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แ. พ่ือป็นหลง฿นการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นสาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม 
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ขຌอมูลบืๅองตຌนของวารสาร 
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วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) ละ
บทความปริทัศน ์(Review article) 
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ประยชน์฿นชิงทฤษฎีหรือชิงปฏิบัติ ดยผานการพิจารณาละ฿หຌความหในชอบจากผูຌทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึ่งตຌองมีคุณสมบัติอยางต่ าตามกณฑ์มาตรฐาน คือป็นผูຌชี่ยวชาญ฿นสาขานัๅนโ ท างานวิจัยละมี
ผลงานวิจัยอยางตอนื่อง จ านวนอยางนຌอย โ ทานขึๅนไปตอบทความ 

 ใ. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์฿นการตรวจกຌไขรูปบบบทความที่สงมาตีพิมพ์ 

 ไ. การยอมรับรื่องท่ีจะตีพิมพ์ป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ ละกองบรรณาธิการจะไมรับผิดชอบ฿น
นืๅอหาหรือความถูกตຌองของรื่องที่สงมาตีพิมพ์ทุกรื่อง 
 

  



ค านะน าส าหรับผูຌขียน 

 วารสารการสื่อสารละการจัดการ นิดຌา ป็นวารสารที่น าสนอบทความงานวิจัยละบทความทาง
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ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประภทของบทความทีไจะรับ 
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สวนประกอบของบทความ จ านวนไมกิน แ5 หนຌา มีดังนีๅ 
บทความวิจัย 

 ก. หนຌารก บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทย แ หนຌา (ไมกิน โ5เ ค า) ละภาษาอังกฤษ แ (ไมกิน 
โ5เ ค า) หนຌา ดยประกอบดຌวย 

 แ. ชื่อบทความ (Title) 
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 ไ. ฿หຌขียนครื่องหมายึ ไวຌบนชื่อบทความพ่ือระบุหลงทุนที่ไดຌรับการอุดหนุนไวຌ฿นชิงอรรถละ฿หຌ
ขียนครื่องหมายึึ ไวຌหลังนามสกุลพื่อระบุสังกัด ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย มือง จังหวัด ไวຌ฿นชิงอรรถ 
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กลยุทธ์การสืไอสารพืไอการถายทอดภูมิปัญญาการทอผຌาเหม 

กรณีศึกษา ชุมชนบຌานประทุน หมูทีไ 4 ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

Communication strategy for convey wisdom of silk weaving 

A case study of Pratun village moo 4 Tan sub-distirctSrikoraphum District 

Surin Province 
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พัชนี เชยจรรยา2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารพ่ือการถายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผຌาไหม ละศึกษาการรับรูຌ ทัศนคติ ความรูຌความขຌา฿จตลอดจนพฤติกรรม฿นการน าภูมิปัญญา
การทอผຌาไหมไปปรับ฿ชຌ฿นชีวิตของประชาชนชุมชนบຌานประทุน หมูที่ 4 ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งป็นการวิจัยทัๅงชิงคุณภาพละชิงปริมาณ ดยการวิจัยชิงคุณภาพ ผูຌวิจัย฿ชຌ
วิธีการสุมตัวอยางบบลือกฉพาะจาะจง ดยการสัมภาษณ์ชิงลึกกับผูຌน าชุมชน ปราชญ์ชาวบຌาน 
ผูຌสืบทอดการทอผຌาไหมละกนน าอนุรักษ์การทอผຌาไหม พื่อวิคราะห์กลยุทธ์กี่ยวกับการสื่อสาร
พ่ือการถายทอด นอกจากนีๅยัง฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์บบกลุมกับผูຌ฿หญละยาวชน฿นชุมชนที่อยู฿น
ฐานะผูຌรับสารพื่อวิคราะห์ความคิดหใน ขຌอสนอนะที่กี่ยวกับวิธีการถายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผຌาไหม ละการวิจัยชิงปริมาณ ฿ชຌบบสอบถามจ านวน 350 ชุด พ่ือวัดการรับรูຌ ทัศนคติความรูຌ
ความขຌา฿จละพฤติกรรมของกลุมป้าหมาย  รวมทัๅง฿ชຌการสังกตบบไมมีสวนรวม ศึกษาคຌนควຌา
จากอกสารละงานวิจัยที่ก่ียวขຌองพ่ือน ามาสนับสนุนผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาชิงคุณภาพกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารพ่ือการถายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผຌาไหมของชุมชนบຌานประทุน พบวา มีวิธีการถายทอดดยการอาศัยบุคคลป็นหลงความรูຌ฿น
การสาธิต นຌนการปฏิบัติละลงมือท า ซึ่งบຌานถือป็นหลงถายทอดที่ส าคัญ ฿นการถายทอด฿ชຌ
การรียนรูຌบบมุขปาฐะ คือ การรียนรูຌจากบรรพบุรุษถายทอดกันมาอยางตอนื่อง หลงความรูຌที่
ส าคัญคือ ครอบครัว ตัๅงตมสอนลูก พ่ีสอนนຌอง นຌาสอนหลาน ฿ชຌวิธีสอนดຌวยการปฏิบัติจริง 
อธิบายการท าดຌวยการบอกลา หรือบางครัๅงคน฿นหมูบຌานกใรวมกลุมกันพ่ือทอผຌาไหม หากไม
ขຌา฿จจะไดຌสอบถามกันไดຌ ไมมีการปຂดบังความรูຌหรือหวงภูมิปัญญาตอยาง฿ด รวมถึงมีกลยุทธ์฿น
                                                           
1นักศึกษามหาบัณฑิต คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2
 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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การสื่อสารพ่ือการถายทอด คือ การ฿ชຌกลยุทธ์สื่อพืๅนบຌาน สื่อบุคคล สื่อ฿หม สื่อมวลชน ละสื่อ
ฉพาะกิจ พ่ือ฿หຌกลยุทธ์การสื่อสารดังกลาวมีอิทธิพลตอการนຌมนຌาว฿จละสงผล฿หຌประชาชน฿น
ชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการถายทอดภูมิปัญญาการทอผຌาไหม สามารถหลอมรวมคน฿นชุมชน฿หຌ
ป็นหนึ่งดียวกันละรวมกลุมกันพ่ืออนุรักษ์มรดกของชุมชนตอไป ดຌานการรับรูຌ ทัศนคติ ความรูຌ
ความขຌา฿จละพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบຌานประทุนกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผຌาไหม 
พบวา ผลจากการสื่อสารภาย฿นชุมชนที่มีการ฿ชຌกลยุทธ์สื่อที่หลากหลายพ่ือ฿หຌขຌาถึงกลุมคนทุก
กลุมภาย฿นชุมชนนัๅนกอกิดการปลี่ยนปลงดຌานทัศนคติ ทัๅงทัศนคติที่มีตอผูຌน าชุมชน ละ
ทัศนคติที่มีตอภูมิปัญญาการทอผຌาไหม ซึ่งสงผล฿หຌคน฿นชุมชนกิดความรูຌความขຌา฿จกี่ยวกับ
วิธีการถายทอดละชองทางการสื่อสารมากขึๅน อันน าไปสูการปลี่ยนปลงพฤติกรรมที่ท า฿หຌกิด
ความรวมมือ฿นการขຌามาป็นสวนหนึ่ง฿นผูຌสืบทอดละผูຌอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผຌาไหมตอไป 

 ทัๅงนีๅ จากผลการศึกษาดังกลาว พบวา ชุมชนบຌานประทุนประสบความส ารใจ฿นดຌานของ
การ฿ชຌสื่อประภทตางโ฿หຌหมาะสมกับบริบทของชุมชน สามารถป็นชุมชนตຌนบบ฿นการศึกษา
วิธีการสื่อสารพ่ือการถายทอดภูมิปัญญาทຌองถิ่น฿หຌกับชุมชนอ่ืนไดຌดຌวยการบริหารจัดการการ
สื่อสารของชุมชนที่หมาะสมละมีประสิทธิภาพ ดยฉพาะอยางยิ่งการมีสื่อบุคคล ไดຌก ปราชญ์
ชาวบຌานละผูຌน าชุมชนที่มีความขຌมขใงละยืนหยัดที่จะพัฒนาคนพัฒนาคนละสริมสรຌาง
ความรูຌ฿หຌกคน฿นชุมชน พ่ือ฿หຌคน฿นชุมชนมองหในถึงรากฐานหรือกนที่ทຌจริงของความป็น
ชุมชนวากิดจากอะไร สามารถดูลรักษา฿หຌด ารงสืบตอไปไดຌดຌวยวิธีการอยางไร ละชุมชน
สามารถป็นชุมชนที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนไดຌตราบที่คน฿นชุมชนรวมมือกันรักษาละหวงหนภูมิ
ปัญญาที่บรรพบุรุษไดຌสั่งสมไวຌ฿หຌอยางถูกวิธี 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารุ การถายทอดภูมิปัญญาุ ชุมชนบຌานประทุน 
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Abstract 

 This research aims to study the communication strategies to convey 

wisdom of silk weaving. And education, awareness, attitudes, knowledge and 

behavior on the wisdom of silk to deploy in public life in Pratun Moo 4 ,Tambon 

Tan, Sikhoraphumdistrict,Surin province. This is a research both qualitative and 

quantitative, qualitative research. Researchers used random sampling method to 

select specific. In-depth interviews with community leaders.The successor of silk 

and silk weaving vocal conservative.To analyze strategies regarding communication 

for the transmission. It also uses interviews with adults and youth groups in the 

community who are in a position to review the analysis receivers. Suggestions on 

how to convey the wisdom of silk weaving. And quantitative research 350 sets of 

questionnaires to measure the cognitive perception, attitude and behavior of 

target audiences. The observation without participation.Study of the documents 

and related research to support the study. 

 The results of a qualitative study on communication strategies to convey 

the wisdom of the community, find a way to convey to rely on a source of 

knowledge in the demonstration. Pragmatic and action The house is considered a 

major source of transmission. To convey the oral learning is to learn from our 

ancestors passed down continuously. Knowledge is important that parents teach 

their children that taught my family since I taught them how to teach with 

practicality. Explaining  to do by telling. Some people in the village were gathered 

for weaving. If you do not  understand can ask each other when obscure 

knowledge or wisdom, no somehow spared. Including communication strategies 

to convey is the use of traditional media, new media, media strategy, media and 

specialized media. Such communication strategies to influence, persuasion and 

influence people in the community to contribute to knowledge transfer in silk 

weaving. Can unite people in the community to unite and unite to preserve the 

heritage of the community. The change in attitude The attitude toward 

community leaders. And attitudes toward wisdom woven silk. As a result, people 

in the community about how to convey a better understanding and more 

communication channels. This is leading to changes in behavior that caused the 



 

4 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September – December) 

2015) 

partnership to be a part of the heritage and the conservation of wisdom woven 

silk next. 

The study found that community successful in their use of media in the 

context of the community. Can be a model community in educational 

communication methods for the transmission of local knowledge to other 

communities by managing the communication of appropriate and effective 

community.Especially the media, including scholars and community leaders who 

are strong and resolute to develop and strengthen the development of 

knowledge to the community. So that people in the community see the real 

foundation or core of the community that caused what. Can be maintained to 

serve as a successor to be that way, however. And the community is a community 

that has sustainable development as long as the people in the community 

together to preserve and cherish the wisdom that fathers have accumulated a 

correct way. 

Keywords: Communication Strategyุ convey wisdom of silk weaving ุPratun village 

 

บทน า 

ชุมชน฿นประทศไทยประกอบไปดຌวยลักษณะทางกายภาพละองค์ประกอบ฿นมิติอ่ืนโ
ไมวาจะป็น สังคม วัฒนธรรม สิ่งวดลຌอมละภูมิปัญญาทຌองถิ่นที่ตกตางกันออกไป ดยฉพาะ
ภูมิปัญญาทຌองถิ่น ซึ่งถือป็นทุนทางสังคมละวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาของไทย มຌจะถูกมองขຌามมา
ป็นวลานาน฿นยุคของการกຌาวขຌาสูความทันสมัย หากตมื่อประทศประสบปัญหากใตຌองหัน
กลับมามองภูมิปัญญาทຌองถิ่นอีกครัๅง พราะภูมิปัญญากิดละพัฒนา฿นพืๅนที่นัๅน จึงหมาะที่จะ
น ามา฿ชຌ฿นการกຌไขปัญหาละพัฒนาทຌองถิ่น฿หຌตรงตามบริบทปัญหา สิ่งวดลຌอม สังคม ละ
วัฒนธรรม นอกจากนีๅ  กระสการสงสริมชุมชน฿หຌ ขຌมขใงละการรณรงค์฿หຌชุมชนมี
ความสามารถ฿นการจัดการตนองหรือพัฒนาตนอง฿หຌขຌมขใงริ่มไดຌรับความสน฿จจากทุกภาค
สวน ฿นยุคที่มีการกระจายอ านาจ฿หຌกชุมชน ดยลักษณะของชุมชนที่ขຌมขใงนัๅนประกอบไปดຌวย
กระบวนการหลายขัๅนตอน กวิทย์ พวงงามิ2556,     น.13-16ีไดຌสดงทัศนะที่นาสน฿จกี่ยวกับ
ความขຌมขใงของชุมชนทຌองถิ่นไวຌวา ต้องเป็นชุมชนทีไสามารถจัดการตนเองละพึไงพาตนเองได้ 
ดยชุมชนจะตຌองปลี่ยนกระบวนการคิด ิParadigm Shiftีที่นຌนการ฿หຌความส าคัญกับ
กระบวนการคิด การรียนรูຌ กระบวนการสรຌางทุนชุมชน ซึ่งอาจจะป็นทุนทางธรรมชาติ ทุน
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ความรูຌ ทุนทางสังคมละทุนมนุษย์ ดยทุนชุมชนป็นสิ่งที่คน฿นชุมชนสามารถสรຌางสรรค์ขึๅนมาไดຌ
ดยจะตຌองปຂดอกาส฿หຌชุมชนไดຌป็นจຌาของความรูຌ จัดการความรูຌละฝຄกหัดคิด฿นชิงบวกดย
การยอมรับซึ่งกันละกัน รวมถักทอสิ่งดีโพื่อสรຌางชุมชนที่ขຌมขใง 

หากจะกลาวถึงการพัฒนา ดยฉพาะการพัฒนาทຌองถิ่นซึ่งอาศัยหลักการพัฒนาที่
สอดคลຌองกับสภาพพืๅนที่ของทຌองถิ่น วัฒนธรรมซึ่งป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ดยปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนมีสวนรวมด านินการคอยป็นคอยไปอยางตอนื่องละ฿หຌความส าคัญกับความตຌองการ
ที่ทຌจริงของประชาชน฿นพืๅนที่ ซึ่งป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุน มีผูຌน าทຌองถิ่นป็นกลไก
ขับคลื่อน ด านินงานรวมกับชุมชนละภาคีอ่ืนโทัๅง บุคคล องค์กรละสถาบันที่ กี่ยวขຌอง ดยมี
ป้าหมายพ่ือ฿หຌการพัฒนาทຌองถิ่นอยางยั่งยืน ดยนຌน คน ป็นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่งตຌอง
ค านึงถึงมิติศรษฐกิจ สังคมละสิ่งวดลຌอม ดยมีความสัมพันธ์กี่ยวนื่องกัน นอกจากนีๅยังตຌอง
ค านึงถึงการ฿ชຌทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์ละทดทนพ่ือ฿หຌทรัพยากรหลานัๅนยังคงมีอยู รวมถึง
การสืบทอดภูมิปัญญาทຌองถิ่นซึ่งไมพียงตจะป็นทรัพยากรที่ส าคัญละสามารถสรຌางความ
ภาคภูมิ฿จ฿นรากหงຌาของตนองลຌว ยังป็นทุนที่พรຌอมจะปรสภาพป็นทุนอยางอ่ืน ตมักถูก
มองขຌามไป มื่อความทันสมัยของทคนลยีขຌามามีบทบาทมากขึๅน น าไปสู วิถีชีวิตที่ปลี่ยนไป 
ปัจจุบัน มีชุมชนทຌองถิ่นหลายโพืๅนที่ ไดຌพัฒนาละปลี่ยนปลงไปมาก นื่องจากการปลี่ยนวิธีคิด
ดยนຌนการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนป็นหลัก ลดบทบาทของการสั่งการจากบนลงลางมาป็น
การลกปลี่ยนพูดคุยกันมากขึๅน รวมทัๅงความพยายาม฿นการผลักดันภูมิปัญญาทຌองถิ่นดังชน 
หมูบຌานประทุน ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ หนึ่ง฿นชุมชนที่มีน าอาการสื่อสารมา
ผลักดัน฿หຌกิดการอนุรักษ์ละหวงหนภูมิปัญญาทຌองถิ่น รวมถึงการพัฒนา฿หຌตຌนทุนทางความรูຌ
ของชุมชน สามารถขຌามามีบทบาทส าคัญ฿นการท า฿หຌชุมชนมีรายไดຌละมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึๅน ละ
สามารถสรຌางความภาคภูมิ฿จ฿หຌกับชุมชนไดຌอีกครัๅง 

หมูบຌานประทุน ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ป็นหนึ่ง฿นอีกหลายชุมชนที่
ยังคงรักษามีภูมิปัญญา฿นรื่องของการทอผຌาไหม ดยฉพาะผຌาไหมลายหางกระรอก ที่มีชื่อสียง
ละยังคงไวຌอกลักษณ์ของคนไทยชืๅอสายขมรไวຌป็นอยางดี ดยกลุมมบຌานกษตรกรบຌาน
ประทุนป็นกลุมทอผຌาไหมที่น าอาความรูຌจากการดินทางไปดูงานการทอผຌาไหมที่อ าภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา มากอตัๅงกลุมมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538 รกริ่มมีสมาชิก 20 คน ป็นกลุมที่
ไดຌรับรางวัลชนะลิศอันดับที่ 1 ละอันดับที่ 3 ฿นประภทผຌาไหมสรงหางกระรอก ณ พระต าหนัก
ภูพานราชนิวศน์จังหวัดสกลนคร มื่อ ป พ.ศ. 2545 ละไดຌรับรางวัลชนะลิศอันดับที่ 1 จากการ
ประกวดผຌาไหมกลุมมบຌานกษตรกรทั่วประทศ ของกรมสงสริมการกษตรมื่อ ป พ.ศ. 2553 
฿นปัจจุบันมีสมาชิก 89 คน ดยนຌนการผลิตผຌาไหมพ่ือ฿หຌสามารถสงออกไปยังตลาดมากขึๅนละ
ชุมชนป็นที่รูຌจัก฿นวงกวຌาง 
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ดຌวยหตุนีๅ ผูຌจัดท าจึงหในความส าคัญ฿นการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ฿นการสื่อสาร 
การศึกษากลวิธี฿นการสื่อสารของผูຌสงสารพ่ือการถายทอดภูมิปัญญาทຌองถิ่นที่ส าคัญของชุ มชน
บຌานประทุน ฿หຌสมาชิกชุมชนกิดความรูຌละความขຌา฿จ฿นภูมิปัญญาทຌองถิ่นของตนอง ทัๅง฿น
ฐานะผูຌถายทอดละสืบทอด ฿นฐานะผูຌที่พัฒนาละอนุรักษ์ น าอาทุนชุมชนอันทรงคุณคามาปรับ
฿ชຌ฿หຌขຌากับบริบทของชุมชน รวมกันสรຌางองค์ความรูຌ สรຌางความภาคภูมิ฿จน าไปสูการสรຌางชุมชน
฿หຌขຌมขใงละพัฒนาชุมชน฿หຌกลายป็นชุมชนตຌนบบ฿นอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. พ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารพื่อการถายทอดภูมิปัญญาการทอผຌาไหม  

 2. พ่ือศึกษาการรับรูຌภูมิปัญญาการทอผຌาไหมของประชาชนชุมชนบຌานประทุน                

 3. พ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนชุมชนที่มีตอภูมิปัญญาการทอผຌาไหม   

 4. พ่ือศึกษาพฤติกรรม฿นการน าภูมิปัญญาการทอผຌาไหมไปปรับ฿ชຌ฿นชีวิตของประชาชน
ชุมชนบຌานประทุน 

 

ปัญหาน าวิจัย 

 1. กลวิธีการสื่อสารพ่ือการถายทอดภูมิปัญญาการทอผຌาไหมของประชาชนบຌานประทุน 
หมูที่ 4 ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ป็นอยางไร 

 2. การรับรูຌภูมิปัญญาการทอผຌาไหมของประชาชนบຌานประทุน หมูที่ 4 ต าบลตล อ าภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ป็นอยางไร 

 3. ทัศนคติที่มีตอภูมิปัญญาการทอผຌาไหมของประชาชนบຌานประทุน หมูที่ 4 ต าบลตล 
อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ป็นอยางไร 

 4. ความรูຌความขຌา฿จกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผຌาไหมของประชาชนบຌานประทุน หมูที่ 4 

ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ป็นอยางไร 

 5. พฤติกรรม฿นการน าภูมิปัญญาการทอผຌาไหมไปปรับ฿ชຌ฿นชีวิตของประชาชนบຌาน
ประทุน หมูที่ 4 ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ป็นอยางไร 

 

วิธีการด านินการวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพละชิงปริมาณ ซึ่งผูຌวิจัยจะกใบรวบรวมขຌอมูลละ
วิคราะห์ขຌอมูลดยน านวคิดทฤษฎีมาสนับสนุนผลการวิจัย อันประกอบไปดຌวย 3 นวคิดทฤษฎี 
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คือ นวคิดภูมิปัญญาทຌองถิ่นนวคิดกี่ยวกับการรับรูຌละนวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับความรูຌ 
ทัศนคติละพฤติกรรม ทัๅงนีๅผูຌวิจัยไดຌบงวิธีการด านินการวิจัยไวຌดังตอไปนีๅ 

 

หลงขຌอมูล 

 ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลกี่ยวกับบริบทชุมชน ลักษณะของชุมชนทัๅงจากอกสารละการ
ลงภาคสนาม ดยการส ารวจละการสัมภาษณ์บบจาะลึก สัมภาษณ์ผูຌน าชุมชน ปราชญ์ชาวบຌาน 
ผูຌสืบทอดรวมทัๅงผูຌที่มีสวนกี่ยวขຌอง ตลอดจนการสัมภาษณ์บบกลุมกับยาวชน฿นชุมชน 

 กลุมป้าหมายที่฿ชຌ฿นการวิจัยชิงคุณภาพนีๅ มีทัๅงบุคคลที่ท าหนຌาที่ป็นผูຌสงสารละผูຌรับ
สาร ซึ่งผูຌวิจัยไดຌก าหนดกลุมป้าหมายป็น 2  กลุม ดังนีๅ 

 กลุมที่ 1 ป็นการลือกกลุมป้าหมายบบฉพาะจาะจงที่สามารถ฿หຌขຌอมูลไดຌตรงตามที่
ผูຌวิจัยตຌองการ ดยป็นการสัมภาษณ์บบจาะลึก ซึ่งผูຌวิจัยลือกสัมภาษณ์จ านวนทัๅงสิๅน 4 คน คือ 
ปราชญ์ชาวบຌาน ผูຌน าชุมชน ผูຌน ากลุมสตรีการทอผຌาละผูຌสืบทอดภูมิปัญญาการทอผຌาไหม  

 กลุมที่ 2 ป็นการลือกกลุมป้าหมายที่อยู฿นฐานะผูຌรับสารพ่ือกใบขຌอมูลกี่ยวกับความ
คิดหใน ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์บบกลุม ดยบงป็น 2 กลุมตัวอยาง คือ ดใกละยาวชนที่ขຌารวม
กิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ าสมอ จ านวน 3 คน ละกลุมผูຌ฿หญ฿นชุมชน จ านวน 3 คน 

 ฿นสวนของประชากรที่฿ชຌ฿นการวิจัยชิงปริมาณ ผูຌวิจัยไดຌลือกประชากร฿นพืๅนที่ชุมชน
บຌานประทุนซึ่งมีจ านวน 1,500 คน ผูຌวิจัยสุมกลุมตัวอยางดย฿ชຌวิธีการสุมอยางงาย ิSample 

random sampling ี ซึ่งลือก฿ชຌสูตรการค านวณกลุมตัวอยางของ Yamane ิ1973ี ดยก าหนด
ความชื่อมั่นไวຌที่ 95% ละคาความคาดคลื่อนจากการสุมตัวอยางไวຌที่ 5% จากผลการค านวณ
ท า฿หຌไดຌจ านวนการสุมตัวอยาง 350 คน 

 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

 ผูຌวิจัยไดຌจัดท าครื่องมือวิจัยดยการทบทวนอกสารงานวิจัยที่กี่ยวขຌองละจากการลง
ภาคสนาม ทัๅงจากการสัมภาษณ์ละการจดบันทึกมาท าการจัดระบียบขຌอมูล พ่ือ฿หຌหในถึงความ
ชื่อมยงของขຌอมูล ดยน าขຌอมูลที่ไดຌนัๅนมาจ านกละจัดหมวดหมู฿หຌตรงกับประดในหัวขຌอที่ไดຌ
ก าหนดไวຌขຌางตຌน พ่ือ฿หຌผูຌศึกษากิดความขຌา฿จลักษณะความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ตางโ ฿น
ชุมชน ละทຌายสุดจึงจะน าขຌอมูลที่ไดຌทัๅงหมดมาวิคราะห์ละตีความ฿นรูปบบของการพรรณนา 
ดยมีการน านวคิดละทฤษฎีที่ไดຌศึกษามารองรับการวิคราะห์฿นสวนของผลการศึกษา฿หຌมีความ
ถูกตຌองละชัดจนยิ่งขึๅน 



 

8 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September – December) 

2015) 

 1. บบสัมภาษณ์ ิInterview guideี฿ชຌสัมภาษณ์กลุมผูຌปฏิบัติ กลุมผูຌกี่ยวขຌอง พ่ือ฿หຌไดຌ
ขຌอมูลกีย่วกับองค์ความรูຌภูมิปัญญาทຌองถิ่นการทอผຌาไหม กลยุทธ์การสื่อสารพ่ือการถายทอดละ
นวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผຌาไหมของชุมชนบຌานประทุน ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ ดย฿ชຌการสัมภาษณ์บบมีครงสรຌางละการสัมภาษณ์บบไมมีครงสรຌาง 

 2. บบสังกตบบไมมีสวนรวม ิNon-participant observationีดยริ่มสังกตละ
ส ารวจสภาพทั่วไปของชุมชนละสังกตกระบวนการทอผຌาไหม ตัๅงตการคัดลือกวัตถุดิบ การ
ฟอกไหม ยຌอมไหม กรอไหม ตีกลียว การทอดย฿ชຌกี่กระตุก พ่ือ฿หຌไดຌขຌอมูลครบถຌวน 

 3. การสนทนากลุม ิFocus group discussionีดยการลือกผูຌ฿หຌขຌอมูลจาก
กลุมป้าหมาย ดยตัๅงกรอบนวคิดละรูปบบการสนทนา พ่ือสดงความคิดหในกี่ยวกับการ
ถายทอดภูมิปัญญาการทอผຌาไหม ตลอดจนนวทางการอนุรักษ์การทอผຌาไหม ปัญหาละอุปสรรค
ที่พบ฿นการผลิตจากกลุมผูຌปฏิบัติละผูຌกี่ยวขຌอง 

 4. บบสอบถาม ิQuestionnaireีซึ่ง฿ชຌ฿นสวนของการวิจัยชิงปริมาณป็นบบสอบถาม
ปลายปຂด ดยไดຌจัดล าดับนืๅอหา฿หຌครอบคลุมขຌอมูลตามที่ผูຌวิจัยตຌองการซึ่งบงค าถามออกป็น 5 
สวน ดังนีๅ 

สวนที่ 1 ป็นบบลือกตอบ ิCheck listีดยป็นค าถามกี่ยวกับขຌอมูลทั่วไป
ของผูຌตอบบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ป็นบบมาตรวัดบบ฿หຌคะนน ดยป็นค าถามกี่ยวกับการรับรูຌภูมิ
ปัญญาการทอผຌาไหม  

 สวนที่ 3 ป็นค าถามบบมาตรการประมินคาของลิคิร์ต ิLikert Scaleีดย
ป็นค าถามกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอภูมิปัญญาการทอผຌาไหม  

สวนที่ 4 ป็นบบมาตรวัดบบ฿หຌคะนน ดยป็นค าถามกี่ยวกับความรูຌความ
ขຌา฿จที่มีตอภูมิปัญญาการทอผຌาไหม  

สวนที่ 5 ป็นบบมาตรวัดบบ฿หຌคะนน ดยป็นค าถามกี่ยวกับพฤติกรรมที่มี
ตอภูมิปัญญาการทอผຌาไหม฿นการน าไป฿ชຌชีวิตประจ าวัน 

 สวนที่ 6 ขຌอสนอนะ 

 ฿นการวิจัยชิงปริมาณ ผูຌศึกษาท าการวิจัยดยมุงหาขຌอทใจจริงละขຌอสรุปชิงปริมาณ 
นຌนการ฿ชຌขຌอมูลที่ป็นตัวลขป็นหลักฐานยืนยันความถูกตຌองของขຌอคຌนพบซึ่งป็นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่อยูบนรากฐานของขຌอมูลชิงประจักษ์ ดยการ฿ชຌบบสอบถามพ่ือกใบขຌอมูล
กี่ยวกับการรับรูຌ  ทัศนคติ ความรูຌความขຌา฿จละพฤติกรรมของประชาชนบຌานประทุนที่มีตอภูมิ
ปัญญาการทอผຌาไหมลຌวน ามาวิคราะห์หาขຌอสรุปผลการวิจัยดຌวยวิธีการทางสถิติ 
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ส าหรับการทดสอบคุณภาพของครื่องมือ ผูຌวิจัยจะท าการทดสอบความนาชื่อถือ ดย
น าบบสอบถามไปทดลองกใบขຌอมูลจากผูຌตอบบบสอบถามที่ไม฿ชกลุมตัวอยางจริง จ านวน 30 
คน ละน าผลมาวิคราะห์หาคาความชื่อมั่น ดย฿ชຌสถิติสัมประสิทธิ์ ∞ (coefficient) พ่ือน ามา
หาคาความชื่อถือ ซึ่งภาพรวมคาความชื่อมั่นจะตຌองไดຌคาไมนຌอยกวา เ.็ ละสถิติที่฿ชຌ฿นการ
วิคราะห์ขຌอมูลที่ไดຌจากบบสอบถามนัๅน ฿ชຌการประมวลผลดຌวยการ฿ชຌปรกรมทางสถิติ 
ค านวณหาคารຌอยละ คาฉลี่ยลขคณิต ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน ละจ านกตามล าดับ 

ผลการวิจัย 

 ผูຌวิจัยไดຌบงผลการวิจัยออกป็น 2  บท คือ สวนของบริบทชุมชน สวนของการวิจัยชิง
คุณภาพดย฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ผูຌน าชุมชน ประธานกลุมสตรีการทอผຌาบຌานประทุน ผูຌสืบทอดภูมิ
ปัญญาการทอผຌาไหม กลุมผูຌ฿หญ ดใกละยาวชน฿นหมูบຌานประทุน ดังนีๅ 

บริบทชุมชน 

 บຌานประทุน หมูที่  ไ ต าบลตลอ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ป็นชุมชนที่มีลักษณะบบ
สังคมกษตร ประชาชนสวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพทอผຌา  มีวัด
ป็นศูนย์กลางจิต฿จของประชาชน มีกิจกรรมที่วัดท ารวมกับชุมชนอยางตอนื่อง ทัๅงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือการตຌอนรับนักทองที่ยวที่ขຌามารียนรูຌวิถีชีวิตชุมชน บຌานประทุนไดຌรับลือก
฿หຌป็นหนึ่ง฿นหมูบຌานผลิตผຌาไหมพ่ือการทองที่ยวพ่ือฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 
มื่อปพ.ศ. 2555 ปัจจุบันไดຌมีการพัฒนาชุมชน฿หຌป็นหลงรียนรูຌการทอผຌาที่ครบวงจรมากขึๅน
รวมถึงมีการจัดตัๅงกลุมตางโ ไดຌก กลุมกองทุนหมูบຌานประทุน กลุมกองทุนขຌาวปลือก กลุม
กองทุนประปาบຌานประทุน  ละกลุมอาชีพทอผຌาไหม พ่ือชวยหลือประชาชน฿นชุมชน฿นดຌาน
ตางโ  

กลยุทธ์การสืไอสารพืไอถายทอดภูมิปัญญาการทอผຌาเหม 

 ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลดยวิคราะห์฿นทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร อัน
ไดຌก ผูຌสงสาร นืๅอหาสาร ชองทางหรือสื่อ ละผูຌรับสาร ดยอธิบายรายละอียดไวຌ฿นประดใน
ตอไปนีๅ 

 ผลการวิจัยชิงคุณภาพ พบวา กลยุทธ์การถายทอดภูมิปัญญาการทอผຌาไหมของชุมชน
บຌานประทุน หมูที่ 4 ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ถายทอดดยการอาศัยบุคคลป็น
หลงความรูຌ฿นการสาธิตละฝຄกอบรมระยะสัๅน นຌนการปฏิบัติละลงมือท า ดยมีการทอผຌาไหม
ป็นสวนหนึ่ง฿นรูปบบของการด านินชีวิต ซึ่งบຌานถือป็นหลงถายทอดที่ส าคัญ ฿นการถายทอด
฿ชຌการรียนรูຌบบมุขปาฐะ คือ การรียนรูຌจากบรรพบุรุษถายทอดกันมาอยางตอนื่อง หลง
ความรูຌที่ส าคัญคือ ครอบครัว ตัๅงตมสอนลูก พ่ีสอนนຌอง นຌาสอนหลาน ฿ชຌวิธีสอนดຌวยการปฏิบัติ
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จริง อธิบายการท าดຌวยการบอกลา หรือบางครัๅงคน฿นหมูบຌานกใรวมกลุมกันพ่ือทอผຌาไหม หากไม
ขຌา฿จจะไดຌสอบถามกันไดຌ ไมมีการปຂดบังความรูຌหรือหวงภูมิปัญญาตอยาง฿ด  

 นอกจากนีๅลักษณะการสื่อสารของชุมชนบຌานประทุนนัๅน พบวา ชุมชนบຌานประทุนมีการ
สื่อสาร฿นรูปบบของการมีสวนรวมดยนຌนการ฿ชຌกลยุทธ์สื่อหลายรูปบบพ่ือประสานงานละ
นຌมนຌาว฿จสมาชิก฿นชุมชน฿หຌขຌามามีสวนรวม฿นการจัดการละพัฒนาภูมิปัญญาทຌองถิ่นตลอดจน
ดูลสภาพวดลຌอมของชุมชน ฿นที่นีๅผูຌวิจัยจึงไดຌน าขຌอมูลมาวิคราะห์ละยกป็นประดในการ
สื่อสารออกตามกลยุทธ์สื่อตละประภท ดังนีๅ 

1ี กลยุทธ์สืไอบุคคล 

 สื่อบุคคลป็นสื่อขนาดลใกที่หมาะกับการสื่อสาร฿นชุมชน พราะมีคุณสมบัติ฿กลຌชิดกับ
คน฿นชุมชนหรือ฿นวัฒนธรรมดียวกัน บຌานประทุนมีการ฿ชຌกลยุทธ์สื่อบุคคลคือ฿ชຌผูຌน าชุมชนที่อุทิศ
ตัว฿หຌกับชุมชนอยางตใมที่ ผูຌน าชุมชนบຌานประทุนจึงมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีการ
อืๅอฟ้ือผื่อผละพ่ึงพากันละกัน ป็นบุคคลที่สามารถนຌมนຌาว฿หຌชาวบຌาน฿นชุมชนขຌามามีสวน
รวม฿นการดูลชุมชน จัดกิจกรรมตางโรวมกับภาครัฐ ตลอดจนป็นผูຌน า฿นการวางผนการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาทຌองถิ่นของชุมชน ดยฉพาะการสนับสนุน฿หຌมีมัคคุทศก์นຌอย฿นการน า
นักทองที่ยวขຌายี่ยมชมหมูบຌานการทอผຌา การละลนรือมอันรละการจัดสรรทรัพยากรนๅ า
อยางถูกวิธี  

 

2ี กลยุทธ์สืไอพืๅนบຌาน 

 ส าหรับสื่อพืๅนบຌานนับป็นอีกหนึ่งสื่อกลางส าคัญที่ชวย฿หຌชุมชนบຌานประทุนมีความป็น
หนึ่งดียวกันนื่องจากป็นสื่อที่มีการระดมการมีสวนรวม฿นชุมชนไดຌดี สดง฿หຌหในถึงรากหงຌาของ
ทຌองถิ่นละสามารถสรຌางความบันทิง฿หຌกับคน฿นชุมชน ฿นที่นีๅ สื่อพืๅนบຌานของชุมชนบຌานประทุน
คือ การทอผຌาไหม ซึ่งถือป็นสื่อพืๅนบຌานที่จ านกดຌวยกณฑ์องค์กรที่น าสื่อพืๅนบຌานไป฿ชຌละพัฒนา 
ไดຌก สื่อการสดง สื่อวัตถุ ละสื่อพิธีกรรม การทอผຌาไหมถือป็นอีกหนึ่งชองทางที่สามารถสรຌาง
ความสามัคคี฿หຌกคน฿นชุมชนไดຌป็นอยางดี ดยชุมชนบຌานประทุนมีการจัดตัๅงกลุมสตรีทอผຌาไหม
ขึๅนพ่ือรวมกันทอผຌาพื่อการผลิตสงออกไปยังตลาดตางโ มีการจัดสรรหนຌาที่ความรับผิดชอบละ
บทบาทของตละคนอยางทาทียมกันผานความสามารถ฿นการทอผຌาไหม มื่อกิดการรวมกลุม
ยอมมีการพูดคุย พบปะ ลกปลี่ยนรียนรูຌซึ่งกันละกัน กิดการสื่อสารทัๅงการบอกปากตอปาก
ผานการ฿ชຌวัจนภาษาละอวัจนภาษา  

 



 

11 วารสารการสื่อสารละการจดัการ นิดຌา  ปท่ี แ ฉบับท่ี ใ (กันยายน – ธันวาคม โ55่) 

3ี กลยุทธ์สืไอดัๅงดิม 

 จากความดดดน฿นรื่องฝมือการทอผຌาไหมของชาวชุมชนประทุน ละรางวัลการันตี
มากมาย อาทิ หมูบຌานชนะลิศผຌาไหมสรงหางกระรอก ประจ าปพ.ศ. 2555 ณ พระต าหนักภูพาน
ราชนิวศน์ จังหวัดสกลนคร หมูบຌานผลิตผຌาไหมพ่ือการทองที่ยว ิThai Silk Villageี พ่ือฉลิม
พระกียรติสมดใจพระนางจຌาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดยหนวยงานภาครัฐรวมจัดกิจกรรมการ
ที่ยวชมทຌองถิ่นละ฿ชຌสื่อมวลชน฿นการประชาสัมพันธ์ ไมวาจะป็นสื่อหนังสือพิมพ์ละทรทัศน์ 
พ่ือผยพรหลงทองที่ยวทางวัฒนธรรมการทอผຌาไหมสรงหางกระรอก ฿หຌนักทองที่ยวขຌามา
สัมผัสบรรยากาศวิถีทຌองทุง วิถีคนทอผຌา ละสัมผัสการด านินชีวิตที่ผสมผสานหลายชาติพันธุ์ ทัๅง
ขมร ลาว กูย  ไวຌอยางครบถຌวนท า฿หຌสื่อหลักขຌามาป็นสื่อกลาง฿นการชวย฿หຌชาวบຌาน฿นชุมชน
กระตือรือรຌน฿นการพัฒนาตนองมากขึๅน กิดความพยายามที่จะสงตอความรูຌ฿นการทอผຌาไปยัง
ลูกหลาน พ่ือ฿หຌกิดการยอมรับจากคน฿นชุมชนละนอกชุมชน ตลอดจนป็นสวนชวย฿หຌชุมชน
ป็นที่รูຌจัก฿นวงกวຌางมากขึๅน  นอกจากนีๅผูຌน าชุมชนยัง฿ชຌการกระจายขาวสารกี่ยวกับการทอผຌา
ไหมผานหอกระจายขาวของชุมชน ดยป็นสียงตามสายจຌงขาวสาร฿หຌประชาชนไดຌรับรูຌ  

 

4ี  กลยุทธ์สืไอ฿หม 

 นื่องจากคนรุน฿หม฿นชุมชนประทุนลใงหในถึงความส าคัญ฿นการอนุรักษ์ละพัฒนา
ทຌองถิ่น฿หຌมีความยั่งยืนมากขึๅน จึงน าอาสื่อ฿หมมา฿ชຌพ่ือการถายทอดขาวสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมละบอกลารื่องราวความป็นไป฿นชุมชน฿หຌกผูຌที่ลกออนไลน์ไดຌรับรูຌละรับทราบ ฿น
ที่นีๅ หมูบຌานประทุน ลือกสื่อ฿หมที่รียกวา facebookน ามา฿ชຌป็นชางทางการสื่อสารไปยังคนทัๅง
฿นละนอกชุมชน ไมวาจะป็นผูຌที่มีถ่ินฐานอยูท่ีบຌานประทุนตจ าป็นตຌองออกไป฿ชຌชีวิตอยูตางถิ่น 
หรือคน฿นจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ไดຌขຌามาพบหในหรือมีการปฏิสัมพันธ์รวมกันผาน
ชองทางนีๅ ท า฿หຌกิดสื่อสารสองทางหรือการสื่อสารบบมีสวนรวม อีกทัๅงยังป็นอีกหนึ่งครื่องมือที่
ท า฿หຌกลุมคนรุน฿หมหันกลับมาสน฿จละน าไปสูการปลูกฝังจิตส านึกรักบຌานกิดอยากป็นสวน
หนึ่ง฿นการถายทอดความรูຌกี่ยวกับการทอผຌาไหม รูຌจักหวงหนละพัฒนาถิ่นที่ดินท ากินละ
รวมกันสรຌางครือขายผานระบบ social network ไดຌ 

 

5ี กลยุทธ์สืไอฉพาะกิจ 

 หมูบຌานประทุนไดຌขຌารวมครงการพัฒนาชนบทดຌวยการพัฒนาศักยภาพชุมชน฿นจังหวัด
สุรินทร์ภาย฿ตຌการสนับสนุนจากองค์การความรวมมือระหวางประทศของญี่ปุຆน ิJICA : Japan 

International Cooperation Agencyีละมหาวิทยาลัยริทซึมอิคัน อชียปซิฟຂก จากประทศ



 

12 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September – December) 

2015) 

ญี่ปุຆน ซึ่งไดຌลงนามความรวมมือกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จัดครงการดังกลาวขึๅน 
ดยมีจุดประสงค์พ่ือ฿หຌชุมชน฿นจังหวัดสุรินทร์สามารถพ่ึงพาตนองไดຌดຌวยการ฿ชຌทรัพยากร
ทຌองถิ่น ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ตลอดจนความคิดสรຌางสรรค์฿นการพัฒนางานฝมือหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผานการจัดจัดนิทรรศการการมีสวนรวมที่รียกวา ออนผะคุ ิOnpakuีซึ่งป็น
ทศกาลที่จัดขึๅน฿นจังหวัดออิตะ ประทศญี่ปุຆน ดยน าอานวคิดดังกลาวมาปรับ฿ชຌกับจังหวัด
สุรินทร์ป็นจังหวัดรก฿นประทศไทย ดย฿ชຌชื่อวา ทศกาลของดีมืองสุรินทร์ ซึ่งจะน าสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการชุมชน ดยการถักทอความคิด รังสรรค์จินตนาการละสืบสานภูมิปัญญาจาก
บรรพบุรุษดยการน าทรัพยากรทຌองถิ่นมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ ผานการจัดกิจกรรม฿นชวง
ระยะวลาสัๅนโ ละ฿ชຌการประชาสัมพันธ์ผานบรชัวร์ ิภาพที่ี ละวใบไซต์ พ่ือการพัฒนา
ศักยภาพของผูຌประกอบการ฿นทຌองถิ่นชนบทละสงสริม฿หຌมีการจัดกิจกรรมที่นຌนการมีสวนรวม
ของสมาชิก฿นชุมชน ดยการจัดกิจกรรมกระจายไปยังพืๅนที่ทัๅง 17 อ าภอ฿นจังหวัดสุรินทร์ 
นอกจากมีบรชัวร์ ผนพับละการประชาสัมพันธ์ผานsocial network ลຌว ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ผานสืๅอยืดละการฝຄกอบรม฿หຌกจຌาหนຌาที่พัฒนาชุมชนละผูຌประกอบการ฿หຌมี
ความขຌา฿จ฿นครงการละสามารถจัดกิจกรรม฿นชุมชนตนอง฿หຌมีความนาสน฿จ สามารถดึงดูด
นักทองที่ยว฿หຌขຌาไปรียนรูຌละยี่ยมชมกิจกรรมที่จัดขึๅนไดຌ 

  

อภิปรายละสรุปผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์งานวิจัยพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารพ่ือการถายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผຌาไหม การรับรูຌ ทัศนคติ ความรูຌความขຌา฿จละพฤติกรรมกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผຌาไหม ของ
ประชาชนชุมชนบຌานประทุน หมูที่ 4 ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัย พบวา 
ประชาชน฿นชุมชนบຌานประทุน มีการ฿ชຌกลยุทธ์การสื่อสารพ่ือการถายทอดภูมิปัญญาการทอผຌา
ไหมหลากหลายรูปบบ ไมวาจะป็น การ฿ชຌสื่อฉพาะกิจ การจัดกิจกรรมที่สริมสรຌางความรูຌความ
ขຌา฿จ฿หຌกคน฿นชุมชนพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงอยูของภูมิปัญญาการทอผຌาละ
การ฿ชຌกลยุทธ์สื่อตางโพ่ือพ่ิมชองทาง฿นการสื่อสารไปยังประชาชน฿หຌสามารถรับรูຌไดຌมากขึๅน 
สอดคลຌองกับผลการศึกษาของ รัชชนก สวนสีดาิ2554ี ไดຌศึกษาถึงกระบวนทัศน์การสื่อสารพ่ือ
ถายทอดภูมิปัญญาทຌองถิ่นของชุมชนไทยพวน อ าภอบຌานหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวา การ
สรຌางศักยภาพการสื่อสารของชุมชนไทยพวน ประกอบดຌวยการสนับสนุนการสรຌางสื่อฉพาะกิจการ
จัดกิจกรรมสริมความรูຌละฝຄกปฏิบัติพ่ือการสื่อสารทางหอกระจายขาวภาย฿นชุมชนไทยพวน 
ละการจัดอบรมสริมสรຌางยาวชนไทยพวน฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จกี่ยวกับภูมิปัญญาทຌองถิ่นของ
ชาวไทยพวน นอกจากนีๅชุมชนบຌานประทุนยังนຌนการสื่อสารพ่ือการถายทอดภูมิปัญญาดย
ริ่มตຌนจากสถาบันครอบครัวป็นหลัก ซึ่งป็นสถาบันพืๅนฐานที่ส าคัญตอสมาชิก฿นสังคมที่จะ
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ถายทอดบุคลิกภาพ การอบรวม สั่งสอนหรือสรຌางบทบาทจนกิดการปลี่ยนปลงไปสูสถาบันอ่ืนโ 
สอดคลຌองกับผลการศึกษาของ สมจิตร งามยิ่ง ิ2539ีไดຌท าการศึกษาการประกอบอาชีพ
หัตถกรรมการสานจอ ของชาวบຌานต าบลคกสีทองหลาง ต าบลหนองทุม ต าบลดง฿หญ อ าภอ
วาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวาไดຌรับการถายทอดละการฝຄกทักษะ฿นการ
ประกอบอาชีพจากบรรพบุรุษ นอกจากนีๅ การที่ประชาชนชุมชนบຌานประทุน หมูที่ 4 ต าบลตล 
อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ยังคงมีผูຌสืบทอดภูมิปัญญาการทอผຌาไหมจากรุนสูรุนอยูตลอดนัๅน 
นื่องจากนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทຌองถิ่นของชุมชนบຌานประทุนมีการวางผนรวมกัน
ระหวางชุมชนละหนวยงานภาครัฐที่กี่ยวขຌอง ตลอดจนการรวมสรຌางหลงรียนรูຌ฿นชุมชน
กี่ยวกับการทอผຌาไหม฿หຌกลายป็นหนึ่ง฿นการฐานการรียนรูຌกดใกละยาวชน฿นชุมชนละคน
ภายนอกชุมชนที่สน฿จถือป็นการประสานความรวมมือกันระหวางชาวบຌานละจຌาหนຌาที่ภาครัฐที่
มุงจะถายทอดวิชาความรูຌกี่ยวกับการทอผຌาไหม฿หຌกับผูຌที่สน฿จศึกษาอยางทຌจริง สอดคลຌองกับ 
จ าลอง วิบูลย์ปຂດน ิ2545ีซึ่งศึกษากี่ยวกับศิลปหัตถกรรมผักตบชวา฿นจังหวัดนครปฐม พบวา
ชาวบຌานไดຌสืบทอดภูมิปัญญารื่องการจักสารผักตบชวาทัๅงรูปบบกระบวนการผลิตลายสานจาก
การคิดคຌนบบ฿หมโดยดัดปลงมาจากงานจักสานไมຌไผ ซึ่งป็นภูมิปัญญาดัๅงดิมมาประยุกต์฿ชຌ
กับงานสานผักตบชวา ป็นการ฿ชຌภูมิปัญญาทຌองถิ่นผสมผสานกับวิถีชีวิตของคน฿นชนบทละ
สงสริมการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมทຌองถิ่น฿หຌคงอยูสืบไป  

การมีปราชญ์ชาวบຌานที่มีความช านาญละชี่ยวชาญ฿นการทอผຌาไหม อีกทัๅงยังมี
ความสามารถ฿นการสื่อสารดຌวยการสาธิตละปฏิบัติ฿หຌดูป็นตัวอยางกผูຌที่สน฿จ จนกิดการ
ถายทอดจากรุนสูรุน รวมถึงการลือก฿ชຌชองทางตางโผสมผสานกันอยางกลมกลืนพ่ือผยพร
นืๅอหาภูมิปัญญาผานหอกระจายขาวของชุมชน การ฿ชຌสื่อ฿หมหรือสื่อพืๅนบຌาน฿หຌคน฿นชุมชนมีสวน
รวม฿นการลงมือปฏิบัติละรูຌสึกป็นสวนหนึ่งของชุมชน ท า฿หຌชุมชนกิดการรับรูຌละมีทัศนคติ 
ความรูຌความขຌา฿จ จนกอ฿หຌกิดพฤติกรรม฿นการดูลรักษาละกิดการสื่อสารไปยังคน฿น
ครอบครัว พ่ือน ญาติ ละคน฿นชุมชน฿หຌกิดความตระหนักละสน฿จ฿นภูมิปัญญาทຌองถิ่นของ
ตนองมากขึๅน  

 จากกรณีศึกษาชุมชนบຌานประทุน หมูที่ 4 ต าบลตล อ าภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นีๅท า
฿หຌหในไดຌวา สื่อบุคคลที่มีความขຌมขใงละไดຌรับการยอมรับจากคน฿นชุมชน ป็นสวนส าคัญที่ชวย
ท า฿หຌกิดการสื่อสารระหวางคนชุมชน฿หຌมีปฏิสัมพันธ์฿นรื่องตางโ  ละกอ฿หຌกิดการความ
รวมมือของคน฿นชุมชนอีกดຌวย นอกจากนีๅการ฿ชຌกลยุทธ์สื่อประภทตางโ ชน สื่อกระจายสียง
พ่ือการกระจายขาวสารละการประชาสัมพันธ์ตางโ มีสวนชวยท า฿หຌกิดการพัฒนาชุมชน ทัๅง฿น
ดຌานการรับรูຌ ทัศนคติ ความรูຌความขຌา฿จ ละพฤติกรรมอันป็นผลมาจากการวิธีการสื่อสาร฿น
รูปบบตางโ ตลอดจนการปลี่ยนวิธีคิดดยนຌนการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนป็นหลัก การลด
บทบาทของการสั่งการจากบนลงลางมาป็นการลกปลี่ยนพูดคุยกันมากขึๅน รวมทัๅงความ
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พยายาม฿นการผลักดันภูมิปัญญาทຌองถิ่นการทอผຌาไหม฿หຌกลับมามีชีวิตละสามารถสรຌางความ
ภาคภูมิ฿จ฿หຌกับชุมชนไดຌอีกครัๅง ดຌวยการ฿ชຌการสื่อสารพ่ือการถายทอดความรูຌละกลยุทธ์การ฿ชຌ
สื่อ฿นรูปบบตางโท า฿หຌชุมชนบຌานประทุนกลายป็นอีกหนึ่ง฿นหลายโชุมชนที่สามารถพัฒนา
ตนองดຌวยการ฿ชຌภูมิปัญญาทຌองถิ่นของตนอง ชาวชุมชนรวมกันถักทอละรังสรรค์รูปบบการ
ด านินชีวิต฿หຌมีอกลักษณ์ สามารถพ่ึงพาตนองไดຌดยการลือก฿ชຌภูมิปัญญาการทอผຌาไหมป็น
ศูนย์กลาง฿นการรวมกลุมพื่อพัฒนาอาชีพ สรຌางรายไดຌละน าอาทคนลยีมาตอยอด฿นการผลิต 
การตลาดละการบริหาร การรูຌจัก฿ชຌไปลຌวปลูกทดทน การถายทอดไปยังคนรุน฿หม฿นชุมชน 
ละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของปราชญ์ทຌองถิ่น ฿หຌมีอกาส฿นการสดงศักยภาพดຌานภูมิ
ปัญญาละพัฒนาความรูຌความสามารถไดຌอยางตใมที่ จัด฿หຌมีการยกยองหรือประกาศกียรติคุณ฿น
ลักษณะตางโ รวมทัๅงการปຂดอกาส฿หຌชุมชนไดຌลกปลี่ยนความรูຌละภูมิปัญญา วัฒนธรรมไปยัง
ชุมชนอ่ืนโดຌวยการ฿ชຌสื่อ การจัดกิจกรรมหรือวิธีการตางโพ่ือ฿หຌกิดการผยพรความรูຌ 
วัฒนธรรม฿หຌกวຌางขวางมากขึๅน พ่ือสดงสภาพวิถีชีวิตละความป็นมาของชุมชนละสรຌาง
ความรูຌ฿หຌกับผูຌที่ขຌามายี่ยมชม ตลอดจนสามารถสรຌางความภาคภูมิ฿จ฿หຌกับคน฿นทຌองถิ่นดຌวย 
รวมทัๅงการฟ้ืนฟูหรือลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังจะสูญหายไป฿หຌกลับมามีคุณคาละมีความส าคัญ
฿นการด านินชีวิตดยมีพืๅนฐานทางจริยธรรม คุณธรรมละคานิยม อีกทัๅงการริริ่มสรຌางสรรค์ปละ
ปรับปรุงภูมิปัญญา฿หຌหมาะสมกับยุคสมัยดยยังคงกลิ่นอายดัๅงดิมไวຌอยางครบถຌวน นอกจากนีๅ
นวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผຌาไหมของชุมชนบຌานประทุน พบวา ไดຌรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานราชการระดับจังหวัด ระดับทຌองถิ่นละองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ฿นดຌานการอนุรักษ์
การทอผຌาไหมลายหางกระรอกท่ีป็นอกลักษณ์ของทຌองถิ่น มีการคิดคຌนครื่องมือ฿นการทอผຌาไหม
พ่ือชวย฿นการทุนรง  จากการทอผຌาไหมดย฿ชຌฟืมละกระสวยธรรมดา พัฒนามาป็นการทอผຌา
ดย฿ชຌกี่กระตุกที่สามารถทอผຌาไดຌรวดรใวละตอบสนองความตຌองการของตลาดมากขึๅน รวมถึง
รวมกันสรຌางหลงรียนรูຌการทอผຌาไหมของชุมชนขึๅน  นอกจากนีๅยังมีการสนับสนุน฿หຌดใกละ
ยาวชนป็นผูຌสืบทอดการทอผຌาตัๅงตยังลใก ดยอาศัยชวงปຂดทอมหรือวลาวางหลังลิกรียน฿หຌ
ฝຄกฝนละรียนรูຌการทอผຌา รวมถึงสงสริมการทอผຌาไหม฿หຌกลายป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพละไดຌ
มาตรฐานจนไดຌรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์฿หຌป็นสินคຌาหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ิOTOPี 

 

ขຌอสนอนะ 

 1. ปัญหากี่ยวกับการสื่อสาร฿นสวนของผูຌสงสาร ิSenderี คือ ปราชญ์ชาวบຌานริ่มมี
จ านวนลดนຌอยลง มຌวาจะมีผูຌสืบทอดภูมิปัญญาการทอผຌาไหม ตยังคงตຌองอาศัยระยะวลาละ
การฝຄกฝนทักษะ฿นการทอผຌาพื่อ฿หຌกิดความชี่ยวชาญมากขึๅน  
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 2. ปัญหาของผูຌรับสาร ิReceiverี   จ านวนผูຌรับสารที่มีความสน฿จอยางทຌจริงมีจ านวน
ไมพียงพอ นื่องจากรูปบบของภูมิปัญญาทຌองถิ่นมีลักษณะฉพาะ จ าป็นตຌองอาศัยวิธีการ
สื่อสาร฿นรูปบบ฿หมโท่ีดึงดูด฿จมากขึๅน  

 3. ปัญหาดຌานนืๅอหา ิMessageีนื่องจากนืๅอหาที่น าสนอกี่ยวกับการทอผຌาไหมมี
จ านวนนຌอย การน าสนอนืๅอหาการทอผຌามักจะอยู฿นรูปบบดิม ไมคอยไดຌรับการปลี่ยนปลง
หรือพลิกพลง฿หຌมีความนาสน฿จมากนัก นื่องจากกระบวนการทอผຌาไหมมีขัๅนตอนละบบผน
ที่คอนขຌางชัดจน อาจท า฿หຌผูຌรับสารกิดความบื่อหนาย฿นการรับสารไดຌ 

 4. ปัญหาดຌานสื่อ ิChannelีชองทาง วิธีการที่฿ชຌ฿นการผยพรขาวสาร นื่องจาก
ขຌอจ ากัดของการสื่อสารดຌวยวิธีปากตอปากมีอายุสัๅน ไมสามารถกใบหลักฐานอຌางอิงไดຌละตຌอง
อาศัยทักษะการสงสารบบรับสารที่ดีจึงจะมีประสิทธิภาพ การจัดสื่อกิจกรรมขาดความตอนื่อง 
฿ชຌสื่อทຌองถิ่นไมกวຌางขวางละทั่วถึง ละปัญหาดຌานทคนิคของสื่อที่น ามา฿ชຌ ชน หอกระจายขาว 
หรือสียงตามสายจ านวนสื่อมีไมพียงพอ ขาดงบประมาณการจัดท าสื่อที่จ าป็นละขຌาถึงผูຌรับ
สารซึ่งป็นกลุมป้าหมายทัๅงภาย฿นละภายนอกชุมชน  
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การจัดการการสื่อสารพื่อกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบ                                     
กับการรับรูຌของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

Communicationmanagement to solve the environmentalproblem for 

KhlongSaenSaep ีith the public’s perception                                          
of Masjid Kamalulislam community 

ธัญวรรณ ก้วชะฎา1
 

พัชนี เชยจรรยา2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพละชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์พ่ือศึกษาการ
จัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบ การรับรูຌละทัศนคติของประชาชน
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามตอการจัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบ 
รวมทัๅงปรียบทียบละหาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌละทัศนคติกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารพื่อกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมของคน฿นชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรตกตางกัน 

 การวิจัยชิงคุณภาพ ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึกกับอิหมามประจ ามัสยิดกมาลุล
อิสลาม ผูຌชวยอิหมาม ตลอดจนผูຌที่มีสวนกี่ยวขຌอง นอกจากนีๅยัง฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์บบกลุมกับ
ยาวชน฿นชุมชนที่อยู฿นฐานะผูຌรับสาร จ านวน 15 คน ส าหรับการวิจัยชิงปริมาณกใบขຌอมูลดย฿ชຌ
บบสอบถามจ านวน 200 ชุด พื่อศึกษาก่ียวกับการรับรูຌละทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดก
มาลุลอิสลามก่ียวกับการจัดการการสื่อสารพื่อกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบ 

 ผลการศึกษาชิงคุณภาพ พบวา ชุมชนมีผูຌน าที่ขຌมขใง มีความรูຌความสามารถ ละมี
ทักษะการสื่อสารพื่อการนຌมนຌาว฿จคน฿นชุมชนดยยึดการน าหลักศาสนาอิสลามมาสอนควบคูกับ
ประดในดຌานสิ่งวดลຌอมประกอบกับมีการลือก฿ชຌสื่อที่ผสมผสาน ไมวาจะป็น สื่อบุคคล สื่อ
กระจายสียง สื่อฉพาะกิจ สื่อพืๅนบຌาน สื่ออินทอร์นใต ละสื่อมวลชน สดง฿หຌหในวา ชุมชนมี
การ฿ชຌสื่อบบบูรณาการ ซึ่งมีสวนชวยสริมรงกระตุຌน฿หຌกิดการรียนรูຌไดຌรใวขึๅน สวนดຌาน
ทัศนคติ ความรูຌละพฤติกรรมของผูຌรับสาร พบวา ผลจากการ฿ชຌสื่อที่หลากหลายกอ฿หຌกิดการ
ปลี่ยนปลงดຌานทัศนคติ อีกทัๅงท า฿หຌคน฿นชุมชนกิดความรูຌความขຌา฿จกี่ยวกับวิธีการดูลรักษา

                                                           
1นักศึกษามหาบัณฑิต คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สิ่งวดลຌอม อันน าไปสูการปลี่ยนปลงพฤติกรรมที่฿หຌความรวมมือ฿นการฟ้ืนฟูละพัฒนา
สภาพวดลຌอมของชุมชนมากยิ่งขึๅน 

 ผลการศึกษาชิงปริมาณ พบวา สวน฿หญประชาชนมีการรับรูຌสูงมากกี่ยวกับปัญหา
สิ่งวดลຌอมคลองสนสบ ละ฿นสวนของทัศนคติ พบวา ประชาชนมีทัศนคติที่หในดຌวย฿นระดับ
มากก่ียวกับการจัดการการสื่อสารพื่อกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมของชุมชน 

 ทัๅงนีๅ จากผลการศึกษา ท า฿หຌทราบวา ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความส ารใจละ
ป็นชุมชนตຌนบบดຌานสิ่งวดลຌอมไดຌดຌวยการบริหารจัดการการสื่อสารของชุมชนที่หมาะสม 
นอกจากนีๅชุมชนอ่ืนยังสามารถน าขຌอมูลกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารครัๅงนีๅไปปรับ฿ชຌหรือน าไป
ป็นขຌอมูล฿นการวางผนการพัฒนาชุมชนตอไปไดຌอีกดຌวย 

ค าส าคัญ: การจัดการการสื่อสารุ ปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบุ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
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Abstract 

 This research is a qualitative and quantitative research has objective to 

learn how the communication management can be solved environmental 

problems of KhlongSaenSaep, acquire public perceptions and attitudes of Masjid 

Kamalulislam community, and compare the perceptions and attitudes about 

communication management to solve environmental problem of the people in 

different characteristics. 

 Qualitative Research, researchers using in-depth interviews with imam of 

Masjid Kamalulislam, his Assistant, and those who have been involved. Moreover, 

it also used focus group interviews with youth groups in the community, who are 

targeted as communication receiver of 15 people. Quantitative Research, used 

200questionnaires to collect information on the perceptions and attitudes of 

Masjid Kamalulislam community on managing communication to solve 

environmental problems at KhlongSaenSaep. 

 The results of a qualitative study found that the community has a strong 

leader, competence and good communication skills which initially convince 

people based on Islamic principles taught in conjunction with environmental 

issues. In addition, the choice of communication channels whether for personal 

use, Broadcast media, traditional media, Internet and mass media shows that 

community in the use of integrated media channels had been handled to 

enhance fast track learning. Besides, the results from the use of mix media, 

causing a change in attitude. People in the community has  better understanding 

about how to care for the environment. This is leading to changes in behavior, to 

cooperate in the reconstruction and development of the environment in 

community.  

 The quantitative research found that most people have a heightened 

awareness about environmental issues of KhlongSaenSaep, while having attitude 

to large extent on managing communication to solve the environmental problems 

of the community. 

 The results of the study showed that Masjid Kamalulislam community 

achieve and become a model community with environmental management and 
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effective communication of the right community. In addition, other communities 

can bring those practices as ideal planning to development of their community as 

well. 

Keywords: Communication management, environmental problem of 

KhlongSaenSaep,  Masjid  Kamalulislam community 

 

บทน า 
 ปัจจุบันประทศไทยมีการจริญติบตทางศรษฐกิจอยางรวดรใว สงผล฿หຌกิดการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม กษตรกรรม ละสังคมมือง อันมีผล฿หຌประชาชนสวน฿หญมีการ฿ชຌ
ทรัพยากรอยางขาดความระมัดระวังจนกิดปัญหาสิ่งวดลຌอมที่สงผลตอความป็นอยูของ
ประชาชนทัๅงทางตรงละทางอຌอม ไมวาจะป็นปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางนๅ า  ปัญหา
มลพิษทางอากาศ ตลอดจนปัญหาทัศนียภาพ ป็นตຌน 

 ทุกวันนีๅปัญหาสิ่งวดลຌอมมีนวนຌมที่จะทวีความรุนรงพ่ิมขึๅน ฉะนัๅนจึงมิ฿ชคพียง
หนຌาที่ของหนวยงานภาครัฐภาคอกชนที่จะขຌามาจัดการทานัๅน ตปัญหาสิ่งวดลຌอมป็นรื่องที่
ประชาชนทุกคนจะตຌอง฿หຌความส าคัญละมีจิตส านึก฿นการกຌไขปัญหาหลานัๅนรวมกัน ดังค า
กลาวของ ศักดิ์สิทธิ์ ยຌมศรี ิ2543ีตอยางไรกใตามการที่จะท า฿หຌคน฿นชุมชนมีความตระหนัก 
กิดจิตส านึก ละมีสวนรวม฿นการกຌไขปัญหาป็นรื่องที่คอนขຌางยากละตຌอง฿ชຌวลา ตหาก
ชุมชนมีการจัดการการสื่อสารที่ดีละสามารถนຌมนຌาว฿จคน฿นชุมชน฿หຌกิดความรักละหวงหน
ทรัพยากร฿นชุมชนกใจะชวย฿หຌกิดความตระหนักที่จะหันมา฿หຌความรวมมือ฿นการดูลรักษา
สภาพวดลຌอม฿นชุมชนของตนอง 

 อยางไรกใตาม พบวา ยังมีชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งวดลຌอมละคน฿นชุมชนตางกใ฿หຌ
ความรวมมือ฿นการกຌไขปัญหาอยางจริงจัง คือ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามป็นชุมชนชาวไทย
มุสลิมที่ตัๅงถิ่นฐานอยูริมคลองสนสบมาป็นระยะวลายาวนาน ละประสบกับปัญหา
สิ่งวดลຌอมหลายประการ อาทิ ปัญหานๅ านาสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาทัศนียภาพ ตลอดจน
ปัญหามลพิษทางอากาศ จากสภาพปัญหาดังกลาวสงผล฿หຌผูຌน าชุมชนหรืออิหมามประจ ามัสยิดริ่ม
มีการด านินการจัดการกับปัญหา ดยยึดหลักวิธีการ฿นการนຌมนຌาว฿จคน฿นชุมชนพ่ือ฿หຌกิดความ
รวมมือกัน ซึ่งผลจากความทุมทของผูຌน าชุมชนละคน฿นชุมชนที่ชวยกันดูลรักษาสิ่งวดลຌอมมา
อยางตอนื่องจนถึงปัจจุบันนัๅน พรภิรมย์ ดัสกัมพล ิ2550ีไดຌระบุวา ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามไดຌ
ป็นชุมชนตຌนบบดຌานสิ่งวดลຌอมที่ประสบความส ารใจดยไดຌรับรางวัลลูกลกสีขียวครัๅงที่ 9 
ประจ าป 2550 ดยไดຌขึๅนชื่อวาป็นผูຌตอลมหาย฿จ฿หຌสายนๅ า  
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 สาหตุส าคัญที่ท า฿หຌชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความส ารใจ฿นการกຌปัญหา
สิ่งวดลຌอมไดຌป็นอยางดีนัๅน สวนหนึ่งนื่องมาจากมีผูຌน าชุมชนที่ขຌมขใง ประกอบกับชุมชนมีการ
สื่อสารที่หมาะสมละมีประสิทธิภาพ ดยหัว฿จหลักของการสื่อสาร คือ ผูຌน าชุมชนมีทักษะละมี
ความสามารถ฿นการ฿ชຌการสื่อสารที่สามารถนຌมนຌาว฿จคน฿นชุมชน฿หຌกิดจิตส านึกละกิดความ
ตระหนักท่ีจะกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมของชุมชนรวมกัน 

 ดຌวยหตุนีๅผูຌวิจัยจึงสน฿จที่จะศึกษาการจัดการการสื่อสารดຌานสิ่งวดลຌอม ดยศึกษา
ครอบคลุม฿นทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ตัๅงตการศึกษาผูຌสงสาร การศึกษานืๅอหา
สาร การศึกษาชองทางหรือสื่อ ละการศึกษาผูຌรับสาร นอกจากนีๅยังมุงศึกษา฿นชิงปริมาณ฿นมิติ
ของผูຌรับสาร พ่ือสะทຌอน฿หຌหในถึงการรับรูຌละทัศนคติของคน฿นชุมชนที่มีตอการจัดการการ
สื่อสารพื่อกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบของชุมชน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครัๅงนีๅ พ่ือศึกษาการจัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอม
คลองสนสบ การรับรูຌละทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามตอการจัดการการ
สื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบ รวมทัๅงปรียบทียบละหาความสัมพันธ์ระหวาง
การรับรูຌละทัศนคติกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมของคน฿นชุมชนที่มี
ลักษณะทางประชากรตกตางกัน 

     

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพละชิงปริมาณ ซึ่งผูຌวิจัยจะกใบรวบรวมขຌอมูลละ
วิคราะห์ขຌอมูลดยน านวคิดทฤษฎีมาสนับสนุนผลการวิจัย อันประกอบไปดຌวย 7 นวคิดทฤษฎี 
คือ นวคิดการสื่อสารสิ่งวดลຌอม นวคิดกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารพ่ือนຌม
นຌาว฿จ นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับการสื่อสารละประสิทธิผลของการสื่อสาร นวคิดละทฤษฎี
กี่ยวกับการรับรูຌ นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับทัศนคติ ละนวคิดกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ของผูຌรับสาร ทัๅงนีๅผูຌวิจัยไดຌบงวิธีการด านินการวิจัยไวຌดังตอไปนีๅ 

 การวิจัยชิงคุณภาพ 

 ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลกี่ยวกับบริบทชุมชนกับสภาพปัญหาสิ่งวดลຌอมของชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม ละการจัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบ ทัๅงจาก
อกสารละการลงภาคสนาม ดยการส ารวจ ละการสัมภาษณ์บบจาะลึก ดยสัมภาษณ์
อิหมามประจ ามัสยิดกมาลุลอิสลาม ผูຌชวยอิหมาม รวมทัๅงผูຌที่มีสวนกี่ยวขຌอง ตลอดจนการ
สัมภาษณ์กลุมยาวชน฿นชุมชน 
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 ประชากรที่฿ชຌ฿นการวิจัยชิงคุณภาพนีๅ มีทัๅงบุคคลที่ท าหนຌาที่ป็นผูຌสงสารละผูຌรับสาร ซึ่ง
ผูຌวิจัยไดຌก าหนดกลุมป้าหมายป็น 2 กลุม ดังนีๅ 

 กลุมรก ป็นการลือกกลุมตัวอยางบบฉพาะจาะจงที่สามารถ฿หຌขຌอมูลไดຌตรงตามที่
ผูຌวิจัยตຌองการ ดยป็นการสัมภาษณ์บบจาะลึก ลือกสัมภาษณ์อิหมามประจ ามัสยิดกมาลุล
อิสลาม ผูຌชวยอิหมาม รวมถึงผูຌที่มีสวนกี่ยวขຌอง 

 กลุมสอง ป็นการลือกกลุมตัวอยางที่อยู฿นฐานะผูຌรับสารพ่ือกใบขຌอมูลกี่ยวกับความ
คิดหในที่มีตอการจัดการกับปัญหาสิ่งวดลຌอมของชุมชน ดย฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์กับกลุมยาวชนที่
ขຌารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ าสมอละมีสวนรวม฿นการจัดการปัญหาสิ่งวดลຌอม฿นชุมชน 
จ านวน 15 คน ดยสุมยาวชนจาก 2 รงรียน คือ รงรียนพิทยพัฒน์ศึกษา ซึ่งป็นรงรียนที่มี
การจัดหลักสูตรการรียนการสอนที่ฉพาะรูปบบคือมีการบูรณาการน าวิชาการละค าสอนของ
ศาสนาอิสลามมาประยุกต์ควบคูไปกับหลักสูตรที่ป็นวิชาบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ละ
รงรียนซาลีมุนยีนาน ซึ่งป็นรงรียนสอนศาสนาอิสลามที่กอตัๅงขึๅนภาย฿นรัๅวมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
ตัๅงตป พ.ศ. 2513 นื่องดຌวยการจัดหลักสูตรการรียนการสอนดังกลาว จึงท า฿หຌกลุมยาชนถือ
ป็นกลุมที่ไดຌรับการปลูกฝังละรียนรูຌกี่ยวกับการดูลละรักษาสิ่งวดลຌอมของชุมชนตัๅงต
ยาว์วัย 

 ส าหรับการวิคราะห์ขຌอมูล ผูຌวิจัยจะน าขຌอมูลที่ไดຌศึกษาคຌนควຌาละรวบรวมจากอกสาร
ละจากการลงภาคสนาม ทัๅงจากการสัมภาษณ์ละการจดบันทึกมาท าการจัดระบียบขຌอมูล 
พ่ือ฿หຌหในถึงความชื่อมยงของขຌอมูล ดยน าขຌอมูลที่ไดຌนัๅนมาจ านกละจัดหมวดหมู฿หຌตรงกับ
ประดในหัวขຌอที่ไดຌก าหนดไวຌขຌางตຌน พ่ือ฿หຌผูຌศึกษากิดความขຌา฿จลักษณะความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ตางโ ฿นชุมชน ละทຌายสุดจึงจะน าขຌอมูลที่ไดຌทัๅงหมดมาวิคราะห์ละตีความ฿น
รูปบบของการพรรณนา ดยมีการน านวคิดละทฤษฎีที่ไดຌศึกษามารองรับการวิคราะห์฿นสวน
ของผลการศึกษา฿หຌมีความถูกตຌองละชัดจนยิ่งขึๅน 

 การวิจัยชิงปริมาณ 

 ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลจากประชาชน฿นชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามดยการ฿ชຌ
บบสอบถาม พ่ือ฿หຌไดຌขຌอมูลกี่ยวกับการรับรูຌละทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดการการ
สื่อสารพื่อกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบของชุมชน ละวิคราะห์หาขຌอสรุปผลการวิจัยดຌวย
วิธีการทางสถิติ 

 ประชากรที่฿ชຌ฿นการวิจัยชิงปริมาณนีๅ ป็นกลุมประชาชน฿นชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่
ท าหนຌาที่ป็นผูຌรับสาร ซึ่งประชากร฿นพืๅนที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีทัๅงหมด 15,000 คน จาก
ทัๅงหมด 22 ชุมชน 2,000 ครัวรือน ิสถิติประชากรกรุงทพมหานครุ 2557ี ซึ่งผูຌวิจัยสุมกลุมตัว
ยอยางดย฿ชຌวิธีการค านวณตามสัดสวนประชาชน ซึ่งลือก฿ชຌสูตรการค านวณกลุมตัวอยางของ 



 

23 วารสารการสื่อสารละการจดัการ นิดຌา  ปท่ี แ ฉบับท่ี ใ (กันยายน – ธันวาคม โ55่) 

Yamane ิ1973ี ดยก าหนดความชื่อมั่นไวຌที่ 95% ละคาความคาดคลื่อนจากการสุมตัวอยาง
ไวຌที่ 10% จากผลการค านวณท า฿หຌไดຌจ านวนการสุมตัวอยางไมนຌอยกวา 100 คนละดຌวยชุมชนมี
ชุมชนหมูบຌาน 22 ชุมชน ผูຌวิจัยจึงลือกกใบขຌอมูลดยการสุมตัวอยางบบบงกลุมอีกครัๅงหนึ่ง 
ดยสุมมาพียง 11 ชุมชน จากทัๅงหมด 22 ชุมชน 

 ส าหรับการทดสอบคุณภาพของครื่องมือ ผูຌวิจัยจะท าการทดสอบความนาชื่อถือ ดยน า
บบสอบถามไปทดลองกใบขຌอมูลจากผูຌตอบบบสอบถามที่ไม฿ชกลุมตัวอยางจริง จ านวน 30 คน 
ละน าผลมาวิคราะห์หาคาความชื่อมั่น ดย฿ชຌสถิติสัมประสิทธิ์ ∞ (coefficient) พ่ือน ามาหา
คาความชื่อถือ ซึ่งภาพรวมคาความชื่อมั่นจะตຌองไดຌคาไมนຌอยกวา เ.็ 

สวนสถติิที่฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลที่ไดຌจากบบสอบถามนัๅน จะประมวลผลดຌวยการ฿ชຌ
ปรกรมทางสถิติ ค านวณหาคารຌอยละ คาฉลี่ยลขคณิต ละคาบี่ยงบนมาตรฐาน ละจ านก
ตามล าดับ 

 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

 ผูຌวิจัยไดຌบงผลการวิจัยออกป็น 3 บท คือ สวนของบริบทชุมชน สวนของการวิจัยชิง
คุณภาพละการวิจัยชิงปริมาณ ดังนีๅ 

 บริบทชุมชน 

 ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามดยมีผูຌน าทาง
ศาสนาป็นผูຌน าชุมชนหรือที่รียกวา อิหมาม ซึ่งชาวมุสลิมจะมีพิธีกรรมทางศาสนาที่จะตຌอง
กระท าทุกวันคือการละหมาด ท า฿หຌวิถีชีวิตของคน฿นชุมชนมีความผูกพันกับคลองสนสบมาป็น
ระยะวลายาวนาน นื่องดຌวย฿นอดีตนๅ าจากคลองสนสบสามารถน ามาช าระรางกายกอนการท า
ละหมาดไดຌ ส าหรับดຌานศรษฐกิจ คน฿นชุมชนสวน฿หญประกอบอาชีพคຌาขายละกษตรกรรม
ป็นหลัก รวมทัๅงมีการลีๅยงสัตว์ละลีๅยงปลา฿นกระชัง ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา การด านินชีวิต
ของคน฿นชุมชนไมวาจะดยทางตรงหรือทางอຌอม ลຌวนมีสวนที่กอ฿หຌกิดการปลี่ยนปลงตอ
สภาพวดลຌอมคลองสนสบทัๅงสิๅน    

 ผลการวิจัยชิงคุณภาพ 

 ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลอง
สนสบ ดยวิคราะห์฿นทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร อันไดຌก ผูຌสงสาร นืๅอหาสาร 
ชองทางหรือสื่อ ละผูຌรับสาร ดยอธิบายรายละอียดไวຌ฿นประดในตอไปนีๅ 
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การศึกษาผูຌสงสาร 

  การศึกษาผูຌสงสารที่อยู฿นฐานะปัจจก ผูຌวิจัยมุงศึกษากี่ยวกับประวัติผูຌน าชุมชน 
คุณสมบัติของผูຌน าชุมชน กลยุทธ์ของผูຌสงสาร พ่ือสะทຌอน฿หຌหในวาผูຌสงสารมีอิทธิพลมากนຌอย
พียง฿ดที่สามารถนຌมนຌาว฿จคน฿นชุมชน฿หຌกิดการปลี่ยนปลงทัๅงดຌานความรูຌ ความขຌา฿จ 
ทัศนคติละพฤติกรรมดຌานสิ่งวดลຌอม 

   ก. ประวัติผูຌน าชุมชน 

   ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีผูຌน าชุมชนที่ป็นผูຌน าทางศาสนา ซึ่งคน฿น
ชุมชนตางรียกวา อิหมาม  หรือ ทานวินัย สะมะอุน  จากการกใบรวบรวมกี่ยวกับประวัติของ
ทาน ท า฿หຌทราบวา ทานมีความสน฿จละ฿ฝຆศึกษาดຌานหลักค าสอนศาสนาอิสลามตัๅงตวัยดใก 
ทานไมพียงตรอบรูຌดຌานค าสอนอิสลามทานัๅน ยังมีความรูຌดຌานประวัติศาสตร์ ขຌอบัญญัติละหลัก
ปฏิบัติ รวมทัๅงค าสอนตางโ ส าหรับผูຌที่จะป็นผูຌสืบทอดศาสนาอิสลาม ภายหลังทานไดຌริ่มท างาน
ป็นครูสอนศาสนาอิสลามที่ปอนาะตางโ ทัๅง฿นภาค฿ตຌละ฿นกรุงทพมหานครละจังหวัด
฿กลຌคียง จนกระทั่งทานไดຌรับความไวຌวาง฿จ฿หຌด ารงต าหนงป็นกรรมการกลางอิสลามหง
ประทศไทย ละป็นลขาธิการจุฬาราชมนตรี ซึ่งจากประสบการณ์การท างานท า฿หຌทานมีอกาส
ไดຌปลคัมภีร์อัลกุรอานป็นภาษาไทย ท า฿หຌทานมีความขຌา฿จ฿นหลักศาสนาอิสลามอยางถองทຌ 
ละดຌวยประวัติการศึกษาละการท างานของทานจึงท า฿หຌทานป็นที่ยอมรับละป็นที่พ่ึง฿หຌกอิส
ลามิกชน จนกระทั่ง฿นป พ.ศ.2528 ทานไดຌรับลือก฿หຌด ารงต าหนงอิหมามประจ ามัสยิดกมาลุล
อิสลาม นอกจากทานจะป็นที่คารพนับถือของคน฿นชุมชนลຌว ทานยังไดຌรับความไวຌวาง฿จ฿หຌ
ท างานนอกชุมชนอีกดຌวย ทัๅงดຌานการมือง ทานด ารงต าหนงป็นวุฒิสมาชิก ละไดຌป็นวิทยากร
ละอาจารย์พิศษจากภาควิชาการสื่อสารละการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรกษม ตลอดจนมีผลงานการขียนหนังสือละบทความดຌานศาสนา
อิสลามละดຌานการพัฒนาอีกป็นจ านวนมาก 

   ข. คุณสมบัติของผูຌน าชุมชน 

   ทานอิหมามถือป็นผูຌที่มีคุณสมบัติที่หมาะสม฿นการด ารงต าหนงป็น
อิหมามประจ ามัสยิดกมาลุลอิลสาม ตามที่ อุทัย หิรัญต ิ2521ีไดຌอธิบายขຌอบัญญัติ฿นศาสนา
อิสลามส าหรับผูຌที่จะไดຌรับต าหนงอิหมามวาจะตຌองมีลักษณะตอไปนีๅ ป็นผูຌมีความรูຌ฿นรื่อง
ศาสนาอิสลามป็นอยางดี ป็นผูຌที่อานคัมภีร์อัลกุรอานไดຌถูกตຌองชัดจน ป็นผูຌที่จ าอัลกุรอานไดຌ
มาก ป็นผูຌที่สามารถน าละหมาดญะมาอะฮ์ไดຌอยางสมบูรณ์ ป็นผูຌที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
รักหมูคณะ ละป็นบบอยาง฿นการประพฤติปฏิบัติศาสนกิจตามค าสอนของอิสลาม  

   ค. กลยุทธ์ของผูຌสงสาร 
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   ผูຌวิจัยไดຌน าประดในกลยุทธ์กี่ยวกับผูຌสงสารมาวิคราะห์ความนาชื่อถือ
ของผูຌน าชุมชน ตามที่ อรวรรณ ปຂลันธน์อวาท ิ2537ี ไดຌอธิบายไวຌ อันสะทຌอน฿หຌหในอิทธิพลที่
ส าคัญของผูຌสงสารทัๅงดຌานบุคลิกภาพ ความรูຌละความสามารถ คุณสมบัติ฿นการสื่อสาร พบวา 
บุคลิกภาพของผูຌสงสาร ทานอิหมามป็นคนรียบรຌอย สุขุม สุภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ ฿จดี มีมตตา 
อบอຌอมอารี อารมณ์ดี ยิๅมงาย ละป็นผูຌน าชุมชนที่อุทิศตนพ่ือชุมชนจึงป็นที่รักละชื่อฟังของ
คน฿นชุมชน รวมทัๅงทานป็นผูຌมีความรูຌความชี่ยวชาญ฿นดຌานการบริหารงานดຌานสิ่ งวดลຌอม 
ประกอบกับมีความสามารถ฿นการถายทอดขาวสาร ส าหรับคุณสมบัติ฿นการสื่อสาร ทานมี
ความสามารถ฿นการพูด ความสามารถ฿นการรับฟัง ตลอดจนความสามารถ฿นการนຌมนຌาว฿จ ซึ่ง
ดยรวมลຌวกลยุทธ์ที่ทานอิหมาม฿ชຌ฿นการสื่อสารที่น ามาสูความส ารใจ฿นการจัดการสิ่งวดลຌอม
ของชุมชนละท า฿หຌไดຌรับความรวมมือ฿นการกຌไขปัญหาสิ่งวดลຌอมของชุมชนไดຌป็นอยางดีนัๅน 
ทานยึดการ฿ชຌหลักค าสอนศาสนาอิสลามพื่อหลอหลอมละนຌมนຌาวจิต฿จของคน฿นชุมชน 

   ทานอิหมามถือป็นบุคคลซึ่งป็นผูຌน าทางศาสนาของชุมชนที่มีพลังหง
ความส ารใจ ตามท่ี ประณม ถาวรวช ิ2550ีกลาววา ผูຌที่ประสบความส ารใจจะตຌองสรຌางพลังหง
ความส ารใจ 5 ประการ คือ พลังหงการคิด พลังหงการกระท า หรือพลังหงผลงาน พลังหงกุศ
ลบาย฿นการมัด฿จผูຌอ่ืน หรือพลังหงมนุษยสัมพันธ์ พลังหงการพูดละ พลังหงบุคลิกภาพ ซึ่ง
นับวาอิหมามป็นผูຌที่มีพลังหงความส ารใจจึงผลักดัน฿หຌประสบความส ารใจ฿นการจัดการกับ
ปัญหาที่กิดขึๅนกชุมชนไดຌป็นอยางดีจนป็นที่ยอมรับ 

  การศึกษานืๅอหาสาร 

  นืๅอหาสารจัดวาป็นตัวทนทางความคิดของผูຌสงสารที่สงไปยังกลุมผูຌรับสารผาน
ชองทางสื่อตางโ ซึ่งทานอิหมามไดຌป็นผูຌออกบบนืๅอหาสาระของสารพ่ือผยพรไปสูคน฿น
ชุมชน ดยทานอิหมามไดຌน าหลักค าสอนศาสนาอิสลามมาป็นหลักละสอดทรกดຌานสิ่งวดลຌอม
พ่ือ฿หຌคน฿นชุมชนน าค านะน าหลานัๅนไปปฏิบัติตาม ส าหรับหลักศาสนาอิสลามกี่ยวกับ
สิ่งวดลຌอมนัๅนจะมีระบุไวຌ฿นคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งอิหมามไดຌป็นผูຌปลป็นฉบับภาษาไทยไวຌพ่ือ฿หຌ
ขຌา฿จงาย จากนืๅอหาหลักค าสอนศาสนาอิสลามที่กี่ยวขຌองกับประดในดຌานสิ่งวดลຌอม ผูຌวิจัยไดຌ
น ามาวิคราะห์฿นประดในกลยุทธ์การสรຌางสาร ตามที่ Power (1995ี ไดຌอธิบายไวຌ฿นนวคิดกล
ยุทธ์การสื่อสารสามารถวิคราะห์ไดຌดังนีๅ 

   วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร จากหลักค าสอนที่สอดทรกประดใน
สิ่งวดลຌอมสะทຌอน฿หຌหในป้าประสงค์ของทานอิหมามอยางชัดจนที่ตຌองการฟ้ืนฟูสภาพวดลຌอม
คลองสนสบ ดยริ่มจากการพัฒนาคน ฿หຌกิดความรูຌ ความขຌา฿จ ละตระหนักถึงปัญหา
รวมกัน ซึ่งทานอิหมามไดຌน าหลักค าสอนดຌานสิ่งวดลຌอมมาป็นหลักส าคัญ฿นการสื่อสารพ่ือ
น าไปสูการกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมดยปลุกจิตส านึกรักสิ่งวดลຌอม฿หຌกคน฿นชุมชน 
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   การก าหนดผูຌรับสารป้าหมาย นื่องจากผูຌรับสาร คือคน฿นชุมชนกมาลุล
อิสลามซึ่งสวน฿หญป็นชาวมุสลิม ที่ตางกใครงครัด ศรัทราละกรงกลัวบาปตอพระจຌา ทาน
อิหมามจึงไดຌน าหลักค าสอนศาสนาอิสลามที่ปลจากคัมภีร์อัลกุรอานป็นภาษาไทยน ามาถายทอด
สูคน฿นชุมชน ซึ่งถือป็นกลยุทธ์ที่หมาะสมที่สุดส าหรับผูຌรับสารป้าหมาย พราะป็นการงายที่ขา
หลานัๅนจะยินยอมฟังละปฏิบัติตามค าสอนนัๅน 

   นืๅอหาหลักของสาร จากหลักค าสอนศาสนาอิสลามกับสิ่งวดลຌอมลຌวน
ป็นการสอน฿หຌรูຌจักดูลสิ่งวดลຌอมรอบตัว ซึ่งจากคัมภีร์อัลกุรอานฉบับปลภาษาไทยของทาน
อิหมามสะทຌอน฿หຌหในนืๅอหาหลักของสารที่สอน฿หຌมุงนຌนการดูลสิ่งวดลຌอมดຌวยวิธีการรักษา
ความสะอาด การบ ารุงรักษา ความประหยัด ละการรูຌจักกຌไข 

   หลักฐานสนับสนุน สาหตุส าคัญที่ท า฿หຌทุกคนปฏิบัติตาม นื่องจาก
นืๅอหาสารนัๅนมาจากคัมภีร์อัลกุรอานที่ทานอิหมามไดຌปลป็นภาษาไทยละน ามาพูด฿หຌคน฿น
ชุมชนฟัง฿นภาษาที่ขຌา฿จไดຌงายผานสื่อกระจายสียงของชุมชน ละดຌวยความที่คนอิสลามจะมี
ความครงครัด ลื่อม฿สศรัทธา ละมีความกรงกลัวตอพระจຌาของขาอยูลຌว จึงไม฿ชรื่องยากที่
ทุกคนจะ฿หຌความรวมมือ 

   การศึกษาชองทางหรือส่ือ 

  ชองทางหรือสื่อป็นสวนที่ท า฿หຌตัวนืๅอหาสารที่ผูຌสงสารตຌองการถายทอดไป
ปรากฏกกลุมผูຌรับสารนัๅนโ หรือกลาวไดຌวาสื่อป็นตัวกลางที่จะท า฿หຌผูຌคนสามารถสื่อสารกันไดຌ 
ส าหรับชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการ฿ชຌชองทางสื่อที่ผสมผสานสื่อตละประภทพ่ือถายทอด
นืๅอหาสารไปสูคนนุชมชนไดຌอยางทั่วถึงไมวาจะป็นการ฿ชຌสื่อบุคคล สื่อกระจายสียง สื่อฉพาะกิจ 
สื่อพืๅนบຌาน สื่ออินทอร์นใต ละสื่อมวลชน 

   ก. สื่อบุคคล 

   ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความส ารใจ฿นการกຌปัญหา
สิ่งวดลຌอมคลองสนสบของชุมชนไดຌ สาหตุหลักอันนื่องมาจากมีการ฿ชຌสื่อบุคคลป็นหลัก฿น
การถายทอดขาวสารพ่ือ฿หຌผูຌรับสาร฿นชุมชนกิดความขຌา฿จละตระหนักถึงปัญหาของชุมชน
รวมกัน ซึ่งกลยุทธ์การ฿ชຌสื่อบุคคลของทานอิหมาม คือ ทานอิหมามนຌนการติดตอสื่อสารบบ
ผชิญหนຌา ซึ่งการสื่อสารลักษณะดังกลาวจะมีลักษณะงายโ การพูดคุยระหวางผูຌสงสารกับกลุม
ผูຌรับสารจะมีความป็นกันอง ดຌวยหตุนีๅจึงท า฿หຌงายตอการนຌมนຌาว฿จ฿หຌผูຌรับสารกิดความคลຌอย
ตาม นอกจากนีๅทานอิหมามยังมีการปຂดอกาส฿หຌคน฿นชุมชนไดຌสดงความคิดหใน ส าหรับกลวิธีที่
ทานอิหมาม฿ชຌ฿นการพัฒนาชุมชน คือ นຌนการสรຌางงานละสรຌางคน ดยริ่มที่การพัฒนาคน฿หຌ
ป็นคนดี มีจิตส านึกที่ดี นั่นคือ ป็นการ฿หຌการศึกษาพ่ือ฿หຌคน฿นชุมชนกิดความรูຌ มีศักยภาพที่
สามารถพ่ึงพาตนองไดຌนื่องจากทานอิหมามชื่อวาการพัฒนาคน฿หຌมีคุณภาพนัๅนจะสงผล฿หຌชุมชน
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กิดการพัฒนาดຌวยชนกัน นอกจากนีๅทานอิหมามยัง฿ชຌกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์พ่ือการ
พัฒนาชุมชนอีกดຌวย 

   ข. สื่อกระจายสียง 

   สื่อกระจายสียง หรือที่คน฿นชุมชนรียกวาสียงตามสาย ถือป็นสื่อที่มี
บทบาทมากท่ีสุดของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ดยป็นสื่อที่คน฿นชุมชนรวมกันป็นผูຌผลิตขึๅนพ่ือ
รับรูຌขาวสารจากทานอิหมาม ซึ่งครงการสียงตามสายนีๅจัดป็นครงการที่ชวยอบรมค าสอนทาง
ศาสนา สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จกคน฿นชุมชน ละยังมีสวนชวย฿นการปลุกจิตส านึกดຌาน
สิ่งวดลຌอมอีกดຌวย ซึ่ง฿นทุกชຌาโ ทานอิหมามจะ฿ชຌสียงตามสายพ่ือสอนหลักศาสนากคน฿น
ชุมชนดยถายทอดออกมา฿นภาษาที่ขຌา฿จงายละทรกสถานการณ์ตางโ ของชุมชน กลาวไดຌวา 
การ฿ชຌสื่อกระจายสียงถือวามีความส าคัญตอชุมชนกมาลุลอิสลาม฿นการพัฒนาสภาพวดลຌอม
คลองสนสบป็นอยางมากละถือป็นชองทางสื่อหลักที่มีสวน฿นการพัฒนาสภาพวดลຌอมของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

   ค. สื่อฉพาะกิจ 

   สื่อฉพาะกิจที่ปรากฏ฿นชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ป็นลักษณะของสื่อ
กิจกรรมละป้ายค าขวัญตางโ ซึ่งการ฿ชຌสื่อลักษณะนีๅถือป็นสื่อสริมที่กระตุຌน฿หຌคน฿นชุมชน฿หຌ
ความรวมมือ฿นการกຌไขปัญหาสิ่งวดลຌอมของชุมชน อีกทัๅงการ฿ชຌสื่อฉพาะกิจนีๅยังผลักดัน฿หຌคน
฿นชุมชนกิดความรูຌกี่ยวกับการดูลรักษาละฟ้ืนฟูสิ่งวดลຌอมชุมชน ส าหรับสื่อที่ป็นป้ายค า
ขวัญถือป็นการสื่อสารทางดียวที่ป็นรูปบบการรียนรูຌที่งายที่สุด นื่องจากหากไดຌอานหรือพบ
หในบอยครัๅงกใสามารถซึมซับความรูຌสึก กิดการกระตุຌนละปลี่ยนทัศนคติที่สงผลตอพฤติกรรม฿น
การปฏิบัติ฿นระยะยาวไดຌ ละยิ่งป้ายค าขวัญบางป้ายป็นขຌอความที่สดงหตุชักน า฿หຌหในถึงผลที่
จะตามมากใจะยิ่งป็นการรຌา฿หຌกิดการปฏิบัติมากขึๅน 

   ส าหรับสื่อที่ป็นกิจกรรม กิดจากความรวมมือของ 3 องค์กร฿นชุมชน 
คือ บຌาน รงรียน ละมัสยิด พ่ือ฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกัน ดยมีสถาบันศาสนา คือ มัสยิดกมาลุล
อิสลาม ป็นจุดริ่มตຌน฿นการชักชวน฿หຌคน฿นชุมชนมารวมตัวกันพ่ือจัดกิจกรรมตางโ ภาย฿น
ชุมชน฿นวันส าคัญตางโ ซึ่งกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึๅนมีทัๅงกิจกรรมบทบนละกิจกรรม฿นนๅ า ส าหรับ
กิจกรรมที่จัดขึๅนบนบกจะ฿ชຌพืๅนที่ของมัสยิด฿นการจัดกิจกรรมตางโ อาทิ การจัดนิทรรศการ การ
จัดกิจกรรมประกวดวาดรูปชุมชน฿นฝัน การขงตอบปัญหา การจัดจ าหนวยสินคຌา OTOP ละ
สินคຌาปลอดสารพิษจากคน฿นชุมชน สวนกิจกรรมทางนๅ า จัดขึๅนพ่ือสงสริม฿หຌคน฿นชุมชนหใน
คุณคาละความส าคัญของนๅ า฿นคลองสนสบ ชน การขงขันรือรีมท ขงวายนๅ า ขงพายรือ 
ขงชกมวยทะล นอกจากนีๅ฿นทุกโ ป ทางชุมชนยังไดຌมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นๅ า
บริวณคลองสนสบ จัด฿หຌมีการปลอยพันธุ์ปลา ดยทานอิหมามไดຌขอความรวมมือจากกรม
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ประมงพ่ือขอพันธุ์ปลามาปลอยบริวณชุมชนละไดຌชิญหนวยงานภายนอกทัๅงภาครัฐละอกชน
มารวม฿นพิธีปลอยพันธุ์ปลาดຌวย 

   ง. สื่อพืๅนบຌาน 

   สื่อพืๅนบຌานที่ปรากฏ฿นชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีทัๅงที่ป็นพิธีกรรม
ละบทพลงของชุมชนอันกี่ยวขຌองกับหลงนๅ าละธรรมชาติของชุมชน ส าหรับพิธีกรรมของ
ชุมชนที่ส าคัญของชาวมุสลิม คือ การละหมาด ดยการละหมาดจะท าทุกวัน วันละ 5 ครัๅง ละ฿น
ทุกวันศุกร์จะป็นการท าละหมาด฿หญ ดยกอนการท าละหมาดทุกครัๅงจะตຌองมีการช าระรางกาย
ดยการ฿ชຌนๅ าสะอาด ดຌวยหตุนีๅองพิธีการท าละหมาดที่มีอยูคูกับชุมชนของชาวมุสลิมที่มีมาอยาง
ยาวนานจึงท า฿หຌทุกคนมีความผูกพันกับนๅ า฿นคลองสนสบ  

   ส าหรับสื่อพืๅนบຌานที่ป็นบทพลง ถือป็นพลงประจ าทຌองถิ่นของชุมชน
หรือที่คน฿นชุมชนรียนกันวา พลงมาร์ชชมคลอง  ดยป็นพลงที่ถูกตงขึๅนดยสัปปุรุษ฿น
ชุมชนที่อยากมีพลงของชุมชนไวຌพ่ือ฿หຌรุนลูกหลานละคน฿นชุมชนไดຌกิดความซึมซับละกิด
ความรักละหวงหนทรัพยากร฿นชุมชน ดยนืๅอหาของบทพลงจะป็นการกระตุຌน฿หຌคน฿นชุมชน
รวมกันพัฒนาละฟ้ืนฟูสภาพวดลຌอมคลองสนสบ ซึ่งสื่อพืๅนบຌานนีๅลຌวนมีสวนผลักดัน฿หຌคน฿น
ชุมชนกิดความรัก ความสามัคคีละตระหนักถึงการอนุรักษ์ละฟ้ืนฟูสิ่งวดลຌอม฿นชุมชน 

   จ. สื่อ฿หม 

   สื่อ฿หม หรือที่รียกวา สื่ออินทอร์นใต ส าหรับชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามมีการสรຌางวใบไซต์ของชุมชน ละมีการสรຌางพจบนฟซบุຍค ซึ่ง฿นสวนของวใบไซต์จะมีไวຌ
พ่ือป็นการประชาสัมพันธ์กคนภายนอกชุมชนที่ตຌองการติดตามขาวสาร ขຌอมูลทั่วไปของชุมชน 
ตลอดจนมีการผยผบทความที่ตีพิมพ์ดยทานอิหมามดຌวย ส าหรับ฿นสวนของฟซบุຍคจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ขาวสารกิจกรรมตางโ รวมไปถึงมีการอัพคลิปวีดิอของชุมชนที่คยไดຌรับการน าไป
ถายทอดออกสื่อมวลชนมาผยพร ซึ่งชองทางการติดตอผานสื่อ฿หมอยางระบบอินตอร์นใตถือ
ป็นอีกชองทางหนึ่งที่กอ฿หຌกิดการรวมกลุมกันของสมาชิก฿นชุมชนดยฉพาะกลุมคนรุน฿หมอยาง
วัยรุน฿นชุมชน จัดวาป็นชองทางการ฿ชຌสื่อที่มุงสูกลุมป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึๅน 

   ฉ. สื่อมวลชน 

   สื่อมวลชน หรือ สื่อทรทัศน์ สวน฿หญกิดจากหนวยงานภายนอก ดย
หนวยงานราชการประสานงานกับภาคสื่อมวลชนขຌามาท าสารคดีพ่ือผยพรออกทางรายการ
ทรทัศน์ ดยมีจุดประสงค์หลักคือ พ่ือ฿หຌชุมชนอ่ืนโ ที่อาศัยอยูติดมนๅ าหรือริมคลอง฿หຌ
ความส าคัญกับการอนุรักษ์หลงนๅ าของชุมชนพ่ือสภาพวดลຌอมที่ดีละคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
฿นชุมชน ซึ่งชุมชนกมาลุลอิสลามไดຌรับกียรติ฿หຌรวมป็นสวนหนึ่ง฿นการผลิตผลงานรายการดຌาน



 

29 วารสารการสื่อสารละการจดัการ นิดຌา  ปท่ี แ ฉบับท่ี ใ (กันยายน – ธันวาคม โ55่) 

สิ่งวดลຌอมหลายรายการดຌวยกัน อาทิ สารคดีทรทัศน์ชอง 11 ตอน พลิกฟ้ืน สนสบ  
รายการคนหวงผนดิน ตอน สายนๅ าหงศรัทธา รายการสารคดีชิงขาว รายการนๅ า฿ส฿จจริง 
รายการชาวกรุง ทาง Nation Channel ป็นตຌน นอกจากนีๅยังมีการถายท าวิดีออีกหลากหลาย
ประดในที่ไดຌรับความรวมมือจากสมาชิก฿นชุมชนป็นทัๅงผูຌรวมสดงละป็นผูຌด านินรายการอง 
อีกทัๅงดຌวยผลงานของทานอิหมามที่ป็นที่ยอมรับของสังคมจึงไดຌมีอกาสขียนบทความกี่ยวกับ
รื่องสิ่งวดลຌอมผยพรลง฿นคอลัมน์หนังสือพิมพ์อยางหนังสือพิมพ์บຌานมืองละหนังสือพิมพ์
ไทยพสต์ ซึ่งสิ่งหลานีๅท า฿หຌประชาชน฿นชุมชนกิดความภาคภูมิ฿จ฿นชุมชนของตนองละยังคง
ชวยกันดูลรักษาสิ่งวดลຌอม฿นชุมชนรื่อยมาจนกระทั่งป็นชุมชนตຌนบบที่ประสบความส ารใจ
ดຌานการจัดการสิ่งวดลຌอม฿นปัจจุบัน 

   การศึกษาผูຌรับสาร 

  ผูຌวิจัยไดຌวิคราะห์ผูຌรับสารกี่ยวกับทัศนคติจากการปຂดรับขຌอมูลขาวสารของคน
฿นชุมชนกี่ยวกับประดในสิ่งวดลຌอมคลองสนสบ นื่องจากการปຂดรับสารจะมีผลตอการ
ปลี่ยนปลงดຌานความรูຌ ทัศนคติ จิตส านึก ละพฤติกรรมดຌานสิ่งวดลຌอม ฿นที่นีๅผูຌวิจัยไดຌ
วิคราะห์กี่ยวกับผูຌรับสาร฿นประดในตอไปนีๅ 

   ทัศนคติตอผูຌน าชุมชน จากทัศนคติของคน฿นชุมชนที่มีตอทานอิหมาม
สะทຌอน฿หຌหในวาทานป็นบุคคลที่ไดຌรับการยอมรับละนับถือจากคน฿นชุมชน นื่องดຌวยทานป็นผูຌ
ที่มีบุคลิกภาพที่ป็นมิตร มีมตตา ตัๅง฿จปฏิบัติหนຌาที่ของอิหมามอยางดีที่สุดละยังรวมไปถึงการ
กระท าพ่ือประยชน์ของสังคมสวนรวม ดຌวยลักษณะดังกลาวคน฿นชุมชนจึงรักละศรัทธา อันหใน
ไดຌจากคน฿นชุมชนตาง฿หຌความรวมมือละไมปฏิสธค ารຌองขอ฿ดโ ของทานอิหมามที่฿หຌชวยกัน
ดูลรักษาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบ ละยังคง฿หຌความรวมมือมาจนกระทั่งปัจจุบันนีๅ 

   ทัศนคติตอการลือก฿ชຌสื่อ สื่อที่คน฿นชุมชนไดຌรับขาวสารกี่ยวกับ
สิ่งวดลຌอมป็นประจ าทุกวัน คือ สื่อกระจายสียง หรือการพูดสียงตามสายของทานอิหมาม 
สงผล฿หຌป็นสื่อที่สามารถขຌาถึงคน฿นชุมชนไดຌอยางสะดวกรวดรใวละทุกคนสามารถรับขาวสาร
ไดຌอยางพรຌอมพรียงกัน อีกทัๅงยังพบวาสื่อกระจายสียงป็นสื่อที่คน฿นชุมชนสามารถรวมสดง
ความคิดหในไดຌ ดย฿ครที่มีรื่องอยาก฿หຌประชาสัมพันธ์หรือมีรื่องรຌองทุกข์สามารถสงความคิดหใน
หลานัๅนมาไดຌละทานอิหมามกใจะน ามาออกสียงตามสาย สวนสื่อที่คน฿นชุมชนลือกปຂดรับ
ขาวสารนຌอยที่สุดคือ สื่ออินทอร์นใต นื่องจากป็นสื่อที่ตຌอง฿ชຌทคนลยีละคนสวน฿หญไมคอยมี
ความรูຌรื่องการ฿ชຌอินทอร์นใต ประกอบกับขาวสารที่ผยพร฿นวใบไซต์ของชุมชนไมคอยมีการ
อัพดทหรือปรับปรุงขຌอมูล฿หຌทันสมัย จึงท า฿หຌสื่อ฿หมหรือสื่ออินทอร์นใตป็นชองทางสื่อที่คน฿น
ชุมชนนຌอยคนนักจะลือกขຌาไปปຂดรับขาวสารกี่ยวกับสิ่งวดลຌอมของชุมชน  
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อยางไรกใตามอาจกลาวไดຌวา สื่อทุกประภทที่ปรากฏ฿นชุมชนมัสยิดก
มาลุลอิสลาม ลຌวนตป็นสื่อที่มีอิทธิพลตอการจัดการปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบของชุมชน
ทัๅงสิๅน บางสื่ออาจมิไดຌป็นสื่อที่กอ฿หຌกิดการปฏิบัติดยทันทีตมุงนຌน฿หຌกิดการรับรูຌที่บอยครัๅง 
จนกระท่ังกิดการจดจ า ตลอดจนน าไปสูการปลี่ยนปลงทัศนคติละพฤติกรรมดຌานสิ่งวดลຌอม  

ความรูຌ ความขຌา฿จกี่ยวกับวิธีการกຌปัญหาสิ่งวดลຌอม ผลจากการ
สื่อสารท า฿หຌคน฿นชุมชนกิดความรูຌ ความขຌา฿จดຌานสิ่งวดลຌอมมากยิ่งขึๅน ไมวาจะป็นการจัดการ
กับปัญหานๅ านาสีย การจัดการปัญหาขยะ฿นชุมชน รวมไปถึงการจัดสภาพวดลຌอมของชุมชน฿หຌ
รมรื่นนาอยู ซึ่งความรูຌที่คน฿นชุมชนไดຌรับกี่ยวกับวิธีการกຌปัญหาสิ่งวดลຌอม คือ วิธีการท านๅ า
หมักละปุ๋ยชีวภาพ การท าบอดักไขมัน ตลอดจนการจัดการกับปัญหาขยะ 

พฤติกรรมดຌานสิ่ งวดลຌอม จากการกใบรวบรวมขຌอมูลจากการ
สัมภาษณ์บบกลุมกับยาวชน฿นชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่ขຌารวมกิจกรรมของชุมชนอยาง
สม่ าสมอละมีสวนรวม฿นการดูลรักษาสิ่งวดลຌอมของชุมชน ผลการกใบขຌอมูลสามารถ
วิคราะห์ไดຌวา ยาวชน฿นชุมชนมักจะถูกซึมซับ฿หຌมีสวนรวม฿นการดูลรักษาสภาพวดลຌอมของ
ชุมชน ซึ่งพฤติกรรมการชวยกันดูลรักษาสิ่งวดลຌอมของชุมชนนัๅนป็นพราะกลุมยาวชนสวน
฿หญไดຌรับขาวสารจากคน฿นครอบครัว คุณครู ตลอดจนการฟังสียงตามสายของชุมชนที่มีทาน
อิหมามป็นผูຌผยพรขาวสารกี่ยวกับสิ่งวดลຌอม 

 ผลการวิจัยชิงปริมาณ 

 ผลการกใบขຌอมูลจากบบสอบถามจ านวนทัๅงสิๅน 200 ชุด ผูຌวิจัยไดຌน ามาวิคราะห์หาคา
รຌอยละ คาฉลี่ยลขคณิต ละสวนบี่ยงบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิคราะห์พบวา ฿นสวนที่ 1 
ส าหรับขຌอมูลทั่วไปของผูຌตอบบบสอบถามมากกวาครึ่งหนึ่งป็นผูຌหญิงมีอายุระหวาง 21-40 ป มี
การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา สวน฿หญไมไดຌประกอบอาชีพ ละอาศัยอยู฿นชุมชนป็น
ระยะวลา 30 ปขึๅนไป 

 ผลการวิคราะห์฿นสวนที่ 2 กี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งวดลຌอมชุมชน พบวา กลุม
ตัวอยางสวน฿หญคยหในสภาพคลองสนสบ฿นอดีตที่มีสภาพนาสียละมีวัชพืชจนไมสามารถ
น านๅ าจากคลองมา฿ชຌประยชน์ไดຌ ตสถานการณ์สิ่งวดลຌอมคลองสนสบบริวณชุมชน฿น
ปัจจุบัน พบวา สามารถ฿ชຌประยชน์ไดຌ ชน วายนๅ า รดนๅ าตຌนไมຌ ป็นตຌน ซึ่งสาหตุที่คลอง฿นชุมชน
มีสภาพที่ดีขึๅน นื่องจากคน฿นชุมชนปฏิบัติตามค านะน าของผูຌน าชุมชนหรือทานอิหมาม ซึ่งดย
ภาพรวมลຌวสถานการณ์ปัญหาสิ่งวดลຌอมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่พบวาคยวิกฤตมาก
ที่สุด คือ ปัญหานๅ าคลองสนสบนาสีย ละปัญหาที่วิกฤตนຌอยที่สุดคือ ปัญหาทัศนียภาพของ
ชุมชน 
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ผลการวิคราะห์฿นสวนที่ 3 การรับรูຌขຌอมูลขาวสารกี่ยวกับปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสน
สบของชุมชนพบวา การรับรูຌขาวสารจากชองทางสื่อตางโ ฿นชุมชนนัๅน คน฿นชุมชนสวน฿หญรับรูຌ
ขຌอมูลขาวสารจากสียงตามสายมากที่สุดส าหรับการรับรูຌขຌอมูลขาวสารกี่ยวกับประดในดຌาน
สิ่งวดลຌอมของชุมชน ดยภาพรวม พบวา คน฿นชุมชนสวน฿หญมีการรับรูຌกี่ยวกับปัญหา
สิ่งวดลຌอมคลองสนสบของชุมชน฿นระดับสูงมาก ละมื่อพิจารณารายละอียดกี่ยวกับ
คาฉลี่ยของระดับการรับรูຌ฿นประดในตางโ พบวา ระดับการรับรูຌที่มีคาสูงสุด ไดຌก การรับรูຌหลัก
ค าสอนศาสนาอิสลามกับสิ่งวดลຌอม 

 ผลการวิคราะห์฿นสวนที่ 4 ทัศนคติกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหา
สิ่งวดลຌอมคลองสนสบ ดยภาพรวม พบวา ประชาชนมีทัศนคติชิงบวก ซึ่ง฿นที่นีๅผูຌวิจัยไดຌบง
ทัศนคติออกป็น ทัศนคติตอผูຌสงสาร ทัศนคติตอนืๅอหาสาร ทัศนคติตอชองทางการสื่อสาร ละ
ทัศนคติตอตัวผูຌรับสาร ฿นดຌานทัศนคติตอผูຌสงสาร มื่อพิจารณารายละอียดกี่ยวกับคาฉลี่ยสูงสุด
ป็นรายขຌอ พบวา คน฿นชุมชนมีทัศนคติที่หในดຌวยมากที่สุดวาผูຌน าชุมชนคือบุคคลที่ป็นที่ยอมรับ
ของคน฿นชุมชน ดຌานทัศนคติตอนืๅอหาสาร พบวา คน฿นชุมชนมีทัศนคติที่หในดຌวยมากที่สุดวา
ชุมชนมีการสอนกี่ยวกับหลักค าสอนทางศาสนากับสิ่งวดลຌอม ดຌานทัศนคติตอชองทางการ
สื่อสาร พบวา คน฿นชุมชนมีทัศนคติที่หในดຌวยมากที่สุดวาทานอิหมามป็นผูຌผยพรขาวสารที่มี
ความนาชื่อถือ ละ฿นดຌานทัศนคติตอตัวผูຌรับสาร พบวา คน฿นชุมชนมีทัศนคติที่หในดຌวยมากที่สุด
วาตนองไดຌรับความรูຌความขຌา฿จกี่ยวกับวิธีการกຌไขปัญหาสิ่งวดลຌอมจากการสื่อสาร฿นชุมชน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละ
ระยะวลาที่อาศัยอยู฿นชุมชนตางกัน มีการรับรูຌละทัศนคติตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ละ 0.001 ซ่ึงสะทຌอน฿หຌหในวาลักษณะทางประชากรของผูຌรับสารที่ตางกันมีผลตอ
ระดับการรับรูຌละทัศนคติตอการจัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบของ
ชุมชน   

ส าหรับผลการวิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌละทัศนคติ พบวา คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การรับรูຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบละทัศนคติที่ประชาชนมีตอการ
จัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบมีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ เ.เ5 ละป็นความสัมพันธ์ชิงบวก 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการบริหารจัดการการสื่อสารที่หมาะสมทัๅงการมีผูຌน า
ชุมชนที่ขຌมขใง มีความสามารถ฿นการออกบบนืๅอหาสาร มีการลือก฿ชຌชองทาง฿นการผยพร
ขาวสารที่ครอบคลุม สิ่งหลานีๅสะทຌอน฿หຌหในประสิทธิผลของการสื่อสาร นื่องจากสิ่งที่ไดຌจากการ
จัดการการสื่อสารของชุมชน คือ การกิดปฏิกิริยาละพฤติกรรมของกลุมคน฿นชุมชนหลังจากที่มี
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การสื่อสาร ตามท่ี จุมพล รอดค าดี ิ2532ีไดຌกลาวถึงประสิทธิผลของการสื่อสารไวຌดังนีๅการสื่อสาร
จะตຌองสามารถท า฿หຌผูຌรับสารกิดความรูຌ ละมีความขຌา฿จพ่ิมมากขึๅนการสื่อสารจะตຌองสามารถ
กระตุຌน฿หຌผูຌรับสารกิดความอยากรูຌอยากหในพ่ิมมากขึๅนการสื่อสารจะตຌองสามารถนຌมนຌาว฿จ฿หຌ
ผูຌรับสารกิดการปลี่ยนทัศนคติไดຌละการสื่อสารจะตຌองท า฿หຌกิดการปลี่ยนปลงพฤติกรรมของ
ผูຌรับสาร 

ส าหรับผลจากการศึกษากี่ยวกับผูຌรับสารนัๅน สดง฿หຌหในวา การจัดการการสื่อสารของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบ มีผล฿หຌคน฿นชุมชนกิดการ
ปลี่ยนปลงดຌานความรูຌ ทัศนคติ ละดຌานพฤติกรรม อันสอดคลຌองกับนวคิดของ Roger 

ิ1978ี฿นรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล หรืออาจกลาวไดຌวา การสื่อสารกอ฿หຌกิดการพัฒนา
ละยังมีอิทธิพลตอการปลี่ยนปลงทางสังคม   

 

สรุปละขຌอสนอนะ 

ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามถือป็นชุมชนที่มีการ฿ชຌการสื่อสาร฿นระดับทຌองถิ่นหรือ฿น
ระดับชุมชน ดยป็นลักษณะของการลือก฿ชຌสื่อภาย฿นทຌองถิ่นพ่ือ฿หຌสอดรับกับวิถีการด านินชีวิต
ของคน฿นชุมชน ถือป็นอีกลักษณะหนึ่งของการบริหารจัดการการสื่อสารดยไมอาศัยสื่อจาก
สวนกลาง฿นระดับประทศ ตกใสามารถ฿ชຌสื่อ฿นชุมชนป็นชองทาง฿นการสื่อสารกันระหวางคน฿น
ชุมชนหรือ฿นทຌองถิ่นดียวกันไดຌ อีกทัๅงยังกอ฿หຌกิดการสื่อสารรวมกันละยง฿ยความป็นชุมชน
ดียวกัน฿หຌมีความขຌมขใง ตลอดจนสามารถ฿ชຌการสื่อสารพ่ือการกຌไขละพัฒนาชุมชนไดຌอยาง
ประสบความส ารใจละป็นชุมชนตຌนบบดຌานสิ่งวดลຌอม 

 จากการจัดการการสื่อสารพื่อกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่มีกล
ยุทธ์การสื่อสารที่หลากหลายตามที่อธิบายขຌางตຌนนัๅน สะทຌอน฿หຌวา อิทธิพลของการสื่อสารมี
ความส าคัญกับการพัฒนาไมวาจะ฿นดຌาน฿ดกใตาม ซึ่งจากกรณีศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนีๅ
ท า฿หຌหในไดຌวาการมีสื่อบุคคลที่ขใมขใงละป็นที่ยอมรับนับถือของคน฿นชุมชนถือวาป็นสวน
ส าคัญที่ชวยท า฿หຌกิดการหลอมรวมคน฿นชุมชน อีกทัๅงยังถือวาป็นการ฿ชຌสื่อบุคคลที่กอ฿หຌกิดการ
ความรวมมือของคน฿นชุมชนอีกดຌวย อยางไรกใตามนอกจากสื่อบุคคลจะมีอิทธิพลหลักลຌว ผูຌน า
ชุมชนยังไดຌ฿ชຌกลยุทธ์สื่ออ่ืนอีก ชน สื่อกระจายสียงพ่ือการกระจายสียงละประชาสัมพันธ์
ขาวสารตางโ ของชุมชน ฉะนัๅนลักษณะการ฿ชຌกลยุทธ์สื่อตละประภทจึงมีผลอยางมากที่ท า฿หຌ
การพัฒนาสภาพวดลຌอมคลองสนสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความส ารใจละ
ป็นชุมชนตຌนบบดຌานสิ่งวดลຌอมจวบจนถึงทุกวันนีๅ ซึ่งผลที่ไดຌจากการสื่อสารของชุมชนมัสยิดก
มาลุลอิสลาม฿นการพัฒนาสภาพวดลຌอมคลองสนสบกอ฿หຌกิดผลส ารใจ สงผล฿หຌคลองสน
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สบมีสภาพที่ดีขึๅน กอ฿หຌกิดวันอนุรักษ์คูคลอง ชุมชนไดຌรับรางวัลหงความส ารใจ ละไดຌป็น
ชุมชนตຌนบบดຌานสิ่งวดลຌอม 

 

 

 ปัญหา อุปสรรคละนวทางการกຌเขการจัดการการสื่อสารพื่อกຌปัญหา
สิ่งวดลຌอม 

 การด านินการจัดการการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบของชุมชน
มัสยิด กมาลุลอิสลาม นื่องจากชุมชนมีความหลากหลายทางประชากรดังนัๅนพ่ือ฿หຌสามารถขຌาถึง
ทุกกลุมป้าหมายผูຌสงสารจึงมีการ฿ชຌการสื่อสารบบบูรณาการ ดຌวยชองทางการสื่อสารตละ
ประภทมีขຌอดีละขຌอจ ากัดที่ตกตางกัน  ผูຌสงสารจะตຌองค านึงถึงการลือก฿ชຌนืๅอหาสารละสื่อที่
หมาะสมกับกลุมผูຌรับสารพ่ือ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดังนัๅนการด านินการสื่อสารจึงไม฿ชรื่องที่
งาย การที่จะด านินการ฿หຌส ารใจละบรรลุวัตถุประสงค์ไดຌนัๅนยอมตຌองพบกับปัญหาอุปสรรค฿น
การด านินการ 

 ส าหรับการสื่อสารภาย฿นชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ดຌวยชุมชนมีชุมชนหมูบຌานทัๅงสิๅน 22 
ชุมชน ซึ่งทัๅงชุมชนไมไดຌมีฉพาะชาวไทยมุสลิมทานัๅน ตยังมีศาสนาอ่ืนรวมอยูดຌวย ชน พุทธ 
คริสต์ ซึ่งอาจมีอยูป็นจ านวนนຌอย ดังนัๅนการที่ชุมชนนຌนการสื่อสารดยน าหลักค าสอนศาสนา
อิสลามมาผยพรนัๅน บางครัๅงกใป็นอุปสรรคที่จะน าไปสื่อสาร฿หຌคน฿นชุมชนที่ตางศาสนาขຌา฿จ
ละปฏิบัติตาม 

 นวทางการกຌไขการจัดการการสื่อสารดังกลาว ทานอิหมามไดຌพยายามอธิบาย฿หຌทุก
ศาสนาขຌา฿จ ละพยายาม฿หຌทุกคนไดຌอยูรวมกัน฿นชุมชนอยางไรຌความขัดยຌง ซึ่งการที่จะ฿ชຌการ
สื่อสารพื่อนຌมนຌาว฿จคน฿นชุมชน฿หຌมีความรวมมือ฿นการกຌปัญหาสิ่งวดลຌอมป็นรื่องที่คอนขຌาง
จะยากที่ทุกคนจะหในพຌอง จ าป็นตຌอง฿ชຌวลา มีความอดทนละมีความตัๅง฿จจริง ไมทຌอถอย 
ดังชนที่ทานอิหมามไดຌด านินการตัๅงต฿นอดีตจนกระท่ังปัจจุบัน ซึ่งถือป็นความส ารใจที่ชุมชน฿หຌ
ความรวมมือกันอยางตอนื่อง 

 

 ขຌอสนอนะ 

 1.  การจัดการปัญหาสิ่งวดลຌอมคลองสนสบป็นปัญหาที่มิ฿ชจะจัดการ฿หຌส ารใจลงไดຌ
พียงกลุมคนกลุมดียวหรือพียงชุมชนดียว จ าป็นตຌองอาศัยความรวมมือจากทุกกลุมคนทัๅงที่
อาศัยอยูริมคลองสนสบละไมไดຌอยูริมคลอง ซึ่งการจะรวมกันจัดการปัญหาหลานีๅไดຌ 
จ าป็นตຌองไดຌรับการประชาสัมพันธ์ละการสนับสนุนจากหนวยงานตางโ ละชุมชน฿นละวก
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฿กลຌคียงควรศึกษารูปบบการจัดการการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามหรือชุมชนที่
ประสบความส ารใจลຌว ละน านวทางดังกลาวไปปรับ฿ชຌพ่ือ฿หຌหมาะสมกับลักษณะของชุมชน
ตนองอันจะน าไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 2.  ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการลือก฿ชຌชองทางการสื่อสารที่หลากหลายพ่ือการ
ผยพรขาวสาร ตปัจจุบันพบวา สื่อบางประภทไมสามารถตอบสนองตอกลุมผูຌรับสาร฿นชุมชน
ไดຌทาที่ควร ชน สื่อพลงประจ าทຌองถิ่น สื่ออินทอร์นใต ฉะนัๅน พ่ือ฿หຌทุกสื่อสามารถขຌาถึงผูຌรับ
สารไดຌจ าป็นตຌองมีการพัฒนารูปบบการน าสนอนืๅอหาสารที่ทันสมัย ปลก฿หม มีการพ่ิม
ลูกลน พื่อ฿หຌป็นที่ดึงดูดความสน฿จละสามารถนຌมนຌาวคน฿นชุมชนไดຌทุกกลุมทุกวัย 

 3.  ดຌานการรับรูຌละทัศนคติของคน฿นชุมชน กลุมตัวอยางไดຌ฿หຌความส าคัญกับการรับรูຌ
ละทัศนคติ฿นดຌานตางโ ฿นระดับที่ตกตางกัน ซึ่งสอดคลຌองตามนวคิดกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรของผูຌรับสาร นื่องจากผูຌรับสารตละกลุมมีความตกตาง ยอมสงผล฿หຌมีทัศนคติที่
ตกตางกันตามไปดຌวย ดังนัๅนผูຌน าชุมชนหรือบุคคลที่มีสวนกี่ยวขຌอง฿นการสื่อสาร จ าป็นตຌองมี
การส ารวจความตຌองการของคน฿นชุมชนวาตຌองการอะไร มีความคิดหในอยางไรตอสถานการณ์
ตางโ ภาย฿นชุมชน พ่ือ฿หຌสามารถน ามาปรับนวทางการบริหารจัดการการสื่อสารไดຌอยาง
หมาะสม 

 4.  จากตຌนบบการจัดการกับปัญหาสิ่งวดลຌอมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
หนวยงานภาครัฐควรน าไปขยายผลตอยังชุมชนที่ ป็นชาวไทยมุสลิม นื่องจากการ฿ชຌหลักค าสอน
ทางศาสนาอิสลามจะป็นหัว฿จส าคัญที่มีสวนชวยนຌมนຌาว฿หຌคน฿นชุมชนปฏิบัติตามค านะน าละ
฿หຌความรวมมือ฿นการจัดการกับปัญหาภาย฿นชุมชน 
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กระบวนการสื่อสารละการสรຌางการยอมรับการพทย์ผนเทย 

Communication and Process of Building Acceptance of Thai 

Traditional Medicine 

กฤษฎา  มอมุงคุณ1
 

บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยรื่อง กระบวนการสื่อสารละการสรຌางการยอมรับการพทย์ผนไทย มี
วัตถุประสงค์การวิจัย 2 ขຌอ คือ 1) พ่ือศึกษาวางผนการสื่อสารการพทย์ผนไทย 2) พ่ือศึกษา
กระบวนการสรຌางการยอมรับการพทย์ผนไทย ดยการศึกษาครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูลดຌวยการสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interviewี
ผูຌประกอบการหงละ 1 คน จาก 3 องค์กร ไดຌก กมารภัจจ์สหคลินิกุ บริษัท กานอใกซลอใน
ตอร์ไพร์สิประทศไทยีจ ากัด ละรงพยาบาลการพทย์ผนไทยละการพทย์บบผสมผสาน
ดຌานรคมะรใงสกลนคริวัดค าประมงี  พรຌอมดຌวยผูຌมารับบริการทางการพทย์ผนไทย องค์กรละ 
8 คน รวมทัๅงสิๅน 24 คน ละการวิจัยชิงอกสาร ิDocumentary Research)  การวิจัยครัๅงนีๅป็น
การพัฒนาองค์ความรูຌทางดຌานการสื่อสารธุรกิจสุขภาพ ละป็นการสงสริมการพทย์ผนไทย  
พ่ือป็นนวทาง฿หຌผูຌประกอบการสามารถน าองค์ความรูຌที่ไดຌไปประยุกต์฿ชຌ฿นการสื่อสาร฿หຌกิด
ประสิทธิภาพสูงสูด อันจะป็นผลดีตอการพ่ึงตนองของคนไทยทางดຌานการดูลสุขภาพ ดยลด
อัตราการสียดุลการคຌา จากการน าขຌายาละวชภัณฑ์ผนปัจจุบันมูลคามหาศาลจาก
ตางประทศ  

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ขຌอที่ 1 พบวา ผูຌประกอบการพทย์ผนไทยมีการวาง
ผนการสื่อสารดย฿ชຌสื่อหลากหลายรูปบบพ่ือ฿หຌสามารถ฿หຌขຌาถึงกลุมป้าหมายขององค์กรไดຌ
อยางทั่วถึง ตนืๅอหาของสื่อตຌองอยูภาย฿ตຌกรอบบังคับของกฎหมายวาดຌวยรื่องการฆษณายา ซึ่ง
หຌามการบอกสรรพคุณดยตรง ท า฿หຌนืๅอหา฿นการสื่อสารจะนຌนสรຌางการรับรูຌกกลุมป้าหมาย
ดยการ฿หຌความรูຌดຌานการพทย์ผนไทยป็นหลัก ไม฿ชป็นการสื่อสารพ่ือการขายอยางจงจຌง 
มื่อผูຌรับสารลใงหในประยชน์จากความความชี่ยวชาญอยางทຌจริงของผูຌสงสารซึ่งสะทຌอนออกมา

                                                           
1นักศึกษามหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมนิทศศาสตร์การตลาด คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2ที่ปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปรญิญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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จากคุณภาพของนืๅอหา฿นการสื่อสาร จึงจะกิดความชื่อถือละน ามาสูการขຌารับการบริการทาง
การพทย์ผนไทยตามมา฿นภายหลัง ละ฿นปัจจุบันผูຌประกอบการพทย์ผนไทยกใไดຌ฿หຌ
ความส าคัญกับสื่อออนไลน์ ิOnline Media) ที่ก าลังไดຌรับความสน฿จละขຌามามีบทบาท฿นการ
ด ารงชีวิตของผูຌคน฿นสังคมป็นอยางมาก ต฿นอีกมุมหนึ่งสื่อดังกลาวกใน ามาซึ่งผลสียดຌวยชนกัน 
กลาวคือ ดຌวยคุณสมบัติของสื่อออนไลน์ิOnline Media) ที่ทุกคนสามารถขຌาถึงไดຌดยงาย จึงท า
฿หຌกิดการสงผานขຌอมูลกันป็นจ านวนมาก ตขาดระบบการกลั่นกรองขຌอทใจจริงของขຌอมูล ละ
มีการละมิดลิขสิทธิ์กันอยางพรหลาย ท า฿หຌผูຌรับสารกิดความสับสน฿นจ านวนขຌอมูลที่มากกินไป
ละไมรูຌวาขຌอมูล฿ดจริงหรือทใจ ผูຌประกอบการบางรายที่หวังพียงผลก าไรกใฆษณาอຌอวด
สรรพคุณจนกินความจริง มื่อมีผูຌหลงชื่อลຌวไดຌรับความสียหาย จึงสงผล฿หຌภาพลักษณ์ของ
วงการพทย์ผนไทยดยรวมตຌองพลอยสื่อมสียไปดຌวย 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ขຌอที่ 2 พบวา กระบวนการสรຌางการยอมรับการพทย์ผน
ไทยมีขຌอตกตางจากทฤษฎีการยอมรับของ Roger(1968 อຌางถึง฿น จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ , 
2529) ดยพบวาผูຌรับบริการทางการพทย์ผนไทยตละคน มีความรูຌความขຌา฿จพืๅนฐานกี่ยวกับ
การพทย์ผนไทยมากนຌอยไมทากันจึงท า฿หຌมีทัศนคติละพฤติกรรมตกตางกันไป ตอยูภาย฿ตຌ
กระบวนการยอมรับลักษณะดียวกัน  ซึ่ง฿หຌความส าคัญกับประสิทธิผลของการรักษาป็นหลัก ฿น
กระบวนการยอมรับดังกลาวนีๅจะกิดขัๅนตอนการศรัทธาภายหลังจากที่ผุຌนัๅนหในผลการรักษาดຌวย
ตัวองลຌว ละจะมีรงกระตุຌน฿หຌกิดการบอกตอ มื่อพบหในวาผูຌปຆวยรายอ่ืนโกใไดຌผลที่ดีขึๅน
ชนดียวกันกับตน สงผล฿หຌกิดป็นวงจรที่กระจายสื่อออกไปบบปากตอปากิWord of 

mouth,WOM.ี จากผูຌที่ผานการรักษาลຌวหในผล 

ค าส าคัญ: พระไพศาล วิสาล นวัตกรรมการสื่อสาร ยนิสมนสิการ องค์ความรูຌที่ฉพาะจาะจง 
ระบบความคิดบบผสม 
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Abstract 

 The research on communication and process of building acceptance of 

Thai traditional medicine has 2 purposes including 1) to study and set plan for 

communication of Thai traditional medicine and 2) to study the process of 

building acceptance of Thai traditional medicine. This research is qualitative 

research using in-depth interview of 1 business operator from 3 organizations 

including Komarapat Saha Clinic, Gano Excel Enterprise (Thailand) Co.,Ltd., and 

The Excellence Hospital of Thai Traditional and Complementary Medicine in 

Cancer, Sakonnakhon:ETCC (Khampramong Temple) as well as 8 people receiving 

service from each organization, totaling 24 people. Another method used is 

documentary research. This research is development of knowledge on health 

business communication and support of Thai traditional medicine. It is for using as 

a guideline for business operators to apply the knowledge for effective 

communication which will have good impact on self-independence of Thai 

people’s healthcare by reducing loss of trade balance from importing modern 

medicine and medical supplies with great values from overseas. 

 Regarding the purpose no.1, the research found that Thai traditional 

medicine operators set plan to communicate by using various types of media to 

thoroughly reach the organization’s target. However, the media content must be 
under Drug Advertising Law which forbids direct sharing of medicine properties. 

Therefore, the content of communication is focused on building awareness on 

target group by providing knowledge on Thai traditional medicine instead of 

obviously selling the medicine. When the message receiver realizes the benefits of 

the message sender’s true expertise reflected in the quality of the content in the 
communication and then becomes confident to receive service of Thai traditional 

medicine further. Also, Thai traditional medicine operators currently pay attention 

to online media which plays an important role in lifestyle of people in the 

society. However, from another perspective, online media has some 

disadvantages. As it is easily accessed, a lot of information is transferred without 

filtering system to verify the fact of the data. There is also piracy in a wide range 

causing message receiver to become confused by too much information that is 
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difficult to know which one is true. Some operators only want to make profit and 

overstate the medicine properties. When those who believe receive some 

damages, it also destroys the image of Thai traditional medicine. 

 Regarding the purpose no.2, the research found that process of building 

acceptance of Thai traditional medicine is different from Roger’s Theory of 
Acceptance (1968, stated in Jirawat Wongsawatdiwat, 1986). It is found that 

people receiving service from Thai traditional medicine have different background 

knowledge on Thai traditional medicine resulting in different attitudes and 

behaviors. However, they are all under the same process of acceptance which 

pays attention to the efficiency of the treatment. In such acceptance building 

process, the acceptance occurs after the person realizes the result of the 

treatment by him/herself and then becomes encouraged to recommend after 

seeing other people also receive good results. This cycle creates word of mouth 

communication through people who receive the treatment and realize that it is 

effective. 

Keywords: Phra Paisal Visalo, innovative communication, Yonisomanasikara, 

domain specific knowledge, hybridization 

 

ความป็นมาละความส าคัญ 

 ปัจจุบันประทศไทยป็นประทศผูຌน าขຌาสินคຌาประภทยาละวชภัณฑ์ผนปัจจุบันจาก
ตาง ประทศ จ านวนมหาศาล ดยคิดฉลี่ยมูลคาการน าขຌา มากกวาหกพันลຌานบาทตอดือน หรือ
มากกวาสามหมื่นลຌานบาทตอป ดังรายงานสถิติจากกรมสรรพากร รวบรวมดยธนาคารห ง
ประทศไทย ระหวางดือนกันยายน 2557 ถึง ดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดังนีๅ 



 

41 วารสารการสื่อสารละการจดัการ นิดຌา  ปท่ี แ ฉบับท่ี ใ (กันยายน – ธันวาคม โ55่) 

ตารางที่ 1 มูลคาของสินคຌาน าขຌาประภทยาละวชภัณฑ์ระหวางดือนกันยายน 2557 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2558 ิหนวยป็นลຌานบาที 

สินคຌา
น าขຌา 

ก.พ.2558 ม.ค.2558 ธ.ค.2557 พ.ย.2557 ต.ค.2557 ก.ย.2557 

ยาละ
วชภัณฑ ์

6,523.13 6,997.24 6,465.38 5,611.28 6,644.36 6,798.26 

 

 จากสถิติดังกลาวสะทຌอน฿หຌหในวา ประทศไทยยังตຌองพ่ึงยาละวชภัณฑ์ผนปัจจุบัน
จากตางประทศจ านวนมาก พื่อ฿หຌพียงพอตอจ านวนประชากร พราะการ฿ชຌยาพ่ือการรักษารค
ตางโของพทย์ผนปัจจุบัน สวนหนึ่งจ าป็นตຌองพ่ึงพาสูตรยาอันป็นลิขสิทธิ์จากทางตางประทศ 
ทัๅงที่ประทศไทยองกใมีศาสตร์การพทย์ผนไทยซึ่งป็นภูมิปัญญาดຌานการรักษาสุขภาพดยการ
฿ชຌยาสมุนไพรที่สามารถผลิตไดຌองภาย฿นประทศละมีราคาที่ถูกกวา  ตประชาชนยังไมคอย
นิยมละไมไดຌรับการรักษาดยศาสตร์การพทย์ผนไทยอยางกวຌางขวาง พราะจ านวน
สถานพยาบาลละบุคลากรทางการพทย์ผนไทยยังมีจ านวนนຌอยอยู  มื่อทียบกับ
สถานพยาบาลพทย์ผนปัจจุบันหากการพทย์ผนไทยไดຌรับการฟ้ืนฟู฿หຌไดຌรับความนิยมอีกครัๅง 
ยอมป็นคุณประยชน์ตอการพึ่งตนองดຌานการผลิตยาพื่อการสาธารณสุขของไทย ดังบทพระราช
นิพนธ์฿นสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความวา 

  สมุนไพรนีๅมีคามาก     พระจຌาอยูหัวทรงฝาก฿หຌรักษา  

  ตปูຆยาตายาย฿ชຌกันมา      ควรลูกหลานรูຌรักษา฿ชຌสืบไป 

  ป็นอกลักษณ์ของชาติควรศึกษา   วิจัยมาประยุกต์฿ชຌ฿หຌหมาะสมัย 

  รูຌประยชน์รูຌคุณทษสมุนไพร    พ่ือคนไทยอยูรอดตลอดกาล  

 จากบทพระราชนิพนธ์ดังกลาว สะทຌอน฿หຌหในถึงคุณคาละความส าคัญของภูมิปัญญา
ทางการพทย์ผนไทย อันป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคา ควรกการอนุรักษ์ละพัฒนา
฿หຌขຌากับวิถีชีวิตของคนยุค฿หมพ่ือการพ่ึงตนองดຌานการรักษาสุขภาพของคนไทย  จากการ
ลใงหในคุณประยชน์ดังกลาว ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขจึงไดຌมีการจัดตัๅง กรมพัฒนาการพทย์
ผนไทยละการพทย์ทางลือก ฿นวันที่ 3 ตุลาคมพ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติระบียบ
บริหารราชการผนดิน พ.ศ. 2545 ละพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 



 

42 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September – December) 

ละกฎกระทรวงบงสวนราชการ กรมพัฒนาการพทย์ผนไทยละการพทย์ทางลือก
กระทรวงสาธารณสุข ดยไดຌอนหนวยงานสถาบันการพทย์ผนไทยส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขละศูนย์ความรวมมือการพทย์ไทยจีนละศูนย์ประสานงานการพทย์ทางลือก 
กรมการพทย์ มารวมกันป็นกรม฿หมที่มีบทบาท฿นรื่องงานพัฒนาวิชาการดຌานการพทย์ผน
ไทย   การพทย์พืๅนบຌานละการพทย์ทางลือก ดยมีวิสัยทัศน์คือ น าการพทย์ผนไทย฿หຌป็น
การพทย์ทางหลักของชาติไทย ละมีพันธกิจ พัฒนาพทย์ผนไทย฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐาน 
ไดຌรับการยอมรับ ฿นระดับสากล มื่อกรมพัฒนาการพทย์ผนไทยละการพทย์ทางลือกท าการ
ฟ้ืนฟูละสงสริมการพทย์ผนไทยอยางตอนื่องจนป็นรูปธรรม สงผล฿หຌภาคอกชนริ่มตื่นตัว
มากขึๅน ธุรกิจยาผนบราณริ่มมีการขยายฐานการผลิตอยางกวຌางขวาง จากขຌอมูลส านักยา 
กระทรวงสาธารณสุข ิ2558ี รายงานสถิติผูຌ รับ฿บอนุญาตประกอบธุรกิจกี่ยวกับยาทั่ว
ราชอาณาจักร ประจ าป 2557พบวา สถานที่ผลิตยาผนบราณ฿นขตกรุงทพมหานคร มีจ านวน
มากถึง 289 หง ละขตภูมิภาค มีจ านวน 661 หง รวม 950 หง  

 สืบนื่องจากการขยายตัวของภาคธุรกิจดังกลาว ท า฿หຌมีการขงขันทางธุรกิจมากขึๅน 
ผูຌประกอบการบางรายฆษณาอวดอຌสรรพคุณกินจริงพ่ือหวังพียงผลก าไร  สงผล฿หຌประชาชน
ไดຌรับความดือดรຌอนละรຌองรียนมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา อยางตอนื่อง 
สงผล฿หຌวงการพทย์ผนไทยสื่อมสียความนาชื่อถือละภาพลักษณ์อันดี  ตอมาจึงมีการ
ปลี่ยนปลง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งถูกบังคับ฿ชຌมาป็นวลานาน บทบัญญัติบาง
ประการไมสอดคลຌองกับสถานการณ์฿นปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาดຌานทคนลยีละการขยายตัว
ทางการคຌาละอุตสาหกรรมก่ียวกับยามากกวาอดีต   

 จากระบียบดังกลาว ท า฿หຌผูຌประกอบการตຌองค านึงถึงความละอียดรอบคอบ฿นการผลิต
สื่อ ดย นืๅอหาของสื่อฆษณานัๅนจะตຌองอยู฿นหลักกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งป็นนวทางปฏิบัติพ่ือ
ป้องกันไม ฿หຌประชาชนหลงชื่อค าฆษณากินจริงจากผูຌประกอบการพทย์ผนไทยบางราย ที่
หวังพียงผลก าไรจนลืมจรรยาบรรณหงวิชาชีพ  

 นอกจากปัญหาดังกลาวลຌว ปัจจุบันประชาชนสวน฿หญยังขาดความรูຌความขຌา฿จอยาง
ถูกตຌองก่ียวกับการพทย์ผนไทย ซๅ ายังถูกมองวาป็นการรักษาที่ลຌาสมัย มื่อมีขาวจากหตุการณ์
ฟ้องรຌอง฿นทางสียหายกี่ยวกับการพทย์ผนไทยอยูนืองโ กใยิ่งขาดความชื่อถือมากยิ่งขึๅน  จาก
สาหตุดังกลาวผูຌวิจัยจึงลใงหในความส าคัญ฿นการศึกษากระบวนการสื่อสารละการสรຌางการ
ยอมรับการพทย์ผนไทย พ่ือสวงหารูปบบการสื่อสารที่ถูกตຌองหมาะสม ซึ่งจะป็นนวทาง
฿หຌกับผูຌประกอบการพทย์ผนไทยน าผลการวิจัยไปประยุกต์฿ชຌพ่ือการพัฒนาองค์กรดຌานการ
สื่อสาร฿หຌมีประสิทธิภาพละสงผลดีตอวงการพทย์ผนไทยดยรวม ประชาชนกใจะกิดความรูຌ
ละความขຌา฿จ มองภาพลักษณ์กี่ยวกับการพทย์ผนไทย฿นมุมบวก  น ามาซึ่งความชื่อมั่นละ
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กิดการยอมรับ฿นสังคมมากขึๅน อันจะป็นชองทางหนึ่ง฿นการบรรทาปัญหาการสียดุลการคຌาจาก
การน าขຌายาละวชภัณฑ์จ านวนมหาศาล ละกอ฿หຌกิดการพ่ึงตนองดຌานการสาธารณสุขของ
ไทย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. พ่ือศึกษากระบวนการวางผนการสื่อสารการพทย์ผนไทย 

2. พ่ือศึกษากระบวนการสรຌางการยอมรับการพทย์ผนไทย 

ปัญหาน าของการศึกษา 

1. กระบวนการวางผนการสื่อสารการพทย์ผนไทยมีลักษณะอยางไร 

2. กระบวนการสรຌางการยอมรับการพทย์ผนไทยมีลักษณะอยางไร 

ขอบขตของการศึกษา 

 การศึกษาครัๅงนีๅมุงศึกษาการวางผนการสื่อสารละกระบวนการสรຌางการยอมรับ
การพทย์ผนไทยจากองค์กรทางการพทย์ผนไทย จ านวน 3 หง ซึ่งป็นองค์กรที่มีรูปบบ
การสื่อสารที่ถูกตຌองตามกฎหมายพรຌอมทัๅงมีประสิทธิภาพละไดຌรับความนิยมจากประชาชน฿หຌ
ความสน฿จขຌารับบริการป็นจ านวนมาก องค์กรพทย์ผนไทยดังกลาว ไดຌก กมารภัจจ์สห
คลินิก ดยหมอประสิทธิ์ คงทรัพย์ุบริษัท กานอใกซล อในตอร์ไพร์ส ิประทศไทยีจ ากัด  ละ
รงพยาบาลการพทย์ผนไทยละการพทย์บบผสมผสานดຌานมะรใงสกลนคร ดยมูลนิธิ
อภิญญา อรคยาศาล นอกจากนีๅผูຌวิจัยยังไดຌท าการกใบขຌอมูลจากผูຌที่ขຌารับการบริการทาง
การพทย์ผนไทย หงละ 8 คน รวมทัๅงสิๅน จ านวน 24 คน ซึ่งการวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิง
คุณภาพ ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึกิ In-depth Interviewี  ละการวิจัยชิงอกสาร 
ิDocumentary Research) กใบขຌอมูลระหวางดือนมกราคม ถึงดือนมษายน 2558  

นิยามศัพท์ 

การวางผนการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการ฿นการวางนวทางการสื่อสารการพทย์
ผนไทย  ตามลักษณะบบจ าลองการสื่อสารการตลาด ดังนีๅ 
แ.  สถานการณ์  ิSituationีี 2. ผูຌรับสาร ิAudienceี 3.  
กลยุทธ์  ิStrategiesี 4. การประมินผล  ิEvaluationี 

การยอมรับ หมายถึง  กระบวนการทางความคิดละการสดงพฤติกรรม
ของผูຌปຆวย นับตัๅงตการรับรูຌการพทย์ผนไทยไปจนถึงการ
ยอมรับการบริการทาง การพทย์ผนไทย 
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กระบวนการสรຌางการยอมรับ   หมายถึง ขัๅนตอนพ่ือสรຌางการยอมรับการพทย์ผน
ไทย ซึ่งมี 5 ขัๅนตอน ดังนีๅ  1ีการสรຌางความตระหนักรูຌ  ิ 
Awareness ี  2ี การสรຌางความสน฿จ ิInterestingี   3ีการ
ประมินผล ิEvaluation ี 4ี การทดลอง 5) การยอมรับ 
ิAdoption ี 

การพทย์ผนเทย หมายถึง การพทย์ผนบราณ฿นประทศไทยซึ่งไดຌรับการสืบ
ทอดความรูຌละจดบันทึกไวຌ฿นต าราทางการพทย์อยางป็น
ระบียบบบผนดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย 

กรอบนวความคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประยชน์ที่คาดวาจะเดຌรับ 

 1ี ป็นการสงสริม฿หຌผูຌประกอบการดຌานการพทย์ผนไทยน าความรูຌไปพัฒนารูปบบ
การสื่อสาร฿หຌมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการวางผนการสื่อสาร
การพทย์ผนเทย 

กระบวนการยอมรับการพทย์ผนเทย 

 

1.การวิคราะสถานการณ์ 

2.การก าหนดกลุมป้าหมาย 

3. กลยุทธ์การสื่อสาร 

1) กลยุทธก์ารส่ือสารผานสือ่บุคคล 

2) กลยุทธก์ารส่ือสารพื่อการศึกษา 
3) กลยุทธก์ารสรຌางพันธมิตร 
4) กลยุทธก์ารส่ือสารผานสือ่

ออนไลน์ 
5) กลยุทธก์ารส่ือสารพื่อรกัษา

ความสัมพันธก์ับกลุมป้าหมาย 

4.การประมินผลการท างาน 

1.สรຌางการรับรูຌ 

2. สรຌางความสน฿จ 

3. กระตุຌน฿หຌหาขຌอมูล 

4. กระตุຌน฿หຌตัดสิน฿จ 

5. ขຌารับการรักษา 

6. กิดความชื่อถือศรัทธา 

7. กิดการนะน าบอกตอ 
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 2ี ผลการศึกษาจะป็นขຌอมูลที่สามารถน าไปประยุกต์฿ชຌดຌานการผลิตสื่อฆษณาละการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการพทย์ผนไทยไดຌอยางหมาะสม 

 3ี องค์กรตัวอยางทัๅงสาม สามารถน าขຌอมูลไปพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารของตนตอไป 

 4ี ผูຌสน฿จศึกษาสามารถน าขຌอมูลไปป็นนวทางพ่ือการท าวิจัยดຌานการสื่ อสารธุรกิจ
สุขภาพตอไป 

นวคิดละทฤษฎีที่฿ชຌ฿นการศึกษา 

1. องค์ประกอบของผนการสื่อสารชิงกลยุทธ์ 

 การวางผนการสื่อสารชิงกลยุทธ์จะตຌอง฿หຌมีความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ ป้าหมาย
ละวิศัยทัศน์ขององค์กร พ่ือ฿หຌการด านินงานมีทิศทางท่ีชัดจน พ่ือสะดวกตอการศึกษาผูຌวิจัยไดຌ
รวบการวางผนการสื่อสาร ป็น 4 กระบวนการซึ่งมีรายละอียดดังนีๅ ิยุบล บญจรงค์กิจุ2554 : 

34 ี 

 แี  การวิคราะห์สถานการณ์  ิSituationีคือ การวิคราะห์ สภาวะที่องค์กรก าลังผชิญ
อยู บางครัๅงอาจคาดคะนวามีความป็นไปไดຌที่จะตຌองกิดขึๅน฿นอนาคต ขึๅนอยู กับวัตถุประสงค์
ทางการสื่อสารขององค์กร 

 2ี  ผูຌรับสาร  ิAudienceีคือ  กลุมผูຌรับสารที่องค์กรตຌองการ฿หຌไดຌรับขຌอมูลที่ท าการ
สื่อสารออกไป พื่อ฿หຌกิดการปลี่ยนปลงทางดຌานพฤติกรรมหรือทัศนคติตามวัตุประสงค์ทางการ
สื่อสาร 

 3ี กลยุทธ์ ิStrategiesี คือ  การวางผนนวทางที่หมาะสมพ่ือ฿ชຌป็นรูปบบวิธีการ
ปฏิบัติพื่อน าไปสูป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตຌองการ นวทางดังกลาวจึกหมายถึง "กลยุทธ์" ที่ผูຌ
สงสารสามารถลือก฿ชຌพ่ือผนการท างาน ฿นการก าหนดกลยุทธ์ทางการสื่อสารนัๅน Smith 

(2002) ไดຌบงลักษณะของกลยุทธ์ออกป็นสองกลุ ม ดังนีๅคือ กลยุทธ์ ชิงรุก ิProactive 

strategiesี ละกลยุทธ์ชิงรับ ิReactive strategiesี 

 4ี การประมินผล (Evaluation)  คือ ขัๅนตอนวัดผลวากลยุทธ์ที่วางผนละน าไปปฏิบัติ
ลຌวนัๅน สามารถตอบจทย์ความตຌองการทางการสื่อสารขององค์กรไดຌมากนຌอยพียง฿ด หรือป็น
การหาจุดบกพรองที่จะตຌองปรับปรุงละพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่มีอยู฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กระบวนการยอมรับ ิStage in the Adoption Process)  

 Roger(1968 อຌางถึง฿น จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2529)ไดຌบงกระบวนการยอมรับ
ออกป็น 5 ขัๅนตอนดังนีๅ 
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 1ี การรับรูຌ ิAwareness) ป็นขัๅนตอนรกที่จะน าไปสูการยอมรับหรือกิดการปฏิสธ 
ดยกลุมป้าหมายรับรูຌสื่อวามีตัวตนอยูจริง ป็นพียงการรับทราบทานัๅน ตยังไมไดຌรับ
รายละอียดที่ลึกซึๅง  

 2ี ความสน฿จ ิInterest)ผูຌรับสารริ่มมีความสน฿จ  มีการหาขຌอมูลละรียนรูຌพ่ิมติม  
พฤติกรรมนีๅป็นไป฿นลักษณะที่ตัๅง฿จละ฿ชຌกระบวนการคิดมากกวาขัๅนการรับรูຌ ซึ่งปัจจัยทางดຌาน
บุคลิกภาพ คานิยม สังคม หรือประสบการณ์กา โ จะมีผลตอทัศนคติของผุຌรับสาร  

 3ี การประมิน ิEvaluation) ป็นขัๅนไตรตรอง ผูຌรับสารจะน าขຌอมูลที่ไดຌมาพิจารณาขຌอดี
ขຌอสีย พ่ือตัดสิน฿จวาควรจะทดลองหรือไม ขัๅนนีๅจะตกตางจากขัๅนอ่ืน โ พราะผูຌรับสารจะ
พิจารณาถึงผลดีละผลสียกอนการตัดสิน฿จทดลอง พราะผูຌรับสารหในวาการทดลองสิ่ง฿หมโนัๅน
มีความสี่ยง ผูຌสางสารจะตຌอง฿หຌขຌอมูล฿นงบวกอยางครบถຌวนชัดจนตอนื่องพ่ือนຌมนຌาว฿หຌผูຌรับ
สารกิดการตัดสิน฿จ 

 4ี การทดลอง ิTrial) ป็นขัๅนตอนที่ผูຌรับสารทดลอง฿ชຌสินคຌาหรือรับบริการ ดยอาจลอง
ปฏิบัติทัๅงหมดหรือบางสวน พ่ือพิสูจน์ประยชน์ที่ตนจะไดຌรับอยางทຌจริง  ซึ่งผลของการทดลอง
จะป็นสิ่งที่ชวย฿หຌตัดสิน฿จดการยอมรับหรือการปฏิสธ 

 5ี การยอมรับ ิAdoption) ป็นขัๅนตอนสุดทຌาย฿นกระบวนการยอมรับ ซึ่งหลังจากท า
การทดลองสรใจลຌว มีความพึงพอ฿จ฿นสิ่งนัๅน ละน าไปปฏิบัติอยางตอนื่อง  

 Rogers and Shoemaker (1983: 172 อຌางถึง฿น นัยนา กรุดนาค, 2549: 6) กลาววา 
การยอมรับหมายถึง การตัดสิน฿จที่จะกระท าสิ่ง฿หมหรือน าสิ่ง฿หมไป฿ชຌซึ่งมีประยชน์มากกวา 
การยอมรับของบุคคล฿ชຌวลาชຌาหรือรใวขึๅนอยูกับตัวบุคคลละลักษณะของนวัตกรรม มีขัๅนตอน
ตัๅงตการไดຌรับรูຌละสัมผัส ถูกชักจูง จนถึงการตัดสิน฿จยอมรับ ละปฏิบัติตาม฿นที่สุด 

วิธีด านินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยรื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารการพทย์ผนไทย" ป็นการศึกษาวิจัยชิง
คุณภาพ ิQualitative Researchี มุงศึกษากลยุทธ์การสื่อสารละวิคราะห์ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการ
สื่อสารการพทย์ผนไทย  ละกระบวนการสรຌางการยอมรับการพทย์ผนไทย ผูຌวิจัยไดຌบง
กระบวนการวิจัยออกป็น 2 สวน ดังนีๅ  

1. การสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interviewี ผูຌประกอบการหรือผูຌบริหารองค์กรดຌาน
การพทย์ผนไทย จ านวน 3 หง หงละ 1 คน ไดຌก หมอประสิทธิ์ คงทรัพย์ , นายสา
ลใม อัลนะห์ดี  พระอธิการปพนพัชร์ จิรธัมม ละผูຌรับบริการทางการพทย์ผนไทย 
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จ านวน 24 คน พ่ือศึกษานวทางการสื่อสารละกระบวนการสรຌางการยอมรับอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. การวิคราะห์ครื่องมือ฿นการสื่อสาร ิ Content Analysisีไดຌก สื่อสิ่งพิมพ์ งานวิจัย 
บทความ สื่อวิทยุ-ทรทัศน์ ละสื่อดิจิทัล 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

 จากการศึกษารื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารการพทย์ผนไทย" ผูຌวิจัยสามารถจ านกผล
การศึกษาออกไดຌป็น 3 สวน ดังนีๅ  

1) ลักษณะทั่วไปขององค์กรการพทย์ผนไทยทัๅง 3 หง 
2) กลยุทธ์การวางผนการสื่อสารการพทย์ผนไทย 

3) กระบวนการสรຌางการยอมรับการพทย์ผนไทย 

1. ลักษณะทั่วเปขององค์กรการพทย์ผนเทยทัๅง 3 หง 

 1ี กมารภัจจ์สหคลินิก ป็นคลินิกพทย์ทางลือกที่ผสมผสานศาสตร์การรักษาบบ
พทย์ผนไทยละกายภาพบ าบัด พราะผูຌประกอบการของคลินิกคือ หมอประสิทธิ์ คงทรัพย์  
ป็นผูຌที่ผานการศึกษาละมี฿บประกอบรคศิลปะทัๅง 2 สาย ท า฿หຌสถานะของสถานพยาบาลหงนีๅ
จดทะบียนป็นบบสหคลินิก หมายถึง มีการรักษาดยมี฿บอนุญาติ 2 ขนงขึๅนไป  ปัจจุบันก
มารภัจจ์สหคลินิกรับรักษาผูຌปຆวย฿นกลุมรคกระดูกละขຌอ มีประสบการณ์ดຌานการรักษามา
ยาวนานกวา 30 ป ตดิมป็นสถานพยาบาลที่ตัๅงอยู฿นขตตัวมืองชัยภูมิ ตภายหลังไดຌมีการ
ขยายกิจการ จึงไดຌยຌายออกมานอกขตตัวมือง ประมาณ 10 กิลมตร ติดถนนที่มุงหนຌาไป อ. 
บຌานขวຌา จ.ชัยภูมิ 

 2ี บริษัทกานอใกซลอในตอร์เพร์สิประทศเทยีจ ากัด ป็นบริษัทผูຌผลิต ละจัด
จ าหนายยาผนบราญ กิดขึๅนภาย฿ตຌครงการสามหลี่ยมศรษฐกิจ ไทย มาลซีย ละ
อินดนีซีย ภาย฿ตຌการบริหารงานของคุณสาลใม อัลนะห์ดี กอตัๅงขึๅนมื่อป 2538 ป็นบริษัทธุรกิจ
ครือขาย นຌนท าการตลาดบบปากตอปาก ิWord of mouth ,WOMี ป็นหลักดยไม฿ชຌสื่อพ่ือ
ท าการตลาดอ่ืนลย ปัจจุบันมีผูຌทนจ าหนายกระจายอยูทั่วประทศ มีการกอตัๅงศูนย์กระจาย
สินคຌาตามพืๅนที่ทຌองถิ่นตางโดยสมาชิก ท าการจัดประชุมพ่ือประชาสัมพันธ์กี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ดือนละประมาณ 300 หง ทั่วประทศ 

 3ี รงพยาบาลการพทย์ผนเทยละการพทย์บบผสมผสานดຌานมะรใงสกลนคร
ิวัดค าประมงี ป็นสถานพยาบาลที่นຌนรักษาผูຌปຆวยรคมะรใงดยฉพาะ  ภาย฿ตຌการบริหารงาน
ของมูลนิธิอภิญญา อรคยาศาล ซึ่งป็นองค์กรสาธารณกุศลท าการรักษาผูຌปຆวยดยไมกใบคา฿ชຌจาย 
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มีพระอธิการปพนพัชร์ จิรธัมม ป็นประธาน ตัๅงอยู฿นขต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ดิมป็น
สถานที่รับดูลผูຌปຆวยรคมะรใง฿นบริวณอาณาบริวณของวัดค าประมง ปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขไดຌยกฐานะขึๅนป็นรงพยาบาลขนาด 60 ตียง มื่อ ป 2557  ที่ผานมามีผูຌปຆวยที่ผาน
การรักษาจากที่นี่ลຌวประมาณ 4,000 คน ฿นจ านวนนีๅประมาณรຌอยละ 15 สามารถกลับไป฿ชຌชีวิต
ที่บຌานไดຌตามปกติ  

2. กระบวนการวางผนการสื่อสารการพทย์ผนเทย 

 การศึกษากลยุทย์การวางผนการสื่อสารการพทย์ผนไทย ป็นการศึกษาพ่ือหา
นวทาง฿นการสื่อสารที่หมาะสมละถูกตຌองตามหลักของกฎหมาย นอกจากนีๅยังป็นการศึกษากล
ยุทธ์การสื่อสารที่พุงป้าไปยังกลุมผูຌปຆวยป้าหมายอยางมีประสิทธิภาพดยการประยุกต์฿ชຌครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด พ่ือ฿หຌกลุมป้าหมายกิดการรับรูຌละสน฿จ สงผล฿หຌมีความตຌองการขຌารับ
บริการทางการพทย์ผนไทยตามมา หรือหากปรียบทียบกใคือการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการ
ขององค์กรนั่นอง ิ คมสันต์ ตันสกุลุ2553: 218ี  ตภาย฿ตຌกรอบระบียบขຌอบังคับที่ขຌมงวดดຌาน
กฎหมายท า฿หຌการสื่อสารดยการฆษณาสรรพคุณดยตรงไมสามารถท าไดຌดังชนธุรกิจที่จ าหนาย
สินคຌาหรือบริหารทั่วไป ท า฿หຌกลยุทธ์ทางการสื่อสารการพทย์ผนไทยจึงมีลักษณะผสมผสานกับ
การประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะการสื่อสารที่ตຌองวางผนอยางรอบคอบ ละควบคุมนืๅอหา฿หຌ
สะทຌอนถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสูสาธารณชนิ(Michael A. Belch ละ George E. Belch, 

2008: 17) ต฿นอีกมุมหนึ่งกใหวังผลประกอบการ฿นชิงธุรกิจดຌวยชนกันจากการศึกษา฿นครัๅงนีๅ 
สามารถบงออกป็น 4 กระบวนการ ดังนีๅ 

 การวิคราะห์สถานการณ์ทางสื่อสารการพทย์ผนไทย 

 การก าหนดกลุมป้าหมาย 

 การก าหนดกลยุทธ์฿นการสื่อสารการพทย์ผนไทย 

 การประมินผลการท างาน 

 

 2.1 การวิคราะห์สถานการณ์ทางสื่อสารการพทย์ผนเทย 

 จากการศึกษาพบวา ผูຌประกอบการพทย์ผนไทยทัๅง 3 องค์กร มีรูปบบการสื่อสาร
ตกตางกัน นื่องจากมีกลุมป้าหมายทางการสื่อสารที่มีลักษณะตางกันออกไป นຌนการสื่อสาร
พ่ือสรຌางการรับรูຌกกลุมป้าหมายพราะการพทย์ผนไทย฿นปัจจุบันยังป็นที่รูຌจักพียงคน
ฉพาะกลุมทานัๅน ผูຌประกอบการพทย์ผนไทยทัๅง 3 หง มีการประยุกต์การสื่อสารการตลาด
ชิงนืๅอหา ิcontent Marketingี ซึ่งสอดคลຌองกับหลักการกลยุทธ์การตลาดชิงนืๅอหา ของ 
Lankow,Ritchie and Crooks ิ2012 : 11ี  ดยมีการระบุกลุมป้าหมายที่ชัดจน ละท าการ
การสรຌางนืๅอหาการสื่อสาร฿นดຌานที่กลุมป้าหมายตຌองการ มีการจัดการขຌอมูล฿หຌมีความกี่ยวขຌอง



 

49 วารสารการสื่อสารละการจดัการ นิดຌา  ปท่ี แ ฉบับท่ี ใ (กันยายน – ธันวาคม โ55่) 

กับผูຌรับสารหรืออาการของผูຌปຆวยที่มีลักษณะอาการของรคที่องค์กรตนชี่ยวชาญ  พ่ือตຌองการ
ปลี่ยนปลงนวคิด฿หຌหันมายอมรับการรักษาตามนวทางการพทย์ผนไทยขององค์กรตนผาน
การ฿ชຌสื่อหลากหลายรูปบบ ชน สื่อสิ่งพิมพ์ หรือภาพคลื่อนไหว ป็นตຌน พ่ือดึงดูด฿หຌผูຌรับสาร
ตัดสิน฿จขຌารับการบริการทางการพทย์ผนไทย ไมวาจะป็น฿นชิงธุรกิจหรือ฿นลักษณะการกุศล 
นอกจากนีๅผูຌประกอบการพทย์ผนไทยจะนิยมสื่อสารดยหลักการตลาดชิงสังคม กลาวคือ ิ 
Social Marketing ี ซึ่งน าหลักการทางการตลาดมา฿ชຌพ่ือ฿หຌกลุมป้าหมายยอมรับที่จะ
ปลี่ยนปลงพฤติกรรมพ่ือผลประยชน์ที่ดีตอตนอง หรือของสังคม ชน การดูลสุขภาพ การ
ป้องกันรค ละการอนุรักษ์สมุนไพรไทย ป็นตຌน ิวรวรรณ องครุฑรักษาุ 2553ี 
 จากการศึกษาพบวา ปัจจุบันผูຌประกอบการพทย์ผนไทย฿ชຌชองทางการสื่อสารดຌวยสื่อ
ออนไลน์ ิOnline Mediaี มากขึๅนพ่ือปรับตัวตามพฤติกรรมของผูຌรับสาร พราะจากผลส ารวจ
ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ิองค์การมหาชนีิสพธอ.ิ2557ี พบวา ภาย฿น
ระยะวลา 12 ป คือตัๅงตป 2544 ถึงป 2556 ผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตมีอัตราชั่วมงการ฿ชຌงานตอวันพ่ิม
สูงขึๅนอยางตอนื่อง ดยพ่ิมขึๅนรຌอยละ 76.3  ระยะวลาการ฿ชຌงานที่นานขึๅนอาจกิดจากการ
พัฒนาอุกปรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยละมีขนาดลใก สามารถพกพาไดຌอยางสะดวกสบายกวาต
กอนที่มักจะ฿ชຌสื่ออินทอร์นใตผานทางคอมพิวตอร์บบตัๅงตຍะป็นสวนมาก     ตจากการศึกษา
พบวา สถิติการขຌาถึงสื่ออินทอร์นใตที่สูงขึๅนดังกลาว กใกลับท า฿หຌกิดปัญหาดຌวยชนกัน พราะท า
฿หຌผูຌรับสารกิดการสับสนทางดຌานขຌอมูลที่มากลຌนกินไปละขาดระบบการกลั่นกรองขຌอทใจจริง
ของขຌอมูล  ผูຌผลิตสื่อออนไลน์ดຌานการพทย์ผนไทยหลายราย มีการฆษณาอຌอวดสรรพคุณจน
กนิความป็นจริง จึงท า฿หຌกิดผลสียตอผูຌรับบริการทางการพทย์ผนไทยที่รูຌทาไมถึงการ ท า฿หຌ
วงการพทย์ผนไทยสื่อมสียภาพลักษณ์ที่ดี  

 2.2 การก าหนดกลุมป้าหมาย 

 จากการศึกษาพบวา กลุมป้าหมายทางการสื่อสารการพทย์ผนไทยขององค์กรทัๅง 3 
หง มีลักษณะตางกัน พราะตละองค์กรมีความชี่ยวชาญ฿นสาขาที่ตกตางกัน กลาวคือ กมาร
ภัจจ์สหคลินิก มีกลุมป้าหมายผูຌปຆวยรคกี่ยวกับกระดูกละขຌอ สวนบริษัทกานอใกซลอในตอร์
ไพร์ส ิประทศไทยีจ ากัด มีกลุมป้าหมายป็นผูຌปຆวยกลุมรครืๅอรัง ละกลุมผูຌตຌองการรักษา
สุขภาพดຌวยการ฿ชຌสมุนไพรที่ปราศจากสารคมี  สวนรงพยาบาลการพทย์ผนไทยละ
การพทย์บบผสมผสานดຌานมะรใงสกลนคริวัดค าประมงี มีกลุมป้าหมายที่ป็นผูຌปຆวยรคมะรใง
ทั่วไป ละกลุมบุคลากรทางการพทย์ละนักรียนนักศึกษาที่ตຌองการขຌามาศึกษาดูงาน  จากที่
กลาวมา จะหในไดຌวา ผูຌประกอบการพทย์ผนไทยทัๅง 3 หง มีการวางกลุมป้าหมายพียงฉพาะ
กลุมรคที่ตนถนัดพียงอยางดียว ดยลือกกลุมผูຌรับสารที่มีความตຌองการสอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารขององค์กร มีการอาศัยการวิจัยดຌานการตลาดพ่ือ฿หຌทราบถึง
รายละอียดกี่ยวกับทัศนคติละพฤติกรรมของผูຌรับสาร อันจะน าไปสูการก าหนดวัตถุประสงค์฿น
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การสื่อสารไดຌอยางชัดจนละชวยท า฿หຌสามารถบริหารคา฿ชຌจาย฿นการสื่อสารไดຌอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลຌองกับหลักการก าหนดกลุมป้าหมายของ ชื่นจิตต์ จຌงจนกิจ (2556: 

24) 

 2.3การก าหนดกลยุทธ์฿นการสื่อสารการพทย์ผนเทย 

  1ีกลยุทธ์การสื่อสารผานสื่อบุคคล 

 จากการศึกษาพบวา ผูຌประกอบการทางการพทย์ผนไทยทัๅง 3 หง มีการ฿ชຌสื่อบุคคล
พ่ือท าการตลาดบบปากตอปาก ิWord of mouthี ดย฿ชຌกลวิธีที่ตกตางกัน มีลักษณะการ
สงสริมการบอกตอดยธรรมชาติละท าอยางป็นระบบ กลาวคือ กมารภัจจ์สหคลินิก ละ
รงพยาบาลการพทย์ผนไทยละการพทย์บบผสมผสานดຌานมะรใงสกลนคริวัดค าประมงี 
จะป็นไป฿นลักษณะบบธรรมชาติ ดยผูຌปຆวยที่คยมารักษาลຌวหในผลหรือจิตอาสาที่รูຌจักที่นี่ กใ
จะนะน าผูຌปຆวยรายอื่นโมารักษา สวนบริษัทกานอใกซลอในตอร์ไพร์สิประทศไทยีจ ากัด จะมี
ระบบการจัดจายรายไดຌ฿หຌกับผูຌนะน าบอกตอ ป็นคาการตลาด ิCommission ีมาป็น
รงผลักดันกระตุຌนท า฿หຌกิดการบอกตออยางป็นระบบ ซึ่งมีความสอดคลຌองกับ หลักการตลาด
บบผึๅงตกรัง ิBuzz Marketingี หมายถึง  การที่ผูຌบริภครายหนึ่ง฿หຌขຌอมูลไปยังผูຌบริภคราย
อ่ืนโ ละถຌาหากป็นการบอกตอผานทางสื่ออินทอร์นใต จะรียกวา การบอกตอผานทางสื่อ
อิลใกทรอนิกส์ E-Word of mouth ิe-WOMี ตขຌอมูลที่฿ชຌ฿นการบอกตอนัๅนสามารถป็นไดຌทัๅง
ขຌอมูล฿นชิงบวกละชิงลบกใไดຌ ฿นการสื่อสารระหวางบุคคลนัๅนความขຌมขใงของความสัมพันธ์
ระหวางบุคคลิTie strength ี ที่ท าการติดตอสื่อสารกัน ยิ่งมีความสัมพันธ์นบนนมากทา฿ด กใ
ยิ่งไดຌรับความนาชื่อถือิTrustีละความชื่อ฿นความชี่ยวชาญิExpertsี มากขึๅนทานัๅน ละจะ
น าไปสูการบอกตอละตัดสิน฿จขຌารับบริการทางการพทย์ผนไทย หรือซืๅอสินคຌาละบริการ 
ิBrown&Reingenุ1987ี 

  2ี กลยุทธ์การสื่อสารพื่อการศึกษา 

 จากการศึกษาพบวา ผูຌประกอบการพทย์ผนไทยทัๅง 3 หง ท าการสื่อสาร฿นชิงการ฿หຌ
ความรูຌทางดຌานการพทย์ผนไทย ซึ่งไม฿ชຌการสื่อสารพื่อการขายอยางจงจຌงิ Hard Sellีหตุที่
ป็นชนนัๅนกใพ่ือการสรຌางความนาชื่อถือ฿หຌกับผูຌสงสารหรือองค์กรละป็นการสื่อสารภาย฿ตຌ
กรอบบังคับของกฎหมายที่หຌามฆษณาสรรพคุณยาดยตรง การสื่อสาร฿นชิงการศึกษาจึงป็น
ทางออกที่ดีส าหรับการสื่อสารการพทย์ผนไทย พราะนอกจากจะสรຌางความนาชื่อถือ฿หຌกับผูຌ
สงสารลຌวยังท า฿หຌผูຌรับสารกิดความรูຌละขຌา฿จ฿นศาสตร์การรักษาดຌวยการพทย์ผนไทยมาก
ขึๅน การสื่อสารพื่อการศึกษาไม฿ชการสื่อสารพื่อกระตุຌน฿หຌกิดกระบวนการซืๅอ฿นระยะวลาอันสัๅน 
ตป็นพียงขัๅนรก฿นกระบวนการสื่อสารพ่ือสรຌางการรับรูຌ  ิAwareness) พ่ือน าไปสูการ
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ประกอบการตัดสิน฿จขຌารับบริการทางาการพทย์ผนไทย฿นอนาคต สอดคลຌองกับบบจ าลอง
ล าดับขัๅนของผลกระทบ ิHierarchy of EffectModel) ดยมีสมมติฐานวาผูຌบริภคจะผานช
ขัๅนตอนตางโ ตัๅงตขัๅนการตระหนักรับรูຌ ิAwarenessี กี่ยวกับสินคຌาละบริการไปจนถึงขัๅนตอน
การซืๅอจริง ดังนัๅนการสื่อสารพ่ือการศึกษารายละอียด฿นชวงรกอาจไมสามารถน าไปสูการ
ตอบสนองทางพฤติกรรมหรือการซืๅอทันทีตจะตຌองมีล าดับขัๅนตอนตางโพ่ือประกอบการตัดสิน฿จ
จนผูຌรับสารกຌาวขຌามไปยังขัๅนตอนการซืๅอไดຌ฿นที่สุด ินธกฤต วันตຍะมล์ุ 2555: 141ี 

  3ีกลยุทธ์การสรຌางครือขายพันธมิตร 

 จากการศึกษาพบวา ผูຌประกอบการพทย์ผนไทยทัๅง 3 องค์กร มีการสื่อสารผานการ
บอกตอ ดยองค์กรครือขายพันธมิตร ซึ่งป็นอีกชองทางหนึ่งที่ชวย฿นการประชาสัมพันธ์
การพทย์ผนไทย ดยกิดจากการรวมมือกันระหวางองค์กรพ่ือสนับสนุนกัน฿นดຌานการสื่อสาร  
อาทิ กมารภัจจ์สหคลินิก อาศัยความรวมมือรวมมือกับคลินิกพทย์ผนไทยหงอ่ืน ที่อยู฿นขต
พืๅนที่คนละจังหวัดหรือ฿นตางประทศ น าสื่อละนวทางการรักษาของกมารภัจจ์สหคลินิกไป
ผยพร สงผล฿หຌผูຌมารับบริการทางการพทย์ผนไทย฿นพืๅนที่อ่ืนโสามารถรับรูຌขาวสารดຌาน
การพทย์ผนไทยของหมอประสิทธิ์ คงทรัพย์ ไดຌกวຌางขวางมากขึๅน  สวน บริษัทกานอใกซลอใน
ตอร์ไพร์สิประทศไทยี จ ากัด กใมีการจัดท าสื่อ ละน าสื่อของทางบริษัทที่จัดท าขึๅนจาก
สวนกลางผยพรดยองค์กรที่ป็นตัวทนจ าหนายที่กระจายอยูทั่วประทศ  ดยทางบริษัทป็น
พันธมิตรทางการคຌากับจຌาของศูนย์จ าหนายซึ่งท าหนຌาที่กระจายสินคຌา฿นระดับทຌองถิ่น  สวน
รงพยาบาลการพทย์ผนไทยละการพทย์บบผสมผสานดຌานมะรใงสกลนคริวัดค าประมงี 
ไดຌรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาตางโ฿นการผลิตผลงานวิจัยรวมกัน มื่อมีการผยพร
งานวิจัยออกไป฿นวงกวຌาง กใสงผล฿หຌทางรงพยาบาลการพทย์ผนไทยละการพทย์บบ
ผสมผสานดຌานมะรใงสกลนคริวัดค าประมงี ไดຌรับการกลาวถึงละป็นที่รูຌจักมากขึๅน ท า฿หຌตอมา
สถาบันการศึกษาอ่ืนโที่สน฿จติดตอขຌามาประสานงานพ่ิมขึๅนรื่อยโ จวบจนปัจจุบันมีงานวิจัยที่
รวมมือกับสถาบันตางโรวม 31 รื่องลຌว 

  4ีกลยุทธ์การสื่อสารผานสื่อออนเลน์ 

 จากการศึกษาพบวา ผูຌประกอบการพทย์ผนไทยทัๅง 3 หง มีการ฿ชຌสื่อออนไลน์
ิOnline Media ีป็นชองทาง฿หม฿นการสื่อสารไปยังกลุมป้าหมาย  กลาวคือ กมารภัจจ์สห
คลินิกดยหมอประสิทธิ์ คงทรัพย์ จะ฿ชຌสื่อวปไซต์สวนบุคคลรวมกับ Youtube ละ Facebook 

ป็นชองทาง฿นการกระจายสื่อ ดยรูปบบของสื่อจะป็นภาพคลื่อนไหวที่สาธิตการวินิจฉัยละ
นวทาง฿นการรักษาผูຌปຆวยรคกระดูกละขຌอป็นหลัก ดยการสื่อสารผานสื่อออนไลน์ของหมอ
ประสิทธิ์ คงทรัพย์ ไดຌจัดท ามาป็นระยะวลาประมาณ 3 ป จึงริ่มป็นที่รูຌจักละพรหลาย สวน 
บริษัทกานอใกซลอในตอร์ไพร์สิประทศไทยี จ ากัด ท าการสื่อสารผานทางสื่อออนไลน์ิOnline 
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Media ี พ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรป็นหลัก ยืนยันการมีตัวตนจริง฿หຌกหลาสมาชิกที่ตຌองการ
คຌนหาขຌอมูลพืๅนฐานกี่ยวกับบริษัท ตจะนຌนการขยายตลาดผานการบอกตอของดຌวยสื่อบุคคล
ป็นหลัก สวนรงพยาบาลการพทย์ผนไทยละการพทย์บบผสมผสานดຌานมะรใงสกลนคร
ิวัดค าประมงี กใจะมีการน าอาสื่อสิ่งพิมพ์ละภาพคลื่อนไหวมาจัดท าป็นสื่อดิจิทัล รวบรวมไวຌ
฿นวปไซต์ขององค์กร พ่ือสามารถ฿หຌผูຌรับสารดาวน์หลดขຌอมูลละดูสื่อภาพคลื่อนไหวยຌอนหลัง
ไดຌ  ป็นตຌน จากลักษณะการ฿หຌความส าคัญกับการสื่อสารผานสื่อดิจิทัลดังกลาวของผูຌประกอบการ
พทย์ผนไทยทัๅง 3 องค์กร สดง฿หຌหในวา สื่อออนไลน์ขຌามามีบทบาทอยางมากตอพฤติกรรม
การปຂดรับสื่อของกลุมป้าหมาย บางองค์กรถึงมຌจะไมไดຌนຌนการขยายตลาดผานทางสื่อประภท
นีๅ ตกใยังจ าป็นตຌองจัดท าวปไซต์อยางป็นทางการ฿นนามขององค์พ่ือยืนยันการมีตัวตน ถือป็น
มาตรฐานทางการสื่อสาร฿นยุคปัจจุบัน หตุที่ป็นชนนัๅนพราะพฤติกรรม฿นการปຂดรับสื่อของ
ผูຌรับสารไดຌปลี่ยนไป นิยม฿ชຌสื่อออนไลน์มากขึๅน ซึ่งสอดคลຌองกับสถิติการส ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌ
อินทอร์นใตดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ิองค์การมหาชนีิสพธอ.ีิ2557ี 
พบวา ภาย฿นระยะวลา 12 ป คือตัๅงตป 2544 ถึงป 2556 ผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตมีอัตราชั่วมงการ฿ชຌ
งานตอวันพ่ิมสูงขึๅนอยางตอนื่อง ดยพ่ิมขึๅนรຌอยละ 76.3   ละพบวากลุมผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตนัๅน 
มัก฿ชຌพ่ือการพูดคุยสนทนาผานทางครือขายสังคมออนไลน์ ดยผูຌ฿ชຌงานผานทางอุปกรคลื่อนที่ 
คิดป็นรຌอยละ 78.2   สวนผูຌ฿ชຌงานผานทางคอมพิวตอร์ คิดป็นรຌอยละ 59.6   ดังนัๅนจึงป็น
หตุผลท า฿หຌผูຌประกอบการพทย์ผนไทยตຌองรูปบบการสื่อสาร฿หຌขຌากับพฤติกรรมผูຌรับสารที่
ปลี่ยนไปดังกลาว 

  5ี กลยุทธ์การสื่อสารพื่อรักษาความสัมพันธ์กับกลุมป้าหมาย 

 จากการศึกษาพบวา ผูຌประกอบการพทย์ผนไทยทัๅง 3 หง มีการสื่อสารพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์กับผูຌรับสาร ดยมีการ฿ชຌสื่อ฿นรูปบบที่ตางกัน ขึๅนอยูกับจ านวนละครงสรຌาง
องค์กรกลาวคือ กมารภัจจ์สหคลินิก จะ฿ชຌสื่อ Facebook จ านกกลุมผูຌรับสารออกป็น 3 กลุม
พ่ือจัดสรรขຌอมูล฿นการสื่อสาร฿หຌหมาะสมกับความตຌองการของผูຌรับสาร  สวนบริษัทกานอใกซล
อในตอร์ไพร์สิประทศไทยี จ ากัดมีการจัดท าวาสาร "กานรักคุณ" ป็นสื่อหลักอยางป็นทางการ
ที่฿ชຌ฿นการสื่อสารระหวางฝຆายบริหารกับสมาชิก ละทุกวันอังคารละพฤหัสบดี จะปຂดอกาส฿หຌ
สมาชิกขຌามาสนทนาลกปลี่ยนขຌอคิดหในตางโดยตรงกับประธานคณะกรรมการบริหาริ CEOี 
พ่ือป็นชองทาง฿นการทราบขຌอมูลความตຌองการอยางทຌจริงจากสมาชิก รวมไปถึงลักษณะ
รูปบบการ฿ชຌชีวิตละการตัดสิน฿จพ่ือรับการรักษา  สวนรงพยาบาลการพทย์ผนไทยละ
การพทย์บบผสมผสานดຌานมะรใงสกลนคริวัดค าประมงี กใมีการจัดท าวารสาร ชื่อวา "อรคยา
ศาล" ป็นสื่อที่ชื่อมประสานระหวางสมาชิก฿นองค์กร ละมีการจัดตัๅงกลุมสนทนาผ านทาง
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อพพลิคชั่น Line ชื่อวา กลุม "คิดถึงค าประมง" พ่ือป็นชองทางการสื่อสารพ่ือลกปลี่ยน
ขຌอคิดหในระหวางสมาชิกขององค์กรทัๅงกาละปัจจุบัน   

 จากลักษณะการสื่อสารของผูຌประกอบการพทย์ผนไทยทัๅง 3 องค์กร ดังกลาว สดง฿หຌ
หในวามีความสอดคลຌองกับหลักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกคຌา ดังที่ Reinartz & Venkatesan 

ิ2008ี ระบุไวຌวา การบริหารความสัมพันธ์กับลูกคຌา องค์กรจะตຌองด านินการพ่ือ฿หຌไดຌลูกคຌา 
ิCustomer acquisitionีุรักษาลูกคຌา ิCustomer retention ีุ ขยายกลุมลูกคຌา ิ Customer 

growth  ี ละ฿หຌกลุมลูกคຌากลับมา฿ชຌบริการหรือซืๅอสินคຌาซๅ า ิWinning back of customerี 
ซึ่งการที่จะสามารถท าไดຌดังขัๅนตอนดังกลาวผูຌประกอบการจะตຌองมีขຌอมูลดຌานตางโกี่ยวกับลูกคຌา
สียกอน ชน รูปบบการ฿ชຌชีวิต รูปบบการซืๅอสินคຌา ละพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ ป็นตຌน 
พ่ือป็นนวทาง฿นการสื่อสารที่หมาะสม ตลอดจนการบริหารงบประมาณ฿นการสื่อสารกับลูกคຌา
อยางมีประสิทธิภาพละกอ฿หຌกิดความสัมพันธ์฿นระยะยาว 

 จากการศึกษาการวางผนการสื่อสารการพทย์ผนไทยจากทัๅง 3 องค์กร พบวา
นอกจากกลยุทธ์การสื่อสารที่กลาวมาซึ่งลຌวนป็นกลยุทธ์กี่ยวกับการสื่อสารกี่ยวกับการ฿ชຌสื่อพ่ือ
ป็นชองทาง฿นการสื่อสารลຌว ยังพบวา นืๅอหาของสารกใตຌองมีความป็นอกลักษณ์ฉพาะองค์กร 
ไมมีการคัดลอกจากหลงอื่น ขຌอมูลตຌองมีความป็นกลางละไมมีการกลาวจมตีคูขงหรือองค์กร
อ่ืน฿หຌกิดความสื่อมสีย อีกทัๅงตຌองงดวຌนการกลาวพาดพิงรื่องราวกี่ยวกับความขัดยຌงทาง
การมือง ละศาสนา อีกดຌวย พราะกลุมป้าหมายทางการพทย์ผนไทยมีความหลากหลาย คน
ปຆวยทุกชืๅอชาติศาสนาสามารถรับการรักษาดยการพทย์ผนไทยไดຌทัๅงสิๅน 

  5ีการประมินผลการท างาน 

 จากการศึกษา พบวา ผูຌประกอบการพทย์ผนไทย ทัๅง 3 องค์กร มีการประมินผลการ
ท างานผานการรับรื่องรຌองรียนจากผูຌรับสารดยตรงอยูป็นระยะโ พ่ือน าขຌอมูลที่ไดຌมาปรับปรุง
กຌไข฿นจุดที่บกพรอง ละนຌนการตรวจสอบความถูกตຌองหมาะสมของขຌอมูลกอนการผยพร 
พ่ือป้องกันผลสียที่ตามมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งสอดคลຌองกับหลักการประมินผลการ
ท างาน (Evaluation) ของ ยุบล บใญจรงค์กิจ ิ 2554: 29) ที่กลาววา การประมินผลระหวาง
ด านินกิจกรรมนัๅนพ่ือ฿หຌทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่กิดขึๅนละน ามาปรับปรุงกຌไข฿นครัๅงหนຌา
องค์กรทางการพทย์ผนไทยทัๅง 3 หง ยัง฿หຌความส าคัญกับการประมินผลการท างานคอนขຌาง
นຌอย มีการ฿ชຌชองทางการสื่อสาร฿นลักษณะดิมโ ตจะนຌนที่การปรับปรุงนืๅอหาของสื่อ฿หຌทันตอ
ความตຌองการของผูຌรับสารป็นหลัก 

 จากการศึกษาการวางผนการสื่อสารการพทย์ผนไทยจากทัๅง 3 องค์กร พบวา 
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3. กระบวนการสรຌางการยอมรับการพทย์ผนเทย 

 จากการศึกษาพบวา กระบวนการสรຌางการยอมรับของผูຌรับบริการทางการพทย์ผนไทย
ทัๅง 3 องค์กร มีลักษณะที่ตกตางจากทฤษฎีกระบวนการยอมรับของ Roger(1968 อຌางถึง฿น จิ
ระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2529)ซึ่งมีอยู  5 ประการ  อันไดຌก 1. การรับรูຌ ิAwareness) 2. ความ
สน฿จ ิInterest) 3. การประมิน ิEvaluationี 4. การทดลอง ิTrial)  5. การยอมรับ 
ิAdoption) การศึกษา฿นครัๅงนีๅคຌนพบบบจ าลองกระบวนการยอมรับการพทย์ผนไทยรูปบบ
฿หม ซึ่งคຌนพบวาผูຌรับบริการทางการพทญืผนไทย฿หຌความส าคัญกับประสิทธิผลของการ
รักษาป็นหัว฿จหลัก จากการศึกษาพบวา ผูຌรับบริการทางการพทย์ผนไทยมีพืๅนฐานความขຌา฿จ
ดຌานการพทย์ผนไทยท่ีตกตางกัน สามารถจ านกออกป็น 3 กลุม ดังนีๅ คือ 1ี กลุมที่ไมชื่อถือ
ละขาดความขຌา฿จ 2ี กลุมที่มีความชื่อถือปานกลางละขຌา฿จบางสวน 3ี กลุมที่มีความชื่อ
มากละขຌา฿จป็นอยางดี    

 ดยกลุมคนทัๅง 3 กลุมดังกลาวจะมีกระบวนการยอมรับการพทย์ผนไทยหมือนกัน ต
ตกตางกันที่ลักษณะพฤติกรรมละทัศนคติ ดังบบจ าลองกระบวนการยอมรับการพทย์ผน
ไทยดังนีๅ 

รูปที่ 1 บบจ าลองกระบวนการสรຌางการยอมรับการพทย์ผนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นะน าบอก
ตอ 

ขຌารับการ
รักษา 

สรຌางการ
รับรูຌ 

สิ่งกระตุຌน
฿หຌตัดสิน฿จ 

สรຌางความ
ศรัทธา 

กระตุຌน฿หຌ
หาขຌอมูล
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สรຌางความ
สน฿จ 
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ตารางที่ 2 สรุปลักษณะกระบวนการยอมรับการพทย์ผนไทย 

ล าดับ ขัๅนตอนการสรຌางการ
ยอมรับ 

เมชื่อถือลย ชื่อถือปานกลาง ชื่อถือมาก 

1 สรຌางการรับรูຌ รับรูຌขຌอมูลผาน
ทางสื่อที่ตน฿หຌ
ความชื่อถือ หรือ
บุคคล฿กลຌชิด
นะน ามี
หลงที่มาอຌางอิง 

รับรูຌขຌอมูลผาน
ทางสื่อที่ตน฿หຌ
ความชื่อถือ  

รับรูຌขຌอมูลผาน
ทางสื่อมวลชน
ละสื่อออนไลน์ 

2 สรຌางความสน฿จ พบหในตัวผูຌปຆวย
ที่รักษาหในผล
ละงานวิจัยชิง
วิชาการอຌางอิง
ชัดจน 

พบหในตัวผูຌปຆวย
ที่รักษาลຌวหใน
ผล 

หในภาพผูຌปຆวย
ตัวอยางที่หในผล
หรือค าบอกลา
จากคนรูຌจัก 

3 กิดการกระตุຌน฿หຌสืบหา
ขຌอมูลพ่ิมติม 

ไดຌรับขຌอมูลซๅ าโ
ป็นวลานาน
อยางนຌอยหนึ่งป
ขึๅนไป 

รับรูຌขຌอมูลซๅ าโ
ระยะวลาหนึ่ง 

ไดຌรับขຌอมูล 3-4

ครัๅง 

4 สิ่งกระตุน฿หຌกิดการ
ตัดสิน฿จประมินทางลือก
ระหวางพทย์ผนปัจจุบัน
กับพทย์ผนไทย 

มื่อพทย์ผน
ปัจจุบันปฏิสธ
การรักษาหรือ
หมดหนทางรักษา 

มื่อพทย์ผน
ปัจจุบันตຌองการ
ผาตัดหรือรักษา
ดຌวยวิธีการที่มี
ความสี่ยงสูง 

ไดຌรับขຌอมูลที่
สดง฿หຌหใน
ความปลอดภัย
ละมีผลดี
มากกวาผลสีย 

5 สมัคร฿จขຌารับการรักษา ไดຌรับรายละอียด
กี่ยวกับกระบวน 
การรักษาที่
ชัดจนพรຌอมมี

ไดຌรับรายละอียด
กี่ยวกับกระบวน 
การรักษาที่
ชัดจนละยืนยัน

ไดຌรับรายละอียด
กี่ยวกับ  
กระบวน การ
รักษาที่ชัดจน 
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ล าดับ ขัๅนตอนการสรຌางการ
ยอมรับ 

เมชื่อถือลย ชื่อถือปานกลาง ชื่อถือมาก 

การยืนยันถึง
ความปลอดภัย
ละความรับผิด 
ชอบ฿นการรักษา 

ความปลอดภัย 

6 กิดความศรัทธา หในผลการรักษา
ที่ชัดจนดຌวย
ตนอง 

หในผลการรักษา
ที่ชัดจนดຌวย
ตนอง 

หในผลการรักษา
ที่ชัดจนดຌวย
ตนอง 

7 กิดการบอกตอ ตนละผูຌปຆวยราย
อ่ืนโหายจาก
อาการปຆวย 

ตนละผูຌปຆวยราย
อ่ืนโหายจาก
อาการปຆวย 

ตนละผูຌปຆวยราย
อ่ืนโหายจาก
อาการปຆวย 

 จากตารางดังกลาว พบวา  การสื่อสารพ่ือ฿หຌผูຌรับสารหในวา มีตัวอยางผูຌปຆวยที่ผานการ
รักษาจนหในผลจริงป็นที่ประจักษ์อยางชัดจน ป็นหัว฿จส าคัญของกระบวนการยอมรับ
การพทย์ผนไทย 

ขຌอสรุปละขຌอสนอนะ 

 การสื่อสารการพทย์ผนไทยป็นสิ่งที่มีความละอียดออนละรอบคอบ ฿นการวาง
ผนการสื่อสารตຌองค านึงถึงขຌอบังคับของกฎหมายอยางขຌมงวดประกอบกับชองทาง฿นการสื่อสาร
ที่หมาะสมขຌารูปบบการ฿ชຌชีวิตของกลุมป้าหมาย จากการศึกษาพบว า ผูຌรับบริการทาง
การพทย์ผนไทยรับรูຌขาวสารกี่ยวกับการพทย์ผนไทยจากสื่อตางโ ที่มีความหลากหลาย ต
หัว฿จของการสื่อสารคือการสรຌางความชื่อถือ฿หຌกับผูຌรับสารป็นส าคัญ ซึ่งป็นกุญจดานรก฿น
การสื่อสารพ่ือ฿หຌกิดการยอมรับการพทย์ผนไทยตามมา การพทย์ผนไทย฿นยุคปัจจุบันยัง
นับวาป็นสิ่ง฿หม฿นสังคม ละที่ผานมาสังคมกิดความคลง฿จละขาดความชื่อถืออัน
นื่องมาจากพทย์ผนไทยบางคนอຌอวดสรรพคุณกินจริง  ดังนัๅน การสื่อสารพ่ือ฿หຌกิดการ
ยอมรับ จึงตຌองนຌนที่การท าความขຌา฿จละการ฿หຌความรูຌป็นหลัก  

 ส าหรับการศึกษาวิจัย฿นอนาคตควรมีการพัฒนาบบจ าลองกระบวนการสรຌางการยอมรับ 
฿หຌมีความครอบคลุมละทันตอความปลี่ยนปลงของบริบททางสังคม฿นตละยุค รวมทัๅงการน า
นวคิดทางดຌานการสื่อสารการตลาดอ่ืนโ ไมวาจะป็นการสื่อสารการตลาดบบดัๅงดิมละการ
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สื่อสารการตลาดบบบูรณาการ ป็นตຌน บบจ าลองนีๅจัดท าขึๅนจากการกใบขຌอมูล฿นชิงคุณภาพ 
ตขาดการทดสอบ฿นชิงปริมาณ ดังนัๅนจึงควรมีการศึกษาพ่ือลดขຌอจ ากัดดังกลาว อันจะน าไปสู
การพัฒนาองค์ความรูຌดຌานการสื่อสารธุรกิจสุขภาพที่ครอบคลุมมากยิ่งขึๅน ดยฉพาะอยางยิ่งการ
สื่อสารการพทย์ผนไทยอันจะสงผลดีตอการน าไปตอยอดพ่ือการประยุกต์฿ชຌ฿หຌมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

รายการอຌางอิง 
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กลยุทธ์สื่อบุคคลพื่อสรຌางครือขายการสื่อสารอยางมีสวนรวม 

พ่ือพัฒนา กษตรอินทรีย์ 

The Human Media Strategyfor Communication Participatory 

Networkfor Organic Agricultural Development 

รุจิรา จิตต์ตัๅงตรง1
 

พัชนี เชยจรรยา2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พ่ือศึกษา(1) พ่ือศึกษาคุณลักษณะ ละบทบาทของปราชญ์
ชาวบຌาน บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี(2) พ่ือศึกษากลยุทธ์ของ
ปราชญ์ชาวบຌาน฿นการสรຌางครือขายกษตรอินทรีย์ (3) พ่ือศึกษาการมีสวนรวมของกษตรกรที่
ขຌารวมกลุมกษตรอินทรีย์ (4) พ่ือศึกษาความคิดหในของกษตรกรที่มีตอปราชญ์ชาวบຌานละ
ครือขายกษตรอินทรีย์ งานวิจัยนีๅ ป็นงานวิจัยชิงคุณภาพ มีผูຌ ฿หຌขຌอมูลหลักที่ส าคัญิKey 

Informationี17 คน ลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง ดยบงออกป็น 2 กลุม (1) ปราชญ์
ชาวบຌาน บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี  ละผูຌประสานการ
ขับคลื่อนกิจกรรมครือขายกษตรอินทรีย์ (2) กลุมกษตรกร฿นครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช า
ปลาไหลต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หมจังหวัดจันทบุรี การศึกษาวิจัย฿ชຌครื่องมือ  (1) การ
สัมภาษณ์ชิงลึก (2) การสังกตบบไมมีสวนรวม (3) การสัมภาษณ์กลุม ท าการวิคราะห์ขຌอมูล
บบพรรณนาวิคราะห์       

 ผลการวิจัยพบวาปราชญ์ชาวบຌาน บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม 
จังหวัดจันทบุรีมีคุณลักษณะละบทบาทของความป็นผูຌน าทางธรรมชาติอยางดนชัด ฿นดຌานของ
การบริหารหมูบຌานผนวกกับการมีความสามารถทางดຌานการกษตร ละป็นผูຌน าผลักดันการ
ปลี่ยนปลงการกษตร จากกษตรกษตรคมีมาสูการท ากษตรอินทรีย์฿นหมูบຌานละขยายผล
กิดป็นครือขายกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส ารใจ ดย฿ชຌกลยุทธ์การสื่อสารพ่ือพัฒนาบบมี
สวนรวมตางโมากมายพ่ือ฿หຌกษตรกรขຌามามีสวนรวม฿นครือขายขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลา
ไหลบงไดຌป็น (1)กลยุทธ์การสรຌางสาร (2) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อ (3)กลยุทธ์น าสนอสาร สวนการมี
สวนรวมของกษตรกร฿นครือขายกษตรอินทรีย์นัๅน พบวากษตรกร฿นกลุมประชาชนยังคงมีสวน
รวม฿นฐานะผูຌรับสาร/ผูຌ฿ชຌสาร ป็นสวน฿หญ กษตรกรกลุมผูຌน าความคิดหในจะอยู฿นฐานะผูຌสง

                                                           
1นักศึกษามหาบัณฑิต คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สาร/ผูຌผลิต/ผูຌรวมสดง ละป็นผูຌวางผนละก าหนดนยบายความคิดหในของกษตรกรที่มีตอ
ครือขายกษตรอินทรีย์ กษตรกรหในดຌวยกับครือขายกษตรอินทรีย์ที่กิดขึๅน฿นหมูบຌาน ทัๅงนีๅป็น
พราะวาการขຌารวมครือขายกษตรอินทรีย์ป็นประยชน์ตอกษตรกรละชุมชน 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์สื่อบุคคลการสื่อสารอยางมีสวนรวม กษตรอินทรีย์ 
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the characteristics and 

roles of local philosophers of Ban Cham Pla Lhai, Songpeenong Sub-district, Ta 

Mai District, Chantaburi Province (2) to study the strategies of local philosopher in 

organic agriculture networks (3) to study the participations of farmers in joining the 

organic agriculture group (4) to study the opinions of farmers toward local 

philosophers and organic agriculture networks.     

  

This research was qualitative research and received key information form 

17 informants by purposive sampling. They were divided to 2 groups (1) 

philosophers of Ban Cham Pla Lhai, Songpeenong Sub-district, Ta Mai District, 

Chantaburi Province and driving coordinators of organic agriculture network 

activities (2) the farmers in organic agriculture networks of Ban Cham Pla Lhai, 

Songpeenong Sub-district, Ta Mai District, Chantaburi Province. The tools used in 

this research include (1) in-depth interview (2) non-participant observation (3) 

group interview. The data analysis was descriptive analysis.   

 The results found that local philosophers of Ban Cham Pla Lhai, 

Songpeenong Sub-district, Ta Mai District, Chantaburi Province had characteristics 

and roles of natural leadership evidently in the way of village management which 

combined which the agricultural abilities and be the leader in pushing to change 

the agriculture from chemical agriculture to be organic agriculture in the village 

and extend to be the successful organic agriculture using the strategies of 

communication to develop the participations to allow the farmers to join in  

organic agriculture networks of Ban Cham Pla Lhai. It was divided to be (1) strategy 

of media making (2) strategy of media using and (3) strategy of media 

presentation. The participations of farmers in organic agriculture networks found 

that the farmers in the population still participated were media receiver/ media 

user mostly. The farmers who were the leaders of opinion were the media 

sender/producer/presenter and the planner and policy maker. The opinions of 

farmers toward the organic agriculture networks, the farmers agreed with the 

organic agriculture networks occurred in the village because the participations of 
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organic agriculture networks were useful to the farmers and communities as well 

as to provide the better environmental. 

Keywords: The human media strategy, Communication participatory network, 

Organic agricultural 

 

บทน า 
 บຌานช าปลาไหล ตัๅงอยูหมูที่ 12 ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี หมูบຌานนีๅ
คยท าการกษตรดຌวยการ฿ชຌสารคมี ลຌวสงผล฿หຌป็นหนีๅสินมากมาย อีกทัๅงยังสงผลกระทบตอ
สุขภาพรางกาย จนบางคนถึงขัๅนลຌมปຆวย ดຌวยพิษของสารคมีที่ไดຌสัมผัสละสะสมไวຌป็นวลานาน 
สิ่งวดลຌอมกใริ่มสื่อมทรม ิส านักงานพัฒนาชุมชนอ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี,2552ี 

ภาย฿ตຌสภาพการณ์ดังกลาว ท า฿หຌกิดผูຌน าดยธรรมชาติขึๅน ซึ่งรียกวา ปราชญ์
ชาวบຌาน  คือ นายค านึง ชนะสิทธิ์ ซึ่งป็นผูຌ฿หญบຌาน บຌานช าปลาไหลต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา
฿หม จังหวัดจันทบุรี ฿นขณะนัๅน นายค านึงป็นผูຌริริ่มมองหาทางออก฿นการกຌปัญหาหนีๅสินจาก
การท ากษตรกรรม฿หຌกับตนองละชาวบຌาน จึงไดຌขຌารวมการรียนรูຌศรษฐกิจพอพียง ดยไป
อบรมความรูຌรื่องศรษฐกิจพอพียง ละการท ากษตรบบอินทรีย์ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบอืๅอง จังหวัดชลบุรีดยอาจารย์ วิวัฒน์ ศัลยก าธร หลังกลับมาจากอบรมจึงไดຌทดลองท า
กษตร฿นระบบอินทรีย์ ดยประยุกต์฿ชຌทัๅงทางดຌานกษตรอินทรีย์ -ชีวภาพละพืชสมุนไพร ผาน
การลองผิดลองถูกดຌวยตนองหลายตอหลายครัๅง วาจะสามารถ฿หຌผลทียบทาหรือ฿กลຌคียงกับการ
ท ากษตรคมีอยางดิมหรือไม ปรากฏผลผลิตที่ไดຌมีคุณภาพดี ละปริมาณของผลผลิตไมไดຌ
ตกตางจากการ฿ชຌสารคมีตอยาง฿ด อีกทัๅงตຌนทุนยังลดลงไปหลือพียงครึ่งดียว มื่อหในวา
ประสบความส ารใจ จึงป็นผูຌริริ่มความคิดละผยพรขຌอมูลขาวสารดຌานกษตรอินทรีย์สูชาวบຌาน
ช าปลาไหล นายค านึง ไดຌท าหนຌาที่สื่อสารพ่ือถายถอดองค์ความรูຌ฿หຌกับผูຌ อ่ืน มีการพัฒนา
ความสามารถดຌานการสื่อสารที่ดีขึๅนป็นล าดับ มีการ฿ชຌกลยุทธ์ที่หลากหลายพลิกพลง จน
สามารถดึงชาวบຌานขຌามามีสวนรวมละกิดป็นครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหลขึๅน 

บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี ถือป็นหมูบຌานที่ประสบ
ความส ารใจ฿นการท ากษตรบบอินทรีย์ ดยมีปราชญ์ชาวบຌานที่ป็นผูຌน าที่ขຌมขใง สามารถ
สื่อสาร฿หຌชาวบຌานปรับปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งคยชินกับการ฿ชຌปุ๋ยละสารคมีมาชຌานานสลัดความคิด
ดิมทิๅงไป จากที่คยตัๅงป้าหมายวาจะพ่ิมผลผลิต฿หຌไดຌมากโ ขายไดຌงินมากโ ตทຌายที่สุดกลับ
กลายป็นทาสของสารคมี กใริ่มปลี่ยนนวคิดมาป็นการท าสวนกษตรอินทรีย์ นຌนการพ่ึงพา
ตัวอง ไมหวังร่ ารวยจากการท ารຌายผืนดิน หรือท าลายสิ่งวดลຌอม ซึ่ง฿นปัจจุบันมีครัวรือน฿นบຌาน
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ช าปลาไหลท ากษตรบบอินทรีย์ คิดป็นรຌอยละ 100 ท า฿หຌไมป็นหนีๅสิน ละชุมชนพลิกฟ้ืน
ความอุดมสมบูรณ ์

ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จที่จะศึกษาคุณลักษณะบทบาทละกลยุทธ์การสื่อสารของ
ปราชญ์ชาวบຌานที่฿ชຌ฿นการผยพรภูมิปัญญาทຌองถิ่นละกลยุทธ์การสื่อสารของปราชญ์ชาวบຌาน
วามีวิธีการ฿ชຌกลยุทธ์การสื่อสารอยางไรพื่อสงสริม฿หຌกษตรกรมีสวนรวม฿นการพัฒนาการกษตร 
ละสงสริม฿หຌกษตรกรมีการรียนรูຌละปรับปลี่ยนจากการท ากษตรคมี มาท าการกษตรบบ
อินทรีย์  ละศึกษาการมีสวนรวมของกษตรกรที่ขຌารวมกลุมกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหล 
รวมถึงความคิดหในของกษตรกรที่มีตอปราชญ์ชาวบຌานละครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลา
ไหล ต าบลสองพ่ีนຌองอ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการศึกษาครัๅงนีๅจะน าไปสูการกຌไข
ปัญหาการกษตรไดຌ ดยริ่มจากชุมชนที่ป็นรากหญຌาที่ป็นฐานของการพัฒนาประทศ฿หຌมีความ
ขຌมขใง พ่ือกຌาวตอไป฿นการพัฒนาประทศตอไป 

วัตถุประสงค์การวิจัยครัๅงนีๅคือ 1)พ่ือศึกษาคุณลักษณะ ละบทบาทของปราชญ์ชาวบຌาน 
บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี2) พ่ือศึกษากลยุทธ์ของปราชญ์
ชาวบຌาน฿นการสรຌางครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอท า฿หม 
จังหวัดจันทบุรี 3) พ่ือศึกษาการมีสวนรวมของกษตรกรที่ขຌารวมกลุมกษตรอินทรีย์ บຌานช าปลา
ไหล ต าบลสองพ่ีนຌองอ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี 4) พ่ือศึกษาความคิดหในของกษตรกรที่มีตอ
ปราชญ์ชาวบຌานละครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌองอ าภอทา฿หม 
จังหวัดจันทบุรี 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนีๅป็นงานวิจัยชิงคุณภาพ มีผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักที่ส าคัญิKey Informationี17 คน 
ลือกกลุมตัวอยางบบจาะจงิPurposive samplingี ดยบงออกป็น 2 กลุม (1) ปราชญ์
ชาวบຌาน บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี  ละผูຌประสานการ
ขับคลื่อนกิจกรรมครือขายกษตรอินทรีย์ (2) กลุมกษตรกร ฿นครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช า
ปลาไหลต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หมจังหวัดจันทบุรี ดยจะบงป็นกลุมกษตรกรป็นอีก 2 
กลุมยอย คือ กลุมรกป็นกลุมของผูຌน าทางความคิดหใน ิOpinion leader) ละกลุมที่ 2 กลุม
ประชาชน 

 การศึกษาวิจัย฿ชຌครื่องมือ (1) การสัมภาษณ์ชิงลึกิIn-depth interviewี (2) การสังกต
บบไมมีสวนรวมิNon-Participant Observationี (3)การสัมภาษณ์กลุมิGroup Interviewีิ4ี
ศึกษาคຌนควຌาจากอกสารละงานวิจัยที่ก่ียวขຌอง ท าการวิคราะห์ขຌอมูลบบพรรณนาวิคราะห์ 
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ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

 ผูຌวิจัยน าสนอบริบทชุมชนของบຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัด
จันทบุรี พ่ือป็นพืๅนฐาน ละน าไปสูการตอบค าถามถึง คุณลักษณะละบทบาทของปราชญ์
ชาวบຌาน บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี อันดับที่คือสองกลยุทธ์
ของปราชญ์ชาวบຌาน฿นการสรຌางครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอ
ทา฿หม จังหวัดจันทบุรี อันดับที่สามคือการมีสวนรวมของกษตรกรที่ขຌารวมกลุมกษตรอินทรีย์ 
บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌองอ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรีสุดทຌายคือความคิดหในของ
กษตรกรที่มีตอปราชญ์ชาวบຌานละครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง
อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี 

 บริบทของชุมชนบຌานช าปลาเหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี 
  หมูบຌานช าปลาไหล มีลักษณะป็นสังคมชนบท ป็นหมูบຌานลใกโ ซึ่งคน฿นพืๅนที่
สวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกรรม คน฿นหมูบຌานมักมีความกี่ยวพันป็นครือญาติกัน มีการไป
มาหาสูกันอยางสม่ าสมอ มีการลกปลี่ยนความรูຌ การรับรูຌปัญหาตางโจึงกิดขึๅนอยูสมอ 
ประชากร฿นพืๅนที่มีความรักละสามัคคี กันป็นอยางดี มีการรวมกันกຌไขปัญหาที่กิด฿นชุมชน
ดຌวยการท าวทีประชาคม มีประพณีอันดีงามผูຌความสัมพันธ์อาไวຌนบนน มีความคารพผูຌ
อาวุส มีนๅ า฿จอืๅอฟ้ือผื่อผกัน มีความรักละสามัคคีชวยกันสืบตอประพณีอันดีงาม ประพณี
ตางโ฿นบຌานช าปลาไหลมีดังนีๅ1)การท าบุญสงทุง 2)  การท าบุญวันสงกรานต์ /รดนຌาด าหัวผูຌสูงอายุ
฿น 3) การปลูกขຌาว นาขຌาว วิถีพุทธ ป็นครื่องตือนสติรื่องการท านาวาอยาไดຌ฿ชຌสารคมีทุก
ชนิด฿นไร 

 คุณลักษณะละบทบาทของปราชญ์ชาวบຌาน บຌานช าปลาเหล ต าบลสองพี่นຌอง 
อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี 

  1) มีความป็นผูຌน า       

  ปราชญ์ชาวบຌานมีความป็นผูຌน าบงไดຌป็น 2 ประภท ไดຌก ผูຌน าดยครงสรຌาง
ละผูຌน าดยธรรมชาติ         

  ผูຌน าดยครงสรຌาง คือ ผูຌน าที่ไดຌรับการตงตัๅงจากจຌาหนຌาที่ของทางราชการ ดย
นายค านึงไดຌรับตงตัๅง฿หຌป็นผูຌ฿หญบຌาน บຌานช าปลาไหล ตัๅงตป พ.ศ.2529- 2548 ซึ่งป็นการ
ด ารงต าหนงผูຌ฿หญบຌานที่ยาวนานถึง 19 ป 

  สวนผูຌน าดยธรรมชาตินัๅน พบวา นายค านึง ชนะสิทธิ์ มีลักษณะความป็นผูຌน า
ดยธรรมชาติอยูดຌวย นื่องจาก นายค านึงมีความคิดอยากจะพัฒนาอยากจะกຌไขปัญหาหนีๅสิน
฿หຌกับชาวบຌาน฿นชุมชน ดຌวยหัว฿จที่มุงมั่นอยากจะพัฒนาชุมชน ป็นผูຌริริ่มการท ากษตรบบ
อินทรีย์ ละพรຌอมที่จะผยพรความรูຌกี่ยวกับการท ากษตรอินทรีย์฿หຌกับชาวบຌาน ละคนอ่ืนโ 
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จนไดຌรับการยอมรับนับถือจากชาวบຌาน       

  2) ขຌาถึงสื่อมวลชนไดຌมากกวาคนอ่ืนโ฿นหมูบຌาน     

ปราชญ์ชาวบຌานมีนิสัยชอบการรียนรูຌสิ่ง฿หมโ ละจะสวงหาความรูຌ฿หมโอยูสมอ 
ติดตามขาวสารจากสื่อตางโพ่ือสรຌางความรูຌพ่ิม฿หຌกับตนอง ละพรຌอมที่จะรับขຌอมูลตางโ
มากมาย ชองทางที่ปราชญ์สามารถสวงหาความรูຌไดຌมากละงายดาย คือ สื่อมวลชน 

  3) มีมนุษยสัมพันธ์สูง ป็นผูຌควบคุมความสัมพันธ์ภาย฿น ละป็นตัวทนของ
กลุมพ่ือติดตอกับภายนอก 

 ปราชญ์ชาวบຌานมักจะติดตอสื่อสารกับคนภาย฿นละนอกหมูบຌานอยูบຌานอยูสมอ คน฿น
หมูบຌานคือ กลุมชาวบຌาน ชาวบຌานมักขຌามาปรึกษาปัญหาตางโตลอดพราะปราชญ์ป็นบุคคลที่
ชาวบຌาน฿หຌความคารพ ท า฿หຌรูຌรื่อง฿นหมูบຌานไดຌป็นอยางดี พราะมีอกาสติดตอกับคนจ านวน
มากนอกจากนีๅปราชญ์ชาวบຌานยังตຌองติดตอสื่อสารกับคนภายนอกหมูบຌานมากมายหลายกลุม 
ดังนีๅ ติดตอกับปราชญ์ชาวบຌานทานอ่ืนโทัๅง฿นละนอกชุมชน การติดตอกับจຌาหนຌาที่หนวยงาน
การกษตรตางโ 

  4) มีความช านาญพิศษ       

  ปราชญ์ชาวบຌานมຌมีการศึกษาที่นຌอย ตนื่องดຌวยทานไมหยุดที่จะรียนรูຌ ละ
พรຌอมที่จะสวงหาความรูຌ฿หมโอยูสมอ จึงท า฿หຌป็นบุคคลที่มีความสามารถนายค านึง ชนะสิทธิ์ 
มีความชี่ยวชาญทางดຌานการกษตรอินทรีย์ นื่องจากคยประสบปัญหาการท ากษตรบบคมีมา
กอน จึงคิดหาทางออกท า฿หຌอยูรอด ไมป็นหนีๅสิน กใมาพบทางออกที่การท ากษตรบบอินทรีย์ 
ตการรียนรูຌไมไดຌหยุดคพียงพืๅนที่กษตรของตน ปราชญ์ยังมีความสามารถ฿นการถายทอด
ความรูຌ฿หຌกับชาวบຌานละผูຌสน฿จอยางกวຌางขวาง ทัๅงกอตัๅงศูนย์การรียนรูຌบຌานช าปลาไหล ละ
ครือขายกษตรอินทรีย์ที่ป็นตຌนบบ ดຌวยหัว฿จที่มุงมั่นจะพัฒนาอยางทຌจริง 

  5) คารพ฿นความคิดหในที่ตาง      

  การยอมรับฟังความคิดหในของปราชญ์ชาวบຌาน คือ รับฟังค าติชมของชาวบຌาน
฿นชุมชน นอกชุมชน ไมวาจะป็นผูຌที่มีต าหนงสูงกวาหรือต่ ากวา ปราชญ์ชาวบຌานจะ฿หຌ
ความส าคัญกับสิ่งหลานีๅพื่อน ามาพัฒนาละปรับปรุงสิ่งที่ตนองท าตอไป 

  6) ยอมรับนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์กวຌางไกล     

  ปราชญ์ชาวบຌานชอบที่จะยอมรับสิ่ง฿หมโ พราะทานรียนรูຌลຌววาสิ่งกาโนัๅน
มันไมดีพอ หรือไมสามารถกຌไขปัญหาไดຌ มื่อไตรตรองดีลຌวจากนัๅนจึงลงมือท า นายค านึง ป็น
คนที่ริริ่มท ากษตรอินทรีย์คนรกโของหมูบຌาน พราะวามองหในปัญหากอน฿คร ขณะที่คนอ่ืนโ
ยังไมยอมรับ     
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7) มีจิต฿จมุงม่ันที่จะพัฒนา      

การพัฒนาของปราชญ์ชาวบຌานนัๅนไมไดຌนຌนที่จะพัฒนาตนองทานัๅน หากหมายรวมถึง
การพัฒนาครอบครัว ชุมชน ละประทศดຌวยมื่อตนองละครอบครัวสามารถอยูรอดไดຌลຌว จึง
ผยพรความรูຌการท ากษตรอินทรีย์สูชาวบຌาน฿นชุมชนนัๅน การพัฒนายังคงกຌาวตอไปดຌวยการออก
นอกหมูบຌาน นอกจังหวัดพ่ือผยพรความรูຌสูระดับประทศตอไป  

 บทบาทของปราชญ์ชาวบຌาน บຌานช าปลาเหล ต าบลสองพี่นຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัด
จันทบุรี 

  1) ป็นสัญลักษณ์ของหมูบຌาน      

  ปราชญ์ชาวบຌานป็นผูຌที่มีชื่อสียงป็นที่รูຌจักของทุกคน฿นหมูบຌาน นื่องจากคย
ป็นอดีตผูຌ฿หญบຌาน ชาวบຌานจะมาปรึกษาปัญหาตางโบอย การป็นผูຌน าดยครงสรຌางนีๅกใ
อืๅออ านวย฿หຌชาวบຌานตຌองรูຌจักกับปราชญ์ชาวบຌาน ประกอบกับปราชญ์ชาวบຌานป็นผูຌที่สรຌาง
ชื่อสียง฿หຌกับหมูบຌานดຌานการท ากษตรอินทรีย์ จึงปรียบปราชญ์ไดຌกับสัญลักษณ์ของหมูบຌาน  

  2) ผูຌน าการปลี่ยนปลง       

 ปราชญ์ชาวบຌานป็นผูຌริริ่มน านวคิดกษตรบบทางลือกขຌามา฿นหมูบຌานนีๅ ซึ่งป็นการ
ท ากษตรกรรมนว฿หม ซึ่งถือป็นการปลี่ยนปลงที่ส าคัญ พราะสมัยนัๅนชาวบຌาน฿นหมูบຌานช า
ปลาไหล ยังคงปลูกพืชบบชิงดี่ยวละ฿ชຌสารคมีอยู ทุกครัวรือนท าตามที่รัฐบาลนะน า คือ
ปฏิบัติตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับที่ 1 ปราชญ์ชาวบຌานจึงป็นผูຌคຌนพบ
หนทางการปลี่ยนปลง ดยการหวนกลับคืนสูธรรมชาติละมาพบทางออกที่พอดี ดยการท า
กษตรบบอินทรีย ์

  3) ผูຌผลักดัน฿หຌกิดการปลี่ยนปลง     

   ปราชญ์ชาวบຌานมีคุณลักษณะที่ป็นนักพัฒนา มื่อหในวาสามารถพัฒนาตนอง
฿หຌประสบผลส ารใจไดຌ จึงไมรีรอที่จะพัฒนาชุมชนตอไป ดยนะนวทางการท ากษตรบบ
อินทรีย์ละผลักดัน฿หຌชาวบຌานท ากษตรบบอินทรีย์ทนกษตรบบคมี ดยริ่มจากพ่ือนบຌาน 
ชาวบຌาน฿นหมูบຌาน ละริ่มออกนอกหมูบຌานไปยังพืๅนที่ตางโพ่ือผยพรความรูຌทางการกษตร
ของตน฿หຌกกษตรกรที่สน฿จ ดยจะมุง฿หຌกิดการปลี่ยนปลงพ่ือ฿หຌชาวบຌานกຌปัญหาภาวะ
หนีๅสินจากการท ากษตรบบคมี฿หຌไดຌ     

4) ผูຌจัดกิจกรรมของกลุม ละผูຌสรຌางครือขายการพัฒนา   

 ปราชญ์ชาวบຌานมีบทบาทส าคัญ฿นการกอตัๅงกลุมตางโขึๅน฿นหมูบຌาน ละมีสวนส าคัญ฿น
การจัดกิจกรรม฿นกลุมโนัๅน ไดຌก กษตรอินทรีย์/การ฿ชຌพลังงานทดทนวิสาหกิจชุมชนปรรูป
ขนมไทยนาขຌาวกษตรอินทรีย์ป็นตຌน 
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  5) ผูຌผยพรความรูຌ ความคิดตางโที่ไดຌรับจากจຌาหนຌาที่ หนวยงานราชการตางโ
  ปราชญ์ชาวบຌานมีการติดตอสื่อสารกับผูຌคนภายนอกชุมชน รวมถึงหนวยงาน
ราชการตางโมากกวาชาวบຌาน฿นชุมชน ดังนัๅนมื่อจຌาหนຌาที่น าขาวสาร วิทยาการ฿หมโที่กี่ยวขຌอง
กับการท ากษตรอินทรีย์ ขຌามาผยพรกใจะผานปราชญ์ชาวบຌานกอน ปราชญ์ชาวบຌานจ าท า
หนຌาที่ป็นผูຌกระจายขาวสารนัๅนไปยังชาวบຌานคนอ่ืนโ฿นชุมชนตอไป 

 กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบຌาน฿นการสรຌางครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาเหล 
ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี 

 ดยจะบงกลยุทธ์การสื่อสารไดຌป็น 1)กลยุทธ์การสรຌางสาร 2) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อ 3) กล
ยุทธ์น าสนอสาร 

 1) กลยุทธ์การสรຌางสาร        

   กลยุทธ์การสรຌางสารป็นกลยุทธ์ที่ป็นนืๅอหาสารที่กิดจากสภาพปัญหา
หรือสถานการณ์ตางโที่กิดขึๅนมารวบรวมละรียบรียง฿นลักษณะตางโถายทอดไปยังกษตรกร
฿นหมูบຌาน พราะฉะนัๅนผูຌสงสารจึงมีความจ าป็นตຌองสรຌางสาร฿หຌหมาะสมกับกลุมป้าหมาย ซึ่ง
ป็นกลุมที่ฉพาะจาะจง นั่นกใคือกลุมกษตรซึ่งตຌองสรຌาง฿หຌหมาะสมกับวิธีถายทอดละสื่อตางโ
พ่ือ฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จ฿นนืๅอหามากที่สุด ละพ่ือนຌมนຌาว฿หຌชาวบຌานขຌารวมกลุมกษตร
อินทรีย์ละป็นการสรຌางครือขายกษตรอินทรีย์฿หຌกิดขึๅนมากลยุทธ์การสรຌางสามารถบง
ออกป็น 7 กลยุทธ์ ไดຌก 

  1ี กลยุทธ์ความหมาะสมกับบริบทของภาษา    

  ปราชญ์ชาวบຌานจะ฿ชຌภาษาที่ขຌา฿จงาย ไม฿ชຌศัพท์ทางราชการหรือศัพท์ทคนิค
ตางโที่ท า฿หຌชาวบຌานสับสน ละป็นภาษาที่ชัดจนไมพูดอຌอมคຌอม  มีการ฿ชຌภาษาถิ่น ดยปราชญ์
ชาวบຌานจะมีทคนิคการลือก฿ชຌภาษา฿หຌหมาะสมกับลักษณะงานละบุคคลที่มารียนรูຌไดຌป็น
อยางดี  

  2ี กลยุทธ์การปรับประสานนืๅอหา      

 ปราชญ์ชาวบຌานจะมีวิธีคัดลือกนืๅอหาสารที่รับมาจากจຌาหนຌาที่การกษตรตางโหรือสื่อ
ตางโกอน พ่ือน ามาวิคราะห์ คัดกรอง ปรับประสานนืๅอหา฿หຌหมาะกับชาวบຌานหลากหลายกลุม
฿นหมูบຌาน 

  3ี กลยุทธ์ประยุกต์สอนกับศาสนา      

  ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌการบอกลา ถายทอดความรูຌ  ดยมี นืๅอหาที่อຌางอิง
พระพุทธศาสนา ดยน าความรูຌดຌานกษตรอินทรีย์มาประยุกต์กับศาสนา พราะชาวบຌานช าปลา
ไหลจะมีวิถีชีวิตที่คารพนับถือศาสนาละพระสงฆ์ ละปราชญ์ชาวบຌานคยผานการบวชรียนมา 
กใน าอาความรูຌมาประยุกต์สอนกับศาสนา       
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  4ี กลยุทธ์การลาประสบการณ์ตรงละจูง฿จดຌวยความกลัว   

  ปราชญ์ชาวบຌานบอกลา หรือบรรยายความรูຌดຌานการกษตรอินทรีย์ จาก
ประสบการณ์ตรงของตนที่ผานมา ที่คยผานการลองผิดลองถูกดຌวยตนองมา จนสั่งสมป็น
ประสบการณ์ที่สามารถสอนคนอ่ืนไดຌ อีกทัๅงทัๅง฿ชຌตัวอยางชาวบຌานที่สียชีวิตจากสารคมี กใป็น
การกระตุຌน฿หຌชาวบຌานกิดการหวาดกลัวการท ากษตรบบคมี 

  5ี กลยุทธ์กระตุຌนการรียนรูຌปัญหา    

 นืๅอหาที่ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌ฿นการสื่อสารสวน฿หญป็นปัญหาที่ชาวบຌานก าลังประสบอยู
ซึ่งมาจากปัญหาที่ชาวบຌานขຌามาปรึกษาปราชญ์ชาวบຌานปราชญ์ชาวบຌานจะ฿ชຌวิธีการ฿หຌชาวบຌาน
รียนรูຌปัญหาของตนองที่กิดขึๅนกอน วามีปัญหาอะไรบຌางที่ตຌองกຌไข พ่ือ฿หຌไดຌรียนรูຌปัญหาจึงจะ
กิดการตระหนักถึงปัญหา ลຌวมาปรึกษาปราชญ์พ่ือหาทางออกรวมกัน ปราชญ์จะไดຌชวยกຌไข
ปัญหาไดຌตรงจุด ปราชญ์ชาวบຌานจะวิคราะห์ปัญหาของชาวบຌานอยางถี่ถຌวน ทางกຌไขปัญหา
ตางโของชาวบຌานหลานัๅนปราชญ์จะน ามาป็นนืๅอหา฿นการสื่อสาร ดยนืๅอหาป็นค าตอบ฿หຌกับ
ปัญหาของชาวบຌาน ละนืๅอหาตางโหลานีๅกใสามารถน าไปพัฒนาพ่ือหาทางออก฿หຌกับปัญหาของ
กษตรกรอ่ืนโ฿นชุมชนตอไปไดຌ 

  6ี กลยุทธ์บูรณาการภูมิปัญญาทຌองถิ่นกับความรูຌสากล   

  ปราชญ์ชาวบຌานไดຌดึงภูมิปัญญาทຌองถิ่นของชุมชนออกมา฿หຌกษตรกรไดຌรียนรูຌ 
ไดຌก ประพณี พิธีกรรม ความชื่อ มาผสมผสานกับความรูຌ฿หมโกิดป็นการบูรณาการความรูຌขึๅน 
ปราชญ์ชาวบຌานรืๅอฟ้ืนมันขึๅนมาละน ามาปรับประสาน฿หຌขຌากันไดຌ ความคิดรื่องภูมิปัญญา
ทຌองถิ่นจึงสามารถน ามาผสมผสานกับการท ากษตรอินทรีย์บบ฿หมไดຌป็นอยางดี ปราชญ์
ตຌองการสริมสรຌางศักยภาพกษตรอินทรีย์ชิงพาณิชย์สูสากล กิดป็นการบูรณาการกษตร
อินทรีย์บบครบวงจร 

  7ี กลยุทธ์ค าคมชีวิตสะกิด฿จ      

 ปราชญ์มักจะสรຌางนืๅอหาสารป็นลักษณะของค าคมสัๅนโ คือป็นถຌอยค าที่หลักหลมชวน
฿หຌคิด มีความหมายที่ดีอยู฿นตัว ชวน฿หຌชาวบຌานจดจ าไดຌงาย มีความลึกซึๅงกิน฿จ มุง฿หຌกิดความคิด
ที่ดี ดยปราชญ์จะ฿ชຌค าคมทุกครัๅงที่ขึๅนบรรยายตามสถานที่ตางโ พรຌอมทัๅงมีการขียนติดไวຌตามที่
ตางโ฿นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบຌานช าปลาไหล พ่ือป็นการครอบง าชาวบຌานบบทางอຌอม฿หຌ
อยากปฏิบัติตาม  

 2) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อ        

   กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดนวทางการ฿ชຌสื่อประภทตางโที่
สงสริม฿หຌกษตรกรขຌารวมกลุมการท ากษตรอินทรีย์ หรือปรับปลี่ยนวิถีชีวิตการท ากษตรบบ
คมี มาท ากษตรบบอินทรีย์ พบวาปราชญ์ชาวบຌานมีการ฿ชຌสื่อหลายประภท พ่ือสงสริมการ
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รียนรูຌ ละลดขຌอจ าจัดของสื่อตละประภท ละมีทคนิคการลือก฿ชຌที่หมาะสมกับวัตถุประสงค์
ละกลุมป้าหมาย กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อสามารถบงออกป็น 7 กลยุทธ์ ไดຌก 

  1) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อบุคคล        

ปราชญ์ชาวบຌานป็นสื่อบุคคลที่กษตรกรมักยึดป็นหลัก฿นการสรຌางความชื่อมั่นกอนการ
ตัดสิน฿จรับความรูຌหรือนวัตกรรม฿ดโ สื่อบุคคลป็นสื่อที่สามารถสื่อสารไปยังผูຌรับสารไดຌดยตรง 
ท า฿หຌสามารถทราบความรูຌสึกนึกคิดิfeedbackี ของผูຌรับสารไดຌทันที อีกทัๅงยังสามารถปรับนืๅอหา
สาระ฿หຌหมาะกับกลุมป้าหมาย ปราชญ์ชาวบຌานมีทคนิคการลือก฿ชຌสื่อบุคคล ดยจะ฿ชຌสื่อ
บุคคลทัๅงภายนอกละภาย฿นชุมชน ฿นการถายทอดความรูຌความขຌา฿จ ชักจูง฿จ กษตรกรคนอ่ืน
฿หຌรวมกิจกรรมกษตรอินทรีย์        

         

2) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อครือขาย      
 ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌสื่อบุคคล฿นการสรຌางครือขาย ดยปรับบทบาทหนຌาที่ของสื่อบุคคล
ภาย฿นชุมชน ิ insiderี ฿หຌ ป็นไป฿นรูปของ กลุมบุคคล  ฿หຌรวมตัวกัน฿นรูปบบของ 
ครือขาย  นอกจากจะปรับบทบาทลຌว ปราชญ์ชาวบຌานไดຌมีการปรับกระบวนการด านินงาน 

ไมวาจะป็นการถายทอดทคนลยีขาวสารนวัตกรรมการกษตร การถายทอดงานพัฒนาตางโซึ่ง
จะป็นการปรับจากวิธีการสื่อสารทางดียวิone way communicationี มาป็นการสื่อสารบบ
สองทางิtwo way communicationี ละที่ส าคัญที่สุดคือการสื่อสารบบมีสวนรวม
ิparticipatory communicationีปราชญ์ชาวบຌานสรຌางครือขายกลุมปุ๋ยอินทรีย์ กลุมสหกรณ์
ผลไมຌ กลุมปรรูป พ่ือดึงชาวบຌานขຌามารวมครือขายกษตรอินทรีย์ ท า฿หຌชาวบຌานตຌองมารวม
กิจกรรมกันตลอดวลา 

  3) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อมวลชน      
 จะมีสื่อมวลชน ชน รายการทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตางโ ขຌามาสัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบຌานกี่ยวกับการท ากษตรอินทรีย์ตางโ ท า฿หຌปราชญ์ชาวบຌานไดຌออกสื่อไปยังผูຌรับสาร
จ านวนมากโซึ่งสื่อมวลชนนับวาป็นครื่องมือที่ขຌาถึงกษตรกรไดຌกลุม฿หญโ การ฿ชຌสื่อมวลชน
ป็นกลยุทธ์หนึ่ง฿นงของการน าสนอขຌอมูลขาวสาร ไปสูกษตรกรไดຌรวดรใวละยังป็นการ
ประชาสัมพันธ์หมูบຌานช าปลาไหลดຌวย กษตรกรสามารถน าความรูຌที่ไดຌจากการปຂดรับขาวสาร
จากสื่อตางโ มาพูดคุย หรือน ามาประยุกต์฿ชຌ฿นการประกอบอาชีพ  

  4) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อฉพาะกิจ      

 สื่อฉพาะกิจคอนขຌางที่จะขຌาถึงชาวบຌานไดຌดยตรงละดยงายละป็นสื่อที่คงทนถาวร
สามารถกใบรักษาไวຌนานอยางพวกอกสารตางโ สื่อฉพาะกิจที่ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌป็นชอง
ทางการสื่อสารนัๅน ไดຌก ปสตอร์ ผนพับ วิดิทัศน์ รูปภาพ ปลงสาธิต 
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  5) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อพืๅนบຌาน      

 สื่อพืๅนบຌาน ป็นสิ่งส าคัญละขຌาถึงชาวบຌานไดຌงาย ป็นความชื่อของชาวบຌาน ปราชญ์
ชาวบຌานจึงลใงหในวาจะ฿ชຌสื่อพืๅนบຌาน฿นการถายทอดละผยพรขຌอมูลขาวสารกี่ยวกับกษตร
อินทรีย์ละสอดทรกการพัฒนาการกษตรอินทรีย์อันจะสงประยชน์ตอครือขายกษตรอินทรีย์ 
บຌานช าปลาไหล  สื่อพืๅนบຌานที่ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌไดຌก สื่อการปลูกขຌาว สื่อการท าบุญสง  

  6) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อทคนลยี      

 ปราชญ์ชาวบຌานจึงน าสื่ออินตอร์นใตขຌามา฿ชຌ฿นการผยพรขาวสารดຌานกษตรอินทรีย์ 
ดยจัดตัๅง Facebook ภาย฿ตຌชื่อวา Chumplalai Project ดยจะน าสนอขຌอมูลขาวสารกี่ยวกับ
กษตรอินทรีย ์

  7) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อบบบูรณาการ       

ปราชญ์ชาวบຌานไดຌกอตัๅงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบຌานช าปลาไหลขึๅน พ่ือป็นการถายทอด
ขຌอมูลขาวสาร ทคนลยีหรือนวัตกรรมตางโมีการจัดอบรม ประชุม ที่กี่ยวขຌองกับกษตรอินทรีย์ 
ซึ่งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบຌานช าปลาไหล จะท าหนຌาที่ป็นศูนย์บริการที่บใดสรใจ ที่กษตรกร
สามารถมาสืบคຌน มาหาขຌอมูลขาวสาร รวมทัๅงมาปรึกษาปราชญ์หรือจຌาหนຌาที่ตางโ 

  3) กลยุทธ์น าสนอสาร        

   กลยุทธ์การน าสนอสารป็นกลยุทธ์ที่มีหลากหลายวิธีการละมี
ความส าคัญตอการน านืๅอหาสารหลานัๅนไปถายทอดยังกษตรกร฿นหมูบຌาน ปราชญ์ชาวบຌานตຌอง
สรຌางสารซึ่งป็นนืๅอหากี่ยวกับการท ากษตรบบอินทรีย์ ละปราชญ์ชาวบຌานจะลือกวิธีการ
สื่อสารละชองทางการสื่อสารท า฿หຌการสื่อสารกิดประสิทธิภาพยิ่งขึๅน กลยุทธ์การน าสนอสาร
สามารถบงออกป็น 8 กลยุทธ์ ไดຌก 

  แี กลยุทธ์ลกปลี่ยนรียนรูຌประสบการณ์ซึ่งกันละกัน   

  ปราชญ์ชาวบຌานจะ฿ชຌการสื่อสารบบไมป็นทางการดยการลาสูกันฟัง การ
สนทนาจะป็นรื่องการท ากษตรอินทรีย์ มีปัญหาอะไรกใจะมาปรึกษากัน หรือลกปลี่ยนความรูຌ
รื่องการกษตร฿หมโอยูตลอด ดยปราชญ์ชาวบຌานจะ฿ชຌวัด ป็นชองทาง฿นการสื่อสาร 

  โี กลยุทธ์กิจกรรมสริมประสบการณ์     

 ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌรูปบบ฿หຌชาวบຌานรียนรูຌจากการปฏิบัติควบคูไปกับการนะน า 
กษตรกรจะไดຌลงพืๅนที่ปฏิบัติจริง ดยปราชญ์จะ฿ชຌการรียนรูຌบบกลุม ควบคูไปกับการนะน า
ดยผานการท ากิจกรรมสริมประสบการณ์ตางโ ดยมีปราชญ์ชาวบຌานคอยนะน าทุกขัๅนตอน 
ดูลอยาง฿กลຌชิด ขณะลงมือปฏิบัติ พรຌอมทัๅงสอดทรกวิธีปฏิบัติที่ถูกตຌอง   
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  ใี กลยุทธ์การรียนรูຌตลอดชีวิต      

 ปราชญ์ชาวบຌานไดຌสงสริม฿หຌกษตรกรไดຌพัฒนาตนองอยูตลอดวลา การรียนรูຌจะไม
หยุดคขຌอมูลจากปราชญ์ชาวบຌานทานัๅนปราชญ์ชาวบຌานไดຌ฿หຌชาวบຌานรับรูຌคุณคาของตนองละ
ความตຌองการ฿นชีวิตละการท างาน สงสริม฿หຌรียนรูຌดຌวยตนองตลอดชีวิต สดงออกถึงความ
ตัๅง฿จ฿นการรียนรูຌ ประยุกต์฿ชຌขຌอมูลละทักษะ฿หมโอยางตอนื่อง 

  4) กลยุทธ์นຌนการสื่อสารกลุม฿หญ      

 ปราชญ์ชาวบຌานมัก฿ชຌการสื่อสารกลุม฿หญป็นชองทางการสื่อสารที่ส าคัญที่จะสื่อสารกับ
คน฿นชุมชน พ่ือ฿หຌขຌาถึงกษตรกรจ านวนมาก จึง฿ชຌวาระการประชุมตางโของหมูบຌาน ชน การ
ท าประชาคม วทีสวนา   

  5) กลยุทธ์การคาะประตูครัวรือน      

 ปราชญ์ชาวบຌานจะลือก฿ชຌการสื่อสารบบผชิญหนຌา ดยลือกวิธีการคาะประตู
ครัวรือน ปราชญ์ชาวบຌานจึง฿ชຌวิธีบุกบຌานพ่ือ฿หຌขຌอมูลดยตรง ละป็นการพูดคุยกับชาวบຌาน
อยางทั่วถึง อันจะน าไปสูความรูຌความขຌา฿จละยอมรับไปปฏิบัติ฿นที่สุด 

  ๆี กลยุทธ์การลดความครียด      

  ปราชญ์ชาวบຌานจะ฿ชຌทคนิคการ฿ชຌอารมณ์ขัน฿นการน าสนอสารบบไมป็น
ทางการกับชาวบຌานการ฿ชຌอารมณ์ขันที่ปรากฏ฿นการ฿ชຌถຌอยค าที่ท า฿หຌผูຌฟังรูຌสึกตลกขบขันซึ่ง
ปราชญ์ชาวบຌานสามารถสรຌางบรรยากาศ฿หຌครึกครืๅนสนุกสนานสรຌางความบันทิง฿จละลด
ความครียด฿หຌกกษตรกร ซึ่งป็นกลยุทธ์ส าคัญ฿นการขຌาถึงชาวบຌาน ท า฿หຌชาวบຌานรูຌสึกขຌาถึง
ตัวปราชญ์ชาวบຌานไดຌ จึงกลຌาที่จะขຌามาปรึกษาปัญหาตางโ 

  ็ี กลยุทธ์การน าสนอขຌอมูลขาวสารที่ทันสมัย    

 ปราชญ์ชาวบຌานมัก฿ชຌการยกตัวอยาง฿นการประกอบการบรรยายหรือถายทอดความรูຌ 
ละป็นขຌอมูลขาวสารที่ทันสมัยป็นหตุการณ์ปัจจุบัน ละการ฿ชຌหตุการณ์ที่ป็นปัจจุบันนัๅนป็น
การยนระยะทางการลารื่อง ซึ่งท า฿หຌชาวบຌานรูຌสึกวาป็นรื่อง฿กลຌตัว ท า฿หຌไมตຌองอธิบายมาก 

  ่ี กลยุทธ์ 1 ไร ไมไดຌคอยลิก      

 ปราชญ์ชาวบຌานจะ฿ชຌวิธี฿หຌชาวบຌานทดลองท ากษตรอินทรีย์บบ฿ชຌพืๅนที่พียงค 1 ไร
กอน พ่ือ฿หຌหในวาการท ากษตรอินทรีย์สามารถ฿หຌผลผลิตที่ดีไดຌจริง ถຌาผลการทดลองท ากษตร
อินทรีย์บนพืๅนที่ 1 ไรนัๅน ไมไดຌผลตามที่กษตรกรตຌองการ ปราชญ์ชาวบຌานจะ฿หຌกษตรกรลิกท า
ไดຌทันที การ฿หຌทดลองท ากอนนัๅนป็นการสรຌางความชื่อมั่น฿หຌกษตรกร กอนที่จะตัดสิน฿จท า
กษตรอินทรีย์บบจริงจังกับพืๅนที่ทัๅงหมดของกษตรกร วิธีการ฿หຌทดลองกอนนีๅป็นวิธีที่จะท า฿หຌ
กษตรกรกิดการรียนรูຌดยการหในผลประจักษ์ชัดจากการคิดละการกระท าของตนอง ท า฿หຌ
กษตรกรขຌา฿จ ละกิดความมั่น฿จ ที่จะขຌารวมครือขายกษตรอินทรีย์ 
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 การมีสวนรวมของกษตรกรที่ขຌารวมกลุมกษตรอินทรีย์ บຌานช าปลาเหล ต าบลสอง
พี่นຌองอ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี 

 การมีสวนรวม฿นครือขายกษตรอินทรีย์หรือ฿นกิจกรรมตางโของครือขายกษตรอินทรีย์
ของกษตรกรทัๅงหมด฿นหมูบຌาน ช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี มี
ดังตอไปนีๅผูຌวิจัยขอน าสนอรายละอียดการมีสวนรวม ดยบงออกป็น 3 ประดใน 1) การมีสวน
รวม฿นฐานะผูຌรับสาร/ผูຌ฿ชຌสาร 2) การมีสวนรวม฿นฐานะผูຌสงสาร/ผูຌผลิต/ผูຌรวมสดง 3) การมีสวน
รวม฿นฐานะผูຌวางผนละก าหนดนยบาย       

     

 การมีสวนรวม฿นครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม 
จังหวัดจันทบุรี ฿นภาพรวมของกษตรกรทัๅงหมดนัๅน กษตรกร฿นกลุมประชาชนยังคงมีสวนรวม฿น
ฐานะผูຌรับสาร/ผูຌ฿ชຌสาร ละ การมีสวนรวม฿นฐานะผูຌสงสาร/ผูຌผลิต/ผูຌรวมสดงอยูบຌางซึ่งยังคงป็น
สวนนຌอย สวนกษตรกรกลุมผูຌน าความคิดหในจะอยู฿นฐานะผูຌสงสาร/ผูຌผลิต/ผูຌรวมสดง กษตรกร
ที่อยูฐานะผูຌสงสาร/ผูຌผลิต/ผูຌรวมสดง มีสวนส าคัญ฿นการพรกระจายขาวสารละชวยขยาย
ครือขายกษตรอินทรีย์ ประกอบกับจะชวย฿หຌครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหลยังคงด ารง
อยูตอไปไดຌ ตกษตรกรกลุมประชาชน อาจไมไดຌมีสวนรวม฿นฐานะผูຌวางผนละก าหนดนยบาย
ลย ซึ่งการมีสวนรวม฿นระดับนีๅสวน฿หญกใจะกระจุกตัวอยู฿นกลุมของผูຌน าความคิดป็นสวน฿หญ 

 ความคิดหในของกษตรกรที่มีตอปราชญ์ชาวบຌานละครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช า
ปลาเหล ต าบลสองพ่ีนຌองอ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี 

 ความคิดหในของกษตรกรที่มีตอปราชญ์ชาวบຌานละครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลา
ไหล ต าบลสองพ่ีนຌองอ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรีบงออกป็น 2 ดຌาน คือดຌานความคิดหในของ
กษตรกรที่มีตอปราชญ์ชาวบຌานละดຌานความคิดหในของกษตรกรที่มีตอครือขายกษตรอินทรีย์ 

  1) ความคิดหในของกษตรกรที่มีตอปราชญ์ชาวบຌาน    

 กษตรกร฿นหมูบຌานมีความคิดหในวาปราชญ์ชาวบຌานมีความรูຌความขຌา฿จกี่ยวกับการท า
กษตรอินทรีย์ป็นอยางดี นื่องดຌวยปราชญ์ชาวบຌานป็นผูຌริริ่มท ากษตรอินทรีย์ป็นคนรกโละ
ปราชญ์ชาวบຌานป็นผูຌชอบสวงหาความรูຌ฿หมโอยูสมอ อีกทัๅงปราชญ์ชาวบຌานสามารถ฿หຌ
ค านะน า฿หຌค าปรึกษาปัญหาดຌานการกษตรไดຌป็นอยางดี ประกอบกับมีความกระตือรือรຌน฿นการ
฿หຌค าปรึกษาหรือการด านินกิจกรรมตางโ฿นครือขาย พ่ือตຌองการที่จะ฿หຌครือขายขยายผล
ออกไปอยางกวຌางขวางละประสบความส ารใจ ปราชญ์ชาวบຌานปຂดอกาส฿หຌชาวบຌานไดຌสดง
ความคิดหในอยางตใมที่ พ่ือน าความคิดหในนัๅนมาปรับ฿ชຌ฿นครือขายหรือ฿นหมูบຌาน ตลอดจน
พยายามท า฿หຌกษตรกรไดຌรับความรูຌมากที่สุดละสามารถน าไปปฏิบัติไดຌจริง 
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  2) ความคิดหในของกษตรกรที่มตีอครือขายกษตรอินทรีย์   

  ความคิดหในของกษตร฿นครือขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ี
นຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี ที่มีตอครือขายกษตรอินทรีย์ ผูຌวิจัยจะบงความคิดหในของ
กษตรกรที่มีตอครือขายกษตรอินทรีย์ป็น 2 สวน คือ  

  1) ความคิดหในของกษตรกรกี่ยวกับดຌานการขຌารวมครือขายกษตรอินทรีย์ 
 กษตรกรหในดຌวยกับครือขายกษตรอินทรีย์ที่กิดขึๅน฿นหมูบຌาน ทัๅงนีๅอาจป็นพราะวา
การขຌารวมครือขายกษตรอินทรีย์ป็นประยชน์ตอกษตรกรละชุมชน อีกทัๅงยังชวยอนุรักษ์
สภาพวดลຌอม฿หຌดีขึๅน ลดการ฿ชຌสารคมีทางการกษตรละชวยลดสารพิษตกคຌาง฿นผลผลิต฿หຌ
นຌอยลง ชาวบຌานมีสุขภาพที่ดีขึๅน ไมจใบปຆวยป็นรคตางโ รวมทัๅงผลผลิตที่ออกมากใป็นที่ยอมรับ
ของผูຌบริภคละขายไดຌราคาดีกวาการท ากษตรคมีบบกา ตลาดตຌองการละยอมรับผลิตภัณฑ์
จากกษตรอินทรีย์มากขึๅนมีชองทาง฿นการขายสินคຌากษตรมากขึๅน ชาวบຌานไมป็นหนีๅสิน ชุมชนกใ
พลิกฟ้ืน คืนความอุดมสมบูรณ์ 

  2) ความคิดหในของกษตรกรกี่ยวกับดຌานกิจกรรม฿นครือขายกษตรอินทรีย์ 
  กษตรกรมีความคิดหในวา ทางครือขายมีการจัดกิจกรรมตลอดวลา มีการ
รวมกลุมกษตรกรละไดຌจัดกิจกรรมพ่ือปຂดอกาส฿หຌกษตรกรไดຌพบปะลกปลี่ยนความคิดหใน
ตางโรวมทัๅงรวมกันกຌไขปัญหาที่กิดขึๅนตางโ฿นชุมชน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 กลยุทธ์สื่อบุคคลพ่ือสรຌางครือขายการสื่อสารอยางมีสวนรวมพ่ือพัฒนา กษตร
อินทรีย์  คือภาพสะทຌอนบทบาทที่ส าคัญของ สื่อบุคคล  ฿นการพัฒนาชุมชนละทางดຌาน
การกษตร ปราชญ์ชาวบຌานมีคุณลักษณะละบทบาทของความป็นผูຌน าทางธรรมชาติอยางดนชัด 
฿นดຌานของการบริหารหมูบຌานผนวกกับการมีความสามารถทางดຌานการกษตร ปราชญ์ชาวบຌาน
ป็นผูຌรับนวัตกรรมละความรูຌ฿หมโอยูสมอจึงท า฿หຌ ป็นผูຌน าผลักดันการปลี่ยนปลงการท า
กษตร จากกษตรบบคมีมาสูการท ากษตรอินทรีย์ละขยายผลกิดป็นครือขายกษตรอินทรีย์
ที่ประสบความส ารใจ ท า฿หຌไดຌรับความคารพนับถือจากชาวบຌาน ละป็นผูຌน าทางความคิดหใน฿น
ทຌองถิ่น ซึ่งถือวาป็นสื่อบุคคลที่ปลี่ยนปลงทัศนคติวิธีคิดของชาวบຌานสามารถสื่อสาร฿หຌชาวบຌาน
ปรับปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งคยชินกับการ฿ชຌปุ๋ยละสารคมีมาชຌานานสลัดความคิดดิมทิๅงไปหวน
กลับมาท ากษตรอินทรีย์ตามวิถีบบดัๅงดิมนับไดຌวาปราชญ์ชาวบຌานป็นบุคคลที่ทรงประสิทธิภาพ
฿นการพรกระจายนวัตกรรม สอดคลຌองกับ Rogers ิ1995ี ที่กลาววาถึงสื่อบุคคลกับการ
พรกระจายนวัตกรรมวา สื่อมวลชนจะมีประสิทธิภาพรื่องการสรຌางความรูຌกี่ยวกับนวัตกรรม 
ขณะที่สื่อบุคคลจะมีประสิทธิภาพ฿นการปลี่ยนปลงทัศนคติ ที่จะสงผล฿หຌกิดการยอมรับหรือ
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ปฏิสธนวคิด฿หมโคนสวน฿หญไมไดຌประมินนวัตกรรมจากพืๅนฐานดຌานขຌอมูล ตมักประมินจาก
คน฿กลຌชิดที่ยอมรับนวัตกรรม บุคคลจึงมีอิทธิพล฿นฐานะคนตຌนบบ  

 ดยปราชญ์ชาวบຌานมีการ฿ชຌกลยุทธ์การสื่อสารพ่ือพัฒนาบบมีสวนรวมตางโมากมาย
พ่ือ฿หຌกษตรกรขຌามามีสวนรวม฿นครือขายขายกษตรอินทรีย์บຌานช าปลาไหลบงไดຌป็น (1)กล
ยุทธ์การสรຌางสาร (2) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อ (3)กลยุทธ์น าสนอสาร    

 กลยุทธ์การสรຌางสารที่ดดดนของปราชญ์ชาวบຌาน฿นการสรຌางครือขายกษตรอินทรีย์
บຌานช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีนຌอง อ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรีนัๅน พบวาปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌกล
ยุทธ์การสรຌางสารที่นຌนการปรับประยุกต์ละบูรณาการ฿หมจนกิดประสิทธิภาพ ชน(1) กลยุทธ์
การปรับประสานนืๅอหาปราชญ์ชาวบຌานจะมีวิธีคัดลือกนืๅอหาสารที่รับมาจากจຌาหนຌาที่
การกษตรตางโหรือสื่อตางโกอน พ่ือน ามาวิคราะห์ คัดกรอง ปรับประสานนืๅอหา฿หຌหมาะกับ
ชาวบຌานหลากหลายกลุม฿นหมูบຌาน(2) กลยุทธ์กระตุຌนการรียนรูຌปัญหา ดยปราชญ์จะ฿หຌชาวบຌาน
มองหในปัญหาของตนองกอน พ่ือ฿หຌไดຌรียนรูຌปัญหาจึงจะกิดการตระหนักถึงปัญหา ลຌวมา
ปรึกษาพ่ือหาทางออกรวมกัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคลຌองกับงานวิจัยของ สุมน อมรวิวัฒน์ิ2544:1-

2ี ไดຌพบวา การรียนรูຌของบุคคลอาจไมไดຌกิดจากการศึกษา฿นรงรียนทานัๅน ตการรียนรูຌ
สามารถกิดขึๅนไดຌจากการด านินชีวิตละรียนรูຌไดຌจากครอบครัว ชุมชน  (3)กลยุทธ์บูรณาการภูมิ
ปัญญาทຌองถิ่นกับความรูຌสากล ปราชญ์ชาวบຌานไดຌดึงภูมิปัญญาทຌองถิ่นของชุมชนออกมา฿หຌ
กษตรกรไดຌรียนรูຌ ไดຌก ประพณี พิธีกรรม ความชื่อ มาผสมผสานกับความรูຌ฿หมโดຌานการท า
กษตรอินทรีย์พ่ือพัฒนาไปสูการผลิตระบบกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานระดับสากล  ไดຌท างาน
ดຌานพัฒนารื่องกษตรอินทรีย์มาอยางตอนื่องดยผสมผสานการสริมสรຌางละจัดการองค์ความรูຌ
ละนวัตกรรม การพัฒนาการกษตรอินทรีย์ตามวิถีพืๅนบຌาน กิดป็นการบูรณาการกษตรอินทรีย์
บบครบวงจร พ่ือ฿หຌผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไดຌมาตรฐานสงขายไดຌท่ัวลก 

 มื่อปรียบทียบกลยุทธ์การสรຌางสารของปราชญ์ชาวบຌานกับงานวิจัยของพรทิพย์ ชนะคຌา
ิ2547ี ที่ศึกษา กลยุทธ์การสื่อสารรื่องภูมิปัญญาทຌองถิ่นของปราชญ์ชาวบຌานจังหวัดบุรีรัมย์ 
พบวา ทางดຌานนืๅอหาสารที่ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌนัๅนจะป็นนืๅอหาที่มาจากประสบการณ์ของปราชญ์
ชาวบຌาน฿นการท ากษตรกรรม มีความชัดจน ขຌา฿จงาย ละชีๅ฿หຌชาวบຌานหในปัญหาของตนอง 
รวมทัๅงนวทางกຌไขปัญหาหลานัๅน ตผลการวิจัยนีๅไดຌขຌอคຌนพบที่ตกตางจากงาน พรทิพย์ ชนะ
คຌาิ2547ี ดยงานวิจัยนีๅสดง฿หຌหในวา นอกจากจะมีการ฿ชຌนืๅอหาสารที่฿หຌชาวบຌานรียนรูຌปัญหา
ดຌวยตนองลຌว ปราชญ์ชาวบຌาน บຌานช าปลาไหล ยังนຌนกลยุทธ์การสรຌางสารที่นຌนการปรับ
ประยุกต์ละบูรณาการ฿หมจนกิดประสิทธิภาพ ดยมีการปรับประสารนืๅอหาสารตางโที่รับมา
พ่ือ฿หຌหมาะสมกับกษตรกรละบริบท฿นชุมชน พ่ือ฿หຌกษตรกรขຌา฿จนืๅอหาสารไดຌงายขึๅน 
นอกจากนีๅยัง฿ชຌกลยุทธ์บูรณาการภูมิปัญญาทຌองถิ่นกับความรูຌสากล ปราชญ์ชาวบຌานไดຌดึงภูมิ
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ปัญญาทຌองถิ่นของชุมชนออกมา฿หຌกษตรกรไดຌรียนรูຌ ไดຌก ประพณี พิธีกรรม ความชื่อ มา
ผสมผสานกับนวัตกรรมดຌานการท ากษตรอินทรีย์พื่อพัฒนาไปสูการผลิตระบบกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานระดับสากล   

 สวนกลยุทธ์การ฿ชຌสื่อของปราชญ์ชาวบຌานมีการ฿ชຌสื่อหลายโประภทที่มีการชื่อม
ประสานกันป็นการบูรณาการสื่อพ่ือ฿หຌสามารถถายทอดความรูຌละนวัตกรรมตางโสูกษตรกรไดຌ
อยางทั่วถึงละมีประสิทธิภาพ ละป็นการลดขຌอดຌอยของสื่อตละประภท ละสื่อตละสื่อนัๅน
จะสงสริมกันไดຌป็นอยางดี มีการลือก฿ชຌสื่อทคนลยี มຌวาปราชญ์ชาวบຌานจะป็นผูຌสูงอายุลຌว
กใตาม ตกใไมหยุดที่จะพัฒนาตนอง฿หຌทันยุคสมัย ละยังพบวาสื่ออินตอร์นใตตางโพรกระจาย
ไปสูพืๅนที่ชนบทมากขึๅน นื่องดຌวย฿ชຌงานงายขึๅน มีราคาถูกขึๅน ละขຌอมูลขาวสารกใรวดรใวปราชญ์
ชาวบຌานจึงน าสื่ออินตอร์นใตขຌามา฿ชຌ฿นการผยพรขาวสารดຌานกษตรอินทรีย์  นอกจากนีๅยังมี
ทักษะการลือก฿ชຌสื่อบุคคล฿นลักษณะตางโอยางดดดน กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อหลักโที่ปราชญ์
ชาวบຌานน ามา฿ชຌลຌวกิดประสิทธิภาพนัๅนไดຌก (1) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อบุคคลปราชญ์ชาวบຌานมี
ทคนิคการลือก฿ชຌสื่อบุคคล ดยจะ฿ชຌสื่อบุคคลทัๅงภายนอกละภาย฿นชุมชน ดยลือกคน฿หຌ
หมาะสมกับงาน ปราชญ์ชาวบຌานจะ฿ชຌสื่อบุคคลหลานีๅ฿นการกระจายขาวสารกษตรอินทรีย์
พราะสื่อบุคคลป็นสื่อที่สามารถสื่อสารไปยังผูຌรับสารไดຌดยตรง สอดคลຌองกับ ปรมะ สตะวทิน
ิ2526:48ี ไดຌ฿หຌความหมายของสื่อบุคคลวา หมายถึงตัวคนที่น ามา฿ชຌสื่อสารกับผูຌรับสาร฿น
ลักษณะผชิญหนຌาทัๅง฿นรูปของการสนทนาหรือ฿นรูปของการประชุมกลุมซึ่งการ฿ชຌสื่อบุคคล฿นการ
สื่อสารกอ฿หຌกิดผลดีคือสามารถน าขาวที่ตຌองการผยพรไปสูผูຌรับสารไดຌดยตรงละท า฿หຌการ
ผยพรขาวสารป็นไป฿นลักษณะที่มีความยืดหยุนปรับ฿หຌผูຌรับสารป็นราย โไดຌ ละทราบ
ความรูຌสึกของผูຌรับสารไดຌทันที  (2) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อบบบูรณาการ ปราชญ์ชาวบຌานมีการ฿ชຌสื่อ
หลายโประภทชน สื่อศึกษาดูงาน สื่อกิจกรรมตางโสื่อฉพาะกิจ สื่อพืๅนบຌาน ที่มีการชื่อม
ประสานกันพ่ือ฿หຌสามารถถายทอดความรูຌละนวัตกรรมตางโสูกษตรกรไดຌอยางทั่วถึงละมี
ประสิทธิภาพ ละป็นการลดขຌอดຌอยของสื่อตละประภท  สอดคลຌองกับพนม คลี่ฉายาิ2549ี 
ไดຌกลาวถึงการบูรณาการสื่อ วาป็นนวทาง฿นการ฿ชຌสื่อหลายโประภทผสมผสานกัน กืๅอหนุน
กัน พ่ือ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ทัๅงนีๅพราะสื่อตละประภทมีธรรมชาติ ขຌอดี ขຌอจ ากัดตกตางกัน 
หากน าสื่อตางโมา฿ชຌผสมผสานกันกใจะชวยสริมกันละกัน (3) กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อทคนลยี 
ปราชญ์ชาวบຌานน าสื่ออินตอร์นใตขຌามา฿ชຌ฿นการผยพรขาวสารดຌานกษตรอินทรีย์ นื่องดຌวยสื่อ
อินตอร์นใต มีราคาถูก ละขຌอมูลขาวสารกใรวดรใว ดยจัดตัๅง Facebook ภาย฿ตຌชื่อวา 
Chumplalai Project ดยจะน าสนอขຌอมูลขาวสารกี่ยวกับกษตรอินทรีย์ 

 มื่อปรียบทียบกลยุทธ์การ฿ชຌสื่อของปราชญ์ชาวบຌานกับงานวิจัยของนนทยา หงส์รัตน์
ิ2550ี ที่ศึกษา กลยุทธ์การสื่อสารพ่ือการพัฒนาบบมีสวนรวมของกษตรกร฿นรงรียนชาวนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา กลยุทธ์การ฿ชຌสื่อของจຌาหนຌาที่กับกษตรกรไดຌก การ฿ชຌสื่อบุคคล การ
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฿ชຌสื่อมวลชน การ฿ชຌสื่อฉพาะกิจ การ฿ชຌสื่อพิธีกรรมละกลยุทธ์การ฿ชຌสื่อบบบูรณาการ ต
ผลการวิจัยนีๅไดຌขຌอคຌนพบที่ตกตางจากงานของนทยา หงส์รัตน์ิ2550ี ดยงานวิจัยนีๅสดง฿หຌหใน
วา นอกจากจะมีการ฿ชຌสื่อบุคคลละสื่อบบบูรณาการที่สอดคลຌองกันลຌว ยังมีการ฿ชຌสื่อ
ทคนลยีอยาง facebook พ่ือ฿หຌกຌาวทันยุคสมัย สื่อสารกันไดຌรใวขึๅน ครอบคลุมกษตรกรจาก
ตางพืๅนที่ ป็นการสรຌางครือขายที่ป็นสังคมออนไลน์ พ่ือป็นชองทางการสาะสวงหาสมาชิก
พ่ิมขึๅน ละยังตอบจทย์กษตรกรรุน฿หม ฿หຌขຌามามีสวนรวม฿นครือขายกษตรอินทรีย์มากขึๅน 

 ทางดຌานกลยุทธ์น าสนอสารที่ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌนัๅนจะนຌนป็นการสื่อสารระหวางบุคคล
ผนวกกับการสื่อสารกลุม฿หญ พราะการสื่อสารระหวางบุคคลสามารถสื่อกันดຌวยความป็นกันอง 
ตการสื่อสารกลุม฿หญจะสามารถขຌาถึงประชาชนไดຌป็นจ านวนมาก ละปราชญ์ชาวบຌานจะ
น าสนอสารดย฿ชຌการ฿หຌหในจริง฿หຌปฏิบัติจริงนຌนการทดลองป็นหลักท า฿หຌกษตรกรขຌา฿จ ละ
กิดความม่ัน฿จ กลยุทธ์การน าสนอสารหลักโที่ปราชญ์ชาวบຌานน ามา฿ชຌลຌวกิดประสิทธิภาพนัๅน
(1)กลยุทธ์กิจกรรมสริมประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌรูปบบ฿หຌชาวบຌานรียนรูຌจากการปฏิบัติ
ดยปราชญ์จะ฿ชຌการรียนรูຌบบกลุม ควบคูไปกับการนะน าดยผานการท ากิจกรรมสริม
ประสบการณ์ตางโ พ่ือ฿หຌกษตรกรผูຌขຌาอบรม น าไปปฏิบัติไดຌจริง สอดคลຌองกับงานวิจัยของพล
ชัย พชรปลอดิ2555ี กลาววากลยุทธ์ที่ท า฿หຌการสื่อสารพ่ือถายทอดองค์ความรูຌบรรลุผล คือ 
ผูຌรับสารสามารถน าความรูຌไปปฏิบัติไดຌจริงละ กระบวนการรียนรูຌบบกลุมสามารถชวยไดຌ (2) 

กลยุทธ์การคาะประตูครัวรือนผูຌวิจัยมีความหในวาการคาะประตูครัวรือนบุกถึงบຌานกษตรกร
นัๅน ป็นกลยุทธ์ที่นาจะมีความคลาดคลื่อนของสารนຌอย ละกลยุทธ์นีๅยังสามารถท า฿หຌปราชญ์
ละกษตรกรไดຌพูดคุยลกปลี่ยนประสบการณ์กัน ละสามารถขຌา฿จกันไดຌมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลຌองกับนวคิดของลาซาฟลละมนซลิLazarsfeld and Manzel,1960:97ี ที่อธิบายวา 
การสื่อสารระหวางบุคคลมีบทบาทส าคัญ พราะป็นการสื่อสารที่มีความป็นกันอง ละสวนตัว 
กอ฿หຌกิดความคุຌนคย ซึ่งชวย฿หຌกิดการยอมรับความคิดไดຌงายขึๅน การพูดคุยอยางหในหนຌาคาตา
ท า฿หຌผูຌรับสารสามารถซักถาม หรือสดงความคิดหในของตนกผูຌพูด ฿นท านองดียวกันกับนวคิด
ของคทส์ ละลาซาฟลิKatz and Lazarsfeld,1995ี ซึ่งพบวา รูปบบการสื่อสารระหวาง
บุคคล หรือการสื่อสารบบตัวตอตัว มีผลตอการท า฿หຌผูຌรับสารยอมรับที่จะปลี่ยนปลงทัศนคติ 
ยอมรับที่จะปฏิบัติมากที่สุด ิ3ีกลยุทธ์นຌนการสื่อสารกลุม฿หญ ปราชญ์ชาวบຌานมัก฿ชຌการสื่อสาร
กลุม฿หญป็นชองทางการสื่อสารที่ส าคัญที่จะสื่อสารกับคน฿นชุมชน พ่ือ฿หຌขຌาถึงกษตรกรจ านวน
มาก จึง฿ชຌวาระการประชุมตางโของหมูบຌาน ชน การท าประชาคม วทีสวนา รวมถึงการจัด
ประชุมดຌวยตนองที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบຌานช าปลาไหลดຌวย ผูຌวิจัยมีความหในวาการสื่อสาร
กลุม฿หญสามารถขຌาถึงกษตรกรไดຌป็นจ านวนมาก นอกจากนีๅการสื่อสารบบกลุม฿หญยัง
สามารถท า฿หຌกษตรกรไดຌอภิปราย อันสงผลไปสูการพัฒนา สอดคลຌองกับ พรทิพย์ ชนะคຌา(2547) 
ที่ไดຌศึกษารื่องกลยุทธ์การสื่อสารรื่องภูมิปัญญาทຌองถิ่นของปราชญ์ชาวบຌานจังหวัดบุรีรัมย์ พบวา 
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การสื่อสาร฿นลักษณะกลุม฿หญป็นการสื่อสารที่ส าคัญ ผูຌที่ด ารงต าหนงผูຌน าอยางป็นทางการ 
มักจะตຌองพูด หรือป็นผูຌน า฿นการประชุม ดังนัๅนจึงอาศัยการประชุมหลานีๅ฿หຌป็นประยชน์฿นการ
นะนวทางการกษตรกชาวบຌาน (4) กลยุทธ์ 1 ไร ไมไดຌคอยลิกปราชญ์ชาวบຌานจะ฿ชຌวิธี฿หຌ
ชาวบຌานทดลองท ากษตรอินทรีย์บบ฿ชຌพืๅนที่พียงค 1 ไรกอน พ่ือ฿หຌหในวาการท ากษตร
อินทรีย์สามารถ฿หຌผลผลิตที่ดีไดຌจริง ถຌาผลการทดลองท ากษตรอินทรีย์บนพืๅนที่ 1 ไรนัๅน ไมไดຌผล
ตามที่กษตรกรตຌองการ ปราชญ์ชาวบຌานจะ฿หຌกษตรกรลิกท าไดຌทันที การ฿หຌทดลองปฏิบัติกอน
นัๅนป็นการสรຌางความชื่อมั่น฿หຌกษตรกรละกิดความมั่น฿จ ที่จะขຌารวมครือขายกษตรอินทรีย์ 
สอดคลຌองกับ นัยนา ตรงประสริฐ(2544 : 25) ที่กลาวถึงประยชน์ของการทดลองวา 1) ชวยรຌา
ความสน฿จละชวย฿หຌกิดค าถามหรือกิดปัญหา 2) ชวยกຌปัญหา  3) น าความรูຌที่ไดຌไป฿ชຌกับ
สถานการณ์฿หม 4) ชวยกระตุຌนความสน฿จ 

 มื่อปรียบทียบการ฿ชຌกลยุทธ์การน าสนอสารของปราชญ์ชาวบຌานกับงานวิจัยของพลชัย 
พชรปลอดิ2555ี ที่ศึกษา กระบวนการพัฒนาการสื่อสารพ่ือถายทอดองค์ความรูຌดຌานกษตร
อินทรีย์ของปราชญ์ชาวบຌาน ศูนย์ครือขายปราชญ์ชาวบຌาน บຌานดอนผิงดด จังหวัดพชรบุรี 
พบวา ความสามารถทางการสื่อสารที่ปราชญ์ชาวบຌาน฿ชຌจะนຌนการสื่อสารระหวางบุคคล ละการ
สื่อสารกลุมลใก ดຌวยอิทธิพลของระดับการสื่อสารระหวางบุคคล ท า฿หຌขຌาถึงชาวบຌานไดຌดีต
ผลการวิจัยนีๅไดຌขຌอคຌนพบที่ตกตางจากงานของพลชัย พชรปลอด ิ2555ี ดยงานวิจัยนีๅสดง฿หຌ
หในวา นอกจากจะจะนຌนการสื่อสารระหวางบุคคลลຌว ปราชญ์ยังมีกลยุทธ์  1 ไร ไมไดຌคอยลิก 
ดย วิธีการ฿หຌทอดลองปฏิบัติกอน สอดทรกไปพรຌอมโกับการสื่อสารระหวางบุคคล ป็นวิธีที่จะ
ท า฿หຌกษตรกรกิดการรียนรูຌดยการหในผลประจักษ์ชัดจากการคิดละการกระท าของตนอง ท า
฿หຌกษตรกรขຌา฿จ ละกิดความมั่น฿จ ที่จะขຌารวมครือขายกษตรอินทรีย์ งานวิจัยนีๅยังสดง฿หຌ
หในวาไมพียงตการสื่อสารกลุมลใกจะประสบความส ารใจตพียงทานัๅน ปราชญ์ชาวบຌานยังนຌน
การสื่อสารสารบบกลุม฿หญดยปราชญ์ชาวบຌานมัก฿ชຌการสื่อสารกลุม฿หญป็นชองทางการ
สื่อสารที่ส าคัญท่ีจะสื่อสารกับคน฿นชุมชน พื่อ฿หຌขຌาถึงกษตรกรจ านวนมากนอกจากนีๅการสื่อสาร
บบกลุม฿หญยังสามารถท า฿หຌกษตรกรไดຌอภิปราย อันสงผลไปสูการพัฒนา จึง฿ชຌวาระการ
ประชุมตางโของหมูบຌาน ชน การท าประชาคม วทีสวนา 

 การมีสวนรวมของกษตรกร฿นครือขายกษตรอินทรีย์นัๅน พบวากษตรกร฿นกลุม
ประชาชนยังคงมีสวนรวม฿นฐานะผูຌรับสาร/ผูຌ฿ชຌสาร ป็นสวน฿หญ ตสวน฿หญกษตรกรกลุมผูຌน า
ความคิดหในจะอยู฿นฐานะผูຌสงสาร/ผูຌผลิต/ผูຌรวมสดง สวนการมีสวนรวม฿นฐานะผูຌวางผนละ
ก าหนดนยบาย ซึ่งการมีสวนรวม฿นระดับนีๅสวน฿หญกใจะกระจุกตัวอยู฿นกลุมของผูຌน าความคิด
ป็นสวน฿หญสอดคลຌองกับรุจิรา สุภาษา ิ2542ี ที่ไดຌศึกษาการสื่อสารอยางมีสวนรวมพ่ือพัฒนา
ความรูຌรื่องสิ่งวดลຌอมขององค์กรพัฒนาอกชน สรุปวา ยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึๅน อกาส฿น
การขຌารวมของประชาชนกใยิ่งนຌอยลง 
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 ความคิดหในของกษตรกรที่มีตอครือขายกษตรอินทรีย์ กษตรกรหในดຌวยกับครือขาย
กษตรอินทรีย์ที่กิดขึๅน฿นหมูบຌาน ทัๅงนีๅพราะปราชญ์ชาวบຌานปຂดอกาส฿หຌชาวบຌานไดຌสดงความ
คิดหในอยางตใมที่ พ่ือน าความคิดหในนัๅนมาปรับ฿ชຌ฿นครือขายหรือ฿นหมูบຌาน ตลอดจนพยายาม
ท า฿หຌกษตรกรไดຌรับความรูຌมากที่สุดละสามารถน าไปปฏิบัติไดຌจริงละการขຌารวมครือขาย
กษตรอินทรีย์กใป็นประยชน์ตอกษตรกรละชุมชน อีกทัๅงยังชวยอนุรักษ์สภาพวดลຌอม฿หຌดีขึๅน 
มีชองทาง฿นการขายสินคຌากษตรมากขึๅน ชาวบຌานไมป็นหนีๅสิน ชุมชนกใพลิกฟ้ืน คืนความอุดม
สมบูรณ์ซึ่งสอดคลຌองกับ ชัยอนันต์ สมุทวนิช (2537ี ไดຌกลาววา ครงการพัฒนา฿ดโ฿หຌส ารใจละ
บรรลุป้าหมายอยางทຌจริงลຌว ควรจะตຌองไดຌรับความรวมมือจากประชาชน การผยพร
ครงการละการรับฟังความคิดหในจากประชาชนตอครงการจะกอ฿หຌกิดผลดี คือ จะชวย฿หຌ
ครงการนัๅนสอดคลຌองกับความตຌองการของทຌองถิ่นอันป็นสิ่งวดลຌอมทางสั งคมที่฿ชຌประมินคา
ของครงการละท า฿หຌประชาชนกิดความรูຌสึก฿นการขຌามามีสวนรวมท า฿หຌไมกิดการตอตຌาน ถຌา
สาธารณะชนมีสวนหรือมีสิทธ์สดงความคิดหใน฿นครงการพัฒนา฿ดโกใจะท า฿หຌประชาชนกิด
ความส านึก฿นการป็นจຌาของ ปลี่ยนปลง ปรับปรุง หรือรักษาไวຌ 

สรุปละขຌอสนอนะ 

 ดยสรุปรวมทัๅงหมด กลยุทธ์สื่อบุคคลพ่ือสรຌางครือขายการสื่อสารอยางมีสวนรวมพ่ือ
พัฒนาการกษตร กษตรอินทรีย์  ป็นการสื่อสาร฿นระดับชุมชน ดยมีบทบาทของสื่อบุคคลซึ่งกใ
คือปราชญ์ชาวบຌานป็นสวนส าคัญ฿นการพัฒนาการท ากษตรบบอินทรีย์ละการพัฒนาชุมชน 
ดยปราชญ์ชาวบຌาน บຌานช าปลาไหล มีคุณลักษณะบทบาทความป็นผูຌน าสูงละมีหัว฿จมุงมั่นที่จะ
พัฒนา ประกอบกับมีความสามารถทางการสื่อสารจึงมีวิธีการ฿ชຌทคนิคตางโละกลยุทธ์การ
สื่อสารตางโมากมายมาปรับประยุกต์ละบูรณาการ฿หมจนกิดประสิทธิภาพ ท า฿หຌหในวาการมี
สื่อบุคคลที่ขຌมขใงป็นที่คารพนับถือของคน฿นชุมชนละมีความสามารถทางการสื่อสารประกอบ
กับมีหัว฿จนักพัฒนาจะกอ฿หຌกิดการรวมมือของชุมชนละกิดป็นครือขายที่ขใมขใง฿นที่สุด 
ตลอดจนปราชญ์สามารถ฿ชຌการสื่อสารพ่ือกຌปัญหาละพัฒนาชุมชนไดຌอยางมีประสิทธิภาพละ
ประสบความส ารใจ ละป็นชุมชนตຌนบบ฿นการท ากษตรอินทรีย์ 

ขຌอสนอนะ 

 1. ภาครัฐ ละอกชนควรขຌาไปสนับสนุนทัๅงดຌานความรูຌละงินทุน พราะจากการที่ขຌา
ไปพูดคุยกับปราชญ์ชาวบຌานละกษตรกร พบวา ยังขาดงินทุน฿นดຌานอุปกรณ์ละสถานที่ตางโ
มากมาย ละอุปกรณ์ตางโที่฿ชຌ฿นกิจกรรมกใริ่มมีความสี่ยมทรมจากการ฿ชຌงานมาป็นระยะ
วลานาน ท า฿หຌขาดอกาสหลายโอยางไปละการรียนรูຌกใท าไดຌอยางไมตใมที่ 
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 2.ภาครัฐควรสงสริมดຌานการศึกษา฿หຌกับกษตรกร฿นชนบท พราะการศึกษาป็น
รากฐานของการรวมกิจกรรมหลายโอยาง พบวากษตรกรบางสวนยังอานไมออกขียนไมไดຌ ท า฿หຌ
การขຌารวมกิจกรรมตางโป็นไปไดຌอยาก ท า฿หຌรียนรูຌไดຌไมตใมที่  

 3.ควรสงสริม฿หຌกษตรกร฿นหมูบຌานมีความภาคภูมิ฿จ฿นอาชีพกษตรกร พราะดใกรุน
฿หมโมักขຌามาท างาน฿นมืองหลวง ดยละลยภูมิปัญญาทຌองถิ่นของตน 

 4. ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงตอไปควรศึกษาปราชญ์ชาวบຌานจากบริบทอ่ืนโพ่ือน ากลยุทธ์
การสื่อสารพ่ือพัฒนาบบมีสวนรวมมาปรียบทียบกันพ่ือน าไปสูการพัฒนาตัวบบ
ิModelีตอไป 

รายการอຌางอิง 
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กลยุทธก์ารสรຌางตราสินคຌาบุคคล ละพฤติกรรมของผูຌติดตาม  

ผานฟนพจกลูตຌาสตอรี่ 

Strategy of Personal Branding and Follower Behavior  

of GlutaStory Fanpage 

รดีวรรธน์  จันทนะโพธิ1 
บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การวิจัย฿นครัๅ งนีๅมุ งวิ คราะห์  และอธิบายถึงกล ยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล 
กระบวนการ สื่อสารตราสินค้า การออกแบบสาร การ฿ช้ครื่องมือออนเลน์ และพฤติกรรมของ
ผู้ติดตาม ผานทาง สื่อสังคมออนเลน์ประภทแฟนพจ การวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงผสมผสาน 
ิMixed Methods Research) ระหวางการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research Method) 

และการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research Method) ดย฿ช้สัมภาษณ์จาะลึกผู้สร้างและ
ดูแลแฟนพจกลูต้าสตอรี่ วิคราะห์ สารที่฿ช้สื่อสาร฿นแฟนพจ ท าการวิคราะห์สารที่เด้รับความ
นิยมสูงสุด ใ อันดับ ดยมีระยะวลาศึกษาย้อนหลังตัๅงแตวันที่ แ กันยายน โ55ๆ จนถึง ใแ 
ตุลาคม โ557 และสอบถามความคิดหในของผู้ติดตามแฟนพจกลูต้าสตอรี่  ดยการ฿ช้ 
แบบสอบถามออนเลน์ ผานทางหน้าแฟนพจ www.facebook.com/GlutaStory จ านวน 77ใ 
ชุด 

 ผลการศึกษาพบวา สื่อสังคมออนเลน์ประภทแฟนพจนัๅนมีบทบาทอยางมาก฿นการสร้าง 
ตราสินค้าบุคคล฿นปัจจุบัน สามารถ฿ช้ป็นครื่องมือที่ส าคัญ฿นการข้าถึงกลุมป้าหมายเด้อยาง
ตรงจุด และรวดรใว สิ่งที่ส าคัญที่สุดนัๅนคือ การสร้างจุดดนที่ชัดจนป็นของตนอง มีความ
แตกตางจากผู้อ่ืน สร้างคุณคา฿ห้ตนอง รวมเปถึงการออกแบบสาร฿ห้นาติดตาม และสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม อยางตอนื่อง 

 การสร้างตัวตนผานทางวใบเซต์ ของกลูต้าสตอรี ิGlutaStory) นัๅน เด้มีการผยแพร
ข้อมูล จากกลุมคน฿นแวดวง ิField) คนรักสัตว์ด้วยกัน รู้จักแล้วท าการบอกตอ ิWord of 

Mouth) จนกิด ป็นกระแส ท า฿ห้สามารถขยายวงพ่ิม฿ห้คนที่เมคยรู้จักข้ามาค้นหา และ

                                                           

1
 นักศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชานิทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2
 ที่ปรึกษา ผู้ชวยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปรญิญาท คณะนิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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รู้จักกลูต้าจากสุนัขจรธรรมดา ที่กลายมาป็นสุนัขซลปบนลกออนเลน์มากยิ่งขึๅน อีกทัๅงแฟนพ
จกลูต้าสตอรี ิGlutaStory) ยังป็น แฟนพจที่สร้างแรงบันดาล฿จ รณรงค์฿ห้คนทั่วเปหันมา฿ส฿จ
สุนัขจรมากยิ่งขึๅนอีกด้วย  

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล, พฤติกรรมของผู้ติดตาม, แฟนพจ 
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Abstract 

 This research aims to analyze and explain Personal branding strategy, 

Branding communication process, Content design, Online media tools and Social 

media Follower behaviors (fanpage).  This research is a Mixed method research - 

Qualitative research method and Quantitative research method through In-depth 

interviews from Gluta Story’ page owner and page administrator, content usage 
on fanpage analysis and Top Three message popularity analysis. The study period 

was from September 1, 2013 to October 31, 2014.  The study also asked for the 

opinions of GlutaStory’ fanpage followers using 7ใใ Sets of online —uestionnaires 
on www.facebook.com/GlutaStory. 

 According to the result, It is found that fanpage social media plays 

important role on personal branding creation. At present, it can be manipulated 

as an important tool to access the target groups pertinently and quickly.  The 

most important thing is that it can create clear strengths, show differentiation, 

create its self-value and design remarkable messages and continuously strengthen 

relationship with its followers. 

 Self-Creation via Gluta Story begins its data propagation from animal-lover 

filed who creates word-of-mouth.  As a result, there are new entrants from all 

over the place who begin to search and get to know Gluta.  Many ordinary stray 

dogs are becoming celeb ones online.  Moreover, Gluta Story is an inspirational 

fanpage which promotes on concerning stray dogs. 

Keywords : –ersonal branding strategy, Followers’ behaviors, Fanpage 

 

บทน า 
 การสื่อสาร฿นปัจจุบัน ป็นยุคที่ทคนลยีตางโ เด้พัฒนาเปอยางรวดรใวและตอนื่อง ซึ่ง 

ทคนลยีทางด้านการสื่อสารอยาง “อินตอร์นต เปปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสาร สงผล
฿ห้กิดสังคมอีกหนึ่งมิติบนลกออนเลน์  

 ฿นปัจจุบันลกออนเลน์เด้ข้ามาป็นสวน หนึ่ งของการ฿ช้ชีวิตประจ าวันของคน฿นทุก
ระดับ ทุกพศและทุกวัยมากขึๅน ผู้คนจ านวนมาก฿ช้ชีวิตอยู฿นลกของสังคมออนเลน์ เมวาจะมา
จากการ ฿ช้งานของอินตอร์นตทัๅงการติดตามขาวสาร การสืบค้นข้อมูล การชม หรือซืๅอสินค้า
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ออนเลน์ ดาวน์หลด กม พลง เฟล์ข้อมูลตางโ ดูภาพยนตร์  การรียนรู้ออนเลน์ (e-Learning) 

การประชุม ทางเกลผานอินตอร์นต (VideoConference), การอัพหลดข้อมูล หรือ สรรพคุณ
อ่ืนโ อีกมากมายของ “Social Network เด้ป็นที่แพรหลาย ข้าสูกลุมพืๅนที่ความป็นสวนตัว
ของหลายคนภาย฿นวลารวดรใว ตัวอยางชน Facebook, twitter ที่เด้ข้ามาป็นสวนหนึ่งของ
ผู้คนด้วยการชื่อมตอการติดตอ สื่อสารกัน แบบผานตัวกลางจนปรียบสมือนป็นลก฿บที่สอง (พี
ระยุทธ อาจอ านวย, 2557) 

  สื่ออินตอร์นตเด้ข้ามามีบทบาท฿นสังคมเทยป็นอยางมาก พราะ฿นปัจจุบันสามารถ
ข้าถึง เด้งาย สงผล฿ห้การติดตอสื่อสารข้อมูลขาวสารระหวางบุคคล หรือองค์กรสามารถท าเด้
สะดวก และ รวดรใวมากยิ่งขึๅน ทัๅง฿นด้านการหาข้อมูล ศึกษาหาความรู้ตางโ รวมเปถึงการสร้าง
ความบันทิง  

 พฤติกรรมของผู้฿ช้อินตอร์นต฿นประทศเทยสวน฿หญริ่มข้าสูครือขายทางสังคม 
(Social Networking) มีการติดตอและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล฿นลกออนเลน์ผานทางชุมชน
ออนเลน์ (Online Community) ที่มีลักษณะป็นสังคมสมือน (Virtual Community) ท า฿ห้ผู้คน
สามารถรู้จักพูดคุยแลกปลี่ยนข้อมูลขาวสารและสามารถชื่อมยงกันเด้อยางรวดรใวและ
ตลอดวลาผานสื่อสังคมออนเลน์ อีกทัๅงคุณสมบัติของครือขายออนเลน์ที่มีลักษณะป็นชุมชน 
สามารถกระจาย ข้อมูลขาวสารเด้อยางรวดรใวกวาสื่อที่มีอยูทั่วเปซึ่งข้อมูลขาวสารหลานีๅสามารถ
สะท้อนเด้ถึงความสน฿จ และความคิดหใน ของผู้คน฿นสังคมออนเลน์ที่มีตอหตุการณ์฿นสังคมแต
ละชวงวลา (กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์, 2555) 

 รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้฿ช้อินตอร์นต฿นประทศเทย ปี 2557 ของส านัก
ยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงทคนลยี
สารสนทศและการสื่อสาร กี่ยวกับครือขายสังคมออนเลน์ที่นิยม฿ช้กันอยู฿นปัจจุบันทียบกับปี 
2556 พบวา ฿นปี 2556 ครือขายสังคมออนเลน์และแอปพลิคชันยอดนิยม อันดับ1 คือ 
Facebook (ร้อยละ 92.2) ส าหรับผลการส ารวจของปี 2557 ครือขายสังคมออนเลน์ยอดนิยม
อันดับ 1 ยังคงป็นของ Facebook ดยมีผู้฿ช้อินตอร์นต ฿ช้บริการสูงถึงร้อยละ 93.7 อันดับ 2 

ป็น Line Application มีผู้ตอบวา฿ช้งานร้อยละ 86.8 และ อันดับ 3 ป็นของ Google+ อยูที่
ร้อยละ 34.6 
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รูปภาพที่ 1 : แผนภูมิแสดงปริมาณของผู้฿ช้อินตอร์นตปรียบทียบตาม ครือขายสังคม ออนเลน์
ที่฿ช้บริก ารป็นประจ าปี 2556  2557 

ที่มา: รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้฿ช้อินตอร์นต฿นประทศเทย ปี 2557 

 นอกจาก Facebook จะป็นสื่อสังคมออนเลน์ที่เด้รับความนิยมอยางแพรหลายทั่วลก 
ดยผู้฿ช้งานสามารถสร้างข้อมูลสวนตัว แชร์ความคิดหในสวนตัว และนอกจากนัๅนผู้฿ช้ยังสามารถ  

รวมกลุมความสน฿จสวนตัว จัดระบบตาม สถานที่ท างาน รงรียน หรือ มหาวิทยาลัยเด้ ฿นขณะ
ดียว กันกใยังปน ชองทางส าคัญ฿นการ สื่อสารตราสินคา฿หกับผลิตภัณฑ หรือบุคคลผานทางแฟน
พจ (Fan Page) ของฟซบุคอีกดวย  

 Facebook Fan page สร้างตัวตนบนลกออนเลน์, 2555 อธิบายกี่ยวกับ Facebook 

Fanpage เว้วา “ Facebook Fanpage นัๅน ปรียบสมือนการสร้างหน้าวใบเซต์ 1 หน้า เว้บน 
Facebook ฿นนามของ แบรนด์, ผลิตภัณฑ์, องค์กร หรือ ผู้มีชื่อสียง พ่ือ฿ช้฿นการปรมท พูดคุย 
แลกปลี่ยนความคิดหใน กี่ยวกับแบรนด์กับกลุมผู้฿ช้งานบน Facebook ซึ่งผู้฿ช้งานบน 
Facebook สามารถข้า มากด Like พ่ือ ติดตามขาวคราว ความคลื่อนเหวของแบรนด์เด้ดยที่
เมจ าป็นต้อง ป็นพื่อนกับผู้สร้าง  

 ผู้฿ช้งานทุกคนสามารถสร้างแฟนพจของตนองเด้ ดยงาย และเมสียคา฿ช้จายจึงสงผล
฿ห้ ผู้฿ช้งาน Facebook ฿นประทศเทยนิยมสร้างแฟนพจกันขึๅนมาป็นจ านวนมาก หลากหลาย
ประภท แฟนพจประภทที่เด้รับความนิยมมาก฿นประทศเทย คือ ประภทบุคคล ดารา 
นักขียน วงดนตรี หรือบุคคลสาธารณะที่ป็นผู้ทรงอิทธิพลตอคนอื่นโ ฿นสังคมป็นวงกว้าง รวมเป
ถึงแฟนพจของสัตว์ลีๅยง ดยสวน฿หญแฟนพจประภทนีๅ ตัวบุคคลจะเมเด้สร้างขึๅนอง แตจะมี
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แฟนคลับ หรือทีมงาน ผู้ดูแล สร้างขึๅนท าหน้าที่อัพดตสถานะ พ่ิมรูปภาพของบุคคลนัๅนโ และยัง
ป็นชองทางการ฿นฆษณาสินค้าอีกทางหนึ่ง 

 ฿นอดีตนัๅนการที่บุคคลธรรมดา จะกลายมาป็นบุคคลที่มีชื่อสียงเด้นัๅนต้องอาศัยปัจจัย 
สนันสนุน฿นหลายโ ด้าน ชนความสามารถที่ดดดน แต฿นปัจจุบันนวัตกรรมของสื่อที่ กิด฿นยุค
฿หม การกิดของซชียลมีดีย ฟซบุຍก ทวิตตอร์ อินสตาแกรม และซชียลแคม ซึ่งตางมี
คุณสมบัติ฿นการท า฿ห้คนธรรมดา ฿ครกใเมรู้ที่ราเมรู้จัก฿นสังคม กลายป็น฿ครสักคนที่รารู้จัก฿น
สังคมเด้ สิ่งหลานีๅ สะท้อนสิ่งที่แอนดีๅ วอร์ฮอล ศิลปຂนผู้น าศิลปะแนวป็อปคัลจอร์ กลาวเว้วา ฿น
สังคมอนาคตคนธรรมดาจะกลายป็นคนดัง และทุกคนต้องการชื่อสียงดงดังอยางน้อย 15 นาที 
ตามทฤษฎี ที่มีชื่อวา 15 มินิท ออฟฟรม หรือ 15 นาทีแหงความดงดัง ฿นยุคนัๅนคือดงดังจาก
การออกทีวี แต฿นยุคนีๅความดงดัง มาจากซชียลมีดียผานภาพถาย คลิปตางโ (ธาม ชืๅอสถา
ปนศิริ, 2557)  

 จึงท า฿ห้กิดปรากฏการณ์สร้างบุคคลธรรมดา฿ห้กลายมาป็นคนดังเด้ ชน วงรูม 39 

แมบ้านมีหนวด ทูนหัวของบาว หรือ฿นตางประทศชน ซูซาน บอยย์ จัสติน บีบอร์ รวมเปถึงจ้า
สุนัขบู (Boo) กใล้วนดงดังมา จากสื่อสังคมออนเลน์ จนเด้รับการผยแพรเปสูวงกว้าง฿นวลา
ตอมา (ยุทธิพงศ์ แซจิว,2556) 

 อุเรพร ชลสิริรุงสกุล (2556) อธิบายถึงคนดังจากสื่อสังคมออนเลน์วา คนดังที่กิดจากสื่อ
สังคมออนเลน์ เมวาจะป็นนักร้อง นักดนตรี ศิลปຂน ดาวตลก สัตวฺลีๅยง สิ่งที่ท า฿ห้พวกขาดง
ดังนัๅน เม฿ชความบังอิญ แตป็นความตัๅง฿จสร้างนืๅอหา ที่มีทัๅงเอดียที่นาสน฿จและมีคุณภาพ 

www.facebook.com/GlutaStory ป็นอีกหนึ่งแฟนพจสัตว์ลีๅยงที่เด้รับความนิยมป็นอยาง
มาก “กลูต้า ป็นหมาพันธุ์เทย จากหมาหลงที่กลายมาป็นหมานางแบบซลบบนลกออนเลน์ 
มีสลแกนประจ าตัวที่วา “จากหมาหลง สูถนนนางแบบ ความดงดังของกลูต้านัๅนกิดขึๅนจาก 
ความรัก การดูแลอา฿จ฿สจากคุณ ยอร์ช สรศาสตร์ วิศษสินธุ์ ผู้ที่ท า฿ห้กลูต้ากลายป็นหมาสุด
ฮอต (สุภิญญา นาคมงคล, 2557) ที่มีคนกดถูก฿จ฿น แฟนพจกวา 100,000 คน ฿นระยะพียง
วลาเมนาน พราะทุกคนหลง฿หล ฿นความนารัก ของจ้า กลูต้าที่มีขนสีขาวนวล บวกกับรอยยิๅมที่
ดดดนท า฿ห้ ดงดัง฿นลกออนเลน์ เด้อยางรวดรใว อีกทัๅง ยังมีแฟนคลับคอยติดตามความ
คลื่อนเหว ป็นจ านวนมาก และทัๅงนีๅความดงดัง สวนหนึ่งของกลูต้า คือเด้ป็น 1 ฿น 10 กระทู้
สุดยอดแหงปี 2013 ฿นวใบเซต์พันทิป รางวัล Dog of the year 2013 จาก DogiLike.com และ
รางวัล Pantip Pick Of The Year จากงาน Thailand Zocial Awards 2014  

 อีกทัๅงแฟนพจของกลูต้านัๅนยังเด้ท ากิจกรรมรวมกับผู้ที่ติดตาม฿นแฟนพจป็นระยะโ 
รวม เปถึงการขายสินค้าที่ระลึกอยางชน สืๅอ กระปຉา หนังสือรวมภาพถายของกลูต้า พ่ือป็น
การชวย หลือสังคม ดยน ารายเด้หลังจากหักคา฿ช้จายเปชวยหลือสุนัขจรจัดตัวอ่ืนโ อีกด้วย ซึ่ง
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ความ ดดดนของ กลูต้า กใเมเด้ดงดังฉพาะ฿นประทศเทยทานัๅน สื่อตางโ จากตางประทศกใ
สน฿จ฿น กลูต้าชนกัน เด้มีการแชร์รื่องราวและภาพถายของกลูต้าลงบนวปเซต์ และนิตยสารชื่อ
ดังมากมาย ทัๅง฿นอซีย และยุรป 

 การวิจัย฿นครัๅงนีๅผู้วิจัยจึงท าการศึกษากลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล และพฤติกรรม 
ของผู้ติดตามผานแฟนพจกลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) ป็นกรณีศึกษา ฿นประดในของกลยุทธ์ตางโ 
การออกแบบสาร ชองทางตางโ ที่฿ช้฿นการสร้างชื่อสียงของกลูต้าสตอรี และพฤติกรรมของกลุม 
ผู้ติดตาม พ่ือน าผลที่เด้จากการวิจัย฿นครัๅงนีๅเปป็นประยชน์ ฿นการพ่ิมองค์ความรู้กี่ยวกับการ
ท า กลยุทย์การสร้างตราสินค้าบุคคล ผานครือขายสื่อสังคมออนเลน์ และ สามารถน าความรู้ที่เด้
เป฿ช้฿น ธุรกิจประภทอื่นโ เด้อยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. พ่ือศึกษากลยุทธ์฿นการสร้างตราสินค้าบุคคลของแฟนพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) 

  2. พ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ติดตามที่มีตอกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลของ      
แฟนพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษารื่อง “กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลและพฤติกรรมของผู้ติดตามผานแฟน
พจ กลูต้าสตอรี่ ป็นการวิจัยชิงผสมผสาน ิMixed Methods ‘esearchี ระหวางการวิจัยชิง
คุณภาพ ิ—ualitative ‘esearch Methodี และการวิจัยชิงปริมาณ ิ—uantitative ‘esearch 
Methodี ดยผู้วิจัยด านินการดังนีๅ  
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ผลการวิจัย 

1. กลยุทธ์การสรຌางตราสินคຌาบุคคลของฟนพจกลูตຌาสตอรี่ (GlutaStory)  

   จากการวิจัยพบวากลยุทธ์ที่฿ช้฿นการสร้างตราสินค้าบุคคลของแฟนพจกลูต้าสตอรี 
ิGlutaStoryี มีดังนีๅ 

1.1 กลยุทธ์การสรຌางองค์ประกอบของตราสินคຌา 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลแฟนพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) สามารถสรุปผลการ
วิคราะห์  เด้วาแนวทางท่ี฿ช้฿นการสร้างตราสินค้าบุคคลนัๅน เมมีความแตกตางเปจากแนวทางการ
สร้าง ตราสินค้าดยทั่วเป ดยรวมของตราสินค้านัๅนจะต้องป็นสิ่งที่จับต้องเด้ และจับต้องเมเด้ ฿ห้
ความ รู้สึก ความหมาย และคุณคา รวมเปจนถึงความสัมพันธ์ที่ดี ที่ทางผู้บริภคมี฿ห้กับตราสินค้า 
เมอาจ กลาวเด้พียงแคสัญลักษณ์ ฆษณา ทานัๅน แตยังรวมเปถึงความรู้สึกประทับ฿จที่มีตอ ตรา
สินค้านัๅนโ ที่เด้ถูกสร้างขึๅนมาอยู฿นจิต฿จของผู้บริภค 

 การสร้างตราสินค้าบุคคลของกลูต้าสตอรี (Gluta Story) ซึ่งป็นสุนัขที่เมสามารถสื่อสาร
ด้วย ตนองเด้ ฿นชวงแรกคุณสรศาสตร์ วิศษสินธุ์ ผู้ดูแลแฟนพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) เด้มี
การสร้าง องค์ประกอบของตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) ซึ่งประกอบเปด้วย ชื่อตราสินค้า 
ิBrand Namesี “กลูต้า ป็นชื่อที่มาจากการปรียบทียบ (Metaphors) สีขนที่ขาวของกลูต้า 
กับสาร รงผิว ขาวกลูต้าเทอน (Glutathione) ลก้และสัญลักษณ์ (Logo and Symbol) 

สามารถระบุเด้ถึงความ ป็นมิตร สามารถชื่อมยงของตราสินค้าเด้วาป็นสุนัขจากลายส้นของ
ตัวอักษรที่มีลักษณะหมือนกับขนของสุนัข ลักษณะฉพาะตัว (Characters) ความสามารถ฿นการ
นั่งพสต์ทาถายรูปนิ่งโ มองกล้อง และยิๅมเด้ ซึ่งป็นความแตกตางจากสุนัขตัวอ่ืนโ สลแกน 
(Slogan) วลีสัๅนโ ที่สื่อสารถึงข้อมูลที่พรรณา หรือน้มน้าว฿จกี่ยวกับ ตราสินค้า “จากหมาหลงสู้
ถนนนางแบบ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ฿นการสร้างตราสินค้าบุคคลนัๅน ป็น฿นรื่องของการ
สร้างภาพลักษณ์ และรื่องราวของตราสินค้า (Brand Story) มีความนาสน฿จ นาติดตาม ดย
องค์ประกอบที่กลาวมาทัๅงหมดนัๅน มีจุดริ่มต้นมาจากลักษณะฉพาะตัว (Characters) ของ
ตัวกลูต้าอง ที่มีรอยยิๅม ที่ดดดน ผนวกกับ รื่องราวของตราสินค้า (Brand Story) ประวัติขอ
งกลูต้าป็นจุดแขใง ที่สร้าง฿ห้ตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) แตกตางจากสัตว์ลีๅยงตัวอื่นโ 
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1.2 กระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล 

 จากผลการวิจัย พบวา กลูต้าสตอรี (Gluta Story) มีกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคล 
ตามแนวทางของ Duane E. Knapp (2000) ซ่ึง 5 ขัๅนตอน ที่รียกวา D.R.E.A.M ดังนีๅ 

 1.2.1 กลยุทธ์การสรຌางความตกตาง (Differentiation)  การสร้างความแตกตาง฿ห้
ผู้บริภครับรู้วาตราสินค้ามีจุดดนที่แตกตางจากคูแขงขัน พบวา กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) กลูต้า
สตอรีนัๅนเด้สร้างความแตกตางของแฟนพจด้วยการน าสนอรื่องราวของหมาจร ฿นมุมที่ดี แฟน
พจของกลูต้าสตอรีจะหลีกลี่ยงที่ จะน าสนอภาพที่ เมนาดู ขึๅน฿นแฟนพจ ซึ่ง฿นปัจจุบันแฟน
พจสุนัขมีมากมาย ทัๅงรณรงค์ ชวยหลือ ลงพืๅนที่ ระดมทุน หาบ้าน฿ห้ สุนัขจร แต “กลูต้าสตอรี 
สร้างความแตกตางด้วยวางจุดยืนของตัวอง฿ห้ ป็นตัวกลางการสื่อสาร และ  ต้องการป็นพืๅนที่
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งกลูต้ากใปรียบสมือนตัวแทนของสุนัขจรตัวหนึ่ง ถ้ามีคน฿ส฿จดูแล กใจะกลับมา
ป็นสุนัขที่มีสุขภาพดี นารัก เมแพ้สุนัขราคาแพงโ และแรงบันดาล฿จ ฿ห้คนหันมามีความรู้สึกที่ดี
กับหมาจรมากขึๅน 

 1.2.2 กลยุทธ์การสรຌางความสัมพันธ์ (Relevance)  

 กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) การชื่อมยงตราสินค้าข้ากับผู้บริภคด้วยการน าลักษณะ 
บางอยางของตราสินค้า ที่คิดวามีลักษณะตรงกับผู้บริภคมาชื่อมยงกัน ท า฿ห้ผู้บริภคกิด
ความรู้สึก ผูกพันกับตราสินค้า จากการสัมภาษณ์พบวาแฟนพจกลูต้าสตอรีเด้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ กลุมผู้ติดตามแฟนพจ มาอยางตอนื่อง พราะด้วยความที่มีผู้ติดตามแฟนพจ
ป็นจ านวนมากจึงจ าป็นต้องมีการพูดคุยทักทายกันแบบป็นกันองอยูอยางสม่ าสมอ ผู้ที่ติดตาม
แฟนพจ จะเด้หใน กิจกรรมตางโ ของกลูต้า ท า฿ห้บรรดาแฟนพจ มีความสุข มื่อเหรที่หใน
รูปภาพหรือ คลิปวิดีอ กใท า฿ห้ยิๅมตามเด้ และทางแฟนพจกลูต้าสตอรี ยังสร้างกิจกรรมตางโ ที่
ป็นหมือนแรงบันดาล฿จ ฿ห้ผู้ติดตามหันมาสน฿จสุนัขมากขึๅน ตามวัตถุประสงค์ที่ กลูต้าสตอรี่ 
(GlutaStory) เดก้ าหนดเว้ และมีการ นัดรวมกลุมของกลุมผู้ติดตามอยูสมอโ 

 1.2.3 กลยุทธ์การสรຌางคุณคา (Esteem) 

 พ่ือ฿ห้กลุมผู้บริภคกิดการยอมรับ฿นตราสินค้า รู้สึกวาตราสินค้านัๅนมี ความส าคัญ และ
มี คุณคากับผู้บริภค แฟนพจกลูต้าสตอรีเด้น าสนอข้อมูลอยางตอนื่อง พ่ือตอกยๅ าถึง
จุดประสงค์ที่ อยาก฿ห้คนหันมา฿ห้ความสน฿จหมาจร กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) มีการจัดกิจกรรม
รวมกับ กลุมผู้ติดตาม อยางตอนื่องป็นกิจกรรมรณรงค์ที่มุงน้น฿ห้คนหันเป฿ห้ความสน฿จ กับ
หมาจรมากขึๅน อีกทัๅง กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) ยังมีสินค้าตางโ ชน กระปຉาผ้า สืๅอยืด ฟ
ต้บุຍคกลูต้าสตอรี ดยน ารายเด้หลังหักคา฿ช้จายเปชวยหมาจรตัวอ่ืนโ 
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 1.2.4 กลยุทธ์การสรຌางความตระหนักรูຌ (Awareness)  

 การสร้างความตระหนักรู้฿นตราสินค้า พ่ือ฿ห้ผู้บริภคตระหนักรู้฿น ความแตกตางของ 
ตราสินค้า และคุณคาของตราสินค้า จากการสัมภาษณ์พบวากลูต้ามีความดดดน฿นตัวอง มี
จุดดนที่ แตกตางจากสุนัขทั่วเป ที่คุณสรศาสตร์เด้จับขึๅนมาป็นจุดขายของกลูต้า และด้วย
รื่องราวที่นาติดตาม จึงท า฿ห้คนกิดความสน฿จ จากประวัติความป็นมาของกลูต้า ท า฿ห้กลุมคน
฿น แวดวงคนรักสัตว์รู้จัก "กลูต้า" ป็นอยางดี หากพูดถึงหมาหูลูหน้ายิๅม กับหมวกหัวสตอบอรี่ สี
แดง คนกลุมนีๅกใจะนึกถึงกลูต้า และ "ความสุข" คืออีกสิ่งหนึ่งที่กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) น าสนอ
สูกลุม ผู้ติดตาม 

 1.2.5 กลยุทธ์การสรຌางความประทับ฿จ (Mind’s eye)  

 การสร้างความประทับ฿จกับผู้บริภคป็นการท า฿ห้ผู้บริภคกิดความรู้สึกที่ดี กิดความ 
ประทับ฿จ฿นตราสินค้า แฟนพจกลูต้าสตอรีนัๅน เด้มีการน าสนอ สร้างคอนทนต์ที่มีรูปแบบ
สวยงาม และ นาติดตาม ซึ่งสามารถสร้างความประทับ฿จ฿ห้กับกลุมผู้ติดตามมาดยตลอด ดยน า
ประวัติของ และความนารักของกลูต้า มาป็นจุดดึงดูดความสน฿จจากผู้ติดตาม 

1.3 การสรຌางตราสินคຌาบุคคลดย฿ชຌครื่องมือออนเลน์ 

 กลูต้าสตอรี (GlutaStory) ลือก฿ช้ชองทางการสื่อสารผาน แฟนพจ Fanpage ฿นวป
เซต์ Facebook.com ซึ่งจัดอยู฿นกลุมประภท Social Network ป็นชองทางหลัก และมีการ฿ช้ 
Social Network อ่ืนโ ชน Instagram, Tumblr รวมด้วย แตยังเมป็นที่นิยมทากับ แฟนพจ 
(Fanpage) ดยกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ฿ช้การประชาสัมพันธ์ (Online PR) รื่องราวของกลู
ต้าผานการตัๅงกระทู้ ที่มีชื่อหัวข้อวา “ชีวิต฿หม "กลูต้า" หมาหลงสูถนนนางแบบ! นารักมากก 
฿นวปเซต์พันทิป (pantip.com) ที่มีผู้฿ช้งาน ป็นจ านวนมาก ซึ่งเด้รับความสน฿จป็นอยางมาก 
จนกลายป็น 1 ฿น 10 กระทู้สุดยอดแหงปี 2013 ของ วปเซต์พันทิป มื่อกลูต้าสตอรี 
(GlutaStory) สามารถสร้างความ ประทับ฿จ฿ห้กับผู้ที่พบหใน เด้แล้ว รื่องราวของกลูต้าสตอรี 
(GlutaStory) กิดกระแสการแชร์ของ กลุมคนที่สน฿จ จึงท า฿ห้กลูต้าสตอรี (GlutaStory) เด้ป็นที่
รู้จัก อยางรวดรใว ป็นการฆษณา (Advertising) จากกลุมคน ฿นแวดวง (Field) คนรักสัตว์
ด้วยกัน รู้จักแล้วท าการบอกตอ (Word of Mouth) ป็นการขยายวงพ่ิม฿ห้คน ที่เมคย รู้จักลย 

ข้ามาค้นหา และรู้จักกลูต้าสตอรี (GlutaStory) มากยิ่งขึๅน 

1.4 กลยุทธ์การออกบบสาร  

 กระบวนการผลิตสื่อการออกแบบสาร มีป้าหมายการออกแบบนืๅอหาสารที่ส าคัญ คือ 
การสื่อสารจะต้องท าเด้อยางข้า฿จ ชัดจนมากที่สุด ดังนัๅนการออกแบบสาร จึงมีความส าคัญมาก 
ที่จะท า฿ห้ผู้สงสารกับผู้รับสารข้า฿จความหมายสารที่ตรงกัน (Rune Petterson 2002: preface)  
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 จากการศึกษาผู้วิจัยพบวา การออกแบบสารตางโ ฿นแฟนพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

ผู้สงสาร มุงน้นพ่ือการตอกยๅ าจุดประสงค์ของกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ที่เด้ตัๅงเว้ ดยการน า 
“จุดแขใง ที่กลูต้ามีมาออกแบบป็นสาร พร้อมทัๅง฿ช้กลวิธีทางด้านภาพ และสียงมาป็นครื่องมือ
฿นการน้มน้าว ฿จจากกลุมผู้ติดตาม ดยจะน าสนอ฿นด้านที่ดีทานัๅน พ่ือป็นการสร้างความ 
ประทับ฿จตามแนวทางการออกแบบสารของ Rune Pettersson ซึ่งการวิจัย฿นครัๅงนีๅผู้วิจัยยก จุด
จับ฿จ฿นสาร มาป็นแนวทาง฿นการวิคราะห์ ซึ่งพบวากลูต้าสตอรี (GlutaStory) ลือก฿ช้จุดจับ฿จ 
ที่กิดจากอารมณ์ (Emotional Appeals) ป็นหลัก฿นการออกแบบสาร และ จุดจับ฿จด้านความ
บันทิง ตลก สนุกสนาน ฿ช้จุดจับ฿นทางด้านดนตรี ด้านภาพและสียง ฿นการรออกแบบสถานะ 
(Status) รูปภาพ (Photo) และภาพคลื่อนเหว (Video) 

2. รูปบบสารที่ผยพร฿นฟนพจกลูตຌาสตอรี (GlutaStory) 

 ประกอบด้วยข้อมูลที่ กใบจากสื่อแฟนพจของกลูต้าสตอรี (www.facebook.com 

/GlutaStory) ดยกใบข้อมูลย้อนหลังตัๅงแตวันที่ 1 กันยายน 2556 จนถึง 31 ตุลาคม 2557 

 จากการวิจัยพบวา กลูต้าสตอรี (GlutaStory) ลือก฿ช้แฟนพจ (Fanpage) ผานวปเซต์ 
ฟซบุค (Facebook) ป็นหลัก พราะป็นสื่อที่ผู้บริภคดยทั่วเปรู้จัก และมีคน฿ช้งานป็นจ านวน
มาก ซึ่งสามารถสรุปเด้ดังนีๅ 

 2.1 รูปภาพ (Photo)  

 สารประภท รูปภาพ (Photo) ป็นสารที่฿ช้สื่อสาร฿นแฟนพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

มากที่สุดจ านวน 543 ครัๅง คิดป็นร้อยละ 59.46 ซึ่ง รูปภาพ (Photo) ที่ถูกน าสนอนัๅนมี
หลากหลาย ทัๅงรูปภาพ (Photo) ที่มีการจัดองค์ประกอบภาพป็นอยางดี และภาพที่ถายจาก
หตุการณ์จริงดยเมเด้มีการจัดองค์ประกอบของภาพแตภาพที่เด้รับความนิยม 3 อันดับแรกนัๅน 
กลับป็นพียงภาพ อันดับที่ 1 ทานัๅนที่มีการจัดองค์ประกอบของภาพตามทฤษฎีกฏสามสวน 
(Rule of Third) ภาพอันดับที่ 2 ป็นภาพที่หใน฿บหน้าตใมโ ของกลูต้า และภาพที่ 3 ป็นภาพ
กอน และหลังของกลูต้า ซึ่งทัๅง 3 อันดับแรกป็นภาพที่มีการสร้างจุดจับ฿จที่กิดจากอารมณ์ 
(Emotional Appeals) รวมกับจุดจับ฿จด้านอารมณ์ขัน (Humor Appeal) อารมณ์ขันจะสามารถ
สร้างความสน฿จเด้ดี กอ฿ห้กิดความรู้สึกขึๅน฿น ชิงบวก  

 รูปภาพ (Photo) ที่มีการแสดงความคิดหใน (Comment) มากที่สุด ป็นภาพของคุณสร
ศาสตร์ อุ้มกลูต้า พร้อมกับค าบรรยายที่สร้างจุดจับ฿จทางด้านอารมณ์ และ จุดจับ฿จด้าน อารมณ์
ขันที่ สามารถ ชื่อมยง สารข้ากับความรู้สึกสงผล฿ห้กิดปฏิสัมพันธ์ทางความรู้สึกของ ผู้ติดตาม
ตอสารที่ น าสนอเด้  
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 รูปภาพ (Photo) ที่มีการกดแบงปัน (Share) มากที่สุด ป็นภาพของกลูต้าที่มีแตงมอยู
บนหัว พร้อมกับรอยยิๅม สามารถดึงดูดผู้ชมเด้ป็นจ านวนมาก ด้วยความนารักนีๅองจึงมีการกด
แบงปัน (Share) ออกเปมากที่สุดทัๅง฿นประทศ และตางประทศ 

 2.2 สถานะ (Status) 

 สารประภท สถานะ (Status) มีการ฿ช้สื่อสาร฿นแฟนพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

จ านวน 216 ครัๅง คิดป็นร้อยละ 24.05 

 ดยสารประภท สถานะ (Status) ทัๅง 3 อันดับแรก ทางผู้ดูแลแฟนพจเด้กดแบงปัน 
(Share) มาจากแหลงอื่นโ ดยแตละสถานะ (Status) ที่ปรากฏจะมุงน้น และตอกยๅ าจุดประสงค์ 
ของกลูต้าที่ ต้องการ ฿ห้คนหันมาชวยหลือ และสน฿จหมาจร ซึ่งอันดับที่ 1 สถานะ (Status) ที่มี
จ านวนกดถูก฿จ (Like) และ มีการกดแบงปัน (Share) มากที่สุด สวน สถานะ (Status) ที่มีจ านวน
กดถูก฿จ (Like) ป็นอันดับที่สาม นัๅนทางผู้ดูแลแฟนพจเด้กดแบงปัน (Share) มาจากกลุม
ผู้ติดตาม ที่เด้ วาดรูป ของกลูต้าด้วยสีนๅ า ซึ่งป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหวางกลูต้า และกลุม
ผู้ติดตาม เด้ป็น อยางดี 

 2.3 ภาพคลื่อนเหว (Video) 

 สารประภท ภาพคลื่อนเหว (Video) มีการ฿ช้สื่อสาร฿นแฟนพจกลูต้าสตอรี 
(GlutaStory)ร้อยละ 16.48 

 ดยสารประภท ภาพคลื่อนเหว (Video) ทัๅง 3 อันดับแรกป็นภาพคลื่อนเหว (Video) 
ที่มีการสร้างจุดจับ฿จที่กิดจากอารมณ์ (Emotional Appeals) รวมกับการ฿ช้จุดจับ฿จทางด้าน
ดนตรี ด้านภาพ และสียง รวม฿นการน าสนอ ซึ่งสามารถชื่อมยงสารข้ากับความรู้สึกของผู้ชม 
สงผล฿ห้ กิดปฏิสัมพันธ์ทางความรู้สึกของผู้ติดตามตอสารที่น าสนอเด้ป็นอยางดี  

 ดยที่ภาพคลื่อนเหว (Video) ที่มีจ านวนกดถูก฿จ (Like) การแสดงความคิดหใน 
(Comment) และการกดแบงปัน (Share) มากที่สุดของแฟนพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) คือ 
ภาพคลื่อนเหว (Video) ที่ลาถึงประวัติของกลูต้า ที่มีที่มาจากหมาจร เด้รับการอา฿จ฿สลีๅยงดู
จนกลายมาป็น หมานางแบบ฿น ปัจจุบัน ฿ช้จุดจับ฿จทางด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) 

รวมกับการจูง฿จด้วย ดนตรี (Music Appeal) ประกอบภาพคลื่อนเหว 

 ภาพคลื่อนเหว (Video) อันดับที่สอง และสามนัๅน จะป็นการถายทอดรื่องราว
ของกลูต้าสตอรี่ ถึงความสด฿ส นารัก และความซื่อสัตว์ของกลูต้า ฿ช้จุดจับ฿จทางด้านอารมณ์ 
(Emotional Appeals) ซึ่งสามารถชื่อมยงสารข้ากับความรู้สึกของผู้ชมเด้ป็นอยางดี 
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3. พฤติกรรมของผูຌบริภคที่มีตอฟนพจกลูตຌาสตอรี (GlutaStory) 

 กลุมตัวอยาง฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ฿ช้วิธีการลือกแบบจาะจง ิ–urposive Samplingี 
พ่ือ฿ห้ป็นเปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดยก าหนดคุณลักษณะคือ กลุมผู้กดถูก฿จแฟนพ
จกลูต้าสตอรีทานัๅน ผานการฝากลิงค์แบบสอบถามบนแฟนพจกลูต้าสตอรี ิGlutaStoryี จ านวน 
773 ชุด ครื่องมือที่฿ช้ คือ แบบสอบถาม ิ—uestionnaireี ที่ผู้วิจัยสร้างขึๅน ซึ่งแบงออกป็น ใ 
สวนดังนีๅ 

สวนที่ 1 ขຌอมูลทั่วเป 

 จากการศึกษาข้อมูลทั่วเปของกลุมตัวอยาง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวน฿หญป็น 

พศหญิง มีอายุระหวาง 26  35 ปี กินกวาครึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี กลุมตัวอยางสวน
฿หญ มีอาชีพป็นพนักงานอกชน/ลูกจ้าง มากที่สุด และกินกวาครึ่งมีสัตว์ลีๅยงป็นของตัวอง 

สวนที่ 2 ขຌอมูลพฤติกรรมการ฿ชຌฟนพจกลูตຌาสตอรี (GlutaStory) 

 ผู้วิจัยเด้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ฿ช้แฟนพจกลูต้าสตอรี ิGlutaStoryี ซึ่งแบง
ออกป็น โ สวน เด้แก 

2.1 พฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการ฿ช้ฟซบุຍค (Facebook) ของกลุมตัวอยาง ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางกือบจะทัๅงหมดจะ฿ช้งานฟซบุຍค (Facebook) ป็นประจ าทุกวัน ดยข้า฿ช้
งาน฿นชวงวลา 18.01  22.00 น. กลุมตัวอยาง สวน฿หญ฿ช้ฟซบุຍคพ่ือติดตามความคลื่อนเหว
ของพ่ือน ดยสวน฿หญ ฿ช้ฟซบุຍคผานทรศัพท์มือถือ และหตุผลที่กลุมตัวอยางสวน฿หญลือก
ป็นแฟนพจตางโ พบวา พื่อต้องการติดตามขาวสารจากพจ 

โ.โ พฤติกรรมการ฿ชຌฟนพจกลูตຌาสตอรี ิGlutaStoryี 

 2.2.1 การปຂดรับ 

 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางพบวา ครัๅงแรกที่กลุมตัวอยางปຂดรับข้อมูลของกลูต้าสตอรี 
จาก Facebook กลุมตัวอยางสวน฿หญจะข้า ฿ช้งานแฟนพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ป็น
ประจ าทุกวัน กินกวาครึ่งกดติดตามแฟนพจกลูต้าสตอรี ิGlutaStoryี พ่ือ฿ห้แสดงความ
คลื่อนเหวของกลูต้าสตอรี ิGluta Storyี ทุกครัๅงที่มีการน าสนอ 

 2.2.2 ความสน฿จ 

 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางพบวาความสน฿จการน าสนอสารบนแฟนพจกลูต้าสตอรี 
ิGluta Storyี ของกลุมตัวอยางมีความสน฿จ฿นระดับ มากท่ีสุด ดยกลุมตัวอยางสน฿จ฿น รูปภาพ 
(Photo) กับนืๅอหา มีความสอดคล้องกัน มีขนาดหมาะสม สามารถสื่อความหมายเด้ วีดีอคลิป 
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(Clip) สอดคล้องกับค าบรรยายมีความยาวที่ หมาะสมและ สื่อความหมาย เด้ และสถานะ
ข้อความ (Status) มีความนาสน฿จปานกลาง 

 วัตถุประสงค์ที่ข้า฿ช้แฟนพจกลูต้าสตอรี ิGluta Storyี ของกลุมตัวอยางมีระดับความ
สน฿จ อยู 2 ระดับ มากที่สุด คือ แฟนพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) สามารถสร้าง ความบันทิง
คลายครียดเด้ สามารถสร้างแรงบันดาล฿จ฿ห้รักสุนัขจร และวัตถุประสงค์ที่ข้า฿ช้แฟนพจกลูต้า
สตอรี ิGluta Storyี พ่ือติดตามความคลื่อนเหวและกิจกรรมของแฟนพจ กลูต้าสตอรี 
ิGlutaStoryี และต้องการ ข้อมูล ประวัติกี่ยวกับกลูต้า อยู฿นระดับมาก 

 แสดง฿ห้หในวาความสน฿จกี่ยวกับแฟนพจกลูต้าสตอรี ิGluta Storyี ของกลุมตัวอยาง 
นัๅนสน฿จ฿นสารที่ทางกลูต้าสตอรี ิGluta Storyี เด้น าสนอทัๅง รูปภาพ (Photo) วีดีอคลิป 
(Clip) และ สถานะข้อความ (Status) จุดประสงค์ที่ข้า฿ช้แฟนพจกลูต้าสตอรี ิGluta Storyี 
พ่ือสามารถสร้าง ความบันทิงคลายครียด และสร้างแรงบันดาล฿จ฿ห้รักสุนัขจร ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ฿นการ ออกแบบสารของแฟนพจกลูต้าสตอรี ิGluta Storyี 

 2.2.3 การคຌนหา  

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางค้นหาข้อมูลของกลูต้าสตอรี ิGlutaStoryี จาก 

Facebook บอยครัๅง รองลงมาระดับการค้นหาของกลุมตัวอยาง นานโ ครัๅง เด้แก กระทู้ Pantip  

 2.2.4 การกระท า 

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการกด Like (ถูก฿จ) รูปภาพ Photo ที่แฟนพจกลูต้า
สตอรี น าสนอป็นประจ า ฿นสวนของการกด Like (ถูก฿จ) คลิปวีดีอ Clip และ กด Like (ถูก฿จ) 

สถานะ (Status) ฿นระดับบอยครัๅง  และพบวากลุมตัวอยางแสดงความคิดหใน (Comment) 

นืๅอหาที่แฟนพจ น าสนอ฿นระดับ นานโ ครัๅง ข้ารวมกิจกรรม ซืๅอสินค้าที่ทางแฟนพจจัดท าขึๅน 
และติดตามเปงานอีวนท์ ที่กลูต้า ชว์ตัว  

 2.2.5 การบงปัน 

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการ  Share ิแบงปันี สาร฿นแฟนพจกลูต้าสตอรี อยู
฿นระดับ ปานกลาง ดยสารที่มีการ Share ิแบงปันี บอยครัๅงที่สุด คือ รูปภาพ (Photo) 

รองลงมา คือ คลิปวีดีอ (Clip) และ สถานะ (Status)  

สวนที่ 3 ขຌอมูลกี่ยวกับความภักดีตอตราสินคຌากลูตຌาสตอรี (GlutaStory) 

 จากการศึกษากี่ยวกับความภักดีที่มีตอตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) ของกลุม
ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญจะติดตามแฟนพจกลูต้าสตอรี (Glutastory) 
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ตอเป พูดถึง แฟนพจกลูต้าสตอรี (Glutastory) ฿นทางที่ดีสมอ และรู้สึกพอ฿จที่เด้ติดตามแฟน
พจกลูต้าสตอรี (Glutastory) ซึ่งอยู฿นระดับความคิดหใน มากที่สุด 

 นอกจากนีๅยังพบวากลุมตัวอยางมีความคิดหใน฿นระดับ มาก ฿นสวนของหากแฟนพ
จกลูต้า สตอรี (GlutaStory) มีการปลี่ยนแปลงการน าสนอข้อมูล จะยังคง ติดตามหมือนดิม 
จะแนะน า แฟนพจกลูต้าสตอรี (Glutastory) ฿ห้กับญาติ มิตร และ คนรู้จัก แฟนพจกลูต้าสตอรี 
(Glutastory) มีจุดดน แตกตางจากแฟนพจสัตว์ลีๅยงอ่ืน มื่อนึกถึงแฟนพจสัตว์ลีๅยง จะนึกถึง
แฟนพจกลูต้าสตอรี (Glutastory) รู้สึกภูมิ฿จที่เด้฿ช้สินค้าของกลูต้าสตอรี (Glutastory) และหาก
วัน฿ดเมพบการน าสนอ ข้อมูล ขาวสารของ กลูต้าสตอรี (Glutastory) จะเมสบาย฿จ อยู฿นระดับ
ปานกลาง  

อภิปรายผล 

 ฿นการวิจัยกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลและพฤติกรรมของผู้ติดตามผานแฟน
พจ กลูต้าสตอรี่ ผู้วิจัยเด้ค้นพบข้อมูลตางโ ซึ่งสามารถอภิปรายเด้ดังนีๅ 

1. กลยุทธ์การสรຌางตราสินคຌาบุคคลของฟนพจกลูตຌาสตอรี่ (GlutaStory) 

 จากผลการวิจัยพบวาการแนวทางที่฿ช้฿นการสร้างตราสินค้าบุคคลนัๅน มีความคล้ายคลึง 
กับแนวทางการสร้างตราสินค้าดยทั่วเป ดยรวมของตราสินค้านัๅนจะต้องป็นสิ่งที่จับต้องเด้ 
(Tangible) และจับต้องเมเด้ (Intangible) ฿ห้ความ รู้สึก ความหมาย และคุณคา รวมเปจนถึง 
ความสัมพันธ์ที่ดี ที่ทางผู้บริภคมี฿ห้กับตราสินค้า เมอาจกลาวเด้พียงแคสัญลักษณ์ (Logo) ที่฿ช้
฿นการฆษณาทานัๅน แตยังรวมเปถึงความรู้สึกประทับ฿จที่มีตอตราสินค้านัๅนโ ที่เด้ถูกสร้างขึๅน มา
อยู฿นจิต฿จของผู้บริภค ทัๅงจากการเด้รับฆษณา ประสบการณ์ดยตรง ภาพลักษณ์ของตราสินค้า  

 1.1 กลยุทธ์การสรຌางองค์ประกอบของตราสินคຌา 

 กลูต้าสตอรี (GlutaStory) มีการการสร้างองค์ประกอบของตราสินค้าบุคคล มีที่มาจาก 
บุคลิกฉพาะตัวที่มีความแตกตางเปจากสุนัขตัวอ่ืนโ และประวัติของตัวกลูต้าที่ปรียบสมือน “จุด
แขใง ของตราสินค้า ซึ่งประกอบเปด้วย ชื่อตราสินค้า (Brand Names) ลก้และสัญลักษณ์ 
(Logo andSymbol) ลักษณะฉพาะตัว (Characters) สลแกน (Slogan) บรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) และรื่องราวของตราสินค้า (Brand Story) ตามแนวคิดของ Keller (2008) และ 
Kotler and Pfoertsch (2006)  

 1.2 กระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล 

 กลูต้าสตอรี (GlutaStory) เด้น าสนอความดดดนและแตกตางจนเด้รับความนิยม และ
มี ชื่อสียง สงผล฿ห้กิดป็นตราสินค้าบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดรื่องการสร้างตราสินค้าบุคคล 
ของ ศิริกุล ลากัยกุล (2550) ที่อธิบายวาหากต้องการจะสร้างตราสินค้าของตนองนัๅน ผู้สร้างตรา
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สินค้า จะต้องค้นพบตัวอง฿ห้จอสียกอน วาอยากจะมีชื่อสียง฿นด้าน฿ด จุดยืน฿นการสร้าง
ชื่อสียง ของตนอยูตรงเหน สร้างคุณคา฿ห้ผู้บริภครู้สึกวาตรานัๅนมีคุณคา และรักษาค ามั่นสัญญา
ของตรา ซึ่งจากการวิจัย฿นครัๅงนีๅพบวา กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory)  มีกระบวนการสร้างตราสินค้า
บุคคล ตามแนวทางของ Duane E. Knapp (2000) ที่ประกอบเปด้วยขัๅนตอน 5 ขัๅนตอน ที่
รียกวา D.R.E.A.M ดังนีๅ 

 

D 

Differentiati
on 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 

ส ร้ า ง ค ว า ม 

แตกตาง 

 สนอแงมุม฿หมของสุนัขจรที่เด้รับการลีๅยงดูอยางดี สร้างมุมมอง฿หม ฿ห้
หันมามองหมาจร฿นมุมที่ด ี

 ป็นตัวกลางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์฿ห้คนหันมา฿ส฿จสุนัขจร 

มากขึๅน 

 

 

‘ 

Releิance 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 

สร้างความ 

สัมพันธ์ 

 พูดคุยบอกลารื่องราว มีการจัดกิจกรรมตางโ ผานแฟนพจ ิFanpageี 
พ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุมผู้ติดตาม ด้วยความ ป็นกันอง  

 สอดแทรกการสร้างแรงบันดาล฿จ฿ห้ กลุมผู้ติดตาม ตามวัตถุประสงค์ 
ที่กลูต้าสตอรี่ ิGlutaStoryี เด้ตัๅงเว้  

 มีการนัดรวมกลุมกับผู้ติดตามอยูสมอ 

 

E 

Esteem 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 

สร้างคุณคา 

 จัดกิจกรรมรวมกับกลุมผู้ติดตามอยางตอนื่อง ป็นกิจกรรมรณรงค์ ที่
มุงน้น฿ห้คนหันเป฿ห้ความสน฿จกับหมาจรมากขึๅน 

 มีสินค้าตางโ ชน กระปຉาผ้า สืๅอยืด ฟต้บุຍคกลูต้าสตอรี ดยน ารายเด้ 
หลังหักคา฿ช้จายเปชวยหมาจรตัวอ่ืนโ 

 

 

A 

Aีareness 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 

สร้างความ 

ตระหนักรู ้

 จากประวัติความป็นมาของกลูต้า ท า฿ห้กลุมคน฿น แวดวง คนรักสัตว์
รู้จัก ฮกลูต้าฮ ป็นอยางดี หากพูดถึงหมาหูลูหน้ายิๅม กับหมวกหัวสตอบอ
รี่ สีแดง คนกลุมนีๅกใจะนึกถึงกลูต้า  

 ฮความสุขฮ คืออีกสิ่งหนึ่งที่กลูต้าสตอรี่ ิGlutaStoryี น าสนอสูกลุม 

ผู้ติดตาม 

 

M 

Mind’s eye 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 

สร้างความ 

ประทับ฿จ 

 สร้างคอนทนต์ที่มีรูปแบบ สวยงาม และ นาติดตาม ซึ่งสามารถสร้าง 

ความประทับ฿จ฿ห้กับกลุมผู้ติดตามมาดยตลอด ดยน าประวัติของ และ
ความนารัก สด฿สของกลูต้า มาป็นจุดดึงดูด ความสน฿จจากผู้ติดตาม 

ตารางที่ 1.1: กระบวนการสร้างตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) ตามแนวทาง D.R.E.A.M 
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 1.3 การสรຌางตราสินคຌาบุคคลดย฿ชຌครื่องมือออนเลน์ 

 การสร้างตราสินค้าบุคคลออนเลน์ผานครือขายสังคมออนเลน์นัๅนกิดมากจาก
ความก้าวหน้าของทคนลยี ซึ่งเมเด้ป็นพียงการผยแพรขาวสารทานัๅน แตทวายังป็นชองทาง
฿หมโ ที่฿ช้พ่ือ วัตถุประสงค์฿นด้านตางโ ชน การสร้างชุมชนของกลุมคนที่มีความชื่นชอบ
ดียวกัน พัฒนาสินค้า รวมเปถึงการสร้างตราสินค้าบุคคลด้วยสื่อออนเลน์ ซึ่งกอ฿ห้กิดประยชน์
฿นระดับบุคคล และน าเป฿ช้฿นแงของธุรกิจเด้  

 

รูปภาพที่ 2 : แผนภาพอธิบายการสร้างตราสินค้าบุคคลดย฿ช้ครื่องมือออนเลน์ ของกลูต้าสตอรี่ 
(GlutaStory) 

 ฿นการวิจัยการสร้างตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) พบวามีการ฿ช้แนวคิดการสร้าง
ตราสินค้าบุคคลดย฿ช้ครื่องมือออนเลน์ ของ Reactor ซึ่งประกอบด้วย Advertising, Social 

Network และ Online PR ซึ่งกลูต้าสตอรี (GlutaStory) เด้฿ช้แฟนพจ (Fanpage) ป็นชองทาง
หลัก ฿นการสื่อสารกับกลุมผู้ติดตาม และท าการประชาสัมพันธ์ (Online PR) ดยการตัๅงกระทู้พัน
ทิปพ่ือสร้างการรับรู้กับคนหมูมาก฿นวลาอันรวดรใว ด้วยการน าประวัติ และความปลี่ยนแปลง
ของกลูต้า ที่มาพร้อมกับรอยยิๅมที่สด฿ส ปรียบสมือนการมีชีวิต฿หมของกลูต้า มื่อรื่องราวที่เด้
พสต์ลงวปเซต์ พันทิป (Pantip.com) สร้างความประทับ฿น฿ห้กับกลุมคนรักสัตว์ป็นอยางมาก 
จึงสงผล฿ห้กิดป็น การผยแพร (Word of Mouth) จากกลุมคน฿นแวดวง (Field) คนรักสัตว์
ด้วยกัน รู้จักแล้วท าการบอกตอ ท า฿ห้มีคนรู้จักกลูต้าสตอรี (GlutaStory) พ่ิมขึๅนป็นจ านวนมาก 
ท า฿ห้มีคนสน฿จมาข้าชมและกดถูก฿จ  แฟนพจกลูต้าสตอรี (www.facebook.com 

/GlutaStory) พ่ิมขึๅนอยางตอนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธิพงศ์ แซจิว (2555) 

ที่กลาววาครือขายสังคมออนเลน์มีบทบาทป็นอยางมากกับผู้รับสาร฿นปัจจุบัน และสื่อสังคม
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ออนเลน์คือครื่องมือที่ส าคัญ อยางยิ่ง฿นการข้าถึงผู้บริภค ซึ่งมีความส าคัญป็นอยางมากตอการ
สร้างตราสินค้าบุคคลบนครือขายสังคมออนเลน์ พราะนอกจากจะท า฿ห้ผู้สงสารมีความแตกตาง
จากผู้อื่นแลว้ ยังสามารถน าเป฿ช้ประยชน์ทางด้านอ่ืนเด้ และงานวิจัยของ Chapman (2552) ที่
กลาววาการสร้างตราสินค้าที่ดีจะสามารถสร้าง Engagement แบรนด์กับกลุมป้าหมายผานวใบ
เซตครือขายสังคมออนเลนเด ้

 1.4 กลยุทธ์การออกบบสาร  

 จากการศึกษาผู้วิจัยพบวา การออกแบบสารตางโ ฿นแฟนพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory)  

ผู้สงสาร มุงน้นพ่ือการตอกยๅ าจุดประสงค์ของกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ที่เด้ตัๅงเว้ ดยการน า 

“จุดแขใง ที่กลูต้ามี มา฿ช้฿นการออกแบบป็นสาร พร้อมทัๅง฿ช้กลวิธีทางด้านภาพ และสียง มา
ป็นครื่องมือ ฿นการน้มนาว฿จจากกลุมผู้ติดตาม ดยจะน าสนอ฿นด้านที่ดีทานัๅน พ่ือป็นการ 
สร้างความประทับ฿จตามแนวทางการออกแบบสารของ Rune Pettersson (2002) ซึ่งพบวา 
กลูต้าสตอรี (GlutaStory) ลือก฿ช้จุดจับ฿จที่กิดจากอารมณ์ (Emotional Appeals) ป็นหลัก 
฿นการออกแบบสาร และ จุดจับ฿จด้านความบันทิง ตลก สนุกสนาน ฿ช้จุดจับ฿นทางด้านดนตรี 
ด้านภาพและสียง ฿นการรออกแบบสถานะ (Status) รูปภาพ (Photo) และภาพคลื่อนเหว 
(Video) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Ashwini Ambekar (2009) ที่อธิบายเว้วา ประภท
ของจุดจับ฿จ ที่฿ช้กันบอยโ ฿นสาร คือจุดจับ฿จที่กิดจากหตุผล และจุดจับ฿จที่กิดจากอารมณ์
ชนดียวกัน และแนวคิดของพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2003) อธิบายเว้วา กลยุทธ์ออกแบบสารที่฿ช้
อารมณ์ (Emotional Approach) จะ฿ช้วิธีการชื่อมยงสารข้ากับความรู้สึกของ 

ผู้รับสาร จะน้นเปที่การสร้าง รื่องราวหรือการ฿สรายละอียด (Execution) คอนข้างมาก พ่ือ
สงผล฿ห้กิดปฎิสัมพันธ์ทางความรู้สึกตอสาร 

2. รูปบบสารที่ผยพร฿นฟนพจกลูตຌาสตอรี (GlutaStory) 

 จากผลการวิจัยรูปแบบสารที่ กลูต้าสตอรี (GlutaStory) เด้มีการน าสนอสารผานแฟน
พจ กลูต้าสตอรี (Facebook.com/Glutastory) พบวามีจ านวนพสต์ ตัๅงแตวันที่ 1 กันยายน 
2556 จนถึง 31 ตุลาคม 2557 ทัๅงหมด฿นรูปแบบการน าสนอสารทัๅง 3 ประภทถึง 898 ครัๅง 
ประภทของสารที่ น าสนอ มากที่สุดป็นอันดับแรก คือ รูปภาพ (Photo) จ านวน 543 ครัๅง คิด
ป็นร้อยละ 59.46 รองลงมาคือ สถานะ (Status) จ านวน 216 ครัๅง คิดป็นร้อยละ 24.05 และ
ภาพคลื่อนเหว (Video) จ านวน 148 ครัๅง คิดป็นร้อยละ 16.48 ตามล าดับ 

 ฿นการน าสนอสารทัๅง 3 ประภท เด้แก รูปภาพ (Photo) สถานะ (Status)  และ
ภาพคลื่อนเหว (Video) ของกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ดย฿นการน าสนอสารมีการสร้างจุดจับ
฿จทางด้านอารมณ์ ซึ่งมีความหมาะสมกับนืๅอหาของสารที่น าสนอ฿นแตละครัๅง การสร้างจุดจับ฿จ
ทางด้านอารมณ์ และ จุดจับ฿จด้านอารมณ์ขันที่ สามารถชื่อมยง สารข้ากับความรู้สึกสงผล฿ห้
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กิด ปฏิสัมพันธ์ทางความรู้สึก ของผู้ติดตามตอสารที่น าสนอเด้  ซึ่งวิธีการสร้างจุดจับ฿นทางด้าน
อารมณ์นัๅน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนเลน์ ที่ต้องการสร้าง฿ห้ผู้บริภคกิดการ
รับรู้ จนกิด ความหลง฿หล ชื่นชอบ และน าเปสูการแบงปันข้อมูลของกลูต้าสตอรี กับพ่ือหรือ
กลุมคนที่อยู฿นแวดวง หรือ สังคม ดียวกัน จากนัๅนจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหวางกลุมผู้ติดตาม
กับกลูต้าผานทางแฟนพจ และกิดความ ผูกพันธ์กับกลูต้า฿นที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุ
ทธิพงศ์ แซจิว (2555) ที่กลาววาความแตกตาง ของแตละบุคคลสงผล฿ห้กิดการสร้างจุดจับ฿จที่
แตกตางกันออกเป  

3. พฤติกรรมของผูຌบริภคที่มีตอฟนพจกลูตຌาสตอรี (GlutaStory) 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริภคที่มีตอแฟนพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) พบวา
กลุม ตัวอยางป็นกลุมคนที่อยู฿นแวดวงคนรักสัตว์ ดยมีการข้า฿ช้งานฟซบุค (Facebook) ทุก
วัน ดยข้า฿ช้งานผานทรศัพท์มือถือ พ่ือติดตามความคลื่อนเหวของพ่ือนโ และแฟนพจตางโ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 'ทีอในอส' (Taylor Nelson Sofres) กี่ยวกับพฤติกรรม
การ฿ช้ Facebook ฿นประทศเทย ปี 2557 พบวาคนเทย฿ช้วลาบน Facebook มากยิ่งขึๅนและ
พบวาผู้฿ช้งานฟซบุค (Facebook) รู้สึกชอบท่ีจะติดตอพ่ือนหรือคนรู้จักผานฟซบุค มากกวาการ
สื่อสารผานสื่อรูปแบบดิมโ 

 พฤติกรรมของกลุมผู้ติดตามแฟนพจกลูต้าสตอรี่ ตาม AISAS Model ของ Dentsu 

Group แสดง฿ห้หในวากลุมผู้ติดตามมีการปຂดข้อมูลของกลูต้าสตอรีผานทางสื่อสังคมออนเลน์  
สงผล฿ห้ กิดป็นความสน฿จ฿นสารที่ทางกลูต้าสตอรี่เด้น าสนอผานทางแฟนพจ ทัๅง฿นรูปแบบ
ของ รูปภาพ ภาพคลื่อนเหว และสถานะข้อความ ซึ่งจุดประสงค์฿นการติดตามนัๅนพ่ือ ความ
บันทิงคลายครียด และ สามารถสร้างแรงบันดาล฿จ฿ห้รักสุนัขจร กลุมผู้ติดตามมีการค้นหาข้อมูล
ของกลูต้าสตอรีพ่ิมติมผานทางฟซบุค และ วปเซต์พันทิป ซึ่งกลุมผู้ติดตามจะกด Like (ถูก฿จ) 

รูปภาพ Photo ที่แฟนพจกลูต้าสตอรี น าสนอป็นประจ า แตมีการแสดงความคิดหใน 
(Comment) ฿นระดับนานโ ครัๅง ซึ่งกลุมผู้ติดตามจะข้ารวมกิจกรรมเมบอยนัก ซืๅอสินค้าที่ทาง
แฟนพจจัดท าขึๅน฿นบางครัๅง และสวน฿หญยังเมคยจอตัวจริงของกลูต้า มีพียงแตติดตามผาน
ทางแฟนพจทานัๅน การแบงปัน (Share) ของกลุมผู้ติดตามจะอยู฿นระดับปานกลาง ซึ่งสารที่ 
เด้รับการแบงปัน (Share) บอยครัๅงที่สุด คือ รูปภาพ (Photo) รองลงมา คือ ภาพคลื่อนเหว 
(Video) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธิพงศ์ แซจิว (2555) ที่กลาววาพฤติกรรมของผู้บริภค฿น
ยุคออนเลน์สามารถสะท้อนออกมาเด้ด้วย AISAS Model ของ Dentsu ซึ่งขัๅนตอนที่ส าคัญที่สุด
อยูที่การแบงปัน (Share) ดยฉพาะสื่อสังคมออนเลน์ จะสามารถขยายผล฿ห้กิด Word-of-

Mouth เด้อยางรวดรใวและท่ัวถึง 
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 ฿นด้านของความภักดีตอตราสินค้าพบวากลุมตัวอยางมีความภักดีตอตราสินค้า กลูต้าสตอ
รี ฿นระดับมากที่สุดซึ่งจะยังคงติดตามแฟนพจกลูต้าสตอรีตอเป จะพูดถึงกลูต้าสตอรี฿นทางที่ดี
สมอ และมีความรู้สึกพอ฿จที่เด้ติดตามแฟนพจกลูต้าสตอรี ซึ่งนับวาป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความภักดีท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทามาศ ธรรมพรพิพัฒน์ ที่กลาววาสมาชิกชุมชนออนเลน์
มีคุณคาตอ ตราสินค้า และความภักดีตอตราสินค้า ที่สูงกวาผู้บริภคที่เม฿ชสมาชิกอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติ  

ขຌอสนอนะจากการศึกษา 
 ผู้ศึกษาขอสนอข้อสนอแนะที่เด้จากการศึกษา ซึ่งแบงออกป็น 2 สวน คือ ข้อสนอแนะ 
฿นการน าผลการวิจัยเปประยุกต์฿ช้ และข้อสนอแนะส าหรับผู้ที่จะท าการวิจัยครัๅงตอเป 

ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 

 1. จากผลการวิจัยพบวาการสร้างตราสินค้าบุคคลผานทางสื่อสังคมออนเลน์นัๅน สิ่งที่
ผู้สร้าง ควรค านึงถึง การสร้างองค์ประกอบของตราสินค้า ดังนัๅน฿นการสร้างตราสินค้าบุคคล ผาน
ทางสื่อ สังคมออนเลน์ ฿นครัๅงตอเปนัๅนควรสร้าง฿ห้มีความดดดน แตกตาง และ มีความนาสน฿จ
มากกวา ตราสินค้าบุคคลอ่ืนโ ที่ป็นคูแขง ยิ่งสามารถหา จุดดนที่ แตกตางเด้ มากทาเหร กใยิ่ง
ป็นจุดที่ สามารถดึงดูดความสน฿จจากผู้รับสารเด้มาก ทานัๅน  

 2. จากผลการวิจัยท า฿ห้ทราบวา กระบวนการที่จะ฿ช้฿นการสื่อสารตราสินค้าของตนอง 
ออกเปสูผู้รับสาร การวางกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของแตละคนนัๅน จะแตกตางกัน
ออกเป ตามแนวทางของตนอง ซึ่งจะขึๅนอยูกับแวดวง (Field) ของแตละบุคคล  

 3. จากผลการวิจัยพบวาหากต้องการสร้างตราสินค้าบุคคลผานทางสื่อสังคมออนเลน์นัๅน 
ควรท าการสื่อสารอยางตอนื่อง และหมั่นสร้างความสัมพันธ์กับกลุมผู้รับสาร พ่ือป็นการสร้าง
ความ ประทับ฿จ฿ห้กับผู้บริภค  

 4. จากผลการวิจัยพบวา สิ่งที่ส าคัญที่สุด฿นการสร้างตราสินค้า บุคคลผานสื่อสังคม
ออนเลน์ นัๅนคือการ฿ช้ครื่องมือออนเลน์ มาชวย฿นการสร้างชื่อสียง ซึ่งจะสามารถสร้างชื่อสียง
เด้ ตรงกลุม ป้าหมายเด้ภาย฿นระยะวลาอันรวดรใว  

 5. จากผลการวิจัยพบวา การออกแบบสาร฿นแตละครัๅงนัๅน ควรมีการคิดออกแบบสาร฿ห้
มี สอดคล้องกับ แนวทางของตราสินค้าของแตละบุคคลที่เด้สร้างขึๅน พร้อมทัๅง฿ช้ทคนิคการสร้าง 
จุดจับ ฿จ฿นสาร ดยผานวัจนภาษา อวัจนภาษา และสัญลักษณ์ตางโ เปยังผู้รับสาร ตามความ
หมาะสม พ่ือปลี่ยน แปลงความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการกระท าของผู้รับสาร฿ห้ป็นเปตาม
แนวทางท่ีแตละ บุคคลต้องการจึงจะประสบความส ารใจ 
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ขຌอสนอนะส าหรับผูຌที่จะท าการวิจัยครัๅงตอเป 

 1. การวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงผสมผสานที่ศึกษารื่องกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า
บุคคลของ กลูต้าสตอรีผานแฟนพจ ซึ่งมีผู้กดถูก฿จ (Like) ป็นจ านวนมาก ดังนัๅนควรจะศึกษา฿น
ชิงปริมาณถึงความพึงพอ฿จของกลุมผู้ติดตามที่มีตอกลูต้าสตอรีพ่ิมติม 

 2. ควรมีการศึกษา฿นด้านของความภักดีของกลุมผู้ติดตาม ที่มีตอตราสินค้ากลูต้าสตอรี 
(GlutaStory) แบบจาะลึก฿นรื่องของความภักดีที่มีตอตราสินค้า พ่ือ฿ห้ข้า฿จถึงความภักดี และ 

ผลการศึกษาที่ลึกซึๅงยิ่งขึๅน 

 3. ผู้ควรท าการศึกษา การสร้างตราสินค้าบุคคล฿นแงมุมของการสร้างชุมชน สมือน
ออนเลน์  พ่ือ฿ห้ข้า฿จถึงการสร้างความสัมพันธ์ และความผูกพันธ์ระหวาง ตราสินค้ากับ 
ผู้บริภค 
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กลยุทธก์ารสื่อสารพระพุทธศาสนาผาน www.dmc.tv ของวัดพระธรรมกาย 

Buddhism  Communication  Strategies  via Website dmc.tv  of  

 Wat  Phradhammakaya 

นิรดา ไวศยะนันท์1 
                                  บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.

2
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์ พ่ือศึกษากลยุทธ์฿นการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกาย ผานวใบเซต์ดีอใมซีดอททีวี ิwww.dmc.tvี และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค฿น
การท าการสื่อสาร การศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาด้วยการวิจัยชิงคุณภาพ  (Qualitative 

Research) ดยการสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) ดยมีครื่องมือคือแบบสอบถามกึ่ง
ครงสร้าง ดยท าการสัมภาษณ์จากผู้ที่กี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์฿นการสื่อสารพระพุทธศาสนา
ของวัดพระธรรมกายผานวใบเซต์  dmc.tv จ านวน 17 คน 

ผลการวิจัยพบวาการสื่อสารทัๅงหมดกิดขึๅนจากผู้น าศรัทธา คือพระทพญาณมหามุนี 
(หลวงพอธัมมชย) จ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งปรียบสมือนป็นผู้น าองค์กร หรือป็นบุคคลที่
ป็นศูนย์รวม฿จของวัดพระธรรมกาย ป็นผู้ก าหนดนยบายการสื่อสาร หลังจากการก าหนด
นยบาย ผู้รับผิดชอบและผู้มีสวนกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ใ ส านัก ิส านักสื่อ 
DMC, ส านักสื่อสารองค์กร และส านักองค์ประธานี กใจะท าการผลิตนืๅอหาสาร และควบคุมสื่อ฿ห้
ป็นเปตามนยบายที่เด้ก าหนดมา ดย฿นการผลิตนืๅอหาสารจะ฿ช้กลยุทธ์การจูง฿จ ใ แบบด้วยกัน 
คือ  กลยุทธ์การจูง฿จดย฿ช้อารมณ์ กลยุทธ์การจูง฿จดย฿ช้หตุผล และกลยุทธ์การจูง฿จดย฿ช้อัต
ลักษณ์บุคคล 

สวนกลยุทธ์ด้านสื่อนัๅน www.dmc.tv จะ฿ช้กลยุทธ์ด้านนืๅอหาสารที่ถูกต้องครบถ้วนซึ่ง
฿นวใบเซต์นัๅนจะ฿ช้การออกแบบที่สร้างความนาชื่อถือ฿ห้กับผู้ข้าชม ทัๅงนีๅทัๅงนัๅน฿นกระบวนการ
ด านินกลยุทธ์การสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายนัๅน จะมีกลยุทธ์หลักพ่ือน าเปสู
ความส ารใจคือ การมีภาวะผู้น า ซึ่งป็นผู้บริหารกลยุทธ์ทัๅงหมด  

ค าส าคัญ: พุทธศาสนา, กลยุทธ์การสื่อสาร, วใบเซต์ 

                                                           
1 นักศึกษามหาบัณฑติ คณะนิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

http://www.dmc.tv/
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Abstract 

The study of Buddhism Communication Strategies via Website dmc.tv of 

Wat Phradhammakaya focused on study of religion communication strategy of 

Dhammakaya Temple though website dmc.tv by using Qualitative Research 

Method with Semi structure In-depth Interview with 17 people of Dhammakaya 

communication strategy board  

 Finding was communication was leaded by spiritual influencer 

Phrathepyanmahamuni, (Most Ven.Dhammajayo)  who made the communication 

policy with 3 departments manage under those policy which were DMC 

Administration Department, Communication Department and  Office of the 

President. All 3 departments were created content and managed media followed 

the policy by using 3 types of persuasive communication strategy which were 

Emotional, Reasonable and Symbolic person. 

 Media strategy dmc.tv was used reasonable content and method to create 

reliability to audiences with all that leadership skill of Phrathepyanmahamuni, 

(Most Ven.Dhammajayo) had influential factor in communication strategy. 

Keywords: Buddhist, Communication Strategy, Website, Religion Communication 

 

บทน า 
 ธรรมะที่พระพุทธจ้าตรัสรู้ป็นสิ่งมีคาที่จะนับจะประมาณมิเด้ พราะป็นแบบแผน
แนวทาง฿นการด านินชีวิตของมนุษย์และทวดาทัๅงหลาย และสิ่งที่พระองค์ปรารถนาอยางยิ่งนั่นกใ
คือ การ฿ห้สรรพสัตว์ทัๅงหลายเด้หลุดพ้นจากกองทุกข์และพบกับความสุขที่แท้จริง  

ด้วยวิธีการสื่อสารระดับบุคคล ที่สามารถถายทอดเด้แบบฉพาะจาะจง และสามารถเข
ข้อข้อง฿จเด้แบบทันทีทัน฿ด ท า฿ห้การผยแผ฿นสมัยนัๅนกิดประสิทธิภาพ และกิดผลส ารใจป็น
อยางดี ซึ่งด้วยจ านวนพระสาวกทัๅงพระภิกษุ, ภิกษุณี, สามณร และสามณรีที่มีความสามารถ 
และจ านวนที่มากมาย ท า฿ห้การผยแผพระพุทธศาสนาเมจ าป็นต้องพ่ึงพาอุปกรณ์ หรือ
ทคนลยีทางการสื่อสาร฿ดโ มาชวย฿นการผยแผ ิอรทัย พนาราม , โ5ไ7ี ซึ่งสามารถท า฿ห้
พระพุทธศาสนามีความป็นปຄกแผนขึๅนมา฿นประทศอินดีย฿นสมัยนัๅน 
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อยางเรกใตาม ฿นปัจจุบันด้วยความสามารถของผู้ท าการผยแผที่เมอาจทียบเด้กับยุค
สมัยนัๅน อีกทัๅงสภาพสังคมที่แตกตางจากสมัยพุทธกาลอยางสิๅนชิง ท า฿ห้ผู้คนหินหางและเม฿ห้
ความส าคัญตอพระพุทธศาสนา ซึ่งจากการส ารวจความคิดหในของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ินิด้าี รื่องศาสนาและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนเทยปี พ.ศ. 2553 พบวา คน
เทยที่นับถือพุทธร้อยละ 79 ฿นทุกวัยหในด้วยกับค ากลาวที่วา ทุกวันนีๅคนเทยคอนข้างจะหางจาก
ศาสนาและการปฏิบัติธรรม จากกลุมตัวอยางปรากฏวาร้อยละ 45 ข้ารวมกิจกรรมทางศาสนา
ป็นครัๅงคราว และอีกร้อยละ 13 ระบุวาข้ารวมนานโ ครัๅง (ส านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2557)   

การปรับรูปแบบการผยแผพระพุทธศาสนาจากสื่อบุคคลเปยังสื่อ฿หม฿ห้นาสน฿จจึงป็น
สิ่งจ าป็นอยางยิ่งพ่ือ฿ห้ข้ากับสภาพสังคม฿นยุคปัจจุบัน การ฿ช้สื่อออนเลน์฿ห้คนข้าถึงศาสนา 
และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผานวใบเซต์จึงถือป็นสิ่งที่ดี พราะทากับป็นจุดชื่อมยงคนกับ
พระพุทธศาสนา฿ห้มีความ฿กล้ชิดกันมากขึๅน  

 วัดพระธรรมกายป็นวัดหนึ่งที่เด้รับการยอมรับดยทั่วเปวามีการน าสื่อสมัย฿หม มา
ประยุกต์฿ช้฿นการผยแพรศาสนาของตนองเด้อยางป็นระบบ เด้แกการสื่อสารผานวใบเซต์ 
dmc.tv, จานดาวทียม, ฟสบุຍก, ยูทูบ ป็นต้น วารสารวิจัยและพัฒนาวลัยอลงกรณ์ (2553) เด้
กลาวเว้วาวัดพระธรรมกายมีการ฿ช้สื่อชิงพหุ พ่ือชื่อมครือขายกับสมาชิกทั่วลกดยผานสื่อ
อินตอร์นใต ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ป็นทคนิคที่ก้าวหน้า฿นการสอนและการฝຄกอบรม และจาก
งานวิจัยรื่อง การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนา฿นประทศเทย วิรัชชัย พงษ์กาะ 
(2556) ยังกลาวอีกวา วัดพระธรรมกายมีรูปแบบการท างานสื่อทางศาสนาที่ประสบความส ารใจ
กวาวัดอ่ืนโ นื่องจากป็นวัดที่฿ช้ชองทางสื่อ฿นการชวยแนะน าชองทางสื่อตางโ มาก นยบายของ
วัดน้นการผยแผธรรมะชิงรุก บุคลากรมีลักษณะของความป็นสื่อมืออาชีพสูง ตัวครงสร้าง
องค์กรกอ฿ห้กิดความรวมมือข้ามสื่อที่ทีมงานสื่อสามารถประสานข้อมูลและรวมมือกับฝຆายอ่ืน฿น
การผลิตสื่อ 

 อยางเรกใตามพบวายังเมมีงานวิจัย฿ดที่฿ห้ความส าคัญกับกลยุทธ์วิธีคิดและการศึกษา
นืๅอหาสารที่วัดพระธรรมกาย฿ช้฿นการสื่อสารผาน www.dmc.tv จึงป็นสิ่งที่นาสน฿จ฿น 
การศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารพระพุทธศาสนาผานสื่อสมัย฿หมของวัดพระธรรมกาย พ่ือ฿ห้ทราบ
วา วัดพระธรรมกายมีกลยุทธ์, หลักการและแนวคิด฿นการน าสนอธรรมะผานสื่อสมัย฿หมอยางเร
บ้าง พื่อป็นประยชน์฿นการประยุกต์การ฿ช้สื่อ฿ห้มีความหมาะสมกับการผยแผธรรมะ฿นยุค
ปัจจุบัน฿ห้กับยาวชน และประชนชนทั่วเป เด้หันมาสน฿จค าสอนของพระพุทธศาสนามากขึๅน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พ่ือศึกษากลยุทธ์฿นการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย ผาน
วใบเซต์ดีอใมซีดอททีวี (www.dmc.tv)  

2.  พ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการสื่ อสารพระพุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกาย ผานวใบเซต์ดีอใมซีดอททีวี (www.dmc.tv)  

  

ค าถามน าการวิจัย 

1.     กลยุทธ์฿นการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย ผานวใบเซต์ดี อใม
ซีดอททีวี (www.dmc.tv) ป็นอยางเร 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายผาน
วใบเซต์ดีอใมซีดอททีวี (www.dmc.tv)  

 

ประยชน์ที่เดຌรับจากการวิจัย 

 1.    พ่ือพ่ิมองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารศาสนา 

 2.   ป็นกรณีศึกษา฿ห้แกผู้สน฿จท างานด้านการ฿ช้การสื่อสารออนเลน์ ดยฉพาะการ
สื่อสาร   ศาสนา หรือ การสื่อสารพื่อสร้างศรัทธาอ่ืนโ 

  

ขอบขตการวิจัย 

 การศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาด้วยการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดยการ
สัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) ดยมีครื่องมือคือแบบสอบถามก่ึงครงสร้าง ดยท าการ
สัมภาษณ์จากผู้ที่กี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์฿นการสื่อสารพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย
ผานวใบเซต์  dmc.tv จ านวน แ7 คน ดยป็นผู้บริหาร 3 คน และผู้ผลิตสื่อ 14 คน ซึ่งกใบข้อมูล
฿นดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม โ557 

http://www.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/
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นวคิด ทฤษฎีที่กี่ยวขຌอง 
ทฤษฎีที่น ามา฿ช้ป็นกรอบ฿นการศึกษามีดังนีๅ 

 แ. นวคิดกี่ยวกับการสื่อสารศาสนา  ป็นการศึกษาแนวคิด, วัตถุประสงค์ , 
องค์ประกอบ และขัๅนตอนตางโ฿นการผยแผพระพุทธศาสนา นับตัๅงแตสมัยพุทธกาลจนมาถึงสมัย
ปัจจุบัน พ่ือ฿ห้หในภาพรวมของรูปแบบการสื่อสารตางโที่กิดขึๅน฿นการท าการสื่อสารศาสนา ท า
฿ห้สามารถท าความข้า฿จ และน ามาวิคราะห์กลยุทธ์และรูปแบบการท าการสื่อสารศาสนา฿นยุค
ปัจจุบันของวัดพระธรรมกาย 

 โ. นวคิดกี่ยวกับการวางผนการสื่อสารชิงกลยุทธ์ การจัดการสื่อสารชิงยุทธ์จัดวา
ป็นการจัดการระดับสูงสุด฿นการสื่อสารขององค์กร ดยผู้บริหารระดับสูงป็นผู้ก าหนดหรือ
ด านินการ฿นรูปของนยบาย ทัๅงนีๅพ่ือ฿ห้บรรลุพันธกิจ ิMission) ขององค์กร  

 ใ. นวคิดกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร ทคนิคหรือวิธี฿นการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมตัๅงแต 
กระบวนการสื่อสาร คือการสงสาร รูปแบบและนืๅอหาของสาร ชองทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ผล
ตอบกลับและสิ่งแวดล้อมของการสื่อสารนัๅนโพื่อ฿ห้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเว้  

 (ยุบล บใญจรงค์กิจ, โ55ไ:57-5้) เด้แบงกลยุทธ์การจูง฿จออกป็นสามลักษณะ คือ แ. 
การจูง฿จดย฿ช้อารมณ์ โ. การจูง฿จดย฿ช้หตุผล และ ใ. การจูง฿จดย฿ช้อัตลักษณ์ของบุคคล 

 ไ. นวคิดกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารผานสื่อ฿หม สื่อที่มีความสามารถแบบ฿หมที่เม
พียงแตน าพาสารเปยังผู้รับเด้อยางมีประสิทธิ ภาพทานัๅน หากทวาการรับสารกใป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพด้วยชนกัน สื่อ฿หมยังน าพาสารเปยังทั่วลกอยางเร้ขอบขต และป็นระบบ
ครือขายซึ่งจะมีผลอยางมาก฿นการกระจายสาร฿ห้แพรกระจายเด้กว้างเกลและรวดรใวอยางเร้
ขีดจ ากัด (นิคม  ชัยขุนพล, 2556) 

 5. นวคิดละทฤษฎีการออกบบวใบเซต์ พ่ือศึกษาการสร้างวใบเซต์ที่มีคุณภาพมี
องค์ประกอบที่กี่ยวข้องอยูมากมายซึ่งคุณจะต้องหาข้อมูล วิคราะห์และตัดสิน฿จกอนลงมือท า 
ชน วัตถุประสงค์คืออะเร, ฿ครป็นกลุมผู้ชมป้าหมาย, ทีมงานมี฿ครบ้างและแตละคนชี่ยวชาญ
รื่อง฿ด, นืๅอหาหรือข้อมูลจะมาจากที่เหน, ทคนลยีอะเรบ้างที่จะถูกน ามา฿ช้, รูปแบบวใบพจ
ป็นอยางเร 

ผลการวิจัย 

แ. การก าหนดนยบาย 

 การสื่อสารของวัดพระธรรมกายริ่มต้นจากการรับนยบายมาจากพระทพญาณมหามุนี 
หลวงพอธัมมชย ิจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายี ดยสวน฿หญจะป็นรื่องงานบุญทาง
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พระพุทธศาสนาที่จะจัดขึๅน฿นแตละครัๅง ทัๅงภาย฿นและภายนอกวัด และ฿นนยบาย฿นแตละปีกใจะ
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แตปรับปลี่ยนเปตามสถานการณ์฿นแตละปี ดังที่พระวีรวุฒน์ มนวีร 
(ผู้อ านวยการส านักสื่อ DMC) เด้กลาววา “ ผู้น าองค์กร คือ พระดชพระคุณพระทพญาณมหามุนี 
ิหลวงพอธัมมชยี ทานจ้าอาวาส จะป็นผู้฿ห้นยบายมา 

โ. วิคราะห์สถานการณ์ละก าหนดวัตถุประสงค์ 

 โ.แ จากการศึกษาข้อมูลการวิคราะห์สถานการณ์จะแบงออกป็น โ ประภท  

  โ.แ.แ วิคราะห์ถึงสภาพสังคม วามีความนิยม หรือมีหตุการณ์และปัญหา฿ดโ
กิดขึๅน฿นสังคมบ้าง 

  โ.แ.โ วิคราะห์กลุมป้าหมาย พ่ือ฿ห้ทราบถึงความชอบ, อัธยาศัยและจริตของ
กลุมป้าหมาย พ่ือน ามาป็นข้อมูล฿นการก าหนดวัตถุประสงค์การสื่อสาร 

 โ.โ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์฿นการท าการสื่อสาร จากข้อมูลการสัมภาษณ์ วัด
พระธรรมกายก าหนดเว้หลักโ โ อยางคือ  

  โ.โ.แ พ่ือการผยแผธรรมะ กระจายความรู้ ความข้า฿จ฿นหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา฿ห้ฝังอยู฿น฿จของคนทุกพศทุกวัย ดยมีป้าหมาย฿ห้คนทุกโคนมี
นิสัยรักบุญกลัวบาป, ข้า฿จรื่องกฏแหงกรรม และน าศีลธรรมกลับคืนสูลก  

  โ.โ.โ พ่ือป็นการสื่อสารหตุการณ์งานบุญตางโ ฿ห้พุทธศาสนิกชนเด้มารวม
บุญสั่งสมบุญอยางตอนื่อง 

ใ. กลุมป้าหมาย 

 จากข้อมูลการวิจัย สามารถแบงกลุมป้าหมายทางการสื่อสารของวัดพระธรรมกาย
ออกป็น โ แบบตามมุมมองของผู้บริหาร และมุมมองของผู้ผลิตสื่อ ดังนีๅ 

 3.1 มุมมองของผู้บริหารมองวากลุมป้าหมายป็นกลุม฿หญกลุมดียว คือ คนทุกโคน 
พราะมองวาธรรมะป็นสิ่งที่ดีมีประยชน์ และป็นสิ่งที่ทุกคนควรน าเปปฏิบัติ฿ห้ข้า฿จและข้าถึง 
พ่ือประยชน์ของตนอง 

 3.2 มุมมองของผู้ผลิตสื่อ มองกลุมป้าหมายตามลักษณะการผลิตสื่อวาจะผลิตพ่ือ฿คร 
ดังนัๅนกลุมป้าหมายจะถูกแบงออกป็นกลุมโตามวัย, ความต้องการและอัธยาศัย ชน นักศึกษา 
นักปฏิบัติธรรม ป็นต้น 
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ไ. จรรยาบรรณ 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์พระวีรวุฒน์ มนวีร (ผู้อ านวยการส านักสื่อ DMC) เด้กลาววา “ 
หลัก฿นการผยแผพระพุทธศาสนา จริงโแล้วกใเมเด้฿ช้หลักอะเรพิศษ ฿ช้หลักของอวาทปาติมกข์
ของพระสัมมาสัมพุทธจ้า ป็นหลัก฿นการผยแผ   ซึ่งแสดง฿ห้หในวา สิ่งที่วัดพระธรรมกาย
ยึดถือป็นธรรมนียม และถือวาป็นจรรยาบรรณ฿นการท าการสื่อสารทัๅงหมด กใคือหลัก 
อวาทปาติมกข์ ที่พระพุทธจ้าทรงมอบเว้พื่อ฿ช้฿นการผยแผพระพุทธศาสนา ประกอบเปด้วย 

 ไ.แ หลักหรือจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา 3 ประการ เด้แก 1.การเมท าบาปทัๅงปวง 
2.การท ากุศล฿ห้ถึงพร้อม และ 3.การท าจิต฿จ฿ห้บริสุทธิ์ 

 ไ.โ อุดมการณ์หรือแนวความคิด฿นการด ารงชีวิต฿นทางพระพุทธศาสนา 4 ประการ 
เด้แก 1.มีความอดทนอดกลัๅน กับสิ่งที่เมชอบ฿จ  โ.มีพระนิพพานป็นป้าหมายหลักของชีวิต ใเม
บียดบียนผู้อ่ืนทัๅงทางกายวาจาและ฿จ และ 4.มีความสันดษ ยินดีพอ฿จ฿นสิ่งที่ตนป็นตนมี 

 ไ.ใ วิธีการหรือกลยุทธ์฿นการสืบอายุพระศาสนา 6 ประการเด้แก 1.การเมกลาวร้ายผู้อ่ืน 

2.การเมท าร้ายผู้อ่ืน 3.การส ารวม฿นศีลคือพระปาติมกข์ 4.ความป็นผู้รู้จักประมาณ฿นอาหาร 5.

การอยู฿นที่สงัด เมคลุกคลีด้วยหมูคณะ และ 6.การมีความพียร฿นการก าจัดกิลส฿ห้หมดสิๅนเป
จาก฿จ 

5. ก าหนดกลยุทธ์ 

 จากข้อมูลที่เด้มาจากการสัมภาษณ์ผู้มีสวนกี่ยวข้อง฿นการก าหนดกลยุทธ์การท าการ
สื่อสารศาสนาของวัดพระธรรมกายผานสื่อออนเลน์ สามารถแบงการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
ออกเด้ป็น 2 ประภทหลักโเด้ดังนีๅ 

 5.แ กลยุทธ์สื่อนัๅน จะ฿ช้กลยุทธ์การออกแบบวใบเซต์ ป็นการก าหนดวิธีการ และทคนิค
ตางโส าหรับตัวสื่อ ิwww.dmc.tvี  พ่ือ฿ห้สามารถท าการสื่อสารกับผู้ ข้าชมเด้อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผลจากการวิจัยพบวา www.dmc.tv เด้฿ช้หลักการออกแบบวใบเซต์ดย฿ช้หลักครงสร้างแบบ
ตาราง หรือ Grid Structure และ฿ช้การจัดการวใบเซต์฿ห้มีคุณสมบัติของการป็นวใบเซต์ด้านการ
ผยแผพุทธศาสนาที่ดี ชน 

  แ. มีนืๅอหาสารที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน 

  โ. รูปแบบวใบเซต์ที่สะอาด รียบร้อย งายตอการท าความข้า฿จ 

  ใ. มีการชื่อมยงข้อมูลที่ชื่อมยงกันอยางครบถ้วน สะดวกตอการข้าถึง 

  ไ. มีระบบสืบค้น พื่อความรวดรใว฿นการข้าถึงข้อมูล 

http://www.dmc.tv/
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  5. มีระบบความปลอดภัยที่ดี 

  ๆ. มีระบบการติดตอสื่อสารภาย฿นตัววใบ พื่อความสะดวก฿นการแลกปลี่ยน
ข้อมูล 

  7. มีความป็นอัตลักษณ์ ดย฿ช้สีแดงสร้างธีมของวใบเซต์฿ห้หมือนกับสีของลก้ 
DMC 

 5.โ กลยุทธ์ส าหรับนืๅอหาสาร พ่ือ฿ห้นืๅอหาสารที่ผลิตออกมา มีนืๅอหาและลักษณะตรง
กับความต้องการของกลุมป้าหมาย พ่ือท า฿ห้กิดความข้า฿จ, คล้อยตาม และปฏิบัติตาม฿นที่สุด 
จากผลการวิจัยพบวา นืๅอหาสารที่วัดพระธรรมกายเด้฿ช้฿นการสื่อสารผาน www.dmc.tv มี ไ 
หมวด฿หญโเด้แก 

  แ.  อนุปุพพิกถา แนวทางการแสดงธรรมแกคฤหัสถ์ผู้ครองรือน ป็นการแสดง
ธรรมเปตามล าดับหัวข้อ มีนืๅอหาลุมลึกเปตามล าดับ พ่ือขัดกลาอัธยาศัยผู้ฟัง฿ห้ประณีตขึๅนเป
ป็นขัๅนโ    

  โ. กฎแหงกรรม กฎที่แสดง฿ห้หในถึงหตุและผลของการกระท า฿ดโ ของมนุษย์ 
กลาวคือ ฿ครกระท ากรรมอัน฿ดเว้ ดีหรือชั่วกใตาม บุคคลผู้กระท านัๅนจักต้องป็นผู้รับผลของกรรม
นัๅนโ สมอ   

  ใ. พุทธประวัติ รื่องราวการสร้างบารมีของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ตัๅงความ
ปรารถนาที่จะมาตรัสรู้ป็นพระสัมมาสัมพุทธจ้า จึงเด้สั่งสมบารมีอยางอุกฤษ ดยอยางน้อยที่สุด
ต้องสร้างบารมี 20 อสงเขยกับแสนมหากัป มื่อบารมีตใมปีດยมบริบูรณ์กใเด้มาตรัสรู้ป็นพระ
สัมมาสัมพุทธจ้า 

  ไ. ธรรมะปฏิบัติ ป็นนวทาง฿นการปฏิบัติพื่อ฿หຌขຌาถึงสมาธิ คือ ความสงบ 
สบาย และความรู้สึกป็นสุขอยางยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึๅนเด้ด้วยตนอง ตามวิธีปฏิบัติที่พระ
ดชพระคุณหลวงปูຆวัดปากนๅ าภาษีจริญ พระมงคลทพมุน ี(สด จนฺทสรี เด้มตตาสั่งสอนเว้  

 ซึ่งการท า฿ห้นืๅอหาธรรมะหลานีๅ มีความหมาะสม฿นการข้าถึงกลุมป้าหมายตางโเด้นัๅน
จ าป็นต้อง฿ช้วิธีการที่แตกตางกันออกเป ซึ่งจากการสัมภาษณ์ชิงลึกท า฿ห้หในกลยุทธ์ทางการ
สื่อสารที่วัดพระธรรมกาย฿ช้กใคือ กลยุทธ์การจูง฿จ ซึ่งผลวิจัยแสดง฿ห้หในถึงการ฿ช้กลยุทธ์การจูง
฿จ 3 แบบ จะแสดง฿ห้หในเด้ดังนีๅ  

  5.โ.แ กลยุทธ์การจูง฿จดย฿ช้อัตลักษณ์ของบุคคล (Ethos) ป็นกลยุทธ์ที่฿ช้มาก
ที่สุด ดยมีการ฿ช้กลยุทธ์นีๅอยู 2 ลักษณะ อยางแรก ป็นการ฿ช้ภาวะผู้น า ของพระทพญาณมหา
มุนี ทานจ้าอาวาส อันป็นที่คารพรักและศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ทัๅงหลาย ซึ่งจากการวิจัย
ผาน www.dmc.tv ดยตรง ฿นรายการรงรียนอนุบาลฝันวิทยา จะหในเด้วา ค าสั่งสอนของทาน

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://video.dmc.tv/programs/Phramongkolthepmuni.html
http://video.dmc.tv/programs/Phramongkolthepmuni.html
http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/2007-04-21-1.html
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จะมีผลตอการรับรู้ของผู้ที่มีความศรัทธาป็นอยางมาก ทุกครัๅงที่ทานแสดงธรรม หรือชักชวน฿น
การรวมงานบุญ กใจะเด้รับผลตอบรับที่ดีกลับมาทุกครัๅง ดังจะหในเด้จากการที่มีสาธุชนมากมาย
ข้ามารวมกิจกรรมบุญทุกโบุญกับวัดพระธรรมกาย  

  ลักษณะที่สองป็นการน าบุคคลต้นแบบ ที่น้อมน าธรรมะเปประพฤติปฏิบัติ แล้ว
กิดความปลี่ยนแปลงของชีวิตเป฿นทางที่ดีขึๅน ดยการน าสนอชิงปรียบทียบของการด านิน
ชีวิตกอนและหลังการน าธรรมะเป฿ช้ และการประยุกต์฿ช้ธรรมะ฿นกิจวัตรประจ าวันตางโ ซึ่งป็น
การน าอาอัตลักษณ์ของบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมาป็นแบบอยาง฿นการประพฤติปฏิบัติ การ
น าสนอ฿นลักษณะนีๅนอกจากจะป็นการพิสูจน์ความป็นจริง, ความป็นหตุป็นผลของนืๅอหาสาร
ที่ป็นธรรมะแล้ว ยังป็นการแสดงตัวอยาง฿ห้หในถึงการน าอาธรรมะเปประยุกต์฿ช้฿นหตุการณ์
ตางโ฿นชีวิตประจ าวัน ท า฿ห้ผู้รับชมสามารถน าเปป็นแบบอยางและปฏิบัติตามเด้งาย  ดังที่ กัลฯ
รัดกล้า ลิ่วฉลิมวงศ์ ิหัวหน้ากองนักขียนบที เด้กลาววา “ การหยิบยกบุคคลที่มีความดี มี
คุณธรรม฿นตัวพ่ิมขึๅน  ซึ่งทานมีมุมมอง฿นการ฿ช้ชีวิตของตัวทานอง การน าอาธรรมะเป
บริหารธุรกิจ฿ห้ประสบความส ารใจ อันนีๅรากใมองวาป็น know how ที่ดี ที่ต้องเปบอกคนอ่ืน 
พ่ือขาจะเด้เปท าบ้าง  

  5.โ.โ กลยุทธ์การจูง฿จดย฿ช้อารมณ์ (Pathos) หในเด้ชัดจากนืๅอหาสารกือบ
ทัๅงหมด เมวาจะป็นรายการส าหรับดใก กใจะ฿ช้ความสนุกสนาน ชนตัวการ์ตูน, พลง และ
กิจกรรมตางโมาสอดแทรกด้วยสาระธรรม พ่ือ฿ห้ดใกกิดความสนุก฿นการซึมซับธรรมะ ถ้าป็น
ชวงวัยรุน กใจะ฿ช้ความตื่นต้น ท้าทาย พ่ือ฿ห้กิดความสน฿จ ดังที่กัลฯ  ศิริพร  นิรันตรัตน์ 
(หัวหน้าส านักงานลขานุการฝຆายพัฒนาและสนับสนุนส านักสื่อสารองค์กร )เด้กลาววา “ จะสอน
฿ห้ดใกสนุกกับการรียนธรรมะ  ป็นสื่อที่น้น฿ห้สนุก ดูแล้ว฿ห้พอรู้วาของหลานีๅมีอยูจริง และ฿ห้
ดใกเด้ตระหนัก กใจะมีนืๅอหาแทรกข้าเป฿นสื่อที่ผลิตมา  หรือถ้าป็นรายการส าหรับผู้฿หญ การ
฿ช้อารมณ์พ่ือสร้างการจูง฿จกใสามารถท าเด้ ดย฿ช้฿ห้กิดอารมณ์รวมกับตัวสื่อ ชน ภาพและสียง
ที่สวยงาม฿นการบรรยายภาพสวรรค์, อานิสงส์แหงบุญพ่ือ฿ห้กิดความชอบ หรือ฿ช้สื่อถึงความ
หดร้ายมื่อสื่อถึงรื่องนรกพ่ือจูง฿จ฿ห้คนดูกลัว ดังที่ พระก าธร ติทฺธร (งานทคนิคพิศษกอง
พุทธศิลปຊ) เด้กลาววา “ ขึๅนอยูกับวาป็นงานอะเร ถ้าป็นงานที่สวย ชนสวรรค์กใต้องสวยที่สุด 
ประณีต สวนถ้าป็นงานนรก กใต้องท า฿ห้นากลัว ท า฿ห้คนหในแล้วรู้สึกเมอยากท าชั่วอีกลย  รวม
เปถึงการ฿ช้ภาพและพลงที่มีความเพราะสวยงาม พ่ือกลอมอารมณ์฿ห้มีความละอียดออน 
หมาะสม฿นการรองรับธรรมะหรือปฏิบัติธรรม 

  5.โ.ใ กลยุทธ์การจูง฿จดย฿ช้หตุผล (Logos) นื่องมาจากข้อเด้ปรียบของ
นืๅอหาสารอันป็นธรรมะ ที่ป็นหตุป็นผลด้วยตัวอง อีกทัๅงยังสามารถพิสูจน์เด้ด้วยการประพฤติ
ปฎิบัติตาม ยิ่งทางวัดพระธรรมกายเด้น าธรรมะหัวข้อตางโมาประยุกต์฿ช้กับสถานการณ์หรือ
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หตุการณ์ที่ก าลังป็นประดใน฿นสังคม ด้วยการอธิบายป็นภาษาที่ ข้า฿จงาย จึงท า฿ห้
กลุมป้าหมายหในวาธรรมะป็นรื่อง฿กล้ตัว สามารถน ามา฿ช้฿นชีวิตประจ าวันเด้ และที่ส าคัญที่สุด
คือ มีป้าหมาย อุดมการณ์ และวิธีการของการด านินชีวิตที่ถูกต้อง ดังที่ กัลฯกฤตภัค  สีสาม 
ิProducer / Head of  Script  Writing Departmentีเด้กลาววา “ หมือนราเปบอกขาวา 
ขาจะเด้อะเรถ้าขาท าแบบนีๅ พราะวาสังคมปัจจุบันนีๅ คนเมสน฿จ ถ้าเม฿ชรื่องของตัวอง แตถ้า
บอกวา ถ้าคุณท าคุณจะเด้อะเร น าธรรมะข้อนีๅเปปฏิบัติ ท าทาน รักษาศีล นั่งสมาธิแล้ว ชีวิตคุณ
จะดีขึๅนอยางเร ขาอยากรู้แคนีๅ  

6. การก าหนดรายการ 

 การก าหนดรายการ หรือนืๅอหาสารตางโ฿น www.dmc.tv ป็นการน ารายการ
รวมถึงสกูຍปและขาวตางโที่ออกอากาศทางชองทรทัศน์ดาวทียมชอง DMC รวมถึงสื่อประภท
ตางโมาคัดลือกดย฿ห้มีความสอดคล้องกับนยบายของทานจ้าอาวาส หรือตรงกับกระแสหลัก
ของสังคม ซึ่งรูปแบบตางโของสารที่จะสื่อผาน www.dmc.tv จะมีความหลากหลายทัๅงภาพนิ่ง, 
วิดีอ, การ์ตูน, สกูຍป และรายการตางโ พ่ือ฿ห้สามารถท าการสื่อสารกับคนทุกพศทุกวัย เด้ ดังที่
พระสนิทวงศ์  วุฑฺฒิว ส (ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร) เด้กลาววา “ ถ้าสื่อกระแสหลัก
น าสนออะเรแล้วสื่อกระแสหลักนัๅนข้ากับนยบายและนืๅอหาทางพระพุทธศาสนา รากใจะดึงมา
ท าการสื่อสาร ชนวันส าคัญทางศาสนา ทศกาลบัๅงเฟพญานาค ป็นต้น  

็. จุดขใงละจุดดน 

 การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยแสดง฿ห้หในวา จุดดนที่สุดของการสื่อสารของวัด
พระธรรมกายอยูท่ีนืๅอหาสาร นืๅอหาสารที่ป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนา ป็นความจริงและป็น
หตุป็นผล เมตกยุค ผู้ที่ปฏิบัติตามจะหในผลเด้ด้วยตนอง จุดดนอีกจุดหนึ่งกใคือ การมีรูปแบบ
นืๅอหาสารที่หลากหลายทัๅงรูปภาพ, สียง, วิดีอ ฿ห้สามารถข้าถึงกลุมป้าหมายที่หลากหลายมาก
ขึๅน ดังที่พระมหาทศพร  ปุญฺญงฺกุร (หัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนเลน์) เด้กลาววา “ จุดดนที่ท า
฿ห้นาข้ามาดู นาสน฿จ กใคือความหลากหลายของนืๅอหาธรรมะท่ีสอดแทรกเปตามสื่อ     

8. การควบคุมละประมินผล 

 การประมินการสื่อสารของวัดพระธรรมกายนัๅน ยังถือวาเมพียงพอทาที่ควร  ป็นการดู
จากกระแสตอบรับหรือคอมม้นท์฿นสื่อออนเลน์ตางโ และจากยอดผู้ข้าชม฿นวใบพจตางโ 
อยางเรกใตามจากการสัมภาษณ์ กัลฯ  องอาท  ธรรมนิทา (ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ฝຆาย
ประชาสัมพันธ์) เด้กลาววา 

 “ พระทพญาณมหามุนี หลวงพอธัมมชย (จ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) ทานเด้มอบหลักการ฿น
การท าสื่ออาเว้ดังนีๅ 1. ดูรายการที่ตนองท า 2. ชวนพ่ือนดูและวิจารณ์อยางสร้างสรรค์ 3. ฿ห้มือ
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อาชีพดูและวิจารณ์อยางสร้างสรรค์ 4. รักษาวัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งถือป็นการควบคุมและการ
ประมินผลดยบืๅองต้น ซึ่งถือวามีความหมาะสมกับทางวัดและกับองค์กรที่มีงบประมาณและ
บุคลากรเมพียงพอ 

้. ปัญหาละอุปสรรค    

 จากการศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์ แสดง฿ห้หในปัญหาที่ส าคัญที่สุด โ ประการ คือ การ
ขาดบุคลากรและทุนทรัพย์ 

 การขาดบุคลากรที่มีความศรัทธาทุมทพ่ืองานพระศาสนาและมีความข้า฿จและความ
ช านาญ฿นการผลิตสื่อ ปัญหาหลานีๅ ป็นปัญหาที่กิดขึๅน฿นหลายโองค์กร ซึ่งรวมเปถึงวัด
พระธรรมกายด้วย ดังที่ กัลฯ ศิริพร  นิรันตรัตน์ (หัวหน้าส านักงานลขานุการฝຆายพัฒนาและ
สนับสนุนส านักสื่อสารองค์กร) เด้กลาววา “ คนที่จะข้าถึงจุดรวมดียว  บุคคลากรเปท างานกัน
ด้านสื่อ ถ้าข้างนอก นั่นหมายถึงผลประยชน์ที่ขาจะเด้ ซึ่งผู้ผลิตสื่อของราเมเด้ท าพ่ือธุรกิจ แต
ท าพ่ือจิต฿จ คนที่จะมารวมงานกับรา กวาขาจะข้า฿จวาราท าเปพ่ืออะเร ท าเมขาถึงเด้ปัจจัย
ตอบแทนน้อย มันยาก นีๅกใป็นอีกอุปสรรคหนึ่ง    

 การขาดทุนทรัพย์ ซึ่งป็นสิ่งส าคัญตอการท าการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและพัฒนา รวมถึง
ตอยอดทคนิคการสร้างสรรค์งานด้านการผลิตตางโ ชนการวิจัยทคนิคการท าภาพยนตร์อนิ
มชั่น ใ มิติ รวมเปถึงการท าการประมินผลงานด้านตางโป็นต้น ดังที่กัลฯ ทิวารัตน์  บุญรือง 

(Group Head Animator) เด้กลาววา “ ปัญหาที่ติดอยูคือ ปัญหารื่องทคนิค ซึ่งถ้าพูด฿นระดับ 

Hollywood ขามีมใดงิน฿นการที่จ้างทีม฿นการค้นคว้าและวิจัย แตส าหรับราเม฿ช ของราน าสิ่ง
ที่มีอยูแล้วน ามาพยายามฝຄกท า฿ห้เด้ ถึงแม้ราจะตามขาเมทันแตรากใมีการวางแผนงาน฿นการ
พัฒนาเปรื่อยโ ดยที่บางอยางรากใอาศัยประสบการณ์จากตัวราอง บางครัๅงกใขอความ
ชวยหลือจากคนอ่ืน ซึ่ง฿นขณะที่ราท างานของชิงวัด ถ้าราติดตอ฿นชิงธุรกิจ บางอยางมันเด้
พราะมีงินเปจ้างกใจะเด้มา  

 จากผลการวิจัยรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารศาสนาผาน www.dmc.tv ของวัดพระธรรมกาย 
สามารถสรุปป็นแผนผังการสื่อสารศาสนาพ่ือสร้างศรัทธา เด้ดังนีๅ 
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 การสื่อสารทัๅงหมดกิดขึๅนจากผู้น าศรัทธา ซึ่งปรียบสมือนป็นผู้น าองค์กร หรือป็น
บุคคลที่ป็นศูนย์รวม฿จขององค์กรนัๅนโ ป็นผู้ก าหนดนยบายการสื่อสาร 

 หลังจากเด้นยบายมาแล้ว ผู้รับผิดชอบและผู้มีสวนกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร กใจะท าการ
ผลิตนืๅอหาสาร และควบคุมสื่อ฿ห้ป็นเปตามนยบายที่เด้รับมอบมา ซึ่งการผลิตนืๅอหาสารจะ฿ช้

แบ่งตามวัย 

           เกิดความศรัทธา 

ผู้น าศรัทธา 

กลยุทธ์การสื่อสาร  

กลยุทธ์เนือ้หาสาร 

- อตัลกัษณ์บคุคล 

- อารมณ์ 

- เหตผุล 

สื่อเผยแผ่ (อินเตอร์เน็ต) 

กลุ่มเป้าหมาย 

เด็ก 

วยัรุ่น 

ผู้ใหญ่ 

วยัเกษียณ 

สนกุสนาน, นา่รัก แฝงธรรมะงา่ยๆสัน้ๆ 

ตื่นเต้น, ผจญภยั แฝงธรรมะใกล้ตวั 

ผอ่นคลาย, มีสาระ แฝงธรรมะทีเ่ป็นประโยชน์ 

สขุภาพกาย,ใจ แฝงธรรมะใสๆ ประมวลภาพงานบญุ 

      นโยบาย 
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กลยุทธ์การจูง฿จ ใ แบบด้วยกัน คือ กลยุทธ์การจูง฿จดย฿ชຌอัตลักษณ์บุคคลุ กลยุทธ์การจูง฿จ
ดย฿ชຌอารมณ์ ละกลยุทธ์การจูง฿จดย฿ชຌหตุผล 

 ผยแผสื่อผานชองทางการสื่อสาร  ซึ่งจากงานวิจัยนีๅ฿ช้สื่ออินตอร์นใต ดยกลยุทธ์สื่อ
วใบเซต์นัๅน จะ฿ช้การออกแบบที่สร้างความนาชื่อถือ฿ห้กับผู้ข้าชม ดยการ฿ช้นืๅอหาสารที่ถูกต้อง
และมีนืๅอหาครบถ้วน เมมีการติมแตงหรือตัดทอนจนความหมายดัๅงดิมผิดพีๅยนเป และต้อง
จัดรูปแบบ฿ห้สะอาดรียบร้อยพื่อ฿ห้ผู้ข้าชมสามารถท าความข้า฿จ และข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเด้
งาย 

 นอกจากนีๅกลยุทธ์นืๅอหาสารของยังมีการปรับเปตามกลุมป้าหมายที่มีทัๅงหมด ไ 
ประภทด้วยกัน คือ 

 ดใก ฿ช้กลยุทธ์ คือ น้นความนารักสนุกสนาน และ฿ช้ธรรมะงายโสัๅนโ พ่ือ฿ห้กิดการ
จดจ าเด้งาย พราะดใกเมสามารถรับนืๅอหาทีละมากโเด้ 

 วัยรุน ฿ช้กลยุทธ์คือ น้นความตื่นต้น ท้าทาย นาติดตาม และป็นรื่อง฿กล้ตัว พร้อมกับ
ประยุกต์ธรรมะที่ข้ากับหตุการณ์นัๅนโ ซึ่งจะท า฿ห้วัยรุนสน฿จ และสามารถน าเปปฏิบัติ฿น
ชีวิตประจ าวันเด้งายโ 

 ผูຌ฿หญ นื่องจากป็นวัยที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึๅน กลยุทธ์จะ฿ช้รื่องราวที่ผอนคลาย 
เมตึงครียด แตแทรกนืๅอหาธรรมะท่ีมีสาระ และมีประยชน์ตอการด านินและพัฒนาชีวิต 

 วัยกษียณ กลยุทธ์จะ฿ช้นืๅอหาสารที่ท า฿ห้กิดความสบายกาย และสบาย฿จ ชน รื่อง
การดูแลสุขภาพรางกาย พร้อมกับแทรกการ฿ช้ธรรมะพ่ือดูแลสุขภาพ฿จ ป็นต้น 

 ซึ่งจากภาวะผู้น าศรัทธา  รวมกับนยบายและกลยุทธ์การสื่อสารที่หมาะสมตรงกับ
กลุมป้าหมาย สงผานสื่อผยแผเป จะท า฿ห้กลุมป้าหมายกิดความข้า฿จและคล้อยตาม เปจนถึง
กิดความศรัทธา และปฏิบัติตาม฿นที่สุด 

 

อภิปรายผล จะสรุปผลพื่อการอภิปรายเด้ 3 ประดในดังนีๅ 

แ. ภาวะผูຌน า฿นการสื่อสารพื่อสรຌางศรัทธา 

 จากข้อมูลการวิจัยการสื่อสารศาสนาของวัดพระธรรมกายมาทัๅงหมด จุดริ่มต้นของการ
สื่อสารทุกโครัๅงกใคือ การก าหนดนยบาย ซึ่งถือป็นหัว฿จหลักของการท าการสื่อสาร และทุกโ
นยบายการสื่อสารของวัดพระธรรมกายนัๅน จะถูกก าหนดดยผู้น าองค์กร พระทพญาณมหามุนี 
หลวงพอธัมมชย (จ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) ด้วยศีลาจารวัตรที่ดีงาม และการทุมทสียสละ
อุทิศตนอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทัๅง฿นประทศและตางประทศมามากกวา ไเปี ท า฿ห้ทานป็นที่
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พ่ึงป็นศูนย์รวม฿จ อีกทัๅงยังป็นผู้น า฿นการสร้างบารมีของหลาศิษยานุศิษย์ทัๅงหลาย ซึ่งตัๅงแตริ่ม
กอสร้างวัด฿นปีพ.ศ. โ5แใ ป็นต้นมา วัดพระธรรมกายเด้มีการพัฒนาทัๅงศาสนสถาน ศาสนบุคคล 
และมีการผยแผศาสนาที่ขยายวงกว้างเกลมากขึๅนรื่อยโทัๅงภาย฿นและภายนอกประทศ สิ่งนีๅ
แสดง฿ห้หในวา ผู้น าองค์กรนัๅนมีความส าคัญมาก฿นการท าการสื่อสารพ่ือสร้างศรัทธาพ่ือน าพา
องค์กร฿ห้บรรลุป้าหมาย  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงธรรม ธีระกุล (โ5ไ่) ที่กลาววา “ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์กรเปสูความส ารใจนัๅนยังคงป็นศาสตร์และศิลปຊที่มีความส าคัญอยู
อยางเมปลี่ยนแปลง หากผู้บริหารเมมีภาวะผู้น าและเมสามารถน ากลยุทธ์การสื่อสารมา฿ช้อยาง
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพแล้ว ยอมจะน าพาองค์กรเปสูความล้มหลวเด้ เมวาองค์กรจะมีการ
ปลี่ยนแปลงเปอยางเรและผู้บริหารขององค์กรจะ฿ช้กลยุทธ์฿ด฿นการบริหารจัดการกใตาม  และ
ยังตรงกับงานวิจัยของ สุธีญา พรหมาก (โ55ไ) ที่กลาววา “ ภาวะผู้น าป็นปัจจัยส าคัญ฿นการ
รวมกลุมคนและจูง฿จคน฿ห้มุงเปยังป้าหมายที่ตัๅงเว้ กอ฿ห้กิดการปลี่ยนแปลง฿นการปฏิบัติงาน
และกิดความก้าวหน้า, จูง฿จบุคคลอ่ืน โ ฿ห้รวมมือกัน฿นการปฏิบัติงาน พ่ือประยชน์฿นการ
ด านินกิจกรรม฿ห้ส ารใจตามป้าหมายขององค์การ  

2. กลยุทธ์นืๅอหาสารพื่อสรຌางศรัทธา 

 โ.แ หลักการละนวคิด 

 วัดพระธรรมกาย฿ช้หลักธรรมที่ปรียบสมือนหัว฿จของพระพุทธศาสนา ที่รียกวาหลัก
อวาทปาติมกข์ ซึ่งมีนืๅอหาประกอบเปด้วยหลักการ, อุดมการณ์ และวิธีการ฿นการผยแผและ
สร้างศรัทธา฿ห้กิดกับผู้ที่ยังเมศรัทธา และ฿ห้ผู้ที่มีศรัทธาอยูแล้วมีศรัทธายิ่งโขึๅนเป ซึ่งวัด
พระธรรมกายเด้น ามายึดถือปฏิบัติ พ่ือป็นหลักแนวคิด฿นการสื่อสารพื่อสร้างศรัทธาของตน 

 ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ วิจิตรา รัชตวงศ์สกุล (โ55แ) ที่กลาววา “ จรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีความส าคัญตอวงการนักสื่อสารมวลชน ประชาชน และสังคม และยังป็นแนวทาง฿น
การควบคุมความประพฤติของสื่อมวลชน฿ห้มีความรับผิดชอบ และป็นหลักประกัน฿ห้ประชาชน
กิดความมั่น฿จ฿นความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน พ่ือ฿ห้นักสื่อสารมวลชน
เด้รับการยกยอง฿ห้กียรติและศรัทธาจากประชาชน   และสอดคล้องกับบทความของ ธีรารักษ์ 
พธิสุวรรณ (โ55แ) ที่เด้กลาวเว้วา “ จริยธรรมหรือจรรยาบรรณนัๅน จริยธรรมราอาจจะพูดวา
ดยทุกวิชาชีพต้องมีจริยธรรม ฿นสวนของสื่อมวลชนราบอกวาจริยธรรมจริงโ กใคือ จิตส านึก 
ความรับผิดชอบ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมจะป็นหลัก฿นการด านินชีวิตของบุคคลหรือกลุม
วิชาชีพ  พ่ือ฿ห้สังคมสงบสุข   

 โ.โ กลยุทธ์นืๅอหาสาร สามารถแบงประภทของการ฿ช้แรงจูง฿จออกเด้ป็น ใ กลุมคือ 
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  โ.โ.แ การสรຌางรงจูง฿จดย฿ชຌอัตลักษณ์บุคคล สามารถแบงเด้ป็น โ ประภท 

   โ.โ.แ.แ การสรຌางรงจูง฿จดย฿ชຌบุคคลผูຌน าศรัทธา แรงจูง฿จประภท
นีๅจะกิดขึๅนจากความศรัทธาที่มีตอตัวผู้น า ิจากงานวิจัยของวัดพระธรรมกายกใคือ ทานจ้าอาวาส 
พระทพญาณมหามุนีี มื่อตัวผู้น าเด้รับการยอมรับและศรัทธาจากมหาชนแล้ว การสื่อสารดย
อาศัยผู้น ากใจะเด้รับการยอมรับและชื่อถือ และ฿ห้ความรวมมือ฿นการปฏิบัติตามจากผู้ที่ศรัทธาเด้
ดยงาย ป็นเปตามทฤษฏี การจูง฿จดย฿ช้อัตลักษณ์บุคคล ยุบล บญจงค์กิจ (โ55ไ) ที่กลาววา “ 
บุคคลที่ผู้รับสารยอมรับ การที่บุคคลมีคุณสมบัติ฿นสายตาของผู้รับสารวาป็นที่นาชื่อถือ  ความ
นาชื่อถือของบุคคลนีๅ มีสวนส าคัญอยางยิ่ง฿นการน้มน้าว฿จ฿ห้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม  ความ
นาชื่อถือที่กิดจากการสั่งสมของบุคคล อาจกอ฿ห้กิดความชื่อถือ฿นข้อมูลที่น าสนอ หรืออาจจะ
กอนที่บุคคลนัๅนจะน าสนอข้อมูลสียอีก  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัครินทร์ สวางดี 
(โ55ใ) ที่กลาววา “ การป็นคนที่สังคม฿ห้การยอมรับหรือการป็นที่รู้จัก฿นสังคม กใป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะท า฿ห้เด้รับความรู้สึกที่ดีจากผู้สงสาร ซึ่งป็นความรู้สึกที่ผู้รับสารสน฿จจะรับขาวสารจากผู้สง
สารที่ขาชื่นชอบ หรือรู้จักป็นอยางดีอยูกอนแล้วและปัจจัยที่จะสร้างความนาชื่อถืออีกอยาง
฿ห้แกผู้สงสาร คือต้องประกอบเปด้วยความสามารถ฿นการสื่อสารของตัวผู้สงสาร ที่จะต้องมี
ความรู้ ความสามารถ฿นข้อมูลขาวสารหรือรื่องที่จะสื่อสารนัๅนโ รวมทัๅงความสามารถ฿นการ
จัดการควบคุมสถานการณ์฿นการสื่อสารเด้ป็นอยางดี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐพร  สิงห์
ค า (โ555) ที่กลาววา “ การสื่อสารพื่อการน้มน้าว฿จนัๅน จะมีการ฿ช้การน้มน้าว฿จดยการน าค า
สอนของบุคคลที่มีชื่อสียง   ซึ่งจากงานวิจัยของวัดพระธรรมกายกใคือ ทานจ้าอาวาส พระทพ
ญาณมหามุนี ป็นผู้ที่หลาศิษยานุศิษย์฿ห้ความคารพป็นอยางมาก มื่อทานท าการทศน์สอน
ด้วยตัวอง ผู้คนกใจะกิดกิดความลื่อม฿สศรัทธาและปฏิบัติตาม 

   โ.โ.แ.โ การสรຌางรงจูง฿จดย฿ชຌบุคคลตຌนบบ อาศัยการลารื่อง
ของบุคคลที่มีตัวตนและหตุการณ์ที่กิดขึๅนจริง จากการสื่อสารของวัดพระธรรมกายจะป็นการ
น าสนอรื่องราวของบุคคลที่มีความหมาะสม฿นการป็นต้นแบบ฿นการละการท าความชั่ว ป็น
ต้นแบบ฿นการท าความดี บุคคลที่น าธรรมะเปปฏิบัติแล้วประสบความส ารใจ฿นชีวิต ดยจะป็ น
การน าสนอรื่องราวของชีวิตตัๅงแตชวงกอนเด้รียนรู้ธรรมะ, เด้น าธรรมะเปปฏิบัติ และชวง
หลังจากการประยุกต์ธรรมะน ามา฿ช้฿นชีวิต วามีการปลี่ยนแปลงจากดิมอยางเรบ้าง ท า฿ห้
กลุมป้าหมายกิดแรงจูง฿จที่อยากจะละว้นความชั่ว และตัๅง฿จท าความดีตาม  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีป ลิมปกรณ์วณิช (โ5ไ7) ที่กลาววา “ การ฿ช้บุคคลที่
นาชื่อถือ ซึ่งต้องมีความรู้ ความข้า฿จรื่องที่จะน้มน้าว฿จป็นอยางดี อีกทัๅงมีบุคลิกลักษณะ
นาชื่อถือและนาเว้วาง฿จ จึงจะท า฿ห้ประชาชนทั่วเปยอมรับเด้  การลารื่อง฿ช้บุคคลต้นแบบที่
ป็นปุถุชนคนธรรมดานัๅนมีข้อดีตรงที่ รื่องท่ีลานัๅนจะป็นรื่องทั่วเปที่กิดขึๅนเด้กับคนทุกคน หรือ
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พบหในเด้฿นชีวิตประจ าวัน เมซับซ้อน คิดตามเด้งาย ที่หมาะแกการท าความข้า฿จของ
กลุมป้าหมาย ดังวิทยานิพนธ์ของ จิราพร นติธาดา (โ5ไโ) ที่กลาววา “ การน าหตุการณ์จริงมา
฿ช้฿นการถายทอดธรรมะนัๅน ตัวละครและหตุการณ์ตางโจะมีความสัมพันธ์กันตามหลักหตุและ
ผล ท า฿ห้รื่องราวแตละรื่องงายตอการที่จะสรุปความคิดหลักของรื่อง ซึ่งกใคือธรรมะนั่นอง   

  โ.โ.โ  การสรຌางรงจูง฿จดย฿ชຌอารมณ์ 

  การสื่อสารศาสนาของวัดพระธรรมกายจะมีรูปแบบของการ฿ช้อารมณ์ทัๅงด้าน
บวกและด้านลบ ซึ่งกลยุทธ์การ฿ช้อารมณ์นีๅถือวามีความหมาะสมมากกับการสร้างแรงจูง฿จ฿น
รื่องบาปบุญคุณทษ พราะสามารถน าการ฿ช้อารมณ์ทางบวก ชีๅหในหในถึงอานิสงส์และผลบุญ
ตางโจากการท าความดี มาจูง฿จ฿ห้กลุมป้าหมายกิดความอยาก฿นการท าความดี ฿นอีกทางหนึ่งกใ
฿ช้อารมณ์ด้านลบ ด้วยการแสดง฿ห้กลุมป้าหมายกลัวทษทัณฑ์ตางโที่กิดขึๅนจากกรรมชั่ว พ่ือ฿ห้
กิดแรงจูง฿จ฿นการละว้นจากความชั่ว ป็นต้น  

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ยุบล บใญจรงค์กิจ (โ55ไ) ที่กลาววา “ กลยุทธ์การจูง฿จดย
฿ช้อารมณ์นีๅป็นที่นิยม฿ช้มาก฿นการจูง฿จ฿ห้ผู้รับสารคล้อยตามความคิด ดยการ฿ห้ข้อมูลหรือรื่อง
ลาหรือภาพท่ีกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ ชน อารมณ์สุข฿จจากการเด้รับรู้รื่องที่ดี อารมณ์
ศร้าจากการเด้รับฟังรื่องศร้า อารมณ์กลัวจากการเด้หในภาพที่นาสยดสยอง การสร้าง฿ห้กิด
อารมณ์พ่ือน าเปสูการปลี่ยนแปลงชิงพฤติกรรมป็นที่นิยมน ามา฿ช้มาก฿นการจูง฿จและ฿นการ
สื่อสารพ่ือรณรงค์ทางสังคม  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี ถิรนตร (โ5ไใ) ที่กลาว
วา “ การน้มน้าว฿จ฿นหลักค าสอนของพระพุทธจ้า ฿ช้วิธีการจูง฿จดยการสร้างความหมาย฿ห้กับ
รื่องหรือประดในที่ต้องการ฿ห้ละว้นหรือหลีกลี่ยง ดยการสร้างความหมายภาย฿นชิงลบ ซึ่งมี
ลักษณะของการจูง฿จดย฿ช้ความกลัว ดยป็นการ฿ช้ความกลัวระดับต่ า ฿ช้ความป็นหตุป็นผล
฿ห้คิดตามและตระหนักถึงผลด้านลบหรือทษของสิ่งนัๅนโ พ่ือการละว้นหรือหลีกลี่ยงการปฏิบัติ
ที่ต้องการ฿ห้หลีกลี่ยง  

  โ.โ.ใ การสรຌางรงจูง฿จดย฿ชຌหตุผล 

 การน าค าสั่งสอนและธรรมะตางโของพระพุทธจ้าที่ป็นความจริงและป็นหตุป็นผล มา
฿ช้ป็นหลักอ้างอิง และมีการ฿ช้ข้อมูลสริมมาประกอบการสื่อสารพ่ือพ่ิมการยอมรับ รวมถึงมา
ประยุกต์฿ช้กับหตุการณ์ปัจจุบัน฿นการน าสนออยูสมอ ท า฿ห้การสื่อสารนัๅนดูมีหตุผลและ
นาชื่อถือ จนสามารถสร้างแรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติตามตอกลุมป้าหมายเด้฿นที่สุด 

 ดังงานวิจัยของ อัญชลี ถิรนตร (โ5ไใ) ที่กลาววา “ การลือก฿ช้หตุผลที่มีนๅ าหนักตางโ
ซึ่งกใคือการ฿ช้หลักฐานมาอ้างอิง฿นหลักค าสอนของพระพุทธจ้า ท า฿ห้ผู้ฟังกิดความข้า฿จที่
ชัดจนและหในจริงตามหลักฐานที่น ามา฿ช้สนับสนุนซึ่งสงผล฿ห้ค าสอนของพระองค์ป็นที่ข้า฿จ
และสามารถน้มน้าว฿จผู้ฟัง฿ห้ชื่อและปฏิบัติตามเด้อยางถูกต้อง  นอกจากนีๅ การน าสนอ
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ข้อทใจจริงผานการลารื่องจากบุคคลที่ประสบรื่องราวนัๅนด้วยตนอง ซึ่งมีการ฿ช้กลยุทธ์นีๅบอย฿น
การน าสนอรื่องราวกี่ยวกับอานิสงส์ของบุญ พ่ือกระตุ้น฿ห้กลุมป้าหมายกิดความคาดหวังและ
มีความคิดคล้อยตาม฿นที่สุด ตรงกับทฤษฎีของ ยุบล บใญจรงค์กิจ (โ55ไ) ที่กลาววา “ การ
น าสนอข้อทใจจริง ดยอาจมีการน าตัวอยางที่คยกิดขึๅนมาแล้วมา฿ช้ป็นข้อมูลสริม อาจมีการ฿ช้
ภาพประกอบด้วยถ้าสามารถหาภาพที่กี่ยวข้องมาแสดงเด้ การขอ฿ห้แสดงความหในสนับสนุน 
การกลาวถึงข้อดีของสิ่งตางโที่ต้องการสนับสนุน หรือชีๅ฿ห้หในกิจกรรม฿หมโที่อาจกิดขึๅนเด้ และ
กระตุ้น฿ห้ผู้รับสารยอมรับความคิดนัๅนโ   

ใ. กลยุทธ์การสื่อสารผานสื่อวใบเซต์ 

 ใ.แ การออกบบครงสรຌาง 

 การออกแบบวใบเซต์ของวัดพระธรรมกายนัๅนอยูบนพืๅนฐานการ฿ช้ครงสรຌางบบตาราง 
ิGrid Structure) ซึ่งมีความหมาะสม฿นการน าสนอนืๅอหาที่มีความหลากหลายที่มีการ
ชื่อมยงกันของข้อมูลทัๅง฿นแนวนอนและแนวตัๅง ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ ปຂยนันท์ 
อนุศาสนนันท์ (โ55ไ) ที่กลาววา “ครงสร้างแบบตาราง ป็นครงสร้างที่มีความยืดหยุนส าหรับ
ผู้฿ช้ ทุกโนืๅอหามีความส าคัญทาโ กัน หรือป็นนืๅอหายอยโ หมือนกันและมีลักษณะรวมกัน 
ดังนัๅน ทุกโ นืๅอหาจึงชื่อมยงถึงกันเด้ ตามที่ผู้฿ช้ต้องการ  และบทความของชัยมงคล ทพวงษ์ 
(โ55เ) ที่กลาวเว้วา “ การออกแบบพิ่มความยืดหยุน ฿ห้แกการข้าสูนืๅอหาของผู้฿ช้ ดยพ่ิมการ
ชื่อมยงซึ่งกันและกันระหวางนืๅอหาแตละสวน หมาะแก การแสดง฿ห้หในความสัมพันธ์กันของ
นืๅอหา การข้าสูนืๅอหาของผู้฿ช้จะเมป็นลักษณะชิงส้นตรง นื่องจากผู้฿ช้สามารถปลี่ยนทิศ
ทางการข้าสูนืๅอหาของตนองเด้  

 ใ.โ กลยุทธ์การสื่อสารผานวใบเซต์  

 กลยุทธ์การสื่อสารผานวใบเซต์ของวัดพระธรรมกายซึ่งป็นการสื่อสารพ่ือการสร้าง
ศรัทธา กลยุทธ์ที่฿ช้฿นการออกแบบจึงควรสร้างความนาชื่อถือ฿ห้กับผู้ข้าชม ดยการ฿ช้นืๅอหา
สารที่ถูกต้องและมีนืๅอหาครบถ้วน เมมีการติมแตงหรือตัดทอนจนความหมายดัๅงดิมผิดพีๅยนเป 
และต้องจัดรูปแบบ฿ห้สะอาดรียบร้อยพ่ือ฿ห้ผู้ข้าชมสามารถท าความข้า฿จ และข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการเด้งายอีกด้วย  

 ซ่ึงสอดคล้องกับ ธวัชชัย ศรีสุทพ (โ55ไ) ที่กลาววา “ นืๅอหาถือป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด฿น
วใบเซต์ ดังนัๅนจึงควรจัดตรียมนืๅอหาและข้อมูลที่ผู้฿ช้ต้องการ ฿ห้ถูกต้องและสมบูรณ์ ดยมีการ
ปรับปรุงและพ่ิมติม฿ห้ทันตอหตุการณ์อยูสมอ และสิ่งที่ส าคัญอีกอยางคือ ความรียบงาย หลัก
กใคือ การสื่อสารนืๅอหาถึงผู้฿ช้ดยจ ากัดองค์ประกอบสริมที่กี่ยวข้องกับการน าสนอ฿ห้หลือ
ฉพาะสิ่งที่จ าป็นทานัๅน พราะจะชวย฿ห้ผู้฿ช้เมสับสน  และยังสอดคล้องกับ ชัยมงคล ทพวงษ์ 
(โ55เ) ที่กลาววา “฿นการสื่อสารนืๅอหากับผู้฿ช้นัๅน ราต้องลือกสนอสิ่งที่ราต้องการน าสนอจริง 
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โ ออกมา฿นสวนของกราฟຂก สีสัน ตัวอักษรและภาพคลื่อนเหว ต้องลือก฿ห้พอหมาะ ถ้าหากมี
มากกินเปจะรบกวนสายตาและสร้างความค าราญตอผู้฿ช้  

 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี  วัชรชัยประสริฐ (2553) ที่กลาววา “ ลักษณะที่
ดีของสื่อที่฿ช้฿นการผยแผธรรมะดังนีๅ แ. นืๅอหาธรรมะที่บริสุทธิ์ที่สามารถน ามาอ้างอิงเด้  โ. 
ถายทอดความรู้ที่ป็นนามธรรม฿ห้ป็นรูปธรรม พยายามท า฿ห้นืๅอหาข้า฿จงายที่สุดทาที่จะ
สามารถท าเด้฿นแตละระดับความรู้ ความสามารถของแตละบุคคล  ใ.ท า฿ห้มีรูปแบบการสนอที่
ทันสมัยพอสมควร เมปรุงแตงจนกินเป มีรูปแบบรียบงายนาสน฿จนาศรัทธา 4. การแทรกนืๅอหา
ธรรมะท่ีข้า฿จงาย ที่ป็นกรใดของอานุภาพของพระรัตนตรัยเด้พ่ือป็นครื่องสร้างสริมศรัทธา 5.
การ฿ช้ภาษาท่ีรียบงาย เม฿ช้ค าบาลีฟุຆมฟือย และ ๆ.วัสดุที่฿ช้มีคุณภาพกใบเว้เด้นาน   

ใ.ใ คุณสมบัติของวใบเซต์ 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์และการข้าชมดยตรง ท า฿ห้มองหในคุณสมบัติหลายโประการที่
ท า฿ห้วใบเซต์ dmc.tv ประสบความส ารใจ ชน การสร้างนืๅอหาที่มีความถูกต้องและครบถ้วน อีก
ทัๅงรูปแบบของวใบเซต์ที่สะอาด รียบร้อย งายตอการท าความข้า฿จ และมีการชื่อมยงข้อมูลที่
ชื่อมยงกันอยางครบถ้วน สะดวกตอการข้าถึง รวมเปถึงระบบการจัดการด้านตางโของวใบเซต์
ที่ดี ชน ระบบการสืบค้นข้อมูลภาย฿นวใบ, ระบบการสื่อสารและแลกปลี่ยนข้อมูล และระบบ
ความปลอดภัยด้านตางโภาย฿นวใบ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการประมินคุณภาพวใบเซต์ของ 
(Parasuraman and Berry, 1985:41-50, 1988:12-40)  

การน าผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 
 แ. จากการวิจัยพบกลยุทธ์นืๅอหาสารที่วัดพระธรรมกาย฿ช้ คือ การสร้างแรงจูง฿จ ซึ่งมีอยู 
ใ แบบ คือ  1.1 กลยุทธ์การจูง฿จด้วยการ฿ช้อารมณ์  1.2 กลยุทธ์การจูง฿จด้วยการ฿ช้หตุผล 1.3 

กลยุทธ์การจูง฿จด้วยการ฿ช้อัตลักษณ์บุคคล ซึ่งการ฿ช้กลยุทธ์แตละแบบต้องมีการปรับประยุกต์฿ห้
หมาะสมกับกลุมป้าหมายที่แตกตางกัน ดังนีๅ 

  แ.แ กลยุทธ์การสร้างแรงจูง฿จด้วยการ฿ช้อารมณ์  

  จากการวิจัยพบวาการ฿ช้อารมณ์ส าหรับดใก ควร฿ช้ความนารักสนุกสนาน, วัยรุน 
จะน้นอารมณ์ท่ีตื่นต้นนาติดตาม และ฿นผู้฿หญควร฿ช้ความสบายและความพลิดพลิน ดังนัๅนการ
฿ช้จูง฿จดยอารมณ์จึงต้องดูจากอัธยาศัยของกลุมป้าหมายวามีความต้องการป็นแบบเหน  

พ่ือที่จะสามารถท าการสื่อสารเด้ตรงอัธยาศัยกลุมป้าหมาย 

  แ.โ กลยุทธ์การสร้างแรงจูง฿จด้วยการ฿ช้หตุผล  

  จากการวิจัยพบวา ยิ่งมีการ฿ห้ข้อมูลสนับสนุนการน าสนอมากทาเหร กใจะยิ่ง
พ่ิมความนาชื่อถือ฿ห้กับการน าสนอนัๅนโ เมวาจะป็นข้อความ, รูปภาพ, สียง หรือวิดีอ จะชวย
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พ่ิมแรงจูง฿จ฿นการยอมรับของกลุมป้าหมายมากขึๅน ดังนัๅน฿นการสื่อสารหรือการน าสนอข้อมูล
฿ดโ ควรมีการตรียมการรื่องข้อมูลสนับสนุน ยิ่งข้อมูลที่น ามาสนับสนุนมีความนาชื่อถือพียง฿ด 
การสื่อสารนัๅนกใจะยิ่งมีความนาชื่อถือมากขึๅนด้วยชนกัน 

  แ.ใ กลยุทธ์การสร้างแรงจูง฿จด้วยการ฿ช้อัตลักษณ์บุคคล ซึ่งจากการวิจัยนีๅพบวา
มีการ฿ช้ แ.ใ.แ การสร้างแรงจูง฿จดยภาวะผู้น า แ.ใ.โ การสร้างแรงจูง฿จดยบุคคลต้นแบบ 

   แ.ใ.แ การสร้างแรงจูง฿จดยภาวะผู้น า 

   จากการวิจัยพบวา การ฿ช้อัตลักษณ์ของ ภาวะผู้น ามีสวนส าคัญที่ท า฿ห้
การสื่อสารประสบความส ารใจ ซึ่งกิดจากความชื่อถือและศรัทธา฿นตัวของผู้น า สิ่งที่ผู้น าสื่อสาร
ออกมา ยอมเด้รับการชื่อถือและปฏิบัติตามจากบุคคลที่ชื่อมั่นและศรัทธาตอผู้น านัๅนโ อยูแล้ว 
นอกจากนีๅผู้น ายังมีความส าคัญตอกระบวนการสื่อสารทัๅงหมด ถ้าผู้น ามีวิสัยทัศน์, ความชัดจน
และสามารถสร้างความข้า฿จเด้ จะท า฿ห้การสื่อสารทัๅงหมดป็นเป฿นทิศทางดียวกัน สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์เด้อยางชัดจนดยเมมีความคลือบแคลง ดังนัๅนองค์กรหรือหนวยงานที่ต้อง
อาศัยผู้น า฿นการสร้างความชื่อม่ันและศรัทธา ควรมีการคัดสรรจากบุคคลที่มีคุณสมบัติมีความนา
คารพชื่อถือ มีคุณธรรม ป็นที่ยอมรับ และสามารถสร้างความศรัทธา฿ห้กิดขึๅน และมีอิทธิพลตอ
ผู้อื่นเด ้จะสามารถน าพาองค์กรนัๅน฿ห้ประสบความส ารใจ 

   แ.ใ.โ การสร้างแรงจูง฿จดย฿ช้บุคคลต้นแบบ 

   จากการวิจัยพบวา การ฿ช้บุคคลตัวอยางกใป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่อาศัย
บุคคลที่ประสบความส ารใจ฿นชีวิตหรือมีชื่อสียง มาถายทอดประสบการณ์หรื ออธิบายถึงองค์
ความรู้ตางโ ซึ่งผู้รับฟังจะกิดความชื่อถือและคล้อยตามเด้งาย พราะดยปรกติคนรามักจะมี
แนวน้ม฿นการชื่อถือผู้ที่มีชื่อสียง หรือประสบความส ารใจอยูแล้ว พราะทุกคนยอมอยากประสบ
ความส ารใจ฿นชีวิตทัๅงหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัว  และป็นการถ ายทอดที่มีบุคคลยืนยัน
จริงโ ผู้รับฟังกใจะกิดความชื่อถือ  ดังนัๅนถ้าองค์กร฿ดต้องการสื่อสารพ่ือ฿ห้กิดแรงจูง฿จ กใ
สามารถ฿ช้กลยุทธ์บุคคลตัวอยางพ่ือสร้างแรงจูง฿จ  

 โ. จากผลการวิจัยพบวา ความนาชื่อถือของการสื่อสารจะมีพ่ิมมากขึๅน ถ้าการสื่อสาร
นัๅนอยูบนพืๅนฐานของความรับผิดชอบหรือมีจรรยาบรรณ พราะจรรยาบรรณป็นสมือน
ขนบธรรมนียมและประพณีตางโ ที่สังคมนัๅนโยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ป็นสมือนกรอบหรือ
แนวทางที่ดีงาม฿นการท าการสื่อสาร ดังนัๅน฿นการท าการสื่อสารจึงควรยึดถือและตัๅงอยูบนหลัก
ของจรรยาบรรณ พ่ือ฿ห้การสื่อสารนัๅนกิดความราบรื่นและรียบร้อย 

 ใ. จากผลการวิจัยพบวากลยุทธ์ที่฿ช้฿นการออกแบบวใบเซต์ควรสร้างความนาชื่อถือ
฿ห้กับผู้ข้าชม ดยการ฿ช้นืๅอหาสารที่ถูกต้องและมีนืๅอหาครบถ้วน เมมีการติมแตงหรือตัดทอน
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จนความหมายดัๅงดิมผิดพีๅยนเป และต้องจัดรูปแบบ฿ห้สะอาดรียบร้อยพ่ือ฿ห้ผู้ข้าชมสามารถท า
ความข้า฿จ และข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเด้งาย ดังนัๅน฿นการสื่อสารพ่ือสร้างศรัทธา ต้อง฿ห้
ความส าคัญกับความสะอาด, ความรียบร้อยของวใบเซต์ และความถูกต้องของข้อมูล พราะสิ่ง
หลานีๅจะสร้างความนาชื่อถือ฿ห้กับผู้ข้าชม   

ขຌอสนอนะ฿นการการวิจัยครัๅงตอเป 

 แ. ควรศึกษาพ่ิมติมกี่ยวกับการ฿ช้งานและความพึงพอ฿จของผู้รับสาร พ่ือป็นการวัด
และประมินผล฿นการท าการสื่อสารศาสนาของวัดพระธรรมกาย 

 โ. ควรมีการศึกษากี่ยวกับคุณภาพของตัวสื่อ วา www.dmc.tv มีคุณภาพตามหลักการ
ประมินคุณภาพวใบเซต์ ทัๅง ๆ ด้าน ดยมีการวิคราะห์อยางละอียด และครบถ้วน ซึ่งเด้แก  

  โ.แ ด้านประสิทธิภาพ฿นการ฿ช้งาน ิEfficiency)  

  โ.โ ด้านความสามารถของระบบ ิSystem Availability) 

  โ.ใ ด้านการท า฿ห้บรรลุผลส ารใจ ิFulfillment) 

  โ.ไ ด้านความป็นสวนตัว ิPrivacy) 

  โ.5 ด้านการตอบสนองตอการ฿ช้บริการ ิResponsiveness)  

  โ.ๆ ด้านการติดตอ ิContact) 
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Roles of Local Thai Newspapers:  Los Angeles and Chonburi, 

Thailand. 

Sukanya Buranadechachai, Ph.D.1 

Abstract 

This study of Roles of Locals Thai Newspapers: Los Angeles, USA and 

Chonburi, Thailand.The study focuses on Local Thai newspapers in Chonburi 

compared with the local newspapers in Los Angeles (L.A.). The population used 

during this research was Thai community newspapers in Chonburi and Local Thai 

Newspapers in Los Angeles.  In-depth interviews were given to 6 Key informants of 

the owners in Chonburi. and 7 key informants in Los Angeles. Both of the 

newspapers have been established for over 10 years.  Also, the focus group was 

15 opinion leaders in Chonburi and 15 opinion leaders in Los Angeles with varying 

ages. Research found that most of the owners in Chonburi were experienced and 

over the age of 30-40 years old. They sold newspapers at 30 cents per copy. And 

have another business, low quality and must more ethics. For Los Angeles, most 

individual owners served as editors and publishers. They had been in this business 

for more than 30 years and earned below $350 per month. This low income 

meant that they needed a second job.  

Some editors worked in other media, mostly by being a reporter for 

central newspapers and television. They had very good benefits and their incomes 

were increased to around $1,700 per month by adding the second job. Some 

worked in commerce or created newspaper websites. Thai newspapers in L.A. 

lacked professional newspaper organization and quality reporting regarding local 

issues. Researchers recognized that local newspapers play an important role in 

local development, for it publicizes all information and connects people among 

the community. Other results revealed that most of them loved to be in the 

newspaper business. Most had worked in the newspaper business since the 

beginning of their career. Despite the fact that working in newspapers was not 

lucrative, local journalists still strived to continue. Lack of ethics. Both are 
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Constitution of “Chao Phorpower networks: hidden roles and functions of local 

newspaper in Chonburi as well as Los Angeles. 

Keyword: Roles of Newspaper, community newspapers in Chonburi, 

community newspapers in Los Angeles. 

 

Introduction 

Background of the study:  This study of Roles of Locals Thai Newspapers: 

Los Angeles, USA and Chonburi, Thailand. The study focuses on Local Thai 

newspapers in Chonburi compared with the local newspapers in Los Angeles 

(L.A.). The population used during this research was Thai community newspapers 

in Chonburi and Local Thai Newspapers in Los Angeles.   

 The researcher recognized that local newspapers play an important role 

in local development, for it publicizes all information and connects people 

among the community.  

The status and existence of community newspapers in Chonburi and Los 

Angeles was interesting, especially in the aspects of pattern, content, and 

organizational management. The existences of local newspapers are beneficial to 

both government and private organizations, readers within the community, and 

the newspapers in the community itself. Local newspapers aim to reflect their 

own success in order to improve the Thai community newspapers in Chonburi 

and Los Angeles to continue their businesses and contribute to the overall benefit 

of the local community.  

Research Questions 

 1. What is the current situation of Thai community newspapers in Chonburi 

and Los Angeles? 

 2. What are the roles of Thai community newspapers in Chonburi and Los 

Angeles?  
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Research Objective;  

The objective of this research was to the current status of local newspapers, using 

a sample of newspapers in Chonburi and Los Angeles by purposive Sampling to 

study of how Thai's received their news, current news reporting situations and the 

roles of Thai community newspapers.  

Research methodology 

 Research Method:  The research titled is, “‘oles of Local Thai Newspapers: 
Los Angeles and Chonburi, Thailand is qualitative research, In-depth interviews 

were given to 6 Key informants of the newspaper owners in Chonburi. And 7 key 

informants in Los Angeles. Both of the newspapers have been established more 

than 10 years. Also, the focus groups was 15 opinion leaders in Chonburi and 15 

opinion leaders in Los Angeles with varying ages. 

Expected Benefit  

1. Recognize and understand the existence of Thai community newspapers 

in Chonburi and Los Angeles, and use information from the research as a model 

for improving and developing the newspapers in order to suitably meet the 

community’s expectations.  

 2. Enable to obtain methods to develop Thai community newspapers in 

Chonburi and Los Angeles along with finding a successful model of a community 

newspaper which is able to maintain its business exceeding five years.  

Research Demography  

Research Tool:  The tools that are used in this research are in-depth interviews 

and focus groups and note taking. The information will be analyzed through 

qualitative and descriptive research using in-depth interviews, observations, and 

note taking. The analysis will be done by connecting the result with related 

methodologies.  
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The results  

The current status of local newspapers in Chonburi 

             The results revealed that local newspapers in Chonburi province 

Individual ownership of local newspapers in Chonburi featured mostly males of 

50 years of age or older, whose education was below a bachelor’s degree, and 
most of them also serve as the paper’s Publisher. However, those who earned a 
bachelor’s degree mostly studied in a department of Communication Arts. The 
personal data of top executive in newspaper business of Eastern part mostly 

were male at the age of 50 years old whose education were below bachelor’s 
degree.  

However, those who gained a bachelor’s degree were mostly from a 
faculty of Communication Arts. Most executive were editor in publisher. They had 

been in this business for more than 30 years and earned around below 10,000 

baht. Besides, the status of local newspaper in Eastern part could not survive by 

being only a journalist. They had another job at the same time. Sometimes they 

worked in other media, mostly by being a reporter for central newspaper and 

television. They had a very good welfare and their incomes were raised up to 

around 50,000 baht. Some of them did a commerce business or created a 

newspaper website for 4 years. 

           Other results revealed that most of them loved to be a press. Most 

executives have been worked in newspaper business since the beginning of their 

career because they loved and were interested in this field. Despite the fact that 

working in newspaper did not make a lot of profit, local journalist still strived to 

work on it. The main income of local newspapers was still from advertising.  

Next below was from sales. Most newspaper were tabloid (small size), 

in full color, with white pond paper, written in Thai, at around 13-16 pages, 

distributed biweekly at the price of 10 baht, appeared on the market in local 

district and province or a province nearby, with the circulation around 3,000 

copies at the cost of 15 baht per copy, distributed for 2,000 copies, donated for 

1,000 copies. Most executives had additional job that was a personal enterprise 

or a family business. They equally allocated the task in both officially and 
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unofficially way. All staffs worked in full time which included columnist, 

photographer, graphic designer, layout designer, and there were only 1-3 

copyreaders. There was no rule in payment and no welfare. Furthermore, result 

also revealed that almost every local newspaper in Eastern part brought 

computer technology into their organization, mostly in editing, page layout, and 

formatting. For the promotion, mostly were donate to the informed source and 

entrepreneur who had a potential to advertise with them. The main targets were 

government official, government service and local administration. Furthermore, 

they were a member of organization or press network. They found it valuable so 

they participated in supporting the press. The status of local newspaper was only 

insistent because they had to hire the printing house to produce their 

newspapers. 

Local Thai Newspapers in Los Angeles 

history, present, and future. Thai community newspaper. 

  The development of the Thai newspapers in Southern California In order 

to serve the Thai community, on January 1, 1970 the first Thai newspaper known 

as, “Overseas was launched. It was well accepted. The publisher used his 

apartment as his office and it soon became the social gathering place for Thai 

community leaders.  Since it was inexpensive to set up a newspaper, many 

newspapers sprang up in the early 1970s.  If one had a manual typewriter and a 

typist, one could establish the newspaper.  At that time, the newspapers were 

given away free.  The primary revenue of the Thai newspapers came from the 

advertisements of the Thai restaurants.  However, from the interviews of many 

former Thai newspaper publishers, all the newspapers in 1970s suffered 

financially.   

The earlier Thai newspaper publishers were not trained in journalism.  The 

two primary reasons they entered the newspaper enterprise were because of their 

love of writing and their strong desire to promote democracy in Thailand.  All of 

them were college students and well educated. In l960s and 1970s, there was a 

strong movement for democracy in Thailand.  The Thai government was ruled by 

the military during those two decades.  Therefore, the Thai newspapers in Los 
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Angeles were the mouthpiece of the Thais in Los Angeles who wanted to change 

the form of the Thai government.  From 1970 to 1975, there were about five 

monthly newspapers. 

However, in 1975, there was a turning point for the Thai newspaper 

enterprises in Los Angeles. Mr.Chaivat Paknilratana, a former Thai student leader in 

Thailand, started a weekly newspaper known as “Sereechon.He was able to 
recruit many well-known writers from his competitors and his newspaper was 

quickly successful. His financial success wiped out all other newspapers as he also 

included a Thai Yellow Pages further increasing the newspapers brand recognition 

and connecting community members. Currently, six of the nine Thai newspapers 

publishing in Los Angeles are former publishers, editors or reporters from the staff 

of, “Sereechon.  

In the 1980s, there was a change in the Thai newspaper landscape. There 

were many new Thai newspapers. Some newspapers were able to make profits as 

they were able to generate revenue from the advertisements. During the past ten 

years, there have been six Thai newspapers in Southern California  Siam Media, 

Sereechai, Khaosod, Asian Pacific, Siam Thai town and Thai LA. These are well 

established newspapers.   They are all weekly newspapers each operating in its 

own market. 

              Siam Media has existed for 30 years and by far it is the oldest 

newspaper. It has about ten part-time and full-time staff with about 10,000 

circulations. It is one the most popular Thai newspaper in Los Angeles.  It limits 

itself to the readers in Southern California; however, it maintains the highest 

advertisement rate.  The first owner was an insurance agent who started the 

newspaper as a hobby.  It was a small magazine of 32 pages with a few 

advertisements.  However, in 1985, it was acquired by a Thai lawyer.  He invested 

a great deal into Siam Media.  He recruited many Thai professionals and 

prominent journalists from Thailand. The current publisher, Arkadet Sripipat, was a 

political activist in 1970s and he owned Siam Media approximately 20 years ago. 

Dr. Vivat Sethachuay, his old friend, a banker, a prominent community leader, as 

well as a prolific writer has been writing for Siam Media since 1992.  He has many 
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followers and because of his high profile in the Thai community, he has created a 

major impact for the previous success of the newspaper. 

         Sereechai newspaper is the second oldest newspaper.  As a matter of fact, 

it should be considered as the oldest newspaper in terms of its name sake.  Its 

original name was “Sereechon.  It began its first publication in แ้75, but it 
changed its name in 1988 along with the new owner of the newspaper.  Similar to 

Siam Media, it also published a Thai Yellow Pages.  It has a strong presence for 

the readers outside Los Angeles.  It is a well run and a successful newspaper. The 

editor-in-chief is Somjet Payakarit.  He used to be the editor-in-chief of Siam Media 

and he is also a prolific writer in his own right. There is substantial readership 

throughout the United States. As a matter of fact, Dr. Vivat Sethachuay, the 

current columnist of Siam Media, used to be a columnist of Sereechon from 1975 

up until 1988. 

Asian Pacific is also a popular newspaper in Southern California. The 

publisher, Paisan Promnoi, is the only trained Thai journalist among the six 

newspaper publishers in Los Angeles.   He graduated from Thammasart University 

in Thailand and was a lecturer prior to his arrival in the United States, almost 

twenty years ago.  As a matter of fact, he was a prolific writer for a number of 

many prominent newspapers in Thailand.  He focuses his readership to both Thai 

and Cambodians.  In addition, Paisan has been the editor of many newspapers 

during the past twenty years.  He is highly respected among his peers and 

currently the president of the Thai Mass Media Association.  

Kaosod newspaper’s owner, Sriwong Ayasit, is a registered nurse. She is 
very well known in the Thai community and her newspaper has been in existence 

for twenty five years. It's primary readers are mostly limited to Los Angeles 

residents. The newspaper has drawn many prominent and prolific writers from 

Thailand. 

Siam Thai Town is another successful newspaper.  It has been the main 

competitor of Siam Media.  The editor is quite energetic and the newspapers 

layout design is unique and professional.  Because of its large advertisements, it is 

well established and a successfully managed newspaper. 
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Thai LA is also a well established newspaper. Its owner and publisher is a 

highly respected and successful businessman, Virat Rojanapanya, who used to be 

associated with Sereechon newspaper. He is a prolific writer and has been in the 

newspaper business for over 30 years.  Thai LA has many prominent writers from 

Thailand.  Because of the high caliber of the publisher, it has drawn a variety of 

readers. 

All six Thai newspapers have their own offices and offer online 

publications.These six newspapers have copied most of the Thai news from 

Thailand, that is to say, they have violated the Thai copyright laws.  Since the 

publishers in Thailand neglect to launch any complaints towards them, these six 

newspapers continue their publication as is. Accordingly, copying articles directly 

from Thailand has become common practice. 

There are two types of readers for these six newspapers.  The readers of 

the old generation prefer to read the hard copy editions. The majority of them are 

well educated but they are not well-equipped with the present and modern 

technology. However, some of the older generation of readers, read both online 

and hard copy editions.  All in all, the hard copy edition has proved that it still 

plays a major role for Thai readers, and its existence is still needed.  

 Results  

The transcript s were interpreted with respect to themes. Despite 

diversity of detail, consistent themes emerged, These shared themes offer clarity 

and an overall description of people’s experience with Thai newspapers both in 
print copy and online. 

      Presenting the results of this study is to present the results of the 

discussion group.  Which consists of three main areas First, are the community, 

second are the bias, and third are  the distributions. 

 Community 

 For this research, the Thai community in Chonburi and Los Angeles 

has close relations with the Thai newspapers.  Newspapers are important and 

highly influential in the Thai community. Newspapers seem to build community. 
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Readers are seeking more news about the Thai community in Chonburi and Los 

Angeles.  Several participants specifically agreed that Newspapers have an 

influence to Thai community in Los Angeles for long time. The newspaper is a 

mechanism to drive the community, and it is a community newspaper because it 

makes by people in community and the content for people in the community. 

People should support the community newspapers to be sustained. ’ The 
newspapers are the significant tool in Chonburi and LA, is the major player in this 

community Said one subject.  

The news that I want to read is the pure news from Thailand (by bring all 

news from Thailand) because I am really miss and want to know about my 

country.  –eople in Thai community have many reasons to read newspaper such 
as one participant said this “since I was a social worker, I read and apply for my 
work helping people and exchanging new information with other people. I like to 

read classified ads such as finding jobs or renting houses because I will spread this 

news and advertises in Thai community. Another reason that I read them is to 

fellow what is going on in Thailand by missing such as politics, society, and 

economy and to know situations in Thai community in LA also. 

    “I have read the headlines of Thai newspaper in Thai temples or 
Thai restaurant.  I got my first job because of my friend’s recommendation to read 
the classified advertisements in newspapers, which is very useful for people who 

are new classified. Ads as a good way for finding a good job which employer and 

the employee can meet, help each other. I changed jobs several times by use the 

classified advertisements. Said another person. 

             While another participant added an opinions about news as “It 
would be better if they put more news about the Thai society in LA. I dislike that 

they write too much about people in the high society so they should write some 

news about poor people and one woman mentioned that “My proposal for 
newspaper is the local news should be increased local news .There is only news 

of high class people. No news for the poor. One participant said he wants the 
newspapers to put more news about the Thai society in LA and some important 

world news inside and want editor increase the local news also. “I want that it 
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has more news about LA town, The LA newspaper should have more news of the 

local community. some expressed concerns for him. 

    Bias  

              Bias are Another apparent theme across focus group in 

relationships to the role of the newspaper with the community. Several 

participants specifically blamed Thai newspaper They think that The newspaper 

serves the community with no morals. As one participant in focus group said with 

regards to news reports “They write news for their allies and their own benefits, 
The articles can’t be trust because people have different points of view. The 
newspapers are owned by the entrepreneurs who are immoral and only use the 

newspaper for their own benefit and business. They criticize thing irresponsibly’’ 
Said one subject another person interjected, the Thai newspapers in LA are biased 

and only do what pleased the entrepreneurs. The reason that the newspapers are 

biased is because they need the sponsor. The journalists should beware of the 

things they write and they should give the good reason. They must not write from 

their own feelings.  

               More than half of the focus group of the participants are 

mentioned that a bout the moral of the newspaper. “In my opinion, most of the 
newspapers are biased I was very worried about this to the point and Thai 

newspapers in LA are not neutral, they separate into groups and criticize things in 

the unreasonable ways from their own opinions. The reason they are not neutral 

is because they need sponsors, has only few people working in the editorial 

department and they do not seem to be the organizations. One participant said  

             The focus group continued discussion of bias, Participants 

reported that She think the newspaper and the government in LA cannot access 

to the grassroots since they are dishonest towards the people especially they 

often write things without the evidence and proven information and no reference.  

“They just write whatever they want with immoral, biased and they have little 
spaces for the local news. It has become like this because there are few people 

working in the company, they spoil the sponsor and they report news 

dependently and write only the news of the high society people that they are 
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fighting each other. Sometimes the newspaper requests for the sponsors   he 
said with with depression. 

       While another participant added “The newspaper twists and reports 
the news from only one side. They are injustice and try to please the government 

because the government gives them some budget to come to Thailand. The 

benefits are reciprocal.  another participant agreed, she noticed that the content 
and writing style of a Thai newspaper in Los Angeles also needed changing, 

including an ethics of media. The media should be more professional the media 

should be careful in such matters, because The Thai community in the United 

States vulnerable to the news of conflict, because they love and miss their 

country sometimes, they receive only one side of news which may negatively 

impact to the society. ’’ 

          On the other hands In the term of ethics of Thai newspaper in LA. 

Some of participants viewed ability of newspaper as different from the other “To 
summarize you should think positive to Thai newspaper in LA. Everyone is good 

and would like to make a utility to the community. Thai journalists are good but 

they can’t supply the demand.  The editors have only โ-3 employee or 

journalists. They lack of professional staff and lack of capital to deeply work. Most 

of the offices are home of the owner, and they only work for 2-3 days. They get 

money per time, they work. They didn’t work full-time like a main media in 

Bangkok. Sometimes the owners all of a duty like sales, marketing and advertising 

and they are not professional.   

       In this  same session the  participants  added  more contents about 

community  were  suggested in this  focus group , This comment suggested that  

the newspapers  have little spaces for the local news. “We would rather hear 
about what is happening in our community, the world and in Los Angeles. The 

things that need to be changed is that they should focus more on the local news 

and give more spaces for the world news and news in LA Said one subject and 
adds another subject. It is not necessary that which part is the largest section; 

community news, Thai news or American news but it should fit to what is big 

news. 
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   While, another subject   asked the newspaper as, he want Thai 

newspaper increase the information about Thai community for real benefits of 

readers. “I insist newspaper give any advantages with society. I think they should 
add more contents about community.  I want see more the local news in Thai 

online news too. It would be better if they put more news about the Thai society 

in LA .And some important world news inside. Said one subject, and another 

person supported that they have little spaces for the local news. “We would 
rather hear about what is happening in our community, the world and in Los 

Angeles. The things that need to be changed is that they should focus more on 

the local news and give more spaces for the world news and news in LA 

Distribution  

In focus group sessions, participants initiated the conversation about the 

distribution, because newspapers have printed a few copys. it is not sufficient for 

the needs of readers. It was distribued by the local Thai restaurant in Thailand 

and Thai temples in Los Angeles. So distribution cannot cover all the Thai people 

in community. 

          Nowadays There are still limitations distribution, As well 

newspapers were faced with the advancement of the Internet. Most of the the 

old  generation subjects  strongly  comment  that, they  have  read the  Thai 

newspaper in Thai temples or Thai restaurant, Usually he prefer to read from 

printed newspapers because it contains lots of contents. He don’t normally read 
online news because he don’t know how to use it. If reading news online is his 
only choice, it would be really hard for him because he have to adjust himself 

and it might prevent him from updating news. 

              While one fourth of the the old  generation participants reported 

that   he read from the printed newspapers because it’s touchable and he don’t 
have time to read from the computer and his computer skill is not good. Even 

though the hard copy are illuminate due to the society is moving into an online 

age, he's still prefer the printed. “However, the newspapers should provide both 
on the hard copies and online for everybody will be able to access easily.he was 
suggested.  
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Several the middle generation subjects  mentioned  according with the old 

generation about newspaper  that, they  have  read the  Thai newspaper in Thai 

temples or Thai restaurant  and also  read from one line ,so in term of distribution 

the newspapers should provide both on the hard copies and online for everybody 

will be able to access easily. “I read both newspaper and online news. I think 
having both newspaper and online news are good. Newspaper is profound and 

had classified ads that are really useful but the online news will brief contents to 

read and understand easily. I usually read newspaper taken from Thai restaurants 
Said one subject        

               Another person interjected he always took newspaper from 

restaurants and temples. Nowadays I read it online because I am far from Thai 

town. Online news that I read are Siam Media, Saereechai Asia Pacific, Kaewsoad 

and Thai LA. I like Siam Media which organizes the head news chosen and 

fallowed conveniently and there are classified ads that are very useful. I like the 

most beautiful content and format of Asia Pacific. Thai LA is also good. Most 

online news will show only important and interesting news. They do not bring 

every news from printed “ I think it needs to have the print also, it is necessary 
for elders and online news is suitable for new generation so it should have both 

of them Form the national media I believe the new is not move to be online 

perfectly within 5 years. 

             And after viewing issue about distribution of The Thai newspapers 

in Los Angeles more than half of the focus group of the participants agreed that 

have to do both on paper and on online internet to reach every group of people. 

One  person  interjected, by his self, he received the news from 2 ways because 

most of Thai restaurant use a printed to communicate with customer, but he 

usually use online media all day and he  believe that in the future online media 

will influence to society very much . 

              While, another subject agreed that “I usually read online news. I 
have skills and need to receive news in many different media everyday because I 

am own the TV cable, NAT TV, also. I want see more the local news in Thai online 

news. However almost Thai people in LA are not good at English needing to use 
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Thai media so it is necessary having both newspaper and online news He was 
suggested 

              And adds another subject “I like reading newspapers taken from 
the restaurant and the Thai town market and I had read online news for 5 years. 

‘ight now   I prefer to read online news than the printed because it’s dirty and 
wasteful. The online news is convenient and saves time .I’m the first who start 
reading online news in the family, I can access to the online news and he believes 

that the way of people’s lives will certainly change into the online world in the 
very near future.      

              On the other hands, all of young generation participants 

commenting on the future of newspapers in that same opinion, one participant 

said He had been reading online news for 5 years and it is familiar, he likes it a lot 

.It is accessible “I am good at reading online news because I am an activist so I 
have to use many ways to communicate especially the internet. Internet is 

considered to be the most important way these days. I believe the printed 

newspapers will be gradually gone soon, everything will be online which is very 

good to me. One man mentioned that nowadays he always read American 

online news such as LA Time. He believe the online news will have much more 

influence in the future. 

             When viewing the newspapers future ideal, participant were 

suggested that usually a new guys can surf the internet, gain news, knowledge and 

entertainment and know about the computer equipment can read English. “So, I 
only read the Thai online newspaper  However, I agreed that newspapers should 

be produced in both print and online, because Thai people in Los Angeles has a 

various lifestyle then can cover all of the targets and I also believe that the 

society will be transformed into the online age perfectly. Of course, everyone 

must adapt to this changing 

 Another participant supported that, “I think nowadays we can 
receive news from Thailand by internet and TV, so it is a difficult time of 

newspaper because they have satellite TV that you can get all the stations of the 

country to live in real time. This is very interesting and to track all the time. 
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People can read news online from the internet. It is really fast, fresh and can be 

tracked continuously. Newspapers must to adapt very much. and one participant 
agreed that, For the current crisis of the newspaper, she believe that the paper is 

still important to Thailand’s community in the United States because there are 

both younger and older people. “But online news, it will be expanded and has 
more influential in modern society, we should adapt and take both of its together 

because there are a lot of benefits from both sources of news for Thai 

Community in the “nited States. Said one subject        

Summary and analysis 

 The problems of preparing a local newspaper in Los Angeles during the 

early period were various, for example bad management, rough formatting, and 

under standard forms. The papers often do not focus on a main theme of the 

newspaper lack professional journalistic ethics. The publishers should publish their 

newspapers as regularly as possible in order to keep their production up to date. 

At present, most of the team who make  local newspapers are limited to Thai's 

hailing from central Thailand and therefore lack diversity in representing opinions 

from the entirety of Thailand. In addition, the newspapers were not published in 

accordance with the philosophy of journalism. However, the overall appearance 

of the local newspaper in Los Angeles, as seen above, is the weakness to the 

develop local newspapers that are socially acceptable, especially in the current 

era, when people are more educated and they require more quality and 

trustworthy media sources.  

 The obvious weakness of the local newspaper in Chonburi and Los 

Angeles is that the publishers lack a clear target audience, quality products and 

staff. Consequently, the local newspapers in Los Angeles are not well recognized, 

accepted by society or the readers. It is impossible to build a readership base to 

increase and research shows that the future to develop the business as a stable 

and sustainable professional newspaper organization. Overall, this affects the 

needs of local people. It is also dominated by offering news of mainstream 

newspapers from Thailand. The newspapers do not understand the Thai context, 

which is the immigrant community in the US. This community has different 



 

140 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September  December) 

cultures, and those cultural changes play a major role among people in the Thai 

community. These are all important factors that determine the quality of the 

local newspapers there. 

               Local newspapers of in Chonburi should pay much attention to achieve 

the purpose of creating Snap local communities: however, the current 

performance standards of local Thai newspapers are not high enough. It is 

essential that local newspapers understand and recognize the limitations and 

local realities including the important basic factors which can lead to an effective 

presentation of information about local communities and achieve positive social 

missions in their local communities.  

 The researcher would then offer suggestions for institutes involved with 

journalism as follows: 

 1.  Thai newspapers in Los Angeles should present useful contents and 

information for Thai community because Thai people could use the information 

for their daily life. 

 2.  Owners/ editors of newspaper should survey the needs of information 

from people in Thai community in order to improve the contents and forms of 

newspapers to respond the readers’ needs. 

 3.  The administrative members of the newspapers should provide 

chances for their staff to get journalism skills or training. 

 4.  Mass Media Association should play stronger role in monitoring 

journalism ethics and presenting news and information including copyright laws. 

 Also, the Association should register as a legal association in order to gain 

the right to negotiate and find cooperation from governmental and private sectors 

in Chonburi and Southern California. The association should find connection with 

foreign media and Thai media from Thailand. 

 5.  Thai community should set standards for Thai newspapers to be well-

accepted by Thais and Americans. 
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 6.  Trainings on journalism should be conducted to improve journalism 

ethics, and to be able to compete with new digital media like cable TV, satellites, 

and the internet. 

 7.  Thai governmental organizations should act as a channel for Thai 

people in LA to connect with the government in Thailand. 

 8.  Thai media in in Chonburi and LA has no controlling system. The 

newspapers can express their opinions freely. If they are developed, they can 

actually reflect Thai community to all Thai media in Thailand. 

 9.  Manuscripts from Thai newspapers in Chonburi and LA should be kept 

in order to be used as historical evidence of Thai community in Chonburi and LA. 

Newspapers have been documentary resources for studies and references. 

Recommendations from the research: Based on the results from the desirable 

features of the local newspaper. The researcher has suggested as following: 

1. Local newspapers should focus on providing useful content to the community 

and locals as much as possible. Most local news readers are interested in useful 

content, which can be helpful in everyday life.  The local newspaper should be 

more aware of the responsibilities and ethics of journalism.  

2. The local newspaper should develop various ways of delivering a variety of 

content increasing more interesting issues. 

3. The local newspaper executives should develop knowledge and competence 

of their personnel.  4. They should have the central organization of the local 

newspaper in governance, ethics and responsibility to stimulate awareness of 

ethical standards for the local newspaper on a regular basis. 
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การศึกษาการบริภคสมาร์ทฟนของกลุมวัยรุนดຌวยทฤษฎีวิพากษ์ 
ชานนท์ ศิริธร1

 

ที่มาละความส าคัญของปัญหา 

สังคมทุกวันนีๅตใมเปด้วยสินค้าและบริการมากมาย ที่ผลิตออกมาพ่ือตอบสนองตอความ
ต้องการของผู้คน฿นระบบทุนนิยม จากดิมที่นักคิดนักวิชาการสน฿จศึกษารื่องราวกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต ิProductionี พ่ือ฿ห้ข้า฿จวาควรผลิตสินค้าหรือบริการอะเรพ่ือตอบสนองตอ
ความต้องการของผู้คน฿นสังคม จึงเด้ปลี่ยนแงมุมของความสน฿จหลานีๅมาศึกษากี่ยวกับ
กระบวนการบริภค (Consumption) แทน พ่ือ฿ห้ข้า฿จวา จากสภาพการณ์ของตลาดที่ตใมเป
ด้วยสินค้าและบริการที่มีอยูอยางมากมายจนล้นความต้องการของผู้คนนัๅน จะต้องท าอยางเร฿ห้
สินค้าและบริการหลานีๅสามารถขายเด้ พ่ือ฿ห้กิดการบริภคขึๅน฿นสังคมนั่นอง ิกาญจนา แก้ว
ทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553ี 

การบริภคนีๅนับเด้วาป็นกิจกรรมที่มนุษย์ทุกคนกระท าป็นประจ าทุกวัน฿นชีวิต กิจกรรม
การบริภคที่หลากหลายเด้ด านินอยางตอนื่องตลอดชวงวลาการ฿ช้ชีวิตของมนุษย์ ิHolbrook, 

1985; Holbrook, 1987ี การบริภคนีๅครอบคลุมตัๅงแตสิ่งที่เมมีราคาหรือราคาถูก เมจนถึงสิ่งที่
ราคาแพงมากมายมหาศาล อีกทัๅงยังครอบคลุมตัๅงแตสิ่งที่จ าป็นตอชีวิต อาทิ นๅ า ยารักษารค 
ครื่องนุงหม เปจนถึงสิ่งที่ป็นสินค้าฟุຆมฟือยตางโ ฿นชีวิตของมนุษย์ ิชื่นสุมล บุนนาค , 2549; ชู
ชัย สมิทธิเกร, 2557ี อีกด้วย 

การบริภค฿นทุกวันนีๅ กใเม฿ชพียงการจับจายพ่ือซืๅอสินค้ามาตอบสนองความต้องการ
ของตนองตามค านิยามของแนวคิดดิมทานัๅน หากแต฿นปัจจุบัน การบริภคของผู้คน฿นสังคม ยัง
สะท้อนหรือแสดง฿ห้หในถึงลักษณะการ฿ช้ชีวิตของผู้คนหลานัๅนด้วย เม฿ชพียงราจะป็นเปตาม
สิ่งที่รารับประทาน ิYou are what you eatี หรือจะป็นเปตามสิ่งที่ราอาน ิYou are what 

you readี ตามค ากลาวดิม แตปัจจุบันเด้ขยายความหมายรวมเปถึงวาราจะป็นเปตามสิ่งที่รา
บริภค ิWe are what you consumeี กลาวคือ ลักษณะการบริภคของผู้คน฿นสังคม เมวาจะ
ป็นการรับประทานอาหาร การซืๅอข้าวของครื่อง฿ช้ การดินทางทองที่ยว การสังสรรค์กับบุคคล
รอบข้าง หรือการ฿ช้บริการตางโ ฿นชีวิต ตางกใสะท้อนออกมา฿นรูปของรูปแบบการด านินชีวิต
ของผู้คน฿นสังคมนัๅนโ ิJim Taylor, 2009ี  

กลาวอีกนัยหนึ่งเด้วา การบริภคคือการที่บุคคล ิPersonี มีปฏิสัมพันธ์กับสินค้า 

(Product) ฿นสถานการณ์ (Setting) ตางโ กัน จนกลายป็นวิถีชีวิต ิLifestyleี ของบุคคลผู้นัๅน 
นั่นกใคือ การบริภค฿นยุคปัจจุบันนับวาป็นการแสดงวิถีชีวิตของผู้คน฿นสังคมนั่นอง ิSolomon, 

                                                           
1
 หวัหน้าภาควิชาการประชาสมัพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ 
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2015ี ดยสามารถแสดงปฏิสัมพันธ์ระหวางบุคคล สินค้า และสถานการณ์ ผานการบริภค เด้ดัง
แผนภาพตอเปนีๅ 

แผนภาพที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหวางบุคคล สินค้า และสถานการณ์ ผานการบริภค 

 

 

 

สินค้าที่ถูกผลิตขึๅนมาพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริภค฿นปัจจุบันนัๅน มีความ
หลากหลายป็นอยางมาก ทัๅงนีๅพ่ือ฿ห้ผู้บริภคสามารถลือกสินค้าที่ตนปรารถนา มาบริภคพ่ือ
ตอบสนองตอความต้องการของตนองเด้ แตทามกลางสินค้าที่มีอยูมากมาย฿นท้องตลาดนีๅ Rogers 

(2003) เด้อธิบายวา สินค้าที่ถูกผลิตขึๅนมา฿หมแตละอยาง มีอัตราการข้าถึงหรือป็นที่ยอมรับของ
ผู้คน฿นระดับที่แตกตางกันออกเป ตามค าอธิบาย฿นทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม ิDiffusion 

of Innovations Theoryี ซึ่งสามารถจ าแนกประภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมหรือสินค้า
฿หมโ ดย฿ช้วิธีการจ าแนกซ่ึงอาศัยงื่อนเขของระยะวลาที่แตละบุคคล฿ช้฿นการยอมรับนวัตกรรม
ป็นตัวก าหนด สามารถแบงออกป็น 5 ประภทบุคคล เด้แก กลุมผู้บุกบิกหรือกลุมผู้ริริ่ม 
ิInnovatorsี ซึ่งยอมรับนวัตกรรมกอนผู้อ่ืน, กลุมผู้น าทางความคิด ิEarly adoptersี ซึ่งยอมรับ
นวัตกรรมกอนคนสวน฿หญ฿นสังคม และป็นผู้฿ห้ค าแนะน าผู้อ่ืนกี่ยวกับนวัตกรรม฿หมโ , กลุมผู้
ยอมรับรใวสวนมาก ิEarly majorityี ซึ่ง฿ช้วลา฿นการคิดพิจารณาพอสมควรกอนจะยอมรับ
นวัตกรรม, กลุมผู้ยอมรับช้าสวนมาก ิLate majorityี ซึ่ง฿ช้วลา฿นการคิดพิจารณาอยางลาช้า฿น
การยอมรับนวัตกรรม, และกลุมผู้ล้าหลังหรือกลุมผู้ยึดติดกับสิ่งดิม ิLaggardsี ซึ่ง฿ช้วลา฿นการ
คิดพิจารณาอยางยาวนานที่สุด฿นการยอมรับนวัตกรรม หรืออาจเมยอมรับนวัตกรรมลย (Rogers 

& Shoemaker, 1978) 
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แผนภาพที่ 2 ประภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม 

                

 

 

 ดยกลุมบุคคลที่ถือวามีความส าคัญตอการตลาดป็นอยางยิ่ง เด้แก กลุมผู้บุกบิก ซึ่งจะ
หในเด้วามีจ านวนพียง 2.5 % ของประชากร และกลุมผู้น าทางความคิด ซึ่งมีจ านวนพียง 13.5 

% ของประชากร พราะบุคคลทัๅงสองประภทนีๅ นอกจากจะป็นกลุมคนที่ยอมรับและตัดสิน฿จซืๅอ
สินค้า฿หมโ อยางรวดรใวแล้ว ยังสงอิทธิพลทางความคิดตอบุคคลที่หลือ฿นสังคม ท า฿ห้กิดความ
ต้องการที่จะทดลอง฿ช้สินค้าหรือซืๅอสินค้าหลานัๅนตามบ้าง ิSolomon, 2015ี นอกจากนีๅ ผล
การศึกษายังชีๅ฿ห้หในวา กลุมคนสวน฿หญ฿นสังคมที่ถูกจัด฿ห้อยู฿นกลุมผู้บุกบิกและกลุมผู้น าทาง
ความคิดนั่นกใคือ กลุมวัยรุน ิณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู , 2540; ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548; ทิพย์พิมล 
กียรติวาทีรัตนะ, 2552; Buckingham & Willett, 2006) ทัๅงนีๅพราะกลุมวัยรุนป็นกลุมคนที่มี
อกาสปຂดรับนวัตกรรมหรือสินค้า฿หมโ ดยฉพาะอยางยิ่งกับสินค้าประภททคนลยีที่มีการ
ผลิตออกมาสูท้องตลาดป็นจ านวนมาก฿นปัจจุบัน (ปาริชาต นาคออน, 2546; Avenue, 2007; 
Bittman, 2011ี 

฿นด้านพฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุน฿นปัจจุบันอง กใมีการพ่ึงพาทคนลยีและอุปกรณ์
การสื่อสารสมัย฿หมป็นอยางมาก ดยอุปกรณ์การสื่อสารที่ป็นที่นิยมอยางสูง฿นกลุมวัยรุนกใคือ 
สมาร์ทฟน ิSmartphoneี ิกฤติภัทร พิชญดชนันท์, 2554; Bittman, 2011ี ซึ่งป็น
ทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการขัๅนสูง ิAdvanced Operating Systemี สามารถ฿ช้งานเด้
อยางหลากหลาย เมวาจะป็นการ฿ช้ทรศัพท์พูดคุย สงข้อความ ถายภาพ จดบันทึก หรือ฿ช้ป็น
ชองทาง฿นการข้าถึงสื่อสังคม ิSocial Mediaี ผานการ฿ช้งาน Application ตางโ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้฿ช้งาน 

จากข้อมูลตางโ ข้างต้น ผู้วิจัยจึงกิดข้อสงสัยวา พราะหตุ฿ดกลุมวัยรุ นจึงนิยมบริภค
ทรศัพท์สมาร์ทฟนป็นอยางมาก ดยมื่อปรียบทียบกับกลุมผู้฿หญซึ่งป็นกลุมคนที่มีก าลังซืๅอ 
ิPurchasing powerี สูงกวา พราะมีรายเด้จากการประกอบอาชีพแล้ว กใยังพบวา กลุมวัยรุนมี
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ความนิยม฿นการบริภคทรศัพท์สมาร์ทฟนมากกวากลุมผู้฿หญ ดยผลการส ารวจของ Miller 

และ Washington (2013) พบวา กลุมวัยรุนมีการ฿ช้งานสมาร์ทฟนมากถึง 88% มื่อทียบกับ
กลุมผู้฿หญซึ่งมีการ฿ช้งานสมาร์ทฟนอยูที่  76% ป็นเปเด้หรือเมวา สมาร์ทฟนเด้ข้ามา
ตอบสนองความต้องการและป็นสวนหนึ่ง฿นวิถีชีวิตของวัยรุน ตลอดจน ป็นเปเด้หรือเมวา กลุม
วัยรุนมีการบริภคสมาร์ทฟนด้วยหตุผลหรือตรรกะอ่ืนโ นอกหนือจากด้านประยชน์฿ช้สอย 
ทัๅงนีๅพราะมีการวิจัยและการศึกษาป็นจ านวนมากที่แสดง฿ห้หในวา กลุมวัยรุนมีความนิยมชมชอบ
฿นตราสินค้าหรือแบรนด์ ิBrandี ของสมาร์ทฟนที่แตกตางกัน (Lu, Yao & Yu, 2005; 

Wertime & Fenwick, 2008; Van den Bergh, & Behrer, 2011; ธนัชพร ทพทวี, 2558ี อัน
จะน าเปสูการตัดสิน฿จ฿นการบริภคที่แตกตางกันด้วย ซึ่งพฤติกรรมหลานีๅอาจสะท้อนถึงการ
บริภคด้วยตรรกะชิงสัญญะ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พ่ือศึกษาถึงวัฒนธรรมวัยรุนที่สงผลตอการสร้างสรรค์ทคนลยีการสื่อสาร฿นสมาร์ท
ฟน 

2. พ่ือศึกษาถึงตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟน฿นของกลุมวัยรุน 

3. พ่ือศึกษาถึงการบริภคสมาร์ทฟนที่สงผลกระทบตอการขยายขีดความสามารถของ
กลุมวัยรุน 

ปัญหาน าการวิจัย 

 1. วัฒนธรรมวัยรุนสงผลตอการสร้างสรรค์ทคนลยีการสื่อสาร฿นสมาร์ทฟนอยางเร 

2. กลุมวัยรุนมีตรรกะของการบริภคตอสมาร์ทฟน฿นระดับ฿ด พราะหตุ฿ด 

3. การบริภคสมาร์ทฟนสงผลกระทบตอการขยายขีดความสามารถของกลุมวัยรุน
อยางเร 

นิยามศัพท์ชิงปฏิบัติการ 
      สมาร์ทฟน หมายถึง ทรศัพท์มือถือที่฿ช้ระบบปฏิบัติการขัๅนสูง ิAdvanced Operating 

Systemี สามารถ฿ช้งานเด้อยางหลากหลาย เมวาจะป็นการ฿ช้ทรศัพท์พูดคุย สงข้อความ 
ถายภาพ จดบันทึก หรือ฿ช้ป็นชองทาง฿นการข้าถึงสื่อสังคม ิSocial Mediaี ผานการ฿ช้งาน 
Application ตางโ มีหลากหลายแบรนด์ ชน iPhone, Samsung, HTC, Microsoft, Sony ป็น
ต้น 

ตรรกะการบริภคสมาร์ทฟน หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ระหวางวัยรุนกับทรศัพท์
สมาร์ทฟน ซึ่งมีอยู 4 ระดับ อันเด้แก  
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1. ตรรกะของมูลคา฿ช้สอย คือ บริภคพ่ือประยชน์฿ช้งาน อาทิ พูดคุย สง
ข้อความ ถายภาพ  จดบันทึก ฿ช้ขใมทิศ ดูแผนที่น าทาง ปຂดพจนานุกรม ลนหุ้น 

       2. ตรรกะของมูลคาแลกปลี่ยน คือ บริภคพ่ือแลกปลี่ยนป็นงินหรือ
แลกปลี่ยนกับวัตถุอ่ืน อาทิ ฿ช้แลกปลี่ยน ิTurnี กับทรศัพท์มือถือครื่อง฿หม 

       3. ตรรกะของมูลคาแลกปลี่ยนชิงสัญลักษณ์ คือ บริภคพ่ือ฿ช้ป็นสัญลักษณ์
แลกปลี่ยนความหมายกับผู้อื่น อาทิ ฿ห้ของขวัญ ฿ห้ของที่ระลึก 

       4. ตรรกะของมูลคาชิงสัญญะ คือ บริภคพ่ือ฿ช้ป็นสัญญะสร้างความหมือน
หรือความแตกตางจากผู้อ่ืน อาทิ ลือกซืๅอแบรนด์หรือประดับตกแตงสมาร์ทฟนพ่ือแสดงตัวตน 

วัยรุน หมายถึง ประชากร฿นวัยปลี่ยนผานจากวัยดใกเปสูวัยผู้฿หญ สามารถจัดแบง
ประภทตามกรอบการจัดแบงชวงอายุของวัยรุน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ิ2558ี 
ดังนีๅ 

  1. วัยรุนที่อายุระหวาง 15  17 ปี ิวัยรุนตอนต้น หรือ Net Generationี มี
ลักษณะส าคัญคือ ติบตขึๅนมาพร้อมกับอินทอร์นใตและทคนลยีการสื่อสารที่มีความสมบูรณ์ 
ท า฿ห้คุ้นคยกับการ฿ช้งานทคนลยีตางโ ชอบข้าหาสังคมและกลุมพื่อน 

  2. วัยรุนที่อายุระหวาง 18  21 ปี ิวัยรุนตอนกลาง หรือ Twixterี มีลักษณะ
ส าคัญคือ ติบตขึๅนมาพร้อมกันกับพัฒนาการของอินทอร์นใตและทคนลยีการสื่อสาร ชอบข้า
หาสังคมและกลุมพื่อน มีความสามารถ฿นการปรับตัวสูง 

  3. วัยรุนที่อายุระหวาง 22  24 ปี ิวัยรุนตอนปลาย หรือ Early Nesterี มี
ลักษณะส าคัญคือ ติบตขึๅนมาพร้อมกันกับพัฒนาการของอินทอร์นใตและทคนลยีการสื่อสาร 
มีประสบการณ์ชีวิตพอสมควร ท า฿ห้มีการคิดและตัดสิน฿จอยางรอบคอบ 

วัฒนธรรมวัยรุน หมายถึง วัฒนธรรมยอยหนึ่งของสังคม ป็นวัฒนธรรมฉพาะกลุมที่
กิดขึๅนพื่อตอบสนองความต้องการของกลุมวัยรุน ที่มีลักษณะฉพาะ฿นการด านินชีวิต แสดงออก
ผานพฤติกรรมการ฿ช้ชีวิตที่มีลักษณะฉพาะ อาทิ การแตงกายแบบปะติดปะตอ฿หม หรือ Cut n 

Mix ิHebdige, 1976ี ภาษาพูดที่มีแสลง มีรสนิยมทางดนตรีหลากหลาย (Willis, 1990ี นิยม฿ช้
อุปกรณ์อิลคทรอนิกส์ป็นชองทางการบริภคสื่อ ิMedia Consumptionี ชน ฟังพลง ดู
ทรทัศน์ ข้าวใบเซต์ ป็นต้น ิศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548ี 

ผลกระทบตอการขยายขีดความสามารถ  หมายถึ ง การที่ วัยรุ น กิดการ พ่ิม
ความสามารถหลังจากการบริภคสมาร์ทฟน ดยป็นการพ่ิมความสามารถทัๅง฿นมิติรื่องวลา 
ิTimeี ชน การบันทึกภาพถาย การบันทึกข้อความ ป็นต้น มิติรื่องพืๅนที่ ิSpaceี ชน การสง
จดหมายอิลคทรอนิกส์เปยังสถานที่อ่ืน การพูดคุยกันระหวางสถานที่หางเกล ป็นต้น และมิติ
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รื่องประสบการณ์ของมนุษย์ ิHuman Experienceี ชน ค้นหาข้อมูล฿นอินทอร์นใตท า฿ห้หใน
฿นสิ่งที่เมคยหในมากอน ป็นต้น  

ประยชน์ที่คาดวาจะเดຌรับ 

1. ประยชน์฿นชิงวิชาการ  

พ่ือการตอยอดองค์ความรู้ที่ก่ียวข้องกับวัฒนธรรมวัยรุน การ฿ช้สื่อและความพึง
พอ฿จ ตรรกวิทยาแหงการบริภค และแนวคิดทคนลยีการสื่อสารป็นตัวก าหนด 
ดยฉพาะมื่อน าองค์ความรู้ดังกลาวมาประยุกต์฿ช้฿นการศึกษาสื่อ฿หมอยางสมาร์ทฟน 

2. ประยชน์฿นชิงวิชาชีพ  

พ่ือ฿ห้ข้า฿จถึงพฤติกรรมการบริภคสมาร์ทฟนของกลุมวัยรุน ข้า฿จถึงหตุผล
ของการลือกบริภคท่ีหมือนหรือแตกตางกัน ข้า฿จถึงผลกระทบที่กิดขึๅนจากการบริภค 
อันจะป็นประยชน์ตอการวางแผนการสื่อสาร และการท าการตลาดกับผู้บริภคกลุมนีๅ
ตอเป฿นอนาคต   

นวคิด ทฤษฎี ละงานวจัิยที่กี่ยวขຌอง 
 การศึกษาวิจัยรื่อง “การศึกษาการบริภคสมาร์ทฟนของกลุมวัยรุนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ 
ครัๅงนีๅ ผู้วิจัยท าการศึกษาภาย฿ต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่กี่ยวข้อง จ านวน 4 หัวข้อ 
พ่ือ฿ช้ป็นพืๅนฐาน฿นการศึกษาและป็นแนวทาง฿นการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อดังนีๅ 

  1. แนวคิดก่ียวกับวัฒนธรรมวัยรุน 

  2. แนวคิดก่ียวกับการ฿ช้สื่อและความพึงพอ฿จ 

3. แนวคิดก่ียวกับตรรกวิทยาแหงการบริภค 

4. แนวคิดก่ียวกับทคนลยีการสื่อสารป็นตัวก าหนด 

 

1. นวคิดกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุน 

 วัฒนธรรม ิCultureี คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึๅน ก าหนดขึๅน มิ฿ชสิ่ งที่ มนุษย์ท าตาม
สัญชาตญาณ อาจป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึๅน฿ช้ หรือป็นการก าหนดแบบแผนพฤติกรรม 
ความคิด วิธีการ หรือระบบตางโ ฿นสังคมหนึ่งโ ิอรญา หาญพัฒนนันท์, 2550ี ดย฿นวัฒนธรรม
หนึ่งโ สามารถแบงเด้ป็นวัฒนธรรมยอยิSubcultureี ตางโ เด้อีก ตัวอยางชน วัฒนธรรมยอย
ฉพาะท้องถิ่น ชืๅอชาติ กลุมวิชาชีพ รวมถึงการแบงวัฒนธรรมยอยตามวัย เด้แก วัยดใก วัยผู้฿หญ 
วัยชรา รวมเปถึงวัยรุนด้วย 
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วัฒนธรรมวัยรุน ิYouth Cultureี จัดป็นวัฒนธรรมยอยหนึ่งของสังคม ถือป็น
วัฒนธรรมฉพาะกลุม กิดขึๅนพ่ือตอบสนองตอความต้องการของกลุมวัยรุน ที่มีลักษณะฉพาะ฿น
การด านินชีวิต มีรายละอียดหลายแงมุมที่แตกตางออกเปจากลักษณะการด านินชีวิตหรือ
วัฒนธรรมกระแสหลักของผู้คนวัยอ่ืนโ ฿นสังคม อาทิชน การที่วัยรุนมีการแตงกายภาษาพูด 
รสนิยมทางดนตรี รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมที่ป็นลักษณะฉพาะของกลุมวัยรุนอง ิกอ สวัสดิ์
พาณิชย์, 2519ี 

ฉกชนดียวกันกับที่ Raymond Williams นักวิชาการ฿นส านักวัฒนธรรมศึกษาเด้
อธิบายเว้วา การศึกษาวัฒนธรรมป็นการศึกษาประสบการณ์รวม ิShared Experienceี ของ
ผู้คน฿นกลุมนัๅนโ ดยผู้คน฿นแตละกลุมวัฒนธรรมจะมีการถักทออารมณ์ความรู้สึก ความคิด แบบ
แผนคานิยม และวิถีชีวิตรวมกัน จนกิดป็นลักษณะฉพาะกลุมฉพาะตัว฿นที่สุด นอกจากนีๅ ยัง
ต้แย้งแนวคิดทคนลยีการสื่อสารป็นตัวก าหนดวา ทคนลยีอาจเมเด้ก าหนดครงสร้างสังคม
สมอเป มีหลายกรณีชนกันที่ความปลี่ยนแปลงของสังคมป็นตัวก าหนดความปลี่ยนแปลงของ
ทคนลยีการสื่อสาร ตัวอยางชน งานวิจัยรื่องอินทอร์นใตต าบล จังหวัดสุรินทร์ ของศิวพร ศรี
สมัย และประชิต อินทะกนก ิ2547ี ที่แสดง฿ห้หในวา ทคนลยีสื่อ฿หมเม฿ชตัวที่ข้าเปสร้าง
ความก้าวหน้า฿ห้กับชุมชนตามค าอธิบายของทฤษฎีการสื่อสารกับการแพรกระจายนวัตกรรม 
ิCommunication and Innovation Diffusionsี แต฿นทางตรงกันข้าม งื่อนเขและสภาพทาง
สังคมวัฒนธรรมของชุมชนตางหาก ที่จะลือกปຂดรับหรือเมปຂดรับสื่อ฿หมหลานัๅน ิกาญจนา แก้ว
ทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553; กาญจนา แก้วทพ, 2557ี 

ทัๅงยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Willis (1990) ที่เด้อธิบายกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุนเว้วา 
นักการตลาด฿นยุคกอน จะท าการวิคราะห์ตลาดของกลุมวัยรุน พ่ือผลิตสินค้า฿ห้หมาะสมกับ
ป้าหมายแตละกลุม ดยพิจารณาจากกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ป็นหลัก ชน ลักษณะ
ครอบครัว รายเด้ ระดับการศึกษา ป็นต้น แตนักการตลาด฿นปัจจุบัน ปลี่ยนมา฿ช้กณฑ์รื่อง 
รสนิยมและอุปนิสัย ิTaste and Habitsี ฿นการพิจารณาแทน ดังนัๅน การวิคราะห์วัฒนธรรมจึง
คลื่อนย้ายความสน฿จจากกระบวนการผลิต มาสูกระบวนการบริภคแทน กลาวคือ ความต้องการ
อันมีลักษณะฉพาะของผู้คนที่อยูภาย฿ต้วัฒนธรรมวัยรุน สงผลตอการผลิตสิ่งตางโ ทางการตลาด 
เมวาจะป็นสินค้า บริการ ทคนลยี อันรวมถึงการผลิตสมาร์ทฟนด้วย ลักษณะดนอีกประการ
หนึ่งของวัฒนธรรมวัยรุนซึ่ง Willis เด้อธิบายเว้กใคือ ฿นวัฒนธรรมวัยรุน ผู้บริภคมักจะสน฿จหรือ
฿ห้ความส าคัญอยางมากกับ รูปแบบ ิFormี มากกวานืๅอหา ิContentี ซึ่งถือเด้วาป็นแบบ
แผนการบริภคสมาร์ทฟน฿นกลุมวัยรุนที่มีลักษณะฉพาะ สอดคล้องกันกับข้อค้นพบ฿นงานวิจัย
ของ ธนัชพร ทพทวี ิ2558ี ที่พบวา ความสามารถ฿นการ฿ช้งานของสมาร์ทฟนพียงอยางดียว
นัๅน เมพียงพอตอการที่กลุมวัยรุนจะตัดสิน฿จบริภค กลาวคือ กลุมวัยรุน฿ห้ความส าคัญกับรื่อง
การ฿ช้งานสมาร์ทฟนกใจริง แตปัจจัยนีๅมีสถานะป็นปัจจัยด้านความจ าป็น ิNecessary Factorี 
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หรือปัจจัยบืๅองต้นที่ป็นสาหตุ฿ห้กลุมวัยรุนสน฿จการบริภคสมาร์ทฟน แตการตัดสิน฿จบริภค
จะกิดขึๅนกใตอมื่อเด้รับปัจจัยที่ท า฿ห้กิดความพียงพอ ิSufficient Factorี รวมด้วย อาทิ แบ
รนด์ของสมาร์ทฟน รูปลักษณ์ หรือสัญญะอ่ืนโ จากการลือก฿ช้สมาร์ทฟน ผลการวิจัยนีๅจึงชวย
ยืนยันวา การบริภค฿นวิถีชีวิตประจ าวันของวัยรุนนัๅน มัก฿ห้ความส าคัญด้านรูปแบบมากกวาด้าน
นืๅอหาซึ่งความสน฿จ฿นรูปแบบของสินค้าหรือการบริภคนีๅ ป็นเปพ่ือตอบสนองตอความ
ปรารถนา ิPleasureี ของวัยรุนอง ตัวอยางชน การ฿ห้ความส าคัญกับการตกแตงภาพ สีสัน 
บรรจุภัณฑ์ ป็นต้น ดังนัๅน นักการตลาดจึงน าอาความต้องการหรือความปรารถนาหลานีๅของ
วัยรุน เปท าการพัฒนาสินค้าตางโ รวมถึงวางแผนท าการตลาด พ่ือ฿ห้ตอบสนองตอความสน฿จ
ของผู้บริภคกลุมวัยรุนนั่นอง 

Dick Hebdige (1976; 1979) ยังเด้แสดงทัศนะกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุนเว้วา การ
บริภคหรือความนิยม฿นสินค้าของกลุมวัยรุน ป็นความพยายามพ่ือแยกออกจากทัๅงความป็นดใก
และความป็นผู้฿หญ ชองวางนีๅจึงป็นจุดก านิดของตลาดวัยรุน ขายสินค้า฿หมโ และมีการอ านวย
ความสะดวกตางโ พ่ือ฿ห้วัยรุนสามารถสร้างอัตลักษณ์ของตนองเด้ดยเมต้องข้องกี่ยวกับ
วัฒนธรรมหลักของสังคม ดังนัๅน วัฒนธรรมวัยรุนจึงแสดงออกผานการลือกสินค้าที่บงบอก
ความชอบและรสนิยม สินค้าหลานีๅท าหน้าที่ป็น อาวุธของการกีดกัน ิWeapon of Exclusionี 
ที่แสดงพรมแดน ก าหนดอัตลักษณ์และความแตกตางจากผู้คนกลุมอ่ืน 

฿นหนังสือ “Subculture: The meaning of style Hebdige เด้กลาวยๅ าเว้วา สิ่งที่
ส าคัญที่สุดของการศึกษาวัฒนธรรมยอยของกลุมวัยรุน นั่นกใคือ การศึกษารื่อง “สเตล์ ดยต้อง
฿ห้ความส าคัญตัๅงแตการศึกษาถึงกระบวนการสร้าง วา฿ครป็นผู้สร้างความหมายของสเตล์
ดังกลาว Hebdige เด้฿ช้วิธีการแบบสัญญะวิทยาชิงสังคม฿นการวิคราะห์ถึงสเตล์ของวัฒนธรรม
วัยรุน ที่สร้างมาจากกลุมวัยรุนอง พ่ือศึกษาถึงการ฿ห้ความหมายและกระบวนการสร้างสเตล์
หลานัๅน ดยพบวา กระบวนการสร้างสเตล์หลานีๅ฿ช้วิธีการที่รียกวา “Cut n “Mix ซึ่งนับวา
ป็นวิธีการแบบยุคหลังสมัย฿หม ิPost-modernizingี ด้วยการน าอาสัญญะที่มีอยูดิม฿นสังคม 
ลือกพียงบางสัญญะ แล้วตัดออกมา จากนัๅนน ามาปะติดปะตอกัน฿หม ฿ห้มีความหมาย฿หม
กิดขึๅน  

นอกจากนีๅ การศึกษาวัฒนธรรมวัยรุนกับการ฿ช้สื่อยังท า฿ห้พบลักษณะฉพาะของกลุม
วัยรุน฿นการลือก฿ช้สื่อ ตลอดจนวิธีการ฿ช้สื่อด้วย ดังชนที่ ศรีกัญญา มงคลศิริ ิ2548ี กลาววา 
กลุมวัยรุนนิยม฿ช้อุปกรณ์อิลคทรอนิกส์ป็นชองทางการบริภคสื่อ ิMedia Consumptionี เม
วาจะป็นการฟังพลง ดูทรทัศน์ ข้าวใบเซต์ ดยอุปกรณ์อิลคทรอนิกส์ที่เด้รับความนิยม฿นหมู
วัยรุนมากที่สุดคือ ทรศัพท์สมาร์ทฟน คอมพิวตอร์น้ตบุ้ค และอุปกรณ์แทใบลใต ตามล าดับ  
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สวน Willis ิ1990ี กใเด้ท าการส ารวจวัฒนธรรมของกลุมวัยรุน พบวา วัฒนธรรม
สื่อมวลชนป็นทรัพยากรชิงสัญญะที่วัยรุน฿ช้อยางมาก ดยเม฿ชพียงรียนรู้รหัสของการ฿ช้ทานัๅน 
แตยังรียนรู้ที่จะลนหรือดัดแปลงรหัสหลานัๅนด้วย ดยสรุป Willis มีความหในวา วัยรุนเด้ท าการ
ตอบต้การครอบง าของผู้฿หญด้วยการ฿สความคิดสร้างสรรค์ลง฿นวัฒนธรรมของพวกขา 
ดยฉพาะ฿นขัๅนตอนของการบริภค ด้วยการดัดแปลงน าอาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมหลักมา
สร้างอัตลักษณ์฿ห้แกวัฒนธรรมยอยของวัยรุนอง ดังนัๅน กลุมวัยรุนจึงมีความรู้ทาทัน สามารถ
แยกแยะ ดัดแปลง ตอรองกับวัฒนธรรมหลัก พ่ือการด ารงอยู รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมวัยรุน
ตอเป ิกาญจนา แก้วทพ, 2557ี 

อยางเรกใดี ผู้วิจัยเด้ลือก฿ช้แนวคิดกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุนมาอธิบายปรากฏการณ์
กี่ยวกับการบริภคสมาร์ทฟนของกลุมวัยรุน ดยมุงน้นที่การศึกษาและท าความข้า฿จถึงความ
ต้องการที่ป็นแรงผลักดัน฿ห้กลุมวัยรุนกิดการบริภคสมาร์ทฟน มิเด้น าผลจากการทบทวน
วรรณกรรมแนวคิดกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุน฿นครัๅงนีๅมา฿ช้อภิปรายด้านการตอต้านอ านาจของ
ผู้฿หญ฿นสังคม 

2. นวคิดกี่ยวกับการ฿ชຌสื่อละความพึงพอ฿จ 

 ทฤษฎีการ฿ช้สื่อและความพึงพอ฿จ ิUses and Gratificationี อยูภาย฿ต้กรอบทฤษฎีชิง
หน้าที่ ิFunctional Perspectiveี ป็นทฤษฎีที่฿ห้ความส าคัญกับผู้รับสาร ิMedia Usersี ดย
ผู้รับสารจะอยู฿นฐานะป็นผู้กระท าการลือก฿ช้สื่อ ิActive Selector of Media 

Communicationี แนวคิดนีๅจึง฿ห้ความสน฿จกี่ยวกับหน้าที่ของสื่อ฿นการ฿ห้บริการแกผู้฿ช้สื่อพ่ือ
สนองความพึงพอ฿จของมนุษย์ ดังที่ Raymond Bauer (1964) เด้สนอแนวคิดวา ผู้ชมป็นกลุม
คนที่กระท าการอยางมีป้าหมายและวัตถุประสงค์ทัๅง฿นการแสวงหา และการลือก฿ช้สื่อประภท
ตางโ 

 ดยการศึกษาการ฿ช้สื่อและความพึงพอ฿จ฿นที่นีๅ  ป็นการศึกษากี่ยวกับ 7 กระบวนการ
ส าคัญทางพฤติกรรมของมนุษย์ ิยุบล บใญจรงค์กิจ , 2542ี กลาวคือ ป็นกระบวนการที่ริ่มต้น
จาก ิ1ี สภาวะของสังคมและจิต฿จ ที่มีผลตอ ิ2ี ความต้องการของบุคคล ซึ่งน าเปสู ิ3ี การ
คาดคะน กี่ยวกับ ิ4ี สื่อและแหลงที่มาของสาร อันน าเปสู ิ5ี ความแตกตางกัน฿นการ฿ช้สื่อ 
และพฤติกรรมอ่ืนโ ของแตละบุคคล สงผล฿ห้กิด ิ6ี ความพึงพอ฿จที่เด้รับจากสื่อ และ ิ7ี ผล
อ่ืนโ ที่อาจเมเด้คาดหมายมากอน สามารถรียงตามล าดับขัๅนตอนเด้ดังแผนภาพตอเปนีๅ 
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แผนภาพที่ 3 กระบวนการ฿ช้สื่อและความพึงพอ฿จ 

 

 

  

อยางเรกใตาม ทฤษฎีการ฿ช้สื่อและความพึงพอ฿จนีๅ เด้อธิบายถึงบทบาทของมนุษย์฿น
ฐานะผู้กระท า ิActiveี ลือก฿ช้หรือลือกรับข้อมูลขาวสารจากสื่อตางโ ด้วยแรงผลักดันหรือ
ความต้องการทางจิตวิทยาจากภาย฿นตัวบุคคล ิPsychological Needsี ผู้วิจัยจึงลือก฿ช้แนวคิด
กี่ยวกับการ฿ช้สื่อและความพึงพอ฿จนีๅ มาอธิบายหตุผลและที่มาของการบริภคสมาร์ทฟนของ
กลุมวัยรุน฿นขัๅนต้น หลังจากนัๅนจึงจะท าการ฿ช้แนวคิดทฤษฎีอ่ืนโ มา฿ช้ประกอบการอธิบาย 
พ่ือ฿ห้สามารถหในถึงอิทธิพลจากสิ่งตางโ ภายนอกที่สงผลกระทบตอการตัดสิน฿จบริภคชนกัน 
อาทิ อิทธิพลของคนรอบข้าง อิทธิพลของสัญญะ ป็นต้น 

3. นวคิดกี่ยวกับตรรกวิทยาหงการบริภค 

แนวคิดกี่ยวกับตรรกวิทยาแหงการบริภคนีๅ จะชวยอธิบายพ่ิมติมถึงอิทธิพลจากสิ่ง
ตางโ ภายนอกตัวบุคคล฿นยุคปัจจุบันที่จะสามารถสงผลกระทบตอการตัดสิน฿จบริภคสมาร์ทฟ
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นของกลุมวัยรุนเด้ชนกัน นอกหนือเปจากความต้องการทางจิตวิทยาจากภาย฿นตัวบุคคลแต
พียงอยางดียว ดังที่ทฤษฎีการ฿ช้สื่อและความพึงพอ฿จเด้฿ห้ค าอธิบายเว้ 

Jean Baudrillard นักวิชาการชาวฝรั่งศส ผู้คิดทฤษฎีวิพากษ์สังคมแหงการบริภค 
เด้รับอิทธิพลทางความคิดสวนหนึ่งจากทฤษฎีหลังสมัย฿หม ิPostmodernismี จึงท า฿ห้ปลี่ยน
กระบวนทัศน์ทางความคิด ิParadigm Shiftี และกิดการตัๅงค าถามแบบ฿หมกับการบริภคของ
ผู้คน฿นสังคม ดย Baudrillard มองวาวิธีการแบงความสัมพันธ์แบบคูตรงข้าม ิBinary 

Oppositionี เมสามารถอธิบายหรือตอบค าถามกี่ยวกับการบริภคของผู้คนยุคปัจจุบันเด้อยาง
พียงพอ ขาจึงยกลิกส้นแบงตางโ อาทิ ยกลิกส้นแบงระหวางศิลปะชัๅนสูง ิHigh Artี กับ
ศิลปะชัๅนลาง ิLow Artี พราะ฿นปัจจุบัน ทุกศิลปะตางกใถูกน ามาดัดแปลงพ่ือการค้าเด้ทัๅงสิๅน , 

ยกลิกส้นแบงระหวางวัฒนธรรม ิCultureี กับสินค้า (Commodity) ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบาย
รื่อง สินค้าทางวัฒนธรรม ิCultural Commodityี ของนักวิชาการส านักแฟรงค์ฟຂร์ต, ยกลิก
ส้นแบงระหวางรูปสัญญะ ิSignifierี กับความหมายสัญญะ ิSignifiedี Baudrillard อธิบายวา 
ตัวสัญญะองสามารถสร้าง฿ห้กิดสัญญะ฿หมโ ออกเปเด้เมรู้จบ ดยเมจ าป็นต้องมีความหมาย
สัญญะรองรับ ิกาญจนา แก้วทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553ี 

สภาพทางศรษฐกิจ฿นยุคศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีอุปทานล้นกิน ิOversupplyี อัน
นื่องมาจากการผลิตสินค้าที่มากกินกวาความต้องการ ท า฿ห้ Baudrillard ย้ายจุดยืนความสน฿จ
จากการวิคราะห์มิติการผลิต ิProductionี เปสูมิติการบริภค ิConsumptionี ดยฉพาะ฿ห้
ความส าคัญกับการกิดขึๅนของอุตสาหกรรมการฆษณา ซึ่งป็นแหลงผลิตสัญญะ฿ห้กับสินค้าและ
บริการตางโ ดยมีวัตถุประสงค์฿นการจัดการกับอุปสงค์หรือความต้องการซืๅอของผู้บริภคป็น
หลัก นอกจากนีๅ Baudrillard ยังกลาวสรุปเว้วา การบริภคของมนุษย์ยุคนีๅเม฿ชป็นพียงการ฿ช้
หรือสพสินค้าที่ป็นวัตถุรูปธรรมแตพียงทานัๅน หากแตป็นการสพสัญญะ ิSignี ที่แฝงอยู฿น
สินค้านัๅนโ ด้วยหตุนีๅ ราจึงสามารถบริภคสินค้าตางโ เด้อยางเมมีที่สิๅนสุด 

 



 

155 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี แ ฉบับท่ี ใ (กันยายน  ธันวาคม โ55่) 

แผนภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของสินค้า สัญญะ และการบริภคสินค้า 

 

 

 

฿นรื่องของสินค้านัๅน Baudrillard เด้จ าแนกประภทของสินค้าออกป็น 2 ประภทหลัก 
เด้แก สินค้าทั่วเป ิConsumer Commodityี ซึ่งผู้บริภคน ามาบริภคพ่ือประยชน์฿ช้สอยป็น
หลัก กับสินค้าทางวัฒนธรรม ิCultural Commodityี ซึ่งป็นสินค้าที่ขายสัญญะป็นหลัก น้น
ขายคุณคา ความหมาย รสนิยม และรูปแบบการ฿ช้ชีวิต รียกเด้วาป็นสินค้าที่มีผลกระทบ฿น
ระดับจิต฿จ ิSpiritual Impactี ป็นสินค้าที่สพแล้วเมสิๅนสุด฿นตัวอง หากแตยังมีการชื่อมยง
เปสูการบริภคสินค้าอ่ืนโ อีกมากมาย 

Baudrillard เด้สนอแนวคิดรื่อง ตรรกวิทยาแหงการบริภค ิLogic of consumptionี 
ซึ่งระบุเว้วา ฿นการบริภคของผู้บริภคนัๅน มีระดับความสัมพันธ์ระหวางคนกับวัตถุอยู 4 ระดับ 
อันเด้แก  

1. ตรรกะของมูลคา฿ช้สอย ิLogic of Use Valueี หรือตรรกะชิงอรรถ
ประยชน์ ิLogic of Utilityี หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มนุษย์บริภคสินค้าพ่ือประยชน์
฿นการ฿ช้สอย การน าสินค้ามาป็นครื่องมือ ิInstrumentี ชน การรับประทานอาหาร
พ่ือ฿ห้อ่ิมท้อง ป็นต้น 

2. ตรรกะของมูลคาแลกปลี่ยน ิLogic of Exchange Valueี หรือตรรกะชิง
ความทากัน ิLogic of Equivalenceี หมายถึง การชื่อมความสัมพันธ์ระหวางมนุษย์
ด้วยกันดยมีสิ่งของป็นตัวกลาง ชน มนุษย์แปลงวัตถุ฿ห้ป็นสินค้า แล้วน างิน ิหรือวัตถุ
อีกชนิดหนึ่งี มาซืๅอหรือป็นตัวกลางชื่อมระหวางมนุษย์กับมนุษย์ ป็นต้น 

 

3. ตรรกะของมูลคาแลกปลี่ยนชิงสัญลักษณ์ ิLogic of Symbolic Exchange 
Valueี หรือตรรกะชิงคุณคานามธรรม ิLogic of Ambivalenceี หมายถึง การที่วัตถุ
นัๅนกลายป็นสัญลักษณ์ ิSymbolี ที่มีความหมายบางอยางกับรา และรา฿ช้สัญลักษณ์
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นีๅสื่อสารแลกปลี่ยนความหมายกับผู้อ่ืน ชน การ฿ห้ของขวัญ การมอบของที่ระลึก ป็น
ต้น  

4. ตรรกะของมูลคาชิงสัญญะ ิLogic of Sign Valueี หรือตรรกะของความ
แตกตาง ิLogic of Differenceี ซึ่งจะกิดขึๅนมื่อสถานะของวัตถุถูกปลี่ยนป็นสัญญะ 
ิSignี และมนุษย์฿ช้สัญญะนัๅนปรียบทียบกับสัญญะอ่ืนโ พ่ือสร้างความแตกตาง
ระหวางมนุษย์ด้วยกัน ชน สืๅอผ้ามียี่ห้อจากห้างสรรพสินค้ากับสืๅอผ้าธรรมดา กใอาจ
มีสัญญะที่สามารถจ าแนกความแตกตางระหวางผู้สวม฿สออกจากกันเด้ ป็นต้น  

 

ซึ่งระบบทุนนิยมนีๅอง ป็นตัวสร้างสัญญะตางโ ขึๅนมา ดยอาศัยกลเลของระบบทุนนิยม 
ิCapitalist Mechanismsี ซึ่งล้วนแล้วแตท าการกระตุ้นความต้องการของผู้บริภคผานการ
฿ช้สัญญะและความหมาย หรือรียกวา ผานกระบวนการข้ารหัส ิEncodingี ด้วยวิธีตางโ ชน 
การสร้างหีบหอบรรจุภัณฑ์สินค้า ิPackagingี การก าหนดราคา การท าฆษณา การติดตัๅงตรา
สินค้า ิBrandingี การ฿ช้บุคคลน าสนอ ิPresenterี ป็นต้น ระบบทุนนิยม฿ช้มูลคาชิงสัญญะนีๅ
พ่ือสร้าง มูลคาพ่ิม ิAdded Valueี ฿ห้กับสินค้า 

Baudrillard ยังอธิบายพ่ิมติมวา ป้าหมายของการบริภคสัญญะนัๅน ป็นเปพ่ือการ
สร้าง อัตลักษณ์ ิIdentityี ของแตละคนหรือแตละกลุม ป็นการบอกวาราป็น฿คร และรา
หมือนหรือตางจากคนอ่ืนอยางเร อันป็น 2 ด้านของอัตลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการบริภค
พ่ือการลียนแบบ ิ Imitationี ที่ป็นการบริภคพ่ือ฿ห้ราป็นหมือนกับผู้คนที่อยู฿นสังคม
ดียวกันกับรา และด้านการบริภคพ่ือการสร้างความแตกตาง ิDistinctionี ที่ป็นการบริภค
พ่ือ฿ห้ราแตกตางจากคนกลุมอ่ืนโ ฿นสังคม ดังนัๅน ฿นทามกลางความหมือนภาย฿นสังคม การ
บริภคกใคือกระบวนการท า฿ห้คนรามีบางมุมของความแตกตางจากผู้อ่ืนควบคูกันเป ิกาญจนา 
แก้วทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553ี 

ค าอธิบายของ Baudrillard รื่องการบริภคพ่ือสร้างอัตลักษณ์นีๅ ยังสอดคล้องกันกับข้อ
ค้นพบของ Willis อีกด้วย ดย Willis สน฿จศึกษาวัฒนธรรมที่คนก าลังมีชีวิตอยู ิLived Cultureี 
หรือรียกวาป็นแนวทางแบบวัฒนธรรมนิยม ิCulturalistี พิจารณาวัฒนธรรมอยางสมอภาคทา
ทียม เมแบงแยกระหวางวัฒนธรรมชัๅนสูงหรือชัๅนต่ า ข้อค้นพบของ Willis สามารถแบงเด้ป็น 2 
ระดับ เด้แก 

 1. การศึกษาระดับมหภาคกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุน ดย Willis มองวา นักการ
ตลาด฿นยุคกอน สน฿จวิคราะห์ “ตลาดวัยรุน ดย฿ช้กณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ ชน ลักษณะ
ครอบครัว ชนชัๅน รายเด้ การศึกษา อาชีพการท างาน ป็นต้น แตปัจจุบันทัศนะหรือกณฑ์การ
วิคราะห์ดังกลาวเด้ปลี่ยนแปลงเปแล้ว ซึ่งกณฑ์ที่฿ช้วิคราะห์ความสน฿จของวัยรุน฿นปัจจุบัน
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ปลี่ยนมาป็น รสนิยมและอุปนิสัย ิTaste and Habitsี หรือ วิถีชีวิต ิLifestyleี น้นการบริภค
ป็นส าคัญพ่ือผลิตสินค้า฿ห้ตรงกับความต้องการของกลุมวัยรุน ดังนัๅน การวิคราะห์วัฒนธรรมจึง
คลื่อนย้ายความสน฿จจากกระบวนการผลิตมาสูกระบวนการบริภค 

 2. การศึกษาระดับจุลภาคกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุน ดย Willis ฿ห้ความสน฿จ
การรับรู้จากคนวง฿น ิInsider’s viewี ดยการศึกษาวาตัววัยรุนองมีการรับรู้ตอมิติตางโ ฿น
สังคมอยางเรบ้าง ดยพบวา วัยรุนมักมองการมืองป็นรื่องนาบื่อ และมองวาสถาบันตางโ ฿น
สังคม อาทิ รงรียนและครอบครัว ตใมเปด้วยการครอบง าและควบคุมวัยรุน ด้วยหตุนีๅ ฿น 3 

ขัๅนตอนของกระบวนการทางวัฒนธรรม อันเด้แก การผลิต การกระจาย และการบริภคนัๅน มี
พียงขัๅนตอนของการบริภคทานัๅน ที่วัยรุนยังคงมีสรีภาพ฿นการลือก ตอสู้ และตอรองเด้ จึงท า
฿ห้การบริภควัฒนธรรมกลายป็นพืๅนที่ที่กลุมวัยรุน฿ช้฿นการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของตัวอง 
ดยฉพาะ฿นชวงการ฿ช้วลาวาง ิLeisure Timeี 

4. นวคิดกี่ยวกับทคนลยีการสื่อสารป็นตัวก าหนด 

฿นการที่จะศึกษาถึงผลกระทบของการบริ ภคสมาร์ทฟนที่มีตอการขยายขีด
ความสามารถของกลุมวัยรุน อันป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของการวิจัย฿นครัๅงนีๅนัๅน ผู้วิจัยลือกน า
ทฤษฎีทคนลยีการสื่อสารป็นตัวก าหนด ิCommunication Technological Determinismี 
ป็นแนวคิดส าคัญของส านักตรอนต มา฿ช้ป็นแนวทาง฿นการศึกษา ซึ่งทฤษฎีนีๅกลาวถึงพลัง
อ านาจของทคนลยี อันหมายรวมถึงทคนลยีการสื่อสารและสื่อตางโ ที่มีผลกระทบตอสังคม 
ป็นตัวแปรต้นของการปลี่ยนแปลงด้านตางโ ของมนุษย์ 

Marshall McLuhan นักวิชาการคนส าคัญของส านักตรอนต เด้อธิบายถึงผลกระทบ
ของทคนลยีตอการปลี่ยนแปลงของมนุษย์฿นระดับปัจจกบุคคล ดยเด้฿ห้นิยามของ “สื่อ เว้
วา ป็นกระบวนการขยายศักยภาพของมนุษย์ ิThe Extensions of Manี กลาวคือ มื่อมนุษย์
น าทคนลยีการสื่อสารสมัย฿หมเป฿ช้งาน฿นชีวิตประจ าวัน กใจะกิดการขยายขีดความสามารถ
ของมนุษย์ ิHuman capacityี หรือสัมผัสของมนุษย์ ิHuman sensesี ที่มีตอลกออกเป ชน 
ทรศัพท์คือชองทางขยายสัมผัสทางหู฿ห้เด้ยินสียงจากระยะเกล ทรทัศน์คือชองทางขยายสัมผัส
ทางตา฿ห้สามารถมองหในสิ่งที่แพรภาพมาจากที่หางเกล ป็นต้น (กาญจนา แก้วทพ และนิคม 
ชัยขุนพล, 2556) ชนนีๅแล้ว ทรศัพท์สมาร์ทฟนอันป็นทคนลยีการสื่อสารที่กิดจากการ
ผสมผสานความสามารถระหวางทคนลยีทรศัพท์กับทคนลยีการ฿ช้งานระบบอินทอร์นใตข้า
เว้ด้วยกัน จึงมีความสามารถ฿นการขยายขีดความสามารถของผู้฿ช้งานทัๅง฿นด้านการติดตอสื่อสาร
ของทรศัพท์และ฿นด้านการชื่อมตอข้อมูลตางโ ของระบบอินทอร์นใต 
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Marshall McLuhan หในวา ทุกครัๅงที่มีสื่อชนิด฿หมกิดขึๅน฿นสังคม สื่อ฿หมหลานีๅจะข้า
มาจัดระบบวิธีคิดและส านึกของมนุษย์ ดยเด้สรุปแงมุมของการก าหนดผานสื่อ ิ Media 

Determinismี เว้ทัๅงสิๅน 3 มิติ ด้วยกัน อันประกอบด้วย 

1. ผลกระทบของสื่อตอมิติรื่องวลา ิTimeี คือ ความสามารถของสื่อ฿นการ
บันทึกสารข้ามวลา หรือยอระยะวลา฿นการสื่อสาร฿ห้สัๅนลง ชน การบันทึกภาพถาย 
การบันทึกข้อความ การบันทึกเดอารี่ ป็นต้น ดยทคนลยีการสื่อสารประภทสมาร์ท
ฟน จะชวย฿ห้ผู้฿ช้งานหรือผู้บริภคกิดการขยายขีดความสามารถตางโ หลานีๅเด้ 

2. ผลกระทบของสื่อตอมิติรื่องพืๅนที่ ิSpaceี คือ ความสามารถของสื่อ฿นการ
สื่อสารหรือถายทอดข้อความจากผู้สงสารเปยังผู้รับสารดยข้ามพืๅนที่ที่หางเกลกัน ชน 
จดหมาย ทรลข วใบเซต์ ทรศัพท์มือถือ ป็นต้น ดยทคนลยีการสื่อสารประภท
สมาร์ทฟน นอกจากจะชวย฿ห้ผู้บริภคสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันผานฟังก์ชั่น
ทรศัพท์แล้ว ยังชวย฿ห้ติดตอสื่อสารระหวางกันผานระบบอินทอร์นใต ดยการ฿ช้งาน
แอพพลิคชั่นตางโ เด้ด้วย อาทิ สื่อสังคมออนเลน์ ิOnline Social Mediaี ประภท
ตางโ ชน Facebook, Instagram, Line, We Chat, YouTube ป็นต้น ความสามารถ
หลานีๅชวย฿ห้ผู้บริภคสมาร์ทฟน สามารถติดตอสื่อสารระหวางกันเด้หรือเด้รับขาวสาร
ตางโ ที่ทั่วถึงแม้วาจะอยูหางเกลกันพียง฿ดกใตาม สงผล฿ห้คนทั่วลกกิดการชื่อมร้อย
ข้าด้วยกัน จนกิดป็นลักษณะที่ McLuhan รียกวา หมูบ้านลก ิThe Global Villageี 

3. ผลกระทบของสื่อตอมิติรื่องประสบการณ์ของมนุษย์ ิHuman Experienceี 
คือ ความสามารถของสื่อ฿นการปຂดประสบการณ์฿หมโ แกผู้คน ชน สื่อทรทัศน์ท า฿ห้
หใน฿นสิ่งที่เมคยหในมากอน ป็นต้น หรือจัดระบียบประสบการณ์ที่ราเปสัมผัสแบบ
฿หม ชน รายการสาธิตการท าอาหารทางทรทัศน์ ซึ่งท า฿ห้ผู้ชมเด้รับรู้สัมผัสทางตาผาน
การมองหใน และทางหูผานการเด้ยิน แตเมเด้รับรู้สัมผัสทางลิๅนและจมูก ป็นต้น 
ทคนลยีการสื่อสารประภทสมาร์ทฟนอง กใมีสวนชวย฿นการขยายประสบการณ์ของ
ผู้บริภค ดยฉพาะจากความสามารถ฿นการชื่อมตออินทอร์นใต ท า฿ห้ผู้บริภคสมาร์ท
ฟนเด้รับข้อมูล ขาวสาร หรือนืๅอหาตางโ ที่ เมคยพบมากอน ผานชองทางอัน
หลากหลาย ชน YouTube, Website, Blog ป็นต้น 
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กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

ระบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยรื่อง “การศึกษาการบริภคสมาร์ทฟนของกลุมวัยรุนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ 
ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ดย฿ช้การสนทนากลุม ิFocus Groupี ป็น
ครื่องมือ฿นการกใบข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่เด้มาวิคราะห์ สังคราะห์ พ่ือหาข้อสรุปตามแนวทางที่
เด้ก าหนดเว้฿นวัตถุประสงค์การวิจัย 

การสนทนากลุม ิFocus Groupี 

ข้อมูลที่ต้องการ เด้แก การตีความระหวางผู้ข้ารวมการสนทนากลุม การแลกปลี่ยน
ความคิดหในระหวางกัน การรับรู้ความจริงกี่ยวกับการ฿ช้งานทรศัพท์สมาร์ทฟนของกลุมวัยรุน 
ตลอดจนลักษณะการบริภคสมาร์ทฟนของกลุมวัยรุน 

การลือกกลุมตัวอยาง  

 ผู้วิจัยท าการแบงการสนทนากลุมออกป็น 3 กลุม ป็นชายและหญิงอยางละทาโ กัน 
ดยจัดแบงกลุมตัวอยางตามกรอบการจัดแบงชวงอายุของวัยรุน ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ิ2558ี พ่ือ฿ห้ครอบคลุมและป็นตัวแทนของกลุมวัยรุน฿นประทศเทย ดังนีๅ 

  1. วัยรุนที่อายุระหวาง 15  17 ปี ิวัยรุนตอนต้น หรือ Net Generationี 
จ านวน 8 คน มีลักษณะส าคัญคือ ติบตขึๅนมาพร้อมกับอินทอร์นใตและทคนลยีการสื่อสารที่มี
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ความสมบูรณ์ ท า฿ห้คุ้นคยกับการ฿ช้งานทคนลยีตางโ รียกเด้วาป็นผู้ที่กิดขึๅนมา฿นลกยุค
ดิจิทัล ิDigital Nativesี ชอบท ากิจกรรมหลากหลายอยาง฿นวลาดียวกัน ิMultitaskingี ชอบ
ข้าหาสังคมและกลุมพื่อน 

2. วัยรุนที่อายุระหวาง 18  21 ปี ิวัยรุนตอนกลาง หรือ Twixterี จ านวน 8 

คนมีลักษณะส าคัญคือ ติบตขึๅนมาพร้อมกันกับพัฒนาการของอินทอร์นใตและทคนลยีการ
สื่อสาร ชอบท ากิจกรรมหลากหลายอยาง฿นวลาดียวกัน ิMultitaskingี ชอบข้าหาสังคมและ
กลุมพ่ือน มีความสามารถ฿นการปรับตัวสูง 

3. วัยรุนที่อายุระหวาง 22  24 ปี ิวัยรุนตอนปลาย หรือ Early Nesterี 
จ านวน 8 คนมีลักษณะส าคัญคือ ติบตขึๅนมาพร้อมกันกับพัฒนาการของอินทอร์นใตและ
ทคนลยีการสื่อสาร มีประสบการณ์ชีวิตพอสมควร ท า฿ห้มีการคิดและตัดสิน฿จอยางรอบคอบ 

การด านินการสนทนากลุม 

 - ผู้วิจัยนัดหมายกลุมตัวอยาง แจ้งวัน วลา และสถานที่฿นการสนทนากลุม 

 - ผู้วิจัยนัดหมายผู้ชวยวิจัย ิAssistantี พร้อมทัๅงชีๅแจงหน้าที่อยางละอียด 

 - ผู้วิจัยจัดตรียมสถานที่เว้ลวงหน้า ิPreset Settingี รวมถึงจัดตรียมอุปกรณ์ที่฿ช้฿น
การจดบันทึก เด้แก สมุดจด ปากกา อุปกรณ์บันทึกสียง ิ฿นที่นีๅ฿ช้แอพพลิคชั่น Voice Memos 

฿นทรศัพท์ iPhone 6 Plusี 

 - ผู้วิจัยและผู้ชวยวิจัยท าการต้อนรับผู้รวมการสนทนากลุม ิDiscussantsี ทุกคน จัด฿ห้
นั่งป็นรูปวงกลม พ่ือ฿ห้ทุกคนสามารถมองหในกันเด้อยางชัดจน 

- ผู้วิจัยท าหน้าที่ป็นผู้ด านินการสนทนา ิModeratorี ดยด านินการสัมภาษณ์ ด้วย
ค าถาม฿น 4 ประดในหลัก ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยที่เด้ก าหนดเว้ เด้แก วัฒนธรรม
วัยรุนที่สงผลตอการสร้างสรรค์ทคนลยีการสื่อสาร฿นสมาร์ทฟน ตรรกะของการบริภคสมาร์ท
ฟน การขยายขีดความสามารถของกลุมวัยรุนจากการบริภคสมาร์ทฟน และรูปแบบการบริภค
สมาร์ทฟนของกลุมวัยรุน 

- หลักจากถามค าถาม ผู้วิจัยท าการบันทึกค าตอบ ประกอบกับการบันทึกสียงการ
สนทนา ระหวางการตอบค าถาม ผู้วิจัยสังกตปฏิกิริยาระหวางผู้รวมการสนทนากลุมด้วยกันอง 
ท าการจดบันทึกกริยาทาทาง หรืออวัจนภาษาตางโ ของกลุมตัวอยางเว้ประกอบการตีความด้วย 

- หลังจบการสนทนากลุม ผู้วิจัยกลาวขอบคุณกลุมตัวอยางที่สละวลามา฿ห้ความรวมมือ 
พร้อมทัๅงมอบของที่ระลึก฿ห้ และกลาวลา 
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ตัวอยางค าถามที่฿ชຌ฿นการสนทนากลุม ิGuide Questionsี 

 ค ำถำมกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุนที่สงผลตอกำรสรຌำงสรรค์ทคนลยีกำรสื่อสำร฿น
สมำร์ทฟน 

- รูปลักษณ์฿ดบ้างของสมาร์ทฟน฿นปัจจุบัน ที่ตรงกันกับความต้องการของทาน 
ิชน ความบาง ความรียว การค้งงอเด้ ป็นต้น 

- ฟังก์ชั่นการท างาน฿ดบ้างของสมาร์ทฟน฿นปัจจุบัน ที่ตรงกันกับความต้องการ
ของทาน ิชน แอพพลิคชั่นตางโ ป็นต้นี 

- ทานต้องการ฿ห้มีการผลิตสมาร์ทฟน ฿ห้มีรูปลักษณ์ป็นอยางเร 

- ทานต้องการ฿ห้มีการผลิตสมาร์ทฟน ฿ห้มีฟังก์ชั่นการท างานป็นอยางเร 

ค ำถำมกี่ยวกับตรรกะของกำรบริภคสมำร์ทฟน  

 - ฿นการลือกบริภคสมาร์ทฟน ทานพิจารณาถึงมูลคา฿ช้สอยมากน้อยพียง฿ด 
อาทิ ฟังก์ชั่นการท างาน การ฿ช้ประยชน์ การอ านวยความสะดวก 

- ฿นการลือกบริภคสมาร์ทฟน ทานพิจารณาถึงมูลคาแลกปลี่ยนมากน้อย
พียง฿ด อาทิ ราคา สวนลดจากการขายทรศัพท์ครื่องกาพ่ือซืๅอครื่อง฿หม ิTurnี 

- ฿นการลือกบริภคสมาร์ทฟน ทานพิจารณาถึงมูลคาแลกปลี่ยนชิงสัญลักษณ์
มากน้อยพียง฿ด อาทิ การ฿ห้ป็นของขวัญ 

- ฿นการลือกบริภคสมาร์ทฟน ทานพิจารณาถึงมูลคาชิงสัญญะมากน้อย
พียง฿ด อาทิ การค านึงถึงแบรนด์ รูปลักษณ์ของทรศัพท์สมาร์ทฟน 

- จริงหรือเมที่กลาวกันวา วัยรุนซืๅอสมาร์ทฟนพราะรูปลักษณ์สวยแต฿ช้เมตใม
ศักยภาพ 

- ดยทั่วเปแล้ว ทานมีความพึงพอ฿จ฿นการบริภคสมาร์ทฟนหรือเม อยางเร  

ค าถามก่ียวกับการขยายขีดความสามารถของกลุมวัยรุนจากการบริภคสมาร์ทฟน  

- การบริภคสมาร์ทฟน ท า฿ห้ทานสามารถติดตอสื่อสารดยก้าวข้ามข้อจ ากัด
ด้านวลาเด้อยางเรบ้าง 

- การบริภคสมาร์ทฟน ท า฿ห้ทานสามารถติดตอสื่อสารดยก้าวข้ามข้อจ ากัด
ด้านสถานที่เด้อยางเรบ้าง 

- การบริภคสมาร์ทฟน ท า฿ห้ทานเด้รับประสบการณ์฿หมโ พ่ิมติมอยางเร
บ้าง 
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- ทานคิดวา ทานเด้฿ช้งานสมาร์ทฟนอยางตใมศักยภาพหรือเม อยางเร 

ค ำถำมกี่ยวกับรูปบบกำรบริภคสมำร์ทฟนของกลุมวัยรุน 

 - พฤติกรรมการหาข้อมูลกี่ยวกับสมาร์ทฟนของแตละทาน กิดขึๅนแบบซๅ าโ 
สม่ าสมอ และมีความตอนื่องหรือเม อยางเร 

- พฤติกรรมการลือกซืๅอสมาร์ทฟนของแตละทาน กิดขึๅนแบบซๅ าโ สม่ าสมอ 
และมีความตอนื่องหรือเม อยางเร 

- พฤติกรรมการ฿ช้งานสมาร์ทฟนของแตละทาน กิดขึๅนแบบซๅ าโ สม่ าสมอ 
และมีความตอนื่องหรือเม อยางเร 

การวิคราะห์ขຌอมูล 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เด้จากการสนทนากลุม มาจ าแนกป็นหมวดหมู ิCategoriesี ตาม
ประดในหลัก฿นการสนทนากลุม มื่อจ าแนกข้อมูลที่เด้จากข้างต้นแล้ว ผู้วิจัย฿ช้วิธีตีความข้อมูล 
ิInterpretationี พ่ือตอบค าถามน าการวิจัยที่ก าหนดเว้ ดย฿ช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตางโ 
ที่เด้ทบทวนวรรณกรรมเว้ มาป็นแนวทาง฿นการตีความและท าความข้า฿จ อันประกอบด้วย 
แนวคิดกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุน แนวคิดการ฿ช้สื่อและความพึงพอ฿จ แนวคิดตรรกวิทยาแหงการ
บริภค และแนวคิดทคนลยีการสื่อสารป็นตัวก าหนด หลังจากนัๅนจึงท าการน าสนอข้อมูล ด้วย
วิธีการพรรณนา ิDescriptionี การวิคราะห์ ิAnalysisี และการสังคราะห์ ิSynthesisี 
อภิปรายผล น าสนอข้อสนอแนะและข้อจ ากัด฿นการวิจัยตอเป 

ผลการวิจัย 

หลังจากท าการกใบรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุมแล้ว ผู้วิจัยพบผลการวิจัย฿น 3 

ประดในหลัก ประกอบด้วย ผลด้านวัฒนธรรมวัยรุนที่สงผลตอการสร้างสรรค์ทคนลยีสมาร์ท
ฟน ผลด้านตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟน และผลด้านการขยายขีดความสามารถจากการ
บริภคสมาร์ทฟน ดยมีรายละอียด฿นแตละด้านดังตอเปนีๅ 

ผลดຌานวัฒนธรรมวัยรุนที่สงผลตอการสรຌางสรรค์ทคนลยีสมาร์ทฟน  

 ฿นประดในรื่องรูปลักษณ์ หรือรูปแบบ ิFormี ของสมาร์ทฟนที่ตรงกับความต้องการ
ของกลุมวัยรุน พบวา กลุม Net Generation ฿ห้ความสน฿จกับคุณสมบัติด้านความรียว บาง 
สะดวกพกพา การค้งงอ ดีเซน์ และสีสัน ดยแบรนด์ที่มีชื่อสียง เด้แก iPhone และ Samsung 
สวนกลุม Twixter ฿ห้ความสน฿จกับคุณสมบัติด้านความรียว บาง สะดวกพกพา ดยแบรนด์ที่มี
ชื่อสียง เด้แก iPhone และ Samsung ชนกัน ขณะที่กลุม Early Nester ฿ห้ความสน฿จกับ
คุณสมบัติด้านบาง และหน้าจอ฿หญ ดยแบรนด์ที่นาชื่อถือ เด้แก iPhone, Samsung, 
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Microsoft และ Sony ทัๅงนีๅ วัยรุนทัๅงสามกลุมมีความคิดหในตรงกันวา จะลือกบริภคสมาร์ทฟน
ที่มีรูปลักษณ์ หรือรูปแบบ ิFormี ที่สอดคล้องกันกับวิถีการด านินชีวิต ิLifestyleี ของตนป็น
ส าคัญ 

 ฿นประดในรื่องฟังก์ชั่น หรือนืๅอหา ิContentี ของสมาร์ทฟนที่ตรงกับความต้องการ
ของกลุมวัยรุน พบวา วัยรุนทัๅงกลุม Net Generation กลุม Twixter และกลุม Early Nester ตาง
กใมีความคิดหในที่ตรงกันวา สมาร์ทฟนทุกแบรนด์ และกือบทุกรุน฿นปัจจุบัน มีฟังก์ชั่นหรือ
นืๅอหา และความสามารถ฿นการท างานที่฿กล้คียงกันอยางมาก  

 สวน฿นประดในรื่องประสบการณ์฿นการ฿ห้ข้อสนอแนะพ่ือการพัฒนาสมาร์ทฟนของ
กลุมวัยรุน พบวา ฿นกลุม Net Generation นัๅน 6 ฿น 8 คน คยขียนค าวิจารณ์฿นอินทอร์นใต 
และ 3 ฿น 8 คน มีประสบการณ์คยถูกสัมภาษณ์ชิงการตลาดพ่ือวิจัยและพัฒนาสมาร์ทฟน 
สวน฿นกลุม Twixter นัๅน 5 ฿น 8 คน คยขียนค าวิจารณ์฿นอินทอร์นใต และ 2 ฿น 8 คน มี
ประสบการณ์คยถูกสัมภาษณ์ชิงการตลาดพ่ือวิจัยและพัฒนาสมาร์ทฟน ขณะที่฿นกลุม Early 

Nester นัๅน 5 ฿น 8 คน คยขียนค าวิจารณ์฿นอินทอร์นใต แตเมมี฿ครคยมีประสบการณ์ถูก
สัมภาษณ์ชิงการตลาดพ่ือวิจัยและพัฒนาสมาร์ทฟน 

ผลดຌานตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟน  

การศึกษาตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟนด้านมูลคา฿ช้สอย ิUse Valueี ของวัยรุน 
พบวา ทัๅงกลุม  Net Generation กลุม Twixter และกลุม Early Nester ตางกใพิจารณา
ประยชน์฿ช้สอยของสมาร์ทฟนป็นหลักส าคัญ฿นการตัดสิน฿จบริภค ชน ประยชน์ด้านการ
ติดตอสื่อสาร ประยชน์ด้านการท างาน ดยฟังก์ชั่นที่กลุมวัยรุน฿ช้ประยชน์มากที่สุด กใคือ ระบบ
อินทอร์นใต และความสามารถของแอพพลิคชั่นตางโ ที่สามารถดาวน์หลดมา฿ช้งานเด้฿น
สมาร์ทฟน 

฿นตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟนด้านมูลคาแลกปลี่ยน ิExchange Valueี พบวา 
วัยรุนทัๅงสามกลุม฿ห้ความส าคัญกับรื่องราคาป็นอยางมาก ดยฉพาะ฿นกลุม Net Generation 
และกลุม Twixter ซึ่งยังเมมีรายเด้ป็นของตัวอง ฿นด้านการแลกปลี่ยน พบวา กลุม Net 

Generation นิยมขายสมาร์ทฟนครื่องกาพ่ือซืๅอสมาร์ทฟนครื่อง฿หม ิTurnี ดยมักปลี่ยน
สมาร์ทฟนทุก 6 ดือน ถึง 1 ปี สวนกลุม Twixter กในิยมขายสมาร์ทฟนครื่องกาพ่ือซืๅอสมาร์ท
ฟนครื่อง฿หมชนกัน ดยมักปลี่ยนสมาร์ทฟนทุก 1 ปี ขณะที่กลุม Early Nester เมนิยมขาย
สมาร์ทฟนครื่องกาพ่ือซืๅอสมาร์ทฟนครื่อง฿หม มักปลี่ยนสมาร์ทฟนทุก 2 ปี ดย 3 ฿น 8 คน
ของกลุมนีๅมีสมาร์ทฟนมากกวา 1 ครื่อง 

 



 

164 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September  December) 

฿นตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟนด้านมูลคาแลกปลี่ยนชิงสัญลักษณ์ ิSymbolic 

Exchange Valueี พบวา เมปรากฏการ฿ช้ตรรกะนีๅ฿นกลุม Net Generation สวนกลุม Twixter 
มีปรากฏบ้าง ดย 1 ฿น 8 คน เด้รับสมาร์ทฟนป็นของรางวัลจากการขึๅนแสตนด์ชียร์งาน
ฟุตบอลประพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์  ขณะที่กลุม Early Nester กใมีปรากฏบ้างชนกัน ดย 5 ฿น 
8 คน มอบหรือซืๅอสมาร์ทฟนพ่ือป็นของขวัญ฿ห้คน฿นครอบครัว฿ช้ และอีก 1 ฿น 8 คน เด้รับ
สมาร์ทฟนป็นของขวัญจากการท างาน 

สวน฿นตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟนด้านมูลคาชิงสัญญะ ิSign Valueี พบวา กลุม 
Net Generation กลุม Twixter และกลุม Early Nester ตางกใ฿ห้ความส าคัญกับอุปกรณ์ตกแตง
สมาร์ทฟน ชน คส ฟຂล์มกันรอย ป็นต้น พ่ือสร้างความสวยงาม และต้องการสร้างอกลักษณ์
ฉพาะของตน นอกจากนีๅ ยังตอบตรงกันวา มักพกสมาร์ทฟนติดตัวเปทุกที่ ทุกวลา พราะ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนอง จุดที่แตกตางคือ กลุม Net Generation กับกลุม Twixter จะ
ค านึงถึงสมาร์ทฟนฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อสียง ิชน “฿ช้ iPhone พราะ Cool “฿ช้ iPhone 

พราะทันสมัยี ขณะที่กลุม Early Nester จะค านึงถึงแบรนด์ที่นาชื่อถือ 

ผลดຌานการขยายขีดความสามารถจากการบริภคสมาร์ทฟน 

การขยายขีดความสามารถจากการบริภคสมาร์ทฟน฿นมิติรื่องวลา ิTimeี พบวา 
วัยรุนทุกกลุมมีความพึงพอ฿จกับความสามารถด้านนีๅ ดยวัยรุนทัๅงสามกลุมมัก฿ช้ประยชน์จาก
สมาร์ทฟนด้วยการจดบันทึก บันทึกภาพ ชวย฿นการรียน และการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
มีสิ่งที่ตางกันคือ กลุม Net Generation กับกลุม Twixter นิยม฿ช้งานแอพพลิคชั่นที่ซับซ้อน 
นื่องจากสามารถท างานพ่ือตอบสนองความต้องการเด้อยางหลากหลาย ขณะที่กลุม Early 

Nester นิยม฿ช้งานแอพพลิคชั่นที่น้นความสะดวก เมซับซ้อน 

ส าหรับการขยายขีดความสามารถจากการบริภคสมาร์ทฟน฿นมิติรื่องพืๅนที่ ิSpaceี 
พบวา วัยรุนทุกกลุมมีความพึงพอ฿จกับความสามารถด้านนีๅชนกัน ดยทัๅงกลุม Net Generation 
กลุม Twixter และกลุม Early Nester ตอบหมือนกันวา ฿ช้สมาร์ทฟน฿นการติดตอสื่อสาร 
ชื่อมตอข้อมูล฿นระบบอินทอร์นใต และสื่อสารกับผู้ อ่ืนที่อยูหางเกลผานสื่อสังคม ิSocial 

Mediaี อาทิ Facebook, Instagram และสื่อส าหรับการสนทนา ิInstant Messagingี อาทิ 

Line, Facebook Chat ป็นต้น 

สวนการขยายขีดความสามารถจากการบริภคสมาร์ทฟน฿นมิติรื่องประสบการณ์ 
ิHuman Experienceี พบวา วัยรุนทุกกลุมมีความพึงพอ฿จกับความสามารถด้านนีๅชนกัน ดย
กลุม Net Generation ตอบวา เด้ปຂดประสบการณ์฿หมโ จากผานแอพพลิคชั่นตางโ ฿นสมาร์ท
ฟน ทัๅงด้านที่ป็นนืๅอหาสาระและด้านที่ป็นความบันทิง ชน วใบเซต์ตางโ กมส์ พลง ซีรีส์ 
ละครและภาพยนตร์ ป็นต้น กลุม Twixter กใตอบวา เด้ปຂดประสบการณ์฿หมโ จากผาน
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แอพพลิคชั่นตางโ ฿นสมาร์ทฟน ทัๅงด้านที่ป็นนืๅอหาสาระและด้านที่ป็นความบันทิงชนกัน 
ขณะที่กลุม Early Nester ตอบวา เด้ปຂดประสบการณ์฿หมโ จากผานแอพพลิคชั่นตางโ ฿น
สมาร์ทฟน ดยน้นด้านที่ป็นนืๅอหาสาระ หรือการติดตามข้อมูลขาวสารตางโ ป็นหลัก 

อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยรื่อง “การศึกษาการบริภคสมาร์ทฟนของกลุมวัยรุนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ 
ครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ดย฿ช้การสนทนากลุม ิFocus Groupี 
ป็นครื่องมือ฿นการกใบข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่เด้มาวิคราะห์ สังคราะห์ และสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยเด้ตามประดในดังตอเปนีๅ 

อภิปรายผลดຌานวัฒนธรรมวัยรุนที่สงผลตอการสรຌางสรรค์ทคนลยีสมาร์ทฟน  

ประดในรื่องรูปลักษณ์ หรือรูปแบบ ิFormี ของสมาร์ทฟนที่ตรงกับความต้องการของ
กลุมวัยรุนนัๅน จะหในเด้วา วัยรุนทุกกลุม฿ห้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ป็นอยางมาก สอดคล้องกับ
ค าอธิบายลักษณะวัฒนธรรมวัยรุนของ Paul Willis ิ1990ี ที่วา ฿นวัฒนธรรมวัยรุนนัๅน วัยรุน
มักจะสน฿จหรือ฿ห้ความส าคัญอยางมากกับรูปแบบ ิFormี มากกวานืๅอหา ิContentี ซึ่งถือเด้
วาป็นแบบแผนการบริภคสมาร์ทฟน฿นกลุมวัยรุนที่มีลักษณะฉพาะแตกตางจากผู้บริภคกลุม
อ่ืน มื่อพิจารณา฿นรายละอียดจะพบวา กลุม Net Generation ป็นกลุมวัยรุนที่฿ห้ความส าคัญ
฿นรายละอียดรูปแบบของสมาร์ทฟนมากที่สุด ทัๅงรื่องความรียว บาง สะดวกพกพา การค้งงอ 
ดีเซน์ และสีสัน นอกจากนีๅ การที่วัยรุนทัๅงสามกลุมมีความคิดหในตรงกันวา จะลือกบริภคสมาร์ท
ฟนที่มีรูปลักษณ์ หรือรูปแบบที่สอดคล้องกันกับวิถีการด านินชีวิต ิLifestyleี ของตนป็นส าคัญ
นัๅน กใป็นเปตามค าอธิบายของ Dick Hebdige (1976; 1979) ที่เด้น้นยๅ าวา สิ่งที่ส าคัญที่สุดของ
การศึกษาวัฒนธรรมยอยของกลุมวัยรุน นั่นกใคือ การศึกษารื่อง “สเตล์ นั่นอง 

 ฿นด้านฟังก์ชั่น หรือนืๅอหา ิContentี ของสมาร์ทฟนที่ตรงกับความต้องการของกลุม
วัยรุน ซึ่งวัยรุนทุกกลุมหในตรงกันวา สมาร์ทฟนทุกแบรนด์และกือบทุกรุน฿นปัจจุบัน มีฟังก์ชั่น
พืๅนฐาน฿กล้คียงกัน รื่องฟังก์ชั่นจึงเม฿ชปัจจัยที่ส าคัญที่สุด฿นการตัดสิน฿จซืๅอ ิPaul Willis, 

1990ี และผลการวิจัยยังสอดคล้องกันกับข้อค้นพบ฿นงานวิจัยของ ธนัชพร ทพทวี ิ2558ี ที่
พบวา ความสามารถ฿นการ฿ช้งานของสมาร์ทฟนพียงอยางดียวนัๅน เมพียงพอตอการที่กลุม
วัยรุนจะตัดสิน฿จบริภค กลาวคือ กลุมวัยรุน฿ห้ความส าคัญกับรื่องการ฿ช้งานสมาร์ทฟนกใจริง 
แตปัจจัยนีๅมีสถานะป็นปัจจัยด้านความจ าป็น ิNecessary Factorี หรือปัจจัยบืๅองต้นที่ป็น
สาหตุ฿ห้กลุมวัยรุนสน฿จการบริภคสมาร์ทฟน แตการตัดสิน฿จบริภคจะกิดขึๅนกใตอมื่อเด้รับ
ปัจจัยที่ท า฿ห้กิดความพียงพอ ิSufficient Factorี รวมด้วย อาทิ แบรนด์ของสมาร์ทฟน 
รูปลักษณ์ หรือสัญญะอ่ืนโ จากการลือก฿ช้สมาร์ทฟน 
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สวน฿นประดในรื่องประสบการณ์฿นการ฿ห้ข้อสนอแนะพ่ือการพัฒนาสมาร์ทฟนของ
กลุมวัยรุน จะหในเด้วา ผู้รวมการสนทนากลุมบางคนคยถูกสัมภาษณ์ชิงการตลาดกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาสมาร์ทฟน ชน สัมภาษณ์ชิงลึก สนทนากลุม ป็นต้น แสดง฿ห้หในถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้า ดยค านึงถึงความต้องการของผู้บริภคกอน ิPaul Willis, 1990ี 
นอกจากนีๅ ผู้รวมกลุมสนทนาสวน฿หญยังคยมีประสบการณ์฿นการขียนค าวิจารณ์และข้อ
ร้องรียนเปยังบริษัทจ้าของสมาร์ทฟน ซึ่งตางกใเด้รับค าตอบวาจะรับค าติชมเว้แก้เขพัฒนาตอเป 
อันแสดง฿ห้หในถึงการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าดยค านึงถึงความต้องการของผู้บริภคชนกัน 

อภิปรายผลดຌานตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟน  

จากผลการวิจัยจะหในเด้วา วัยรุนทุกกลุม฿ห้ความส าคัญกับตรรกะมูลคา฿ช้สอย ิUse 

Valueี ฿นฐานะป็นปัจจัยพืๅนฐาน หรือปัจจัยด้านความจ าป็น ิNecessary Factorี ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ธนัชพร ทพทวี ิ2558ี นั่นคือ วัยรุนทุกกลุมจะพิจารณารื่อง
ความสามารถตางโ อาทิ ประยชน์ด้านการติดตอสื่อสาร ประยชน์ด้านการท างาน การชื่อมตอ
อินทอร์นใต หรือความสามารถของแอพพลิคชั่นตางโ ป็นกณฑ์แรกของการพิจารณาลือก
สมาร์ทฟน แม้หตุผลด้านนีๅจะมีความส าคัญถึงขนาดขาดเมเด้ แตหตุผลนีๅป็นพียงตรรกะดียว
฿นขัๅนต้นทานัๅน ยังเมพียงพอตอการตัดสิน฿จบริภคสมาร์ทฟนของกลุมวัยรุนเด้฿นทันที 

฿นตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟนด้านมูลคาแลกปลี่ยน ิExchange Valueี จะหในวา 
วัยรุนทุกกลุมตางกใ฿ห้ความส าคัญกับรื่องราคาของสมาร์ทฟน ดยฉพาะกลุม Net Generation 

กับกลุม Twixter ทัๅงนีๅอาจนื่องจากป็นกลุมวัยรุนที่ยังเมมีรายเด้จากการประกอบอาชีพ พราะ
ยังอยู฿นวัยรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ จึงท า฿ห้สามารถพิจารณาเด้
วา ทุนทางศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมของแตละบุคคลมีผลตอการพิจารณาตัดสิน฿จบริภค
สมาร์ทฟนชนกัน 

สวน฿นตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟนด้านมูลคาแลกปลี่ยนชิงสัญลักษณ์ ิSymbolic 

Exchange Valueี นัๅน  ดยรวมกลุมวัยรุน฿ห้ความส าคัญกับตรรกะด้านนีๅเมมากนัก มีพียงกลุม 
Early Nester ทานัๅนที่฿ห้ความส าคัญ พราะคยมีประสบการณ์ดยตรงกับตรรกะด้านนีๅ ชน 
การซืๅอสมาร์ทฟน฿ห้ป็นของขวัญแกสมาชิก฿นครอบครัว การเด้รับสมาร์ทฟนป็นของขวัญจาก
การท างาน ป็นต้น ทัๅงนีๅ ป็นสาหตุนื่องมาจากการมีทุนทางสังคมหรือบทบาทหน้าที่฿นสังคมที่
ตางจากวัยรุนกลุมอ่ืน 

สุดท้าย ฿นตรรกะของการบริภคสมาร์ทฟนด้านมูลคาชิงสัญญะ ิSign Valueี นัๅน 
วัยรุนทุกกลุมตาง฿ห้ความส าคัญกับรื่องแบรนด์หรือตราสินค้าของสมาร์ทฟนมากที่สุด แต
แตกตางกันที่หตุผลของแตละกลุม กลาวคือ กลุม Net Generation กับกลุม Twixter จะ
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พิจารณาบริภคสมาร์ทฟนฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อสียง ขณะที่กลุม Early Nester จะพิจารณา
บริภคสมาร์ทฟนฉพาะแบรนด์ที่มีความนาชื่อถือ ผลการวิจัยยังพบอีกวา วัยรุนทุกกลุม฿ช้การ
ตกแตงและการลือกแอพพลิคชั่น พ่ือสร้างความแตกตาง หรืออัตลักษณ์ของตนอง สอดคล้อง
กับท่ี Dick Hebdige อธิบายเว้วา การบริภคหรือความนิยม฿นสินค้าของกลุมวัยรุนนัๅน ป็นความ
พยายามพ่ือแยกออกจากทัๅงความป็นดใกและความป็นผู้฿หญ หรือป็นการสร้างอกลักษณ์
ฉพาะตวัของผู้คน฿นวัฒนธรรมวัยรุนนั่นอง และสอดคล้องกับค าอธิบายของ Baudrillard ที่กลาว
วา ฿นการบริภคนัๅน จะมีทัๅงด้านที่ป็นการบริภคพ่ือการลียนแบบ และด้านการบริภคพ่ือสร้าง
ความแตกตาง ซึ่งการตกแตงและการลือกแอพพลิคชั่น฿นสมาร์ทฟนนีๅ กใป็นอีกความพยายาม
หนึ่งของการบริภคพ่ือสร้างความแตกตางของกลุมวัยรุนด้วย จึงกลาวดยสรุปเด้วา วัยรุนทุก
กลุม฿ห้ความส าคัญกับตรรกะด้านมูลคาชิงสัญญะ฿นฐานะป็นปัจจัยที่ท า฿ห้กิดความพียงพอ 
ิSufficient Factorี นั่นอง 

อภิปรายผลดຌานการขยายขีดความสามารถจากการบริภคสมาร์ทฟน 

 ดยรวมแล้ว วัยรุนทุกกลุมพึงพอ฿จกับการขยายขีดความสามารถจากการบริภคสมาร์ท
ฟนทัๅง฿นมิติรื่องวลา พืๅนที่ และประสบการณ์ ทัๅงนีๅพราะความสามารถหลานีๅล้วนแล้วแตป็น
ความสามารถพืๅนฐานของสมาร์ทฟน฿นยุคปัจจุบัน ทัๅงยังมีความสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตของวัยรุน
ที่ต้องการการติดตอสื่อสารข้ามข้อจ ากัดด้านวลา และข้ามข้อจ ากัดด้านพืๅนที่ ตลอดจนต้องการ
ปຂดรับประสบการณ์฿หมโ นื่องจากยังอยู฿นชวงวัยแหงการรียนรู้ด้วย ิกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2558ี 

 ผลการขยายขีดความสามารถจากการบริภคสมาร์ทฟน฿นมิติรื่องวลานัๅน กลุมวัยรุนแต
ละกลุมน าสมาร์ทฟนเป฿ช้งานพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกตางกัน ชน กลุม Net Generation กับ
กลุม Twixter น าเป฿ช้ชวย฿นการรียน สวนกลุม Early Nester น าเป฿ช้ชวย฿นการท างาน ป็น
ต้น ซึ่งป็นเปตามชวงวัยของวัยรุน ทัๅงยังพบวาการลือก฿ช้แอพพลิคชั่นตางโ ที่แตกตางกัน
ระหวางกลุมวัยรุนนัๅน ป็นความแตกตาง฿นระดับ ิDifference in Degreeี เม฿ชความแตกตาง฿น
ประภท ิDifference in Kindี กลาวคือ ขณะที่วัยรุนทัๅงสามกลุมลือก฿ช้แอพพลิคชั่นดียวกัน 
กลับพบวา กลุม Net Generation กับกลุม Twixter นิยม฿ช้งานฟังก์ชั่นที่ซับซ้อน นื่องจาก
สามารถท างานพ่ือตอบสนองความต้องการเด้อยางหลากหลาย ฿นขณะที่กลุม Early Nester 
นิยม฿ช้ฟังก์ชั่นที่เมซับซ้อน พราะน้นความสะดวกสบาย฿นการ฿ช้งาน  

สวนผลการขยายขีดความสามารถจากการบริภคสมาร์ทฟน฿นมิติรื่องพืๅนที่และมิติรื่อง
ประสบการณ์นัๅน จะหในเด้วา การลือก฿ช้แอพพลิคชั่นตางโ ที่แตกตางกันระหวางกลุมวัยรุนนัๅน 
ป็นความแตกตาง฿นระดับ ิDifference in Degreeี เม฿ชความแตกตาง฿นประภท ิDifference 

in Kindี ชนดียวกัน ดยกลุมวัยรุนแตละกลุมน าสมาร์ทฟนเป฿ช้งานพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกตาง
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กันบ้าง กลาวคือ กลุม Net Generation กับกลุม Twixter มัก฿ช้สมาร์ทฟนป็นครื่องมือ฿นการ
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ ขณะที่กลุม Early Nester มัก฿ช้สมาร์ทฟนป็นครื่องมือ฿นการ
รักษาความสัมพันธ์พียงอยางดียว ทัๅงนีๅป็นเปตามล าดับขัๅนของพัฒนาการมนุษย์ ซึ่งวัยรุน
ตอนต้นและตอนกลางจะน้นการสร้างความสัมพันธ์฿หมโ มากกวาวัยรุนตอนปลาย ที่จะน้นการ
รักษาความสัมพันธ์ดิมที่มีอยูแล้ว ิกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558ี 

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัย฿นอนาคต 

 งานวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงบุกบิกพ่ือ฿ห้ทราบถึงหตุผลและลักษณะการบริภค
สมาร์ทฟน฿น ภาพรวมของกลุมวัยรุน ระดับชนชัๅนกลางขึๅนเป ที่อาศัย฿นขตกรุงทพมหานคร
และปริมณฑลทานัๅน ดังนัๅน แนวทาง฿นการท าการศึกษาวิจัย฿ห้ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึๅน จึงป็นเปตามข้อสนอแนะส าหรับการวิจัย฿นอนาคตดังตอเปนีๅ 

1. แบงกลุมตัวอยาง฿นการวิจัยด้วยวิธีอ่ืน ที่นอกหนือเปจากการแบงตามกณฑ์
อายุ ชน รูปแบบการด านินชีวิต ฐานะทางศรษฐกิจและสังคม ป็นต้น 

2. ศึกษาสมาร์ทฟน฿ห้ครบทุกระดับ นื่องจาก฿นปัจจุบันมีการผลิตสมาร์ทฟนอ
อกสูท้องตลาดป็นจ านวนมาก ตัๅงแตสมาร์ทฟนราคาถูก ราคาปานกลาง และราคาแพง ดังนัๅน
งานวิจัย฿นอนาคตจึงควรศึกษากับสมาร์ทฟน฿ห้ครอบคลุมทุกระดับ 

3. อาจมีการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Researchี รวมด้วย ชน การ
ส ารวจ การ฿ช้แบบสอบถาม ป็นต้น พ่ือ฿ห้ผลการวิจัยสามารถน าเป฿ช้อธิบายกับปรากฏการณ์฿น
สังคมเด้อยางนาชื่อถือและครอบคลุมมากยิ่งขึๅน 

4. การศึกษาวัฒนธรรมวัยรุนที่สงผลตอการสร้างสรรค์ทคนลยีสมาร์ทฟน 
อาจมีการศึกษา฿นมุมผู้ผลิตรวมด้วย ชน ศึกษาจากบริษัทที่ท าวิจัยและพัฒนา฿ห้กับบริษัทจ้าของ
สมาร์ทฟน อาทิ บริษัท Neilsen บริษัท Synnovate ป็นต้น 
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