสถิติเชิงอนุมาน	(Infer-

ential	Statistics)	เป็นการทดสอบสมมติฐาน	ตั้งไว้ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05	ใช้ในการ



467JCปีที่ 7  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ	และตัวแปรตามในสมมตฐิาน	ลักษณะทาง

ประชากรทีแ่ตกต่างกนั	ของสมาชกิเฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซ	ีในเขตกรงุเทพมหานคร

กบัความพงึพอใจต่อการสร้างความสมัพนัธ์ผ่านสือ่สังคม	“เฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซ”ี	

ใช้สถิติ	 Independent	 t-test	 และ	One-Way	 Analysis	 Of	 Variance	 ANOVA	 

ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล

ลักษณะประชำกร
	 ผลการศึกษาด้านลักษณะประชากร	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 อายุ	 26-30	 ปี	 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ประกอบ 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	และรายได้ต่อเดือน	20,001-40,000	บาท	

	 ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้เพราะ	 เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	 เคเอฟซี	น�าเสนอแอดมิน

เป็นตัวการ์ตูนเพศหญิง	 ท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	 ในการ

สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก	ท�าให้สมาชิกเพศหญิงเข้าเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	

เคเอฟซีมากกว่าเพศชายเพราะการได้เข้าไป	 อ่านข้อความ	 แสดงความคิดเห็น	 และ

สนทนากับแอดมินซ่ึงเป็นเพศหญิง	 รวมถึงกับสมาชิกอื่นๆ	 	 ท�าให้เสมือนได้สนทนา

เพื่อน	คนคุ้นเคย	หรือคนกลุ่มเดียวกัน

	 สอดคล้องกับแนวคิดประชากรที่อธิบายว่า	 คนเรามีแนวโน้มที่จะดูและฟัง

การสื่อสารที่สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงทางความคิดของตนเอง	ซึ่งกรอบอ้างอิงความ

คิดเหล่านี้	 หมายรวมถึง	 บทบาททางเพศ	 คุณสมบัติที่มีความส�าคัญของบุคคล	 

โดยกรอบอ้างอิงทางความคิดเหล่าน้ี	 ท�าให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องความรู	้ 

ความคิด	 ความเชื่อ	 ทัศนคติ	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร	 (Berelson	 &	

Steiner,	1964,	อ้างถึงใน	มัลลิกา	ศรีหารักษา,	2556,	น.	9)	

พฤติกรรมกำรเข้ำถึงเฟซบุ๊ค แฟนเพจ เคเอฟซี
	 ผลการศกึษาด้านพฤตกิรรมการเข้าถึงเฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซ	ีพบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงเฟซบุ๊ค	แฟน
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เพจ	 เคเอฟซีมากที่สุด	ช่วงเวลาในเข้าถึงเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	 เคเอฟซี	ส่วนใหญ่คือช่วง

เวลา	 18.01	 น.	 -	 21.00	 น.	 และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์เมื่อเข้าถึงเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 

เคเอฟซี	ส่วนใหญ่คือการดูโพสต์หรือความคิดเห็นต่างๆ		

	 ผลการศกึษาเป็นเช่นนี	้เพราะโทรศพัท์มอืถอืสมาร์ทโฟน	เป็นอปุกรณ์สือ่สาร	

มีคุณสมบัติและขนาดที่ผู้บริโภคสามารถพกพาติดตัวได้ทุกที่และตลอดเวลา	และช่วง

เวลา	 18.01	 น.	 -	 21.00	 น.	 คือช่วงเวลาหลังเลิกงานของผู้บริโภคส่วนใหญ่	 ดังนั้น 

ผู้บริโภคสามารถใช้เวลาในไปในการพักผ่อน	 หรือเพื่อความบันเทิงได้อย่างเต็มที่	 

โดยกิจกรรมปฏิสัมพันธ์การดูโพสต์หรือความคิดเห็นต่างๆ	 	 เป็นการรับรู้ข้อมูลต่างๆ		

จากเฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซ	ีซึง่เป็นกจิรรกมทีผู้่บรโิภคสามารถท�าได้สะดวกมากกว่า

การมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะอื่น

	 สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ที่อธิบายไว้ว่า	สื่อใหม่มีลักษณะที่ง่าย

ต่อการเคลื่อนย้าย	พกพาได้สะดวก	 (Portability)	ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นที่ส�าคัญอีก

ประการหนึ่งของสื่อใหม่	 ในปัจจุบันผู้ใช้สื่อใหม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ	 

ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	หรือท่ีเรียกว่า	 สมาร์ทโฟน	 (Smart	 phone)	 

ซึง่ช่วยปลดปล่อยผูส้ือ่สารทัง้ผูร้บัสารและผูส่้งสารให้เป็นอสิระจากข้อจ�ากดัด้านเวลา

และพืน้ทีก่ารสื่อสาร	ท�าให้การสื่อสารสามารถท�าได้ทกุที	่ทุกเวลา	นั่นเอง	และสือ่ใหม่

ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง	(Continuous	learning)	เนื่องจาก	เวลาที่ผู้ใช้สื่อใหม่

แสวงหาข่าวสาร	ผู้ใช้จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า	“ความเข้าใจ”	(Cognitive)	เพราะผู้ใช้ต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา	 ประกอบกับการส่ือสารที่มีทั้งภาพและเสียง	

ที่ช่วยให้เกิดการเสวนา	 (Dialogue)	 มากกว่าการท่องจ�า	 อีกทั้งการออกแบบของสื่อ

ใหม่ท�าให้สามารถม	ีFeedback	ได้ทนัท	ีและสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างต่อเนือ่ง	(กาญจนา	

แก้วเทพ	และ	นิคม	ชัยขุนพล,	2555,	น.	19-40)

ควำมพึงพอใจในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมของ “เฟซบุ๊ค  

แฟนเพจ เคเอฟซี”
	 ผลการศึกษาด้าน	ความพงึพอใจในความสมัพนัธ์ผ่านส่ือสงัคมของ	“เฟซบุค๊	

แฟนเพจ	 เคเอฟซี”	 โดยรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับ	 ปานกลาง	 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน	 พบว่า	 มีความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์ของแอดมิน	 

มากที่สุด	คือระดับมาก	และด้านการสร้างเนื้อหา	น้อยที่สุด	
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	 ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้	 เพราะบริษัทเคเอฟซี	 ใช้ช่องทางเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	

เคเอฟซี	 ในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคคือสมาชิก	 โดยใช้แอดมิน

เป็นตวัแทนในการน�าเสนอข้อมลู	และการตอบค�าถาม	ข้อเสนอแนะ	และความคิดเหน็

ต่างๆ	 จากสมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 ท�าให้องค์กรเคเอฟซีได้รับทราบความคิดเห็นและ

ความต้องการของสมาชิกได้เพิ่มขึ้น

	 สอดคล้องกับ	 คุณลักษณะท่ีส�าคัญของส่ือสังคม	 คือ	 ส่ือสังคม	 สามารถ

เป็นการสือ่สาร	2	ทาง	(Two-way	communication)	ทีอ่งค์กรสามารถส่ือสารโต้ตอบ

กบัผูบ้รโิภค	ซ่ึงได้แก่ผูใ้ช้และสมาชกิเว็บไซต์ได้โดยตรง	ต่างจากรปูแบบการส่ือสารเดิม

ทีข้่อมลูจะถกูส่งจากองค์กรไปยงัผูบ้รโิภคเพยีงทางเดยีว	โดยการเผือ่แพร่ผ่านส่ือต่างๆ		

(Mayfield,	2008	อ้างถึงใน	ภารดี	องค์สิริมีมงคล,	น.	30)

 สมมติฐาน ลักษณะทางประชากรของสมาชิกเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี 

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน	 จะมีความพึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ ์

ผ่านสื่อสังคม	“เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี”	แตกต่างกัน

	 จากผลการศึกษา	พบว่า	 เพศหญิงและเพศชายมีการใช้	 เฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 

เคเอฟซี	 ไม่แตกต่างกัน	 รวมถึงความพึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม	

“เฟชบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี”	ก็ไม่แตกต่างกันด้วย

	 ส�าหรับ	 สมาชิกเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ	

ระดับการศึกษา	อาชีพ	และ	รายได้แตกต่างกัน	จะมีความพึงพอใจต่อการสร้างความ

สัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม	“เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	ของเคเอฟซี”	แตกต่างกัน	จากผลการศึกษา

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มคีวามพงึพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม	“เฟซบุ๊ค	

แฟนเพจ	 ของเคเอฟซี	 มากท่ีสุด	 มีลักษณะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น	 และกลุ่ม 

ผู้บริโภคกลุ่มนี้	มีการใช้เฟซบุ๊ค	เพราะเฟซบุ๊คเป็นพื้นที่ในการโพสข้อมูล	การแบ่งปัน	

การแสดงความคิดเห็นและการสนทนากับกลุ่มเพื่อน	

	 สอดคล้องกับแนวความคิดทางด้านประชากร	ที่อธิบายว่าคนอายุน้อยมักมี

ความคิดเสรีนิยม	ยึดถึงอุดมการณ์	ใจร้อน	และมองโลกในแง่ดี	มีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจ

หรือถูกชักจูงได้มากกว่าคนอายุมากกว่า	 (Burgoon,	 1974,	 อ้างถึงใน	 มัลลิกา	 

ศรีหารักษา,	2556,	น.	11)

	 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย:	 กรณีศึกษา	 Facebook”	 (ภาณุวัฒน์	 กองราช,	
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2554)	พบว่า	ความเพลิดเพลนิในการใช้บรกิารเฟซบุค๊	สามารถเกดิจากการใช้ทีม่คีวาม

หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบผ่านกระดานข้อความ	 แบ่งปันรูปภาพ	 เล่นเกม	

แสดงออกซึง่อารมณ์หรอืเหตกุารณ์ทีรู่สึ้ก	รวมไปถงึข่าวคราวความเคล่ือนไหวของกลุ่ม

เพื่อน	หรือคนที่คุ้นเคยกัน	

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ผลการศึกษาพบว่า	 สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ของ

เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	 เคเอฟซี	ด้านการสร้างเนื้อหาและการเป็นผู้ดูแล	น้อยที่สุด	ดังนั้น

ทีมงานผู้ดูแล	 เฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	 ควรน�าแนวทางการสร้างความสัมพันธ ์

รูปแบบพีระมิด	มาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ทมีงานพฒันาของเฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซ	ีควรสร้างพืน้ทีเ่ฉพาะส�าหรับ

รองรับความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	 โดยให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น

ชุมชนแห่งความคิดเห็นของสมาชิกเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี	และท�าให้เป็นที่รู้จักกับ

คนโดยทั่วไป

	 2.	 หัวหน้าผู้ดูแลแอดมิน	 เฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	 ควรมีการก�าหนด

ประเด็นหรือหัวข้อท่ีน่าสนใจท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	 และให้แอดมิน	 ท�าหน้าที่

น�าเสนอและประชาสมัพนัธ์ประเดน็นัน้ๆ		เพือ่กระตุ้นให้สมาชกิแสดงหรอืแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น	

	 3.	 ทมีงานพฒันาของเฟซบุค๊	แฟนเพจ	เคเอฟซ	ีควรสร้างพืน้ทีเ่ฉพาะส�าหรับ

การสร้างเนือ้หาต่างๆ		โดยสมาชิกเฟซบคุ	แฟนเพจ	เคเอฟซี	จากประเดน็ในแต่ละช่วง

เวลาทีจ่ะถกูน�าเสนอและประชาสมัพนัธ์โดยแอดมนิ	ซึง่ควรเป็นประเดน็ทางทีส่มาชกิ

ทุกคนรับรู้และมีส่วนร่วมได้

	 4.	 ทีมงานการตลาดของเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 เคเอฟซี	 ใช้	 Admin	 Panel	 

เป็นเครื่องมือส�าหรับใช้ในการแสวงหาผู ้น�าทางความคิดและผู ้มีอิทธิพลในการ 

ตัดสินใจซื้อ	ทั้งนี้สามารถประเมินได้จากเนื้อหาที่สมาชิกได้สร้างขึ้น	และมีการกดปุ่ม	

“ถกูใจ”	หรอืข้อความทีส่มาชกิท่านอืน่มาร่วมแสดงความคดิเหน็	หรอืจ�านวนครัง้ท่ีถกู

แบ่งปันออกไป	ที่มีจ�านวนมาก	 แสดงว่าสมาชิกท่านนั้นมีคุณสมบัติความเหมาะสมที่
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จะเป็นตัวแทนองค์กรที่องค์กรไม่ต้องจ่ายเงิน	ท�าหน้าที่เสมือนผู้ดูแลเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	

เคเอฟซี	ต่อไป

	 5.	 เนือ่งจากการศกึษาในครัง้นี	้กลุม่ตวัอย่างได้แก่สมาชกิเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	

เคเอฟซ	ีทีเ่ป็นประชากรในเขตกรงุเทพมหานครเท่านัน้	ดงันัน้การศึกษาครัง้ต่อไปควร

ทีจ่ะท�าการศกึษากลุม่ตวัอย่างทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีใ่ห้ครอบคลมุทัว่ประเทศไทย	เช่น	เชยีงใหม่	

ภูเก็ต	 ขอนแก่น	 ชลบุรี	 เป็นต้น	 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวเฟซบุ๊ค	 แฟนเพจ	 

เคเอฟซี	 ซึ่งสามารถท�าได้องค์กรได้รับทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคครอบคลุม 

ทั่วประเทศไทยมากขึ้น

	 6.	 เนือ่งจากการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ	ควรมกีารท�า

วิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย	 เพื่อเป็นการเจาะลึกถึงสาเหตุของพฤติกรรมในการเข้าถึง 

เฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี	และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ค	แฟนเพจ	เคเอฟซี	ได้ละเอียด

มากขึ้น	
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	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา	3	ข้อ	คือ	เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การใช้บริการสถานีบริการน�้ามัน	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในกลุ่มผู้บริโภค

ในกรงุเทพมหานคร	และเพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าพรเีมีย่ม	

ของ	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	ในกลุม่ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร	และเพือ่ศกึษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

สินค้าพรีเมี่ยม	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	

โดยมีรูปแบบการศึกษาในเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Study)	 เก็บข้อมูลในช่วงเวลาใด

ช่วงเวลาหนึ่ง	 (Cross	 Sectional	 Study)	 เพื่อศึกษา	 ความสัมพันธ์ของตัวแปร

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้	 ซ่ึงใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเคร่ืองมือในการ	

เกบ็รวบรวมข้อมูล	โดย	เกบ็ข้อมูลระหว่าง	เดอืน	มถินุายน-กรกฎาคม	พ.ศ.	2558	จาก

กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง	15–60	ปี	ที่ใช้บริการสถานีบริการน�้ามันของ	บริษัท	ปตท.	

จ�ากัด	(มหาชน)	ในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	400	คน	

	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงและชายจ�านวนใกล้เคียงกัน	

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 มีอายุ	 25-34	 ปี	 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	

มีรายได้ต่อเดือน	15,001-25,000	บาท	

	 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการใช้บรกิาร	ร้านคาเฟ่	อเมซอน	ในสถานี

บริการน�้ามัน	ของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	มากที่สุด	รองลงมาคือ	ร้าน	7-11	

และร้านจิฟฟี่	

	 ในส่วนของความถ่ีในการใช้บริการภายในสถานีบริการน�้ามัน	 ของ	 บริษัท	

ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	มีความถี่ในการใช้บริการภายใน

สถานีบริการน�้ามันของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ทุกครั้งที่เติมน�้ามัน	

	 ในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมของ	 บริษัท	

ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ด้านผลิตภัณฑ์	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าตุ๊กตาก็อดจิ	

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ	มากที่สุด	รองลงมาคือ	แก้วน�้ามีฝา	สมุดโน้ต	ร่มพับได้	

และเสื้อยืดก็อดจิ	ตามล�าดับ

บทคัดยอ
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	 ด้านราคา	ผลการศกึษาพบว่า	ราคาอยูใ่นระดบั	ปานกลาง	โดย	กลุม่ตวัอย่าง

มีความเห็นว่า	 ตุ๊กตาก็อดจิ	 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ	 มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 

เสื้อยืดก็อดจิ	ร่มพับได้	แก้วน�้ามีฝา	และสมุดโน้ต	

	 ด้านสถานท่ีจัดจ�าหน่าย	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 สถานที่จัดจ�าหน่าย 

อยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยกลุม่ตวัอย่างมคีวามเหน็ว่า	จ�าหน่ายที	่ปตท.	ส�านกังานใหญ่	

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ	มากที่สุด	รองลงมาคือ	ในสถานีบริการน�้ามัน	ปตท.	และ

ห้างสรรพสินค้า	ตามล�าดับ

	 ด้านการส่งเสรมิการตลาด	ผลการศกึษาพบว่า	การส่งเสรมิการตลาด	อยูใ่น	

ระดับเห็นด้วย	โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า	“หากคุณเติมน�้ามันครบ	800	บาท	รับ

ส่วนลดทันที	100	บาทจากราคาสินค้าพรีเมี่ยม”	มากที่สุด	รองลงมาคือ	“หากคุณซื้อ

เครื่องดื่มในร้านคาเฟ่	อะเมซอน	ครบ	500	บาท	รับส่วนลดทันที	100	บาท	จากราคา

สินค้าพรีเมี่ยม”	“หากคุณซื้อสินค้าในร้านจิฟฟี่	ครบ	500	บาท	รับส่วนลดทันที	100	

บาท	จากราคาสินค้าพรีเมี่ยม”	“หากคุณร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ	ในบูธ	นิทรรศการ

ของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	มีสิทธิ์ลุ้นรับสินค้าพรีเมี่ยมฟรี	ท่านละ	1	รายการ”	

และ“คุณจะได้รับส่วนลด	10%	ในเดือนแรกที่วางจ�าหน่าย”	ตามล�าดับ

	 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา	 พบว่ากลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ-

มหานครที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าพรีเมี่ยม

ของ	บรษัิท	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	ทีไ่ม่แตกต่างกนั	กลุม่ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร

ที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า	 พรีเมี่ยมของ	

บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่แตกต่างกันโดยผู้ที่มีอายุ	 25-34	 ปี	 จะมีปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าพรีเมี่ยมของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	มากกว่า

ผู ้ที่มีอายุ	 15-24	 ปี	 35-43	 ปี	 44-52	 ปี	 และ	 53-60	 ปี	 กลุ่มผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมี	 อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ	 

ซื้อสินค้าพรีเมี่ยม	ของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่แตกต่างกัน	โดย	กลุ่มผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครที่ประกอบอาชีพ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	จะมีปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าพรีเมี่ยมของ	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มากกว่าผู้ที่

ประกอบอาชีพ	นักเรียน	นักศึกษา	พนักงานบริษัทเอกชน	รับราชการ	ธุรกิจส่วนตัว/
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อาชีพอิสระ	 และกลุ่มอาชีพอื่นๆ	 กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี	 รายได ้

ทีแ่ตกต่างกัน	จะมปัีจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าพรเีมีย่มของ	บรษิทั	ปตท.	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ท่ีแตกต่างกัน	 โดยกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได	้

15,001-25,000	 บาทต่อเดือน	 มากกว่า	 ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน	 น้อยกว่าหรือเท่ากับ	

5,000	บาท	10,001-15,000	บาท	และ	25,001	ขึ้นไป	

ค�ำส�ำคัญ: สินค้าพรีเม่ียม, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ, ส่วนประสม 

ทางการตลาด
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทด้านพลังงานนั้นเพิ่มสูงขึ้น	ท�าให้

บริษัทที่ด�าเนินงานด้านพลังงานต่างๆ	 ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดขององค์กร	

บรษัิท	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	ด�าเนนิงานด้านพลงังานครบวงจรในประเทศไทยมาเป็น

ระยะเวลานานได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด�าเนินกิจการจากธุรกิจที่ใช้ทรัพยากร	

ของประเทศ	(Resource	Base)	ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	และจะหมดไปใน

อีกไม่ก่ีสิบปี	 ไปสู่	 การใช้ทรัพยากรด้านความรู้	 (Knowledge	 Base)	 สาเหตุเพราะ

ทรัพยากรทางด้านความรู้จะไม่มีวันหมดไปและต่อยอดไปได้ไม่สิ้นสุด	ในอนาคตจะมี

การจดสิทธิบัตรมากมายที่เป็นของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	และเป็นจุดเริ่มต้น

ในการสร้างตวัแทนของตราสนิค้าเพือ่สือ่สารกบักลุม่ผู้บรโิภคท�าให้เกิดความรูส้กึอบอุน่	

เป็นมิตร	และจงรักภักดีต่อองค์กร	และเป็นที่มาของ	การจ�าหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม	ของ	

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	ซึ่งปกติมีการผลิตเพื่อใช้เป็นของช�าร่วยภายในองค์กร	

ซึง่มกีระแสตอบรบัเป็นอย่างดจีากพนกังานและพนกังานบริษทัในกลุ่ม	ปตท.	ไปจนถงึ

บุคคลภายนอกดังเช่น	ลูกค้า	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	ขององค์กร	ดังนั้น	บริษัท	

ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	จงึมนีโยบายทีจ่ะผลติสนิค้าพรเีมีย่มดงักล่าว	ออกจ�าหน่าย	เพือ่

ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก	 และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น	 และเพื่อ

ให้การวางแผนการตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	บรษิทัจงึต้องท�าการส�ารวจความ

ต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภค	ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าการศึกษาเรือ่ง	ปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าพรีเมี่ยม	ของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	จะมีประโยชน์ในส่วน

ของการวางแผนการตลาดกบั	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	และน�าไปประยกุต์ใช้หรือ

เป็นข้อศึกษาได้ในวงการทางวิชาการต่อไปได้ในอนาคต	

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
		 1.	 ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ 

ตัดสินใจสินค้าพรีเม่ียม	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ-

มหานครเป็นอย่างไร
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		 2.		พฤตกิรรมการใช้บรกิารสถานบีรกิารน�า้มนั	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร

		 3.		ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสินค้าพรีเมี่ยม	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร

สมมติฐำนกำรศึกษำ

	 1.	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัจะมปัีจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าพรีเมี่ยมของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	แตกต่างกัน

	 	 1.1	 เพศท่ีแตกต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

พรีเมี่ยมของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	แตกต่างกัน

	 	 1.2	 อายุที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

พรีเมี่ยมของ		บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	แตกต่างกัน

	 	 1.3	 รายได้ทีแ่ตกต่างกันจะมปัีจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจซ้ือสนิค้า

พรีเมี่ยมของ		บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	แตกต่างกัน

	 	 1.4		อาชพีทีแ่ตกต่างกันจะมปัีจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการตัดสินใจซือ้สนิค้า

พรีเมี่ยมของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิด

พฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน�้ามัน 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

-	 ความถี่ในการใช้บริการ

-	 ประเภทของสินค้าและบริการที่เลือกใช้

	 ภายในสถานีบริการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

	 -	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

	 -	ปัจจัยด้านราคา

	 -	ปัจจัยด้านสถานที่

	 -	ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย

ลักษณะประชากร
1.	 เพศ
2.	 อายุ
3.	 การศึกษา
4.	 อาชีพ
5.	 รายได้

วิธีกำรศึกษำ

	 ผู้ศึกษาได้ใช้รูปแบบเชิงส�ารวจ	(Survey	Study)	ในลักษณะของการศึกษา

แบบเก็บข้อมูลในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง	 (Cross	 Sectional	 Study)	 ที่ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเอง

ตามข้อที่ก�าหนด	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ท�าการศึกษา	 คือ	 กลุ่มผู้บริโภค 

ทีใ่ช้บริการสถานบีรกิารน�า้มนัของ	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	ในเขตกรงุเทพมหานคร	

ที่มีอายุระหว่าง	15-60	ปี	ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน	400	คน	การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 และสถิติเชิงอนุมาน	

(Inferential	Statistics)	เป็นการทดสอบสมมติฐาน	โดยตั้งระดับนัยส�าคัญไว้ที่	0.05	
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ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล

	 จากการศกึษากลุม่ตวัอย่าง	400	คน	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างเพศหญงิ	มจี�านวน
มากกว่าเพศชาย	คือ	เพศหญิง	มีจ�านวน	205	คนหรือร้อยละ	51.2	เพศชายจ�านวน	
195	คนหรือร้อยละ	48.8	เป็นผู้ที่มีอายุ	ระหว่าง	25-34	ปีมากที่สุดจ�านวน	194	คน	
คิดเป็นร้อยละ	 48.5	 มีอายุ	 44-52	 ปีน้อยท่ีสุดจ�านวน	 13	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 3.3	
ประกอบ	อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน	มากที่สุด	คิดเป็นจ�านวน	176	คนหรือคิด
เป็นร้อย	ละ	44.0	ประกอบอาชีพอื่นๆ	น้อยที่สุด	มีจ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.5	
มีรายได้ต่อเดือน	 15,001-25,000	 บาท	 มากที่สุด	 มีจ�านวน	 136	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 34.0	 มีรายได้ต่อเดือน	 5,000-10,000	 บาท	 น้อยที่สุด	 มีจ�านวน	 13	 คน	 
คิดเป็นร้อยละ	3.3	
	 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน�้ามัน	ของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	
(มหาชน)	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการ	 
ร้านคาเฟ่	อเมซอน	 ในสถานีบริการน�้ามันของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	อยู่ใน
ระดับ	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	26.8	รองลงมาคือ	ร้าน	7-11	คิดเป็นร้อยละ	21.2	
และร้าน	จิฟฟี่	คิดเป็นร้อยละ	15.4	พีทีที	ฟิต	สเตชั่น	น้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	0.9	
	 ข้อมูลด้านความถี่ในการใช้บริการร้านค้าในสถานีบริการน�้ามัน	ของ	บริษัท	
ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการภายใน
สถานีบริการน�้ามัน	ของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ทุกครั้งที่เติมน�้ามัน	มากที่สุด	
คิดเป็นร้อยละ	 49.5	 รองลงมาคือ	 บางครั้งท่ีเติมน�้ามัน	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 44.7	 และ	 
นานครั้งที่เติมน�้ามัน	น้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	5.8	
	 ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเม่ียม	 ของ	 บริษัท	
ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่	เห็นด้วย	กับรูปแบบผลิตภัณฑ์	ตุ๊กตาก๊อดจิ	คิดเป็นร้อยละ	4.03	รองลงมา
คือ	แก้วน�้ามีฝา	คิดเป็นร้อยละ	3.76	สมุดโน้ต	คิดเป็นร้อยละ	3.38	และ	ร่มพับได้	 
คิดเป็นร้อยละ	2.96	เสื้อยืดก๊อดจิ	น้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	2.73
	 ปัจจัยด้านราคา	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 เห็นด้วย	 
กับราคาของตุ๊กตาก๊อดจิ	 คิดเป็นร้อยละ	 3.59	 รองลงมาคือ	 เสื้อยืดก๊อดจิ	 คิดเป็น 
ร้อยละ	3.40	ร่มพับได้	คิดเป็นร้อยละ	3.30	และ	แก้วน�้ามีฝา	คิดเป็นร้อยละ	2.88	
สมุดโน้ต	น้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	2.75	
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	 ปัจจัยด้านสถานท่ีจัดจ�าหน่าย	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัย

ด้านสถานที่จัดจ�าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อใน	ระดับ	ปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	3.11	หมายถึง	กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยด้านสถานที่จัดจ�าหนา่ยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ	จ�าหน่ายที่ปตท.	ส�านักงานใหญ่มากที่สุด	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.33	รองลงมา

คือ	 ในสถานีบริการน�้ามันปตท.	ค่าเฉลี่ย	 3.30	และห้างสรรพสินค้า	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

2.72

	 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด	จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัย

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อใน	 ระดับเห็นด้วย	 มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	 3.52	 หมายถึง	 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจ	คือ	“หากคุณเติมน�้ามันครบ	800	บาท	รับส่วนลดทันที	100	

บาทจากราคาสินค้าพรีเมี่ยม”	มากที่สุด	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.22	รองลงมาคือ	“หากคุณ

ซื้อเครื่องดื่มในร้านคาเฟ่	อเมซอน	ครบ	500	บาท	รับส่วนลดทันที	100	บาท	จาก

ราคาสินค้าพรีเม่ียม”	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.69	 และ	 “หากคุณซ้ือเคร่ืองดื่มในร้านจิฟฟี	่

ครบ	500	บาท	รับส่วนลดทันที	100	บาท	จากราคาสินค้าพรีเมี่ยม”	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

3.50	“หากคุณร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ	ในบูธ	นิทรรศการของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	

(มหาชน)	 มีสิทธิ์ลุ้นรับสินค้าพรีเมี่ยมฟรี	 ท่านละ	 1	 รายการ”	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.21	

และ	“คุณจะได้รับส่วนลด	10%	ในเดือนแรกที่วางจ�าหน่าย”	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.10

 

สมมติฐำนกำรศึกษำ
 สมมตฐิาน ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะมปัีจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการ	

ตัดสินใจซื้อสินค้าพรีเมี่ยมของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่แตกต่างกัน

	 กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี	 เพศที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า	พรีเมี่ยมของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ไม่แตก

ต่างกัน	 กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี	 อายุที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าพรเีมีย่มของ	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	ทีแ่ตกต่าง

กนัโดยผูท้ีม่อีาย	ุ25-34	ปี	จะมปัีจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าพรเีมีย่มของ	

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	มากกว่าผู้ที่มีอายุ	15-24	ปี	35-43	ปี	44-52	ปี	และ	

53-60	 ปี	 กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี	 อาชีพที่แตกต่างกันจะมีปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ	ซื้อสินค้าพรีเมี่ยม	ของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่
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แตกต่างกัน	 โดย	 กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ประกอบอาชีพ	 พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ	จะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าพรีเมี่ยมของ	บริษัท	ปตท.	

จ�ากัด	(มหาชน)	มากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพ	นักเรียน	นักศึกษา	พนักงานบริษัทเอกชน	

รับราชการ	 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	 และกลุ่มอาชีพอื่นๆ	 กลุ่มผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครที่มี	 รายได้ที่แตกต่างกัน	 จะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

สินค้าพรีเมี่ยมของ	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่แตกต่างกัน	 โดยกลุ่มผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้	 15,001-25,000	 บาทต่อเดือน	 มากกว่า	 ผู้ที่มี 

รายได้ต่อเดือน	 น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 5,000	 บาท	 10,001-15,000	 บาท	 และ	 

25,001	 ขึ้นไป	 สอดคล้องกับแนวคิด	 เรื่องปัจจัยระดับบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อของผู้บริโภค	 (สิทธิ์	 ธีรสรณ์,	 2551)	 และแนวคิดเรื่องประชากรศาสตร์	 (Perloff,	

2003:	213)	

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาในครั้งน้ีสรุปว่า	 สมมติฐานได้รับการยอมรับ	 โดยพบว่าเพศ 
ทีแ่ตกต่างกันจะมปัีจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าพรเีมีย่ม	ของ	บรษิทั	ปตท.	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ไม่แตกต่างกัน	 ในขณะเดียวกันปัจจัยด้าน	 อายุ	 อาชีพ	 และรายได	้ 
ทีแ่ตกต่างกันจะมปัีจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าพรเีมีย่ม	ของ	บรษิทั	ปตท.	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ท่ีแตกต่างกัน	 (รศ.สุวิมล	 แม้นจริง,	 ผศ.เกรยูร	 ใยบัวกลิ่น,	 2550)	 
ดังนั้น	 รูปแบบวิธีการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจึงต้องปรับให้
สอดคล้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์	 ด้าน	 อายุ	 อาชีพ	 และรายได้	 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย	นอกจากนีใ้นส่วนของผลติภัณฑ์	สนิค้าพรเีมีย่มทีก่ลุ่มผู้บริโภค	เหน็ด้วยมาก
ที่สุดคือ	ตุ๊กตาก๊อดจิ	รองลงมาคือ	แก้วน�้ามีฝา	สมุดโน้ต	ร่มพับได้	และเสื้อยืดก๊อดจิ	
ตามล�าดับ	 ด้านราคา	 กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ	 ราคาของตุ๊กตาก๊อดจิมาก
ที่สุด	รองลงมาคือ	 เสื้อยืดก๊อดจิ	ร่มพับได้	แก้วน�้ามีฝา	และสมุดโน้ต	ตามล�าดับ	 ใน
ด้านของสถานที่จัดจ�าหน่าย	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	เห็นด้วยกับการจ�าหน่ายที่	
บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	มากที่สุด	และด้านการส่งเสริมการตลาด	
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 เห็นด้วยกับ	การส่งเสริมการตลาด	แบบ	“หากคุณเติมน�้ามัน
ครบ	800	บาท	รับส่วนลดทันที	100	บาทจากราคาสินค้าพรีเมี่ยม	“จะเห็นได้ว่า	หาก
ท�าการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร	(รศ.ดร.เสรี	วงษ์มณฑา,	2549)	สอดคล้องกับ
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคจะท�าให้สามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อได้	

	 จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต	ดังนี้	

	 1.	 การท�าการศึกษาในครั้งน้ี	 ท�าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ยังไม่ครอบคลุมท่ัวประเทศ	 เนื่องจากบริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	

(มหาชน)	มีสถานีบริการน�้ามันกระจายอยู่ทั่วประเทศ	จึงควรจะท�าการศึกษาเพิ่มเติม

เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ

	 2.	 การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสถานีบริการน�้ามันขนาดกลางและขนาด

ใหญ่	ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบสถานีบริการน�้ามัน	ทั้ง

ขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 และขนาดใหญ่	 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลที่

คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในอนาคตด้วย

	 3.	 การศึกษาครั้งนี้ท�าการศึกษาสินค้าพรีเมี่ยมเพียง	5	ชนิด	ในการศึกษา

ครัง้ต่อไปควรเพิม่ความหลากหลายของสนิค้าเพือ่ให้ทราบถงึความต้องการสนิค้าของ

กลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น	

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 1.		จากสินค้าพรีเมี่ยมจ�านวน	 5	 ชนิดที่ได้ท�าแบบส�ารวจไปแล้วน้ัน	 ทาง

บรษัิท	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	ควรเพิม่ความหลากหลายของชนดิสินค้าพรเีมีย่มให้มาก

ขึ้น	 เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	มากขึ้น	 และช่วย

กระตุน้ให้เกดิการซือ้ได้เรว็ยิง่ข้ึน	และสถานทีก่ารจดัจ�าหน่ายนัน้เบือ้งต้นในระยะแรก

ที่มีการวางจ�าหน่ายสินค้า	อาจจะเริ่มจ�าหน่ายที่	บริษัท	ปตท.ส�านักงานใหญ่	ก่อนเป็น

สถานทีแ่รกเพือ่เป็นต้นแบบในการพฒันาร้านค้าเพือ่จ�าหน่ายสนิค้าพรเีมีย่ม	ในสถานี

บริการน�้ามันของ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ต่อไป

	 2.		จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้ระดับปาน

กลาง	และมีอายุอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มท�างาน	และผลการศึกษายังพบอีกว่ากลุ่มผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ทีเ่ข้ามาใช้บรกิารภายในสถานบีรกิารน�า้มนั	ใช้บรกิารร้านคาเฟ่	อเมซอนมาก

ที่สุด	 จึงควรมีการวางแผนการส่งเสริมการตลาดที่ร่วมกับลูกค้า	 เช่น	 จัดกิจกรรมให้

ส่วนลดสินค้าเมื่อผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการร้านค้าต่างๆ	ภายในสถานีบริการน�้ามันโดย
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เฉพาะอย่างยิ่ง	 ในร้านคาเฟ่	 อเมซอน	 และท�าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

ช่องทางต่างๆ	 เพื่อให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายช่องทางการจัด

จ�าหน่าย	

	 3.		ควรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร	 

โดยจัดกิจกรรมกับกลุ่มสมาชิกเฟสบุ๊ค	We	 Love	 PTT	 ที่มีการจัดกิจกรรมอยู่แล้ว 

ทุกเดือน	เพื่อย�้าเตือนให้กลุ่มที่มีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าอยู่แล้ว	เกิดความจงรักภักดี

ต่อตราสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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Borden,	 N	 .H.	 (1964).	The concept of the marketing mix. Journal	 of	 

Advertising	Research,	2,	7-12.



ภำพลักษณ์เภสัชกรในกำรรับรู้
ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร

(Image Perception toward Pharmacist 
of Bangkok Resident)

* สาขาวิชาการจดัการการสื�อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื�อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิเชษฐ รุงเรือง* และ อ. ดร.โมไนยพล รณเวช
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	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ	 25	 ปีขึ้นไป	 และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	 300	 คน	 ที่เคยติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรที่ปฏิบัติการใน

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	 Hospital	 Accreditation	 (HA)	

และ/หรือเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติการในร้านยาคุณภาพ	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมกลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในทุกๆ	 ด้านว่าเป็น

ภาพลักษณ์ปัจจุบันของเภสัชกร	 เห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกๆ	 ด้านว่าเป็นภาพลักษณ์

ทีพ่งึปรารถนาของเภสชักร	การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปัจจุบนัและภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา

ของเภสัชกรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นกัน	มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

ในด้านการเป็นผูน้�าและด้านการเป็นผูใ้ห้การดแูล	ตามล�าดบั	ทัง้นีก้ารรับรูภ้าพลกัษณ์

ปัจจบุนัของเภสชักรมคีวามแตกต่างกับการรับรู้ภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาของเภสชักร	

(การรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่า)	 ทั้งภาพลักษณ์โดยรวมและรายด้าน	

ทีร่ะดบันยัส�าคญั	0.05	(Sig.	<	0.05)	มคีวามแตกต่างของค่าเฉลีย่มากทีส่ดุในด้านการ

เป็นผูน้�า	จงึสรปุได้ว่าภาพลกัษณ์เภสชักรในปัจจบุนัยงัไม่เป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชนในทกุๆ	ด้าน	ดงันัน้หากด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุให้ภาพลกัษณ์ปัจจบัุนของ

เภสชักรกบัภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาของเภสชักรมคีวามสอดคล้องกนั	หรอืใกล้เคยีง

กันมากท่ีสุด	 ประชาชนก็จะให้การยอมรับ	 ให้ความไว้วางใจ	 และเกิดความเชื่อมั่น

ในวิชาชีพเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น	

คําสําคัญ: ภาพลักษณ์, เภสัชกร, การรับรู้

บทคัดย่อ
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บทน�ำ

ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 “เภสัชกร”	 คือ	 ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพ	 ซ่ึงมีบทบาทหน้าที ่

หลายด้าน	 ทั้งในเรื่องการจ่ายยา	 การให้ค�าปรึกษาแนะน�าการใช้ยา	 การติดตามการ 

แก้ปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วย	 การผลิตและประกันคุณภาพยา	 การตลาดยา	 และ 

การคุ้มครองผู้บริโภค	 เภสัชกรจึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 และประกอบวิชาชีพ

หลายสาขา	 ท้ังทางด้านเภสัชกรโรงพยาบาล	 เภสัชกรชุมชน	 เภสัชกรอุตสาหกรรม	

เภสัชกรการตลาด	 เป็นต้น	 (กิตติ	 พิทักษ์นิตินันท์,	 2556)	 แต่ภาพที่คนส่วนใหญ ่

เหน็ก็คอื	เภสัชกรทีท่�าหน้าทีป่ฏบิตักิารในร้านยาต่างๆ	เภสชักรโรงพยาบาลทีท่�าหน้าที่

จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยที่ห้องยาของโรงพยาบาล	บางครั้งก็อาจเห็นเภสัชกรให้ความรู้และ

ค�าแนะน�าการใช้ยาแก่ผู้ป่วย

	 เภสัชกรท่ีท�าหน้าท่ีปฏิบัติการในร้านยา	 จะเรียกว่า	 “เภสัชกรชุมชน”	 ซึ่ง

มีหน้าที่หลักในการส่งมอบยาและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริโภค	(หรือผู้ป่วย)	ดูแลคุณภาพ

และประกันคุณภาพของยาตั้งแต่การจัดหายาเข้าร้านจนถึงส่งมอบแก่ผู้บริโภค	จัดท�า

บัญชียาตามกฎหมาย	 รวมท้ังการบริหารจัดการกิจการร้านยาให้ด�าเนินไปได้	 ซึ่งถือ

เป็นการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	(ศรัณย์	กอสนาน,	2555)

	 เภสัชกรโรงพยาบาล	เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสการท�า

หน้าทีข่องเภสชักรทีอ่ยูป่ระจ�าห้องยาในโรงพยาบาล	หน้าทีโ่ดยทัว่ไปได้แก่	การบรหิาร

จัดการระบบยาของโรงพยาบาล	เป็นการจัดซื้อจัดจ้างยาจากบริษัทเข้าสู่โรงพยาบาล	

ตลอดทั้งการจัดเก็บ	ควบคุมคลังยาให้มียาที่จ�าเป็นครบถ้วน	หากยาใดขาดเหลือก็จะ

ได้ด�าเนินการจัดซื้อ	ตลอดทั้งตรวจสอบบรรจุภัณฑ์	ลักษณะกายภาพ	และระยะเวลา

การหมดอายุของยา	 เป็นต้น	 และต้องท�าหน้าที่กระจายยาไปตามหอผู้ป่วยต่างๆ	 ใน

โรงพยาบาล	 เภสัชกรจะต้องเป็นผู้ตรวจเช็คทั้งใบสั่งแพทย์และยาที่ได้จัดไว้ว่ามีความ

ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่	โดยตรวจสอบชื่อยา	ขนาดยา	จ�านวน	และวิเคราะห์โอกาส

ที่จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้มากน้อยเพียงใด	 และที่ส�าคัญก่อนที่จะจ่ายยาพร้อม 

ค�าแนะน�าการใช้ให้ผู้ป่วยจะต้องตรวจสอบชื่อผู้ป่วย	 รายการยา	 ขนาด	 และจ�านวน 

อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่ายาเหล่านั้นได้จ่ายถูกคน	ถูกโรค	ถูกขนาด	และถูกปริมาณ	 

(วีระพงษ์	ประสงค์จีน,	2552)
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	 เมื่อประชาชนเข้ามารับบริการที่ร้านยา	 ก็จะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารแบบ

เผชิญหน้ากับเภสัชกรชุมชน	 ในขณะเดียวกันเม่ือประชาชนเข้ามารับบริการใน 

โรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางสุขภาพที่ต้องใช้ยาในการรักษา	ก็จะมี

โอกาสได้ติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรโรงพยาบาล

	 การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรดังกล่าวข้างต้น	ถือว่าเป็นการ

สื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการสุขภาพ	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความ 

เชือ่ถือ	ศรทัธาในการประกอบวชิาชพีของผูใ้ห้บรกิารสขุภาพ	ตลอดจนความร่วมมอืที ่

ผู้ป่วยจะปฏิบัติตามค�าแนะน�าจากผู้ให้บริการสุขภาพ	 ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ

มณีรัตน์	เลย์ตัน	(2554)	ที่ศึกษา	“การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการสุขภาพ:	

ในมมุมองของผูป่้วย”	แล้วพบว่า	ผูป่้วยส่วนใหญ่เหน็ว่าลกัษณะการสือ่สารทีเ่ป่ียมด้วย

ความรกั	และท่าทีท่ีเ่หน็อกเหน็ใจของบคุลากรทางการแพทย์ผูใ้ห้บรกิารมส่ีวนสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัผลการรกัษา	โดยสามารถก่อให้เกิดความเชือ่ถอืศรทัธาในการให้การบ�าบดั

รักษา	 ซึ่งจะเป็นการสร้างสายใยแห่งความผูกพันระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการทาง

สุขภาพ	ที่จะท�าให้ผู้มารับบริการพึงพอใจและการให้ความร่วมมือในการรักษาได้	 ซึ่ง

ในมมุมองของผู้ป่วยดเูหมอืนแพทย์จะมบีทบาทท่ีเด่นและส�าคญัทีสุ่ด	ในขณะทีบ่ทบาท

ของเภสัชกรในโรงพยาบาลจะเป็นเพียงผู้อยู่เบื้องหลังการจัดเตรียมยา	 นอกจากนี้ 

ผูป่้วยหลายคนรู้สกึหงดุหงดิไม่พอใจกับกระบวนการในการให้บรกิารทางสขุภาพทีไ่ม่มี

ประสิทธิภาพ	 เช่น	 การรอคิวตรวจหรือรอรับยาที่ยาวนาน	 รวมทั้งพฤติกรรมที่ 

ไม่เหมาะสมบางอย่างของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุขภาพซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความไม่ 

พึงพอใจได้เป็นอย่างยิ่ง	ดังนั้นหากผู้ป่วยหรือประชาชนได้รับประสบการณ์ต่างๆ	จาก

การติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกร	 แล้วน�าไปสู่การเกิดภาพภายในใจหรือ

ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อเภสัชกร	ภาพภายในใจหรือความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อเภสัชกรนั้น	

เรียกว่า	“ภาพลักษณ์เภสัชกร”	อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่แพร่หลาย

เกี่ยวกับภาพลักษณ์เภสัชกร	แต่พบการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์แพทย์	ทันตแพทย์	

และพยาบาล	 ยกตัวอย่าง	 เช่น	 งานวิจัยของชาญชัย	 โห้สงวน	 และคณะ	 (อ้างถึงใน	

นงนุช	ใจชื่น,	2551)	ที่ท�าการศึกษาเรื่อง	“ภาพลักษณ์ของทันตแพทย์จากทัศนะของ

ประชากรกลุ่มหน่ึงในกรงุเทพมหานคร”	ผลการศกึษาพบว่า	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	

และระยะเวลานบัตัง้แต่การไปพบทนัตแพทย์ครัง้สดุท้าย	มคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์

ทันตแพทย์โดยรวม	และงานวิจัยของพรพิชชา	ภัทรากร	(2545)	ที่ท�าการศึกษาเรื่อง	
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“การรับรู้ภาพลักษณ์โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครของผู้ใช้บริการ”	พบว่า	การ

รับรู้ภาพลักษณ์บุคลากรในโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่	 ผู้ใช้บริการมีความเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ของแพทย์อยู่ในด้านบวกมากท่ีสุดคือ	 แพทย์เป็นผู้ที่มีความละเอียด

รอบคอบ	ในขณะที่ภาพลักษณ์ของพยาบาลอยู่ในด้านบวกมากที่สุดคือ	พยาบาลเป็น

ผู้ที่มีความเมตตากรุณา	ส�าหรับภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ	อยู่ในด้านบวก

มากที่สุดคือ	เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ	นอกจากนี้ในบางการศึกษามีการเปรียบเทียบ

ภาพลกัษณ์ปัจจบุนัและภาพลกัษณ์ท่ีพงึปรารถนาอกีด้วย	เช่น	งานวจิยัของเบญจวรรณ	

จงมหาศาลชัย	(2550)	ที่ศึกษาเรื่อง	“ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วย

ที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม	โรงพยาบาลอุตรดิตถ์”	พบว่า	เมื่อเปรียบเทียบ

ภาพลักษณ์ของพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงกับภาพลักษณ์ในอุดมคติ	มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

	 จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้	 ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาภาพ

ลักษณ์ของเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรโรงพยาบาล	 โดยศึกษาทั้งภาพลักษณ์ปัจจุบัน

และภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา	เนือ่งจากบทบาทหน้าท่ีของเภสชักรชุมชนและเภสชักร

โรงพยาบาลมีความใกล้ชิดประชาชน	 เป็นท่ีพ่ึงทางสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเปรียบ

เทยีบกบัเภสชักรสาขาอืน่ๆ	เช่น	เภสชักรอตุสาหกรรม	(เภสัชกรทีป่ฏบิตังิานในโรงงาน

ผลิตยา)	 และในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยใดๆ	 ที่มุ่งท�าการศึกษาภาพลักษณ์	 เภสัชกร

โดยตรง	ผูว้จิยัมุง่หวงัท่ีจะน�าผลการศกึษาทีไ่ด้ไปเป็นข้อมลูในการสร้างภาพลักษณ์และ

พัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความก้าวหน้า	 เป็นที่รู้จัก	 และได้รับการยอมรับจาก

ประชาชน

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาภูมิหลังด้านสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.		เพื่อศึกษาการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.		เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์เภสัชกร	 ทั้งภาพลักษณ์ปัจจุบันและ 

ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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	 4.		เพือ่ศกึษาความแตกต่างระหว่างภมูหิลงัด้านสุขภาพกบัการตดิต่อส่ือสาร

แบบเผชิญหน้ากับเภสัชกร

	 5.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับ

เภสัชกรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบันของเภสัชกร

	 6.	 เพือ่ศกึษาความแตกต่างระหว่างการรบัรูภ้าพลักษณ์ปัจจบุนัของเภสัชกร

กับการรับรู้ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาของเภสัชกร

วิธีกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ใช้

แนวทางการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ	 25	 ปีขึ้นไป	 และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 300	 คน	 ท่ีเคยติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกร 

ทีป่ฏบิตักิารในโรงพยาบาลทีไ่ด้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน	Hospital	Accreditation	

(HA)	 และ/หรือเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติการในร้านยาคุณภาพ	 โดยท�าการสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายข้ันตอน	 (Multistage	 Sampling)	 ก�าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	พ.ศ.	2558

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

ภูมิหลังด้ำนสุขภำพ
	 จากการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและ/

หรอืรบับริการทีร้่านยาน้อยกว่า	3	ครัง้ต่อปี	คดิเป็นร้อยละ	39.0	โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่า

พบแพทย์ที่โรงพยาบาล	 ส่วนใหญ่พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชน	 ส่วนใหญ่ไม่มีโรค

ประจ�าตวั	คดิเป็นร้อยละ	55.7	กลุม่ตวัอย่างทีม่โีรคประจ�าตวั	ส่วนใหญ่เป็นโรคภมูแิพ้	

เช่น	แพ้ฝุ่นละออง	อากาศ	อาหาร	ฯลฯ	ส่วนใหญ่ไม่มียาที่ต้องรับประทานเป็นประจ�า	

คิดเป็นร้อยละ	 69.3	 ยาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ในรอบ	 6	 เดือนที่ผ่านมา	 ก็คือ	 

ยารักษาอาการเจ็บป่วยเป็นครั้งคราว
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กำรติดต่อสื่อสำรแบบเผชิญหน้ำกับเภสัชกร
	 ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า

กับเภสัชกรร้านยา	 และเภสัชกรโรงพยาบาล	 ในระดับน้อย	 กล่าวคือ	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรร้านยาน้อยกว่า	 3	 ครั้งต่อป	ี 

คร้ังสุดท้ายเกิน	 3	 เดือนที่ผ่านมา	 และมีระยะเวลาเฉล่ียในการติดต่อส่ือสารแบบ 

เผชญิหน้าในแต่ละครัง้น้อยกว่า	5	นาท	ีจากผลการวจิยัอาจอธบิายได้ว่า	กลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�าตัว	 ไม่มียาท่ีต้องรับประทานเป็นประจ�า	 จึงไปพบแพทย์ 

ทีโ่รงพยาบาล	และ/หรอืไปพบเภสชักรทีร้่านยาในบางโอกาสเท่านัน้	เพือ่รกัษาอาการ

เจบ็ป่วยเป็นครัง้คราว	ในการให้ค�าปรกึษาเรือ่งการใช้ยาโดยเภสัชกรในแต่ละครัง้จงึใช้

เวลาโดยเฉลี่ยไม่นานนัก	 สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อยากินเอง	 (อ้างถึง

ใน	 พิณทิรา	 ตันเถียร,	 2552)	 ที่พบว่า	 ผู้ใช้บริการสุขภาพจากร้านยา	 ส่วนใหญ่เข้า 

ร้านยาประมาณ	2-3	ครั้งในรอบหนึ่งปี

กำรรับรู้ภำพลักษณ์เภสัชกร  
	 โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในทุกๆ	 ด้านว่าเป็นภาพลักษณ์ปัจจุบันของ

เภสัชกร	 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเด็น	“เภสัชกรต้องเรียนรู้ข้อมูลเรื่องยาให้ทันสมัยตลอดเวลา”	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของจ�าปี	วงศ์นาค	และวิบูลย์	วัฒนนามกุล	(2556)	ที่สรุปผลไว้ว่า	มีการยอมรับ

ว่าเภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีองค์ความรู้และมีประสบการณ์เรียนรู้เช่ียวชาญด้านยา 

โดยเฉพาะเจาะจง

	 การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปัจจบุนัของเภสชักรมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุในด้านการเป็น

ผู้น�า	 ประเด็น“เภสัชกรเป็นผู้น�าในการก�าหนดนโยบายด้านการใช้ยาอย่างถูกต้อง

เหมาะสมในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม”	 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า	 ในการวิจัยครั้งนี้เก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรที่ปฏิบัติการใน

โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	Hospital	Accreditation	 (HA)	และ/

หรือเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติการในร้านยาคุณภาพ	 จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้

ภาพลกัษณ์ปัจจบุนัของเภสชักรด้านการเป็นผูน้�าทีเ่ด่นชดัน้อยกว่าเมือ่เปรยีบเทียบกบั

ภาพลักษณ์ด้านอื่นๆ	 เนื่องจากการปฏิบัติงานของเภสัชกรทั้งสองสาขาน้ีในปัจจุบัน

อาจเป็นเพยีงผูน้�าของทมีสหสาขาวชิาชพีหรอืของผู้ป่วยหรอืชุมชนในบางสถานการณ์	
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(ศรัญญา	ไตรรัตน์เกยูร,	2551)	โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกๆ	ด้านว่า

เป็นภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาของ	 เภสัชกร	 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในด้านการเป็น 

ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น	 “เภสัชกรต้องเรียนรู้ข้อมูลเรื่องยา 

ให้ทนัสมยัตลอดเวลา”	ซึง่การเรยีนรูจ้ะช่วยส่งเสรมิให้เภสชักรเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านยา

โดยแท้จริง	สอดคล้องกับงานวิจัยของจ�าปี	วงศ์นาค	และวิบูลย์	วัฒนนามกุล	(2556)	

ทีค้่นพบว่า	บทบาทเภสชักรทีพ่งึประสงค์ถกูสะท้อนจากมมุมองของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	

ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ	 คือ	 การเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เชี่ยวชาญด้านยาและสามารถ

เป็นที่พึ่งด้านยาแก่เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ	

	 ภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาของเภสชักรทีมี่ค่าเฉล่ียรองลงมาอกี	3	ล�าดบัจาก

ด้านการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต	ก็คือด้านการเป็นครู	ด้านการเป็นผู้ค้นคว้าวิจัย	และ

ด้านการเป็นผู้สื่อสาร	 ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่มีความต่อเนื่องกัน	 กล่าวคือ	 เมื่อเภสัชกร 

มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพ	 ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของยาแต่ละชนิด	 

การเลอืกใช้ยา	เรือ่งอาการเจบ็ป่วยพืน้ฐาน	และเรือ่งมาตรฐานการรกัษาโรค	ประชาชน

ย่อมปรารถนาให้เภสชักรมคีวามสามารถในการประเมนิความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูต่างๆ	

สรปุข้อมลู	จดัล�าดบัความส�าคญัของข้อมลู	เพือ่น�ามาถ่ายทอดให้กบัประชาชน	โดยใช้

ทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง	การพูด	การเขียน	และการใช้ภาษากาย	รวมทั้งทักษะใน

การสือ่สารสองทางระหว่างผูป่้วยและเภสชักร	อาจกล่าวได้ว่า	เภสชักรทีพ่งึปรารถนา

จะเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างแพทย์ผู้สั่งยาและผู้ป่วย	 รวมถึงการท�าหน้าที่สื่อสาร

ข้อมูลต่างๆ	ทางด้านสุขภาพและยาไปยังประชาชน	 (ศรัญญา	 ไตรรัตน์เกยูร,	 2551;	

ศรัณย์	กอสนาน,	2555)

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงภมิูหลังด้ำนสขุภำพกับกำรติดต่อส่ือสำรแบบเผชญิ

หน้ำกับเภสัชกร
	 ผลการวจิยัพบว่า	ผูท้ีม่คีวามถีข่องการมาพบแพทย์ทีโ่รงพยาบาลและ/หรือ

รับบริการที่ร้านยาแตกต่างกัน	 จะมีการติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกร 

ร้านยาแตกต่างกัน	 และยังพบอีกว่า	 ผู้ท่ีมีความถี่ของการมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

และ/หรือรับบริการท่ีร้านยาแตกต่างกัน	 จะมีการติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้ากับ

เภสัชกรโรงพยาบาลแตกต่างกัน	กล่าวคือ	ผู้ที่มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและ/หรือรับ

บริการที่ร้านยาบ่อยครั้ง	 ก็จะมีการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรบ่อยครั้ง
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เช่นกัน	ส่วนผู้ที่มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและ/หรือรับบริการที่ร้านยาไม่บ่อย	ก็จะมี

การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรไม่บ่อย	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

พฤติกรรมการซื้อยากินเอง	(อ้างถึงใน	พิณทิรา	ตันเถียร,	2552)	ที่ว่า	ผู้บริโภคเลือก

เข้าร้านยาที่ตนเชื่อวา่มีเภสัชกรอยู่ประจ�าร้านตลอดวัน	 สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อง

มาตรฐานร้านยาทีว่่า	ประเดน็ส�าคญัทีส่ดุจะอยูท่ีก่ารมเีภสชักรทีม่คีวามรู	้ความเข้าใจ

ในระบบคุณภาพอยู่ประจ�าตลอดเวลาท�าการ	 (ส�านักงานโครงการพัฒนาร้านยา	 

กองควบคมุยา	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสขุ,	ม.ป.ป.)	

และสอดคล้องกบัแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล	

(Hospital	Accreditation)	ทีมุ่ง่เน้นให้เภสชักรเป็นผูส่้งมอบยาให้แก่ผูป่้วย	มกีารตรวจ

สอบความถูกต้องของยาก่อนที่จะส่งมอบ	 และมีการให้ค�าแนะน�าการใช้ยาอย่าง 

เหมาะสม	(สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล,	2554)	อาจกล่าวโดยสรุป

ได้ว่า	 ประชาชนที่จ�าเป็นต้องได้รับยาไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคประจ�าตัวหรือยารักษา

อาการเจบ็ป่วยเป็นครัง้คราว	เมือ่เข้ามารบับรกิารท่ีโรงพยาบาลทีไ่ด้รบัการรบัรองตาม

มาตรฐาน	Hospital	Accreditation	(HA)	และ/หรือรับบริการที่ร้านยาคุณภาพ	จะ

มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกร

ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงกำรตดิต่อสือ่สำรแบบเผชญิหน้ำกบัเภสชักรกบักำร

รับรู้ภำพลักษณ์ปัจจุบันของเภสัชกร
	 ผลการวิจัยพบว่า	 การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรร้านยามี 

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบันโดยรวมของเภสัชกร	 และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	มีความสัมพันธ์เพียง	2	ด้าน	คือ	ด้านการเป็นผู้ให้การดูแลและ

ด้านการเป็นผู้น�า	 สามารถอธิบายได้ว่า	 ด้านการเป็นผู้ให้การดูแลนั้น	 ประชาชนอาจ

รับรู้ได้จากการท�าหน้าท่ีดูแลให้ค�าแนะน�าในการใช้ยา	 ส่วนด้านการเป็นผู้น�านั้น	

ประชาชนอาจรับรู้ได้จากการที่เภสัชกรมีความเมตตากรุณา	 ความเห็นอกเห็นใจ	 

ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น	 ซึ่งเป็นลักษณะของความเป็นผู้น�าตามแนวคิด	 “The	

Seven-Star	Pharmacist”	(ศรัญญา	ไตรรัตน์เกยูร,	2551;	ศรัณย์	กอสนาน,	2555)	

ที่มีการระบุไว้ในแบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	 นอกจากนี้ยังพบอีก

ว่าการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับการ 

รับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบันโดยรวมของเภสัชกร	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 
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มีความสัมพันธ์เพียง	 2	ด้าน	คือ	ด้านการเป็นผู้จัดการและด้านการเป็นครู	 สามารถ

อธิบายได้ว่า	 ด้านการเป็นผู้จัดการนั้น	 ประชาชนอาจรับรู้ได้จากการจัดการปัญหา 

ที่ผู้ป่วยขอรับค�าปรึกษาได้เป็นอย่างดี	 ส่วนด้านการเป็นครูนั้น	 ประชาชนอาจรับรู้ได้

จากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เรื่องยาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	 โดยความ

สมัพนัธ์ทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ันเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก	หมายความว่า	ผู้ทีม่กีารตดิต่อ

สื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรมากจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบันของเภสัชกร

มาก	ส่วนผูท้ีม่กีารตดิต่อสือ่สารแบบเผชิญหน้ากับเภสชักรน้อยจะมกีารรบัรู้ภาพลกัษณ์

ปัจจบุนัของเภสชักรน้อย	ทัง้นีข้นาดความสมัพนัธ์ดงักล่าวอยูใ่นระดบัต�า่	ซึง่การตดิต่อ

สือ่สารแบบเผชญิหน้ากบัเภสชักรทีน่�ามาวเิคราะห์ข้อมลูนัน้มาจากค�าถาม	2	ข้อ	ได้แก่	

ความถีใ่นการติดต่อสือ่สารแบบเผชิญหน้ากบัเภสชักร	และระยะเวลาเฉลีย่ในการตดิต่อ

สื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรในแต่ละครั้ง	 ดังนั้นหากกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสได้

ติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับเภสัชกรบ่อยขึ้น	 และมีระยะเวลาเฉล่ียในการติดต่อ

สือ่สารแบบเผชิญหน้ากบัเภสชักรในแต่ละครัง้นานขึน้	กน่็าจะท�าให้ได้รบัรูภ้าพลกัษณ์

ปัจจุบันของเภสัชกรอย่างต่อเนื่องและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	สอดคล้องกับแนวคิด

กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ของพงษ์เทพ	 วรกิจโภคาทร	 (2537	 อ้างถึงใน	 พรทิพย์	

พิมลสินธุ์,	2540,	น.	124)	ที่อธิบายไว้ว่า	 เมื่อบุคคลได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ	จะยังไม่

สามารถสร้างให้เป็นภาพได้ในทนัททีนัใด	การเกดิภาพลกัษณ์ในปัจเจกบคุคลเริม่ตัง้แต่

การได้รับรู้	จนกระทั่งพัฒนาขึ้นเป็นภาพลักษณ์	มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	เหตุการณ์

และสิง่แวดล้อม	ช่องทางการสือ่สาร	องค์ประกอบเฉพาะบคุคล	และการรบัรู้และความ

ประทบัใจ	อาจอธบิายได้ว่าภาพลกัษณ์เภสชักรในแต่ละสาขาท่ีประชาชนรบัรูผ่้านการ

ติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ามีความชัดเจนแตกต่างกัน	

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ปัจจุบันของเภสัชกรกับกำร 

รับรู้ภำพลักษณ์ที่พึงปรำรถนำของเภสัชกร 
	 ผลการวจิยัพบว่า	การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปัจจบุนัของเภสชักร	มคีวามแตกต่าง

กบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาของเภสชักร	ทัง้ภาพลกัษณ์โดยรวมและรายด้าน	

สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ	 จงมหาศาลชัย	 (2550)	 ที่ท�าการศึกษาเรื่อง	

“ภาพลกัษณ์ของพยาบาลตามการรบัรูข้องผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษาในแผนกอายรุกรรม	

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์”	แล้วพบว่า	เมื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของพยาบาลที่เกิดขึ้น
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จริงกับภาพลักษณ์ในอุดมคติ	 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 นอกจากนี้ 

ยังพบอีกว่า	 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบันของเภสัชกรต�่ากว่าค่าเฉล่ียการรับรู้

ภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาในทกุๆ	ด้าน	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	การรบัรูภ้าพ

ลักษณ์ปัจจุบันกับภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนามีความแตกต่างกันมากที่สุดในด้านการ

เป็นผู้น�า	 แสดงให้เห็นถึง	 ความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้เภสัชกรมีการ

ปรับปรงุภาพลกัษณ์ในด้านนีม้ากทีส่ดุ	ยกตัวอย่าง	เช่น	ภาพลกัษณ์การเป็นผู้น�าในการ

ก�าหนดนโยบายด้านการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม	

สอดคล้องกับงานวิจัยของจ�าปี	วงศ์นาค	และวิบูลย์	วัฒนนามกุล	(2556)	ที่ค้นพบว่า	

เภสัชกรถูกยอมรับจากมุมมองภายนอกวิชาชีพในระดับหนึ่งเท่านั้นและยังคงมีความ

คาดหวงัต่อบทบาทและหน้าทีข่องเภสชักรในการเข้าถงึผู้ป่วยอย่างแท้จริง	รวมทัง้การ

รณรงค์เชิงนโยบายด้านการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมในชุมชนหรือสังคมอย่างเป็น

รปูธรรมมากขึน้	ทัง้นีก้ารรบัรู้ภาพลกัษณ์ปัจจบุนักบัภาพลักษณ์ทีพ่งึปรารถนามคีวาม

แตกต่างกันน้อยที่สุดในด้านการเป็นผู้สื่อสาร	ซึ่งเป็นภาพลักษณ์เภสัชกรที่ประชาชน

เห็นได้ชัดเจนที่สุดขณะที่เภสัชกรให้บริการจ่ายยา	ท�าให้ประชาชนได้รับรู้ว่า	เภสัชกร

มีความมั่นใจในขณะสื่อสาร	และมีทักษะที่ดีในการฟัง	พูด	เขียน	และใช้ภาษากาย	

	 สรปุได้ว่า	ภาพลกัษณ์เภสชักรในปัจจบุนัยงัไม่เป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชนในทุกๆ	ด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเป็นผู้น�า	ดังนั้นหากด�าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงให้ภาพลักษณ์ปัจจุบันของเภสัชกรกับภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาของ

เภสัชกรมคีวามสอดคล้องกัน	หรือใกลเ้คยีงกนัมากที่สดุ	ประชาชนก็จะให้การยอมรับ	

ให้ความไว้วางใจ	และเกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 1.	จากผลการวจิยัท�าให้ทราบว่า	ภาพลกัษณ์ด้านการเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ

เป็นภาพลกัษณ์เภสชักรทีป่ระชาชนต้องการให้เกดิขึน้มากท่ีสดุ	รองลงมาคอื	ด้านการ

เป็นครู	 ดังนั้นเภสัชกรทุกคนควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ	 โดยการเข้าร่วม

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	 ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ	

เช่น	การศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการ	การเข้าร่วมประชุมวิชาการ	การเป็น
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วทิยากรในการประชมุวชิาการ	(ผูป้ระกอบวชิาชพีต้องสบืค้นและบรรยายหรอือภปิราย

น�าเสนอในการประชุมวิชาการ)	 การเป็นผู้เขียนบทความการศึกษาต่อเนื่องทาง

เภสชัศาสตร์	(ผูป้ระกอบวชิาชพีต้องสบืค้นและเรยีบเรยีงเป็นบทความวชิาการเพือ่การ

ศึกษาต่อเนื่อง)	ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม	 จึงจะสามารถใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไปได้	 

อันจะเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวิชาชีพต่อผู้รับ

บรกิาร	นอกจากนีเ้ภสชักรทกุคนควรตระหนักถงึความรบัผิดชอบในการถ่ายทอดความ

รู้เรื่องยาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายให้แก่ประชาชน	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสม

เหตุสมผลและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา	รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับ

เภสัชกรรุ่นใหม่ๆ	ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่เภสัชกรจะได้เรียนรู้

สิ่งใหม่และช่วยปรับปรุงทักษะต่างๆ	ของตนเองให้ดีขึ้นด้วย

	 2.		จากผลการวิจัยท�าให้ทราบว่า	ประชาชนมีการรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบัน

ของเภสชักรในด้านการเป็นผูน้�าน้อยกว่าด้านอืน่ๆ	และยงัมคีวามแตกต่างกบัการรบัรู้

ภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาของ	เภสชักรมากกว่าด้านอืน่ๆ	อกีด้วย	แสดงให้เหน็ถงึความ

คาดหวงัของประชาชนทีต้่องการให้เภสัชกรมกีารปรบัปรงุภาพลักษณ์ในด้านการเป็น

ผู้น�ามากกว่าด้านอื่นๆ	 ดังน้ันเภสัชกรทุกคนควรมีความเมตตากรุณา	 ความเห็นอก

เห็นใจ	ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น	 ซึ่งเป็นลักษณะของความเป็นผู้น�าตามแนวคิด	

“The	 Seven-Star	 Pharmacist”	 นอกจากน้ีสภาเภสัชกรรมและองค์กรวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของภาวะผู้น�าใน

วงการเภสัชกรรมให้กับเภสัชกรทุกคน	นอกจากนี้ควรส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของ

เภสัชกรในการรณรงค์เชิงนโยบายด้านการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมในชุมชนหรือ

สังคมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ภาพลักษณ์เภสัชกรในด้าน

การเป็นผู้น�าอย่างแท้จริง

	 3.		จากผลการวจิยัท�าให้ทราบว่า	แม้ว่าการตดิต่อสือ่สารแบบเผชญิหน้ากบั

เภสัชกรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ปัจจุบันโดยรวมของเภสัชกร	แต่ขนาด

ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังอยู่ในระดับต�่า	 ดังนั้นนอกจากความรู้และทักษะทางวิชาชีพ	

(ทกัษะทางวชิาชพีทีส่�าคญั	ได้แก่	ทกัษะการซกัประวตัผู้ิป่วย	ทกัษะในการให้ค�าแนะน�า	

ทกัษะในการให้ค�าปรกึษา	ทกัษะในการสอน	การให้สุขศึกษา	ทกัษะในการจ่ายยาและ

เลอืกสรรยา	ทกัษะในเรือ่งความไวต่อการรบัรูเ้รือ่งราวและปัญหาของผูป่้วย)	เภสชักร
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ทุกคนควรหม่ันฝึกฝนทักษะในการสื่อสารเพื่อน�ามาใช้ควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาชีพ	

ทัง้นีก้ารสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพต้องมคีวามถีแ่ละระยะเวลาทีใ่ช้ในการสือ่สารทีเ่พยีง

พอ	จึงจะเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์เภสัชกรที่ชัดเจน

	 4.		จากผลการวิจัยท�าให้ทราบว่า	 การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับ

เภสชักรอาจจะยงัส่งผลให้เกิดการรบัรูภ้าพลกัษณ์เภสัชกรไม่ครอบคลมุทกุด้าน	ดงันัน้

ควรใช้การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เภสัชกรผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ	 ร่วมด้วย	

อาทิเช่น	การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจ�าปี	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักและ

เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องเภสชักรในหลากหลายสาขามากขึน้	อนัจะน�าไปสู่การรบัรูภ้าพ

ลักษณ์เภสัชกรที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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