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 การวจิยันีม้จีดุประสงคเพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนตอภาพลกัษณ

ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน

ตอภาพลกัษณอารมณขนัของ พลเอกประยทุธ จันทรโอชา และเพือ่ศกึษาความสัมพนัธ

ระหวางความคิดเห็นตอภาพลักษณทั้งสองดานดังกลาว เปนการวิจัยเชิงปริมาณ

โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 

400 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจง

ความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สวนสถติเิชงิอนมุานทีใ่ช ไดแก 

การวเิคราะหเชงิเปรยีบเทยีบความแตกตางสองตวัแปร การวเิคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว และการวิเคราะหสหสัมพันธสองตัวแปร

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ

ทางการเมอืงของ พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา ในดานมคีวามมัน่ใจมากทีส่ดุ รองลงมา

คือมีความมุงมั่น และมีอารมณขัน 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอภาพลักษณอารมณขันของพลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา ในรูปแบบตลกกับกลไกชีวิต มากที่สุด รองลงมาคือ ตลกแบบ

เสียดส ีและตลกกบัสามญัสาํนกึ และกลุมตวัอยางสวนใหญมคีวามคดิเหน็ตอประเดน็

นายกฯ ถามนักขาวกลับประเด็น การหาพื้นท่ีใหชาวโรฮีนจา “แลวแถวบานมีที่

ไหมละ?” และประเดน็นายกฯหยอกเยานกัขาวหลบัในหองประชมุ “นีถ่าเปนทหารนะ

โดนวิดพื้นไปแลว” มากที่สุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศ และอายุ ตางกัน มี

ความคิดเหน็ตอภาพลักษณทางการเมอืงของพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา แตกตางกนั 

โดยเพศชายมคีาเฉลีย่ความคดิเห็นนอยกวาเพศหญงิ และกลุมอาย ุ26-35 ป มคีาเฉลีย่

ความคิดเห็นมากที่สุด และกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพลักษณ

อารมณขันของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา แตกตางกัน โดยกลุมอายุ 26-35 ป 

บ ท คั ด ย อ
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มคีาเฉลีย่ความคดิเหน็มากทีส่ดุ ทัง้นี ้ความคดิเหน็ของประชาชนตอภาพลกัษณอารมณ

ขันของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอภาพลักษณ

ทางการเมอืง โดยมคีวามสมัพันธกนัสงูและเปนไปในเชงิบวก อยางมนียัสาํคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: ภาพลักษณ, ภาพลักษณทางการเมือง, ภาพลักษณผูนํา, อารมณขัน, 

อารมณขันผูนํา
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 The purposes of this research were  1) To study People Opinion 

about Political Image of General Prayut Chan-o-cha  2) To study People 

Opinion about Humour Image of General Prayut Chan-o-cha.  3) To study 

the relations among both of variable which were abovemetioned. 

The regulation is Quantitative Reseach with survey analysis, The sample 

group is 400 people in Bankok. Collected data by Questionare paper. 

The Statistics were Descriptive Statistic Analysis (Frequency, Percentage, 

Mean) and Inferential Statistic Analysis (t–test and F–test Independent, 

One-way ANOVA) and Bivariate Correlation.

  The result founded, The first Political Image of General Prayut 

Chan-o-cha which mostly sample group was identical opinion is 

Confidence and next are Determine and Sense of Humour.

 About Humour Image of General Prayut Chan-o-cha, The first 

which mostly sample group identicaled opinion is Humour of Livelihood 

and next are Comedy of satire and Humour of Common sense. As for 

topics about humour of General Prayut Chan-o-cha’s, Both topic which 

mostly sample group identicaled opinion as most are  1) The Prime 

Minister gave question back to the reporter about finding some area for 

Rohingya “how about your own area?” and  2) The Prime Minister teased 

the reporter who dozed among the speech that “If you were an army, 

I’ll promptly command you to pushing-up”.

The result of hypothesis testing founded, Differently Sex 

and Age is too different opinion about Political Image of General Prayut 

Chan-o-cha and Male averaged lessthan Female, 26-35 years is the most 

A b s t r a c t
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opinion group. Differently Age is too different opinion about Humour 

Image of General Prayut Chan-o-cha, And 26-35 years is the most 

too. At last, People Opinion about Humour Image of General Prayut 

Chan-o-cha was high and positive relations with People Opinion about 

Political Image (significant at the level of .05). 

 

Keywords: Image, Political Image, Leader Image, Humour, Humour 

of Leader
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การสื่อสารของผูนํา และการสื่อสารของส่ือมวลชน ในอดีตจนถึงปจจุบัน 

มีความสําคัญกับการสรางภาพลักษณ และความคิดเห็นของประชาชน ไมวาจะเปน

ภาพลักษณในทางการเมืองหรือภาพลักษณในดานอื่น เพราะมีแนวโนมจะนํามาซ่ึง

คะแนนนิยม หรือแมกระทั่งพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2549) 

เชน ภาพลักษณของผูนําทางการเมืองไทยท่ีปรากฏในส่ือที่ผานมา เริ่มจาก จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ท่ีปรากฏภาพลักษณนายทหาร-นักปฏิวัติ ผูนําเผด็จการ และผูนํา

ชาตนิยิม (ชนกิานต แสงด,ี 2552) นายสมคัร สนุทรเวช ทีป่รากฏภาพลกัษณ มวีาทศลิป 

เชื่อมั่นในตนเอง รักครอบครัว ติดดิน (ทรงยศ บัวเผื่อน, 2553) พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ที่ปรากฏภาพลักษณมีวิสัยทัศนท่ีทันสมัย (ยุวศรี ขันทอง, 2549) พลเอกสนธิ 

บญุรตักลนิ ทีป่รากฏภาพลกัษณ กระตอืรอืรน รูจดุมุงหมายและแนวทางนาํพาประเทศ 

(หงษา อินทนนทไชย, 2554) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ปรากฏภาพลักษณมีความ

สามารถ มคีวามเปนธรรมชาต ิและมรีะดบั (อภริด ีตนัตสินุทโรดม, 2551) หรอืนางสาว

ยิ่งลักษณ ชินวัตร ท่ีปรากฏภาพลักษณนักการเมืองหญิงที่มีความออนนอม และ

มุงสรางความปรองดอง (นงลักษณ เกตุบุตร, 2555) จะเห็นวา ผูนําทางการเมืองไทย

ทีผ่านมาตางสะทอนภาพลักษณทีแ่ตกตางกนัผานบคุลกิสวนตวั และการนาํเสนอของ

สื่อมวลชน

 “พลเอกประยุทธ จันทรโอชา” เปนผูนําระดับประเทศที่มีความสําคัญยิ่ง

ในชวงหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน ในฐานะนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 

ของไทย ภาพลักษณของ พลเอกประยุทธที่ไดปรากฏผานสายตาส่ือมวลชนและ

ประชาชน มภีาพลกัษณทีค่อนขางเดนชัดในหลายดาน ซ่ึงนอกจากภาพลกัษณทางการ

เมืองแลว ภาพลกัษณทีน่าสนใจของพลเอกประยทุธคอืภาพลักษณในดานการมอีารมณ

ขัน โดยวาสนา นานวม (2558) ไดระบุถึงภาพลักษณความเปนผูมีอารมณขันของ

พลเอกประยุทธ วา“ทุกครั้งในการใหสัมภาษณหรือกลาวปาฐกถา พลเอกประยุทธ

มกัมมีกุตลกหรอืแสดงกริยิาใหคนฟงเกดิอารมณขัน จงึมกัถูกนาํภาพไปตดัตอลอเลียน 

รายการโทรทศันกม็กัตดัชวงคําพดูทีต่ลกขบขนัของนายกรฐัมนตรมีาออกอากาศ. . .” 
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ซึง่ภายหลงัจากทีพ่ลเอกประยทุธ ดาํรงตําแหนงนายกรฐัมนตร ีสือ่มวลชนไดนาํเนือ้หา

ทีเ่กีย่วกบัอารมณขนัของนายกรฐัมนตรมีานาํเสนอ จนเกดิเปนกระแสลอเลยีนมกุตลก

หรืออากัปกิริยาของนายกรัฐมนตรีในสื่อจํานวนมาก เชน สื่อสังคมออนไลนทวิตเตอร

ไดเกิดปรากฏการณแฮชแท็กขอความ #นายกเปนคนตลก ขึ้น และมีการลอเลียน

เกี่ยวกับมุกตลกของนายกฯ หรือเฟซบุกแฟนเพจ “นายกเปนคนตลก” ในส่ือสังคม

ออนไลนเฟซบุก ก็ถูกสรางขึ้นเพื่อรายงานความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับอารมณขันของ

นายกรัฐมนตรีใหสมาชิกไดติดตาม (แอดมินแฟนเพจนายกเปนคนตลก, 2558)

สําหรับ “อารมณขัน” ถือเปนการสื่อสารที่เปนอีกหนึ่งคุณสมบัติของผูนํา

ที่ดี ผูนําที่มีชื่อเสียง เชน มหาตมะคานธี ไดใหความสําคัญกับอารมณขันโดยกลาววา 

“หากฉนัไมมอีารมณขนั ฉนัคงฆาตวัตายไปนานแลว” สาํหรบัคานธอีารมณขนัจงึเปน

ทั้งเครื่องมือสื่อสารอันทรงประสิทธิภาพ (จันจิรา สมบัติพูนศิริ, 2558) และเหนืออื่น

ใด พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดชของไทย กท็รงมพีระราชอารมณขนั

ปรากฏตามที่มีผูรวบรวมไว อาทิเชน เรื่อง “ชื่อเดียวกัน” เปนเรื่องของขาราชการคน

หนึ่งที่ใชราชาศัพทกับในหลวง โดยพูดวา “ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลา

ปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา พลตรีภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทานพระบรม-

ราชานุญาติกราบบังคมทูลรายงาน..” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงแยม

พระสรวลและตรัสวา “เออดี เราชื่อเดียวกัน” ทําใหประชาชนประทับใจในความเปน

กันเองที่พระองคทรงพระราชทานให (วิลาศ มณีวัต, 2547)

ภาพลักษณอารมณขันของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา จึงถือวามีความ

นาสนใจ นอกจากมีลักษณะที่ขัดกับภาพลักษณทหารที่ขึงขังดุดันแลว หากนําขอมูล

ภาพลักษณของผู นําทางการเมืองของไทยที่ปรากฏในสื่อมาวิเคราะหจะพบวา 

ภาพลักษณผูนําท่ีมีอารมณขันน้ันยังไมปรากฏในผูนําทางการเมืองไทยคนใดอยาง

ชัดเจนมากอน จากความสําคัญดังกลาว การวิจัยครั้งนี้จึงมีเปาหมายในการศึกษาวา 

จากการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัพลเอกประยทุธ จันทรโอชา จากส่ือ ประชาชนมคีวาม

คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณทางการเมืองและภาพลักษณอารมณขันของพลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา อยางไร รวมถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ

ดังกลาวมีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร เพื่ออธิบายมุมมองและความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณทางการเมืองของพลเอกประยุทธ และอธิบายความคิด

เห็นของประชาชนเกี่ยวกับปรากฏการณอารมณขันของผูนําที่เกิดขึ้น 
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วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอภาพลักษณทางการเมืองของ

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอภาพลักษณอารมณขันของ

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของประชาชนตอภาพ

ลักษณอารมณขันของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา กับความคิดเห็นของประชาชนตอ

ภาพลักษณทางการเมือง ของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา

ทั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาโดยศึกษาภาพลักษณของ

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เฉพาะในบทบาทนายกรัฐมนตรี เนื้อหาประเด็นคําถาม

กําหนดเฉพาะในชวงท่ีพลเอกประยุทธดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี จนถึงชวงเวลา

ที่ทําการวิจัย สํารวจและเก็บขอมูลในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 

วิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Reseach) 

โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (survey analysis) ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครอายุ 18 ปขึ้นไป ที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ จันทร-

โอชา คัดเลือกโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

ทั้งแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) จากจํานวนเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร 50 

เขต เลือกโดยแบงเปน 6 กลุม ตามการแบงกลุมเขตพื้นที่ของกรุงเทพฯ และแบงตาม

แบบที่ใชทฤษฎีความนาจะเปน โดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) โดยสุมกลุมละ 3 เขต รวมเขตการปกครองทําการวิจัย 18 เขต ขั้นตอน

สดุทายใชการคาํนวณคาถวงน้ําหนกั (Sampling Weight Computation) เพือ่กาํหนด

สัดสวนกลุมตัวอยางในแตละเขต ซึ่งไดแก เขตพระนคร 10 คน เขตดินแดง 23 คน 

เขตหวยขวาง 15 คน เขตปทุมวัน 9 คน เขตบางรัก 9 คน เขตพระโขนง 17 คน 

เขตจตุจักร 29 คน เขตดอนเมือง 31 คน เขตบางเขน 35 คน เขตบางกะป 27 คน 

เขตคลองสามวา 33 คน เขตลาดกระบัง 31 คน เขตบางกอกนอย 21 คน เขตบางพลัด 
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18 คน เขตตลิ่งชัน 19 คน เขตบางแค 35 คน เขตราษฎรบูรณะ 16 คน และเขต

ทุงครุ 22 คน รวมจํานวน 400 คน เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม ซึ่ง

เปนการลงพ้ืนทีเ่พือ่ใหกลุมตวัอยางทาํแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Administered 

Questionnaire) รวมกับการทําแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaires) 

โดยสอบถามเขตพื้นท่ีอาศัยของผูตอบแบบสอบถามกอนการเก็บขอมูล จากนั้น

วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) โดยใชการแจกแจง

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม สวนการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic 

Analysis) ใชการวเิคราะหเชิงเปรยีบเทยีบความแตกตางสองตวัแปรโดยใชการทดสอบ

คาที (t–test Independent) และใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) โดยการทดสอบคาเอฟ (F–test Independent) เพื่อเปรียบ

เทยีบความแตกตางทีมี่มากกวา 2 ตวัแปร ในกรณทีีผ่ลการวเิคราะหพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จะทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตาง

คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชสถิติ LSD เพื่อหาคูที่แตกตาง และใชการวิเคราะหสหสัมพันธ 

(Correlation Analysis) โดยการวิเคราะหสหสัมพันธสองตัวแปร (Bivariate 

Correlation) เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรจากสมมติฐาน

 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.0 

อยูในชวงอายุ 26-35 ป คิดเปนรอยละ 42.3 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี/

เทียบเทา คิดเปนรอยละ 71.8 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจาง บริษัทเอกชน คิดเปน

รอยละ 44.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 64.3

สําหรับสื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี (พลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา) มากท่ีสุดคือ สื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ 

สื่อใหม คิดเปนรอยละ 32.8 สถานีโทรทัศนที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

นายกรัฐมนตรี มากที่สุดคือ สถานีโทรทัศนชอง 3 คิดเปนรอยละ 47.9 รายการ คือ 

รายการคืนความสุขใหคนในชาติ คิดเปนรอยละ 42.4 องคกรขาว คือ ไทยรัฐ คิดเปน

รอยละ 68.6 สื่อสังคมออนไลน คือ เฟซบุก คิดเปนรอยละ 78.7 
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จะเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี 

(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประจําจากส่ือโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือส่ือ

ใหม กลาวไดวา สือ่โทรทศันยงัคงเปนสือ่ทีป่ระชาชนนยิมเปดรบัขาวสารเก่ียวกบันายก

รัฐมนตรี ดังท่ีสุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2549) ระบุวา โทรทัศนเปนส่ือมวลชนที่มีบทบาท

ในการใหขอมูลและใหความบันเทิงกับประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้จะเห็นวา ส่ือใหม

ทั้งเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทในการเปดรับขอมูลขาวสารของ

ประชาชนเปนอยางมาก สวนสถานีโทรทัศน ที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

นายกรัฐมนตรีมากที่สุด คือ สถานีโทรทัศนชอง 3 หมายความวาชอง 3 เปนชองหลัก

ที่ประชาชนสวนใหญเปดรับขอมูลขาวสารดานการเมืองในปจจุบัน สําหรับรายการที่

กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีมากที่สุด คือ รายการคืนความสุข

ใหคนในชาติ หมายความวา พลเอกประยุทธมีเทคนิคในการสรางภาพลักษณโดยการ

ใชสื่อที่เหมาะสมเพื่อเขาถึงประชาชน โดยเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (2533) ระบุวา 

สวนประกอบหนึ่งของการสรางภาพลักษณที่ดีของนักการเมืองคือ มีเทคนิคการสราง

ภาพลกัษณทีด่โีดยใชสือ่ทีส่ามารถเขาถงึกลุมเปาหมายไดรวดเรว็ ซึง่ในทีน้ี่คอืรายการ

คนืความสขุใหคนในชาต ิทัง้นี ้รายการทีมี่คาเฉลีย่รองลงมาและใกลเคยีงกนัเปนอยาง

มากคือรายการเรื่องเลาเชานี้ หมายความวานอกจากรายการของรัฐบาลแลว รายการ

เรื่องเลาเชานี้เปนรายการท่ีประชาชนนิยมเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีมาก

ทีส่ดุ สวนสาํนกัขาวทีก่ลุมตวัอยางเปดรบัขาวสารเกีย่วกบันายกรฐัมนตรมีากทีส่ดุ คอื 

ไทยรัฐ หมายความวา ไทยรัฐเปนองคกรขาวที่สามารถเขาถึงประชาชนไดมากท่ีสุด

หากเทียบกับองคกรอื่น สวนสื่อสังคมออนไลนที่ประชาชนเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

นายกรัฐมนตรี คือ เฟซบุก สะทอนใหเห็นวาเฟซบุก คือสื่อหลักในประเภทสื่อสังคม

ออนไลนที่มีความสําคัญกับการเปดรับขาวสารของประชาชน อยางไรก็ตามจะเห็นวา 

ภาพลักษณของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในบทบาทนายกรัฐมนตรี สวนใหญมา

จากการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ ดังกลาวขางตน ซึ่งลวนสงผลตอความคิดเห็น

ที่เกิดขึ้น
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สวนผลการวิจัยตามวัตถุประสงคสามารถวิเคราะหและอภิปรายผลใน

ประเด็นตางๆ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนตอภาพลักษณทางการเมืองของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา

ในดานความคิดเห็นตอภาพลักษณทางการเมืองของพลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก สวนใหญ

มีความคิดเห็นตอภาพลักษณทางการเมืองของพลเอกประยุทธในดานมีความม่ันใจ 

มากที่สุด รองลงมาคือ มีความมุงมั่น มีอารมณขัน มีความซ่ือสัตย มีความสามารถ

ในการสือ่ความ มทีศันคตทิีด่ ีมวีสิยัทศัน ตามลาํดบั ทัง้หมดมคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก 

สวนภาพลักษณสามารถสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา เปนผูมีความมั่นใจ มีความมุงมั่น และมีอารมณขัน มากที่สุด เปนไปตาม

หลักการสรางภาพลักษณผูนําที่ดีของ Enmast (2015) ที่ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ

ภาพลักษณผูนําดีที่ทั้ง 8 ประการ ซึ่งภาพลักษณทางการเมืองของพลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา ในงานวิจัยนี้ ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีเพียง

ภาพลักษณสามารถสรางแรงบันดาลใจเทาน้ันที่ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง นอกจากนี ้บคุลกิสวนตวัในดานมคีวามมัน่ใจ มคีวามมุงมัน่ และมอีารมณขนั 

ของพลเอกประยทุธ เปนไปตามแนวคิดเทคนคิในการสรางภาพลกัษณของเกรยีงศกัดิ์ 

โลหะชาละ (2533) ที่ระบุวา สวนประกอบหน่ึงของการสรางภาพลักษณที่ดีของ

นักการเมืองคือ มีบุคลิกสวนตัวที่เหมาะสม เชนเดียวกับงานวิจัยของอิทธิเดช 

สุพงษ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณของนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบวา นายอภิสิทธิ์ มีภาพลักษณในดานบวก

คือ มีความรู การศึกษาดี มีไหวพริบ และมีความซื่อสัตย จะเห็นวา นายอภิสิทธิ์ใช

หลักการมีบุคลิกสวนตัวที่เหมาะสมเพื่อสรางภาพลักษณของตนเองเชนกัน ดังน้ัน 

การมีบุคลิกสวนตัวที่ดีและการใชสื่อที่เหมาะสม จึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการ

สรางภาพลักษณของผูนํา
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2.  ความคิดเห็นของประชาชนตอภาพลักษณอารมณขันของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา

ดานความคดิเหน็ตอภาพลกัษณอารมณขนัของพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา 

กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก สวนใหญมีความคิดเห็นตอภาพ

ลกัษณอารมณขนัในรปูแบบตลกกบักลไกชีวิต มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ตลกแบบเสยีดสี 

และตลกกบัสามญัสาํนกึ หากพจิารณาเปนรายประเดน็พบวา กลุมตวัอยางมคีวามคดิ

เหน็ตออารมณขนัของพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา ในประเดน็นายกฯถามนกัขาวกลับ

ประเด็นการหาพื้นที่ใหชาวโรฮีนจา “แลวแถวบานมีที่ไหมละ?” และประเด็นนายกฯ

หยอกเยานักขาวหลับในหองประชุม “นี่ถาเปนทหารนะโดนวิดพื้นไปแลว” มากที่สุด 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณอารมณขัน

ของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็น

ของประชาชนตอภาพลักษณทางการเมืองในดานมีอารมณขันของพลเอกประยุทธ 

ซึ่งประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ตัวแบบที่ใชวัดเกี่ยวกับ

อารมณขันของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา คือ แนวคิด ตรรกะเรื่องตลก ซึ่งประกอบ

ไปดวย ตลกกบัภาษา ตลกกบัสามญัสาํนกึ ตลกกบัอารมณความรูสกึ ตลกแบบเสยีดสี 

และตลกกบักลไกชวีติ (อบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ,์ 2536) ซึง่กลุมตวัอยางมคีวามคดิเหน็ตอ

ภาพลักษณอารมณขันของพลเอกประยุทธ ในรูปแบบตลกกับกลไกชีวิต มากที่สุด 

หมายความวา การแสดงอารมณขันในรูปแบบตลกกับกลไกชีวิต หรือการกระทําใน

บทบาทที่ไมเคยกระทําของพลเอกประยุทธในฐานะนายกรัฐมนตรี ในที่นี้คือกรณีที่

นายกรัฐมนตรีขับจักรยานยนตหรือบ๊ิกไบครอบทําเนียบ หลังตรวจเยี่ยมบูธของ

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาที่ทําเนียบรัฐบาล (คมชัดลึก, 2558) และกรณี

ที่นายกรัฐมนตรีขับสามลอพา น.ส.อนิพรณ เฉลิมบูรณะวงศ มิสยูนิเวิรสไทยแลนด 

2015 ชมรอบทําเนียบ (เดลินิวส, 2558) บทบาทนักบิด หรือสารถีขับสามลอของ

พลเอกประยุทธ สงผลตอความคิดเห็นหรืออารมณขันของประชาชนมากที่สุด ซึ่งจะ

เห็นวา ทั้งสองประเด็นลวนเปนสถานการณที่พลเอกประยุทธไดออกพื้นที่หรือเปน

ลกัษณะของการทาํกจิกรรม และเปนลกัษณะของการมสีถานการณทีเ่อือ้ตอการสราง

อารมณขัน

หากพิจารณาความคิดเหน็ของประชาชนตออารมณขนัของพลเอกประยทุธ

ในแตละประเด็นพบวาประเด็นนายกฯ ถามนักขาวกลับประเด็นการหาพื้นที่ให
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ชาวโรฮนีจา “แลวแถวบานมทีีไ่หมละ?” ซึง่เปนกรณกีารตรวจพบเรอืของชาวโรฮนีจา

ที่กําลังจะขึ้นฝงในไทย ผูสื่อขาวถามนายกฯวาจะดําเนินการอยางไร จะสามารถหา

พื้นที่ใหชาวโรฮีนจาไดหรือไม ที่ไหน อยางไร พลเอกประยุทธจึงตอบวา “ยังไมทราบ

กําลังดําเนินการ แลวแถวบานมีไหม ไมมีเหรอ เอา กําลังหา คนไทยยังไมมีที่จะอยู

เลย” (Share of the day แชรออฟเดอะเดย, 2558) เปนประเด็นที่ประชาชนมีความ

คิดเห็นหรือเกิดอารมณขันมากท่ีสุด ซ่ึงเปนลักษณะของตลกกับสามัญสํานึก โดย

พลเอกประยุทธนําเรื่องที่เปนสามัญสํานึกของคนทั่วไปมาตอบคําถามนักขาว น่ันคือ 

การถามนักขาวกลับไปทํานองวาแลวแถวบานมีพืน้ทีเ่พยีงพอสาํหรับชาวโรฮีนจาไหม 

ซึ่งในความเปนจริงคนท่ัวไปทราบดีวาประชาชนคงไมมีใครมีพ้ืนที่เพียงพอใหสําหรับ

ชาวโรฮีนจา หรือถามีก็คงมีแนวโนมที่จะยกพื้นที่ใหนอยมาก อีกทั้ง ประเด็นดังกลาว

เปนประเดน็ทีค่อนขางเปนทีส่นใจ สือ่มกีารนาํเสนอประเดน็เกีย่วกบัโรฮนีจาอยางตอ

เนือ่ง และมกีารกลาวถงึกนัเปนวงกวางในขณะนัน้ จงึเปนไปไดวาประชาชนเกดิอารมณ

ขันมากที่สุดเพราะเปนการไมไดเตรียมการมาตอบ และเปนประเด็นที่คุนเคยหรือ

คุนหู สวนประเด็นนายกฯ หยอกเยานักขาวหลับในหองประชุม “น่ีถาเปนทหารนะ

โดนวิดพื้นไปแลว” เปนกรณีที่ผูสื่อขาวชายทานหนึ่งหลับในที่ประชุมขณะนายกฯ

ปาฐกถา พลเอกประยทุธสงัเกตเห็นจงึแซวออกไมคไปวา “ตวักใ็หญนะยงัหลับอกี กรน

เสยีงดงัอกีเดีย๋วเถอะ นีถ่าเปนทหารโดนลงโทษไปแลวนะ สัง่วดิพืน้ไปแลว” (ทาํเนยีบ 

รัฐบาล, 2558) ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเชนกันนั้น เปนไปไดวาประชาชนเกิดอารมณขัน

กับการเสียดสีตนเองหรือสิ่งท่ีใกลเคียงตนเองมากที่สุดของพลเอกประยุทธ ซึ่งในท่ีนี้

คือทหารและวิธีการลงโทษของทหาร โดยพลเอกประยุทธไดนําสถานการณนั้นมาพูด

ในเชิงลอเลียนเพื่อใหเกิดอารมณขัน โดยเปรียบเทียบเขากับวิธีการของทหารวาหาก

นักขาวผูนั้นเปนทหารตนคงสั่งลงโทษใหวิดพ้ืนไปแลว นั่นหมายถึงเสียดสีตัวพลเอก

ประยทุธเองทีเ่ปนผูนาํทหารทีจ่ะตองเปนผูสัง่ลงโทษ ซึง่ในความเปนจรงินกัขาวคนนัน้

ไมใชทหาร โดยทั้งสองประเด็นสอดคลองกับความคิดเห็นตอของประชาชนตอ

ภาพลกัษณอารมณขนัของพลเอกประยทุธในภาพรวม นัน่กคื็อ นอกจากตลกกบักลไก

ชีวิตแลว ตลกกับสามัญสํานึก และตลกแบบเสียดสี ของพลเอกประยุทธ ก็สามารถ

ทําใหเกิดอารมณขันไดมากเชนกัน นอกจากน้ี ความคิดเห็นของประชาชนตอ

ภาพลักษณอารมณขันของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่มีคาเฉล่ียในระดับมาก

ทุกดาน แสดงใหเห็นวาอารมณขันของพลเอกประยุทธที่ส่ือนําเสนอ ประชาชน 
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มคีวามคดิเหน็หรอืมอีารมณขนัอยูในระดบัมาก จะเหน็วามิตทิางสังคมของอารมณขนั 

ในกรณีนี้ อารมณขันมีบทบาทในดานการสรางความสมานฉันท เพราะคาเฉล่ีย

ความคิดเห็นของประชาชนที่อยูในระดับมาก เปนไปไดวาอาจชวยลดหรือผอนคลาย

ภาพลักษณดานอื่นของพลเอกประยุทธ เชน ภาพลักษณทหาร ดุดัน เสียงดัง ขี้โมโห 

หงุดหงิด ไดเชนกัน

3. ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของประชาชนตอภาพลักษณอารมณขัน
กับภาพลักษณทางการเมืองของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอภาพลักษณทางการเมือง

และภาพลักษณอารมณขันของพลเอกประยุทธ มีความสอดคลองและใกลเคียงกัน

เปนอยางมาก ซ่ึงจากการทดสอบความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของประชาชน

ตอภาพลักษณท้ังสองดาน พบวา ท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ .00 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) เทากับ .735 หมายความวา มีความ

สมัพนัธกนัสงูและเปนไปในเชงิบวก นัน่คอื ความคดิเหน็ของประชาชนตอภาพลกัษณ

ของพลเอกประยทุธมคีวามแปรผันกนั โดยเมือ่ประชาชนมคีวามคดิเหน็ตอภาพลกัษณ

อารมณขันของพลเอกประยุทธในเชิงบวก ความคิดเห็นตอภาพลักษณทางการเมือง

ก็จะเปนไปในเชิงบวก หรือหากมีความคิดเห็นตอภาพลักษณทางการเมืองในเชิงบวก 

ความคิดเห็นตอภาพลักษณอารมณขันก็จะเปนในเชิงบวกเชนกัน 

 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาไปที่ผลการทดสอบสมมติฐานในแตละตัวแปร 

พบผลที่นาสนใจ เพิ่มเติม ไดแก

ตวัแปรเพศ พบวา เพศชายมคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ตอภาพลักษณของพลเอก

ประยุทธ ทั้งในดานภาพลักษณทางการเมืองและภาพลักษณอารมณขัน นอยกวา

เพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สะทอนวา เพศหญิงมีความคิดเห็น

ตอตวัพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา ในดานบวกมากกวาเพศชาย เชนเดยีวกบัภาพลกัษณ

อารมณขันซึ่งเพศชายมีคาเฉลี่ยนอยกวาเพศหญิง สะทอนวา เพศหญิงมีความเห็นใน

ดานบวกเกี่ยวกับอารมณขันของพลเอกประยุทธ มากกวาเพศชาย 

ตวัแปรอาย ุพบวา กลุมอาย ุ26-35 ป มคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ตอภาพลกัษณ

ของพลเอกประยุทธ ท้ังในดานภาพลักษณทางการเมืองและภาพลักษณอารมณขัน 

มากที่สุด โดยการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูพบวา กลุมอายุ 18-25 ป 
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มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยกวากลุมอายุ 26-35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 สวนกลุมที่มีคาเฉลี่ยนอยกวากลุมอื่นคือกลุมอายุ 56-65 ป จะเห็นวา กลุมอายุ 

26-35 ป มคีาเฉลีย่ความคดิเหน็ตอภาพลกัษณทางการเมอืงและภาพลกัษณอารมณขนั 

มากที่สุด สะทอนวา กลุมคนในชวงอายุน้ี เปนกลุมคนในชวงวัยทํางานและวัยกลาง

คน สวนใหญจะเปดรับขาวสารดานการเมือง ขาวสารเกี่ยวกับรัฐบาล และขาวสาร

เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชนในดานการทํางาน การติดตอส่ือสาร หรือ

ความคิดเห็นสวนตัว จึงทําใหคนกลุมนี้มีการเขาถึงขอมูลขาวสาร และมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับดานการเมืองมากกวากลุมอื่น อยางไรก็ตาม กลุมอายุ 18-25 ป มีคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นนอยกวากลุมอายุ 26-35 ป ซ่ึงคนกลุมนี้เปนกลุมอายุชวงวัยเรียนและ

วยัรุนทัง้ตอนตนและตอนปลาย ความสนใจในขาวสารดานการเมอืงอาจมนีอยกวาคน

กลุมแรก จงึทาํใหความคิดเหน็เกีย่วกบัดานการเมอืง หรอืความคิดเห็นในการประเมนิ

นักการเมืองมีนอยกวา สวนกลุมอายุ 56-65 ป เปนกลุมที่มีคาเฉลี่ยรวมนอยที่สุดนั้น

เปนไปไดวาภาพลักษณของพลเอกประยุทธสามารถเขาถึงคนกลุมนี้ไดนอยที่สุด หาก

เทียบกับกลุมอายุอ่ืน ทั้งนี้ “อายุ” เปนเพียงตัวแปรเดียวท่ีมีผลการวิจัยเปนไป

สมมติฐาน โดยอายุตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของพลเอกประยุทธ จันทร-

โอชา แตกตางกนั ทัง้ภาพลกัษณทางการเมอืงและภาพลกัษณอารมณขัน ซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิดเรื่องผลของสื่อมวลชน ที่ระบุวา การส่ือสารของส่ือมวลชนสามารถสงผล

ตอการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบคุคล แตจะมผีลมากนอยขึน้อยูกบัตวัแปร “อาย”ุ 

ซึ่งอาจสงผลตอพฤติกรรมทางการเมืองในอนาคต เชน การลงคะแนนเสียง (สุรสิทธ์ิ 

วทิยารฐั, 2549) ในทีน่ี ้การเปดรบัรบัขาวสารจากส่ือจงึสงผลตอความคิดเหน็ของกลุม

อายุที่แตกตางกัน จึงอาจสงผลตอพฤติกรรมทางการเมืองไดเชนกัน

ตัวแปรระดับการศึกษา พบวา กลุมการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวส. 

มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น มากที่สุด และตัวแปรอาชีพ พบวา กลุมอาชีพคาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุด สวนกลุมอาชีพที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ 

กลุมอาชีพ รับจาง/ทํางานอิสระ ขณะเดียวกัน กลุมอาชีพที่มีคาเฉล่ียความคิดเห็น

ระดับมากที่สุด (3.51 ขึ้นไป) ในทุกดาน คือกลุมอาชีพรับราชการ เห็นไดวาคนสอง

กลุมนีม้คีวามนยิมในตวัพลเอกประยทุธมากกวาคนกลุมอืน่ สวนกลุมอาชพีทีม่คีาเฉลีย่

ระดับมากท่ีสุดในทุกดาน คือ กลุมอาชีพรับราชการ สะทอนวา ขาราชการในฐานะ

ผูใตบังคับบัญชา ยังคงมีความคิดเห็นตอนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาในทาง



16 JC Journal

บวก อยางไรก็ตาม ในสวนของกลุมอาชีพมีผลการวิจัยที่นาสนใจคือ กลุมอาชีพ

พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน ซึ่งเปนกลุมคนสวนใหญในจํานวนกลุมตัวอยาง กลับมี

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณทางการเมืองและภาพลักษณอารมณขันของ

พลเอกประยุทธนอยกวากลุมอาชีพอื่น สะทอนวา ภาพลักษณของพลเอกประยุทธ

ยังเขาถึงคนกลุมนี้ไดนอยหากเทียบกับกลุมอื่น

และในดานตัวแปรรายได พบวา กลุมรายไดสูงกวา 50,000 บาท มีคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นตอภาพลักษณทางการเมืองและภาพลักษณอารมณขันของพลเอก

ประยุทธ มากที่สุดหากเทียบกับกลุมอื่น และมีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด (3.51 ขึ้นไป) 

ในทุกดาน สะทอนวากลุมผูมีรายไดสูงเปนกลุมที่มีความคิดเห็นในดานบวกตอพลเอก

ประยุทธในฐานะนายกรัฐมนตรี มากที่สุด หากเทียบกับกลุมรายไดอื่น

สรุปและขอเสนอแนะ

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา มีเทคนิคในการสรางภาพลักษณโดยมีทั้งการ

ใชบุคลิกสวนตัว และการใชสื่อสื่อมวลชนทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหมไดนําเสนอ

ภาพลกัษณของพลเอกประยทุธ ซึง่ประชาชนสวนใหญเปดรบัขาวสารจากส่ือโทรทศัน

และสือ่ใหม สถานโีทรทศันชอง 3 รายการคนืความสขุใหคนในชาต ิองคกรขาวไทยรฐั 

และสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก ดังน้ัน สื่อเหลานี้จึงมีความสําคัญกับความคิดเห็นของ

ประชาชนเปนอยางมาก โดยในดานภาพลกัษณทางการเมอืงประชาชนมคีวามคิดเหน็

วาพลเอกประยุทธเปนผูมีความมั่นใจ มีความมุงมั่น และมีอารมณขันมากที่สุด ดังนั้น 

การมีบุคลิกสวนตัวที่ดี และการใชสื่อที่เหมาะสมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการ

สรางภาพลักษณของผูนํา สวนดานภาพลักษณอารมณขัน ประชาชนเห็นวาการแสดง

อารมณขนัของพลเอกประยทุธในรปูแบบตลกกบักลไกชวิีตหรอืการกระทําในบทบาท

ที่ไมเคยกระทําในฐานะนายกรัฐมนตรี สงผลตอความคิดเห็นหรืออารมณขันของ

ประชาชนมากทีส่ดุ ซึง่นอกจากอารมณขนัในรปูแบบตลกกบักลไกชวีติแลว ตลกแบบ

เสียดสี เชนการเสียดสีสิ่งรอบตัวและตนเอง หรือ ตลกกับสามัญสํานึก เชนการตอบ

คําถามนักขาวกรณีโรฮีนจา ก็สามารถทําใหประชาชนเกิดอารมณขันไดมากเชนกัน 

การแสดงอารมณขนัทีไ่มไดต้ังใจ การแสดงบทบาททีไ่มคาดคดิ และการมสีถานการณ

ที่เอื้อตอการสรางอารมณขัน จึงเปนสิ่งสําคัญในการสรางอารมณขันของพลเอก
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ประยทุธ เพราะหากสามารถสรางภาพลกัษณอารมณขนัใหประชาชนเกดิความคดิเหน็

ในเชิงบวกแลว ความคิดเห็นตอภาพลักษณทางการเมืองก็จะเปนไปในเชิงบวกตาม 

และนอกจากน้ี อารมณขันของพลเอกประยุทธ ยังมีบทบาทชวยในการส่ือสาร และ

การสรางความสมานฉันท โดยอาจชวยลดหรือผอนคลายภาพลักษณดานอื่น เชน 

ภาพลักษณทหาร ดุดัน เสียงดัง ขี้โมโห หงุดหงิด ซึ่งกลุมประชากรที่มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณของพลเอกประยุทธ มากที่สุด ไดแก เพศหญิง กลุมอายุ 26-35 ป 

กลุมการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวส. กลุมอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว และกลุม

รายไดสูงกวา 50,000 บาท สวนกลุมที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของพลเอก

ประยุทธนอยกวากลุมอื่น คือ เพศชาย กลุมอายุ 56-65 ป และกลุมอาชีพพนักงาน/

ลกูจางบรษัิทเอกชน อยางไรก็ตาม ตวัแปรทีส่าํคญัตอความคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ

ของพลเอกประยุทธ ในงานวิจัยนี้ คือ “อายุ” ดังนั้น การนําเสนอภาพลักษณ 

การจัดการดานภาพลักษณ หรือการสรางอารมณขันของผูนํา จึงควรคํานึงถึงตัวแปร

อายุของผูรับสารเปนสําคัญ 
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การวจิยัครัง้นีก้ารวจิยัแบบผสมผสาน ทัง้การวจิยัเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ 

มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา (1) กลยุทธการใชโมบายแอพพลิเคชั่น ของสถานีวิทยุ 94 

อีเอฟเอ็ม (2) พฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิ-

เคชั่น ของประชากรกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ความแตกตางของ

พฤติกรรมกลุมผูรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่น จําแนกตาม

ลักษณะทางประชากร (4) ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับฟง

กลุมเปาหมาย ที่สงผลตอการเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 

ผลการวิจัยพบวา (1) สถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม มีกลยุทธการใชโมบาย

แอพพลเิคชัน่ ตามกระบวนการสือ่สาร เริม่จากผูสงสารสถานวีทิยอุเีอฟเอม็ เปนบรษิทั

ในเครือที่ดูแลโดย บริษัท เอไทม มีเดีย มีกลุมเปาหมายเปนผูฟงที่ใชอินเทอรเน็ตผาน

มือถือ ซึ่งไดมีการวิจัยกลุมผูบริโภคในการรับฟง ใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผูผลิต

มีประสบการณในการผลิตแอพพลิเคชั่น ดานเน้ือหาสารหรือขอมูลขาวสารมีการ

นําเสนอในการพูดคุยเรื่องแบบวัยรุน เรื่องความรัก ดารานักแสดง ขาวที่กําลังที่เปน

สนใจของสงัคม อนัดบัเพลง และการใชสญัลักษณประเภทตางๆ ดานสือ่ แอพพลเิคชัน่

ของสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม สามารถสื่อสารไดแบบสองทาง ผูรับสารเปนกลุม

ผูฟงที่เปนกลุมวัยรุนและแฟนคลับ โดยแอพพลิเคช่ันสามารถรับฟงไดจํานวนจํากัด 

10,000 คน  (2) กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาที่ฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 

1 – 2 ป ใชโทรศัพทมือถือในการฟง ฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 5 วันตอสัปดาห 

โดยฟง 30 นาที – 1 ชั่วโมงตอวัน สวนใหญลักษณะในการฟงสถานี 94 อีเอฟอ็ม คือ 

เปดทิ้งไวเปนเพื่อน มีชวงเวลาที่ฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม คือ 18.01 – 21.00 น. 

และสวนใหญฟงเฉยๆ ไมเคยเขารวมกิจกรรมใดๆ สําหรับทัศนคติตอสถานีวิทยุ 94 

อีเอฟเอ็ม ท้ังทางดานผูดําเนินรายการ ดานรูปแบบและเนื้อหารายการ ดานชอง

ทางการรบัฟงผานแอพพลเิคชัน่ ดานผูรบัสาร และดานชองทางการตอบกลับของผูรบั

สารอยูในระดบัมากทกุดาน สาํหรบัดานรปูแบบและเนือ้หารายการมคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 

สวนดานผูรับสารมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (3) ลักษณะทางดานประชากรศาสตรของกลุม

ผูรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผาน โมบายแอพพลิเคช่ัน ไดแก อายุ สถานภาพ 

บ ท คั ด ย อ
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และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 

อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่นตางกัน สําหรับลักษณะทางดานประชากรศาสตร

ของกลุมผูรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ไดแก เพศ 

การศึกษา ความถี่ในการรับฟง แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 

อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ไมแตกตางกัน (4) ทัศนคติของกลุมผูรับฟงที่มีตอ

สถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ดานชองทางการรับฟงผานแอพพลิเคชั่น มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่น

คําสําคัญ: ทัศนคติและพฤติกรรม, สถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม, โมบายแอพพลิเคชั่น
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 The purpose of this research is for study only. (1) The strategies 

of using the mobile application of 94 EFM radio station. (2) 94 EFM radio 

station listening behavior of the target audiences in Bangkok via the 

mobile application. (3) The different behaviors of 94 EFM radio station’s 

audiences via the mobile application characterized by demographic 

characteristics. (4) The relations between attitude and behavior of the 

target audiences which affect to listen to 94 EFM radio station. 

The results of the research show that (1) 94 EFM radio station 

has a strategy of using the mobile application according to the 

communication process. Starting from senders of the EFM radio station 

which is an associated company by A-Time Media CO., LTD which have 

the target of internet audiences via mobile phone, do a research of 

consumer audiences and use professional staffs. The producer has 

experiences of developing an application in contents or news of popular 

trends, love stories, celebrities, news that is the interests of society, music 

top chart and the using of symbols. Media application of 94 EFM radio 

station is be able to communicate in two ways. The receivers are the 

audiences who are teenagers and fans which the application can be 

listened to a limited number of 10 000 people. (2) Most of the target 

samples have duration of listening to 94 radio station for 1 – 2 years, 

use mobile phones to listen to the radio five days per week for 30 minutes 

to one hour per day, they are generally left the radio on as a friend, 

have daily hours of listening to the 94 EFM radio station which are 18:00 

pm to 21:00 pm and most of them never participated in any activity. 

Considering the attitude toward 94 EFM radio station for moderators, 

A b s t r a c t
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content of programs, application access channel, receivers and the 

access channel feedback from receivers are high in every channel. 

For the content of programs, they have the most average value 

and for receivers have the least average value. (3) For the 94 EFM radio 

station audiences via the mobile application whose demographic 

characteristics of age, status and income per month are different from 

the other, they will have the different behavior of listening to 94 EFM 

radio station via mobile application. 

 Then for the audiences whose demographic characteristics 

of gender, study degree and how often they listen to the radio are 

different from the other, they will not have the different behavior of 

listening to 94 EFM radio station via mobile application. (4) The attitude 

toward the 94 EFM radio station from the audiences to the application 

access channel is relate to the behavior of listening to 94 EFM radio 

station via mobile application. 

Keywords:  Attitude and Behavior, 94 EFM Radio Station, Mobile Application
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทและมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของคนไทย

เปนอยางมาก ความเจริญทางเทคโนโลยี และความกาวหนาทางการส่ือสาร ชวยให

สื่อมวลชนสามารถแพรกระจายและเขาถึงประชาชนไดทุกระดับไดอยางรวดเร็ว 

คนสวนใหญใหความสําคัญตอบทบาทและหนาที่ของส่ือมวลชนอยางเห็นไดชัด

สื่อมวลชนทําหนาท่ีสงสารตางๆ ผานสื่อไปยังมวลชนผูรับสาร ซึ่งส่ือหรืออุปกรณ

ที่ใชในการสงสารมีหลายประเภท ไดแก วิทยุ โทรทัศน สิ่งตีพิมพ และภาพยนตร 

สือ่มวลชนดงักลาวมบีทบาทและลกัษณะในการสงสารแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิง่

สือ่วทิยทุีส่งสารไปยงัผูรบัสารโดยการกระจายเสยีง นบัเปนส่ือมวลชนทีแ่พรหลายมาก 

ถือวาเปนสื่ออยางหนึ่งที่ทําหนาที่เผยแพรขาวสาร ความรูและความบันเทิง ทั้งยัง

สามารถเขาถึงกลุมคนไดเปนจํานวนมาก สามารถบริการผูฟงในเขตรัศมีการสง

กระจายเสียงที่กวางและไกล สามารถเขาไปถึงชนบทที่อยูหางไกล โดยผานเครื่องรับ

วิทยุ ซึ่งมีราคาไมแพงมากนักนอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ดวยการที่

สื่อวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่ครอบคลุมไดทุกพื้นที่ รวดเร็ว ลงทุนตํ่า จึงสงผลใหมี

สถานีวิทยุเพิ่มมากขึ้น

สถานีวิทยุในประเทศไทยไมนับวิทยุชุมชนมีจํานวน 524 สถานี มีพื้นท่ี

กระจายเสียงครอบคลุมกวารอยละ 98 ของประเทศ ส่ือวิทยุกระจายเสียงเปนส่ือที่

ครอบคลุมไดทุกพื้นที่ รวดเร็ว ลงทุนตํ่า เปนทรัพยากรของชาติที่มีอยูแลว โดยนํามา

ผนวกกบัเทคโนโลยสีารสนเทศกจ็ะไดความหลากหลายสาํหรบักลุมผูฟง และทีส่าํคญั

กลุมเปาหมายในการรับฟง สามารถเลือกรับฟงไดหลายชองทาง ไมวาจะเปนการรับ

ฟงจากเครื่องรับวิทยุปกติ อินเทอรเน็ต และจากโทรศัพทมือถือ ซึ่งระบบอินเทอรเน็ต

นั้นสําคัญตอสื่อวิทยุออนไลนมากเชนกัน 

ปจจุ บันการใชอินเทอรเน็ตไดแพรขยายเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผู ใชมากกวา

รอยละ 80 ใชอนิเทอรเนต็ผานสมารทโฟน รองลงมาคอืใชอนิเทอรเนต็ผานคอมพวิเตอร

ตัง้โตะคดิเปนรอยละ 54.7 และใชอนิเทอรเนต็ผานคอมพวิเตอรพกพา คดิเปนรอยละ 

45.2 จะเหน็ไดวาอปุกรณทีใ่ชในการเขาถงึอนิเทอรเนต็มหีลากหลาย ซึง่ผลการสํารวจ
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นี้สะทอนถึงพฤติกรรมของคนไทย ที่ใชสมารทโฟนเปนอุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ต

มากที่สุดซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทําใหผูใชไดใชแอพพลิเคชั่นตางๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวันมีปริมาณ

สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมท้ังยังกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันไปแลว นอกจากนี้การใช

โมบายแอพพลเิคชัน่ในภาคธรุกิจยงัชวยสรางความเขมแขง็ใหธรุกจิ ชวยลดตนทนุ ชวย

ลดเวลาหรือคาใชจายในการดาํเนนิงาน เพิม่ชองทางการตลาดและเพิม่โอกาสทางธรุกจิ

เติบโต และยังเพิ่มรายไดใหกับภาคธุรกิจอีกดวย (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ, 2557)

จากการเตบิโตของสมารทโฟน ทําใหการพฒันาแอพพลเิคชัน่เพือ่ตอบสนอง

การใชงานในดานตางๆ เติบโตขึ้นเชนเดียวกัน ไมเวนแมแตการรับฟงวิทยุก็ไดพัฒนา

ใหอยูในรูปแบบแอพพลิเคชั่นเชนเดียวกัน ดังเชน สถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ไดสราง

แอพพลิเคช่ัน ชื่อวา เอไทมออนไลน สามารถเลือกได 3 สถานีซ่ึงอยูในเครือเอไทม 

ประกอบดวย สถานีชิลล 89 (Chill 89) สถานี 94 อีเอฟเอ็ม (94 EFM) และกรีนเวฟ 

106.5 (GreenWave 106.5) เมื่อเขาสูแอพพลิเคชั่นจะเปนการรับฟงและชมรายการ

สดซึง่แอพพลเิคชัน่นีส้ามารถแชทพดูคยุกบัดเีจผูจดัรายการ ชมวดีโีอยอนหลงัของการ

จัดรายการ และแสดงเวลาในการจัดการของดีเจผูจัดรายการในแตละชวงเวลาอาจ

กลาวไดวา แอพพลิเคช่ัน เอไทมออนไลน เปนแอพพลิเคชั่นที่เปล่ียนการฟงวิทยุ

แบบเดิมๆ การแสดงผลในรูปแบบที่ดูงายใชสะดวก และยังใหผูฟงไดสนุกกับฟงกชัน

ถายภาพพรอมติดสติ๊กเกอรรวมสนุกกับกิจกรรมมากมาย เพื่อลุนของรางวัลในเครือ

เอไทมมีเดีย นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมตอแอพพลิเคช่ัน เอไทมออนไลน กับวิทยุ

ในรถทําใหการฟงเพลงลื่นไหล รับฟงเพลงได พรอมแสดงชื่อเพลงที่กําลังเลนอยู

บนหนาจอวิทยุรถโดยไมตองเสียเวลาคนหา 

ความกาวหนาของเทคโนโลยี และความชื่นชอบของประชากรในการรับฟง

สถานีวิทยุรายการประเภทความบันเทิง จึงเปนมูลเหตุจูงใจใหผูวิจัยตองการทราบถึง

กลยุทธในการใชโมบายแอพพลิเคช่ัน และเนื่องจากแอพพลิเคช่ันเอไทมออนไลน

เปนแอพพลิเคชั่นใหมผูวิจัยจึงอยากทราบถึงทัศนคติที่ผูฟงเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 

อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่น โดยนํากระบวนการสื่อสารมาเปนองคประกอบ

ของทัศนคติในการเลือกเปดรับฟง วาทัศนคติในดานใดที่สงผลในการเปดรับฟงมาก

ที่สุด และใหความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมผูรับสาร เพื่อใหเขาใจและเขาถึง
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ผูบริโภคไดมากข้ึน เพื่อนําเสนอในสิ่งท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการตรงกับ

ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเปดรับสื่อของผูบริโภคปจจุบันไดดีที่สุด

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษากลยุทธการใชโมบายแอพพลิเคช่ัน ของ สถานีวิทยุ 94 

อีเอฟเอ็ม 

 2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผาน

โมบายแอพพลิเคชั่น ของประชากรกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพมหานคร

 3.  เพื่อศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมกลุมผู รับฟงสถานีวิทยุ 94 

อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่น จําแนกตามลักษณะทางประชากร

 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม ของผูรับฟง

กลุมเปาหมาย ที่สงผลตอการเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 

วิธีการวิจัย

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงผสม แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การวิจัยเชิง

คุณภาพ และสวนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยศึกษาจากการฟงแตละรายการของทางสถานี ศึกษาฟงกชันการ

ใชงานตางๆ ของโมบายแอพพลิเคชั่น และการสัมภาษณผูคิดคนในการสรางโมบาย

แอพพลิเคชั่น คือคุณเตมีย เตมียงค ตําแหนง Digital Media Director ของบริษัท 

Atime Online และนาํขอมลูจากการสมัภาษณมาวเิคราะห โดยพจิารณาองคประกอบ

ทั้งหมดของ แอพพลิเคชั่น เอไทมออนไลน เฉพาะสถานี 94 อีเอฟเอ็ม โดยวิเคราะห

ถึงความสําคัญ การนําเสนอ และความนาสนใจของโมบายแอพพลิเคชั่น ที่นําไปสูถึง

กลยุทธการใชโมบายแอพพลิเคชั่นของสถานี 94 อีเอฟเอ็ม
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2.  การวิจัยเชิงปริมาณ
ผูวิจัยศึกษาในดานผูรับสาร โดยศึกษาพฤติกรรมการฟงของกลุมผูฟงสถานี

วิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่น และทัศนคติตอสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 

ในดานตางๆ วามีทัศนคติในแตละดานอยางไร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย

เปนกลุมประชากรทีพ่กัอาศยัอยูในกรงุเทพมหานครทีร่บัฟงรายการวทิย ุ94 อเีอฟเอม็

ซึง่โดยคดัเลอืกตวัอยางใชวธีิการสุมตวัอยางแบบการสุมแบบแบงกลุม จาํแนกตามพืน้ที่

ทั้งหมด 400 แบบสอบถาม

 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม แบงเปนดานตางๆ ของ

กระบวนการสื่อสาร ลักษณะแบบเลือกตอบไดแก ทัศนคติดานผูดําเนินรายการ

(Sender) ดานเนื้อหารายการ (Message) ดานชองทางการสื่อสาร (Chanel) ดาน

ผูรับสาร (Receiver) และดานชองทางการตอบกลับของผูรับสาร (Feedback) วามี

ทัศนคติในแตละดานอยางไรบาง

ผลการวิจัยและอภิปราย

 1.  กลยุทธการใชโมบายแอพพลิเคชั่น ของสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม จาก

การวิจัยพบวา สถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม มีการใช กลยุทธในดานตางๆ ทั้งทางดานมี

การผลิตแอพพลิเคช่ันที่ใชผู มีความเช่ียวชาญในการผลิตแอพพลิเคชั่น และเปน

รายแรกของประเทศไทย มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันอยางตอเน่ือง โดยใชโทรศัพท

มือถือเปนตัวเช่ือมในการเขาถึงแอพพลิเคช่ัน ในการรับฟงคล่ืนวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 

สอดคลองกับแนวคิดของ วรฤทธิ์ วงรุจินันท และคณะ (2556) ที่กลาววาอุปกรณ

สื่อสารที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน คือ โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน โดย

สัดสวนของยอดจําหนายสมารทโฟนเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการพัฒนาความสามารถ

ของโทรศัพทมือถือที่แตเดิมมีไวสนทนากันเทาน้ัน แตปจจุบันผูใชมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น

จากการใชงานโทรศัพทมือถือ เชนการเชื่อมตอ เขาสูอินเทอรเน็ต การเปดรับขอมูล

ขาวสารการดูหนัง หรือฟงเพลง การเลมเกมทั้งออนไลนและออฟไลน 

สําหรับแอพพลิเคชั่นของคลื่นวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม มีการนําเสนอเนื้อหา 

ความบันเทิง ขาวสาร เปนการพุดคุย ซึ่งเปนสถานีแหงความบันเทิง สอดคลองกับ

แนวคิดในการแบงประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงของอุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2547) ที่วา
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สถานแีนวบนัเทิง มุงในดานการใหความบนัเทิง (to entertain) ทาํหนาท่ีเสนอรายการ

บันเทิง และสาระบันเทิงเพื่อสรางความเพลิดเพลิน ผอนคลาย และรังสรรค

ศิลปวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยนําเสนอในรูปแบบรายการละครวิทยุ ดนตรี และ

เพลง รายการสนทนา รายการสาระบนัเทงิ เชน แขงขนัตอบปญหา หรอืปกณิกะบนัเทงิ

ในรูปแบบตางๆ เปนตน

นอกจากน้ันผูจัดรายการหรือดีเจมีการจัดกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ 

จัดใหมีสวนรวม โดยผูจัดรายการมีการใหผูฟงไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ในการ

พูดคุย ใหมีสวนรวมและเขามารวมสนุกโดยการใชคําพูดและภาษาทาทางตางๆ วิธีนี้

จะชวยใหผูรับสารสามารถทราบวัตถุประสงคในการสื่อสารของผูสงสารและการรับ

สารของตน และชวยใหผูรบัสารสามารถถอดรหสัสาร แปลความหมายสาร และเขาใจ

สารไดตรงกันหรือสอดคลองกับความหมาย ซึ่งผูสงสารตองการส่ือไปยังผูรับสาร

นอกจากนี้ผูจัดรายการหรือดีเจ เปนบุคคลท่ีเปนจุดเดนที่ทําใหกลุมผูฟงสนใจและ

ติดตาม โดยใชภาษาวัยรุน เขาใจงาย และมีความหลากหลายในการใชเพลง ดนตรี 

ชวนใหติดตาม โดยเปนไปตามองคประกอบที่สําคัญในการผลิตวิทยุกระจายเสียง 

ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542) ที่กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญ

ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วาภาษาพูด (Language) ควรใชภาษาที่เขาใจ

งาย ประโยคสั้นๆ กะทัดรัดเหมาะสมกับสภาพของการฟงวิทยุของผูฟงโดยทั่วไป 

จะชวยใหรายการนาฟง และผอนคลายความตึงเครียด มีเสียงประกอบ (Sound 

Effect) ทําใหมีบรรยากาศสมจริง และชวยใหผูฟงเกิดจินตนาการตามไดรวดเร็วขึ้น 

และมีความหลาก (Variety) และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) การเสนอ

รายการใหมีความหลากจะชวยใหรายการไมนาเบื่อ 

เนื้อหาสารที่ใชหรือขอมูลขาวสารในการเผยแพรผานทางแอพพลิเคชั่น 94 

อเีอฟเอม็ มกีารใชเนือ้หาในเรือ่งทีก่าํลงัเปนทีส่นใจของสงัคมในปจจบุนั เรือ่งสิง่ทีเ่ปน

ทีส่นใจของวยัรุนความสวยงาม ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ เสาวน ีชนินาลอง (2547, 

อางถึงใน ฐิติทิพย สายสนั่น ณ อยุธยา, 2550) ไดอธิบายพฤติกรรมการรับสารของ

ผูฟงไววา ผูฟงจะมีพฤติกรรมการเลือกรับสารจากการใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูฟง เร่ิมจากผูรับสารเกิดแรงผลักดันในการเปดรับสารแลวจึงเสาะแสวงหาสาร

และตัดสินใจเลือกใชสารท่ีตองการหรือเน้ือหาที่คาดวาจะสารที่สามารถตอบสนอง

ความพึงพอใจของตนเองได เชนเดียวกันผูรับสารของสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 
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ที่ตองการทราบขาวาสารเพื่อนําไปพูดคุย บอกตอ นําไปใชในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับ

เรื่องของความสวยงาม และสิ่งที่ตนเองกําลังสนใจ

รปูแบบของรายการเปนการพดูคยุท่ัวไป (talk) ทีใ่ชสือ่ในรปูแบบแอพพลเิคชัน่

เปนเคร่ืองมอืทีใ่ชในการสือ่สารแบบสองทาง (two-way communication) ทีส่ามารถ

เหน็ภาพ และตอบโตไดทัง้ 2 ฝาย สอดคลองกบัแนวคิดของวรวรรณ อารปีระชาภิรมย 

(2547) ที่กลาววาการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) เปนการ

สื่อสารที่ผูสงสารสงขอมูลไปยังผูรับสาร ในขณะเดียวกันเมื่อผูรับสารไดรับขอมูลแลว

ก็สงขอมูลขาวสารตอบกลับมายังผูสงสารดวย ทําใหเกิดโอกาสซักถามขอสงสัยตางๆ 

และมกีารแลกเปลีย่นขอคดิเหน็ระหวางกนั การสือ่สารแบบนีผู้สงสารจะใหความสาํคญั

กับปฏิกิริยาการตอบกลับ (Feedback) ทําใหการส่ือสารที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

หากมองในดานกลยุทธการใชโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) 

ของสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม คาดหวังไวเปนกลุมวัยรุน ยังไมไปตามผลการวิจัย

เชิงปริมาณ ทั้งน้ีอาจเนื่องจาก กลุมผูสมรสมีโอกาสและความถี่ในการเปดรับฟง

มากกวากลุมโสดและกลุมหมาย/หยาราง/แยกกนัอยู ดวยเนือ้หาสารของแอพพลิเคช่ัน 

94 อีเอฟเอ็ม เนนเรื่องของความรัก และสถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนไปไดที่กลุมที่มี

สถานภาพสมรสจะสนใจติดตามมากกวากลุมโสด เนื่องจากเปนการนําเสนอขาวสาร

ปจจุบันท่ีทันเหตุการณ และนําเรื่องความรักไปปรับใชในชีวิตคูสมรส และใชในชีวิต

ประจําวันได จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางอายุ 36-45 ป มีความถี่ในการเปดรับ

ฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม มากกวากลุมอายุ 26-35 ป ซ่ึงทําใหผลเปนในทิศทาง

เดียวกันที่วากลุมที่มีสถานภาพสมรส และสอดคลองกับแนวคิดของเสาวนี ชินนาลอง 

(2547, อางถึงใน ฐิติทิพย สายสนั่น ณ อยุธยา, 2550) อธิบายพฤติกรรมการรับสาร

ของผูฟงไววาเกีย่วของกบัความกระตอืรอืรนของผูฟง ผูรบัสารเลอืกรับสารตามความชอบ

ความสนใจ ความตองการของตน และอาจตคีวามสารทีไ่ดรบัเหมอืนหรอืแตกตางจาก

ที่ผูสงสารตั้งใจก็ได รวมทั้งเก่ียวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสาร 

เริ่มจากผูรับสารเกิดแรงผลักดันในการเปดรับสารแลวจึงเสาะแสวงหาสารและตัดสินใจ

เลือกใชสารท่ีตองการหรือเน้ือหาท่ีคาดวาจะสารที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ

ของตนเองได และสอดคลองกับงานวิจัยของ พลอยลลดา ไชยบุญเรืองสิน (2553) 

ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของผูดําเนินรายการวิทยุ Club Friday พบวา
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กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนและความพึงพอใจในดานที่ไดขอคิดหรือมุมมองจาก

เรื่องราวของคนอื่น นําไปเปนแบบอยางในการปรับใชชีวิตของตน และมีแนวทางใน

การแกปญหาชีวิตของตนไดมากทีส่ดุ และการใชประโยชนมคีวามสมัพนัธกบัความพงึ

พอใจที่ผูฟงไดรับ

 2. พฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุ อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่น 

และทัศนคติของกลุมผูรับฟงท่ีมีตอสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 2.1 พฤติกรรมการ

เปดรับฟงสถานีวิทยุ อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่น จากการวิจัยพบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญมีการฟงวิทยุอยางตอเน่ืองและสวนใหญฟงเฉยๆ ไมเคยเขารวม

กิจกรรมใดๆ สอดคลองกับแนวคิดของเสาวนี ชินนาลอง (2547, อางถึงใน ฐิติทิพย 

สายสนั่น ณ อยุธยา, 2550) อธิบายพฤติกรรมการรับสารของผูฟงไววา ผูฟงจะมี

พฤติกรรมการเลือกรับสารที่มาจากความกระตือรือรนของผูฟง นั่นคือ ผูรับสารเลือก

รับสารตามความชอบความสนใจ ความตองการของตน และอาจตีความสารที่ไดรับ

เหมือนหรือแตกตางจากท่ีผูสงสารตั้งใจก็ได แตการรับฟงสื่อวิทยุกระจายเสียงอยาง

กระตือรือรน (active) จริงหรือไมเพราะบางคร้ังผูฟงเพียงแคเปดวิทยุไวเฉยๆ โดย

ไมตั้งใจฟง หรืออาจจะทํากิจกรรมอยางอื่น ไดโดยไมไดสนใจเขารวมกิจกรรม   

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาท่ีฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 1-2 ป

สอดคลองกับงานวิจัยของประภากร นนทลักษณ (2553) ที่ไดศึกษาเรื่อง การรับฟง

สือ่วทิยอุอนไลนของกลุมคนทาํงานสาํนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤตกิรรม

การติดตามรับฟงรายการวิทยุนั้น กลุมตัวอยางติดตามรับฟงคลื่นวิทยุที่ชอบเปนเวลา 

1 -2 ปและสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐกร ไคนุนภา (2552) ที่ไดทําการศึกษา

เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟ.เอ็ม 97.5 

เมกะเฮริตซ ของผูฟงในกรงุเทพมหานคร พบวาผูฟงรายการทีต่ดิตามฟงรายการสถานี

วิทยุกระจายเสียงเอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิรตซ มาประมาณ 1-2 ปเชนเดียวกัน 2.2 

ทัศนคติของกลุมผูรับฟงที่มีตอสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม จากการวิจัยพบวาทัศนคติตอ

สถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ดานรูปแบบและเนื้อหารายการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด สวนดาน

ผูรับสารมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด โดยเมื่อแบงเปนดานตางๆ พบวา ทัศนคติตอสถานีวิทยุ 

94 อีเอฟเอ็ม ดานผูดําเนินรายการ รายขอท่ีมีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ มีความเปน

เอกลักษณของแตละบุคคล ดวยประสบการณความคุนเคย คุนชิน ความชอบ ซ่ึง

สอดคลองกบัแนวคดิของคณะกรรมการกลุมผลติชุดวชิาพฤตกิรรมศาสตรการสือ่สาร 
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(2531) ที่วาความรูสึกเกิดขึ้นจากการตีความสิ่งนั้นโดยอาศัยประสบการณ และความ

รูความเชือ่ทีม่มีาแตเดมิอยูแลว ในขณะทีเ่ราจดัระเบยีบบางสิง่ทีเ่ราเรยีนรูนัน้ สิง่ทีเ่รา

เรียนรูก็มีภาวะทางอารมณที่เราถูกเราอยูแลวดวยประสบการณและความประทับใจ

ในการรบัรูและเรยีนรูในครัง้แรกๆ จงึมคีวามสาํคญัตอการเกดิองคประกอบทางอารมณ

ทางทัศนคติ เพราะคนเรามีแนวโนมที่จะตีความไปตามประสบการณเดิมของตนและ

สอดคลองกับงานวิจัยของสุพิชญา แผนทอง (2556) ท่ีไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ

การฟงเพลงออนไลนทางสถานีวิทยุ seed FM 97.5 เมกะเฮิรตซ ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร พบวาผูฟงเพลงออนไลนทางสถานีวิทยุ seed FM 97.5 สนใจ

ผูดําเนินรายการท่ีมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวการติดตามรับฟงเพลงทุกแนวเพลง

ทุกคายเพลงท้ังในประเทศและตางประเทศชื่นชอบเชนเดียวกัน หากมองในทัศนคติ

ตอสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ดานชองทางการรับฟงผานแอพพลิเคชั่น รายขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสะดวกในการติดตั้งใชงานและทัศนคติตอสถานีวิทยุ 94 

อีเอฟเอ็ม ดานชองทางการตอบกลับของผูรับสาร รายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ความสะดวกในการสงขอความขอเพลงผานเว็บไซตและความสะดวกและงายในการ

ขอบัตรงาน อีเวน/คอนเสิรตตางๆ สอดคลองกับการเลือกเปดรับขาวสารของ ยุพา 

สุภากุล (2540) ที่วาผูที่จะเปดรับขาวสารจะเลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม ผูรับสาร

สามารถเลือกสื่อไดตามที่ตนสะดวกที่สามารถเปดรับขาวสารไดงาย 

 3. การวิเคราะหความแตกตางทางลักษณะทางดานประชากรศาสตร

ของกลุมผูรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคช่ัน ที่แตกตางกัน 

มีพฤติกรรมการเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่นตางกัน 

 กลุมผูฟงอาย ุ36-45 ป หรอืชวงวยัทาํงาน มคีวามถีใ่นการรบัฟงสถานวีทิย ุ94 

อเีอฟเอม็ ผานโมบายแอพพลเิคช่ันมากกวากลุมผูฟงอาย ุ18-25 ป หรอืกลุมวยัรุน ซึง่ไม

สอดคลองกบักลุมเปาหมายหลกัของทางสถานวีทิย ุ94 อเีอฟเอม็ ทีไ่ดวางกลุมเปาหมาย 

คอื วยัรุน แสดงใหเหน็วา สถานวีทิย ุ 94 อเีอฟเอม็ ยงัไมสามารถวางชวงวยัใหตรงกบั

กลุมเปาหมายทีเ่ปนวยัรุนได ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากกลุมทีม่อีาย ุ36-45 ป หรอืกลุมวยัทาํงาน

เปนกลุมวยัทีต่องการเนือ้หาขาวสารในการรบัรูขอมลู รวมทัง้มปีระสบการณในการใช

แอพพลเิคชัน่ และสามารถรบัฟงขณะทาํงานได ทาํใหชวงวยัทาํงานมคีวามถีใ่นการรบัฟง

แอพพลเิคชัน่มากกวาชวงวยัรุนได 
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ผูฟงทีม่สีถานภาพสมรสมกีารความถีใ่นการรบัฟงสถานวีทิย ุ 94 อเีอฟเอม็ 

ผานโมบายแอพพลเิคชัน่มากกวา สถานภาพโสด และ สถานภาพหมาย / หยาราง / แยก

กันอยู ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากกลุมวยัทีม่อีาย ุ36-45 ป จะเปนชวงวยัทีม่กีารสมรสแลว อาจจะ

ตองการขอมลูขาวสารในสถานการณปจจบัุน ตองการขาวสารเรือ่งของความรกัในการใช

ชวีติคูครอง และสอดคลองกับแนวคดิของ ยุพา สุภากุล (2540) ทีว่ากลุมตวัอยางเลือก

สื่อที่สอดคลองกับตน (Consistency) ผูรับสารจะเลือกส่ือท่ีสอดคลองกับความรู 

คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน และเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective 

Exposure or Selective Attention) คือ แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจ หรือ

เปดรับขาวสารตามความชอบของแตละคน

กลุมผูฟงทีม่รีายไดมากกวา 40,000 บาทมคีวามถีใ่นการรบัฟงสถานวีทิย ุ94 

อเีอฟเอม็ ผานโมบายแอพพลเิคช่ัน มากกวา รายไดนอยกวา 10,000 บาท และรายได 

20,001-30,000 บาท ซ่ึงแสดงใหเหน็วากลุมทีม่รีายไดมาก มคีวามสนใจในการเปดรบั

สถานวีทิย ุ94 อเีอฟเอม็ มากกวากลุมทีม่รีายไดนอยกวา เนือ่งจากกลุมทีม่รีายไดมากมกั

จะมกีาํลงัในการซ้ือโทรศพัทมอืถอืรุนตางๆ ซ่ึงโทรศพัทมอืถอืตองเปนมอืถือทีร่องรบัระบบ

ปฏบิตักิารรองรบัคลืน่วทิย ุ94 อเีอฟเอม็ คอื ระบบ IOS และ Andriod ถึงจะสามารถฟง

คล่ืนวิทยุผานทางแอพพลิเคชั่นได ดังน้ันกลุมท่ีมีรายไดมากจึงมีโอกาสมากในการใช

โทรศัพทที่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นจากคลื่นวิทยุ 94 อีเอฟเอ็มได 

 4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม ของผูรับฟง

กลุมเปาหมาย ที่สงผลตอการเปดรับฟงสถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม 

จากผลการวจัิยพบวาทศันคตขิองกลุมผูรบัฟงทีม่ตีอสถานวีทิย ุ94 อเีอฟเอม็ 

ดานชองทางการรับฟงผานแอพพลิเคชั่นมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับฟง

สถานีวิทยุ 94 อีเอฟเอ็ม ผานโมบายแอพพลิเคชั่นโดยเปนความสัมพันธเชิงบวก 

เนื่องจากการที่ผูฟงเกิดความรูสึกที่ดีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว จะทําใหเกิดความสนใจ

หรือมีพฤติกรรมที่ดีตอเร่ืองนั้นๆ มากขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับแนวคิดของ 

ณฏัฐชดุา วจิติรจามร ี(2554) ไดศกึษาเรือ่งปจจยักาํหนดความสมัพนัธระหวางทศันคติ

และพฤตกิรรม วาทศันคตทิีม่ัน่คงและฝงรากลกึมคีวามคงทน เปล่ียนแปลงไดยาก และ

ชี้นําพฤติกรรมได ซึ่งทัศนคติที่มั่นคงเกิดขึ้นจากหลายองคประกอบ เชน การเห็น

ความสําคัญตอประเด็น ความมั่นใจวาทัศนคติที่ยึดถือถูกตอง การมีขอมูลและความรู

เกี่ยวกับประเด็นนั้นมาก ความสอดคลองของทัศนคติกับคานิยมหลัก เปนตน
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สรุปและขอเสนอแนะ

 1. ผูผลิตแอพพลิเคช่ันควรหาวิธีการในการใหผูฟงไดมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมมากขึ้น โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมและการแจกของรางวัลตางๆ การแจกของ

รางวัลศิลปนที่ชื่นชอบ เพื่อจูงใจใหผูฟงไดมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมดังกลาว

มากขึ้น

 2. ผูจัดรายการหรือดีเจ ควรมีการนําเสนอรายการดวยความคิดเห็นตางๆ 

ที่เปนกลาง ไมนําเสนอเน้ือหาขาวสารท่ีโนมเอียงหรือการชี้นํา ควรนําเสนอเนื้อหา

ขาวสารในลักษณะที่ตรงไปตรงมา และเชื่อถือได และหาขอมูลและขอเท็จจริงในการ

เสนอความคิดเห็นในการนําเสนอขาวสารผานทางรายการวิทยุดวย

 3. ผูผลิตแอพพลิเคชั่นควรมีการพัฒนาหรือเพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อรองรับ

ผูใชหรือผูฟงท่ีมีการใชระบบปฏิบัติการท่ีแตกตางกัน ใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึง 

เชนเดียวกับขอจํากัดในดานจํานวนของผูใชท่ีมีจํานวน 10,000 คน ซึ่งในอนาคต 

ควรมีการเพิ่มจํานวนของผูใชแอพพลิเคชั่นใหมากขึ้น ตามจํานวนความตองการของ

ผูฟงที่เพิ่มมากขึ้น

 4. ควรศึกษาแอพพลิเคชั่นของคลื่นวิทยุอื่นๆ ที่มีกลุมเปาหมายใกลเคียง

กบัแอพพลเิคชัน่ของคลืน่วทิย ุ94 อีเอฟเอม็ ในการเปรยีบเทยีบจุดแขง็จดุออนปญหา

และอปุสรรคของคลืน่วทิย ุเพือ่นาํมาใชในการปรบัปรงุแอพพลเิคชัน่ของคลืน่วทิย ุ94 

อเีอฟเอม็ ในดานของการตลาดและการแขงขนั ของแอพพลเิคชัน่คลืน่วทิยใุนปจจบุนั

ตอไป และควรสมัภาษณแบบกลุม กับกลุมวยัรุนและสมาชกิหรอืแฟนคลบั เพือ่ศกึษา

ความตองการท่ีแทจริงและรูปแบบของสื่อใหเปนที่สนใจแกกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุม

เปาหมายหลักโดยตรง

 5. ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกกับทีมงานผลิตแอพพลิเคชั่นในดานตางๆ ทั้ง

ทางดาน creative การตลาด การประชาสัมพันธ เพื่อใหงานวิจัยมีความครอบคลุม

และไดขอมูลที่มีความเชิงลึกมากขึ้น 
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เปนที่ปรึกษาใหบทความวิจัยฉบับนี้สมบูรณ
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การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
ขอมูลขาวสารผานสื่อออนไลน การรับรูปจจัยทางการตลาดผานสื่อออนไลน ทัศนคติ
ตอพ้ืนทีท่างการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร การมสีวนรวมบนสือ่ออนไลน และแนวโนม
ในการใชบริการพื้นท่ีทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซ่ึงใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
เปนการสํารวจความคิดเห็น โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ
ในการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใชงาน
อินเทอรเน็ตทั่วไป เพศหญิงและชาย อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่เคยไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับพื้นท่ีทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรผานสื่อออนไลนประเภทสื่อสังคม 
บล็อก และกระทู แตไมเคยใชบริการพื้นท่ีทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรมากอน 
จํานวน 400 คน เปนการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-probability 
Sampling) ดวยวิธกีารสุมตวัอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
ในการแจกแบบสอบถาม และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสโนวบอล (Snowball 
Sampling) ในการเก็บแบบสอบถามออนไลน

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัพ้ืนทีท่างการ
ตลาดดวยตูคอนเทนเนอรผานสื่อออนไลน และการรับรูปจจัยทางการตลาดผาน
สื่อออนไลนมีความสัมพันธกับ ทัศนคติตอพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร 
เปนความสัมพันธทางบวก โดยมีขนาดความสัมพันธกันมาก และมีความสัมพันธ
ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ียังพบวา ทัศนคติตอพื้นที่ทางการตลาดดวย
ตูคอนเทนเนอร มีความสัมพันธกับแนวโนมในการใชบริการพื้นที่ทางการตลาดดวย
ตูคอนเทนเนอร และการรับรูปจจัยทางการตลาดผานสื่อออนไลน มีความสัมพันธกับ 
การมีสวนรวมบนสื่อออนไลน โดยเปนความสัมพันธเชิงบวก ที่มีมีขนาดความสัมพันธ
กันมาก และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันเชนเดียวกัน

คําสําคัญ: พื้นท่ีทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร, การรับรูขอมูลขาวสารผาน
สือ่ออนไลน, การรบัรูปจจยัทางการตลาด, ทศันคติตอพืน้ทีท่างการตลาด
ดวยตูคอนเทนเนอร, แนวโนมในการใชบริการ, การมีสวนรวมบนส่ือ
ออนไลน

บ ท คั ด ย อ
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The purposes of this research were to study the relationships 

among online information data and online marketing mix factors 

perception, attitude toward business in shipping containers, social media 

engagement and purchase intention of business in shipping containers. 

This study was a quantitative research using a survey research 

for opinion survey by using questionnaires as a tool, together with data 

collection. Sample data collected from group of general internet users 

both of male and female, age from 18 years and upper who used to 

perceive information data of business in shipping containers via online 

media such as social media, blogs and forums and had never been 

to business in shipping containers before, with 400 samples size and 

non-probability sampling technic and questionnaire collection by using 

both convenient sampling and online snowball sampling. 

The Result of this study were online information data and online 

marketing mix factors perception positively associated with attitude 

toward business in shipping containers in the same direction with high 

degree. Moreover, attitude toward business in shipping containers 

positively associated with purchase intention of business in shipping 

containers and online marketing mix factors perception positively 

associated with social media engagement in in the same direction with 

high degree too.

Keywords: Business in Shipping Container, Online Information Sharing, 

Perception, Marketing Mix Factor, Attitudes, Social Media 

Engagement, 

A b s t r a c t
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 จากการรวบรวมขอมูลของ Woods (2015) พบวามีการบันทึกอยาง

เปนทางการเก่ียวกับการเริ่มนําตูคอนเทนเนอรมาใชเปนสวนหนึ่งในการกอสราง 

ถูกเผยแพรครั้งแรกในป ค.ศ. 1962 โดย Insbrandtsen Company Inc. ซึ่งได 

Christopher Betjemann ชาวสหรัฐอเมริกา เปนผู สรางแบบสําหรับการนํา

ตูคอนเทนเนอรมาใชทําเปนพื้นท่ีจัดแสดงสินคาของบริษัท และไดมีการจดสิทธิบัตร

การสรางบูธจัดแสดงสินคาจากตูคอนเทนเนอรนี้ขึ้นในชวงที่บริษัทตองการเดินสาย 

โปรโมทสินคาดังกลาวในป ค.ศ. 1965 ตอมาตูคอนเทนเนอรถูกพัฒนาใหสามารถ

นํามาสรางเปนที่สําหรับพักอาศัยได ในสวนการนําตูคอนเทนเนอรมาสรางใหเปนที่

พักอาศัยไดน้ัน เกิดข้ึนครั้งแรกในป ค.ศ. 1987 จากหลักฐานการจดสิทธิบัตร โดย

ผูคิดคนชาวสหรัฐอเมริกา Philip Clark ในป ค.ศ. 1989 ซึ่งจะเห็นไดมากในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา สาเหตสุาํคญัทีทํ่าใหเกดิความนยิมในการนาํตูคอนเทนเนอรมาสรางเปน

ที่พักอาศัยน้ัน เน่ืองจากการนําเขา-สงออกตูคอนเทนเนอรที่คอนขางสูง สงผลให

ปริมาณตู คอนเทนเนอรที่ใช ในระบบขนสงน้ันมีมากเกินความตองการทําให

ตูคอนเทนเนอรลนตลาด จึงเกิดแนวความคิดในการกําจัดตูคอนเทนเนอรที่มีมากเกิน

ความตองการ

นอกเหนอืจากการนาํตูคอนเทนเนอรมาสรางเปนทีพ่กัอาศยั การสรางสรรค

นําตูคอนเทนเนอรมาสรางเปนพื้นที่สรางประโยชนอยางอื่นจึงมีใหเห็นมากขึ้นใน

ตางประเทศ หลายๆ ประเทศ ทั้งใน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษ ไมวาจะ

เปน ออฟฟศ พื้นที่จัดแสดงสินคา สระวายนํ้า อารตสตูดิโอ จนกลายเปนกระแสไปทั่ว

โลก ซึง่ปจจบุนัจะเหน็ไดวามกีารนาํตูคอนเทนเนอรมาใชสรางเปนพืน้ทีก่ารตลาด เปด

ธุรกิจในการสรางรายได และถูกใชในทางการตลาดมากขึ้น เชน โรงแรม รานอาหาร 

รานกาแฟ รานขายของ พิพิธภัณฑ คอมมูนิต้ีมอล และโซเช่ียลเวิรคเพลส ซ่ึงใน

ประเทศไทยเองที่มีการนําเขา-สงออกโดยตูคอนเทนเนอรก็ไดรับกระแสดังกลาวจาก

ตางประเทศเชนกัน ในตางประเทศมกีารแบงประเภทการนาํตูคอนเทนเนอรมาใชงาน

อยางอ่ืนนอกเหนือจากการขนสงออกเปนหลายประเภท โดยประเภทที่เห็นชัดเจน 
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คือ ประเภทที่ใชงานทั่วไป และประเภทที่ใชในดานการตลาด โดย Woods (2015) 

ไดยกตัวอยางประเภทการใชงานตูคอนเทนเนอรนอกเหนือจากการขนสงวา การใช

งานตูคอนเทนเนอรในปจจุบันนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นในชวง 1-2 ปที่ผานมา 

นอกจากจะใชงานทัว่ไปเปนทีพ่กัอาศยั แลวยงัถกูใชในทางการตลาด สําหรบัประกอบ

ธุรกิจมากขึ้น และไดแบงพื้นท่ีทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรที่นาสนใจออกเปน 

7 ประเภท ไดแก สระวายนํา้, โรงพยาบาล, รานอาหาร, โรงแรม, โรงเรยีน, อารตสตดูโิอ 

และเวริคสเปซ ทาํใหเหน็ไดวาในปจจบุนัพืน้ทีท่างการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรทีเ่ปน

กระแสในตางประเทศ เริ่มเขามาในประเทศไทยมากขึ้น เกิดพื้นที่ทางการตลาดดวย

ตูคอนเทนเนอรในไทยมากขึ้น ท้ังโรงแรมหรือที่พัก รานกาแฟ รานอาหารและ

เครื่องดื่ม ไปจนถึงคอนเทนเนอรคอมมูนิตี้เปนแหลงนัดพบ แหลงรวมสินคา อาหาร

และกจิกรรมบนัเทงิตางๆ ทีก่าํลงัไดรบัความนยิมอยางมากในขณะนี ้ทัง้ทีต่ัง้อยูในเขต

กรุงเทพมหานคร และในตางจังหวัด เชน ขอนแกน สุราษฎรธานี เชียงใหม สระแกว 

ประจวบคีรีขันธ ฯลฯ หรือแมกระทั่ง พิพิธภัณฑจิตวิญญาณรวมสมัยศตวรรษที่ 31 

(สถานี) ในจังหวัดเชียงใหม ก็เปนพิพิธภัณฑที่ถูกสรางขึ้นดวยตูคอนเทนเนอรเชนกัน 

โดยในสวนของการวิจัยครั้งนี้จะแบงพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรในไทย

ที่ใชในการวิจัยออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทรานกาแฟ รานอาหารและเครื่องดื่ม 

ประเภทโรงแรมหรือที่พัก และประเภทรานคาและคอมมูนิตี้ เนื่องจากเปนประเภท

พื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรที่พบไดมาก เปนที่นิยมในประเทศไทย และใช

สื่อออนไลนเปนชองทางในการสื่อสารหลัก

ดวยเทคโนโลยีท่ีสามารถเขาถึงไดงายขึ้น ทําใหกระแสตางๆ จากท่ัวโลก

สามารถแลกเปลี่ยนกันไดงายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยน

ไป ปจจุบันนี้ผูบริโภคมองหาความแตกตางในตัวเลือกมากยิ่งขึ้น เริ่มนิยมความแปลก

ใหม ผูบริโภคยุคใหมยอมจายเงินมากกวาเดิมเพื่อซื้อความแตกตางแปลกใหมกันมาก

ยิ่งขึ้น เปนกลไกทางการตลาดท่ีมีพัฒนาการไปตามยุคสมัย นําไปสูการใชกลยุทธ

การตลาดรูปแบบใหมที่เขากับยุคสมัยที่สื่อออนไลนเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน

ที่เรียกวา การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) ซึ่งเปนกลยุทธที่ใชสื่อใหม

เปนเคร่ืองมือในการสื่อสารกับลูกคาเพื่อเขาถึงและสรางความผูกพันกับลูกคาใหมาก

ยิ่งขึ้น โดยจะเห็นไดวาพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรแตละแหงเลือกใช

สื่อออนไลน อยางเครือขายสังคม บล็อก ฯลฯ เปนชองทางในการส่ือสารกับกลุม
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เปาหมาย สรางการรับรู ใหรูจักเขาถึง และดึงความสนใจกลุมเปาหมายกันมากยิ่งขึ้น 

ทําใหเห็นวาสื่อออนไลนในปจจุบันถูกนํามาใชเพ่ือใหกลยุทธทางการตลาดตางๆ นั้น

เขาถึงผูบรโิภคทีเ่ปนกลุมเปาหมายไดมากยิง่ขึน้ การตลาดรปูแบบใหมๆ  จงึตองนาํสวน

ประสมทางการตลาดท่ีเปนแนวคิดทางการตลาดแบบดั่งเดิมมาประยุกตเขากับส่ือ

ออนไลน เพือ่เปนชองทางในการสือ่สารกบัลกูคา เพือ่ใหเปนทีร่บัรู และนาํไปสูการซ้ือ

สินคาและบริการ นํามาสูยอดขายในที่สุด โดย วิเลิศ ภูริวัชร (2554) ก็ไดวิเคราะหถึง

แนวการตลาดปจจุบันที่ตองปรับตัวใหทันสื่อดวยเชนกัน โดยไดกลาวไววา เนื่องจาก

กลยทุธตามหลกัการตลาดปกตทิัว่ไปนัน้ ไมเพยีงพอสาํหรบัการแขงขนัในทางการตลาด

ปจจบุนัทีรุ่นแรงมากยิง่ขึน้ ดวยสภาพสงัคมรอบดานไดรบัอทิธพิลจากส่ือรปูแบบใหมๆ  

โดยเฉพาะสื่อออนไลน ซ่ึงทําใหสามารถสื่อสารการตลาดเพ่ือเขาถึงลูกคาไดทุกที่

ทุกเวลา ทั้งน้ีจากการแถลงขาวของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เกี่ยวกับผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป พ.ศ. 

2558 (Thailand Internet User Profile 2015) พบวาอุปกรณที่ใชในการเขาถึง

อนิเทอรเนต็ของคนไทยมคีวามหลากหลาย และผลการสาํรวจนีไ้ดสะทอนถงึพฤตกิรรม

การใชสมารทโฟนของคนไทย ท่ีใชสมารทโฟนเปนอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ตมาก

ที่สุดในทุกชวงเวลา ซ่ึงคนไทยใชงานโทรศัพทมือถือในการเขาถึงอินเทอรเน็ต เฉล่ีย 

5.7 ชั่วโมงตอวัน รองลงมาคือคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC)  และคอมพิวเตอรพกพา 

(Labtop หรือ Notebook) ตามลําดับ โดยกิจกรรมที่ไดรับความนิยมจากผูใช

อินเทอรเน็ตผานอุปกรณเคลื่อนที่เปนอันดับที่หนึ่ง คือ Social Network  รองลงมา

คือ คนหาขอมูล (Search) และอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามลําดับ ซ่ึงเครือขาย

สังคมออนไลนที่คนไทยนิยมใชมากที่สุดอันดับที่หน่ึงคือ Facebook รองลงมา คือ 

Application Line และอนัดบัตอมาคอื Google+Instagram และ twitter ตามลําดบั 

จากผลสํารวจดังกลาวทําใหเห็นวาปจจุบันคนไทยมีการใชสื่อออนไลนกัน

มากขึ้น กลยุทธการตลาดปจจุบันก็มีการปรับเปล่ียนพัฒนา นําส่ือออนไลนเขามาใช

เปนชองทางในการเขาถึงลูกคามากขึ้น เพื่อสรางการรับรู ใหเกิดความสนใจ นํามาสู

ยอดขาย และนอกเหนือกวานั้นคือเรื่องของการมีสวนรวมหรือความผูกพันของลูกคา

กับตัวแบรนด (Engagement) ซ่ึงประภัสสร วรรณสถิตย (2558) ไดพูดถึงการมี

สวนรวมบนสื่อออนไลน (Social Media Engagement) ในมุมมองทางการส่ือสาร
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การตลาดปจจุบันไววา ในปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตน้ันมีความกาวหนามากขึ้น 

ทําใหคนเห็นประโยชนของอินเทอรเน็ตมากยิ่งขึ้น ประโยชนที่นอกเหนือจากแคการ

สงอเีมลหรอืแชตเทานัน้ ซึง่ไมใชแคเพยีงผูใชงานอนิเทอรเนต็ทัว่ไปเทานัน้ ในทางการ

ตลาดปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนขององคกรหางรานก็มีการนํามาใชประโยชน

ดวยการพัฒนาสื่อตางๆ ท่ีอาศัยอินเทอรเน็ตเพื่อเปนชองทางในการส่ือสาร โดยการ

สือ่สารขององคกรหางรานนัน้มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหเกดิการรบัรูขอมลูสนิคาทีจ่าํหนาย 

จากความสาํคญัดงักลาวจงึทาํใหผูวจิยัสนใจทีจ่ะทําการศกึษาวา การรบัรูขอมลูขาวสาร

และปจจยัทางการตลาดผานสือ่ออนไลน มผีลตอทศันคต ิการมสีวนรวมบนสือ่ออนไลน 

และแนวโนมในการใชบริการพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรมีความสัมพันธ

กันอยางไร โดยงานวิจัยน้ีมุงเนนท่ีจะศึกษาในแงของผลของการใชส่ือออนไลนเปน

ชองทางในการรบัรูขอมลูขาวสารตางๆ ประกอบการตัดสินใจกอนจะเกดิพฤตกิรรมไป

ใชบริการจริงของกลุมเปาหมาย รวมไปถึงพฤติกรรมการมีสวนรวมบนส่ือออนไลน 

(Social Media Engagement) ของกลุมเปาหมาย และนาํผลทีไ่ดไปพฒันาการสือ่สาร

กับลูกคากลุมเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพ้ืนที่

ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร การรับรูปจจัยทางการตลาดผานสื่อออนไลน และ

ทัศนคติตอพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอพื้นที่ทางการตลาดดวย

ตูคอนเทนเนอร และแนวโนมในการใชบริการพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปจจัยทางการตลาดผานสื่อ

ออนไลน และการมีสวนรวมบนสื่อออนไลน
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นิยามศัพทปฏิบัติการ

 พื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร หมายถึง พื้นที่ในการสรางรายได

ของผูประกอบธุรกิจที่สรางโดยตูคอนเทนเนอรแทนการกอสรางแบบเดิม ซึ่งงานวิจัย

นี้จัดประเภทของพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรที่ใชในการศึกษาออกเปน 

ออกเปน 3 ประเภท คอื ประเภทรานกาแฟ รานอาหารและเครือ่งดืม่ ประเภทโรงแรม

หรือที่พัก และประเภทรานคาและคอมมูนิตี้

 สื่อออนไลน หมายถึง สื่อประเภทเว็บไซตที่ตองใชเครือขายอินเทอรเน็ต

ในการเขาถงึ เปนชองทางการสือ่สารท่ีมลีกัษณะเปนเครือขายสงัคมออนไลน (Social 

Network Site : SNS) ที่เนนการสื่อสารแบบสองทาง ผูใชงานสามารถมีปฏิสัมพันธ 

โตตอบกันได ซ่ึงในงานวิจัยน้ี เลือกศึกษาสื่อออนไลน 3 ประเภท อันไดแก บล็อก 

เครือขายสังคม และกระทู 

 ปจจยัทางการตลาด หมายถึง เครือ่งมอืทางการตลาดทีพ่ืน้ทีท่างการตลาด

ดวยตูคอนเทนเนอรใชในการสือ่สารไปยงักลุมเปาหมายเพือ่ใหเกดิการรบัรู โดยในงาน

วิจัยนี้จะศึกษาเครื่องมือ อันไดแก สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 

4Ps ประกอบไปดวย สินคาและบริการ (Product) ราคา (Price) สถานที่จัดจําหนาย 

(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)

 แนวโนมในการใชบริการ (Purchase Intention) หมายถึง ความตั้งใจ

ในการซ้ือหรือไปใชบริการ ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีจะเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือ

ใชบริการพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร โดยอาจเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือ

ใชบริการ หรือไมก็ได

 การมีสวนรวมบนสื่อออนไลน (Social Media Engagement) หมายถึง 

พฤติกรรมการแชรขอมูล (Share) การโพสตขอความ (Post) การกดชื่นชอบ (Likes) 

การกดติดตาม (Follow) การแสดงความคิดเห็น (Comment) การดูรูปภาพ การ

แนะนําบอกตอหรือติชมผานสื่อออนไลน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาการมีสวนรวมบน

สื่อออนไลนในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรเทานั้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย

H1

H2

H3

H4

การรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

พื้นที่ทางการตลาดดวย

ตูคอนเทนเนอรผานสื่อ

ออนไลน

การรับรูปจจัยทางการ

ตลาดผานสื่อออนไลน

แนวโนมในการใช

บริการพื้นที่ทาง

การตลาดดวย

ตูคอนเทนเนอร

การมีสวนรวมบน

สื่อออนไลน

ทัศนคติตอพื้นที่

ทางการตลาดดวย

ตูคอนเทนเนอร

H
1

H
2

H
3

H
4

แนวคิดและทฤษฎี

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําองคประกอบของทัศนคติมาเปนทฤษฎีหลักในการ

ศกึษา โดย Hawkins (2004) ไดแบงองคประกอบของทศันคตอิอกเปน 3 องคประกอบ 

อนัไดแก ความนกึคดิหรอืความเชือ่ (Cognitive) ความรูสึก (Affective) และ พฤตกิรรม

หรือแนวโนมท่ีจะตอบสนอง (Behavioral) ซ่ึงสามารถอธิบายเปนรายละเอียดของ

แตละองคประกอบไดดังนี้

 1. องคประกอบดานความนึกคิด (Cognitive Component)

องคประกอบดานความนกึคดินัน้ ประกอบไปดวยความเชือ่ของผูบรโิภคตอ

วัตถุ ซึ่งทัศนคติที่มีตอวัตถุตางๆ สวนใหญของคนทั่วไปจะมีปริมาณของความเชื่ออยู 

ยกตวัอยางเชน คนทัว่ไปจะมคีวามเชือ่วาใชบบีคีรมีของอทีดูีแ้ลวหนาจะใสเหมอืนสาว

เกาหลี เครื่องสําอางเกาหลีใชแลวดี ราคาไมสูงมาก หาซื้องาย กําลังเปนที่นิยมในหมู

สาวไทย ทําใหเห็นภาพรวมของความเชื่อเกี่ยวกับตัวแบรนดแสดงถึงความนึกคิดของ

ทัศนคติที่มีตอแบรนดอีทูดี้ ซ่ึงความเชื่อนี้ไมจําเปนวาจะตองเปนจริงหรือวาถูกตอง

เสมอไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย

H1

H2

H3

H4

 2.  องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component)

 องคประกอบดานความรูสึก คือ การตอบสนองทางดานอารมณ ความรูสึก

ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยเปนความรูสึกท่ีมีท้ังดานบวกและดานลบของผูบริโภคตอ

สิ่งนั้นๆ โดยผูบริโภคจะเปนผูประเมินโดยการแสดงออกวาชอบหรือไมชอบ ตัวอยาง

เชน ผูบรโิภคอาจกลาววา “ฉนัชอบไอโฟน” หรอื “ฉนัไมชอบไอโฟน” เปนการประเมนิ

ผลโดยการแสดงออกทางดานอารมณหรอืความรูสกึทีม่ตีอผลติภณัฑดงักลาว นอกจากนี้

ผูบริโภคอาจแสดงออกทางดานอารมณหรือความรูสึกแตกตางกันจากความเช่ือตอ

ผลิตภัณฑไดเชนกัน จากตัวอยางขางตน ผูบริโภคอาจมีความเช่ือวา ชาเขียวอิชิตัน

เปนเคร่ืองดืม่ทีม่คีาเฟอนี และคาเฟอนีทาํใหไมงวงนอน และความเช่ือดงักลาวจะมผีล

เปนอารมณ ความรูสึกทางบวกตอเมื่อผูบริโภคเลือกดื่มชาเขียวอิชิตันเพื่อที่จะไมให

งวงนอนในขณะท่ีอานหนังสือสอบ และจะมีผลเปนอารมณ ความรูสึกทางลบเมื่อ

ผูบริโภคแคตองการจะดื่มเครื่องดื่มแตไมตองการที่จะนอนไมหลับ เปนตน

 3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component)

 องคประกอบดานพฤตกิรรม เปนแนวโนมพฤตกิรรม หรือเกดิการตอบสนอง

ตอวัตถุหรือกิจกรรมนั้นๆ เชน การตัดสินใจที่จะซื้อหรือไมซื้อรองเทาผาใบไนกี้ หรือมี

การแนะนาํรองเทาผาใบไนกีใ้หกบัเพือ่น หรอือาจเสนอรองเทาผาใบแบรนดอืน่ๆ แทน 

เปนตน ซึ่งผู บริโภคอาจมีแนวโนมพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป บางคร้ังผูที่มี

ความรูสึกทางบวกตอผลิตภัณฑ ไมจําเปนวาผูน้ันจะตองออกไปซ้ือผลิตภัณฑน้ันๆ 

ทนัท ีเนือ่งจากอาจจะยงัไมมคีวามจาํเปนตองซือ้ หรอืยงัซ้ือไมไดเพราะเงนิไมพอ หรอื

ยงัไมซือ้เพราะจาํเปนตองซือ้อยางอืน่กอน เปนตน โดยภาพตอไปนีจ้ะชวยใหเหน็ภาพ

และเขาใจองคประกอบของทัศนคติมากยิ่งขึ้น

 ซ่ึงในการศีกษาครั้งน้ี องคประกอบของทัศนคติดานความนึกคิด จะ

สอดคลองกับการรับรูขอมูลขาวสารและปจจัยทางการตลาดผานส่ือออนไลนที่ใชใน

การศึกษา สวนดานความรูสึกจะสอดคลองกับทัศนคติตอพ้ืนที่ทางการตลาดดวย

ตูคอนเทนเนอรที่ใชในการศึกษา และดานพฤติกรรมจะสอดคลองกับแนวโนมในการ

ใชบริการและการมีสวนรวมบนสื่อออนไลนที่ใชในการศึกษา
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แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําแนวคิดของ Mayfield (2005) มาใช ซ่ึงไดมีการ

กลาวถึงสื่อออนไลน ไววา เปนชองทางการสื่อสารที่สามารถทําความเขาใจไดงาย

ในฐานะของกลุมชองทางการส่ือสารรูปแบบใหม โดยส่ือออนไลนมีลักษณะตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

 1. มีลักษณะเปนการเขารวม หรือการมีสวนรวม (Participation) โดยสื่อ

ออนไลนนั้นจะมีลักษณะที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหเกิดเสียง

ตอบกลับ (Feedback) จากผูท่ีสนใจ ซึ่งทําใหเสนค่ันระหวางส่ือ (Media) และ

ผูรับสาร (Audience) กลายเปนแคเสนคั่นบางๆ ซ่ึงเปนที่มาของการเกิดการมีสวน

รวมบนสื่อออนไลน (Social Media Engagement) ในรูปแบบตางๆ 

 2. มีลักษณะที่เปดเผย ตรงไปตรงมา (Openness) โดยสวนใหญแลว

นอกจากจะเปดโอกาสใหมีการตอบกลับและการมีสวนรวมบนสื่อออนไลนแลว สื่อ

ออนไลนยังเปดโอกาสใหผูสนใจไดใหคะแนนเสียง แสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการ

แชรขอมูลขาวสารตางๆ โดยในการสรางเน้ือหาสวนนี้บนส่ือออนไลนนั้น อาจจะมี

อุปสรรคบางอยางในการเขาถึงได เชน จะตองมีการสรางบัญชีผูใช หรือตองใสรหัส

ผาน จึงจะสามารถเขาถึงเนื้อหาดังกลาวได เปนตน

 3. มลีกัษณะเปนรูปแบบของการสนทนา (Conversation) ซ่ึงในขณะทีส่ือ่

แบบดั่งเดิมมีรูปแบบท่ีเปนแคการกระจายขาวสาร โดยสารเพียงถูกถายทอดหรือ

ถูกสรางมาเพื่อสงตอใหผูรับสารเทานั้น แตสื่อใหมอยางส่ือออนไลนน้ันมีลักษณะ

ที่เปนการสนทนากันแบบสองทาง (Two-way Conversation) เนนการโตตอบเพื่อ

สรางการปฏิสัมพันธระหวางผูใชงาน ซ่ึงสามารถเปนไดท้ังผูสงสารและผูรับสารใน

คราวเดียวกัน

 4. มีลักษณะเปนชุมชน (Community) ส่ือออนไลนมีลักษณะเปนชุมชน

ที่เอื้อใหเกิดประสิทธิผลทางการสื่อสารท่ีรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยชุมชนออนไลนนี้

สามารถที่จะแชรสิ่งทั่วๆ ไปที่สนใจใหกับผูใชงานในชุมชนออนไลนเดียวกับตัวเราได 

ตวัอยางเชน รปูภาพทีช่ืน่ชอบ ประเดน็ทางการเมอืง หรอืรายการโทรทัศนทีโ่ปรดปราน 

เปนตน

 5. มีลักษณะที่ใหความรูสึกใกลชิดผูกพัน (Connectedness) สื่อออนไลน

สวนใหญเปนสื่อประเภทท่ีเติบโตไดดวยการสรางความรูสึกผูกพันของตัวส่ือออนไลน
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เอง เชน ใชประโยชนจากการเชือ่มลงิคไปสูเวบ็ไซตอืน่ หรอืเปนแหลงรวมผูคน เปนการ

เชื่อมตอผูใชงานกับตัวสื่อออนไลนประเภทตางๆ เขาดวยกัน เปนตน

 จากแนวคิดเก่ียวกับสื่อออนไลนตามที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา

สื่อออนไลนนั้นเปนชองการติดตอที่ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกันไดมากขึ้น มีความ

หลากหลายซ่ึงรองรับผูใชงานจํานวนมาก เปนชองทางการส่ือสารที่เปนที่นิยมมาก

ในปจจุบัน มีขอดีคือ สามารถเลือกสงสารไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพเคลื่อนไหว 

เสียง รูปภาพ วีดีโอ ไฟลตางๆ ทําใหเขาถึงเนื้อหาขาวสารไดอยางรวดเร็ว ทําใหการ

สงสารผานชองทางนี้ถูกเลือกใชกันมาก

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมบนสื่อออนไลน (Social Media 
Engagement)
 Gambetti & Graffigna (2010) ไดกลาววา คําวา “ความผูกพันหรือการมี

สวนรวม” (Engagement) นั้นถูกพูดถึงกันมากขึ้นในงานเขียนทางวิชาการดานการ

ตลาดในยุคสมัยใหม ซึ่งคํานี้ไดกลายเปนพื้นฐานในการขับเคล่ือนอยูเบ้ืองหลังของ

พฤตกิรรมและการตัดสนิใจของผูบริโภคทีถ่กูใชในงานเขยีนทางดานการตลาดปจจบุนั 

โดยมีความหมายท่ีคอนขางซับซอน และในสวนความหมายท่ีชัดเจนและครอบคลุม

สําหรับอธิบายความหมายของคํานี้จริงๆ นั้นยังไมถูกจัดขึ้นมา มีแตเพียงการใหความ

หมายในแงมุมกวางๆ ที่เปนการรวมความหมายของคําที่ใชในการตลาดที่มีลักษณะ

คลายๆ กันเขาไวดวยกัน อันไดแก ความเกี่ยวพัน (Involvement), การกระตุน 

(Activation), การใหอาํนาจ (Empowerment), การสรางพนัธสญัญา (Commitment), 

การเก็บรักษาโดยการเพิ่มคุณคา (Retention) และความจงรักภักดี (Loyalty) มาใช

ในการอธิบายและจํากัดความ คําวา ความผูกผันหรือการมีสวนรวม (Engagement) 

โดย York (2015) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมบนสื่อออนไลน เปนสวนหนึ่งที่จะนําไปสู

ความผกูพันกบัลกูคา (Customer Engagement) ได โดยการมสีวนรวมบนสือ่ออนไลน 

คอื การทีเ่ลอืกใชสือ่ออนไลนประเภทตางๆ เชน Facebook Twitter หรอื Instagram 

มาใชเปนชองทางในการสรางประสบการณดีๆ ใหแกลูกคา ใหลูกคาเขามาโตตอบ

กับเรา ไมใชแคการมีปฏิสัมพันธทางเดียว เพราะเมื่อลูกคาเลือกที่จะมีสวนรวมผาน

สื่อออนไลนแลว จะพัฒนาจนเกิดเปนความสัมพันธในระยะยาว นอกจากนี้ Kotler & 

Armstrong (2009) ยังไดพูดถึงการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิตอล ที่พยายามปรับให
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เขากบัยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงใหมากยิง่ขึน้ ดวยการเขาถงึลกูคากลุมเปาหมายดวยการ

สรางความใกลชิด การมสีวนรวม ซ่ึงมคีวามสอดคลองกบัการมสีวนรวมบนสือ่ออนไลน

เอาไววา เนือ่งจากปจจบัุนการสือ่สารการตลาดไดเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ เพราะปจจยั

แวดลอมตางๆ ไดเกดิการเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั ทีเ่หน็ไดชดัคอืการเปลีย่นแปลง

ในกลุมผูบริโภคยุคดิจิตอลและไรสาย ผูบริโภคสามารถเขาขอมูลตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น 

การสื่อสารมีการพัฒนาประสิทธิภาพใหมีสะดวกมากขึ้น ทําใหผูบริโภคสามารถหา

ขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการตางๆ ท่ีตองการไดดวยตนเองโดยไมตองรอการปอน

ขอมูลจากผูขาย ท้ังยังสามารถท่ีติดตอกับผูบริโภครายอื่นๆ เพื่อทําการแลกเปล่ียน

ขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการนั้นๆ ไดงายดายมากขึ้น หรือจะสรางขาวสารทาง

การตลาดเกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆ ดวยตนเองก็สามารถทําได ดวยการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารดังกลาว ทําใหนักการตลาดตอง

ตื่นตัว ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวโดยหันมาใหความสําคัญกับการสรางความ

สัมพันธ ใกลชิดลูกคามากขึ้น

วิธีการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการสํารวจความคิดเห็น โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 

ลักษณะวัดผลครั้งเดียว ณ ชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) และให

ผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered) โดยทําการเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางผูใชงานอินเทอรเน็ตท่ัวไป เพศหญิงและชาย อายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 

ที่เคยไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับพื้นท่ีทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรผานสื่อ

ออนไลนประเภทสื่อสังคม บล็อก และกระทู และไมเคยใชบริการพื้นที่ทางการตลาด

ดวยตูคอนเทนเนอรมากอน จํานวน 400 คน เปนการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความ

นาจะเปน (Non-probability Sampling) ดวยวิธกีารสุมตวัอยางแบบตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

สโนวบอล (Snowball Sampling) ในการเกบ็แบบสอบถามออนไลน โดยเกบ็รวบรวม

ขอมูลระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2559 เปนระยะเวลา 1 เดือน
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 แบบสอบถามที่ใชคําถามที่มีลักษณะเปนปลายปด (Closed-ended 

Questionnaire) โดยแบงออกเปนสวนของคําถามคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม และ

สวนของคําถามอีกท้ังหมด 6 สวน และทําการทดสอบความเชื่อถือไดของเครื่องมือ 

ดวยสูตรคํานวณคาความเช่ือม่ันสัมประสิทธิอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของ 

Cronbach (Nunnally, 1978) ซึ่งจากการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยผลการคํานวณคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามในแตละสวนมีคาความ

เชือ่มัน่มากกวา 0.70 ข้ึนไป ไดแก คาํถามเกีย่วกับการรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัพืน้ท่ี

ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรผานสื่อออนไลน มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.882 

คําถามเกี่ยวกับการรับรูปจจัยทางการตลาดผานสื่อออนไลน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 

0.935 คาํถามเก่ียวกบัทศันคตทิีม่ตีอพืน้ทีท่างการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร มคีาความ

เชือ่มัน่เทากบั 0.911 คาํถามเกีย่วกบัแนวโนมในการใชบรกิารพืน้ทีท่างการตลาดดวย

ตูคอนเทนเนอร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.818 คําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมบนสื่อ

ออนไลน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.837 และคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของ

ผูตอบแบบสอบถาม จึงถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อถือได 

 ในสวนของสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวน โดยในสวน

แรกเปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพือ่อธบิายลกัษณะทัว่ไปของกลุมตวัอยาง อนัไดแก ลกัษณะ

ทางประชากร การเปดรบัขอมลูขาวสารเก่ียวกับพืน้ทีท่างการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร

ผานส่ือออนไลน การรับรูปจจัยทางการตลาดผานสื่อออนไลน ทัศนคติที่มีตอพื้นที่

ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร การมีสวนรวมบนสื่อออนไลน และแนวโนมใน

การใชบริการพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร ตอมาในสวนที่สองเปนสถิติ

เชงิอนมุาน (Inferential Statistics) ซึง่ใชสหสมัพนัธอยางงายของเพยีรสนั (Pearson’s 

Simple Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไวทั้ง 

4 สมมติฐาน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 ผลการวิจัยพบวา การรับรูขาวสารผานสื่อออนไลน การรับรูปจจัยทาง

การตลาดผานสื่อออนไลน ทัศนคติตอพื้นท่ีทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร การ

มีสวนรวมบนสื่อออนไลน และแนวโนมในการใชบริการพื้นที่ทางการตลาดดวย

ตูคอนเทนเนอรมีความสัมพันธกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว 

โดยสมมติฐานท้ัง 4 มีขนาดความสัมพันธกันมาก และมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกัน ดังนี้

 1. การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร

ผานสื่อออนไลน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ ทัศนคติตอพื้นที่ทางการตลาด

ดวยตูคอนเทนเนอร (r = 0.61, p < 0.01)

 2. การรับรูปจจัยทางการตลาดผานสื่อออนไลน มีความสัมพันธอยางมีนัย

สําคัญกับทัศนคติตอพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร (r = 0.71, p < 0.01)

 3. ทัศนคติตอพื้นท่ีทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร มีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญกับแนวโนมในการใชบริการพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอร 

(r = 0.76, p < 0.01)

 4. การรับรูปจจัยทางการตลาดผานส่ือออนไลน มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญกับ การมีสวนรวมบนสื่อออนไลน (r = 0.72, p < 0.01)

สรุปและขอเสนอแนะ

 เนือ่งจากผลการทดสอบความสมัพนัธพบวา การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบั

พื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรผานสื่อออนไลนมีความสัมพันธกับทัศนคติ

ตอพื้นที่ทางการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรท่ีขนาดความสัมพันธกันมาก ทําใหเห็นวา

สื่อออนไลนท่ีถูกใชเปนชองทางในการสื่อสารน้ันมีผลตอทัศนคติที่มีตอพื้นท่ีทางการ

ตลาดดวยตูคอนเทนเนอร โดยทัศนคติที่มีอาจเปนผลมาจากการที่กลุมตัวอยางไดรับ

ขอมลูขาวสารจากชองทางอืน่ๆ ทีไ่มใชสือ่ออนไลนมากอนดวย ซึง่พบวาพืน้ทีท่างการ

ตลาดดวยตูคอนเทนเนอรบางแหงทีค่อนขางมชีือ่เสยีงไดเลอืกส่ืออ่ืนๆ นอกเหนอืจาก
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สื่อออนไลนในการกระจายขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวรานควบคูไปดวยเชนกัน ซ่ึงใน

งานวิจัยของ กิรติ คเชนทวา (2555) ยังไดมีผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวา ในสินคา

ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้น กลุมเปาหมายรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับตัวสินคา

จากทางสื่อมวลชนมากกวาสื่อออนไลนทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงแสดงใหเห็นวากลุมเปา

หมายไมไดเลือกรับขอมูลขาวสารของสินคาผานชองทางออนไลนเพียงชองทางเดียว 

โดยหากจะมีการตอยอดทางการศึกษาความสัมพันธของการรับรูขอมูลขาวสารและ

ทัศนคติ การเลือกศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารผานชองทางอื่นๆ นอกเหนือจากส่ือ

ออนไลนจะทําใหไดผลในเชงิเปรยีบเทยีบทีช่ดัเจนมายิง่ขึน้ ทัง้นี ้ในดานการนาํผลการ

วิจัยดังกลาวน้ีไปใชประโยชน ผูวิจัยพบวา สื่อออนไลนเปนชองทางในการส่ือสาร

ที่สามารถสงขอมูลขาวสารที่เราตองการไปยังกลุมเปาหมายได ซึ่งสามารถนําผลวิจัย

ที่ไดนี้ไปใชประกอบการวางแผนการสื่อสารผานสื่อออนไลนในอนาคต

 โดยจากการวเิคราะหความสมัพันธระหวางการรบัรูปจจยัทางการตลาดผาน

สื่อออนไลนและทัศนคติแลว ผูวิจัยพบวาโดยสวนใหญแลวการสรางการรับรูปจจัย

ทางการตลาดท่ีดี จะเปนสิ่งท่ีโนมนาวใหเกิดทัศนคติตอตัวสินคาหรือบริการในทางที่

ดีตามไปดวย ซึ่งการรับรูปจจัยทางการตลาดโดยผานสื่อออนไลนมีผลตอทัศนคติไป

ในทิศทางเดียวกับการรับรูผานชองทางอื่นๆ เปนประเด็นท่ีมีความนาสนใจเนื่องจาก 

ปจจุบันการใชสื่อออนไลนเปนชองทางในการสื่อสารใหเกิดการรับรูในปจจัยทางการ

ตลาดของสินคาและบริการตางๆ นั้นมีใหเห็นมากขึ้น ผลการวิจัยในสวนนี้จะสามารถ

นําไปปรับใชในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด หรือการนําเสนอปจจัยทางการ

ตลาดของสินคาหรือบริการในดานตางๆ ใหเกิดผลประโยชนสูงสุดได

 ทัง้นี ้ในสวนของความสมัพนัธระหวางทศันคตแิละแนวโนมในการใชบรกิาร 

สามารถสรุปไดวา ผลการวิจัยในสวนนี้สนับสนุนแบบจําลองทัศนคติของฟชไบน ที่วา

ทศันคตสิามารถนาํไปสูแนวโนมในการเกดิพฤติกรรมได นอกจากนีย้งัเปนไปตามแนว

ความคิดองคประกอบของทัศนคติ (Three Components of Attitudes) ของ 

Hawkins (2004) ซึ่งพบวาทัศนคติในดานความรูสึกตอพื้นที่ทางการตลาดดวย

ตูคอนเทนเนอรในทางเห็นดวยหรือไมเห็นดวยน้ัน สงผลตอแนวโนมในการใชบริการ

ของกลุมตัวอยาง และเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนผูที่ไมเคยใชบริการมากอน การจะ

ตัดสินใจเลือกไปใชบริการหรือไมนั้น จึงมาจากความรูสึกที่เกิดจากการรับรูส่ิงที่

เกีย่วกบัพืน้ทีท่างการตลาดดวยตูคอนเทนเนอรเปนองคประกอบหลกัในการตดัสนิใจ 
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และจะแสดงผลในเชิงพฤติกรรม ซ่ึงคือแนวโนมที่ใชบริการออกมา โดยมีประเด็นนา

สนใจทีพ่บจากการศึกษาในสวนนีค้อื ความรูสกึเปนสิง่นามธรรมทีส่ามารถเปลีย่นแปลง

ไดตลอดเวลาตามสิ่งเราตางๆ ที่แวดลอม หากตองการนําผลการวิจัยนี้ไปใชประกอบ

ในการคาดเดาผลประโยชนทางการตลาดทีจ่ะไดในอนาคตอาจมคีวามคลาดเคล่ือนได 

จึงเปนประเด็นที่ตองไตรตรองใหดีกอน 

 และในสวนของความสัมพันธระหวางการรับรูปจจัยทางการตลาดผาน

สื่อออนไลนและการมีสวนรวมบนสื่อออนไลน ผลการวิจัยนี้มีความนาสนใจตรงที่การ

วัดในเรื่องการมีสวนรวมบนสื่อออนไลน (Social Media Engagement) ในรูปแบบ

การวจิยัเชงิปรมิาณเปนเรือ่งทีค่อนขางใหม ประกอบกบัแนวคดิในเรือ่งการมสีวนรวม 

(Engagement) ในประเทศไทยเพิ่งไดรับความสนใจและเปนที่พูดถึง และถูกทํามาใช

ไมนานมากนัก ผลการวิจัยที่ไดในสวนนี้จะสามารถนําไปตอยอดในการศึกษาการมี

สวนรวม (Engagement) ในดานอื่นๆ ได นอกจากนี้ผูวิจัยยังมองวา ผลที่ไดสามารถ

นาํมาเปนแนวทางในการวางกลยุทธทางการตลาด กลยุทธทางการสื่อสาร เพือ่ใหเกดิ

การมีสวนรวม (Engagement) สินคาและบริการถูกพูดถึง เปนที่รูจัก เกิดการบอกตอ 

อันนําไปสูผลประโยชนสูงสุด จากการรวบรวมขอมูลของ Zocial Inc. (2015) ได

นาํเสนอใหเหน็วาสือ่ออนไลนเขามามีบทบาทในชีวติประจาํวนัของมนษุยมากขึน้ทกุป 

ซึ่งมีจํานวนผูใชงานสื่อออนไลนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตป 2012 สัดสวนของการมี

สวนรวมบนสื่อออนไลน (Engagement) ในสื่อออนไลนแตละประเภทโดยเฉพาะ

เฟซบุก (Facebook) ก็มีอัตราที่พุงสูงขึ้นทุกปเชนกัน ปจจุบันจะเห็นไดวาองคกรสวน

ใหญเองไดหันมาใหความสําคัญกับการนําสื่อออนไลนมาใชเปนชองทางในการสงสาร

ถึงกลุมลูกคาเปาหมายกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานของการทําการตลาด การโฆษณา ไป

จนถึงการสื่อสารกับลูกคากลุมเปาหมายทุกรูปแบบ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวน

รวมบนสือ่ออนไลนในอดตีไดสนบัสนนุผลการศกึษาในงานวจิยันีใ้หเหน็ไดชดัเจนมาก

ขึ้นวาการรับรูผานสื่อออนไลนสงผลตอการมีสวนรวมบนสื่อออนไลน ซึ่งองคกรตางๆ 

สามารถนําไปใชประกอบการวางแผนการตลาดผานสื่อออนไลนขององคกรได
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 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค เพ่ือศกึษาการเปดรบัขาวสาร ทศันคติ 

พฤติกรรมการใชบริการและความภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอสถานีบริการน้ํามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น (PTT Life Station) ผลจากการวิจัยพบวาปจจุบันธุรกิจสถานีบริการ

นํ้ามันในประเทศไทยมีการแขงขันที่สูงขึ้นมาก เน่ืองจากน้ํามันเปนสินคาที่ไมมีความ

แตกตางกนัมากนกัและใหผลตอบแทนคอนขางตํา่ อกีท้ังยงัมสีถานบีรกิารนํา้มนักระจกุ

ตัวอยูในบริเวณเดียวกันหลายแหง ในขณะที่ผูใชบริการในแตละพื้นที่มีอยูอยางจํากัด 

รวมถงึผลจากเศรษฐกจิทีย่งัมแีนวโนมชะลอตวัลง จงึทาํใหธรุกจินีเ้กดิการแขงขนัการ

บรกิารดานตางๆ ในสถานบีรกิารนํา้มนัมากยิง่ข้ึน ซึง่ผูบรโิภคทีใ่ชบรกิารสถานบีรกิาร

นํา้มัน พทีีท ีไลฟ สเตชัน่ สวนใหญเปนเพศหญงิ มอีายรุะหวาง 26-35 ป มรีายไดเฉลีย่

ตอเดือน 10,000-20,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในบานเดียวกัน 1-3 คน ขับขี่รถประเภท

รถยนตนัง่สวนบคุคล มจีาํนวนรถจกัรยานยนตและรถยนตทีใ่ชในครอบครัว 1 คนั และ

สถานีบริการนํ้ามันที่ใชบริการเปนประจํามากที่สุด คือ ปตท. และกลุมตัวอยางมีการ

เปดรับขาวสารเก่ียวกับสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น จากสื่ออินเทอรเน็ต

ประเภท Line: PTT Group เปนอนัดบัที ่1 รองลงมาเปนสือ่โทรทศันและ Facebook: 

We Love PTT/PTT News เปนอันดับที่ 2 และ Application: PTT Life Station 

อันดับที่ 3 โดยสวนใหญมีการเปดรับขาวจากสื่อทั้ง 3 ลําดับ ความถี่ในการเปดรับ

ขาวสารคือทุกวัน โดยรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ 

สเตชั่น ในระดับดีมาก โดยประเด็นที่เห็นดวยอยางยิ่งคือ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.

มีการใหบริการอยางครบวงจรในที่เดียว เชน รานสะดวกซื้อ รานกาแฟ ตูกดเงิน ฯลฯ 

รองลงมาคือ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. มีขนาดกวางขวาง ทําใหสะดวกในการเขาใช

บรกิาร และสถานบีรกิารนํา้มนั ปตท. มปีายโลโกและปายราคานํา้มนั โดดเดน ชดัเจน 

มองเหน็ในระยะไกล ตามลาํดับ นอกจากนีย้งัพบวา การเปดรับขาวสารเกีย่วกบัสถานี

บรกิารนํา้มนัมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอสถานบีรกิารนํา้มนั พีทที ีไลฟ สเตชัน่ แสดง

ใหเห็นวาการเปดรับขาวสารของผูบริโภคนับเปนปจจัยกอใหเกิดทัศนคติตอสถานี

บริการนํ้ามัน ผูบริโภคที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น 

บ ท คั ด ย อ
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อยางตอเนือ่งกจ็ะกอใหเกดิทศันคตทิีด่ทีศันคติตอสถานบีรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ 

และกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการ 1-2 วัน/สัปดาห โดยมีเหตุผล

ในการใชบริการคือ สะดวก ใกลบาน/ใกลที่ทํางาน รองลงมา คือ มีบริการดานอื่นๆ 

หลากหลาย เชน รานสะดวกซื้อ รานกาแฟ ตูกดเงิน ฯลฯ และสถานีบริการน้ํามัน

นาเขาใชบริการ ตามลําดับ ท้ังนี้กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม การใชบริการส่ิงอํานวย

ความสะดวกดานอืน่ๆ นอกเหนอืจากการเติมนํา้มนั โดยใชบรกิาร รานสะดวก ซือ้ราน

กาแฟ ตูกดเงิน มากที่สุด แสดงใหวาผูบริโภคในปจจุบันไมไดตองการเติมนํ้ามันเพียง

อยางเดยีว ยงัตองการการบรกิารดานตางๆ ในสถานบีรกิารนํา้มนัอกีดวย ไมวาจะเปน 

รานสะดวกซือ้ รานกาแฟ ตูกดเงนิ ศนูยบรกิารยานยนต ฯลฯการบรกิารทีห่ลากหลาย

มิติเหลานี้จะเปนปจจัยท่ีสงผลใหผูบริโภคเกิดความภักดีขึ้น โดยกลุมตัวอยางมีความ

ภักดีที่มีตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ในระดับสูง โดยตอบวาจะเลือกใช

สถานีนํ้ามัน ปตท. กอนแบรนดอื่นๆ เสมอมากที่สุด รองลงมา คือ จะแนะนําสมาชิก

ในครอบครัว เพื่อนและคนรูจักใหมาใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และ มี

แนวโนมการเขาใชสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.มากขึ้น/บอยขึ้น ตามลําดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานนั้นสรุปไดวาผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น ที่มีเพศ สถานภาพสมรส แตกตางกันมีการเปดรับขาวสาร เกี่ยวกับสถานี

บริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น จากสื่อมวลชน ไมแตกตางกัน (ประเภทสื่อมวลชน 

ไดแก โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ) สวนผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ 

สเตชั่น ท่ีมีอายุ รายได อาชีพ การศึกษา จํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในบานเดียวกัน

แตกตางกันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น 

จากสื่อมวลชน แตกตางกัน (ประเภทสื่อมวลชน ไดแก โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ) 

และผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีเพศ รายได สถานภาพสมรส 

แตกตางกันมีการเปดรับขาวสาร เกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น จาก

สื่อประเภทอื่นๆ ไมแตกตางกัน (สื่อประเภทตางๆ ไดแก วารสาร, สื่ออินเทอรเน็ต, 

สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม) สวนผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีอายุ 

อาชีพ การศึกษา จํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในบานเดียวกัน แตกตางกันมีการเปดรับ

ขาวสาร เกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น จากสื่อประเภทอื่นๆ แตกตาง

กัน (สื่อประเภทตางๆ ไดแก วารสาร, สื่ออินเทอรเน็ต, สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม)
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 ประเด็นตอมาคือ ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีเพศ 

อาย ุรายได อาชพี การศกึษา สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชกิทีอ่ยูอาศยัในบานเดยีวกนั 

แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอสถานีบริการนํ้ามันพีทีที ไลฟ สเตชั่น แตกตางกัน

  ประเด็นตอมาคือ เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกทีอ่ยูอาศยัในบานเดยีวกนั ของผูใชบริการสถานีบรกิาร

นํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น มีความสัมพันธกับความถี่ในการเขาใชบริการสถานีบริการ

นํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น สวนอาชีพ ของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ 

สเตชั่น ไมมีความสัมพันธกับความถ่ีในการเขาใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น และผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีเพศ รายได 

สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชกิทีอ่ยูอาศยัในบานเดยีวกนัแตกตางกนัมคีวามบอยครัง้

ในการใชบรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกดานอืน่ๆ ทีส่ถานบีรกิารนํา้มนั พทีีท ีไลฟ สเตชัน่ 

ไมแตกตางกัน สวนผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีอายุ อาชีพ 

การศึกษา ตางกันมีความบอยครั้งในการใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ ที่

สถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น แตกตางกันและประเด็นตอมาคือ เพศ อายุ 

รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกที่อยูอาศัย

ในบานเดียวกัน ของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น มีความสัมพันธ

กับความถี่ในการเขาใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น สวนอาชีพ ของ

ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการ

เขาใชบริการสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น และประเด็นตอมาการเปดรับ

ขาวสาร (ประเภทสือ่มวลชน ไดแก โทรทศัน, วทิย,ุ หนงัสอืพมิพ) เกีย่วกบัสถานบีรกิาร

นํา้มนั มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอสถานบีรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ โดยมคีวาม

สัมพันธในทางบวก หมายความวา ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟสเตชั่น

ที่มีการเปดรับขาวสาร (ประเภทสื่อมวลชน ไดแก โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ) 

เกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามันพีทีที ไลฟ สเตช่ัน ในระดับสูง ก็จะมีทัศนคติตอสถานี

บริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ในระดับที่ดี ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับ

ปานกลาง สวนการเปดรับขาวสาร (สื่อประเภทตางๆ ไดแก วารสาร, สื่ออินเทอรเน็ต, 

สือ่บคุคล, สือ่กจิกรรม) เกีย่วกบัสถานบีรกิารนํา้มนั มคีวามสัมพนัธกบัทศันคตติอสถานี

บริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น โดยมีความสัมพันธในทางบวก หมายความวา ผูใช

บรกิารสถานบีรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ ทีม่กีารเปดรบัขาวสาร (ส่ือประเภทตางๆ 
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ไดแก วารสาร, สื่ออินเทอรเน็ต, สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม) เกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามัน

พีทีที ไลฟ สเตชั่น ในระดับสูง จะมีทัศนคติตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น 

ในระดับที่ดี ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับปานกลาง 

 ประเดน็ตอมาคอืทศันคตขิองผูใชบรกิารสถานบีรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ 

มีความสัมพันธกับมีพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น 

ดานความถี่ในการเขาใชบริการ สวนทัศนคติของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น ไมมีความสัมพันธกับมีพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น ดานความบอยครั้งในการใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ 

 ประเดน็ตอมาคอืผูใชบรกิารสถานบีรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ ทีม่คีวามถี่

ในการใชบริการ แตกตางกัน มีความภักดีตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น 

แตกตางกัน สวนความบอยครั้งในการใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ ของ

ผูใชบรกิารสถานบีรกิารน้ํามนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ ไมมคีวามสมัพนัธภกัดตีอสถานบีรกิาร

นํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น 

 ประเด็นสุดทาย พบวาทัศนคติตอสถานีบริการนํ้ามันของผูใชบริการสถานี

บริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น มีความสัมพันธกับความภักดีตอสถานีบริการนํ้ามัน 

พีทีที ไลฟ สเตชั่น โดยความสัมพันธทางลบ หมายความวา ผูใชบริการสถานีบริการ

นํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ ยิง่มทีศันคตทิีด่มีากขึน้จะมคีวามภกัดตีอสถานบีรกิารนํา้มนั

นอยลง ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับปานกลาง

คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร, ทัศนคติ, พฤติกรรมการใชบริการ, ความภักดี, 

การบริการ, สถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น
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 The main purpose of this study is to examine the effect of media 

exposure, attitudes, service behaviors and customer loyalty towards PTT 

Life Station. This research indicated that nowadays oil service station 

operation in Thailand faces fierce competition due to similar petroleum 

products type, low profit margin, high concentration of stations and low 

economic growth, which cause strong competition in launching new 

products and services in gas stations. The majority of the sample were 

mostly female, aged between 26-35 years old with average income of 

10,000-20,000 Baht per month. They worked as employees, graduated 

in Bachelor degree, were single and living with an average of 1-3 people 

per household and owned a private car. The result showed that PTT Life 

Station was the most visited gas station. The majority of media 

consumption to PTT Life Station were ranked as follows: 1) Line: PTT 

Group 2) TV and Facebook: We Love PTT/PTT News and 3) Mobile 

application: PTT Life Station. These three media channels were being 

consecutively consumed on a daily basis with high frequencies. Most 

respondents had a very high positive attitude toward PTT Life Station, 

giving facts such as PTT Life Station offers one stop services with 

convenience stores, coffee shop, ATM, etc. Secondly, PTT Life Station is 

very spacious thus providing convenient service and experience. Lastly, 

there were a very clear and distinct logo with oil prices that can be easily 

spotted for consumers. Moreover, the finding found that the media 

exposure was correlated to consumers attitude in a sense that the higher 

level of media consumption the more positive attitude arise. These 

selective sample group of people had a habit of revisiting PTT Life Station 

on 1-2 days per week. Main reasons to use services in gas station were 

A b s t r a c t
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as following: 1) Convenience, close to either home or offices 2) PTT Life 

Station provided variety of services such as convenience store, coffee 

shop, ATM, etc. 3) The station was attractive. However, these selective 

group of people are most likely to enjoy using other services apart from 

refilling oil. The top three services were visiting the convenience store, 

buying coffee or taking a leisure time at the coffee shop and cashing out 

their money from the ATM. It showed that currently filling a gas is not a 

main reason to visit gas station, but also need to consume other services 

such as convenience store, coffee shop, ATM and Fit Auto, etc. A variety 

of services are key factors that influence on a consumer loyalty. The 

majority from this study had a high loyalty toward PTT Life Station with 

responses ranking as follows: 1) Highly preferred using PTT Life Station 

as their first selected brand when comparing to other brands 2) Introduce 

their family members, friends and acquaintance to use PTT Life Station 

3) Likely to revisit PTT Life Station more frequently. 

 The results shown that PTT Life Station consumers’ demographic 

variables such as sex and marital status were not significantly different 

in consuming media towards PTT Life Station (i.e. TV, radio, newspaper) 

but consumers’ age, income, occupation, education and household size 

were significantly different in consuming media towards PTT Life Station 

(i.e. TV, radio, newspaper). Also, it indicated that consumers’ sex, income 

and marital status were not significantly different in consuming media 

towards PTT Life Station (i.e. newsletter, the Internet, interpersonal media, 

event) but consumers’ age, occupation, education, household size were 

significantly different in consuming media towards PTT Life Station 

(i.e. newsletter, the Internet, interpersonal media, event). 

 Moreover, it shown that there were no significant difference in 

PTT Life Station consumers’ sex, age, income, occupation, education, 

marital status, household size and the attitude towards PTT Life Station.
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 The next results found that consumers’ sex, age, income, 

occupation, education, marital status and household size were significantly 

correlated with the frequency of PTT Life Station visits but consumers’ 

occupation were not significantly correlated with the frequency of PTT 

Life Station visits. Consumers’ sex, income, occupation, education, marital 

status and household size were not significantly different in frequent use 

of other services in PTT Life Station but consumers’ age, occupation and 

education were significantly different in frequent use of other services 

in PTT Life Station.

  Furthermore, it appeared that consumers’ sex, age, income, 

occupation, education, marital status and household size were significantly 

correlated with the frequency of PTT Life Station visits but consumer’s 

occupation were not significantly correlated with the frequency of PTT 

Life Station visits. The result shown that media exposure (mass media 

i.e. TV, radio, newspaper) towards PTT Life Station was significantly 

correlated with the attitude towards PTT Life Station, in another word, 

the correlation was positive. Consumers who consumed media (mass 

media i.e. TV, radio, newspaper) towards PTT Life Station with high 

frequency had a positive attitude towards PTT Life Station. However, this 

c o r r e l a t i o n  wa s  mode r a t e  po s i t i v e .  Med i a  e xpo su r e 

(i.e. newsletter, the Internet, interpersonal media, event) towards PTT 

Life Station was significantly positively correlated with the attitude towards 

PTT Life Station; Consumers who consumed media (i.e. newsletter, 

the Internet, interpersonal media, event) towards PTT Life Station with 

high frequency had a positive attitude towards PTT Life Station. This 

correlation was moderate positive.
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 Besides, the study found that consumers’ attitude and 

consumer’s behavior in PTT Life Station experience were significantly 

correlated; especially, in terms of the frequent use. But consumers’ 

attitude was not significantly correlated with consumer’s experience 

in PTT Life Station in a sense of the frequent use of other services in 

the station.

 

Keywords: Media Exposure, Attitude, Service Behaviors, Loyalty, Service, 

PTT Life Station
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันไดเริ่มเปดใหบริการในประเทศไทยมาเปนเวลา

นานหลายป ตั้งแต พ.ศ. 2534 ที่รัฐบาลไดประกาศใชระบบราคานํ้ามันลอยตัวและ

การเปดเสรีธุรกิจนํ้ามัน ซึ่งไมไดมีสิทธิผูกขาดตอบริษัทใดบริษัทหน่ึง เปนผลใหมี

ผูประกอบการรายใหมๆ เขามาลงทุนในธุรกิจสถานีบริการน้ํามันและทยอยเพิ่มมาก

ขึ้นในปจจุบันเม่ือเทียบกับอดีต โดยจะมีรัฐบาลเปนผูกํากับดูแลดานราคาและการ

แขงขนัใหดาํเนนิไปอยางเปนธรรม เพือ่คุมครองผลประโยชนของผูบรโิภค อนัจะทาํให

ผูบริโภคมีสิทธิในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑและบริการจากผูประกอบการรายใดก็ได 

สงผลใหปจจุบันมีการแขงขันเติบโตขึ้นทั้งในดานราคาและการบริการ 

 เน่ืองจากน้ํามันเปนสินคาท่ีไมมีความแตกตางกันมากนัก อีกท้ังยังมีสถานี

บริการนํ้ามันกระจุกตัวอยูในบริเวณเดียวกันหลายแหง ในขณะที่ผูใชบริการในแตละ

พื้นที่มีอยูอยางจํากัด จึงทําใหธุรกิจนี้มีการแขงขันที่สูง ดังนั้นผูประกอบแตละรายจึง

จําเปนตองปรับปรุงกลยุทธใหเทาทันตอสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

“นํา้มนั” ถอืเปนทรพัยากรท่ีนบัวนัยิง่มคีณุคาและเพิม่มลูคาใหแกประเทศ นบัวาเปน

ปจจยัทีส่าํคญัเปนอยางมากในการขบัเคลือ่นและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เหตผุล

หนึ่งคือนํ้ามันเปนปจจัยพื้นฐานการผลิตในดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดาน

คมนาคมขนสง ฯลฯ รวมถึงความมั่นคงของประเทศดานเศรษฐกิจในการผลิตนํ้ามัน

และสงออกนํ้ามัน

 ในประเทศไทยหากกลาวถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานพลังงาน ชื่อแรกที่คน

สวนใหญนกึถึง คอื บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) ทีด่าํเนนิกจิการในฐานะบรษัิทพลังงาน

แหงชาติ มุงเนนดานการจัดหาพลังงานและปโตรเคมีอยางครบวงจร จากอดีตที่ผาน

มากวา 30 ป ปตท. มเีปาหมายสาํคญัทีจ่ะสรางความมัน่คงทางพลงังานใหกบัประเทศ

โดยถูกกําหนดเนนใหเปนผูจัดหา นําเขาพลังงานนํ้ามัน รวมถึงการจําหนาย กระจาย

ใหทั่วถึงทั่วประเทศ ซึ่งธุรกิจนํ้ามันของ ปตท. เริ่มตนมาจากนํ้ามันตราสามทหาร ใน

ยุคแรกและพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน จุดสําคัญคือเนนเรื่องความมั่นคง

ทางพลังงาน เนนใหมีนํ้ามันพอใชตอความตองการในประเทศ เนนการลงทุนดานคลัง
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นํ้ามัน การจัดเก็บ การสั่งซื้อ การสํารองนํ้ามัน นั่นคือความสําคัญในยุคแรกๆ ซึ่งเปน

บทบาทความสาํคัญในยคุบกุเบกิและในระยะเวลาดงักลาวกไ็ดเปล่ียนชือ่สถานบีรกิาร

นํา้มนั จากตราสามทหารมาเปน ปตท. กอนจะขยายไปสูบทบาทของการจดัหา สาํรวจ 

ขดุเจาะ ฯลฯ จากสถานะทีค่อยๆ ยกระดบัตวัเองขึน้มาแขงขันกบัเจาตลาดอนัประกอบ

ไปดวยแบรนดนํ้ามันยักษใหญระดับโลก ไมวาจะเปน เชลล, คาลเท็กซ, เอสโซ ฯลฯ 

 ปจจุบันธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันในประเทศไทยมีการแขงขันที่สูงขึ้นมาก 

ซึ่งแตละแบรนดก็มีการปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหมๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ

ทางการแขงขนัอยูเสมอปรบัตามพฤตกิรรมผูบรโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป โดย  ปตท. 

มสีวนแบงการตลาดมาเปนอนัดับ 1 ซึง่เปนสถานบีรกิารนํา้มนัทีอ่ยูคูกบัคนไทยมากวา 

30 ป ที่คนไทยคงคุนเคยกันเปนอยางดี สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. หรือที่สวนใหญ

เรียกกันวา “ปม  ปตท. ” ถึงแมวาจะเปนผูนําดานสวนแบงการตลาดมาเปนอันดับ 1 

แต ปตท. ยังคงเดินหนาพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการอยางไมหยุดนิ่ง เพื่อให

สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแขงขัน เนื่องดวย ปตท. ไมไดทําธุรกิจดานนํ้ามัน (Oil Business) เพียงอยาง

เดยีว แตยงัทาํธรุกจิอืน่ๆ (Non-Oil Business) อกีดวย การดาํเนนิธรุกจิคาปลกีนํา้มนั 

เปนท่ีทราบกนัดวีาใหผลตอบแทนตํา่ อนัเปนผลจากเศรษฐกจิทีย่งัมแีนวโนมชะลอตวั

ลง ทําให ปตท. ตองปรับตัวในหลายๆ ดาน คือ ลดการลงทุน เนนความรอบคอบ 

ลงทุนเทาที่จําเปนในธุรกิจที่จะสรางรายไดกลับมาอยางชัดเจนเทาน้ัน ลดคาใชจาย

เทาทีจ่ะสามารถประหยดัไดลงไป ตดิตามการเปลีย่นแปลงตางๆ คาดการณผลกระทบ 

มองหาแนวทางการแกไขเพื่อลดผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกิจ Non-Oil ใหมๆ เพื่อลด

สัดสวนของธุรกิจที่ตองเผชิญกับความผันผวนของราคานํ้ามัน.

 โดยในป 2554 ปตท. ไดริเริ่มนําเสนอสถานีบริการนํ้ามันในรูปแบบ พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น (PTT Life Station) มากกวาสถานีบริการนํ้ามัน เพื่อตอบสนองไลฟ

สไตลของผูบริโภคยุคใหม ภายใตแนวคิด “One Stop Service” เพียงแวะเขามาที่

สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ที่คุณจะไดพบกับสิ่งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน สถานีบริการนํ้ามันมีปจจัยที่อํานวยความ

สะดวกดานอื่นๆ มากมาย ไมวาจะเปนรานสะดวกซื้อ รานอาหาร รานขายของฝาก 

ศูนยบริการยานยนต ฯลฯ รวมถึงบทบาทการขายสินคาและบริการท่ีจะตองเพิ่มขึ้น
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ภายในปม การขยายและพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ปตท. ยังมีบัตร PTT 

Blue Card เปนบัตรในลักษณะบัตรสะสมคะแนนเพื่อใชแทนเงินสด หรือรับสิทธิ

ประโยชนตาง โดยลูกคาจะไดรับคะแนนจากการซื้อสินคา หรือบริการในเครือของ 

ปตท. เพื่อเปนชองทางในการสรางความผูกพันและจงรักภักดีกับตราสินคาอีกดวย.

 การดาํเนนิธรุกจิตลอดเวลา 38 ป ปตท. เปนองคกรหนึง่ทีม่กีารเปล่ียนแปลง

ตัวเองอยูตลอดเวลา เพื่อทําใหองคกรตองตอสูกับทัศนคติของผูบริโภคที่ใหความ

เชื่อมั่นกับแบรนดขามชาติมากกวา ดังนั้นการสรางความแตกตาง หรือความโดดเดน

ผานเพียงตัว ผลิตภัณฑ นํ้ามันเชื้อเพลิง เปนเรื่องที่ทําไดยากมาก ผูนําองคกรจึงตอง

พยายามคิดหาวิธีการหรือกลยุทธใหมๆ อยางตอเนื่อง ดวยการมุงเนนการสราง

ประสบการณทีด่ทีกุองคประกอบในสถานบีรกิารนํา้มนัใหกบัผูบรโิภค เพือ่ทาํให ปตท. 

สามารถกาวนําคูแขงจากสวนแบงการตลาดของนํ้ามันป พ.ศ. 2558 มาเปนอันดับ 1 

ดงันัน้ จะเหน็ไดวาการบรกิารทีดี่และสนิคาทีม่คีณุภาพถอืเปนปจจยัทีสํ่าคัญทีจ่ะทาํให

องคกรประสบความสาํเรจ็ ฉะนัน้หากสนิคาและบรกิารเหลานีท้าํใหผูบรโิภคเกดิความ

พึงพอใจและย่ิงหากทาํใหเกนิความคาดหวังของผูบรโิภคยอมทาํใหผูบรโิภคเกดิทัศนคติ

ทีด่ตีอสถานบีรกิารนํา้มนั จากเดมิทีผู่บริโภคมคีวามเช่ือมัน่กบัแบรนดขามชาตมิากกวา 

หากผูบริโภคไดรับสินคาและการบริการที่ดีเทียบเทาหรือมากกวาแบรนดขามชาติ 

ก็จะทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติดานบวกกับสถานีบริการน้ํามันมากขึ้นอันจะนํามาสู

การใชบริการซํ้าในครั้งตอๆ ไปที่จะสงผลใหเกิดภักดีตามมา

 การเปดรบัขาวสารของประชาชนนบัเปนสวนสาํคญัทีช่วยสงผลใหผูบรโิภค

เกิดทัศนคติตอสถานีบริการนํ้ามันได เมื่อผูบริโภคไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

สถานีบริการน้ํามันจากส่ือตางๆ ไมวาจะเปน ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ

และสือ่อนิเทอรเนต็ เพือ่ใชเปนขอมลูในการประกอบการตดัสนิใจในการเขาใชบริการ 

ซึ่งผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันจึงตางก็มุงเนนเรื่องการสรางความพึงพอใจให

บรโิภค เพือ่ใหเกิดทศันคตทิีด่ตีอสถานบีรกิารนํา้มนั แตการสรางทศันคตทิีด่ใีหเกดิขึน้

เปนสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงคอนขางยาก เพราะ “ทศันคติเปนผลจากการประเมิน ทาํใหเกดิ

ความโนมเอียงในจิตใจ ซึ่งมาจากการเรียนรู ความเช่ือ ประสบการณที่ไดรับของ

ผูบริโภค ซึ่งจะสงผลใหเกิดทัศนคติทั้งในทางบวกและทางลบ เชน หากมีทัศนคติ

เชิงบวกก็จะทําใหผูบริโภคเกิดการซื้อสินคาและบริการซํ้าๆ แตทัศนคติไมไดอยูถาวร 

ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากเรียนรู ความเชื่อ ประสบการณใหมๆ ที่ผูบริโภค
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ไดรับ” (วุฒิ สุขเจริญ, 2555, น.190) และทัศนคติที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีผลตอพฤติกรรม

การกลับมา ใชบริการซํ้าๆ อีก การที่ผูบริโภคมีพฤติกรรมกลับซื้อสิ้นคาหรือใชบริการ

ซํ้าๆ อีก เพราะเปนผลจากความพึงพอใจที่ไดรับจากการซ้ือสินคาหรือใชบริการอีก

ซํ้าไปซํ้ามา แตพฤติกรรมอาจจะเกิดข้ึนไมไดหากขาดทัศนคติที่ชวยการตัดสินใจ 

เพราะ“พฤติกรรมของบคุคลท่ีเกีย่วของกบัการซือ้และการใชบรกิารสนิคาและบรกิาร 

ซึ่งจะผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองตัดสินใจทั้งกอนและหลังพฤติกรรม

ดังกลาว”(ศุภร เสรีรัตน, 2554, น.7) จนกอใหเกิดความภักดีตอการใชบริการที่สถานี

บริการนํ้ามันขึ้นในที่ทายสุด.

 ความภกัดนีบัเปนปจจยัทีช่วยขยายฐานเครอืขายเพือ่เพิม่สวนแบงทางการ

ตลาดและชวยลดตนทนุในการหาลกูคารายใหม นอกจากนีค้วามภกัดใีนองคกรจะเปน

ปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสูเปาหมาย รวมทั้งยังเปนพลังสําคัญในการ

สนับสนุนการดําเนินกิจการขององคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย 

(Ehrenberg, Goodhardt, & Barwise, 1990, pp. 82-91) ความภักดีในตราสินคา

เปนแนวคดิทีส่าํคญัในการวางกลยทุธการตลาด องคกรธรุกจิตางพากนัวางแผนกลยทุธ

การตลาดเพื่อสรางความภักดีในตราสินคา โดยมีเปาหมายที่จะรักษาสวนแบงตลาด

เอาไวและสรางผลกาํไรใหสงูขึน้ ปม ปตท. ก็เชนเดยีวกนัทีใ่หความสาํคญักบัความภกัดี

ในสถานีบริการนํ้ามัน เพ่ือรักษาสวนแบงตลาดและผลกําไรที่ไดรับนี้บางสวนจะ

สามารถนําไปลงทุนตอยอดทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาความมั่นคงทางพลังงานใหกับ

ประเทศ

 ดังน้ันผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใชบริการและความภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอสถานีบริการน้ํามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น (PTT Life Station) เพื่อใชเปนประโยชนที่จะปรับปรุงสินคาและบริการ

เพือ่ใหปรบัตวัเทาทนักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทกุเวลาไมวาจะเปน สภาพแวดลอม 

เทคโนโลยี พฤติกรรมใหมของผูบริโภค ตลอดจนขีดความสามารถในการแขงขัน การ

ยอมรับจากผูบริโภค ลูกคา คูคาผูมีสวนเกี่ยวของ ไปจนถึงชุมชน สังคมและผูคนสวน

ใหญในประเทศและสาํหรบัองคกรทีจ่ะดาํเนนิกจิการไดอยางมัน่คงและยัง่ยนื เพือ่สราง

ความมั่นคงทางพลังงานใหประเทศตอไป
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน 

พีทีที ไลฟ สเตชั่น

 2. เพือ่ศกึษาการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัสถานบีรกิารนํา้มนั ของผูใชบรกิาร

สถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น

 3. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ของผูใช

บริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการนํ้ามันของผูใชบริการ

สถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น

 5. เพื่อศึกษาความภักดีที่มีตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ของ

ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น

 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร ทัศนคติและ

พฤติกรรมการใชสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ของผูใชบริการสถานีบริการ

นํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น

 7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติ พฤติกรรมการใชบริการและ

ความภักดีท่ีมีตอสถานีบริการน้ํามัน ของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ 

สเตชั่น

วิธีการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการใชบริการและ

ความภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ สเตช่ัน (PTT Life 

Station)”เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยการใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใหกลุม

ตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) จํานวน 

400 ตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษา ครั้งนี้ คือประชาชนทั่วไปที่เปนเจาของ หรือ

ผูใชจักรยานยนต รถยนตน่ังสวนบุคคล รถตู รถปคอัพ ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
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ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป เนื่องจากทําใบขับขี่จักรยานยนตได ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 9,960,494 คัน (อางอิงจาก: จํานวนรถที่จดทะเบียนสะสม 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 กลุมสถติกิารขนสง กองแผน กรมการขนสงทางบก) ศกึษา

ในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 ผูวิจัยไดใชวิธีวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา 

( Descriptive Statistic) และการวเิคราะหขอมลูเชงิอนมุาน (Interferential Statistic) 

ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

ผลการวิจัยและการอภิปราย

 ผลการวจิยัพบวากลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ มอีายรุะหวาง 26-35 ป 

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัท มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในบานเดียวกัน 1-3 คน ขับขี่

รถประเภทรถยนตนัง่สวนบคุคล มจีาํนวนรถจกัรยานยนตและรถยนตทีใ่ชในครอบครัว 

1 คัน และสถานีบริการน้ํามันท่ีใชบริการเปนประจํามากที่สุด คือ ปตท. และกลุม

ตัวอยางมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น จากสื่อ

อินเทอรเน็ตประเภท Line: PTT Group เปนอันดับที่ 1 รองลงมาเปนสื่อโทรทัศน

และ Facebook: We Love PTT/PTT News เปนอันดับที่ 2 และ Application: 

PTT Life Station อันดับที่ 3 โดยสวนใหญมีการเปดรับขาวจากสื่อทั้ง 3 ลําดับ 

ความถีใ่นการเปดรบัขาวสารคอืทกุวนั โดยรวมกลุมตวัอยางมทีศันคตติอสถานบีรกิาร

นํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ในระดับดีมาก โดยประเด็นที่เห็นดวยอยางยิ่งคือ สถานี

บริการนํ้ามัน  ปตท. มีการใหบริการอยางครบวงจรในท่ีเดียว เชน รานสะดวกซ้ือ 

รานกาแฟ ตูกดเงิน ฯลฯ รองลงมาคือ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. มีขนาดกวางขวาง 

ทําใหสะดวกในการเขาใชบริการ และสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. มีปายโลโกและปาย

ราคานํ้ามัน โดดเดน ชัดเจน มองเห็นในระยะไกล ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีพฤติกรรมการใชบริการ 1-2 วัน/สัปดาห โดยมีเหตุผลในการใชบริการคือ สะดวก 

ใกลบาน/ใกลที่ทํางาน รองลงมา คือ มีบริการดานอื่นๆ หลากหลาย เชน รานสะดวก

ซื้อ รานกาแฟ ตูกดเงิน ฯลฯ และสถานีบริการนํ้ามันนาเขาใชบริการ ตามลําดับ ทั้งนี้

กลุมตวัอยางมพีฤตกิรรมการใชบรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกดานอืน่ๆ นอกเหนอืจาก



72 JC Journal

การเตมินํา้มนั โดยใชบรกิาร รานสะดวก ซือ้รานกาแฟ ตูกดเงนิ มากทีส่ดุ กลุมตวัอยาง

มีความภักดีที่มีตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ในระดับสูง โดยตอบวาจะ

เลือกใชสถานีนํ้ามัน ปตท. กอนแบรนดอื่นๆ เสมอมากที่สุด รองลงมา คือ จะแนะนํา

สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและคนรูจักใหมาใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และ 

มีแนวโนมการเขาใชสถานีบริการนํ้ามัน  ปตท. มากขึ้น/บอยขึ้น ตามลําดับ

 ผลการทดสอบสมมติฐานนั้นสรุปไดวาผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น ที่มีเพศ สถานภาพสมรส แตกตางกันมีการเปดรับขาวสาร เกี่ยวกับสถานี

บริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น จากสื่อมวลชน ไมแตกตางกัน (ประเภทสื่อมวลชน 

ไดแก โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ) สวนผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ 

สเตชั่น ท่ีมีอายุ รายได อาชีพ การศึกษา จํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในบานเดียวกัน

แตกตางกันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น 

จากสื่อมวลชน แตกตางกัน (ประเภทสื่อมวลชน ไดแก โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ) 

และผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีเพศ รายได สถานภาพสมรส 

แตกตางกันมีการเปดรับขาวสาร เกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น จาก

สื่อประเภทอื่นๆ ไมแตกตางกัน (สื่อประเภทตางๆ ไดแก วารสาร, สื่ออินเทอรเน็ต, 

สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม) สวนผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีอายุ 

อาชีพ การศึกษา จํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในบานเดียวกัน แตกตางกันมีการเปดรับ

ขาวสาร เกีย่วกบัสถานบีรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ จากสือ่ประเภทอืน่ๆ แตกตางกนั 

(สื่อประเภทตางๆ ไดแก วารสาร, สื่ออินเทอรเน็ต, สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม)

 ประเด็นตอมาคือ ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีเพศ 

อาย ุรายได อาชพี การศกึษา สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชกิทีอ่ยูอาศยัในบานเดยีวกนั 

แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอสถานีบริการนํ้ามันพีทีที ไลฟ สเตชั่น แตกตางกัน 

 ประเด็นตอมาคือ เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

จํานวนสมาชิกท่ีอยูอาศัยในบานเดียวกัน ของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น มีความสัมพันธกับความถี่ในการเขาใชบริการสถานีบริการน้ํามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น สวนอาชีพ ของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ไมมี

ความสมัพนัธกบัความถีใ่นการเขาใชบรกิารสถานีบรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ และ

ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตช่ัน ที่มีเพศ รายได สถานภาพสมรส 

จํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในบานเดียวกันแตกตางกันมีความบอยครั้งในการใชบรกิาร
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สิง่อาํนวยความสะดวกดานอืน่ๆ ทีส่ถานบีรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ ไมแตกตางกัน 

สวนผูใชบริการสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา 

ตางกันมคีวามบอยครัง้ในการใชบรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกดานอืน่ๆ ท่ีสถานบีริการ

นํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น แตกตางกันและประเด็นตอมาคือ เพศ อายุ รายได ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในบานเดียวกัน ของผูใชบริการ

สถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น มีความสัมพันธกับความถี่ในการเขาใชบริการ

สถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น สวนอาชีพ ของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน 

พีทีที ไลฟ สเตชั่น ไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการเขาใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน 

พีทีที ไลฟ สเตชั่น และประเด็นตอมาการเปดรับขาวสาร (ประเภทสื่อมวลชน ไดแก 

โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ) เกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามัน มีความสัมพันธกับทัศนคติ

ตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น โดยมีความสัมพันธในทางบวก หมายความ

วา ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีการเปดรับขาวสาร (ประเภท

สือ่มวลชน ไดแก โทรทศัน, วทิย,ุ หนงัสอืพมิพ) เกีย่วกบัสถานบีริการนํา้มนั พทีที ีไลฟ 

สเตชั่น ในระดับสูง ก็จะมีทัศนคติตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ในระดับ

ที่ดี ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวอยู ในระดับปานกลาง สวนการเปดรับขาวสาร 

(สื่อประเภทตางๆ ไดแก วารสาร, สื่ออินเทอรเน็ต, สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม) เกี่ยวกับ

สถานีบริการนํ้ามัน มีความสัมพันธกับทัศนคติตอสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ 

สเตชั่น โดยมีความสัมพันธในทางบวก หมายความวา ผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน 

พีทีที ไลฟ สเตชั่น ที่มีการเปดรับขาวสาร (ส่ือประเภทตางๆ ไดแก วารสาร, 

สือ่อนิเทอรเนต็, สือ่บคุคล, สือ่กจิกรรม) เกีย่วกบัสถานบีรกิารนํา้มนัพทีที ีไลฟ สเตชัน่ 

ในระดับสูง จะมีทัศนคติตอสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ในระดับที่ดี ทั้งนี้

ความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับปานกลาง 

 ประเดน็ตอมาคอืทศันคตขิองผูใชบรกิารสถานบีรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ 

มีความสัมพันธกับมีพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น 

ดานความถี่ในการเขาใชบริการ สวนทัศนคติของผูใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น ไมมีความสัมพันธกับมีพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน พีทีที 

ไลฟ สเตชั่น ดานความบอยครั้งในการใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ 

 ประเดน็ตอมาคอืผูใชบรกิารสถานบีรกิารนํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ ทีม่คีวามถี่

ในการใชบริการแตกตางกัน มีความภักดีตอสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ สเตช่ัน 
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แตกตางกัน สวนความบอยครั้งในการใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ ของ

ผูใชบรกิารสถานบีรกิารน้ํามนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ ไมมคีวามสมัพนัธภกัดตีอสถานบีรกิาร

นํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น 

 ประเด็นสุดทายพบวาทัศนคติตอสถานีบริการนํ้ามันของผูใชบริการสถานี

บริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น มีความสัมพันธกับความภักดีตอสถานีบริการนํ้ามัน 

พีทีที ไลฟ สเตชั่น โดยความสัมพันธทางลบ หมายความวา ผูใชบริการสถานีบริการ

นํา้มนั พทีที ีไลฟ สเตชัน่ ยิง่มทีศันคตทิีด่มีากขึน้จะมคีวามภกัดตีอสถานบีรกิารนํา้มนั

นอยลง ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับปานกลาง

ขอเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาพบวาปจจบุนัผูใชบริการสถานบีรกิารนํา้มนัไมไดใชบรกิาร

สถานีบริการนํ้ามันเพียงแคเติมนํ้ามันอยางเดียวอีกตอไป เพราะตองการปจจัยในการ

อํานวยความสะดวกดานตางๆ ที่มีครบทุกๆ บริการในที่เดียวไมวาจะเปนรานอาหา 

รานกาแฟ ตูกดเงิน ศูนยบริการยานยนตฯลฯ ซ่ึงนับเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการวิจัย

ครั้งตอๆ ไปที่จะศึกษาเฉพาะเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในสถานีบริการ

นํ้ามันเทานั้น

 2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจะทําใหขอมูลที่ไดคอนขางกวางจากกลุม

ตัวอยางจํานวนมาก เพื่อใหขอมูลที่ไดศึกษาในแตละดาน ไมวาจะเปนดานการเปดรับ

ขาวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการใชบริการและความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสถานี

บริการนํ้ามัน พีทีที ไลฟ สเตชั่น ดียิ่งข้ึน ผูวิจัยไดเลงเห็นวาควรศึกษาการวิจัย

เชิงคุณภาพควบคูไปดวย และขยายพื้นที่การเก็บขอมูลไปทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให

สามารถหาตัวแปรและเหตุปจจัยดานตางๆ มาอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นไดชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น
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 การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นมาทุกยุค ทุกสมัยอยางตอเน่ืองและไมหยุดน่ิง 

ยิ่งประเทศเจริญขึ้น ไดรับการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงก็พรอมจะเดินหนาเพื่อทํา

ใหทุกแขนงเกิดความกาวหนาตอไป ซ่ึงมีผลตอความเจริญของประเทศ ไมวาจะ

เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การแพทย รวมไปถึงวงการสื่อก็เชนกัน เมื่อ

เทคโนโลยีไดพัฒนารูปแบบการสงขอมูลขาวสารสูปลายสัมผัสของบุคคล การใช

อินเทอรเน็ต Smartphone Tablet ฯลฯ ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการรับขอมูลขาวสารมากยิ่งข้ึน จนทําใหส่ือที่อยูมานานและไดรับ

ความนิยมอยางสูงอยางนิตยสาร ที่สามารถเห็นภาพและสัมผัสไดอยางชัดเจนน้ัน 

ไดรับความนิยมลดลง อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเจริญของของปจจัย

ดังกลาว เมื่อสื่อนิตยสารไดรับความนิยมลดลง จึงทําใหผูประกอบการรายใหญของ

วงการนติยสารไทยเกดิความตระหนกตกใจ เมือ่เลง็เหน็ถงึความกาวหนาอยางไมหยดุ

นิ่ง ซึ่งลวนมีผลตอเม็ดเงินในวงการของนิตยสาร ทําใหนิตยสารไดรับความนิยม

นอยลง ทั้งนี้วงการนิตยสารจึงตองหากลยุทธ เกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว เพื่อ

ใหเทาทันกับสิ่งใหมๆ ท่ีกําลังเกิดขึ้นอยางไมหยุดนิ่ง และเพื่อพัฒนาวงการนิตยสาร

ไทยใหกลับมารุงโรจนและมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดสูงดังแตกอน โดยแตละองคกร

จะเริ่มจากการจัดการดานการบริหารองคกรภายใน คือ ตัวบุคลากร เพราะบุคลากร

เปนทรัพยสินท่ีมีคามากท่ีสุด ชักจูง สรางเปาหมายใหมรวมกันเพื่อนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สวนปจจัยภายในที่มีผลตอองคกรโดยตรง จากการวิจัยพบวา 

บคุลากร เพราะเมือ่มีการเปลีย่นแปลง บคุลากรตองมกีารปรบัตวั รบัภาระงานทีห่นกั

มากขึ้น สวนปจจัยภายนอกจะเปนในเรื่องของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 

รองลงมาเปนการเมืองและเศรษฐกิจ

คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลง, ปรับตัว, กลยุทธ, ปจจัย

บ ท คั ด ย อ
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 There is always a change in the world. When the country 

improves, there is always a progress, not only technology, society, 

economy, medical profession and innovation but also media. Even 

nowadays, media channel transforms itself to reach people easier and 

make them receive information more convenient by internet, smartphone 

and tablet. This causes traditional media like magazine less popularity. 

It is time for them to aware of the online media trend and start finding 

new strategy to struggle with this new trend. And become accepted 

again. Most organizations start from their internal management which is 

their valuable staff by setting their objectives and goals together. 

According to the research, employee is the key factor that effects the 

internal communication directly while the external communication is 

adjusted by technology, politics and economy respectively. 

Keywords: change, adaptation, strategy, factor

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจบุนัองคกรสือ่นติยสาร เร่ิมตระหนกัถงึความสาํคญัของการเปลีย่นแปลง 

เพื่อความอยูรอดขององคกรนิตยสาร ซ่ึงมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

ไมวาจะเปนเทคโนโลย ีสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ ลวนแลวแตเปนปจจยัทีท่าํใหองคกร

นิตยสารตองมีการปรับตัว เพื่อใหเทาทันยุคปจจุบันใหไดมากที่สุด นิตยสารที่แบกรับ

กระแสของการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันไมไดก็เปนอันตองปดตัวลงหลายตอหลาย

ฉบับ ถึงแมจะอยูมาเปนระยะเวลานานก็ตาม หรือบางฉบับก็ลดจํานวนบุคลากร 

เพื่อลดตนทุนในการผลิตและมีรายไดหมุนเวียนตอไป รวมไปถึงเม็ดเงินโฆษณา

ทีล่ดนอยลง อันมผีลทีส่วนหนึง่มาจากยคุทวีดีจิติอลทีม่กีารเปลีย่นแปลงทาํใหผูบรโิภค

เขาถึงไดหลากหลายชองทาง มีทางเลือกใหผูบริโภคในการรับส่ือเพิ่มมากขึ้น ทําให

เม็ดเงินโฆษณากระโดดไปอยูในหนาจอทีวีมากขึ้นตามลําดับ เปนผลทําใหเม็ดเงิน

ในนิตยสารลดนอยถอยลง

 ซึง่ปจจบุนัไดเกดิเปนการพลกิโฉมครัง้ใหมของวงการนติยสาร นติยสารแทบ

ทุกฉบับมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และหาแนวทางกลยุทธเพื่อมาขบเค่ียวกับ

เทคโนโลยีปลายสัมผัส หรือเพ่ือใหตนดํารงอยูในวงการนิตยสารอยางไมขาดทุน

ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ภายนอกมีการเพิ่มเนื้อหาทาง Social ใหควบคูไปกับ

นิตยสาร ตองเปนเนื้อหาท่ีกําลังเปนประเด็นที่นาสนใจอยูขณะนี้ เพราะจะทําให

มีผูติดตามและรับสารพรอมสงตอกันอยางรวดเร็ว มีการจัดอีเวนทเพื่อเพิ่มยอดขาย 

และเพิ่มความสนใจของผูบริโภค เชน ในงาน Fair งานอีเวนทสินคา ผลิตภัณฑที่มา

ซื้อโฆษณา นอกจากน้ันปจจัยภายในทางองคกรนิตยสารยังปรับเปล่ียนทรรศนะคติ

ของบคุลากรใหม เปดการเรยีนรูทีเ่พิม่มากขึน้ โดยใหทาํงานควบคูทัง้สือ่นติยสารและ

สื่อออนไลน เปนยุคที่บุคลากรนิตยสารตองมีการปรับตัวอยางจริงจัง ซึ่งบางคน

ไมสามารถแบกรบัหนาทีไ่หว กเ็ปนอนัตองออกไป นอกจากนัน้ยงัมกีารอบรมบคุลากร

เพื่อใหกาวเทาทันสิ่งที่กําลังเปลี่ยนไป และหาแผนการรองรับ ตั้งเปาหมาย วิสัยทัศน 

พันธกิจขององคกรเพื่อท่ีจะไดเดินไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกันทุกแขนง โดยที่

ผูบริหารเปนหัวหลักและตองมีทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีความคิดกาวไกล 

เพื่อที่จะนําพาบุคลากรในองคกรเปลี่ยนแปลงไปสูความสําเร็จได
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 จากเหตุการณดังกลาวทําใหองคกรนิตยสารเกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อที่จะ

หาทางใหนติยสารของตนอยูรอดและดาํเนนิกจิการตอไป การจดัทาํงานวจิยัครัง้นีทํ้าให

ทราบถึงกลยุทธการบริหาร การปรับตัวขององคกร รวมไปถึงปจจัยที่มีผลตอความ

สําเร็จในการปรับตัวเพื่อความอยูรอดขององคกร

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษากลยุทธการปรับตัวของนิตยสารไทยในชวงทศวรรษที่ 2010- 

2020 ในดานกลยุทธการบริหารจัดการองคกร และกลยุทธการสื่อสารของสื่อ

ประเภทนิตยสาร

 2.  เพือ่ศกึษาถงึปจจัยทีม่ผีลตอความสาํเรจ็ในการปรบัตวัเพือ่ความอยูรอด 

โดยพิจารณาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร

วิธีการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020” 

เปนการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชงิลึก (In-Depth 

Interview) จากผูนําองคกร ผูบริหาร ระดับบรรณาธิการจากวงการนิตยสารของ

ประเทศไทย จํานวน 10 คน โดยผูวิจัยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้

 1. เปนนิตยสารที่เกิดกอนทศวรรษที่ 2010 และกาวผานยุคแหงการ

เปลีย่นแปลงจนมาถงึยคุปจจบุนั โดยคดัเลอืกนติยสารทีผ่านเกณฑมาทัง้หมด 30 เลม

จากนิตยสารในประเทศไทย

 2. เปนนติยสารทีม่ยีอดขายสูงในลาํดบัตนของประเทศไทย 10 อนัดบัแรก 

โดยมีนิตยสารที่ผานเกณฑจํานวน 10 เลม คือ แพรว, กุลสตรี, บานและสวน, ชีวจิต, 

Lips, Celeb online, Secret, IN, Wee, และ Kazz magazine

 3. คัดเลือกนิตยสาร 10 เลมใหเหลือ 5 เลมโดยใหมีลักษณะแตกตางกัน

ทางดานเนื้อหา กลุมผูบริโภค เปาหมายและความเปนเจาของ ตามรายช่ือนิตยสาร 

ดังนี้
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  นิตยสารแพรว เปนนิตยสารที่เกี่ยวกับผูหญิง วัยทํางาน มีกลุมลูกคา

ที่คอยติดตาม มีการถือครองหุนกันแบบบริษัท ในเครือบริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนด

พับลิซซิ่ง จํากัด เปนบริษัทมหาชนซึ่งมีการบริหารจัดการกันแบบองคกร

  นติยสารกลุสตร ีเปนนิตยสารในเรือ่งของงานบานและเรือ่งตางๆ ทัว่ไป

ที่เกี่ยวของกับผูหญิงเปนสวนใหญ สําหรับกลุมเปาหมายที่เลือกอาน เพราะเนื้อหา

สาระลวนแตสามารถนาํไปใชในชวีติประจาํวนัไดเปนอยางด ีมกีารถอืหุนแบบหุนสวน

ที่อยูกันภายในครอบครัว มีการบริหารงานกันเปนครอบครัว ทีมงานเปนระบบพี่นอง 

แตรวมเงินทุนในการบริหาร

  นิตยสาร Secret เปนนิตยสารเฉพาะกลุมที่มีผูคนระหวางวัยทํางาน

สนใจ หาแรงบนัดาลใจและหาทางทีจ่ะศกึษาเพือ่ใหตนประสบความสาํเรจ็ มเีรือ่งราว

ทีย่ากลาํบากในกวาจะมาถงึปจจบุนั และทีส่าํคญันติยสารเลมนีย้งัสงไปถงึผูทีอ่ยูในคกุ 

ในเรือนจํา เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหแกพวกเคาเมื่อไดอาน ซึ่งนิตยสาร Secret นั้น

มีการถือหุนกันแบบบริษัท ในเครือบริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง จํากัด 

เปนบริษัทมหาชนซึ่งมีการบริหารจัดการกันแบบองคกร

  นิตยสาร Celeb online เปนนิตยสารที่รวบรวมเรื่องราวของ

เซเลบริตี้ ไฮโซ เปนนิตยสารเฉพาะกลุม โดยมีเรื่องราว โดยทําออกมาในรูปแบบของ

นิตยสารเกี่ยวกับบุคคลแจกฟรีรายเดือน มีการถือหุนกันแบบบริษัทโดยช่ือ บริษัท 

ไทยเดย ด็อทคอม จํากัด ซึ่งมีการบริหารกันอยางเปนองคกร มีหนังสือในเครือ

หลายเลม เชน นิตยสาร Mars ซึ่งเปนนิตยสารเลมแรกของประเทศไทย นิตยสาร

ผูจัดการออนไลน เปนตน

  นิตยสาร ok magazine เปนนิตยสารที่อัพเดทเร่ืองราวของดารา

ทั้งในและตางประเทศรวมไปถึงเรื่องราวอยาง Exclusive กลุมเปาหมายเปนคน 

Intend และชอบอัพเดทขาวสารตางๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งในแวดวงการบันเทิง แฟชั่น 

ทองเที่ยว และมี Lifestyle ที่หรูหรา มีการบริหารงานกันเปนองคกรโดยบริษัท มีเดีย

ทรานเอเชีย ไทยแลนด จํากัด เปนผูควบคุมและบริหารจัดการ
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากการวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020” 

ผลการวิจัยแยกไดตามวัตถุประสงค ดังนี้

กลยุทธการบริหารจัดการองคกร
 นติยสารทีม่กีารเปลีย่นแปลงกลยทุธเหมอืนกนัในเรือ่งของบคุลากร มทีัง้สิน้ 

4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร celeb online นิตยสาร ok magazine และ

นิตยสาร secret ที่จะใหความสําคัญกับบุคลากรในการปรับตัวเปนอันดับแรก มีการ

ใหโอกาสในการเรียนรู ปรับตัวใหทันยุค ทันสมัย และนําเสนอมุมมองที่แตกตางใหแก

บุคลากร แตนิตยสารกุลสตรีมีความแตกตางจากนิตยสารทั้ง 4 ฉบับ ในเรื่องของการ

ปรับตัวดานบุคลากร ไมเปลี่ยนแปลงดานการปรับตัวบุคคล 

 กลาวโดยสรุปนิตยสารทั้ง 5 ฉบับ มีนิตยสาร 4 ฉบับ คือ นิตยสารนิตยสาร

แพรว นิตยสาร celeb online นิตยสาร ok magazine และนิตยสาร secret ที่ให

ความสําคัญ มีการปรับตัวดานบุคลากรเหมือนกัน สวนนิตยสารกุลสตรีไมมีการปรับ

ตัวทางดานบุคลากร เพราะสวนหนึ่งมาจากการจางพนักงานชั่วคราวและมีบุคลากร

ในองคกรจํานวนไมมากนัก 

  งบประมาณ 
 นิตยสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธเหมือนกันในเร่ืองของงบประมาณ 

คาใชจายในองคกรมทีัง้หมด 2 ฉบบั คือนติยสารกลุสตร ีและ นติยสาร celeb online 

ที่จะใชงบประมาณทั้งการผลิตนิตยสารและการบริหารงานกับบุคลากรในจํานวน

ที่จํากัด

 สวนนิตยสารอีก 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret และนิตยสาร 

ok magazine ไมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงบประมาณ 

  การเปลี่ยนรูปแบบการผลิต 
 จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับ นิตยสารแพรว นิตยสาร celeb online 

นิตยสาร ok magazine นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรีพบวา นิตยสาร
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ทัง้ 5 ฉบับมีการเปลีย่นรปูแบบการผลิตทั้ง 5 ฉบบัเหมอืนกนั โดยแยกเปนดานเนือ้หา
และรูปแบบ ดังนี้ 
 ดานเนื้อหา
 จะมีการปรบัใหทันสมยั นาสนใจยิง่ข้ึน เรือ่งราวทีเ่ปนกระแสจะรบีนาํมาลง
ทันที มีการปรับเนื้อหาใหแคบลง เพื่อจะไดมีจุดขายใหตางกับนิตยสารฉบับอื่นๆ 

 “… เราตองปรับเนื้อหาใหมันนาสนใจ ใหมันทันสมัย 
ทันโลก ทันการเปลี่ยนแปลง อะไรเปนกระแสนี่รีบเอามาเลย 
อีกอยางท่ีจะควบคูกันไปคือการนําเนื้อหาในนิตยสารบางสวน
ไปลงบนเว็บไซต …” 
 นิตยสารแพรว
 “ … กลุมนิตยสารเรายังทําอยู แตเราก็ยังมีปรับในจุด
ของเน้ือหา มีจุดแบงของเราเพราะที่ผานมามันกวาง ตอนนี้เรา
ก็ใหมันแคบลงมา เนนคอลัมนเซเลบริตี้ชัดเจน เพื่อที่ใหเราไดมี
จุดขายจุดเดนที่มันแตกตางกับสื่ออื่นๆ ที่เปน free copy…” 
 นิตยสาร celeb online

 นติยสารทัง้ 5 ฉบบัมกีารเปลีย่นรูปแบบทางดานเนือ้หาไปในทศิทางเดยีวกนั 
คือ การปรับเนื้อหาใหทันสมัยยิ่งขึ้น นําเนื้อหาที่เปนกระแสที่สนใจของผูบริโภคมาลง 
ปรับเนื้อหาใหเปนเฉพาะกลุมมากขึ้น
 ดานรูปแบบ
 นิตยสารท้ัง 5 ฉบับมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรูปแบบในลักษณะที่คลาย
กัน โดยเปลี่ยนวิธีการนําเสนอ ใหความสําคัญกับดานออนไลนมากข้ึน มีการขยาย
ชองทางการสื่อสารในรูปแบบของสื่อออนไลน

  การเปลี่ยนเปาหมาย 
 จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับพบวา นิตยสารทั้ง 4 ฉบับคือ นิตยสาร 
celeb online นิตยสาร ok magazine นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรี มีการ
เปลีย่นเปาหมายไปในทศิทางเดยีวกนั คอื การปรบันติยสารใหเฉพาะกลุมมากขึน้ และ
เพิ่มชองทางออนไลนใหผูบริโภคติดตาม



85ปที่ 8  ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2559)

 แตผลการวิจัยพบวานิตยสารแพรวแตกตางจากนิตยสารทั้ง 4 ฉบับขางตน 

โดยนติยสารแพรวมกีารเปลีย่นเปาหมายใหกวางขึน้ ไมเฉพาะเจาะจง ปรบัใหผูบรโิภค
รุนใหมไดติดตามเพิ่มขึ้น แตสิ่งที่เหมือนกันกับนิตยสารทั้ง 4 ฉบับขางตนจะเปนใน
เรื่องของการเนนในดานออนไลนเพิ่มมากขึ้นเชนกัน

นิตยสารแพรว
 “… วันนี้เรารูแลววาเคาเจอเราบนออนไลนดวย เจอเรา
บนทางอื่นดวย เราก็เลยตองปรับใหมันกวางขึ้น เปาหมายเรา
ก็อายุนอยลง เนนออนไลนมากขึ้น สวนนิตยสารที่ยังชอบอาน
อยู ก็ยังสนุกกับรูปแบบเน้ือหาท่ีมันอาจจะลึกกวาทางออนไลน 
ทางออนไลนมันไวมันฉาบฉวยกวาอันนี้ตองยอมรับ แตในขณะที่
นิตยสารมันก็แตกตางออกไป เรียกวาใครจะเจอเราจุดไหน 
ก็พอใจ …”

  ผูบริหาร 
 จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับพบวา นิตยสารทั้ง 3 ฉบับ คือ นิตยสาร
แพรว นิตยสาร ok magazine และนิตยสาร secret มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของทัศนคติบุคลากรในองคกร ผูบริหารตองมีความเปนผูนํา มีการเปดรับแสดง
ความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรและองคกร 
 แตผลการวิจัยพบวา นิตยสาร celeb online แตกตางจากนิตยสารทั้ง 3 
ฉบบัขางตน ในเรือ่งของผูบรหิารจะเปนการวางแผนของผูบรหิารระดบัสูงมาแลว และ
นํามาใหบุคลากรในองคกรมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
 เชนเดียวกับนิตยสารกุลสตรีท่ีผลการวิจัยพบวา ในเรื่องของผูบริหารจะ
เปนการเชื่อผูที่อยูในองคกรมาเปนระยะเวลานานมากกวา เพราะเปนองคกรของ
ครอบครัว ก็จะใหความเคารพเชือ่กอนแตถามสีิง่ไหนท่ีเหน็ตางกจ็ะแสดงความคดิเหน็
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจนไดขอสรุป

  ผูบริโภคและตลาด 
 จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับในเรื่องของผูบริโภคและตลาด พบวา 
นิตยสารทั้ง 5 ฉบับ มีแนวทางในการเขาหาผูบริโภคและสํารวจตลาดที่เหมือนกัน 
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มีการจัดกิจกรรม event งาน fair งาน charity งาน awards เพื่อสรางกลุมลูกคา
หลักใหติดตาม โดยเฉพาะทายเลมมีการใหผูบริโภคไดรวมตอบคําถามเพื่อชิงรางวัล
ทุกฉบับ

 ซ่ึงจากหัวขอกลยุทธท่ีนิตยสารเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการองคกร

มีความสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารจัดการองคการสื่อสารมวลชนของอัลบารราน 

(Albarran, 2006) ที่กลาวไววากระบวนการทํางานรวมกันของหลายๆ ฝายในองคกร

นั้นก็เพื่อที่จะใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกรรวมกัน

กลยุทธในการสื่อสารของสื่อนิตยสาร
 จากการศกึษากลยทุธการสือ่สารของนติยสารทัง้ 5 ฉบบัสามารถแบงกลยทุธ
ในการสื่อสารของสื่อนิตยสารไดทั้งภายในและภายนอก
 กลยุทธการสื่อสารภายใน
 โดยกลยุทธในการสื่อสารของนิตยสารภายใน นิตยสารแพรว นิตยสาร 
secret และนิตยสาร celeb online มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจไวอยางชัดเจน
และวางเปาหมายและกลยุทธท่ีองคกรตองการในอนาคตเพื่อใหบุคลากรในองคกร
ปฏิบัติตาม และใชการสื่อสารกับบุคลากรภายในองคกรจากบนลงลาง
 ขณะที่นิตยสาร ok magazine และนิตยสารกุลสตรี ไมไดกําหนดพันธกิจ 
วสิยัทศันไวอยางชัดเจน แตภายในองคกรจะมกีารสือ่สารโดยการแลกเปลีย่นความคดิ 
ประสบการณ ทัศนคติกัน เปนการสื่อสารในแนวนอน 
 กลยุทธการสื่อสารภายนอก
 จากการศกึษานติยสารทัง้ 5 ฉบบัในเรือ่งของกลยทุธในการส่ือสารภายนอก
พบวา นิตยสารท้ัง 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสารกุลสตรี และนิตยสาร ok 
magazine มีกลยุทธในการสื่อสารภายนอกที่เหมือนกัน คือ การจัดตราสินคา หรือ
การสรางแบรนดไมใชเนนแคตัวหนังสือในนิตยสาร แตใหผูบริโภคจดจําไดถึงแบรนด
และเอกลักษณของแบรนด 
 ซึ่งแตกตางจากนิตยสาร celeb online ที่มีกลยุทธในการสื่อสารภายนอก
โดยการสรางใหผูบรโิภคจดจาํความแตกตางระหวางนติยสารตนกบันติยสารฉบบัอืน่ๆ 
เชนเดียวกับนิตยสาร secret ท่ีมีกลยุทธในการส่ือสารภายนอกที่ตองการส่ือสารกับ
ผูบริโภคใหเกิดการเปลี่ยนของชีวิตแบงเบาความทุกข นิตยสารเปนสวนหนึ่งที่ไดชวย
และเปนแรงผลักดันใหแกผูบริโภคที่อาน
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 ซึง่จากหวัขอกลยทุธในการสือ่สารองคกรของนติยสารนัน้มคีวามสอดคลอง

กับทฤษฎีของ R.Wayne Pace and Don F.Faules, 1994 ที่กลาววาการสื่อสาร

ขององคกรมีหลากหลายทิศทาง ที่อยูที่องคกรจะตองเลือกใชใหถูกเพื่อใหเกิดการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองคกรของตน

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนิตยสาร

 จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับในเรื่องของปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

ขององคกรนติยสาร ซึง่นติยสารแตละฉบบัมปีจจยัทีม่ผีลตอความสําเร็จแตกตางกัน มี

ผลการวิจัยที่สามารถแยกไดเปนประเด็นดังนี้

 ปจจัยภายใน 

 จากผลการวิจัยพบวา นิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีปจจัยภายในที่มีผลตอความ

สําเร็จเหมือนกันอยู 4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร ok magazine นิตยสาร 

secret และนิตยสารกุลสตรีในเรื่องของบุคลากร

 ซึ่งแตกตางจากนิตยสาร celeb online ที่ผลการวิจัยพบวาปจจัยภายใน

ที่มีผลตอความสําเร็จ คือ เทคโนโลยี โดยมองวาเทคโนโลยีเปนสิ่งที่ทําใหบุคลากร

เปลี่ยน ถาเทคโนโลยีไมเปลี่ยน บุคลากรก็อยูอยางเดิม

 ปจจัยภายนอก

 จากผลการวิจัยพบวา นิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีปจจัยภายนอกที่มีผลตอความ

สําเร็จเหมือนกันอยู 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรี

ในเรือ่งของเทคโนโลย ีแตนติยสารแพรวและนติยสาร secret นอกจากเทคโนโลยแีลว

เศรษฐกิจก็เปนปจจัยอีกอยางหนึ่งที่องคกรใหความสําคัญและมีผลตอความสําเร็จ

 ในขณะเดยีวกนันติยสาร celeb online ทีผ่ลการวจิยัพบวาปจจยัภายนอก

ที่มีผลตอความสําเร็จ คือ การเมือง ตามมาดวยเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ โดยมองวา

การเมืองครอบครองตลาดพฤติกรรมผูบริโภคโดยใชเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดและ

ตามมาดวยเศรษฐกิจ

 เชนเดียวกบัผลการวจิยัของนติยสาร ok magazine ท่ีแตกตางจากนติยสาร

ทั้ง 4 ฉบับ โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยภายนอกที่มีผลตอความสําเร็จ คือ เศรษฐกิจ 

ตามมาดวยเทคโนโลยี
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 ซึ่งจากปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนิตยสารทั้งภายในและภายนอกนั้น

สอดคลองกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธและการจัดการเชิงกลยุทธที่ไมเคิล 

พอตเตอร (Michael Potter) กลาวไว เพราะเปนอกีปจจัยหนึง่ทีจ่ะสามารถสรางความ

แตกตางใหกับองคกรหรือผลิตภัณฑของตนในการรับรู ชื่อเสียง ซึ่งปจจุบันก็ยังไดรับ

ความนิยมจากผูบริหารจากองคตางๆ อยางสม่ําเสมอและแพรหลาย มีผลตอความ

สําเร็จขององคกร

การประเมินผลตามตัวชี้วัดของนิตยสาร

 จากการศึกษาเรื่องการประเมินผลตามตัวชี้วัดของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับตาม

จดุประสงคงานวจิยัพบวา มนีติยสารท่ีมกีารประเมนิผลตามตวัชีว้ดัเหมอืนกนั 3 ฉบบั 

คอื นติยสาร secret นติยสาร celeb online และนติยสารกลุสตร ีทีอ่ยากใหผูบรโิภค

พูดถึงนิตยสารของตน มีการจดจําและผูบริโภคไดประโยชนจากการอาน

 ซึง่แตกตางจากนติยสารแพรวและนติยสาร ok magazine ทีผ่ลการวจิยัพบ

วา มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดเปนยอดขายและความพึงพอใจของลูกคาเหมือนกัน 

แตนิตยสารแพรวยังประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ยอยลงลึกไปถึงการเรียนรูของบุคลากร

ในองคกร 

 จากการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของนิตยสารมีความสอดคลองกับแนวคิด

ปจจยัความสาํเรจ็ขององคกรของ Spee and Bormans,1992 ทีก่ลาววาการประเมนิ

ผลตามตัวชี้วัดเปนข้ันตอนสุดทาย เพื่อท่ีจะประเมินผลจากการปรับตัวทั้งหมด วา

ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด

ความเปนเจาของ

 จากการศึกษาเรื่องความเปนเจาของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับตามจุดประสงค

งานวิจัยพบวา มีนิตยสารที่มีความเปนเจาของเหมือนกัน 4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว 

นิตยสาร secret นิตยสาร celeb online และนิตยสารok magazine ที่มีความ

เปนเจาของแบบองคกร ประเภทบริษัท โดยผูถือหุนจะเปนกลุมบุคคลที่ผูบริหารรูจัก 

ใกลชิด เครือญาติ
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 ซึง่ตางจากนติยสารกุลสตรทีีม่คีวามเปนเจาของเปนหุนสวนทีมี่การรวมลงทนุ

จากเครือญาติกันทั้งครอบครัว ที่รวมมือชวยกันเพื่อใหเปนองคกรที่แข็งแรง

วัฒนธรรมองคกร

 จากผลการวจัิยทัง้หมดเรือ่งการปรบัตวัของนติยสารในทศวรรษ 2010-2020 

ของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับตามวัตถุประสงคของงานวิจัยพบวา นิตยสารแพรว นิตยสาร 

secret และนิตยสาร ok magazine จะมีรูปแบบวัฒนธรรมขององคกรแบบ

เปลี่ยนแปลงที่คอยๆ ปรับโครงสราง การทํางาน วิธีปฏิบัติของบุคลากรในองคกรเพื่อ

ใหทันโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่งตางจากนิตยสารกุลสตรีที่มีวัฒนธรรมองคกรแบบเครือญาติ

ซึ่งจะเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร สวนนิตยสาร celeb online จะมี

วฒันธรรมแบบปรบัตวั คอื การมุงสรางคานยิมใหม การปรบัเปลีย่นทันท ีการกลาเสีย่ง

สรุปและขอเสนอแนะ

 1. นิตยสารแตละฉบับมีการปรับตัวที่แตกตางกัน ไมวาจะในดานของ

บคุลากร วสิยัทศัน เนือ้หา รปูแบบ หรอืจะผูบรหิาร ซึง่แตละฉบบัจะองิจากวฒันธรรม

องคกร รูปแบบองคกร และนํามาปรับใชงานจริง

 2. นิตยสารท่ีอยูรอดทุกฉบับจะตองมีการปรับตัวโดยเนนความทันสมัย 

ความรวดเร็ว การมีเนื้อหาที่นาสนใจ โดยเนื้อหาในนิตยสารจะมีความเหมือนกันกับ

ออนไลนแตจะนําเสนอแตกตางกันเพื่อดึงความสนใจของผูบริโภค

 3. นิตยสารแตละฉบับมีการใหผูบริโภคไดมีสวนรวมกับนิตยสารมากขึ้น 

เชน กิจกรรมที่นิตยสารจัด งาน event งาน fair งาน charity เพื่อเพิ่มกลุมผูบริโภค

ใหติดตามมากยิ่งขึ้น

 4. นติยสารแตละฉบบัจะมกีารปรบัตวัตามรปูแบบส่ือ ซ่ึงในปจจบุนัจะเปน

สื่อออนไลนที่พัฒนาอยางรวดเร็ว นิตยสารแตละฉบับจึงเรงปรับตัวตามส่ือเพื่อให

เทาทัน
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 5. ควรมองการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่ทาทาย เพราะตั้งแตทุกยุคทุกสมัย

ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดท้ังสิ้น ไมวาจะเปนเรื่องของเทคโนโลยี หรือการ

เปลี่ยนแปลงดานความทันสมัย

 6.  สิ่งท่ีจะยืดเหน่ียวใหนิตยสารยังคงอยูคือ แผนกระดาษและเนื้อหา 

เพราะสิ่งที่นํามาลงนิตยสาร คือเรื่องที่เปนจริง มีความนาเชื่อถือ ไมฉาบฉวย สามารถ

พิสูจนได

 7.  สือ่ออนไลนเปนเพยีงทางเลอืกหนึง่ในการเขาถงึนติยสาร และชวยเสรมิ

ภาพลกัษณใหนติยสารดดูขีึน้ แตออนไลนยงัโตไมเตม็ที ่และนติยสารยงัมคีวามเสถยีร

มากกวา

 8.  การหารายไดเสริมจากงาน event จากงาน fair หรือจากชองทางอื่น

เปนสิ่งที่นิตยสารในแตละองคกรควรทําเพื่อความอยูรอด

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จของนิตยสารจํานวน 5 ฉบับ ผูวิจัยมีความเห็นวาควรทําวิจัยเพิ่มเติมกับ

เกี่ยวกับกลุมตัวอยางนิตยสารประเภทอ่ืนประกอบใหหลากหลายเพื่อใหครอบคลุม

ดานเนื้อหา ผูบริโภค ในวงที่กวางขึ้น

 2.  การวิจัยครั้งน้ีควรเพ่ิมการวิจัยแบบเชิงปริมาณเพื่อเก็บขอมูลของ

พนกังาน เพือ่ทีจ่ะไดทราบขอมลูเชิงลกึขององคกรในการปรบัตัว เปลีย่นแปลงองคกร

อยางแทจริง
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 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมลูกคาธนาคาร

ออมสินที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอายุระหวาง 17-34 ป และมีการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับ MyMo Application ในชวง 6 เดือนที่ผานมา ผลการวิจัยพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง เปนกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ซึ่งมีชวงอายุ

ระหวาง 24-34 ป มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีการศึกษา

ในระดบัปรญิญาตร ีกลุมตวัอยางมกีารเปดรบัขาวสารทีเ่ก่ียวกบั MyMo Application 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ความรูที่มีตอ MyMo Application นั่นคือ เมื่อมีการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับ 

MyMo Application บอยครั้งจะทําใหความรูที่มีตอ MyMo Application ในกลุม

เจเนอเรชัน่วายตอนตนเพิม่ขึน้ และความสมัพนัธดงักลาวมคีาตํา่ ในขณะทีก่ารเปดรบั

ขาวสารทีเ่กีย่วกบั MyMo Application ความถี ่(ครัง้/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรช่ันวาย

ตอนปลาย ไมมีความสัมพันธกับความรู ท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุ ม

เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย นอกจากนี้ยังพบวา การเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับ MyMo 

Application ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมตัวอยางที่ใช MyMo Application ไมมี

ความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลายทีใ่ช MyMo Application สวนในเรือ่งความรูเกีย่วกับ MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช Mymo 

Application มคีวามสมัพนัธเชงิบวกกับทัศนคต ิคาความสมัพนัธดงักลาวมคีาปานกลาง 

นอกจากนีย้งัพบวา ทศันคตเิกีย่วกบั MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชัน่วายตอนตน 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตนที่ใช MyMo Application ในขณะที่ ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายปลาย มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการใช MyMo 

บ ท คั ด ย อ
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Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช MyMo Application กลาวคือ 

เมื่อมีทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช 

MyMo Application เพิม่ขึน้ และตวัแปรดงักลาวมคีวามสมัพนัธตํา่ ทศันคตขิองกลุม

เจเนอเรชัน่วายตอนตน และ กลุมเจเนอเรชัน่วายตอนปลาย ทีใ่ช MyMo Application 

มีความสัมพันธเชิงบวก กลาวคือแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application 

ในกลุมตัวอยางก็จะสูงตามไปดวย และตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกันสูง

คําสําคัญ: MyMo Application, เจเนอเรชั่นวาย, รูปแบบการดําเนินชีวิต, การเปด

รับขาวสาร, ความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรม, แนวโนมพฤติกรรม
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 The thesis “Lifestyle, Media Exposure, Knowledge, Attitude 

and Behavior of MyMo Application of Government Savings Bank in 

Generation Y” is a quantitative research using a survey approach. 

The samples are Government Savings Bank customers in the Bangkok 

area, ages between 17 and 34 years, with a media exposure to the MyMo 

Application during the past six months. The findings reveal that the 

majority of the samples are female, belonging to the late Generation 

Y group, ages ranging from 24 to 34 years, earning a monthly personal 

income of 10,001-20,000 baht, with a bachelor’s degree. In the early 

Generation Y group, the frequency (times/week) of media exposure to 

the MyMo Application has a positive, albeit low, relationship with their 

knowledge of the Application; in other words, the greater frequency 

(times/week) of media exposure to the MyMo Application, the greater 

their knowledge. On the other hand, such exposure in the late Generation 

Y group has no relationship with their knowledge of the Application. 

It is also found that the frequency (times/week) of media exposure to 

the MyMo Application in the samples that use the Application has no 

relationship with the attitude of the early and the late Generation 

Y groups who use the Application. Meanwhile, the knowledge about 

the MyMo Application in the early and the late Generation Y groups 

who use the Application has a moderate relationship with their attitude. 

In addition, the attitude toward the MyMo Application in the early 

Generation Y group who use the Application has no relationship with 

their Application-using behavior, while in the late Generation Y group 

who use the Application the attitude toward it shows a positive 

A b s t r a c t
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relationship. In other words, the more frequently the late Generation 

Y group uses the MyMo Application, the greater their attitude is, while 

the variables have a low relationship. Also, when the attitudes of the 

early and late Generation Y groups who use the MyMo Application have 

a positive relationship, the behavioral tendency of the samples using 

the Application will also increase and the variables have a high 

relationship.

Keywords: MyMo Application, Generation Y, lifestyle, media exposure, 

knowledge, attitude, behavior, behavioral tendency 



98 JC Journal

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจบุนัการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยดีจิทิลัไดกลายเปนเครือ่งมอืในการ

ขับเคลื่อนความเจริญของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญทางดานเศรษฐกิจ และ

คุณภาพชีวิตของประชาชน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนํามาซึ่งรูปแบบการดําเนินชีวิต

ทีเ่ปลีย่นไปของคนในสงัคม ประกอบการการทาํหนาทีข่องเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่บีทบาท

สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย สงผลใหธุรกิจทั้งสินคาและบริการ

ตางตองเรงปรับตวัเพือ่สรางความแตกตางใหแกธรุกจิของตน ไมเวนแมแตธุรกจิบรกิาร

จากธนาคาร ซ่ึงถือเปนธุรกิจบริการท่ีตองแขงขันกันทางการใหบริการผานการทํา

ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด ซ่ึงในปจจุบัน

แตละธนาคารตางความสะดวกสบายในการใหบรกิารแกผูบรโิภค ดวยวธิกีารนาํเสนอ

การใหบริการแบบใหมๆ นอกเหนือจากบริการพื้นฐานของธนาคาร รวมถึงการนํา

เทคโนโลยีเขามาชวยในการใหบริการเขามาชวยดึงดูดใจผูบริโภค อาทิเชน การให

บริการทางการเงินผานอินเทอรเน็ต (Internet Banking) และโทรศัพทเคล่ือนที่ 

(Mobile Banking) ไมวาจะเปน การโอนเงนิ การสอบถามยอดเงนิ การใหบรกิารชาํระ

คาบริการตางๆ บรกิารเกีย่วกับการตรวจดรูายการใชจายบตัรเครดติยอนหลงั หรอืแม

กระทั่งการพิมพรายการทางบัญชีท่ีสามารถทําไดทุกที่ทุกเวลา เพียงลูกคามีอุปกรณ

หรือระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เขาถึงอินเทอรเน็ตได (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส, 2556, น. 25) ซึ่งในปจจุบันสถิติการใชบริการ Mobile Banking 

มีจํานวนการใชเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จํานวนบัญชีที่ใชบริการ ปริมาณ และมูลคา

การทําธุรกรรมการชําระเงินผานชองทางบริการ Internet Banking และMobile 

Banking ในป 2557 มีอัตราการเติบโตของจํานวนบัญชีสูงถึงรอยละ 434.9 ปริมาณ

รายการเติบโตรอยละ 91.2 และมูลคารายการเติบโตรอยละ 81.4

 ธนาคารออมสิน เปนอีกหน่ึงธนาคารที่มีการปรับปรุงคุณภาพและการให

บริการแกผูบริโภคเรื่อยมา ไมวาจะเปนการขยายการใหบริการผานทางสาขากวา 

1,049 สาขา การใหบริการทางเรือเคลื่อนที่ รถตูเคลื่อนที่ และมอเตอรไซคแบงคกิ้ง 

ซึ่งเปนการใหบริการแกประชาชนตามสถานที่ตางๆ นอกจากการใหบริการผาน
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ทางยานพาหนะเคลื่อนที่แลว การใหบริการผานทาง Internet Banking ก็เปนอีก

ชองทางหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังนั้น ในปจจุบันธนาคารออมสินจึงไดมี

พัฒนาการการใหบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking ภายใต

ชื่อ “MyMo” (My Money, My Mobile) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาที่ไม

สะดวกทําธุรกรรมทางการเงินตามธนาคารออมสินสาขา แตจะสามารถทําธุรกรรม

ทางการเงินไดทุกที่ทุกเวลา โดยผานการใหบริการจาก MyMo Application ซึ่งการ

ใหบริการของ MyMo Application ดังกลาว โดยมีเปาหมายเพื่อขยายฐานลูกคาใน

กลุมคนรุนใหมที่มีอายุอยูระหวาง 15-30 ป เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่มีสัดสวนคอน

ขางนอยในจํานวนลูกคาท้ังหมดของธนาคาร แตเปนกลุมลูกคาที่มีพฤติกรรมการใช

อินเทอรเน็ตสูงที่สุดในประเทศ ตามการสํารวจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (2558) 

ซึ่งไดทําการสํารวจการใชอินเทอรเน็ตของประชากรไทยพบวา ประชากรสวนใหญ

ในประเทศมีแนวโนมในการใชโทรศัพทมือถือ และอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว

และตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นตอไปเรื่อยๆ โดยแบงออกเปนกลุมอายุตางๆ 

พบวา ประชากรในกลุมอายุ 15-24 ป มีการใชอินเทอรเน็ตสูงสุด คือรอยละ 76.8 

รองลงมา คือ กลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 60.1 กลุมอายุ 6-14 ป รอยละ 58.0 กลุม

อายุ 35-49 ป รอยละ 31.8 และในกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป มีเพียงรอยละ 9.6 เทานั้น 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกศึกษากลุมตัวอยางของลูกคาธนาคารออมสินที่มีอายุ 17-34 ป 

ซึ่งเปนกลุมลูกคาท่ีมีสัดสวนคอนขางนอยในจํานวนลูกคาทั้งหมดของธนาคารกับ

การใชสือ่ใหมเปนเครือ่งมอืในการทาํธรุกรรมตางๆ ของธนาคาร เพือ่นาํไปใชประโยชน

ในการปรับปรุง และพัฒนาในดานการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อนํามา

ซึ่งทัศนคติที่ดีจากลูกคาตอการบริการของธนาคารออมสินตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤตกิรรม และแนวโนมพฤตกิรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรช่ันวาย 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับความรูที่มีตอ 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติที่มีตอ 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู กับทัศนคติที่มีตอ MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมการใช MyMo 

Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรมการใช 

MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

กรอบแนวคิดการวิจัย และทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” 

ผูวจิยัไดนาํแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของมาศึกษาเพือ่เปนแนวทางในการทาํ

วิจัย ดังนี้ (1) แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นวาย (2) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต (3) แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการเปดรับขาวสาร (4) ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู 

ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) (5) แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด ประกอบไป

ดวย แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดธรุกิจบรกิาร แนวคดิเก่ียวกบัสวนประสมทางการตลาด

สําหรับธุรกิจบริการ และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (6) แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ

ใหม โดยนํามาสรางกรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ได

ดังตอไปนี้ 
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 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวของ นํามาสูสมมติฐาน

การวิจัย ดังนี้

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1  การเปดรบัขาวสารเกีย่วกับ MyMo Application 

มีความสัมพันธกับความรูที่มีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  การเปดรบัขาวสารเกีย่วกับ MyMo Application 

มีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3  ความรูเกี่ยวกับ MyMo Application มีความ

สัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4  ทัศนคติของกลุ มเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุม

เจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5  ทัศนคติของกลุ มเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo 

Application มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ 
MyMo Application

ความถี่ในการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับ MyMo Application
- กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน
- กลุมเจเนอเรชัน่วายตอนปลาย

ความรูเกี่ยวกับ 
MyMo Application

ความรูเกี่ยวกับ MyMo 
Application
- กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน
- กลุมเจเนอเรชัน่วายตอนปลาย

แนวโนมพฤติกรรมการใช
MyMo Application

ทัศนคิดเกี่ยวกับ 
MyMo Application
- กลุมเจเนอเรชั่นวาย
ตอนตนที่ใช 
MyMo Application

- กลุมเจเนอเรชั่นวาย
ตอนปลาย ที่ใช 
MyMo Application

พฤติกรรมการใช
MyMo Application

ความถี่ในการใช MyMo 
Application (ครั้ง/สัปดาห)
ของกลุมเจเนอเรชั่นวาย
- กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 
ที่ใช MyMo Application

- กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 
 ที่ใช MyMo Application

H2

H3 H5

H1

H4
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วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) 

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากลูกคาของ

ธนาคารออมสนิในเขตกรงุเทพมหานคร ทัง้ 151 สาขา จาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร 

โดยใชคําถามแบบปลายปด (Close-ended Questions) และคําถามปลายเปด 

(Open-ended Questions) โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมลูกคา

ธนาคารออมสนิทีอ่ยูในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่มอีายรุะหวาง 17-34 ป และมกีารเปด

รับขาวสารเกี่ยวกับ MyMo Application ในชวง 6 เดือนที่ผานมา

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี ่คารอยละ และคาเฉลีย่ เพือ่อธบิายขอมูลลกัษณะ

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได และการศึกษา และใชการแจกแจงความถี่คาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่อธบิายลกัษณะการ

เปดรับขาวสาร ความรู ทศันคต ิพฤตกิรรมการใชและแนวโนมพฤตกิรรมการใช MyMo 

Application และการใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ

สมมติฐานตวัแปรเพือ่หาความสมัพนัธของ 2 ตวัแปร ใชการวเิคราะหหาคาสมัประสทิธิ์

สหสมัพนัธแบบเพยีรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

โดยใชคาสถิติ t

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีชวงอายุระหวาง 24-34 ป มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 

10,001-20,000 บาท มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 กลุ มตัวเจเนอเรช่ันวายตอนตน และกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายมี

รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมือนกันคือ มุงเนนดานครอบครัวมากที่สุด ซ่ึงมีกิจกรรม 

ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับ ครอบครัวมากที่สุด เชน การรับ

ประทานอาหารรวมกนัในครอบครวั การคนหาแหลงทองเทีย่วรวมกนั การหากจิกรรม
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ยามวางทํารวมกัน เปนตน ประเภทขาวสารที่กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนปลายมีการเปดรับมากท่ีสุดคือ ประเภทขาวบันเทิงมากที่สุด 

โดยสือ่ทีก่ลุมเจเนอเรชัน่วายตอนตน และกลุมเจเนอเรชัน่วายตอนปลายใชในการเปด

รับขาวสารทั่วไปมากที่สุด และบอยที่สุด คือ สื่อออนไลน ผานเครื่องมือ/อุปกรณ

สมารทโฟน มากท่ีสุด และมีการเปดรับสื่อขาวสารโดยเฉลี่ย 6-10 ครั้ง/สัปดาห 

ในชวงหัวคํ่าถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.) มากที่สุด นอกจากนี้ กลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนตน และกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับ MyMo 

Application จากสื่อออนไลน ผานเครื่องมือ/อุปกรณสมารทโฟนมากที่สุด และบอย

ที่สุด โดยเฉลี่ยจํานวน 1-5 ครั้ง/สัปดาห ในชวงหัวคํ่าถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.) 

มากที่สุด และ

 ความรูที่มีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และ

กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายอยูในระดับความรูปานกลาง (6-10 คะแนน) มากที่สุด 

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใช MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย

ตอนตน และเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มี จํานวน 1-5 ครั้ง/สัปดาห โดยกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตนมีจํานวนผูใช MyMo Application จํานวน 70 คน ไมใช 

MyMo Application จํานวน 33 คน ในขณะที่กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายมี

จํานวนผูใช MyMo Application จํานวน 261 คน และไมใช MyMo Application 

จํานวน 36 คน โดยพบวา วัตถุประสงคในการใช MyMo Application ของกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนตน และกลุมเจเนอเรช่ันวายตอนปลาย คือ ใชเพื่อตรวจเช็ค

ยอดเงินในบัญชีมากที่สุด 

 สําหรับทัศนคติที่มีตอ MyMo Application พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ

เชิงบวกในดานผลิตภัณฑมากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวา กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน

ที่ใช และไมใช MyMo Application รวมถึง กลุมเจเนอเรช่ันวายตอนปลายที่ไมใช 

MyMo Application มีแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในระดับตั้งใจ

มาก และกลุมเจเนอเรชัน่วายตอนปลายทีใ่ช MyMo Application มแีนวโนมพฤตกิรรม

การใช MyMo Application ในระดับตั้งใจมากที่สุด
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความ
สัมพันธกับความรูท่ีมีตอ MyMo Application ในกลุม
เจเนอเรชั่นวาย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 การเปดรบัขาวสารทีเ่กีย่วกบั MyMo Application 
ความถี ่(ครัง้/สปัดาห) ในกลุมเจเนอเรช่ันวายตอนตน มคีวามสมัพนัธกบัความรูทีม่ตีอ 
MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน 
 ผลการวจัิยพบวา การเปดรบัขาวสารเกีย่วกบั MyMo Application มคีวาม
สัมพันธกับความรูที่มีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน โดยมี
ความสมัพันธเปนบวก นัน่คอื เมือ่มกีารเปดรบัขาวสารทีเ่กีย่วกบั MyMo Application 
บอยครั้ง จะทําใหความรูที่มีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน
เพิ่มขึ้น และความสัมพันธดังกลาวมีคาตํ่า สอดคลองกับแนวคิดที่ พีระ จิรโสภณ), 
2531 อางถึงใน วราภรณ ประดับ, 2553, น. 14 (ไดกลาวถึงวัตถุประสงคที่บุคคล
เปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนขอหนึ่งวา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจตอสิ่งตางๆ 
ที่เกิดขึ้น และมีอยูรอบตัวเราทั้งใกลทั้งไกล และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุรัจฉทา 
ตายสกุลทิพย (2550, น. บทคัดยอ และ น. 99) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร 
“วัฒนธรรมนวัตกรรม” ความรู ทัศนคติและการเขารวมกิจกรรมของพนักงานเครือ
ซิเมนตไทย” โดยผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมนวัตกรรม
จากสือ่เฉพาะกิจ และสือ่บคุคล มคีวามสมัพนัธกับความรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมนวตักรรม
ของพนักงานเครือซิเมนตไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา มีคาเทากับ 0.15 สรุปไดวา
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันและอยูในระดับตํ่า 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 การเปดรบัขาวสารท่ีเกีย่วกบั MyMo Application 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธกับความรู
ที่มีตอ MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย
 ผลการวิจยัพบวา การเปดรบัขาวสารท่ีเกีย่วกบั MyMo Application ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย ไมมีความสัมพันธกับความรูที่มีตอ 
MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย กลาวคือ ถึงกลุมตัวอยาง
จะมีการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Application แตก็ไมทําใหกลุมตัวอยางมี
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ความรูตอ MyMo Application เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับแนวคิด
ของ Klapper, (1960, pp. 19-25 อางถึงใน ภเูมธ นลิบรรพต, 2553, น.7-8) ทีก่ลาววา 
กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสาร เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขาวสาร
ในการรับรูของมนุษย ท่ีกลาววา ขาวสารมีแนวโนมท่ีจะเลือกสนใจขาวสารจาก
แหลงใดแหลงหน่ึง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุน
ทศันคตเิดมิทีม่อียู และหลกีเลีย่งสิง่ทีไ่มสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรอืทศันคติ
เดิมที่มีอยูแลว เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือไมสบายใจที่เรียกวา ความ
ไมสอดคลองทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance) แตสอดคลองกบังานวจัิย
ของ อลิสา สะหะหิรัญ (2550, น. 95) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู 
ความคิดเห็น และแนวโนมการยอมรับการบริโภคผลิตภัณฑ GMOs ของผูบริโภคใน
เขตจังหวัดนครปฐม” โดยผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
GMOs จากสือ่โทรทศัน หนงัสอืพมิพ วารสารทางการเกษตร เจาหนาทีข่องรฐั องคกร
เอกชน (NGO) สัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ เอกสารแผนพับ มีความสัมพันธกับ
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ GMOs อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว อยางไรก็ตาม คาสหสัมพันธที่พบมีคาตํ่าถึงต่ํามาก ความสัมพันธ
ดงักลาวจงึเปนเพยีงสวนนอยเทานัน้ ในสวนของการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ 
GMOs จากสื่ออินเทอรเน็ต เพื่อนบาน ผูนําทองถิ่นไมมีความสัมพันธกับความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ GMOs จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ MyMo Application มีความ
สัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรช่ันวายท่ีใช MyMo 
Application

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 การเปดรบัขาวสารทีเ่กีย่วกบั MyMo Application 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ในกลุมเจเนอเรช่ันวายตอนตนที่ใช MyMo Application มี
ความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนที่ใช MyMo Application
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 การเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับ MyMo Applica-
tion ความถี ่(ครัง้/สปัดาห) ในกลุมเจเนอเรชัน่วายตอนปลายทีใ่ช MyMo Application 
มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตใินกลุมเจเนอเรชัน่วายตอนปลายทีใ่ช MyMo Application 
 ผลการวิจยัพบวา การเปดรบัขาวสารท่ีเกีย่วกบั MyMo Application ความถี ่
(ครัง้/สปัดาห) ในกลุมเจเนอเรชัน่วายตอนตน และตอนปลาย ทีใ่ช MyMo Application 
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ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของกลุมเจเนอเรช่ันวายตอนตน และตอนปลาย ที่ใช 
MyMo Application กลาวคือ ถึงแมวากลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารที่เกี่ยวกับ 
MyMo Application แตไมทาํใหทศันคตติอ MyMo Application เพิม่ขึน้ ไมสอดคลอง
กบัแนวคดิของโรเจอร (Roger, 1978, pp. 208-209 อางถงึในวราภรณ ประดบั, 2553, 
น. 27) ทีก่ลาววา ทศันคติ มรีากฐานมาจากความเชือ่ทีอ่าจสงผลถงึพฤตกิรรมในอนาคต 
กลาวคอื ทศันคต ิเปนตวับงช้ีวาบคุคลนัน้จะตอบสนองตอสิง่เราอยางไรในเชงิประมวลผล 
เพือ่แสดงความรูสกึดานบวก หรอื ดานลบ อนัจะมผีลตอพฤตกิรรมตอไป เพราะฉะนัน้
ทัศนคติจึงถือเปนการสื่อสารภายในบุคคลท่ีเปนผลจากการเปดรับขาวสารที่จะมีผล
ตอการแสดงออกหรือพฤติกรรมตอไป นอกจากนี้ ผลวิจัยดังกลาว ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545, น.164-167) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับ
ขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย
ของนักทองเท่ียวชาวไทย” โดยผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยจากสื่อเฉพาะกิจเทานั้นที่มีความสัมพันธเชิงบวก
กับทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย นั่นก็หมายความวา นักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยมาก จะมี
ทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรูเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ความรูเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุม
เจเนอเรชั่นวายตอนตนที่ใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติ ในกลุม
เจเนอเรชั่นวายตอนตนที่ใช MyMo Application
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ความรูเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุม
เจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช MyMo Application มีความสัมพันธกับทัศนคติ ใน
กลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช MyMo Application
 ผลการวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับ MyMo Application มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และตอนปลาย ที่ใช MyMo Application 
โดยความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ เม่ือมีความรู เกี่ยวกับ MyMo 
Application เพิม่ขึน้ จะทาํให ทัศนคตใินกลุมเจเนอเรชัน่วายตอนตน และตอนปลาย 
ที่ใช MyMo Application เปนไปในเชิงบวก และคาความสัมพันธดังกลาวมีคา
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ปานกลาง สอดคลองกับแนวคิดเรื่องกระบวนการส่ือสารเผ่ือการโนมนาว ซึ่งเชื่อวา 
ความสมัพนัธระหวางความรู ทศันคต ิและพฤตกิรรม จะมลีกัษณะเปนเสนตรง นัน่คอื 
ความรู จะนําไปสู การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และจะสงผลไปยังการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไดในท่ีสุด กลาวคือ ทัศนคติเปนผลพวงจากการเรียนรู และการไดรับ
สิ่งตางๆ ผานประสบการณตรงหรือผานกระบวนการทางสังคม กอใหเกิดความรูสึก
ของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีผลตอการตอบสนองตอสิ่งนั้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศิริพร อัจฉริยโกศล (2550, น. 121-122) ไดศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และ
พฤตกิรรมการใชระบบเครอืขาย Outlook Web Access เปนเครือ่งมอืสือ่สารภายใน
องคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” โดยผลการ
วิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับการใชระบบ Outlook Web Access ของกลุมตัวอยางกับ
ทัศนคติตอการใชระบบเครือขาย Outlook Web Access มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถากลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับระบบเครือขาย 
Outlook Web Access เพิ่มมากขึ้น จะมีทัศนคติตอการใชระบบเครือขาย Outlook 
Web Access เพิ่มมากขึ้นดวย

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application 
ในกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4.1 ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุม
เจเนอเรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application 
ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนที่ใช MyMo Application
 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอ-
เรชัน่วายตอนตน ไมมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการใช MyMo Application ในกลุม
เจเนอเรชัน่วายตอนตนทีใ่ช MyMo Application กลาวคอื เมือ่กลุมตวัอยางมทีศันคติ
ที่ดี ก็ไมไดทําใหพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย
ตอนตนเพิ่มข้ึน หรือ นอยลง ตามไปดวย ไมสอดคลองกับแนวคิดของ Walters 
(1978, p. 264 อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน, 2544, น. 179) ที่กลาววา ทัศนคติมีความ
สําคัญเพราะเปนตัวชี้ใหเห็นพฤติกรรมของผูบริโภค ถึงแมวาผูบริโภคอาจมีทัศนคติ
หลากหลาย แตทศันคติอนัหนึง่ทีบ่คุคลมตีอสภาพการซือ้อนัหนึง่กม็กัจะคลายกบัความ
รูสกึทีบ่คุคลมตีอสภาพการณซือ้อืน่ๆ ดวย พฤตกิรรมการซือ้ของบคุคลบางครัง้สามารถ
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พิจารณาใหเห็นไดโดยการสังเกตพฤติกรรมทั่วๆ ไปได โดยพฤติกรรมของบุคคลจะ
แสดงออกซึง่รปูแบบโดยอยูบนพืน้ฐานของทศันคตขิองบคุคลทีม่ตีอสถานการณตางๆ
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4.2 ทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในกลุม
เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application 
ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช MyMo Application
 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอ-
เรชั่นวายตอนตน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุม
เจเนอเรชั่นวายตอนตนที่ใช MyMo Application โดยความสัมพันธดังกลาวมีคา
เปนบวก นั่นคือ เมื่อมีทัศนคติเกี่ยวกับ MyMo Application ในเชิงบวกจะทําให
พฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช MyMo 
Application เพิม่ขึน้ และตวัแปรดงักลาวมคีวามสมัพนัธตํา่ สอดคลองกบัแนวคดิเรือ่ง 
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ที่ อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542, น. 39 อางถึงใน 
ภัครัศ สีธิ, 2554, น. 22) กลาวไววา พฤติกรรมใดของบุคคลโดยทั่วไป มักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ ทัศนคติมักจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น กลาว
วา ทัศนคติเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระทําของบุคคล และสอดคลองกับ 
กีรตยา สกุลศุภรัฐ (2557, น. 97-99) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ 
และแนวโนมพฤติกรรมตออาหารจานดวนแมคโดนัลดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ-
มหานคร” โดยผลการวิจัยพบวา ทัศนคติท่ีมีตออาหารจานดวนของแมคโดนัลด 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดวนของแมคโดนัลด โดยความ
สัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก นั่นคือ ถาผูบริโภคมีทัศนคติตออาหารจานดวนของ
แมคโดนัลดเชิงบวก ก็จะมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดวนของแมคโดนัลด
บอยครั้งมากขึ้น ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับตํ่า

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายที่ใช MyMo Application 
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo 
Application ในกลุ มเจเนอเรช่ันวายที่ ใช   MyMo 
Application

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5.1 ทัศนคติของกลุมเจเนอเรช่ันวายตอนตนที่ใช 
MyMo Application มคีวามสมัพันธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการใช MyMo Application 
ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตนที่ใช MyMo Application
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 ผลการวจิยัพบวา ทศันคตขิองกลุมเจเนอเรช่ันวายทีใ่ช MyMo Application 
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอ-
เรชั่นวายตอนตน ท่ีใช MyMo Application กลาวคือ โดยความสัมพันธดังกลาว
มีคาเปนบวก น่ันคือ เม่ือทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน ที่ใช MyMo 
Application เปนไปในเชิงบวก แนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ใน
กลุมเจเนอเรชัน่วายตอนตน ทีใ่ช MyMo Application กจ็ะสูงตามไปดวย และตวัแปร
ดังกลาวมีความสัมพันธกันสูงมาก 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5.2 ทศันคตขิองกลุมเจเนอเรชัน่วายตอนปลายท่ีใช 

MyMo Application มคีวามสมัพันธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการใช MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช MyMo Application 

 ผลการวจิยัพบวา ทศันคตขิองกลุมเจเนอเรช่ันวายทีใ่ช MyMo Application 

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช MyMo Application ในกลุมเจเนอ-

เรชั่นวายตอนปลาย ที่ใช MyMo Application กลาวคือ โดยความสัมพันธดังกลาวมี

คาเปนบวก นั่นคือ เมื่อทัศนคติของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และตอนปลายที่ใช 

MyMo Application เปนไปในเชงิบวก แนวโนมพฤตกิรรมการใช MyMo Application 

ในกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช MyMo Application ก็จะสูงตามไปดวย และ

ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกันสูง

 สมมติฐานดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของโรเซ็นเบิรก และโฮฟแลนด 

(Rosenberg & Hovland, 1960) เครชต ครชัฟล และบอลลาช ี(Kretch, Crutchfield  

& Ballachey, 1962) ไดใหคํานิยามของ เจตคติ โดยสรุปวา มี 3 ประเภท ไดแก 

ปญญา อารมณความรูสึก และพฤติกรรม องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธตอกัน

และกันพอสมควร และศุภร เสรีรัตน (2554, น. 177-180) ยังไดกลาวถึงคุณสมบัติ

ของทัศนคติที่มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมไววา ทัศนคติมีลักษณะที่มั่นคง

ไมคอยเปลีย่นแปลง (Attitudes have consistency) กลาวคอื ทศันคตมิกัจะมลีกัษณะ

ที่มั่นคงไมคอยเปลี่ยนแปลง มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม

ทีแ่สดงออก การมัน่คงของทศันคตไิมไดหมายความวาจะคงทีอ่ยูถาวร ทศันคตสิามารถ

เปลี่ยนแปลงได สิ่งสําคัญที่แสดงถึงความมั่นคงของทัศนคติ หมายความวา เราคาดวา

พฤติกรรมผูบริโภคจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติที่เขามี ผูบริโภคมีอิสระ

ที่จะกระทําการที่เขาปรารถนา เราจึงทํานายวาการกระทําของเขามั่นคงตามทัศนคติ
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ที่เขามี ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐชามญช สุวิทยพันธุ (2545, น. 175-176) 

ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทองเที่ยว

เชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเท่ียวชาวไทย” โดยผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศโฮมสเตย กลาวคือ หากนักทองเที่ยวมีทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยว

นิเวศแบบโฮมสเตยมากขึ้น ก็จะมีแนวโนมการไปทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย

มากขึ้น 

ขอเสนอแนะ

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใช MyMo Application ของธนาคารออมสิน ในกลุมเจเนอเรชั่นวาย” 

มีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้

 1. ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

มรีปูแบบการดาํเนนิชวีติท่ีมุงเนนดานครอบครวั ดงันัน้ในการวางแผนการสงเสรมิการ

ตลาด อาทิเชน การจัดกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมการตลาดของธนาคาร โดยใช

กิจกรรมที่ใหความบันเทิงเก่ียวกับครอบครัว เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวทํารวมกัน 

เชน การจัดกิจกรรมเพื่อลุนรับสวนลดรานอาหาร คูปองรานอาหาร การจัดโปรแกรม

การทองเที่ยวไปไดทั้งครอบครัว 

 2.  ผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ทั้งการ

เปดรบัขาวสารทัว่ไป และขาวสารทีเ่กีย่วกบั MyMo Application กลุมเจเนอเรชัน่วาย

มักจะเปดรับขาวสารผานสื่อออนไลน ดวยเครื่องมืออยางสมารทโฟน เนื่องจาก

คุณสมบัติของสมารทโฟน คือ พกพางาย สะดวกสบายรวดเร็ว และสามารถเช็คขอมูล

ขาวสารตางๆ ไดทกุทีท่กุเวลา ดงันัน้ ธนาคารจงึควรใหขอมลูขาวสารผานสือ่ออนไลน

ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันวายไดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ชวงหัวคํ่าถึงเที่ยงคืน (18.01-24.00 น.) ซึ่งเปนเวลาที่กลุมเจเนอเรช่ันวายเปดรับ

ขาวสารมากที่สุด

 3.  ความรูท่ีมีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ผลการ

วิจัยพบวา 
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 ธนาคารออมสิน ควรเพิ่มการใหความรูในประเด็นดังกลาวแกลูกคาของ

ธนาคาร เน่ืองจาก กลุ มเจเนอเรชั่นวายตอนตนมีความรู ในประเด็น MyMo 

Application ไมสามารถจายบิลและเติมเงินดวยบารโคดได ประเด็น MyMo 

Application สามารถใหบรกิารการเรยีกด ูStatement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป ประเดน็ 

MyMo Application ไมเสียคาธรรมเนียมบริการรายเดือน และประเด็น MyMo 

Application สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทาน้ัน 

ยังไมถูกตอง ทําใหความรูในประเด็นดังกลาวมีจํานวนผูตอบผิด 3 อันดับแรก 

 กลุมเจเนอเรช่ันวายตอนปลายมีความรูในประเด็น MyMo Application 

สามารถใหบริการดานการโอนเงินไดเฉพาะธนาคารออมสินเทานั้น ประเด็น MyMo 

Application ไมเสยีคาธรรมเนยีมบรกิารรายเดอืน และประเดน็ MyMo Application 

สามารถใหบริการการเรียกดู Statement ยอนหลังไดสูงสุด 7 ป ยังไมถูกตอง ทําให

ความรูในประเด็นดังกลาวมีจํานวนผูตอบผิด 3 อันดับแรก 

 จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความรู พบวา การใหความรูแกลูกคา

ธนาคารออมสินกลุมเจเนอเรชั่นวาย เปนเรื่องท่ีมีความจําเปน เน่ืองจาก เม่ือกลุม

เจอเนอเรชั่นวายมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับ MyMo Application ก็จะทําใหทัศนคติ

ที่มีตอ MyMo Application ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสอดคลองกับ สมมติฐานวิจัยขอที่ 3 

ความรูเกีย่วกบั MyMo Application มคีวามสมัพันธกบัทศันคตใินกลุมเจเนอเรชัน่วาย

ที่ใช MyMo Application ดังนั้น ธนาคารออมสินควรมีการสื่อสารการตลาดดวย

เครื่องมือตางๆ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การโฆษณา ณ จุดขาย การใช

พนักงานขาย ฯลฯ เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และเม่ือกลุมเปาหมาย

เกิดความรู ความเขาใจใน MyMo Application ที่ดีแลว ก็จะสงผลใหมีทัศนคติที่ดี 

และนําไปสูพฤติกรรมการใชงาน MyMo Application ตอไป

 4.  ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติที่มีตอ MyMo Application ของกลุมเจเนอ-

เรชัน่วาย อยูในเชงิบวกทกุประเดน็ ยกเวนทศันคตขิองกลุมเจเนอเรชัน่วายตอนปลาย

ในเรื่องของ ราคา ในประเด็น รูสึกพอใจในคาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10 บาท) 

มีความเหมาะสมกับบริการของ MyMo Application ซึ่งจากการสอบถามขอมูล

เบือ้งตนกบักลุมเจเนอเรช่ันวายตอนปลายทีใ่ช MyMo Application พบวา ไมพึงพอใจ

ในคาธรรมเนยีมบรกิารรายเดอืน เนือ่งจากเปน Application ทีใ่ชงานผานอนิเทอรเนต็ 

ดังนั้นควรจะเวนคาธรรมเนียมการบริการใหแกลูกคา ซึ่งบางธนาคารไมเรียกเก็บ



112 JC Journal

คาธรรมเนียมดังกลาว นอกจากทัศนคติดานราคาในประเด็นที่กลาวไปแลวนั้น 

ยังพบวา ทัศนคติดานราคาของกลุมเจเนอเรชั่นวายตอนตน และกลุมเจเนอเรชั่นวาย

ตอนปลาย อยูในระดับเชิงบวก แตใกลเคียงไปทางปานกลาง ดังน้ัน เพ่ือใหกลุม

เจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่ดีขึ้น ธนาคารจึงควรนําประเด็นที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้

ไปพิจารณาในเรื่องคาธรรมเนียมอีกครั้ง เนื่องจากทัศนคติเปนสวนสําคัญที่ทําใหกลุม

ลูกคาของธนาคารมีพฤติกรรมการใช MyMo Application ซึ่งจะสอดคลองกับ 

สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4.2 ทัศนคติเก่ียวกับ MyMo Application ในกลุมเจเนอ-

เรชัน่วายตอนปลาย มคีวามสมัพันธกบัพฤตกิรรมการใช MyMo Application ในกลุม

เจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่ใช MyMo Application ดังนั้น ธนาคารควรสรางทัศนคติ

ทีด่เีกีย่วกบั MyMo Application ในกลุมเจเนอเรช่ันวายตอนปลาย เพือ่ใหมพีฤตกิรรม

การใช MyMo Application เพิ่มขึ้น

ขอเสนอแนะครั้งตอไป

 1. เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งตอ

ไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ MyMo Application 

 2.  การวิจัยงานวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนกลุม

เจเนอเรชั่นวายที่อยูในกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมี

การศึกษากับกลุมเจเนอเรชั่นวายที่อยูในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อจะไดทราบ

กลุมเปาหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 3.  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยในกลุมผูบริโภคอื่นๆ เชน กลุม

ผูบริโภคที่ไมเคยใช Mobile Banking และกลุมผูใช Mobile Banking ของธนาคาร

อืน่ เพือ่ศกึษาความคดิเหน็และความตองการทีม่ตีอ Mobile Banking ในการวางแผน

การพัฒนาชองทางการใหบริการ Mobile Banking ของธนาคารออมสิน อยางมี

ประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับการเขาถึง Digital Economy ของประเทศไทยตอไป
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 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา รปูแบบการดาํเนนิชวีติ การเปดรบั 

ทัศนคติ และพฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคาออนไลนของผูสูงวัยในกลุมเจเนอเรชั่นซี 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) และเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 

โดยแบงเปนชวงอายุ 50-60 ป และ 60 ปขึ้นไป และอยูในกลุมเจเนอเรชั่นซี ซึ่งมีการ

เชื่อมตอออนไลนบอยครั้ง จํานวน 400 คน

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อยูในชวง

อายุ 50-60 ป ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มีชวงรายไดสวนตัวตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท และพบวา ผูสูงวัยในกลุม

เจเนอเรชัน่ซ ีมรีปูแบบการดาํเนนิชวีติท่ีมุงเนนดานครอบครวัมากทีส่ดุ อปุกรณทีผู่สงู

วัยติดตอสื่อสารมากที่สุด คือ สมารทโฟน กลุมตัวอยางผูสูงวัยมีการเปดรับขาวสาร

สินคาออนไลนเฉลี่ย 7 ครั้งตอสัปดาห ชวงเวลาที่มีการเปดรับมากที่สุด คือ ชวงบาย

ถึงเย็น (12.01-18.00 น.) ประเภทของสินคาออนไลนที่เปดรับมากที่สุด คือ แฟชั่น 

เครื่องแตงกายฯ กลุมตัวอยางมีเหตุผลในการเปดรับขาวสารสินคาออนไลน เพื่อเปด

รับขอมูลรายละเอียดของสินคา สงผลใหเกิดพฤติกรรมการส่ังซ้ือออนไลน พบวา 

โดยกลุมตัวอยางมีการสั่งซื้อสินคาออนไลนดวยตนเองมากที่สุด เฉลี่ย 6 ครั้งตอเดือน 

สั่งซื้อสินคาออนไลนประเภทเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑเสริมความงามมากที่สุด 

ซึ่งเหตุผลที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อสินคาออนไลนเพราะคาใชจายในการซื้อสินคาที่ราน

หรือหางสรรพสินคาสูงกวาการซื้อสินคาออนไลน ผานระบบอินเทอรเน็ต เนื่องจาก

มีคาเดินทางเพิ่มเขามา มูลคามูลคาเฉลี่ยในการสั่งซ้ือสินคาออนไลนแตละครั้งอยูที่ 

500 - 1,999 บาท และสวนใหญจะชําระคาสินคาสั่งซื้อสินคาดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชี

ผูขาย

 ทัศนคตติอการสัง่ซือ้สนิคาออนไลนโดยรวมมทีศันคตเิชงิบวก เมือ่พจิารณา

แตละดาน ซ่ึงแบงเปน 4 ดาน พบวา 1) กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการส่ังซื้อสินคา

ออนไลนดานผลิตภัณฑมีทัศนคติเชิงบวก ในประเด็นที่เห็นดวยอยางยิ่ง คือ สินคามี

คุณภาพนาเชื่อถือ 2) ทัศนคติตอการสั่งซื้อสินคาออนไลนดานราคา มีทัศนคติเชิงบวก 

บ ท คั ด ย อ
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ประเด็นที่เห็นดวยอยางยิ่ง คือ ความหลากหลายในวิธีการชําระเงินทําใหเกิดความ

สะดวกในการสัง่ซ้ือสนิคา 3) มีทศันคตติอการสัง่ซือ้สนิคาออนไลนดานการจดัจาํหนาย 

กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวก ประเด็นเห็นดวยอยางยิ่ง คือ มีหนาเว็บไซตที่นาสนใจ 

4) ทัศนคติตอการสั่งซ้ือสินคาออนไลนดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางมี

ทัศนคติเชิงบวก ประเด็นเห็นดวยอยางย่ิง คือ การโฆษณาทางอินเทอรเน็ตนาสนใจ 

ชวยกระตุนการซื้อ

 แนวโนมการสั่งซื้อสินคาออนไลน พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรม

ตอการสั่งซ้ือสินคาออนไลน โดยมีความตั้งใจท่ีจะส่ังซ้ือสินคาออนไลนตอไปและ

มีความตั้งใจที่จะแนะนําใหผูอื่นสั่งซื้อสินคาออนไลน มีระดับความตั้งใจมากที่สุด

คําสําคัญ:  กลุ มเจเนอเรชั่นซี, รูปแบบการดําเนินชีวิต, การเปดรับ, ทัศนคติ, 

แนวโนมการสั่งซื้อ
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 The objective of the research was to study the lifestyles, media 

exposure, attitude and online purchase behavior among elder people 

in generation C. This was a quantitative research with a survey research 

approach. Data were collected from 400 elders over 50 years of age 

toward online purchase by dividing into ages of 50-60 and over 60.

 The result showed that the samples were more female than 

male in the 50-60 year-old, with bachelor’s degree, government officers, 

with monthly income at 20,001-30,000 baht and found that the lifestyle 

of elder in generation C focused on the family. The smartphone was 

used most to exposure online by elders for average seven times a week. 

Over time, with the greatest exposure was afternoon (12.01-06.00 pm). 

Fashionable outfit was the product that has been exposure most. The 

sample group had a reasonable exposure online in order to get detailed 

information of the product affected the behavior of online ordering that 

the samples were ordering products with the average six times per month. 

Cosmetics and beauty products were ordered the most. The price of 

shopping at the mall is higher than shopping online and traveling to the 

mall is added was the reason of the samples. The average value of each 

order online at 500-1,999 baht and most are payment orders by wire 

transfer to a merchant account.

 The attitude toward ordering online was overall positive. 

Considering each of which was divided into four areas as follows; 1) area 

of product which strongly agree was product quality. 2) area of price 

which strongly agree was the payment methods were easy. 3) area of 

sale which strongly agree was a site of the internet. and 4) area of 

A b s t r a c t
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marketing which strongly agree was internet advertising attractive which 

stimulates buying.

 The trend of online shopping showed that the behavior is more 

likely to purchase online. The intention is to continue to order online 

and willing to recommend it to others online orders most.

Keywords: Generation C group, lifestyle, exposure, attitude, purchasing 

trend
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 สถานการณสังคมผูสูงวัยในประเทศไทย หากพิจารณาตัวเลขจากการคาด

ประมาณประชากรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ไดแสดงใหเห็นวาในป พ.ศ. 2566 ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป ในประเทศไทย

จะมจีาํนวนเพิม่ข้ึนเปน 14.1 ลานคน คดิเปนรอยละ 21 ของประชากรทัง้หมด เทากบั

วาประเทศไทยจะกลายเปน “สังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณ” (บทสรุปสําหรับผูบริหาร, 

ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานผูสูงอายุและสังคมสูงอายุ, พ.ศ. 2556-2559, 

น. 5-6 )

 เจเนอเรช่ันเปนเครื่องมือหน่ึงในการแบงกลุมผูใชในแวดวงเทคโนโลยีและ

ระบบดิจิทัล จากการสํารวจลาสุดโดยบริษัทวิจัยของมูลดานการตลาดของนีลสัน 

(Nielsen) ระบุวาประชากรกลุมใหมอาจไมไดอางอิงตามปเกิดอีกตอไป แตจะนิยาม

ความกระตือรือรนในการรับขอมูลขาวสารหรือเปนกลุมคนยุคดิจิทัล อาทิ พกเครื่อง

มือสื่อสารหลายประเภทติดตัว และใชอินเทอรเน็ตมากกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

ชอบที่จะพิมพขอความมากกวาสนทนาทางโทรศัพท เปนสมาชิกสังคมเครือขาย

ออนไลน และคุนเคยสาํหรบัการใชงานในทกุรูปแบบ โดยเรียกวากลุม “เจเนอเรชัน่ซ”ี 

(Generation C) (เจาะเทรนดโลก 2015, Thailand Creative & Design Center) 

คนกลุมนีม้คีวามรู มอีาํนาจในการตดัสนิใจ และรูจกัเปรยีบเทยีบมากขึน้กอนตัดสนิใจ

ซื้อสินคา พฤติกรรมของกลุมเจเนอเรช่ันซีไมเหมือนเจเนอเรช่ันอื่นๆ เพราะกลุม

ผูบริโภคกลุมน้ีอยูบนสังคมออนไลน ซ่ึงสามารถเขาถึงส่ือตางๆ ไดงาย ท้ังเนื้อหา 

ขอความ รูปภาพ และวีดีโอ ไดทุกที่ทุกเวลา 

 เนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีและระบบอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ แบบแผนการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงตาม 

ในผูสูงวัยบางคนมีปญหาในการออกไปซื้อสินคานอกบานแตตองการเลือกสินคาดวย

ตัวเอง การซื้อสินคาผานระบบออนไลนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําใหงายขึ้น เพราะ

ไมตองเสยีเวลาในการเดนิทาง นอกจากนีก้ารบรกิารดานการใหขอมูลของสินคาตางๆ 

กส็ามารถคนหาไดงายจากแหลงขอมลูออนไลนเชนกนั อีกทัง้การตดิตอสือ่สารระหวาง

ผูซื้อและผูขายยังเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดงายและใชเวลาไมนานจนเกินไป ความกาวหนา
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อยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสงผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในทุกชวงวัย

เปลี่ยนแปลงไปไมเวนแตผูสูงวัย ท่ีมีการปรับพฤติกรรมใหเขากับยุคที่ใชเทคโนโลยี

เปนหลัก

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับ ทัศนคติ พฤติกรรมการ

สั่งซื้อสินคาออนไลน และแนวโนมที่มีตอการสั่งซื้อสินคาออนไลน ของผูสูงวัยในกลุม

เจเนอเรชั่น

 2. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูสูงวัยในกลุมเจเนอเรชั่นซี ที่แตกตาง

กันมีการเปดรับขาวสารแตกตางกัน

 3. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงวัยในกลุมเจเนอเรช่ันซี 

มีพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาออนไลนแตกตางกัน

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเปดรับขาวสารกับทัศนคติที่มีตอการ

สั่งซื้อสินคาออนไลนของผูสูงวัย ในกลุมเจเนอเรชั่นซี 

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติกับพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคา

ออนไลนของผูสูงวัย ในกลุมเจเนอเรชั่นซี 

 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติกับแนวโนมในการส่ังซื้อสินคา

ออนไลนของผูสูงวัย ในกลุมเจเนอเรชั่นซี 

วิธีการวิจัย

 ในการศกึษาเรือ่ง รปูแบบการดาํเนนิชวีติ การเปดรบั ทศันคต ิและพฤตกิรรม

การสั่งซื้อสินคาออนไลนของผูสูงวัยในกลุมเจเนอเรชั่นซี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการ

วดัผลเพยีงครัง้เดยีว (Cross-Sectional Study) โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online 

Questionnaire) เปนเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมลูจากกลุมตวัอยางเพือ่นาํขอมูล

ที่ไดมาวิเคราะหผลการศึกษา ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูสูงวัยในกลุม
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เจเนอเรชัน่ซ ีซึง่มพีฤตกิรรมการเชือ่มตออนิเทอรตลอดเวลา มกีารเปดรบัขาวสารสนิคา

ออนไลนและมีพฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคาออนไลน ดังนั้นประชากรกลุมนี้ คือ กลุม

ผูสูงวัยที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกอนหิมะ 

หรือ แบบลูกโซ (Snowball or Chain Sampling) โดยทําการเลือกตัวอยางแรกและ

ใหผูนั้นแนะนําการเลือกตัวอยางถัดไป เปนแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนไดขนาดกลุมตัวอยาง 

คือ กลุมผูสูงวัยท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป อีกท้ังยังเลือกการเก็บขอมูลในรูปแบบของ

แบบสอบถามออนไลน โดยจะมีการสอบถามจากกลุมตัวอยางกอน (Screening 

Question) วาเปนผูสูงวัยกลุมเจเนอเรชั่นซี ท่ีมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารสินคา

ออนไลนและมีพฤติกรรมสั่งซื้อสินคาออนไลน โดยใหกระจายไปตาม เพศ อายุ อาชีพ 

รายได และการศึกษา 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และกลุม

ตวัอยางสวนใหญมชีวงอาย ุ50-60 ป มากกวา ชวงอาย ุ60 ปขึน้ไป มีอาชพีรบัราชการ/

รัฐวิสาหกิจมากที่สุด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอ

เดือน 20,001-30,000 บาท จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต ดานกิจกรรมโดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.22 (ระดับสูงมาก) โดยกลุมตัวอยางมีการรับ

ประทานอาหารกับครอบครัวในวันสําคัญ มากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.44 (ระดับสูงมาก) 

กลุมตัวอยางรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจโดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.31 (ระดับ

สูงมาก) โดยกลุมตัวอยางใหความสนใจทองเที่ยวชมวิถีชาวบาน และทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.52 (ระดับสูงมาก) รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความ

คิดเห็นโดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.28 (ระดับสูงมาก) โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา 

การเขาวัดฟงธรรมหรอืศกึษาเรือ่งราวทางศาสนาเปนการสืบทอดดานศาสนา มากทีสุ่ด 

มีคาเฉลี่ย 4.45 (สูงมาก) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารสินคาออนไลน

โดยเฉลี่ยสัปดาหละ 7 ครั้ง และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.447 สวนใหญ

เปดรับขาวสารสินคาออนไลนในชวงเวลาบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.) กลุมตัวอยาง

สวนใหญใชสมารทโฟนในการเปดรับขาวสารสินคาออนไลน และประเภทสินคา

ออนไลนท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับ คือ แฟช่ัน เครื่องแตงกายฯ มากที่สุด 
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รองลงมา คือ เครื่องสําอาง และอุปกรณเสริมความงาม เหตุผลในการเปดรับขาวสาร

สินคาออนไลนของกลุมตัวอยางเพื่อเปดรับขอมูลรายละเอียดของสินคามากที่สุด 

กลุมตวัอยางสวนใหญมกีารสัง่ซือ้สนิคาออนไลนดวยตนเอง มากกวาใหผูอืน่สัง่ซือ้สนิคา

ออนไลนให โดยกลุมตัวอยางมีการสั่งซื้อสินคาออนไลนเฉลี่ย 6 ครั้ง/เดือน คาเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 1.663 ซ่ึงประเภทของสินคาออนไลนที่สั่งซื้อ พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญสั่งซื้อสินคาออนไลนประเภทเครื่องสําอาง และอุปกรณเสริมความงามมาก

ทีส่ดุ ดานเหตผุลของการสัง่ซ้ือสนิคาออนไลน พบวา กลุมตวัอยางมเีหตุผลในการเลอืก

ซื้อสินคาออนไลน คือ คาใชจายในการซื้อสินคาที่รานหรือหางสรรพสินคา (เชน คาใช

จายในการเดินทาง) สูงกวาการซ้ือสินคาออนไลน ผานระบบอินเทอรเน็ตมากที่สุด 

ดานมลูคาของสินคาท่ีส่ังซ้ือออนไลน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสัง่ซือ้สนิคาออนไลน

มลูคาแตละคร้ัง 500 - 1,999 บาท มากทีส่ดุ ดานวธิกีารชาํระเงนิคาสนิคา พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญชําระคาสินคาสั่งซื้อสินคาดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีผูขายมากที่สุด 

 สาํหรบัทศันคติท่ีมีตอการสัง่ซือ้สนิคาออนไลนของผูสูงวยัในกลุมเจเนอเรชัน่ซี 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับทัศนคติโดยรวมเปนเชิงบวก โดยกลุมตัวอยาง

มทีศันคตติอการสัง่ซือ้สนิคาออนไลน ดานผลติภณัฑและดานราคามากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่ 

4.24 รองลงมา คือ ดานการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย 4.23 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และ

ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.21 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก 

 ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการส่ังซ้ือสินคาออนไลน 

ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.24 กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวกตอการสั่งซ้ือสินคา

ออนไลน ดานผลิตภัณฑ ในประเด็น สินคามีคุณภาพนาเชื่อถือมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 

4.31 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น สินคาออนไลนมีแบบความแปลก

ใหมและมหีลากหลายประเภทกวาสนิคาตามรานหรอืหางสรรพสินคาทัว่ไป มคีาเฉล่ีย 

4.29 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น ชื่อเสียงของตราสินคาเปนที่นิยมและรูจัก

นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.15 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก

 ดานราคา พบวา กลุ มตัวอยางมีทัศนคติตอการส่ังซ้ือสินคาออนไลน 

ดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.24 กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวกตอการสั่งซื้อสินคาออนไลน 

ดานราคา ในประเด็นความหลากหลายในวิธีการชําระเงินทําใหเกิดความสะดวก

ในการสั่งซื้อสินคามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.50 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ

ประเด็น สามารถเปรียบเทียบราคาสินคากับสินคายี่หออื่นๆ ได ชวยในการตัดสินใจ
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ในการสั่งซื้อมากยิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.29 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น ระบบ

ความปลอดภัยในการชําระเงินทําใหมีความนาเช่ือถือในการส่ังซื้อสินคา นอยที่สุด 

มีคาเฉลี่ย 4.08 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก

 ดานการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสั่งซ้ือสินคา

ออนไลน ดานการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย 4.23 กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวกตอการ

สั่งซ้ือสินคาออนไลน ดานการจัดจําหนาย ในประเด็น มีหนาเว็บไซตที่นาสนใจ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.40 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น ความรวดเร็ว

ในการใหบริการทําใหนาสนใจในการซ้ือสินคา มีคาเฉล่ีย 4.26 ถือวามีทัศนคติ

เชิงบวก และประเด็น การจัดสงสินคามีการบรรจุภัณฑที่มีการปองกันความเสียหาย

ของสินคาไดอยางดี นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.10 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก

 ดานการสงเสรมิการตลาด พบวา กลุมตวัอยางมทีศันคตติอการส่ังซือ้สนิคา

ออนไลน ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.21 กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวก

ตอการสั่งซ้ือสินคาออนไลน ดานการสงเสริมการตลาด ในประเด็น การโฆษณาทาง

อินเทอรเน็ตนาสนใจ ชวยกระตุนการซื้อ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.29 ถือวามีทัศนคติ

เชิงบวก รองลงมา คือประเด็น จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม 

และชงิโชค เปนตน ซึง่ทาํใหเกดิความนาสนใจตอสนิคา มคีาเฉลีย่ 4.21 ถอืวามทีศันคติ

เชงิบวก และประเดน็ มขีาวประชาสมัพนัธแจงถงึลูกคาสมํา่เสมอ เพือ่ใหไดรบัขาวสาร

ใหมๆ เกี่ยวกับสินคา นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.12 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก

 สาํหรบัแนวโนมการสัง่ซ้ือสนิคาออนไลนของผูสงูวยัในกลุมเจเนอเรชัน่ซี พบ

วา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมตอการส่ังซื้อสินคาออนไลน มีคา

เฉลีย่ 4.35 โดยมแีนวโนมพฤตกิรรมตอการสัง่ซ้ือสนิคาออนไลนในระดบัตัง้ใจมากทีส่ดุ 

ซึง่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะสัง่ซือ้สนิคาออนไลนตอไป มากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่ 4.43 รองลงมา คอื 

มีความตั้งใจที่จะแนะนําใหผูอื่นสั่งซื้อสินคาออนไลน มีคาเฉลี่ย 4.26 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะประชากรของผูสูงวัย ในกลุ มเจเนอเรช่ันชี ที่

แตกตางกัน มีเปดรับขาวสารสินคาออนไลนแตกตางกัน

 จากผลการวิจัย พบวา ชวงอายุ ชวงรายได และระดับการศึกษา ที่แตกตาง

กัน มีการเปดรับขาวสารสินคาออนไลน ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) แตกตางกัน โดยที่ชวง

อายุนั้น พบวาผูที่อายุมากกวา 60 ป มีการเปดรับขาวสารการเปดรับขาวสารสินคา
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ออนไลน ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) มากกวาผูที่มีอายุ 50-60 ป สวนชวงรายได พบวา 

ผูที่มีชวงรายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท มีการเปดรับขาวสารออนไลน ความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห) มากกวาผูที่มีชวงรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท และมากกวา 

30,000 บาท และระดับการศึกษานั้น พบวา ผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการ

เปดรับขาวสารออนไลน ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) มากกวาผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ เดอเฟลอร และ เดนีส ไดกลาวไว

วา อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม 

คนอายุมากจะมีความคิดอนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง และมองโลกในแง

รายมากกวาคนทีม่อีายนุอย เนือ่งจากคนทีม่อีายมุากจะมปีระสบการณชวีติซึง่เคยผาน

ยุคปญหาตางๆ จนมีความผูกพันท่ียาวนานและมีผลประโยชนในสังคมมากกวาคน

ทีม่อีายนุอย ดงันัน้ผูสงูวยัทีผ่านประสบการณชวิีตมามาก มคีวามคดิ ความเชือ่ทีย่ดึถอื

มาอยูกอนแลว จึงมีความรอบคอบในการเปดรับสารและเลือกรับสารตางๆ ดาน

รายไดสวนบุคคลของผูบริโภคนั้น จะสงผลกระทบเปนอยางมากกับสินคาและบริการ

ที่บุคคลนั้นตองการ เนื่องจากขึ้นอยูกับ รายได อํานาจในการซื้อ และทัศนคติในการ

จายเงิน จะมีผลในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิด

เรือ่งคณุลกัษณะทางประชากรทีป่รมะ สตะเวทิน, 2546, น. 112-117 อางถงึใน (ณฏัฐณิ ี

กฤตธีรานนท, 2556, น. 22) กลาววา รายได ยังเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหทัศนคติ 

คานิยม และเปาหมายท่ีแตกตางกัน จึงมีบทบาทในการกําหนดเนื้อหาที่ผูรับสารจะ

เปดรับใหสอดคลองตอความคดิ ความเช่ือ คานยิม ของผูรบัสาร ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ

เชงิลกึกลุมผูสงูวยั พบวา กลุมผูสูงวัยจะเลอืกรบัขาวสารสินคาออนไลนตามกาํลังทรพัย

หรือรายไดทีต่นมพีอกบัราคาของสนิคาทีต่องการซ้ือ หรอืคนหาขอมลูรายละเอยีดของ

สินคาเพื่อเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมมากที่สุดดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน 

พบวา ผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการเปดรับขาวสารออนไลน ความถี่ (ครั้ง/

สัปดาห) มากกวาผูที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 

โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีมากถึง 300 คน รองลงมา คือการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

และสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คิพแพซ (Kippax) และ เมอรเรย 

(Murray), (1980) อางถึงใน พีรพรรณ เขียวงามดี, 2556, น. 9-10 ซึ่งมีการศึกษา

วิจัยที่บงชี้วา การศึกษาของผูรับสารนั้น ทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมของการรับสาร
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แตกตางกัน คือ บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงหรือมีความรูดีจะไดเปรียบในการรับสารและ

จะเปนผูรับสารที่ดี เพราะคนเหลานี้มีความรูกวางขวางหลายเรื่อง สามารถเขาใจสาร

ไดด ีมคีวามสนใจขาวสารกวางขวาง แตจะไมคอยเชือ่อะไรโดยงาย ตองมหีลกัฐานหรอื

เหตผุลสนบัสนนุเพยีงพอจงึจะตดัสนิใจเชือ่ การศกึษานอกจากจะทาํใหคนมศัีกยภาพ

ทีด่ขีึน้แลว ยงัทาํใหเกิดความแตกตางทางทศันคต ินอกจากนีย้งัสอดคลองกบังานวจิยั

ของ ธนาพงษ จันทรชอน (2546) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการ

เปดรับขาวสาร และทัศนคติของผูชมที่มีตอสถานีขาวโทรทัศนเนชั่น ชาแนล ยูบีซี 8 

พบวา ลักษณะประชากรที่แตกตางกันทําใหผูชมมีความถี่และระยะในการเปดรับ

ขาวสารแตกตางกัน ทั้งนี้ยังพบวา เพศและอาชีพที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสาร

สินคาออนไลน ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย ซึ่งผลการวิจัย ไมสอดคลองกับแนวคิดของวิลโล (Willo) และ 

ยาเทส (Yates), (1980) กลาวไววา “เพศหญิงกับเพศชายมีความแตกตางกันมาก

ในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาท 

เพศหญิงจึงมักมีจิตใจออนไหวหรือออนโยนผอนตาม และเพศหญิงจะมีความ

ละเอยีดออนและรอบคอบในดานความคดิมากกวาเพศชาย รวมไปถงึกจิกรรมของคน

สองเพศมีความแตกตาง ดังน้ันพฤติกรรม ตางๆ ที่แสดงออกของคนทั้งสองเพศจึง

แตกตางกันไปดวย” นอกจากนี้ เดอเฟลอร และ เดนีส (De Fleur & Dennis, 1996) 

(อางถึงใน พีรพรรณ เขียวงามดี, 2556, น. 9-10) กลาวไววา ความแตกตางกันของ

ผูรับสาร ทําใหความสนใจที่จะเลือกเปดรับขาวสารแตกตางกัน สวนดานอาชีพที่แตก

ตางกัน มีการเปดรับขาวสารสินคาออนไลน ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมแตกตางกัน 

ดังนั้นผลการวิจัยจึงไมสอดคลองกับแนวคิดของ เดอเฟลอร และ เดนีส (De Fleur & 

Dennis, 1996) (อางถึงใน พีรพรรณ เขียวงามดี, 2556, น. 9-10) ที่กลาววา อาชีพ

ในแตละอาชีพจะเปนสิ่งที่นําไปสูความตองการและความจําเปนในการบริโภคสินคา

และบริการทีแ่ตกตางกนัออกไป อาชีพจะมอีทิธพิลในการดาํเนนิชวีติ การเลอืกใชสนิคา 

การแตงกาย พฤติกรรมการซื้อ จะมีความแตกตางกันออกไป ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก

อาชีพที่ไดกระทําอยู ทั้งนี้อาชีพของผูสูงวัยจึงไมมีผลตอการเปดรับขาวสาร เนื่องจาก

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงออกเปน 2 ชวงวัย คือ วัยกอนเกษียณอายุการ

ทํางาน และวัยหลังเกษียณอายุการทํางาน จากการสัมภาณเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยาง 

พบวาการเปดรับขาวสารสินคาออนไลนขึ้นอยูกับความตองการและความพึงพอใจ
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สวนบุคคลในการเปดรับขาวสารมากกวา ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณิสา 

บัวรา และ ศรัณยธร ศศิธนากรแกว (2558) ศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ 

การตัดสินใจซื้อ อาหารปรุงสําเร็จพรอมทานผานส่ือสังคมออนไลนของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะประชากร ที่แตกตางกันมีการเปดรับขาวสาร

อาหารปรุงสําเร็จพรอมทานผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้อ

สินคาออนไลน ความถี่ (ครั้ง/เดือน) แตกตางกัน 

 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

สั่งซื้อสินคาออนไลน ความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ไมแตกตางกัน ไมสอดคลอง กับแนวคิด

ของ Hawkins ที่กลาววารูปแบบการดําเนินชีวิตสะทอนออกมาในรูปของกิจกรรม 

ความสนใจ ความคิดเห็น ความชอบไมชอบ ทัศนคติ การบริโภค ความคาดหวัง และ

ความรูสึก โดยกําหนดดวยปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยภายนอก เชน ลักษณะทางประชากร 

วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม และปจจัยภายในที่เปนปจจัยทางจิตวิทยา เชน แรงจูงใจ 

อารมณ คานิยม สงผลใหแตละบุคคลมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน ซึ่งความ

แตกตางนีม้อีทิธพิลตอพฤติกรรมการบรโิภคสินคาและบรกิารทีแ่ตกตางกนัออกไปของ

แตละบุคคล (ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ, 2556, น. 17 ดัดแปลงจาก Hawkins, D. I., 

Best, R. J., & Coney, K. A. (2004) ทั้งนี้พฤติกรรมการซื้ออาจไมขึ้นอยูกับรูปแบบ

การดําเนินชีวิตเสมอไป แตขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัย ซึ่งมีปจจัยหลายดาน ไดแก การจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู การเรียนรูของ

ผูบริโภค ทัศนคติ การติดตอสื่อสารเปนตน สิ่งเหลานี้เปนพลังกระตุนภายในแตละ

บุคคล ซึ่งกระตุนบุคคลปฏิบัติ พลังความตึงเครียด ซึ่งเกิดจากผลของความตองการที่

ไมไดรบัการตอบสนอง ความตองการของบคุคลทัง้ทีรู่สึกตวัและจติใตสํานกึจะพยายาม

ลดความตงึเครยีดโดยใชพฤตกิรรมทีค่าดวาจะสนองความตองการ ( มนสัว ีลมิปเสถยีร

กุล, 2554, น. 17) นอกจากน้ียังไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิพันธ ทนันไชย 

และ ดวงกมล ชาติประเสริฐ (2555) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสงผลตอ

ทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาเสมือน พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูซือ้สนิคาเสมอืนแตละกลุมมกีระบวนการตดัสนิใจซือ้สินคาเสมือนแตกตางกนั พบวา 

มีอยางนอย 2 กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีคาการตัดสินใจซื้อสินคาเสมือนเฉลี่ย
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แตกตางกัน กลุมผูนําเทรนดมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาเสมือนที่ดีกวาทุกกลุม 

รองลงมาคือ กลุมทันกระแส กลุมรับตาม และกลุมนอกสายตา ตามลําดับ

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปดรับขาวสารสินคาออนไลน ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) 

มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมที่มีตอการสั่งซื้อสินคา

ออนไลนของผูสูงวัย ในกลุมเจเนอเรชั่นซี

 ผลการวจิยั พบวา การเปดรบัขาวสารสินคาออนไลน ความถี ่(ครัง้/สปัดาห) 

มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมที่มีตอการสั่งซื้อสินคาออนไลนของผูสูงวัย ในกลุม

เจเนอเรชั่นซี เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนลบ ดังนั้นเมื่อมีการเปดรับ

ขาวสารสินคาออนไลน ความถี่ (ครั้ง/เดือน) เพิ่มขึ้น ทําใหทัศนคติโดยรวมที่มีตอการ

สัง่ซือ้สนิคาออนไลนเปนไปในเชงิลบ หากพจิารณารายดาน พบวา การเปดรบัขาวสาร

สินคาออนไลน ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) มีความสัมพันธกับทัศนคติดานผลิตภัณฑและ

ทศันคตดิานชองทางการจดัจาํหนาย การเปดรับขาวสารสนิคาออนไลน ความถี ่(ครัง้/

สปัดาห) ไมมคีวามสมัพันธกับทศันคติดานราคาและทศันคตดิานการสงเสรมิการตลาด

ซึ่งจากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยาง พบวา เมื่อมีการเปดรับขาวสาร

มากขึน้ ทาํใหผูสงูวยัเกิดความรูความเขาใจถงึขอดแีละขอเสียของสินคานัน้มากขึน้ดวย 

ดังนั้นการเปดรับขาวสารสินคาผานชองทางออนไลนจึงเปนทางเลือกเพื่อไวคนหา

ขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจซ้ือเทาน้ัน เน่ืองจากกลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสาร

เกีย่วกบัการหลอกลวงในการขายสนิคาออนไลน เชน การกดสัง่ซือ้สนิคาออนไลนโดย

มีการชําระเงินลวงหนาและไมไดรับสินคาที่สั่งซื้อไว ไดรับสินคาไมตรงตามที่แจงไวใน

เว็บไซต จากการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ในป 2558 

พบวา ปญหาท่ีเกิดจากการส่ังซ้ือสินคาทางออนไลนมีปญหาหลักๆ 3 อันดับ คือ 

1. ไดรับสินคาลาชากวากําหนด 2. ไดรับสินคาไมตรงตามเว็บไซต 3. สินคาที่ไดรับ

เกิดความชํารุดเสียหาย (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. รายงานผลการ

สํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2558.) ปญหาเหลาน้ีสงผลให

ผูบริโภคเกิดความผิดหวังจากการส่ังซ้ือสินคาออนไลนจึงทําใหเกิดทัศนคติเชิงลบที่มี

ตอการสัง่ซือ้สนิคาและขาดความเชือ่มัน่ในการสัง่ซือ้สนิคาออนไลนและทาํใหเกดิการ

สั่งซื้อสินคาออนไลนลดลง สอดคลองกับแนวคิดของ ชารล เค อัทคิน (Charles K. 

Atkin, 1998, p. 119 อางใน นิพนธ กุลเผือก, 2552, น. 43) กลาววา การเปดรับ
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ขาวสาร (Information Exposure) กอใหเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงในตัวผูรับสาร 

ทั้งในระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม บุคคลที่เปดรับขาวสารมาก ยอมมีหูตา

กวางไกล มีความรู ความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ

กวาบุคคลท่ีไดรับขาวสารนอย ดังน้ันผูรับขาวสารมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือและ

ขาวสารตามแบบเฉพาะของแตละคนแตกตางกันไป ยังสอดคลองกับแนวคิดท่ีกลาววา

ทัศนคติมีองคประกอบเดียว ซึ่ง Bem, Fishbein และ Ajxen ไอเซ็น ไดสนับสนุน

แนวคิดนี้ อางใน ธีระพร อุวรรณโน (2535) ไดวิเคราะหทัศนคติที่มีองคประกอบเดียว 

คอื ความรูสกึ (Affect) ทีแ่สดงถงึความชอบหรอืไมชอบตอสิง่ใดสิง่หนึง่ โดยองคประกอบ

ดานความเขาใจ (Cognition) และพฤติกรรม (Conation) นั้น ไมใชสวนประกอบของ

ทศันคต ิความเขาใจเปนสาเหตุทีก่อใหเกดิทศันคต ิขณะทีพ่ฤตกิรรมเปนผลลพัธทีเ่กดิ

จากทัศนคติ ซ่ึงกลาวโดยสรุปคือ ความเชื่อ (Belief) เปนส่ิงที่กอใหเกิดทัศนคติ 

สวนความตั้งใจกระทํา (Intention) และพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง (Behaviour) ของ

ผูบริโภคเปนผลที่เกิดภายหลังทัศนคติ ทั้งนี้ผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความตั้งใจ

ในการซื้อสินคาหรือบริการออนไลนในมิติของการรับรูถึงความเส่ียงและความเชื่อมั่น

ไววางใจของผูบริโภค พบวา ปจจัยการรับรูของผูบริโภคเกิดจากทัศนคติสวนตัว 

ซึ่งประกอบดวยคุณภาพของขอมูล การปองกันความเปนสวนตัวและการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลของผูซื้อและการออกแบบหนาเว็บไซต ซึ่งหากผูบริโภครูสึกเสี่ยง

กับพฤติกรรมของผูขาย ผูบริโภคจะมีความตั้งใจในการซื้อเพิ่มมากขึ้น

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการส่ังซ้ือสินคาออนไลน มีความ

สมัพนัธกับพฤตกิรรมการสัง่ซือ้สนิคาออนไลน ความถี ่(คร้ัง/

เดือน) ของผูสูงวัยกลุมเจเนอเรชั่นซี

 ผลการวิจัย พบวา ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการสั่งซื้อสินคาออนไลน มีความ

สัมพันธกับพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาออนไลน ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ของผูสูงวัยกลุม

เจเนอเรชั่นซี เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนลบ กลาวคือ เมื่อมีทัศนคติโดย

รวมตอการสั่งซ้ือสินคาออนไลนในเชิงบวก จะมีพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาออนไลน 

ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ของผูสูงวัยกลุมเจเนอเรชั่นซีลดลง และตัวแปรดังกลาวมีความ

สัมพันธกันตํ่า ผลการวิจัยไมสอดคลองกับแนวคิดของ Ajzen และ M. Fishbein 
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อางใน อดุลย จาตุรงคกุล (2534, น. 190) ท่ีเช่ือวามนุษยสามารถคาดคะเนความ

ตั้งใจไดจากทัศนคติรวมกับขอพิจารณาอื่นๆ ท่ีอาจเขามาเกี่ยวของในสถานการณใด

สถานการณหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงความตั้งใจเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางทัศนคติกับ

พฤติกรรม ดังนั้นทัศนคติในแงองคประกอบของพฤติกรรมจะแสดงบทบาทออกมา

ในรูปของความตั้งใจและพฤติกรรม ท้ังน้ีผูสูงวัยยังคํานึงถึงการออมเพื่อวัยเกษียณ 

ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการการซื้อสินคาที่ลดลง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แอชเลย 

(Atchley 1994: 210) ไดกลาววา การเตรียมความพรอมระยะกอนการเกษียณนาน 

(Remote Phase) ซ่ึงระยะน้ีความคิดเรื่องการเกษียณอายุยังอยูหางไกลมาก การ

เตรยีมความพรอมในระยะนีส้ามารถเริม่ไดตัง้แตกอนวัยทาํงาน หรอืเริม่เมือ่วยัทาํงาน 

สิ่งที่สมควรเตรียมในระยะนี้ ไดแก การเงิน ซึ่งตองมีการเตรียมในระยะยาว บุคคลที่

ตองการมีชีวิตหลังเกษียณที่สบายตองมีการวางแผนดานการเงินใหมาก (ฌนันท ฉิ้ม, 

2557, น. 29) และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ศรีเรือน แกวกังวาน อางถึงใน 

ฌนันท ฉิ้ม, 2557, น. 29 กลาววา การเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจมีความสําคัญ

อยางยิ่ง เนื่องจากเมื่อเกษียณอายุแลว รายไดที่เคยไดรับจะลดนอยลง หากไมมีการ

เตรียมความพรอมดานการเงินไวลวงหนาจะประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ผูเกษียณ

อายุควรมีการเตรียมความพรอมเรื่องทรัพยสินเงินทองไวลวงหนาตั้งแตวัยกลางคน 

เพราะเมือ่เขาสูวยัสงูอายแุลวโอกาสทีจ่ะหางานทีม่รีายไดสูงเปนไปไดยาก การมฐีานะ

การเงินที่มั่นคงเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหผูสูงอายุมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการส่ังซ้ือสินคาออนไลน มีความ

สัมพันธกับแนวโนมในการส่ังซ้ือสินคาออนไลนของผูสูงวัย

กลุมเจเนอเรชั่นซี

 ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธมีคาเปนบวก ดังนั้นเมื่อมีทัศนคติโดยรวม

ตอการสัง่ซือ้สนิคาออนไลนในเชงิบวก แนวโนมในการส่ังซือ้สินคาออนไลนของผูสูงวยั

กลุมเจเนอเรชั่นซีก็จะสูงตามไปดวย ซึ่งทัศนคติตอการส่ังซ้ือสินคาออนไลน ไดแก 

ทัศนคติดานผลิตภัณฑ ทัศนคติดานราคา ทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนาย และ

ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ โรเบิรต (Robert A. 

Baron) และ ดอน (Donn Byrne), (1977) ใหนิยามวา ทัศนคติ คือ ความรูสึก

เกี่ยวกับความเชื่อที่ประมวลขึ้นอยางมั่นคง และแนวโนมของพฤติกรรมที่มีตอ
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บุคคลอื่น กลุมคน ความคิด หรือ สิ่งใดๆ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2534, น. 172) 

ดังนั้น ทัศนคติ คือ วิธีการที่บุคคลคิด หรือรูสึกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกี่ยวของกับการรับรู

และแรงจูงใจของผูบริโภคท่ีประมวลข้ึนจากสิ่งใดๆ หรือสถานการณ เหตุการณใดๆ 

ความชอบ หรือความโนมเอียงในการกระทําตอเปาหมายของผูบริโภค ผลการวิจัยยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพร รุงสวาง (2551) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ และแนวโนม

การตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑอาหารทีม่สีวนผสมคอลลาเจน ผลการศกึษาพบวา ผูบริโภค

สวนใหญเปนเพศหญิง พบวา ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดอื่นๆ ไดแก 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ

อาหารทีม่สีวนผสมของคอลลาเจน มคีวามสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ซื้อผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของคอลลาเจน โดยมีความสัมพันเปนใปในทางทิศเดียวกัน 

ดังนั้นแนวโนมในการสั่งซ้ือสินคาออนไลนอาจเพิ่มขึ้น ตามความเจริญกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาระบบในการสั่งซ้ือสินคาออนไลนใหสะดวกมากขึ้น 

สงผลใหเกิดทัศนคติเชิงบวกในการสั่งซื้อสินคาออนไลน ประกอบกับรูปแบบในการ

ดําเนินชีวิตของเจเนอเรช่ันซีท่ีมีการเช่ือมตอออนไลนเปนหลัก จะสงผลใหพฤติกรรม

การบริโภคของคนเปลี่ยน โดยเลือกพึ่งพาเทคโนโลยีที่สามารถอํานวยความสะดวก

สบายในการสั่งซื้อสินคาแทนการออกเดินทางไปเลือกสินคาตามราน ซ่ึงเปนการ

ประหยัดเวลา และคาใชจายในการเดินทาง

ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคาออนไลนของผูสูงวัยในกลุมเจเนอเรชั่นซี” มีขอเสนอแนะ

จากการวิจัยดังนี้

 1. ผลการวจิยัพบวากลุมตวัอยางผูสงูวยัสวนใหญมรีปูแบบการดาํเนนิชวีติ

ที่มุงเนนดานครอบครัว และใหความสําคัญกับสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นผูประกอบ

การสามารถจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหสมาชิกในครอบครัวไดมีสวนรวม ผูบริโภคจํานวน

มากตดัสนิใจซ้ือสินคาจากอทิธพิลของคนในครอบครวั เชน ซ้ือสินคานีเ้พราะแมท่ีบาน

ใชเปนประจํา และมองวาสิ่งท่ีแมซ่ึงเปนผูดูแลครอบครัวเลือกตองเปนสิ่งที่ดีที่สุดอยู
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แลว กลยุทธการตลาดแบบครอบครวัจึงเปนการปลูกฝงความคดิใหเปล่ียนมาเปนลูกคา

ประจํา เปนการสรางฐานลูกคาอยางแยบยลที่สุดวิธีหนึ่ง 

 2. ผลการวจิยัพบวา ผูสงูวยัในกลุมเจเนอเรช่ันซี มกีารเปดรบัขอมลูขาวสาร

สินคาออนไลนผานสมารทโฟนมากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการควรลงโฆษณาผานสื่อ

ออนไลนโดยกาํหนดการลงโฆษณาผานทางโทรศพัทมอืถอื (mobile target) เพือ่การ

เขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนผูสูงวัยกลุมเจเนอเรชั่นซีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อาจเพิม่การสงเอสเอม็เอสขอมลูของสนิคาหรอืโปรโมชัน่สวนลดใหผูบรโิภค เพือ่สราง

แรงจูงใจและกระตุนความตองการของผูบริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังสงผลใหเกิดทัศนคติ

ที่ดีตอการสั่งซื้อสินคาออนไลนและมีแนวโนมในการส่ังซ้ือสินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น

ตามไปดวย

 3. จากผลการวิจัยพบวา ผูสูงวัยชําระคาสินคาโดยโอนเงินเขาบัญชีผูขาย

มากที่สุด ซึ่งกอนโอนเงินชําระคาสินคา ควรตรวจสอบแหลงที่มาของสินคาวามาจาก

เว็บไซตที่มีความนาเชื่อถือหรือไม หรือสอบถามจากผูขายโดยตรงถึงชองทางการ

ชําระเงิน เพื่อสรางความมั่นใจในการซื้อสินคาในแตละครั้ง ผูประกอบการควรมีบัญชี

ออมทรัพยของธนาคารพาณิชยตางๆ ทุกธนาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับกลุม

เปาหมายในการชําระเงินคาสินคา

 4. จากการวิจัยครัง้นี ้พบวา ผูสงูวยัมทีศันคตใินเชงิบวกตอการสัง่ซือ้สนิคา

ออนไลน แตมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคาออนไลนทีล่ดลง ซึง่อาจเปนเพราะขาดความเช่ือ

มัน่ในการสัง่ซือ้ทางออนไลนดงันัน้นกัการตลาดหรอืผูประกอบการควรสามารถกาํหนด

ทิศทางของการทําการตลาดเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับสินคาและใหตรงใจผูบริโภค

กลุมนี้มากขึ้น

 5. กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งน้ีคือกลุมผูสูงวัยที่มีพฤติกรรมการเชื่อมตอ

ออนไลนและมีความสามารถในการเขาถึงโซเชียลมีเดีย ดังนั้นส่ือสังคมออนไลนจึงมี

บทบาทในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค นอกจากหนาเว็บไซตที่มีความนาสนใจแลว 

ผูประกอบการควรเพ่ิมใชชองทางสื่อสังคมออนไลนที่นิยม ไดแก เฟซบุก ทวิตเตอร 

อนิสตาแกรม เปนตน เพือ่เขาถงึกลุมลกูคาเปาหมาย และจดุเดนของสือ่สงัคมออนไลน

คอืการโตตอบ การพดูคยุ การแลกเปลีย่นขอมลูระหวางผูซือ้และผูขาย เพือ่เพิม่ความ

มั่นใจในการซื้อสินคามากขึ้น



133ปที่ 8  ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2559)

 6. ประเทศไทยกาํลงัเขาสูสงัคมผูสงูอายโุดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซยีน 

นักการตลาด ผูประกอบการธุรกิจจึงควรมองหาโอกาสในการทําการตลาดเจาะกลุม

ผูบริโภคกลุมน้ี เน่ืองจากอัตราการเติบโตของความตองการสินคาของผูสูงวัยที่มี

มากขึ้น และเปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือสูงจึงมีศักยภาพในการบริโภค สะทอนใหเห็นถึง

โอกาสการเตบิโตทางธรุกจิของผูประกอบการในประเทศ เพือ่รองรบักลุมลูกคาผูสูงวยั

ทั้งในตลาดไทยและตลาดอาเซียน
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 ปจจุบันอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมีการเติบโตขึ้นอยางกาวกระโดด 

เนือ่งจากผูบริโภคสามารถเขาถึงสือ่ดจิทิลัไดอยางกวางขวางมากขึน้ แตในทางกลบักนั

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรในการทํางาน จึงมีการ

ศึกษาวิจัย 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การศึกษาที่เกี่ยวกับกลุมผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของ

ในการจางพนกังาน โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความคิดเหน็ของผูบรหิารตอการจาง

พนักงานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวนที่ 2 การศึกษาที่เกี่ยวกับกลุมนักศึกษาที่มีแนวโนมจะเขาทํางานในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ ความตองการ 

และแนวโนมพฤตกิรรมทีจ่ะเขาทาํงานในอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัของกลุมนกัศกึษา

ที่จะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล 

 ในการวิจัยสวนท่ี 1 การศึกษาท่ีเก่ียวกับกลุมผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของ

ในการจางพนักงาน ผลการวิจัยพบวา ปริมาณทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีปริมาณ

ไมเพียงพอตอการทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล ซ่ึงความรูดานดิจิทัล ทักษะ

การใชภาษา ทักษะดานภาษาอังกฤษ ความรูเชิงธุรกิจ และความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริโภค เปนความรูและทักษะที่สําคัญ ควรเปนบุคคลที่บุคลิกภาพดี มีความนาเชื่อ

ถอื มคีวามรวดเรว็ ความคลองตวัในการทํางาน ในกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

พบวา การสรรหาทรัพยากรบุคคลผานสื่อบุคคลมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดานการ

คัดเลือกแบงออกเปน 2 สวน คือการสอบขอเขียน และเนนการสอบสัมภาษณ 

โดยองคกรตาง ๆ ใหความสําคัญกับการฝกอบรมใหกับพนักงานมาก ในขั้นตอน

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือการประเมินผล

ชวงทดลองงาน มีระยะเวลา 4 เดือน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป

 สําหรับการวิจัยสวนที่ 2 การศึกษาที่เกี่ยวกับกลุมนักศึกษาที่มีแนวโนมจะ

เขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล พบวา เพศ ชั้นปการศึกษา และกลุมสาขา

วิชาที่ศึกษาที่แตกตางกันมีการเปดรับสื่อสังคมออนไลน และสื่อเว็บไซตเกี่ยวกับ

อตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัไมแตกตางกนั ในขณะทีช่วงรายไดครอบครวัทีแ่ตกตางกัน

มกีารเปดรบัสือ่สงัคมออนไลนเกีย่วกบัอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัแตกตางกนั โดยการ

บ ท คั ด ย อ
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เปดรบัสือ่สงัคมออนไลน และสือ่เวบ็ไซตเกีย่วกบัอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัไมมคีวาม

สมัพนัธกบัระดบัความรูเกีย่วกบัอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลั และทศันคตทิีม่ตีอการเขา

ทํางานอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล ทั้งนี้ทัศนคติท่ีมีตอการเขาทํางานในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัลโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมท่ีจะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา

ดิจิทัลมีความสัมพันธที่มีคาเปนบวก 

คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรบุคคล, การเปดรับสื่อ, ความรู, ทัศนคติ, แนวโนม, 

พฤติกรรม, ความคิดเห็นของผูบริหาร, การจางงาน, การเขาทํางาน,  

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล



139ปที่ 8  ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2559)

 The Digital advertising landscape is changing progressively and 

the rate of change is faster than the rate of adoption. Today the consumers 

are a lot more savvy and comfortable operating across platforms. More 

so than before it has become quintessential for the industry talent to 

be ahead of the curve. However one key challenge we foresee within 

the industry is the talent crunch and labor shortage. In summary, 

the objectives of the research is to study the perspective and needs 

of Executives when it comes to hiring talent and also the approach 

human resource management has with talent management within the 

Digital Advertising Industry. In this study we also explore other facets 

such as Media Exposure, Knowledge, Attitude, Needs and Behavioral 

Intention toward Students for while applying for job in Digital Advertising 

Industry.

 The result of the study from the group of Executives showed 

that the number of qualified talent is not enough. There is a big gap 

across varied requirements in the industry e.g.; Digital knowledge, 

Language competence, Business knowledge and also understanding of 

Consumer behavior. One key factor is also that they should have a 

rounded personality that reflects credibility, drive, openness and 

flexibility. When it comes to HR recruitment, recruitment through personal 

channels and networks is the most effective. The hiring process entails 

a 2 steps process. A. An essay or attitudinal psychometric test and 

B. A focused interview. The Digital Advertising Industry also believes in 

training so they always arrange training session for the employees. The 

Performance appraisal can be separated into 2 parts, probation period 

for 4 months followed by annual performance evaluation.

A b s t r a c t
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 As for the result of the study from university students, it was 

found that there are no gender, college year and education program 

differences in the effect of media exposure. But there is family income 

difference in the effect of media exposure. Media exposure was not 

related to the knowledge about Digital Advertising Industry and attitude 

toward job applying in Digital Advertising Industry. In order that the 

attitude toward job applying in Digital Advertising Industry was related 

to behavioral intention to apply a job which is in positive direction.

Keywords: Human resource management, Media exposure, Knowledge, 

Attitude, Behavioral intention, Executives’ opinion, Hiring, 

Job applying, Digital Advertising Industry
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 อตุสาหกรรมโฆษณาดจิทัิลมกีารเตบิโตขึน้อยางมาก เปนผลจากเทคโนโลยี

ที่พัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว และราคาของอุปกรณตางๆ ถูกลง ทําใหผูบริโภคสามารถ

เขาถึงสื่อดิจิทัลไดอยางกวางขวางมากขึ้น จึงทําใหวงการสื่อสารและการตลาดนําเอา

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาปรับใชในในการสื่อสารการตลาดผานสื่อดิจิทัลมาก หากแต

แนวโนมสถานการณกําลังแรงงานในป พ.ศ. 2558 มีอัตราการทํางานในภาพรวม

ลดลง เนื่องจากกําลังแรงงานของประชากรเริ่มมีทิศทางปรับตัวลดลงตั้งแต ป พ.ศ. 

2556 เพราะฉะนัน้จงึทาํใหอตัราการมงีานทาํของประชากรลดลงตามไปดวย เมือ่แยก

พิจารณาตามภาคเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเปนสวนหน่ึงของภาค

บริการและการคา พบวาจํานวนผูมีงานทําในภาคบริการและการคา ในป พ.ศ. 2558 

มีจํานวนตํ่าท่ีสุดในรอบ 6 ป ดังน้ันเม่ืออุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเติบโตตามความ

ตองการของตลาดอยางรวดเร็ว แตขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ทําใหไมสามารถ

ตอบสนองตอการทํางานในระบบได จึงตองมีการสรรหาทรัพยากรบุคคลเพื่อเขามา

สนับสนุนในการทํางานของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล ดังนั้นจึงมีความนาสนใจที่จะ

ศึกษาถึงความคิดเห็น ความตองการของผูบริหารที่มีตอการจางงาน และการเปดรับ

สื่อ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมของนักศึกษาตอการเขาทํางานในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล ทําใหเกิดองคความรูที่อาจนําไปสูการแกไขปญหาดังกลาว

วัตถุประสงค

สวนที่ 1 การศึกษาที่เกี่ยวกับกลุมผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของในการจางพนักงาน
 1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูบรหิารตอการจางพนกังานในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล

 2. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมโฆษณา

ดิจิทัล
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สวนที่ 2 การศึกษาที่ เ กี่ ยวกับกลุ  มนั ก ศึกษา ท่ี มี แนว โน  มจ ะ เ ข  า ทํ างาน ใน
 อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 1. เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ ความตองการ และแนวโนม

พฤติกรรมที่จะเขาทํางานที่จะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 2. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรกบัการเปดรบัสือ่เกีย่วกบัอตุสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล

 3. เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อกับระดับความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณา

ดิจิทัล

 4. เพ่ือศกึษาการเปดรบัสือ่กับทศันคตทิีมี่ตอการเขาทาํงานในอตุสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล

 5. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลกับทัศนคติที่มีตอ

การเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 6. เพือ่ศกึษาทศันคตทิีม่ตีอการเขาทาํงานในอุตสาหกรรมโฆษณาดจิทิลักบั

แนวโนมพฤติกรรมที่จะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน มีรายละเอียด ดังนี้

 สวนที่ 1  การศึกษาท่ีเกี่ยวกับกลุมผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของในการจาง

พนักงานเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก

จากกลุมผูบริหารบริษัทตัวแทนโฆษณาดิจิทัล โดยการเลือกสุมผูใหสัมภาษณแบบ

เจาะจง จากกลุมผูบริหารบริษัทโฆษณาดิจิทัล โดยแบงเปนองคกรระดับโลก จํานวน 

3 แหง และระดับทองถิ่น จํานวน 1 แหง เลือกสัมภาษณผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของ

ในการจางพนักงานของแตละบริษัท จํานวน 1-2 ทาน รวมจํานวนผูบริหารที่มีสวน

เกี่ยวของในการจางพนักงานจาก 4 บริษัท จํานวน 6 ทาน เก็บขอมูลตั้งแตเดือน

เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงใชโครงสรางคําถามที่ใชในการสัมภาษณ และ

เครื่องมือบันทึกขอมูล โดยคําถามที่มีลักษณะแบบกึ่งโครงสราง แบงออกเปน 2 ตอน 

ไดแก ความคิดเห็นที่มีตอบุคลากรที่มาสมัครงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล
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 สวนท่ี 2  การศึกษาท่ีเกี่ยวกับกลุมนักศึกษาที่มีแนวโนมจะเขาทํางาน

ในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ใชขนาดตัวอยาง

จาํนวน 475 คน เกบ็ขอมลูตัง้แตเดอืนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึง่แบบสอบถาม

แบงออกเปน 7 ตอน ไดแก ลักษณะทางประชากรของนักศึกษา การเปดรับส่ือที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลของนักศึกษา ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล ทัศนคติ ความตองการ และแนวโนมพฤติกรรมของกลุมนักศึกษาที่จะ

เขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ 

ผลการวิจัยและอภิปราย

สวนที่ 1 การศึกษาที่เกี่ยวกับกลุมผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของในการจางพนักงาน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอบุคลากรที่มาสมัครงาน

 1. ความคิดเห็นตอสภาพการณทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมโฆษณา

ดิจิทัล

  1.1 ปริมาณทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

  กลุ มผู บริหารมีความคิดเห็นตอสภาพการณทรัพยากรบุคคลใน

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในดานปริมาณทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมโฆษณา

ดิจิทัลวามีปริมาณไมเพียงพอตอการทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล ทั้งนี้

มีผูบริหารบางทานกลาวถึงปริมาณทรัพยากรบุคคลที่ไมเพียงพอตอความตองการ 

หมายถึง ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไมเพียงพอตอความตองการในตลาดแรงงงาน

  1.2 คุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

  กลุ มผู บริหารมีความคิดเห็นตอสภาพการณทรัพยากรบุคคลใน

อตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลั กลุมผูบริหารมองวา บุคลากรมคีวามรูหรอืทกัษะทีจ่าํเปน

ของทรัพยากรบุคคลในอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลั ไดแก ความรูดานดจิทิลั ทกัษะการ

ใชภาษา ทักษะดานภาษาอังกฤษ และความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทั้งนี้

ทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมีทักษะที่รอบดาน ในดานการศึกษา

ยังมองวา ทรัพยากรบุคคลสวนใหญสําเร็จการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับนิเทศศาสตร 

วารสารศาสตร การตลาด ศลิปกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร แตในระยะหลงั
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มีทรัพยากรบุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาจากสาขาอื่นๆ มากขึ้น ในดานความถนัด กลุม

ผูบริหารมองวา ทรัพยากรบุคคลมีความถนัดในดานการใชงานสื่อดิจิทัล และมีความ

เชี่ยวชาญตามแผนกงานของตนเอง รวมถึงมีความถนัดในดานการสรางสรรคผลงาน

ที่มีความคิดสรางสรรค และมีนวัตกรรมใหมๆ ที่สงเสริมการทํางานดานโฆษณาดิจิทลั 

ในดานบคุลกิภาพ กลุมผูบรหิารมองวาทรพัยากรบคุคลทีต่องพบปะกบับุคคลภายนอก

มีบุคลิกภาพภายนอกที่ดี มีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้กลุมผูบริหารยังมองวาจะตอง

เปนบุคคลที่มีความรวดเร็ว ความคลองตัว และอยูในกระแสตลอดเวลา ในดานความ

สนใจ กลุ มผู บริหารมองวาทรัพยากรบุคคลมีความสนใจในเร่ืองขอมูลขาวสาร 

เทคโนโลย ีรวมถงึเรือ่งราวตางๆ ทีเ่ปนกระแสสงัคม เพือ่นาํขอมลูเหลานัน้มาประกอบ

กับการทํางาน

 2. ความคิดเห็นตอกลุมนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่สมัครเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

  2.1 ปรมิาณกลุมนกัศกึษาทีเ่พิง่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีส่มคัร

เขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

  กลุมผูบรหิารมคีวามคดิเหน็ในดานปรมิาณวา จาํนวนนกัศกึษาทีเ่พิง่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสมัครเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมีจํานวน

เพียงพอ ทั้งน้ีมีผูบริหารบางทานมองวามีจํานวนนักศึกษาท่ีเพิ่งจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีคุณภาพไมเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล

  2.2 คุณสมบัติของกลุมนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่สมัครเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

  กลุมผูบริหารมีความคิดเห็นในดานความรูหรือทักษะวา กลุมนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขามากข้ึน สวนใหญผานการประกวดดานการ

สือ่สาร และดานการตลาด ทาํใหมทีกัษะทีม่คีวามคลายคลงึกบัการทาํงานจรงิมากขึน้ 

ในขณะที่ผูบริหารบางทานมองวา กลุมนักศึกษาสวนใหญที่สําเร็จการศึกษาแลวยังไม

สามารถทํางานไดเลย สําหรับดานความถนัด กลุมนักศึกษามีความกลาแสดงออก 

และแสดงความคิดเห็น มีความถนัดหลายดาน สามารถนําขอมูลขาวสารตางๆ 

รอบตัวมาปรับใชในงานท่ีทํา ท้ังน้ีผูบริหารบางทานมีความคิดเห็นวา สวนใหญมี

ความคิดเปนของตัวเอง แตเปนผูท่ีไมพยายามหาขอมูลเสริมทักษะที่เปนความรู
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พื้นฐานใหกับตัวเอง ในดานบุคลิกภาพ มองวา มีบุคลิกภาพที่ดี คลองแคลว คลองตัว 

มีความเปนมิตร แตมักจะแตงกายไมคอยเรียบรอย และบางครั้งมีการแสดงออก

ทีล่ะเลยกาลเทศะ ในดานความสนใจ มองวา มคีวามสนใจในงานมากขึน้ มคีวามสนใจ

ดานขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการทํางานทั้งในแงของเทคโนโลยี การสื่อสาร 

รวมถึงดานธุรกิจ

 3. ความตองการทรัพยากรบุคคลที่เปนกลุมนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีเพื่อเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

  3.1 ปรมิาณกลุมนกัศกึษาทีเ่พิง่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีส่มคัร

เขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

  กลุมผูบรหิารมคีวามตองการทรพัยากรบคุคลในดานปรมิาณทีแ่ตกตางกนั 

แบงออกเปน 2 สวน คือ กลุมผูบริหารที่มีความตองการทรัพยากรบุคคลที่เปนกลุม

นกัศกึษาทีเ่พิง่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรอียางตอเนือ่ง เพือ่สรางทรพัยากรบคุคล

ใหกับอุตสาหกรรม และกลุมผูบริหารท่ีมีความตองการทรัพยากรบุคคลที่เปนกลุม

นักศึกษาท่ีเพิ่งจบการศึกษาเปนรายกรณี กลาวคือ มีความตองการทรัพยากรบุคคล

ทีเ่ปนกลุมนกัศกึษาทีเ่พิง่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีพือ่เขาทํางานในอตุสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัลเม่ือองคกรขาดแคลนทรัพยากร และอยูในขณะที่มีความพรอมในการ

ฝกฝนทรัพยากรบุคคลที่เปนนักศึกษาที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา

  3.2 คุณสมบัติของกลุมนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่สมัครเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

  กลุมผูบรหิารมคีวามตองการทรพัยากรบคุคลในดานความรูหรอืทกัษะ

วา ควรเปนผูที่มีความรูที่รอบดานมากข้ึน ไมควรมีความรูหรือทักษะเฉพาะในสาขา

วิชาท่ีตนเรียนเทานั้น โดยตองมีความรูในเชิงธุรกิจ และความตองการของผูบริโภค

บนสือ่ดจิทิลั ทัง้นีค้วรเปนนกัศกึษาทีผ่านการเรยีนทีม่ลีกัษณะคลายกบัการทาํงานจรงิ 

เพือ่ใหนกัศกึษาท่ีสาํเรจ็การศกึษามคีวามพรอมในการทาํงานมากขึน้ สําหรับดานความ

ถนัด มองวา ควรมีความถนัดในดานการคิดวิเคราะห การนําเสนองาน การเลาเรื่อง 

มีความคิดสรางสรรคทั้งในแงของชิ้นงาน และนวัตกรรมใหมๆ ในดานบุคลิกภาพมอง

วา ควรเปนผูที่มีความมุงมั่น และมีความสงสัยใครรู มีความคลองแคลว คลองตัว และ

รวดเร็ว ในขณะที่ดานความสนใจ มองวา ควรมีความสนใจที่จะติดตามขอมูลขาวสาร

ที่สดใหมตลอดเวลา มีความสนใจดานสื่อดิจิทัล การสรางสรรคผลงานโฆษณาดิจิทัล 
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และมีความสนใจในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ยังมองอีกวาควรเปนคนที่มีความสนใจที่นอกเหนือ

จากงานของตนเอง เพื่อทําใหตนเองมีความแตกตาง มีมุมมองอื่นๆ และนํามาปรับใช

ในการทํางาน

ตอนที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. การบริหารทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเปนอยางไร

  1.1 การสรรหา 

  การสรรหาทรัพยากรบุคคลมีการดําเนินการผานทางส่ือเว็บไซต 

สื่อสังคมออนไลน สื่อบุคคล และความรวมมือจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งการสรรหา

ผานสื่อขององคกร และการซ้ือสื่อโฆษณาเพื่อสรรหาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้การ

สรรหาทรัพยากรบุคคลโดยสื่อบุคคลเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  1.2 การคัดเลือก

  การคดัเลอืกทรพัยากรบคุคลมกีารดาํเนนิการโดยแบงออกเปน 2 ขัน้ตอน 

ไดแก การคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน สวนใหญจะมีลักษณะเปนโจทยเพื่อใหเขียน

เรยีงความเปนภาษาองักฤษ และมบีางแหงมเีพยีงการทดสอบทศันคตเิทานัน้ ขัน้ตอน

ที่ 2 เปนการสอบสัมภาษณซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด มักจะจัดการสอบสัมภาษณ 

2 ครั้ง ไดแก คร้ังแรกสําหรับหัวหนางาน และครั้งที่ 2 กรรมการผูจัดการ ทั้งน้ี

หากเปนนักศึกษาท่ีผานการประกวดดานการสื่อสาร หรือดานธุรกิจ และผานการ

ฝกงานมักจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

  1.3 การพัฒนาและฝกอบรม 

  กลุ มผู บริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน

เปนอยางมาก เนื่องจากเปนการสนับสนุนใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยหัวขอการฝกอบรมจะมาจาก 2 สวน ไดแก ผูบริหารเปนผูกําหนด 

และพนักงานเปนผูกําหนด นอกจากนี้ยังมีการสสงพนักงานที่เปนคนเกง (Talent) 

เขาฝกอบรมในหลักสูตรที่มีความเหมาะสมตามแตละบุคคล เพื่อเปนการสงเสริม

พนักงานกลุมดังกลาวพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น

  1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานมี 2 ลักษณะ ไดแก การประเมินผล

การปฏิบัติงานในชวงทดลองงาน ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือนหลังจากพนักงานเขาทํางาน 
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เพื่อบรรจุเขาเปนพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติประจําป ทั้งนี้การประเมิน
ผลเนนดานผลสัมฤทธ์ิในการทํางานท่ีมีผลตอการเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน 
และโบนัสประจําป โดยมีการใชแบบฟอรมในการประเมินผลคอนขางนอย แตใชการ
ประเมินผลดวยการพูดคุยเพื่อใหการประเมินผลในแตละครั้งมีความเหมาะสมตาม
แตละบุคคล

สวนที่ 2 การศึกษาท่ีเก่ียวกับกลุมนักศึกษาท่ีมีแนวโนมจะเขาทํางานในอุตสาหกรรม
 โฆษณาดิจิทัล

ตอนที่ 1  ลักษณะทางประชากร
 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 มากที่สุด รองลงมา คือ ชั้นปที่ 3 และสูงกวาชั้นปที่ 4 ตามลําดับ 
ศกึษาในสาขาวชิากลุมบรหิาร พาณชิยศาสตร การบญัช ีการทองเทีย่วและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร รองลงมา คือ กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนอยที่สุด 
คือ กลุมเกษตรศาสตร ตามเกณฑการแบงกลุมสาขาวิชาในการรับบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย และมีชวงรายได
เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนระหวาง 20,000 - 40,000 บาท มากที่สุด 

ตอนที่ 2  การเปดรับสื่อที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล
 กลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล 
จากสื่อที่มีผูตอบสูงสุด คือ สื่อสังคมออนไลน โดยมีการเปดรับส่ือดานความถี่ 6.90 
หรือ 7 ครั้ง/สัปดาห รองลงมา คือ สื่อเว็บไซต โดยมีการเปดรับสื่อดานความถี่ 6.75 
หรือ 7 ครั้ง/สัปดาห ทั้งนี้กลุมตัวอยางเปดรับสื่อที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโฆษณา
ดิจิทัล ในขอมูลดานเทคโนโลยี มากที่สุด รองลงมา คือ ขอมูลดานการสื่อสาร ขอมูล
ความเคลือ่นไหวของวงการโฆษณาดจิทิลั ขอมลูดานการตลาด และขอมลูดานการเปด
รับสมคัรงาน ตามลาํดบั โดยกลุมตวัอยางเปดรบัสือ่ทีเ่ก่ียวของกบัอตุสาหกรรมโฆษณา
ดจิทิลัเพือ่ทราบถงึความเคลือ่นไหวหรอืเหตกุารณตางๆ ในอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลั 
ทําใหเปนคนรอบรู มากที่สุด รองลงมา คือ เพื่อหลีกหนีจากความเครียด และความ
บันเทิง เพื่อสรางความรู ความเขาใจท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล และเพื่อ
สรางความรูสกึทาํใหเกดิทศันคตแิละพฤตกิรรมเชงิบวกตออตุสาหกรรมโฆษณาดิจทิลั 

ตามลําดับ
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ตอนที่ 3  ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 กลุมตัวอยางมีคะแนนความรูท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล 

โดยเฉลี่ยเทากับ 3.45 คะแนน โดยกลุมตัวอยางมีระดับความรู ที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในความรูระดับปานกลาง มากที่สุด รองลงมา คือ ความรู

ระดับตํ่า ไมมีความรู และความรูระดับสูง ตามลําดับ

ตอนที่ 4  ทัศนคติที่มีตอการทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 ทัศนคติท่ีมีตอการทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลของกลุมตัวอยาง 

มีคาเฉลี่ย 3.92 ถือวา มีทัศนคติเชิงบวก โดยกลุมตัวอยางมีทัศนคติที่มีตอการทํางาน

ในอุตสาหกรรมโฆษณาดจิิทลั ดานปจจยัจงูใจ มากทีส่ดุ มคีาเฉล่ีย 3.96 ถอืวามทีศันคติ

เชิงบวก รองลงมา คือ ดานปจจัยอนามัย มีคาเฉลี่ย 3.88 ถือวามีทัศนคติเชิงบวก

ตอนที่ 5  ความตองการที่จะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 ความตองการทีจ่ะเขาทํางานในอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัของกลุมตวัอยาง 

มีคาเฉลี่ย 4.12 ถือวา มีความตองการมาก โดยกลุมตัวอยางมีความตองการที่จะเขา

ทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล ดานปจจัยอนามัย มากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.23 

ถือวามีความตองการมากที่สุด รองลงมา คือ ดานปจจัยจูงใจ มีคาเฉลี่ย 4.00 ถือวามี

ความตองการมาก

ตอนที่ 6  แนวโนมพฤติกรรมที่จะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมท่ีจะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณา

ดิจิทัล มีคาเฉลี่ย 3.60 หมายถึง กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมที่จะเขาทํางาน

ในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมาก

ตอนที่ 7  การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกันมกีารเปดรบัส่ือเกีย่วกับ

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลแตกตางกัน

 เพศ ชั้นปการศึกษา และกลุมสาขาวิชาที่ศึกษาท่ีแตกตางกันมีการเปดรับ

สื่อที่มีผูตอบสูงสุด และรองลงมา ไดแก สื่อสังคมออนไลน และสื่อเว็บไซต ความถี่ 
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(ครั้ง/สัปดาห) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลไมแตกตางกัน ทั้งน้ีชวงรายได

ครอบครัวท่ีแตกตางกันมีการเปดรับสื่อท่ีมีผูตอบรองลงมา คือ สื่อเว็บไซต ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลไมแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเพราะ

กลุมตัวอยางเปนกลุมนักศึกษาที่มีอายุที่ไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งไมสอดคลองกับ

แนวคิดลักษณะทางประชากร (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534, น. 65-67, อางถึงใน 

อัญชลิสา มหาสวัสดิ์, 2551, น. 36-37) กลาววา บุคคลที่มีลักษณะทางประชากร

แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ดีมีงานวิจัยที่ไมพบ

ความแตกตางระหวางตัวแปร เชน งานวิจัยของยอดธง สิงหเดชวีระชัย (2549, 

น. 66-113) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความรู ความคิดเห็นและความ

สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักศึกษานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย

เอกชน” โดยผลการศกึษาพบวา เพศ และอายทุีแ่ตกตางกนัมกีารเปดรบัส่ือดานความถี่ 

เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมแตกตางกัน ในขณะที่ชวงรายไดครอบครัว

ที่แตกตางกันมีการเปดรับสื่อท่ีมีผูตอบสูงสุด คือ สื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้ง/

สปัดาห) เกีย่วกบัอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัแตกตางกนั โดยผูทีม่ชีวงรายไดครอบครวั

มากกวา 80,000 บาท การเปดรับสือ่สงัคมออนไลนเกีย่วกบัอตุสาหกรรมโฆษณาดจิิทลั 

มากกวาผูที่มีชวงรายไดครอบครัวไมเกิน 60,000 บาท ทั้งนี้กลุมตัวอยางที่มีชวงราย

ไดครอบครัวสูงอาจมีโอกาสในการเขาถึงอุปกรณที่เอื้อตอการเปดรับสื่อมากกวา 

โดยสอดคลองกับแนวคิดลักษณะทางประชากรกับการเปดรับส่ือ (กิติมา สุรสนธิ, 

2557, น. 32-33) ที่กลาววา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เชน ระดับรายได

เปนตัวกําหนดการเปดรับสื่อในเชิงการเขาถึงสื่อตางๆ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรับสื่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล ความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห) มีความสัมพันธกับระดับความรูเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 การเปดรับสื่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลจากสื่อที่มีผูตอบสูงสุด 

และรองลงมา ไดแก สื่อสังคมออนไลน และสื่อเว็บไซต ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมี

ความสัมพันธกับระดับความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลโดยรวม ความรู

เกีย่วกบัอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัดานบรษัิทโฆษณาดจิทิลั ดานการทาํงานของบรษิทั

โฆษณาดิจิทัล และดานหนาที่บุคลากรในแผนกตางๆ ของบริษัทโฆษณาดิจิทัล 
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อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางเปดรับสื่อเพื่อสรางความรู  ความเขาใจที่เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล เปนอันดับ 3 โดยเปนอันดับสุดทาย จึงเปนผลใหการเปด

รับสื่อไมมีความสัมพันธกับความรู ซึ่งขัดแยงกับแนวคิดเกี่ยวกับความรู ซ่ึงกลาววา 

ความรูจึงเปนกระบวนการภายในที่สงผลตอการเลือกสรรขอมูลขาวสารที่สอดคลอง

กับความตองการทางสภาพจิตใจของแตละบุคคล (กนกวรรณ สมรักษ, 2555, น. 17) 

แตมคีวามสอดคลองกับงานวจิยัของภทัรวรนิ แกวหนองแสง (2556, น. 108) ไดศกึษา

เรื่อง “การเปดรับสื่อ ความรู และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

ตอดิจิตอลทีวี” โดยผลการศึกษาพบวา การเปดรับสื่อดานความถี่ เกี่ยวกับดิจิตอลทีวี

ไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปดรับสื่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล ความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห) มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการเขา

ทํางานอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 การเปดรับสื่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลจากสื่อที่มีผูตอบสูงสุด 

และรองลงมา ไดแก สื่อสังคมออนไลน และสื่อเว็บไซต ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมี

ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการเขาทํางานอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลโดยรวม 

ดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยอนามัย ท้ังน้ีกลุมตัวอยางมีเหตุผลในการเปดรับสื่อ

เพื่อสรางความรูสึกทําใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกตออุตสาหกรรมโฆษณา

ดิจิทัลอันดับสุดทาย จึงอาจเปนผลใหการเปดรับส่ือไมมีความสัมพันธกับทัศนคต ิ

ซี่งขัดแยงกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ (ธงชัย สันติวงษ, 2540, น. 75-76 

อางถึงใน กนกวรรณ สมรักษ, 2555, น. 33) ที่กลาววา ทัศนคติที่เกิดขึ้นมานั้นเกิด

มาจากหลายปจจยั ซึง่หนึง่ในนัน้ คอื ชนดิ ขนาด และลกัษณะของแหลงทีม่าของขอมลู

ขาวสาร เนื่องจากการการเลือกรับรูหรือตีความ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการรับขาวสาร

ที่สนใจแลว จึงมีการตีความตามภูมิหลัง และภาวะทางอารมณและจิตใจของตนเอง

ในขณะนั้นแลวจึงกอตัวเปนทัศนคติขึ้นมาได 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 4  ความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมีความสัมพันธ

กับทัศนคติที่มีตอการเขาทํางานอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 ความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลโดยรวมไมมีความสัมพันธกับ

ทศันคตทิีม่ตีอการเขาทาํงานอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัโดยรวม ดานปจจยัจงูใจ และ

ดานปจจัยอนามยั สาํหรบัความรูเกีย่วกบัอตุสาหกรรมโฆษณาดิจทิลัดานบรษิทัโฆษณา

ดิจิทัลไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการเขาทํางานอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

ดานปจจยัจูงใจ แตมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตทิีม่ตีอการเขาทาํงานอตุสาหกรรมโฆษณา

ดิจิทัลดานปจจัยอนามัย โดยความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนลบ และตัวแปรดังกลาวมี

ความสมัพันธกนัตํา่ สวนความรูเก่ียวกบัอตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัดานการทาํงานของ

บริษัทโฆษณาดิจิทัลมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการเขาทํางานอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัลดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยอนามัย โดยความสัมพันธดังกลาวมีคา

เปนลบ และตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกันตํ่า และความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัลดานหนาท่ีบุคลากรในแผนกตางๆ ของบริษัทโฆษณาดิจิทัลมีความ

สัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการเขาทํางานอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลดานปจจัยจูงใจ 

โดยความสมัพนัธดงักลาวมคีาเปนบวก และตวัแปรดงักลาวมคีวามสัมพนัธกนัตํา่ ทัง้นี้

ไมมีความสัมพันธกับดานปจจัยอนามัย ทั้งนี้เมื่อเขาไปพูดคุย และสังเกตการณพบวา

กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมากขึ้น จะทราบถึงจุดแข็ง

และจุดออนในการเขาทํางานอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล มองวาการทํางานใน

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเปนงานหนัก จึงทําใหเกิดทัศนคติเชิงลบในบางประการ 

ทั้งนี้ขัดแยงกับทฤษฎีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม กลาววา เม่ือบุคคลมีความรู

ตอสิ่งๆ หนึ่ง จะมีผลตอทัศนคติตอสิ่งนั้นๆ และยังขัดแยงกับงานวิจัยของอุรัจฉทา 

ตายสกุลทิพย (2550, น. 94-95) ไดศึกษาเรื่อง “การเปดรับส่ือวัฒนธรรม ความรู 

ทัศนคติและการเขารวมกิจกรรมของพนักงานเครือซีเมนตไทย” โดยผลการศึกษา

พบวา ความรูเกีย่วกบัวฒันธรรมนวตักรรมมีความสัมพนัธกับทศันคตทิีม่ตีอวฒันธรรม

นวัตกรรมของพนักงานในเครือซีเมนตไทย ซึ่งความสัมพันธดังกลาวเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 5  ทัศนคติที่มีตอการเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมท่ีจะเขาทํางานใน

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 ทัศนคติที่มีตอการเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลโดยรวม และ

ดานปจจัยจูงใจกับแนวโนมพฤติกรรมที่จะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

มีความสัมพันธท่ีมีคาเปนบวก และคาความสัมพันธดังกลาวมีความสัมพันธกัน

ปานกลาง ในขณะท่ีทัศนคติท่ีมีตอการเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลดาน

ปจจัยอนามัยกับแนวโนมพฤติกรรมท่ีจะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

มีความสัมพันธท่ีมีคาเปนบวก และคาความสัมพันธดังกลาวมีความสัมพันธกันตํ่า 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ (ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, 

น. 21) กลาววาทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรม โดยมีนักวิชาการ 2 กลุม คือ

กลุมนักวิชาการท่ีเชื่อวาทัศนคติเปนสาเหตุของพฤติกรรม และกลุมนักวิชาการ

ที่เชื่อวาพฤติกรรมเปนสาเหตุของทัศนคติ และทฤษฎีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 

กลาววา หากบุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งใดในเชิงบวก จะมีแนวโนมพฤติกรรม

ที่แสดงออกในเชิงบวก หากบุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใดส่ิงใดในเชิงลบหรือตอตาน จะมี

แนวโนมพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในเชงิลบตามไปดวย รวมถงึสอดคลองกบั และงานวจัิย

ของกนกวรรณ สมรักษ (2555, น. 75-102) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปด

รับสื่อ ความรู ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมตอเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC” โดยผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมตอตนเอง และตอผูอื่น ซึ่งความสัมพันธดังกลาว

มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน

สรุปและขอเสนอแนะ

 1. จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหารพบวา ความรูดานดิจิทัล ทักษะ

การใชภาษา ทักษะดานภาษาอังกฤษ ความรูเชิงธุรกิจ และความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริโภค มีความจําเปนตอการเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทลั ทั้งนี้นักศึกษา

ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพมีปริมาณไมเพียงพอตอการทํางานใน

อตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลั ซึง่มองวาควรเปนกลุมนกัศกึษาทีผ่านการเรยีนทีม่ลีกัษณะ
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คลายกับการทํางานจริง ผานการประกวดดานการสื่อสาร หรือดานธุรกิจ ดังนั้น

ผูบริหารดานการศึกษาควรมีเตรียมความพรอมบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริม

ใหมีการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต โดยการรวมมือกับองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัลพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อใหบัณฑิตมีความรูและทักษะตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงการสงเสริมใหนักศึกษาในสังกัดของตนเอง

เขารวมการประกวดดานการสือ่สาร หรอืดานธรุกจิเพือ่เตรียมความพรอมในการทํางาน

ใหกับบัณฑิต ทั้งนี้กลุมนักศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในการเขาทํางานใหกับ

ตนเองดวย

 2. จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุ มผู บริหารพบวา ทรัพยากรบุคคลใน

อตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัทีต่องพบปะกับบคุคลภายนอกจะตองมบีคุลกิภาพภายนอก

ที่ดี มีความนาเช่ือถือ นอกจากน้ีกลุมผูบริหารยังมองวาจะตองเปนบุคคลที่มีความ

รวดเร็ว ความคลองตัว ดังนั้นกลุมนักศึกษาจะตองมีการเตรียมความพรอม โดยการ

เสริมสรางบุคลิกภาพของตนเองใหมีความเหมาะสมกับการทํางานในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล ท้ังน้ีผูบริหารดานการศึกษาควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาดาน

บุคลิกภาพของบัณฑิตใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม

โฆษณาดจิทิลั โดยการจดัการฝกอบรมดานบคุลกิภาพใหนกัศกึษากอนสําเรจ็การศกึษา

 3. จากการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมนักศึกษา พบวา กลุมนักศึกษาที่มี

แนวโนมจะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเปดรับสื่อเก่ียวกับอุตสาหกรรม

โฆษณาดานขอมลูความเคลือ่นไหวของวงการโฆษณาดจิทิลั และขอมลูดานการตลาด

อยูในระดับที่คอนขางตํ่า แตจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหารพบวา ทรัพยากร

บุคคลในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลตองเปนบุคคลที่มีความสนใจความสนใจดานสื่อ

ดิจิทัล การสรางสรรคผลงานโฆษณาดิจิทัล และมีความสนใจในเชิงธุรกิจ ดังนั้น

นักศึกษาควรมีความสนใจท่ีจะติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวมากขึ้น เพื่อสะสมเปน

คลังความรูไวในตนเอง และควรมีความสนใจสิ่งที่นอกเหนือจากเนื้อหาในวิชาเรียน 

เพื่อทําใหตนเองมีมุมมองทางความคิดหลากหลายมิติ สงผลใหมีความแตกตาง และ

โดดเดนจากบุคคลอื่น เอื้อตอการเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 4. จากการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมนักศึกษา พบวา กลุมนักศึกษาที่มี

แนวโนมจะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมีระดับความรูที่เกี่ยวของกับ

อตุสาหกรรมโฆษณาดจิทิลัในความรูระดบัปานกลาง มากทีส่ดุ รอยละ 49.1 รองลงมา 
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คือ ความรูระดับตํ่า รอยละ 42.2 หากแตจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหารพบวา 

ความรูดานดิจิทัล เปนความรูพื้นฐานท่ีสําคัญของทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล ดังน้ันกลุมนักศึกษาควรมีการศึกษาหาความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล และผูบริหารดานการศึกษาควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่

เกี่ยวของ โดยการสอดแทรกเน้ือท่ีเปนความรู พื้นฐาน และความเคลื่อนไหวใน

อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลใหกับกลุมนักศึกษา

 5. จากการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมนักศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีแนวโนม

จะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเปดรับสื่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณา

ดานขอมูลดานการเปดรับสมัครงานในระดับตํ่าที่สุด ดังนั้นการประกาศรับสมัครงาน

ในตําแหนงสําหรับกลุมนักศึกษาที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาอาจจะไมไดผลเทาที่ควร 

ผูบรหิารดานทรพัยากรบคุคลควรรวมมอืกับสถาบนัทางการศกึษามากขึน้ เพือ่สรรหา

ทรพัยากรบคุคลทีเ่ปนกลุมนกัศึกษาผานสือ่บคุคลหรอืกลุมบคุคล เนือ่งจากการสรรหา

ผานสื่อบุคคลเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการสรรหาทรัพยากรบุคคล

ในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

 6. จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณา

ดิจิทัลมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการเขาทํางานอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล 

หากแตเปนความสัมพันธเชิงลบ กลาวคือ เมื่อกลุมนักศึกษาที่มีแนวโนมจะเขาทํางาน

ในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมีความรูเก่ียวกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมากขึ้น 

จะทราบถึงจุดแข็งและจุดออนในการเขาทํางานอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล ซ่ึงทําให

เกิดทัศนคติเชิงลบในบางประการ ดังนั้นผูบริหารดานการศึกษา และผูบริหารองคกร

ในอตุสาหกรรมโฆษณาดจิิทลั จัดการประชมุเชงิปฏบิตักิารใหกบักลุมนกัศกึษาเพือ่ให

นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และทัศนคติเชิงบวกตอการทํางานในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัล

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. การวิจัยควรขยายขอบเขตครอบคลุมถึงประชากร และกลุมตัวอยางใน

ระดับการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาตรี และครอบคลุมถึงประชากรในระดับประเทศ 

เนื่องจากมีความเปนไปไดที่จะมีผู สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปจาก
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ทั่วประเทศ มีโอกาสที่จะเขาทํางานในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล เพื่อใหไดขอคนพบ

ดานตัวชี้วัดภายใตการคํานึงถึงความแตกตางของตัวแปรดานภูมิศาสตรเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อนําผลวิจัยไปประยุกตใชในขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น

 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัลกับกลุมผูบริหารดานการศึกษา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ

นําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับกลุมนักศึกษา

ที่ศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลมีความรูและทักษะ

ที่ตรงกับความตองการของกลุมผูบริหารในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล และมีความ

พรอมในการเขาทํางานมากยิ่งขึ้น

 3. ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทัลในตางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากปจจุบัน

มกีารเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีม่กีารเคลือ่นยายสนิคา การบรกิาร การลงทนุ 

แรงงานฝมอื และเงนิทุนอยางเสร ีเพือ่เตรยีมความพรอมและพัฒนาศักยภาพทรพัยากร

บุคคลในอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในประเทศไทยใหมีมาตรฐานในระดับสากล
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 การศึกษาเร่ือง “บทบาทหนาที่และความเปนผูนําของ พล.อ.ประยุทธ 

จนัทรโอชา ทีป่รากฏในขาวหนา 1 ของหนงัสอืพมิพรายวนั” มวีตัถปุระสงคดงัตอไปนี้ 

(1) เพื่อวิเคราะหการนําเสนอเน้ือหาขาวท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ เพื่อสะทอนให

เห็นแนวคิดในการนําเสนอขาว (2) เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของ พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่หนังสือพิมพนําเสนอและ (3) เพื่อศึกษา

คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีปรากฏในหนังสือพิมพของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

ในฐานะนายกรัฐมนตรี

 การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ซึ่ง

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในการเก็บรวบรวมขอมูลหนังสือพิมพ ซ่ึง

กลุมตัวอยาง คือ หนังสือพิมพรายวันแบบเพงปริมาณ (Quantity newspaper) และ

หนงัสอืพมิพรายวนัแบบเพงคณุภาพ (Quality newspaper) โดยคดัเลอืกหนงัสอืพมิพ

ไทยรัฐเปนตัวแทนของหนังสือพิมพแบบเพงปริมาณ และหนังสือพิมพมติชนเปน

ตัวแทนของหนังสือพิมพแบบเพงคุณภาพ โดยพิจารณาการเสนอขาวหนาหนึ่งที่มี

เนื้อหาขาวสารเก่ียวกับ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ศึกษา

เฉพาะพาดหวัขาวและความนาํขาวชิน้นัน้ๆ รวมระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน นบัตัง้แตฉบบั

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเลือกกลุม

ตัวอยางแบบวันเวนสามวันเวียนไปเรื่อยๆ (Rotated sampling) เริ่มจากการวัดพื้นที่

การนาํเสนอในหนา 1 วามกีีต่ารางน้ิวและคดิเปนรอยละเทาใดของพืน้ทีห่นา 1 ทัง้หมด 

จากนั้นวิเคราะหเน้ือหาของหัวขาวและความนําขาว แลวบันทึกขอมูลลงในตาราง

บันทึกขอมูล (Coding sheet) ที่ไดออกแบบไว จากนั้นนําผลการศึกษาท่ีได 

ไปสัมภาษณผูเกี่ยวของกับการทําขาว ซ่ึงในที่น้ีคือบรรณาธิการขาว รีไรเตอร และ

ผูสื่อขาวของหนังสือพิมพทั้งสองฉบับ รวม 8 คน เพื่อศึกษาการกําหนดวาระขาวสาร

ที่มีผลตอการนําเสนอเนื้อหาขาวสาร

คําสําคัญ: การกําหนดวาระขาวสาร, การวิเคราะหเน้ือหา, บทบาทหนาที่ของ

นายกรัฐมนตรี, ความเปนผูนํา

บ ท คั ด ย อ
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 The objectives of the study are: (1) to analyze the news content 

appear on the newspaper to reflect the idea of the news presentation 

(2) to study the roles and responsibilities of Gen. Prayut Chan-o-cha in 

the position of the prime minister which presented by the newspaper 

(3) to study Gen. Prayut Chan-o-cha’s leader attributes in the position 

of the prime minister appeared in the newspaper.

 The research is a quantitative research using content analysis 

approach in collecting newspaper data. The samplings are quantity 

newspaper and quality newspaper. The “Thairath” represents quantity 

newspaper and the “Matichon” represents quality newspaper. The study 

considers only the presentation of the headline news and title piece in 

the front page which has Gen. Prayut Chan-o-cha involving in the news 

content in the position of the prime minister between 21 August 2557 

and 29 January 2559, in the duration of 1 year and 6 months. The 

samplings were picked 1 in 4 days by rotated sampling and measure 

how is the percentage size of the presentation in the total area of the 

front page by square inches then analyze the content of the headline 

and the title piece and recorded in the designed coding sheet, then use 

the derived result to interview the news editors, rewriters and journalists 

of both newspaper in total of 8 persons.

Keywords: Agenda setting, Content analysis, Roles and responsibilities 

of the prime minister, Leadership

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 สือ่มวลชนชนดิแรกในประเทศไทย คอื สือ่หนงัสอืพมิพ บทบาททีส่าํคญัหนึง่

ของหนงัสอืพิมพ คอื ตรวจสอบการทาํหนาทีข่องรฐับาล ภาพสะทอนจากการรายงาน

ขาวของสื่อมวลชนสามารถบอกใหประชาชนในสังคมขณะนั้นรับรูวา สังคมกําลัง

เผชิญกับปญหา ขณะเดียวกัน ฮาโรลด ลาสสเวลล (มาลี บุญศิริพันธ, 2550) กลาวถึง

บทบาทหนาท่ีของหนังสือพิมพ ท่ีสัมพันธกับการทําหนาที่ของหนังสือพิมพไว 

4 ประการ คือ 1. บทบาทหนาที่เฝาระวัง สังเกตการณสังคม (Social surveillance) 

2. บทบาทหนาที่เชื่อมโยงสวนตางๆ ในสังคม (Correlation of parts of society) 

3. บทบาทหนาที่ถายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of the social heritage) 

และ 4. บทบาทหนาที่ใหความบันเทิง (Entertainment) ทั้งน้ี ในฐานะส่ือมวลชน 

องคกรขาวถูกสังคมคาดหวังวาตองทําหนาที่ปกปองผลประโยชนของประชาชน โดย

การสอดสอง ตรวจสอบสภาพการณทางสังคม แจงเตือนเม่ือมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้น 

รวมทั้งตองปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมดวย

 โดยหนังสือพิมพจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปลักษณภายนอกอยาง

ตอเนื่อง ทั้งเน้ือหาขาวสารและการจัดวางเลยเอาต (Layout) ตองแตกตางมากพอ

ทีจ่ะดงึดูดใหผูอานซือ้ซํา้ แตไมแตกตางจนทาํใหตวัตนของหนังสอืพมิพไมชดัเจนหรือ

สญูหายไป (สมสขุ หนิวมิาน และคณะ, 2558) เหตุการณใดจะเปนขาวไดตองประกอบ

ดวยคุณคาขาว (News values) อยางนอยขอใดขอหนึ่งในจํานวน 10 ประการ 

คณุสมบติัความเปนขาวขอหนึง่ คอื การนาํเสนอเรือ่งราวของบคุคลสาธารณะ (Public 

figure) หรือผูมีชื่อเสียงในสังคม ไดแก รัฐบาล ตลอดจนผูมีอาชีพเกี่ยวของหรือ

มีสถานภาพทางสังคมซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผูดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ีกระทบกับสังคมโดยรวม จะกลายเปน

บุคคลสาธารณะที่ปรากฏในทุกสื่อทุกชองทางการสื่อสารทันทีสื่อมวลชนจะติดตาม

การทํางานทุกฝกาว เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทายของ

การมีอํานาจ 

 ทัง้นี ้มาล ีบญุศริพินัธ (2550) บอกวา สวนประกอบเนือ้หาของหนงัสอืพมิพ 

แตกตางกนับางในรายละเอยีด แตโดยหลกัแลวจะมคีวามคลายคลงึกันในสาระสาํคญั
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ที่ใกลเคียงกัน ขาวหนา 1 ของหนังสือพิมพเปรียบเสมือนหนารานท่ีเปนตูโชวขาวที่

สําคัญ เอกลักษณของหนา 1 คือ การใหความสําคัญกับการพาดหัวขาว (Headline) 

ใหนาสนใจ โดยมขีนาดตางๆ ตามลาํดบัความสาํคญั เพือ่ดงึดดูสายตา สรางความสนใจ 

และเหตุผลดานการขาย นอกจากหัวขาวแลว ยังประกอบดวยความนํา (Lead) และ

รายละเอียดบางสวนในเนื้อขาว (Body) ภาพประกอบขาว และภาพขาว ซึ่งมีคุณคา

ตามองคประกอบภาพขาววารสารศาสตรที่ดี (มาลี บุญศิริพันธ, 2550)

 พาดหวัขาว (Headline) เปนสวนแรกของขาวทีส่รปุความสาํคญัหรือประเดน็

ที่สําคัญที่สุดของแตละขาว มักเลือกใชถอยคําซึ่งถูกกลั่นกรองอยางละเอียด เพื่อใหมี

ความกะทัดรัด สื่อความหมาย และดึงดูดความสนใจ ชวนใหผู อานติดตามอาน

รายละเอียดดานในเน้ือขาวตอไป และมักใชตัวอักษรขนาดใหญที่สุดในแตละขาว 

พาดหัวรอง (Secondary interest) เปนการขยายความจากหัวขาวใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

อาจจะมีหรือไมมีก็ไดขึ้นอยูกับประเด็นและพื้นที่ในการพาดหัวขาว ความนํา (Lead) 

เปนสวนที่ตอจากหัวขาวซึ่งชวยสรุปประเด็นสําคัญของขาวเพิ่มเติมจากหัวขาว 

ชวยประหยัดเวลาของผูอานในการรับรูขาวสาร โดยปกติความนํามักตอบคําถาม 

5W’s+1H คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทําไม 

(Why) และอยางไร (How) กรณีที่ขาวมีความยาวและมีประเด็นสําคัญแตไมสามารถ

นาํเสนอทกุประเดน็ในหวัขาวไดเพราะพืน้ทีจ่าํกัดกจ็ะถกูนาํเสนอในสวนของความนาํ 

(ภาคภูมิ หรรนภา, 2554)

 การนาํเสนอเนือ้หาขาวสารเกีย่วกบั พล.อ.ประยทุธ จนัทรโอชา ถกูนาํเสนอ

โดยสื่อมวลชนตั้งแตยังดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบกกระทั่งกาวขึ้นสูตําแหนง

นายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในทางทฤษฎี บทบาทหนาที่ของ

นายกรัฐมนตรีมี 2 ดานหลัก คือ บทบาทในทางการเมือง (Political) และบทบาท

ในทางการบริหารรัฐ (Governmental) ซึ่งยากจะแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด 

เพราะมีความเกี่ยวพันกันทุกระดับชั้น และมีลักษณะเสริมกันและกัน ทั้งนี้ ในทาง

ปฏิบัตินั้นนายกรัฐมนตรีของแตละประเทศมีบทบาทและหนาที่แตกตางกันไป ขึ้นอยู

กบักฎหมายรัฐธรรมนญูทีว่างระเบยีบการบรหิารรฐัในทางการเมอืง และตามกฎหมาย

นั้นนายกรัฐมนตรีของไทยมี 3 ฐานะหลัก คือ หัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ

สํานักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนโยบายสําคัญของประเทศ (จักริน 

วงศกุลฤดี, 2539)
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 เมื่อสื่อมวลชนมีบทบาทในการเปนแหลงรวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูล
ขาวสารไปสูสังคม สื่อจึงถูกคาดหวังใหเปนกระจกเงาสะทอนสังคม เปนสุนัขเฝาบาน 
และเปนสัจธรรมแกใจคน ทวาปจจุบัน เนื่องจากอยูภายใตการบริหารงานของรัฐบาล
ที่จัดตั้งโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่นอกจากประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 2557 ซึ่งมีมาตรา 44 ที่ใหอํานาจแก
นายกรัฐมนตรีแลว ยังมีคําสั่งและประกาศ คสช. เปนอีกกลไกที่นํามาบังคับในสังคม 
โดยฉบบัทีก่ระทบตอการทาํหนาทีข่องสือ่มวลชน คือ ประกาศ คสช. ฉบบัที ่97/2557 
เรื่อง การใหความรวมมือตอการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ และ
การเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะและประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 เรื่อง 
แกไขเพ่ิมเตมิประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ฉบบัท่ี 97/2557 ทาํใหส่ือมวลชน
ไมอาจทําหนาที่ไดอยางเต็มที่
 โดยการเสนอขาวแตละชิ้น ตองผานกระบวนการคัดเลือกและคัดกรองจาก
กองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบดวยผูสื่อขาว หัวหนาขาว รีไรเตอร บรรณาธิการขาว 
รวมถึงผูบริหารที่มีบทบาทในกองบรรณาธิการนั้นๆ เพื่อรวมกันกําหนดประเด็นขาว
ในแตละวัน แลวนําเสนอในรูปแบบตางๆ ตามพื้นที่ โดยขาวที่มีความสําคัญมากจะได
รับเลือกใหขึ้นหนา 1 มีพาดหัวขาวขนาดใหญที่สุด ในตําแหนงที่สังเกตเห็นงายที่สุด
เมื่ออยูบนแผงหนังสือ สวนขาวที่มีความสําคัญรองลงมาจะมีพื้นที่นอยกวาและอยูใน
ตําแหนงที่เดนนอยกวา เพื่อใหผูอานตระหนักวาเรื่องใดมีความสําคัญ กระบวนการ
เหลานี้เรียกวา “การกําหนดวาระขาวสาร” (Agenda setting) โดยกองบรรณาธิการ
จะพิจารณาจากคุณคาขาวสาร และทักษะทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่สื่อแตละสํานัก
มีแตกตางกัน
 ดังนั้น การศึกษาเรื่องบทบาทหนาที่และความเปนผูนําของ พล.อ.ประยุทธ 
จันทรโอชา ที่ปรากฏในขาวหนา 1 ของหนังสือพิมพรายวัน เปนการศึกษาจาก
พาดหัวขาวและความนําจะวิเคราะหเน้ือหาโดยพิจารณาจากปริมาณการนําเสนอ
โดยการวัดพื้นที่ ลักษณะและประเภทของพาดหัวขาวและความนํา รวมถึงสัมภาษณ
บรรณาธิการขาว หัวหนาขาว และผูสื่อขาว เพื่อใหทราบถึงกระบวนการทํางาน 
และบทบาทหนาที่และความเปนผูนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ที่ถูกนําเสนอ
โดยหนังสือพิมพรายวันเชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับการนําเสนอของหนังสือพิมพ
รายวันเชิงคุณภาพ วามีความเหมือนหรือความแตกตางอยางไร บทบาทของ
หนังสือพิมพไทยในการเสนอขอมูลของ พล.อ.ประยุทธ เปนอยางไร
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อวิเคราะหการนําเสนอเน้ือหาขาวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ เพื่อ

สะทอนใหเห็นแนวคิดในการนําเสนอขาว

 2.  เพื่อศึกษาบทบาทหนาท่ีของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะ

นายกรัฐมนตรีที่หนังสือพิมพนําเสนอ

 3.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเปนผู นําที่ปรากฏในหนังสือพิมพของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี

แนวคิดและทฤษฎี

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทหนาที่และความเปนผูนําของ พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา ที่ปรากฏในขาวหนา 1 ของหนังสือพิมพรายวัน” ใชแนวคิดและทฤษฎี

เปนเกณฑพื้นฐานในการศึกษา ดังนี้

  1. แนวคิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาขาวในหนังสือพิมพ
 มาลี บุญศิริพันธ (2556) สรุปวา ขาวตองเปนขอเท็จจริงคือ สิ่งที่ไดรับการ

รายงานหรือบอกเลาใหคนรับรู ไมจํากัดเฉพาะเหตุการณปจจุบันเทานั้น แตสิ่งที่

เกดิขึน้ในอดตีและเหตุการณท่ียังไมเกดิข้ึนแตนาจะเกดิกอ็าจเปนขาวได เมือ่ไดรบัการ

รายงาน โดยเหตุการณหน่ึงอาจมีความสําคัญเต็มไปดวยคุณคาท่ีสมควรรายงานเปน

ขาวในสังคมหนึ่ง แตอาจไมมีความสําคัญพอจะเปนขาวในอีกสังคมหนึ่งก็ได ทั้งนี้ 

ในเหตุการณเดียวกันอาจไมปรากฏเปนขาวของอีกหนังสือพิมพอีกฉบับหนึ่ง เพราะ

การพิจารณาคุณคาขาวสวนหน่ึงขึ้นอยูกับนโยบายและประเภทของหนังสือพิมพองค

ประกอบสําคัญท่ีสุดของขาว คือ ความถูกตอง ความนาสนใจ และความสําคัญ 

หนังสือพิมพสวนมากจึงพยายามเสนอขาวที่สําคัญใหนาสนใจและถูกตอง เพื่อสราง

ความสนใจแกผูอาน 

 ปุณณรัตน พิงคานนท (2548) ไดจําแนกขาวออกเปนประเภทตางๆ โดย

ระบุวาขาวการเมือง เปนขาวเก่ียวกับการบริหารงานของรัฐบาล พรรคการเมือง

ทั้งฝายพรรครัฐบาลและพรรคฝายคาน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
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นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา รัฐมนตรีวาการกระทรวง การปฏิบัติงานของ

หนวยงานรฐั เชน กระทรวง กรม รฐัวสิาหกจิ ความเคลือ่นไหวตางๆ ขาวตดิตามความ

กาวหนา การดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทั้งของพรรคการเมืองและรัฐบาล

ในดานตางๆ ท่ีประชาชนควรจะไดรับทราบ รวมทั้งขาวเก่ียวกับฝายนิติบัญญัติ คือ 

รัฐสภา ซึ่งเกี่ยวของกับการออกพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย นอกจากน้ี ยังรวมถึง

ขาวการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร การเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา การลงประชามติ 

ความเปนไปของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) และองคกรเอกชนซึง่เกีย่วของและ

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและประชาธิปไตย เปนตน

  2. แนวคิดเกี่ยวกับพาดหัวขาวและความนําขาว
 เฟอรกูสันและแพทเทน (Ferguson & Patten, 1988) อธิบายวาพาด

หัวขาว คือ การอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในเนื้อขาว โดยพิมพตัวอักษรขนาดใหญ 

และมักอยูดานบนของเน้ือขาว ประชัน วัลลิโก (2541, น. 331) กลาววา หัวขาว

เปนประเด็นที่สําคัญที่สุด ซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาเขียนดวยดวยถอยคําที่สั้น กระทัดรัด 

และสื่อความหมาย ขณะที่มาลี บุญศิริพันธ (2537, น. 94) กลาววา หัวขาวมีขนาด

แตกตางกันตามความสําคัญของขาวที่ไดรับการประเมินคุณคาขาวจากบรรณาธิการ 

แตสาระในหัวขาวจะตองเปนประเด็นที่สําคัญ และเปนสิ่งที่นาสนใจสําหรับผูอาน

 สวนความนํา (Lead) ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา (2536) นิยามวาหมายถึง

ขอความหรือเนื้อเรื่องยอของขาวที่อยูในยอหนาแรกของแตละขาว บรรจุประเด็น

สาํคญัเทาทีจ่าํเปน เพือ่ใหผูอานไดทราบเรือ่งราวนัน้ๆ ไดอยางกระชบัและรวดเร็วทีส่ดุ 

วิษณุ สุวรรณเพิ่ม (2540) ระบุวาความนําเขียนขึ้นดวยวิธีการดานหนังสือพิมพ 

โดยนําสวนสําคัญที่สุดของเรื่องมาเขียนกอน สวนที่มีความสําคัญรองลงมาก็จะเขียน

เรียงลําดับตามความสําคัญ สวน ชวรัตน เชิดชัย (2541) กลาววา ความนําสามารถ

กระตุนความรูสกึอยากรูอยากเหน็ของผูอาน ดงึดดูความสนใจ และสรางอารมณคลอย

ตามเนือ้หาขาวตัง้แตตนจนจบ มกัเปนการตอบคําถามวาใคร (Who) ทาํอะไร (What) 

ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (Why) และอยางไร (How) หรือเรียก

ยอๆ วา 5Ws+1H (ปุณณรัตน พิงคานนท, 2548) โดยการเลือกใชหัวขาวและ

ความนําแตละประเภทจะแตกตางกันตามลักษณะและความสําคัญของขาวแตละชิ้น
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  3. แนวคิดการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda setting)
 แนวคิดการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda setting) กลาวถึงผลของ

สือ่มวลชนท่ีมตีอความคดิเหน็ของสาธารณชน ดวยการทีส่ือ่สารมวลชนสามารถกาํหนด

หรือจัดลําดับเรื่องราวหรือเหตุการณที่จะนําเสนอ (กิติมา สุรสนธิ, 2557) โดยบอกวา

ประชาชนควรคิดเกี่ยวกับ (Think about) ผูรับสารจะทราบและเห็นความสําคัญจาก

การเสนอหรอืไมเสนอขาวสารเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ของสือ่มวลชน ซ่ึงมีผลทาํใหสาธารณชน

มีความเห็นคลอยตามวา เรื่องนั้นเปนประเด็นที่มีความสําคัญหรือไม ที่จะนํามาคิด 

พิจารณา หรืออภิปรายพูดคุยกัน (ธัญญนันทร ตรีเสนหจิต, 2549 อางถึงใน อรรถภูมิ 

อองกุลนะ, 2555) สวนผลของการจัดวาระขาวสารจะแตกตางไปตามจํานวนและ

ประเภทของการเสนอขาว โดยขาวที่ถูกนําเสนอในปริมาณมากๆ จะทําใหประชาชน

เกิดการรับรูในขาวนั้นมากเชนกัน (โรเจอรและเดียริ่ง (Roger E.M. & DearingJ.W. 

1987 อางถึงใน กิติมา สุรสนธิ, 2557) 

  4. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหา
 สรรครวี คชาชีวะ (2525) ระบุวา การวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคการวิจัย

ซึง่ศกึษาในเชิงวทิยาศาสตร ผูวจิยัตองสรางเครือ่งมอืทีม่คีวามเปนปรนยั (Objectivity) 

และเชื่อถือได (Reliability) วิธีนี้สามารถอธิบายความหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพอยางมีความเท่ียงธรรมตามธรรมชาติของสาร (Validity) สนั่น ปทมะทิน 

(2520 อางถึงใน มนชนก พัฒนพงศ, 2537) อธิบายวา เกณฑที่สรางนั้นอยูในรูปของ

ตารางวิเคราะหซึ่งประกอบดวยถอยคํา ภาษา หนวยที่ใชมีตั้งแตหนวยที่ใหญที่สุดถึง

เล็กที่สุด เปนขอความ ประโยค หรือหัวขอที่มีความหมายตรงกับเนื้อหาหรือขอความ

ที่ตองการวิเคราะห 

  5. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของนายกรัฐมนตรี 
 รีดดิ้ง (Hugo F. Reading อางถึงใน พ.ต.ต.เสวี บัวแกว, 2533) ระบุวา 

บทบาททางการเมืองเปนพฤติกรรมที่ประชาชนหรือสมาชิกของชุมชนคาดหวังวา

เปนสิ่งที่ควรจะมีการแสดงออกของบุคคลผูซ่ึงอยูในตําแหนงทางสังคม-การเมือง 

โดยพฤติกรรมเหลาน้ันเก่ียวของกับการตัดสินใจหรือตกลงใหมีการดําเนินการใดๆ 

ตามอํานาจหนาที่ซึ่งระบุไวชัดเจน 
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 Harold D. Lasswell ไดพจิารณาบทบาททางการเมือง ในทศันะทีค่รอบคลุม
ไปถึงวิธีการและความสามารถในการควบคุมหรือแบงปนสิ่งที่มีคุณคาตางๆ แกสังคม
อีกดวย กลาวคือ ผูนําจะตองมีลักษณะดังน้ี คือ ทักษะในดานการควบคุมและ
จัดระเบียบในสังคม, ทักษะในดานการใชความรุนแรงซึ่งมีความจําเปนในบางครั้ง, 
ทักษะในดานพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคมไมวาจะเปนในดานพิธีกรรม ศาสนา 
ไสยศาสตร ซึง่เปนเรือ่งของการใชเทคนคิและวธิกีารเขาชวย, ทกัษะในดานการตอรอง 
เชน ดานธุรกิจ พิธีการทูต ซึ่งจะสามารถกอใหเกิดประโยชนแกสังคมเปนอยางมาก, 
ทักษะดานโฆษณาชวนเช่ือเพื่อจูงใจใหผูรับยอมรับเชื่อฟง, ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 
และทักษะดานสติปญญา ซึ่งจะกอใหเกิดแนวความคิดหรือวิธีการใหมๆ (พ.ต.ต.เสวี 
บัวแกว, 2533) โดยผู วิจัยใชทักษะเหลานี้เปนตัวแปรในการวัดบทบาทของ 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

  6. แนวคิดเรื่องภาวะผูนํา 
 เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ (2540) ระบวุาผูนํา คอื บคุคลท่ีไดรบัมอบหมายหรอื
เลือกตั้งหรือแตงตั้ง และเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม 
สามารถจูงใจ ชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตางๆ ให
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงลิปปทท (Lippitt) ไดแบงประเภทผูนําตามลักษณะของการ
บริหารงานเปน 3 ประเภท (Lippitt อางถึงใน กิติ ตยัคคานนท, 2532) ไดแก
 ผูนําแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) เปนผูนําแบบเผด็จการ มีลักษณะ
ดังนี้ ใชอํานาจตลอดเวลา, ยึดถือตัวเองเปนสําคัญ รูขอเท็จจริงแตผูเดียว ฉะนั้น
ทุกอยางจะออกจากตัวเอง ไมวาจะเปนการตัดสินใจแกปญหาหรือการวินิจฉัยสั่งการ 
ก็มักจะเปนไปหรือเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ และมุงประโยชนสวนตนมากกวา
สวนรวม, นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย เปาประสงค การจัดระบบงาน มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ สั่งการมาจากเบื้องบน, ขอเสนอตางๆ ที่ไดรับมาจากใครหรือที่
ใดก็ตาม จะตองผานหลายขั้นตอน ผูนําประเภทนี้จะคิดแลวคิดอีก กวาจะวินิจฉัยสั่ง
การได ทําใหงานลาชา คั่งคาง, ผูชวย ตามความรูสึกของผูนําประเภทนี้ หมายถึงผูใต
บังคับบัญชา จึงไมมีการแบงงานใหผูชวย, การตั้งกรรมการ เปนการกระจายความรับ
ผิดชอบไปใหผูอื่น ไมใชเพื่อจะไดฟงความคิดเห็น ประธานเกือบเปนผูพูดเสียคนเดียว
ตลอดการประชุม คนอื่นในท่ีประชุมก็ไมมีใครอยากพูดและเรื่องบางเรื่องซึ่งผานการ
ประชุมแลวก็จะหายไปเฉยๆ เนื่องจากประธานไมสนใจติดตาม
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 ผูนําแบบเสรี (Laissez-faire leader) เปนผูนําแบบไมเอาไหน ปลอย

ตามเรื่องตามราว ไมใชอํานาจบังคับบัญชาควบคุมผูใตบังคับบัญชา ปราศจากความ

รับผิดชอบ คอยแตลงนามผานเรื่องใหพนตัวไปเทานั้น ผูนําประเภทนี้มีลักษณะดังนี้ 

ไมมคีวามรเิริม่, ทาํงานโดยปลอยอะไรตออะไรไปตามเรือ่ง ไมคาํนงึถึงหลกัการ เหตุผล 

กฎเกณฑ กฎระเบยีบ ฯลฯ จงึมกัจะไมใครยุงกบัใคร ผูใตบงัคับบญัชาคนใดจะทาํอะไร

ก็ได, ไมมีกําหนดการวัตถุประสงคที่แนนอน ถาเห็นชัดวาไมขัดตอระเบียบก็จะยอม

เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคไปไดงายๆ ตามความคดิของผูใตบงัคับบญัชา หรอืตามความ

ตองการของผูบังคับบัญชา, ไมมีการประเมินผลงาน

 ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) มีลักษณะการบริหารงาน

ดังนี้ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดใชความคิด สามารถมีความคิดสรางสรรค 

ความคิดเห็น และเลือกวิธีปฏิบัติงานของตนเองได, จัดสรร แบงงาน และมอบหมาย

หนาที่ใหผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบดําเนินการตามความเหมาะสม, ใหคําแนะนําแก

ผูรวมงาน รับฟงความคิดเห็นกับคําปรึกษาหารือจากผูใตบังคับ บัญชา ทําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค เกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางผูนํากับ

ผูรวมงาน เกดิความรวมมอืประสานงานอยางจรงิจงัและเตม็ใจ นัน่กคื็อเกดิการทาํงาน

เปนทีม ซึ่งจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการหรือ

หนวยงานในที่สุด

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “บทบาทหนาที่และความเปนผูนําของ พล.อ.ประยุทธ 

จนัทรโอชา ทีป่รากฏในขาวหนา 1 ของหนงัสอืพิมพรายวนั” ประกอบดวย 2 สวน คอื

 สวนที่ 1  การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) โดยใชการวเิคราะห

เนื้อหา (Content analysis) กําหนดชวงเวลาในการศึกษา 18 เดือนนับตั้งแต 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ใชการสุมตัวอยางแบบ

หมุนเวียน (Rotated sampling) ฉบับแรก คือ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

หลังจากนั้น 3 วันจึงเลือกฉบับวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จากนั้นเปนฉบับวันที่ 28 

สิงหาคม พ.ศ. 2557 อยางนี้ไปเรื่อยๆ กระทั่งถึงฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 

กาํหนดใหหนงัสอืพิมพไทยรฐัเปนตวัแทนของหนงัสอืพมิพเชงิปริมาณ และหนงัสอืพิมพ
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มติชนเปนตัวแทนของหนังสือพิมพเชิงคุณภาพ ศึกษาเฉพาะหัวขาว (Headline) และ

ความนํา (Lead) ของขาวหนา 1 ท่ีเก่ียวกับ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ที่ปรากฏ

คําหลัก (Keyword) ดังน้ี “ประยุทธ” “บ๊ิกตู” “นายกฯ” “ตู” “นายกลุงตู” 

“ทานผูนํา” ทั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบตารางบันทึกขอมูล (Coding sheet) เปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจําแนกออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 1. วิเคราะหการนําเสนอขาว ประกอบดวย 1.1 ประเภทของขาว 1.2 

ประเภทของพาดหัวขาว 1.3 ความสําคัญของการพาดหัว 1.4 รูปประโยคของพาด

หัวขาว 1.5 จํานวนประเด็นในพาดหัวขาว 1.6 การใชคําในพาดหัวขาว 1.7 ประเภท

ของความนํา 1.8 ความเปนกลางของพาดหัวขาวและความนํา และ 1.9 ความ

สอดคลองของประเด็นในหัวขาวกับความนํา

 2. ทิศทางของบทบาทหนาที่ที่ปรากฏในเนื้อหาขาว

 3. ทิศทางของความเปนผูนําที่ปรากฏในเนื้อหาขาว

 สวนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผูมีหนาที่ในการตัดสินใจเลือกขาวลงตีพิมพ

ในหนงัสอืพิมพรายวนัฉบบัทีศ่กึษา ประกอบดวยบรรณาธกิารขาว หวัหนาขาวการเมอืง 

และผูสื่อขาวการเมือง ฉบับละ 4 คน รวมทั้งหมด 8 คน เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล

ในการนําเสนอและกําหนดวาระขาวสาร

ผลการศึกษา

 สวนที่ 1  การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ไดนําผลการศึกษา

เนื้อหาขาวหนา 1 ของหนังสือพิมพรายวัน ชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มาเปน

ตัวอยาง พบวาหนังสือพิมพไทยรัฐมีจํานวนขาวที่กลาวถึง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

รวม 10 ชิน้ มพีาดหวัขาวแบบเตม็คอลมันมากทีส่ดุคอื 7 ชิน้ รองลงมาคอืพาดหัวแบบ

แถวหนากระดาน 3 ชิ้น โดยปรากฏคําหลักในหัวขาวรอง 1 ชิ้น, สวนความสําคัญของ

หัวขาว เปนหัวขาวหลัก 4 ชิ้น หัวขาวรอง 4 ชิ้น และหัวขาวนําสาม 3 ชิ้น, ปรากฏรูป

ประโยคแบบประโยคกิริยามากที่สุด (6 ชิ้น), จํานวนประเด็นที่นําเสนอในหัวขาวมาก

ทีส่ดุคอื 2 ประเดน็ (7 ช้ิน) ปรากฏการใชอกัษรยอในหวัขาวมากทีส่ดุ ในสวนของความ
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นํานั้นนําเสนอประเภท The Who Lead มากที่สุด (6 ชิ้น) รองลงมาคือ The Why 
Lead (2 ชิ้น) The How Lead (1 ชิ้น) และ The What Lead (1 ชิ้น) ในจํานวน 10 
ขาวมพีาดหวัขาวทีม่คีวามเปนกลาง 8 ชิน้ สวนความสอดคลองของประเดน็ในหวัขาว
และความนํามีทั้งสิ้น 8 ชิ้น
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขาวที่ปรากฏคําหลักในพาดหัวและความนํา 8 ชิ้น ซึ่ง
สะทอนบทบาทหนาทีข่องผูนาํ พบวาหนังสอืพมิพไทยรฐันาํเสนอเนือ้หาขาวทีส่ะทอน
บทบาทของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ดานทักษะดานการควบคุมและจัดระเบียบ
ในสังคมมากที่สุด (4 ชิ้น) รองลงมาคือทักษะดานพิธีการยอมรับของสมาชิกในสังคม 
(3 ชิ้น) ทักษะในดานการใชความรุนแรง (2 ชิ้น) ทักษะดานการตอรอง ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ และทักษะดานโฆษณาชวนเชื่อ (ทักษะละ 1 ชิ้น) ไมปรากฏทักษะดาน
สติปญญา
 สวนทิศทางความเปนผูนําที่ปรากฏในเน้ือหาขาวพบวามีเพียง 6 ช้ิน ที่
สะทอนคุณลักษณะของผูนํา โดย 4 ชิ้นสะทอนความเปนผูนําแบบอัตตาธิปไตย 
(Authoritarian) โดยปรากฏลักษณะแบบยึดถือตัวเองเปนสําคัญ/รูขอเท็จจริงแต
ผู เดียว/ทุกอยางออกจากตัวเอง/ตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการเปนไปตามอารมณ/
มุงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม และสั่งการจากเบื้องบน มากที่สุด รองลงมาคือ
การใชอํานาจตลอดเวลา ขณะที่มีขาว 2 ชิ้นที่สะทอนผู นําแบบอัตตาธิปไตย 
(Authoritarian) และผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) ในขาวเดียวกัน 
โดยปรากฏลกัษณะ การใชอาํนาจตลอดเวลา, การยดึถอืตวัเองเปนสาํคญั/รูขอเทจ็จรงิ
แตผูเดียว/ทุกอยางออกจากตัวเอง/ตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการเปนไปตามอารมณ/
มุงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม และการสัง่การจากเบือ้งบน ซึง่เปนคณุลกัษณะ
ของผูนําแบบอัตตาธิปไตย และปรากฏลักษณะการจัดสรร แบงงาน และมอบหมาย 
ตามความเหมาะสม และการใหคําแนะนํา/รับฟงความคิดเห็น/แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/เกิดสัมพันธภาพอันดี ประสานงานอยางจริงจังและเต็มใจ/ทํางานเปนทีม 
ซึ่งเปนคุณลักษณะของผูนําแบบประชาธิปไตย
 หนังสือพิมพมติชนมีขาวท่ีกลาวถึง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 10 ชิ้น 
มีพาดหัวขาวแบบเต็มคอลัมนมากที่สุดคือ 9 ชิ้น และหัวแบบแถวหนากระดาน 1 ชิ้น 
โดยปรากฏคําหลักในหัวขาวรอง 5 ชิ้น, สวนความสําคัญของหัวขาว เปนหัวขาวหลัก 
2 ชิน้ หวัขาวรอง 7 ชิน้ และหวัขาวยอย 1 ชิน้, ปรากฏรปูประโยคแบบประโยคประธาน
มากที่สุด (8 ชิ้น), จํานวนประเด็นที่นําเสนอในหัวขาวมากที่สุดคือ 2 ประเด็น (5 ชิ้น) 
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และปรากฏ 8 ประเดน็ 1 ชิน้ ในหวัขาวมกีารใชอกัษรยอในหวัขาวมากทีส่ดุ รองลงมา
คือคําทับศัพทและสมญานามในสัดสวนที่เทากัน ในสวนของความนํานั้นนําเสนอ
ประเภท The Who Lead มากที่สุด (9 ชิ้น) และ The What Lead (1 ชิ้น) ในจํานวน 
10 ขาวมีพาดหัวขาวท่ีมีความเปนกลาง 9 ชิ้น สวนความสอดคลองของประเด็นใน
หัวขาวและความนํามีทั้งสิ้น 8 ชิ้น เทากับหนังสือพิมพไทยรัฐ
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขาวที่ปรากฏคําหลักในพาดหัวและความนํา 6 ชิ้น ซึ่ง
สะทอนบทบาทหนาทีข่องผูนาํ พบวาหนงัสอืพมิพมตชินนาํเสนอเนือ้หาขาวทีส่ะทอน
บทบาทของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ดานทักษะดานทักษะในดานการใชความ
รุนแรง และทักษะดานโฆษณาชวนเชื่อ มากที่สุด (ทักษะละ 3 ชิ้น) รองลงมาคือทักษะ
ดานการควบคุมและจัดระเบียบในสังคม และทักษะดานพิธีการยอมรับของสมาชิก
ในสังคม (ทักษะละ 2 ชิ้น) และทักษะดานการตอรอง (1 ช้ิน) ไมปรากฏทักษะ
ดานมนุษยสัมพันธและทักษะดานสติปญญา
 สวนทิศทางความเปนผูนําท่ีปรากฏในเนื้อหาขาวในหนังสือพิมพมติชน 
พบวามีเพียง 4 ชิ้น ที่สะทอนคุณลักษณะของผูนํา โดย 2 ชิ้นสะทอนความเปนผูนํา
แบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) โดยปรากฏลักษณะแบบการใชอํานาจตลอดเวลา
และการยดึถือตวัเองเปนสาํคัญ/รูขอเทจ็จริงแตผูเดยีว/ทกุอยางออกจากตวัเอง/ตดัสนิ
ใจหรือวินิจฉัยสั่งการเปนไปตามอารมณ/ มุงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม มาก
ทีส่ดุ ขณะทีม่ขีาว 2 ชิน้ทีส่ะทอนความเปนผูนํา 2 แบบ ชิน้หนึง่สะทอนความเปนผูนาํ
แบบอตัตาธปิไตย (Authoritarian) และผูนาํแบบประชาธปิไตย (Democratic leader) 
ปรากฏลักษณะผูนําแบบประชาธิปไตย คือ การใหคําแนะนํา/รับฟงความคิดเห็น/
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/เกิดสัมพันธภาพอันดี ประสานงานอยางจริงจังและเต็มใจ/
ทาํงานเปนทมี อกีชิน้สะทอนความเปนผูนาํแบบผูนาํแบบอตัตาธปิไตย (Authoritarian) 
และผูนําแบบเสรี (Laissez-faire leader) ปรากฏลักษณะของผูนําแบบเสรีคือการ
ไมมีการประเมินผล
 ทั้งนี้ การศึกษาในสวนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) นั้น จะนําบทสัมภาษณที่ได 
มาประกอบการอภิปรายและสรุปผลการวิจัย โดยอิงตามแนวคิดการกําหนดวาระ 
(Agenda setting) เพื่อศึกษาวาบุคลากรในกองบรรณาธิการ ตั้งแตผูสื่อขาว หัวหนา
โตะขาวการเมือง และบรรณาธิการ มีอิทธิพลตอเนื้อหาขาวเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีอยางไร
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 การศึกษาเรื่อง การเปดรับ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอรายการ

ขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของผู ชมในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน 

กับการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพ-

มหานคร ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานี

โทรทัศนกับทัศนคติท่ีมีตอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนและศึกษาถึงความ

สัมพันธระหวางทัศนคติท่ีมีตอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนกับแนวโนม

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของผู ชมในเขต

กรุงเทพมหานคร

 ผลการวิจัยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีอายุ 35-49 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน มีรายไดสวนตัวตอเดือน มากกวา 30,000 บาท 

โดยผลการศึกษาพบวา

  กลุมตัวอยางที่ชม ชอง 3 มีความความถี่ในการรับชม 3 ครั้งตอสัปดาห 

มีระยะเวลาการติดตามชมรายการขาวภาคเชาทางชอง 3 มาแลว 1 ปขึ้นไป มี

ระยะเวลาการเปดรับชม 30 นาที-1 ชั่วโมง เปดรับชมขาวภาคเชาในชวงเวลา 06.00-

07.00 น. โดยเปดรับชมผานทางโทรทัศนที่บาน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมขาว

ภาคเชาทางชอง 3 ตามความเคยชิน และรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน

เพือ่ตองการทราบขาวสารทีเ่ปนประโยชน โดยเคยเปล่ียนไปรบัชมขาวภาคเชาชองอืน่ 

โดยเปลี่ยนไปชมชอง 7 มากที่สุด สาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมขาวภาคเชาทางโทรทัศน

ชองอื่นเนื่องจากโฆษณา โดยทํางาน ทําอาหาร ทํากิจกรรมอื่นๆ ไปดวยพรอมการ

รบัชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทศัน และไมเคยรวมกจิกรรมรวมกจิกรรมกบัรายการ

ขาวภาคเชาทางโทรทัศน

   กลุมตัวอยางที่ชมชอง 7 มีความความถี่ในการรับชม 4 ครั้งตอสัปดาห 

มีระยะเวลาการติดตามชมรายการขาวภาคเชาทางชอง 7 มาแลว 1 ปขึ้นไป มีระยะ

บ ท คั ด ย อ
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เวลาการเปดรับชม 30 นาที-1 ชั่วโมง เปดรับชมขาวภาคเชาในชวงเวลา 07.00-

08.00 น. โดยเปดรับชมผานทางโทรทัศนที่บาน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมขาว

ภาคเชาทางชอง 7 ตามความเคยชิน และรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน

เพือ่ตองการทราบขาวสารทีเ่ปนประโยชน โดยเคยเปล่ียนไปรบัชมขาวภาคเชาชองอืน่ 

โดยเปลี่ยนไปชมชอง 3 มากที่สุด สาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมขาวภาคเชาทางโทรทัศน

ชองอ่ืนเนือ่งจากโฆษณามากทีส่ดุ โดยทาํงาน ทาํอาหาร ทาํกจิกรรมอืน่ๆ ไปดวยพรอม

การรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน และไมเคยรวมกิจกรรมรวมกิจกรรมกับ

รายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน

  กลุมตัวอยางที่ชมชอง 8 มีความความถี่ในการรับชม 4 ครั้งตอสัปดาห 

มรีะยะเวลาการตดิตามชมรายการขาวภาคเชาทางชอง 8 มาแลว 6 เดอืน มรีะยะเวลา

การเปดรับชม 30 นาที-1 ชั่วโมง เปดรับชมขาวภาคเชาในชวงเวลา 06.00-07.00 น. 

โดยเปดรับชมผานทางโทรทัศนท่ีบาน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมขาวภาคเชาทาง

ชอง 8 ตามความเคยชนิ และรบัชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทศันเพือ่ตองการทราบ

ขาวสารที่เปนประโยชน โดยเคยเปลี่ยนไปรับชมขาวภาคเชาชองอื่น โดยเปลี่ยนไปชม

ชอง 7 มากทีส่ดุ เนือ่งจากโฆษณาและมเีนือ้หาและรปูแบบการนาํเสนอทีน่าสนใจและ

มีประเด็นที่ตองการทราบมากที่สุด โดยทํางาน ทําอาหาร ทํากิจกรรมอื่นๆ ไปดวย

พรอมการรบัชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทศัน และไมเคยรวมกจิกรรมรวมกจิกรรม

กับรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน

  กลุมตัวอยางที่ชมชอง 9 มีความความถี่ในการรับชม 4 ครั้งตอสัปดาห 

มีระยะเวลาการติดตามชมรายการขาวภาคเชาทางชอง 9 มาแลว 1 ปขึ้นไป มีระยะ

เวลาการเปดรับชม 30 นาที-1 ชั่วโมง เปดรับชมขาวภาคเชาในชวงเวลา 06.00-

07.00 น. โดยเปดรับชมผานทางโทรทัศนที่บาน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมขาว

ภาคเชาทางชอง 9 ตามความเคยชิน และรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน

เพือ่ตองการทราบขาวสารทีเ่ปนประโยชน โดยเคยเปล่ียนไปรบัชมขาวภาคเชาชองอืน่ 

โดยเปลี่ยนไปชมชอง 7 มากที่สุด สาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมขาวภาคเชาทางโทรทัศน

ชองอ่ืนเนือ่งจากโฆษณามากทีส่ดุ โดยทาํงาน ทาํอาหาร ทาํกจิกรรมอืน่ๆ ไปดวยพรอม

การรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน และไมเคยรวมกิจกรรมรวมกิจกรรมกับ

รายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน
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  นอกจากนัน้ยงัพบวาลกัษณะทางประชากรของผูชมในเขตกรงุเทพมหานคร 

ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีการเปดรับชม

รายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนที่แตกตางกันไปในแตละชองที่เปดรับชม

เปนประจํา สวนการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนมีความสัมพันธ

กบัทศันคตทิีม่ตีอรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันทีแ่ตกตางกนัไปในแตละชอง

ที่ผูชมรับชมเปนประจําเชนกัน สวนทัศนคติที่มีตอรายการขาวภาคเชาทางสถานี

โทรทัศนที่รับชมเปนประจํา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับชมขาว

ภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ:  การเปดรับ, ทัศนคติ, แนวโนมพฤติกรรม, ขาวภาคเชา, โทรทัศน, ผูชม
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 “Exposure, Attitude and Behavior Trend of Viewers in Bangkok 

Metropolis toward Morning News ofVarious Television Channels” is a 

quantitative research using a survey approach. The objective is to study 

different demographic characteristics of viewers and their exposure to 

morning news on various television channels in the Bangkok Metropolitan 

area, including the relationship between such exposure and attitude 

toward morning news on television and the relationship between their 

attitude and behavioral trend toward morning news on television.

 The majority of the samples are female, ages between 35 and 

49 years old, with education up to the bachelor’s degree level, working 

for private companies/firms, with a monthly income of more than 30,000 

bath. The following are the results of the study:

 The samples who view Channel 3 show a frequency of exposure 

of 3 times per week, having watched the morning news for more than 

one year, each time lasting from 30 minutes to 1 hour, during 06.00-07.00 

hours, at home.They choose to watch Channel 3 out of habit and in 

order to obtain useful information. They sometimes change to other 

channels, most often to Channel 7. The reason to switch to other channels 

is the nature of commercials. While watching the news, they do other 

activities and never participate in activities proposed by the morning 

news program.

 The samples who view Channel 7 show a frequency of exposure 

of4 times per week, having watched the morning news for more than 

one year, each time lasting from 30 minutes to 1 hour, during 07.00-08.00 

A b s t r a c t
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hours, at home.They choose to watch Channel 7 out of habit and in 

order to obtain useful information. They sometimes change to other 

channels, most often to Channel 3. The reason to switch to other channels 

is the nature of commercials. While watching the news, they do other 

activities and never participate in activities proposed by the morning 

news program.

 The samples who view Channel 8 show a frequency of exposure 

of 4 times per week, having watched the morning news for six months, 

each time lasting from 30 minutes to 1 hour, during 06.00-07.00 hours, 

at home.They choose to watch Channel 8 out of habit and in order to 

obtain useful information. They sometimes change to other channels, 

most often to Channel 7. The reason to switch to other channels is 

the nature of commercials. While watching the news, they do other 

activities and never participate in activities proposed by the morning 

news program.

 The samples who view Channel 9 show a frequency of exposure 

of 4 times per week, having watched the morning news for more than 

one year, each time lasting from 30 minutes to 1 hour, during 06.00-07.00 

hours, at home.They choose to watch Channel 9 out of habit and in 

order to obtain useful information. They sometimes change to other 

channels, most often to Channel 7. The reason to switch to other channels 

is the nature of commercials. While watching the news, they do other 

activities and never participate in activities proposed by the morning 

news program.

 It is also found that such different demographic characteristics 

of the views as gender, age, education, occupation and income are 

related to different exposure to the channels that they regularly watch. 
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Similarly, the exposure to the morning news on television is related to 

different attitudes toward the morning news on the channels that they 

regularly watch, while the attitudes toward the morning news program 

on their regular channels has a relationship with the behavioral tendency 

toward such exposure of the viewers in Bangkok Metropolis.

Keywords: exposure, attitude, behavioral trend, morning news, 

television, viewer.
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บทนํา

ความสําคัญและที่มาของปญหา
 สือ่โทรทศันเปนสือ่หนึง่ทีม่อีทิธพิลตอการรบัรูและเขาถงึประชาชนมากทีสุ่ด 

เพราะสือ่โทรทศันนัน้สามารถทาํใหประชาชนรบัรูขาวสารไดรวดเรว็ไดเหน็ทัง้ภาพและ

เสียงในเวลาเดียวกัน และเปนชองทางสําคัญของคนสวนใหญในสังคม ในการบริโภค

ขาวสารในชีวิตประจําวัน บทบาทดังกลาว นับวันยิ่งเพิ่มความสําคัญมากยิ่งขึ้น ทําให

เกิดการแขงขัน และพัฒนารูปแบบการนําเสนอขาวสารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ทัง้ความฉบัไว การสือ่สารและความถูกตองของเนือ้หา รวมถงึคณุภาพของการรายงาน

ขาวทีม่คีวามหลากหลายและพฒันาอยางไมหยุดนิง่เพือ่ใหเกดิความไดเปรยีบดานการ

แขงขันทางธุรกิจ

 สืบเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญในวงการสือ่โทรทศันของประเทศไทย 

ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทศันและกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(กสทช.) หนวยงานทีม่อีาํนาจหนาทีใ่นการ

จดัสรรคลืน่ความถ่ีและกาํกับการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีงวทิยโุทรทศันและ

กิจการโทรคมนาคมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จัดใหมีการประมูลทีวี

ดิจิทัลชองธุรกิจ 24 ชองเปนการเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากระบบอนาล็อกไปสู

ระบบดิจิทัล ซ่ึงจะทําใหคุณภาพของภาพและเสียงมีความคมชัด มีความเสถียร

ของสัญญาณมากขึ้น ตลอดจนการสงคลื่นความถี่ของระบบดิจิทัลมีชวงสัญญาณ

ที่มากกวาระบบอนาล็อก โดยความถี่หน่ึงความถี่ในระบบดิจิทัลสามารถทําให

ออกอากาศรายการไดตั้งแต 10-15 ชองรายการ อีกทั้งยังเปนการเปลี่ยนแปลงระบบ

การใชคลืน่ความถีข่องประเทศ จากระบบสญัญาสมัปทาน เปนระบบใบอนญุาตอกีดวย 

จงึสามารถกลาวไดวา ในวนันีค้ลืน่ความถีแ่ละการประกอบกจิการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ไดเขาสูระบบการกํากับดูแล

โดย กสทช. อันจะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดแกประชาชนและกอใหเกิดการแขงขัน

โดยเสรีและเปนธรรม 

 จากการเปลีย่นแปลงครัง้สาํคญัดงักลาวจงึถอืเปนจดุเริม่ตนของการแขงขนั

กันอยางรุนแรงในธุรกิจโทรทัศน ทําใหโทรทัศนทุกชองตางตองนํากลยุทธตางๆ มา

ตอสูเพื่อที่จะเอาชนะคูแขงและแยงชิงเรตติ้งความเปนที่หนึ่งในธุรกิจโทรทัศนใหได 
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ไมวาจะเปนการพัฒนาคอนเทนท การเพิ่มเติมรายการใหม การปลอยโฆษณายํ้า

คุณภาพของรายการ ปลอยละครไพรมไทมชนกับเจาของตลาดเดิม ทุมงบประมาณ

จํานวนมาก ลงทุนดานคอนเทนท สรางจุดยืนและจุดเดนของชอง

 และอีกหน่ึงกลยุทธท่ีแตละชองตางพัฒนาการผลิตและพัฒนารูปแบบการ

นําเสนอคือการผลิตรายการขาวโทรทัศน โดยเฉพาะรายการขาวชวงเชา ซึ่งเปนชวง

เวลาทีส่ถานทีกุชองตางนาํเสนอรายการขาวภาคเชาดวยรปูแบบทีแ่ตกตางกนัออกไป

เพือ่ถายทอดสาระ ความรู ขอมลูขาวสาร และความเคลือ่นไหวของสงัคมใหผูคนจาํนวน

มากรบัรูตามหนาทีข่องสือ่สารมวลชน โดยทาํหนาทีเ่ปนกระจกสะทอนเหตุการณตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในแตละวันนําเสนอแกผูชม เปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ที่แสวงหาขาวสาร เพื่อใหทันยุคทันเหตุการณมากขึ้น สถานีโทรทัศนชองตางๆ จึงพา

กันแขงขันนําเสนอ “ขาวภาคเชา” เพื่อตอสูทางธุรกิจในการแขงขันและแยงชิงกลุม

ผูชมมากขึ้น  

 หลังจากการประมูลโทรทัศนดิจิทัลในป 2556 สืบเนื่องมาจนถึงป 2557 

จะเห็นไดวาสถานีโทรทัศนวาแตละชอง ตางสงผังรายการขาวโดยเฉพาะรายการขาว

ภาคเชามาลงแขงขันเพื่อชวงชิงความนิยมหรือเรตติ้งจึงนับไดวา รายการ “ขาวภาค

เชา” ยงัคงเปนรายการทีม่กีารแขงขนักนัสงูมากมาอยางตอเนือ่งตัง้แตเริม่การประมลู

โทรทัศนดิจิทัลเปนตนมาจนถึงปจจุบัน

 โดยมีการเปดเผยขอมูลเรตติ้ง จาก เอซี นีลเส็น ที่เก็บขอมูลการดูรายการ

ขาวภาคเชาเริ่ม 6 โมงเชาของกลุมคนดูทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป

ทั่วประเทศตั้งแตเดือน มกราคม ป 2559 ซ่ึงพบวา การนําเสนอเนื้อหาขาวที่สั้น 

กระชับฉับไว และครอบคลุมในทุกประเด็น ไดรับความนิยมกวาการใหรายละเอียด

ในเนื้อขาวแตละขาวที่มากเกินไปสืบเนื่องจากเวลาที่จํากัดในชวงเชาของผูชม และ

ในปจจบุนัผูชมเลอืกรบัชมขาวภาคเชาโดยไมไดเนนไปทีต่วับคุคลอกีตอไปแลวอกีดวย 

(กนกกาญจน ประจงแสงศรี, อ. ด. (2559, 21-24 กุมภาพันธ). ขาวเชา ขายที่ความ

กระชับฉับไว. ฐานเศรษฐกิจ, น. 18.)

 รายการ “ขาวภาคเชา” จึงเปนชวงเวลาที่มีการแขงขันกันสูงมาอยางตอ

เนื่องแมจะเปนชวงระยะเวลาเพียง 2-3 ช่ัวโมงก็ตามมีผูสนใจรวมชิงเม็ดเงินโฆษณา

จํานวนมาก ซึ่งเปนโอกาสของสถานีโทรทัศนตางๆ ในการขยับขยายและหาแนวทาง
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ปรับปรุงเพื่อพัฒนาใหเรตติ้งเพิ่มสูงขึ้น แตละสถานีตางปรับกลยุทธในการนําเสนอ 

เพื่อใหตรงกับความตองการและพฤติกรรมของผู ชมขาวเชามากที่สุด และดวย

พฤติกรรมของผูชมที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน การเลือกใชสื่อมวลชนของผูชมจะเปนการ

เลือกใชตามความตองการ รสนิยมและทัศนคติเดิมของตน ผานส่ือตางๆ ที่มีอยูเปน

จํานวนมาก ซึ่งที่เปนทางเลือกใหกับผูชม การศึกษาพฤติกรรมของผูชมซ่ึงเปนกลุม

เปาหมายจงึเปนสิง่สาํคญัประการหนึง่ ทีผู่ผลติรายการขาวโทรทศันควรตองตระหนกั

ถึง ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาถึง “การเปดรับ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ

รายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของกลุมผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร”เพื่อนํา

ผลจากการศึกษาครั้งน้ีไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการผลิต

รายการขาวโทรทัศน ที่ตองปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูชม 

เพือ่ใหเกิดประโยชนสงูสดุแกผูชมและผูผลติรายการ และเพือ่เปนแนวทางในการผลติ

รายการขาวโทรทัศน ในอนาคตตอไป 

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาการเปดรบัชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศัน ทศันคติ 

แนวโนมพฤติกรรม ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการขาวภาคเชาทาง

สถานีโทรทัศน

 2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน กับ การเปดรับชม

รายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันของผูชมในเขตกรงุเทพมหานคร ทีม่ตีอรายการ

ขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน

 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับชมรายการขาวภาคเชา

ทางสถานีโทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร กับทัศนคติที่มีตอรายการขาว

ภาคเชาทางสถานีโทรทัศน

 4. เพ่ือศกึษาถงึความสมัพนัธระหวางทศันคต ิกบั แนวโนมพฤตกิรรมการ

เปดรบัชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันของผูชมในเขตกรงุเทพมหานคร ทีม่ี

ตอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน
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กรอบแนวคิดการวิจัย และทฤษฎีหรือแนวคิดเที่เกี่ยวของ

 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึง “ การเปดรับ ทัศนคติ และ

แนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของผูชมในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาผูรับสาร นั่นคือ ผูชมรายการขาวภาค

เชาทางสถานีโทรทัศนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเปนมวลชนผูรับสาร ที่มีลักษณะ

ทางประชากรที่แตกตางกัน ทําใหความความตองการขาวสาร การเลือกรับชม 

พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกันไป ดังนั้นผูศึกษาจึงไดนําแนวคิดการ

วิเคราะหผูรับสารตามลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันของผูรับสาร ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และรายได มารวมศึกษากับทฤษฎีการเปดรับขาวสาร เพื่อ

เปนการศกึษาผูรบัสารโดยตรง เพราะผูวจิยัเลง็เหน็วาการเปดรบัขาวสาร เปนพืน้ฐาน

หนึ่งท่ีผูรับสารจะตองมี สําหรับการเปดรับชมขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน ดังน้ัน

จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีน่กัสือ่มวลชน ผูผลติรายการ และผูสงสาร จะตองพจิารณา

กอนทําการวางแผนเพื่อใหสามารถผลิตรายการและส่ือสารไดตรงตามกลุมเปาหมาย 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับ

การเปดรับชมขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน และศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการ

เปดรับชมขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน กับทัศนคติของผูชมขาวภาคเชาทางสถานี

โทรทัศนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนโดย

นําแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ มารวมประกอบในการศึกษาครั้งนี้ดวย แนวคิด

เกี่ยวกับทัศนคติชี้ใหเห็นวาทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล อาจจะมีความสัมพันธ

กันหรือไมก็ได ถาทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลมีความสัมพันธกัน ความสัมพันธ

ก็มิไดถูกกําหนดจากประสบการณสวนตัวเก่ียวกับเรื่องนั้น หรือการติดตอสื่อสารกับ

ผูอื่นเทานั้นแตยังขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมของบุคคลดวย

ระเบียบวิธีวิจัย

 ในการศึกษาเรื่อง “การเปดรับ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมที่มี

ตอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของกลุมผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชรูปแบบของ
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การสํารวจ (Survey Research) แบบการศึกษาภาพตัดขวาง (Cross-sectional 

Study) ซึง่เปนการเกบ็ขอมลูเพยีงครัง้เดยีว ณ จดุเวลาใดเวลาหนึง่ โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหผู ตอบทําการกรอก

แบบสอบถามดวยตัวเอง (Self-administered) ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายในการ

ศึกษาครั้งนี้ คือ ผูชมเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ 

18 ป ขึ้นไป ที่เปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน เปนประจําอยางนอย 

1 ชอง จากชอง 3, 7, 8, 9 โดยเปดรับชมในรอบ 6 เดือนที่ผานมา จํานวน 450 คน 

ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บขอมูลอยูในชวงเดือน กุมภาพันธ-เมษายน 2559 

เทานั้น โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูล สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) และการ

วิเคราะหขอมูล เชิงอนุมาน (Interferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแบบ 

One way analysis of variance : ANOVA (คาสถิติ F) และ Independence t-test 

เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3

ผลการวิจัยและอภิปราย

สวนที่ 1 ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง
 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

โดยกลุมตวัอยางสวนใหญมอีาย ุ35-49 ป มรีะดบัการศกึษาสงูสดุปรญิญาตร ีประกอบ

อาชพีพนกังานบรษิทั/หางรานเอกชน มรีายไดสวนตวัตอเดอืน มากกวา 30,000 บาท 

สวนที่ 2 การเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน
 จากการศึกษากลุมตัวอยางที่ชมขาวภาคเชาเปนประจําแตละชองพบวา 

 กลุมตัวอยางที่ชม ชอง 3 มีความความถี่ในการรับชม 3 ครั้งตอสัปดาห 

มีระยะเวลาการติดตามชมรายการขาวภาคเชาทางชอง 3 มาแลว 1 ปขึ้นไป มีระยะ

เวลาการเปดรับชม 30 นาที-1 ชั่วโมง เปดรับชมขาวภาคเชาในชวงเวลา 06.00-

07.00 น. โดยเปดรับชมผานทางโทรทัศนท่ีบาน โดยมีเหตุผลท่ีเลือกรับชมขาวภาค

เชาทางชอง 3 ตามความเคยชิน และรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน

เพือ่ตองการทราบขาวสารทีเ่ปนประโยชน โดยเคยเปล่ียนไปรบัชมขาวภาคเชาชองอืน่ 

โดยเปลี่ยนไปชมชอง 7 มากที่สุด สาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมขาวภาคเชาทางโทรทัศน
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ชองอื่นเนื่องจากโฆษณา โดยทํางาน ทําอาหาร ทํากิจกรรมอื่นๆ ไปดวยพรอมการรับ

ชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน และไมเคยรวมกิจกรรมรวมกิจกรรมกับรายการ

ขาวภาคเชาทางโทรทัศน

  กลุมตัวอยางที่ชมชอง 7 มีความความถี่ในการรับชม 4 ครั้งตอสัปดาห 

มีระยะเวลาการติดตามชมรายการขาวภาคเชาทางชอง 7 มาแลว 1 ปขึ้นไป มีระยะ

เวลาการเปดรับชม 30 นาที-1 ชั่วโมง เปดรับชมขาวภาคเชาในชวงเวลา 07.00-

08.00 น.โดยเปดรบัชมผานทางโทรทศันทีบ่าน โดยมีเหตผุลทีเ่ลอืกรบัชมขาวภาคเชา

ทางชอง 7 ตามความเคยชิน และรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศนเพื่อตองการ

ทราบขาวสารทีเ่ปนประโยชน โดยเคยเปลีย่นไปรบัชมขาวภาคเชาชองอืน่ โดยเปลีย่น

ไปชมชอง 3 มากที่สุด สาเหตุการเปล่ียนไปรับชมขาวภาคเชาทางโทรทัศนชองอ่ืน

เนื่องจากโฆษณามากที่สุด โดยทํางาน ทําอาหาร ทํากิจกรรมอื่นๆ ไปดวยพรอมการ

รบัชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทศัน และไมเคยรวมกจิกรรมรวมกจิกรรมกบัรายการ

ขาวภาคเชาทางโทรทัศน

 กลุมตัวอยางที่ชมชอง 8 มีความความถี่ในการรับชม 4 ครั้งตอสัปดาห 

มรีะยะเวลาการตดิตามชมรายการขาวภาคเชาทางชอง 8 มาแลว 6 เดอืน มรีะยะเวลา

การเปดรับชม 30 นาที-1 ชั่วโมง เปดรับชมขาวภาคเชาในชวงเวลา 06.00-07.00 น. 

โดยเปดรับชมผานทางโทรทัศนที่บาน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมขาวภาคเชาทางชอง 

8 ตามความเคยชิน และรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศนเพื่อตองการทราบ

ขาวสารที่เปนประโยชน โดยเคยเปลี่ยนไปรับชมขาวภาคเชาชองอื่น โดยเปลี่ยนไปชม

ชอง 7 มากทีส่ดุ เนือ่งจากโฆษณาและมเีนือ้หาและรปูแบบการนาํเสนอทีน่าสนใจและ

มีประเด็นที่ตองการทราบมากที่สุด โดยทํางาน ทําอาหาร ทํากิจกรรมอื่นๆ ไปดวย

พรอมการรบัชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทศัน และไมเคยรวมกจิกรรมรวมกจิกรรม

กับรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน

 กลุมตัวอยางที่ชมชอง 9 มีความความถี่ในการรับชม 4 ครั้งตอสัปดาห 

มีระยะเวลาการติดตามชมรายการขาวภาคเชาทางชอง 9 มาแลว 1 ปขึ้นไป มีระยะ

เวลาการเปดรับชม 30 นาที-1 ชั่วโมง เปดรับชมขาวภาคเชาในชวงเวลา 06.00-

07.00 น. โดยเปดรับชมผานทางโทรทัศนที่บาน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมขาว

ภาคเชาทางชอง 9 ตามความเคยชิน และรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน

เพือ่ตองการทราบขาวสารทีเ่ปนประโยชน โดยเคยเปล่ียนไปรบัชมขาวภาคเชาชองอืน่ 
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โดยเปลี่ยนไปชมชอง 7 มากที่สุด สาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมขาวภาคเชาทางโทรทัศน

ชองอ่ืนเนือ่งจากโฆษณามากทีส่ดุ โดยทาํงาน ทาํอาหาร ทาํกจิกรรมอืน่ๆ ไปดวยพรอม

การรับชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน และไมเคยรวมกิจกรรมรวมกิจกรรมกับ

รายการขาวภาคเชาทางโทรทัศน

สวนที่ 3  ทัศนคติตอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน  
  จากการศึกษากลุมตัวอยางที่ชมขาวภาคเชาเปนประจําแตละชองพบวา 

  กลุมตวัอยางทีช่มชอง 3 มี ทศันคตเิชงิบวกตอรายการขาวภาคเชาทางสถานี 

โทรทัศน ตอประเด็นดานผูประกาศขาวมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดานพบวา 

ดานเนื้อหารายการ กลุมตัวอยางเห็นดวยกับประเด็น เน้ือหาขาวที่นําเสนอมีความ

สดใหมทนัตอเหตุการณมากทีส่ดุ ดานผูประกาศขาว กลุมตวัอยางเหน็ดวยกบัประเดน็ 

ผูประกาศขาวมีบุคลิกภาพที่ดี และลีลาและนํ้าเสียงในการดําเนินรายการมีเสนห 

ชวนใหนาติดตามมากที่สุด ดานวิธีการนําเสนอ กลุมตัวอยางเห็นดวยประเด็น ชวง

เวลาออกอากาศของรายการมีความเหมาะสม เปนชวงเวลาที่สามารถติดตามขาวได

อยางตอเนื่องมากที่สุด ดานศิลปะการผลิตรายการ กลุมตัวอยางเห็นดวยกับประเด็น 

ภาพขาวสอดคลองกับเนื้อหาขาว อยางกลมกลืน เหมาะสมมากที่สุด 

  กลุมตวัอยางผูชมชอง 7 ม ีทัศนคตเิชงิบวกตอรายการขาวภาคเชาทางสถานี 

โทรทัศน ตอประเด็นดานผูประกาศขาวมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดานพบวา 

ดานเนื้อหารายการ กลุมตัวอยางเห็นดวยกับประเด็น เน้ือหาขาวที่นําเสนอมีความ

ชดัเจนเขาใจงายไมเยิน่เยอ กาํกวม มากทีส่ดุ ดานผูประกาศขาว กลุมตวัอยางเหน็ดวย

กบัประเดน็ ผูประกาศขาวมบีคุลกิภาพทีด่มีากทีสุ่ด ดานวธิกีารนาํเสนอ กลุมตวัอยาง

เห็นดวยกับประเด็น การคัดเลือกผูประกาศขาวมีความเหมาะสม มีความสามารถ 

เปนทีรู่จกั นาสนใจ และนาตดิตาม มากทีส่ดุ ดานศิลปะการผลิตรายการ กลุมตวัอยาง

เห็นดวยกับประเด็น ฉากและกราฟฟกประกอบรายการมีดีไซน สวยงาม ทันสมัย 

มีเทคนิคที่นาสนใจใหมๆ ชวยสงเสริมใหรายการนาติดตามชมมากยิ่งขึ้น มากที่สุด 

 กลุมตวัอยางผูชมชอง 8 ม ีทศันคตเิชงิบวกตอรายการขาวภาคเชาทางสถานี

โทรทัศน ตอประเด็นดานผูประกาศขาวมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดานพบวา 

ดานเนื้อหารายการ กลุมตัวอยางเห็นดวยกับประเด็น เน้ือหาขาวที่นําเสนอมีความ

ชดัเจนเขาใจงายไมเยิน่เยอ กาํกวม มากทีส่ดุ ดานผูประกาศขาว กลุมตวัอยางเหน็ดวย
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กับประเด็น ผูประกาศขาวมีความเปนกันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนใหนาติดตามมากที่สุด 
ดานวิธีการนําเสนอ กลุมตัวอยางเห็นดวยกับประเด็น ระยะเวลาในการออกอากาศ
ของรายการ (ความยาวของรายการ) มีความเหมาะสมเปนชวงเวลาที่สามารถติดตาม
ขาวไดอยางตอเนื่อง มากที่สุด ดานศิลปะการผลิตรายการ กลุมตัวอยางเห็นดวยกับ
ประเด็น ในภาพรวมรายการมีองคประกอบครบถวน เหมาะสม สามารถสรางความ
ประทับใจและทําใหทานติดตามรับชมอยางตอเนื่อง มากที่สุด
 กลุมตวัอยางผูชมชอง 9 ม ีทศันคตเิชงิบวกตอรายการขาวภาคเชาทางสถานี
โทรทัศน ตอประเดน็ดานผูประกาศขาวมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณารายดานพบวา กลุม
ตัวอยางเห็นดวยกับประเด็น เนื้อหาขาวที่นําเสนอมีความชัดเจนเขาใจงายไมเยิ่นเยอ 
กํากวม มากที่สุด ดานผูประกาศขาว กลุมตัวอยางมีความเห็นตอประเด็น ผูประกาศ
ขาวมีความนาเชื่อถือผูประกาศขาวมีความรูความเขาใจในขาวที่นําเสนอ ผูประกาศ
ขาวมีบุคลิกภาพท่ีดี และผูประกาศขาวสามารถวิเคราะหเนื้อหาใหเขาใจงายกระชับ
และชัดเจนมากที่สุด ดานวิธีการนําเสนอ กลุมตัวอยางเห็นดวยกับประเด็น การจัด
ลําดับความสําคัญของขาวมีความเหมาะสม มากที่สุด ดานศิลปะการผลิตรายการ 
กลุมตัวอยางเห็นดวยกับประเด็น ภาพขาวสอดคลองกับเนื้อหาขาว อยางกลมกลืน 
เหมาะสม มากที่สุด 

สวนที่ 4  แนวโนมพฤติกรรมเกี่ยวกับการเปดรับชมขาวภาคเชาทางโทรทัศน
 จากการศึกษากลุมตัวอยางที่ชมขาวภาคเชาเปนประจําแตละชองพบวา 
 กลุมตัวอยางที่ชมชอง 3, ชอง 7, ชอง 8, ชอง 9 มีแนวโนมพฤติกรรมที่มี
ตอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนในระดับตั้งใจมาก โดยมีความตั้งใจที่จะรับ
ชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทัศนในชองทีท่านรบัชมเปนประจาํตอไปมากทีส่ดุ
 กลุมตวัอยางท่ีชมชอง 7 และชอง 8 มแีนวโนมพฤตกิรรมทีม่ตีอรายการขาว
ภาคเชาทางสถานโีทรทศันในระดบัตัง้ใจมาก โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะแนะนาํบคุคลอืน่ให
รับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนในชองที่ทานรับชมเปนประจําตอไปใน
ระดับตั้งใจมาก
  กลุมตวัอยางทีช่มชอง 3 และชอง 9 มแีนวโนมพฤตกิรรมทีม่ตีอรายการขาว
ภาคเชาทางสถานโีทรทศันในระดบัตัง้ใจปานกลาง โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะแนะนาํบคุคล
อื่นใหรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนในชองที่ทานรับชมเปนประจําตอ
ไปในระดับตั้งใจปานกลาง
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การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู ชมในเขตกรุงเทพ-

มหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ 

และรายไดทีแ่ตกตางกนั มกีารเปดรบัชมรายการขาว

ภาคเชาทางสถานีโทรทัศนแตกตางกันโดย

  กลุมตัวอยางท่ีชมชอง 3 ท่ีมีเพศตางกัน มีการเปดรับชมรายการขาว

ภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมแตกตางกัน สวนชวงอายุ

ที่แตกตางกันมีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 ความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห) แตกตางกัน โดยผูที่มีชวงอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป มีการเปดรับชม

รายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันชอง 3 ความถี ่(ครัง้/สปัดาห) มากกวาผูทีม่ชีวง

อายุ 35-49 ป 24-34 ป และ 18-23 ป สวนระดับการศึกษาของผูชมรายการขาวภาค

เชาทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ที่แตกตางกัน มีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทาง

สถานีโทรทัศนชอง 3 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห) แตกตางกัน โดยผูที่มีระดับการศึกษา

อนปุริญญา/ปวส. หรอืเทยีบเทาและปรญิญาโทขึน้ไป มกีารเปดรบัชมรายการขาวภาค

เชาทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) มากกวาผูที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี สวนอาชีพของผู ชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 3 

ที่แตกตางกันมีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห) แตกตางกัน ผูที่มีอาชีพรับจางอิสระ/แมบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

และพนักงานบริษัท มีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 3 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) มากกวาผูที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และชวงรายไดสวนตัว

ตอเดอืนของผูชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันชอง 3 ทีแ่ตกตางกนัมีการเปด

รบัชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันชอง 3 ความถ่ี (ครัง้/สปัดาห) แตกตางกนั 

ผูทีม่รีายไดสวนตวัตอเดอืนมากกวา 30,000 บาทมกีารเปดรบัชมรายการขาวภาคเชา

ทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) มากกวาผูที่มีรายไดสวนตัวตอเดือน 

ตํ่ากวา 30,000 บาท

 กลุมตัวอยางท่ีชมชอง 7 ท่ีมีเพศตางกันและมีระดับการศึกษาที่ตางกันมี

การเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 

ไมแตกตางกัน สวนชวงอายุที่แตกตางกันจะมีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทาง

สถานีโทรทัศน ชอง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) แตกตางกัน โดยผูที่มีชวงอายุ 35-49 ป

และชวงอายุ 24-34 ป มีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 7 
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ความถี ่(ครัง้/สปัดาห) มากกวาผูทีม่ชีวงอาย ุ18-23 ป สวนอาชีพของผูชมรายการขาว

ภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 7 ท่ีแตกตางกันมีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชา

ทางสถานีโทรทัศนชอง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) แตกตางกัน โดยผูที่มีอาชีพคาขาย/

ธุรกิจสวนตัวพนักงานบริษัทและขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีการเปดรับชมรายการขาว

ภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) มากกวาผูที่มีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา สวนชวงรายไดสวนตัวตอเดือนของผูชมรายการขาวภาคเชาทางสถานี

โทรทัศนชอง 7 ที่แตกตางกันมีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน

ชอง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) แตกตางกัน โดยผูที่มีรายไดสวนตัวตอเดือน 10,001 

ขึ้นไป มีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 7 ความถี่ (ครั้ง/

สัปดาห) มากกวาผูที่มีรายไดสวนตัวตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท

 กลุ มตัวอยางท่ีชมชอง 8 ท่ีมีเพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ชวงรายได ตางกนั มกีารเปดรบัชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันชอง 8 ความถ่ี 

(ครั้ง/สัปดาห) ไมแตกตางกัน

 กลุมตัวอยางที่ชมชอง 9 ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ชวงรายได ของ

ผูชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันชอง 9 ตางกนั มกีารเปดรบัชมรายการขาว

ภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมแตกตางกัน สวนชวงอายุ

ที่แตกตางกัน ของผูชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน ชอง 9 มีการเปดรับชม

รายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน ชอง 9 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) แตกตางกัน 

ผูที่มีชวงอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป มีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานี

โทรทัศนชอง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) มากกวาผูที่มีชวงอายุตํ่ากวา 60 ป

   ซึ่งผลวิจัยดังกลาวตรงกับแนวคิดที่วา พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดขึ้น

ตามแรงขับภายนอกท่ีมากระตุน และพฤติกรรมสวนใหญของเราจะเปนไปตามแบบ

ฉบับที่สังคมวางเอาไว และสังคมท่ัวๆ ไปมักจะกําหนดใหบุคคลที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรที่แตกตาง มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกตางกัน (กาญจนา แกวเทพ, 

2541, น. 302) ทั้งนี้ผูรับสารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรรวมกัน ยอมมีทัศนคติ

และพฤตกิรรมคลายคลงึกนั เมือ่ผูสงสารทราบวาผูรบัสารเปาหมายเปนใคร มีลักษณะ

อยางไร ก็จะไดวางแผนปรับการสื่อสารของตนใหเขากับลักษณะของผู รับสาร 

ตลอดจนการเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับผูรับสารหรือเปาหมาย (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 

2534, น. 49)
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การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  การเปดรบัชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศัน

มคีวามสมัพันธกบัทศันคตทิีม่ตีอรายการขาวภาคเชา

ทางสถานีโทรทัศน

  การเปดรบัชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันของกลุมตวัอยางทีช่ม

ชอง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติดานเนื้อหารายการ 

ดานผูนําเสนอ ดานวิธีการนําเสนอ ดานศิลปะการผลิตรายการ ขาวภาคเชาทาง

สถานีโทรทัศน ชอง 3

 การเปดรบัชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันของกลุมตวัอยางทีช่ม

ชอง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) มีความสัมพันธกับ ทัศนคติดานเนื้อหารายการ ทัศนคติ

ดานผูนําเสนอรายการ ดานวิธีการนําเสนอรายการ เนื่องจากความสัมพันธดังกลาว

มีคาเปนบวก นั่นคือ เมื่อมีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) เพิ่มขึ้น จะทําใหทัศนคติดานผูนําเสนอรายการขาวภาคเชา

ทางสถานีโทรทัศน ชอง 7 เปนไปในเชิงบวก สวนทัศนคติดานศิลปะการผลิตรายการ

ไมมีความสัมพันธกัน

 การเปดรบัชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันของกลุมตัวอยางทีช่ม

ชอง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติดานเนื้อหารายการ 

ดานผูนําเสนอรายการ ดานวิธีการนําเสนอรายการ ดานศิลปะการผลิตรายการ 

ขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน ชอง 8

 การเปดรบัชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันของกลุมตัวอยางทีช่ม

ชอง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติดานเนื้อหารายการ 

ดานผูนําเสนอรายการ ดานวิธีการนําเสนอรายการ ดานศิลปะการผลิตรายการขาว

ภาคเชาทางสถานีโทรทัศน ชอง 9

  ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ศุภร เสรีรัตน (2544, 

น. 177-180) ไดกลาวถงึคณุสมบตัขิองทศันคตท่ีิมคีวาม สมัพนัธกบัแนวโนมพฤติกรรม

ไววา ทัศนคติมีลักษณะที่มั่นคงไมคอยเปลี่ยนแปลง (Attitudes have consistency) 

มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมท่ีแสดงออก ความมั่นคงของ

ทศันคตไิมไดหมายความวาจะคงทีอ่ยูถาวร ทศันคตสิามารถเปลีย่นแปลงได สิง่สาํคญั

ทีแ่สดงถงึความมัน่คงของทศันคต ิหมายความวา เราคาดวาพฤตกิรรมผูบรโิภคจะเปน

ไปในทศิทางเดยีวกันกับทัศนคตทิีเ่ขาม ีผูบรโิภคมอีสิระทีจ่ะกระทาํการทีเ่ขาปรารถนา 
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เราจึงทํานายวาการกระทําของเขามั่นคงตามทัศนคติที่เขามี ดังเชนการวิจัยในครั้งนี้

ที่พบวาเมื่อกลุมตัวอยางที่รับชมชอง 7 มีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานี

โทรทัศน ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) เพิ่มขึ้น จะทําใหทัศนคติดานผูนําเสนอรายการขาว

ภาคเชาทางสถานีโทรทัศน ชอง 7 เปนไปในเชิงบวก เปนตน

 ผลการวิจัยดังกลาวตรงกับผลจากงานวิจัยของ ธมลวรรณ กาญจนวิจิตร 

(2556, น.197) ไดทําการศึกษาเรื่อง”รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติและแนวโนม

พฤติกรรมในการใชสินคาที่ปรากฏบนสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีช่ือเสียง” โดยมี

สมมติฐานที่วา พฤติกรรมการเปดรับสื่ออินสตาแกรมดานความถี่ (ครั้ง/วัน) มีความ

สัมพันธกับ ทัศนคติโดยรวมตอสื่ออินสตาแกรม โดยผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการ

เปดรับสื่ออินสตาแกรมดานความถี่ (ครั้ง/วัน) มีความสัมพันธกับ ทัศนคติโดยรวมตอ

สื่ออินสตาแกรมของผูใชสื่ออินสตาแกรม สามารถสรุปไดวา ยิ่งผูใชสื่ออินสตาแกรมมี

ความถี่ในการเปดรับสื่ออินสตาแกรมมากครั้งตอวัน ก็จะยิ่งมีทัศนคติโดยรวมที่ดีตอ

สือ่อนิสตาแกรมมากขึน้ตามไปดวย ดงัเชนผลการวจิยัทีพ่บวาเมือ่กลุมตวัอยางทีร่บัชม

ชอง 7 มีการเปดรับชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 

เพิ่มขึ้น จะทําใหทัศนคติดานผูนําเสนอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศน ชอง 7 

เปนไปในเชิงบวก เปนตน

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ทศันคตทิีม่ตีอรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศัน

ที่รับชมเปนประจํา มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการเปดรับชมขาวภาคเชาทางสถานี

โทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร

 ทัศนคติดานเน้ือหารายการ ดานผูนําเสนอรายการ ดานวิธีการนําเสนอ 

ดานศิลปะการผลิตรายการ ของกลุมตัวอยางที่ชมรายการขาวภาคเชาทางสถานี

โทรทัศนชอง 3, ชอง 7, ชอง 8 และ ชอง 9 มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมที่มี

ตอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของแตละชอง เน่ืองจากความสัมพันธ

ดงักลาวมคีาเปนบวก นัน่คอื เมือ่มทีศันคตใินเชงิบวก แนวโนมพฤติกรรมทีม่ตีอรายการ

ขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนแตละชองก็จะสูงตามไปดวย 

 ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับคํากลาวของ ดวงเดือน 

พันธุมนาวิน ที่ไดอธิบายถึงการวัดทัศนคติวาสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลได 
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เนือ่งดวยทศันคตติอสิง่ใดสิง่หนึง่ของบคุคลยอมแสดงวา เขามคีวามรูทางดานทีด่หีรอื

ไมดีเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากนอยเพียงใด ทัศนคติของบุคคลตอส่ิงน้ันจึงเปนเครื่องทํานาย

วา บคุคลนัน้จะมกีารกระทําตอส่ิงนัน้ไปในทาํนองใดดวย ฉะนัน้การทราบทศันคตขิอง

บุคคลยอมชวยใหสามารถทํานายพฤติกรรมของผูอื่น เปนความตองการของมนุษย

ทกุคน เพราะการทราบลวงหนาวาบคุคลจะทาํอะไร และคดิอยางไรนัน้จะเปนแนวทาง

ใหผูอื่นปฏิบัติตอบุคคลน้ันไดอยางถูกตอง และเปนแนวทางใหผูอ่ืนสามารถควบคุม

พฤตกิรรมของบคุคลนัน้ไดดวย ดงัเชนผลการวจิยัในคร้ังนีท้ีท่ศันคตขิองกลุมผูชมทีร่บั

ชมขาวภาคเชาเปนประจําของแตละชองเปนไปในทางบวกสามารถทํานายพฤติกรรม

การเปดรับชมของกลุมบุคคลดังกลาวไดวาจะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเปดรับชม

ขาวภาคเชาเปนประจําตอไปในระดับที่ตั้งใจมากเปนตน

 อีกทั้งยังตรงกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของ พุทธิมาศ ยมนา เรื่อง “การรับรู

และทศันคตขิองประชาชนตอรายการประเภทรบัเรือ่งรองเรยีนทีอ่อกอากาศทางสถานี

โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 (2557, น. 134) ท่ีวาทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมโดยรวมของประชาชนในการรองเรียนปญหาผานสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี

ชอง 3 เน่ืองจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก หมายความวา ผูที่มีทัศนคติ

ในทางบวก จะมแีนวโนมพฤติกรรมโดยรวมในการรองเรยีนปญหาผานสถานโีทรทศัน

ไทยทีวีสีชอง 3 ตอไปในระดับตั้งใจมาก ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับ

ตั้งใจมาก ดังเชนผลการวิจัยในครั้งนี้ที่ผลการวิจัยตามสมมติฐานดานทัศนคติมีความ

สัมพันธกับแนวโนมซ่ึงเม่ือทัศนคติมีคาเปนบวกแนวโนมพฤติกรรมจะเปนไปในระดับ

ที่บวกหรืออยูในระดับตั้งใจมากดวยเชนกัน

ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย

 1. จากผลการวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับของผูชม

ที่ชมรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนวาสวนใหญเคยเปล่ียนชองในการรับชม 

และเปลีย่นเนือ่งจากโฆษณาเปนสวนใหญ ซึง่สะทอนไดวาผูชมรายการขาวภาคเชาจะ

ไมไดเจาะจงดูขาวจากชองใดชองหนึ่งโดยตลอด จึงเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูผลิต

รายการหรือสถานีโทรทัศน ที่จะหากลยุทธและวิธีการที่จะผลิตรายการขาวภาคเชา

ทางสถานโีทรทศันใหสามารถตรงึและดงึดดูผูชมใหตดิตามชองของเราไดนานทีส่ดุ หรอื
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ทําใหผูที่เปลี่ยนชองไปเปลี่ยนกลับมาชมอยางตอเนื่องดังเดิม โดยอาจนําเสนอไฮไลท

ที่นาสนใจของหัวขอขาวและภาพขาวที่จะนําเสนอในชวงตอไปใหชมกอนตัดเขา

โฆษณา หรือพยายามรักษาชวงเวลาความยาวของขาวที่ออกอากาศในแตละชวงยาว

เทากับของชองอื่นๆ และใหโฆษณาพรอมกัน หรือผลิตโฆษณาที่นาสนใจ นาติดตาม

ชมทาํใหเกดิความสนใจอยากชมตอไปไมเปลีย่นชองหน ีหรอืทาํเปนโฆษณาสัน้ๆ ทีดึ่ง

ผูชมไปชมรายละเอยีดอกีครัง้ทางเวบ็ไซตขององคกรหรือผลติภณัฑตางๆ เปนตน และ

ที่สําคัญที่ขาดไมไดเลยคือ องคประกอบของการผลิตรายการขาวทั้ง 4 สวนไมวาจะ

เปน เนื้อหารายการ ผูนําเสนอ ศิลปะการผลิตรายการ และวิธีการนําเสนอ ที่ผูผลิต

ควรนํามาพิจารณาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด เพื่อให

เกิดทัศนคติในเชิงบวก เกิดความรูสึกชื่นชอบ และมีความพึงพอใจที่จะดูชองที่ตนเอง

ดูเปนประจําตอไป อีกทั้งยังแนะนําใหผูอื่นติดตามชมรวมกันอีกดวย 

 2. จากผลการวิจัยในสวนของทัศนคติของผูชมที่มีตอองคประกอบดาน

ตางๆ ของการผลิตรายการขาวโทรทัศนนั้น สามารถเสนอแนะเพิ่มเติมไดดังนี้

  2.1  ดานเนื้อหารายการ

   2.1.1 ชอง 7 ควรรกัษาคณุภาพการผลติรายการขาวภาคเชาทาง

โทรทัศน โดยมุงเนนดานเนื้อหาขาวที่นําเสนอมีความชัดเจนเขาใจงายไมเยิ่นเยอ 

กํากวม และควรพัฒนาเน้ือหาขาวใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายใหมาก

ขึ้น เพื่อใหสามารถส่ือสารไดตรงความตองการของกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุดเพื่อ

รักษาระดับความนิยมของรายการขาวภาคเชาใหคงความเปนที่หนึ่งตลอดไป 

    2.1.2 ชอง 3 ควรรักษาคุณภาพของการผลิตรายการขาวภาค

เชาทางโทรทัศน โดยมุงเนนการนําเสนอที่มีความสดใหมทันตอเหตุการณมากที่สุด 

และควรปรับปรุงเน้ือหาขาวท่ีนําเสนอใหมีความเปนกลาง ยุติธรรมปราศจากอคติ 

เพื่อสื่อสารใหตรงความตองการกับกลุมผูชมของตนเองใหไดมากที่สุด

   2.1.3 ชอง 8 และ ชอง 9 ควรจะรกัษาคณุภาพการผลติรายการ

ขาวภาคเชาทางโทรทัศนโดยมุงเนนนําเสนอขาวใหมีความชัดเจนเขาใจงายไมเยิ่นเยอ 

กํากวม โดยชอง 8 ควรปรับปรุงในเนื้อหาขาวที่นําเสนอมีความโดดเดนนาสนใจกวา

ขาวชองอื่นๆ สวนชอง 9 ควรปรับปรุงในประเด็น การนําเสนอในชวงขาวบันเทิง 

เปนตน
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  2.2 ดานผูประกาศขาว 

   จากผลการวิจัยทัศนคติของผูชมตอองคประกอบดานผูประกาศขาว

ของแตละชองสามารถสะทอนภาพลักษณของชองไดเปนอยางดี ทําใหผูผลิตไดทราบ

ถึงทัศนคติในดานบวกของผูชมรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศนที่มีตอผูประกาศขาว

ในแตละประเด็น ซึ่งเปนแนวทางที่ดีที่จะนําไปพัฒนาศักยภาพผูประกาศขาวของ

แตละชอง พรอมทัง้ควรมกีารประเมนิผลการปฏบิติังาน จดุเดน จดุดอยของผูประกาศ

ขาวอยูเสมอ และตัวผูประกาศขาวเองก็ควรที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง

สมํ่าเสมอเชนกันเพื่อเพื่อใหผูชมเกิดทัศนคติในดานบวก และเพื่อใหผูชมติดตามชม

รายการขาวภาคเชาชองของตนเองอยางตอเนื่องตลอดไป และแนะนําผูอื่นใหติดตาม

ชมรวมกันอีกดวย โดยสามารถพิจารณาแยกเปนชองไดดังนี้

    2.2.1 ผูประกาศขาวชอง 3 ควรรักษาคุณสมบัติของตนเอง

ในดานการมีบุคลิกภาพท่ีดี การมีลีลาและน้ําเสียงในการดําเนินรายการที่มีเสนห 

ชวนใหนาติดตาม และควรสงเสริมดานการนําเสนอขาวอยางตรงไปตรงมาและ

เปนกลางใหมากยิ่งขึ้น

   2.2.2 ผูประกาศขาวชอง 7 ควรรักษาคุณสมบัติของตนเอง

ในดานความมีบุคลิกภาพที่ดี ความเปนกันเอง ความมีอัธยาศัยที่ดี ชวนใหนาติดตาม 

และควรเสรมิในประเดน็ดานการวเิคราะหเนือ้หาใหเขาใจงายกระชับและชดัเจน และ

เสริมการนาํเสนอขาวในเนือ้หาตางๆ ใหมคีวามโดดเดนหรอืแตกตางกวาขาวชองอืน่ๆ 

   2.2.3 ผูประกาศขาวชอง 8 ควรรักษาคุณสมบัติดานความเปน

กันเอง มีอัธยาศัยดี การมีลีลาและน้ําเสียงในการดําเนินรายการมีเสนห ชวนให

นาตดิตาม และควรเสรมิดานการนาํเสนอเนือ้หาตางๆ ใหมคีวามโดดเดนและแตกตาง

กวาขาวชองอื่นๆ 

   2.2.4 ผู ประกาศขาวชอง 9 ควรรักษาคุณสมบัติดานความ

นาเชือ่ถอื การมบีคุลกิภาพทีด่ ีความสามารถในการวเิคราะหเนือ้หาใหเขาใจงายกระชบั

และชดัเจนและควรเสรมิดานการนาํเสนอเนือ้หาตางๆ ใหมีความโดดเดนและแตกตาง

กวาขาวชองอื่นๆ 

  2.3 ดานวิธีการนําเสนอ 

   จากผลการวิจัยสามารถพิจารณาองคประกอบดานวิธีการนําเสนอ

แยกออกเปนแตละประเด็นท่ีควรรักษาคุณภาพของการนําเสนอและควรเสริมหรือ
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ปรับปรุงในบางประเด็นเพื่อใหรายการท่ีผลิตออกมาน้ันมีคุณภาพสมบูรณครบถวน

ทุกองคประกอบมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

    2.3.1 ผูผลิตรายการขาวภาคเชาชอง 3 ควรรักษาชวงเวลาออก

อากาศรายการเนือ่งจากเปนชวงเวลาทีท่าํใหผูชมสามารถตดิตามขาวไดอยางตอเนือ่ง 

และควรรักษาคุณภาพดานการคัดเลือกผูประกาศขาวที่มีความเหมาะสม มีความ

สามารถ เปนที่รูจัก นาสนใจ และนาติดตาม แตเนื่องจากปจจุบันชอง 3 มีการปรับ

เปลีย่นผูประกาศจากเดมิหลงัจากทีไ่ดดาํเนนิการวจิยัไปแลว ผลการวจิยัในประเดน็นี้

จึงสามารถนํามาเปนแนวทางไดเพียงบางสวนเทานั้น

    2.3.2 ผูผลิตรายการขาวภาคเชา ชอง 7 ควรรักษาผูประกาศ

ขาวทีม่อียู และควรพฒันาศกัยภาพของผูประกาศขาวอยางตอเนือ่ง เพราะจากผลการ

วิจัยผูชมมีทัศนคติเชิงบวกในระดับสูงตอประเด็น การคัดเลือกผูประกาศขาวมีความ

เหมาะสม มคีวามสามารถ เปนทีรู่จกั นาสนใจ และนาตดิตาม มากทีสุ่ด และควรรกัษา

ชวงเวลาออกอากาศของรายการไวเพราะเปนชวงเวลาที่ผูชมสามารถติดตามขาวได

อยางตอเนื่อง 

    2.3.3 ผูผลิตรายการขาวภาคเชา ชอง 8 ควรรักษาระยะเวลา 

(ความยาวของรายการ) ในการออกอากาศของรายการ และชวงเวลาในการออกอากาศ 

เนื่องจากเปนระยะเวลาและชวงเวลาการออกอากาศขาวที่มีความเหมาะสม สามารถ

ติดตามขาวไดอยางตอเนื่อง 

    2.3.4 ผูผลิตรายการขาวภาคเชา ชอง 9 ควรรักษาคุณภาพ

ของการผลิตรายการในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของขาว และรักษาคุณภาพของ

ผูประกาศทีม่อียู เนือ่งจากผูประกาศมคีวามสามารถเปนทีรู่จกั นาสนใจและนาตดิตาม 

    นอกจากนัน้ทกุชองควรปรบัปรุงดานกจิกรรมรวมสนกุในรายการ

ใหมีความนาสนใจและนารวมสนุกมากกวานี้ หรือมีของรางวัลที่ดึงดูดใจใหอยากรวม

กิจกรรม เพราะผูชมรายการขาวภาคเชาสวนใหญมีความสนใจรวมสนุกกับกิจกรรม

ของรายการในระดับตํ่ากวาประเด็นอื่นๆ เพราะการรวมกิจกรรมเปนการสรางการมี

สวนรวมกบัผูชมและอาจเปนอกีชองทางหนึง่ทีจ่ะสามารถดงึผูชมใหตดิตามมากยิง่ขึน้

ไดอีกดวย
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  2.4 ดานศิลปะการผลิตรายการ 

   จากผลการวิจัยสามารถพิจารณาองคประกอบดานศิลปะการผลิต

รายการเสนอแยกออกเปนแตละประเด็นที่ควรรักษาคุณภาพของศิลปะการผลิต

รายการและประเด็นที่ควรเสริมเพื่อใหรายการที่ผลิตออกมาน้ันมีคุณภาพสมบูรณ

ครบถวนทุกองคประกอบมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

   2.4.1 ผูผลิตรายการขาวภาคเชา ชอง 3 ควรรักษาคุณภาพ

ขององคประกอบดานภาพขาวท่ีมีความสอดคลองกับเนื้อหาขาว อยางกลมกลืน 

เหมาะสม รวมถึงเสื้อผาผูประกาศขาวเหมาะสม สวยงาม ชวยใหภาพลักษณของ

ผูประกาศขาวและรายการดูดี และควรปรับปรุงเรื่องฉาก กราฟฟก และไตเติ้ล 

ประกอบรายการใหมดีไีซน สวยงาม ทนัสมยั มเีทคนคิทีน่าสนใจใหมๆ  ชวยสงเสรมิให

รายการนาติดตามชมมากยิ่งขึ้น 

    2.4.2 ผูผลิตรายการขาวภาคเชา ชอง 7 ควรรักษาคุณภาพ

ขององคประกอบดานฉากกราฟฟก ไตเติ้ล ประกอบรายการใหมีดีไซน สวยงาม .

ทันสมัย มีเทคนิคที่นาสนใจใหมๆ เพื่อชวยสงเสริมใหรายการนาติดตามชมมากยิ่งขึ้น 

ควรพัฒนาและสงเสริมองคประกอบทางดานน้ีใหมากเปนอันดับตนๆ เพราะถือวา

เปนองคประกอบทีโ่ดดเดนกวาชองอืน่ๆ เพราะเปนประเดน็ทีผู่ชมมทีศันคตใินเชงิบวก

มากกวาชองอื่นๆ จึงควรสงเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ทํางาน

ดานนี้ใหโดดเดนขึ้นไปเรื่อยๆ ใหมีเทคนิค และวิธีการที่ลํ้าหนากวาชองอื่นๆ เพื่อเปน

อีกองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหรายการมีความนาติดตาม และนาสนใจ

มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังควรสงเสริมในดานความสรางสรรค เชนควรเพิ่มเนื้อหาสาระและ

เรื่องราวใหม ใหรายการขาวมีความนาสนใจ และไมนาเบื่อ มากยิ่งขึ้น

    2.4.3  ผูผลิตรายการขาวภาคเชา ชอง 8 ควรรักษาคุณภาพดาน

องคประกอบภาพรวมรายการมีความครบถวน เหมาะสม สามารถสรางความประทับ

ใจและทําใหติดตามรับชมอยางตอเน่ือง และรักษาเร่ืองคุณภาพของภาพขาว

ที่สอดคลองกับเนื้อหาขาว อยางกลมกลืน เหมาะสม และควรปรับปรุงหรือสงเสริม

ในเรื่องเสื้อผาผูประกาศขาวให เหมาะสม สวยงาม ชวยใหภาพลักษณของผูประกาศ

ขาวและรายการดูดี เพราะผูชมมีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่ากวาประเด็นอื่นๆ 

    2.4.4 ผูผลิตรายการขาวภาคเชา ชอง 9 ควรรักษาคุณภาพ

และพัฒนาองคประกอบในดานภาพขาวใหสอดคลองกับเนื้อหาขาว อยางกลมกลืน 
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เหมาะสม พรอมทัง้สรางสรรครายการโดยการเพิม่เนือ้หาสาระและเรือ่งราวใหม อยาง

นาสนใจ ไมนาเบื่อ โดยรักษาองคประกอบตางๆ ใหครบถวน เหมาะสม เพื่อสามารถ

สรางความประทับใจและทําใหทานติดตามรับชมอยางตอเนื่อง และควรปรับปรุง

ไตเติ้ลรายการใหมีดีไซนที่สวยงาม นาตื่นตาตื่นใจ เปนสวนที่ชวยสรางสีสัน เชิญชวน

ใหติดตามชมมากยิ่งขึ้นดวย

    จากผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหไดทราบวาองคประกอบทุกองค

ประกอบลวนมคีวามสาํคญัตอการผลติรายการขาวโทรทศัน แตละสถานจีงึควรยดึหลัก

ในการผลิตรายการโทรทัศนแบบสรางสรรค พรอมทั้งรักษาคุณภาพและมาตรฐาน

ขององคประกอบของการผลิตขาวเชิงสรางสรรคทั้ง 4 ขอ ใหอยูในมาตรฐาน คือ 

สวนของเนื้อหารายการ สวนผูนําเสนอ ศิลปะการผลิตรายการ และวิธีการนําเสนอ 

เพื่อใหตอบสนองและตรงกับความตองการของผูชมที่เปนกลุมเปาหมายของตนเอง

ในแตละชอง ใหเกิดทัศนคติในเชิงบวก เพื่อรักษาฐานของผูชมใหคงอยูกับรายการ

ไดตลอดไป

 3. จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอรายการขาวภาคเชา

ทางสถานีโทรทัศนจากชองท่ีรับชมเปนประจําของกลุมตัวอยาง ชอง 3 และชอง 9 

พบวา ผูชมมีแนวโนมพฤติกรรมในระดับความตั้งใจที่จะรับชมตอไปในระดับมาก แต

มคีวามตัง้ใจทีจ่ะแนะนาํใหบคุคลอืน่ชมรายการขาวภาคเชาทางสถานโีทรทศันในชอง

ที่รับชมเปนประจํามีแนวโนมพฤติกรรมในระดับปานกลาง ดังนั้นผูผลิตรายการของ

ชอง 3 และชอง 9 จึงควรตองพิจารณาถึงแตละองคประกอบในการผลิตรายการโดย

องคประกอบใดสงผลใหเกิดทัศนคติเชิงบวกควรพัฒนา รักษามาตรฐานและคุณภาพ

เพื่อใหคงทัศนคติในเชิงบวกตอรายการไว และองคประกอบดานใดที่สงผลใหเกิด

ทศันคตทิีป่านกลางควรพฒันาแกไขใหมีความสมบรูณมากขึน้ เพือ่ใหสงผลตอแนวโนม

พฤติกรรมการรับชมในสวนของการแนะนําใหบุคคลอื่นชมรายการขาวภาคเชาชอง

ที่ชมเปนประจําตอไป
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 การวจัิยนี ้มวัีตถปุระสงคเพือ่ศกึษาเน้ือหาในองคประกอบการส่ือสารสขุภาพ 
และหนาที่ขององคประกอบในโฆษณาทางโทรทัศนของ สสส. โดยศึกษาจากโฆษณา
สงเสริมสุขภาพที่ออกอากาศทางโทรทัศนตั้งแต พ.ศ. 2546-2556 จํานวน 252 เรื่อง, 
ขอมูลเอกสาร และการสัมภาษณบุคคล
 จากการศึกษาพบวา
 1. รูปแบบการนําเสนอโฆษณาใชรูปแบบบทละครมากที่สุด และมักใช
การนําเสนอหลายรูปแบบผสมกันโดยใชรูปแบบ บทละคร-การใชอารมณขัน-
บทสนทนารวมกันมากที่สุด เนื่องจากทําใหขอมูลครบถวน เขาใจงาย และนาสนใจ 
 2. ตัวละคร มี 2 ประเภทคือ ตัวละครในฉาก และตัวละครนอกฉาก 
ตัวละครในฉากเปนผูดําเนินเรื่องหลักมีทั้งบุคคลจริงและตัวละครสมมติ ตัวละคร
นอกฉากเปนตวัเสรมิเนือ้เร่ืองมทีัง้แบบไมมสีวนรวมและมสีวนรวมกบัตวัละครในฉาก 
 3. โครงเรื่อง พบวา ประเด็นเลิกเหลามีโครงเรื่อง 6 กลุม คือ โครงเรื่อง
เกี่ยวกับศาสนา และกฎสังคม, ชีวิตการงาน, การเขาสังคม, โทษของเหลา, ของขวัญ 
และงานฉลอง ประเด็นลดอุบัติเหตุมีโครงเรื่อง 4 กลุมคือ โครงเรื่องเกี่ยวกับความ
ประมาทขาดสติ การฝาฝนกฎจราจร คนนั่งซอนทาย การสวมหมวกนิรภัย ประเด็น
ลดบุหร่ีมีโครงเรื่อง 5 กลุมคือ โครงเรื่องเกี่ยวกับผูหญิง เลิกบุหรี่ ควันบุหรี่ วัยรุน 
ประเด็นการออกกําลังกาย พบ 1 กลุมคือโครงเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
 4. แกนเรื่อง มีการนําเสนอแนวคิดสนับสนุนพฤติกรรม-แนวคิดที่ดี
ตอสุขภาพ และคัดคานปจจัยที่เสี่ยงตอสุขภาพ
 ในหนาที่ขององคประกอบการสื่อสารสุขภาพนั้น องคประกอบแตละตัว
มีหนาท่ีสัมพันธกัน โดยรูปแบบนําเสนอเปนกรอบในการนําเสนอเนื้อหาในโฆษณา 
ตวัละคร มบีทบาทเปนผูเลาเรือ่งระดบัปจเจก นําเสนอพฤตกิรรมของบคุคล โครงเรือ่ง 
มีบทบาทเปนผูเลาเรื่องระดับวัฒนธรรม นําเสนอแนวคิดความเชื่อในสังคม โดยโครง
เรื่องเปนตัวเช่ือมตัวละครกับแกนเร่ืองเขาดวยกัน แกนเรื่อง มีบทบาทสนับสนุน
หรือคัดคานแนวคิดในโครงเรื่อง และนําเสนอปจจัยที่นําไปสูพฤติกรรมสุขภาพ
อันพึงประสงค

คําสําคัญ: สุขภาพ, การสื่อสาร, โฆษณา, โทรทัศน, สสส.

บ ท คั ด ย อ
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 The objectives of this research is to study the content and 

function of element of communication in the advertising for health 

promotion on television by the Thai Health Promotion Foundation. The 

subjects of the study are 252 health promotion advertising on television 

issued by the Thai Health Promotion Foundation from 2003-2013, 

documents and interviews through textual analysis.

 The results of the research showed that 

 1. dramatic copy is the most popular form used in advertising. 

Moreover, large amounts of advertising always combine various forms 

dramatic copy that usually include humorous copy and dialogue copy 

to get the message across better. 

 2. The characters are 2 types of character: in-scene character 

and out-scene character. In-scene character is the main actor, which can 

be a real person or a fictional character. Out-scene character can be a 

non-participant or a participating in-scene character.

 3. The plot showed that teetotal issue have 6 plots; religion-

social rule, lifestyle, sociability, harms of drinks, gift, party. Road Safety 

issue have 4 plots; carelessness, traffic violations, pillion, safety hats. 

Stop smoking issue have 5 plots; women, stop smoking, tobacco smoke, 

teenage, harms of cigarette. Exercise issue has 1 plot; exercise.

 4. The theme represent idea to support positive health 

behavior-idea and opposite risk factor to health. 

 In function of element of health promotion advertisement, 

each element has a function together relatively. The presentation of 

forms frame content in advertising. The characters usually play the role 

of the narrator. The plot plays functions as cultural narrator that transmits 

A b s t r a c t
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social idea or value. The plot also connects character and theme together. 

The theme plays either support or contradict the idea in plot and 

demonstrate social determinant of health factors that lead to the ideal 

health condition.

Keywords: health, communication, advertisement, television, Thai 

Health Promotion Foundation
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 โฆษณา สสส. เปนสื่อสงเสริมสุขภาพที่ประชาชนทั่วไปรูจักกันดี ตั้งแต

เดมินัน้ สสส. ไดดาํเนนิการในประเดน็ทีเ่ปนภารกจิหลกัขององคกรตามพระราชบญัญตัิ

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 นั่นคือ การควบคุมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ รวมถึง การปองกันอุบัติเหตุบนถนน และการ

ออกกําลังกาย (สสส., 2546) 

 ดวยเหตผุลขางตน สสส.จงึดาํเนนิรณรงคสงเสรมิสขุภาพอยางตอเนือ่งผาน

การประชาสัมพันธมากมาย หนึ่งในสื่อที่ สสส. ใชรณรงคสุขภาพเสมอคือ โฆษณาทาง

โทรทัศน อันเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนและกลุมเปาหมายมากที่สุดคือ สปอตโทรทัศน 

สปอตวิทยุ และสารคดีทางโทรทัศน (สสส., 2548)

 โฆษณาสงเสริมสุขภาพของ สสส. สรางขึ้นอยางตอเนื่องทุกปโดยนําเสนอ

ประเด็นสําคัญคือ เลิกเหลา ลดอุบัติเหตุ เลิกสูบบุหรี่ และการออกกําลังกาย โดยมี

ตวัอยางผลสาํเร็จในโฆษณาของ สสส. ปรากฏอยูเสมอ ดงัเชนในป พ.ศ. 2546 มโีฆษณา

รณรงค “งดเหลาเขาพรรษา” ในปแรกมีประชาชนรอยละ 84.7 รับรูขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการนี้ และผูงดดื่มเหลา รอยละ 40.4 (สสส., 2547)

 การสื่อสารของโฆษณาสงเสริมสังคมของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) นัน้เขาถงึผูคนจาํนวนมาก และไดรบัผลสมัฤทธ์ิท่ีนาพงึพอใจ 

ดังเชนแนวคิดเรื่องการงดเหลาเขาพรรษาป พ.ศ. 2548 ในงานวิจัยของ ณัฐกานต 

สัณหสุรติกุล (2549) นั้นพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับทราบขอมูลขาวสารของ

โครงการงดเหลาเขาพรรษาจากสื่อโทรทัศนมากที่สุดคือ รอยละ 94 และในสวนของ

ความเขาใจเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อตางๆ ของโครงการงดเหลาเขาพรรษาพบวา กลุม

ตวัอยางสวนใหญมคีวามเขาใจตอเนือ้หาในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัศาสนา และมทีศันคติทีด่ตีอ

แนวคิดเรื่องการงดเหลาเขาพรรษา ในขณะที่กลุ มตัวอยางที่บริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลกอนเขาพรรษาโดยเฉลี่ย ตั้งใจวาจะลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ลงในชวงเขาพรรษา และจากงานวจิยัของฐติกิานต รจุริชักร (2550) เรือ่ง การประเมนิ

ผลโฆษณาสงเสริมสังคมในการรณรงคเรื่องควันบุหรี่มือสองของ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับโฆษณา
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สงเสริมสังคมในประเด็นควันบุหรี่มือสองจากสื่อโทรทัศน มากที่สุดรอยละ 95.00 

สําหรับทัศนคติตอวิธีการนําเสนอในโฆษณาสงเสริมสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางมี

ทัศนคติโดยรวมท่ีดี สวนทัศนคติตอสารท่ีสงผานโฆษณาสงเสริมสุขภาพ พบวากลุม

ตัวอยางมีทัศนคติโดยรวมดีมาก

 จากเน้ือหาและผลการยอมรับในโฆษณาสงเสริมสุขภาพที่ออกอากาศทาง

โทรทัศน ผูศึกษาเห็นวา การผลิตโฆษณาสงเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนทั่วไปนี้มีการ

นาํเสนอประเดน็สขุภาพทีเ่ขาใจไดงาย จดจาํได เมือ่พจิารณาในมมุมองดานการสือ่สาร

เพ่ือการพฒันาแลว สารดานสขุภาพของ สสส. นับเปนนวตักรรมการสือ่สารทีน่าสนใจ 

เพราะประเดน็สขุภาพเปนเรือ่งท่ีประชาชนปจจบุนัตืน่ตวัและใหความสําคัญอยูไมนอย 

ดังนั้นจึงมีความสนใจในการศึกษาเพื่อเขาใจในองคประกอบการสื่อสารสุขภาพใน

โฆษณาของ สสส. ตลอดจนบทบาทหนาที่ขององคประกอบแตละตัวในโฆษณาของ 

สสส. อันจะเปนประโยชนตอการผลิตโฆษณาสงเสริมสุขภาพอื่นตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาลักษณะขององคประกอบการสื่อสารสุขภาพในโฆษณา

ทางโทรทัศนของ สสส.

 2.  เพือ่ศกึษาหนาทีอ่งคประกอบการสือ่สารสขุภาพในโฆษณาทางโทรทัศน

ของ สสส.

วิธีการวิจัย

 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บขอมูลตั้งแต พ.ศ. 2556-2558 

โดยใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจงแลวศกึษาดวยการวเิคราะหจากตวับท (Textual 

Analysis)
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ประชากรกลุมตัวอยาง
 1. ขอมูลประเภทภาพยนตร ไดแก ภาพยนตรโฆษณารณรงคสุขภาพของ 

สสส. ที่เผยแพรผานโทรทัศนตั้งแตป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2556 โดยศึกษาประเด็น

สุขภาพตามแผนการลดปจจัยเสี่ยงหลัก 4 ประการของ สสส.ไดแก ประเด็นเลิกเหลา 

ประเดน็ลดอบุตัเิหต ุประเดน็ลดบหุรี ่ประเดน็ออกกําลังกาย ซ่ึงนาํเสนอเปนภาพยนตร

โฆษณารวม 252 เรื่อง

 2.  ขอมูลประเภทเอกสาร ไดแก บทความ นิตยสาร หนังสือ งานวิจัย 

ตํารา วิทยานิพนธ และสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการสืบคนขอมูลที่เปนขอความผาน

ระบบออนไลนทางอินเทอรเน็ต

 3.  ขอมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณบุคคลที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ 

(Key Informant) อนัไดแก 1) บุคลากรภายใน สสส. ฝายกลุมงานการตลาดเพือ่สงัคม 

2) ผูผลิตโฆษณาสงเสริมสุขภาพ 

การวิเคราะหขอมูล

 ผูวิจัยวิเคราะหใน 2 ประเด็นคือ 

 ประเด็นที่ 1  วิเคราะหลักษณะองคประกอบการสื่อสารสุขภาพ ไดแก

 1) รูปแบบการนําเสนอ 6 ประเภท (คมสัน รัตนะสิมากูล, 2555) ไดแก 

การใชอารมณขัน การพรรณนาใหเห็นภาพ การใชบุคคลยืนยัน บทละคร การบอก

ตรงไปตรงมา และบทสนทนา

 2) โครงสรางการเลาเรื่องไดแก ตัวละคร โครงเรื่อง และแกนเรื่อง

 ประเด็นที่ 2 วเิคราะหหนาทีอ่งคประกอบการสือ่สารสขุภาพ เปนการนาํ

ผลการวิเคราะหจากขั้นที่แลวมาวิเคราะหรวมกันในแงหนาที่การถายทอดเนื้อหา

ผลการวิจัย

  1. รูปแบบการนําเสนอ
 จากการศึกษาพบวาเมื่อพิจารณาตามจํานวนเรื่องที่ปรากฏ รูปแบบการ

นําเสนอที่มีความถี่สูงสุดคือ การใชบทละครจํานวน154 เรื่อง คิดเปนรอยละ 61.1 
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รองลงมาคือการใชอารมณขันจํานวน 101 เรื่อง คิดเปนรอยละ 40.1 การใชบุคคล
ยืนยันจํานวน 94 เรื่อง คิดเปนรอยละ 38.1 การใชบทสนทนาจํานวน 89 เรื่อง 
คิดเปนรอยละ 35.3 การบอกตรงไปตรงมาจํานวน 68 เรื่อง คิดเปนรอยละ 27 และ
พรรณนาใหเห็นภาพจํานวน 20 เรื่องคิดเปนรอยละ 7.9 ตามลําดับ
 ทั้งนี้เนื้อหาในโฆษณามักไมใชการนําเสนอรูปแบบเดียวอยางใดอยางหน่ึง
เพียงลําพัง แตมักใชรูปแบบการนําเสนอหลายแบบผสมรวมกันในโฆษณา 1 เรื่อง 
โดยรปูแบบนยิมมากทีส่ดุคอืรปูแบบผสม 3 รปูแบบ “ใชอารมณขนั-บทละคร-สนทนา” 

 2.  ตัวละคร  แบงไดเปน 2 แบบคือ
  2.1  ผูเลาเรือ่งในฉาก ตวัละครทีป่รากฏเหน็เปนตัวตนในฉากเหตกุารณ
ของเรื่องมีดังนี้
   2.1.1 บุคคลจริง เปนการใชบุคคลที่มีตัวตนจริงมาพูดแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นสุขภาพตางๆ แบงไดดังนี้
    -  ผู นําทางความคิด-บุคคลที่มีชื่อเสียงและไดรับความ
ยอมรับในสังคมอยางพระสงฆ ดารา นักแสดง เปนตน
    -  ประชาชน-บคุคลทัว่ไป ทกุเพศทกุวยั ทกุอาชพีมาแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นสุขภาพ
    -  ผูประสบเคราะห-บุคคลผูไดรับอันตราย โรคภัยหรือ
ความเสี่ยงจากปจจัยเสี่ยงในประเด็นสุขภาพทั้ง 4 ประเด็น
   2.1.2  ตัวละคร บุคคลสมมติที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเดินเรื่องตามโครง
เรื่องที่วางไว โดยความสัมพันธระหวางตัวละครมีบทบาทสรางอารมณสะเทือนใจ 
หรือมีบทบาทตอตัวละครท่ีกําลังมีพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพในประเด็นสุขภาพ
ทั้ง 4 ประเด็น โดยความสัมพันธตัวละครแบงไดดังนี้
    - ครอบครัว-บุคคลในครอบครัวท่ีมีความสัมพันธกัน
ทางสายเลือด หรือเกี่ยวโยงเปนครอบครัวเดียวกัน 
    - คนรูจัก-บุคคลท่ีมีความสนิทสนมรูจักกันดีในชีวิตหรือ
หนาที่การงานอยาง ผูหลักผูใหญ เพื่อน รุนพี่รุนนอง ผูรวมงาน คนรักเปนตน 
    -  คนรอบตัว-บุคคลที่ไมรู จัก หรือมีความสัมพันธกัน
นอยมาก แตอยูรวมกันในชวงเวลาหนึ่งเชน นั่งอยูในสถานที่เดียวกัน ลูกคากับแมคา

เปนตน 
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    -  ผูประสบเคราะห เปนบุคคลลักษณะเดียวกับผูประสบ

เคราะหของบุคคลจริง เปนผูไดรับอันตราย โรคภัยหรือความเส่ียงจากปจจัยเส่ียงใน

ประเด็นสุขภาพทั้ง 4 ประเด็น มีขอแตกตางกันเพียงเปนตัวละครที่สรางขึ้น 

  2.2  ผูเลาเร่ืองนอกฉาก เปนตัวละครที่ไมปรากฏตัวตนใหเห็นในฉาก

เหตุการณในเรื่อง แตแสดงตัวตนที่มีอยูจากการพากยเสียง มี 2 แบบคือ

   2.2.1 แบบไมมีสวนรวมกับผูเลาเรื่องในฉาก

    1) สรุปสาระสําคัญ มีลักษณะเปนผูสรุปใจความสําคัญ

ตอนทายดวยคติสอนใจหรือคําขวัญจากเนื้อเรื่องคลายการเลานิทานอีสป 

    2) เลาเรื่อง เปนการเลาเรื่องที่กําลังดําเนินดวยสํานวน

แบบบรรยายโวหาร 

    3) ใหขอมลู เปนการใหขอมลูความรูแกผูชมโดยใชตัวละคร

และเหตุการณในเรื่องชวยขยายคําอธิบาย 

   2.2.2 แบบมีสวนรวมกับผูเลาเรื่องในฉาก 

    1) สนทนากบัตวัละครในฉาก ตวัละครนอกฉากจะสนทนา

พูดคุยกับตัวละครในฉากเหมือนการพูดคุยโตตอบกันปกติ เพียงแตบทสนทนานี้

ตัวละครนอกฉากไมปรากฏใหเห็นตัวตน มีเพียงเสียงพากยพูดคุยกันเทานั้น

    2) แสดงความคดิเหน็ ตวัละครนอกฉากจะแสดงความคดิ

เห็น หรืออารมณความรูสึกตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องคลายคนมุงดูเหตุการณแลว

พูดออกความเห็นตอเหตุการณที่เกิดขึ้น

    3) เลาเรื่องดวยการพากย เปนการเลาเรื่องราวจากภาพ

เหตกุารณทีป่รากฏใหเหน็ คลายการพากยฟตุบอล หรอืพากยเรอื ตางจากการบรรยาย

แบบบรรยายโวหารในผูเลาเร่ืองนอกฉากแบบไมมีสวนรวมที่เปนผูบรรยายจากการ

ผูรูเหตกุารณทกุอยางแบบพระเจา แตการเลาเรือ่งดวยการพากยเปนการเลาจากสิง่ที่

ตาเห็นของบุคคล จึงเปนการเลาเทาที่ตาเห็น เลาเทาที่ทราบเทานั้น

  3.  โครงเรื่อง และแกนเรื่อง
 ในสวนนีจ้ะสรปุเนือ้หาสวนโครงเรือ่งกบัแกนเรือ่งเขาดวยกนั โครงเร่ืองมหีนา

ที่ถายทอดแนวคิด คานิยมในสังคม สวนแกนเรื่องมีหนาที่ใหขอสรุปวาสนับสนุนหรือ
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คัดคานแนวคิดท่ีโครงเรื่องนําเสนอ และบอกใหทราบถึงปจจัยสังคมเพื่อบอกถึง

พฤติกรรมสุขภาพที่ตองการ จากการวิเคราะหโครงเรื่องและแกนเรื่องพบขอสรุปดังนี้

 3.2.1 ประเด็นเลิกเหลา พบโครงเรื่อง 6 กลุมคือ

 กลุมที่ 1 โครงเรือ่งเกีย่วกับศาสนา และกฎสังคม มแีนวคดิหลักศาสนาหรอื

กฎหมาย ขอปฏิบัติรวมกันในสังคม การดํารงตนตามคําสอนหรือกฎขอบังคับเปนตัว

ดาํเนนิเรือ่ง พบวาแกนเรือ่งสนบัสนนุแนวคดิ “ดืม่เหลาผิดศีล” “คนเมาไมนาศรทัธา” 

และ “เหลาเปนสิ่งควรควบคุม” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ ใหใชศีลเปนแนวทาง

ปฏบิตั ิมคีนรอบตวัเปนเปาหมายเลกิเหลา เขตปลอดสุราและกฎหมายเปนปจจยัสังคม

ที่ควบคุมการซื้อขายสุรา

 กลุมที่ 2 โครงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการงาน มีแนวคิดวา การดื่มเหลาเสีย

ทั้งเวลา คาใชจายและหนาที่การงานเปนตัวดําเนินเรื่อง พบวา แกนเรื่องสนับสนุน

แนวคิด “คนติดเหลามักไมเปนอันทํามาหากิน” “กินเหลาเปลืองคาใชจาย” โดย

นาํเสนอปจจยัสขุภาพคอื คาใชจาย วาควรเปลีย่นคาเหลาไปเปนเงนิออมเพือ่ครอบครวั 

และใหใชศีลเปนแนวทางปฏิบัติ มีคนรอบตัวเปนเปาหมายเลิกเหลา

 กลุมที่ 3  โครงเรื่องเกี่ยวกับการเขาสังคม มีความเช่ือ หรือส่ิงที่คิดวาเปน

ขอดีของสุราวา ทําใหเขาสังคมไดงาย มีเพื่อนฝูงเปนตัวดําเนินเรื่อง พบวา แกนเรื่อง

สนับสนุนแนวคิด “กินเหลามีแตเมาเสียเวลาชีวิต” และคัดคานแนวคิด “เหลาสราง

ความสนิท” “ดื่มเหลาตองชวน” “เหลาสรางมิตรภาพ”โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ 

ความเชื่อ วาแทจริงดื่มเหลาเมาแลวมีแตวิวาท

 กลุมที่ 4  โครงเรื่องเกี่ยวกับโทษของเหลา มีความคิดเรื่องผลรายหรือ

โทษภัยของสุราในกรณีตางๆ เปนตัวดําเนินเรื่อง พบวาแกนเรื่องสนับสนุนแนวคิด 

“คนเมามักลืมตัว” “เหลาทําใหคนขาดสติ” “เหลาทําใหขาดความยับยั้งชั่งใจ” และ 

“เหลาเปลี่ยนนิสัย” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ ใหใชศีลเปนแนวทางปฏิบัติ มีคน

รอบตัวเปนเปาหมายเลิกเหลา

 กลุมที่ 5  โครงเรื่องเกี่ยวกับของขวัญ มีคานิยมมองคุณคาสุราวา สุราคือ

ของขวัญมีราคา เปนของท่ีมอบใหไดไมอายใครเปนตัวดําเนินเรื่อง พบวาแกนเรื่อง

คัดคานแนวคิด “เหลาคือของขวัญชั้นดี” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ ความเชื่อวา

มีของขวัญที่ดีกวาเหลาอีกมากมาย
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 กลุมที่ 6  โครงเรือ่งเกีย่วกบังานฉลอง มคีานยิมความเคยชนิวา สรุาคอืสิง่ที่

ขาดไมไดในงานสงัสรรคเปนตวัดาํเนนิเรือ่ง พบวาแกนเรือ่งคัดคานแนวคิด “งานฉลอง

ตองมีเหลา” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ ความเชื่อวา งานมงคล งานรื่นเริงตอง

ดื่มเหลาสังสรรคกัน ควรยกเลิกการจัดหาเหลามาใหผูรวมงานดื่ม

 3.2.2 ประเด็นลดอุบัติเหตุ พบโครงเรื่อง 4 กลุมคือ

 กลุมที่ 1  โครงเรื่องเกี่ยวกับความประมาทขาดสติ มีแนวคิดเกี่ยวกับการ

ขับข่ีอันมาจากความประมาทไมวาการขับข่ีเร็ว เมาแลวขับ งวงจนเปนตนจนเกิด

อุบัติเหตุเปนตัวดําเนินเรื่อง พบวา แกนเรื่องสนับสนุนแนวคิด “ขี่+เหลา=อุบัติเหตุ” 

“อุบัติเหตุไมเขาใครออกใคร” และ“ซอนคนดื่ม=ตาย” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ 

กฎหมาย วาการฝาฝนกฎจราจรมีบทลงโทษชัดเจน

 กลุมที่ 2 โครงเรือ่งเกีย่วกบัการฝาฝนกฎจราจร มแีนวคดิเกีย่วกบั การฝาฝน

กฎจราจรและวินัยบนทองถนนเปนตัวดําเนินเรื่อง พบวาแกนเรื่องสนับสนุนแนวคิด 

“ขี่+เหลา=ผิดกฎหมาย” “ข่ี+เมา=โดนลงโทษ” “อุบัติเหตุ=ซวย” และ“ดื่มในรถ 

ไมขับไมผิด” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ กฎหมาย วาการฝาฝนกฎจราจรมีบท

ลงโทษชัดเจน

 กลุมที่ 3  โครงเรื่องเกี่ยวกับคนนั่งซอนทาย ใชมุมมองตอการรวมสังสรรค

ดื่มเหลาแลวสงคนรูจักกลับบานขณะมึนเมาวาชวนมาดื่มก็ตองสงกลับเปนตัวดําเนิน

เรือ่ง พบวาแกนเรือ่งสนบัสนนุแนวคดิ “ซอนคนดืม่=ตาย” โดยนาํเสนอปจจัยสขุภาพ

คือ คนขับขี่ตองไมดื่มสุรา ไมเมาจึงขับขี่ได คนนั่งซอนทายจึงปลอดภัย

 กลุมท่ี 4  โครงเรื่องเก่ียวกับการสวมหมวกนิรภัย มีมุมมองตอการขับขี่

มอเตอรไซดวา ไปแคใกลๆ คงไมเปนเจออุบัติเหตุ ไมนาตองสวมหมวกเปนตัวดําเนิน

เรื่อง พบวาแกนเรื่องคัดคานแนวคิด “อุบัติเหตุ=เรื่องไกลตัว” โดยนําเสนอปจจัย

สขุภาพคอื ความไมประมาทวาควรรบัรูถงึความปลอดภัยจากการสวมหมวก และความ

ไมปลอดภัยบนทองถนน

 3.2.3 ประเด็นลดบุหรี่ พบโครงเรื่อง 5 กลุมคือ 

 กลุมท่ี 1  โครงเรื่องเก่ียวกับผูหญิง มีแนวคิดวาผูหญิงไมควรสูบบุหรี่เปน

ตวัดาํเนนิเรือ่ง พบวาแกนเร่ืองสนบัสนนุแนวคดิ “บหุรีท่าํลายความงาม” และคดัคาน

แนวคิด “บุหรี่ = เท” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ คนรอบตัว และปจจัยสุขภาพคือ 

ความเชื่อเกี่ยวกับความงาม และความเทดูดีวา บุหรี่ไมสามารถใหสิ่งดังกลาว
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 กลุมท่ี 2  โครงเรื่องเก่ียวกับเลิกบุหรี่ มีแนวคิดวาการเลิกบุหรี่เปนสิ่งมีคา

นายกยองเปนตัวดําเนินเรื่อง พบวาแกนเรื่องสนับสนุนแนวคิด “การเลิกสูบของคุณ

สาํคญัตอคนรอบขาง” โดยนาํเสนอปจจัยสขุภาพคอื คนรอบตวั และปจจยัปรบัเปลีย่น

คือ ความตระหนักในพิษภัย อยาเชื่อวาสูบบุหรี่แลวจะเลิกไดงาย

 กลุมท่ี 3  โครงเรื่องเก่ียวกับควันบุหร่ี มีแนวคิดวา คนสูบมีสิทธิอะไร

มาทํารายคนไมสูบดวยควันบุหรี่เปนตัวดําเนินเรื่อง พบวาแกนเรื่องสนับสนุนแนวคิด 

“ควันบุหร่ีรบกวนคนรอบขาง” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ คนรอบขางที่รับพิษ

ควันบุหรี่ ความเกรงใจตอที่สาธารณะและการงดสูบในเขตปลอดบุหรี่

  กลุมที่ 4  โครงเรื่องเกี่ยวกับวัยรุน มีแนวคิดวา วัยรุนไมควรสูบบุหรี่เปนตัว

ดําเนินเรื่อง พบวาแกนเรื่องคัดคานแนวคิด “บุหรี่=เท” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ 

ความเชื่อถึงความเทดูดีวา ไมใชสิ่งที่มีในบุหรี่ ในบุหรี่มีแตโทษภัยตอสุขภาพ

 กลุมท่ี 5  โครงเรื่องเก่ียวกับพิษภัยยาสูบ มีแนวคิดวายาสูบทั้งหลายมีภัย

อยาไดของแวะเปนตัวดําเนินเรื่อง พบวาแกนเรื่องสนับสนุนแนวคิด“บุหรี่อันตราย

ตั้งแตมวนจรดควัน” และคัดคานแนวคิด “ยาเสนไมอันตราย บุหรี่อันตราย” โดย

นําเสนอปจจัยสุขภาพคือ “พิษภัย” อันเปนความเขาใจผิดวา บุหรี่อันตราย ยาเสนมา

จากธรรมชาติไมอันตรายเปนเรื่องที่ผิด 

 3.2.4 ประเด็นออกกําลังกาย พบโครงเรื่อง 1 กลุมคือ 

 โครงเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกาย มีแนวคิดวา สุขภาพดีอยูที่ตัว คนเรา

พรอมออกกาํลงักายไดทกุทีเ่ปนตวัดาํเนนิเรือ่ง พบวาแกนเรือ่งคดัคานแนวคดิ “สขุภาพ

ดอียูทีย่า” และสนบัสนนุแนวคดิ “ออกกาํลงักายทาํไดทุกที”่ และ “ตามใจปากลาํบาก

ทอง” โดยนําเสนอปจจัยสุขภาพคือ ความเชื่อวา สุขภาพที่ดีอยูในตัวเรา ออกกําลัง

กายทําไดทุกที่

อภิปรายผล

 ตามบทบาทการสื่อสารเพื่อพัฒนาการสาธารณสุข (มหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราช, 2531) ไดใชการสื่อสารในบทบาท 4 ประการคือ การเผยแพรขาวสาร 

การใหความรูแกประชาชน การชักจูงใหคลอยตาม และการกระตุนเตือน
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 ท้ังน้ีโฆษณา สสส. มุงเนนท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนใหหันมา

สนใจดูแลสุขภาพจึงตรงกับบทบาทดาน “การชักจูงใหคลอยตาม” เปนหลัก โดยนํา

เสนอผานเนื้อหาที่สนุก ดูงาย 

 เมือ่พจิารณาองคประกอบการสือ่สารสขุภาพท่ีแตละตวัตางมหีนาทีสั่มพนัธ

กันนั้นจะพบวา รูปแบบการนําเสนอ มีหนาที่เปนตัวกําหนดกรอบเนื้อหาใหตัวละคร

กับโครงเรื่องที่ดําเนินเรื่องเปนเนื้อความเดียวกัน

 วิทิต คําสระแกว ผูกํากับโฆษณาสงเสริมสุขภาพ สสส. จากบริษัทฟโนมีนา 

(สมัภาษณ, 1 พฤศจกิายน 2558) ใหความเหน็ตอรปูแบบการนาํเสนอวา “ถาเลาตรงๆ 

จะไมมีใครสนใจ บทละครจึงสําคัญ โฆษณาที่สําเร็จมีหลักการสําคัญวา ควรใชเรื่องใน

ชีวิตประจําวัน เรื่องใกลตัว งายตอการเขาใจรับรู และสนุกนาสนใจ”

 ดวยเหตุน้ีรูปแบบท่ีนิยมอยาง “ใชอารมณขัน-บทละคร-สนทนา” จึงเปน

รปูแบบทีเ่อือ้ตอการนาํตวัละครและโครงเรือ่งมาใชมากทีส่ดุ ทัง้นีอ้งคประกอบดงักลาว

เปนสวนสําคัญชวยใหโฆษณาดูสนุกและนาสนใจ แตการนําเสนอจะถายทอดเนื้อหา

ไดดีนั้นอยูที่องคประกอบตัวละครและโครงเรื่อง 

 ตัวละครในโฆษณา สสส. มีทั้งบุคคลจริงและสมมติ ตัวละครเหลานี้เปน

ผูเลาเร่ืองดวยภาษาและทาทางที่ผูชมเขาใจไดงายที่สุด ตัวละครสามารถนําเสนอ

อารมณขัน และใชบทสนทนาได ยังมีจุดเดนหนึ่งของโฆษณา สสส. อยูในการสนทนา

ระหวางตัวละครแบบผูเลาในฉากและนอกฉาก ตัวละครทั้งสองประเภทนี้จะสนทนา

ดวยแนวคิด ความเชื่อที่ตางกัน ทําใหโฆษณานาสนใจยิ่งขึ้นมากกวาการสนทนาเพียง

ตัวละครในฉากดวยกันเทานั้น

 สวนโครงเรื่อง เปนตัวดําเนินเรื่องผานบทละคร หรือเน้ือเรื่องเพื่อนําไปสู

แกนเรือ่ง ดงันัน้โครงเรือ่งจึงมสีถานะเปนผูเลาเรือ่งผูหนึง่เชนกนั โดยตวัละครคอืผูเลา

เรือ่งระดบัปจเจกทีเ่ลาการกระทาํของบคุคล และโครงเรือ่งคอืผูเลาระดบัวฒันธรรมที่

เลาแนวคิด คานิยมในสังคม สอดคลองกับการเลาเร่ืองในทฤษฎีการเลาเรื่องโดยมี

วัฒนธรรมเปนศูนยกลางในการสงเสริมสุขภาพ (Larkey & Hecht, 2010) วา 

โครงสรางสําคัญของการเลาเรื่อง โดยมี 2 ระดับคือ ระดับปจเจกบุคคล และระดับ

วัฒนธรรม ปจเจกบุคคลคือตัวบุคคลและพฤติการณตางๆ สวนระดับวัฒนธรรมคือ 

เหตุการณ ความเชื่อความคิดตางๆ ในสังคม 
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 ในโฆษณา สสส. เนื้อหาจะถึงบทสรุปเมื่อแกนเรื่องทําหนาที่บอกสนับสนุน

หรอืคดัคานแนวคดิของตวัละครหรอืโครงเรือ่ง และนาํเสนอปจจยัทีน่าํไปสูพฤตกิรรม

สุขภาพอันพึงประสงค

 ความสัมพันธระหวางองคประกอบของเรื่องเลา ตัวละคร-โครงเรื่อง-แกน

เรื่องนั้นสอดคลองกับ กาญจนา แกวเทพ (2553, น. 272-286) ที่ไดอธิบายไววา

 1.  ตัวละคร (Character) เปนองคประกอบยอยตัวหนึ่งที่สามารถนําไปสู

การประกอบสรางความหมายตางๆ ใหเกิดขึ้นได 

 2.  โครงเรื่อง (Plot) การสรางความหมายตางๆ นั้นเกิดมาจากการวาง

โครงเรื่องเปนสําคัญ โครงเรื่องเปนชุดของสัญญะที่ถูกรอยเชื่อมดวยความสัมพันธ

เชิงเหตุผลกอใหเกิดความหมายใหมขึ้นมา เปนลําดับเหตุการณหรือพฤติกรรม/

การกระทําของตัวละครอยางตอเนื่องเปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงกัน

 3. แกนเรื่อง (Theme) เปนแนวคิดหลักในการเดินเรื่อง เปนแนวคิดรวบ

ยอดที่เจาของเรื่องตองการนําเสนอ หรือกลาวไดวาแกนเรื่องเปนจุดรวมที่เปน

ศูนยกลางของเรื่องหรือเปนปมประเด็นสําคัญของเรื่อง

 อยางไรก็ตาม พบขอสังเกตวา การนําเสนอแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพของ 

สสส. แมวาจะเขาใจงาย ดูสนุก แตนอกจากประเด็นออกกําลังกายแลว การทําหนาที่

ในบทบาทการชักจูงใหคลอยตามในประเด็นเลิกเหลา ลดอุบัติเหตุ ลดบุหรี่นั้นยังเนน

ที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลท่ีเปนกลุมเส่ียงตอสุขภาพเปนสําคัญเชน 

คนดื่มเหลา คนขับรถประมาท คนสูบบุหรี่ ขณะที่บุคคลทั่วไปที่ไมมีพฤติกรรมเส่ียง

เชน ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ บุคคลเหลานี้ตางอยูในสังคมรวมกับบุคคลที่มีพฤติกรรม

เสี่ยงตอสุขภาพทุกวันกลับไมมีโฆษณาบอกแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชัดเจนกับ

บุคคลทั่วไปวาควรทําอยางไรตอพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ เชน เมื่อเจอผูสูบบุหรี่ในที่

สาธารณะควรทําอยางไร ท้ังน้ีอาจมาจากการกําหนดกลุมเปาหมายในการชักจูงไปที่

กลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยงเปนหลัก ดังนั้นในอนาคตตอไปจึงควรสรางโฆษณาที่นําเสนอ

แนวคิดสุขภาพตอบุคคลที่ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือชวยกันใหเกิดคานิยมและมารยาท

ทางสังคมที่ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

 1. เน้ือหาในโฆษณา ควรปรับบทบาทจากการชักจูงใหคลอยตามเพื่อ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลักษณะเนื้อหาควรใชเนื้อหาที่ใหความรูมาประกอบรวมกัน

มากขึ้น และพัฒนาจากการโนมนาวความเชื่อ คานิยมมาเปนการนําเสนอแนวทางเชิง

ปฏิบัติมากขึ้น เชน วิธีหามหรือเตือนคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะแบบไมใหผิดใจกัน 

เปนตน

 2.  กลุมเปาหมาย ควรขยายเนื้อหาไปยังบุคคลที่ทั่วไปที่ไมมีพฤติกรรม

เสี่ยงตอสุขภาพวา ควรมีแนวทางปฏิบัติตัวอยางไรตอสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ 

และเสี่ยงตอสุขภาพ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

 1.  ควรแยกศึกษาประเด็นหลักเปนเรื่องๆ เพื่อความละเอียด และลึกซึ้ง

ของเนื้อหา และมีทิศทางการศึกษาประเด็นการสื่อสารกรณีประเด็นสุขภาพนั้น

ที่ชัดเจน

 2.  ควรศึกษากลุ มผู รับสารเก่ียวกับการยอมรับในนวัตกรรมสุขภาพ

ถึงเหตุผล ปจจัยการยอมรับแนวคิดในประเด็นสุขภาพตางๆ 

 3.  ควรศกึษาการสือ่สารสขุภาพระดบัชมุชมหรอืกจิกรรมสังคมเพือ่ศึกษา

รูปแบบการสื่อสารสุขภาพระหวางเครือขายสุขภาพ

 4.  ควรศึกษาสื่อประเภทอื่นของ สสส. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและการใช

ประโยชนจากสื่อแตละประเภทที่แตกตางกัน
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 การศึกษาวิจัย “เร่ืองความพรอมในการเปล่ียนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุ

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเสนอเนื้อหาของ

สถานีวิทยุชุมชนในระบบวิทยุอนาล็อก รวมถึงการปรับตัวเรื่องการผลิตเนื้อหา ความ

พรอมในดานทรพัยากรของวทิยชุมุชนจงัหวดัอบุลราชธาน ีในการเปลีย่นสูวทิยชุมุชน

ระบบดจิทิลั และศกึษาความตองการทางดานเนือ้หาจากส่ือวิทยชุมุชน ของประชาชน

ในจังหวัดอุบลราชธานี

   การวิจัยนี้เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และงานวิจัยนี้

ไดมกีารวเิคราะหโดยใชแนวคดิเกีย่วกบัสภาพการณสถานวีทิยชุมุชน แนวคิดเกีย่วกบั

การบรหิารจดัการองคกร แนวคดิการบรหิารวทิยชุมุชน และแนวคดิเกีย่วกบัการผลติ

เนื้อหา

 ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีนําเสนอเนื้อหา

รายการใน ระบบอนาล็อก เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือเนื้อหารายการนําเสนอการ

เผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธขอมูลของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหผูฟงในชุมชนและ

ประชาชนผูท่ีรับฟงรายการไดทราบถึงกิจกรรมตางๆ ที่จัดข้ึน นอกจากนี้ยังนําเสนอ

รายการเพือ่เสรมิสรางความรูทีเ่ปนประโยชนตอผูฟง อาท ิความรูในดานเกษตรกรรม 

ความรูดานการศึกษา และคําสอนธรรมะเพ่ือเผยแพรพระพุทธศาสนา หลักคําสอน

ของพระพุทธเจาท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งหากสถานีวิทยุชุมชนตอง

เปลี่ยนระบบไปสู การออกอากาศวิทยุระบบดิจิทัล การผลิตเนื้อหารายการหลักยังจะ

เปนไปตามวตัถปุระสงคการนาํเสนอเนือ้หาเดมิของสถานวีทิยชุมุชน แตจะมกีารปรบั

เปลี่ยนเนื้อหาใหมีประโยชนตอผูฟงมากข้ึน สอดแทรกดวยเนื้อหาดานความบันเทิง

ผสมกันไป เพื่อเปนประโยชนและเพิ่มอรรถรสใหกับผูฟง

 สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจะตองเปดรับคําแนะนําจากผูฟง

ในการปรบัเปลีย่นเนือ้หา เพือ่ใหเนือ้หารายการตรงกบัความตองการของผูฟงมากทีสุ่ด 

เพราะในการออกอากาศเปนสถานีวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล นอกจากจะมีการเปล่ียน

ระบบการทํางานภายในของสถานีวิทยุชุมชนแลว ยังตองปรับเปล่ียนในเรื่องเน้ือหา

บ ท คั ด ย อ
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รายการนําเสนอใหเปนไปตามความตองการของผูฟงในชุมชน ซึ่งผูฟง ในชุมชนมี

ความเห็นวาในปจจุบันเนื้อหารายการของสถานีวิทยุชุมชนที่มีเนื้อหาสาระที่เปน

ประโยชน ตอชุมชนยังมีไมมากพอ เนื้อหาไมครอบคลุมทุกดาน กลุมผูฟงตองการให

สถานีวิทยุชุมชนมีเนื้อหาสาระ ที่เพิ่มมากขึ้น และเพ่ิมเนื้อหาความบันเทิงเพื่อสราง

ความสนุกสนานใหกับผูฟงมากขึ้น 

  สวนความพรอมในดานทรัพยากรของวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 

ในสถานการณปจจุบันผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนและคณะทํางานภายในสถานี

ยังไมไดรับขอมูลการประชาสัมพันธเก่ียวกับนโยบายการเปล่ียนผานวิทยุดิจิทัล

จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม (กสทช.) หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ อยางชัดเจนจึงไมสามารถ

เตรียมความพรอมการวางแผนงานใหกับสถานีวิทยุชุมชนได รวมถึงในเบื้องตนสถานี

วทิยชุมุชนยงัประสบปญหาการขาดทรพัยากรทีม่คีวามพรอมในการทาํงานสถานวีทิยุ

ชุมชนระบบดิจิทัล ทั้งในดานความรู ความสามารถของบุคลากร และปญหาดานคาใช

จายในการเปลีย่นอปุกรณภายในสถานวีทิยชุมุชน สรปุไดวาในปจจบุนัสถานวีทิยชุมุชน

จงัหวดัอบุลราชธานท้ัีงหมดยงัไมมคีวามพรอมทีจ่ะเปล่ียนระบบ การออกอากาศไปใช

ระบบดิจิทัล

คําสําคัญ: วิทยุชุมชน, วิทยุระบบดิจิทัล, การปรับตัวในดานการผลิตเนื้อหา, 

ความตองการดานเนื้อหา, ความพรอมของทรัพยากร 
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 The study of “the Readiness of Transition of Community 

Radio System to Digital in Ubonratchathani Province” aims at studying 

analog system of community radio, comprising its contents and availability 

and readiness of resources to the transition to digital system, including 

local people’s needs in contents of community radio in Ubonratchathani 

Province.

 Qualitative research is the approach for this study. That is, 

in-depth interview is the main means of data collection. Analyses 

consist of concepts of community radio’s status, conditions and 

limitations, concepts of organizational management, concepts of 

administration for community radio and concepts of content production.

 It was found that community radio in Ubonratchathani Province 

presents its contents through analog system. The contents are mainly 

about local news and information so that the listeners, in other words, 

the locals, will be informed. Anecdotes and pieces of knowledge are 

also informed, such as news about agriculture, education and Dhamma 

principles. Althouth the digital system is going to replace the analog one, 

the main types of contents will be nearly the same. However, there 

might be news about entertainment, so as to make the contents more 

interesting and helpful.

 In terms of availability of resources, the director and the board 

of community radio are not much informed about the coming change 

and transition by the Office of the National Broadcasting and 

Telecommunications and Commission and other related sectors, along 

with the lack of experts and budget for internal management. This leads 

A b s t r a c t
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to the lack of necessary devices or gadgets. Hence, this can bring about 

the conclusion that all stations of community radio in Ubonratchathani 

Province are not ready for the transition from analog system to digital 

one.

Keywords: community radio, digital radio system, adaptation for 

content preparation, needs in available contents, availability 

of resources
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 วิทยุชุมชน (Community Radio) เปนสื่อสาธารณะของชุมชน เพื่อชุมชน 

และเกี่ยวกับชุมชน อันเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่สนับสนุนให

คนธรรมดาสามัญสามารถมีสื่อของตนเองไดโดยปราศจากการครอบงําและควบคุม

จากรัฐ วิทยุชุมชน เกิดขึ้นพรอมประชาชนที่มีความตื่นตัว มีความหวังที่จะไดรับการ

จัดสรรหรือ ไดโอกาสในการจัดทําวิทยุของตนเอง การเกิดขึ้นและขยายตัวของวิทยุ

ชุมชนดังกลาวนี้ แมวาจะเกิดประโยชนอยางมากมาย แตในอีกแงหนึ่งยอมมีปญหา

ตามมาอกีหลายประการเชนกัน กลาวคอื การขาดผูมอีาํนาจหนาทีใ่นการกาํกบักจิการ

วิทยุเนื่องจากยังไมสามารถจัดตั้งใหสําเร็จได ประกอบกับการที่องคกรเดิมที่มีหนาที่

มไิดปฏบิตัหินาทีใ่หไปตามทีค่วรจะเปนกอใหเกดิปญหาทีเ่ก่ียวกบัการบรหิารคลืน่ตางๆ 

ตามมาเปนอยางมาก และปญหาท่ีเกิดจากการสงสัญญาณของสถานีวิทยุชุมชน

ในระบบอนาล็อกที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ เกิดคลื่นแทรกสถานีหลัก, เกิดการรบกวน

วิทยุการบิน, กําเนิดวิทยุชุมชนแอบแฝง กลาวคือกลุมคนบางกลุมใชสถานีวิทยุชุมชน

เปนสื่อที่สรางความแตกแยกในสังคม ทําใหเกิดผลกระทบในสังคมดานตางๆ ตามมา 

(ธนาวัชณ แกวพงศพันธุ, 2552)

 ในปจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไดถูกพัฒนาอยางตอเนื่องจนกระทั่ง

ป 2557 ประเทศไทยไดปรับเปลีย่นรปูแบบการออกอากาศโทรทศันจากระบบอนาลอ็ก

เปนระบบดิจิทัล ซ่ึงเปนการทดลองออกอากาศและสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดกําหนดชวงเวลา

ยุติการออกอากาศโทรทัศนระบบอนาล็อกภายในชวงระหวาง ป 2558-2563 และ

หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนการออกอากาศโทรทัศนระบบดิจิทัลอยางเปนทางการ 

และนอกจากนี้การกระจายเสียงของวิทยุในระบบอนาล็อกที่ใชคลื่นความถี่ FM และ 

AM จะถกูเปลีย่นใหเปนวทิยกุระจายเสยีงความชดัเจนสงู (Digital HD Radio) กสทช. 

จงึมแีผนทีจ่ะปรับเปลีย่นระบบการ สงสญัญาณของวิทยเุพือ่ลดปญหาทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้

เมื่อประเทศไทยใชการสงสัญญาณวิทยุแบบดิจิทัล จะทําใหมีชองรายการเพิ่มขึ้น ซึ่ง

ประชาชนจะมีทางเลือกในการเปดรับฟงรายการวิทยุมากจากเดิม และที่สําคัญ

สัญญาณสามารถกระจายไปไดทั่วประเทศสามารถรับฟงไดทุกพื้นที่ในประเทศไทย
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 จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ใหญในอันดับตนของพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ซึ่งทําให

จังหวัดอุบลราชธานีเปนประตูสูการคาของอินโดจีนในพื้นที่ในแถบนี้ และจังหวัด

อุบลราชธานีเปนจังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรมากติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ

ประชากรในจงัหวดัอบุลราชธานมีอีาชพีทางดานเกษตรกรเปนสวนใหญ รองลงมาเปน

อาชพีดานการประมง อตุสาหกรรม และการคาการบรกิาร ตามลาํดบั ซึง่ผูวิจัยเหน็วา

ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีเปนกลุมประชากรที่รับฟงขอมูลขาวสารจากวิทยุ

ชุมชนจํานวนมาก ชวงเวลาที่ประชากร รับฟงวิทยุชุมชน คือ ชวงเวลาในขณะทํางาน

จะเปนการทํางานไปพรอมๆ กับการฟงวิทยุเพื่อความบันเทิงใจและรับฟงขาวสาร

ไปพรอมๆ กัน และในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีไดรับอนุญาต 

ใหออกอากาศทั้งหมด 4 สถานี ไดแก สถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

คลื่นความถ่ี 91.75 MHz., สถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO 

คลื่นความถี่ 104.25 MHz, สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 

คลื่นความถ่ี 103.25 MHz และสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม คล่ืนความถี่ 

103.50 MHz 

  ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจะทําใหทราบถึงสภาพการณการปรับตัวในเรื่องการผลิต 

การนําเสนอเนื้อหา ของวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด เพื่อมุงใหผล

การศึกษา เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทํารายการวิทยุชุมชนให

สอดคลองกับการเปลี่ยนการกระจายเสียงจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลใน

ระยะเวลาอันใกลนี้ และศึกษาถึงความตองการทางดานเนื้อหาจากสื่อวิทยุชุมชนของ

ประชาชนเพือ่ใหการปรบัปรงุรปูแบบรายการในอนาคตเปนไปตามความตองการของ

ประชาชนและดาํรงความเปนวทิยชุมุชนทีมุ่งสรางประโยชนเพือ่สาธารณะอยางแทจรงิ

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาความพรอมในดานทรัพยากรของสถานีวิทยุชุมชนจังหวัด

อุบลราชธานีในการเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล
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 2.  เพือ่ศกึษาการเสนอเนือ้หาของสถานวีทิยชุมุชนในจงัหวดัอบุลราชธานี

ในระบบอนาลอ็ก การปรบัตวัเรือ่งการผลติเนือ้หาของวทิยชุมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี

ในการเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล

 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูฟงในการเปลี่ยนผานสูวิทยุดิจิทัลของ

ประชาชนใน จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการวิจัย

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) ตามแบบสมัภาษณ

แบบกึง่โครงสราง (Semi-Structured Interview) จากการสมัภาษณความคดิเห็นของ

ผูทรงคณุวฒุทิัง้ 3 กลุม คอื ผูอาํนวยการสถานวีทิยชุมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน,ี 

ผูผลิตสื่อ นักจัดรายการภายในวิทยุชุมชนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, และผูรับฟง

รายการของสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการศึกษาจากขอมูล

เอกสารตางๆ (Document) จากหนังสือเอกสาร บทความ รายงานการศึกษาตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ขอมูลจากเว็บไซต (Web Site) และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้

ผลการวิจัยและอภิปราย
 

 ผูวิจัยไดคนควาศึกษาขอมูลและสามารถสรุปสาระสําคัญจากคําตอบ

ของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชน

ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถจัดกลุมผลการวิจัยท่ีคนพบในการศึกษา

ครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก ดังตอไปนี้

  ประเด็นที่ 1 สภาพการณ ความพรอมในดานทรัพยากรของวิทยุชุมชน

จังหวัดอุบลราชธานีในการเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล

  เมื่อพิจารณาสภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พบวา

มีการดําเนินกิจการสถานี ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไมไดจบการศึกษาเก่ียวกับ
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การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยตรง ดังนั้นในการบริหารงานสถานีวิทยุชุมชน 

ผูอํานวยการสถานีจึงใชหลักการบริหารองคกรเขามาใชในการดําเนินงานสถานีวิทยุ

ชุมชน แตมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคในการบริหารใหเปนไปตามเปาหมายที่ควร

จะเปนของสภาพการณสถานวีทิยชุุมชน และสถานวีทิยชุมุชนมบีคุลากรในการทาํงาน

ที่จํากัด เพราะการทํางานกับสถานีอยูในรูปแบบอาสาสมัครที่ ไมมีคาตอบแทน 

ผูอํานวยการสถานีจึงไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงานใหเขากับจํานวนบุคลากร

ที่มีอยู สงผลใหสถานีวิทยุชุมชนมีการจัดการโครงสรางองคกรที่แตกตางกันออกไป 

โดยบางคนทําหนาทีเ่ปนคณะกรรมการบรหิารและผูอาํนวยการสถาน ีหรอืบางคนทาํ

หนาที่กรรมการบริหารและตําแหนงอื่นๆ ควบคูกันไปดวย 

 ทั้งนี้ บุคลากรที่ทํางานภายสถานีวิทยุชุมชนในปจจุบันเปนอาสาสมัครของ

ชมุชนทีส่นใจทาํงานเพือ่สวนรวม แตไมมคีวามรู ไมมวีฒุกิารศึกษาทีต่รงกบัการทาํงาน

ภายในสถานีวิทยุชุมชนโดยตรง ทุกคนเขามาเรียนรูจากการทํางานภายในสถานี

วิทยุชุมชนโดยการปฏิบัติจริง สวนตัวผูอํานวยการสถานีเองก็ประสบปญหาในเรื่อง

ความรูทางดานกฎหมายโดยเฉพาะดานของวิทยุชุมชน ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะเร่ือง 

ผูอํานวยการสถานีจําเปนตองศึกษาทุกคร้ังที่ตองดําเนินการเรื่องตางๆ ของสถานี 

เมือ่มกีารดาํเนนิการเกีย่วกบัเอกสารของสถานวีทิยชุมุชนเปนผลทาํใหการดาํเนนิการ

เกดิความลาชา รวมไปถงึปญหาดานการเงนิ เนือ่งจากสถานวีทิยชุมุชนเปนสถานวีทิยุ

ทีไ่มมรีายได ทัง้จากการโฆษณา ประชาสมัพนัธ หรือการแสวงหาผลกาํไรในดานตางๆ 

และรายรับของสถานีวิทยุชุมชนในปจจุบันมาจากการบริจาคจากประชาชนทั้งสิ้น 

ดังนั้น ก็จะทําใหเกิดปญหาการเพิ่มคาใชจายภายในสถานีวิทยุชุมชน เม่ือนโยบาย

เปลี่ยนผานระบบวิทยุดิจิทัลเขามา จึงทําใหเกิดภาระดานการเงินตอสถานีวิทยุชุมชน

ทีจ่ะตอบรบันโยบายนี ้และเมือ่สถานวีทิยชุมุชนมเีงนิทุนไมเพียงพอตอการลงทนุ หรอื

การลงทุนไมคุมคาจะเสี่ยงก็ตองปดสถานีวิทยุชุมชน

 เม่ือวิเคราะหขอมูลในดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการเปล่ียน

ผานวิทยุระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัลของผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนจังหวัด

อุบลราชธานี พบวา ในปจจุบันผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมด ไมทราบถึง

นโยบาย และแผนแมบท รวมทั้งวัตถุประสงคในการเปล่ียนผานวิทยุระบบอนาล็อก

ไปสู ระบบดิจิทัล เนื่องจากยังไมไดรับขอมูล การประชาสัมพันธจากสํานักงาน

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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เกี่ยวกับนโยบายนี้อยางเปนทางการ แตทราบขาวจากส่ืออื่นๆ อาทิ ส่ือโทรทัศน 

สื่อหนังสือพิมพ วาจะมีการเปลี่ยนผานโทรทัศนและวิทยุไปสูระบบดิจิทัลในภาพ

โดยรวม ดวยเหตนุีส้ถานวีทิยชุมุชนในพ้ืนทีจ่งัหวดัอบุลราชธานจีงึยงัไมมกีารวางแผน

นโยบายการทํางาน เพื่อเตรียมการที่จะปรับรูปแบบของสถานีวิทยุชุมชนในรูปแบบ

การกระจายเสียงอนาล็อกไปสูการกระจายเสียงดิจิทัล 

 จากการวิเคราะหสภาพการณ ความพรอมดานทรัพยากรปจจุบันในการ

เปลี่ยนสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวม พบวา 

สถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดยังไมมีความพรอมท่ีจะเปล่ียนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล 

เนื่องจากผูอํานวยการสถานีขาดขอมูลเก่ียวกับนโยบายดิจิทัล ซึ่งสงผลกระทบ

ไมสามารถวางแผนการทํางานของสถานีตอไปได อีกทั้งสภาพการณปจจุบันการออก

อากาศในระบบอนาล็อก สถานีวิทยุชุมชนประสบปญหาในเรื่องงบประมาณรายรับที่

ไมเพียงพอตอรายจายคานํ้า คาไฟ และคาซอมบํารุงภายในสถานี เปนอยางมาก หาก

ตองเปลีย่นการออกอากาศไปสูระบบดจิทิลั สถานวิีทยชุุมชนกจ็ะประสบปญหาในดาน

คาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณใหมที่จะเพิ่มขึ้นจากคาใชจายที่ตองรับผิดชอบอยูแลว 

อีกทั้งบุคลากรท่ีปฏิบัติงานยังไมมีความพรอม ทั้งในดานความรู และความสามารถ

เฉพาะดานทีจ่ะเขามาทาํงานภายในสถานวีทิยชุมุชนโดยตรง จงึทาํใหสถานวีทิยชุมุชน

เกิดความลังเลใจท่ีจะเปลี่ยนสถานีวิทยุชุมชนระบบอนาล็อกใหเปนสถานีวิทยุชุมชน

ระบบดิจิทัล

 ประเด็นที่ 2  การนําเสนอเน้ือหาในระบบอนาล็อก และการปรับตัวเร่ือง

การผลิตเนื้อหาของวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในการเปล่ียนสูวิทยุชุมชนระบบ

ดิจิทัล

 สําหรับการนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

ในระบบอนาล็อก ผู ศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจวา สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานีสวนใหญนําเสนอเนื้อหาในดานธรรมะและการประชาสัมพันธขาวสาร

ภายในชุมชนเปนหลัก หากสถานีวิทยุชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการทํางานภายใต

ระบบดิจิทัล การนําเสนอเนื้อหา รูปแบบรายการของสถานีวิทยุชุมชน จะมีการปรับ

เปลี่ยนใหเปนไปตามสัดสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม กําหนดไว แตจะยังคงเนื้อหาหลักดานธรรมะ 

การศึกษา และการประชาสัมพันธขาวสารภายในชุมชน ไวเชนเดิม เพราะเนื้อหาหลัก
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เปนรากฐานของวตัถปุระสงคในการกอตัง้สถานวีทิยชุุมชน แตกจ็ะเพิม่เนือ้หารายการ

ที่เปนประโยชน และความบันเทิงเพิ่มมากขึ้น เชน เน้ือหาเกี่ยวกับสุขภาพ เน้ือหา

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน เน้ือหาเก่ียวกับกฎหมาย เปนตน เพื่อใหผูฟงไดรับ

ความหลากหลายในดานเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นยิ่งกวาเดิม 

  ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นของผูฟงในการเปลี่ยนผานสูวิทยุดิจิทัลของ

ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

 สําหรับทรรศนะในดานความตองการทางดานเน้ือหาจากส่ือวิทยุชุมชน

ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิจัยพบวา ผูฟงกลุมตัวอยางมี

ความเห็นสอดคลองกัน สามารถสรุปไดดังนี้ 

  ในปจจุบันกลุมผูฟงสวนใหญมีความถี่ในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุ

ชมุชนทกุวนั เพราะเหน็วารายการของสถานวีทิยชุุมชนมคีวามหลากหลายเรือ่งเนือ้หา

ในระดับปานกลาง กลาวคือ เน้ือหารายการสวนใหญนําเสนอเนื้อหาหลักของสถานี

มากกวาเนื้อหาสรางความบันเทิง หากสถานีวิทยุชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง เน้ือหา

ทีน่าํเสนอในระบบอนาลอ็กอยากใหสถานวีทิยชุมุชนคงไวเชนเคย และปรบัปรงุเนือ้หา

ในบางสวนใหเพิ่มมากขึ้น คือเพิ่มเนื้อหาในสวนของความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใกลตัว

ชาวบาน เชน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย กฎหมายเกี่ยวกับ

ครอบครัว เปนตน เพิ่มเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องการศึกษา และเนื้อหาดานความบันเทิง 

รายการเพลง เพื่อใหรายการเกิดความหลากหลายไมจําเจ และในสวนของเวลาออก

อากาศนั้น ในปจจุบันมีสัดสวนชวงเวลาการออกอากาศท่ีเหมาะสมและพอดีกับ

ชวงเวลาของผูฟง ใหคงสัดสวนเวลาในการออกอากาศเชนเดิม 

อภิปรายผล

 เมื่อสังคมเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น 

ทาํใหประเทศไทยเขาสูการเปลีย่นผานจากการใชงานระบบอนาลอ็กไปใชงานในระบบ

ดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบการสงสัญญาณในระบบดิจิทัลสําหรับสถานีวิทยุใน

ประเทศไทยซึ่งจะตองเริ่มใชงานไดภายในป พ.ศ. 2560 จึงสงผลใหสถานีวิทยุชุมชน

ตองเกิดการปรับตัวเพื่อที่จะสามารถตอบรับนโยบายน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ หาก
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ปรบัเปลีย่นไปใชระบบดจิทิลักเ็ปรยีบเสมอืนการปรบัระบบการทาํงานของสถานวีทิยุ

ชุมชนไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ฉะนั้นทรัพยากรท่ีอยูภายในสถานีตองมีความพรอม

ในระดับหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามแนวคิดเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการองคกร ไดใหความสําคัญกับทรัพยากรในการบริหาร ซึ่งเปนส่ิงที่

จะขบัเคลือ่นองคกรไปสูเปาหมายไดตามท่ีกาํหนด รปูแบบกระบวนการบรหิารองคกร 

ไดอธิบายวา ทรัพยากรสามารถทําใหบรรลุเปาหมายขององคกรในการผลิตสินคา

หรือบริการ ซึ่งเปนที่ปรารถนาของสังคม โดยมีทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญ 4 อยาง 

(ธนพล หิรัญบูรณะ, 2552) ไดแก

 ปจจัยที่ 1 ทรัพยากรคน (Man) ผลการวิจัยพบวา ในปจจุบันสถานีวิทยุ

ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ยังขาดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดานในการ

ทาํงานเกีย่วกบัสถานวีทิยชุมุชน และการทาํงานรปูแบบการออกอากาศในระบบดจิทิลั 

เนือ่งจากอาสาสมคัรทีเ่ขามาทาํงานตางมวีฒุทิางการศึกษาทีไ่มไดมีความเกีย่วของกบั

การทาํงานในสถานวีทิย ุทุกคนทีเ่ขามาทาํงานภายในสถานีเขามาเรยีนรูการทาํงานใน

สวนตางๆ ไปพรอมกบัการปฏบิตังิานจรงิ หากขาดความรู ความสามารถในการทาํงาน

สถานีก็จะประสบปญหาในการทํางานได แตอยางไรก็ตามทุกคนพรอมที่จะเรียนรู

สิ่งใหมๆ จากการอบรมของสถานี จากการคนควาดวยตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อนํา

ความรูมาใชในการทํางาน ฉะน้ันหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของควรจัดการอบรมพัฒนา

บุคลากรใหมีความพรอมสําหรับการทํางานเพื่อตอบรับนโยบายดิจิทัลกอนที่จะเร่ิม

เปลีย่นระบบการออกอากาศใหม เพราะการพฒันาบคุลากรจะสงผลใหการทาํงานของ

นโยบายประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่คาดการณไว

 ปจจัยที่ 2 ทรัพยากรสินทรัพยหรือเงิน (Money) ผลการวิจัยพบวา ใน

ปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี มีปญหาในเรื่องของทรัพยากร

สนิทรพัยหรอืเงนิเปนปญหาหลกั เนือ่งจากรายรบั ไมมคีวามสมัพนัธกบัรายจาย สถานี

มีรายจายคาไฟ คาน้ํา คาซอมบํารุงท่ีคอนขางสูง แตในขณะเดียวกันสถานีมีรายรับ

ที่ไมแนนอน สภาพการณปจจุบันสถานีตองแบกรับภาระคาใชจาย ทุกเดือน ฉะนั้น

ในการเปลีย่นรปูแบบการออกอากาศในระบบดิจทิลันัน้ หากตองใชทรพัยากรสนิทรัพย

หรือเงินในการดําเนินการเปลี่ยน สถานียังไมมีความพรอมในดานนี้ ฉะนั้น หนวยงาน

ที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับสถานีวิทยุชุมชน หรือควรแนะนําการ

แสวงหาเงินทุนท่ีสถานีวิทยุชุมชนสามารถกระทําได เพราะหากสถานีวิทยุชุมชนยัง
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ประสบปญหาในดานการเงนิ กจ็ะไมสามารถตอบรบันโยบายดจิทัิลได และจะตองปด

สถานีไป

 ปจจัยที่ 3 ทรพัยากรวตัถดุบิ (Materials) รวมไปถงึเครือ่งจกัร (Machines) 

และวัสดุอุปกรณตางๆ ผลวิจัยพบวา ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี ใชเครื่องสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบของระบบอนาล็อก 

ทีม่คีณุภาพในการออกอากาศคณุภาพระดบั ปานกลาง เนือ่งจากสถานขีาดงบประมาณ

ที่จะจัดซื้อเครื่องสงสัญญาณท่ีมีคุณภาพดีมาใชในการทํางาน ทําใหเกิดปญหาในการ

ออกอากาศบางบางครั้ง เชน สัญญาณขาดหาย อุปกรณ เสาสัญญาณไมสามารถ

ออกอากาศไดขณะฝนตก ลมแรง เปนตนและในขณะนี้สถานียังไมมีการวางแผนที่จะ

จัดซื้อเครื่องสงสัญญาณที่จะสามารถนําไปใชงานในการทํางานของระบบดิจิทัล 

เนื่องจากสถานการณของสถานีไดรับผลกระทบในเรื่องของเงินทุนอยูพอสมควร หาก

มีการเปลี่ยนแปลงก็จะตองปดสถานีไป 

  ปจจัยที่ 4 การจัดการ (Management) ผลวิจัยพบวา ในปจจุบัน

ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีนําความรูในการบริหาร

จัดการมาปรับใชในองคกรเพื่อใหองคกรมีระบบในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และหากสถานีไดเปลี่ยนไปทํางานในระบบดิจิทัลผูอํานวยการสถานีก็จะยังคง

ใชรปูแบบการบรหิารจดัการมาใชเชนเดมิ แตในปจจบุนัผูอาํนวยการสถานไีมสามารถ

วางแผนการทํางานตอไปได เพราะไมมีขอมูลเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัล ไมไดรับการ

ประชาสัมพันธจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเลย จึงสงผลกระทบไมสามารถวางแผนการ

ทํางานในอนาคตได ซึ่งเปนปญหาในการบริหารงานในตอนนี้ 

 จะเห็นวา ในปจจบุนัสถานวีทิยชุมุชนจงัหวดัอบุลราชธานยีงัไมมคีวามพรอม

ที่จะเปลี่ยนไปสูการออกอากาศระบบดิจิทัล เพราะปญหาในดานบุคลากรที่ขาด

ความรู ความสามารถเฉพาะดาน อีกทั้งสถานียังไมมีความรูเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัล

ที่รัฐบาลไดประกาศใช ดวยเหตุน้ีผูอํานวยการจึงไมสามารถวางแผนการทํางานใน

อนาคตของสถานไีดวาจะมทีศิทางไปในรปูแบบใด ฉะนัน้หนวยงานทีมี่ความเกีย่วของ

ควรใหความสําคัญกับสถานีวิทยุชุมชนในการปรับตัวตามนโยบายเปนอยางมาก 

 ในสวนของการนําเสนอเนื้อหาในระบบอนาล็อก และการปรับตัวเรื่องการ

ผลิตเนื้อหาของวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในการเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล 

สถานีวิทยุชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นําเสนอเนื้อหาโดยยึดผูฟงเปนหลัก 
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ซึ่งเปนไปตามแนวคิดเก่ียวกับการผลิตเน้ือหา ทั้งในแงของเนื้อหารูปแบบรายการ 

วิธีการนําเสนอ (กาญจนา แกวเทพ, 2548) ซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอของสถานีวิทยุชุมชน

ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเปนเนื้อหาที่คนในชุมชนใหความสนใจ น่ันคือ เน้ือหา

ทีเ่กีย่วกบัความเชือ่วฒันธรรมประเพณ ีภมูปิญญาชาวบาน ซึง่สถานกีไ็ดยดึเปนเนือ้หา

หลักในการนําเสนอ เพื่อใหผูฟงไดรับประโยชนจากการฟงรายการ หากมีการปรับตัว

ในเรือ่งการผลติเน้ือหา ผูผลติรายการก็จะยดึเนือ้หาเดมิเปนหลกัในการดําเนนิรายการ 

แตจะเพิ่มเนื้อหารายการใหมีสาระประโยชนยิ่งขึ้น และผูดําเนินรายการไดใชภาษา

ทองถิ่น ในที่นี้หมายถึงภาษาอีสาน ในการสื่อสารกับผูฟง ผูดําเนินรายการจะใชภาษา

อีสาน สลับกับภาษากลางในการสื่อสาร โดยปกติแลวผูดําเนินรายการจะเปนคน

ในชุมชน การจัดรายการจึงนําภาษาอีสานมาใชเปนภาษาในการสื่อสารไปโดยปริยาย 

อยางไรก็ตาม การออกอากาศในรายการขาวทีน่าํเสนอขาวสารจากทางราชการ ผูผลติ

รายการกจ็ะใชภาษากลางในการสือ่สารขาวสารประชาสมัพนัธตางๆ ฉะนัน้การสือ่สาร

ของผูผลิต ผูดําเนินรายการจึงมีทั้งภาษาอีสานและภาษากลางสลับกันไป 

 และกลุมผูฟงสวนใหญตองการใหสถานีวิทยุชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่อง

การผลิตเนื้อหา เพราะในปจจุบันสถานการณบานเมืองมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอด

เวลา สังคมกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว กลุมคนในชุมชนจึงตองไดรับขอมูลขาวสาร

ทีแ่ปลกใหม ขอมลูความรูท่ีเปนประโยชนตอการใชชวีติของคนในชุมชนทีเ่ปดกวางข้ึน 

มากกวาการรับรูขอมลูทีไ่มไดเกดิประโยชนตอการใชชวีติมากนกั กลาวคือ คนในชุมชน

ทีร่บัฟงรายการของสถานวีทิยชุมุชนสวนใหญเปนประชาชนทีอ่าศัยอยูอาํเภอภายนอก 

มีอาชีพรับจาง อาชีพเกษตรกร เปนหลัก การใชชีวิตของคนในชุมชนจะสามารถ

เรยีนรูการทาํไรทาํนาไดจากประสบการณทีส่ัง่สมกนัมาเปนหลกัอยูแลว ฉะนัน้ เนือ้หา

ที่รายการของสถานีวิทยุชุมชนนําเสนอ ไมจําเปนตองนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

การเกษตรโดยเฉพาะ ควรใหความสาํคญักบัเนือ้หาทีค่นในชมุชนไมรูหรอืไมไดประสบ

ในการใชชีวิต เชน เนื้อหาเรื่องกฎหมาย เนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีใหม เนื้อหาดานสังคม 

ซึ่งเนื้อหาเหลานี้เปนเน้ือหาที่ไมไดไกลตัวของคนในชุมชนเลย เปนส่ิงที่ประชาชน

ทุกคนตองรับรู เพื่อที่จะไดใชชีวิตไดโดยไมลาหลัง และ กสทช. ควรใหความสําคัญกับ

การตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนใหมากขึ้น เนื่องจากใน

ปจจบุนัยงัมสีถานวีทิยชุมุชนทีก่ารออกอากาศโฆษณาเพือ่แสวงหาผลกาํไร ซึง่การออก

อากาศโฆษณาสนิคาเปนการกระทาํผดิตอกฎระเบยีบในการออกอากาศกระจายเสยีง
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วิทยุชุมชน หาก กสทช.ขาดการตรวจสอบในประเด็นนี้ อาจจะสงผลใหสถานีวิทยุ

ชุมชนอื่นนําไปปฏิบัติตามได 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

 1.  ในปจจบุนัสถานวีทิยชุมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธานยีงัประสบปญหา

ในเรือ่งงบประมาณคาใชจายเปนหลกั รายรบัของสถานวีิทยชุุมชนสวนใหญไดรับจาก

เงนิบรจิาคของประชาชนผานการบรจิาคของวดั ฉะนัน้ ผูวจิยัเหน็วา สถานวีทิยชุมุชน

ควรมีการจัดกิจกรรมที่เกิดจากสถานีวิทยุชุมชนเอง เพื่อระดมหางบประมาณในการ

จดัการภายในสถาน ีหรือ สถานวีทิยชุมุชนควรไดรบังบประมาณสนบัสนนุจากภาครฐั

เพื่อนํางบประมาณไปขับเคลื่อนภายในสถานีใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด 

  2.  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควรใหความสําคัญกับสถานีวิทยุชุมชนและบุคลากร

ที่ทํางานอยูภายในสถานีวิทยุชุมชนเปนอยางมาก อาทิ ในเรื่องของการใหขอมูล

ประชาสัมพันธเร่ืองนโยบายดิจิทัล เพื่อใหสถานีวิทยุชุมชนไดมีการวางแผนเพื่อปรับ

ตัวที่จะตอบรับนโยบายนี้ และในสวนของบุคลากรที่ทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชน

ควรมกีารจดัอบรมเพือ่ใหความรูขัน้พืน้ฐานในการทาํงานเกีย่วกบัการทาํงานของวทิยุ

ระบบดิจิทัล เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

  3.  ผู อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนควรใหความสําคัญเก่ียวกับขอมูลใน

ดานตางๆ ทีม่คีวามเกีย่วของกบัสถานวีทิยชุมุชนใหมากขึน้ เชน ขอมลูในดานกฎหมาย

ทีเ่กีย่วของ ขอจาํกดัการผลติเนือ้หา เพราะหากผูอาํนวยการสถานวีทิยชุมุชนไมทราบ

ถงึระเบยีบกฎหมายเกีย่วกบัการออกอากาศของวทิยชุมุชนกจ็ะทาํใหสถานวีทิยชุมุชน

เกิดปญหาดานอื่นๆ ตามมาได ฉะน้ันผูอํานวยการสถานีควรที่จะเรียนรูเกี่ยวกับ

กฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับสถานีวิทยุชุมชนอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อที่จะทําให

สถานีวิทยุชุมชนไดดําเนินการไปตามระเบียบที่ถูกตอง



231ปที่ 8  ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1.  การวิจัยน้ีเปนการศึกษาขณะท่ีสถานีวิทยุชุมชนกําลังเขาสูยุคของวิทยุ

ดจิทิลั ผูวจิยัจงึขอเสนอแนะใหผูท่ีสนใจจะศึกษาตอไป ศกึษาในประเดน็เมือ่สถานวีทิยุ

ชุมชนไดปรับตัวเขาสูวิทยุดิจิทัล สถานีวิทยุชุมชนมีการปรับเปล่ียนในรูปแบบการ

บริหารงาน กระบวนการทํางาน และการนําเสนอเนื้อหาอยางไร

 2. ควรมีการศึกษาความพรอมของผูบริหารงานสถานีวิทยุภาคเอกชน

ที่กําลังเขาสูยุคของวิทยุดิจิทัล ในดานการวางแผนงาน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

ปรบัตวัสาํหรบัการทาํงานวทิยุดิจิทัล และเพือ่เปนแนวทางในการนาํไปปรบัใชกับสถานี

วิทยุชุมชนตอไป
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 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการส่ือสารอัตลักษณทองถิ่นที่ปะทะกับกระแส

โลกาภิวัตนผานพื้นท่ีของกาแฟ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

กลยุทธการสื่อสารอัตลักษณและการสรางอัตลักษณใหมของกาแฟอาขา อามา และ

เพื่อศึกษาการนําเสนออัตลักษณทองถ่ินท่ีมีการตอสูและตอรองผานพ้ืนที่ของกาแฟ 

โดยงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทั้งผูสงสารและผูรับสารจํานวน 3 กลุม ไดแก ผูบริโภค

กาแฟอาขา อามา ผูเขารวมกิจกรรม The Coffee Journey และผูเขารวมกิจกรรม 

LONG Project ทั้งนี้ ผู วิจัยไดศึกษาวิเคราะหกลยุทธการสื่อสารอัตลักษณและ

การสรางอตัลกัษณใหมเพือ่ใหทราบถงึเนือ้หาสารของกาแฟอาขา อามา ทีม่เีอกลกัษณ

เฉพาะตัว ตลอดจนกลวิธีในการตอสูและตอรองของอัตลักษณทองถิ่นกับกระแส

โลกาภิวัตนท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีของกาแฟ โดยวิเคราะหขอมูลและทําความเขาใจจาก

แนวคิดอัตลักษณ (identity) แนวคิดทองถิ่นนิยม (localism) แนวคิดการผสมผสาน

ความเปนโลกกับความเปนทองถ่ิน (glocalization) และแนวคิดบริโภคนิยม 

(consumerism) โดยใชการเขาถึงขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth 

interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation) และ

การวิจัยเอกสาร (documentary analysis)

 ผลการศกึษาพบวา กลยทุธการส่ือสารอตัลักษณและการสรางอตัลักษณใหม

ของกาแฟอาขา อามา มวีธิกีารนาํเสนออตัลกัษณทีม่คีวามแปลกใหมเพือ่ใหการสือ่สาร

มีประสิทธิภาพและเขาถึงผูรับสารไดหลายกลุม ไดแก การสรางมูลคาเชิงสัญญะ

เพื่อใหกาแฟไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากลและสรางความแตกตางจากกาแฟ

แบรนดอื่น การสรางความหลากหลายของเมล็ดกาแฟเพื่อตอรองกับเมล็ดกาแฟจาก

ตางประเทศและสรางทางเลือกใหแกผูบริโภค การผสมผสานความเปนโลกกับความ

เปนทองถิ่นเพื่อใหความเปนทองถ่ินสามารถโลดแลนอยูในกระแสโลกาภิวัตนและ

สามารถเขาถึงผูรับสารไดงายขึ้น การใชสื่อสังคมออนไลนที่สามารถแพรกระจาย

ไดอยางรวดเร็วโดยไมมีขีดจํากัดในดานพื้นที่ซึ่งผูสงสารสามารถกําหนดกลุมผูรับสาร

ไดจากเนื้อหาสารท่ีทําการเผยแพรออกไป และการควบคุมวงจรเศรษฐศาสตรของ

กาแฟที่แสดงใหเห็นถึงการตอสูระหวางจักรวรรดินิยม (Imperialism) กับทองถิ่น

บ ท คั ด ย อ
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โดยการตดัสายการผลติของพอคาคนกลางออกจากวงจรและเขามาจดัการดวยตนเอง

ในสวนที่ตนเองมีความรูความสามารถและมีสายสัมพันธในเชิงธุรกิจ (connection)

 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นในการตอสูและตอรองระหวางอัตลักษณทองถิ่น

กับความเปนโลกโดยใชความรูความสามารถของผูสงสารที่เกิดจากการผสมผสาน

ความเปนโลกกับความเปนทองถิ่นเขาไวดวยกัน ไดแก ความรูดานภาษาอังกฤษ

ที่ผูสงสารใชเปนใบเบิกทางในการสรางอัตลักษณชุดใหมเพื่อใหสามารถสื่อสารไปยัง

ผูรับสารไดกวางยิ่งข้ึน ความรูดานกาแฟท่ีผูสงสารนําความรูจากวัฒนธรรมตะวันตก

มาปรับใชกับพื้นที่ของทองถิ่น ทําใหเกิดเอกลักษณเฉพาะตัวสูงและสรางความแตกตาง

จากกาแฟแบรนดอืน่ไดอยางชัดเจน ความรูในชุมชนทองถิน่ของตนเองทีผู่สงสารปรบั

เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของชุมชนเพื่อ

เพิม่มลูคาของเมลด็กาแฟซ่ึงทาํใหชาวบานมีรายไดทีด่ขีึน้ตามมา ความรูในปญหาของ

ชมุชนทองถิน่ทีผู่สงสารเลง็เห็นถงึขอบกพรองทัง้ปจจยัภายในและปจจยัภายนอกและ

ทําการแกไขปญหาทีละสวน ความรูในการใชสื่อสังคมออนไลนเปนอยางดีและรูจัก

เลือกใชสื่อแตละประเภทในการประชาสัมพันธเพื่อใหผูรับสารรับรูอัตลักษณไดจาก

หลากหลายชองทางการสื่อสาร ความรูในการสรางสายสัมพันธที่ดีกับผูปลูกกาแฟ

ที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูสงสาร ชาวบานผูปลูกกาแฟ รวมไปถึง

ผูเขารวมกิจกรรม และความรูในการสรางสายสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชนและองคกร

ตางๆ ซึ่งเปนสื่อมวลชนทางเลือกท่ีเปนท่ีรูจักและมีผูรับสารติดตามเฉพาะกลุม เพื่อ

ใหการสือ่สารอตัลกัษณเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและเขาถงึกลุมเปาหมายทีผู่สงสาร

ตองการมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ:  กลยทุธการสือ่สาร, การสือ่สารอตัลกัษณ, อตัลกัษณทองถิน่, กาแฟอาขา 

อามา, กระแสโลกาภิวัตน, การผสมผสานความเปนโลกกับความเปน

ทองถิ่น
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 The study of “Communication Strategy: The Facing of Local 

Identities and Globalization in Coffee Sphere” is a qualitative research 

which aims to explore the communication strategy including the new 

identity construction of Akha Ama Coffee and to find out the interaction 

of local identities when facing and negotiating with globalization in coffee 

sphere. The samples are divided into four groups as follows (1) Mr.Ayu 

Chuepa (founder of Akha Ama Coffee) as the sender (2) Akha Ama Coffee 

consumers (3) The Coffee Journey participants and (4) LONG Project 

participants. The concept of identity, localism, glocalization and 

consumerism have been applied to analyze the communication strategy 

and the new identity construction for indicating the unique messages 

of Akha Ama Coffee including techniques of using local identities for 

facing and negotiating with globalization in coffee sphere. The tools use 

for collecting data are in-depth interview, non-participant observation 

and documentary analysis.

 The results indicate that communication strategy of Akha Ama 

Coffee uses innovative ways of demonstrating identities which are: adding 

sign value to gain the global acceptance of Thai coffee and the difference 

from other coffee brands; adding variety or uniqueness of coffee beans 

to negotiate with foreign coffee beans and offer options for consumers; 

articulating local identities with globalization to easily reach the receivers; 

using social media, Facebook, which rapidly spreads without limits to 

define the receivers by sharing messages; and controlling the economic 

cycle of coffee that shows local resistance to Imperialism by cutting out 

the middleman and taking charge of some parts that the sender has 

knowledge, ability and connection.

A b s t r a c t
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 In addition, the sender demonstrates his knowledge and ability 

gaining from globalization, localization and glocalization which are: English 

communication skills as a pass to construct the new identity that can 

widely reach the receivers; coffee knowledge from the west adapting to 

local context which makes Akha Ama coffee unique and different; being 

familiar with local community and using the suitable farming system, 

integrated and organic farming, for adding value; identifying and solving 

local community problems from both internal and external factors; 

expert in social media and selecting the right media to attract the 

receivers; building strong relationship among coffee farmers for sharing 

knowledge of coffee between the sender, coffee farmers and participants; 

and creating strong relations with alternative mass media and organizations 

to demonstrate identity efficiently and easily reach the target receivers.

Keywords: communication strategy, communication and identity, local 

identities, Akha Ama Coffee, globalization, glocalization
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 เม่ือกลาวถึงพื้นท่ีท่ีมีการเติบโตของรานกาแฟมากที่สุดในประเทศไทย 

ปฏิเสธไมไดเลยวา จังหวัดเชียงใหมถือเปนแหลงทองเที่ยวที่เต็มไปดวยรานกาแฟ

จาํนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่รานกาแฟทองถ่ินทีแ่สดงใหเหน็ถงึการตอสูและตอบโต

ของกาแฟจากทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การใหขอมูลดานกาแฟของสตารบัคสทําใหคน

ไทยรูจักและสนใจกาแฟมากข้ึนกวาเดิม จนกระทั่งเกิดรานกาแฟที่เจาของศึกษา

เรื่องกาแฟจนเชี่ยวชาญ นําไปสูการเปดรานที่นําเสนอเมล็ดกาแฟคัดสรรและการค่ัว

แบบมืออาชีพ (ศิวะภาค เจียรวนาลี, ธารริน อดุลยานนท, กันตพร สวนศิลปพงศ 

และ สลิลา มหันตเชิดชูวงศ, 2557, น. 125) โดยแตละรานจะมีวิธีในการนําเสนอ

อัตลักษณและความเปนตัวตนโดยใชพ้ืนท่ีของกาแฟในการส่ือสารความหมายไปยัง

กลุมผูรับสารที่แตกตางกันไป อยางไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหมมีการเติบโตขึ้นมากตาม

กระแสโลกาภิวัตนที่ไหลเขามาสูเมืองและสงผลใหวิถีชีวิตของผูคนในเมืองเชียงใหม

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามมา วิสาข สอตระกูล (2556, น. 14) อธิบายไววา คนนอก

ทีม่าเยอืนเชยีงใหมตางกก็ลาวเปนเสยีงเดยีวกนัวาเชยีงใหมกําลงัอยูในชวงการเปลีย่น

ผานทางอตัลกัษณ ทีค่วามเปนทองถิน่แบบลานนากาํลงัเดนิคูขนานไปกบัวถิเีมอืงใหม

ที่งอกเงยขึ้นตามระบอบโลกาภิวัตน อยางไรก็ตาม ในบรรดารานกาแฟที่มีใหเห็น

จาํนวนมากในจงัหวดัเชยีงใหมตางมจีดุขายของรานกาแฟทีเ่ปนเอกลักษณและตองการ

สื่อสารไปสูผูบริโภคแตกตางกันไป ทั้งนี้ รานกาแฟที่ผูวิจัยเลือกศึกษาเปนรานกาแฟ

ที่ดําเนินกิจการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแตกระบวนการปลูกและคั่วเมล็ดกาแฟไปจนถงึ

ปลายทาง คือการเปดรานกาแฟเพ่ือเปนแหลงกระจายผลผลิตของชุมชน ไมเพียง

เทานั้น รานกาแฟแหงนี้ยังเปนกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) แหงเดียว

ในจังหวัดเชียงใหมที่มุงหวังใหเกิดการแกไขปญหาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเปน

เปาหมายหลัก ซึ่งผลประโยชนจากกิจการจะเปนไปเพื่อชวยเหลือกลุมเปาหมายของ

การดาํเนนิกจิการอยางแทจรงิ (คณะผูจดัทาํรวมกจิการเพือ่สงัคมในไทย, 2555, น. 8)

 รานกาแฟรานนี้มีชื่อวา “อาขา อามา ” (Akha Ama Coffee) กอตั้งขึ้นใน

ป พ.ศ. 2553 โดยคณุอาย ุ จอืปา หรอืล ี ชายหนุมชาวอาขาทีอ่าศยัอยูในบานแมจนัใต 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย รานกาแฟน้ีเกิดจากความตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชน
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ใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นจึงเลือกกาแฟเปนเครื่องมือในการพัฒนา

ชุมชน เนื่องจากกาแฟเปนพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกมานาน แตกลับถูกพอคาคนกลางกด

ราคาอยางไมเปนธรรม สิ่งเหลานี้เปนแรงผลักดันใหลีเริ่มตนพัฒนากระบวนการปลูก

กาแฟทั้งหมดและเปดรานกาแฟอาขา อามา เพื่อรองรับผลผลิตของชุมชน ทั้งนี้ 

ชื่อของกาแฟอาขา อามา มาจาก “อาขา” ที่เปนชื่อชนเผา สวน “อามา ” แปลวา แม 

ในภาษาอาขา แปลตรงตัวไดวา “กาแฟของแม” ซึ่งเหตุผลที่เลือกใชชื่อนี้เพราะอยาก

ยอนมองถงึตวัตนและรากเหงาของตนเอง (วงศทนง ชยัณรงคสงิห, 30 มนีาคม 2556)

 จากแนวความคิดของลีท่ีไมอยากใหกาแฟเปนแคสินคา แตอยากใหลูกคา

หรือผูที่สนใจกาแฟไดเรียนรูวา กวาจะมาเปนกาแฟ 1 แกว มีขั้นตอนอยางไรบาง 

การสื่อสารของลีท่ีทําใหลูกคาหรือคนท่ัวไปรูจักกาแฟของเขาไมไดมีกลยุทธเพียงแค

วัตถุประสงคขางตน แตเขายังตองการใหลูกคาไดดื่มดํ่าความเปนมาของกาแฟวา 

กวาจะไดรสชาติกาแฟที่กลมกลอมเชนนี้ มีขั้นตอนอยางไรบาง เขาจึงจัดกิจกรรม 

The Coffee Journey หรือโครงการตามรอยเสนทางกาแฟ และกิจกรรม LONG 

Project ขึ้นมา เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภคโดยมีระยะเวลา

และวัตถุประสงคของกิจกรรมที่แตกตางกัน ซึ่งการบริโภคกาแฟอาขา อามา สะทอน

ใหเห็นถึงความหมายของวัฒนธรรมบริโภคกาแฟในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการตอรอง

และชวงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอความเปนตัวตน เพื่อใหผูบริโภคไดทํา

ความเขาใจและรับรูถึงอัตลักษณความเปนอาขา โดยใชกาแฟเปนพื้นที่ในการสื่อสาร

อัตลักษณ

 นอกจากนี ้อตัลกัษณความเปนอาขามกีารสรางความหมายทีแ่ตกตางไปจาก

ในอดีต ไมวาจะเปนอัตลักษณที่นิยามโดยตนเองหรือถูกหยิบยื่นโดยผูอื่น เนื่องจาก

อัตลักษณนั้นเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่งและสามารถแปรเปลี่ยนไดเสมอ จะเห็นไดวา ในอดีต

เมื่อกลาวถึงความเปนอาขาท่ีถูกนําเสนอโดยสื่อมวลชน อาจกลาวไดวาประเด็นที่

สือ่มวลชนหยบิยกมาสวนใหญมกัเปนภาพสะทอนอคตขิองคนไทยทีม่ตีอชาวไทยภเูขา 

เพราะลวนเปนภาพลกัษณทีส่รางความอบัอายใหกับกลุมชาตพินัธุทีป่รากฏในส่ือน้ันๆ 

(สุภัตรา ภูมิประภาส, 2555, น. 6) ไมวาจะเปนนวนิยายเรื่อง “แกวกลางดง” ที่มีการ

ผลิตซํ้าหลายครั้งโดยถูกสรางเปนละครโทรทัศนทั้งหมด 4 ครั้ง ( พ.ศ. 2523, พ.ศ.  

2530, พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2555) และภาพยนตร 1 ครั้งในป พ.ศ. 2528 การผลิต

ซํ้าวาทกรรมดังกลาวของสื่อมวลชนสงผลใหผูรับสารรับรูและเขาใจวา ชาวอาขา
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เปนคนสกปรกและไมอาบนํา้ สงผลใหเกดิผลกระทบแกชาวอาขาจนนาํไปสูความรูสกึ

แปลกแยกในสังคม กอใหเกิดความอับอายและความเจ็บปวดแกชาวอาขาตามมา 

ยิ่งไปกวาน้ัน เด็กและเยาวชนชาวอาขาท่ีอาศัยอยูในเมืองไมกลาแสดงออกวาตนเอง

เปนชาวอาขา ไมยอมรับความเปนอาขา ไมยอมพูดภาษาอาขา เพราะกลัวถูกคนอื่น

ลอเลียนและเกลียดชัง จนทําใหสูญเสียความภาคภูมิใจในอัตลักษณของตนในที่สุด 

(โครงการพิพธิภณัฑชาวเขาออนไลน, ม.ป.ป., http://www.hilltribe.org/autopage/

show_page.php?h=39&s_id=29&d_id=29)

 จะเห็นไดวา การเกิดขึ้นของกาแฟอาขา อามา ถือเปนการนําเสนอความ

เปนตวัตนและสรางอตัลกัษณความเปนอาขาในอีกมมุหนึง่ดวยตนเอง โดยใชกาแฟเปน

พื้นที่ในการสื่อสาร เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ผู สงสารมีอํานาจในการสรางและนิยาม

อตัลกัษณไดดวยตนเอง โดยสามารถกาํหนดและเลอืกรปูแบบการสือ่สารไดตามความ

ตองการของตนเอง ซึง่แตกตางจากในอดตีทีส่ือ่มวลชนในฐานะคนนอกลวนเปนผูสราง

และนยิามอตัลกัษณดงักลาวทัง้สิน้ ดงันัน้ ผูวจิยัจงึสนใจศึกษาวา ในมิติดานการสือ่สาร

นั้น กาแฟอาขา อามา มีการสื่อสารอัตลักษณทองถิ่นอยางไร ทั้งในแงของผูสงสารวา

มีแนวคิดและกลวิธีอยางไรในการสื่อสารความเปนทองถิ่นไปสูผูบริโภค มีเนื้อหาสาร

ทีต่องการจะสือ่สารใหผูบรโิภครบัรูถงึอตัลักษณดงักลาววาอยางไร มสีือ่ใดบางทีใ่ชเปน

ชองทางในการสื่อสารไปสูผูบริโภค และผูรับสารมีการรับรูอัตลักษณทองถิ่นอยางไร 

นอกจากนั้น กาแฟอาขา อามา ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของทองถิ่นมีการนําเสนอ

อัตลักษณทองถิ่นที่มีการตอสูและตอรองผานพื้นท่ีของกาแฟอยางไร โดยใชแนวคิด

เรื่องอัตลักษณ แนวคิดทองถิ่นนิยม แนวคิดการผสมผสานความเปนโลกกับความเปน

ทองถิ่น และแนวคิดบริโภคนิยมเปนแนวทางในการศึกษา

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษากลยทุธการสือ่สารอตัลกัษณและการสรางอัตลักษณใหมของ

กาแฟอาขา อามา 

 2. เพื่อศึกษาการนําเสนออัตลักษณทองถิ่นที่มีการตอสูและตอรองผาน

พื้นที่ของกาแฟ
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ระเบียบวิธีวิจัย

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

โดยใชเทคนิควิธีในการเขาถึงขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth 

interview) ในกลุมตัวอยางที่เปนผูสงสารและผูรับสารจํานวน 3 กลุมไดแก ผูบริโภค

กาแฟอาขา อามา ผูเขารวมกิจกรรม The Coffee Journey และผูเขารวมกิจกรรม 

LONG Project รวมกบัการสงัเกตแบบไมมสีวนรวม (non-participant observation) 

และการวิจัยเอกสาร (documentary analysis)

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนของกาแฟอาขา อามา อยางละเอียด

เพื่อใหทราบถึงประวัติความเปนมา เปาหมาย รวมไปถึงชองทางการสื่อสารตางๆ 

ของกาแฟอาขา อามา เพื่อใหผู วิจัยมีความรู ความเขาใจในกาแฟอาขา อามา 

มากยิ่งข้ึน จากน้ันจึงทบทวนแนวคิดและทฤษฎีอันไดแก แนวคิดอัตลักษณ แนวคิด

ทองถิ่นนิยม แนวคิดการผสมผสานความเปนโลกกับความเปนทองถ่ิน และแนวคิด

บริโภคนิยมมาใชในการศึกษาวิเคราะหกลยุทธการสื่อสารอัตลักษณและการสราง

อัตลักษณใหมเพื่อใหทราบถึงเนื้อหาสารของกาแฟอาขา อามา ที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว ตลอดจนกลวิธีในการตอสูและตอรองของอัตลักษณทองถิ่นกับกระแส

โลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกาแฟ

ผลการวิจัย

 จดุเริม่ตนของกาแฟอาขา อามา เกดิจากความตัง้ใจทีจ่ะทาํประโยชนตอสงัคม 
โดยเร่ิมจากชุมชนบานเกิดที่ผูสงสารคือคุณอายุ จือปา หรือลี ชายหนุมชาวอาขา
วัย 31 ปเติบโตมา ผูสงสารใชเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตกาแฟควบคูไปกับการสรางความเขาใจกับชาวบานเรื่องเกษตรผสมผสานและ
เกษตรอินทรีย ซึ่งเปนการเกษตรในรูปแบบที่สงผลดีตอระบบนิเวศ ไมทําลาย
สิ่งแวดลอมและยังสามารถเพ่ิมมูลคาของผลผลิตไดอีกดวย อยางไรก็ตาม อุปสรรค
ที่สําคัญที่สุดของผูสงสาร คือ เงินทุน ผูสงสารจึงจําเปนตองขอเงินทุนสนับสนุนจาก 
SEG (Social Entrepreneurship Grants Programme) ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการของ
มูลนิธิเกื้อฝนเด็กที่เปดโอกาสใหผู ที่ตองการทํากิจการเพื่อสังคมและมีเปาหมาย
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ที่จะชวยเหลือชุมชนโดยใชความรูความสามารถที่ไดเรียนมาหรือจากประสบการณ

ในการทํางานยื่นโครงการเพื่อขอเงินทุนสนับสนุน จากนั้นผูสงสารจึงสรางแบรนด

กาแฟ “อาขา อามา ” ขึ้นในป พ.ศ. 2553 เพื่อรองรับผลผลิตของชุมชน

 ในชวงแรกของการสื่อสารอัตลักษณของกาแฟอาขา อามา ไปยังผูรับสาร

นั้นมีการปะทะและตอสูกันระหวางความเปนทองถิ่นกับความเปนโลก เริ่มต้ังแตการ

ตอสูกับรสนิยมในการบริโภคกาแฟของคนไทยที่ดูถูกกาแฟไทยและไมใหการยอมรับ

เมลด็กาแฟทีป่ลกูในประเทศไทย เนือ่งจากคดิวากาแฟไทยไมอรอยและนยิมด่ืมกาแฟ

แบรนดตางประเทศมากกวา ทําใหทางกาแฟอาขา อามา ตัดสินใจนําเมล็ดกาแฟสง

เขาประกวดเพื่อใหกาแฟไดรับการรับรองจากองคกรระหวางประเทศที่ชื่อวา องคกร

กาแฟชนิดพิเศษแหงยุโรป (Specialty Coffee Association of Europe หรือ SCAE) 

ซึ่งปรากฏวาเมล็ดกาแฟจากอาขา อามา ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 21 แบรนด

จากทั่วโลกเพื่อใชในเวทีการชิมกาแฟนานาชาติ ครั้งที่ 7 (2010 World Cup Tasters 

Championship) หลังจากนั้น สื่อมวลชนแขนงตางๆ จึงเริ่มใหความสนใจจนทําให

กาแฟอาขา อามา เปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น ทั้งน้ี รานกาแฟอาขา อามา มีอยู 

2 สาขาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยสาขาแรกเปดเม่ือป พ.ศ. 2553 และ

สาขา 2 เปดเมื่อป พ.ศ. 2556

 การสือ่สารอตัลกัษณของกาแฟอาขา อามา เริม่มกีารผสมผสานกนัระหวาง

ความเปนโลกกบัความเปนทองถิน่ เริม่ตัง้แตอตัลกัษณของกาแฟอาขา อามา ทีส่ื่อสาร

ความหมายออกมาผานเมล็ดกาแฟท่ีมีแหลงปลูกอยูในชุมชน ทั้งนี้ ผูสงสารเลือกใช

เมล็ดกาแฟ single origin ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวในการตอรองกับรานกาแฟแบรนด

ตางประเทศ โดยการนําเสนออัตลักษณผานเมล็ดกาแฟจากทองถิ่นที่ไดรับการตั้งชื่อ

เมล็ดกาแฟจากชื่อคนปลูก พรอมระบุระดับความสูงที่ปลูก กระบวนการผลิต และ

รูปวาดของคนปลูกไวบนบรรจุภัณฑอยางเฉพาะเจาะจงชวยแสดงใหเห็นถึงที่มาท่ีไป

ของเมล็ดกาแฟไดอยางชัดเจน ซ่ึงกาแฟตางประเทศแบรนดอื่นสามารถระบุไดเพียง

ประเทศที่เปนผูผลิตกาแฟเทานั้น สงผลใหกาแฟอาขา อามา มีความเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว อีกทั้งราคาของกาแฟอาขา อามา ยังมีราคาถูกกวารานกาแฟแบรนด

ตางประเทศ รวมไปถึงบาริสตา (barista) ของรานที่มีความเปนมืออาชีพในสวนของ

ชองทางการสื่อสาร กาแฟอาขา อามา มีเวทีการชิมกาแฟนานาชาติเปนใบเบิกทาง

ทีท่าํใหกาแฟอาขา อามา เปนทีรู่จกัในระดบัโลกในฐานะกาแฟไทย ซึง่ทาํใหสือ่มวลชน
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หันมาใหความสนใจกับกาแฟอาขา อามา ในเวลาตอมา นอกจากนี้ สื่อสังคมออนไลน 
(social media) อยางเฟซบุก (Facebook) ซึ่งเปนสื่อที่ผูสงสารสามารถเขาถึง 
มคีวามรูในการใช ไมตองลงทนุในการใชสือ่ประเภทนีใ้นการสือ่สารและสามารถเลอืก
นําเสนออัตลักษณทองถิ่นที่ผานการคัดสรรและคัดเลือกมาอยางดี นอกจากนี้ 
คณุลกัษณะของสือ่ยงัผกูกบัความเปนโลกทีส่ามารถสือ่สารไดอยางไรพรมแดน จะเหน็
ไดจากการสื่อสารสองภาษา (bilingual) ที่ไมไดจํากัดเฉพาะผูรับสารชาวไทยหรือ
ผู ที่อยู ในประเทศไทยเทาน้ัน ผนวกกับเปนส่ือที่ผู รับสารสามารถเขาถึงไดอยาง
กวางขวางและยังเปนชองทางหลักที่ผูเขารวมกิจกรรม The Coffee Journey และ 
LONG Project เปดรับขาวสารของกิจกรรมที่นําเสนอความเปนทองถิ่นจนกระทั่ง
ผูรับสารเกิดความสนใจเขารวมกิจกรรมในที่สุด สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงการใชความ
เปนโลก (globalization) เขามาชวยในการรับรองคุณภาพของกาแฟอาขา อามา 
จนเปนทีรู่จกัของสือ่มวลชน รวมไปถงึการใชสือ่สงัคมออนไลนทีเ่ปรยีบเสมอืนชองทาง
ทีก่าแฟอาขา อามา ไดนาํเสนอตวัตนสูความเปนโลกจนเปนทีรู่จกัและเขามามีบทบาท
ในฐานะกาแฟท่ีมาจากทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการรูจักรานกาแฟอาขา อามา รวมไปถึง
กิจกรรมตางๆ ในเวลาตอมา
 ทั้งนี้ การสื่อสารความเปนทองถิ่น (localization) ผานเนื้อหาสารและ
ชองทางการสือ่สารทีห่ลากหลายตามทีไ่ดกลาวมาขางตนนัน้ ทาํใหผูรบัสารมคีวามรูสึก
ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตลักษณที่ผูสงสารสรางขึ้น โดยผูสงสารตองการใหมีการ
นําเสนอเรื่องราวและรสชาติของกาแฟอาขา อามา มีการผสมผสานทั้งความเปน
ทองถิ่นและความเปนโลก กลาวคือ เปนเมล็ดกาแฟที่มาจากแหลงปลูกในทองถิ่นแต
มคีณุภาพและไดรบัการการนัตจีากองคกรระหวางประเทศ นอกจากนี ้ชาวบานผูปลูก
กาแฟยังเปนเกษตรกรที่มีความตั้งใจและจริงจังในการปลูกและผลิตกาแฟในทุก
ขั้นตอนเพื่อใหเมล็ดกาแฟของอาขา อามา ไดมาตรฐาน สงผลใหชุมชนบานแมจันใต
เปนชมุชนทีเ่ขมแข็งและสามารถยกระดบัคุณภาพชีวติของชาวบานในชมุชนใหดขีึน้ได 
นอกจากนี้ ผูสงสารยังเปดพื้นที่ใหผูรับสารกับชาวบานผูปลูกกาแฟไดมาพบกันเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภคใหเกิดความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น โดยใช
การสือ่สารแบบเผชญิหนา (face-to-face communication) ผานชองทางการสือ่สาร
อันไดแก รานกาแฟและกิจกรรมของกาแฟอาขา อามา ซึ่งสื่อกิจกรรมนี้เองทําใหผูรับ
สารสามารถรับรูอัตลักษณดวยประสบการณตรง (direct experience) ของตนเอง
และเกิดความประทับใจตามมา
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อภิปรายผล

 กลยุทธการสื่อสารอัตลักษณและการสรางอัตลักษณใหมของกาแฟอาขา 

อามา มีวธิกีารนาํเสนอทีม่คีวามแปลกใหมเพือ่ใหการส่ือสารมปีระสิทธภิาพและเขาถงึ

ผูรับสารไดหลายกลุม ไดแก

 - กลยุทธการสรางมูลคาเชิงสัญญะ

 ผูสงสารตัดสินใจสงเมล็ดกาแฟเขาประกวดในเวทีระดับโลก เพื่อใหฝาฟน

อุปสรรคดานคานิยมท่ีมีตอกาแฟไทย เพื่อใหกาแฟไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากล

และสรางความแตกตางจากกาแฟแบรนดอื่น รวมไปถึงการเพิ่มสื่อกิจกรรมที่สามารถ

ชวยใหการบริโภคกาแฟอาขา อามา มีนัยยะที่ลึกซึ้งกวาการบริโภคกาแฟธรรมดา

 - กลยุทธการสรางความหลากหลาย

 วัฒนธรรมบริโภคกอใหเกิดความคลายคลึงและกลมกลืนกันไปหมด ผูผลิต

จําเปนตองสรางทางเลือกเพื่อกระตุนใหเกิดการบริโภคมากขึ้นและเพื่อสรางความ

แตกตางจากแบรนดอื่น โดยการสรางเมล็ดกาแฟ single origin ขึ้นมาเพื่อใชในการ

ตอรองกับเมล็ดกาแฟจากประเทศตางๆ

 - กลยุทธการผสมผสานความเปนโลกกับความเปนทองถิ่น

 ผูสงสารเลือกหยิบความเปนทองถิ่นมาใชควบคูกับความเปนโลกโดยการ

ปรับใชใหเขากับบริบทของสังคมในแตละยุคสมัย เพื่อใหทองถิ่นสามารถโลดแลนอยู

ในกระแสโลกาภิวัตนและสามารถดึงดูดความสนใจจากผูรับสารไดงายขึ้น

 - กลยุทธการใชสื่อสังคมออนไลน

 สื่อสังคมออนไลนเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่ทําใหสินคาเปนที่รูจักใน

กลุมผูรับสาร ซึ่งมีคุณลักษณะเดน ไดแก การแพรกระจายไดอยางรวดเร็วโดยไมมีขีด

จํากัดในดานพื้นที่ ดังนั้น ผูสงสารสามารถกําหนดกลุมผูรับสารไดจากเนื้อหาสารรวม

ไปถึงภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีใชในการสื่อสารออกไป ทําใหสามารถดึงดูดผูรับ

สารทัง้ชาวไทยและชาวตางชาต ิรวมไปถงึเปนพ้ืนทีท่ีท่าํใหผูรบัสารไดมโีอกาสรูจกักบั

สื่อกิจกรรมของกาแฟอาขา อามา มากยิ่งขึ้น

 - กลยุทธการควบคุมวงจรเศรษฐศาสตรของกาแฟ

 กาแฟอาขา อามา แสดงใหเหน็ถงึการตอสูระหวางจกัรวรรดนิยิม (Imperialism) 

กับทองถิ่น กลาวคือ การตัดสายการผลิตของพอคาคนกลางออกจากวงจรเน่ืองจาก



246 JC Journal

ปญหาการกดราคาผลผลติ จากนัน้ผูสงสารจงึเขามาจดัการดวยตนเองในสวนทีต่นเอง

มคีวามรูความสามารถและมสีายสมัพนัธในเชงิธรุกจิ (connection) ทาํใหการกระจาย

สินคาของกาแฟอาขา อามา เปนไปอยางมีระบบและสามารถชวยใหชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นไดอยางแทจริง

 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นในการตอสูและตอรองระหวางอัตลักษณทองถิ่น

กับความเปนโลกโดยใชความรูความสามารถของผูสงสารที่เกิดจากการผสมผสาน

ความเปนโลกกับความเปนทองถิ่นเขาไวดวยกัน ไดแก

 - ความรูดานภาษาอังกฤษ

 ผูสงสารเลือกศึกษา คนควา และใชความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ

ในการเปนใบเบิกทางเพื่อใชในการสรางอัตลักษณชุดใหมเพื่อใหสามารถส่ือสารไปยัง

ผูรับสารไดหลากหลายกลุมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูรับสารชาวตางชาติ

 - ความรูดานกาแฟ

 ผูสงสารเลือกศึกษาและพัฒนาองคความรูดานการปลูกกาแฟตลอดจน

กระบวนการผลติกาแฟจากตะวนัตกเพือ่ใหเมลด็กาแฟของชมุชนไดรบัการพฒันาและ

มคีณุภาพทดัเทยีมเมลด็กาแฟทีป่ลกูในตางประเทศ แสดงใหเหน็ถงึการนาํความรูจาก

วฒันธรรมตะวนัตกมาปรบัใชกบัพืน้ทีข่องทองถ่ิน ทาํใหกาแฟอาขา อามา เปนแบรนด

กาแฟที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวสูงและสรางความแตกตางจากกาแฟของที่อื่นไดอยาง

ชัดเจน

 - ความรูในชุมชนทองถิ่นของตนเอง

 ผูสงสารเลอืกใชรปูแบบการเกษตรทีไ่มทาํลายสิง่แวดลอมและกอใหเกดิผล

ดีตอระบบนิเวศ ดังน้ัน เม่ือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเพื่อใหเขากับสภาพ

แวดลอมทางภมูศิาสตรของชุมชนแลว ส่ิงทีต่ามมาคอืการเพิม่มลูคาของผลผลิตทางการ

เกษตรของชุมชนซึ่งทําใหชาวบานมีรายไดที่ดีขึ้นตามมา

 - ความรูในปญหาของชุมชนทองถิ่น

 ผูสงสารไดเรยีนรูจดุออนของการปลกูกาแฟในชมุชนมาเปนระยะเวลาหนึ่ง 

ทําใหเห็นถึงปญหาและขอบกพรองท่ีควรไดรับการแกไขทั้งปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก ดงันัน้ ผูสงสารจงึแกไขปญหาทลีะสวนโดยเริม่จากการคนหาสาเหตุทีแ่ทจรงิ

ของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
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 - ความรูในการใชสื่อสังคมออนไลน

 ผูสงสารมีความรูความสามารถในการใชส่ือสังคมออนไลนเปนอยางดีและ

รูจกัเลอืกใชสือ่แตละประเภทในการประชาสมัพนัธกาแฟอาขา อามา ซึง่ทาํใหผูรบัสาร

สามารถเปดรับอัตลักษณใหมไดจากหลากหลายชองทางการสื่อสาร ซึ่งผูสงสารเลือก

ใชระดบัภาษาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีส่ามารถสือ่สารไปยงัผูรบัสารเฉพาะกลุม

 - ความรูในการสรางสายสัมพันธที่ดีกับผูปลูกกาแฟ

 จากการจดักจิกรรมของกาแฟอาขา อามา ทาํใหเกดิสายสมัพนัธทีดี่ระหวาง

ผูสงสารกับกลุมคนในแวดวงกาแฟที่มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรูกับชาวบานผูปลูก

กาแฟดวยตนเองและนําความรูที่ไดจากทั้งผูสงสาร ชาวบานผูปลูกกาแฟ รวมไปถึง

ผูเขารวมกิจกรรมท่ีครํ่าหวอดอยูในวงการกาแฟไทยมาพัฒนาตอยอดกับกิจการของ

ตนและวงการกาแฟไทยตอไป

 - ความรูในการสรางสายสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชนและองคกรตางๆ

 ผูสงสารเปนผูที่มีสายสัมพันธในเชิงธุรกิจ (connection) ที่ดีกับสื่อมวลชน

โดยรูจักเลือกหยิบอัตลักษณท่ีเหมาะสมมาใชประโยชนในการสรางอัตลักษณชุดใหม

ซึ่งเปนสื่อมวลชนทางเลือกท่ีเปนท่ีรูจักและมีผูรับสารติดตามเฉพาะกลุม เพื่อใหการ

สื่อสารอัตลักษณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเขาถึงกลุมเปาหมายที่ผู สงสาร

ตองการมากยิ่งขึ้น

สรุป

 การสรางอัตลักษณใหมของกาแฟอาขา อามา นั้นมีองคประกอบท่ีสําคัญ

หลายประการทีม่สีวนชวยในการสรางและปรับเปลีย่นอตัลกัษณเพือ่สือ่สารไปยงัผูรบั

สารผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลายโดยการเลือกหยิบทั้งอัตลักษณดั้งเดิมและ

อัตลักษณใหมมาใชในบริบทท่ีแตกตางกันตามที่ผูสงสารตองการ ส่ิงเหลานี้แสดงให

เห็นวานอกจากอัตลักษณจะมีความเปนพลวัต ไมหยุดนิ่ง และแปรผันไดตามผูสงสาร

ซึ่งเปนผูกําหนดอัตลักษณแลว ยังสามารถแปรผันไดตามบริบทของสังคมในขณะน้ัน

ดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม กาแฟในวัฒนธรรมบริโภคไมใชแคเครื่องดื่มอีกตอไป แต

การบริโภคกาแฟท่ีมีการผสมผสานความเปนโลกกับความเปนทองถิ่นน้ันถือเปนการ
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เสพสัญญะไปดวยพรอมกันเพื่อใหตัวผูบริโภคเองมีความแตกตางจากผูอื่น กลาวคือ 

การบริโภคกาแฟอาจไมไดทําใหผูบริโภคกลายเปนผูมีรสนิยมหรือมีความทันสมัย

เหมือนกับกาแฟจากแบรนดตะวันตก แตจะทําใหการบริโภคกาแฟหนึ่งแกวเปยม

ไปดวยกลิน่อายของความเปนทองถิน่ทีผู่บรโิภคกาแฟสามารถม่ันใจไดวาไดชวยเหลอื

และสรางโอกาสใหกับชุมชนทองถิ่นผานการบริโภคกาแฟอยางแนนอน

ขอเสนอแนะ

 1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนนการศึกษากาแฟอาขา อามา เพียง

แบรนดเดียวเทาน้ัน ซ่ึงในความเปนจริงแลวยังมีแบรนดกาแฟแบรนดอื่นที่มีความ

นาสนใจ มกีลุมเปาหมายเฉพาะกลุมและมเีอกลกัษณเฉพาะตวัในมิตทิีแ่ตกตางออกไป

ซึง่สามารถหยบินาํมาศกึษาในประเดน็กลยทุธการส่ือสารอตัลกัษณไดอยางหลากหลาย 

เชน รานกาแฟสําหรับคนรักศิลปะ รานกาแฟสําหรับคนรักจักรยาน เปนตน

 2. การศึกษาในประเด็นการสื่อสารอัตลักษณยังมีชุมชนทองถิ่นหรือกลุม

ชาติพันธุอื่นๆ ที่มีการปรับตัวใหเขากับยุคสมัยโดยมีการผสมผสานความเปนโลกกับ

ความเปนทองถิ่น (glocalization) เพื่อนําเสนอความเปนตัวตนอีกหลายกลุม

ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นความแตกตางของการส่ือสารอัตลักษณ

ภายใตวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป

 3. การศกึษาในประเดน็การผสมผสานความเปนโลกกบัความเปนทองถิน่ 

(glocalization) สามารถนําไปประยุกตศึกษากับชุมชนทองถิ่นหรือกลุมชาติพันธุ

อื่นๆ ที่มีการริเริ่มประกอบธุรกิจโดยเริ่มจากชุมชนโดยคนในชุมชน เชน ธุรกิจการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน เปนตน เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางในการปรับตัว

เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดการผสมผสานความเปนโลกกับความเปนทองถิ่น
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 การศึกษาเรื่อง “มายาคติในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ” 

ผูวจิยัไดกาํหนดวตัถปุระสงค เพือ่วิเคราะหความหมายเชงิมายาคตทิีป่รากฏในบทเพลง

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ภายใตบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม

ของไทยในชวงการบริหารประเทศของ คสช. โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับมายาคติและ

แนวคดิเกีย่วกับสญัวทิยา ตลอดจนแนวคดิการเลาเรือ่งในภาพยนตรประกอบเพลงใน

การศึกษาความหมายเชิงมายาคติในบทเพลงของ คสช. ประกอบกับบริบททางการ

เมือง สังคมและวัฒนธรรมของไทยในชวงระยะเวลาการบริหารประเทศ 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนงานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เพื่อเปนการเปดมิติทางความคิด โลกทัศน ตลอดจนความรูในการเทาทันในสื่อ 

มิติความหมายเชิงมายาคติและสัญญะท่ีปรากฏในบทเพลงโดยศึกษาโดยใชการ

วิเคราะหตัวบท (Textual Analysis Approach) ตามแนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยาเปน

เครือ่งมอืในการศกึษา จากนัน้นาํเสนอขอมลูเชงิวเิคราะหในรปูแบบของการพรรณนา

ความ โดยเปนการศึกษาความหมายเชิงมายาคติตามวิธีการทางสัญวิทยา ท่ีปรากฏ

ในภาษาของบทเพลงของ คสช. ท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยอาศัยขอมูลจาก

บทเพลงที่ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตางๆ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการ

กําหนดกลุมของบทเพลงโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

เพื่อคัดเลือกเฉพาะบทเพลงท่ีมีความสําคัญ และมีความนาสนใจเพียงพอท่ีจะตอบ

คําถามตามวัตถุประสงคของการศึกษาได บทเพลงที่ไดทําการศึกษาประกอบไปดวย 

บทเพลงประเภทเสียง (Audio song) จํานวน 2 เพลง ไดแก “เพลงคืนความสุขให

ประเทศไทย” และ “เพลงเพราะเธอคอืประเทศไทย” บทเพลงประเภทภาพและเสยีง 

(Audio Visual song) จํานวน 3 เพลง ไดแก “เพลงกาวขามเพื่อตามฝน” “เพลง

ธงชาติ” และ “เพลงคานิยม 12 ประการ”

 จากการศึกษาพบวาบทเพลงของ คสช. สามารถตีความทางสัญวิทยาและ

อานความหมายจากแนวคดิทีส่อดคลองกบัอดุมการณหลักดงันี ้มายาคติแหงชาตนิิยม 

อันประกอบไปดวย 1) มีความเปนไทย โดยแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่ดีของคนไทย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน ความ

บ ท คั ด ย อ
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ภาคภูมิใจ การเห็นคุณคาและประชาชนตองรวมกันอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาไทย

เพื่อมิใหสูญหาย 2) มีความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย 

โดยมีสัญญะที่แสดงใหเห็นถึงการปกปองพิทักษรักษา เทิดทูน เห็นคุณคาและ

แสดงออกถงึความภาคภมูใิจในความเปนชาตอิยางเปยมลน มายาคตแิหงอาํนาจนยิม 

ประกอบไปดวย 1) มคีวามปรองดอง สมานฉนัท อนัเปนพนัธกจิหลกัในการเขาควบคมุ

อาํนาจของ คสช. สญัญะของบทเพลงสวนใหญมุงชีใ้หเหน็ถงึความสาํคญัของความรกั 

ความสามัคคีภายในชาติบานเมือง หากประชาชนมีความรักซึ่งกันและกัน ยอมเชื่อได

วาสังคมจะกาวขามความขัดแยงท่ีผานมาได 2) ความมีวินัยในตนเอง ส่ือใหเห็นถึง

คุณคาของความมีวินัยในตนเองของประชาชน อันจะทําใหเกิดการกระทําส่ิงที่ดี

และเปนประโยชนใหแกตนเองและสังคม และมายาคติแหงชนช้ัน ประกอบไปดวย 

1) มคีวามเปนพลเมอืงทีด่ใีนระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 

โดยสื่อใหเห็นถึงความสําคัญในความเขาใจลักษณะของพลเมืองที่ดีในระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย การเคารพกติกา กฎระเบียบของสังคม รวมไปถึงยอมรับ

ในระดับทางสังคมตนเองและปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถ

คําสําคัญ: มายาคติ, มายาคติของเพลง, เพลง คสช., สัญวิทยา, สัญญะของ

เพลงคณะรักษาความสงบแหงชาติ, เพลงการเมือง
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 Study subject “Myth in National Council for Peace and Order’ 

songs”. Researcher had defined the objective for analyzed the meaning 

in term of myth that appear on National Council for Peace and Order’ 

Songs under politics socials and cultures of Thailand During the 

administration of the National Council for Peace and Order or NCPO, by 

using a concept about myths and semiology as well as a concept of 

storytelling in film music composition in the meaning myths of the song 

of NCPO. Consist of political context, social and culture of Thailand during 

the period of administration.

 This study is qualitative research study to open - dimensional 

visual of ideas and knowledge in media literacy, dimensional meanings 

myths and semiotic that appear in the songs by textual analysis approach 

based on semiology as a tool in this study. Then, presenting the analyzed 

information in form of a description. This study is a meaning myths study 

by semiology method. In the language of the soundtrack of NCPO both 

verbal and non-verbal. By using the information from soundtrack that 

outreach through media which the researcher had arranged group of 

song by purposive sampling method to select only the essential and 

interesting song enough to answer the objective of the study. The studied 

soundtrack included 2 audio songs which are “Returning Happiness to 

Thailand” and “That’s Why You are Thailand” 3 Audio visual song which 

are “Transcend for Follow the Dream” “National Flag” and “The Twelve 

Core Value of Thai” 

 The study found that the songs of the NCPO can interpret of 

semiology and read the definition from the concept consistent with a 

core ideology 1) A strong Thainess, by showing the best manner of Thai 

A b s t r a c t
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people, Thai traditional that has been handed down from generation to 

generation, pride and the need to preserve the inherited wisdom of 

Thailand from being lost. 2) Love of nation, religion and the King, there 

are signs that demonstrate the protection of conservation emulated 

appreciating and expressing pride in a nation filled which contains 

1) A reconciliation, which is the mission to take over the power of NCPO. 

Signs of the songs mainly aimed pointing out the importance of love and 

unity within the country. If people love each other, society will transcend 

the conflicts in the past. 2) A good citizen in a democratic system with 

the King as Head of State, by communicated the importance of 

understanding the characteristics of a good citizen in a democratic of 

Thailand. Respect for the rules and regulations of society that includes 

1) The self-discipline, convey the values of self-discipline of the people 

that will cause of the good action and useful to themselves and society.

Keywords: Myths, Myths of music, Song of NCPO, Semiology, Semiology 

of music, Song of National Council for Peace and Order, 

Political song
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 วิกฤตความขัดแยงทางการเมืองในไทยที่เกิดขึ้นชวงหลายปที่ผานมา กอน

ทีค่ณะรกัษาความสงบแหงชาต ิหรอื คสช. จะเขาควบคมุอํานาจการปกครองประเทศ 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นําโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนา คสช. 

วงจรที่ไมเปนประชาธิปไตยเชนนี้มิใชเพิ่งเกิดขึ้นเปนครั้งแรก ตลอดระยะเวลา

หลายสิบปที่ผานมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ ไดมีเหตุการณ

ทางการเมือง รัฐประหาร กบฏ และจลาจลนองเลือดกลางเมืองแลวจํานวนหลายครั้ง 

สภาพที่รัฐบาลไรซึ่งเสถียรภาพและเอกภาพในการบริหารราชการแผนดิน สะทอนให

เหน็วามจีดุบกพรองบางประการทีแ่ฝงอยูในโครงสรางการเมอืงระดบัชาตแิละการเมอืง

ภาคประชาชน ทาํใหการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมอืงไทยเกดิความผดิพลาด 

สงผลกระทบตอระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากแตการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ สิทธิเสรีภาพ หนาที่ และสํานึกสาธารณะ

ของประชาชน มีความเปนไดที่เสรีภาพของประชาชนถูกปดกั้น และความเสมอภาค

ในฐานะความเปนมนุษยไดถูกลดทอนดอยคาลงไป ในขณะที่การเมืองเปนเร่ืองของ

การใชอํานาจหรือการจัดสรรประโยชนใหกับกลุมคนตางๆ ในสังคม ไมไดเอื้ออํานวย

ตอการลดปญหาความขัดแยงรุนแรงและชวยใหประชาชนสามารถอยูรวมกันไดโดย

ปกติสุข ถามองในแงความสัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐที่มีอํานาจเหนือกวากับ

ประชาชนที่มีอํานาจดอยกวา โดยหลักแลวผูที่มีอํานาจเหนือกวาจะพยายามรักษา

โครงสรางสถานะเดิมที่เปนอยู (สุนัย เศรษฐบุญสราง, 2553, น. 10) 

 จากการศกึษาปรากฏการณทางการเมอืงไทยทีผ่านมาของผูวจิยัพบวา หลาย

ครั้งคณะทหารท่ีทําการรัฐประหารเพื่อเขาควบคุมอํานาจการบริหารประเทศนั้น 

ดําเนินนโยบายทางสื่อมวลชนที่หลากหลายเพื่อใหไดรับการยอมรับจากประชาชน

สังคม การใชกลยุทธทางการเมืองของคณะทหารโดยการกลอมเกลาทางสังคม ดวย

การดําเนินวิธีทางการส่ือสารหลากหลายรูปแบบเพื่อใหสังคมเกิดการยอมรับ และ

สามารถบงัคบัใชคาํสัง่ ประกาศ รวมไปถงึขอกาํหนดแนวทางตางๆ ในทางปกครองให

เปนไปดวยความราบรืน่ทีส่ดุ การยึดอาํนาจการปกครองของ คสช. ไดมกีารวางแนวทาง

เพื่อดําเนินนโยบายคืนความสุขใหคนในชาติ อันเปนเจตจํานงหลักที่ไดใชอางเพื่อการ
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ประกาศเปนนโยบายตอประชาชนเปนระยะๆ การสือ่สารดวยดนตรแีละบทเพลงเปน

อีกสิ่งหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญยิ่งที่ใชเชื่อมโยงคุณคาความสัมพันธ ความคิด ความเช่ือ 

ระบบระเบียบ บรรทัดฐานและสิ่งแฝงเรนที่คณะผูปกครองตองส่ือสารสูประชาชน 

มีการสื่อความหมายผานระบบสัญญะที่ปรากฏใหเห็นในภาษาของบทเพลงทั้งที่เปน

วัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยอาศัยขอมูลจากบทเพลงที่ คสช. ไดมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตางๆ เปนบทเพลงที่มีการเรียบเรียงคํารอง ทํานอง 

ขึ้นมาใหมในสมัยของ คสช. โดยความรวมมือจากหนวยงานหลายภาคสวนทั้งภาครัฐ

และเอกชน

 เพลงจัดไดวาเปนสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการชวยกลอมเกลาจิตใจคน

ใหนุมนวล ออนโยน ราเริง สดใสขึ้น หรือในบางครั้งก็ชวยบรรเทาความเศราสะเทือน

ใจทีม่ใีนจติใจใหบางเบาไปตามเนือ้หาของเพลงนัน้ๆ โดยทีเ่นือ้หาของแตละเพลงลวน

มีอิทธิพลอยางยิ่งตออารมณความรูสึกของผูฟง เน้ือหาของเพลงทําหนาที่สะทอนใน

สวนของอารมณและความรูสึกแกผูฟงแตกตางกันออกไป ตามแตละประเภทของ

บทเพลงแลว เพลงยังเปนภาษาทัศนลักษณที่บงบอกถึงวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ 

ปลูกฝงคานิยมและสรางทัศนคติของคนในสังคม (จรูญรัตน สุวรรณภูสิทธิ์, 2531, 

น. 65-66) หลายครั้งที่มีการใชเพลงเพื่อเขามามีบทบาทสําคัญๆ ในการโนมนาวชักจูง

หรือบงบอกเรื่องราวใดๆ ตอผูคนในสังคม นอกจากนี้เพลงยังเปนวรรณกรรมของยุค

สมัยที่มีบทบาทหนาที่ในสังคมนั่นคือ เพลงจะทําหนาที่เปนเสมือนตัวแทนของระบบ

สัญลักษณในทางสังคม ที่สะทอนออกมาใหเห็นตามความเช่ือทางศาสนาและระบบ

ชนชั้นทางสังคม มีหนาท่ีกระตุนใหเกิดการตอบสนองทางกายภาพ ตลอดจนการมี

สวนรวมในระบบทางสังคมตางๆ เปนเสมือนเครื่องควบคุมทางสังคม คอยรักษา

บรรทัดฐานทางสังคม ช้ีแนะระเบียบแบบแผนที่สมควร และกําหนดพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมทางสังคม รักษาสถาบันที่สําคัญของสังคม ชวยทําใหการประกอบพิธีกรรม

มีเหตุผลและรักษาลักษณะทางพิธีกรรม ทําใหเกิดการสืบเน่ืองและม่ันคงทาง

วัฒนธรรม (ลือชัย จิรวินิจนันท, 2532, น. 1)

 ดวยแรงบันดาลใจของการศึกษามายาคติในระบบสัญวิทยาของโรล็อง 

บารสต (Roland Barthes) จึงนําไปสูประเด็นคําถามในการศึกษาคร้ังนี้วาบทเพลง

ของ คสช. มีความหมายเชิงมายาคติอยางไรภายใตบริบททางการเมือง สังคมและ

วัฒนธรรมของไทยในชวงการบริหารประเทศของ คสช. ประกอบกับผูวิจัยมีความ
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สนใจสัญญะของบทเพลงทางการเมือง จึงเลือกศึกษามายาคติที่ปรากฏในบทเพลง

ของ คสช. และไดคนหาความหมายที่ซอนอยูภายใตบทเพลงดวยวิธีการทางสัญวิทยา

วัตถุประสงคของการวิจัย

 เพื่อวิเคราะหความหมายเชิงมายาคติที่ปรากฏในบทเพลงของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ภายใตบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของไทยในชวง

การบริหารประเทศ

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 การศึกษาวิจัยเรื่อง มายาคติที่ปรากฏในบทเพลงของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ เปนงานวิจัยที่ศึกษาผานการวิเคราะห ตีความ และการถอดความหมายใน

บทเพลง ดวยแนวทางการศึกษาทางสัญวิทยา ทั้งความหมายทางมายาคติในระดับที่

หนึ่ง และความหมายทางมายาคติในระดับที่สองซึ่งเปนระดับอุดมการณ ผานคํารอง

และภาพยนตรโฆษณาประกอบเพลงของ คสช. โดยผูวิจัยไดใชแนวคิดที่เกี่ยวของมา

เปนกรอบความคิดในการศึกษา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยาและแนวคิดโครงสรางนิยม
 แนวคิดเก่ียวกับสัญวิทยาเเละเเนวความคิดโครงสรางนิยม เปนเครื่องมือ

ในการคนหาความหมายเชิงมายาคติท่ีแฝงเรนซอนอยู การถายทอดความหมายเชิง

สญัญะเปนศาสตรทีว่าดวยเรือ่งของการสือ่สาร โดยธรรมชาตแิลวจะปรากฏตวัใหเหน็

ผานรปูของสญัญะ ซึง่สามารถจับตองไดโดยอาศยัโสตประสาททัง้ 5 ของมนษุยในการ

สัมผัส สําหรับการจําเเนกความหมายของสัญญะเพื่อทําความเขาใจกับระดับความ

หมายของสัญญะเอง นับเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญกับกระบวนการศึกษาเปนอยางยิ่ง 

อยางไรก็ตามไดมีนักวิชาการทางดานสังคมวิทยาในประเทศไทยหลายคนที่ไดศึกษา

เรื่องราวเกี่ยวกับสัญญะ ในที่นี้จะขอนําเอาเเนวความคิดของ ธีรยุทธ บุญมี (2551, 

น. 112-113) ทีไ่ดจากการสรปุเอาเเนวความคดิของ แฟรดนิอ็ง เดอ โซซรู (Ferdinand 
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de Saussure) ซึง่ไดกลาวถงึระดบัความหมายของสญัญะไว 2 ประเภท คือความหมาย

โดยตรง (Denotative Meaning) เปนความหมายขั้นเเรกที่เปนความสัมพันธ

ขั้นพื้นฐานระหวางสัญญะกับตัวอางอิง ลักษณะของความหมายที่ไดนี้จะเปน

ความหมายเเบบตรงไปตรงมา และความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 

เปนความหมายข้ันทีส่อง ซึง่ใหความหมายทีล่กึซึง้กนิใจเกนิกวาความหมายในขัน้เเรก 

ความหมายในระดบันีจ้ะมนียัความหมายทีลุ่มลกึเเฝงเรนไปดวยความหมายทางสังคม

หรือเปนความหมายที่เปนขอตกลงของเเตละสังคม ความหมายน้ีจะเเปรผันไปตาม

วัฒนธรรมของเเตละสังคม

แนวคิดเกี่ยวกับมายาคติ
 แนวคิดเกี่ยวกับมายาคติถือเปนแนวคิดที่มีความสําคัญในการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ โรล็อง บารสต (Roland Barthes) ไดพัฒนาแนวคิดเรื่อง สัญญะและการสราง

ความหมาย โดยเนนความสนใจไปทีก่ารสรางความหมายในขัน้ทีส่องซ่ึงมกัถกูแตงเตมิ

ออกไปจากการสรางความหมายขั้นทั่วไป และมักเปนท่ีซุกซอนอุดมการณทางสังคม

เอาไว โดยไดใหแนวคดิเกีย่วกบัความหมายตรงและความหมายแฝงทีอ่ยูในกระบวนการ

สื่อสาร (พิมพชญา ฟกเปยม, 2552, น. 13) โดยสามารถอธิบายไดคือ ความหมายตรง

หรือความหมายโดยอรรถ (Denotation) เปนการตีความหมายที่เขาใจตามตัวอักษร

หรือเปนความหมายขั้นแรก มักเปนที่เขาใจตรงกันโดยสวนใหญ เปนความหมายของ

สัญญะที่ถูกประกอบสรางขึ้นอยางเปนภววิสัย (objective) มีลักษณะที่เปนสากลคือ 

อางองิขึน้มาโดยไมตองมกีารประเมินคณุคาตวัอยางทีเ่ห็นไดชดัเจนทีส่ดุคอืความหมาย

ที่ระบุในพจนานุกรม และความหมายโดยนัย (Connotation) หรืออาจเรียกวาความ

หมายแฝง อธิบายถึงปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณ

ของผูใชสารและคานยิมในวฒันธรรมของเขา ความหมายในข้ันทีส่องนีเ้ปนความหมาย

ทางออมที่เกิดจากขอตกลงของกลุม หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะบุคคลที่เปน

ความหมายที่ถูกประกอบสรางอยางเปนอัตวิสัย (subjective) ไมวาจะเปนในระดับ

บคุคลหรอืในระดบัสงัคมและความหมายแฝงจะเปลีย่นแปลงไปตามวัฒนธรรมในการ

รับสารในทุกสัญญะจะประกอบดวยความหมายทั้งสองควบคูกันไปเสมอ
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วิธีการวิจัย

 การศึกษาวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

เพื่อเปนการเปดมิติทางความคิด โลกทัศน ตลอดจนความรูในการเทาทันในสื่อ 

มิติความหมายเชิงมายาคติและสัญญะท่ีปรากฏในบทเพลงโดยศึกษาโดยใชการ

วิเคราะหตัวบท (Textual Analysis Approach) ตามแนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยาเปน

เครื่องมือในการศึกษา โดยแนวทางในการศึกษาความหมายเชิงมายาคติจากบทเพลง

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก

 1. การแยกแยะรูปสัญญะ ไดแก สัญญะประเภทภาษา (linguistic signs) 

และสัญญะประเภทภาพ (visual signs)

 2. การวเิคราะหและตคีวามหมายของสัญญะ โดยวธิกีารวเิคราะหการสือ่

ความหมายสามารถทําได (กาญจนา แกวเทพ, 2552 น. 94-101 และอัจฉรา 

ปณฑรานวุงศ, 2551, น. 10-11) ไดแก การวเิคราะหความหมายโดยตรง (Denotative) 

ความหมายโดยนยัหรอืความหมายแฝง (Connotative) การวเิคราะหแบบอุปมาอปุมยั 

และการใหความหมายดวยการเชื่อมโยงการวิเคราะหแบบ Metaphor และแบบ 

Metonymy

 3. การวิเคราะหการสือ่ความหมายแบบโครงสรางไวยากรณ (syntagmatic 

analysis) และการสื่อความหมายแบบคตินิทัศน (paradigmatic analysis) คือ 

การสื่อความหมายแบบโครงสรางไวยากรณ (syntagmatic analysis) และการ

วิเคราะหการสื่อความหมายแบบคตินิทัศน (paradigmatic analysis)

ผลการวิจัยและอภิปราย

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดทําการตีความและวิเคราะหความหมาย

ทางมายาคติทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของบทเพลงคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ โดยบทเพลงท่ีทําการศึกษาประกอบดวย 1) บทเพลงประเภท

เสยีง (Audio song) จาํนวน 2 เพลง ไดแก เพลงคนืความสขุใหประเทศไทย และเพลง

เพราะเธอคือประเทศไทย 2) บทเพลงประเภทภาพและเสียง (Audio Visual song) 

จํานวน 3 เพลง ไดแก เพลงกาวขามเพื่อตามฝน เพลงธงชาติ และเพลงคานิยม 
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12 ประการ ภายใตบริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมในสมัยการปกครองของ 

คสช. จากการศึกษาผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

มายาคตแิหงอดุมการณชาตนิยิมในบทเพลงของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
 จากการศกึษาพบวา แนวความคดิทีเ่ปนแนวทางในการตคีวามทางสัญวทิยา

และอานความหมายแบบสอดคลองอุดมการณหลัก มีจํานวน 2 แนวคิด คือ ความ

เปนไทย และความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งสามารถสรุปได 

ดังนี้ ความเปนไทย บทเพลงสื่อสารความเปนไทยที่สอดรับกับความเปนไทยกระแส

หลัก มุงหวังใหคนไทยยังคงดํารงเอกลักษณที่ดีงามของชาติในดานตางๆ อยางมั่นคง 

แสดงความเปนไทยที่เปนลักษณะเฉพาะที่โดดเดนจากชาติอื่นๆ อยางเขมแข็ง ถึงแม

โลกปจจบุนัจะเตม็ไปดวยความเจรญิทางดานวตัถแุละเทคโนโลยจีากตางชาต ิแตตอง

ไมทําใหความเปนไทยที่ดีที่มีการสืบทอดมาแตโบราณน้ันบิดพล้ิวหรือเกิดความ

เสียหายอันจะกระทบตอความแข็งแรงมั่นคงในความเปนไทยในฐานราก ทั้งน้ีความ

เปนไทยตองรองรบัการพฒันาของประเทศในดานตางๆ พฒันาศกัยภาพทางจติใจของ

คนใหเปนคนดีเพื่อการอยูรวมกันในสังคม ชวยสงเสริมในการขับเคลื่อนสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

แสดงใหเห็นถึงความเด็ดขาดเชนคณะนายทหารท่ีทําการยึดอํานาจที่ผานๆ มา แต

แตกตางตรงที ่คสช. ไดแสดงใหเหน็วาความรกัชาตไิมใชความสุดโตงแบบลัทธชิาตนิยิม 

เปนไปเพื่อรักษาความมั่นคงและดํารงความเปนเอกภาพของรัฐเปนสําคัญ และการ

พทิกัษและเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิเปนสิง่ทีค่นไทยทกุคนพงึกระทาํ ดวยเพราะ

สถาบันพระมหากษัตริยไทยเปนสิ่งที่โลกยอมรับและแซซองสดุดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การคงไวซึง่พระบรมเดชานภุาพแหงพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว รชักาลที ่9 พระองค

ปจจุบัน ดังนั้นอุดมการณชาตินิยมในแบบที่ คสช. ตองการจะสื่อสารมายังประชาชน

ชาวไทย จะเปนอดุมการณทีป่ลกูฝงใหคนไทยไดยํา้เตอืนถงึบาดแผลเกาทางการเมอืง

ทีผ่านมา มองใหกลายเปนบทเรยีนทีม่คีายิง่เพือ่ขบัเคล่ือนประเทศชาตใิหเกดิความรกั 

สลายความชิงชัง เกิดความภาคภูมิใจ และความหวงแหนในความเปนชาติของเรา 

เพื่อสรางจิตสํานึกใหบุคคลในการมุงปฏิบัติใหประเทศชาติมีความเจริญ และสามารถ

ดํารงไวซึ่งเอกลักษณและความเปนเปนตัวตนของชาติอยางยั่งยืน
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มายาคตแิหงอดุมการณชาตนิยิมในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
  จากการศกึษาพบวา แนวความคดิทีเ่ปนแนวทางในการตคีวามทางสัญ

วิทยาและอานความหมายแบบสอดคลองอุดมการณหลัก มีจํานวน 2 แนวคิด คือ 

ความเปนไทย และความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงสามารถ

สรุปได ดังนี้ ความปรองดองสมานฉันท เปนความปรองดองที่ตองการใหประชาชน

ทุกพวกทุกฝายสลายความขัดแยงในประเด็นทางการเมือง มุงหวังใหประชาชนมี

ความรูเทาทันนักการเมือง ไมตกเปนเครื่องมือใหกับกลุมการเมืองฝายใดฝายหนึ่ง 

มีความรักสามัคคีท่ีดีตอกันเพื่อผลประโยชนโดยรวมของประเทศชาติ นอกจากนี้

ยังหมายรวมถึงความปรองดองสมานฉันทในมิติของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

โดยสื่อความวาแตละฝายไมใชศัตรูกัน และท่ีสําคัญการดําเนินนโยบายของ คสช. 

มีความแตกตาง อยูบนความปรองดองที่ไมแข็งกราว หรือใชกฎหมายที่รุนแรงจัดการ

อยางเดด็ขาด เนนความเขาใจ เขาถงึ และพฒันา ตามแนวพระราชดาํรพิระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัว เพื่อลดอัตราเหตุความรุนแรง ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต ความมวีนิยัในตนเองในบทเพลง คสช. ดวยเพราะการปกครองของ 

คสช. ทีเ่ปนรฐับาลภายใตรปูแบบอาํนาจรฐัแบบทหาร การบงัคบัใชกฎระเบยีบใดกต็าม

ที่ตองเปนไปอยางเฉียบขาด รวดเร็ว และพรอมเพรียงตามวิถีทางแบบทหารนั้น ยอม

ทีจ่ะบงัคบัใชกบัสงัคมไทยทีเ่ปนประชาธปิไตยไดยาก สงัคมประชาธปิไตยทีเ่ตม็ไปดวย

อิสระในการแสดงออกซ่ึงสิทธิและเสรีภาพตางๆ สามารถที่จะเลือกทําหรือไมทํา

อยางใดอยางหนึ่ง หรือแมกระทั่งการไมเชื่อฟงอํานาจรัฐก็ยอมสามารถที่จะกระทําได 

เชนนัน้แลวกจ็ะทาํใหการดาํเนนินโยบายของรฐับาล คสช. เกดิความลาํบากและไมเกดิ

ประสิทธิภาพตามที่ประสงคไว ความมีวินัยในตนเองที่ คสช. มุงหวังแกประชาชน

ชาวไทย จงึคอนขางเปนความใกลเคยีงกบัรปูแบบในองคกรทหาร ทัง้นีเ้พือ่ใหเกิดแรง

ตอตานในการดาํเนนินโยบายบรหิารราชการแผนดนิของรฐัใหนอยทีส่ดุ ดงันัน้อํานาจ

นิยมเปนตัวแปรที่สําคัญที่ถูกถายทอดและกลอมเกลาทีละเล็กทีละนอยใหเขากับ

ประชาชนชาวไทย เพือ่ทาํใหสงัคมไทย เชดิช ูและธาํรงไวซึง่อาํนาจนยิมของนายทหาร

ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย

แบบไทยไทยปจจุบัน
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มายาคตแิหงอดุมการณชนชัน้ในบทเพลงของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
  จากการศึกษาพบวา แนวความคิดที่เปนแนวทางในการตีความทาง

สัญวิทยาและอานความหมายแบบสอดคลองอุดมการณหลักคือ ความเปนพลเมือง

ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งสามารถสรุปได 

ดังนี้ ความเปนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมขุ การเปนพลเมอืงทีด่ภีายใตการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข ยอมมาพรอมกับหนาที่ของพลเมืองที่มีตอสังคม อันจะนําไป

สูความรวมมอืกนัในการขบัเคลือ่นประเทศชาตขิองรฐัและพลเมอืง คสช. จงึไดใหความ

สําคัญตอพลเมืองไทยเพื่อการปฏิรูปและเดินหนาประเทศไทย ภายใตสถานการณ

ที่เปราะบางในระยะเปลี่ยนผานน้ี การส่ือความหมายของบทเพลงจึงมีการส่ือ

ความหมายใหเห็นถึงชนชั้นปกครองและชนชั้นลางอยางเดนชัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การใหความสาํคญักบัชนชัน้นาํหรอืชนชัน้ปกครองในสงัคม สถาบนัทหารไทยมบีทบาท

ทีส่าํคญัตอชนชัน้นาํ (Elite) ในเมอืงไทย เนือ่งจากชนนัน้นาํเปนกลุมคนคนท่ีกมุอาํนาจ

ทางเศรษฐกจิของประเทศ มอีาํนาจทางเศรษฐกจิในการแสวงหาอาํนาจทางการเมอืง 

ในทางเดียวกันและชนชั้นลางในแงของการควบคุมและปองปรามไมใหเกิดการ

เคลือ่นไหวทางการเมอืง เพราะกลุมคนเหลานีม้บีทบาทอยางยิง่ตอการเคลือ่นไหวทาง

และการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงทีผ่านมา การสรางภาวะของการอยูรวมกนัในสงัคม

โดยใหชนชั้นลางเชื่อฟงและยอมรับชนช้ันปกครองจึงถูกส่ือออกมาจากบทเพลงของ 

คสช. โดยที่ชนชั้นกลางแทบจะไมใชเปาหมายของ คสช. เนื่องจากไมมีแรงขับทางการ

เมอืงทีส่งผลตออาํนาจทางการเมอืงของ คสช. มากนกั ชนชัน้กลางยงัคงเปนฐานอาํนาจ

ที่ถาวรของชนชั้นนําอยูนั่นเอง

อภิปรายผล

 การวิจัยเรื่อง “มายาคติในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ” 

เปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหความหมายเชิงมายาคติที่ปรากฏในบทเพลงของ คสช. 

ภายใตบริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมของไทย ในชวงการบริหารประเทศ 

อยางไรก็ดีงานวิจัยช้ินน้ีไดพิจารณาถึงการดําเนินโยบาย ยุทธศาสตร และการบังคับ

ใชกฎหมายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนา คสช. เปนสําคัญควบคูไปดวย 
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จากผลการศึกษาผูวิจัยไดคนพบในประเด็นตางๆ ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลการ

ศึกษาได ดังนี้

บทเพลงของ คสช. เปนการสรางความเปนจริงตามการอธิบายของ
ภาษาศาสตร
 บทเพลงของ คสช. เปนบทเพลงที่มีการใชภาษาของบทเพลงเปนสื่อกลาง

ในการทําความเขาใจถึงสถานการณการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ลดปญหาตางๆ 

ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเจตนารมณที่ไดใหไวแก

ประชาชน โดยบทเพลงของ คสช. เปนการใชภาษาที่ตางจากบทเพลงของคณะ

รัฐประหารที่ผานมา ดวยบทเพลงของคณะรัฐประหารที่ผานมาจะเปนไปในลักษณะ

ที่เปนภาษาท่ีแข็งกราว สรางความฮึกเหิม และมีพลังอํานาจรวมไปถึงภาษาของ

บทเพลงสื่อใหเห็นถึงบริบทความเปนทหารอยางสูงซอนอยู ในชวงแรก คสช. ไดใช

บทเพลงเกาที่คณะรัฐประหารเคยใช และนําบทเพลงปลุกใจ บทเพลงของกองทัพ 

ซึ่งเปดทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในชวงวันแรกๆ ของการ

กอการรัฐประหาร แตตอมาไดมีการประพันธเพลงขึ้นใหมโดย พลเอกประยุทธ 

จนัทรโอชา หวัหนา คสช. และหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยเปนภาษาของบทเพลงมคีวาม

รวมสมัยมากยิ่งขึ้น มีภาษาของบทเพลงที่ไมแข็งกราวและมีทวงทํานอง การใช

ภาพยนตรประกอบบทเพลงที่ทันสมัย 

 การสือ่ความหมายของบทเพลง คสช. ทัง้บทเพลงทีม่แีตคาํรองและบทเพลง

ทีม่ท้ัีงคาํรองและภาพยนตรประกอบบทเพลง ลวนเปนการถายทอดองคความคิดและ

นโยบายที่รัฐบาล คสช. จะดําเนินการตอไปในอนาคตใหเห็นภาพ เปนนโยบายและ

ความคาดหวงัที ่คสช. มตีอสงัคม ไมวาจะเปนการลดปญหาความขดัแยงทางการเมอืง 

การสรางความเขมแข็งของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การสรางความ

รักความปรองดองของคนในชาติ โดยประเด็นนี้ Stuart Hall (กาญจนา แกวเทพ, 

2548) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางภาษากับความเปนจริงวา วิชาภาษาศาสตร

เคยอธิบายวาคนเราตั้งชื่อ (naming) สิ่งตางๆ ขึ้นมาเพื่อนําไปใชอางอิงเพื่อกลาวถึง

ในครั้งตอๆ ไป และไดขยายความตอไปวาความเปนจริงตองมีผูสรางขึ้นมา ดังนั้น

จึงไมมีความเปนจริง “คนดี” “คนชั่ว” จนกวาจะมีผูสรางภาษาสื่อขึ้นมาวา คนดี

เปนอยางไร คนชั่วเปนอยางไร ทั้งนี้ Stuart Hall มีมุมมองตอไปวา ในความเปนจริง
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แลวไมเคยมสีิง่ทีเ่รยีกวาความเปนจรงิเกดิขึน้จนกวาจะมผีูทีป่ระกอบสราง (construct) 

ความเปนจริงนั้นขึ้นมา และการสื่อสารก็คือกระบวนการที่มนุษยแตละคนใชเพื่อ

ประกอบสรางความเปนจริงขึ้นมาน่ันเอง ซ่ึงไมจําเปนตองเปนความจริงชุดเดียวกัน 

บทเพลงของ คสช. จึงเปนการสรางความจริงตามการอธิบายของภาษาศาสตร เพื่อ

เปนการตอกยํา้ใหประชาชนและประชาคมโลกไดเหน็และรบัทราบในสิง่ทีร่ฐับาล คสช. 

มุงหวังใหนโยบาย และกลไกในการแกไขปญหาดานตางๆ เปนจริงใหไดในอนาคต 

อีกทั้งสรางความเขาใจในการสรางความรวมมือที่ดีระหวางประชาชนกับรัฐบาล เพื่อ

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการแกไขปญหาตางๆ ใหเปนจริงในอนาคต 

รวมไปถึงเปนการวาดฝนใหเห็นถึงประเทศไทยท่ีดีกวาหากประชาชนทุคนรวมมือกัน 

มีความรักความสามัคคี ปฏิบัติตามทิศศทางและนโยบายที่รัฐบาลไดวางไว ขับเคลื่อน

ประเทศไปพรอมกันกับ คสช.

บทเพลงของ คสช. เปนสัญญะท่ีตองพิจารณาบนพื้นฐานบริบททาง
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
 การถายทอดความหมายในระบบสัญญะผานบทเพลงของ คสช. เปนการ

สื่อความหมายที่ไมอาจตีความและวิเคราะหความหมายผานการใชภาษาโดยตรง

ไดเพียงอยางเดียว เพื่อจะใหทราบถึงความหมายและเจตนารมณของมายาคติ

ทีซ่อนอยู จาํเปนทีจ่ะตองพจิารณาสญัญะของบทเพลงควบคูไปกบับรบิททางการเมอืง 

สังคม และวัฒนธรรมที่เปนอยู ในชวงการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. พรอมกัน

ไปดวย การสือ่ความหมายในระบบสญัญะของบทเพลง คสช. มกีารสือ่ความหมายผาน

อุดมการณที่ผูวิจัยสามารถคนหาได แสดงใหเห็นภึงการถูกถายทอดดวยระบบสัญญะ

ของคํารองและภาพ ดวยระบบสัญญะนับวามีบทบาทเเละมีความเก่ียวของกับสังคม

มนุษยเปนอยางมาก โดยในโลกยุคขอมูลขาวสารที่กระจายตัวอยูในทุกๆ ภาคสวน

ของสังคม การศึกษาในเชิงสัญวิทยาเปนเเนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการส่ือ

ความหมาย ซึง่โดยธรรมชาตเิเลวเปนศาสตรทีมี่ความละเอยีดออนลกึซึง้ ปรากฏการณ

บางอยางหรือสัญญะบางประเภท ไมสามารถอธิบายดวยคําพูดไดอยางละเอียดลึกซึ้ง 

ตองอาศัยบริบททางสังคมวัฒนธรรมมาใชในการอานหรือตีความจึงจะสามารถเขาใจ

ความหมายนั้นได ทั้งนี้ (กาญจนา เเกวเทพ, 2543, น. 2-3) ไดสรุปถึงคุณสมบัติสําคัญ

ของสัญญะไว 3 ประการ คือ 1) มีลักษณะเปนรูปธรรม สามารถรับรูไดโดยใช
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โสตประสาททัง้หา 2) มคีวามหมายมากกวาตวัมนัเอง และ 3) ผูใชสัญญะตองตระหนกั

วา รูปธรรมดังกลาวเปนสัญญะ การทําความเขาใจในการส่ือความหมายอันนําไปสู

มายาคตทิีป่รากฏในบทเพลงของ คสช. ถึงแมสญัญะของบทเพลงจะมสีวนสาํคญัทีจ่ะ

ทําใหผูวิจัยทราบถึงอุดมการณที่แฝงเรน แตหากปราศจากการตีความบทพื้นฐานของ

บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชวงสมัยรัฐบาล คสช. ก็อาจจะ

ทําใหการตีความบนพื้นฐานทางกระบวนสัญวิทยาเกิดความผิดเพ้ียนไปได เน่ืองจาก

การบริบทดังกลาวมีความสําคัญเพื่อประกอบความเขาใจ อาทิเชน องคประกอบของ

สถานการณทางการเมืองของไทยนับตั้งแตกอนและหลังที่ คสช. ทําการยึดอํานาจ 

สถานการณทางสังคมในชวงขณะท่ีทําการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมใน

ยุคโลกาภิวัตน รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่มีตอสังคม การเมือง

และวฒันธรรมของพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา ซึง่เปนปจจยัทีม่คีวามความสําคญัเปน

อยางยิ่งในการพิจารณาควบคูไปกับสัญญะของบทเพลง เปนตัวแปรที่มีความสําคัญ

และสงผลตอความเปนไปในภาพรวมของการบริหารงานราชการแผนดินของ คสช. 

 ผูวิจัยมักจะหยิบยกเอาความคิดเห็นและการส่ังการในการดําเนินนโยบาย

ตางๆ โดยหัวหนา คสช. เขามาประกอบการวิเคราะหและการการตีความสัญญะ

ที่ปรากฏในบทเพลงของ คสช. เน่ืองจากอํานาจจากหัวหนา คสช. มีความสําคัญใน

ภาวะที่สังคมยังอยูในหวงที่ไมใชการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางสมบูรณ

แบบ ภายใตการอาศัยตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 บัญญัติไววา ในกรณีที่หัวหนา คสช. เห็นเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนในการปฏริปูในดานตางๆ การสงเสรมิความสามคัคแีละความสมานฉนัทของ

ประชาชนในชาติ หรือเพื่อปองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอน

ทาํลายความสงบเรยีบรอยหรอืความมัน่คงของชาต ิราชบลัลงัก เศรษฐกจิของประเทศ 

หรือราชการแผนดิน ไมวาจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ใหหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ

มีอํานาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทําการใดๆ ได ไมวาการกระทํานั้นจะมีผลบังคับ

ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และใหถือวาคําสั่งหรือการ

กระทาํ รวมทัง้การปฏบิตัติามคาํสัง่ดงักลาว เปนคาํสัง่หรอืการกระทาํ หรอืการปฏบิติั

ที่ชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเปนที่สุด ทั้งนี้ เมื่อไดดําเนินการดังกลาว

แลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
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บทเพลงของ คสช. เปนการสรางวาทกรรมทางการเมือง
 สําหรับทางการเมืองการปกครองน้ัน เมื่อกลาวถึงการสรางวาทกรรมทาง
การเมืองที่มีผลและทรงอิทธิพลตอสังคมโดยภาพรวม ผูนําทางการเมืองมักจะมีการ
ประดิษฐถอยคํา อันโดดเดนเปนที่จดจําจนกลายเปนวาทกรรมประจําตัวกันคนละ
มากบางนอยบาง อาจเปนถอยคาํทีป่ระดษิฐขึน้มาเองหรอือาจจะมใีครประดษิฐขึน้มา
ใหก็ตาม วาทกรรมดังกลาวนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสารกับผูฟงคือสาธรณชนหรือ
ประชาชนใหรบัรูและเขาใจความคดิ ความเชือ่ การกระทาํของผูพดูในสถานการณหนึง่
สถานการณใด หรือไมก็เปนแกนความคิดของผูนําที่แสดงใหเห็นวิสัยทัศนในการ
ดําเนินงานทางการเมือง โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูฟงเชื่อถือ ยอมรับ และคลอยตาม 
อันจะนําไปสูการทํางานทางการเมืองได แมวาทกรรมเหลานั้นไดผานการประดิษฐ
คิดคนมาอยางดีหรือเกิดข้ึนโดยปุบปบฉับพลันก็ตาม แตไมไดหมายความวาจะบรรลุ
วัตถุประสงคและเกิดผลตามเปาหมายเสมอไป มีหลายกรณีที่วาทกรรมอันสวยหรู
กลายเปนหอกกลบัเขามาทิม่แทงผูพดูอยางไมคาดคดิ กลายเปนแผลเปนทางการเมอืง
ติดตัวตลอดไปก็มี
 สาํหรบัวาทกรรมทีถ่กูผลติขึน้โดยหวัหนา คสช. ผานบทเพลง เชน “การคนื
ความสุข” และ “คานิยม 12 ประการ” เปนตน แมวาหากพิจารณาเพียงแคถอยคํา
ทีป่รากฏอยูกจ็ะไดความหมายธรรมดาตามตัวอกัษร แตหากพจิารณาใหลกึซึง้กวานัน้
ก็จะไดความหมายอันกวางขวาง มีนัยอันมากมายเกี่ยวพันกับถอยคําเหลาน้ัน ดังที่
นักภาษาศาสตรและนักสังคมศาสตรแนวสัญวิทยา อธิบายวา วาทกรรม (Discourse) 
มีทั้งความหมายธรรมดาและความหมายเชิงสัญญะ (sign) เพื่อใหเขาใจงายขึ้น ในที่นี้
จะขอเรียกวา “ที่มาและที่ไป” ของถอยคําหรือวาทกรรมน้ันๆ การสรางวาทกรรม
ทั้งหลายของผูนําทางการเมืองในยุคสมัยตางๆ รวมไปถึงในสมัยรัฐบาลทหาร คสช. 
มิใชถูกประดิษฐข้ึนเพื่อความสวยงามทางภาษาและเพียงการพูดใหดูดีเพียงเทานั้น 
แตการประดิษฐวาทกรรมตางๆ เหลานี้ขึ้นมาก็เพื่อเปาหมายทางการเมืองแทบทั้งสิ้น 
การที่ผู นําจะไดวาทกรรมแตละคําแตละอยางยอมผานการเลือกสรร กล่ันกรอง 
ประดิษฐทามกลางบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมใหเขากับวัตถุประสงค
ที่ตองการอยางแยบยล แนนอนวาความสวยงามของถอยคําก็มีสวนในการทําใหคน
จดจําไดงาย ความงดงามทางภาษาเปนองคประกอบที่สําคัญ เพราะเมื่อผูคนในสังคม
สามารถจดจําวาทกรรมท่ีถูกสื่อผานโดยผูนําอยูบอยครั้งไดแลว ยอมเกิดการรับรู
และทําความเขาใจตามมา โอกาสบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารยอมมีมากขึ้น
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 วาทกรรมทีถ่กูสือ่ผานบทเพลงจนทําใหเปนคาํพูดตดิปากคนในสงัคม ถกูสือ่

ความหมายทางวาทกรรมผานหัวหนา คสช. พลเอกประยุทธ ที่วา “คืนความสุข” มี

ความหมายเชิงสัญญะหรือท่ีมาท่ีไปเก่ียวของกับการสรางความชอบธรรมในการเขาสู

อํานาจในการบริหารปกครองประเทศ เพื่อสรางการยอมรับและลดแรงตอตานท่ีจะ

เกดิขึน้ภายในสงัคม การคนืความสขุเปนการสือ่ความหมายถงึการมอบส่ิงดใีหแกสังคม 

การคืนความสุขของ คสช. จึงถูกแปรคาเปลี่ยนรูปแบบมาเปนความสุขจากรัฐบาล

ทหารทีม่ใีหประชาชนในลกัษณะตางๆ ไมวาจะเปนความสุขทีเ่กีย่วกับปญหาปากทอง

ของประชาชน ความสุขจากการเห็นบานเมืองกลับเขาสูสภาวะปกติไมมีความขัดแยง 

ความสขุทีส่ือ่ถงึการดาํเนนิงานตางๆ ทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนสขุของสงัคมโดยรวม หรอื

แมกระทัง่เมือ่พจิารณาถงึองคประกอบของบทเพลงกจ็ะทาํใหพบวา มกีารสรางความ

หมายใหเห็นวา คสช. แมจะเปนรัฐบาลท่ีมาจากการยึดอํานาจ แตก็มีกระบวนการ

ทางการบริหารท่ีเปนไปในลักษณะท่ีเรียกวา ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เปนลักษณะ

การปกครองที่ไมยึดถือประชาธิปไตยแบบตะวันตกทั้งรูปแบบ แตมีการปรับเปลี่ยน

ลกัษณะบางประการใหสอดคลองกบัวถีิชวีติของคนไทย เปนประชาธปิไตยทีม่แีมแบบ

จากโลกตะวนัตก แตมเีอกลกัษณเฉพาะตวัสอดคลองกับรปูแบบ แบบแผนการดาํเนนิ

ชีวิตและบรรทัดฐานของสังคมไทย วาทกรรมที่ถูกสื่อผานบทเพลงดังที่ไดยกตัวอยาง

มาอธบิายขางตนนัน้เปนเพยีงตวัอยางทีแ่สดงใหเหน็วา วาทกรรมทางการเมืองน้ันยอม

มีเปาหมายในการแสวงหาและรักษาอํานาจทางการเมือง 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย

 1. บทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ควรมีการนําเสนอที่มีการ

ประยกุตเอาเนือ้หาทีม่คีวามเกีย่วของและเปนประโยชนแกประขาชนในสังคมวงกวาง 

มาเปนขอมูลพื้นฐานในการสื่อความหมายของบทเพลง เพื่อใหประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการรบัฟงบทเพลงของ คสช. มากย่ิงขึน้ และเปนส่ิงทีส่ามารถนาํไปปรบั

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงเมื่อมีการผลิตบทเพลง

ออกมาแลวควรมีการกระจายบทเพลงอยางกวางขวางในทุกสื่อ เพื่อใหเกิดการเขาถึง

อยางทั่วถึงและเทาเทียม
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 2.  ภาคประชาชนสงัคมหรอืองคกรอสิระดานสือ่สารมวลชน ควรทาํหนาที่

ในการใหความรูการเทาทันสื่อ เพื่อเปนองคความรูแกประชาชนในการรับขอมูล

ขาวสารจากรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่ขอมูลขาวสารถูกปดกั้นและขาด

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง การสอดแทรกองคความรู

ตลอดจนวิเคราะหใหเห็นถึงพลังอํานาจและผลกระทบที่ไดจากการกําหนดสารเพียง

ดานเดียวจากผูมีอํานาจในทางปกครอง เพื่อทําใหประชาชนรับทราบถึงอุดมการณ

ตางๆ ที่ คสช. หรือคณะรัฐประหารไดสอดแทรกและซอนเรนไว จนอาจทําใหเนื้อหา

ของบทเพลงมีความเขาใจท่ีผิดแผกหรือคลาดเคลื่อนไปเกินความเปนจริง ใหมีความ

เขาใจที่ถูกตองเทาที่สามารถจะกระทําได

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  เนือ่งจากงานวจัิยนีม้ขีอบเขตของการศกึษาทีว่เิคราะหตวับทในบทเพลง

ของ คสช. ทีเ่ผยแพรในรปูแบบของบทเพลงทีเ่ปนคํารองและบทเพลงท่ีเปนภาพยนตร

ประกอบเพลง โดยมีผูวิจัยวิเคราะหและตีความเทาน้ัน ดังนั้นแลวควรมีการศึกษา

วิเคราะหตัวบทเนื้อหาของสารทางการเมืองของ คสช. ผานส่ือแขนงอื่นๆ เชน 

สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อสังคมออนไลน เปนตน รวมถึงศึกษาในเชิงของ

ผูรับสารเขามาประกอบการวิจัยเพ่ือประกอบการวิเคราะหและตีความดวย อาจนํา

ไปสูการคนพบที่นาสนใจและมีความแตกตางไปจากงานวิจัยในชิ้นนี้

 2. เนือ่งจากระเบยีบวธิวีจัิย จาํนวนตวัอยางบทเพลงทีท่าํการศกึษามกีาร

เลือกอยางเฉพาะเจาะจง และแนวความคิดที่ใชอธิบายมายาคติที่เปนอุดมการณหลัก 

อาจไมครอบคลุมในการศึกษามายาคติที่ปรากฏในบทเพลงของ คสช. ได ทั้งนี้เพราะ

ในการวิเคราะหความหมายทางสัญวิทยานั้น ทุกสัญญะที่ปรากฏในบทเพลงลวน

สามารถที่จะสื่อความหมายออกมาไดทุกสัญญะ ดังน้ันควรมีการเพ่ิมระเบียบวิธีวิจัย 

กลุมตวัอยางของบทเพลง และแนวความคดิทีใ่ชอธบิายมายาคตทิีเ่ปนอดุมการณหลกั 
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 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะสัมพันธบทที่ปรากฏ

ในละครรีเมกและเปรียบเทียบการรับรูความหมายระหวางผูชมละครโทรทัศนที่มี

ประสบการณการรับชมละครเวอรชั่นเดิมมากอนและผูรับสารท่ีไมมีประสบการณ

ในการรับชมละครเวอรช่ันเดิมตอละครรีเมก เก็บขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาของ

ละครโทรทัศนและสัมภาษณผูชมละครโทรทัศน ผลการศึกษาพบวา มีการเชื่อมโยง

จากละครโทรทัศนเวอรชั่นเดิมมาสูละครโทรทัศนเวอรชั่นรีเมก ใน 4 ลักษณะดวยกัน

คือ การคงเดิม ขยายความ เปลี่ยนแปลง และตัดทอน เพื่อใหละครในเวอรชั่นรีเมก

มคีวามทนัสมยัและสอดคลองกบับรบิทของสงัคมในปจจบุนั และในสวนของการศึกษา

ผูรับสารพบวาผูรับสารที่มีประสบการณในการชมละครเวอรชั่นเดิมกอนมาชมละคร

ในเวอรชั่นรีเมก และกลุมผูรับสารท่ีไมเคยมีประสบการณในการชมละครในเวอรชั่น

เดมิมากอน มลีกัษณะของการถอดรหสัความหมายดวยจดุยนืทีต่องตอรองความหมาย

เสียใหมเหมือนกัน แตมีการเปรียบเทียบและตอรองความหมายในลักษณะที่แตกตาง

กนัโดยมีประสบการณในการรบัชมละครและประสบการณดานอืน่ๆ ในชีวติเปนตวัแปร

สําคัญตอมุมมองที่มีตอละครรีเมก

คําสําคัญ: สัมพันธบท, ผูรับสาร, ละครรีเมก

บ ท คั ด ย อ
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 The purposes of this article were to study intertextuality between 

the remake and the earlier versions of Thai TV dramas; and to compare 

the perception between two target groups: the audience who watched 

both the remake dramas and the earlier versions and those who only 

watched the remake ones.

 The findings revealed that there were four types of intertextual 

relation between the remake and the earlier versions of dramas: maintain, 

extension, reduction and modification in order to modernize the remake 

ones and make them correspond with current social context. Both groups 

of audience decoded the meaning in “negotiated reading” way but based 

on different aspects. The audience who watched both the remake and 

the earlier versions of dramas compared the remake versions to the 

earlier ones, whereas those who watched only the remake versions made 

a comparison based on their mediated experience of other dramas and 

personal experiences.

Keywords: intertextual, audience, remake dramas

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 จากการสาํรวจของเวบ็ไซตเนลสนัพบวา ละครโทรทศันเปนรายการทีม่ผูีชม

รับชมสูงสุดในแตละชองสถานี โดยสามารถวัดไดจากการสํารวจระดับเรตติ้งของ

รายการตางๆ ของแตละชองสถานี ทําใหไดขอสรุปวา รายการบันเทิงที่ผู ชมให

ความนิยมสูงสุดอยางตอเนื่องมาเปนเวลานานก็คือ “ละครโทรทัศน” (อโนชา 

ศลิารัตนตระกลู, 2549, น.1) เนือ่งจากเปนรายการทีม่รูีปแบบและเนือ้หาทีห่ลากหลาย 

และโดยธรรมชาตขิองละครก็จะมเีคาโครงทีม่าจากเรือ่งจรงิและเรือ่งท่ีสมมติขึน้มาเอง 

ซึ่งมีสวนที่มีความใกลเคียงหรือเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันของผูชม ผูชมจะรูสึก

มีสวนรวมไปกับเนื้อเรื่อง ทําใหมีการเปดรับและติดตามเรื่องราว 

 ในสภาวะการแขงขนักนัอยางสงูของตลาดละครโทรทศัน ทัง้การแขงขนักนั

ระหวางสถานโีทรทศันเพือ่แยงชงิเรตติง้ และการแขงขนักนัในสถานขีองคายละครเพือ่

ผลิตละคร ทําใหผูผลิตลดความเสี่ยงดวยการไมสรางสรรคงานที่ฉีกออกไปจากแนว

ขนบเดิมๆ เชน การเลือกนักแสดงซํ้าๆ หรือการเลือกละครเรื่องเกาที่เคยผลิตไวแลว

และเปนที่นิยมในอดีตมาผลิตซํ้าใหมในปจจุบัน เพื่อรับประกันเรตติ้งของผูชมและ

ความสําเร็จของละคร (สมสุข หินวิมาน, 2556)

 ละครโทรทัศนกลายมาเปนรายการท่ีแตละสถานีใหความสําคัญ จนกอให

เกิดการแขงขันกันของกลุมผูจัดละครในสถานีเดียวกันและสถานีคูแขง เห็นไดจาก

ปรมิาณละครโทรทศันทีเ่ขาสูตลาดละครทีน่บัวนัจะมแีนวโนมสูงขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะ

ในยุคของทีวีดิจิตอล เมื่อมีชองโทรทัศนเกิดใหมมากขึ้น อุสาหกรรมการผลิตละคร

โตขึ้น สงผลใหผูประพันธบทละคร ไมสามารถสรางบทประพันธใหมๆ ใหทันทันตอ

การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตละคร บทละครไมเพียงพอตอความตองการของ

ตลาดละคร ผูผลิตละครโทรทัศนจึงหันมาใชการผลิตละครซ้ํา (Remake) หรือผลิต

ละครรีเมก โดยใชบทประพันธเดิมที่มีอยูแลว 

 จากการสํารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการผลิตละครซํ้าพบวา มีการศึกษา

ในประเดน็เกีย่วกับอดุมการณทางสงัคมทีป่รากฏในละครโทรทศันไทยทีน่าํมาผลติซํา้ 

ในงานวิจัยของนภัทร อารีศิริ (2554) ซ่ึงเปนการศึกษาเฉพาะประเด็นอุดมการณ

ทางสงัคมทีป่รากฏในละครชดุเกาและละครชดุใหม โดยวเิคราะหเปรยีบเทยีบลกัษณะ
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อุดมการณทางสังคมท่ีปรากฏระหวางละครชุดใหมและชุดเกา พบวาลักษณะการ

เปลีย่นแปลงตางๆ เกดิจากบรบิททางสงัคม แตยงัไมไดมกีารศกึษาในประเดน็เกีย่วกับ

การถายโยงเนื้อหาของละครรีเมก

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับละครรีเมก 

โดยมุงศึกษาลักษณะสัมพันธบทที่ปรากฏในละครรีเมกกับนวนิยาย และลักษณะ

สมัพนัธบททีป่รากฏระหวางละครรีเมกแตละเวอรชัน่ เพือ่ดวูามีวธิกีารดดัแปลงเนือ้หา

อยางไร เพื่อใหเหมาะสมกับประเภทของตัวบทปลายทางที่เปนละครรีเมก รวมไปถึง

ศึกษาเปรียบเทียบการรับรูความหมายระหวางผูชมละครโทรทัศนที่มีประสบการณ

ผานสื่อและไมมีประสบการณผานสื่อที่มีตอละครรีเมก ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษาน้ัน

สามารถนําไปเปนแนวทางในการผลิตละครรีเมกใหตรงกับความตองการของผูชมได

ในอนาคต

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะสัมพันธบทที่ปรากฏในละครรีเมกแตละ

เวอรชั่น

 2. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการรบัรูความหมายระหวางผูชมละครโทรทศัน

ที่มีประสบการณผานสื่อและไมมีประสบการณผานสื่อที่มีตอละครรีเมก

ขอบเขตการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีมุ้งศกึษาประเดน็สมัพนัธบทการเลาเรือ่งทีป่รากฏในส่ือละคร

โทรทัศน โดยจะศึกษาวิเคราะหถึงกระบวนการถายโยงเน้ือหาจากละครโทรทัศน

เวอรชัน่เดมิมาสูละครโทรทศันเวอรชัน่รเีมก โดยมเีกณฑในการคดัเลือกละครโทรทศัน

ดังนี้

 1. เปนละครโทรทัศนที่สรางขึ้นจากนวนิยาย

 2. เปนละครโทรทัศนที่ออกอากาศในชวงเวลา 20.15-22.45 น.

 3. เปนละครโทรทัศนที่เคยถูกสรางมาแลวอยางนอยหนึ่งครั้ง 
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 4. เปนละครโทรทัศนที่ไดรับความนิยม (มีเรตติ้งเปนอันดับหนึ่งในรอบป) 

และมีกระแสตอบรับเมื่อนํามาสรางเปนละครรีเมก

 โดยละครโทรทัศนที่เปนที่นิยมและมีเรตติ้งสูงสุด เมื่อมีการนํามาสรางเปน

ละครรีเมก จํานวน 3 เรื่อง ไดแก แรงเงา ทองเนื้อเกา สามีตีตรา

ระเบียบวิธีวิจัย

  1. รูปแบบการวิจัย
 งานวจิยัเรือ่ง ละครรเีมกกบัการถายโยงเนือ้หาในละครโทรทศันไทย เปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะศึกษาลักษณะสัมพันธบทของการเลาเรื่องที่ปรากฏระหวาง

นวนิยายกับละครรีเมก และลักษณะสัมพันธบทระหวางละครรีเมกแตละเวอรชั่น 

โดยใชเครื่องมือหลักคือ การวิเคราะหตัวบท (Textual analysis) และการวิเคราะห

ผูรับสาร โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้

  2. ขั้นตอนการวิจัย
 โดยผูวจิยัไดสาํรวจขอมลูจากเวบ็ไซต https://th.wikipedia.org/wiki/ราย

ชือ่ละครโทรทศันทางสถานวีทิยโุทรทศันไทยทวีสีชีอง 3 พบวา ในป พ.ศ. 2555 - 2557 

สถานโีทรทศันไทยทีวสีชีองสามมลีะครออกอากาศในชวงเวลาดงักลาวทัง้สิน้ 80 เรือ่ง 

เมื่อนํามาพิจารณาตามเกณฑในขอถัดมาคือ เปนละครโทรทัศนที่เคยถูกสรางมาแลว

อยางนอยหนึง่ครัง้ทัง้สิน้ 20 เรือ่ง จากนัน้คดัเลอืกใหเหลือปละหนึง่เรือ่ง โดยพจิารณา

จากระดับความนิยม (เรตติ้ง) 
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 ในสวนของผูรบัสาร ศกึษาจากผูรบัสารทีเ่คยชมละครโทรทศัน แบงผูรบัสาร

ออกเปนสองกลุม โดยใชเกณฑการมีประสบการณผานสื่อของผูรับสาร ดังนี้

 กลุมที่ 1 ผูรับสารท่ีมีประสบการณผานสื่อ คือ ผูรับสารท่ีเคยชมละคร

ทั้งสองเวอรชั่น 

 กลุมที่ 2 ผูรับสารที่ไมมีประสบการณผานสื่อ คือ ผูรับสารที่เคยชมละคร

เพียงแคเวอรชั่นเดียว (เวอรชั่นรีเมก)

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

ลักษณะการถายโยงเนื้อหาระหวางละครโทรทัศนเวอรชั่นเดิมกับละคร
โทรทัศนเวอรชั่นรีเมก
 การศึกษาลักษณะการถายโยงเนื้อหาที่ปรากฏระหวางละครโทรทัศน

เวอรชั่นเดิมกับละครโทรทัศนเวอรช่ันรีเมกนั้น ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผานเกณฑ

ของการเลาเรื่อง โดยสรุปผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบแลว ทําใหคนพบวาการ

เชือ่มโยงจากละครโทรทศันเวอรชัน่เดมิมาสูละครโทรทศันเวอรชัน่รเีมก มรีายละเอยีด

ของการคงเดิม ขยายความ เปลี่ยนแปลง และตัดทอน ดังนี้

ตารางที่ 3.1  กลุมตัวอยางละครโทรทัศนที่ใชในการวิจัย

บริษัท ละครไท จํากัด
บริษัท ทอง เอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด
บริษัท ดาราวิดีโอ
บริษัท แอคอารต เจเนอเรชั่น
บริษัท บรอดคาซท ไทย เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท บรอดคาซท ไทย เทเลวิชั่น จํากัด

2544
2557
2540
2556
2544
2555

1.

2.

3.

ลําดับที่ รายชื่อละครโทรทัศนที่ผลิตซํ้า ผูผลิตปที่ออกอากาศ

สามีตีตรา

ทองเนื้อเกา

แรงเงา
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 ละครโทรทัศนท้ังสามเรื่อง มีจุดรวมและจุดตางของลักษณะการถายโยง

เนื้อหาแตกตางกันออกไป สําหรับจุดรวม ละครโทรทัศนทั้งสามเรื่อง มีการถายโยง

เนื้อหาในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของฉากและตัวละคร กลาวคือ 

ละครรีเมกทั้งสามเร่ือง มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของฉากและตัวละคร ให

แตกตางไปจากเวอรชั่นเดิม โดยเปนการเปลี่ยนเพ่ือใหเขากับยุคสมัยและบริบท

ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

 ในสวนของจดุตาง ละครทัง้สามเรือ่งมจีดุตางของลกัษณะการถายโยงเนือ้หา

ในสวนของการคงเดิม การขยายความและการตัดทอนเนื้อหา ดังนี้

 การถายโยงเนื้อหาในลักษณะของการคงเดิม พบวา ละครเรื่องแรงเงาและ

สามีตีตรา มีการคงเดิมในสวนของโครงเรื่องและแกนเรื่องเหมือนกัน ในขณะที่ละคร

เรื่องทองเนื้อเกา การถายโยงเนื้อหาในองคประกอบสองขอขางตนเปนไปในลักษณะ

ของการเปลีย่นแปลง โดยในละครเรือ่งทองเนือ้เกามกีารเปลีย่นแปลงโครงเรือ่งในตอน

ทายเรื่องใหแตกตางไปจากในละครเวอรช่ันเดิม และมีการเปลี่ยนแกนของละครให

แตกตางไปจากเดิมอีกดวย

 การถายโยงเน้ือหาในลักษณะของการขยายความพบวา ละครทั้งสามเร่ือง

มีการขยายความตัวละคร โดยการเปนการขยายความคาแรคเตอรของตัวละคร

ใหชดัเจนมากขึน้ นอกจากนีล้ะครเรือ่งสามตีตีรายงัมกีารขยายความในสวนของความ

ขัดแยงเพิ่มเติมจากในละครเวอรชั่นเดิมอีกดวย

ตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะการถายโยงเนื้อหาของละครทั้งสามเรื่อง

- ความขัดแยง

- ตัวละคร

- ตัวละคร

- ตัวละคร

- ฉาก

- โครงเรื่อง

- แกนเรื่อง

- ตัวละคร

- โครงเรื่อง

- แกนเรื่อง

- ความขัดแยง

- ตัวละคร

- ตัวละคร

- ฉาก

คงเดิม

ขยายความ

เปลี่ยนแปลง

ตัดทอน

- โครงเรื่อง

- แกนเรื่อง

- ความขัดแยง

- ตัวละคร

- ฉาก

ลักษณะการถายโยงเนื้อหา แรงเงา ทองเนื้อเกา สามีตีตรา



279ปที่ 8  ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2559)

 การถายโยงเนื้อหาในลักษณะของการตัดทอนพบวา มีเพียงละครเรื่องทอง

เนื้อเกาที่มีการถายโยงเนื้อหาในลักษณะของการตัดทอน โดยเปนการตัดทอนในสวน

ของตัวละครในเรื่อง คือการตัดตัวละครประกอบบางตัวออก โดยที่ไมไดกระทบกับ

โครงเรื่องของละครแตอยางใด

การตีความหมายของผูรับสารที่มีตอละครรีเมก
 จากการสัมภาษณผูรับสารท้ังสองกลุม คือ กลุมผูรับสารที่มีประสบการณ

การชมละครในเวอรชัน่เดมิกอนมาชมละครในเวอรชัน่รเีมก และกลุมผูรบัสารทีไ่มเคย

มีประสบการณในการชมละครในเวอรช่ันเดิมมากอน ผลการวิเคราะหท่ีไดมาพบวา 

ผูใหขอมูลท้ังสองประเภทมีความคิดเห็นตอละครรีเมกซ่ึงวิเคราะหตามเกณฑองค

ประกอบในการเลาเรื่องไดดังนี้

  วิเคราะหตามเกณฑองคประกอบการเลาเรื่อง
 โครงเรื่อง ผูรับสารกลุมที่มีประสบการณการชมละครในเวอรชั่นเดิมกอน 

มาชมเวอรชัน่รเีมก มกีารนาํโครงเรือ่งของละครรเีมกไปเปรยีบเทยีบกบัละครเวอรชัน่

เดิม โดยใหความเห็นวา โครงเรื่องของละครท้ังสองเวอรชั่นเหมือนกัน แตกตางกัน

ที่รูปแบบในการนําเสนอที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบาง ซ่ึงเปนการปรับเพื่อสรางความ

แตกตางและความนาสนใจใหกับละครรีเมก

 แกนเรื่อง ผูรับสารทั้งสองกลุมมีการตีความแกนเรื่องของละครออกมา

ในแนวทางที่คลายคลึงกัน ดังนี้ ละครเรื่องแรงเงา ผูรับสารใหความเห็นวาเปนละคร

ที่มุงเนนปญหาครอบครัว เรื่องเวรกรรม และเรื่องของการแกแคน มีเพียงผูรับสาร 2 

ทานเทานั้น ที่ใหความเห็นวาประเด็นที่ละครตองการนําเสนอคือประเด็นเกี่ยวกับคา

นยิมชายเปนใหญในสงัคมและการท่ีผูหญงิในสงัคมแบบถกูเอารดัเอาเปรยีบจากผูชาย 

ในสวนของละครเร่ืองทองเน้ือเกา ผูรับสารท้ังสองกลุม ใหความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันวา ละครทั้งสองเวอรชั่นตองการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับปญหาสังคมและ

ความกตญั ูโดยทีไ่มไดกลาวถึงวาอะไรเปนสิง่ทีท่าํใหวนัเฉลมิยงัคงดาํรงตนคนดแีละ

มีความกตัญูไดทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเลวราย ซึ่งมีความแตกตางจากแกนเรื่อง

ที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหไววา แกนของละครเร่ืองทองเน้ือเกา คือการนําเสนอ

เกี่ยวกับกระบวนการในการขัดเกลาคนใหคนเปนคนดี ซึ่งละครเรื่องทองเนื้อเกา
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ในเวอรชั่นรีเมกเลือกใชสถาบันศาสนาเปนเครื่องมือในการขัดเกลา ในขณะที่ละคร

เรื่องทองเนื้อเกาเวอรชั่นเดิมเลือกใชสถาบันครอบครัวในการขัดเกลา ดานละครเรื่อง

สามีตีตรา ผูรับสารท้ังสองกลุมใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ละครตองการ

นําเสนอประเด็นเกี่ยวกับชีวิตคู ความอิจฉาริษยา และเรื่องมือที่สาม มีเพียงผูรับสาร

ทานเดียวเทาน้ันท่ีใหความเห็นวาละครตองการนําเสนอประเด็นเรื่องความไวใจกัน

ระหวางสามีภรรยา  จากความเห็นของผูรับสารดังกลาว สะทอนใหเห็นวาการตีความ

ของผูรับสารทั้งสองกลุมยังไมถึงขั้นของการตีความความหมายแฝงที่ผู ผลิตละคร

ใสเอาไว เปนเพียงแคการตีความในระดับทั่วไปจากภาพที่ปรากฏในละคร

 ตัวละคร ผู รับสารทั้งสองกลุ มมีความเห็นตอตัวละครในลักษณะที่

แตกตางกนั ผูรบัสารกลุมทีเ่คยมปีระสบการณในการชมละครเวอรชัน่เดิมกอนชมละคร

เวอรชั่นรีเมก มีความประทับใจตอตัวละครในเวอรชั่นเดิมมากกวา ในขณะที่ผูรับสาร

กลุมที่รับชมละครแคเวอรชั่นรีเมก ใหความเห็นวาตัวละครในเวอรช่ันรีเมกมีความ

เหมาะสมดีแลว

 ฉาก ผูรบัสารทัง้สองกลุมมคีวามเหน็ตอฉากในละครแตละเร่ืองแตกตางกนั

ออกไป สําหรับละครเรื่องแรงเงาและสามีตีตรา ผูรับสารประทับใจกับฉากที่ปรากฏ

ในละครเวอรชัน่รเีมกมากกวา เนือ่งจากมกีารปรบัใหเขากับยคุสมยัไดด ีในขณะทีล่ะคร

เรื่องทองเนื้อเกา ผูรับสารกลุมท่ีเคยมีประสบการณในการชมละครเวอรชั่นเดิมกอน

ชมละครเวอรชัน่รเีมกจะประทบัใจกบัฉากในเวอรชัน่เดมิมากกวา โดยใหความเห็นวา 

มีความสมจริงมากกวาในเวอรชั่นรีเมก

 ความขัดแยง ผูรับสารท้ังสองกลุมมีความเห็นตอประเด็นความขัดแยง

ที่ปรากฏในละครทั้งสามเรื่องไปในทิศทางเดียวกัน โดยใหความเห็นวา ความขัดแยง

ที่ปรากฏในละครท้ังสามเรื่องมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน คือเปนความขัดแยงระหวาง

มนุษยกับมนุษย และมนุษยกับสังคมเปนสวนใหญ และในละครเวอรชั่นเดิมกับละคร

เวอรชั่นรีเมก ไดแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงในประเด็นเดียวกันทั้งสองเวอรชั่น

อภิปรายผลการศึกษา

 จากการศึกษาสัมพันธบทในละครโทรทัศนเวอรชั่นเดิมและละครโทรทัศน

เวอรช่ันรีเมกของละครทั้งสามเรื่อง คือ แรงเงา ทองเน้ือเกา และสามีตีตรา ทําให
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ผูวจิยัคนพบการเชือ่มโยงระหวางละครโทรทศันเวอรชัน่เดมิและละครโทรทศันเวอรช่ัน

รีเมกในประเด็นของการคงเดิม ขยายความ เปลี่ยนแปลง และตัดทอน โดยจะพบวา

เปนการถายเน้ือหาในลักษณะของการคงเดิมเนื้อหามากที่สุด แตผูผลิตก็ไดมีการ

ปรับเปลี่ยนและตีความใหมโดยผานมุมมองท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหสอดคลองและ

เหมาะสมกบับรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่การสรางใหม (Remake) ของละคร

ทีเ่กดิขึน้แมจะออกมาในรปูแบบของตวับทใหมทีแ่ตกตางไปจากเดมิแตยงัคงมเีคาโครง

จากตัวบทเดิมอยู สอดคลองกับที่จูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva) กลาวไววา “ตัวบท

ทุกตัวบทลวนประกอบสรางขึ้นดวยการยกขอความจากแหลงอื่นๆ มาปะติดปะตอ

กันเขา ตัวบททุกตัวเปนการดูดกลืน (absorb) และแปรรูป (transform) ตัวบทอื่นๆ 

ทั้งสิ้น (อางถึงในนพพร ประชากุล, 2543) นอกจากนี้ยังพบวาการถายโยงเนื้อหา

ระหวางละครโทรทัศนเวอรชั่นเดิมกับเวอรชั่นรีเมก มีการเชื่อมโยงในลักษณะ

สัมพันธบทแนวนอนตามแนวคิดของ Fiske ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เปนการถายโยง

องคประกอบผานคุณลักษณะของการเลาเรื่อง คือ โครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละคร 

ฉาก และความขัดแยง

 ในสวนของผูรับสาร จากการศึกษาผูรับสารทั้งสองกลุม คือกลุมผูรับสาร

ที่มีประสบการณการชมละครในเวอรช่ันเดิมกอนมาชมละครในเวอรชั่นรีเมก และ

กลุมผูรับสารท่ีไมเคยมีประสบการณในการชมละครในเวอรชั่นเดิมมากอนพบวา 

ผูรบัสารทัง้สองกลุม มลีกัษณะของการถอดรหสัความหมายทีแ่ตกตางกนัออกไป ดงันี้

 กลุมผูรบัสารทีม่ปีระสบการณในการชมละครเวอรชัน่เดมิจะมกีารถอดรหสั

ความหมายดวยจุดยืนที่ตองตอรองความหมายเสียใหม กลาวคือ ผูรับสารไดมีการ

ถอดรหัสความหมายโดยการเปรียบเทียบกับประสบการณในการชมละครโทรทัศน

เวอรชั่นกอนของตนเอง ในขณะเดียวกัน ผูรับสารกลุมที่ไมเคยมีประสบการณในการ

ชมละครในเวอรช่ันเดิมมากอน กไ็ดมกีารถอดรหสัความหมายดวยจดุยนืทีต่องตอรอง

ความหมายเสียใหม หรือท่ีเรียกวา negotiated reading เชนเดียวกัน โดยในการ

ถอดรหัสความหมายของผู รับสารกลุ มนี้ เปนการตอรองความหมายโดยยึดเอา

ประสบการณตรงของตัวเองเขามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ปรากฏในละครโทรทัศนแทน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการเขารหัส/ถอดรหัส ของสจวรต ฮอลล (Hall, 1980 

อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2551) ฮอลลมองวา ระบบรหัสของผูสงสารและ

ผูรับสารไมจําเปนตองเปนรหัสการสื่อสารชุดเดียวกันเสมอไป
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 อยางไรก็ตาม จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางพบวา แมวาผูรับสาร

ทั้งสองกลุมจะมีการการถอดรหัสความหมายดวยจุดยืนท่ีตองตอรองความหมายใหม

เหมือนกัน แตผูรับสารทั้งสองกลุมกลับมีการเปรียบเทียบและตอรองความหมาย

ในลักษณะที่แตกตางกันออกไป ผูรับสารท่ีมีประสบการณการชมละครโทรทัศน

เรื่องน้ันมากอน มีการใชละครเวอรชั่นเดิมเปนเงื่อนไขหรือบรรทัดฐานในการชม

ละครเวอรชั่นใหม แสดงใหเห็นวาผูรับสารมีการใชประสบการณตรงในการชมละคร

โทรทศันของตนเองมาเปนตวัเปรยีบเทยีบ ในขณะทีผู่รบัสารทีไ่มเคยชมละครเวอรชัน่

เดิมมากอน มีการใชประสบการณสวนตัวจากการรับชมละครเรื่องอ่ืนๆ และ

ประสบการณในทกุๆ ดานของผูรบัสารมาเปนตัวเปรยีบเทยีบ และมาเปนตวัแปรสําคญั

ตอมุมมองที่มีตอละครเรื่องนั้นๆ 

 นอกจากนี้ฮอลลยังมองวาผูรับสารมีความหลากหลาย จึงไมจําเปนตอง

ตีความสารไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป ซ่ึงสอดคลองกับท่ีปภัสรา ศิวะพิรุฬหเทพ 

กลาวไวเกีย่วกบัลกัษณะของผูรบัสารเอาไววา ผูรับสารทีม่ปีระสบการณตรงหรอืไดรบั

ประสบการณจากแหลงอื่นๆ จะสามารถขยายขอบขายของการรับรูไดกวางขึ้นกวา

กรอบท่ีส่ือมวลชนกําหนด และสามารถตอรองความหมายกับรหัสที่ส่ือมวลชนติดต้ัง

ไว (ปภัสรา ศิวะพิรุฬหเทพ, 2548) กลาวโดยสรุปคือ ผูรับสารที่มีประสบการณ

ตรงหรือไดรับประสบการณจากแหลงอื่นๆ จะมีการตอรองความหมายกับรหัสที่ผูสง

สารตดิต้ังมาในลกัษณะทีแ่ตกตางกนั ขึน้อยูกบัประสบการณในทกุๆ ดานของผูรบัสาร

ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการที่จะกําหนดมุมมองของผูรับสารที่มีตอละครเรื่องนั้นๆ

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะตอผูผลิตละครโทรทัศน
 1. การผลติละครรเีมกผูผลติควรทาํการศกึษาขอมลูเกีย่วกับละครเรือ่งนัน้

มาเปนอยางดี เชน สภาพสังคมในยุคนั้น การแตงกาย ภาษาพูดที่ใช รวมไปถึงระยะ

เวลาที่เกิดเหตุในเรื่องอยู ในยุคไหน โดยอาจยึดเอาละครในเวอรช่ันเดิมมาเปน

บรรทัดฐาน และสรางละครในเวอรชั่นรีเมกใหมีความแตกตางไปจากในเวอรชั่นเดิม 

เพ่ือลด ผูผลิตอาจตองเวนระยะเวลาใหชวงระหวางละครเวอรชั่นเดิมและเวอรชั่น
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รีเมกมีชวงที่หางมากกวานี้ ซึ่งจะสงผลใหผูรับสารที่เคยชมละครแตไมสามารถจดจํา

รายละเอียดของละครได เปดใจที่จะรับชมละครในเวอรชั่นรีเมกมากขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
 1. การวิจยัในครัง้นีผู้วจิยัไดศกึษาผูรบัสารดวยการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 

14 คน โดยกลุมตัวอยางมาจากการคัดเลือกตามเกณฑที่ผูวิจัยไดกําหนดไว จึงอยาก

ใหมีการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในวงที่กวางขึ้น และมีความหลากหลายทางลักษณะ

ทางประชากร เพื่อจะไดขอมูลและความคิดเห็นจากกลุมผูรับสารที่มากขึ้น

 2. การวจิยัในครัง้นีผู้วจิยัไดศกึษาละครโทรทัศนเพยีงแคสามเรือ่ง เรือ่งละ

สองเวอรชั่น โดยมีการคัดเลือกเรื่องโดยใชระบบเรตติ้งเปนเกณฑ จึงอยากใหมีการ

ศึกษาละครโทรทัศนโดยพิจารณาเลือกเนื้อเรื่องใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให

เห็นลักษณะการถายโยงเนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลายและแนวโนมเรื่องของละคร

โทรทัศนที่นิยมนํากลับมาผลิตซํ้า
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 การวิจัยเรื่อง “การใช ความพึงพอใจ และความตองการ ที่มีตอเว็บไซต

สภากาชาดไทยของผูมีสวนไดสวนเสีย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชแบบสอบถาม เพื่อศึกษาเก่ียวกับผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ

ภายนอก ในเรือ่งการใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทย ความพงึพอใจตอเวบ็ไซตสภากาชาดไทย 

และความตองการที่มีตอเว็บไซตสภากาชาดไทย โดยประชากรที่ผูวิจัยใชในการวิจัย

ครั้งนี้ คือ ผูท่ีเคยใชเว็บไซตของสภากาชาดไทย (เทานั้น ทั้งนี้ ผลการวิจัย พบวา 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน สวนใหญอยูในสายงานดานการบริหารและธุรการ และผูมี

สวนไดสวนเสียภายนอก สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา สวนการใชเว็บไซต

สภากาชาดไทยของผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้ภายในและภายนอก โดยรวมมกีารใชเวบ็ไซต

สภากาชาดไทยอยู  ในระดับปานกลาง โดยรวมมีความพึงพอใจตอเว็บไซต 

สภากาชาดไทย อยูในระดับปานกลาง และโดยรวมมีความตองการที่มีตอเว็บไซต

สภากาชาดไทย อยูในระดับมาก

คําสําคัญ:  การใช, ความพึงพอใจ, ความตองการ, เว็บไซต, สภากาชาดไทย, ผูมี

สวนไดสวนเสีย, อินเทอรเน็ต

บ ท คั ด ย อ
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 Quantitative research was used to study stakeholder use of, 

gratification from and need for the Thai Red Cross Society website. 

In Thailand, as part of the International Red Cross and Red Crescent 

Movement, the Bangkok-based society was founded in 1893 and is 

governed by the Act on Thai Red Cross Society, Buddhist Era 2461 (1918) 

and supervised by the Council of Ministers. A questionnaire gathered 

data from samples who had visited www.redcross.or.th. Results were 

that most internal stakeholders were associated with the Division of 

Administration. Most external stakeholders were students. Overall average 

stakeholder use of the society website was at a moderate level and 

overall average gratification was moderate. Overall average need for the 

society website was at a high level.

Keywords: Uses, Gratifications, Needs, Thai Red Cross, Website, 

Stakeholders, Internet.

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 เว็บไซตสภากาชาดไทยเปนชองทางการส่ือสารที่ตอบโจทยบุคลากร

สภากาชาดไทย และองคกรภายนอก รวมถึงสาธารณชนท่ัวไป ใหไดรับรูถึงขอมูล

ขาวสาร ความเคลื่อนไหวตางๆ ของสภากาชาดไทยไดอยางทั่วถึงผานอินเทอรเน็ต 

จากเหตกุารณสําคญัทีผ่านมาสะทอนใหเห็นถงึความสําคญัของเวบ็ไซตอยางเห็นไดชดั 

เชน เหตุระเบิดที่แยกราชประสงค เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ทําใหมีผูเสียชีวิต

และบาดเจบ็เปนจาํนวนมากทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ ผูบาดเจบ็บางสวนเขารบั

การรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยและบางสวนกระจายเขารับ

การรักษาตามโรงพยาบาลตางๆ ในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลที่รับผูบาดเจ็บ

จากเหตุระเบิด มีความตองการโลหิตเพิ่มขึ้นและตองเบิกโลหิตเพื่อใชในการรักษาแก

ผูบาดเจ็บจากเหตกุารณในครัง้น้ัน ในขณะนัน้ศูนยบรกิารโลหติแหงชาต ิสภากาชาดไทย

มีโลหิตสํารองเพียงพอแกผู บาดเจ็บ แตกระนั้นก็ยังตองขอรับบริจาคโลหิตจาก

ประชาชนอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีผู ปวยที่ตองการโลหิตเปนประจํารวมดวย 

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยและสํานักสารนิเทศและส่ือสารองคกร 

สํานักงานบริหาร สภากาชาดไทย จึงไดบูรณาการรวมกันประชาสัมพันธ แจงขาวสาร

ผานสื่อมวลชนตางๆ โซเชียลมีเดีย และระบบสารสนเทศของสภากาชาดไทย 

แจงขาวสารเพื่อไมใหประชาชนเกิดการตื่นตระหนกจากเหตุการณระเบิดดังกลาว 

เนื่องจากสภากาชาดไทยยังคงมีโลหิตเพียงพอแกการรักษาผูบาดเจ็บในขณะนั้น และ

ใหประชาชนทยอยกนัมาบรจิาค สงผลใหสภากาชาดไทยมโีลหติพยีงพอ แกผูบาดเจบ็

อยางสมํ่าเสมอ เว็บไซตสภากาชาดไทยจึงถือเปนชองทางที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุด 

เพราะขณะน้ันมีการสงตอขอความท่ีเปนเท็จผานแอปพลิเคชั่นไลนและโซเชียลมีเดีย

ตางๆ เนื่องจากใครก็สามารถจัดทําขึ้นไดและปลอมแปลงกันไดงาย จากเหตุการณ

ในครัง้นัน้ ทาํใหทราบวาประชาชนใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทยเปนชองทาง ในการตดิตอ

สือ่สารขอความชวยเหลอืจากสภากาชาดไทย รวมถึงผูทีต่องการคนหาขอมลูอืน่ๆ เชน 

หมายเลขบัญชีบริจาค เพื่อบริจาคเงินสมทบทุน สถานที่รับบริจาคสิ่งของเพื่อนําไป

ชวยเหลอื ผูประสบอทุกภยั สถานที ่วนั และเวลาทีเ่ปดรบัอาสาสมคัรในการชวยบรรจุ

เครื่องอุปโภค-บริโภคตางๆ เปนตน การประสานงานชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
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ในคร้ังนั้น สภากาชาดไทยไดมีการบูรณาการประชาสัมพันธรวมกันผานระบบ

สารสนเทศระหวางสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย

และสํานักสารนิเทศและสื่อสารองคกร สํานักงานบริหารสภากาชาดไทย 

 แมวาจะมีการพัฒนาเว็บไซตสภากาชาดไทย แตปจจุบันการพัฒนา

ดังกลาวก็ยังไมสามารถตอบสนองตอประสิทธิภาพในเชิงยุทธศาสตรขององคกร

ที่ไดตั้งไว ไมสามารถใหขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกไดอยาง

สมบูรณครบถวน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจวิจัยเร่ือง “การใช ความพึงพอใจ และ

ความตองการ ที่มีตอเว็บไซตสภากาชาดไทยของผูมีสวนไดสวนเสีย” 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยของผู มีสวนได

สวนเสีย

 2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจในการใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทยของผูมสีวนได

สวนเสีย

 3. เพื่อศึกษาความตองการท่ีมีตอเว็บไซตสภากาชาดไทยของผูมีสวนได

สวนเสีย

วิธีการวิจัย

 ในการวิจัยเรื่อง “การใช ความพึงพอใจ และความตองการ ที่มีตอเว็บไซต 

สภากาชาดไทยของผูมีสวนไดสวนเสีย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาเก่ียวกับลักษณะของผูมีสวนไดสวนเสีย 

พฤตกิรรมการใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทย ความพงึพอใจในการใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทย 

และความตองการท่ีมีตอเว็บไซตสภากาชาดไทย ประชากรที่ผูวิจัยใชในการศึกษา

ครัง้นี ้คอื ผูทีเ่คยใชเวบ็ไซตของสภากาชาดไทย (เดอืนมกราคม กมุภาพนัธ และมนีาคม 

2559 เทาน้ัน โดยแบงกลุม ผูมีสวนไดสวนเสีย ออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูมีสวนได

สวนเสียภายใน จํานวน 200 คน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จํานวน 200 คน 
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รวมทั้งสิ้น 400 คน ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความ

นาจะเปน แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ดวยการแจกแบบสอบถามบางสวน

ตอบแบบสอบถามออนไลนจากเว็บไซต https://docs.google.com ในชวงเดือน

มีนาคม 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากผลการวิจัย สามารถสรุปผลและอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ไดวา 

ลักษณะของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ที่เคยใชเว็บไซตสภากาชาดไทย สวนใหญอยู

ในสายงานดานการบริหารและธุรการ โดยแบงเปนลักษณะของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน สวนใหญอยูในสายงานดานการบรหิารและธรุการ และลกัษณะของผูมสีวนได

สวนเสียภายนอก สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งสอดคลองตามแนวคิดของ 

Maxwell E. McCombs & Lee B. Becker (1979) ที่กลาวถึงความแตกตางของ

ผูรับสารแตละคนจะมลีกัษณะแตกตางกันไปในหลายๆ ดาน ไดแก อาย ุเพศ การศกึษา 

และฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายรวมถึง ภมูหิลงัของครอบครวั เชือ้ชาต ิอาชพี 

รายได และความเปนอยู สิ่งเหลานี้ลวนแตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน รวมถึง

พฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยดวย  

 พฤติกรรมการใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทยของผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด โดย

รวมมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยอยูในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรม

การใชเว็บไซตสภากาชาดไทยในประเด็น “ขาวประชาสัมพันธ” อยูในระดับมาก สวน

ประเด็นติดตอสภากาชาดไทย เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ลิงกเฟซบุก ขาวรับสมัครงาน 

สถานทีบ่รจิาคโลหติ ตารางรับบรจิาคโลหติ หลกัการกาชาด 7 ประการ บรจิาคดวงตา 

อวัยวะ โลหิต และรางกาย ปายประชาสัมพันธ (Web Banner) บทความ คูมือการใช

เครื่องหมายกาชาด ปฏิทินกิจกรรมงานของสภากาชาดไทย หมายเลขบัญชีของ

สภากาชาดไทย ลงทะเบียนออนไลนเพ่ือเปนจิตอาสา เอกสารดาวนโหลดตางๆ 

Multimedia และ ถามมา-ตอบไป อยูในระดบัปานกลาง และประเดน็บรกิารฉดีวคัซนี

ของสถานเสาวภา E-Book ลิงกทวิตเตอร ขาวจัดซื้อ-จัดจาง วันหยุดประจําปของ

คลนิกินรินามบรจิาคเงนิออนไลน รายงานประจาํป 2557 ลิงกสวางคนเิวศ ลงิกอาคาร

ภูมิสิริมังคลานุสรณฯ ลิงกเว็บ ICRC” อยูในระดับนอย 



292 JC Journal

 สวนพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

โดยรวมมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทย อยูในระดับปานกลาง โดยมี

พฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทย ในประเด็น “ขาวประชาสัมพันธ” และ 

“เกี่ยวกับสภากาชาดไทย” อยูในระดับมาก สวนประเด็นขาวรับสมัครงาน ติดตอ

สภากาชาดไทย หลักการกาชาด 7 ประการ ปายประชาสัมพันธ (Web Banner) 

ลิงกเฟซบุก คูมือการใชเครื่องหมายกาชาด ปฏิทินกิจกรรมงานของสภากาชาดไทย 

บทความ Multimedia สถานทีบ่รจิาคโลหติ ตารางรบับริจาคโลหติ เอกสารดาวนโหลด

ตางๆ บริจาคดวงตา อวัยวะ โลหิต และรางกาย และขาวจัดซื้อ-จัดจาง อยูในระดับ

ปานกลาง และประเด็นหมายเลขบัญชีของสภากาชาดไทย ลงทะเบียนออนไลนเพื่อ

เปนจิตอาสา E-Book ถามมา-ตอบไป รายงานประจําป 2557 บริการฉีดวัคซีนของ

สถานเสาวภา ลิงกทวิตเตอร บริจาคเงินออนไลน ลิงกสวางคนิเวศ วันหยุดประจําป

ของคลินิกนิรนาม ลิงกเว็บ ICR และลิงกอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณฯ อยูในระดับนอย 

 สวนพฤตกิรรมการใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทยของผูมสีวนไดสวนเสยีภายนอก 

โดยรวม มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทย อยูในระดับปานกลาง โดยมี

พฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทย ในประเด็น “สถานที่บริจาคโลหิต” “ตาราง

รับบริจาคโลหิต” “ติดตอสภากาชาดไทย” “ขาวประชาสัมพันธ” “บริจาคดวงตา 

อวัยวะ โลหิต และรางกาย” และ ในประเด็น “ลิงกเฟซบุก” อยูในระดับมาก สวน

ประเด็นบทความ ลงทะเบียนออนไลนเพื่อเปน จิตอาสา ขาวรับสมัครงาน หมายเลข

บัญชีของสภากาชาดไทย เก่ียวกับสภากาชาดไทย ถามมา-ตอบไป หลักการกาชาด 

7 ประการ ปายประชาสมัพนัธ ( Web Banner) คูมือการใชเครือ่งหมายกาชาด บรกิาร

ฉดีวัคซนีของสถานเสาวภา ปฏทินิกจิกรรมงานของสภากาชาดไทย เอกสารดาวนโหลด

ตางๆ ลิงกทวิตเตอร วันหยุดประจําปของคลินิกนิรนาม E-Book และ Multimedia 

อยู ในระดับปานกลาง และบริจาคเงินออนไลน ขาวจัดซื้อ-จัดจาง ลิงกอาคาร

ภูมิสิริมังคลานุสรณฯ ลิงกสวางคนิเวศ ลิงกเว็บ ICRC และรายงานประจําป 2557 

อยูในระดับนอย

 จากสมมติฐานที่วา “ลักษณะผูมีสวนไดสวนเสียแตกตางกันจะมีพฤติกรรม

การใชเว็บไซตสภากาชาดไทยแตกตางกัน” พบวา ลักษณะของผูมีสวนไดสวนเสีย

แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยแตกตางกัน เมื่อพิจารณาถึง

พฤติกรรมระดับการใชขอมูลตางๆ ในเว็บไซตสภากาชาดไทยของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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จะเห็นไดวาผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก ประเด็นที่ใชในระดับมาก

เหมือนกัน คือประเด็น “ขาวประชาสัมพันธ” นั่นแสดงใหเห็นวามีการใชประโยชน

จากขาวสารในเว็บไซตสภากาชาดไทย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุวิช ถิรโคตร 

(2554) ที่กลาวถึงหลักการออกแบบเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพในดานเน้ือหา ถือเปน

สิ่งที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต เปนเนื้อหาที่สรางสรรคขึ้นมาเอง ไมซํ้ากับเว็บอื่น ถือเปน

สิ่งที่ดึงดูดผูใชใหเขามาใชเว็บไซตไดเสมอ ซึ่งขาวประชาสัมพันธก็เปนขาวที่มีความ

สําคัญในการเผยแพรขาวสารท่ีเกิดขึ้นของสภากาชาดไทยใหประชาชนไดรับทราบ 

สวนระดับการใชในประเด็นตางๆ มีความแตกตางกัน โดยมีหลายระดับตั้งแตระดับ

มากทีสุ่ดจนถึงนอยทีส่ดุ ซึง่มคีวามสอดคลองตามแนวคดิของ Lawrence A. Wenner 

(1982) ที่กลาวไววา วา (1) การใชขาวสารของผูรับสารจะใชเพื่อประโยชนทางดาน

ขอมูล ใชเพ่ืออางอิง ชวยในการตัดสินใจ เน่ืองจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกตางก็ตองการขอมูลขาวสารจากสภากาชาดไทย โดยเฉพาะขาวสารที่มี

ประโยชนและมีความนาเชื่อถือจนสามารถใชเปนแหลงอางอิงขอมูล หรือชวยในการ

ตัดสินใจได (2) เปนการใชขอมูลขาวสารเพื่อเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับสังคม ในชีวิต

ประจําวันหรือในการทํางานตางก็มีสังคมที่แตกตางกันไป ฉะน้ัน ขอมูลขาวสารที่ได

รับก็เปรียบเสมือนเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงสังคมเขาดวยกัน (3) เปนกระบวนการ

ใชประโยชนจากขาวสารเพื่อดํารงเอกลักษณของบุคคล กลาวคือ ขอมูลในขาว

ประชาสมัพันธมคีวามหลากหลาย ประชาชนท่ัวไปทกุสาขาอาชพีกส็ามารถเขาถงึและ

ใชขอมูลจากเว็บไซตได เพ่ือดํารงเอกลักษณของตนเองไว และ (4) ใชขาวสารเพื่อ

ประโยชนในการผอนคลายความเครียดหรือเพื่อปองกันตนเอง ทั้งนี้หากสนใจขอมูล

ดานไหนก็จะมีระดับการใชตามไปดวย จากผลที่พบวาผูมีสวนไดสวนเสียใชหัวขอ 

“ประชาสัมพันธ” ในระดับมากเหมือนกัน นั่นแสดงใหเห็นวาผูใชมีความสนใจ

ในขาวสารและความเคลื่อนไหวของสภากาชาดไทยที่ไดดําเนินภารกิจเพื่อสังคม และ

ยังสอดคลองกับสมมติฐานของ Marry Cassata และ Molefi K. Asnte (1973) ที่ได

ตั้งสมมติฐานเบ้ืองตนของแนวทางการศึกษาเรื่องการใชประโยชนและความพึงพอใจ

ไววา (1) ผูรับสารเปนผูท่ีกระทําการแสวงหาขาวสาร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 

(2) ผูรบัสารจะเปนผูเลอืกสือ่จากสือ่ทัง้หมด (3) ผูรบัสารจะตระหนกัวาสือ่นัน้จะสนอง

ความตองการความสนใจและความเกี่ยวของมากเพียงพอ และ (4) ผูรับสารจะใชสื่อ

ใดๆ โดยไมรวมถึงการตัดสินพฤติกรรมการบริโภคส่ือตามความเคยชิน นอกจากน้ี 
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ยังสอดคลองกับแนวคิดของสุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) ที่วาพฤติกรรมการสื่อสาร

ที่ครอบคลุมถึงภูมิหลังของผูรับสาร โดยเฉพาะประสบการณโดยตรงของผูรับสารที่มี

ตอสื่อ กลาวคือผูรับสารคือผูที่มีบทบาทรุก ที่มีวัตถุประสงคเสมอในการสื่อสาร และ

การใชหรือการเปดรับส่ือหน่ึงๆ ท่ีไดเลือกแลว ก็สนองตอความตองการของตน มิใช

เปนการเปดรบัขาวสารทีเ่ลือ่นลอย หรอืเปนผลชกัจูงจากผูสงสารแตอยางเดียว บคุคล

มีความตะหนักในความตองการของตนและสามารถบอกถึงความตองการเหลานั้นได 

 สวนความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยของผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั้งภายในและภายนอก โดยรวมมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทย 

อยูในระดับปานกลาง ในดานเน้ือหา ดานรูปแบบ และดานการใชงาน เชน มีความ

สอดคลองของขอมูลกับภาพประกอบ ขอมูลมีความครบถวน ขอมูลตรงกับความ

ตองการของผูใช ขอมูลมีความถูกตองตาม หลักไวยากรณ แจงขอมูลขาวสารทันเวลา 

มกีารปรบัปรงุขอมูลใหทนัสมยัอยูเสมอ มคีวามรวดเรว็ในการแสดงผลหนาเวบ็ มคีวาม

รวดเร็วในการเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น รูปแบบตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม เปนตน

 จากสมมติฐานที่วา “ลักษณะผูมีสวนไดสวนเสียแตกตางกันจะมีความ

พึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยแตกตางกัน” ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

พบวา ลักษณะผูมีสวนไดสวนเสียแตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซต

สภากาชาดไทยแตกตางกัน แตผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก กลับพบวา ลักษณะผูมี

สวนไดสวนเสียแตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยไม

แตกตางกัน เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยของ ผูมี

สวนไดสวนเสยี จะเห็นไดวาผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด โดยรวมมคีวามพงึพอใจในระดบั

ปานกลาง แตเมื่อพิจารณาแยกเปนภายในและภายนอก จะเห็นวาความพึงพอใจของ

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยใน 7 ประเด็นดวยกัน 

ไดแก ประเด็น “รูปแบบเว็บงายตอการอาน” “สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม” 

“มีการจัดหมวดหมูของขอมูลงายตอการสืบคนและทําความเขาใจ” “ขนาดตัวอักษร

มีความเหมาะสม “รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ” “หนาเว็บมีความสวยงาม” และ

ประเด็น “ความยาวของหนาแรกมีความเหมาะสม” สะทอนใหเห็นวา เว็บไซต

สภากาชาดไทยควรปรับปรุงในสวนน้ีมากที่สุด ซ่ึงมีความสอดคลองกับหลักการ

ออกแบบเว็บไซตของสุวิช ถิรโคตร (2554) ที่กลาวไววา การออกแบบเว็บไซตใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดตองมีความเรียบงาย ตองเสนอสิ่งที่ตองการนําเสนอจริงๆ ควรใช
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สีสัน ตัวอักษร และภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ระบบเนวิเกชั่นหรือระบบนําทางที่ใช

งานงายและสะดวกเพื่อไมใหผูใชเกิดความสับสน มีลักษณะที่นาสนใจ เชน ชนิดตัว

อักษรตองอานงาย สบายตา ใชโทนสีที่เขากันไดอยางสวยงาม เปนตน และสอดคลอง

กบัสิง่ทีค่วรระวงัในการออกแบบเวบ็ไซตน่ันคอืมหีนาเวบ็ทีย่าวเกนิไป นอกจากจะเสีย

เวลาในการแสดงผลหนาเวบ็แลว ยงัตองใชเวลานานในการอาน จงึทาํใหผูใชเกดิความ

เบื่อหนาย และเสียเวลามากกับการคนหาในสิ่งที่ตองการ จะเห็นไดวาระดับความพึง

พอใจของผูสวนไดสวนเสียท้ังหมด โดยรวมอยูในระดับปานกลางสะทอนใหเห็นวา

เว็บไซตสภากาชาดไทยยังไมสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชเทาที่ควร สวนการ

ใชสีของขอความในเว็บไซตสภากาชาดไทยสวนใหญใชตัวอักษรสีแดงและสีดํา โดยสี

ของหัวขอหลัก หัวขอยอย และเบอรโทรศัพทใน “หนาแรก” บางสวน ใชสีแดงบาง

สวนสีดํา และ มีบางสวนใชสีนํ้าเงิน สวนขอความบรรยายตางๆ ใชสีดํา การใชสีของ

เวบ็ไซตสภากาชาดไทยมคีวามสอดคลองกบัแนวคดิของเอกเทพ ภกัดศีริมิงคล (2550) 

วาดวยการใชสีที่มีผลตออารมณและความรูสึกของคนบนเว็บไซต คือ สีแดง เปนสีที่มี

ความหมายไดหลากหลายมากมาย เชน ความรักและกําลังใจ จนกระทั่งถึงสิ่งเลวราย 

สวนสขีาว เปนสทีีไ่ดรบัความนยิมใชเปนสพีืน้ของเวบ็ไซตมากทีส่ดุ เพราะสามารถเขา

ไดกบัทกุสแีละชวยเพิม่ความสามารถในการอานขอความบนหนาจอไดด ีสวนสนีํา้เงนิ 

ที่เห็นนอยมากเปนสีท่ีใหความหมายของความสงบเงียบความสุขุม ความมีราคาให 

อารมณหรูหรา มีระดับ บางครั้งก็สื่อถึงความสุภาพ และความหนักแนน แตขอเสียคือ 

เปนสีทีไ่มสะดดุตาเทาทีค่วร นอกจากนีค้วามพงึพอใจของผูมสีวนไดสวนเสยีในการใช

เวบ็ไซตสภากาชาดไทย ยงัมคีวามสอดคลองกบัแนวคดิของยบุล เบญ็จรงคกจิ (2528) 

ที่กลาวไวตามทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ โดยเช่ือวาผูรับสารเปนผู

กําหนดวาตนตองการอะไรบาง สื่ออะไร และขอมูลขาวสารอะไรบาง จึงจะสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได ผูรับสารจะเลือกรับสารที่สามารถตอบสนอง

ตอความตองการและความพึงพอใจของตน และสอดคลองกับแนวคิดของสอดคลอง

กับแนวคิดของ สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) ที่ไดสรุปพฤติกรรมการส่ือสารที่

ครอบคลมุถงึภูมหิลงัของผูรบัสาร โดยเฉพาะประสบการณโดยตรงของผูรบัสารทีม่ตีอ

สื่อ พบวาการใชและความพึงพอใจในการสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อการเปดรับสื่อหรือการใช

สื่อที่เลือกแลวนั้นเปนไปอยางตอเนื่องนั่นเอง 
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 สวนความตองการท่ีมีตอเว็บไซตสภากาชาดไทยของผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั้งภายในและภายนอก โดยรวมกลุ มตัวอยางมีความตองการที่มีต อเว็บไซต

สภากาชาดไทย อยูในระดบัมาก ไดแก ตองการใหมกีารจดัหมวดหมูของขอมลูงายตอ

การสืบคนและทําความเขาใจ มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ แจงขอมูล

ขาวสารทันเวลา รูปแบบเว็บงายตอการอาน ขอมูลตรงกับความตองการของผูใช 

มีความรวดเร็วในการแสดงผลหนาเว็บ ขอมูลมีความครบถวน ขนาดตัวอักษรมีความ

เหมาะสม รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ หนาเว็บมีความสวยงาม ความยาวของหนา

แรกมีความเหมาะสม มีความสอดคลองของขอมูลกับภาพประกอบ มีการโตตอบ

บนกระดานสนทนาอยางสม่ําเสมอ รูปแบบตัวอักษรที่ใช มีความเหมาะสม สีของ

ตัวอักษรมีความเหมาะสม มีความรวดเร็วในการเช่ือมโยงไปยังเว็บอื่น และขอมูล

มีความถูกตองตามหลักไวยากรณ

 จากสมมติฐานที่วา “ลักษณะผูมีสวนไดสวนเสียแตกตางกันจะมีความ

ตองการที่มีตอเว็บไซตสภากาชาดไทยแตกตางกัน” ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน พบวา 

ลกัษณะผูมสีวนไดสวนเสยีแตกตางกันจะมีความตองการทีม่ตีอเวบ็ไซตสภากาชาดไทย

แตกตางกัน แตผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก กลับพบวา ลักษณะผูมีสวนไดสวนเสีย

แตกตางกันจะมีความตองการท่ีมีตอเว็บไซตสภากาชาดไทย ไมแตกตางกัน หาก

พิจารณาจากผลดังกลาวจะเห็นวาผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด โดยรวมมีความตองการ

ที่มีตอเว็บไซตสภากาชาดไทย อยูในระดับมาก โดยความตองการที่มีตอเว็บไซต

สภากาชาดไทยของผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีนอยกวาความตองการท่ีมีตอเว็บไซต

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกใน 7 ประเด็น ไดแก ประเด็น “มีการปรับปรุงขอมูล

ใหทันสมัยอยูเสมอ” “แจงขอมูลขาวสารทันเวลา” “มีการจัดหมวดหมูของขอมูลงาย

ตอการสบืคนและทาํความเขาใจ” “รปูแบบเวบ็งายตอการอาน” “ขอมลูตรงกบัความ

ตองการของผูใช” “ขนาดตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม” “มคีวามรวดเรว็ในการแสดงผล

หนาเว็บ” “ความยาวของหนาแรกมีความเหมาะสม” “ขอมูลมีความครบถวน” 

“รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ” “รูปแบบตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม” “สีของ

ตัวอักษรมีความเหมาะสม” “มีการโตตอบบนกระดานสนทนาอยางสมํ่าเสมอ” 

และประเดน็ “ขอมลูมคีวามถกูตองตามหลกัไวยากรณ” ซึง่ความตองการทีแ่ตกตางกนั

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกน้ัน สอดคลองกับแนวคิดของ Maxwell 

E. McCombs & Lee B. Becker (1979) วาดวยความแตกตางของผูรับสาร 
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โดยเฉพาะอาชีพที่ทําอยู  กลาวคือ ผู มีสวนไดสวนเสียภายในหรือบุคลากรสภา

กาชาดไทย มีความใกลชิดกับองคกรจึงมีความตองการที่มีตอเว็บไซตสภากาชาดไทย

นอยกวาผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกหรือบุคคลภายนอกสภากาชาดไทยนั่นเอง 

นอกจากนีค้วามตองการเหลานีก้เ็พือ่จะไดตอบสนองความพงึพอใจของผูรบัสารนัน่เอง 

สอดคลองตามแนวคิดของ Maxwell E. McCombs & Lee B. Becker (1979) 

ทีก่ลาวถงึการสงสารอยางมปีระสทิธภิาพจะตองคาํนงึถึงปจจยัทีเ่กีย่วของกบัผูรบัสาร 

ไดแก (1) ความตองการของผูรับสาร โดยทั่วไปแลว การรับขาวสารของแตละบุคคล

นัน้จะเปนไปเพือ่ตอบสนองความตองการของตน ไดแก มนษุยตองการรูเหน็เหตกุารณ 

โดยการสังเกตการณและติดตามความเคลื่อนไหวจากส่ือตางๆ เพื่อใหรู เทาทัน

เหตุการณ มนุษยตองการสื่อสารเพื่อชวยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจ

ในเรื่อง ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน มนุษยตองการขอมูลเอาประกอบการสนทนา

ในชีวิตประจําวัน โดยการรับขาวสารจากสื่อตางๆ ทําใหบุคคลมีขอมูลนําไปใชพูดคุย

กับผูอื่นได มนุษยตองการมีสวนรวมในเหตุการณและความเปนไปตางๆ ที่เกิดขึ้น

รอบตัว มนุษยตองการสื่อสาร เพื่อเสริมความคิดเห็น หรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ได

กระทาํลงไปแลว และมนษุยตองการความบนัเทงิเพือ่ความเพลดิเพลนิและผอนคลาย

ทางอารมณ (2) ความแตกตางของผูรับสาร ผูรับขอมูลขาวสารแตละคนจะมีลักษณะ

แตกตางกันไปในหลายๆ ดาน ไดแก อายุ เพศ การศึกษา และฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจ และ (3) ความคาดหวัง เปนความรูสึกที่สะทอนใหเห็นถึงความตองการของ

คนที่จะตีความตอสิ่งตางๆ เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนตองการ เมื่อไดรับตามส่ิงที่ตน

ตองการแลวก็อาจนําไปสูความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ

พรทิพย วรกิจโภคาธร (2539) ที่ไดกลาวถึงความตองการขาวสารของผูรับสาร ไดแก 

(1) ความตองการขาวสารที่เปนประโยชนแกตน โดยผูรับสารจะเปดรับขาวสารที่เปน

ประโยชนแกตนเองเปนสําคัญ (2) ความตองการขาวสารที่สอดคลองกันกับคานิยม 

ความเชือ่ และทศันคตขิองผูรบัสารขาวสารใดท่ีไมสอดคลองมกัจะไมไดรบัความสนใจ 

(3) ความตองการขาวสารที่สะดวกในการไดมา ผูรับสารนั้น จะมีขอจํากัดในการเปด

รับขาวสาร แมขาวสารนั้นจะมีประโยชนและสอดคลองกับความตองการของตน แต

ถาขาวสารน้ันไดมาซ่ึงความยากลําบากหรือไมสะดวก ผูรับสารก็ไมอาจะเปดรับ

ขาวสารนั้นได และ (4) ความอยากรูอยากเห็น เปนความตองการที่อยากรูอยากมี

ประสบการณใหมๆ ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยอยางหนึ่ง และยังสอดคลองสุวิช 
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ถิรโคตร (2554) ที่กลาวไววา เว็บไซตเปนสื่อที่อยูในการควบคุมของผูใชโดยสมบูรณ 

นัน่หมายความวาผูใชมโีอกาสทีจ่ะเลอืกคลกิและไมคลิกทีใ่ดก็ไดตามความตองการและ

สามารถไปยังทุกๆ แหงไดอยางงาย เพียงการใชเมาสคลิกตามลิงก ตางๆ ดังนั้น การ

ออกแบบเวบ็ไซตจงึมคีวามสาํคญัทีจ่ะดงึดดูใหผูใชเขาชมและทาํกจิกรรมรวมในเวบ็ไซต

ของเราใหมากท่ีสุด สรุปปญหาตางๆ เก่ียวกับผูใชซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในความ

สาํเรจ็หรอืลมเหลวของการสรางเว็บไซตได ดงัตอไปนี ้(1) ผูใชมกัไมอดทนกบัอปุสรรค

และปญหาท่ีเกิดจากการออกแบบท่ีผิดพลาด เชน หากผูใชคนหาขอมูลจากเว็บไซต

ไมได หรือไมสามารถมองเห็นประโยชนของเว็บไซตนั้นๆ หรือดูเว็บแลวไมเขาใจวาใช

งานอยางไรมักจะเปลี่ยนเว็บไปยังเว็บอื่นๆ อยางรวดเร็ว (2) ผูใชมีทางเลือกมากขึ้น

ที่จะเขาใชบริการเว็บไซตอื่น เนื่องจากมีเว็บเกิดขึ้นจํานวนมากในทุกๆ วัน ดังนั้น 

ถาออกแบบเวบ็ไมนาพอใจดแูลวสบัสน ผูใชจะนาํขอผดิพลาดตางๆ ของเว็บไปเปรยีบ

เทยีบกบัเวบ็อืน่แลวตดัสนิใจทีจ่ะไมกลบัมาทีเ่วบ็นีอ้กี (3) ผูใชหลายคนชืน่ชอบเวบ็ไซต

ทีส่วยงามและ มคีวามสะดวกในการใชงานมากกวาเวบ็ทีด่สัูบสนวุนวายมขีอมลูจาํนวน

มาก แตคนหาขอมูลท่ีตองการไมพบหรือใชเวลามากในการแสดงหนาเว็บ (4) หาก

ผูใชมีความประทับใจกับเว็บไซตหนึ่งแลว จะทําใหอยากกลับมาเขาใชอีกครั้ง

 สมมติฐานที่วา “ผู มีสวนไดสวนเสียที่มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภา

กาชาดไทยแตกตางกนัจะมคีวามพงึพอใจในการใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทยแตกตางกนั” 

ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีพฤติกรรมการใชเว็บไซต

สภากาชาดไทยแตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทย

แตกตางกัน โดยเปนความสัมพันธทางบวก หมายความวาผูมีสวนไดสวนเสียที่มี

พฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยมาก จะมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซต

สภากาชาดไทยมาก สวนผูมสีวนไดสวนเสยีทีม่พีฤตกิรรมการใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทย

นอยจะมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยนอย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ

ดังกลาวอยูในระดับตํ่า หากแยกเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสียภายใน พบวา ผูมีสวนได

สวนเสียที่มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจ

ในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยแตกตางกัน โดยเปนความสัมพันธทางบวก 

หมายความวาผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยมาก จะ

มีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยมาก สวนผูมีสวนไดสวนเสียที่มี

พฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยนอยจะมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซต
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สภากาชาดไทยนอย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับปานกลาง และผูมี

สวนไดสวนเสียภายนอก พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีพฤติกรรมการใชเว็บไซต

สภากาชาดไทยแตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยไม

แตกตางกัน หากพิจารณาจากผลการวิจัยดังกลาว หากพิจารณาจากผลการวิจัยดัง

กลาวสอดคลองกับแนวคิดของ สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) ที่วาความพอใจในสื่อ 

เกิดขึ้นเม่ือการเปดรับสื่อหรือการใชสื่อท่ีเลือกแลวนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง กลาวคือ

ยิ่งใชเว็บไซตสภากาชาดไทยมากเทาใดก็จะมีความพึงพอใจ มากเทานั้น

 สวนสมมติฐานที่วา “ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความพึงพอใจในการใชเว็บไซต 

สภากาชาดไทยแตกตางกนัจะมคีวามตองการทีม่ตีอเวบ็ไซตสภากาชาดไทยแตกตางกัน” 

ผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมดมคีวามพึงพอใจในการใชเวบ็ไซตสภากาชาดไทยแตกตางกัน

จะมีความตองการท่ีมีตอเว็บไซตสภากาชาดไทยแตกตางกัน โดยเปนความสัมพันธ

ทางบวก หมายความวา ผู มีสวนไดสวนเสียที่มีความพึงพอใจในการใชเว็บไซต

สภากาชาดไทยมาก จะมีความตองการที่มีตอเว็บไซตสภากาชาดไทยมาก ผูมีสวนได

สวนเสียที่มีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยนอย จะมีความตองการ 

ทีม่ตีอเวบ็ไซตสภากาชาดไทยนอย ทัง้นีข้นาดความสัมพนัธดงักลาวอยูในระดบัตํา่ หาก

แยกเฉพาะ ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความพึงพอใจ

ในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยแตกตางกันจะมีความตองการที่มีตอเว็บไซต

สภากาชาดไทยแตกตางกัน โดยเปนความสัมพันธทางบวก หมายความวา ผูมีสวนได

สวนเสียที่มีความพึงพอใจ ในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยมาก จะมีความตองการ

ทีม่ตีอเวบ็ไซตสภากาชาดไทยมาก ผูมสีวนไดสวนเสียทีม่คีวามพงึพอใจในการใชเวบ็ไซต

สภากาชาดไทยนอย จะมีความตองการที่มีตอเว็บไซตสภากาชาดไทยนอย ทั้งน้ี 

ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับตํ่า และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก พบวา 

ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยแตกตางกันจะมี

ความตองการทีม่ตีอเวบ็ไซตสภากาชาดไทยแตกตางกนั โดยเปนความสมัพนัธทางบวก 

หมายความวา ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความพึงพอใจ ในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทย

มาก จะมีความตองการทีม่ตีอเวบ็ไซตสภากาชาดไทยมาก ผูมสีวนไดสวนเสยีทีม่คีวาม

พึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยนอย จะมีความตองการที่มีตอเว็บไซต

สภากาชาดไทยนอย ทั้งนี้ ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับตํ่า หากพิจารณา

จากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Maxwell E. McCombs & 
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Lee B. Becker (1979) ทีก่ลาวไววา ความพงึพอใจ ในขาวสารทีไ่ดรบั ผูรบัสารสามารถ

นาํไปใชในการตดัสนิใจและการปฏบิตังิานตางๆ ใหสําเรจ็ลุลวงได โดยมคีวามคาดหวงั

ทีส่ะทอนใหเห็นความตองการของผูรบัสารตอสิง่ตางๆ เพือ่ใหไดมาในสิง่ทีต่นตองการ 

ซึ่งเมื่อไดรับตามสิ่งที่ตนตองการก็จะนําไปสูความพึงพอใจนั่นเอง

สรุปและขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
  1. ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตสภากาชาดไทย 

ในประเด็น “ขาวประชาสัมพันธ” อยูในระดับมาก เนื่องจากทีมผูดูแลเว็บไซตมีการ

อัพเดทขอมูลในสวนขาวประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ แตผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด

กลับมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตสภากาชาดไทยโดยรวมในระดับปานกลาง และ

มีความตองการท่ีมีตอเว็บไซตสภากาชาดไทยอยูในระดับมาก ฉะนั้น เพ่ือตอบสนอง

ความพึงพอใจของผูใชนอกจากประเด็น “ขาวประชาสัมพันธ” และ ประเด็นอื่นๆ 

ทั้งดานเนื้อหา ดานรูปแบบ และดานการใชงาน ยังคงตองปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

หากขอมลูในเวบ็ไซตมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ผูใชจะตองเขามาใชเวบ็ไซตซํา้ในอนาคต 

กลาวคือ การประชาสัมพันธขาวสารของสภากาชาดไทยก็จะถึงกลุมเปาหมายและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะสงผลใหผูใชมีความพึงพอใจจากระดับปานกลาง

เปนระดับมากถึงมากที่สุดก็เปนได และสามารถใชเปนขอมูลอางอิงที่นาเชื่อถือ

ไดมากกวาส่ือโซเชียลมีเดีย เน่ืองจากมีความรวดเร็วเหมือนกันแตความนาเชื่อถือ

ไมเทากัน

 2. ความซํ้าซอนของเนื้อหา ควรจัดใหมีทีมดูแลดานเนื้อหาโดยเฉพาะ 

คอยตรวจตราเรื่องการใหขอมูลที่ซํ้าซอนบนเว็บไซต เพื่อปองกันการสับสนของผูใช 

เนื่องจากพบขอมูลเรื่องเดียวกัน แตรายละเอียดไมเหมือนกัน เชน เอกสารที่ตองใชใน

การแสดงความจํานงบริจาครางกาย เปนตน
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

 1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะเว็บไซตสภากาชาดไทยที่เปนหนา

ภาษาไทย ซึ่งเว็บไซตสภากาชาดไทยมีสองภาษา คือ ภาษาไทยและอังกฤษ การวิจัย

ครั้งตอไปจึงควรศึกษาเว็บไซตสภากาชาดไทยหนาภาษาอังกฤษ เพื่อใหครอบคลุม

กลุมเปาหมายชาวตางประเทศที่เขาใชเว็บไซตสภากาชาดไทย 

 2. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเว็บไซตของสภากาชาดตางประเทศดวย 

เนื่องจากสภากาชาดมีอยู ในหลายประเทศทั่วโลก และสามารถนําผลที่ไดมา

เปรียบเทียบกับเว็บไซตสภากาชาดไทยไดดวยและมีประโยชนในการเขาถึงกลุม

เปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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 การวิจัยเรื่อง “การบริหารสื่อสังคมออนไลนเพื่อการสื่อสารพุทธปรัชญา

ของพุทธทาสภิกขุ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกขกรุงเทพ) 

และทัศนคติของนิสิตนักศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีตอคําสอนของ

พุทธทาสภิกขุ” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน

เพื่อการสื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 2) เพื่อศึกษา

พฤตกิรรมของนสิตินกัศกึษาภายในพืน้ทีก่รงุเทพฯ ทีม่ตีอการเปดรับสือ่สงัคมออนไลน

ที่ใชสื่อสารคําสอนพุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และ 3) เพื่อศึกษา

ทศันคตขิองนสิตินกัศกึษาภายในพืน้ทีก่รงุเทพฯ ทีม่ตีอคาํสอนพทุธทาสภกิขทุีส่ือ่สาร

ผานสื่อสังคมออนไลนของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

 โดยเปนการวิจยัแบบผสมผสาน ประกอบดวยการวจิยัเชิงคุณภาพ และการ

วจิยัเชงิปริมาณ โดยศกึษาทัง้ในสวนของผูสงสารและผูรบัสาร โดยกาํหนดใหการศกึษา

ในสวนของผูสงสารเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และกําหนดใหการศึกษาในสวนของผูรับ

สารเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลกึ ซึง่เกบ็ขอมลูจากกลุมตวัอยางซึง่เปนผูปฏบิตักิารทีด่แูลและบรหิารจดัการสือ่

สงัคมออนไลนเพือ่การสือ่สารคาํสอนพทุธทาสภกิขุและผูปฏิบตักิารทีด่แูลเกีย่วกบังาน

ประชาสัมพันธทั่วไปของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ โดยอาศัยแบบสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสราง เปนเครือ่งมอืในการเก็บขอมลู และในสวนการวจิยัเชงิปรมิาณใชวธิกีารวจิยั

เชิงสํารวจ ซึ่งเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนิสิตนักศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพ-

มหานคร ที่มีการเปดรับสื่อสังคมออนไลนที่ใชสื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุของ

หอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ โดยอาศยัแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืทีใ่ชในการเก็บขอมลู

  ผลการศึกษาพบวา
 1. หอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ เปนองคกรทีม่กีารบรหิารเชงิกลยทุธภายใน

องคกร เพื่อการดําเนินงานในดานการสื่อสารองคกรและเผยแผคําสอนของพุทธทาส

ภิกขุ โดยเฉพาะการสื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุในสื่อสังคมออนไลน 

บ ท คั ด ย อ
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 2. หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลนเพื่อ

การสื่อคําสอนของพุทธทาสภิกขุอยู 4 ชองทาง รวมทั้งสิ้น 6 บัญชี ไดแก สื่อสังคม

ออนไลนประเภทเฟซบุก 3 บัญชี คือ เฟซบุกแฟนเพจ “หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ”, “พุทธทาสภิกขุ”, “Suammokkh Bangkok” ทวิตเตอร 1 บัญชี คือ 

“พุทธทาสภิกขุ” อินสตาแกรม 1 บัญชี คือ “Suan Mokkh Bangkok” และยูทูป 1 

บัญชี คือ “มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ, BIA”

 3. ลักษณะทางประชากรท่ัวไป เปนนิสิตนักศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพ-

มหานครที่มีการเปดรับสื่อสังคมออนไลนท่ีใชส่ือสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุของ

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ จํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา

เพศชายและสวนใหญศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 1 

 4.  พฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนที่ใช  ส่ือสารคําสอนของ

พุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ของกลุมตัวอยางจะเปดรับสื่อสังคม

ออนไลนประเภทเฟซบุกเปนหลัก มีคาเฉลี่ยในการเปดรับประมาณ 3-4 ครั้งตอเดือน 

รองลงมาคือสื่อสังคมออนไลนประเภททวิตเตอร มีคาเฉล่ียในการเปดรับประมาณ 

1-2 ครั้งตอเดือน รองลงมาคือสื่อสังคมออนไลนประเภทอินสตาแกรม มีคาเฉลี่ย

ในการเปดรับประมาณ 1-2 ครั้งตอเดือน และนอยที่สุดคือสื่อสังคมออนไลนประเภท

ยูทูป มีคาเฉลี่ยในการเปดรับประมาณ 1-2 ครั้งตอเดือน

 5.  ทศันคตดิานความคดิตอคําสอนของพทุธทาสภกิขทุีส่ือ่สารผานสือ่สงัคม

ออนไลน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก, ในสวนทัศนคติดานความรูสึกตอคําสอน

ของพุทธทาสภิกขุท่ีสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

และในสวนทศันคติดานการกระทาํตอคาํสอนของพทุธทาสภกิขทุีส่ื่อสารผานส่ือสงัคม

ออนไลน โดยรวมอยูในระดับเห็นปานกลาง

คําสําคัญ: พุทธทาสภิกขุ, พุทธปรัชญา, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 
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 The purposes of this research was to study social media 

management of Buddhadasa Indapanno archives for Buddhadasa’s 

doctrine communicating, study behavior of the university students in 

Bangkok towards exposure of social media communicating Buddhadasa’s 

doctrine of Buddhadasa Indapanno archives and study the attitudes of 

university students in Bangkok about Buddhadasa’s doctrines 

communicated by social media of Buddhadasa Indapanno Archives. This 

research is mixed method research, studying in qualitative and quantitative 

research. Qualitative research part is studied by the messenger which 

is Buddhadasa Indapanno Archives and collected data by means of 

in-depth interviews and used a semi-structured interview from operator 

who managed on social media for Buddhadasa’s doctrines communication 

and public relation operator who manage on the information work of 

the Buddhadasa Indapanno Archives. Moreover, collected data by 

documents, annual reports and information from Buddhadasa archives’s 

websites. The quanti-tative research part was conducted by using 

questionnaires to collect data from 400 samples, who are students in 

Bangkok and use social media for admitting Buddhadasa’s doctrines. 

Statistical methods are analyzed by using the frequency, percentage, 

mean and standard deviation for preliminary data and using t-test, One 

Way ANOVA and Pearson Correlation statistical to test the hypothesis 

(significant level of 0.05)

 The results of the social media management of Buddhadasa 

Indapan-no Archives has found that the operation of Buddhadasa’s 

doctrines communication is operation through strategic management 

within organizations. Departments involved are Archives Department and 

A b s t r a c t
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Corporate Communications Department. In addition, the results show 

that social media was managed to communicate the doctrines of 

Buddhadasa. There are four channels with all six accounts, including 3 

Facebook accounts are as follows: “Buddhadasa Indapanno Archives 

Facebook Fanpage”, “Suanmokkh_Banakok Facebook Fanpage” and 

“Buddhadasa Facebook Fanpage.” 1 Twitter account is “Buddhadasa.” 

1 Instagram account is “Suanmokkh_Banakok.” And 1 youtube account 

is “Buddhadasa Indapanno Archives Foundation.” 

 The results of the study on behavior of the university students 

in Bangkok towards exposure of social media communicating Buddhadasa’s 

doctrine of Buddhadasa Indapanno archives and study on attitudes of 

student that toward Buddhadasa’s doctrines were as follows: the 

university students in Bangkok who use social media for admitting 

Buddhadasa’s doctrines are female more than male and most students 

are freshmen. The results found that social media exposure in overall is 

low. The students mainly exposed to Facebook, 3-4 times per month 

on an average. Followed by Twitter, Instagram and YouTube which has 

an equal exposure average about 1-2 times per month. And found that 

students who studied in different educational institutions will admit 

social media that communicated Buddhadasa’s doctrines in different 

way. Also found that in overall the cognitive attitudes of students that 

toward Buddhadasa’s doctrines are in strongly agree level, the affective 

attitudes of students are in strongly agree level and the behavioral 

attitudes are in neither agree nor disagree level

Keywords: Social Media Management, Social Media, Buddhadasa’s 

Buddhist Philosophy, Buddhadasa Indapanno Archives 

(Suanmokkh Bangkok)
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การเผยแผคําสอนของพุทธทาสภิกขุ ไมวาจะเปนตั้งแตสมัยที่ทานยังมีชีวิต

อยูจนถึงปจจุบันท่ีทานจากไปแลว ยังคงเปนสิ่งที่มีอยูและดําเนินการมาโดยตลอด 

เวนแตสิ่งที่เปลี่ยนไป คือรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและความเปน

ไปของสงัคม ทีม่ทีนัสมยัมากขึน้ หลากหลายมากขึน้ หรอืกระทัง่มบีางลกัษณะสญูหาย 

พุทธทาสภิกขุไดสรางสื่อธรรมะขึ้นมามากกวา 27,347 รายการ มีจํานวนมากกวา 

600,000 หนา 50,000 ภาพ และคลิปเสียงบรรยายธรรม 1900 กิกะไบตเสียง ผลงาน

ทางความคิดและทางจิตวิญญาณเหลานี้เปนสิ่งที่ยืนยันไดถึงปณิธานอันแนวแน 

3 ประการของพุทธทาสภิกขุที่ตองการใหโลกและสังคมดีขึ้น โดยปณิธานเหลาน้ัน

ประกอบดวย การตองหารใหมนษุยเขาถงึหวัใจของศาสนาของตวัเอง คือเพือ่ใหบคุคล

กลายเปนมนุษยที่สมบูรณ การตองการใหมนุษยทําความเขาใจกันระหวางศาสนา 

คือเพ่ือใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติและการตองการใหมนุษยหลุดพนจากอํานาจ

ของวัตถุนิยม คือเพื่อใหมนุษยเปนอิสระอยางแทจริง โดยผลงานทางความคิดทั้งหมด

ของพทุธทาสภิกขยุงัไดแสดงใหเหน็วา หลกัคาํสอนของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาท

ในประเทศไทยเปนสิ่งที่มีความสอดรับกับคติเหตุผลนิยมทางวิทยาศาสตรสากลสมัย

ใหม คือการท่ีบุคคลท่ัวๆ ไปสามารถท่ีจะเขาถึงเปาหมายสูงสุดทางพุทธปรัชญาและ

ความหลดุพนทางจติวญิญาณของมนษุยเปนสิง่ทีม่คีวามสมัพนัธอยางแนบแนนกบัการ

พัฒนาระเบียบทางสังคมใหเปนเอกภาพ การเจริญระบบเศรษฐกิจใหเปนธรรมและ

การปฏิรูประบอบการปกครองใหมีความยุติธรรม

 การเผยแพรคําสอนของพุทธทาสภิกขุเกิดขึ้นครั้งแรกที่สํานักสวนโมก-

ขพลารามหรือวัดธารนํ้าไหล จังหวัดสุราษฎธานี เมื่อปพุทธศักราช 2547 โดยมี

พุทธทาสภิกขุเปนผู กอตั้งหลักอันสําคัญพรอมทั้งศิษยานุศิษย โดยมีการใชส่ือ

อันหลากหลายเพื่อเผยแพรหลักพุทธปรัชญา ตามแตเทคโนโลยีในขณะนั้นจะอํานวย 

ซึ่งหลังจากที่พุทธทาสภิกขุถึงแกมรณภาพเม่ือปพุทธศักราช 2536 ในปพุทธศักราช 

2548 เริ่มมีการประสานงานเพื่อสรางหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

ที่สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎรธานี แตเนื่องดวยจากสภาพภูมิอากาศที่จังหวัด

สุราษฎรธานีอาจทําใหตนฉบับสื่อธรรมะของพุทธทาสภิกขุเส่ือมสภาพโดยงาย จึงได
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มกีารสรางหอจดหมายเหตไุวทีจ่งัหวดักรงุเทพมหานครแทนโดยใชชือ่ยอวา “สวนโมกข
กรุงเทพ” โดยนําแนวคิดในการสรางโรงมหรสพทางวิญญาณของสวนโมกขพลาราม
มาตอยอดเพือ่พฒันาหอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ ใหเปนแหลงบมเพาะทางจิตวญิญาณ
และศูนยกลางแหงการเรียนรู (Spiritual Fitness & Education Center) และเพื่อ
สืบสานงานพระพุทธศาสนาผานปณิธานและอุดมการณของพุทธทาสภิกขุตามมรดก
ที่พุทธทาสภิกขุไดฝากไววา “ทุกท่ีเปนสวนโมกขไดและทุกๆ คนก็สามารถเปน
พทุธทาสได” กลาวไดวา “หอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปญโญ (สวนโมกขกรงุเทพ)” 
เปนจุดเริ่มตนของการจัดการสื่อธรรมะและการสื่อสารหลักพุทธปรัชญาตามแนวทาง
ของพุทธทาสภิกขุอยางเปนรูปธรรมครั้งแรกหลังจากที่พุทธทาสภิกขุไดมรณภาพ
ไปแลว เพราะเปนสถานท่ีรวบรวมสื่อธรรมะของพุทธทาสภิกขุที่สมบูรณที่สุด 
ซึง่มมีากกวา 20,000 รายการ ตลอดจนใหบรกิารสนบัสนนุการศกึษาคนควา งานวจัิย
พัฒนา งานเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศาสนาหลักธรรม และการจัดกิจกรรม
เสริมสรางสติปญญาและจิตใจใหเติบโตกลาแข็งในความถูกตองจนสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางอยูเย็นเปนประโยชน (พระมหาอรุณ จิตฺตสุคโต, 2544)
 โดยหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีการดําเนินงานภายใตแนวคิดที่เรียกวา 
“การจัดการส่ือที่สอดคลองกับยุคสมัย” อันเปนแนวคิดที่ตอยอดมาจากแนวคิด 
“ประยุกตธรรมนํายุคสมัย” ที่เปนแนวคิดทางการสื่อสารคําสอนดั้งเดิมของพุทธทาส
ภกิขใุนสมยัทีท่านยงัมชีวีติอยู ทีม่ลีกัษณะเปนการเลือกธรรมะมาประยกุตเพือ่อธบิาย
ใหเห็นถึงเรื่องราวรวมสมัยและมีการอาศัยความรูทางวิทยาการดานตางๆ มาสราง
สรรคสือ่ธรรมะเพือ่ใหเกดิความรืน่เรงิในหลกัธรรม โดยมจีดุหมายเพือ่ใหประชาชนได
เกดิการขบคดิและพจิาณาในความเปนจรงิ ขณะทีย่คุสมยัปจจบุนัทีสั่งคมมีการพฒันา
และเปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทางการเดินทางและรูปแบบการ
ใชชีวิต เปนเหตุใหแนวคิดที่ใชในการดําเนินการส่ือสารหลักธรรมของพุทธทาสภิกขุ
ตองเปลีย่นไป โดยกอใหเกิดแนวคดิ “การจดัการส่ือทีส่อดคลองกบัยคุสมยั” ทีเ่ปนการ
สื่อสารคําสอนในลักษณะที่นําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมาใช เชน สื่อใหม (New 
Media), สื่อดิจิทัล (Digital Media), ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) และ
จัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติธรรมอยางสม่ําเสมอ เพ่ีอใหเกิดการเขาถึงสาธารณชน
อยางกวางขวางและเพื่อทําใหเกิดกระแสหันมาสนใจธรรมะของคนเมืองมากขึ้น 
เหมือนดั่งที่พุทธทาสภิกขุเคยบันทึกไววา “ในอนาคตพระอรหันตอาจเผยแพรธรรมะ
ผานหนาจอคอมพิวเตอร” (ธนพนธ เอื้อตระกูล, 2556)
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 กลาวไดวาการเผยแพรคาํสอนพทุธทาสภกิขขุองหอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ 

ทีด่าํเนนิการภายใตแนวคดิ “การจัดการสือ่ทีส่อดคลองกับยคุสมยั” เปนสิง่ทีน่าสนใจ

และควรไดรับการศึกษา เพราะ 1) เปนการเผยแผคําสอนในยุคดิจิทัลที่มีการปฏิวัติ

วธิกีารเผยแผหลกัธรรมทางพทุธศาสนาอยางท่ีไมเคยเกิดขึน้มากอน 2) เปนการสบืทอด

เจตนารมณและปณิธานของพุทธทาสภิกขุในมิติใหมเนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีการ

สื่อสารสมัยใหมในลักษณะตางๆ มาปรับใชเพ่ือที่จะทําใหการเผยแผคําสอนของ

พุทธทาสภิกขุสามารถเขาถึงผู คนไดอยางกวางขวางขึ้นและหลากหลายมากขึ้น 

3) การเผยแผคําสอนโดยการใชสื่อสมัยที่มีคุณสมบัติในการสามารถเขาถึงกลุมคนได

อยางกวางขวางและมีอุปสรรคในเรื่องของเวลาและสถานที่ที่นอยลง อาจเปนปจจัย

สําคัญที่สามารถชวยจรรโลงจิตใจมนุษยใหสมบูรณขึ้นและพัฒนาสังคมใหดีขึ้น

อีกทางหนึ่งได และในสวนสาเหตุของการระบุกลุมเปาหมายในการศึกษาคือนิสิต

นกัศกึษา เปนเพราะนสิตินกัศกึษาเปนชวงวยัทีอ่ยูในหนาทีข่องการศึกษาอยางเตม็ตวั 

เปนชวงวัยที่อยูในระดับการศึกษาขั้นสมบูรณหรือที่เรียกวาระดับอุดมศึกษา ดังน้ัน

การเรียนรูของนสิตินกัศกึษาจงึเปนสิง่สาํคัญ การเรยีนวชิาชพีในมหาวทิยาลยัเปรยีบเสมือน

การเรียนรูในวิชาทางโลกภายนอกและการเรียนรูทางธรรมเปรียบเสมือนการเรียนรู

วชิาทางโลกภายใน สองการเรยีนรูนีค้วรเปนสิง่ทีด่าํเนนิคูกนัไปเสมอ เพราะหากสงัคม

มแีตคนทีข่ยนัเรยีนรูแตวิชาโลกภายนอกแตละเลยการเรยีนรูวชิาโลกภายใน สงัคมจะ

อุดมไปดวยคนเกงมากมายแตขณะเดียวกันสังคมจะไรไปดวยคนดี นิสิตนักศึกษา

จึงเปนวัยอันควรที่จะอยูในชวงเวลาแหงศึกษาที่แทจริง ใหสมกับการศึกษาในระดับ

ของอุดมศึกษา อันหมายถึงความสมบูรณพรอมแลวที่จะออกไปใชชีวิตในสังคม

อยางเต็มภาคภูมิ 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลนเพื่อการส่ือสารคําสอน

ของพุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาภายในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ที่มีตอ

การเปดรับสื่อสังคมออนไลนที่ใชสื่อสารคําสอนพุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุ

พุทธทาสฯ



312 JC Journal

 3.  เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีตอ

คําสอนพุทธทาสภิกขุที่สื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

วิธีการวิจัย

 การวิจัย เรื่อง “การบริหารส่ือสังคมออนไลนเพื่อการสื่อสารพุทธปรัชญา

ของพทุธทาสภกิขุ ของหอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปญโญ (สวนโมกขกรงุเทพ) และ

ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาภายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครที่มีตอคําสอนของพุทธทาส

ภิกขุ” เปนการศึกษาโดยกําหนดรูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยแบบผสม โดยศึกษา

ทั้งในสวนของผูสงสารและผูรับสาร โดยกําหนดใหการศึกษาในสวนของผูสงสาร

เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ และกาํหนดใหการศกึษาในสวนของผูรับสารเปนการวจิยัเชงิ

ปริมาณ 

 ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ตามแบบ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูปฏิบัติการที่ดูแล

และบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลนเพื่อการสื่อสารคําสอนพุทธทาสภิกขุและ

ผูปฏิบัติการที่ดูแลเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธท่ัวไปของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ 

จาํนวน 2 ทาน โดยการกําหนดคณุสมบตัอิยางในการสมัภาษณ คอืตองเปนผูรบัผดิชอบ

ปฏิบตังิานอยูในฝายการบรหิารจดัการสือ่สงัคมออนไลนหรอืเปนผูทีร่บัผิดชอบปฏิบตัิ

งานอยูในฝายสื่อสารขององคกร และตองเปนผูที่สามารถใหขอมูลในประเด็นที่ศึกษา

ไดอยางสมบูรณ รวมทั้งการศึกษาจากขอมูลเอกสารตางๆ (Document) ขอมูลจาก

เว็บไซต (Web Site) 

 ในสวนของการวจิยัเชิงปรมิาณ ใชวธิกีารวจิยัเชงิสาํรวจ โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล โดยกําหนดประชากรที่ศึกษาคือ นิสิตนักศึกษา

ภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีการเปดรับสื่อสังคมออนไลนที่ใชสื่อสารคําสอนของ

พุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ซึ่งในการวิจัยใชการสุมตัวอยางโดย

เปนการสุมตัวอยางแบบงาย คือใชวิธีจับฉลากโดยการสุมแบบไมคืนกลับ โดยเลือก

กลุมตัวอยางเฉพาะนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนภายใน

พ้ืนทีก่รุงเทพมหานครทีม่กีารเปดรบัสือ่สงัคมออนไลนทีใ่ชสือ่สารคาํพทุธทาสภกิขขุอง

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และในสวนการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การใชวิธี
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สถิติเชิงพรรณนาและใชสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย การ

ทดสอบคา t-test, One-Way-ANOVA, Pearson Correlation

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

 ผลการศึกษาในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่เปนการศึกษาผู สงสาร คือ

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ สรุปไดวา ผูวิจัยไดคนควาศึกษาขอมูลและสามารถสรุป

สาระสาํคญัจากคาํตอบของกลุมตวัอยางเกีย่วกับการบรหิารจดัการสื่อสงัคมออนไลน

เพื่อการส่ือสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุ โดยสามารถจัดกลุมผลการวิจัยท่ีคนพบ

ในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก ดังตอไปนี้

 ประเด็นที่ 1 โครงสรางองคกรและตําแหนงหนาที่ในดานการสื่อสารของหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ มีกลุมงานในองคกรทั้งหมด 6 กลุม

งาน โดยกลุมงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมีอยูทั้งหมด 4 กลุมงาน คือ 1) กลุมงาน

จดหมายเหตุ คือกลุมงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการรักษา การรวบรวมและการคนควา

งานจดหมายเหตขุองพทุธทาสภกิขหุรอืคาํสอนของพทุธทาสภิกข ุทีอ่ยูในรปูแบบตางๆ 

ไดแก พทุธทาสลขิติ หนงัสอืและคลปิเสียงบรรยายธรรม (Sound Clip) ประกอบดวย

งาน 3 หนาที่ ไดแก งานจดหมายเหตุ งานจัดการเอกสาร (Record & Information 

Management) และงานตางประเทศ  2) กลุมงานหนังสือและสื่อธรรม คือกลุมงาน

ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ คือกลุมงานที่มาหนาที่ทําการศึกษา วิจัย พัฒนา ผลิต เผยแพรสื่อ

ธรรมและสงเสริมการเขาถึงหลักธรรมดวยรูปแบบสื่อธรรมที่เหมาะสม ประกอบดวย

ดวยงาน 2 หนาที่ ไดแก งานหองหนังสือและสื่อธรรม และงานผลิตหนังสือและสื่อ

ธรรม 3) กลุมงานเผยแผ คือกลุมงานที่มีหนาที่เผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

และของพุทธทาสภกิขลุกัษณะตางๆ โดยประกอบดวยงาน 2 หนาท่ี ไดแก งานกิจกรรม

ขององคกรและงานสาระสนเทศ และ 4) กลุมงายสื่อสารองคกร คือกลุมงานที่มีหนา

ที่ดําเนินการการสื่อสารขอมูลในลักษณะตางๆ ขององคกรและเปนกลุมงานที่เปน

ผูเชื่อมโยงบทบาทหนาท่ี รวมถึงขับเคลื่อนทิศทางทั้งหมดขององคกร โดยประกอบ

ดวยงาน 2 หนาที่ ไดแก งานประชาสัมพันธและงานกราฟฟกมีเดีย (Graphic Media)
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 ประเด็นที่ 2 การดําเนินการในการใชสื่อสังคมออนไลนในภาพรวม 
 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ มีการส่ือสารคําสอนของพุทธทาส

ภิกขุโดยใชสื่อสังคมออนไลน ทั้งหมด 4 ประเภท รวม 6 บัญชี ไดแก 1) สื่อสังคม

ออนไลนประเภทเฟซบุก (Facebook) 3 บัญชี ประกอบดวย เฟซบุกแฟนเพจ 

(Facebook Fanpage) “หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ”, เฟซบุกแฟนเพจ 

“Suammokkh Bangkok” และเฟซบุกแฟนเพจ “พุทธทาสภิกขุ” 2) สื่อสังคม

ออนไลนประเภททวิตเตอร (Twitter) 1 บัญชี (Account) ประกอบดวย ทวิตเตอร 

“พุทธทาสภิกขุ” 3) สื่อสังคมออนไลนประเภทอินสตาแกรม (Instagram) 1 บัญชี 

ประกอบดวย อนิสตาแกรม “Suan Mokkh Bangkok” 4) สือ่สงัคมออนไลนประเภท

ยทูปู (Youtube) 1 บญัช ีประกอบดวย “มลูนธิหิอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปญโญ, 

BIA”

  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ มีการกําหนดนโยบายในการสื่อสาร

คาํสอน ท่ีมลีกัษณะเปนแนวทางการสือ่สารขององคกร ทีเ่รยีกวา “แกนขอธรรมประจาํ

ปขององคกร (Vision)” โดยแกนขอธรรมท่ีถูกกําหนดขึ้นในแตละปขององคกรมี

วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน

 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ มีการกําหนดวัตถุประสงคในการ

สื่อสารคําสอนอยู 2 วัตถุประสงค ประกอบดวย วัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อดําเนินงาน

ตามปณธิานของพทุธทาสภกิขใุนการเผยแผหลกัธรรมทางพทุธศาสนาและคําสอนของ

พุทธทาสภิกขุไปสูวงกวาง และวัตถุประสงครอง คือ เพื่อสรางความรูจักในตัวหอ

จดหมายเหตุพทุธทาสภิกขแุกกลุมคนทัว่ไป เพ่ือเชญิชวนใหกลุมคนทัว่ไปและกลุมคน

ที่มีความสนใจในพุทธศาสนาและในคําสอนของพุทธทาสภิกขุ ไดรู จักและเขามา

มีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ เพื่อทําใหกลุมคนที่เขามามีสวนรวมกับกิจกรรมหรือ

การดําเนินการในการเผยแผคําสอนของพุทธทาสภิกขุในลักษณะตางๆ มีความรูสึก

ผูกพันและมีความเชื่อใจที่จะเขามาเรียนรูสิ่งดีๆ 

 หอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปญโญ มกีารระบกุลุมเปาหมายในการสือ่สาร

คําสอนของพุทธทาสภิกขุ อยู 2 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย กลุมเปาหมายหลัก 

คือ กลุมคนผูที่มีความสนใจในพุทธศาสนาและในคําสอนของพุทธทาสภิกขุ และกลุม

เปาหมายทัว่ไป คอื กลุมคนทีไ่มมคีวามรูหรอืความสนใจในหลกัธรรมของพทุธศาสนา

และคําสอนของพุทธทาสภิกขุเปนพิเศษ
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 ประเด็นที่ 3  ขอมลูการบรหิารจดัการสือ่สังคมออนไลนประเภทตางๆ ประกอบ
ดวย เฟซบุก ทวิตเตอร อินสตาแกรมและยูทูป (โดยยกขอมูล
การบริหารจัดการสื่อมาเพียง 2 สื่อ ไดแกส่ือสังคมออนไลน
ประเภท เฟซบุกและทวิตเตอร)

 การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก “พุทธทาสภิกขุ” เพื่อ

การสือ่สารคาํสอนของบพทุธทาสภกิข ุโดยมวีตัถุประสงคของการใชส่ือ คือ เพือ่ส่ือสาร

คําสอนของพุทธทาสภิกขุเพียงบุคคลเดียวใหตอบโจทยกับกลุมคนบางกลุม ที่มีความ

สนใจในคําสอนของพุทธทาสภิกขุอยางแทจริงและเพื่อสรางเอกลักษณทางคําสอน

ใหเกิดความแตกตางจากเฟซบุกแฟนเพจอื่นๆ ที่สื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุ, 

ในดานลักษณะการสื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุ จะมีความจําเพาะในแงของการ

สือ่สารความเปนเอกภาพของเนือ้หาและมคีวามเขมขนกวาทัง้ในแงของความยาวของ

เนือ้หาและในแงของความลกึซึง้ของเนือ้ความมากกวาส่ือสังคมออนไลนประเภทอืน่ๆ 

ของทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ, ในดานรูปแบบของการสื่อสารคําสอน มีทั้งหมด 

6 รูปแบบ, ในสวนกระบวนการสรางสารคําสอน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ให

กลุมงานจดหมายเหตุคนหาคําสอนของพุทธทาสภิกขุในฐานขอมูลขององคกรเพื่อ

สงมอบใหกับกลุมงานสื่อสารองคกรแผนกงานประชาสัมพันธ 2) ใหกลุมงานส่ือสาร

องคกรแผนกกราฟฟกมเีดยีเพือ่ใชเปนภาพประกอบในการเขยีนคาํสอนของพทุธทาส

ภกิข ุ3) ใหกลุมงานสือ่สารองคกรแผนกประชาสัมพนัธประเภทสือ่สงัคมออนไลนเปน

ผูนําขอความคําสอนท่ีไดจากกลุมงานจดหมายเหตุ มาผนวกเขากับรูปภาพท่ีไดจาก

กลุมงานประชาสัมพันธแผนกกราฟฟกมีเดีย 4) ใหกลุมงานส่ือสารองคกรแผนก

ประชาสมัพันธประเภทสือ่สงัคมออนไลนดาํเนนิการสือ่สาร, ในสวนการบรหิารประเดน็

คําสอนและโอกาสในการส่ือสารคําสอน ดําเนินการสื่อสารตาม 6 แนวทาง คือ 

1) ดําเนินการสื่อสารตามแนวทางการสื่อสารขององคกรที่ถูกกําหนดขึ้นแตละป 

(Vision) 2) ดําเนินการสื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุตามสถานการณของสังคมใน

ลกัษณะตางๆ 3) ดาํเนนิการสือ่สารตามวันสาํคญัตางๆ ของไทยและทัว่โลก 4) ดาํเนนิ

การสือ่สารคาํสอนของพทุธทาสภกิขตุามพธิกีรรมและวนัสําคญัตางๆ ทางพทุธศาสนา 

5) ดาํเนนิการสือ่สารคาํสอนของพทุธทาสภกิขใุนแงมมุตางๆ ที่พทุธทาสภิกขใุหความ

สําคัญและมีความลึกซ้ึง 6) ดําเนินการสื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุ ตามรอย

คําสอนที่ปรากฏอยูในงานของพุทธทาสภิกขุทั้งหมด ไมวาจะเปนงานเขียนหรือ
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งานเทศน, ในสวนอปุสรรคและวธิกีารแกปญหาทีเ่ผชญิในการสือ่สาร มทีัง้หมด 5 เรือ่ง 

ไดแก 1) เรื่องความไมเขาใจสารของผูรับสาร 2) ปญหาเรื่องขอจํากัดในการใชรูปภาพ

ทาํใหไมสามารถสือ่สารคําสอนไดครบถวน 3) ปญหาเรือ่งการไมสามารถเผยแผคําสอน

ทีม่คีวามยาวเกินไปในรปูภาพ 4) ปญหาเรือ่งการลงไปสนทนาหรอืตอบโตกบัผูรบัสาร 

5) ปญหาเรื่องความชัดเจนของผูสงสาร, ในสวนของความคาดหวังในการสื่อสาร

คาํสอนและประเดน็คาํสอนของพทุธทาสภิกขทุีเ่ผยแผ ประกอบดวย 3 ความคาดหวงั 

1) ความคาดหวังในเรื่องของการแบงปน (Share) คําสอน 2) ความคาดหวังในเรื่อง

ของจํานวนยอดถูกใจ (Like) 3) ความคาดหวังในเรื่องการจดจําเฟซบุกแฟนเพจ 

“พุทธทาสภิกขุ” และในสวนประเด็นคําสอนที่เผยแผ มีทั้งหมด 7 ประเด็น ประกอบ

ดวย 1) ประเด็นการศึกษา 2) ประเด็นการสรางความกาวหนาในตัวเองแบบพุทธ 

3) ประเด็นการอยูรวมกันแบบพุทธ 4) ประเด็นการทํางานแบบพุทธ 5) ประเด็น

การเมืองการปกครองแบบพุทธ 6) ประเด็นหลักเศรษฐกิจแบบพุทธ 7) ประเด็น

ประเพณีทางศาสนาและสังคม

 การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลนประเภททวิตเตอร “พุทธทาสภิกขุ” 

เพือ่การสือ่สารคาํสอนของบพทุธทาสภกิข ุโดยมวีตัถปุระสงคของการใชสือ่เพือ่เผยแผ

คําสอนของพุทธทาสภิกขุเปนหลัก, ในดานลักษณะการสื่อสารคําสอนของพุทธทาส

ภิกขุ จะมีความจําเพาะในการสื่อสารและมีความเปนเอกภาพทางเนื้อหา เพราะเปน

ชองทางที่พูดถึงแตงานดานจดหมายเหตุของพุทธทาสภิกขุโดยตรง, ในดานรูปแบบ

ของการสื่อสารคําสอน มีทั้งหมด 4 รูปแบบ, ในสวนกระบวนการสรางสารคําสอน 

ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 1) ใหกลุมงานจดหมายเหตุคนหาคําสอนของพุทธทาส

ภิกขุในฐานขอมูลขององคกรเพื่อสงมอบใหกับกลุมงานสื่อสารองคกรแผนกงาน

ประชาสัมพันธ 2) ใหกลุมงานสื่อสารองคกรแผนกประชาสัมพันธประเภทส่ือสังคม

ออนไลนดาํเนินการนาํขอความคําสอนทีไ่ดรบัมอบจากกลุมงานจดหมายเหตุมาสือ่สาร, 

ในสวนการบรหิารประเดน็คาํสอนและโอกาสในการสือ่สารคาํสอน ดาํเนนิการสือ่สาร

ตาม 4 แนวทาง คือ 1) ดําเนินการสื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุตามสถานการณ

ของสังคมในลักษณะตางๆ 2) ดําเนินการสื่อสารตามวันสําคัญตางๆ ของไทยและ

ทั่วโลก 3) ดําเนินการสื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุตามพิธีกรรมและวันสําคัญ

ตางๆ ทางพทุธศาสนา 4) ดาํเนนิการสือ่สารคาํสอนของพทุธทาสภกิข ุตามรอยคาํสอน

ที่ปรากฏอยูในงานของพุทธทาสภิกขุทั้งหมด ไมวาจะเปนงานเขียนหรืองานเทศน, 
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ในสวนอุปสรรคและวิธีการแกปญหาท่ีเผชิญในการสื่อสาร มีทั้งหมด 5 เรื่อง ไดแก 

1) ปญหาเรื่องความยากลําบากในการคัดเลือกคําสอนที่ใชในการสื่อสาร 2) ปญหา

เร่ืองการไมสามารถดําเนินการสื่อสารคําสอนตามแนวทางการส่ือสารขององกรใน

แตละปได (Vision) 3) ปญหาเรื่องการไมสามารถเผยแผคําสอนของพุทธทาสภิกขุที่มี

ความลึกซึ้ง 4) ปญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนในการเขาใจคําสอนหรือการเขาใจผิด

ในคําสอนของผูรับสาร 5) ปญหาเรื่องความไมหลากหลายของสาร, ในสวนของความ

คาดหวังในการสื่อสารคําสอน 1 ความคาดหวัง คือคาดหวังใหวัยรุนและคนรุนใหมได

รับและสนใจในคาํสอนของพทุธทาสภิกขุ และในสวนประเดน็คําสอนทีเ่ผยแผ มทีัง้หมด 

6 ประเด็น เหมือนกับการสื่อสารในชองทางเฟซบุก ยกเวนเพียงประเด็นเดียวคือ 

ประเด็นประเพณีทางศาสนาและสังคม

 ผลการศึกษาในสวนการวิจัยเชิงปริมาณที่เปนการศึกษาผูรับสาร คือนิสิต

นักศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการเปดรับส่ือสังคมออนไลนที่ใชส่ือสาร

คําสอนของพุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ สรุปไดวา

 1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ

นิสิตนักศึกษาภายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครที่มีการเปดรับส่ือสังคมออนไลนที่ใช

สื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ จํานวน 400 คน 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายและสวนใหญศึกษา

อยูในระดับชั้นปที่ 1 

 2.  พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลนทีใ่ชสือ่สารคาํสอนของพทุธทาส

ภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ของกลุมตัวอยางจะเปดรับส่ือสังคมออนไลน

ประเภทเฟซบุกเปนหลัก จํานวน 397 คน คิดเปนรอยละ 98.8 คาเฉลี่ยความถี่ในการ

เปดรับเดือนละ 2.32 หรือประมาณ 2 ครั้งตอเดือน รองลงมาคือสื่อสังคมออนไลน

ประเภททวิตเตอร จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.7 คาเฉลี่ยในการเปดรับเดือน

ละ 1.33 หรือประมาณเดือนละ 1 คร้ังตอเดือน รองลงมาคือส่ือสังคมออนไลน

ประเภทอินสตาแกรม จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.2 คาเฉลี่ยในการเปดรับ

เดอืนละ 1.15 หรอืประมาณเดอืนละ 1 ครัง้ตอเดอืน และนอยทีส่ดุคอืสือ่สงัคมออนไลน

ประเภทยูทูป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.7 คาเฉลี่ยในการเปดรับเดือนละ 

0.55 หรือประมาณเดือนละ 1 ครั้งตอเดือน
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 3.  ทัศนคติดานความคิดตอคําสอนของพุทธทาสภิกขุที่ส่ือสารผานส่ือ

สังคมออนไลน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีทัศนคติเห็นดวยกับประเด็น

เรื่อง “ทุกอยางท่ีทําตองทําอยางมีสติ จึงจะบังเกิดผลดีตอส่ิงที่ทํา” รองลงมาคือ

ทัศนคติที่ดีตอประเด็นเรื่อง “การมีศรัทธาอยางเดียวอาจทําใหเราเชื่อในสิ่งผิดๆ ได 

ศรัทธาอาจมีทั้งผลดีและผลเสียหากไมมีเหตุผล” ตามลําดับ โดยในสวนทัศนคติดาน

ความรูสึกตอคําสอนของพุทธทาสภิกขุท่ีสื่อสารผานส่ือสังคมออนไลน โดยรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก โดยมีทัศนคติเห็นดวยกับประเด็นเรื่อง “ธรรมะเปนสิ่งสําคัญและ

จําเปนในการดํารงชีวิต” รองลงมาคือทัศนคติที่ดีตอประเด็นเรื่อง “คนที่ไมเห็นความ

สําคัญของพุทธศาสนาเปนเพราะยังไมเขาใจหลักธรรมท่ีแทจริง” ตามลําดับ และใน

สวนทัศนคติดานการกระทําตอคําสอนของพุทธทาสภิกขุที่สื่อสารผานสื่อสังคม

ออนไลน โดยรวมอยูในระดับเห็นปานกลาง โดยมีทัศนคติเห็นดวยกับประเด็นเรื่อง 

“การไมเอาเปรียบผูอื่นโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆ เพราะเห็นวาเปนการบมนิสัยใหเกิดการ

เอารัดเอาเปรยีบในเรือ่งทีใ่หญขึน้ตอไปในอนาคต” รองลงมาคือทศันคตทิีด่ตีอประเดน็

เรื่อง “การอยากมี อยากเปน จะเปนพลังผลักดันไปสูความสําเร็จ” ตามลําดับ

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาในสวนของผูสงสารที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา 
 หอจดหมายเหตพุุทธทาส อนิทปญโญ เปนองคกรทีม่กีารบรหิารเชงิกลยทุธ
ภายในองคกร เพื่อการดําเนินงานงานในดานการส่ือสารองคกรและเผยแผคําสอน
ของพุทธทาสภิกขุ สอดคลองกับแนวคิดบริหารเชิงกลยุทธสมยศ นาวีการ (2545) 
ทีก่ลาววา กระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธเปนสิง่ทีส่ามารถประยกุตใชไดกบัทกุองคการ 
ไมวาองคกรใหญหรือเล็ก องคกรแสวงหากําไรหรือไมแสวงหากําไร องคกรรัฐหรือ
เอกชน กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ จะประกอบดวย 7 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 การประเมนิจุดแขง็ จุดออน โอกาส และอปุสรรคขององคการ 
ผลการวิจัยพบวา หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีการประเมินจุดแข็งและโอกาสของ
ตัวเองในการที่จะทําการเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนาและคําสอนของพุทธทาส
ภกิขใุหมปีระสทิธภิาพ มคีวามสมบรูณและมคีวามหลากหลาย เพราะหอจดหมายเหตุ
พทุธทาสมจีดุแขง็ในเรือ่งการเปนองคกรทีค่รอบครองผลงานทางความคดิของพทุธทาส
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ภิกขุไวมากที่สุด ไมวาจะเปนหนังสือท่ีพุทธทาสภิกขุเขียน คลิปเสียงบรรยายธรรม
ที่พุทธทาสภิกขุเทศน รูปภาพและปฏิมาธรรมปริศนาธรรมที่พุทธทาสภิกขุจัดสราง
ตางๆ จึงทําใหสามารถมีทรัพยากรที่จะทําการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ลึกซึ้ง 
 ขั้นตอนที่ 2 การกาํหนดภารกจิขององคการ ผลการวจิยัพบวา หอจดหมาย
เหตุพุทธทาสฯ มีการกําหนดภารกิจในดานการดําเนินงานขององคกร เพราะมี
การนําปณิธาน 3 ประการของพุทธทาสภิกขุ ที่ประกอบดวย 1. พยายามทําตนให
เขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน 2. พยายามทําความเขาใจระหวางศาสนา 3. พยายาม
ชวยกันถอนตัวออกจากอํานาจของวัตถุนิยม) มาเปนอุดมการณในการทํางานของ
องคกร เพื่อใหองคกรมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน
 ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดปรัชญาและนโยบายขององคการ ผลการวิจัย
พบวา หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีการกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองคกรทุกป 
เรียกวา แกนขอธรรมประจําป (Vision) โดยแกนขอธรรมประจําปขององคกรกําหนด
ขึน้เพือ่ใหกลุมงานทัง้หมดในองคกรมทีศิทางในการดาํเนนิงานสอดคลองกนัและไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดเป าหมายเชิงกลยุทธ   ผลการวิ จัยพบว า 
หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีการกําหนดเปาหมายในลักษณะของวัตถุประสงคของ
การส่ือการสือ่สารและเผยแผคาํสอนของพทุธทาสภกิข ุประกอบดวยวัตถปุระสงคหลัก 
คือ เพื่อดําเนินงานตามปณิธานของพุทธทาสภิกขุในการเผยแผหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาและคําสอนของพุทธทาสภิกขุไปสูวงกวาง และวัตถุประสงครอง คือ เพื่อ
สรางความรูจกัในตวัหอจดหมายเหตพุทุธทาสภกิขแุกกลุมคนทัว่ไป และเพือ่เชญิชวน
ใหกลุมคนทัว่ไปและกลุมคนทีมี่ความสนใจในพทุธศาสนาและในคาํสอนของพทุธทาส
ภิกขุ ไดรูจักและเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ และเพื่อทําใหกลุมคนที่เขามามี
สวนรวมกับกิจกรรมหรือการดําเนินการในการเผยแผคําสอนของพุทธทาสภิกขุ
ในลักษณะตางๆ มีความรูสึกผูกพันและมีความเชื่อใจที่จะเขามาเรียนรูส่ิงดีๆ ที่ทาง
หอจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุพยายามสื่อสารและจัดทําขึ้น
 ขั้นตอนที่ 5 การกาํหนดกลยทุธขององคการ ผลการวจิยัพบวา หอจดหมาย
เหตุพุทธทาสฯ มีการกําหนดกลยุทธในการสื่อสารและเผยแผคําสอน ผานกลุมงาน 
3 กลุม ไดแก กลุมงานหนงัสอืและส่ือธรรม กลุมงานเผยแผทีเ่ปนการสือ่สารในลกัษณะ
กจิกรรม และกลุมงานสือ่สารองคกรทีเ่ปนการเผยแผคําสอนผานส่ือใหมและส่ือสังคม
ออนไลน 
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 ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินกลยุทธขององคการ ผลการวิจัยพบวา หอ

จดหมายเหตพุุทธทาสฯ มกีารดาํเนนิงานตามกลยทุธทีว่างไว คอืมกีารดาํเนินงานตาม

ภารกิจขององคกรท่ีมีปณิธานของพุทธทาสภิกขุเปนรากฐาน และดําเนินงานตาม

นโยบายแกนขอธรรมประจําปขององคกร ผานกลุมงานทั้ง 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงาน

จดหมายเหต ุกลุมงานหนงัสอืและสือ่ธรรม กลุมงานเผยแผและกลุมงานส่ือสารองคกร 

 ขั้นตอนที่ 7 การควบคมุกลยทุธขององคการ ผลการวจิยัพบวา หอจดหมาย

เหตพุุทธทาสฯ มกีารควบคมุกลยทุธขององคกรในดานภารกิจขององคกรไวคงเดมิเสมอ 

แตกลยุทธขององคกรในดานการนโยบายขององคกรมีการเปล่ียนแปลงตลอดทุกป 

โดยข้ึนอยูกับความเหมาะสมและความตองการทางสังคม เชน ในปปจจุบันมีการ

กําหนดแกนขอธรรมประจําปขององคกรเรื่องศีลธรรมกลับมาเถิด เพื่อมีจุดประสงค

ใหตอบโจทยแกสภาพสังคมที่มีความวุนวายเดือดรอน เปนตน 

จากผลการศึกษาในสวนของผูรับสารที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณพบวา 
สมมติฐานขอที่  1 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกัน 

จะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนที่ใชสื่อสารคําสอน

ของพุทธทาสภิกขุแตกตางกัน 

 1.  เพศ พบวา ลักษณะประชากรตามเพศที่มีความแตกตางกันจะมี

พฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนที่ใชในการส่ือสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุ

ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ไมแตกตางกัน แตผลการศึกษาพบวา เพศท่ีมีความ

แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนที่ใชในการสื่อสารคําสอนของ

พุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ

เอมกิา เหมมนิทร (2556) ทีศ่กึษาเรือ่งพฤตกิรรมการใชและความคดิเหน็เกีย่วกบัการ

ใชเครอืขายสงัคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครและ

งานวจิยัของปณชิา นติพินมงคล ทีศ่กึษาเรือ่งพฤตกิรรมการใชเครอืขายสงัคมออนไลน

ของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนที่มีเพศแตกตางกันจะมี

พฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน 

 2.  สถาบันการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากรตามสถาบันการศึกษา

ที่มีความแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนที่ใชในการสื่อสาร

คําสอนของพุทธทาสภิกขุของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ไมแตกตางกัน แตผลการ
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ศกึษาพบวา สถาบนัการศกึษาทีม่คีวามแตกตางกนัมกีารเปดรบัสือ่สงัคมออนไลนทีใ่ช

สื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุแตกตางกัน โดยสถาบันการศึกษาเปนปจจัยหนึ่ง

ที่ทําใหนิสิตนักศึกษามีความแตกตางกันในเรื่องพฤติกรรม ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่ศึกษา

อยูในสถาบนัการศกึษาทางภาครฐัมพีฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สังคมออนไลนทีใ่ชสือ่สาร

คาํสอนของพทุธทาสภกิขมุากกวานกัศกึทีศ่กึษาอยูในสถาบนัการศกึษาทางภาคเอกชน 

 3. ระดับชั้นปการศึกษา พบวา ระดับช้ันการศึกษาที่แตกตางกันจะมี

พฤตกิรรมการเปดรับสือ่สงัคมออนไลนทีใ่ชในการสือ่สารคาํสอนของพทุธทาสภกิขขุอง

หอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ ไมแตกตางกนั สอดคลองกบัทฤษฎีการแบงกลุมทางสังคม 

(Social Categories Theory) ที่กลาวไววาบุคคลที่มีลักษณะทางสังคมคลายคลึงกัน 

ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ จะมีการแสดงพฤติกรรมการสื่อสารคลายคลึงกัน 

(William D. Brooks, 1971) โดยกลุมอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ เปนผูที่มีการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรีทั้งหมดซึ่งถือวาเปนกลุมคนที่มีการศึกษาสูง ผลการศึกษาในเรื่องน้ี

จึงมีลักษณะการเปดรับสื่อไมแตกตางกัน คือเลือกที่จะเปดรับคําสอนของพุทธทาส

ภกิขผุานสือ่สงัคมออนไลนประเภทเฟซบุก ทวิตเตอร อนิสตาแกรมและยทูปู ตามลาํดบั 

สมมติฐานขอที่ 2  ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนัจะมทีศัคตทิีม่ตีอคาํสอนของ

พุทธทาสภิกขุที่สื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน 

 1. เพศ พบวา เพศท่ีแตกตางกันทําใหมีทัศนคติดานความคิด ดาน

ความรูสกึและดานการกระทาํทีม่ตีอคาํสอนของพทุธทาสภกิขุไมแตกตางกนั สอดคลอง

กับงานวิจัยของณัฐมล เลิศชวลิตานนท และมันธนา พิพิธเนาวรัตน (2553) ที่ศึกษา

เรื่องทัศนคติพนักงานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร ที่พบวาปจจัย

ดานประชากรศาสตรประกอบดวยเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และตาํแหนง

งาน มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตขิองพนกังานทีม่ตีอการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคกร 

โดยจากผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยทางประชากรมีความสัมพันธกับทัศนคติของ

พนักงานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไมแตกตางกันในเรื่องเพศ

 2.  สถาบนัการศกึษา พบวา สถาบนัการศึกษาทีแ่ตกตางกนัทาํใหมทีศันคติ

ดานความคดิ ดานความรูสกึและดานการกระทาํไมแตกตางกนั แตผลการศกึษาพบวา 

สถาบันการศึกษาที่แตกตางทําใหมีทัศนคติดานความรูสึกและการกระทําแตกตางกัน 

โดยสถาบันการศึกษาท่ีนิสิตนักศึกษาสังกัดเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหนิสิตนักศึกษา
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มีความแตกตางกันในเรื่องความรูสึกและพฤติกรรมการแสดงออก ยกเวนทัศนคติ

ดานความคิดที่สถาบันการศึกษาตางๆ ไมมีอิทธิพล

 3. ระดับชั้นปการศึกษา พบวา ระดับชั้นปการศึกษาที่แตกตางกันทําใหมี

ทัศนคติดานความคิด ดานความรู สึกและดานการกระทําไมแตกตางกัน แตผล

การศึกษาพบวา ระดับช้ันปการศึกษาท่ีแตกตางกันทําใหมีทัศนคติดานความคิด

แตกตางกัน โดยระดับชั้นปการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนิสิตนักศึกษามีความ

แตกตางกันในเรื่องทัศนคติดานความคิด ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีแนวคิดการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของ อธิภัทร สายนาค (2543) ที่กลาววา มนุษยสามารถ

เปลีย่นแปลงทศันคตไิดดวยการไดรบัความรู ในขณะทีร่ะดบัชัน้ปการศึกษาทีแ่ตกตาง

กันทําใหมีทัศนคติดานความรูสึกและการกระทําไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 3 การเปดรบัสือ่สงัคมออนไลนทีใ่ชสือ่สารคาํสอนของพุทธทาสภกิขุ

มีความสัมพันธตอทัศนคติที่มีตอคําสอนของพุทธทาสภิกขุ 

 พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลนทีใ่ชส่ือสารคําสอนของพทุธทาสภิกขุ

มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอคําสอนของพุทธทาสภิกขุ ทั้ง 3 ดาน คือ ดาน

ความคิด ดานความรูสึกและดานการกระทํา สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณิสา 

บัวรา ที่ศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ อาหารปรุงสําเร็จ

พรอมทาน ผานสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับทัศนคติตออาหารปรุงสําเร็จพรอมทานผานส่ือ

สังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

 1. จากผลการวิจัยในสวนประเด็นคําสอนของพุทธทาสภิกขุที่ส่ือสาร

ในสื่อสังคมออนไลนประเภท เฟซบุก ทวิตเตอร และอินสตาแกรม คอนขางมี

ความกระจกุตวัอยูในประเดน็การพฒันาตวัเอง โดยในประเดน็อืน่เชน ประเดน็การอยู

รวมกัน ประเด็นการเมือง ประเด็นเศรษฐกิจยังคอนขางมีจํานวนการสื่อสารที่นอย 

จึงเปนจุดที่ทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ จะตองเพิ่มการส่ือสารคําสอนในประเด็น
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ดังกลาวใหมีความสมดุล เพราะประเด็นคําสอนดังกลาวคอนขางสอดคลองกับปญหา

ทางสังคมในปจจุบัน 

 2.  จากผลการวิจัยในสวนของพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาที่มีการเปดรับ

สือ่สงัคมออนไลนทีห่อจดหมายเหตพุทุธทาสฯ ใชสือ่สารคาํสอนของพทุธทาสภกิขนุัน้ 

เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวา ส่ือสังคมออนไลนประเภท ทวิตเตอร อินสตาแกรม 

โดยเฉพาะยูทูป ที่ยังไมไดเปนที่รับรูและสนใจจากกลุมนักศึกษามากนัก จึงเปนจุด

ทีท่างหอจดหมายเหตุพทุธทาสฯ จะตองพจิารณาหากลยทุธในการสรางการรบัรูใหตอ

ผูรับสารใหมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาสื่อใหมประเภทอื่นๆ ที่ทาง

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ บริหารจัดการเพื่อการสื่อสารคําสอนของพุทธทาสภิกขุ 

เชน แอพพลิเคชั่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนตน 

 2.  ในการวจิยัครัง้ตอไปควรทาํการศกึษาประชาชนกลุมอืน่ทีไ่มใชนกัศึกษา 

วามีการเปดรับคําสอนของพุทธทาสภิกขุและมีทัศนคติตอคําสอนพุทธทาสภิกขุ

ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ สื่อสารอยางไร 
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 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต” 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาปจจัยใดท่ีมีผลทําใหเกิดการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง 

การสื่อสารที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต รวมถึงปจจัยดานอื่น

ที่จะสามารถกระตุนจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิตในระดับปจเจกบุคคลได 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบวิธีการวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมคน

ที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต 

 ผลการวิจัย พบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการ

บริจาคโลหิต เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาค

โลหิต พบวา กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต ปจจัยที่มีผล คือ ปจจัยดานอายุของกลุมที่

มอีาย ุ17-25 ป มจีติสาํนกึสาธารณะในมติดิานการรบัรูมากกวากลุมอายอุืน่ และกลุม

คนที่ไมเคยบริจาคโลหิต ปจจัยที่มีผล คือ ปจจัยดานเพศที่เพศชายจะมีจิตสํานึก

สาธารณะในมิติดานความรูสึก และดานพฤติกรรมนอยกวาเพศหญิง ดังนั้น การ

ออกแบบสารที่ใชในการประชาสัมพันธตองสามารถเขาถึงกลุมเพศชายได และปจจัย

ดานอาชีพที่อาชีพขาราชการจะมีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานการรับรูมากกวา

อาชีพอื่น ในขณะท่ีพนักงานรัฐวิสาหกิจมีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานความรูสึก 

และดานพฤติกรรมนอยกวาอาชีพอื่น ดังนั้น จึงควรขยายพื้นที่ชองทางในการสื่อสาร 

ไปยังองคกรตางๆ เพื่อใหสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติเขาถึงกลุมเปาหมาย

เพิ่มมากขึ้น 

 เมือ่เปรยีบเทยีบความสมัพนัธของปจจยัดานการส่ือสารในมติทิีเ่กีย่วของกบั

ประเภทการเปดรับขาวสารผานสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอื่น 

พบวา กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิตเปดรับสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติมากกวาสื่อ

ขององคกรอื่น เนื่องจากกลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต เมื่อมาบริจาคโลหิตที่ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ ยอมมีโอกาสพบเห็นสื่อประชาสัมพันธของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

มากกวา ในขณะท่ีกลุมคนท่ีไมเคยบริจาคโลหิต เปดรับสื่อขององคกรอื่นมากกวา 

บ ท คั ด ย อ
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เนื่องจากยังไมมีประสบการณการบริจาคโลหิต จึงมีโอกาสเห็นสื่อขององคกรอื่น

มากกวา ดังนั้น ควรเพิ่มชองทางการสื่อสาร เพื่อใหสื่อประชาสัมพันธของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ เขาถึงกลุมคนท่ีไมเคยบริจาคโลหิตดวย ซ่ึงผลการวิจัยพบวา สื่อที่

เขาถึงกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมากที่สุด คือ สื่อกิจกรรม และสื่อบุคคล ดังนั้น จึงควร

ใชสื่อกิจกรรม และสื่อบุคคลเปนชองทางในการสื่อสาร 

 เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสงเสริมของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และภาค

ประชาสงัคม พบวาท้ังกลุมผูทีเ่คยบรจิาคโลหติ และไมเคยบรจิาคโลหติตางกใ็หความ

สําคัญกับปจจัยสงเสริมของภาคประชาสังคมมากกวาปจจัยสงเสริมของศูนยบริการ

โลหติแหงชาต ิโดยปจจยัสงเสรมิทีใ่หความสาํคญัมากท่ีสุด คอื การอาํนวยความสะดวก

ในเร่ืองการบรจิาคโลหติ ดงันัน้ การประชาสมัพนัธในประเดน็การอาํนวยความสะดวก

ในการบริจาคโลหิต จะชวยสรางแรงจูงใจในการบริจาคโลหิตในกลุมคนที่เคยบริจาค

โลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต 

คําสําคัญ: ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย, การบริจาคโลหิต, จิตสํานึก

สาธารณะในการบริจาคโลหิต
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 Factors influencing public consciousness about blood donation 

in Thailand were studied, including personal, mass media and National 

Blood Center (NBC) information and from other organizations. Factors of 

NBC promotion were also examined and blood donors and non-donors 

groups compared. Quantitative research used a questionnaire to gather 

data.

 Results were that blood donors aged from 17 to 25 years old 

had the most consciousness of blood donation. Non-donors were 

influenced by gender and occupation. Male samples were less conscious 

than females. Employees of state-owned enterprises had less 

consciousness and feeling about blood donation than other occupations. 

NBC media exposure was a leading influence on samples. Non-donors 

were affected by media exposure from other organizations. NBC 

promotion affected civil society, facilitating blood donation. 

 These findings suggest that such promotion should be used to 

motivate donors and non-donors. Media announcements about blood 

donation should be directed to males, as expanded communication 

channels to other organizations aim at target groups. NBC media should 

target non-donors. Donors and non-donors are highly active with media 

activities and personal media, so both should be used as communication 

channels to improve consciousness.

Keywords: National Blood Center, Thai Red Cross Society, Blood 

donation, Public consciousness. 

A b s t r a c t
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บทนํา

ความสําคัญของปญหาและที่มา
 “จิตสํานึกสาธารณะ” (Public Consciousness ) เปนส่ิงจําเปนสําหรับ

ทุกสังคมในปจจุบัน กาญจนา แกวเทพ ไดใหความหมายของจิตสํานึกสาธารณะวา 

จิตสํานึกสาธารณะ ก็คือจิตสํานึกของสังคม (Social Consciousness) ที่ถายทอดสืบ

ตอกันมาตราบเทาที่ยังมีการดํารงอยูของสังคม (Social Being) (กาญจนา แกวเทพ, 

2539, อางถึงใน กิติพงษ แดงเสริมสิริ, 2552, น. 24) หากมองยอนกลับไป 

ความจําเปนของจิตสํานึกสาธารณะ สะทอนใหเห็นไดจากเหตุการณมหาภัยพิบัติ

สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งมียอดผูเสียชีวิตในประเทศไทยกวา 

8,000 คน หมูบานจาํนวน 407 แหง ไดรบัความเสยีหาย ภาพของความชวยเหลอืจาก

ทั่วทุกมุมโลก ทั้งจากองคกรภาครัฐ เอกชน และองคกรไมแสวงหาผลกําไร และ

ประชาชนจากท่ัวทุกภาคของประเทศ พลังอันยิ่งใหญนี้นับเปนบทพิสูจนถึงความ

มีจิตสํานึกสาธารณะ (เสาวนีย ฉัตรแกว, 2552, น. 231-232)

 จากการศกึษานโยบายบรกิารโลหติแหงชาต ิพ.ศ. 2553 (น. 14-15) ในสวน

ที่เกี่ยวของกับการรณรงคการจัดโลหิตน้ัน พบวา ไดถูกกําหนดไวในเปาประสงค

นโยบายที่ 2 คือ “มีโลหิตในปริมาณเพียงพอตอความตองการของประเทศ” กลาวคือ 

ไดมกีารกาํหนดยทุธศาสตร การเรงรดัและขยายการรณรงคและจดัหาใหมกีารบรจิาค

โลหิตจากผูบริจาคโลหิตท่ีสมัครใจโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เพื่อใหไดจํานวนผูบริจาค

โลหิตไมนอยกวารอยละ 3 ของจํานวนประชากรของประเทศตามมาตรฐานองคการ

อนามัยโลก โดยกําหนดกลวิธีในการรณรงคจัดหาโลหิต คือ ใหภาครัฐและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของประชาสัมพันธ รณรงค ใหความรู และสรางความตระหนักใหประชาชน

ทั่วไป การกําหนดใหมีกิจกรรมเชิงรุกในการจัดหาโลหิต เพื่อใหมีผูบริจาคโลหิตท่ีมี

คุณภาพเพิ่มขึ้นและตรงตามกลุมเปาหมาย 

 ปจจบุนัปญหาการจดัหาโลหติ พบวา ปรมิาณโลหติทีจ่ดัหาไดในประเทศยงั

ไมไดตามเกณฑ เนื่องจากปริมาณโลหิตที่รับบริจาคยังไมสมํ่าเสมอและไมตอเนื่อง

ตลอดทัง้ป ทาํใหเกดิปญหาการขาดแคลนโลหติในบางชวงและบางหมูโลหติ มผูีบรจิาค

โลหิตเพียงปละ 1 ครั้งเกินกวารอยละ 50 ของผูบริจาคโลหิตทั้งหมด และประชาชน

ทัว่ไปมกัจะมาบรจิาคโลหติเมือ่เกดิเหตกุารณวกิฤตจิงึจะมาบรจิาคโลหติกนัเปนจาํนวน
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มาก แตถาไมเกิดวิกฤตการณก็จะไมกลับมาบริจาคโลหิตซํ้า ทั้งนี้ ศูนยบริการโลหิต

แหงชาต ิมกีารจดัทาํโครงการเพือ่รณรงคการบรจิาคโลหติตลอดทัง้ป รวมถงึโครงการ

พิเศษที่ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ซึ่งมีทั้งหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนแตกย็งัพบปญหาการขาดแคลนโลหติอยูเสมอ ทัง้นีก้ารบรจิาคโลหติจําเปนตอง

อาศัยผูมีจิตศรัทธาเขามาบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง โดยผูบริจาคโลหิตนั้นสามารถ

บริจาคโลหิตไดเปนประจําทุก 3 เดือน 

 ดงันัน้ ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาวาปจจยัสวนบคุคล ปจจยัดานการสือ่สาร

ของศนูยบริการโลหิตแหงชาต ิและองคกรอืน่ และปจจัยสงเสรมิของศูนยบรกิารโลหติ

แหงชาติ และภาคประชาสังคม ปจจัยใดท่ีมีผลทําใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะในการ

บริจาคโลหิต เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาค

โลหิต

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาค

โลหิต เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยดานการสื่อสารของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และ

องคกรอื่น ที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต เมื่อเปรียบเทียบระหวาง

กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต

 3.  เพือ่ศกึษาปจจยัสงเสรมิของศนูยบรกิารโลหติแหงชาต ิและภาคประชา

สังคม ที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม

คนที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต

 4.  เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมในการบริจาคโลหิต เม่ือเปรียบเทียบ

ระหวางกลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต 

วิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ

วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) 
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เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลดวยการวัดขอมูลเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional 

Study) และผู วิจัยไดใชหลักการสุ มตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-

probability Sampling) การเลือกสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) 

โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ไดแก กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิตที่เปนผูบริจาค

โลหิตของศนูยบรกิารโลหติแหงชาต ิทีบ่ริจาคโลหิตอยางนอยปละ 1-2 ครัง้ ในระหวาง

ป 2557-2558 จํานวน 200 คน และกลุมที่สอง ไดแก กลุมคนไมเคยบริจาคโลหิต 

ที่มีอายุระหวาง 17-55 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน 

รวมเปน 400 คน และผูวิจัยไดใชการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่ผูวิจัยกําหนดไว

ผลการวิจัยและการอภิปราย

1.  ปจจยัสวนบคุคลท่ีมผีลตอจติสาํนกึสาธารณะในการบรจิาคโลหติ เมือ่เปรียบเทยีบ
ระหวางกลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

มีอายุ 17-25 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

มรีายไดตอเดอืน 10,001-20,000 บาท ดานประสบการณการบรจิาคโลหติในกลุมคน

ทีเ่คยบรจิาคโลหติ ผลการวจิยัพบวา กลุมคนทีเ่คยบรจิาคโลหติสวนใหญบรจิาคโลหติ

เพียงปละ 1 คร้ังมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับขอมูลในรายงานการปฏิบัติงาน และ

ผลงานประจําป 2556 ของศนูยบรกิารโลหติแหงชาต ิสภากาชาดไทย (2557, น. 267) 

ที่แสดงจํานวนครั้งในการบริจาคโลหิตของผูบริจาคโลหิต ประจําปงบประมาณ 2556 

ที่มีผูบริจาคโลหิตปละ 1 ครั้งมากที่สุด คือ จํานวน 213,000 คน คิดเปนรอยละ 57.5 

ของผูบริจาคโลหิตทั้งหมด และสอดคลองกับดวงรักษ จันแตง (2556, น. 87) ที่ศึกษา

การเปดรบัขาวสารจากสือ่ ความรู ทศันคตแิละแนวโนมพฤตกิรรมในการบรจิาคโลหติ 

พบวา กลุมตัวอยางใหญบริจาคโลหิต 1 ครั้งตอป เชนเดียวกัน

 ผลการศกึษาจติสํานกึสาธารณะในการบริจาคโลหติของกลุมคนทีเ่คยบริจาค

โลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมตางก็มีจิตสํานึก

สาธารณะในการบริจาคโลหติในระดบัมาก เชนเดยีวกนั เมือ่แยกทดสอบจติสาํนกึเปน

รายมิติ พบวากลุมตัวอยางท้ังสองกลุมตางก็มีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานการรับรู 
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ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบวา กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิตจะมี

การรบัรูในประเดน็การชกัชวนเพือ่นหรอืคนรอบขางไปบรจิาคโลหติมากทีสุ่ด ในขณะ

ทีก่ลุมคนทีไ่มเคยบรจิาคโลหติ จะมกีารรบัรูในประเดน็มีโอกาสไดเหน็กจิกรรมบรจิาค

โลหิตมากที่สุด จิตสํานึกสาธารณะในมิติดานความรูสึก พบวา กลุมคนท่ีเคยบริจาค

โลหิต จะมีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานความรูสึก ในระดับมาก ในขณะกลุมคนที่ไม

เคยบริจาคโลหิต อยูในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาในรายประเด็นพบวา 

กลุมตัวอยางท้ังสองกลุม มีความรูสึกตอประเด็นยินดี เมื่อไดชวยเหลือ หรือบอกตอ

ขาวสารเกี่ยวกับการขาดแคลนโลหิตหรือกิจกรรมบริจาคโลหิตมากที่สุดจิตสํานึก

สาธารณะในมิติดานพฤติกรรม พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมตางก็มีจิตสํานึก

สาธารณะในมิติดานพฤติกรรม ในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเมื่อพิจารณาใน

รายประเดน็พบวา กลุมตวัอยางทัง้สองกลุมมคีวามคดิเหน็ในประเดน็การบรจิาคโลหติ

ควรทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ โดยไมจําเปนตองรอใหเกิดโลหิตขาดแคลนมากที่สุด 

ผลการวิจัยในสวนของการทดสอบสมมติฐาน
 จากผลการทดสอบสมมตฐิานทีว่า ปจจยัสวนบคุคลของผูทีเ่คยบรจิาคโลหิต

ที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต ผลการวิจัยพบวา ความแตกตาง

ทางดาน เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ไมมีผลตอการมีจิตสํานึกสาธารณะ

ในการบริจาคโลหิต ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานตั้งไว แตกลับพบขอแตกตางทางดาน

การศกึษา โดยพบวา ผูทีเ่คยบรจิาคโลหติทีม่กีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจะมจีติสํานกึ

สาธารณะในการบรจิาคโลหติมากกวาผูทีม่กีารศกึษาสงูกวาปรญิญาตร ีอยางไรกต็าม

เปนที่นาสนใจวา เมื่อทดสอบจิตสํานึกแยกเปนรายมิติ พบขอแตกตาง ในกลุมผูที่เคย

บริจาคโลหิตท่ีมีอายุระหวาง 17-25 ป มีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานการรับรูมาก

กวาผูที่มีอายุระหวาง 26-35 ป 36-45 ป และ 56-65 ป แสดงวาผูที่เคยบริจาคโลหิต 

ทีม่อีาย ุ17-25 ป มโีอกาสเหน็กจิกรรมบรจิาคโลหติ การรบัฟงการสนทนาหรอืปรกึษา

หารือ เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต การถูกชักชวนใหเขารวมกิจกรรมบริจาคโลหิต 

การไดรับคําแนะนําจากคนรอบขางใหเห็นความสําคัญ และการชักชวนเพื่อนหรือ

คนรอบขางไปบริจาคโลหิตมากกวากลุมอายุอื่น ดังนั้น จึงเปนกลุมเปาหมายหลัก

ในการรณรงค เห็นไดจากการจัดกิจกรรมซึ่งจะมีการใชศิลปน ดารา หรือบุคคลที่มี

ชื่อเสียง ซึ่งตรงกับความสนใจของกลุมน้ี จึงไมนาแปลกใจวากลุมนี้จึงมีจิตสํานึก



334 JC Journal

สาธารณะในมิติดานการรับรูมากท่ีสุด สอดคลองกับกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย (2551, 

น. 5) ไดกลาวถึงปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญในนโยบายที่ไดบรรจุกิจกรรม

เกีย่วกบัจติอาสาในสถานศกึษา โดยกาํหนดใหมชีัว่โมงทาํกจิกรรมสาธารณะ ซึง่มสีวน

ใหกลุมเยาวชนมีจิตสาธารณะในมิติดานการรับรูมากกวากลุมอายุอื่น 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูที่ไมเคยบริจาคโลหิต 

ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางทางดาน อายุ การศึกษา และรายไดตอเดือนไมมีผล

ตอการมีจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานตั้งไว แต

กลับพบขอแตกตางทางดานเพศ และอาชีพ ผลการวิจัยพบวา เพศชายจะมีจิตสํานึก

สาธารณะในการบรจิาคโลหตินอยกวาเพศหญงิ และขอแตกตางทางดานอาชพี ผลการ

วิจัยพบวา ผูที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานของรัฐ มีจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาค

โลหิตมากกวาพนกังานรฐัวสิาหกจิ และพนกังานบรษัิทเอกชน และในสวนของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ มีจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคนอยกวานักเรียน/นักศึกษา พนักงาน

บริษัทเอกชน และผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว ทั้งนี้ เมื่อทดสอบจิตสํานึกแยกเปนราย

มติพิบขอแตกตางของผูทีไ่มเคยบรจิาคโลหติทีเ่ปนเพศชายจะมจีติสาํนกึสาธารณะใน

มติดิานความรูสกึ และดานพฤตกิรรมนอยกวาเพศหญงิ แสดงใหเห็นถงึความแตกตาง

ดานเพศ มีผลตอการมีจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต ดังที่กิติมา สุรสนธิ 

(2541, น. 16) ไดกลาวถึงการจําแนกลักษณะทางประชากร ที่มีผลตอการรับรู การ

ตคีวาม การทําความเขาใจในการสือ่สาร วาเพศ (Sex) มคีวามสัมพนัธตอบคุลิกลักษณะ 

จิตใจและอารมณของบุคคล มีตําราทางจิตวิทยาที่สรุปวาเพศหญิงมักเปนเพศท่ีมี

อารมณออนไหว มองสิ่งตางๆ ในลักษณะดูรายละเอียดมากกวาเพศชาย สวนขอแตก

ตางทางดานอาชีพของผูที่ไมเคยบริจาคโลหิต พบวา ผูที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงาน

ของรัฐ มีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานการรับรูมากกวา นักเรียน/นักศึกษา พนักงาน

รฐัวสิาหกจิ พนกังานบรษิทัเอกชน และจติสาํนกึสาธารณะในมติดิานความรูสกึ พบวา 

อาชีพขาราชการ/พนักงานของรัฐ มีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานความรูสึกมากกวา

นกัเรยีน/นกัศกึษา และพนกังานรฐัวสิาหกจิ มจีติสํานกึสาธารณะในมติดิานความรูสึก

นอยกวานักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ/พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน และ

ผูทีอ่าชพีประกอบธรุกจิสวนตวั ผลการวจิยัสอดคลองกับแนวคดิทางลักษณะประชากร 

ดานสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ รายได เชื้อชาติและชาติพันธุ

ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนตัวกําหนดในเร่ืองของการเปดรับส่ือ รวมทั้งยัง
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กําหนดในเรื่องการเปดรับเน้ือหาท่ีสอดคลองตออาชีพ ความคิด ความเชื่อ รวมทั้ง

สถาบันกลุมผูรับสารสังกัดอยูดวย (กิติมา สุรสนธิ, 2541, น. 16)

กลุมคนที่เคยบริจาค

โลหิต

กลุมคนที่ไมเคย

บริจาคโลหิต

อายุ 17-25 ป 

มีจิตสํานึกในมิติดาน

การรับรูมากกวาอายุ 

26-35 ป 36-45 ป 

และอายุ 56-65 ป 

อาชีพขาราชการ

มีจิตสํานึกในมิติดาน

รับรูมากกวาอาชีพ

อื่น

X

X

อาชีพพนักงาน

รฐัวสิาหกจิมจีติสาํนกึ

ในมิติดานความรูสึก

นอยกวาอาชีพอื่น

เพศชายมีจิตสํานึก

ในมิติดานความรูสึก

นอยกวาเพศหญิง

X

X

เพศชายมีจิตสํานึก

ในมิติดานพฤติกรรม

นอยกวาเพศหญิง

จิตสํานึก

จิตสํานึกสาธารณะ
ในมิติดานการรับรู

กลุม จิตสํานึกสาธารณะ
ในมิติดานความรูสึก

จิตสํานึกสาธารณะ
ในมิติดานพฤติกรรม

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะ

 ในการบริจาคโลหิต

 ผลการศึกษา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาค

โลหิต เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต 

ผลการวจิยัพบวา กลุมคนทีเ่คยบรจิาคโลหติ ปจจยัทีม่ผีล คอื ปจจยัดานอายขุองกลุม

ที่มีอายุ 17-25 ป ที่มีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานการรับรูมากกวากลุมอายุอื่น 

X  หมายถึง  ไมพบความแตกตาง
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ในขณะที่กลุมคนที่ไมเคยบริจาคโลหิต ปจจัยที่มีผล คือ ปจจัยดานเพศ ที่เพศชาย

จะมจีติสาํนกึสาธารณะในการบรจิาคโลหตินอยกวาเพศหญงิ และจติสาํนกึสาธารณะ

ในมิติดานความรูสึก และดานพฤติกรรมนอยกวาเพศหญิง เชนเดียวกัน สวนปจจัย

ดานอาชีพที่พบขอแตกตางที่นาสนใจ คือ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีจิตสํานึก

สาธารณะในมิติดานการรับรู และดานความรูสึกนอยกวากลุมอาชีพอื่น 

2. ปจจัยดานการส่ือสารของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอ่ืน ท่ีมีผลตอ
จติสาํนกึสาธารณะในการบรจิาคโลหติ เมือ่เปรยีบเทยีบระหวางกลุมคนทีเ่คยบริจาค
โลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต

 2.1 ปจจัยดานการสื่อสารในมิติที่เกี่ยวของกับประเภทการเปดรับ
ขาวสารผานสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอื่น

 ผลการศึกษาการเปดรับขาวสารผานส่ือของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

พบวา กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต มีการเปดรับขาวสารผาน

สื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ในระดับปานกลาง โดยส่ือที่เปดรับมากที่สุด คือ 

สื่อกิจกรรมที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติจัดขึ้น ในขณะที่ส่ือที่เปดรับนอยที่สุด คือ 

สื่อเฉพาะกิจ คือ Application ที่ใชกับโทรศัพทมือถือ ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็น

วา สื่อที่เปดรับมากที่สุด คือ สื่อกิจกรรมที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติจัดขึ้น 

 ผลการศกึษาการเปดรบัขาวสารผานสือ่ขององคกรอืน่ พบวา กลุมคนทีเ่คย

บริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต มีการเปดรับขาวสารผานส่ือขององคกรอื่น 

ในระดบัปานกลาง โดยสือ่ทีเ่ปดรับมากทีส่ดุ คอื สือ่บคุคล การใชสือ่บคุคลทีม่ชีือ่เสยีง 

หรือกลุมศิลปนดารา เปนตัวแทนในการรณรงคเชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อชวยสราง

ความสนใจ สอดคลองกับกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย (2551, น. บทคัดยอ) ศึกษาการ

รับรู พฤติกรรมที่มีตอจิตสํานึกสาธารณะ และการสื่อสารการตลาด เพื่อการรณรงค

ดานจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน พบวา การรณรงคที่จะสามารถโนมนาวใจ

วัยรุนได ผูสงสารนาจะเปนผูที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 
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ผลการวิจัยในสวนของการทดสอบสมมติฐาน

 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทั้งในกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิต และ

ไมเคยบริจาคโลหิต การเปดรับขาวสารผานสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และ

องคกรอื่น มีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว หมายความวา เม่ือในกลุมผูท่ีเคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาค

โลหิต มีการเปดรับขาวสารผานสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอื่นมาก 

ก็จะมีจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิตมาก และเมื่อแยกทดสอบจิตสํานึก

เปนรายมิติ พบวา ทั้งในกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต การเปดรับ

ขาวสารผานสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอื่น มีความสัมพันธกับ

จิตสํานึกสาธารณะในมิติดานการรับรู ความรูสึก ดานพฤติกรรมเชนเดียวกัน ดังนั้น 

การใชชองทางการสือ่สารทีห่ลากหลายครอบคลมุทกุกลุมเปาหมาย จะทาํใหเกดิผลที่

ดีตอการมีจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิตได สอดคลองกับ เกษม จันทรนอย 

(2537, น. 22) ที่ไดกลาวถึง ชองทางการสื่อสารที่จะนําไปสูกลุมเปาหมาย การมอง

สื่อเพื่อการประชาสัมพันธใหครบถวนน้ัน เปนเคร่ืองมือที่ใชในการกระจายขอมูล

ขาวสารที่กอใหเกิดความรู ความเขาใจที่จะนําไปสูภาพพจนท่ีดี สื่อประชาสัมพันธ

มีทั้งสิ่งที่เปนส่ือมวลชน (Mass Media) และไมใชส่ือมวลชน (Non-mass Media) 

ก็สามารถเปนสื่อขาวสารได

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยดานการส่ือสารในมิติที่เก่ียวของกับประเภท

 การเปดรับขาวสารผานสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอื่น

กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต  -

กลุมคนที่ไมเคยบริจาคโลหิต - 

  หมายถึง  มีความสัมพันธ

การเปดรับสื่อ

สื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
กลุม

สื่อขององคกรอื่น
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 ผลการศกึษา การเปรยีบเทียบความสัมพนัธของปจจยัดานการสือ่สารในมติิ

ที่เกี่ยวของกับประเภทการเปดรับขาวสารผานสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และ

องคกรอื่น พบวา กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิตเปดรับสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

มากกวาสื่อขององคกรอื่น เน่ืองจากกลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิต เมื่อมาบริจาคโลหิต

ที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ยอมมีโอกาสพบเห็นส่ือประชาสัมพันธของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติมากกวา ในขณะที่กลุมคนที่ไมเคยบริจาคโลหิต เปดรับสื่อขององคกร

อื่นมากกวาเนื่องจากยังไมมีประสบการณการบริจาคโลหิต จึงมีโอกาสเห็นสื่อของ

องคกรอืน่มากกวา และสือ่ขององคกรอืน่มกีารใชบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงในการประชาสมัพนัธ

กิจกรรมจึงทําใหมีโอกาสพบเห็นไดมากกวา 

 2.2 ปจจยัดานการสือ่สารในมติทิีเ่กีย่วของกับการไดรบัประเดน็เนือ้หา
ขาวสารของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอื่น

 ผลการศึกษา พบวา กลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต 

ไดรับประเด็นเนื้อหาขาวสารผานสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอื่น 

ในระดับปานกลาง โดยประเด็นเน้ือหาขาวสารที่ไดรับมากท่ีสุด คือ การรณรงค

เชญิชวนบริจาคโลหติในชวงโลหติขาดแคลน หรอืโลหิตขาดแคลนในบางกรุป เนือ่งจาก

ไดรับความสนใจจากสังคม และสื่อมวลชนเปนจํานวนมาก เพราะเปนชวงเวลาวิกฤต 

จึงทําใหมีการพบเห็นขาวสารในประเด็นนี้มาก ในขณะที่ประเด็นเนื้อหาขาวสารที่ได

รับนอยที่สุด คือ การประชาสัมพันธรณรงคเชิญชวนบริจาคโลหิตตลอดทั้งเดือน 

เพื่อชวยเหลือผูปวยเด็กโรคเลือด ในโครงการปนโลหิตใหนอง

 ผลจากการวิจัยพบวา ถาเปนกรณีโลหิตขาดแคลนจะมีการใชสื่อมาก 

โดยเฉพาะสือ่มวลชน (Mass Media) เน่ืองจากไดรบัความรวมมอืจากองคกรสือ่ตางๆ 

ชวยกันประชาสัมพันธขาวสารการขาดแคลนโลหิตทําใหมีการพบเห็นขาวสารนี้มาก

ที่สุด อีกทั้งลักษณะของความมีนํ้าใจของคนไทย ที่เม่ือเห็นผูประสบทุกขไดยากก็จะ

ยินดีเขามาชวยเหลือ ในขณะที่การประชาสัมพันธรณรงคเชิญชวนบริจาคโลหิตตลอด

ทั้งเดือน เพื่อชวยเหลือผูปวยเด็กโรคเลือด ในโครงการปนโลหิตใหนองเปนขาว

ประชาสัมพันธโครงการท่ีกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม พบเห็นนอยที่สุด เนื่องจากการ

สือ่สารทีใ่ชเปนสือ่ของศนูยบรกิารโลหติแหงชาตเิปนสวนมาก ดงันัน้ การประชาสมัพนัธ

โครงการรณรงคตางๆ ควรเนนไปที่เนื้อหาและความสําคัญของโครงการ โดยลักษณะ
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ของเนื้อหาสารที่จะประชาสัมพันธออกไปนั้น ตองมีลักษณะในการโนมนาวใจ ซึ่งตอง

คํานึงถึงเนื้อหา และการจัดลําดับของเนื้อหาใหนาสนใจ อยางไรก็ตามสารนั้น ควรมี

ลักษณะตางๆ ดังน้ีคือ ตองนาสนใจ เขาใจไดงาย และตรงตามความตองการของ

ผูรับสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2529, น. 20) 

ผลการวิจัยในสวนของการทดสอบสมมติฐาน
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทั้งในกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิต และ
ไมเคยบริจาคโลหิต การไดรับประเด็นเน้ือหาขาวสารของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
และองคกรอื่น มีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิตเชนเดียว 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว หมายความวา เมื่อผูท่ีเคยบริจาคโลหิต และไมเคย
บรจิาคโลหิต ไดรบัประเดน็เนือ้หาขาวสารผานสือ่ของศนูยบรกิารโลหิตแหงชาต ิและ
องคกรอื่นมาก ก็จะมีจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิตมาก เมื่อแยกทดสอบ
จิตสํานึกเปนรายมิติ พบวา ทั้งในกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต 
การไดรับประเดน็เนือ้หาขาวสารผานสือ่ของศนูยบรกิารโลหติแหงชาต ิและองคกรอืน่ 
มีความสัมพันธจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานการรับรู ความรูสึก และดานพฤติกรรม
เชนเดียวกัน ดังนั้น จึงตองมีการปรับแผนประชาสัมพันธ และแผนการรณรงคใน
โครงการตางๆ ใหมีความตอเน่ืองสม่ําเสมอ และช้ีเห็นถึงความสําคัญของแตละ
โครงการมากขึ้น 

3. ปจจัยสงเสริมของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และภาคประชาสังคม ที่มีผลตอ
จติสาํนกึสาธารณะในการบรจิาคโลหติ เมือ่เปรยีบเทยีบระหวางกลุมคนทีเ่คยบริจาค
โลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต

 3.1 ปจจัยสงเสริมของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
 ผลจากการศกึษา พบวา กลุมคนทีเ่คยบรจิาคโลหติ และไมเคยบรจิาคโลหติ
ใหความสําคัญกับปจจัยสงเสริมของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ในระดับปานกลาง 
โดยกลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิต ใหความสําคัญกับการไดรับการตรวจสารเคมีในเลือด 
เชน การตรวจหานํ้าตาลและไขมันในเลือดมากที่สุด ในขณะที่กลุมคนที่ไมเคยบริจาค
โลหติ ใหความสําคญักับการไดรบัสทิธกิารรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงักดักระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทยมากที่สุด 
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 ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา กลยุทธในการประชาสัมพันธในประเด็น

สิทธิประโยชนที่ผูบริจาคโลหิตจะไดรับจากศูนยบริการโลหิตแหงชาตินั้น มีความ

แตกตางกัน โดยกลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิต ใหความสําคัญในประเด็นการไดรับการ

ตรวจสารเคมีในเลือด เชน การตรวจหานํ้าตาลและไขมันในเลือดมากที่สุด ดังนั้น 

การประชาสมัพนัธสทิธทิีผู่บริจาคโลหิตจะไดรบัในประเดน็นีจ้ะชวยรักษากลุมผูบรจิาค

โลหิตกลุมเกาใหบริจาคโลหิตอยางตอเน่ืองได ทั้งนี้ สําหรับกลุมคนที่ไมเคยบริจาค

โลหิต จะใหความสําคัญในประเด็นการไดรับสิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย การประชาสัมพันธ

ในประเด็นนี้จะชวยสรางผูบริจาคโลหิตกลุมใหมได 

 3.2 ปจจัยสงเสริมของภาคประชาสังคม
 ผลจากการศกึษา พบวา กลุมคนทีเ่คยบรจิาคโลหติ และไมเคยบรจิาคโลหติ

ใหความสําคัญกับปจจัยสงเสริมของภาคประชาสังคม ในระดับปานกลาง โดยกลุม

ตัวอยางทั้งสองกลุม ตางก็ใหความสําคัญกับประเด็นการอํานวยความสะดวกในการ

บริจาคโลหิต เชน สถานที่ อาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด ในขณะที่ใหความสําคัญกับ

ประเดน็การไดเปนตวัแทน (Presenter) ประชาสมัพนัธการบรจิาคโลหติในหนวยงาน/

สถานศึกษาของตนเองนอยที่สุดเชนเดียวกัน ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธหนวย

เคลื่อนที่ โดยมีการใชสื่อที่หลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายชองการการรับรู

ขาวสารเกี่ยวกับหนวยเคลื่อนของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

ผลการวิจัยในสวนของการทดสอบสมมติฐาน
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทั้งในกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิต และ

ไมเคยบรจิาคโลหิต เมือ่ใหความสาํคัญกบัปจจยัสงเสรมิของศนูยบรกิารโลหติแหงชาติ 

และภาคประชาสังคมมาก ก็จะมีจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิตมาก เมื่อ

แยกทดสอบจิตสํานึกเปนรายมิติ พบวา ทั้งในกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคย

บริจาคโลหิต ปจจัยสงเสริมของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และภาคประชาสังคม 

มคีวามสมัพนัธกบัจติสํานกึสาธารณะในมติดิานการรบัรู ความรูสกึและดานพฤตกิรรม

เชนเดียวกัน 
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 ผลการศึกษา การเปรียบเทียบความสัมพันธของกลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต 

และไมเคยบริจาคโลหิต พบวา ท้ังสองกลุมตางก็ใหความสําคัญกับปจจัยสงเสริม

ของภาคประชาสังคมมากกวาปจจัยสงเสริมของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ โดยปจจัย

สงเสริมของภาคประชาสังคมท่ีกลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต

ใหความสําคัญมากที่สุด คือ การอํานวยความสะดวกในเรื่องการบริจาคโลหิต ดังนั้น 

การประชาสัมพันธปจจัยสงเสริมของภาคประชาสังคม ในประเด็นการอํานวยความ

สะดวกในการบริจาคโลหิต จะชวยสรางแรงจูงใจในการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่องใน

กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต สวนสรางแรงจูงในกลุมคนที่ไมเคยบริจาคโลหิต เปนแรง

จูงใจดานความสะดวกสบายเชนเดียวกัน เพื่อกระตุนใหเกิดการบริจาคโลหิตครั้งแรก

4. แนวโนมพฤติกรรมในการบริจาคโลหิต เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมคนที่เคย
บริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต

 ผลการศึกษาพบวา กลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิตสวนใหญบริจาคโลหิตปละ 

1 ครั้ง แตมีแนวโนมพฤติกรรมการบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน ปละ 4 ครั้ง ดังน้ัน 

การประชาสมัพนัธการบรจิาคโลหติ ควรใหความรูในประเดน็การบรจิาคโลหติสามารถ

บรจิาคโลหิตไดทกุๆ 3 เดอืนปละ 4 ครัง้ ทัง้นีผ้ลการวจิยัยงัพบวา กลุมคนทีเ่คยบรจิาค

โลหิตใหความสําคัญกับประเด็นการไดรับการตรวจสารเคมีในเลือด เชน การตรวจหา

นํ้าตาล และไขมันในเลือด การอํานวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต เชน สถานที่

รับบริจาคโลหิต ดังน้ัน จึงควรประชาสัมพันธประเด็นตางๆ เหลานี้ดวย เพื่อสราง

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยสงเสริมของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และ

 ภาคประชาสังคม

กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต - 

กลุมคนที่ไมเคยบริจาคโลหิต - 

  หมายถึง  มีความสัมพันธ

ปจจัยสงเสริม

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
การเปรียบเทียบ

ภาคประชาสังคม
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แรงจูงใจใหกลุมคนท่ีเคยบริจาคโลหิต กลับมาบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน และมี

ขอเสนอแนะที่นาสนใจ คือ ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารเรื่องความตองการโลหิต

อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหทราบวามีความตองการรับบริจาคโลหิตจํานวนเทาใด การ

บรจิาคโลหติเปนประจาํควรมแีพทยใหคาํแนะนาํอยางใกลชดิ เพือ่การดแูลสขุภาพให

พรอมบรจิาคโลหติสมํา่เสมอ ควรมกีารสือ่สารใหคนรุนใหมมคีานยิมทีด่ใีนการบรจิาค

โลหิต และอยากใหมีการสง SMS แจงเตือนเมื่อครบกําหนด 3 เดือน

 ในขณะทีก่ลุมคนทีไ่มเคยบรจิาคโลหติสวนใหญ มแีนวโนมพฤตกิรรมไมแนใจ

วาจะบริจาคโลหิตในอนาคต ดังนั้น การประชาสัมพันธควรชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่จะ

ไดรับจากการบริจาคโลหิต ท้ังน้ีผลการศึกษาวิจัย ยังพบวา กลุมคนที่ไมเคยบริจาค

โลหิตใหความสําคัญกับประเด็นการไดรับสิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุ และโรงพยาบาลในสงักดัสภากาชาดไทย และประเดน็การอํานวย

ความสะดวกในการบริจาคโลหิต เชน สถานทีรั่บบรจิาคโลหติ ดงันัน้ การประชาสมัพนัธ

จึงควรใชประเด็นเหลานี้ดวยเพื่อสรางสรางแรงจูงใจในการมาบริจาคโลหิตครั้งแรก 

ขอเสนอแนะ

 ผลจากการวิจัยนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการรณรงคสรางจิตสํานึก

สาธารณะ โดยควรมุงเนนในกลุมเยาวชนอายุ 17-25 ป มีจิตสํานึกสาธารณะในมิติ

ดานการรบัรูมากกวากลุมอายอุืน่ ดวยการใหความรู เพือ่สรางความตระหนกัตอส่ิงนัน้ 

สรางการรบัรู หรอืสรางประสบการณตรง โดยใชสือ่กจิกรรมเปนชองทางในการสือ่สาร 

และสื่อบุคคลรวมดวย เพื่อใหเกิดความทรงจํา ความรูสึกที่ดี และการเห็นคุณคาที่

สามารถนําไปถายทอดตอได ซึ่งจะสงผลตอแนวโนมพฤติกรรมตอจิตสํานึกสาธารณะ

ที่ดีในอนาคต 

 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต มี

ขอเสนอแนะที่พบจากการวิจัย สามารถสรุปได ดังนี้ 

 1.  จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะในการ

บริจาคโลหิต พบวา ปจจัยดานอายุของกลุมคนที่เคยบริจาคโลหิตที่มีอายุ 17-25 ป 

มีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานการรับรูมากกวากลุมอายุอื่น ดังน้ัน จึงควรมีการ

ประชาสัมพันธใหความรูเพิ่มเติมกับกลุมอายุน้ี ซ่ึงจะเกิดประโยชนในการสรางกลุม
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ผูบริจาคโลหิตกลุมใหม หากสามารถทําใหบริจาคโลหิตตั้งแตอายุยังนอยได ก็จะมี

จติสาํนกึในการบรจิาคโลหติเปนประจาํทุก 3 เดอืน และบรจิาคโลหติไดอยางตอเนือ่ง

ยาวนาน ในขณะท่ีกลุมคนท่ีไมเคยบริจาคโลหิต ปจจัยท่ีมีผล คือ ปจจัยดานเพศที่

เพศชายจะมีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานความรูสึก และดานพฤติกรรมนอยกวา

เพศหญิง ดังน้ัน การออกแบบสารท่ีใชในการประชาสัมพันธตองสามารถเขาถึงกลุม

เพศชายได เพือ่เพิม่การพบเหน็ และเหน็คณุคาการบรจิาคโลหติเพิม่มากขึน้ และปจจยั

ดานอาชีพที่พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานความรูสึก และดาน

พฤติกรรมนอยกวาอาชีพอื่น ท้ังน้ี ดวยขอจํากัดของชองทางในการสื่อสาร ดังนั้น 

จึงควรขยายพื้นที่ชองทางในการสื่อสารไปยังองคกรตางๆ เพื่อใหส่ือของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติเขาถึงกลุมเปาหมายเพิ่มมากขึ้น 

 2.  จากการศึกษาปจจัยดานการสื่อสารในมิติที่เกี่ยวของกับการเปดรับ

ขาวสารผานสื่อของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอื่น ผลการวิจัยพบวา กลุม

คนที่เคยบริจาคโลหิตเปดรับส่ือของศูนยบริการโลหิตแหงชาติมากกวาส่ือขององคกร

อื่น ในขณะที่กลุมคนที่ไมเคยบริจาคโลหิตกลับเปดรับสื่อขององคกรอ่ืนมากกวา 

ดังนั้น ควรเพิ่มชองทางการสื่อสาร เพื่อใหส่ือประชาสัมพันธของศูนยบริการโลหิต

แหงชาติเขาถึงกลุมคนที่ไมเคยบริจาคโลหิตดวย ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ส่ือที่เขาถึง

ทั้งกลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิตมากที่สุด คือ สื่อกิจกรรม และ

สื่อบุคคล ดังนั้น จึงควรใชสื่อกิจกรรม และสื่อบุคคลเปนชองทางในการสื่อสารเพื่อให

เขาถึงกลุมเปาหมาย 

 3.  จากการศึกษาปจจัยดานการสื่อสารในมิติที่เกี่ยวของกับการไดรับ

ประเด็นเนื้อหาขาวสารของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรอื่น พบวา การ

ประชาสัมพันธโครงการรณรงคเชิญชวนบริจาคโลหิต ควรมุงเนนประชาสัมพันธ

ทีเ่นือ้หาของโครงการมากกวาการมุงเนนขาวสารการขาดแคลนโลหติ ซึง่เปนประเดน็

ที่คนสวนใหญมีการรับรูอยูแลว ดังน้ัน การประชาสัมพันธจึงควรมุงเนนที่เนื้อหา 

และความสําคัญของโครงการเพิ่มมากขึ้น 

 4.  ปจจยัสงเสรมิของศนูยบรกิารโลหติแหงชาต ิและภาคประชาสงัคม เมือ่

เปรียบเทียบความสัมพันธของกลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต พบ

วา ทัง้กลุมคนทีเ่คยบรจิาคโลหติ และไมเคยบรจิาคโลหติตางกใ็หความสําคญักับปจจยั

สงเสริมของภาคประชาสังคมมากกวา โดยใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวก
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ในเรื่องการบริจาคโลหิต ดังน้ัน ควรมีการประชาสัมพันธหนวยเคล่ือนใหมากขึ้น 

การใชสือ่ทีห่ลากหลายรปูแบบเพือ่ใหทัง้กลุมคนทีเ่คยบรจิาคโลหติ และไมเคยบรจิาค

โลหิต สามารถคนหาหนวยเคลื่อนท่ีใกลบานไดโดยงาย และเปนการอํานวยความ

สะดวกในการบริจาคโลหิต

 5. การศึกษาจิตสํานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิต พบวา กลุมคนที่เคย

บริจาคโลหิต ถึงแมวาจะมีพฤติกรรมการบริจาคโลหิตเพียงปละ 1 ครั้ง แตกลับพบวา 

มีแนวโนมพฤติกรรมท่ีดีท่ีอยากจะบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน หรือปละ 4 ครั้ง 

ในขณะทีก่ลุมคนทีไ่มเคยบรจิาคโลหติ กพ็บวา มจีติสํานกึสาธารณะในการบรจิาคโลหติ

อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ดังนั้น หากมีการใชสื่อประชาสัมพันธ และชองทางการ

สือ่สารทีเ่หมาะสม ทีส่ามารถเขาถงึไดทัง้กลุมคนทีเ่คยบรจิาคโลหติ และไมเคยบรจิาค

โลหิตได โดยใชสื่อกิจกรรม หรือสื่อบุคคลเปนสื่อหลักในการประชาสัมพันธ ก็จะชวย

ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการเริม่ตนบรจิาคโลหติ และการบริจาคโลหติ

อยางตอเนื่องได

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป

 1. ผลจากการศึกษา พบวา กลุมคนที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาค

โลหติ มกีารเปดรบัสือ่กจิกรรม และสือ่บคุคลมากทีส่ดุ ดงันัน้ ควรมีการศกึษาเพิม่เตมิ

ในเชงิลกึของตวัแปรดงักลาว ซึง่ยงัไมเคยศกึษามากอนวา สือ่กจิกรรมประเภทใดทีจ่ะ

สรางความสนใจ และทําใหเกิดการมีสวนรวม และสื่อบุคคลประเภทใด ที่จะสามารถ

ดึงดูดความสนใจได ที่จะมีผลตอการบริจาคโลหิต

 2.  การศกึษาครัง้นีม้ขีอจาํกัด คอื เปนการศกึษาในกลุมผูทีเ่คยบรจิาคโลหติ 

และผูทีไ่มเคยบรจิาคโลหติโดยทัว่ไป ทัง้นีส้าํหรับผูทีส่นใจศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วของ

กบัจติสาํนกึสาธารณะในการบรจิาคโลหติ ควรทาํการศึกษาเฉพาะกลุมทีม่อีาย ุ17-25 

ป ที่เคยบริจาคโลหิตเพิ่มเติม เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ผูที่เคยบริจาคโลหิตที่มีอายุ 

17-25 ป มีจิตสํานึกสาธารณะในมิติดานการรับรูมากกวากลุมอายุอื่น 
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 การศึกษาเรือ่ง การรบัรูสวนประสมการตลาดบรกิารผานการสือ่สารการตลาด

เชงิบรูณาการของสายการบนิราคาประหยดัมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใช

บริการสายการบินราคาประหยัด, การเปดรับเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด

เชิงบูรณาการ, การรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการของผูบริโภค, ความต้ังใจ

ใชบริการสายการบินราคาประหยัด และ ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะชากร

ที่มีตอการเปดรับเคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการของสายการบินราคา

ประหยดั รวมทัง้ศกึษาความสมัพนัธระหวางการเปดรบัเครือ่งมอืในการส่ือสารการตลาด

เชงิบรูณาการ และการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการของสายการบินราคา

ประหยัดของผูบริโภคสายการบินนอกจากนี้ยังศึกษาถึงอิทธิพลของการรับรูสวน

ประสมทางการตลาดบรกิารของสายการบนิราคาประหยดัทีม่ตีอความตัง้ใจใชบรกิาร

สายการบินราคาประหยัดของผูบริโภคการศึกษาครั้งนี้ไดนํา แนวคิด ทฤษฎีและงาน

วิจัยที่เกี่ยวของมาเพื่อเปนกรอบในการศึกษาอันประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

ลักษณะประชากร และการเปดรับสื่อ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินคา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักการตลาดบริการ แนวคิด

และทฤษฎเีกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดเชงิบูรณาการแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความ

ตั้งใจซื้อสินคาหรือบริการ ขอมูลสายการบินราคาประหยัด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 โดยระเบยีบวธิวีจิยัในการวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) ดวยวิธีการสํารวจ (Survey Method) โดยใชแบบสอบถาม (Question-

naire) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้ไดแก 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยใชบริการสายการบินราคาประหยัดอยางนอย

หนึ่งครั้ง ซึ่งไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คนการสุมตวัอยางในการวจิยั

คร้ังนีเ้ปนแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) สําหรบัการวิเคราะหขอมูลนั้น 

ไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) สาํหรับการทดสอบความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระและตัวแปรตามโดย

สถิติที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธ ประกอบดวยสถิติ Independent-test, One 

Way ANOVA รวมท้ังการเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อวิเคราะหรายคู LSD และสถิติ

บ ท คั ด ย อ
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การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 

Coefficient) รวมไปถึงการวเิคราะหดวยสมการถดถอยเชงิพห ุ(MultipleRegressions)

 จากการศึกษาพบวาสวนมากผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมีชวงอายุ

ระหวาง 21-40 ป มีสถานภาพโสด มีขนาดครอบครัวระหวาง 4-6 คน ที่มีอาชีพ

พนักงานบริษัท/ หางราน และเอกชน มีระดับการศึกษาในปจจุบัน หรือระดับการ

ศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี หรือตํ่ากวา และมีระดับรายไดเฉลี่ยสวนตัวตอเดือน

ระหวาง 15,001-30,000 บาท ในดานพฤติกรรมในการเดินทางดวยสายการบิน

ราคาประหยัดของกลุมตัวอยางน้ัน พบวา กลุมตัวอยางมีความถี่ในการเดินทางดวย

สายการบนิราคาประหยดัในชวงเดอืน มกราคม 2558 ถงึ เมษายน 2559 นอยกวา 

หรอืเทากบั 3 ครั้ง เดินทางดวยสายการบินสายการบินไทยแอรเอเชีย (Thai Air Asia) 

เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาอันดับสองไดแก สายการบินนกแอร (Nok Airlines) อันดับ

สามไดแก สายการบินไทยสมายดแอรเวย (Thai Smile Airways) และอนัดบัสี ่ไดแก 

สายการบนิไทยไลออนแอร (Thai Lion Air) โดยมวีัตถุประสงคในการเดินทางดวย

สายการบินราคาประหยัดมากที่สุด ไดแก วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว รองลงมา

คือ วัตถุประสงคเพื่อกลับภูมิลําเนา และกลุมตัวอยางมีระยะเวลาในการสํารองบัตร

โดยสารลวงหนากอนการเดินทางตั้งแต 30 วันขึ้นไปมากที่สุด และในดานระดับการ

เปดรบัเครือ่งมอืทางการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการของสายการบนิราคาประหยดั

ของกลุมตัวอยางโดยรวมมีระดับการเปดรับอยูในระดบัเปดรบัมาก (โดยมคีาเฉลีย่

เทากบั 3.72) สาํหรับผลการพจิารณาการเปดรบัเปนรายเครื่องมือทางการสื่อสารการ

ตลาดนั้น พบวา การเปดรับเคร่ืองมือรายการสงเสริมการขาย (Sale Promotion) 

มากทีส่ดุ (โดยมคีาเฉลีย่เทากับ 3.94) รองลงมาคอื การเปดรับเครือ่งมอืการโฆษณา 

(Advertisement) ซึง่มคีาเฉลีย่เทากบั 3.89 ซึง่ทัง้สองอนัดบัของการเปดรบัเครือ่งมอื

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ จัดอยูในระดับการเปดรับเคร่ืองมือการสื่อสาร

ทีม่าก รวมทัง้ในดานการรบัรูสวนประสมทางการตลาดบรกิารจากการสือ่สารการตลาด

เชิงบูรณาการของสายการบินราคาประหยัดทั้งหมด 7 ดาน ไดแก (1) ดานสินคา

และบริการ (2) ดานราคา (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (4) ดานการสงเสริม

การตลาด (5) ดานกระบวนการการใหบริการ (6) ดานบุคลากร และ (7) ดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพน้ันอยูในระดับการรับรูที่มากในทุกดานนอกจากนี้ในดาน
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ระดับความตั้งใจในการใชบริการสายการบินราคาประหยัดในครั้งตอไปของกลุม

ตัวอยาง มีระดับการความตั้งใจในระดับตั้งใจมาก 

 ในสวนของการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคล และการเปดรับ

เครือ่งมอืทางการสือ่สารการตลาดเชิงบรูณาการของสายการบนิราคาประหยดั พบวา 

ปจจยับคุคลดานอาชพี มคีวามสมัพนัธตอการเปดรบัเครือ่งมอืทางการสือ่สารการตลาด

เชงิบรูณาการของสายการบนิราคาประหยดั และพบความสัมพนัธวาการเปดรบัเครือ่ง

มอืในการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการมคีวามสมัพนัธกบัการรบัรูสวนประสมทางการ

ตลาดบริการของสายการบินราคาประหยดัของผูบรโิภคโดยเมือ่ทาํการศึกษารายดาน

การรบัรูสวนประสมทางการตลาดบรกิารของสายการบนิราคาประหยดัสรปุไดวาการ

เปดรับเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีความสัมพันธกับการรับรู

สวนประสมทางการตลาดบรกิารรายดานในทกุดานทัง้หมด 7 ดาน อนัไดแก การรบัรู

สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานสินคาและบริการ, ดานราคา, ดานชองทางการ

จดัจาํหนาย, ดานการสงเสรมิการตลาด, ดานกระบวนการการใหบรกิาร, ดานบคุลากร 

และ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

 และในสวนการศกึษาอิทธพิลของการรบัรูสวนประสมทางการตลาดบรกิาร

ของสายการบินราคาประหยัด ที่มีตอความตั้งใจใชบริการสายการบินราคาประหยัด

ของผู บริโภคโดยผลการวิจัยพบวา สามารถพยากรณสมมติฐานไดวา การรับรู 

สวนประสมทางการตลาดบรกิารของสายการบนิราคาประหยดัของผูบรโิภค มอีทิธพิล

ตอความตั้งใจใชบริการสายการบินราคาประหยัดของผูบริโภค โดยในทุกดานของ

การรับรูสวนประสมทางการตลาดบรกิารลวนมีอทิธพิลตอความตัง้ใจในการใชบรกิาร

สายการบินราคาประหยัดของผูบริโภคในเชิงบวกทั้งสิ้น

คําสําคัญ:  การตลาดบริการ, การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, สายการบินราคา

ประหยัด
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 The objective of this research were: 1) to study the relationship 
between demographic and the exposures of Integrated Marketing 
Communication tools of Low Cost Airlines, 2) to study the relationship 
between the exposures of Integrated Marketing Communication tools 
and the perceived of Service Marketing mix which obtains 7 factors: 
Product, Price, Place, Promotion, Process, Personal and Physical 
Evident of the Low Cost Airline in Thailand and 3) to study the influence 
of the perceived of Service Marketing mix to the intention of purchase 
of Low Cost Airlines. 
 The Method of study is Quantitative Research with Survey 
method by Questionnaire. Self-administered questionnaires were used 
to collect data from 400 male and female respondent who live in Bangkok 
and have been used Low Cost Airline. The descriptive analysis and 
Inferential Statistics were used as an analytical tool.
 The finding of this paper shown that: 1) the respondents are 
mostly female (61.0%) age between 21 to 40 years (71.9%) single (67.0) 
earned bachelor degree (70.3) the family member between 4 to 6 people 
(51.9%) and working as employer (41.1%), 2) the exposures of Integrated 
Marketing Communication tools is high (3.72) in addition the result in 
each element shown that the exposures of Sale Promotion and 
Advertisement are extremely high (3.94 and 3.84) 3) only career factor 
related with the exposure of Integrated Marketing Communication tools 
4) the exposure of Integrated Marketing Communication tools related 
with all 7 factors of Service Marketing Mix and 4) all 7 factors of Service 
Marketing influenced with the purchase intention of Low Cost Airlines. 

Keywords: Service Marketing, Integrated Marketing Communication, 
Low Cost Airline
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บทนํา

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
 อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

มีการเติบโตอยางกาวกระโดดอยางมากในชวง 4-5 ปที่ผานมา จํานวนเที่ยวบินและ

นักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามายังประเทศไทยนั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น กอปรกับมี

สายการบนิใหมเร่ิมเขาสูตลาดการแขงขันภายในอตุสาหกรรมการบินทีใ่หบริการภายใน

ประเทศ และระหวางประเทศเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโต

ของอุตสาหกรรมการบินจากขอมูลของสมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ 

(International Air Transport Association: IATA) ซึ่งระบุวา โดยภาพรวม ปริมาณ

การขนสงผูโดยสารของสายการบินที่เปนสมาชิก IATA ในป พ.ศ. 2557 ที่ผานมานี้

พิจารณาจากรายไดผูโดยสารตอกิโลเมตร (RPK) เปรียบเทียบกับป 2556 จะพบวา 

RPK เพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 โดยมีจํานวนผูโดยสารประมาณ 3.3 พันลานคน ซึ่งมากกวา

จํานวนผูโดยสารเมื่อป 2556 ถึง 170 ลานคน ทั้งนี้อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร

เฉลี่ยอยูที่รอยละ 79.7 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.2 

 ในป 2557 ทีผ่านมานีป้ริมาณการขนสงผูโดยสารในทกุภมูภิาคทัว่โลกมกีาร

เติบโตขึ้น โดยมากกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณการขนสงผูโดยสารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นน้ี

มาจากปริมาณผูโดยสารของสายการบินท่ีอยูในตลาดที่กําลังขยายตัว (Emerging 

Market) ไดแก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และภูมิภาคตะวันออกกลาง อยางไรก็ตาม 

ในชวงสองสามเดือนสุดทายของป IATA ยังพบวา ปริมาณการขนสงผูโดยสารใน

เสนทางภายในประเทศมีการขยายตัวอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการเดินทางภายใน

ประเทศจีน ซึ่งขยายตัวถึงรอยละ 11 เมื่อเทียบกับป 2556 อีกทั้งสมาคมการขนสง

ทางอากาศระหวางประเทศ ไดระบวุา การขยายตวัอยางรวดเรว็ของอตุสาหกรรมการ

บินของไทย โดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัดก็มีแนวโนมเปนเชนเดียวกับ

อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

การบิน สถาบันการบินพลเรือน, ออนไลน, 2558) 

 ในการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินที่ใหบริการภายในประเทศ และ

ระหวางประเทศนั้น ไดมีการเกิดขึ้นหรือเริ่มใหบริการของสายการบินที่เรียกวา 

สายการบนิตนทนุตํา่หรอืสายการบนิราคาประหยดั (Low Cost Carrier) อยางมากมาย
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ในประเทศไทย อาทิ สายการบินไทยแอรเอเชีย (Thai Airasia Airlines) สายการบิน

นกแอร (Nok Air Airlines) สายการบินไทยไลออนแอร (Thai Lion Airs) สายการบิน

ไทยเวียตเจตแอรเวย (Thai Vietjet Airways) สายการบินซิตี้แอรเวย (City Airways) 

และสายการบินนิวเจนแอรไลน (New Gen Airlines) เปนตน

 สายการบินราคาประหยัด มีการนําเสนอภาพลักษณ และอัตลักษณที่

แตกตางกัน โดยมีการสื่อสารอัตลักษณ และตราสินคาในแนวทางที่เปนทางเลือกใน

การเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง ผานการตั้งสโลแกนของสายการบิน และรูปแบบของสาร

ที่ตองการสื่อออกมา ดังตัวอยางเชน สายการบินไทยแอรเอเชีย ที่ไดตั้งสโลแกน

วา “ใครๆ ก็บินได” และ หรือสายการบินนกแอร ที่ไดตั้งสโลแกนวา “ทุกเที่ยวบิน

มีรอยยิ้ม” หรือ “We fly Smile” นอกจากนี้รวมไปถึงสายการบินไทยไลออนแอร 

ที่ไดตั้งสโลแกนวา “Freedom to Fly” เปนตน 

 ป 2013 สวนแบงการตลาด ซึ่งคํานวณจากรายรับของสายการบินที่ไดจาก

การใหบริการผูโดยสารในเสนทางการบินในประเทศของสายการบินราคาประหยัด

อยูที่รอยละ 46 ในขณะที่สายการบินใหบริการเต็มรูปแบบมีสวนแบงการตลาดอยูที่

รอยละ 54 โดยการบินไทยซ่ึงเปนสายการบินใหบริการเต็มรูปแบบยังคงเปนสาย

การบินที่มีสวนแบงตลาดจากการบินในประเทศมากที่สุดอยูที่รอยละ 31.6 รองลงมา 

คือ ไทยแอรเอเชีย, นกแอร และบางกอกแอรเวยส ซึ่งมีสวนแบงการตลาดอยูที่

รอยละ 23.2, 22.7, และ 22.5 ตามลําดับ แตถาหากพิจารณาจากอัตราการเติบโต

ของสวนแบงการตลาดจะพบวา ในชวงป 2011 - 2013 สายการบินราคาประหยัดมี

การเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 9 ในขณะท่ีสายการบินใหบริการเต็มรูปแบบมีอัตราการ

เตบิโตลดลงรอยละ 6 โดยนกแอรจดัเปนสายการบนิทีม่กีารเตบิโตของสวนแบงตลาด

สูงที่สุดอยูที่ประมาณรอยละ 16.5 

 การเติบโตของธุรกิจสายการบินราคาประหยัดน้ี นอกเหนือจากปจจัยทาง

ดานราคาทีเ่ปนตวัขับเคลือ่นหลกัของการแขงขันในอตุสาหกรรมแลว ไดเลง็เหน็ถงึการ

สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการดวยกลวิธีตางๆ เพ่ือสรางใหเกิดความแตกตาง 

และโดดเดนเหนือคูแขง ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 

การตลาดทางตรง และการจัดรายการสงเสริมการขาย เปนตน เพื่อเช่ือมโยงการตัว

สาร และผูบรโิภคเขาหากนั เริม่ตัง้แตการรบัรู การสรางความรูสึกหรอืทศันคติ กระตุน

ใหเกิดความคิด เพื่อใหมีการบริโภคสินคาพรอมกับการสานสรางความสัมพันธ 
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เชื่อมโยงถึงสังคมนอกเหนือจากตัวผูบริโภคเอง การตลาดเชิงบูรณาการมุงใหความ

สําคัญกับผูบริโภคในฐานะเปนผูที่เลือกบริโภคสิ่งที่มีทั้งคุณประโยชนที่สมเหตุ สมผล 

และคุณประโยชน เพื่อตอบสนองใหเกิดความพึงพอใจตอประสบการณการบริโภค

สินคานั้นๆ 

 ในภาวการณของตลาดทีม่กีารแขงขนักนัของสนิคาหลากหลายชนดิภายใน

อตุสาหกรรมเดยีวกนัดงัเชนอตุสาหกรรมการบนินี ้ตราสนิคา เปนส่ิงหนึง่ทีจ่ะชวยสราง

ความแตกตางใหเกิดขึ้นแกสินคาและบริการ โดยการเช่ือมโยงคุณลักษณะที่โดดเดน

บางประการเขากับการรับรูที่อยูในใจของผูบริโภค ซึ่งนักการตลาด จําเปนตองมีการ

สรางความแตกตางนี้ข้ึนผานกระบวนการที่เรียกวา การสรางตราสินคา (Branding) 

ความสาํคญัของการสรางตราสนิคา ถอืวาเปนความพยายามในการสรางความแตกตาง

ใหกับสินคา ดวยการสรางภาพลักษณเชิงบวกที่คุนเคยใหเกิดขึ้น จนกลายเปนสินคา

ทีเ่ปนทางเลอืกแรกของผูบริโภคเมือ่เกิดความตองการซือ้ จนกอใหเกดิเปนคณุคาเพิม่

ที่ลูกคาจะไดรับจากสินคาและบริการ ดวยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผาน

เครือ่งมอืตางๆ ตวัอยางเชน สายการบนิไทยแอรเอเชยีมกีารเลือกเครือ่งมอืการสือ่สาร

การตลาดเชงิบรูณาการในแคมเปญ “บินครบ คณุภาพคุมกบัแอรเอเชยี” ทีม่กีารเลอืก

ใชทั้งการโฆษณาผานสื่อชนิดตางๆ อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อกลางแจง สื่อเคลื่อน

ที ่สือ่สิง่พมิพ และสือ่ออนไลน โดยการใชกลยทุธในดานราคา และคณุภาพการบรกิาร

ผานตัวแบบในงานโฆษณา คือ ณเดชน คูกิมิยะ นอกจากนี้ยังมีการใชเครื่องมือในการ

ทําการตลาดทางตรง ดวยการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส แกสมาชิกที่ไดลงทะเบียนไว

ในระบบของสายการบิน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ และการรวมเปนผูสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ อาทิ การประกวดมิสทิฟฟานียูนิเวิรส ที่จัดขึ้น ณ เมืองพัทยา จังหวัด

ชลบุรี ในป 2558 ที่ผานมา รวมทั้ง กิจกรรมเก็บขยะริมหาดเเมรําพึง ในโครงการ 

 Green24  in Rayong, Thailand รวมไปถึงการเลอืกใชพนกังานขายทีป่ระจาํ ณ สนาม

บินนานาชาติดอนเมือง, บนเที่ยวบิน และศูนยใหบริการผานทางโทรศัพท หมายเลข 

025159999 และเครื่องมือที่สําคัญในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ

สายการบินไทยแอรเอเชียในการใชกลยุทธทางดานราคา (Cost Leadership) คือ 

การจัดทํารายการสงเสริมการขาย ดวยการลดราคาเที่ยวบินในเสนทางที่ไดรับ

ความนยิม ตามชวงเวลาทีเ่ปนชวงเวลาในการทองเทีย่วและเดนิทางของกลุมเปาหมาย 

อาทิ รายการสงเสริมการขายที่ไดกําหนดราคาเริ่มตน ศูนยบาท ในแตละเที่ยวบิน 
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(โดยไมรวมคาภาษีสนามบิน) หรือรายการสงเสริมการขายที่รวมกับตราสินคาอื่น 

อันไดแก บัตรเครดิตรวมธนาคารกรุงเทพ เปนตน 

 นอกจากสายการบนิไทยแอรเอเชยีแลว สายการบนิราคาประหยดัอืน่ๆ เชน 

สายการบนินกแอร และ สายการบนิไทยไลออนแอร กไ็ดมกีารเลอืกเครือ่งมอืทางการ

ตลาดเชิงบูรณาการในลักษณะที่คลายคลึงกัน อาทิ รายการสงเสริมการขายของ

สายการบินไทยไลออนแอรในการเปดเสนทางใหม เสนทางหาดใหญ-อุบลราชธานี, 

รายการสงเสริมการขายที่มอบสิทธิพิเศษใหแกขาราชการ รวมถึงการใชเครื่องมือการ

โฆษณา ตามสื่อตางๆ, การใชพนักงานขาย, ศูนยใหบริการผานทางโทรศัพทหมายเลข 

0-2529-9999 เปนตน ในสวนของสายการบินนกแอรเองก็ไดมีการเลือกใชเครื่องมือ

ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในลักษณะเดียวกันในการส่ือสารไปยังกลุม

เปาหมาย และสรางกลยุทธทางการแขงขันในธุรกิจสายการบินภายในประเทศนี้

 ฉะนั้น ตราสินคาที่ถูกรับรูโดยผูบริโภค เพื่อสรางความแตกตางที่เหนือกวา 

และเพื่อสรางความแข็งแกรงในการแขงขันในอุตสาหกรรมการบิน โดยใชความ

ไดเปรียบทางธุรกิจในการสรางการรับรูในเรื่องสวนประสมทางการตลาดบริการให

เกิดข้ึนแกผูบริโภค โดยมุงหวังท่ีจะนําไปสูการพัฒนา และสรางจุดเช่ือมตอระหวาง

สวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ทั้ง 7 ดาน เขากับพฤติกรรมของผูบริโภค

สายการบินราคาประหยัด

 ในการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนที่การศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการ

ตลาดเชิงบูรณาการ ดวยเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการตางๆ ที่ถูก

นํามาใชในการสื่อสารตราสินคาประเภทสายการบินราคาประหยัด และสวนประสม

ทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดานในมมุมองการรบัรูของผูบรโิภคอนัไดแก (1) ดานสนิคา

และบริการ (2) ดานราคา (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (4) ดานการสงเสริม

การตลาด (5) ดานกระบวนการการใหบริการ (6) ดานบุคลากร และ (7) ดาน

สิง่แวดลอมทางกายภาพ โดยการศกึษาการตคีวามการรบัรูดงักลาว ผูวจิยัไดนาํแนวคดิ

ทางดานจิตวิทยาในเรื่องการรับรูมาใชเปนมาตรวัดสวนประสมทางการตลาดบริการ

ภายใตมุมมองของผูบริโภค ที่มีการนําเสนอผานสิ่งเราที่เปนเครื่องมือทางการสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการอยางไร รวมไปถึงการมุงพยากรณความตั้งใจในการใชบริการ

ของผูบริโภคที่มีตอสายการบินราคาประหยัด ดวยการนําหลักเกณฑในการรับรู

สวนประสมทางการตลาดบริการมาเปนองคประกอบในการพยากรณดังกลาว
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วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสายการบินราคาประหยัดของ

ผูบริโภค 

 2. เพื่อศึกษาการเปดรับเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ของผูบริโภคสายการบินราคาประหยัด

 3. เพื่อศึกษาการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการของสายการบิน

ราคาประหยัดในมุมมองผูบริโภค

 4. เพื่อศึกษาความตั้งใจใชบริการสายการบินราคาประหยัดของผูบริโภค

 5. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนัจะมกีารเปดรบัเครือ่งมอื

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่แตกตางกัน 

 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง การเปดรับเครื่องมือในการสื่อสาร

การตลาดเชงิบรูณาการ และการรบัรูสวนประสมทางการตลาดบรกิารของสายการบนิ

ราคาประหยัดของผูบริโภคสายการบิน

 7. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการของ

สายการบินราคาประหยัด ที่มีตอความตั้งใจใชบริการสายการบินราคาประหยัด

ของผูบริโภค

วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยวิธี

การสํารวจ (Survey Method) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมลู และประชากรทีใ่ชในการศึกษาครัง้นี ้ไดแก ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครที่เคยใชบริการสายการบินราคาประหยัดอยางนอยหนึ่งครั้ง ซึ่งเปน

ประชากรทีไ่มทราบจาํนวนทีแ่นนอน และขนาดของกลุมตวัอยางจากจาํนวนประชากร

ที่ไมทราบจํานวนที่แนนอนในครั้งนี้ มีจํานวน 384.16 คน หรือ 385 คน ดังนั้นในการ

วิจัยครั้งนี้ จึงไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คนเพื่อปองกันการผิดพลาด 

การสุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) 

ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 สุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) 
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จากนั้นเปนการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และสุมตัวอยาง

โดยการเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับการวิเคราะหขอมูลน้ัน ไดใชสถิติ

เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะหขอมลูตวัแปรตางๆ โดยวธิกีาร

แจกแจงความถ่ี ดวยสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Devi ation) ตามความเหมาะสมของตัวแปร และสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหความสัมพันธ ประกอบดวย 

สถิติ Independent t-test, One Way ANOVA รวมทั้งการเปรียบเทียบพหุคูณ

เพื่อวิเคราะหรายคู LSD ในเรื่องการทดสอบความสัมพันธระหวาง ลักษณะทาง

ประชากร และการเปดรบัเครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาดเชงิบรูณาการของผูบรโิภค

สายการบินราคาประหยัด และสถิติการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ

เพยีรสนั (Pearson Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมตฐิานเพือ่หาความ

สัมพันธระหวางตัวแปรในเรื่อง การเปดรับเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดเชิง

บรูณาการของผูบรโิภคสายการบนิราคาประหยดั และการรบัรูคณุคาตราสนิคาในดาน

ตางๆ ของสายการบนิราคาประหยดัของผูบรโิภคสายการบนิราคาประหยดั รวมไปถงึ

การวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions) ในการสรางสมการ

เพื่อพยากรณอิทธิพลท่ีมีตอความตั้งใจในการใชบริการสายการบินราคาประหยัด 

จากปจจยัการรบัรูสวนประสมทางการตลาดบรกิารของสายการบินราคาประหยดัของ

ผูบริโภคทั้ง 7 ดาน

ผลการวิจัยและการอภิปราย

 จากการศึกษาพบวาสวนมากผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง มีชวงอายุ

ระหวาง 21-40 ป มีสถานภาพโสด มีขนาดครอบครัวระหวาง 4-6 คน ที่มีอาชีพ

พนักงานบริษัท/ หางราน และเอกชน มีระดับการศึกษาในปจจุบัน หรือระดับการ

ศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี หรือตํ่ากวา และมีระดับรายไดเฉลี่ยสวนตัวตอเดือน

ระหวาง 15,001-30,000 บาท ในดานพฤติกรรมในการเดินทางดวยสายการบินราคา

ประหยดัของกลุมตวัอยางนัน้ พบวา กลุมตวัอยางมีความถีใ่นการเดนิทางดวยสายการ

บนิราคาประหยดัในชวงเดอืน มกราคม 2558 ถงึ เมษายน 2559 นอยกวา หรอืเทากบั 
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3 คร้ัง เดินทางดวยสายการบินไทยแอรเอเชีย (Thai Air Asia) เปนอันดับหนึ่ง 

รองลงมาอันดับสองไดแก สายการบินนกแอร (Nok Airlines) อันดับสาม ไดแก 

สายการบินไทยสมายดแอรเวย (Thai Smile Airways) และอันดับสี่ ไดแก 

สายการบินไทยไลออนแอร (Thai Lion Air) โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางดวย

สายการบินราคาประหยัดมากที่สุด ไดแก วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว รองลงมา

คือ วัตถุประสงคเพื่อกลับภูมิลําเนา และกลุมตัวอยางมีระยะเวลาในการสํารองบัตร

โดยสารลวงหนากอนการเดินทางตั้งแต 30 วันขึ้นไปมากที่สุด และในดานระดับการ

เปดรบัเครือ่งมอืทางการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการของสายการบนิราคาประหยดั

ของกลุมตัวอยางโดยรวม มีระดับการเปดรับอยูในระดับเปดรับมากๆ (โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.72) สําหรับผลการพิจารณาการเปดรับเปนรายเครื่องมือทางการส่ือสาร

การตลาดนัน้ พบวา การเปดรบัเครือ่งมอืรายการสงเสรมิการขาย (Sale Promotion) 

มากที่สุด (โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94) รองลงมาคือ การเปดรับเครื่องมือการโฆษณา 

(Advertisement) ซึง่มคีาเฉลีย่เทากบั 3.89 ซึง่ทัง้สองอนัดบัของการเปดรบัเครือ่งมอื

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ จัดอยูในระดับการเปดรับเคร่ืองมือการสื่อสาร

ทีม่ากรวมทัง้ในดานการรบัรูสวนประสมทางการตลาดบรกิารจากการส่ือสารการตลาด

เชิงบูรณาการของสายการบินราคาประหยัดทั้งหมด 7 ดาน ไดแก (1) ดานสินคา

และบริการ (2) ดานราคา (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (4) ดานการสงเสริม

การตลาด (5) ดานกระบวนการการใหบริการ (6) ดานบุคลากร และ (7) ดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพน้ันอยูในระดับการรับรูที่มากในทุกดาน นอกจากนี้ในดาน

ระดับความตั้งใจในการใชบริการสายการบินราคาประหยัดในครั้งตอไปของกลุม

ตัวอยาง มีระดับความตั้งใจในระดับตั้งใจมาก 

 ในสวนของการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคล และการเปดรับ

เครือ่งมอืทางการสือ่สารการตลาดเชิงบรูณาการของสายการบนิราคาประหยดั พบวา 

ปจจยับคุคลดานอาชพี มผีลการทดสอบอยางมนียัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 

95% ตอการเปดรับเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของสายการบิน

ราคาประหยัด นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยดานเพศ, ดานการศึกษา และดานระดับ

รายไดเฉลี่ยสวนตัวตอเดือนอาชีพ มีผลการทดสอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเชือ่มัน่ 90% ตอการเปดรบัเครือ่งมอืทางการส่ือสารการตลาดเชงิบรูณาการของ

สายการบินราคาประหยัด และพบความสัมพันธวาการเปดรับเครื่องมือในการสื่อสาร
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การตลาดเชิงบูรณาการมีความสัมพันธกับการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ

ของสายการบินราคาประหยัดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% โดยเมื่อทําการศึกษารายดานการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ

ของสายการบนิราคาประหยดั สรปุไดวา การเปดรบัเครือ่งมอืในการสือ่สารการตลาด

เชิงบูรณาการ มีความสัมพันธกับการรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการหลายดาน

ในทุกดานทั้งหมด 7 ดาน อันไดแก การรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

สนิคาและบรกิาร, ดานราคา, ดานชองทางการจดัจาํหนาย, ดานการสงเสรมิการตลาด, 

ดานกระบวนการการใหบริการ, ดานบุคลากร และ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ

อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และยงัสามารถพยากรณสมมตฐิาน

ไดวา การรับรูสวนประสมทางการตลาดบริการของสายการบินราคาประหยัดของ

ผูบริโภค มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินราคาประหยัดของผูบริโภค

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อทําการทดสอบปจจัยการรับรูสวน

ประสมทางการตลาดบริการของผูบริโภครายดานทั้ง 7 ดานตอความตั้งใจใชบริการ

สายการบินราคาประหยัดของผูบริโภค พบวา ตัวแปรการรับรูสวนประสมทางการ

ตลาดบริการดานการสงเสรมิการตลาด, ดานชองทางการจดัจาํหนาย และดานบคุลากร 

มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กลาวคือ ตัวแปร

ดานทัง้ 3 ดานมคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัความตัง้ใจใชบริการสายการบนิราคาประหยดั

ของผูบริโภค

 ซึ่งจากผลการวิจัยนั้น สอดคลองและยืนยันตอแนวคิดและทฤษฏีในเรื่อง

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการไดวา การเลือกเครื่องมือทางการสื่อสาร หรือสื่อ

ใหเหมาะสม โดยตระหนักถึงคุณคาท่ีเพ่ิมข้ึนของแผนการดําเนินการรวมที่ครบครัน 

โดยวิธีประเมินคุณคา บทบาทความสําคัญ และการจัดระเบียบ ดวยการใชสื่อสาร

ผานเคร่ืองมือทางการสื่อสารท่ีมีคุณลักษณะที่แตกตางกันภายใตแนวคิดเดียวกัน 

(Oneness) อยางตอเนือ่ง (consistency) จะทาํใหเกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล

สงูสดุ (Synergy Effects) ในการรบัรูตอตราสนิคา ตวัสารทีต่องการจะสือ่ไปยงัผูบรโิภค 

รวมไปทัง้คณุคาของตราสนิคา นอกจากนีย้งัสงผลตอความตัง้ใจในการซ้ือหรอืใชบรกิาร

อีกดวย 
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 โดยสรุปจากการศึกษา พบวา สามารถพบกระบวนการสืบเนื่องกันของ

ความสัมพันธซึ่งสามารถเกิดขึ้นได ดังภาพที่ 1.1 

การเปดรับเครื่องมือ

สื่อสารการตลาด

การรับรูสวนประสม

การตลาดบริการ

ความตั้งใจใชบริการ

สายการบิน

 กลาวคือ ความตั้งใจในการใชบริการของสายการบินราคาประหยัดนั้น

จะเปนผลสืบเน่ืองจากการท่ีผูบริโภคน้ันมีการเปดรับเครื่องมือส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการ แลวจึงมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการรับรูสวนประสมทางการตลาด

บรกิารของสายการบนิราคาประหยดั จงึสงผลในเชงิบวกกบัแนวโนมความต้ังใจในการ

ใชบริการของสายการบินราคาประหยัดของผูบริโภคในการเลือกเดินทางทางอากาศ

ดวยสายการบินราคาประหยัดในครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะจากงานวจิยั ในการวางแผนการสือ่สารไปยงักลุมผูบรโิภค

เปาหมายนัน้ ควรมกีารคาํนงึถงึ คณุลกัษณะเดนของเครือ่งมอืทางการสือ่สารการตลาด

ที่มีอยูอยางมากมาย ใหมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภค

เปาหมาย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตอการเปดรับสื่อของผูบริโภคเปาหมาย จนนํา

ไปสูกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบรโิภค ดังเชนประชากรเปาหมายในการบรโิภคการ

เดินทางดวยสายการบินราคาประหยัดในเขตกรุงเทพมหานครนี้ การวางแผนการ

สื่อสารทางการตลาด จึงควรใหความสําคัญกับเครื่องมือทางการส่ือสารการตลาด

เชิงบูรณาการ 2 เครื่องมือหลักคือ รายการสงเสริมการขาย (Sale Promotion) 

การโฆษณา (Advertisement) และในสวนของการวางแผนในการใชเครื่องมือการ

สือ่สารการตลาดเชิงบรูณาการอืน่ๆ นัน้ควรมกีารปรบัปรงุ โดยคาํนงึถงึพฤตกิรรมการ

ภาพที่ 1.1  กระบวนการสืบเนื่องกันของความสัมพันธ
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เปดรับสื่อของผูบริโภคท่ีเปดรับในระดับมากในทุกส่ือ แตไมสามารถโนมนาวให

ผูบริโภคเปาหมายเกิดการรับรูคุณคาในตราสินคา และสวนประสมทางการตลาด

บริการที่สายการบินสงมอบแกผูบริโภค รวมทั้งไมกอใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ

 2. ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีมีขอจํากัด

ในดานระยะเวลา พื้นที่ในการศึกษา และตัวแปร ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเฉพาะ

กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใชบริการสายการบินนกแอร

เทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรศึกษาดานอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้ 

 ควรทําการศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวนมากขึ้น และทําการศึกษากับ

กลุมตวัอยางในเขตอืน่ๆ เนือ่งจากการใหบรกิารของสายการบนินัน้ ใหบรกิารเสนทาง

บนิไปยงัทัว่ประเทศ เพือ่ใหเกดิความครอบคลมุ และความนาเชือ่ถอืมากยิง่ข้ึน สามารถ

ขยายพ้ืนที่ไปยังจังหวัดท่ีเปนสถานีปลายทาง หรือจังหวัดที่สายการบินใหบริการ

เดินทางไปถึงเพิ่มเติม ซึ่งจะไดเห็นความหลากหลายของขอมูล และการรับรูที่ชัดเจน

ยิ่งขึ้น
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 การศึกษาการถายทอดวัฒนธรรมตะวันตกผานทางสถานีวิทยุเพลงสากล 

กรณีศึกษา Met 107 FM มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามิติทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน

รายการวิทยุ รวมทั้งเพื่อศึกษารูปแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรม การศึกษาครั้งนี้

เปนการวิจยัเชงิคณุภาพ ใชการวเิคราะหบทสนทนาของผูดาํเนนิรายการจาก 3 รายการ 

รายการละ 20 เทป รวมท้ังหมด 60 เทป ผลการศึกษาพบวาวัฒนธรรมตะวันตก

ทีถ่ายทอดผานรายการวิทยปุระเภทตางๆ ลวนเปนเรือ่งท่ีแตกตางกนั เริม่จากรายการ

ที่มุงเนนสาระความรู ผูเขียนพบการสื่อสารในเรื่องเจตนารมณของการมีสิทธิเสรีภาพ

สวนบุคคล และการสรางประสบการณเชิงบวกใหกับชีวิต สวนรายการขาวพบการ

ถายทอดในเรื่องกระบวนการของสังคมประชาธิปไตย การใชกําลังทางทหารในการ

แกไขปญหาระหวางประเทศ และความสําคัญของเสรีภาพในการพูด และสุดทาย

รายการที่มุ งเนนความบันเทิง มีการสื่อสารวัฒนธรรมตะวันตกมากที่สุด พบวา

สวนใหญถายทอดในเรือ่งการสือ่สารอยางเปดเผย การยอมรบัเทคโนโลยอียางรวดเรว็ 

การยอมรบัเรือ่งเพศสมัพันธในวยัรุน รวมทัง้การใหความสําคัญกบัเพือ่น และกจิกรรม

เพื่อความบันเทิง ในสวนของการผสมผสานทางวัฒนธรรมพบวา รายการที่มุงเนน

สาระความรูและรายการท่ีมุงเนนความบันเทิง มีรูปแบบการผสมผสานวัฒนธรรม

แบบอะมีบามากที่สุด ขณะที่รายการขาวมีรูปแบบนกแกวมากที่สุด

คําสําคัญ: สถานีวิทยุเพลงสากล, การถายทอดวัฒนธรรมตะวันตก, การผสมผสาน

ทางวัฒนธรรม, มิติทางวัฒนธรรม, คลื่น MET 107 FM

บ ท คั ด ย อ
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 The present study on the transmission of western culture through 

international music radio station Met 107 FM was intended to investigate 

the cultural dimensions apparent in MET 107 FM’s programs and the 

patterns of western cultural hybridity in each program. This qualitative 

study obtained the data from conversations of the hosts from 3 programs 

through 60 episodes, 20 from each program. The findings demonstrated 

that western culture transmitted varied across programs. In the 

educational program, western culture mainly transmitted was related to 

the purpose of individual liberties and creating positive life experiences. 

In the news program, it was concerned with social-democracy, the use 

of military force to solve international problems and importance of 

freedom of speech. In the entertainment program, it disseminated western 

culture most, which was about open communication, rapid technology 

acceptance, acceptance of sexual intercourse in adolescence and giving 

precedence to friends and entertainment activities. Concerning cultural 

hybridization, the study showed that the educational program and the 

entertainment program were present with the most Amoeba pattern, 

whereas the news program had the most Parrot pattern.

Keywords: International music radio stations, Transmission of Western 

culture, Cultural Hybridization, The cultural dimensions, 

MET 107 FM

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกไดแทรกซึมผานสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้ง
สือ่วทิยกุระจายเสยีง วทิยยุงัคงเปนสือ่กระแสหลักทีเ่ขาถงึคนฟงไดจาํนวนมาก (อศัวนิ 
เนตรโพธิแ์กว, 2546, น.184) สือ่วทิยสุามารถปรบัรปูแบบรายการใหสอดรบักบัสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการหันมาใหความสําคัญกับชวงเวลาเดินทาง 
(Drive Time) ของกลุมผูฟงหลายลานคนในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมดน้ีก็คือ
คุณสมบัติอันโดดเดนของสื่อวิทยุ แตจากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยพบวาใน
ประเทศไทยมีงานวิจัยจํานวนนอยชิ้นที่เลือกศึกษาตัวสาร (Message) ของรายการ
วิทยุ ดวยเพราะขอจํากัดหลายประการ แตความสําคัญอยูตรงที่การคนพบวาเมื่อ
สื่อมวลชนมีสภาพเปนธุรกิจการคาแลว ก็มักจะถูกกลไกทางการคาบังคับใหตอง
นําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสินคาและบริการของชาติที่เปนศูนยกลางของโลก เชน 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เปนตน (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2533, น.12) เมื่อไหร
กต็ามทีอ่ตุสาหกรรมกระจายเสยีง ภาพยนตรหรอืสิง่พมิพในประเทศรอบนอกตองการ
เขาไปมีสวนแบงการตลาดในประเทศของตนเอง พวกเขาก็จะผลิตสินคาเลียนแบบ
ออกมา ไมวาจะเปนการเลยีนแบบโดยตรงหรอืโดยออม ผลลพัธกค็งเหมอืนกนันัน่เอง 
กลาวคือไมวาเน้ือหาหรือรูปแบบของรายการจะไดรับการปรับเขากับ สภาพทองถิ่น 
รายการเหลาน้ีก็ยังคงมีอุดมการณท่ีไดรับจากประเทศศูนยกลางที่มีระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมหลงเหลืออยู 
 เมือ่ทราบถงึความสาํคญัเชนนีแ้ลว ผูวจัิยจงึเจาะจงเลอืกคลืน่ MET 107 FM 
ใหเปนคลืน่ตวัแทนสถานวีทิยปุระเภทเพลงสากล โดยพิจารณาจากคะแนนความนยิม
ที่พบวาติดอยูในอันดับ 1 ใน 2 ของสถานีวิทยุที่มีกลุมเปาหมายเดียวกัน ทั้งนี้ MET 
มีรูปแบบหลักคือการเปดเฉพาะเพลงสากลที่อยูในกระแสนิยมของฝงตะวันตก พรอม
กบันาํเสนอเรือ่งราวทีต่อบสนองรปูแบบการใชชวีติของคนเมอืงตามคตพิจน For Life 
and Music และยังมีเกณฑการคัดเลือกผูดําเนินรายการที่มีความเปนสากลคอนขาง
สงู พจิารณาจากทกัษะการใชภาษาองักฤษไดในระดบัดจีนถึงดมีาก ดงันัน้จงึเปนทีน่า
สนใจวาวฒันธรรมตะวนัตกทีถ่กูสงผานมากบัคลืน่เพลงสากลตวัแทนนัน้เปนเรือ่งอะไร
และมีรูปแบบใด เพื่อนําผลท่ีไดมาประเมินทิศทางการจัดการกับวัฒนธรรมตะวันตก
ที่เขามาสูสังคมไทยตอไป
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษามิติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในรายการของสถานีวิทยุ MET 

107 FM 

 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรมตะวันตกของแตละ

รายการ

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรือ่ง “การถายทอดวฒันธรรมตะวนัตกผานสถานวีทิยเุพลงสากล 

กรณีศึกษา MET 107 FM” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยใชระเบียบวิจัยแบบการวิเคราะหเนื้อหาสาร (Content analysis) ดวยตารางลง

รหสั (Coding Sheet) เกบ็ขอมลูจากตวัอยางรายการ 3 รายการ ไดแก Met Bangkok 

Bright Side (รายการประเภทมุงเนนสาระความรู), Met News Report (รายการ

ประเภทขาว, ภาษาอังกฤษ) และ Met Music and Lyrics (รายการประเภทมุงเนน

ความบันเทิงและสาระความรู) รายการละ 20 เทป รวมทั้งสิ้น 60 เทป คิดเปนจํานวน

ชั่วโมงทั้งสิ้น 140 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558 

 เมือ่ไดมาซึง่เนือ้หาในสวนทีเ่ปนเฉพาะบทสนทนาของผูดาํเนนิรายการแลว 

ถดัมาในสวนของแนวคดิและทฤษฎใีนงานวจัิยนี ้ผูวจิยัเลอืกนาํทฤษฎมีติทิางวฒันธรรม 

โดย กรีท ฮอฟสตดี (Geert Hofstede) และคณะมาใชเพือ่เปนแนวทางในการจําแนก

วัฒนธรรมตะวันตกเฉพาะกับประเทศที่ใชภาษาอังกฤษโดยพฤตินัย และเปนภาษา

ราชการ ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดกําหนดรายชื่อประเทศที่ตองการศึกษาไวดังตอไปนี้ 

(1) สหรัฐอเมรกิา (2) แคนาดา (3) ออสเตรเลยี (4) นวิซแีลนด (5) สาธารณรฐัไอรแลนด 

และ (6) เกาะบริเตนใหญ (Great Britain) ที่ประกอบไปดวย อังกฤษ, สกอตแลนด 

และเวลส ซึง่ทฤษฎนีีเ้องเปนเครือ่งมอืในการสรางความเขาใจเกีย่วกับสภาพสงัคมและ

วฒันธรรมของประเทศตางๆ รวม 93 ประเทศทัว่โลก ซึง่กีรทและคณะไดสรุปลักษณะ

ทางสังคมและวัฒนธรรมไวทั้งหมด 6 มิติ ไดแก
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 1.  มติคิวามแตกตางทางอาํนาจ (Power Distance) ในมตินิีเ้ชือ่วาสงัคม

ทุกสังคมมีความไมเทาเทียมกัน บางคนไดรับการยกยองนับถือมากกวาคนอื่น และมี

ความมั่งคั่งมากกวา เรียกสังคมแบบน้ีวามีความแตกตางทางอํานาจนอย (Small 

Power Distance) ขณะท่ีสังคมอีกแบบน้ันผูคนตองอยูภายใตการอุปถัมภดูแล 

เรียกวาสังคมที่มีความแตกตางทางอํานาจมาก (Large Power Distance)

 2.  มิติความแตกตางในดานความเปนปจเจกบุคคล (Individualism) 

มติทิีส่องนีอ้ธบิายรปูแบบวธิกีารดาํเนนิชวิีตของคนในสังคมทีไ่มเทากนั แบงเปนสังคม

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualism) และสังคมที่คํานึงถึงสวนรวม 

(Collectivism) 

 3.  มติคิวามแตกตางระหวางสงัคมทีม่คีวามเปนชายและความเปนหญงิ 

(Masculinity/ Femininity) มตินิีอ้ธบิายวาสงัคมแตละสงัคมมลีกัษณะบางกค็ลาย

เพศชาย และบางก็คลายเพศหญิง สังคมแบบชาย (Masculine) จะมีความกังวลตอ

วัตถุนิยมและความม่ังคั่ง ในขณะท่ีสังคมท่ีมีความเปนหญิง (Feminine) จะมีความ

กังวลตอความกลมกลืนลงรอยและความสัมพันธของคน 

 4.  มติคิวามแตกตางในดานการหลกีเลีย่งความไมแนนอน (Uncertainty 

Avoidance) มติินีเ้ชือ่วามนษุยทกุคนตางเผชญิกบัความไมแนนอนทีไ่มรูวาจะเกิดขึน้

เมื่อไหร อนาคตเปนสิ่งไมแนนอน ซึ่งในมิตินี้แบงสังคมออกเปน 2 แบบ ไดแก สังคม

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่า (Weak Uncertainty Avoidance) และอีกประเภทคือ

สังคมหลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูง (Strong Uncertainty Avoidance) 

 5.  มิติความแตกตางในการกําหนดเปาหมายระยะสั้น และระยะยาว 

(Short-Term/ Long-Term Orientation) ในมิตินี้สามารถแบงสังคมไดเปน 

2 แบบ ไดแก สังคมที่กําหนดเปาหมายระยะสั้น หรือ Short-Term Orientation คือ

สงัคมทีใ่หความสาํคญักบัปจจุบัน และจะพยายามปฏบิตัภิาระหนาทีท่างสงัคมใหสาํเรจ็ 

สวนสงัคมทีก่าํหนดเปาหมายระยะยาว หรอื Long-Term Orientation คอืสงัคมทีใ่ห

ความสําคัญกับเรื่องของความประหยัดมัธยัสถ และความมานะพยายาม (Hofstede, 

Hofstede, & Michael, 2010, p. 239) ซึ่งมิตินี้มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการเจริญ

เตบิโตทางเศรษฐกจิของแตละประเทศและของโลก ความม่ันคงและความเจรญิเตบิโต

อยางรวดเร็วแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวเพื่อกาวไปสูอนาคต
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 6.  มิติความแตกตางระหวางสังคมที่มีการผอนผัน และสังคมที่มีการ

หนวงเหนี่ยว (Indulgent versus Restraint) มิติลาสุดนี้เพิ่มเขามาเมื่อป 2010 

อธิบายถึงสังคมใน 2 ลักษณะ ไดแก สังคมที่มีการผอนผัน หรือ Indulgent Societies 

ในทางตรงกันขามคือสังคมที่มีการหนวงเหนี่ยว หรือ Restrained Societies เปน

สังคมท่ีคนตางมีพฤติกรรมอยูบนพื้นฐานของขอจํากัดทางบรรทัดฐานสังคม และ

ขอหามอื่นๆ อีกมากมาย 

 จากน้ันเม่ือผูวิจัยจําแนกมิติทางวัฒนธรรมไดแลววาเนื้อหาในรายการวิทยุ

มีสวนหรือขอความใดบางที่ตรงกับวัฒนธรรมตะวันตก ลําดับถัดมาคือการหารูปแบบ

การผสมผสานทางวัฒนธรรมดวยแนวคิด Cultural Hybridization ซึ่งมีที่มาจาก

แนวคิดโลกาภิวัตน (Globalization) (Ohmae, K., 1995 อางถึงใน วิภา อุตมฉันท, 

2546, น. 274) นักทฤษฎีท่ีเยินยอระบบโลกาภิวัตนจนสุดตัว อยางเชน เคนอิชิ 

โอมาเอะ (Kenichi Ohmae) ถึงกับอางวา ในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน รัฐชาติ

จะไมมีความหมายและการตลาดแบบทุนนิยมจะผลิตส่ิงที่เรียกวา “อารยธรรม

ขามพรหมแดน” ขึ้นมา 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่พยายามเปรียบเทียบแบงการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมที่พัฒนาขึ้นจากสภาพทองถิ่นของฮองกงไวอยางนาสนใจ ซึ่งเขาเแบงการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ (Lee, 1991, quoted in M. Kraidy, 

2005, p.6) ไดแก (1) รูปแบบนกแกว (Parrot) เปนการรับวัฒนธรรมมาโดยตรง

ทั้งรูปแบบและเนื้อหา (2) รูปแบบอะมีบา (Amoeba) เปนการรับเอาวัฒนธรรม

ภายนอกมาแลวปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนรูปแบบ แตเน้ือหาขางในยังคงเดิม 

(3) รูปแบบปะการัง (Coral) ลักษณะวัฒนธรรมภายนอกที่เปนรูปแบบยังดํารงอยู 

แตภายในท่ีเปนเนื้อหาเปล่ียนแปลงไป (4) รูปแบบผีเสื้อ (Butterfly) ที่เปรียบ

วัฒนธรรมเหมือนกับลักษณะของการกลายพันธุ จากดักแดเปนผีเสื้อ กลาวคือ 

เปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและเนื้อหาใหกลายเปนวัฒนธรรมใหม
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1.  มิติความแตกตางทางอํานาจ (Power Distance) 
 ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมระบุวา ประเทศตะวันตกที่ใชภาษาอังกฤษ

โดยพฤตินัยท้ังหมดจะใหน้ําหนักไปทางสังคมที่มีความแตกตางทางดานอํานาจนอย 

ในขณะที่ประเทศไทยพบดัชนีในมิติน้ีอยูในฝงของสังคมที่มีความแตกตางทางดาน

อํานาจมาก โดยอยูในอันดับที่ 34-36 จากผลสํารวจทั้งหมด 76 ประเทศ และจาก

ผลการวิเคราะหเน้ือหารายการพบวา มีเพียงรายการ Met Bangkok Bright Side 

เทานั้นที่ไมไดมีการถายทอดวัฒนธรรมในมิตินี้ แตกลับพบการถายทอดวัฒนธรรม

ในมิตินี้ของ 2 รายการที่เหลือ เริ่มจาก Met News Report มีการถายทอดวัฒนธรรม

ที่เปนตะวันตกมากกวาเล็กนอย ซ่ึงพูดถึงลักษณะสังคมที่ทุกคนมีความเทาเทียมกัน 

และเนนการสื่อสารมากกวาการใชความรนุแรงในการปกครองประเทศ ในขณะที ่Met 

Music and Lyrics พบการถายทอดวัฒนธรรมของทัง้สองฝงมตินิีเ้ทากนั ซ่ึงวฒันธรรม

ทีเ่กดิขึน้นัน้มาจากการแปลเน้ือเพลงตางประเทศ และในบางครั้งก็มาในรูปแบบของ

การยกตัวอยางการใชคําศัพทในสถานการณตางๆ 

ผลการวิจัยและอภิปราย

ตารางที่ 1 แสดงผลการนําเสนอมิติทางวัฒนธรรมทั้ง 3 รายการ รวมทั้งหมด 193 
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2.  มิติความแตกตางในดานความเปนปจเจกบุคคล (Individualism) 
 ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมระบุวา ประเทศตะวันตกที่ใชภาษาอังกฤษ

โดยพฤตินัยทั้งหมด มีนํ้าหนักของดัชนีในมิตินี้อยูในฝงของวัฒนธรรมสังคมที่คํานึงถึง

ความเปนสวนตัว ขณะทีป่ระเทศไทยมคีะแนนมติินีใ้น (อนัดบัที ่ 58-63) ซ่ึงอยูในฝง

ของวัฒนธรรมท่ีคํานึงถึงสังคม และจากผลการวิเคราะหเนื้อหารายการพบวา Met 

Bangkok Bright Side และ Met Music and Lyrics ถายทอดวฒันธรรมในแบบตะวนัตก

มากกวาไทย เร่ิมจาก Met Bangkok Bright Side นาํเสนอเนือ้หาท่ีแฝงไปดวยประเดน็

เจตนารมณของการมีสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล และมีรูปแบบการบริโภคท่ีตอบสนอง

รูปแบบการใชชีวิต ถัดมาคือ Met Music and Lyrics พบวาวัฒนธรรมตะวันตก

ในมตินิีม้าจากการแปลเนือ้เพลงสากล และสุดทาย Met News Report พบวามีการ

สื่อสารทั้งวัฒนธรรมไทยและตะวันตกเทากัน แตวัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏนั้น

มักมากับขาวที่ติดพวงมาดวยวัฒนธรรมการบริโภคของปจเจกบุคคลที่แสดงออกถึง

รูปแบบการใชชีวิต 

3 มิติความแตกตางระหวางสังคมที่มีความเปนชายและความเปนหญิง  
(Masculinity/Femininity) 

 ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมระบุวา ประเทศไทยมีคะแนนอยูในมิติของสังคม

ทีม่คีวามเปนหญงิ (Feminine) ขณะทีป่ระเทศตะวนัตกทีใ่ชภาษาองักฤษโดยพฤตนิยั

ทัง้หมด มนีํา้หนกัของดชันใีนมิตนิีอ้ยูในฝงของสงัคมทีม่คีวามเปนชาย จากทัง้ผลสาํรวจ

ทั้งหมด 76 ประเทศ และจากผลการวิเคราะหเนื้อหารายการพบวา Met BKK Bright 

Side ถายทอดทัง้วฒันธรรมทีเ่ปนตะวนัตกและไทยเทากนั ขณะที ่Met News Report 

มีการถายทอดความเปนตะวันตกมากกวาพอสมควร โดยมากเปนการถายทอดผาน

ขาวการเมืองภายในประเทศ และขาวในภูมิภาคอาเซียน เชน เรื่องการแกปญหา

ความขดัแยงระหวางประเทศทีต่องไดรบัการแกไขดวยการใชกําลงั และความแขง็แกรง 

สวนรายการ Met Music and Lyrics นาํเสนอวฒันธรรมทีต่รงกบัแบบไทยมากกวา

ในมตินิี้ 
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4. มิติความแตกตางในดานการหลีกเล่ียงความไมแนนอน (Uncertainty 
Avoidance) 

 ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมระบุวา ประเทศไทยมีคะแนนในมิตินี้อยูในฝงของ

สังคมที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูง แตหางจากคาเฉลีย่ไปแคเพยีงเลก็นอย ขณะที่

ประเทศตะวนัตกทีใ่ชภาษาองักฤษโดยพฤตนิยัทัง้หมด มนีํา้หนกัของดชันใีนมตินิีไ้ปทาง

ฝงของวัฒนธรรมสังคมที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่า จากผลสํารวจทั้งหมด 76 

ประเทศ และจากผลการวิเคราะหเนื้อหารายการพบวา Met BKK Bright Side และ 

Met News Report มกีารถายวฒันธรรมแบบไทยมากกวา และมเีพยีงแค Met Music 

and Lyrics เทานั้นที่ถายทอดวัฒนธรรมแบบตะวันตกมากกวาไทย โดยมากเปนใน

เรื่องการจัดการกับอารมณ ซึ่งคนตะวันตกมีความเครียดและความกังวลตํ่า เพราะคิด

วาความไมแนนอนเปนสวนประกอบทั่วไป นอกจากน้ียังพบวา ประชาชนมีลักษณะ

ยอมรับผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆ อยางรวดเร็ว อาทิ มือถือ และอินเทอรเน็ต

5. มิติความแตกตางในการกําหนดเปาหมายระยะสั้น และระยะยาว (Short-
Term/Long-Term Orientation) 

 ทฤษฎมีติทิางวฒันธรรมระบวุา กลุมประเทศตะวนัตกทีใ่ชภาษาองักฤษโดย

พฤตินยัเกอืบทัง้หมด มนีํา้หนกัของดชันใีนมติน้ีิไปทางฝงของวฒันธรรมสังคมท่ีกาํหนด

เปาหมายระยะสั้น แตมีแคเพียงเกาะบริเตนใหญ (Great Britain) เทานั้นที่มีดัชนีของ

มิตินี้อยูในฝงของสังคมที่กําหนดเปาหมายระยะยาว ขณะที่สังคมไทยเองก็พบดัชนี

ในมตินิีอ้ยูทางฝงของสงัคมทีก่าํหนดเปาหมายระยะสัน้เชนเดยีวกับกลุมชาติตะวนัตก

สวนใหญที่ไดกลาวไป และจากผลการวเิคราะหเนือ้หารายการพบวา Met Bangkok 

Bright Side และ Met News Report ถายทอดวัฒนธรรมของสังคมที่กําหนด

เปาหมายระยะยาวมากกวาสงัคมทีก่าํหนดเปาหมายระยะสัน้ เริม่จาก Met Bangkok 

Bright Side โดยมากถายทอดวัฒนธรรมที่มองวาคานิยมหลักของการทํางานคือการ

ไดเรียนรู มีความซ่ือสัตย มีการปรับตัว มีสามัญสํานึกในหนาที่ และมีระเบียบวินัย

ในตนเอง ถัดมาคือ Met News Report สวนมากถายทอดเรื่องการใหความสําคัญกับ

ตาํแหนงทางการตลาด จดุยนืของผลติภัณฑทีแ่ตกตางจากคูแขง และยงัถายทอดเรือ่ง

ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมการทาํธรุกจิในแงมมุตางๆ ขณะที่ Met Music and Lyrics 
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ถายทอดวัฒนธรรมของสังคมท่ีกําหนดเปาหมายระยะสั้นมากกวาสังคมที่กําหนด

เปาหมายระยะยาว เชน เรื่องความภาคภูมิใจในประเทศของตนเอง และมองวา

หญิงสาวสามารถมีความสัมพันธลึกซึ้งกับแฟนหนุมได เปนตน

6. มิติความแตกตางระหวางสังคมที่มีการผอนผัน และสังคมที่มีการ
หนวงเหนี่ยว (Indulgent versus Restraint) 

 ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมระบุวา ประเทศตะวันตกที่ใชภาษาอังกฤษโดย

พฤตินัยเกือบท้ังหมด มีน้ําหนักของดัชนีในมิตินี้อยูในฝงของวัฒนธรรมสังคมที่มีการ

ผอนผนั ขณะทีป่ระเทศไทยมดีชันนีีอ้ยูทีอ่นัดบั 44 จากผลสาํรวจทัง้หมด 93 ประเทศ 

และยงัเปนตาํแหนงทีต่รงกับคาเฉลีย่ตรงกลางระหวางสงัคมทีม่กีารผอนผนั และสงัคม

ทีม่กีารหนวงเหนีย่ว และจากผลการวเิคราะหเนือ้หารายการพบวาทัง้ 3 รายการมกีาร

สื่อสารถายทอดวัฒนธรรมตะวันตกในมิติน้ี เริ่มจาก Met Bangkok Bright Side 

สวนมากถายทอดวิธีการใชชีวิตที่มีความยืดหยุน โดยมองวากิจกรรมเพื่อความบันเทิง

เปนสิง่สาํคญัมาก และมรีะเบยีบวนิยัดานคณุธรรมนอย ถดัมาคอื Met News Report 

สวนมากพูดถึงเรื่องการใหความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสรางความบันเทิง และสุดทาย 

Met Music and Lyrics สวนมากจะสื่อสารในเรื่องการมีแนวโนมวาจะความรูสึก

ในเชิงบวกไดมาก

 ถัดมาเปนการตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 โดยมีการอภิปรายผลรูปแบบการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cultural Hybridization) ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงผลรูปแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรมทั้ง 3 รายการ รวมทั้งหมด 

 193 ขอความ

ไมพบการ
ผสมผสานทาง

วัฒนธรรม

รูปแบบ 4
ผีเสื้อ

รูปแบบ 2
อะมีบา

รูปแบบ 3
ปะการัง

รูปแบบ 1
นกแกว

รายการ

Met Bangkok 

Bright Side

Met News 

Report

Met Music 

and Lyrics

รวม

-

69

3

72

-

48

1

49

32

-

14

46

4

-

7

11

14

-

1

15

1. รูปแบบที่ 1 (นกแกว) 
 มีผลรวมทั้งหมด 72 ขอความ ซี่ง Met News Report มีการผสมผสาน

วัฒนธรรมในรูปแบบน้ีมากสุดถึง 69 ขอความ เกิดจากการที่แหลงขอมูลในชวงขาว

อาเซียนและตางประเทศสวนใหญไดมาจากสํานักขาวรอยเตอร ประเทศอังกฤษ 

ดงันัน้ จงึสรุปไดวา Met News Report นาํเอาเนือ้หาขาวมาจากตางประเทศโดยตรง 

และหลงัจากเรยีบเรยีงใหมแลวกย็งัคงถกูถายทอดตอในรปูแบบตนฉบบัภาษาองักฤษ

เชนเดิม (Hallin, 1994, อางถึงใน วิภา อุตมฉันท, 2546, น. 267) แมในทางหลักการ 

สื่อไดรับการยอมรับวาเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล แตส่ือทําหนาที่เปน

ตัวแทนที่ถูกตองตามกฎหมายใหกับอุดมการณของรัฐบาลที่ครอบงําสังคมอยูใน

ขณะนั้นอยางไมตองสงสัย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551, น. 80) 

ทั้งนี้ ชนชาติใดที่มีวัฒนธรรมเขมแข็ง ชนในชาติจะสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนไว

ได โดยไมยอมรับวัฒนธรรมของชนชาติอื่นเขามาผสมผสานหรือมาลบลางวัฒนธรรม

ของตน ในทางตรงกันขาม ชนชาติใดที่มีความออนแอ ก็จะถูกวัฒนธรรมของชนชาติ

อืน่มากลบกลนื ครอบงําจนวฒันธรรมดัง้เดมิของตนหายไป ซึง่อาจเรยีกไดวาเปนทาส

ทางวัฒนธรรม
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2. รูปแบบที่ 2 (อะมีบา) 
 มีผลรวมทั้งหมด 46 ขอความ โดย Met Bangkok Bright Side มีการผสม

ผสานวัฒนธรรมในรูปแบบน้ีจํานวนมากสุดถึง 32 ขอความ เกิดจากการที่ผูดําเนิน

รายการเลอืกประเดน็การสนทนาทีส่วนใหญเปนเรือ่งทีก่าํลงัเปนทีพ่ดูถงึในตางประเทศ 

โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับความถนัดของคุณหนูดี วนิษา เรซ แขกรับเชิญ

หลกัของรายการ ซึง่แหลงขอมลูทีไ่ดมา 99 % ลวนเปนภาษาองักฤษ เพราะเปนภาษา

ที่มีฐานขอมูลจํานวนมาก แตรูปแบบการนําเสนอจําเปนตองเปนภาษาไทยเทาน้ัน 

จึงสอดคลองกับแนวคิดท่ีวา รูปแบบอะมีบา เปนการรับเอาวัฒนธรรมในสวนที่เปน

เนื้อหามา แตปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนําเสนอใหม ขณะเดียวกัน Met Music and 

Lyrics เปนอกีหน่ึงรายการท่ีมกีารผสมผสานทางวฒันธรรมในรปูแบบอะมบีา จาํนวน 

14 ขอความ โดยเกดิจากการผสมผสานวฒันธรรมในชวงการแปลเนือ้เพลงสากล

3. รูปแบบที่ 3 (ปะการัง) 
 มีผลรวมทั้งหมด 49 ขอความ โดย Met News Report มีการผสมผสาน

วัฒนธรรมในรูปแบบนี้ จํานวน 48 ขอความ เกิดจากการนําเนื้อขาวที่เปนภาษาไทย

มาแปลเปนภาษาอังกฤษในชวงขาวภายในประเทศ สอดคลองแนวคิดที่อธิบายวา 

รูปแบบปะการัง เปนการนําเอาวัฒนธรรมตางชาติมา และถูกคงไวซึ่งรูปแบบเดิม 

แตเนื้อหาขางในเปลี่ยนแปลงไป 

4. รูปแบบที่ 4 (ผีเสื้อ) 
 มผีลรวมทัง้หมด 11 ขอความ โดย Met Music and Lyrics มีการผสมผสาน

วัฒนธรรมในรูปแบบนี้ จํานวน 7 ขอความ รูปแบบดังกลาวคอนขางมีความซับซอน 

โดยมากจะพบไดในชวงการสอนคาํศพัท-สาํนวน และวธิกีารใชในสถานการณตางๆ ขณะ

เดียวกัน Met Bangkok Bright Side ก็เปนอีกหนึ่งรายการที่มีรูปแบบการผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมแบบผีเส้ือ แตมีจํานวนนอยกวา เกิดจากการที่ในบางครั้งผูดําเนิน

รายการหยบิยกประเด็นใดประเดน็หนึง่ขึน้มาเปนหวัขอการสนทนา แตในรายละเอยีด

กลับปรากฏมิติทางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนกับสังคมตะวันตก แตขณะเดียวกันผูดําเนิน

รายการก็สอดแทรกหลักคิดทางพระพุทธศาสนาลงไปตามประสบการณของตนที่ได

สั่งสมมา (Robertson, 1992, อางถึงใน วิภา อุตมฉันท, 2546, น. 417) โรเบิรตสัน
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เรยีกกระบวนการทีส่ือ่โลกกบัวฒันธรรมทองถิน่สงปฏสิมัพนัธตอกันวา “glocalization” 

(global + local) เขามองวาการเกดิขึน้ของวฒันธรรมใหมอนัหลากหลายซึง่มลีกัษณะ

แบบลูกพันธุผสม (hybrid) เปนวัฒนธรรมท่ีไมมีเสนแบงที่ชัดเจนระหวางพรมแดน 

เชื้อชาติ และชนชั้นอีกตอไป เพราะเปนวัฒนธรรมที่ดูดซึมจากสื่อตะวันตกแลวนําไป

ประยุกตใหเขากับประเพณีของแตละทองถิ่น ดังนั้น รูปแบบผีเสื้อที่ปรากฏใน 

2 รายการนี้จึงเปนวัฒนธรรมลูกผสมที่มีการกลายพันธุนั่นเอง

5. ไมปรากฏรูปแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
 เปนรูปแบบที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นมาใหม เพราะถึงแมวาในแนวคิดการผสม

ผสานทางวฒันธรรมจะไมไดระบปุระเดน็นีเ้อาไว แตจากการวิเคราะหเนือ้หาผูวจัิยพบ

วา มีขอความทางวัฒนธรรมในงานวิจัยชิ้นนี้อีกจํานวน 14 ขอความ ที่มาจาก Met 

Bangkok Bright Side และอีกหนึ่งขอความใน Met Music and Lyrics ที่ไมสามารถ

วเิคราะหหารูปแบบการผสมผสานทางวฒันธรรมได เนือ่งจากสวนใหญแลววฒันธรรม

นั้นๆ ตรงกับสิ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยหากพิจารณาตามทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรม

ในวัตถุประสงคขอแรก ดังนั้นจึงสรุปวาไมมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก

แตอยางใด

ขอเสนอแนะ

 1.  รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะส่ือมวลชนควรใหความรู

แกเด็กและเยาวชนในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ้น และไมควร

ใชวิธีปดกั้นเรื่องนี้ เพราะการปดกั้นยิ่งเปนการสรางความเสียหายที่ยากจะควบคุม 

แตควรทาํใหตระหนกัวา ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมมขีอดอีะไร และผลกระทบ

คืออะไร และในขณะเดียวกันก็ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของเอกลักษณ

ความเปนไทย 

 2.  รฐัควรใชวธิกีารออกนโยบายเพือ่สรางแนวปฏิบตัทิีชั่ดเจน และสนบัสนนุ

งบประมาณใหสถาบนัตางๆ ของสงัคมจดักจิกรรมสงเสรมิวฒันธรรมไทยอยางตอเนือ่ง 

และมีการวัดผลควบคูไปดวย 
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 3.  รฐัควรออกระเบยีบหรอืขอบงัคบัใหสือ่มวลชนทกุประเภทกาํหนดพืน้ที่

หรือเวลาในการนําเสนอเน้ือหาท่ีแสดงถึงอัตลักษณความเปนไทยในสัดสวนที่มากขึ้น 

เพ่ือเปนการเสริมย้ําคุณคาความเปนไทยใหฝงติดเปนคานิยมสวนตัวตั้งแตยังเยาววัย 

และยังเปนอีกหนทางในการกระตุนเตือนไปยังผูที่มิใชเด็กและเยาวชน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

 1.  การศึกษาผูรับสารเพิ่มเติม จะทําใหทราบวาวัฒนธรรมตะวันตกมีผล

กับคนฟงจริงหรือไม และสงผลตอทัศนคติมากนอยแคไหน

 2.  การศกึษาเพิม่เติมจากรายการอ่ืนๆ ของสถาน ีจะชวยใหเขาใจภาพรวม

การถายทอดวัฒนธรรมตะวันตกของสถานีนั้นๆ มากขึ้น

 3.  การศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการถายทอดวัฒนธรรมที่รวมไปถึง

การโฆษณา, การโฆษณาประชาสมัพนัธ และการฝากประชาสมัพนัธจากหนวยงานรฐั 

จะชวยใหพบมิติทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น 

 4.  การศึกษาเพิ่มเติมจากเนื้อเพลงที่สถานีเปด เปนอีกหนึ่งหนทางในการ

ศึกษาวัฒนธรรมตะวันตกที่ถายทอดมายังผูฟง แตอาจตองใชเวลาและความรูที่ลึกซึ้ง

ในทักษะการแปลภาษาอังกฤษมากกวา

 5.  หากมกีารศกึษาคลืน่เพลงสากลอืน่ๆ ในกรงุเทพมหานครไปพรอมๆ กนั 

จะชวยใหการศกึษามติทิางวฒันธรรมมคีวามครอบคลมุ สามารถนาํผลมาเปรยีบเทยีบ

กันได ผลดีคือจะชวยใหมองเห็นภาพรวมวัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏในสถานีวิทยุ

ประเภทนี้มากยิ่งขึ้น
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 การวิจัยเรื่อง “โฆษกของหนวยงานความม่ันคงทางทหาร บทบาทหนาที่ 

และกระบวนการทํางาน” ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีพบวาบทบาทหนาที่และกระบวนการ

ทํางานของโฆษกหนวยงานความม่ันคงทางทหาร มีความสําคัญและจําเปนตอการ

ประชาสัมพันธ เครื่องมือหลักตอการสรางความรับรูความเขาใจในบริบทของความ

มั่นคง เพื่อปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหมท่ีจะเกิดขึ้น โดยบทบาทหนาที่ของโฆษก

หนวยงานความมั่นคงทางทหารมีหนาที่ ในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ

รับรู  และเขาใจการทํางานของหนวยงานความมั่นคงทางทหาร ไมวาจะเปนใน

สถานการณปกติหรือในสถานการณวิกฤตท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ในสวนของ

กระบวนการทํางานนั้นมีกระบวนการทํางานที่เช่ือมโยงกันทั้งระบบหนวยงานความ

มัน่คงทางทหาร อยางไรกต็าม บทบาทและหนาทีร่วมถงึกระบวนการทาํงานของโฆษก

หนวยงานความม่ันคงทางทหารนัน้ ยงัคงมปีญหามติขิองการประชาสมัพนัธเพือ่สราง

ความรับรู และความเขาใจใหกับประชาชน งานวิจัยน้ีพบวาบทบาทหนาที่และ

กระบวนการทํางานของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทางทหารเปนกระบวนการของ

การประชาสมัพนัธเพือ่ใหประชาชนเขาใจ และสรางความสงบสุข สรางความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั้งประเทศ

คําสําคัญ: โฆษก, หนวยงานความมั่นคงทางทหาร

บ ท คั ด ย อ
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 Role and Work Process of Military Spokespersons. This research 

is sought to find out Role and Work Process of Military Spokespersons. 

The study found that Military Spokespersons plays a significant role to 

the country. Their key function is to disseminate the information to the 

public in order to encourage people understanding and awareness to 

the government, to ensure an increasing of the National security system 

for crime prevention. 

 The major role of the government spokesperson is to portray 

the image of The National Security Council, to provide knowledge and 

understanding toward the organisation in a crisis or any normal routine 

situations occurred in Thailand. 

 Regarding a working system, The National Security Council has 

an effective working system, collaborating with other security departments. 

 Nonetheless, The National Security Council Spokesperson faces 

challenges in conveying the government massage to the public, which 

affects people’ perceptions toward the government.

 The present study also found that roles, duties, and functions 

of Military Spokespersons are the key in helping public to be aware of 

how various issues could affect their lives. Also, to ensure people’ 

happiness, security, and justice.

Keywords: Spokespersons, Military 

A b s t r a c t



388 JC Journal

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในบริบทพลวัตรของประเทศไทย ระบบการส่ือสารไดเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณและแนวโนมจากปจจยัหลายมิติ ซ่ึงสงผลกระทบตอผูสงสาร สาร ชองทาง

การสื่อสาร ตลอดจนผูรับสาร กลาวคือ สถานการณและแนวโนมมีผลจากปจจัย

ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงภายในประเทศและตางประเทศ 

รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีกาวหนาอยางรวดเร็ว ลวนเปนปจจัยที่สําคัญ

ตอรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป 

 โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ เปนเครื่องมือหลักตอการสรางความรับรู 

ความเขาใจ ในบริบทของความมั่นคง ซึ่งเปนประเด็นที่สงผลกระทบตอสังคมภายใน

ประเทศไทยในชวงเวลาท่ีผานมา จึงสงผลใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

ภายใตการบรหิารประเทศของรฐับาล พลเอก ประยทุธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตร ีได

เหน็ถงึความสาํคญัในการประชาสมัพันธอยางมาก จงึมมีตเิห็นชอบตามระเบยีบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติพุทธศักราช 2553 กําหนดใหมี

คณะกรรมการประชาสมัพนัธแหงชาต ิมอีาํนาจเสนอนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ

แหงชาติตอคณะรัฐมนตรี โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบใหความเห็นชอบ รวมทั้งเสนอ

เรื่องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของชาติ ซ่ึงแผนการประชาสัมพันธแหงชาตินั้น 

ตองสอดคลองกบันโยบายของรัฐบาล และตองกําหนดหนวยงานของรฐัมหีนาทีร่บัผดิชอบ

ปฏิบัติตามแผนดวย

  คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ จึงไดกําหนดนโยบายและแผนการ

ประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) ใหสอดคลองตามแถลงการณ

ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดของนโยบาย

และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติฉบับท่ี 5 เพื่อมุงสูการประชาสัมพันธที่ทุกภาค

สวนมีสวนรวม ไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดความเขาใจและทัศนคติที่ดี

ตอกนัสรางสงัคมแหงภูมปิญญาและการเรยีนรู และสรางภาพลกัษณทีด่ขีองคนในชาติ

ในสายตาของประชาคมโลก โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินการที่สอดคลองกับชวง

เวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวน

เกีย่วของในการดาํเนนิการประชาสมัพนัธ สามารถสงเสรมิและเปนแรงผลักดนัในการ
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พัฒนาประเทศบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว (นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564), 2558)

 ในสวนดานความมั่นคงจําเปนตองวางนโยบายใหสอดคลอง และสนับสนุน

งานระดับการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับท่ี 5 

(พ.ศ. 2559-2564) โดยบรบิทดานความมัน่คงทางทหาร ไดเปลีย่นแปลงไปสูภยัคกุคาม

รูปแบบใหม ซ่ึงเปนภัยคุกคามความม่ันคงมีขอบเขตที่กวางขวางมีความเช่ือมโยง

ซับซอน และสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงมากข้ึน โดยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได

เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติตางๆ ทั้งมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลการพัฒนาประเทศที่ผานมา ประกอบ

กับการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุลย และสงผลกระทบตอความมั่นคง

ของมนุษยความมั่นคงทางอาหาร ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม และปญหาความขดัแยงชงิทรพัยากรทีส่งผลตอเนือ่ง นาํไปสูความขดัแยง

ระหวางประชาชน และความขัดแยงกบัหนวยงานภาครฐั การกอการราย อาชญากรรม

ขามชาติ ซึ่งประกอบดวย การคายาเสพติด การคามนุษย การคาอาวุธ การฟอกเงิน 

การกระทาํอนัเปนโจรสลดั อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพวิเตอร

มีแนวโนมที่จะขยายตัวและควบคุมไดยาก สงผลกระทบตอความม่ันคงและความ

สงบสุขของคนในชาติ (นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 

2559-2564), 2558)

 ภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non-Traditional threats) นั้น เกิดขึ้นหลังจาก

การสิ้นสุดของสงครามเย็นและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรความ

มั่นคงโลกภายใตกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหภัยคุกคามรูปแบบเดิม (Traditional 

threats) หรือภัยคุกคามตามแบบ (Conventional threats) ที่กระทําโดยรัฐตอรัฐ 

ตออํานาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐ ซึ่งเปนภัยคุกคามทางทหารนั้น

ไดลดนอยลงอยางเหน็ไดชดั ในขนาดภยัคกุคามรูปแบบอืน่ทีไ่มใชภยัคุกคามทางทหาร 

(Non-Military threats) หรอือาจเรยีกไดวา ภยัคกุคามรปูแบบใหม (Non-Traditional 

threats) กบัปรากฏขึน้ใหเหน็โดยทัว่ไปและมแีนวโนมจะทวคีวามรนุแรงขยายวงกวาง

ไปทั่วโลก ภายใตบริบทและมุมมองที่แตกตางกันออกไป ความหมายของภัยคุกคาม

รูปแบบใหม แบงออกได 4 ประเภท 1) ภัยจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate 

Change) 2) ภัยจากการแขงขันแยงชิงทรัพยากร (Competition over Resource) 
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3) ภัยจากการเกิดข้ึนใหมของชนกลุมนอยในสังคมใหญ (Marginalization of the 

Majority World) 4) ภยัจากการแพรขยายอทิธพิลทางทหาร (Global Militarization) 

(ประยุทธ จันทรโอชา, 2551)

 ท้ังนี ้การดาํเนนิการประชาสมัพนัธเพือ่สรางความรบัรู ความเขาใจทีถ่กูตอง

ทางดานความมั่นคง จึงตองเปนหนวยงานความมั่นคงทางการทหาร กลาวคือ โฆษก

ของหนวยงานความม่ันคงทางทหาร ผูทีม่หีนารบัผิดชอบการประชาสมัพนัธดานความ

มั่นคงโดยตรง ประกอบดวย 1) โฆษกกระทรวงกลาโหม ผูที่ทําหนาที่ดูแลภาพรวม

ของกระทรวงกลาโหมในการสงสารออกไปยังประชาชน 2) โฆษกกองทัพบก/โฆษก

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูดูแลในสวนงานของกองทัพบก รวมถึงมี

บทบาทหนาที่เปนโฆษกใหแก คสช. ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 3) โฆษก

กองทัพเรือ ผูที่มีบทบาทหนาที่ดูแลในสายงานของกองทัพเรือ และ 4) โฆษกกองทัพ

อากาศ ผูที่มีหนาที่ดูแลในสวนของกองทัพอากาศ โดยมีการแบงสายงานในอํานาจ

หนาที่รับผิดชอบท่ีชัดเจน ซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญในการสื่อสารไปยังประชาชนให

เขาถึงขอมูลอันเปนขอเท็จจริงที่พึ่งทราบจากแหลงขอมูลที่มีความเปนกลาง และ

นาเชือ่ถอืได เนือ่งจากหนวยงานความมัน่ทางทหารเปนหนวยงานทีร่กัษาผลประโยชน

ของคนในชาติเปนหลัก เปนหนวยงานที่ปราศจากการหวังผลประโยชนทางการเมือง 

มเีพยีงความมุงหวงัเดยีว คอืการรกัษาความสงบเรยีบรอยภายประเทศ ตลอดจนความ

มั่นคงของชาติบานเมืองเปนสําคัญใหปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 ทั้งน้ี ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของผูสงสาร ซึ่งมีบทบาทหนาที่ และ

กระบวนการทํางานในการประชาสัมพันธ กลาวคือ โฆษกของหนวยงานความมั่นคง

ทางทหาร ที่ทําหนาที่เปนแหลงสารในการใหขอมูล แกประชาชน โดยในการวิจัย

ครัง้นี ้จะศกึษาถงึบทบาทหนาที ่และกระบวนการทาํงาน เพราะถือวาเปนปจจยัสําคญั

ในการสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพตอสาร และการสื่อสารดวยการโนมนาวใจตอ

ผูรับสารดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อทราบบทบาทหนาที่และกระบวนการ

ทาํงาน เพือ่นาํผลวจิยัไปพฒันาปรบัปรงุกระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงานความ

มั่นคงทางทหาร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทางทหาร 

  2. เพือ่ศกึษากระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงานความมัน่คงทางทหาร

แนวคิดและทฤษฎี
 

 1.  แนวคิดการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ เปนแนวคิดที่มีนักทฤษฏีไดให

นยิามไวในมติทิีห่ลากหลาย คอืเปนการสือ่สารของมนษุยทีส่รางขึน้มาเพือ่ใหมีอทิธผิล

เหนือผูอืน่โดยการเปลี่ยนแปลงความเชือ่คานยิมหรอืทศันคต ิซึ่งจะสงผลตอปจจยัอืน่

ไดแก อารมณ พฤติกรรม เปนตน จึงทําใหผูสงสารยังคงมีอิทธิพลอยางมากในการ

สงสาร รวมถึงวิธีการสื่อสารตามวิวัฒนาการของมนุษย ในปจจุบันน้ันมีเทคโนโลยี

เขามาเปนตัวชวยในการส่ือสาร ซ่ึงจากแนวคิดนี้ทําใหผูวิจัยเขาใจลักษณะบทบาท

หนาที่และกระบวนการทํางานของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทางทหาร 

 2.  แนวคิดการประชาสัมพันธ (Public Relations) ใหทราบถึงการ

ประชาสัมพันธเปนกิจกรรมท่ีตองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีการวางแผนที่

แนนอนเปนระบบ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธ

ที่แนนอนซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการติดตอส่ือสารที่มีอิทธิพลตอกลุมประชาชน

ที่เกี่ยวของอยางมาก ซึ่งมียุทธวิธีในการดําเนินงานและหลักการ ทําใหผูวิจัยสามารถ

นาํแนวคดินีว้เิคราะหและอภิปรายผลในกระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงานความ

มั่นคงทางทหาร 

 3.  แนวคิดความมั่นคง เปนแนวคิดท่ีเสริมยํ้าถึงบทบาทหนาที่ของโฆษก

หนวยงานความม่ันคงทางทหาร ตองมีบทบาทเพื่อรักษาความมั่นคง ซึ่งความมั่นคง

แหงชาติ หมายถึง การใหเอกราชของชาติ บูรณภาพของดินแดนและสวัสดิภาพ

ของประชาชนอยูในความมั่นคงและปลอดภัย รวมตลอดถึงการใหประเทศดํารงอยู

ในการปกครอง ระบอบประชาธปิไตยภายใตรัฐธรรมนญูแหงประเทศไทย จงึทาํใหเหน็

ถึงการทําหนาที่ตองสอดคลองกับแนวคิดความมั่นคงแหงชาติเพื่อรักษาองคประกอบ

ของชาติไว 
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วิธีการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
 การศกึษาวจิยั “บทบาทหนาที ่และกระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงาน

ความมัน่คงทางทหาร” เพือ่ใหการวจิยับรรลตุามวตัถปุระสงค ผูวจิยัขอกาํหนดขอบเขต

ของการวิจัยดังนี้

 1. ศึกษาโฆษกของหนวยงานความมั่นคงทางทหาร ประกอบดวย โฆษก

กระทรวงกลาโหม โฆษกกองทพับก/โฆษกคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิโฆษกกองทพั

เรอื โฆษกกองทพัอากาศ ซึง่อยูในชวงระยะเวลาการทาํงานตัง้แต เดอืน ตลุาคม 2558-

เดือนมีนาคม 2559

 2. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล คือ เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2559

ระเบียบวิธีวิจัย
 การศกึษาวจิยั “บทบาทหนาที ่และกระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงาน

ความมั่นคงทางทหาร” ครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ และสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) โฆษกของหนวยงานความมั่นคงทางทหาร

แหลงขอมูล
 1.  แหลงขอมูลประเภทเอกสาร ใชการศึกษาจากการสํารวจเอกสาร

ของทางราชการทีเ่กีย่วของกับกระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงานดานความมัน่คง

ทางทหาร เพื่อตอบวัตถุประสงคในขอ 1 คือการศึกษาบทบาทหนาที่ของโฆษก

หนวยงานความมั่นคงทางทหาร 

 2.  แหลงขอมูลประเภทบุคคล ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) จากแหลงขอมูลโดยตรง เพื่อตอบวัตถุประสงคในขอ 2 คือการศึกษา

กระบวนการทํางานของโฆษกหนวยงานดานความมั่นคงทางทหาร ซึ่งเปนผูที่มีหนาที่

รับผิดชอบและดํารงตําแหนงในการเปนโฆษกของหนวยงานความมั่นคงทางทหาร 

จํานวน 4 คน ประกอบดวย  
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  1.  พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย  โฆษกกระทรวงกลาโหม 
  2.  พันเอก วินธัย สุวารี  โฆษกกองทัพบก/โฆษก
    คณะรักษาความสงบแหงชาติ
  3.  พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท  โฆษกกองทัพเรือ 
  4.  พลอากาศตรี พงษศักดิ์ เสมาชัย  โฆษกกองทัพอากาศ

ผลการวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง บทบาทหนาที ่และกระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงาน
ความมั่นคงทางทหาร ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ และสัมภาษณเชิงลึก 
(In-Depth Interview) โฆษกของหนวยงานความมั่นคงทางทหาร ซึ่งผลการศึกษาจะ
นําเสนอตามลําดับดังนี้

สวนที่ 1 บทบาทหนาที่ของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทางทหาร
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โฆษก
หนวยงานความมัน่คงทางทหาร พบวา บทบาทหนาทีใ่นการเปนโฆษกหนวยงานความ
มั่นคงทางทหาร มีดังนี้ 
 1. โฆษกหนวยงานความมัน่คงทางทหารมบีทบาทหนาที ่ในการสรางความ
รับรูความเขาใจตอประชาชน ผานสื่อมวลชน และผานชองทางการสื่อสารทุกรูปแบบ 
เพือ่ใหเขาใจการทาํงานของหนวยงานความมัน่คงทางทหาร เขาใจนโยบายการทาํงาน
เพ่ือสามารถและขับเคลื่อนนโยบายใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งยึดการปฏิบัติตามแบบ
ธรรมเนยีม ระเบยีบ ขอบงัคบัของทหาร ภายใตการปองกนัภยัคกุคามทางความมัน่คง 
 2. โฆษกหนวยงานความมัน่คงทางทหารมบีทบาทหนาทีเ่ปนผูแทนในการ
ประชาสัมพันธงาน การปกปองในกรณีที่มีขาวเกี่ยวของกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการกองทัพบก ผูบัญชาการกองทัพเรือ และ
ผูบัญชาการกองทัพอากาศรวมถึงผูบัญชาการระดับสูงของเหลาทัพ ซึ่งมีการแบง
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทางทหารตามสังกัดที่
ไดรับมอบหมาย นอกจากนี้โฆษกกองทัพบกยังดํารงตําแหนงหนาที่โฆษกคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ เพื่อเปนผูแทนของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
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 3. บทบาทหนาท่ีของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทางทหารตองทําหนาที่

ในการตอบคําถามจากผู สื่อขาวและตอบประเด็นที่เปนกระแสสังคมแทนของ

ผูบัญชาการเหนือตน เพื่อสรางการรับรูความเขาใจใหแกประชาชน โดยปฏิบัติตาม

หลักนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนผู บัญชาการเหลาทัพ เพื่อรักษาเสถียรภาพ

ความมั่นคงของรัฐบาลตลอดจนรักษาภาพลักษณเสถียรภาพความมั่นคงขององคกร

หนวยงานทางทหารใหประชาชนรับรูและเขาใจเพื่อ ปองกันปองปราม ภัยคุกคาม

ทางทหารและภัยคุกคามรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

 4. บทบาทหนาที่ของโฆษกหนวยงานความม่ันคงทางทหาร โดยโฆษก

กระทรวงกลาโหมมีหนาที่ตองจัดแถลงขาว แถลงนโยบาย แถลงผลการประชุมสภา

กลาโหมตอสื่อมวลชนในทุกๆ เดือน เพื่อขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงกลาโหม

ใหเปนทีย่อมรบัและสามารถดาํเนินตอไปไดโดยอาศยัสือ่มวลชนในการประชาสมัพนัธ

ให ประชาชนรับรูเขาใจถึงขอมูลที่ถูกตองและเปนขอเท็จจริง 

 5. บทบาทหนาที่ของโฆษกหนวยงานความม่ันคงทางทหาร โดยโฆษก

กองทัพบก/โฆษกคณะรักษาความสงบแหงชาติ มีหนาที่จัดแถลงขาว แถลงนโยบาย 

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจถึงการทํางานของ

รัฐบาล ซึ่งมีบริบทการปกครอง การรักษาความมั่นคงของชาติจากคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ

 6. ในสวนการทาํงานดานการประชาสมัพนัธในสภาวการณปกติ มหีนวยงาน

รบัผดิชอบในการประชาสมัพนัธดานอืน่ๆ ของหนวยงานความมัน่คงทางทหาร ซึง่ไดแก 

กระทรวงกลาโหม : สาํนกังานเลขานกุารปลดักระทรวงกลาโหม กองทพับก: สาํนกังาน

เลขานุการกองทัพบก กองทัพเรือ: สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ และกรมกิจการ

พลเรือนกองทัพเรือ กองทัพอากาศ: กรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ อยางไรก็ตาม 

โฆษกของหนวยงานความม่ันคงทางทหาร ยังมีบทบาทหนาที่ในการประชาสัมพันธ

แผนงานประจาํป แผนงานประจาํเดอืน และแผนงานรายสปัดาห ตามวาระและโอกาส

ที่เหมาะสม เนื่องในวันสําคัญตางๆ ของหนวยงานความมั่นคงทางทหาร ซึ่งหนวยงาน

ดังกลาว ทําหนาที่เปนผูรวบรวมขาวสารและประสานงานมายังโฆษกหนวยงานความ

มั่นคงเพื่อใหรับทราบและเรื่องที่จะประชาสัมพันธสงสารไปยังประชาชน

 ท้ังน้ี บทบาทหนาท่ีของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทางทหารมีความ

แตกตางจากโฆษกหนวยงานภาครฐั และภาคเอกชนอืน่ๆ เนือ่งจากไมสามารถเปดเผย
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ขอมูล หรือใหขอเท็จจริงในขอมูลท้ังหมดได เน่ืองจากขอมูลมีความออนไหวและ

ละเอียดออนซึ่งมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ จึงทําใหบทบาทหนาที่ของโฆษก

หนวยงานความมั่นคงทางทหารตองคํานึงถึงความมั่นคงของชาติเปนหลัก

สวนที่ 2  กระบวนการทํางานของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทางทหาร
 จากการศึกษากระบวนการทํางานของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทาง

ทหาร พบวา มีลักษณะการทํางาน เพื่อดําเนินการปองกัน ปองปรามภัยคุกคามที่เกิด

ผลกระทบตอความม่ันคงตอหนวยงานความม่ันคงทางทหาร ตลอดจนสงผลกระทบ

ตอความมั่นคงของประเทศ ซึ่งกระบวนการทํางาน ดังนี้

 กระบวนการทํางานประชาสัมพันธในเชิงรุก เชน การประชาสัมพันธเพื่อ

สรางความรับรู ความเขาใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

 1.  การเตรียมขอมูล หนวยงานรับผิดชอบในการประชาสัมพันธดานอื่นๆ 

ของหนวยงานความม่ันคงทางทหาร จะทําแผนการประชาสัมพันธสงใหโฆษก

หนวยงานความมั่นคงทางทหาร พิจารณาในการประชาสัมพันธผานโฆษก 

 2.  การวางแผนการประชาสัมพันธ มีแผนการประชาสัมพันธประจําป 

ตามตารางงานของกระทรวงกลาโหมเปนผูกาํหนดนโยบาย และมอบใหเหลาทพัดาํเนนิ

การจัดการในสวนของหนวยงานตนเอง ซ่ึงจะวางแผนใหส่ือมวลชนนําเสนอไปยัง

ประชาชน และผานชองทางที่สรางขึ้นในโซเชียลมีเดีย

 3.  การประชาสัมพันธ ในกรณีผานโฆษกหนวยงานความมั่นคงทาง

ทหาร โฆษกจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกความเหมาะสม ในอีกกรณี คือดําเนินการ

ประชาสัมพันธผานวงรอบตามแผนงาน ซึ่งกองประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ 

โดยการประชาสมัพนัธของหนวยงานความมัน่คงทางทหาร มขีอจํากัดของขอมลูทีช่ัน้

ความลับทางราชการ เนื่องจากมีขอมูลที่อาจสงผลตอความมั่นคงได

 กระบวนการทํางานประชาสัมพันธในเชิงรับ เชน ในการตอบคําถามตอ

สื่อมวลชนและประเด็นกระแสสังคม

 1.  การเตรียมขอมูลของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทางทหาร 

  กรณีที่ 1  เปนเรื่องเกี่ยวของกับผูบังคับบัญชา ตองดําเนินการติดตอ

กับผูบังคับบัญชาโดยตรง เพื่อเรียนถามขอเท็จจริง และแนวทาง หรือนโยบายในการ

ตอบคําถามตอสื่อมวลชน
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  กรณีที่ 2  เปนเรื่องเกี่ยวของกับหนวยงานภายใน ดําเนินการติดตอ

ขอขอมูลจากผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็วที่สุด 

  กรณีที่ 3  เปนเรือ่งเกีย่วของกบัหนวยงานราชการอืน่ๆ และหนวยงาน

ภายนอก ดําเนินการติดตอผานโฆษกของหนวยงานนั้นๆ หรือติดตอผานตนเรื่องของ

หนวยงานนั้นๆ 

 2.  การวางแผนการตอบคําถาม ตองเปนการตอบคําถามตามขอเท็จจริง

ที่ไดรับ การสื่อสารตอสื่อมวลชนตองเปนขอความที่มีการปรับในภาษาที่เขาใจงาย 

และสามารถสงตอไปยังประชาชน เพื่อสรางความรับรูที่เขาใจตามเปาหมาย และ

ประเด็นที่ตอบคําถามออกไปตองจบแบบเบ็ดเสร็จ

 3.  การตอบคําถาม 

  กรณีท่ี 1  ใหสัมภาษณโดยตรงกับส่ือมวลชน มีการดําเนินการติดตอ

ประสานงานกับสื่อมวลชนใหมาสัมภาษณ ผานชองทางตางๆ เชน การจัดโตะแถลง

ขาว ทางโทรทัศน ทางวิทยุ หรือผานทางโทรศัพท ซึ่งโฆษกประสานงานเองในกรณี

เรงดวน หรือทีมงานโฆษกหนวยงานความม่ันคงทางทหารจะดําเนินการติดตอเครือ

ขายสื่อมวลชน 

  กรณีท่ี 2  การทําขาวแจกและใหขาวเปนลายลักษณอักษร (press 

release) โฆษกหนวยงานความม่ันคงทางทหารเปนผูเขียนขาว และแจกจายให

สื่อมวลชน ผานชองทางการสื่อสารทางเทคโนโลยี เชน แอพพลิเคชั่นไลน เฟซบุก 

เปนตน 

 4.  การติดตามและประเมินผลตอเนื่อง เมื่อมีการใหขาวออกไปแก

สื่อมวลชน จะมีการติดตามขาวสาร ผลตอบรับ กระแสการวิพากษวิจารณและเก็บ

รวบรวมเปนสถติ ิโดยมทีมีของโฆษกหนวยงานความมัน่คงทางทหารเปนผูดาํเนนิการ 

 ท้ังนี ้กระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงานความม่ันคงทางทหาร มคีวาม

ออนไหวทางความม่ันคง การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและเขาใจการทํางาน

ของหนวยงานความม่ันคงท้ังหมดจึงมีขอจํากัด เนื่องจากตองอยูภายใตกฎระเบียบ 

ขอบังคับของธรรมเนียมทหาร รวมถึงตองไดรับการพิจารณาตามลําดับชั้นการบังคับ

บัญชา 
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อภิปรายผล

 บทบาทหนาที ่และกระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงานความม่ันคงทาง

ทหาร จากผลการศึกษา พบวา 

 บทบาทหนาทีข่องโฆษกหนวยงานความมัน่คงทางทหาร มลัีกษณะในฐานะ 

ผูสงสาร (Source) ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการที่จะทําใหการส่ือสารเพ่ือการ

โนมนาวใจมีผลข้ึนมาได โดยการเปลี่ยนแปลงหรือการสรางหรือการดํารงไวซึ่งความ

คิดเห็น ทัศนคติ คานิยม และความเช่ือของผู ถูกโนมนาวใจ จะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตาม (อรวรรณ ปลันธนโอวาท,  2542, น.132) อิทธิพลการสื่อสารเพื่อ

การโนมนาวใจ ตรงกบัจดุประสงคการโนมนาวใจของ Brembeck และ Howell (1976) 

(อางถึงใน กรรณิการ อัศวดรเดชา, 2550) แบงเปน 4 ประการ คือ จุดประสงคแบบ

ทันทีทันใด (Immediate Purpose) จุดประสงคแบบรอผล (Delayed Purpose) 

จุดประสงคที่มุงเปลี่ยนความเชื่อ (Belief purpose) และจุดประสงคที่มุงเนนในเรื่อง

การกระทํา (Action purpose) ซึ่งบทบาทหนาที่และกระบวนการทํางานของโฆษก

หนวยงานความม่ันคงทางทหารตรงกับจุดประสงคดังกลาว เพื่อทําใหประเทศเกิด

เสถียรภาพและความมั่นคงเกิดขึ้น 

 กระบวนการทาํงานของโฆษกหนวยงานความมัน่คงทางทหาร ใชกระบวนการ

ของแนวคดิการประชาสมัพนัธ เปนการใชความพยายามเพือ่ใหสามารถสรางและรกัษา

คานิยม เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันระหวางองคการกับชุมชนตามที่ไดวางแผนไว 

เพือ่สรางความสมัพนัธอนัดกีบัผูรบั ขาวสารกลุมตางๆ เพือ่ใหเกดิความเขาใจเกีย่วกบั

ความคิดเห็น ทัศนคติ และคานิยมหรือเปนการติดตอสื่อสาร กับชุมชนทั้งภายในและ

ภายนอกองคการเพื่อสรางภาพพจนขององคการกับสาธารณชน ซ่ึงเปนการวางแผน 

อยางตอเนื่องที่จะสรางและรักษาไวซึ่งความปรารถนาดีและความเขาใจกันระหวาง

องคการและสาธารณชนที่เกี่ยวของ (หลักการและแนวคิดดานการประชาสัมพันธ, 

2556) โดยขั้นตอนกระบวนการการทํางาน มีลักษณะในการ1) การคนควาหาความรู 

2) การวางแผน 3) การสื่อสาร 4) การติดตามและประเมินผล ซึ่งตองอยูภายใต

ความมั่นคงแหงชาติ ปราศจากสิ่งที่เรียกวา “ภัยคุกคาม” (Threats) ทั้งปวงและอาจ

แบงออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน คือ 1. ภัยคุกคามจากภายนอก หมายรวมถึง 



398 JC Journal

การรุกรานซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําของขาศึกทั้งปวง ทั้งโดยทางตรง และทางออม 

และไมวาจะเปนการประกาศสงครามหรือไมประกาศสงครามก็ตาม 2. ภัยคุกคาม

ภายใน ภัยคุกคามตามลักษณะนี้ อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการกอการราย หรือการ

กอความ ไมสงบของกลุมบคุคลทีม่อีดุมการณทางการเมอืงทีแ่ตกตางกัน หรอือาจเกดิ

จากกลุมที่มีความไมพอใจ การปกครองของรัฐบาลในปจจุบัน และการกอการจลาจล

หรือความไมสงบขึ้นดวยวิธีการตางๆ เพื่อตอตานการบริหารงานของรัฐบาลของ

ประเทศนัน่เอง โดยมเีปาหมายทีจ่ะลมลางอาํนาจอธปิไตยของรฐัในทีส่ดุ และสามารถ

เขาควบคุมอํานาจอธิปไตยของรัฐไดโดยสิ้นเชิง (ความมั่นคงแหงชาติ, 2555)

 ทั้งนี้ การทํางานในการประชาสัมพันธของโฆษกหนวยงานความมั่นคงทาง

ทหาร มทีั้งการประชาสมัพันธเชงิรกุและการประชาสัมพนัธเชงิรับ ซึง่แบงตามยุทธวิธี

การดาํเนนิงาน คอื การประชาสมัพนัธเชงิรกุ เปนการประชาสมัพนัธเพือ่การสรางสรรค

หรอืเพือ่สราง ภาพลกัษณในเชงิบวก กลยทุธทีใ่ชในการประชาสมัพนัธเชงิรุก สามารถ

ทําไดหลายวิธี ไดแก การรณรงคการให ความรู การสรางความรูสึกสํานึกทัศนคติ

ที่ดี เกิดความเขาใจและยอมรับแลวใหความรวมมือสนับสนุนในที่สุด และการ

ประชาสมัพันธเชงิรบั เปนการประชาสมัพนัธเพือ่แกไขความเขาใจทีค่ลาดเคล่ือน หรอื

เมือ่ปญหาเกดิขึน้ จงึตองทาํการประชาสมัพนัธแบบตัง้รบัในสิง่ทเีกดิขึน้เพือ่ใหปญหา

หรือความเขาใจผิด นั้นไดคลี่คลาย และเกิดความรูสึกที่ดี มีความเขาใจที่ถูกตองและ

เกิดความพอใจในการแกปญหาน้ัน เพื่อเรื่องจะไดยุติลงดวยดี ดังนั้น เมื่อหนวยงาน

จะดําเนินการใดๆ จะตองคอยวางแผนเชิงตั้งรับไวดวย เพราะหาก ผลงานที่ปรากฏ

ออกมาไมเปนท่ีพอใจของกลุมเปาหมายแลวจะตองรีบทํา การประชาสัมพันธเพื่อ

ตั้งรับ เหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นตอมาไดทันทวงที (หลักการและแนวคิดดานการ

ประชาสัมพันธ การจัดการความรูของสํานักงานเลขานุการกรม ประจําปงบประมาณ 

2556, 2556)
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ขอเสนอแนะ

 1.  จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา บทบาทหนาที่ของโฆษก

หนวยงานความมัน่คงทางทหารนัน้ มุงเนนบทบาทหนาทีใ่นการปกปองผูบงัคบับญัชา

และองคกรหนวยงานความมั่นคงทางทหารอยางมาก เพื่อรักษาเสถียรภาพและความ

มั่นคงของชาติไมใหเกิดภัยคุกคามเปนหลัก ดังน้ันการทําบทบาทหนาที่ควรคํานึกถึง

ประชาชนใหไดรับการปกปองและรับรูขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริงเพื่อความมั่นคง

แหงชาติที่ยั่งยืน

 2.  จากผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา กระบวนการทํางานของโฆษก

หนวยงานความมัน่คงทางทหารนัน้ มุงเนนกระบวนการทํางานเพือ่ผูบงัคบับญัชา และ

เนนการประชาสัมพันธในเชิงรับ ดังน้ันการประชาสัมพันธท่ีสามารถเปล่ียนทัศนคติ 

คานิยม และพฤติกรรม โฆษกหนวยงานความมั่นคงตองเนนการประชาสัมพันธ

ในเชิงรุกดวย 
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 ผลการศึกษาพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน เปนเพศหญิงมากกวา

เพศชาย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 60-65 ป มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากที่สุด และกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 10,001-20,000 บาท 

โดยสวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

 ดานการเขาถึงไลนแอพพลเิคช่ัน กลุมตวัอยางสวนใหญมกีารเขาถงึอปุกรณ

สือ่สารโทรศพัทเคลือ่นทีส่มารทโฟนมากทีส่ดุ รองลงมาคอืแทบ็เล็ต และกลุมตวัอยาง

สวนใหญมีการเขาถึงอินเทอรเน็ตวายฟายที่บานมากที่สุด รองลงมาคือ อินเทอรเน็ต

แบบรายเดือน 

 ดานความสามารถในการใชไลนแอพพลิเคชั่น ประกอบดวย ทัศนคติ การ

รับรูความสามารถของตนเอง ความรูและทักษะการใชไลน ความรูและทักษะการ

จัดการเนื้อหาในไลน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอไลนในระดับดี โดย

ทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับดีมาก ไดแก ไลนเปนชองทางการสื่อสารที่

สะดวกและรวดเรว็ กลุมตวัอยางสวนใหญมกีารรบัรูความสามารถของตนเองในการใช

ไลนอยูในระดบัมาก กลุมตวัอยางสวนใหญมคีวามรูการใชไลนในระดบัสูง กลุมตวัอยาง

สวนใหญมีทักษะการใชไลนในระดับปานกลาง กลุ มตัวอยางสวนใหญมีความรู 

การจัดการเน้ือหาในไลน อยูในระดับสูง กลุมตัวอยางสวนใหญมีทักษะการจัดการ

เนื้อหาในไลน อยูในระดับปานกลาง

 ดานพฤติกรรมการใช กลุมตัวอยางสวนใหญใชไลนเปนระยะเวลา 2 ป 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการใชไลน 1-3 ช่ัวโมง กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีจํานวนครั้งในการใชไลน 2-5 ครั้งตอวัน สถานที่ใชกลุมตัวอยางสวนใหญใชไลน

ทีบ่าน ลกัษณะการใชไลนของกลุมตวัอยาง มลีกัษณะการใชการแชท/สนทนาขอความ

มากทีส่ดุ รองมาคอื การสงตอ/แบงปนขอมลูรูปภาพตางๆ กลุมตวัอยางมวีตัถปุระสงค

ในการใชไลน เพื่อติดตอลูกหลาน/ครอบครัว รองลงมาคือ ติดตอเพื่อนเกาสมัยเรียน/

เพื่อนที่ทํางานเกา

 จากการทดสอบสมมติฐานแรก พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร

ที่แตกตางกัน จะมีการเขาถึงอุปกรณส่ือสารและอินเทอรเน็ตแตกตางกัน ดังน้ี 

บ ท คั ด ย อ
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การเขาถงึอปุกรณสือ่สาร พบวา เพศ ระดบัการศกึษา อาชพีทีแ่ตกตางกนัมกีารเขาถงึ

อุปกรณสื่อสารและอินเทอรเน็ตแตกตางกัน อายุและรายไดที่แตกตางกันมีการเขาถึง

อุปกรณสื่อสารและอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ีสอง พบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตาง

กัน จะมีการความสามารถในการใชแตกตางกัน ดังนี้ 1) เพศ อายุ อาชีพที่แตกตางกัน

มีทัศนคติตอไลนไมแตกตางกัน ระดับการศึกษาและรายไดที่แตกตางกันมีทัศนคติตอ

ไลนแตกตางกัน 2) เพศ อายุที่แตกตางกันมีการรับรูความสามารถของตนเองในการ

ใชไลนไมแตกตางกัน ระดับการศึกษา รายไดและอาชีพที่แตกตางกันมีการรับรู

ความสามารถในการใชไลนแตกตางกัน 3) เพศ ที่แตกตางกันมีความรูการใชไลน

ไมแตกตางกนั อาย ุระดบัการศกึษา รายไดและอาชีพทีแ่ตกตางกนัมคีวามรูการใชไลน

แตกตางกัน 4) เพศทีแ่ตกตางกนัมทีกัษะการใชไลนไมแตกตางกนั อาย ุระดบัการศึกษา 

รายไดและอาชีพแตกตางกันมีทักษะการใชไลนแตกตางกัน 5) เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา รายไดและอาชีพท่ีแตกตางกันมีความรูการจัดการเนื้อหาในไลนแตกตางกัน 

6) เพศ อายุและอาชีพแตกตางกนัมทัีกษะการจดัการเน้ือหาในไลนไมแตกตางกัน ระดบั

การศึกษาและรายไดที่แตกตางกันมีทักษะการจัดการเนื้อหาในไลนไมแตกตางกัน

 จากการทดสอบสมมติฐานที่สาม พบวา ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน 

จะมีพฤติกรรมการใชไลนแตกตางกัน ดังน้ี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ

ที่แตกตางกันมีระยะเวลาในการใชไลน (ชั่วโมง) ไมแตกตางกัน รายไดที่แตกตางกัน

มีระยะเวลาในการใชไลน (ชั่วโมง) แตกตางกัน

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ีสี่ พบวา การเขาถึงแตกตางกัน จะมีความ

สามารถในการใชไลนแตกตางกนั ดงันี ้การเขาถึงอปุกรณส่ือสารแตกตางกนั มทีศันคติ

ตอไลน การรับรูความสามารถของตนเองในการใชไลน ทักษะการใชไลนและความรู

การจัดการเน้ือหาไลนแตกตางกัน การเขาถึงอุปกรณสื่อสารแตกตางกัน มีความรู

การใชไลนและทักษะการจัดการเนื้อหาในไลนไมแตกตางกัน

คําสําคัญ:  การเขาถึง ความสามารถในการใช พฤติกรรมการใช ผูสูงอายุ 



405ปที่ 8  ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2559)

 The findings of this research show that the demographic 

characteristics of samples 400 are female more than male . The majority 

are 60-65 years old. The education level of the majority is bachelor 

degree. The average monthly personal income of the majority is 10,000-

20,000 baht. The career before retiring is private business/trade.

 The access to LINE application show that the majority access 

to LINE by smart phone and tablet and connect to the internet with WIFI 

at home. 

 The competences of using LINE application consist of 

attitude, self-efficacy, usage related knowledge & skills and 

content related knowledge & skills. The results show that the 

majority have a good attitude to LINE and very good in the fast 

and comfortable communication channel. The majority have 

good level in self-efficacy, usage related knowledge & skills is 

medium and content related knowledge & skills is medium. 
 The usage behaviors of the majority have use for 2 years, 1-3 

hours per day, 2-5 times per day and using at home. how the use of LINE 

are chat, forward and share pictures and informations. The propose of 

use are contact with family, old friend and new friend .

 According to the results of hypothesis testing : 1) The 

demographic characteristics and access to LINE application indicate that 

gender, education level and career before retiring are affecting to access 

to LINE application while age and income are not affecting.

  According to the results of hypothesis testing : 2) The 

demographic characteristics and the competences of using LINE 

A b s t r a c t
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application indicate that 1) gender, age, career before retiring are not 

affecting attitude and self-efficacy, on the other hand education level 

and are affecting. 2) Gender are not affecting to usage related knowledge 

while age, education level, income and career before retiring are affecting. 

3) Gender is not affecting to usage related skills however age, education 

level, income, career before retiring are affecting. 4) Gender, age, 

education level, income and career before retiring are affecting to content 

related knowledge. 5) Gender, education level and career before retiring 

are not affecting to content related skills while education level and 

income are affecting.

 According to the results of hypothesis testing : 3) The 

demographic characteristics and usage behaviors LINE application indicate 

that gender age education level and career are not affecting to spend 

time of using but income are affecting.

  According to the results of hypothesis testing : 4) The access 

and usage behaviors LINE application indicate that the access to LINE by 

smart phone and tablet are to are affecting to attitude, self-efficacy, 

usage related skills, content related knowledge however the access are 

affecting to usage related knowledge and content related skills.

 According to the results of hypothesis testing : 5) the 

competences are related to usage behaviors LINE application 

indicate that the competences are related to usage behaviors 

LINE application.

Keywords: Access Competences Usage Behavior Elderly
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ประเทศไทย เปนประเทศท่ีไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ตั้งแตป พ.ศ. 

2548 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจจํานวนผูสูงอายุในป 2557 พบวา 

จํานวนผูสูงอายุมีสัดสวนเพิ่มขึ้นตอเนื่องอยางรวดเร็ว โดยมีจํานวน 10,014,705 คน 

คิดเปนรอยละ 10.4 ของประชากรทั้งหมด 

 นอกจากนี ้อตัราการเตบิโตในการเขาถงึอินเทอรเนต็และสือ่สงัคมออนไลน

ในกลุมผูสูงอายุไดมีจํานวนเพิ่มข้ึนและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยสื่อสังคม

ออนไลนที่ผูสูงอายุนิยมใชเปนอันดับ 1 คือ LINE Application (สํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2558) 

 จากความนิยมดงักลาว ความนากังวลทีเ่กดิจากการใชสือ่สังคมออนไลนของ

ผูสงูอาย ุพบวา ผูสงูอายนุยิมสงตอ (forward) หรือแชร (share) ขอมูลขาวสารสขุภาพ

ผานทางไลนแอพพลิเคชั่น ซึ่งขอมูลขาวสารตางๆ ที่ไดรับมีทั้งนาเชื่อและไมนาเชื่อถือ 

โดยผูสูงอายุที่สามารถใชสื่ออินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอรไดน้ันยังไมเพียงพอตอการ

ใชสื่อสังคมออนไลน สิ่งที่สําคัญในการใชสื่อสังคมออนไลน คือ ผูสูงอายุมีความรูและ

ทักษะการคิดวิเคราะห ประเมิน แบงปน และสรางสรรคเนื้อหาตางๆ อยางรูเทาทัน 

เนื่องจากขอมูลขาวสารตางๆ ที่ไดรับมีทั้งขอมูลที่นาเชื่อถือและไมนาเชื่อถือ 

 ดังนัน้การศกึษาถงึการเขาถึงอปุกรณสือ่สารและอนิเทอรเน็ต ความสามารถ

ในการใชและพฤติกรรมการใชไลนแอพพลิเคชั่นของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

จงึเปนประเด็นทีน่าสนใจ ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดสามารถนาํมาเปนแนวทางในการจดัทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของผูสูงอายุใหสามารถเขาถึง 

รูเทาทัน และใชประโยชนจากสื่อใหม
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูสูงอายุที่ใชไลนแอพพลิเคชั่น

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาการเขาถึงไลนแอพพลิเคชั่นของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพ-

มหานคร

 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการใชไลนแอพพลิเคชั่นของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชไลนแอพพลิเคช่ันของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร

 5. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลตอการเขาถึงไลนแอพพลิเคชั่น

ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

 6. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลตอความสามารถในการใชไลน

แอพพลิเคชั่นของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

 7. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลตอพฤติกรรมการใชไลน

แอพพลิเคชั่นของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

 8. เพือ่ศกึษาการเขาถึงทีม่ผีลตอความสามารถในการใชไลนแอพพลเิคชัน่

ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

 9. เพื่อศึกษาความสามารถในการใชมีความสัมพันธพฤติกรรมการใชไลน

แอพพลิเคชั่นของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการศึกษา

 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้ไดแก กลุมประชากรผูสงูอายทุีเ่ปนผูใช

ไลนแอพพลิเคชั่นระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนข้ึนไปที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในการเก็บขอมูลโดยการผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง (Self-
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Administered Questionnaire) และนําขอมูลมาวิเคราะห โดยแบงเปน 2 สวน 

ในสวนแรกจะเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบาย

ลักษณะทั่วไปของขอมูลหรือตัวแปรในการวิจัย โดยอธิบายดวยการแจกแจงความถี่ 

แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลลักษณะทางประชากร การเขาถึงความสามารถในการ

ใชไลนและพฤติกรรมการใชไลน สวนที่สองจะเปนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ

เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม ในสมมติฐานตางๆ โดยใชการวิเคราะห ไดแก Chi-Square การ

ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางระหวาง 2 กลุม ใช Independent t-test และการ

ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดยีว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทาํการทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) และคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาและอภิปราย

 ผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชไลนแอพพลิเคช่ันของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลการวิจัยและนํามาอภิปรายผลได ดังนี้

การเขาถึงไลนแอพพลิเคชั่น
 จากการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2558 พบวา 

ไลนแอพพลเิคชัน่ไดรบัความนยิมเปนอันดบัหนึง่ในกลุมผูสูงอาย ุหรอื Baby Boomer 

(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2558) โดยไลน

แอพพลิเคชั่น (LINE Application) เปนโปรแกรมประยุกตที่เปดใหผูใชสามารถ

ดาวนโหลดฟรีไมเสียคาบริการใดๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ วงหทัย ตันชีวะวงศ 

(2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการใชโมบายแอพพลิเคช่ันบน

สมารทโฟนและแท็บเล็ต” ผลการศึกษา พบวา ประเภทแอพพลิเคช่ันที่นิยมใช คือ 

แอพพลิเคช่ันเพื่อการสื่อสารในสังคมแบบออนไลน (Social networking/ Social 



410 JC Journal

media) นิยมใชแอพพลิเคชั่นฟรีมากกวาเสียเงินในทุกประเภทแอพพลิเคชั่น ผูใช

แอพพลิเคช่ันมีความตั้งใจจะใชแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนและแท็บเล็ตเพ่ือ

การสือ่สารตอไปในอนาคต ความสามารถของแอพพลเิคช่ันเปนปจจยัสาํคญัตอการใช

เพื่อการสื่อสาร 

 ท้ังนี้ จากการศึกษา พบวา อุปกรณส่ือสารที่กลุมตัวอยางผูสูงอายุนิยมใช

เพื่อเขาถึงไลนแอพพลิเคชั่นมากที่สุด ไดแก โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน รองลงมา

คือ แท็บเล็ต ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกันกับ วงหทัย ตันชีวะวงศ (2555) 

กลาววา เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายผานเครื่องมือส่ือสารแบบพกพา (Wireless 

communication through portable devices) ไดแก สมารทโฟน และแท็บเล็ต 

มีพัฒนาการอยางรวดเร็วและไดรับความนิยมมาก เพราะเปนการส่ือสารแบบจอ

สัมผัส (Touch-screen media) ทําใหพกพาสะดวก ใชงานงาย ผูใชไมตองแบก

นํ้าหนักของเครื่องมือสื่อสารเหมือนเดิม เมื่อมีเทคโนโลยีสื่อสารไรสายความเร็วสูง

รองรับก็ยิ่งทําใหผูใชสามารถสื่อสารไดทุกที่ทุกเวลา และในหลายๆ โอกาสมากยิ่งขึ้น 

และดวยโมบายแอพพลเิคชัน่ (Mobile application) ทีม่มีากมาย บนสมารทโฟนและ

แท็บเล็ต ยิ่งทําใหผูใชสามารถทําการสื่อสารไรสายรูปแบบตางๆ ไดคลองตัวยิ่งขึ้น 

เชน ผูใชสามารถสงอีเมล คนหาสถานที่ ถายรูป เลนเกม และพูดคุยในเครือขายสังคม

ออนไลนสลับกลับไปมาไดอยางรวดเร็ว 

 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Yvonne Barnard et al. (2013) ได

ทําการศึกษาเรื่อง “การเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมของผูสูงอายุ : การรับรูความยาก

และพฤตกิรรมการใช” พบวา การเขาถึงอปุกรณสือ่สารอยางแทบ็เลต็ของกลุมตวัอยาง

ผูสูงอายุนั้น เกิดจากการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและบุคคลรอบขาง โดยผู

สงูอายมุองวาแทบ็เลต็มลีกัษณะและรปูแบบการใชงานงายกวาคอมพวิเตอร มหีนาจอ

สัมผัสขนาดใหญ และทําใหไดเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม 

 นอกจากนี ้จากแนวคดิเกีย่วกบัผูสงูอาย ุ(ปรางสุรางค โชตชัิชวาลยกลุ, 2556) 

พบวา กลุมผูสงูอายเุปนกลุมทีม่กีารเปลีย่นแปลงในหลายดาน ไดแก การเปลีย่นแปลง

ทางรางกาย การเปลีย่นแปลงทางจติใจและอารมณ การเปล่ียนแปลงทางสังคม เปนตน 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย สามารถสงผลกระทบตอความสามารถในการใช

อุปกรณสื่อสาร สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Kolbjorn Bronnick and Hilde 

Alvseike (2012) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความเปนไปไดในการใชไอแพดเพื่อเปน
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เทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับผูสูงอายุ; ผลกระทบดานความจํา การรับรูความสามารถ

ของตนเอง ประสบการณทางดานเทคโนโลยี พบวา ความสามารถทางดานความจํา 

สงผลตอความสามารถในการใชไอแพดของผูสูงอายุ และสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ Yvonne Barnard et al. (2013) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การเรียนรูเทคโนโลยี

สมัยใหมของผูสูงอายุ : การรับรูความยากและพฤติกรรมการใช” ปจจัยทางดานอายุ 

เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานการมองเห็น ความจําและการควบคุมการเคล่ือนไหว 

สงผลตอความสามารถในการใชแท็บเล็ต 

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณ การเปลี่ยนแปลงทาง

ดานสังคมของผูสูงอายุ มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Andraz Petrovcic et 

al. (2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารผานโทรศัพทมือถือเพื่อการสนับสนุน

เครือขายทางสังคมของผูสูงอายุในประเทศสโลวีเนีย” พบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายุใช

โทรศัพทมือถือ เพื่อการสนับสนุนเครือขายทางสังคมและการสนับสนุนทางอารมณ 

ปจจัยทางดานอายุ รายได การอยูอาศัยเพียงลําพัง เปนปจจัยหลักที่สงผลตอความถี่

ในการใชโทรศัพทมือถือเพื่อติดตอกับบุคคลรอบขาง

พฤติกรรมการใชไลนแอพพลิเคชั่น
 ผลการศึกษาวัตถุประสงคในการใชไลนแอพพลิเคช่ันของกลุมตัวอยางผูสูง

อายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมองวา ไลนแอพพลิเคช่ัน

เปนชองทางการตดิตอสือ่สารทีส่ะดวกและรวดเรว็ ทาํใหไดเรยีนรูเทคโนโลยีสมยัใหม 

ตดิตอพูดคยุกบัครอบครวั เพือ่นเกา/เพือ่นใหม และทาํใหไดแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร

ความคิดเห็นตางๆ กับบุคคลอื่น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปรางสุรางค 

โชติชัชวาลยกุล (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการใช

เวบ็ไซตเฟซบุก (Facebook) ของกลุมวยักลางคนและวยัสงูอาย”ุ พบวา กลุมตวัอยาง

ผูสูงอายุใชเว็บไซตเฟซบุก อันเน่ืองมาจากมีแรงจูงในภายนอกดานความตองการ

ปฏิสัมพันธกับครอบครัวและเพื่อน 

 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วงหทัย ตันชีวะวงศ (2555) พบวา แมวา

ผูใชแอพพลิเคช่ันมีภูมิหลังทางประชากรตางกัน แตมีความตั้งใจจะใชแอพพลิเคชั่น

เพื่อการสื่อสารในอนาคตไมตางกัน เพราะแอพพลิเคชั่นถูกสรางขึ้นมาเพื่อตอบสนอง

การใชงานของผูใชจํานวนมากเปนหลัก และมีมากมายหลายประเภท เชน เพ่ือการ
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ปฏิสัมพันธทางสังคม เพื่อเปดรับขอมูลขาวสาร เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

เปนตน

ความสามารถในการใชไลนแอพพลิเคชั่น
 ผลการศึกษาความสามารถในการใชไลนแอพพลิเคชั่น พบวา กลุมตัวอยาง

มีทัศนคติตอไลนแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี มีการรับรูความสามารถของตนเอง

อยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Elise Hernandez (2011) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ ทักษะ พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน” 

พบวา ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมการใช มีความสัมพันธกัน โดยกลุมตัวอยางที่มี

ทัศนคติที่ดีตอเครือขายสังคมออนไลน มีความมั่นใจในตนเอง สงผลใหมีการพัฒนา

ทักษะการใชที่ดีตามไปดวย

 นอกจากนี้ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูการใชไลน

มากที่สุด คือ ความรูเกี่ยวกับการแบงปน รูปภาพและวิดีโอ สําหรับทักษะการจัดการ

เนื้อหาในไลน พบวา กลุ มตัวอยางตรวจสอบขอมูลจากสื่อท่ีหลากหลาย เชน 

หนงัสอืพมิพ โทรทศัน อนิเทอรเนต็ ผูเชีย่วชาญ และกลุมตวัอยางไมนยิมซือ้สินคาและ

บริการทางออนไลน 

 ผลการศึกษาดังกลาว มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Christina 

Gonzalez Onate et al. (2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความรูและพฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีสมัยของผูสูงอายุในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษและสเปน ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตวัอยางผูสงูอายใุนฝรัง่เศสและอังกฤษ มรีะดบัความรูเกีย่วกบัเทคโนโลยสีมยัใหม

และเครือขายสังคมออนไลนอยูในระดับสูง โดยอายุไมใชตัวแปรสําคัญสงผลตอ

ความรู แตขึน้อยูกบัรปูแบบการใชชวีติ (Lifestyle) ของแตละบคุคล ทีม่ตีอความสนใจ

และปรับตัวตอการเรียนรู วัตถุประสงคของการใชเพ่ือการแบงปนรูปภาพและวิดีโอ

กบัครอบครวัและเพือ่น โดยสือ่โทรทศันยงัคงเปนสือ่หลกัในการเปดรบัขอมลูขาวสาร

ในชีวิตประจําวัน นิยมซื้อสินคาทางออนไลน โดยมีการดูขอมูลทางอินเทอรเน็ตกอน

การตัดสนิใจ ในขณะทีก่ลุมตวัอยางผูสงูอายปุระเทศสเปน ไมนยิมซือ้สนิคาและบรกิาร

ทางออนไลน เนื่องจากไมเชื่อถือทางดานความนาเชื่อถือและความปลอดภัย
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สรุปและขอเสนอแนะ

 จากผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เลง็เหน็ประโยชนของการใช

ไลนแอพพลเิคชัน่ ในดานการตดิตอสือ่สารกบัครอบครวั เพือ่นเกาและเพือ่นใหม การ

สื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็ว ลักษณะการใชไลนของผูสูงอายุ มีการสนทนา

ขอความ การสงตอขอมูลขาวสารตางๆ ไดแก สุขภาพ ขาว เหตุการณในชีวิต

ประจําวัน เปนตน ซ่ึงขอมูลขาวสารตางๆ มีความนาเช่ือถือและไมนาเช่ือถือ ดังนั้น

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหคิดองคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทําแผนการพัฒนา

แอพพลิเคชั่น และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานแอพพลิเคชั่นที่เปนประโยชนแก

กลุมผูสูงอายุ เพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารที่สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนเปนขอมูล

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีชองทางการ

เปดรับขอมูลขาวสารสุขภาพเพิ่มขึ้นจากแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ
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 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสรางภาพตัวแทนของทอม

ในนิตยสาร @tom actz ผลการศึกษาพบวา นิตยสาร @tom actz ในฐานะที่เปน

สวนหนึ่งในวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture) ไดทําหนาที่มากไปกวาการเปน

ชองทางการสือ่สารของกลุมผูหญงิทีร่กัเพศเดยีวกนั โดยประกอบสรางตวัตนของทอม

ผานทางภาษาและรูปภาพ จนเกิดเปนภาพตัวแทนของทอมแบบตางๆ ในตอนแรก

ที่ใชชื่อวา @tom act คือตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2550 ถึงฉบับที่ 30 

เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2555 ไดมีการสรางภาพตัวแทนของกลุมทอม

ที่แตงกายดูดีมีความทันสมัยมากที่สุด รองลงมาเปนการสรางภาพตัวแทนของกลุม

ทอมทีม่คีวามรกัมัน่คงไมแตกตางจากผูชาย, ภาพตวัแทนของกลุมทอมทีท่าํประโยชน

แกสังคม, ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่มีความสามารถและศักยภาพ และภาพตัวแทน

ของกลุมทอมที่มีครอบครัวอบอุน สมาชิกในครอบครัวยอมรับในตัวตนได ตามลําดับ 

และสวนที่สองที่เปลี่ยนชื่อเปน @tom actz คือตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-เดือน

สิงหาคม 2555 ถึงฉบับที่ 24 เดือนธันวาคม-เดือนมกราคม 2559 ยังคงมีการสราง

ภาพตวัแทนของกลุมทอมทีแ่ตงกายดดูมีคีวามทนัสมยัมากทีส่ดุ รองลงมาเปนการสราง

ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่มีความสามารถและศักยภาพ, ภาพตัวแทนของกลุมทอม

ที่ทําประโยชนแกสังคม, ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่มีครอบครัวอบอุน สมาชิก

ในครอบครัวยอมรับในตัวตนได, ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่ดูแลผิวพรรณใหดูดีอยู

เสมอ และภาพตวัแทนของกลุมทอมท่ีมคีวามรกัมัน่คงไมแตกตางจากผูชาย ตามลาํดบั 

อยางไรก็ตาม แมวานิตยสารจะพยายามสรางภาพตัวแทนของกลุมทอมในดานที่ดี 

เพ่ือเปดโอกาสใหทอมไดมพีืน้ทีแ่สดงตวัตนในเชงิสรางสรรคใหเปนทีป่ระจกัษในสังคม 

แตในขณะเดียวกันภาพตัวแทนดังกลาวลวนถูกประกอบสรางจากสวนเสี้ยวหนึ่งของ

โลกความเปนจริง ซึ่งยังมีทอมอีกเปนจํานวนมากที่ถูกเบียดขับออกจากพื้นที่ดังกลาว 

เนื่องจากพวกเขาเหลานั้นมีอัตลักษณที่แตกตางจากภาพตัวแทนที่นิตยสารสรางขึ้น 

คําสําคัญ: การสรางอตัลกัษณ, การใหความหมายอตัลักษณ, กลุมทอม, @tom actz 

บ ท คั ด ย อ
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 The purpose of this article was to study the construction of tom 
identity in “@tom actz” Magazine. The study found that @tom actz 
Magazine as part of popular culture which served more than a 
communication channel for homosexual women. Also, it provided the 
construction of tom identity through language and images that built a 
variety of tom types. For the first part about the magazine, it was named 
as “@tom act” since issue 1 of December B.E. 2550 to issue 30 of April 
- May B.E. 2555. The priority purpose was the construction of identity of 
tom with casual & modern outfits. The rest of the purposes were 
construction of identity of tom on social responsibilities, the constant-
love relationship that was not different from men, skills & abilities and 
their warm-hearted family that all members accepted their identities, 
respectively. The second part about the magazine, it had changed its 
name to “@tom actz” since issue 1 of July-August B.E. 2555 to issue 
24 of December - January B.E. 2559. The priority purpose was still the 
construction of tom identity with casual & modern outfits. The respective 
purposes were skills & abilities, social responsibilities, their warm-hearted 
family with acceptance on their identities, skincare & beauty and the 
constant-love relationship that was not different from men. Meanwhile, 
the magazine had tried introducing positive identity of tom for the purpose 
on providing their space opportunities and to identify themselves 
creatively and socially. In contrast, that identity had been constructed 
from very few parts of tom in social reality so that there were plenty of 
tom that had been restricted their spaces since they were different from 
the identity in the magazine.

Keywords:  the construction of identity, the meaning of identity, 
  tom, @tom actz

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 อัตลกัษณทอม ถือเปนอกีหน่ึงตวัตนทางเพศทีอ่ยูนอกเหนอืบรรทดัฐานและ

กฎเกณฑของสังคม ซ่ึงแสดงถึงการไมหยุดน่ิงตายตัวของอัตลักษณทางเพศ อันเปน

กระบวนการที่มนุษยตอรองกับตําแหนงแหงที่ทางสังคมซึ่งถูกยัดเยียดมาให การเกิด

ขึ้นของอัตลักษณทอมจึงเปนการแสวงหาพื้นที่ทางสังคมเพื่อแสดงเพศภาวะและ

เพศวิถีที่แตกตาง โดยทาทายขอจํากัดของบทบาทความเปนหญิงที่ถูกขีดไวใหมีความ

สมัพนัธทางเพศกับเพศตรงขาม (heterosexuality) เพือ่การสบืพนัธุเทานัน้ และตอง

เปนแมและเมีย มีหนาที่อยูกับเหยาเฝากับเรือน การกอรูปของอัตลักษณทอมมีความ

แตกตางกันไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม

 อัตลักษณทอมเริ่มปรากฏข้ึนอยางชัดเจนในสังคมไทยชวงปลายทศวรรษ 

1970 เปนตนมา ทามกลางสภาวะที่สังคมไทยกําลังเคลื่อนตัวไปสูสังคมอุตสาหกรรม 

สงผลใหผูหญงิชนชัน้กลางมรีะดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ แตงงานชาลงหรอืไมแตงงานเลย 

และตองแยกตัวออกจากครอบครัวไปอยูตามลําพังเพ่ือไปหารายไดในเมือง ผูหญิง

ชนชัน้กลางทีม่คีวามพงึพอใจในเพศเดยีวกนั จึงพยายามแสวงหาอตัลกัษณของตวัเอง

ภายใตการใชชีวิตในเมืองสมัยใหม ดังนั้น จึงเกิดการปรับตัวของการแสดงตัวตนของ

ผูหญิงท่ีรักเพศเดียวกันโดยการนําความเปนชายมาแสดงอัตลักษณ “ทอม” และนํา

ความเปนหญิงมาแสดงอัตลักษณ “ดี้” (Sinnott, M., 2004, pp. 47-66) 

 สําหรับคําวา “ทอม” หรือ “ทอมบอย” นั้น ไดมีผูใหความหมายตอคําและ

อตัลกัษณไวอยางมากมาย อาท ินฤพนธ ดวงวเิศษ (2556) ไดกลาววา คําวา “Tomboy 

(ทอมบอย)” คือ เด็กผูหญิงที่แสดงพฤติกรรม ทาทาง และบุคลิกลักษณะเหมือนเด็ก

ผูชาย สวน ชลธิชา ศาลิคุปต (2532, น. 68) ไดกลาววา “ทอม” เปนคําที่เพิ่งเริ่มมีมา

ไมนานนี้เอง ใชคูกับคําวา “ด้ี” โดยทอมจะมีลักษณะทาทาง แตงตัวคลายผูชาย 

ชางเอาใจ ชอบผูหญิง ไมสนใจผูชาย มีความสัมพันธทางเพศกับผูหญิง ซึ่งความหมาย

และอัตลักษณดังกลาวสอดคลองกับ มานิตตา ชาญไชย (2546, น. 60) ที่กลาววา 

“ทอม” หมายถึง ผูหญิงที่มีลักษณะคลายผูชายในเรื่องของการแตงกาย การแสดง 

การกระทํา รวมถึงบุคลิกภาพที่มีความหาว เขมแข็ง มีความรับผิดชอบ และเปนผูนํา 

โดยความหมายของคํานี ้จะเกีย่วของกบับทบาทแหงเพศ (gender role) ไดแก ลักษณะ



420 JC Journal

ภายนอกที่ปรากฏใหเห็น เชน การแตงกาย บุคลิกภาพ รวมถึงการแสดงบทบาทใน

เรื่องของความสัมพันธทางเพศ 

 เมือ่พจิารณาสงัคมไทยปจจบุนัแตเพยีงผวิเผนิอาจพบวา ผูทีม่อีตัลกัษณทอม

สามารถเปดเผยตวัตนตอสงัคมไดมากขึน้ และมแีนวโนมเปนทีย่อมรบัอยางกวางขวาง

มากกวาในอดีต เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางทางสังคมและกระแส

โลกาภิวัตน ที่สงผลตอการยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น แตในความ

เปนจรงิแลว สงัคมไทยยงัคงมกีารกําหนดความสมัพนัธระหวางบทบาทและอตัลกัษณ

ของความเปนหญิงชาย (gender identity) อยางเห็นไดชัด เชน ผูชายตองมีรางกาย

กํายําแข็งแรง มีบทบาทเปนผูนําครอบครัวและทํางานหนักอยูนอกบาน ในขณะที่

ผูหญิงมีรูปรางบอบบาง เปนผูตาม รับผิดชอบงานบาน และทําหนาที่เปนแมและเมีย

ที่ดี 

 นอกจากนี ้อทิธพิลของวาทกรรมความรูเรือ่งเพศจากตะวนัตกทีถ่กูผลิตและ

เผยแพรโดยวงวิชาการดานการแพทย จิตวิทยา และสุขวิทยาจิต ยังไดรับการผลิตซํ้า

และเผยแพรผานสื่อมวลชนตางๆ ซึ่งมีการตีตราและสรางภาพเหมารวมที่แฝงไปดวย

อคติทางเพศตอกลุมผูที่มีอัตลักษณทอมอยูเสมอ โดยมักนําเสนอภาพคนเหลาน้ีเปน

ตัวประกอบ ตัวตลก ผูราย หรือมักสื่อวา กลุมคนเหลานี้มีความบกพรองทางจิต ฝกใฝ

ในกามารมณ มีความรักที่ฉาบฉวย และมีอารมณที่รุนแรง ดังปรากฏตามพาดหัวขาว

ทั้งในเว็บไซตและสื่อสิ่งพิมพ อีกท้ังยังมองความสัมพันธของกลุมทอมดี้เปนสิ่งแปลก

ประหลาดผิดธรรมชาติ ซ่ึงการลดทอนคุณคาดังกลาว ถือเปนการตีตราและทําลาย

ความเปนอตัลักษณของกลุมคนเหลานีอ้ยางยิง่ อกีทัง้ยงัสะทอนใหเหน็วา แมสงัคมจะ

เปดกวางยอมรับบทบาทของผูที่มีอัตลักษณทอมมากขึ้น แตก็ไมยอมรับวาคนเหลานี้

เปนคนปกติ เชนเดียวกับประชาชนคนอ่ืนๆ ท่ีสังคมนิยามวาเปนเพศ “ชาย” หรือ 

“หญิง” สังคมไทยมักใช คําวา “เบี่ยงเบนทางเพศ” สําหรับนิยามใหแกบุคคลที่

ไมปฏิบัติตามแบบแผนหรือบทบาททางเพศที่สังคมไดกําหนด 

 จากการถูกปฏิเสธฐานะทางสงัคมดงักลาว กอปรกบัการถกูตตีราและกดีกัน

ใหเปนคนชายขอบของสงัคม จงึทาํใหกลุมผูทีมี่อตัลักษณทอมบางสวนตองกระจายตัว

อยูในสังคมอยางปกปดซอนเรนและแปลกแยกออกจากพื้นที่ทางสังคมทั่วไปที่ถูก

ปกคลุมดวยอํานาจแหงรักตางเพศ สงผลใหเกิดความไมเสมอภาคดานเพศภาวะ 

(gender equality) ซ่ึงผลักดันไปสูการตอสู ตอรองทาง อัตลักษณ เพื่อใหสังคม
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ไดตระหนักถึงตัวตนและสิทธิของพวกเธอ สื่อสิ่งพิมพหนึ่งซึ่งทําหนาที่เปนสื่อกลางใน

การประกอบสรางอัตลกัษณทอม กคื็อ “นติยสาร @tom actz” โดยจดัอยูในประเภท

นิตยสารทางเลือก ที่เปดตัวเมื่อป พ.ศ. 2550 แมจะมีการปรับโฉมใหมของนิตยสาร

อยูเสมอ แตนิตยสาร @tom actz ยังคงทําหนาที่สรางอัตลักษณทอมผานทางเนื้อหา

ในคอลมันตางๆ จนเกดิเปนภาพตัวแทนของทอมแบบตางๆ ซ่ึงถอืเปนความเปลีย่นแปลง

ทางวัฒนธรรมของผูหญิงท่ีรักเพศเดียวกันท่ีเกิดขึ้นในสังคมรวมสมัย และเปนแรง

ผลักดันทางออมใหคนในสังคมปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีตอกลุมผูที่มีอัตลักษณทอม 

อกีทัง้ยงัเปนการตอรองกบัอาํนาจแหงรกัตางเพศและความไมเสมอภาคดานเพศภาวะ 

เพื่อนําไปสูการยอมรับรวมกันดวย

  จากการเกิดขึ้นของ นิตยสาร @tom actz ซึ่งเปนเสมือนพื้นที่ที่มีสวน

สําคัญตอการประกอบสรางตัวตนทางเพศของทอมในสังคมไทย กอปรกับการศึกษา

วฒันธรรมของผูหญงิทีร่กัเพศเดยีวกนัในสงัคมไทยทีผ่านมา พบวา มงีานวจิยัทางดาน

มานุษยวิทยาและนิเทศศาสตรบางสวนที่ศึกษาดานการประกอบสราง หรือการแสดง

อัตลักษณทางเพศของกลุมหญิงรักหญิง โดยเฉพาะ อัตลักษณทางเพศแบบทอมด้ี

ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย และมคีวามแตกตางกนัไปตามชนชัน้และพืน้ทีต่างๆ แตกย็งัขาด

การศึกษาดานการสรางและการใหความหมายอัตลักษณทอมผานสื่อมวลชน 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผู วิจัยสนใจที่จะศึกษาการสรางและการให

ความหมาย อัตลักษณทอมในนิตยสาร @tom actz ซึ่งเปนสื่อที่สรางการรับรูถึงการ

มีอยูของกลุมผูหญิงท่ีรักเพศเดียวกันในสังคมอยางเปนรูปธรรม โดยทําการวิเคราะห

การสรางภาพตวัแทนของทอมในนติยสาร @tom actz ซึง่จะทาํใหเขาใจกระบวนการ

สรางอัตลักษณทอมของผูสงสารมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาการสรางภาพตัวแทนของทอมในนิตยสาร @tom actz
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วิธีการวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “การสรางและการใหความหมายอตัลักษณทอมในนติยสาร 

@tom actz” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการศึกษา

นิตยสาร @tom actz ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2550 ถึงฉบับที่ 24 เดือนธันวาคม-

เดือนมกราคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 54 ฉบับ โดยมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

 1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในคอลัมนตางๆ ที่สะทอน

ภาพตัวแทนของทอมในนิตยสาร ซ่ึงแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ตามการ

ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาครั้งใหญ พรอมกับเปล่ียนช่ือจากนิตยสาร @tom act 

เปน @tom actz ดังนี้ 

  สวนที่ 1 การสรางภาพตวัแทนของทอมในนติยสาร @tom act ตัง้แต

ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2550 ถึงฉบับที่ 30 เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2555 

จํานวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ 

  สวนท่ี 2 การสรางภาพตวัแทนของทอมในนติยสาร @tom actz ตัง้แต

ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2555 ถึงฉบับที่ 24 เดือนธันวาคม-เดือน

มกราคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 24 ฉบับ 

 ข้ันตอนในการวิเคราะหการสรางภาพตัวแทนของทอมในนิตยสาร @tom 

actz ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. สํารวจเนื้อหาในคอลัมนตางๆ ของนิตยสาร @tom act และ @tom 

actz โดยพจิารณาคัดเลอืกเฉพาะคอลมันท่ีมกีารสรางภาพตวัแทนของทอมแบบตางๆ 

อยางตอเนือ่งตัง้แต 6 ฉบบัขึน้ไป เพือ่นาํเนือ้หาในคอลมันเหลานีม้าวเิคราะหลกัษณะ

การสรางภาพตัวแทนของทอมในนิตยสาร @tom actz

 2. วิเคราะหการสรางภาพตัวแทนของทอม ขั้นตอนนี้เปนการสํารวจเชิง

ปรมิาณจาํนวนคอลมันและจาํนวนครัง้ในการนาํเสนอภาพตวัแทนของทอมแบบนัน้ๆ 

จากนัน้จงึวเิคราะหเนือ้หาในแตละคอลมัน เพือ่สรปุลกัษณะการสรางภาพตวัแทนของ

ทอมแตละแบบของนิตยสาร @tom actz ทั้งกอนและหลังเปลี่ยนชื่อจากนิตยสาร @

tom act เปน @tom actz
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สรุปผลการวิจัย

สวนที่ 1  การสรางภาพตัวแทนของทอมในนิตยสาร @tom act
 จากการสํารวจเนื้อหาในคอลัมนตางๆ ของนิตยสาร @tom act ตั้งแต

ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2550 ถึงฉบับที่ 30 เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2555 

จํานวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ พบวา มีการสรางภาพตัวแทนของทอมทั้งหมด 5 แบบ คือ 

1. ผูที่แตงกายดูดีมีความทันสมัย 2. ผูที่ทําประโยชนแกสังคม 3. ผูที่มีความสามารถ

และศักยภาพ 4. ผูท่ีมีความรักม่ันคงไมแตกตางจากผูชาย 5. ผูที่มีครอบครัวอบอุน 

สมาชกิในครอบครวัยอมรบัในตวัตนได จากการวเิคราะหเนือ้หาพบวา มกีารสรางภาพ

ตัวแทนของกลุมทอมท่ีแตงกายดูดีมีความทันสมัยเปนจํานวนมาก โดยนําเสนอถึง 

87 ครัง้ รองลงมาเปนการสรางภาพตวัแทนของกลุมทอมทีม่คีวามรกัมัน่คงไมแตกตาง

จากผูชาย จํานวน 26 ครั้ง ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่ทําประโยชนแกสังคม จํานวน 

20 ครั้ง ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่มีความสามารถและศักยภาพ จํานวน 18 ครั้ง 

และภาพตัวแทนของกลุมทอมท่ีมีครอบครัวอบอุน สมาชิกในครอบครัวยอมรับใน

ตัวตนได จํานวน 7 ครั้ง ตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา นิตยสาร @tom act 

ใหความสําคัญกับการสรางอัตลักษณทอมดานบุคลิกภาพเปนอันดับแรก เนื่องจาก

บุคลิกภาพเปนสิ่งสําคัญอยางแรกท่ีบุคคลท่ัวไปในสังคมสามารถสังเกตเห็นได ดังนั้น 

การทีท่อมมบีคุลิกภาพดจีงึชวยสรางเสรมิภาพลกัษณทีดี่ใหแกทอม อกีทัง้ยงัทาํใหทอม

มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้น อยางไรก็ตาม การสรางอัตลักษณทอมในแบบ

ดังกลาวของนิตยสาร @tom act ลวนเปนการผลิตซํ้าอัตลักษณทอมชนชั้นกลาง

ในเมอืงเพียงรปูแบบเดยีวเทานัน้ โดยยดึโยงกบัรูปแบบการแตงกายของผูชายเปนหลกั 

ทั้งเครื่องแตงกาย ทรงผม ตลอดจนผลิตภัณฑตางๆ ซ่ึงถือเปนการตอกยํ้าทอมให

ตกอยูในสถานะของผูท่ีไรอัตลักษณท่ีแทจริงของตนเอง โดยตองพึ่งพิงอัตลักษณใน

การแสดงออกแบบผูชายผานเคร่ืองแตงกายและทรงผม แมบางคอลัมนจะแสดง

ใหเหน็ถงึการนาํความเปนหญงิมาประกอบสรางอตัลักษณทอม แตกเ็ปนเพยีงสวนนอย

เทานั้น 

 สวนภาพตัวแทนของกลุมทอมท่ีทําประโยชนแกสังคม, กลุมทอมที่มีความ

สามารถและศกัยภาพ, กลุมทอมทีม่คีวามรกัมัน่คงไมแตกตางจากผูชาย และกลุมทอม

ที่มีครอบครัวอบอุน สมาชิกในครอบครัวยอมรับในตัวตนได ลวนเปนอัตลักษณ
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ที่นิตยสาร @tom act สรางข้ึนมาเพื่อลบลางมายาคติและอคติทางเพศของคนใน

สังคม ซึ่งมักมองวาผูท่ีมีอัตลักษณทอมไมทําประโยชนแกสังคม ประกอบอาชีพที่ไม

มั่นคง มีความรักแบบฉาบฉวย และมีปญหาครอบครัว ใหไดปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ดานลบที่มีตอกลุมผูท่ีมีอัตลักษณทอมดวย อยางไรก็ตาม แมวานิตยสารจะพยายาม

สรางภาพตัวแทนของทอมในดานท่ีดี เพื่อเปดโอกาสใหทอมไดมีพื้นที่แสดงตัวตนใน

เชงิสรางสรรคใหเปนทีป่ระจกัษในสงัคม แตในขณะเดยีวกนัภาพตวัแทนดงักลาวลวน

ถกูประกอบสรางจากสวนเสีย้วหนึง่ของโลกความเปนจริง ดงันัน้ การสรางภาพตัวแทน

ทอมดังกลาวในนิตยสาร @tom act จึงเปนการเบียดขับทอมจํานวนมากออกจาก

พื้นที่ของนิตยสาร เนื่องจากพวกเขาเหลานั้นมีอัตลักษณที่แตกตางจากภาพ ตัวแทน

ที่นิตยสารสรางขึ้น 

สวนที่ 2  การสรางภาพตัวแทนของทอมในนิตยสาร @tom actz
 จากการสํารวจเนื้อหาในคอลัมนตางๆ ของนิตยสาร @tom actz ตั้งแต

ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2555 ถึงฉบับที่ 24 เดือนธันวาคม-เดือน

มกราคม 2559 จาํนวนทัง้สิน้ 24 ฉบบั พบวา มกีารสรางภาพตวัแทนของทอมทัง้หมด 

6 แบบ คือ 1. ผูที่แตงกายดูดีมีความทันสมัย 2. ผูที่ทําประโยชนแกสังคม 3. ผูที่มี

ความสามารถและศักยภาพ 4. ผูที่มีความรักมั่นคงไมแตกตางจากผูชาย 5. ผูที่มี

ครอบครวัอบอุน สมาชกิในครอบครวัยอมรบัในตัวตนได 6. ผูทีด่แูลผวิพรรณใหดดีูอยู

เสมอ จากการวิเคราะหเนื้อหาพบวา มีการสรางภาพตัวแทนของกลุมทอมที่แตงกาย

ดูดีมีความทันสมัยมากที่สุด โดยนําเสนอถึง 106 ครั้ง รองลงมาเปนการสรางภาพ

ตวัแทนของกลุมทอมทีม่คีวามสามารถและศกัยภาพ จาํนวน 35 ครัง้ ภาพตวัแทนของ

กลุมทอมที่ทําประโยชนแกสังคม จํานวน 24 ครั้ง ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่มี

ครอบครวัอบอุน สมาชิกในครอบครัวยอมรบัในตวัตนได จาํนวน 22 ครัง้ ภาพตวัแทน

ของกลุมทอมท่ีดแูลผวิพรรณใหดดูอียูเสมอ จาํนวน 21 ครัง้ และภาพตวัแทนของกลุม

ทอมที่มีความรักมั่นคงไมแตกตางจากผูชาย จํานวน 18 ครั้ง ตามลําดับ ซึ่งสะทอนให

เหน็วา นติยสาร @tom actz ใหความสาํคญักบัการสรางอตัลกัษณทอมดานบคุลกิภาพ

เปนอนัดบัแรก เชนเดยีวกบัในชวงแรกทีใ่ชชือ่วานติยสาร @tom act แตมขีอแตกตาง

กันอยูนั่นคือ ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่แตงกายดูดีมีความทันสมัยที่เกิดขึ้นในชวงนี้ 

จะเผยใหเห็นการผสมผสานความเปนชายและความเปนหญิงในการสรางอัตลักษณ
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ทอมมากขึ้น โดยปรากฏชัดเจนในเนื้อหาของคอลัมน Hipster Looks ท่ีแนะนํา

เคล็ดลับการแตงกายใหแกทอม ซึ่งมีทั้งการแตงหนาทาปากแตในขณะเดียวกันก็ใส

บอกเซอรเชนเดียวกับผูชาย 

 นอกจากนี ้ภาพตวัแทนดงักลาวยงัสะทอนใหเหน็ความเปนทอมชนชัน้กลาง

ในเมืองไดชัดเจนย่ิงขึ้น ดังจะเห็นไดจากเสื้อผาและเครื่องแตงกายตางๆ ที่นิตยสาร

นําเสนอ มักเปนสินคา แบรนดเนมตางๆ ท่ีมีราคาแพง หรือสามารถหาซื้อไดจาก

แหลงชอปปงยอดนิยมของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน สวนแฟช่ันการ

แตงกายที่นิตยสารแนะนํา ก็มักเปนคอลเล็คชั่นใหมของ แบรนดแฟชั่นผูชายใน

ตางประเทศ โดยเครื่องแตงกาย ทรงผม ตลอดจนผลิตภัณฑตางๆ ลวนยึดโยงกับ

รูปแบบการแตงกายของผูชายเปนหลัก ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาแมดานหนึ่งนิตยสาร 

@tom actz จะพยายามสรางภาพตัวแทนของทอมยุคใหมที่ดูทันสมัยทั้งดานการ

แตงกายและทรงผม เพื่อสงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหแกทอม หากแตอีกดานหนึ่งกลับ

เปนการตอกย้ําใหทอมตกอยูในสถานะของผูที่ไรซึ่งอัตลักษณที่แทจริงของตนเอง 

โดยตองพึ่งพิงอัตลักษณในการแสดงออกแบบชายผานเคร่ืองแตงกายและทรงผม

เทานัน้ อกีทัง้ยงัเปนการผลติซํา้อัตลกัษณทอมทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัเพยีงรปูแบบเดยีว 

อนัจะนาํไปสูการกดีกนัทอมทีม่อัีตลกัษณแตกตางจากภาพตวัแทนของทอมทีน่ติยสาร

สรางขึ้น 

 สวนภาพตัวแทนของกลุมทอมท่ีทําประโยชนแกสังคม, กลุมทอมที่มีความ

สามารถและศกัยภาพ, กลุมทอมทีม่คีวามรกัมัน่คงไมแตกตางจากผูชาย และกลุมทอม

ที่มีครอบครัวอบอุน สมาชิกในครอบครัวยอมรับในตัวตนได ลวนเปนอัตลักษณที่

นติยสาร @tom actz สรางขึน้มาเพือ่ลบลางมายาคติและอคตทิางเพศของคนในสังคม 

ซึ่งมักมองวาผูท่ีมีอัตลักษณทอมไมทําประโยชนแกสังคม ประกอบอาชีพที่ไมมั่นคง 

มีความรักแบบฉาบฉวย และมีปญหาครอบครัว ใหไดปรับเปลี่ยนทัศนคติดานลบที่มี

ตอกลุมผูที่มีอัตลักษณทอมดวย โดยนิตยสาร @tom actz ไดใหความสําคัญกับการ

สรางภาพตวัแทนของกลุมทอมทีม่คีวามสามารถและศกัยภาพเปนอนัดบัที ่2 รองจาก

ภาพตวัแทนของกลุมทอมทีแ่ตงกายดดีูมคีวามทนัสมัย ซึง่นติยสารไดสรางภาพตวัแทน

ดังกลาวใหครอบคลุมท้ังกลุมทอมวัยทํางานท่ีมีประสบการณยาวนาน และกลุมทอม

รุนใหมที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ 
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 สําหรับภาพตัวแทนของกลุมทอมท่ีทําประโยชนแกสังคม, กลุมทอมที่มี

ครอบครัวอบอุน สมาชิกในครอบครัวยอมรับในตัวตนได และกลุมทอมที่มีความรัก

มั่นคงไมแตกตางจากผูชาย ซึ่งนิตยสารใหความสําคัญกับการสรางเปนอันดับที่ 3, 4 

และ 6 ตามลาํดบันัน้ แมจะมกีารสรางภาพตวัแทนทีไ่มแตกตางจากชวงแรกทีใ่ชช่ือวา 

นติยสาร @tom act ทัง้ในแงลกัษณะเนือ้หาและวิธกีารนาํเสนอ หากแตมรีายละเอยีด

ทีแ่ตกตางกนัอยู กลาวคอื ภาพตวัแทนของกลุมทอมทีทํ่าประโยชนแกสงัคมทีส่รางขึน้

ในชวงนี้ จะนําเสนอภาพการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของผูเขาประกวด Mr.@tom act 

และนายแบบของนิตยสารมากกวาชวงแรก สวนภาพตัวแทนของกลุมทอมที่มี

ครอบครวัอบอุน สมาชิกในครอบครวัยอมรบัในตวัตนได จะสะทอนมติิของการยอมรับ

จากสมาชกิในครอบครวัทีห่ลากหลายมากขึน้ โดยมทีัง้แบบยอมรบัอยางเตม็ใจ ยอมรบั

แบบมีเงื่อนไข และการพิสูจนตนเองเพื่อสรางการยอมรับในครอบครัวของผูที่มี

อัตลักษณทอม และภาพตัวแทนของกลุมทอมที่มีความรักมั่นคงไมแตกตางจากผูชาย 

จะเนนสือ่ใหเหน็วาความสมัพนัธของทอมดีไ้มแตกตางจากคูชายหญงิแตอยางใดทัง้ใน

แงรูปแบบความสัมพันธ วิธีการดําเนินความสัมพันธ และการรักษาความสัมพันธให

ยั่งยืน ซึ่งกลุมทอมก็สามารถมีความรักที่มั่นคงไดไมแตกตางจากผูชาย 

 นอกจากน้ี ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่ดูแลผิวพรรณใหดูดีอยูเสมอ ซึ่ง

นิตยสาร @tom actz ใหความสําคัญกับการสรางเปนอันดับที่ 5 นั้น แสดงใหเห็นถึง

อัตลักษณทอมรูปแบบใหม ที่เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2556-2559 ซึ่งมีความแตกตางจาก

ในยคุกอน จากเดมิทีผ่กูโยงกบัความเปนชายอยางสุดโตง ทัง้กริยิาทาทาง บทบาททาง

เพศ และการแตงกาย กลายมาเปนการรับเอาลักษณะของผูหญิงดานความรักสวยรัก

งามมาผสมผสานดวยเชนกัน เกิดเปนอัตลักษณทอมรูปแบบใหมที่มีความคลายคลึง

กบัผูชายเมโทรเซก็ชวล (Metrosexual) หรอืผูชายสาํอาง ซึง่เปนกระแสทีเ่ห็นไดชดัเจน

จากการนําเสนอผานสื่อโฆษณาตางๆ รวมทั้งนิตยสารผูชายที่เกิดขึ้นอยางมากมายใน

ชวงปลายศตวรรษท่ี 20 โดยสะทอนภาพผูชายในเมอืงทีม่ฐีานะทางการเงนิ และยงัคง

ดาํรงบทบาททางเพศเหมอืนเดมิ แตมกีารดแูลรปูรางหนาตาของตวัเองใหดดูอียูเสมอ 

ดังนั้น หากจะกลาววาผูชายเมโทรเซ็กชวลเปนผลผลิตอันเกิดจากวัฒนธรรมบริโภค

นยิมทีน่าํเสนอผานสือ่มวลชน ซึง่ทาํใหความเปนชายทีถู่กผกูตดิกบับทบาททางเพศไว

อยางชดัเจนเกิดการสัน่คลอน สงผลใหเกดิการนยิามความเปนชายขึน้มาใหม การสราง

อตัลกัษณทอมทีด่แูลผวิพรรณใหดูดอียูเสมอกค็งไมแตกตางกนั นิตยสาร @tom actz 
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ไดถายทอดคานิยมการบริโภคผลิตภัณฑดูแลผิวและเครื่องสําอางตางๆ เพื่อใหเปน

ทอมที่ดูดี ซึ่งการผลิตซํ้าและกระตุนความตองการของผูอานอยางตอเนื่องดังกลาว 

ทําใหความเปนทอมที่ถูกผูกติดกับบทบาทความเปนเพศชายถูกส่ันคลอนเชนกัน 

สงผลใหอัตลักษณทอมที่เกิดขึ้นมาใหมในชวง พ.ศ. 2556-2559 นี้ มีความแตกตาง

จากในยุคกอน โดยทอมไมจําเปนตองแสดงออกถึงความเปนชายอยางเต็มที่ เพื่อ

เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับตนเอง หากแตการเปนทอมที่ออนหวาน หรือเปน

สาวเทนารักสดใส ก็ทําใหทอมดูดีไดเชนกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหการสรางภาพตัวแทนของทอมในนิตยสาร @tom actz 

ทั้งสองสวนไดแก สวนแรกที่ใชชื่อวา @tom act ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2550 

ถึงฉบับที่ 30 เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2555 และสวนที่สองที่เปลี่ยนชื่อเปน 

@tom actz ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2555 ถึงฉบับที่ 24 เดือน

ธันวาคม-เดือนมกราคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 54 ฉบับ พบวา นิตยสาร @tom actz 

ในฐานะทีเ่ปนสวนหนึง่ในวฒันธรรมสมยันยิม (popular culture) ไดทาํหนาทีม่ากไป

กวาการเปนชองทางการสือ่สารของกลุมผูหญงิทีร่กัเพศเดียวกนั โดยประกอบสรางตวั

ตนของทอมผานทางภาษาและรูปภาพ จนเกิดเปนภาพตัวแทนของทอมแบบตางๆ 

ซึง่ภาพตวัแทนเหลานัน้ลวนถกูประกอบสรางจากสวนเส้ียวหนึง่ของโลกความเปนจริง 

ดังที่ วิลาสินี พิพิธกุล (2544, อางถึงใน เจริญวิทย ฐิติวรารักษณ, 2544, น. 28-29) 

กลาววา การเปนภาพตัวแทน ไมใชเปนเพียงภาพที่สะทอนของสิ่งที่มีอยูในโลกของ

ความเปนไปไดเทานัน้ การเนนหนกัเรือ่งการสรางตวัตนทีไ่มใชการคนพบใหมของการ

เปนตัวตนพื้นฐานและไมใชตัวตนภายนอก แตจะอยูในรูปของ “ตัวแทน” เชนเดียว

กับภาพยนตรที่ไมใชกระจกที่สะทอนทุกอยางที่มีแตจะเลือกเอาบางอยางในรูปแบบ

ของ “ตวัแทน” ซึง่สามารถบอกถงึสิง่ใหมหรอืเปนการตอกยํา้สิง่เกา โดยทีน่ติยสาร @

tom actz ไดเชื่อมโยงตัวตนของปจเจกเขากับอัตลักษณทอมที่นิตยสารสรางขึ้น 

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง “วัฒนธรรม” และ “รูปแบบการดําเนินชีวิต” (lifestyle) ของ

ทอมชนช้ันกลางในเมือง ท่ีตองการแสวงหาอัตลักษณและการเปดเผยตัวตนทางเพศ 

เพราะกอนหนาที่จะมีนิตยสาร @tom actz สังคมมักตีตรากลุมผูมีอัตลักษณทอมวา 
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เปนพวกมคีวามบกพรองทางจติ ฝกใฝในกามารมณ มคีวามรกัทีฉ่าบฉวย และมอีารมณ

ที่รุนแรง ดังปรากฏตามพาดหัวขาวทั้งในเว็บไซตและสื่อสิ่งพิมพตางๆ สงผลใหกลุม

ผูมีอัตลักษณทอมบางสวนตองกระจายตัวอยูในสังคมอยางปกปดซอนเรน และ

แปลกแยกออกจากพ้ืนท่ีทางสังคมท่ัวไปท่ีปกคลุมดวยอํานาจแหงรักตางเพศ ดังนั้น 

การเกิดขึ้นของนิตยสาร @tom actz จึงเปนการชวงชิงพื้นที่สาธารณะเพื่อรื้อทําลาย

มายาคติและอคติทางเพศเหลาน้ัน โดยการสรางตนแบบอัตลักษณทอมท่ีดีใหแก

ผูอานผานทางเนื้อหาในคอลัมนตางๆ 

 อยางไรก็ตาม แมดานหนึ่งนิตยสาร @tom actz จะเปนพื้นที่ในการสราง

ตนแบบทีด่ใีหแกผูทีม่อีตัลกัษณทอม หากแตอกีดานหนึง่พืน้ทีด่งักลาวกลบัขบัเคลือ่น

ดวยกลไกของวัฒนธรรมบริโภคนิยมเปนหลัก โดยถายทอดคานิยมการบริโภคสินคา

และบรกิารทีม่รีาคาแพง เพือ่ตอเตมิเสรมิแตงรางกายใหดดูยีิง่ขึน้ไปยงัผูอาน สงผลให

บทบาทของนิตยสารในฐานะที่เปนพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่ใชแสดงตัวตนและตําแหนง

แหงที่ของทอม เพื่อตอรองกับอํานาจแหงรักตางเพศและความไมเสมอภาคดานเพศ

ภาวะไดถกูลดทอนลง ในขณะเดยีวกนันติยสารไดใชอาํนาจทาํใหความเปนชายในเรอืน

รางหญิงกลายเปนสินคาอยางหนึ่งที่ดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ปรวรรณ ทรงบณัฑติย (2549) ทีก่ลาววา อตัลกัษณทีถ่กูสรางผานสือ่นัน้เปนเพยีงการ

เลอืกเอาสวนท่ีงามมานาํเสนอเพือ่สรางภาพตนแบบท่ีไมไดเปนไปเพือ่การตอรองทาง

วฒันธรรม ในทางกลบักนัอตัลกัษณทางวฒันธรรมดงักลาวไดถกูนาํเขาสูกระบวนการ

ทําวัฒนธรรมใหเปนสินคา เพื่อสงเสริมภาพลักษณทางวัฒนธรรมใหกับกลุมทุนตางๆ 

ที่เขามามีผลประโยชนกับหนังสือ พรอมท้ังกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคาเหลานั้น

มากขึ้น ซึ่งเปนรูปแบบของสื่อที่ไดรับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตนนั่นเอง 

 ดวยเหตุน้ี จึงทําใหทอมชนช้ันกลางในเมืองกลายเปนตัวแทนของทอมที่

แตกตางหลากหลาย อีกท้ังยังทําใหวัฒนธรรมของทอมถูกครอบงําดวยวิธีคิดและ

คานยิมแบบชนช้ันกลางมากข้ึน ดังจะเหน็ไดจากโฆษณาสนิคาและบรกิารตางๆ สาํหรับ

ทอมในนิตยสารท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงป พ.ศ. 2555-2559 เชน โฆษณา

เสื้อกลามทอม, โฆษณาผลิตภัณฑสําหรับดูแลผิวหนาทอม, โฆษณาศัลยกรรมสําหรับ

สาวหลอ และโฆษณาเจลดขนาดหนาอก สงผลใหทอมกลุมอืน่ๆ ท่ีขาดแคลนทรพัยากร 

การศึกษา และตนทุนทางเศรษฐกิจ ถูกเบียดขับออกจากพื้นที่ของนิตยสาร นอกจาก

นี้ เมื่อพิจารณาภาพตัวแทนของกลุมทอมที่ทําประโยชนแกสังคม, กลุมทอมที่มีความ
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สามารถและศกัยภาพ, กลุมทอมทีม่คีวามรกัมัน่คงไมแตกตางจากผูชาย และกลุมทอม

ที่มีครอบครัวอบอุน สมาชิกในครอบครัวยอมรับในตัวตนได ลวนเปนการสรางภาพ

ตัวแทนบนพื้นฐานความคิดแบบรักตางเพศ และวิธีคิดของการจัดระเบียบแบบแผน

ตามจารีตประเพณีท่ีสังคมสั่งสอนเอาไว โดยมีทอมชนช้ันกลางเปนผูรับความคิด

เหลานัน้มาใชอยางแนบเนยีน ผลทีต่ามมากค็อื วฒันธรรมทอมจะเตม็ไปดวยวธิคีดิการ

มคีูครองแบบผวัเดยีวเมยีเดยีวเชนเดยีวกับคูชายหญงิ โดยทีท่อมนาํบทบาทความเปน

ชายมาใชในการสรางความสัมพันธ และจินตนาการถึงการสรางครอบครัวรวมกันใน

แบบเดียวกับคูรักชายหญิง รวมทั้งเชิดชูสถาบันครอบครัวที่อบอุน ทุกคนเคารพสิทธิ

ในการแสดงออกซึ่งเพศภาวะและเพศวิถี และการประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ของสงัคม ดวยการเปนคนดมีคีวามสามารถตามทีส่งัคมคาดหวงัไว ซึง่บรรทดัฐานการ

ใชชีวิตดังกลาว ทําใหอัตลักษณทอมมีความกลมกลืนดูเปนปกติในสายตาของคนใน

สังคม ดังนั้น จะเห็นไดวาแมดานหนึ่งนิตยสาร @tom actz จะชวงชิงพื้นที่สาธารณะ

เพื่อตอบโตกับอํานาจแหงรักตางเพศและบรรทัดฐานของสังคม หากแตอีกดานหนึ่ง

กลับเปดทางใหอํานาจและบรรทัดฐานเหลาน้ัน เขามาประกอบสรางอัตลักษณทอม

บนพืน้ทีข่องนติยสารดวยเชนกนั อกีทัง้ยงัเผยใหเหน็ถงึการยอมรบัในทศันคตทิางเพศ

แบบคูตรงขาม ซึ่งแบงคนออกเปนเพศที่ปกติและผิดปกติ โดยที่นิตยสารพยายามไกล

เกลี่ยตอรองเพื่อไมใหผูอื่นมองวากลุมทอมนั้น “ผิดปกติ” 

 นอกจากน้ี ภาพตัวแทนของกลุมทอมที่ดูแลผิวพรรณใหดูดีอยูเสมอ ซึ่ง

นิตยสาร @tom actz ไดสรางขึ้นใหมในชวงหลัง อาจเปนการไกลเกลี่ยตอรองในเพศ

ภาวะของทอมทีช่วยใหคนในสงัคมลดอคตทิางเพศทีม่ตีอทอม ดงัที ่นฤพนธ ดวงวเิศษ 

(2556, น. 110) ไดกลาวถึงการนําเอาลักษณะความเปนหญิงมาผสมผสานกับความ

เปนผูชายทีอ่อนหวานของทอมไววา การแสดงออกเหลานีคื้อวธิกีารไกลเกล่ียเพศภาวะ

ของทอมรุนใหมที่ทําลายภาพลักษณเดิมๆ ของทอมที่สังคมเคยเห็น การเปนสาวหลอ

อาจจะเปนวิธีการที่ทอมพยายามจะหลีกหนีปญหาความขัดแยง หรือความหม่ันไส

ที่ผูชายเคยมีกับทอม การเปน “สาวหลอ” ชวยใหความเปนทอมมีความออนหวาน

และนารักกวาเดิม หรือมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนหญิง

 จากการวิเคราะหเนื้อหาการสรางภาพตัวแทนของทอมในนิตยสาร @tom 

actz พบวา นิตยสาร @tom actz ไมเพียงแตสรางอัตลักษณทอมในดานที่ดีเทานั้น 

หากแตยังมีการนําเสนอ อัตลักษณทอมในดานที่ไมดีดวยเชนกัน แตก็เปนสวนนอย
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เมื่อเทียบกับการสรางอัตลักษณที่ดีของทอม ดังปรากฏในคอลัมน BAD (TOM) BOY 

ที่นําเสนอต้ังแตฉบับท่ี 13 เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2552 จนถึงฉบับที่ 30 

เดอืนมถินุายน-เดอืนพฤษภาคม 2555 รวมทัง้สิน้ 18 ฉบบั ตอมาเปลีย่นช่ือเปนคอลมัน 

BAD BAD TOMBOY ซึง่นาํเสนอตัง้แตฉบบัที ่1 เดอืนกรกฎาคม-เดอืนสงิหาคม 2555 

จนถงึฉบบัที ่9 เดอืนพฤศจกิายน-เดือนธนัวาคม 2556 รวมท้ังสิน้ 9 ฉบับ โดยนาํเสนอ

ความเปนจริงดานลบเกี่ยวกับทอมบอย เชน ทอมขี้งก, ทอมหลองลวง, ทอมที่ขี้เมาท, 

ทอมชางยุ, ทอมหลอแตเปลือก และทอมติดเหลา ซ่ึงสะทอนมุมมองจากด้ีที่มี

นามปากกาวา เชอรรี่ หญิงชอบ fun เพื่อใหผูอานไดรับรูความเปนจริงเกี่ยวกับทอม

อยางรอบดานมากขึ้น และไมนําอัตลักษณเหลานี้ไปใชเปนแบบอยางในการประพฤติ

ปฏิบัติ

ขอเสนอแนะ

1.  สําหรับผูผลิตนิตยสาร @tom actz
 1.1 ผูผลตินติยสาร @tom actz ควรสํารวจความคดิเหน็และความพงึพอใจ

ของผูอานอยูเสมอ เพื่อใหผลิตเน้ือหาไดสอดคลองกับความตองการของผูอานมาก

ยิ่งขึ้น 

 1.2 ผูผลตินติยสาร @tom actz ควรนาํเสนอเนือ้หาทีส่ะทอนภาพตวัแทน

ของกลุมทอมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการนําเสนออัตลักษณทอมดานดี

เพียงอยางเดียวนั้น แมดานหนึ่งจะเปนตนแบบที่ดี และชวยเปนแรงผลักดันใหคน

ในสังคมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอกลุมผูที่มี อัตลักษณทอม หากแตอีกดานหน่ึง

กลับเปนการกดดัน และเบียดขับทอมที่มีอัตลักษณแตกตางจาก ที่นิตยสารนําเสนอ

ใหออกไปจากพื้นที่ของนิตยสาร 

2.  สําหรับการวิจัยครั้งตอไป
 2.1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสื่อสิ่งพิมพอยางนิตยสาร @tom actz 

เทานัน้ ซึง่ในปจจบุนัสือ่ออนไลนไดมบีทบาทในการสรางอตัลกัษณทอมเชนกัน ดงันัน้ 

ในการวจิยัครัง้ตอไปควรศกึษาเนือ้หาในสือ่ออนไลนตางๆ อยางเชน เฟซบุก (facebook) 
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ที่มีทั้งเพจโฆษณาขายสินคาสําหรับทอม และเพจของทอมดี้ตางๆ ซึ่งจะชวยใหทราบ

ถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุมผูหญิงที่รักเพศเดียวกันในสังคมไทยรวม

สมัยมากยิ่งขึ้น 

 2.2 การวจิยัครัง้นีศ้กึษาเฉพาะนติยสารสาํหรบักลุมผูหญงิทีร่กัเพศเดยีวกนั

เทานั้น ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางนิตยสารสําหรับ

กลุมผูหญิงที่รักเพศเดียวกัน และนิตยสารสําหรับกลุมผูชายที่รักเพศเดียวกัน เพื่อให

ทราบถึงความเหมือนหรือความแตกตางของกระบวนการประกอบสรางอัตลักษณ

ทางเพศ 

กิตติกรรมประกาศ

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธเรื่อง “การสรางและการให

ความหมาย อัตลักษณทอมในนิตยสาร @tom actz” ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธและกรรมการสอบวทิยานพินธทกุทาน ทีก่รณุาสละเวลา

อันมีคาใหคําแนะนําและคําปรึกษาอันเปนประโยชนจนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จได

อยางสมบูรณ
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คุณลักษณะของบทความ
 1. เปนบทความวิชาการในสาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร ที่ยังไมเคยตีพิมพหรือ

อยูระหวางการพิจารณาในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการอื่นใด ยกเวนเปนการรวบรวมผลงาน

ที่ไดนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ

 2. จัดพิมพอยูในรูปแบบภาษาไทย

 3. มีความยาวของตนบับอยูระหวาง 10 หนา ถึง 15 หนา กระดาษ A4

 4. รูปแบบของบทความวิชาการ ประกอบดวย ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ชื่อผูแตงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําสําคัญภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ บทนํา เนื้อหา บทสรุป และเอกสารและสิ่งอางอิง

 5. การอางอิงในบทความ ใชระบบการอางอิงแบบ นาม-ป (Author-Date)

 6. การอางองิทายบทความ ใชระบบการอางองิแบบ สมาคมจิตวทิยาอเมรกินั (American 

Psychological Association – APA)

 7. การจัดพิมพ ใชแบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 
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  1.1 สงตนฉบับพิมพ พรอมแผนบันทึกขอมูล และแบบฟอรมการลงทะเบียนเพื่อ

พิจารณานําเสนอที่ประชุมวิชาการที่ไดรับการกรอกขอมูลครบถวนสมบูรณแลว จํานวน 1 ชุด ทาง
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 2. โครงการบณัฑติศกึษา จะแจงผลการพจิารณาถงึผูเสนอบทความ พรอมทัง้แจงกาํหนด

ชวงเวลาในการนาํเสนอบทความของผูนาํเสนอบทความใหทราบ ทางเวบ็ไซต http://www.jc.tu.ac.th
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