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 วทิยานพินธเรือ่ง “การเปดรบัสือ่โฆษณาประชาสัมพนัธทางเฟซบุกแฟนเพจ

จเีมม็เบอรกบัการมสีวนรวมและความพงึพอใจของสมาชกิ” มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา

การเปดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอรของสมาชิก 

การมีสวนรวมของสมาชิก และความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอเฟซบุกแฟนเพจ

จีเม็มเบอร การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 

Method) ดวยรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว 

(One-Shot Case Study) โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กดถูกใจเพื่อเปนสมาชิก

ของเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอรจํานวน 400 คน

 ผลการศึกษาพบวา

 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป กําลังศึกษา 

หรือสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท และมี

รายไดสวนตัวตอเดือน 10,001-30,000 บาท มักใชเฟซบุกในชวงเย็นถึงค่ํา 16.01-

22.00 น. ผานโทรศัพทมือถือเปนหลัก โดยเปดรับทุกวัน และใชเวลาประมาณ 15-30 

นาที ในการใชงานเฟซบุกแตละครั้ง

 2.  กลุมตัวอยางสวนใหญติดตามขาวสารจากเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร

มานอยกวา 1 เดือน รองลงมาคือ ติดตาม 6 เดือนขึ้นไป 1-3 เดือน และ 3-6 เดือน 

ตามลําดับ เหตุผลที่กลุมตัวอยางสวนใหญติดตามแฟนเพจ จีเม็มเบอรมากที่สุดคือ 

เพื่อติดตามศิลปนที่ตนเองชื่นชอบ รองลงมาคือ เพื่อติดตามเพลง/มิวสิควิดีโอ (เอ็มวี) 

ใหมๆ และเพื่อติดตามการจําหนาย VCD / Mp3 / Karaoke / DVD / บัตรคอนเสิรต

 3. กลุมตวัอยางสวนใหญเมือ่เหน็โพสตเกีย่วกับการโฆษณาประชาสมัพนัธ

ของศิลปนท่ีช่ืนชอบในแฟนเพจจีเม็มเบอรจะกดปุมถูกใจ รองลงมาคือ อานแบบ

ละเอียด (อานขอความและคลิกดูลิงกรูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ) ขณะที่เม่ือเห็นโพสต

เกีย่วกับการโฆษณาประชาสมัพนัธของเพลงหรอืมวิสคิวดีโีอ (เอ็มว)ี ใหมๆ  ในแฟนเพจ

จีเม็มเบอร กลุมตัวอยางสวนใหญจะกดปุมถูกใจ รองลงมาคือ อานแบบละเอียด 

บ ท คั ด ย อ
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เมื่อเห็นโพสตเกี่ยวกับ การโฆษณาประชาสัมพันธ VCD/Mp3/Karaoke/DVD/

บัตรคอนเสิรต ในแฟนเพจจีเม็มเบอร กลุมตัวอยางสวนใหญอานผานๆ ไมไดคลิก

ดูลิงคใดๆ รองลงมาคือ กดปุมถูกใจ (Like) และเมื่อเห็นโพสตเกี่ยวกับการเลนเกม 

การชิงรางวัลตางๆ ในแฟนเพจจีเม็มเบอร กลุมตัวอยางสวนใหญอานผานๆ ไมได

คลิกดูลิงคใดๆ รองลงมาคือ กดปุมถูกใจ (Like) 

 4.  ดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร 

พบวา กลุมตวัอยาง มีความพงึพอใจตอเฟซบุกของแฟนเพจจเีมม็เบอรทัง้ดานรปูแบบ

และเนื้อหาในระดับมาก

คําสําคัญ: การเปดรบัสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธทางเฟซบุกแฟนเพจ, การมสีวนรวม

ทางเฟซบุกแฟนเพจ, ความพงึพอใจตอเฟซบุกแฟนเพจ, เฟซบุกแฟนเพจ

จีเม็มเบอร
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  This independent study examined the exposure to GMember’s 

Fan Page, participation and gratification of followers. The study employed 

online questionnaire with 400 Facebook users who have followed 

GMember’s Fan Page.

 The findings of the study indicate that 1. GMember’s Fan Page 

users tended to be female, 20-30 years old, highly educated and company 

staff. Their personal income were approximately 10,001-30,000 baht per 

month. They often used Facebook from 16.01 to 22.00 pm., via mobile 

phone every day and spent 15-30 minutes each time.

 2. Most of users have followed GMember’s Fan Page less 

than 1 month, followed by more than 6 months, 1-3 months and 

3-6 months respectively. They have followed the page in order to 

keep an eye on their favorite artists, followed by new songs/music 

videos and the sale of VCD/Mp3/Karaoke/DVD/concert ticket.

 3. Most of users clicked ‘Like’ button, followed by read 

carefully (read messages and clicked link to see photo and video clip) 

when seeing their favorite artist on the post and the sale of VCD/Mp3/

Karaoke/DVD/concert ticket. Meanwhile, they read quickly followed by 

clicked the ‘Like’ button when seeing post about game and lucky draw 

competition.

 4. GMember’s Fan Page users gratified both format and content 

of the page at a high level.

 

Keywords: Facebook Fan Page exposure, Participation on Facebook 

Fan Page, Gratification on Facebook Fan Page, GMember’s 

Fan Page

A b s t r a c t
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บทนํา

 ในยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารโดยเฉพาะอยางยิ่งอินเทอรเน็ตมีความกาวหนา

อยางมากในปจจบุนั ทาํใหผูคนทัว่โลกสามารถตดิตอส่ือสารกนัไดอยางสะดวกรวดเรว็

และงายดาย ความกาวหนาของอินเทอรเน็ตและ แอพพลิเคช่ัน (Applications) 

ตางๆ ดึงดูดใหผูคนจากทุกสาขาอาชีพใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในหลากหลาย

รปูแบบ สาํหรบัภาคธรุกจิกไ็ดมกีารใชประโยชนจากอนิเทอรเนต็เชนกนั หลายองคกร

มีการสรางเว็บไซต เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแบรนดองคกร ตราสินคา และ

ผลิตภัณฑ ควบคูไปกับการใชสื่อกระแสหลัก และหลายๆ แหงก็เริ่มมีการใชสื่อสังคม 

(Social Media) บนอินเทอรเน็ตในรูปแบบตางๆ เพื่อเพ่ิมการมีสวนรวมและเขาถึง

กลุมลูกคาใหไดมากขึ้น

 ในบรรดาสื่อสังคมประเภทตางๆ คงปฏิเสธไมไดวา เฟซบุก (Facebook) 

ไดรับความนิยมอยางมากในสังคมไทย เว็บไซต Techinasia.com (2557) ระบุวา 

ในป 2557 ประเทศไทยมีคนใชงานเฟซบุกถึง 28 ลานคน โดยเติบโตขึ้น 53% จาก

ปกอนหนา คิดเปนอัตรา 1 ใน 3 หรือ สูงเปนอันดับ 9 ของโลก นอกจากนี้จากการ 

สุมตัวอยางประชาชนจํานวน 2,035 คน โดย Pew Research Center (2558) พบวา 

แนวโนมการบริโภคขาวสารผานเฟซบุกพุงสูงขึ้นอยางมาก โดยเพิ่มขึ้น 63% และ

ไมไดจํากัดอยูเฉพาะคนรุนใหมเทานั้น ดวยรูปแบบของเฟซบุกที่สามารถใชงานผาน

หนาจอคอมพวิเตอร โทรศพัทมอืถอื หรอืแมกระทัง่แทบ็เลต็ไดอยางงายดาย และการ

มลีกัษณะเฉพาะตวัทีไ่มเหมอืนใคร ทาํใหผูคนใชสถานทีเ่สมอืนจรงิแหงนีเ้ปนทีใ่นการ

พบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ ทั้งเพื่อนเกา เพื่อนใหม และเพื่อนของเพื่อน รวมทั้งใชเปน

สถานที่ในการตั้งประเด็นถาม-ตอบ ในเรื่องที่สนใจ โพสตรูปภาพ โพสตคลิปวิดีโอ 

เขียนบทความหรือบล็อก (Blog) สนทนาออนไลน (Chat) เลนเกมแบบกลุม ตลอดจน

ทํากิจกรรมผานแอพพลิเคชั่นเสริมตางๆ 

 อยางไรก็ตามผูกอตั้งและทีมพัฒนาเฟซบุกไมเพียงแตออกแบบเฟซบุก

สําหรับบุคคลทั่วไปเทานั้น พวกเขายังพัฒนาสถานท่ีเสมือนจริงแหงนี้ใหบุคคล

ที่ตองการทําธุรกิจ องคกร หรือหนวยงานตางๆ เขามาใชพื้นที่ในการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ และติดตอกับกลุมลูกคาแบบไมเสียคาใชจายผานเฟซบุกแฟนเพจ 

(Facebook Fan Page) อีกดวย เว็บไซต Incquity.com (2558) ระบุวา เฟซบุก
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แฟนเพจ มีประโยชนตอองคกรธุรกิจ หลายประการ ไดแก เปนชองทางเสริมในการ

โปรโมทธุรกิจ ชวยเพิ่มจํานวนคนเขาเว็บไซตหลักมากขึ้น สามารถเขาถึงดวยการผาน

จุดเชื่อมโยง (Link) ที่ระบุเอาไวอยูในแฟนเพจชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา SEO1 

(Search Engine Optimization) ชวยสรางชุมชนผูบริโภค ชวยใหเขาถึงกลุมสมาชิก

ไดโดยตรง ชวยสรางสมัพนัธกบัสมาชกิใหแนนแฟนขึน้ ชวยใหผูภักดตีอแบรนดไดแบง

ปน (Share) เปนชองทางในการเฝาดูสมาชิก มีเครื่องมือที่สามารถวัดผล (Facebook 

Insights2) เปนตน ดวยเหตนุีเ้องหลายองคกรรวมทัง้ธรุกจิเพลงจงึมกีารสรางแฟนเพจ

เปนของตนเอง จากการสํารวจเบื้องตน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 โดยการคนหา 

แฟนเพจของธุรกิจเพลงผานหนาจอเฟซบุกโดยผูวิจัยพบวา มีธุรกิจเพลงหลายแหง

ที่มีเฟซบุกแฟนเพจ ไดแก จีเม็มเบอร3 วีเรคคอรดส จีนี่เรคอรดส โซนี่มิวสิคไทยแลนด 

ทรูมิวสิค เปนตน ซึ่งในบรรดาแฟนเพจเหลานี้ จีเม็มเบอรมียอดจํานวนสมาชิกหรือ

คนกดถูกใจ (Like) สูงสุด คือ มีอยูทั้งสิ้นจานวน 780,716 คน 

 จากขอมลูขางตนและจากการสาํรวจงานวจิยัทีเ่กีย่วของผูวจิยัพบวา แมเคย

มีผูท่ีศึกษาในเรื่องแฟนเพจอยูบาง แตไมมีการศึกษาในแงมุม การเปดรับสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ การมีสวนรวม และความพึงพอใจของสมาชิก (คนที่กดปุมถูกใจเพื่อ

ติดตามแฟนเพจ) ที่มีตอเฟซบุกแฟนเพจของธุรกิจเพลง ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจ 

ที่จะศึกษาวา การเปดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเฟซบุกแฟนเพจธุรกิจเพลงกับ

การมีสวนรวม และความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอแฟนเพจเปนอยางไร โดยเลือก

แฟนเพจจีเม็มเบอรเปนกรณีศึกษา

1 SEO (Search Engine Optimization) หมายถึง กระบวนการที่ทําให เว็บไซต หรือ ชื่อเว็บไซต 

ปรากฏอยูในตําแหนงที่ดีที่สุดของผลการคนหาผานเสิรจเอ็นจิ้น ดวยคําคนหา ที่เกี่ยวของกับ 

ธรุกิจ ขอมูล เนือ้หา บทความ สินคาและบรกิาร ทีน่าํเสนอผานเวบ็ไซต โดยรักษาใหอยูในตาํแหนง

ที่ดีที่สุด
2 Facebook Insights หมายถึง เครื่องมือวัดผล และ วิเคราะหกลุม Fan Page และคอนเทนต 

เชน ดูกลุมแฟนท่ีมากดถูกใจวาเปนกลุมเดียวกับกลุมลูกคาเปาหมายของเราหรือไม รวมไปถึง

สามารถชวยใหนักการตลาดไดพัฒนาเนื้อหา (Content) บนหนา Fan Page ไดดีขึ้น
3 จีเม็มเบอร เปนแฟนเพจในเครือบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ (GMM Grammy) ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีให

ความบันเทิงที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย สังเกตไดจากการที่มีธุรกิจบันเทิงหลากหลาย

ประเภท ไดแก ธุรกิจดนตรี สื่อภาพยนตร สถานีโทรทัศนดิจิทัล สถานีโทรทัศนดาวเทียม 

สถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และอีเวนทเมเนจเมนท (GMMGRAMMY.com, 2558)
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วัตถุประสงคของงานวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเฟซบุกแฟนเพจ

จีเม็มเบอรของสมาชิก

 2.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกทางเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร

วิธีดําเนินงานวิจัย 

ประชากรและการสุมตัวอยาง
 การวิจัยเรื่อง “การเปดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเฟซบุกแฟนเพจ

จเีมม็เบอร กบัการมสีวนรวม และความพงึพอใจของสมาชิก” เก็บรวบรวมขอมลูดวย

แบบสอบถามออนไลนกับสมาชกิแฟนเพจจํานวน 400 คน โดยผูตอบแบบสอบถาม

เลอืกตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Selection) 

หมายเหตุ:  จํานวนสมาชิกแฟนเพจจีเม็มเบอรเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 มี

จาํนวน 780,761 คน เมือ่อางองิตามตารางสาํเรจ็รปูของ Taro Yamane 

(1967) ที่กําหนดวาประชากรที่มีขนาดตั้งแต 100,000 คน ขึ้นไป ควรมี

การกําหนดตัวอยางที่ 400 คน ดังน้ันการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จึงกําหนด

ขนาดตัวอยางไวที่ 400 คน

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่วจิยั

สรางขึ้น โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

 สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และพฤติกรรมการใชงาน

เฟซบุก
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 สวนที่ 2  เปนคําถามเก่ียวกับการเปดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การ

มสีวนรวม และระดบั ความพงึพอใจของสมาชกิทีม่ตีอเฟซบุกแฟนเพจของจเีมม็เบอร 

ทั้งในดานของรูปแบบและเนื้อหา

 สวนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีตอเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร

การทดสอบเครื่องมือวิจัย

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมทดลอง

จํานวน 30 ชุด หลังจากนั้นจะทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity Test) และ

ความเชื่อมั่นที่ได (Reliability Test) ของแบบสอบถาม กอนที่จะนําแบบสอบถามไป

เก็บขอมูลจริง ดังนี้

 - การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity Test) ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม 

เพื่อทําการวัดคาตัวแปรที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และการ

วิจัยในอดีตที่มีความคลายคลึงกัน แลวนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารย

ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาโครงสรางเนื้อหาแบบสอบถามและภาษาที่ใชใหเหมาะสม 

รวมทั้งขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณ สามารถเปนที่

เขาใจตรงกันของทั้งผูทําวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งถือเปนการทดสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม (Content Validity)

 -  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม

สวนของการวัดความพึงพอใจ ไปทดสอบความเที่ยงตรง มาหาคาความเช่ือม่ันที่ได

จากชุดคําถาม โดยวิธีการใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS For Windows Version 

17 ในการประมวลผล คา r ที่ไดตองไมต่ํากวา 0.75 จากการทดสอบความเช่ือม่ัน 

กับกลุมทดลอง พบวา r = 0.909 ซึ่งมากกวา 0.75 จึงสรุปไดวาแบบสอบถามมี

ความนาเชื่อถือ

 หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่

ปรกึษาไดใหคาํแนะนาํเพือ่ความถกูตองเหมาะสมอกีครัง้ กอนนาํแบบสอบถามไปเกบ็

ขอมูลจริงจากกลุ มตัวอยาง ท้ังน้ีผู วิจัยไดสรางแบบสอบถามออนไลนไวในเว็บ 

Surveymonkey.com 
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การเก็บรวบรวมขอมูล

 ผู วิจัยขอความอนุเคราะหผู ดูแลแฟนเพจจีเม็มเบอร ในการโพสตตัว

เชื่อมโยงหรือลิงก (Link) แบบสอบถามไวบนแฟนเพจ และยังขอความอนุเคราะหให

โพสตซํ้าอีกครั้งหลังจากผานไป 15 วัน เพื่อใหจํานวนความถี่ในการแสดงผลที่หนา 

News Feed ของสมาชิกมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผูวิจัยยังมีการสงลิงกแบบสอบถาม

ออนไลนใหกบัสมาชกิทีม่กีารโพสตความคดิเหน็หรอืกดถกูใจแฟนเพจจีเมม็เบอรผาน

ทาง Inbox Message ทั้งนี้ระยะเวลาในการเก็บขอมูล คือ ตั้งแตวันที่ 1-31 ตุลาคม 

2558 (รวมทั้งสิ้น 31 วัน)

การวิเคราะหขอมูล

 เมื่อไดแบบสอบถามคืนกลับมาแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมา

ดําเนินการ ดังนี้

 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมีการเก็บ

บันทึกขอมูลไวใน Surveymonkey.com มาตรวจสอบขอคําตอบของแบบสอบถาม

ทกุชดุ วามคีวามครบถวนสมบรูณหรอืไม และทาํการคดัแบบสอบถามทีไ่มสมบูรณออก 

 2. การลงรหัส (Coding) ผูวิจัยนําชุดคําตอบของแบบสอบถามฉบับที่มี

ความสมบูรณถูกตองเรียบรอย มาลงรหัสตามที่กําหนดไว

 3.  การประมวลผลขอมลู (Processing) ผูวจิยัใชโปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปู 

SPSS For Windows Version 15 เพื่อแปลความหมายขอมูลที่ได และเขียนรายงาน

ผลการศึกษาวิจัยตามลําดับ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 การวิจยัในครัง้นีใ้ชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธบิาย

ลกัษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม และขอคําตอบจากคาํถามอืน่ๆ 

ที่ระบุอยูในแบบสอบถาม ไดแก จํานวนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
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ผลการวิจัย

1.  ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง การใชงานเฟซบุก และการเปดรับสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธทางเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอรของสมาชิก

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20–30 

ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัท และมีรายไดสวนตัวตอเดือน 

10,001–30,000 บาท ใชเฟซบุกชวงเย็นถึงคํ่า (16.01-22.00 น.) ผานทางโทรศัพท

มือถือ โดยใชเฟซบุกทุกวัน และเขาใชงานครั้งละ 15-30 นาที ผลการวิจัยดังกลาวนี้

สะทอนภาพใหเห็นวา กลุมคนท่ีกดปุมถูกใจเพื่อติดตามหรือเปนสมาชิกแฟนเพจ

จเีมม็เบอร ซึง่เปนเพจเกีย่วกบัธรุกจิดนตรแีละเพลงนัน้เปนกลุมคนเพศหญงิ วยัผูใหญ

ตอนตน มีรายไดปานกลาง ทํางานแลว และไดใชเวลาชวงเย็นหรือหลังเลิกงานในการ

ใชเฟซบุกผานทางโทรศัพทมือถือ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ วิลาส ฉํ่าเลิศวัฒน และ

คณะ (2554) ที่กลาววาสื่อสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทในชวีติประจาํวนัของผูคน

มาก โดยอุปกรณหรือเครื่องมือสําคัญ ที่สามารถทําใหผูคนเขาถึงเฟซบุกไดโดยงาย

ก็คือโทรศัพทมือถือ ซ่ึงในปจจุบันนับวาเปนเคร่ืองมือส่ือสารที่พกพาสะดวก ใชงาน

ไดงาย และมีราคาท่ีทุกคนสามารถเปนเจาของไดไมยาก นอกจากนี้ ผลการวิจัย

ยงัสอดคลองกับแนวคิดเกีย่วกบัการเปดรบัขาวสารทีว่า บุคคลจะเลือกเปดรับขาวสาร

จากแหลงสารตามความสนใจและความตองการของตน และเลือกสนใจขาวสารจาก

แหลงขาวสารแหลงใดแหลงหนึง่เพือ่สนบัสนนุความคดิเหน็และความสนใจทีม่อียูเดมิ 

(Klapper, 1960)

 เม่ือพิจารณาลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางที่ใชเฟซบุกแฟนเพจ

จีเม็มเบอร ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของภาณุวัฒน กองราช (2554) ที่พบวา 

กลุมตัวอยางที่ใชเฟซบุกสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 19-21 ป ศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีอัตราการใชเฟซบุก 1-5 ครั้ง ตอสัปดาหโดยกิจกรรม 

ทีท่าํเปนประจาํคอืใชเฟซบุกเพือ่ความบนัเทงิ เชน ใชกระดานสนทนาเพือ่พดูคุยโตตอบ 

ใชเฟซบุกเพื่อเลนเกม แบงปนรูปภาพวิดีโอ สงขอความ และแสดงความคิดเห็น ฯลฯ 

ปรากฏการณเชนนีส้อดคลองกบัแนวคดิของ E. Roger (1883) ทีก่ลาวไววา คณุสมบตัิ

ของสือ่สมยัใหมทีผู่ใชสามารถตอบโตกนัไดอยางเฉยีบพลันทนัททีาํใหมติดิานกาลเทศะ

ของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปมาก ท้ังนี้สื่อสังคมออนไลนในรูปแบบของเฟซบุก 
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แฟนเพจกถ็อืเปนสือ่ใหมหรือชองทางการสือ่สารรปูแบบใหมทีบ่คุคลและองคกรตางๆ 

สามารถเลอืกใชเพือ่สรางการปฏสัิมพนัธกบักลุมเปาหมายหรือผูบรโิภคทีต่องการความ

บันเทิงไดมากยิ่งขึ้น

 สําหรับชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางเขาใชเฟซบุกมากที่สุด ผลการวิจัยพบวา 

คอืเวลาเยน็ถงึคํา่ 16.01-22.00 น. อาจเปนเพราะชวงเวลาดงักลาวเปนชวงเวลาทีก่ลุม

ตัวอยางเตรียมตัวเดินทางกลับบาน จึงใชเฟซบุกเพื่อความผอนคลาย สอดคลองกับ 

กริช จิตตมัย (สัมภาษณ, 28 กันยายน 2558) ที่ระบุวา เฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร

มีคนเขาใชหรือเปดรับในชวงเวลาเย็นถึงคํ่ามากที่สุด บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด 

(มหาชน) จงึมกันาํเสนอขาวสารโฆษณาประชาสมัพนัธ หรอืการสงเสรมิกจิกรรมตางๆ 

ในชวงเวลาน้ี และยังสอดคลองกับ ภิเษก ชัยนิรันดร (2554) ที่กลาววาเฟซบุก

แฟนเพจไดเขามามีบทบาทสําคัญในการทําการสื่อสารการตลาดที่สามารถชวยสราง

ชองทางในการบริหารความสัมพันธระหวางองคกรกับสมาชิก และยังเปนชองทาง

ทีส่ามารถสือ่สารกนัแบบสองทางได เฟซบุกแฟนเพจยงัเปนชองทางในการแกไขปญหา

เวลาผูบริโภคเกิดปญหา รวมถึงการสรางความสัมพันธ การนําเสนอรายการสงเสริม

การขายทีส่มาชกิสนใจ หากสมาชกิมปีฏสิมัพนัธทีด่ตีอแบรนดกจ็ะมโีอกาสทีจ่ะแบงปน

เพื่อนในแวดวงของตนเองในเรื่องประสบการณและเร่ืองที่สมาชิกใหความสนใจ 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับ กริช จิตตมัย (สัมภาษณ, 28 กันยายน 2558) 

ที่ระบุวาวัตถุประสงคของการจัดทํา เฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอรคือเพื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษ และสิทธิ

ประโยชนใหกบัสมาชกิ เพือ่ทาํใหสมาชกิสนใจในสนิคาและบรกิารและเกิดความภกัดี

ตอองคกร ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดท่ีเฟซบุกแฟนเพจสามารถเปนชองทางการ

สื่อสารทางการตลาดที่ดีชองทางหนึ่ง

 ขอสังเกตจากผลการวิจัยอีกประการหนึ่งคือ กลุมตัวอยางสวนใหญติดตาม

ขาวสารจากเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอรมานอยกวา 1 เดือน โดยเกือบรอยละ 80 เปน

ผูใชหนาใหม ขอมลูนีส้ะทอนใหเหน็วา ในชวงทีม่กีารเกบ็ขอมลูเพือ่การวจัิย คอื ตัง้แต

วันที่ 1-31 ตุลาคม 2558 มีสมาชิกใหมเกิดขึ้นเปนจํานวนมากอาจเปนไปไดวาผูดูแล

แฟนเพจมีการโพสตขอมูลขาวสารท่ีตรงความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น เมื่อ

ผูบริโภคที่ติดตามขาวสารเห็นเนื้อหานั้นๆ จึงไดมีการแบงปนไปยังเพื่อนมากขึ้น 

จึงสงผลใหมีคนกดเขามาดู เฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร และมีการกดถูกใจเพื่อเปน
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สมาชิกเพิ่มมากขึ้น ท้ังน้ีกลุมผูใชหนาใหมเหลานี้ตรงกับ Thumbsup.in.th (2557) 

ที่ระบุวากลุมผูใชงานเฟซบุกที่มีชื่อวา The Newbie หรือผูเลนหนาใหม ซึ่งหมายถึง 

คนอายุไมมากอาจเพิ่งเริ่มใชงานนิยมมีสวนรวม เชน กดถูกใจและแสดงความคิดเห็น

เปนชีวิตจิตใจนั่นเอง 

2. การมีสวนรวมของสมาชิกทางเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเมื่อเห็นโพสตเกี่ยวกับการโฆษณา

ประชาสมัพนัธของศลิปนทีช่ืน่ชอบในแฟนเพจจเีมม็เบอรจะกดปุมถกูใจ รองลงมาคอื 

อานแบบละเอยีด (อานขอความและคลกิดลูงิกรปูภาพหรอืคลปิวดิโีอ) ขณะทีเ่มือ่เห็น

โพสตเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธของเพลงหรือมิวสิควีดีโอ (เอ็มวี) ใหมๆ 

ในแฟนเพจจีเม็มเบอร กลุมตัวอยางสวนใหญจะกดปุมถูกใจ รองลงมาคือ อานแบบ

ละเอียด เมื่อเห็นโพสตเกี่ยวกับ การโฆษณาประชาสัมพันธ VCD / Mp3 / Karaoke 

/ DVD /บัตรคอนเสิรต ในแฟนเพจจีเม็มเบอรกลุมตัวอยางสวนใหญอานผานๆ ไมได

คลกิดลูงิกใดๆ รองลงมาคอื กดปุมถกูใจ (Like) และเมือ่เหน็โพสตเกีย่วกบัการเลนเกม

การชิงรางวัลตางๆ ในแฟนเพจจีเม็มเบอร กลุมตัวอยางสวนใหญอานผานๆ ไมไดคลิก

ดูลิงกใดๆ รองลงมาคือ กดปุมถูกใจ (Like) 

 ผลการวจิยัในประเดน็ทัง้ 4 ดานนี ้ในภาพรวมสะทอนใหเหน็วากลุมตวัอยาง

นิยมกดปุมถูกใจ โดยจะอานแบบละเอียดก็ตอเมื่อโพสตนั้นเกี่ยวกับศิลปนท่ีช่ืนชอบ 

และเปนเรือ่งของเพลงหรือมวิสคิวดิโีอทีช่ืน่ชอบ ขณะทีโ่พสตเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธ 

VCD/Mp3/Karaoke/DVD/บัตรคอนเสิรต และการเลนเกมชิงรางวัล กลุมตัวอยาง

เพียงกดถูกใจและอานแบบผานๆ เทานั้น จึงพอสรุปประเด็นการมีสวนรวมนี้ไดวา 

กลุมตัวอยางจะ ใหความสนใจโพสตทีเ่กีย่วของกบัศิลปนทีช่ืน่ชอบ และเพลงหรอืมวิสคิ

วดิโีอทีช่ืน่ชอบมากกวาโพสตประเภทอืน่ ทัง้นีล้กัษณะการมสีวนรวมดงักลาวสอดคลอง

กับ World Health Organization (1991) ที่ระบุวาการมีสวนรวมนั้นนอกจากอาศัย

ปจจัยเรื่องการวางแผนเพื่อมีสวนรวม ขั้นตอนของการมีสวนรวมแลวนั้น ประโยชน

ที่เกิดขึ้นหลังจากการมีสวนรวมก็มีความสําคัญอยางมาก กลุมตัวอยางอาจมีสวนรวม

ในแงของการกดถูกใจและอานแบบละเอียดเมื่อเปนโพสตเกี่ยวกับศิลปน เพลง 

มิวสิควีดีโอ เพื่อตอบสนองความตองการดานความบันเทิงแบบทันทีทันใด คือ การ

อานความคืบหนาเกี่ยวกับศิลปนที่ชื่นชอบ และฟงเพลงหรือชมมิวสิควิดีโอไดในทันที
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นั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจที่วา ผูรับสารจาก

สือ่มลีกัษณะกระตอืรอืรน (Active) ในการเปดรบัขาวสารเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจ

ของตน โดยไมใชเปนผูรบัสารทีเ่ฉือ่ยชา (Passive) ทีม่วัแตรอรบัสารทุกอยางทีผู่สงสาร

สงมาใหแตเพียงอยางเดียว 

3. ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอร
 ผลการวิจัยพบวา สมาชิกมีความพึงพอใจทั้งในดานของรูปแบบและเนื้อหา

ของเฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอรในระดับมาก 

 3.1 ความพึงพอใจดานของรูปแบบ ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความ

พึงพอใจในดาน 1) โพสตมกีารใชภาพประกอบ/วดีโีอประกอบทีเ่หมาะสมในระดบัมาก 

2) สมาชิกสามารถเขาดูขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ในระดับมาก 3) Cover Photo 

สวยงามเหมาะกับเพจในระดับมาก 4) ความถี่ในการโพสตของผู ดูแลแฟนเพจ 

มีความเหมาะสมไมสรางความนารําคาญในระดับมาก 5) โพสตไมยาวจนเกินไป

ในระดับมาก 6) แฟนเพจมีโทนสีสอดคลองกับแบรนดหลักในระดับมาก 7) เปน

แฟนเพจที่สะดวกตอการใชงานในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับทฤษฎี

การใชประโยชนและความพึงพอใจท่ีวาผูรับสารเปนผูเลือกใชส่ือประเภทตางๆ เพื่อ

สนองความตองการของตนเอง (Active receiver) กลาวคือผูรับสารที่มีสภาวะ

ทางสังคมและจิตใจ ท่ีแตกตางกันจะมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหลงขาว

แตกตางกนั แลวนาํไปสูการเปดรบัสือ่ในรปูแบบตางๆ เพือ่สนองความพงึพอใจ (Katz, 

et al., 1974 อางใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542)

  3.2 ความพึงพอใจดานเนื้อหา ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ในดาน 1) เนือ้หาทีโ่พสตมคีวามทนัสมยัตลอดเวลามากทีส่ดุในระดบัมาก 2) ขอความ

ที่ใชในการสื่อสารชัดเจนและเขาใจในระดับมาก 3) ภาษาที่ใชมีความสุภาพ ถูกหลัก

ไวยากรณในระดับมาก 4) ขอความที่ผูดูแลแฟนเพจใชมีความเปนมิตรกับผูอานใน

ระดับมาก 5) มีการโพสตเรื่องราวทางสังคมที่อยูในกระแส ทําใหเพจไมนาเบื่อมีสีสัน

ในระดับมาก 6) มีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกที่ติดตามแฟนเพจในระดับมาก 7) มีขอมูล

พิเศษเฉพาะสมาชิกท่ีติดตามแฟนเพจในระดับมากและ 8) มีขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

อยางครบครันในระดับ ท้ังน้ีผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับสุธีรพันธุ กรวัตร (2554) 

ที่กลาววา ผูบริโภคสวนใหญกดเปนแฟนเพจเพื่อตองการขอมูลเกี่ยวกับสวนลด 



14 JC Journal

หรือขอเสนอพิเศษ รวมไปถึงโปรโมชั่นตางๆ ทั้งนี้ เมื่อนําเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความ

ตองการเปนแฟนเพจของผูบริโภค ก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจของผูบริโภค โดย

รายการสงเสริมการขายที่นําเสนอตองสามารถจับตองไดใหความรูสึกที่คุมคาในการ

ซื้อสินคาจากจีเม็มเบอร ซึ่งจะพัฒนาไปสูความภักดีของผูบริโภคที่จะซื้อสินคาอยาง

ตอเนื่องจะนําไปสูการเพิ่มผลกําไรใหกับองคกรในที่สุด (Gerson 1993 อางถึงใน 

จิตชนก ฤทธิสิงห, 2551) 

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะที่มีตอแฟนเพจจีเม็มเบอร
 จากผลการศึกษาเรื่อง “การเปดรับส่ือโฆษณาประชาสัมพันธทางเฟซบุก

แฟนเพจจีเม็มเบอรกับการมีสวนรวมและความพึงพอใจของสมาชิก” มีขอเสนอแนะ

ที่ไดรวบรวมมาจากผลการวิจัยและกลุมตัวอยาง ดังนี้

 1. ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใชงานเฟซบุก ชวงเย็น ถึงคํ่า 

16.01-22.00 น. มากท่ีสุด ผูดูแลเพจจีเม็มเบอรจึงควรใหความสําคัญในประเด็นนี้

โดยโพสตเนื้อหาตางๆ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ ใหตรงกับชวงเวลาที่กลุม

ตัวอยางเขาใชเฟซบุกมากที่สุด

 2. แมวาผลการวิจัยจะพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมาก

ทั้งดานรูปแบบ และดานเนื้อหาของแฟนเพจจีเม็มเบอร ซึ่งนับวาเปนการสื่อสารการ

ตลาดผานเฟซบุกแฟนเพจที่ประสบความสําเร็จ แตผู ดูแลเพจจีเม็มเบอรก็ควร

เสริมสรางเน้ือหาท่ีตรงกับความตองการของสมาชิก เชน ดานรูปแบบที่ควรมีการใช

ภาพประกอบ และวีดีโอใหมากขึ้น สวนดานเนื้อหา ก็คือเรื่องของความทันสมัยที่ควร

มีการอัพเดทขอมูลอยูตลอดเวลาใหมากขึ้น เปนตน

 3. กลุมตวัอยางมขีอเสนอแนะวา ผูดแูลเพจจเีมม็เบอรควรมกีารใหขอมลู

เกี่ยวกับองคกรที่มากขึ้น จัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้น จัดกิจกรรมที่ทําใหเหลาสมาชิก

ไดพบกับศิลปนเพิ่มมากขึ้น และระวังเนื้อหาที่ไมเหมาะสมตอเด็กอายุตํ่ากวา 13 ปที่

มีความชื่นชอบในตัวศิลปน เปนตน



15ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
 1. การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถามออนไลนกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนเทานั้น ดังนั้นการศึกษาวิจัย

ในอนาคตควรมีการตอยอดงานวิจัยโดยการเก็บขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เชน การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางท่ีติดตามและมีสวนรวมกับแฟนเพจอยาง

สมํา่เสมอในแงมมุตางๆ เพือ่ใหไดขอมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูตดิตามแฟนเพจทีส่มบรูณ

มากขึ้น

 2. การศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามออนไลนใน

ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในแงมุมของการเปดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การมีสวนรวม 

และความพึงพอใจ การศึกษาในครั้งตอไปอาจเพิ่มการศึกษา ในแงมุมอื่นเพิ่มเติม 

เชน ความคาดหวัง ความตองการ การใชประโยชน เปนตน เพื่อใหเห็นแงมุมของ

ผูติดตามแฟนเพจที่รอบดานมากขึ้น

 3.  การศึกษาในครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิก

เฟซบุกแฟนเพจจีเม็มเบอรเทานั้น การศึกษาคร้ังตอไปอาจศึกษาผูติดตามแฟนเพจ

ของธุรกิจประเภทอื่น หรืออาจศึกษาเปรียบเทียบในแงของความสําเร็จในการเปน

เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาด
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 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษา

รูปแบบการนําเสนอและเน้ือหาในโปสเตอรภาพยนตรไทยที่ไดรับรางวัลภาพยนตร

ระดับชาติ 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําเสนอโปสเตอรภาพยนตรไทย

ที่ไดรับรางวัลภาพยนตรระดับชาติ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหโปสเตอร

ภาพยนตรที่ไดรับรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม จากรางวัลภาพยนตรแหงชาติ 

“สุพรรณหงส” (ครั้งที่ 1-23) จํานวน 22 เรื่อง และการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

ผูรับผิดชอบดูแลการจัดทําโปสเตอรภาพยนตร จํานวน 2 ทาน

 ผลการศึกษารูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาในโปสเตอรภาพยนตรพบวา 

รูปแบบและเทคนคิการนาํเสนอโดยสวนใหญนยิมใชภาพจริง 4 สี ผสมกบัการออกแบบ

กราฟฟก ท้ังน้ีประเภทของภาพยนตรท่ีไดรับรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม จากรางวัล

ภาพยนตรแหงชาติ “สุพรรณหงส” สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) ภาพยนตร

เมโลดรามา 2) ภาพยนตรตลกราย และ 3) ภาพยนตรสยองขวัญ โดยประกอบไปดวย 

5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) มิติดานเนื้อหาในดานภาพและขอความ ซึ่งเนนการนํา

เสนอภาพของตัวละครหลักประกอบกับขอความคําโปรยเพื่อส่ือถึงประเภทของ

ภาพยนตร 2) มิติดานสี ซ่ึงนิยมใชเพื่อสื่อถึงอารมณความรูสึกของตัวละครและ

ภาพยนตร 3) มิติดานการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ โดยสวนใหญเปนการสรางจุดเดน

ดวยการเนนโดยใชภาพตวัละครหลกัของเร่ืองเพือ่ดงึดดูความสนใจของผูชม 4) มติดิาน

แสง นิยมจัดแสงเพื่อเสริมใหเห็นถึงสีหนาของตัวละคร และ 5) มิติดานการแสดงออก

ของอารมณภาพ ซึ่งเกิดจากการรวมกันขององคประกอบทั้ง 4 ดาน โดยผลจากการ

สมัภาษณพบวาปจจยัทีม่อีทิธพิลในการผลติโปสเตอรคอื 1) เทคโนโลย ี2) กระบวนการ

ทํางาน 3) เหตุการณตาง ๆ ในสังคมและขาวสารขอมูลและวัฒนธรรมตาง ๆ 

4) สปอนเซอรและโรงภาพยนตร และ 5) ความตองการและความสนใจของผูรับสาร 

ซึ่งคือปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด เพราะผูชมคือเปาหมายหลักในการผลิตสื่อโปสเตอร

คําสําคัญ: รูปแบบการนําเสนอ, วิเคราะหเนื้อหาโปสเตอรภาพยนตร, โปสเตอร

ภาพยนตรไทย

บ ท คั ด ย อ
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 This research is Qualitative research ,aimed to 1) Pattern study 

of presentation and content in poster of thai movies, who got nations 

award. 2) Factors study that influential with posters presentation of Thai 

film, who got nations award by data collection from analysis poster 

of film which won the best film in “Suphannahong Award” (1st - 23th), 

22 films and dept interview with responsible for film poster 2 man. 

 Result of study pattern, presentation and content in film 

poster. Found the most technique in presentation like to use real photo 

4 colors mixed with graphic design. The type of film which won a best 

film from “Suphannahong Award” can separate to 3 group, 1) Melo 

Drama film 2) Black Comedy film 3) Horror film, Include 5 main component 

1) Content dimension of photo and message has focused on main actor 

including message to convey the type of film. 2) Color dimension, 

Popularity to use for convey mood and emotion of character in film. 

3) The area composition dimension, Mostly create feature to highlight 

by use main actor to appeal from viewer. 4) Light dimension, Popularity 

use for convey emotion of character. 5) Expression of photo emotion, 

Happen from combination 4 side. Result of interview, show the factor 

that influence with poster production. 1) Technology 2) Working process 

3) The situation in society, information and culture 4) Sponsor and Cinema 

5) Demand and interest from viewer which the most influence because 

The viewer is main target in poster production.

Keywords: Presentation Style, Content of Movie Poster, THAI Movie Poster.

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 โปสเตอร คือ สื่อสิ่งพิมพประเภทหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อใช

ประกาศบอกเลารายละเอียดตางๆ เพื่อสงเสริมการบริการ การขายสินคาและเพื่อ

สนับสนุนความคิดตางๆ เน้ือหาภายในของโปสเตอรประกอบดวยองคประกอบสอง

สวน คือ ภาพและขอความ โดยทั้งสองสวนจะตองมีความสัมพันธกัน ปกติแลวภาพ

ในโปสเตอรจะมีบทบาทสําคัญในการสื่อถึงเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ สวนขอความ

เปนเพียงสวนขยายเพื่อชวยอธิบายสิ่งที่ภาพไมสามารถนําเสนอได (นิภาพร 

เนียมแสง, 2537)

 โปสเตอรเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของมนุษยมาเปนเวลานานแลว 

ทัง้นีเ้นือ่งจาก 1) สามารถกาํหนดสถานทีข่องการเผยแพรไดอยางแนนอน 2) สามารถ

ดึงดูดความสนใจของประชาชนไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีสีสันสวยงาม มีขนาด

ใหญ 3) ตั้งอยูในทําเลท่ีเดนและสะดุดตา 4) ชวยยํ้าเตือนความคิดเห็นบางอยาง

แกประชาชนเปาหมาย 5) มีราคาไมแพงนักเมื่อเทียบกับส่ือโฆษณาอื่นๆ 6) ผลิต

ไดงาย และ 7) เผยแพรไดงาย โดยติดไดทั่วไป และโอกาสที่จะใชมีมาก (มนูญ 

ไชยสมบูรณ, 2552)

 โปสเตอร คืองานศิลปะในเชิงพาณิชย ที่นําศิลปะเขามาประยุกตใชเปน

โครงสรางพ้ืนฐานผสมผสานกับกลไกทางการตลาดที่ผูสงสารตองการถายทอดไปยัง

ผูรับสาร ความแตกตางในรูปแบบของการนําเสนอนั้นจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคใน

การนาํโปสเตอรนัน้ๆ ไปใชงาน ซ่ึงแมวาโปสเตอรจะถกูจดัทาํขึน้จากหลายวตัถปุระสงค 

แตสิ่งที่เปนจุดรวมกันของโปสเตอรทุกยุคสมัยคือ สามารถชวยสะทอนภาพสังคม

ในขณะนั้นได ไมวาจะเปนคานิยมในสังคม เหตุการณในขณะนั้น รวมถึงรูปแบบและ

ความนยิมในการออกแบบของแตละยคุ ซึง่ถอืเปนหลักฐานทางประวตัศิาสตรทีสํ่าคัญ

อยางหนึ่งที่มีประโยชนตอการศึกษา ทั้งในแงของการศึกษาศิลปะ และการศึกษา

เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน (วิไลรักษ สันติกุล, 2546)

 จากความสําคัญดังกลาวทําใหมีผูใหความสนใจเก็บสะสม และคนควาถึง

ประวัติความเปนมา กระแสความสนใจดังกลาวเริ่มขึ้นในประเทศแถบตะวันตก 

โปสเตอรที่นิยมเก็บสะสม ไดแก โปสเตอรละคร โปสเตอรภาพยนตร และโปสเตอร
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การเมือง นอกจากจะใหความสนใจกับโปสเตอรในประเทศของตนแลว ชาวตะวันตก

ยงัไดแผขยายความสนใจมาสูโปสเตอรของประเทศอืน่ๆ ดวย ดงัเชนกรณขีอง Gillbert 

Brownstone ท่ีเขามา ศึกษาโปสเตอรภาพยนตรไทย ในป พ.ศ. 2522 โดยไดให

ขอสังเกตเกี่ยวกับโปสเตอรภาพยนตรไทยวา โปสเตอรภาพยนตรไทยน้ันมิไดรับ

อิทธิพลจากตางประเทศเลย เพราะเปนศิลปะที่เขามาสูโลกของโปสเตอรเมื่อเติบโต

แลว โดยมีลักษณะเอกเทศและอิสระอยางสมบูรณ ไมไดเกี่ยวของกับกลุมสกุล

จิตกรรมใดๆ ท้ังสิ้น ภาพโปสเตอรในประเทศไทยมักจะมีมาตรฐานดานศิลปะเหนือ

ตัวภาพยนตร ในขณะท่ีภาพโปสเตอรในตะวันตกหรือโปสเตอรที่ไดรับอิทธิพลจาก

โปสเตอรตะวันตกจะเขาสู เปาหมายและกอใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงทันที 

(นิภาพร เนียมแสง, 2537)

 ในอดีตที่หอภาพยนตรเคยจัดกิจกรรมคร้ังใหญๆ หลายครั้งที่เกี่ยวกับ

โปสเตอรภาพยนตรไทย ประกอบดวยการจัดนิทรรศการโปสเตอรภาพยนตรไทย

ที่นาสนใจและการจัดสัมมนาโปสเตอรภาพยนตรไทยในดานตางๆ ทําใหหลายฝาย

เริ่มหันมาสนใจในโปสเตอรภาพยนตรไทยมากขึ้น (วรพรรณ สังขเวช, 2544) 

 นอกจากคณุคาดานศลิปะ รปูแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทยยงัทาํใหเหน็

การเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร เชน ในยุคของภาพยนตรไทยที่ตองอาศัยการ

พากย โปสเตอรก็จะเนนไปที่การโฆษณาชื่อของนักพากย หรือในชวงป 2490 ซึ่งเปน

ชวงทีน่กัแสดงหญงิเปนเสมอืนแมเหลก็ดงึดดูคนดู จงึนยิมใหชือ่ของดาราหญงิขึน้กอน 

 ตั้งแตอดีต หนาที่หลักของโปสเตอรภาพยนตรคลายฉลากขางขวดยา 

กลาวคือ ใชในการโฆษณาวามีสรรพคุณอะไร อยากรูวาเขาฉายวันไหน ใครเปนตัว

แสดงหลกั และเปนภาพยนตรประเภทไหน เราสามารถดไูดจากโปสเตอร เพือ่ชกัชวน

ใหผูดูโปสเตอรแผนนั้น ไปชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร 

 ป 2534 สมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ ไดจัดการประกวดและมอบ

รางวัลสําหรับภาพยนตรและบุคลากรในวงการภาพยนตรไทย ภายใตช่ือ รางวัล

ภาพยนตรแหงชาติ “สุพรรณหงส” ดวยเพราะคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ

ภาพยนตรแหงชาติในสมัยน้ัน พิจารณาเห็นวาวงการภาพยนตรไทยมีความพรอม

และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนหลักในการดําเนินการจัดงานประกวดภาพยนตรได 

ตามแนวคิดที่วา หนังไทยยุคใหมสามารถพัฒนาตนเองจนเปนที่ยอมรับและรูจักดี

ในตลาดตางประเทศได โดยผลการตัดสนินัน้กไ็ดรบัการยอมรบัในระดบัมาตรฐานสากล 
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จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาภาพยนตร โดยเปนการมอบรางวัลสําหรับ

ภาพยนตรและบุคลากรในวงการภาพยนตรไทยในสาขาตางๆ ซึ่งรางวัลสําคัญที่เปน

ทีจ่บัตามองมากทีส่ดุคอื รางวลัภาพยนตรยอดเยีย่ม เพราะเปนรางวลัทีค่ณะกรรมการ

พจิารณาจากภาพยนตรทีเ่ปนเลศิในการนาํเสนอเหมาะสมกบัประเภทของภาพยนตร

เร่ืองนัน้ๆ และสามารถใชศลิปะทุกแขนงรวมกบัศลิปะภาพยนตรทกุมติใินการเลาเร่ือง

ไดอยางมีประสิทธิภาพจนทําใหคนดูไดรับความบันเทิง และเกิดความประทับใจ 

ซึ่งองคประกอบตางๆ เหลาน้ีก็ไดถูกรวบรวมและถายทอดผานมาทางโปสเตอร

ภาพยนตรเพือ่ประชาสมัพันธภาพยนตรใหเปนทีรู่จกั (สมาพนัธสมาคมภาพยนตรแหง

ชาติ, ม.ป.ป.)

 จากความสาํคญัดังกลาวในขางตน ผูวจัิยจงึสนใจทีจ่ะศึกษาวเิคราะหรปูแบบ

การนําเสนอและเนื้อหาโปสเตอรภาพยนตรไทยที่ไดรับรางวัลภาพยนตรระดับชาติ 

จาก รางวัลภาพยนตรแหงชาติ “สุพรรณหงส” โดยแบงการศึกษาวิเคราะหออกเปน

สองสวนหลกั ในสวนแรก ประกอบดวยการสาํรวจโปสเตอรภาพยนตรไทย เพือ่ใหเหน็

ถึงรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหา ในสวนที่สองคือการสัมภาษณเจาะลึก บุคคลที่อยู

ในวงการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับวงการภาพยนตรไทยและโปสเตอรภาพยนตรไทย 

เพือ่ใหทราบถงึปจจยัทีม่อิีทธพิลตอการนาํเสนอ และเมือ่นาํผลการวิจัยทัง้สองสวนมา

ผสานกันจะชวยใหเกิดความเขาใจ และมองเห็นถึงความเช่ือมโยงที่เกิดขึ้นระหวาง

ภาพยนตรกับโปสเตอรภาพยนตร ท่ีถือเปนสื่อโฆษณาสําหรับภาพยนตรท่ีมีอายุมา

อยางยาวนาน เพือ่ทีจ่ะไดเปนประโยชนในวงการภาพยนตรไทยตอไป เพราะโปสเตอร

ภาพยนตรหรอืทีม่กัเรียกกนัวาใบปดหนงั นอกจากจะเปนสือ่โฆษณาสาํหรบัภาพยนตร

แลว ยังถือเปนงานศิลปะที่มีคุณคาตอวงการภาพยนตรไทยอีกดวย

 ท้ังนี้แมผูวิจัยจะศึกษาและวิเคราะหผานแนวคิดและทฤษฎีที่นาเชื่อถือ

ทางวชิาการ แตผลการวจิยั จะเปนไปตามทศันคตขิองผูวจิยัทีอ่ยูภายใตกรอบแนวคดิ 

ซึง่ในเชงิผลของงานวจิยัในสวนวเิคราะหเนือ้หา ผลการวจิยัอาจไมตรงกบัทศันคตขิอง

ผูอานบทความวิจัยนี้บางทานได
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วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษารูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาในโปสเตอรภาพยนตรไทย

ที่ไดรับรางวัลภาพยนตรระดับชาติ

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเสนอโปสเตอรภาพยนตรไทย

ที่ไดรับรางวัลภาพยนตรระดับชาติ

วิธีการวิจัย

 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุงศึกษารูปแบบการนําเสนอและ

เนือ้หาในโปสเตอรภาพยนตรไทยทีไ่ดรบัรางวลัภาพยนตรระดบัชาต ิซึง่ผูวจิยัไดกาํหนด

ระเบยีบวธีิวจิยัไวดงันี ้ 1) รวบรวมขอมลูจากการศกึษารปูแบบการนาํเสนอและเนือ้หา

โปสเตอรภาพยนตรไทย ท่ีไดรับรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม จากรางวัลภาพยนตร

แหงชาติ “สุพรรณหงส” จํานวน 22 เรื่อง (ครั้งที่ 1-23) โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ 

1.1) ภาพยนตรเมโลดรามา (Melodrama) จาํนวน 18 เรือ่ง ไดแก เวลาในขวดแกว, 

คนแซลี้, กาลครั้งหนึ่งเมื่อเชานี้, โลกทั้งใบใหนายคนเดียว, เสียดาย, 2499 อันธพาล

ครองเมือง, รักออกแบบไมได, มนตรักทรานซิสเตอร, 15 ค่ําเดือน 11, คืนบาป

พรหมพริาม, โหมโรง, มหา’ลยัเหมอืงแร, กานกลวย, รักแหงสยาม, Wonderful Town, 

October Sonata รักท่ีรอคอย, ช่ัวฟาดินสลาย และHome ความรัก ความสุข 

ความทรงจํา 1.2) ภาพยนตรตลกราย (Black comedy) จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 

อนึ่งคิดถึงพอสังเขป และตั้งวง และ 1.3) ภาพยนตรสยองขวัญ (Horror) จํานวน 

2 เรื่อง ไดแก นางนาก และลัดดาแลนด 2) รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะ

ลึก (In-Depth interview) บุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการภาพยนตรและโปสเตอร

ภาพยนตรไทย จํานวน 2 ทาน ไดแก คุณอนุรักษ กิจโสภี ตําแหนง Art Director 

บรษัิท สหมงคลฟลม อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั และคณุเบญ็จมาภรณ สระบวั ตาํแหนง 

Managing Director บริษัท สวัสดีทวีสุข จํากัด

 ผูวจิยัทาํการศกึษารปูแบบการนาํเสนอและเนือ้หาภายใตกรอบซึง่ใชเกณฑ

การแบงตามประเภทของภาพยนตร (อางถงึในอบุลรตัน ศริยิวุศกัดิ,์ 2547) ซ่ึงกลาววา

ภาพยนตรแตละประเภทมีลักษณะเดนในการนําเสนอท่ีแตกตางกัน และแนวคิด
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ทางการวิเคราะหภาพแบบ The Good Eye (อางถึงในกฤษณ ทองเลิศ, 2554) 

มาประกอบกับการวเิคราะหเนือ้หาทางดานภาพและขอความทีน่าํเสนออยูในโปสเตอร 

ซึ่งแบงการวิเคราหออกเปน 5 มิติ ไดแก 1) มิติดานเนื้อหา 2) มิติดานสี 3) มิติดาน

การจดัองคประกอบเชงิพืน้ที ่4) มติดิานแสง และ 5) มติดิานการแสดงออกของอารมณ

ภาพ ประกอบกบัแนวคดิเกีย่วกบัการสรางสารดวยกราฟฟก และแนวคดิเก่ียวกบัการ

วเิคราะหเนือ้หา ซึง่เชือ่วาการจดัวางภาพและภาษานัน้นาํมาซึง่กระบวนการสรางความ

หมายในโปสเตอรภาพยนตรไทย โดยในสวนของการสมัภาษณ เปนการสมัภาษณแบบ

เจาะลึกเพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําเสนอโปสเตอรภาพยนตรไทย 

ตามแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอการผลิตงานสื่อมวลชน (D. McQuail, 1994) ซึ่งแบง

ออกเปนปจจัยภายใน ไดแก การบริหารจัดการ, เทคโนโลยีหรือเทคนิค, และความ

สามารถทางดานวิชาชีพ และปจจัยภายนอก ไดแก เหตุการณตางๆ ขอมูลขาวสาร

และวัฒนธรรม, การควบคุมทางกฎหมายและการเมือง สถาบันทางสังคมอื่นๆ, 

ชองทางการเผยแพร ความสนใจและความตองการของผูรับสาร, คูแขง สํานักขาว 

และนักโฆษณา 

ผลการวิจัยและอภิปราย

1. รูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาโปสเตอรภาพยนตรไทยท่ีไดรับรางวัลภาพยนตร
ยอดเยี่ยม จากรางวัล ‘ภาพยนตรแหงชาติสุพรรณหงส’ ครั้งที่ 1-23

 ผลการศกึษาในสวนของรปูแบบการนาํเสนอและเนือ้หา พบวาในระยะเวลา 

22 ปท่ีผานมาน้ันนับเปนชวงท่ีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการพิมพไดรับการพัฒนา

ใหมีความทันสมัยอยางมาก ดังน้ันรูปแบบและเทคนิคการนําเสนอโดยสวนใหญ

จึงไมไดมีความแตกตางมากนัก โดยจะนิยมใชภาพจริง 4 สี ผสมกับการออกแบบ

กราฟฟกเพื่อเพิ่มสีสัน และความแปลกใหมท่ีนาสนใจใหกับโปสเตอรภาพยนตร 

โดยประกอบไปดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) มิติดานเนื้อหาทั้งในดานภาพ 

และขอความ 2) มติดิานส ี3) มติดิานการจดัองคประกอบเชิงพืน้ที ่4) มติดิานแสง และ 

5) มิติดานการแสดงออกของอารมณภาพ ซึ่งองคประกอบตางๆ มีรายละเอียดดังนี้

 1.1 มิติดานเนื้อหา จากการพิจารณาเนื้อหาพบวามีความสอดคลองกับ

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเน้ือหา ซ่ึงเช่ือวาการจัดวางภาพและภาษานั้นนํามา
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ซึ่งกระบวนการสรางความหมายในโปสเตอรภาพยนตรไทย โดยจากการศึกษาพบวา

สวนใหญจะเปนการนาํภาพของตวัละครหลกัของเรือ่งมาใชเปนภาพหลกัของโปสเตอร 

ผานบุคลิกลักษณะและการแตงกายที่มีความสัมพันธกับบทบาทที่ไดรับ ซึ่งภาพของ

ตวัละครเหลานีส้ามารถสือ่ถงึอารมณและแนวทางของภาพยนตรไดวาเปนภาพยนตร

ประเภทใด และเม่ือพิจารณาการจัดวางภาพโดยใชหลักการวิเคราะหเนื้อหาตาม

แนวคิดการสื่อสารดวยภาพและภาษา พบวาโดยสวนใหญจะเปนการเชื่อมโยงใน

ลักษณะเปนเหตุเปนผลกันระหวางองคประกอบตางๆ ที่ปรากฏบนโปสเตอรกับเรื่อง

ราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร โดยในสวนของการพิจารณาเนื้อหาในสวนที่เปนขอความ

พบวา โปสเตอรภาพยนตรประกอบขอความ 3 สวนหลักๆ ไดแก ชื่อเรื่อง คําโปรย 

และรายละเอยีดของภาพยนตร ไดแก รายชือ่ผูกาํกบั รายชือ่นกัแสดง บรษิทัภาพยนตร 

วันเขาฉาย และผูสนับสนุน

 การเลือกใชฟอนตของช่ือเรื่องสามารถบอกถึงรายละเอียดของภาพยนตร

ไดในหลายแงมุม ท้ังในแงมุมยุคสมัยของภาพยนตรวาเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคใด 

อาท ิภาพยนตรเรือ่ง นางนาก ซึง่เปนเรือ่งราวยอนยคุ การใชฟอนตจงึเปนลกัษณะของ

อักษรโบราณ และในแงของการเลาเรื่องวาภาพยนตรเรื่องนั้นๆ เปนการเลาเรื่องโดย

วิธีใด อาทิ ภาพยนตรเรื่อง คืนบาปพรหมพิราม ซึ่งเปนภาพยนตรที่ดัดแปลงมาจาก

นวนิยายเชิงอาชญวิทยาเรื่อง พรหมพิลาป ของ นที สีทันดร ที่นํามาจากเคาโครงเรื่อง

จริงของคดีสะเทือนขวัญท่ีเคยเกิดข้ึนจริง การใชฟอนตจึงเปนลักษณะของการพิมพ

ดวยเคร่ืองพิมพดีด เพื่อสื่อถึงการบอกเลาเรื่องราวจากบันทึกของนายตํารวจผูทําคดี 

นอกจากนี้ช่ือเร่ืองยังสื่อถึงความหมายโดยนัยท่ีมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เกิดข้ึน

ในภาพยนตร

 คาํโปรยเปรยีบเสมอืนขอความทีช่วยขยายความหมายของสิง่ตางๆ ทีป่รากฏ

บนโปสเตอร ไมวาจะเปนชื่อเรื่อง ภาพของตัวละคร รวมไปถึงบรรยากาศของภาพ 

โดยผูวจิยัพบวาขอความคาํโปรยสวนใหญจะเปนการใชภาษาทีส่ละสลวย กระชบั และ

ไดใจความทีส่ือ่ความหมายไดอยางลกึซึง้ ซึง่นอกจากคาํโปรยจะทาํหนาทีใ่นการขยาย

เพื่อบอกเลาความหมายขององคประกอบในสวนตางๆ ของโปสเตอรและภาพยนตร

แลว คาํโปรยยงัชวยสรางความนาสนใจใหกบัภาพยนตรดวยการตัง้คาํถามกบัผูชมเพือ่

ใหผูชมรูสึกถึงการมีสวนรวมในการหาคําตอบ อาทิ คําโปรยของโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง รักแหงสยาม ที่มีขอความวา “ลองถามตัวเองสักครั้ง วาฟงเพลงรักแลว
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คิดถึงใคร” ประโยคน้ีชวยตั้งคําถามใหกับตัวละครและผูชมไดอยางนาสนใจ เพราะ

การตีความเพลงรักของแตละคนน้ันไมเหมือนกัน จึงนับเปนการขยายกรอบเร่ืองราว

ของภาพยนตรใหกวางขึ้นไปจากภาพความรักของวัยรุน

 นอกจากนี้ผู วิจัยยังพบวาเนื้อหาในสวนที่เปนขอความของโปสเตอร

ภาพยนตร ประกอบไปดวยรายละเอียดของภาพยนตร ไดแก รายชื่อผูกํากับ และ

บริษัทผลิตภาพยนตร เพ่ือเปนการประชาสัมพันธภาพยนตรผานความมีช่ือเสียงของ

ผูกํากับและบริษัทผูผลิต ที่การันตีคุณภาพของผลงานจากภาพยนตรที่เคยสราง

รายไดในเรื่องที่ผานมา โดยหากภาพยนตรเร่ืองน้ันนําแสดงโดยนักแสดงที่กําลัง

มีชื่อเสียงก็จะมีการนําเสนอภาพและรายชื่อของนักแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูชมในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการบอกถึงวันเขาฉาย และโลโกของผูสนับสนุน

ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนในการสรางภาพยนตร 

 จากการศึกษาโปสเตอรภาพยนตรในระยะเวลา 23 ปที่ผานมานั้น แมจะ

เปนชวงที่คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการพิมพไดรับการพัฒนาใหมีความทันสมัย

อยางมาก สงผลใหรูปแบบและเทคนิคการนําเสนอโดยสวนใหญไมไดมีความแตกตาง

มากนัก แตผูวิจัยพบวามีความเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมขึ้นขององคประกอบในมิติดาน

เนื้อหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1.1 เนื้อหาในดานภาพ จากโปสเตอรของภาพยนตรเรื่อง เวลา

ในขวดแกว ในป 2534 เรื่อยมาจนกระทั่งโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง รักออกแบบไมได 

ในป 2541 ผูวิจัยพบวาภาพและสีของโปสเตอรไดรับการพัฒนาใหมีความคมชัดเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแมจะไมใชความเปลี่ยนแปลงที่แตกตางและเห็นไดอยางชัดเจน แต

ก็แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของโปสเตอรท่ีถูกผลิตออกมาจากความผันแปรไปตาม

เทคโนโลยี 

  1.1.2 เนือ้หาในดานขอความ ผูวจิยัพบวา องคประกอบของมติเินือ้หา

ในดานขอความ มีความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ การใหรายละเอียด

ของภาพยนตร ซึ่งจากโปสเตอรของภาพยนตรเรื่องเวลาในขวดแกว ในป 2534 เรื่อย

มาจนกระทั่ง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง เสียดาย ในป 2539 นั้น การใหรายละเอียด

ของภาพยนตร จะเปนการบอกถึงรายชือ่ของผูกํากบั และรายช่ือของนกัแสดง เทานัน้ 

เพื่อเปนการประชาสัมพันธภาพยนตรผานความมีช่ือเสียงของผูกํากับและนักแสดง 

ซึ่งการันตีคุณภาพของภาพยนตรผานผลงานเรื่องที่ผานๆ มา
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 แตเม่ือเขาสู ป 2540 การใหรายละเอียดของภาพยนตรผานโปสเตอร

ภาพยนตรเรือ่ง 2499 อนัธพาลครองเมอืง กเ็ริม่ปรากฏโลโกของบรษิทัภาพยนตรและ

โลโกของผูสนบัสนนุมากมาย ซึง่สนิคาสวนใหญจะเปนสนิคาทีม่กีลุมเปาหมายเดยีวกนั

กบักลุมเปาหมายของผูชมภาพยนตรเรือ่งนัน้ๆ แสดงใหเหน็ถงึความเปลีย่นแปลงของ

วงการภาพยนตรทีเ่ร่ิมผลติภาพยนตรทีไ่มไดเนนแคความมศีลิปะเทานัน้ แตภาพยนตร

ไดกลายเปนศิลปะในเชิงพาณิชยท่ีผูผลิตคํานึงถึงการขายโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขาย

ใหกับภาพยนตร 

 นอกจากนี้โลโกของผูสนับสนุนยังแสดงใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีที่เริ่มเขามามีบทบาทในวงการภาพยนตรไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ในป 2540 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง เริ่มปรากฏ

โลโก Doubly Digital ซึง่หมายถงึการอดัเสยีงภาพยนตรในระบบ Doubly Surround 

ซึง่เปนนวตักรรมทีไ่ดรบัการพัฒนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหกบัระบบเสยีงในภาพยนตร

และในโรงภาพยนตร 

 ในป 2545 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 15 ค่ําเดือน 11 เริ่มปรากฏโลโก 

ชอง 7 ซึ่งเปน Media Partner กับบริษัทภาพยนตร เพื่อนําภาพยนตรเรื่องดังกลาว

ไปฉายที่ชอง สวนทางสถานีน้ันจะใหพื้นท่ีในการโปรโมทภาพยนตรในชวงระหวาง

รายการของสถานี

 ในป 2546 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง คืนบาปพรหมพิราม เริ่มปรากฏโลโก 

รานแมงปอง ซึ่งเปนรานจําหนาย CD และ DVD เพลงและภาพยนตร แสดงใหเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากยุคของเทปและวีดิโอมาเปน CD และ DVD

 นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบตราสัญลักษณประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวม

สมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง Wonderful Town 

ป 2551 และในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง ตั้งวง ป 2556 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหการ

สนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ เพื่อสนับสนุนภาพยนตรที่มีเนื้อหาทางดานสงเสริม

วัฒนธรรมไทย

 1.2 มิติดานสี โทนสีหลักโดยสวนใหญพบวาเปนการใชสื่อเพื่อส่ือถึง

อารมณความรูสึกของตัวละครและภาพยนตร ซ่ึงหากเปนภาพยนตรแนวดรามา

โทนสีสวนใหญจะเปนสีนํ้าเงิน สีดํา และสีเทา เพื่อสื่อถึงความจริงจัง ความเศรา และ

ความหมนหมองไรชีวิตชีวา แตหากเปนภาพยนตรแนวสยองขวัญ โทนสีสวนใหญ
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จะเปนสีดําและสีแดง เพื่อสื่อถึงเรื่องราวเรนลับ และความนากลัว โดยสีแดงเกิดจาก

การเชื่อมโยงกับเลือด

 1.3 มิติดานการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ โดยสวนใหญเปนการสราง

จุดเดนดวยการเนนโดยใชรูปคนซ่ึงเปนตัวละครหลักของเรื่องเพ่ือดึงดูดความสนใจ

ของผูชม ทามกลางบรรยากาศของสถานที่ซึ่งมีความเกี่ยวของกับเรื่องราวที่เกิดข้ึน

ในภาพยนตร เนื่องจากการใชภาพนักแสดงที่คุนเคยสงผลใหเกิดการรับรูกอนสิ่งอื่น

 1.4 มิตดิานแสง องคประกอบในดานการจดัแสงโดยสวนใหญเปนลักษณะ

ของการใหแสงเพื่อเสริมใหเห็นถึงสีหนาของตัวละครไดอยางชัดเจน และมีความโดด

เดนมากยิ่งขึ้น เพื่อถายทอดอารมณของตัวละคร และอารมณของภาพยนตร

 1.5 มิติดานการแสดงออกของอารมณภาพ การแสดงออกของอารมณ

ภาพเกิดจากการนําเอาองคประกอบทั้งในมิติดานเนื้อหา แสง สี และการจัดวางพื้นที่

มาสรุปรวม ดังนั้นผูวิจัยจึงพบวาอารมณของโปสเตอรโดยสวนใหญมีความสอดคลอง

และเช่ือมโยงกับเร่ืองราวของภาพยนตร ซ่ึงมีจุดเดนมาจากภาพของตัวละครหลัก

ที่สื่ออารมณไดเปนอยางดี ประกอบกับคําโปรยที่ชวยขยายความหมาย และโทนสี

ที่สื่อความหมายไดอยางลึกซึ้ง 

 จากงานวจิยัเรือ่งการสือ่ความหมายของภาพและภาวะหลงัสมยัใหมในงาน

โฆษณาทางสิ่งพิมพไทยของอัญชลี พิเชษฐพันธ (2554) พบวา โฆษณาทางสิ่งพิมพ

ของไทยที่เขาประกวดนิยมใชภาพในการสื่อสารเปนหลัก โดยภาพสวนใหญเกิดจาก

ชดุสญัญะทีท่าํหนาทีร่วมกนัในการสือ่ความหมายในลกัษณะดชัน ี(Index) ซึง่เปนความ

สัมพันธของสัญญะท่ีเช่ือมโยงความหมายของภาพและความหมายที่ส่ือถึงในเชิงเหตุ

และผลที่เปนจริงหรือมีอยูจริง กลไกการจัดเรียบเรียงภาพ ที่นิยมใชมากที่สุดคือการ

เปรยีบเปรย ซึง่เปนเทคนคิของการถายโอนความหมายจากสญัญะหนึง่ไปสูอกีสญัญะ

หนึ่งที่ตองการโดยการสื่อความหมายของโฆษณาเนนไปที่การใชความหมายแฝงเปน

หลกั และควบคมุทศิทางของการอานความหมายนัน้จากรหสัตางๆ ในภาพ ซึง่งานวจิยั

ดงักลาวมคีวามสอดคลองกบัผลการศกึษาในสวนของรปูแบบการนาํเสนอและเนือ้หา

ของโปสเตอรภาพยนตรไทย ซึ่งแฝงไวดวยสัญญะที่ส่ือความหมายไดอยางลึกซึ้ง

เพื่อดึงดูดความสนใจของผูชมและเช่ือมโยงไปยังเร่ืองเรื่องราวที่เกิดข้ึนในภาพยนตร 

จากองคประกอบตางๆ ไดแก ภาพ, ขอความ, โทนสี, การจัดแสง, และการจัดองค

ประกอบเชิงพื้นที่
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 จากการวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาโปสเตอรภาพยนตรไทย 

ผูวจัิยยงัพบลกัษณะเดนของโปสเตอรของภาพยนตรแตละประเภท โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้

 ภาพยนตรเมโลดรามา (Melodrama) เนื่องจากภาพยนตรประเภทนี้

เปนภาพยนตรชีวิตที่มีโครงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ความรัก ความผูกพัน ที่มักจะจบ

เรื่องดวยความผิดหวัง ซึ่งลวนเปนเรื่องใกลตัวและเนนไปที่กลุมเปาหมายเพศหญิง

เปนหลัก ดังน้ันลักษณะเดนของโปสเตอรภาพยนตรประเภทนี้จึงมาจากภาพของตัว

ละครหลักท่ีสื่อถึงอารมณความรูสึกท่ีลึกซ้ึงในบทบาทที่ไดรับผานสีหนาและแววตา 

ประกอบกับการใชคําโปรยที่สะเทือนอารมณผูชม นอกจากน้ีโทนสีของโปสเตอร

ภาพยนตรประเภทนี้จะเนนสีในโทนเขม ไดแก สีดํา เพื่อแสดงใหเห็นวาเรื่องราวที่เกิด

ขึ้นนั้นเต็มไปดวยความทุกขอันนาสลดหดหูใจที่ตัวละครที่ตองพบเจอกับปญหา

สีนํ้าเงิน และสีเทา ซึ่งใหความรูสึกถึงความอาลัย และสิ้นหวัง

 ภาพยนตรตลกราย (Black Comedy) คือภาพยนตรที่มีโครงเรื่องคลาย

กับภาพยนตรประเภทเมโลดรามา (Melodrama) แตเปนการบอกเลาผานตัวละคร

ตางๆ ที่มองโลกในแงดี และแฝงไวดวยแงคิดเตือนใจ ซึ่งมักจะจบลงดวยความสมหวัง 

บรรยากาศของเรื่องจึงไมไดเปนการจงใจใหคนดูรูสึกสะเทือนอารมณ ดังนั้นโปสเตอร

ของภาพยนตรประเภทนีจึ้งนยิมใชโทนสสีดใสเพือ่ถายทอดใหผูชมรูสึกสนกุสนานและ

ผอนคลาย แตกแ็ฝงไวดวยสญัญะสือ่ความทีล่กึซึง้ผานองคประกอบตางๆ ไมวาจะเปน

คําโปรย และสีหนาของตัวละคร เนื่องจากกลุมเปาหมายหลักของภาพยนตรประเภท

นี้คือกลุมวัยรุนและคนวัยทํางาน ซึ่งนิยมชมภาพยนตรแนวตลกที่มีสาระและแฝงไว

ดวยแงคิดเตือนใจ

 ภาพยนตรสยองขวญั (Horror) เนือ่งจากสิง่ทีค่นดคูาดหวงัจากภาพยนตร

สยองขวัญคือความตื่นเตน เรนลับ และนากลัว ดังน้ันลักษณะเดนของโปสเตอร

ภาพยนตรประเภทน้ีจึงเนนไปท่ีการใชเอฟเฟคตกแตงภาพของตัวละครซึ่งรับบทเปน

ผีใหดูมีความนากลัว สยดสยอง สอดคลองกับโทนสีหลักอันเปนที่นิยมของโปสเตอร

ภาพยนตรประเภทนี้ คือสีดํา ซึ่งสื่อถึงความเรนลับนากลัว และสีแดงซึ่งเชื่อมโยงมา

จากสีของเลือด นอกจากนี้ลักษณะเดนอีกประการของโปสเตอรภาพยนตรประเภทนี้

คือ คําโปรย ที่สื่อถึงความสยองขวัญ
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2.  ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการนาํเสนอโปสเตอรภาพยนตรไทยทีไ่ดรบัรางวลัภาพยนตร
ยอดเยี่ยม จากรางวัล ‘ภาพยนตรแหงชาติสุพรรณหงส’ ครั้งที่ 1-23 

 ผลการศึกษาในสวนของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําเสนอโปสเตอร

ภาพยนตรไทย พบวามีความสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการผลิต

งานขององคกรสือ่สารมวลชน (D.McQuail, 1994) โดยเมือ่นาํผลการศกึษาทัง้ 2 สวน 

จากการรวบรวมขอมูลการศึกษารูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาโปสเตอรภาพยนตร 

และการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth interview) บุคคล

ทีเ่กีย่วของกบัวงการภาพยนตรและโปสเตอรภาพยนตรไทย มาวเิคราะหรวมกนัผูวจัิย

พบวาผลการศกึษาทัง้ 2 สวนนัน้มคีวามสอดคลองซึง่กนัและกัน โดยจากการสมัภาษณ

ทําใหผูวิจัยทราบวา รูปแบบการนําเสนอโปสเตอรภาพยนตรไทยนั้นไดรับอิทธิพล

มาจากปจจัยตางๆ ซึ่งจะเห็นไดจากโปสเตอรที่ถูกผลิตออกมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 2.1 เทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอยูเสมอ สงผลใหทางผูผลิตตองปรับตัวมา

เรื่อยๆ ตามยุคสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ

ทํางานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปสเตอร ซ่ึงจะเห็นไดจากการพัฒนาใหภาพ

และสีที่ปรากฏบนโปสเตอรภาพยนตรนั้นมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้

ทางผูผลติยงัไดเพิม่รปูแบบของสือ่ประชาสมัพนัธภาพยนตรอกีมากมาย อาท ิBanner, 

Standy เปนตน ซึ่งในปจจุบันเมื่อเขาสูยุคดิจิตอล สื่อโปสเตอรจึงไมไดถูกจํากัดใหอยู

บริเวณหนาโรงภาพยนตร หรือสถานที่สําคัญๆ เทานั้น แตผูชมยังสามารถดาวนโหลด

โปสเตอรภาพยนตรไดดวยตัวเองผานทางคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มชองทางในการ

ประชาสัมพันธ และเพื่อความสะดวกของผูชม

 สอดคลองกบับทความของ ตวงลาภ เปยมอยูสุข และ ธรรมยทุธิ ์จนัทรทพิย 

(2555) ศึกษาเรื่องพัฒนาการและแนวโนมของนิตยสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบวานติยสารเปนสือ่มวลชนท่ีมพีฒันาการอยางตอเน่ืองโดยเริม่จากการเปนนติยสาร

ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพนิตยสารออนไลนจนกลายมาเปน นิตยสารดิจิทัลที่นําเสนอผาน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ ท้ังไอแพด แท็บแล็ต และโทรศัพทเคลื่อนที่ 

อันเปนผลมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เสพขอมูล

ขาวสารผานอุปกรณท่ีมีความลํ้าสมัย เนื่องจากตองดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบ

ทามกลางการแขงขันทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดวยเหตนุีผู้ประกอบการธรุกจินติยสารจงึปรบัเปล่ียนกลยทุธจากการผลิต
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นติยสารในรปูแบบสือ่สิง่พมิพควบคูกบันติยสารดจิทิลั เพือ่สรางภาพลกัษณอนัทนัสมยั 

และเปนอีกหนึ่งชองทางในการเขาถึงนิตยสาร

 2.2 กระบวนการทํางาน ซ่ึงมีความแตกตางกับในยุคกอน โดยชางเขียน

โปสเตอรจะดจูากภาพยนตรและจนิตนาการวาดออกมาหรอืเลอืกภาพจากฟลมทีม่อียู 

และจะเนนการนําฉากในภาพยนตรมาตอเนื่องกัน แตกตางกับในปจจุบันที่ในการจัด

ทําโปสเตอรจะตองมี Concept วาทางบริษัทอยากจะใหโปสเตอรพูดถึงอะไรไปใน

ทิศทางไหน เพราะปจจุบันเปนยุคที่เทคโนโลยีสามารถสรางรูปแบบการนําเสนอหรือ

ภาพใหมๆ ขึ้นมาใหมได นอกจากนี้การรับรูและความเขาใจของคนที่ดูโปสเตอรนั้น

เปลี่ยนไป ผูผลิตจึงตองเพิ่มความ Creative มากยิ่งขึ้น ซึ่งการกําหนด Concept นั้น

จะชวยใหการประชาสัมพันธภาพยนตรในสื่อประเภทตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

จงึจะเหน็วาโปสเตอรภาพยนตร รวมไปถงึสือ่ภาพยนตรประเภทตางๆ ถกูผลิตออกมา

ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้โปสเตอรยังเต็มไปดวยสัญญะที่ส่ือความหมายได

อยางลึกซึ้ง

 จากงานวิจัยของนิภาพร เนียมแสง (2537) ศึกษาเรื่อง พัฒนาการ “ภาษา

โปสเตอร” ในโปสเตอรภาพยนตรไทย : วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหา 

ระหวางป พ.ศ. 2500-2534 พบวาในสวนเน้ือหา “ภาษาโปสเตอร” ที่นิยมใชใน

โปสเตอรภาพยนตรไทยน้ันมีลักษณะท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวคือ มีความเรียบงาย 

สือ่สารแบบตรงไปตรงมา มรีายละเอยีดมากและสามารถเขาใจไดทนัทโีดยไมตองอาศยั

ระยะเวลาในการตีความ ซึง่จากงานวจิยัดงักลาวเมือ่นาํมาอางองิกบัผลของการศกึษา

ผูวิจัยจึงไดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในแงมุมของภาษาโปสเตอร ที่ไมเนนความเรียบ

งายและสื่อสารแบบตรงไปตรงมาอีกตอไป แตในปจจุบันเนื่องจากการรับรูและความ

เขาใจของคนที่ดูโปสเตอรนั้นเปลี่ยนไป ผูผลิตจึงตองเพิ่มความ Creative มากยิ่งขึ้น 

สงผลใหโปสเตอรภาพยนตรเต็มไปดวยสัญญะที่แฝงความหมายที่ลึกซึ้ง

 2.3 เหตุการณตางๆ ในสังคมและขาวสารขอมูลและวัฒนธรรมตางๆ 

ที่เกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ มีอิทธิพลตอการกําหนดรหัส สัญญะในโปสเตอร จึงพบวา

ผูผลิตพยายามหลีกเลี่ยงหรือใชวิธีการลดเปอรเซ็นของคาสีลงเพื่อใหสีที่ออกมาไมส่ือ

ไปในทิศทางที่กระทบตอสังคม โดยที่ยังคงความเปนภาพยนตรประเภทนั้นๆ อยู 

 2.4 สปอนเซอร ไดเขามามีอิทธิพลในแงของผูใหการสนับสนุนเงินทุน 

เนือ่งจากบรษิทัภาพยนตรสวนใหญเริม่ผลติภาพยนตรเพือ่เขาสูอตุสาหกรรมภาพยนตร
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มากยิ่งขึ้น ผูผลิตจึงตองคํานึงถึงการขายโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับภาพยนตร 

โดยจะเปนการทําขอตกลงเงื่อนไขกอนการผลิตโปสเตอรวาในโปสเตอรนั้นจะตอง

ปรากฏโลโกของผูสนับสนุน ดังนั้นจึงจะเห็นวา เมื่อเขาสู ป 2540 การใหรายละเอียด

ของภาพยนตร เริม่ปรากฏโลโกของบรษัิทภาพยนตรและโลโกของผูสนบัสนนุมากมาย 

ซึ่งสินคาสวนใหญจะเปนสินคาท่ีมีกลุมเปาหมายเดียวกันกับกลุมเปาหมายของผูชม

ภาพยนตรเรื่องนั้นๆ 

 2.5 ความตองการและความสนใจของผูรับสาร คือปจจัยที่มีอิทธิพล

มากท่ีสุดในการผลิตโปสเตอรคือผูชม เพราะผูชมคือเปาหมายหลักในการผลิตส่ือ

โปสเตอร ดังนั้นจึงจะเห็นวาผูผลิตนิยมใชรูปแบบการสื่อสารผานโปสเตอรภาพยนตร

ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนการเลือกใชภาพ หรือการเลือกใชสํานวนภาษา 

สรุปและขอเสนอแนะ

 การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาจากโปสเตอรภาพยนตรไทยที่ไดรับ

รางวลัภาพยนตรยอดเยีย่ม จากรางวัลภาพยนตรแหงชาต ิ“สพุรรณหงส” (ครัง้ที ่1-23) 

ซึง่แมจะไมไดมกีารมอบรางวลัสาํหรบัโปสเตอรภาพยนตร แตเนือ่งจากรางวลัดงักลาว

พจิารณาจากภาพยนตรทีเ่ปนเลศิในการนาํเสนอเหมาะสมกบัประเภทของภาพยนตร

เร่ืองนัน้ๆ และสามารถใชศลิปะทุกแขนงรวมกบัศลิปะภาพยนตรทกุมติใินการเลาเร่ือง

ไดอยางมีประสิทธิภาพจนทําใหคนดูไดรับความบันเทิง และเกิดความประทับใจ 

จงึเกดิเปนการตัง้คาํถามของผูวจิยัและนาํมาซ่ึงวตัถปุระสงคของการวจิยัวา ภาพยนตร

เหลานี้จะสามารถสื่อความเปนเลิศในการใชศิลปะทุกแขนงและทุกมิติของศิลปะ

ภาพยนตรในการเลาเรือ่งและเชือ่มโยงมายงัโปสเตอรเพยีงแผนเดียวไดอยางไร ในขณะ

ที่มีปจจัยมากมายท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตโปสเตอร โดยจากผลการศึกษาจึงพบวา

รูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาที่ปรากฏบนโปสเตอรมีความเหมาะสมกับภาพยนตร

ประเภทนัน้ๆ ซึง่โปสเตอรในปจจบุนัไมไดทาํหนาทีเ่พียงแคใบปดหนงัเหมอืนเมือ่กอน 

แตโปสเตอรยังเต็มไปดวยสัญญะมากมายท่ีสื่อแทนความหมายและเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ในภาพยนตรอยางมีศิลปะ เพื่อประชาสัมพันธภาพยนตรใหเปนที่รูจัก ผสมผสานกับ

กลไกทางการตลาดเพ่ือเพิ่มรายไดใหกับภาพยนตร ดังนั้นโปสเตอรที่ถูกผลิตออกมา

จากภาพยนตรท่ีมีความเปนเลิศในทุกมิติของศิลปะภาพยนตร จึงเช่ือมโยงกลายเปน
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โปสเตอรที่มีความเปนเลิศทางศิลปะที่ยอดเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็ยังทําหนาที่เปน

เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อใหธุรกิจภาพยนตรยังคงดําเนินตอไป 

 จากการวิจัยเรื่อง “วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาโปสเตอร

ภาพยนตรไทยที่ไดรับรางวัลภาพยนตรระดับชาติ” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้

 1. ผลการศึกษาในครั้งนี้ทําใหเห็นถึงรูปแบบการนําเสนอและเน้ือหาใน

โปสเตอรภาพยนตรไทยที่ไดรับรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม จากรางวัลภาพยนตรแหง

ชาติ “สุพรรณหงส” วาเปนไปในทิศทางใด และปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการนําเสนอ 

เพ่ือเปนประโยชนสาํหรบัผูทีเ่ก่ียวของในวงการภาพยนตรและโปสเตอรภาพยนตรไทย 

ใหสามารถมองเหน็ถงึความเชือ่มโยงทีเ่กดิขึน้ระหวางภาพยนตรยอดเยีย่ม กบัโปสเตอร

ภาพยนตร และมองเห็นภาพของการออกแบบและประชาสัมพันธภาพยนตรผาน

โปสเตอร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตอไปในอนาคต

 2.  ผลการศึกษาในครั้งน้ีมาจากการวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอและ

เนื้อหาโปสเตอรภาพยนตรไทย ที่ไดรับรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร

แหงชาติ “สุพรรณหงส” ซึ่งเปนรางวัลที่คณะกรรมการพิจารณาจากภาพยนตรที่เปน

เลศิในการนาํเสนอเหมาะสมกบัประเภทของภาพยนตรเรือ่งนัน้ๆ และสามารถใชศลิปะ

ทกุแขนงรวมกับศลิปะภาพยนตรทกุมติใินการเลาเร่ืองไดอยางมปีระสิทธภิาพ จนทําให

คนดูไดรับความบันเทิงและเกิดความประทับใจ ดังนั้นโปสเตอรของภาพยนตรเหลานี้

จึงเปนโปสเตอรท่ีมีความครบถวนสมบูรณขององคประกอบทุกดานในการออกแบบ

และสือ่ความหมาย ผลการศกึษาในครัง้นีจ้งึเปนประโยชนสําหรบัผูทีม่คีวามสนใจศกึษา

งานในดานการออกแบบสื่อ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดขององคประกอบตางๆ ที่สื่อ

ความหมายไดอยางลกึซึง้ และตรงใจกลุมเปาหมาย เพ่ือเปนแนวทางในการนาํไปปรบั

ใชกับสื่อในรูปแบบตางๆ 

 3.  ควรขยายขอบเขตของการศึกษารูปแบบการนําเสนอและเนื้อหา

โปสเตอรภาพยนตรออกไปในวงกวาง ไมจํากัดเฉพาะโปสเตอรของภาพยนตรที่ไดรับ

รางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยม จากรางวัลภาพยนตรแหงชาติ “สุพรรณหงส” เทานั้น แต

อาจเพิ่มกลุมตัวอยาง อาทิ โปสเตอรของภาพยนตรที่ทํารายไดสูงสุดในแตละป หรือ

โปสเตอรจากภาพยนตรประเภทตางๆ ใหครบทกุประเภท เพือ่ใหเหน็ถงึผลการศกึษา

ในมุมที่กวางขึ้น
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 4.  ควรขยายกลุมตัวอยางท่ีเลือกสัมภาษณไปยังบริษัทผูผลิตภาพยนตร

คายเลก็ เนือ่งจากการทีผู่วจิยัไดไปสมัภาษณเกบ็ขอมลูพบวาคายเลก็ๆ นัน้ตองประสบ

กับปญหาและปจจัยที่มีอิทธิพลในการผลิตโปสเตอรแตกตางจากคายใหญๆ ที่มี

ชื่อเสียงซึ่งการันตีคุณภาพของผลงานจากภาพยนตรที่สรางรายไดในเรื่องที่ผานๆ มา

กิตติกรรมประกาศ

 บทความวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงมาไดดวยความกรุณาของ อ.ดร.ขจร 

ฝายเทศ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา พรอมทั้งตรวจ

สอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนกระทั่งบทความวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผู วิจัย

ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

 ขอขอบพระคุณ รศ.นธกฤต วันตะเมล กรรมการสอบวิทยานิพนธ และ 

อ.ดร.จิรบุณย ทัศนะบรรจง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 

ทําใหบทความวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

 ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลในการสัมภาษณทั้ง 2 ทาน ที่กรุณาใหขอมูล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก คุณอนุรักษ กิจโสภี ตําแหนง Art Director บริษัท 

สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และคุณเบ็ญจมาภรณ สระบัว ตําแหนง 

Managing Director บริษัท สวัสดีทวีสุข จํากัด

 สดุทายนี ้ผูวจิยัขอขอบพระคณุบดิามารดา และครอบครวั ซึง่เปดโอกาสให

ไดรับการศึกษาเลาเรียน ตลอดจนคอยชวยเหลือและใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา
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 การศกึษาวจิยัเรือ่ง ความคาดหวงัและความพงึพอใจในกระบวนการจัดการ

ดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรในสถานพยาบาลตอผู แทนขายเวชภัณฑในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของ

บุคลากรในสถานพยาบาลตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของผูแทนขาย

เวชภัณฑ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี

รูปแบบการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยใหกลุมตวัอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) 

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยใชรูปแบบ

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณถึงความคาดหวังและ

ความพงึพอใจในกระบวนการจดัการดานลกูคาสมัพนัธของบคุลากรในสถานพยาบาล

ตอผูแทนขายเวชภัณฑในเขตกรุงเทพมหานคร เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใช

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลคาดหวังและความพึง

พอใจของบุคลากรในสถานพยาบาลตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของ

ผูแทนขายเวชภัณฑของกลุมตัวอยาง

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ

มากกวาหรือเทากับ 29 ป มีตําแหนง/หนาที่ทางดานแพทย มีสถานภาพสมรส และ

มีระยะเวลาการทํางานมากกวาหรือเทากับ 9 ป มีประสบการณของบุคลากรในสถาน

พยาบาลเคยไดรับประสบการณการใชบริการจากผูแทนขายเวชภัณฑของบริษัท

เวชภัณฑ Interpharma กับ MSD มากที่สุด

 ภูมหิลงัทางประชากรของบคุลากรในสถานพยาบาลทีแ่ตกตางกนัจะมคีวาม

คาดหวังตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรในสถานพยาบาล

แตกตางกันโดยมองถึงความคาดหวังในเรื่องการจัดการดานลูกคาสัมพันธ ไดแก 

ดานฐานขอมลู ดานเทคโนโลย ีดานโปรแกรมเพือ่ความสมัพนัธ และดานการเกบ็รกัษา

ลูกคา

บ ท คั ด ย อ
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 ภูมหิลงัทางประชากรของบคุลากรในสถานพยาบาลทีแ่ตกตางกนัจะมคีวาม

พึงพอใจตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรในสถานพยาบาล

แตกตางกัน พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการดาน

ลูกคาสัมพันธไมแตกตางกัน โดยมองถึงความพึงพอใจในเรื่องการจัดการดานลูกคา

สัมพันธ ไดแก ดานฐานขอมูล ดานเทคโนโลยี ดานโปรแกรมเพื่อความสัมพันธ และ

ดานการเก็บรักษาลูกคา

 พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังตอกระบวนการจัดการดาน

ลูกคาสัมพันธไมแตกตางกัน ดานความคาดหวังของบุคลากรในสถานพยาบาลดาน

ลูกคาสัมพันธมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการดานลูกคา

สมัพันธ พบวา ความคาดหวงัของบคุลากรในสถานพยาบาลดานลูกคาสัมพนัธโดยรวม

มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธ 

ในดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและดานการรักษาลูกคา

คําสําคัญ: ภูมิหลังทางประชากร, บุคลากรในสถานพยาบาล, ผูแทนขายเวชภัณฑ
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 This independent study was conducted to investigate the 

expectation and satisfaction of the staff in the hospitals towards the 

medical supply sales representatives’ customer relation management 

in Bangkok. The study was a quantitative and qualitative research. The 

quantitative research had a survey research design where the sample 

group completed self-administered questionnaires. The qualitative 

research had a data collection method using in-depth interviews, which 

focused on the expectation and the satisfaction of the staff in the hospitals 

towards the medical supply sales representatives’ customer relationship 

management in Bangkok. The descriptive statistics was used to explain 

the data on the expectation and the satisfaction of the staff in the 

hospitals towards the medical supply sales representatives’ customer 

relationship management of the sample group.

 The research result found that the majority of the people who 

filled in the questionnaires was female, with the age range of 29 years 

old or more. Their positions/duties were medical-related, their marital 

status was married and their years of work experience were approximately 

9 years or more. Most of the services they have experienced from medical 

supply sales representatives were from Interpharma and MSD companies.

The different population backgrounds of the staff in the hospitals resulted 

in different expectations on the customer relationship management, 

where their expectations were based on the database, technology, 

customer relation programs and customer retention.

 The different population backgrounds of the staff in the hospitals 

resulted in different levels of satisfaction towards the customer 

relationship management The result found that males and females 

A b s t r a c t
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were equally satisfied with the customer relationship management, where 

their satisfaction was based on the database, technology, customer 

relation programs and customer retention.

 The results found that males and females had the same 

expectation on the customer relationship management. The expectation 

of the staff in the hospitals on the customer relations is interrelated with 

the satisfaction on the customer relationship management. The result 

also found that the expectation of the staff in the hospitals on the 

customer relations is positively related to the satisfaction on the customer 

relation management in the appropriate technology use and customer 

retention.

Keywords: Population Background, Staff in the Hospitals, Medical Supply 

Sales Representatives
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในปจจบุนัมผีลติภณัฑทีใ่ชในการรกัษาโรคหรอืใชในการดแูลสขุภาพจาํนวน

มากไมวาจะเปน เวชภณัฑยา ทีเ่ปนยารกัษาโรคตางๆ หรอืแมกระทัง่เวชภณัฑทีใ่ชดแูล

สุขภาพ “วิตามิน” รวมไปถึงเวชสําอาง ที่บุคลากรในสถานพยาบาลสามารถนํามาใช

ในการรกัษาเพือ่ตองการใหผูปวยหรือคนไข มคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีนหรอืสามารถบรรเทา

อาการปวยของคนไขในโรคตางๆ นั้น ใหหายเปนปกติและใหรางกายกลับมาแข็งแรง

ดังเดิม

 เน่ืองจากเวชภัณฑยาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของ

มนษุย การบรโิภคยาของมนษุยมแีนวโนมทีจ่ะสงูขึน้เรือ่ยๆ ซึง่สวนใหญเปนผลมาจาก

การพัฒนาทางดานเศรษฐกจิ ตลาดยานบัเปนตลาดทีส่าํคญัทางเศรษฐกจิตลาดหนึง่ 

เนือ่งจากมลูคายารกัษาโรคในแตละป มีมูลคามหาศาล โดยมูลคาตลาดยาแผนปจจุบัน

ทัง้หมดของไทยในป 2556 มีมลูคาประมาณ 4,700 ลานดอลลารสหรฐัฯ หรอืประมาณ 

150,000 ลานบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.5 ตอป ระหวางป 2551-2556 

โดยประมาณรอยละ 50 ของมูลคาตลาดยาแผนปจจุบันเปนยอดขายยาชื่อสามัญ 

(Generic Drugs) ซ่ึงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 4.3 ตํ่ากวาอัตราการเติบโต

เฉลี่ยของยาสิทธิบัตร (Patented Drug) และยาจําหนายหนาเคานเตอร (over-the-

counter drug: OTC) ในชวงเวลาเดียวกัน และหากพิจารณาเปนมูลคาตลาดยาแผน

ปจจุบันตอจํานวนประชากรแลว มูลคาตลาดยาแผนปจจุบันตอประชากรของไทย

เพิ่มขึ้นทุกป คือ จาก 54 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคน ในป 2551 เปน 68 ดอลลารสหรัฐฯ 

ตอคน ในป 2556 หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป สําหรับชองทางจําหนายใน

ประเทศไทย เปนการบรโิภคผานตลาดโรงพยาบาลประมาณรอยละ 80 และผานตลาด

รานขายยาประมาณรอยละ 20 ตามลําดับ สําหรับความตองการบริโภคยาผาน

โรงพยาบาล สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑที่เปนยาจําเปนพื้นฐานที่มีปริมาณการใชมาก 

ซึง่ใชรกัษาอยางตอเนือ่งและมกีารสัง่จายโดยแพทย (Prescription Drugs) (Business 

Monitor International (2013) The World Pharmaceutical Markets Fact 

Book 2013) โดยตลาดโรงพยาบาลรัฐบาลมีมูลคาขนาดตลาดสงูสดุกวา 30,000 
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ลานบาท และมบีรษิทัผูผลติกวา 163 บรษิทั ทาํใหเกดิมกีารแขงขนัในธรุกจิเวชภัณฑยา
อยางรุนแรงในประเทศไทย
 ผูที่เปนผูแทนขายผลิตภัณฑไดมีหนาที่และบทบาทเกี่ยวของกับบุคลากร
ในสถานพยาบาล โดยเปนผูทีใ่หขอมูลเวชภัณฑยาตางๆ ทีเ่ปนขอสงสัย หรือเปนขอมลู
ทีเ่กดิประโยชนสงูสดุตอการตดัสนิใจเลอืกใชผลติภณัฑของบคุลากรในสถานพยาบาล
ทั้งในโรงพยาบาลและคลินิก ทั้งที่เปนของภาครัฐและเอกชน ผูแทนผลิตภัณฑจึงมี
บทบาทสําคัญตอการใหขอมูลผลิตภัณฑที่ถูกตอง อีกทั้งการรักษาความสัมพันธตอ
บุคลากรในสถานพยาบาลจึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของผูที่เปนผูแทน
ผลิตภัณฑ
 จากสภาพธุรกิจการขายเวชภัณฑยานั้น ผูแทนขายเวชภัณฑยาที่ดีนั้นนอก
เหนือจากมีความรูความสามารถในการสื่อสารที่ดีแลว ปจจัยสําคัญตองมีคือ ความ
เขาใจในความตองการของบุคลากรในสถานพยาบาลที่ตนมุงจะชักจูงใหสนใจและซื้อ
หรือใชเวชภัณฑยา รวมทั้งสามารถใชสิ่งจูงใจใหเห็นความจําเปนและประโยชนของ
เวชภัณฑยา เพื่อใหแพทยหันมาสนใจ ตั้งใจ จนกระทั่งตัดสินใจซื้อเวชภัณฑยาที่เสนอ
ในที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการลูกคาสัมพันธจําเปนตองศึกษาวเิคราะหความ
ตองการของบคุลากรในสถานพยาบาล ความตองการนัน้มคีวามสําคัญตอกระบวนการ
ตดัสนิใจของบคุลากรในสถานพยาบาล หากปราศจากซึง่ความตองการทีจ่ะตองไดรบั
การตอบสนองแลวกไ็มมเีหตผุลทีจํ่าเปนตองเกดิการแสวงหา คนหาสิง่ทีส่ามารถตอบ
สนองความตองการนั้นตลอดจนแทบไมมีความจําเปนที่จะเสนอผลิตภัณฑที่จะตอบ
สนองความตองการนัน้ดวย และความจาํเปนในการแนะนาํผลติภณัฑเขาสูโรงพยาบาล
ก็อาจไมนาสนใจเชนกัน ดังน้ัน จะเห็นไดวากระบวนการทางการตลาดที่มุงเนนที่
ผูบริโภค จะเริ่มตนที่ความตองการของผูบริโภคกอนเสมอ
 ในสวนของการปฏิบตังิานนัน้ ผูแทนขายเวชภณัฑสามารถปฏบิตังิานได 2 ชอง
ทางการจัดจําหนายดวยกัน คือ
 1. ตลาดยารานคา (Drugstore) เปนชองทางการจัดจําหนายที่อาศัยราน
ขายยาเปนตัวกลางในการจัดหายาที่ผูบริโภคมีความตองการมาจัดจําหนายใหกับ
ผูบรโิภค ทัง้นีพ้นกังานของรานอาจชวยแนะนาํหรอืใหคาํปรกึษาและมสีวนชวยในการ
ตัดสินใจเลือกใชยาไดบาง ยาที่จําหนายสวนใหญจึงไมใชยาอันตราย ซ่ึงการบริโภค
ผานตลาดรานขายยาประมาณรอยละ 20 (Business Monitor International (2013) 
The World Pharmaceutical Markets Fact Book 2013)
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 2. ตลาดยาสถานพยาบาล (Medical Chanel) เปนชองทางการจดัจาํหนาย

ทีอ่าศยัสถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล คลนิกิ สถานอีนามยั เปนตวักลางในการจดัหา

ยา โดยอาศัยการตัดสินใจของแพทย ในการเลือกใชยาใหเหมาะสมกับอาการปวย

และความรุนแรงของโรค โดยผูปวยมีสวนในการตัดสินใจนอย ซ่ึงการบริโภคผาน

โรงพยาบาลของรัฐมีสวนแบงประมาณรอยละ 80 และโรงพยาบาลเอกชนมีสวนแบง

ประมาณรอยละ 20 (Business Monitor International (2013) The World 

Pharmaceutical Markets Fact Book 2013)

 จะเหน็ไดวาในสวนของตลาดยาสถานพยาบาลนัน้ บคุลากรในสถานพยาบาล

มบีทบาทในการเลอืกใชยาคอนขางมาก โดยแพทยมบีทบาทในการซือ้ยาของโรงพยาบาล

ทัง้ในฐานะทีเ่ปนผูใชผลิตภัณฑเพื่อการรักษา (Users) ผูมอิีทธพิลทางตรงและทางออม

ในการตัดสินใจซื้อ (Influencers) ผู ตัดสินใจ (Deciders) และอาจมีบทบาทเปน

ผูอนุมัติ (Approvers) ไดในบางกรณี ดังน้ันผูแทนขายเวชภัณฑของแตละบริษัท

จงึตองใหความสนใจและเอาใจใสในงานบรกิารและตองบรกิารใหมคุีณภาพเปนไปตาม

ความคาดหวังของแพทย จึงจะเกิดความพึงพอใจและนําไปสูการรับรูในตรายี่หอ 

(Brand Awareness) จนกระทั่งนําไปสูการซื้อ (Buy) หรือสงจายยา (Prescribe) 

และความภักดีในตรายี่หอ (Brand Loyalty) ไดในอนาคต

 ในปจจบุนักลยทุธการจดัการลกูคาสมัพนัธ (CRM: Customer Relationship 

Management) เขามามีบทบาทตอตัวผูแทนขายผลิตภัณฑ จึงถือวาเปนกลยุทธหนึ่ง

ที่กําลังนิยมกันอยางแพรหลาย เนื่องจากการจัดการลูกคาสัมพันธ หมายถึง กิจกรรม

การตลาดท่ีกระทําตอลูกคาแตละรายไดอยางตรงตามวัตถุประสงค ดวยตนทุนที่ตํ่า 

ทําใหลูกคามีทัศนคติที่ดีตอธุรกิจและมีความจงรักภักดี ซึ่งกอใหเกิดผลกําไรแกธุรกิจ

ในระยะยาวตอไป (กิตติ สิริพัลลภ, 2541, น. 13; กุณฑลี รื่นรมย, เพลินทิพย 

โกเมศโสภา, และ สาวิกา อุณหนันท, 2548, น. 117) โดยสามารถจัดเปนกิจกรรมการ

ตลาดที่กระทําตอลูกคา อาจจะเปนลูกคาผูบริโภคหรือลูกคาคนกลางในชองทาง

การจดัจาํหนายแตละรายอยางตอเนือ่งมุงใหลกูคาเกดิความเขาใจมกีารรบัรูทีด่ ีตลอด

จนรูสึกชอบบริษัทและสินคาหรือการบริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุงเนนกิจกรรมการ

สื่อสารแบบสองทางมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา

ใหไดประโยชนทั้งสองฝาย (Win-Win Strategy) เปนระยะเวลายาวนาน (ชื่นจิตต 

แจงเจนกิจ, 2546, น. 12-13)
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 รวมทั้งการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาด (Communication Strategy) 

โดยเฉพาะการขายโดยผูแทนผลิตภัณฑ จัดเปนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด 

เนือ่งจากสามารถเขาถงึกลุมเปาหมายไดโดยตรง โดยเปนพนกังานทีผ่านการฝกอบรม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑมาเปนอยางดี เพื่อทําหนาท่ีคอยใหคําปรึกษาเก่ียวกับขอมูลยา 

ทําการจัด Presentation การใช detail aids การใชวารสารทางการแพทย เปนตน 

นอกจากนั้นยังทําหนาที่ติดตามยอดขาย และการนํายาเขาบัญชีของโรงพยาบาล 

ซึ่งจะไดเงิน incentive เปนผลตอบแทน สวนการสื่อสารดานอื่น ไดแก การออกบูธ

แสดงสินคาตามงานประชุมทางการแพทยตางๆ การลงโฆษณาผานส่ือที่เปนวารสาร

ทางการแพทย การแจกของที่ระลึกใหแพทย การโฆษณาผานทางถุงที่ผูแทนถือ 

(ศิวัช เหมือนฤทธิ และ ปราณี เอี่ยมละออภักดี (2553, น. 8)

 ท่ีไดกลาวมานีผู้วจัิยสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง “ความคาดหวงัและความพงึพอใจ

ในกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรในสถานพยาบาลตอผูแทนขาย

เวชภณัฑในเขตกรงุเทพมหานคร” เพือ่ตองการทราบกลยทุธทางดานการจดัการลกูคา

สัมพันธที่ใชปฏิบัติตอผูใชบริการหรือกลุมเปาหมาย โดยแนวทางการปฏิบัติเปน

ลักษณะตัวตอตัว หรือเฉพาะกลุมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ

ในแตละคนหรอืแตละกลุม อนักอใหเกดิความพงึพอใจในบรกิารและเกิดความเชือ่มัน่

ในระบบคุณภาพของการใหบรกิาร งานวจิยันีจ้ะศกึษา กระบวนการดานลูกคาสมัพนัธ 

ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ (วิทยา ดานธํารงกุล และ พิภพ อุดร, 2547, น. 45) 

ไดแก ดานการสรางฐานขอมูลบุคลากรในสถานพยาบาล ดานการใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสม ดานการกาํหนดโปรแกรมเพือ่สรางความสัมพนัธ รวมถงึดานการรกัษาลูกคา 

โดยมีการสงผลตอความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากรในสถานพยาบาล

ไดรับการตอบสนองความตองการและบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคทําใหเกิด

ความรูสึกที่ดี นอกจากนี้ความพึงพอใจยังมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของ

บริการและการดําเนินงานบริการใหประสบผลสําเร็จ ตลอดจนใชประเมินคุณภาพ

ของการบริการเพ่ือนํามาปรับปรุงและแกไขใหเปนที่พึงพอใจของบุคลากรในสถาน

พยาบาล ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเวชภัณฑของบุคลากรในสถานพยาบาล 

ทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกรักษาโรคท่ีเปนของเอกชน ลวนมีความสําคัญอยางยิ่ง

ตอชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะยารักษาโรคที่ถือเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของประชาชน
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของบุคลากรในสถานพยาบาลต อ

กระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของผูแทนขายเวชภัณฑ

 2. เ พ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของบุคลากรในสถานพยาบาลต อ

กระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของผูแทนขายเวชภัณฑ

 3. เพื่อศึกษาความแตกตางของภูมิหลังทางประชากรและความคาดหวัง

ของบุคลากรในสถานพยาบาลตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธ

 4. เพื่อศึกษาความแตกตางของภูมิหลังทางประชากรและความพึงพอใจ

ของบุคลากรในสถานพยาบาลตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธ

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของ

บุคลากรในสถานพยาบาลตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธ

วิธีการวิจัย

 การศกึษาวจัิยเรือ่ง “ความคาดหวงัและความพงึพอใจในกระบวนการจดัการ

ดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรในสถานพยาบาลตอผู แทนขายเวชภัณฑในเขต

กรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ไดใชรูปแบบการวิจัยแบบ (Mix Method) ประกอบดวย 

การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) มรีปูแบบการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey 

Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมลู และใหกลุมตวัอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered 

questionnaire) จํานวน 400 ตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน การสุม

ตัวอยางแบบอยางงาย และการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ตามลําดับและการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ใชวธิกีารเกบ็ขอมูลโดยใชรปูแบบการสัมภาษณ

เชงิลึก (In-depth Interview) กลุมตัวอยางที่เปน แพทย เภสัชกร เจาหนาที่จัดซื้อ 

หัวหนาคลังยา กลุมละ 4 คน โดยการสัมภาษณถึงความคาดหวังและความพึงพอใจ

ในกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรในสถานพยาบาลตอผูแทนขาย

เวชภัณฑในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการสรางฐานขอมูลบุคลากร

ในสถานพยาบาล ดานการใชเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ดานการกาํหนดโปรแกรมเพือ่สราง
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ความสัมพันธ และดานการรักษาลูกคานําผลไปอภิปรายรวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ

โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คาความถี่รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย- เลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, 

ตาํแหนง/หนาที ่และระยะเวลาในการทาํงาน ทีส่งผลความคาดหวงัและความพงึพอใจ

ในกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรในสถานพยาบาลตอผูแทนขาย

เวชภัณฑในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมดน้ีจะนําเสนอขอมูล โดยใชตารางแจกแจง

ความถี่ประกอบคําอธิบาย และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช

วิเคราะหและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ไดแก คาสัมประสิทธ

สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ใช t-test โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 

การแปลความหมายในการทดสอบสมมติฐานโดยใช Pearson Correlation ที่ระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จากผลลพัธท่ีไดจากโปรแกรมสาํเรจ็รปู สาํหรับการหาสมการพยากรณ

หรือสมการทํานาย จะใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis) ในการวิเคราะหดังกลาวจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจัยและอภิปราย

ลักษณะทางประชากร
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรในสถานพยาบาล ไดแก แพทย 

เภสัชกร เจาหนาที่จัดซื้อ หัวหนาคลังยา ที่มีสวนเกี่ยวของในการเลือกเวชภัณฑเขามา

ใชเพ่ือการรักษาการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรงุเทพมหานครโดยจาํนวนบคุลากร

ในสถานพยาบาล รายภาค ป พ.ศ. 2556 ในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนเทากับ 

6,644 คน (ทีม่า: ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรทรพัยากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)

 สวนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถาม

เอง (Self-administered questionnaire) จาํนวน 400 ตวัอยางโดยใชการสุมตวัอยาง

แบบแบงชัน้ การสุมตวัอยางแบบอยางงาย และการสุมตวัอยางแบบบงัเอญิตามลาํดบั
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 สวนที่ 2 การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ใชวธิกีารเกบ็ขอมลู

โดยใชรูปแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุมตัวอยางที่เปน แพทย 

เภสัชกร เจาหนาท่ีจัดซ้ือ หัวหนาคลังยา กลุมละ 4 คน โดยการสัมภาษณถึงความ

คาดหวังและความพึงพอใจในกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของบุคลากร

ในสถานพยาบาลตอผูแทนขายเวชภัณฑในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน คือ 

ดานการสรางฐานขอมูลบุคลากรในสถานพยาบาล ดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธ และดานการรักษาลูกคา

ภูมิหลังทางประชากรของบุคลากรในสถานพยาบาล
 สําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาณ ขอมูลภูมิหลังทางประชากรของบุคลากร

ในสถานพยาบาลของผูตอบแบบสอบถาม ซึง่ไดแก บคุลากรในสถานพยาบาล จํานวน 

400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ ชวงอายมุากกวาหรอืเทากับ 

29 ป มตีาํแหนง/หนาทีท่าง ดานแพทย มสีถานภาพสมรส และมรีะยะเวลาการทาํงาน

มากกวาหรือเทากับ 9 ป สวนเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกภูมิหลังทาง

ประชากรของบคุลากรในสถานพยาบาลของกลุมตวัอยาง ซึง่ไดแบงกลุมตวัอยางออก

เปน 4 กลุม กลุมละ 3 คน ไดแก กลุมแพทย กลุมเภสัชกร กลุมหัวหนาคลังยาและ

จัดซื้อเวชภัณฑ และกลุมเจาหนาท่ีจัดซ้ือและคลังยา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิง ชวงอายุมากกวาหรือเทากับ 29 ป มีตําแหนง/หนาที่ทาง ดานแพทย 

มีสถานภาพสมรส และมีระยะเวลาการทํางานมากกวาหรือเทากับ 9 ป

ประสบการณของบุคลากรในสถานพยาบาลในการไดรับบริการจาก
ผูแทนขายเวชภัณฑ
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลประสบการณของบุคลากรในสถานพยาบาล

ในการไดรบับรกิารจากผูแทนขายเวชภณัฑของผูตอบแบบสอบถาม ซึง่ไดแก บคุลากร

ในสถานพยาบาล จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเคยไดรับประสบการณ

การใชบริการจากผูแทนขายเวชภัณฑของบริษัทเวชภัณฑ Interpharma กับ MSD 

มากที่สุด
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ความคาดหวังตอผูแทนขายเวชภัณฑ
 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคาดหวังตอผูแทนขายเวชภัณฑ 

โดยภาพรวม มีความคาดหวังเชิงบวก โดยสามารถสรุปผลเปนรายดาน ไดดังนี้

  ดานการสรางฐานขอมูลบุคลากรในสถานพยาบาล
 โดยภาพรวมมคีวามคาดหวงัระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายประเดน็ทีม่คีา

เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประเด็น “มีความรูถึงความชํานาญและความถนัดทางวิชาชีพของ

บุคลากรในสถานพยาบาลไดอยางชัดเจน เชน แพทยทานนี้มีความเชี่ยวชาญในการ

รักษาทางดานใด” มีความคาดหวังระดับมากและประเด็นที่มีคาเฉลี่ยที่ตํ่าสุดคือ 

ประเด็นไมแบงปนขอมูลสวนตัวบุคลากรในสถานพยาบาล ไดแก เพศ, อายุ, ระดับ

การศึกษา, สถานภาพสมรส และบุคลิกภาพใหแกเพื่อนผูแทนขายเวชภัณฑ มีความ

คาดหวังระดับมาก กลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา การท่ีผูแทนขาย

เวชภัณฑ ทราบขอมลูบคุลากรในสถานพยาบาล ควรทราบถึงลกัษณะการทาํงานของ

กลุมตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหผลเชิงปริมาณ

  ดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 โดยภาพรวมมคีวามคาดหวงัระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายประเดน็ทีม่คีา

เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประเด็น “มาพบบุคลากรในสถานพยาบาลดวยตนเองมากกวา

การใชการส่ือสารทางอีเมล หรือเครือขายสังคมออนไลนในการสรางความสัมพันธ” 

มีความคาดหวังระดับมาก และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยที่ตํ่าสุด คือ ประเด็น “ใชเครือขาย

สังคมออนไลนในการติดตอบุคลากรในสถานพยาบาลนอกเหนือจากการเขามาพบ

ที่โรงพยาบาลดวยตนเอง เชน Line Facebook Instargram” มีความคาดหวังระดับ

มาก กลุมตวัอยางสวนใหญแสดงความคดิเหน็วา ระบบเทคโนโลยแีละเครอืขายสงัคม

ออนไลน สามารถทําใหทางกลุมตัวอยางติดตอสื่อสารกับผูแทนขายเวชภัณฑ ไดงาย 

สะดวก และรวดเร็ว โดยเฉพาะ ไลน อีเมลล ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหผลเชิง

ปริมาณ
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  ดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธ
 โดยภาพรวมมีความคาดหวังระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประเด็น “ใหขอมูลเวชภัณฑที่ชัดเจนและถูกตองเพื่อใหบุคลากร

ในสถานพยาบาลไดใชเวชภณัฑในการรกัษาไดอยางถกูวธิ”ี มคีวามคาดหวงัระดบัมาก 

และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยที่ตํ่าสุด คือ ประเด็น “แจกตัวอยางสินคาใหแกบุคลากร

ในสถานพยาบาลเพื่อเปนการแนะนําเวชภัณฑยาและจูงใจใหซ้ือในอนาคต” มีความ

คาดหวงัระดบัมาก กลุมตวัอยางสวนใหญแสดงความคดิเหน็วา การทราบถึงขอมลูของ

ผูแทนขายเวชภัณฑ ไมวาจะเปนขอมูลผลิตภัณฑของตนเอง หรือการปฏิบัติตัวของ

ผูแทนขายเวชภัณฑตามกฎระเบียบเม่ือผูแทนขายเวชภัณฑลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่

นั้นๆ เปนสิ่งท่ีผูแทนขายผลิตภัณฑไดประพฤติปฏิบัติแลว ทําใหกลุมตัวอยางมองวา

เปนสิ่งท่ีผูแทนขายเวชภัณฑควรคํานึงมากที่สุด จากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหผูวิจัย

ไดมองเห็นถึงความคาดหวังของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้น

  ดานการรักษาลูกคา
 โดยภาพรวมมีความคาดหวังระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประเด็น “ติดตอสอบถามหรือแกปญหาเกี่ยวกับเวชภัณฑกับ

ผูแทนขายเวชภัณฑอยางสม่ําเสมอ” มีความคาดหวังระดับมาก และประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยที่ต่ําสุด คือ ประเด็น “ความสม่ําเสมอในการพบบุคลากรในสถานพยาบาล

ดวยตนเอง” มีความคาดหวังระดับมาก กลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา 

ความสมํ่าเสมอในการเขาพบเปนปจจัยที่สําคัญในการรักษาความสัมพันธระหวาง

ผูแทนขายเวชภัณฑกับกลุมตัวอยาง และหากเกิดปญหาเกี่ยวกับเวชภัณฑของทาง

ผูแทนขายเวชภัณฑ ก็ควรหาทางรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหผล

เชิงปริมาณทั้งสองประเด็น

ความพึงพอใจตอผูแทนขายเวชภัณฑ
 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจตอผูแทนขายเวชภัณฑ 

โดยภาพรวม อยูในระดับพึงพอใจมาก โดยสามารถสรุปผลเปนรายดาน ไดดังนี้
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  ดานการสรางฐานขอมูลบุคลากรในสถานพยาบาล
 โดยภาพรวมอยูในระดับ พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นที่มี

คาเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ประเดน็ “ไมแบงปนขอมลูสวนตวับคุลากรในสถานพยาบาล ไดแก 

เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส และบุคลิกภาพใหแกเพื่อนผูแทน

ขายเวชภัณฑ” อยูในระดับพึงพอใจมากและประเด็นที่มีคาเฉลี่ยที่ตํ่าสุดคือ ประเด็น 

“ทราบขอมูลติดตอทานไดชัดเจน เชน แผนกที่ทานปฏิบัติงานอยู เบอรโทรติดตอ” 

อยูในระดับพึงพอใจมาก จากประสบการณที่ผานมาของกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวา 

ผูแทนขายเวชภัณฑทราบขอมูลของกลุมตัวอยางไดอยางดี หากมีการทํางานกับกลุม

ตวัอยางเปนเวลานานพอสมควรทีจ่ะทาํใหเกดิความรูจกั จนสามารถสรางความสมัพนัธ

อันดีตอกันได ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหผลเชิงปริมาณทั้งสองประเด็น

  ดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นที่มีคา

เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประเด็น “มาพบบุคลากรในสถานพยาบาลดวยตนเองมากกวาการ

ใชการสือ่สารทางอเีมล หรือเครอืขายสงัคมออนไลนในการสรางความสมัพนัธ” อยูใน

ระดับพึงพอใจมาก และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยที่ตํ่าสุด คือ ประเด็น “ใชเครือขาย

สังคมออนไลนในการติดตอบุคลากรในสถานพยาบาลนอกเหนือจากการเขามาพบ

ทีโ่รงพยาบาลดวยตนเอง เชน Line Facebook Instargram” อยูในระดับพึงพอใจมาก 

จากประสบการณที่ผานมาของกลุมตัวอยางบางทาน พบวา กลุมตัวอยางบางทาน

ยังมองวาหากตองการคุยอยางเปนทางการนั้นควรจะเขามาคุยโดยตรงจะดีกวา ซึ่งไม

สอดคลองของกับการวิเคราะหเชิงปริมาณ แตประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญพึงพอใจ

มาก คือ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเครือขายสังคม

ออนไลน มาใชในการสื่อสาร ถือวาเปนชองทางการติดตอที่สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา

  ดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธ
 โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประเด็น “ชี้แจงใหแพทยยอมรับและเขาใจขอดีและขอดอยของ

เวชภัณฑโดยสมบูรณ” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยที่ตํ่าสุด 

คือ ประเด็น “แจกตัวอยางสินคาใหแกบุคลากรในสถานพยาบาลเพื่อเปนการแนะนํา
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เวชภัณฑยาและจูงใจใหซื้อในอนาคต” อยูในระดับพึงพอใจมากจากประสบการณที่

ผานมาของกลุมตวัอยางสวนใหญ พบวา การอพัเดทขอมลูทางวชิาการใหกลุมตวัอยาง

ไดทราบถึงขอมูลผลิตภัณฑใหมๆ อีกท้ังยังชวยประสานงานเมื่อทางกลุมตัวอยาง

ตองการความชวยเหลือจากผูแทนขายเวชภัณฑ จากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหผูวิจัย

ไดมองเห็นถึงความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้น

  ดานการรักษาลูกคา
 โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประเด็น “ติดตอสอบถามหรือแกปญหาเกี่ยวกับเวชภัณฑกับ

ผูแทนขายเวชภณัฑอยางสมํา่เสมอ” อยูในระดบัพงึพอใจมาก และประเดน็ทีม่คีาเฉลีย่

ที่ต่ําสุด คือ ประเด็น “ไมใชความสนิทสนมเปนสวนตัวในการเสนอขายเวชภัณฑ

แกบุคลากรในสถานพยาบาล” อยูในระดับพึงพอใจมาก จากประสบการณที่ผานมา

ของกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวา รูสึกประทับใจในผูแทนขายเวชภัณฑ เน่ืองจาก

ผูแทนขายเวชภัณฑเขามาทํางานรวมกัน มีความประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของ

สถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหผลเชิงปริมาณทั้งสองประเด็น

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
 ภูมหิลงัทางประชากรของบคุลากรในสถานพยาบาลทีต่างกนัสงผลใหมคีวาม

คาดหวังตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรในสถานพยาบาล

แตกตางกัน จําแนกออกเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้

 บุคลากรในสถานพยาบาลเพศชายและเพศหญิง มีอายุตางกัน มีตําแหนง/

หนาที่ตางกัน มีสถานภาพสมรสตางกันและมีระยะเวลาการทํางานตางกัน มีความ

คาดหวังตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธแตกตางกัน พบวา บุคลากรใน

สถานพยาบาลเพศชายและเพศหญงิมคีวามคาดหวงัตอกระบวนการจดัการดานลูกคา

สัมพันธไมแตกตางกัน 

 ภูมิหลังทางประชากรของบุคลากรในสถานพยาบาลที่แตกตางกันสงผล

ใหมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรใน

สถานพยาบาลแตกตางกัน
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 บุคลากรในสถานพยาบาลเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอ

กระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธแตกตางกันพบวา บุคลากรในสถานพยาบาล

เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธไม

แตกตางกัน 

 ความคาดหวังของบุคลากรในสถานพยาบาลดานลูกคาสัมพันธโดยรวม

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธโดยรวม 

พบวา ความคาดหวังของบุคลากรในสถานพยาบาลดานลูกคาสัมพันธโดยรวมมีความ

สัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธ 

 ความคาดหวังของบุคลากรในสถานพยาบาลดานลูกคาสัมพันธรายดาน

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธรายดาน 

พบวา ความคาดหวงัของบุคลากรในสถานพยาบาลดานลกูคาสมัพันธรายดาน มีความ

สัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธ ในดาน

การใชเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและดานการรกัษาลกูคา จึงสอดคลองกบัสมมตฐิานที ่3.2 

ในดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและดานการรักษาลูกคา

สรุปและขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะตองานวิจัย
 1. จากขอคนพบท่ีวา ประเด็น “ใชเครือขายสังคมออนไลนในการติดตอ

บุคลากรในสถานพยาบาลนอกเหนือจากการเขามาพบที่โรงพยาบาลดวยตนเอง เชน 

Line Facebook Instargram” ซ่ึงมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับ

ประเด็นอื่นๆ ในทุกดาน (คาเฉลี่ย 3.73 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.873)

 แสดงใหเห็นวา ผูแทนขายเวชภัณฑควรเขาพบบุคลากรในสถานพยาบาล

ดวยตนเองมากกวาท่ีจะใชเครือขายสังคมออนไลนในการติดตอส่ือสาร ซึ่งสอดคลอง

กับการวิจัยเชิงลึก โดยมีความเห็นวา “โดยสวนตัวคิดวามันใชได แตไมสนับสนุน 

คดิวาการเจอกนั face to face นาจะดกีวา แตในชัว่โมงเรงดวน หรอืตองการขอมลูดวน 

การส่ือสารทางดานนีน้าํมาใชได” (เภสัชกรทานที ่2, สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2558)

 2. จากขอคนพบที่วา ประเด็น “ชี้แจงใหแพทยยอมรับและเขาใจขอดี

และขอดอยของเวชภณัฑโดยสมบรูณ” ซ่ึงมคีาเฉลีย่ของความพึงพอใจสูงทีส่ดุเมือ่เทียบ
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กับประเด็นอื่นๆ (คาเฉลี่ย 4.22 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.710) ซึ่งเปนขอมูลเชิง

ปริมาณ ดังนั้นจึงควรสงเสริมการดําเนินการในประเด็นน้ีโดยการจัดนิทรรศการ

นําเสนอสินคาและเชิญบุคลากรในสถานพยาบาลเขารวมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสถานพยาบาลไดทราบรายละเอียดสินคาที่หลากหลาย

มากข้ึน และยังเปนวิธีหน่ึงในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูแทนขายเวชภัณฑ

กับบุคลากรในสถานพยาบาลอีกดวย ท้ังน้ียังสอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

มีความเห็นวา “นอกจากเรื่องการนําเสนอผลิตภัณฑ ก็มีการจัดประชุมผลิตภัณฑ 

ก็เปนการแนะนําสงเสริมใหหมอไดมีความรูมากขึ้น เชน การสนับสนุนการประชุม

วิชาการ” (แพทยทานที่ 1, สัมภาษณ, 7 ตุลาคม 2558)

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยในดานการเลือกใชเวชภัณฑที่มีผลตอ

ความคาดหวังและความพงึพอใจในกระบวนการจดัการดานลูกคาสัมพนัธของบคุลากร

ในสถานพยาบาลตอผูแทนขายเวชภัณฑ

 2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัความคาดหวงัและความพงึพอใจในกระบวนการ

จัดการดานลูกคาสัมพันธของบุคลากรในสถานพยาบาลตอผู แทนขายเวชภัณฑ 

ในภูมิภาคตางๆ นอกเหนือจากเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 3. ควรมีการศึกษาถึงปญหาหรืออุปสรรครวมถึงการวิเคราะหสาเหตุของ

การเกิดปญหาในการพัฒนากระบวนการจัดการดานลูกคาสัมพันธของผูแทนขาย

เวชภัณฑ

 4. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการดานลูกคา

สัมพันธของผูแทนขายเวชภัณฑท้ัง 4 ดานไดแก ดานฐานขอมูล ดานเทคโนโลยี 

ดานโปรแกรมเพื่อความสัมพันธ และดานการเก็บรักษาลูกคา
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 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง การเปดรับขาวสารจาก

สื่อประชาสัมพันธ ความรู และทัศนคติของประชาชนภาคตะวันออกที่มีตอโครงการ

สีสันตะวันออก กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนภาคตะวันออกที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 

จาก 4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 

และจังหวัดตราด จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t- test และ One Way ANOVA และ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

  ผลการวจิยัพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ สวนใหญมอีายต่ํุากวา 

25 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน/

นักศึกษา โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-25,000 บาท 

  การเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออก 

พบวา ประชาชนสวนใหญเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ ไดแก ปายโฆษณากลาง

แจงขนาดใหญ (Bill Board) เนือ่งจากการใชสือ่เฉพาะกจิผูใชสามารถสือ่ขอมลูขาวสาร

ตางๆ สาํหรับเผยแพรรณรงคเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ไปสูกลุมเปาหมายไดอยางเฉพาะเจาะจง 

และถูกตอง สามารถควบคุมได ท้ังในแงความถูกตองของเนื้อหาตามขอเท็จจริง 

อีกทั้งเปนสื่อที่คอนขางมั่นใจไดวาสามารถเขาถึงตัวผูรับสาร

  ความรูของประชาชนภาคตะวนัออกเกีย่วกบัโครงการสสีนัตะวันออก พบวา 

อยูในระดบัตํา่ โดยสวนใหญไมมคีวามรูเกีย่วกบัโครงการสีสนัตะวนัออกเลย ในประเดน็

ยอยไมทราบเกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออกวามีการริเริ่มโครงการขึ้นในปใด 

เปนเพราะวาสื่อจากปายโฆษณากลางแจงขนาดใหญ (Bill Board) ที่ประชาชน

ภาคตะวันออกเปดรับขาวสารมากที่สุด มีขอจํากัดในเนื้อหาการประชาสัมพันธ 

ผูจัดงานมุงเนนเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน

 ทัศนคติของประชาชนภาคตะวันออกตอโครงการสีสันตะวันออก โดยรวม

อยูในระดบัเชงิบวก ในประเดน็ดานทศันคตติอโครงการ ประชาชนเหน็วาเปนโครงการ

ที่สามารถกระจายนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันออก และควร

บ ท คั ด ย อ
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สนบัสนนุใหมกีารจดัขึน้อยางตอเนือ่งทกุป ดานทศันคตติอสือ่การประชาสมัพันธของ

โครงการ ประชาชนเห็นวาสื่อประชาสัมพันธท่ีใชในโครงการสามารถทําใหเกิดความ

สนใจท่ีจะเดนิทางทองเทีย่วในประเทศแทนการทองเทีย่วตางประเทศ และในสวนดาน

ทัศนคติตอกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ประชาชนเห็นวา การมีสวนลด ที่พักโรงแรม 

และของสมนาคุณพิเศษ (แพกเกจทัวร ฮองกง) มีสวนชวยกระตุนใหสนใจโครงการ

มากยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร, ความรู, ทัศนคติ, โครงการสีสันตะวันออก
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 This research The purpose is to research The exposure from 

the media and public attitudes toward the east colorful East. The sample 

Eastern people aged 18 years and older from four eastern provinces 

of Chonburi, Rayong, Chanthaburi. Trat province and 400 used a 

questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, average and standard deviation. The statistics used to test 

hypotheses, including t- test and One Way ANOVA and Pearson correlation 

coefficient.

  The results showed that The majority are female. Most are under 

25 years old, single-level education. And most professional / student. 

The average income per month from 10,001 to 25,000 baht.

  Exposure to the media about the colorful East found that most 

public exposure of specialized media, including billboards, large outdoor 

(Bill Board) because of the specialized media users to media information 

for dissemination campaign. one subject To target specific and accurate 

control. Both in terms of the accuracy of the content based on facts. It 

is quite certain that the media able to reach the audience.

  Knowledge of the communities on the east color that is low. 

Most had no knowledge at all about the colorful East. The sub-themes 

are not aware about the colorful East that are initiated in any given year. 

Because media from large outdoor billboards (Bill Board) at the most 

eastern exposure. There are restrictions on the contents of the press 

release. Organizers focus exclusively on the events held at the event.

The attitude of the communities where the project colorful East. 

Overall in the positive. On the attitude towards the project People see 

it as a project that can be distributed to tourists traveling in the region. 

A b s t r a c t
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And should be encouraged to continue every year. The attitude towards 

the media publicity of the project. People saw that the media used in 

the project can generate interest to travel locally instead of traveling 

abroad. And in the attitude towards the activities of the public that the 

discount hotel rooms and special gifts (package tours to Hong Kong) has 

helped stimulate even more interest in the project.

 

Keywords: exposure, knowledge, attitude, colorful East project.
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การพัฒนาประเทศ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายใหประเทศ

เกิดความเจริญกาวหนา มีความมั่นคง ตลอดจนประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นในทุกๆ ดาน ในการพัฒนาประเทศใหประสบผลสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับปจจัย

หลายประการ และปจจยัทีม่คีวามสาํคัญทีส่ดุประการหนึง่ คอื ปจจยัทางดานเศรษฐกจิ 

ดังนั้นหลายประเทศจึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา

ประเทศ เชนเดียวกับประเทศไทย และแหลงรายไดที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย คือ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ทิศทางการ

พัฒนาประเทศไทย (แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558, 2554, น. 49) 

โดยมีนโยบายในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการ

กีฬา มุงเนนการพัฒนาการทองเที่ยว ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุงเนนการสรางความสามารถในการแขงขัน 

โดยสรางมูลคาใหกับภาคบริการ และการทองเที่ยว เพราะเปนแหลงสรางรายไดหลัก

และการจางงานขนาดใหญของประเทศ ดงันัน้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 ที่บัญญัติ

ใหจังหวัดและกลุ มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ มจังหวัดให

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในทองถิ่น 

  กลุมจงัหวดัภาคตะวนัออก ประกอบดวย จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวัดระยอง จงัหวดั

จันทบุรี และจังหวัดตราด มีสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

(The Office of Strategy Management หรอื OSM) ตัง้สาํนกังานอยูทีจ่งัหวดัชลบรุี 

มผีูวาราชการจงัหวดัชลบรุเีปนประธาน และมผีูวาราชการจังหวดัระยอง ผูวาราชการ

จังหวัดจันทบุรี ผูวาราชการจังหวัดตราด เปนรองประธาน มีบทบาทหลักในการ

ประสานและบูรณาการ ไดกําหนดวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกไว คือ 

แหลงทองเที่ยวระดับสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการสงเสริมและพัฒนา

ขีดความสามารถบุคลากร แหลงทองเท่ียว และเชื่อมโยงการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ 

และมีความยั่งยืน โดยมีนโยบายกําหนดโครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
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ภาคตะวันออก ภายใตตราสัญลักษณ “สีสันตะวันออก” ใชเปนกิจกรรมเชิงกลยุทธ

ดานการสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งการจัดทําโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ

ใหเกิดกระแสการเดินทางทองเท่ียวของคนไทย และเกิดกระจายรายไดเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้นยังลดการออกไปเที่ยวตางประเทศของคนไทย โดยจัดขึ้นอยางตอเน่ือง

เปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2558 รวมการจัดงานมาแลว 8 ครั้ง 

 โครงการสีสันตะวันออก ครั้งท่ี 8 จัดงานในป พ.ศ. 2558 ภายใตธีม 

(FLOWER ON THE BEACH ) ประจําป พ.ศ. 2558 ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ-

1 มีนาคม 2558 ในปนี้มีจุดเดนที่นาสนใจ  คือ การจัดประกวดดอกไมริมชายหาด 

และประกวดดีไซนเสื้อผาจากดอกไมนานาชนิด สวนที่เปนวัตถุประสงคหลักนั่นคือ 

การเผยแพรของดขีองทัง้ 4 จงัหวดั ดวยการออกรานของผูประกอบการแตละประเภท 

อาทิ สินคาโอทอป อาหารพื้นเมือง ที่พัก โรงแรม แหลงทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยว

ไดวางแผนการทองเท่ียวลวงหนาไดตลอดท้ังป และไดมีการประชาสัมพันธโครงการ

ไปยังประชาชน โดยเลือกใชสื่อในการประชาสัมพันธ 3 ประเภท คือ 1) สื่อมวลชน 

ไดแก โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ, นิตยสาร/วารสาร, และสื่ออินเทอรเน็ต (ประเภท

เว็บไซต หรือสื่อสังคมออนไลน) 2) สื่อบุคคล ไดแก สมาชิกในครอบครัว, ไดรับฟงการ

ชี้แจงจากเจาหนาท่ีของรัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่รับผิดชอบ, เพื่อน, 

เจาหนาที่ของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 3) สื่อเฉพาะกิจ 

ไดแก ขาวประชาสัมพันธของโครงการทางแผนพับ/แผนปลิว, เอกสารแนะนํา 

(Brochures), ปายโฆษณากลางแจง (Bill Board), โปสเตอร, ส่ือประชาสัมพันธ

บนยวดยานพาหนะ, สื่อประชาสัมพันธบริเวณปายรถโดยสารประจําทาง, อนุสาร/

วารสาร, คูมือการทองเที่ยว 

  ดังน้ัน ผูวิจัยตองการทราบถึงการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ 

ความรูและทัศนคติของประชาชนภาคตะวันออก ซึ่งจะเปนตัวที่สามารถกอใหเกิด

ประสิทธิผลในการสงเสริมการทองเที่ยว อันจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานและการ

ดําเนินงาน เพื่อใหสามารถสื่อสารไปยังนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด จนนํามาซ่ึงความสําเร็จตามเปาหมาย และเปนการบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางสมบูรณยิ่งขึ้น



67ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันของประชาชนภาค

ตะวันออกตอการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ความรู และทัศนคติตอ

โครงการสีสันตะวันออก

  2. เพื่อศึกษาความรู เก่ียวกับโครงการสีสันตะวันออกของประชาชน

ภาคตะวันออก

  3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอโครงการสีสันตะวันออกของประชาชนภาค

ตะวันออก

  4. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธระหวางการเปดรบัขาวสารจากส่ือประชาสมัพนัธ

เกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออกของประชาชนภาคตะวันออกกับความรูเก่ียวกับ

โครงการสีสันตะวันออก

  5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธระหวางความรูเกีย่วกบัโครงการสีสันตะวนัออก

ของประชาชนภาคตะวันออกกับทัศนคติตอโครงการสีสันตะวันออก

วิธีการวิจัย

  การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ความรู

และทศันคตขิองประชาชนภาคตะวนัออกทีม่ตีอโครงการสีสนัตะวนัออก กลุมตวัอยาง

คือ ประชาชนภาคตะวันออกที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จาก 4 จังหวัดตะวันออก คือ 

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จํานวน 400 คน

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 5 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 เปนคาํถามเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวน 6 ขอ 

  ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ

ตางๆ เกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออก จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม

ใหตอบรับหรือปฏิเสธ (Yes-No question)
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 ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออก 

ของผูตอบแบบสอบถาม จาํนวน 12 ขอ มลีกัษณะเปนแบบสอบถามใหเลือกตอบเพยีง

ขอเดียว (Check one choice) มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.800

  ตอนที่ 4 เปนคําถามเก่ียวกับทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีตอ

โครงการสีสันตะวันออก จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั มคีาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามเทากบั 0.946

  ตอนที่ 5 เปนการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบ

แบบสอบถาม ที่มีตอโครงการสีสันตะวันออก 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง

ที่กําหนดไว และกระจายพื้นที่ในการแจกแบบสอบถามออกไปยังแหลงทองเที่ยว

ในพืน้ทีน่ัน้ โดยใหกลุมตวัอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และรอรบัแบบสอบถาม

กลับมาดวยตนเอง จํานวน 400 ฉบับ 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ใชคาความถี่ 

คารอยละ และคาเฉลี่ย เพื่ออธิบายขอมูลลักษณะทางประชากร สวนการทดสอบ

สมมตฐิานนัน้ไดกําหนดระดบัความมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยใชวธิกีารวิเคราะห

ขอมลูโดยใชสถติเิชงิอนมุานในการทดสอบ ใชสถติ ิt-test เพือ่วเิคราะหความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม และใชสถิติ One way ANOVA ในการวิเคราะหความ

แปรปรวน นอกจากนั้นใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันเพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ และมีเกณฑการวัดและการใหคะแนนตัวแปร ดังนี้

  1. การเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการสีสัน

ตะวันออก คะแนนที่ใชวัด ไดแก คะแนนระหวาง 0-6 หมายถึง การไดรับขาวสาร

ระดบัตํา่ คะแนนระหวาง 7-13 หมายถึง การไดรบัขาวสารระดบัปานกลาง และคะแนน

ระหวาง 14-20 หมายถึง การไดรับขาวสารระดับสูง

  2.  ความรูเกี่ยวกับเทศกาลสีสันตะวันออก คะแนนที่ใชวัด ไดแก คะแนน

ระหวาง 0-4 หมายถึง ระดับความรูตํ่า คะแนนระหวาง 5-8 หมายถึง ระดับความรู

ปานกลาง และคะแนนระหวาง 9 –12 หมายถึง ระดับความรูสูง

  3.  ทัศนคติตอโครงการสีสันตะวันออก คะแนนที่ใชวัด ไดแก คาเฉลี่ย

ระหวาง 1.00-2.33 หมายถึง ทัศนคติเชิงลบ คาเฉลี่ยระหวาง 2.34-3.67 หมายถึง 

เปนกลาง และคาเฉลี่ยระหวาง 3.68-5.00 หมายถึง ทัศนคติเชิงบวก 
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ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย
  ประชาชนภาคตะวันออกสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปน

เพศหญิง มีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54.0 และเปนเพศชาย มีจํานวน 184 คน 

คิดเปนรอยละ 46.0 มีอายุตํ่ากวา 25 ป มีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.2 

มีสถานภาพโสด มีจํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.2 สวนใหญมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีจํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 80.0 และสวนใหญเปน

นักเรียน / นักศึกษา มีจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,001-25,000 บาท มีจํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.0

  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา 

 1. ดานการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ พบวา ประชาชน

ภาคตะวันออกที่มีเพศชายและเพศหญิง มีการเปดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธ

เกีย่วกบัโครงการสสีนัตะวนัออกไมแตกตางกนั แตในสวนของประชาชนภาคตะวันออก

ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีการ

เปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออกแตกตางกัน

  ผลการศึกษาพบวา ประชาชนภาคตะวันออกมีการเปดรับขาวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการสีสันตะวันออกแยกตามรายส่ือ พบวา มีการเปดรับ

ขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ โดยไดรับทราบขาวสารกิจกรรมตางๆ ของโครงการ

สีสันตะวันออกจากปายโฆษณากลางแจงขนาดใหญ (Bill Board) มากที่สุด คิดเปน

รอยละ 69.5 เนื่องจากสื่อประเภทนี้จะมีเนื้อหาขอความที่กระชับไดใจความสามารถ

อานขอความท้ังหมดเขาใจไดในทันที เปนการกระตุนใหผูที่พบเห็นไดอานเขาใจ

ในขาวสารกิจกรรมตางๆ และเกดิแรงจงูใจในการเดนิทางมาทองเทีย่วในโครงการสสีนั

ตะวันออกไดเปนอยางดี รองลงมาคือไดรับทราบขาวสารตางๆ จากโปสเตอรเกี่ยวกับ

โครงการสสีนัตะวนัออก คดิเปนรอยละ 63.2 เนือ่งจากโปสเตอรเปนสือ่ทีส่ามารถเผย

แพรไดสะดวกกวางขวาง สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกพื้นที่ สื่อสารกับผูบริโภค

ไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุนในตัวของสื่อเปนอยางดี สามารถ

บอกกลาวหรือเผยแพรใหผูดมูคีวามรูความเขาใจ และไดรบัฟงขาวสารประชาสมัพนัธ

ของโครงการสีสันตะวันออกทางคลื่นวิทยุของทองถิ่นนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 36.0 
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เนื่องจากคลื่นวิทยุเปนสื่อที่ใชเฉพาะทางเสียงอยางเดียว ไมมีภาพ อาจทําใหการส่ือ

ความหมายไมชัดและขาดความนาสนใจ ไมสามารถเขาถึงผูฟงอยางจริงจัง

 2. ดานความรูเกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออก พบวา ประชาชนภาค

ตะวันออกที่มีเพศชายและเพศหญิง และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความรู

เกีย่วกบัโครงการสสีนัตะวนัออกไมแตกตางกนั แตในสวนของประชาชนภาคตะวันออก

ที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพและรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีความรูเกี่ยวกับโครงการ

สีสันตะวันออกแตกตางกัน 

  ผลการศึกษาพบวา ประชาชนภาคตะวันออกสวนใหญมีระดับความรู

เก่ียวกับโครงการสีสันตะวันออกอยูในระดับตํ่า แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ประชาชนภาคตะวันออกทราบวาโครงการสีสันตะวันออกมุงเนนมุมมองในฐานะเปน

เมืองทองเที่ยว เนื่องจากประชาชนภาคตะวันออกสวนใหญจะมีประสบการณในการ

เดินทางมาทองเท่ียวในภาคตะวันออกท่ีผานมา และเกิดการจดจําจนกลายเปน

ความรูวาภาคตะวนัออกเปนเมอืงแหงการทองเทีย่ว สวนความรูเก่ียวกบัโครงการสีสนั

ตะวันออกที่ประชาชนภาคตะวันออกไมทราบมากที่สุด คือ การริเริ่มโครงการเกิดขึ้น

ในปใด เนือ่งจากโครงการสสีนัตะวนัออกไดจดัขึน้อยางตอเนือ่งเปนประจาํทกุป ตัง้แต

ป พ.ศ. 2547-2558 รวมการจัดงานมาแลว 8 ครั้ง และโครงการสีสันตะวันออก 

ครั้งที่ 1 จัดงานในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนเวลานานมาแลว โดยในเนื้อหาของการ

ประชาสัมพันธอาจไมไดระบุไวถึงประวัติของโครงการหรือปที่ริเริ่มโครงการจึงทําให

ประชาชนภาคตะวันออกไมทราบวาโครงการสีสันตะวันออกมีการริเริ่มโครงการขึ้น

ในปใด

  3. ดานทศันคตติอโครงการสสีนัตะวนัออก พบวา ประชาชนภาคตะวนัออก

ที่มีเพศชายและเพศหญิง มีทัศนคติตอโครงการสีสันตะวันออกไมแตกตางกัน แตใน

สวนของประชาชนภาคตะวันออกท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและ

รายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอโครงการสีสันตะวันออกไมแตกตางกัน

  ผลการศกึษาพบวา ประชาชนภาคตะวนัออกมทีศันคตเิชงิบวกตอโครงการ

สีสันตะวันออก ในทุกๆ ดาน คือ ดานทัศนคติตอโครงการ ดานทัศนคติตอส่ือการ

ประชาสัมพันธของโครงการ ดานทัศนคติตอกิจกรรมตางๆ ของโครงการ เนื่องจาก

วัตถุประสงคในการจัดทําโครงการสีสันตะวันออกที่จัดเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป 

เพื่อสรางตลาดนักทองเที่ยวใหมและรักษาตลาดการทองเที่ยวเดิมของกลุมจังหวัด
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ภาคตะวันออก โดยใหมีจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ลดปญหาการวางงานในสภาวะวกิฤตเศรษฐกจิดวยวตัถปุระสงคทีก่อใหเกดิการพฒันา

สินคาและบริการ ดานการทองเที่ยวของภาคตะวันออก เปนการสรางความเช่ือม่ัน

ดานการทองเท่ียวและระบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหสามารถรองรับการทองเที่ยว

อยางเปนระบบ และเนือ่งจากการประชาสมัพนัธและเผยแพรขอมลูดานการทองเทีย่ว 

ภายใต Brand “สีสันตะวันออก” ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก มีการใชส่ือ

ประชาสมัพนัธทีห่ลากหลายสรางความสนใจ นอกจากนีก้จิกรรมของโครงการสามารถ

สรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีและนักทองเท่ียว รวมถึงการจัดกิจกรรม

ตางๆ เปนการกระตุนใหผูทีไ่ดรบัขาวสารเกดิแรงจงูใจทางกายภาพและทางวฒันธรรม 

มีสวนชวยกระตุนใหโครงการนาสนใจมากยิ่งข้ึน ทั้งหมดน้ีจึงทําใหประชาชนภาค

ตะวันออกมีทัศนคติที่ดีตอโครงการสีสันตะวันออก

อภิปราย

 1. ดานการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการสีสัน

ตะวนัออก พบวา ประชาชนภาคตะวนัออกมกีารเปดรบัขาวสารจากส่ือประชาสมัพนัธ

มากท่ีสุด เปนสื่อประเภท “สื่อเฉพาะกิจ” นั่นคือ ส่ือจากปายโฆษณากลางแจง

ขนาดใหญ (Bill Board) ดวยลักษณะที่สําคัญของ “สื่อเฉพาะกิจ” การใชสื่อเฉพาะ

กจินัน้ จะทาํใหผูใชสามารถสือ่ขอมลูขาวสารตางๆ สาํหรบัเผยแพรรณรงคเรือ่งใดเรือ่ง

หนึ่ง ไปสูกลุมเปาหมายไดอยางเฉพาะเจาะจง และเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของ

กลุมเปาหมาย ทาํใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับขาวสารความรูโดยตรงและถกูตอง 

ชวยใหเกดิการตดัสนิใจ และการลงมอืปฏบิตั ิ อาจกลาวไดวาเหตผุลสาํคญัประการหนึง่

ที่ทําใหสื่อเฉพาะกิจมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ก็คือ ส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือที่

สามารถควบคมุได ทัง้ในแงความถกูตองของเนือ้หาตามขอเทจ็จรงิและแนวคิด อกีทัง้

เปนส่ือที่คอนขางม่ันใจไดวาสามารถเขาถึงตัวผูรับสาร ดังที่ปรมะ สตะเวทิน (2539 

น. 100) กลาวไววาคณุลกัษณะทีด่ขีองสือ่เฉพาะกจิกค็อื ผูสงสารสามารถสงขาวเฉพาะ

เร่ืองใหกบัผูรบัสารกลุมเปาหมายไดอยางสอดคลองเหมาะสม เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงค

ของการสื่อสารนั้น สื่อเฉพาะกิจสามารถทําใหผูรับสารเปาหมายไดรับทราบขาวสาร

ความรูโดยตรงและถูกตอง อันจะสงผลตอการตัดสินใจ และการลงมือปฏิบัติไป
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ในแนวทางท่ีผูสงสารตองการได สวนสื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆ จากโปสเตอร

เกีย่วกบัโครงการสสีนัตะวนัออก ซึง่เปนสือ่ท่ีประชาชนภาคตะวนัออกเปดรบัขาวสาร

รองลงมานัน้ เนือ่งจากโปสเตอรเปนสือ่สิง่พมิพ ทีม่บีทบาทตอการประชาสมัพนัธมาก

สื่อหนึ่ง ทั้งนี้เพราะโปสเตอร เปนสื่อที่สามารถเผยแพรไดสะดวกกวางขวาง สามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกพ้ืนท่ี สื่อสารกับผูบริโภคไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการ

ศกึษา มคีวามยดืหยุนในตวัของสือ่เปนอยางด ีโปสเตอรนาํมาใชในการประชาสมัพนัธ 

สามารถบอกกลาวหรือเผยแพร ใหผูดูมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตาม 

  การเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออก 

พบวา จากการไดรับทราบขาวสารกิจกรรมตางๆ ของโครงการสีสันตะวันออกจาก

ปายโฆษณากลางแจงขนาดใหญ (Bill Board) และไดรับทราบขาวสารตางๆ จาก

โปสเตอรเกีย่วกบัโครงการสสีนัตะวนัออก มากกวาสือ่อืน่ๆ ของประชาชนนัน้ เนือ่งจาก

เนื้อหาขาวสารกิจกรรมตางๆ เชน การประกวดดอกไมริมชายหาด การประกวดดีไซน

เสื้อผาจากดอกไมนานาชนิด และการเผยแพรของดีของทั้ง 4 จังหวัด อาทิ สินคา 

โอทอป อาหารพื้นเมือง ที่พัก โรงแรม และแหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนกิจกรรมที่สําคัญ

ของการจัดโครงการสีสันตะวันออกครั้งนี้ เปนการกระตุนใหผูที่ไดรับขาวสารเกิดแรง

จงูใจทางกายภาพและทางวฒันธรรม ประกอบกบัสือ่ประเภทนีจ้ะมเีนือ้หาขอความที่

กระชับไดใจความสามารถอานขอความท้ังหมดเขาใจไดในทันที เปนการกระตุนใหผู

ที่พบเห็นไดอานเขาใจในขาวสารกิจกรรมตางๆ และเกิดแรงจูงใจในการเดินทาง

มาทองเท่ียวในโครงการสีสันตะวันออกไดเปนอยางดี ยังสอดคลองกับที่ พรทิพย 

วรกิจโภคาทร (อางถึงใน รุจิยา แกวไทรเทียน, 2548, น. 17-18) ที่กลาวไววา 

ผู รับสารจะเลือกสื่อท่ีไมต องใชความพยายามมาก เลือกส่ือตามท่ีตนสะดวก 

สอดคลองกับท่ี เกศินี จุฑาวิจิตร (2540, น. 135-139) กลาวไววา ส่ือเฉพาะกิจ 

หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง และมีจุดมุงหมายหลัก

อยูทีผู่รบัสารเฉพาะกลุม เพือ่กระตุนใหคนสนใจ เตือนความทรงจาํใหเขาประชมุ หรือ

ไปรวมรายการกิจกรรมตางๆ ควรมีลักษณะที่เมื่อคนเดินผานไปมาก็สามารถอาน

ขอความทั้งหมดเขาใจไดในทันทีชวยใหการสื่อสารเปนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

  ในสวนของการเปดรับขาวสารประชาสัมพันธของโครงการสีสันตะวันออก

ทางสื่อคลื่นวิทยุของทองถิ่น เปนสื่อที่ประชาชนมีการเปดรับขาวสารนอยที่สุดนั้น 

เนื่องจากสื่อคลื่นวิทยุเปนสื่อที่ใชเฉพาะทางเสียงอยางเดียว ไมมีภาพ อาจทําใหการ



73ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

สื่อความหมายไมชัดและขาดความนาสนใจ ไมสามารถเขาถึงผูฟงอยางจริงจัง เพราะ

ในขณะฟงวิทยุผูฟงมักทํากิจกรรมอื่นๆ ไปพรอมๆ กัน ทําใหความสนใจตอขาวสาร

นอยลง อายขุองขาวสารส้ันมากและผานไปอยางรวดเรว็ ถาผูฟงพลาดโอกาสทีจ่ะไดยนิ

แลวไมสามารถยอนกลับมาฟงซํ้าไดอีก การโฆษณาทางวิทยุมีมากเกินควร จนทําให

ผูฟงเกดิความราํคาญและไมใหความสนใจกบัการโฆษณาเทาท่ีควร ดงัเชนสือ่ประเภท

อืน่ทีม่กีารเขาถึงซ้ําไดงายกวา ทัง้นีห้ากพจิารณาลกัษณะทางประชากรของประชาชน

ภาคตะวันออกสวนใหญประชาชนภาคตะวันออกเปนเพศหญิง มีอายุตํ่ากวา 25 ป 

สถานภาพโสด และเปนนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเปนชวงวัยรุนอาจใหความสนใจสื่อ

ในดานเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยกวา 

 ส่ือการประชาสัมพันธโครงการสีสันตะวันออกทางนิตยสาร/วารสารของ

ทองถิ่น อาทิเชน พัทยาเดลินิวส เปนสื่อที่มีสัดสวนการเปดรับขาวสารนอยมากรอง

จากสือ่วทิยขุองทองถิน่ ทัง้นีด้วยขอจาํกดัของสือ่ทีม่กีารประชาสัมพนัธเฉพาะในพืน้ที่

หรือชมุชนทองถ่ินนัน้ๆ เปนสือ่ทีไ่มมสีสัีนสวยงาม ไมมส่ิีงใดสะดุดตาผูอาน เนือ้หาขาว

มีชวงอายุที่สั้น เมื่อคนอานเพียงครั้งเดียวแลวก็จะผานไป ผูอานนิตยสาร/วารสารจะ

อานเพียงบางเรื่องหรือบางคอลัมนที่เขาเกี่ยวของหรือสนใจเทาน้ัน และอีกประการ

ที่สําคัญคือการมาของสื่อใหมอยางอินเทอรเน็ต ไดเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของสื่อเกา

ไปหลายอยาง ท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดคือคนอานนิตยสาร/วารสารนอยลงแตหันไปอานขาว

อนิเทอรเนต็มากขึน้ การเขามาของสือ่ออนไลนสงผลใหพฤตกิรรมการบรโิภคขาวสาร

เปลีย่นไป ซึง่ปจจบุนัสือ่ออนไลนสามารถเขาถงึไดงายกวาสือ่สิง่พมิพนติยสาร/วารสาร

ของทองถิ่น 

  2. ดานความรูของประชาชนภาคตะวนัออกเกีย่วกบัโครงการสสีนัตะวนัออก 

พบวา สวนใหญมรีะดบัความรูเกีย่วกบัโครงการสสีนัตะวนัออกอยูในระดบัตํา่มากทีส่ดุ 

และพบวาประชาชนภาคตะวันออกมีความรูเก่ียวกับโครงการสีสันตะวันออกมุงเนน

มุมมองในฐานะเปนเมืองแหงการทองเที่ยว เน่ืองจากประชาชนภาคตะวันออก

สวนใหญจะมีประสบการณในการเดินทางมาทองเที่ยวในภาคตะวันออกที่ผานมา 

และเกิดการจดจําจนกลายเปนความรูวาภาคตะวันออกเปนเมืองแหงการทองเที่ยว 

ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิเกีย่วกบัความรู ดงัทีส่รุพงษ โสธนะเสถยีร (2533, น. 118-122) 

ไดใหความหมายของความรูไววา หมายถงึ การรับรูเบือ้งตนซึง่บคุคลสวนมากจะไดรบั

การผานประสบการณโดยจากการเรียนรูจากการตอบสนองตอสิ่งเรา (S-R) และจัด
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ระบบเปนโครงสรางของความรู ท่ีผสมผสานระหวางความจํา (ขอมูล) กับสภาพ

ทางจิตวิทยา ดวยเหตุนี้ความรูจึงเปนความจําที่เลือกสรรซึ่งสอดคลองกับสภาพจิตใจ

ของตนเอง หรอืดงัทีป่ระภาเพญ็ สวุรรณ (2520, น. 16) กลาววา ความรู เปนพฤตกิรรม

ชั้นตน ซึ่งผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกไดหรือโดยการมองเห็น หรือไดยิน 

จําได ความรูข้ันน้ี ไดแก ความรูเก่ียวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง 

ทฤษฎี กฎ โครงสราง และวิธีการแกปญหา

  สวนความรูเก่ียวกับโครงการสีสันตะวันออกที่ประชาชนภาคตะวันออก

ไมทราบมากที่สุดวามีการริเริ่มโครงการข้ึนในปใด เนื่องจากโครงการสีสันตะวันออก

ไดจัดขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2558 รวมการจัดงาน

มาแลว 8 ครั้ง และโครงการสีสันตะวันออก ครั้งที่ 1 จัดงานในป พ.ศ. 2547 ซึ่งเปน

เวลานานมาแลวทาํใหประชาชนภาคตะวันออกโดยทัว่ไปจงึไมมคีวามรูในรายละเอยีด

ของการริเริ่มโครงการขึ้นในปใด

  3. ดานทศันคตขิองประชาชนภาคตะวนัออกทีม่ตีอโครงการสสีนัตะวนัออก 

พบวา ประชาชนภาคตะวันออกมีทัศนคติที่มีตอโครงการสีสันตะวันออก ในระดับ

เชิงบวก ในทุกๆ ดาน คือ ดานทัศนคติตอโครงการ ดานทัศนคติตอส่ือการประชา-

สัมพันธของโครงการ ดานทัศนคติตอกิจกรรมตางๆ ของโครงการ หากเมื่อพิจารณา

ในเรื่องของวัตถุประสงคในการจัดทําโครงการสีสันตะวันออกที่จัดเปนประจําอยาง

ตอเนื่องทุกป เพื่อสรางตลาดนักทองเท่ียวใหมและรักษาตลาดการทองเที่ยวเดิมของ

กลุมจังหวัดภาคตะวนัออก โดยใหมจีาํนวนนกัทองเทีย่ว และรายไดจากการทองเทีย่ว

เพ่ิมข้ึน ลดปญหาการวางงานในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจดวยวัตถุประสงคที่กอใหเกิด

การพัฒนาสนิคาและบริการ ดานการทองเท่ียวของภาคตะวันออก เปนการสรางความ

เชื่อมั่นดานการทองเท่ียวและระบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหสามารถรองรับการ

ทองเที่ยวอยางเปนระบบทั้งหมดนี้ จึงทําใหประชาชนภาคตะวันออกมีทัศนคติที่ดีตอ

โครงการสีสันตะวันออก และเนื่องจากการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลดานการ

ทองเที่ยว ภายใต Brand “สีสันตะวันออก” ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก มีการใช

สือ่ประชาสมัพนัธทีห่ลากหลายสรางความสนใจและทาํใหเกดิการตดัสนิใจเดนิทางมา

ทองเทีย่วจงึทาํใหประชาชนภาคตะวนัออกมทีศันคตเิชงิบวกตอสือ่การประชาสมัพนัธ

ของโครงการ นอกจากนี้กิจกรรมของโครงการสามารถสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ ที่จัดใหมีภายในงาน 
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อาทิเชน กิจกรรมการเปดพิธี กิจกรรมการประกวด กิจกรรมแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 

หรือแมแตการมีสวนลดท่ีพักโรงแรม เปนกิจกรรมที่สําคัญของการจัดโครงการสีสัน

ตะวันออกครัง้นี ้เปนการกระตุนใหผูทีไ่ดรับขาวสารเกดิแรงจงูใจทางกายภาพและทาง

วฒันธรรม มสีวนชวงกระตุนใหโครงการนาสนใจมากยิง่ข้ึนดานทีก่ลาวมาจงึกอใหเกดิ

ทศันคตเิชงิบวกของประชาชนทีม่ตีอกจิกรรมตางๆ ของโครงการ สอดคลองกบัแนวคดิ

เกีย่วกบัทศันคต ิในเรือ่งการกอตวัข้ึนมาของทศันคต ิ(The Formation of Attitudes) 

ที่ธงชัย สันติวงษ (2539, น. 166-167) กลาววา ทัศนคติเกิดจากปจจัยหลายประการ

ดวยกัน โดยเกิดจากการจูงใจทางรางกาย (biological motivations) ทัศนคติจะ

เกิดขึ้นก็ตอเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงกําลังดําเนินการตอบสนองความตองการ หรือ

แรงผลกัดนัพืน้ฐานทางรางกายอยู ตวับคุคลจะมทีศันคตท่ีิดตีอส่ิงท่ีสามารถชวยใหเขา

มโีอกาสตอบสนองความตองการของบคุคลได ในทางกลบักนัจะสรางทศันคตทีิไ่มดีตอ

สิ่งท่ีขัดขวางไมใหตอบสนองความตองการได ประการตอมา ทัศนคตินั้นเกิดจาก

ขาวสารขอมูล (information) ซึ่งทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของ

ขาวสารของขอมลูทีไ่ดรบัมา รวมทัง้ขึน้อยูกบัลกัษณะของแหลงทีม่าของขาวสารขอมลู

อีกดวยและดวยกลไกของการเลือกเฟน และเขาใจปญหาตางๆ (selective 

perception) ขาวสารขอมูลบางสวน อีกทั้งเกิดจากการเขาเกี่ยวของกับกลุม (group 

affiliation) ทัศนคติบางอยางอาจมาจากกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของดวย เชน ครอบครัว 

เพื่อน ซึ่งเปนกลุมที่สําคัญที่สุด (primary group) ที่จะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแก

บุคคลไดท้ังทางตรงและทางออม และประสบการณ (experience) ที่มีสวนสําคัญ

ในการทําใหเกิดการตีคาสิ่งที่มีประสบการณมานั้นใหกลายเปนทัศนคติได

สรุปและขอเสนอแนะ

 ผลการศกึษาครัง้นี ้สามารถนาํไปเปนแนวคดิใหกบัสาํนกับรหิารยทุธศาสตร

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ในการวางแผนปรับปรุง และสงเสริมแผนการประชา-

สมัพนัธเพ่ือเผยแพรโครงการตางๆ ใหสอดคลองเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
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ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
  1.  จากผลการศกึษาพบวา ประชาชนภาคตะวนัออกสวนใหญมกีารเปดรบั

ขาวสารจากสือ่ประชาสมัพนัธโครงการสสีนัตะวนัออกจากส่ือประเภท “ส่ือเฉพาะกจิ” 

มากท่ีสุด ดังนั้นในการเผยแพรประชาสัมพันธควรใหความสําคัญกับสื่อเฉพาะกิจ

ใหมากยิ่งขึ้น และควรพัฒนาสงเสริมสื่อประชาสัมพันธประเภท “ส่ือมวลชน” และ 

“สื่อบุคคล” เพื่อใหเกิดประโยชนในการประชาสัมพันธสูงสุด 

  2.  จากผลการศกึษาพบวา ประชาชนภาคตะวนัออกสวนใหญมกีารเปดรบั

ขาวสารจากสือ่มวลชน คอื สือ่ทางนติยสาร/วารสารของทองถิน่ และสือ่ทางคลืน่วทิยุ

ของทองถิ่น คอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆ จึงควรมีการศึกษาถึง

ปญหาของการนําเสนอสื่อ 

  3.  จากผลการศึกษาพบวาประชาชนภาคตะวันออกสวนใหญมีความรู

เกีย่วกบัโครงการสสีนัตะวนัออกในดานมมุมองในฐานะเปนเมืองทองเทีย่วอยูในระดับ

มาก ดงันัน้เพือ่รกัษาใหระดบัความรูของประชาชนภาคตะวนัออกอยูในระดบัมากเสมอ

ควรมีการประชาสัมพันธถึงความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

 4.  จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมีทัศนคติในเชิงบวกตอ

โครงการสสีนัตะวนัออกในทกุๆ ดาน กลาวคอื ประชาชนภาคตะวนัออกสวนใหญเหน็

ดวยวา โครงการสีสันตะวันออกเปนโครงการรณรงคการทองเที่ยว สรางเศรษฐกิจ 

รองรับตลาดนกัทองเทีย่ว ดงันัน้เพ่ือใหมกีารรักษาระดบัทศันคตเิชงิบวกของประชาชน

ภาคตะวันออก จึงควรใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออกและให

ประชาชนภาคตะวนัออกรบัทราบถึงประโยชนของโครงการสสีนัตะวนัออกใหมากขึน้ 

โดยผานสือ่ประชาสัมพนัธอยางสมํา่เสมอเพื่อเปนการสรางทศันคติทีด่ตีอโครงการให

มากยิ่งขึ้น

 5. จากผลการศกึษาพบวา ตวัแปรของลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตางกนั

แลวทําใหการเปดรับขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธโครงการสีสันตะวันออกแตกตาง

กัน ไดแก เพศ ดังนั้นเพื่อใหการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของโครงการสีสันตะวันออก 

ประสบความสําเร็จและสามารถเขาถึงกลุมผูรับสารกลุมเปาหมาย จึงควรเลือกใชส่ือ

ประชาสัมพันธประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะทางประชากรของประชาชน

ตามตัวแปรขางตน
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 6.  จากผลการศึกษาพบวา การทดสอบความสัมพันธระหวางการเปดรับ

ขาวสารจากสื่อประสัมพันธโครงการสีสันตะวันออกจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อ

เฉพาะกิจ กับความรูเก่ียวกับโครงการสีสันตะวันออกมีความสัมพันธกันในทิศทาง

เดยีวกนั กลาวคอื หากมกีารเปดรบัสือ่ประชาสมัพนัธโครงการจากสือ่มวลชน สือ่บคุคล 

และสื่อเฉพาะกิจมากข้ึน ก็จะทําใหมีความรูเกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออกมากขึ้น 

ในทางตรงกนัขาม หากมกีารเปดรบัขาวสารจากสือ่ประชาสัมพนัธโครงการสสีนัตะวนั

ออกจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจนอยลง ก็จะทําใหมีความรูเกี่ยวกับ

โครงการสสีนัตะวนัออกนอยลง ดังน้ันควรมกีารพฒันาส่ือการประชาสัมพันธดานตางๆ 

เปนการสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง

 7. จากผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับโครงการสีสันตะวันออกของ

ประชาชนภาคตะวนัออกกบัทศันคตติอโครงการสีสันตะวนัออก โดยรวม ดานทศันคติ

ตอโครงการ ดานทัศนคติตอสื่อการประชาสัมพันธ และดานทัศนคติตอกิจกรรมตางๆ 

ของโครงการ มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากมีความรูเกี่ยวกับ

โครงการสีสันตะวันออกมากข้ึนก็จะทําใหมีทัศนคติตอโครงการสีสันตะวันออก โดย

รวม ดานทัศนคติตอโครงการ ดานทัศนคติตอสื่อการประชาสัมพันธ และดานทัศนคติ

ตอกิจกรรมตางๆ ของโครงการ มากข้ึน ในทางตรงกันขาม หากมีความรูเกี่ยวกับ

โครงการสีสันตะวันออกนอยลง ก็จะทําใหมีทัศนคติตอโครงการสีสันตะวันออก โดย

รวม ดานทัศนคติตอโครงการ ดานทัศนคติตอสื่อการประชาสัมพันธ และดานทัศนคติ

ตอกิจกรรมตางๆ ของโครงการนอยลง ดังนั้นเพื่อประชาชนภาคตะวันออกมีทัศนคติ

ที่ดีตอโครงการสีสันตะวันออก จึงควรมีการประชาสัมพันธในเรื่องความรูเกี่ยวกับ

โครงการสีสันตะวันออกใหมากยิ่งขึ้นและควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
  1.  การวิจัยครั้งนี้ไดวิจัยถึงการเปดรับขาวสารจากส่ือประชาสัมพันธ 

ความรูและทัศนคติตอโครงการสีสันตะวันออก ที่มีตอกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

(จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด) เทานั้น จึงควรมีการวิจัย

ในลกัษณะเดยีวกนั แตศกึษาประชากรในกลุมจงัหวดัอืน่ๆ เพือ่เปรยีบเทยีบวามปีจจยั

ใดบางทีส่งผลตอการเปดรบัขาวสารจากสือ่ประชาสัมพนัธของโครงการสีสันตะวนัออก 
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  2.  หากมกีารวจิยัครัง้ตอไปผูวิจยัเหน็วาควรทาํการวจิยัเชิงคุณภาพเก่ียวกับ

การเปดรบัขาวสารจากสือ่ประชาสัมพนัธความรู และทศันคตติอโครงการสสีนัตะวนัออก

เพื่อใหไดขอมูลท่ีสะทอนภาพของคุณภาพของส่ือการประชาสัมพันธ และทัศนคติใน

เชิงลึก หรือศึกษาแบบเจาะลึกดวยการสัมภาษณอันจะทําใหไดทราบถึงมุมมองมาก

ยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางดียิ่งจากบุคคล

หลายๆ ทาน ผูวจิยัขอกราบขอบพระคณุ ผูชวยศาสตราจารย ดร. จติระพ ีทรพัยแสนด ี

อาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธซึง่เปนผูเสยีสละเวลาอนัมคีาในการใหคําปรกึษา แนะนาํ

เพื่อแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ทําใหผูวิจัยไดรับทราบ

แนวทางในการพัฒนาวิทยานิพนธฉบับน้ี อีกท้ังเกิดแรงบันดาลใจอยางมุงมั่นที่จะให

วิจัยนี้ เกิดความสําเร็จไดอยางภาคภูมิใจ

 กราบขอบพระคุณประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตรจารย 

ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช และผูชวยศาสตรจารย 

ดร.นิภากร กําจรเมนุกูล กรรมการสอบวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําปรึกษาและใหคํา

แนะนําตลอดจนแกไขขอบกพรองในการทําวิทยานิพนธ

 กราบขอบพระคุณ นายคมสัน  เอกชัย ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ

ประธานบรหิารยทุธศาสตรกลุมจงัหวดัตะวนัออก ในการใหความอนเุคราะหเขาพืน้ที่

และเก็บตัวอยางขอมูล ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่เสียสละเวลาใหสัมภาษณ

 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอมังกร เจริญถัมภ คุณแมฉลอง 

เจริญถัมภ ผูใหกําเนิด รวมถึงครอบครัวเจริญถัมภ และนายอธิษฐ สุขอยู ที่อยู

เบือ้งหลงัในความสาํเร็จ และเปนกาํลงัใจท่ีดทีีส่ดุเสมอมา ขอบคณุสําหรบัความหวงใย 

อดทน และการรอคอย

 พิศวัสน เจริญถัมภ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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  การศกึษาเรือ่ง “ความสมัพนัธของการเปดรบัละครโทรทศันไทยกบัคานยิม

ทางวฒันธรรมและรปูแบบการดาํเนนิชวิีตของประชาชนลาวในนครหลวงเวยีงจนัทน” 

มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธของการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยกับ

คานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนลาวในนครหลวง

เวียงจันทนและ (2) ศึกษาถึงผลกระทบจากการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยมีผล

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนลาว ในนครหลวงเวียงจันทน

 ประชากรและกลุ มตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีประกอบไปดวยกลุ ม

นกัวิชาการทัง้ไทยและลาวทีม่ผีลงานวจิยัในประเดน็ “ลาวศกึษา” รวมทัง้ประชาชนลาว

ที่พักอาศัยอยูในนครหลวงเวียงจันทน มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปและเปดรับชมละคร

โทรทัศนไทย การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Research) ซึ่งใน

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการสังเกตการณ (Observe) ควบคู

ไปกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับนักวิชาการทั้งไทยและ

ลาวที่มีผลงานวิจัยในประเด็น “ลาวศึกษา” และสัมภาษณชาวเวียงจันทนเพ่ือใหได

ขอมลูเกีย่วกบัการเปดรบัชมละครโทรทัศนไทย คานยิมทางวัฒนธรรมและรปูแบบการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบัน สวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จะนํา

ผลที่ไดจากการสัมภาษณในการวิจัยเชิงคุณภาพมาตั้งเปนคําถามเพื่อตรวจสอบ

หาความสัมพันธของการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยกับคานิยมทางวัฒนธรรมและ

รูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทน เพื่อใหไดขอมูล

ที่กวางมากยิ่งขึ้น

 ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบงออกเปน 2 สวนสรุปไดดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาในประเด็น “ลาวศึกษา” จากกลุมนักวิชาการทั้งไทยและ

ลาว พบวาวฒันธรรมและรปูแบบการดาํเนนิชวีติของชาวเวยีงจนัทนในปจจุบนัมคีวาม

เปลี่ยนแปลงไปจากคานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมอยู

บางแตก็ยังคงความเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู มากเชนกัน เนื่องจากการไหลของ

บ ท คั ด ย อ
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วัฒนธรรมตางชาติและความเจริญทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหชาวนครหลวง

เวียงจันทนไดรับขอมูลขาวสารตางๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปดรับชมละครโทรทัศน

ไทยเปนประจาํในชวิีตประจาํวนั ทาํใหเกิดการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและรปูแบบ

การดําเนินชีวิตในหลายๆ ดาน ยกตัวอยางเชน การแตงกาย การเลือกรับประทาน

อาหาร ความสัมพันธกันภายในครอบครัว สําหรับคานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบ

การดาํเนนิชวีติทีย่งัคงสภาพดัง้เดมิอยูคอืคานยิมดานการใชภาษาลาวในการตดิตดิตอ

สื่อสารกัน

 2.  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณประชาชนชาวเวียงจันทนพบวา การ

เปดรับชมละครโทรทัศนไทยน้ันกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต เนื่องจากคนเวียงจันทน

โดยทั่วไปรับชมละครโทรทัศนไทยมาตั้งแตจําความได จึงปฏิเสธไมไดวาการ

เปลีย่นแปลงคานยิมทางวฒันธรรมและรปูแบบการดําเนนิชีวติสวนหนึง่มาจากอทิธพิล

ของละครโทรทัศนไทย เชน การเลือกเครื่องแตงกาย การเลือกใชสินคาอุปโภคบริโภค 

ความฟุงเพอไมประหยัดอดออม การใชภาษาศัพทแสลง นอกจากนั้นยังเกิดการ

เปลีย่นแปลงคานยิมทางวัฒนธรรมและรปูแบบการดาํเนนิชวีติจากการเปดรบัส่ือใหม

ประเภทอื่นๆ ที่เปนผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการสื่อสารใหมๆ อีกดวย 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวากลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ

ระหวาง 25-34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได 

2,000,001-4,000,000 กีบ / เดือน (10,001-20,000 บาท / เดือน) สถานภาพการ

สมรสโสด และเคยเดนิทางมายงัประเทศไทย ในดานการเปดรับชมละครโทรทศันไทย

สวนใหญ พบวาโดยเฉลี่ยเปดรับชม 1-2 ช่ัวโมงตอวัน โดยรับชมละคร 2-3 เรื่อง

ตอสัปดาห รับชมละครมานานมากกวา 10 ปขึ้นไป ความคิดเห็นเรื่องคานิยมทาง

วฒันธรรมทีส่ามารถพบเหน็ไดในนครหลวงเวยีงจนัทนมากทีส่ดุ อาท ิเรือ่งการใชภาษา

ลาวทีม่คีวามหลากหลายทางสาํเนยีงในการตดิตอสือ่สารกนั มภีาษาพูดเปนศพัทแสลง

ที่เกิดจากการรับชมละครโทรทัศนไทย การเปล่ียนแปลงคานิยมเรื่องการแตงกาย

ที่มีความทันมัย ความนิยมในการเลือกรับประทานอาหารประเภทจานดวน ในดาน

รูปแบบการดําเนินชีวิตชาวเวียงจันทนยังคงปฏิบัติตามบุญประเพณีฮีต 12 ครอง 

14 อยางเครงครัด มีความสนใจเรื่องความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น

ในปจจุบัน และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณการเมือง เศรษฐกิจ 
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และสังคม ของประเทศลาวไดบอยครั้งมากข้ึนผานส่ือประเภทโซเซียลมีเดีย ความ

สมัพันธของการเปดรบัชมละครโทรทศันไทยกบัคานยิมทางวฒันธรรมและรปูแบบการ

ดําเนินชีวิตของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทนมีความสัมพันธกันในเชิงบวก

ในระดับที่สูง โดยสรุปไดวาการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยสรางอิทธิพลใหเกิดขึ้น

ตอการเปลีย่นแปลงคานยิมทางวฒันธรรมและรปูแบบการดาํเนนิชีวติของประชาชนลาว

ในนครหลวงเวียงจันทนในปริมาณที่สูงขึ้น

คําสําคัญ: การเปดรับ, ละครโทรทัศนไทย, คานิยมทางวัฒนธรรมลาว, รูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของชาวลาว
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 The research objectives of “The Relationship between Thai 

Television Drama Exposure with Cultural values and lifestyle of Laotians 

in Vientiane” are for (1) studying the relationship between Thai Television 

Drama exposure and lifestyle of Laotians in Vientiane and (2) Studying 

the effect of such exposure which causes the change of the Cultural 

values and lifestyle of Laotians in Vientiane.

 Sample of this research comprises of those Thai and Lao Scholar 

who have “Laos Study” journal, as well as Laotians having a residence 

in Vientiane with aged above 15 years old and watch Thai Television 

Drama. This research is based on Mix Research of the Qualitative Research 

and Quantitative Research. The Qualitative Research is based on the 

observing and the in-depth Interview of Thai and Lao Scholar who have 

“Laos Study” journal and people in Vientiane in order to obtain the 

information of Thai Television Exposure, Cultural Values and present 

lifestyle. The Quantitative Research will then question from the outcome 

of the Qualitative Research in order to explore more broadly relationship 

of Thai Television Drama exposure, Cultural Values and Lifestyle of 

Vientiane people.

 Qualitative Research can be divided into 2 parts:

 1. Research of “Laos Study” from Thai and Lao scholar found 

that although the present Cultural Values and lifestyle of people in 

Vientiane has been changed, their original values and lifestyle remains 

as it was. The overflow of foreign culture and technological progress 

causes the Vientiane to receive more information from news and 

Thai television drama which causes the cultural adjustment i.e. fashion, 

food, family relationship. Meanwhile, the remaining original values 

A b s t r a c t
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and lifestyle are of Lao language which still be widely used for 
communication.
 2. Research from interviewing people in Vientiane found that 
watching the Thai television drama becomes part of their life because 
they have been watching Thai television drama since they were born. It 
is hard to deny that their cultural values and lifestyles are affected by 
Thai television drama i.e. fashion, choice of consuming products, vanity 
and slang. The changes are also caused by other media platform as well 
as new technological progress.
 Quantitative Research found that population majority is single 
females aged between 25-34 years old with Bachelor Degree and work 
in the private sector with the income of LAK 2,000,001-4,000,000 per 
month (THB 10,001-20,000 per month). These females have travel to 
Thailand before. They basically have watched Thai television drama 
approximate 1-2 hours per days and 2-3 drama series per week for more 
than 10 years. The opinion of cultural value that are mostly found in 
Vientiane are about using of (1) Lao language (various by different local 
dialect) but having a verbal slang from Thai television drama, (2) modern 
fashion and (3) popularity of fast food. Meanwhile, people in Vientiane 
still strictly follow the norm called “Heat twelve traditions Kong 
fourteenth” and have more interest of technological progress and 
frequently show their opinion of their political, economy and society via 
Social Media. This is a very positive relationship between Thai television 
drama and Cultural values and lifestyle of people in Vientiane. In 
summary, Thai Television Drama exposure has progressive impacts on 
the adjustment of Cultural Values and lifestyle of Laotians living in the 
capital city of Vientiane.
 
Keywords: Exposure, Thai Television Drama, Laos Cultural Values, 

Lifestyle of Laotians
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ละครโทรทัศนเปนสื่อที่สามารถเขาถึงผูชมจํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว ทั้ง

ยังเปนสื่อซึ่งมีความใกลชิดกับผูชมเปนอยางมากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เมื่อละคร

โทรทัศนเปนเสมือนกระจกสะทอนความเปนจริงที่เกิดข้ึนในสังคม และยังสามารถ

สนองตอบความตองการในการรับรูของผูชมไดเปนอยางดี จนทําใหสามารถกระตุน

ความรูสึกของผูรับชมใหเกิดการคลอยตามและนําไปสูอารมณตางๆ เชน มีความสุข 

โศกเศรา ตางๆ กันไป จนอาจนําไปสูกระบวนการเรียนรูดวยการลอกเลียนแบบ

พฤตกิรรมตางๆ ในการดาํเนนิชีวติของแตละบุคคลกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงทางความ

คิดเห็น ความสนใจ และนําไปสูการกระทําตางๆ ของผูชมโดยทั่วไปได 

 การเปดรับชมละครโทรทัศนสวนใหญมีความตองการชมเพื่อความบันเทิง 

พักผอนจากอารมณเครียด เม่ือผูรับชมเปดรับส่ือประเภทละครโทรทัศนที่มีนักแสดง

นํา มีบทละคร มีเรื่องราวที่ชวนใหผูรับชมคลอยตาม ผูรับชมละครโทรทัศนก็สามารถ

ตกอยูภายใตอทิธพิลจากการรบัชมทัง้ในดาน ความคดิเหน็ ความสนใจ การแสดงออก

ทางพฤตกิรรม การใชภาษา การแตงกาย ทัง้หมดนีค้อืผลกระทบจากสือ่ละครโทรทศัน

ทั้งสิ้น

 ในปจจุบันละครโทรทัศนของไทยไมเพียงแตจะมีผูชมที่เปนคนไทยดวย

กนัเองเพยีงเทานัน้ทีเ่ปนผูรบัชม ละครโทรทศันของไทยยงัไดรบัความสนใจจากนานา

ประเทศเพือ่นบานใกลเคยีงในภมูภิาคอาเซยีนอยางมากมาย อาทเิชน ความนยิมละคร

โทรทัศนไทยในประเทศพมา กัมพูชา มาเลเซีย จีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศบาน

ใกลเรอืนเคยีงอยางประเทศลาวกใ็หความสนใจตอละครโทรทศันไทยมากขึน้เสมอมา

 ปกติแลวประชาชนลาวมีรูปแบบในการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงาย ตั้งอยูบน

พื้นฐานที่เก่ียวพันกับการนับถือศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ทําใหวัฒนธรรม

ความเปนอยูตลอดจนรูปแบบการดําเนินชีวิตของชาวลาวมีความเกี่ยวพันกันกับเรื่อง

ของศาสนาเปนหลกั โดยประชาชนลาวจะมคีวามสาํนกึในคุณงามความด ีใชชวีติแบบ

เรียบงายไมฟุงเฟอ มีความเคารพในบรรพบุรุษและผูอาวุโสกวาเสมอ นอกจากนั้นยัง

มีความรักอิสระ กลาหาญ อดทน ยึดมั่น มีความสื่อสัตยสุจริต
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 ในดานคานยิมทางวฒันธรรมของชาวลาวในอดตีชาวลาวมภีาษาซึง่มสีาํเนยีง

ที่เปนเอกลักษณของตนเองซ่ึงคลายกับภาษาไทยในทองถิ่นภาคอีสาน ความสัมพันธ

กนัภายในครอบครวัซึง่ถอืเปนเรือ่งสาํคญัยิง่ของประชาชนลาวโดยชาวลาวมกัทีจ่ะอยู

รวมกนัเปนครอบครวัใหญ ในการเลอืกคูครองชาวลาวจะตองมกีารศึกษาดใูจกนัอยาง

ละเอยีดถีถ่วนกอนจะตกลงปลงใจในชวีติคูรวมกนั มวีฒันธรรมในการแตงกายทีง่ดงาม

ประณีต โดยมีชุดแตงกายประจําชาติที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปคือหญิงจะนิยมนุงซิ่น

และมาสไบเฉียงพาดไหล การรับประทานอาหารมีความคลายคลึงกับอาหารทาง

ภาคอีสานของไทย โดยมีอาหารท่ีเปนเอกลักษณคือขาวเหนียว แจว แกง ออม ตม 

และอาหารที่มีรสชาติจัดจานเปนหลัก 

 เม่ือวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนลาวในยุคปจจุบัน

กําลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเน่ืองจากความเจริญกาวหนาทางดานการสื่อสาร 

ชาวลาวมีโอกาสเปดรับสื่อจากภายนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น ทําใหความเปนอยูอยาง

เรียบงาย ผูกพันกับศาสนา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวลาวกําลัง

จะเปลี่ยนไปตามโลกยุคสมัยใหม 

 การไหลของสัญญาณโทรทัศนไทยไปสูประเทศลาว อาจมีผลทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงคานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของชาวลาวไดใน

ประการหนึ่ง ดวยเหตุของขอสรุปที่วาละครสามารถสรางอิทธิพลชี้นําผูรับสารและ

สรางความเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรมของผูรับสารที่ไดรับชมละครโทรทัศนไดในขาง

ตนที่กลาวมาในขางตน 

 แนวทางการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษา “ความสัมพันธของการเปด

รับละครโทรทัศนไทยกับคานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทน” เพื่อเปนการสํารวจถึงคานิยมทางวัฒนธรรม

และรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนลาว ในนครหลวงเวียงจันทนวามีความ

เหมือนหรือแตกตางไปจากคานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบในการดําเนินชีวิตแบบ 

“ลาวดั้งเดิม” โดยตรวจสอบคาความนิยมในการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยของ

ประชาชนชาวลาว ในนครหลวงเวียงจันทนรวมดวย และวิเคราะหวาละครโทรทัศน

ไทยเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหประชาชนลาว ในนครหลวงเวียงจันทนมีการเปล่ียนแปลง

คานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบในการดําเนินชีวิตหรือไม อยางไร
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วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร คานิยมทางวัฒนธรรม รปูแบบ

ในการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยของประชาชนลาว

ในนครหลวงเวียงจันทน

 2.  เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาตสร

ของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทรกับการเปดรับชมละครโทรทัศนไทย

 3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางคานยิมทางวฒันธรรมของประชาชนลาว

ในนครหลวงเวียงจันทนกับการเปดรับชมละครโทรทัศนไทย 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชน

ลาวในนครหลวงเวียงจันทนกับการเปดรับชมละครโทรทัศนไทย 

 5. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยมีผลทําให

เกดิการเปลีย่นแปลงคานยิมทางวฒันธรรมและรปูแบบการดาํเนนิชวีติของประชาชน

ลาวในนครหลวงเวียงจันทน

วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธของการเปดรับละครโทรทัศนไทยกับ

คานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนลาวในนครหลวง

เวียงจันทน” ผูศึกษาไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยไว 2 วิธีดวยกันคือ 

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการสังเกตการณ 

(Observe) พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยและรูปแบบการดําเนินชีวิต

ของประชาชนชาวเวียงจันทนดวยการเดินทางไปสังเกตพฤติกรรมตางๆ ดังกลาวท่ี

นครหลวงเวียงจันทน และใชรูปแบบของการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

จากกลุมนักวิชาการทั้งไทยและลาวในประเด็น “ลาวศึกษา” จํานวน 5 ทานรวมทั้ง

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับประชาชน

ลาว ที่พักอาศัยอยูในนครหลวงเวียงจันทน มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป และเปดรับชม

ละครโทรทัศนไทย จํานวน 15 คนเพื่อเรียนรูและรับทราบถึงขอมูลของคานิยม

ทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทน
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ปจจบุนั ตลอดจนการเปดรบัชมละครโทรทศันไทยโดยนาํเอาขอมลูทีไ่ดจากการสงัเกต

และการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากมาตั้งเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัย

เชิงปริมาณในขั้นตอนตอไป 

 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของกลุม

ประชากรที่เปนประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทน โดยกําหนดหัวขอคําถามใน 

4 ประเด็น คือ ลักษณะความแตกตางทางประชากรศาสตรของประชาชนลาวใน

นครหลวงเวยีงจนัทน ลกัษณะการเปดรบัสือ่ประเภทละครโทรทศันไทย ความคดิเหน็

เกี่ยวกับคานิยมทางวัฒนธรรมของคนเวียงจันทนในปจจุบัน และรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตของคนเวียงจันทนในปจจุบัน จากนั้นนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 

 ประชากรและกลุมตวัอยางในการศกึษา จาํนวนประชากรลาวในนครหลวง

เวียงจันทน ท่ีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปและเปดรับชมละครโทรทัศนไทย โดยนํามา

คํานวณจากสูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 และกําหนดคาความคาดเคลื่อนของ

การสุมตัวอยางเทากับ 0.05 จะไดขนาดตัวอยางจํานวน 400 คน และสํารองไว 5% 

หรือเทากับจํานวน 20 ตัวอยาง รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 420 คน 

 สมมติฐานที่ในการวิจัยครั้งนี้มีดวยกันทั้งสิ้น 3 สมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทนท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับชมละคร

โทรทัศนไทยที่แตกตางกัน

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 คานิยมทางวัฒนธรรมของประชาชนลาวในนครหลวง

เวยีงจนัทนมคีวามสมัพนัธกับพฤตกิรรมการเปดรบัชมละคร

โทรทัศนไทย

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 รูปแบบในการดําเนินชีวิตของประชาชนลาวในนครหลวง

เวยีงจนัทนมคีวามสมัพนัธกับพฤตกิรรมการเปดรบัชมละคร

โทรทัศนไทย

 เมื่อทําการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณเรียบรอยแลว นําทั้ง 

2 สวนมาวิเคราะหถึงลักษณะทางประชากร ตลอดจนคานิยมทางวัฒนธรรมและ
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รูปแบบการดาํเนนิชีวติของชาวลาวในครหลวงเวยีงจนัทนปจจบุนัเพือ่หาความสัมพนัธ

กับการเปดรับละครโทรทัศนไทยวาเปนไปในทิศทางใด และหาขอพิสูจนที่วาละคร

โทรทศันไทยนัน้มอีทิธพิลตอการกาํหนดคานยิมทางวฒันธรรมและรปูแบบการดาํเนนิ

ชีวิตของชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทนหรือไมและอยางไร

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ

 จากการศึกษาในประเด็น “ลาวศึกษา” โดยวิธีการสัมภาษณขอมูลจาก

กลุมนักวิชาการท้ังไทยและลาวรวมท้ังการสัมภาษณขอมูลจากประชาชนลาวใน

นครหลวงเวียงจันทนพบวาวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของชาวเวียงจันทน

ในปจจบุนัมคีวามเปลีย่นแปลงไปจากคานยิมดัง้เดมิจนทาํใหมกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบ

ในการดําเนินชีวิตในดานตางๆ ท่ีสืบเน่ืองมาจากความเชื่อในคานิยมทางวัฒนธรรม

ดวย เนื่องจากการไหลของกระแสวัฒนธรรมตางชาติทั้งจากชาติตะวันตก วัฒนธรรม

จากสื่อเกาหลี ความเจริญทางเทคโนโลยี รวมทั้งการรับวัฒนธรรมจากประเทศไทย

ซมึซบัผานการเปดรบัชมละครโทรทศันไทยของประชาชนลาวในนครหลวงเวยีงจนัทน

 ในขณะท่ีผลการศึกษาจากการสัมภาษณประชาชนชาวเวียงจันทนพบวา 

การเปดรับชมละครโทรทัศนไทยน้ันกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต เนื่องจากคน

เวยีงจันทนโดยทัว่ไปรับชมละครโทรทศันไทยมาต้ังแตจาํความได จงึปฏิเสธไมไดวาการ

เปลีย่นแปลงคานยิมทางวฒันธรรมและรปูแบบการดําเนนิชีวติสวนหนึง่มาจากอทิธพิล

ของละครโทรทัศนไทย เชน การใชศัพทแสลงที่มีรากศัพทมาจากคําของไทย การ

ตดัสนิใจเขามาเผชญิชีวติโดยปราศจากครอบครวัในนครหลวงเวยีงจนัทน การมคีูครอง 

การเลือกเครื่องแตงกาย การเลือกใชสินคาอุปโภคบริโภค ความฟุงเพอไมประหยัด

อดออม ความเกี่ยวของกับศาสนาประเพณีและพิธีกรรม เปนตน 

 หัวขอวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวนครหลวงเวียงจันทนที่ทําการศึกษา

และคนพบวามีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นสามารถแบงออกเปน 6 ดานดวยกัน คือ

 1. คานิยมทางวัฒนธรรมเรื่องภาษาที่ใชในการสื่อสารที่ชนชาติลาวจะ

มีสําเนียงในการสื่อสารท่ีเปนเอกลักษณมีความคลายคลึงกับภาษาทองถิ่นภาคอิสาน
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ของประเทศไทย การศึกษาพบวาในปจจุบันภาษาลาวแบบดั้งเดิมตามสําเนียงของ

ชาวนครหลวงเวียงจันทนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผสมผสานกันไปกับสําเนียงลาวใน

แตละภูมิภาคเน่ืองจากนครหลวงเวียงจันทนเปนศูนยกลางของลาวที่มีประชากรลาว

จากทั่วทุกภูมิภาคของลาวเขามาอยูอาศัย คลายกับกรุงเทพมหานครที่มีชาวไทย

หลากหลายทองถิ่นเขามาพักอาศัย นอกจากนั้นแลวชาวนครหลวงเวียงจันทนยังมี

พัฒนาการดานการใชภาษาคําศัพทแสลงเพิ่มมากขึ้นอันเปนผลสืบเนื่องมาจาก

การรับชมละครโทรทัศนของไทย และเกิดการเลือกที่จะจดจํานําไปเลียนแบบ 

 2.  คานยิมทางวฒันธรรมเรือ่งความสมัพนัธกนัภายในครอบครวั แตเดมินัน้

ชาวเวียงจันทนจะพักอาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ มีสมาชิกในครอบครัว

ซึ่งประกอบไปดวยคนหลายวัยดวยกัน สัมพันธภาพภายในครอบครัวจะมีความ

แนนแฟน ในปจจุบันยังสามารถพบเห็นการอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญของคน

เวียงจันทนไดในเฉพาะเมืองที่อยูภายนอกกําแพงพระนครเวียงจันทน เม่ือเทียบกับ

เมืองศูนยกลางของนครเวียงจันทนแลวการอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญคอนขางมี

นอยกวา และที่สําคัญไปกวานั้นคือการอพยพยายถ่ินเขามาทํางานในเมืองหลวงของ

คนตางแขวงในประเทศลาว ทีท่าํใหคานยิมทางวฒันธรรมเรือ่งความสมัพนัธกันภายใน

ครอบครัวของชาวเวียงจันทนเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไป ละครโทรทัศนไทยอาจเปน

ปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนลาวเกิดความรูสึกอยากเดินทางเขามาประกอบอาชีพในเมือง

หลวง หรือตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีสะดวกสบายกวาการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมท่ีบานเกิดของตนเอง ทําใหคนลาวที่เดินทางเขามาพักอาศัยอยู ใน

เวียงจันทนตองหางไกลครอบครัว ความสัมพันธระหวางครอบครัวจึงสูญหายไปใน

ศนูยกลางของนครเวยีงจันทน แตทัง้นีช้าวลาวกย็งัคงมสีาํนกึท่ีดเีกีย่วกบัเรือ่งครอบครวั 

กลาวคือพวกเขายังคงโหยหาความสัมพันธที่อบอุนของครอบครัวอยูเสมอ โดยเม่ือมี

เวลาวางจากการประกอบอาชพีในเมอืง ชาวเวยีงจนัทนสวนใหญจะใชชวิีตกบัไปทีบ่าน

เกิดของตนเอง

 3. คานิยมทางวฒันธรรมเรือ่งการเลอืกคูครอง ความสมัพนัธของชายหนุม

และหญงิสาว แตเดมินัน้วฒันธรรมของชาวลาวชายหญงิทีจ่ะแตงงานอยูกนิกนัจะตอง

มีระยะเวลาในการคบหาดูใจกันในระยะหน่ึงกอน โดยระหวางการคบหาดูใจกันนั้น

ฝายชายจะตองใหเกียรติไมลวงเกินฝายหญิงและฝายหญิงจะตองมีทาทีรักนวลสงวน

ตวั แตในปจจบุนัคานยิมเรือ่งนีก้าํลงัมแีนวโนมทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยหนุมสาวชาวลาว
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สามารถอยูกันแบบสามีภรรยากอนที่จะแตงงานกันได โดยถือเปนเรื่องปกติ คนที่

เปนแฟนกันสามารถเดินจับมือถือแขนกันไดในที่สาธารณะ การเปล่ียนแปลงคานิยม

ทางวัฒนธรรมในเรื่องดังกลาว มีผลมาจากการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยสวนหนึ่ง

แตไมสามารถการันตีไดวาทั้งหมด เนื่องจากยังมีกระแสจากวัฒนธรรมตางชาติอ่ืนๆ 

รวมทั้งการรับขอมูลขาวสารจากสื่อใหมประเภทอื่นๆ อีกดวย

 4. คานยิมทางวฒันธรรมเรือ่งการตบแตงนุงถอื โดยวฒันธรรมรากฐานของ

การแตงกายของชาวลาวนั้นเลือกที่จะสวมใสเสื้อผาที่มิดชิด สุภาพเรียบรอย ดวย

ผาทอฝายพื้นเมือง ฝายหญิงจะนุงผาซ่ินท่ียาวกองถึงตาตุม สวมเส้ือท่ีเปนลักษณะที่

เปนเอกลักษณของชาวลาว ไวผมยาวและเกลาผม ปกปนเงินที่ศีรษะ สวนฝายชาย

นยิมสวมกางเกงทีค่ลายกางเกงทรงเล สวมเสือ้ท่ีทอจากฝายยอมคราม ในกรณท่ีีมงีาน

พิธีจะสวมกางเกงขายาวยอมดํา แตการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันพบวาชาวนครหลวง

เวียงจันทนเริ่มละทิ้งคานิยมทางวัฒนธรรมการแตงกายแบบดั้งเดิมของตนเองออกไป

อยางสิ้นเชิง เนื่องจากกระแสแฟชั่นจากทั่วทุกมุมโลกกําลังหลั่งไหลเขาไปสูนครหลวง

เวียงจันทน ทําใหการแตงกายของชาวนครหลวงเวียงจันทนเปลี่ยนแปลงไป การเปด

รับชมละครโทรทัศนไทยถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการเลือกเครื่องแตงกาย

ของชาวนครหลวงเวยีงจนัทน จากการศกึษาพบวาชาวนครหลวงเวยีงจนัทนนยิมทีจ่ะ

เลือกซื้อเสื้อผาตามแบบอยางพระเอกและนางเอกในละครโทรทัศนไทยมาสวมใส 

โดยมีกลุมพอคาแมคาท่ีเดินทางเขามาซ้ือเสื้อผาจากตลาดขายสงในประเทศไทย

นําขามกลับไปขายตอยังประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน หรือแมกระทั่งชาว

เวียงจันทนเองท่ีเดินทางเขามาเลือกซ้ือเสื้อผาแบรนดเนมในหางสรรพสินคาชั้นนําใน

จังหวัดอุดรธานีเปนประจําในวันหยุดเสารและอาทิตย การเปล่ียนแปลงคานิยมเรื่อง

การแตงกายของชาวเวียงจันทนนั้นเปนไปอยางเห็นไดชัดเจน ท่ัวทั้งนครหลวง

เวียงจันทนหากไมใชวันเปดภาคเรียนที่เราจะเห็นนักเรียน นักศึกษาหญิงใสผาซิ่นไป

โรงเรียน หรือในวันท่ีงานสําคัญๆ แลว เราก็จะพบเห็นชาวเวียงจันทนแตงกายดวย

แฟชั่นทันสมัย

 5.  คานิยมทางวัฒนธรรมเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร โดยวัฒนธรรม

การกินอาหารแบบดั้งเดิมของชาวเวียงจันทนแบงออกไดเปน 2 กรณีคือ การที่ชาว

เวียงจันทนนิยมทําอาหารรับประทานกินกันเองภายในครอบครัวซ่ึงมีความสัมพันธ

สอดคลองกบัคานยิมเรือ่งความสมัพนัธในครอบครวั และอกีกรณคืีอเรือ่งประเภทของ
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อาหารที่ชาวเวียงจันทนนิยมรับประทาน เชน อาหารประเภท ค่ัว แกง ออม ตม 

ชาวเวียงจันทนนิยมรับประทานขาวเหนียวเปนอาหารหลัก แตในปจจุบันเมื่อสภาพ

ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป คนเวียงจันทนสวนใหญตองออกไปทํางานนอกบาน จึงไม

คอยมีเวลาทําอาหารรับประทานกินกันเองภายในครอบครัว อีกทั้งความสัมพันธกัน

ของสถาบันครอบครัวของคนเวียงจันทนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ชาวเวียงจันทนที่ออกมา

ใชชวีติเพยีงลาํพงั หรอืเดนิทางมาจากตางแขวง จงึไมมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองทาํอาหาร

รับประทานโดยพรอมหนากันในครอบครัว ละครโทรทัศนไทยก็มีสวนทําใหคานิยม

เรื่องการเลือกประเภทการรับประทานอาหารของชาวเวียงจันทนเปล่ียนแปลงไป

เชนกัน ชาวเวียงจันทนในปจจุบันหันมาบริโภคขาวเจามากกวาขาวเหนียว ซื้ออาหาร

แบบฟาสตฟูดรบัประทานโดยทัว่ไป อาหารไทยเริม่เขามามบีทบาทในการเปนตวัเลอืก

สําคัญของมื้ออาหารของคนเวียงจันทน นอกจากน้ันยังมีอาหารจากชาติอื่นๆ ที่คน

เวยีงจนัทนเริม่นยิมหนัมารบัประทานมากขึน้เชน สเตก็ พิซซา อาหารปงยางจากเกาหลี 

อาหารญีปุ่น ซ่ึงเหลานีล้วนสะทอนใหเหน็ถึงเรือ่งของการเปดรบัวฒันธรรมและสือ่จาก

ตางชาติของคนเวียงจันทนทั้งสิ้น 

 6.  คานิยมทางวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม 

ถึงแมชาวเวียงจันทนจะโดนกระแสทางวัฒนธรรมตางชาติเขามามีอิทธิพลอยางสูง 

แตคานิยมทางวัฒนธรรมเรื่องท่ีเกี่ยวของกับศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมของ

ชาวนครหลวงเวียงจันทนยังคงฝงรากแนน จากการศึกษาหาความสัมพันธเรื่องการ

เปดรับสื่อประเภทละครโทรทัศนไทยกับคานิยมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา 

ประเพณีและพิธีกรรมของชาวเวียงจันทนแลวกลับพบวาทั้งชาวไทยและชาว

เวียงจันทนตางก็มีศาสนาประเพณีรวมทั้งพิธีกรรมหลายๆ อยางที่คลายคลึงกัน 

จึงทําใหคานิยมในเรื่องดังกลาวของชาวนครเวียงจันทนมีความสัมพันธสอดคลองกัน

กบัการแสดงออกทางวฒันธรรมทีเ่กีย่วของทางศาสนาประเพณแีละพธิกีรรมทีป่รากฏ

อยูในละครโทรทัศนไทย

 ความเปลี่ยนแปลงคานิยมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมชาวเวียงจันทน

สงผลใหรปูแบบการดําเนนิชวีติของชาวเวยีงจนัทนเปลีย่นแปลงตามไปดวยในหลายๆ 

ดาน จากการศึกษาพบวา 

 1.  รปูแบบการดาํเนนิชวีติของคนเวยีงจนัทนในการแสดงออกทางกจิกรรม

ประจําวันนั้นสิ่งที่ชาวเวียงจันทนแสดงออกเปนกิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงมากที่สุดก็คือ



94 JC Journal

ดานการแตงกายท่ีตามสมัยแฟชั่นมากขึ้น รองลงมาคือดานการเลือกรับประทาน

อาหารในชีวิตประจําวันของชาวเวียงจันทนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตแบบเดิม โดยชาวเวียงจันทนหันมาซื้ออาหารสําเร็จรูปรับประทานมากกวาทํากิน

เองในครวัเรอืน ประเภทของอาหารทีเ่ลอืกรบัประทานมคีวามหลากหลายมากขึน้กวา

อาหารพืน้เมอืงในแบบดัง้เดมิ สวนรปูแบบการดาํเนนิชวีติทีช่าวเวยีงจนัทนแสดงออก

มาโดยไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักเชนเรื่องภาษาที่ใชในการสื่อสารที่ยังคงใช

ภาษาลาวในการพูดจาสื่อสารกันอยางแพรหลาย ถึงแมจะสามารถฟงและเขียนภาษา

ไทยไดจากการเปดรับชมละครโทรทัศนไทย แตชาวเวียงจันทนก็ยังคงใชภาษาลาวใน

การพูดติดตอสื่อสารกันเหมือนเดิม รูปแบบการดําเนินชีวิตที่แทบจะไมเปล่ียนแปลง

เลยก็คือชาวเวียงจันทนยังนิยมออกไปทําบุญใสบาตร เขาวัด ปฏิบัติกิจทางศาสนา 

ประเพณีฮีต 12 ครอง 14 อยูอยางเปนกิจวัตร 

 2.  รูปแบบการดําเนินชีวิตในดานการใหความสนใจ ในปจจุบันชาว

เวียงจันทนมีความสนใจเรื่องเก่ียวกับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดจากวัยรุนของ

ชาวเวียงจันทนสวนใหญใหความสนใจกับการเรียนตอในระดับอุดมศึกษามากข้ึน 

นอกจากนัน้ชาวเวยีงจนัทนยงัใหความสนใจเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมัยซึง่กลายเปน

สวนหนึ่งที่ชวยเขามาพัฒนาสังคมเมืองเวียงจันทน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ดานอื่นๆ ตามมา ความสนใจในการรับชมละครโทรทัศนไทยของชาวเวียงจันทนน้ัน

ถอืไดวาเปนความสนใจขัน้พืน้ฐานในการดาํเนนิชวีติประจาํวนั เนือ่งจากประชากรลาว

ทั้งประเทศตางก็ใหความสนใจในการเปดรับชมรายการโทรทัศนจากเมืองไทยมา

โดยตลอด

 3.  รปูแบบการดาํเนนิชวีติในการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ในประเดน็ตางๆ 

รอบตัวของชาวเวียงจันทน เน่ืองจากการพัฒนาอยางรวดเร็วของระบบการศึกษา 

เทคโนโลยกีารตดิตอสือ่สาร และการเปดรบัชมละครโทรทศันไทยอยางเสรใีนประเทศ

ลาว ทาํใหชาวเวยีงจนัทนในปจจบุนัมพีืน้ทีใ่นการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ในประเดน็

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น ละครโทรทัศนไทยถือ

เปนภาพสะทอนแนวทางการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอยางเสรีของชาวเวียงจันทน

ไดเปนอยางดี 
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ผลการวิจัยในเชิงปริมาณ 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวากลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
ระหวาง 25-34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได 
2,000,001-4,000,000 กีบ/เดือน (10,001-20,000 บาท/เดือน) สถานภาพการ
สมรสโสด และเคยเดนิทางมายงัประเทศไทย ในดานการเปดรับชมละครโทรทศันไทย
สวนใหญ พบวาโดยเฉลี่ยเปดรับชม 1-2 ชั่วโมงตอวัน โดยรับชมละคร 2-3 เรื่อง
ตอสัปดาห รับชมละครมานานมากกวา 10 ปขึ้นไป 
 ความคิดเห็นเรื่องคานิยมทางวัฒนธรรมที่สามารถพบเห็นไดในนครหลวง
เวียงจันทนมากที่สุด อาทิ เรื่องการใชภาษาลาวที่มีความหลากหลายทางสําเนียง
ในการติดตอสื่อสารกัน มีภาษาพูดเปนศัพทแสลงที่เกิดจากการรับชมละครโทรทัศน
ไทย การเปลี่ยนแปลงคานิยมเรื่องการแตงกายที่มีความทันมัย ความนิยมในการเลือก
รับประทานอาหารประเภทจานดวน 
 ในดานรปูแบบการดาํเนนิชวีติชาวเวยีงจนัทนยงัคงปฏิบตัติามบุญประเพณี
ฮีต 12 ครอง 14 อยางเครงครัด มีความสนใจเรื่องความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เพิ่ม
มากขึ้นในปจจุบัน และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณการเมือง 
เศรษฐกิจ และสงัคม ของประเทศลาวไดบอยคร้ังมากขึน้ผานสือ่ประเภทโซเซยีลมเีดยี 
ความสัมพันธของการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยกับคานิยมทางวัฒนธรรมและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทนมีความสัมพันธกัน
ในเชิงบวกในระดับท่ีสูง โดยสรุปไดวาการเปดรับชมละครโทรทัศนไทยสรางอิทธิพล
ใหเกิดขึ้นตอการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทนในปริมาณที่สูงขึ้น
 ผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐานพบวา
สมมติฐานการวิจัยที่ 1  ประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทนที่มีลักษณะทาง

ประชากรท่ีแตกตางกนัจะมกีารเปดรบัชมละครโทรทศันไทย
ที่แตกตางกัน

สมมติฐานการวิจัยที่ 2  การเปดรับชมละครโทรทัศนไทยมีความสัมพันธกับคานิยม
ทางวัฒนธรรมของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทน

สมมติฐานการวิจัยที่ 3  การเปดรบัชมละครโทรทศันไทยมคีวามสมัพนัธกบัรปูแบบ
ในการดาํเนนิชวีติของประชาชนลาวในนครหลวงเวยีงจนัทน
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 ความเปลี่ยนแปลงของคานิยมทางวัฒนธรรมลาวในประเด็นที่เกิดข้ึนจาก

การเปดรับชมละครโทรทัศนไทยน้ัน สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการเลือกเปดรับส่ือ

ของแคลเปอร (Klapper, 1960, อางถึงใน ธมลวรรณ กาญจนวิจิตร, 2556, น. 34-35 

ที่กลาววาการการเปดรับขาวสารเปนเครื่องกรองขาวสารในการรับรู ของมนุษย

ซึ่งประกอบไปดวยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนการเปดรับสื่อ ขั้นตอนการ

เลอืกใหความสนใจ ขัน้ตอนการเลอืกรบัรูและตคีวามหมาย และขัน้ตอนการเลอืกจดจาํ 

รวมท้ังมีความสอดคลองกับแนวความคิดเรื่องการเปดรับสื่อของกาญจนา แกวเทพ 

(2552) ที่กลาวถึงผูเปดรับสารที่มีลักษณะเปน Active Audience ซึ่งสามารถเลือก

รับสารดวยความพึงพอใจของตนเองและสามารถนําสารที่ไดไปใชประโยชนในชีวิต

ประจําวันของตนเองไดอีกดวย

 

สรุปและขอเสนอแนะ
 

 จากคาํถามการวจิยัทีต่องการหาความสัมพนัธของการเปดรบัละครโทรทศัน

ไทยกับคานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนลาวใน

นครหลวงเวียงจันทรพบวา ละครโทรทัศนไทยถือสื่อประเภทหนึ่งที่ชาวเวียงจันทน

สามารถเขาถึงไดโดยงาย และเลือกที่จะเปดรับ นําเอาไปใชเปนประโยชนในชีวิต

ประจําวนัของตนเองได ตามแนวความคดิของกาญจนา แกวเทพ (2552) โดยลกัษณะ

การเปดรับละครโทรทัศนไทยของชาวเวียงจันทนเปนไปในเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 

หมายความถึงชาวเวียงจันทนสามารถเปดรับละครโทรทัศนไทยไดโดยอาศัย

วจิารณญาณของตนเองในการตดัสนิใจเลอืกรบั ถงึแมวาการเปดรบัละครโทรทัศนไทย

จะทําใหคานิยมทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตบางประการของชาว

เวียงจันทนเปลี่ยนแปลงไปบาง เชน การท่ีชาวเวียงจันทนสามารถเรียนรูภาษาไทย 

ฟงและเขียนภาษาไทยได การที่ชาวเวียงจันทนหันมานิยมใชผลิตภัณฑสินคา เสื้อผา 

อาหารของไทย ชาวเวียงจันทนท่ีนิยมเดินทางขามมาใชชีวิตในวันหยุดเพื่อพักผอน

สันทนาการตามหางสรรพสินคาในเมืองไทย แตชาวเวียงจันทนก็ยังคงคานิยมทาง

วฒันธรรมซึง่เปนเอกลกัษณของตนเองไวในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วพนั

กับศาสนาประเพณีและพิธีกรรม 
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 ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยในครั้งนี้ หากผูที่สนใจศึกษาในประเด็นเรื่อง

การเปดรับสื่อของชาวลาว ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรที่จะเพิ่มลักษณะของประเภท

สื่ออื่นๆ ของไทยที่เขาไปมีบทบาทตอความรูสึก ความคิดเห็นของประชาชนลาว

มากขึ้น อาทิ เรื่องของสื่อภาพยนตร สื่อหนังสือพิมพ สื่อใหมประเภทตางๆ เปนตน 

นอกจากนั้นควรศึกษาในภาพรวมของประเทศลาว โดยตั้งขอบเขตของการศึกษาไป

ยังแขวงอื่นๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับประเทศไทย เชน แขวงหลวงพระบาง 

แขวงสะหวันเขต แขวงจําปาสัก เปนตน และควรใชระยะเวลาในการวิจัยที่นานกวานี้

เพื่อสามารถเก็บขอมูลไดรอบดานมากยิ่งขึ้น 
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การวิจัยเรื่อง “การกําหนดวาระสารการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ของคลื่น 

เอฟ เอม็ ความถี ่95.5 เมกะเฮริตซ (มฮ.)” มวีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาบทบาทของสถานี

วทิยกุระจายเสยีงแหงประเทศไทย คลืน่ความถี ่เอฟ.เอม็ 95.5 มฮ. ในฐานะสถานวีทิยุ

อาเซยีนแหงแรกภายใตการกาํหนดกรอบนโยบายการประชาสมัพนัธงานดานอาเซยีน

ของรัฐ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดตั้งวาระสารรวมถึงการทํางานภายในองคกรซึ่งเปน

การบริหารแบบบูรณาการระหวางรัฐและบริษัทเอกชนซ่ึงเปนผูรวมผลิตรายการวิทยุ 

โดยผูวิจัยใชการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) ดวยวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกกลุมตัวอยาง 2 กลุม ระหวาง 1) ระดับผูบริหารองค /ผูบริหารสถานี 2) ระดับ

ปฏิบัติการ และการรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ผลการศกึษาพบวา สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหงประเทศไทย คลืน่ เอฟ เอม็ 

ความถี่ 95.5 มฮ. มีการจัดโครงสรางองคกรโดยแบงการทํางานเปน 2 สวน ไดแก 

สวนนโยบายโดยผูบริหารของกรมประชาสัมพันธ และผูบริหารของบริษัทยูแอนดไอ 

คอรโปเรชั่น จํากัด ในฐานะบริษัทรวมผลิต โดยมีการกําหนดการจัดตั้งวาระสารผาน

นโยบายจากภาครัฐเปนผูควบคุมการผลิตของบริษัทเอกชน การบริหารงานภายใน

องคกรของทั้งรัฐและบริษัทรวมผลิตจะมีการประชุมและวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง

และแนวทางการพฒันาสถานใีหไดรบัความนยิมในสวนของเนือ้หาทีผ่ลติขึน้เพือ่สราง

ความตระหนักรู ใหแกผู ฟง นอกจากนี้ ระบบการทํางานภายในองคกรมีความ

เปลี่ยนแปลงหลังจากการกําหนดนโยบายใหองคกรเปน “คล่ืนสาระความรูอาเซียน

เพื่อเยาวชนไทย” ดังนี้ 1) ในสวนการผลิตรายการของภาครัฐ หนวยงานมีการปรับ

เปลี่ยนนโยบาย เตรียมความพรอมบุคลากรสําหรับการเปนสวนหนึ่งของประชาคม

อาเซยีน มกีารเผยแพรขอมลู ใหความรูแกประชาชนเกีย่วกบัขอมลูทัว่ไปของประเทศ

ตางๆ ในอาเซยีนผานการผลติสารคดตีนชัว่โมง รวมถงึการเพิม่สดัสวนความรูและสาระ

ในรายการเพลง 2) ในสวนการดําเนินการผลิตโดยบริษัทยูแอนดไอ คอรโปเรชั่นทํา

งานรวมกันโดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กํากับดูแลผังรายการใหม 

ใหมีสัดสวนเนื้อหารายการเปนไปตามขอตกลงรวมของกรมฯ จึงปรับผังรายการหลัก

เนนการใหเกร็ดความรูเกีย่วกบั ASEAN และสาระประโยชนเปนหลกัตลอดทัง้สปัดาห 

บ ท คั ด ย อ
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ทางดานการปฏิบัติงานระดับผูปฏิบัติการ พบวา ในสวนของหนวยงาน

ภาครัฐนั้น ผูรับผิดชอบเขาถึงแหลงขอมูลผานการใชเนื้อหาบนเว็บไซตของหนวยงาน

รฐัทีรั่บผดิชอบเรือ่งอาเซยีน สํานกัเลขาธกิารอาเซียน ซึง่เปนผูผลติขอมลูเบือ้งตน และ

การสัมภาษณแหลงขาวในประเด็นตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับแนวคิดเรื่องอาเซียน 

และเนื้อหาขาวที่สงเสริมภาพลักษณของรัฐบาลในการประชาสัมพันธดานอาเซียน 

ขณะที่ บริษัทยูแอนดไอ คอรโปเรชั่น จํากัด มีวิธีการเขาถึงขอมูลเพื่อนํามาสรุปเปน

เน้ือหาที่จะใชในการผลิตรายการดวยการคนหาจากหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล

อินเทอรเน็ต ฯลฯ การจัดทํา “คลื่นความรูอาเซียนเพื่อเยาวชนไทย 95.5 มฮ.” 

นบัเปนขอบงชีใ้หเหน็ถงึการสือ่สารระหวางผูกาํหนดวาระสารและผูรบัสารใหทราบถงึ 

ความสําคัญและทิศทางในอนาคตของการรวมกลุมประเทศที่มิไดมีเพียงมิติทาง

เศรษฐกิจการคา แตเกิดขึ้นในทุกมิติ นําแนวคิดทางดานสื่อสารมวลชนมาเปนกรอบ

ในการศกึษาผานรายการทางวทิยทุัง้ 3 รายการ ไดแก รายการสารคดอีาเซยีน รายการ

เพลง และรายการอาเซยีนโฟกสั ทางดานประเดน็ทีถ่กูนาํมาใชเปนขอมลูผลติรายการ

นัน้ พบวาม ี2 ระดบั คอื ขอมลูทัว่ไปเกีย่วกบัอาเซยีน และ ขอมลูการสรางภาพลกัษณ

ใหกับรัฐบาลในการดําเนินงานดานอาเซียน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา จากความคาดหวัง

ของคณะดําเนินงานดานอาเซียนของประเทศไทย กรมประชาสัมพันธในฐานะ

ผูประสานงานการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาถึงความรูและความเขาใจดาน

อาเซียน ไมสามารถสงผานขอมูลที่ควรจะสรางความตระหนักรูอาเซียนใน 3 ประเด็น

หลักไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการดังกลาวอาจ

เปนเพยีงจุดเริม่ตนของการสรางการประชาสมัพนัธและรณรงคใหเยาวชนไทยรบัรูเรือ่ง

ความสําคัญของประชาคมอาเซียนตอประเทศไทยในระดับเริ่มตน

ผูวิจัยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวางานวิจัยเรื่อง “การกําหนดวาระสารการจัด

ตั้งประชาคมอาเซียนของคลื่น เอฟ เอ็ม ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ (มฮ.)” ซึ่งจัดทํา

ขึ้นเมื่อป พ.ศ.2556-2559 นั้น มีบริบทดานเนื้อหารวมถึงนโยบายที่แตกตางออกไป

ในแตละรัฐบาล การวเิคราะหเนือ้หารวมถงึนโยบายดานอาเซียนของผูบรหิารไดชัดเจน

มากขึ้นซึ่งถือเปนขอดีที่ช้ีใหเห็นถึงความแตกตางในการใหความสําคัญตอการบริหาร

งานดานอาเซียนในแตละชวงเวลา ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้พบวา เมื่อ 2556-2557 รัฐมีวิสัย

ทัศนตองานดานอาเซียนโดดเดนในเร่ืองของเศรษฐกิจการคา (ASEAN Economic 

Community) เมื่อ 2558-ปจจุบันรัฐใหความสําคัญดานการเมืองและความม่ันคง 
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(ASEAN Political-Security Community) ” ซึง่นโยบายดงักลาวสะทอนผานผลงาน

ของรัฐบาลดวยการนําเสนอของสื่อมวลชน 

อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยดังกลาวนาจะเปนประเด็นที่ทาทายของสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในการพัฒนาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคของการ

กระจายขาวสารดานอาเซยีนตามเปาหมายของรฐั และสามารถสรางความรูความเขาใจ

ที่ถูกตองของประชาชนไทยตอแนวคิดดานอาเซียนตลอดจนพัฒนาไปถึงการลดอคติ

ที่แอบแฝงอันจะนํามาซึ่งความขัดแยงในระดับภูมิภาค 

คําสําคัญ: แนวคิดการจัดตั้งวาระสาร, แนวคิดเอ็ดดูเทนเมนท, แนวคิดเรื่อง

ประชาคมอาเซียน
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 The presentation of understanding on ASEAN to Thailand is 

discussed in the agenda of mass communication players in various 

dimensions i.e. politcs, economics, social and cultural spheres as well 

as time to time interesting topics. This phenomenon has been published 

in various papers. Samples are drawn from the perspective of international 

media towards Thailand through agenda making in presenting views and 

image of Thailand to international audiences. It reflects the thinking of 

other ASEAN member countries towards Thailand which appears in both 

positive and negative manners as well as trends in international relations 

fostered ASEAN Community. 

 For this reason, the researcher is questioning how the first Thai 

Radio station raise awareness about ASEAN to Thai Society , how Thai 

media set the agenda of how to convey and communicate matters and 

contents on the establishment of ASEAN Community in 2015. How the 

said agenda contributes to society and awareness of audiences? How do 

government sector concerned such as Thailand Radio Network, 

Department of Public Relation and U & I Corporation Co., Ltd. as 

co-producer effectively publicize and communicate with audiences 

regarding the establishment of ASEAN Community? The study involves 

the usage of research papers (documentary research), including data 

from the primary document and interview. This is an indicator of the 

communication between the agenda maker and the audiences to be 

aware of the importance and future trend of the integration of ASEAN 

Community, not only in the economic and trade dimension, but also 

other dimensions, including, cultural and political spheres, especially 

A b s t r a c t
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the latter which incorporates ways of life and livelihood of people of 

different beliefs, ideas and phenomenon at different time. 

 However there are 3 Scopes of study 1) Scope of content: to 

study FM 95.5 MHz’s operation in terms of policy, practice and content, 

broadcast During 5.05 am to 5.00 am of the following day 2) Demographic 

scope: to study a sample group of people involved in policy-making and 

operating staff of FM 95.5 MHz 3) Duration scope: the study was conducted 

during April-May 2013. In term of Terminology 1) FM 95.5 MHz refers to 

radio frequency of Radio Thailand, rented by U&I Corporation Limited. 

2) ASEAN Community refers to the integration of the 10 ASEAN countries 

in Southeast Asia in terms of politics, security, economy, society and 

culture, science, agriculture, industry, transport as well as increase in 

revenue for the well-being of its people and foundation of prosperity 

for the region. 3) Agenda-setting refers to the operation of Radio Thailand 

in determining, selecting, picking particular significant issues, news and 

events related to ASEAN and presenting/reporting to the public in a 

reiterated manner, expanding space and extending time for particular 

issues to be discussed in the society. This paper aims to research how 

Radio Thailand (95.5 MHz) ,which is the mass media in Thailand, could 

reach or set potential itself to expand ASEAN Community knowledge to 

Thai society and finally set Thais to becomes powerful and strongly 

prosper in this region.

Keywords: Setting Agenda, Edutainment, ASEAN Community 
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนมาตลอด
ระยะเวลา 49 ป (2510-2559) ในฐานะ 5 ประเทศผูกอตัง้ และรวมกบัประเทศสมาชกิ
อื่นในการกําหนดนโยบายเพื่อเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจระหวางกัน พัฒนาความ
สัมพันธผานยุทธศาสตรดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยปราศจากการ
ตระหนกัรูของประชาชนไทยในเรือ่งความสาํคญัและผลประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้จากความ
รวมมือของประชาคมอาเซียน กลไกในการทํางานของภาครัฐที่ยังขาดประสิทธิภาพ
ในการเสริมความรูความเขาใจในจุดประสงคหลักของอาเซียนกับสังคม ซึ่งขอสังเกต
ทีผู่วจิยัพบนี ้นาํมาสูทีม่าและความสาํคญัตอการตัง้คาํถามทีว่า สงัคมไทยมคีวามเขาใจ
การเขาสูประชาคมอาเซียนในทุกมิติแลวหรือไม หรือเพียงแตเขาใจวาการรวมกลุม
ประเทศสมาชิกครั้งน้ีมีเปาประสงคเดียวเพื่อสงเสริมดานเศรษฐกิจตอกันในภูมิภาค 
“รัฐ” และ “กรมประชาสัมพันธ” ในฐานะฐานขอมูลและองคกรสื่อสารมวลชนหลัก
ของประเทศ มวีธิกีารดาํเนนิการและใหความรูเรือ่งดงักลาวอยางไร ความหลากหลาย
ของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศสมาชิกซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ฉดุรัง้พฒันาการของประชาคมอาเซยีนจะสามารถถกูปรบัเปล่ียนใหเกดิเปนความเขาใจ
อันดีไดอยางไร ตลอดจน การลดความไมไววางใจตอกันระหวางประเทศเพื่อนบาน 
และสรางความรูพื้นฐานในประเทศสมาชิกใหประชาชน ซึ่งเปนแนวทางที่ควรจะผลัก
ดันใหเกิดขึ้นในสังคม 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ เปนองคกร
หลักของรัฐบาลในการสงเสริมความรูพ้ืนฐานเรื่องอาเซียนในเผยแพรในสังคม การ
กําหนดใหคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม 95.5 มฮ.เปนคลื่นสาระความรูอาเซียน เพื่อเผยแพร
ผลงานและประชาสัมพันธการทํางานขององคกรอาเซียนและความเคล่ือนไหวดาน
อาเซียนของประเทศสมาชิกรวมท้ังบทบาทของไทยในเวทีอาเซียน เปนจุดท่ีนาสนใจ 
และเปนแนวคิดท่ีดีในการจัดเตรียมทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีความพรอมใน
การเขาสูสนามแขงขนัและเวทคีวามสมัพนัธระหวางประเทศในอนาคต เมือ่ประชาชน
ในประเทศมคีวามตระหนกัรูถงึความสาํคญัและทิศทางการพฒันาประเทศในกฎกตกิา
ของอาเซียนแลวน้ัน หมายถึงการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงอํานาจการตอรอง
ในมิติการเมืองและเศรษฐกิจในอนาคตมีความเปนไปไดวาจะตองประสบความสําเร็จ 
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

คล่ืนความถี ่ เอฟ.เอม็ 95.5 มฮ. ในฐานะสถานวีทิยอุาเซยีนแหงแรกภายใตการกาํหนด

กรอบนโยบายของรัฐ

 2. เพือ่ศกึษาการกาํหนดวาระสารในประเดน็การจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยโดยคลื่น เอฟ เอ็ม ความถี่ 95.5 มฮ.

 3.  เพ่ือศึกษารูปแบบหรือวิธีการในการใหขอมูลขาวสารดานอาเซียนของ

สถานีวิทยุกระจายเสียง แหงประเทศไทยโดยคลื่น เอฟ เอ็ม ความถี่ 95.5 มฮ.

วิธีการวิจัย
 

 งานวจิยัชิน้นี ้เปนงานวจัิยเชงิคณุภาพ ดาํเนนิการวจิยัโดยเกบ็รวบรวมขอมลู

เชิงเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก (Dep-Interview) และการวิเคราะหตัวบท 

(textual analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. การรวบรวมเอกสาร หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ หนังสือพิมพ ฯลฯ 

ที่ใหขอมูลเกี่ยวของกับประวัติ โครงสรางการดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย ท้ังน้ีเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง

ในการกําหนดนโยบายคลื่นเอฟ เอ็ม ความถี่ 95.5 มฮ. เวลา 05.05-05.00 น. ของ

วันถัดไป รวมทั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ในคลื่นดังกลาว

 2.  การรวบรวมเอกสาร หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ หนังสือพิมพ ฯลฯ 

ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ยูแอนไอ คอรโปเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนผูเชาเวลาคลื่นดังกลาว 

ทั้งนี้เพื่อกําหนดกลุมเปาหมายซ่ึงเปนผูท่ีรับนโยบายของสถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทยไปปฏิบัติ รวมทั้งโครงสรางการทํางานของบริษัทดังกลาวในฐานะ

ตัวแทนภาคเอกชน 

 3.  ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพ่ือพิจารณากรอบ

การทํางานของภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของเชื่อมโยงกับนโยบายของสถานีวิทยุกระจาย

เสียงแหงประเทศไทยผานคลื่นเอฟ เอ็ม ความถี่ 95.5 มฮ.ชวงเวลา 05.05-05.00 น. 

ของวันถัดไป
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 4.  กําหนดกรอบคําถาม ซ่ึงมีลักษณะปลายเปดเกี่ยวกับการวางนโยบาย

ของคลื่นเอฟเอ็ม ความถี่ 95.5 มฮ. โดยเฉพาะการดําเนินการบูรณาการการผลิต

รายการรวมกันระหวางบริษัท ยูแอนไอ คอรโปเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนผูเชาเวลากับกรม

ประชาสัมพันธ รูปแบบการนําเสนอขอมูล เนื้อหาในการดําเนินการ การจัดสรร

ชวงเวลา รวมถึงการสรางตารางลงรหัส (coding sheet) ที่จะชวยวิเคราะหรายการ 

โดยการใชหลกัการจดัรายการวทิย ุรปูแบบรายการ ตัวอยางเชน รายการขาว รายการ

สารคดี การสนทนาทั่วไป การโฟนอิน ฯลฯ ซึ่งวิเคราะหถึงตัวเนื้อหาที่ถูกกลาวถึงวา

มีลักษณะเปนอยางไร ใครเปนผูพูด พูดถึงประเทศอะไร และถูกพูดถึงอยางไร เปนตน 

  5.  ดาํเนนิการสมัภาษณเชงิลกึกลุมตวัอยางและอภปิรายผลพรอมสรปุและ

นําเสนอแนวทางการดําเนินงานท่ีเห็นควรวาเปนประโยชนตอการทํางานของภาครัฐ

โดยเฉพาะคลื่นเอฟ เอ็ม ความถี่ 95.5 มฮ. ตอไป

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากการวิจัยพบวารัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญตอการสราง

องคความรูเรื่องอาเซียน และผลิตบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานอาเซียนเพื่อติดตอ

และถายทอดความคิดและสงเสริมใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลในทุกๆ ดาน ของ

ประเทศสมาชิกท้ัง 10 หลายรูปแบบ โดยกรมประชาสัมพันธที่มีหนาที่สรางขอมูล

ที่ถูกตองเพื่อรองรับตอความตองการในการบริโภคขาวสาร มีความจําเปนอยางยิ่ง

ทีจ่ะตองสรางเนือ้หา และนาํเสนอแนวทางการประชาสมัพนัธทีโ่ดดเดน ทนัเหตกุารณ

และทันสมัยใหทันตอพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารของโลกยุคปจจุบัน

  จากการสัมภาษณผูกําหนดนโยบายในการกําหนดวาระสารในคลื่นวิทยุ 

95.5 มฮ. พบวา การเผยแพรขอมูลพื้นฐานในลักษณะของขอมูลเชิงวิชาการใหเปน

เนือ้หาทีเ่ขาใจงานตอการรบัรูของเยาวชน เปนสิง่ทาทายการทาํงานของทัง้หนวยงาน

รัฐและบริษัทรวมผลิต นายอภินันท จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ระบุถึง การ

บริหารงานดานอาเซียนใหประสบความสําเร็จวา“ตองสรางความรูความเขาใจใหกับ

ผูทีอ่ยูในสงัคม ทัง้เรา นัน่กค็อืกลไกของเรามหีนาทีห่ลกัในการนาํขอมลูออกไปถายทอด

เผยแพร ปรับแนวทางใหเกิดความรู ความเขาใจ รูปแบบความสัมพันธ ทัศนคติใหดี

ตอกันดวย ทาํอยางไรใหประชาคมไทยเช่ือมโยงกบัประชาคมอกี 9 ประเทศใหไดสาํเร็จ 
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และสาระและความรูจะตองพฒันาควบคูไปพรอมกนั ขณะเดยีวกนั นายอภินนัท แสดง
ความคิดเห็นถึงการทํางานรวมของบริษัทรวมผลิตวา รูปแบบการจัดรายการที่มี
ผูดาํเนนิรายการ (ดเีจ) สือ่สารและถายทอดความรูเรือ่งอาเซยีนใหอยูในรายการบนัเทิง
เปนรูปแบบที่สรางสรรค โดยสิ่งที่ตองการใหเพ่ิมจากเดิมคือ การประชาสัมพันธถึง
ประโยชนในการเขาเปนพลเมอืงในภมูภิาคอาเซยีน วามขีอดแีละสงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตในอนาคตอยางไร ทางดาน ขอมูลที่นํามาใชควรเปนขอมูลจากแหลงขาวที่
เชือ่ถอืได รวมถงึเวบ็ไซตทางการของหนวยงานรฐับาล และหนวยขาวจากตางประเทศ 
ซึ่งถือวาผานกระบวนการกรองขอมูลมาแลว ทางดาน นางลาวัลย ชุมสาย ณ อยุธยา 
ผูบริหารบริษัทยูแอนดไอ คอรโปเรชั่น จํากัด กลาวถึงการทํางานบริหารสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย 95.5 มฮ.รวมกับกรมประชาสัมพันธวา ทิศทางการ
ทํางานขององคกรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงนับจากการกอตั้งคล่ืนในชวงแรกจนถึง
ปจจุบัน การกําหนดใหสรางรูปแบบและชองทางในการเผยแพรขาวสารของรัฐบาล
ผานการประชาสมัพนัธทางรายการวทิย ุสงผลใหบรษิทัตองทาํการวจิยัถงึวธีิการทีส่ราง
เนื้อหาใหเหมาะสมกับกลุมผูฟงรายการวิทยุ การปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลในการ
ผลิตเนื้อหาที่ตอบโจทยรัฐและขัดแยงกับความบันเทิงในธรรมชาติของส่ือวิทยุเพ่ือวัย
รุน เปนประเด็นที่คณะทํางานตองพิจารณาถึงทิศทางและการพัฒนางานในอนาคต
 อยางไรก็ตาม จากบทบาทของกรมประชาสัมพันธตอการบริหารงานดาน
อาเซยีนกรมประชาสมัพนัธพบวา องคกรไดจดัวางตนรวมท้ังบคุลากรเพือ่เตรยีมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนใหเปนผูมีลักษณะความเปนสากล รอบรูและทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และเปนมืออาชีพทางดานการประชาสัมพันธ มีความรูทางดาน
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมของกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน และความเปนมาทางดานการสื่อสารมวลชนภายในกลุมประเทศอาเซียน 
ผานการมอบนโยบายและดําเนินกิจกรรมใหความรูดานอาเซียน ผาน ทั้งสื่อวิทยุ 
สื่อโทรทัศน ส่ือกิจกรรม และสื่ออินเทอรเน็ต เพื่อประชาสัมพันธและสรางความ
ตระหนักรูในเรื่องของอาเซียน

สรุปและขอเสนอแนะ

 การวิจัยเรื่อง “การกําหนดวาระสารการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ของคลื่น 
เอฟ เอม็ ความถี ่95.5 มฮ.” มวีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาถงึบทบาทของสถานวีทิยกุระจาย
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เสยีงแหงประเทศไทย คลืน่ความถี ่เอฟ.เอม็ 95.5 มฮ. ในฐานะสถานวีทิยอุาเซยีนและ

รปูแบบการจดัตัง้วาระสารรวมถงึการทาํงานภายในองคกรซึง่เปนการบรหิารงานรวม

กันระหวางรัฐและบริษัทเอกชน สรุปไดดังนี้

 1.  คลืน่ เอฟ เอม็ ความถี ่95.5 มฮ. เปนคลืน่สาระความรูเรือ่งอาเซียนเพือ่

เยาวชนไทยแหงแรกในประเทศไทย มีหนาที่เผยแพรความรูพื้นฐานดานอาเซียน 

ประชาสัมพันธผลงานดานอาเซียนของรัฐบาลในดานการเมืองและความม่ันคง 

เศรษฐกิจ และสังคม ผู รับผิดชอบและดําเนินการคือสถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธและบริษัท ยูแอนดไอ คอรโปเรชั่น จํากัด 

การลําดับขั้นตอนการทํางาน เริ่มตนจากการกําหนด นโยบายจากสวนบน (อธิบดี

กรมประชาสัมพันธ-ผูบรหิารสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหงประเทศไทย-ผูบรหิารบรษิทั

รวมผลิต) ถึง สวนปฏิบัติการ (นักสื่อสารมวลชนชํานาญการพิเศษ-นักสื่อสารมวลชน

ปฏิบัติการ-ครีเอทีฟรายการ-ผูดําเนินรายการ (ดีเจ) ผูประกาศขาว)

 2.  การศึกษางานวิจัยตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางสื่อสารมวลชน 

พบวา ในแนวคิดเรื่องการกําหนดวาระสาร นั้น ปจจัยที่สงผลตอการกําหนดวาระ

ขาวสารท่ีสําคัญมาจากการกําหนดวาระจากภาครัฐ หรือนโยบายของรัฐ (Policy 

Agenda) ในกรณปีระเดน็ดานอาเซยีนจะเห็นไดวา การกาํหนดวาระขาวสารจากภาค

รัฐเปนการกาํหนดวาระขาวสารในประเดน็ดานเศรษฐกจิเปนเรือ่งหลัก ซึง่สามารถสรปุ

ไดวา “การกําหนดวารขาวสาระดานอาเซียน”ถูกกําหนดมาแลวในโลกแหงความจริง

ตามทฤษฏีนั่นเอง ดานแนวคิดเอ็ดดูเทนเมนท เปนสวนสําคัญของผูดําเนินรายการ

ในการใหความรูพรอมสอดแทรกสาระความบนัเทงิในเวลาเดยีวกนั ซึง่รปูแบบรายการ

ของคล่ืนสาระความรูอาเซียนเพื่อเยาวชนไทยไดนําเสนอแนวทางดังกลาวในการผลิต

รายการ ในสวนของแนวคิดเรื่องประชาคมอาเซียน สามารถสะทอนผานขอมูลที่นํา

เสนอผานทั้ง 3 รายการ ไดแก รายการเพลง สารคดีอาเซียนตนชั่วโมง และรายการ

อาเซียนโฟกัส

 3. สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหงประเทศไทย คลืน่ความถ่ี เอฟ.เอม็ 95.5 มฮ. 

มลีกัษณะการบรหิารงานรวมกนั 2 สวน ในการจดัตัง้ใหเปน “คล่ืนสาระความรูอาเซียน

เพือ่เยาวชน” จากการวจิยัพบวา ปญหาและอปุสรรคในการบรหิารงานคอื เนือ้หาทีใ่ช

ในการดําเนินรายการท่ีผลิตโดยพนักงานของบริษัทรวมผลิตเพื่อเผยแพรในรายการ

เพลงและสารคดีตนช่ัวโมง เปนเนื้อหาขอมูลที่ยังไมสามารถสรางความตระหนักรู
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เรื่องความสําคัญของการเขาสู ประชาคมอาเซียนไดตามเปาหมายของแผนงาน

ประชาสมัพนัธดานอาเซียน โดยขอมูลที่เผยแพรสวนใหญจะอยูในสวนของความรูพืน้

ฐานของประเทศ แหลงทองเที่ยว และพื้นที่เศรษฐกิจ เปนตน อยางไรก็ตาม วิธีการใน

การแกไขปญหาในเบื้องตนของผูบริหารคือการพัฒนาศักยภาพพนักงานและการนํา

ขอมูลมาเผยแพรใหมีความหลากหลายและเปนประโยชนตอสังคม 

 การศึกษา“การกาํหนดวาระสารการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน ของคลืน่ เอฟ 

เอม็ ความถ่ี 95.5 มฮ.”ผูวจิยัพบวา การทาํงานรวมกนัของหนวยงานรฐั โดย สถานวิีทยุ

กระจายเสียงแหงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ และหนวยงานเอกชนโดย บริษัท 

ยแูอนดไอ คอรโปเรชัน่ จาํกดัมคีวามสมัพนัธและใหความรวมมือที่ดีตอกันในการเสริม

สรางความรูและพัฒนาความเขาใจอยางถูกตองตอประเทศสมาชิกอาเซียน แนวทาง

การทํางานดวยแนวคิดเอ็ดดูเทนเมนทและหลักการบริหารงานวิทยุของผูดําเนิน

รายการมีสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหกับผูฟงวิทยุไดรับความ

รูและความบันเทิงในขณะรับฟงรายการ 

 จากงานวิจัยเรื่อง “การกําหนดวาระสารการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ของ

คลื่น เอฟ เอ็ม ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ (มฮ.)”ในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ซึ่งไดรวบรวมไวเปนประเด็นดังตอไปนี้ 

 1.  ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการเขาถึงแหลงที่มาและเน้ือหาของ

ขาวสารขอมูลในการนําเผยแพรสูมวลชน ซึ่งควรมีความครอบคลุมทุกประเด็น ไดแก 

ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 2.  บริษัทยูแอนดไอ คอรโปเรชั่น ควรใชคอนเนคช่ันของการเปนส่ือหลัก

ที่มีศิลปน ดารา และนักแสดงมาเปนผูนําทางความคิดในการสรางความตื่นตัวการ

เรียนรูเรื่องอาเซียน เนื่องจากกลุมเยาวชนใหความสนใจตอการติดตามบุคคลเหลานี้ 

 3.  บทบาทขององคกรทั้งสอง (สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ และหนวยงานเอกชนโดย บริษัทยูแอนดไอ คอรโปเรชั่น จํากัด) 

ควรหาแนวทางสงเสริมและปรับปรุงให “คลื่นวิทยุอาเซียน” เปนคลื่นที่ไดรับความ

สนใจอันดับหน่ึงของประเทศเพื่อเผยแพรและบรรลุเปาประสงคของรัฐในการ

ประชาสัมพันธงานดานอาเซียนในประเทศไทย
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 การศกึษาเรือ่ง “วาทกรรมเชงิวิพากษในรายการคนืความสุขใหคนในชาต”ิ 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเด็นตัวบทท่ีปรากฏในรายการ ศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาท

กรรมและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ศึกษาวาทกรรมจากเนื้อหารายการ กลาวคือวิเคราะหจากบทถอดเทป

คําพูดของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ หรือ คสช.จากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี การศึกษาครั้งนี้ใชทฤษฎี

วาทกรรมเชงิวพิากษ (Critical Discourse Analysis: CDA) ของ Norman Fairclough 

เปนหลัก ผูศึกษาไดใชการวิเคราะหท้ังหมด ซ่ึงผลการศึกษาจะแบงไดเปน 3 สวน 

ประกอบดวย 1. การวิเคราะหตัวบท (text) จะใชการพรรณนาความ (description) 

2. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discursive practice) จะใชการตีความหมาย 

(interpretation) และ 3. วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural 

practice) จะใชการอธิบายความ (explanation) 

 ภาพรวมการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 3 มิติ คือ การวิเคราะหตัวบท 

การวิเคราะหวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และการวิเคราะหวิถีปฏิบัติทางสังคมและ

วัฒนธรรม ดวยวิธีการเขียนพรรณนาเชิงเหตุผล ยึดหลักการเขียนบรรยายความดังนี้ 

1. การวิเคราะหเนื้อหา (textual analysis) เขียนพรรณนาความเชิงเหตุผลโดยมีการ

ยึดหลักเกณฑการอธิบายความดวยการพรรณนาขอมูล (description) ในลักษณะ

ที่ตองจําแนกแยกแยะขอมูลที่ไดจากบทถอดเทปคําพูดของนายกรัฐมนตรี และให

ความหมายแกวาทกรรมนั้น 2. การวิเคราะหวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม (discursive 

practice) เปนการนําขอมูลที่คนพบจากการวิเคราะหเน้ือหามาเขียนพรรณนาเชิง

เหตผุล โดยตองใชการตคีวามหมาย (interpretation) เพือ่อธิบายถงึกระบวนการผลติ

และการบริโภคในรายการคืนความสุขใหคนในชาติใชวิธีการสื่อสารแตละรูปแบบนั้น

กาํหนดเปนทศิทาง และทวงทาํนองการสือ่ความหมายอยางไรกับผูชม 3. การวเิคราะห

วถิปีฏบิตักิารทางสงัคมและวัฒนธรรม (socio-cultural practice) ในชัน้นีจ้ะนําขอมลู

บ ท คั ด ย อ
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ที่ไดจากการวิเคราะหปฏิบัติการทางวาทกรรมมาศึกษาเพื่ออธิบายความหมาย 

(explanation) ถึงเงื่อนไขทางสังคม สถาบัน เศรษฐกิจและการเมืองที่นําเสนอผาน

วาทกรรมในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

คําสําคัญ: วาทกรรม, วาทกรรมเชิงวิพากษ, การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ, 

คืนความสุข, คืนความสุขใหคนในชาติ
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The study of “The Critical Discourse Analysis of National 

Broadcast by General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister TV Program”, 

the objectives of the research is to study the text, discursive practice 

and socio-cultural practice in this TV Program which is the qualitative 

research by decoding the message throughout National Broadcast by 

General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister TV Program. In this study has 

used Critical Discourse Analysis Theory of Norman Fairclough to be a 

core concept of analysis that are separated to 3 variables, (1) textual 

analysis by description approach (2) discursive practice analysis by 

interpretation approach and (3) socio-cultural practice analysis by 

explanation approach 

The overall analysis consists of 3 dimensions which are text, 

discursive practice and socio-cultural practice analysis, (1) Description of 

Logical that classify the decoded data and also give meaning for those 

discourse. (2) Interpretation of discursive practice which related to 

production process such as format, direction and style of communication. 

(3) Explanation of socio-cultural practice to explain the social, institute, 

economics and politics conditions that affect to message presentation 

Keywords: Discourse, Critical Discourse, Critical Discourse Analysis, Kuen 

Kwan Sook, Kuen Kwam Sook Hai Kon Nai Chart

A b s t r a c t



118 JC Journal

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 วิกฤตการณการเมืองไทยครั้งสําคัญชวง พ.ศ. 2556–2557 เริ่มขึ้นภายหลัง

จากการที่สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ลงมติวาระสองและวาระสามรางพระราชบัญญัติ

นิรโทษกรรมแกผูซ่ึงกระทําความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออก

ทางการเมืองของประชาชน ในเวลา 4 นาฬกา 25 นาที ของวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 เปนเหตุสําคัญที่ทําใหประชาชนหลายกลุมแสดงการคัดคาน เชน 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูนําการชุมนุมตอตาน ใชชื่อกลุมคณะกรรมการประชาชน

เพือ่การเปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธปิไตยทีส่มบรูณอนัมีพระมหากษตัรยิ

ทรงเปนประมขุ (กปปส.) จนสรางความไมพอใจใหกลุมแนวรวมประชาธปิไตยตอตาน

เผด็จการแหงชาติ (นปช.) 

 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงประเด็นการ

แกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูทีม่าของสมาชกิวฒุสิภาขดัตอรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2550 แตพรรคเพือ่ไทยปฏเิสธคาํวนิจิฉยันี ้โดยใหเหตผุลวาศาลรฐัธรรมนญู

กาวลวงเขตอํานาจ ขณะที่กลุม นปช.จัดการชุมนุมเพื่อตอบโตการตอตานรัฐบาลที่

สนามราชมงัคลากฬีาสถาน ตัง้แตวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่1 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2556 ในระหวางนี้กลุมผูประทวง กปปส. เริ่มปดลอมและพยายามบุกรุกเขายึด

สถานที่ราชการหลายแหง โดยมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอยูบาง ที่สําคัญมีการปะทะกัน

ระหวางกลุมผูสนับสนุนและกลุมตอตานรัฐบาลภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงทําให

มีผูเสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บอีกกวา 57 คน

 ตอมามีการยกระดับการชุมนุมในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เกิดการ

ปะทะกันระหวางผูประทวงกับตํารวจ มีการใชแกสนํ้าตาและหัวฉีดนํ้าเพื่อยับยั้ง

ไมใหผูชุมนุมเขาภายในทําเนียบรัฐบาล เหตุการณนี้มีผูไดรับบาดเจ็บ 119 คน ตอมา

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตํารวจรื้อถอนสิ่งกีดขวาง ปลอยใหกลุมผูประทวงเขาไป

ภายในทําเนียบรัฐบาลเพื่อลดความตึงเครียด และในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

นางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ประกาศยบุสภา แตผูชมุนมุ กปปส. 

ยังคงปดลอมเดินขบวนบนถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร เพื่อกดดันรัฐบาล

อยางตอเนื่องจนนําไปสูการใชความรุนแรง มีการใชอาวุธปนและระเบิดเปนระยะๆ 
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มีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตมากขึ้น วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลจึงประกาศ

สถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ วันที่ 26 

มกราคม พ.ศ. 2557 กลุมผูชุมนุม กปปส. รวมตัวขัดขวางการเลือกตั้งลวงหนา

ในกรุงเทพมหานครและบางจังหวัดทางภาคใต ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง 440,000 คน

ไมสามารถออกเสยีงลงคะแนนไดตอมาวันที ่5 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2557 ศาลอาญาอนมุตัิ

ออกหมายจับแกนนํากลุม กปปส. 19 คน ขอหาฝาฝนพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามคํารองของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ดีเอสไอ)

 ท่ีกลาวมาเปนตนเหตุของความขัดแยงครั้งสําคัญ อีกทั้งยังสรางความ

เสียหายใหประเทศในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เรื่อยมาจนถึงเชาวันที่ 21 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนจาก 7 กลุมคูขัดแยงเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง

โดยการประชุมเปนไปอยางเครงเครียด จนตองยุติและกลับมาประชุมกันใหมใน

วันรุงขึ้น วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็ยังคงไมมีทางออกที่ดีที่สุดทําใหพลเอก 

ประยุทธ ตัดสินใจเขาควบคุมอํานาจการปกครอง จนเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 มกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 

2557 ซึง่ใหมสีภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิ(สนช.) ทาํหนาท่ีแทนสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา

และรัฐสภาชั่วคราว ตอมาวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

มีมติเลือกพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งตําแหนง บริหาร

ประเทศเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

 พลเอก ประยุทธ ทราบดีวาตนน้ันไมไดเปนนายกรัฐมนตรีที่มาจากการ

เลือกตั้ง เพียงเขามาเพ่ือบริหารประเทศในชวงวิกฤต เนื่องจากการบริหารงานของ

รัฐบาลชดุทีผ่านมาลมเหลวไมสามารถเดนิหนาตอไปได อกีทัง้ยงัมกีารชมุนมุบานปลาย

มีประชาชนบาดเจ็บเสียชีวิต จึงดําเนินการปฏิรูปประเทศในเวลาที่มีอยางจํากัด 

คณะรกัษาความสงบแหงชาตใินฐานะรฐับาลยงัมนีโยบายผลิตรายการโทรทศันอกีหนึง่

รายการเพือ่เพิม่ชองทางการสือ่สารทาํความเขาใจไปยงัประชาชน คอื รายการคนืความ

สุขใหคนในชาติ ออกอากาศทุกวันศุกรเวลาประมาณ 20 นาฬกา 15 นาที ผานทาง

โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย (ทรท.) โดยขอความรวมมือออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน และสถานีโทรทัศนทุกชอง รวมทั้งสถานีโทรทัศนดิจิทัล 

ดําเนินรายการโดย พลเอก ประยุทธ ในรูปแบบทอลคโชว (Talk Show) บางครั้ง
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จะมีผูรวมรายการอื่นๆ เชน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงตางๆ แตทวา

กเ็ปนสวนนอยมากสวนเนือ้หาในแตละครัง้ทีอ่อกอากาศเปนรปูแบบทีไ่มตายตวั เพราะ

พลเอก ประยุทธ จะเปนผูเขียนบทโทรทัศนแบบยอ (semi-script) เอง อธิบายการ

ทํางานในภาพรวมของรัฐบาลทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั่วไป การขับเคลื่อน

นโยบายตางๆ แมกระทั่งการออกมาตอบโตขอครหาจากสังคมเปนตนวาตอบโตวาท

กรรมตางๆ จากฝายตอตานรัฐบาล 

 กระทั่งตอมา วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559 รายการคืนความสุขใหคน

ในชาติไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการใหม ซึ่งมีผูดําเนินรายการหน่ึงคนทําหนาที่

ดําเนินรายการถามคําถามเพื่อใหพลเอก ประยุทธ ตอบเปนขอๆ ในประเด็นตางๆ 

ทําใหบรรยากาศรายการจากเดิมท่ีพลเอก ประยุทธ พูดเพียงคนเดียวนั้นผอนคลาย

มากขึ้น โดยหวังเรียกเรตติ้งรายการใหกลับมา แตท้ังนี้ยังอยูในชวงทดลอง สําหรับ

ผูดาํเนนิรายการนัน้จะมกีารสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไปเรือ่ยๆ เทปแรกดาํเนนิรายการ

โดย พันเอก (หญิง) ทักษดา สังขจันทร ผูชวยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 หากยอนกลับไปดูในอดีต รัฐบาลหลายสมัยก็เลือกใชวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศนผลิตรายการเพ่ือสื่อสารทางการเมืองจากรัฐบาลไปสูประชาชน 

กลาวคือ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดจัดต้ังกรมโฆษณาการ (ปจจุบันคือกรม

ประชาสมัพนัธ) เพือ่ควบคมุและใชประโยชนจากสือ่มวลชน โดยชวง พ.ศ. 2484-2486 

รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใชวิทยุกระจายเสียงเพื่อจัดรายการปลุกใจ 

รายการสนทนาระหวางนายม่ันกับนายคง ถือเปนรายการที่มีอิทธิพลที่ประชาชน

ทุกคนตองฟงและเปนกระบอกเสียงจากทําเนียบสามัคคีชัย (ปจจุบันคือทําเนียบ

รัฐบาล) ออกอากาศเปนประจาํทกุวนัประมาณครึง่ช่ัวโมง วตัถปุระสงคเพือ่การควบคมุ

ประเทศและประชาชนใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว จากจุดนี้เองที่ทําใหวิทยุ

กระจายเสียงเขามามีบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองอยางมาก

 รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร จัดรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” 

ระหวาง พ.ศ. 2544-2549 เปนสื่อกลางเช่ือมประสานใหเกิดการยอมรับและ

ความเขาใจทีด่ตีอกนัระหวางรฐับาลกบัประชาชน ออกอากาศทกุวนัเสาร เวลา 08.00-

09.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนกรมประชาสัมพันธ รัฐบาล

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 จัดรายการ “เปดบานพิษณุโลก” 

ออกอากาศทุกวันเสารเวลา 08.30-09.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
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วิทยุโทรทัศนกรมประชาสัมพันธ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 

25 จัดรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ ทุกวันอาทิตย เวลา 09.00-10.00 น. 

หรือแมแตรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 จัดรายการ 

“รัฐบาลยิ่งลักษณพบประชาชน” เปนรายการโทรทัศนประเภทสนทนาออกอากาศ

ทุกวันเสารเวลา 08.00-09.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยกรม

ประชาสมัพนัธ ผูศกึษาจงึสนใจอยางยิง่ทีจ่ะศกึษาการวเิคราะหกระบวนการถายทอด

วาทกรรมผานสื่อมวลชนในเชิงวิพากษ 

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาประเด็นตัวบทในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ

 2.  เพื่อศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ

 3.  เพื่อศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมในรายการคืนความสุข

ใหคนในชาติ

แนวคิดและทฤษฎี

 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช ในการศึกษาครั้งนี้  มีความสอดคลองยิ่งกับ

วัตถุประสงคของการศึกษาซึ่งแบงออกเปน 3 ชวง กลาวคือ ผูศึกษาใชทฤษฎีการ

วิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) หรือ CDA ของ 

Norman Fairclough เปนแกนสําคัญในการวิเคราะห คือการวิเคราะหความเปนจริง

รวมไปถึงปฏิสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีภาษาบางสวนถูกเรียบเรียงโดย

วิธีเฉพาะ โดยเนนคุณลักษณะของภาษาและโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม 

Fairclough เนนการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษตองแสดงใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางวาทกรรมกบัสงัคม จะพจิารณาแตเพยีงดานเดยีวไมได ดงันัน้การวเิคราะหจงึ

ตองพิจารณาท้ังตัวบท วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและวิถีปฏบัติทางสังคมวัฒนธรรม 

วเิคราะหวาทกรรมออกเปน 3 มติ ิประกอบดวย การวเิคราะหตวับท (text) การศึกษา
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ในสวนของวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discursive practice) วิถีปฏิบัติทางสังคมและ

วัฒนธรรม (socio-cultural practice) ทั้งนี้ Fairclough มีมุมมองวา วาทกรรมเปน

สวนประกอบสําคัญที่เกิดขึ้นในตัวบทที่ผลิตขึ้นโดยส่ือมวลชน รัฐบาลและสถาบันที่

เกีย่วของ มกัจะกําหนดทศิทางของตวับทหรอืเนือ้หาตางๆ แลวถายทอดไปยงัผูรบัสาร 

ในสวนวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม วาทกรรมที่ปรากฏอยูในสื่อจะอางอิงไปยัง

สถานการณ สถาบัน รวมถึงระดับชั้นทางสังคม สามารถแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้

 1. ประเด็นตัวบทในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ กลาวคือ ตัวบท 

(Text) ในท่ีน้ีคือภาษาท่ีใชในการสื่อสาร เปนการวิเคราะหความหมาย และรูปแบบ

ของวาทกรรมที่เรียงรอยเขาดวยกัน โดยจะมีหลักการวิเคราะห 3 ประเด็น คือ

  1.1 วาทกรรมนําเสนออะไรสูสภาพสังคม และเกิดผลอยางไร

  เปนการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องความคิด ระบบความรู และความเชื่อให

กับสังคม ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นถึงสภาพความเปนจริงของสังคมในขณะน้ันและการนํา

เสนอวาทกรรมของรายการคนืความสขุใหคนในชาตกิอใหเกดิผลอยางไรบางตอสงัคม 

และการมีเหตุผลในการนําเสนอวาทกรรมเหลานั้นเปนอยางไร

  1.2 วาทกรรมสรางลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณอะไรใหกับสังคม

  เปนการศึกษาวาตัวบทหรือตัวภาษาที่ปรากฏในรายการคืนความสุข

ใหคนในชาติสามารถสรางลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณอะไรผานส่ือ เพื่อใหเห็น

ความสัมพันธระหวางตัวบทและบริบททางสังคม

  1.3  เนื้อหาวาทกรรมแสดงถึงความสัมพันธอะไร

  เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางผูสรางกับผูรับวาทกรรม

และระหวางสื่อกับสถาบันทางสังคม ความสัมพันธที่แฝงในตัวเนื้อหาจะสามารถบอก

ไดวา วาทกรรมในรายการคืนความสุขใหคนในชาติน้ันมีอิทธิพลหรือบททาทอยางไร 

ถาเนื้อหาของวาทกรรมแสดงถึงความสัมพันธท่ีใกลชิด ยอมมีโอกาสที่ผูรับวาทกรรม

จะเกิดปฏิสัมพันธกับตัวบทและมีผลมายังผูรับสารไดงายขึ้น

 2.  ประเด็นวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) กลาวคือ 

เปนการวิเคราะหกระบวนการสรางตัวบท (Text Production) วาผูสรางวาทกรรม

ทําใหวาทกรรมเกิดข้ึนไดอยางไร มีการนําเอาบริบททางสังคมมาสรางเปนวาทกรรม

ไดอยางไร ในที่นี้หมายถึงพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา และมีการถายทอดอยางไร 

รวมทั้งมีการวิเคราะหการบริโภคตัวบท (Text Consumption) วาผูรับวาทกรรม
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ไดรับตัวบทอยางไร มีการบริโภคและรับตัวบทอยางไร และวิเคราะหชองทางการ

สื่อสาร ซึ่งสามารถวิเคราะหได 2 มุมมอง คือ 

  2.1 สถานการณในการสื่อสารมีผลตอแบบแผนการใชภาษาอยางไร

  2.2  ผลท่ีเกิดจากแบบแผนการใชภาษาชวยในการสรางขอบเขต

ความสัมพันธ และโครงสรางอยางไร

 3. ประเดน็วถิปีฏบิตัทิางสงัคมและวฒันธรรม (Socio-cultural Practice) 

กลาวคือเปนการวิเคราะหถึงบริบทท่ีสงผลใหเกิดวาทกรรม โดยจะพิจารณาไดทั้ง

ดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งแบงเปน 3 ระดับ คือ

  3.1 ระดับสถานการณ (Situation) คือบริบทแวดลอมเหตุการณ

สื่อสารนั้น

  3.2 ระดับสถาบัน (Institution) คือ สถาบันที่เกิดเหตุการณส่ือสาร

นั้น ๆ

  3.3 ระดับสังคมวัฒนธรรม 

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษในรายการคืนความสุข

ใหคนในชาต”ิ เปนงานวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ใชวธิกีารศกึษาวาท

กรรมเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) มุงศึกษาเฉพาะเนื้อหาของรายการ 

มีวิธีการเก็บขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
 แหลงขอมลูทตุยิภมู ิเชน สครปิทรายการคนืความสขุใหคนในชาต ิกลาวคอื

เปนบทถอดเทปคําพูดของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ทั้งหมด 27 ตอน (ดังวิธี

สุมตัวอยางที่จะกลาวตอไป) ตั้งแตวันที่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ยังอาศัยขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 

เชน วิทยานิพนธ สารนิพนธ หนังสือพิมพ ขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยเก็บขอมูลบทถอดเทปคําพูดรายการคืนความสุขใหคนในชาติ จาก

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยางละเอียด ใชการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ 

(Critical Discourse Analysis) 

ประชากรในการศึกษาและวิธีการสุมตัวอยาง
 ผู ศึกษาสุ มตัวอยางเทปรายการคืนความสุขใหคนในชาติ ตั้งแตวันที่ 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวม 105 สัปดาห 

ทาํใหมจีาํนวนประชากรทีศ่กึษาทัง้หมด 105 เทป จากนัน้เลอืกสุมตวัอยางแบบอาศยั

ความนาจะเปนแบบเปนระบบ (Systematic Sample) จากการสุมตัวอยางแบบ

กําหนดจํานวนเทปตัวอยางตั้งแตเทปแรกและทําทุกๆ สี่เทปจะไดจํานวน 27 เทป

การวิเคราะหขอมูล

 ผูศึกษาจะวิเคราะหจากบทถอดเทปคาํพดูของพลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา 

ผานรายการคืนความสุขใหคนในชาติ เพื่อทําการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ 

(Critical Discourse Analysis) จากการสื่อความหมายในเนื้อหาที่ถายทอดออกไป

  การบันทึกขอมูลรหัส (Coding Sheet)
 1. จดบันทึกวาทกรรมที่ไดจากทุกเทปทั้ง 27 เทปที่สุมตัวอยาง แลวแยก

วาทกรรมประเด็นตางๆ ที่นาสนใจใหครอบคลุม

 2. วิเคราะหขอมูลจากวาทกรรมที่ไดทั้ง 27 เทปจากการสุมตัวอยาง แยก

ขอมูลเพื่อใหไดตัวแปรยอยตามวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอ

การนําเสนอขอมูล

 การนาํเสนอการวเิคราะหขอมลูประกอบดวย 3 มติ ิคือ การวเิคราะหตวับท 

การวิเคราะหวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และการวิเคราะหวิถีปฏิบัติทางสังคมและ
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วฒันธรรม ดวยวธิกีารเขยีนพรรณนาเชงิเหตผุล โดยไดยดึหลักการเขยีนบรรยายความ

ดังนี้ 

 1.  การวิเคราะหเนื้อหา (textual analysis) เขียนพรรณนาความเชิง

เหตผุลโดยมกีารยดึหลกัเกณฑการอธบิายความดวยการพรรณนาขอมลู (description) 

ในลกัษณะทีต่องจาํแนกแยกแยะขอมลูทีไ่ดจากบทถอดเทปคาํพดู และใหความหมาย

แกวาทกรรมนั้น 

 2. การวเิคราะหวิถปีฏบิัติทางวาทกรรม (discursive practice) นาํขอมลู

ที่คนพบจากการวิเคราะหเน้ือหามาเขียนพรรณนาเชิงเหตุผล โดยตองใชการตี

ความหมาย (interpretation) เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการผลิตและการบริโภควา

รายการคนืความสขุใหคนในชาตใิชวธิกีารสือ่สารแตละรปูแบบนัน้กาํหนดเปนทศิทาง 

ทวงทํานองการสื่อความหมายอยางไรกับผูชม 

 3. การวิเคราะหวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural 

practice) ชั้นนี้จะนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปฏิบัติการทางวาทกรรมมาศึกษา

เพื่ออธิบายความหมาย (explanation) ถึงเงื่อนไขทางสังคม สถาบัน เศรษฐกิจและ

การเมืองที่ผลักดันใหรายการคืนความสุขใหคนในชาติตองนําเสนอประเด็นตางๆ 

จํานวน 27 เทป เพื่อนําเสนอตามวัตถุประสงคการศึกษา ดังนี้

  - บทที่ 4 ผลการศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงคการศึกษาทั้ง 3 ขอ 

คือ เพื่อศึกษาตัวบทในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ, 

เพือ่ศกึษาวถิปีฏบิตัทิางวาทกรรมในรายการคนืความสขุให

คนในชาติ และเพือ่ศกึษาวถีิปฏบิตัทิางสงัคมและวฒันธรรม

ในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ

  - บทที่ 5 อภิปรายและสรุปผลการศึกษา จะเปนขอคนพบสําคัญ

ที่ไดจากการคนควาวาทกรรมและวิเคราะหวาทกรรมเชิง

วิพากษที่ไดจากรายการคืนความสุขใหคนในชาติ รวมทั้ง

ขอเสนอแนะในการสรางวาทกรรมที่ไดจากการศึกษา

รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอในการสื่อสารทางการ

เมืองของรัฐบาลทหารที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง รวมทั้ง

ขอเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร

ทางการเมืองในหัวขออื่นๆ ตอไป
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 การวิจัยเรื่อง “การกําหนดวาระประเด็นดาราผูมีช่ือเสียงผานขาวบันเทิง

ทางโทรทัศน” มุงศึกษาแนวทางในการกําหนดวาระการนําเสนอขาวบันเทิงที่สื่อสาร

ผานทางโทรทศันไปยงักลุมผูรบัสารทีจ่าํแนกเปนผูรบัสารทีเ่ปนแฟน (Fandom) และ

กลุมผูรับสายโดยทั่วไป ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผาน

กรณศีกึษา 2 กรณ ีคอืกรณกีารนาํเสนอขาวการทานยานอนหลับเกนิขนาดเพือ่ทาํราย

ตัวเองจนถึงการยุติความสัมพันธชีวิตคูของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ (แตงโม) กับ 

ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ (โตโน) และกรณีการนําเสนอขาวการปวยเปนโรคไขเลือดออก

จนเสียชีวิตของ ทฤษฎี สหวงษ (ปอ) โดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 

Interview) ผานบรรณาธิการขาวบันเทิงทางโทรทัศน ผูรับสารที่มีความเปนแฟน 

และผูรับสารโดยทั่วไป

 ผลการวจิยัพบวา การกาํหนดวาระขาวบนัเทงิทางโทรทศันของบรรณาธกิาร

ขาวบันเทิงมีการนําเสนอไปยังผูรับสารโดยแบงเปน 2 แนวทาง คือแนวทางในการ

นําเสนอที่ติดตามสถานการณกอนและหลังเหตุกาณที่เปนกระแส และแนวทางใน

การนําเสนอที่ติดตามเฉพาะชวงที่เปนกระแส โดยมีการกําหนดวาระการนําเสนอ

ในเชิงการใหความรู และการสื่อสารทางอารมณ โดยกรณีการนําเสนอขาวการทาน

ยานอนหลบัเกนิขนาดเพือ่ทาํรายตวัเองจนถงึการยตุคิวามสัมพนัธชวีติคูของ ภัทรธดิา 

พัชรวีระพงษ (แตงโม) กับ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ (โตโน) ผูรับสารที่เปนแฟนรับรูขอมูล

จากเหตกุารณจรงิกอนการนาํเสนอของรายการขาวบนัเทิงทางโทรทศัน โดยรบัรูขอมลู

ที่ลึกกวาในบางประเด็น และไมคลอยตามในเรื่องของอารมณที่ผานการกําหนดวาระ

การนําเสนอ ในขณะที่ผู รับสารโดยท่ัวไปมีการรับรูตามส่ิงที่ส่ือกําหนดวาระการ

นําเสนอ และคลอยตามในดานอารมณ สวนในกรณีการนําเสนอขาวการปวยเปนโรค

ไขเลอืดออกจนเสยีชวีติของ ทฤษฎ ีสหวงษ (ปอ) ผูรบัสารทีเ่ปนแฟนจะรบัรูขอมลูจาก

เหตุการณจริงและเปนเชิงลึกกวารายการขาวบันเทิง แตยังมีความคลอยตามทางดาน

อารมณจากการนาํเสนอเนือ่งจากเปนเรือ่งราวของความเศราทีม่ผีลทางจติใจผูรบัสาร

ที่เปนแฟน ในขณะที่ผูรับสารโดยทั่วไปมีการรับรูตามการนําเสนอของรายการบันเทิง

และมีอารมณเศราตามการกําหนดวาระการนําเสนอ

บ ท คั ด ย อ
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  โดยปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดวาระการนําเสนอขาวบันเทิงทางโทรทัศน 

คือ เรตติ้งของสถานีและรายการที่มีการแขงขันกันในยุคการเกิดทีวีดิจิตอล รวมถึง

ดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่เปนขาวซึ่งมีความสัมพันธกับสถานีโทรทัศน

ในฐานะที่มีสัญญาจางอยูในสังกัดของสถานีนั้นๆ ก็สงผลถึงการกําหนดวาระในการ

นําเสนอขาว และปจจัยทางดานเวลาของรายการที่มีผลตอการกําหนดวาระและ

ปริมาณของเน้ือหาในการนําเสนอ นอกจากนั้นปจจัยจากผูรับสารที่สรางกระแส

ความดรามาในสื่อสังคมออนไลนก็มีผลในการกําหนดวาระขาวบันเทิงทางโทรทัศน 

คําสําคัญ: การกําหนดวาระขาวสาร, ขาวบันเทิงทางโทรทัศน, ดรามา, ดารา, 

บุคคลที่มีชื่อเสียง, วาระแหงชาติ
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 The research “The agenda issues celebrities through the news 

on television” to study ways to set the agenda, presenting news, 

entertainment, communication via satellite to an audience that is 

classified as a recipient of a fan (Fandom) and a general recipient. This 

qualitative research was done through case studies: 1) the attempted 

suicide by sleeping pills of Miss Pattaratida Pacharaweerapong (Tangmo) 

and her relationship problems with Mr. Pakin Kumwilaisak (Tono) and 

2) the death by dengue fever of Mr. Tisadee Sahawong (Por), in the 

In-depth interview through the television entertainment news editor 

for a recipient of a fan (Fandom) and a general recipient.

 The result showed that the agenda of the television entertainment 

news editor was presented to the audience, divided into two approaches. 

Presenting the situation while the event was ongoing and shortly 

thereafter. Fans perceived some deeper issues from real events before 

the presentation of entertainment news showed on television and their 

emotion was not amenable to the proposed agenda. While the general 

audiences were perceived by the media set the agenda presented and 

reassessed in the mood in the case presented. In the case of the patient 

died of dengue was Mr. Tisadee Sahawong (Por), the audience who are 

fans will recognize from the real and deeper than entertainment news. 

But there are also amenable to the emotional presentation of the story 

of the tragedy that has resulted mentally audience who are fans while 

the general audiences were perceived by the presentation of 

entertainment and depression according to the proposed agenda.

 Factors that influence the agenda is the presentation of news 

on television ratings and a list of stations that are competing in the 

A b s t r a c t
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digital TV including movie stars, actor and famous people on the news 

which is associated with the station as a contract is owned station that 

would affect the rotation of presenting news and the time of the 

transaction factor that influence the agenda and content of the 

presentation materials. Furthermore, the factors that create a succession 

drama audiences in social media has effect of rotation on TV news.

 

Keywords: agenda news, entertainment news TV, drama, actresses, 

famous people, the national agenda.
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ความบันเทิง เปนองคประกอบหน่ึงของการดําเนินชีวิตของมนุษย เปน

กจิกรรมท่ีสรางความสนกุสนาน เพลิดเพลินใจ ซึง่ในภาษาอังกฤษ คอื “Entertainment” 

โดยความบันเทิงไดถูกถายทอดมาหลากหลายชองทางซึ่งทางโทรทัศนก็เปนอีก

ทางหนึ่ง ทั้งในรูปแบบละคร เกมโชว วาไรตี้ รวมถึง ขาวบันเทิง (Entertainment 

News) ซึ่งจัดเปนประเภท ขาวเบา (Soft News) เปนขาวที่ทําความเขาใจงาย 

ไมซับซอน และถายทอดผานทั้งสื่อกระแสหลักและกระแสรอง 

 หากกลาวถึงความนิยมในขาวบันเทิงของสังคมไทยไดรับความนิยมเปน

อยางมาก เพราะการติดตามขาวทําใหทันสถานการณที่เกิดขึ้น ผนวกกับความเปน

บันเทิงที่สรางความสุขใหกับผูรับชม ไมจํากัดเพศ อายุ ทําใหเมื่อมีขาวบันเทิงเกิดขึ้น

จงึไดรับความสนใจ และถกูผลกัดนัใหกลายเปนวาระสาํคญั ซึง่วฒันธรรมในการตดิตาม

ขาวบนัเทงิของสงัคมไทยกลบัมองเปนขาวบนัเทงิเชงิลบมากกวาเชงิบวก โดยผานการ

เปรยีบเทยีบกบัแนวคดิคูตรงขามทีม่องความบนัเทงิคอืการเลน ตรงขามกบัการทาํงาน 

ซึ่งบันเทิงมีความไรสาระ ในขณะที่การทํางานมีประโยชน แตถึงจะถูกมองวาเปนลบ

แตขาวบนัเทงิกลบัถูกผลิตออกมาในปรมิาณมาก และไดรบัความสนใจจากคนในสงัคม 

จนนําเสนอไปสูกระแสสังคม (กาญจนา แกวเทพ, 2545)

 โดยถึงแมขาวบันเทิงจะมีความเปน ขาวเบา (Soft News) และไดนําเสนอ

ในชวงของบันเทิงเปนหลักแตปจจุบันบางขาวกลับนําไปสูเรื่องของชีวิต หรือผลกระทบ

ในระดับสังคม และกลายเปนวาระเรงดวนมากกวาขาวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

จึงถือไดวามีความเปน ขาวหนัก (Hard News) มากกวาขาวเบาดวย แตถึงอยางนั้น

ขาวบนัเทงิก็ยงัเปนทีต่ดิตามเหน็ไดจากการเกิดข้ึนจํานวนมากในอตุสาหกรรมโทรทศัน 

ซึ่งการตอบรับจากสังคมนําไปสูการเจริญเติบโตทางธุรกิจของขาวบันเทิงมีความเปน

สินคาหรือธุรกิจ (กรรณิกา รุงเจริญพงษ, 2558) คือ 1. การผลิตในปริมาณมาก 

2. การทําใหเปนวิชาชีพ 3. การสรางคุณคาของตนเอง 4. การสรางมาตรฐานการ

ทํางาน 5. การซื้อขาย และ 6. การสรางตลาดผูบริโภค

 จากเหตุผลขางตนขาวบันเทิงจึงกลายเปนธุรกิจ และสงผลใหการนําเสนอ

ขาวบันเทิงนั้นมีวาระการนําเสนอภายใตองคประกอบของความเปนขาว ไดแก 
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1. ความรวดเร็ว (Immediacy) 2. ความใกลชิด (Proximity) 3. ความสําคัญหรือ

ความเดน (Prominence) 4. ผลกระทบ (Consequence or Impact) 5. ความมี

เงื่อนงํา (Suspense or Mystery) 6. ความผิดธรรมดา (Oddity or Unusualness) 

7. ความขัดแยง (Conflict) 8. องคประกอบทางเพศ (Sex) 9. ความเราอารมณ 

(Human Interest or Emotion) และ 10. ความกาวหนา (Progress or 

Development) จากความเปนองคประกอบของขาวบันเทิงขางตนจะนําไปสูการ

พิจารณาของบรรณาธิการเพื่อกําหนดวาระการนําเสนอโดยมีปจจัยจากแนวคิด

นโยบายขององคกร รวมถึงภาวะการแขงขันก็เขามาเปนปจจัยในการกําหนดวาระ 

ผานมุมมองการนําเสนอที่หลากหลายเพื่อความบันเทิง (นรินทร นําเจริญ, 2549)

 โดยในงานวจัิยนีจ้ะนาํเสนอเกีย่วกบัขาวบนัเทงิทีถ่กูกาํหนดวาระผานดารา 

นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งไดรับการติดตามจากกลุมคนในสังคม ทั้งกลุมคน

ที่มีการติดตามผลงานดารา นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เปนขาว หรือเรียกกลุม

ผูรับสารกลุมน้ีวาแฟนคลับ รวมถึงการติดตามของกลุมผูรับสารโดยทั่วไป ซึ่งนําไปสู

การเกิดเปนประเด็นทางสังคมกอเกิดเปนการนําเสนอขาวบันเทิงในลักษณะ ดรามา 

(Drama) ซ่ึงมีความหมายโดยท่ัวไปเปรียบเปนละคร ภาพยนตร ที่มาจากการแสดง 

เมื่อดรามากลายเปนสวนหน่ึงของการนําเสนอขาวบันเทิง เกิดเปนกระแสสังคมที่มา

ความโดดเดนกวาขาวอื่นๆ หรือเรียกไดวาเปน “วาระแหงชาติ”

 จากความเปนดรามาของขาวบันเทิงแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลที่เกิดในขาว

บนัเทงิ ซึง่คนกลุมแรกทีม่สีวนในการสรางใหเกิดกับผูรบัสารคอืบรรณาธกิารขาวบนัเทงิ 

ซึ่งกําหนดวาระขาวสารการนําเสนอออกไปท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับดารา นักแสดง 

และบุคคลที่มีชื่อเสียง จนเปนกระแสติดตามเหมือนกับกรณีศึกษาที่ไดเลือกมา คือ 

กรณีการทานยานอนหลับของเกินขนาดเพื่อทํารายตัวเองของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ 

(แตงโม) ที่มีอาการนอยใจคนรักอยาง ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ (โตโน) จนนําไปสูการแถลง

ขาวยุติความสัมพันธท่ีมีการถายทอดสดผานทางโทรทัศนจนเปนวาระแหงชาติ และ

กรณีตอมาคือ การเขารับการรักษาอาการปวยโรคไขเลือดออกของ ทฤษฎี สหวงษ 

(ปอ) จนถึงแกกรรมและมีการถายทอดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ้งเปนวาระแหงชาติ

ในการติดตามของผูชม

 จากกรณศีกึษาแสดงใหเหน็ถงึเรือ่งราวการนาํเสนอขาวบนัเทงิทีม่สีวนสาํคญั

มาจากการกาํหนดวาระการนาํเสนอโดยสือ่มวลชนสรางความสนใจใหกบัผูรบัสารทีมี่
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ความเปนแฟน และผูรับสารท่ัวไป ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจวาการกําหนดวาระขาวสารของ

บรรณาธิการมีผลอยางไรกับการรับรูของผูรับสารที่มีความเปนแฟน และผูรับสาร

โดยทั่วไป และนําไปสูการเปรียบเทียบการรับรูขาวบันเทิงผานทางโทรทัศนของผูรับ

สารทั้งสองกลุมดวยนั่นเอง

วัตถุประสงคของการศึกษา

  1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการกําหนดวาระในการนําเสนอขาวบันเทิงผานทาง

โทรทัศน อันมีความเกี่ยวเนื่องกับดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียง

  2.  เพื่อศึกษาถึงการเปดรับและการรับรู ของผูรับสารเกี่ยวกับดาราผูมี

ชื่อเสียงจากขาวบันเทิงที่นําเสนอผานทางโทรทัศน

  3.  เพือ่ศกึษาถงึการรบัรูของผูรบัสารระหวางกลุมผูรบัสารท่ีรบัสารจากการ

กําหนดวาระการนําเสนอขาวบันเทิงผานทางโทรทัศน กับกลุมผูรับสารที่เขาถึงขอมูล

เหตุการณนั้นไดดวยตนเอง

แนวคิดและทฤษฎี

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “การกาํหนดวารประเดน็ดาราผูมช่ืีอเสียงผานขาวบนัเทงิ

ทางโทรทัศน” ไดใชแนวคิด การกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) เปนแนวคิด

หลักในการศึกษาและเปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัย โดยแนวคิดการ

กําหนดวาระขาวสาร จะเปนการศึกษา การกําหนดวาระการนําเสนอขาวบันเทิงทาง

โทรทัศนของบรรณาธิการรายการขาวบันเทิง ที่กําหนดวาระจากเหตุการณที่เกิดขึ้น

จรงิ เพือ่สือ่สารขอมลูขาวสารจากการกาํหนดวาระไปยงัผูรบัสาร ซึง่ผูรบัสารทีร่บัสาร

จากการกาํหนดวาระของสือ่นัน้ กจ็ะมผีูรบัสารทีเ่ปนแฟนกับดารา นกัแสดง และบคุคล

ที่มีชื่อเสียงที่รายการขาวบันเทิงไดนําเสนอ โดยลักษณะพิเศษของผูรับสารกลุมน้ีคือ

มีความใกลชิดกับผูที่เปนขาวผานการกําหนดวาระของส่ือ และผูรับสารอีกกลุมคือ 

ผูรับสายโดยทั่วไป ที่รับรูขอมูลขาวสารผานการกําหนดวาระของสื่อ โดยผานการรับ

ชมขาวบันเทิงทางโทรทัศน
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 แนวคิด การกําหนดวาระขาวสาร ยังมีลักษณะที่กลาวถึงรูปแบบของการ
กําหนดวาระการนําเสนอขาว โดยท่ีแนวคิดน้ีจะมองวา เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงนั้น
จะมคีวามสาํคัญหรือไมนัน้ข้ึนอยูกับการนาํเสนอของสือ่มวลชนทีท่าํหนาท่ีกาํหนดวาระ
การนําเสนอ ซ่ึงหากประเด็นไหนท่ีมีการกําหนดเปนวาระสําคัญในการนําเสนอไปยัง
ผูรับสาร มีการนําเสนออยางตอเนื่อง การรับรูในประเด็นหรือเนื้อหานั้นก็จะมากตาม
ไปดวย และผูรบัสารกจ็ะคดิวาประเดน็นัน้เปนประเดน็ทีม่คีวามสาํคญัเพราะมอีทิธพิล
จากสื่อที่ใหความสําคัญในการนําเสนอประเด็นนั้นๆ
 โดย แมคคอมบส และ ชอว (M. McCombs & D. Shaw) ไดพิสูจนแนวคิด
นี้โดยกลาวถึงการกําหนดวาระขาวสารท้ังในมิติของผูที่ทําหนาที่สงสาร และผูท่ีทํา
หนาที่รับสาร ซ่ึงผลการวิจัยในสวนของผูสงสาร ไมวาจะเปนบรรณาธิการ ทีมงาน 
ตลอดจนผูมีสวนในการสงสารน้ัน ตางมีการเลือกประเด็นขาว และกําหนดแตงเติม
การนําเสนอภายใตกรอบการนําเสนอ ซึ่งผูรับสารเองก็ไมไดมีเพียงแคการเปดรับ
ขาวสารเทานั้น ยังมีการเรียนรูถึงความสําคัญของขาวจากการลําดับในการนําเสนอ 
(กาญจนา แกวเทพ, 2556)
 จากแนวคดิการกําหนดวาระขาวสารทีก่ลาวมาขางตนถอืเปนแนวคดิสาํคญั
ในการกาํหนดกรอบและทศิทางในการทาํการวจิยัเกีย่วกบัการการนาํเสนอขาวบนัเทงิ
ทางโทรทศันทีม่คีวามเก่ียวเนือ่งกบัดารา นกัแสดง และบคุคลทีม่ชีือ่เสยีง ซึง่นอกเหนอื
จากจะไดศกึษาวธิกีารกาํหนดวาระการนาํเสนอขาวบนัเทงิทางโทรทศันจากขอมลูหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงแลว ยังนําไปสูการศึกษาผูรับสารซึ่งมีทั้งกลุมผูรับสารที่เปน
แฟน คอืมคีวามใกลชดิกบัดารา นกัแสดง และบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงทีถ่กูนาํเสนอขาว รวม
ถึงศึกษกลุมผูรับสารท่ัวไปท่ีรับรูขอมูลผานรายการขาวบันเทิง นําไปสูการติดตามผล
การวิจัย

วิธีการวิจัย

 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง “การกาํหนดวาระประเดน็ดาราผูมชีือ่เสยีงผานขาว
บนัเทงิทางโทรทศัน” เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative research) เพือ่วเิคราะห
ถึงการกําหนดวาระการนําเสนอขาวบันเทิง ในลักษณะขอขาวบันเทิงที่เปนกระแส
สังคม หรือกลายเปนวาระแหงชาติที่ประชาชนและสังคมตางใหความสนใจ ผานกรณี
ศึกษาขาวบันเทิงทั้ง 2 กรณีศึกษา ก็คือ
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 1.  กรณศีกึษาจากเหตกุารณการนาํเสนอขาวการทานยานอนหลับเกนิขนาด

เพื่อทํารายตัวเองของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ (แตงโม) ซึ่งมีที่มาจากการที่คูรักอยาง 

ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ (โตโน) ประกาศกลางเวทีคอนเสิรต 7 Wonder วาโสด โดยเปน

ชวงที่ทั้งคูตางมีปญหาในดานความรัก และเปนผลใหมีการแถลงขาวทั้งฝายหญิง 

และฝายชาย

 2.  กรณีศึกษาจากเหตุการณการนําเสนอขาวการปวยหนักของ ทฤษฎี 

สหวงษ (ปอ) จากโรคไขเลือดออกชนิดรุนแรง จนเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล

รามาธบิด ีเปนเวลา 70 วนักอนเสยีชวีติ ซึง่ระหวางการรกัษากต็องยือ้ชวีติดวยการตดั

ขอเทาซาย และปอดขางซาย เพื่อปองกันการลุกลามของเชื้อโรค แตก็เสียชีวิตในที่สุด 

ซึ่งเปนประเด็นท่ีเปนวาระสําคัญของขาวบันเทิงที่ประชาชนท้ังประเทศตางใหความ

สนใจ

 โดยศึกษาแนวทางการนําเสนอของท้ัง 2 กรณีศึกษาเพ่ือวิเคราะหเนื้อหา

ของการกําหนดวาระขาวสารของท้ัง 2 กรณีจนกลายเปนประเด็นสังคม โดยใชการ

วิเคราะหจากขาวบันเทิงที่ผานสื่อโทรทัศนเปนหลัก และวิเคราะห หนังสือพิมพ 

และสื่อสังคมออนไลน เปนบริบทประกอบ ซึ่งการวิเคราะหมาจากการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการขาวบันเทิงในการนําเสนอขาวบันเทิง 

และศึกษาผูรับสาร 2 กลุมโดยการวิเคราะหผูรับสารในมุมของผูรับสารที่เปนแฟน 

คือเปนผูรับสารที่มีความสนใจและติดตามในตัวของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ (แตงโม), 

ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ (โตโน) และทฤษฎี สหวงษ (ปอ) ซึ่งเปนดาราที่มีชื่อเสียงในกรณี

ศกึษาทัง้ 2 กรณ ีกบัศกึษาผูรบัสารโดยทัว่ไป คอืผูรบัสารทีต่ดิตามขาวความเคล่ือนไหว

อยางตอเนื่องของกรณีศึกษาท้ัง 2 กรณี โดยเฉพาะชวงที่เปนกระแสวาระแหงชาติ 

แตไมไดมีความชื่นชอบในบุคคลท่ีมีชื่อเสียงคนใดเปนพิเศษ ซ่ึงจากการศึกษาจะ

นําเสนอขอมูลดวยการพรรณาเชิงวิเคราะห (descriptive analysis) 

 นอกจากนั้นในดานของเนื้อหาที่สื่อไดนําเสนอนั้น มีการศึกษาผานสถานี

โทรทัศนและรายการขาวบนัเทิง ไดแก รายการ เรือ่งเลาเชานี ้ชอง 3, รายการ พาเหรด

บันเทิง ชอง ไทยรัฐทีวี, รายการ One บันเทิง ชอง One, รายการ ทีวีพูลไลฟ 

ชอง 5, รายการ ไนนเอ็นเตอรเทน ชองโมเดิรนไนนทีวี และรายการไทยบันเทิง 

ชอง ไทยพีบีเอส 
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ผลการวิจัยและอภิปราย

กรณีที่ 1 การนาํเสนอขาวการทาํรายตวัเองและยตุคิวามสมัพนัธทางความรกั ของ 
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ (แตงโม) กับภาคิน คําวิไลศักดิ์ (โตโน) 

 พบวาการกําหนดวาระการนําเสนอแบงออกเปน 2 แนวทาง แนวทางแรก

คือแนวทางในการนําเสนอที่ติดตามสถานการณกอนและหลังเหตุกาณที่เปนกระแส 

ไดแก รายการ พาเหรดบันเทิง ชองไทยรัฐทีวี, รายการ One บันเทิง ชอง One, 

รายการ ทีวีพูลไลฟ ชอง 5 และรายการไนนเอ็นเตอรเทน ชอง โมเดิรนไนนทีวี กับ

แนวทางในการนําเสนอที่ติดตามเฉพาะชวงที่เปนกระแส ไดแก รายการ เรื่องเลาเชา

นี้ ชอง 3 และรายการ ไทยบันเทิง ชอง ไทยพีบีเอส ซึ่งเมื่อกลาวถึงการนําเสนอผาน

การกําหนดวาระของบรรณาธิการขาวบันเทิง และการรับรูของผูรับสารทั้งผูรับสารที่

เปนแฟน และผูรับสารโดยทั่วไป เปนดังตอไปนี้

 สวนที ่1 การกําหนดวาระในการนําเสนอขาวบันเทิงผานทางโทรทัศน 

อนัมคีวามเกีย่วเนือ่งกบั ภทัรธดิา พชัรวรีะพงษ (แตงโม) และ 

ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ (โตโน)

 การกําหนดวาระในการนําเสนอขาวบันเทิงผานทางโทรทัศน ไดแบงออก

เปน 2 กลุม ไดแก 1. กลุมที่นําเสนอประเด็นตามลักษณะของความเปนขาว คือ

มีการนําเสนอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในชวงที่เปนกระแสตั้งแตการทาน

ยานอนหลับจนเกินขนาดของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ (แตงโม) จนถึงการแถลงขาวยุติ

ความสัมพันธของ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ (โตโน) เพื่อใหผูรับสารไดรับรูความเปนไปใน

ประเด็นนั้นๆ ใหมากท่ีสุด 2. กลุมท่ีนําเสนอประเด็นในเชิงความรู คือมีการกําหนด

วาระประเด็นที่ตอยอดในมุมของความรู ความเขาใจ ที่มาจากเหตุการณที่เปนกระแส 

เชน ความรูความเขาใจเรื่องการดูแลภาวะความเครียดในตัวเอง หรือมุมมองความรู

จากขอบังคับของการเผยแพรภาพการรักษาในโรงพยาบาล เปนตน
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 สวนที่ 2 การเปดรับและการรับรูของผูรับสารเกี่ยวกับดาราผูมีชื่อเสียง

จากขาวบันเทิงที่นําเสนอผานทางโทรทัศน ระหวางผูรับสาร

ที่เปนแฟน และผูรับสารโดยทั่วไป 

 มีการแบงกลุมผู รับสารท่ีมีความเปนแฟน โดยแบงกลุมที่ช่ืนชอบและ

เปนแฟนคลับ ของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ (แตงโม) และกลุมที่ชื่นชอบและเปน
แฟนคลบั ของ ภาคนิ คาํวลิยัศกัดิ ์(โตโน) โดยการรบัรูขาวสารของแฟนคลับทัง้ 2 กลุม 
มีความเหมือนกันในสวนของการรับรูขาวสารเก่ียวกับดาราที่ตนช่ืนชอบกอนการ
นําเสนอของรายการขาวบันเทิง และในบางประเด็นรูลึกวาการนําเสนอของส่ือดวย 
แตความแตกตางในการรับรูจากรายการขาวบันเทิงคือ กลุมแฟนคลับของภัทรธิดา 
พชัรวรีะพงษ (แตงโม) มอีารมณคลอยตามการนาํเสนอ รบัรูถงึอารมณดรามาทีร่ายการ
บันเทิงตั้งใจถายทอดสงมา ถึงแมในบางประเด็นจะรับรูเรื่องเหลานั้นอยูกอน ในขณะ
ที่กลุมแฟนคลับของ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ (โตโน) ไมมีอารมณคลอยตามการนําเสนอ 
ถงึแมจะมกีารกาํหนดวาระทีส่ือ่สารเรือ่งอารมณก็ตาม เนือ่งจากมกีารรบัรูขอมลูในเชงิ
ลึกอยูแลววาเหตุการณของเรื่องดังกลาวเปนอยางไร
 ในสวนของผูรับสารโดยท่ัวไปน้ัน ผูรับสารที่ติดตามขาวดังกลาวมีอารมณ
คลอยตามและใหความสนใจเปนอยางมาก สวนหนึ่งมาจากความเปนคนรูจักของคน
ในสังคมของ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ (แตงโม) และ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ (โตโน) และ
อีกสวนหนึ่งมาจากการนําเสนอของขาวที่นําเสนออยางตอเนื่องตั้งแตรัก จนยุติความ
รักทําใหมีอารมณในการติดตาม และการรับรูของผูรับสารโดยทั่วไปเปนไปตามวาระ
การนําเสนอของขาวบันเทิงทางโทรทัศน 
  
กรณีที่ 2 การนําเสนอขาวการเขารับการรักษาโรคไขเลือดออก จนกระท่ังเสียชีวิต 

ของ ทฤษฎี สหวงษ (ปอ)
 ในดานของเน้ือหาท่ีสื่อไดนําเสนอน้ัน การนําเสนอยังคงเปน 2 แนวทาง 
แนวทางแรกคอืแนวทางในการนาํเสนอทีต่ดิตามสถานการณนอกเหนอืจากชวงทีเ่ปน
กระแส ไดแก รายการ เรื่องเลาเชานี้ ชอง 3 , รายการ พาเหรดบันเทิง ชองไทยรัฐทีวี 
และ รายการ ไนนเอ็นเตอรเทน ชอง โมเดิรนไนนทีวี กับแนวทางในการนําเสนอ
ทีต่ดิตามเฉพาะชวงทีเ่ปนกระแส ไดแก รายการ  ไทยบนัเทงิ ชอง ไทยพบีีเอส, รายการ 
ทีวีพูลไลฟ ชอง 5 และรายการ One บันเทิง ชอง One ซึ่งเมื่อกลาวถึงการนําเสนอ
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ผานการกําหนดวาระของบรรณาธิการขาวบันเทิง และการรับรูของผูรับสารท้ังผูรับ
สารที่เปนแฟน และผูรับสารโดยทั่วไป เปนดังตอไปนี้

 สวนที ่1 การกําหนดวาระในการนําเสนอขาวบันเทิงผานทางโทรทัศน 
อันมีความเกี่ยวเนื่องกับ ทฤษฎี สหวงษ (ปอ)

  การนําเสนอขาวบันเทิงทางโทรทัศนโดยบรรณาธิการมีวางประเด็นในการ

นําเสนอ ซ่ึงในทุกรายการที่ศึกษามีการนําเสนอเหตุการณในลักษณะที่เหมือนกัน 

เพื่ออัพเดทขอมูลหรือความเปนไปของเรื่องราวใหกับผูรับสาร ตั้งแตการเขารับการ

รักษา จนเสียชีวิต และจัดพิธีพระราชาทานเพลิงศพ แตจะมีรายละเอียดความ

แตกตางกัน คือบางรายการนอกเหนือจากการอัพเดทเหตุการณแลว ยังใหมุมมอง 

แงคิด และความรู เชน ความรูในเรื่องไขเลือดออก ที่เกิดกับ ทฤษฎี สหวงษ (ปอ) 

รวมไปถงึแนวทางการใชชวิีตอยางพอเพยีงตามการใชชวีติของปอดวย เปนตน สวนใน

เร่ืองของการกาํหนดวาระทีส่อดแทรกอารมณเนือ่งจากเปนเหตกุารณทีส่ะเทอืนใจผูรบั

สารอยูเบือ้งตนแลวการนาํเสนอไมวาจะดวยวธิใีดกส็งผลทางอารมณตอเนือ่งแนนอน 

เพราะเปนเรื่องราวของการสูญเสียคนดีที่สังคมใหการยอมรับ แตจะมีบางรายการที่

เพิ่มเติมเทคนิคการนําเสนอเพื่อใหขาวบันเทิงมีความเขาถึงทางอารมณของผูรับสาร

เพิ่มเติมโดยอยูภายใตความเหมาะสม

 สวนที่ 2 การเปดรับและการรับรูของผูรับสารเกี่ยวกับดาราผูมีชื่อเสียง

จากขาวบันเทิงที่นําเสนอผานทางโทรทัศน ระหวางผูรับสาร

ที่เปนแฟน และผูรับสารโดยทั่วไป 

  ในดานผูรบัสารทีเ่ปนแฟน มกีารตดิตามการนาํเสนอขาวของคนทีต่นรกัผาน

รายการขาวบันเทิงทางโทรทัศน เพราะมีความคิดถึง และดีใจที่ทุกรายการใหความ

สําคัญ ซึ่งในความเปนจริงการเขาถึงขอมูลของแฟนคลับนั้นเขาถึงขอมูลไดเร็วและ

อัพเดทกอนการนําเสนอของรายการขาวบันเทิง และในบางประเด็นแฟนคลับจะรูลึก

กวาการนาํเสนอของขาวบนัเทงิเนือ่งจากความใกลชิดกับญาตขิอง ทฤษฎี สหวงษ (ปอ) 

แตหลังจากการรับชมผานขาวบันเทิงทางโทรทัศนก็มีความรูสึกเศรา ซึ้งตามแตวาระ

การนําเสนอของขาวบันเทิง เหตุผลมาจาก 2 กรณี คือการกําหนดวาระการนําเสนอ

ของขาวบันเทิง ท่ีเลือกการนําเสนอในมุมท่ีมีตออารมณและจิตใจของผูรับสารที่เปน
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แฟนที่รับชม กับเหตุการณที่เกิดขึ้นก็เปนเหตุการณที่มีผลกระทบทางอารมณอยูแลว 

ทําใหแฟนคลับเกิดอารมณตางๆ หรือมีความมเปนดรามาหลังการรับชม

 ในขณะที่ผูรับสารโดยทั่วไป ไดรับรูเหตุการณอยางตอเน่ืองและมีอารมณ

คลอยตามจากการนําเสนอของรายการบันเทิงดวยเชนกัน โดยการรับรูของผูรับสาร

โดยทั่วไป รับรูเหตุการณที่เกี่ยวเนื่องกับ ทฤษฎี สหวงษ (ปอ) ตามการกําหนดวาระ

ของสื่อ ทั้งในดานของเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และในดาน

อารมณ ความดรามา ที่มาจากการนําเสนอของสื่อในรูปแบบตางๆ อีกทั้งมาจากตัว

เหตุการณที่สะเทือนใจเพราะเปนเรื่องของการสูญเสียอยูแลว

  จากทั้ง 2 กรณีศึกษา หากกลาวตามลักษณะของแนวคิดการกําหนดวาระ

ขาวสาร (Agenda Setting) เมื่อกลาวถึงโลกจริง โลกของสื่อ และโลกของผูรับสาร 

มีความเกี่ยวเนื่องกันในสวนที่ โลกจริงหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงๆ นั้น ไดรับการ

ติดตามโดยสื่อมวลชนผานการนําเสนอขาวบันเทิง เพื่อส่ือสารไปยังโลกของผูรับสาร

ซึง่มีทัง้ผูรับสารท่ีมคีวามเปนแฟน และผูรบัสารโดยทัว่ไป ซึง่การรบัรูของผูรบัสารจาก

การนําเสนอของสื่อนั้น หากเปนผูรับสารที่มีความเปนแฟน มีการรับรูจากรายการ

บันเทิงดวยสวนหนึ่ง แตรับรูไมเหมือนกันในทั้งหมด เพราะเนื่องจากผูรับสารที่มีความ

เปนแฟนจะมีความใกลชิดกับโลกจริงหรือเหตุการณจริง ซึ่งในบางเรื่องเปนเรื่องที่รูเร็ว 

และลึกกวาสื่อมวลชนดวย ทําใหการรับรูผานวาระการนําเสนอของรายการบันเทิง

รับรูแตกตางกันในบางประเด็น ถึงแมสื่อจะกําหนดวาระเนนประเด็นไหนเปนพิเศษ 

หากผูรบัสารทีเ่ปนแฟนรูเรือ่งนัน้จากเหตกุารณจรงิแลวจะไมเหน็ดวยกบัส่ิงทีน่าํเสนอ 

จงึทาํใหการกาํหนดวาระของสือ่กไ็มมผีลตอกลุมผูรบัสารกลุมนีอ้ยางทีค่วรจะเปน แต

ในแงมุมของผูรับสารโดยทั่วไปจะรับรูจากการกําหนดวาระของสื่อผานรายการขาว

บันเทิง คือสิ่งที่สื่อนําเสนอ ก็เปนสิ่งที่ผูรับสารโดยทั่วไปรับรู และยิ่งเสนอมากเทาไร 

ผูรับสารโดยทั่วไปก็จะเห็นวาประเด็นนั้นสําคัญตามการนําเสนอของสื่อ

สรุปผลและขอเสนอแนะ

 งานวจิยัดงักลาวนี ้เปนการศกึษาถงึการกาํหนดวาระของรายการขาวบนัเทงิ 

ตามแนวคิดการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) ซึ่งผลจากการศึกษามีความ

สอดคลองกับสิ่งที่แนวคิดการกําหนดวาระขาวสารไดวางกรอบไว คือ แนวคิดนี้กลาว
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ถึงสิ่งที่รายการขาวบันเทิงมีการสื่อสารออกไปยังผูรับชมขาวบันเทิง ซ่ึงประเด็นที่นํา

เสนอออกไปมาก ก็จะทําใหผูรับสารรับรูและเห็นความสําคัญในประเด็นน้ันมากขึ้น 

ซึง่ในผูรับสารทีเ่ปนผูรบัสารโดยท่ัวไป กรั็บรูประเดน็ขาวจากกรณศีกึษาตามทีร่ายการ

ขาวบันเทิงนําเสนอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว แตถาหากศึกษาลงไปใน

รายละเอียดที่ผูรับสารที่เปนแฟน หรือแฟนคลับของดาราในกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี 

ที่มีการรับรูจากรายการขาวบันเทิงน้ัน อาจจะมีบางประเด็นที่ไมเห็นดวย เพราะ

ความใกลชิดของตัวผูรับสารกับดาราท่ีตนช่ืนชอบทําใหรูขอมูลที่ลึกกวา แตถึงจะ

ขดัแยงกบัการนาํเสนอของรายการขาวทางโทรทศัน แตถาไมใชประเดน็ทีส่าํคญักไ็มมี

การออกมาแสดงทศันคตแิตอยางใด และสิง่ทีต่อยอดจากแนวคิดนี ้ยงักลาวไดวา ผูรบั

สารบางกลุมอาจเปนผูกาํหนดวาระขาวสาร หรอืกาํหนดประเดน็ ใหบรรณาธกิารตอง

นาํเสนอขาวในวาระนัน้ๆ ดวย เชน การสรางเพจปลอมทีท่าํใหรายการขาวบนัเทงิตอง

ออกมานําเสนอความจริง เปนตน

 โดยในการกําหนดวาระขาวบันเทิงทางโทรทัศนนั้นประกอบดวยปจจัยที่มี

ผลตอการกําหนดวาระ คือ เรตติ้งของรายการนั้นๆ ที่มีการแขงขันกับรายการขาว

บันเทิงอ่ืนๆ หรือเรตติ้งของสถานี ภาพลักษณ และการจดจํา เพราะเปนชวงที่มี

การเกิดทีวีดิจิตอลข้ึน ทําใหการแขงขันและเรียกความนิยมมีมาก การกําหนดวาระ

การนําเสนอขาวบันเทิงท่ีเปนกระแสท้ัง 2 กรณีดังกลาวจึงมีผล เห็นไดชัดจากการ

ถายทอดสดเหตุการณตางๆ

  นอกจากนั้นเรื่องของความสัมพันธ และการมีสัญญาจาง ของดาราผูที่เปน

ขาวนั้นกับสถานี ก็มีสวนในการกําหนดวาระขาว เพราะถาเปนสถานีตนสังกัดก็จะมี

การกําหนดวาระการนําเสนอท่ีใหการคุมครอง ใหการสนับสนุน เปนตน แตถาเปน

สถานีอื่นๆ ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการนําเสนอ เพราะอาจเปนการกระตุนการรับรู

และจดจําดาราในสถานีที่เปนคูแขงทางธุรกิจ

 ในมติเิวลาของรายการก็มสีวนสาํคญัในการกาํหนดวาระขาว เพราะรายการ

ทีม่พ้ืีนทีเ่วลาการนาํเสนอมากกท็าํใหการกาํหนดประเด็นทําไดหลายทศิทาง ครอบคลมุ 

แตถารายการไหนท่ีมีเวลานอยก็ตองนําเสนออยางกระชับ วาระในการนําเสนอจึง

แตกตางไป
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 และในสวนของผูรบัสารกเ็ปนปจจยัสาํคัญทีส่งผลตอมายงัการกาํหนดวาระ

ขาว เพราะบางประเด็นเกิดจากการสื่อสารของผูรับสารผานสังคมออนไลน ทําใหเปน

กระแสที่ขาวบันเทิงทางโทรทัศนตองนําเสนอ เพื่อชี้แจงความเปนจริงหรือสรางความ

มั่นใจใหเกิดกับผูรับสารอีกกลุม

ขอเสนอแนะ

 1. การกําหนดวาระขาวบันเทิงนอกเหนือจากการรายงานสถานการณ 

การสรางอารมณในรูปแบบการนําเสนอแลว ควรมีการกําหนดวาระในลักษณะการ

ตอยอดประเด็นการนําเสนอในเชิงความรูจากเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูรับสารนํา

ไปปรับใชกับการดําเนินชีวิตนอกเหนือจากการรับรูขาวเทานั้น

 2. ในการวจัิยครัง้ตอไป ควรมกีารพฒันาการศกึษาในการกาํหนดวาระขาว

ที่มาจากผูรับสารบางกลุม โดยเฉพาะผูรับสารที่มีการส่ือสารบนสังคมออนไลน

มอีทิธพิลทีท่าํใหการกาํหนดวาระขาวผานรายการโทรทศันตองเปลีย่นไป เปนมมุมอง

ใหมในยุคที่เทคโนโลยีมีความกาวหนาก็มีผลกับการกําหนดวาระขาวดวยเชนกัน
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 การวจิยัเรือ่ง “การบรหิารงานรายการขาวบนัเทงิของสถานโีทรทศันฟรทีวี”ี 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานเพื่อผลิตและนําเสนอรายการขาวบันเทิงของ

สถานโีทรทศันฟรทีวี ีและปจจยัทีม่ผีลตอการบรหิารการผลิตและการนาํเสนอรายการ

ขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) การสมัภาษณแบบเจาะลกึ (in-depth interview) และการรวบรวมเอกสาร 

(documentary research) โดยมุงศกึษาการบรหิารงานรายการขาวบนัเทงิทีผ่ลติโดย

สถานีโทรทัศนกระแสหลักหรือฟรีทีวี (free TV) ในชวงเวลากอนเปล่ียนแปลงเปน

สถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล (digital TV) ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน สถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทยชอง 11 และสถานโีทรทศันไทยพบีเีอส โดยไมรวมสถานโีทรทศันกองทพั

บกชอง 5 เนื่องจากไมมีรายการขาวบันเทิงที่ผลิตโดยสถานีฯ 

 ผลการศกึษาพบวานโยบายและกลยทุธการผลิตและนาํเสนอขาวบนัเทงิของ

สถานีโทรทัศนท่ีบริหารงานแบบราชการ คือ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

สถานีโทรทัศนท่ีบริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจ คือ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน สถานี

โทรทัศนแบบเอกชนทีบ่รหิารงานภายใตชือ่สวนงานของรฐั คอื สถานีโทรทศันไทยทวีี

สีชอง 3 และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสถานีโทรทัศนที่บริหารงานแบบ

โทรทศันสาธารณะ คอื สถานโีทรทศันไทยพบีเีอส มคีวามแตกตางกันอยางชดัเจนตาม

รปูแบบการดาํเนนิธุรกจิ โครงสรางองคกร และระบบการบรหิารงาน แผนยทุธศาสตร

องคกรของสถานโีทรทศันฟรทีวีมีผีลตอการผลติและนาํเสนอขาวบนัเทงิเนือ่งจากการ

ผลติและนาํเสนอขาวบนัเทงิของแตละรายการถึงแมจะคอนขางตดัสนิใจตามผูบรหิาร

รายการมากกวาการดําเนินการตามลายลักษณอักษรที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร

องคกรอยางเครงครัดแตถึงท่ีสุดก็ไมไดขัดกับแผนหลักหรือนโยบายสถานีแตอยางใด 

ทั้งนี้สาเหตุสวนหน่ึงเปนเพราะขาดการแปลงแผนยุทธศาสตร/นโยบายขององคกร

ที่เปนภาพใหญของสถานีโทรทัศนออกมาเปนแผนปฏิบัติการ (action plan) ของ

รายการบันเทิงที่สามารถสื่อสารกับระดับปฏิบัติการไดชัดเจน 

บ ท คั ด ย อ
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 การบรหิารเชงิกลยทุธของรายการขาวบันเทงิมุงสรางความแตกตางเปนหลัก 

การบรหิารขาวบนัเทงิแตละรายการจงึมุงใชกลยทุธเพือ่สรางความแตกตาง (differen-

tiation strategy) เปนสําคัญ แมกระท่ังในรายการขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศน

ชองเดียวกันก็ยังเลือกใชกลยุทธท่ีแตกกตางกันเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 

(competitiveness) 

 สวนปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตและนําเสนอขาวบันเทิงมีทั้งส้ิน 6 ดาน คือ 

1) ปจจัยดานนโยบายสถานี 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ 3) ปจจัยดานบุคลากร 4) ปจจัย

ดานคูแขงขนั 5) ปจจยัดานการมสีวนรวมของผูรับสาร/ผูชม และ 6) ปจจยัดานคะแนน

ควานิยม (rating) โดยเฉพาะปจจัยดานคะแนนความนิยมที่แมสถานีโทรทัศนที่ไมได

มุงแสวงหากําไรก็ยังคงใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้

คําสําคัญ: ขาวบันเทิง, สถานีโทรทัศนฟรีทีวี, การบริหารเชิงกลยุทธ, ปจจัย

ที่มีผลตอการบริหารการผลิต, ความสามารถในการแขงขัน
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 The research entitled “The administration of Free TV 

Entertainment News Programs” aims to study administration in production 

and presentation of free TV entertainment news programs and factors 

affecting administration in production and presentation of free TV 

entertainment news programs, applying the methodology of qualitative, 

in-depth interview and documentary research and focusing on the 

administration of entertainment news programs produced by mainstream 

or free TV during the transition to digital television channels namely 

Thailand Colour Television Channel 3, Royal Thai Army Channel 7, Modern 

Nine Television, the National Broadcasting Services of Thailand Channel 

11 and Thai PBS, excluding Royal Thai Army Radio and Television Channel 

5 due to that no entertainment news programs are produced by the 

station.

 As the result of the study, it is found that policies and strategies 

of the production and presentation of entertainment news by these 

television stations are obviously different. In other words, the National 

Broadcasting Services of Thailand operates like government; Modern Nine 

Television operates like state-owned company; Thailand Colour Television 

Channel 3 and Royal Thai Army Channel 7 are private stations which 

operate under state name; Thai PBS Station operates like public TV 

station. 

 The differences lie in the form of business, organizational 

structure and administration system. 

 Organizational strategies of free TV stations influence the 

production and presentation of entertainment news due to that the 

production and presentation of entertainment news, although decided 

A b s t r a c t
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by program director rather than being seriously implemented according 

to written strategic plan, does not conflict with the station master plans 

or policies. This is due partly to a lack of implementation of overall 

organizational strategies/policies into action plan of entertainment 

program that can communicate clearly with the operational level.

 Strategic management of entertainment news programs primarily 

aims at making a difference. 

 Administration of each entertainment news program therefore 

aims significantly at differentiation strategy even in different entertainment 

news programs of the same channel in order to enhance competitiveness.

 Among six factors influencing the production and presentation 

of entertainment news are 1) station policies 2) economic factors, 

3) personnel 4) competitors 5) involvement of the recipients/audiences 

and especially 6) rating, to which attention is paid even by non-profit 

stations. 
 

Keywords: Entertainment news, free TV channels, strategic 

management, factors influencing production manage-

ment, competitiveness
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การนําเสนอขาวโทรทัศนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับสาร

ทีใ่หความสนใจบรโิภคขาวสารตางๆ มากกวาแตกอน สถานโีทรทศันจงึตอบสนองการ

เปลีย่นแปลงนีด้วยการเพิม่ชวงเวลาขาว จากเดมิมรีายการขาวในชวงภาคคํา่เพยีงอยาง

เดียวกลายเปนขาวทุกตนช่ัวโมง มีรายการวิเคราะหขาวเกิดข้ึนมากมาย ไมวาจะ

เปนขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวกีฬา และโดยเฉพาะอยางยิ่งรายการขาวบันเทิง 

(วิไลพร หวังบุญชัย, 2552, น. 2) ขาวบันเทิง (entertainment news) ขยายตัวอยาง

รวดเร็วตามความตองการของผูรบัสารเพราะขาวกลายเปนสนิคาทีส่ามารถซือ้ขายเพือ่

ทํากําไรใหกับองคกรผูผลิตขาวไดดวย ดังเชนสํานักขาวที่มีหนาที่รวบรวมขอมูลแลว

สงไปยงัสือ่มวลชนซึง่เปนลกูคาขององคกร หรอืสือ่มวลชนทีผ่ลติขาวเพือ่สงไปยงัผูรบั

สารโดยตรง กไ็มไดผลติขาวสารหรอืขอมลูเกีย่วกบัเหตกุารณตางๆ แกผูรบัสารเทานัน้ 

แตยังมีเปาหมายเพื่อขายพื้นที่โฆษณา หรือขายเวลาใหเจาของสินคาซึ่งเปน

ชองทางการหารายไดใหองคกรผูผลิตขาวอีกดวย (กรรณิกา รุงเจริญพงษ, 2558, 

น. 428-429) ยิง่มผีูชมตดิตามรายการมากหรอืรายการไดรับความนยิมมากรายไดจาก

การซื้อเวลาโฆษณาจากผูสนับสนุนรายการที่ตองการใหผูชมจํานวนมากไดเห็นและ

รูจกัสนิคาของตนผานสือ่โทรทศันจะมากตามมาดวย ดงัรายการขาวบนัเทงิทีม่โีฆษณา

เขามาจํานวนมากเนื่องจากไดรับความนิยมอยางสูงจากผูชม

 ขาวบันเทิงที่ไดรับความนิยมอยางสูงจากผูรับสารจึงเปนหน่ึงในสนามขาว

ที่มีการแขงขันสูงมาก สถานีโทรทัศนทุกชองลวนจัดใหมีรายการขาวบันเทิงอยูใน

ผังรายการ เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิง ศิลปน ดารา นักรอง ที่มี

ชือ่เสียงและเปนทีส่นใจของสงัคม ซึง่เปนการชวยตอบสนองความตองการอยากรูอยาก

เห็นของคนในสังคมนั่นเอง รายการขาวบันเทิงทางสถานีโทรทัศนจึงเพิ่มจํานวนมาก

ขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเนื้อหา โดยนําเสนอในรูปแบบหลากหลายออกอากาศในชวง

เวลายอดนิยม (primetime) กอนหรือหลังขาวประจําวันของแตละสถานีโทรทัศน 

หรือเสนอเปนขาวบนัเทงิชวงหน่ึงในรายการขาวประจาํวนั รายการขาวบนัเทงิถกูบรรจุ

อยูในผังรายการสถานีโทรทัศนอยางชัดเจน โดยมีเวลาการออกอากาศทั้งที่รวมอยูใน

รายการขาวประจําวันและที่แยกตัวออกมาเปนรายการที่มีบุคลิกเฉพาะตัว เปนการ
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ยกระดับขาวบันเทิง ซ่ึงแตเดิมเปนแคขาวยอยใหกลายมาเปนขาวหลัก โดยสถานี

โทรทัศนกระแสหลัก หรือสถานีโทรทัศนแบบไมเสียคาใชจาย (free TV) โดยมีราย

ละเอียดของรายการขาวบันเทิงในสถานีโทรทัศนชองตางๆ ดังนี้

ตารางที่ 1.1 รายการขาวบนัเทงิทีอ่อกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทัศนไทยทวีสีชีอง 3 

ตารางที่ 1.2 รายการขาวบันเทิงท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

ชอง 5

ตารางที่ 1.3 รายการขาวบันเทงิที่ออกอากาศทางสถานโีทรทัศนสกีองทัพบกชอง 7

รายการ

รายการ

รายการ

วัน-เวลาออกอากาศ

วัน-เวลาออกอากาศ

วัน-เวลาออกอากาศ

ความยาว

ความยาว

ความยาว

เรื่องเลาเชานี้

(ชวงครอบครัวบันเทิง)

เที่ยงวันทันเหตุการณ

(ชวงโตะขาวบันเทิง)

สีสันบันเทิง

บันเทิง 5 หนาหนึ่ง

Gossip บันเทิง 5

ทีวีพูล ไลฟ

คันปาก

ขาวภาคเที่ยง

(ชวงเที่ยงบันเทิง)

เสนทางบันเทิง

จ. - ศ.   06.00 - 09.05 น.

จ. - ศ.   11.05 - 13.30 น.

ส. - พฤ.   หลังขาวภาคคํ่า

จ. - ศ.     08.00 - 08.35 น.

จ. - ศ.     19.45 - 19.55 น.

ส. - อา.   19.45 - 19.50 น.

จ. - ศ.     21.40 - 21.50 น.

จ. - ศ.     07.30 - 08.15 น.

จ. - ศ.     11.30 - 13.00 น.

จ. - อา.   18.35 - 18.40 น.

185 นาที

(30 นาที)

145 นาที

(30 นาที)

15 นาที

35 นาที

10 นาที

5 นาที

10 นาที

45 นาที

90 นาที

(9 นาที)

5 นาที
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ตารางที่ 1.4 รายการขาวบันเทิงที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

ตารางที่ 1.5 รายการขาวบันเทิงที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทย ชอง 11

ตารางที่ 1.6 รายการขาวบันเทิงที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

รายการ

รายการ

รายการ

วัน-เวลาออกอากาศ

วัน-เวลาออกอากาศ

วัน-เวลาออกอากาศ

ความยาว

ความยาว

ความยาว

คุยโขมงขาวเชา

(ชวงคุยโขมงบันเทิง)

ไนนเอ็นเตอรเทน สุดสัปดาห

ไนนเอ็นเตอรเทน

ไนนเอ็นเตอรเทน ไนท ไลฟ

ไนนเอ็นเตอรเทน ไนท ไลฟ

ดาวกระจาย

สตารนิวส สเตชั่น

ขาวภาคคํ่า

(ชวงขาวศิลปวัฒนธรรม 

และบันเทิง)

ขาวศิลปะ-บันเทิง

ขาวภาคคํ่า 

(ชวงไทยบันเทิง)

จ. - ศ.     05.30 - 07.25 น.

ส. - อา    11.00 - 11.30 น.

จ. - ศ.     11.30 - 12.00 น.

ส. - อา    19.00 - 19.15 น.

จ. - ศ.     21.30 - 21.45 น.

จ. - ศ.     20.17 - 20.35 น.

จ. - ศ.     22.31 - 22.40 น.

จ. - ศ.   18.30 - 20.00 น.

ส. - อา. 18.00 - 20.00 น.

จ. - ศ.     10.30 - 11.00 น.

จ. - อา.   19.00 - 20.20 น.

115 นาที

(10 นาที)

30 นาที

30 นาที

15 นาที

15 นาที

18 นาที

9 นาที

90 นาที

(10นาที)

120 นาที

(10 นาที)

30 นาที

80 นาที

(5-10 นาที)
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วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานรายการขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานรายการขาวบันเทิงของสถานี

โทรทัศนฟรีทีวี

แนวคิดและทฤษฎี

 การศกึษาเรือ่ง “การบริหารงานรายการขาวบนัเทงิของสถานโีทรทศันไทย” 

ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสนับสนุนการศึกษาในคร้ังนี ้

ดังนี้

 1. แนวคิดการบริหารงานดานสื่อสารมวลชน

 2. ทฤษฎีนายทวารขาวสาร และการจัดวาระขาวสาร

 3. แนวคิดเกี่ยวกับขาวบันเทิง

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารงานรายการขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศน

ฟรีทีวี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวนโยบาย กลยุทธในการบริหารงานขาวบันเทิง

ทางโทรทัศน และปจจัยที่มีผลตอรูปแบบและเน้ือหารายการขาวบันเทิงของสถานี

โทรทัศน ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชการ

สมัภาษณแบบเจาะลกึ (in-depth interview) และการรวบรวมเอกสาร (documen-

tary research) โดยมุงศึกษาการบริหารงานรายการขาวบันเทิงที่ผลิตโดยสถานี

โทรทัศนกระแสหลักหรือฟรีทีวี (free TV) ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน สถานีวิทยุโทรทัศน

แหงประเทศไทยชอง 11 และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส โดยไมรวมสถานีโทรทัศน
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กองทัพบกชอง 5 เน่ืองจากไมมีรายการขาวบันเทิงที่ผลิตโดยสถานีฯ ในชวงเวลา

กอนเปลี่ยนแปลงเปนสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล (digital TV) 

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยแบงเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว คือ

 สวนที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารงานรายการขาวบันเทิงของสถานี

โทรทัศนฟรีทีวี (free TV)

 สวนที่ 2 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานรายการขาวบันเทิง

ของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี (free TV)

สวนที่ 1 ผลการศึกษาการบริหารงานรายการขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศน
 ฟรีทีวี (free TV)

 จากการศกึษาดวยการสมัภาษณแบบเจาะลึกและทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วของ

พบวาแนวนโยบายของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี (free TV) ถูกกําหนดโดยวิสัยทัศน 

(vision) พนัธกจิ (mission) วตัถปุระสงค (objective) และคานยิมหลัก (core value) 

ขององคกรเปนสําคัญ 

 นโยบายและกลยุทธการผลิตและนําเสนอขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศน

ที่บริหารงานแบบราชการ คือ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย สถานีโทรทัศน

ที่บริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจ คือ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน สถานีโทรทัศนแบบ

กึ่งเอกชนที่บริหารงานภายใตช่ือสวนงานของรัฐ คือ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสถานีโทรทัศนที่บริหารงานแบบโทรทัศน

สาธารณะ คือ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส มีความแตกตางกันอยางชัดเจนตามรูปแบบ

การดําเนินธุรกิจ โครงสรางองคกร และระบบการบริหารงาน

 สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ที่เปน

สถานโีทรทศันแบบกึง่เอกชนทีบ่รหิารงานภายใตชือ่สวนงานของรฐัมนีโยบายดานขาว

บันเทิงไมแตกตางกันมากนักอันเน่ืองมาจากมุงการบริหารงานเพื่อสรางผลกําไรเปน

หลักและดึงดูดผูชมสูงสุดเหมือนกัน แผนการบริหารงานขาวบันเทิงของทั้งสองสถานี

มีความชัดเจนท้ังดานแนวทาง เปาหมาย และวัตถุประสงค กลาวคือ มุ งสราง
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ภาพลักษณที่ดีแกทางสถานี ผูบริหาร ดารานักแสดง และบุคคลในแวดวงบันเทิง 

โดยเฉพาะผูที่สังกัดในสถานี 

 นโยบายการนําเสนอขาวบันเทิงของท้ังสองสถานีคอนขางมีความรัดกุม 

ทวาก็ไมไดแข็งตายตัว สามารถยืดหยุน (flexible) ไดตามสถานการณการแขงขัน 

การขยายตัวทางธุรกิจ หรือสถานการณปญหาที่พบเผชิญ โดยยังคงเปนไปตามกรอบ

นโยบายขององคกรแมไมไดเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษรก็ตามที

 ท้ังน้ีถึงท้ังสองสถานีมุงสรางกําไรสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจเหมือนกันจน

สงผลใหการนาํเสนอขาวบนัเทงิมคีวามคลายคลึงกนัอยางมากจากการใชดารานกัแสดง

หรอืกระทัง่พธิกีรทีม่ชีือ่เสยีงในสงักดัมาเปนกลยทุธในการดงึดดูผูชมเหมอืนกนักต็าม 

แตทวาความแตกตางดานการจดัการตามปจจยัสภาพแวดลอมภายในของแตละสถานี

ก็ทําใหการนําเสนอรูปแบบและเน้ือหาขาวบันเทิงมีความแตกตางกันในรายละเอียด 

ดังการรายงานขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เกี่ยวกับการทํา

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมในโครงการ 7 สีปนรักใหโลกของดาราในสังกัดอันสะทอนถึง

พันธกิจการรับผิดชอบตอสังคม (social responsibility) หรือการทํากิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อื่นๆ ของดาราใน

สังกัด ขณะท่ีการนําเสนอขาวบันเทิงเก่ียวการทํา CSR ของดารานักแสดงในสังกัด

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไมไดมีภาพลักษณหรือยึดโยงอยูกับพันธกิจองคกร

มากเทา

 สวนสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนท่ีมีระบบการบริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจ

มีโครงสรางและแผนการบริหารงานขาวบันเทิงที่มีความชัดเจน อิสระ คลองตัว และ

รวดเร็วในการตัดสินใจจนสามารถแขงขันกับสถานีคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้

เพราะผูบริหารสถานีระดับสูงใหความสําคัญกับขาวบันเทิงมากจึงอนุมัติงบประมาณ 

บคุลากร และเครือ่งมอือปุกรณทีมี่เทคโนโลยทีนัสมยัเพือ่รองรบัการแขงขัน การขยาย

ตัวทางธุรกิจ หรือสถานการณปญหาที่พบ ตลอดจนยังพัฒนานโยบายและปรับปรุง

กลยุทธมาใชในการบริหารเพื่อสรางความนิยมใหกับขาวบันเทิง (rating) ของตนเอง

อยูตลอดเวลาดวย โดยเฉพาะกลยทุธดานรปูแบบและเนือ้หาทีน่าํเสนอขาวบนัเทงิแบบ

ไรคายไรสงักดัภายใตสโลแกนดกูอนรูกอนทีน่ีท่ีเ่ดยีว ซึง่สงผลใหขาวบนัเทงิของสถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนนมีพัฒนาการมาก นอกจากนั้นยังดึงดูดความสนใจทั้งผูชมและ

ลูกคาผูลงโฆษณาดวย
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 สําหรับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง11 ที่มีระบบการบริหาร

งานแบบราชการถึงจะมีโครงสรางและแผนการบริหารงานขาวบันเทิงที่ชัดเจน ทวา

เมือ่ตองอยูใตสถานการณของการแขงขันตามธรรมชาติของสือ่มวลชนทีต่องการความ

รวดเร็วคลองตัวในการตัดสินใจ ไมวาจะเปนการอนุมัติงบประมาณ บุคลากร และ

เครือ่งมอือปุกรณทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยัอยางเรงดวนในการปฏิบตังิาน การตดัสินใจใน

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อนําเสนอขาวบันเทิงไดรวดเร็วเหนือคูแขง 

ก็กลับติดขัดขั้นตอนและขอจํากัดของทางราชการทั้งเรื่องของนโยบาย งบประมาณ 

และเอกสาร รวมถึงสายการบังคับบัญชา กวาจะไดเครื่องมืออุปกรณที่กาวหนามี

เทคโนโลยีทันสมัยหรือบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถก็ใชเวลานานมาก ตางจาก

สถานีโทรทัศนที่มีการบริหารแบบเอกชนที่สามารถตัดสินใจไดรวดเร็วในทุกขั้นตอน 

โดยเฉพาะเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัและทํากาํไร อยางไรก็ตามสถานวิีทยุ

โทรทศันแหงประเทศไทยชอง 11 ทีเ่นนกระบวนการกาํหนดนโยบายและแผนงานมาก

สุดก็ใชกลยุทธการมีสวนรวมของผูรับสารผานการรวมสนุกแจกของรางวัลเปนการ

ดงึดดูความสนใจและกระตุนความนยิมของผูชม พรอมๆ กบันาํเสนอเนือ้หาสาระความ

บันเทิงเชิงสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง

 ในขณะท่ีสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสที่มีระบบการบริหารงานแบบโทรทัศน

สาธารณะที่มีความเปนอิสระจากรัฐบาลและทุนธุรกิจเพราะมีงบประมาณจากภาษี

สรรพสามิตปละ 2,000 ลานบาทในการดําเนินการ และมีแผนการบริหารขาวบันเทิง

ที่ชัดเจนเชนเดียวกันกับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 แตกลับมีความ

คลองตัวรวดเร็วในการตัดสินใจบริหารงานเพื่อการแขงขันมากกวา โดยกลยุทธสําคัญ

ของสถานีโทรทัศนทีวีไทยคือกลยุทธดานบุคลากรที่นอกจากจะมีความเขมขนใน

กระบวนการคดัเลอืกแลว ยงัตองรูลกึรูจรงิ มกีารทาํงานตามความถนดัและความสนใจ

เฉพาะดาน (Put the right man in the right job.) ดวย รวมทั้งยังมีการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร และเปดโอกาสความกาวหนาในอาชีพการงาน
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ตารางที่ 1.7  นโยบายการบริหารรายการขาวบันเทิง

ชอง 3 ชอง 9ชอง 7 ชอง 11 TPBS

- ประชาสัมพันธ

ขาวความ

เคลื่อนไหวของ

รายการ ละคร 

นักแสดง กิจกรรม

ของสถานี และ

สงเสริมภาพ

ลักษณของสถานี 

รวมถึงนักแสดง

ในสังกัด

- รายงานความ

เคลื่อนไหวของ

วงการบันเทิง 

รวมถึงเรื่องราว

ชีวิตสวนตัวของ

นักแสดง นักรอง 

ศิลปน ขาวซุบซิบ

ดาราที่อยูใน

กระแสความสนใจ

ของผูชม เฉพาะ

บางรายการ

เทานั้น เชน ชวง

ครอบครัวบันเทิง 

ในรายการเรื่อง

เลาเชานี้

- นําเสนอขาว

บันเทิงดวยความ

เปนกลาง ไมแบง

คาย ไมมีสังกัด 

และสนับสนุน

กิจกรรม รายการ

ของหนวยงาน

ใน อ.ส.ม.ท.

- ประชาสัมพันธ 

สนับสนุนละคร 

รายการของสถานี 

และพันธมิตร 

สงเสริมภาพ

ลักษณของสถานี

และนักแสดงใน

สังกัด

- รายงานความ

เคลื่อนไหวของ

วงการบันเทิง 

และเรื่องราวชีวิต

สวนตัวของนัก

แสดง เฉพาะ

รายการคันปาก

นําเสนอขาว

ศิลปวัฒนธรรม 

และบันเทิงเชิง

สรางสรรค

- นําเสนอขาว

ศิลปวัฒนธรรม 

และบันเทิง และ

เปดพื้นที่ใหแก

ศิลปน (ไมจํากัด

เฉพาะดารา นัก

แสดง)
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กลยุทธการบริหารงานขาวบันเทิง 
 สถานีโทรทัศนฟรีทีวีมีการใชการบริหารเชิงกลุยทธเพื่อผลิตและนําเสนอ

รายการขาวบันเทิงที่มีความแตกตางจากรายการขาวบันเทิงอื่นในสถานีเดียวกันและ

ตางสถานี โดยกลยุทธเพื่อสรางความแตกตาง (differentiation strategy) ที่รายการ

ขาวบันเทิงนํามาใชมีดังนี้

ตารางที่ 1.8  สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3

รายการ กลยุทธการบริหารงานขาวบันเทิง

เรื่องเลาเชานี้ 

ชวงครอบครัวบันเทิง

โตะขาวบันเทิง

สีสันบันเทิง

รูปแบบรายการสด นําเสนอดวยการเลาขาว

ที่เขาใจงาย เนื้อหารายการมีทั้งขาวซุบซิบดารา 

และขาวประชาสัมพันธละคร รายการ นักแสดง

ของสถานี

รูปแบบการรายงานขาว  เนื้อหาเนนการเสนอ

เบื้องหลังกองละคร และรายการของสถานี

รายการบันทึกเทป โดยใชพิธีกรที่เปนดารา 

หรือเซเลบริตี้ เนื้อหารายการเนนขาว

ประชาสัมพันธนักแสดง ละคร เบื้องหลังกอง

ถาย รายการและกิจกรรมของสถานีเทานั้น
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ตารางที่ 1.9  สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

ตารางที่ 1.10  สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

รายการ

รายการ

กลยุทธการบริหารงานขาวบันเทิง

กลยุทธการบริหารงานขาวบันเทิง

คันปาก

ขาวภาคเที่ยง 

ชวงเที่ยงบันเทิง

เสนทางบันเทิง

คุยโขมงขาวเชา ชวงคุยโขมง

บันเทิง

ไนนเอ็นเตอรเทน /ไนน

เอ็นเตอรเทน สุดสัปดาห/ไนน

เอ็นเตอรเทน ไนท ไลฟ

รูปแบบรายการสด นําเสนอดวยการเลาขาว

โดยพิธีกรที่มีชื่อเสียง เนื้อหารายการเนนขาว

ซุบซิบ เรื่องราวชีวิตสวนตัวดารา และ

ประชาสัมพันธละคร รายการ นักแสดง

ของสถานี

รายการบันทึกเทป เนนเบื้องหลังกองละคร 

และความเคลื่อนไหววงการบันเทิงไทยและ

ตางประเทศ

รายการบันทึกเทป เนื้อหาเนนกาประชาสัมพันธ

ละคร เบื้องหลังกองถาย และนักแสดงของสถานี

เทานั้น

รูปแบบรายการสด นําเสนอดวยวิธีเลาขาว

เนื้อหารายการเนนขาวซุบซิบดารา

เนื้อหารายการครอบคลุมแวดวงบันเทิง ไมจํากัด

คาย ไมแบงสังกัด นําเสนอเนื้อหาใหเขาถึงทุก

แพลตฟอรมของผูชมรายการ/สรางความ

นาเชื่อถือในเนื้อหา/นําเนื้อหาออกทุกชองทาง

สื่อที่มีในมือ/และการสรางความจงรักภักดี

ตอแบรนดไนนเอ็นเตอรเทน
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สวนที่ 2 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานรายการขาวบันเทิงของ
 สถานีโทรทัศนฟรีทีวี (free TV)

 จากการศกึษาดวยการสมัภาษณแบบเจาะลึกและทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วของ

พบวาปจจยัสภาพแวดลอมภายนอกและปจจยัสภาพแวดลอมภายในทีม่ผีลตอรปูแบบ

และเนื้อหาขาวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศนสี

กองทัพบกชอง 7 สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

ชอง 11 และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส มีดังตอไปนี้

 1. ปจจัยดานนโยบายสถานี

 2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ

 3. ปจจัยดานบุคลากร

 4. ปจจัยดานคูแขงขัน

 5. ปจจัยดานการมีสวนรวมของผูรับสาร/ ผูชม

 6. ปจจัยดานเรตติ้ง

 1. นโยบายสถานีมีอิทธิพลตอรูปแบบและเนื้อหาขาวบันเทิงมาก จากการ

ศึกษาพบวาสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

ตารางที่ 1.11  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

ตารางที่ 1.12  สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

รายการ

รายการ

กลยุทธการบริหารงานขาวบันเทิง

กลยุทธการบริหารงานขาวบันเทิง

ขาวภาคคํ่า ชวงขาว

ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง

ขาวศิลปะ-บันเทิง และ 

ขาวภาคคํ่า ชวงไทยบันเทิง

รูปแบบรายการบันทึกเทป เนื้อหาบันเทิงเชิง

สรางสรรค ไมนําเสนอขาวซุบซิบดารา

รูปแบบการรายงานขาว เนนความบันเทิงควบคู

กับสาระ เนื้อหาใหความรูเชิงลึก เปดพื้นที่ใหกับ

ทุกคนในแวดวงบันเทิง และศิลปวัฒนธรรม
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ทีเ่ปนสถานีโทรทศันแบบก่ึงเอกชนทีบ่รหิารงานภายใตช่ือสวนงานของรฐัจะมนีโยบาย

ดานขาวบันเทิงไมแตกตางกันมากนักเนื่องจากเปนองคการสื่อสารมวลชนที่แสวงหา

ผลกาํไรเหมอืนกนั นโยบายขาวบนัเทงิทัง้สองสถานจีงึกาํหนดแนวทาง เปาหมาย และ

วัตถุประสงคท่ีชัดเจนวานอกจากจะตองสรางเรตติ้งสูงสุดคนดูสูงสุดแลว ยังตอง

สามารถสรางภาพลกัษณทีด่แีกทางสถาน ีผูบรหิาร ดารานกัแสดง และบคุคลในแวดวง

บันเทิง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่สังกัดในสถานี ขณะเดียวกันก็ตองรัดกุมและยืดหยุนได

ตามสถานการณการแขงขัน การขยายตัวทางธุรกิจ หรือปญหาที่พบเผชิญ 

 จุดรวมสําคัญทางนโยบายของสองสถานีโทรทัศนเอกชนนี้คือการสงเสริม

ประชาสัมพันธรายการโทรทัศนของสถานีตนเอง ทั้งเกมโชว วาไรตี้โชว ทอลกโชว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งละคร โดยใชดารานักแสดงในสังกัดของสถานีมาเปนจุดขายดึงดูด

ผูชม ฝายผลติรายขาวบนัเทงิของทัง้สองสถานจีะรบัภารกจิหนาทีน่ีเ้พราะเขาถงึขอมลู

ความเคลือ่นไหวของดารานกัแสดงในสงักดัเปนอยางด ีทีสํ่าคัญรปูแบบและเนือ้หาของ

ขาวบันเทิงยังขึ้นอยูกับผูบริหารท่ีเปนผูออกนโยบายดวย เม่ือผูบริหารส่ังการใหไป

ทําขาว ทางรายการก็ไมสามารถปฏิเสธไดตามสายการบังคับบัญชา

 สวนสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนมีนโยบายขาวบันเทิงที่เปดกวางทุกคาย

ทุกสังกัด สามารถนําเสนอขาวดารานักแสดง ศิลปน นักรอง ไดแบบไมจํากัด สําหรับ

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส จะมี

นโยบายขาวบันเทิงเหมือนกันคือไมนําเสนอขาวที่มีลักษณะซุบซิบ (gossip) แตมุง

นําเสนอขาวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเปนหลัก

 2. เศรษฐกิจคือหนึ่งปจจัยสําคัญสุด ความอยูรอดทางเศรษฐกิจถือเปน

หัวใจสําคัญสูงสุดหรือปรัชญาท่ียึดม่ันขององคการสื่อสารมวลชนที่บริหารจัดการใน

รปูแบบองคกรธรุกจิเอกชน คอื สถานวีทิยโุทรทศันไทยทวีสีีชอง 3 และสถานโีทรทศัน

สีกองทัพบกชอง 7 ที่ทั้งสองสถานีจะบริหารขาวบันเทิงเพื่อตอบสนองทางธุรกิจเปน

สําคัญ โดยการนําดาราในสังกัดมาเปนกลยุทธดึงดูดผู ชม ควบคูกับสงเสริม

ประชาสมัพนัธรายการบนัเทงิทีอ่อกอากาศทางสถานขีองตนเอง เนือ่งจากรายการขาว

บันเทิงที่นําเสนอดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงจะไดรับความนิยมจากผูชม สามารถสราง

ฐานความนิยมฐานคนดูจนลูกคาสนใจลงโฆษณา ซึ่งรายไดจากโฆษณาถือเปนรายได

หลกัของสถานโีทรทศัน ถาไมไดรับความนยิมจากคนดหูรอืไมมโีฆษณาเขากจ็ะถกูถอด

ออกจากผังรายการในที่สุดเพราะไมสามารถสรางรายไดใหแกองคการที่ตองแสวงหา
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ผลกําไรใหแกผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ที่เปนเจาของธุรกิจและผูถือหุน และ

ที่สําคัญเพื่อความอยูรอดขององคกรเองดวย

 นอกจากนี้ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก

ชอง 7 และสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ยังใหความสําคัญกับความตองการและสนอง

ตอบตอความตองการของผูชมสูงสุดดวย เพราะความนิยมของคนดูสามารถเปล่ียน

เปนรายไดจากการขายโฆษณา การบริหารงานโดยเฉพาะดานเนื้อหาการนําเสนอ

ขาวบันเทิงในสถานีโทรทัศนทั้งสามแหงจึงยึดผูชมกลุมเปาหมายของสถานีตนเอง

เปนหลัก โดยปจจุบันท้ังสามสถานีตางมีความมั่นคงทางธุรกิจเพราะมีผูสนับสนุน

จํานวนมาก หากก็ไมไดมีอิทธิพลตอนโยบายหรือกระบวนการทํางานมากนักเพราะ

แตละชองตางมีโฆษณาเต็มตลอด เน่ืองจากฝายการตลาดไดขายโฆษณาลวงหนา

นานนับเดือนนับป

 แตกตางจากสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 ที่ไมคํานึงถึงการ

จดัลาํดบัคะแนนความนยิม (rating) หรอืผลการวิจยัทางการตลาดเรือ่งความนยิมของ

คนดดูวยไมตองแสวงหาผลกาํไรในทางธรุกจิเพือ่ความอยูรอดขององคการอนัเนือ่งมา

จากมงีบประมาณจากแผนดนิรองรบัอยูแลว ดงัจะเหน็ไดจากการทีไ่มมโีครงสรางของ

ฝายการตลาดเพื่อกําหนดกลยุทธในการแขงขันเหมือนดังสถานีโทรทัศนเอกชน

โดยทัว่ไป ดวยนโยบายของสถานโีทรทศันแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธคอืการ

ปฏบิตัภิารกจิการเปนเครือ่งมอืการประชาสมัพนัธในกบัภาครฐั และสรางความเขาใจ

อนัดใีหเกดิขึน้ระหวางหนวยงานภาครฐักบัประชาชน เชนกนักบัสถานโีทรทศันทวีไีทย

ที่มีงบประมาณในการบริหารองคการจากภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจากสุราและยาสูบ 

(sin tax) กระทั่งสงผลใหรูปแบบและเนื้อหาการนําเสนอขาวบันเทิงของทั้งสองสถานี

ไมตองมีขาวซุบซิบ (gossip) ที่ไดรับความนิยมสูงจากคนดู

 3. บุคลากรเปนปจจัยสภาพแวดลอมภายในที่มีอิทธิพลตอการนําเสนอ

รูปแบบและเนือ้หาขาวบนัเทงิของสถานโีทรทศันฟรทีวีแีตละแหง การกาํหนดแนวทาง

บริหารงานขาวบันเทิงที่ชัดเจนวาตองการสรางเสริมความสามารถในการแขงขัน 

(competitiveness) ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก

ชอง 7 และสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ไดพัฒนาบุคลากรของแตละองคกรใหมีความ

รูความเชี่ยวชาญจนสามารถแขงขันในสมรภูมิขาวบันเทิงที่ทวีความเขมขนขึ้นเรื่อยๆ 

ได ไมเทานัน้กระบวนการเกีย่วกบัทรพัยากรบุคคลยงัมคีวามเขมขนในทกุขัน้ตอนต้ังแต
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การคดัเลอืกบคุลากร การแบงงานหนาทีค่วามรบัผิดชอบ การสรางแรงจงูใจ การสราง

โอกาส และความกาวหนาในอาชีพการงาน

 สําหรับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 และสถานีโทรทัศน

ไทยพีบีเอส มุงเนนพัฒนาบคุลากรใหมคีวามรูลกึรูจรงิและมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดาน 

โดยเฉพาะในประเด็นดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อจะสามารถตอบสนองนโยบายของ

องคกรไดเปนสําคัญ

 4. คูแขงขนั คอืปจจยัสภาพแวดลอมภายนอกทีส่รางแรงกดดนัตอการผลิต 

รปูแบบและเนือ้หาขาวบนัเทงิทางสถานโีทรทศันทกุแหง ไมวาจะบรหิารแบบราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ดวยความนิยมของคนดูที่มีตอขาวบันเทิงของตนเองจะลดลง

ถาสถานีโทรทัศนชองอื่นนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบไดตรงกับความตองการของผูรับ

สารมากกวา ทั้งนี้ ถึงสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3. และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก

ชอง 7 จะเปนคูแขงขนักนัโดยตรงโดยใชกลยทุธตางๆ นานาในการดงึดูดผูชมเพือ่สราง

เรตต้ิงสงูสดุ หากกระนัน้กก็ลบัมจีดุรวมสาํคัญเดยีวกันคอืการนาํดารานกัแสดงในสงักดั

สถานมีาเปนจดุขายดงึดดูผูชม และไมนาํเสนอขาวดารานกัแสดงสงักดัอืน่คายอืน่เพือ่

รักษาผลประโยชนทางธุรกิจ

 สวนสถานีโทรทศันโมเดิรนไนนทีเ่ปนรฐัวสิาหกจิภายใตการกาํกบัของรัฐบาล

โดยสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีมีพันธกิจการทํางานเพื่อประโยชนของสังคมโดยรวมจะมี

การนําเสนอขาวดารานักแสดงทุกสังกัดทุกคายภายใตสโลแกนขาวดูกอนรูกอนที่นี่ที่

เดียว ไมไดมองคูแขงขันทางธุรกิจเปนความสําคัญลําดับแรก แตจะใหความสําคัญกับ

ความตองการของคนดูเปนสิ่งสําคัญสุดซึ่งสอดคลองกับพันธกิจขององคการ สําหรับ

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ไมมอง

คูแขงขนัเปนปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการนาํเสนอรปูแบบและเนือ้หาเพราะไมไดดาํเนนิ

การเปนองคกรธุรกิจท่ีแสวงกําไร คูแขงขันที่แทจริงจึงเปนตนเองที่ตองพัฒนา

ขาวบันเทิงตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนากลยุทธการนําเสนอขาว

ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น

 5.  การมีสวนรวมของผูรับสาร/ ผู ชม จากการศึกษาพบวาสถานีวิทยุ

โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ที่เปนองคการสื่อสาร

มวลชนที่แสวงหาผลกําไรในทางธุรกิจไมมีกระบวนการมีสวนรวมของผูชมมากนัก 

ถงึแมจะตระหนกัดวีารสนยิมการชมขาวบนัเทงิของคนดมูคีวามสาํคญักต็ามท ีแตปจจยั
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ที่มีอิทธิพลตอรูปแบบและเนื้อหาของขาวบันเทิงทางสถานีโทรทัศนทั้งสองชองนี้

ก็ยังคงเปนนโยบายของผูบริหารเปนสําคัญท่ีทุกฝายในองคการตองนําไปปฏิบัติ 

สวนสถานโีทรทศันโมเดรินไนนมีการจดักจิกรรมการมสีวนรวมของผูชมอยูเปนระยะๆ 

ขณะเดียวกันก็มีการแจกของรางวัลแกคนดูที่ติดตามชมรายการขาวบันเทิงของทาง

สถานีอยางตอเนื่องดวย สวนสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 มีการแจก

ของรางวัลรวมสนุกกับคนดูโดยใชขาวบันเทิงที่ออกอากาศเปนคําถาม ทวาสถานี

โทรทศันทีเ่ปดกวางกระบวนการมสีวนรวมของผูชมตอการนาํเสนอรปูแบบและเนือ้หา

ขาวบนัเทงิมากสดุคอืสถานโีทรทศันทวีไีทยทีม่สีภาผูชมและผูฟงรายการเปนกลไกและ

เครือ่งมอืสาํคญัในการสะทอนความคิดเหน็ทศัคตขิองสาธารณชนตอการนาํเสนอขาว

ของทีวีสาธารณะ

 6.  คะแนนความนิยม (เรตติ้ง) เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกําหนด

ทิศทางการนําเสนอขาวบันเทิงทางโทรทัศนท้ังทางรูปแบบและเน้ือหา รวมถึงระบบ

โทรทัศนทั้งระบบเองดวย สถานี วิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และสถานีโทรทัศนสี

กองทัพบกชอง 7 ทีเ่ปนสถานโีทรทศันแบบเอกชนท่ีบรหิารงานภายใตชือ่สวนงานของ

รฐัจะใหความสาํคญักับเรตติง้ทีม่าจากการสาํรวจของบรษิทัวจิยัตางชาตทิีช่ีน้าํวาการ

นําเสนอขาวบันเทิงท่ีมีลักษณะของการซุบซิบหรือนําเสนอเรื่องราวสวนตัวเกี่ยวกับ

ความรักๆ ใครๆ ไดรับความนิยมจากคนดู จนเปนแนวทางใหมีการผลิตและนําเสนอ

ขาวบันเทิงลักษณะนี้มากขึ้น ขณะที่สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนที่เปนสถานีโทรทัศน

แบบรัฐวิสาหกิจก็ใหความสําคัญกับเรตติ้งเชนเดียวกัน

 สวนสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง11 ที่เปนสถานีโทรทัศนแบบ

ราชการ และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสท่ีเปนสถานีโทรทัศนสาธารณะถึงจะใหความ

สาํคญักบัเรตติง้เพราะถอืเปนเสยีงสะทอนของสาธารณชน แตกอ็ยูบนเงือ่นไขของความ

ไมมั่นใจวาผลการสํารวจวิจัยน้ีมีความนาเช่ือถือของขอมูลมากนัก แตอยางไรก็ตาม

คะแนนความนิยม (เรตติ้ง) ก็ไมมีผลมากขนาดสถานีโทรทัศนทั้งสองชองหันมาผลิต

รายการขาวบันเทิงแบบซุบซิบ
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ปจจัยทีมีผลตอการบริหารการผลิตและนําเสนอรายการขาวบันเทิง 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารการผลิตและนําเสนอรายการขาวบันเทิงของ

สถานโีทรทศันฟรีทวีปีระกอบดวย 1) ปจจยัดานนโยบายสถาน ี2) ปจจยัดานเศรษฐกจิ 

3) ปจจัยดานบุคลากร 4) ปจจัยดานคูแขงขัน 5) ปจจัยดานการมีสวนรวมของ

ผูรับสาร/ผูชม และ6) ปจจัยดานเรตติ้ง 

ตารางที่ 1.13  สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3

รายการ
ปจจัยที่มีผลตอการบริหารการผลิตและ

นําเสนอรายการ

เรื่องเลาเชานี้ 

ชวงครอบครัวบันเทิง

เที่ยงวันทันเหตุการณ 

ชวงโตะขาวบันเทิง

สีสันบันเทิง

ปจจัยภายในดานเนื้อหา จะตองเปนบันเทิง

ที่ผูชมเสพงาย และเนื้อหาไมทํารายแหลงขาว

จนเกินไป ความตองการและความคาดหวัง

จากผูรับสาร

นโยบายของสถานี เพื่อเปนกระบอกเสียงในการ

ประชาสัมพันธละคร รายการและนักแสดงของ

สถานี ความสามารถทางวิชาชีพของผูสื่อขาว

ที่จะตองมีความรูความเชี่ยวชาญในการแสวงหา

แงมุมขาว ดารานักแสดง เปนแมเหล็กดึงดูด

ความสนใจจากผูชม 

นโยบายสถานี ประชาสัมพันธละคร นักแสดง

และรายการสถานี ดารานักแสดง เปนแมเหล็ก

ดึงดูดความสนใจจากผูชม
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ตารางที่ 1.14  สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

รายการ
ปจจัยที่มีผลตอการบริหารการผลิตและ

นําเสนอรายการ

คันปาก

ขาวภาคเที่ยง 

ชวงเที่ยงบันเทิง

เสนทางบันเทิง

ความสามารถทางวิชาชีพของผูสื่อขาว ในการหา

แงมุมขาวที่แตกตาง พิธีกร เปนแมเหล็กดึงดูด

ผูชม นโยบายสถานี เพื่อเปนชองทางในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานละคร 

รายการและนักแสดงในสังกัด

นโยบายสถานี เพื่อเปนชองทางในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานละคร รายการ

และนักแสดงในสังกัด ดารานักแสดง 

เปนแมเหล็กดึงดูดความสนใจจากผูชม

นโยบายสถานี เพื่อเปนชองทางในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานละคร รายการ

และนักแสดงในสังกัด ดารานักแสดง 

เปนแมเหล็กดึงดูดความสนใจจากผูชม
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ตารางที่ 1.15  สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

ตารางที่ 1.16  สถานีวิทยุโทรทัศนไทยแหงประเทศไทย

รายการ

รายการ

ปจจัยที่มีผลตอการบริหารการผลิตและ
นําเสนอรายการ

ปจจัยที่มีผลตอการบริหารการผลิตและ
นําเสนอรายการ

คุยโขมงขาวเชา 

ชวงคุยโขมงบันเทิง

ไนนเอ็นเตอรเทน/ไนน

เอ็นเตอรเทน สุดสัปดาห/

ไนนเอ็นเตอรเทน ไนท ไลฟ

ขาวภาคคํ่า ชวงขาว

ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง

นโยบายสถานี นําเสนอขาวสาระบันเทิงดวย

ความเปนกลาง และสนับสนุนกิจกรรมของ

หนวยงานใน อ.ส.ม.ท.

ความสามารถทางวิชาชีพของผูสื่อขาวในการหา

แงมุมที่แตกตางและสรางสรรค

นโยบายสถานี นําเสนอขาวสาระบันเทิงดวย

ความเปนกลาง และสนับสนุนกิจกรรมของ

หนวยงานใน อ.ส.ม.ท.

ความสามารถทางวิชาชีพของผูสื่อขาวในการหา

แงมุมที่แตกตางและสรางสรรค

นโยบายสถานี สาระบันเทิงเชิงสรางสรรค

บุคลากรในฝายบรรณาธิการมีอัตราการเขาออก

สูงเกินไปเทคโนโลยี ติดอยูกับปญหาระบบขั้น

ตอนของระบบราชการในการจัดซื้อ เพื่อใหทัน

กับการแขงขัน
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การอภิปรายผล

 แผนยุทธศาสตรองคกรของสถานีโทรทัศนฟรีทีวีมีผลตอการผลิตและ

นําเสนอขาวบันเทิงไมมากนักเนื่องจากการผลิตและนําเสนอขาวบันเทิงของแตละ

รายการคอนขางเปนการตัดสินใจตามผูบริหารรายการมากกวาจะดําเนินการตาม

ลายลักษณอักษรที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตรองคกรหรือกระทั่งคําส่ังเจาของธุรกิจ

สถานีโทรทัศน ทั้งน้ีสวนหนึ่งเปนเพราะขาดการแปลงแผนยุทธศาสตร/นโยบาย

ขององคกรที่เปนภาพใหญของสถานีโทรทัศนออกมาเปนแผนปฏิบัติการ (action 

plan) ของรายการบันเทิงที่สามารถสื่อสารกับระดับปฏิบัติการไดชัดเจน

 กลาวอีกนัยหน่ึงการยึดถือแผนยุทธศาสตรองคกรที่นําไปสูการปฏิบัติจริง 

(implement) ไดมากนอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับการตัดสินใจของฝายบริหารรายการ

ขาวบนัเทงิทีต่คีวามแผนยทุธศาสตรองคกรตามความเขาใจมากกวาจะเปนการส่ังตรง

จากฝายบริหารสถานี แตอยางไรก็ตามแผนยุทธศาสตรองคกรก็ยังคงสถานะของการ

เปนกรอบนโยบายหลกั/กลางทีท่กุรายการขาวตองปฏบัิตติาม จะละเมดิหรอืขดัไมได 

ทวากไ็มเหมอืนกบักรอบจรยิธรรม/กรอบจรรยาบรรณวชิาชพีผูสือ่ขาวท่ีมลีายลกัษณ

อักษรชัดเจนกวา โดยเฉพาะสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสที่มีกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขององคกรเองเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับนักขาวทุกคน 

 ยุทธศาสตร/นโยบายรายการขาวบันเทิงถูกตระหนักและรับรูความสําคัญ

โดยบคุลากรรายการขาวบนัเทงิระดบัหวัหนามากกวาผูปฏบิตัเิชนนกัขาวและชางภาพ

ตารางที่ 1.17  สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

รายการ
ปจจัยที่มีผลตอการบริหารการผลิตและ

นําเสนอรายการ

ขาวศิลปะ-บันเทิง และ 

ขาวภาคคํ่า ชวงไทยบันเทิง

นโยบายสถานี สาระบันเทิง และเปดพื้นที่ใหกับ

ผลงานศิลปะ ไมเนนประเด็นสวนตัว

ความสามารถทางวิชาชีพของผูสื่อขาวบันเทิง 

ที่ตองรอบรูเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม
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อันจะสะทอนผานการทํางานภาคสนามท่ีมักขัดกับกรอบนโยบายหรือยุทธศาสตร

องคกรอยูเนอืงๆ เนือ่งจากบคุลากรระดบัปฏบัิตมิกัรับรูนโยบายแคบางสวนทีเ่กีย่วของ

กับการผลิตและนําเสนอขาวเทาน้ัน ไมมีความเขาใจลึกซึ้งแตอยางใด แตกระนั้น

การกําหนดโครงสรางการทํางานท่ีมีความชัดเจนและแบงแยกกันทํางานตามความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคลากร เชน นักขาวสายเพลงสตริง นักขาวสายเพลงลูกทุง 

นักขาวสายภาพยนตร เปนตน ก็ชวยใหการทํางานคลองตัว รวดเร็ว และแกไข

ขอผิดพลาดไดในกรณีท่ีมีขอบกพรอง พรอมกันนั้นก็ไมตกขาวดวยเนื่องจากนักขาว

แตละสายมีความสัมพันธ (connection) กับแหลงขาว (news source) มากกวา

นักขาวบันเทิงทั่วไป

 แผนยุทธศาสตรองคกรจึงกําหนดทิศทางการนําเสนอรายการขาวบันเทิง

ในภาพกวางจากการที่ผูบริหารรายการขาวบันเทิงนํามาประยุกตใชใหสอดคลอง

เหมาะสมกบัเปาหมายและวตัถปุระสงคของแตละรายการมากกวาจะเปนการยดึตาม

ลายลกัษณอกัษร นอกจากนัน้การนาํเสนอขาวบนัเทงิยงัยดืหยุนตามสภาวการณปจจยั

ภายในและภายนอก ตลอดจนนโยบายของผูบรหิารแตละยคุสมยัทีไ่มใครคงเสนคงวา

นกัเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูบรหิารรายการ นอกเหนอืไปจากการเปลีย่นแปลงรปูแบบ

การนําเสนอรายการของคูแขงขันท่ีเปนเหตุผลหลักใหรายการขาวบันเทิงตองปรับ

รูปแบบและเนื้อหารายการตามมา กระทั่งเปนเหตุใหการบริหารงานขาวบันเทิงตาม

นโยบายขององคกรขาดความตอเนื่องตามมาโดยปริยายดวย

 การตัดสินใจปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบรายการขาวบันเทิงจึงมุงตอบ

สนองตอการแขงขันและสถานการณขาวบันเทิงที่มีความเปนพลวัต (dynamic) 

มากกวาจะเปนผลมาจากปจจัยดานการเมืองและวัฒนธรรม ทั้งน้ีไมใชเฉพาะสถานี

โทรทัศนที่บริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจ (กึ่งราชการ) หรือราชการที่มักเซ็นเซอรตัวเอง 

(self-censorship) ในขัน้ตอนของการผลติและนาํเสนอขาวบนัเทงิ โดยเฉพาะประเดน็

เกีย่วกบัความขัดแยงทางการเมอืงทีม่ดีารานกัแสดงเขามาเกีย่วของ แตสถานโีทรทศัน

ฟรีทีวีท่ีมีการดําเนินธุรกิจแบบทุนนิยมก็มีการเซ็นเซอรตัวเองเชนเดียวกันอันเนื่องมา

จากผลประกอบการขึ้นกับรายไดโฆษณาที่จะเขามามากตามความนิยมของรายการที่

มีเรตติ้งสูง การนําเสนอขาวบันเทิงของดารานักแสดงที่มีประเด็นทางการเมืองจึงอาจ

สงผลกระทบตอลูกคาผูสนับสนุนรายการและรวมถึงฐานคนดูที่อาจอยูคนละขั้ว

ทางการเมืองกับดารานักแสดงคนนั้นๆ ก็ได
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  กลาวโดยสรุปความอยูรอดของรายการขาวบันเทิงโทรทัศนฟรีทีวีขึ้นกับ

ความนิยมของผูชม (rating) เปนสําคัญแมกระทั่งสถานีโทรทัศนที่ไมมุงหวังกําไร เชน 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสก็ยังตองรับฟงเสียงของผูชมที่สะทอนผานสภาผูชมแทนที่

จะเปนเมด็เงนิคาโฆษณาเหมอืนกบัสถานโีทรทศันฟรทีวีอีืน่ๆ กลาวคอืสถานโีทรทัศน

ทีไ่มไดมุงหวงัผลกาํไรทางธรุกิจกใ็หความสาํคญักบัความนยิมของผูชมเชนเดยีวกนัเพยีง

แตมวิีธกีารวดัผลทีแ่ตกตางกัน นัน่ทาํใหการผลติและนาํเสนอรายการขาวบนัเทงิตอบ

สนองประโยชนของเจาของธรุกจิโทรทศันมากกวาประโยชนของผูชม การดาํเนนิธรุกจิ

จึงมุงสรางผลตอบแทนจากการขายโฆษณาเพื่อผลประกอบการของเจาของสถานี

โทรทัศนจะสูงขึ้นตามมาดวย

 ท้ังน้ีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรายการขาวบันเทิงโทรทัศน

สามารถทําไดหลายวิธีการดวยกันนอกเหนือไปจากการวัดความนิยม (rating) ที่เปน

เครือ่งมอืหลกัของการประเมนิความนยิมของรายการวาจะออกอากาศหรอืยติุ ทีสํ่าคญั

เสียงสะทอนของผูชม (audience feedback) ก็สงผลตอการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ

รูปแบบรายการ หรอืกระท่ังยตุริายการขาวบนัเทงิโทรทศันได ยิง่ปจจุบนัมกีารใชเครอื

ขายสื่อสังคมออนไลน (social media networks) ในการสะทอนเสียงของผูชมก็ยิ่ง

ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนเร็วและถ่ีมากข้ึนเพราะเปนการส่ือสารแบบสองทาง (two-

way communication) ไมวาจะเปนการใช Twitter หรือ Facebook เนื่องจาก

เปนการสํารวจเสียงยอนกลับ (feedback) ที่ประหยัด รวดเร็ว และสามารถทําไดทั้ง

ในระดับของปจเจกบคุคลทีเ่ปนนกัขาว บรรณาธกิาร หรอืระดบัองคกร ตลอดจนเสยีง

ยอนกลบัยงัถกูนาํมาใชในการเพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขัน (competitiveness) 

ของรายการในภาพรวมไดดวย

 การรายงานขาวบันเทิงทางโทรทัศนมีกระบวนการทํางานในภาพรวมไม

แตกตางจากการทําขาวประเภทอื่นเพราะมีหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกการ

นําเสนอขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศนกํากับอยู กลาวคือเริ่มจากข้ันตอนของการ

คัดเลือกหมายขาวท่ีมีคุณคาขาว (newsworthiness) โดยเฉพาะที่เปนความสนใจ

ของมนุษย (human interest) หรือกรณีที่เปนขาวซุบซิบ (gossip) ก็จะเนนประเด็น

ความขัดแยง (conflict) การเขียนสคิปตขาว จนจบที่การบรรณาธิกรณ (edit) และ

ออกอากาศ 
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ขอเสนอแนะ
 จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานรายการขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศน

ฟรีทีวี” ที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวนโยบาย กลยุทธในการบริหารงานขาวบันเทิง

ทางโทรทัศน และปจจัยที่มีผลตอรูปแบบและเน้ือหารายการขาวบันเทิงของสถานี

โทรทัศน ที่เปนโทรทัศนแบบไมเสียคาชม (free TV) ผูศึกษามีขอเสนอแนะ 2 ดาน

ดวยกัน ดังนี้

ขอเสนอแนะดานวิชาชีพ 
 1. ปจจุบันการแขงขันรายการขาวบันเทิงสูงมาก ผูบริหารสถานีโทรทัศน 

และผูปฏิบัติการตั้งแตบรรณาธิการ ผูสื่อขาว ลงมาจนถึงชางภาพ ผูชวยชางภาพ ควร

ปรับปรุงพัฒนากลยุทธดานการผลิตและนําเสนอขาวบันเทิงใหทันสมัยอยูเสมอ

เพื่อดึงดูดผูชมมากขึ้น เน่ืองจากวาแตละสถานีไดหันมาผลิตรายการที่นําเสนอขาว

บันเทิงมากขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งของรายการขาวบันเทิงก็ออกอากาศพรอมกันหรือในเวลา

ที่ใกลเคียงกัน

  2.  สภาพการณแขงขนัขาวบนัเทงิทางโทรทศันทีร่นุแรงสงผลใหการนาํเสนอ

ขาวบันเทิงตองมุงสรางสีสันและเราอารมณของผูชมเพื่อดึงดูดความสนใจของผูรับชม

เปนสาํคญั แตกระนัน้กองบรรณาธกิารขาวบนัเทงิกค็วรตองยดึม่ันจรรยาบรรณวชิาชีพ

โดยการนําเสนอขาวบันเทิงบนหลักฐานขอมูลและขอเท็จจริงเทานั้น

 3. สถานโีทรทศันควรกาํหนดนโยบายดานขาวบนัเทงิทีม่คีวามชัดเจน เชน

เดียวกับกลุมเปาหมาย (target group) ที่ตองระบุใหได เพราะกลุมเปาหมายตางกัน

จะสงผลใหรูปแบบและเน้ือหาของขาวบันเทิงที่ถูกผลิตเพื่อตอบสนองความตองการ

ตองแตกตางกัน

 4. การบริหารรายการขาวบันเทิงของสถานีโทรทัศนฟรีทีวีควรยึดหลัก

บรรษัทภิบาล (corporate governance) 
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ขอเสนอแนะดานการวิจัย
 1. การวิจัยในอนาคตควรศึกษารายการขาวบันเทิงโทรทัศนของสถานี

โทรทัศนระบบดิจิตอลทีวี (digital TV) รวมดวย ทั้งที่แปลงมาจากสถานีฟรีทีวีแบบ

แอนะล็อก (analog TV) และที่ประมูลเปนสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลทีวีนับตั้งแต

กอตั้งสถานีเลย

 2. การศึกษาในครัง้ตอไปควรศกึษาดานการรบัรูของผูรบัสารทีม่ตีอรายการ

ขาวบันเทิงรวมดวย เพี่อจะไดวัดความนิยมที่มีตอรูปแบบและเนื้อหาของรายการ
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 การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ-

มหานครและปริมณฑลที่มีตอทีวีดิจิทัล” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

เปดรับ ทัศนคติ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีตอทีวีดิจิทัล

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสํารวจ (Survey Research) เก็บ

ขอมูล ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู เพือ่ใหผูตอบแบบสอบถาม

เปนผูกรอกขอมูลดวยตนเอง (Self-adminietered Questionnaire) จํานวน 

400 คน จากกลุมผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ เขตจังหวัด

ปริมณฑล ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด

สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ทําการประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

และเลือกใชสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราหขอมูล นําผลที่ไดจากการวิเคราหมาแปล

ความหมายและตีความเพ่ือใหไดคําตอบ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ในการวิเคราหขอมูล จากการศึกษาพบวา

 1. ด านลักษณะประชากร พบว า กลุ มตัวอย างส วนใหญในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปดรับชมดิจิตอลทีวี เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

อายุระหวาง 26-33 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับจางงานอิสระ 

และมีรายไดสวนตัว 10,001-20,000 บาท

 2. ดานพฤติกรรมการเปดรับ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงเวลา

ในการรับชมทีวีดิจิทัลชวงเวลา 18.01-22.00 น. และชวงเวลา 22.01-02.00 น. 

โดยเปดรับชมผานทางโทรทัศน และ Smart Phone ซึ่งรายการขาวและวิเคราหขาว 

เปนรายการที่เปดรับชมมากที่สุด โดยกลุมตัวอยางสวนใหญรับชมชมชอง 7HD และ

ชอง 3HD มีความถี่ในการเปดรับชม 5-6 วันตอสัปดาห

 3. ดานการรับรูของผูบริโภคท่ีรับชมชองทีวีดิจิทัล พบวา กลุมตัวอยางมี

ระดับทัศนคติสูงสุดดานการรับรูในประเด็นท่ีวาทวีดีจิทิลัมลีะคร ซรีีย่ และภาพยนตร

ตางประเทศหลากหลาย และทีวีดิจิทัลมีความคมชัดทั้งภาพและเสียงมากกวา 

บ ท คั ด ย อ
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ทีวแีบบเดมิ (แอนะลอ็ก 3, 5, 7, 9) รองลงมาคือ ทวีดีจิทิลัมผัีงรายการทีช่ดัเจน

ทําใหสามารถเลอืกรบัชมชองทวีดีจิิทลัไดงายมากขึน้ และ ทวีดีจิทิลัมรีายการสารคดี

ไทยและตางประเทศ ที่หาชมไดยากตามลําดับ 

 4. ดานความรูสกึของผูบรโิภคทีร่บัชมชองทวีดีจิทิลั พบวา กลุมตวัอยางมี

ระดับทัศนคติสูงสุดดานความรูสึกในประเด็นชื่นชอบเนื้อหารายการในชองทีวีดิจิทัล 

รองลงมาคือประเด็นที่วาทวีดีจิทิลัควรมชีองความคมชดั HD มากกวา SD และ กลุม

ตวัอยางชืน่ชอบละคร ซีรีย่ และภาพยนตรตางประเทศจากชองทวีดีจิทิลั ตามลําดับ

 5. ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่รับชมชองทีวีดิจิทัล พบวา กลุมตัวอยาง

มีระดับทัศนคติสูงสุดดานพฤติกรรมในประเด็นเปดรบัชมทวีดีจิทัิลเพยีงบางชองเปน

ประจาํ รองลงมาคอืกลุมตัวอยางสวนใหญตองใชรโีมทกดเลอืกชองสญัญาณทวีดีจิทิลัไป

เร่ือยๆ ถงึจะพบชองทีต่องการ และรับชมสารคดีไทยและตางประเทศ จากชองทวีดิีจิทัล

มากกวาชองฟรทีวีเีดมิ (แอนะลอ็ก 3, 5, 7, 9) ตามลําดับ

 6. ลกัษณะประชากรและพฤตกิรรมการเปดรบัทวีดิีจทิลั พบวา เพศอาชพี 

และรายไดท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับชม ทวีดีจิทิลั ไมแตกตางกัน 

และ ชวงอายุและระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมในการเปดรับทีวีดิจิทัล

แตกตางกัน 

 7. ลักษณะประชากรและทัศนคติที่มีตอทีวีดิจิทัล พบวา เพศ ระดับการ

ศึกษาและรายไดที่แตกตางกันจะมีทัศนคติที่มีตอทวีดีจิทิลัไมแตกตางกัน และ ชวง

อายุและอาชีพที่แตกตางกันจะมีทัศนคติที่มีตอทวีดีจิทิลัแตกตางกัน

 8. พฤตกิรรมการเปดรบัมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตทิีม่ตีอทวีดีจิทิลั นัน่คือ 

ผูบรโิภคท่ีมทีศันคตเิชงิบวกตอทวีดีจิทิลัโดยรวม สงผลใหผูบรโิภคมคีวามถ่ีในการเปด

รับชมทีวีดิจิทัลมากขึ้น ทั้งในดานการขยายชวงเวลาการบริโภค การเลือกรับชมผาน

แพลตฟอรมอืน่ๆ และมพีฤตกิรรมในการเปดรบัชมทวีดีจิทิลัชองอืน่เพิม่มากขึน้อีกดวย 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการเปดรบั, ทัศนคต,ิ ทวีดีจิทิลั, ผูบรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล
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 The objective of this research was to study exposure to digital 

TV channel and attitudes of consumers in Bangkok Metropolitan Region. 

 This research was quantitative research and used survey research 

as the methodology. Cross-Sectional Study was the research design. Data 

were collected through self-administered questionnaires as the research 

instrument. The sample consisted of 400 consumers living in Bangkok 

Metropolitan Region including NakhonPathom, Nonthaburi, PathumThani, 

SamutPrakarn, and Samutsakorn provinces. Data were processed and 

analyzed through software package and statistics. Results were analyzed 

and interpreted to obtain the answer. Descriptive statistics were used to 

analyze the data. The results of this study showed as follows: 

 1. In terms of demographic factors, the sample who exposed 

to digital TV mostly were females; those aged between 26-33 years; 

those graduated with bachelor’s degree; freelancers; and those with 

10,001-20,000 baht monthly income. 

 2. In terms of exposure, the sample mostly exposed to digital 

TV during 18.01-22.00 hrs. and 22.01-02.00 hrs. The exposure channels 

were television and smart phone. The most popular program was news 

and news analysis. The sample mostly watched 7HD and 3HD channels. 

The watching frequency was 5-6 days per week. 

 3. In terms of consumer perception towards digital TV channel, 

the highest level of attitude was the perceived variety of international 

series and movies and higher resolution and sound quality, compared 

that traditional system (analog 3, 5, 7, and 9 channels). It was followed 

by clear program schedule for easier selection and availability of rare 

Thai and international documentary program, respectively. 

A b s t r a c t
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 4. In terms of consumer feelings towards digital TV channel, 

the highest level of attitude was preference in digital TV channel content. 

It was followed by digital TV channel’s provision of rare HD channels 

than SD ones, preference in international series and movies, respectively. 

 5. In terms of consumer behavior, the highest level of attitude 

was regular watch of some channels. It was followed by using remote 

control to continuously select the desired channel, provision of more 

Thai and international documentary channels than traditional system 

(analog 3,5,7,and 9 channels), respectively. 

 6. In terms of demographic factors and exposure to digital TV 

channel, the sample with different occupation and monthly income had 

indifferent exposure to digital TV channel. The sample with different age 

and educational level had different exposure to digital TV channel. 

 7. In terms of demographic factors and attitude towards digital 

TV channel, the sample with different gender, education and monthly 

income had indifferent attitude towards digital TV channel. The sample 

with different age and occupation had different attitude towards digital 

TV channel. 

 8. In terms of the relationship between exposure to and attitude 

towards digital TV channel, overall the sample had positive attitude 

towards digital TV channel, resulting in higher frequent watch in terms 

of extended time of consumption, watch through other platforms and 

watching other channels.

Keywords: exposure, attitude, digital TV, consumers in Bangkok 

Metropolitan Region
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 โทรทศันดจิทิลั (Digital Television) หรือทวีดีจิทิลั คอืการสงผานของเสยีง

และวดีิโอโดยสญัญาณดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพสงูท้ังความคมชดัของภาพและเสยีง ซึง่

สามารถสงขอมลูไดมากกวาแบบแอนะลอ็กในหนึง่ชองสัญญาณ หลายประเทศจงึนยิม

เปลีย่นการรับสงสญัญาณจากระบบแอนะลอ็กเปนโทรทศันดจิทิลั (สถานวีทิยโุทรทศัน

กองทพับก ชอง 5, 2557) การสงสญัญาณโทรทศันดจิติอลภาคพืน้ดนิ (DTTB : Digital 

Terrestrial Television Broadcasting) นั้นมีมาตรฐานการแพรภาพสงสัญญาณ 

4 มาตรฐานไดแก มาตรฐาน ATSC (Advance Television System Committee), 

มาตรฐาน DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), มาตรฐาน ISDB-T 

(Integrated Service Digital Broadcasting) และมาตรฐาน DTMB (Digital Terrestrial 

Multimedia Broadcast) โดยมาตรฐานการสงสญัญาณโทรทศันดจิทิลัทีป่ระเทศไทย

เลอืกนาํมาใชนัน้ คอื มาตรฐาน DVBT2  (Second Generation Digital Terrestrial 

Television Broadcasting System) ทีพ่ฒันาตอยอดมาจากมาตรฐาน DVB-T (Digital 

Video Broadcasting-Terrestrial) ของกลุมนกัวทิยาศาสตรในทวปียโุรป ซึง่เปนระบบ

ทีไ่ดรับยอมรบัแพรหลายมากทีส่ดุถงึ 118 ประเทศ (คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม

แหงชาต,ิ 2552) อกีทัง้ยงัมคีวามกาวหนาและทนัสมัยทีส่ดุในดานความคงทนของสญัญาณ

และการผสมสญัญาณ (modulation) ทีเ่ปนระบบใหมทีส่ดุ รวมถงึเทคนคิการเขารหสั

สญัญาณทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ จงึทาํใหระบบดจิทิลัมจีดุเดนกวาระบบแอนะลอ็กในดาน

ความคมชดัของภาพและเสยีง นอกจากนีร้ะบบดจิติอลจะกลายเปนสือ่ผสมชนดิหนึง่ 

(Multimedia) โดยเปนสือ่ผสมทีม่คีวามเรว็สงูสดุ สามารถสงขอมลูไดมากกวาแบบเดมิ 

(Multicasting) และทวีดีจิิทลัยงัพัฒนากาวขึน้ไปอกีระดบัโดยผูชมสามารถรบัชมในรปูแบบ

การตอบโต (Interactive) พรอมกับเทคโนโลย่ีของโทรทัศนจอกวาง, โทรทศัน (Wide 

Screen) และ โทรทศันความคมชดัสงู (HDTV) ในขณะทีร่ะบบแแอนะลอ็กไมสามารถ

พัฒนาประสทิธภิาพเหลานี้

 การเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิติอลจะทาํใหประชาชนไดรบัประโยชนในดาน

การรับชมโทรทศันทีค่มชัดปราศจากสญัญาณอืน่ๆ รบกวน และทาํใหเกดิการจัดสรรการ

ใชคลืน่ความถ่ีวทิยโุทรทศันทีม่อียูจาํกัดและมกีารผกูขาดเพยีงไมกีบ่รษัิท ใหมปีระสิทธภิาพ
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ตอประชาชนมากขึน้ จากเดมิทีก่ารแบงชองสญัญาณโทรทศันในระบบแอนะลอ็กของไทย

นัน้มเีพียง 6 ชองสญัญาณ เมือ่เปลีย่นมาเปนโทรทศันดจิทิลัจะมชีองสญัญาณเพิม่มากขึน้

โดยสามารถแบงไดถึง 48 ชองสัญญาณ เปนผลใหเกิดชองรายการใหมๆ ที่มีเนื้อหา

หลากหลาย เพิม่ทางเลอืกและเปนประโยชนตอประชาชนทีเ่ปนผูบรโิภค

 ปจจุบนัทวีดีจิทิลัไดดาํเนนิการออกอากาศมาเปนระยะเกือบ 2 ปผลจากการ

เปลีย่นผานระบบโทรทศันจากระบบแอนะลอ็กไปสูการรบัสงสญัญาณโทรทศันภาคพ้ืนดนิ

ในระบบดจิิตอล (ดจิติอลทวี)ี มกีารปรับตวัดข้ึีนตอเนือ่ง โดยสิน้สดุเดอืน ธ.ค. 2558 

สดัสวนการรบัชมโทรทศันตอนาท ี(%Share of TV Audience) จากทกุชองทางการรบัชม

ระหวางชองรายการเดมิและชองรายการใหมขยบัขึน้เปน 62% ตอ 38% จากเดอืน 

ธ.ค. 2557 อยูที ่82% ตอ 18% เปนเสยีงสะทอนไดวาประชาชนหนัมาสนใจรบัชมดจิติอล

ทวีมีากขึน้ซ่ึงแตกตางจากสาํรวจขอมลูของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการการ

ปฏบิตังิาน กสทช. (กตป.) พบวาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาตบิรหิารงานลมเหลวขาดประสิทธภิาพในการจดัการใหเกดิ

การเปลี่ยนผานจากระบบแอนะล็อกสูดิจิตอลดําเนินการลาชา อีกท้ังประชาชนไมมี

ความเขาใจในการเปลีย่นผานรวมถึงโครงการสนบัสนนุคปูองแลกกลองรบัสญัญาณ หรอื

เซตทอ็ปบอ็กซก็ไมครอบคลมุทัว่ถึงประชาชนในทุกครัวเรอืน

 จากขอมลูดงักลาวทาํใหผูวจิยัมคีวามสนใจ พฤตกิรรมของผูชมทีม่ตีอการรบัชม

ทวีดีจิทิลั เนือ่งจากส่ือโทรทศันสามารถเขาถงึผูชมไดอยางไมมขีอจาํกดัและสามารถแพร

กระจายขาวสารไดในวงกวาง อกีทัง้ยงัมอีทิธพิลตอแนวคดิพฤติกรรม ทศันคต ิองคความรู

ของผูรับชมทัง้ทางตรงและทางออม เนือ่งจากสือ่โทรทัศนมคีณุสมบตัดิานการสือ่สารครบ

ถวนทัง้ภาพ เสยีง ทาทาง การถายทอดเรือ่งราวเพือ่สรางความนาสนใจไดเปนอยางดทีาํให

ปจจบุนัสือ่โทรทศันมอีทิธพิลตอวถิชีวีติมากขึน้เรือ่ยๆ ไมเพยีงเฉพาะผูรบัชมแตรวมถงึ

ผูทาํหนาทีส่ือ่และผูผลติอกีดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากร พฤตกิรรมการเปดรบัชม ทศันคต ิของ

ผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครทีม่ตีอทวีดีจิทิลั



182 JC Journal

 2. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

พฤตกิรรมการเปดรบัชมทีวีดจิทิลั

 3. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ทศันคตทิีม่ตีอทวีดีจิทิลั

 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับชมทีวีดิจิทัลของ

ผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับทัศนคติที่มีตอทีวีดิจิทัลของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ

1.  แนวคิดการวิเคราะหผูรับสารตามหลักดานประชากรศาสตร
 การวิเคราหกลุมผูรบัสารในสังคมขนาดใหญ ทีม่คีวามแตกตางในหลายๆ ดาน 

และการวเิคราะหรปูแบบการสือ่สารมวลชน นัน้ไมสามารถวเิคราะหผูรบัสารเปนบคุคล

ได เนือ่งจากผูทาํการวจิยัไมรูจกัผูรบัสาร (anonymous) แตละคน ดงันัน้วธิกีารทีด่ทีีส่ดุ

ในการวเิคราะหผูรบัสารทีม่จีาํนวนมาก คอืการจาํแนกผูรบัสารออกเปนกลุมๆ ตามลักษณะ

ทางประชากร (Demographic Characteristics) ไดแก ดานอาย ุ(Age) ดานเพศ (Sex) 

ดานสถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Socio-economic status ) เชนอาชพีและรายได 

หรือดานระดบัการศึกษา (Education) (ปรมะ สตะเวทนิ, 2546, น. 112-116 ) โดยสามารถ

จาํแนกองคประกอบของประชากรเปนคณุลักษณะทางสงัคม และคณุลกัษณะทางดาน

เศรษฐกจิ ซึง่ทัง้สองนีจ้ะแยกออกเปน 4 องคประกอบคอื 1. องคประกอบดานเพศความ

สมดลุระหวางเพศเปนสิง่สาํคญั 2. องคประกอบดานอายใุนแตละสงัคม 3. องคประกอบ

ดานการศกึษา 4. องคประกอบทางเศรษฐกิจกลาวโดยสรปุคอืแนวคิดดานประชากรเชือ่วา 

คนทีม่คีณุสมบตัทิางลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนั จะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกตางกนัไป

ดวย (ยบุล เบญ็จรงคกิจ, 2534, น. 65) 

2.   แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลอืกเปดรับขาวสาร (Media Exposure)
 การเลือกสรรขาวสารของบุคคล เปนส่ิงที่อธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสาร

ของแตละบุคคล วามีความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผล

ตอการเปดรบัขาวสาร โดยมกีระบวนการเลอืกสรร (Selective Process) ทีแ่ตกตางกนั
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ซึง่โจเซฟ ท ีแคลปเปอร (Klapper, J.T., 1960 : pp. 19-25) ไดกลาวไววา กระบวนการ

เลือกรับขาวสาร หรือเปดรับขาวสารเปรียนเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรู

ของมนุษยซึ่งประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตามลําดับไดแก การเลือกเปดรับ 

(Selective Exposure) เปนขั้นแรกในการเลือกชองทางการสื่อสารบุคคลจะเลือก

เปดรับสื่อและขาวสาร การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับ

ขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือกสนใจขาวจากแหลงใดแหลงหนึ่ง การเลือกรับรูและ

ตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคลเปดรับ 

ขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป 

และการเลือกจดจด (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนท่ี

ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนํา

ไปถายทอดตอในสวนทีต่นเองไมสนใจ ไมเหน็ดวย หรอืเรือ่งทีขั่ดแยงคานกบัความคดิ

ของตนเองสาํหรบัความหมายของการเปดรบัขาวสารนัน้ แซมมวล เบคเกอร (Samuel, 

L., Becker, 1972., อางถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 127-128) ไดใหความหมาย

ของการเปดรับขาวสารโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กลาวคือ การ

แสวงหาขอมูล (Information Seeking) กลาวคือ บุคคลที่จะแสวงหาขอมูล 

เม่ือตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องทั่วๆ ไป 

การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) บุคคลจะเปดรับขาวสารเพื่อทราบ

ขอมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู สนใจ หากมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับตนเองก็จะให

ความเอาใจใสอาน หรอืด ูหรอืฟงเปนพเิศษ และการเปดรบัประสบการณ (Experience 

Receptivity) กลาวคือ บุคคลที่จะเปดรับขาวสารเพราะตองการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

หรือเพื่อผอนคลายอารมณ

3.  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
 ทัศนคติเปนความรูสึกทางจิตใจของบุคคล ที่เกิดจากการเรียนรูตลอดจน

ประสบการณ ซึง่จะกระตุนใหบคุคลมพีฤตกิรรมไปในทศิทางใดทศิทางหนึง่ มกีารตอบ

สนองตอสิง่เรา หรอืมจีนิตนาการตางๆ ท่ีบคุคลจะเขาไปเกีย่วของ นอกจากนีท้ศันคติ

ยงัรวมไปถงึ การรบัรู ความรูสกึนกึคดิ ความคดิเห็นทีบ่คุคลมตีอส่ิงใดส่ิงหนึง่ บคุคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง อาจเปนความคิดหรือความรูสึกที่ลึกซ้ึง

เหนยีวแนน เปลีย่นแปลงไดยาก เชน ความรูสกึ รปูแบบการดาํเนนิชวีติ ซึง่เปนเรือ่งทีส่ั่งสม



184 JC Journal

มานาน หรอือาจเปนความรูสกึนกึคดิทีค่อนขางผิวเผนิไมลึกซึง้และเปลีย่นแปลงไดงาย 

อีกทั้งยังเปนตัวชี้วัดของบุคคลวาบุคคลนั้นๆ มีความคิดและความรูสึกอยางไร 

ตอเหตุการณ หรือกับคนรอบขาง ตอวัตถุหรือสิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณ

ตางๆ โดยทศันคตนิัน้มรีากฐานมาจากความเชือ่ทีอ่าจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคต

ได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปนมิติของการ

ประเมนิเพือ่แสดงใหเหน็วาบคุคลชอบหรอืไมชอบตอประเด็นหน่ึงๆ ซึง่ถอืเปนการ

สื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เปนผลกระทบ

มาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป (Roger, 1978 : 208 – 209 

อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร , 2533 : 122) 

 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)  
 แนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) เปนแนวคิดที่ให
ความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัวประกอบไปดวย ความรู (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผูรับสารที่อาจมีผลกระทบตอ
สังคมจากการรับสารนั้นๆ ตอไป การเปลี่ยนแปลงทั้งสามประเภทน้ี จะเกิดขึ้น
ในลักษณะตอเนื่อง กลาวคือ เมื่อผูรับสารไดรับสารก็จะทําใหเกิดความรู เมื่อเกิด
ความรูขึ้น ก็จะไปมีผลทําใหเกิดทัศนคติและขั้นสุดทาย คือการกอใหเกิดการ
กระทํา แนวคิดนี้ยังพบวาทัศนคติเปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกับระหวาง
ความรูสกึ และความเชือ่หรอืการรบัรูของบุคคลกบัแนวโนมทีจ่ะมีพฤตกิรรมโตตอบ
ในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของทัศนคติในดานความรูสึก 
 กลาวคือ ทัศนคติจึงเปนเรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความ
โนมเอียงของบุคคลที่มีตอขอมูลขาวสาร และการเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ 
ซึ่งเปนไปไดทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยทัศนคติประกอบไปดวยความคิดที่มีผล
ตออารมณ และความรูสึก สงผลใหบุคคล แสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งน้ี ความ
สัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและพฤติกรรม จะมีลักษณะเปนไปในเชิงเสนตรง 
นั่นคือ การใหความรูแกผูรับสารจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ผูสงสาร
ตองการ และสงผลไปยงัการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในทีส่ดุ แตบางครัง้กอ็าจมชีอง
วางระหวางความรู ทศันคต ิและพฤตกิรรม โดยความรูอาจเปล่ียนแปลงแตทศันคติ
ของผูรับสารไมเปลี่ยน หรือผูรับสารมีการเปล่ียนทัศนคติแตไมเปลี่ยนพฤติกรรม 

ซึ่งสามารถเกิดไดเชนกัน 
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วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสํารวจ (Survey Research) เก็บ

ขอมูล ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหผู ตอบ

แบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเอง (Self-adminietered Questionnaire) 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบผสมผสาน (Mixed Method Sampling) และการเลอืก

กลุมตวัอยางแบบกลุมชัน้ภมู ิ (Stratified Cluster Sampling) เพือ่ใหไดกลุมตวัอยาง

ทีม่คีณุสมบตัติามตองการ

 

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลได ดังนี้
 ลกัษณะทางประชากรของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่เปดรับชมดิจิตอลทีวี พบวา กลุมตวัอยางมีสดัสวนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

อายุระหวาง 26-33 ปมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับจางงานอิสระ 

และกลุมตัวอยางมีรายไดสวนตัว 10,001-20,000 บาท

 ดานพฤติกรรมการเปดรับ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงเวลาในการ

รับชมทีวีดิจิทัลชวงเวลา 18.01-22.00 น. และชวงเวลา 22.01-02.00 น. โดยเปด

รับชมผานทางโทรทัศน และ Smart Phone ซ่ึงรายการขาวและวิเคราหขาว เปน

รายการทีเ่ปดรบัชมมากทีสุ่ด โดยกลุมตวัอยางสวนใหญรับชมชอง 7HD และชอง 3HD 

มีความถี่ในการเปดรับชม 5-6 วันตอสัปดาห

 ดานทศันคติทีม่ทีวีดีจิทิลัของผูบรโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

นั้น สามารถแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก

 (1) ดานการรับรูของผูบริโภคท่ีรับชมชองทีวีดิจิทัล พบวา กลุมตัวอยางมี

ระดับทัศนคติสูงสุดในเชิงบวกดานการรับรูในประเด็นที่วาทีวีดิจิทัลมีละคร ซีรี่ย 

และภาพยนตรตางประเทศหลากหลาย และ กลุมตวัอยางมทีศัคตใินเชงิเหน็ดวยมาก
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ในประเดน็ทวีดีจิิทลัมีความคมชัดท้ังภาพและเสยีงมากกวาทวีแีบบเดมิ (แอนะล็อก 

3, 5, 7, 9) รองลงมาคือ ทวีดีจิิทลัมผีงัรายการทีช่ดัเจนทาํใหสามารถเลอืกรบัชมชอง

ทวีดีจิทิลัไดงายมากขึน้ และ ทีวดีจิิทลัมรีายการสารคดไีทยและตางประเทศ ที่หาชม

ไดยากตามลําดับ 

  (2)  ดานความรูสกึของผูบรโิภคทีร่บัชมชองทวีดิีจิทัล พบวา กลุมตวัอยางมี

ระดบัทศันคตใินเชิงบวกสงูสดุดานความรูสกึในประเด็นช่ืนชอบเนือ้หารายการในชอง

ทีวีดิจิทัลที่มีความแตกตาง หลากหลาย สามารถเขาถึงความตองการของผูบริโภคได 

เนื่องจากมีรายการในแตละชองเปนจํานวนมาก ผูบริโภคสามารถเลือกรับชมใหตรง

ตามความตองการของตนเองได รองลงมาคือประเด็นที่วาทวีดีจิทิลัควรมชีองความคม

ชดั HD มากกวา SD และ กลุมตวัอยางชืน่ชอบละคร ซรีีย่ และภาพยนตรตางประเทศ

จากชองทวีดีจิทิลั ตามลําดับ

 (3)  ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่รับชมชองทีวีดิจิทัล พบวา กลุมตัวอยาง

มีระดับทัศนคติในสูงสุดดานพฤติกรรมในประเด็นที่วากลุมตัวอยางเลือกเปดรบัชม

ทีวีดิจิทัลเพียงบางชองเปนประจําเทาน้ัน รองลงมาคือกลุมตัวอยางสวนใหญตองใช

รีโมทกดเลอืกชองสญัญาณทวีดีจิิทัลไปเรือ่ยๆ ถึงจะพบชองทีต่องการ เนือ่งจากไมสามารถ

จดจาํเลขชองไดทัง้หมด และรบัชมสารคดไีทยและตางประเทศ จากชองทวีดีจิทิลัมากกวา

ชองฟรีทวีเีดมิ (แอนะลอ็ก 3, 5, 7, 9) ตามลําดับ

 ทัศนคตติอชองทจิิทลัทวี ีพบวาอยูในระดับเหน็ดวย เปนเพราะปจจบัุนรฐับาล

มีนโยบายตางๆ เพ่ือกระตุนใหประชาชนหันมารับชมทีวีรูปแบบทีวีดิจิทัลมากขึ้น 

เน่ืองจากมคีวามคมชดัทัง้ภาพ เสยีง มชีองทีห่ลากหลายใหเลอืกรบัชม อาทิ ละคร กีฬา 

สารคด ีและขาว แตกยั็งพบปญหาวาชองทวีดีจิิทลัมีจาํนวนมาก หากจาํเลขชองไมได 

ตองใชรีโมทกดเล่ือนชองสญัญาณไปเร่ือยๆ ถงึจะพบชองทีต่องการ จงึทําใหประชาชน

ยดึตดิในชองเดมิๆ ดงัแนวคดิของ แทคคาท ีและเปอรโรลท (McCarthy &Perreault, 

1990, p.159) กลาววา ทัศนคติ หมายถึงการรับรู ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น

ทีบุ่คคลมตีอสิง่ใดสิง่หนึง่ บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืเหตุการณใดเหตกุารณหนึง่อาจ

เปนความคดิหรอืความรูสกึทีล่กึซึง้เหนยีวแนน เปลีย่นแปลงไดยาก เชน ความรูสกึ 

รูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนเร่ืองท่ีสั่งสมมานาน หรืออาจเปนความรูสึกนึกคิด

ที่คอนขางผิวเผินไมลึกซึ้ง เปลี่ยนแปลงไดงาย สําหรับทัศนคติของผูรับสารในการ

สื่อสารนั้น คอนขางมีความสําคัญมาก เนื่องจากหากผูรับสารมีความรูสึกในทาง
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ท่ีไมดหีรอืมอีคต ิ(Bias) ในทางลบกบัองคประกอบของการสือ่สารแลว จะทาํใหเกดิ

การหลีกเลี่ยงการรับสารขาดความสนใจ และปฏิเสธการรับขาวสารตางๆ จาก

ผูสงสาร

อภิปรายผลการศึกษา

สมมตฐิานการวจัิยที ่1 ผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลกัษณะ

ประชากรแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับชมชองทีวี

ดิจิทัลที่แตกตางกัน

 จากการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางในดาน

เพศ อาชีพ และรายได ไมมีความสัมพันธกับการเปดรับชมชองทีวีดิจิทัล เนื่องจาก

ทีวีดิจิทัลสามารถเขาถึงไดงาย และเปนสื่อท่ีเขาถึงไดงาย ประชาชนทุกเพศทุกวัย

สามารถเขาถึงส่ือโทรทัศนไดตลอดเวลา จึงผูบริโภคมีพฤติกรรมการเปดรับท่ีไมแตก

ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของแมคเลาต และโอตีฟ (Mcleod and 

O’Keefe, 1972) ที่วา การศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลการทํานายพฤติกรรม

การสื่อสารโดยตัวแปรทางดานประชากรศาสตรสวนใหญมักประสบความลมเหลว 

เนื่องจากตามทฤษฎีการแบงกลุมประชากร การสื่อสารของปจเจกบุคคลเปนไปตาม

กลุมทางสังคมที่ตนสังกัดมากกวาเพศชายและเพศหญิง จึงไมมีความแตกตางใน

พฤตกิรรมการเปดรบั นอกจากนีย้งัพบวากลุมตวัอยางทีม่ชีวงอายแุละระดบัการศกึษา

ที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมในการเปดรับทีวีดิจิทัลแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงาน

วจัิยของ ณฐัศกัดิ ์วรวทิยานนท (2556, น.13) ไดพบวา บคุคลทีม่กีารศกึษา จะมคีวาม

สนใจขาวสารกวางขวาง และมีพฤติกรรมในการเสาะแสวงหาขาวสารเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตนเอง หรือเพื่อมีขอมูลในการเขาสังคมเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่น

สมมตฐิานการวจัิยที ่2 ผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะ

ประชากรแตกตางกนัจะมทีศันคตติอทวีดีจิทิลัทีแ่ตกตางกนั

  จากการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางในดานชวง

อายุและอาชีพมีความสัมพันธกับทัศนคติตอทีวีดิจิทัล กลาวคือ ผูที่มีชวงอายุ 26-33 

ป มพีฤตกิรรมการเปดรบัชมทวีดีจิทิลั ทัง้ความถี ่และระยะเวลาในการรบัชมมากทีสุ่ด 
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โดยเฉพาะจากรายการขาว ซีรี่ยละครตางประเทศ อาจเนื่องมากจากกลุมดังกลาวอยู

ในวัยทํางาน ซึ่งเปนชวงที่ตองพบปะผูคนที่หลากหลาย เปนชวงอายุที่ตองคํานึงถึง

บรรทัดฐานของสงัคม ความคาดหวงัของสงัคม หรอืสถานการณความเปนไปของสงัคม 

เพ่ือชวยทาํใหเกดิความภมูใิจในตนเอง เปนเครือ่งมอืทีท่าํใหบคุคลไดรบัประโยชน และ

แสดงตัวตนออกมา จึงสงผลใหบุคคลเปดรับขอมูลขาวสารที่สอดคลองกับความคิด 

หรือคานิยมของตนเอง และมีการแสดงออกทางทัศนคติอยางใดอยางหนึ่งออกมา 

ซึ่งการที่บุคคลเปดรับสื่อ จะสงผลตอทัศคติและพฤติกรรมของบุคคลดวย นอกจากนี้

ทศันคตเิปนความคดิทีม่อีารมณเปนสวนประกอบ โดยปฏกิริยิาโตตอบสามารถเปนได

ทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ เชนพฤติกรรมการเปล่ียนชองทีวีเพื่อหารายการที่ตองการ

เปนตน

สมมตฐิานการวจัิยที ่3 พฤตกิรรมการเปดรบัของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีความสัมพันธกับทศันคตทิีม่ตีอทวีดีจิทิลั

 จากการศึกษา พบวา พฤตกิรรมการเปดรบัของผูบริโภคในเขตกรงุเทพ-

มหานครและปริมณฑลมีความสัมพันธกับทศันคตทิีม่ตีอทวีดีจิทิลั เมื่อพิจารณาดาน

ความถี่ พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความถ่ีในการเปดรับชมทีวีดิจิทัล สอดคลองกับ 

ชแรมม (Wibur Schramm) ไดกลาววา ทัศนคติเปนปจจัยสําคัญในการเลือกเปดรับ

ขาวสาร โดยบุคคลจะเลือกขาวสารที่ตนสนใจ มีประโยชนตอตนเอง เม่ือผูบริโภคมี

พฤติกรรมในการเปดรับความสารมากข้ึน ไมวาจะเปนความถี่ตอสัปดาห หรือระยะ

เวลาในการเปดรับชมทีวีดิจิตอล ก็จะยิ่งสงผลตอทัศนคติมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับ

แนวคิดของ Hunt & Ruben (1993) ที่พบวา ทัศนคติเปนปจจัยสําคัญในการเลือก

เปดรับขาวสาร เน่ืองจากบุคคลจะเลือกรับขอมูลที่เกิดประโยชนแกตนเองไมวา

กรณีใดๆ ก็ตาม โดยเม่ือขอมูลน้ันเปนประโยชนตอตนเอง และเมื่อบุคคลเกิดความ

สนใจแลวเสาะแสวงหาขอมูลก็จะเกิดความเขาใจตามมา ซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรม

การแสดงออกของบุคคลอีกดวย
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
 1. ควรปรบัเปลีย่นผงัการออกอากาศเพือ่ใหสอดรบักับความตองการของ

ผูบริโภคทกุเพศ ทกุวยั ใหมากขึน้

 2. ชองทวีดีจิทิลับางชอง ผูบรโิภคยงัไมรูจกั ดงันัน้ควรโฆษณาผานสือ่ตาง ๆ 

ใหมากขึน้เพือ่ใหผูบรโิภคมชีองทางการรบัชมทีห่ลากหลาย

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1.  ควรศกึษาขอมลูเชงิลกึของผูบรโิภคในจงัหวดัอืน่ ใหทราบถึงทศันคตโิดย

รวมทัว่ประเทศ เพือ่เปนขอมลูในการวเิคราะหและหาแนวทางการแกไขปญหา

 2.  ควรศกึษาเก็บขอมูลในรูปแบบของการสมัภาษณ ทัง้ผูบรโิภค ผูผลติรายการ 

เพ่ือสามารถนาํขอมลูทัง้ 2 ดานมาวเิคราะหรวมกัน
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 บทความเรือ่ง “รปูแบบการนาํเสนอรายการ “คนืความสขุใหคนในชาต”ิ นี้

เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “การเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจของ

ผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการคืนความสุขใหคนในชาติ” มีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษารูปแบบรายการโทรทัศนท่ีมีผูนําประเทศสื่อสารประชาสัมพันธนโยบาย

และผลงานของรัฐบาล เพื่อนํามาสูการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการ

เปดรับชม ความพึงพอใจ และการใชประโยชนของผูชมในเขตกรุงเทพที่มีตอการ

รับชมรายการคนืความสขุใหคนในชาต ิการศกึษาครัง้นี ้ใชวธิเีก็บขอมลู ดวยการศกึษา

จากเอกสาร เทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน และเว็บไซตของทางรัฐบาล มีกรอบ

แนวคดิประเภทรายการโทรทศันพดูคยุกบัผูฟง (Straight Talk Programme) แนวคิด

เกีย่วกบัรปูแบบรายการโทรทศันและผูดาํเนนิรายการโทรทศัน และทฤษฎกีารสือ่สาร

ตามโมเดลของเดวิด เค เบอรโล (David K.Berlo) เปนแนวทางการศึกษา 

คําสําคัญ: การเปดรับ, ความพึงพอใจ, การใชประโยชน, รายการโทรทัศน, รัฐบาล 

คสช. คืนความสุขใหคนในชาติ, รูปแบบรายการ

บ ท คั ด ย อ
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The article on the “Presentation Formats of the ‘Returning 

Happiness to the People’ TV Program” is part of a research on the 

reception, beneficial uses and satisfaction from viewers in Bangkok 

towards the “Returning Happiness to the People” TV program. 

It aims to provide a study on the form of television presentation, 

where the leader of the country communicate and publicise the 

government’s work and policies to the public, to analyse the reception 

and satisfaction of the Bangkok viewers, as well as how they can put 

the content to beneficial use from watching the ‘Returning Happiness 

to the People’ show.

The research was conducted through documents, recorded TV 

programs and the government’s website and guided under the methods 

of straight talk program framework, television program presentations and 

the host of the program, including the communication theory model by 

David K. Berlo.

Keywords: Media Exposure, Gratification, Vtilisation, TV Programme, 

NCPO Government, National Broadcast by General Prayut 

Chan-O-Oha, Prime Minister (รายการคนืความสขุฯ), Programme 

Pattern

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
   การสื่อสารกับการเมืองเปนเรื่องท่ีมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เพราะ

การสือ่สารเปนพืน้ฐานของทีส่รางประสบการณการรบัรูและสือ่ความหมายดานตางๆ  

การสื่อสารยังชวยเผยแพรขอมูลดานการเมืองใหแกประชาชน 

   ประเทศไทยมรีปูแบบรายการโทรทศันทีผู่นาํประเทศส่ือสารประชาสัมพนัธ

นโยบายและผลงานของรัฐบาลไปยังประชาชนเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2544 สมัย

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศ โดยไดนํา

รูปแบบรายการวิทยุ “เรดิโอแอดเดรส” (Radio Address) ที่ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา ใชรายการดังกลาวสือ่สารกบัประชาชน นัน่คือ รายการ “นายกฯทกัษณิ 

คุยกับประชาชน” ออกอากาศสดทุกเชาวันเสาร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย (กรมประชาสมัพนัธ) และมกีารนาํสญัญาณเสียงไปออกอากาศทางสถานี

วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย แนวคิดการจัดรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน 

ถือเปนเคร่ืองมือสื่อสารระหวางนายกฯทักษิณกับประชาชนโดยตรง โดยใชรูปแบบ

การนาํเสนอแบบสดเลาคนเดยีว ถอืวาเปนการพลิกบทบาทการใชส่ือในระบบราชการ

ครั้งสําคัญ จากเดิมที่รัฐไมมีบทเดนในการใชสื่อมากนัก เนื้อหารายการไมมีการเนน

กลยทุธทางดานสือ่มาเพือ่ใชควบคมุการสรางความหมายในสงัคมใหบรรลผุล แตกลบั

มาปรากฏเดนชัดในยุคสมัยนี้ (ญาณิศภาค กาญจนวิศิษ, 2553, น. 47-48) 

 ตอมาภายหลังรัฐประหารในป พ.ศ. 2549 พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ไดรับ

แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 24 ของประเทศไทย มีแนวคิดจัดรายการที่ใหขอมูล

ขาวสารของรัฐบาลแกประชาชน คือ รายการ ”สายตรงทําเนียบ” และรายการ “เปด

บานพิษณุโลก”

  จากนั้นป พ.ศ. 2551 ยุคสมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรีคน

ที่ 25 ไดปรับเปลี่ยนรายการมาออกอากาศสดทุกเชาวันอาทิตย โดยใชชื่อรายการวา 

“สนทนาประสาสมัคร” แพรภาพทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง 11) และ

ถายทอดเสียงทางสถานวิีทยแุหงประเทศไทย โดยมนีายสมคัร สนุทรเวช เปนผูดาํเนนิ

รายการดวยตัวเอง
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  หลังจากนาย สมัคร สุนทรเวช พนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี นายสมชาย 

วงศสวัสดิ์ เขามาเปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการจัดรายการ “ทําเนียบของประชาชน” 

เปนชองทางสือ่สารกบัประชาชน โดยม ีนายณฐัวฒุ ิใสยเกือ้ และ ทีมโฆษกรฐับาลเปน

ผูดําเนินรายการ โดยจะมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีหมุนเวียน

กันมาออกอากาศ ตามประเด็นที่ประชาชนกําลังใหความสนใจในขณะนั้น

  รายการสื่อสารระหวางนายกรัฐมนตรีและประชาชนโดยตรงทางโทรทัศน 

เกิดข้ึนอีกครั้งในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี

คนที่ 27 ของประเทศไทย โดยใชชื่อรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์” 

เนื้อหารายการเปนการสื่อสารผลงานของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ออกอากาศทาง 

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง 11) ทุกวันอาทิตย เวลา 09.00-10.00 น. 

ในรายการจะแบงออกเปนสองชวง ชวงแรกเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานโดย

นายกรัฐมนตรี (รายการสดและบันทึกเทป) ชวงที่สองเปนชวงสนทนา โดยทีมงานจะ

เชิญพิธีกรและ/หรือแขกรับเชิญท่ีรวมในรายการ สถานที่การถายทําสวนใหญจะ

เปนที่ทําเนียบรัฐบาลและ หองสง สทท. โดยภายในรายการสามารถสง SMS แสดง

ความคิดเห็นและตั้งขอซักถาม รายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์”

ออกอากาศครั้งแรกวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2552 และสิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2554 (พรหมธิดา ทิพยานนท, 2555, น. บทคัดยอ)

  ตอมา รัฐบาลภายใตการนําของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

คนที่ 28 ของประเทศไทย ไดมีแนวคิดการจัดรายการประชาสัมพันธนโยบายและผล

งานของรัฐบาล ท่ีผูนําประเทศสื่อสารกับประชาชนเชนกัน โดยใชชื่อรายการวา 

“รัฐบาลยิ่งลักษณพบประชาชน” โดยนางสาวยิ่งลักษณ ประเดิมออกอากาศใน

ครั้งแรก จากนั้นไดให รัฐมนตรี เวียนมาตอบคําถามและแถลงผลงานในแตละสัปดาห 
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 หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

ซึ่งภายหลังเข ามาเปนนายกรัฐมนตรี ในยุคนี้ก็มีรายการโทรทัศนเพื่อชี้แจง 

ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชน คือรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาต”ิ โดยพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา หัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 

และนายกรัฐมนตรี เปนผูดําเนินรายการ ออกอากาศในรายการ ทางสถานีโทรทัศน

รวมการเฉพาะกจิแหงประเทศไทย สัปดาหละ 1 ครัง้ ทกุวนัศกุร เวลา 20.15-21.00 น. 

โดยประมาณ 

   ในยุคของการบริหารประเทศโดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายก-

รัฐมนตรี ถือไดวาเปนคร้ังแรกที่มีการใชชองทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง

ประเทศไทย (ทรท.) ถายทอดรายการประชาสมัพันธการทาํงานของรฐับาลรายสัปดาห 

ผานสถานีโทรทัศนทั้ง 24 ชองออกอากาศพรอมกันทั่วประเทศ ซึ่งที่ผานมา ภารกิจ

และวัตถุประสงคหลักของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย จะรวมมือใน

การถายทอดรายการสําคัญระดับชาติ พระราชพิธี พิธีสําคัญทางศาสนา พิธีสําคัญ

ทางทหาร กิจกรรมสําคัญของภาครัฐบาลในกรณีพิเศษ งานสําคัญระหวางประเทศ 

รวมทัง้การแขงขนักฬีานดัสาํคัญ ซึง่อาจจะถายทอดออกอากาศทกุสถาน ีหรอืถายทอด

บางสถานเีทานัน้ และหากเทยีบกบัการสือ่สารผานรายการประชาสมัพนัธของรฐับาล

ในยุคที่ผานมา การถายทอดรายการประชาสัมพันธผลงานของรัฐ จะใชชองทางผาน

ทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนของรัฐเทานั้น 

สะทอนใหเห็นวา การสื่อสารผานรายการ คืนความสุขใหคนในชาติ นั้นมีโอกาสมากที่

จะเขาถึงคนดูทุกกลุมทั่วประเทศ 

  บทความชิ้นนี้จึงมุงศึกษาในกรอบแนวคิดวา รายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” ทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยมีรูปแบบการ

นาํเสนอรายการอยางไร เพือ่นาํไปสูการวจิยัในหวัขอ การเปดรบั การใชประโยชนและ

ความพงึพอใจจากรายการคืนความสขุของคนในชาติ นอกจากจะสะทอนความคดิเหน็

ของผูชมรายการ ยงัเปนประโยชนสาํหรบัการศกึษาวจิยัตอยอดในอนาคต รวมทัง้เปน

แนวทางใหรายการอืน่ๆ ทีม่ปีระเภทรายการใกลเคยีงกนั นาํไปปรับใชใหเกดิประโยชน

สูงสุด
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วัตถุประสงคของการศึกษา

 เพือ่ศกึษารปูแบบการนาํเสนอรายการผานองคประกอบในการผลติรายการ

โทรทศัน ฉาก เครือ่งแตงกาย รปูแบบรายการ เนือ้หา ทกัษะในการสือ่สารของผูดาํเนนิ

รายการผานรายการ “คนืความสขุใหคนในชาต”ิ ทางสถานโีทรทศันรวมการเฉพาะกจิ

แหงประเทศไทย  

ขอบเขตการศึกษา
 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาการสื่อสารผานรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” ซึ่งเปนรายการ โทรทัศนท่ีมีผูนําประเทศส่ือสารชี้แจงและประชาสัมพันธ

นโยบายของรัฐไปสูประชาชน ผูศึกษาใชวิธีเก็บขอมูล ดวยการศึกษาจากเอกสาร 

เทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน การติดตามการออกอากาศสดทางโทรทัศนรวมการ

เฉพาะกจิแหงประเทศไทย วนัศกุร เวลา 20.15-21.00 น. และเวบ็ไซตของทางรฐับาล 

นิยามศัพทที่เกี่ยวของ

 รายการคนืความสขุใหคนในชาต ิหมายถงึ รายการโทรทศันของคณะรกัษา

ความสงบเรียบรอยแหงชาติ หรือ คสช. และรัฐบาล ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน

รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ทุกวันศุกร เวลา 20.15-21.00 น. รูปแบบรายการ

เปนรูปแบบรายการพูดคุยกับผูฟงโดยตรง (The Straight Talk) ดําเนินรายการ

โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เนื้อหารายการประกอบไปดวย

รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การแกไขปญหาตางๆ ของประเทศ และผลงาน

ในดานตางๆ ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ

  รูปแบบการนําเสนอ หมายถึง วิธีการนําเสนอรายการผานองคประกอบ

ในการผลิตรายการโทรทัศน ฉาก เครื่องแตงกาย สถานที่ รูปแบบรายการ เนื้อหา 

ทักษะในการสื่อสารของผูดําเนินรายการ
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ผลการศึกษา

  1. รายการคืนความสุขใหคนในชาติ เปนรายการที่สืบเน่ืองมาจากการ

รัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 20.15-

20.45 น. ทางสถานโีทรทศันรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย มวีตัถปุระสงคในการ

สือ่สารนโยบายและการดาํเนนิงานของรฐั และคณะรกัษาความสงบเรยีบรอยของชาติ 

(คสช.) รวมไปถึงประชาสมัพนัธขอมลูขาวสารตางๆ ทีอ่ยูภายใตสถานการณบานเมอืง

ในชวงเวลานั้น การปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในรอบสัปดาห นโยบายและการ

ชหูลกัการของการเขามาบรหิารประเทศโดยเนนยํา้เรือ่งการเทดิทูนสถาบนั การทาํให

บานเมืองอยูในความสงบเรียบรอย การขจัดการทุจริตคอรัปชั่น รายการคืนความสุข

ใหคนในชาต ิเปนรายการประเภทสนทนาคนเดยีว (Straight Talk) โดยมนีายกรัฐมนตรี

เปนผูสื่อสารโดยตรงสูประชาชน 

  รายการพูดคุยกับผูฟงโดยตรง ( Straight Talk) เปนรูปแบบวิธีการสื่อสาร

อยางหนึ่งในการสื่อสารผานทางวิทยุกระจายเสียง ในทางโทรทัศนอาจเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา รูปแบบรายการพูดหรือบรรยายคนเดียว (Monologue Program Format)

รูปแบบน้ีเปนรายการที่มีผูมาปรากฏตัวบนจอโทรทัศนเพียงคนเดียว และพูดคุยกับ

ผูชมสวนมากจะมภีาพประกอบ เพือ่มใิหเหน็หนาผูพูดตลอดเวลา รปูแบบของรายการ

นี้จะนาสนใจ เม่ือผูดําเนินรายการหรือผูพูดมีความรูความสามารถในการพูดและ

นําเสนอเนื้อหาสาระไดดี พรอมกับมีภาพประกอบ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

2554, น. 720) แมวารายการคืนความสุขใหคนในชาติ จะมีบทรายการเปนเนื้อหา

รายการใหผูดําเนินรายการคือนายกรัฐมนตรีพูด แตดวยลีลาการสื่อสารของนายก-

รัฐมนตรี จงึไดใชการพดูเชงิเลา น้ําเสยีง และสาํนวนการพูดเปนลักษณะเฉพาะตวั เปน

ธรรมชาต ิบางครัง้นาํเรือ่งราวมาจากประสบการณของผูพดู เชน การเดนิทางไปปฏบิตัิ

ภารกิจตางประเทศ หรือการลงพื้นที่พบปะประชาชน ซึ่งการพูดคุยกับผูฟงโดยตรง

ในลักษณะนี้ (Monologue Program Format) จะทําใหเกิดความเปนธรรมชาติ การ

ใชภาษางาย ๆ  ทีเ่ปนภาษาพูดจะทาํใหเน้ือหาทีพ่ดูส่ือสารกับผูฟงไดอยางไมมอีปุสรรค 

 2. รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะ

กิจแหงประเทศไทย โดยเริ่มออกอากาศคร้ังแรก คืนวันศุกรที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 เวลา 21.00 น. โดยใชชื่อรายการในครั้งแรกวา แถลงการณ “คืนความสุข 



201ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ใหคนในชาติ” พลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) และนายกรัฐมนตรี ไดช้ีแจงสาเหตุการเขาควบคุมการบริหารประเทศ และ

โรดแม็พ 3 ข้ันตอนเพ่ือคืนอํานาจใหกับคนไทย จากนั้นไดมีนโยบายออกอากาศ 

ตอเนื่องสัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร เวลา 20.15-21.00 น. โดยประมาณ กําหนด

ชื่อรายการวา “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

  การดําเนินรายการคืนความสุขใหคนในชาติในชวง 4 เดือนแรก นับตั้งแต

คืนวันศุกรที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันศุกรที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 

นายกรัฐมนตรีไดใชสถานท่ี กองบัญชาการกองทัพไทย บันทึกเทปรายการลวงหนา 

แลวจึงนําเทปบันทึกภาพนั้นไปออกอากาศอีกครั้งในคืนวันศุกร ซึ่งการจัดรายการใน

ชวง 4 เดือนแรกนี้ นายกรัฐมนตรีไดสวมชุดทหารจัดรายการ แตหลังจากวันศุกรที่ 12 

กันยายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรี ไดเปลี่ยนเครื่องแตงกายเปนครั้งแรก โดยสวม

เนคไท ใสสูท รวมทั้งไดปรับเปลี่ยนจากการยืนพูดบนโพเดียม เปนการนั่งพูดคนเดียว

กลางหองโถง รวมทั้งยังเปลี่ยนสถานที่บันทึกเทปลวงหนาจากกองบัญชาการกองทัพ

ไทยมาเปนทําเนียบรัฐบาล แตรูปแบบรายการดังกลาวก็ออกอากาศไดเกือบ 1 เดือน

เทานั้น ก็กลับไปในลักษณะการพูดโดยยืนบนโพเดียมอีกครั้ง สวนฉากหลังของ

รายการคืนความสุขใหคนในชาติ ยังคงใชรูปแบบจอภาพอยูดานหลังนายกรัฐมนตรี 

โดยเนื้อหาของภาพจะเปลี่ยนไปตามประเด็นและสถานการณของบานเมือง เชน 

วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันเด็กแหงชาติ วันปใหม ภาพทะเลไทย หรือกิจกรรม

ตางๆ ที่รัฐบาลจัดขึ้น เชน Bike For Dad สวนเนื้อหารายการโดยรวมประเด็นและ

เร่ืองราวของการทาํงานในภาพรวมของรัฐบาลในรอบสปัดาห รวมท้ังแผนงานทีรั่ฐบาล

และ คสช. กําลังจะทําในอนาคต

 อยางไรก็ตาม การออกอากาศแตละเทปในชวงน้ัน แมวาจะจัดชวงเวลา

ออกอากาศไวประมาณ 20.15-21.00 น. แตเนื่องจากความยาวของเน้ือหารายการ

แตละเทปไมเทากัน ขึ้นอยูกับปริมาณของเนื้อหา ดังนั้นในแตละเทปจึงใชเวลา

ออกอากาศอยูที่ 30 นาที จนถึง 90 นาที 

  นบัตัง้แตเริม่ออกอากาศครัง้แรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถงึเดอืน

มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายการคืนความสุขใหคนในชาติออกอากาศมาเปนระยะเวลา 

2 ป รวมทั้งสิ้น 109 ตอน ดวยเหตุผลดานความนิยมในรายการที่ลดลงตอเนื่องเมื่อ

เทียบกับชวงเริม่ออกอากาศครัง้แรก พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรจีงึได
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สั่งใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแตรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

ที่ออกอากาศคืนวันศุกรที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยใชชื่อรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติเฉพาะกิจ” มีความยาวประมาณ 50 นาที จากรูปแบบรายการเดิมที่นายก-

รัฐมนตรี ยืนพูดท่ีโพเดียม ไดเปลี่ยนมาเปนการน่ังสนทนา โดยมี พันเอกหญิง

ทักษดา สังขจันทร ผูชวยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูดําเนินรายการ ซึ่ง

ชวงหน่ึงของรายการ จะเปนการตอบคาํถามเรือ่งท่ีประชาชนไดสงเรือ่งรองเรยีนมาถงึ 

นายกฯ โดยตรง และเปนเรื่องที่นายกฯ เปนผูเลือกนํามาตอบในรายการดวยตัวเอง

ตารางที่ 2  อธิบายรูปแบบรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

 ครั้งที่ ออกอากาศ เวลา การแตงกาย ฉาก การนําเสนอ
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ชุดไทย

สีเหลือง

21.00 น.

20.40 น.

20.40 น.

20.20 น.

20.30 น.

20.30 น.

20.20 น.

20.30 น.

20.20 น.

20.20 น.

17.00 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

18.00 น.

20.15 น.

20.15 น.

30 พ.ค. 2557

6 มิ.ย. 2557

13 มิ.ย. 2557

20 มิ.ย. 2557

27 มิ.ย. 2557

4 ก.ค. 2557

11 ก.ค. 2557

18 ก.ค. 2557

25 ก.ค. 2557

1 ส.ค. 2557

8 ส.ค. 2557

15 ส.ค. 2557

22 ส.ค. 2557

29 ส.ค. 2557

5 ก.ย. 2557

12 ก.ย. 2557

19 ก.ย. 2557

26 ก.ย. 2557

3 ต.ค. 2557

10 ต.ค. 2557

17 ต.ค. 2557

24 ต.ค. 2557

31 ต.ค. 2557

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



203ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ตารางที่ 2  อธิบายรูปแบบรายการคืนความสุขใหคนในชาติ  (ตอ)

 ครั้งที่ ออกอากาศ เวลา การแตงกาย ฉาก การนําเสนอ

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

7 พ.ย. 2557

14 พ.ย. 2557

21 พ.ย. 2557

28 พ.ย. 2557

6 ธ.ค. 2557

12 ธ.ค. 2557

19 ธ.ค. 2557

26 ธ.ค. 2557

2 ม.ค. 2558

9 ม.ค. 2558

16 ม.ค. 2558

23 ม.ค. 2558

30 ม.ค. 2558 

6 ก.พ. 2558

13 ก.พ. 2558

20 ก.พ. 2558

27 ก.พ. 2558

6 มี.ค. 2558

13 มี.ค. 2558

20 มี.ค. 2558

27 ก.พ. 2558

3 เม.ย. 2558

10 เม.ย. 2558

17 เม.ย. 2558

24 เม.ย. 2558

1 พ.ค. 2558

8 พ.ค. 2558

15 พ.ค. 2558

22 พ.ค. 2558

20.15 น.

20.15 น. 

20.15 น. 

20.15 น.

08.00 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.20 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.20 น.

สูทเทา

สูทเทา

สูทดํา

ชุดไทย

สีเทา

ชุดขาว

ขาราชการ

สูทดํา

สูทดํา

สูทเทา

ชุดไทย

สีเหลือง

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

ชุดไทย

ชุดไทย

สูทดํา

ชุดไทย

สูทนํ้าเงิน

สูทดํา

ชุดไทย

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

ชุดไทย

สูทดํา

สูทดํา

ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ

ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ

ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

ภาพหลังภาพพระอาทิตยตก

ภาพหลังเปนภาพรถไฟฟา

ภาพหลังเปนภาพตึกสูงๆ

ภาพหลังเปนภาพประเพณี

สงกรานต

ภาพหลังเปนภาพธรรมชาติ

ปาสีเขียว

ภาพหลังเปนภาพนํ้าตก

ภาพหลังเปนภาพทะเล

ภาพหลังเปนภาพบานเมือง

ตอนกลางคืน

ภาพหลังเปนภาพทุงหญา

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอี้

พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอี้

พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอี้

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม
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ตารางที่ 2  อธิบายรูปแบบรายการคืนความสุขใหคนในชาติ  (ตอ)

 ครั้งที่ ออกอากาศ เวลา การแตงกาย ฉาก การนําเสนอ

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

29 พ.ค. 2558

5 มิ.ย. 2558

12 มิ.ย. 2558

19 มิ.ย. 2558

26 มิ.ย. 2558

3 ก.ค. 2558

10 ก.ค. 2558

17 ก.ค. 2558

24 ต.ค. 2558

31 ก.ค. 2558

7 ส.ค. 2558

14 ส.ค. 2558

21 ส.ค. 2558

28 ส.ค. 2558

4 ก.ย. 2558

11 ก.ย. 2558

18 ก.ย. 2558

25 ก.ย. 2558

2 ต.ค. 2558

สูทดํา

สูทเทา

ชุดไทย

ชุดไทย

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทนํ้าตาล

ชุดไทย

สูทดํา

สูทดํา

ชุดไทย

สูทนํ้าตาล

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

ภาพหลังเปนภาพวัด

ภาพหลังเปนภาพภูเขา

ภาพหลังเปนภาพ

แมนํ้าเจาพระยา

ภาพหลงัเปนภาพปลาในทะเล

ภาพหลงัเปนภาพสะพานแขวน

ภาพหลังเปนภาพทะเลภูเก็ต

ภาพหลังเปนภาพวัดตางๆ

ภาพหลังเปนภาพในทําเนียบ

รัฐบาล

ภาพหลังเปนภาพพระบรมรูป

ทรงมา/งาน Bike for mom

ภาพหลังเปนภาพพระบรมรูป

ทรงมา/งาน Bike for mom

ภาพหลังเปนพื้นสีฟา/โลโก 

Bike for mom

ภาพหลังเปนฉายาลักษณ

ในหลวงและพระราชินี/

โลโก Bike for mom

ภาพหลังเปนภาพ

อุทยานราชภักดิ์

ภาพหลังเปนโลโก Our 

home Our country 

Stronger together

ภาพหลังเปนโลโก Our 

home Our country 

Stronger together

ภาพหลังเปนโลโก Our 

home Our country 

Stronger together

ภาพหลังเปนภาพสวนดอกไม

ภาพหลังเปนภาพพระอาทิตย

จัดรายการเฉพาะกิจที่นคร

นิวยอรค ประเทสหรัฐอเมริกา 

ในการเขารวมประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ สมัยที่ 70

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอี้

17.00 น.

17.00 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.20 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.



205ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ตารางที่ 2  อธิบายรูปแบบรายการคืนความสุขใหคนในชาติ  (ตอ)

 ครั้งที่ ออกอากาศ เวลา การแตงกาย ฉาก การนําเสนอ

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

*88

89

90

91

9 ต.ค. 2558

16 ต.ค. 2558

22 ต.ค. 2558

30 ต.ค. 2558

6 พ.ย. 2558

12 พ.ย. 2558

20 พ.ย. 2558

27 พ.ย. 2558

4 ธ.ค. 2558

12 ธ.ค. 2558

18 ธ.ค. 2558

25 ธ.ค. 2558

1 ม.ค. 2559

 8 ม.ค. 2559

15 ม.ค. 2559

 22 ม.ค. 2559

23 ม.ค. 2559

29 ม.ค. 2559

5 ก.พ. 2559

 12 ก.พ. 2559

20.15 น.

20.15 น.

20.45 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

08.00 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

08.00 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

ชุดไทย

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

 

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

ภาพหลังเปนภาพสวนดอกไม

ภาพหลังเปนภาพปา

ภาพหลังเปนภาพพระบรมรูป

ทรงมา

ภาพหลังเปนภาพธงชาติไทย

ภาพหลังเปนภาพโขนหนา

ทําเนียบรัฐบาล

ภาพหลังเปนโลโก 1 ทศวรรษ

แกวกัลยาของแผนดิน 2558

ภาพหลังเปนหองประชุม

ภาพหลังพระบรมฉายาลักษณ

ของในหลวง

ภาพหลังพระบรมฉายาลักษณ

ของในหลวง

ภาพหลังภาพปาสวนดอกไม

ภาพหลังเปนรูปพระสังฆราช

ภาพหลังเปนภาพทะเล

ภาพหลังเปนภาพวัด

ภาพหลังเปนภาพวันเด็ก

ภาพหลังเปนภาพดอกไม

สีชมพู

ภาพหลังเปนภาพอาคารหอ

ประชุมกองทัพบก

*พันเอกหญิงทักษดา 

สังขจันทร ผูชวยโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

พูดที่ทําเนียบ

ภาพหลังเปนภาพ

ทหารผานศึก

ภาพหลังเปนภาพพิพิธภัณฑ

ไมมีคา

ภาพหลังเปนภาพพระอาทิตย

ลับขอบฟา

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอี้

พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอี้

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม
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ตารางที่ 2  อธิบายรูปแบบรายการคืนความสุขใหคนในชาติ  (ตอ)

 ครั้งที่ ออกอากาศ เวลา การแตงกาย ฉาก การนําเสนอ

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

19 ก.พ. 2559

4 มี.ค. 2559

11 มี.ค. 2559

18 มี.ค. 2559

25 มี.ค. 2559

1 เม.ย. 2559

8 เม.ย. 2559

15 เม.ย. 2559

22 เม.ย. 2559

29 เม.ย. 2559

6 พ.ค. 2559

13 พ.ค. 2559

19 พ.ค. 2559

27 พ.ค. 2559

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

สูทดํา

ชุดไทย

สูทดํา

ชุดไทย

สูทดํา

สูทดํา

สูทนํ้าตาล

สูทนํ้าตาล

สูทดํา

สูทดํา

ภาพหลังเปนภาพวัด

ภาพหลังเปนภาพแมนํ้า

เจาพระยา

ภาพหลังเปนภาพภูเขา

ภาพหลังเปนพิพิธภัณฑผาใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 

ณ หอรัษฎากรพิพัฒน 

พระบรมมหาราชวัง

ภาพหลังเปนภาพพระตําหนัก

ดอยตุง จ.เชียงราย

ภาพหลังเปนภาพโครงการ

พัฒนาความมั่นคงพื้นที่ 

ภูขัด ภูเมือง ภูสอยดาว 

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ภาพหลังเปนภาพโครงการ

ตัวอยางตามพระราชดําริ

 ณ บานอิฐ จ.อางทอง

หองโถงที่ทําเนียบรัฐบาล

หองโถงที่ทําเนียบรัฐบาล

หองโถงที่ทําเนียบรัฐบาล

หองโถงที่ทําเนียบรัฐบาล

หองโถงที่ทําเนียบรัฐบาล

หองโถงที่ทําเนียบรัฐบาล

ภาพหลังเปนภาพในหลวง

เสด็จศูนยศึกษาพัฒนาหวย

ทราย อันเนื่องมาจากพระ

ราชดําริ ต.หวยทรายเหนือ 

จ.เพชรบุรี

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

สัมภาษณโดยมีพิธีกร

เปนผูสัมภาษณ

สัมภาษณโดยมีพิธีกร

เปนผูสัมภาษณ

สัมภาษณโดยมีพิธีกร

เปนผูสัมภาษณ

สัมภาษณโดยมีพิธีกร

เปนผูสัมภาษณ

สัมภาษณโดยมีพิธีกร

เปนผูสัมภาษณ

สัมภาษณโดยมีพิธีกร

เปนผูสัมภาษณ

สัมภาษณโดยมีพิธีกร

เปนผูสัมภาษณ
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ตารางที่ 2  อธิบายรูปแบบรายการคืนความสุขใหคนในชาติ  (ตอ)

 ครั้งที่ ออกอากาศ เวลา การแตงกาย ฉาก การนําเสนอ

106

107

108

109

3 มิ.ย. 2559

10 มิ.ย. 2559

17 มิ.ย. 2559

24 มิ.ย. 2559

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

20.15 น.

ชุดไทย

ชุดไทย

สูทเทา

ชุดไทย

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

หองโถงทําเนียบรัฐบาล

ภาพหลังเปนภาพทําเนียบ

รัฐบาล

ภาพหลังเปนภาพเสด็จ

พระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร

บานสุโบะปาแระ จ.นราธิวาส

สัมภาษณบนโตะโดยมีพิธีกร

สัมภาษณ

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเดียม

 จากการศกึษา รปูแบบการนาํเสนอรายการคืนความสุขใหคนในชาติ สามารถ

วิเคราะหถึงการเลือกเนื้อหาและประเด็นที่นําเสนอในรายการไดวา เน้ือหาสวนใหญ

เปนการนําเปนการนําแนวนโยบายรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของรัฐบาลมาสื่อสารใหประชาชนรับทราบ นอกจากนี้ ประเด็นที่ผูดําเนินรายการ

คือนายกรัฐมนตรีพูดในรายการ ยังอางอิงกับบริบทสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม

ในชวงเวลานั้นๆ อีกดวย ทําใหรายการดูสดใหม ทันสถานการณ 

  ในสวนของความสามารถและทกัษะในการสือ่สารเนือ้หาขอมลูนัน้ ผูดาํเนนิ

รายการไดเตรยีมตวัมาเปนอยางด ี แมจะเปนการพดูแบบมสีครปิต (บท) แตเปนการพดู

อยางผูรู มีความเขาใจในเนื้อหาที่พูด มีความเปนธรรมชาติ สามารถหยิบยกประเด็น

ทีอ่ยูในความสนใจของประชาชนทกุกลุมได สวน “ลลีาทาทาง” ในการสือ่สารกับผูชม

รายการ แมถอยคาํการพดูจาจะใชภาษาทีมี่ความเปนกนัเอง แตในบางครัง้ยงัมีลักษณะ

ของทหาร ดแูขง็กราวอยูในการพดู สหีนาเครงเครยีด จนอาจทาํใหผูฟงรูสกึเหมอืนถกู

สั่งสอน นอกจากนี้ อิริยาบถในการยืนพูดบนโพเดียมโดยที่ไมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยน

อริิยาบถตลอดความยาว 45 นาททีัง้รายการ อาจนานเกินไปจนทาํใหคนฟงหนัเหความ

สนใจไปที่อื่นได

  สวนบุคลิกภาพและการแตงกายของผูดําเนินรายการ สังเกตไดวา ในระยะ

แรกนายกรัฐมนตรียังสวมชุดทหารดําเนินรายการ ส่ือความหมายใหเห็นถึงความ

ตองการทําใหบานเมืองเกิดความสงบ แตชวงกอนเกษียณอายุราชการไมกี่สัปดาห 

นายกรัฐมนตรีไดเปลี่ยนการแตงกายมาเปนชุดสูทแบบสากล พรอมกับเปล่ียนภาพ
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ประกอบฉากดานหลังจากฉากคืนความสุขใหคนในชาติ มาเปนการยืนจัดรายการใน

หองโถงทาํเนยีบรฐับาล เพือ่สรางบรรยากาศใหรูสกึผอนคลายมากขึน้ หลงัจากนัน้แม

รูปแบบจะยังคงเปนการยืนจัดรายการบนโพเดียมเชนเคย แตก็ไดมีการเปล่ียนแปลง

จากในโถงทาํเนยีบมาเปนการยนืหนาภาพประกอบฉากดานหลัง ซึง่รปูภาพจะเปล่ียน

ไปทุกสัปดาห ตามแตโอกาสวันสําคัญหรือหากมีประเด็นที่ตองการสื่อสาร รณรงค 

เชิญชวน ประชาสัมพันธกับผูชม ก็จะใชภาพดานหลังนายกรัฐมนตรีสื่อสารไปยังผูชม

อีกทางหนึ่ง เชน รายการคืนความสุขใหคนในชาติ ที่ออกอากาศคืนวันที่ 15 ม.ค. 59 

ชวงที่ดอกนางพญาเสือโครงกําลังออกดอกทั่วไทย ฉากหลังจึงใชรูปทุงดอกนางพญา

เสือโครง หรือจากกรณีท่ีเกิดเหตุระเบิดท่ีศาลทาวมหาพรหม ราชประสงค ในวันที่ 

17 ส.ค. 58 หลังจากเกิดเหตกุารณข้ึน ฉากหลงัรายการคนืความสขุใหคนในชาตจิงึถกู

เปลี่ยนเปนโลโก Our home Our Country Stronger Together

  กระบวนการหนึ่งที่สําคัญในการผลิตรายการโทรทัศน คือ การสรางสรรค

รายการ (ชยพล สุทธิโยธิน, 2550, น. 5-11) ซึ่งจะตองมีการวางแผนเรื่องหลักๆ คือ 

การวางแผนเก่ียวกับผูชม (Audience Planning) คือ การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ

ผูชมทั้งดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา วิถีดําเนินชีวิต และสังคม ซึ่งจาก

การศกึษาทาํใหวเิคราะหไดวา รายการคนืความสขุใหคนในชาต ิยงัขาดการสรางสรรค

รายการโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับผูชม (Audience Planning) นั่นคือการ

วิเคราะหขอมูลผูชมอยางรอบดาน นอกจากน้ี ยังขาดการสรางความนาสนใจใหกับ

รายการ (Interesting) ขาดการสรางแรงจูงใจในการชมรายการ (Motivation) ขาด

สรางการมีสวนรวมกับรายการ (Paticipation) เพื่อทําใหเนื้อหามีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น (Convey Message) จนทําใหการถายทอดไมนาเบื่อหนาย (Exciting) และตอบ

สนองความตองการดานอารมณและความรู สึกของผู ชม (audience needs 

interaction) และเมือ่มองในดานองคประกอบอืน่ๆ ในการสรางสรรครายการโทรทัศน 

เชน องคประกอบเก่ียวของกับเวลาของการจัดรายการวิทยุโทรทัศน (มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2554, น. 106-107) ก็ยังพบวา รายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

ยังขาดการวางแผนในเรื่องท่ีเก่ียวกับเวลา นอกจากจะหมายรวมถึงระยะความยาว

ของรายการตามความเหมาะสมของเนื้อหา สาระ ประเภท และรูปแบบของ

รายการแลว ยังไมสามารถกําหนดอารมณรายการแตละชวง ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง

กับการจัดทําบทโทรทัศนเพื่อวางกรอบแนวทางใหกับรายการ รวมทั้งในระยะแรก
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ของการออกอากาศรายการคนืความสขุใหคนในชาต ิไมสามารถกาํหนดความยาวของ

เวลาออกอากาศหรือควบคุมระยะเวลาได บางสัปดาหมีความยาวถึงเกือบ 90 นาที 

นอกจากนี้ การเลือกลงผังรายการในชวงคืนวันศุกร เวลา 20.15-21.00 น. รูปแบบ

และเนื้อหารายการอาจไมตรงกับพฤติกรรมและความสนใจของผูชมมากเทาที่ควร 

ยิ่งใหรายการออกอากาศทุกชองทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยดวย 

ยิ่งทําใหคนไมมีทางเลือก หากไมดูก็ตองปดทีวีหรือหันไปทําภารกิจอื่นแทน ตางกับ

รายการประเภทเดียวกันของนายกรัฐมนตรีท่ีผานมาทุกสมัย ที่จะเลือกส่ือสารกับ

ประชาชนผูชมรายการในชวงเชาวันเสารหรือวันอาทิตยทางชอง 11 ซ่ึงเปนสถานี

โทรทัศนของรัฐเพียงชองเดียว (เสถียร วิริพรรณพงศา, 2557, น. 4) ทั้งหมดนี้เปนสิ่ง

สําคัญควบคูไปกับ ความสามารถและทักษะของผูนําเสนอหรือผูดําเนินรายการ 

บรรยากาศ ลักษณะฉาก เครื่องแตงกาย และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  ยังมีสวนเราผูชมให

ตั้งใจติดตามรายการ

 3. การศึกษาโดยใชกรอบทฤษฎีการสื่อสาร ตามโมเดล S M C R ของเดวิด 

เค เบอรโล (Berlo, 1960 : 40-71) พบวา ผูสงสาร (S) คือ พลเอก ประยุทธ 

จนัทรโอชา มทีกัษะในการสือ่สารทีด่ ี พดูจากระชบั ใชคาํพดูทีช่ดัเจนฟงงาย นาเช่ือถอื 

โผงผาง มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว เปนที่จดจํา สําหรับเนื้อหารายการ (M) สามารถ

แบงเปนประเด็นไดดังนี้ 1) สถานการณความเคลื่อนไหวในบานเมืองรอบสัปดาห 

2) ภารกจิของนายกรฐัมนตรแีละรฐับาลรวมถึงคณะรกัษาความสงบเรยีบรอยของชาติ 

3) การดําเนินงานตามนโยบายทางการเมืองของรัฐบาล 4) ทาทีของนายกรัฐมนตรี

และนโยบายของรัฐบาลท่ีมีตอประเด็นปญหาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงท้ังที่

เกิดขึ้นเฉพาะหนาและการแกไขในระยะยาว เชน การทุจริตคอรัปชั่น ความขัดแยง

ในสามจังหวัดภาคใต ปญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร ภัยธรรมชาติ 

การจัดระเบียบสังคม 5) สถานการณการเมืองที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งและการ

เนนยํ้าการควบคุมความสงบในชาติ 6) เน้ือหาที่เจาะจงไปถึงบุคคล หรือกลุมบุคคล 

เชน ส่ือมวลชน 7) การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 8) การขอ

ความรวมมอืในดานตางๆ เพือ่ใหประชาชนเขามามสีวนรวม ทัง้ดานสถาบนั เศรษฐกจิ 

สังคม การเมือง ใหประชาชนเขามามีสวนรวม เชน การลงประชามติ การชวยกันดูแล

เฝาระวังเหตุการณความไมสงบ โดยประเด็นทั้งหมดที่นายกรัฐมนตรีสื่อสารขึ้นอยูกับ

สถานการณในขณะนั้นเปนหลัก ชองทางในการสื่อสาร (C) มีการใชส่ือโทรทัศน
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เปนสื่อหลักในการเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะการใชโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ

แหงประเทศไทยซึ่งออกอากาศพรอมกันทุกชอง โดยมีสื่อวิทยุทั่วประเทศเปนชองทาง

การสื่อสารรองทําใหเขาถึงผูรับสาร (R) คือ ประชาชนไดเปนวงกวาง

  ทักษะการสื่อสารของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ

หัวหนา คสช. ถือวาเปนผูที่มีบุคลิกในการเปนผูนํา มีความเด็ดขาด มีความนาเชื่อถือ 

ใชการสื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย ตรงไปตรงมา ชัดเจนเปนผูที่มีความรูในประเด็น

เนือ้หาสารทางการเมอืง สอดคลองกบัแนวคดิองคประกอบในการส่ือสารของ เบอรโล 

โดยเฉพาะเรื่องทักษะในการสื่อสารของผูสงสาร ที่วาการสื่อสารจะสําเร็จได ผูสงสาร

ตองมี ทักษะการสื่อสาร คือความสามารถในการพูด เขียน ตีความ และ ตองมีความรู

ในขาวสารที่ผูสงสารจะสงออกไป ซึ่งจะมีผลตอความเช่ือถือ ความนาเล่ือมใสของ

ผูสงสาร ในสายตาของผูรับสาร (Source Credibility) 

 ประเภทสื่อหรือชองทางที่ใช พบวา รายการคืนความสุขใหคนในชาติ เลือก

ที่จะใชสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลักในการเขาถึงกลุมเปาหมายหรือ ประชาชนผูรับชม

รายการ ซึ่งในอดีตท่ีผานมาทุกสมัย แมจะมีการใชสื่อโทรทัศนในการส่ือสารผาน

รายการประชาสัมพันธของรัฐบาลแตก็จํากัดอยูที่การออกอากาศทางสถานีโทรทัศน

แหงประเทศไทย ชอง 11 เพียงชองเดียวเทานั้น แตสําหรับรายการคืนความสุขให

คนในชาติไดมีการออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย หรือ 

ทีวีพูลที่ออกอากาศทั้ง 24 สถานีพรอมกัน โดยมีสื่อวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศเปน

สื่อรองในการออกอากาศอีกดวย ดังนั้นการสื่อสารจะมีโอกาสเขาถึงผูรับสารมาก 

เนื่องจากไมมีอุปสรรคดานคูแขงทางธุรกิจ นอกจากน้ีการดําเนินการออกอากาศ 

ยังใชชวงเวลาเปนชวงเวลาที่คนดูเยอะที่สุด (ไพรมไทม) 20.15-21.00 น. อีกดวย 

 สําหรับรูปแบบของการสื่อสารในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ ถือ

เปนการสือ่สารทางเดยีว มุงใหขอมลูขาวสาร และสรางความรูความเขาใจ ผลจากการ

สื่อสารจะไมไดรับรูอยางทันทีทันใด ดังนั้นผลการสื่อสารในแงของผลจากการสงออก 

(Out Put) แตตองใชเวลาติดตามความนิยมผานการวัดเรตติ้ง รวมถึงการแสดงความ

คิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลนเทานั้น
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ขอเสนอแนะ

  1. ควรวางรูปแบบรายการ การกําหนดสัดสวน เนื้อหารายการทั้งหมดให

เหมาะสมตอการตอบสนองของผูรับสาร เพื่อใหการส่ือสารเกิดประโยชนสูงสุด และ

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

  2.  ควรมีการประเมินผลการรับฟงหรือการวิจัยผูฟงอยางมีระบบและ

ตอเนื่อง เสริมใหผูชมมีสวนรวมในรายการใหมากขึ้นโดยการเพิ่มชองทางการแสดง

ความคิดเห็นเพื่อทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูฟงกลุมเปาหมาย เพื่อนํามา

ปรับปรุงรายการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  3. ควรวิจัยในหัวขออื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับรายการคืนความสุขใหคนในชาติ

เพิ่มเติม เชน การวิจัยโดยใชกรอบแนวคิดการสื่อสารทางการเมือง การวิจัยดานภาพ

ลักษณของนายกรัฐมนตรี การวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ
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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวัง การเปดรับ และการมี

สวนรวมของผูใชแฮชแทก็รณรงคทางสงัคมประเภททา 4 โครงการทีเ่ผยแพรในป 2557 

และ 2558 โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเก็บ

ขอมูลจากผูใชแฮชแท็กรณรงคทางสังคมประเภททา บนสื่อสังคมออนไลนที่มีอายุ 

20 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปดรับแฮชแท็กรณรงคจากโครงการ 

ALS Ice Bucket Challenge (#icebucketchallenge และ #IceBucket

ChallengeTH) มากทีส่ดุ แตเปดรบัแฮชแทก็รณรงคจากโครงการ ธนชาต รเิริม่...เตมิ

เต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 (#เทอยางไทย และ #เอกลักษณไทย

ธนชาต) นอยทีส่ดุ โดยมกัเปดรบัผานเฟซบุก และมกัเปดรบัภาพถายเกีย่วกบัโครงการ

รณรงคมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการกดชื่นชอบ (Like/Favorite) รูปภาพ

ที่ใชแฮชแท็กรณรงคมากที่สุด 

 สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา ผู ใชแฮชแท็กรณรงคที่มีลักษณะ

ทางประชากรทีแ่ตกตางกนัจะมกีารเปดรบัแฮชแท็กรณรงคและมสีวนรวมในโครงการ

รณรงคทีใ่ชแฮชแทก็ไมแตกตางกนั ยกเวน ระดบัการศกึษาสงูสดุ ในกลุมผูใชแฮชแทก็

รณรงค ความคาดหวังตอแฮชแท็กรณรงคมีความสัมพันธทางบวกกับการเปดรับ

แฮชแท็กรณรงค และในกลุมผูใชแฮชแท็กรณรงค การเปดรับแฮชแท็กรณรงคมีความ

สัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็ก 

คําสําคัญ: แฮชแท็ก, การรณรงค, ความคาดหวัง, การเปดรับสื่อ, การมีสวนรวม

บ ท คั ด ย อ
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 Survey research was used to study expectation, exposure and 

participation in using campaign hashtags in Thailand. A cross-sectional 

study used a questionnaire for data collection from samples over 

age 20. 

 Results were that most expectation about campaign hashtags 

impacted activism of samples using campaign hashtags. The most 

exposure was achieved by the ALS Ice Bucket Challenge and least, 

Thanachart Thai Identity 44th in 2015. Facebook was the most popular 

vehicle for showing campaign hashtags related images. Samples 

participated most often by Liking or classifying as Favorites images using 

campaign hashtags. 

 Differing demographics did not affect exposure to campaign 

hashtags or participation in campaigns using hashtags, except at the 

highest education level. With samples using campaign hashtags, 

expectation to campaign hashtags positively correlated with exposure 

and exposure to campaign hashtags positively correlated to participation 

in campaigns.
 

Keywords: Hashtags, Campaign, Expectation, Media Exposure, 

Participation

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 แฮชแท็กหรือเครื่องหมาย “#” ที่มีจุดประสงคเพื่อจัดหมวดหมูขอมูล

เปนเสมือนคําคนหาใหผูใชสามารถคนหาประเด็นตางๆ ไดอยางรวดเร็วและสะดวก

มากขึ้น รวมท้ังยังสรางความสัมพันธบนสื่อสังคมออนไลนไดอีกดวย ทั้งนี้ทวิตเตอร

ถือเปนสื่อสังคมออนไลนเจาแรกที่เปดใชแฮชแท็ก ตามดวยอินสตาแกรมและเฟซบุก 

ดานแฮชแท็กในประเทศไทยนั้นมีการใชอยางหลากหลาย เชน การตั้งเปนหัวขอการ

สนทนาทัว่ไป การสงเสรมิดานการประชาสมัพนัธขององคกรธรุกจิซึง่ชวยอาํนวยความ

สะดวกในเร่ืองการติดตามความเคลื่อนไหวของผูบริโภคได อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม

ความใกลชิดกับกลุมเปาหมายไดมากขึ้น โดยสาเหตุที่ทําใหผูใชสื่อสังคมออนไลนและ

องคกรจํานวนมากนิยมใชแฮชแท็กเน่ืองจากแฮชแท็กบนทวิตเตอรสามารถสรางการ

รับรูในระยะสั้นใหแกผูพบเห็นไดมากถึงรอยละ 50 ดานแฮชแท็กบนอินสตาแกรมจะ

ชวยเพิ่มการรับรูมากถึงรอยละ 80 (มติชนออนไลน, 2558: ออนไลน) ดานแฮชแท็ก

บนเฟซบุ กหากแบงปนขอความพรอมติดแฮชแท็ก 1-2 แฮชแท็กจะไดรับการ

ปฏิสัมพันธเฉลี่ย 593 ครั้ง นอกจากนี้การใสแฮชแท็กยังเปนเสมือนแหลงอางอิงซึ่ง

ชวยเพิ่มความนาเช่ือถือใหแกขอความที่ผูใชไดเผยแพรออกไป เชน การเผยแพร

ขอความเหตกุารณตางๆ และตดิแฮชแทก็ของสาํนกัขาว กจ็ะทาํใหขอความนัน้มคีวาม

นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (เมธาวี พีชะพัฒน, 2553, น. 95) 

  ทัง้นีอ้าจจดัประเภทการใชแฮชแท็กในประเทศไทยได 4 ประเภท ไดแก 

แฮชแท็กเครื่องหมายการคา (The Brand Hashtags) แฮชแท็กรณรงค (Campaign 

Hashtags) แฮชแท็กเรื่องที่กําลังเปนกระแส (Trending Hashtags) รวมทั้งแฮชแท็ก

เนือ้หาและสนิคา (Content and Product Hashtags) (Kerry Butters, n.d.: Online) 

จากแฮชแท็กทั้ง 4 ประเภทขางตน แฮชแท็กรณรงคถือเปนแฮชแท็กที่สามารถสราง

การรับรู และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไดมากที่สุด และในป 2558 แฮชแท็กในสื่อ

สงัคมออนไลนถกูนาํมาใชเปนสือ่รวมรณรงคมากกวา 20 โครงการ ทัง้จากองคกรภาค

รฐัและภาคเอกชน อยางไรกต็ามแฮชแทก็ทีม่ลัีกษณะของการใชกจิกรรม มคีวามแปลก

ใหม และมกีารทาตอ หรอืทีเ่รยีกวาแฮชแทก็รณรงคทางสังคมประเภททา (Challenge) 

จะสามารถสรางความรวมมือกับกลุมเปาหมายไดดีที่สุด 
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 อยางไรก็ตามจากการสํารวจเอกสารท่ีผานมามีเพียงงานศึกษาที่เกี่ยวของ

กับการใชสื่อสังคมออนไลน การสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน และแฮชแท็กในงานวิจัย

ตางประเทศเทานั้น เชน งานวิจัยของ Isabella B. Harris (2014) ศึกษาบทบาท

ทางวัฒนธรรมที่ถูกฝงอยูในแฮชแท็ก : ผลกระทบในการแสดงตัวตนและผลลัพธของ

การโฆษณา ผลการวจิยัพบวา วฒันธรรมทีฝ่งอยูในขอความของแฮชแทก็มคีวามสําคัญ

จนทําใหกลุมตัวอยางตอบสนองตอโฆษณา รวมทั้งขอความในแฮชแท็กยังมีความ

สัมพันธทางบวกกับการรับรูผลของโฆษณา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทําการศึกษาเรื่อง

แฮชแท็กรณรงค : ความคาดหวัง การเปดรับ และการมีสวนรวมของผูใช เพื่อเปน

แนวทางการใชใหแกนักรณรงคที่ตองการใชแฮชแท็กเปนสื่อกลาง ซึ่งจะทําใหเขาถึง

กลุมเปาหมายไดดียิ่งขึ้น และเปนประโยชนตอการวางแผนการใชสื่อของนักรณรงค

เพื่อสังคมและนักประชาสัมพันธในองคกรตางๆ ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาความคาดหวังตอแฮชแท็กรณรงคของผูใชแฮชแท็กรณรงค

 2.  เพื่อศึกษาการเปดรับแฮชแท็กรณรงคของผูใชแฮชแท็กรณรงค

 3.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็กของผู ใช

แฮชแท็กรณรงค

 4.  เพือ่ศกึษาเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางลกัษณะทางประชากรกบั

การเปดรับแฮชแท็กรณรงคของผูใชแฮชแท็กรณรงค

 5.  เพือ่ศกึษาเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางลกัษณะทางประชากรกบั

การมีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็กของผูใชแฮชแท็กรณรงค

 6.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังตอแฮชแท็กรณรงคกับ

การเปดรับแฮชแท็กรณรงคของผูใชแฮชแท็กรณรงค 

 7.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับแฮชแท็กรณรงคกับการมี

สวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็กของผูใชแฮชแท็กรณรงค
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สมมติฐานของการวิจัย
 1.  ผูใชแฮชแท็กรณรงคที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีการ

เปดรับแฮชแท็กรณรงคแตกตางกัน

 2.  ผู ใชแฮชแท็กรณรงคท่ีมีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมี

สวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็กแตกตางกัน

 3.  ในกลุ มผู ใชแฮชแท็กรณรงค ความคาดหวังตอแฮชแท็กรณรงค

มีความสัมพันธกับ การเปดรับแฮชแท็กรณรงค

 4.  ในกลุมผูใชแฮชแทก็รณรงค การเปดรบัแฮชแทก็รณรงคมคีวามสัมพันธ

กับการมีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็ก

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดและทฤษฎีในการสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย 

ดังนี้

 1.  แนวคดิเกีย่วกับสือ่สงัคมออนไลน (Social Media) ชวยสรางความเขาใจ

เกีย่วกบัคณุลกัษณะของการสือ่สารรูปแบบใหม แนวทางการใชแฮชแทก็และประเภท

ของแฮชแท็ก อีกท้ังยังไดทราบถึงรายละเอียดและความสําคัญของโครงการรณรงค

ที่ใชแฮชแท็กทั้ง 4 โครงการ 

 2.  แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังตอสื่อ (Media Expectation) แนวคิด

เกีย่วกบัความคาดหวังตอสือ่ไดรบัการพฒันามาจากแนวคิดเกีย่วกับพฤตกิรรมและแรง

จูงใจ โดยความคาดหวังเปนพฤติกรรมท่ีเกิดไดอยางอิสระ และบุคคลยอมปรารถนา

ไดรับผลอยางทนัท ีซึง่จากแนวคดินีท้าํใหผูวจิยัเขาใจลกัษณะความคาดหวงัของบคุคล

มากขึ้น และจะนําไปสูการวิเคราะหและอภิปรายผลตอไป

 3. ทฤษฎีหนาที่นิยม (Functionalism Theory) ผูวิจัยนําทฤษฎีนี้มาจาก

นกัโฆษณาประชาสมัพนัธ นักสือ่สารการเมืองและธรุกจิ รวมทัง้นกัรณรงคทีป่ฏบิตังิาน

ใหองคกรตางๆ ที่ไดใหบทบทบาทหนาที่ของสื่อแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ หนาที่ใน

การใหขาวสาร หนาที่ในการตีความ หนาที่ในการแสดงออก และหนาที่ในการระดม

ความรวมมอื ซึง่นาํมาปรบัใชกบัแบบสอบถามในสวนความคาดหวงัตอแฮชแทก็รณรงค 
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 4.  แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ (Media Exposure) การเปดรับของ

บุคคลจะมีความแตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคล สภาพแวดลอม และปจจัยตางๆ 

โดยผูวิจัยจะนําแนวคิดนี้มาวิเคราะหและอภิปรายความแตกตางระหวางลักษณะทาง

ประชากรและการเปดรับแฮชแท็กรณรงค

 5. ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจตอส่ือ (Uses and Gratifi-

cations Theory) เปนทฤษฎีที่ชวยเสริมยํ้าแนวคิดการเปดรับสื่อวาบุคคลจะเปดรับ

สารและใชประโยชนจากสารนั้นแตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงจะนําทฤษฏีน้ีเขามาชวย

อธิบายแนวทางการเปดรับแฮชแท็กรณรงค

 6.  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม (Participation) ผูวิจัยจะนําแนวคิด

เกีย่วกบัการมสีวนรวมมาวเิคราะหความเชือ่มโยงระหวางการเปดรบัแฮชแทก็รณรงค 

และการมสีวนรวมในโครงการรณรงคทีใ่ชแฮชแทก็ รวมทัง้นาํระดบัการมีสวนรวมบน

สื่อสังคมออนไลนของ Geoff Desreumaux (2014) ไดแก การรับรู การประเมินคา 

การแบงปน การแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม การเคลื่อนไหว และการสนับสนุน 

มาประยุกตใชกับแบบสอบถามในสวนการมีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็ก 

วิธีการวิจัย

  การวิจัยเรื่อง “แฮชแท็กรณรงค: ความคาดหวัง การเปดรับ และ

การมีสวนรวมของผูใช” เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชวิธีการสํารวจ (Survey Research) แบบเก็บขอมูลชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

(Cross-Sectional Study) เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจัิยคอืแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรทีใ่ชศกึษาในครัง้นี ้คอื ผูใชแฮชแทก็รณรงคทางสงัคมประเภททา (Challenge) 

บนสื่อสังคมออนไลนที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ประกอบไปดวย 4 โครงการ ไดแก โครงการ 

ALS Ice Bucket Challenge (#icebucketchallenge และ #IceBucketChallengeTH), 

โครงการ No Sleep with Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน (#NOsleepwithmakeup 

และ #bioessence), โครงการธนชาต รเิริม่...เตมิเตม็ เอกลกัษณไทย ครัง้ที ่44 ประจาํ

ป 2558 (#เทอยางไทย และ #เอกลกัษณไทยธนชาต) และโครงการ Thailand Stand 

Up Challenge (#ThailandStandUpChallenge และ #StrongerTogether) 
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 การวิจัยนี้คํานวณขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 และความคลาด

เคลื่อนที่ รอยละ 0.05 ในกรณีไมทราบจํานวนประชากร ไดขนาดตัวอยาง 400 คน 

โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง และเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม สําหรับการ

วเิคราะหขอมลูใชสถติ ิIndependent Samples T-Test, Oneway ANOVA (F-Test) 

และ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยนี้

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังตอแฮชแท็กรณรงค พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีความคาดหวังตอแฮชแท็กในประเด็นการกระตุนความสนใจของผูใช

แฮชแท็กรณรงค และความดึงดูดของขาวสารมากที่สุด รองลงมา การจูงใจและการมี

อิทธิพลใหเกิดพฤติกรรม ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ การเกิดความรวมมือของ

ประชาชนและผูใชแฮชแท็กรณรงค ขาวสารเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณ

ที่เกี่ยวของ การชวยพัฒนาจิตสํานึกการเปนสมาชิกในสังคม การกระตุนใหเกิดการ

แสดงความคิดเห็นตอโครงการ การสนับสนุนความเชื่อ คานิยม อุดมการณ และ

หลกัการของโครงการ ขาวสารเกีย่วกบักจิกรรมโครงการ ขาวสารเกีย่วกบัจดุมุงหมาย

ของโครงการ รวมท้ังการตีความขาวสารและเหตุการณตามวัตถุประสงคโครงการ 

ตามลําดับ

 ดานการเปดรับแฮชแท็กรณรงค พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับ

แฮชแท็กรณรงคจากโครงการ ALS Ice Bucket Challenge มากที่สุด รองลงมา 

โครงการ Thailand Stand Up Challenge โครงการ No Sleep with Make Up 

ไมเอา ไมแตงหนานอน และโครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทยครั้งที่ 44 

ประจําป 2558 ตามลําดับ

 หากพิจารณาในสวนของการเปดรับสื่อทั้ง 4 โครงการ พบวา กลุมตัวอยาง

เปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงคจากเฟซบุกมากที่สุด รองลงมา อินสตาแกรม และ

ทวิตเตอร ตามลําดับ ทั้ง 3 โครงการ ยกเวนกลุมตัวอยางในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...

เติมเต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 จะเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงค

จากเฟซบุกมากที่สุด รองลงมา ทวิตเตอร และอินสตาแกรม ตามลําดับ
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 หากพิจารณาในสวนของการเปดรับขาวสารทั้ง 4 โครงการ พบวา กลุม

ตัวอยางเปดรับขาวสารจากแฮชแท็กรณรงคในประเด็นภาพถายเกี่ยวกับโครงการ

รณรงคมากที่สุด ยกเวน กลุมตัวอยางในโครงการ ALS Ice Bucket Challenge 

ที่เปดรับวีดีโอเกี่ยวกับโครงการรณรงคมากที่สุด

  ดานการมีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็กทั้ง 4 โครงการ พบ

วา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในการกดชื่นชอบ (Like/Favorite) รูปภาพที่ใช

แฮชแท็กรณรงคของโครงการนี้บนสื่อสังคมออนไลน ยกเวน กลุมตัวอยางในโครงการ 

ALS Ice Bucket Challenge ทีม่สีวนรวมในการกดชืน่ชอบวดีโีอทีใ่ชแฮชแทก็รณรงค

ของโครงการนี้บนสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด

  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบวา ผูใชแฮชแท็กรณรงคที่มี

ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได

สวนตัวตอเดือนที่แตกตางกันจะมีการเปดรับแฮชแท็กรณรงคไมแตกตางกัน
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ลักษณะทางประชากร
การเปดรับแฮชแท็กรณรงค

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงค

โครงการ ALS Ice Bucket 

Challenge 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็ก

รณรงคโครงการ ALS Ice Bucket 

Challenge 

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงค

โครงการ No Sleep with Make 

Up ไมเอาไมแตงหนานอน 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็ก

รณรงคโครงการ No Sleep with 

Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน 

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงค

โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม 

เอกลักษณไทย 

ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็ก

รณรงคโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...

เติมเต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 

ประจําป 2558 

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงค

โครงการ Thailand Stand Up 

Challenge 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็ก

รณรงคโครงการ Thailand 

Stand Up Challenge 

     

     

     

     

     

     

     

     

รายไดสวนตัว
ตอเดือน

ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพอายุเพศ

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1

    หมายถึง  ไมมีความแตกตาง
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 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัที ่2 พบวา ผูใชแฮชแทก็รณรงคทีม่ลัีกษณะ

ทางประชากรที่แตกตางกันจะมีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็กไมแตกตาง

กนั ยกเวน ระดบัการศกึษาสงูสดุ เมือ่พจิารณาพบวา ผูทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี

มีสวนรวมในโครงการ No Sleep with Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน มากกวา

ผูทีม่รีะดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย และผูทีม่รีะดบัการศึกษาปรญิญาตรมีสีวน

รวมในโครงการ No Sleep with Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน  มากกวาผูที่มี

ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สวนผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีสวนรวมใน

โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 มากกวา

ผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี

ลักษณะทางประชากร
การมีสวนรวม

ในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็ก

การมีสวนรวมในโครงการ 

ALS Ice Bucket Challenge 

การมีสวนรวมในโครงการ 

No Sleep with Make Up 

ไมเอาไมแตงหนานอน 

การมีสวนรวมในโครงการ ธนชาต 

ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทย 

ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 

การมีสวนรวมในโครงการ 

Thailand Stand Up 

Challenge 

     

     

     

     

รายไดสวนตัว
ตอเดือน

ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพอายุเพศ

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2

  หมายถึง  มีความแตกตาง

  หมายถึง ไมมีความแตกตาง
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 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบวา ในกลุมผูใชแฮชแท็กรณรงค 

ความคาดหวงัตอแฮชแทก็รณรงคมคีวามสมัพนัธกบัการเปดรบัสือ่ทีม่แีฮชแทก็รณรงค 

เมื่อพิจารณาพบวา เปนความสัมพันธทางบวกทั้ง 4 โครงการ แตขนาดความสัมพันธ

ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 (อยูใน

ระดับปานกลาง) รองลงมา โครงการ Thailand Stand Up Challenge (อยูในระดับ

ตํ่า)  โครงการ No Sleep with Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน (อยูในระดับตํ่า) 

และโครงการ ALS Ice Bucket Challenge (อยูในระดับตํ่า) 

 ขนาดความสมัพนัธระหวางความคาดหวงัตอแฮชแทก็รณรงคกบัการเปดรบั

ขาวสารจากแฮชแท็กรณรงค พบวา โครงการ No Sleep with Make Up ไมเอา

ไมแตงหนานอน (อยูในระดับปานกลาง) รองลงมา โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม 

เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 (อยูในระดับปานกลาง) โครงการ Thailand 

Stand Up Challenge (อยูในระดับปานกลาง) และโครงการ ALS Ice Bucket 

Challenge (อยูในระดับปานกลาง)
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3

การเปดรับ

แฮชแท็กรณรงค

ความคาดหวัง

ตอแฮชแท็กรณรงค

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

ALS Ice Bucket Challenge 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

ALS Ice Bucket Challenge 

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

No Sleep with Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

No Sleep with Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน 

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็กรณรงคโครงการ ธนชาต 

ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

Thailand Stand Up Challenge 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

Thailand Stand Up Challenge 

















   หมายถึง มีความแตกตาง



227ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4

การเปดรับ

แฮชแท็กรณรงค

การมีสวนรวม

ในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็ก

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

ALS Ice Bucket Challenge 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

ALS Ice Bucket Challenge 

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

No Sleep with Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

No Sleep with Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน 

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 

ประจําป 2558

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 

ประจําป 2558 

การเปดรับสื่อที่มีแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

Thailand Stand Up Challenge 

การเปดรับขาวสารจากแฮชแท็กรณรงคโครงการ 

Thailand Stand Up Challenge 

















   หมายถึง มีความสัมพันธ

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4 พบวา ในกลุมผูใชแฮชแท็กรณรงค 

การเปดรับสือ่ทีม่แีฮชแทก็รณรงคมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัการมสีวนรวมในโครงการ

รณรงคที่ใชแฮชแท็ก แตขนาดความสัมพันธมีลักษณะ ดังนี้ โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...

เติมเต็ม เอกลักษณไทย ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 (อยูในระดับปานกลาง) รองลงมา 

โครงการ No Sleep with Make Up ไมเอาไมแตงหนานอน (อยูในระดับปานกลาง) 

โครงการ Thailand Stand Up Challenge (อยูในระดับปานกลาง) และโครงการ 

ALS Ice Bucket (อยูในระดับตํ่า)
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 ขนาดความสมัพนัธระหวางการเปดรบัขาวสารจากแฮชแทก็รณรงคกบัการ

มีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็ก พบวา โครงการ Thailand Stand Up 

Challenge (อยูในระดับสูง) รองลงมา โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ

ไทย ครั้งที่ 44 ประจําป 2558 (อยูในระดับสูง) โครงการ No Sleep with Make Up 

ไมเอาไมแตงหนานอน (อยูในระดับสูง) โครงการ ALS Ice Bucket Challenge (อยู

ในระดับปานกลาง)

อภิปรายผล

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูท่ีมีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีการเปดรับ

แฮชแท็กรณรงคแตกตางกัน  

  จากผลการศึกษา พบวา ผูที่มีลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดสวนตัวตอเดือนที่แตกตางกันจะมีการเปดรับ

แฮชแท็กรณรงคไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดการเปดรับส่ือ (Media 

Exposure) ของ Wilbur Schramm (1973) ที่กลาววาบุคคลจะมีแนวทางการเลือก

เปดรับที่แตกตางกันไปตามลักษณะสวนบุคคล เชน ปจจัยความสะดวก ปจจัยดาน

ความเดน ปจจยัดานประสบการณ ปจจยัการใชประโยชน รวมทัง้ปจจยัการศึกษาและ

สถานะทางสังคม นอกจากนี้ยังไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นริศรา ทองประสูตร 

(2555) ที่วาลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ และการศึกษาไมมีความสัมพันธ

ตอการเปดรับทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ แตอายุ อาชีพ และ

รายไดมีความสัมพันธตอการเปดรับทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผูท่ีมีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีสวนรวมใน

โครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็กแตกตางกัน 

 จากผลการศึกษา พบวา ผูที่มีลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันจะมี

สวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็กไมแตกตางกัน ยกเวน ระดับการศึกษาสูงสุด 

ซึ่งไมสอดคลองกับ Jasmine Ali และ Time Davies (2009) วาบุคคลมีสิทธิ์

ตัดสินใจในสิ่งท่ีจะสงผลกระทบตอตนเองโดยสิทธิ์นี้ไดรับการสนับสนุนทางกฎหมาย 

และบุคคลมีรูปแบบการมีสวนรวมท่ีแตกตางกัน ทั้งนี้การมีสวนรวมของบุคคลนั้น
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มีความหมายและจะนําไปสูการเปล่ียนแปลง และยังไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อัญชลี เอกศาสตร (2555) ที่วาลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายไดมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง นอกจากนี้ยังไมสอดคลองกับ 

สริิพฒัน ลาภจติร (2550) ทีก่ลาววาบคุคลจะมเีงือ่นไขการมสีวนรวมแตกตางกนั ไดแก 

เงื่อนไขสวนบุคคล เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3  ในกลุมผู ใชแฮชแท็กรณรงค ความคาดหวังตอแฮชแท็ก

รณรงคมีความสัมพันธกับการเปดรับแฮชแท็กรณรงค 

 พบวา ในกลุมผูใชแฮชแทก็รณรงค ความคาดหวังตอแฮชแทก็รณรงคมคีวาม

สัมพันธกับการเปดรับแฮชแท็กรณรงค สอดคลองกับงานวิจัยของ อรสินี อมรโมฬ 

(2557) ที่วาความคาดหวังกอนเปดรับชมรายการวันใหมไทยพีบีเอสของผูชมมีความ

สมัพันธกบัการเปดรบัรายการวันใหมไทยพบีีเอส ซึง่ McQuail และ Gurevitch (1984) 

เสนอวาความคาดหวังท่ีตองการใชสื่อเปนพฤติกรรมที่สามารถเกิดขึ้นไดอยางอิสระ 

และบุคคลยอมตองการใหเกิดผลตามความปรารถนาอยางทันที ซึ่งประโยชนที่บุคคล

จะไดรับจากการคาดหวังก็คือรับรูถึงผลของการกระทําลวงหนา รวมทั้งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Palmgreen และ Rayburn (1985) ที่เสนอวาการใชสื่อของผูรับสารเกิด

ขึน้มาจากบคุคลมกีารรบัรูหรอืคาดการณวาจะไดรบัประโยชนจากส่ืออยางไรบางและ

ความชื่นชอบสวนบุคคลท่ีมีตอประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น แตทั้งนี้ไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สิตา โพธิพิพิธ (2556) ที่วาพฤติกรรมการเปดรับสื่อเฟซบุกแฟนเพจไมมี

ความสัมพันธกับความคาดหวังตอปจจัยดานความไดเปรียบเชิงการแขงขัน

สมมติฐานการวิจัยที่ 4  ในกลุมผูใชแฮชแท็กรณรงค การเปดรับแฮชแท็กรณรงคมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใช

แฮชแท็ก 

 พบวา ในกลุมผูใชแฮชแท็กรณรงค การเปดรับแฮชแท็กรณรงคมีความ

สัมพันธกับการมีสวนรวมในโครงการรณรงคที่ใชแฮชแท็ก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นริศรา ทองประสูตร (2555) ที่วาการเปดรับขอมูลขาวสารผานเฟซบุก ความรู และ

ความคิดเห็นมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในมูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ รวมทั้ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี เอกศาสตร (2555) ที่วาพฤติกรรมแสวงหาขาวสาร
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การเมืองผานเฟซบุกมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง อีกทั้งสอดคลอง

กับแนวคิดของ Katz et. al., (1974) ที่นําเรื่องประโยชนและความพึงพอใจตอสื่อมา

สนบัสนนุวาการศกึษาปจจยัดานสงัคม และจติวทิยาของความตองการจะนาํไปสูความ

คาดหวัง จากนั้นจะนําไปสูรูปแบบตางๆ ของการใชสื่อ หรือการกระทําที่สรางความ

พงึพอใจ และการเขาไปมสีวนรวมในกิจกรรมใดกจิกรรมหนึง่ และทีเ่ปนทีน่าสงัเกตวา

กลุมตวัอยางเปดรบัขาวสารจากแฮชแทก็รณรงคในประเดน็ภาพถายเกีย่วกับโครงการ

รณรงคมากที่สุด ยกเวน กลุมตัวอยางในโครงการ ALS Ice Bucket Challenge ที่

เปดรับวีดีโอเก่ียวกับโครงการรณรงคมากท่ีสุด อีกทั้งมีสวนรวมในการกดชื่นชอบ

รูปภาพที่ใชแฮชแท็กรณรงคของโครงการนี้บนสื่อสังคมออนไลน ยกเวน กลุมตัวอยาง

ในโครงการ ALS Ice Bucket Challenge ที่มีสวนรวมใน การกดชื่นชอบวีดีโอที่ใช

แฮชแท็กรณรงคของโครงการน้ีบนสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด จึงจะเห็นไดวาเฉพาะ

โครงการ ALS Ice Bucket Challenge เทานั้นที่กลุมตัวอยางจะเปดรับขาวสารจาก

วดีโีอ และมสีวนรวมในการกดชืน่ชอบวดีโีอทีใ่ชแฮชแทก็รณรงคมากทีสุ่ด นัน่อาจเปน

เพราะวาโครงการดังกลาวใชวีดีโอเปนสื่อหลักในการสื่อสาร กลุมตัวอยางจึงมีความ

นยิมในวีดีโอมากกวา แตกตางจากโครงการอืน่ๆ ทีใ่ชภาพถายเปนส่ือหลกัในการสือ่สาร 

กลุมตัวอยางจึงมีความนิยมในภาพถายมากกวา

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

 1.  จากผลการศกึษาในครัง้นีแ้สดงใหเหน็วากลุมตวัอยางมคีวามคาดหวงัตอ

แฮชแท็กรณรงคในประเด็นการกระตุนความสนใจของผูใชแฮชแท็กรณรงคมากที่สุด 

รวมทัง้ยงัแสดงใหเหน็วาความคาดหวงัตอแฮชแท็กรณรงค การเปดรบัแฮชแทก็รณรงค 

และการมีสวนรวมในโครงการรณรงคท่ีใชแฮชแท็กมีความสัมพันธกัน ดังนั้นหากนัก

ประชาสัมพันธ หรือนักรณรงคเพ่ือสังคมจะเลือกใชแฮชแท็กใดจะตองคํานึงถึงความ

คาดหวังในประเด็นนี้ใหมากที่สุด เพื่อใหสามารถตอบรับกับความตองการของกลุม

เปาหมาย รวมทั้งยังจะกอใหเกิดการเขารวมไดมากที่สุด 

 2. จากผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวานักประชาสัมพันธ และ

นกัรณรงคเพือ่สงัคมควรเลอืกใชสือ่สงัคมออนไลนประเภทเฟซบุกเปนชองทางในการ
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ตดิตอสือ่สารมากทีส่ดุ เนือ่งจากผลการวจิยัในสวนการเปดรบัแฮชแทก็รณรงคพบวา

กลุมตัวอยางนิยมเปดรับแฮชแท็กรณรงคจากเฟซบุกมากที่สุดทั้ง 4 โครงการ

 3. จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาผูที่มีลักษณะทางประชากร

ทีแ่ตกตางกนัจะมสีวนรวมในโครงการรณรงคทีใ่ชแฮชแทก็ไมแตกตางกนั ยกเวน ระดบั

การศกึษาสงูสดุ ดงันัน้นกัประชาสมัพนัธ และนกัรณรงคเพือ่สงัคมควรเลอืกใชแฮชแทก็ 

หรือประเด็นหลักของโครงการใหทุกเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และราย

ไดสวนตัวตอเดือนท่ีแตกตางกันสามารถเปดรับแฮชแท็กรณรงคและมีสวนรวมใน

โครงการณรงคที่ใชแฮชแท็กไดอยางทั่วถึง

 4.  จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีสวนรวมใน

โครงการรณรงคท่ีใชแฮชแท็ก ในประเด็นการปฏิบัติตามจุดประสงคของการรณรงค

ตางๆ ในระดับมาก และปานกลางเทานัน้ นกัประชาสมัพันธ และนกัรณรงคเพ่ือสงัคม

จึงควรสรางความดึงดูดใจใหกลุมตัวอยางปฏิบัติตามวัตถุประสงคของโครงการใหได

ในระดับมากท่ีสุด อาจจะทําไดโดยเผยแพรวัตถุประสงคใหครอบคลุม และเนนยํ้า

กลุมตัวอยางดวยการทดสอบภายหลัง (Post - Test)

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชวิธีการสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ดังนั้นการศึกษาในครั้งตอไปควรมี

การศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ หรอืการศกึษาวจิยัเชงิผสมผสานวธิ ี(Mixed Method) โดย

ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) หรือใชการสนทนากลุม (Focus 

Group Interview) กับกลุมตัวอยางท่ีใชแฮชแท็กรณรงคประเภททา (Challenge) 

เพื่อใหทราบถึงขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

 2.  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะแฮชแท็กรณรงค

ประเภททา (Challenge) ดังนั้นการศึกษาในครั้งตอไปจึงควรศึกษาแฮชแท็กรณรงค

ในประเภทอื่นๆ บาง
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 3.  ในสวนของความคาดหวังตอแฮชแท็กรณรงคเปนความคาดหวัง

ดานบทบาทหนาที่ของแฮชแท็กรณรงค หากจะมีการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษา

ความคาดหวังตอแฮชแท็กรณรงคในดานอื่นๆ เชน ความคาดหวังดานประโยชน

ของแฮชแท็กรณรงค ดานการตอบสนองของกลุมเปาหมาย ความคาดหวังตอความ

นาเชื่อถือของขอมูล เปนตน

 4.  การวิจัยในครั้งน้ีใชการเลือกตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน 

(Non - Probability) โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จึงอาจเปนผลใหการทดสอบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับตัวแปร

อืน่ๆ ไมมคีวามแตกตางกนั ดงันัน้หากจะมกีารศกึษาวจิยัในครัง้ตอไปควรใชวธิกีารสุม

ตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability) เพื่อเพิ่มความนาจะเปนใหลักษณะ

ทางประชากรกับตัวแปรอื่นๆ มีความแตกตางกัน
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 งานวจิยัเรือ่ง “สมัฤทธผิลของการประชาสมัพนัธเพือ่สงเสรมิการทองเทีย่ว

โครงการ “12 เมืองตองหาม...พลาด ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เปนการ

ศึกษาเชิงผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบดวย 2 สวน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) ทีใ่ชการสมัภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview) ซึง่มกีลุมตัวอยาง ไดแก 

ผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จํานวน 

5 คน พบวาสามารถสรุปแผนกลยุทธการดําเนินงานได 4 ขั้นตอนดังนี้

 1. ขั้นตอนการแบงภารกิจและหนาที่ใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน และ

การแจกแจงงบปะมาณใหกบัหนวยงานฝายตางๆ เพือ่รวมกนัประชาสัมพนัธโครงการฯ

 2.  ขั้นตอนการวางแผนการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ แตละฝายจะใช

แผนภาพรวมโครงการฯ เปนแนวทางในการดาํเนนิการ กาํหนดกลุมเปาหมาย กาํหนด

สื่อ และกําหนดตัวชี้วัด

 3.  ขั้นตอนการดําเนินการประชาสัมพันธ จะมีการสรางการรับรูผานส่ือ

ตางๆ โดยเนนสื่อมวลชนเปนหลัก และสรางแจงจูงใจโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเพื่อ

กระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยว

 4.  ขั้นตอนประเมินผล โดยใชสถิติจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาไปทองเที่ยว

ใน 12 เมืองตองหามพลาด เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี 

คือ นักทองเที่ยวที่เคยไปทองเที่ยวในพื้นที่โครงการ 12 เมืองตองหามพลาด ในชวง

ป 2558 พบวา 

 กลุมตวัอยางมกีารบัรูเนือ้หาในประเดน็ “สถานทีท่องเทีย่วทีน่าสนใจ” จาก

ชองทางสือ่ออนไลนมากทีส่ดุ ซ่ึงจากผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา กลุมตวัอยางสวน

ใหญมีอายุ 20-39 ป สถานภาพโสดและมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จะมีความสัมพันธ

กบัการรบัรูการประชาสมัพนัธโครงการ 12 เมอืงตองหามพลาด ผานสือ่ออนไลน และ

อาชีพขาราชการมีความสัมพันธกับการรับรูการประชาสัมพันธโครงการ 12 เมืองตอง

หามพลาด ผานสื่อมวลชน ในสวนของแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยวในโครงการ 

บ ท คั ด ย อ
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12 เมืองตองหามพลาด พบวากลุมตัวอยาง มีแรงจูงใจในประเด็น “ผอนคลายจาก

ความเครียด” และ ประเด็น “สถานที่ถายรูปสวยงาม” ระดับมากที่สุด ซึ่งจากผล

การทดสอบสมมติฐานพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศชายจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ

ทองเท่ียวใน 12 เมืองตองหามพลาด นอยกวานักทองเทีย่วเพศหญงิ และนกัทองเทีย่ว

ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยวใน 12 เมืองตอง

หามพลาด มากกวาผูทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวาปรญิญาตร ีและในสวนของการทดสอบ

สมมติฐานดานรับรูการประชาสัมพันธท่ีมีผลกับแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยว

ในโครงการ 12 เมืองตองหามพลาด พบวา การรับรูการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม

ออนไลนและสื่อของ ททท. และพันธมิตรมีผลตอแรงจูงใจของนักทองเที่ยวในการ

ตัดสินใจทองเที่ยว 12 เมืองตองหามพลาด และผลการวิจัยดานความคิดเห็นตอ

โครงการ 12 เมอืงตองหามพลาด พบวากลุมตวัอยางมคีวามคิดเหน็ในประเดน็ “แหลง

ทองเที่ยวสวยงามนาประทับใจ” ระดับมากที่สุด

คําสําคัญ: กลยุทธการประชาสัมพันธ, แรงจูงใจ, การรับรู, ความคิดเห็น, โครงการ 

12 เมืองตองหามพลาด
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 A mixed method research approach was used to study Achievement 
of the Tourism Authority of Thailand (TAT) used public relations in promoting 
12 hidden gems (12 HG) for tourists. Qualitative research was employed with 
in-depth interviews. Quantitative research was done by questionnaire. 400 
Samples were tourists who had visited 12 HG. 
 The TAT four-step promotional strategy plan included dividing 
appropriate tasks and duties; using mass media to promote tourism and 
define target, media and indicators; creating awareness through different 
media; and evaluating the outcome.
 Results were that most samples were female, aged between 
20 and 39, unmarried, with a bachelor’s degree and office jobs. Perception 
of project content about interesting places was influenced to a high 
degree by online media. Sample age and unmarried status affected 
perception of 12 HG through social media. Sample employment also 
correlated with perceptions and public awareness through mass media. 
 Decisions to tour 12 HG were highly motivated by relaxing tension 
and finding a beautiful place to take photographs. Sample gender and 
educational levels were related to decision-making for touring; fewer 
male tourists were motivated and those with bachelor’s degrees toured 
more than samples with higher educational degrees. As part of the 
perception associated with the motivation of the 12 HG that awareness 
through social media and TAT & Partners media affected motivation of 
tour 12 HG. Traveler opinions that 12 HG offered impressive tourism was 
influential at the highest level. 

Keywords: Public Relation Strategies, Perception, Motivation, Opinion, 
12 Hidden Gems Project

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การกระตุนใหเกิดการทองเทีย่วทางเลอืกเปนเรือ่งสาํคญัอกีดานหนึง่สาํหรับ

การทองเที่ยว เนื่องจากปญหาการกระจุกตัวของนักทองเที่ยวในแหลงพื้นที่ทองเที่ยว

ที่สําคัญๆ เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดภูเก็ต หัวหิน เปนตน ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว

หลักของประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปอยูตอเนื่อง จนเกิดการกระจุกตัวของ

นักทองเที่ยว เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ความเสื่อมโทรม รวมถึงการกระจายรายได

จากการทองเที่ยว ทั้งนี้หนวยงานดานการทองเที่ยวจึงจําเปนจะตองสรรหา คัดเลือก

แหลงทองเที่ยวแหงใหมเพื่อประชาสัมพันธใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยว

ไปสูชุมชน และทองถ่ินอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น รวมท้ังการกระตุนใหเกิดการทองเท่ียว

รูปแบบใหมหรือรูปแบบเฉพาะ เพื่อตอบสนองนักทองเที่ยวกลุมตางๆ ที่เกิดขึ้นตาม

การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 การกระตุนการเดินทางทองเท่ียวน้ันควรจะตองมีแนวทางที่สามารถตอบ

สนองตอนักทองเท่ียวแตละแบบได รวมท้ังปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว Lifestyle หรือการใชชีวิตไดมีการเปล่ียนแปลงไปดวย ท้ังการใชชีวิต

ประจําวันที่มีเทคโนโลยีเขามาเปนสวนหน่ึงของชีวิต รวมถึงการทองเที่ยวดวย 

นักทองเที่ยวมีการใชงานอินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลนในการคนหาขอมูลการ

ทองเที่ยวอยูเสมอ เพื่อหาโปรโมชั่น เสนทาง และแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ โดยใช

งบประมานในการทองเที่ยวนอยที่สุดและคุมคาที่สุด 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จึงไดมีการดําเนินโครงการ ภายใตแนวคิด 

เมอืงตองหาม…พลาด โดยคดัเลอืกและนาํเสนอขายเมอืงทางเลือกทีถ่กูมองขามเหมอืน

ไมมีอะไรนาสนใจ แตแทจริงแลวแฝงดวยเอกลักษณ และมีเรื่องราวนาสนใจ นาออก

ไปคนหาจากทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 12 จังหวัด

 ภาคเหนือไดแก จังหวัดลําปาง ในแคมเปญ “เมืองที่ไมหมุนตามกาลเวลา” 

จังหวัดนาน ในแคมเปญ “กระซิบรักเสมอดาว” และจังหวัดเพชรบูรณ ในแคมเปญ 

“ภูดอกไมสายหมอก” 

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไดแก จงัหวดับรุรีมัย ในแคมเปญ “เมอืงปราสาท

สองยุค” และจังหวัดเลย ในแคมเปญ “เย็นสุด สุขที่เลย”
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 ภาคกลาง ไดแก จงัหวดัสมทุรสงคราม ในแคมเปญ “เมอืงสายนํา้สามเวลา” 

และจังหวัดราชบุรี ในแคมเปญ “ชุมชนคนอารต”

 ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดตราด ในแคมเปญ “เมืองเกาะในฝน” และ

จังหวัดจันทบุรี ในแคมเปญ “สวนสวรรค รอยพันธุผลไม” 

 และภาคใต ไดแก จังหวัดตรัง ในแคมเปญ “ยุทธจักรความอรอย” จังหวัด

นครศรีธรรมราช ในแคมเปญ “นครสองธรรม” และจังหวัดชุมพร ในแคมเปญ 

“หาดทรายสวย สี่รอยลี้” 

 โครงการ 12 เมืองตองหาม...พลาด มีการกระตุนใหเกิดการเดินทาง

ทองเที่ยวในแหลงทองเท่ียวรองเพิ่มขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

วัฒนธรรม ชีวิตและความเปนอยู ของคนในพ้ืนที่ใหเปนที่รูจัก ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้

จึงไดมุงศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธโครงการ 12 เมืองตองหามพลาด การรับรู

โครงการ 12 เมอืงตองหามพลาด แรงจงูใจในการตดัสนิใจทองเทีย่วในแหลงทองเทีย่ว

ของโครงการ 12 เมืองตองหามพลาด และความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอ

โครงการ 12 เมืองตองหามพลาด

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษากลยทุธการประชาสมัพันธเพือ่สงเสรมิโครงการ 12 เมอืงตอง

หามพลาด ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

 2.  เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลการประชาสัมพันธโครงการ 12 เมืองตองหาม

พลาด ของนักทองเที่ยว

 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจทองเที่ยว 12 เมือง

ตองหามพลาด

 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอโครงการ 12 เมืองตอง

หามพลาด
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วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงผสานวิธี (Mixed Method research) 

ประกอบดวย การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative) เนนประชากรและกลุมตวัอยางทีใ่ช

ในการศึกษาเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยผูวิจัยไดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) และใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ไดแก 

ผูบรหิารและพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ของการทองเทีย่วแหงประเทศไทยทีเ่กีย่วของ

กับการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมโครงการ 12 เมืองตองหามพลาด จํานวน 5 ทาน

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ซึ่งในการรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว (One-Shot 

Descriptive Study) และใหผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered 

Questionnaire) โดยกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่เคย

ทองเที่ยวในพื้นที่โครงการ 12 เมืองตองหามพลาดในชวงป 2558 จํานวน 400 คน 

ระหวางเดือน มีนาคม ถึง กรกฎาคม

ผลการวิจัยและอภิปราย

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการ

ทองเทีย่วโครงการ “12 เมอืงตองหามพลาด” โดยการสมัภาษณผูบรหิารและพนกังาน

ระดบัปฏบิตักิารของการทองเทีย่วแหงประเทศไทย ทัง้หมด 5 คน ซึง่เกีย่วของกบัการ

ประชาสมัพนัธโครงการ 12 เมอืงตองหามพลาด พบวา การดาํเนนิการประชาสมัพนัธ

โครงการ 12 เมืองตองหามพลาดนั้น มีการวางแผนและแบงหนาที่เพื่อดําเนินการ

ประชาสัมพันธ โดยจัดสรรงบประมาณของโครงการ กระจายไปยังสวนงานตางๆ 

ที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ ภายในการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดแก ฝาย

กิจกรรม ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ ฝายสินคา ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

องคกร และภูมิภาคตางๆ อีก 5 ภูมิภาค ไดมีการสรางแรงจูงใจผานสื่อที่หลากหลาย 

เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สุด 
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 การดําเนินการประชาสัมพันธมีการสรางแรงจูงใจผานสื่อที่หลากหลาย

โดยเนนที่สื่อโทรทัศนเปนหลัก และใชสื่ออื่นๆ ไดแก สื่อสังคมออนไลน สื่อวิทยุ 

สื่อสิ่งพิมพ และสื่อประชาสัมพันธกลางแจงอีกดวย โดยใชผูที่มีชื่อเสียงเปนการเพิ่ม

แรงจูงใจใหนักทองเท่ียวออกเดินทางทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเนื้อหาการ

ประชาสัมพันธจะเนนเจาะกลุมเปาหมายเปนหลัก เน่ืองจากนักทองเที่ยวสมัยใหม 

จะเนนการใชสื่อสังคมออนไลน ซ่ึงทําใหการประชาสัมพันธทางส่ือสังคมออนไลน

ประสบผลสําเร็จมาก 

 การวจัิยเชงิปรมิาณ มุงศกึษา การรบัรูเนือ้หาการประชาสมัพนัธผานส่ือการ

ประชาสัมพันธ แรงจูงใจในการตัดสินใจทองเท่ียวโครงการ 12 เมืองตองหามพลาด 

และความคิดเห็นที่มีตอโครงการ 12 เมืองตองหามพลาด มีรายละเอียดดังนี้

 ดานการรบัรูเนือ้หาการประชาสัมพนัธผานส่ือ พบวา จากกลุมตวัอยาง 400 

คน มกีารรับรูเนือ้หาการประชาสมัพนัธในประเดน็ “สถานทีท่องเทีย่วทีน่าสนใจ” มาก

ที่สุด โดยเน้ือหาการประชาสัมพันธประเด็น “สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ” กลุม

ตัวอยางสวนใหญรอยละ 34.4 รับรูจากสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด เน้ือหาการ

ประชาสัมพันธประเด็น “เทศกาลและประเพณีสําคัญ” กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 

40.0 รับรูจากสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด เนื้อหาการประชาสัมพันธประเด็น “สินคา

ขึน้ชือ่ของแตละพืน้ที”่ กลุมตวัอยางสวนใหญรอยละ 38.0 รบัรูจากสือ่สงัคมออนไลน

มากที่สุด เนื้อหาการประชาสัมพันธประเด็น “แหลงชอปปง” กลุมตัวอยางสวนใหญ

รอยละ 49.3 รับรูจากสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด เนื้อหาการประชาสัมพันธประเด็น 

“รานอาหาร” กลุมตวัอยางสวนใหญรอยละ 50.3 รบัรูจากสือ่สงัคมออนไลนมากทีส่ดุ 

เนื้อหาการประชาสัมพันธประเด็น “พาหนะท่ีเหมาะสมสําหรับการเดินทาง” กลุม

ตัวอยางสวนใหญรอยละ 50.1 รับรูจากสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด เน้ือหาการ

ประชาสัมพันธประเด็น “แผนที่ของสถานที่ทองเที่ยว” กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 

53.0 รับรูจากสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด เนื้อหาการประชาสัมพันธประเด็น “เสน

ทางการเดินทางท่ีชัดเจน” กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 50.1 รับรูจากส่ือสังคม

ออนไลนมากที่สุด เนื้อหาการประชาสัมพันธประเด็น “สภาพอากาศ” กลุมตัวอยาง

สวนใหญรอยละ 49.4 รับรูจากสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด เนื้อหาการประชาสัมพันธ

ประเด็น “จํานวนโรงแรมและที่พัก” กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 51.7 รับรูจากสื่อ

สงัคมออนไลนมากทีส่ดุ เนือ้หาการประชาสมัพันธประเดน็ “เบอรโทรศพัททีต่ดิตอได
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ดานการทองเที่ยว” กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 52.9 รับรูจากสื่อสังคมออนไลน

มากที่สุด เนื้อหาการประชาสัมพันธประเด็น “ราคาของสินคาและบริการ” กลุม

ตัวอยางสวนใหญรอยละ 39.6 รับรูจากสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด

 ดานแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเท่ียว 12 เมืองตองหามพลาด พบวา 

กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยวในโครงการ 12 เมืองตองหามพลาด

ในประเด็น “ผอนคลายจากความเครียด” และ ประเด็น “สถานที่ถายรูปสวยงาม” 

ระดับมากที่สุด โดยกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยวในประเด็น 

“ผอนคลายจากความเครียด” (4.43) และ ประเด็น “สถานที่ถายรูปสวยงาม” (4.32) 

ระดบัมากทีส่ดุ ในประเดน็ “อารมณตืน่เตน ทาทาย” (3.39) ประเดน็ “ทองเทีย่วแบบ

เนบิชา (Slow life)” (3.85) ประเดน็ “คาํบอกเลาจากคนรูจกั” (3.76) ประเด็น “ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” (3.75) ประเด็น “วัฒนธรรมและประเพณี” (3.73) 

ประเด็น “ไดรับขาวสารจากสื่อท่ีเก่ียวกับการทองเที่ยว” (3.59) ประเด็น “สภาพ

อากาศของแหลงทองเที่ยว” (3.59) และประเด็น “อารมณโรแมนติก ซาบซึ้ง” (3.41) 

ระดับมาก ในประเด็น “ชอปปงและแฟชั่น” (3.40) ประเด็น“คําแนะนําจากตัวแทน

ดานการทองเที่ยว” (3.26) ประเด็น “ศาสนา” (3.25) ประเด็น “บําบัด อาบนํ้าแร 

แชนํ้ารอน” (2.96) ประเด็น “เลนกีฬาทางนํ้า” (2.94) ประเด็น “เลนกีฬาทางบก” 

(2.94) ประเด็น “นวด สปา” (2.79) อยู ในระดับปานกลาง และในประเด็น 

“เดินทางไปเยี่ยมญาติ” (2.53) ประเด็น “หาเพื่อนใหม”(2.47) ประเด็น “เลนกีฬา

ทางอากาศ” (2.29) อยูในระดับนอย

 ดานความคิดเห็นทีม่ตีอโครงการ 12 เมอืงตองหามพลาด พบวา กลุมตวัอยาง

มคีวามคดิเหน็ตอโครงการ 12 เมืองตองหามพลาดในประเด็น “แหลงทองเทีย่วสวยงาม

นาประทับใจ” (4.35) ระดับมากที่สุด ในประเด็น “บอกตอใหผูอื่นไปเที่ยว” (4.14) 

ประเดน็ “กลับไปเทีย่วอีกในอนาคต” (4.14) ประเด็น “แหลงทองเทีย่วสะอาด” (3.97) 

ประเด็น “มีความปลอดภัย” (3.95) ประเด็น “สินคาและบริการมีคุณภาพ” (3.90) 

ประเด็น “สินคาและบริการมีราคาที่เปนธรรม” (3.81) ประเด็น “การจราจรติดขัด

มากขึ้น” (3.57) ประเด็น “สาธารณูปโภคในสถานที่ทองเที่ยวยังไมเพียงพอ” (3.54) 

ในระดบัมาก และในประเดน็ “สถานทีท่องเทีย่วมลีกัษณะไมตรงตามทีป่ระชาสมัพันธ” 

(3.21) อยูในระดับนอยที่สุด
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อภิปรายผล

 จากผลการศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลของการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวโครงการ“12 เมืองตองหาม...พลาด”ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สามารถนํามาอภิปรายผลโดยนําทฤษฎีการรับรู แนวคิดการประชาสัมพันธทาง

การตลาด แนวคิดผูรับสาร และแนวคิดพฤติกรรมและการตัดสินใจทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยว ซึ่งแบงเปน 5 สวน ไดดังนี้

 1. กลยทุธการดําเนนิการประชาสมัพนัธเพือ่สงเสรมิการทองเทีย่วโครงการ 

12 เมืองตองหามพลาด จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถสรุปได 4 ขั้นตอนดังนี้

  
ขั้นตอนที่ 1

แบงภารกิจ

และหนาที่ให

เหมาะสมกับการ

ดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 2

วางแผนการใช

สื่อประชา-

สัมพันธ

โครงการฯ

ขั้นตอนที่ 3

การดําเนินการ

ประชาสัมพันธ

โครงการฯ ตาม

ภารกิจและ

หนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย

ขั้นตอนที่ 4

ประเมินผลการ

ดําเนินโครงการฯ

 ขั้นตอนที่ 1 การแบงภารกิจและหนาที่ใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน 

รวมถึงการแจกแจงงบประมาณใหกับหนวยงานฝายตาง ๆ  เพื่อรวมกันประชาสัมพันธ

โครงการฯ 

 ขั้นตอนที่ 2  การวางแผนการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ ซึ่งใน

ขัน้ตอนนีใ้นแตละฝายจะกาํหนดกลุมเปาหมาย กาํหนดส่ือ กาํหนดจดุขาย และกาํหนด

ตัวชี้วัด โดยจะทําการประชาสัมพันธครบทุกภูมิภาคอยางตอเนื่องและกระจายไปยัง

ชองตาง ๆ เพื่อใหเขาถึงนักทองเที่ยวมากที่สุด 

 ขั้นตอนที่ 3  การดาํเนนิการประชาสมัพนัธตามภารกจิและหนาทีท่ีไ่ดรบั

มอบหมาย การประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมาย จะมีการสรางแรงจูงใจผานสื่อ

ที่หลากหลายโดยเนนที่สื่อโทรทัศนเปนหลัก และใชสื่ออื่น ๆ ไดแก สื่อสังคมออนไลน 
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สือ่วทิย ุสือ่สิง่พมิพ และสือ่ประชาสมัพันธกลางแจงอกีดวย โดยใชผูทีม่ชีือ่เสียงเปนการ

เพิ่มแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวออกเดินทางทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะมีการเก็บ

สถติจิาํนวนนกัทองเทีย่วทีเ่ขาไปทองเทีย่วใน 12 เมอืงตองหามพลาดเปนตวัชีว้ดัความ

สําเร็จของโครงการในทุกๆ เดือน เพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยว 

โดยวัดจากอัตราเยี่ยมเยียนของนักทองเที่ยว ถือไดวาโครงการประสบผลสําเร็จเปน

อยางมาก เน่ืองจากมีผูรับรูโครงการและเดินทางไปทองเที่ยว 20 ลานคน จาก

เปาหมาย เพียง 10 ลานคน

 ซึ่งสอดคลองกับ ลักษณา สตะเวทิน (2542) ที่กลาวไววา การดําเนินงาน

ประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพนั้น องคกรจะตองมีนโยบายและวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมตรงกลุมเปาหมาย และเทาทันสถานการณปจจุบัน

ใหมากทีส่ดุ และในการใชสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ นกัประชาสมัพนัธจะตองใชอยาง

มีจุดมุงหมาย คือ เม่ือนําสื่อแตละชนิด และใหบรรลุผลเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดย รุงนภา พิตรปรีชา (2556) ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา การวางแผนการสื่อสาร

ประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะจะทําใหเกิดการมองภาพรวมของการทํางาน 

และทาํใหกลไกการส่ือสารตางๆ ทีอ่ยูในแผนมคีวามสอดคลองและสนบัสนนุซ่ึงกนัและ

กนั การวางแผนอยางมกีลยทุธจะเริม่จากการคดิแบบมกีลยทุธ (Think Strategically) 

ซึ่งก็คือการที่นักวางแผนจะตองมีความรู และการมองภาพรวมขององคกรหรือ สินคา 

โดยจะตองเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธการดําเนินงาน

ขององคกร หรือกลยุทธทางการตลาด เพื่อหาแนวทางที่สามารถแกปญหาทางการ

ตลาดไดอยางแทจริง หลังจากมีการประชาสัมพันธโครงการจะมีการติดตามและเก็บ

ขอมลูสถติกิารทองเทีย่วของจาํนวนนกัทองเทีย่วอยูเรือ่ยๆ รวมทัง้ รายไดทีเ่พิม่ขึน้เปน

รายไตรมาส ทัง้นีผู้วิจัยสามารถสรปุแผนกลยทุธการดาํเนนิงานของการทองเทีย่วแหง

ประเทศไทยได 

 2.  ลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการรับรูการ

ประชาสัมพนัธโครงการ 12 เมอืงตองหามพลาด จากการศกึษาพบวา อายขุองนกัทอง

เที่ยวมีความสัมพันธกับการรับรูการประชาสัมพันธโครงการ 12 เมืองตองหามพลาด

ผานสื่อออนไลน ซึ่งสวนใหญมีอายุ 20-39 ป นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพโสดมีความ

สัมพันธกับการรับรูการประชาสัมพันธโครงการ 12 เมืองตองหามพลาดผานสื่อสังคม
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ออนไลน นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพขาราชการมีความสัมพันธกับการรับรูการประชา-

สัมพันธโครงการ 12 เมืองตองหามพลาดผานส่ือมวลชน และนักทองเที่ยวที่เปน

นักเรียน/นักศึกษามีความสัมพันธกับการรับรูการประชาสัมพันธโครงการ 12 เมือง

ตองหามพลาดผานสือ่สงัคมออนไลน อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิจะเหน็วาผูรบัสารเปน

องคประกอบท่ีสําคัญในกระบวนการสื่อสาร เพราะเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวในการสื่อสาร ในสวนของการทองเที่ยวนั้น การสื่อสารไปยังผูรับสารมี

ความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งผูรับสารเปนเครื่องมือตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการไดเปน

อยางดี ซึ่งพัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2530) กลาว

วาโดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจและมักติดตาม

ประสบการณและการสั่งสมทางสังคม คนเราไมสามารถใหความสนใจกับส่ิงตางๆ 

รอบตวัไดหมดแตจะเลอืกรบัรูบางสวนเทานัน้ แตละคนมคีวามสนใจและรบัรูสิง่ตางๆ 

รอบตัวตางกัน ฉะนั้นเมื่อไดรับสารเดียวกันผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับ

รูสารเดยีวตางกนั โดยทัว่ไปการรบัรูทีแ่ตกตางกันเกดิจากอทิธพิลและตวักรอง (Filter)

 3.  ลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันจะมีแรงจูงใจใน

การทองเที่ยวใน 12 เมืองตองหามพลาด แตกตางกัน จากการศึกษาพบวา นักทอง

เที่ยวที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยวใน 12 เมืองตองหาม

พลาด แตกตางกนั โดยนกัทองเทีย่วทีม่เีพศหญงิจะมแีรงจงูใจในการตดัสนิใจทองเทีย่ว

ใน 12 เมืองตองหามพลาดมากกวานักทองเที่ยวเพศชาย และนักทองเที่ยวที่มีระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยวใน 12 เมืองตองหาม

พลาด แตกตางกัน โดยระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจทอง

เทีย่วใน 12 เมอืงตองหามพลาดมากกวาผูทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวาปริญญาตร ีอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543) ไดกลาววา ตามความจริง

แลวกลุมชนทุกหมูเหลา ไมวาจะเปนผูท่ีม่ังมีหรือยากจน ยอมมีความปรารถนา

ที่ตองการเดินทางไปในสถานที่ตางๆ เพื่อการพักผอนหยอนใจเมื่อมีโอกาสหรือ

สถานภาพทางเศรษฐกิจเอื้ออํานวย ดังนั้น สาเหตุที่ทําใหเกิดการทองเที่ยวจึงมีหลาย

ประการ ไดแก ความเครียดจากที่ทํางาน รายไดของประชากรดีขึ้น ความสะดวกทาง

ดานการคมนาคม มีเวลาวาง จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี ลักษณะทางประชากร 

ก็มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยวดวยเชนเดียวกัน
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 4.  ลักษณะทางประชากรของนกัทองเทีย่วทีแ่ตกตางกนั จะมคีวามคดิเหน็
ตอโครงการ 12 เมืองตองหามพลาด แตกตางกัน จากการศึกษาพบวา ลักษณะทาง
ประชากรของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอโครงการ 12 เมืองตอง
หามพลาด ไมแตกตางกัน เมื่อนักทองเที่ยวไดรับประสบการณจากการทองเที่ยวแลว 
ก็จะมีทัศนคติที่ดีตอการทองเที่ยวครั้งนี้ อาจทําใหเขากลับมาทองเที่ยวอีกครั้งหรือ
บอกเลาใหบุคคลอื่นมาทองเท่ียว ถาหากนักทองเท่ียวไดรับความไมพึงพอใจก็จะมี
ทัศนคติไมดีตอการทองเที่ยวครั้งนี้ อาจทําใหไมอยากเดินทางมาทองเที่ยวอีก 
หรือบอกเลาใหบุคคลอื่นไมอยากเดินทางเขามาทองเที่ยวดวย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 
(อางถึงใน นภัสวัณจ ศักดิ์ชัชวาล, 2553)
 5.  นักทองเที่ยวที่มีการรับรูการประชาสัมพันธโครงการ 12 เมืองตอง
หามพลาดท่ีแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยวแตกตางกัน จากการ
ศกึษาพบวา นกัทองเทีย่วทีม่กีารรบัรูการประชาสมัพนัธจากสือ่สงัคมออนไลนและสือ่
ของ ททท. และพนัธมติร จะมแีรงจงูใจในการตดัสนิใจทองเทีย่วมากกวาสือ่อืน่ๆ เนือ่ง
ดวยในสวนของสื่อออนไลนสามารถเห็นรูปภาพที่หลากหลาย และมีรายละเอียดมาก
ขึน้กวาท่ีสือ่มวลชนนาํเสนอ อกีทัง้ยงัสามารถทราบถงึความคดิเห็น ทศันคตใินแงของ
รายละเอยีดตางๆ เชน ความประทับใจจากผูทีเ่คยไปมาแลวเปนการตอกยํา้ใหนกัทอง
เทีย่วทีย่งัไมเคยไปเกดิแรงจงูใจมากยิง่ข้ึน และในสวนของสือ่ของ ททท. และพนัธมติร 
ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยว เน่ืองจากนักทองเที่ยวมีความไววางใจ
ในองคกร ททท. และองคกรพันธมิตรที่มีการจัดรายการเสนอขายท่ีพิเศษมากขึ้น
เพื่อกระตุนการทองเที่ยวภายใน 12 จังหวัด 

สรุปและขอเสนอแนะ

 1. ในการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธโครงการ 12 เมืองตองหาม
พลาดของการทองเทีย่วแหงประเทศไทย ไดดําเนนิการใชสือ่อยางมปีระสทิธภิาพแลว 
ผูวิจัยจึงเห็นควรใหมีการเนนการประชาสัมพันธผานส่ือโดยเฉพาะส่ือมวลชนตอไป 
ซึ่งยังคงเปนสื่อกระแสหลักที่สรางการรับรูใหเกิดแกนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง 
เนื่องจากทําใหเกิดการรับรูดานภาพและเสียง สรางการจดจําไดเปนอยางดี และควร
จะกระจายไปยงัสือ่ออนไลนในบางสวนเพือ่ใหเกดิการรับรูแกกลุมเปาหมายทีห่ลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
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 2. ควรเนนการประชาสัมพันธดานเนื้อหาใหมากขึ้นเชน จํานวนโรงแรม

และที่พัก เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดดานการทองเที่ยว และราคาของสินคาและบริการ 

เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางการรับรูแกนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

 3. ในดานการสรางจุดขาย เพือ่เพ่ิมแรงจงูใจแกนกัทองเทีย่วควรจะเนนไป

ที่การประชาสัมพันธ กิจกรรม หรือแหลงทองเที่ยวที่มีสถานที่ถายรูปที่สวยงาม และ

สามารถเปนทีพ่กัผอน และผอนคลายจากความเครยีดได โดยคํานงึถงึความพรอมของ

สาธารณูปโภคในแหลงทองเที่ยวเปนหลัก

 4. การประชาสัมพันธควรใชภาพประชาสัมพันธที่สมจริง ไมแตงภาพมาก

จนเกินไป เน่ืองจากนักทองเท่ียวอาจจะเกิดความคิดเห็นในเชิงลบตอโครงการ เชน 

สถานที่ทองเที่ยวไมเหมือนกับที่ไดประชาสัมพันธออกไป
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 งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณกลุมวัฒนธรรม

ยอยของนักเตน Cover Dance” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง การสื่อสารกับการประกอบอัตลักษณในวัฒนธรรมยอย

ของการเตน Cover Dance ที่แสดงออกสูวัฒนธรรมอื่นๆ ดวยวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) กลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิม และ

กลุมนกัเตน Cover Dance ประเภทประยกุต รวมกบัการสังเกตการณอยางมสีวนรวม

ภายในพืน้ทีก่ารวจิยั (Field Observation) โดยใชแนวคิดสําคัญในเรือ่งของการส่ือสาร

กับอัตลักษณ (Identity) ที่นิยามวาเรามีความแตกตางจากคนอื่นอยางไร ภายใตการ

มองของคนอื่นและภายใตกรอบของสังคมและสถานการณตางๆ ซึ่งในแตละบุคคล

ก็มีอัตลักษณไดหลายอัตลักษณ

 ผลการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็นหลัก

ไดดังตอไปนี้

 1.  การประกอบสรางอตัลกัษณ (identity) กลุมวฒันธรรมยอยของนกัเตน 

Cover Dance ประเภทดั้งเดิมและประเภทประยุกต กลุมนักเตน Cover Dance 

ประกอบสรางอตัลกัษณของตนเองมาจากการชืน่ชอบวฒันธรรม K-pop และเลอืกใช

วัฒนธรรมดังกลาวในการมาเปนวัฒนธรรมการเตน Cover Dance ตอตานกระแส

ของวัฒนธรรมหลักท่ีมองวาการชื่นชอบ K-pop คือการคลั่งศิลปน แตเหลานักเตน 

Cover Dance กับใชความชื่นชอบดังกลาวในการประกอบสรางอัตลักษณการเตน 

Cover Dance เพือ่ประกอบสรางตวัตนขึน้มาใหม ภายใต 2 รปูแบบคอื ตวัเราท่ีเหมอืน

กับตนฉบับ และตัวเราที่เหมือนและผสมกับรูปแบบการเตนอื่นๆ เพื่อเปาหมายที่แตก

ตางกัน

 2.  การตอสูดานอัตลักษณ (identity) ของวัฒนธรรมยอย กลุมนักเตน 

Cover Dance ระหวางกลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมกับกลุมนักเตน 

Cover Dance ประเภทประยุกต และการตอสูกับกลุมวัฒนธรรมอื่นๆ (Pop Dance 

และ Traditional Dance) กลุมวัฒนธรรมยอยนักเตน Cover Dance พยายาม

ทีจ่ะสือ่สารวฒันธรรมของตนเองออกมาใหกลุมวฒันธรรมอืน่ๆ ไดรบัรูอยางกวางขวาง 

บ ท คั ด ย อ
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ตามแนวคิดกลุมสื่อสารเชิงวัฒนธรรม ในยุควัฒนธรรมที่กลุมวัฒนธรรมเสมอภาค

จะมองวาแบบไหนจะสนองความตองการของมนษุยไดดกีวากนั ศิลปวฒันธรรมกลาย

เปนพื้นที่ของการตอสูในการสรางนิยามความหมายหรือการตีความหมายใหมๆ ของ

ประชาชนนั่นเอง ดังนั้น กระบวนทัศนของการมองวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในแนว

ความหมายเดิมและความหมายใหมจึงแตกตางไปขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของโลก

และแนวคิดการตีความทางวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากเดิม

คําสําคัญ: การเตน Cover Dance, การสื่อสารกับอัตลักษณ, การสื่อสารกับวัฒนธรรมยอย 
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 Research study of “Communication and Subculture Identity of 

Cover Dance Performers” This is a qualitative research that aims to study 

communication and identification within the Subculture group of Cover 

Dance that reflects of other cultures. This is conducted through in - depth 

interviews of both traditional and adapted Cover Dance groups along 

with taking part in field observation. The core idea of communication 

and identification used is the notion of how we are different from other 

people through an outsider perspective and within the line of society 

and situations. It is also possible for each person to have various identities

Results of this study can be divided into 2 main points which are:

 1.  The creation of identity for both traditional and abstract 

cover dance groups stem from liking of K-Pop culture. This culture has 

been transformed into Cover Dance which goes against mainstream 

culture viewpoint that liking K-Pop is celebrity obsession. But the Cover 

Dance community has used this liking in creating the identity of the Cover 

Dance genre which leads to the self – creation under 2 types. These 

include the original self and the self which is diversed by various dance 

styles; the two aim for different goals.

 2.  Identification conflict between the two Subculture groups 

of adapted and traditional Cover Dances and also between other cultural 

groups (such as pop dance or traditional dance). The Cover Dance 

community has tried to communicate with other cultural groups in 

attempt to spread their own culture according to the ideas of the 

Reproduction for Culture Transmission group. In the cultural age the 

Culture Equality group will question which path most satisfies human 

A b s t r a c t
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needs. Cultural arts has become grounds for conflict in creating meaning 

or interpretation of new ideas by the public. Therefore the process of a 

diverse outlook on culture under the same or a new meaning will vary 

depending the world’s changes and cultural interpretation that has 

evolved.

Keywords: Cover Dance, Identity, Subculture
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 กลุ มวัยรุนไทยท่ีช่ืนชอบศิลปนเกาหลีจะพยายามหาหนทางใหตนเอง

ไดเขาใกลความเปนศิลปนมากท่ีสุดน้ัน หนทางเดียวก็คือการทําตัวเลียนแบบศิลปน 

ในยุคสมัยที่วัฒนธรรมหลักพยายามทําตัวตนใหแตกตางที่กลุมวัยรุนจะเรียกกันวา 

“Unique” แตก็มีคนไมนอยท่ียอนกลับไปยุคกอนที่คนสวนใหญชอบการทําอะไร

เหมือนๆ กันคือการเลียนแบบ ทําใหเกิดกลุมที่เรียกตัวเองวา “Cover Dance” 

ขึ้นมา 

 ในชวงแรกกลุม Cover Dance ในประเทศไทยมีเพียงกลุมนอย ในราวๆ 

ป 2547 งานแขงขันเตน Cover Dance งานแรกไดเกิดขึ้นในชื่องานวา Japan Festa 

ในยุคนั้นการเตน Cover Dance ใหความสนใจไปทางศิลปนญี่ปุนมากกวา โดยศิลปน

ญี่ปุนในสมัยนั้นไดรับความสนใจเปนพิเศษ รุนแรกที่เร่ิมแขงขันเตน Cover Dance 

จะเรียกตัวเองวา J-pop คือกลุมคนท่ีชื่นชอบศิลปนญี่ปุนและเตนเลียนแบบทวงทา 

การแตงกาย ลิปซิ้ง ตามศิลปนทุกอยาง ซึ่งเปนอัตลักษณอยางหนึ่งของกลุมคนที่เตน 

Cover Dance ซึ่งยึดถือปฏิบัติตอๆ กันมา

 หลังจากน้ันไดไมนานกระแสศิลปนเกาหลีใตก็เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้น 

โดยกลุมผูชื่นชอบจะเรียกตนเองวา “K-pop” ไดเริ่มมีเวทีที่จะแสดงตัวตนออกมา 

เพื่อบงบอกวาตนเองคือผูชื่นชอบศิลปนเกาหลี โดยกลุมนักเตน Cover Dance 

ประเภท K-pop ไดเร่ิมรวมตัวและประกวดกนัโดยวงทีเ่ริม่ตนแรกๆ ทีน่าํศลิปนเกาหลี

มาเปนตนแบบสวนใหญ Super Junior, Big Bang, และ TVXQ ในสมัยนั้น Cover 

Dance ถูกมองวาไรสาระ และโดนกลาวหาวาเปนพวกลอกเลียนแบบผูอื่น และยังไม

เปนที่ยอมรับของสังคมเทาท่ีควร มีเพียงคนกลุมนอยซึ่งก็คือกลุมคนที่ช่ืนชอบศิลปน

เกาหลีเทานั้นที่เขามามีสวนรวมและสนใจการเตน Cover Dance ถือวาเปนการตอสู

ของกลุมวัฒนธรรมหลักกับกลุมวัฒนธรรมยอยอยาง Cover Dance

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยจะขอศึกษาเฉพาะเรื่องศิลปนเกาหลีใต หรือ K-pop 

เพราะเปนกลุ มการเตน Cover Dance ที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบันและ

มรีปูแบบการนาํเสนอทีห่ลากหลายมากกวากลุมท่ีชืน่ชอบ J-pop ในทีน่ี ้Cover Dance 

จะหมายถึง เตนตามศิลปน K-pop เทานั้น
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 ผูวิจัยเองก็เปนหนึ่งในกลุมนักเตน Cover Dance ที่ใชพื้นที่ดังกลาวในการ

แสดงออกและประกอบสรางอัตลักษณขึ้นมา กวา 8 ป จนผูวิจัยไดรับเกียรติขึ้น

เปนกรรมการในการตัดสินการแขงขันเตน Cover Dance ในงาน Teen Pointer 

Halloween Fest Cover Dance Contest ตั้งแตป 2554-2558 เปนเวลากวา 

4 ป และมีความใกลชิดกับกลุมนักเตน Cover Dance เปนอยางดี ทําใหผูวิจัยเองก็มี

ความสงใจในเร่ืองการประกอบสรางอัตลักษณและการตอสูวัฒนธรรมยอย และ

ตองการหาคําตอบใหกับขอประเด็นท่ีสนใจศึกษาของตนเอง จึงเกิดขอคําถามขึ้นมา

เปนงานวิจัยชิ้นนี้

 กลุมนักเตน Cover Dance น้ันพยายามที่จะหาพื้นที่สาธารณะเพื่อใชใน

การประกอบสรางอัตลักษณมาเปนเวลาอยางยาวนาน จนกระทั่งส่ือมวลชนรายการ

แรกที่มีการแขงขันเตน Cover Dance คือ 07 Show Korean Dance Fever 

Bangkok, Thailand ในป 2009 เปนเวทีแจงเกิดใหกับกลุมวัยรุนที่สนใจการแขงขัน

เตน Cover Dance นับเปนการเปดโอกาสใหกลุมนักเตน Cover Dance ไดเขามา

แสดงในพืน้ทีส่าธารณะ เพือ่ใชในการประกอบสรางอตัลกัษณของตนเอง โดยรายการ

นี้เปนรายการที่ทําใหทุกคนรูจักเด็กคนหนึ่งชื่อวา “แบมแบม” ไดใชพื้นที่สาธารณะนี้

ในการเตน Cover Dance เพือ่นาํตวัเองเขาสูวงการบนัเทงิเกาหลอียางเตม็ตวั ในนาม

ของสมาชิกวง GOT7 ในป 2557 กับคายเพลงเดียวกันกับรุ นพี่นิชคุณ JYP 

entertainment และแบมแบมยังไดประสบความสําเร็จสืบเนื่องมามาจนถึงปจจุบัน

 ตัวผูวิจัยเอง นอกจากเปนกรรมการในงานแขงขันเตน Cover Dance แลว 

ผูวิจัยยังเปนครูสอนเตนเชียรลีดเดอร และการสอนเตนเพื่อใชในการประกวดรูปแบบ

ตางๆ หลายครั้งที่ผูวิจัยพยายามจะยึดเอาอาชีพสอนเตนมาเปนอาชีพหลักในการใช

ชีวิต แตมักถูกคนในครอบครัวผูวิจัยตําหนิในเรื่องการเตน เพราะคนในครอบครัวมอง

วาการเตน เปนอาชีพที่ไมพอหาเลี้ยงครอบครัว และเปนอาชีพ “เตนกินรํากิน”

 ในภาพยนตรกลุมนกัเตน Cover Dance กไ็ดเขาไปรวมการแสดงภาพยนตร

คือทีม Exodia Cover After School เคยไดเขารวมการแสดงภาพยนตรเรื่อง 

“ตัวพอเรียกพอ (The one ticket)” ในชวงหนึ่งของภาพยนตร แตในภาพยนตร

เปนเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ J-pop ทําใหกลุมนักเตน Cover Dance ดังกลาวถูกเรียกวา 

กลุม Cover Berryz Kobo แทน ตามในเนื้อเรื่องของภาพยนตร โดยกลุมดังกลาว

ไดถูกชักชวนโดยโมเดลลิ่งท่ีคัดเลือกผลงานจาก Youtube ที่นาสนใจใหเขาไปรวม 
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Casting ในบทดังกลาว ซ่ึงถือวาสื่อมวลชนเลยเปดกวางที่จะใหกลุมนักเตน Cover 

Dance เขาไปมีสวนรวม และประกอบสรางอัตลักษณของตนเองใหกับบุคคลทั่วไปได

เปนที่รูจัก (สรดิษ กันแตง, สัมภาษณ, 2558)

 หลังจากที่กลุมนักเตน Cover Dance ฝาฟนอุปสรรคมากมายในการสราง

การมตีวัตนในสงัคม จนไดมพีืน้ท่ีสาธารณะในการประกอบสรางอตัลกัษณของตนเอง

แลว แตในขณะเดียวกันในวัฒนธรรมยอยอยางการเตน ก็ยังคงมอง Cover Dance 

วาเปนการแสดงออกที่ไมสรางสรรค เปนเพียงการเตนเลียนแบบศิลปน โดยไมจําเปน

ตองคิดสรางสรรคสิ่งใดๆ ใหม

 เคยมีกระแสดูถูกจากกลุมนักเตนทั่วไป อยางพวก Street Dance มองวา 

Cover Dance เปนพวกชนชัน้ลางของกลุมนกัเตน จากคําพดูทีว่า “เรามนัพวก Street 

ไมใช Cover Dance ” (ใหม, สัมภาษณ, 2558) จะเห็นไดวาในวัฒนธรรมยอยการ

เตนดวยกนั ยงัคงไมยอมรบัการเตน Cover Dance และมองวาการเตน Cover Dance 

ไมสรางสรรค เปนเพียงการเลียนแบบเทานั้น

 ในกลุมของ Facebook ท่ีผูวิจัยไดฝงตัวเขาไป จะพบการแชรขอความ

เกี่ยวกับการแบงชนชั้นของการเตน Cover Dance กับการเตนในรูปแบบอ่ืนๆ 

โดยกลุม Pop Dance จะมองกลุม Cover Dance เปนกลุมที่ไมมีความคิดสรางสรรค 

และลอกเลียนแบบเกาหลีมา ไมมีความนาภูมิใจ กลุม Cover Dance ก็พยายามตอสู

และประกอบอัตลักษณของตนเอง จนทําใหเกิดกลุมการเตน Cover Dance ประเภท

ใหมขึ้นมาคือ Cover Dance ประยุกต เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสามารถดานอื่นๆ 

ของกลุมนกัเตน Cover Dance ไมวาจะเปนการเตนในรปูแบบ B-Boy, Street Dance, 

บัลเลต หรือแมกระทั่งการฟอนรํา

 ทําใหในชวงป 2554 เปนตนมา Cover Dance ถูกแยกออกเปน 2 ประเภท

ดวยกันคือประเภท Cover Dance ดั้งเดิม และประเภท Cover Dance ประยุกต 

เพราะในชวงท่ีผานมาการแขงขันเตน Cover Dance มีความเขมขนดวยเงินรางวัล

ที่มากกวา 50,000 และการไดเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันในระดับโลก ในงาน 

K-pop Cover Dance Festival ทําใหกลุม Cover Dance ประยุกตไดถือกําเนิดขึ้น

มา เพ่ือจดัตัง้ทมีเพ่ือเอาชนะในการแขงขนัในเวทตีางๆ โดยกลุม Cover Dance ด้ังเดมิ

จะเรียกกลุม Cover Dance ประยุกตวาเปนพวก “ตัวปลอม”
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 ในงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง 

“การแสดงคฟัเวอรแดนซในฐานะพืน้ทีก่ารส่ือสารของวยัรุน” อนรรฆอร บรุมธันานนท 

(2552) จะมองในเรื่องของกระบวนการสรางสรรค จัดตั้งทีม การคัดเลือกบุคคล 

การฝกซอม การแสดง การเตรียมตัวกอนขึ้นแสดง อิทธิพลของ Cover Dance 

ตอการสื่อสารความตองการของวัยรุน และทัศนคติของผูชมตอการแสดง Cover 

Dance ที่มีความเกี่ยวของกับจิตวิทยา ซึ่งเปนการวิจัยที่ลงลึกในรายละเอียดเรื่องราว

เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดของนักเตน Cover Dance ในงานวิจัยดังกลาวยังไมไดกลาว

ถึงในดานของการตีความหมายในเรื่องการของการประกอบสรางอัตลักษณกลุม

วฒันธรรมยอย ของนกัเตน Cover Dance และตอสูกนัของวฒันธรรมหลกั วฒันธรรม

ยอย (การเตน) และวัฒนธรรมยอย (Cover Dance) ดวยกันเอง ผูวิจัยจึงสนใจที่นํา

งานวิจัยดังกลาวมาตอยอดศึกษาตอในแงมุมที่ลึกลงไปในแนวคิดเบื้องหลังของ

นกัเตน Cover Dance วามคีวามตองการประกอบสรางอัตลกัษณของตนเองตอบคุคล

อื่นๆ ยังไง

 ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจวากลุมนกัเตน Cover Dance เปนกลุมวยัรุนทีชื่น่ชอบ

ในศิลปนเกาหลี และนําเวลาวางมารวมกลุมเพื่อฝกฝน ฝกซอม เพื่อเตรียมความ

พรอมในการแขงขันเตน Cover Dance โดยกลุมนักเตน Cover Dance ไดเลือกใช

พื้นท่ีสาธารณะในการรวมตัวในการสรางอัตลักษณ สื่อสารใหกับคนภายนอกไดรับรู 

วากลุมนักเตน Cover Dance มีอัตลักษณท่ีโดดเดนและแตกตางไปจากวัฒนธรรม

หลัก (Traditional Dance) และวัฒนธรรมยอย (Pop Dance) อยางไร และการตอสู

กันเองภายในวัฒนธรรมยอย (Cover Dance ด้ังเดิมและประยุกต) เปนอยางไร 

โดยผูวิจัยจะเนนศึกษาในเรื่องของบทบาทการสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณ

กลุมวัฒนธรรมยอย ของนักเตน Cover Dance วาเปนอยางไร และนําเสนอตอบุคคล

ภายนอกใหรับรูไดอยางไร

ปญหานําวิจัย

 การสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณกลุมวัฒนธรรมยอยของนักเตน 

Cover Dance แบบ ดั้งเดิม และแบบประยุกตเปนอยางไร
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วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาการสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณในวัฒนธรรมยอย

ของการเตน Cover Dance แสดงออกสูวัฒนธรรมอื่นๆ ในประเด็นดังนี้

 1. วัฒนธรรมยอย (Cover Dance) ถูกแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ Cover 

Dance ดัง้เดมิ และ Cover Dance ประยกุต (ชวงฝกซอม ชวงเขาสูแวดวง ชวงแขงขนั 

ชวงเวลาทั่วไป) มีการประกอบสรางอัตลักษณ และนําเสนอที่แตกตางกัน

 2. วัฒนธรรมยอย (Cover Dance และ Pop Dance) การเตนในรูปแบบ

ทั่วไป และการเตน Cover Dance มีการประกอบสรางอัตลักษณใหเปนที่ยอมรับ

ของวัฒนธรรมยอยอื่น ๆ

 3. วัฒนธรรมยอย (Cover Dance) และวัฒนธรรมหลัก (Traditional 

Dance) การประกอบสรางอตัลกัษณตอบคุคลภายนอกมกีารประกอบสรางอัตลักษณ

เพื่อสื่อสารกับพื้นที่สาธารณะ

วิธีการวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “การสือ่สารกบัการประกอบสรางอตัลกัษณกลุมวฒันธรรม

ยอย ของนักเตน Cover Dance” เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

เพ่ือใหไดซึ่งกระบวนการสื่อสารกับการประกอบสรางเสนออัตลักษณของ นักเตน 

Cover Dance โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)

 ผูวจิยัไดเลอืกใชวธิเีกบ็ขอมลูจากกลุมผูทีอ่ยูในแวดวงการเตน Cover Dance 

ผูที่มีชื่อเสียงในแวดวง Cover Dance และผูที่ชื่นชอบและมีความเกี่ยวของกับแวดวง

การแขงขันเตน Cover Dance ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 

รวมดวยการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (participant observation) ตลอดจน

การสัมภาษณดวยการสนทนาอยางไมเปนทางการ (interview) เปนเครื่องมือหลัก

ในงานวิจัย เพื่อแสวงหาขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณ

กลุมวัฒนธรรมยอย ของนักเตน Cover Dance โดยใชแนวคิดเรื่องอัตลักษณ 

(identity) เปนแนวคิดหลักในการศึกษาและเก็บขอมูล
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 จากการศึกษาหาขอมูลในดานตางๆ ของการเตน Cover Dance ทําให

ผูวจิยัเลอืกใชแหลงขอมลูจากประชากรทีม่คีวามเหมาะสมในการศกึษา และเปนแหลง

ทีไ่ดมาซึง่ขอมลูทีผู่วจิยัตองการ บคุคลทีม่สีวนเกีย่วของกับการสือ่สารกบัการประกอบ

สรางอัตลักษณกลุมวัฒนธรรมยอย ของนักเตน Cover Dance นั้นแหลงขอมูล

ที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะขอจําแนกออกเปน 2 กลุมหลัก อันประกอบดวย

 1. กลุมตัวอยาง 2 คน ท่ีมีความสนใจการเตน Cover Dance ทั้งแบบ

ดั้งเดิม และแบบประยุกต ซึ่งผูวิจัยไดใชเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้

 - เปนนักเตน Cover Dance ปจจุบัน

 - ผูที่มีประสบการณเตน Cover Dance

 - มีทีมที่สังกัดอยู

 - ยินยอมใหผูวิจัยเขาถึง ขอมูลพื้นที่ประจําวันปกติ พื้นที่การฝกซอม 

และพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมการแขงขันเตน Cover Dance

 ท้ังนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 

โดยคัดเลือกจากนักเตน Cover Dance ที่มีความสนใจในเรื่องกระบวนการคิด และ

แนวทางการเตน Cover Dance ที่ชัดเจน เพื่อใหเห็นถึงการสื่อสารกับการประกอบ

สรางอัตลักษณกลุมวัฒนธรรมยอย ของนักเตน Cover Dance ของกลุมคนเหลาน้ี

ชัดเจนมากขึ้น

 2. กลุมผูที่มีความสนใจการเตน Cover Dance ทั้งแบบดั้งเดิม และแบบ

ประยุกต ซึ่งผูวิจัยไดใชเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้

 -  มีความสนใจในการเตน Cover Dance

 -  ผูที่มีประสบการณเตน Cover Dance

 -  มีทีมที่สังกัดอยู

 ท้ังน้ี กลุมตัวอยางดังกลาว ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(purposive sampling) โดยคัดเลือกจากทีมที่เปนที่รูจักในวงกวาง ในแวดวงการ

แขงขันเตน Cover Dance เพื่อใหเห็นถึงการสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณ

กลุมวัฒนธรรมยอยของนักเตน Cover Dance ของกลุมคนเหลานี้ชัดเจนมากขึ้น



261ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ผลการวิจัยและอภิปราย

 1. กระบวนการประกอบสรางอัตลักษณของกลุมวัฒนธรรมยอยนักเตน 

Cover Dance ประเภทดั้งเดิม และประเภทประยุกต

 ขั้นตอนการศึกษากระบวนการประกอบสรางอัตลักษณของนักเตน Cover 

Dance ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ รวมไปถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวของ จึงสามารถจําแนกกระบวนการประกอบสรางอัตลักษณของนักเตน Cover 

Dance ประเภทดั้งเดิมออกมาไดทั้งสิ้น 10 หัวขอหลักๆ และนํามาเปนเกณฑในการ

วิเคราะหการประกอบสรางอัตลักษณของนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิม

  1.1 การแตงกาย

แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณนักเตน Cover Dance เรื่อง “การแตงกาย”

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

มีรูปแบบการแตงกาย แตงหนา ทําผม
ที่คลายศิลปนตนฉบับ โดยการแตงกาย
สวนใหญจะใสสีขาวดํา สวนเรื่องการทํา
ผม สวนใหญจะเปนสีบลอนดทอง และ
สีแดงเขม เพราะงายตอการเปลี่ยนสี
เปนสีอื่น ๆ ที่เหมือนกับศิลปน ในการ
แขงขันการเลือกเสื้อผาจะเนนที่ความ
เหมือนศิลปน และมีการตกลงกันเอง
ในกลุมนักเตนเพื่อใหชุดที่ใชในการ
แขงขันซํ้ากัน

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

การแตงกายในชวงซอมเตนนั้น ไมเนน
เรื่องการแตงหนา แตจะใสผาปดปาก
แทน หรือแตงตัวใหเหมือนศิลปน แตจะ
เนนการแตงกายที่งานตอการเคลื่อนที่ 
และใชโทนสีขาว-ดํา เพราะเปนชุดที่หา
ใสไดงาย สีผมที่นิยมมากที่สุด คือ
สีบลอนดทอง เพราะเปนสีที่เปนสีกลาง
ในการเปลี่ยนเปนสีอื่น ๆ ไดงาย ใสชวง
การแขงขันเตนนั้น จะเลือกเสื้อผาที่
สามารถนํามาเตนไดหลาย ๆ แบบ 
เพราะในบางครั้งอาจจะไมไดเตนศิลปน
วงเดียว และในบางทาเตนที่เปนทาเตน
ของ Street Dance, Hip Hop ตอง
เสื้อผาที่เอื้ออํานวยในการเตน การแตง
กายจึงไมคอยเหมือนศิลปนตนฉบับ
ทั้งหมด เพียงแคมีความคลายคลึงเทานั้น
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  จากการศึกษาพบวากลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิม 

และประเภทประยกุตประกอบสรางอัตลกัษณของตนเองออกมาผานการแตงกาย โดย

นักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิม จะเลือกการแตงกายที่เหมือนศิลปนมากที่สุด 

ตั้งแตทรงผม เสื้อผา กางเกง รองเทา ยังรวมไปถึงเครื่องประดับดวยเชนกัน 

แตในนักเตน Cover Dance ประเภทประยุกตจะเนนไปที่การแตงกายที่สามารถ

นํามาปรับใหเตนไดในหลายๆ ศิลปนตนฉบับ และยังงายตอรูปแบบการเตนประเภท

อื่นๆ ที่มีทาทางท่ีนอกเหนือไปจากการเตน Cover Dance จากแตงกายจึงตองมี

ความเอื้ออํานวยในทาดังกลาว

  นอกจากน้ีอัตลักษณรวมของนักเตน Cover Dance ทั้ง 2 ประเภท

คือรูปแบบของการทําสีผมที่กลุมนักเตน Cover Dance ชอบทําสีบลอนดทองเพราะ

งายตอการเปลีย่นสผีมไปเปนสอืีน่ๆ เพราะในบางคร้ังศลิปนกม็กีารเปลีย่นสผีมบอยๆ 

เชนกัน

  1.2 การจัดตั้งทีม 

  จากการศึกษาพบวารูปแบบการจัดตั้งทีมของนักเตน Cover Dance 

ประเภทดั้งเดิม และประเภทประยุกตมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด เริ่มจากการ

กลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมจะเริ่มจัดตั้งทีมจากคนที่มีความชื่นชอบ

ในตัวศิลปนคนเดียวกัน และนักเตนสวนใหญไมรูจักกันมากอน ซึ่งมีความแตกตางกับ

แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณนักเตน Cover Dance เรื่อง “การจัดตั้งทีม”

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

กลุมนักเตนสวนใหญไมรูจักกันมากอน 
แตมีความชื่นชอบในศิลปนกลุมเดียวกัน 
จึงมีการรวมกลุมนักเตนกันขึ้นมา และ
ในบางคนที่ชอบศิลปนหลายๆ คนก็มี
การเลือกเตนหลายๆ ทีมที่ตัวเอง
ชื่นชอบ

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

กลุมนักเตนสวนใหญจะมีความรูจักกัน
มากอน หรือมีความสามารถดานเตน
ที่หลายหลาก เชน Hip Hop เปนตน 
สวนใหญไมไดชอบศิลปนตนฉบับ 
แตชื่นชอบการเตนจึงมารวมตัวกัน 
และเลือกเตนตามแบบฉบับที่ตนเอง
ชื่นชอบ
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แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณนักเตน Cover Dance เรื่อง “การฝกซอม”

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

กลุมนักเตน Cover Dance มักใช
สถานที่ฝกซอมในการปฏิสัมพันธกับ
นักเตนคนอื่นๆ โดยมักไปซอมในสถานที่
ที่คนจํานวนมาก มากกวาเลือกซอม
สถานที่ที่คนนอย เพราะตองการการพูด
คุยสังสรรคกันมากกวา รวมไปถึงพื้นที่
การฝกซอมสวนใหญเปนพื้นที่สาธารณะ 
ทําใหบางครั้งก็มีกลุมคนทั่วไปไมพอใจ
และรองเรียนไปยังหางสรรพสินคาจน
ทําใหปดพื้นที่ฝกซอมไปบาง

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

ไมใชพื้นที่ฝกซอมในการปฏิสัมพันธ
เทาไหรนัก สวนใหญเนนการฝกซอม 
โดยจะใชพื้นที่ปริมาณมาก เพราะมี
จํานวนสมาชิกมาก ในชวงใกลแขงจะ
เนนไปซอมกันที่สวนตัว ไมใชพื้นที่
สาธารณะ และมักจะซอมอยูใกลๆ 
กับกลุมทีมที่ตนเองรูจักที่ไมใชนักเตน 
Cover Dance เปนนักเตน
จากวัฒนธรรมยอย Pop Dance

อัตลักษณของนักเตน Cover Dance ประเภทประยุกตที่เริ่มจากการชักชวนเพื่อนๆ 

ที่มีความสามารถดานการเตนหลากหลายประเภทเขามารวมทีมกันกอน โดยที่ไมมี

ความจําเปนตองรูจักหรือชื่นชอบศิลปนตนฉบับ

  1.3 การฝกซอม

  จากการศึกษาพบวาการฝกซอมของกลุมนักเตน Cover Dance 

ประเภทดั้งเดิม และประเภทประยุกตมีอัตลักษณที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด 

กลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมมักจะเลือกพื้นที่ฝกซอมที่เปนสาธารณะ

เพราะตองการปฏสิมัพนัธกับนกัเตนคนอืน่ๆ ดวย สวนนกัเตน Cover Dance ประเภท

ประยุกตไมเนนการปฏิสัมพันธกับนักเตนคนอื่นๆ เทาที่ควร และจะเนนรูปแบบการ

ฝกซอมในหองซอมเตนมากกวา เพราะมีทาเตนบางทาที่จําเปนตองใชเวลาในการ

ฝกซอมเปนเวลานาน และบางทาเตนก็เปนความลับไมสามารถใหนักเตน Cover 

Dance ทีมอื่นเห็นได
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  1.4 การเตรียมตัว

แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณนักเตน Cover Dance เรื่อง “การเตรียมตัว”

แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณนักเตน Cover Dance เรื่อง “การคัดเลือก”

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

ในการแขงขันเตน Cover Dance 
กลุมนักเตนบางทีมจะมีการเขาซอม
ในหองกระจก เพื่อดูไลนการเตนของ
ตนเองและทีม หรือในบางทีมเลือก
ที่จะซอมบอยขึ้นเพื่อใหเกิดความ
พรอมเพรียง และความสวยงาม

การคัดเลือกจะเลือกจากบุคคลที่มีทักษะ
การเตนอยูแลวมากกวาที่จะเลือกบุคคล
ที่ไมมีทักษะการเตนมาเลย

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

ในวันกอนแขงนักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกตมักจะไปรวมตัวกัน
ที่บาน หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 
เพื่อฝกซอมอาจใชเวลาทั้งคืน หรืออาจ
จะใชเวลาเกือบทั้งคืนในการเตรียมตัวฝก
ซอม

จะคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถหลาก
หลายดานมากกวาบุคคลที่มี
ความสามารถดานเดียว หรือบุคคลที่
สามารถนํามาฝกฝนพัฒนาตอไดอีก 
ไมจําเปนตองมีความชื่นชอบศิลปน
ตนฉบับ

  ชวงการเตรียมตัวของนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมและ

ประเภทประยกุต มกีารประกอบสรางอตัลกัษณทีแ่ตกตางกนั โดยกลุมนกัเตน Cover 

Dance ประเภทดั้งเดิมจะใชเวลาในการเตรียมตัวเขาหองซอมเตนเพื่อดูไลนการเตน 

ใหมีความเหมือนศิลปนมากท่ีสุด แตในสวนของนักเตน Cover Dance ประเภท

ประยุกตจะเนนที่การฝกซอมหนักๆ เพื่อใหเกิดความพรอมเพรียงของทาเตน และมัก

จะใชเวลาเกือบทั้งคืนในการซอมเตน

  1.5  การคัดเลือก
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  การประกอบสรางอตัลกัษณของนกัเตน Cover Dance ประเภทดัง้เดมิ

และประเภทประยุกต มีอัตลักษณรวมในเรื่องของความสามารถของผูที่เขามารวมทีม 

คือตองมีความสามารถ หรือทักษะการเตนอยูแลว จึงจะสามารถเขามาอยูในทีมได

  นอกจากในเรือ่งอตัลกัษณทีเ่หมอืนกนัแลว ยงัมใีนเรือ่งอตัลกัษณทีแ่ตก

ตางกันในสวนที่นักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมจะเนนการคัดเลือกบุคคลที่มี

ชื่นชอบ หรือรูจักศิลปนตนฉบับบอยูแลวมากกวานักเตน Cover Dance ประเภท

ประยุกตที่ไมจําเปนตองมีความชื่นชอบในตัวศิลปนตนฉบับ หรือไมตองรูจักก็ได

  1.6 การเลือกเพลง

แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณนักเตน Cover Dance เรื่อง “การเลือกเพลง”

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

การเลือกเพลงในรอบออดิชั่น กลุม
นักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิม
มักจะเลือกเพลงที่เปนเพลงที่ไดรับ
ความนิยมอยูแลวเพียงเพลงเดียว 
เพื่อใหตนเองสามารถผานเขารอบไปได 
ในรอบชิงชนะเลิศนั้นจะเลือกรูปแบบ
โชวที่ศิลปนตนฉบับเคยใชทําการแสดง
มาแลว เพื่อใหมีความเหมือนศิลปน
ตนฉบับมากที่สุด

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

การเลือกเพลงถือเปนสวนสําคัญของ
นักเตน Cover Dance ประเภท
ประยุกต เพราะในบางทีมมีการเลือกเตน
ศิลปนตนฉบับมากกวา 1 วง ทําใหตองมี
การเลือกเพลงที่นาสนใจ และทําไดที่สุด 
หรือใหตรงกับรูปแบบของงานแขงขัน
เตนนั้นๆ และมักมีการนําเพลงอื่นๆ ที่
ไมใชเพลงของศิลปนเกาหลีเขามาใสใน
การเตนดวยเชนกัน

  รปูแบบอตัลกัษณของนกัเตน Cover Dance ในเรือ่งของการเลือกเพลง

ที่ใชในการแขงขันเตน Cover Dance มีความแตกตางกันของนักเตนทั้ง 2 ประเภท

กลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมจะเนนเพลงท่ีศิลปนตนฉบับไดรับความ

นิยมมากที่สุด รวมไปถึงการแสดงในรอบชิงชนะเลิศที่จะเนนเพลงที่ศิลปนเคยใชเตน

ทัง้หมด ไมมีเพลงนอกเหนอืจากศลิปนตนฉบบั แตกตางกบักลุมนกัเตน Cover Dance 

ประเภทประยกุตทีเ่ลอืกเพลงจากศลิปนทีไ่ดรับความนยิมในตอนนัน้ และวางรปูแบบ
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การแสดงบนเวทีใหมใหมีความแตกตางจากศิลปนตนฉบับ และดึงดูดความสนใจ

มากกวา

  1.7 การแกะทาเตนและการระบุตําแหนง

แสดงการเปรยีบเทยีบอตัลกัษณนกัเตน Cover Dance เรือ่ง “การแกะทาเตนและ

การะบุตําแหนง”

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

รูปแบบการแกะทาเตนและการระบุ
ตําแหนงนั้น กลุมนักเตน Cover Dance 
ประเภทดั้งเดิมจะใหนักเตน
มีประสบการณมากที่สุดมีหนาที่ในการ
แกะทา และสอนทาเตนใหกับทุกคน
ในทีม และรวมไปถึงการเก็บรายละเอียด
อารมณเพลงของศิลปนตนฉบับดวย

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

การแกะทาเตนและการระบุตําแหนงนั้น
จะทําโดยบุคคลที่มีหนาที่เหมือนหัวหนา
ทีม หรือผูนําของทีม แกะทาเตนตาม
ศิลปนตนฉบับ และออกแบบทาเตนใหม 
คอยสอนใหกับสมาชิกในทีม ในสวนการ
ระบุตําแหนงจะทําโดยหัวหนาทีม หรือ
ผูนําของทีมดวยเชนกัน จะเลือกบุคคล
ที่มีความสามารถมากที่สุดไดอยูบนเวที
นานที่สุด และไลลําดับกันลงไป

  การแกะทาเตนและการระบุตําแหนงของนักเตน Cover Dance 

ประเภทดัง้เดิมและประเภทประยกุตมอีตัลกัษณทีแ่ตกตางกนั โดยกลุมนกัเตน Cover 

Dance ประเภทดั้งเดิมจะเนนการระบุตําแหนงไปที่ความเหมือนศิลปนตนฉบับมาก

ที่สุด แตกตางกับกลุมนักเตน Cover Dance ประเภทประยุกตที่การระบุตําแหนงขึ้น

อยูกบัความสามารถของตวันกัเตน Cover Dance ในทมีของตนเอง ยิง่มคีวามสามารถ

มาก ก็จะไดเตนมากกวานักเตนที่มีความสามารถนอย

  ในเรื่องของอัตลักษณรวมของกลุมนักเตน Cover Dance ท้ังสอง

ประเภทคือการแกะทาเตนจะใหนักเตนที่มีประสบการณมากที่สุดเปนผูดูแลในเรื่อง

การแกะทาเตนและสอนทาเตนใหกับสมาชิกในทีมใหไลนการเตนออกมาเหมือนกัน

มากที่สุด
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  1.8 การแขงขันเตน Cover Dance

แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณนักเตน Cover Dance เรื่อง “การแขงขันเตน 

Cover Dance”

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

กลุมนักเตน Cover Dance ประเภท
ดั้งเดิมจะเนนไปที่ความเหมือนศิลปน
ตนฉบับมากที่สุด ทั้งการแตงกาย 
การแตงหนา ทรงผม รวมไปถึงอารมณ
ของเพลงที่ตนเองใชในการแขงขันเตน 
ยิ่งมีความเหมือนศิลปนมากเทาไหร
ก็จะไดรับการยอมรับจากกลุมนักเตน
มากยิ่งขึ้น

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

การแขงขันเตนของนักเตน Cover 
Dance ประเภทประยุกต จะเนนไปที่
ความพรอมเพรียง โดยไมยึดศิลปน
ตนฉบับเปนหลัก แตจะเนนรูปแบบ
การแสดงที่หลากหลาย รวมไปถึงการใช
อุปกรณประกอบการแสดงที่ทําให
การแสดงดูนาสนใจมากขึ้น เชน 
พลุ เปนตน

  จากการศึกษาพบวากลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมและ

ประยุกตมีอัตลักษณท่ีแตกตางในเรื่องของการแขงขันเตน Cover Dance โดยกลุม

นักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมจะเนนความเหมือนศิลปนตนฉบับมากที่สุด 

ทั้งเรื่องการแตงกาย และอารมณของเพลงที่ตนเองใชในการแขงขัน แตในกลุมนักเตน 

Cover Dance ประเภทประยุกตจะเนนไปที่ความพรอมเพรียง และรูปแบบโชว

ที่คิดกันขึ้นมาใหมีความนาสนใจและสนุกสนานมากท่ีสุด ไมเนนไปที่ความเหมือน

ศิลปนตนฉบับ
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  1.9 เพศ

แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณนักเตน Cover Dance เรื่อง “เพศ”

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

เรื่องเพศไมมีกฎระเบียบขอบังคับ
ที่ระบุเรื่องเพศกายภาพและเพศสภาพ
ใหตรงกัน ทําใหนักเตน Cover Dance 
ประเภทดั้งเดิมเลือกที่จะเตนตามศิลปน
ที่ตนเองชอบไดหลากหลาย

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

ในกลุมนักเตน Cover Dance ประเภท
ประยุกตมีความแตกตางในเรื่องเพศ
ชัดเจนมากที่สุด เพราะกลุมนักเตน 
Cover Dance ประเภทประยุกต
จะไมเนนไปที่เพศใหเหมือนกับศิลปน 
เห็นไดชัดวาเพศไมใชขอจํากัดในการเตน 
Cover Dance

แสดงการเปรียบเทียบอัตลักษณนักเตน Cover Dance เรื่อง “อายุ”

นักเตน Cover Dance
ประเภทดั้งเดิม

เนื่องจากการแขงขันเตน Cover Dance 
กําหนดอายุไวไมเกิน 30 ป ทําใหนักเตน
ที่อายุเกิน 30 ปไมสามารถเขารวมการ
แขงขันเตนได รวมไปถึงหนาที่การงาน 
และสภาพรางกายที่ไมเอื้ออํานวยในการ
แขงขันเตน

นักเตน Cover Dance 
ประเภทประยุกต

อายุที่พบในกลุมนักเตนประยุกตบางทีม 
อายุตํ่าสุดอยูที่ 20 และสูงสุดอยูที่ 30 
ในทีมเดียวกัน จากการสอบถามนักเตน
ทีมดังกลาวพบวา บางคนตองเลิกเตนไป 
เพราะหนาที่งานไมเอื้ออํานวยใน
การเตน

  อัตลักษณในเรื่องเพศของกลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิม

และประเภทประยุกตมีอัตลักษณท่ีเหมือนกันคือไมจํากัดเพศในการเลือกเตนศิลปน

ตนฉบับ แมวาศิลปนตนฉบับจะเปนผูหญิง ในบางครั้งผูชายก็สามารถเตนไดดวย 

การเตน Cover Dance จึงไมไดปดกั้นในเรื่องเพศสภาพในการเตน

  1.10   อายุ
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  จากการศึกษาพบวากลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมและ

ประเภทประยุกตมีอายุที่ไมเกิน 30 ป ดวยเหตุผลเพราะพื้นที่แขงขันเตน Cover 

Dance ในบางพืน้ทีไ่มอนญุาตใหผูเขาแขงขนัอายเุกนิ 30 ป และในบางครัง้หนาทีก่าร

งานของนักเตน Cover Dance ไมสามารถเอื้ออํานวยใหสามารถเขามาแขงขันเตนได 

ดังนั้นอัตลักษณของนักเตน Cover Dance ในเรื่องอายุจึงไมเกิน 30 ป

 2. การตอสูทางอัตลักษณของวัฒนธรรมยอยกลุมนักเตน Cover Dance 

ตอกลุมวัฒนธรรมอื่นๆ

 ผูวิจัยไดทําการศึกษากระบวนการประกอบสรางอัตลักษณของวัฒนธรรม

ยอยกลุมนักเตน Cover Dance ประเภทประยุกต พบวากลุมนักเตน Cover Dance 

ประเภทประยุกตนั้น มีการตอสูเพื่อแสดงอัตลักษณของตนเองออกมาตอวัฒนธรรม

อืน่ๆ ไดแก วฒันธรรมยอย Cover Dance ประเภทดัง้เดมิ วฒันธรรมยอย Pop Dance 

และวัฒนธรรมหลัก Traditional Dance

 จากการศึกษาพบวา กลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิม และ

ประเภทประยุกตมีการประกอบสรางอัตลักษณของตนเองขึ้นมา ทําใหเกิดการปะทะ

กนัของทัง้สองกลุม เพือ่ใหอตัลกัษณของตนเองมคีวามโดดเดนมากกวาอตัลกัษณของ

อีกกลุม ผานพื้นที่การแขงขันเตน Cover Dance จนทําใหเกิดการโตเถียงกันตลอด

เวลา เชนในกลุมนกัเตน Cover Dance ประเภทดัง้เดมิมองกลุมนักเตน Cover Dance 

ประเภทประยุกตวาเปนกลุมนักเตนท่ีมาลารางวัล ปฏิบัติตนเองผิดกติกา และ

เหมาะสมกับการเปน Backup ใหกับกลุมดั้งเดิมมากกวา และกลุมนักเตน Cover 

Dance ประเภทประยุกตก็มองอัตลักษณของนักเตน Cover Dance ประเภท

ดั้งเดิมวาเปนพวกสูใครไมได และอยากใหมีการพัฒนามากขึ้นกวานี้

 นอกจากนีท้ั้ง 2 กลุมเองกบ็อกกลาวอตัลกัษณของตนเองใหกบักลุมตรงขาม

ใหเขาใจ กลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมบอกวาตนเองใชในการแกะทา

เตนนานกวา เพราะมีความยากมากกวา และบอกวาตนเองคือแกนแทของการเตน 

Cover Dance ในขณะทีก่ลุมนกัเตน Cover Dance ประเภทประยกุตกบ็อกวาตนเอง

อยากหาอะไรที่แปลกใหม และนาสนใจกวามาใชในการแขงขันเตน Cover Dance 

ที่สําคัญยังไดโชวศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกดวย

 แตอยางไรก็ตาม กลุมนักเตน Cover Dance เองก็ยังมีการรวมตัวกันเพื่อ

ประกอบสรางอัตลักษณของตนเองใหกับกลุมวัฒนธรรมอื่นๆ ไดรับรู อยางเชน
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วัฒนธรรม Traditional Dance ที่มองวานักเตน Cover Dance ก็คือรูปแบบการเตน

หนึ่งเหมือนกัน ตองใชเวลาในการฝกฝนเหมือนกัน แตบางคนก็มองวาเปนการเตนที่

ไดเงินนอยกวารูปแบบการเตนของวัฒนธรรม Traditional Dance กลุมคนอื่นๆ 

มองวานี่คือสิ่งที่มาทดแทนศิลปนเกาหลีใตที่ตนเองไมสามารถใกลชิดได จึงมาหา

กลุมนักเตน Cover Dance ที่มีความเหมือนศิลปนตนฉบับ แตบางคนก็มองวา

นักเตน Cover Dance บางกลุมมีความมั่นใจในตัวเองสูง แตไมเคารพกติกา มีความ

รุนแรง และไมเชื่อฟงคนอื่นๆ

 แมวานักเตน Cover Dance เองจะมีการปะทะกันภายในกลุมวัฒนธรรม

ยอย เพ่ือแสดงอัตลักษณของตนเองออกมานั้น เม่ือเกิดภาวะที่กลุมวัฒนธรรมอื่นๆ 

เขามามีสวนเกี่ยวของกลุมนักเตน Cover Dance ก็พรอมที่แสดงความเปนอัตลักษณ

ของตนเองออกมาสูกลุมวฒันธรรมอืน่ๆ ไดรบัรูและเขาใจความเปนกลุมนกัเตน Cover 

Dance

ขอเสนอแนะทั่วไป

 จากผลการศึกษาพบวา กลุมนักเตน Cover Dance ประเภทดั้งเดิมและ

ประเภทประยุกตมีความแตกตางกันโดยเห็นไดชัด ในเรื่องรูปแบบการเตนและความ

ชื่นชอบในตัวศิลปนตนฉบับ และมีจุดประสงคในการเตนที่แตกตางกันออกไป ทําให

ทั้งสองกลุมมักเกิดการปะทะกันในเรื่องตางๆ มาก กลุมนักเตนดังกลาวควรมีการตอ

รองกนัเพือ่ใหสามารถอยูในพืน้ทีเ่ดยีวกนัตอไป โดยไมมเีหตกุารณปะทะกนัอกี เพราะ

ทั้งสองกลุมมีอัตลักษณที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด และมีความสนใจในรูปแบบของ

ตนเองอยูแลว

 ทั้งนี้ผูวิจัยเล็งเห็นวาพื้นที่ในการแขงขันเตน Cover Dance เองเปนพื้นที่มี

สมควรมีตอไป เพื่อใหกลุมวัฒนธรรมยอยนักเตน Cover Dance ไดมีพื้นที่ไวดํารง

รักษาอัตลักษณของตนเองใหมีตอไป และเปนการสงเสริมใหเยาวชนไดมีการพัฒนา

ตนเองในดานการเตนใหดีขึ้นไปดวย
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป

 1.  ในงานวจิยัครัง้นีมุ้งเนนไปทีก่ารศกึษาเรือ่งการส่ือสารกบัการประกอบ

สรางอัตลักษณกลุมวัฒนธรรมยอยของนักเตน Cover Dance ในการศึกษาครั้งตอไป

จงึนาจะมกีารศกึษาในรปูแบบของการสัง่สมทนุทางวฒันธรรมของกลุมนกัเตน Cover 

Dance เพราะจากการศึกษาที่ผานมามีนักเตน Cover Dance หลายๆ คนใชพื้นที่ใน

การเตน Cover Dance เปนการสั่งสมทุนตนเองเขาสูแวดวง (field) อื่นๆ ตอไปได

 2.  ในกลุมของนักเตน Cover Dance เองนั้นก็มีกลุมคนที่เรียกตนเองวา

แฟนคลับของกลุมนักเตน Cover Dance จึงนาจะมีการศึกษาอัตลักษณของกลุม

แฟนคลับของกลุมนักเตน Cover Dance เพื่อศึกษาพ้ืนที่ตางๆ หรือกลุมแฟนคลับ

อาจจะมองกลุมนักเตน Cover Dance เปรียบเสมือนภาพตัวแทนของศิลปนเกาหลี

ที่ตนเองชื่นชอบก็ได
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 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการรวมกลุมของผูบรโิภคอาหารคลนี 

รวมถึงรูปแบบและเน้ือหาของสารที่กลุมน้ีตองการสื่อสารผานสื่อตางๆ เพื่ออธิบาย

ถึงวิถีชีวิตและรสนิยม และลักษณะของเครือขายการสื่อสารมีรูปแบบอยางไร รวมถึง

การสื่อสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีนบทบาทสําคัญอยางไรตอการสรางอัตลักษณ

และการแสดงตัวตนของคนกลุมน้ี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บ

ขอมลูดวยการวเิคราะหตวับท การสงัเกตภาคสนามแบบมสีวนรวม และการสมัภาษณ

เจาะลึก สําหรับแนวคิดหลักที่ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหประกอบไป

ดวย แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุมและเครือขายการสื่อสาร แนวคิดเรื่องการสราง

อัตลักษณ แนวคิดเรื่องสังคมแหงความเสี่ยง ของ แอนโธนี่ กิดเดนส และแนวคิดเกี่ยว

กับระบบอาหารของมนุษย

 ผลการวจิยัพบวากลุมผูบรโิภคอาหารคลีนสวนใหญมรีปูแบบการดาํเนนิชวีติ

ที่มุงเนนดานกีฬา และการดูแลสุขภาพ มีรสนิยมแหงความหรูหรา หรือใชรสนิยม

แบบอิสระ เขามากําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิต และกอใหเกิดการรวมกลุมของคน

ชนชัน้กลางเปนเครอืขายการสือ่สารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีนขึน้ โดยปจจบุนัระยะ

พัฒนาของกลุมอยูในระยะปฏิบัติการ เปนกลุมสังคมท่ีรวมตัวกันแบบกลุมที่ไมเปน

ทางการ สมาชกิแตละกลุมจะมสีถานภาพทีห่ลากหลาย ขนาดของกลุมมทีัง้กลุมขนาด

เลก็ไปจนถงึกลุมขนาดใหญ สาํหรบัประเดน็บรรทดัฐานความสอดคลองพบวาสมาชกิ

ในกลุมมคีวามคดิเหน็และทศันคตทิีส่อดคลองกบักลุม ดงันัน้การส่ือสารจงึเปนไปดวย

ดี และสงผลตอการรวมตัวกันของกลุมท่ีรวมตัวกันอยางเหนียวแนน ในสวนของ

โครงสรางอํานาจ และบทบาท แนนอนวาสมาชิกในกลุมแตละคนตางมีอิทธิพลและ

บทบาทตอการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ทิศทาง และเนือ้หาการสือ่สารภายในกลุมดวย 

บุคลิกของสมาชิกน้ันคลายคลึงกัน คือมีความกระตือรือรนและพรอมเปดรับขอมูล

ความรูใหมๆ  ทาํใหปรมิาณและอตัราการสือ่สารกระจายไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง 

สงผลตอการงานของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค เน่ืองจากบุคคลที่เปนสมาชิกของ

กลุมสามารถติดตอสื่อสารกันไดงาย และมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการส่ือสาร

บ ท คั ด ย อ
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แบบกระจายอํานาจ รูปแบบเครือขายของคนกลุมนี้อยูในลักษณะของเครือขายการ

สื่อสารแบบทุกชองทาง ที่เรียกไดวาเปนเครือขายการติดตอที่สมบูรณที่สุด

 สาํหรบัในสวนของรปูแบบและเนือ้หาของสารทีผู่บริโภคอาหารคลนีส่ือสาร

ผานสื่อตางๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน และส่ือกิจกรรมนั้น พบวาในแตละสื่อมี

ประเด็นเนื้อหาในการนําเสนอที่ใกลเคียงและสอดคลองกัน เมื่อนําแนวคิดเรื่องระบบ

อาหารของมนุษย (Human Food System) มาวิเคราะห พบวาอัตลักษณของอาหาร

คลนีสือ่สารผานทัง้ 5 ขัน้ตอนของระบบอาหารของมนษุย ไดแก การผลิต การเผยแพร 

การจัดเตรียม การบริโภค และการขจัดของเสีย ผูบริโภคอาหารคลีนตองการแสดงให

เห็นวาการบริโภคอาหารคลีนที่ถูกตองผูบริโภคควรพยายามควบรวมและดําเนินการ

ในทกุ ๆ  ขัน้ตอนของระบบอาหารของมนษุย เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งตางๆ ทีอ่าจเกดิ

ขึ้นในแตละขั้นตอนและสงผลเสียตอสุขภาพ พรอมทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีนในหลากหลายประเด็น ตัวอยางเชนเปนอาหารที่มี

ความหลากหลาย และมีความใกลชิดกับชีวิตประจําวัน เปนตน นอกจากนี้ใจความ

สําคัญที่อธิบายถึงอัตลักษณของอาหารคลีนคือ“การรับประทานบนความเขาใจ” ซึ่ง

เมื่อเขาใจอาหาร และเขาใจรางกายของตนเอง จึงไมใชเร่ืองยากที่จะหลีกเล่ียงภาวะ

ความเสี่ยงดานสุขภาพและความงาม เรียกไดวาเปนการสรางอัตลักษณและแสดงตัว

ตนของผูบริโภคอาหารคลีนวาสามารถมสีขุภาพทีด่ ีมคีวามงามทัง้ภายในและภายนอก

ได พรอมท้ังสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง สามารถคงไวซึ่งรสนิยมและรักษา

สถานะทางชนชั้น แมตกอยูในภาวะสังคมแหงความเสี่ยงไดอยางชาญฉลาด

คําสําคัญ: อาหารคลีน, รูปแบบการดําเนินชีวิต, เครือขายการสื่อสาร, อัตลักษณ, 

ระบบอาหารของมนุษย, ภาวะสังคมแหงความเสี่ยง
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 This research aims to study a group of Clean Food consumers 

including patterns and topics which the group communicates on media 

to display their lifestyle, taste and shows how their communication 

network is. The research also indicates how Clean Food consumers’ 

communication exposes to their identity and entity. I use Qualitative 

Research as a tool to collect textual analysis, participant observation 

and In-depth interview. Main ideas which I use to analyst are Grouping 

and Communication Networking concept, Identity concept, Risk Society 

concept of Anthony Giddens and Human Food System concept.

 The result showed that most of Clean Food consumers focus 

on sport and outdoor orientation. They also use their luxury taste or 

freely taste to determine their lifestyle and gather middle class people 

together in Clean Food consumers group. Nowadays, developing stage 

is also a performing stage. It is an informal group in the society with 

different member status. There are various group sizes since 

a small group to a large group. The conformity of the group is in the 

same direction because group members have similar idea and attitude 

which causes cohesive grouping. About power structure and role of 

members, they all take a part of changing behavior, direction and content 

in the group. Most members have resembled personality of enthusiastic 

and open-minded for new knowledge. This makes a big amount of 

information about Clean Food spread rapidly and widely. Group members 

can communicate comfortably and effectively through Decentralized 

Communication with All Channel Network which is the best communication 

network.

A b s t r a c t
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 Clean Food consumers present similar formation and content 

in each media; printed media, online media and activity media. By using 

Human Food System concept, I found that Clean Food identity is always 

communicated through these five methods which are Production, 

Distribution, Preparation, Consumption and Disposal. The consumers try 

to tell that the right way to eat Clean Food is to control every process 

of Digestive system to avoid any risks that may cause a negative influence 

to health together with building the correct understanding about Clean 

Food. For example, Clean Food is various and relates to our daily life. 

Moreover, the key point of Clean Food identity is “Eating on perception”. 

When we understand food, understand our body, it is not difficult to 

avoid the risk of health and beauty. It is called identity and entity creation 

of Clean Food consumers. Clean Food consumers believe that we can 

be beautiful both inside and outside and live properly and wisely while 

we still remain our taste and social class even we are in the risk society.
 

Keywords: Clean Food, lifestyle, communication network, identity, 

Human Food System, risk society
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 อาหารถือเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย เปนหนึ่งใน

ปจจัย 4 ของชีวิต และดวยความหลากหลายของอาหารที่มีใหเลือกรับประทาน ทําให

อาหารแตละชนิดมีประโยชนและโทษที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชใน

การปรุง วิธีการปรุง และปริมาณที่บริโภค รวมถึงสภาพรางกายของแตละคนที่สงผล

ใหเกดิทางเลอืกในการเลอืกบรโิภคอาหารทีแ่ตกตางกนั ดงันัน้ประโยคทีว่า “You are 

what you eat…คุณกินอะไรเขาไป คุณก็เปนอยางนั้น” จึงสามารถอธิบายความ

สําคัญของอาหารไดเปนอยางดี กลาวคือ อาหารไมไดเปนเพียงส่ิงท่ีเราบริโภคเขาไป

เทานั้น แตอาหารสามารถบอกตัวตนของคนๆ หนึ่งได นอกจากนี้อาหารยังประกอบ

ไปดวยความหมายในหลากหลายมติ ิแตมติทิีน่าสนใจในปจจบุนัก็คอื อาหารในมติขิอง

สุขภาพ เพราะปจจุบันหลายตอหลายคนหันมากินอาหารเพื่อสุขภาพ เลือกใชอาหาร

เปนตัวชวยหลักในการดูแลสุขภาพของตนเอง กระแสตื่นตัวเรื่องสุขภาพของคนไทย

ในปจจุบันที่มีมากขึ้น สะทอนถึงจิตสํานึกในเรื่องของสุขภาพวาเปนหนาที่ของตนเอง

ทีต่องดแูลและแสวงหาสิง่ทีเ่ปนประโยชนตอรางกาย และการเลอืกรบัประทานอาหาร

ที่ดีมีประโยชนตอรางกาย ท่ีสวนใหญจะนําหนาหรือลงทายดวยคําวา “อาหารเพื่อ

สุขภาพ” นับเปนแนวทางที่ดีอยางหนึ่งที่จะทําใหมีสุขภาพที่ดีได

 แตอยางไรก็ตามปจจุบันเราดํารงชีวิตอยูในภาวะสังคมแหงความเสี่ยง และ

แนนอนวาหากพูดถึงประเด็นเรื่องศัตรูของสุขภาพ ความเสี่ยง ความวิตกกังวล และ

อนัตรายตางๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ตอสขุภาพของเราทัง้รางกายและจติใจทีต่องพบเจอในชวีติ

ประจําวันแลว เราไมสามารถปฏิเสธไดวาอาหารที่เราเลือกรับประทานเขาไปนั้นมีผล

ตอภาวะความเสีย่งทีเ่ราจะไดรบั เพราะอาหารเกีย่วพนักบัสขุภาพโดยตรง โดยเฉพาะ

ในประเดน็เรือ่งของการลดความอวน ดงันัน้จงึไมนาแปลกใจทีสั่งคมไทยจะเกดิกระแส

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพขึ้น และไดรับความนิยมเปนอยางมาก โดยเกิดการ

บริโภคอาหารสุขภาพในหลากหลายลักษณะ เชน ชีวจิต มังสวิรัติ เปนตน แตสําหรับ

ในยุคนี้รูปแบบของอาหารเพื่อสุขภาพที่ไดรับความนิยมมากจนอาจเรียกไดวา เปน

ไลฟสไตลใหมของคนชนชัน้กลางในสงัคมไทย เกดิกระแสนยิมการบรโิภคอาหารทีเ่รยีก

กันติดปากกันวา “กินคลีน” หรือ “Eat Clean” ถือไดวาเปนรสนิยมใหมที่ถูกสราง
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และผลิตไลฟสไตลของตนเองข้ึนมาโดยเฉพาะในกลุมของคนรักสุขภาพ กลุมของคน

ที่ตองการลดนํ้าหนัก กลุมคนออกกําลังกายเพื่อสรางรูปราง หรือแมแตในกลุมของ

ศิลปนดาราเองก็ตามเกิดกระแสนิยมนี้ ดังนั้น “อาหารคลีน” จึงเปนที่รูจักและเปน

ทางเลือกใหมของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ไดรับการพูดถึงมากที่สุดใน

ปจจุบัน

 เนือ่งจากการบรโิภคอาหารคลนีมหีลายระดบั รปูแบบและลกัษณะของการ

รับประทานอาหารคลีนของแตละบุคคลจึงแตกตางกันออกไปตามเปาหมายของ

ผูบรโิภควารบัประทานเพือ่อะไร มคีวามเครงครดัทีแ่ตกตางกันออกไป จงึทําใหการให

นิยามของอาหารคลีนน้ันมีความหลากหลาย สําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใหนิยามของ

อาหารคลีนไววา อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารที่ไมผานขั้นตอนการปรุงแตง

ดวยสารเคมีตางๆ หรือผานการแปรรูปนอยที่สุด อาหารเหลานี้จะเปนอาหารที่

สดสะอาดไมผานการหมกัดองหรอืปรงุรสใดๆ มากจนเกนิไป เนนธรรมชาตขิองอาหาร

เปนหลักซึ่งการปรุงอาหารแบบคลีนไมใชการเนนรับประทานผักเยอะๆ เพียงอยาง

เดียว แตเปนการรับประทานอาหารทุกหมูในสัดสวนที่เหมาะสม คือตองมีสารอาหาร

ทั้ง 5 หมูในปริมาณที่เพียงพอและพอดีตอความตองการของรางกาย 

 ผู บริโภคอาหารคลีนสวนใหญมีเหตุผลและวัตถุประสงคในการเลือก

รบัประทานอาหารคลนีทีแ่ตกตางกนั แตอยางไรกต็ามบคุคลกลุมนีม้รีปูแบบการดาํเนนิ

ชีวิตที่คลายคลึงกัน โดยสวนใหญมีทัศนคติที่เหมือนกันวาหากตองการมีสุขภาพดี

แข็งแรง มีรูปรางที่สวยงาม สมสวน สิ่งที่สําคัญนอกจากการออกกําลังกายแลวก็คือ 

การเลือกบริโภคอาหาร ผูบริโภคอาหารคลีนไดสื่อสารกันภายในกลุมที่มีความสนใจ

เก่ียวกบัการบริโภคอาหารคลนี การออกกาํลงักาย และความรูเก่ียวกับการดแูลสุขภาพ

ตางๆ เชนเดียวกัน จนเกิดเปนเครือขายการสื่อสารของกลุมผูบริโคอาหารคลีนขึ้น 

พรอมทั้งมีการสื่อสารผานสื่อในหลากหลายชองทาง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน และ

สื่อกิจกรรม 

 การสือ่สารของกลุมผูบรโิภคอาหารคลนีนัน้นอกจากจะเปนการแสดงใหเหน็

ถึงวิถีชีวิตของตนเองและของกลุมแลว รูปแบบและเนื้อหาของสารที่สื่อสารออกไป 

แตละคนตางมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไปตามเปาหมาย อีกยังแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะของเครือขายการสื่อสารและลักษณะของการรวมตัวกันของชนช้ันกลาง 

สิ่งสําคัญที่กลุมคนเหลานี้ตองการแสดงใหเห็นคือ พวกเขารักสุขภาพ และมีความรู



280 JC Journal

อยางดีเกี่ยวกับระบบการทํางานในรางกายและการบริโภคอาหารที่ถูกตอง ใชชีวิต

อยางถูกตอง พฤติกรรมเหลาน้ีเปนวิธีการท่ีกลุมผูบริโภคอาหารคลีนใชในการสราง

อัตลักษณของตนเองและของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน ทั้งในลักษณะของเรามองตัว

เราเอง และบุคคลภายนอกมองเรากลับมา 

 จากทีก่ลาวมา ผูวจิยัจงึตองการศกึษาวาการส่ือสารและการรวมกลุมผูบรโิภค

อาหารคลีนแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตและลักษณะของเครือขายการสื่อสารอยางไร ทั้งนี้

การสื่อสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีนที่เปนกลุมคนชนชั้นกลางมีวัตถุประสงค

อยางไร และสารนัน้มบีทบาทสาํคัญอยางไรตอการสรางอตัลกัษณและการแสดงตวัตน

ของคนกลุมนี ้พรอมทัง้สามารถรกัษารสนยิมและสถานภาพทางชนชัน้ของตนในภาวะ

สังคมแหงความเสี่ยงไดอยางไร

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิต และการรวมกลุมเครือขายการสื่อสารของกลุม

ผูบริโภคอาหารคลีน

 2. เพือ่ศกึษารปูแบบและเนือ้หาของสารทีก่ลุมผูบรโิภคอาหารคลีนส่ือสาร

ผานสื่อตางๆ ที่มีบทบาทในการสรางอัตลักษณและแสดงตัวตนในภาวะสังคมแหง

ความเสี่ยง

วิธีการวิจัย

 การศกึษาครัง้นีผู้วจิยัใชระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

เพือ่ศกึษาและวเิคราะหถงึการรวมกลุมและการสือ่สารผานสือ่ตางๆ ทีแ่สดงใหเหน็ถงึ

วิถีชีวิต ลักษณะเครือขายการส่ือสาร รวมถึงรูปแบบและเนื้อหาของสารที่มีบทบาท

สาํคญัตอการสรางอัตลกัษณของกลุมผูบรโิภคอาหารคลนี ศกึษาวเิคราะหกลุมผูบรโิภค

อาหารคลีนในฐานะที่เปนทั้งผูสงสาร (Sender) และผูรับสาร (receiver) จากนั้นนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห อธิบาย และตีความในแงของลักษณะเครือขายการสื่อสาร 

วัตถุประสงคของการสื่อสาร และบทบาทของสารในการสรางอัตลักษณของกลุม
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ผูบรโิภคอาหารคลนี ในสภาวะสงัคมแหงความเสีย่ง โดยใชเทคนคิวธิใีนการเขาถงึขอมูล 

ไดแก

 1. การวิเคราะหตัวบท (textual analysis) เพื่อใชเปนเทคนิคเบ้ืองตน

ในการศกึษาวเิคราะหใหไดขอมูลทีเ่ปนขอสรปุในสวนของรปูแบบ และเนือ้หาของสาร

ที่กลุ มผู บริโภคอาหารคลีนสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน และสื่อกิจกรรม 

โดยตัวบทเหลาน้ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงรสนิยม วิถีชีวิต และการใชสื่อตางๆ 

เปนพื้นที่ในการสรางอัตลักษณและแสดงตัวตนของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน

 2. การสังเกตภาคสนามแบบมีสวนรวม (Participant Observation) 

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นสําหรับกลุมผูบริโภคอาหารคลีน 

ทัง้หนวยงานภาครฐัและเอกชน และกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยกลุมผูบรโิภคอาหารคลีนเอง 

คัดเลือกสื่อกิจกรรมจํานวน 4 กิจกรรมจากรูปแบบและเน้ือหาของกิจกรรม รวมถึง

กลุมเปาหมายของการจัดกิจกรรมที่แตกตางกันออกไป โดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมกับ

กิจกรรมที่จัดขึ้น ทั้งรวมทํากิจกรรมตางๆ รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แสดงตัวเปนหนึ่งในผูบริโภคอาหารคลีน 

 3. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อคําตอบเชิงลึกจาก

ผูบริโภคอาหารคลีน จํานวน 3 กลุม ตามวัตถุประสงคในการรับประทาน ไดแก 

1. เพื่อลดความอวน 2. เพื่อรูปรางและสรางกลามเนื้อ 3. เพื่อดูแลสุขภาพที่ดีในชีวิต

ประจําวัน โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 ทาน คัดเลือกใหมีความหลากหลายทั้งดาน

อาย ุการศกึษา อาชพี รายได และระยะเวลาทีร่บัประทานอาหารคลนี รวมถงึลกัษณะ

ของการสื่อสารผานสื่อตางๆ ของผูบริโภคอาหารคลีน 

ผลการวิจัย

สวนที่ 1 วิถีชีวิต และลักษณะเครือขายการสื่อสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน

 1. วิถีชีวิตของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน

 จากการศึกษาถึงวิถีชีวิตของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน และการใชชีวิต 

พบวาคนกลุ มนี้มีรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่มุ งดานกีฬา และการดูแลสุขภาพ 

(Sport and Outdoor Orientation) กลาวคอืแตละคนจะมแีบบแผนการบรโิภค และ
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แบบแผนการใชชีวิตที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ตามหลักการดูแลสุขภาพแบบ 5 อ. ไดแก อาหาร 

ออกกําลังกาย อารมณ อดิเรก และอนามัย อยางครบถวน ดังนั้นผูบริโภคอาหารคลีน

สวนใหญจึงมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกันตามที่กลาวมาขางตน ซึ่งสามารถแสดงถึงตัวตน

ของคนกลุมนี้ไดเปนอยางดี ตัวอยางเชน การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะตาม

หลักโภชนาการ ในสัดสวนที่รางกายตองการ พรอมกับออกกําลังกายควบคูไปกับการ

พักผอน นอกจากนี้ยังสนใจใชเวลาวางคิดคนเมนูอาหารคลีนใหมๆ พรอมแบงปนเมนู

อาหารผานชองทางการสื่อสารตางๆ เพื่อแลกเปล่ียนความรูและอัพเดทเร่ืองราว 

เกี่ยวกับอาหารคลีน และการดูแลสุขภาพ เปนตน 

 จากทีก่ลาวมาขางตนแสดงใหเหน็วากลุมผูบรโิภคอาหารคลนีมลีลีาชวีติแบบ

หวงใยสุขภาพ บริโภคอาหาร ออกกําลังกาย พักผอนอยางถูกหลักการเสริมสราง

สุขภาพ ลีลาชีวิตในลักษณะน้ีแสดง ใหเห็นถึงรสนิยมการเลือกใชส่ิงของวัตถุในการ

อุปโภคบริโภค ท่ีนับไดวากลุมคนเหลาน้ีอยูในลักษณะ ของชนช้ันกลางที่มีความรูใน

การดูแลสุขภาพที่ถูกตองทั้งในเรื่องของอาหาร การออกกําลังกาย และ การพักผอน 

อกีทัง้กลุมผูบรโิภคอาหารคลนีจดัเปนกลุมคนทีม่รีสนยิมแหงความหหูรา หรอืรสนยิม

แบบอิสระ ทําใหพวกเขามีรสนิยมและแบบแผนการใชชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของ

การบริโภคที่แตกตางจากบุคคลทั่วไปที่มีรายไดจํากัด กลาวคือคนกลุมนี้ สิ่งที่พวกเขา

คํานึงถึงสําหรับการบริโภค อาหารคือคุณภาพ ประโยชน และคุณคาทางสารอาหาร

เปนสําคัญ อีกทั้งยังใหความสําคัญกับรูปลักษณและสีสันของอาหารอีกดวย สวน

กิจกรรมยามวางสวนใหญจะใหเวลากับการออกกําลังกาย การคิดคนทําเมนูอาหาร

คลนีใหมๆ  รวมถงึการตดิตอสือ่สารกับกลุมเพือ่นทีม่รีสนยิมการดาํเนนิชีวติทีค่ลายคลึง

กันผานชองทางการสื่อสารตางๆ ดังนั้นจึงเกิดการรวมกลุมผูที่มี รสนิยม และรูปแบบ

การดําเนินชีวิตท่ีคลายกัน เพื่อติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยน และมีปฏิสัมพันธตอกัน 

จนเกิดเปนเครือขายการสื่อสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีนขึ้น 

 2. ลักษณะเครือขายการสื่อสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน

 จากการวิเคราะหลักษณะเครือขายการสื่อสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน

พบวาระยะพัฒนาของกลุมระยะแรกอยูในระยะกอตั้ง (Formimg Stage) ในกลุม

แตละกลุมตางยังสงวนทาทีและพยายามแสดงตนใหคนอ่ืนรูจักและยอมรับ โดยการ
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สื่อสารเนื่องจากสภาพของกลุมยังรวมกันไมติดยังไมมีหัวหนาหรือผูนํากลุมเกิดขึ้น 

สมาชิกผานชองทางการสื่อสารตางๆ จนปจจุบันอยูในระยะปฏิบัติการ (Performing 

Stage) เกดิเปนกลุมสังคมท่ีรวมตวักันเพือ่สรางความสมัพนัธในหมูสมาชกิ แลกเปลีย่น

ขอมูลขาวสาร ความรู และแนวคิดตางๆ เก่ียวกับอาหารคลีน และการดูแลสุขภาพ 

ซึ่งเปนการรวมตัวกันอยางสมัครใจ และเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เรียกไดวาเปนการกลุม

ที่ไมเปนทางการ 

 สําหรับในสวนของปริมาณและคุณภาพการส่ือสาร เมื่อวิเคราะหลักษณะ

เครอืขายการสือ่สารของกลุมผูบรโิภคอาหารคลนี สามารถสรปุไดดงันี ้สถานภาพของ

สมาชกิแตละกลุม (member status) สมาชกิจะมสีถานภาพทีห่ลากหลายตามลักษณะ

ของกลุม มีทั้งสมาชิกที่มีสถานภาพเปนทั้งผูนําและผูตามความรู หรือกลุมที่สมาชิก

มีสถานภาพเทาเทียมกัน ในสวนขนาดของกลุม (group size) เนื่องจากเครือขายการ

สื่อสารนี้มีการรวมตัวของกลุมผูบริโภคเปนจํานวนมาก ทําใหมีทั้งกลุมขนาดใหญไป

จนถึงกลุมขนาดเล็ก แตอยางไรก็ตามเมื่อพูดถึงประเด็นบรรทัดฐานความสอดคลอง 

(conformity) แนนอนวาสมาชิกในกลุมลวนมีความคิดเห็นและทัศนคติที่สอดคลอง

กับกลุมที่ตนเอง เปนสมาชิกอยู ดังนั้นการสื่อสารในระยะตอมาจึงเปนไปดวยดี สงผล

ตอการรวมตวักันของกลุม (cohesiveness) สวนใหญมกีารรวมตวักนัอยางเหนยีวแนน 

สําหรับสวนของโครงสรางอํานาจ (power structure) และบทบาท (role) พบวา

สมาชิกแตละคนตางมีอิทธิพล และบทบาทตอการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ทิศทาง 

และเนื้อหาการสื่อสารผานชองทางตางๆ ภายในกลุมดวย ซ่ึงบุคลิกของสมาชิก 

(number personality) จะมีความคลายคลึงกัน คือมีความกระตือรือรนและพรอม

เปดรบัขอมลูความรูใหมๆ  ทําใหปรมิาณและอตัราการส่ือสารของกลุมผูบรโิภคอาหาร

คลนีกระจายไดอยางรวดเรว็ และกวางขวาง สงผลตอการงานของกลุม (Group tasks) 

ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกลุมได เนื่องจากปริมาณของการสงและการรับ

ขาวสาร ตลอดจนการไหลของขอมูลขาวสารท่ีมีชองทางการส่ือสารทั้งส่ือส่ิงพิมพ 

สื่อออนไลน และสื่อกิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดการไหลของขาวสารที่สะดวก รวดเร็ว 

โดยไมมีขอบเขตในเรื่องของเวลาและสถานที่ 

 นอกจากนี้เมื่อศึกษาเครือขายการสื่อสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน ใน

ลักษณะของการสื่อสาร พบวาการรวมตัวของกลุมผูบริโภคอาหารคลีนแตละกลุมนั้น 

ไมมีบุคคลที่เปนแกนนําหลักในการใหขอมูล ความรู หรือแนวทางในการปฏิบัติตางๆ 
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สมาชกิแตละคนตางไปศกึษาความรูจากสือ่ตางๆ ทัง้ทีม่รีปูแบบการติดตอส่ือสารแบบ

ทางเดียว และ สองทาง โดยเฉพาะสื่อออนไลนที่ถือเปนส่ือหลักของเครือขายการ

สือ่สารในการศกึษาขอมลู พรอมอพัเดทเรือ่งราว และแลกเปลีย่นความรูความคิดเหน็

ไดอยางสะดวก เนื่องดวยเปนการสื่อสาร 2 ทางที่สมาชิกสามารถโตตอบกันไดอยาง

รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ รวมถึงสือ่กจิกรรมท่ีสามารถพูดคยุกนัไดในโลกแหงความ

เปนจริง ดังนั้นเครือขายการสื่อสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีนจึงเปนการสื่อสาร

แบบกระจายอาํนาจ (Decentralized Communication) มรีปูแบบเครอืขายของคน

กลุมนีอ้ยูในลกัษณะของเครอืขายการสือ่สารแบบทกุชองทาง (All Channel Network) 

สมาชิกทุกคนสามารถติดตอกันไดโดยตรง ไมตองผานสมาชิกคนอื่นๆ เรียกไดวาเปน

เครือขายการติดตอที่สมบูรณที่สุด

 จากผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาวิถีชีวิต และลักษณะเครือขายการ

สื่อสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีนมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เนื่องดวยบุคคล

ที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิต และรสนิยมที่คลายกันจะรวมกลุมกันเพื่อติดตอส่ือสาร 

แลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธตอกัน จนเกิดเปนเครือขายการส่ือสารที่ตางก็มีจุด

มุงหมายและมผีลประโยชนรวมกนั ซ่ึงสือ่สารผานชองทางการส่ือสารตางๆ ในรปูแบบ

และเนื้อหาของสารท่ีแตกตางกัน แตมีบทบาทในการสรางอัตลักษณดวยกันทั้งสิ้น 

โดยอัตลักษณที่สรางขึ้นก็เปนสวนที่เขามากําหนดเครือขายการสื่อสาร และทําหนาที่

รักษาไวซึ่งรสนิยม และสถานภาพทางชนชั้นของผูบริโภคอาหารคลีน

สวนท่ี 2 รูปแบบและเน้ือหาสารท่ีมีบทบาทตอการสรางอัตลักษณของกลุมผูบริโภค
 อาหารคลีน

 จากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบ และเนื้อหาของสารที่กลุมผูบริโภคอาหาร

คลนีส่ือสารผานชองทางการสือ่สารตางๆ ท้ัง 3 ชองทาง ไดแก สือ่สิง่พมิพ สือ่ออนไลน 

และสือ่กจิกรรม พบวาสารเปนองคประกอบสําคญัทีท่าํใหเกดิเปนเครอืขายการสือ่สาร

ของคนกลุมนี้โดยทําหนาที่เปนผูสงสารและผูรับสารไปพรอมๆ กัน คนกลุมนี้เลือกใช

สื่อแตละสื่อในบทบาทที่แตกตางกันไปตามคุณลักษณะเดนของสื่อนั้นๆ กลาวคือ 

สื่อสิ่งพิมพเปนสื่อที่ผูบริโภคอาหารคลีนเลือกใชเปนชองทางสําหรับเปดรับขอมูล

ขาวสาร และความรูตางๆ เกี่ยวกับอาหารคลีนและการดูแลสุขภาพ ผานตัวอักษร

และรูปภาพ เนื้อหาในลักษณะที่คอนขางเปนทางการ มีความถูกตองและเชื่อถือได 
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เนื่องจากเปนสื่อที่เรียกไดวามีความชอบธรรมที่สุดไดรับการตรวจสอบมาเปนอยางดี 

ผานผูเขียนที่เปนสื่อบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญ สําหรับ

สื่อออนไลน เปนสื่อท่ีมีการไหลของขอมูลขาวสารในรูปแบบของตัวหนังสือ รูปภาพ 

และคลิปวิดีโอ ท่ีเน้ือหามีความทันสมัย กระจายไดอยางรวดเร็ว และวงกวาง เน่ือง

ดวยเปนการสือ่สารแบบ 2 ทศิทาง ผูบรโิภคอาหารคลีนจงึเลือกใชเปนชองทางสําหรบั

การตดิตอสือ่สารกบัสมาชกิภายในกลุม จนเกดิทาํใหเปนเครอืขายการสือ่สารของกลุม

ผูบรโิภคอาหารคลนีขึน้ อกีทัง้ยงัเปนสือ่ท่ีผูบรโิภคอาหารคลีนเลือกใชเปนชองทางเริม่

ตนสําหรับแสดงตนใหคนอื่นรู จักและยอมรับ สุดทายสื่อกิจกรรม เปนส่ือที่มี

คุณลักษณะพิเศษคือ สามารถทําใหผูบริโภคอาหารคลีนสามารถรับสารไดทั้งจาก

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ผานสื่อกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น

ใหผูรวมไดรับรูและเห็นเปนรูปธรรมมากกวาการสื่อสารที่มีเพียงตัวอักษร เสียง และ

รูปภาพ และเน่ืองดวยการสื่อสารของคนกลุมนี้เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเปนสําคัญ 

ดังนั้นจึงจําเปนตองสื่อสารที่มีการรับรูผานรส และผานการสัมผัส

 ในสวนของเน้ือหาของสารท่ีสื่อสารผานชองทางการส่ือสารทั้ง 3 ชองทาง

นั้น พบวาแตละสื่อนําเสนอเนื้อหาในประเด็นที่ใกลเคียงและสอดคลองกัน ดังนี้ 

1) ความรูเกี่ยวกับอาหารคลีน ประเด็นเนื้อหาในสวนนี้พูดถึงการทําความเขาใจที่ถูก

ตองเก่ียวกับอาหารคลีนทั้งในสวนความหมาย หลักการรับประทาน คุณสมบัติ 

ประโยชนของอาหารคลนี แตทีส่าํคญัและเนนมากทีส่ดุกค็อืในสวนของสตูรเมนอูาหาร

คลีนที่นําเสนอพรอมวิธีปรุงอาหารคลีนที่ไมยาก และหลากหลาย 2) ความรูเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพ สวนนี้พูดถึงการดูแลสุขภาพทั้งในสวนของการรับประทานอาหาร 

การออกกําลังกาย และการพักผอน โดยการดูแลสุขภาพควรดูแลใหครบวงจรเพื่อให

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และ 3) บอกเลาถึงประสบการณที่ไดรับจากการรับ

ประทานอาหารคลนี โดยสวนใหญเนือ้หาในสวนนีเ้นนการใชอาหารคลีนเขามาเปนตวั

ชวยในการลดน้ําหนัก และดูแลรูปรางของตนเอง นําเสนอเรื่องราวโดยบุคคลตางๆ 

ที่ประสบความสําเร็จ และเห็นผลอยางเปนรูปธรรม

 จากผลการศกึษาวเิคราะหรปูแบบและเนือ้หาของสารทีก่ลุมผูบรโิภคอาหาร

คลนีสือ่สารเมือ่ผูวจิยันาํแนวคดิเรือ่งระบบอาหารของมนุษย (Human Food System) 

มาวิเคราะหสามารถอธิบายถึงวิถีชีวิตและรสนิยมของคนกลุมนี้ไดดี และสิ่งสําคัญพบ

วา อัตลักษณของอาหารคลีนสื่อสารผานทั้ง 5 ขั้นตอนของระบบอาหารของมนุษย 
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ไดแก ขัน้ตอนการผลติ ขัน้ตอนการเผยแพร ขัน้ตอนการจดัเตรียม ขัน้ตอนการบรโิภค 

และขั้นตอนการขจัดของเสีย ดังนี้

 ขัน้ตอนการผลติ เปนกระบวนการของการไดมาซึง่วตัถุดบิ โดยกลุมผูบรโิภค

อาหารคลนีใหความสําคญักบัขัน้ตอนนีไ้มแพขัน้ตอนอืน่ๆ เนือ่งจากเปนจดุเริม่ตนของ

ระบบอาหารของมนุษย พวกเขามองวาหากวัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารคลีนไดมาจาก

การเพาะปลูกพืชผัก ผลไม และกระบวนการวัตถุดิบตางๆ รวมถึงการเล้ียงสัตวที่มี

คุณภาพ และมีกรรมวิธีที่ถูกตองเหมาะสม ยอมสงผลดีตอประสิทธิภาพของ

กระบวนการขั้นตอนตอไป ดังนั้นวัตถุดิบท่ีคนกลุมนี้เลือกใชนั้นจะเนนความเปน

ธรรมชาติ สดใหม ไมมีสารพิษ หรือที่เรียกวา “ออรแกนิค” อยางไรก็ตามมีผูบริโภค

อาหารคลนีบางสวนเปนผูดาํเนนิการผลติดวยตนเอง เชน ปลูกผัก ปลูกขาวดวยตนเอง 

เนื่องจากพวกเขาสามารถม่ันใจไดมากกวาวา วัตถุดิบที่ไดจะเปนวัตถุดิบที่ปลอดภัย

และมีคุณภาพจริง สวนผูที่ไมไดลงมือผลิตเองนั้นก็จะมีการเลือกซ้ือจากแหลงผลิต

ทีม่ัน่ใจได กอนการตดัสินใจซือ้จะสบืคนถงึทีม่าของวตัถดุบิ ตรวจสอบถงึกระบวนการ

ผลิตดวย นอกจากนี้ในสวนของวัตถุดิบที่เปนเครื่องปรุง หรือสินคาสําเร็จรูปจะเลือก

ซื้อที่มาจากธรรมชาติ ผานกระบวนการปรุงแตงและดัดแปลงใหนอยที่สุด

 ข้ันตอนการเผยแพร สําหรับอาหารคลีนนั้นลักษณะของการแพรกระจาย

ของวตัถดุบิและสนิคาตางๆ จะมแีหลงจาํหนายเฉพาะที ่แมในปจจบุนัเกิดกระแสนยิม

การบริโภคอาหารคลีนมากขึ้น ทําใหสถานท่ีในการจัดจําหนายสินคาเหลานี้กระจาย

ตัวมากขึ้นแลวก็ตาม แตก็ยังไมแพรหลายและหาซื้อไดงายเชนอาหารธรรมดาทั่วไป 

เนื่องจากเปนการบริโภคอาหารแบบเฉพาะกลุม โดยผูบริโภคอาหารคลีนสวนใหญจะ

เปนผูเลอืกซือ้ดวยตนเองตามซปุเปอรมารเกต็ชัน้นาํ รานขายอาหารและสนิคาสขุภาพ

โดยเฉพาะ หรือแมแตการสั่งซื้อออนไลนผานเว็บไซตตางๆ ที่นําเขาวัตถุดิบหรือสินคา

จากตางประเทศทีไ่มสามารถหาซือ้ไดในประเทศไทย แตอยางไรกต็ามมผีูบรโิภคอาหาร

คลนีบางกลุมทีเ่ลอืกซือ้วตัถุดบิและสนิคาตามตลาด หรอืแหลงผลติทีผ่ลติโดยเกษตรกร

ชาวสวนชาวไรโดยตรงเพื่อลดตนทุนเนื่องจากสินคาเหลาน้ีมีราคาที่คอนขางสูง 

นอกจากนี้การเกิดกระแสนิยมการบริโภคอาหารคลีนจนเกิดการรวมตัวของคนชน

ชัน้กลางเปนเครอืขายการสือ่สารของคนกลุมนีท้าํใหมกีารจดักิจกรรมงานแสดงสนิคา

และอาหารเพือ่สขุภาพบอยครัง้ โดยหนวยงานภาครฐัและเอกชน หรอืแมแตผูบรโิภค

อาหารคลีนท่ีผันตัวมาเปนผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับอาหารคลีน จึงสงผลดีตอการ
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แพรกระจายของวัตถุดิบ และสินคาใหกับผูบริโภคที่มีความตองการเพิ่มมากขึ้นใน

ปจจุบัน

 ขัน้ตอนการจดัเตรียม เปนกระบวนการปรงุอาหาร สาํหรบัผูบรโิภคอาหาร

คลีนใหความสําคัญในขั้นตอนนี้เปนพิเศษ เนื่องจากพวกเขาตางมีทัศนคติที่วาเมื่อ

เขาครัวเองปรุงอาหารคลีนรับประทานดวยตนเองจะสามารถเลือกใชวัตถุดิบที่ดี

มีคุณภาพ และกําหนดปริมาณของสวนผสมตางๆ ไดตามความตองการ มั่นใจไดวา

อาหารที่เราปรุงเองนั้นปลอดภัย และมีคุณคาทางสารอาหารที่เราตองการอยาง

ครบถวน นอกจากนีอ้ตัลกัษณของอาหารคลนีทีผู่บรโิภคตองการนาํเสนอผานขัน้ตอนนี้

เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการรับประทานอาหารคลีนคือ เปนอาหารที่มี

ความหลากหลาย ไมไดรับประทานเพียงแคผัก อกไก และไขตม แตสามารถดัดแปลง

และสรางสรรคเมนไูดมากมายทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน เปนอาหารตางประเทศ

หรอือาหารไทย โดยขัน้ตอนการปรงุไมไดยุงยากและซบัซอน โดยเนนขัน้ตอนการปรุง

อาหารทีป่รับเปลีย่นวธิกีาร เชน ใชวธิปีรงุแบบการอบแทนการทอด ใชแปงไมขดัสแีทน

แปงขัดขาว เปนตน สามารถสนุกกับการทําอาหารคลีนโดยการเพิ่มสีสันและตกแตง

จานอาหารของคณุใหสวยงามนารบัประทานไดตามตองการ ดังนัน้ขัน้ตอนนีจ้งึสามารถ

สื่อสารความเปนตัวตนของผูบริโภคอาหารคลีนผานพื้นที่ของครัวไดอยางชัดเจน 

 ขัน้ตอนการบรโิภค เปนกระบวนการบรโิภคท่ีผูบรโิภคนาํอาหารทีป่รงุสําเรจ็

เขาสูรางกาย เปนขัน้ตอนทีส่ือ่สารความเปนตวัตนผานมติขิองการบรโิภคไดเปนอยาง

ดี ดังขอความที่กลาววา “You are what you eat” สําหรับผูบริโภคอาหารคลีนมี

แบบแผนของการบริโภคที่แตกตางจากคนทั่วไป โดยกลุมคนเหลานี้เลือกรับประทาน

อาหารท่ีมีสวนผสมของวัตถุดิบที่ดี ผานกรรมวิธีการปรุงที่รักษาคุณคาของอาหาร 

เนนใหความสําคัญกับปริมาณสารอาหารท่ีรางกายตองการใหครบ 5 หมู มากกวา

เครงครัดนับจํานวนแคลลอรี่ของอาหารที่นําเขาสูรางกาย พรอมมีรูปแบบของการ

แบงม้ืออาหาร และใหความสาํคญักบัอาหารมือ้เชามากเปนพเิศษ เปนตน จากทีก่ลาว

มาขางตนแสดงใหเหน็วาบนโตะอาหารหรอืภาพอาหารคลนีแตละจานในแตละมือ้ของ

คนกลุมนีส้ามารถบอกถงึตวัตน และรปูแบบในการดําเนนิชวีติทีส่นใจและใสใจสขุภาพ

ของตนเองไดเปนอยางดี 

 ข้ันตอนการขจัดของเสีย เปนขั้นตอนสุดทายของระบบอาหารของมนุษย

อยู ในกระบวนการเก็บลาง สําหรับข้ันตอนน้ีเปนขั้นตอนที่ถูกมองขามมากที่สุด 
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กลาวคอืจากการสงัเกตและสมัภาษณกลุมตวัอยางพบวามเีพยีงคนจาํนวนนอยเทานัน้
ที่ใหความสําคัญกับขั้นตอนนี้ เชน การเลือกใชนํ้ายาลางจานออรแกนิค การแยกขยะ 
เปนตน กลุมผูบริโภคอาหารคลีนสวนใหญยังคงมองขามความสําคัญ ทั้งนี้อาจดวย
ปจจัยหลายอยางท้ังเรื่องของเวลาท่ีจํากัด เวลาที่มีถูกใชไปกับขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน
แรก หรอืผูบรโิภคไมไดเปนผูดาํเนนิการในข้ันตอนเกบ็ลางและขจดัของเสียดวยตนเอง 
จึงกลาวไดวาแมกลุมผูบริโภคอาหารคลีนจะคํานึงถึงสุขภาพของตนเองผานการเลือก
รบัประทานอาหารทีเ่ปนธรรมชาตทิีส่ดุ หรอืปลอดสารมากเพยีงใด แตส่ิงทีน่าเสียดาย
คือกลับละเลยการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นเมื่อมองในมุมมองของวัฏจักรแลว 
กลุมคนเหลาน้ีก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในดานการบริโภคอาหารไดอยาง
สมบูรณ
 จากทีก่ลาวมาทัง้หมดแสดงใหเหน็วาสิง่ทีก่ลุมผูบรโิภคอาหารคลนีตองการ
สื่อสารและสรางอัตลักษณของตนเองผานระบบอาหารของมนุษย เพื่อปะทะตอสูกับ
ลกัษณะการบรโิภคอาหารธรรมดาทัว่ไปทีแ่บงแยกผูผลิต ผูปรงุ และผูบรโิภคออกจาก
กันอยางชัดเจน แตสําหรับการบริโภคอาหารคลีนคือการที่ผูบริโภคพยายามควบรวม
และดําเนินการในทุกๆ ขั้นตอนของระบบอาหารของมนุษยใหไดมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนและสงผลเสียตอสุขภาพของ
ผูบริโภคได 
 สุดทายจากการสือ่สารของกลุมผูบรโิภคอาหารคลนีถงึอัตลกัษณของอาหาร
คลีน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาหลักการสําคัญของการบริโภคอาหารคลีนคือ “การรับ
ประทานบนความเขาใจ” กลาวคอื เมือ่รบัประทานอาหารบนพืน้ฐานของความเขาใจ
ทีถ่กูตอง โดยเริม่จากการสรางความเขาใจเกีย่วกับอาหาร ทัง้ในสวนของวตัถุดบิทีเ่ลือก
ใช กรรมวิธีการปรุง วิธีการรับประทานอาหารคลีนที่ถูกตอง ลําดับตอมาคือการสราง
ความเขาใจเกีย่วกบัระบบรางกายของตนเอง วารางกายทาํงานอยางไร ตองการอาหาร
แบบไหน และเราจะดูแลรางกายเราอยางไร เมื่อเราเขาใจใน 2 สวน พรอมนําความรู
มาปรับใชดวยกันไดแลวจึงไมใชเรื่องยากที่จะหลีกเล่ียงภาวะความเส่ียงดานสุขภาพ
และความงาม โดยเฉพาะความเสี่ยงในเรื่องการลดนํ้าหนักที่ผิดวิธี ที่กลุมผูบริโภค
อาหารคลีนพยายามท่ีจะสื่อสารเพื่อตอสูกับความเชื่อเร่ืองการลดนํ้าหนักในวิธีการ
ที่ทําลายสุขภาพ ทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกได พรอมทั้ง
สามารถดาํเนนิชวีติไดอยางถกูตอง สามารถคงไวซึง่รสนยิมและรกัษาสถานะทางชนชัน้ 

แมตกอยูในภาวะสังคมแหงความเสี่ยงไดอยางชาญฉลาด
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อภิปรายผล

 1.  เครอืขายการสือ่สารของกลุมผูบรโิภคอาหารคลีน เปนการรวมกลุมของ

คนชนชั้นกลางที่มีรูปแบบและแบบแผนในการดําเนินชีวิตที่เหมือนกัน มีรสนิยมและ

ทศันคติเรือ่งสขุภาพทีใ่กลเคยีงกนัโดยมกีารสือ่สาร แลกเปลีย่นขอมลู และปฏิสมัพนัธ

กันผานชองทางการสื่อสารตางๆ และจากแนวคิดการแบงรูปแบบการส่ือสารของ 

Harold J. Leavitt (มปป.กลาวถงึใน จารณุ ีพชัรพมิานสกลุ, 2542, น. 30-33) ลกัษณะ

ของเครอืขายการสือ่สารของคนกลุมนีจ้งึเปนเครอืขายการสือ่สารแบบกระจายอาํนาจ 

ในลักษณะการสื่อสารแบบทุกชองทาง ที่สมาชิกทุกคนในกลุมสามารถส่ือสารกันได

งาย สมาชิกทุกคนสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยตรง พรอมทั้งสามารถส่ือสารผาน

สื่อตางๆ ทั้งนี้ผูบริโภคอาหารคลีนสื่อสารเพื่อตองการแสดงตัวตน สรางอัตลักษณ 

และเพ่ิมเสนหใหกบัตนเอง พรอมทัง้ไดรบัการยอมรบัจากสงัคม เพือ่รกัษาไวซ่ึงรสนยิม

และสถานภาพทางชนชั้นของตน สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิจิตร วองวารีทิพย 

(2549, น.10) ท่ีกลาววา “...กระบวนการลงทุนในรางกายเชนนี้ ปจเจกมิไดกระทํา

อยางโดดเดี่ยว (แมวาจริงๆ แลวมักเปนการกระทําในพื้นที่สวนตัว) ทุกข้ันตอนของ

กระบวนการจะตองมีการสื่อสารกับผูอื่น (ที่จับจองดวยสายตาประเมินคา) ตลอด

เวลา...ดังนั้น การลงทุนในรางกายไมวาจะเปนแนวทางใดก็ตาม จะมีความหมายและ

จะสงผลตอการเพิ่มพูนเสนห/สถานะของปจเจก ก็ตอเมื่อมีการสื่อสาร/นําเสนอภาพ

ตนเองตอผูอื่น...” ดังนั้นผูวิจัยเชื่อวาในอนาคตจะเกิดการรวมตัวของกลุมคนที่มีจุด

มุงหมายตอการลงทนุทางรางกายมากขึน้ และมผีลประโยชนรวมกนัอยางเหนยีวแนน

ตามกระแสนิยมการดูแลสุขภาพที่มีผูสนใจเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด 

 2. การสรางอัตลักษณของกลุมผูบริโภคอาหารคลีนในภาวะสังคมแหง

ความเสี่ยงนี้ โดยเฉพาะความเสี่ยงในมิติของอาหารและสุขภาพ พบวาสิ่งสําคัญที่คน

กลุมนี้ตองการสื่อสาร คือการทําหนาท่ีอยางครบวงจรในระบบอาหารของมนุษย 

โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับขั้นตอนการจัดเตรียมอาหาร หรือ Cooking สังเกต

ไดจากรูปแบบและเนื้อหาของสารที่คนกลุมนี้ส่ือสาร ทั้งน้ีเพื่อตอสูและปะทะกับ

แนวทางการบริโภคอาหารธรรมดาท่ัวไปท่ีเปนไปในลักษณะของการแยกหนาที่กัน

ระหวางผูผลิตและผูบริโภค แตสําหรับการบริโภคอาหารคลีนเปนการรวมขั้นตอน

ทั้ง 5 ขั้นของระบบอาหารของมนุษย ไดแก ข้ันตอนการผลิต การเผยแพร การจัด
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เตรียม การบริโภค และการขจัดของเสีย รวมกันแบบครบวงจรดวยองคความรูและ

ใจความสาํคัญของการบรโิภคแบบคลนี ซึง่กค็อื “การรบัประทานบนความเขาใจ” คือ

เขาใจทั้งอาหาร และเขาใจรางกายของตนเอง สอดคลองกับแนวคิดในเรื่องของการ

ลงทุนรางกายแบบสวยจากภายในของ วิจิตร วองวารีทิพย (2549, น.11) ที่พูดถึงใน

ประเดน็นีไ้ววา เปนการกระทําผานการใชชวีติที ่“ถกูตอง” ไมวาจะเปนการกนิอาหาร

ที่ “ถูกตอง” การออกกําลังกายสม่ําเสมอ รวมถึงการมีความรูอยางดีเกี่ยวกับระบบ

การทํางานในรางกาย 

  ดงันัน้กลาวไดวาสิง่สาํคัญสาํหรบัการสรางอตัลกัษณทีก่ลุมผูบรโิภคอาหาร

คลนี ตองการแสดงใหเห็นทัง้ในลักษณะของเรามองตวัเราเอง และบคุคลภายนอกมอง

เรากลับมา คือพวกเขาเปนคนที่รักสุขภาพและพรอมที่จะลงทุนในรางกายของตนเอง

อยางชาญฉลาด แตเนือ่งดวยแบบแผนการบรโิภคสามารถสะทอนสถานะทางสังคมได

เปนอยางด ีกลุมคนเหลานีจ้งึเลอืกใชอาหารคลนีมาเปนตวัชวยหลกัเพือ่สรางอตัลกัษณ 

พรอมทั้งใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เพ่ือสะทอนใหเห็นเสนห

จากภายใน ผานการมีรสนิยม การมีจิตสํานึก และการใชชีวิตที่ถูกตองตามหลักการ

ดูแลสุขภาพ เพื่อรักษาไวซึ่งรสนิยม และสถานภาพทางชนชั้นของตนในภาวะสังคม

แหงความเสี่ยงไดอยางชาญฉลาด

ขอเสนอแนะ

 การวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่ศึกษาถึงวิถีชีวิต และลักษณะเครือขายการสื่อสาร

ของกลุมผูบริโภคอาหารคลนี รวมถงึรปูแบบและเนือ้หาของสารทีส่ือ่สารผานชองทาง

ตางๆ ตอการสรางอัตลักษณ ของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน ในภาวะสังคมแหง

ความเสี่ยง ซึ่งสามารถประยุกตใชผลการวิจัยไดดังนี้ 

  1.  สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสื่อสาร เพื่อรณรงค

ใหคนหนัมาใสใจสขุภาพ และรูจกัการเลอืกบรโิภคอาหารอยางถกูหลกัโภชนาการ เพือ่

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในประเทศ 

 2.  ปจจุบันธุรกิจเก่ียวกับอาหารและสุขภาพเปนธุรกิจที่ไดรับความนิยม 

และสรางรายไดเปนอยางดี ดังนั้นสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางสําหรับ

นักการตลาด ผูประกอบการ หรือเจาของธุรกิจ เพื่อวางแผนและกําหนดกลยุทธ 
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รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาเมนูอาหารคลีนใหมีความเหมาะสม และสอดคลอง

กับวิถีชีวิต และรสนิยมของกลุมผูบริโภค

 นอกจากน้ีจากขอบเขตการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพบวา งานวิจัย

ชิ้นตอไปอาจศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตอไปนี้

 1. งานวิจัยชิ้นน้ีเปนการศึกษาการส่ือสารของกลุมผูบริโภคอาหารคลีน

ผานสือ่เพยีง 3 สือ่ ไดแก สือ่สิง่พมิพ สือ่ออนไลน และสือ่กจิกรรมเทานัน้ แตเนือ่งดวย

ในปจจุบันสื่อโทรทัศน รวมถึงสื่อออนไลนผานทาง Youtube และมีแอพพลิเคชั่น

ในระบบแอนดรอยด และ IOS ไดนาํเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัอาหารคลนีอยางหลากหลาย 

ผูวิจัยคิดวานาสนใจอยางยิ่งที่จะดําเนินการศึกษาเพิ่มเติม

 2.  งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากลุมผูบริโภคอาหารคลีนที่เนนไปที่กลุมผูบริโภค

ชนชัน้กลางทีอ่าศยัอยูในสงัคมไทย ดงันัน้ในอนาคตสามารถตอยอดงานวจิยัโดยศกึษา

ผูบริโภคอาหารคลีนชนชั้นกลางที่เปนคนไทยแตอาศัยอยูตางประเทศ หรือผูบริโภค

อาหารคลีนที่เปนชนชั้นลาง และชนชั้นสูง

 3.  อาหารคลีนเปนอาหารสุขภาพรูปแบบหน่ึงที่ไดรับความสนใจและอยู

ในกระแสนยิมเปนอยางมาก อาจเนือ่งดวยบคุคลท่ีมชีือ่เสยีง ดารา นกัแสดง นางแบบ 

และนักกีฬา ตางก็หันมาบริโภคอาหารคลีนควบคูไปกับการออกกําลังกายเพื่อดูแล

สุขภาพ ดังน้ันนาศึกษาในประเด็นท่ีวากระแสนิยมการบริโภคอาหารคลีนของคนใน

สังคมไทยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมากนอยแคไหน กลุมคนเหลานี้มี

อิทธิพลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต และรสนิยมของผูบริโภคอยางไร

กิตติกรรมประกาศ

 วิทยานพินธฉบบันีส้าํเรจ็ตามความคาดหวงัของผูวจิยั ผูวจิยัขอขอบพระคณุ

ความเมตตากรณุาของ รองศาสตราจารย ดร. สมสขุ หนิวมิาน ทีก่รณุารบัเปนทีป่รกึษา

และสละเวลาอันมีคาในการใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางในการทําวิทยานิพนธ 

ทั้งการตรวจแกไข ตรวจความเรียบรอย ตลอดจนใหกําลังใจผูวิจัยในการตอสูกับ

อุปสรรคตางๆ ในระหวางการจัดทําวิทยานิพนธ
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 อน่ึง ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฏฐานีย 

ประธานกรรมการวทิยานพินธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นธิดิา แสงสงิแกว และอาจารย 

ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ กรรมการวิทยานิพนธ ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษา รวมถึง

คาํแนะนาํทีผู่วจิยันาํไปใชประโยชนในงานวจิยั จนทาํใหวทิยานพินธฉบบันีส้าํเรจ็ลลุวง

ไปไดดวยดี

 ขอกราบขอบพระคณุ คณุพอคณุแม และทกุทานในครอบครวัทีไ่ดสนบัสนุน

และใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย 

 ขอบพระคณุกลุมตวัอยางในงานวจิยันีทุ้กทานทีส่ละเวลาอนัมคีาใหผูวจิยัได

สมัภาษณเกีย่วกบัประเดน็ในงานวจิยันี ้และขอขอบคณุผูทีม่สีวนเกีย่วของทกุทานทีมี่

สวนสนับสนุนในการเรียนรู และการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ดวยดีเสมอมา

 สุดทาย ขอกราบของพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณาจารย

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ที่ประสิทธิประสาทวิชาและใหความรู ความ

เขาใจแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จ
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 การวจิยัเร่ือง “ภาพลกัษณของโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) 

ในการรับรูของผูใชบรกิาร” ผลการศกึษา พบวากลุมตวัอยางสวนใหญใชบรกิารทีค่ลินกิ

อายรุกรรมและมากกวาครึง่มสีทิธใินการจายคารกัษาพยาบาลทีส่ามารถเบกิไดทัง้หมด

หรือบางสวนโดยเฉลี่ยกลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับส่ือและขาวสารของโรงพยาบาล

ผานทางเว็บไซต www.siphhospital.com ในประเด็นเกี่ยวกับรายการสงเสริมการ

ขายผานชองทางตางๆ ในสวนการรบัรูภาพลกัษณโดยรวมอยูในระดบัปานกลางซ่ึงการ

รับรูภาพลักษณดานทีมบุคลากรทางการแพทยสูงที่สุด รองลงมา คือ การรับรูภาพ

ลักษณดานชื่อเสียงโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) โดยผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา

 1. ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของ

โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) แตกตางกัน

 2.  ผูใชบริการที่มีอายุ อาชีพ การเขารับบริการที่คลินิกอายุรกรรมคลินิก

ศัลยกรรม และการใชสิทธิการเบิกจายคารักษาพยาบาลที่แตกตางกัน จะรับรูภาพ

ลักษณของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณยแตกตางกัน   

 3. ในกลุมผูใชบรกิาร พฤตกิรรมการเปดรับสือ่และขาวสารมคีวามสัมพนัธ

ทางบวกกับการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย โดยมี

ขนาดความสัมพันธระดับปานกลาง

คําสําคัญ: ภาพลักษณ, การเปดรับสื่อ, การเปดรับขาวสาร, โรงพยาบาลศิริราช-

ปยมหาราชการุณย

บ ท คั ด ย อ
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 A research study entitled “Customer perception of 

“Sirirajpiyamaharajkarun Hospital,Bangkok,Thailand” Respondents were 

mostlyfrom50 to 56 years old, female by majority, with and graduated 

bachelor’s degrees. Most were employees in private companies, and 

earning from 25,001 to 50,000 baht monthly. the medical clinic, followed 

by orthopedics and surgery. Over half had medical fees reimbursed 

in part or full.Most assimilated information about SiPH through by 

the hospital website (www.siphhospital.com), samples assimilated 

information about sales promotions through SiPH public relations. 

Samples perceived the SiPH image through its medical staff, followed 

by the hospital’s reputation and reliability.

 Results were that patients of

 1.  different ages had different information exposure about SiPH

 2.  Patients with different ages and jobs visiting the general 

medicine clinic, surgery, or inquiring about medical fee reimbursement 

status, reported differences in perceiving SiPH.

 3.  Customer behavior in terms of information exposure and 

knowledge of SiPH’s image is associated by an average correlation.

Keywords: Customer Perception of SirirajPiyamaharajkarun Hospital 

(S iPH) ,  Media Exposure ,  Informat ion Exposure , 

SirirajPiyamaharajkarun Hospital (SiPH)

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ธุรกิจโรงพยาบาลเปนธุรกิจที่บริการดานสาธารณูปโภคของคนเราบน

พื้นฐานที่มีความจําเปนและเปนธุรกิจที่กอใหเกิดการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐไมสามารถใหบริการทางการ

แพทยไดอยางเพยีงพอชยัสชั โซวเจรญิสขุ (2556, น. 1) กลาววา ธรุกจิของโรงพยาบาล

เอกชนมีทิศทางขยายตัวยางตอเน่ืองเม่ือเทียบกับป 2554 ที่ผานมาจนถึงในชวง

ครึ่งปแรกของป 2556 ทั้งการเพิ่มตัวของรายไดผูบริโภคและการเติบโตของกลุม

ผูปวยทัง้ชาวไทยและชาวตางชาตทิีเ่ขามาใชบรกิารขยายสาขา การสรางเครอืขายหรอื

การควบรวมกิจการทําใหธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยตองแขงขันคอนขางสูง 

โรงพยาบาลจงึตองหนัมุงเนนคณุภาพมากขึน้เพือ่สรางการรบัรูทีด่ใีหกบัผูมาใชบริการ

รูสึกประทับใจ ซึ่งการรับรูที่ดีก็กอใหเกิดการรับรูภาพลักษณที่ดีสูงสุดแกองคกร

เชนกันการสื่อสารการตลาดที่เผยแพรออกไปยังผูใชบริการนั้นทําใหตลอด 3 ปที่ผาน

มาของโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) มกีารเตบิโตทัง้จาํนวนผูรบับรกิาร 

และแนวโนมการเติบโตของธุรกิจก็เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหผูวิจัยสนใจ

การรับรูภาพลักษณของผูใชบริการวาเมื่อนึกถึงภาพในความคิดหรือการรับรู รวมถึง

จดุเดนทีส่าํคญัทีม่ตีอโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) ออกมาในลักษณะ

อยางไรในแตละดาน 

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากร พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่และขาวสาร และ

ภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) ในการรับรู ของ

ผูใชบริการ

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรกับ

พฤตกิรรมการเปดรบัส่ือและขาวสารของโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) 
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 3. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรกับการ

รับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH)

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธพฤติกรรมการเปดรับส่ือและขาวสารกับการ

รับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH)

สมมติฐานการวิจัย

 1. ผูใชบริการท่ีมีลักษณะประชากรแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับ

สื่อและขาวสารของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) แตกตางกัน

 2. ผูใชบริการที่มีลักษณะประชากรแตกตางกันจะรับรูภาพลักษณของ

โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) แตกตางกัน

 3. ในกลุมผูใชบริการ พฤติกรรมการเปดรับสื่อและขาวสารมีความสัมพันธ

กับการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH)

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ เพื่อทราบถึงภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของ

ผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) ทั้งจากประสบการณ

โดยตรงเองหรือรูจักและเขาใจจากขาวสารท่ีทางโรงพยาบาลส่ือสารออกไปก็ตาม 

รวมถึงการบริหารการจัดการตางๆ เพื่อนําไปสูการเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกรและ

เกดิการยอมรบั ความภกัดีจากผูใชบรกิารโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) 

วาเปนอยางไร เปนไปในทิศทางที่ดีหรือไมดีอยางไร

 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับขาวสารและการรับรูสื่อ เพื่อทราบถึง

การเปดรับขาวสารและเลือกเปดรับสื่อใดผานชองทางไหนก็ตามทั้งปจจัยภายในและ

ภายนอกของผูใชบริการ รวมถึงการเปดรบัขาวสารตางๆ ของทางโรงพยาบาลประเภท

ใดซึ่งแตละคนก็จะเปดรับแตกตางกันออกไปวาสอดคลองกับทฤษฎีหรือไมอยางไร 

อีกทั้งการรับรูภาพลักษณแตกตางกันหรือไมอยางไร และนําผลที่ไดไปพัฒนาชอง

ทางการสื่อสารการประชาสัมพันธกับโรงพบาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.  แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากร เพื่ออธิบายถึงผู ใชบริการใน

โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) แตละบุคคลยอมมีปจจัยที่แตกตางกัน

และมีความเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกันอยางไร

 4.  ประเภทสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธ ซึ่งเลือกเฉพาะส่ือและขาวสาร

ของโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) ทีใ่ชในปจจบุนั โดยผูใชบรกิารจะมี

พฤติกรรมการเปดรับสื่อและเปดรับขาวสารผานชองทางใดมากที่สุดและแตกตางกัน

อยางไรรวมถึงความสัมพันธการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราช

การุณย (SiPH) ในแตะดานทั้ง 7 ดานวามีความสัมพันธอยางไร

วิธีการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยวิธีการเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรเปาหมาย คือ ผูใชบริการ

ดานสุขภาพกับโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย ขนาดตัวอยาง 400 คน และ

เก็บขอมูลโดยใหกลุ มตัวอยางกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered 

Questionnaire) จากนั้นไดนําขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

 1. ผูใชบริการไมวาจะเปนปจจัยทาง เพศ รายได ระดับการศึกษา อาชีพ 

คลินิกที่เขารับบริการและสิทธิการเบิกจายคารักษาพยาบาล จะมีพฤติกรรมการ

เปดรับสื่อและขาวสารของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) ไมตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวและขัดแยงกับแนวความคิดลักษณะทางประชากร 

แตสอดคลองกับทฤษฎีการเปดรับสื่อและขาวสาร โดยพรทิพย วรกิจโภคาทร (2539, 

น. 292) ไดอธบิายถึงการเลอืกเปดรบัสือ่ของผูรบัสารจะเลอืกเปดรบัสือ่ตามทีส่ามารถ

จัดหามาไดตามความสอดคลองกับคานิยม ความรู ทัศนคติและความเช่ือของตนเอง

ตามความสะดวก ตามความเคยชินและเลือกตามลักษณะเฉพาะสื่อ และสอดคลอง
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กับยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, น. 44-52) ที่วาคนที่มีฐานะทางการเดียวกันจะเลือก

เปดรับสื่อและตอบสนองเนื้อหาขาวสารเดียวกันโดยอธิบายผลการศึกษาไดวาทฤษฎี

การเปดรับสื่อและขาวสารของผูใชบริการไมวาจะมีลักษณะทางประชากรที่แตกตาง

กันจะเปดรับสื่อและขาวสารเดียวกัน สามารถเขาถึงการวางแผนการใชส่ือของ

โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) ไดยกเวนในกลุมผูใชบริการท่ีมีอายุ

แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราช-

การุณย (SiPH) แตกตางกัน ซึ่งอธิบายไดวาผูใชบริการอายุ 50-66 ป จะมีพฤติกรรม

การเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) แตกตางกัน

กับผูใชบริการกลุมอื่นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิติมา สุรสนธิ (2547, น. 19-20) 

ที่กลาววาอายุ (Age) เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิด

และพฤติกรรมซ่ึงคนท่ีอายุนอยกวาจะเปดรับขาวสารนอยกวาคนที่อายุมากกวาเปน

เพราะคนอายนุอยกวามอีตัราการปวยนอยกวา ทาํใหการแสวงหาขาวสารดานสขุภาพ

ของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) ตางกันไปดวย 

 2. ผูใชบริการที่มีอายุ อาชีพ การเขารับบริการที่คลินิกอายุรกรรม คลินิก

ศัลยกรรมและผูมีสิทธิการเบิกจายคารักษาพยาบาลที่แตกตางกัน จะรับรูภาพลักษณ

ของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณยแตกตางกัน อธิบายไดวาผูใชบริการที่มี

อาย ุ50-66 ป ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและเขาใชบรกิารคลินกิอายรุกรรม

คลินิกศัลยกรรม มีสิทธิการเบิกจายคารักษาพยาบาล จะรับรูภาพลักษณมากกวา

กลุมอื่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรที่กลาววาปจจัยดังกลาว

เปนหนึ่งที่ทําใหคนที่มีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกันอีกดวย

 3. ในกลุมผูใชบรกิาร พฤตกิรรมการเปดรับสือ่และขาวสารมคีวามสัมพนัธ

ทางบวกกบัการรบัรูภาพลกัษณของโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย โดยมขีนาด

ความสมัพนัธระดบัปานกลาง อธบิายไดวาเมือ่ผูใชบริการมกีารเปดรบัสือ่และขาวสาร

ของโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) มากกย็อมสงผลใหกลุมตวัอยางรบั

รู ภาพลักษณมากเชนกัน สอดคลองกับแนวคิดการเปดรับสื่อของ กาญจนา 

แกวเทพ (2540, น.174) ที่กลาววาการเปดรับสื่อเปนกระบวนการที่เชี่อมโยงกับการ

รับรู การจดจําและสัมพันธถึงพฤติกรรมการตอบสนองตอขาวสาร และวิลเบอร 

ชแรมม (Schramm, 1973, p. 34) ที่กลาววาขาวสารที่เขาถึงความในใจของผูรับสาร
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มากเปนตัวกําหนดความสําเร็จของการสื่อสารที่ทําใหผูใชบริการหรือผูรับสารเกิด

ความรู ความเขาใจ มีทัศนคติตอบสนองตอสารนั้น

ขอเสนอแนะ

 1. ผูใชบริการมีการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราช-

การุณย (SiPH) ยึดติดกับคําวาศิริราชเมื่อมาใชบริการ ไมวาจะเปนกระบวนการรักษา

ที่ยุงยากเปนลําดับขั้นตอน การบริการท่ีลาชา และยึดติดเอาระบบของศิริราชที่เปน

โรงพยาบาลรฐับาลมาปรบัใชอยูบางสวน ทาํใหการบริการและปฏิบตังิานไมประทบัใจ

ของผูใชบริการอาจเปนเพราะการบริการตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักมาตรฐาน JCI 

จึงตองผานกระบวนหลายขั้นตอนเพื่อประโยชนสูงสุดของผูใชบริการ แตผูใชบริการ

อาจไมทราบถึงกระบวนดังกลาว ดังนั้นทางโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย  

(SiPH) ตองหาวิธีเพื่อลดภาพของคําวาระบบศิริราชใหหายไป เพราะภาพลักษณ

ทุกดานสําคัญ เพื่อตอกยํ้าความเปนเลิศในทุกดานใหกับผูใชบริการรับรูและจดจํา 

โดยการเริ่มสํารวจความตองการของผู ใชบริการแลวนําขอมูลนั้นไปปรับใชเพื่อ

ลดกระบวนการขั้นตอนตางๆ ในการรักษาใหเปนที่นาพึงพอใจกับผูใชบริการ ตองทํา

เปนประจําในทุกๆ ป และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูใชบริการ

 2. ผูใชบรกิารเปดรับสือ่ของโรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) 

ผานสื่อ Youtube ของ SiPH Channal ผานรายการคุณหมอขอเฮลทประเด็นนี้มีการ

รับรูภาพลักษณในระดับนอยหรือไมเคยไดรับเลย ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธและ

การสื่อสารไปยังผูใชบริการใหมากขึ้น โดยการเพิ่มชองทางในการเปดรับส่ือผาน

สือ่มวลชน เชนรายการเกีย่วกบัสขุภาพ เพราะปจจบุนัไมมกีารทาํรายการสขุภาพของ

โรงพยาบาลศริริาชปยมหาราชการณุย (SiPH) ผานส่ือมวลชนหลกัๆ ซึง่สวนใหญทาํการ

สื่อสารผานชองทางอินเทอรเน็ตอยาง Facebook เปนหลัก ทําใหการเขาถึงของผูใช

บรกิารตางจงัหวัดทีอ่ยากจะใชบรกิารอาจจะเขาถงึยากกวาคนในเมอืงเพราะสือ่มวลชน

เปนสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดอยางกวางขวาง เพื่อที่จะทําใหกลุมเปาหมายได

รับสื่อจากทางโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) เพ่ิมมากขึ้นและเขาถึง

การรับรูขาวสารของทางโรงพยาบาลก็จะงายมากขึ้นและมีประสิทธิภาพหรืออีกทาง

หนึ่งคือพัฒนาสื่อที่เขาถึงผู ใชบริการไดสูงอยางส่ืออินเทอรเน็ต และไมใชส่ือ
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ที่ไมสามารถเขาถึงผูใชบริการไดเปนการลงทุนท่ีไมมีประโยชนไมมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นตองใหความสําคัญกับสื่อที่เขาถึงกลุมผูใชบริการสูงสุด

 3. ผูใชบริการท่ีมีอายุแตกตางกันสวนใหญรับขาวสารผานส่ือเว็บไซตเปน

หลักและอีกชองทางผานญาติ/เพื่อน ซ่ึงทางโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย 

(SiPH) ควรสงเสริมใหความสําคัญสื่อดังกลาวเปนหลักเพราะปจจุบันสื่ออินเทอรเน็ต

เปนที่นิยมและแพรหลายเสามารถขาถึงกลุ มผู ใชบริการที่เปนวัยรุ น วัยทํางาน 

สวนการรับรูผานญาติ/เพื่อน สามารถเขาถึงกลุมผูใชบริการสูงอายุเปนหลัก การ

นําเสนอขาวสารผานสื่อที่ไดกลาวมาสามารถนําเสนอไดครอบคลุมทุกเพศทุกวัย

 4. ในกลุมผู ใชบริการที่ไมมีสิทธิการเบิกจายทางโรงพยาบาลศิริราช-

ปยมหาราชการณุย (SiPH) ควรใหความสาํคญักับกลุมคนทีไ่มสามารถเบกิจายคารกัษา

พยาบาล โดยการทําสัญญากับกลุมองคกรเอกชน กลุมขาราชการหรือบริษัทประกัน

ชั้นนําตางๆ ในประเทศไทยใหครอบคลุม เพื่อการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลและ

เพิ่มจํานวนผูใชบริการของโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) ได

 5. ในการประชาสมัพนัธผานสือ่ตางๆ ควรมกีารประเมนิประสทิธผิลของสือ่

หรอืความตองการของผูใชบรกิารในดานตางๆ เชนการสาํรวจ การประเมนิหรือพดูคยุ

เพื่อทราบความตองการ โดยไมผานบริษัททําวิจัยอยากใหทางโรงพยาบาลศิริราช-

ปยมหาราชการณุย (SiPH) ลงมอืดวยตวัเองเพ่ือทีจ่ะไดมาซึง่ขอมลูทีเ่ปนความตองการ

ของผูใชบรกิารอยางแทจรงิและใชงบประมาณไมมากเหมอืนการจางบรษิทัวจิยัทาํการ

สาํรวจ ซ่ึงขอมลูความตองการของผูใชบรกิารจะไดตอบสนองไดตรงตอบความตองการ 

สามารถทาํครอบคลมุทัง้ในเมอืงและตางจงัหวดั ทําใหสามารถเพิม่กลุมผูใชบรกิารใหม

และยังธํารงไวซึ่งฐานกลุมผูใชบริการเดิม
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 งานวจิยัเรือ่ง “บทบาทการสือ่สารคาํคมคตัโตะและบนบนผานส่ือสงัคมออน

ไลนเฟซบุก” มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของคําคม

คัตโตะและบนบนท่ีปรากฏในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก การอานความหมายและการ

ใชประโยชนจากคาํคมคัตโตะและบนบนท่ีปรากฏในส่ือสงัคมออนไลนเฟซบุกของผูรบั

สาร และบทบาทคําคมของคัตโตะและบนบนที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก

 รูปแบบของงานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเทคนิคการ

สัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสรางกับผูสงสารและผูรับสาร 

รวมถึงการวิเคราะหเนื้อหา กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน

แบบเจาะจง แบงออกเปน 4 กลุม คือ นักเรียน นักศึกษา วัยเริ่มทํางาน และวัยทํางาน 

รวมทั้งสิ้น 14 คน และสําหรับคําคมผูวิจัยไดเก็บขอมูลคําคมจากเฟซบุกแฟนเพจของ

คัตโตะและบนบน จํานวนทั้งสิ้น 116 ชุด

 ผลการวจิยัพบวารปูแบบของคาํคมคตัโตะและบนบนมอีงคประกอบโดยรวม

เหมือนกัน เกือบทุกขอ คือ พื้นหลัง แบบอักษร สัญลักษณ สวนที่แตกตางกันก็คือ 

คําคมคัตโตะจะไมมีภาพประกอบ และการแสดงชองทางการติดตามเหมือนกับคําคม

บนบน นอกจากนัน้ความแตกตางของทัง้ 2 เพจจะเปนรายละเอยีดปลกียอยของแตละ

องคประกอบ ทั้งนี้เพราะผูเขียนตองการสรางเอกลักษณของตนเอง และภูมิหลังดาน

อาชีพก็สงผลถึงรูปแบบของคําคมดวย สวนประเภทของ คําคมคัตโตะและบนบน

ที่แบงตามการกระทําเชิงภาษาตามทัศนะของฮาเบอรมาสนั้น พบวาอยูในประเภท 

Avowals มากที่สุด จํานวน 66 ชุด รองลงมาคือประเภท Constatives จํานวน 

30 ชุด และประเภท Regulatives ที่มีชุดคําคมอยูในประเภทนี้นอยที่สุด คือ 20 ชุด

 ดานการอานความหมายคําคมคัตโตะและบนบนที่ปรากฏในส่ือสังคมออน

ไลนเฟซบุกของผูรับสาร พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นที่เปนไปในทางเดียวกับผูเขียน 

แตก็ยังคงมีการแสดง ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันไปตามแตประสบการณ อายุ เพศ 

อาชีพ และการอบรมบมเพาะของแตละบุคคล การนําคําคมไปใชประโยชนในชีวิต

ประจาํวนัของผูรบัสาร พบวาตวัแปรดานประสบการณ อาย ุเพศ อาชพี และการอบรม

บมเพาะของแตละบุคคลเปนตัวแปรหลกัที่สงผลตอการนําไปใช สวนการใชประโยชน

บ ท คั ด ย อ
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ทีส่อดคลองกบัสือ่ใหม พบวาใชแทนการสือ่สารดวยคาํพดูหรอืการพมิพดวยตนเองลง

ใน สื่อสังคมออนไลน ใชเพื่อสรางภาพลักษณในโลกเสมือน และเพื่อเตือนตนเอง

โดยการตั้งเปนภาพ Cover Facebook และ ภาพ Home Line

 ดานบทบาทคําคมพบวาผูสงสารไดมีความคาดหวังบทบาทในการสื่อสาร

คําคมตรงกับท่ี ผูรับสารน้ันไดรับประโยชน จึงทําใหการสื่อสารคําคมประสบความ

สําเร็จ นอกจากนั้นยังมีบทบาทท่ีผูรับสารไดรับนอกเหนือจากความคาดหวังของ

ผู สงสาร คือ 1) เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 2) ยอนเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น 

3) สั่งสอน 4) ฉุกคิด 5) สงเสริมในดานของการสั่งสอนกับสื่อเดิม อยางไรก็ตามผูวิจัย

ไดพบการไมทําหนาที่ของคําคม (Non-function) คือ กลุมตัวอยางที่อานแลวไมมี

ความคิดเห็น เพิกเฉย เพราะไมตรงกับความสนใจสวนตัว สําหรับหนาท่ีทางเลือก 

(Alternative Functions) พบวาสามารถทาํหนาท่ีไดใกลเคยีงกบัคาํคมในพืน้ทีส่ื่อเดมิ 

ผูรับสารมีความคิดเห็นตอคําคมในเฟซบุกในแงที่ดียังสามารถเปนแนวทางใหกับ

ชีวิต สั่งสอน และใหฉุกคิด และนํามาปรับใชกับตนเองเหมือนกับ คําคมในอดีตได

แตไมเทียบเทา (Not Equivalent) เพราะความศักดิ์สิทธ์ิ ความยั่งยืนของคําคม

ยังไมสามารถเทียบเทาคําคมในสื่อเดิม คําคมในเฟซบุกไมไดเนนสรางการจดจําได

ในระยะยาวเหมือนกับในอดีต แตจะเนนใหเน้ือหาทันสมัยและเนนขยายพื้นที่ใน

วงกวาง 

คําสําคัญ: บทบาท, คําคม, สื่อสังคมออนไลน, เฟซบุก
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 “Roles of Communication in Cutto and Bonbon’s Quotes via 

Social Media: Facebook” has three objectives as follows: to study forms 

and types of Cutto and Bonbon’s quotes via social media: facebook, to 

study receiver’s reading meaning and utilization from Cutto and Bonbon’s 

quotes via social media: facebook, and to study roles of communication 

in Cutto and Bonbon’s quotes via social media: facebook. This research 

is a qualitative research. Researcher uses in-depth interview method with 

a semi-structured interview with senders and receivers. Including to 

content analysis and documentary research. Method with non-probability 

sampling sample that are selected by purposive method. The sample is 

divided into four groups are high school students, college students, first 

jobber and working age. Total 14 persons. Researcher collects quotes 

from facebook fanpage of Cutto and Bonbon total of 116 quotes.

 The results of types of Cutto and Bonbon’s quotes show that 

they have almost the same element, such as background, font and 

signature. The difference is Cutto’s quotes doesn’t have illustration and 

channel. Moreover, the difference of two pages are the details of each 

element because senders want to create their own identity. The 

professional backgrounds also affect to form of quotes. The most of 

types of Cutto and Bonbon’s quotes is avowals in amount of 66 quotes, 

constatives 30 quotes and regulatives 20 quotes.

 Part of receiver’s reading meaning from Cutto and Bonbon’s 

quotes via social media: facebook show that most receivers and sender 

they are on the same page, but they have a different comments 

depending on their experiences, age, gender, occupation and cultivation. 

Utilization of Cutto and Bonbon’s quotes in the daily lives of receivers 

A b s t r a c t
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show that age, gender, cultivation, occupation and experience variables 

affecting adoption. and utilization consistent with the new media. 

such as, Instead of using verbal communication or manually typing in 

the social media, to create their new own identity in the virtual world 

and remind ourselves by setting Cutto and Bonbon’s quotes on facebook 

cover picture and line.

 Roles of communication in Cutto and Bonbon’s quotes show 

that sender has expectations the quotes of communication matching 

receivers. As a result, communication is successful. In addition, Cutto 

and Bonbon’s quotes has latent function are 1) as a guide to life 2) back 

to the past 3) teaching 4) realize suddenly 5) support of old media.

 However, the researchers found non-function, receiver’s ignored 

because it doesn’t on personal interests. for alternative function show 

that can act similar to the quotes in old media. But not equivalent 

because of the sacred and sustainability of quotes are not comparable 

in the old media. Quotes on Facebook does not focus on remembering 

in the long term. It will focus on providing modern content and expanded 

to the broader for business.

Keywords: Roles, Quotes, Social Media, Facebook
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การสื่อสารของมนุษยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเริ่มจากการพูด การเขียน 
และพัฒนามาเปนการพิมพ จากนั้นจึงพัฒนากลายมาเปนโทรเลข โทรศัพท วิทยุ 
โทรทัศน และสื่อออนไลน การพัฒนานี้ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แตเดิม
ครอบครัวถือเปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของบุคคล (อรศรี งามวิทยาพงศ, 2549) 
รองลงคือสถาบันศาสนา และการศึกษา จนมีคําที่กลาววา “บวร” มาจากคําวา บาน 
วัด และโรงเรียน ที่ถือเปนปฏิสัมพันธทางสังคมที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน แตเมื่อ
ยุคสมัยเปลี่ยนไปแหลงเรียนรูเดิมจะถูกแทรกแซงดวยสื่อมวลชน และลาสุดสื่อสังคม
ออนไลนเขามามีอิทธิพลตอคนในสังคมอยางมาก ผลการสํารวจพฤติกรรมผูใช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) ของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร รายงานตวัเลขการใชงานอนิเทอรเนต็โดยเฉล่ียเพิม่ขึน้เปน 
50.4 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือใชเวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงตอวัน (คิดเปน 1 ใน 3 
ของวันเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต)
 สื่อสังคมออนไลนเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการใหบริการอินเทอรเน็ต เปน
เครือขายทางสังคม ที่ใชสําหรับเชื่อมตอระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดเปนกลุมสังคม 
(Social Community) ซ่ึงคนไทยนิยมเขาใชสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) 
มากที่สุดเปนอันดับ 1 จากเนื้อหาและเว็บไซตทั้งหมด และสิ่งหนึ่งที่ดูจะโดดเดนและ
ไดรับความสนใจมากในปจจุบันก็คือ “คําคม” (Quotes) ซึ่งคําคมเปนคําพูดที่ออกมา
จากบุคคลที่ใหขอคิด หรือเลาประสบการณชีวิตเรื่องตางๆ แบบสั้นๆ ความนิยมของ 
คําคมนั้นเริ่มมากจากคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลนที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามา
ใชได 
 แฟนเพจคําคมมียอดไลคสูงสุดเปนอันดับที่ 1 คือ เพจ cuttO ผูกอตั้งคือ
คุณอารมณ โพธิ์หาญรัตนกุล หรือเปนที่รูจักในนาม “คัตโตะ” คัตโตะเปนนักรองวง
ลิปตา (Lipta) สังกัดเลิฟอิส ลาสุดไดมีคนกดไลคแฟนเพจคําคมของคัตโตะมากถึง 
1,686,222 likes (ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2559) สวนอันดับที่ 2 ก็คือคําคมของ
คุณวาสิกา อุดมธนสกุล (ตรัย) เจาของเพจ “บนบน” ลาสุดไดมีคนกดไลคเพจบน
บนมากถึง 994,558 likes (ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559) สิ่งที่นาสนใจสําหรับคําคมที่
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ปรากฏในสื่อสังคมออนไลนก็คือการไดเห็นถึงปฏิกิริยาโตตอบของผูรับสารผานคําคม
มีการกดถูกใจ (Like) หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) เกี่ยวกับคําคมนั้นๆ ทําให
ไดเหน็ถงึการเคลือ่นทีข่อง คาํคมจากคนหนึง่ไปสูอกีคนหนึง่โดยวธิกีารแบงปน (Share) 
หรือการติดชื่อ (Tag) ซึ่งหากคําคมอยูในสื่อปายที่วัดหรือที่อื่นๆ ก็จะไมสามารถเห็น
ปฏกิริิยาโตตอบเหลานีไ้ดอยางเปนรปูธรรม คณุลักษณะดงักลาวนาจะสงผลตอบทบาท
ของคําคมในสื่อสังคมออนไลนโดยตรง 
 จากความนยิมและความมเีอกลกัษณทีโ่ดดเดนของคําคมคัตโตะและบนบน 
ผูวิจัยจึงไดสนใจในเรื่องของบทบาทของคําคมในส่ือสังคมออนไลน เพราะคิดวาส่ือ
สังคมออนไลนเปนสื่อท่ีมีอํานาจท่ีนาจะนําพาคําคมขามผานจากสื่อเดิมมายังสื่อใหม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเลือกศึกษาจากเฟซบุกแฟนเพจ “cuttO” และ “บนบน” 
โดยจะศึกษารูปแบบและประเภทของคําคม และศึกษาคําคมของทั้ง 2 แฟนเพจวามี
บทบาทอยางไร รวมไปถึงศึกษาผูรับสารวาเม่ืออานคําคมจากสื่อสังคมออนไลนแลว
รูสึกอยางไร นําไปใชประโยชนอยางไรบาง

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของคําคมคัตโตะและบนบนท่ีปรากฏ
ในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก
 2.  เพื่อศึกษาการอานความหมายและการใชประโยชนจากคําคมคัตโตะ
และบนบนที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกของผูรับสาร
 3.  เพื่อศึกษาบทบาทคําคมของคัตโตะและบนบนที่ปรากฏในสื่อสังคม
ออนไลนเฟซบุก

วิธีการวิจัย

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เลือกวิเคราะหชุดคําคมในชองทางเฟซบุกแฟนเพจคําคมที่สรางเน้ือหาขึ้นมาเองและ
ไดรับความนิยมสองอันดับแรก พบวา อันดับ 1 คือ เพจ “cuttO” (คัตโตะ) มีจํานวน
ยอดไลคจากผูรับสารจํานวน 1,686,222 likes (ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559) และ
อันดับที่ 2 คือเพจ “บนบน” มียอดไลค 994,558 likes (ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559) 
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ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณ
แบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-Structured Interview) กับผูสงสารและผูรับสาร 
รวมถึงวิเคราะหเนื้อหา (Textual Analysis) กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบไมอาศัย
ความนาจะเปน (Non-probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเปนผูทีก่ดถกูใจ (Liked) เฟซบุกแฟนเพจของคตัโตะและบนบนและ เปดรบัคาํคม
ของทั้ง 2 เพจอยูเสมอ แบงออกเปน 4 กลุม คือ นักเรียน นักศึกษา วัยเริ่มทํางาน และ
วยัทาํงาน จาํนวนทัง้สิน้ 14 คน สําหรบัคาํคมผูวจัิยไดเก็บขอมลูคาํคมจากเฟซบุกแฟน
เพจคัตโตะจํานวน 56 ชุด และคําคมบนบนจํานวน 60 ชุด รวมทั้งสิ้น 116 ชุด โดย
เลือกคําคมที่มียอดไลคสูงสุด 10 อันดับแรกของเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
 สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยจะนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหตามแนวคิด
และทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการศึกษาเพื่อใหบรรลุถึงขอสรุปของงานวิจัย โดยมีภาพ
รวมในการวิเคราะห คือ วิเคราะห คําคมในสื่อสังคมออนไลนวามีบทบาทตามความ
คาดหวังของผูสงสารเปนอยางไร ตรงกับบทบาทที่ผูรับสารใหไวหรือไม ที่มาความ
หมายกอตัวจากปจจัยอะไร และเมื่อสื่ออกไปแลวผูรับสารเขาใจคําคมวาอยางไร และ
รูสกึอยางไรตอคาํคมชุดนัน้ๆ และนาํไปใชในชวีติประจาํวนัไดอยางไร โดยการนาํเสนอ
การวิเคราะหจะใชรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description)

1. รูปแบบและประเภทของคําคมคัตโตะและบนบนที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก
 ผูวิจัยไดจําแนกรูปแบบของคําคมคัตโตะและบนบนตามลักษณะที่ปรากฏ 
สัมภาษณเชิงลึก ผูสงสารเก่ียวกับรูปแบบของคําคม จากนั้นจึงวิเคราะหเอกลักษณ
และความแตกตาง เพื่อใหเห็นถึงความโดดเดนของรูปแบบคําคมทั้ง 2 แฟนเพจ 
รวมถึงจําแนกประเภทของคําคมโดยใชเกณฑการกระทําเชิงภาษา (Speech Act) 
ของฮาเบอรมาส และจําแนกประเภทตามความหมายของคําคม เพื่อใหเห็นถึงลําดับ
ความสําคัญของเนื้อหาที่ผูสงสารตั้งใจที่จะสงออกมาอีกดวย

2. การอานความหมายและการใชประโยชนจากคําคมคัตโตะและบนบนที่ปรากฏในส่ือ
สังคมออนไลนเฟซบุกของผูรับสาร

 ผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางแบงตามชวงวัยออกเปน 4 กลุม คือ นักเรียน 

นักศึกษา วัยเริ่มทํางาน และวัยทํางาน รวมทั้งสิน 14 คน เพื่อที่จะไดเห็นมุมมองการ

ใหความหมายและบทบาทแตกตางกันไป ขอคําถามสําหรับการสัมภาษณคือการถาม
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ความหมายของคาํคมจากผูรบัสาร วถีิชีวติประจําวนัในการเปดรับคาํคม โดยใชแนวคดิ

การกระทาํเชงิการสือ่สารของฮาเบอรมาส รวมถึงทฤษฎีการใชประโยชนและความพงึ

พอใจเขารวมวิเคราะหดวย 

3) บทบาทคําคมของคัตโตะและบนบนที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก
 ผูวจิยัไดใชทฤษฎหีนาทีน่ยิมเปนหลกัในการวเิคราะห โดยแบงการสมัภาษณ

ออกเปน 2 สวนคือ ผูสงสารและผูรับสาร สวนแรกสัมภาษณเชิงลึกผูสงสารถึงความ

คาดหวงัเรือ่งบทบาทการสือ่สารคาํคม สวนทีส่องคือสัมภาษณเชงิลึกผูรบัสารวาคําคม

ในสื่อสังคมออนไลนไดตอบสนองตอพวกเขาหรือไม อยางไร และทําไมจึงเปนเชนนั้น 

บทบาทในมุมมองของผูรับสารเปนอยางไร จากนั้นจึงนํามาเปรียบเทียบกันระหวาง

ผูสงสารและผูรับสารวาบทบาทท่ีผูสงสารคาดหวังและบทบาทที่ผูรับสารไดรับนั้น

ตรงกันหรือแตกตางกันอยางไรบาง โดยใชทฤษฎีหนาที่นิยมเปนเกณฑในการวัด 

รวมถึงวิเคราะหลักษณะของบทบาทตามแนวคิด Manifest และ Latent Function, 

Dysfunction, Non-function และ Alternative Function

ผลการวิจัย 

  1) รปูแบบของคาํคมคตัโตะและบนบนทีป่รากฏในส่ือสังคมออนไลนเฟซบุก
 รปูแบบของคาํคมคตัโตะและบนบนมอีงคประกอบโดยรวมเหมอืนกนัเกือบ

ทกุขอ ไมวาจะเปนพืน้หลงั แบบอกัษร และสญัลกัษณหรอืลายเซ็น สวนความแตกตาง

คอืคาํคมคัตโตะจะไมมภีาพประกอบและการแสดงชองทางการตดิตามเหมอืนกบัคาํคม

บนบน นอกจากนัน้ความแตกตางของทัง้ 2 เพจจะเปนรายละเอยีดปลกียอยของแตละ

องคประกอบตามแนวคิดและภูมิหลังดานอาชีพของแตละคน 

  2) ประเภทของคาํคมคตัโตะและบนบนทีป่รากฏในสือ่สงัคมออนไลนเฟซบุก
 ผูวิจัยไดแบงประเภทของคําคมคัตโตะและบนบน โดยใชเกณฑการกระทํา

เชงิภาษาของ ฮาเบอรมาส 3 ประเภท คอื 1) Constatives 2) Regulative 3) Avowals 

ซึง่คาํคมคตัโตะและ บนบนถอืเปนขอความทีเ่ปนการกระทาํเชิงภาษา เพราะเปนภาษา

ที่ไมไดหยุดน่ิงแตเปนภาษาท่ี ถูกนํามาใชและเลื่อนไหลอยางมีชีวิตชีวาอยูตลอด 
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นอกจากแบงตามการกระทาํเชงิภาษาแลวผูวจิยั ยงัไดจาํแนกยอยออกตามความหมาย 

เพื่อใหเห็นถึงกลุมความหมายที่ผูเขียนใหความสําคัญ ซึ่งสามารถแบงออกไดดังนี้

 2.1 ประเภท Constatives คือ การกระทําเชิงภาษาที่ออกแบบมาเพื่อ

นาํเสนอขอความ ทีพ่สูิจนความจรงิหรอืยนืยนัความเปนจรงิ เมือ่ผูวจิยัไดนาํมาปรบัใช

กับคําคมคัตโตะ Constatives จึงเปนคําคมประเภทที่มีความหมายสอดคลองกับ

ธรรมะและเปนสัจธรรม และมาจากประสบการณของผูเขียนที่สามารถพิสูจนเพื่อให

เหน็จรงิตามคาํคมทีก่ลาว จากกลุมตวัอยางแบงคาํคมคตัโตะไดจาํนวน 15 ชดุ ประกอบ

ไปดวย คําคมที่เกี่ยวกับธรรมะ 14 ชุด และการดําเนินชีวิต 1 ชุด สวนคําคมบนบนมี

จํานวน 15 ชุด ประกอบไปดวยคําคมที่เกี่ยวกับธรรมะ 13 ชุด การดําเนินชีวิต 1 ชุด 

และความสัมพันธ 1 ชุด

 2.2 ประเภท Regulatives คือ การกระทําเชิงภาษาท่ีออกแบบมาโดย

ตั้งใจทําใหเกิด ผลลัพธบางประการตามมา เมื่อผูวิจัยนํามาปรับใชกับคําคมคัตโตะ 

Regulatives จึงเปนคําคมท่ีมีความหมายเพื่อใหผูอานไดเกิดการฉุกคิดหรือปฏิบัติ

ตามไปในแนวทางท่ีสรางสรรค คําคมคัตโตะมีจํานวน 9 ชุด ประกอบไปดวยคําคม

ที่เกี่ยวกับธรรมะ 4 ชุด การดําเนินชีวิต 3 ชุด และความสัมพันธ 2 ชุด สวนคําคม

บนบนมีจํานวน 11 ชุด ประกอบไปดวยคําคมที่เกี่ยวกับธรรมะ 6 ชุด การดําเนินชีวิต 

4 ชุด และความสัมพันธ 1 ชุด

 2.3 ประเภท Avowals การกระทําเชิงภาษาที่ออกแบบมาเพื่อตองการ

แสดงความรูสึกภายในของผูเขียน เมื่อนํามาปรับใชกับคําคมคัตโตะ avowals จึงเปน

คําคมที่แสดงความรูสึกของผูเขียนในชวงระยะเวลาหนึ่ง บอกเลาประสบการณหรือ

การดําเนินชีวิตประจําวัน ในประเภทนี้จะมีคําคมมากที่สุด โดยมีคําคมคัตโตะจํานวน 

32 ชุด ประกอบไปดวยคําคมที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 3 ชุด และความสัมพันธ 26 

ชดุ สวนคําคมบนบนมจีาํนวน 34 ชุด ประกอบไปดวยคาํคมทีเ่กีย่วกบั การดาํเนนิชวีติ 

28 ชุด และความสัมพันธ 6 ชุด

3. การอานความหมายคําคมคัตโตะและบนบนท่ีปรากฏในส่ือสังคมออนไลนเฟซบุก
ของผูรับสาร

 3.1 ประเภท Constatives ผูรับสารสวนใหญจะมีความคิดเห็นและมี

ความรูสึกที่คลอยตาม ไมคอยแสดงความคิดเห็นขัดแยง เพราะคําคมเกือบทั้งหมด
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เปนธรรมะที่เปนจริง และเปนเรื่องของการดําเนินชีวิตที่ทุกคนตองพบเจอ แตจะมี

คําคมบางชุดที่จัดอยูในขออางอิงประเภท Factual Practicability เปนการปฏิเสธ

คําคมดวยขออางท่ีวาสภาพความเปนจริงไมสามารถนําไปประยุกตใชได ซึ่งผูวิจัยคิด

วานาจะเปนเพราะคําบางคําในคําคมบางชุดเทาน้ัน เพราะคําคมชุดอื่นที่อยูในกลุม

ความหมายเดยีวกนักลุมตวัอยางก็มคีวามคดิเหน็คลอยตาม และยงัมปีจจยัในเรือ่งการ

อบรมบมเพาะของแตละบคุคลเขามาเกีย่วของดวย คาํคมทีอ่ยูในประเภท Constatives 

เปนคาํคมทีเ่กีย่วของกบัธรรมะ บางทานอาจจะไมไดถูกปลกูฝงใหมคีวามคดิความเชือ่

ที่สอดคลองกับธรรมะหัวขอดังกลาว

 3.2 ประเภท Regulatives ผูรับสารสวนใหญจะมีความคิดเห็นและมี

ความรูสึกที่คลอยตามเพราะสวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เปนเรื่องใกล

ตัวที่สามารถเกิดไดกับทุกคน หลายครั้งท่ีกลุมตัวอยางไมไดเชื่อตามที่คําคมกลาว

ทัง้หมด แตจะเปนการไดฉกุคดิในประเดน็ดงักลาวและนาํมาอางองิเขากบัประสบการณ

ของตนเอง แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกตางไปตามแตประสบการณของ

กลุมตัวอยาง (Normative Rightness)

 3.3 ประเภท Avowals ผูรับสารสวนใหญจะมีความคิดเห็นและมีความ

รูสึกที่แตกตางกันไปตามประสบการณของแตละคน จัดอยูในขออางอิงประเภท 

Normative Rightness ทีอ่าจเกดิ การปฏเิสธคาํคมดวยขออางทีว่าประสบการณของ

ตนเองไมไดตรงกับคําคมชุดนั้น เพราะประเภท Avowals เปนเรื่องของอารมณความ

รูสึกที่เปนไดวาคนเราจะมีความรูสึกไมเหมือนกัน มีทั้งขัดแยงกับคําคมบาง ขัดแยง

กันเองระหวางความคิดเห็นของแตละคนบาง 

 การอานความหมายคําคมคัตโตะและบนบนที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน

เฟซบุกของผูรับสารสวนใหญมีความคิดเห็นที่เปนไปในทางเดียวกับผูเขียน แตก็ยังคง

มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันไปตามแตประสบการณ อายุ เพศ อาชีพ และ

การอบรมบมเพาะของแตละบุคคล และปจจัยเรื่องเพศของผูเขียนก็มีสวนทําใหมีการ

แสดงความคิดเห็นที่แตกตางออกไป เชน ผูเขียนคําคมคัตโตะ (เพศชาย) มักจะเขียน

ในกลุมความหมายเรื่องความสันโดษ ความสงบ แตผูรับสารที่เปนผูหญิงจะชอบ

ความสนุกสนาน สวนผูเขียนคําคมบนบน (เพศหญิง) ก็จะเขียนเรื่องของสังคมผูหญิง 

ความอวน ทําใหกลุมตัวอยางที่เปนผูชายไมสามารถเขาถึงได เปนตน 
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4. บทบาทคําคมคัตโตะและบนบนในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก
 จากบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนตามทัศนะของ Lasswell & C. Wright 

(1984) (อางถึงในกาญจนา แกวเทพ, 2547) ประกอบดวย 1) การตรวจตราสอดสอง

ดูแล 2) การเชื่อมและประสานความเปนหน่ึงเดียวกัน 3) บทบาทในการสืบทอด

วัฒนธรรมของสังคม (การอบรมบมเพาะ) และ 4) การใหความบันเทิง เมื่อนํามา

วเิคราะหในสวนของคาํคมของคตัโตะและบนบนทีอ่ยูในสือ่สงัคมออนไลนเฟซบุก พบ

วาคาํคมในแตละประเภทสามารถทาํหนาทีเ่หมอืนกบัสือ่มวลชนไดทัง้หมด แตเปนการ

ทาํหนาท่ีในมมุมองทีต่างกนั ดงันัน้บทบาททัง้ 4 ขอนีจ้งึไมไดเปนการมา “แทนที”่ แต

จะเปนการ “สงเสรมิ” เกือ้กลูซึง่กนัและกัน ทาํหนาทีค่วบคูกนัเพือ่สังคม และจากการ

สัมภาษณผูสงสารและผูรับสารทําใหไดทราบบทบาทคําคมคัตโตะและบนบนในส่ือ

สังคมออนไลนเฟซบุกอยางหลากหลาย ผูวิจัยจึงแบงเปนในมุมมองของผูสงสารและ

ผูรับสารตามแผนผังดังตอไปนี้

บทบาทในมุมมองผูสงสาร

 หนาที่ปรากฏชัด (Manifest)

บทบาทในมุมมองผูรับสาร

(หนาที่แอบแฝง (Latent Function) )

1.  เปนประสบการณทางออม

2.  เปนพื้นที่ระบายความรูสึก

3.  ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต

4.  ใหคําปรึกษา

5.  ใหกําลังใจ

6.  แทนความรูสึก

7.  ความบันเทิง

1.  บันทึกความรูสึกของ

ตนเอง

2.  ระบายความรูสึกตนเอง

3.  ความรับผิดชอบตนเอง

4.  ใหกําลังใจตนเอง

1.  เปนประสบการณทางออม

2.  เปนพื้นที่ระบายความรูสึก

3.  ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต

4.  ใหกําลังใจ

5.  แทนความรูสึก

6.  ความบันเทิง

1.  เปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต

2.  ใชอางอิงในการสื่อสาร

3.  ยอนเรื่องราวที่เคย

เกิดขึ้น

4.  สั่งสอน  

5.  ฉุกคิด

6.  สงเสริมในดานของการสั่งสอน

กับสื่อเดิม

7.  เปนแนวทางในการสรางสรรค

งานเขียน

8.  สรางภาพลักษณในโลกเสมือน

9.  บรรเทาความกังวลใจ

10. เตือนตนเอง

Function

แผนผังแสดงบทบาทคําคมคัตโตะและบนบนในมุมมองผูสงสารและผูรับสาร
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 จากแผนผงัขางตนจะมหีนาที ่7 ประการทีผู่สงสารและผูรบัสารใหไวตรงกนั

เกือบทุกประการ ยกเวนบทบาทในการใหคําปรึกษาที่กลุมตัวอยางไมเคยไปปรึกษา

ประเด็นตางๆ กับผูเขียน สามารถสรุปไดวาคําคมของคัตโตะและบนบนที่ปรากฏ

ในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกน้ีสามารถทําหนาท่ีตอบสนองผูอานได (function) และ

ถอืเปนความประสบความสาํเรจ็ในการส่ือสารคาํคม สวนหนาทีป่รากฏชดั (Manifest 

Function) คือหนาท่ีท่ีผูสงสารตั้งใจท่ีจะใหคําคมเกิดผลประโยชนตอผูอาน แต

นอกจากจะเกิดประโยชนตอผู อานแลว ก็ยังมีบทบาทที่เอื้อตอผูเขียนอีกดวย 

สวนหนาที่แอบแฝง (Latent Function) แสดงใหเห็นถึงผลประโยชนที่ผูรับสารไดรับ

เกนิความคาดการณของผูเขยีน ซึง่มทีัง้บทบาททีค่งเดมิจากในอดตีและบทบาทใหมที่

เพิ่มเขามาพรอมกับคุณลักษณะของสื่อใหม 

5. การนําคําคมไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของผูรับสาร
 ตัวแปรดานอาชีพ อายุ เพศ ประสบการณทางตรง/ออม และการอบรมบม

เพาะของแตละบคุคลเปนตัวแปรหลกัทีส่งผลตอการนาํไปใช และส่ือสังคมออนไลนยงั

เปนเครื่องมือสําคัญของ ผูรับสารท่ีจะนําคําคมไปใชดวย บทบาทในแทนการส่ือสาร

ดวยคาํพูดหรอืการพมิพดวยตนเอง กลุมตวัอยางไดนาํไปใชแทบจะทกุกลุมอาย ุเพราะ

สะดวกที่ไมตองบรรยายความรูสึกดวยตนเอง คําคมชวยยอประเด็นสําคัญที่ผูรับสาร

ตองการไวเรียบรอยแลว แตการเลือกประเด็นในการส่ือสารจะแลวแตความคิดเห็น

และประสบการณของตนเองเปนตัวกรองอีกครั้ง เพราะผูรับสารใสใจกับภาพลักษณ 

ในโลกเสมือน ผูที่คํานึงถึงภาพลักษณจะเปนวัยเริ่มทํางานและวัยทํางาน อายุตั้งแต 

25-35 ป ทีค่ดิวาเมือ่การโพสตหรอืแชรอะไรทีไ่มดอีอกไปก็จะสงผลเสยีตอภาพลกัษณ

ของตนเอง ดังนั้นคําคมจึงไมถูกนํามาใชตามอารมณความรูสึกของผูรับสารทั้งหมด 

 สวนเรือ่งบรรเทาความกงัวลใจ เพือ่สรางแรงบนัดาลใจ และเตอืนตนเอง จะ

เปนกลุมที่เปนนักศึกษา วัยเริ่มทํางาน และวัยทํางาน ซึ่งผูที่นําคําคมไปใชประโยชน

ในเรือ่งดงักลาวจะเปนผูทีใ่ช สือ่สงัคมออนไลนเปนประจาํทกุวนั สวนการเตอืนตนเอง

คือจะนําคําคมไปตั้งเปนภาพ Cover Facebook และ Line หรือตั้งคาเปนพื้นหลัง

คอมพิวเตอร โดยจะอยูในพื้นท่ีท่ีใหตนเองเห็นไดบอยครั้ง เพื่อใหคําคมเปนตัวชวย

เตอืนใจเมือ่เกดิความสบัสนหรอืกาํลงัเดนิทางไปในแนวทางทีไ่มควรไป สาํหรบัการใช

ประโยชนเพือ่เปนอางองิในการสือ่สารกบัผูอืน่ ผูวจิยัพบวาวยัรุนจะใชเพือ่เปนอาํนาจ
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ในการตอรองกับพอแมในเรื่องอานหนังสือ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความเชื่อวา

คําคมจะสามารถตอรองไดสําเร็จ และสุดทายใชคําคมเพ่ือเปนแนวทางในการ

สรางสรรคงานเขียน ผูวิจัยพบในวัยทํางานซึ่งประเด็นน้ีอาจจะเกี่ยวของกับปจจัย

ดานอาชพีและการศกึษาทีส่นใจดานงานเขยีน ทาํใหหลังจากทีอ่านคําคมแลวผูรบัสาร

จึงไดนําไปตอยอดความคิดสําหรับงานเขียนของตนตอไป

 

อภิปรายผล

1. การกาวขามสื่อของคําคมมาสูสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก
 คําคมในอดีตที่อยูในการสื่อสารแบบดั้งเดิมจะมีลักษณะการโนมเอียงเชิง

เวลา (Time bias) ที่เนนใหคําคมมีความหมายที่ความลุมลึกและยั่งยืนทางความคิด 

มีความงดงามทางภาษารวมถึงมีบริบทที่สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย ทําใหเกิดการ

จดจําไดดี สงผลใหผูรับสารนําไปปรับใชและสืบทอดเปนการสั่งสอนจากรุนสูรุน เชน 

ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว ความรักทําใหคนตาบอด แตเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมี

ววิฒันาการทีก่าวหนาและทนัสมยั คาํคมไดปรบัตวั และกาวขามมาสูสือ่สงัคมออนไลน

อยางเฟซบุก ผูวิจัยคนพบวาคําคมก็ไดพลิกโฉมเปนการโนมเอียงเชิงพื้นที่ (Space 

bias) กลาวคือ คําคมมีการกาวขามไปยังพื้นที่ตางๆ ตามคุณลักษณะของสื่อออนไลน

ที่ไมมีขอบเขตดานพื้นที่ แตสิ่งที่คนพบจากคําคมในพ้ืนที่ส่ือใหม คือ เน้ือหาจะปรับ

เปลีย่นใหงายตอความเขาใจมากข้ึน เปนขอความสัน้ๆ จะไมมคีวามยัง่ยนืใหจดจาํ เนน

ขยายวงกวางดานพื้นที่และปริมาณที่จะตองสื่อสารออกมาใหผูรับสารใหเห็นทุกวัน 

เพื่อรักษาจํานวนการเขาถึงของแฟนเพจ รวมถึงยอดไลคที่จะสงผลไปถึงการทําธุรกิจ

ที่แฝงโฆษณาไปกับคําคม เนนออกแบบใหมีความนาสนใจขอความไมซับซอนมาก สง

ผลใหผูรบัสารไมไดจดจาํมากนกั อาจจะไมสามารถสบืทอดคาํคมจากรุนสูรุนอกีตอไป 

แมวาผูรับสารจะนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หรือเพื่อนํามาเปนขอเตือนใจ

ตามแบบคําคมในอดีต แตไมสามารถจดจําคําคมอยางแมนยําชัดเจน มีความบันเทิง

และใชแทนการสื่อสารดวยการพูดหรือพิมพจึงทําใหเกิดการขยายตัววงกวางอยาง

รวดเร็ว
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2. การสื่อสารคําคมในส่ือสังคมออนไลนตามแนวคิดการกระทําเชิงการส่ือสารและ
พื้นที่สาธารณะ

 คําคมในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกไดปฏิวัติการสื่อสารคําคมแบบเดิมๆ ทั้ง

ดานรปูแบบของประโยค และในแงของผูสงสารทีส่ามารถสือ่สารใหกับคนจํานวนมาก

ไดโดยบนบนนั้นก็เริ่มตนจากคนธรรมดา สวนคัตโตะอาจจะมีชื่อเสียงในดานของการ

รองเพลงมากอน แตสําหรับผูอานบางทานก็ทราบผลงานเพลงหลังจากการติดตาม

คาํคม การส่ือสารในยคุใหมแสดงใหเหน็ถึงความอสิระทีเ่ปนใครกไ็ดจะมายนืทําหนาที่

พูดอะไรบางอยางออกไป ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษา ระบบความคิดของ

ชวงวัยตางๆ ของคนในปจจุบัน การยอมรับเรื่องราวตางๆ เขามาในชีวิตไดงายขึ้นโดย

ไมจําเปนที่จะตองเปนผูท่ีมีบทบาทในการสั่งสอน ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตดาน

ใดดานหนึ่งหรือผูที่มีสถานภาพที่สูงกวาสามัญชนธรรมดาทั่วไป เชน พระสงฆ เปนผู

สื่อสารคําคมใหคนท่ัวไปยอมรับและปรับใช แตกลับเปนเร่ืองของอิสรภาพของการ

สื่อสาร และอิสรภาพทางความคิดของคนท่ีจะเลือกรับสิ่งตางๆ เขามาใชในชีวิตของ

ตนเอง นอกจากความเปลี่ยนแปลงในแงของรูปแบบ การยอมรับและปรับใชของผูรับ

สารแลว สิ่งหนึ่งที่ผูวิจัยมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็คือคําคมในสื่อสังคมออนไลน

เฟซบุกไดมีการพัฒนาไปเปนการสื่อสารเชิงธุรกิจ ผูเขียนไดมีการใชรูปแบบของคําคม

ตนเองมาแฝงการโฆษณา แตการโฆษณาก็ไมไดสงผลกระทบตอการเปดรับของผูรับ

สารมากนักเพราะผูเขียนก็ยังคงรูปแบบและลักษณะของคําคมเอาไวอยูเพียงเพิ่มเติม

สวนของโฆษณาเขาไป เพราะแทจริงแลวท่ีผูรับสารเปดรับก็เพราะคําคมมีความนา

สนใจ คดิเหน็วาดีจงึเลอืกทีจ่ะตดิตาม แสดงใหเหน็วาผูรบัสารนัน้เลอืกใชสือ่และเลอืก

เปดรับดวยตนเองเพราะความสนใจสวนตัว ดังนั้นผูรับสารจึงอยูในสถานะผูกระทํา 

(Active) ดังที่ไดกลาวไปขางตน

 รูปแบบการสื่อสารผานคําคมผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกนี้ถือเปน “การ

ตอยอด” การสื่อสารในพื้นที่สาธารณะตามแนวคิดของ ฮาเบอรมาส อยางไรก็ตามใน

เรื่องของ “การขับเคลื่อน” คําคมในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกยังคงอยูในระดับบุคคล 

(Personal) ยงัไมถงึระดบัสาธารณะ (Public) ทีเ่กดิประโยชนกบัตนเองและขบัเคลือ่น

สังคมตอไป สาเหตุที่คําคมในเฟซบุกนั้นยัง ไมสามารถขับเคลื่อนไปถึงระดับสังคมได

เพราะเนือ้หาของคาํคมในเฟซบุก (Content) ทัง้ 3 ประเภท ยงัไมเขมขนพอกอใหเกดิ

การขับเคลื่อนได ประเภท Constatives ที่อางอิงธรรมะ และ Regulatives ที่ตั้งใจ
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ทําใหเกิดผลลัพธบางประการตามมายังคงมีสัดสวนที่นอยกวามากเม่ือเทียบกับ

ประเภท Avowals ที่เปนคําคมเกี่ยวกับความรูสึกและอารมณ สอดคลองกับแนวคิด

ของกลุมยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism) ที่เรียกวาอุดมการณของนักออกแบบ 

(Designer Ideology) ที่คําคมในเฟซบุก จะเนนในเรื่องของลีลา (Style) ใหดูนาสนใจ 

นาติดตาม และเปนเอกลักษณ มากกวาจะเนนที่เนื้อหา (Content) ที่นําเรื่องธรรมะ

มายอยใหอานงาย เขาใจงาย ไมซับซอน หรือหยิบยกเหตุการณในชีวิตประจําวันมา

นําเสนอในรูปแบบของคําคมงายๆ ใหเกิดความรูสึกรวมกันระหวางผูเขียนและผูอาน 

แตกตางจากคาํคมในอดตีท่ีจะเนนความลุมลกึ ความหมายของคําคมตองเกดิประโยชน

สงูสดุตอผูอาน ดงันัน้จงึทาํใหคาํคมในสือ่สงัคมออนไลนเฟซบุกนีข้บัเคลือ่นไปในระดบั

สังคมไดแคผิวเผินเปนเพียงกระแสในชวงระยะเวลาหนึ่งไมจีรังยั่งยืน

3. การเปดรับและการนําคําคมในสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกไปใชประโยชน
 Jay G. Blumler and Elihu K. (1974, อางถึงใน หรรษชัญณ จินากุล, 

2556) มมีมุมองตอผูรบัสารในฐานะทีเ่ปนผูเลนเกมรกุ ซึง่หมายถงึผูรบัสารเปนฝายใช

ประโยชนจากสื่อมากกวาที่จะตกเปนผูเลนเกมรับ กลาวคือผูรับสารมีอํานาจในการที่

จะเลอืกรบัสารดวยตนเอง คาํคมในสือ่สงัคมออนไลนเฟซบุกนีก้เ็ชนกนั ผูรบัสารนัน้ได

ใชเฟซบุกเปนประจําทุกวัน จึงทําใหเขาถึงคําคมในเฟซบุกดวยคุณลักษณะพิเศษที่มี

ลักษณะเปนเครือขายโยงใย เม่ือเพื่อนในเฟซบุกไดกดถูกใจหรือแบงปน คําคม ก็จะ

สามารถเหน็และพจิารณาวาจะเลอืกเปดรบัโดยการตดิตามหรอืไม กลุมตวัอยางนัน้ได

ตดิตามคาํคมเพราะมคีวามตองการทีจ่ะอานคาํคมเพือ่มาตอบสนองความตองการบาง

อยางของตนเอง และนําไปใชเพ่ือประโยชนตอตนเอง โดยการนําไปใชน้ีก็จะมีความ

เชื่อมโยงไปกับสื่อใหม เชน แทนการสื่อสารดวยคําพูดหรือการพิมพดวยตนเอง ที่นํา

ไปใชแทนไดเพราะเฟซบุกสามารถแชรตอได แตคําคมแบบเดมิหากจะทาํเชนเดยีวกนั

นี้ก็ตองถายภาพจากปายและนําไปสื่อสารตอ ซึ่งมีความยากลําบากและนอยคนที่จะ

ทาํ และนาํไปสรางภาพลกัษณในโลกเสมอืน ใหมคีวามแตกตางจากความเปนจรงิ เพือ่

ปดบังเรื่องราวของตนเองกับโลกภายนอก นับเปนความซับซอนของมนุษยที่เปนสัตว

สังคมที่รูจักคัดเลือกเรื่องราวนําเสนอตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเอง 

 สวนการเตือนตนเองโดยการนาํคาํคมไปอยูในพืน้ทีท่ีเ่หน็เปนประจาํ กเ็ก่ียว

ของกับสื่อสังคมออนไลนโดยตรง คือผูรับสารนําคําคมไปใสไวในภาพ Cover และ 
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Home ซึ่งเปนภาพที่ใหญและโดดเดน นอกจากจะเปนการเตือนตนเองก็เปนการ

สือ่สารกบัผูอืน่ใหทราบไปในคราวเดยีวกนัดวย ดานการนาํไปใชประโยชนเพือ่บรรเทา

ความกังวลใจ และเพื่อสรางแรงบันดาลใจ เพื่อเปนอางอิงในการสื่อสารกับผูอื่น 

และเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคงานเขียนนั้นเปนการถายทอด มาตั้งแต คําคม

ในอดีต ถึงแมวาการนําไปใชจะผูกไปกับลักษณะของสื่อใหม (Feature) แตผูรับสาร

ก็ยังใชประโยชนจากเรื่องดังกลาวอยู 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต

 1. การศึกษาในประเด็นการกาวขามผานของคําคมมายังเฟซบุกไมไดสง

กระทบทางลบกับผูอาน อาจเปนเพราะผูวิจัยศึกษาเพียงคําคมคัตโตะและบนบนที่มี

บทบาทไปในทางบวก ในการศึกษาคร้ังตอไปเปนที่นาสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของ

เฟซบุกแฟนเพจคาํคมอืน่ๆ เพราะมหีลายเพจทีส่ื่อความหมายและช้ีแนวทางไปในทาง

ที่ไมถูกไมควรแตมีผูติดตามเปนจํานวนมาก เพื่อจะไดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ

คําคม บทบาทและความคิดเห็นของผูรับสารในปจจุบัน

 2. ในการศึกษาครั้งตอไปอาจจะศึกษาเปรียบเทียบระหวางเฟซบุกคําคม

ของพระสงฆและของคนธรรมดา เพราะจะทําใหเห็นชัดเจนวาคนในปจจุบันมีความ

เชือ่ถอืและศรัทธาในตัวพระสงฆมากนอยเพยีงใด ในขณะทีม่กีารนาํเสนอขาวเรือ่งพระ

ที่ปฏิบัติตนไมดี ผูคนยังจะนําคําคมของพระหรือของคนธรรมดาไปปรับใชในชีวิต

มากกวากัน

 3. ผลการวจิยัพบวาคาํคมในสือ่สงัคมออนไลนเฟซบุกประสบความสาํเรจ็

ในดานการสือ่สารในระดบัทีด่ ีดงันัน้อาจจะใชรปูแบบการสือ่สารคาํคมนีเ้ปนการชีน้าํ

คนในสังคมใหประพฤตปิฏบิตัเิปนไปในทางทีด่ ีออกแบบเนือ้หาคาํคมใหสอดคลองกนั

กับบริบทของสังคมหรือปญหาของสังคม เพื่อใหเกิดการแบงปน (Share) ตอๆ กันไป 

นาจะสงผลถึงการตระหนักของคนในสังคมตอไปได
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 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและกระบวนการตอบสนองของเยาวชนตอ

รูปแบบการจูงใจในโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล” เปน

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบวิธีวิจัยเชิงทดลองขั้นตน 

(Pre-Experiment) แบบการวัดผลเพียงครั้งเดียว (One-shot Case Study) โดยมี

กลุมตัวอยาง คือ เยาวชนอายุ 14-25 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

 จากผลการศกึษา พบวา ทศันคตทิีม่ตีอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพือ่ควบคมุ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในดานภาพและรูปแบบการนําเสนอ และดานเสียงและ

ขอความในโฆษณา พบวา กลุมตัวอยางมทีศันคตดิานบวกตอภาพยนตรโฆษณาทัง้ 3 เรือ่ง

 ในดานความคิดและความรู กลุมตัวอยางมีกระบวนการตอบสนองในระดับ

มาก โดยกลุมตวัอยางทีไ่มเคยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลและทีเ่คยดืม่แตปจจบุนัเลิกดืม่

แลวมกีระบวนการตอบสนองตอภาพยนตรโฆษณารณรงคทีใ่ชการจงูใจดานความกลวั

มากที่สุด สวนกลุมท่ีปจจุบันยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูมีกระบวนการตอบสนอง

ตอภาพยนตรโฆษณารณรงคที่ใชการจูงใจดานอารมณขัน มากที่สุด 

 ในดานความรูสึก กลุมตัวอยางมีกระบวนการตอบสนองในระดับมาก โดย

กลุมที่ไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลุมที่เคยดื่มแตปจจุบันเลิกดื่ม และกลุมที่

ปจจบุนัยังดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลอยู มกีระบวนการตอบสนองตอภาพยนตรโฆษณา

รณรงคที่ใชการจูงใจดานความกลัว มากที่สุด 

 ในดานการกระทาํ กลุมทีไ่มเคยดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลและทีเ่คยดืม่แตปจจบุนั

เลิกดื่มแลวมีกระบวนการตอบสนองในระดับมาก โดยมีกระบวนการตอบสนองตอ

ภาพยนตรโฆษณารณรงคทีใ่ชการจงูใจดานอารมณขนัมากทีส่ดุ สวนกลุมทีป่จจบุนัยงัดืม่

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลอยูมกีระบวนการตอบสนองในระดับปานกลาง โดยมีกระบวนการ

ตอบสนองตอภาพยนตรโฆษณารณรงคทีใ่ชการจงูใจดานความกลวัมากทีส่ดุ

คําสําคัญ: รูปแบบการจูงใจในโฆษณา, โฆษณารณรงค, เครื่องดื่มแอลกอฮอล, 

ทัศนคติ, กระบวนการตอบสนอง, เยาวชน

บ ท คั ด ย อ
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 This research is a quantitative research by using one-shot case 

study. The samples were four hundred youth aged 14-25 years who 

studying high school and undergraduate in Bangkok. This research uses 

concept of Advertising, Advertising Appeal, Attitude and Hierarchy of 

Effects. 

 The samples were watched 3 advertising campaigns before 

answer questionnaires. The study results found the youth have positive 

attitude towards in term of visual , presentation style , sound and 

contents.

 In term of Thinking and Knowing, the samples who never drink 

or abstain from alcohol have highest average response rate toward to 

fear appeal advertising. The highest response topic was “this advertising 

was aware that alcohol is cause of danger to others including myself”. 

The samples who drink alcohol highest response average to humor 

appeal advertising. The highest response topic was “this advertising was 

aware that alcohol has affects body’s response”. 

 In term of feeling, the samples who never drink or abstain from 

alcohol have highest average response rate toward to fear appeal 

advertising. The highest response topic was “They feel satisfy of this 

advertised presentation style”. The samples who drink alcohol highest 

response average to fear appeal advertising as well. The highest response 

topic was “They like this advertising”.

A b s t r a c t
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 In term of doing, the samples who never drink or abstain from 

alcohol have highest average response rate toward to humor appeal 

advertising. The highest response topic was “They will not drink alcohol”. 

The samples who drink alcohol highest response average to fear appeal 

advertising. The highest response topic was “They will warn other reduce 

drinking alcohol”.

Keywords: Advertising appeals, Advertising campaign, Alcohol, 

Attitude, Response process, Youth
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 เหลา สุรา นํ้าเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลปรากฏอยูคูกับสังคมไทยมา

ยาวนาน ทัง้ๆ ทีเ่ครือ่งดืม่แอลกอฮอลไมใชสิง่ทีม่ปีระโยชนตอรางกาย ซํา้รายยงัมโีทษ

ตอสุขภาพทําใหเจ็บปวยดวยโรคตางๆ กวา 60 โรคและเปนสาเหตุสําคัญของการเกิด

อบุติัเหตทุางถนนเนือ่งจากการเมาแลวขับ เปนทีม่าของการทะเลาะววิาทท่ีเปนบอเกดิ

ของปญหาการใชชวีติในสงัคม และปญหาความยากจนทีเ่กดิจากการใชจายไปกบัพวก

เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สงผลตอตัวผูบริโภค การพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

อีกดวย 

 ในอดีตผูท่ีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล มักจะเปนวัยผูใหญ และเปนคน

ทีอ่ยูในวยัทาํงาน เนือ่งจากวถิชีวีติของวยันีท้ีม่กีารเขาสงัคมสงู และมคีวามรบีเรงและ

ความเครียดที่เกิดจากการทํางาน แตจากขอมูลในปจจุบันพบวา กลุมเยาวชนหรือ

วัยรุนไทยที่มีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไปบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยสูงถึง 154 ลิตร

ตอคนตอป (ชอแกว รมสุข, 2555) และมีรายงานภาวะสังคมที่ชี้วา กลุมเยาวชนอายุ

ระหวาง 15-24 ป มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสูงขึ้นจากรอยละ 21.6 เปน

รอยละ 23.7 และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 ปญหานักดื่มท่ีอยูในกลุมเยาวชนหรือนักดื่มหนาใหม จัดไดวาเปนปญหา

ที่สําคัญ เน่ืองจากเปนจุดเริ่มตนของปญหาติดสุราเรื้อรัง จากรายงานของศูนยวิจัย

ปญหาสรุาเกีย่วกับสถานการณสรุาป 2553 พบวา เยาวชนไทยอาย ุ15-19 ป มสัีดสวน

ของผูดื่มประจําเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 70 ท้ังน้ี จํานวนนักดื่มหนาใหมเพิ่มขึ้นปละอยาง

นอย 2.6 แสนคน หรือประมาณวันละ 700 คน วัยรุนชายวัย 11-19 ป ที่บริโภคเครื่อง

ดืม่ผสมแอลกอฮอลมจีาํนวนประมาณ 1.06 ลานคนคดิเปนรอยละ 21.2 ของประชากร

ในกลุมอายุนี้ (ขาวรอบสัปดาห, ออนไลน : 21 ตุลาคม 2558)

 นอกจากนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอลยังเปนปจจัยเส่ียงที่สําคัญที่สงผลใหเกิด

อุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย

รวมสงูทีส่ดุ โดยจากรายงานผลการปฏบิตังิานปองกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชวง

เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานตป 2558 พบวา สาเหตุหลักมาจากการเมาแลว
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ขบั โดยสถติอิบุตัเิหตสุะสมในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตคอื รอยละ 42.89 และ 

รอยละ 39.1 ตามลําดับ ดังน้ัน การรณรงคเร่ืองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ

ประชาชนจึงเปนมาตรการเรงดวนท่ีจะตองรีบดําเนินการเพื่อสวัสดิภาพของผูบริโภค

และบุคคลที่เกี่ยวของ 

 สําหรับในประเทศไทยมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและรณรงค

เก่ียวกับปญหาตางๆ ท่ีสงผลตอสุขภาพของคนไทย ซึ่งหนึ่งในหนวยงานท่ีสําคัญ 

ก็คือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งไดตระหนักและ

มองเห็นถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอ

สังคมไทยเปนอยางมาก ดังนั้น สสส.จึงไดจัดทําสื่อโฆษณามาใชในการรณรงค โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของคนไทยใหลดลง 

 อนึ่ง หลักเกณฑหรือขั้นตอนสําคัญในสวนของกระบวนการสรางสรรค

งานโฆษณาเพือ่ใหเกดิการตอบสนองหรอืสรางอทิธพิลตอความรูสกึของผูบรโิภคจาํเปน

ที่ตองใชแนวคิดเรื่อง “จุดจับใจ”หรือ“การจูงใจในงานโฆษณา” เพื่อชักจูงใหกลุม

เปาหมายรบัรู เกดิความสนใจ รูสกึเหน็ดวยและยอมรบัทีจ่ะนาํไปปฏิบตัติาม การจงูใจ

ในโฆษณาที่สามารถกระตุน โนมนาว หรือจูงใจกลุมเปาหมายไดน้ัน สามารถแบง

ประเภทอยางกวางๆ ไดเปน 2 ลักษณะ คือ การจูงใจเชิงเหตุผล และการจูงใจ

เชิงอารมณหรือเชิงจิตวิทยา โดยจากการศึกษาขอมูลของผูวิจัยจากเว็บไซตของ 

สสส. (www.socialmarketing.thaihealth.or.th) ในชวงป พ.ศ. 2546-2558 พบวา 

สสส.ไดออกแบบโฆษณาเพือ่ใชในการรณรงคเพ่ือควบคุมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล

ของประชาชนจํานวน 94 เรื่อง โดยแบงเปนโฆษณาที่มีการจูงใจเชิงเหตุผล 6 เรื่อง 

และเชิงอารมณถึง 88 เรื่อง จึงเห็นไดอยางชัดเจนวา สสส.เลือกที่จะออกแบบโฆษณา

โดยใชการจงูใจดานอารมณหรอืความรูสกึเปนหลกั ทัง้นีเ้นือ่งจากในการตดัสนิใจทีจ่ะ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายยังคงตองเก่ียวของกับความรูสึกตางๆ 

ประกอบกับการผลิตสรางสรรคงานโฆษณาอยางเปนระบบ มีการวางแผนรณรงค

เปนขั้นตอน แบงกลุมเปาหมายอยางชัดเจน ใชระยะเวลาเผยแพรส้ันแตมีความถี่ใน

การนําเสนอมาก จึงทําใหผูชมสามารถที่จะจดจําเนื้อหาไดงาย และดวยคุณลักษณะ

เดนดังกลาวของโฆษณาท่ีไดเปรียบกวาเครื่องมือประเภทอื่น ในปจจุบันจึงมีการ

นําเอาภาพยนตรโฆษณามาใชในการรณรงคเพื่อแกไขปญหาสังคม รวมถึงปญหา
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ที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเพ่ิมมากขึ้นดวย อีกทั้งแนวคิดเรื่องการจูงใจ

ในการโฆษณานี ้ยงัเปนแนวคดิทีน่กัโฆษณานยิมนาํไปใชทาํโฆษณา เพราะเปนแนวคิด

ที่เกี่ยวของกับผูรับสารโดยตรง และเปนกลไกทางจิตวิทยาที่มีความสําคัญตอการรับรู

สารตางๆ ทีผู่โฆษณาสงไปยงักลุมเปาหมาย และชวยใหผูโฆษณาสามารถจงูใจผูรบัสาร

ที่เปนกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม

 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุงที่จะศึกษาในหัวขอ “ทัศนคติและกระบวนการ

ตอบสนองของเยาวชนตอรปูแบบการจงูใจในโฆษณารณรงคเพือ่ควบคุมการดืม่เครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล” โดยเลือกรูปแบบการจูงใจในโฆษณาเชิงอารมณเปนหลัก เนื่องจาก

การศึกษาขอมูลของผูวิจัย พบวา ในจํานวนโฆษณาที่ใชการจูงใจเชิงอารมณนั้น สสส.

ไดมีการออกแบบภาพยนตรโฆษณาโดยใชการจูงใจโดยใชอารมณขันมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ โฆษณาทีใ่ชการจงูใจโดยใชความกลวั และการจงูใจโดยใชดาราหรอืบคุคล

มชีือ่เสยีง ตามลาํดบั ผูวจิยัจงึไดเลือกการจงูใจในโฆษณา 3 รปูแบบนีม้าใชในการศึกษา

วิจัย และไดเลือกศึกษาถึงทัศนคติและกระบวนการตอบสนองของเยาวชนเนื่องจาก

เยาวชนถือไดวาเปนกลุมเปาหมายที่นาสนใจ เปนกลุมที่มีการเปดรับสื่อตางๆ สูง 

อกีทัง้ยงัมแีนวโนมในการบริโภคแอลกอฮอลเพิม่สงูขึน้ในทกุๆ ป การศกึษานีจ้งึนาจะ

เปนประโยชนทัง้การทาํความเขาใจผูบรโิภคในกลุมเยาวชนและการสรางสรรคชิน้งาน

โฆษณารณรงคหรอืสงเสรมิสงัคมเกีย่วกบัการควบคมุการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีม่ี

ความเหมาะสมตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของเยาวชนท่ีมีต อภาพยนตรโฆษณารณรงค

เพื่อควบคุมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีใชการจูงใจโดยใชอารมณขัน ความกลัว

และดารา

 2. เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนองของเยาวชนที่มีตอภาพยนตรโฆษณา

รณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใชการจูงใจโดยใชอารมณขัน ความ

กลัวและดารา
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 3. เพือ่ศกึษาความแตกตางของภมูหิลงักบัทศันคตทิีม่ตีอภาพยนตรโฆษณา

รณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใชการจูงใจโดยใชอารมณขัน 

ความกลัว และดารา

 4. เพื่อศึกษาความแตกตางของภูมิหลังกับกระบวนการตอบสนองที่มีตอ

ภาพยนตรโฆษณารณรงคเพือ่ควบคมุการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีใ่ชการจงูใจโดยใช

อารมณขัน ความกลัว และดารา

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติกับกระบวนการตอบสนองที่มีตอ

ภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีการจูงใจโดยใช

อารมณขัน ความกลัว และดารา

สมมติฐานการวิจัย

 1. เยาวชนที่มีภูมิหลังแตกตางกันจะมีทัศนคติที่มีตอภาพยนตรโฆษณา

รณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใชการจูงใจโดยใชอารมณขัน

แตกตางกัน

 2. เยาวชนที่มีภูมิหลังแตกตางกันจะมีทัศนคติที่มีตอภาพยนตรโฆษณา

รณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีใชการจูงใจโดยใชความกลัว

แตกตางกัน

 3. เยาวชนที่มีภูมิหลังแตกตางกันจะมีทัศนคติที่มีตอภาพยนตรโฆษณา

รณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใชการจูงใจโดยใชดาราแตกตางกัน

 4. เยาวชนทีม่ภีมูหิลงัแตกตางกนัจะมีกระบวนการตอบสนองตอภาพยนตร

โฆษณารณรงคเพือ่ควบคมุการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีใ่ชการจงูใจโดยใชอารมณขนั

แตกตางกัน

 5. เยาวชนทีม่ภีมูหิลงัแตกตางกนัจะมีกระบวนการตอบสนองตอภาพยนตร

โฆษณารณรงคเพือ่ควบคุมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลที่ใชการจูงใจโดยใชความกลัว

แตกตางกัน

 6. เยาวชนทีม่ภีมูหิลงัแตกตางกนัจะมีกระบวนการตอบสนองตอภาพยนตร

โฆษณารณรงคเพ่ือควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใชการจูงใจโดยใชดารา

แตกตางกัน
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 7. ทัศนคติที่มีตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลที่มีการจูงใจโดยใชอารมณขันมีความสัมพันธกับกระบวนการตอบสนอง

ตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีการจูงใจ

โดยใชอารมณขัน

 8. ทัศนคติที่มีตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทีม่กีารจงูใจโดยใชความกลวัมีความสัมพนัธกบักระบวนการตอบสนองตอ

ภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีการจูงใจโดยใช

ความกลัว

 9. ทัศนคติที่มีตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท่ีมีการจูงใจโดยใชดารามีความสัมพันธกับกระบวนการตอบสนองตอ

ภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีการจูงใจ

โดยใชดารา

วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและกระบวนการตอบสนองของเยาวชนตอ

รูปแบบการ จูงใจในโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล” เปน

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบวิธีวิจัยเชิงทดลองขั้นตน 

(Pre-Experiment) แบบการวัดผลเพียงครั้งเดียว (One-shot Case Study) โดยใช

ผูวจิยัไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และภาพยนตรโฆษณารณรงคเพือ่ควบคุม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 3 เรื่อง คือ ภาพยนตรโฆษณา ชุด “ดื่มอยาขับ ตั้งสติ

กอนสตารท” เรื่อง “Delayed” ท่ีมีรูปแบบการจูงใจในโฆษณาโดยใชอารมณขัน 

ภาพยนตรโฆษณารณรงคชุด “ดื่มแลวขับ นับเปนฆาตกร” เรื่อง “ขอชีวิตยาย” ที่มี

รูปแบบการจูงใจในโฆษณาโดยใชความกลัว และภาพยนตรโฆษณาชุด “งดเหลา

ครบพรรษา” เรื่อง “วัดกัน” ที่มีรูปแบบการจูงใจในโฆษณาโดยใชดาราเปนเครื่องมือ

ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 ทั้งนี้ ขนาดกลุมตัวอยางใชตามตารางกําหนดขนาดตัวอยางสําเร็จรูปของ 

Taro Yamane โดยคํานวณขนาดตัวอยางที่ระดับความเช่ือม่ันที่ 95 และความ

คลาดเคลือ่นทีร่อยละ 0.05 ไดเปนจาํนวนทัง้สิน้ 400 คน การศกึษาครัง้นีใ้ชวธิกีารสุม



335ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

เลอืกตวัอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Sampling) ซ่ึงมทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน 

คือ การเลือกสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) การเลือกสุมตัวอยาง

แบบงาย (Simple Random Sampling) การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และ

การเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ตามลําดับ

 ผู วิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ มตัวอยางตามวิธีการสุ ม

กลุมตัวอยางท่ีกําหนดขางตน จํานวน 400 คน โดยเปดภาพยนตรโฆษณารณรงค

เพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเรื่องที่ 1 ใหกลุมตัวอยางชม 2 ครั้ง แลวให

กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง ทําเชนเดียวกันนี้กับภาพยนตรโฆษณา

อีกทั้ง 2 เรื่อง โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม  

พ.ศ. 2559 

 สาํหรบัการศกึษาครัง้นี ้ผูวจิยัไดวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมประมวลผล

ขอมูลทางสถิติสําเร็จรูปในการประมวลผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม

โดยนาํผลการวเิคราะหโดยใชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) มาใชสําหรบั

อธิบายตัวแปรเดียว โดยใชระบุคาของขอมูลออกมาเปนรอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) มาใช

สําหรับการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม ประกอบดวย สถิติ Independent Samples t - Test, One 

Way ANOVA และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation)

ผลการวิจัย

 จากการศกึษาภมูหิลงัของกลุมตวัอยางจาํนวน 400 คน พบวา กลุมตวัอยาง

เปนเยาวชนเพศหญิง รอยละ 55 (220 คน) และเพศชายรอยละ 45 (180 คน) 

สวนใหญรอยละ 31.3 มีอายุระหวาง 17-19 ป (125 คน) โดยเปนผูที่กําลังศึกษา

อยูในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สวนใหญรอยละ 30.4 มีคาใชจายสวนตัว

ที่ไดรับในแตละเดือน 2,001-4,000 บาท (122 คน) และรอยละ 77.5 มีสถานภาพ

ครอบครัว คือ บิดาและมารดาอยูรวมกัน (310 คน) ทั้งนี้ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลเคียงกัน คือ รอยละ 42 เปนกลุมที่ไมเคยดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล (168 คน) และ รอยละ 41.5 เปนกลุมที่ปจจุบันยังดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอยู (166 คน) สวนรอยละ 16.5 เปนกลุมที่เคยดื่มแตปจจุบันเลิกดื่มแลว

มีจํานวน (66 คน)

 สาํหรบัทศันคตทิีมี่ตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพือ่ควบคุมการดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล พบวา กลุมตวัอยางมทีศันคตดิานบวกมาก โดยภาพยนตรโฆษณารณรงค

เรื่อง “ขอชีวิตยาย” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (7.63/10) 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบทัศนคติดานภาพ รูปแบบการนําเสนอ เสียง และ

ขอความในโฆษณา

ภาพและรูปแบบการนําเสนอ เสียงและขอความในโฆษณา
เรื่อง

Delayed

ขอชีวิตยาย

วัดกัน

7.05

7.63

7.22

7.63

7.86

7.67

ดานบวกมาก

ดานบวกมาก

ดานบวกมาก

ดานบวกมาก

ดานบวกมาก

ดานบวกมาก

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยระดับทัศนคติ ระดับทัศนคติ

 สวนกระบวนการตอบสนอง พบวา กลุมตัวอยางมีกระบวนการตอบสนอง

ในระดับมากในดานความคิดความรู และดานความรูสึก สวนในดานการกระทํา 

กลุมตัวอยางที่ไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและที่เคยดื่มแตปจจุบันเลิกดื่มแลว

มีกระบวนการตอบสนองในระดับมาก สวนกลุมตัวอยางที่ปจจุบันยังดื่มเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลอยูมีกระบวนการตอบสนองในระดับปานกลาง 
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ดานความคิดและความรู ดานความรูสึก ดานการกระทํา
เรื่อง

Delayed

ขอชีวิตยาย

วัดกัน

3.9853

(มาก)

4.0188

(มาก)

3.6335

(มาก)

3.9356

(มาก)

4.0570

(มาก)

3.9041

(มาก)

4.0644

(มาก)

4.0627

(มาก)

4.0258

(มาก)

3.8826

(มาก)

3.8578

(มาก)

3.5337

(มาก)

3.6427

(มาก)

3.8655

(มาก)

3.6365

(มาก)

3.3578

(ปานกลาง)

3.4096

(ปานกลาง)

3.3133

(ปานกลาง)

ไมดื่ม/เลิกแลว ไมดื่ม/เลิกแลว ไมดื่ม/เลิกแลวดื่ม ดื่ม ดื่ม

ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการตอบสนองของเยาวชนที่มีตอภาพยนตร

โฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

 สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ภมูหิลงัของเยาวชนทีแ่ตกตางกนั มทีศันคตทิีม่ตีอภาพยนตร

โฆษณารณรงคเพือ่ควบคมุการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีใ่ช

การจูงใจในโฆษณาโดยใชอารมณขันไมแตกตางกัน ในภูมิ

หลังดานเพศ ระดับการศึกษา คาใชจายสวนตัวที่ไดรับใน

แตละเดือน และสถานภาพครอบครวั แตมคีวามแตกตางกนั

ในภูมิหลังดานอายุและดานพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ภมูหิลงัของเยาวชนทีแ่ตกตางกนั มทีศันคตทิีม่ตีอภาพยนตร

โฆษณารณรงคเพือ่ควบคมุการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีใ่ช

การจงูใจในโฆษณาโดยใชความกลัวไมแตกตางกนั ในภูมหิลัง

ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพครอบครัว แต

มคีวามแตกตางกนัในภมูหิลังดานคาใชจายสวนตวัทีไ่ดรบัใน

แตละเดือนและดานพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3  ภมูหิลงัของเยาวชนทีแ่ตกตางกนั มทีศันคตทิีม่ตีอภาพยนตร

โฆษณารณรงคเพือ่ควบคมุการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีใ่ช

การจูงใจในโฆษณาโดยใชดาราไมแตกตางกัน ในภูมิหลัง

ดานเพศ และสถานภาพครอบครวั แตมคีวามแตกตางกนัใน

ภูมิหลังดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานคาใชจาย

สวนตัวที่ไดรับในแตละเดือน และดานพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ภูมิหลังชื่อเรื่อง /

รูปแบบการจูงใจในโฆษณา

Delayed

(การจูงใจโดยใชอารมณขัน)

ขอชีวิตยาย

(การจูงใจโดยใชความกลัว)

วัดกัน

(การจูงใจโดยใชดารา)

      

       

      

ระดับ
การศึกษา

คาใชจาย
สวนตัว

สถานภาพ
ครอบครัว

พฤติกรรม
การดื่มอายุเพศ

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1-3

** หมายเหต  =  มีความแตกตาง  (ยอมรับสมมติฐานการวิจัย, Sig. < .05)

  =  ไมมีความแตกตาง  (ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย, Sig. > .05)



339ปที่ 8  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

สมมติฐานการวิจัยที่ 4  ภูมิหลังของเยาวชนที่แตกตางกัน มีกระบวนการตอบสนอง

ตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลที่ใชการจูงใจในโฆษณาโดยใชอารมณขันไม

แตกตางกัน ในภูมิหลังดานเพศ แตมีความแตกตางกันใน

ภูมิหลังดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานคาใชจายสวนตัว

ที่ไดรับในแตละเดือน ดานสถานภาพครอบครัว และดาน

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5  ภูมิหลังของเยาวชนที่แตกตางกัน มีกระบวนการตอบสนอง

ตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลที่ใชการจูงใจในโฆษณาโดยใชความกลัวไม

แตกตางกัน ในภูมิหลังดานสถานภาพครอบครัว แตมีความ

แตกตางกันในภูมิหลังดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการ

ศึกษา ดานคาใชจายสวนตัวที่ไดรับในแตละเดือน และดาน

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

สมมติฐานการวิจัยที่ 6  ภูมิหลังของเยาวชนที่แตกตางกัน มีกระบวนการตอบสนอง

ตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลท่ีใชการจูงใจในโฆษณาโดยใชดาราไมแตกตาง

กัน ในภูมิหลังดานเพศและสถานภาพครอบครัว แตมีความ

แตกตางกนัในภมูหิลงัดานอาย ุดานระดบัการศกึษา ดานคา

ใชจายสวนตัวที่ไดรับในแตละเดือน และดานพฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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ภูมิหลังชื่อเรื่อง /

รูปแบบการจูงใจในโฆษณา

Delayed

(การจูงใจโดยใชอารมณขัน)

ขอชีวิตยาย

(การจูงใจโดยใชความกลัว)

วัดกัน

(การจูงใจโดยใชดารา)

      

      

      

ระดับ
การศึกษา

คาใชจาย
สวนตัว

สถานภาพ
ครอบครัว

พฤติกรรม
การดื่มอายุเพศ

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4-6

** หมายเหต  =  มีความแตกตาง  (ยอมรับสมมติฐานการวิจัย, Sig. < .05)

  =  ไมมีความแตกตาง  (ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย, Sig. > .05)

 สวนความสัมพันธระหวางทัศนคติและกระบวนการตอบสนองของเยาวชน

ทีม่ตีอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพือ่ควบคมุการด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีใ่ชการจงูใจ

ในโฆษณาโดยใชอารมณขัน ความกลัวและดารา พบวาทั้ง 3 เรื่องมีความสัมพันธกัน

ในทางบวก หมายความวา เยาวชนท่ีมีทัศนคติที่ดีก็จะมีกระบวนการตอบสนองมาก

ดวย สวนเยาวชนที่มีทัศนคติไมดีก็จะมีกระบวนการตอบสนองนอยดวย 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. โดยภาพรวมแลว เยาวชนมีทัศนคติดานบวกมากกับภาพยนตรโฆษณา

ทั้ง 3 เรื่อง แตมีระดับทัศนคติเฉลี่ยตอภาพยนตรโฆษณาเรื่อง ขอชีวิตยาย ที่มีรูปแบบ

การจูงใจในโฆษณาโดยใชความกลัวมากท่ีสุด จึงเห็นไดวา การใชการจูงใจหรือมีส่ิง

เราใจโดยใหความรูสกึกลัวในการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทาํใหเกดิผลดใีนแงของ

ทัศนคติและการโนมนาวใจตอกลุมเปาหมายบางกลุมไดดี ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

เยาวชนอายุระหวาง 14-25 ป ซึ่งเปนชวงวัยที่กําลังปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเขา

กับสภาพแวดลอม และเปนวัยที่กําลังศึกษาและเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัวกอนเขาสูวัย
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ผูใหญ มีทัศนคติดานบวกตอภาพยนตรโฆษณาที่มีการจูงใจโดยใชความกลัวมากที่สุด  

โดยเยาวชนท่ีปจจุบันยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูอาจรูสึกกลัวจะเกิดเหตุการณ

เชนเดยีวกบัในภาพยนตรโฆษณาถาหากตนเองดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลในปรมิาณมาก

เกินไป สวนเยาวชนที่ไมเคยดื่มและเคยดื่มแตเลิกแลว อาจรูสึกกลัวการตกเปนเหยื่อ

จากการเมาแลวขับและรูสึกหดหูใจหากตองพบเจอกับเหตุการณแบบในภาพยนตร

โฆษณา ทําใหรูสกึคลอยตามและเกิดทศันคตทิีด่ตีอภาพยนตรโฆษณาเรือ่ง ขอชวิีตยาย 

มากกวาเรื่องอื่นๆ  สอดคลองกับงานวิจัยของนภรภิสฏ ลัภกิตโร (2536) ที่ศึกษาเรื่อง 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคม พบวา โดยรวมแลว 

นกัเรยีนชอบภาพยนตรโฆษณาสงเสรมิสงัคมโดยเฉพาะในดานการถายทําทีเ่ขาใจงาย  

มกีารใชรูปแบบการยอนถาม หรอืการวงิวอนขอรอง รวมถงึการใชความกลวัและความ

สะเทือนใจ มาเปนกลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา  และผลของการจูงใจจะเกิด

ความสําเร็จก็ตอเมื่อเนื้อหาของสารโฆษณาสามารถกอใหเกิดความรูสึกและปฏิกิริยา

ตอนักเรียนที่เปนผูรับสารได เชน มีการใชเนื้อหาดานความกลัวและความนาสงสาร 

เปนตน และสอดคลองกบังานวิจยัของนรรีตัน งามประดษิฐ. (2553) ในการศกึษาเร่ือง 

ประสิทธิผลของการใชภาพและขอความท่ีสรางความกลัวในการรณรงคเพื่อลดภาวะ

โลกรอน พบวากลุมตวัอยางมทีศันคตเิชงิบวกและรูสกึคลอยตามและอยากมสีวนรวม

ในการชวยลดภาวะโลกรอนตอโปสเตอรที่มีภาพและขอความประชาสัมพันธที่ทําให

เกิดความรูสึกเชิงลบ ในการทําใหรูสึกกลัวและกังวลใจถึงสถานการณที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

 2. ในดานความคิดความรูและความรูสึกเยาวชนมีการตอบสนองในระดับ

มาก แตในดานการกระทํา เยาวชนกลุมที่ปจจุบันยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูมี

กระบวนการตอบสนองในระดบัปานกลาง (ระดบัไมแนใจ) อาจเปนเพราะวาภาพยนตร

โฆษณามุงหมายที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม หรือกระตุนกลุม

เปาหมายทีต่องการรณรงค ใหเกดิความรูสกึรวม คลอยตาม และเกดิพฤตกิรรมในแบบ

ทีผู่สงสารหรือผูโฆษณาตองการ แตกลุมตวัอยางเปนเยาวชนทีป่จจบุนัยงัดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอลอยู อาจทาํใหเยาวชนกลุมนีรู้สกึวาโฆษณาขดัแยงกบัสิง่ท่ีตนกําลงัเปนหรอื

ยังกระทําอยูในปจจุบันทําใหรูสึกตอตานและยังไมมั่นใจที่จะปฏิบัติตามภาพยนตร

โฆษณารณรงคดังกลาว 
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา

 1. จากผลการศึกษา พบวา เยาวชนกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 

17 – 19 ป แตมีจํานวนผูที่ปจจุบันดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกือบครึ่งหนึ่งของจํานวน

ทั้งหมด (จํานวน 166 คนจากจํานวนท้ังหมด 400 คน) โดยถึงแมวา ประเทศไทย

จะมีการผลักดันใหออกกฎหมายจนกลายเปน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551 เพื่อปองกันไมใหอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น 

โดยระบุชัดเจนในมาตรา 29 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขอบังคับหามขาย

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลใหกบัเดก็อายตุํา่กวา 20 ป (กฎหมายการซือ้ขายเหลา, ออนไลน) 

แตก็ยังมีจํานวนนักดื่มที่เปนเยาวชนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จึงถือวาเปนเรื่องที่ภาครัฐ

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ อยาง สสส. หรือกระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาดูแล

เรื่องนี้เปนพิเศษ

 2. จากผลการศกึษาดานทัศนคต ิพบวา เยาวชนมทีศันคตดิานบวกมากตอ

ภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้ง 3 เรื่อง แตเมื่อ

พจิารณาเปรยีบเทยีบแลว ภาพยนตรโฆษณารณรงคเรือ่ง ขอชวีติยาย ทีม่รีปูแบบการ

จูงใจในโฆษณาโดยใชความกลัว มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดทั้งดานภาพ รูปแบบการนําเสนอ 

เสยีงและขอความในโฆษณา ดงันัน้ นกัโฆษณาอาจลองเลอืกใชการจงูใจในโฆษณาโดย

ใชความกลัวมาเปนแนวทางในการออกแบบโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอลได 

 3. จากผลการศึกษาดานกระบวนการตอบสนอง พบวา เยาวชนที่ไมเคย

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตปจจุบันเลิกด่ืมแลวมี

กระบวนการตอบสนองในระดับมากตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 3 เรื่องทั้งดานความคิดและความรู ดานความรูสึก และดานการ

กระทาํ สวนเยาวชนท่ีปจจบุนัยงัดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอลอยู มกีระบวนการตอบสนอง

ในระดับมากตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

3 เรือ่งในดานความคดิและความรูและดานความรูสกึ สวนดานการกระทาํอยูในระดบั

ปานกลางไมแนใจ ดังนั้น นักโฆษณาควรใชภาพยนตรโฆษณาควบคูกับเครื่องมือการ

สื่อสารอื่นๆ ในการรณรงค เพราะจากผลการศึกษา ภาพยนตรโฆษณาสามารถสราง

การตอบสนองไดดีในระดับความคิด ความรู และความรูสึก
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  4. จากผลการศึกษาท้ังดานทัศนคติและกระบวนการตอบสนอง พบวา 

เยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา มีทัศนคติและกระบวนการตอบสนอง

ตอภาพยนตรโฆษณารณรงคเพื่อควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดีกวาเยาวชน

ที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา ดังน้ัน นักโฆษณาหรือผูที่ตองการทําโครงการ

รณรงคอาจเลือกกลุมเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาเปนกลุมเปาหมายหลักในการ

รณรงค หรืออาจตองศึกษาเพิ่มเติมในดานเครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ

กบักลุมเยาวชนท่ีกาํลงัศกึษาอยูในระดบัอดุมศกึษาเพือ่ใหเกดิทศันคตแิละกระบวนการ

ตอบสนองในทิศทางที่ดีขึ้น

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

 1. ในการศกึษาวิจยัครัง้นีม้กีารเลอืกภาพยนตรโฆษณารณรงคเพือ่ควบคมุ

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีใ่ชการจงูใจในโฆษณาเชิงอารมณ 3 รปูแบบ คือ อารมณ

ขัน ความกลัว และดาราเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรเลือกรูปแบบการจูงใจที่มี

ทัง้เชิงเหตผุลและอารมณ หรอืใชรปูแบบการจงูใจเชิงอารมณรปูแบบอ่ืนๆ ในการศึกษา 

เชน ดานความรักและความอบอุน ดานดนตรี และดานความภูมิใจ เปนตน

 2. ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้มกีารกาํหนดกลุมตวัอยางในเขตกรุงเทพมหานคร

เทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไป อาจมีการกําหนดกลุมตัวอยางเปนเยาวชนที่อาศัยอยู

ในตางจังหวัด ซึ่งอาจจะไดผลการวิจัยที่ตางออกไป

 3. ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้เปนการวจิยัเชงิทดลองขัน้ตน (Pre-Experiment) 

ที่ใชกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปอาจเพิ่มตัวแปรควบคุมโดยใช

กลุมตัวอยาง 2 กลุม เชน กลุมที่เคยเปดรับสื่อกับกลุมที่ไมเคยเปดรับสื่อ หรือกลุมที่มี

พฤติกรรมและความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกับกลุมที่มีพฤติกรรม

และความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอย เปนตน

 4. ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ และมีการใชคําถาม

ในลกัษณะปลายปดในการเกบ็รวบรวมขอมลู ซึง่ทาํใหขอมลูทีไ่ดรบัยงัขาดในสวนของ

ขอมูลเชิงลึกของกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งตอไป จึงอาจมีการใชการศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพรวมดวย เชน ใชการสัมภาษณเชิงเจาะลึก (In-depth Interview) หรือ 

การสนทนากลุม (Focus group)
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 5. ในการศกึษาครัง้นีม้กีารเก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

โดยใหกรอกแบบสอบถามดวยตวัเอง แตมผีูอทิธพิลตอตวันกัเรยีนอยางอาจารยประจาํ

วิชาอยูดวย ซึ่งอาจทําใหนักเรียนบางคนไมกลาจะตอบคําถามตามความจริง ในการ

ศึกษาครั้งตอไปควรทําการเก็บขอมูลโดยปราศจากผูมีอิทธิพลที่มีผลตอกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการเก็บขอมูล
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 งานวิจัยเรื่อง “ผูหญิงกับการสรางนวนิยายชายรักชาย” เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ของการสื่อสารและกระบวนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมผานผูหญิง ที่นําไปสูการ
สรางสรรคผลงานดานการเขียนนวนิยายชายรักชาย และการขยับขยายทุนดังกลาว
เพือ่นาํไปสูอาชพีนักเขยีน ดวยวธิกีารสมัภาษณแบบเจาะลกึ ผานผูหญิงทีเ่ขยีนนวนยิาย
ชายรักชายสองกลุมคือกลุมที่เปนมืออาชีพ และมือสมัครเลน รวมกับการวิเคราะห
เนื้อหา นวนิยายชายรักชายของกลุมตัวอยางดังกลาว โดยใชแนวคิดสําคัญในเรื่องทุน
ทางวัฒนธรรม (Culture Capital) ของปแอร บูรดิเยอ ที่มองวาบุคคลสามารถสั่งสม
ทนุความรู ความสามารถดานตางๆ เพ่ือนาํไปสูการเพิม่พนูมลูคาดานอืน่ๆ คอื ทนุทาง
วัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสัญลักษณ และทุนทางสังคมผานแวดวง (Field) 
ดานการเขียนนวนิยายชายรักชาย 
 ผลการศึกษาพบวา
 1. กระบวนการสรางนักเขียนนวนิยายชายรักชายเกิดจากการหลอหลอม 
และสัง่สมทนุทางวฒันธรรม ไมใชความสามารถทีมี่มาแตกาํเนดิ (being) แตตองอาศยั
การสั่งสมอยางตอเนื่องเพื่อกลายมาเปน (Becoming) ซึ่งผูหญิงเหลานี้เรียนรูผาน
สิ่งแวดลอม สังคม การเรียน การอาน และการเขียนมาตั้งแตเด็ก จนกลายมาเปน
สวนหนึ่งของรางกาย โดยท่ีไมรูตัววาสิ่งตางๆ ท่ีผานมาลวนแลวแตเปนทุนที่ส่ังสม
เอาไว และนําไปสูการเพิ่มพูนมูลคาในดานตางๆ นอกจากนั้นผูหญิงที่เปนนักเขียน
นวนยิายชายรกัชายตองสัง่สมทนุในเรือ่งเพศเพือ่มาทดแทนในประเดน็เรือ่งความเปน
หญิง แตนําเสนอผลงานในรูปแบบของเพศชาย
 2. ระยะเวลาการสัง่สมทนุดานการเขียนทีต่างกันมผีลตอผลงานทีแ่ตกตาง
กัน ผูวิจัยพบวาผูหญิงท่ีเปนนักเขียนมืออาชีพมีรูปแบบการนําเสนอผลงานที่หลาก
หลาย มีรูปแบบการวางโครงเร่ือง การลงรายละเอียดเนื้อหาท่ีมีระบบ และสามารถ
เขยีนเนือ้หาทีม่คีวามยาวมากกวานกัเขยีนทีเ่ปนมอืสมคัรเลนได แสดงใหเหน็วาผูหญงิ
ทีเ่ปนนกัเขยีนมอือาชีพสามารถนาํทุนดานตางๆ ทีส่ั่งสมไวมาใชไดอยางมปีระสิทธภิาพ 
ในขณะที่นักเขียนมือสมัครเลนยังพบปญหาดานการนํามาใช 

คําสําคัญ:  ผูหญิงท่ีเขียนนวนิยายชายรักชาย, นวนิยายชายรักชาย, การส่ังสมทุน
ทางวัฒนธรรม, การขยายทุนทางวัฒนธรรม

บ ท คั ด ย อ
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 The paper “Women and Boy’s Love Novel” is a qualitative 

research aimed to study the relation of communication and the 

accumulation of cultural capital through women which leads to Boy’s 

Love novel writing and the expansion of such cultural capital, leading 

to professional writers. The researcher used in-depth interview to collect 

data from 2 groups of female writers; professional and amateur and 

used content analysis method to analyze their novels. The main concept 

used in this analysis is Pierre Bourdieu’s cultural capital that believes a 

person can accumulate knowledge and other skills to add values to him 

or herself which are cultural capital, economic capital, symbolic capital 

and social capital. The researcher analyzed all aspects through the field 

of Boy’s Love novel writing.

 The results can be divided into 3 issues which are:

 1. The process to become a Boy’s Love novel writer comes 

from the shaping and accumulation of cultural capital. It is not an ability 

that a person was born with ( being) but it needs persistent accumulation 

to become a writer (becoming). These women learn from environment, 

society, education, reading and writing from their childhood until it 

becomes their part. They do not realize all these experiences are 

accumulated capital and help adding values in all aspects. Female Boy’s 

Love novel writers also need to accumulate sexual or erotic capital to 

compensate their femininity because they present their work in male 

format.

 2.  The different periods of capital accumulation in writing field 

affect their work differently. The researcher found that female professional 

writers had various presentation formats, orderly plots and details and 

A b s t r a c t
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could write longer story than amateur writers. This result showed that 

female professional writers can use their accumulated capital perfectly 

well while amateur writers still had problems with plot outline, usage 

of their accumulated capital and writing presentation.

Keywords: Boy’s Love female wr i ters ,  Boy’s Love novel , 

the accumulation of cultural capital, the expansion of 

the cultural capital
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในสงัคมปจจบุนั กลุมรกัเพศเดยีวกนั ไมวาจะเปนกลุมชายรกัชาย หรอืกลุม

หญงิรกัหญงิไดมกีารยอมรบัจากสงัคมเพิม่มากขึน้ สังเกตไดจากการทีส่ามารถพบเหน็

กลุมคนเหลาน้ีท่ัวไปตามท่ีสาธารณะ จากในอดีตที่คนกลุมนี้ตองมีการปดบังและ

ซอนเรนพฤตกิรรมความเปนรกัเพศเดยีวกนัเอาไว เพราะไมไดรบัการยอมรบัจากสงัคม 

ทั้งที่จากในอดีตจนถึงปจจุบันไมไดมีการเพิ่มขึ้นของคนชายรักชายหรือหญิงรักหญิง

มากนัก หากแตมีการแสดงออกเพิ่มมากข้ึนเทานั้น จนกลายเปนกระแสที่ไดรับการ

จับตามองจากทั้งสื่อและนักวิชาการ จนมีงานวิจัยมากมายที่เกี่ยวกับกลุมรักเพศ

เดียวกัน โดยเฉพาะกลุมชายรักชายที่มีการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต พฤติกรรม สาเหตุ

ของการเปนกลุมรกัเพศเดยีวกนั ตลอดจนสือ่กไ็ดมกีารนาํเสนอคนกลุมนีใ้นแงมมุใหม 

ทั้งในสื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร สื่อโฆษณา และส่ือส่ิงพิมพ จนทําใหภาพที่เคย

นําเสนอเกี่ยวกับกลุมชายรักชายมีการเปลี่ยนแปลงไป

 สําหรับประเทศไทยเองแลว จากการที่พบวาสังคมใหการยอมรับกลุม

ชายรักชายมากข้ึน ทําใหสื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต และหนึ่งในส่ือที่มีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญคือสื่อนวนิยาย โดยพบนวนิยายแนวนี้ครั้งแรกในป พ.ศ. 2513 

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความสัมพันธอันบิดเบี้ยวของตัวละครชายกับตัวละครอื่น ทั้ง

ที่เปนชายรักรวมเพศ หรือตัวละครท่ีมีรสนิยมทางเพศผิดปกติ โดยนักเขียนมุงเนนที่

จะนําเสนอภาพของการปดบังตัวตนที่แทจริงของชายรักชาย การคงสถานภาพทาง

สังคม รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศที่มีความรุนแรง แสดงใหเห็นถึงมุมมองทางสังคมใน

สมยันัน้ ซึง่นกัเขยีนสวนใหญในสมยันัน้พยายามแสดงใหเหน็วาพฤตกิรรมนีซ้ึง่ผิดแผก

จากคนทัว่ไปมทีีม่าอยางไร มแีรงผลกัดนัอยางไรในการเกดิการฝาฝนหรอืเบีย่งเบนไป

จากบรรทัดฐานจากสังคม 

 ขณะท่ีในปจจบุนั นวนยิายไทยท่ีมเีนือ้หาเกีย่วกบัชายรกัชายไดมกีารเปล่ียน

ไปอยางมาก ดวยการเขามาของ “อินเทอรเน็ต” ซึ่งเปนสื่อที่สามารถแสดงความคิด

เห็นไดอยางกวางขวาง ดังนั้น กลุมชายรักชายจึงมีการแสดงออกผานสื่อดังกลาว และ

ปากเสียงหนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือนักเขียนที่หยิบยกเรื่องของชายรักชาย

มานําเสนอ ท่ีไมไดมีการนําเสนอภาพความรุนแรงเชนในอดีต แตมองวาคนกลุมนี้
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เปนดงัคนทัว่ไปในสงัคม เหมอืนการเกดิมาเปนเพศหญงิหรือเพศชาย จนพบวานวนยิาย

ชายรักชายมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนแมกระทั่งเว็บไซตนิยายออนไลนเชน www.

dek-d.com ไดมีการเปดหมวดนิยายชายรักชายขึ้นโดยเฉพาะ หรือแมกระทั่งระบบ 

Electronic Book (E-book) เชน mebmarket ก็ไดมีหมวดนิยายชายรักชายเชน

เดียวกัน ซ่ึงผูวิจัยพบวา ผูที่เขียนไมไดเปนเพียงผูชายซ่ึงเปนเพศเดียวที่อยูในแวดวง

ชายรกัชายเทานัน้ แตกลบัพบวามนีกัเขยีนทีเ่ปนผูหญงิเปนผูเขยีนนวนยิายชายรกัชาย

เปนจํานวนมาก ซึ่งปรากฏอยูทั้งเว็บไซต และผานการพิจารณาของสํานักพิมพ

 ปจจุบัน นักเขียนที่เขียนนวนิยายชายรักชายพบวาเปนผูหญิงจํานวนมาก 

ซึ่งผู วิจัยสนใจวาผู หญิงกลุมนี้จะมีการเขาสู แวดวงการเปนนักเขียนและนักเขียน

นวนิยายชายรักชายอยางไร ใชวัตถุดิบใดในการเขียน เมื่อมีกําแพงเรื่องเพศมากางกั้น 

เพราะอยางไรแลวนักเขียนผูหญิงก็เปนเพศหญิง ไมใชเพศชายดังตัวละครที่นําเสนอ 

ผูวิจัยจึงตองการศึกษาทุนและความรูท่ีเปนด่ังสะพานขามกําแพงดังกลาว วามี

อะไรบาง และผูหญิงเหลานี้จะนําเสนอเนื้อหาชายรักชายออกมาในรูปแบบใด

 จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผูหญิงซึ่งเปนเพศที่อยูวงนอก

ของกลุมชายรักชาย และไมมีทางจะมีประสบการณรวมโดยตรงจากกลุมชายรักชาย 

วาไดใชวัตถุดิบใดในการสรางสรรคนวนิยายชายรักชาย โดยศึกษาจากผูแตงซ่ึงเปน

เพศหญงิวามปีจจยัใดบางทีท่าํใหผูหญงิเหลานีเ้ขามายงัแวดวงนักเขยีน แวดวงนวนยิาย

ชายรักชาย มีการสะสมวัตถุดิบอยางไร และนํามาประยุกตใชอะไรในการสรางสรรค

งานนวนิยายประเภทชายรักชายอยางไร ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษานักเขียนผูหญิง

สองกลุม คือกลุมมืออาชีพ และกลุมมือสมัครเลน โดยผานแนวคิดสําคัญในเร่ืองทุน

ทางวัฒนธรรม (Culture Capital) ของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu)

วัตถุประสงคการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาการสื่อสารและกระบวนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมและ

การหลอหลอมทุน ของผูหญิงที่เขียนนวนิยายชายรักชาย

 2.  เพือ่ศึกษาความแตกตางของการสัง่สมทนุ และการนําไปใชสรางนวนยิาย

ชายรักชายระหวางนักเขียนมืออาชีพและมือสมัครเลน
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วิธีการวิจัย
 

 งานวจิยัช้ินนี ้ผูวิจยัใชระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 

เพื่อศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสื่อสารและกระบวนการสั่งสมทุน

ทางวฒันธรรมของผูหญงิทีเ่ขียนนวนยิายชายรกัชาย ซึง่นักเขยีนดงักลาวไดแสดงออก

ผานผลงานนวนิยาย โดยศึกษาผานกลุมตัวอยาง 10 คน แบงเปนนักเขียนนวนิยาย

ชายรักชายมืออาชีพ 5 คน และมือสมัครเลน 5 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

อธิบาย และตีความ โดยใชเทคนิควิธีการเขาถึงขอมูล ดังนี้

 1.  การวเิคราะหเนือ้หา (Content analysis) ของนวนยิายจากกลุมตวัอยาง

ดังกลาวคนละสองเรื่อง โดยเลือกจากเรื่องแรกและเรื่องลาสุดที่เผยแพร เพื่อเก็บ

รวบรวมขอมลูการเลาเรือ่งของนกัเขยีนคนนัน้ซ่ึงคอืกระบวนการนาํทุนทีส่ัง่สมไวมาใช 

ผานโครงเรื่อง (Plot) ความขัดแยง (Conflict) ตัวละคร (Character) แกนความคิด 

(Theme) ฉาก (Setting) และมุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)

 2.  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) เพ่ือวิเคราะห

และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับนักเขียนนวนิยายชายรักชาย 2 กลุม ไดแก 1. ผูหญิง

ที่เขียนนวนิยายชายรักชายแบบมืออาชีพจํานวน 5 คน 2. ผูหญิงที่เขียนนวนิยาย

ชายรักชายแบบมือสมัครเลนจํานวน 5 คน ท้ังการสัมภาษณแบบเปนทางการและ

ไมเปนทางการ ผานการพูดคุยทางอินเทอรเน็ต การคุยโทรศัพท และการสัมภาษณ

ตัวตอตัว

ผลการวิจัยและอภิปราย

สวนที่ 1 การสื่อสารกับกระบวนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม
 จากการศึกษาผูหญิงท่ีเขียนนวนิยายชายรักชาย ทั้ง “มืออาชีพ” และ 

“มือสมัครเลน” พบวา ผูหญิงท่ีเขียนนวนิยายไดมีการสั่งสมทุนทางความรูนับตั้งแต

ยังเล็กโดยไมรูตัว ผานสิ่งแวดลอมในครอบครัว สังคมรอบขาง การเรียนรูในโรงเรียน 

ซึง่กอใหเกดิความชืน่ชอบ และนาํไปสูกระบวนการหลอหลอมใหส่ิงเหลานัน้กลายเปน

ตัวตน กลาวคือ
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 ผูหญิงท่ีเขียนนวนิยายชายรักชายมักจะมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับชายรักชาย 

ซึ่งเกิดจากการสอนสั่งจากบุคคลในครอบครัวที่ไมดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือมองวา

กลุมชายรักชายเปนกลุมที่ผิดเพี้ยนในสังคม หากแตเปนคนกลุมหนึ่งที่อยูในสังคม 

โดยพบวาต้ังแตเด็ก ผูหญิงเหลาน้ีไมเกิดความรูสึกผิดแผกกับเพื่อนผูชายที่มีการ

แสดงออกไปในเชิงสาว ไมลอเลียนหรือดูถูกเหยียดหยาม ซึ่งเกิดจากการสอนสั่งจาก

ครอบครัว และสิ่งแวดลอมรอบขาง หากแตก็ไมไดมีความชอบ หรือชื่นชมเปนพิเศษ

 สังคมรอบขางของผูหญิงเหลานี้เอื้อใหเกิดความเขาใจในตัวของชายรักชาย 

เชน การมเีพือ่นทีเ่ปนชายรกัชาย หรอืมโีอกาสคลกุคลกีบัคนกลุมนี ้ไมวาจะเปนเพือ่น 

ญาตพิีน่อง หรอืคนรูจกั ซึง่เมือ่ไดสมัผัส ผูหญงิเหลานีจ้งึไมเกดิความรูสกึตะขดิตะขวงใจ

ในการเขียนเรื่องราวของพวกเขา ในทางตรงกันขาม กลับชื่นชมความเปนชายรักชาย

ที่กาวผานอุปสรรคทางสังคม เพื่อแสดงออกถึงความเทาเทียมในเรื่องเพศออกมา 

นอกจากนั้น เพื่อนหรือบุคคลรอบขางยังมีสวนสําคัญที่ชักจูงใหเกิดการเรียนรู และ

นําไปสูการสั่งสมทุนโดยไมรูตัว 

 นอกจากความเปนผูหญิงท่ีเขียนนวนิยายชายรักชายแลว ผูหญิงเหลานี้

กล็วนแลวแตเปนนกัเขยีน และนกัอานในเวลาเดยีวกัน การสัง่สมทนุจงึไมไดมองเพยีง

ดานของการเก็บรวบรวมเก่ียวกับขอมูลของชายรักชายเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการ

เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการเขียน ผานกระบวนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม 

(Objectified form) ซึ่งเปนทุนที่จับตองได คือ

 1.  การอาน ผูหญิงที่เขียนนวนิยายชายรักชายมักจะมีบุคคลรอบขางที่ชื่น

ชอบการอาน จึงนําไปสูการอานและเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบของการอาน ไมวา

จะเปนนวนิยาย สารคดี หรือการตูน ลวนแลวแตเปนวัตถุดิบที่ผูหญิงเหลานี้สั่งสม

เอาไว

 2.  การดแูละการฟง ทัง้จากสือ่โฆษณา ละครโทรทศัน ภาพยนตร เรือ่งเลา

ของคนรอบตัว หรือการรับฟงเรื่องราวจากทางวิทยุ ลวนแลวแตเปนวัตถุดิบที่ยังไม

ผานการขัดเกลา หากแตเปนทุนที่ฝงลึกเขาไปโดยที่ผูหญิงเหลานี้ไมรูตัว และนําไปสู

การสรางตัวละคร หรือการดําเนินเนื้อหาที่เกิดจากสั่งสมประสบการณการรับฟงเรื่อง

ราวของผูอื่น และนํามาประยุกตเปนการเลาเรื่องของตนเอง 

 3.  การเขยีน การเขยีนนวนยิายไมใชเพยีงเปนการนาํทนุทีม่อียูแลวออกมา

ใชเทานั้น แตการเขียนเปนหนึ่งในการเก็บสั่งสมทุน กลาวคือ ผูหญิงที่เขียนนวนิยาย
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ตองผานการสั่งสมดานการเขียน การเลาเรื่อง การนําเสนอนําตัวละคร ซึ่งตองผาน

การขัดเกลาทําใหรูวิธีการดําเนินเรื่องท่ีดี และสามารถจับคนอานไดอยางอยูหมัด 

ซึ่งการเขียนไมใชพรสวรรคที่มีมาแตกําเนิด แตตองผานกระบวนการหลอหลอมให

กลายมาเปนนักเขียน

 4.  การเรียน ไมวาจะเปนการเรียนในหองเรียน หรือนอกหองเรียน ลวน

แลวแตเปนการสัง่สมทนุทางดานวฒันธรรม ซึง่ผูหญงิเหลานีห้ยบิยกออกมาใชโดยไมรู

ตัว เชน จริยธรรมในตัวละคร ซึ่งจะเกิดจากการเรียนรูของผูเขียน การดําเนินเรื่องที่มี

ความถูกตองตามครรลอง จึงเปนการนําความรูออกมาใชนั่นเอง

 จากการสั่งสมทุนดานตางๆ ตั้งแตเกิด ทั้งจากครอบครัว สังคม สิ่งแวดลอม

รอบขาง บคุคล การเรยีนรู หรือสิง่ท่ีจบัตองไดลวนแลวแตเปนการสัง่สมทนุของผูหญงิ

ที่เขียนนวนิยาย และนําไปสูการเขียนนวนิยายชายรักชาย ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา

นักเขียนเหลานี้ลวนแลวแตแสวงหาความรูมาเปนทุน ไมใชมีพรสวรรคมาแตกําเนิด 

แตเกิดจากการหลอหลอมดานตางๆ จนกลายมาเปนนักเขียน 

สวนที่ 2 การส่ือสารกบัการใชทนุของผูหญงิท่ีเขยีนนวนยิายชายรกัชาย “มอือาชพี” 
 และ “มือสมัครเลน” 

 จากการวเิคราะหเนือ้หาของผูหญงิทีเ่ขยีนนวนยิายชายรกัชาย “มอือาชพี” 

และ “มือสมัครเลน” พบวาแมจะมีจุดกําเนิดที่เหมือนกัน คือการเร่ิมตนส่ังสมทุน

ดานตางๆ มาตั้งแตเด็ก หากแตนักเขยีนแตละคนนําเสนอผลงานทีม่ีความแตกตางกนั

ตามประสบการณดานการเขียน

 1.  โครงเรือ่ง (Plot) นกัเขยีนมอือาชพีจะมกีาํหนดรปูแบบการดาํเนนิเรือ่ง 

ตั้งแตตนจนจบเอาไวแลว คือการเริ่มตนเรื่อง การพัฒนาเรื่อง ภาวะวิกฤตของเนื้อหา 

การคลี่คลายลง และการยุติเนื้อหา หรือตอนจบของเรื่อง ซึ่งอาจจะมีความยืดหยุน

ในการเพิ่มหรือลดทอนเน้ือหา หากแตจะกําหนดรูปแบบที่ชัดเจน ทําใหอานแลว

สามารถรับรูไดวามีการกําหนดไวแตตน แตสําหรับนักเขียนมือสมัครเลนจะเห็นไดถึง

ความไมแนนอนของเน้ือหา กลาวคือ มีการดําเนินเรื่องใหหางออกไปจากโครงเร่ือง

หลัก แมจะมีการชักจูงกลับมา แตสามารถรับรูไดจากเนื้อหาที่ไมมีสวนเกี่ยวของ แต

ใสเพิ่มเติมเขามา หรือการหักเหของเรื่องที่ปรากฏโดยไมเกริ่นนําขึ้นมากอน
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 2.  ความขดัแยง (Conflict) นกัเขยีนมอือาชพีมกัจะวางความขดัแยงเอาไว

ตัง้แตตน และเหน็คอนขางชดั ไมวาจะเปนตวับคุคลกบับคุคล หรอืขัดแยงภายในตนเอง 

ซึง่นกัเขยีนมือสมคัรเลนกจ็ะมกีารวางความขดัแยงเอาไว หากแตความกลมกลอมของ

การนําเสนอจะมีความแตกตางกัน 

 3.  ตัวละคร (Character) นักเขียนมือสมัครเลนและมืออาชีพลวนแลวแต

มีการกําหนดบุคลิกของตัวละคร หากแตความลึกของตัวละครนั้นๆ จะเห็นไดชัดกวา

ในนกัเขยีนมอือาชพี เชน การกาํหนดรปูแบบครอบครวั ปมปญหาภายในใจ หรอืความ

สัมพันธในอดีตที่สงผลกับการกระทําในปจจุบัน ในขณะที่นักเขียนมือสมัครเลนจะมี

ประสบการณในการนําเสนอตัวละครไมโดดเดนเทา 

 4.  แกนความคิด (Theme) การนําเสนอแกนความคิดจะมีความแตกตาง

ไปในแตละคน นกัเขยีนทีม่ปีระสบการณชวีติทีแ่ตกตางกนัจะมีการนาํเสนอแกนความ

คดิ หรอืขอคดิทีต่างกนัออกไป แตมกัจะพบขอคดิทีอ่าจจะตองอาศัยการตคีวามในนกั

เขียนมืออาชีพมากกวา ขณะท่ีนักเขียนมือสมัครเลนมักจะนําเสนอใหเห็นชัดเจน 

จนไมตองตีความ

 5. ฉาก (Setting) นักเขียนมืออาชีพสามารถนําเสนอฉากใหมีความ

โดดเดนและจับตาผูอานมากกวา กลาวคือ อาจจะใชฉากเพียงไมกี่ฉาก บาน ที่ทํางาน 

หรอืมหาวทิยาลยั แตเมือ่เปรยีบเทยีบกบันกัเขยีนมอืสมคัรเลนแลว จะนาํเสนอใหเหน็

ชัดกวา และเห็นภาพมากกวา 

 6. มมุมองในการเลาเรือ่ง (Point of view) มมุมองการเลาเรือ่งของผูหญงิ

ที่เขียนนวนิยายชายรักชายมักจะเปนแบบบุรุษที่ 1 (The first-Person Narrator) 

ซึ่งทําใหผูหญิงท่ีเขียนนวนิยายชายรักชายแบบมืออาชีพสามารถนําเสนอไดอยางถึง

แกน เพราะผานการเลาเรื่องมาแลวหลายครั้ง ในขณะที่นักเขียนมือสมัครเลนจะยังมี

สวนติดขัดที่เห็นไดชัด 

 7.  ความสั้นยาวของเนื้อหา ในขณะที่นักเขียนผูหญิงมือสมัครเลนเขียน

เนื้อหาที่มีความยาวราว 15-30 ตอน นักเขียนผูหญิงมืออาชีพมักจะเขียนเนื้อหาที่มี

ความยาวมากกวา เพราะใสรายละเอียดเน้ือหาเอาไวมาก ความส้ันยาวของนักเขียน

ทั้งสองกลุมจึงเห็นไดชัดจากประสบการณการเลาเรื่องที่ส่ังสมแตกตางกัน สงผลตอ

ความหนาของผลงาน
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 ท้ังนีจ้ะกลาวไดวาผูหญงิท่ีเขยีนนยิายชายรกัชายแบบมอือาชพีและมือสมัคร

เลน ลวนแลวแตมกีารสัง่สมทนุทางวฒันธรรมเอาไวทัง้สิน้ แตการนาํมาใชกถ็อืเปนการ

สัง่สมทนุดานหนึง่ นกัเขยีนมอือาชพีทีม่กีารฝกฝนและขดัเกลาเปนระยะเวลานานกวา

จะมีการนําเสนอเนื้อหาที่ลื่นไหล ไมสะดุด และรูกลวิธีในการเขียนตางๆ ในขณะที่

นักเขียนมือสมัครเลนอาจจะมีทุนที่เปนวัตถุดิบมาก หากแตทุนที่เปนประสบการณ

การเขียนมีนอยกวา ซึ่งแสดงออกผานผลงานที่ผูวิจัยศึกษาผานการวิเคราะหเนื้อหา

สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป
 กระบวนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมของผูหญิงที่เปนนักเขียนนวนิยาย

ชายรักชาย ไมไดเกดิข้ึนนบัตัง้แตเริม่ตนเขยีนนวนยิายชายรกัชาย หากแตเปนกระบวน

การทีเ่กดิข้ึนตัง้แตยงัเดก็ สัง่สมผานประสบการณชวีติ และสถาบนัตางๆ จากครอบครวั 

เพือ่น โรงเรยีน ซึง่หลอหลอมใหนักเขยีนผูหญงิมทีศันคต ิความคดิ และมมุมองตอชาย

รกัชายในแงบวก รวมทัง้การสือ่สารดานตางๆ ทัง้การอาน การฟง การด ูและการเขยีน 

ก็เปนปจจัยในการเก็บเกี่ยวทุนทางวัฒนธรรม จนหลอหลอมกลายมาเปนตัวตน และ

นําวัตถุดิบเหลาน้ันมาขัดเกลาจนกลายมาเปนงานเขียนนวนิยายชายรักชาย ซึ่ง

ประสบการณใน “การเขียน” ก็เปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดความแตกตางระหวางงาน

เขียนจากผูเขียนมีประสบการณมาก และประสบการณนอย ทั้งนี้แลว ผูหญิงที่เขียน

นวนยิายชายรกัชายยงัตองคงสถานภาพของตนเองเอาไว ดวยการสัง่สมทุนดานตางๆ 

ใหมากพอ เพื่อเปนแตมตอในการตอรองกับบุคลรอบขาง และสามารถดํารงอาชีพ 

“นักเขียนนวนิยายชายรักชาย” 

ขอเสนอแนะ
 การวจิยัเรือ่ง “ผูหญิงกบัการสรางนวนยิายชายรักชาย” เปนงานวจิยัทีศ่กึษา

การสั่งสมทุนของผูหญิงที่เขียนนวนิยายชายรักชาย โดยการวิเคราะหเนื้อหานวนิยาย

ชายรักชาย และการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซ่ึงแสดงใหเห็นการสั่งสมทุนของผูหญิง

เหลานี้ ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในงานวิจัยชิ้นตอไป ดังนี้
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 1.  งานวจิยัชิน้นีศ้กึษาในมติขิองผูหญงิทีเ่ขาไปมสีวนรวมในพืน้ทีข่องผูชาย 

คอืผูหญงิทีเ่ขยีนนวนยิายเรือ่งชายรักชาย ผูวจิยัจงึสนใจการศกึษาผูหญงิในบรบิทอืน่ๆ 

ที่เขามามีบทบาทในพ้ืนที่ของผูชาย วาจะมีความแตกตางมากนอยอยางไรกับผูหญิง

ที่เขียนนวนิยายชายรักชาย

 2.  งานวจิยัชิน้นีศ้กึษาเพยีงในดานผูหญงิท่ีเขยีนนวนยิายชายรกัชายเทานัน้ 

แตไมไดนับรวมถึงผูชายท่ีเขียนนวนิยายชายรักชาย ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจในมุมมอง

ของการเปรียบเทียบระหวางผูชายท่ีเขียนนวนิยายชายรักชาย และผูหญิงที่เขียน

นวนิยายชายรักชายวามีความสัมพันธ หรือแตกตางกันอยางไร การสั่งสมทุนและการ

นํามาใชมีความคลายคลึงหรือแตกตางมากนอยแคไหน

 3. มุมมองเรื่องเพศของสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ดังน้ันแลว

จึงไมมีเพียงสื่อของนวนิยายเทานั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอ ยังมีสื่ออีก

หลายประเภททีม่กีารเปลีย่นแปลงมมุมองเกีย่วกบักลุมชายรกัชาย รวมท้ังหญงิรกัหญงิ 

ดงันัน้แลว การศกึษาในครัง้นีอ้าจจะเปนประโยชนแกผูทีต่องการศกึษาในส่ือดานอืน่ๆ

กิตติกรรมประกาศ

 การเขียนกติตกิรรมประกาศในครัง้นี ้ผูวิจยัอยากจะขอขอบคณุบคุคลหลาย

ทานทีม่สีวนในความสาํเรจ็ของงานวจิยัชิน้นี ้ซึง่หากไมไดรบัแรงสนบัสนนุ แรงผลักดนั 

และความเขาใจคงไมอาจจะสําเร็จไดตามเปาหมาย

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความเมตตาของ รองศาสตราจารย ดร. สมสุข 

หินวิมาน ผูเปรียบดั่งแสงสวางในทางเดินที่มืดมิด อาจารยผูมีพระคุณที่ยอมรับเปนที่

ปรกึษางานวจิยั ใหคาํแนะนาํ ตลอดจนผลกัดนัจวบจนงานวจิยัชิน้นีสํ้าเร็จดงัเปาหมาย 

ลูกศิษยคนนี้ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ดวยคะ อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้จะสําเร็จ

เสร็จสิ้นลงไมไดหากไมมีความปรารถนาดีของ รองศาสตราจารยกิติมา สุนสนธิ 

ประธานกรรมการวิทยานิพนธ อาจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว กรรมการวิทยานิพนธ 

และอาจารยขจิตขวัญ กิจวิสาละ กรรมการวิทยานิพนธ ผูใหความกรุณาตรวจสอบ 

ใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ จนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ
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 ผู วิจัยขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกคนที่เปนนักเขียนในแวดวงนวนิยาย

ชายรักชาย ท่ีสละเวลาอันมีคามาเปนกลุมตัวอยาง ไดพูดคุย และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ตลอดจนใหกําลังใจ

 นอกจากนั้น ขอขอบคุณนักอานที่ใหกําลังใจ และเปนแรงสนับสนุน ซึ่งแม

ผูวิจัยไมสามารถลงนิยายไดตามกําหนด หรือปดตนฉบับไดตามที่รับปากก็ยังรอคอย 

ตลอดจนสํานักพิมพและโรงพิมพที่เขาใจ และขยับขยายเวลาสงงานใหเสมอ

 ขอกราบขอบพระคุณพอแมท่ีใหกําลังใจ และไมกดดัน แมวาผู วิจัย

จะทอแทแคไหนกต็าม ก็ยงัคงเปนกาํลงัใจ และเปนแรงสนบัสนนุใหกาวตอไป ขอบคณุ

นองชายสําหรับการชวยเก็บงานวิจัยสํารองไวหลายๆ แหงเพราะความขี้ลืมของพี่สาว

คนนี้

 ท้ังนี้ ผูวิจัยอยากจะขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนในรุน MA32 ที่เรียนและผาน

อะไรมาดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอขอบคุณหยกสําหรับความชวยเหลือในทุกๆ 

ดาน ทั้งการไปเปนเพื่อนชวยสัมภาษณ การเนนยํ้าเพื่อนขี้ลืมถึงกําหนดสงงาน และ

กระตุนอยูเสมอ ขอบคุณมากจริงๆ ขอบคุณจากใจ
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 การวิจัยเรื่อง “ผลการสื่อสารเพื่อแกไขภาวะวิกฤตและสรางความเช่ือม่ัน

ดานการทองเท่ียวของประเทศเกาหลีใตท่ีมีตอนักทองเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค

ในการวิจัยเพื่อศึกษา (1) การเปดรับสื่อของนักทองเที่ยวไทยในชวงภาวะวิกฤตการ

ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต (2) แรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไปยัง

ประเทศเกาหลีใตของนักทองเที่ยวไทย (3) ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อของ

นกัทองเทีย่วไทยกบัความเช่ือมัน่ในการเดนิทางทองเทีย่วประเทศเกาหลใีตในชวงภาวะ

วิกฤตการทองเที่ยว และ (4) แรงจูงใจการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตที่มีตอ

ความเชื่อมั่นของนักทองเท่ียวไทยในชวงภาวะวิกฤตการทองเที่ยว การศึกษาครั้งนี้

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงอาศัยแบบสอบถามท้ังแบบออนไลนและออฟไลนในการ

ศึกษาและเก็บขอมูลของกลุมเปาหมายจํานวน 400 คน 

 ผลจากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกันในดานประชากร-

ศาสตรทั้ง เพศ อายุ และระดับการศึกษา มีการเปดรับสื่อสื่อเกี่ยวกับภาวะวิกฤตการ

ทองเที่ยวที่ไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันจะมีแรงจูงใจดานการ

สงเสรมิการตลาดการทองเทีย่วแตกตางกนั และอกี 2 ปจจยัทีไ่มเปนไปตามสมมตฐิาน 

คือ กลุมตัวอยางที่มีเพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีแรงจูงใจดานการ

สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวไมแตกตางกัน การเปดรับสื่อของนักทองเที่ยวไทยมี

ความสมัพันธกบัระดบัความเชือ่มัน่ในการทองเท่ียว โดยเปนความสมัพนัธเชงิทางบวก 

ดงันัน้จงึสรุปผลไดวา นกัทองเทีย่วทีมี่การเปดรบัส่ือเกีย่วกบัภาวะวกิฤตมากจะมรีะดบั

ความเชือ่มัน่ในการทองเทีย่วสงู และนกัทองเทีย่วทีม่กีารเปดรบัส่ือเกีย่วกบัภาวะวกิฤต

นอยจะมีระดับความเชื่อมั่นในการทองเที่ยวต่ํา แรงจูงใจในการทองเที่ยวมีความ

สัมพันธกับระดับความเช่ือมั่นในการทองเที่ยว โดยเปนความสัมพันธทางบวก 

หมายความวา นักทองเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในการทองเที่ยวมากจะมีระดับความเชื่อมั่น

ในการทองเทีย่วสงู และนกัทองเทีย่วทีม่แีรงจงูใจในการทองเทีย่วนอยจะมรีะดบัความ

เชื่อมั่นในการทองเที่ยวตํ่า

คําสําคัญ: ภาวะวิกฤตการทองเที่ยว, แรงจูงใจในการทองเที่ยว, โรคเมอรส

บ ท คั ด ย อ
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 The objectives of this research were to study media exposure 

of Thai tourists during South Korea tourism crisis, to study their motivations 

in travelling to South Korea and to study the relationship between media 

exposure and confidence of Thai tourists in travelling to South Korea 

during South Korea tourism crisis. The research methodology was 

quantitative research. Both online and offline questionnaires were used 

as the research instruments. Data were collected from 400 participants. 

 The results were as follows: the sample with different 

demographic factors including gender, age and education had indifferent 

media exposure of tourism crisis. The sample with different age had 

different motivations for tourism market promotion. Two factors showed 

the hypothesis rejection included gender and education. The sample 

with different gender and education had indifferent motivations fortourism 

market promotion. Media exposure of Thai tourists was positively related 

to travel confidence. In sum, Thai tourists with higher level of media 

exposure towards tourism crisis tended to have higher travel confidence. 

Those with lower media exposure tended to have low travel confidence. 

Travel motivation was positively related to travel confidence. Thai tourists 

with higher travel motivation tended to have higher travel confidence, 

meanwhile those with lower travel motivation tended to have lower 

travel confidence. 

Keywords: tourism crisis, Travel motivation, MERS

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การทองเทีย่ว เปนอตุสาหกรรมภาคบรกิารทีม่บีทบาทและความสาํคญัมาก

ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเปนสิ่งที่สรางรายไดใหกับประเทศในรูปแบบ

เงินตราตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการกระจายรายไดของประเทศไปสู

ประชาชน เนื่องจากกอใหเกิดการลงทุนและการจางงานข้ึนภายในประเทศเพื่อตอบ

สนองความตองการในบรกิารรปูแบบตางๆ ของนกัทองเทีย่ว เชน ธรุกจิใหบรกิารทีพ่กั

อาศัยแกนักทองเที่ยว ธุรกิจดานอาหาร ธุรกิจดานความงามและสุขภาพ ตลอดจนถึง

ดานการบริการขนสงตางๆ 

 นอกจากนีก้ารทองเทีย่วนัน้ทําใหมกีารพฒันาระบบโครงสรางพืน้ฐานภายใน

ประเทศ ไมวาจะเปนดานสาธารณูปโภคอยางการสรางถนน การไฟฟา การประปา 

และระบบการคมนาคมตางๆ ซึ่งปจจัยเหลานี้เกิดใหเกิดการคาและการลงทุนภายใน

ประเทศเปนเงนิจาํนวนมาก ดวยเหตนุีจ้งึทาํใหหลายๆ ประเทศมคีวามพยายามในการ

ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศใหไดมากที่สุด

 ในปจจบุนัการทองเทีย่วของประเทศเกาหลใีตทีไ่ดรบัความนยิมมาก สวนหนึง่

เนื่องมาจากกระแสวัฒนธรรมนิยมเกาหลีท่ีไดรับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งกระแส

วฒันธรรมเกาหลนีีเ้กดิมาจากรฐับาลเกาหลใีตวางนโยบายทางดานวฒันธรรมในป ค.ศ.

1945-1980 โดยตองการใหสรางวัฒนธรรมของตนเองข้ึนเพื่อลดการแทรกแซงของ

วัฒนธรรมตะวันตกอยางประเทศอเมริกา มีการสงเสริมทางดานศิลปะทั้งแบบดั้งเดิม

และแบบรวมสมัย ในการวางแผนนโยบายนี้ใชเวลาประมาณ 10 ป ชวงป ค.ศ. 1993 

มีการเปลี่ยนบทบาทโดยสงเสริมใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจมากขึ้น และป 1998 เริ่ม

ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมมากขึ้น และเรียกวาเปน “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” ซึ่ง

ประกอบไดดวยอุตสาหกรรมภาพยนตร เพลง สิ่งพิมพ ฯลฯ เพื่อสงเสริมใหวัฒนธรรม

เกาหลมีคีวามสามารถในการแขงขนัมากขึน้ในยคุโลกาภวิตันโดยปจจบุนัอตุสาหกรรม

บันเทิงของเกาหลีใตนั้นเปน 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และทําให

สงผลการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ ดวยอยางอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

 แตภายหลงัจากการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัเมอรส หรอื โรคทางเดนิหายใจ

ตะวันออกกลางในเกาหลีใตชวงเดือนมิถุนายน 2558 นั้น ทําใหองคกรอนามัยโลก
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ประกาศวา ประเทศเกาหลใีตเปน 1 ใน 25 ประเทศทีพ่บผูตดิเชือ้ไวรสัเมอรส นอกจากนี้

ทางองคกรอนามัยโลกแสดงความวิตกเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสเมอรส

ในเกาหลีใตวา เปนการแพรระบาดที่เร็วรวดและมีความซับซอน เนื่องจากมีแนวโนม

ของผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และเกาหลีใตถือวาเปนประเทศที่มีการระบาด

แพรเชื้อของไวรัสเมอรสสูงที่ในโลกเปนอันดับ 2 รองจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ผลที่เกิดจากวิกฤติการแพรระบาดของเช้ือไวรัสเมอรสในประเทศเกาหลีใตครั้งนี้

สงผลกระทบเปนวงกวางและสรางความเสียหายอยางมาก โดยเฉพาะในดานระบบ

เศรษฐกิจและดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

 จากเหตุการณดังกลาว ทําใหรัฐบาลเกาหลีใตจึงตองออกแผนกลยุทธการ

สื่อสารและการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ในเรื่องการแพรระบาดของโรคเมอรส

ในเกาหลีใต เพื่อสรางความม่ันใจใหแกประชาชนทั่วไปและนักทองเที่ยวใหเห็นถึง

ศักยภาพของความปลอดภัยและการปองกันการระบาดของโรคดังกลาว โดยผาน

กิจกรรมและการสงเสริมการทองเท่ียวตางๆ เชน การจัดคอนเสิรต งานนิทรรศการ 

การจัดงานประชาสัมพันธการทองเท่ียวท้ังภายในประเทศและตางประเทศ และการ

จัดเทศกาลลดสินคาราคาตางๆ 

 อตุสาหกรรมการทองเทีย่วและระบบเศรษฐกจิของประเทศเกาหลใีตนัน้ได

รับผลกระทบและกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก แตดวยแนวทางการแกไขปญหา

และการประชาสมัพนัธการทองเทีย่วผานสือ่ตางๆ หลงัชวงภาวะวกิฤตการระบาดของ

เชื้อไวรัสเมอรสท่ีทางรัฐบาลเรงรัดและสนับสนุนเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจและ

สรางความเช่ือม่ันใหแกนักทองเท่ียวตางชาติรวมถึงนักทองเท่ียวชาวไทยไดประสบ

ความสําเร็จอยางมาก และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหกลับมาทองเที่ยวในประเทศ

เกาหลีใตโดยใชระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงตองการศึกษาวา นักทองเที่ยว

ชาวไทยมีการเปดรับสื่อและขาวสารอยางไรในภาวะวิกฤตการทองเที่ยวของประเทศ

เกาหลี และศึกษาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอความเชื่อม่ันในการทองเที่ยวหลังเกิดการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสเมอรสในประเทศเกาหลีใต เพื่อนําผลการจากศึกษาครั้งนี้

เปนแนวทางในการสงเสริมงานดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย

ตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาการเปดรบัสือ่และขาวสารของนกัทองเทีย่วไทยในชวงภาวะ

วิกฤตการทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต 

 2.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศ

เกาหลีใตของนักทองเที่ยวไทย

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางการเปดรบัสือ่ของนกัทองเทีย่วไทยกับ

ความเชือ่มัน่ในการเดนิทางทองเทีย่วประเทศเกาหลีใตในชวงภาวะวกิฤตการทองเทีย่ว

 4. เพือ่ศกึษาแรงจงูใจการเดนิทางทองเทีย่วประเทศเกาหลีใตทีม่ตีอความ

เชื่อมั่นของนักทองเที่ยวไทย ในชวงภาวะวิกฤตการทองเที่ยว

วิธีการวิจัย

 การศกึษาครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่อาศยั

แบบสอบถามในการศึกษาและเก็บขอมูลของกลุมเปาหมายจํานวน 400 คน มีการ

สุมตัวอยางและเก็บขอมูลแบงออกเปน 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใชวิธีเลือกการสุมตัวอยาง

แบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยเลือกตัวอยางแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวย

ตนเอง แบงเปนจํานวน 200 คน ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเก็บขอมูล

ตามหางสรรพสนิคา สถานศกึษา และแหลงรวมกลุมของผูชืน่ชอบวัฒนธรรมเกาหลีใต

 และวิธีท่ี 2 คือ การใชวิธีเลือกการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน 

(Non-Probability Sampling) โดยเลือกตัวอยางแบบอาสาสมัคร ในการทํา

แบบสอบถามทางออนไลน แบงเปนจํานวน 200 คน โดยกลุมตัวอยางเปนผูที่เคยใช

เว็บไซตออนไลนจํานวน 3 เว็บไซต ดังตอไปนี้ 1. เว็บไซตเฟซบุกกลุม Ar-pae และ

ทองเทีย่วเกาหลดีวยตนเอง 2. เวบ็ไซตทวติเตอรกลุม SoulCafe และแฟนคลบัศลิปน

เกาหลี 3. เว็บไซตพันทิปหองบลูแพลนเน็ต 

 โดยมกีารทาํแบบสอบถามออนไลนผานทางเวบ็ไซต Google Spreadsheet 

จากนั้นจะทําการเชื่อมโยงขอมูลแบบสอบถามออนไลนลงไปในเว็บไซตทั้ง 3 เว็บไซต

ดงักลาว หลงัจากทีม่กีารเกบ็รวบรวมขอมลูจากแบบสอบถามทัง้หมดแลว จงึนาํไปลง
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ใหคะแนนและรหัส (Coding) เพื่อใหขอมูลอยูในรูปของตัวเลข (รหัส) ที่เครื่อง

คอมพิวเตอรสามารถอานได จากนั้นจึงนําไปประมวลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป แลว

ทําตารางวิเคราะหทางสถิติ เพื่อแปลความหมายของขอมูลและจัดทํารายงานผลการ

ศกึษาตอไป โดยการวเิคราะหขอมลูนีจ้ะใชสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะขอมูล 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลโดยใชวิธีการบรรยายแบบพรรณนา (Descriptive Method) 

ในการวิเคราะหผลของการสื่อสารเพื่อแกไขในภาวะวิกฤตและสรางความเชื่อมั่นดาน

การทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใตที่มีตอนักทองเที่ยวไทย

ผลการวิจัยและอภิปราย

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
 จากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียวที่เคยเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต

ในชวงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2558 ทั้งเพศชายและหญิง เปนจํานวน 400 คน 

สวนใหญเปนเพศหญงิซึง่มจํีานวนรอยละ 79.8 โดยกลุมตวัอยางสวนใหญมอีายรุะหวาง 

21-30 ป จํานวนรอยละ 77.8 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน

รอยละ 76.3 กลุมตัวอยางสวนใหญจะประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 

มีจํานวนรอยละ 42.5 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 

10,0001-20,000 บาท

 การเปดรับสื่อของนักทองเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ชวงเดือน
มิถุนายน-ธันวาคม 2558
 ผลการวเิคราะหขอมลูการเปดรบัสือ่ของนกัทองเทีย่วไทย พบวา มกีารเปด

สื่อในภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.67) การเปดรับส่ือของนักทองเที่ยวที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดและอยูในระดับมาก ไดแก สื่อออนไลนเฟซบุกขององคการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเกาหลี (คาเฉลี่ย 3.45) และสื่อโทรทัศน (คาเฉลี่ย 3.43) ตามลําดับ ในขณะ

เดียวกัน การเปดรับสื่อของนักทองเที่ยวที่มีคาเฉลี่ยอันดับรองลงมาและอยูในระดับ

ปานกลาง คือ เว็บไซตของสถานทูตไทยในประเทศเกาหลีใต (คาเฉลี่ย 3.18) เฟซบุก

ของสถานทูตไทยในประเทศเกาหลีใต (คาเฉลี่ย 3.14) เว็บไซตองคการสงเสริมการ
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ทองเที่ยวเกาหลี (คาเฉลี่ย 2.96) และทวิตเตอรของสถานทูตไทยในประเทศเกาหลีใต 

(คาเฉลี่ย 2.86) ตามลําดับ การเปดรับสื่อของนักทองเที่ยวที่มีคาเฉลี่ยต่ําและอยูใน

ระดับนอย คือ ยูทูปขององคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี (คาเฉลี่ย 2.52) 

หนังสือพิมพและโปสเตอร (คาเฉลี่ย 2.48) สแตนดี้ (ปายตั้งพื้น) (คาเฉลี่ย 2.44) 

เว็บไซตของกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต (คาเฉล่ีย 2.38) เว็บไซต MERS.co.kr 

(คาเฉลี่ย 2.31) แผนพับ (คาเฉลี่ย 2.27) นิตยสาร (คาเฉลี่ย 2.16) และคาเฉลี่ย

ที่ตํ่าที่สุดและอยูในระดับนอย คือ วิทยุ (คาเฉล่ีย 2.01) โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง

จะเปดรับสื่อออนไลนอยางเฟซบุกและทวิตเตอรของหนวยงานรัฐบาลทั้งไทยและ

เกาหลีมากกวาสื่ออื่นๆ 

 แรงจูงใจของนักทองเที่ยวไทยในการทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต ในชวง
เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2558
 ผลการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจของนักทองเที่ยวไทย พบวา ภาพรวมแรง

จูงใจของนักทองเท่ียวไทยในการทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต ในชวงเดือนมิถุนายน-

ธันวาคม 2558 อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11) แรงจูงใจของนักทองเที่ยวไทย

ในการทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดและอยูในระดับมาก คือ การชม

คอนเสริต kpop และคอนเสิรตอืน่ๆ (คาเฉลีย่ 4.12) การซ้ือของ (ชอปปง) สนิคาตางๆ 

(คาเฉลี่ย 4.04) ตองการสัมผัสกับศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารของเกาหลี (คาเฉลี่ย 

4.02) ตองการทองเทีย่วสถานทีส่าํคญัทางประวติัศาสตร (คาเฉล่ีย 3.59) ตองการทอง

เที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติ (คาเฉลี่ย 3.57) การจัดคอนเสิรต kpop โดยทางหนวยงาน

ภาครฐัและเอกชน (คาเฉล่ีย 3.56) การลดราคาตัว๋เครือ่งบนิและรถโดยสารสาธารณะ 

(คาเฉลี่ย 3.47) และตองการทองเที่ยวในสถานใหความบันเทิงตางๆ (คาเฉลี่ย 3.43) 

ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน แรงจูงใจของนักทองเที่ยวไทยในการทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีใตที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาและอยูในระดับปานกลาง คือ การจัดเทศกาลตางๆ 

(คาเฉลีย่ 3.30) การแจกบตัรโดยสารสาธารณะ (คาเฉล่ีย 3.27) เทศกาลลดราคาสินคา 

(คาเฉล่ีย 3.26) การลดราคารานอาหารและที่พักประเภทตางๆ (คาเฉล่ีย 3.19) 

การลดราคาบัตรและตั๋วเขาชมสถานที่ทองเท่ียวและแพคเกจทัวรในเมืองตางๆ (คา

เฉลี่ย 3.05) การแจกคูปองสวนลดทองเที่ยวเมืองตางๆ (คาเฉลี่ย 3.04) การเขารวม

เทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 2.79) การชิงโชคลุนรางวัล (คาเฉล่ีย 2.78) และการจัด
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นทิรรศการตางๆ (คาเฉล่ีย 2.76) ตามลาํดบั และแรงจงูใจของนกัทองเท่ียวไทยในการ

ทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตที่มีคาเฉลี่ยตํ่าและอยูในระดับนอย คือ การแขงขันเพื่อชิง

รางวัล (คาเฉล่ีย 2.30) การเขารวมกิจกรรมเลนกีฬา (คาเฉลี่ย 2.29) การชมกีฬา 

(คาเฉลี่ย 1.92) และการเขารับการรักษาโรคหรือบริการศัลยกรรมเสริมความงาม 

(คาเฉลี่ย 1.67) ตามลําดับ

 และเมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลตามดานแรงจูงใจของนัก

ทองเที่ยวในการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต พบวา แรงจูงใจของนักทองเที่ยวในการ

ทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตท่ีมีคาเฉลี่ยสูดสุดและอยูในระดับมาก คือ แรงจูงใจดาน

วัฒนธรรมและการศึกษา (คาเฉลี่ย 3.47) แรงจูงใจของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยว

ประเทศเกาหลใีตทีม่คีาเฉลีย่รองลงมาและอยูในระดบัปานกลาง คอื แรงจงูใจดานการ

ลดราคา (คาเฉลี่ย 3.24) แรงจูงใจดานการตลาดเชิงกิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.21) แรงจูงใจ

ดานการแจกของรางวัล (คาเฉลี่ย 3.16) แรงจูงใจดานทองเที่ยวทางความบันเทิงและ

สิ่งเพลิดเพลิน (คาเฉลี่ย 3.15) แรงจูงใจดานกายภาพและจิตวิทยา (คาเฉลี่ย 2.89) 

และแรงจงูใจของนกัทองเทีย่วในการทองเทีย่วประเทศเกาหลใีตทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สุดและ

อยูในระดับนอย คือ แรงจูงใจดานการแขงขันและชิงโชค (คาเฉลี่ย 2.54) ตามลําดับ 

โดยภาพรวมของแรงจูงใจในการทองเที่ยวเกาหลีใต คิดเปนคาเฉลี่ยอยูที่ 3.11 ซึ่งอยู

ในระดับปานกลาง

 ความเชื่อมั่นในการทองเที่ยวดานการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว ที่พักและ
รานอาหารในประเทศเกาหลีใต ในชวงวิกฤติการแพรระบาดของโรคเมอรส
 ผลการวิเคราะหขอมูลความเช่ือมั่นในการทองเที่ยว พบวา ภาพรวมของ

ความเชื่อมั่นในการทองเที่ยวดานการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว ที่พักและรานอาหาร

ในประเทศเกาหลใีต ในชวงวกิฤตกิารแพรระบาดของโรคเมอรส อยูในระดบัปานกลาง 

(คาเฉลีย่ 2.99) ความเช่ือมัน่ในการทองเทีย่วทีม่คีาเฉลีย่สูงสดุและอยูในระดบัมาก คอื 

ทีส่นามบนิมกีารเตรยีมอปุกรณในการรบัมอืกบัโรคเมอรส (คาเฉลีย่ 3.87) ทีส่นามบนิ

มีการคัดกรองผูโดยสาร (คาเฉลี่ย 3.79) ที่สนามบินมีเจาหนาที่ในการใหบริการขอมูล

และเฝาระวงัการแพรระบาดของโรคเมอรส (คาเฉล่ีย 3.42) ตามลําดบั ในขณะเดยีวกัน 

ความเชือ่มัน่ในการทองเทีย่วทีม่คีาเฉลีย่รองลงมาและอยูในระดบัปานกลาง คอื สถาน

ที่ทองเที่ยวมีการเตรียมอุปกรณในการรับมือกับโรคเมอรส (คาเฉลี่ย 3.22) รถไฟฟา



372 JC Journal

ใตดนิมกีารเตรยีมอปุกรณในการรบัมอืกับโรคเมอรส (คาเฉลีย่ 3.15) สถานทีท่องเทีย่ว

มีงดใหการบริการของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนพื้นที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค 

(คาเฉลี่ย 3.10) ที่พักและรานอาหารมีการเตรียมอุปกรณในการรับมือกับโรคเมอรส 

(คาเฉลี่ย 3.09) สถานที่ทองเท่ียวมีการคัดกรองผูโดยสาร (คาเฉลี่ย 2.92) สถานที่

ทองเทีย่วมเีจาหนาทีใ่นการใหบริการขอมลูและเฝาระวงัการแพรระบาดของโรคเมอรส 

(คาเฉลี่ย 2.90) รถไฟฟาใตดินมีเจาหนาที่ในการใหบริการขอมูลและเฝาระวังการ

แพรระบาดของโรคเมอรส (คาเฉลี่ย 2.83) รถโดยสารสาธารณะมีการเตรียมอุปกรณ

ในการรับมือกับโรคเมอรส (คาเฉลี่ย 2.75) รถไฟฟาใตดินมีการคัดกรองผูโดยสาร 

(คาเฉลี่ย 2.70) ตามลําดับ และความเช่ือม่ันในการทองเที่ยวที่มีคาเฉล่ียตํ่าและอยู

ในระดับนอย คือ ที่พักและรานอาหารมีเจาหนาที่ในการใหบริการขอมูลและเฝาระวัง

การแพรระบาดของโรคเมอรส (คาเฉลี่ย 2.59) ที่พักและรานอาหารมีการคัดกรอง

ผูโดยสาร (คาเฉลี่ย 2.54) รถโดยสารสาธารณะมีเจาหนาที่ในการใหบริการขอมูลและ

เฝาระวังการแพรระบาดของโรคเมอรส (คาเฉลี่ย 2.53) และรถโดยสารสาธารณะ

มีการคัดกรองผูโดยสาร (คาเฉลี่ย 2.42)

 และเมือ่เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหขอมลูตามดานความเชือ่มัน่มาตรฐาน

ความปลอดภัย พบวา ความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของการทองเที่ยวที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดและอยูในระดับมาก คือ ความเช่ือม่ันในมาตรฐานความปลอดภัยใน

สนามบิน (คาเฉลี่ย 3.69) ความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของการทองเที่ยว

ที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาและอยูในระดับปานกลาง คือ ความเช่ือม่ันในมาตรฐานความ

ปลอดภยัในสถานทีท่องเทีย่ว (คาเฉลีย่ 3.03) ความเชือ่มัน่ในมาตรฐานความปลอดภยั

ในรถไฟฟาใตดนิ (คาเฉล่ีย 2.89) ความเชือ่มัน่ในมาตรฐานความปลอดภยัในทีพ่กัและ

รานอาหาร (คาเฉลี่ย 2.74) และความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของการ

ทองเที่ยวที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดและอยูในระดับนอย คือ ความเชื่อมั่นในมาตรฐานความ

ปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (คาเฉลี่ย 2.57)

สมมติฐานที่ 1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางดานประชากรที่แตกตางกัน

จะมีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับภาวะวิกฤตการทองเที่ยว

 ผลการจากศกึษาของการเปดรบัสือ่ของนกัทองเทีย่วไทยในชวงภาวะวกิฤต

การทองเทีย่ว พบวา ผลไมเปนไปตามสมมตฐิาน เพราะกลุมตัวอยางทีม่คีวามแตกตาง
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กันในดานประชากรศาสตรทั้ง เพศ อายุ และระดับการศึกษา มีการเปดรับส่ือ

เกี่ยวกับภาวะวิกฤตการทองเท่ียวท่ีไมแตกตางกัน สื่อที่กลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อ

เก่ียวกับภาวะวิกฤตการทองเท่ียวของประเทศเกาหลีใตมากที่สุด คือ สื่อออนไลน 

โดยเฉพาะเวบ็ไซตเฟซบุกขององคการสงเสรมิทองเทีย่วเกาหลี (KTO) และเฟซบุกของ

สถานทูตไทยในประเทศเกาหลีใต เว็บไซตหลักของสถานทูตไทยในประเทศเกาหลีใต

และเว็บไซตหลักขององคการสงเสริมทองเที่ยวเกาหลี (KTO) ตามลําดับ สวนในการ

เปดรับสื่อของสื่อหลัก ผลการศึกษาพบวา มีการเปดรับมากที่สุดคือ โทรทัศน แตใน

ขณะเดียวกันสื่อหลักอื่นๆ อยางหนังสือพิมพ นิตยสาร และวิทยุ เมื่อเปรียบเทียบกับ

สื่อออนไลนแลว จะเห็นไดวา สื่อหลักอื่นๆ มีการเปดรับคอนขางนอยกวาสื่อออนไลน 

เชนเดียวกันกับสื่อเฉพาะกิจอยางโปสเตอร แผนพับ และสแตนดี้ (ปายตั้งพื้น) ก็มีการ

เปดรบัสือ่ทีค่อนขางนอยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสือ่หลกัและสือ่ออนไลน ผลจากการ

ศึกษาในดานการเปดรับส่ือนั้น แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและอธิบายไดดวย

แนวคิดเรื่องการเปดรับสื่อที่ Schram และ Askin (อางถึงใน วิลาวัณย เรืองปฏิกรณ, 

2546, น. 58) ไววา การเลือกเปดรับสื่อของผูรับสารไวในลักษณะเดียวกันวา ผูรับสาร

มแีนวโนมทีจ่ะเลอืกเปดรบัสือ่ทีส่ามารถจดัหามาไดและสะดวกในการเปดรบัมากทีส่ดุ 

รวมทัง้การเปนสือ่ทีผู่รบัสารเปดรบัประจาํ ผลการศกึษาชีใ้หเหน็วา สือ่ทีม่คีวามรวดเรว็ 

ถูกตอง เขาถึงไดงาย และเปนแหลงที่นาเชื่อถือไดนั้นจะไดรับความสนใจและการเปด

รับสื่อมากกวาสื่อท่ียากตอการเขาถึงและมีขอมูลที่ลาสมัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี

ที่เกิดภาวะวิกฤตการทองเที่ยวเชนนี้

สมมติฐานที่ 2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางดานประชากรที่แตกตางกัน

จะมีแรงจูงใจดานการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว

 ผลการศึกษาตามประเภทของแรงจูงใจของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีใต ในชวงภาวะวิกฤตการทองเท่ียวและหลักการตลาดการทองเที่ยว

แลว พบวา ซึ่งผลเปนไปตามสมมติฐานจํานวน 1 ปจจัย คือ กลุมตัวอยางที่มีอายุ

แตกตางกันจะมีแรงจูงใจดานการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวแตกตางกัน และอีก 

2 ปจจัยที่ไมเปนไปตามสมมติฐาน คือ กลุมตัวอยางที่มีเพศและระดับการศึกษา

ที่แตกตางกันจะมีแรงจูงใจดานการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวไมแตกตางกัน
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 นกัทองเทีย่วมแีรงจงูใจดานวฒันธรรมและการศึกษาเปนตวัตัดสินใจในการ

ทองเที่ยวมากที่สุด รองลงมา คือ แรงจูงใจดานการลดราคา แรงจูงใจดานการตลาด

เชิงกิจกรรม แรงจูงใจดานการแจกของรางวัล และแรงจูงใจดานทองเที่ยวทางความ

บันเทิงและสิ่งเพลิดเพลิน ตามลําดับ ขณะที่แรงจูงใจดานกายภาพและจิตวิทยา และ

แรงจูงใจดานการแขงขันและชิงโชค เปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจทองเที่ยว

ในประเทศเกาหลีใตนอยท่ีสุดตามลําดับ จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา แรงจูงใจที่

เกิดขึ้นนั้น มีทั้งแรงจูงใจที่เกิดจากกระตุนการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวและ

ความตองการของตนเอง มีซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทองเที่ยว 

ทีก่ลาวไววา การเดนิทางและทองเทีย่วเกดิจากความตองการและความรูสึกภายในของ

แตละบคุคลอยางแทจรงิ ประกอบกับมปีจจยัตางๆ ดานเศรษฐกจิและสงัคมทีผ่ลกัดนั

ใหสามารถเดินทางไดและยังมีแรงจูงใจอีกหลายอยางที่ดึงดูดและรบเราใหคนอยาก

เดินทางมากข้ึน ไดแก แรงจูงใจดานกายภาพและจิตวิทยา แรงจูงใจดานวัฒนธรรม

และการศึกษา แรงจูงใจดานทองเที่ยวทางความบันเทิงและสิ่งเพลิดเพลิน ฯลฯ เชน

เดียวกันกับหลักการตลาดทองเท่ียวของ มิดเดิลตัน และคลาสก (Middleton & 

Clarke, 2001, pp. 88-92) กลาวไววา เครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญในการสราง

ความสําเร็จในการตลาดการทองเท่ียวประกอบดวย 4 ปจจัยคือ ผลิตภัณฑการ

ทองเที่ยว ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ใหเห็นวา 

ปจจัยการสงเสริมการตลาดไดเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการใชเปนตัวกระตุนแรงจูงใจ

ในการทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใตในชวงภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้

สมมติฐานที่ 3 การเปดรบัสือ่ของนกัทองเทีย่วไทยมีความสมัพนัธกบัระดับความ

เชื่อมั่นในการทองเที่ยว

 สําหรับการศึกษาเรื่องของความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือของนัก

ทองเที่ยวไทยกับความเชื่อม่ันในการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตในชวงภาวะ

วิกฤตการทองเท่ียว ผลการศึกษาพบวา การเปดรับสื่อของนักทองเที่ยวไทยมีผล

ตอความเชื่อมั่นในการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตในชวงภาวะวิกฤตการ

ทองเที่ยว กลาวคือ ถากลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับภาวะวิกฤตการทองเที่ยว

มากก็จะมีความเช่ือม่ันในการทองเท่ียวสูงท้ังดานความปลอดภัยในการเดินทาง 

สถานที่ทองเที่ยว ที่พักและรานอาหาร แตถากลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อนอยก็จะมี
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ความเชื่อมั่นในการทองเที่ยวตํ่า เพราะอาจจะมีความรู ความเขาใจในสถานการณที่

เกิดขึ้นไมเพียงพอตอความม่ันใจในความปลอดภัยในการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว 

ที่พักและรานอาหารของประเทศเกาหลีใต โดยเฉพาะการเปดรับส่ือที่มาจากองคกร 

หรือ หนวยงานรัฐของประเทศเกาหลีใต เชน องคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลีใต 

สถานทูตไทยในประเทศเกาหลีใต เปนตน จะมีความเชื่อมั่นมากกวาสื่อที่มาจากองค

กรอืน่ๆ เปนทีน่าสงัเกตวา การเปดรบัสือ่ทีม่กีารเคล่ือนไหวและรายงานขอมลูขาวสาร

อยางรวดเร็วและทันทวงทีจะไดรับความสนใจและมีการเปดรับสื่อมากกวาส่ือที่ไมมี

ความเคลื่อนไหวของขอมูลและรายงานขาวสาร เชน สื่อโทรทัศน สื่อออนไลน กลุม

ตัวอยางจะใหความสนใจและการเปดรับสื่อมากกวาส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเฉพาะกิจ วิทยุ 

เปนตน ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ Crandall (2010) 

ที่กลาวไววา การสรางการสื่อสารอยางรวดเร็วกับผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

เปนพื้นฐานท่ีชวยยกระดับความไววางใจและความนาเชื่อถือขององคกร อีกทั้งสารที่

สงออกไปนั้นควรมีความเหมาะสมตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละ

กลุม ผลการศึกษาครั้งน้ีชี้ใหเห็นวา ขาวสารท่ีไดรับจากส่ือจะเปนตัวกําหนดวา ถา

ขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว เขาถึงผูรับสารไดมากก็จะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ 

และมีทัศนคติและพฤติกรรมตอบสนองสิ่งท่ีผูสงสารตองการจะส่ือสารกับกลุมเปา

หมายมากยิ่งขึ้น

สมมติฐานที่ 4 แรงจูงใจในการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับระดับความเชื่อม่ัน

ในการทองเที่ยว

 ในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตที่มีตอ

ความเช่ือมั่นของนักทองเที่ยวไทย ในชวงภาวะวิกฤตการทองเท่ียว ผลการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางที่มีแรงจูงใจมากในการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตจะมีความ

เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว ที่พักและรานอาหารของ

ประเทศเกาหลใีตมากกวาผูทีม่แีรงจงูใจนอยในการทองเทีย่วประเทศเกาหลีใต ซึง่จาก

การศึกษาแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตพบวา มีอยู 2 รูปแบบ

คือ กลุมตัวอยางมีความตองการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตโดยมีแรงจูงใจ

ที่มาจากตนเอง และกลุมตัวอยางท่ีตองการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต

จากการสรางแรงจูงใจทางดานการตลาดการทองเที่ยวจากหนวยงานภาครัฐและ
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ภาคเอกชนของประเทศเกาหลีใต ซึ่งแรงจูงใจทั้งสองแบบไดสรางความเชื่อมั่นในการ

ทองเทีย่วของนกัทองเทีย่วไทยในการเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตมากขึน้ ซึง่สอดคลอง

กับหลักการตลาดทองเที่ยวที่คอตตแมน (Coltman, 1988, p. 45 อางถึงใน ฉลองศรี 

พิมลสมพงศ, 2542, น. 21) ไววา ปจจัยที่ทําใหเกิดอุปสงคการทองเที่ยวมีอยู 2 สวน

คือ ปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด โดยเฉพาะปจจัยดึงดูด ไดแก ราคา นโยบายและ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ความปลอดภัยในการทองเที่ยว และสื่อมวลชน 

ฯลฯ ผลการศึกษาครั้งนี้ ช้ีใหเห็นวา การใชหลักการตลาดการทองเที่ยวในดานการ

สงเสริมการขายสงผลตอความเช่ือมัน่ในการทองเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ เพราะเปนการใหขอมลู

ขาวสารเพือ่เพิม่การรบัรู และการสรางทศันคตทิีด่ตีอการทองเทีย่วในประเทศเกาหลใีต

ขอเสนอแนะทั่วไป

 1.  ชองทางการเปดรับสื่อและขาวสารตางๆ เมื่อเกิดภาวะวิกฤต องคกร

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศเกาหลีใต ควรมีการพิจารณาเพิ่มชองทาง

การสื่อสารผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือวิทยุ 

สื่อสิ่งพิมพ และสื่อเฉพาะกิจ โดยในการจัดทําสื่อแตละประเภท ควรจัดทําใหตรงกับ

ความตองการของกลุมเปาหมายของสือ่นัน้ๆ ดวย รวมทัง้เพิม่ความถีแ่ละขยายขอบเขต

ของการเขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะเลือกออกแบบส่ือและเนื้อหาของ

สารใหเหมาะสมกับชองทางและการเปดรับสื่อของกลุมนักทองเที่ยว

 2.  ควรใหความสาํคญักบัการเปดรบัสือ่ประชาสมัพนัธของหนวยงานภาค

รัฐผานทางสื่อออนไลนมากยิ่งขึ้น เพราะในปจจุบันส่ือออนไลนมีความรวดเร็วและ

สะดวกตอการเขาถงึไดงาย จะทาํใหกลุมเปาหมายไดรบัขอมลูขาวสารทีร่วดเรว็และมี

การเคลื่อนไหวของขอมูลที่ใหมๆ อยูตลอดเวลา เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภาวะ

วิกฤตการทองเที่ยวและสรางความเชื่อมั่นในกับนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 3.  จากการศึกษาท่ีพบวา แรงจูงใจในการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต

ในชวงภาวะวิกฤตน้ันมีผลตอความเช่ือม่ันในความปลอดภัยในการเดินทาง สถานที่

ทองเทีย่ว ทีพั่กและรานอาหารของประเทศเกาหลใีต โดยเฉพาะปจจยัดานการลดราคา

ของตั๋วเครื่องบินและรถโดยสารสาธารณะ ปจจัยดานการชมคอนเสิรต Kpop ปจจัย

ดานการชอปปงซ้ือสินคาตางๆ เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหสรางความเชื่อมั่นในการ
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เดินทางทองเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีใต ควรมีการจัดวางแผนการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมายเพื่อเปนการ

กระตุนและสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว

ขอเสนอแนะ

 1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้น การวิจัย

ครั้งตอไปควรเปนการศึกษาเชิงผสมผสาน เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับผลการสื่อสาร

เพื่อแกไขภาวะวิกฤตและสรางความเชื่อมั่นดานการทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต

ที่มีตอนักทองเที่ยวไทยในเชิงลึกและละเอียดมากขึ้น

 2.  ควรศึกษากลุมตัวอยางอื่นๆ ท่ีมีแนวโนมในการเดินทางทองเที่ยว

ประเทศเกาหลใีต เชน นกัทองเทีย่วท่ียงัไมเคยเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลีใตหลงัจาก

เกิดภาวะวิกฤตการทองเที่ยว เปนตน เพื่อที่จะศึกษาความแตกตางของแรงจูงใจ หรือ 

การเปดรับสื่อ ท่ีมีผลตอความเช่ือม่ันในการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใตที่อาจจะมี

ผลการศึกษาท่ีอาจจะแตกตางหรือเหมือนกันกับผูที่เคยเดินทางไปทองเท่ียวประเทศ

เกาหลีใตในชวงเกิดภาวะวิกฤตการทองเที่ยว
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 การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่น
ไลนของกลุมวัยเบบ้ีบูมเมอร”  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
การรับรู ทั้งการรับรูในประโยชน ความงาย และความเพลิดเพลินกับทัศนคติที่มี
ตอแอพพลิเคชั่นไลน ศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมการใชงาน
แอพพลเิคชัน่ไลนทัง้ในดานจาํนวนเดอืนทีใ่ชงาน ระยะเวลาท่ีใชงานตอวนั จดุประสงค
หรือแรงจูงใจหลัก และคุณสมบัติท่ีใชงาน ตลอดจนการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่น
ไลนของกลุมวัยเบบี้บูมเมอร โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
รูปแบบสํารวจ (Survey Research) ศึกษาจากกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 51-69 ป 
(กลุมวยัเบบีบ้มูเมอร) และทัง้หมดเปนผูใชงานแอพพลเิคชัน่ไลน จาํนวน 400 คน โดย
ใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ทั้งใน
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) 
ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล (Questionnaire) ซึ่งจากการตั้งสมมติฐาน 4 ขอ 
ผลการศึกษาไดตามดังนี้
 1.  การรับรูในประโยชน ความงาย และความเพลิดเพลินในการใชงาน
แอพพลิเคชั่นไลนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับทัศนคติที่มีตอการใชงาน
แอพพลิเคชั่นไลน โดยเปนความสัมพันธทางบวก 
 2.  ทัศนคติท่ีมีตอการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับพฤติกรรมการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนทั้งในดาน จํานวนเดือนที่ใชงาน 
ระยะเวลาท่ีใชงานตอวัน จุดประสงคหรือแรงจูงใจหลักในการใชงาน และคุณสมบัติ
ที่ใชงานแอพพลิเคชั่นไลน โดยเปนความสัมพันธทางบวก
 3.  พฤติกรรมการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนทั้งในดาน จํานวนเดือนที่ใชงาน 
จดุประสงคหรอืแรงจงูใจหลกัในการใชงาน และคณุสมบตัทิีใ่ชงานมีความสมัพนัธอยาง
มีนัยสําคัญกับการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่นไลน โดยเปนความสัมพันธกันทางบวก
 4.  ลักษณะประชากรกลุมเบบี้บูมเมอรที่แตกตางกันในดานเพศ อายุ และ
การศึกษาจะมีการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่นไลนที่ไมแตกตางกัน

คําสําคัญ: แอพพลิเคชั่นไลน, กลุมวัยเบบี้บูมเมอร, การรับรูในประโยชน, การรับรู
ในความงาย, การรับรูในความเพลิดเพลิน, ทัศนคติที่มีตอการใชงาน, 
พฤติกรรมการใชงาน, การรูเทาทันสื่อ

บ ท คั ด ย อ
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 The purposes of this were to study the relationship between 

perceived usefulness, perceived ease of use, perceived enjoyment in 

using LINE, attitude toward LINE, LINE usage and media literacy. This 

study was a quantitative research in form of survey.

 The sample of this study was people who had the age between 

of 51-69 years old, all users of LINE. There were 400 samples participating 

in this study. The non-probability random sampling with the purposive 

sampling and the snowball sampling were used.

 Based on 4 hypothesis that findings as follows.

 1.  Perceived usefulness, perceived ease of use and perceived 

enjoyment in using LINE were positively related to attitude toward LINE. 

 2.  Attitude toward LINE was positively related to LINE usage in 

term of the number of times LINE was used monthly, duration of using 

LINE daily, primary purpose or motives for using LINE and the features 

in LINE.

 3.  LINE usage in term of the number of times LINE was used 

monthly, duration of using LINE daily, primary purpose or motives for 

using LINE and the features in LINE were positively related to media 

literacy in using LINE. 

 4.  There were no differences between demographic features 

(i.e., sex, age and education) and media literacy in using LINE.

Keywords: LINE, Baby boomers, Perceived usefulness, Perceived ease 

of use, Perceived enjoyment, Attitude toward use, Behavior 

in use, Media literacy

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่พัฒนากาวหนา เปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก ดวยการทําใหคนติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารตางๆ กนัไดโดยงายและรวดเร็ว ปราศจากขอจาํกดัของเรือ่งเวลาและสถานที่ 

ซึ่งสื่อใหมที่เกิดข้ึนอยางสื่อสังคมออนไลนก็เปนหนึ่งในเทคโนโลยีทางการส่ือสารที่ได

เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของแตละคนมากขึ้น เพียงแคมีระบบอินเทอรเน็ต

และอุปกรณที่สามารถรับสื่อสังคมออนไลน เชน คอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือ 

ก็ทําใหทุกคนสามารถติดตอสื่อสารกันได 

 สื่อสังคมออนไลนที่เริ่มเขามามีบทบาทสําคัญตอการสื่อสารอยางเห็นไดชัด

คือ Facebook และ Twitter ที่นับวาเปนสื่อสังคมออนไลนในชวงแรกๆ ที่ทําใหคน

เริ่มจะใชสื่อออนไลนเพื่อติดตอ รวมกลุม นําเสนอขอมูลสวนตัว แชรความความคิด

รวมทั้งอุดมการณตางๆ ลงไป จนไดรับความนิยมเปนอยางมาก ซึ่งตอมา สื่อสังคม

ออนไลนก็คงยังถูกพัฒนารูปแบบออกมาอีกเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความตองการ

อนัหลากหลายของคนในสงัคม จนในป 2554 ไดเกดิแอพพลเิคชัน่หนึง่นัน่คอื “LINE” 

 LINE เปนแอพพลเิคชัน่ทีพ่ฒันาขึน้โดยทมีงาน NAVER JAPAN โดยมจีดุเริม่

มาจากการเกิดเหตุการณแผนดินไหวในประเทศญี่ปุนเมื่อป 2544 เพื่อใหคนญี่ปุนได

ตดิตอสือ่สารกันไดงายสะดวกสบายมากขึน้ แทนการใชโทรศพัทแบบเดมิ จนกลายมา

เปนแอพพลเิคชัน่ไลนในปจจบุนั โดยเริม่ใหบรกิารและดาวนโหลดครัง้แรกในชวงเดอืน

มิถุนายน ป 2554 ซึ่งหลังจากนั้น 1 เดือน ก็สามารถเปนแอพพลิเคชั่นฟรีใน App 

Store ที่มียอดดาวนโหลดมากที่สุด (LINE LOVER, 2557)

 LINE ไดกลายเปนแอพพลิเคชั่นที่ไดรับความนิยมและมีการใชงานเพิ่มมาก

ขึ้นเรื่อยๆ โดยหลังการเปดตัวไดประมาณหน่ึงป จํานวนผูใชงานแอพพลิเคชั่นไลน

ทั่วทั้งโลกอยูท่ี 50 ลานบัญชีผูใช และในเดือนมกราคม ป 2556 อัตราการเติบโต

ของจํานวนผูใชท่ัวโลกกาวกระโดดจนมีจํานวนผูใชงานครบ 100 ลานบัญชีผูใช 

(Blognone, 2556)

 การเติบโตของบัญชีผูใชงานแอพพลิเคชั่นไลนนั้นยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

และแพรขยายไปหลายประเทศ โดยปจจุบัน (ขอมูล ณ เดือนมกราคม ป 2558) 
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มีผูใชงาน LINE ทั่วทั้งโลกมากกวา 560 ลานบัญชีผูใช โดยประเทศไทยมีจํานวนผูใช

งานเปนอันดับ 2 รองจากประเทศญี่ปุน โดยมีมากถึง 33 ลานบัญชี 

 สิง่ทีน่าสนใจคอื ในประชากรผูใชงานแอพพลิเคช่ันไลนในประเทศไทย ความ

นยิมไมไดจาํกัดอยูเฉพาะแคหมูวยัรุนหรอืวยัทาํงานเทานัน้ หากแตประชากรอยางกลุม

วัยเบบี้บูมเมอรที่มีอายุตั้งแต 51-69 ป ก็เปนกลุมที่มีแนวโนมในการใชแอพพลิเคชั่น

ไลนในการตดิตอสือ่สารมากข้ึนดวย เพราะกลุมประชากรกลุมนีม้กีารเขาอนิเทอรเนต็

เพ่ิมขึ้นมาตลอดหลายปที่ผานมา อีกทั้งรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชงาน

อนิเทอรเนต็ในประเทศไทย ป 2558 โดย สาํนกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส 

(2558) ยงัพบวากลุมวยัเบบีบ้มูเมอรในประเทศไทยนัน้ใชอนิเทอรเนต็เพือ่สือ่สารผาน

สื่อสังคมออนไลนมากถึง 45.3% และสื่อสังคมออนไลนที่กลุมวัยเบบี้บูมเมอรใชงาน

มากที่สุดเปนอันดับหนึ่งนั่นคือ “LINE” 

 กลุมวัยเบบี้บูมเมอร (Baby Boomers) เปนการเรียกกลุมคนที่เกิดระหวาง

ป พ.ศ. 2489-2507 หรือเปนกลุมคนท่ีมีอายุ 51-69 ป (ณ ปปจจุบัน 2559) ซึ่ง

สําหรับจํานวนประชากรกลุมวัยเบบี้บูมเมอรในประเทศไทย ณ ป 2557 นั้นมีมากถึง 

13 ลานคน (กรมการปกครอง, 2557) ซึ่งนับวาเปนกลุมวัยหนึ่งที่มีจํานวนประชากร

มาก ประกอบกับปจจุบันแอพพลิเคชั่นไลนไดกลายมาเปนสื่อสังคมที่นิยมของกลุม

วัยเบบี้บูมเมอรในการสื่อสาร รับสงขอมูลขาวสาร รวมทั้งชวยดําเนินการทางธุรกิจ 

ผนวกกบัในวนัขางหนากลุมวยัเบบีบ้มูเมอรจะมบีทบาทสาํคญัในการนาํใหประเทศไทย

กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ซึ่งมีผลอยางมากตอโครงสรางทางสังคมและ

เศรษฐกจิเพือ่การพฒันาประเทศ และจะเปนกลุมสําคัญท่ีฐานเศรษฐกจิใหความสนใจ 

หรือใหความสําคัญก็เปนได

 ฉะนั้นดวยเหตุทั้งหมดดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติที่มี

ตอแอพพลิเคชั่นไลน พฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่นไลน เพื่อทราบถึงปจจัยที่ทําให

ประชากรกลุมวัยเบบี้บูมเมอรเกิดทัศนคติตอการใชงานแอพพลิเคช่ันไลนจนนําไปสู

พฤติกรรมการใชงาน และเปนไปอยางสัมพันธหรือไม รวมทั้งศึกษาวาเมื่อกลุมวัยเบบี้

บมูเมอรมพีฤตกิรรมการใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนในทศิทางใดทศิทางหนึง่ กลุมวยัเบบี้

บูมเมอรนี้ไดใชงานเปนไปอยางรูเทาทันหรือไม 

 การศกึษาในครัง้นีจ้งึเปนการศกึษาทีม่องถงึการท่ีแอพพลิเคช่ันไลนเขามามี

บทบาทตอคนวัยเบบี้บูมเมอร จนไปถึงผลกระทบในการใช ซ่ึงทายท่ีสุดแลวผลจาก
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การวิจัย จะเปนตัวสําคัญที่จะทําใหเราไดทราบถึง บทบาทของกลุมวัยเบบี้บูมเมอร

ที่มีตอสังคม โดยมองผานการใช “LINE” วาแทจริงพวกเขาเปนคนลาสมัย ยอม

เอนออนไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นหรือไม รวมทั้งบทบาทในการใชงานแอพพลิเคช่ันไลนวา 

กลุมวยันีจ้ะใชสือ่ดงักลาวอยางรูเทาทนัไปในทางทีเ่ปนประโยชนหรอืไมเกดิประโยชน 

และที่สําคัญคือ องคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตางๆ สามารถนําผลที่ไดไป

ปรับใชในการวางแผนการสื่อสารท่ีจะใชเทคโนโลยีทางการส่ือสารเขามามีบทบาท

สําคัญในสื่อสาร สารประโยชนตางๆ ไปยังประชากรกลุมวัยเบบี้บูมเมอรที่จะกลาย

เปนประชากรกลุมผูสูงอายุในวันขางหนาได 

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการรับรู ตางๆ ทั้งการรับรู 

ในประโยชน การรับรู ความงายและการรับรู ความเพลิดเพลินกับทัศนคติที่มีตอ

แอพพลิเคชั่นไลนของกลุมวัยเบบี้บูมเมอร

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอแอพพลิเคช่ันไลนกับ

พฤติกรรมใชงานในดาน จํานวนเดือนใชงาน ระยะเวลาที่ใชงานตอวัน แรงจูงใจหลัก

ในการใชงาน และคุณสมบัติที่ใชงานของกลุมวัยเบบี้บูมเมอร

 3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนในดาน จํานวนเดือน

ใชงาน ระยะเวลาทีใ่ชงานตอวนั แรงจงูใจหลกัในการใชงาน และคณุสมบติัทีใ่ชงานของ

กลุมวัยเบบี้บูมเมอร

 4.  เพื่อศึกษาการรูเทาทันสื่อในการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนของกลุม

วัยเบบี้บูมเมอร

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่น

ไลนของกลุมวัยเบบี้บูมเมอร” เปนการศึกษาแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) รูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 โดยประชากรเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชากรคนไทยที่มีชวงอายุ
ระหวาง 51-69 ที่เปนผูที่ใชงานแอพพลิเคชั่นไลน ซึ่งจํานวนประชากรกลุมวัยเบบี้บูม
เมอรในประเทศไทย ณ ป 2557 นั้นมีจํานวนประมาณ 13 ลานคน (กรมการปกครอง, 
2557) ดังนั้นการกําหนดกลุมตัวอยางในการใชศึกษาวิจัย ผูวิจัยจะกําหนดจากสูตร
ของทาโร ยามาเน โดยกาํหนดระดับความเชือ่มัน่เทากับ 95% และความคลาดเคลือ่น
เทากับ 5% (Yamane, 1973) ดังนั้นกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จึงใชจํานวน 400 
คน ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability 
Sampling) คือ
 1. แบบการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากกลุม
เบบี้บูมเมอร ซึ่งมีอายุระหวาง 51-69 ป และใชงานแอพพลิเคช่ันไลนเปนประจํา 
ตามสถานที่ตางๆ เชน หางสรรพสินคา สวนสาธารณะ เปนตน
 2. แบบสโนวบอล (Snowball Sampling) โดยเลือกและเก็บขอมูลแรก
ทีเ่ปนกลุมวยัเบบ้ีบมูเมอร ซ่ึงมอีายรุะหวาง 51-69 ป และใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนเปน
ประจํา และใหผูใหขอมูลนั้นแนะนําตัวอยางคนถัดไป จนกระทั่งไดกลุมตัวอยางครบ
ตามจํานวนที่ตองการ
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลนั้น ไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลตัวแปรตางๆ โดยวิธีการแจกแจงความถี่ ดวยสถิติ
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ตามความเหมาะสมของตัวแปร 
 และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับการทดสอบความ
สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใชสถิติการวิเคราะหหาคา
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธของเพยีรสนั (Pearson Correlation) ในการทดสอบสมมตฐิาน
เพือ่หาความสมัพนัธระหวางตวัแปรการรบัรูประโยชน ความงาย และความเพลดิเพลนิ
ในการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนกับทัศนคติตอการใชงานแอพพลิเคช่ันไลน รวมท้ัง
ทัศนคติตอการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนกับพฤติกรรมการใชงานแอพพลิเคชั่นไลน
ในดานตางๆ และพฤตกิรรมการใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนในดานตางๆ กบัการรูเทาทัน
การใชงานแอพพลิเคชั่นไลน 
 นอกจากนี้ยังใชสถิติ Independent t-test และ One Way ANOVA 
ในเรือ่งการทดสอบความแตกตางระหวางลกัษณะทางประชากรกบัการรูเทาทนัการใช
แอพพลิเคชั่นไลน 
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ผลการวิจัย

 กลุมวัยเบบ้ีบูมเมอรที่ใชงานแอพพลิเคช่ันไลนโดยสวนใหญเปนผูหญิง 

(รอยละ 62) มีอายุระหวาง 51-60 ป (รอยละ 83.8) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

(รอยละ 49) และมีอาชีพเปนขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 72)

 ซึง่ในสวนของการรบัรู กลุมวยัเบบีบ้มูเมอรมกีารรบัรูในประโยชน ความงาย 

และความเพลิดเพลินในการใชงานแอพพลิเคชั่นไลน รวมทั้งสามดานอยูในระดับมาก 

(M = 3.90) โดยมีการรับรูประโยชนในการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนมากที่สุดเปน

อับดับหนึ่ง (M = 4.12) รองลงมามีการรับรูความงายในการใชงานแอพพลิเคชั่นไลน 

(M = 3.83) และมกีารรบัรูความเพลดิเพลนิในการใชงานแอพพลเิคชัน่ไลน (M = 3.75) 

ตามลําดับ

 สําหรับทัศนคติ โดยรวมกลุมวัยเบบี้บูมเมอรที่ทัศนคติที่ดีตอแอพพลิเคชั่น

ไลนมาก (M = 4.18) เชนเดียวกับการรูเทาทันการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนที่โดยรวม

มีระดับการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่นไลนในระดับมากดวย (M = 3.56) 

 ท้ังนี้กลุ มวัยเบบี้บูมเมอรมีการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนเฉลี่ยแลวอยู ท่ี 

25 เดือน และมีระยะเวลาใชงานแอพพลิเคชั่นไลนตอวันเฉลี่ยอยูที่ 90 นาที 

 นอกจากน้ีกลุมเบบีบ้มูเมอรมกีารใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนเพือ่ตอบสนองแรง

จงูใจตางๆ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (M = 3.28) โดย“เพือ่ตดิตอสือ่สารกับเพือ่น

เกาๆ” (4.12) เปนแรงจูงใจหลักท่ีทําใหกลุมวัยเบบ้ีบูมเมอรสวนใหญเปดใชงาน

แอพพลิเคชั่นไลน สวนคุณสมบัติในแอพพลิเคชั่นไลน โดยรวมกลุมเบบี้บูมเมอรมีการ

ใชงานคุณสมบัติตางๆ อยูในระดับปานกลางเชนกัน (M = 3.06) โดย “สนทนาโดย

การพิมพ” (M = 4.10) เปนคุณสมบัติที่กลุมวัยเบบี้บูมเมอรสวนใหญใชงานมากที่สุด

 ในสวนของการทดสอบสมมตฐิาน ในสมมตฐิานที ่1 พบวาไดรบัการยอมรับ 

สนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ การรับรูในประโยชน ความงาย และความ

เพลดิเพลนิในการใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนมคีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญักบัทศันคติ

ทีม่ตีอการใชงานแอพพลเิคช่ันไลน โดยมคีวามสมัพนัธกนัทางบวก (r = 0.72, p.<.05) 

หมายความวา ถากลุมวัยเบบี้บูมเมอรมีการรับรูดานตางๆ ในการใชงานแอพพลิเคชั่น

ไลนมาก ทัศนคติที่ดีตอแอพพลิเคชั่นไลนก็จะมาก แตถามีการรับรูในดานตางๆ นอย 

ทัศนคติที่ดีตอแอพพลิเคชั่นไลนก็จะนอยตามไปดวย
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 สวนสมมติฐานท่ี 2 พบวาไดรับการยอมรับ สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว 

กลาวคือ ทัศนคติท่ีมีตอการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

กบัพฤตกิรรมการใชงานแอพพลเิคช่ันไลนทัง้ในดานจาํนวนเดอืนทีใ่ชงาน ระยะเวลาที่

ใชงานตอวนั แรงจงูใจหลกัในการใชงาน และคณุสมบตัทิีใ่ชงาน โดยมคีวามสัมพนัธกัน

ทางบวก (r = 0.23, r = 0.17, r = 0.53 และr = 0.48 ตามลาํดบั, p. <.05) หมายความ

วา ถากลุมวัยเบบี้บูมเมอรมีทัศนคติที่ดีตอแอพพลิเคชั่นไลนมาก พฤติกรรมในการใช

งานแอพพลิเคชั่นไลนทั้งในดานจํานวนเดือนที่ใช ระยะเวลาที่ใชตอวัน แรงจูงใจหลัก 

และคุณสมบัติท่ีใชงาน ก็มีแนวโนมมากตาม ในทางกลับกันถามีทัศนคติที่ดีตอ

แอพพลิเคชั่นไลนนอย พฤติกรรมการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนในดานตางๆ ก็มีแนว

โนมนอยตามดวย

 สมมตฐิานที ่3 พบวาไดรบัการยอมรับ สนบัสนนุสมมตฐิานทีต่ัง้ไว กลาวคอื 

พฤติกรรมการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนทั้งในดานจํานวนเดือนที่ใชงาน แรงจูงใจหลัก

ในการใชงาน และคุณสมบัติท่ีใชงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการรูเทาทัน

การใชแอพพลิเคชั่นไลน โดยมีความสัมพันธกันทางบวก (r = 0.18, r = 0.42 และ r 

= 0.51 ตามลําดับ, p. <.05) หมายความวา ถากลุมวัยเบบี้บูมเมอรมีพฤติกรรมการ

ใชงานแอพพลิเคชั่นไลนทั้งในดานจํานวนเดือนที่ใชงาน แรงจูงใจหลัก และคุณสมบัติ

ที่ใชงานมาก การรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่นไลนก็จะมีแนวโนมมาก แตหากมี

พฤติกรรมการใชในดานตางๆ นอย แนวโนมการรูเทาทันในการใชงานแอพพลิเคช่ัน

ไลนก็จะนอยตาม

 แตทั้งนี้ในสมมติฐานที่ 4 กลับพบวาไมไดรับการยอมรับ ไมสนับสนุน

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว กลาวคอื ลกัษณะประชากรกลุมวยัเบบ้ีบมูเมอรทีแ่ตกตางกนัในดาน

เพศ อายุ และการศึกษาจะมีการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่นไลนที่ไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล

ความสัมพันธระหวางการรับรูการรับรูประโยชน ความงาย และความ
เพลิดเพลินกับทัศนคติที่มีตอแอพพลิเคชั่นไลน
 จากผลการศกึษา ทีพ่บวา การรบัรูประโยชน ความงาย และความเพลิดเพลนิ

ในการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติตอการใชงาน
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แอพพลเิคช่ันไลนยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวนัน้ มคีวามสอดคลองกับทฤษฎกีารยอมรบั

เทคโนโลย ี(TAM) กลาวคอืทฤษฎ ีTAM เปนทฤษฎ ีทีช่วยในการคาดการณและอธบิาย

เหตผุลในการยอบรบัเทคโนโลยใีดเทคโนโลยหีนึง่ของแตละบคุคล ซึง่ปจจยัทีจ่ะสงผล

ในการยอมรบัหรอืไมยอมรบัเทคโนโลยนีัน้ ตวัแปรทีส่าํคัญๆ คอื การรบัรูในประโยชน

ในการใชงาน การรับรูความงายในการใชงาน และการรับรูในความเพลิดเพลินในการ

ใชงาน ซึ่งทั้งสาม จะเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธตอเนื่องไปยังทัศนคตคิวามตั้งใจที่ใช

งาน ทําใหเกิดเปนทัศนคติในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และเมื่อมีทัศนคติในความตั้งใจ

ทีจ่ะใชงานแลว จะสงผลไปยงัพฤตกิรรมในการใช จนนาํไปสูการยอมรบัหรอืไมยอมรบั

เทคโนโลยีนั้นๆ ซ่ึงท้ังหมดมีแนวโนมท่ีจะเปนไปในทางที่สัมพันธกัน (Davis, F.D., 

Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R., 1989) 

 ฉะนั้นผลการศึกษาจึงเปนการบงบอกวา แอพพลิเคช่ันไลนเปนส่ือสังคม

ออนไลนทีก่ลุมวยัเบบีบ้มูเมอรมองวามปีระโยชน งายตอการใชงาน รวมถงึสามารถนาํ

ความเพลดิเพลนิมายงัพวกเขาได โดยจะเหน็ไดจากผลการศกึษา ทีพ่บวา โดยรวมกลุม

วัยเบบี้บูมเมอรลวนมีการรับรูเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นไลนในดานประโยชน ความงาย 

และความเพลิดเพลินทั้งหมดอยูในระดับมาก อีกทั้งจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี

ที่ไดกลาววา หากผูใชเห็นวาเทคโนโลยีที่เปดรับนั้นมีประโยชน โดยสามารถมาชวยใน

การทํางานใหสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเวลานํามาใชก็ไมตองใชความ

พยายามมากที่จะเขาถึงหรือเปดรับ และสามารถสรางความเพลิดเพลินยามใชงาน 

ผูใชก็มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยีนั้นๆ ซึ่งจากการศึกษาก็พบวา กลุมวัย

เบบี้บูมเมอรมีทัศนคติท่ีดีตอแอพพลิเคชั่นไลนมาก นี่จึงเปนการตอกยํ้าวาแอพพลิ-

เคชั่นไลนเปนสื่อสังคมออนไลนที่กลุมวัยเบบี้บูมเมอรมองวามีคุณคา ใหความสนใจ

ที่จะใชงานในปจจุบัน และสอดรับกับรายงานของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (2558) ที่พบวา แอพพลิเคชั่นไลนเปนสื่อสังคมออนไลนที่กลุมเบบี้บูม

เมอรใหความสนใจและใชงานมากที่สุด 

ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอแอพพลิเคชั่นไลนกับพฤติกรรม
การใชงานในดานตางๆ 
 จากผลการศึกษา ท่ีพบวา ทัศนคติตอการใชงานแอพพลิเคช่ันไลนมีความ

สมัพนัธทางบวกกบัพฤตกิรรมการใชงานแอพพลิเคชัน่ไลนทัง้ในดาน จาํนวนเดอืนทีใ่ช
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งาน ระยะเวลาที่ใชงานตอวัน แรงจูงใจหลักในการใชงาน และคุณสมบัติที่ใชงาน 

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวน้ัน มีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของ 

Zimbardo และ Ebbesen ( 1970 อางถึงใน พรทิพย บุญนิพัทธ, 2531, น. 49) ที่

กลาวถงึองคประกอบของทัศนคตแิละความสมัพันธตอกนั คือ ทศันคตนิัน้จะประกอบ

ดวย สวนของความรูเขาใจ สวนของความรูสึก และสวนของการกระทํา ซึ่งหากมีการ

รับรู หรอืเขาใจในเรือ่งใดๆ ไมวาจะเปนไปในเชิงบวกหรอืเชงิลบ ความรูสกึหรอืทศันคติ

ก็มีแนวโนมที่จะเปนไปในทิศทางเดียวกับความรูความเขาใจนั้นๆ และสุดทายการ

กระทาํทีแ่สดงออกมากจ็ะสมัพนัธไปกบัทัง้สองสวนขางตน นอกจากนีย้งัสอดคลองใน

ลักษณะที่วา การรับรูการใชงานในดานตางๆ ของแอพพลิเคช่ันไลน ทัศนคติที่มีตอ

แอพพลเิคชัน่ไลน และพฤตกิรรมการใชงานแอพพลิเคชัน่ไลนของกลุมวยัเบบีบ้มูเมอร 

ตางกเ็ปนไปในทศิทางทีส่มัพนัธกนั นัน้เปนเพราะ การทีก่ลุมเบบีบ้มูเมอรใหความสนใจ

ในแอพพลิเคชั่นไลนขึ้น และเห็นถึงคุณคาประโยชนตางๆ ท่ีแอพพลิเคช่ันไลนมีน้ัน 

จะกอเกดิเปนทศันคตทิีด่ตีอแอพพลเิคชัน่ไลน ซึง่ตวัทศันคติตรงนีจ้ะผนัเปลีย่นใหเกดิ

พฤติกรรมที่แสดงออกมา นั่นคือ กลุมเบบี้บูมเมอรเกิดการใชงานแอพพลิเคช่ันไลน 

ซึง่พบวา ยิง่ถากลุมเบบีบู้มเมอรมีทศันคตทิีด่ตีอแอพพลเิคช่ันไลนมากเทาไร พฤตกิรรม

ในการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนในดานตางๆ จะมากขึ้นเทานั้น 

 แตอยางไรก็ตามแมผลการศึกษาจะแสดงใหเห็นวา ทัศนคติมีความสัมพันธ

กบัพฤตกิรรมการใชงาน แตนัน่กไ็มใชวาจะมคีวามสัมพนัธกนัสูงในพฤตกิรรมทกุๆ ดาน 

หากแตที่เดนชัด จะมีในดาน แรงจูงใจหลักในการใชงาน และคุณสมบัติในการใชงาน 

ที่จะมีระดับความสัมพันธอยูระดับสูง และระดับปานกลาง ในขณะที่ความสัมพันธ

ระหวางทัศนคติกับจํานวนเดือนท่ีใชงาน และกับระยะเวลาที่ใชงาน กลับมีความ

สัมพันธในระดับตํ่า โดยพบวา แมกลุมเบบี้บูมเมอรจะมีทัศนคติที่ดีตอแอพพลิเคช่ัน

ไลนมาก แตโดยรวมมกีารใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนเฉลีย่เพยีง 25 เดอืน ซึง่แสดงใหเหน็

วา กลุมวยัเบบีบ้มูเมอรไดเปดรบัใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนไดไมเพยีงไมกีป่ จงึไมมคีวาม

เดนชัดมากที่วา ยิ่งกลุมวัยเบบี้บูมเมอรมีทัศนคติที่ดีตอแอพพลิเคชั่นไลน จะยิ่งคงใช

งานแอพพลิเคชั่นไลนตอไป 

 สวนในเรื่องของระยะเวลาในการใชงานที่พบวา สวนใหญกลุมเบบี้บูมเมอร

ใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนเฉลีย่อยูที ่90 นาทีตอวนั แสดงใหเหน็วา แมกลุมเบบีบ้มูเมอร

จะมีทัศนคติที่ดีตอแอพพลิเคชั่นไลนมาก แตการใชงานตอวันกลับไมไดสูงมากตาม 
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หรือมากเกินจนไมสามารถนําเวลาไปทํากิจกรรมอยางอื่นได ทั้งนี้เพราะดวยลักษณะ

ของกลุมวัยเบบี้บูมเมอร ที่เปนวัยที่ผานการทํางาน การเรียนรู และประสบการณมา

มากมาย จึงสามารถจดัการ จดัแบงเวลาตางๆ ควบคุมการดาํเนนิชวิีตได เพือ่ไมใหการ

ใชแอพพลิเคชั่นไลนนั้นมากระทบตอสุขภาพ การทํางาน หรือตอปจจัยอื่นๆ เหมือน

กับดังที่ โกวิท วงศสุรวัฒน (2552) ไดกลาววากลุมวัยเบบ้ีบูมเมอรน้ัน แมจะมีการ

ปรับเปลี่ยน เปดรับสิ่งใหมๆ แตสิ่งที่กลุมวัยเบบี้บูมเมอรใหความสําคัญมากกวาก็คือ 

การทุมเทใหกับการทํางาน จงรักภักดีตอองคกร รักครอบครัว และรักตัวเอง ฉะนั้น

จึงมักจะหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่สงผลกระทบตอปจจัยเหลานี้

 แตอยางไรกต็าม แมพฤตกิรรมดานแรงจูงใจในการใชงาน และคณุสมบตัใิน

การใชงาน จะคอนขางมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอแอพพลเิคชัน่ไลน แตกย็อมมกีาร

ใชงานที่แตกตางกันไปตามแตละบุคคล ข้ึนอยูกับวาแตจะคนจะใชแอพพลิเคช่ันไลน

เพราะสาเหตใุด หรอืจะใชงานในคณุสมบตัไิหนมากนอยกวากนั ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎี

การใชประโยชนและความพงึพอใจ ท่ีแตละปจเจกจะสามารถเลอืกใชสือ่ เปดรบัสือ่ได

ตามตองการ เพื่อมาสนองความตองการในแตละดานของตัวเอง (Rubin, 2002) 

ซึ่งพบวา กลุมวัยเบบ้ีบูมเมอรสวนใหญก็จะมีแรงจูงใจที่จะใชงานแอพพลิเคช่ันไลน

เพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อนเกาๆ และเพื่อติดตอสื่อสารกับครอบครัว ซึ่งนี้แสดงใหเห็น

วา โดยหลักแลวกลุมเบบ้ีบูมเมอรมีแรงจูงใจที่จะใชงานแอพพลิเคชั่นไลนก็เพื่อมา

ตอบสนองความตองการในดานการเปนสวนหนึง่ของสงัคม ทีจ่ะใชสือ่เพือ่มปีฏสิมัพนัธ

กบัเพือ่นหรอืครอบครวั และเปนการตอกยํา้ลกัษณะของกลุมวยัเบบีบ้มูเมอรที ่โกวิทย 

วงศสุรวัฒน (2552) ไดสรุปไวสวนหนึ่งวา กลุมเบบี้บูมเมอรเปนกลุมที่ใหความสําคัญ

กับเพื่อน คนในครอบครัว และตองการความรักความผูกพันจากคนรอบขางอยูเสมอ

 สวนในดานคุณสมบัติท่ีใชงานในแอพพลิเคชั่นไลน พบวา คุณสมบัติ

สวนใหญทีก่ลุมวยัเบบีบ้มูเมอรใชมากทีส่ดุกค็อื การสนทนาโดยการพมิพ ท้ังนีอ้าจเปน

เพราะเปนคุณสมบัติพื้นฐาน คุนเคย และสะดวกที่สุดในการสื่อความหมายออกไปได

ชัดเจน เรียบงาย และรวดเร็วกวาวิธีการติดตอส่ือสารวิธีการอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ

ลักษณะของกลุมเบบี้บูมเมอรที่ โกวิทย วงศสุรวัฒน (2552) สรุปไวสวนหนึ่งวา กลุม

วัยเบบี้บูมเมอรจะไมชอบดําเนินการ หรือทําสิ่งตางๆ ที่ยุงยาก หรือซับซอนมาก 

 ดังนัน้จากผลการศกึษา ท่ีบงบอกความสมัพนัธระหวางทศันคติกบัพฤตกิรรม

การใชงานแอพพลิเคช่ันไลน โดยเฉพาะในดานแรงจูงใจในการใชงาน และคุณสมบัติ
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ทีใ่ชงาน ทาํใหทราบถึงพฤตกิรรมในการติดตอสือ่สารในแอพพลเิคชัน่ไลนของกลุมวยั

เบบีบ้มูเมอร วากลุมวยัเบบีบ้มูเมอร ยงัคงเปนกลุมวัยทีต่องการความรกั ความใกลชดิ

จากครอบครัว และกลุมเพื่อนอยู ขณะเดียวกัน ก็ยังเปนผูที่ปรับเปลี่ยนตนเองใหเขา

กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือใหตัวเองทันสมัย และทันสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เหลาน้ีจึงเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหกลุมวัยเบบี้

บูมเมอรนั้น เปดรับและใชงานแอพพลิเคชั่นไลนขึ้น ซึ่งนั้นแสดงใหเห็นวากลุมเบบี้

บูมเมอรนั้นเปนผูรับสารที่เปนลักษณะ Active นั่นเอง

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชงานในดานตางๆ กับการรูเทาทัน
การใชงานแอพพลิเคชั่นไลน
 จากผลการศกึษา ทีพ่บวา พฤตกิรรมการใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนทัง้ในดาน 

จาํนวนเดอืนทีใ่ชงาน แรงจงูใจหลกัในการใชงาน และคณุสมบตัทิีใ่ชงาน มคีวามสัมพนัธ

ทางบวกกับการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่นไลน ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวนั้น มีความ

สอดคลองกับแนวคิดการรูเทาทันสื่อ ซึ่งการรูเทาทันส่ือ จะตองอาศัยความสามารถ

ของแตละบคุคลในการเขาใจ ตคีวาม ไตรตรอง วพิากษสารหรอืส่ิงตางๆ ทีถ่กูถายทอด

ผานสื่อได โดยที่ไมตกอยูภายใตการครอบงําของสื่อนั้นๆ (อุณาโลม จันทรรุงมณีกุล, 

2549) นอกจากนี้ดังที่ Potter (2008) ไดกลาววา การรูเทาทันสื่อนั้นจะเปนสิ่งที่เปน

ไปอยางตอเนือ่งไมมทีีต่ายตวั หรอืจดุสิน้สดุ หากแตจะตองพฒันาการรูเทาทนัไปเรือ่ยๆ 

โดยจะตองอาศัยความรู ในสื่อน้ันๆ ซ่ึงความรู ดังกลาวจะมาจากทักษะ และ

ประสบการณในการใชสื่อนั่นเอง ฉะนั้น ผลการศึกษาที่พบวา ยิ่งกลุมวัยเบบี้บูมเมอร

มีพฤติกรรมการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนในดานตางๆ มากเทาไร ระดับการรูเทาทัน

การใชแอพพลิเคชั่นไลนก็มากขึ้นตามเทานั้น จึงสนับสนุนแนวคิดการรูเทาทันสื่อ 

 นอกจากนี้ จากผลการศึกษา ที่พบวา กลุมวัยเบบี้บูมเมอรสวนใหญมีการรู

เทาทันในแอพพลิเคชั่นไลนมาก โดยจะไมแชร โพสตภาพ หรือขอมูลขาวสารที่ไดรับ

ออกไป หากยงัไมแนใจในความถกูตอง รวมถึงมกัจะแยกแยะ วเิคราะห ขอมลูขาวสาร

ทีไ่ดรบัจากแอพพลเิคชัน่ไลน และไมเชือ่ตามสารทนัทีทีเ่ปดรบั เหลานีแ้สดงใหเหน็วา

กลุมเบบี้บูมเมอรมีทักษะในการรูเทาทันในการใชแอพพลิเคช่ันไลนเปดรับขอมูล

ขาวสารตามแนวคิดของ Livingstone (2004) ที่ไดสรุปองคประกอบทักษะการรู

เทาทันสื่อไว 4 องคประกอบวาจะประกอบดวย ความสามารถในการเขาถึงส่ือ 
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การวิเคราะหสื่อ การประเมินสื่อ และการสรางสรรค/การสื่อสารสื่อ ซึ่งองคประกอบ

สําคัญเหลาน้ีจะเรียงไปตามลําดับ จึงสามารถสรุปไดวากลุมเบบี้บูมเมอรนั้นมีทักษะ

การรูเทาทันขอมูลขาวสารที่เปดรับในแอพพลิเคชั่นไลน โดยเฉพาะ ทักษะในการ

วิเคราะหขอมูลขาวสาร และทักษะการประเมินสื่อ ที่สามารถแยกแยะขอมูลขาวสาร

ไดวาสิ่งใดจริง สิ่งใดเท็จ และควรที่จะแชรตอไปหรือไม 

 การรูเทาทนัสือ่นัน้ ถอืวาเปนเรือ่งทีส่าํคญั และจาํเปนมากในยคุสมยัทีข่อมลู

ขาวสารสามารถแพรกระจายไปไดอยางรวดเรว็โดยการนาํพาของเทคโนโลยทีีก่าวหนา 

เพราะเหลานีท้าํใหแตละบคุคลสามารถมบีทบาทในการสือ่สารทีเ่ปนไดทัง้ผูผลติเนือ้หา

และเปดรบัขาวสารได และลวนเปนไปโดยงายดาย จงึทาํใหขอมลูขาวสารทีห่มนุเวยีน

ในแตละวันในส่ือตางๆ มีมาก ขาดการควบคุม และการกล่ันกรองในขอเท็จจริง 

จึงจําเปนท่ีจะตองเทาทัน เพื่อที่จะสามารถพิจารณาในเนื้อหา ขอมูลท่ีเปดรับมาได 

วามีความเปนจริงและนาเชือ่ถือมากนอยเพยีงใด เพือ่ทีจ่ะไมตกอยูภายใตการครอบงาํ

โดยสือ่ หรือถูกเปนเครือ่งมอืในการผลติซํา้อดุมการณบางประการ ฉะนัน้ประสบการณ 

ทักษะความรูในสื่อตางๆ จึงตองมีการพัฒนาอยูตอเนื่องและตลอดเวลา 

 ซึง่จากผลการศกึษาจะเหน็ไดวา พฤตกิรรมการใชงานโดยเฉพาะในสวนของ

คุณสมบัติตางๆ โดยรวมแลวมีการใชงานคุณสมบัติตางๆ อยูในระดับปานกลาง 

ในขณะที่การรูเทาทันแอพพลิเคชั่นไลนของกลุมวัยเบบ้ีบูมเมอรโดยรวมอยูในระดับ

มาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมวัยเบบ้ีบูมเมอรสามารถมีการพัฒนาการรูเทาทันในการ

ใชแอพพลเิคชัน่ไลนในการเปดรบัขอมลูขาวสารไดอยางรวดเรว็ เพราะเพียงแคใชงาน

คณุสมบตัติางๆ ในแอพพลเิคชัน่ไลนไมมาก กส็ามารถเกดิทกัษะ ทีจ่ะสามารถวเิคราะห 

ตีความ ประเมิน ขอมูลขาวสารท่ีถูกสงผานมายังแอพพลิเคช่ันไลนไดในระดับที่มาก 

จึงสะทอนใหเห็นวา หากมีการสงเสริมใหใชงานคุณสมบัติตางๆ ในแอพพลิเคชั่นไลน

ไดครบถวนและมากขึน้ กย็ิง่ทาํใหการรูเทาทนัในการใชแอพพลเิคช่ันไลนของกลุมเบบี้

บูมเมอรมากขึ้นทั้งนี้เพราะทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธกันในระดับสูง 

ความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกลุมวยัเบบีบ้มูเมอรกบัการรูเทา
ทันการใชงานแอพพลิเคชั่นไลน
 จากการศึกษาท่ีพบวา ลักษณะประชากรกลุมเบบ้ีบูมเมอรที่แตกตางกัน 

ทัง้ในสวนของ เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา จะมีการรูเทาทนัการใชแอพพลเิคชัน่ไลน
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ทีไ่มแตกตางกนั ไมยอมรับสมมตฐิานทีต่ัง้ไวนัน้ ซึง่จากแนวคดิการรูเทาทนัสือ่ Potter 

(2008) ไดกลาววาคนที่เปนผูใหญจะมีทักษะการรูเทาทันสื่อในมิติดานตางๆ ทั้งความ

รู ความเขาใจ ดานอารมณ ดานศีลธรรม มากกวาเด็กหรือคนที่มีอายุนอยกวา เพราะ

ผูใหญนัน้จะมปีระสบการณ ในการเรยีนรูการใชสือ่ เรยีนรูการใชชวีติจรงิทางสงัคมมา

มากกวา ทักษะการวเิคราะห ตคีวาม ประเมนิสือ่จงึมมีากกวา ซึง่หากกลาวในลักษณะ

เชนนี้ ก็อาจเปนการบงบอกวา ลักษณะทางประชากร เชน อายุที่แตกตาง การศึกษา

ที่แตกตางยอมสงผลใหการรูเทาทันสื่อน้ันมากนอยแตกตางกันดวย แตการที่ผลการ

ศกึษาครัง้นีก้ลบัตรงกนัขาม ทัง้นีเ้พราะ Potter ยงัไดมองไปอกีวา ทกัษะการรูเทาทนั

สื่อไมใชสิ่งที่ตายตัว ไมใชวาใครมีการรูเทาทันมาก ก็จะยังมากอยูในภายหนา หากแต

ระดับทักษะการรูเทาทันสามารถแปรเปลี่ยนขึ้นลงได ขึ้นอยูกับสื่อที่เปดรับ แรงจูงใจ

ในการใชสือ่ หรอืตามเนือ้หาขาวสารทีไ่ดรบั เชน คนทีม่ทีกัษะการรูเทาทนัในสือ่ดัง้เดมิ

อยางโทรทัศนหรือหนังสือพิมพมาก ไมไดหมายความวาเมื่อเปดรับสื่อใหมอยาง

สื่อสังคมออนไลน ก็จะมีการรูเทาทันในสื่อใหมมากดวย เพราะสื่อใหมกับสื่อดั้งเดิม

ก็มีวิธีการที่สื่อแฝงอุดมการณ ถายทอด หรือสงผานขอมูลขาวสารแตกตางกันออกไป 

ฉะนั้นการรูเทาทันสื่อจึงไมไดขึ้นอยูกับปจจัยทางประชากรเพียงอยางเดียว หากแต

ขึ้นอยูกับวาเรามีประสบการณในการใชสื่อน้ันหรือไม หรือเขาใจส่ือนั้นๆ มากนอย

เพียงใดดวย

 เชนเดยีวกนักบัในกรณขีองแอพพลเิคชัน่ไลน ทีจ่ดัวาเปนสือ่สงัคมออนไลน

ที่ใหมสําหรับกลุมวัยเบบี้บูมเมอร ทั้งลักษณะการใช วิธีการติดตอสื่อสารที่รวบรวมไว

หลากหลาย และสามารถเปนชองทางสําหรับขอมูลขาวสารใหไหลผานไดงาย รวดเร็ว 

ซึ่งแตกตางออกไปจากสื่ออื่นๆ ในขณะที่กลุมวัยเบบี้บูมเมอรเองก็เพิ่งมีการเปดอัตรา

การใชงานอินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลนที่เพิ่มมากขึ้นเพียงในชวงหนึ่งถึงสองป

ที่ผานมา ดังจะเห็นจากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่อัตราการใชงาน

อินเทอรเน็ตของกลุมวัยเบบี้บูมเมอรในป 2558 มีอยูที่รอยละ 9.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากใน

ป 2556 ที่มีอัตราการใชมีอยูเพียงรอยละ 6.6 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) เชนนี้ 

แอพพลิเคชั่นไลนจึงถือวาเปนเทคโนโลยีใหมสําหรับกลุมวัยเบบ้ีบูมเมอร ที่แตละคน

ก็ตองทําการเรียนรู เพื่อสรางเสริมการกอตัวของทักษะ และประสบการณการใชงาน 

อนัจะนาํมาซ่ึงจะเกิดการรูเทาทนั ในการทีจ่ะสามารถเขาถงึ วเิคราะห ตีความในขอมลู

ขาวสารที่ไหลผานมายังแอพพลิเคชั่นไลนได
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 ดังน้ันจากผลการศึกษา จึงสะทอนใหเห็นวา ความแตกตางทางเพศ อายุ

ที่มากหรือนอย หรือการศึกษาท่ีสูงหรือตํ่า ไมใชปจจัยสําคัญที่จะไปมีผ  ลใหกลุม

วัยเบบี้บูมเมอรมีการรูเทาทันสื่อใหมอยางแอพพลิเคช่ันไลนวามากหรือนอย หากแต

กลุมเบบ้ีบมูเมอรจะรูเทาทนัการใชแอพพลเิคช่ันไลนมากหรือนอย ขึน้อยูกบัพฤตกิรรม

การใชงานเพียงเทาน้ัน โดยเฉพาะเม่ือมีการใชงานคุณสมบัติตางๆ ในแอพพลิเคช่ัน

ไลนที่มากขึ้น

ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ตัวแปรที่ใชในการศึกษา จํากัดอยูที่การศึกษา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรการรับรูท้ังในดานประโยชน ความงาย และความ

เพลดิเพลนิในการใชงานกบัทศันคตทิีม่ตีอแอพพลิเคชัน่ไลน ความสมัพนัธของทศันคติ

กบัพฤตกิรรมการใชงาน และพฤตกิรรมการใชงานกบัการรูเทาทนัการใชแอพพลิเคช่ัน

ไลน และความแตกตางทางลักษณะประชากรเบบ้ีบูมเมอรในดานตางๆ กับการรู

เทาทันการใชแอพพลิเคช่ันไลน ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษา

ตัวแปรอื่นเพ่ิมเติม เชน ชองทางท่ีกลุมวัยเบบ้ีบูมเมอรเกิดการเปดรับในประโยชน 

ความงาย และความเพลดิเพลนิในแอพพลเิคชัน่ไลน หรอืความแตกตางของสถานภาพ

ของกลุมเบบีบ้มูเมอรกบัการรูเทาทนัสือ่ เปนตน เพือ่ใหการศกึษาถงึทศิทางการนาํไป

สูการใชงานแอพพลิเคช่ันไลนน้ันครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีปจจัยอื่นใดหรือ

ไมที่สงผลตอการรูเทาทันการใชแอพพลิเคชั่นไลนของกลุมวัยเบบี้บูมเมอร

 2.  การศกึษาวจิยัในครัง้นีเ้ปนการศกึษาเจาะจงเฉพาะกลุมวยัเบบีบ้มูเมอร

ที่เปนผูใชงานแอพพลิเคชั่นไลน ในการเก็บขอรวบรวมขอมูลจึงตองใชระยะเวลาพอ

สมควร ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป จึงควรมีการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ตั้งแตการออกแบบแบบสอบถามท่ีตองใหมีความงายตอการตอบ กระชับในการอาน 

และอธบิายรายละเอยีดใหเขาใจมากทีส่ดุ จนถงึการเพิม่ชองทางการตอบแบบสอบถาม

เพิ่มเติม เชน การฝากแบบสอบถามบนหนาเว็บไซตที่กลุมวัยเบบี้บูมเมอรมีการเขาถึง

มาก เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามแผนเวลาที่วางไวใหมากที่สุด
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 3.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จํากัดอยูที่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อมองถึงความสัมพันธตางๆ ระหวางตัวแปรวามีความ

สัมพันธกันหรือไม เปนไปในทิศทางใด ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป จึงควรมีการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิ่มเติม โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-Depth Interview) ในความสัมพันธตางๆ ระหวางตัวแปร เพื่อใหได

ซึ่งขอมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น และเขาใจความเปนเหตุและผลในความสัมพันธ

ระหวางตวัแปร วาเหตใุดจงึสมัพันธ เหตใุดจึงไมสัมพนัธ การวจัิยเชงิคณุภาพจงึจะเปน

ขอมูลเชิงลึกที่สามารถจะนําไปสนับสนุนใหการวิจัยเชิงปริมาณมีความนาเช่ือถือ

มากยิ่งขึ้นได
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 การวิจัยน้ีมุงศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนม

พฤติกรรมที่มีตอโครงการสงเสริมสังคมของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ตลอดจนความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) โดยใช

แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) โดยเกบ็ขอมลูจากกลุมผูนาํเยาวชน

ทั้ง 11 ประเทศโดยยึดกลุมผูนําเยาวชนท่ีผานโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย

ที่มีอายุ 18-35 ป จํานวนประเทศละ 30 คน รวมทั้งหมด 330 คน สวนการวิเคราะห

ขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติที่ใชใน

การทดสอบคือ Independent t-test, One-Way Analysis of Variance ANOVA 

และวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment 

Correlation Coefficient) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ประเทศที่แตกตางกัน มีการเปด

รับขาวสารในโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) แตกตางกัน โดยเฉพาะเยาวชนประเทศฟลิปปนส 

และลาว มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารมากกวาประเทศอื่นๆ ทั้งยังพบวา ความรูมี

ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศ

อาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) (R = .367 P < 0.01) มีความ

สัมพันธปานกลาง และยังพบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ

โครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทาง

เฟซบุก (Facebook) (R = .627 P < 0.01) มีความสัมพันธเปนเชิงบวก

คําสําคัญ:  โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย, โครงการสงเสริมสังคม, การเปดรับ

ขาวสาร, ความรู, ทัศนคติ, แนวโนมพฤติกรรม

บ ท คั ด ย อ
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 This research aims to study the characteristics of population in 

term of news exposure, knowledge and the trend of behaviors that 

contribute to the society of the leading youth in ASEAN countries and 

Japan through Facebook. Moreover, this research investigates the 

relationship among news exposure, knowledge and the trend of behaviors 

that contribute to the society which were conducted qualitatively using 

Survey Research Method by using online questionnaire. The data were 

obtained from 18-35-year-old youth from ASEAN countries. There were 

30 youth from each countries so that 330 youth in total. The data analysis 

were percentage, means and standard deviation. The statistics used were 

Independent t-test, One-Way Analysis of Variance ANOVA and Pearson’s 

product moment Correlation Coefficient. The hypothesis test result was 

the youth from different countries had different levels of news exposure, 

knowledge and the trend of behaviors that contribute to the society 

through Facebook. The Philippines and Laos, especially, had the higher 

level of news exposure, knowledge and the trend of behaviors that 

contribute to the society than other countries. In addition, the relationship 

of attitude toward social contribution of leading youth from ASEAN 

countries and Japan through Facebook was moderate (R = .367 P < 0.01) 

. Lastly, the attitude toward social contribution of leading youth from 

ASEAN countries and Japan through Facebook had positive relationship.

Keywords: The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth 

Programme, SSEAYP, Media exposure, knowledge, Attitude, 

Behavior, social development projects

A b s t r a c t
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ประเทศไทยเปนหนึง่ในสมาชกิกอตัง้อาเซยีน ประเทศไทยไดใหความสาํคญั
ในการเตรียมความพรอมของประเทศเพื่อรวมผลักดันใหเกิดการสรางประชาคม
อาเซียนภายในป 2558 และกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณของ
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ในวันแรกของป 2559 จึงเปนเรื่องสําคัญที่คนไทยเรา
ควรจะมีขอมูลความรูและความเขาใจในดานตางๆ ของประเทศที่เปนสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมด 10 ประเทศ การกอต้ังน้ันเกิดข้ึนในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีการ
รวมกัน 5 ประเทศไดมีการกอตั้ง สมาคมประชาชาติแหงอาเชียตะวันออกเฉียงใต 
หรือ อาเซียน (Association of South East Asia Nations) ซึ่งใชตัวอักษรยอใน
ภาษาองักฤษอยางเปนทางการวา “ASEAN” โดย 5 ประเทศทีด่งักลาวคือ ประเทศไทย 
ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร และ อินโดนีเซีย
 ซ่ึงในการกอตั้งอาเซียนน้ันมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) โดยมีวัตถุประสงค 7 ประการดังนี้
 1. สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม
 2. สงเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
 3. สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ 
วิทยาศาสตร และดานการบริหาร
 4. สงเสริมความรวมมือซึ่งกันและกันในการฝกอบรมและการวิจัย
 5. สงเสริมความรวมมือในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การคา 
การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต
 6. สงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 7. สงเสรมิความรวมมอืกบัองคกรระดบัภมูภิาคและองคกรระหวางประเทศ
ตอมาในวันที่ 7 มกราคม 2527 ประเทศบรูไน ไดลงนามเขารวมเปนสมาชิก หลังจาก
นั้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 เวียดนามก็ไดเขาเปนสมาชิก ตามมาดวย ลาวและ
เมียนมาร เขารวมเปนสมาชิกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และในวันที่ 30 เมษายน 
2542 ประเทศกัมพูชา เปนประเทศที่ 10 ที่ไดเขารวมสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
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 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 เหลาผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญา

วาดวยความรวมมืออาเซียนหรือ ขอตกลงบาหลี 2 ใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community หรือ AC) โดยมีแบบอยางมาจากสภาพยุโรป (European 

Union: EU) โดยแบงใหมี 3 เสาหลักนั้นคือ

 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic 

Community) 

 2. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน หรือ APSC (ASEAN 

Political and Security Community) 

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC (ASEAN Socio-

Cultural Community) 

 เมือ่มกีารจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน ดานความรวมมือกบัประเทศอืน่นอกเหนอื

ใน 10 ประเทศอาเซียนแลวยังมีการรวมมือกับประเทศอื่นๆ อาทิเชน จีน เกาหลีใต 

ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ อินเดีย จึงเกิดคําวา อาเซียน +1, อาเซียน +3 หรือ 

อาเซียน +6 แตกตางกันตามวาระในเรื่องตางๆ ซึ่งการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียนนั้นยอมสรางมิตรภาพ และ การพัฒนาองค

ความรูและเทคโนโลยีตางๆ รวมพึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนาอยาง

ยั่งยืน รวมถึงอํานาจการเจรจาตอรองที่สูงขึ้นในเวทีโลก

 หากยอนไปในยุคสมัย “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เริ่มมาตั้งแตชวงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2484 และมาสิ้นสุดลงเมื่อสหรัฐฯตัดสินใจสงเครื่องบินไปทิ้งระเบิด

ปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิที่ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 

2488 และ ในวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เหตุการณครั้งนี้ทําใหประเทศญ่ีปุน

เสียหายเปนอยางมาก สมเด็จพระจักรพรรดิ ฮิโรฮิโต จึงมีพระบรมราชโองการให

กองทัพญี่ปุนท่ัวทุกบริเวณ ยุติการรบอยางสิ้นเชิงในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488 

และในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 สมเด็จพระเจาจักรพรรดิ ฮิโรฮิโต ก็ทรงประกาศ

ยอมจํานนตอฝายสัมพันธมิตรอยางไมมีเงื่อนไข ผานทางวิทยุกระจายเสียง ทําให

สงครามมหาเอเชยีบรูพาทีย่ดืเยือ้มาเกอืบ 4 ป ยตุลิงในวนันัน้เอง ในเหตกุารณดงักลาว

ประเทศอาเซยีนตกอยูในสภาวะสงคราม ในสมยันัน้ ประเทศในอาเซยีนมทีศันคตทิีไ่ม

ดีตอประเทศญี่ปุน ตอจากนั้นอีกหลายสิบปทางรัฐบาลญี่ปุนพยายามรื้อฟนมิตรภาพ

กบัประเทศในโซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต จงึไดคดิโครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนย 
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(The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme) เปนโครงการ

ตามขอตกลงรวมกันระหวางรัฐบาลญี่ปนกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย 

5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และประเทศไทย จัดตั้งขึ้น

เมือ่เดอืนมกราคม 2517 โดยมีประเทศบรไูน ดารสุซาลาม และ สาธารณรฐัสงัคมนยิม 

เวียดนาม ไดสงผูแทนเขารวมโครงการเมื่อเขาเปนสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ป 2527 และ 2538 ตามลําดับ ตอมาป 2540 ประเทศ

กมัพูชา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และสาธารณรฐัแหงสหภาพ เมยีนมาร

ไดสงผูแทนเขารวมโครงการเม่ือเขาเปนสมาชิกอาเซียน โดย ประเทศญี่ปุนเปนเจา

ของโครงการ และไดรับการรวมมือเปนอยางดีจากตั้ง 10 ประเทศอาเซียน โดยมี

วตัถปุระสงคของโครงการคือการสงเสรมิมติรภาพและความเขาใจอนัดรีะหวางเยาวชน

ญี่ปุนและเยาวชนอาเซียน ท้ังน้ียังเปดโอกาสใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดานตาง ๆ  เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้ง การศึกษาแนวทาง

การแกปญหาในระดับเยาวชน และเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามของแตละประเทศ เพื่อฝกฝนเยาวชนในการอยูรวมกลุม และสรางสรรค

ประโยชนรวมกัน โดยการใชชีวติรวมกนับนเรอืแลกเปลีย่นวฒันธรรมผานการอภปิราย 

และกิจกรรมตางๆ บนเรือและระหวางพํานักในแตละประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผาน

มาของโครงการเรือเยาวชนมีการจัดการประชุม SIGA (SSEAYP International 

General Assembly) โดยมีการรวมมือระหวางสมาคมอดีตผูเขารวมโครงการเรือ

เยาวชนเอเชยีอาคเนยประเทศตางๆ ทัง้ 10 ประเทศและประเทศญีปุ่น เขารวมประชมุ 

และ ทํากิจกรรมในทุกๆ ป ผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปในแตละประเทศท่ีพรอมเปน

เจาภาพ โดยในการประชุม SIGA น้ีมีการบอกเลาการทําโครงการตางๆ ในแตละ

ประเทศและสิง่ทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ในอนาคตของประเทศนัน้ๆ รวมถงึการสงเสรมิความ

รวมมือระหวางกันและกัน เพื่อใหโครงการตางๆ เกิดผลประโยชนสูงสุดในระดับ

นานาชาติ

 ในปจจุบันเม่ือมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทําใหกลุมผูนําเยาวชนตางๆ 

เริ่มใชงานสื่อสังคมออนไลนกันมากขึ้น เพื่อเปนชองทางในการทํากิจกรรมตางๆ 

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงรวมตัวกันเปนเครือขายระหวางประเทศ 

ในเวลาเพียงไมกี่ปของการเขามาของ Facebook ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

อยางมาก
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 ปจจุบันโซเชียลเน็ตเวริคที่ไดรับความนิยมอันดับ 1 ของโลก คงปฏิเสธไมได

นั้นคือ Facebook โดยทางสถิติ จํานวนประชากรโลกมีประมาณ 7.21 พันลานคน

และยังเปน 19.28 เปอรเซ็นตของประชากรโลก

 จํานวนประชากรโลก จํานวน Facebook Account เปอรเซ็นต

 7.21 พันลานคน 1.39 พันลานคน 19.28 เปอรเซ็นต

 ป ค.ศ. Facebook Account

 2013 1.14 พันลานคน

 2014 1.19 พันลานคน

 2015 1.39 พันลานคน

 หากมองยอนกลับไปในป 2013 Facebook มี User Account จํานวน 

1.14 ลานคน ป 2014 Facebook มี User Account จํานวน 1.19 ลานคน และ

ปจจุบันมีคนสมัครเปนสมาชิก Facebook Account ประมาณ 1.39 พันลานคน 

เพิ่มขึ้นประมาณ 17 เปอรเซ็นตจากป 2013 โดยแบงเปนเพศชาย 760 ลานคน และ 

ผูหญิง 630 ลานคน

 หากเรามามองกลุมสมาชกิประเทศอาเซยีนซึง่มปีระชากรอาเซยีนประมาณ 

585 ลานคนจากทั้ง 10 ประเทศอาเซียนและ และญี่ปุนที่มีประชากร 127 ลานคน 

รวมทั้งสิ้น 712 ลานคน ทั้งอาเซียนและญี่ปุนมีการใชงาน Facebook ถึง 238 

ลานคน (ประเทศอาเซียน 214 ลานคน ประเทศญี่ปุน 24 ลานคน) คิดเปนเปอรเซ็นต 

= 33.42 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมด 

 ในกลุมคนที่ผานโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนยนี้จํานวนไมนอยไดมี

บทบาทหนาที่ในอาชีพ ทั้งราชการ หรือเอกชน กลายเปนผูนําองคกร หรือ ผูบริหาร

ระดับสูงของแตละหนวยงานในประเทศน้ันๆ เมื่อกลุมเยาวชนที่ผานโครงการเรือ

เยาวชนเอเชียอาคเนยถือไดวาเปนกลุมเยาวชนช้ันแนวหนาของประเทศน้ันๆ ที่ผาน

การคัดสรร คัดเลือก การฝกอบรมระดับนานาชาติมาแลว จึงกลาวไดวา กลุมผูนํา
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เยาวชนที่ผานโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนยเปนกลุมคนที่ใช Facebook เพื่อ

กระจายและเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น รวมถึงการ

สรางสัมพันธไมตรีระหวางบุคคล ระหวางองคกร และระหวางประเทศ นับไดวาเปน

ความทาทายสําหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และ

แนวโนมพฤติกรรมในโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ท้ังน้ีเพื่อที่เราจะไดเขาใจและเรียนรูความ

หลากหลายระหวางเชื้อชาติอาซียนและญี่ปุนตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรม

ในโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทาง

เฟซบุก (Facebook) 

 2. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรกบัการเปดรบัขาวสารของผูนาํเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับความรูท่ีมีตอ

โครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทาง

เฟซบุก (Facebook) 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติที่มีตอ

โครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทาง

เฟซบุก (Facebook) 

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูกับทัศนคติที่มีตอโครงการ

สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก 

(Facebook) 

 6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ

โครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทาง

เฟซบุก (Facebook) 
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สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสาร

ในโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน 

และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) แตกตางกัน

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรบัขาวสารมคีวามสมัพนัธกับความรูทีม่ตีอโครงการ

สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปดรบัขาวสารมคีวามสัมพนัธกับทัศนคติทีมี่ตอโครงการ

สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโครงการสงเสริม

สังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผาน

ชองทางเฟซบุก (Facebook) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทศันคติมคีวามสัมพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมทีมี่ตอโครงการ

สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook)

ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และ

แนวโนมพฤตกิรรมทีม่ตีอโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซยีน และ 

ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook)” ใชแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) รูปแบบการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research Method) 

ทําการเก็บขอมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว (Cross-sectional Study) 

ประชากรที่ศึกษาไดแก ผูนําเยาวชนทั้ง 10 ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน รวมเปน 11 

ประเทศ ที่ผานการเขารวมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนยยอนหลัง 3 ป จํานวน 

990 คน (ที่มา: SSEAYP INTERNATIONAL ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลญี่ปุน 
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หรือ The Cabinet Office of Japan By The Japanese Government) ที่มีอายุ

ระหวาง 18 - 35 ป

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยความนาจะเปน (Probability 

Sampling) โดยใชวธิกีารคดัเลอืกตวัอยางแบบการสุมอยางงาย (Stratified Random 

sampling) โดยมีข้ันตอนดังน้ี ผูวิจัยจะคัดเลือกกลุมตัวอยางจากผูนําเยาวชนทั้ง 

11 ประเทศโดยยึดกลุมผูนําเยาวชนที่ผานโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนยที่มีอายุ 

18-35 ป หรือ กลุมผูนําเยาวชนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนยของป 2555-2558 โดยมี

ขั้นตอนดังนี้

 ข้ันตอนที่ 1 การเลอืกกลุมตวัอยางแบบเชงิขัน้ภมู ิ(Stratified Sampling) 

โดยแบงประชากรท่ีผานการเขารวมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนยออกเปน 

11 ชั้นภูมิ (ประเทศ) คือ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ

อินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร ประเทศฟลิปปนส 

ประเทศสิงคโปร ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศญี่ปุน โดยมีจํานวน

ประชากรทีเ่ขารวมโครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนยในป 2555-2558 (3 ปยอนหลัง) 

ชั้นภูมิประเทศละ 90 คน

 ขั้นตอนที่ 2 การเลอืกตวัอยางผูทีเ่ขาผานการเขารวมโครงการเรือเยาวชน

เอเชียอาคเนยใชแบบสัดสวน โดยท่ีชั้นภูมิใดมีจํานวนมาก เลือกตัวอยางมาก แต

เนื่องจากจํานวนประชากรแตละชั้นภูมิมีจํานวนเทากันทุกชั้นภูมิ คือ 90 คน (โดยนับ

ประชากรยอนหลัง 3 ป ปละ 30 คน รวมกัน 90 คน) 11 ชั้นภูมิ (ประเทศ) จํานวน

ประชากร 990 คน ดังนั้นขนาดตัวอยางผูผานการเขารวมโครงการเรือเยาวชนเอเชีย

อาคเนยในแตละชั้นภูมิ (ประเทศ) จึงมี 30 คน โดยที่ผูวิจัยจะเก็บขอมูลตัวอยางใน

แตละชั้นภูมิ (ประเทศ) 3 ป ปละ 10 คน รวมขนาดผูผานการเขารวมโครงการเรือ

เยาวชนเอเชียอาคเนยประเทศละ 30 คน ทําใหกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจครั้งนี้ 

330 คน

 ขั้นตอนที่ 3 การเลือกตัวอยางสุมอยางงาย (Sample Sampling) การได

ตวัอยางผูผานการเขารวมโครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนยคนใดถกูเลอืกเปนตวัอยาง

ในแตละชัน้ภมู ิ(ประเทศ) โดยใชการจบัฉลาก โดยใหตัวอยางกระจายไปตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ชวงรายได ศาสนา
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนม

พฤติกรรมที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook)” สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

 ผลการศึกษาดานลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางใชงานเฟซบุก 

(Facebook) ที่เคยผานการเขารวมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย หรือ Ship for 

Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) ป 2555-2558 ซึ่ง

กลุมตัวอยางมีอายุตั้งแต 18-35 ป จํานวน 330 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศ

ชาย มีชวงอายุ 24-26 ป มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสโสด 

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีชวงรายได 501-1,000 ดอลลารสหรัฐ และนับถือ

ศาสนาพุทธ

 ผลการศกึษาการเปดรบัขาวสารมีตอโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนําเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีการเปดรบัขาวสารโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซยีน 

และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) โดยเฉลี่ย 4 ครั้ง/สัปดาห โดยชวงเวลา

ที่เปดรับคือ 06.01 P.M.-09.00 P.M. โดยผานอุปกรณ Smart Phone สถานที่ที่เปด

รบัขาวสารเปนทีบ่าน ประเภทขาวสารทีเ่ปดรบัเปนขาวสารตางประเทศ โดยมเีหตผุล

ในการเปดรบัขาวสารโครงการสงเสรมิสังคมคอื โครงการสงเสรมิสงัคมมคีวามนาสนใจ

ผลการศกึษาความรูทีม่ตีอโครงการสงเสรมิสงัคมของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซียนและ

ญีปุ่นผานชองทางเฟซบุก (Facebook) กลุมตวัอยางสวนใหญมชีวงคะแนนความรูอยู

ที่ 8-10 คะแนน ผูตอบมีระดับความรูสูง

 ผลการศกึษาทศันคตทิีม่ตีอโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํเยาวชนประเทศ

อาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ

โครงการสงเสริมสังคมของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทาง

เฟซบุก (Facebook) อยูในระดับดีมาก โดยเชื่อมั่นวา โครงการสงเสริมสังคมสามารถ

สรางประโยชนใหแกสังคมในดานตางๆ ได และ โครงการสงเสริมสังคมในแตละ

ประเทศสมาชิกควรจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนมากที่สุด 

รองลงมาโครงการสงเสริมสังคมมีความจําเปนตอสังคม
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 ผลการศึกษาแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนํา

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) กลุมตัวอยาง

มีแนวโนมพฤติกรรมตอโครงการสงเสริมสังคมของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) อยูในระดับดีมาก โดยมีแนวโนมในการตั้งใจ

จะพัฒนาสงัคมและประเทศชาตอิยางยัง่ยนื ตัง้ใจแบงปนประสบการณการทาํโครงการ

สงเสรมิสงัคมใหกบัประเทศอืน่ๆ ตัง้ใจเขารวมโครงการสงเสรมิสงัคมในประเทศ ตัง้ใจ

สนบัสนนุโครงการสงเสรมิสังคมทีจ่ะเกิดข้ึนตอไปทัง้ในประเทศและตางประเทศ ตัง้ใจ

แนะนําคนรูจักเขารวมโครงการสงเสริมสังคมในอนาคตเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียน

ระหวางเยาวชนในประเทศและเยาวชนประเทศอื่นๆ ตั้งใจเผยแพรโครงการสงเสริม

สังคมในกลุมเพื่อนทางเฟซบุก และตั้งใจเขารวมโครงการสงเสริมสังคมที่ไมเกี่ยวของ

กับกับประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุน

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารใน
โครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook)

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประเทศท่ีแตกตางกัน มีการเปดรับ

ขาวสารในโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ น 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 เยาวชนประเทศฟลปิปนสมพีฤติกรรมการเปดรบัขาวสารในโครงการสงเสรมิ

สังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

มากกวา ประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร

เยาวชนประเทศลาวมพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารในโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํ

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) มากกวา 

ประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา

 สาํหรบัความแตกตางของคาเฉลีย่พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารในโครงการ

สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก 
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(Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ของตัวแปรคูอื่นๆ ไมพบความแตกตางระดับนัย

สําคัญ 0.05

 สอดคลองกับแนวคิดเดอเฟลอร (Defleur) ไดอธิบายวา บุคคลมีความ

แตกตางกันหลายประการเชน บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปญญา และความสนใจ เปนตน 

และความแตกตางนีย้งัขึน้อยูกบัสภาพทางสงัคมและวฒันธรรมทําใหมพีฤตกิรรมการ

สื่อสารและการเลือกเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน

 สุรพงษ โสธนะเสถียร ไดกลาวไววา ปจจยั 2 ประการ ทีเ่ขามามสีวนเกีย่วของ

กับการยอมรับการสื่อสารของผูรับสารคือ

 1. ปจจัยสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกันยอมจะมองหรือ

จะยอมรับขอมูลในการสื่อสารแตกตางกันไป

 2. ปจจัยสวนบุคคลมีผลทําใหการยอมรับขอมูลในการสื่อสารแตกตางกัน 

เชน ดานประชากร (Demographics) ไดแก อายุ เพศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

หรือ ดานจิตวิทยา (Psychographics) ไดแก แบบแผนการดําเนินชีวิต (Life Style) 

หรือดานการเปดรบัสือ่ทีไ่มเหมอืนกนั กม็ผีลทาํใหบคุคลมคีวามชืน่ชอบไมเหมือนกนัได

 เบอรเรลสัน และ สไตเนอร (Berelson and Steiner) กลาววาคนเรา

มีแนวโนมที่จะเปดรับสารท่ีสอดคลองกับกรอบอางอิงทางความคิดของเขา ซึ่งกรอบ

อางอิงทางความคิด หมายถึง เพศ การศึกษา ความสนใจ ความเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ 

สถานภาพทางสังคม และ อื่นๆ ที่เปนคุณสมบัติที่มีความสําคัญของบุคคล

 แสดงใหเห็นวา เยาวชนจากประเทศตางๆ ที่มีสิ่งแวดลอมรอบตัว ไมวาจะ

ดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันยอมจะมีพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารในโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ น 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) แตกตางกัน

 สาํหรบัความแตกตางของคาเฉลีย่พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารในโครงการ

สงเสริมสังคมของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก 

(Facebook) ความถี่ (ครั้ง / สัปดาห) ของตัวแปรคูอื่นๆ ไมพบความแตกตางระดับ

นัยสําคัญ 0.05
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรบัขาวสารมคีวามสมัพันธกบัความรูทีม่ตีอโครงการ
สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 
ผานชองทางเฟซบุก (Facebook)

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับขาวสารมีตอโครงการสง

เสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ น ผานชองทางเฟซบุก 

(Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมีความสัมพันธกับความรูที่มีตอโครงการสง

เสริมสังคม สอดคลองกับแนวคิด การเปดรับขาวสารผูรับสารอาจเปดรับสารโดยผาน

กระบวนการในการเลอืกรบัขาวสาร ซ่ึงกระบวนการในการเลอืกรบัขาวสาร (Klapper, 

1960, p. 5, อางถึงใน โชติหทัย นพวงศ, 2542, น. 15-16) 

 1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโนมที่บุคคล

จะเลือกเปดรับสื่อหรือขาวสารจากแหลงตาง ๆ ตามความสนใจ และความตองการ

ของตน ทัง้นีเ้พราะโดยธรรมชาตขิองมนษุยมกัตองการท่ีจะปกปอง รกัษา และสงเสรมิ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) 

 2. การเลือกสนใจ (Select Attention) หมายถึง แนวโนมที่ผูรับสารจะ

เลอืกสนใจ หรอืเปดรบัขาวสารจากแหงใดแหลงหนึง่ ซ่ึงอาจจะมอียูดวยกนัหลายแหลง 

โดยการเลือกเปดรับขาวสารจะมีความสัมพันธกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ซึ่ง

โดยปกตแิลวเรามกัจะเลอืกใหความสนใจกบัสิง่ทีส่อดคลองกบัทศันคต ิความคดิ และ

ความเชื่อดังเดิมของตน

 3. การเลือกรับรู หรือตีความ (Selective Perception or Selection 

Interpretation) หมายถึง การรับรู และการตีความมีความเก่ียวของกันเกือบเปน

สิ่งเดียวกัน การรับรู คือกระบวนการตีความหมายในส่ิงที่สนใจ บุคคลจะเลือกรับรู 

หรือเลือกตีความขาวสารที่ไดตามความเขาใจของตน ตามทัศนคติ ความตองการ แรง

จูงใจ หรือ สภาวะอารมณขณะนั้น และมักจะบิดเบือนขาวสารน้ันใหสอดคลองกับ

ทัศนคติและความเชื่อของตน

 4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หมายถึง บุคคลจะเลือกจดจํา

ขาวสารเฉพาะที่สอดคลอง หรือตรงกับความตองการ รสนิยม ทัศนคติ ความเช่ือ 

คานิยม ความสนใจของตนเอง โดยจะลืมขาวสารในสวนที่ตัวเองไมสนใจ หรือไมเห็น

ดวย หรือเร่ืองทีข่ดัแยงกบัความคดิของตวัเอง ขาวสารท่ีคนเราจดจาํไวนัน้ มกัมีเนือ้หา

ที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุน ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความเชื่อของ
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แตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงใหยากขึ้น เพื่อนํา

ไปใชเปนประโยชนในโอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจนําไปใชเมื่อเกิดความรูสึกขัดแยงกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมภิณี เกตุซื่อสัตย (2545) ไดศึกษาเรื่อง 

“การเปดรับขาวสาร กับความรู ทัศนคติ และ พฤติกรรมในการเลือกใชแกสโซฮอล 

ของผูใชรถยนตสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล การศึกษาพบวา การเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับแกสโซฮอลของกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธกับความรู

 กลาวคือ บุคคลที่มีการเปดรับขาวสารมีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนํา

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห) จํานวนมากหรือนอยคร้ัง ตางก็มีความรูตอโครงการสงเสริมสังคม 

หากบุคคลดังกลาวมีความรูจากประสบการณจากการเขารวมโครงการเดียวกัน มีชุด

ความรูเดียวกัน และมีแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน ทําใหผลทดสอบสมมติฐานที่ 2 การ

เปดรับขาวสารมตีอโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซยีน และ ญีปุ่น 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมีความสัมพันธกับความ

รูที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปดรบัขาวสารมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตทิีม่ตีอโครงการ
สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 
ผานชองทางเฟซบุก (Facebook)

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับขาวสารมีตอโครงการ

สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก 

(Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโครงการ

สงเสริมสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ

 บุณฑรกิา เจีย่งเพช็ร (2543) เร่ือง “พฤตกิรรมการสือ่สารทางการเมอืงผาน

สื่อมวลชนสื่อบุคคลสื่ออินเทอรเน็ตและทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มี

ตอความรู ทัศนคติ และกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ระบบใหมของกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ความถี่

ในการเปดรับขาวสารการเมืองผานสื่ออินเทอรเน็ตและความถี่ในการแลกเปล่ียน

ขาวสารการเมืองผานสื่ออินเทอรเน็ต ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเรื่องการเลือกตั้ง
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ระบบใหม และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมภิณี เกตุซื่อสัตย (2545) ไดศึกษาเรื่อง 

“การเปดรับขาวสาร กับความรู ทัศนคติ และ พฤติกรรมในการเลือกใชแกสโซฮอล 

ของผูใชรถยนตสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล การศึกษาพบวา การเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับแกสโซฮอลของกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติ 

และพฤติกรรมในการเลือกใชแกสโซฮอสของกลุมตัวอยาง แตทัศนคติเกี่ยวกับการใช

แกสโซฮอลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชแกสโซฮอลของกลุมตัวอยาง เชนเดียว

กับแนวคิดของ Klapper (1960, p. 5, อางถึงใน โชติหทัย นพวงศ, 2542, น. 15-16) 

ในสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ที่ไดกลาวไวแลว

 กลาวคือ บุคคลที่มีการเปดรับขาวสารมีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนํา

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห) จํานวนมากหรือนอยครั้ง ตางก็มีทัศนคติตอโครงการสงเสริมสังคม 

หากบุคคลดังกลาวมีความรูจากประสบการณจากการเขารวมโครงการเดียวกัน มีชุด

ความรูเดียวกัน และมีแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน ทําใหผลทดสอบสมมติฐานที่ 3 

การเปดรบัขาวสารมตีอโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซยีน และ 

ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4  ความรูที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชน
ประเทศอาเซยีน และ ญ่ีปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 
มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม 
ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทาง
เฟซบุก (Facebook) 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรูท่ีมีตอโครงการสงเสริมสังคม 

ของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซยีน และ ญีปุ่น ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) มคีวาม

สมัพันธกบัทศันคตทิีม่ตีอโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซยีน และ 

ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

 เมือ่พจิารณาความสมัพนัธระหวางความรูทีมี่ตอโครงการสงเสรมิสังคม ของ

ผูนาํเยาวชนประเทศอาเซยีน และ ญีปุ่น ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) กบั ทศันคติ
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ที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชอง

ทางเฟซบุก (Facebook) พบวา ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโครงการ

สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก 

(Facebook) (R = .367 P < 0.01) ความรูมตีอโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) มีมาก ทัศนคติที่มีตอ

โครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทาง

เฟซบุก (Facebook) เชิงบวก และคาความสัมพันธมีคาปานกลาง สอดคลองกับงาน

วิจัยของ ธีระพร อุวรรณโณ (2535) ไดกลาวถึง ทัศนคติ เปนมโนทัศนหนึ่งที่มีการ

ศึกษากันมาเปนเวลานานและศึกษากันอยางกวางขวางใน สาขาวิชาตาง ๆ กอรดอน 

อลัลพอรท เขียนถงึทศันคตไิวในคูมือจติวทิยาสงัคมยคุแรกวา “เปนมโนทศันทีเ่ดนชดั

และขาดหายไปจากจติวทิยาสงัคมยคุปจจบุนัไมได” (Allport, 1935) สวนเบอรโควทิซ 

(Berkowitz, 1972) ก็ใหความเห็นวาทัศนคติเปนคําที่ใชกันแพรหลายที่สุดมากกวา

คําใด ๆ ในสาขาวิชา ตางๆ ทางสังคมศาสตร ไดกลาววา องคประกอบดานความรู 

(The Cognitive Component) คือ สวนทีเ่ปนความเชือ่ของ บคุคลทีเ่กีย่วกบัส่ิงตางๆ 

ทั่วไป ทั้งที่ชอบ และไมชอบ หากบุคคลมีความรู หรือคิดวาสิ่งใดดี มักจะมีทัศนคติ

ที่ดีตอสิ่งน้ัน แตหากมีความรูมาวาสิ่งใดไมดี ก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งนั้น และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐชามญข สุวิทยพันธุ (2545, น. บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 

“การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบโฮมสเตยของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบโฮมสเตยของนักทองเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติ และแนว

โนมของพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยของนักทองเที่ยวชาวไทย

 จากผลการศึกษากลุมผูนําเยาวชนมีความรูที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม 

ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) อยูใน

ระดับสูง จึงสงผลใหมีทัศนคติที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศ

อาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ที่ดีตามไปดวย คือมีคาเฉลี่ย

ทศันคตอิยูในระดบัดีมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตวัอยางมทีศันคตวิาวา 

โครงการสงเสริมสังคมสามารถสรางประโยชนใหแกสังคมในดานตางๆ ได ตอไป

โครงการสงเสริมสังคมในแตละประเทศสมาชิกควรจะไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานภาครฐัและเอกชน ตอมาเพือ่เปนโครงการท่ีเขาถงึประชาชนประเทศสมาชกิ
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อยางทั่วถึง โครงการสงเสริมสังคมมีความจําเปนตอสังคม โครงการสงเสริมสังคมใน

แตละประเทศสมาชิกควรจะมีการทําโครงการสงเสริมสังคมอยางตอเนื่อง โครงการ

สงเสรมิสังคมสามารถสรางเยาวชนรุนใหมใหเปนผูนาํทางสังคมในดานตางๆ โครงการ

สงเสริมสังคมสามารถทําให ประเทศสมาชิกมีการพัฒนาในแตละดานมากยิ่งขึ้น 

โครงการสงเสรมิสงัคมเปนการสรางศกัยภาพของเยาวชนของประเทศสมาชกิ โครงการ

สงเสริมสังคมจําเปนตอการพัฒนาประเทศใหดีขึ้น โครงการสงเสริมสังคมในแตละ

ประเทศสมาชกิควรจะมผีูเขารวมโครงการจากหลายๆ ประเทศ และ โครงการสงเสรมิ

สังคมเปนการแกปญหาที่ตรงจุดของปญหาสังคม อยูในระดับดีมาก

 แสดงใหเห็นวา บุคคลที่มีความรูที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนํา

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) อยูในระดับสูง 

จงึสงผลใหทศันคติทีม่ตีอโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ในเชิงบวกตามไปดวย คือมีคาเฉลี่ยทัศนคติ

ในระดับดีมากตามที่ไดกลาวไวในขางตน และมีคาความสัมพันธที่มีคาเปนบวก

สมมติฐานการวิจยัท่ี 5 ทัศนคติท่ีมีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชน
ประเทศอาเซยีน และ ญ่ีปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอโครงการ
สงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 
ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม 

ของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซยีน และ ญีปุ่น ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) มคีวาม

สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศ

อาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

 เม่ือพจิารณาความสมัพนัธระหวางทศันคตทิีม่ตีอโครงการสงเสรมิสงัคม ของ

ผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) กับแนว

โนมพฤติกรรมท่ีมีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโนม

มตีอโครงการสงเสรมิสงัคม ของผูนาํเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุน ผานชองทาง

เฟซบุก (Facebook) (R = .627 P < 0.01) โดยความสัมพันธดังกลาวเปนบวก 
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หมายความวา หากบุคคลที่มีทัศนคติที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ที่ดี จะมีแนวโนม

พฤติกรรมที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน 

ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ทีด่ไีปดวย สอดคลองกบั ประภาเพญ็ สุวรรณ (2520, 

น. 64-65) กลาวถงึ การเกิดทศันคตวิา ทศันคตเิปนสิง่ทีเ่กิด จากการเรยีนรู (Learning) 

จากแหลงทัศนคติ (Source of Attitude) ตางๆ ที่มีอยูมากมาย และแหลงที่ทําใหคน

เกดิทศันคตทิีส่าํคญั คอื ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมือ่บคุคล

มปีระสบการณเฉพาะอยางตอสิง่หนึง่สิง่ใดในทางทีด่หีรอืไมด ีจะทําใหเขาเกดิทศันคติ

ตอสิ่งนั้นไปในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้น ไปในทิศทางที่เขาเคยมี

ประสบการณมากอน

 สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, น. 123) กลาววา พฤตกิรรมเปนการแสดงออก

ของบคุคล โดยมพีืน้ฐานมาจากความรู และทศันคตขิองบคุคล การทีบ่คุคลมพีฤตกิรรม

ที่แตกตางกัน เนื่องมาจากการมีความรู และทัศนคติที่แตกตางกัน ความแตกตางกัน

ในการแปลความสารท่ีตนเองไดรับ จึงกอใหเกิดประสบการณสั่งสมที่แตกตางกัน 

อันมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล

 อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542, น. 39) กลาววา พฤติกรรมใดๆ ของคนเรา

สวนใหญ ตามปกติมักเกิดทัศนคติของบุคคลนั้น ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนกับเครื่อง

ควบคุมการกระทําของบุคคล ดังน้ันเพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมสวนใหญของคนเรา

จําเปนตองศึกษาเรื่องทัศนคติอยางลึกซึ้ง

 ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531, น. 2) กลาวถึง ทัศนคติ ที่เชื่อมโยงไปถึง พฤติกรรม

ของบุคคล วาทัศนคติ หมายถึง

 1. ความสลับซับชอนของความรูสึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะ

สรางความพรอม ที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามประสบการณของบุคคลนั้นที่ไดรับมา

 2. ความโนมเอียง ที่จะมีปฏิกิริยาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรือตอดาน

สิ่งแวดลอม ที่จะมาถึงทางหนึ่งทางใด

 3. ในดานพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพรอมท่ีจะ

ตอบสนอง

 มณิสรา คลังชํานาญ (2554, น. บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การรับรู ทัศนคติ 

และแนวโนม พฤติกรรมในการฟงเพลงโคราชของกลุมวัยรุนในจังหวัดนครราชสีมา 
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“ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ ทางประชากรดานเพศที่แตกตางกันของวัยรุนมีผลตอ

ความถี่ในการเปดรับเพลงโคราช ดานความ บอยครั้งที่แตกตางกันโดย เพศชายจะมี

ความถีใ่นการเปดรบัเพลงโคราชมากกวาเพศหญงิ และมผีลตอ ทศันคตติอเพลงโคราช

ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีทัศนคติตอเพลงโคราช ดีกวา

เพศชาย ดานทัศนคติของวัยรุนที่มีตอเพลงโคราช พบวา มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมในการฟงเพลงโคราช โดยหากกลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอเพลงโคราช 

แนวโนมพฤติกรรมในการฟงเพลงโคราชก็จะเปนไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติ

 ดิศราพร ทรงแสง (2556, น. บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปด

รับ และ ทัศนคติของผูชมที่มีตอชองเฮฮาทางทรูวิชั่นส” ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญชม รายการโทรทัศนชองเฮฮาทางทรูวิชั่นสทุกวัน ชวง 19:00-

22:00 น. ชมครั้งละ 31-60 นาที ชมกับ สมาชิกในครอบครัวชอบชมรายการเปนไทย

มากที่สุด รายการท่ีมีผูรับชมมากท่ีสุดคือ รายการเฮฮา ปารตี้ มีลักษณะการชม

แบบเปลี่ยนชองสลับไป-มา สาเหตุที่เปดชมเพราะ ตองการพักผอน หลังจากชมแลว

นําไปคุยตอกับสมาซิกในครอบครัว เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเปดรับ

ไมแตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติในระดับสูงตอชองเฮฮา และ

รายไดตอเดอืน มคีวามสัมพนัธ ทางบวกกบัทศันคตขิองผูชมทีม่ตีอชองเฮฮา พฤตกิรรม

การเปดรับมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติ ของผูชมที่มีตอชองเฮฮาทางทรูวิชั่นส

 จากผลการศกึษาจะเหน็ไดวา กลุมตัวอยางมทีศันคตทิีม่ตีอโครงการสงเสรมิ

สังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

อยูในระดับดีมาก จึงสงผลใหมีแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของ

ผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ที่ดีตาม

ไปดวย เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตวัอยางมแีนวโนมพฤตกิรรมตัง้ใจจะพฒันา

สงัคมและประเทศชาตอิยางยัง่ยนื ตัง้ใจแชรประสบการณการทาํโครงการสงเสรมิสงัคม

ใหกับประเทศอื่นๆ ตั้งใจเขารวมโครงการสงเสริมสังคมในประเทศ ตั้งใจสนับสนุน

โครงการสงเสรมิสงัคมทีจ่ะเกิดขึน้ตอไปทัง้ในประเทศของทานและตางประเทศ ตัง้ใจ

เขารวมโครงการสงเสริมสังคมในตางประเทศ ตั้งใจแนะนําคนรูจักของทานเขารวม

โครงการสงเสริมสังคมในอนาคต ตั้งใจเชิญคนรูจักของทานจากประเทศอ่ืนๆ มาเขา

รวมโครงการ เพือ่ใหเกดิการแลกเปลีย่นระหวางเยาวชนประเทศของทานและประเทศ

อืน่ๆ ตัง้ใจจะทาํโครงการสงเสรมิสงัคมทัง้ตอไปเพือ่ใหเยาวชนในประเทศมกีารพฒันา
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ในดานตางๆ ตั้งใจเผยแพรโครงการสงเสริมสังคมในกลุมเพื่อนทางเฟซบุก และตั้งใจ

เขารวมโครงการสงเสริมสังคมที่ไมเกี่ยวของกับกับประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุน 

นั้นอยูในระดับสูงมาก

 แสดงใหเห็นวา ทัศนคติท่ีดีส งผลใหบุคคลมีแนวโนมพฤติกรรมที่ดี 

ตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทาง

เฟซบุก (Facebook) ดังนั้น จึงทําใหทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผาน

ชองทางเฟซบุก (Facebook) และเปนความสัมพันธที่มีคาเปนบวก

 จากการทดสอบสมมตฐิานทัง้หมดนัน้ ผูวจัิยขอสรปุดงันีจ้ากการทีก่ลุมผูนาํ

เยาวชนประเทศฟลิปปนสและลาวมีการเปดรับขาวสารตางจากประเทศอื่นๆ เพราะ

ประเทศฟลิปปนสมีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากการคัดเลือกผูที่จะไดเขารวม

โครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนยตองมหีลายขัน้ตอนโดยขัน้แรกแบงเปนกลุมหมูเกาะ 

ซึ่งตองยอมรับวาประเทศฟลิปปนสมีเกาะอยูมากกวา 7,107 เกาะ จึงตองคัดเลือก

ระดับกลุมหมูเกาะ กอนสงมายังสวนกลางเพ่ือคัดเลือกอีกขั้นตอนหน่ึง เม่ือไดผูที่มี

คุณสมบัติครบถวน ตองทําการเขาคายเก็บตัวเพื่อเตรียมความพรอมอีก 1 เดือน 

กอนจะไดผูนําเยาวชนที่สามารถเขารวมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย เฉกเชน

เดียวกันกับประเทศลาวแบงเปนกลุมจังหวัด กอนจะมาคัดเลือกที่สวนกลาง และ

เขาคาย ในประเทศไทยเองก็มีกระบวนการการคัดเลือกผูนําเยาวชนโครงการเรือ

เยาวชนเอเชยีอาคเนย คอืการสอบขอเขยีนภาษาองักฤษ ตอมาเปนการสมัภาษณจาก

ผูแทนจากกระทรวงและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเชน กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ ผูแทนจากสํานักงานนายกรัฐมนตรี 

สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย และสุดทายตองผานการเขาคายอบรมระยะเวลา 

15 วนั กอนจะไดเปนผูนาํเยาวชนโครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนยของประเทศไทย 

นี้จึงเปนเหตุผลที่หลายๆ อยางที่ทําใหโครงการนี้เปนโครงการที่รวบรวมผูนําเยาวชน

ของประเทศตางๆ ในอาเซียนและประเทศญ่ีปุนเอาไวอยูดวยกันตลอดโครงการ 

51-53 วันแลวแตละปทุกประเทศตองมีการจัดโครงการสงเสริมสังคมอยางนอย

ประเทศละ 1 โครงการ จึงทําใหเปนเหตุผลที่วา กลุมผูนําประเทศเหลานี้มีความสนใจ 

และ กระตือรือรน อยางมากในการที่จะเปนสวนหนึ่งของโครงการ เพื่อพัฒนาสังคม

และประเทศของตนนั้นใหดีขึ้น แกไขปญหาในระดับที่เยาวชนสามารถทําได และ
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ในอนาคตกลุมคนเหลาน้ีก็จะกลายเปนผูนําในวงการตางๆ ในประเทศนั้นๆ ตอ 

จึงกลาวไดวาโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนยเปนหนึ่งในโครงการที่พัฒนาเยาวชน 

เพื่อเปนผูนําในอนาคตตอไป

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1. จากผลการศึกษาการเปดรับขาวสารที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม 

ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่เฉลี่ย 3.61 ครั้ง/สัปดาห หรือ 4 ครั้ง/สัปดาห ชวงเวลา

ที่เปดรับขาวสารอยูในชวงเวลา 06.01-09.00 P.M. ผานอุปกรณ Smart Phone 

เปดใชงานที่บาน เปดรับขาวสารตางประเทศ เหตุที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับโครงการสงเสริมสังคมท่ีมีความนาสนใจ หากเราสามารถในการ

กระจายขาวสารไดอยางครอบคลมุในกลุมประเทศสมาชกิจะชวยสงเสรมิใหกบัเยาวชน

เขาถงึขอมลู ขาวสารโครงการสงเสรมิสงัคมตางๆ เพือ่ประโยชนในการพัฒนาศกัยภาพ

ของตัวเยาวชนเอง และยังสามารถนําไปเผยแพรใหกับบุคคลอื่นๆ ไดในวงกวาง ให

สังคมไดเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ดังนั้นการเลือกวิธีการและชองทางกระจาย

ขาวสารเกี่ยวกับโครงการสงเสริมสังคมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

 2. จากผลการศกึษาความรูทีม่ตีอโครงการสงเสริมสงัคม ของผูนาํเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ที่พบวา ความรู

อยูในระดับสูง ความรูมีความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานทัศนคติและ

พฤติกรรม ดังนั้นหากเราทราบถึงจุดประสงคของโครงการสงเสริมสังคมตางๆ 

การใหการศึกษา ความรูแกเยาวชนจะทําใหเกิดการพัฒนาในภาพรวมได มีการสราง

แรงบันดาลใจในการคิดกิจกรรม หรือ โครงการในอนาคต ผานความรูที่ไดเรียนรู

จากเยาวชนจากประเทศตางๆ ในอาเซียนและเยาวชนจากประเทศญี่ปุน ทําใหเกิด

ความรวมมอืในระดบัภมูภิาคเกดิข้ึนอยางเปนรปูธรรม สามารถสรางเสรมิประสบการณ

ใหกบัเยาวชนทัง้ในประเทศตนเองและประเทศอืน่ๆ ได มทีศิทางทีช่ดัเจนสามารถแกไข

ปญหาผานกระบวนการเรียน เพิ่มเติมความรูใหกับเยาวชน สามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
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 3. จากผลการศึกษาทัศนคติที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผู นํา

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ที่พบวา กลุม

ตัวอยางมีทัศนคติตอโครงการสงเสริมสังคมของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญีปุ่น ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) อยูในระดบัดมีาก กลุมตวัอยางมทีศันคตทิีว่า 

โครงการสงเสริมสังคมสามารถสรางประโยชนใหแกสังคมในดานตางๆ ได ดังนั้นใน

แตละประเทศสมาชิกควรจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

เพือ่เปนโครงการทีเ่ขาถึงประชาชนประเทศสมาชกิอยางท่ัวถงึ โครงการสงเสรมิสงัคม

มคีวามจาํเปนตอสงัคม ยอมเปนโอกาสทีห่นวยงานทัง้ทางภาครฐัและภาคเอกชนควร

รวมมือในการสงเสริมใหเกิดโครงการสงเสริมสังคมขึ้นทั้งในประเทศของตนและ

โครงการสงเสริมสังคมระหวางประเทศ เพื่อใหเยาวชนเกิดการแลกเปล่ียนความรู 

ประสบการณและพัฒนาตนเองไปพรอมๆ กับการพัฒนาประเทศชาติใหดีขึ้น และ

สามารถแกปญหาไดตรงจดุมากยิง่ขึน้ โดยมคีวามเชือ่วาหากทศันคตดิ ีจะสงผลใหเกดิ

แนวโนมพฤติกรรมดีตามไปดวย

 4. จากผลการศึกษาแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม 

ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ที่พบ

วา กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมตอโครงการสงเสริมสังคมของผูนําเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) อยูในระดับดีมาก 

โดยกลุมตวัอยางมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาสงัคมและประเทศชาตอิยางย่ังยนื ดงันัน้หาก

เยาวชนมีการต่ืนตัวในการแบงปนประสบการณการทําโครงการสงเสริมสังคมใหกับ

ประเทศอืน่ๆ ตัง้ใจเขารวมโครงการสงเสรมิสงัคมทัง้ในประเทศและตางประเทศ ตัง้ใจ

สนับสนุนโครงการสงเสริมสังคมท่ีจะเกิดข้ึนตอไปทั้งในประเทศของทานและ

ตางประเทศเปนโอกาสท่ีใหเยาวชนรุนใหมไดมีเวทีในการแสดงออก ต้ังใจที่จะทําใน

เรื่องดีๆ โครงการดีๆ ใหแกสังคม และประเทศชาติ รวมถึงสรางสัมพันธไมตรีระหวาง

ประเทศใหเกิดขึ้นอีกดวย

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต

 1. ประชากรทีใ่ชในการศกึษาวจิยัคร้ังนีค้อื กลุมผูนาํเยาวชนทีผ่านโครงการ

เรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนย ซึง่มคีวามรู ความสามารถอยูในระดบัด ีซึง่ผานการคัดเลือก
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จากกฎเกณฑของแตละประเทศ จึงมีพื้นฐานทางดานความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

โครงการสงเสริมสังคมในระดับดีอยูแลว ผูวิจัยที่มีความสนใจประเด็นการศึกษาวิจัย

ที่คลายคลึงกันการกับศึกษาวิจัยนี้ อาจทําการศึกษาโดยเลือกกลุมตัวอยางที่แตกตาง

ออกไปเชน กลุมเยาวชนที่ไมเคยผานการเขารวมโครงการแลกเปล่ียน กลุมเยาวชน

จากภมูภิาคอืน่ เปนตน ทัง้นีเ้พือ่ใหไดขอมลูทีม่คีวามหลากหลาย สามารถใชประโยชน

ในการทําความเขาใจกับพฤติกรรมของผูคนในสังคมนั้นๆ ตอไป

 2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู วิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับ 

ความรู ทศันคต ิและแนวโนมพฤตกิรรมทีม่ตีอโครงการสงเสรมิสังคม ของผูนาํเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ซึ่งการศึกษาครั้งตอไป 

ผูศกึษาควรเพิม่ตวัแปรความคาดหวงัและความพงึพอใจทีม่ตีอโครงการสงเสรมิสงัคม

ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) 

รวมดวย เพื่อสามารถนํามาสนับสนุนแนวโนมพฤติกรรมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) ทําการเก็บ

ขอมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-sectional Study) สําหรับการวิจัย

ในอนาคตเพือ่ใหไดผลการศกึษาวจิยัในเชงิลกึมากยิง่ขึน้ ผูวจิยัทีม่คีวามสนใจประเดน็

การศึกษาวิจัยที่คลายคลึงกันการกับศึกษาวิจัยน้ี อาจใชแนวทางการศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เชนการสัมภาษณ แบบสนทนากลุม (Focus 

Group) แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนตน

 4. จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี กลุมตัวอยาง ไดใหขอเสนอแนะซ่ึงมีความ

นาสนใจสําหรับการพัฒนาเปนหัวขอหรือประเด็นการศึกษาวิจัยในอนาคต เชน 

การประเมนิผลระยะยาวของโครงการสงเสรมิสงัคมของกลุมผูนาํเยาชนทีผ่านโครงการ

แลกเปลี่ยนตางๆ แนวทางการกระจายขาวสารขอมูลใหกับเยาวชนตางชาติผานส่ือ

สังคมออนไลน บทบาทหนาที่ของเยาวชนหลังจากที่ผานการเขารวมโครงการ

แลกเปลีย่นในฐานะตัวแทนจากประเทศตางๆ การใชส่ือสังคมออนไลนกบัการสงเสรมิ

สงัคมในระดบัเยาวชนเพือ่นาํเสนอตอหนวยงานภาครฐันาํไปทาํนโยบายในระดบัชาติ 

เปนตน
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