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แ. พืไอป็นหลง฿นการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นสาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม 

โ. พืไอป็นหลง฿นการผยพรผลงานวิชาการละงานสรຌางสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร ละ
นักศึกษา 
 

ขຌอมูลบืๅองตຌนของวารสาร 
 แ. ป็นวารสารวิชาการทีไมีมาตรฐานตามกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติทีไผยพรผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) ละ
บทความปริทัศน ์(Review article) 

 โ. ก าหนดผยพร ปละ 3 ฉบับ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มษายน ฉบับทีไ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ละ 
ฉบับทีไ 3 กันยายน – ธันวาคม 

 

หลักกณฑ์การพิจารณากลัไนกรองบทความ 

 แ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพรทีไ฿ดมากอนละตຌองเมอยู฿นกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์฿นวารสารหรือสิไงตีพิมพ์อืไน฿ด 

 โ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองป็นบทความทีไสดง฿หຌหในถึงคุณภาพทางวิชาการ ละมี
ประยชน์฿นชิงทฤษฎีหรือชิงปฏิบัติ ดยผานการพิจารณาละ฿หຌความหในชอบจากผูຌทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึไงตຌองมีคุณสมบัติอยางตไ าตามกณฑ์มาตรฐาน คือป็นผูຌชีไยวชาญ฿นสาขานัๅนโ ท างานวิจัยละมี
ผลงานวิจัยอยางตอนืไอง จ านวนอยางนຌอย โ ทานขึๅนเปตอบทความ 

 ใ. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์฿นการตรวจกຌเขรูปบบบทความทีไสงมาตีพิมพ์ 

 ไ. การยอมรับรืไองทีไจะตีพิมพ์ป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ ละกองบรรณาธิการจะเมรับผิดชอบ฿น
นืๅอหาหรือความถูกตຌองของรืไองทีไสงมาตีพิมพ์ทุกรืไอง 
 

  



ค านะน าส าหรับผูຌขียน 

 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ป็นวารสารทีไน าสนอบทความงานวิจัยละบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบขายครอบคลุมงานวิชาการทางดຌานนิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร 

 

ลักษณะของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความงานวิจัยละบทความทางวิชาการ฿นสาขานิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร ทีไสงมา
ตຌองเมคยผยพรทีไ฿ดมากอน 

 โ. ตຌนฉบับงานจะขียนป็นภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษกใเดຌ ดยตຌองมีบทคัดยอทัๅงภาษาเทยละ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประภทของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ตຌนฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) พืไอสดงความคิดหในสนับสนุนหรือตຌยຌง
ความหในของนักวิจัยอืไนโ ตลอดจนการผยพรความรูຌละประสบการณ์ทีไนาสน฿จ 

รูปบบการขียนบทความ 

 - บทความตຌองมีความยาวจ านวน ่-แเ หนຌา กระดาษ A4 

 - รูปบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชืไอรืไอง ละหัวขຌอ ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌอยูชิดขอบซຌายมือ 

o นืๅอหา ฿ชຌอักษร ขนาด แๆ พอยท ์

o การกัๅนขอบกระดาษ ดຌานบน แ นิๅว ดຌานลาง แ นิๅว ดຌานซຌาย แ.โ5 นิๅว ดຌานขวา แ.โ5 นิๅว 

o การอຌางอิง฿นนืๅอความ ฿ชຌระบบ APA Style  
o บรรณานุกรม ยกป็นภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ (รียงตามล าดับตัวอักษร) ฿ชຌตามบบทีไ

วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ก าหนด 

 

สวนประกอบของบทความ จ านวนเมกิน แ5 หนຌา มีดังนีๅ 
บทความวิจัย 

 ก. หนຌารก บทคัดยอ (Abstract) ภาษาเทย แ หนຌา (เมกิน โ5เ ค า) ละภาษาอังกฤษ แ (เมกิน 
โ5เ ค า) หนຌา ดยประกอบดຌวย 

 แ. ชืไอบทความ (Title) 



 2. ชืไอผูຌขียนทุกคน (Authors) ฿หຌระบุฉพาะชืไอละนามสกุล ดยเมตຌองมีค าน าหนຌานาม 

 ใ. ฿หຌขียนต าหนงทางวิชาการ ละทีไอยูส าหรับการติดตอทางเปรษณีย์ของผูຌขียนทุกคน฿นชิงอรรถ
ดຌานลางกระดาษ 

 ไ. ฿หຌขียนครืไองหมายึ เวຌบนชืไอบทความพืไอระบุหลงทุนทีไเดຌรับการอุดหนุนเวຌ฿นชิงอรรถละ฿หຌ
ขียนครืไองหมายึึ เวຌหลังนามสกุลพืไอระบุสังกัด ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย มือง จังหวัด เวຌ฿นชิงอรรถ 

 5. บทคัดยอ (Abstract) ทัๅงภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ความยาวเมกิน โเเ ค า 
 บทคัดยอบทความวิจัย ขอ฿หຌขียนบทคัดยอยกป็น ใ ยอหนຌา     ยอหนຌารก฿หຌระบุวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย สมมติฐาน ประยชน์ทีไจะเดຌรับ ยอหนຌาทีไ โ ฿หຌอธิบายวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง สถิติทีไ฿ชຌ 
ยอหนຌาทีไ ใ สรุปผลการวิจัย ละขຌอสนอนะ (ถຌามี) 

 บทคัดยอบทความวิชาการ ฿หຌขียนสรุปประดในส าคัญของบทความพรຌอมทัๅงตรวจสอบบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ฿หຌถูกตຌองกอนสงบทความ 

ๆ. ค าส าคัญ (Keywords) ความยาวเมกิน ใ-5 ค า ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

 ็. ผูຌนิพนธ์ประสานงาน (Corresponding author) ฿หຌท าครืไองหมายเวຌบนนามสกุลละระบุ
หมายลขทรศัพท์ละเปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ (e-mail) เวຌ฿นชิงอรรถ 

 ข. สวนนืๅอหา ประกอบดຌวย 

แ. บทน า (Introduction) 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 3. วิธีการทดลอง (Materials and methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research methodology) ป็นการ
อธิบายวิธีการด านินการวิจัยตละประภท 

 ไ. ผลการทดลองละวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาละอภิปรายผล (Results and Discussion) 

 5. สรุป (Conclusion) 

 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ป็นการระบุหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ็. บรรณานุกรม฿ชຌรูปบบ APA 6th edition  
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ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ   

ของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี 
CSR : Attitudes, and reactions to service quality, corporate image, 

trust, purchase intention and word of mouth in Generation C 

consumer groups. 

วรมน   บุญศาสตร์1 
บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แี พืไอศึกษาระดับทัศนคติของกลุมผูຌบริภคจนนอ-

รชัไน ซี กีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร 2ี พืไอศึกษารูปบบความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กรทีไมอิีทธิพลตอการตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ใี พืไอศึกษาระดับ
การตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ทีไมีตอองค์กรทีได านินงานดຌานความรับผิดชอบตอ
สังคม ไี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี 
กลุมตัวอยางปຓนผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี อายุ แ่ – ไไ ป จ านวน ไเเ คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการ
วิจัย คือ บบสอบถามออนเลน์ วิคราะห์ขຌอมูลดຌวยปรกรมคอมพิวตอร์ส ารใจรูป ผลการวิจัย
บืๅองตຌนพบวา กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ฿นประทศเทย มีทัศนคติตอรูปบบความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององค์กร฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาถึงรูปบบความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์กรทัๅง ไ มิติ มีอิทธิพลตอการตอบสนอง฿นตละดຌานของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี 
สวนการตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ตอองค์กรทีไสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
ดยภาพรวมอยู฿นระดับมากชนกัน ซึไงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ มีความสัมพันธ์กัน฿นชิงบวก 

งานวิจัย฿หຌขຌอสนอนะวาผูຌประกอบการหรือองค์กรควรพิจารณาถึงความส าคัญของรูปบบการ
ด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมทัๅง ไ มิติ พืไอทีไจะสงผลตอการตอบสนองของผูຌบริภค
ละตอการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับผูຌบริภค ซึไงจะปຓนผลดีตอองค์กรเดຌ฿นระยะยาว 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝຆายบรหิาร คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ค าส าคัญ:  ความรับผิดชอบตอสังคมุ จนนอรชัไน ซีุ คุณภาพการบริการุ ภาพลักษณ์องค์กรุ 
ความเวຌวาง฿จุ ความตัๅง฿จซืๅอุ การบอกตอ 
 

Abstract 

The aims of this research are แี to study the level of attitudes about 

corporate social responsibility of Generation C consumer groups, โี to study 

factors influencing reactions of Generation C consumer groups, ใี to study the 

level of effect of Generation C consumer groups’ reactions on organizations that 
operate in the field of social responsibility, and ไี to study the relation between 

corporate social responsibility, service quality, corporate image, trust, purchase 

intention, and word of mouth, in Generation C consumer groups. Four hundred 

Generation C consumers, between ages แ่-ไไ years, took part in this study. The 

instrument used was an online questionnaire. Data were analyzed using the SPSS 

program. The preliminary results found that the Generation C consumer group in 

Thailand expressed attitudes was high level towards the general format of social 

responsibility of organizations.  The four corporate social responsibility patterns 

influencing reaction of Generation C consumer groups. Generation C consumer 

groups was high level reaction to organizations that displayed social responsibility 

in general. There are statistically significant relations between corporate social 

responsibility, service quality, corporate image, trust, purchase intention, and word 

of mouth. The research recommended that the operator or organization should 

consider the importance of four corporate social responsibility patterns. In order 

to affect the response of consumers and will contribute to building good 

relationships with consumers. This will be beneficial to the organization in the 

long term. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Generation C, Service Quality, 

Corporate Image, Trust, Purchase Intention, Word of Mouth 
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บทน า 
 นับตัๅงตมีการประชุมระดับลกครัๅงรก (earth summit) ทีไมืองรีอดจานร ประทศ
บราซิล ฿นป พ.ศ. โ5ใ5 เดຌมีการประกาศถึงทิศทาง฿หม฿นการพัฒนาวาปຓน การพัฒนาทีไยัไงยืน 
หรือ Sustainable Development” ทีไธุรกิจควรค านึงถึงรืไองสิไงวดลຌอมละสังคม 
นอกหนือจากประยชน์ศรษฐกิจพียงดຌานดียว ิส านักงาน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละ
ตลาดหลักทรัพย์, โ55เ หนຌา โี ดยมีขຌอรียกรຌอง฿หຌองค์กรภาคธุรกิจหันมา฿ส฿จกับปัญหาสังคม
ละสิไงวดลຌอม เม฿ชหวังผลก าเรอยางดียว ซึไงค าทีไ฿ชຌรียกคือ Corporate Citizenship หรือ 
Responsible Corporate Citizenship หรือ Corporate Social Responsibility ทีไรียกกันยอโ
วา CSR” ปลปຓนเทยวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร นวคิด CSR เดຌถูกผลักดันดย
องค์กรสหประชาชาติ ิวิมล จันทรุ โ55โี ละเดຌทวีความขຌมขຌนจริงจังมากขึๅน มืไอมีการประชุม 
World Economic Forum ดย นายคฟດ อันนัน (Kofi Annan) ลขาธิการองค์กรสหประชาชาติ 
฿นปพ.ศ. โ5ไโ ทีไเดຌออกมารียกรຌอง฿หຌองค์กรธุรกิจทัไวลกสดงความปຓนพลมืองทีไ ดีของลก 
ดຌวยการสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม฿นดຌานตางโ ดยจัดท าขຌอตกลงลกหง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึไงมีขຌอตกลงหลักสากล แเ ประการ ทีไครอบคลุม฿นรืไอง
สิทธิมนุษยชน รงงาน สิไงวดลຌอม ละการตอตຌานการคอร์รัปชัไน (The UN Global Compact 

Office, 2007) 

 ความรับผิดชอบทีไมีตอสังคมขององค์กรธุรกิจจะปຓนขຌอก าหนดทีไองค์กรน ามา฿ชຌ฿นการ
พิไมผลกระทบชิงบวกสูสังคม฿นขณะทีไลดผลกระทบชิงลบลง (Ferrell and Hartline, 2008) 

ละความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรนัๅนกีไยวขຌองกับความคาดหวังทางศรษฐกิจ กฎหมาย 
จริยธรรม ละการ฿หຌพืไอสังคม (Carroll, 1979) ดยมีองค์ประกอบของความรับผิดชอบตละ
ดຌานทีไองค์กรตຌองท า เดຌก ความรับผิดชอบดຌานศรษฐกิจ (Economic Responsibility) ความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย (Law Responsibility) ความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม (Ethic 

Responsibility) ละความรับผิดชอบดຌานการ฿หຌพืไอสังคม  (Philanthropy Responsibility) 

(Carroll, 1998) 

 ส าหรับประทศเทยความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรเดຌขຌามามีบทบาทอยางมากตอ
สังคมเทย ิประชาชาติธุรกิจุ โ55ใี อันนืไองมาจากองค์กรลใงหในประยชน์จากความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององค์กรทีไสามารถกอ฿หຌกิดความมัไนคงตอองค์กรเดຌอยางยัไงยืน ิริชาร์ด บารใตุ โ5ไๆี 
องค์กรตางโ จึงมีนวนຌมทีไจะประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมมากขึๅน อีกทัๅงผูຌบริภคกใมี
ความตຌองการสินคຌาละบริการทีไสดง฿หຌหในถึงความรับผิดชอบตอสังคมมากขึๅน ิกนกพร ดิษริยะกุล 
ละ บุหงา ชัยสุวรรณุ โ55็ี ซึไงเดຌมีการศึกษาถึงกระสรืไอง CSR จากการส ารวจของ
หนังสือพิมพ์กรุงทพธุรกิจ฿นป โ55ใ พบวา CSR เดຌถูกจัดอันดับ฿หຌปຓนทรนด์ธุรกิจอยูคู
สังคมเทย ละจากงานวิจัยรืไองการยินดีซืๅอสินคຌาของ ผูຌบริภคชาวเทย พบวา รຌอยละ ้เ ยินดี
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ซืๅอสินคຌาจากผูຌผลิต฿นตละอุตสาหกรรม หากสินคຌาหลานัๅนมีสวน฿นความรับผิดชอบตอสังคม ิสุ
รพงษ์ พินิตกียรติสกุลุ โ55ไี  
 การน านวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมา฿ชຌ฿นกลยุทธ์ขององค์กร ท า฿หຌ
องค์กร  มีผลิตภัณฑ์ทีไตกตางทัๅง฿นดຌานภาพลักษณ์  ชืไอสียงทีไดี  รวมเปถึงการรับรูຌตราสินคຌา 
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา บริการของผลิตภัณฑ์นัๅนโ ผลดีของความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรยัง
ประกอบดຌวย การพิไมยอดขายละสวนบงการตลาด ความนิยมชมชอบ฿นหมูผูຌบริภค  สงผลตอ
การตัดสิน฿จซืๅอ/เมซืๅอ พิไมประสิทธิภาพ฿นต าหนงทางการตลาดของบรนด์ สริม สรຌาง
ภาพลักษณ์องค์กรละสรຌางชืไอสียง (Kotler & Lee, 2005) ละการด านินกิจการดยมีความ
รับผิดชอบตอสังคมทีไจะสงผล฿หຌกิจการสามารถสรຌางชืไอสียงเดຌรวดรใว   ชืไอสียงของกิจการมี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับสวนบงทางการตลาด  ทຌายสุดมีผลตอมูลคาหุຌนของกิจการ 
(Fan, 2005) ตมีงานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไเดຌน าสนอปัจจัย
อืไนทีไมีผลตอองค์กรชนกัน ดังนีๅ 
 Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (โเเ้ี เดຌท าการศึกษารืไอง
ความคาดหวังของลูกคຌาทีไมีตอการด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร การรับรูຌ
ภาพลักษณ์องค์กร ละผลทีไมีตอตราสินคຌา กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัดิมหาชนี 
พบวา การด านินงานความรับผิดชอบตอสังคม฿นรูปบบตางโมีผลตอการรับรูຌคุณภาพของบริการ
วาปຓนธนาคารทีไ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาบริการตางโ฿หຌกลูกคຌาอยางตอนืไอง ซึไงสงผลตอเป
ยังความเวຌวาง฿จ ซึไงปຓนความภักดีตอตราสินคຌาชิงทัศนคติละ฿หຌผลตอเปยังความตัๅง฿จ฿นการซืๅอ
สินคຌาละการบอกตอกีไยวกับสินคຌา฿นชิงบวกทีไปຓนความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม 

 Pavlos et al. (โเเ้ี เดຌท าการศึกษาบทบาทละคุณลักษณะของความรับผิดชอบตอ
สังคม ทีไกีไยวขຌองกับความเวຌวาง฿จ ละความภักดีของลูกคຌา กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริการ
ทรศัพท์คลืไอนทีไของประทศ Greece พบวา ระหวางรงกระตุຌน ไ รูปบบ คือ รงขับคลืไอน
กีไยวกับประดในจริยธรรม รงขับคลืไอนชิงกลยุทธ์ รงขับคลืไอนจากผูຌมี สวนเดຌสีย ละจาก
คุณคาหรือคานิยม ทีไท า฿หຌกิจการตຌองจัดท ากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์฿นชิงบวกกับความ
เวຌวาง฿จของลูกคຌา ละพฤติกรรมความตัๅง฿จ฿ชຌบริการ ซึไงวัดจากความตัๅง฿จ฿นการอุดหนุนหรือซืๅอ
ซๅ า ละความตัๅง฿จ฿นการนะน าหรือบอกตอ 

 Walker & Kent (โเเ้ี เดຌท าการศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบวา การด านินงานดຌาน CSR ขององค์กรกีฬา มี
อิทธิพลตอความมีชืไอสียงขององค์กร ิCorporate Reputation) ละความตัๅง฿จทีไจะอุดหนุน 
ิPatronage Intention) ของลูกคຌาขององค์กรนัๅน 

 ดังนัๅนจากงานวิจัยของ Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara 

(โเเ้ี Pavlos et al. (โเเ้ี ละ Walker & Kent (โเเ้ี ท า฿หຌหในวาการด านินงานความ
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รับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ยังมีปัจจัยดຌานอืไนโทีไสงผลตอองค์กร นอกหนือจาก ภาพลักษณ์
องค์กรละการตัดสิน฿จซืๅอ ซึไงประกอบดຌวย คุณภาพการบริการ ิService Quality) ความ
เวຌวาง฿จ ิTrust) ความตัๅง฿จซืๅอ ิPurchase intention) ละการบอกตอ ิWord of Mouth) 

กลุมผูຌบริภคปງาหมายขององค์กรทีไสดงความรับผิดชอบตอสังคม กใคือ กลุมประชากร
ทัๅงหมด฿นสังคม ตสังคมเดຌมีการปลีไยนปลงอยูตลอดทุกยุคทุกสมัย ขึๅนอยูกับสถานการณ์
ทางการมือง สังคม ศรษฐกิจ ทคนลยี฿นชวงนัๅนทีไปຓนรงผลักดัน฿หຌกิดการปลีไยนปลง ละ
คน฿นตละยุค ตละสมัยกใจะมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ เลฟ์สเตล์ ความรูຌความสามารถ 
คานิยม การบริหารจัดการทีไตกตางกันออกเป ซึไง฿นยุคปัจจุบันนีๅองความจริญกຌาวหนຌาทาง
ทคนลยีเดຌกิดขึๅนอยางรวดรใว ดยทคนลยีหลานีๅขຌามาตอบสนองตอความสะดวกสบายของ
คน฿นยุคนีๅ ตเดຌสงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรมการ฿ชຌชีวิตของคนยุคนีๅเปดຌวย ซึไงกิดจาก
การทีไอินทอร์นใตกลายปຓนสวนหนึไงของชีวิต ท า฿หຌกิดรูปบบการ฿ชຌชีวิตส าหรับคนรุน฿หมขึๅน
หรือทีไรียกวา  Connected Generation ” หรือ  Generation C ”  (Zocial inc, 2015) 

กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี นอกจากจะมีรูปบบการด านินชีวิตรูปบบ฿หมลຌว 
ผูຌบริภคกลุมนีๅยัง฿หຌความส าคัญกับนวคิดของความรวมมือ ละความยัไงยืนของสิไงวดลຌอม ดย
สามารถขຌาถึงขຌอมูลกีไยวกับการด านินกิจกรรมพืไอสุขภาวะทีไดี ละสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืนเดຌงายขึๅน
ผานสืไอสังคมออนเลน์ ซึไงสามารถกอ฿หຌกิดความรวมมือ ละการสรຌางความตระหนักกีไยวกับ
ปัญหาของลกละมนุษยชาติผานสืไอสังคมออนเลน์ ิMorin, 2014) ละเดຌมีการคาดการณ์วา฿น
ป 2020 ทีไจะถึงนีๅ กลุมจนนอรชัไน ซี จะปຓนกลุมผูຌบริภคกลุม฿หญทีไมีอิทธิพลมากทีไสุด฿นลก 
จากผลส ารวจระดับอิทธิพลทางดຌานพฤติกรรมตางโ ของจนนอรชัไน ซี ทีไจะกิดขึๅน฿นป 2020  

ซึไงกลุมจนนอรชัไน ซี จะกลายปຓนศูนย์กลางของลกดิจิทัลอยางสมบูรณ์ หในเดຌจากรูปบบการ
ด านินชีวิต เมวาจะปຓนการพักผอน การท างาน ลຌวนถูกวดลຌอมเปดຌวยอุปกรณ์การสืไอสารชืไอมตอ
กับลกออนเลน์ตลอดวลา (Friedrich, Peterson, Koster and Blum, โเแเี 

ดังนัๅน฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยสน฿จทีไจะท าการศึกษารืไองความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์กรซึไงปຓนการด านินธุรกิจทีไขຌามาตอบจทย์ประดในวิกฤตการณ์ละปัญหาตางโ 
มากมายดຌานสังคม ศรษฐกิจละสิไงวดลຌอมทีไลกของราก าลังผชิญกับปัญหาหลานีๅอยูตาม
สภาพวดลຌอมทีไปลีไยนเป ดยศึกษา ทัศนคติละการตอบสนองดຌานคุณภาพการบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอของกลุมผูຌบริภครุน฿หม นัไนคือ 
จนนอรชัไน ซี นืไองจากปຓนกลุมผูຌบริภคกลุม฿หญทีไริไมมีอิทธิพล฿นยุคนีๅละจะมีอิทธิพลปຓน
อยางมาก฿นอนาคต ประกอบกับปຓนกลุมทีไ฿หຌความส าคัญกับนวคิดของความรวมมือ ละความ
ยัไงยืนของสิไงวดลຌอมอีกดຌวย พืไอปຓนประยชน์฿นการด านินธุรกิจ฿นยุคปัจจุบัน ละพืไอ฿หຌกิด
ความติบตอยางยัไงยืนขององค์กรตอเป 
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วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

1. พืไอศึกษาระดับทัศนคติของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี กีไยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กร  

2. พืไอศึกษารูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมีอิทธิพลตอการตอบสนอง
ของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี 

ใ. พืไอศึกษาระดับการตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ทีไมีตอองค์กรทีไ
ด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม 

4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร  คุณภาพการ
บริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอของกลุมผูຌบริภคจนนอ-

รชัไน ซี  

กรอบนวคิด฿นการวิจัย       
              ตัวปรตຌน                                                   ตัวปรตามการตอบสนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานทีไ แ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอการรับรูຌภาพลักษณ์ของ
องค์กรละคุณภาพการบริการ 

สมมติฐานทีไ โ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอความเวຌวาง฿จ  
สมมติฐานทีไ ใ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอ

ละการบอกตอ 

การรับรูຌคุณภาพการบริการ
ละภาพลักษณ์องค์กร H1 

ทัศนคติของกลุมผูຌบริภค จนนอรชัไน 
ซี กีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ

องค์กร(CSR) 

- ความรับผิดชอบดຌานศรษฐกิจ 

- ความรับผิดชอบดຌานกฎหมาย 

- ความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม 

- ความรับผิดชอบดຌานการ฿หຌพืไอ
สังคม 

H2 

H3 

ความเวຌวาง฿จ 

พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอ
ละการบอกตอ 

H4 

H5 

H6 
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สมมติฐานทีไ ไ : การรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ความเวຌวาง฿จ 

สมมติฐานทีไ 5 :  ความเวຌวาง฿จมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอก
ตอ 

สมมติฐานทีไ ๆ : การรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ 

ระบียบวิธีวิจัย  
การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ฿ชຌวิธีการส ารวจ 

ิSurvey Research) ดยการ฿ชຌบบสอบถามออนเลน์ ิOnline Questionnaire) ปຓนครืไองมือ
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ละประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ คือ กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน 
ซี ทีไมีชวงอายุ แ่ – ไไ ป ทัๅงพศชายละพศหญิง ซึไงมีพฤติกรรมดังตอเปนีๅ แี Connection ปຓน
ผูຌทีไมีการชืไอมตออินทอร์นใตผานอุปกรณ์ชืไอมตอตลอดวลา โี Community ขຌารวมกลุมสังคม
ออนเลน์หลากหลายกลุม มีการถกถียงสดงความคิดหในผานสืไอสังคมออนเลน์ ใี Creation ปຓน
ผูຌสรຌางสรรค์นืๅอหา ภาพถายหรือวิดีอผานสืไอสังคมออนเลน์ของตนอง ไี Curation ปຓนผูຌทีไชอบ
การคຌนหาขຌอมูลทีไปຓนประยชน์ตอสังคมละหมาะสม พืไอสะทຌอนภาพลักษณ์ทีไดีของตน ละชร์
ขຌอมูลบนสังคมออนเลน์ของตนอยางมีสติ จ านวน 400 คน  

องค์กรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ คือ บริษัทจดทะบียนหลักทรัพย์หงประทศเทยทีไเดຌรับ
รางวัล SET AWARDS ดຌานความรับผิดชอบตอสังคมยอดยีไยม ิBest Corporate Social 

Responsibility Awards) ตัๅงตป พ.ศ. 2552 – 2557 จ านวน 14 บริษัท ซึไงบบสอบถามตละ
ชุดจะประกอบดຌวย บบสอบถาม฿นการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอตอบบบสอบถาม (Screening 

Questionnaire) ละบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

แ บบสอบถาม฿นการคัดกรองกลุมตัวอยาง ิScreening Questionnaire) 

ผูຌตอบบบสอบถามระบุชวงอายุของตนองกอน ตามทีไ IDEO (2013) เดຌท าการบงกลุม
อายุของกลุมจนนอรชัไน ซี ออกปຓน ใ กลุมอายุ ละบบสอบถามพืไอการคัดกรองกลุมตัวอยาง
ทีไตรงตามพฤติกรรมของกลุมจนนอรชัไน ซี ทีไนีลสใน ิNielsen USA, โเแเี ก าหนดเวຌ  
ลักษณะค าถามปຓนค าถามปลายปຂด ลักษณะค าถามปຓนบบ โ ทางลือก ิDichotomous 

Question) ผูຌตอบบบสอบถามลือกตอบเดຌพียงค าตอบดียว 

โ บบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) 

สวนทีไ แ   ปຓนบบสอบถามทีไกีไยวกับขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบค าถาม 

สวนทีไ โ  ปຓนบบสอบถามทัศนคติกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ซึไงกอน
ท าบบสอบถาม฿นสวนนีๅ ผูຌวิจัยจะ฿หຌผูຌตอบบบสอบถามลือกองค์กรทีไผูຌตอบบบสอบถามคย
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เดຌรับขຌอมูลกีไยวกับการด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมมาหนึไงองค์กรจากตัวลือก
ทัๅงหมด แไ บริษัท  ละถัดมาจะปຓนบบสอบถามทัศนคติกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กรดยรูปบบค าถามปຓนบบมาตรวัดทัศนคติของลิคอร์ท ิLiker Scale) จ านวน 5 ระดับ 
เดຌก  หในดຌวยอยางยิไง  หในดຌวย  เมน฿จ  เมหในดຌวย เมหในดຌวยอยางยิไง 

สวนทีไ ใ ปຓนบบสอบถามกีไยวกับการตอบสนองของผูຌบริภคประกอบเปดຌวยดຌาน
คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ดยรูปบบ
ค าถามปຓนบบมาตรวัดทัศนคติของลิคอร์ท ิLiker Scale) จ านวน 5 ระดับ เดຌก  หในดຌวย
อยางยิไง  หในดຌวย  เมน฿จ  เมหในดຌวย เมหในดຌวยอยางยิไง 

การวิคราะห์ขຌอมูล  
 หลังจากกใบขຌอมูลรียบรຌอยลຌว จะท าการลงรหัสขຌอมูล ิCoding) ละท าการวิคราะห์
ดຌวยปรกรมคอมพิวตอร์ส ารใจรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึไง
ปຓนลิขสิทธิ์ของบริษัท SPSS จ ากัด หงประทศสหรัฐอมริกา ผลทีไเดຌจากปรกรมส ารใจรูป 
SPSS น ามาวิคราะห์ละน าสนอ  
 ็.แ ผูຌวิจัย฿ชຌการวิคราะห์ชิงพรรณนาดຌวยวิธีการจกจงความถีไ ละ฿ชຌสถิติรຌอยละ 
คาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐานตามความหมาะสมของตัวปร พืไออธิบายขຌอมูลดຌาน
ทัศนคติของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี กีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ละขຌอมูล
ดຌานการตอบสนอง  
 ็.โ ผูຌวิจัย฿ชຌการวิคราะห์ชิงอนุมานดย฿ชຌการวิคราะห์ถดถอยชิงพหุคูณ  ิMultiple 

Regression Analysis) ซึไงปຓนสถิติทีไ฿ชຌท านายความสัมพันธ์ละระดับอิทธิพลของตัวปร ทีไระดับ
นัยส าคัญทางสถิติทีไ เ.เ5 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานทีไ แ – ใ ละการหาความสัมพันธ์ระหวาง
ตัวปร ดย฿ชຌคาสถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ิPearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ฿นการทดสอบสมมติฐานทีไ ไ – ๆ  

ผลการวิจัย 

ขຌอมูลทัไวเป 

 ผลการวิจัยบืๅองตຌนพบวา กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ทีไตอบบบสอบถามสวน฿หญปຓน
พศหญิง ิรຌอยละๆเ.เี ชวงอายุระหวาง โ5-ใไ ป ิรຌอยละ ๆไ.5ี  มีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี 
ิรຌอยละ 5ไ.่ี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ิรຌอยละ ใแ.5ี  ละมีรายเดຌ โเุเเแ – ใเุเเเ 
บาทตอดือน ิรຌอยละ โ็.่ี 
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องค์กรทีไกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี คย฿ชຌบริการหรือเดຌรับขຌอมูลกีไยวกับการด านินงาน
ดຌานความรับผิดชอบตอสังคม 

 ผลการวิจัยพบวา องค์กรทีไกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี คย฿ชຌบริการหรือคยเดຌรับขຌอมูล
กีไยวกับการด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมมากทีไสุด ใ อันดับรก คือ บริษัท ปูนซิมนต์
เทย จ ากัด ิมหาชนี ิ SCG ) ิรຌอยละ ใโ.5ี รองลงมา คือ บริษัท ปตท. จ ากัด ิมหาชนี ิPTT) 

ิรຌอยละ โ้.เี   ละบริษัท ททิไล อใคซใส คอมมูนิคชัไนจ ากัด ิมหาชนี ิ DTAC ) ิรຌอยละ
แ5.่ี   

ระดับทัศนคติของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ตอรูปบบความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กร 
 จากตารางทีไ แ สดง฿หຌหในวา กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี มีระดับทัศนคติดยภาพ
รวมอยู ฿นระดับมาก ตอรูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทัๅง ไ ดຌาน ดຌานทีไมี
ความส าคัญมากทีไสุด คือ ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานศรษฐกิจ (Economic Responsibility)  
รองลงมาเดຌก ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานการ฿หຌพืไอสังคม (Philanthropy Responsibility)  
ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานจริยธรรม (Ethic Responsibility) ละความรับผิดชอบตอสังคม
ดຌานกฎหมาย (Law Responsibility)  ตามล าดับ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางดຌานลางนีๅ 
ตารางทีไ แ คาฉลีไย ิ X ี สวนบีไยงบนมาตรฐาน ิS.D.) ระดับละล าดับทีไของระดับทัศนคติของ
กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี กีไยวกับรูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร จ านกปຓนราย
ดຌาน   

รูปบบความรับผิดชอบตอสังคม 

ขององค์กร 

คาฉลีไย 

ิ X ี 
สวนบีไยงบน

มาตรฐาน 
ิS.D.) 

 

ระดับทัศนคติ 

             แ. ดຌานศรษฐกิจ 3.6931 .69867 มาก 

             โ. ดຌานการ฿หຌพืไอสังคม   3.6131 .77305 มาก 

             ใ. ดຌานจริยธรรม 3.5938 .76107 มาก 

             ไ. ดຌานกฎหมาย 3.5785 .73892 มาก 

ดยภาพรวม ใ.6แ้6 .7ไโ้โ มาก 

ระดับการตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ตอองค์กรทีไสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม 

 จากตารางทีไ โ สดง฿หຌหในวา กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี มีระดับการตอบสนองตอ
องค์กรทีไสดงความรับผิดชอบตอสังคม ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ทัๅง 5 ดຌาน ดຌานทีไมีการ
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ตอบสนองมากทีไสุด คือ คุณภาพการบริการ รองลงมาเดຌก ความเวຌวาง฿จ ภาพลักษณ์องค์กร 
ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ตามล าดับ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางดຌานลางนีๅ 
ตารางทีไ โ คาฉลีไย ิ X ี สวนบีไยงบนมาตรฐาน ิS.D.) ระดับละล าดับทีไของระดับการ
ตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ตอองค์กรทีไสดงความรับผิดชอบตอสังคม จ านก
ปຓนรายดຌาน   

 

รูปบบการตอบสนอง 
คาฉลีไย 

ิ X ี 
สวนบีไยงบน

มาตรฐาน 
ิS.D.) 

ระดับการ
ตอบสนอง 

           แ. ดຌานคุณภาพการบริการ 3.8828 .73452 มาก 

           โ. ดຌานความเวຌวาง฿จ 3.7866 .66653 มาก 

           ใ. ดຌานภาพลักษณ์องค์กร 3.7789 .75956 มาก 

           ไ. ดຌานการความตัๅง฿จซืๅอ   3.7450 .74885 มาก 

           5. ดຌานการบอกตอ   3.4850 .79423 มาก 

ดยภาพรวม ใ.7ใ56 .7ไเ7ใ มาก 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานทีไ แ ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอการรับรูຌภาพลักษณ์ของ
องค์กรละคุณภาพการบริการ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอการ
รับรูຌของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ดຌานภาพลักษณ์ขององค์กรละคุณภาพการบริการ ดยมี ใ 
รูปบบของความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไสามารถอธิบายหรือพยากรณ์การรับรูຌ
ภาพลักษณ์ขององค์กรละคุณภาพการบริการเดຌรຌอยละ ๆไ.็ ซึไงรูปบบความรับผิดชอบดຌานการ
฿หຌพืไอสังคม มีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์มากทีไสุด คือ รຌอยละ 55.แ รองลงมาคือ 
ความรับผิดชอบดຌานกฎหมาย รຌอยละ ็.่ ละความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม รຌอยละ แ.่ ซึไง
ปຓนเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ ใ ดຌานลางนีๅ 



 

11 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 

ตารางทีไ ใ ผลการวิคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปบบดຌานตางโของความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์กร ทีไมีอิทธิพลตอการรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรละคุณภาพการบริการ 

ตัวปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สัมประสิทธิถ์ดถอย 

b β 

   แ. ดຌานการ฿หຌพืไอสังคม   .742 .551 .550 7.263 .000 .270 .301 

   โ. ดຌานกฎหมาย .793 .078 .627 4.454 .000 .260 .270 

   ใ. ดຌานจริยธรรม .805 .018 .645 4.234 .000 .183 .199 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5 

สมมติฐานทีไ โ ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอความเวຌวาง฿จ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอความ
เวຌวาง฿จของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ดยรูปบบทัๅงหมดของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กรสามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความเวຌวาง฿จเดຌรຌอยละ 5็.ๆ ซึไงรูปบบความรับผิดชอบดຌาน
กฎหมาย มีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์มากทีไสุด คือ รຌอยละ ไ็.็ รองลงมาคือ 
ความรับผิดชอบดຌานการ฿หຌพืไอสังคม รຌอยละ ๆ.เ ความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม รຌอยละ โ.ไ ละ
ความรับผิดชอบดຌานศรษฐกิจ รຌอยละ แ.5 ซึไงปຓนเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ดยผลการวิจัยสดง
ดังตารางทีไ ไ ดຌานลางนีๅ 
ตารางทีไ ไ ผลการวิคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปบบดຌานตางโของความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์กร ทีไมีอิทธิพลตอความเวຌวาง฿จ 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5 

สมมติฐานทีไ ใ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตัๅง฿จ
ซืๅอละการบอกตอ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ดຌานความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ดยมี โ รูปบบ
ของความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไสามารถอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอ

ตัวปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สัมประสิทธิถ์ดถอย 

b β 

   แ. ดຌานกฎหมาย .691 .477 .476 3.269 .001 .180 .200 

   โ. ดຌานการ฿หຌพืไอสังคม   .733 .060 .535 4.949 .000 .223 .259 

   ใ. ดຌานจริยธรรม .749 .024 .558 4.212 .000 .203 .231 

   ไ. ดຌานศรษฐกิจ .759 .015 .572 3.732 .000 .166 .174 
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ละการบอกตอเดຌรຌอยละ ไๆ.เ ซึไงรูปบบความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม มีประสิทธิภาพ฿นการ
อธิบายหรือพยากรณ์มากทีไสุด คือ รຌอยละ ใ้.่ ละความรับผิดชอบดຌานการ฿หຌพืไอสังคม รຌอยละ 
ๆ.โ ซึไงปຓนเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ 5 ดຌานลางนีๅ 
ตารางทีไ 5 ผลการวิคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปบบดຌานตางโของความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์กร ทีไมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ 

ตัวปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สัมประสิทธิถ์ดถอย 

b β 

   แ. ดຌานจริยธรรม .631 .398 .396 7.263 .000 .363 .381 

   โ. ดຌานการ฿หຌพืไอสังคม   .678 .062 .457 6.722 .000 .331 .352 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ .เ5 

สมมติฐานทีไ  ไ :  การรับรูຌ คุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ความสัมพันธ์กับความเวຌวาง฿จ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูຌคุณภาพการบริการกับความเวຌวาง฿จมี
ความสัมพันธ์กัน .่แ5 มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ปຓนความสัมพันธ์ชิงบวก สวนภาพลักษณ์
ขององค์กรกับความเวຌวาง฿จมีความสัมพันธ์กัน .่ๆ่ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ปຓน
ความสัมพันธ์ชิงบวก ละมีความสัมพันธ์กันดยรวม .่่ใ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 สดง
วากลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ทีไมีการรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กรสูงจะ
กิดความเวຌวาง฿จสูงดຌวย ซึไงปຓนเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌวาการรับรูຌคุณภาพการบริการละ
ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความเวຌวาง฿จ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ ๆ 
ดຌานลางนีๅ 
ตารางทีไ 6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ของ
องค์กรกับความเวຌวาง฿จ 

 ความเวຌวาง฿จ 

คุณภาพการบริการ .่แ5ึึ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร .่ๆ่ึึ 

รวม .่่ใ** 

ึึ มนีัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เแ 

สมมติฐานทีไ 5 :  ความเวຌวาง฿จมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการ
บอกตอ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความเวຌวาง฿จกับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอมีความสัมพันธ์
กัน .็่ไ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ปຓนความสัมพันธ์ชิงบวก สวนความเวຌวาง฿จกับการ



 

13 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 

บอกตอมีความสัมพันธ์กัน .็ใใ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ปຓนความสัมพันธ์ชิงบวก บวก 

ละมีความสัมพันธ์กันดยรวม .่เ5 มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01  สดงวากลุมผูຌบริภคจน
นอรชัไน ซี ทีไมีความเวຌวาง฿จสูงจะกิดพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอสูงดຌวย ซึไงปຓนเป
ตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌวา ความเวຌวาง฿จมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ 

ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ ็ ดຌานลางนีๅ 
ตารางทีไ 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางความเวຌวาง฿จกับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการ
บอกตอ 

 ความเวຌวาง฿จ 

ความตัๅง฿จซืๅอ .็่ไึึ 
การบอกตอ .็ใใึึ 

รวม .่เ5** 

ึึ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เแ 

สมมติฐานทีไ  6  :   การรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กร
กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอมีความสัมพันธ์กัน .็5แ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
.01 ปຓนความสัมพันธ์ชิงบวก สดงวากลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซีทีไมีการรับรูຌคุณภาพการบริการ
ละภาพลักษณ์ขององค์กรสูงจะกิดพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอสูงดຌวย ซึไงปຓนเปตาม
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌวาการรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ ่ ดຌานลางนีๅ 
ตารางทีไ ่ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ของ
องค์กรกับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ 

 การรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององคก์ร 
พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ .็5แึึ 

ึึ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เแ 

การอภิปรายผลการวิจัย 

แ. ระดับทัศนคติ 

กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ฿นประทศเทย มีระดับทัศนคติกีไยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กร฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ครอบคลุมทัๅง ไ มิติ มิติดຌานทีไมีความส าคัญมากทีไสุด 
คือ ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานศรษฐกิจ รองลงมาเดຌก ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานการ฿หຌ
พืไอสังคม ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานจริยธรรม ละความรับผิดชอบตอสังคมดຌานกฎหมาย 
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ตามล าดับ ซึไงสอดคลຌองกับนวนຌม CSR (โ55ใี ทีไกลาววา ปัจจุบันนวนຌมความตຌองการของ
ผูຌบริภคจากนานาประทศลຌวน฿หຌความส าคัญกับสินคຌาละบริการทีไมีกระบวนการผลิตบนนวคิด
ทีไเมท าลายสิไงวดลຌอมละมีความรับผิดชอบตอสังคม ละสอดคลຌองกับ กนกพร ดิษริยะกุล ละ 
บุหงา ชัยสุวรรณ (โ55็ี พบวา ฿นประทศเทย บริษัทตางโมีนวนຌมทีไจะประกอบธุรกิจทีไ
รับผิดชอบตอสังคมมากขึๅน อีกทัๅงผูຌบริภคกใมีความตຌองการสินคຌาละบริการทีไสดง฿หຌหในถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมมากขึๅน นืไองจากความตืไนตัวละความตຌองการของผูຌบริภคยุคนีๅจึง
กลายปຓนรงผลักดัน฿หຌองค์กรตຌองด านินธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึๅน พราะผลจาก
การด านินธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคม จะท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจอยางยัไงยืน ละจะ
น าเปสูการพัฒนาสังคมทีไดี฿นอนาคต ซึไงการด านินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเม฿ชปຓน
พียงการด านินกิจกรรมหนึไงโขององค์กรทานัๅน ตปຓนการด านินทีไสงผลดีตอสังคมรอบขຌาง ผูຌมี
สวนเดຌสวนสีย รวมทัๅงผูຌบริภค ละยังสงผลตอองค์กรละตราสินคຌาปຓนอยางมาก  
โ. รูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมีอิทธิพลตอการตอบสนอง 

รูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมีอิทธิพลตอการตอบสนองของกลุม
ผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี คือ รูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมีอิทธิพลตอการรับรูຌ
ภาพลักษณ์องค์กร ละคุณภาพการบริการ มี ใ ดຌาน เดຌก ความรับผิดชอบดຌานการ฿หຌพืไอสังคม 
ความรับผิดชอบดຌานกฎหมาย ละความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม สวนรูปบบความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กรทีไมีอิทธิพลตอความเวຌวาง฿จมี ไ ดຌาน เดຌก ความรับผิดชอบดຌานกฎหมาย ความ
รับผิดชอบดຌานการ฿หຌพืไอสังคม ความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม ละความรับผิดชอบตอสังคมดຌาน
ศรษฐกิจ ละรูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอ
ละการบอกตอ มี โ ดຌาน เดຌก ความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม ละความรับผิดชอบดຌานการ฿หຌ
พืไอสังคม ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Walker & Kent (โเเ้ี ทีไเดຌท าการศึกษาทัศนคติของ
ผูຌบริภคทีไมีตอการสดงความรับผิดชอบตอสังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบวา การด านินงาน
ดຌาน CSR ขององค์กรกีฬา มีอิทธิพลตอความมีชืไอสียงขององค์กร ิCorporate Reputation) 

ละความตัๅง฿จทีไจะอุดหนุน ิPatronage Intention) ของลูกคຌาขององค์กรนัๅน ดังนัๅนเมวาจะปຓน
องค์กรขนาด฿ดกใตาม ควรจะตຌองด านินการดຌานความรับผิดชอบตอสังคม พราะปัจจุบันผูຌบริภค
มิเดຌพิจารณาฉพาะคุณภาพของสินคຌาทานัๅน ตจะมองลึกลงเปถึงบืๅองหลังการด านินงานธุรกิจ
ขององค์กรผานสืไอตางโ จนกลายปຓนงืไอนเข฿นการท าธุรกิจ฿นปัจจุบัน  
3. ระดับการตอบสนอง 

กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ฿นประทศเทย มีระดับการตอบสนองตอองค์กรทีไ
ด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ทัๅง 5 ดຌาน ดຌานทีไมีการ
ตอบสนองมากทีไสุด คือ คุณภาพการบริการ รองลงมาเดຌก ความเวຌวาง฿จ ภาพลักษณ์องค์กร 
ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ตามล าดับ หากกลุมตัวอยางมีการรับรูຌกีไยวกับการด านินงานดຌาน
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ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรนัๅนโ กใจะสงผล฿หຌกิดการตอบสนองดຌานตางโ ดยมีผลตอ
การรับรูຌคุณภาพการบริการวาองค์กรสามารถ฿หຌบริการเดຌอยางมีประสิทธิภาพพรຌอม฿หຌความ
ชวยหลืออยางตใม฿จ หรือมีผลตอภาพลักษณ์ขององค์กรวาองค์กรมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึไง
สงผลตอเปยังความเวຌวาง฿จตอองค์กรละ฿หຌผลตอเปยังความตัๅ ง฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการของ
องค์กรละการบอกตอกีไยวกับองค์กรหรือสินคຌาบริการ฿นทางทีไดีกบุคคลอืไน  สอดคลຌองกับ
ผลงานวิจัยของ Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (โเเ้ี ทีไเดຌ
ท าการศึกษารืไองความคาดหวังของลูกคຌาทีไมีตอการด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กร การรับรูຌภาพลักษณ์องค์กร ละผลทีไมีตอตราสินคຌา กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด ิมหาชนี พบวา การด านินงานความรับผิดชอบตอสังคม฿นรูปบบตางโมีผลตอการรับรูຌ
คุณภาพของบริการวาปຓนธนาคารทีไ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาบริการตางโ฿หຌกลูกคຌาอยาง
ตอนืไอง ซึไงสงผลตอเปยังความเวຌวาง฿จ ซึไงปຓนความภักดีตอตราสินคຌาชิงทัศนคติละ฿หຌผลตอเป
ยังความตัๅง฿จ฿นการซืๅอสินคຌาละการบอกตอกีไยวกับสินคຌา฿นชิงบวกทีไปຓนความภักดี฿นตรา
สินคຌาชิงพฤติกรรม   
ไ. ความสัมพันธ์ระหวางความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์
องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ 

การรับรูຌคุณภาพการบริการกับความเวຌวาง฿จมีความสัมพันธ์กัน ความเวຌวาง฿จกับ
พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอมีความสัมพันธ์กัน สวนการรับรูຌคุณภาพการบริการละ
ภาพลักษณ์ขององค์กรกับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอมีความสัมพันธ์กัน ละความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จ
ซืๅอละการบอกตอมีความสัมพันธ์กัน ทัๅงนีๅปຓนความสัมพันธ์ชิงบวกทัๅงหมด ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ Pavlos et al. (โเเ้ี ทีไเดຌท าการศึกษาบทบาทละคุณลักษณะของความ
รับผิดชอบตอสังคม ทีไ กีไยวขຌองกับความเวຌวาง฿จ ละความภักดีของลูกคຌา กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมบริการทรศัพท์คลืไอนทีไของประทศ Greece พบวา ระหวางรงกระตุຌน ไ รูปบบ 
คือ รงขับคลืไอนกีไยวกับประดในจริยธรรม รงขับคลืไอนชิงกลยุทธ์ รงขับคลืไอนจากผูຌมีสวน
เดຌสีย ละจากคุณคาหรือคานิยม ทีไท า฿หຌกิจการตຌองจัดท ากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์฿นชิง
บวกกับความเวຌวาง฿จขอลูกคຌา ละพฤติกรรมความตัๅง฿จ฿ชຌบริการ ซึไงวัดจากความตัๅง฿จ฿นการ
อุดหนุนหรือซืๅอซๅ า ละความตัๅง฿จ฿นการนะน าหรือบอกตอ  

ขຌอสนอนะ 

แ. ขຌอสนอนะทีไเดຌจากงานวิจัยนีๅ 
 ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี หในวา ผูຌประกอบการ
หรือองค์กรควรพิจารณาถึงความส าคัญของรูปบบการด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมมี 
ไ มิติ เดຌก ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานการ฿หຌพืไอ
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สังคม ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานจริยธรรม ละความรับผิดชอบตอสังคมดຌานกฎหมาย ซึไงทัๅง ไ 
มิตินีๅจะสงผลตอการตอบสนองของผูຌบริภคกลุมนีๅละจะสงผลตอการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับ
ผูຌบริภคซึไงจะปຓนผลดีตอองค์กรเดຌ฿นระยะยาว 

โ. ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัย฿นอนาคต 

 โ.แ ควรท าการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ดຌวยรูปบบงานวิจัยชิง
คุณภาพ พืไอ฿หຌกิดผลการวิจัยชิงลึก พืไอปຓนนวทาง฿นการพัฒนารูปบบการด านินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กรตอเปละพืไอองค์กรจะเดຌน าเปวางผนดຌานการวางกลยุทธ์ การ
ประชาสัมพันธ์ ละการตลาด 

 โ.โ ควรท าการศึกษากลยุทธ์ละกิจกรรมดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรตางโ 
ทีไอยู฿นประทศเทย พืไอปรียบทียบละน าเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประสิทธิภาพ 
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การศึกษาบทบาทของพลงรใอค฿นการปลูกฝังคุณคาละการสรຌางก าลัง฿จ
฿นการด านินชีวิตของยาวชน 

The study about rock genre song role fostering value and gain 

moral support to living life for adolescent 

ณัชชา ตัๅงตรงหฤทัย1 

พรพรรณ ประจักษ์นตร, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยรืไอง การศึกษาบทบาทของพลงรใอค฿นการปลูกฝังคุณคาละการสรຌางก าลัง฿จ
฿นการด านินชีวิตของยาวชนมีวัตถุประสงค์คือ ิ1) พืไอวิคราะห์คุณคาของสารจากพลงรใอค฿น
ยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิต ิ2) พืไอศึกษา
ผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านิน
ชีวิต ผูຌวิจัย฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ ดยกใบขຌอมูล 2 ขัๅนตอน เดຌก (1) การวิคราะห์นืๅอหา
ชิงคุณภาพจากพลงของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอสละบอดีๅสลม ตัๅงตป พ.ศ.  2548-2558 ทีไมี
ยอดผูຌขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูป 3 ลຌานวิวจ านวน 40 พลง ละ ิ2) สัมภาษณ์ชิงลึก ผูຌประพันธ์ 1 

คน ศิลปຂน 1 คน ผูຌผยพร 1 คน ละยาวชนทีไป็นฟนคลับของกลุมศิลปຂนพลงรใอคจ านวน 10 

คน ผลการวิคราะห์นืๅอหาชิงคุณภาพพบวา พลงรใอคมีนืๅอหา฿หຌก าลัง฿จกันระหวางบุคคลมาก
ทีไสุด ดยป็นนืๅอหาทีไ฿หຌก าลัง฿จกัน฿หຌผานพຌนอุปสรรคตางโ การ฿ชຌดนตรีป็นปัจจัย฿นการสรຌาง
ก าลัง฿จ฿หຌกตนอง ป็นตຌน ดຌานความรัก กลาวถึงการสรຌางรงผลักดัน฿หຌผชิญกับความผิดหวัง
฿นความรัก การ฿หຌก าลัง฿จผูຌทีไมีความรักทีไมีอุปสรรค ป็นตຌน ละดຌานอืไนโนอกหนือจากดຌานการ
฿หຌก าลัง฿จ สวน฿หญกลาวถึงนืๅอหากีไยวกับความรักทีไผิดหวัง  ฿นสวนของการสัมภาษณ์ชิงลึก 
ผูຌประพันธ์ ศิลปຂน ละผูຌผยพรพบวา พลงรใอค฿หຌความบันทิง ปลีไยนวิธีคิด ฿หຌก าลัง฿จ฿นการ฿ชຌ
ชีวิตละความรัก ฿ชຌป็นรงบันดาล฿จกยาวชนทีไลนดนตรี  ละคุณคาทีไฝง฿นพลงรใอค คือ 
สรຌางความสัมพันธ์ทีไดีทัๅง฿นครอบครัว สรຌางมิตรภาพ ผลการสัมภาษณ์ยาวชน พบวา พลงรใอค฿หຌ
ความบันทิง ผอนคลายความครียด ฿หຌก าลัง฿จ฿นการ฿ชຌชีวิตละความรัก ละคุณคาทีไฝง฿น
พลงรใอคคือ สรຌางความสัมพันธ์ทีไดี฿นครอบครัว สรຌางมิตรภาพของกลุมคนทีไฟังพลงรใอค ละ
ชวยสะทຌอนสังคม 

                                                           
1
 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปรญิญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



 
20 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 2 (May – August 2016) 

ค าส าคัญ๊ พลงรใอค, การ฿หຌก าลัง฿จ, คุณคา 
 

Abstract 

 The study aims to explore the role of rock music in creating values and 

encouragement for youth. The research objectives are as follows: (1) To analyze 

the values promoted by modern rock music that encourages youth to have the 

strength in dealing with their life. (2) To study the impact of modern rock music 

on encouraging youth to have the strength in dealing with their life. The study 

utilized the qualitative research method conducted in two phases. The first phase 

is a content analysis of the music of Potato, Big Ass, and Body Slam bands from 

2005 – 2015. The 40 songs selected have over 3 million views on YouTube. The 

second phase is an in-depth interview of one of the artists, 1 of the songwriters, 

and 1 song promoter. In addition 10 members of the fan clubs of the 

aforementioned bands were interviewed. The analysis of the songs found that 

they provided messages of encouragement for individuals to get through the 

obstacles in their lives. The songs provided a means for giving strength to the 

individual on issues like love, providing the drive to get over the disappointment 

of love, and encouragement to get through the difficulties of love as well as other 

problems. A majority of the songs have messages about the disappointment in 

love. The in-depth interview of the songwriter, artist, and song promoter found 

that they wanted to convey the message for youth to change the way they think, 

provide encouragement in living and in love. This group believed that music can 

provide the inspiration for youth to play music. Through music youth can create 

positive relationships with friends and family. The interview of the youth found 

that songs provided entertainment and relaxation. They felt that the songs 

messages provided them with encouragement in dealing with life and love. This 

group also felt that rock music was a means to build a good relationship with 

family and friends who also shared the same passion. They also believed that 

rock music was a reflection of the society.  

 

Keyword๊ Rock song, moral support, value 
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บทน า 

ปัจจุบันยาวชนนิยมพลงรใอคป็นอันมาก ความนิยมดังกลาวปรากฏ฿นรูปบบของ
ยอดขายหรือการติดอันดับของพลงรใอค฿นทใอปชาร์ตของสืไอกระสหลักตางโ ดยการวาจຌาง
ศิลปຂนพลงรใอคป็นพรีซในตอร์฿หຌกับผลิตภัณฑ์ตางโ ชน รถจักรยานยนต์ ครืไงดืไมชูก าลัง ละ
สินคຌาอุปภคละบริภคอืไนโ อีกมากมาย ทัๅงนีๅ฿นสังคมเทยยังคงมีบางสวนทีไมีทัศนคติวา
พลงรใอคนัๅนป็นวัฒนธรรมของตะวันตกทีไขຌามาครอบง าวัยรุนเทย ขัดยຌงกับวัฒนธรรมอันดีงาม
ของประทศเทย ดังทีไ สุกรี จริญสุข ิโ5ไไี เดຌกลาวเวຌวา ดนตรีรใอคนัๅนป็นสืไอทีไยัไวยุกิลส
มากกวาจะป็นสืไอทีไสงสริม฿หຌกิดการหลุดพຌนหรือสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิต ซึไงจากทัศนคติ
ดังกลาว อาจท า฿หຌขຌา฿จเดຌวา พลงรใอคนัๅนขาดสุนทรียศิลป์ ชน นืๅอรຌอง ท านอง หรือสียง
ประสาน ซึไงป็นดนตรีทีไหวกกฎกณฑ์ทัไวเป ดยสามารถสังกตเดຌจากการทีไยาม฿ดทีไมีการสดง
คอนสิร์ตของพลงรใอค กใมักจะมีการทะลาะวิวาทจนกิดการบาดจใบละบางครัๅงอาจถึงขัๅน
สียชีวิต ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ิโ5ใ้ี ทีไกลาววา ดนตรีรใอคนัๅน
สงสริม฿หຌผูຌฟังกิดอารมณ์รวม฿นทางลบ พราะองค์ประกอบของพลงหรือสียงทีไ฿ชຌนัๅนดั งกินเป 
ท า฿หຌผูຌชมละผูຌรับฟังสวน฿หญทีไป็นวัยรุนกิดอารมณ์ออนเหวเดຌดยงาย ละอาจกิดความ
ปรปรวนทางจิต฿จเดຌ จึงอยากจะสดงพละก าลังจนกินขอบขตเปป็นการทะลาะวิวาทเดຌ 
 จากหตุผลดังกลาวขຌางตຌน อาจท า฿หຌพลงรใอคนัๅนป็นนวดนตรีทีไสมือนนวดนตรีทีไเมดี
ตอวัยรุนทา฿ดนัก ตทวา การทีไพลงรใอคนัๅนยังสามารถด ารงอยูเดຌละป็นทีไยอมรับของกลุม
วัยรุนมากขึๅนรืไอยโ ทัๅงโทีไมีกระสตอตຌานจากสังคมถึงความขัดยຌงกับขนบธรรมนียม 
วัฒนธรรม ละพลงเทย อีกทัๅงยังเมมีสุนทรียศิลป์ ตกระนัๅน ผูຌฟังละผูຌชืไนชอบพลงรใอคกลับ฿หຌ
ขຌอคิดหในทีไตกตางออกเป ดยระบุวาดนตรีรใอคนัๅน ชวยสงสริม฿หຌกิดก าลัง฿จ฿นการตอสูຌกับ
ชีวิตละฝຆาฝันปัญหาละอุปสรรคเดຌป็นอยางดี ดังนัๅน จึงท า฿หຌผูຌวิจัยสน฿จทีไจะท าการศึกษา
กีไยวกับการปลูกฝัง ๊ การวิคราะห์คุณคาของสารละผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอ
การรับของยาวชนทีไมีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิต ดยจะด านินการศึกษาวามีนืๅอหา฿น
ดຌาน฿ดบຌาง ละนืๅอหาของพลงรใอคดังกลาวสะทຌอนนวคิดอยางเร จึงสามารถตอบสนองความ
ตຌองการของวัยรุนตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิต ละมีอิทธิพลตอการสดงออกทาง
ความคิดละพฤติกรรมของวัยรุน อันจะสดง฿หຌหในถึงคุณคาของพลงรใอคละผลกระทบของ
พลงรใอค฿นยุคปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 แ. พืไอวิคราะห์คุณคาของสารจากพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอ
การสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิต 

 โ. พืไอศึกษาผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการ
สรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิต 

 

              S                                         M                         R 

 

 

 

 

ภาพทีไ 1 กรอบด านินการวิจัย 

นวคิดทฤษฏี 
Roland Barthes ิแ้ๆ็, อຌาง฿น กาญจนา กຌวทพ, โ5ไใ๊ ใไี นักสัญวิทยาชาวฝรัไงศสผูຌน า
นวคิดของซซูร์มาพัฒนาตอ เดຌบงประภทความหมายของสัญญะออกป็น โ ระดับ คือ
ประภทความหมายตรงละความหมายดยนัย 

 แ. ความหมายตรงหรือความหมายดยอรรถ ิDenotative meaningี เดຌก ความหมาย
ทีไขຌา฿จกันตามตัวอักษร ป็นความหมายทีไขຌา฿จตรงกันดยสวน฿หญ ละมักป็นทีไยอมรับกัน
ดยทัไวเป ชน มคือ สตรีทีไ฿หຌก านิดลูก 

 โ. ความหมายดยนัย ิConnotative meaningี ป็นความหมายทางสังคมซึไงอาจ
ปลีไยนปลงเปตามวัฒนธรรม฿นตละบริบททางสังคม ความหมายทางสังคมจะกิดขึๅนเดຌจากการ
ก าหนดรูปบบของตัวความหมาย ซึไงสามารถปรเปตามสภาวะทางศรษฐกิจ สังคม ละตามยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการ฿หຌความหมายของผูຌรับสารทีไอาจตกตางกันเดຌตาม
ประสบการณ์ สวนบุคคลละการรียนรูຌทางสังคมทีไเมหมือนกัน ชน ค านึงวามอาจหมายถึง
ความจใบปวดมืไอนึกถึงส าหรับคนหนึไง ตอาจหมายถึงความอบอุน ออนยนของอีกคนหนึไงกใ
ป็นเดຌ ฿นทุกสัญญะจะตຌองประกอบดຌวยความหมายทัๅงสองควบคูกันสมอ พียงตจะมีสัดสวน
ความหมายดยอรรถละดยนัยมากนຌอยตกตางกัน ชน ภาพถายดใกลนบนถนนสายหนึไง
สามารถถายเดຌดຌวยฟຂล์มสีละฟຂล์มขาวด า ฿นงความหมายตรงลຌวทัๅงสองภาพมีความหมายถึง 
ภาพดใกลนบนถนน ตมืไอพิจารณาความหมายดยนัยจะพบวาภาพทีไถายดຌวยฟຂล์มสีซึไงเดຌ
ภาพทีไสด฿สมีชีวิตชีวา ความหมายจึงสืไอถึง ถนนป็นสถานทีไลนอันพลิดพลินส าหรับดใกโ 
฿นขณะภาพจากฟຂล์มขาวด าสืไอความหมายถึง ถนนป็นทีไอันตรายส าหรับดใกโ ป็นตຌน ซึไง

สัมภาษณ์เชงิลึก 

-แรงบนัดาลใจในการฟังเพลง 

เนือ้เพลง 

-คณุคา่เพลงรใอค 

-องค์ประกอบเนือ้หา 

โดยตรง, โดยนยั 

สัมภาษณ์เชงิลึก 

-คณุคา่ของสารท่ีแฝงอยูใ่น
เพลงรใอค 
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ความหมายดยนัยหรือความหมายระดับทีไสองนีๅกิดจากการตีความของมนุษย์ ิsubjectiveี อัน
ป็นสิไงทีไนักสัญวิทยาตຌองการวิคราะห์ 
 

วิธีวิคราะห์การสืไอความหมาย 

 วิธีการวิคราะห์การสืไอความหมายสามารถท าเดຌ ิกาญจนา กຌวทพ,โ55โ๊้ไ-แเแ ละ
อัจฉรา ปัณทรานุวงศ์, โ55แ๊ แเ-แแี ดังนีๅ 
 แ .  การวิ คราะห์ความหมายดยตรง  ิ Denotativeี  ละความหมายดยนัย 
ิConnotativeี 
 โ. การวิคราะห์บบอุปมาอุปมัย ละ การ฿หຌความหมายดຌวยการชืไอมยง 
 การวิคราะห์บบ Metaphor ละบบ Metonymy ป็นวิธีการถายทอดความหมายตัว
หนึไงดยอาศัยสัญญะอีกตัวหนึไง 
 ก.การอุปมาอุปมัย ิmetaphorี 
 วิธีการนีๅป็นการถายทอดความหมายดยอาศัยความสัมพันธ์ระหวางสัญญะสองตัวทีไมี
ความคลຌายคลึงกัน ละถูกน ามาถายทอดความหมายดຌวยวิธีการ ปรียบทียบอุปมาอุปมัย
ิAnalogyี ดยลือกอาสัญญะสองตัวมาวางคูกัน ิ associateี ดยทีไสัญญะตัวหนึไงมีความหมาย
ทีไรับรูຌกันลຌว อีกสัญญะหนึไงยังเมรูຌความหมาย ตหลังจากทีไน ามาคูกันลຌว ความหมาย
จากสัญญะตัวรกกใจะถูกถายอนมายังสัญญะตัวหลังเดຌ การปรียบทียบบบอุปมาอุปมัยอาจ
สังกตเดຌจากค านึงบอก฿บຌ ิcueี ชน สมือน ประหนึไง ราวกับวา ป็นตຌน  
 วิธีการนีๅน ามา฿ชຌกับภาษาภาพเดຌดยการทนทีไ คือ ภาพทีไสดง ิdisplayี มีความ
หมายถึงภาพทีไถูกทนทีไ ิreplaceี ชน ฆษณาการบินเทยน าอาภาพผຌาเหมทีไสดงความออน
นุม/ราบรียบมาถายอนความหมายถึงการดินทางอันราบรียบดຌวยการบินเทย ิsmooth as 

silkี หรือภาพฆษณาลูกอมทีไมีรสยในราวกบเดຌลน฿นนๅ าตก ิกาญจนา กຌวทพ, โ5ไใ๊ใๆ-ใ็ี 
ข.การ฿หຌความหมายดຌวยการชืไอมยง ิmetonymyี 

 วิธีการนีๅป็นการถายอนความหมายดยลือกอาสวนยอย ิpartี มาทนความหมาย
ทัๅงหมดของสวนรวม ิwholeี ชน ครืไองหมายกางขนทนคริสต์ศาสนา ทพีสรีภาพทน
ประทศอมริกา หรือหอเอฟลทนประทศฝรัไงศส ป็นตຌน 

 มืไอ Metonymy ป็นรืไองของการลือกภาพตัวทน ิสวนยอยี มาทนความป็นจริง 
ิสวนรวมทัๅงหมดี กระบวนการลือกละตัดสิน฿จลือก฿ชຌภาพจึงป็นสิไงส าคัญทีไสุด สามารถบง
บอกจตนาของผูຌ฿ชຌเดຌป็นอยางดี ชน หากราตຌองการน าสนอ ความป็นกรุงทพ ถຌาน าสนอ
ดຌวยภาพทีไมีรถติด ผูຌคนกงยงกันขึๅนรถมล์ กใจะเดຌความหมายของกรุงทพวามืองทีไตใมเปดຌวย
การกงยงขงขันละออัด หากลือก฿ชຌภาพดใกนักรียนพาคนกขຌามถนน ความหมายของ
กรุงทพกใจะปลีไยนเปป็น มืองหงนๅ า฿จเมตรี ทันที ิรืไองดียวกัน ๊ ใ็-ใ่ี ดຌวยหตุนีๅ 
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วิธีการลือกสวนสีๅยวมาน าสนอความป็นทัๅงหมดนัๅนจึงมีอคติละอุดมการณ์ขຌาเปกีไยวขຌองดຌวย
สมอ 

 ใ. การวิคราะห์การสืไอความหมายบบครงสรຌางเวยากรณ์ ิsyntagmatic analysisี 
ละการสืไอความหมายบบคตินิทัศน์ ิparadigmatic analysisี 
 ก. การสืไอความหมายบบครงสรຌางเวยากรณ์ ิsyntagmatic analysisี 
 หลักการวิคราะห์บบนีๅจะนຌนล าดับขัๅนหรือชวงระยะวลาของหตุการณ์ หรือการ
ปรากฏของสัญญะ ซึไงจะพบมาก฿นรืไองของการลารืไอง ิnarrationี นืไองจากครงสรຌางของการ
ลารืไองนัๅนจะตຌองก าหนดขัๅนตอนของหตุการณ์อาเวຌอยางนชัด หากสลับขัๅนตอนกัน 
ความหมายกใอาจปลีไยนปลงเป ชน การตัดตอ ิeditี ภาพสองภาพซึไงป็นภาพดิม ตมืไอสลับ
ต าหนงกันความหมายกใปลีไยนเป การวิคราะห์บงป็น โ วิธีการคือ ิChandler อຌาง฿นอัจฉรา
ปัณฑรานุวงศ,์โ55แ๊ แเ-แแี 
 แ. การวิคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญญะตามล าดับวลาการกิดหตุการณ์ ิChain of 
eventี ป็นการวารืไองราวตางโมีล าดับการกิดอยางเร ป็นการวิคราะห์ทีไนຌนล าดับขัๅนของการ
กิดหตุการณ์ ชน ฿นการวิคราะห์รายการทางทรทัศน์จะวิคราะห์วาดภาพหรือล าดับหตุการณ์
มีความสัมพันธ์ซึไงกันละกันอยางเร 

 โ. การวิคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญญะ฿นชิงพืๅนทีไ มัก฿ชຌ฿นการวิคราะห์สัญญะ
ประภทภาพ ดยการวิคราะห์ครงสรຌางการจัดวางพืๅนทีไ ระยะหาง ต าหนงของสัญญะ อาทิ อยู
บน-ลาง ดຌานหนຌา-ดຌานหลัง ฿กลຌ-เกล ซึไงจะท า฿หຌทราบความหมายทีไอยูลึกลงเป฿นตัวบทเดຌ 
ตัวอยางชน สัญญะทีไอยูขຌางบนจะสืไอความหมายของความป็นอุดมคติ ฿นขณะทีไสัญญะทีไอยู
ดຌานลางจะสืไอความหมายของความสมจริง 
 ข. การวิคราะห์การสืไอความหมายบบคตินิทัศน์ ิparadigmatic analysisี 
 ฿นขณะทีไการวิคราะห์ชิงครงสรຌางเวยากรณ์ป็นการวิคราะห์ความสัมพันธ์฿นระดับ
ครงสรຌางภายนอก ตการวิคราะห์ชิงคตินิทัศน์จะป็นการวิคราะห์ลึกลงเปถึงภาย฿นหรือ
ความคิดรวบยอดทีไอยูบืๅองหลัง ิparadigmี ทีไซอนอยูภาย฿ตຌนืๅอหาทีไสดงออกอยางชัดจนของ
ตัวบท ดยการวิคราะห์จะมุงสวงหาสิไงทีไขาดหายเป ิthe absencesี พืไออธิบายวาพราะหตุ
฿ดรูปสัญญะตัว฿ดตัวหนึไงจึงถูก฿ชຌ฿นการสืไอความหมาย ทนทีไจะป็นรูปสัญญะอีกตัวหนึไง วิธีการนีๅ
จะท า฿หຌทราบวาการทีไรูปสัญญะรูปหนึไงถูก฿ชຌหรือเมถูก฿ชຌป็นเปพืไอสนองผลประยชน์ของผูຌ฿ด 
ซึไงการวิคราะห์นีๅอยูบนพืๅนฐานทีไวาความหมายของสัญญะกิดขึๅนเดຌจากสิไงทีไเม฿ชตัวมันอง 

 วิธีการนีๅจะท า฿หຌหในรากของความคิดทีไซอนอยูภาย฿ตຌการลือก฿ชຌรูปสัญญะนัๅนโ ซึไงผูຌ
วิคราะห์อาจ฿ชຌวิธีการทดสอบดຌวยการทนความหมาย ิcommutation testี หมายถึง การ
ทนทีไรูปสัญญะ฿นตัวบทดຌวยรูปสัญญะอีกตัวหนึไง พืไอดูวาการทนทีไนัๅนจะมีผลท า฿หຌความหมาย
ปลีไยนเปหรือเม ซึไงดยสวน฿หญมัก฿ชຌการทนทีไดຌวยคูตรงขຌาม ิbinary oppositionี ชน การ
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ทนทีไตัวสดงพศชายดຌวยตัวสดงพศหญิง หากความหมายของภาพนัๅนปลีไยนเป สดงวาภาพ
นัๅนมีความหมายสืไอถึงมายาคติละอุดมการณ์ชายป็น฿หญ ป็นตຌน 

 การวิคราะห์ความหมายดังกลาวจึงป็นวิธีการขຌาสูประดในปัญหาพืไอคຌนหาความหมาย
฿นระดับตางโเมวาจะป็นระดับความหมายตรง ความหมายดยนัยหรือมายาคติของสัญญะตางโ
฿นตัวบทประภทฆษณาเดຌป็นอยางดี อันจะน าเปสูการท าความขຌา฿จมายาคติทีไซอนอยูบืๅองหลัง
เดຌดียิไงขึๅน 

 

วิธีด านินการวิจัย 

 

 การศึกษาบทบาทของพลงรใอค฿นการปลูกฝังคุณคาละการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านิน
ชีวิตของยาวชนพืไอ฿หຌเดຌผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌลือก฿ชຌระบียบวิธีวิจัย
ชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูล 2 ขัๅนตอนมาประกอบการวิจัย 
ดยผูຌวิจัยเดຌก าหนดระบียบวิธีการวิจัยดังนีๅ 
  

 วิธีการทีไ 1 วิคราะห์นืๅอหา  
 ผูຌวิจัย฿ชຌการวิคราะห์นืๅอหาชิงคุณภาพ ิContent Analysisี ดยวิคราะห์ละตีความ
สัญญะ ิSemiologyี ความหมายดยตรงละดยนัยจากนืๅอพลงพืไอศึกษาคุณคาของสารละ
ผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านิน
ชีวิต ดยศึกษานืๅอพลงของศิลปຂนสังกัดคาย จีนีไรใคคอร์ด จ านวน 3 วง เดຌก ปตตຌ บิๆกอส 
ละบอดีๅสลม ดยจากการสืบคຌนยอดผูຌขຌาชมบนวใบเซต์ยูทูบ ิwww.youtube.comี ของ
ผูຌวิจัยพบวาศิลปຂนวงรใอคดังกลาวเดຌรับความนิยมละมีอิทธิพลตอวัยรุนมากทีไสุด ดยจะศึกษา
ผลงานพลงทีไมีการผยพรระหวางป พ.ศ. 2548-2558 ทีไมียอดผูຌขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูบ 
ิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌานวิวขึๅนเป ผลงานพลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ จ านวน
ทัๅงสิๅน 9 พลง 3 ชุด 3 ผลงานพลงรใอคของศิลปຂนวงบอดีๅสลม จ านวนทัๅงสิๅน 21 พลง 4 ชุด 
ละผลงานพลงรใอคของศิลปຂนวงบิๆกอส จ านวนทัๅงสิๅน 10  พลง 3 ชุด ดยพลงดังกลาว฿ชຌการ
วิคราะห์จาก ตัวบท (Text) ละ บริบท (Context) 

วิธีการทีไ 2 สัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-Depth Interviewี  
ผูຌประพันธ์ ศิลปຂน ผูຌผยพร ละยาวชนทีไปຂดรับพลงรใอค พลงพืไอศึกษาคุณคาของ

สารละผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿น
การด านินชีวิต 

ผูຌประพันธ์พลง ถือวาป็นหลงขຌอมูลบุคคลทีไส าคัญทีไสุด฿นการขຌาถึง ความหมาย 
ของพลงทีไศึกษา เดຌก คุณคาของสาร฿นพลงรใอค ขຌอมูลดังกลาวเดຌมาจากการสัมภาษณ์จาะลึก 
วิธีการถายทอดนืๅอหา฿นพลง สภาพการณ์บืๅองหลังการท างานของผูຌประพันธ์ ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ

http://www.youtube.com/
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จะสัมภาษณ์ผูຌประพันธ์พลง 1 ทาน คือ หมือพชร อ ามะระ นืไองจากป็นผูຌประพันธ์พลง ทิๅง
เวຌกลางทาง ซึไงมียอดวิวบนยูทูปกวา 150 ลຌานวิว ดยพลงดังกลาวผยพรผานวใบเซต์ยูทูบ 
ิwww.youtube.comี พียง 13 ชัไวมงมียอดวิวสูงถึงกวา 1.8 ลຌานวิว 

ศิลปຂน ถือวามีบทบาทส าคัญ฿นการสืไอสารคุณคาของสารผานพลงรใอค นืไองจากมีศิลปຂน
หลายคนทีไป็นผูຌประพันธ์พลงดຌวยตนอง นอกหนือจากนัๅนกใป็นผูຌตีความหมายละถายทอดบท
พลงของผูຌประพันธ์ ฿นการศึกษาครัๅงนีๅจะสัมภาษณ์ศิลปຂนรใอค 1 ทาน คือ สุชัฒติ จัไนอๆีด ิมือ
กลองวงบอดีๅสลมี นืไองจากมีประสบการณ์ป็นผูຌถายทอดพลงละป็นผูຌประพันธ์พลง 

ผูຌผยพร เดຌก จຌาของบริษัท สังกัดคาย ละบุคคลทีไท างาน฿นฐานะสืไอมวลชนทีไ
กีไยวขຌองกับการผยพรผลงานพลง คนกลุมนีๅป็นปัจจัยทีไก าหนดการสรຌางสรรค์ของผูຌประพันธ์
ละนักรຌองกอนจะผยพรสูสาธารณะชน ฿นการศึกษาครัๅงนีๅจะสัมภาษณ์ผูຌผยพร 1 ทาน คือ 
พูนศักดิ์ จตุระบุล Executive Producer, Composer, Producer, Songwriter สังกัดคาย จี
นีไรใคคอร์ด 

ทัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌท าการตรวจสอบขຌอมูลบบสามสຌา ิMethodological Triangulationี 
ดย฿ชຌค าสัมภาษณ์ของผูຌประพันธ์ละผูຌทีไกีไยวขຌอง น ามา฿ชຌพิจารณาประกอบการวิคราะห์
ความหมายดยตรงละดยนัยกีไยวกับประดในคุณคาทีไปรากฏ฿นพลงรใอค รวมกับขຌอมูลจากการ
คຌนควຌาอกสารอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ส าหรับการตรวจสอบขຌอมูลดยวิธีการตรวจสอบขຌอมูลบบสามสຌา ดยตรวจสอบขຌอมูล
จากหลงขຌอมูลทีไตกตางกัน สถานทีไตางละวลาทีไตางกัน ซึไงจากการกใบขຌอมูลภาคสนามจาก
ผูຌประพันธ์ ศิลปຂน ผูຌผยพร ละยาวชนกีไยวกับคุณคาของสารละผลกระทบของพลงรใอค฿น
ปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิต ซึไง฿นการสัมภาษณ์
บุคคล฿นตละประดในพียงครัๅงดียวหรือคนดียว ขຌอมูลอาจคลาดคลืไอนเดຌ 

ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงน าการตรวจสอบบบสามสຌามา฿ชຌพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไถูกตຌองตรงความป็น
จริงมากทีไสุด จากนัๅนจึงเดຌรวบรวมขຌอมูลทัๅ งหมดมาตรวจสอบละน าสนอขຌอมูล฿หຌกับ
คณะกรรมการ ซึไงขຌอมูลทีไเดຌจะพิไมติมนืๅอหาสนับสนุนบทบาท฿หຌมีความสอดคลຌองละมีความ
นาชืไอถือมากยิไงขึๅน 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษารืไองการศึกษา บทบาทของพลงรใอค฿นการปลูกฝังคุณคาละการสรຌาง
ก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิตของยาวชน ป็นการศึกษาการคุณคาของสารละผลกระทบของ
พลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิต ซึไงขຌอมูล
คุณคาของสารละผลกระทบจะอยู฿นนืๅอพลง ดยจะมีครงรืไองหรือพลใอต ิPlotี ของตละ
พลง นืๅอหาของพลงจะอยู฿นรืไองดียวกันตัๅงตตຌนจนจบ ดยพลงรใอคนัๅนมักจะสนอนืๅอหา
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ของพลงอยางอຌอมคຌอม ตຌองอาศัยการวิคราะห์ละตีความสัญญะ ิSemiologyี ความหมาย
ดยตรงละดยนัยจากนืๅอพลงพืไอศึกษาการคุณคาของสารละผลกระทบของพลงรใอค฿นยุค
ปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิต  ดยจะศึกษานืๅอหา
พลงของศิลปຂนสังกัดคาย จีนีไรใคคอร์ด จ านวน 3 วง เดຌก ปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ดย
จากการสืบคຌนยอดผูຌขຌาชมบนวใบเซต์ยูทูบ ิwww.youtube.comี ของผูຌวิจัยพบวา ศิลปຂน
วงรใอคดังกลาวเดຌรับความนิยมละมีอิทธิพลตอวัยรุนมากทีไสุด ดยจะศึกษาผลงานพลงทีไมีการ
ผยพรระหวางป พ.ศ. 2548-2558 ทีไมียอดผูຌขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูบ ิwww.youtube.comี 
มากกวา 3 ลຌานวิวขึๅนเป ดยจะบงนืๅอหาออกป็น นืๅอหา฿หຌก าลัง฿จ ดຌานการด านินชีวิต ดຌาน
ความรัก ละดຌานอืไนโดังตอเปนีๅ 
 

ตารางทีไ 1 สดงการจ านกนืๅอหาพลงรใอค฿นผลงานพลงของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอຍส ละ
บอดีๅสลม ตัๅงตป พ.ศ. 2548-2558 

 

นืๅอหาพลง จ านวนิพลงี รຌอยละ 

การ฿หຌก าลัง฿จ฿นดຌานการด านิน
ชีวิต 

10 25 

การ฿หຌก าลัง฿จดຌานความรัก 10 25 

นืๅอหาอืไนโ 20 50 

รวม 40 100 

 

จากตารางทีไ 1 นืๅอหาของพลงรใอค฿นผลงานพลงของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอสละบอดีๅ
สลม ตัๅงตป พ.ศ. 2548-2558 พบวา นืๅอหาประภทอืไนโมีคามากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 50 

จ านวน 20 พลง การ฿หຌก าลัง฿จดຌานการด านินชีวิต คิดป็นรຌอยละ 25 จ านวน 10 พลง ละการ
฿หຌก าลัง฿จดຌานความรัก คิดป็นรຌอยละ 25 จ านวน 10 พลง 

สวนทีไ 1 วิคราะห์นืๅอหาพลงรใอค 

1. พลงรใอคทีไมีนืๅอหากีไยวกับการ฿หຌก าลัง฿จดຌานการด านินชีวิต 

  พลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ทีไมีนืๅอหากีไยวกับการ฿หຌ
ก าลัง฿จ฿นดຌานการด านินชีวิต กลาวถึงการ฿หຌก าลัง฿จกันระหวางบุคคล ซึไงอาจจะป็น

http://www.youtube.com/
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ความสัมพันธ์บบคูรัก พืไอนหรือครอบครัว ทีไคอย฿หຌก าลัง฿จกัน฿หຌผานพຌนอุปสรรคตางโ การ฿ชຌ
ดนตรีป็นปัจจัย฿นการสรຌางก าลัง฿จ฿หຌกตนอง มืไอประสบกับปัญหา อุปสรรคตางโหรือมืไอรูຌสึก
ทຌอทຌกใจะมีดนตรีทีไป็นรงผลักดันตนอง฿หຌสูຌตอเป  การปลุก฿จ฿หຌกลຌาทีไจะออกมาท า฿นสิไงทีไ
ตนองตຌองการ เมท าตาม฿ครนืไองจากคนรามีความชอบ ความถนัด ละความคิดทีไตกตางกัน 
฿หຌก าลัง฿จมืไอจอปัญหาละอุปสรรคตางโ฿นการด านินชีวิตโ฿หຌตอสูຌกับปัญหาเมยอทຌอ ป็นตຌน 
ดยผลงานพลงของวง ปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ทีไมีการผยพรระหวางป พ.ศ. 2548-

2558 ทีไมียอดผูຌขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูบ ิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌานวิว ทีไมีนืๅอหากีไยวกับ
การ฿หຌก าลัง฿จดຌานการด านินชีวิตมีจ านวน 10 พลง ยกตัวอยางชน 

 พลง รือลใกควรออกจากฝั่ง 
 ศิลปิน วงบอดีๅสลม  
 สียงลมค ารามฟງาครามพลันมืดมัว หัว฿จสัไนระรัวฉันกลัวอะเร ทะลอาจริงหรือพียงจะ
วัด฿จ฿ครหมือนค าขูทຌาทาย฿หຌยอมจ านน พายุถัไงถมอยู฿น฿จ จะออกเปตะขอบฟງา ตหมือนวา
ชคชะตาเมขຌา฿จมองเปเมมีหนทางชีวิตฉันตຌองลมลง฿ชเหม หัว฿จค ารามฟງาครามเมสรຌาง฿คร 
ทะลจะสรຌางคนดຌวยอันตราย พายุถัไงถมสักพียงเหน จะเมยอมพຌค าขู รียนรูຌละสูຌเป จะ
ออกเปตะขอบฟງาสุดทຌายมຌชคชะตาเมขຌา฿จ ิภาย฿น฿จยังคงรียกรຌองี มองเปเมมีหนทางตรูຌ
วาฉันตຌองเปตอเป ตรงสຌนขอบฟງาสีคราม ความหวังยังน าทางฉัน฿ชหรือเม ิ฿หຌอุปสรรคปลีไยนผัน
ป็นพลังี ค าตอบอยูกลางคลืไนลม ชีวิตมຌตຌองลมลงตรงเหนตฉันกใยังยืนยันทีไจะเป 

 ดยรวมนืๅอหาของพลงทีไกลาวมาขຌางตຌนกีไยวกับการ฿หຌก าลัง฿จดຌานการด านินชีวิต ฿หຌ
ความหมายกีไยวกับการปลุก฿จ฿นการผชิญปัญหาละอุปสรรคของทุกชีวิต จะตຌองออกเปสวงหา
ปງาหมายละด านินการตอสูຌ฿หຌอยูตอเปเดຌ ดยมีสัญญะฝง฿นนืๅอพลง ชน สียงลมค ารามฟງา
ครามพลันมืดมัว หัว฿จสัไนระรัวฉันกลัวอะเร ทะลอาจริงหรือพียงจะวัด฿จ฿ครหมือนค าขูทຌาทาย
฿หຌยอมจ านน ความหมายดยตรงคือ กลาวถึงปรากฏการณ์ทีไกิดตามธรรมชาติ สียงลม ฟງามืด 
ละลมทะล ความหมายดยนัยคือ ปัญหาละอุปสรรคตางโทีไตຌองผชิญ ทะลจะสรຌางคนดຌวย
อันตราย ความหมายดยตรงคือ ทะลทีไอันตรายจะสรຌางคน ความหมายดยนัยคือ ปัญหาละ
อุปสรรคจะท า฿หຌราขຌมขใง พายุถัไงถมสักพียงเหน จะเมยอมพຌค าขู รียนรูຌละสูຌเป 
ความหมายดยตรงคือ ถึงพายุทีไพัดกระหนไ าตจะเมยอมพຌ ความหมายดยนัยคือ มืไ อมีปัญหา
ละอุปสรรคจะรียนรูຌขຌอผิดพลาดลຌวสูຌกับมัน จะออกเปตะขอบฟງาสุดทຌายมຌชคชะตาเม
ขຌา฿จ ิภาย฿น฿จยังคงรียกรຌองี มองเปเมมีหนทางตรูຌวาฉันตຌองเปตอเป ตรงสຌนขอบฟງาสีคราม 
ความหวังยังน าทางฉัน฿ชหรือเม ิ฿หຌอุปสรรคปลีไยนผันป็นพลังี ความหมายดยตรงคือ จะ
ออกเปตะขอบฟງา มຌวาชคชะตาจะเมขຌา฿จละคงป็นเปเมเดຌตฉันยังมีความหวัง ความหมาย
ดยนัยคือ จะออกเปผชิญกับปัญหาละอุปสรรคถึงมຌจะหนักคเหน พราะยังมีความหวังคอย
ป็นก าลัง฿จ ละ ค าตอบอยูกลางคลืไนลม ชีวิตมຌตຌองลมลงตรงเหนตฉันกใยังยืนยันทีไจะเป 
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ความหมายดยตรงคือ ค าตอบอยูกลางคลืไนลม ถึงจะลຌมลงตฉันกใยังจะเป ความหมายดยนัยคือ 
ความส ารใจอยูทานกลางอุปสรรค ถึงมຌจะผิดพลาดสักกีไครัๅงตกใจะท ามัน ป็นตຌน ดยสัญญะทีไ
ฝงอยู฿นนืๅอพลงดังกลาววิคราะห์จากปรียบทียบอุปมาอุปเมย฿นนืๅอพลง 

2. พลงรใอคทีไมีนืๅอหากีไยวกับการ฿หຌก าลัง฿จดຌานความรัก 

  พลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ทีไมีนืๅอหากีไยวกับการ฿หຌ
ก าลัง฿จ฿นดຌานความรัก กลาวถึงการสรຌางรงผลักดัน฿หຌผชิญกับความผิดหวัง฿นความรัก การลา
ถึงความรักของคนสองคนทีไคอย฿หຌก าลัง฿จซึไงกันละกันมืไอจอปัญหาละอุปสรรคตางโ ดย฿ชຌ
ความรักทีไมี฿หຌซึไงกันละกันคอยป็นก าลัง฿จ การ฿หຌก าลัง฿จผูຌทีไมีความรักทีไมีอุปสรรค ดຌวยปัจจัย
ตางโ ชน ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรืออืไนโ การตือนสติละ฿หຌก าลัง฿จผูຌทีไผิดหวังจากความ
รัก กลาวถึงความสีย฿จจากความรักทีไผิดหวังจะป็นบทรียนพืไอ฿หຌรียนรูຌ฿นขຌอผิดพลาดป็น
ประสบการ฿นการด านินชีวิตตอเป ป็นตຌน ดยผลงานพลงของวง ปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅส
ลม ทีไมีการผยพรระหวางป  พ.ศ.2548-2558 ทีไมียอดผูຌ ขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูบ 
ิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌานวิว ทีไมีนืๅอหากีไยวกับการ฿หຌก าลัง฿จดຌานความรัก มี
จ านวน 10 พลง ยกตัวอยางชน 

พลง อุปสรรคกอ฿หຌรักบังกิด 

ศิลปิน วงปตตຌ 
เมวาชีวิตธอป็นชนเร  ธอจะมีฉันขຌา฿จธอสมอ บนถนนหนทางทีไสนเกล อยาเป

เหวหวัไน ฉันอยูตรงนีๅเมเกล มຌธอลຌมพลัๅงพลาดอะเรยังเง ตฉันกใพรຌอมจะยอมอภัย อุปสรรคกอ
฿หຌรักบังกิด จงมัไน฿จถิดฉันองจะเมเปเหน สิไงตางโ฿หຌมันลຌวเปถอะ ฿หຌรักบังกิดทามกลาง
รืไองราวทีไวุนวาย อยาเปฟังสียงคนอีกรຌอยพัน ธอคฟังฉันทีไฟังธอสมอ บนถนนหนทางทีไสน
เกล อยาเปเหวหวัไนฉันอยูตรงนีๅเมเกล ทุกข์ดຌวยกันกຌาวผานปัญหาทีไมากมาย พรุงนีๅจะดีจะรຌายขอ
คพียงราขຌา฿จ 

นืๅอหาของพลงทีไกลาวมาขຌางตຌนกีไยวกับการ฿หຌก าลัง฿จดຌานความรัก กลาวถึงการ฿หຌ
ก าลัง฿จรืไองความรักกันระหวางบุคคล ซึไงอาจจะป็นความสัมพันธ์บบคูรัก พืไอนหรือครอบครัว 
ทีไคอย฿หຌก าลัง฿จกัน฿หຌผานพຌนอุปสรรคตางโทีไขຌามา ดยมีสัญญะทีไฝงอยู฿นนืๅอพลง ชน เม
วาชีวิตธอป็นชนเร  ธอจะมีฉันขຌา฿จธอสมอ บนถนนหนทางทีไสนเกล อยาเปเหวหวัไน ฉัน
อยูตรงนีๅเมเกล ความหมายดยตรงคือ เมวาชีวิตธอป็นอยางเร ฉันจะขຌา฿จธอสมอ บนถนนทีไ
สนเกลอยาหวัไนเหวฉันอยู฿กลຌโตรงนีๅ ความหมายดยนัยคือ เมวาจะมีอุปสรรคหรือปัญหา
มากมายคเหน ฉันกใจะคอยชวยหลือละ฿หຌก าลัง฿จอยูสมอ ละทุกข์ดຌวยกันกຌาวผานปัญหาทีไ
มากมาย พรุงนีๅจะดีจะรຌายขอคพียงราขຌา฿จ ความหมายดยตรงคือ มีความทุกข์จะกຌาวดิน
ผานดຌวยกัน ฿หຌท าความขຌา฿จกับสิไงทีไกิดขึๅนวันพรุงนีๅ ความหมายดยนัยคือ ฉันจะล าบากกับธอ



 
30 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 2 (May – August 2016) 

ชวยกันกຌปัญหาละจะดีหรือรຌายกใขึๅนอยูกับรา ป็นตຌน ดยสัญญะจากพลงดังกลาว฿ชຌการ
วิ  คราะห์ จ ากตั วบท ิ contextี  ละบริ บท  ิcontextี   ดยกระบวนการ ครงสรຌ า ง 
ิstructurationี ของพลงดังกลาว 

3.พลงรใอคทีไมีนืๅอหาดຌานอืไนโ 

 พลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ  บิๆ กอส ละบอดีๅ สลม ทีไมี นืๅ อหาดຌานอืไนโ 
นอกหนือจากการ฿หຌก าลัง฿จดຌานการ฿ชຌชีวิตละดຌานความรัก กลาวถึงรืไองของความรักป็นสวน
฿หญ ชน กลาวถึงบุคคลหนึไงทีไจะพยามยามทุกวิธีพืไอทีไจะเมยอมสียคนรักเปจึงกิดการหนีไยวรัๅง
ดຌวยวิธีตางโ การยอกยຌอนเมตรงเปตรงมา การหลอกลวงระหวางคูรัก การขอทษทีไท าผิดตอคน
รักละขอรຌอง฿หຌฟังค าอธิบาย การผชิญความรักทีไเมป็นตามทีไตัๅง฿จ ถูกท ารຌายจิต฿จตกใยังเม
สามารถตัด฿จจากธอเดຌ ป็นตຌน ละนืๅอหาทีไกลาวถึงรืไองอืไนโ ชน กลาวถึงการตือนสติวาความ
ป็นจริง฿น฿จของมนุษย์เมมี฿ครสามารถคาดดาดຌวย มຌตตัวราองกใเมสามารถรูຌเดຌวาอนาคตตัว
ราจะคิดอะเร ป็นตຌน ดยผลงานพลงของวง ปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ทีไมีการผยพร
ระหวางป พ.ศ. 2548-2558 ทีไมียอดผูຌขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูบ ิwww.youtube.comี มากกวา 3 
ลຌานวิว ทีไมีนืๅอหาดຌานอืไนโมีจ านวน 20 พลง ยกตัวอยางชน 

 พลง สติๆกกอร์ 
 ศิลปิน วงบอดีๅสลม 

 ฿ครตอ฿ครกใตือนประจ า ขับรถสีด า มันเมนาดู ดวงชะตาจะเมคอยดี ถຌา฿หຌขຌาที ตຌองสี
ชมพูกใรูຌ ต฿หຌปลีไยนทัๅงคันคงยังเมเหว ศรษฐกิจเมดี งินตຌองกใบเวຌท าเดຌพียงคอาสติๆกกอร์
ปะทຌายรถเป฿หຌมันป็นสีชมพู ค฿หຌหัว฿จของราเดຌรูຌ วารถคันนีๅป็นสีชมพู เปเหนกใเปกัน ทุกคืน 
ทุกวันขับลຌวลง฿จ มืไอความสุขมาพบ ชีวิตกใสูຌตอกันเปรืไองเมดีเมงามมากมาย จนลกวุนวาย 
กลายป็นสีด าถຌาหากคนรายังรักกันดี ลก฿บทีไมี คงเมบอบชๅ ากใรูຌ ต฿หຌปลีไยนทัๅงลกคงท าเมเหว 
ป็นคนธรรมดา฿หຌท าอยางเรหรือวาคงตຌองอาสติๆกกอร์ปะลกนีๅเวຌ฿หຌมันป็นสีชมพู ค฿หຌหัว฿จ
ของราเดຌรูຌ วาลก฿บนีๅป็นสีชมพู รอยยิๅมมี฿หຌกัน ทุกคืน ทุกวันตางกใชืไน฿จ มืไอรักกัน มาพบ ลกนีๅ
จะนาอยูพียงเหน 

ดยรวมนืๅอหาของพลงทีไกลาวมาขຌางตຌน ชวงรกของพลงจะกลาวถึงความชืไอรืไองดวง
ชะตากับสีรถทีไตຌองมีความหมาะสมกัน จึงตຌองอาสติๆกกอร์ติดเวຌพืไอบงบอกสีทีไหมาะสมกับดวง
ชะตาพืไอ฿หຌ฿ชຌรถอยางสบาย฿จ ชวงตอมาจะกลาวถึงสังคม฿นทุกวันนีๅมีตรืไองวุนวาย คนทะลาะ
กัน อยาก฿หຌลกนีๅสงบสุข ดยพลงดังกลาวมีการ฿ชຌการการอุปมาอุปมัย ิmetaphorีถายทอด
ความหมายดยอาศัยความสัมพันธ์ระหวางสัญญะสองตัวทีไมีความคลຌายคลึงกัน ละถูกน ามา
ถายทอดความหมายดຌวยวิธีการ ปรียบทียบอุปมาอุปเมยิAnalogyี ดังชน฿นนืๅอพลงทีไ
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กลาวถึงการติดสติๆกกอร์บนรถพืไอ฿หຌ฿ชຌรถอยางมีความสุข ถຌาตຌองการ฿หຌลกสงบสุข คนเม
ทะลาะกัน อยูดຌวยกันอยางมีความสุขคงตຌองอาสติๆกกอร์ติดเวຌ  

สวนทีไ 2 สัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-Depth Interviewี 
 2.1 สัมภาษณ์ผูຌประพันธ์ ศิลปิน ละผูຌผยพร 

ดຌานบทบาทตอสังคม พลงรใอคถือเดຌวาป็นนวพลงหลักโของยาวชน
นืไองจากพลงรใอคมีนืๅอหาทีไขຌา฿จงายมีความตรงเปตรงมา ป็นจุดริไมตຌนของดนตรีอีกหลายโ
นว นืๅอพลง฿หຌพลังงาน฿นการ฿ชຌชีวิต ฿หຌก าลัง฿จ฿นดຌานตางโ นຌมนຌาวจิต฿จท า฿หຌคนมองลก฿น
งบวก ป็นรงขับคลืไอนสังคม ฟชัไน ศิลปะละรียกรຌองสิทธิตางโ พลงรใอคบางยุค฿ชຌ฿นการ
ตอตຌานสังคมดຌวยอารมณ์พลงทีไหนักนนขຌาถึงผูຌฟังงาย มีความสนุกสนาน (สัมภาษณ์) 2 มษายน 
2559  

ดຌานบทบาทตอยาวชน ดยสวน฿หญสาวกหรือฟนพลงของวงรຍอคกใจะป็น
ยาวชนพราะดຌวยความหนักนน สนุกสนาน ของดนตรีพลงรใอคพลงรใอคจึงมีบทบาท฿หຌความ
บันทิง ปลีไยนวิธีคิด ฿หຌก าลัง฿จ฿นการ฿ชຌชีวิตละความรัก ฿ชຌป็นรงบันดาล฿จกยาวชนทีไลน
ดนตรีนืไองจากยาวชนสวน฿หญทีไชอบฟังพลงรใอคจะชืไนชอบการลนดนตรี  (สัมภาษณ์) 2 

มษายน 2559  
ดຌานการ฿หຌก าลัง฿จ ยาวชนป็นบุคคลทีไมีประสบการณ์฿นการด านินชีวิตนຌอย 

ซึไงมืไอประสบกับปัญหาละอุปสรรคตางโ฿นการด านินชีวิต กใมีความตຌองการก าลัง฿จ฿นการกຌเข
ปัญหาขຌามผานอุปสรรค ละนอกหนือจากนัๅนยังสามารถ฿ชຌป็นรงผลักดัน฿นการพียรพยามพืไอ
เปสูความส ารใจ฿นชีวิตเดຌ นืๅอหาพลงรใอค฿หຌก าลัง฿จดຌานการ฿ชຌชีวิต ความรักละความฝัน ปลุก
ขวัญก าลัง฿จ ชนพลงความชืไอ น าเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน (สัมภาษณ์) 21 มษายน 2559 

พลงรใอค฿นยุคปัจจุบัน ิพ.ศ. 2548-2558ี พลงรใอค฿นปัจจุบันจะกลาวถึง
ความรักมากทีไสุด ละริไมมีนืๅอหาทีไตกตางจากยุคกอนคือ จะกลาวถึงการ฿หຌก าลัง฿จ ปรัชญา
การ฿ชຌชีวิตละสภาพปัจจุบันของสังคม มีทวงท านองทีไตกตางจากดิมตามยุคสมัย น าดนตรีนว
อืไนโมาผสมผสานกัน ละ฿นปัจจุบันมีรืไองของการตลาดขຌามากีไยวขຌองจึงท า฿หຌนืๅอหาของ
พลงรใอคปลีไยนเปตามความนิยมของผูຌฟัง (สัมภาษณ์) 7 มษายน 2559  

คุณคาทีไฝงอยู฿นพลงรใอคพลงรใอคเมเดຌป็นพียงดนตรีทานัๅน ตยังรวมถึง
การด านินชีวิตอีกดຌวย มีบางกลุมคนทีได านินชีวิตอยูเดຌพราะพลงรใอค ฿ชຌพลงรใอคพืไอสรຌาง
ความบันทิง ฿หຌก าลัง฿จ฿นดຌานตางโ สรຌางความสัมพันธ์ทีไดีทัๅง฿นครอบครัว สรຌางมิตรภาพ  

(สัมภาษณ์) 7 มษายน 2559  
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 2.2 สัมภาษณ์ยาวชน 

ดຌานบทบาทตอสังคม คนสังคมสวน฿หญตຌองผชิญกับความตึงครียดจากการ
รียน การท างาน พลงรใอคจึงป็นสืไอทีไชวยผอนคลายความครียดพราะนืๅอหา ทวงท านอง ทีไฟัง
ลຌวรูຌสึกหมือนการปลดปลอย ยาวชนจึงกลาวถึงบทบาทพลงรใอความีบทบาทตอสังคมพืไอสรຌาง
ความบันทิงป็นสวน฿หญ ละชวยกลอมกลาจิต฿จคนฟัง฿หຌมองลก฿นงบวก (สัมภาษณ์) 22 

มษายน 2559  
ดຌานบทบาทตอตนอง ยาวชนกลาวถึงบทบาทพลงรใอคทีไมีตอตนองวา ฿น

วลาทีไครงครียดจากการรียนกใจะฟังพลงพืไอสรຌางความบันทิง ผอนคลายความครียด ละ
฿นชวงวลาทีไมีปัญหาชีวิตดยฉพาะอยางยิไงรืไองความรัก กใฟังพลงรใอคพืไอ฿หຌก าลัง฿จทัๅง฿นดຌาน
การ฿ชຌชีวิตละความรักกตนอง (สัมภาษณ์) 22 มษายน 2559  

ดຌานการ฿หຌก าลัง฿จ ยาวชนกลาวถึงนืๅอหาพลงรใอคทีไมีบทบาทตอการ฿หຌ
ก าลัง฿จวา ฿นยามทีไผิดหวังจากความรักพลงรใอคกใป็นก าลัง฿จ฿หຌผชิญกับความทุกข์ ความสีย฿จ 
นืไองจากนืๅอหาพลงรใอคตรงกับหตุการณ์ทีไกิดขึๅนกับตนอง ฿นยามทีไจอกับปัญญหาละ
อุปสรรคตางโ฿นชีวิตพลงรใอคกใชวยสรຌางรงผลักดัน฿หຌตอสูຌละผานพຌนปัญหาละอุปสรรคเปเดຌ 
(สัมภาษณ์) 22 มษายน 2559  

คุณคาทีไฝงอยู฿นพลงรใอค ยาวชนทีไชืไนชอบฟังพลงรใอคสรຌางมิตรภาพของ
กลุมคนทีไฟังพลงรใอค สังกตเดຌจากกลุมสาวกหรือฟนคลับกใจะรวมตัวกัน฿นงานสดงคอนสิร์ต 
ละนอกหนือจากนัๅนยาวชนยังกลาวถึงพลงรใอควาชวยสะทຌอนสังคม ละนืๅอพลง฿หຌขຌอคิดทีไ
สามารถน าเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน (สัมภาษณ์) 22 มษายน 2559  
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลงานวิจัยพบวา คุณคาของสารจากพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไ
มีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิตนืๅอหาของพลงรใอค฿นผลงานพลงของศิลปຂนวงปตตຌ 
บิๆกอสละบอดีๅสลม ตัๅ งตป  พ.ศ. 2548-2558 ทีไมียอดผูຌ ขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูป
ิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌานวิว มีนืๅอหาประภทอืไนโมีคามากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 50 

จ านวน 20 พลง การ฿หຌก าลัง฿จดຌานการด านินชีวิต คิดป็นรຌอยละ 25 จ านวน 10 พลง ละการ
฿หຌก าลัง฿จดຌานความรัก คิดป็นรຌอยละ 25 จ านวน 10 พลง ละผลกระทบของพลงรใอค฿นยุค
ปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิตพบวา ยาวชนปຂดรับ
พลงรใอคพืไอความบันทิงมากทีไสุด รองลงมาคือ พืไอ฿หຌก าลัง฿จดຌานความรัก ละพืไอ฿หຌก าลัง฿จ
ดຌานการ฿ชຌชีวิต ตามล าดับ 
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฿นนืๅอหาของพลงทีไกีไยวกับการ฿หຌก าลัง฿จดຌานการด านินชีวิตพบวา ผลงานพลงของวง
บอดีๅ  สลมมีนืๅอหาของพลงกีไยวขຌองกับการ฿หຌก าลัง฿จดຌานการด านินชีวิตมากทีไสุด รองลงมา
คือ ผลงานพลงของวง บิๆกอส ละวง ปตตຌ เมมีพลงทีไมีนืๅอหากีไยวกับการด านินชีวิต ดย
จะกลาวถึงการ฿หຌก าลัง฿จกันระหวางบุคคล ซึไงอาจจะป็นความสัมพันธ์บบคูรัก พืไอนหรือ
ครอบครัว ทีไคอย฿หຌก าลัง฿จกัน฿หຌผานพຌนอุปสรรคตางโ การ฿ชຌดนตรีป็นปัจจัย฿นการสรຌาง
ก าลัง฿จ฿หຌกตนอง มืไอประสบกับปัญหา อุปสรรคตางโหรือมืไอรูຌสึกทຌอทຌกใจะมีดนตรีทีไป็ น
รงผลักดันตนอง฿หຌสูຌตอเป การปลุก฿จ฿หຌกลຌาทีไจะออกมาท า฿นสิไงทีไตนองตຌองการ เมท าตาม฿คร
นืไองจากคนรามีความชอบ ความถนัด ละความคิดทีไตกตางกัน ฿หຌก าลัง฿จมืไอจอปัญหาละ
อุปสรรคตางโ฿นการด านินชีวิตโ฿หຌตอสูຌกับปัญหาเมยอทຌอ ป็นตຌน 

฿นนืๅอหาของพลงทีไกีไยวกับการ฿หຌก าลัง฿จดຌานความรักพบวา ผลงานพลงของวงบอดีๅส
ลมมีนืๅอหาของพลงกีไยวขຌองกับการ฿หຌก าลัง฿จดຌานความรักมากทีไสุด รองลงมาคือผลงานพลง
ของวง บิๆกอส ละวง ปตตຌ ตามล าดับ ดยจะกลาวถึงการสรຌางรงผลักดัน฿หຌผชิญกับความ
ผิดหวัง฿นความรัก การลาถึงความรักของคนสองคนทีไคอย฿หຌก าลัง฿จซึไงกันละกันมืไอจอปัญหา
ละอุปสรรคตางโ ดย฿ชຌความรักทีไมี฿หຌซึไงกันละกันคอยป็นก าลัง฿จ การ฿หຌก าลัง฿จผูຌทีไมีความ
รักทีไมีอุปสรรค ดຌวยปัจจัยตางโ ชน ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรืออืไนโ การตือนสติละ฿หຌ
ก าลัง฿จผูຌทีไผิดหวังจากความรัก กลาวถึงความสีย฿จจากความรักทีไผิดหวังจะป็นบทรียนพืไอ฿หຌ
รียนรูຌ฿นขຌอผิดพลาดป็นประสบการ฿นการด านินชีวิตตอเป ป็นตຌน 

฿นนืๅอหาของพลงทีไกีไยวกับดຌานอืไนโพบวา ผลงานพลงของวงบอดีๅสลมมีนืๅอหาของ
พลงกีไยวขຌองกับการนืๅอหาดຌานอืไนโมากทีไสุด รองลงมาคือ ผลงานพลงของวง ปตตຌ ละวง 
บิๆกอส ตามล าดับ ดยจะกลาวถึงนืๅอพลงดຌานอืไนโนอกหนือจากการ฿หຌก าลัง฿จ ชน กลาวถึง
บุคคลหนึไงทีไจะพยามยามทุกวิธีพืไอทีไจะเมยอมสียคนรักเปจึงกิดการหนีไยวรัๅงดຌวยวิธีตางโ การ
ยอกยຌอนเมตรงเปตรงมาการหลอกลวงระหวางคูรัก การขอทษทีไท าผิดตอคนรักละขอรຌอง฿หຌฟัง
ค าอธิบาย การผชิญความรักทีไเมป็นตามทีไตัๅง฿จ ถูกท ารຌายจิต฿จตกใยังเมสามารถตัด฿จจากธอ
เดຌ ป็นตຌน ละนืๅอหาทีไกลาวถึงรืไองอืไนโ ชน กลาวถึงการตือนสติวาความป็นจริง฿น฿จของ
มนุษย์เมมี฿ครสามารถคาดดาดຌวย มຌตตัวราองกใเมสามารถรูຌเดຌวาอนาคตตัวราจะคิดอะเร 
ป็นตຌน 

สรุปผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนพบวา ดຌานบทบาทตอ
สังคมนืๅอพลง฿หຌพลังงาน฿นการ฿ชຌชีวิต ฿หຌก าลัง฿จ฿นดຌานตางโ นຌมนຌาวจิต฿จท า฿หຌคนมองลก฿น
งบวก ป็นรงขับคลืไอนสังคม ฟชัไน รียกรຌองสิทธิตางโ ละสรຌางความบันทิง ดຌานบทบาทตอ
ยาวชน พลงรใอค฿หຌความบันทิง ผอนคลายความครียด ฿หຌก าลัง฿จ฿นการ฿ชຌชีวิตละความรัก ฿ชຌ
ป็นรงบันดาล฿จกยาวชนทีไลนดนตรี ดຌานการ฿หຌก าลัง฿จ พลงรใอค฿หຌก าลัง฿จดຌานการ฿ชຌชีวิต 
ความรักละความฝัน ปลุกขวัญก าลัง฿จ ละคุณคาทีไฝงอยู฿นพลงรใอคคือสรຌางความสัมพันธ์ทีไดี
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฿นครอบครัว สรຌางมิตรภาพของกลุมคนทีไฟังพลงรใอค ชวยสะทຌอนสังคม ละนืๅอพลง฿หຌขຌอคิดทีไ
สามารถน าเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน 

สิไงทีไสืไอสารผานผลงานพลงของวงปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ฿นการศึกษาครัๅ งนีๅ
อาจจะป็นการสรุปผล฿นระยะวลาคชวงหนึไงทานัๅน นืไองจากผูຌวิจัยเดຌลือกวิคราะห์พลงของ
ศิลปຂนดังกลาวพียงบางอัลบัๅม ซึไงคุณคาของพลง฿นดຌานการ฿หຌก าลัง฿จอาจจะฝงอยู฿นพลงนัๅนโ
พิไมติม 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

สวนทีไ  1 วิคราะห์นืๅอหาละคุณคาทีไฝง฿นพลงรใอค 

จากทฤษฏีล าดับขัๅนความตຌองการ ความตຌองการพืไอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จทางจิตหรือ
ความรูຌสึก ประกอบเปดຌวย 1. การเดຌรับความรัก฿ครชอบพอ 2. การเดຌรับความสนุกสนาน 
พลิดพลิน 3. การมีทีไพึไงทาง฿จ 4. การมีคนสน฿จ อา฿จ฿ส ละอาอกอา฿จ ผูຌวิจัยพบวาคุณคาทีไ
ฝง฿นพลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอสละบอดีๅสลม ตัๅงตป พ.ศ. 2548-2558 ทีไมียอดผูຌ
ขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูปิwww.youtube.comี มากกวา3 ลຌานวิว มีคุณคาดຌาน฿หຌความบันทิง การ
฿หຌก าลัง฿จดຌานตางโละมีนืๅอหากีไยวกับความรักป็นสวน฿หญ 

นืๅอหาพลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอสละบอดีๅสลม ตัๅงตป พ.ศ. 2548-2558 

ทีไมียอดผูຌขຌาชม฿นวปเซต์ยูทูปิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌานวิว มีนืๅอหากีไยวความรัก
มากทีไสุด รองลงมาคือ นืๅอหากีไยวกับการ฿หຌก าลัง฿จ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กาญจนา ค า
ผา ิโ5ไ่ี เดຌท าการศึกษานืๅอหาละนวคิดพลงรใอคเทยของศิลปຂน฿นสังกัด มอร์ มิวสิค จ ากัด 
ชวงป พ.ศ. โ5ใ้-โ5ไๆ พบวา นืๅอหาของพลงรใอคมีนืๅอหากีไยวความรักมากทีไสุด รองลงมาคือ 
นืๅอหากีไยวกับ฿หຌก าลัง฿จ ละสะทຌอนสังคม ตามล าดับ 

สวนทีไ 2 อภิปรายผลการศึกษาผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชน 

 จากวัตถุประสงค์ขຌอทีไ 2 คือ ผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของ
ยาวชน พบวาพลงรใอคมีผลตอยาวชนพืไอความบันทิงมากทีไสุด รองลงมาคือการ฿หຌก าลัง฿จ 
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Andy Bennett ิ1999ี เดຌท าการศึกษาสภาพชีวิตของวัยรุน฿นมือง 
Frankfurt am Main ประทศยอรมัน พบวา ดนตรีป็นครืไองมือพืไอสรຌางความบันทิงก
ประชากรผูຌศกศรຌา ละสามารถชวยรวบรวมชุมชนขຌาดຌวยกัน มืไอพลงสรຌางความสน฿จหรือ
มຌตความภักดีของประชาชนจากหลายโสถานทีไ 
 จากทฤษฎีล าดับขัๅนความตຌองการของ Abraham Maslow นวคิดวาระดับความ
ตຌองการของมนุษย์นาจะมี 5 ระดับ คือ 1. ความตຌองการทางกายภาพ ิPhysiological needsี 2. 
ความตຌองการความปลอดภัยละอบอุน฿จ ิSecurity needsี ทัๅงดຌานสรีระทางกายสังคม 
ศรษฐกิจ 3. ความตຌองการความรักละการป็นจຌาของ ิLove and belonging’s needsี 4. 
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ความตຌองการเดຌรับการยอมรับนับถือ ิEsteem needsี 5. ความตຌองการทีไตระหนักดຌวยตนองถึง
สิไงทีไตຌองการน ามาสริมติมตงศักยภาพ ซึไงค าสัมภาษณ์ของยาวชนทีไกลาวถึงความรักทีไสมหวัง
ละผิดหวัง สอดคลຌองกับความตຌองการความรักละการป็นจຌาของ ิLove and belonging’s 
needsี ละนืๅอหาของพลงรใอคจากค าสัมภาษณ์ของ นักประพันธ์ ศิลปຂน ละผูຌผยพรทีไกลาว
วาพลงรใอคมีนืๅอหาทีไรียกรຌองสิทธิตางโ สอดคลຌองกับความตຌองการ ความปลอดภัยละอบอุน
฿จ ิSecurity needsี ทัๅงดຌานสรีระทางกายสังคม ศรษฐกิจ 

 

ขຌอสนอนะ 

1. การวิจัยครัๅงนีๅมุงศึกษาบทบาทของพลงรใอค฿นการปลูกฝังคุณคาละการสรຌาง
ก าลัง฿จ฿นการด านินชีวิตของยาวชน ดย฿ชຌวิธีการวิคราะห์ความหมายดยตรงละ
ดยนัย จากนืๅอพลงพียงอยางดียว ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงหในวาควรน าการวิคราะห์
สัญญะบบอืไนโ มา฿ชຌศึกษาสัญญะ฿นพลงรใอค พืไอทราบวามีกระบวนการสืไอ
ความหมายหมือนหรือตกตางกันอยางเร 

2. ควรมีการศึกษาผูຌรับสารถึงความตຌองการ฿ชຌประยชน์จากพลงรใอคอยางเร 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅ งนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการ฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน พืไอศึกษานวทางการสรຌางภาพลักษณ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน ละพืไอศึกษาปรียบทียบระหวาง
กลยุทธ์การสืไอสารองค์กรทีไส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสาร
ภาพลักษณ์เปยังสืไอมวลชนป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอส านักงาน
หรือเมอยางเร  ดยป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ซึไง฿ชຌการวิจัยขຌอมูลอกสาร ิDocumentary 

Research) จากการศึกษาผนกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ตัๅงตป โ55ใ – โ555 ละจากกฤตภาค ิClipping News) ซึไงป็นอกสารสรุปขาว
ประจ าวัน฿นสืไอหนังสือพิมพ์รายวันทีไป็นขาวกีไยวกับผลการด านินงานส าคัญของส านักงาน ดย
ศึกษายຌอนหลังป็นระยะวลา แโ ดือน ิตัๅงตดือนมษายน โ55็ ถึงดือนมีนาคม โ55่ี ละ
การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) กลุมผูຌ฿หຌความส าคัญจ านวน ใ กลุม เดຌก กลุมทีไ แ 
ผูຌบริหารระดับสูง ผูຌบริหารระดับกลาง ละจຌาหนຌาทีไระดับปฏิบัติการทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบรืไองการ
สืไอสารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จ านวน ใ คน กลุมทีไ โ 
สืไอมวลชนสายพลังงานละอุตสาหกรรมพลังงาน ดยป็นสืไอมวลชนสวนกลางทีไมีปฏิสัมพันธ์ละ
ผยพรขຌอมูลขาวสารของส านักงานมากทีไสุดคือ สืไอหนังสือพิมพ์ จ านวน แ5 – โเ คน ละกลุมทีไ 
ใ นักวิชาการ ละ/หรือ ผูຌชีไยวชาญดຌานการประชาสัมพันธ์ จ านวน แ คน  

ผลการวิจัย พบวา กลยุทธ์การสืไอสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ตอสืไอมวลชน นຌนการตอกยๅ าชืไอผานสืไอตางโ พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิดการจดจ า ผยพรบทบาท
หนຌาทีไของส านักงานดຌวยการก าหนด ขຌอความหลัก (Key Message) ทีไชัดจนละขຌา฿จงาย สรຌาง

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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สริม฿หຌกิดความชืไอมัไนละยอมรับ ดຌวยการผยพรความป็นมืออาชีพ ผลงาน ละกิจกรรม
ตางโ อยางตอนืไอง การสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมปງาหมายฉพาะกลุม ดยฉพาะกลุม
สืไอมวลชน ส าหรับนวทางการสรຌางภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ตอสืไอมวลชนพบวา ส านักงานนຌนการสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมสืไอมวลชน ดยผานกิจกรรมการ
สืไอสารทัๅงบบป็นทางการละเมป็นทางการ  

อยางเรกใตาม ภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish Image) ทีไส านักงานตຌองการ฿หຌกิดกับ
สืไอมวลชน ยังเมป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอส านักงาน฿นปัจจุบัน ดย
วิคราะห์จากการน าสนอขຌอมูลขาวสารของสืไอมวลชนจะน าสนอขຌอมูลตามภารกิจบทบาทหนຌาทีไ
ของส านักงาน ดยเมเดຌมุงนຌนเปดຌาน฿ดดຌานหนึไง ขาวสารทีไมีการน าสนอผานสืไอสิไงพิมพ์ดยสวน
฿หญยังมีขຌอมูลหรือประดในทีไกีไยวขຌองกับการสืไอสาร฿หຌหในภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish 

Image) หรือตัวตนของส านักงานตามทีไองค์กรเดຌก าหนดเวຌ ตการน าสนอประดในของสืไอมวลชน
ยังเมสามารถสืไอสาร฿หຌหในวา ส านักงานป็นองค์กรทีไ “TR“ST  เดຌ พราะขຌอมูลขาวสารทีไ
ปรากฏป็นรืไองของการอธิบาย การ฿หຌขຌอทใจจริง การ฿หຌขຌอมูลพืไอชีๅจง ตอบขຌอซักถาม ละการ
฿หຌความรูຌ การประชาสัมพันธ์การด านินงานหรือกิจกรรมของส านักงาน มากกวาการสดง฿หຌหใน
ผลการด านินงาน฿นบทบาทการก ากับดูล การสรຌางความป็นธรรม ปรง฿สละชืไอถือเดຌ 
อยางเรกใดี การน าสนอขาวของสืไอมวลชนเมเดຌป็นการสืไอสารหรือ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไสืไอ฿หຌหในถึง
ภาพลักษณ์ของส านักงานทาทีไควร นืไองจากสวน฿หญป็นนืๅอหาขาวทีไป็นการบอกกลาว ชีๅจง 
จຌง฿หຌทราบหรือ฿หຌขຌอมูลตามบทบาทหนຌาทีไภารกิจของส านักงาน จึงเมสามารถสะทຌอน฿หຌ
บุคคลภายนอกหในภาพลักษณ์ขององค์กรทีไชัดจนเดຌ ฿นขณะดียวกัน การสะทຌอน฿หຌหในถึง
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ TRUST ปรากฏ฿นขຌอมูลขาวนຌอยมาก ซึไงเมสอดคลຌองกับการก าหนด
ภาพลักษณ์พึงปรารถนาทีไส านักงานตຌองการสรຌาง฿หຌกิดขึๅนกับสืไอมวลชนคือ การสรຌางความ
นาชืไอถือตามทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ TRUST 

                             
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสืไอสารุ ภาพลักษณ์องค์กรุ ภาพลักษณ์พึงปรารถนาุ สืไอมวลชน                                       
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Abstract 

This research aims to study the used communication strategies for image 

building of the Office of Energy Regulatory Commission to the Press. To 

correspond to the image of the Office of Energy Regulatory Commission to the 

Press. Also to compare the strategies of corporate communications of the Office 

of the Energy Regulatory Commission communicates to the Press is in the same 

perspective with the image that the Press has. Documentary research and in-

depth interview were employed in this qualitative research. 

The results showed that the used communication strategies for image 

building of the Office of Energy Regulatory Commission to the Press by focusing its 

name through the media. In order to achieve the target recognition. Published by 

defining the roles and responsibilities of the Office. Using clear and  simple key 

messages to enable the target group to understand. Strengthening the confidence 

and acceptance with the dissemination of professional work and activities. Also 

continuous building relationships with specific target groups, especially the Press. 

The Office focused on building relationships with the Press through 

communication activities both formal and informal. 

However the Wish Image – TRUST – that the Office anticipated the Press to 

have is not in line with the image that the Press has on the Office. The results 

presented by the Office’s news on the mission and duties of the Office without 

focusing on any one side. The Office’s news were presented through the media 
mainly provides information on issues related to the Wish Image, however it was  

not consistent with the Wish Image of the Office building with the Press. 
                             

Keywords: Communication Strategy, Corporate Image, Wish Image, Mass Media 
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บทน า 
ปัจจุบันกิจการพลังงานมีความส าคัญตอครงสรຌางดຌานสังคม ศรษฐกิจ ละสิไงวดลຌอม

ของประทศ ละพืไอตຌองการปรับครงสรຌางการบริหารกิจการพลังงาน฿หຌหมาะสม ดยยกงาน
นยบาย ละงานการก ากับดูลละการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน จึงเดຌจัดตัๅง
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ขึๅนพืไอก ากับดูลกิจการพลังงาน ละ฿หຌมี
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือ ส านักงาน กกพ. ขึๅนป็นหนวยงานของรัฐ ซึไงมี
ฐานะป็นนิติบุคคล ท าหนຌาทีไป็นส านักงานลขานุการของคณะกรรมการ ส านักงาน กกพ. ป็น
องค์กรอิสระทีไรับผิดชอบ฿นการก ากับดูลกิจการพลังงาน ดຌานกิจการเฟฟງาละกิจการกຍาซ
ธรรมชาติของประทศ จัดตัๅงขึๅนมืไอวันทีไ แ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ55แ ดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. โ55เ ซึไงป็นกฎหมาย฿หมทีไออกมาพืไอรองรับ
นยบายการปรับครงสรຌางการบริหารกิจการพลังงานของประทศ ดย฿หຌมีการยกงานก ากับ
กิจการพลังงานออกจากการก าหนดนยบาย พืไอ฿หຌการก ากับกิจการพลังงานภาย฿ตຌกรอบนยบาย
ของรัฐป็นเปอยางทัไวถึงละมีความอิสระ฿นการด านินงาน (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน, 2550)   

อยางเรกใตาม พืไอ฿หຌการด านินงานตามอ านาจหนຌาทีไของส านักงาน กกพ. ป็นเปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย ส านักงาน กกพ. จึงเดຌหในความส าคัญของการด านินการสืไอสาร
ประชาสัมพันธ์พืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับบทบาท หนຌาทีไของ กกพ. ละส านักงาน กกพ. 
ตามกฎหมาย รวมทัๅงการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร฿นประดในตางโ กีไยวกับการด านินการก ากับกิจการ
พลังงานของ กกพ. ละส านักงาน กกพ. ตอผูຌ฿ชຌพลังงาน ผูຌประกอบกิจการพลังงาน นักวิชาการ 
กลุมองค์กรเมสวงหาผลก าเร นักรียน นักศึกษา ประชาชนทัไวเปละสืไอมวลชน พืไอ฿หຌกิด
ความรูຌ ความขຌา฿จละรับทราบขาวสารทีไถูกตຌองอยางทัไวถึง นอกจากนีๅ ส านักงาน กกพ. เดຌ
ก าหนดวิสัยทัศน์ละพันธกิจขององค์กร พืไอ฿หຌสามารถด านินการเดຌตรงตามปງาหมายทีไก าหนด
เวຌ ละนืไองจาก ส านักงาน กกพ. ป็นองค์กร฿หมทีไมีภารกิจหลายดຌาน จึงอาจท า฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌอง 
ตลอดจนสาธารณชนยังเมขຌา฿จ฿นบทบาท หนຌาทีไ ละภารกิจอืไนโ มากนัก ส านักงาน กกพ. จึงเดຌ
จัดท าผนยุทธศาสตร์การสืไอสารองค์กรละการสรຌางภาพลักษณ์องค์กร ิBrand) ฿นการก ากับ
กิจการพลังงาน นืไองจากการก าหนดการสืไอสารองค์กรอยางป็นระบบ จะท า฿หຌการสืไอสารมี
ทิศทางทีไชัดจนมากขึๅน พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌพลังงาน ผูຌประกอบการ ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง กิดความ
ชืไอมัไนละยอมรับการก ากับกิจการพลังงานขององค์กร ละเปถึงปງาหมาย฿นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ขององค์กรตอบุคคลภายนอก฿หຌมีภาพลักษณ์ทีไดีละเดຌรับการยอมรับ฿นดຌาน
ความสามารถชิงบริหารจัดการดຌานพลังงาน ดยฉพาะอยางยิไงภาพลักษณ์ตอสืไอมวลชน 
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นืไองจากสืไอมวลชนป็นสืไอกลางทีไจะชวยผยพรขຌอมูลขาวสารของส านักงาน กกพ. เปสู
สาธารณชนเดຌป็นอยางดี 

ดยทีไผานมา ส านักงาน กกพ. เดຌตระหนักถึงความส าคัญ฿นการสรຌางความสัมพันธ์อันดี
ระหวางองค์กรกับสืไอมวลชน พราะองค์กรกับสืไอมวลชนตຌองพึไงพาอาศัยซึไงกันละกันอยู
ตลอดวลา กลยุทธ์การสืไอสารจึงป็นรืไองส าคัญ ละขຌามามีบทบาท฿นการสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌ
กิดกสายตาสืไอมวลชนละประชาชนทัไวเป ดยอาศัยวิธีการทีไจะท า฿หຌขຌอมูลละขาวสารสืไอสาร
เปยังกลุมปງาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากทีไสุด ดຌวยวิธีการน าสนอขຌอมูลดยตรง฿หຌกับ
กลุมปງาหมายหรือผานสืไอมวลชนประภทตางโ เมวาจะป็นสืไอสิไงพิมพ์ วิทยุ ทรทัศน์ พืไอ฿หຌ
สืไอมวลชนถายทอดขຌอมูลละขาวสารนัๅนเปยังกลุมปງาหมายอีกทอดหนึไงอยางถูกตຌองละทันวลา 
ดยมีวัตถุประสงค์฿หຌกลุมปງาหมายกิดความรูຌละความขຌา฿จ มีทัศนคติทีไดีตอองค์กร ปງองกันละ
กຌเขความขຌา฿จผิด สนับสนุนนยบายละการด านินงานขององค์กร ตลอดจนสริมสรຌางความ
นาชืไอถือละภาพลักษณ์ทีไดีขององค์กร฿หຌกิดขึๅนกกลุมปງาหมาย 

ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงหในความส าคัญของการศึกษา กลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชนวามีกลยุทธ์ละกลวิธีอยางเร พืไอ
น ามาพัฒนาละปรับปรุงนวทางกลยุทธ์การสืไอสารขององค์กร ละสามารถน ามาป็นนวทาง
฿หຌกับองค์กรอืไนเดຌตอเป  

ปัญหาการวิจัย 

1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารอยางเรเปสู
สืไอมวลชน 

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานมีนวทาง฿นการสรຌางภาพลักษณ์ตอ
สืไอมวลชนอยางเร 

3. กลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานตอสืไอมวลชนสอดคลຌองกับภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอส านักงานหรือเม
อยางเร  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. พืไอศึกษาการ฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอ

สืไอมวลชน 

2. พืไอศึกษานวทางการสรຌางภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานตอสืไอมวลชน 
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3. พืไอศึกษาปรียบทียบระหวางกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรทีไส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน฿ชຌ฿นการสืไอสารภาพลักษณ์เปยังสืไอมวลชนป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับ
ภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอส านักงานหรือเมอยางเร  

นวคิดละทฤษฎีทีไ฿ชຌ 
 1. นวคิดละทฤษฎีกลยุทธ์การสืไอสารละการสรຌางภาพลักษณ์  

 หากกลาวถึงการสืไอสาร฿นองค์กร รูปบบของการสืไอสารมี โ ลักษณะ คือ การสืไอสารทีไ
ป็นทางการ ละการสืไอสารทีไเมป็นทางการ ซึไงการ฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสาร฿นองค์กรพืไอ฿หຌประสบ
ผลส ารใจ฿นการด านินงานนัๅน ผูຌบริหารจะตຌองสืไอสารทัๅงอยางป็นทางการละเมป็นทางการ ดย
ตຌองลือก฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ สิไงวดลຌอมละตຌองหมาะสมกับสิไงทีไจะสืไอสารละบุคคล
ทีไจะสืไอสารดຌวย พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายของการสืไอสารตามทีไตຌองการ นอกจากนีๅการสืไอสารทีไ
ผิดพลาดอาจจะสงผลกระทบตอการด านินงานขององค์กรเดຌ ดังนัๅน การสรຌางระบบละกลยุทธ์
การสืไอสารทีไดีจึงป็นสิไงจ าป็น หนຌาทีไส าคัญประการหนึไงของผูຌบริหารทุกองค์กร คือ การ
จัดระบบการสืไอสารตลอดจนการเหลของขຌอมูลขาวสารทัๅง฿นละนอกองค์กรละลดความ
ผิดพลาดหรืออุปสรรค฿นการสืไอสาร  (วันชัย มีชาติ, โ5ไ่ี  

 ส าหรับนวคิดการสรຌางภาพลักษณ์ วาสนา จันทร์สวาง ิโ5ไแี เดຌ฿หຌความหมายของ 
ภาพลักษณ์ วาป็น ชืไอสียงขององค์กร บุคคลหรือสิไงหนึไงสิไง฿ด งานประชาสัมพันธ์ป็นงาน
สรຌางสรรค์ภาพลักษณ์ มุงสรຌางภาพทีไดี หมาะสม นาชืไอถือ ละสรຌางความประทับ฿จ ดย ป็น
การสรຌางภาพลักษณ์ทีไพึงปรารถนา ิWish Image) ฿หຌกิดขึๅน฿นจิต฿จ สรຌางความสัมพันธ์ทีไดี฿หຌกิด
ความขຌา฿จตรงกัน การยอมรับ ละความศรัทธา ดยภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish Image) 

ป็นภาพลักษณ์ทีไเมมีสูตรก าหนดตายตัวทีไจะสามารถบอกเดຌวาควรหรือเมควรมีลักษณะชนเร 
นืไองจากตละองค์กร สถาบันตางมีสภาพวดลຌอมทีไตกตางกัน ชน ลักษณะขององค์กร 
นยบายการบริหาร รูปบบการด านินงานขององค์กร ป็นตຌน จึงสงผล฿หຌวิธีการสรຌางหรือก าหนด
ภาพลักษณ์พึงปรารถนาของตละองค์กรตกตางกัน นอกจากนีๅ องค์กรกใตຌองค านึงถึงการสรຌาง
ภาพลักษณ์กับสืไอมวลชน นืไองจากสืไอมวลชน ชน นักขาว นักขียน บรรณาธิการ ชางภาพ 
คอลัมน์นิสต์ ป็นตຌน ป็นครืไองมือส าคัญ฿นการผยพรขาวสารเปสูประชาชน ละป็นสวนหนึไง
ทีไจะสะทຌอนภาพลักษณ์ขององค์กร฿หຌประชาชนรับทราบ  

 ส าหรับการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌน าอานวคิดกีไยวกับการสรຌางภาพลักษณ์มา฿ชຌป็น
นวทาง฿นการศึกษาวาองค์กรมีกลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์พึงปรารถนาตอสืไอมวลชน
อยางเร  
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 2. นวคิดละทฤษฎีกีไยวกับการประชาสัมพันธ์ละการนຌมนຌาว฿จ  

 เอวี อล ลี ิLee, แ้ใเี นักวิชาชีพทางดຌานการประชาสัมพันธ์ซึไงถือป็นบิดาของการ
ประชาสัมพันธ์ เดຌ฿หຌความหมายของการประชาสัมพันธ์วา ป็นการด านินงานอะเรกใตามทีไเดຌมี
การสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับประชาชน มีการผยพรขຌอมูลขาวสารออกเป฿หຌประชาชนเดຌขຌา฿จ
ถึงการด านินงาน ดย฿หຌประชาชนมีสวนรวมละสนับสนุนการด านินงานนัๅน ดยมีวัตถุประสงค์
พืไอ  

 แ. สรຌางความนิยม฿หຌกิดขึๅน฿นหมูประชาชน ซึไงจะชวยสงสริมละสนับสนุนการ
ด านินงานขององค์กรนัๅนป็นเปดຌวยความสะดวกราบรืไนละบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีไเดຌตัๅงเวຌ 
 โ. ปกปງองละรักษาชืไอสียงสถาบันมิ฿หຌสืไอมสีย 

 ใ. สรຌางความสัมพันธ์ภาย฿น฿หຌการบริหารละการด านินงานขององค์กรป็นเปดຌวยความ
ราบรืไนละมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงผล฿หຌการประชาสัมพันธ์ภายนอกป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพดຌวย 

 ดยอาศัยสืไอประชาสัมพันธ์ป็นชองทาง฿นการน าขຌอมูลขาวสารทีไตຌองการประชาสัมพันธ์
จากผูຌสงสารเปยังผูຌรับสาร บงออกป็น 5 ประภท ดังนีๅ ิวิรัช ลภิรัตนกุลุ โ5ไโี 
 แ. สืไอบุคคล 

 โ. สืไอมวลชน คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายสียง วิทยุทรทัศน์ ละภาพยนตร์ 
 ใ. สืไอสิไงพิมพ์ 

 ไ. สืไอสตทัศน์ 
 5. สืไอกิจกรรม  

 นอกจากนีๅ฿นการท าการประชาสัมพันธ์ สวนหนึไงตຌองอาศัยกลวิธี฿นการนຌมนຌาว฿จ฿หຌผูຌรับ
สารคลຌอยตาม ซึไงการนຌมนຌาว฿จ คือ ความพยายามทีไจะปลีไยนปลงความชืไอ ทัศนคติ การ
กระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลอืไน ดຌวยกลวิธีทีไหมาะสม ฿หຌมีผลกระทบ฿จผูຌนัๅนจนกิดการ
ยอมรับละปลีไยนตามผูຌนຌมนຌาว฿จตຌองการ ดยมีวัตถุประสงค์หลักพืไอชักน าหรือนຌมนຌาว฿หຌกิด
ความชืไอถือ ศรัทธา กระตุຌนหรือรຌา฿จ฿หຌหในความส าคัญของสิไง฿ดสิไงหนึไง ปลุก฿จ฿หຌกิดความ
ส านึกละปฏิบัติอยาง฿ดอยางหนึไง ละพืไอ฿หຌกิดความรูຌ ความขຌา฿จ มีความหในคลຌอยตามละ
น าเปปฏิบัติ ิศักดา ปั้นหนงพใชร์, โ55ๆี  

 ส าหรับการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌน าอานวคิดละทฤษฎีกีไยวกับการประชาสัมพันธ์ละ
การนຌมนຌาว฿จมา฿ชຌป็นนวทาง฿นการศึกษาวิธีการสรຌางภาพลักษณ์ขององค์กร วาองค์กรเดຌ฿ชຌสืไอ
฿ด฿นการประชาสัมพันธ์ละ฿ชຌกลวิธี฿ด฿นการนຌมนຌาว฿จพืไอสรຌางภาพลักษณ์กับสืไอมวลชน  
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 ใ. นวคิดกีไยวกับการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร  

 ฮารลด์ ดับบิๅลยู บอร์มน ิHarold W. Berkmanุ แ้่ๆี เดຌ฿หຌความหมายการรับรูຌ 
ิPerception) วา ป็นกระบวนการทีไบุคคลตอบสนองตอสิไงทีไกิดจากการกระตุຌน ดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทัๅง 5 ประกอบกับประสบการณ์หรือความรูຌดิม พืไอ฿ชຌ฿นการลือกรับ จัดระบียบ 
ละปลความหมายของขຌอมูลป็นภาพจ า฿นสมองของตละบุคคล ลຌวกใบสะสมเวຌ฿นความทรง
จ า  

 ส าหรับนวคิดการรับรูຌขຌอมูลขาวสารนีๅ สิไงทีไควร฿หຌความส าคัญป็นอันดับรกคือ 
กระบวนการ฿นการรับรูຌขขຌอมูลขาวสาร ซึไงประกอบดຌวย การปຂดรับ ความสน฿จ การตีความ ละ
การจดจ า ิพีระ จิรสภณ, โ5โ้ี  

 แ. การปຂดรับ ิExposure) นวนຌมทีไผูຌรับสารจะลือกปຂดรับขຌอมูลขาวสารทีไสอดคลຌองกับ
ความคิดหในละความสน฿จของตนอง ดยจะพยายามหลีกลีไยงขຌอมูลขาวสารทีไเมสอดคลຌองกับ
ความคิดหใน ทัศนคติทีไมีอยูของตนอง 
 โ. การ฿หຌความสน฿จ ิAttention) ความตัๅง฿จ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสาร ซึไงตรงตามความ
สน฿จของตละบุคคล 

 ใ. การับรูຌละตีความหมาย ิInterpretation) ผูຌรับสารจะตีความขຌอมูลขาวสารทีไตนอง
เดຌรับตามประสบการณ์ ความชืไอ ทัศนคติ ความขຌา฿จ ความตຌองการ หรือสภาวะทางรางกาย
ละอารมณ์ของตละบุคคล ซึไงท า฿หຌการตีความหมายขาวสารของตละบุคคลมีความตกตางกัน
ตามเปดຌวย 

 ไ. การจดจ า ิRetention) นวนຌม฿นการลือกจดจ าขຌอมูลขาวสารทีไตรงกับความสน฿จ
ของตละบุคคล ละลือกทีไจะลืมขาวสารทีไเมสอดคลຌองกับความสน฿จหรือทัศนคติของตนอง 
ดังนัๅน ฿นการลือกจดจ านืๅอหาของขาวสารจะชวยสริมทัศนคติ ความชืไอดิมของผูຌรับสาร฿หຌ
มัไนคง มีนๅ าหนัก ละยากตอการปลีไยนปลง  

 จากนวคิดกีไยวกับการรับรูຌขຌอมูลขาวสารขຌางตຌน สามารถสรุปเดຌวา การทีไสืไอมวลชนรับรูຌ
ขຌอมูลขาวสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานผานสืไอตางโ ชน สืไอบุคคล หรือ
สืไอสารมวลชนดยทัไวเปนัๅน ขึๅนอยูกับทัศนคติ ประสบการณ์ ความชืไอ ละรงจูง฿จของ
สืไอมวลชนตละบุคคล จึงท า฿หຌตຌองมีการรับรูຌขຌอมูลขาวสารอยางสมไ าสมอ พืไอทีไจะเดຌพิจารณา
ถึงคุณประยชน์ของขาวสารทีไเดຌรับ ตลอดจนการกิดทัศนคติละภาพลักษณ์฿น฿จทีไมีต อ
ส านักงาน  
 4. นวคิดกีไยวกับสืไอมวลชน  

 การท าสืไอมวลชนสัมพันธ์ป็นวิธีการอยางหนึไงของการประชาสัมพันธ์ทีไตຌองอาศัย
สืไอมวลชนป็นสืไอกลาง฿นการผยพรขຌอมูลขาวสารขององค์กรหรือหนวยงานเปยังสาธารณชน 
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ดยเมตຌองสียคา฿ชຌจาย฿ด฿นการผยพร ดังนัๅน นักประชาสัมพันธ์ขององค์กรจะตຌองสานสัมพันธ์
อันดี อ านวยความสะดวก฿หຌกสืไอมวลชน฿นการจัดสงขຌอมูลขาวสารนัๅน ดยมีวัตถุประสงค์หลัก
พืไอสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับสืไอมวลชน ชน นักขาว นักหนังสือพิมพ์ ดังนัๅนองค์กรยอมจะตຌอง
พึไงพาสืไอมวลชน฿นการผยพรกระจายขาวสารขององค์กรเปสูสาธารณชน ซึไงนับวาป็นการพึไงพา
อาศัยความรวมมือจากสืไอมวลชนอยางหลีกลีไยงเมเดຌ ดยฉพาะอยางยิไงสืไอหนังสือพิมพ์ 
นืไองจากสืไอประภทนีๅป็นครืไองมือหรือสืไอทีไมีความนาชืไอละขຌาถึงประชาชนเดຌดี ิวิรัช ลภิรัต
นกุลุ โ5ไ้ี  

 ดังนัๅนการท าสืไอมวลชนสัมพันธ์จึงป็นวิธีการหนึไงทีไมีความส าคัญตองานสืไอสาร
ประชาสัมพันธ์องค์กร ซึไงมีจุดประสงค์พืไอมุงหวัง฿หຌสืไอมวลชนผยพรขาวสาร฿นทางทีไดีของ
องค์กร฿หຌสาธารณชนรับรูຌ ตลอดจนสงสริมภาพลักษณ์ทีไดีตอองค์กร ดยผูຌวิจัยจะน านวคิด
ดังกลาวนีๅมาป็นนวทาง฿นการศึกษากลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชนตอเป 

 5. นวคิดกีไยวกับการบริหารประดใน ิIssue Management)  

วิรัช ลภิรัตนกุล ิโ5ไ้ี กลาววา การบริหารประดในคือ กระบวนการทีไป็นพลวัต 
ิDynamic) ละป็นการกระท าทีไท าพืไอปງองกันหตุการณ์บางอยางลวงหนຌา ิProactive) ซึไงป็น
ลักษณะของการบริหารจัดการทีไดี ดยประยุกต์ขຌากับความอยูรอดขององค์กร นอกจากนีๅ การ
บริหารประดในยังป็นงานทีไองค์กร฿หຌพิไมพูนความรูຌ฿นดຌานกระบวนการนยบายสาธารณะ ละ
พิไมพูนความชีไยวชาญ การบริหารประดในยังหมายรวมถึงการวางผนขององค์กร ิCorporate 

Planning) ละความพยายามขององค์กรทีไจะสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ิSocial 

Responsibility) ดຌวยชนกัน ดังนัๅนจึงมีการสืไอสารประชาสัมพันธ์ทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร 

การบริหารประดใน คือ กระบวนการวางผน พืไอตรียมรับมือกับประดในทีไกิดขึๅน ดย
วางผนกลยุทธ์การรับมือกอนทีไจะขຌาขัๅนสูภาวะวิกฤต ส าหรับการบริหารประดในวดลຌอมนัๅน
ประกอบดຌวย ประดในทีไอบฝง ิPotential Stage) การกิดประดใน ิEmerging Stage) ละ
ประดในทีไก าลังกิดขึๅน ิCurrent Stage) ซึไงทัๅงหมดนีๅป็นพัฒนาการของประดในกอนทีไจะ
กลายป็นประดในวิกฤต ิCrisis Issue) ละน าเปสูประดในทีไสงบนิไง ิDormant Issue) ิพรทิพย์ 
พิมลสินธุ์, โ5ไเี ดยมีขัๅนตอนของการบริหารประดใน ดังนีๅ 

 แ. การระบุประดใน ิIssue Identification)  
 โ. การวิคราะห์ประดในละประมินผลกระทบ ิIssue Analysis)  
 ใ. การก าหนดทาทีละมาตรการด านินการขององค์กรตอปัญหา 

 ไ. การวางผนปฏิบัติการ ิAction Plan) พืไอสืไอสารมาตรการทีไเดຌก าหนดขึๅนตามขຌอ ใ.  
 5. การประมินผล ิEvaluation) 
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 จากนวคิดการบริหารประดในสรุปเดຌวา การบริหารประดในป็นการด านินการอยางมี
กลยุทธ์ พืไอปງองกันเม฿หຌประดในนัๅนลุกลามกลายป็นวิกฤตละสรຌางความสียหาย฿หຌกับองค์กร 
ดยการบริหารประดในนับวาป็นสวนหนึไงของกลยุทธ์การสืไอสารขององค์กร ดยจะด านินการ
ควบคูเปกับการประชาสัมพันธ์ทีไจะชวย฿หຌกลยุทธ์การสืไอสารมีความสมบูรณ์มากขึๅน ซึไงผูຌวิจัยจะ
น านวคิดการบริหารประดในป็นนวทาง฿นการศึกษากลยุทธ์การสืไอสารองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอเป 

 6. นวคิดกีไยวกับการบริหารการสืไอสารพืไอจัดการ฿นภาวะวิกฤต ิ Crisis 

Management) 

 การสืไอสาร฿นภาวะวิกฤต คือ การสืไอสารขณะองค์กรกิดภาวะวิกฤต ดยอาศัยการ฿ชຌสืไอ 
การถลงถึงขຌอมูล สืไอมวลชนสัมพันธ์ ละการติดตอกับผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนัๅน 
ดังนัๅนการสืไอสาร฿นภาวะวิกฤตจึงมีความส าคัญตอองค์กร ดย฿ชຌการสืไอสารป็นกลเกส าคัญ฿นการ
จัดการกับวิกฤตละ฿หຌกิดผลกระทบตอองค์กรนຌอยทีไสุด 

 การก าหนดผนการสืไอสาร฿นการปງองกันการกิดวิกฤตขององค์กร ฿นดຌานการ฿หຌขาวสาร 
การควบคุมสืไอ การก าหนดฆษกองค์กร ละวิธีการติดตอสืไอสารกับผูຌเดຌรับผลกระทบจากวิกฤต
นัๅน ซึไงการตรียมการลวงหนຌา฿นการผชิญกับภาวะวิกฤตประกอบดຌวยสิไงส าคัญ ไ ประการ ดังนีๅ 
ิพิภาวัล ลาวกุล, โ55ใี 

 แ. ขຌอมูลขาวสาร ดยทัไวเปผูຌบริหารจะสัไงการ฿หຌจຌง฿หຌทราบกีไยวกับอุบัติหตุหรือ
หตุการณ์ฉุกฉินตางโ ซึไงผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการควบคุมดูลจะตຌองพิจารณาผลกระทบของขຌอมูล
ขาวสาร ดยฉพาะผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการสืไอสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

 โ. ผูຌถลงขาว อาจป็นผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร หรือผูຌอ านวยการฝຆายประชาสัมพันธ์ 
หรือผูຌปฏิบัติงานดຌานประชาสัมพันธ์ ซึไงจะตຌองน าสนอขาวสารทีไถูกตຌองอยางรวดรใวกผูຌทีไ
ตຌองการทราบค าตอบ 

 ใ. การควบคุมสืไอ คือ การจຌงขຌอมูลขาวสารทีไป็นขຌอทใจจริงของภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅนตอ
สืไอมวลชน พืไอทีไสืไอมวลชนจะน าสนอฉพาะ฿นสวนทีไองค์กรตຌองการ฿หຌน าสนอสูสาธารณชน
ทานัๅน 

 ไ. การบอกกลาวตอผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ผูຌสืไอขาวตຌองการสิไงทีไคนสน฿จ
ละตຌองการทีไจะรูຌวา฿ครคือผูຌบาดจใบหรือสียชีวิตจากภาวะวิกฤต ดังนัๅนเมควรน าสนอขาว
จนกวาครอบครัวของผูຌประสบหตุเดຌรับทราบขาวลຌวจึงปຂดผยรายชืไอ  

 นวคิดการบริหารการสืไอสารพืไอจัดการ฿นภาวะวิกฤตนับเดຌวาป็นอีกหนึไงกลยุทธ์การ
สืไอสารทีไส าคัญ นืไองจากจะป็นกรอบการด านินงาน฿นการจัดการกับภาวะวิกฤตวาควรมีกลยุทธ์ 
กลวิธี ขัๅนตอน฿นการปฏิบัติอยางเร พืไอป็นนวทาง฿นการสืไอสารเดຌอยางถูกตຌอง ดຌวยหตุนีๅ
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ประยชน์฿นการน านวคิดดังกลาวมาป็นนวทาง฿นการศึกษากลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌาง
ภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน จะชวย฿หຌผูຌวิจัยทราบ
ถึงกระบวนการสืไอสาร฿นภาวะวิกฤตซึไงนับป็นสวนหนึไง฿นกลยุทธ์การสืไอสารขององค์กรทีไองค์กร
ตຌองมีการวางผนเวຌลวงหนຌาพืไอปງองกันหตุการณ์ทีไเมคาดคิดละสงผลกระทบตอองค์กร 

 

กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

วิธีการวิจัย 

 ผูຌวิจัยเดຌท าการกใบรวบรวมขຌอมูล ดยบงออกป็น โ ขัๅนตอน คือ ขัๅนตอนทีไ แ การวิจัย
ขຌอมูลอกสาร ิDocumentary Research) ดยบงการศึกษาออกป็น โ ประภท คือ แี 
ศึกษาจากผนกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตัๅงต
ป โ55ใ – โ555 ละ โี ศึกษาจากกฤตภาค ิClipping News) ซึไงป็นอกสารสรุปขาว
ประจ าวัน฿นสืไอหนังสือพิมพ์รายวันทีไป็นขาวกีไยวกับผลการด านินงานส าคัญของส านักงาน ดย
ศึกษายຌอนหลังป็นระยะวลา แโ ดือน ิตัๅงตดือนมษายน โ55็ ถึงดือนมีนาคม โ55่ี ละ
ขัๅนตอนทีไ โ การสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview) ดยบงกลุมผูຌสัมภาษณ์ออกป็น ใ 
กลุม คือ กลุมทีไ แ ผูຌบริหารระดับสูง ผูຌบริหารระดับกลาง ละจຌาหนຌาทีไระดับปฏิบัติการทีไมีหนຌาทีไ
รับผิดชอบรืไองการสืไอสารองค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  กลุมทีไ โ 
สืไอมวลชนสายพลังงานละอุตสาหกรรมพลังงาน ดยป็นสืไอมวลชนสวนกลางทีไมีปฏิสัมพันธ์ละ
ผยพรขຌอมูลขาวสารของส านักงานมากทีไสุดคือ สืไอหนังสือพิมพ์ จ านวน แ5 – โเ คน ละกลุม
ทีไ ใ นักวิชาการ ละ/หรือ ผูຌชีไยวชาญดຌานการประชาสัมพันธ์ ฿นกลุมนีๅผูຌวิจัยเดຌลือกสัมภาษณ์

ส านักงาน กกพ. ภาพลักษณ ์ สืไอมวลชน 
สง 

Wish Image 

รับ 

Perceptio

1. กลยุทธ์การสืไอสาร 
2. การประชาสมัพันธ์ / นຌมนຌาว฿จ 

3. สืไอมวลชนสัมพันธ์ 
4. การบริหารประดใน 

5. การบริหารการสืไอสารพืไอจัดการ฿น
ภาวะวิกฤต 

การรับรูຌขຌอมูลขาวสาร 

1. ผูຌบริหารส านักงาน กกพ. 
2. นักวิชาการ / ผูຌชีไยวชาญดຌาน
การประชาสัมพันธ์ 



 

50 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 2 (May – August 2016) 

บริษัททีไปรึกษาประชาสัมพันธ์ทีไคยรวมงานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน฿น
การจัดท าผนกลยุทธ์การสืไอสารละการสรຌางภาพลักษณ์องค์กรของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ป โ55ใ – โ555 ิฉบับสมบูรณ์ี 

 ดยหลังจากเดຌขຌอมูลครบถຌวนลຌว ผูຌวิจัยจะวิคราะห์ละน าสนอผลการวิจัยดຌวยการ
พรรณนาชิงวิคราะห์ ิDescriptive Analysis) ตามกรอบของวัตถุประสงค์฿นประดในตางโ 
ดยน านวคิดละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองมาป็นกรอบ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล  

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย  
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ ิ1ี ศึกษาการ฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน ิ2ี พืไอศึกษานวทางการสรຌางภาพลักษณ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน ละ ิ3ี พืไอศึกษาปรียบทียบ
ระหวางกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรทีไส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน฿ชຌ฿นการสืไอสาร
ภาพลักษณ์เปยังสืไอมวลชนป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอส านักงาน
หรือเมอยางเร 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูลจากการวิจัยขຌอมูลอกสารละการสัมภาษณ์ชิงลึกพบวา กลยุทธ์
การสืไอสารของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน นຌนการตอกยๅ าชืไอ
ผานสืไอตางโ เดຌก สืไอสิไงพิมพ์ สืไอทรทัศน์ ละสืไอวิทยุ พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิดการจดจ า 
ผยพรบทบาทหนຌาทีไของส านักงานดຌวยการก าหนด Key Message ทีไชัดจนละขຌา฿จงาย คือ 
“ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน องค์กรหลัก฿นการก ากับดูลกิจการพลังงานของ
ชาติ ดຌานกิจการเฟฟງาละระบบทอสงกຍาซธรรมชาติ พืไอสงสริม฿หຌมีบริการอยางมัไนคงละมี
สถียรภาพ฿นราคาทีไหมาะสม ดยยึดมัไน฿นความยุติธรรมละความปรง฿ส฿นการก ากับดูล ทัๅง
ตอผูຌ฿ชຌ ผูຌประกอบการ ละผูຌเดຌรับผลกระทบ ดຌวยความป็นธรรมตอทุกฝຆาย” ิอกสารนะน า
องค์กรของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิกจารพลังงาน , 2553ี พืไอสรຌางสริม฿หຌกิดความ
ชืไอมัไนละยอมรับ ดຌวยการผยพรความป็นมืออาชีพ ผลงาน ละกิจกรรมตางโ อยางตอนืไอง 
การสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมปງาหมายฉพาะกลุม ดยฉพาะกลุมสืไอมวลชน พืไอ฿หຌกิดการรับรูຌ 
ขຌา฿จ ละยอมรับ ตลอดจนมุงนຌนการสืไอสารบบบูรณาการจากภาย฿นองค์กร ผานชองทางการ
สืไอสารสูภายนอกองค์กร฿นรูปบบตางโ เดຌก สืไอมวลชน ิMass Media) กิจกรรม ิEvent) 

การสืไอสารบบผสมผสาน ิIntegrated Marketing Communications: IMC) คือ การ฿ชຌ
สืไอ฿นหลากหลายรูปบบ เปสูกลุมปງาหมายผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุมขององค์กร ละมีการ
ก าหนดขຌอความหลัก ิKey Message) ทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสาร฿หຌสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ละพันธกิจ
ของส านักงาน พืไอสะทຌอนภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish Image) ของส านักงาน฿นชิงบวก  
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นวทางการสรຌางภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอ
สืไอมวลชนพบวา ส านักงานนຌนการสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมสืไอมวลชน ดยผานกิจกรรมการ
สืไอสารทัๅงบบป็นทางการละเมป็นทางการ อาทิ การจัดถลงขาวการพิจารณาคาอฟทีทุกโ ไ 
ดือน ซึไงนับป็นผลงานส าคัญของส านักงาน การจัดถลงขาวประจ าป พืไอถลงถึงผลงานส าคัญ
฿นรอบปทีไผานมาละทิศทางการด านินงาน฿นอนาคต การจัด฿หຌมีการสัมภาษณ์พิศษ฿นประดใน
ทีไก าลังป็นกระส ิHot Issue) ฿นขณะนัๅน การสงขาวประชาสัมพันธ์ ิPress Release) 

กีไยวกับผลงาน การรายงานความคืบหนຌาการด านินงานของส านักงานทีไป็นประยชน์ตอ
สาธารณชน฿หຌสืไอมวลชนเดຌผยพรประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพบปะสืไอ฿นรูปบบตางโ พืไอ
ป็นการกระชับความสัมพันธ์ทีไดีระหวางผูຌบริหารส านักงานกับสืไอมวลชน ปัจจุบันส านักงานยังเดຌมี
ฆษกของส านักงาน ทีไท าหนຌาทีไป็นตัวทน฿นการออกสืไอ การ฿หຌขาว การ฿หຌสัมภาษณ์ก
สืไอมวลชน ท า฿หຌสารหรือขຌอความหลัก ิKey Message) ทีไส านักงานตຌองการจะผยพร ถูก
สืไอสารออกเปอยางถูกตຌองละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน อีกทัๅงสืไอมวลชนมีหลงทีไมาของขาว
ดียวกัน  

มืไอปรียบทียบระหวางกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรทีไส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน฿ชຌ฿นการสืไอสารภาพลักษณ์เปยังสืไอมวลชนป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับภาพลักษณ์ทีไ
สืไอมวลชนมีตอส านักงานหรือเมนัๅน พบวา ภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish Image) ทีไส านักงาน
ตຌองการ฿หຌกิดกับสืไอมวลชน ยังเมป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอ
ส านักงาน฿นปัจจุบัน ดยวิคราะห์จากการน าสนอขຌอมูลขาวสารของสืไอมวลชนจะน าสนอขຌอมูล
ตามภารกิจบทบาทหนຌาทีไของ ส านักงาน ดยเมเดຌมุงนຌนเปดຌาน฿ดดຌานหนึไง ขาวสารทีไมีการ
น าสนอผานสืไอสิไงพิมพ์ดยสวน฿หญยังมีขຌอมูลหรือประดในทีไกีไยวขຌองกับการสืไอสาร฿หຌหใน
ภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish Image) หรือตัวตนของส านักงานตามทีไองค์กรเดຌก าหนดเวຌ ต
การน าสนอประดในของสืไอมวลชนยังเมสามารถสืไอสาร฿หຌหในวา ส านักงานป็นองค์กรทีไ 
“TR“ST  เดຌ พราะขຌอมูลขาวสารทีไปรากฏป็นรืไองของการอธิบาย การ฿หຌขຌอทใจจริงการ฿หຌ
ขຌอมูลพืไอชีๅจง ตอบขຌอซักถาม ละการ฿หຌความรูຌ การประชาสัมพันธ์การด านินงานหรือกิจกรรม
ของส านักงาน มากกวาการสดง฿หຌหในผลการด านินงาน฿นบทบาทการก ากับดูล การสรຌาง
ความป็นธรรม ปรง฿สละชืไอถือเดຌ อยางเรกใดี การน าสนอขาวของสืไอมวลชนเมเดຌป็นการ
สืไอสารหรือ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไสืไอ฿หຌหในถึงภาพลักษณ์ของส านักงานทาทีไควร นืไองจากสวน฿หญ
ป็นนืๅอหาขาวทีไป็นการบอกกลาว ชีๅจง จຌง฿หຌทราบหรือ฿หຌขຌอมูลตามบทบาทหนຌาทีไภารกิจของ
ส านักงาน จึงเมสามารถสะทຌอน฿หຌบุคคลภายนอกหในภาพลักษณ์ขององค์กรทีไชัดจนเดຌ ฿น
ขณะดียวกัน การสะทຌอน฿หຌหในถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ TRUST ปรากฏ฿นขຌอมูลขาวนຌอย
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มาก ซึไงเมสอดคลຌองกับการก าหนดภาพลักษณ์พึงปรารถนาทีไส านักงานตຌองการสรຌาง฿หຌกิดขึๅนกับ
สืไอมวลชนคือ การสรຌางความนาชืไอถือตามทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ TRUST  

นอกจากนีๅยังมีประดใน฿นรืไองของการด านินงานของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานทีไสืไอมวลชนมองวา การด านินงานของส านักงานเมมีความอิสระ ยังอยูภาย฿ตຌ
รัฐบาลหรือนักการมือง ละยังอืๅอผลประยชน์฿หຌกับกลุมคนฉพาะกลุมอยู ทัๅงทีไจุดขใงของ
ส านักงานคือ การป็นหนวยงานกิด฿หมทีไมีความป็นอิสระละมีอ านาจ฿นชิงบริหารสูงสุด 
ประกอบกับการด านินงานดຌานการสืไอสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานทีไยังขาดความตอนืไอง 
สมไ าสมอ ละเมมีทิศทางทีไชัดจน อีกทัๅงความขຌา฿จ฿นภารกิจ บทบาทหนຌาทีไของส านักงาน  
ทีไสืไอมวลชนรูຌสึกวาป็นนามธรรมมากกินเป ภาษาขຌา฿จยาก เมนาสน฿จ ละป็นรืไองทีไเกลตัว 
ท า฿หຌสืไอมวลชนอาจจะขຌาขຌอมูลขาวสารของส านักงานเดຌเมตใมทีไทาทีไควร 
 

ตารางสรุปผลการวิจัยกีไยวกับกลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์ของ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน 

ป้าหมาย : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ TR“ST  

กลยุทธ์ กลวิธี ครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์ทีไ แ :  
การสรຌางความรูຌจัก 

ตอกยๅ าชืไอส านักงานผาน
สืไอ พืไอ฿หຌกิดการจดจ า 
ติดปาก 

ผยพรชืไอส านักงานผานสืไอชองทางตางโ เดຌก 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทรทัศน์ ฿นรูปบบของ 
Advertising  

กลยุทธ์ทีไ โ :  

การสรຌางความ
ขຌา฿จ 

ผยพรบทบาทหนຌาทีไดຌวย 
Key Message ทีไส าคัญ 

- ผยพรบทบาทหนຌาทีไของส านักงานผานสืไอ
ตางโ ตจะนຌนผยพรผานสืไอสิไงพิมพ์มากกวา
สืไออืไน นืไองจากผลงานของส านักงาน มีนืๅอหา 
(Content) ทีไป็นดຌานวิชาการ ตຌองการการ
อธิบาย การ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ ดยก าหนด 
Key Message ทีไส าคัญ พืไอ฿หຌสะทຌอน
ภาพลักษณ์พึงปรารถนา TR“ST  ของ
ส านักงาน 

กลยุทธ์ทีไ ใ :  
การสรຌางทัศนคติทีไ
ดี 

สรຌางความนาชืไอถือดຌวย
ผลงาน กิจกรรม ความป็น
มืออาชีพ ละสรຌาง
ความสัมพันธ์ทีไดีกับ
กลุมปງาหมาย ดยฉพาะ
กลุมสืไอมวลชน 

- นຌนกิจกรรมสรຌางความสัมพนัธ์กับกลุม
สืไอมวลชนสายพลังงาน ละอุตสาหกรรม
พลังงาน ทัๅงรูปบบทางการละเมป็นทางการ 
ชน การจัดถลงขาว กิจกรรมพบปะสืไอ 
กิจกรรมสืไอสัญจร ป็นตຌน 

- ฿ชຌวิธีการบริหารประดใน (Issue 
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ป้าหมาย : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ TR“ST  

กลยุทธ์ กลวิธี ครงการ / กิจกรรม 

Management) ฿นการก าหนดขาวสารของ
ส านักงาน ละก าหนดป็นปฏิทินงานสืไอสาร 
พืไอก าหนดรูปบบการสืไอสารเดຌชัดจนละ
สมไ าสมอ อีกทัๅงชวยลดความสีไยง฿นประดใน
ขาวชิงลบ พิไมอกาสขาวชิงบวกมากขึๅน  

 

ตารางสรุปภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน฿นสายตาของ
สืไอมวลชน 

ภาพลักษณ์พึง
ประสงค์ของส านักงาน 

TR“ST  

ภาพลักษณ์ของส านักงาน฿นสายตาของสืไอมวลชน 

บวก ปานกลาง ลบ 

1. ความปรง฿ส   มีการมืองขຌาทรกซง การ
ท างานขาดความปรง฿ส ละ
อืๅอผลประยชน์฿หຌกกลุม
คน 

ฉพาะกลุม 

2. การบริหารงานของ
ส านักงาน 

  - เมมีความป็นอิสระ  
- มีการท างานทีไลาชຌาหมือน
ระบบราชการ  
- มีบุคลิกฉพาะตัว งียบโ 
รืไอยโ เมหวือหวา ท า฿หຌสืไอ
ขຌาถึงเดຌยาก 

3. ผลการด านินงาน
ของส านักงาน 

 ผลการด านินงานสวนหนึไง
ยังเมป็นประยชน์ตอ
ประชาชนสวน฿หญ ละ
ป็นนามธรรมมากกินเป 

 

4. กิจกรรม / สืไอทีไ฿ชຌ
ของส านักงาน 

  รูปบบของสืไอทีไ฿ชຌนຌนพียง
การบอกกลาว รูปบบเม
นาสน฿จ ฿ชຌภาษาทีไขຌา฿จยาก 
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ขຌอสนอนะ 
จากการอภิปรายละจากขຌอจ ากัด฿นการวิจัยดังกลาวขຌางตຌน น ามาซึไงขຌอสนอนะ฿นชิง

ปฏิบัติกีไยวกับกลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์ละการวิจัย฿นอนาคต ดังนีๅ 

1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานควรมีกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรทัๅงระยะ
สัๅนละระยะยาว ดยมีการก าหนดกลยุทธ์ละทิศทางการสืไอสารองค์กร พรຌอมกับก าหนด
ปງาหมายละตัวชีๅวัด฿นการสืไอสารกับกลุมปງาหมายทุกกลุม ละมีการประมินผลจากการ
ด านินงานตามผน พืไอประมินความส ารใจ ปัญหา ละอุปสรรคทีไกิดขึๅน 

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานควร฿หຌความส าคัญกับการบริหารประดใน
ขาว฿หຌป็นทีไสน฿จของสืไอมากขึๅน ดยริไมจากการก าหนดปฏิทินงานสืไอสารของส านักงานตลอดทัๅงป
วาส านักงานจะสรຌางพืๅนทีไขาวประดใน฿ด฿นชวงวลา฿ดบຌาง พรຌอมทัๅงก าหนดประดในขาวสารละ
สาระส าคัญของนืๅอหาขาว฿หຌกิดความชัดจน ก าหนดรูปบบกิจกรรม ละชองทางการสืไอสารเดຌ
ชัดจนละสมไ าสมอ ลดความสีไยง฿นประดในขาวชิงลบละพิไมอกาสขาวชิงบวกมากขึๅน 

3. การน าสนอผยพรขຌอมูลขาวสารควรมีความถูกตຌอง มนย า รวดรใว นาสน฿จละนา
ติดตาม นຌนรูปบบการ฿หຌความรูຌ สรຌางความสน฿จ ละการนຌมนຌาว฿จ฿หຌผูຌรับสารหรือประชาชน
กิดทัศนคติหรือภาพลักษณ์ชิงบวกกับส านักงาน ความถีไ฿นการสืไอสารควรมีอยางตอนืไอง พืไอ
ป็นการตอกยๅ าสารของส านักงาน฿หຌป็นทีไจดจ าสูสาธารณชนเดຌอยางเมขาดตอน  

4. การพัฒนารูปบบการน าสนอขຌอมูลขาวสารของส านักงานผานสืไอออนเลน์ ดย
พัฒนา฿หຌสารมีความนาสน฿จ การยอยขຌอมูลทีไขຌา฿จยาก฿หຌงายละมีความนาติดตามมากขึๅน ชน 
การท าขຌอมูล฿นรูปบบของ Infographic ป็นตຌน 

5. ศึกษาหนวยงานหรือองค์กรดຌานการก ากับทัๅง฿นละตางประทศ ทีไมีลักษณะครงสรຌาง 
ภารกิจ บทบาท หนຌาทีไ ละการด านินงานทีไคลຌายกันกับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิกจาร
พลังงาน พืไอศึกษากลยุทธ์ วิธีการสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์ตอกลุมปງาหมาย ละน ามา
ประยุกต์฿ชຌกับส านักงาน 
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กลยุทธก์ารสืไอสารชอง Gutumdai พืไอสรຌางรายเดຌ 
ผานวใบเซต์ Youtube ฿นรูปบบรายการทรทัศน์ 

Communication Strategy of Gutumdai Channel for Profit making 

Through Youtube in TV Program Format 

 

อิศราวุฒิ กิจจริญ1 

อัศวิน นตรพธิ์กຌว, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การวิจัย฿นครัๅงนีๅผูຌวิจัยมีความสน฿จทีไจะศึกษาถึงกลยุทธ์การสืไอสารของผูຌผลิตชอง 
Gutumdai พืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube ฿นรูปบบรายการทรทัศน์ ดยมีจุดประสงค์
ดังนีๅ แ. พืไอศึกษาถึงกลยุทธ์ละทัศนคติ฿นการสืไอสารพืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์  Youtube ฿น
รูปบบรายการทรทัศน์ 2. พืไอศึกษาถึงทีไมาของรายเดຌ฿นการผลิตรายการทรทัศน์ผานวใบเซต์ 
Youtube จากปรกรมพันธมิตร Youtube ใ. พืไอศึกษาถึงปัญหาละอุปสรรค฿นการสรຌาง
รายเดຌผานวใบเซต์ Youtube ดย฿ชຌระบียบวิจัยบบผสม (Mixed Method) การวิจัยชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) บงออกป็น 2 วิธี฿นการกใบขຌอมูล เดຌก การสัมภาษณ์บบ
จาะลึก (In-Depth Interview) ดยมีผูຌ฿หຌขຌอมูลคือผูຌผลิตรายการภาย฿นชอง 2 คน ละการวิจัย
ชิงสังกต (Observational Research) จากการรับชมรายการภาย฿นชอง การวิจัย฿นชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) บงออกป็น 2 วิธี฿นการกใบขຌอมูล เดຌก การวิคราะห์นืๅอหา 
(Content Analysis) จากตารางถอดรหัส (Coding Sheet) ละวิคราะห์อกสาร 
(Documentary Analysis) จากปรกรม Youtube Analysis ชอง Gutumdai ซึไงระยะวลา฿น
การกใบขຌอมูลอยู฿นระหวางดือนมีนาคม ถึง  ดือนมษายน พ.ศ. 2559    

ผลการวิจัยพบวาผูຌผลิตรายการทรทัศน์ชอง Gutumdai มีทัศนคติตอสืไอออนเลน์ละ 

Youtube ฿นชิงบวก ดยพบหในวา Youtube สามารถสรຌางชืไอสียง฿หຌกับตนเดຌละสามารถท า
฿หຌรายการทีไตนผลิตออกเปสูสายตาผูຌชมเดຌงายกวาสืไอกา (Traditional Media) อีกทัๅงสามารถ
สรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌผลิตละยังพบวานืๅอหารายการภาย฿นชองสวน฿หญนัๅนยึดขຌอทใจจริง (Facts) 

ละขຌอมูลจากผูຌชมป็นกนหลัก฿นการน าสนอ 2 ทาง คือ การหวต (Vote) ละความคิดหใน 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปริญญาอก คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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(Comment) ดยพบวากลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางรายเดຌทีไมีประสิทธิภาพ฿นการสืไอสารของชอง 
Gutumdai มี 4 กลยุทธ์ คือ 1. การน าสนอนืๅอหามีลักษณะสัๅนรียบงาย (Keep it Short and 

Simple) 2. การน าสนอนืๅอหา฿นรายการทีไกีไยวขຌองกับกลุมผูຌชม 3. การน าสนอนืๅอหาทีไก าลัง
ป็นทีไพูดถึง หรือ Talk of the Town ฿นขณะนัๅน 4. การ฿หຌความบันทิงละสนุกกผูຌชมดย฿ชຌผูຌ
ด านินรายการทีไมีชืไอสียง ซึไงท า฿หຌกิดรายเดຌจากปรกรมพันธมิตร Youtube ฿หຌกับผูຌผลิต 2 

สวน เดຌก รายเดຌจากฆษณา ละรายเดຌจาก Paid Subscription ดยผูຌผลิตเดຌรับรายเดຌจาก
ฆษณามากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 99.9 ดยพบวาประภทของฆษณาทีไสรຌางรายเดຌมากทีไสุด 3 
อันดับ คือ ฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบประมูล ฆษณาบบดิสพลย์฿นรูปบบประมูล ละ 
ฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบสงวนเวຌ ตามล าดับ ละพบวาประทศทีไสามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌ
ชอง Gutumdai มากทีไสุด 3 อันดับคือ ประทศเทย, สหรัฐอมริกา ละกาหลีละรายเดຌจาก 

Paid Subscription สามารถสรຌางรายเดຌจากผูຌชม฿นประทศสหรัฐอมริกาทานัๅน  ละพบวามี
ปัญหาละอุปสรรค฿นการสรຌางรายเดຌ 3 ขຌอ คือ 1. อุปกรณ์฿นการผลิตรายการทรทัศน์ทีไมีเม
พียงพอ฿นชวงรก 2. ความคิดสรຌางสรรค์ทีไจะผลิตรายการตอน฿หมโทีไจะหมดเป 3. การ
ตรวจสอบลิขสิทธิ์จากระบบ Content ID ทีไเมชัดจน 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสืไอสารุ การสรຌางรายเดຌุ Youtubeุ รายการทรทัศน์ 

 

Abstract 

 The objective of this research is 1. To Study the communication strategy 

and producer attitude for profit making through Youtube 2. To study the source of 

the revenue from Youtube Partner Program 3. To study problems and obstacles in 

profit making through Youtube.  

 From the research we found the producer have a positive attitude for 

online media and Youtube because Youtube can give them a fame and Youtube 

can make the TV show spread-out widely to audience easier than the traditional 

media, also can make a profit to the producer. Moreover, the content in 

Gutumdai channel focus on the content that come from audience 2 ways which 

are voting and commenting. And found 4 communication strategies that effective 

for Gutumdai channel are 1. Keep it short and simple 2. The content that related 

to audience 3. Talk of the town content 4. Entertaining by use famous guest. The 

most revenue for Gutumdai channel come from the advertisement on Youtube 
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99.9 percent while the revenue from paid subscription is just 0.01 percent. The 

type of Youtube advertisement that making the most revenue is skippable video 

ads from auction, second is display ads from auction, third is skippable video ads. 

Mostly the revenue of Gutumdai channel come from Thailand audience, United 

States of America audience and Korea audience. And the revenue from paid 

subscription can gain with audience from United States of America only. In 

addition, producer of Gutumdai channel have 3 problems and obstacles in profit 

making through Youtube are 1. Low quality production equipment 2. Creativity for 

new TV show 3. Youtube copyright inspection is not clear  

Keywords: Communication Strategy, Profit Making, Youtube, TV Program  

 

ทีไมาละความส าคัญ 

 ฿นตัๅงตชวงศตวรรษทีไ 19 ป็นตຌนมา ทคนลยีการสืไอสารเดຌปลีไยนปลงเปอยาง
รวดรใวมืไอมีการขຌามาของระบบครือขายทีไรียกวาอินตอร์นใต ิInternet) ทีไสามารถสืไอสารละ
ชืไอมยงเปทุกทีไบนลก฿นวลาพียงคพริบตาดียวทานัๅน ซึไงอินทอร์นใตเดຌปลีไยนวิถีการท างาน
การสืไอสารรวมถึงการ฿ชຌชีวิตประจ าวันรืไอยมาจนถึงทุกวันนีๅ ท า฿หຌกิดสืไอ฿หม ิNew Media) ทีไ
กิดขึๅนจากทคนลยีละป็นทางลือก฿หม ิAlternative Channel) ส าหรับผูຌบริภคสืไอ฿นยุค
สมัยนีๅจึงท า฿หຌคนรุน฿หมนัๅนหันมา฿ชຌอินทอร์นใตมากขึๅนละจากการส ารวจจ านวนการ฿ชຌ
อินทอร์นใต฿นประทศเทยจาก ฿นป พ.ศ. 2552 มีผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต 12,334,219 คนละ฿นป 
พ.ศ. 2556 เดຌพิไมจ านวนผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตป็น 18,312,405 ดยส ารวจจากสมาชิก฿นครัวรือนทีไมี
อายุตัๅงต 6 ปขึๅนเป ิส านักงานสถิติหงชาติ,2556) ละยังมีนวนຌมพิไมขึๅนอยูตลอดวลาซึไง
ตอกยๅ าวิถีชีวิตของคน฿นยุคสมัย฿หมทีไนิยมพึไงพาอินทอร์นใตละทคนลยีสืไอ฿หมมากขึๅน  

 ปัจจุบันผูຌผลิตนืๅอหา ิContent Creator) ละนักการตลาด ิMarketer) ฿หຌความสน฿จ
สืไอ฿นรูปบบ฿หมมากกวาสืไอรูปบบกามากพราะมีหลักฐานทีไบงชีๅวาประสิทธิภาพของการ
สืไอสาร฿นรูปบบดัๅงดิมนຌอยลงนืไองจากพฤติกรรม฿นการรับสืไอของผูຌบริภคนัๅนริไมปลีไยนเป 
ผูຌคนริไมขจัดขຌอความหรือสิไงทีไตนเมตຌองการรับออกเป นอกจากนีๅสืไอ฿หมยังสามารถระบุถึงผูຌ฿ชຌเดຌ
รวมถึงพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿นรูปบบทีไเมสามารถกระท าเดຌ฿นอดีต ท า฿หຌผูຌผลิตนืๅอหาละนักการ
ตลาดสามาถน าขຌอมูลสวนนีๅพืไอ฿ชຌ฿นการวางผนการสืไอสารเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน 
(Wertime, K.& Fenwick, I., 2008) 
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 มืไอพูดถึงสืไอ฿หมนัๅนเมเดຌหมายถึงสืไอรูปลักษณ์฿หมตพียงอยางดียว สืไอดัๅงดิมอยาง 
วิทยุ สิไงพิมพ์ละทรทัศน์ เดຌปรับปลีไยนจากระบบอนาลใอคเปสูดิจิทัลดຌวยชนกัน สืไอทรทัศน์฿น
ประทศเทยพิไงเดຌปลีไยนระบบออกอากาศทรทัศน์ป็นระบบดิจิทัลตัๅงตดือนมษายน พ.ศ.
2557 (กรุงทพธุรกิจออนเลน์, 2557) ซึไงทรทัศน์ผานการปลีไยนปลงมาหลายยุคหลายสมัย 
ตัๅงตการกิดขึๅนมาของทรทัศน์ การพัฒนาคบิลทีวี จนกระทัไงการปຂดชอง฿หม รายการรูปบบ
฿หม ละสถานีทรทัศน์ผานอินทอร์นใต หรือเอพีทีวี ิ Internet Protocol Television) ทีไป็น
บริการสถานีทรทัศน์฿นลกออนเลน์ ซึไงท า฿หຌผูຌชมมีทางลือกรับชมอยางเรຌขีดจ ากัด ละเมตຌอง
ป็นฝຆายรับหมือน฿นอดีตทีไสถานีทรทัศน์ป็นผูຌลือกสรรรายการ฿หຌกับผูຌชม ละการขຌามาของ
อินทอร์นใต ละ IPTV ท า฿หຌการรับชมรายการทรทัศน์จะเมหมือนดิมอีกตอเปพราะมีลูกลน
พิไมขึๅนอีกมากมาย ชน ผูຌชมสามารถลือกชมทรทัศน์฿นวลาทีไตนตຌองการเดຌทนทีไจะรับชมตาม
วลาทีไสถานีก าหนด สามารถสืบคຌนนืๅอหาทีไตຌองการจะดูเดຌ อีกทัๅงยังสามารถสงความคิดหในผาน
วใบเซต์ระหวางรับชมรายการทรทัศน์เดຌ (Wertime, K.& Fenwick, I., 2008) 

 Youtube ป็นครืไองมือทีไสังคมออนเลนนิยม฿ชຌกันมากนืไองจากสามารถสืไอสารเดຌทัๅง
ภาพละสียงดยป็นวใบเซต์ทีไ฿หຌผูຌ฿ชຌงานสามารถอัพหลด ิUpload) ละดาวน์หลด 
ิDownload) วีดีอผานวใบเซต์เดຌ กอตัๅงขึๅนมืไอกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 ละอยู฿นการด านินงาน
ดยกูกิๅล ิGoogle) นอกจากนีๅ Youtube ยังสามารถปຂดเดຌดยวใบเซต์ทัไวเป ดยน าลิงค์เปวางเวຌ
฿นวใบเซต์ตางโ อีกทัๅง Youtube ยังป็นการ฿หຌบริการวีดีอบบเมมีคา฿ชຌจาย ิFree Video 

Sharing) ซึไง฿น Youtube นัๅนมีทัๅงวีดีอทีไท าขึๅนดยมือสมัครลนจนเปถึงมืออาชีพ Youtube จึง
นับป็นสืไอ฿หม ิNew Media) อีกประภทหนึไงตยังมีความป็นสืไอสารมวลชน ิMass 

Communication) อีกดຌวย ิธัญธัช นันท์ชนก ,2558) 

 พราะอยางนัๅนท า฿หຌอุตสาหกรรมทรทัศน์ปัจจุบันนัๅนตຌองปรับตัวพราะวาพฤติกรรม
ผูຌบริภค฿นการดูรายการทรทัศน์นัๅนเดຌปลีไยนเปจากดิม ดิมทีทีไตຌองดูขณะทีไออกอากาศอยาง
ดียวตมืไอ Youtube ขຌามาท า฿หຌกิดการ฿ชຌหนຌาจอทีไสอง ิSecond Screen) บนพลตฟอร์ม 
ิPlatform) ฿หมโทีไกิดขึๅนตามมาดຌวย ทัๅงการถายทอดสดละการรับชมรายการยຌอนหลัง จนกิด
ป็นนวัตกรรมการรับชมรายการทรทัศน์บบการคลืไอนยຌายวลา ิTime-Shifting) ทีไ฿หຌอ านาจ
ผูຌชม฿นการลือกรับชมรายการทรทัศน์฿นวลาทีไตนสะดวก ินุดี หนูเพรจน์, 2556) ท า฿หຌหลายโ
ชองทรทัศน์ตຌองสรຌางหนຌาจอทีไสองพืไอ฿หຌผูຌบริภคขຌาถึงนืๅอหาเดຌงายขึๅนชน Youtube 

Channel ป็นอีกชองทางทีไหลายชองทรทัศน์ รายการทรทัศน์ สรຌางขึๅนพืไอป็นหนຌาจอทีไสอง 
ิSecond Screen) ฿หຌกับผูຌบริภค  

 ละนืไองดຌวย Youtube เดຌขຌามาปຂดตัว฿นประทศเทยอยางป็นทางการ฿นป 2557 ฿น
วันทีไ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ซึไงท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงครัๅงส าคัญ฿นอุตสาหกรรมทรทัศน์ 
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นิตยสารออนเลน์ นิตยสารออนเลน์พสิชัไนนิไง ิ2557, พฤษภาคมี อธิบายวาการปຂดตัว 
Youtube ฿นเทยนัๅนท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงทีไหในเดຌชัด 3 บบคือ 

 1. การปลีไยนมา฿ชຌ youtube.co.th ทีไมาพรຌอมกับลกຌทีไพิไมลายสຌนหัวขนวานร฿น 
วรรณคดีเทยตัวอักษร TH อยูดຌานบน 

 2. นืๅอหาของวิดีอจะป็นคลิปวิดีอ฿นประทศเทยทานัๅน จากทีไปกติจะป็นการรวบรวม
คลิปวิดีอยอดนิยมจากทัไวลกตกใยังลือกนืๅอหาของตละประทศเดຌตามตຌองการหรือจะรับ
วิดีอจากทัไวลกหมือนดิมกใเดຌ 

 3. ครงการ Youtube Partner Program (YPP) คือการปຂด฿หຌผูຌผลิตนืๅอหาหารายเดຌ
จาก YouTube เมวาจะป็นบุคคลธรรมดาหรือจຌาของชองรายการขຌามาป็นผูຌผลิตนืๅอหา 
ิContent Creator) หากวิดีอเดຌรับความสน฿จมียอดวิวสูงจนป็นทีไสน฿จของบรนด์มาลงฆษณา 
ผูຌผลิตนืๅอหาจะเดຌรับสวนบงรายเดຌจากฆษณาทีไมาลงดຌวย ดยผนดังกลาวป็นผนการสรຌาง
นืๅอหาเปยัง Youtube ฿หຌมากขึๅนละปຂดอกาส฿หຌนักการตลาด฿หຌสน฿จหันมาลงทุน฿น 
Youtube 

 การสรຌางรายเดຌจาก Youtube นัๅน พรทิพย์ กองชุน ิ2557, 12 มิถุนายนี หัวหนຌาฝຆาย
การตลาดกูกิๅลประจ าประทศเทยซึไงท าหนຌาทีไดูลการตลาดของ Youtube ประทศเทยกลาววา
ทีไผานมามีชองรายการมากกวา 1 ลຌานชองทีไสรຌางรายเดຌผานปรกรมพันธมิตรของ Youtubeดย
รายเดຌนัๅนมาจากฆษณาตางโ฿นวใบเซต์ ชน บนนอร์ ิBanner) หรือวีดีอฆษณาทรกกอน
ชมวีดีอ ป็นตຌน ละจ านวนสวนบงรายเดຌทีไจะเดຌรับนัๅนขึๅนอยูกับหลายปัจจัยอาทิชน ผูຌชมคลิป
฿นตละชอง ยอดผูຌติดตาม รวมเปถึงนืๅอหาของชองละการประมูลฆษณา฿นชองนัๅนโ ดย 
Youtube จะป็นคนกลางเปพูดคุยกับกลุมนักธุรกิจพืไอหาผูຌทีไลงฆษณาละผูຌลงฆษณาจะป็นผูຌ
ลือกวาชอง฿ดตรงกับปງาหมาย฿นการสืไอสารของบรนด์นัๅน อีกทัๅงจຌาของชองยังสามารถก าหนด
รูปบบฆษณาของชองตนองวาจะสดงฆษณา฿นรูปบบทีไจຌาของชองตຌองการเดຌ  นอกจากนีๅ
จຌาของชองสามารถมีรายเดຌจากทางอืไนนอกหนือจากฆษณาจาก Youtube ชน การจຌางท าคลิป
วีดีอจากสินคຌาชนิดตางโ หรือสืไอฝง฿นวีดีอ ิProduct Placement) ป็นตຌน  

 นอกจากรายการตางโทีไครองตลาด Youtube ฿นมืองเทยลຌว ยังมีชองกิด฿หม฿น
รูปบบรายการทรทัศน์มากมายหลังจากทีไมีชองประสบความส ารใจ ตทีไผูຌวิจัยสน฿จศึกษาละ
ป็นชอง฿หมทีไป็นมือสมัครลน฿นสนามของ Youtube ตป็นมืออาชีพ฿นการผลิตรายการ
ทรทัศน์ คือชอง Gutumdai 



 

61 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 

ชอง Gutumdai  กอตัๅงมืไอวันทีไ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ป็นชองทีไนຌนเป฿นดຌานการ
ผลิตรายการรูปบบ฿หมส าหรับผูຌชมยุค฿หม ดยจຌาของชองคือ นายหงษ์ชัย ภูบุตตะ ปรดิวซอร์
รายการทรทัศน์ทีไตัดสิน฿จท าชองของตนอง฿น Youtube พืไอผลิตนืๅอหาทีไตนตຌองการออกเปสู
สายตาผูຌรับชม ดยมีทีมงาน 2 คนทานัๅน฿นการผลิตนืๅอหา ซึไงนืๅอหาหลัก฿นชอง Gutumdai 
สวน฿หญป็นนืๅอหานวสาระบันทิงกีไยวกับภาพยนตร์ 4 รายการ คือ รายการปຂดหนຌาหนัง 
รายการดูมาลຌว รายการชิมลางตัวอยาง฿หม รายการชิมลางตัวอยางสยอง ละรายการสาระ
ทัไวเปกีไยวกับสินคຌาอุปภคบริภค 1 รายการ คือรายการผูຌบริภค ดยชอง Gutumdai  มียอด
ผูຌติดตาม (Subscribe) มากกวา 18,000 ยูสซอร์ ละยอดการชมคลิปทัๅงหมดมากกวา 8  ลຌาน
ครัๅง (Youtube , 2016, May 1) ซึไงผูຌวิจัยถือวาป็นชองหนຌา฿หมทีไก าลังสรຌางฐานผูຌชมละอยู฿น
ระยะรกริไม฿นการสรຌางรายเดຌจาก Youtube 

 ดังนัๅนผูຌวิจัยเดຌลใงหในวาควรจะศึกษาบุคคลทีไผลิตนืๅอหาละสรຌางรายเดຌจากวใบเซต์ 
Youtube พืไอศึกษาถึงกลยุทธ์การผลิตนืๅอหา฿นการสรຌางรายเดຌ฿นวใบเซต์ Youtube ฿นรูปบบ
ของรายการทรทัศน์  
  
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 แ. พืไอศึกษาถึงกลยุทธ์ละทัศนคติ฿นการสืไอสารพืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube

฿นรูปบบรายการทรทัศน์ 

 โ. พืไอศึกษาถึงทีไมาของรายเดຌ฿นการผลิตรายการทรทัศน์ผานวใบเซต์ Youtube จาก
ปรกรมพันธมิตร Youtube 

 ใ. พืไอศึกษาถึงปัญหาละอุปสรรค฿นการสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube ฿นรูปบบ
รายการทรทัศน์   

นวคิดละทฤษฏีฎีทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

 1.นวคิดทีไกีไยวกับความคิดสรຌางสรรค์ ิCreative Thinking) 

 จากนิยามทีไนักวิชาการละนักจิตวิทยาเดຌ฿หຌความหมายกับค าวาความคิดสรຌางสรรค์ สรุป
เดຌวาความคิดสรຌางสรรค์ป็นความสามารถทีไมีอยู฿นตัวบุคคลทีไสามารถคิดเดຌหลากหลายทิศทาง
หรือความคิดบบอนกนัย ิDivergent Thinking) อีกทัๅงความคิดนัๅนยังชืไอมยงกัน฿นรูปบบ
ปลก฿หมหรือเมหมือน฿ครละมีคุณคาจากประสบการณ์ของบุคคลนัๅนดยสิไงนีๅน าเปสูการสรຌาง
สิไงปลกโ฿หมโทีไมีคุณคาทัๅงนีๅขึๅนอยูกับจินตนาการซึไงป็นลักษณะฉพาะของตละบุคคลอีกทัๅง
ความคิดสรຌางสรรค์นัๅนมีความส าคัญตอการคຌนพบสิไง฿หม หรือสิไงประดิษฐ์฿หมโ รวมเปถึงวิธีการ
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฿หมโอีกดຌวย ิGuilford, 1962; De Bono, 1970; Wallace &Kogan, 1965; Reilly & Lewis, 

1983; Torrance, 1971) 

 โ. นวคิดกีไยวกับการสืไอสารออนเลน์ 

 ภาสกร รืองรอง ิโ55่ี กลาววา Webใ.เ ป็นยุคหงการชืไอมยงความรูຌ คุณสมบัติทีไ
ดนชัดคือความอัฉฉริยะทีไชืไอมยงขຌอมูลมหภาพละสามารถขຌาถึงรายละอียด จดจ า คาดดา
ขຌอมูลบบอัตนมัติ 

 การสรຌางนืๅอหาดยผูຌบริภค ิConsumer-Create Content)  

 Wertime, K.& Fenwick, I., (2008) กลาววาปัจจุบันผูຌบริภคตຌองการปรับ กຌ ตัดตอ
ละปลีไยนนืๅอหาทีไเดຌรับชมรวมถึงการสรຌาง นืๅอหา฿หมโตามทีไผูຌบริภคตຌองการซึไงคือลักษณะทีไ
ส าคัญของลักษณะวใบ โ.เ ชนการบันทึก พลย์ลิส฿นวใบเซต์ Youtube ป็นของตัวองพืไอป็น
การบันทึกเวຌดูวีดีอทีไตนองชืไนชอบยามวาง รวมถึง การป็นผูຌสรຌางนืๅอหาองละผยพร ดຌวย
ตนอง ดยมี 4 ปัจจัยทีไขับคลืไอน คือ 1. ปฎิวัติกระบวนการกีไยวกับสืไอ (Renovation of the 

Media Model) 2. รูปบบมากมายหลือคณานับ (Explosion of Formats) 3. กิดละติบต
บนฐานของชุมชนออนเลน์ (Social Network Provide the Platform) 4. ปากตอปากเวกวาติด
ทอร์บ (Turbo-Changed Word-of-Mouth) (Wertime, K.& Fenwick, I., 2008) 

 ใ. นวคิดกีไยวกับ Youtube 

 Youtube คือ วใบเซต์ซชียลมีดีย ิSocial Media) ทีไป็นวีดีอซึไงนืๅอหามีความ
หลากหลายเมวาจะป็นวีดีอฆษณามิวสิควีดีอ รายการทรทัศน์ยຌอนหลัง ละคลิปวีดีอจากคน
ทัไวเป คลิปวีดีอทีไผยพรอยูบนวใบเซต์Youtube สวนมากจะป็นคลิปวีดีอสัๅนโถายท าดย
ประชาชนทัไวเปละอัพหลดดยมีการบงประภทละจัดอันดับคลิปดยงาย ิศตพล จันทร์
ณรงค์, โ55่ี 

  คลใดลับ฿นการผลิตวีดีอ฿น Youtube 

  Miller, Michael (โเแแี เดຌนะน านวทาง฿นการผลิตวีดีอ฿น Youtube ฿หຌมี
ประสิทธิภาพ ดังนีๅ  

  แ. ดຌานภาพ เดຌก การถายส าหรับจอทีไลใกกวา  ิShoot for the Smaller 

Screen) การท าสี฿หຌดดดน ิAccentuate the Contrast) ภาพตຌองชຌาละนิไง ิSlow and 

Steady Win the Race) ลงทุน฿นอุปกรณ์ทีไมีคุณภาพ ิInvest in Quality Equipment) การ฿ชຌ
กลຌองสองตัว ิUse two Cameras) อยา฿ชຌวีดีอกา ถຌา฿ชຌตຌองมีการปรับตงดຌวย ิDon’t Just 
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Recycle Old Video- Re-Edit them too) จຌางมืออาชีพ ิHire a Pro) หกกฎบຌาง ิBreak the 

Rules)  

  โ.ดຌานนืๅอหา เดຌก ตຌองบันทิงิBe Entertaining) ตຌอง฿หຌความรูຌ ิBe 

Informative) ตຌองท า฿หຌสนุก ิGo for the Funny) ท า฿หຌสัๅน ิKeep it Short) ท า฿หຌรียบงาย 
ิKeep it Simple) ตຌองมีจุดสน฿จ ิStay Focused) สืไอสาร฿หຌชัดจน ิCommunicate a Clear 

Message) หลีกลีไยงการยัดยียดฆษณา ิAvoid the Hard Sell) ท า฿หຌสด฿หมสมอ ิKeep it 

Fresh)    

  ใ.ดຌานการสรຌางยอดขาย เดຌก การ฿สวใบเซต์ลงเป฿นวีดีอ ิ Include your 

Website’s Address in your ”ideo) การ฿ส URL ของคุณ฿นค าบรรยายเปดຌวย ิInclude Your 

URL in the Accompanying Text) 

  นอกจากนีๅ Wertime, K.& Fenwick, I., (2008) ยังนะน านวทางการปฏิบัติ
ดຌานการตลาดดิจิทัล฿นการสรຌางนืๅอหาดยผูຌบริภคทีไนาสน฿จเวຌเดຌก จริง฿จ ท าความขຌา฿จกับ
ลักษณะพืๅนฐานของตละวใบเซต์ละสืไอสาร฿หຌกลมกลืนปຂดอกาส฿หຌผูຌบริภคมีสวนรวมสรຌาง
นืๅอหา น าความคิดหในของผูຌบริภคมา฿ชຌประยชน์ละอยาลืมตอบกลับ ลือก฿ชຌคนดังมาปรมท
บรนด์ ฿ชຌกลยุทธ์การหวตลงคะนนพืไอดึงผูຌบริภค฿หຌป็นสวนหนึไงของบรนด์ 

  ปรกรมพันธมิตรYoutube (Youtube Partner Program) 

  จุดดนของปรกรมพันธมิตรนีๅหลักโคือสามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌรวม
ครงการ ละมีความยืดหยุนสูง อีกทัๅงยังสามารถติดตามละจัดการวีดีอเดຌงายนืไองจากฟังก์ชัไน 
Youtube Analytic ชวยวิคราะห์ละรายงานขຌอมูลตางโเดຌอยางละอียด ิธัญธัช นันท์ชนก 
,โ55่ี 

  ผูຌวิจัยเดຌรวบรวมขຌอมูลลักษณะละหลงทีไมาของรายเดຌทีไมาจากปรกรม
พันธมิตร Youtube หลากหลายชองทาง ดังนีๅ ิธัญธัช นันท์ชนก ,โ55่: Youtube, โเแๆี แ. 
การฆษณา ิAdvertisements)  โ. ผูຌติดตาม ิPaid Subscription) ใ. สินคຌา ิMerchandise)  
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 2.4 นวคิดกีไยวกับลิขสิทธิ์  

 ระบบ Content ID  

 คือระบบอัตนมัติของ YouTube ทีไรองรับการปรับขนาด ชวย฿หຌจຌาของลิขสิทธิ์สามารถ
ระบุวิดีอ YouTube ทีไมีนืๅอหาทีไตนป็นจຌาของเดຌ ิYoutube, โเแๆี 

วิธีการศึกษา 

 ผูຌวิจัยลือก฿ชຌวิธีการศึกษาดย฿ชຌระบียบวิจัยบบผสม (Mixed Method) 

 งานวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 1. สัมภาษณ์ชิงลึกผูຌผลิตรายการ ิIn-Depth Interview)   

 ป็นการสัมภาษณ์ลักษณะกึไงครงสรຌาง ิSemi-Structured) ดยมีประชากรทีไลือกศึกษา
คือผูຌผลิตรายการทรทัศน์ชอง Gutumdai จ านวน โ คนคือ 

  แ.นายหงษ์ชัย ภุตบูตะ อายุ ใเ ป นักขาวสายบันทิง นักขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ 
 บืๅองหลังการผลิตรายการทรทัศน์ตางโ ชน ดาราดลีไ , Film maker, IN Channel  

ป็นตຌน มีประสบการณ์มากกวา ๆ ป ฿นวงการบันทิง ฿นปัจจุบันคือผูຌกอตัๅงชอง Gu-Tum-Dai 

รับผิดชอบทางดຌานของการผลิตทุกรายการละป็นผูຌด านินรายการภาย฿นชอง อีกทัๅงป็นผูຌ
ควบคุมดูลบัญชี ภาย฿นชอง Gutumdai ทัๅงหมด  

  โ. นายณพดล พลศิลปຊ อายุ ไ็ ป อดีต บรรณาธิการ Channel V Magazine 

ละผูຌดูลวใบเซต์ ฿นสังกัดของ RS Promotion ละ Truelife ปัจจุบันมีอาชีพอิสระดຌานนัก
วิจารณ์  ภาพยนตร์ พลง ละผูຌด านินรายการกีไยวกับภาพยนตร์  อีกทัๅ งป็นผูຌจัดรายการวิทยุ
ดຌวยคลืไน แเแ FM ถูกรับชิญ฿หຌป็นครีอทีฟละผูຌด านินรายการภาย฿นชอง Gutumdai จ านวน 
ใ รายการ คือ รายการปຂดหนຌาหนัง รายการชิมลางตัวอยาง฿หม ละรายการดูมาลຌว ซึไงป็น
รายการกีไยวกับภาพยนตร์ทัๅงหมด 

 2. การวิจัยชิงสังกต (Observational Research) 

 ผูຌวิจัยท าการการสังกตลักษณะเมมีสวนรวม ิNon-Participant Observation) จากการ
รับชมรายการภาย฿นชอง Gutumdai ดยการกใบขຌอมูลอยู฿นระหวางดือนมีนาคม ถึงดือน
มษายน พ.ศ. โ55้ 



 

65 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 

 งานวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 1.การวิคราะห์นืๅอหา ิContent Analysis) ผูຌวิจัยจะท าการวิคราะห์นืๅอหารายการจาก
ชอง Youtube ดย฿ชຌตารางถอดรหัส ิCoding Sheet) ฿นการกใบขຌอมูล พืไอวิคราะห์ถึงกลยุทธ์
฿นการสืไอสารละกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ดยกใบขຌอมูลจากรายการยอดนิยมทีไมียอดวิว
สูงสุดชอง Gutumdai ใ รายการ คือ  

  1. รายการผูຌบริภค รายการทีไปรียบทียบของกินของ฿ชຌชนิดดียวกันต
ตกตางกันทีไตราสินคຌา (Brand) พืไอ฿หຌความรูຌถึงความตกตางของสินคຌาทีไน ามาปรียบทียบ 
ชน ครืไองดืไม ยา อาหาร ป็นตຌน   

  2. รายการปຂดหนຌาหนังรายการภาพยนตร์ทีไรายงานอันดับความนาดูของ
ภาพยนตร์ขຌา฿หม฿นตละสัปดาห์ทีไคนอยากชมมากทีไสุด  

  3. รายการชิมลางตัวอยาง฿หมรายการภาพยนตร์ทีไน าตัวอยาง฿หมมารับชมละ
฿หຌความรูຌกีไยวกับภาพยนตร์พรຌอม฿หຌความคิดหในตอตัวอยางภาพยนตร์รืไองนัๅน ดยมีการตัดสิน
จากผูຌด านินรายการวาภาพยนตร์รืไองนีๅนาดูหรือเม พราะอะเร  

 ดยผูຌวิจัยลือกศึกษารายการละ 5 คลิปวีดีอ ดยลือกจากคลิปวีดีอจากยอดผูຌชมสูงสุด
ระหวางดือนมีนาคม ถึง ดือนมษายน พ.ศ. โ55้ ิYoutube, โเแๆี  

 2.วิคราะห์อกสาร ิDocumentary Analysis)  

 ผูຌวิจัยจะท าการวิคราะห์อกสารจากปรกรม Youtube Analysis ทีไผูຌ฿หຌสัมภาษณ์
ยินยอม฿หຌปຂดผยขຌอมูลจากชอง Gutumdai พืไอศึกษาถึงหลงทีไมาของรายเดຌภาย฿นชอง ดย
การกใบขຌอมูลอยู฿นระหวางดือนมีนาคม ถึง  ดือนมษายน พ.ศ. โ55้ 

ผลการศึกษาละอภิปรายผล  

 การศึกษารืไอง กลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube ฿นรูปบบ
รายการทรทัศน์ ผูຌวิจัยน าขຌอมูลทีไเดຌมาสรุปผลป็นความรียงชิงพรรณนาตามกรอบละ
วัตถุประสงค์งานวิจัย สามารถสรุปผลเดຌดังนีๅ 

 ทัศนคติของผูຌผลิตรายการทรทัศน์ผานวใบเซต์ Youtube พืไอสรຌางรายเดຌ 
  ผูຌวิจัยพบวาผูຌผลิตรายการชอง Gutumdai มีทัศนคติดຌานบวกตอสืไอออนเลน์฿นปัจจุบัน
นืไองดຌวยปัจจัยทางดຌานสืไอ  (Media) ละทคนลยี (IT) ทีไปลีไยนเปอยางมาก จึงท า฿หຌผูຌผลิตทีไ
ผลิตสืไอดัๅงดิม (Traditional Media) มีทางออก฿นการสืไอสารมากขึๅนผานสืไอ฿หม (New Media) 
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ละป็นผล฿หຌผูຌผลิตชอง Gutumdai ทีไมีความชีไยวชาญ฿นการผลิตสืไอดัๅงดิมป็นทุนดิม หันมา
สรຌางนืๅอหาป็นของตนอง ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดการสรຌางนืๅอหาดยผูຌบริภค (Consumer-

Create Content) ของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ซึไงมีปัจจัยหลักขับคลืไอนทีไ
สอดคลຌองกับผลการวิจัย 2 ปัจจัยคือ 1. การปฎิวัติกระบวนการกีไยวกับสืไอ (Renovation of the 

Media Model) ซึไงหมายถึงกระบวนการผลิตสืไอ฿นรูปบบ฿หม ทีไผูຌผลิตชอง Gutumdai ป็น
ผูຌสรຌางนืๅอหาดยมีกระบวนการทีไเมซับซຌอนหมือนกับกระบวนการการผลิต฿นสืไอดัๅงดิม 

(Traditional Media) ซึไงกระบวนการ฿นการผลิตสืไอ฿หมนัๅนสามารถสรຌางดย฿ชຌตຌนทุนทีไตไ ามาก
ละสามารถ฿ชຌครืไองมือทีไมี฿นลกอินทอร์นใตสรຌางนืๅอหาเดຌฟรี จากการสัมภาษณ์ผูຌผลิตกลาววา
ตຌนทุน฿นการผลิตพียงสัปดาห์ละ 200 บาททานัๅน ซึไงผูຌผลิต฿ชຌวลาการถายท ารายการพียง 1 
ขณะทีไกระบวนการผลิตสืไอกา (Traditional Media) นัๅนมีตຌนทุนหลายขัๅนตอน ท า฿หຌรายเดຌหรือ
ก าเรหลือกลับเปยังผูຌผลิตนืๅอหาพียงลใกนຌอยทานัๅน 

  นอกจากนัๅนผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ลใงหในวาสืไอสังคม (Social Media) อยาง Youtube สามารถ
สรຌางชืไอสียง฿หຌกับตนเดຌละสามารถท า฿หຌรายการทีไตนผลิตออกเปสูสายตาผูຌชมเดຌงายกวาสืไอกา 

(Traditional Media) ซึไงป็นความฝันของผูຌผลิต ละสามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกับจຌาของชอง ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ พัชรภรณ์ เกรชุมพล (2553) ทีไศึกษารืไอง ทัศนคติละพฤติกรรมการ
สืไอสารผานครือขายสังคมออนเลน์฿นการสรຌางชืไอสียง กรณีศึกษา Youtube ผลการวิจัยพบวา
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์มีทัศนคติชิงบวกตอ Youtube นืไองจากทัศนคติทีไมีตอ Youtube วาสามารถ
ตอบสนองความตຌองการของตนเดຌ ดยนวนຌม฿นอนาคตพบวา ผูຌคน฿นสังคมจะ฿หຌความส าคัญตอ
การสืไอสารผาน Youtube พิไมสูงขึๅน ละมีนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌ Youtube ป็นครืไองมือ฿น
การสรຌางความส ารใจทัๅง฿นดຌานชืไอสียง รายเดຌหรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุมธุรกิจ  

 ละพบวาผูຌผลิตรายการทรทัศน์ชอง Gutumdai มีทัศนคติดຌานลบ 2 ขຌอตอการผลิต
รายการทรทัศน์ผานสืไอออนเลน์ 1. ผูຌผลิตมองวาสืไอออนเลน์฿นปัจจุบันขาดกระบวนการทางดຌาน
การกลัไนกรองสารพราะการสรຌางนืๅอหาผานสืไอออนเลน์มีนายประตูขาวสาร (Gatekeeper) นຌอย 

ป็นผล฿หຌคุณภาพของสารทีไสืไอออกเปมีความเมสมบูรณ์ละกิดความผิดพลาดเดຌงาย ซึไงผูຌ฿หຌ
สัมภาษณ์มองวาทัศนคติ (Attitude) ของผูຌผลิตนืๅอหาผานสืไอออนเลน์นัๅนส าคัญทีไสุดพราะจะมี
ผลตอการกลัไนกรองสาร 2. ผูຌผลิตมีทัศนคติดຌานลบตอสัดสวนรายเดຌจากปรกรมพันธมิตร 
Youtube ทีไคิดวาชองถูกอาปรียบจากปรกรมพันธมิตร Youtube ดย฿หຌความหในวาการทีไ
ผูຌผลิตมีรายเดຌจากปรกรมพันธมิตร Youtube นัๅนเมมากพอมืไอปรียบทียบกับรายเดຌทีไ 
Youtube เดຌจากผูຌลงฆษณาภาย฿นชอง ซึไงมองวามีลักษณะนีๅหมือนกับปลา฿หญกินปลาลใก ซึไง
เมสอดคลຌองกับผลการวิจัยชิงปริมาณทีไพบวาสัดสวนรายเดຌจากฆษณา ผูຌผลิตมีสวนบงมากกวา
ทีไ 55.33% สวน Youtube เดຌสวนบงพียง 45.67% ทานัๅน ละผูຌผลิตยังมองวานยบายของ
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ปรกรมพันธมิตร Youtube ยังนຌน฿หຌผูຌผลิตสรຌางนืๅอหาออกมา฿นปริมาณทีไมาก อีกทัๅงยังมองวา 
ปรกรมพันธมิตร Youtube นัๅนยังดูลผูຌผลิตเมดีพอ฿นรืไองของการดูลรืไองลิขสิทธิ์ของผูຌผลิต 

 กลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube 

 จากการวิจัยชิงคุณภาพพบวารายการภาย฿นชอง Gutumdai มีนวคิดการสรຌางสรรค์
รายการมาจากค าถามทีไกิดขึๅนภาย฿น฿จของผูຌผลิต ชน รายการผูຌบริภค มาจากค าถาม สินคຌาสอง
ชนิดนีๅอะเรดีกวากัน? ละรายการปຂดหนຌาหนัง มาจากค าถามวา สัปดาห์นีๅมีภาพยนตร์รืไองเหน
นาชม? ท า฿หຌน าเปสูรูปบบรายการละนืๅอหารายการทีไจะตอบค าถามภาย฿น฿จของผูຌผลิตผาน
สืไอออนเลน์ ซึไงสอดคลຌองกับหลักการท าการตลาดดิจิทัลของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) 
ทีไกลาววา หลักนืๅอหาดิจิทัล (Digital Content) จะมีลักษณะทีไยืดหยุนเดຌ คลองตัว ละหลุดพຌน
จากขຌอจ ากัดทัๅงปวงจากสืไอดัๅงดิม ซึไงผูຌผลิตสามารถสรຌางสรรค์ผลงานเดຌอยางสรี ละพบวาทุก
รายการมีลักษณะรายการทีไ฿หຌความรูຌกผูຌชมทุกรายการตามจตนารมณ์ของผูຌผลิต ซึไงตละ
รายการจะ฿หຌความรูຌตกตางกันเปตามนืๅอหาของรายการตละตอน ละยังพบวารายการภาย฿น
ชองสวน฿หญนัๅนยึดขຌอทใจจริง (Facts) ละขຌอมูลจากผูຌชมป็นกนหลัก฿นการน าสนอ 2 ทาง คือ 
การหวต (Vote) ละความคิดหใน (Comment) ซึไงผูຌด านินรายการมีหนຌาทีไพียงรายงานผลทีไเดຌ
รับมาจากขຌอทใจจริงละขຌอมูลจากผูຌชม มีความหในสวนตัว฿นรายการพียงลใกนຌอยทานัๅน ซึไง
สอดคลຌองกับหลักการท าการตลาดดิจิทัลของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ทีไกลาววา ฿น
ยุคนีๅผูຌบริภคมักป็นฝຆายริริไม ก าหนดทิศทางละนืๅอหาสวน฿หญนัๅนจะมาจากผูຌบริภค ละการ
สงสาร฿หຌผูຌบริภค฿นยุคนีๅตຌองเดຌรับความยินยอมจากผูຌบริภคกอนสมอ ละนืๅอหาควรป็นรืไองทีไ
ผูຌบริภคสน฿จ ละยังสอดคลຌองกับนวคิดการตลาดดิจิทัลยุค 3.0 ของ คอตลอร์, ฟຂลลิป, การ์ตา
ยาจา, ฮอร์มาวัน ละซตียนวาน, อีวาน (2554) ทีไกลาววา การตลาดยุคปัจจุบันซึไงมีทคนลยี
ป็นตัวชืไอมการมีสวนรวมละการตลาดความรวมมือ (The age of participation and 

Collaborative Marketing) กลาวคือ ขຌอมูลขาวสาร ความคิดหในตางโสามารถพรกระจาย
ออกเปอยางกวຌางขวาง ดยมีการปลีไยนปลงทีไเมเดຌมาจากผูຌบริภคตมาจากผูຌผลิตละผูຌบริภค
฿นคนโดียวกัน (Prosumer) ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์฿หຌความหในวา การน าขຌอมูลจากผูຌชมมาป็นกน
หลักนัๅนสามารถปງองกันตนองเดຌถຌาหากมีผูຌชมทีไ เมหในดຌวยกับสิไงทีไน าสนอออกเป นอกจากนัๅน
พบวาผูຌผลิต฿หຌความส าคัญกับการคัดลือกนืๅอหาภาย฿นรายการตละตอน ซึไงผูຌผลิตเดຌมุงนຌนเปทีไ
นืๅอหาทีไมีการพูดถึงมาก฿นระยะวลานัๅนจากกระสสังคม ซึไงสอดคลຌองกับตามหลักการตลาดยุค 
3.0 ของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ทีไตຌองขับคลืไอนดຌวยคานิยมของผูຌบริภค (Value-

driven Marketing) ทีไมีการสืไอสารบบสองทาง (Two-way Communication) กับผูຌชมเดຌป็น
รายบุคคล ละขຌอมูลทีไเดຌจากผูຌชม฿นตละครัๅงป็นการรียนรูຌรวมกันระหวางผูຌผลิตละผูຌชมซึไง
อาจป็นประยชน์กับผูຌชมคนตอเป ซึไงผูຌผลิตสามารถน าขຌอมูลหลานีๅมา฿ชຌประยชน์สูงสุดกผูຌชม
฿นอกาสตอโเปละ฿หຌมองผูຌบริภค฿นมุมมอง฿หมวาป็นผูຌรวมวง (Participants)   
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 ละจากการวิจัยชิงปริมาณพบวาผูຌผลิต฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารดຌานนืๅอหาตามนวคิดของ 

Miller, Michael (2011) มากทีไสุดคือ การ฿หຌความรูຌกผูຌชม (Be Informative) นืๅอหามีลักษณะ
สัๅนรียบงาย (Keep it Short and Simple) อีกทัๅงรายการภาย฿นชองยังมีความสด฿หมสมอ 
(Keep it Fresh) ทัๅงหมด คิดป็นรຌอยละ 100  รองลงมาคือ มีการหลีกลีไยงการยัดยียดฆษณา 
(Avoid the Hard Sell) คิดป็นรຌอยละ 80 ซึไงมีการยัดยียดฆษณาดยการนะน าสถานทีไถาย
ท า฿หຌกับรายการทานัๅน ละกลยุทธ์ทีไผูຌผลิต฿ชຌนຌอยทีไสุดคือ ความบันทิงละสนุก คิดป็นรຌอยละ 
66.66 ดยมีความบันทิงละสนุกทุกรายการยกวຌนรายการผูຌบริภค นืไองจากรายการผูຌบริภค
นัๅนมีวิธีการด านินรายการดย฿ชຌผูຌบรรยาย (Narrator) ฿นการด านินรายการ ฿นขณะทีไรายการ
อืไนโภาย฿นชองนัๅนมีการ฿ชຌผูຌด านินรายการท า฿หຌสามารถสอดทรกมุขตลกของผูຌด านินรายการ
จึงท า฿หຌรายการมีความบันทิงละสนุก ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์฿หຌความหในวารายการภาย฿นชอง 
Gutumdai สวน฿หญมีลักษณะการพูดคุยป็นกันองกับผูຌชมอยางสบายโ เมนຌนรืไองทีไครียดมาก
กินเป ละมีการลนมุขตลกกันองป็นบางครัๅง นืไองจากผูຌผลิตมองวาผูຌชม฿นวใบเซต์  Youtube 

สวน฿หญอายุเมมากจึงตຌองสืไอสารออกเป฿นลักษณะทีไเมครียดมาก ซึไงผูຌชมหลายคนชอบละ
หลายคนเมชอบ ผูຌผลิตจึงตຌองหาการสืไอสารทีไสมดุล฿นตละรายการดยเมครียดมากกินละเม
ตลกจนกินเป  

 ละจากการวิจัยชิงคุณภาพ฿นการศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผูຌวิจัยพบวาผูຌผลิต
รายการทรทัศน์ชอง Gutumdai มีความขຌา฿จกับลักษณะพืๅนฐานของลักษณะวใบเซต์ Youtube 

ป็นอยางดีนืไองจากมีการกระตุຌนผูຌชม฿หຌกดติดตาม (Subscribe) ตลอดวลา ซึไงสอดคลຌองกับ
คุณสมบัติของวใบเซต์ Youtube จาก (Duffy ,2008; ธัญธัช นันท์ชนก, 2558) ทีไกลาววา การ
ติดตาม (Subscribe) ซึไงสมาชิกสามารถลือกรับขาวสารจากชอง (Channel) ทีไชืไนชอบเดຌละมืไอ
ชองทีไราติดตามมีการอัพหลดวีดีอ฿หมจะมีการจຌงตือน฿หຌราเดຌทราบ นอกจากนีๅยังพบวา
ผูຌผลิตเดຌ฿ชຌสืไอออนเลน์อืไนทีไตนป็นจຌาของ (Owned Media) ละสืไอออนเลน์ทีไมีผูຌอืไนสรຌางนืๅอหา
฿หຌ (Earned Media) พืไอพิไมยอดผูຌชมผานการชร์ (Share) คลิปรายการควบคูเปกับการ
ออกอากาศทาง Youtube พบวาผูຌผลิตท าการชร์ (Share) คลิปรายการจากสืไอทีไตนป็นจຌาของ 
(Owned Media)  4 ชองทาง คือ Facebook Page Gutumdai, Facebook Page ผูຌบริภค, 

Facebook Page Sadaos ละวใบเซต์ Sadaos.com อีกทัๅงผูຌผลิตเดຌชร์เปยังสืไออืไนทีไเมเดຌป็น
จຌาของ 2 ชองทาง คือวใบเซต์ Kapook.com ละ วใบเซต์ Postjung.com นอกจากนัๅนมีผูຌอืไน
สรຌางนืๅอหา฿หຌ (Earned Media) ผานการชร์ (Share) ทางสืไออืไนอยางนຌอย 2 ชองทางคือ 
วใบเซต์ทีไกีไยวขຌองกับนืๅอหา฿นรายการ ละผูຌชมทัไวเป นืไองจากผูຌผลิตรายการชอง Gutumdai 

มองวาการท าสืไอออนเลน์ทีไดีควรมีมากกวาสืไอดียว ดย฿ชຌสืไอหลักอยาง Youtube ป็นสืไอกลาง
ละ฿ชຌสืไอออนเลน์อืไนโป็นชองทางตัวลือก ิAlternative Channelี ฿นการผยพรนืๅอหา ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ฐิติกร สุทธิสินทอง (2556) ทีไพบวา การ฿ชຌ Youtube กับการสืไอสาร
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การตลาดของคายภาพยนตร์ GTH งานวิจัยพบวา GTH ฿ชຌกลยุทธ์การตลาดบบเวรัสป็น
ครืไองมือสืไอสารการตลาด ดยการฆษณาประชาสัมพันธ์ขาวสารผานทางคลิปวีดีอ฿นวใบเซต์ 
YouTube ละบงปันคลิปเปยังวใบเซต์ Social Media ทัๅงทาง Facebook ละ Twitter ท า฿หຌ
กิดการพรกระจายของคลิปตอโกันเปป็นวงกวຌาง ป็นเปตามลักษณะของ Viral Marketing 

 นอกจากนีๅยังพบวารายการสวน฿หญ฿นชอง Gutumdai มีการกระตุຌน฿หຌผูຌชมมีสวนรวม฿น
รายการ 2 วิธี คือ การพูดคุย฿นชองความคิดหใน (Comment) ละการกระตุຌน฿หຌผูຌชมมีการหวต
ลงคะนน (Vote) ดยผูຌด านินรายการเดຌพูดถึงวิธีการรวมสดงความคิดหในรวมละสนุก฿น
รายการอยางชัดจน฿นระหวางด านินรายการ ซึไงสอดคลຌองกับ นวทางการท าการตลาดดิจิตอล
ของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ทีไกลาววา อยาปลอย฿หຌผูຌชมป็นพียงผูຌรับสารทีไนิไงงียบ
อีกตอเป นักการตลาดยุคนีๅตຌองพยายามนຌมน า฿หຌผูຌบริภคมีความรูຌสึกรวม ละรวมคนหลานีๅมา
ป็นผูຌรวมวง พราะขาอาจจะป็นผูຌจุดประกายความคิดกใเดຌ  

 อีกทัๅงพบวาการตัๅงชืไอคลิปวีดีอตละคลิปนัๅนมีผลตอยอดผูຌชม ซึไงผูຌผลิตมีวีธี฿นการตัๅงชืไอ
คลิปวีดีอจากชืไอทีไป็นกระสหรือทีไป็นทีไคຌนหาของผูຌ ฿ชຌ Youtube ฿นระยะวลานัๅน ซึไงสิไงนีๅจะมี
ผลตอการคຌนหาคลิปวีดีอจากวีดีอนะน า (Recommend Video) รวมเปถึงการคຌนหา 
(Search) ทีไผูຌ฿หຌสัมภาษณ์กลาววายอดผูຌชมทีไเดຌมากทีไสุดนัๅนมาจากการคຌนหาวีดีอ ละการ Tags 

ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ ภาสกร รืองรอง ิโ55่ี ทีไกลาววา Webใ.เ ป็นยุคหงการ
ชืไอมยงความรูຌ คุณสมบัติทีไดนชัดคือความอัฉฉริยะหรือ ระบบ AI (Artificial Intelligence) 
หรือรียกวาปัญญาประดิษฐ์ ท า฿หຌสามารถคาดดาพฤติกรรมละวิคราะห์ตามความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌงานวใบเซต์เดຌป็นอยางดี ละป็นระบบทีไมีการชืไอมขຌอมูลตางโ (Semantic Web) ทัๅงทีไอยู
฿นวใบเซต์ของผูຌพัฒนาละหลงขຌอมูลอืไนโ฿หຌมีความสัมพันธ์กัน ซึไงจะท า฿หຌระบบฐานขຌอมูลมี
ขนาด฿หญมาก ตสามารถหาขຌอมูลทีไตຌองการเดຌงายละรใวขึๅนเมวาจากฐานขຌอมูล฿ด (Global 

repository of data) ชน การ Tag ฿น Youtube ป็นตຌน ละยังสอดคลຌองกับคุณสมบัติของ
วใบเซต์ Youtube ดังนีๅ (Duffy ,2008; ธัญธัช นันท์ชนก, 2558) 1. มีการ฿ส Tags ป็นการ฿สค า
สัๅนโทีไป็นคีย์วิร์ดส าหรับคลิปนัๅนโดยมีสวนชวย฿นการคຌนหาของผูຌชม 2. มีวีดีอทีไกีไยวขຌอง 
(Related Video) พืไอน าสนอคลิปวีดีอทีไกีไยวขຌอง฿หຌกับผูຌรับชมดยอัตนมัติดยการคຌนหาจาก
การ Tags 

ละผลการวิจัยชิงปริมาณจากกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดตามนวคิดการสรຌางนืๅอหา
ดยผูຌบริภคของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) พบวาชอง Gutumdai มีความจริง฿จละมี
ความขຌา฿จกับลักษณะพืๅนฐานของลักษณะวใบเซต์ Youtube ทัๅงหมด คิดป็นรຌอยละ 100 

รองลงมาคือ การน าความหในของผูຌบริภคมา฿ชຌประยชน์฿นรายการ คิดป็นรຌอยละ 66.66 ดย
รายการทีไผูຌผลิตน าความหในของผูຌบริภคมา฿ชຌประยชน์มากทีไสุดเดຌก  รายการผูຌบริภคละ
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รายการปຂดหนຌาหนัง ละรายการภาย฿นชอง Gutumdai  มีการปຂดอกาส฿หຌผูຌชมมีสวนรวม฿น
รายการละ฿ชຌกลยุทธ์การหวตลงคะนน คิดป็นรຌอยละ 33.33 ดยรายการทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌชม
มีสวนรวมละ฿ชຌกลยุทธ์การหวตลงคะนน คือรายการปຂดหนຌาหนัง สวนรายการผูຌบริภคละ
รายการชิมลางตัวอยาง฿หมเมมีการปຂดอกาส฿หຌผูຌชมมีสวนรวมละ฿ชຌกลยุทธ์การหวตลงคะนน
ลย นຌอยทีไสุดคือ การลือก฿ชຌคนดังมาปรมท คิดป็นรຌอยละ 6.66 ดยรายการทีไมีการ฿ชຌคนดัง
มาปรมทคือ รายการชิมลางตัวอยาง฿หมพียงรายการดียว ดยมีรพอก นักรຌองรพ (Rapper) 

ทีไมีชืไอสียงจาก Youtube มารวม฿นรายการพียง 1 คลิป ตคลิปดังกลาวกลายป็นคลิปยอดนิยม
อันดับทีไ 1 ภาย฿นชอง คือคลิป ชิมลางตัวอยาง฿หม: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ซึไงมียอดผูຌชมถึง 
3,888,490 ครัๅง 

 ท า฿หຌผูຌวิจัยสามารถสรุปวากลยุทธ์การสืไอสารทีไชอง Gutumdai ฿ชຌลຌวกิดประสิทธิภาพ
คือ  

  1. การน าสนอนืๅอหามีลักษณะสัๅนรียบงาย (Keep it Short and Simple) ทีไพบวา
รายการชิมลางตัวอยาง฿หมทีไป็นรายการยอดนิยมทีไมีการน าสนอนืๅอหาภาพยนตร์พียงรืไอง
ดียวตอตอนทานัๅน ดยตอนทีไมีมียอดผูຌชมสูงสุดมีถึง 3,888,490 ครัๅง ขณะทีไรายการปຂดหนຌา
หนังมีนืๅอหาภาพยนตร์มากกวา 1 รืไอง ตอนทีไมียอดผูຌชมสูงสุดมีพียง 29,696 ครัๅง สวนรายการ
ผูຌบริภคมีขຌอมูลสินคຌา฿หຌปรียบทียบกันมากกวา 1 ชิๅน มียอดผูຌชมสูงสุด 112,190 ครัๅงทานัๅน ซึไง
สอดคลຌองกับการวิจัยชิงปริมาณพบวาชอง Gutumdai ฿ชຌกลยุทธ์การน าสนอนืๅอหามีลักษณะ
สัๅนรียบงาย (Keep it Short and Simple) ทัๅงหมด คิดป็นรຌอยละ 100 ตามนวคิดของ Miller, 

Michael (2011) ทีไกลาววา สิไงหนึไงทีไสามารถฆาวีดีอของคุณลยคือการท า฿หຌมันยาวกินเป 
นืไองจากผูຌชม฿นยุคสมัยนีๅจะจดจอกับสิไงหนึไงพียงควลาสัๅนโ ตเมควรท า฿หຌมันสัๅนกินเป
หรือเมควร฿หຌจบรใวกินเปกวานืๅอหาทีไน าสนอ ละเมจ าป็นตຌองลงทุนยอะเปกับวีดีอ฿น 

Youtube นืไองจากจะท า฿หຌดูตัๅง฿จกินเปละส าหรับลกออนเลน์มันจะดูยมาก ดังนัๅนคยืนพูด
กับกลຌองคนัๅนกใอาจจะพียงพอลຌวส าหรับลกออนเลน์ 

 2. การน าสนอนืๅอหา฿นรายการทีไกีไยวขຌองกับกลุมผูຌชม ชน ภาพยนตร์เทย สินคຌาเทย 
ป็นตຌน ซึไงผูຌวิจัยสรุปเดຌจากคลิปรายการยอดนิยมภาย฿นชอง Gutumdai ทีไสวน฿หญมีนืๅอหาทีไ
กีไยวขຌองพียง฿นประทศเทย ผูຌวิจัยพบวา คลิปยอดนิยม 3 อันดับ฿นรายการชิมลางตัวอยาง฿หม
ป็นการน าสนอตัวอยางภาพยนตร์เทยทัๅงหมด คือ อันดับทีไ 1 ตอน พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ทีไ
มียอดผูຌชมถึง 3,888,490 ครัๅง อันดับทีไ 2 คือ ตอนหลวงพีไจຍส 4G มียอดผูຌชม 742,359 ครัๅง ละ
อันดับทีไ 3 คือ รืไอง อาบัติ มียอดผูຌชม 465,215 ครัๅง สวนรายการปຂดหนຌาหนัง 3 อันดับรกนัๅนมี
ภาพยนตร์เทยอยู฿นนืๅอหาทัๅงหมด คือ ตอนสัปดาห์ทีไ 6 มษายน พ.ศ. 2559 ทีไมีภาพยนตร์ทีไนา
รับชมมากทีไสุดคือรืไอง หลวงพีไจຍส 4G ซึไงป็นภาพยนตร์เทย รองลงมาคือ ปຂดหนຌาหนังสัปดาห์ทีไ 
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12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มียอดผูຌชม 6,185 ครัๅง ซึไงมีภาพยนตร์เทย 3 รืไองคือ พรหมจรรย์ 
สวยพันธุ์สยอง, Love Next Door 2 ละ Father and Son อันดับทีไ 3 คือ ปຂดหนຌาหนังสัปดาห์
ทีไ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 มียอดผูຌชม 4,074 ครัๅง ซึไงมีภาพยนตร์เทย 2 รืไองคือ อวสานลกสวย 
ละ กระสือครึไงคน 

3. การน าสนอนืๅอหาทีไก าลังป็นทีไพูดถึง หรือ Talk of the Town ฿นขณะนัๅน ซึไงสิไงนีๅ
จะมีผลตอการคຌนหาคลิปวีดีอจากวีดีอนะน า (Recommend Video) รวมเปถึงการคຌนหา 
(Search) ของผูຌชม ชน คลิปรายการชิมลางตัวอยาง฿หมตอน พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ทีไมียอด
ผูຌชมถึง 3,888,490 ครัๅง ซึไง฿นขณะนัๅนตัวอยางภาพยนตร์รืไองนีๅก าลังป็นกระส฿นลกออนเลน์
นืไองจากมีลักษณะทีไวาบหวิวละเมหมาะกับดใก ซึไงเมสามารถรับชมเดຌตามสืไอทัไวเป หรือ 
รายการผูຌบริภคตอนทีไมีผูຌชมมากทีไสุดคือ ตอนปรียบทียบถุงยางอนามัยตราสินคຌาระหวาง 
Durex ละ Okamoto ทีไ฿นขณะนัๅนถุงยางอนามัย Okamoto ก าลังจะขຌามาตีตลาด฿นมืองเทย
ละฆษณาวาป็นถุงยางอนามัยทีไบางทีไสุดจึงกิดป็นกระส฿นลกออนเลน์ชวงวลานัๅน  

4. การ฿หຌความบันทิงละสนุกกผูຌชมดย฿ชຌผูຌด านินรายการทีไมีชืไอสียง ซึไงผูຌวิจัยพบวา
คลิปยอดนิยมอันดับ 1 ของชอง Gutumdai ทีไมียอดผูຌชมถึง 3,888,490 ครัๅง มีการน าบุคคลทีไมี
ชืไอสียงป็นขกรับชิญ฿นรายการละสรຌางความบันทิงละสนุก฿หຌกผูຌชมเดຌป็นอยางดี ต
พบวาผูຌผลิต฿ชຌกลยุทธ์การน าบุคคลทีไมีชืไอสียงมา฿ชຌนຌอยทีไสุด ท า฿หຌผูຌวิจัยสรุปเดຌวาผูຌผลิตอาจ
ตຌองการรักษาตຌนทุนการผลิตทีไตไ าอาเวຌ ซึไงการน าบุคคลทีไมีชืไอสียงมารวม฿นรายการอาจจะมี
ตຌนทุนการผลิตทีไสูงกวาปกติหลายทาตัว ขณะทีไคลิปยอดนิยมอันดับ 2 ของชอง Gutumdai ทีไเม
มีขกรับชิญกลับมียอดผูຌชมพียง  1,001,203 ครัๅง  

 หลงทีไมาของรายเดຌ฿นการผลิตรายการทรทัศน์ผานวใบเซต์ Youtube จาก
ปรกรมพันธมิตร Youtube 

จากการวิจัยพบวาชอง Gutumdai เดຌรับรายเดຌ 2 ชองทางคือ รายเดຌจากฆษณาละ
รายเดຌจาก Paid Subscription หรือ Youtube Red ดยชอง Gutumdai เดຌรับรายเดຌจาก
ฆษณาทัๅงหมด 121,735 บาท ละทาง Youtube เดຌบงสัดสวนรายเดຌจากฆษณา฿นอัตราสวน 

รຌอยละ 55.33 จากรายเดຌฆษณาทัๅงหมด ฿นขณะทีไวใบเซต์ Youtube รับสวนบงรายเดຌจาก
ฆษณา฿นอัตราสวนรຌอยละ 44.67 ซึไงสอดคลຌองกับหลักการรับสวนบงรายเดຌจากปรกรม
พันธมิตร Youtube ของ ธัญธัช นันท์ชนก (2558) ทีไกลาววา สวนบงรายเดຌทีไผูຌผลิตจะเดຌรับจาก
ปรกรมพันธมิตรเมสามารถบอกป็นปอร์ซในต์หรือตัวลขเดຌตายตัว ตตัวลขดยประมาณอยูทีไ  
55% จากคาฆษณาทีไทาง Youtube เดຌรับ ดยทาง Youtube เมเดຌรับประกันวาสวนบงของรา
จะเดຌทาเหร พราะรายเดຌจะมาจากสวนบงของคาฆษณาทีไกิดขึๅนมืไอมีผูຌชมวีดีอของรา หรือมี
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คนคลิกดูฆษณา฿นชองของรา ซึไงป็นผล฿หຌผูຌผลิตรายการทรทัศน์ชอง Gutumdai เดຌรับรายเดຌ
จากฆษณาทัๅงหมด 67,347.99 บาท คิดป็นรຌอยละ 99.99 จากรายเดຌของผูຌผลิต ขณะทีไรายเดຌ
จาก Paid Subscription มีพียง 8.22 บาท คิดป็นรຌอยละ 0.01ดยมาจากผูຌชม฿นประทศ
สหรัฐอมริกาทานัๅน ซึไงสอดคลຌองกับหลงทีไมารายเดຌของ (ธัญธัช นันท์ชนก ,2558: Youtube, 

2016) ทีไกลาววา ผูຌติดตาม (Paid Subscription) คือ การหารายเดຌจากชองประภททีไตຌองช าระ
งินสมัครสมาชิกถึงจะดูเดຌ ดยทีไจຌาของชองจะตຌองตัๅงสถานะของชอง฿นรูปบบของช าระงิน 

(Paid Channel) ทีไรียกวา Youtube Red ซึไง฿นระบบนีๅ ปัจจุบัน Youtube Red มี฿หຌบริการ
ฉพาะ฿นสหรัฐอมริกาทานัๅน  

 ละพบวารายการทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌผลิตมากทีไสุดคือ รายการชิมลางตัวอยาง฿หมสรຌาง
รายเดຌป็นจ านวน 58,317.25 บาท คิดป็นรຌอยละ 86.7 รองลงมาคือรายการผูຌบริภค ละ
รายการปຂดหนຌาหนัง จ านวน 623.49 บาท ละ 263.3 บาท คิดป็นรຌอยละ 0.9 ละ 0.3 

ตามล าดับ สวนคลิปวีดีอทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌผลิต 3 อันดับรกมาจากรายการชิมลางตัวอยาง
฿หมทัๅงหมด เดຌก ชิมลางตัวอยาง฿หม: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง, ชิมลางตัวอยาง฿หม: Scouts 

Guide to the Zombie Apocalypse  ละชิมลางตัวอยาง฿หม: หลวงพีไจຍส 4G...จะดีหรือปลา 
? จ านวน 48,067 บาท, 3,087.53 บาท ละ 2,814 บาทคิดป็นรຌอยละ 72, 4.6 ละ 4.2 

ตามล าดับ ดยทัๅง 3 คลิปนีๅมียอดผูຌชมอยูทีไ 3,888,490,  306,215 ละ 1,001,203 ตามล าดับ ซึไง
ท า฿หຌผูຌวิจัยสรุปเดຌวา ยอดผูຌชม฿นตละคลิปทีไสูงนัๅนจะมีผลตอการสรຌางรายเดຌทีไสูงชนกัน ต
ขึๅนอยูกับสองปัจจัย คือ จ านวนครัๅง฿นการปรากฏของฆษณา ละ ประภทของฆษณาทีไตางกัน 
ซึไงฆษณาตละประภทจะมีประสิทธิภาพการสรຌางรายเดຌทีไตกตางกัน  

 ประภทของฆษณาทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌชอง Gutumdai มากทีไสุด 3 อันดับรกคือ ฆษณา
วีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบประมูล จ านวน 106,199 บาท คิดป็นรຌอยละ 87.23, ฆษณาบบดิส
พลย์฿นรูปบบประมูล ละฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบสงวนเวຌ จ านวน 13,409.88 ละ 

1,389.96 บาท คิดป็นรຌอยละ 11.01 ละ 1.14 ตามล าดับ ละพบวาจ านวนการสดงฆษณา
มากทีไสุดเดຌก ฆษณาบบดิสพลย์฿นรูปบบประมูล จ านวน 1,396,816 ครัๅง คิดป็นรຌอยละ 

67.39 รองลงมาคือ ฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบประมูล ละ ฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿น
รูปบบสงวนเวຌ จ านวน 664,864 ละ 6,509 คิดป็นรຌอยละ 32.07 ละ 0.31 ตามล าดับ สวน
ประภทฆษณาทีไสดงความถีไนຌอยทีไสุดเดຌกฆษณาวีดีอบบขຌามเมเดຌ฿นรูปบบสงวนเวຌ คิด
ป็นรຌอยละ 0.00 ซึไงสอดคลຌองกับการวิจัย฿นรูปบบวิคราะห์นืๅอหา (Content Analysis) 

ระหวางรับชมรายการดยพบวา ประภทฆษณาทีไปรากฏระหวางการรับชมมากทีไสุดคือฆษณา
ซຌอนทบั (Overlay Ads) คิดป็นรຌอยละ 80 รองลงมาคือฆษณาบบดิสพลย์ (Display Ads) คิด



 

73 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 

ป็นรຌอยละ 53.33 สวนฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌละฆษณาวีดีอบบขຌามเมเดຌเมปรากฏจากการ
รับชมลย  

ซึไงท า฿หຌผูຌวิจัยสรุปเดຌวา ประภทฆษณาทีไมีประสิทธิภาพ฿นการสรຌางรายเดຌมากทีไสุดของ
ชอง Gutumdai คือ ฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบประมูล ทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌชองป็นอันดับทีไ 
1 ตจ านวนครัๅง฿นการปรากฏนຌอยกวาฆษณาบบดิสพลย์฿นรูปบบประมูลกือบสองทาตัว 
฿นขณะทีไฆษณาบบดิสพลย์฿นรูปบบประมูลทีไมีจ านวนการปรากฏสูงทีไสุด ตสรຌางรายเดຌพียง
อันดับทีไ 3 ทานัๅน  

อีกทัๅงยังพบวาประทศทีไสามารถสรຌางรายเดຌจากฆษณา฿หຌชอง Gutumdai มากทีไสุด 3 

อันดับคือประทศเทย, สหรัฐอมริกา ละกาหลี   

 ปัญหาละอุปสรรค฿นการสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube 

 จากการวิจับพบวา ผูຌผลิตรายการทรทัศน์ชอง Gutumdai มีอุปสรรค 3 สวน สวนรก
พบวามีปัญหาทางดຌานการผลิต (Production) พียง฿นชวงรก นืไองจากมีอุปกรณ์฿นการถายท า
พียงกลຌอง 1 ตัวละเมครฟนอีก 1 ตัวทานัๅนท า฿หຌคุณภาพการผลิต฿นชวงรกนัๅนตไ ากวา
มาตรฐานตเดຌมีการพัฒนาทางดຌานการผลิตอยางตอนืไอง ละผูຌผลิตน ารายเดຌทีไเดຌจากปรกรม
พันธมิตร Youtube มาลงทุนซืๅออุปกรณ์฿นการถายท าดยผูຌผลิตกลาววา฿นขณะนีๅอุปกรณ์เดຌ
คุณภาพตามมาตรฐานตามทีไตຌองการลຌว  

 สวนทีไสองคือ เอดียหรือความคิดสรຌางสรรค์ทีไจะผลิตรายการตอน฿หมโนัๅนหมดเป 
นืไองจากการสรຌางนืๅอหา฿หมโนัๅนมาจากคุณหงษ์ชัยพียงผูຌ ดียว ซึไงสอดคลຌองกับ (Torrance, 

1962; Cropley 1966; Razilk, 1972; Davis & Rimm, 1994;) ทีไกลาววา ความคิดสรຌางสรรค์
นัๅนป็นศักยภาพของตละบุคคลทีไลอกลียนบบกันเมเดຌ ละบุคคลทีไเดຌรับการพัฒนาศักยภาพ
ทางดຌานนีๅจะมีลักษณะทีไตกตางเปจากบุคคลอืไน ผูຌทีไมีความคิดสรຌางสรรค์สูงนัๅนมีความคิดปลก
เปจากผูຌอืไน ดยทีไผลงานของบุคคลทีไมีความคิดสรຌางสรรค์นัๅนจะเมซๅ าบบ฿คร ซึไงตรงกับลักษณะ
ของผูຌผลิตของชอง Gutumdai ทีไเมมีผูຌ฿ดสามารถลอกลียนบบความสามารถ฿นการคิด
สรຌางสรรค์ของผูຌผลิต ซึไงผูຌผลิตกลาววา ถຌาหากมีการจัดการทีไดีจะเมมีปัญหา   

 สวนทีไสามคือปัญหาดຌานลิขสิทธิ์ผูຌวิจัยพบวาผูຌผลิตมีปัญหาทางดຌานความขຌา฿จรืไอง
ลิขสิทธิ์฿นการอัพหลดวีดีอบน Youtube  ละความรวดรใว฿นการตรวจสอบลิขสิทธิ์จากระบบ 
Youtube ซึไงคอนขຌางลาชຌา อีกทัๅงความชวยหลือจาก Youtube ฿นฐานะป็นสืไอกลาง฿นการ
ชืไอมยงระหวางผูຌผลิตละ Third Party นຌอยกินเป นืไองจาก Youtube ฿ชຌระบบ Content ID 

ซึไงป็นระบบอัตนมัติท า฿หຌการชืไอมยงของผูຌผลิตละจຌาของลิขสิทธิ์กิดความผิดพลาดเดຌ    
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จากการศึกษารืไอง กลยุทธ์การสืไอสารชอง Gutumdai พืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ 
Youtube ฿นรูปบบรายการทรทัศน์ ผูຌวิจัยเดຌพบขຌอมูลจากการกใบขຌอมูลทีไผสมผสานทีไกีไยวขຌอง
กับชอง Gutumdai ท า฿หຌผูຌวิจัยสรุปเดຌวา สืไอสังคม (Social Media) อยาง Youtube สามารถ
สรຌางชืไอสียงละสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌผลิตชอง Gutumdai ละสามารถท า฿หຌรายการทีไผลิตออก
เปสูสายตาผูຌชมเดຌงายกวาสืไอกา (Traditional Media) นืไองดຌวยปัจจัยทางดຌานสืไอ  (Media) 

ละทคนลยี (IT) ทีไปลีไยนเปอยางมาก ละมีตຌนทุนทีไตไ ากวา ซึไงสืไอออนเลน์มีครืไองมือ฿หຌ
ลือก฿ชຌเดຌมากมายดยเมสียตຌนทุน฿ดโ ละกระบวนการผลิตทีไเมซับซຌอน ป็นผล฿หຌตຌนทุน฿นการ
ผลิตลดลง อีกทัๅงสัดสวนรายเดຌทีไผูຌผลิตนืๅอหาเดຌรับจะมากขึๅน ดยตຌนทุน฿นการผลิตตอสัปดาห์ละ
ของชอง Gutumdai ฿ชຌประมาณ 200 บาททานัๅน ท า฿หຌชอง Gutumdai สามารถสรຌางก าเร
฿หຌกับผูຌผลิตเดຌละอยูรอดเดຌอยางถูกวิธี ละยังน ารายเดຌเปลงทุนตอยอดทางดຌานการผลิต 
(Production) พืไอพิไมคุณภาพของรายการภาย฿นชอง ดยทีไผูຌผลิตยังหลือรายเดຌน าเป฿ชຌ฿นสวน
อืไนตอเดຌ ดยผูຌวิจัยสรุปเดຌวาผูຌผลิตมีวิธีการลดรายจายดังนีๅ 1. การเมสียจຌางคาบุคลากร นืไองจาก
การผลิตรายการ฿นชอง Gutumdai มีผูຌทีไกีไยวขຌองนຌอยมาก รวมถึงผูຌผลิตมีความสามารถหลาย
ดຌานตัๅงตการคิดรูปบบรายการ การด านินรายการดຌวยตนอง รวมเปถึงการตัดตอรายการดຌวย
ตนอง 2. การเมสียคาสถานทีไถายท า นืไองจากมีการฆษณา฿หຌกับสถานทีไถายท า ละพบวา
ผูຌผลิตสามารถพิไมรายเดຌ฿นการสรຌางนืๅอหาทีไถูก฿จละป็นกระสสังคม฿นชวงนัๅนรวมเปถึงการน า
บุคคลทีไมีชืไอสียงมารวมรายการ ซึไงจากผลการศึกษา พบวาสามารถพิไมยอดผูຌชมเดຌป็นอยางดี 
ละป็นผล฿หຌมีรายเดຌทีไสูงมากขึๅน ละนวนຌม฿นอนาคตผูຌวิจัยมองวาจะมีผูຌผลิตนืๅอหาพืไอสรຌาง
รายเดຌผาน Youtube มากขึๅน นืไองจากมีชองตัวอยางทีไประสบความส ารใจ฿หຌหในมากมาย อีกทัๅง
มีการอบรมจาก Youtube อยางตอนืไอง ซึไงอาจจะท า฿หຌป็นกระสสังคม หรือคานิยมของผูຌผลิต
นืๅอหา฿นอนาคตเดຌ 

ละจากการศึกษา ผูຌวิจัยมองวาอาชีพการสรຌางนืๅอหาผาน Youtube ป็นอาชีพทีไดีละ
อาจจะน าเปสูการสรຌางรายเดຌมหาศาลถຌาผูຌผลิตสรຌางนืๅอหาเดຌดน฿จผูຌชม ตผูຌวิจัยมองวาควรจะ
ท าป็นพียงงานอดิรกทานัๅน เมควรยึดป็นอาชีพหลัก นืไองจากป็นอาชีพทีไมีรายเดຌเมนนอน 
ละ฿นการผลิต฿ชຌขัๅนตอนทีไตຌองมีทักษะพิศษสวนตัวสูง ซึไง฿นการผลิตจะมีตຌนทุนทีไสูง ตวิธีทีไดี
ทีไสุดคือ การผลิตนืๅอหา฿หຌถูก฿จผูຌชมป็นสิไงส าคัญทีไสุดส าหรับผูຌผลิต฿นวใบเซต์ Youtube ดยนຌน
ถึงกลยุทธ์การสืไอสารทีไผูຌวิจัยพบวามีประสิทธิภาพส าหรับการผลิตนืๅอหาพืไอสรຌางรายเดຌผาน 
Youtube 4 ขຌอ คือ 1. การน าสนอนืๅอหามีลักษณะสัๅนรียบงาย (Keep it Short and Simple) 

2. การน าสนอนืๅอหา฿นรายการทีไกีไยวขຌองกับกลุมผูຌชม 3. การน าสนอนืๅอหาทีไก าลังป็นทีไพูดถึง 
หรือ Talk of the Town ฿นขณะนัๅน 4. การ฿หຌความบันทิงละสนุกกผูຌชมดย฿ชຌผูຌด านิน
รายการทีไมีชืไอสียง 
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ขຌอสนอนะ 

 ผลการศึกษาครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะพืไอป็นประยชน์ตอผูຌทีไกีไยวขຌองกับการผลิต
รายการทรทัศน์ผาน Youtube พืไอสรຌางรายเดຌ ดังนีๅ   

1. ผูຌผลิตควรผลิตนืๅอหาทีไป็นสากลพิไมขึๅนพืไอขยายฐานภูมิศาสตร์ของผูຌชมดยฉพาะ
ประทศสหรัฐอมริกานืไองจากจะสามารถพิไมรายเดຌ฿นสวนของ Paid Subscription เดຌ
ป็นอยางด ี 

2. ผูຌผลิตควรพิไมกลยุทธ์฿นสวนของการน าบุคคลทีไมีชืไอสียงมารวมรายการ฿หຌมากขึๅน 
นืไองจากคลิปยอดนิยมอันดับทีไ 1 ฿นชอง Gutumdai มีการ฿ชຌกลยุทธ์ดังกลาว 

3. ผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองอยาง Youtube ควรจะมีการอบรมผูຌผลิตพิไมติมกีไยวกับกฎกณฑ์
ของปรกรมพันธมิตร Youtube นืไองจากผูຌผลิตยังขาดความรูຌความขຌา฿จทางดຌาน
กฎกณฑ์ละลิขสิทธิ์ของ Youtube อยางชัดจน 

ขຌอสนอนะส าหรับการท าวิจัยครัๅงตอเป 

1. ฿นการศึกษาครัๅงตอเปควรศึกษาผูຌรับสาร (Receiver) ถึงปัจจัย฿นการรับรายการทรทัศน์
ผานวใบเซต์ Youtube พืไอการศึกษาทีไครอบคลุมทัๅงกระบวนการสืไอสาร 

2. ฿นการศึกษาครัๅงตอเปควรศึกษาผูຌลงฆษณาผานสืไอออนเลน์ ชน Youtube ถึงปัจจัย฿น
การลือกลงฆษณาชอง฿น Youtube รวมเปถึงประภทของฆษณาทีไผูຌลงฆษณาลือกลง
ผาน Youtube 

3. ฿นการศึกษาครัๅงตอเปควรศึกษา Social Media อืไนโนอกหนือจาก Youtube ทีไ
สามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌผลิตนืๅอหาผาน Social Media เดຌ 
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ลิฟซิกดอะซีรีไส์: การสรຌางความผูกพันของ 
กลุมฟนผานการลารืไองขຌามสืไอ฿นบริบทชายรักชาย 

Love Sick The Series: Transmedia Storytelling and  

Community ngagement in the Context of Men Love Men 

 

ศักย์ศรณ์  ศรีประสงค์1 
กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, Ph.D.2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ ิ1) ศึกษารูปบบการลารืไองขຌามสืไอ ิ2) ศึกษาสัมพันธบทของการ
ลารืไองขຌามสืไอ ละ ิ3) ศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการสรຌางตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอ พืไอสรຌางความ
ผูกพันของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์฿นบริบทชายรักชาย ดย฿ชຌวิธีวิจัยชิงคุณภาพประกอบดຌวย  
การวิจัยอกสาร การสังกตบบเมมีสวนรวม ละการสัมภาษณ์ชิงลึกจากผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ ดย
ผลการวิจัยพบวา   

ิ1) รูปบบการลารืไองขຌามสืไอพืไอสรຌางความผูกพันของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์฿นบริบท
ชายรักชาย  บงออกป็น 3 รูปบบ เดຌก การลารืไองดຌวยภาพประกอบขຌอความ ภาพคลืไอนเหว ละ
ขຌอความบรรยาย (2) สัมพันธบทของการลารืไองขຌามสืไอ เดຌก ครงรืไอง กนรืไอง ความขัดยຌง  
ลักษณะดนของตัวละครอกละลักษณะฉากสวน฿หญทีไกิดภาย฿นรืไอง มีการขยายความ฿นการพิไม
ลักษณะนิสัยบางประการ฿หຌตัวละครอกมีลักษณะดนชัดขึๅน  มีการลดทอนตัวละครทีไเมกีไยวขຌองกับ
บริบทรักสามสຌาบบชายรักชายออกทัๅงหมด  ละมีการดัดปลงมุมมองการลารืไองดย฿นการลารืไอง
ขຌามสืไอบนสืไอสังคมมีการลารืไองบบรอบดຌาน (3) ปัจจัยทีไมีผลตอการสรຌางตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอ 
เดຌก 1) ความตຌองการมีสวนรวม฿นรืไองลาดຌวยมุมมองละความถนัดของผูຌสรຌางตัวบท 2) ความตຌองการ
ป็นผูຌมีอ านาจ฿นการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครละนักสดงทีไชืไนชอบ 3) ความตຌองการ฿นการมีตัวตน
ป็นทีไยอมรับ฿นชุมชนออนเลน์ 4) ความตຌองการ฿นการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุมคนทีไสน฿จ฿นรืไองดียวกันต
พบจอเดຌยาก฿นชีวิตจริง 
 

ค าส าคัญ: การลารืไองขຌามสืไอุ สัมพันธบทุ การสรຌางตัวบท 

 
                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 
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Abstract 

This research aims to  ิ1ี study the forms of cross-media storytelling, ิ2ี educate 

intertextuality of storytelling across media, ิ3ี Study of factors that influence the 

creation context of transmedia storytelling from love sick the series fan groups. This 

qualitative research employs content analysis and in-depth interview with people in the 

creation of cross-media on the social network, and further data processing. 

The finding reads that ิ1ี the cross-media storytelling for create an engagement 

of love sick the series fan groups figure in three forms, including illustrations with text, 

motion pictures, and descriptive text. ิ2ี The intertextuality of transmedia storytelling 

have the convention in  plot,  theme,  conflict, the features of protagonists and the 

original most of scenes in the novel. Meanwhile, It have the addition of some 

characteristic to protagonist for more pronounced, the reduction out all the characters 

that do not involve in the love triangle, and the modification about the point of view 

from the first-person narrator to the omniscient narrator. (3) The factors that influence 

the creation context of a transmedia storytelling from love sick the series fan groups 

finding include 1ี the participation in the story with the perspective in the occupation 

skills, 2ี need to have the power of determination at the characters and actors, 3ี the 

demand for create identity and be acceptable in the online community, and 4ี need to 

interact with a group of people interested in the same subject which rarely found in the 

real life. 

 

Keywords: transmedia storytelling, intertextuality, context creation 
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บทน า 
Jenkins (2011) เดຌท าการศึกษาละอธิบายถึงวัฒนธรรมสืไอหลอมรวม ิMedia Convergence 

Culture) ละรืไองการขຌามสืไอ ิTransmedia) เวຌวา ลกของสืไอ฿นปัจจุบันผูຌทีไมีอ านาจ฿นการ฿ชຌสืไอ เมเดຌ
ป็นจຌาของธุรกิจ฿หญโพียงอยางดียวหมือนชวงหลายปทีไผานมา สืไอเดຌกลายมาอยู฿นมือของประชาชน
จากความกຌาวหนຌาของทคนลยีการสืไอสาร ท า฿หຌประชาชนทีไมีสืไอ฿นมือสามารถป็นผูຌสรຌางนืๅอหาขึๅนเดຌ
อง ละตัวสืไอทีไถูกน าสนอนัๅนประชนชนองป็นผูຌมีสวนรวม฿นการก าหนดละควบคุมดຌวย   

พราะลกของสืไอยุคนีๅคือยุคทีไสืไอป็นบบ วัฒนธรรมหลอมรวม ิConvergence Cultureี ซึไง 
ป็นยุคทีไความสัมพันธ์ระหวาง รืไองราว ภาพ สียง ละตราสินคຌา ถูกชืไอมขຌาหากันละป็นการ 

หลอมรวมของนืๅอหาสืไอหลายสืไอ ิณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ุ 2554ี  
การกิดขึๅนของยุคหลอมรวมสืไอจึงท า฿หຌผูຌผลิตสารจ าป็นตຌองค านึงถึงการ฿ชຌสืไอ฿นรูปบบตางโ

ตามคุณสมบัติพืๅนฐานละคุณสมบัติฉพาะของตละสืไอ฿หຌหมาะสม  วิธีการสรຌางละผยพรขาวสารจึง
ตຌองอาศัยการลารืไองขຌามสืไอ ิTransmedia Storytelling) พืไอ฿ชຌ฿นการลารืไอง฿นหลากหลายรูปบบ
ผานสืไอหลากหลายสืไอ ดยทีไสามารถท า฿หຌทุกโสืไอสามารถสงผานนืๅอหาสารเปสูผูຌบริภคสืไอเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพดຌวยคุณสมบัติของตละสืไอทีไอยู฿นตัวสืไอนัๅนโ 

ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅ างิน ป็นนิยายออนเลน์ทีไเดຌรับความนิยมจากผูຌอานป็นจ านวนมาก  
ดยเดຌมีการผยพรบนวใบเซต์ดใกดีดอทคอม ิwww.dek-d.com) ฿นหมวดของนิยายสบายโ คลาย
ครียด ดยเดຌน าสนอป็นตอนบนพืๅนทีไออนเลน์ตัๅงต 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2553 ละเดຌรับความนิยมจากผูຌอานป็นจ านวนมากตลอด 3 ป ดังจะหในเดຌจากการพัฒนาเปสูการพิมพ์
รวมลมพืไอจัดจ าหนายป็นจ านวน 3 ครัๅง  ซึไงจัดจ าหนายดยผูຌตงนิยายทีไเมเดຌมีการขายผานตัวทน
หรือการวางขาย฿นรຌานหนังสือทัไวเป ดຌวยกระสความนิยม฿นนิยายรืไองนีๅทีไมีการพูดถึง฿นพืๅนทีไออนเลน์
ละมีการติดตามอยางตอนืไอง฿นวใบเซต์ดใกดีดอทคอมละวใบเซต์สืไอสังคมตางโ ชน ฟซบุຍกละทวิต
ตอร์ นิยายรืไองนีๅเดຌถูกซืๅอลิขสิทธิ์เปผลิตป็นละครซีรีไส์ซึไงเดຌมีการผลิตละออกอากาศทุกวันอาทิตย์ วลา 
20.50 – 21.45 น. ทางสถานีวิทยุทรทัศน์มดิร์นเนน์ทีวี ละออกอากาศคูขนานทางชอง MCOT HD 

Digital TV จากวันทีไ 6 กรกฎาคม ถึง 21 กันยายน 2557 ดยบริษัท MIDDLE MAN จ ากัด ป็นผูຌผลิต  
มืไอเดຌมีการน าบทประพันธ์จากนิยายออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅ างินมาพัฒนาป็นบท

ละครละน าสนอผานทางสถานีวิทยุทรทัศน์มดิร์นเนน์ทีวี บริษัทผูຌผลิตเดຌมีการท าการสืไอสารการตลาด
ผานสืไอตางโ พืไอประชาสัมพันธ์ขาวการผลิตละครนับตัๅงตประกาศสรຌางนิยายออนเลน์ป็นละคร ดยมี
จุดประสงค์พืไอป็นการขับคลืไอน฿หຌฐานของฟนนิยายทีไมีอยูป็นจ านวนมากกลายป็นผูຌรอติดตามชม 
นอกจากนีๅยังเดຌ฿ชຌการลารืไอง฿นสืไอสังคมตางโกระตุຌน฿หຌมีผูຌ ติดตามหนຌา฿หมกิดพิไมขึๅนรืไอยโ ดຌวย
ปງาหมายทีไการขຌาถึงกลุมปງาหมายทีไป็นกลุมดียวกับผูຌ฿ชຌงานวใบเซต์ดใกดีดอทคอมป็นอันดับรก 
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จากนัๅนจึงอาศัยผูຌติดตามจากฟนนิยายขยายฐานคนดูตอเปดຌวยการทีไฟนนิยายดิมเดຌท าการสรຌางนืๅอหา
ละผยพรขาวสารการผลิตละครอยางตอนืไองบนวใบเซต์สืไอสังคมตางโ   

ผูຌชมละครจึงเดຌรับอิทธิพลจากวิธีการลารืไองขຌามสืไอของผูຌผลิตดยตรง จากการสัมภาษณ์กลุม
ฟนผูຌสรຌางตัวบท฿นรูปบบตางโพบวา การสรຌางตัวบทกิดจากพฤติกรรมลียนบบการสรຌางตัวบททีไ฿ชຌ
ลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมของผูຌผลิตทีไเดຌท ามากอนพืไอประชาสัมพันธ์ละครซีรีไส์ ดยผูຌชมละครเดຌสรຌาง
ตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมทีไหลากหลายกวาผูຌผลิตละคร ซึไงพบทัๅงการ฿ชຌภาพประกอบ
ขຌอความ การ฿ชຌขຌอความบรรยาย การสรຌางคลิปละมิวสิควีดีอ พืไอผยพร฿นชุมชนออนเลน์   ลักษณะ
ของภาพ คลิป ละมิวสิควิดีอทีไผูຌชมละครผลิตขึๅนมา ทบทัๅงหมดป็นการ฿ชຌภาพจาก฿นละครซีรีไส์มา
ประกอบขຌอความหรือพลง ดยป็นการชืไอมยงนืๅอหา฿หຌขຌากับสถานการณ์ตางโทีไกิดขึๅน฿นละคร อัน
ป็นการสรຌางนืๅอหาของรืไองพิไมติม฿นการลารืไองพืไอพิไมความสนุกสนาน฿นการลกปลีไยนความ
คิดหในกันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ สะทຌอน฿หຌหในถึงรูปบบของการลารืไองของนิยายออนเลน์ทีไ
มีความสัมพันธ์กับชุมชนออนเลน์ซึไงป็นการมีปฏิสัมพันธ์฿นตัวละครละบทละคร ดยทัๅงผูຌผลิตละครละ
ผูຌชมละครสามารถสรຌางภาพ ขຌอความ คลิปละสียง฿นการลารืไองเปพรຌอมโกันพืไอสรຌางความผูกพัน฿หຌ
กิดขึๅน฿นชุมชมออนเลน์ 
 นับเดຌวาผูຌบริภคละครสวนหนึไงกิดความผูกพัน฿นรืไองมาตัๅงตตอนทีไป็นนิยายออนเลน์ จาก
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ลกปลีไยนขຌอคิดหในระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกัน ทีไมีการปຂดผย
พูดคุยถึงรืไองราว฿นนิยายบางสวน ดยสวนส าคัญทีไกอ฿หຌกิดความผูกพันคือ ชุมชนนักอานนิยายออนเลน์
ทีไป็นพืๅนทีไขับคลืไอน฿หຌกิดชุมชนนักดูละครขึๅนอยางตอนืไอง มืไอนิยายออนเลน์กลายมาป็นละครซีรีไส์ 
ฟนนิยายจึงปลีไยนมาป็นฟนละครละกิดฟนละครพิไมขຌามา฿นชุมชนมากขึๅน รวมเปถึงฟนละคร
บางสวนกใเดຌยຌอนกลับเปป็นฟนนิยายออนเลน์ชนกัน ซึไงพฤติกรรมหลานีๅลຌวนกิดจากการถูกกระตุຌน฿น
ชุมชนทีไ฿ชຌการลารืไองผานสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีการสรຌางนืๅอหาตอกยๅ า฿หຌลิฟซิกดอะซีรีไส์ป็นละครซีรีไส์ทีไ
ป็น Top of mind ภาย฿น฿จของผูຌบริภคตลอดวลา สงผล฿หຌลิฟซิกดอะซีรีไส์มีฟนละครทีไจงรักภักดี
ละผูกพันกับละครดยมีพฤติกรรมสนับสนุนละปกปງองตัวละครทีไอยู฿น฿จผูຌชมละคร฿นทุกทาง รวมถึง
การมีฟนละครทีไรอชมซีซัไนตอเปทีไจะมีการออกอากาศ฿นป 2558 อีกดຌวย 

งานวิจัยชิๅนนีๅมุงศึกษาการลารืไองขຌามสืไอทีไมาจากกลุมฟนป็นหลัก นืไองจากรูปบบการลา
รืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครลຌวนมาจากการสรຌางตัวบทลียนบบการลารืไองขຌามสืไอของผูຌผลิตละคร  
ละยังมีวิธีการลารืไองทีไหลากหลายกวาผูຌผลิต฿นทุกคุณสมบัติของสืไอสังคมทีไสามารถสรຌางตัวบท฿น
รูปบบตางโเดຌ อีกทัๅงการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครกใป็นปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌกลุมฟนมีความ
ผูกพันกับละครละระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกัน งานวิจัยชิๅนนีๅจึงมุงหาค าตอบวากลุมฟนมี
รูปบบการลารืไองขຌามสืไอสังคมออนเลน์ดຌวยวิธี฿ดบຌาง ดยมีปัจจัย฿ดทีไสงผลตอการสรຌางตัวบทละตัว
บท฿นการลารืไองขຌามสืไอสังคมของกลุมฟนมีสัมพันธบทกับนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ชนเร 
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วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

 1. พืไอศึกษารูปบบการลารืไองขຌามสืไอพืไอสรຌางความผูกพันของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซี
รีไส์฿นบริบทชายรักชาย 

 2. พืไอศึกษาสัมพันธบทของการลารืไองขຌามสืไอพืไอสรຌางความผูกพันของกลุมฟนละครลิฟซิก
ดอะซีรีไส์฿นบริบทชายรักชาย 

 3. พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการสรຌางตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอพืไอสรຌางความผูกพันของกลุม
ฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์฿นบริบทชายรักชาย 

 

ขอบขต฿นการวิจัย 

1. ศึกษาการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละคร฿นสืไอสังคมออนเลน์ทีไกีไยวขຌองกับละคร ลิฟซิก
ดอะซีรีไส์ ทีไถูกผยพรนืๅอหาจากดือนมิถุนายน โ55็ – กรกฎาคม โ55่ ดยศึกษากลุมวใบพจทีไ
สรຌางดยผูຌชมละคร อันเดຌก ฟซบุຍกฟนพจ Our love is sick, ฟซบุຍกกรุຍป  Our love is sick มิวสิควีดี
อ ฿นวใบเซต์ยูทูปดอทคอมทีไกีไยวขຌองกับละคร กลุมวใบพจทวิตตอร์ทีไกีไยวขຌองกับละคร 

 2.  ศึกษารูปบบการล ารืไ องขຌ ามสืไ อ฿น 3 ลักษณะ คือ ภาพละขຌอความประกอบ 
ภาพคลืไอนเหว ละขຌอความบรรยาย 

 3. ศึกษาผูຌสรຌางนืๅอหาผานสืไอสังคมทีไมีการสรຌางนืๅอหาอยางตอนืไองนับตัๅงตดือนมิถุนายน 
โ55็ – กรกฎาคม โ55่ ฿นรูปบบตางโตามรูปบบการลารืไอง จ านวน 5 คน ดยการสัมภาษณ์
ออนเลน์ผานทางวใบเซต์ฟซบุຍกดอทคอม ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์มีอายุระหวาง 14-28 ป ป็นนักรียนระดับชัๅน
มัธยมศึกษา 2 คน ละผูຌ฿หຌสัมภาษณ์วัยท างาน 3 คน ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ปຂดผยตัวตนวาป็นสาววาย 
ิYaoiี ชายรักชาย ละผูຌหญิงขຌามพศ ซึไงผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ทุกคนป็นผูຌทีไผลิตตัวบทละมีสมาชิก฿นชุมชน
ออนเลน์คอยติดตามตัวบท฿นรูปบบตางโอยางสมไ าสมอตัๅงตซีรีไส์ซีซัไนรกออกอากาศเปจนถึงชวงวลา
ทีไรอละครซีรีไส์ซีซัไนสองออกอากาศ฿นป 2558   
 

นิยามศัพท์ 
การลารืไองขຌามสืไอ ิTransmedia Storytelling) 

 การลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ ทีไท าการสรຌางตัวบท฿น
รูปบบตางโซึไงป็นการลารืไองราวทีไกีไยวขຌอง฿นละครดยมีการผยพรละบงปันผานสืไอสังคมทีไป็น
ชุมชนของผูຌมีความสน฿จ฿นละครลิฟซิกดอะซีรีไส์  

สืไอสังคม ิSocial Network) 

 กลุมของวใบเซต์สืไอสังคมทีไป็นชุมชนหลงรวบรวมสมาชิกผูຌทีไมีความสน฿จละติดตามขาวสาร
กีไยวกับละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ ดยมีการลกปลีไยนขาวสารละบงปันตัวบททีไมีนืๅอหากีไยวของกับ
ละครบนวใบเซต์สืไอสังคมนัๅนโอยางตอนืไอง อันเดຌก ฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละยูทูป  
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ละครซีรีไส์ ิTelevision Drama) 

 ละครทรทัศน์รืไองลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุนสบซีซัไนทีไ 1 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
ทรทัศน์มดิร์นเนน์ทีวี ตัๅงต 6 กรกฎาคม ถึง 21 กันยายน 2557 ซึไงป็นตัวบทตຌนทางของการลา 
รืไองบนสืไอสังคมออนเลน์ของกลุมฟน  

สัมพันธบทของการลารืไองขຌามสืไอ ิIntertextuality of Transmedia Storytelling) 

 ลักษณะของการถายยงนืๅอหาระหวางตัวบทตຌนทางคือนิยายออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกง
นๅ างินละละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุนสบ กับตัวบทปลายทางคือ การลารืไองบนสืไอสังคม
ออนเลน์ของกลุมฟน ดยวิคราะห์ถึงการคงอยู, การขยาย, การตัดทอน ละการดัดปลง฿นการถายยง
นืๅอหา 
รูปบบการลารืไองขຌามสืไอ ิForms of Transmedia Storytelling) 

 รูปบบของการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ ทีไมีการผยพรตัวบทบนสืไอ
สังคมดยประกอบเปดຌวยรูปบบของภาพละขຌอความประกอบ ภาพคลืไอนเหว ละขຌอความบรรยาย 

ปัจจัยทีไมีผลตอการสรຌางตัวบท ิFactors Affecting of Storytelling Creationี 
 ปัจจัยส าคัญตางโทีไมีอิทธิพลตอกลุมฟนนิยายออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅ างิน ละ
ละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุนสบ อันสงผล฿หຌกิดพฤติกรรม฿นการสรຌางตัวบทอยางตอนืไอง฿นการ
ลารืไองขຌามสืไอพืไอบงปันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ 
ความผูกพันของกลุมฟน ิEngagement of Fandomี 
 ลักษณะทางพฤติกรรมของฟนนิยายออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅ างิน ละฟนละคร
ลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุนสบ ทีไมีตอการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคม฿นรูปบบตางโ รวมเปถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน฿นชุมชนออนเลน์ระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชน ดยมีความสน฿จ฿นรืไองดียวกันคือนิยาย
ออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅ างิน ละละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุนสบ 

 

วิธีด านินการวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการกใบขຌอมูลประภทอกสารคือ วใปเซต์สืไอสังคมตางโทีไมีการลารืไอง
ขຌามสืไอกันเปมา ดยยึดอาวใบเซต์สืไอสังคมทีไมีผูຌขຌารวมมากทีไสุด ละยังคงมีการผยพรนืๅอหาสารอยาง
ตอนืไองจากดือนมิถุนายน โ55็ – กรกฎาคม โ55่ ละการกใบขຌอมูลประภทบุคคล ดยการสัมภาษณ์
ผูຌสรຌางนืๅอหาบนสืไอสังคมป็นจ านวน 5 คน ซึไงคัดลือกจากการสังกตการณ์฿นขณะทีไป็นสมาชิก฿นชุมชน
ออนเลน์ ซึไงผูຌ฿หຌสัมภาษณ์จะตຌองป็นผูຌสรຌางนืๅอหา฿นรูปบบตางโทีไมีสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์คอย
ติดตามอยางสมไ าสมอ 

วิคราะห์ขຌอมูลพืไอทราบถึงรูปบบการลารืไองขຌามสืไอ สัมพันธบท ละปัจจัยทีไมีผลตอการสรຌาง
ตัวบทของการลารืไองขຌามสืไอพืไอสรຌางความผูกพันของกลุมฟน฿นบริบทชายรักชาย ดยท าการวิคราะห์
นืๅอหา ิContent Analysis) ขຌอมูลประภทอกสารพืไอคຌนหารูปบบของการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคม
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ของกลุมฟน ละคຌนหาลักษณะสัมพันธบทของการลารืไองทีไถูกสรຌางขึๅน จากการวิคราะห์องค์ประกอบ
ของครงสรຌางการลารืไองทัๅงหมด 6 ประการ อันเดຌก ครงรืไอง ความขัดยຌง กนความคิด ตัวละคร 
ฉาก ละมุมมองการลารืไอง ฿นสวนของการสัมภาษณ์ผูຌสรຌางนืๅอหาบนสืไอสังคม  ป็นการวิคราะห์ปัจจัย
ทีไมีอิทธิพลตอการสรຌางตัวบท฿นรืไองลาของกลุมฟนทีไ฿ชຌ฿นการลารืไองขຌามสืไอ  อันกอ฿หຌกิดการสรຌาง
ความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกัน     
 

ผลการวิจัย 

1. รูปบบการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละยูทูปของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะ
ซีรีไส์   
 รูปบบของการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ พบวามีการลา
รืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละยูทูปป็นหลัก ดยสืไอสังคมทีไกลาวมามีสถานะป็นทัๅงสืไอ
สังคมจຌาของตัวบทละสืไอสังคมรับฝากตัวบท ดยพบรูปบบการลารืไองขຌามสืไอ 3 รูปบบคือ การลา
รืไองดຌวยภาพประกอบขຌอความ การลารืไองดຌวยภาพคลืไอนเหว ละการลารืไองดຌวยขຌอความบรรยาย   

การลารืไองดຌวยภาพประกอบขຌอความบงออกป็น 3 ลักษณะคือ การลารืไองดຌวยภาพดีไยว
พรຌอมขຌอความประกอบ ภาพพรຌอมขຌอความประกอบหลายชอง ละภาพการสนทนาของตัวละครผานสืไอ
สังคม 

การลารืไองดຌวยภาพคลืไอนเหวบงออกป็น 2 ลักษณะคือ การลารืไองดຌวยคลิปวีดีอขนาดสัๅน  
ละคลิปวีดีอประกอบพลง ิมิวสิควีดีอี ละการลารืไองดຌวยขຌอความบรรยาย 1 ลักษณะคือ  ขຌอความ
บรรยายบบรืไองสัๅนจบ฿นตอน 

ดยการลารืไองดຌวยภาพดีไยวพรຌอมขຌอความประกอบ ภาพพรຌอมขຌอความประกอบหลายชอง  
ละการลารืไองดຌวยคลิปวีดีอขนาดสัๅน ฿ชຌกลวิธีการลารืไอง 2 บบ คือ การลาภาพซๅ าจากละครซีรีไส์  
ละการลารืไอง฿หมจากจินตนาการของกลุมฟน สวนการลารืไองดຌวยภาพการสนทนาของตัวละครผาน
สืไอสังคม คลิปวีดีอประกอบพลง ิมิวสิควีดีอี ละขຌอความบรรยายบบรืไองสัๅนจบ฿นตอน  ทัๅงหมด
ป็นกลวิธีการลารืไอง฿หมจากจินตนาการของกลุมฟน 

การลารืไองขຌามสืไอ฿นรูปบบตางโทีไป็นการลารืไองดຌวยภาพซๅ าจากละครซีรีไส์มีลักษณะดนคือ 
สามารถคงอารมณ์ของนืๅอหาตัวบทตามบบภาพดิม฿นละครซีรีไส์หรือมีการปลีไยนปลงอารมณ์฿นการ
ลารืไองเดຌ ซึไงสวน฿หญการปลีไยนปลงอารมณ์ของตัวบทจะป็นเป฿นนวทางของการปลีไยนจาก
อารมณ์ซาบซึๅง฿นความรักของตัวละครป็นอารมณ์ตลกขบขันหรือสนุกสนานเปกับตัวละคร 

สวนการลารืไองขຌามสืไอ฿นรูปบบตางโทีไมาจากจินตนาการของกลุมฟน ลักษณะดนคือ  สวน
฿หญป็นหตุการณ์ทีไเมสามารถจัดล าดับวลาตามสถานการณ์฿นละครซีรีไส์ละนิยายออนเลน์เดຌ ดຌวยหตุ
ทีไเมเดຌอຌางอิงสถานการณ์฿นละครซีรีไส์หรือ฿นนิยาย สถานการณ์ทีไกิดขึๅน฿นตัวบททีไมาจากจินตนาการของ
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กลุมฟนจึงป็นสวนสีๅยวหนึไงทีไถูกลารืไอง฿หຌสอดคลຌองกับนืๅอหาหลัก฿นนิยายออนเลน์หรือละคร   ซีรีไส์
ตเมสามารถระบุต าหนงทีไอยู฿นครงรืไองเดຌนัไนอง   

ซึไงลักษณะของนืๅอหาทีไปรากฏ฿นตัวบทตละรูปบบป็นการตัดตอนหรือน าสวน฿ดสวนหนึไงทีไ
ป็นรายละอียดยอยของรืไองลา฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์มาขยายความพืไอนຌ นยๅ า฿หຌหใน
ความรูຌสึกหรืออารมณ์ของตัวละคร หรือป็นการตีความตัวละครพิไมติม฿นมุมมองของผูຌสรຌางตัวบท ดยมี
การบงปันประสบการณ์ทีไผูຌสรຌางตัวบทมีตอตัวบทนัๅนโระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชนออนเลน์฿นลักษณะ
ของการลกปลีไยนความคิดหในรวมกันบนสืไอสังคม ดยทีไสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์สามารถขຌา฿จรืไองราว
฿นตละตัวบทเดຌพราะมีความขຌา฿จ฿นรืไองราวทัๅงหมดทีไกิดขึๅน฿นนิยายออนเลน์หรือละครซีรีไส์มากอน
ลຌว 

 

2. สัมพันธบท฿นสืไอนิยายออนเลน์กับการลารืไองบนสืไอสังคมของกลุมฟนละคร 

ลักษณะสัมพันธบทของนิยายออนเลน์กับการลารืไองบนสืไอสังคมของกลุมฟนละคร มีการคง 
ดิม฿นองค์ประกอบหลักทีไเมสามารถปลีไยนปลงเดຌ คือ ครงรืไองความรักประภทรักสามสຌา กนรืไองทีไ
คาบกีไยวระหวางกนรืไองกีไยวกับศีลธรรมละกนรืไองกีไยวกับชีวิต ความขัดยຌงของตัวละครภาย฿น
จิต฿จตัวละครอก ลักษณะดนของตัวละครอกละลักษณะฉากสวน฿หญทีไกิดภาย฿นรืไอง 

฿นสวนของการขยายความ มีการพิไมลักษณะนิสัยบางประการ฿หຌตัวละครอกมีลักษณะดนชัดขึๅน 
ละท า฿หຌตัวละครมีลักษณะบางประการทีไออนลงมากขึๅน   

฿นสวนของการลดทอน มีการตัดทอนตัวละครทีไเมกีไยวขຌองกับบริบทรักสามสຌาบบชายรักชาย
ออกทัๅงหมด ท า฿หຌการลารืไองของกลุมฟนละครบนสืไอสังคมปรากฏตัวละครพียงสามตัวคือ ตัวละคร
อกสองตัว ละตัวละคร อิๅน ซึไงถือป็นตัวละครประภทตัวรงของทัๅงสืไอนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์  
กใถูกปลีไยน฿หຌกลายมาป็นตัวละครรองทีไขຌามาป็นปมปัญหา฿นรักสามสຌา 

฿นสวนของการดัดปลง พบการปลีไยนปลงมุมมองการลารืไองจากนิยายออนเลน์ทีไ฿ชຌการลา
รืไองดຌวยบุรุษทีไหนึไง มาป็นการลารืไองบบรอบดຌาน฿นการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคม นืไองจากตัวบททีไ
฿ชຌลารืไอง฿นสืไอสังคมมาจากผูຌสรຌางตัวบทหลายคนทีไป็นสมาชิกรวมกัน฿นชุมชนออนเลน์ของกลุมฟน
ละคร 

 

3. ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสรຌางตัวบทของกลุมฟนละครทีไ฿ชຌลารืไองบนสืไอสังคม 

 ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสรຌางตัวบทของกลุมฟนละครทีไ฿ชຌลารืไองบนสืไอสังคมประกอบเปดຌวย
ปัจจัย 4 ประการ เดຌก  

1. ความตຌองการมีสวนรวม฿นรืไองลาดຌวยมุมมองละความถนัดของผูຌสรຌางตัวบท 

ผูຌสรຌางตัวบทริไมตຌนติดตามรืไองราวจากการดูละครลิฟซิกดอะซีรีไส์กอนจะมีการติดตามอาน 
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นิยายลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅ างิน ซึไงท า฿หຌผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ทุกคนรูຌรืไองราวทัๅงหมดจากนิยาย กอนทีไจะ
ผันตัวองมาป็นผูຌสรຌางตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอตามความถนัด฿นทักษะตางโ  
 2. ความตຌองการป็นผูຌมีอ านาจ฿นการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครละนักสดงทีไชืไนชอบ 

 การติดตามรืไองราวจากนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ท า฿หຌกิดความประทับ฿จ฿นตัวละครละ
นักสดง ตเมมีพืๅนทีไ฿หຌกลุมฟนละครเดຌขຌาเปมีสวนรวมกับตัวละครละสถานการณ์ทีได านินเป พืๅนทีไ
สืไอสังคมจึงตอบจทย์฿นการ฿หຌอ านาจกกลุมฟนละครทีไจะสามารถสรຌางรืไองราวพิไมติมขึๅนมา฿น
มุมมองของตัวองเดຌ สืไอสังคมจึงกลายป็นพืๅนทีไโกลุมฟนละครสามารถก าหนดชะตาชีวิตของตัวละคร฿หຌ
ผชิญหนຌากับสถานการณ์ตางโตามทีไกลุมฟนอยาก฿หຌป็นเดຌ ลามเปจนถึงการก าหนดชะตาชีวิตนักสดง
฿หຌมีรืไองราวตางโ฿นลกหงจินตนาการของตนอง 

. ความตຌองการ฿นการมีตัวตนป็นทีไยอมรับ฿นชุมชนออนเลน์ 
การสรຌางตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์มีการกิดขึๅนอยาง

ตอนืไองตัๅงตระยะวลาทีไละครซีรีไส์ซีซัไนรกออกอากาศ฿นดือนมิถุนายน 2557 เปจนถึงการรอละคร   ซี
รีไส์ซีซัไนทีไ 2 ออกอากาศ฿นดือนพฤษภาคม 2558 ซึไงกินระยะวลาถึง 11 ดือน สดง฿หຌหในถึงชุมชน
ออนเลน์ทีไมีความผูกพันระหวางสมาชิกกับละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ ละระหวางสมาชิกดຌวยกันอง ดยถือ
เดຌวาตัวบททีไกลุมฟนละครสรຌางมาบงปันกัน฿นชุมชนออนเลน์เดຌรับการตอบรับจากสมาชิก฿นชุมชน
ดຌวยกันป็นอยางดีละกิดขึๅนอยางตอนืไอง ดยความส าคัญของการตอบรับจากกลุมสมาชิกภาย฿นชุมชน
ออนเลน์นีๅองทีไป็นรงผลักดัน฿หຌกิดการสรຌางตัวบท฿หมโขึๅนอยางตอนืไองชนกัน ละยังมีการน าความ
คิดหในของสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์เปพิจารณาพืไอปรับปรุงนืๅอหา฿นตัวบท฿หຌดียิไงขึๅน   
 4. ความตຌองการ฿นการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุมคนทีไสน฿จ฿นรืไองดียวกันตพบจอเดຌยาก฿นชีวิต
จริง 

นืไองมาจากละครซีรีไส์รืไองนีๅคอนขຌางป็นรืไองฉพาะกลุมทีไความรักของตัวละครอกอยู฿นบริบท
ชายรักชาย ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์บางคน฿หຌขຌอมูลวาป็นพราะคนทีไอยู฿กลຌชิดรอบตัวเมคอยมีคนดูละครซีรีไส์  จึง
ท า฿หຌเมสามารถชร์ประสบการณ์หรือลกปลีไยนความคิดหในกับคน฿กลຌโตัวเดຌ กลุมฟนละครของรืไอง
นีๅจึงพยายามคຌนหาพืๅนทีไโจะพบคนฉพาะกลุมทีไมีความสน฿จละคร฿นบริบทชายรักชายหมือนกัน  สืไอ
สังคมจึงป็นพืๅนทีไโน าพากลุมฟนหลานีๅมาพบกัน การสรຌางตัวบทพืไอน ามาบงปันลกปลีไยน
ประสบการณ์กันจึงป็นกิจกรรมทีไท า฿หຌสมาชิกภาย฿นกลุมมีความผูกพันทีไนนฟງนขึๅนทัๅง฿นตัวละครซีรีไส์
ละระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกันอง 
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มดลชืไอมยงผลการวิจัยรูปบบการลารืไองขຌามสืไอสังคมของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ุ สัมพันธบท฿นสืไอนิยายออนเลน์กับการลารืไองขຌามสังคมของกลุม
ฟนละคร  ละปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสรຌางตัวบทของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์บนสืไอสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ทีเ่ล่าเร่ืองในส่ือสังคม 

ส่ือสังคมเจ้าของตวับท 

เฟซบุ๊ก / ทวิตเตอร์ / ยทููป 

ส่ือสังคมรับฝากตวับท 

เฟซบุ๊ก / ทวิตเตอร์ / ยทููป 

ตดัทอน 

1 ความขดัแยง้ 

   คนกบัคน 

2 ตวัละคร 

   ประกอบ 

ความตอ้งการในการมีตวัตนเป็นท่ียอมรับในชุมชนออนไลน์ 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการสร้างตวับทในการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ
สังคมของกลุ่มแฟนละครเลฟิซิกเดอะซีร่ีส์ 

ความตอ้งการมีส่วนร่วมในเร่ืองเล่าดว้ยมุมมองและความถนดัของผูส้ร้างตวับท 

ความตอ้งการเป็นผูมี้อ านาจในการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตวัละครและนกัแสดงท่ีช่ืนชอบ 

ความตอ้งการในการมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มคนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนัแต่พบเจอไดย้ากในชีวิตจริง 

สัมพนัธบทจากตวับทต้นทางสู่ตวับทปลายทาง 

คงเดมิ 

1 โครงเร่ือง 

2 ความขดัแยง้ 

   ภายในจิตใจ 

3 แก่นเร่ือง 

4 ตวัละครเอก 

5 ฉาก 

6 มุมมองการเล่าเร่ือง 

   บุรุษท่ีหน่ึง 

ขยายความ 

ลกัษณะนิสยั
ตวัละคร 

ดดัแปลง 
มุมมองการเล่า
เร่ืองจากบุรุษท่ี
หน่ึงเป็นแบบ
รอบดา้น รูปแบบการเล่าเร่ือง 

ภาพประกอบข้อความ 

1 ภาพเด่ียวพร้อมขอ้ความประกอบ 

2 ภาพประกอบขอ้ความหลาบช่อง 

3 ภาพจ าลองการสนทนาผา่นส่ือสงัคม 

ภาพเคลือ่นไหว 
1 คลิปวีดีโอขนาดสั้น 

2 คลิปวีดีโอประกอบเพลง (มิวสิค 

   วีดีโอ) 

ข้อความบรรยาย 
1 ขอ้ความบรรยายแบบเร่ืองสั้นจบ 

   ในตอน 

การเล่าภาพซ ้าจากละครซีร่ีส์ 

การเล่าเร่ืองใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน 

การเล่าเร่ืองใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน 

การเล่าเร่ืองใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน 

การเล่าเร่ืองใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน 

การเล่าภาพซ ้าจากละครซีร่ีส์ 

่็ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

1. รูปบบละนืๅอหาของการลารืไองขຌามสืไอสังคม 

รูปบบการลารืไองขຌามสืไอกิดจากคุณสมบัติของพืๅนทีไสืไอสังคม 

รูปบบของการลารืไองขຌามสืไอทีไพบ฿นการวิจัยชิๅนนีๅพบวา มีความสอดคลຌองเปตามคุณสมบัติ
ของพืๅนทีไโ฿ชຌลารืไองบนสืไอสังคม ดยพืๅนทีไบนสืไอสังคมฟซบุຍกละทวิตตอร์ลຌวนมีคุณสมบัติ฿นการสรຌาง
ตัวบททีไป็นทัๅงภาพประกอบขຌอความ ภาพคลืไอนเหว ละขຌอความบรรยาย เดຌครบถຌวนทัๅงสองสืไอสังคม
ดยตัวบททีไถูกบงปันป็นเปท า฿หຌสืไอสังคม฿นนัๅนจัดอยู฿นประภทกลุมวใบเซต์ผยพรผลงาน฿นครือขาย
สังคมออนเลน์ ทีไกลุมฟน฿ชຌป็นทีไสรຌางผลงานพืไอบงปันระหวางฟนคลับทีไมีความป็นฟน 
ิFandomี ตามนวคิดของ Jenkins ิ2011ี คือ ป็นกลุมฟนทีไสรຌางกลุมพิศษทีไสรຌางวัฒนธรรมรวมกัน
จากความสน฿จ฿นรืไองดียวกันคือ ละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ละภาย฿นกลุม ดยอาศัยอ านาจของ
จินตนาการ ิPower of Imaginationี ฿นการสรຌางสรรค์ตัวบทรูปบบตางโขึๅนมาลกปลีไยน฿นชุมชน
ตามนวคิดของ Cashmore (อຌางถึง฿นกาญจนา  กຌวทพ, ภัทรา  บุรารักษ์ ละตปกร พุธกสุ 2555ี 
จนการลกปลีไยนตัวบทรืไองลาภาย฿นกลุมฟนกลายมาป็นชุมชนจินตนาการ ิ Imagined 

Community) ของฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์นัไนอง 
นอกจากนีๅการปฏิสัมพันธ์฿นสืไอสังคมระหวางกลุมฟนดียวกันยังท า฿หຌสืไอสังคมทีไถูก฿ชຌ มี

คุณสมบัติป็นทัๅงสืไอสังคมจຌาของตัวบทกับสืไอสังคมรับฝากตัวบททีไสามารถ฿ชຌตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอ
กันเปมาเดຌอีกดຌวย สวนยูทูปมຌจะมีคุณสมบัติของการป็นสืไอสังคมทีไสรຌางตัวบทประภทภาพคลืไอนเหว
เดຌพียงอยางดียว ละยังอยู฿นสถานะสืไอสังคมจຌาของตัวบทเดຌพียงอยางดียว ตกใพบการสืไอสารขຌาม
สืไอกับสืไอสังคมอืไนโ฿นลักษณะการชืไอมยงถึงกันดຌวยเฮปอร์ลิงค์อันป็นคุณสมบัติฉพาะของระบบการ
สืไอสารทางอินทอร์นใต 

 คุณสมบัติดนของฟซบุຍก คือ การป็นสืไอสังคมทีไป็นศูนย์กลางของการกระจายตัวบทของการลา
รืไองของกลุมฟนละครเดຌกวຌาง พราะมีคุณสมบติครบถຌวน฿นการลารืไองทุกรูปบบ สิไงส าคัญคือ การทีไ
ฟซบุຍกป็นสืไอสังคมกระสหลักของผูຌ฿ชຌงานสืไอสังคม฿นปัจจุบันนัไนอง สวนทวิตตอร์กใป็นสืไ อสังคมทีไมี
จุดดน฿นลักษณะของการป็นสืไอสังคมทีไท าการสืไอสารเดຌทันทวงที ดยจะพบเดຌจากการลารืไองผาน     
ฮชทค ิHashtagี #lovesicktheserie บบทันทวงที ิReal Timeี เปพรຌอมกับการชมละคร฿นขณะทีไ
ก าลังออกอากาศ ท า฿หຌตัวบทสวนหนึไงถูกน ามาลากอนทีไจะมีการน าเปลาตอบนฟซบุຍก ซึไงตัวบททีไ
กิดขึๅนบบ Real Time มักจะป็นภาพประกอบขຌอความหรือคลิปวีดีอสัๅนโทีไเมมีการพิถีพิถัน฿นการ
สรຌางสรรค์มากนัก ป็นเปตามคุณลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ผานอุปกรณ์สืไอสารทีไป็นตัวกลาง 
ิComputer-mediated Communication) ดยครบองค์ประกอบการปฏิสัมพันธ์ทัๅง 4 ตัวปร คือ ป็น
ทีไพอ฿จ มีความรวดรใวฉับพลัน สงสริมการตอบสนอง ละชวย฿หຌผูຌ ฿ชຌมีความรูຌสึก ฿ชຌสบายดຌวย
ความคุຌนคย 
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คุณสมบัติของพืๅนทีไบนสืไอสังคมจึงถูกก าหนดจากการมองหในตัวบทบนอุปกรณ์หรือครืไองมือทีไ฿ชຌ
฿นการสืไอสาร ท า฿หຌสืไอสังคมตຌองสรຌางพืๅนทีไโมีคุณสมบัติตางโพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌสืไอสังคมมองหในละสามารถ
สรຌางปฏิสัมพันธ์ตอกันเดຌ จึงอาจอธิบายเดຌวา อุปกรณ์การสืไอสารป็นตัวก าหนดคุณสมบัติของสืไอสังคม  
ลຌวคุณสมบัติของสืไอสังคมกใป็นตัวก าหนดรูปบบการลารืไองขຌามสืไอ฿นอีกทอดหนึไง สืไอสังคมจึงป็น
สมือนชองทางทีไท า฿หຌสมาชิก฿นตละชุมชนออนเลน์เดຌมาพบกัน ดยการชืไอมยงตัวบททีไถูกลารืไอง
ขຌามสืไอ฿นตละสืไอสังคมซึไงป็นคุณสมบัติฉพาะของสืไอออนเลน์ทีไสามารถชืไอมยงถึงกันเดຌดຌวยธรรมชาติ
ของการป็นเฮปอร์ลิงค์ละชองทางสืไอสังคมถูกชืไอมถึงกันดຌวยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารอยางสมาร์ท
ฟนละคอมพิวตอร์ ท า฿หຌตัวบททีไกิดขึๅน฿นการลารืไองทุกรูปบบสามารถชืไอมตอสมาชิก฿นตละ
ชุมชนออนเลน์ดຌวยกันเดຌ ดยกิดพฤติกรรม฿นการลกปลีไยนความคิดหใน บงปันขຌอมูล  ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์กันจนกิดความผูกพันกันระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชนอันน าเปสูความผูกพันกับตัวบทตຌนทางทีไ
ป็นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ดຌวยนัไนอง 
 

นืๅอหาถูกบงยอยยกสวนละขยายรายละอียด 

รูปบบของการลารืไองของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ทีไพบ฿นการวิจัยพบวา ลักษณะของ
การลารืไองจะป็นตัวบททีไบงยอยยกสวนจากครงรืไองหลัก฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ ป็นเป
ตามคุณสมบัติของการลารืไองขຌามสืไอทีไ Jenkins ิ2011ี อธิบายเวຌวาป็นบบ Seriality ซึไงรืไองลา
สามารถถูกบงออกป็นสวนยอยโลຌวน าเป฿ชຌลา฿นตละสืไอเดຌ ดยริไมจากการลารืไอง฿นสืไอหลักซึไง฿น
กรณีนีๅคือละครซีรีไส์ละนิยายออนเลน์ จากนัๅนจึงคอยกระจายเปลารืไองวดลຌอม฿นสืไออืไนโซึไงกใคือ  การ
ลารืไองบนสืไอสังคมตางโดยทีไรืไองลาตຌองมีลักษณะของการป็น Continuity vs. Multiplicity ซึไงกใคือ 
การด านินเปอยางตอนืไองดຌวยครงรืไองละกนรืไองดียวกันจากละครซีรีไส์ละนิยายออนเลน์นัไนอง 

การน าสวนสีๅยวหนึไงของสถานการณ์ทีไกิดขึๅน฿นรืไองมาสรຌางตัวบท฿นรูปบบของภาพประกอบ
ขຌอความละภาพคลืไอนเหวทีไพบ฿นงานวิจัย มຌจะป็นการ฿ชຌภาพจากละครซีรีไส์มาสรຌางตัวบท฿หมกใตาม  
ตรืไองลาทีไอยู฿นตัวบทกใป็นตัวบท฿นความหมาย฿หมเม฿ชยกนืๅอหาดิมมาลา ซึไงกลาวสัๅนโเดຌวาป็น
การ฿ชຌภาพดิมตเม฿ชรืไองดิม สอดคลຌองกับทีไโสกุลศรี ศรีสารคาม ิ2557ี เดຌอธิบายเวຌวาการลารืไอง
ขຌามสืไอป็นการลารืไองโหนึไงบนสืไอหลายโสืไอตเม฿ชการท าซๅ า กลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์เดຌหยิบ
อาชิๅนสวนรืไองราวตละมุมมองของรืไองมาลาบนสืไอทีไตกตางกัน ลຌวดຌวยตัวบททีไหลากหลายสามารถ
ชืไอมยงรืไองราวจากสืไอหนึไง฿หຌเปดูอีกสืไอหนึไงตอนืไองกันเป มืไอสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ครบทุกสืไอลຌว
กใยังมีความขຌา฿จ฿นนืๅอหาตรงกันเดຌ 

การลาภาพซๅ าจากละครซีรีไส์ดยสวน฿หญจะป็นการ฿ชຌภาพจากจุด฿ดจุดหนึไงทีไอยู฿นชวงของการ
พัฒนาหตุการณ์ของตัวละคร ิRising Actionี ละจุดวิกฤต ิClimaxี มา฿ชຌลารืไอง฿นตัวบทรวมกับ
ขຌอความประกอบ฿นรูปบบภาพประกอบขຌอความละลารืไองรวมกับพลง฿นรูปบบของมิวสิควีดีอ  ท า
฿หຌกิดรืไองราว฿หม฿นอารมณ์ทีไคงดิมหรือปลีไยนป็นอารมณ์฿หม อันป็นการตอบสนองตอความตຌองการ
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มีสวนรวม฿นการก าหนดนืๅอหา฿หຌป็นเปตามมุมมองของกลุมฟนทีไป็นผูຌสรຌางตัวบท ดยมีจุดประสงค์
พืไอลกปลีไยน บงปันทรรศนะของตนองทีไมีตอรืไองราว฿นละครซีรีไส์หรือนิยายกับสมาชิกภาย฿นกลุม 
อันน าเปสูการป็นจุดชืไอมยง฿หຌกิดความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกัน  ฿น
ขณะดียวกันกใกิดความผูกพันกับนิยายละละครอีกดຌวย มืไอกิดการลกปลีไยนอยางมีอรรถรสละ
ตอบสนองความตຌองการ฿นการสืไอสารระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกันเดຌกใยิไงท า฿หຌกิดความ
ตຌองการ฿นการลกปลีไยนความคิดหในหรือขาวสาร ตลอดจนรืไองลาตางโมากขึๅนผานตัวบททีไอยู฿น
รูปบบตางโดังทีไพบ฿นผลการวิจัย  

ความสามารถ฿นการขຌา฿จรืไองราวรวมกันกใถือป็นจุดหนึไงทีไสดง฿หຌหในถึงความผูกพันระหวาง
สมาชิก฿นชุมชนออนเลน์กับตัวนิยายละละครซีรีไส์ ละระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกันพราะ
การลารืไองขຌามสืไอ฿นรูปบบตางโนืๅอหา฿นตัวบทตางโป็นการบงยกยอยสวนมาลຌว ตัวบทตละตัว
บททีไถูก฿ชຌ฿นการลารืไองลຌวนป็นสวนสีๅยวหนึไงจากรืไองราวทัๅงหมด฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์  ต
สมาชิก฿นชุมชนออนเลน์มีความสามารถ฿นการตีความละขຌา฿จตัวบทเดຌรวมกัน ละยังมีการปฏิสัมพันธ์
ผานการสดงความคิดหในบนสืไอสังคมอยางตอนืไอง     

 

การประสานรูปบบการลารืไองกับการประสานนืๅอหา฿นจินตนาการของผูຌ฿ชຌสืไอสังคม 

รูปบบการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนถือป็นพาหนะ฿นการน าสนอนืๅอหา รูปบบการลา
รืไองกับนืๅอหารืไองลาจึงตຌองประสานอยูรวมกันอยางยกเมออก การรับสารทีไป็นการลารืไองขຌามสืไอ
ของผูຌ฿ชຌสืไอสังคมจึงตຌองอาศัยการประสานรูปบบการลารืไองกับการประสานนืๅอหา฿นจินตนาการของ
ผูຌ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการขຌา฿จความหมายของรืไองราวทีไกิดขึๅนซึไงถูกบงยกออกป็นสวนยอยโ ดังนัๅนปัจจัย
ส าคัญของการลารืไองขຌามสืไอคือการจ าป็นตຌองมีครงรืไองหลักทีไถูกลาเวຌ฿นสืไอ฿ดสืไอหนึไงกอน ซึไงจะ
กลายป็นตัวบทตຌนทางทีไท า฿หຌสามารถขຌา฿จการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมทีไป็นตัวบทปลายทางเดຌ  
ดังชนกรณีของงานวิจัยชิๅนนีๅ ครงรืไองหลักเดຌถูกลาเวຌ฿นสืไอนิยายออนเลน์ละสืไอละครซีรีไส์กอนจะถูก
ยอยสวนออกมาลารืไองขຌามสืไอสังคม฿นทีไสุด 

กลุมฟนละครซีรีไส์มีการสรຌางตัวบท฿นการลารืไองทีไมีการปลีไยนปลงละพัฒนาสวนยอยโของ
นืๅอรืไองทีได านินเปอยางตอนืไอง ละมีพัฒนาการของรืไองลา฿นตละสวนยอยทีไ฿นนิยายออนเลน์ละ
ละครซีรีไส์เมมีพิไมขຌามา ดังจะหในชัดจนทีไสุดเดຌจากการลารืไองขຌามสืไอ฿นรูปบบขຌอความบรรยายทีไป็น
การสรຌางรืไองราวของตัวละครหลักอยางตอนืไองจากรืไองราวทีไกิดขึๅน฿นนิยายออนเลน์  

ดยรืไองราวทีไถูกสรຌางพิไมขึๅนตามจินตนาการมักจะมีลักษณะทีไป็นสถานการณ์ทีไ ขຌมขຌนของตัว
ละคร฿นการผชิญกับหตุการณ์บางอยาง ชน สถานการณ์รมนติกทีไน าตัวละครเปสูการมีพศสัมพันธ์  
หรือสถานการณ์ทีไน าตัวละครเปสูความศรຌาศกทีไมีมากกวารืไองราว฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ ซึไง
ถือป็นจินตนาการทีไกลุมฟนผูຌสรຌางตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอสังคมมีความรูຌสึกตຌองการทีไจะสดงออก
฿หຌมากกวาสิไงทีไนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ท ามา฿หຌหในอันป็นอ านาจของการอาศัยจินตนาการ ิPower 
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of Imaginationี ตามนวคิดของ Cashmore (อຌางถึง฿นกาญจนา กຌวทพุ ภัทรา บุรารักษ์ ละตปกร 
พุธกส, 2555ี ดຌวยหตุพราะละครซีรีไส์ทีไมีขຌอจัดทางดຌานวลาออกอากาศละทางดຌานการทรกฆษณา
฿นละคร 

 ดຌวยลักษณะรืไองราวของตัวบทตຌนทางทัๅง฿นละครซีรีไส์ละนิยายออนเลน์ตางกใเมสามารถตอบ
จทย์ตอจินตนาการทางพศของกลุมฟนทีไชืไนชอบชายรักชายเดຌพียงพอ กลุมฟนจึงมีลักษณะของความ
เมพอ฿จดยทีไอาจจะเมรูຌตัว ดยฉพาะตัวบทตຌนทางทีไป็นละครซีรีไส์ซึไงยังเมเดຌด านินรืไองราวเปจนถึงจุด
จบ฿นนิยาย กลุมฟนจึงมองรืไองราว฿นตัวบทตຌนทางละครซีรีไส์ป็นความปรปรวน฿นความรักของตัว
ละครอกละตຌองการลารืไองเปสูจุดทีไกิดความรมนติก฿นทีไสุดจากตัวบทตางโทีไสรຌางขึๅนลารืไอง฿นสืไอ
สังคม กลุมฟนจึงมีจินตนาการตอชีวิตตัวละครทีไกินกวานิยายเดຌลาเวຌ นัไนคือ กลุมฟนป็นผูຌพยายาม
สรຌางภาพทีไป็น Utopia ของชายรักชาย฿หຌกิดขึๅนพืไอตอบสนองจินตนาการทางพศของผูຌทีไชืไนชอบชาย
รักชาย ดยป็นการปรปลีไยนความปรปรวน฿นความรักทีไมีภาพของความศรຌา฿หຌกลายมาป็นภาพ
ความสุขบบรมนติก฿นบบทีไกลุมฟนผูຌสรຌางตัวบทตຌองการ 

  

2. สัมพันธบทของการลารืไองจากนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ สูการลารืไองของกลุมฟนละครบน
สืไอสังคม 

รูปบบการลารืไองขຌามสืไอป็นตัวก าหนดการขยายความ การตัดทอน ละการดัดปลงการถายยง
นืๅอหา 
 ดຌวยพฤติกรรมของผูຌรับสารทีไปัจจุบันนิยม฿ชຌสมาร์ทฟน฿นการขຌาถึงสืไอสังคม ลักษณะส าคัญของ
การลารืไองบนสืไอสังคมจึงมักจะมีพืๅนทีไ฿นการลารืไองอยูอยางจ ากัดละมีวลา฿นการลารืไองทีไเมนานนัก 
จึงถือเดຌวาสืไอสังคมมีการจ ากัดทัๅงพืๅนทีไละวลา นืๅอหาของรืไองลาทีไปรากฏจึงมักจะป็นนืๅอหาสัๅนโทีไ฿ชຌ
วลาท าความขຌา฿จเมนานกใรูຌรืไอง ท า฿หຌนืๅอหาของการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครซีรีไส์กใป็นเป฿น
ลักษณะของการลารืไองสัๅนโ฿นทุกรูปบบ ลักษณะสัมพันธบท฿นงของการขยายความทีไมีการพิไม
ลักษณะนิสัยบางประการ฿หຌตัวละครดนชัดขึๅนดยป็นเป฿นลักษณะของลักษณะนิสัยทีไผูຌสรຌางตัวบท
ปรารถนา฿หຌตัวละครนัๅนป็น ฿นขณะดียวกันกใเดຌลดลักษณะนิสัยทีไเมพึงปรารถนาออกเป  ท า฿หຌนืๅอหา
ของรืไองลาขຌามสืไอของกลุมฟนตัวละครทัๅงสามตัวทีไพบป็นหลัก฿นตัวบทมีการสดงออกของอารมณ์ทีไ
ชัดจนกวา฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ อาจจะสะทຌอนผานขຌอความประกอบทีไผานการตีความมาลຌว
จากผูຌสรຌางตัวบทพราะวลาละพืๅนทีไทีไมีอยูอยางจ ากัดบนสืไอสังคม ท า฿หຌตຌองหในลักษณะนิสัยของตัว
ละครทีไชัดจนตัๅงตรกหใน 

 ฿นสวนของการตัดทอน หในเดຌชัดทีไสุดจากการทีไการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนผานสืไอสังคมมี
การตัดตัวละครอืไนโทีไเมกีไยวขຌองกับรักสามสຌา฿นบริบทชายรักชายทิๅงทัๅงหมด ทัๅงตัวละคร฿นนิยาย
ออนเลน์ละละครซีรีไส์ อันป็นหตุ฿หຌความขัดยຌงระหวางคนหายเปดຌวย พราะตัวละครอกด านินรืไอง
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ดຌวยความขัดยຌงภาย฿นจิต฿จป็นหลัก จึงถือเดຌวารูปบบการลารืไองขຌามสืไอทีไมีความจ ากัดทัๅงพืๅนทีไละ
วลาป็นตัวก าหนด฿หຌกิดสัมพันธบท฿นงการลดทอนอยางชัดจนทีไสุด฿นกรณีศึกษารืไองนีๅ 
 ขຌอคຌนพบรวมกันของการขยายความละการตัดทอนคือ ลักษณะของการสรຌางบุคลิกของตัวละคร
฿นการลารืไองของกลุมฟนบนสืไอสังคมพบวา ตัวละครทีไถูกลารืไองมีลักษณะความป็นชิงบวกมากขึๅน 
ละมีบุคลิกทีไหลากหลายมากขึๅนซึไงสะทຌอน฿หຌหในจากความสามารถ฿นการปลีไยนอารมณ์รืไองลาทีไมา
จากการ฿ชຌภาพซๅ าจากละครซีรีไส์฿นลักษณะของอารมณ์ตลกขบขันทีไเมพบ฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ 
฿นสวนของบุคลิกลักษณะตัวละครทีไป็นชิงลบจึงถูกตัดทิๅงเปละเมถูกน ามาลารืไอง฿นตัวบท  

ขຌอคຌนพบของสัมพันธบทอีกอยางทีไกิดขึๅนระหวางการลารืไองจากนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์สู
การลารืไองของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์บนสืไอสังคมคือ การปลีไยนอารมณ์ของตัวบท จากนิยาย
ออนเลน์ละละครซีรีไส์ทีไป็นอารมณ์ของรืไองลาบบรักรมนติกป็นหลัก ละมีการทรกอารมณ์ความ
ศกศรຌาของตัวละคร฿นบางชวง ซึไงสอดคลຌองกับคุณสมบัติทีไ Jenkins ิ2011ี อธิบายเวຌ฿นงของการลา
รืไองขຌามสืไอมีลักษณะป็น Subjectivity คือ รืไองลาจะตຌองมีลักษณะป็นอัตวิสัย ดยรืไองลาหลัก
สามารถน าเปถูกลามุมมอง฿หมโ ชน การลารืไองผานตัวละครทีไ 2 หรือ 3 ฿นรืไองดิม  หรือปลีไยน
อารมณ์จากการลารืไองดิมป็นอารมณ์฿หม ชน จากรืไองรมนติกกลายป็นรืไองตลกขบขัน   

ดย฿นงานวิจัยนีๅพบวามืไอกลุมฟนเดຌสรຌางตัวบทลารืไองบนสืไอสังคม฿นรูปบบตางโ ฿นบบ
การลาภาพซๅ าจากละครซีรีไส์ กลุมฟนเดຌรักษาอารมณ์ดิมจากภาพ฿นละคร฿นบางตัวบท ละอีกหลาย
ตัวบทกใป็นการปลีไยนปลงอารมณ์฿นตัวบท฿หม ดยฉพาะอารมณ์ตัวบทบบตลกขบขันทีไเมพบ฿นตัว
บทตຌนทางอยางนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ ความสามารถ฿นการควบคุมอารมณ์ของตัวบทเดຌ฿นกลุม
ฟนจึงป็นอีกปัจจัยหนึไงทีไสะทຌอนความผูกพันระหวางกลุมฟนกับละครซีรีไส์ ดຌวยอ านาจของการอาศัย
จินตนาการ ิPower of Imagination) นัไนอง 

ดยสรุปกใคือ ลักษณะของการทีไกลุมฟนเดຌสรຌางตัวบทลารืไองขຌามสืไอเมเดຌถือป็นการสรຌาง
นืๅอหา฿หม ตป็นการน าสวนประกอบของนืๅอหากามาตัดตอละตงติมพิไมรืไองราวพืไอสรຌ าง
ความหมาย฿หม ซึไงกิดจากอิทธิพลของการพยายามป็นจຌาของตัวบทของกลุมฟนทีไมีตอตัวบทตຌนทางทีไ
ป็นละครซีรีไส์ละนิยายออนเลน์฿นลักษณะของการปลีไยนจากผูຌบริภคตัวบท ิProsumerี ป็นผูຌสรຌางตัว
บท ิProducerี ดຌวยอ านาจของจินตนาการทางพศของผูຌทีไชืไนชอบชายรักชาย ซึไง฿นกรณีศึกษานีๅพบวา 
สัมพันธบทของนิยายออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅ างิน ละละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุน
สบ มาสูการลารืไองบนสืไอสังคมของกลุมฟนเดຌปลีไยนความหมายของตัวบทตຌนทางจาก Our love is 

sick กลายมาป็น Our love is love ฿นความรูຌสึกทีไมีรวมกันของกลุมฟนละครซีรีไส์นัไนอง  
 

3. ปัจจัยทีไสงผลตอการสรຌางตัวบทของการลารืไองขຌามสืไอ฿นกลุมฟน 

ชุมชนออนเลน์ของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ป็นชุมชนของการสรຌางความจริง฿นจินตนาการรวมกัน 
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 ปัจจัยขຌอนีๅสะทຌอนมาจากความตຌองการมีสวนรวม฿นรืไองลาดຌวยมุมมองละความถนัดของ
ผูຌสรຌางตัวบท ละความตຌองการป็นผูຌมีอ านาจ฿นการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครละนักสดงทีไชืไนชอบ  
ดยกลุมฟนทีไป็นผูຌสรຌางตัวบทขຌามสืไอสังคมตางโ มีลักษณะสอดคลຌองกับลักษณะชุมชน฿นจินตนการ 
(Imagined Community) ตามทัศนะของ Anderson ิอຌางถึง฿น ศรัณย์  สิงห์ทน, 2552ี พราะกลุม
ฟนเดຌสรຌางรืไองราวตอยอดจากครงรืไองดิมจากนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ขึๅน฿นจินตนาการของต
ละคน ละเดຌท าการบงปันพืไอ฿หຌกิดจินตนาการรวมกันระหวางสมาชิก฿นชุมชน ดยทีไสมาชิกภาย฿น
ชุมชนสามารถขຌา฿จ฿นตัวบททีไถูกตัดตอนมาผยพร฿นสืไอสังคมเดຌ นืไองมาจากมีความขຌา฿จ฿นรืไองราวทีไ
กิดขึๅน฿นจินตนาการรวมกันดยอຌางอิงจากตัวบทตຌนทางทีไป็นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ 
 ชุมชนของการสรຌางความจริง฿นจินตนาการทีไกิดขึๅนป็นหลงรวมของบุคคลทีไมีพศสภาวะทีไ
หลายหลายดยมีจุดรวมคือ การป็นบุคคลทีไชืไนชอบรืไองของชายรักชาย ซึไง฿นกรณีศึกษางานวิจัยชิๅนนีๅมຌ
ตัวบททีไถูกสรຌางขึๅนจะมาจากบุคคลทีไป็นสาววาย ิYaoiี ชายรักชายละผูຌหญิงขຌามพศ ตตัวบททีไ
กิดขึๅน฿นการลารืไองขຌามสืไอสังคมกลับมีลักษณะทีไสอดคลຌองกัน ละป็นเป฿นนวทางทีไคลຌายกัน ซึไง
สดง฿หຌหในวามຌผูຌสรຌางตัวบทมาจากพศสภาวะทีไตกตางกันกใสามารถสรຌางตัวบททีไมีความสอดคลຌองกัน
เดຌนืไองมาจากการมีศูนย์รวม฿จของการสรຌางตัวบททีไนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ซึไงป็นตัวบทตຌนทางทีไ
ป็นตัวก าหนดตัวบท฿หมทีไถูกสรຌางขึๅนอยูลຌว ดยป็นการผลิตซๅ าตัวบทจากภาพดิม฿นความหมาย฿หม  
หรือการผลิตตัวบท฿หมทีไกีไยวพันกับครงรืไองดิมลຌวมีการน าเปบงปันขยายตอบนพืๅนทีไสืไอสังคม ซึไงเดຌ
กลายป็นการสพซๅ า฿นนืๅอหาดิมจากตัวบท฿หมของผูຌบริภคยุค฿หมอันป็นการติดกับดักรืไองลาทีไป็นตัว
บทตຌนทางนัไนอง 
 

สืไอสังคมป็นพืๅนทีไโสามารถสวงหาพืไอนทีไสน฿จรืไองดียวกันทีไหาเมเดຌจากลก฿นชีวิตจริงเปพรຌอมโกับ
การสรຌางตัวตนดຌวยการป็นผูຌลารืไองดຌวยตัวอง 

ปัจจัยขຌอนีๅสะทຌอนมาจากความตຌองการ฿นการมีตัวตนป็นทีไยอมรับ฿นชุมชนออนเลน์ละความ
ตຌองการ฿นการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุมคนทีไสน฿จ฿นรืไองดียวกันตพบจอเดຌยาก฿นชีวิตจริง ดยกลุมฟน
ละครลิฟซิกดอะซีรีไส์มีความสอดคลຌองกับลักษณะของความป็นฟนของ Jenkins (อຌางถึง฿นกาญจนา 
กຌวทพ, ภัทรา บุรารักษ์ ละตปกร พุธกสุ 2555ี ทีไรูปบบของการสรຌางกลุมพิศษ฿นชุมชนนีๅป็น
ชุมชนออนเลน์ทีไมีความสน฿จ฿นละครลิฟซิกดอะซีรีไส์อันมีความพิศษกวาละครทัไวเปทีไป็นละครฉพาะ
กลุมของผูຌทีไชืไนชอบรืไองราว฿นบริบทชายรักชาย ดยมีการสรຌางวัฒนธรรมของการลารืไอง฿นหลากหลาย
รูปบบพืไอท าการปฏิสัมพันธ์ระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชน 

ลักษณะรวมของบุคคลทีไขຌามาป็นผูຌสรຌางตัวบทลารืไอง฿นสืไอสังคมคือ การป็น ชนกลุมนຌอย 
ของสังคมปกติ ซึไงประกอบเปดຌวยสาววาย ิYaoiี ผูຌหญิงขຌามพศละชายรักชาย ดยมีจุดรวมคือ ป็น
บุคคลทีไชืไนชอบรืไองลาชายรักชายหมือนกัน จึงป็นการตอกยๅ าถึงความป็นชุมชนของกลุมพิศษทีไ
สามารถรวมตัวเดຌยาก฿นลกปกติ   



 

 

 

94 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 

ดย฿นงของความมีตัวตนทีไกิดขึๅนภาย฿นชุมชนออนเลน์พบวา ผูຌสรຌางตัวบท฿นการลารืไองทีไ
บงปัน฿นชุมชนออนเลน์ มีสถานะป็นสมือนผูຌน า฿นการสืไอสารบนสืไอสังคมเป฿นตัว ซึไงหในเดຌจากการทีไมี
สมาชิกภาย฿นชุมชนขຌามารวมกดถูก฿จ ิLike, Favoriteี การขຌาชมละรีทวิต ิRetweetี ซึไงอาจกิดขึๅน
฿นสืไอสังคมทุกสืไอพรຌอมโกันดຌวยตัวบทดียวกัน ซึไงสดง฿หຌหในถึงความผูกพันระหวางสมาชิกภาย฿น
ชุมชนทีไมีตอผูຌสรຌางตัวบท฿นทางหนึไงดຌวย ลักษณะของการสรຌางตัวตนทีไเดຌรับการติดตามจากสมาชิก฿น
ชุมชนกใท า฿หຌกิดสถานะฟนคลับตอผูຌสรຌางตัวบทลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคม฿นอีกทางหนึไงดຌวย 

การลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์สามารถสรุปลักษณะของความผูกพันทีไ
กิดขึๅน฿นชุมชนออนเลน์เดຌวามีความผูกพันกิดขึๅน฿น 3 มิต ิอันเดຌก 
 1ี ความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์กับละครซีรีส์ นิยายออนเลน์ ละตัวบททีไ฿ชຌ฿น
การลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนบนสืไอสังคมซึไงป็นความผูกพันจากการริไมตຌนดูละครซีรีไส์ อานนิยาย
ออนเลน์ ละการขຌาเปมีสวนรวม฿นการลกปลีไยนละบงปันรืไองลาระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชน
ออนเลน์ ดยความผูกพัน฿นมิตินีๅป็นปัจจัย฿หຌกิดการขຌารวมชุมชน฿นล าดับรก 

 2ี ความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์กับตัวละครละนักสดง ความผูกพัน฿นมิตินีๅมี
อิทธิพลตอการสรຌางตัวบท฿นฐานะป็นมิติของการสรຌางรงบันดาล฿จ ทีไกิดจากความรัก฿นตัวละครทีไ
ลุกลามเปจนถึงความรัก฿นตัวนักสดงของกลุมฟนละคร จนกระทัไงกิดความมุงมัไนทีไจะลิขิตชีวิตตัวละคร
฿หຌป็นเปตามมุมมองทีไฟนละครมองหใน ดยการ฿ชຌอ านาจทางการจิ นตนาการ ิPower of 

Imaginationี มาสรຌางรืไองราว฿นตัวบทของตนอง 
 3ี ความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์กับผูຌสรຌางตัวบทบนสืไอสังคมละสมาชิกอืไนโ 

ดຌวยกัน ความผูกพัน฿นมิตินีๅมีความส าคัญตอการสรຌางรงขับคลืไอน฿นการสรຌางตัวบทละการพัฒนาตัว 

บทของกลุมผูຌน า฿นการสรຌางตัวบท฿นชุมชนออนเลน์ซึไงหในเดຌจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหวางผูຌ สรຌางตัวบท
ดຌวยกันละกับสมาชิกภาย฿นชุมชน ซึไงมีอิทธิพลตอการสรຌางตัวตนละการสรຌางฟนคลับดยตรง 
 

ขຌอสนอนะ฿นการน าเป฿ชຌประยชน์ 
 1. รูปบบการลารืไองขຌามสืไอทีไหลากหลายบนสืไอสังคมทีไคຌนพบจากการวิจัย ผูຌผลิตสืไอสามารถ฿ชຌ
ป็นนวทาง฿นการวางผนสรຌางสืไอพืไอการสืไอสาร฿นจุดประสงค์ตางโ ชน การประชาสัมพันธ์ การ฿หຌ
ขຌอมูลขาวสารดยพิจารณาตามคุณสมบัติของตละสืไอสังคมดังทีไอธิบายเวຌ฿นงานวิจัย ทัๅงนีๅผูຌผลิตสืไอยัง
สามารถประมินความสามารถ฿นการสรຌางตัวบทของผูຌบริภคขาวสารวามีความสามารถสรຌาง฿นรูปบบ฿ด
เดຌอีกดຌวย 

 2. ผูຌผลิตละครทีไมาจากนิยายทีไป็นลมหนังสือหรือนิยายออนเลน์รืไองอืไนโตอเปสามารถ฿ชຌ
วิธีการกระตุຌน฿หຌกิดกลุมฟนละครทีไกลายมาป็นผูຌสรຌางตัวบทลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมเดຌ ดยการน า
องค์ความรูຌทีไเดຌจากวิจัยนีๅเป฿ชຌวางผนการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมพืไอ฿ชຌประชาสัมพันธ์ละครละ
ติดตามพฤติกรรมของกลุมฟนวามีความสามารถ฿นการสรຌางตัวบทลารืไองขຌามสืไอชนเร   
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 3. ฿นการศึกษาการลารืไองขຌามสืไอ฿นสืไอสังคมออนเลน์ดังชน฿นกรณีศึกษางานวิจัยครัๅงนีๅ เดຌมุง
ศึกษา฿นงมุมการลารืไองของกลุมฟนละครทีไกอ฿หຌกิดความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์
ละความผูกพันกับละครซีรีไส์ป็นหลัก ตยังมีงมุมของผูຌผลิตละครทีไ฿ชຌการลารืไองขຌามสืไอพืไ อการ
ประชาสัมพันธ์ละครซึไงป็นกระบวนการทีไกิดกอนการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครซีรีไส์ ผูຌทีไสน฿จ
ศึกษาการลารืไองขຌามสืไอตอเปจึงสามารถท าการศึกษาการลารืไองขຌามสืไอของผูຌผลิตละครพิไมติมเดຌ 
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บทคัดยอ 

 การน าสนอพศสภาพของตัวละครทรทัศนຏเทย฿นอดีตนิยม฿หຌมีฉพาะพศชายละพศ
หญิงปຓนหลัก ซึไงเมสะทຌอนสภาพความปຓนจริงของสังคมทีไประกอบดຌวยพศสภาพละพศวิถีอืไน 
ชน ผูຌหญิงขຌามพศ, หญิงรักหญิง ละ ชายรักชาย ปຓนตຌน อยางเรกใตาม บทละครทรทัศนຏ฿น
ปัจจุบันมีการปลีไยนปลง฿หຌทันสมัยตอบสนองกลุมคนทีไหลากหลาย ประกอบกับนักวิชาการดຌาน
จิตวชศาสตรຏอธิบายวาความปຓนรักรวมพศนัๅนเม฿ชความผิดปกติ สงผล฿หຌ฿นปัจจุบันตัวละครกยຏ
มีบทบาทมากขึๅนกวา฿นอดีตละมีภาพลักษณຏทีไดีขึๅน บทความนีๅศึกษาการสดงรูปบบอัตลักษณຏ
ของกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทยตัๅงตยุคริไมตຌนจนถึงปัจจุบัน ดยผูຌวิจัยศึกษาการพัฒนาของละคร
ทรทัศนຏเทยละบงยุคของการพัฒนาปຓน ใ ยุคคือ ยุคริไมตຌน ิพ.ศ. โไ้้ – พ.ศ. โ5ใเี, ยุค
ธุรกิจละครตใมรูปบบ ิพ.ศ. โ5ใเ – พ.ศ. โ5ไเี ละ ยุค฿หมของละครทรทัศนຏเทย ิพ.ศ. 
โ5ไเ – พ.ศ. โ55่ี ละศึกษาความปลีไยนปลงทัศนคติตอกยຏละการสดงรูปบบอัตลักษณຏ
ของกยຏทีไขຌามามีบทบาทมากขึๅน฿นละครทรทัศนຏเทย฿นยุคตางโ ผลการศึกษาพบวาละคร
ทรทัศนຏเทยพยายามสอดทรกอัตลักษณຏตางโ ของกยຏ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความปຓนจริงของ
สังคม ฿นชวงยุค฿หมของละครทรทัศนຏเทย มຌวาทกรรมสวน฿หญเมยอมรับกยຏตดຌวยความรูຌ 
จากผูຌชีไยวชาญดຌานจิตวชศาสตรຏอธิบายวากยຏปຓนสิไงทีไปกติ ท า฿หຌกิดการคลืไอนเหวพืไอสดง
ตัวตนกีไยวกับกยຏ฿นสังคมซึไงสงผล฿หຌตัวละครกยຏเดຌรับความนิยมมากขึๅน ตรูปบบของการสรຌาง
ตัวละครกยຏทีไน าสนอยังกิดจากความคิดทีไลຌาสมัย ซึไงอาจปຓนผลจากกระสวาทกรรมดຌานลบ
ของกยຏ฿นยุค พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2540 บทความนีๅมีประยชนຏตอผูຌทีไตຌองการศึกษารูปบบของตัว
ละครกยຏ฿นทรทัศนຏตัๅงตยุคริไมตຌนของละครทรทัศนຏเทยถึงปัจจุบัน  การศึกษา฿นอนาคต
สามารถศึกษารูปบบการน าสนอตัวละครกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทยทีไอาจมีการปลีไยนปลงตาม
ทัศนะคติทีไปຂดกวຌางขึๅนของสังคมทีไมีตอกยຏ฿นอนาคต 

ค ำส ำคัญ:  กยຏุ ละครทรทัศนຏเทยุ กยຏ฿นละครทรทัศนຏเทย, อัตลักษณຏของกยຏ

                                                           

1 นักศกึษาปริญญาท คณะสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าหง 
2 ทีไปรึกษา คณะวิทยาศาสตรຏละทคนลยี มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย 
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Abstract 

 In the past, Thai television drama portrayed only male and female 

characters. This contradicts reality which there was sexual diversity, e.g. bisexual, 

gay and lesbian. At present, the dramatic plots have been adapted to serve the 

interests of many groups of audiences. Moreover, psychiatry has explained that 

homosexuality is not abnormal. As a result, gay characters are widely accepted 

and have been portrayed with better roles and images. This article has studied 

gay identity of gay in Thai television dramas since the beginning of TV broadcast 

until the present time. We have studied the development of Thai television 

dramas, dividing them into three periods: First period is the beginning age of Thai 

television drama (แ้5ๆ - แ้่็ี, second is the television dramas business age (แ้่็ 
- แ้้็ี and third is the new era of Thai television dramas (แ้้็ - โเแ5ี. And we 

have studied the changing of attitude towards gay characters and their identity 

portrayal in these different periods. As a result of this study, Thai television 

dramas have been trying to insinuate gay identities for conforming to the new era 

of Thai television dramas. Although the gay is not accepted by most discourse but 

the psychiatry association announced that homosexuality is normal. Gay 

characters have got more popular as a result of the drive of gay society. 

Nevertheless, the pattern of gay characters are stereotypical, namely, they 

disappointed in love. This article is advantageous for those who want to study the 

patterns of gay characters in Thai television drama up to present time. Future 

study includes a study on gay characters in Thai television drama that may be 

changed according to the changing attitude towards gay. 

Keywords: Gay, Thai Television Dramas, Gay in Thai Television Dramas  
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บทน ำ 

 สืไอละครทรทัศนຏเทยตัๅงตจุดริไมตຌนถึงปัจจุบันมีการปลีไยนปลงอยูตลอดวลาพืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับสภาพสังคมละความทันสมัย รูปบบการน าสนอพศสภาพของตัวละครจะ
สอดคลຌองกับกระสหลักของสืไอ฿นประทศเทย฿นยุคริไมตຌนทีไกิดละครทรทัศนຏนัๅน ความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นรืไองพศ฿นตะวันตกรียกคนทีไมีความพึงพอ฿จ฿นพศดียวกันวา Homosexuality3 ซึไง฿น
ประทศเทย฿ชຌค าวา กะทย4 มืไอสืไอ฿หຌความสน฿จปຂดรับกลุมดังกลาวมากขึๅนพบวาลักษณะของ
บุคคลทีไมีความพึงพอ฿จ฿นพศดียวกันยังมีอัตลักษณຏทีไตกตางกัน ภายหลังมีการ฿ชຌค ารียก฿หຌตรง
กับอัตลักษณຏดังกลาว ดยรียกผูຌทีไมีพศสภาพปຓนชายพึงพอ฿จ฿นพศชายละมีการสดงออก
ทางการตงกายปຓนหญิงวา กะทย สวนผูຌทีไมีพศสภาพปຓนชายพึงพอ฿จ฿นพศชายละยังคงตง
กายปຓนชายวา กยຏ ิทอดศักดิ์ รมจ าปา, จากกะทยถึงกยຏประวัติศาสตรຏชายรักรวมพศ฿น
สังคมเทย, 2546) 

 ความพยายามสรຌางอัตลักษณຏทีไชัดจนขึๅนดยการยกกยຏออกจากกะทย ท า฿หຌกิดอัต
ลักษณຏของตัวละครกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทยทีไชัดจนขึๅน ผูຌวิจัยเดຌลือกท าการศึกษาฉพาะกยຏทีไ
ปຓนพศสภาพปຓนผูຌชายสน฿จ฿นพศดียวกันพราะสน฿จ฿นการสรຌางอัตลักษณຏ฿หมนีๅ฿นละคร
ทรทัศนຏเทย การยกกยຏจากกะทยมีบทบาทอยางมาก฿นสืไอละครทรทัศนຏเทยซึไงปຓนสืไอมวลชน
ประภทหนึไงทีไนิยมน าสนอรืไองราวของกยຏหรือรักรวมพศ การปรากฏตัวอยางตอนืไองละ
สมไ าสมอท า฿หຌราเดຌขຌา฿จอัตลักษณຏของกยຏ฿นฐานะตัวละครทรทัศนຏ ละเดຌรับนิยมความสน฿จ
จากผูຌชมละผูຌผลิต (รัตนะ ซตีย, 2550, 2) สงผล฿หຌ฿นปัจจุบันตัวละครกยຏมีบทบาทมากขึๅน
อยางพรหลาย฿นละครทรทัศนຏเทย การศึกษานีๅรวบรวมความปลีไยนปลงของละครเทยละ
การยอมรับกยຏ฿นสังคมเทยพืไอชวยอธิบายปรากฏการณຏทีไกิดขึๅนละสนับสนุนนวคิดทัศนคติ฿น
งบวกตอกยຏ฿นปัจจุบัน การศึกษานีๅสามารถ฿ชຌประกอบความรูຌดຌานสังคมศาสตรຏ มนุษยຏศาสตรຏ 
ละ นิทศศาสตรຏ  

                                                           

3 Homosexuality หมายถึงบุคคลทีไมีพืๅนฐานของความพึงพอ฿จ฿นคนพศดียวกัน กดิขึๅนมืไอค.ศ. 1989 ดู
พิไมตมิ฿น Karoly Maria (Kertbeny) Benkert, An Open Letter to the Prussian Minister of Justice 

(1869)  trans. Michael Lombardi-Nash, in We Are Everywhere : A Historical Sourcebook of 

Gay and Lesbian Politics, eds. Blasius Mark and Phelan Shane (New York London : 

Routledge, 1994). Pp. 67-79. 
4 กะทย ปรากฏครัๅงรก฿ชຌค าวา กทย ตรงกับภาษาอังกฤษ Hermaphrodite จาก A Dictionary of the 

Siamese Language ของ Rev. J. Casell จัดท าขึๅน฿นป พ.ศ. โใ้่ ิทอดศักดิ์ุ โ5ไๆ: 312) 
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วัตถุประสงค ์

 1. พืไอศึกษาการบงยุคของละครทรทัศนຏเทยตัๅงตริไมรกจนถึงปัจจุบัน 

 2. พืไอศึกษารูปบบอัตลักษณຏของกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทย฿นยุคตาง โ 

 3. พืไอปรียบทียบการยอมรับกยຏ฿นยุคตางโกับความนิยม฿นตัวละครกยຏทีไปรากฏ฿น
ละครทรทัศนຏเทย 

อกสำรละงำนวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

 อัตลักษณ์ของกย์฿นละครทรทัศน์เทย 

 ความพยายาม฿นการน าสนอภาพลักษณຏตางโของกยຏ ริไมมีบทบาทมากขึๅน฿นสืไอตางโ 
ผูຌวิจัยลือกศึกษางานวิจัย ิ1) ธานี ชืไนคຌา รืไอง การศึกษาอัตลักษณຏของกยຏ฿นสืไอภาพยนตรຏเทย 
ิ2555) จุดประสงคຏของงานวิจัยพืไอศึกษารืไองราววิถีชีวิตของกยຏละอัตลักษณຏ฿นสืไอภาพยนตรຏ
เทย ปรียบทียบอัตลักษณຏของกยຏ฿นภาพยนตรຏกับอัตลักษณຏของกยຏทีไปรากฏ฿นสังคมเทย 
ผลการวิจัยพบวาภาพยนตรຏทีไมีนืๅอหากีไยวกับกยຏมีการตงกายถຌาปຓนชายจะรียบหรูตถຌาตง
กายปຓนหญิงจะนຌนตงตัว ตงหนຌาขຌมมีกริยาอาการสดงออกคลຌายผูຌหญิงมากกวาผูຌชาย 
สวนมากจะเดຌรับบทปຓนตัวรຌายหรือตัวตลก ฮฮา หรือความศรຌาศก การมีกยຏ฿นภาพยนตรຏเทย
พืไอสรຌางสีสัน ความสนุกสนานซึไงมีพืๅนฐานจากชีวิตจริง฿นสังคมของกยຏ , (2) บทความของ ทอด
ศักดิ์ รมจ าปา รืไอง จากกะทยถึงกยຏประวัติศาสตรຏชายรักรวมพศ฿นสังคมเทย มีการสรุป
บทความวา พ.ศ. 2550 สังคมเทยอดทนตอกะทยละพฤติกรรมรักรวมพศเดຌระดับหนึไง ชวงป 
พ.ศ. 2515 กิดการจ านกประภทตางโของพฤติกรรมรักรวมพศกยຏถูกบงยกตกตางจาก
กะทยดยมีการระบุถึงผูຌทีไมีลักษณะปຓนรักรวมพศทีไปຓนผูຌชาย ท า฿หຌกิดนิตยสารกยຏทีไพยายาม
฿หຌค านิยามตางโของกยຏ฿หຌมีความชัดจนขึๅน, (3) รชยา บุญภิบาล รืไอง วาทกรรมชายรักชาย฿น
ละครวทีเทยรวมสมัย ิ2552) ศึกษาวาทกรรมชายรักชาย฿นละครวทีเทยรวมสมัย ตัๅงต พ.ศ. 
2528 – พ.ศ. 2551 ดยการวิคราะหຏตัวบทผลการศึกษาพบวาละครวทีชายรักชายยุคป พ.ศ. 
2528 มีพศสภาพปຓนผูຌชาย มีพศวิถีหลากหลายละลืไอนเหลเปมา ตัวละครมักปกปຂดอัตลักษณຏ
ของตนนืไองจากถูกบีบคัๅนกดดันจากสังคมละบุคคล฿นครอบครัว ดຌานความรักละการ฿ชຌชีวิตคู
พบกับความผิดหวังละลຌมหลวปຓนสวน฿หญ ตหลังจากป พ.ศ. 2542 ตัวละครชายรักชายมีอัต
ลักษณຏทีไปຂดผยชัดจนละมีความหลากหลายทางพศสภาพภายนอก มีชีวิตครอบครัวละความ
รักทีไประสบความส ารใจเดຌ ละ ิ4) อริน พินิจวรารักษຏ รืไอง การ฿ชຌรืไองรักรวมพศ฿นนวนิยาย
เทย พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2525 (2527) ศึกษา นวนิยายชวง พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2525 ทีไน ารืไองรัก
รวมพศมา฿ชຌ฿นการสรຌางปຓนกนรืไองละตัวละครพบวา รักรวมพศปຓนรืไองทีไก ากทีไกิดขึๅน
พรຌอมกับมนุษยชาติ การยอมรับหรือปฏิสธพฤติกรรมดังกลาวขึๅนอยูกับยุคสมัยละความนิยมของ



 

100 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 2 (May – August 2016) 

ตละสังคม฿นอดีตรักรวมพศปຓนรืไองสืไอมสีย มืไอสังคมปลีไยนปลงมีผล฿หຌคนรักรวมพศกลຌา
ปຂดผยตนตอสังคมมากยิไงขึๅนละกลายมาปຓนวัตถุดิบชิๅน฿หมของนักประพันธຏ฿นยุคนัๅน 

 ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌงานวิจัยละบทความดังกลาวอธิบายรูปบบของตัวละครกยຏ฿นสืไอตางโการ
สรຌางสรรคຏตัวละครกยຏหรือรักรวมพศ฿นอดีต การน าสนอตัวละครกยຏนัๅนจะมีพัฒนาการจาก
กลุมคนรักรวมพศทีไผลักดัน฿หຌปຓนทีไยอมรับตอสังคมรวมกับหลักทางจิตวชศาสตรຏ 

 กำรศึกษำกำร฿ชຌสืไอพืไอกำรยอมรับกย์฿นสังคมเทย 

 ฿นอดีตจตคติตอพศสภาพระบุพียงคชายหญิงละบงยกพศสภาพอืไนโวาปຓนพศ
ทีไผิดปกติ ผูຌวิจัยศึกษาจากงานวิจัยทีไมีการกลาวถึงการยอมรับกยຏ฿นอดีตเดຌก ิ1) ฐิติกร ตรยา
ภรณຏ รืไอง ภาพลักษณຏของกยຏทีไสะทຌอนจากนืๅอหา฿นหนังสือพิมพຏ ชวงปพ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2543 

(2543) มีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาละปรียบทียบการน าสนอภาพลักษณຏของกยຏดยศึกษาจาก
หนังสือพิมพຏรายวันเทยชวงป พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2543 มีลักษณะปຓนการสรຌาง ด ารงหรือตอกยๅ า
บบฉบับ ิStereotype) ละทัศนคติดຌานลบตอกยຏของคน฿นสังคมหรือเม อยางเร ดย฿ชຌวิธีการ
วิคราะหຏนืๅอหา ิContent Analysis) หตุการณຏกีไยวกับกยຏ ผลการวิจัยนีๅพบวาหนังสือพิมพຏ
รายวันเทย฿นชวงป พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2543 มักน าสนอนืๅอหากีไยวกับกยຏทีไปຓนการตอกยๅ า
บบฉบับละทัศนคติดຌานลบของคน฿นสังคมทีไมีตอกลุมกยຏ฿หຌติดนนมากยิไงขึๅน จน฿นทีไสุด
กลายปຓนความชืไอทีไยากจะปลีไยนปลง฿นอนาคต มຌจะมีการผยพรขຌอมูล฿หม โพืไอ
ปลีไยนปลงความชืไอดิม นืไองจากคนสวน฿หญมีนวนຌมเมรับฟังขຌอมูล฿หมทีไเมสอดคลຌองกับ
ความรูຌดิม ดยฉพาะผูຌทีไมีความรูຌสึกรังกียจ เมยอมรับกยຏ เมรูຌจัก฿กลຌชิดสนิทสนมกับกยຏจะมี
อคติตอกยຏมากขึๅนมืไอปຂดรับขຌอมูลขาวสารกยຏจากหนังสือพิมพຏ , (2) ทอดศักดิ์ รมจ าปา วาท-

กรรมกีไยวกับกยຏ฿นสังคมเทย พ.ศ. 2508 - 2542 (2545) ศึกษาวิคราะหຏรูปบบของวาทกรรมทีไ
กีไยวกับกยຏ฿นสังคมเทย฿นชวง พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2542 พบวา฿นสมัยจารีตถึงสมัยสรຌางชาติมຌ
วาทกรรมกระสหลักของสังคมจะมีอคติตอพฤติกรรมรักรวมพศตเมปรากฏความคิดวา
พฤติกรรมรักรวมพศปຓนอันตรายตอสังคมละเมมีบทลงทษอยางรุนรงดังชน฿นสังคมตะวันตก 
หลังสงครามลกครัๅงทีไสอง บริบททางดຌานศรษฐกิจละสังคมเดຌปลีไยนเปกลาวคือการรับ
วัฒนธรรมอมริกันท า฿หຌมีการรับความรูຌทางการพทยຏบบตะวันตกกีไยวกับพฤติกรรมรักรวมพศ 
ต฿นปลายทศวรรษ 2510 มีความพยายาม฿ชຌพืๅนทีไ฿นหนังสือพิมพຏพืไอสรຌางวาทกรรม฿หຌสังคม
ยอมรับ ตวาทกรรมหลักหยิบประดในรืไองอาชญากรรมละรืไองรงอดสຏวามีสาหตุจากกยຏ จน
มืไอทศวรรษ 2530 วาทกรรมกระสหลักผอนคลายประดในรืไองกยຏปຓนรคจิตลง กยຏริไมมี
บทบาทมากขึๅนจากการจัดกรรมทีไพืๅนทีไสาธารณะ ชน งานบางกอกกยຏฟสติวัล ตอยางเรกใตาม
วาทกรรมยังเมยอมรับกยຏดยสมบูรณຏ ละ ิ3) รัตนะ ซตีย รืไอง ความคิดหในของผูຌชมทีไมีตอ
ตัวละครรักรวมพศ฿นละครทรทัศนຏเทย ิ2550) ศึกษาความคิดหในของผูຌชมทีไมีตอตัวละครรัก
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รวมพศ฿นละครทรทัศนຏ ดยการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการสดงออกละบทบาทของตัวละคร
รักรวมพศบบชายรักชายละน ามาวิคราะหຏความคิดหในของผูຌชมผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง
มีความคิดหในตอตัวละครรักรวมพศมักมีภูมิหลังทีไเมมีความสุขสวน฿หญมีบทบาทประกอบหรือ
สนับสนุนตัวละครอก มีการสดงออกมา฿นทางลบ ละถูกสรຌาง฿หຌดูกินกวาความปຓนจริงต
ส า ม า ร ถ ย อ ม รั บ เ ดຌ  มี ส ว น ท า ฿ หຌ  ขຌ า ฿ จ ค ว า ม  ปຓ น รั ก ร ว ม  พ ศ ม า ก ขึๅ น 

 ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌงานวิจัยดังกลาว฿นการศึกษาถึงสาหตุของการบงยกพศสภาพนัๅน 
ประกอบงานครงงานทางจิตวิทยาของ ทักษຏดนัย วังวล ละ ศิรินภา ชูรัศมีรืไองผลของการ฿ชຌสืไอ
฿นการปลีไยนปลงทัศนคติตอกยຏ ิ2556) ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาผลของการ฿ชຌสืไอภาพ
กีไยวกับชายรักชาย฿นการปลีไยนจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี      
ผลกา รศึ กษ าพบว า สืไ อมี ผ ลต อทั ศนคติ ทีไ ดี ขึๅ น ของกลุ มทดลอง ดยวั ดจ ากค า สถิ ติ 
 มืไอผูຌวิจัยการศึกษางานวิจัย฿นรืไองอัตลักษณຏของกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทยละศึกษาการ
฿ชຌสืไอพืไอการยอมรับกยຏ฿นสังคมเทย การยอมรับกยຏ฿นยุคสมัยตางโละรวบรวมพืไอน ามา
วิคราะหຏทียบคียงกับยุคสมัยของละครเทย฿หຌทราบถึงหตุผลของความปลีไยนปลงความนิยม
ของตัวละครกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทยยุค฿หม 

วิธีด ำนินกำร 

 การศึกษาพัฒนาของละครทรทัศนຏเทย ผูຌวิจัยเดຌลือกศึกษาการปลีไยนปลงของละคร
ทรทัศนຏเทยละวิคราะหຏนืๅอหาพืไอบงยุคของละครทรทัศนຏเทยจากบทวิจัยรืไองพัฒนาการ
ของละครทรทัศนຏเทย ิวิมลวรรณຏ บุญจันทรຏุ โ5ไ้ี บทความออนเลนຏ 2 รืไอง เดຌก ประวัติ
ทรทัศนຏ฿นประทศเทย ิทีมงานครอบครัวครูบຌานนอกดอทคอมุ โ55แี ละเพรมຏเทมຏดือด...
ชอง 3-7 สะทือน ชอง 8 - ชองวัน ปຂดศึกชิงละครหลังขาว ิPositioning magazineุ โ55่ี  
ดยนืๅอหางานวิจัยละบทความนีๅเดຌอธิบายประวัติความปຓนมาของละครทรทัศนຏเทยตัๅงตยุคทีไ
ทรทัศนຏริไม฿หຌบริการ฿นประทศเทยครัๅงรกมืไอ พ.ศ. 2498 ฿นรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ดยมีรายการส าคัญ 3 ประภทคือ ขาวสาร ความรูຌละความบันทิง มืไอรายการบันทิงเดຌรับ
ความนิยมสูงสุดจึงมีการจัดสดงละครทรทัศนຏอยางตอนืไองละมีพัฒนาการรืไอยมา ิวิมลวรรณຏ 
บุญจันทรຏ, 2549, 2) จนถึงปัจจุบันซึไงปຓนยุคทีไกຌาวขຌาสูระบบทีวีดิจิทัลทีไมีชองกิดขึๅน฿หมจ านวน
มากท า ฿หຌ  กิดจากข งขั นละความพยายามพัฒนา พืไ อตอบสนองผูຌ ชมตละกลุ ม 

 มืไอผูຌวิจัยเดຌศึกษาพัฒนาการของละครเทยตัๅงตริไมตຌน฿นปพ.ศ. 2499 จนถึงพ.ศ. 2558 
จึงวิคราะหຏละบงยุคจากความปลีไยนปลงของสถานี การตลาดละความพยายามทีไจะสนอ
ละครทรทัศนຏ฿หຌตอบสนองกลุมผูຌชมเดຌ 3 ชวง คือยุคริไมตຌน ิพ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2530) ยุคธุรกิจ
ละครตใมรูปบบ ิพ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2540) ละยุค฿หมของละครทรทัศนຏเทย ิพ.ศ. 2540   
ถึง พ.ศ. 2558) จากนัๅนผูຌวิจัยศึกษาประวัติความปຓนมาของตัวละครกยຏหรือรักรวมพศทีไปรากฏ
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฿นวรรณกรรมละสืไอตางโ การ฿ชຌตัวละครกยຏนัๅนมีการปลีไยนปลงตามรูปบบการยอมรับกลุม
รักรวมพศ ผูຌวิจัยศึกษาการยอมรับกลุมรักรวมพศจากอดีตจนถึงปัจจุบันจากอกสารละงานวิจัย
ทีไกีไยวขຌองมารวมอธิบายการปลีไยนปลงของการ฿ชຌตัวละคร฿นสืไอตางโนีๅ พืไอ฿หຌทราบสาหตุทีไมี
การน าสนอภาพลักษณຏตัวละครกยຏลบ฿นอดีตปลีไยนปลงปຓนเดຌรับความนิยมอยางพรหลาย฿น
ปัจจุบัน 

ผลกำรศึกษำ 

ยุคริไมตຌน ิพ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2530) 

 ละครทรทัศน์เทย฿นยุคริไมตຌน 

 ละครทรทัศนຏเทยรืไองรกคือรืไอง สุริยานีเมยอมตงงาน ของนายร าคาญ ออกอากาศ
ครัๅงรก฿นวันทีไ 5 มกราคม พ.ศ. 2499 ทางสถานีทรทัศนຏชอง 4 บางขุนพรหม ปຓนการสดงสด
ดย฿ชຌบททรทัศนຏทีไตงขึๅนดยฉพาะ ถายท า฿นหຌองสงทีไมีขนาดลใกละ฿ชຌฉาก หลังจากนัๅนละคร
เทยมีการฟืດองฟูขึๅนละสืไอมลงหลายครัๅง ดยมีสถานีทรทัศนຏกองทัพบกชอง 7 ริไมบุกบิกดຌาน
ละครทรทัศนຏมากขึๅนละกิดชอง฿หมโ เดຌกชอง 9 หรือชอง 4 ดิม ชอง 3 ละ ชอง 5 

 ฿นป  พ .ศ .  2524 ภาพยนตรຏ จีน  ริไ มมี อิทธิพลมากขึๅ น  คณะกรรมการบริหาร
วิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศนຏ ิกบว.ี จึงขอความรวมมือกับสถานีทรทัศนຏ฿หຌสนอรายการ
เทยทนรายการตางประทศ฿นชวงวลา 20.00 น. การพัฒนาละครทรทัศนຏเทยริไมมีการพัฒนา
มากขึๅน ฿นวลานัๅนคุณสุรางคຏ ปรมปรีดิ์ ขຌามาดูลดຌานการตลาดของชอง 7 เดຌพัฒนาละคร
ทรทัศนຏ ฿นขณะทีไชองอืไนโรงพัฒนาปลีไยนปลงยุทธวิธี฿นการน าสนอละครพืไอตอบสนอง
ความตຌองการตอผูຌรับชม 

 กำรยอมรับกย์ละอัตลักษณ์ของกย์฿นละครทรทัศน์เทย฿นยุคริไมตຌน 

 ฿นอดีตกยຏจัดอยู฿นกลุมหนึไงของกลุมรักรวมพศ มีการปรากฏ฿นบันทึก฿นประวัติศาสตรຏ
มาตัๅงตสมัยรัชการทีไ 1 ฿นกฎหมายตราสามดวง ิทอดศักดิ์ รมจ าปา, 2545, 11) ฿นลักษณะทีไ
กลาวรวมถึงการปຓนรักรวมพศ คนเทย฿นสมัยกอนยุคนีๅก าหนดพศสภาพพียงชายละหญิงละ
ก าหนดพศสภาพอืไนวา กะทย  ละถือปຓนความผิดปกติ ภายหลัง฿นป ค.ศ.1974 (พ.ศ. 2517) 

สมาคมจิตพทยຏอมริกันเดຌประกาศวา พฤติกรรมรักรวมพศเมเดຌปຓนความผิดปกติทางพศต
ความคิดยังอยูคพียงจิตพทยຏบางกลุมทานัๅน ฿นยุคสมัยของการขยายตัวทางศรษฐกิจ กยຏ฿น
ประทศเทยออกมามีบทบาท฿นสังคมมากขึๅน นอกจากนีๅสืไอริไมน าสนออัตลักษณຏของกยຏชัดจน
ละตกตางจากกะทยออกมามากขึๅนจากนิตยสารปลกของ กຎ ปากนๅ า หรือ ปรัชญา ภัณฑาธร
ตยังคงปຓนพียงค ารียกผูຌทีไมีลักษณะอຌอนอຌนทีไเมนิยมตงกายหมือนผูຌหญิงทานัๅน เมเดຌ
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ครอบคลุมถึงผูຌทีไตงตัวปຓนผูຌชายทีไมีความสน฿จ฿นพศชายหมือนกัน ดຌานวรรณกรรมปรากฏการ
฿ชຌตัวละครรักรวมพศกอน พ.ศ. 2516 นิยาย฿นยุคนีๅทีไมีริไมมีตัวละครกยຏปຓนสวนประกอบชน 
จันดารา ประตูทีไปຂดตาย ฿นลักษณะทีไตัวละครอกละตัวละครรอง 

 การยอมรับกยຏ฿นยุคนีๅสงผล฿หຌกิดจุดริไมตຌนของการกิดตัวละครกยຏขึๅนดังภาพทีไ แ ซึไง
นอกจากสืไอสิไงพิมพຏลຌว สืไอทีไน าสนอการสดงดยมีพศวิถีของกยຏริไมตຌนขึๅน฿นป พ.ศ. 2519 
จากสืไอภาพยนตรຏทีไน าสนอรืไองราวของกยຏ฿นชืไอรืไอง กมสຏ  ตลักษณะนืๅอหาน าสนอ
ภาพลักษณຏของกยຏ฿นชิงลบสงผล฿หຌสังคมเทยมองกยຏ฿นชิงลบ หลังจากนัๅนจึงกิดความพยายาม
฿นการน าสนอรูปบบของอัตลักษณຏกยຏ฿นรูปบบตางโผานภาพยนตรຏ฿นดຌานละครทรทัศนຏริไมมี
การน าสนอภาพลักษณຏของกยຏบຌาง ชน นๅ าตาลเหมຌ ิพ.ศ. 2526) ละปัญญาชนกຌนครัว ิพ.ศ. 
2529) 

 

ภาพทีไ แ ตัวละครกยຏ฿นยุคริไมตຌน 

ยุคธุรกิจละครทรทัศน์ตใมรูปบบ ิพ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2540) 

 ละครทรทัศน์เทย฿นยุคธุรกิจละครทรทัศน์ตใมรูปบบ 

 ฿นยุคนีๅประทศเทยมีระบบทรทัศนຏครบทัๅงบบฟรีทีวี  ทีวีสรี ละบบบอกรับปຓน
สมาชิก ฿นวันทีไ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ทรทัศนຏชอง 11 ปຂดอยางปຓนทางการ ละป พ.ศ. 
2537 สถานีทรทัศนຏเอทีวีริไมออกอากาศสถานีทรทัศนຏสรี ดยบริษัทสยามอนตอรຏทนมຌนทຏ 
จ ากัด การจัดท าละครทรทัศนຏจึงถูกจัดปຓนธุรกิจอยางตใมรูปบบ ดยมีการวัดความส ารใจดຌวย
การจัดระบบรตติๅง 
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 กำรยอมรับกย์ละอัตลักษณ์ของกย์฿นละครทรทัศน์เทย฿นยุคธุรกิจละครทรทัศน์
ตใมรูปบบ 

 ฿นยุคนีๅอัตลักษณຏของกยຏ฿นสังคมริไมมีความชัดจนขึๅน กิดการขยายตัวของบารຏกยຏอยาง
พรหลาย กยຏริไมมีการปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพຏ฿นฐานะปຓนพืๅนทีไสาธารณะส าหรับลารืไองราว 
ภาพลักษณຏของกยຏชัดจนขึๅน สืไอเดຌ฿หຌค าจ ากัดความของกยຏพิไมขึๅนรวมถึงกลุมชายทีไตงตัวปຓน
ชายตมีความสน฿จ฿นพศดียวกันดຌวย ฿นยุคสมัยนัๅนปัญหารืไองรคอดสຏพรหลายขึๅนดยฉพาะ
฿นกลุมกยຏ ดຌวยหตุนีๅท า฿หຌกิดความขຌา฿จวากยຏปຓนผูຌพรระบาดสงผล฿หຌยิไงกิดวาทกรรม฿นง
ลบกีไยวกับกยຏพิไมขึๅนละกิดการสรຌางคานิยม฿หຌคนเมอยากปຓนกยຏ ชน กรณีสถาบันราชภัฎ
ออกประกาศเม฿หຌผูຌทีไมีพฤติกรรมรักรวมพศขຌาศึกษาตอ ิพ.ศ. 2539) ฿นขณะนัๅน นที ธีระรจ
นพงษຏ จึงเดຌออกมาสนับสนุนภาพลักษณຏทีไดีของกยຏ ฿นขณะทีไสืไอตางโพยายามสะทຌอน฿หຌหในวา
สังคมเทยยังมีอคติตอพฤติกรรมรักรวมพศ ต฿นวลานัๅนนิตยสารกยຏยังคงพรหลายซึไงปຓนการ
สดงความคลืไอนเหวของกยຏตามบบชาติตะวันตก 

 ดังภาพทีไ โ ละครทรทัศนຏการน าสนอภาพลักษณຏของกยຏเมเดຌรับความนิยม นืไองจาก 
พ.ศ. 2537 กระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวง ฉบับทีไ 14 ขຌอ ิ5) (7) (8) พืไอจัดระบียบกลุม

คนรักรวมพศวา หຌามนักสดง ผูຌจัดละคร พิธีกร ทีไมีพฤติกรรมบีไยงบนทางพศออกทรทัศนຏ 
ดຌวยหตุผลหลายประการ เมวาจะปຓนจิตวิทยาดຌานการลียนบบ ดຌานสังคม ดຌานบันทิง นวคิด
กีไยวกับสืไอสารมวลชน  (รัตนะ ซตีย, 2550, 3) 

 

ภาพทีไ โ ตัวละครกยຏ฿นยุคธุรกิจละครทรทัศนຏตใมรูปบบ 
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ยุค฿หมของละครทรทัศน์เทย ิพ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2558) 

 ละครทรทัศน์เทย฿นยุค฿หมของละครทรทัศน์เทย 

 ฿นยุคนีๅละครทรทัศนຏมีรูปบบการจัดการ฿นชิงธุรกิจอยางชัดจน เดຌมีการพัฒนาระบบ
การออกอากาศดย ชอง 5 เดຌจัดตัๅงครงการ Thai TV Global Network พรภาพออกอากาศ
ทรทัศนຏเทยผานดาวทียมเปทัไวลก สถานีทรทัศนຏชอง 9 เดຌปลีไยนชืไอปຓนมดิรຏนเนนຏทีวี 
สถานีทรทัศนຏเอทีวีเดຌปຂดตัวลงละปลีไยนการบริหาร฿หมปຓน ThaiPBS ละ ชอง 11 ปลีไยนชืไอ
ปຓน NBT ละ฿นป พ.ศ. 2557 ระบบทรทัศนຏเทยเดຌปรับปลีไยนระบบการออกอากาศจากอ
นะลใอกปຓนระบบดิจิทัล สถานีทรทัศนຏชองกาละ฿หมตຌองการตอบสนองผูຌชม฿นประภทกลุม
ตางโ ท า฿หຌละครยุค฿หมมีนืๅอหาสาระทีไขຌมขຌน ครบครัน ดยชอง 3 ละชอง 7 ปຓนผูຌน าของ
ความนิยม฿นละครทรทัศนຏเทยละกิดการขงขันจากชอง 8 ทีไมุงนຌนตอบจทยຏกลุมคนดู
ตางจังหวัดชนดียวกับชอง 7 ชองวันนຌนผลิตละครจาะกลุมคนดูทัไวเป  

 กำรยอมรับกย์ละอัตลักษณ์ของกย์฿นละครทรทัศน์เทย฿นยุค฿หมของละคร
ทรทศัน์เทย  

 ฿นยุคนีๅกิจกรรมของกลุมกยຏ฿นตางประทศถูกจัดขึๅน฿นบารຏกยຏละพัฒนามาจัด฿นพืๅนทีไ
สาธารณะ ิบางบอกกยຏฟสติวัล 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542) ฿นชวงตຌนของยุคนีๅ วาทกรรมกระส
หลักยังคงเมยอมรับกยຏ ตภายหลังความคิดดຌานจิตวชศาสตรຏของตะวันตกทีไชวยอธิบายการ
ยอมรับกยຏวาปຓนความปกติ สงผล฿หຌการน าสนอรืไองราวของกยຏพิไมมากขึๅน ป พ.ศ. 2541 
ละครทรทัศนຏริไมเดຌความนิยม฿นการ฿ชຌปຓนสืไอสนอรืไองราวของกยຏ ละครทรทัศนຏ฿นชวงรก
ของยุค คือรักเรຌอันดับ ิพ.ศ. 2540), ทานชายก ามะลอ ิพ.ศ. 2540), ซอยปรารถนา 2500 (พ.ศ. 
2541), กามทพลนกล ิพ.ศ. 2541), ชายเมจริงหญิงเมทຌ ิพ.ศ. 2541), รักลหຏพทุบาย ิพ.ศ. 
2542), สะพานดาว ิพ.ศ. 2542), มืองมายา ิพ.ศ. 2543) , เมຌปลกป่า ิพ.ศ. 2544), ละรัก
ปดพันกຌา ิพ.ศ. 2547) นวความคิดรืไองสืไอทีไสนอภาพลักษณຏกยຏท า฿หຌกิดพฤติกรรมการ
ลียนบบริไมลดนຌอยลง จน฿นป พ.ศ. 2549 มีการจัดอันดับรืไองของรักรวมพศปຓนทรนดຏฮิต 
....฿นปนีๅ฿นหนัง-ละครเทย ตຌองมีตัวละครกยຏ กะทย ตຌองลนมุขกีไยวกับกยຏ กะทย ปຓนเฟตຏ

บังคับทบทุกรืไอง นัไนยังเมรวมถึงหนังทีไกีไยวกับกยຏ กะทยดยตรง...  (สยามรัฐ, 2549) สดง
ถึงสังคมริไมยอมรับตอกยຏพิไมมากขึๅน ฿นงานวิจัยความคิดหในของผูຌชมทีไมีตอตัวละครรักรวมพศ
฿นละครทรทัศนຏเทย ผลการวิจัยพบวากลุมผูຌชมมีความคิดหในดຌวยอยางมากถຌาละครรืไอง฿ดเมมี
ตัวละครรักรวมพศละครรืไองนัๅนจะเมสนุกสนาน ละการน าสนอตัวละครรักรวมพศ฿นละคร
ทรทัศนຏบอยโ ท า฿หຌสังคมมองรืไองรักรวมพศปຓนรืไองปกติ ิรัตนะ ซตีย. 2550) ซึไงสอดคลຌอง
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กับงานวิจัยการปຂดรับสืไอ ทัศนคติละพฤติกรรมทางสังคมพบวาสืไอสามารถปลีไยนจนคติทีไดีตอ
กยຏเดຌมากขึๅน ิทักษຏดนัย วังวล ละ ศิรินภา ชูรัศมี, 2556, 51)  

 การยอมรับกยຏทีไปลีไยนเปสงผลถึงความนิยมของตัวละครกยຏ฿นยุคนีๅดังภาพทีไ ใ ดย
฿นชวงปพ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 มีละครจ านวนมากทีไมีตัวละครกยຏปຓนสวนประกอบของนืๅอ
รืไองชน มงกฎดอกสຌม ิ2554), กีไพຌา ิ2555), ละครชุด Hormones วัยวຌาวุนฤดูกาลทีไ 1 – 2 

(ฤดูกาลทีไ 1 พ.ศ. 2556, ฤดูกาลทีไ 2 พ.ศ. 2557), ชิงรักหักสวาท ิพ.ศ. 2557), มาลีริงระบ า 
ิพ.ศ. 2557), ละครชุด Hormones 3 The Final Season  (2558), นางชฎา ิพ.ศ. 2558) ทัๅงนีๅ
นืๅอหาทีไกลาวถึงกยຏสวน฿หญ฿นบทละครหลานีๅ จะปຓนการสดงถึงการหลบซอน ความอับอาย 
ศกนาฏกรรม หรือเมสมหวัง มีพียงสวนนຌอยทานัๅนทีไสรຌางภาพลักษณຏทีไดีหรือปกติ฿หຌกับกยຏ 
ละครทรทัศนຏทีไน าสนอรืไองราวของกยຏ฿นมุมมองทีไตกตางจากรืไองอืไนคือละครชุดลิฟซิคดอะ
ซีรีไสຏ รักวุน วัยรุนสบ ิฤดูกาลทีไ 1 พ.ศ. 2557, ฤดูกาลทีไ 2 พ.ศ. 2558) ทีไ฿ชຌบทประพันธຏ
ออนเลนຏทีไมีตัวละครหลักปຓนผูຌชาย 2 คนมีความรูຌสึก฿นชิงคูรักกัน  

 

ภาพทีไ ไ ตัวละครกยຏ฿นยุค฿หมของละครทรทัศนຏเทย 

สรุปผลกำรศึกษำ 

 การน าสนอพศผานสืไอนัๅนเมสามารถบงเดຌพียงคชายหญิง งานวิจัยของ Joke 

Hermes สดง฿หຌหในถึงความหลากหลายของพศซึไงเมควรจ ากัดคพียงชายละหญิงทีไน าสนอ
ผานสืไอ (Hermes, 2007) ฿นประทศเทยมืไอมีการพัฒนารูปบบการน าสนอละครทรทัศนຏ การ
สรຌางบทละครทรทัศนຏ฿หຌทันสมัย ประดในรืไองพศจึงถูกน ามาสอดทรก฿หຌสอดคลຌองกับความ
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ปຓนจริง ดังงานวิจัยของวิมลวรรณຏ บุญจันทรຏทีไวา ละครทรทัศนຏปຓนภาพทีไสะทຌอน฿หຌหในความ
ปຓนอยูของสังคม ณ วลานัๅน ิวิมลวรรณຏ บุญจันทรຏ, โ5ไ9: 86) บทละครทรทัศนຏยุค฿หมนัๅนเม
สามารถพัฒนา฿หຌทันสมัยเดຌหากขาดความปຓนจริงจากสังคมทีไมีการปลีไยนปลงสิไง฿หม โดຌวย 
ความมีอยูของกยຏปຓนรงผลักดัน฿หຌกิดความพยายามท าความขຌา฿จอัตลักษณຏของกยຏมากขึๅน
ละสงผลตอบทละครทรทัศนຏเทย ดังกลาว฿นงานวิจัยของอริณ พินิจวรารักษຏ ทีไวาการ
ปลีไยนปลงทางสภาพสังคมซึไงท า฿หຌคนรักรวมพศกลຌาปຂดผยตน เดຌสงผลกระทบครัๅงส าคัญ
ตอนวนิยายเทย ิอริณ พินิจวรารักษຏุ โ5โ็: 154ี การ฿ชຌหลักทางการจิตวชศาสตรຏอธิบายพียง
อยางดียวเมครอบคลุมตอมวลชนเดຌดีกวาสืไอตางโ ดังรูปภาพทีไ 5 สดง฿หຌหในถึงผลกระทบจาก
ความคิดตอกยຏทีไมีผลตอตัวละครกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทย฿นยุคตางโยุค฿หมของละครเทย ิพ.ศ. 
2540 – พ.ศ. 2558) สืไอละครทรทัศนຏถูก฿ชຌพืไออธิบายละท าความขຌา฿จถึงอัตลักษณຏรวมถึงพศ
วิถีของกยຏ฿นยุค฿หม กิดการปลีไยนปลงจากความคิด฿นงลบกลายปຓนความนิยมทีไขาดเมเดຌ ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของรัตนะ ซตีย ทีไวาละครทรทัศนຏรืไอง฿ดเมมีตัวละครบบรักรวมพศ 
ละครรืไองนัๅนจะเมประสบความส ารใจ พราะปຓนตัวละครทีไสรຌางความสนุกสนาน฿หຌกับละคร 
ิรัตนะ ซตียุ 2550: 109) มຌจะมีการน าสนอภาพลักษณຏของตัวละครกยຏอยางมากมาย ต
ภาพลักษณຏสวน฿หญทีไ฿หຌกยຏปรากฏ฿นละครทรทัศนຏยังคงปຓนการสะทຌอนถึงผลกระทบของการ
สรຌางความคิด฿นงลบกีไยวกับกยຏ฿นอดีต ผานความรูຌสึกหลบซอน ความอับอาย ศกนาฏกรรม 
หรือเมสมหวัง มีพียงสวนนຌอยทานัๅนทีไสรຌางภาพลักษณຏ฿หຌกยຏสมหวังหมือนคูตางพศ สอดคลຌอง
กับการวิจัยของ Stonewall ทีไพบวา กยຏถูกน าสนอ฿นงบวกละตรงกับความปຓนจริงพียง ไๆ 
นาที จาก แโๆ ชัไวมง฿นรายการทรทัศนຏ (Lusher, 2010) ความปຓนจริงนีๅอาจจะสะทຌอน฿หຌหใน
ถึงปัจจุบันสังคมเทยยอมรับกยຏเดຌทຌจริงพียงสวนหนึไงทานัๅน ยังคงมีกระสบางสวนทีไยังมองวา
การปຓนกยຏปຓนสิไงทีไเมดี สิไงผิดปกติ เมควรจะปຓน ซึไงอาจกิดจากผลกระทบของสรຌางวาทกรรมง
ลบ฿นยุคกอน การปลีไยนทัศนะคติดังกลาวตຌองอาศัยวลาละการ฿ชຌสืไอน าสนอความหลากหลาย
งมุมของกยຏ฿หຌสอดคลຌองกับปຓนจริงวากยຏเมมีเดຌมีพียงความศรຌาหรือศกนาฏกรรม 
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ภาพทีไ 5 ตารางสดงรูปบบการยอมรับทีไมีผลตออัตลักษณຏของตัวละครกยຏ฿นยุคตางโ 

 ขຌอสนอนะ 

 การทีไกระสสังคมยอมรับกยຏละพศทางลือกอืไนโ ทีไมีอยูจริง฿นสังคมมากขึๅนอาจจะ
สงผล฿หຌตัวละครกยຏละตัวละครพศทางลือกอืไนโ ฿นละครทรทัศนຏเทยมีบทบาทละมีความ
หลากหลายมากขึๅน การศึกษา฿นอนาคตราสามารถศึกษาปรียบทียบการยอมรับละอัตลักษณຏ
ของตัวละครหลานัๅนวามีทิศทางปຓนอยางเร สืไอจะสามารถสนองมุมของพศทางลือกตางโเดຌ
หลากหลายมากขึๅนหรือเม รวมถึงผลจากการทีไมีตัวละครพศทางลือกตางโนีๅกอ฿หຌกิดผลกระทบ
ตอสังคมอยางเร 

รำยกำรอຌำงอิง 
ภำษำเทย 
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กลยุทธ์การวางตราสินคຌา ิProduct Placement) ฿นละครซิทคอม 

Strategy Brand Product Placement in sitcom 

ปรภัต จูตระกูล1 

บทคัดยอ 

 ปัจจุบันการฆษณาผานทรทัศน์ยังคงป็นทิไนิยมพราะสามารถขຌาถึงผูຌบริภคจ านวน
มาก฿นวลาดียวกัน ตการ฿หຌผูຌชมนัไงชมฆษณาป็นรืไองทีไหนือการควบคุม นืไองจากรีมท
คอนทรลป็นตัวปรส าคัญทีไท า฿หຌผูຌชมปลีไยนชองสัญญาณพืไอลีไยงการรับชมฆษณาระหวาง
ชวงรายการ อีกทัๅงการขຌามาของอินทอร์นใต ละการรับชมทีวีออนเลน์ ท า฿หຌการกดขຌามฆษณา
ละรับชมยຌอนหลังป็นรืไองทีไสะดวกสบายดังนัๅนการผสานฆษณา฿หຌป็นนืๅอดียวกับรายการคือ
ทางออกทีไนักฆษณานิยม฿ชຌ หรือทีไนิยมรียกกันวา การวางตราสินคຌา฿นรายการ ิProduct 

Placement) 

 การวางตราสินคຌาพบหในเดຌทัๅง฿นภาพยนตร์ ละคร ละรายการ ป็นการวางสินคຌา฿หຌ
ปรากฏทรกอยูกลางนืๅอหาดยมีรูปบบทีไหลากหลาย ท า฿หຌผูຌชมหในตราสินคຌา หรือการสาธิต
วิธีการ฿ชຌผานนืๅอหารายการนัๅนโ ละรียกเดຌวาป็นการฆษณาทีไผูຌชมเมสามารถลีไยงการรับชม
เดຌ ดยประภทของการวางตราสินคຌาสวน฿หญ เดຌก การวางตราสินคຌาผานกราฟຂก การวางตรา
สินคຌาผานสปอตสัๅน การวางตราสินคຌากับวัตถุ หรือสถานทีไ การวางตราสินคຌากับบุคคล ละการ
วางตราสินคຌา฿หຌป็นสวนหนึไงกับนืๅอหา 
 การวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอมถือป็นรืไองปกติ นืไองดຌวยฉากอันหลากหลายของ
ละครซิทคอมท า฿หຌฉากรຌานคຌาถูกออกบบมา฿หຌรองรับกับการวางสินคຌาทีไหลากหลายท า฿หຌผูຌชมเม
รูຌสึกวาก าลังรับชมฆษณาอยู ซึไงกลยุทธ์฿นการวางตราสินคຌามีทัๅงสิๅน ไ รูปบบ ดังนีๅ แ. การจัดวาง
ขัๅนพืๅนฐาน ิBasic placement) โ. การจัดวางบบยกระดับ ิEnhanced placementี ใ. การ
จัดวางบบผสมผสาน ิ Integrated placementี ไ. การผนวกสินคຌาขຌากับรายการ 
ิProgramming)  
 

ค าส าคัญ:  การวางตราสินคຌา, ละครซิทคอม, ฆษณา

                                                           

1 นักวิชาการอิสระ 
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Abstract 

 Advertising on television is still the most popular because it can reach a 

lot of consumers in the same time. Remote controller is a key that makes 

audiences change channels to avoid watching advertisement, so that beyond our 

control that the audiences will not watch our ads. The Internet and TV online 

makes it comfortable to jump and skip the ads. Therefore the merge of advertising 

included a part of TV program is a better solution for advertiser and it was called 

Product Placement . 
 Product Placement appears in films, series and TV programs. The product 

insert in content with diverse patterns. Allowing the audience to see the brand or 

to demonstrate how to use a content item. So that the audience can not away to 

watch it. The type of Product Placement are as follows: Product Placement 

through graphics, Product Placement through short spot, Product Placement 

through a brand object or a place, Product Placement through a person and 

Product Placement as part of the content.  

 Product Placement in sitcom is usual. There are many of sitcom scenes 

that was designed for compatible with the products in range. Audiences will not 

feel like they are watching advertisement. Strategy of Product Placement are four 

ways: 1. Basic placement        โ. Enhanced placement ใ. Integrated placement ไ. 
Programming) 

 

Keywords: Product Placement, Sitcom, Advertising 
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บทน า 

 สืไอทรทัศน์ ถือป็นสืไอทีไดีทีไสุดส าหรับการฆษณา พราะมีทัๅงภาพละสียง รวมถึงการ฿ชຌ
ทคนิคสีสัน ตาง โ ปຂดอกาส฿หຌผูຌฆษณาสามารถสรຌางงานทีไสรຌางสรรค์ละดึงดูด฿จเดຌมากกวา
สืไอประภทอืไน ิBelch, G.,    & Belch, M., 2015) อยางเรกใตามการปຂดรับสืไอทรทัศน์นัๅน
ควบคุมเดຌยาก พราะผูຌชมสามารถปลีไยนชองสัญญาณ ปลีไยนชองรายการ หรือกดขຌามฆษณาเดຌ
ทุกขณะ ิWilliams, K., Petrosky, A., Hernandez, E., & Page, R., 2011) ละถือป็น
พฤติกรรมการลีไยงรับชมฆษณา฿นยุครก ตอมาคือการกิดขึๅนของครืไองบันทึกรายการทรทัศน์
฿นระบบดิจิทัล ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถลือกดูรายการ฿ด วลา฿ดกใเดຌ อีกทัๅงยังสามารถขຌามนืๅอหา
฿นสวนของฆษณาเดຌอีกดຌวย ิธาม ชืๅอสถาปนศิริ , 2552) ประกอบกับอินทอร์นใตทีไขຌามามี
บทบาท฿นการรับชมรายการทรทัศน์ยຌอนหลัง ท า฿หຌการฆษณาคัไนระหวางรายการกลายป็นสิไงทีไ
ลีไยงเดຌอยางงายดาย 

 ผลส ารวจของ BIGresearch (อຌางถึง฿น กิตติพงษ์ ศศะนาวิน, 2553) ตอพฤติกรรมของผูຌ
ทีไชมรายการทรทัศน์ละมีฆษณาปรากฏขึๅน พบวาผูຌบริภครຌอยละ 41.2 จะปลีไยนเปชองอืไน 
รຌอยละ 33.5 จะพูดคุยละท ากิจกรรมอยางอืไน ละมีพียงรຌอยละ 5.5 ทีไรับชมฆษณาทาง
ทรทัศน์ สอดคลຌองกับค ากลาวของ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ ละพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ิโ55ใี วา
การทีไผูຌชมปลีไยนชองมืไอมีฆษณา ท า฿หຌนักฆษณาตຌองพยายามหาวิธีทีไจะท า฿หຌผูຌบริภคเดຌรับ
ขาวสาร฿นรูปบบ฿หม โ Product Placement หรือการวางตราสินคຌา฿นรายการ ป็นรูปบบ
การฆษณาทีไท าหนຌาทีไทรกซึมขຌาเป฿นนืๅอหาของรายการทรทัศน์ ท า฿หຌผูຌบริภคหลีกลีไยงการ
ปຂดรับเดຌยาก อีกทัๅงการวางตราสินคຌา฿น ภาพยนตร์, รายการทรทัศร์, วิดีอกม, วิดีอคลิป ละ
หนังสือ มีมูลคาถูกกวา ละมีประสิทธิภาพมากกวาการฆษณาบบดัๅงดิม ิChitu, I., & Tecau, 

A., โเแเี 
 รายการทรทัศน์ทีไปรากฏอยูกือบทุกสถานีของประทศเทยคือ รายการละคร ละการ
รับชมละครถือป็นหนึไง฿นสิไงทีไคนเทยกวาครึไงประทศท าอยูอยางป็นประจ า ิกาญจนา กຌวทพ , 

2536) ละครทรทัศน์มีอยูดຌวยกันหลายประภท หนึไง฿นนัๅนคือละครซิทคอม ิSituation 

Comedy) หรือละครตลกสถานการณ์ ทีไมีความตกตางจากละครประภทอืไน ทัๅง฿นรูปบบละ
นืๅอหาการน าสนอ อันป็นรืไองราว หรือหตุการณ์ทีไกิดขึๅนมาลຌอลียน ิปนัดดา ธนสถิตย์ , 2531 
อຌางถึง฿น กาญจนา กຌวทพ, 2552) การวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอมหในเดຌชัดจนมากกวา
ละครทรทัศน์ ดຌวยองค์ประกอบของฉากทีไอืๅอตอการวาง฿หຌหในตราสินคຌา ท า฿หຌการผสานป็น
นืๅอดียวระหวางสินคຌาละนืๅอหาของละครป็นรืไองทีไสมหตุสมผล ละ฿นละครซิทคอมยังมี
รูปบบละกลยุทธ์ทีไหลากหลายท า฿หຌการวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอมจึงป็นทีไนิยม 
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นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
ความหมายของละครซิทคอม 

 ละครซิทคอม หรือ Sitcom ป็นละครนวสนุกสนาน มีลักษณะลຌอลียนสถานการณ์ทีไ
กิดขึๅนละจบ฿นตอนต฿ชຌนักสดงชุดดิมกับบทบาทดิม ค าวา Sit มาจากค าวา Situation สวน
ค าวา com มาจากค าวาComedy มืไอรวมกันจึงหมายความวา ตลกสถานการณ์  ซึไงหมายถึง
ความตลกขบขันทีไมีตอสถานการณ์ตาง โ มืไอยกค าวา Situation ละค าวา Comedy จะ
หมายความดังนีๅ ิปนัดดา ธนสถิตย์, 2531 อຌางถึง฿น กาญจนา กຌวทพ, 2552) 

 Situation ปลวา สถานการณ์ คือประดในทีไน ามาลຌอลียน฿หຌกิดความสนุกสนานมักป็น
สถานการณ์ทีไจะสรຌางปมปัญหาตอเปเดຌ฿นอนาคต อาจป็นปัญหาทีไคຌางคา฿นนืๅอรืไองตอนกอน 
หรือการสรຌางปัญหา฿หมพืไอสรຌางสีสัน฿หຌกับนืๅอรืไอง สถานการณ์ทีไอาจน ามาป็นรืไองลຌอลียนมี
ทัๅงสถานการณ์ทีไกีไยวกับบຌาน ทีไท างาน รอยตอระหวางบຌานกับทีไท างาน ละความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวบบ฿หม ิกลุมคนทีไอยูรวมกันภาย฿ตຌรมเมຌชายคาดียวกัน ตเมเดຌป็นพอมลูก อาจ
ป็นญาติ หรือพืไอนรวมงาน ฯลฯี 
 Comedy ปลวา ความตลกขบขัน ถือป็นอกลัษณ์ส าคัญอยางหนึไงละคร Sitcom ทาที
ทีไตัวละครมตีอสถานการณ์ทีไกิดขึๅน เมวาจะป็นปัญหาหรือวิกฤตการณ์อะเรกใตาม จะตຌองออกมา
นวตลกขบขันลຌอลียนสียดสี ละครซิทคอมอาจมีสถานการณ์ดียวกับทีไกิดขึๅน฿นภาพยนตร์หรือ
ละครทัไวเป ตจ าป็นตຌองมีลักษณะ Comedy สอดทรกดຌวย 

 อยางเรกใตามละครซิทคอมถูกจัดป็นรายการประภทความบันทิง ชนดียวกับรายการ
ทอร์คชว์หรือวาเรตีๅ ต 2 คุณลักษณะดนของละครซิทคอมทีไขัดยຌงกันองคือ ลักษณะทีไป็นสิไง
ตอนืไอง อันเดຌก ตัวละคร อุปนิสัย ฉาก ละลักษณะทีไปลีไยนปลงเปเดຌกนืๅอรืไอง฿นตละครัๅง 
รวมถึงตัวละครรับชิญ อันป็นปัจจัยหลัก฿นการสรຌางความปลก฿หมละท า฿หຌคนดูติดตาม 
ิกาญจนา กຌวทพ, 2552) 

 

นวคิดกีไยวกับการวางตราสินคຌา ิProduct Placement) 

 ค าวา Product Placement เดຌมีผูຌปลความหมายอาเวຌมากมาย ชน การฆษณาฝง 
การฝงฆษณาบบนียน การวางตราสินคຌา ฯลฯ อยางเรกใตามค าวา ฝง หมายถึง หลบ, อบ, 

ซอน, รຌน, คลือบคลุม ละทีไซอนรຌน ิพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต, 2554) ท า฿หຌมีความหมายทีไ
เมหมาะสมละผิดพีๅยนจากความหมายดิม อีกทัๅงค าวา Product ปลวา ผลิตภัณฑ์ ละ 
Placement ปลวา จัดวาง จึงขอ฿ชຌค าวา การวางตราสินคຌา฿นการสืไอถึงค าวา Product 

Placement ทนค าวา ฆษณาฝงพืไอความหมายทีไตรงตัว ละขຌา฿จงาย 

 ส านักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการ
ทรคมนาคมหงชาติ ิ2555) เดຌ฿หຌความหมายของการวางตราสินคຌาอาเวຌวา ฆษณาทีไทรกขຌา
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เป฿นสวนทีไป็นนืๅอหารายการ เมวาจะป็นรายการขาว ละคร สารคดี พลง กมชว์ รียลลิตีๅ 
ฯลฯ ป็นความตัๅง฿จของผูຌผลิตรายการละจຌาของสินคຌา ดยมีการจายงินหรือผลประยชน์ตอบ
ทนอืไนโ พืไอผลทางธุรกิจ การวางตราสินคຌาป็นวิธีการหนึไง฿นการสงขຌอมูลสูผูຌบริภคผานสืไอตาง 
โ อยางนบนียน ปງาหมายตไ าสุดคือ฿หຌผูຌบริภค มองหในสินคຌา  

 กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ ละพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ิ2553) เดຌ฿หຌความหมายของการวาง
ตราสินคຌาอาเวຌวา ป็นการวางสินคຌาขຌาเปปรากฎบนรายการ ละคร รวมถึงภาพยนตร์ ป็น
รูปบบการฆษณาทีไท า฿หຌยากกผูຌบริภคจะหลีกลีไยง  
 สรี วงษ์มณฑา ิ2546) ฿หຌความหมายของการวางตราสินคຌาอาเวຌวา ป็นการสอดทรก
สินคຌา หรือลักษณะของสินคຌาขຌาเป฿นสวนทีไเม฿ชนืๅอหาของฆษณา พืไออธิบายสินคຌา฿หຌผูຌบริภค
ซึมซับละรับขຌาเปอยางนียนทีไสุด 

 จากการ฿หຌความหมายขຌางตຌนสามารถสรุปเดຌวาการวางตราสินคຌาคือ ฆษณาทีไทรกอยู
฿นนืๅอหาของรายการ ละคร ละภาพยนตร์ ดຌวยความตัๅง฿จของผูຌผลิตรายการทีไจง฿จ฿หຌผูຌบริภค
ซึมซับฆษณาอยางนบนียนทีไสุด อีกทัๅงยังป็นการกຌปัญหาทีไปัจจุบันมีชองสัญญาณทรทัศน์
มากมาย ละท า฿หຌกิดพืๅนทีไส าหรับการฆษณาพิไมมากขึๅน ตรีมทคอนทรลยังคงป็นปัญหา
หลักพราะผูຌบริภคเมสน฿จทีไจะรับชมฆษณา ท า฿หຌนักฆษณาตຌองพยายามหาวิธีทีไจะท า฿หຌผูຌชม
เดຌรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับสินคຌา฿นรูปบบ฿หม โ ดยการวางสินคຌาทรกซึมขຌาเป฿นนืๅอหา
รายการ 
 

ประภทของการวางตราสินคຌา 
 การวางตราสินคຌาสามารถบงเดຌหลายประภท อาจมีเดຌทัๅงภาพละสียง พบเดຌ฿น
รายการทัไวเป หรืออาจพบเดຌ฿นรูปบบละคร ภาพยนตร์ หรือมิวสิควิดีอ ละปรากฏ฿นรูปบบทีไ
หลากหลาย รวมถึงละครซิทคอม ธาม ชืๅอสถาปนศิริ ิ2552) เดຌจ านกรูปบบของสืไอ฿นการวาง
ตราสินคຌาทีไปรากฏอาเวຌดังนีๅ 
 1. การวางตราสินคຌาผานกราฟิก ป็นการสรຌางดย฿ชຌกราฟຂกภาพนิไงดยสามารถบง
ออกป็น 2 รูปบบ คือ การฝงภาพกราฟฟຂก฿นปງายฆษณาขนาด฿หญอันป็นสืไอฆษณาทีไมี
ขนาด฿หญ ละอยู฿นสภาพวดลຌอมทีไเมมีสิไงกีดขวาง พบหในบอย฿นละครซิทคอม฿นชวงการ
ปลีไยนฉากสถานทีไหรือปลีไยนชวงวลา หในป็นปງายฆษณาขนาด฿หญบนดาดฟງาของตึกดยมี
กราฟຂกขึๅนภาพตราสินคຌาอยางชัดจน อีกหนึไงรูปบบคือการปรากฏของตราสินคຌา฿นมุมจอภาพ
ของตัวอยางละครชวงตอเป หรือ฿นระหวางนืๅอรืไองตเมมีสวนกีไยวขຌองกับนืๅอหาหรือฉาก฿น
รืไอง 
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ภาพทีไ แ การจัดวางผานกราฟຂกรูปบบทีไ แ    ภาพทีไ โ การจัดวางผานกราฟຂกรูปบบทีไ โ 

 
ภาพทีไ ใ การจัดวางผานกราฟຂกรูปบบทีไ โ 

 

 โ. การวางตราสินคຌาผานสปอตสัๅน ป็นการปรากฏกอนขຌาชวงรายการ฿นตละชวงป็น
สียงของผูຌบรรยายทีไอยถึงสรรพคุณของสินคຌา หรือชืไอของสินคຌาประภทนัๅน หรือปรากฏป็นภาพ
ตราสินคຌาขนาด฿หญ หรืออาจปรากฏป็นสวนหนึไงของสปอตฆษณาสินคຌาดังกลาว อาจ฿ชຌพียง
สียงของผูຌบรรยายหรือเมมีสียงกใเดຌ พบหในเดຌบอยหลังจากจบชวงรายการหรือหลังจากจบสปอต
ขຌารายการ รวมถึงชวงคัไนของรายการ ชน ชวงนีๅสนับสนุนดย ... หรือสนับสนุนดย ...  พบ
หในนຌอย฿นละครซิทคอม 

 
ภาพทีไ ไ – 5 การจัดวางผานสปอตสัๅนกอนขຌานืๅอหารายการ 

 

 ใ. การวางตราสินคຌากับวัตถุ หรือสถานทีไ ดยวางสินคຌาหรือลักษณะของสินคຌาทีไมี
ลักษณะป็นสิไงของหรือผนปງายขຌาเปป็นสวนหนึไง฿นรายการ การวางสิไงของประกอบบนตຍะ
พิธีกร ดยตราสินคຌาประกอบอยูดຌวย฿นลักษณะทีไกลຌองสามารถ฿หຌผูຌชมรายการมองหในเดຌอยาง
ชัดจน พบมาก฿นละครซิทคอมดยปรากฏป็นสินคຌาบนชัๅนวาง฿นรຌานขายของช า ฿นต าหนง
สายตาทีไหในเดຌชัดจน หรือปรากฏป็นปງายฆษณาบริวณฉากหลังของนืๅอรืไอง ชน ปງายรถมล์ 
ปสตอร์ฆษณาสินคຌาหรือประชาสัมพันธ์การสดงละคร วทีรวมถึงสถานทีไ รຌานอาหาร 
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รงพยาบาลทีไปรากฏ฿นรูปบบของฉากหรือสถานทีไอันป็นนืๅอหาของรายการดยสดง฿หຌหในถึง
ปງายชืไอสถานทีไอยางชัดจน 

 
  ภาพทีไ ๆ การจัดวางวัตถุ฿นรຌานคຌา ภาพทีไ ็ การจัดวางตราสินคຌากับสถานทีไ 

 

 ไ. การวางตราสินคຌากับบุคคล ป็นการขຌาเปป็นสวนหนึไงหรือมีความสัมพันธ์กับตัว
บุคคล฿นรายการ ชน ปรากฏตราสินคຌาบนสืๅอผຌา ละครืไองตงกายทีไตัวละครหรือพิธีกร฿ส หรือ
มีสวนสัมพันธ์กับสินคຌาดยบงออกป็นการหยิบ การจับสินคຌา การ฿ชຌสินคຌา ดยเมมีการกลาวถึง
คุณสมบัติของสินคຌานัๅน โ พบหในเดຌบอย฿นละครซิทคอม฿นรูปบบของสืๅอทีไปรากฏลกຌสินคຌา
หรือบริการอยางชัดจน รวมเปถึงสืๅอกันปื้อนของตัวละครทีไรับบทป็นจຌาของรຌานขายของ ละ
มักสวม฿สตลอดทัๅงรืไองพืไอสดงออกถึงบุคลิกสวนตัวของตัวละครนัๅน โ 

 

 
ภาพทีไ ่ การจัดวางตราสินคຌากับบุคคล 

 

 5. การวางตราสินคຌา฿หຌป็นสวนหนึไงกับนืๅอหา อาจมา฿นรูปบบบทละคร หรือสริปต์
พิธีกร ชน การสนับสนุนชวงรายการ การสนับสนุนรางวัลดยบอกทีไมาทีไเปวารางวัลนีๅป็นรางวัล
ทีไมีสินคຌาราย฿ดป็นผูຌสนับสนุน ผานการหยิบจับ การบอกชืไอสินคຌา การบอกสรรพคุณ การพูด
สลกนสินคຌา การอธิบายวิธีการ฿ชຌสินคຌา รวมเปถึงการจຌง฿หຌทราบวาชุดพิธีกรเดຌรับการ
สนับสนุนมาจากหลง฿ด รวมเปถึงผลงานของศิลปຂน฿นครือดียวกัน 

 



 

117 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 

 
ภาพทีไ ้ การจัดวางตราสินคຌา฿หຌป็นสวนหนึไงกับนืๅอหา 

 

 อยางเรกใตาม นิตยสาร Positioning (โ55แี เดຌลงสวนหนึไงของบทสัมภาษณ์จาก สุรพล 
พีรพงศ์พิพัฒน์ จัดการฝຆายการตลาดอใกซใกท์ อาเวຌวา การวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอมมืไอ
บงตามรูปบบของนืๅอหาจะถูกบงออกป็น ใ บบดังนีๅ 
  แ. Product Placement คือการวางสินคຌาฉยโ 

  โ. Product Movement คือการ฿หຌตัวละครหยิบจับสินคຌานัๅน โ 

  ใ. Product Experience คือการ฿หຌตัวละครพูดถึงคุณสมบัติของสินคຌา 

 อีกทัๅงการถายท าละครซิทคอมทีไมีการวางบท฿หຌการวางตราสินคຌาป็นจุดดน จะตຌอง
ก ากับ฿หຌนักสดง สดงออกมาอยางป็นธรรมชาติ ละอยูบนพืๅนฐานความป็นจริงมากทีไสุด 
สอดคลຌองกับผลการวิจัยของ ณัฐชุดา      ตันจริญ ละอุบลวรรณ ปรมศรีรัตน์ ิโ55่ี ทีไพบวา 
รูปบบนืๅอหาการวางตราสินคຌาทีไปรากฏ฿นละครซิทคอมรืไองป็นตอมีทัๅงหมด ใ ลักษณะ ดยพบ
การปรากฏของการวางตราสินคຌามากทีไสุด รองลงมาคือการกลาวถึงคุณสมบัติ ละการอธิบาย
วิธีการ฿ชຌสินคຌา 
 จากผลการวิจัยของจิตติมา บุญรือง ิโ55ใี พบวากลุมตัวอยางมีความชืไนชอบรูปบบ
การวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอม฿นระดับปานกลาง เดຌก การพูดกีไยวกับสินคຌา ละบริการ การ
วางตราสินคຌา฿หຌป็นสวนหนึไงของฉากหนຌา ฉากหลัง ละฉากรຌานขายของช า การทีไนักสดง
อธิบายหรือสาธิตคุณสมบัติของสินคຌาการน าสนอสินคຌาละบริการดยตัวละครหลัก รวมเปถึง
ความชืไนชอบของกลุมตัวอยางอยู฿นระดับปานกลางละวิธีทีไดึงดูดความสน฿จของกลุมตัวอยางคือ 
การ฿ชຌนักสดงขຌามาป็นสวนหนึไงของฆษณา นอกจากนีๅการทีไนักสดงหยิบ จับ ถือ หรือสาธิต
การ฿ชຌงานของสินคຌายังป็นอีกวิธี฿นการสรຌางความสน฿จกผูຌชมเดຌดยเมท า฿หຌกิดความรูຌสึกอึดอัด 
พราะผูຌชมจะรูຌสึกวาการ฿ชຌสินคຌานัๅนป็นสวนหนึไงของนืๅอรืไอง สอดคลຌองกับบทสัมภาษณ์ของ 
ถกลกียรติ วีรวรรณ ทีไ฿หຌสัมภาษณ์กนิตยสาร Positioning (โ55แี อาเวຌวา สินคຌาทุกอยางมี
ยีไหຌอ อามา฿นละครตຌองท า฿หຌนียน อยางเรกใตามผลการวิจัยของตอตระกูล อุบลวัตร ิโ55ๆี 
พบวา ผูຌชมสามารถรับรูຌเดຌวามีการวางตราสินคຌา฿นละคร ตยังสามารถรับชมเดຌพราะคอนขຌาง
นบนียนกับนืๅอรืไอง ตเมปรารถนา฿หຌมีการวางตราสินคຌามากกินเป พราะจะกิดการปฏิสธ
หรือตอตຌานสินคຌาหรือบริการทีไ฿ชຌกลยุทธ์การวางตราสินคຌา฿นละครเดຌ 
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กลยุทธ์การวางตราสินคຌา ิProduct Placement) 

 การวางตราสินคຌา฿นภาพยนตร์ ละคร รายการ วิดีอกม รวมถึงหนังสือ มีคาฆษณาทีไถูก
กวาการฆษณาดยตรง ละมีประสิทธิภาพมากกวามืไอค านึงถึงความอิไมตัวของฆษณาทีไปัจจุบัน
สามารถลีไยงการรับชมเดຌ ิChitu, I., & Tecau, A., โเแเี อยางเรกใตาม การวางตราสินคຌาถูก
จัดบง฿หຌมีสองกนหลักดยDahlen, M., Lange, F. & Smith, T., (โเแเี คือ การวางสินคຌาดย
ควบคุมการปรากฏเดຌสูงหรือการปรากฏตราสินคຌาอยางชัดจนจงจຌง ละการวางสินคຌาทีไผสาน
กับนืๅอหาเดຌนบนียนหรือการป็นสวนส าคัญทีไสงผลตอนืๅอหา ดยจ านกออกป็นสีไระดับดังนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีไมา : ดัดปลงจาก Sheehan, Bartel and Aibing (โเเ5, หนຌา ็้-้แี อຌางถึง฿นDahlen, M., 

Lange, F. 

& Smith, P. (โเแเ, หนຌา. ไแโี 
 

 แ. การจัดวางขัๅนพืๅนฐาน ิBasic placement) ป็นการน าสนอตราสินคຌาอยางเมมี
ความตัๅง฿จมาก ละเมเดຌสงผลอะเรกับนืๅอรืไอง อาจมา฿นรูปบบของฉากประกอบ สินคຌาตามชัๅน
วางของ ปງายขຌางถนน หรือมຌกระทัไงอาหารทีไตัวละครรับประทาน หากน ามาปรียบทียบกับกน
หลักของกลยุทธ์จะเดຌความหมายวาระดับนีๅสามารถควบคุมการปรากฎของตราสินคຌาเดຌนຌอย ละ
เมเดຌป็นสวนส าคัญของนืๅอหา กลาวคือ การทีไตัวละครหยิบสินคຌาขึๅนมาหรือพียงคดินผาน อาจ
ปรากฏตราสินคຌาพียงชัไวครู ละการปรากฎนัๅนเมเดຌส าคัญกับนืๅอหาของรืไอง อาจเมมีฉาก
ดังกลาวกใสามารถด านินรืไองตอเปเดຌ สอดคลຌองกับการวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอม นืไองจาก
การจัดวางสินคຌา฿หຌป็นองค์ประกอบของฉากรຌานขายของช าเมเดຌมีสวนส าคัญกับนืๅอหาของรืไอง 

ต ำ่ 

สินคຌาผสานป็นหนึไงดียวกับรายการ สินคຌาป็นกนหลักของรายการ 

การวางสินคຌาบบเมทางการ การวางสินคຌาบบดดดน 

สูง 
การจัดวางบบผสมผสาน 

(Integrated placement) 

การผนวกสินคຌาขຌากับรายการ 
(Programming) 

การจัดวางขัๅนพืๅนฐาน 

(Basic placement) 

การจัดวางบบยกระดับ 

(Enhanced placement) 

การผสานขຌากับรายการ 
การควบคุมการปรากฎ 

ต ำ่ สูง 
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พียงตชวย฿หຌฉากดูสมบูรณ์ยิไงขึๅน อยางเรกใตามหากการวางสินคຌา฿นรຌานขายของช าเม
จ าป็นตຌองปรากฏตราสินคຌาอยางชัดจน หรืออาจเมมีสินคຌาลยกใเดຌ 
 โ. การจัดวางบบยกระดับ ิEnhanced placement) ป็นการน าสนอตราสินคຌา
อยางดดดนจงจຌง ละเมมีสวนกีไยวขຌอง฿ด฿ดกับนืๅอหาของรายการ อาจป็นการปຂดปງายชิง
ของรางวัลทีไปรากฏตราสินคຌาอยางชัดจน มีการอยถึงชืไอสินคຌาอาจรวมถึงคุณสมบัติพิศษ หรือ
มา฿นรูปบบของรางวัลกผูຌชนะ฿นรายการกมชว์ อีกทัๅงยังสามารถหมุนวียนผูຌสนับสนุนเดຌ มืไอ
น ามาปรียบทียบกับกนหลักจะถูกจัดอยู฿นระดับทีไสามารถควบคุมการปรากฏของตราสินคຌาเดຌ
มาก ตเมเดຌป็นสวนส าคัญทีไสงผลตอนืๅอหา หากป็นการปຂดปງายชิงของรางวัลดยมีการอยชืไอ
สินคຌาอยางชัดจน ป็นการปรากฏบบตัๅง฿จ฿หຌหในตราสินคຌาทีไปງายตเมเดຌส าคัญกับนืๅอหา 
พราะหากปลีไยนสินคຌากใยังคงนืๅอหาอาเวຌเดຌ พบเดຌอยางชัดจน฿นชวงตຌนของละครซิทคอม
ดยปราฎป็นกราฟຂกตราสินคຌาทีไมุมจอ ซึไงเมเดຌกีไยวขຌองกับนืๅอหาละป็นการปรากฏทีไจง฿จ฿หຌ
ผูຌชมเดຌหใน 

 ใ. การจัดวางบบผสมผสาน ิIntegrated placement) ป็นการผสานสินคຌาขຌาเป
กับนืๅอหารายการอยางเมจงจຌง ป็นสินคຌาทีไมีความส าคัญกับนืๅอหาของรายการ มืไอน ามา
ปรียบทียบกับกนหลักจะถูกจัดอยู฿นระดับทีไควบคุมการปรากฏของตราสินคຌาเดຌนຌอย ตป็น
สวนส าคัญทีไสงผลตอนืๅอหามาก กลาวคือรายการอาหารทีไมีสินคຌาป็นบะหมีไกึไงส ารใจรูปยีไหຌอหนึไง 
น ามา฿ชຌ฿นการปรุงอาหารดยเมเดຌจาะจงพูดถึงตราสินคຌา หในพียงคชัไวขณะ ตจะสงผลตอ
นืๅอหาของรายการหากเม฿ชຌบะหมีไกึไงส ารใจรูปนีๅ 
 ไ. การผนวกสินคຌาขຌากับรายการ ิProgramming) ป็นการผลิตรายการพืไอการขาย
สินคຌาดยฉพาะ ชนรายการขายตรง ทีไสามารถควบคุมการปรากฏของสินคຌา ละป็นสวนส าคัญ
หลักของรายการอาจรียกเดຌวาสินคຌาป็นนืๅอหาหลักลยกใวาเดຌ ดังนัๅนปรากฏอยางจงจຌงของ
สินคຌาดยมีทัๅงพิธีกรด านินรายการทีไคอยกลาวคุณสมบัติของสินคຌา จะท า฿หຌผูຌชมลีไยงการรับชม
นืไองจากมีความชัดจน฿นการขายจนกินเป 

 

กระบวนการรับรูຌของผูຌชมทีไมีตอละครซิทคอม 

ทฤษฎีการรับรูຌ 
 จ านียร ชติชวง ิโ5แ้ี เดຌกลาวอาเวຌวา มืไอคนราถูกรຌาดຌวยสิไงวดลຌอมจะกิด
ความรูຌสึกจากการสัมผัสดยอวัยวะรับสัมผัสทัๅ ง ็ อันเดຌก หู ตา จมูก ลิๅน ผิวกาย ความรูຌสึก
สัมผัสของการคลืไอนเหวของรางกายหรือกลຌามนืๅอสัมผัส ละความรูຌสึกทีไกิดจากการทรงตัว ต
ล าพังพียงคความรูຌสึกทีไกิดจากการสัมผัสเมมีความหมายดຌวยตัวอง ผูຌรับสัมผัสจะตຌองปล
ความหมายของมันออกมาดยอาศัยประสบการณ์ดิมการปลความหมายของความรูຌสึกจากการ
สัมผัสจึงรียกวา การรับรูຌ 



 

120 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 2 (May – August 2016) 

 การรับรูຌ หรือการสัมผัสทีไมีความหมาย ป็นการตีความจากการสัมผัสทีไเดຌรับ ซึไงการ
ตีความดังกลาวจะอาศัยประสบการณ์ดิมหรือองค์ความรูຌดิมทีไคยมี ถຌาหากเมมีความรูຌดิมหรือ
ลืมรืไองนัๅนลຌว จะเมมีการรับรูຌกับสิไงรຌาดังกลาว จะมีพียงการสัมผัสกับสิไงรຌาทานัๅน อยางเรกใ
ตามปງาหมายตไ าสุดทีไผูຌผลิตฆษณาตຌองการ฿นการวางตราสินคຌาคือการ฿หຌผูຌชมหรือผูຌบริภค
มองหในสินคຌา ิส านักงาน กสทช., โ555ี ดังนัๅน กระบวนการรับรูຌของผูຌชมจึงป็นสิไงส าคัญทีไผูຌผลิต
จะตຌองค านึงถึง ดยจ านียร ชวงชติ ิโ5แ้ี เดຌกลาวถึงองค์ประกอบของกระบวนการรับรูຌอาวา
จะตຌองประกอบเปดຌวยการสัมผัสหรืออาการสัมผัส ชนิดละธรรมชาติของสิไงรຌาทีไมารຌา การปล
ความหมายจากอาการสัมผัส ละการ฿ชຌความรูຌดิมหรือประสบการณ์ดิมพืไอปลความหมาย 

 แ. การสัมผัส หรืออาการสัมผัส อันป็นกระบวนการรับรูຌดย฿ชຌอวัยวะสัมผัสทีไมีอยู 
เดຌก หู ตา จมูก ลิๅน ผิวกาย ป็นตຌน สอดคลຌองกับการ฿หຌความหมายของการวางตราสินคຌาวา
ปງาหมายตไ าสุดทีไผูຌผลิตตຌองการ คือการ฿หຌผูຌบริภค มองหในสินคຌา  (ส านักงาน กสทช., โ555ี 
ดังนัๅนการจัดวางสินคຌาจ านวนมากบนชัๅนวางของ฿นรຌานขายของช าจึงพบหในประจ า฿นละครซิท
คอม ถือป็นการวางตราสินคຌาตรงตามปງาหมายทีไผูຌผลิตตຌองการอยางทຌจริง สอดคลຌองกับ
ผลการวิจัยของ กชพรรณ สุดปาน ิโ55ๆี ทีไบอกวา ผูຌชมสวน฿หญรับรูຌการวางสินคຌาบนชัๅนวาง 
ละดຌวยต าหนงการวางสินคຌาทีไดดดนสามารถมองหในเดຌทันที 
 โ. ชนิดละธรรมชาติของสิไงรຌากับการรับรูຌ มนุษย์รับรูຌเดຌดยเมตຌองสัมผัสกับสิไงรຌา
ทัๅงหมด ชน การเดຌยินสียงมวรຌอง กใรับรูຌเดຌวามีมวอยู฿นระวก฿กลຌคียง มืไอน ามาทียบกับ
องค์ประกอบของการวางตราสินคຌาจะพบเดຌวา ฿นบทสนทนาระหวางตัวละครอาจมีการอยถึง
คุณสมบัติของสินคຌา ตเมเดຌอยชืไอ ตการรับรูຌของผูຌชมสามารถกิดขึๅนเดຌ อีกทัๅงการหในสืๅอผຌาทีไ
มีตราสินคຌาชัดจน กใท า฿หຌผูຌชมรับรูຌเดຌถึงตัวสินคຌาทีไทຌจริง ิพงษ์นรินทร์ ปຂดจัตุรัส , นราทิพย์ ชุติ
วงศ์ ละบุษบา วงษ์ชวลิตกุล โ55ไี 
 ใ. การปลความหมายการสัมผัสกับการรับรูຌ การรับรูຌป็นการสัมผัสทีไมีความหมาย กิด
จากการมองหใน เดຌยิน หรือเดຌกลิไน วาสิไงนัๅนคืออะเร รูปรางอยางเร อยูทิศทาง฿ด ป็นตຌน ป็น
การ฿สความหมาย฿หຌกับสิไงตาง โ ทีไผานขຌามา฿นการรับสัมผัสของรา ฿นละครซิทคอมผูຌชม
องค์ประกอบทีไท า฿หຌกิดการจดจ าสินคຌาคือการจดจ าจากนืๅอ หาละคร ิกชพรรณ สุดปาน, โ55ๆ; 

อังศุมาลี อรรถจดีย์ ละณฐมน ศรีกนจันทร์, โ55ๆี อยางเรกใตามผูຌชมเมชืไนชอบการวางสินคຌา
ทีไนืๅอรืไองพูดถึงสินคຌาละบริการดยเมมีหตุกีไยวขຌอง รวมถึงสินคຌาทีไตัวละครรຌาย฿ชຌ฿นละครซิท
คอม พราะรูຌสึกวาสินคຌานัๅนมีภาพลักษณ์ทีไเมดี ิจิตติมา บุญรือง, โ55ใี อันป็นการปล
ความหมายจากการขຌา฿จวา ตัวละครรຌายเม฿ชคนดี ท า฿หຌภาพลักษณ์เมดีตามเปดຌวย 

 ไ. ประสบการณ์ดิมกับการรับรูຌ ป็นการตีความหมายของความรูຌสึกจากการสัมผัส
พืไอ฿หຌป็นการรับรูຌ฿นสิไง฿ด พราะมนุษย์ตຌอง฿ชຌประสบการณ์ดิม พืไอ฿หຌทราบความหมายของมัน
ควบคูกันเป ป็นกระบวนการสุดทຌายทีไส าคัญทีไสุดทีไผูຌจัดละครซิทคอมค านึงถึง พืไอกระตุຌน
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ประสบการณ์ดิมของผูຌชม฿หຌกิดการรับรูຌจากการกิดขึๅนซๅ าซากของสิไงรຌา ดย฿ชຌประสบการณ์
จากการรูຌจักสินคຌาจากรายการฆษณา ละน าการวางตราสินคຌามาตอกยๅ า฿หຌผูຌชมรูຌสึกคุຌนคย ละ
คุຌนชินเปพรຌอมกัน 

 

นวนຌมของการวางตราสินคຌา ิProduct Placement) ฿นอนาคต 

 การขຌามาของดิจิทัลทีวี฿นประทศเทยท า฿หຌผูຌผลิตละครซิทคอมราย฿หญอยางบริษัท จี
อใมอใม วัน ทีวี จ ากัด ิดิม บริษัทอใกซใกท์ จ ากัดี ทีไตดิมผลิตละครซิทคอมสงทางชอง ใ ละ 
้ ท า฿หຌปัจจุบันถอดละครซิทคอมออกจากชองตาง โ ออก ละน ามาออกอากาศทีไชองวัน ิOne) 

พียงชองดียว ท า฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นรืไองของระยะวลา฿นการออกอากาศตอ แ ตอนทีไ
พิไมมากขึๅน อีกทัๅงยังกิดละครซิทคอมสัๅนรืไอง฿หม ิฮา in one) ทีไผลิตขึๅนมาพืไอขายสินคຌา
ดยฉพาะ ดยนืๅอหาป็นการน าสินคຌามาป็นกนหลักของนืๅอรืไอง ละ฿ชຌนักสดงจากละครซิท
คอมรืไองตาง โ ทีไมีอยูลຌว มาสลับปลีไยนหมุนวียนพืไอสรຌางนืๅอรืไองสัๅน โ ละสีสัน฿หຌกับละคร
ซิทคอม ละปຂดจบดຌวยการฆษณาสินคຌา หรือการวางตราสินคຌาทีไ฿หຌตัวละครหรือบุคคลอยทัๅงชืไอ
ละสรรพคุณของสินคຌาอยางนบนียน ซึไงนืๅอหาของละครซิทคอมดังกลาวจะเมมีการชืไอมยง
กับตอนตอเป ดยมีความยาวพียง 5 นาที ทานัๅน 

 อยางเรกใตามผูຌชมสามารถรับรูຌเดຌวาการมีฆษณาฝง฿นละคร ตยังสามารถรับชมเดຌ
พราะคอนขຌางนบนียนกับนืๅอรืไอง ตผูຌชมกใเมปรารถนา฿หຌมีการฆษณาฝงมากจนกินเป จึง
สนอ฿หຌลดปริมาณการฆษณาฝงลง หากปริมาณของการฆษณาฝงยังมีมากขึๅน ยอมมีนวนຌม
ทีไจะกิดการปฏิสธหรือตอตຌานสินคຌาหรือบริการทีไ฿ชຌกลยุทธ์การฆษณาฝง฿นละครขึๅนเดຌ ิตอ
ตระกูล อุบลวัตร, โ55ๆี ดังนัๅนการผลิตละครซิทคอมสัๅนพืไอวางพียงสินคຌาดียวชนดียวกับ
ละครซิทคอมสัๅนรืไอง ฮา in one สามารถตอบจทย์ทัๅงผูຌผลิตละผูຌบริภคทีไตຌองการความสัๅน
กระชับ ละขຌา฿จงาย 

 

บทสรุป 

 การวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอม มีปງาหมายคือการ฿หຌผูຌชมหในตราสินคຌาหรือบริการ 
ดยจ านกประภทผานการปรากฏเดຌทัๅงหมด 5 ประภทคือ การจัดวางผานกราฟຂก การจัดวาง
ผานสปอตสัๅน การจัดวางกับวัตถุ หรือสถานทีไ การจัดวางกับบุคคล ละการจัดวาง฿หຌป็นสวนหนึไง
กับนืๅอหา อีกทัๅงยังมีการบงกลยุทธ์ของการวางอาเวຌ ดย฿ชຌสองกนหลักคือ การวางสินคຌาดย
ควบคุมการปรากฎเดຌสูงหรือการปรากฏของตราสินคຌาอยางชัดจน ละการวางสินคຌาทีไผสานกับ
นืๅอหาเดຌนบนียนหรือป็นสวนส าคัญทีไสงผลตอนืๅอหา ดยจ านกเดຌป็น ไ ระดับ คือ การจัด
วางขัๅนพืๅนฐาน การจัดวางบบยกระดับ การจัดวางบบผสมผสาน ละการผนวกรายการกับ
สินคຌา อยางเรกใตามการรับรูຌของผูຌบริภคตอการวางตราสินคຌาป็นสิไงทีไส าคัญ หากวางสินคຌาอาเวຌ
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ละเมสามารถขຌาถึงผูຌบริภคเดຌ จะเมสงผล฿ด฿ดตอตัวสินคຌานัๅนลย ดังนัๅนการศึกษาถึง
กระบวนการรับรูຌของผูຌบริภคจึงป็นสิไงส าคัญทีไผูຌผลิตจะตຌองศึกษาละน าเปปรับ฿ชຌตอเป฿นการ
วางตราสินคຌาพืไอพัฒนา฿หຌกลยุทธ์฿นการวางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
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กระบวนการปฏิสัมพันธ์ละการสรຌางอตัลักษณ์ผานการตงกาย(ฮิญาบ)

ของสตรมีุสลิม฿นสังคมเทย     

The Interaction Process and  Identity Creation Through the 

Hijab Dress of Thai Muslim Women 

ธันย์ชนก ชางรือ1
                            

บทคัดยอ 

 การปลีไยนปลงของลก฿นยุคลกาภิวัตน์ สงผล฿หຌรูปบบทคนลยีการสืไอสารรวมทัๅง
สภาพวดลຌอมทางสังคมปลีไยนปลงเป การสรຌางตัวตนละอัตลักษ์ความปຓนมุสลิม฿นลก
สมัย฿หม ทัๅง฿นระดับปัจจกชนละประชาคม กอ฿หຌกิดการปรับตัวละปลีไยนปลงของอัต
ลักษณ์มุสลิม฿นดຌานตางโ ดยฉพาะการตงกาย ฮิญาบของสตรีมุสลิม฿นปัจจุบัน มีการ
ปรับปลีไยนรูปบบ฿หຌมีความทันสมัยละสอดคลຌองกับบริบทของสังคมเทยมากขึๅนตยังคงเวຌซึไง
การตงกายทีไถูกตຌองตามนวทางศาสนา ผานกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับคน฿นสังคม฿นหลายดຌาน 
ชน (1)ดຌานปรัชญา (2)ดຌานจริยธรรม (3) ดຌานจิตวิทยา (4)ดຌานสังคม ละ(5)ดຌานศรษฐกิจ 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ละการสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกายฮิญาบของสตรีมุสลิมลຌวนมี
รากหงຌามาจากศาสนาอิสลาม ดังนัๅนการขຌา฿จบริบทตางโของการตงกายฮิญาบของสตรีมุสลิม
จึงปຓนพืๅนฐานส าคัญ฿นการสรຌางความขຌา฿จ฿นรืไองอัตลักษณ์ความปຓนมุสลิมละกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ของสตรีมุสลิมกับคน฿นสังคมทีไสอดคลຌองกับการปลีไยนปลง฿นมิติตางโของสังคม
สมัย฿หม  

ค าส าคัญ: กระบวนการปฏิสัมพันธ์, อัตลักษณ์, ฮิญาบ, สตรีมุสลิม฿นสังคมเทย 

 

 

 

 

 

1นักวิชาการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารสวนจังหวัดกระบีไ 
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Abstract 

 Globalization causes the change of communication technology patterns 

along with social circumstances. The modern creation of Muslim identity in both 

an individual and a communal level brings about the adaptation and the 

adjustment of the Muslim identity in various ways. In particular, there has been 

the transition in wearing Hijab of Muslim women in order to modernize and 

conform to the Thai context further, as long as not contradicting religious rules, 

through the variety of interaction processes with people in society, such as 

philosophical, moral, psychological, social, and economic. The interaction 

processes and the identity creation through wearing Hijab is fundamentally based 

on the Islamic foundation. Therefore, understanding diverse contexts of wearing 

Hijab is an important base for comprehension in terms of the Muslim identity and 

social interactions of Muslim women that coincide to the different dimension in 

modern society.  

Keywords: Interaction process, Identity, Hijab, Muslim women in Thai society 

 

บทน า  

ปัจจุบันการสวมฮิญาบส าหรับสตรีมุสลิมเม฿ชรืไองปลก฿หม฿นสังคม ทัไวลกรูຌจักมุสลิม
มากขึๅน ทัๅง฿นงวิถีชีวิต วัฒนธรรมละการตงกายของมุสลิม ฮิญาบ บงบอกถึงการปຓนมุอ์มินะฮ์
(สตรีมุสลิม)ละการปฏิบัติตนอยู฿นนวทางทีไถูกตຌองตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดั งอัลกุ
รอาน บททีไ 24 ซูราะห์ อัน-นูร องการทีไ 31 กลาววา ละจงกลาวถิดมุฮัมมัดกบรรดามุอ์มิ
นะฮ์฿หຌพวกธอลดสายตาของพวกธอลงตไ า ละ฿หຌพวกธอรักษาทวารของพวกธอ ละอยา
ปຂดผยครืไองประดับของพวกธอ วຌนตสิไงทีไพึงปຂดผยเดຌ ละ฿หຌธอปຂดดຌวยผຌาคลุมศรีษะของ
ธอลงมาถึงหนຌาอกของธอ อาฟฟ ลาตຍะ (2557) จากขຌอความดังกลาวสดง฿หຌหในวา การคลุม
ฮิญาบส าหรับสตรีมุสลิมนัๅนปຓนสิไงทีไพึงปฏิบัติ ละปຓนขຌอบังคับของศาสนาอิสลามอยางทຌจริง 

 การสวมฮิญาบส าหรับสตรีมุสลิม ปຓนการปกปຂดสรีระตามธรรมชาติของสตรี ทีไมีสวนวຌา 
สวนคຌง ซึไงอาจน าเปสูการยัไวยุอารมณ์ทางพศ ปຓนการปງองกันภัยคุกคามทางพศจากบุรุษ 
รวมทัๅงปຓนการ฿หຌกียรติละ฿หຌคุณคากสตรี ศาสนาอิสลาม฿หຌความส าคัญกับสตรี ดยมองวา
สตรีปຓนสิไงมีคุณคา จึงควรคากการหอหุຌม ปกปຂด เม฿หຌลอหลมหรือทຌาทายสายตาคนทัไวเป 
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(นริศรา สืไอเพศาล,2558) ซึไง฿นปัจจุบันสตรีมุสลิมมีรูปบบการตงกายละการสวมฮิญาบทีไ
ตกตางกันออกเป  สอดคลຌองกับการวิจัยชิงคุณภาพ ดยการสัมภาษณ์กลุมตัวอยางสตรีมุสลิม
จ านวน 18 คน ทีไเดຌมาจากการสุมบบจาะจง ผลส ารวจสามารถบงลักษณะการตงกายละ
การสวมฮิญาบของสตรีมุสลิมออกปຓน 3 กลุมคือ กลุมทีไตงกายสวมฮิญาบตามหลักศาสนา
อิสลามอยางครงครัด กลุมทีไตงกายสวมฮิญาบตามหลักศาสนาอิสลามบางสวนละกลุมทีไตง
กายตามฟชัไนสมัยนิยม (กัญญารัตน์ สุวรรณชฎ, 2554) ละจากการปลีไยนปลงของทคนลยี 
รูปบบการสืไอสาร รวมทัๅงสภาพวดลຌอมของสังคม฿นปัจจุบัน จึงสงผล฿หຌปัจจัยหลานีๅมีอิทธิพล
ตอรูปบบการตงกายสวมฮิญาบของสตรีมุสลิมอยางชัดจน  

ประทศเทยปຓนประทศทีไมีสรีภาพ฿นการนับถือศาสนา มีประชากรอายุ 13 ปขึๅนเปนับ
ถือศาสนาอิสลามรຌอยละ 4.6 รองลงมาจากผูຌทีไนับถือศาสนาพุทธ รຌอยละ 94.6 ละมากกวาผูຌทีไ
นับถือศาสนาคริสต์ รຌอยละ 0.7 ิส านักงานสถิติหงชาติ, โ555ี จากสถิติดังกลาวสะทຌอน฿หຌหใน
ถึงบริบทของความตกตาง฿นการนับถือศาสานา ซึไงกอกิดปຓนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทีไ
คน฿นสังคมตຌองรียนรูຌ  ปฏิสัมพันธ์ซึไงกันละกัน ผานกระบวนการสรຌางอัตลักษณ์฿นรูปบบทีไ
ตกตางกันตามวิถีปฏิบัติของศาสนานัๅนโ ชนดียวกับศาสนาอิสลาม ทีไมีรูปบบการสรຌางอัต
ลักษณ์ของสตรีมุสลิมผานการตงกาย(ฮิญาบ) มีคุณลักษณะฉพาะตกตางศาสนาอืไนอยางหในเดຌ
ชัด 

 บทความนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌขຌอมูล ความรูຌละความขຌา฿จทีไถูกตຌอง กีไยวกับฮิญาบ 
อัตลักษณ์การตงกายของสตรีมุสลิม ดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับคน฿นสังคม฿น
หลากหลายงมุม ชน งมุมดຌานปรัชญา จริยธรรม จิตวิทยา สังคม ละศรษฐกิจทีไจะสอดรับกับ
นวคิดอัตลักษณ์฿นทฤษฎีปฎิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)฿นการ
ปรับปลีไยนอัตลักษณ์ของตน ดยตัๅงอยูบนพืๅนฐานของความศรัทธา฿นศาสนาละสอดคลຌองกับ
บริบทของสังคม฿นปัจจุบัน 

ความหมายละความส าคัญของฮิญาบ 

ฮิญาบ ( حج ) ปลวา การปกคลุม ฿ชຌรียกการปกคลุมรางกายหรือครืไองตงกาย
อยางสุภาพ สงบสงีไยมของสตรีมุสลิม ท าหนຌาทีไปกคลุมทัๅงภายนอกรางกาย ละการวางตัว กริยา
มารยาท การส ารวมภาย฿นจิต฿จอีกดຌวย (มุรตาซา มุตะฮฺฮารี, 2555) 

 ฮิญาบ คือ ผຌาคลุมศรีษะของสตรีมุสลิม ซึไงศาสนาอิสลามระบุ฿หຌผูຌหญิงมุสลิมสวมผຌาคลุม
ปกปຂดลงมาจนถึงบริวณหนຌาอก฿หຌมิดชิด ซึไงการคลุมฮิญาบของสตรีมุสลิมนัๅนเม ฿ชประพณีของ
อาหรับตอยาง฿ด หากตปຓนบทบัญญัติของศาสนาปรียบสมือนการปฎิบัติธรรม ชนดียวกับ
สตรี฿นศาสนาอืไน (กองบรรณาธิการภูกใตบลูลทิน, 2555) 
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อะฮ์ลุลบัยตุ อะคดมีประทศเทย  (2556) เดຌ฿หຌความหมายของฮิญาบ ฿นทัศนของ
บรรดานักวิชาการหมายถึง ครืไองตงกาย หรือ อาภรณ์ของสตรีมุสลิมทีไปกปຂดสวนทีไรียกวา อา
รัต ค าวา อารัตนีๅ นักวิชาการมีความหในปຓนสองฝຆาย คือ ฝຆายหนึไงมีความหในวา อารัต คือ 
บางสวนของรางกายสตรีซึไงจะตຌองปกปຂดทัๅงหมดตัๅงตศีรษะจรดทຌา อีกฝຆายหนึไงมีความหในวา 
ทุกสวนของรางกายสตรีปຓนอารัต วຌนต฿บหนຌาละฝຆามือ พืไอปกปງองกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรี
ของสตรี ละปງองกันการกีๅยวพาราศีหรือการถูกรบกวนจากการมอง ละมิด ทางสายตาจากพศ
ตรงขຌาม 

จากความหมายทีไกลาวมาขຌางตຌน สามารถสรุปความหมายของฮิญาบเดຌ฿นงมุมทีไ
ตกตางกัน  ทัๅงดຌานรายกาย ละดຌานจิต฿จ ดยงมุมดຌานรางกายนัๅน ฮิญาบ คืออาภรณ์ส าหรับ
สตรีมุสลิมทีไครอบคลุมทัๅง฿นสวนของผຌาคลุมศรีษะละการสวมสืๅอผຌาทีไมิดชิด ปกปຂดสวนทีไศาสนา
อิสลามระบุวาเมประสงค์฿หຌสตรีมุสลิมปຂดผย คือการปกปຂดอวัยวะทุกสวนของรางกายยกวຌน
บริวณ฿บหนຌาละฝຆามือ สวน฿นงของจิต฿จนัๅนคือการส ารวมกริยาทาทาง สงบจิตสงบ฿จ ละ
การปฏิบัติตนตามนวทางของศาสนาชนดียวกับความส าคัญของฮิญาบทีไสามารถมอง฿นงมุม
ของศาสนา฿นการปฏิบัติตามบทบัญญัติ ขຌอบังคับของศาสนาอิสลาม ละงของรางกาย ฿นการ
ปกปງองสตรีจากภัยอันตรายทีไอาจกิดจากนับซู (อารมณ์฿คร)จากพศตรงขຌามนัไนอง 

นวคิดอัตลักษณ์ละการสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกาย(ฮิญาบ) 

 นิลวดี พรหมพักพิง (2547) ฿หຌความหมายของอัตลักษณ์วา ค าวาอัตลักษณ์ มาจากภาษา
บาลีวา อัตฺต + ลักษณ ดย อัตตะ หมายถึง ตัวตน ,ของตน สวน ลักษณะ หมายถึง สมบัติ
ฉพาะตัว ความหมายตามรูปศัพท์นัๅนหมายถึง ลักษณะ คุณสมบัติฉพาะตัวของคนหรือของสิไง
หนึไงทีไปຓนลักษณะดดดน ตกตางจากสิไงอืไน ละการ฿หຌความหมายของค าวาอัตลักษณ์ดังกลาว
นีๅ ปຓนการ฿หຌความหมายทีไคอนขຌางตายตัวมัก฿ชຌตีความเป฿นชิงศิลปวัฒนธรรม ชน อกลักษณ์
การตงกายของชาวขา อกลักษณ์การ฿ชຌภาษา การปลูกละรูปทรงของบຌาน อาหาร ปຓนตຌน  

อัตลักษณ์ปຓนความรูຌสึกนึกคิดตอตนองวา ฉันคือ฿คร กิดขึๅนจากการปฏิสัมพันธ์กับ
ผูຌอืไนทัๅง฿นมุมมองของตัวราทีไมองตัวองละผูຌอืไนทีไมองรา฿นขณะนัๅน ดยผานการ฿ชຌสัญลักษณ์  
(Symbol) ฿นการสดงออกซึไงความสัมพันธ์ตางโ ละยังกีไยวขຌองกับ มิติภาย฿นของความปຓนตัว
รา ทัๅง฿นดຌานอารมณ์ ความรูຌสึก พราะมนุษย์มีการปลีไยนปลงละ฿หຌความหมายกีไยวกับตนอง 
฿นการปฏิสัมพันธ์กับลก    (สุชีพ กรรณสูต, 2552, 29 พฤษภาคม)  

฿นปัจจุบัน การ฿หຌความหมายของอัตลักษณ์เดຌปรปลีไยนเป เมเดຌมีคุณสมบัติพียงดຌาน
฿ดดຌานหนึไง หรือกลาวฉพาะตัวถึงสิไง฿ดสิไงหนึไงลຌวตຌองหมายถึงสิไงนัๅนทานัๅน ดยฉพาะอยางยิไง
฿นวดวงวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) กิดมุมมองกีไยวกับค าวา อัตลักษณ์  ฿นมุมมอง
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การมองลกบบ฿หม ซึไงการนิยามความหมายของสิไงตางโนัๅนสามารถลืไอนเหลละปรปลีไยนเป
ตามบริบทของสังคม (อภิญญา ฟืດองฟูสกุล, 2546) 

จากการปลีไยนปลงความหมายของ อัตลักษณ์ (Identity) ขຌางตຌนสงผลตอการท าความ
ขຌา฿จ฿นกระบวนการปลีไยนปลงทางวัฒนธรรม฿นปัจจุบัน ทามกลางความปลีไยนปลงรูปบบ
การสืไอสาร ความกຌาวหนຌาทางทคนลยี ทีไสงผล฿หຌมิติวลารงรใวขึๅนละมิติพืๅนทีไหดคบลง กิด
การสืไอสารลกปลีไยนวัฒนธรรมอยางรวดรใวละหลายหลาย ทัๅง฿นงของตนอง฿นการ
ปฏิสัมพันธ์กับผูຌอืไนละงของสังคม ฿นการด านินชีวิตตามบทบาทหนຌาทีไ฿นกรอบของสังคมนัๅนโ 
ซึไงอัตลักษณ์ ปรียบสมือนตัวกลางทีไชืไอมตอระหวางความปຓนปัจจกบุคคลกับสังคม มืไอบุคคล
ตัๅงค าถามกับตนองวา ฉันคือ฿คร จะสามารถอธิบายค าตอบเดຌตามมิติหรือประภทของอัต
ลักษณ์ทีไบงออกปຓน 2 ประภทคือ อัตลักษณ์สวนบุคคล (Personal Identity)ปຓนค าตอบจาก
ตัวอง ลักษณะทีไบุคคล฿หຌค านิยามกับตนองวาตนองปຓน฿ครละค าตอบจากผูຌอืไน ทีไมีตอตัวรา 
รียกวาอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ดังนีๅ 

รูปบบของอัตลักษณ์ 

สุจรรยา ชติชวง (2555)เดຌอธิบายเวຌวา อัตลักษณ์สามารถบงออกปຓน 2  ประภท 
เดຌก 

 1) อัตลักษณ์สวนบุคคล (Personal Identity) ปຓนการสดงออกถึงการรับรูຌ การรูຌจัก
ตนอง จากการปฏิสัมพันธ์กับสังคมสภาพวดลຌอม ผานการสดงออก฿นรูปบบของสถานะ ชน 
พศ ต าหนง หนຌาทีไ บทบาททางสังคม ปຓนตຌน  

2) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ปຓนการสดงออกถึงผลของกระบวนการขัด
กลาทางสังคม การปลีไยนปลงระบบการศึกษา วัฒนธรรม ผานการสดงออก฿นรูปบบของวิถี
ชีวิต ทัศนคติ ความชืไอ ละบบผนพฤติกรรม การสดงออกผานสัญลักษณ์ทีไบงบอกถึงความ
ขຌา฿จรวมกันของคน฿นสังคมนัๅนโ ชน พิธีกรรม ประพณี รืไองลา ต านาน ประวัติศาสตร์ ปຓน
ตຌน  

อัตลักษณ์ของมุสลิมปຓนสิไงทีไสะทຌอนออกมาจากมุสลิม ทัๅง฿นระดับปัจจกละระดับสังคม 
ดยมีรากหงຌามาจากศาสนาอิสลาม การขຌา฿จนวคิดละบริบทของมุสลิมนัๅนนับปຓนพืๅนฐาน
ส าคัญ฿นการท าความขຌา฿จรืไองอัตลักษณ์ของมุสลิม พราะอุมมะฮ์ (ประชาชาติมุสลิม) นัๅน ปຓน
ครงสรຌางทางสังคมทีไกอ฿หຌกิดอัตลักษณ์รวมของมุสลิม ดยท าหนຌาทีไหลอมรวมความปຓนอันหนึไง
อันดียวกันทางศาสนาละบริหารความหลากหลายของอัตลักษณ์฿นสังคมดຌวย ดังนัๅนอัตลักษณ์
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ของมุสลิมจึงกอรางมาจากความสัมพันธ์ระหวางชุมชนทางศาสนา ประพณี ประวัติศาสตร์ ความ
ศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ รวมทัๅงความสัมพันธ์กับสังคมรอบขຌาง (สุชาติ ศรษฐมาลินี, 2557) 

การสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกาย(ฮิญาบ) ดยอธิบายจากความสัมพันธ์ระหวางอัต
ลักษณ์สวนบุคคล (Personal Identity) ละอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity)นัๅน มี
ความสัมพันธ์กันละเมสามารถยกออกจากกันเดຌ ดยอัตลักษณ์สวนบุคคลหรือระดับปัจจกนัๅน 
บุคคลหนึไงอาจมีหลายอัตลักษณ์ภาย฿นตนอง ฿นขณะทีไอัตลักษณ์ทางสังคมหรืออัตลักษณ์รวมนัๅน
กอ฿หຌกิดความขຌา฿จ รับรูຌรวมกันของกลุมชน (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2547)  

ซึไง฿นบทความนีๅจะนຌน ความปຓนอัตลักษณ์สวนบุคคลของสตรีมุสลิม ทีไมีการรับรูຌตอ
ตนอง฿นการสดงความปຓนอัตลักษณผานการตงกาย(ฮิญาบ) กิดจากการตระหนัก฿นตนอง วา
ตนองนัๅน นับถือศาสนาอิสลามละตຌองปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาทีไเดຌก าหนด฿หຌสตรีมุสลิม 
ตงกายดຌวยฮิญาบ จึงกอกิดปຓนความมัไน฿จ฿นภาพลักษณ์ของตนอง฿นการปฏิบัติตนดยเมขัด
กับหลักศาสนา สอดคลຌองกับผลส ารวจตีพิมพ์฿นวารสารจิตวิทยาของอังกฤษทีไ ปຂดผยวา สตรี
มุสลิมทีไตงกายดຌวยฮิญาบรูຌสึกถึงความมัไน฿จ฿นภาพลักษณ์ของตนองมากกวา สตรีมุสลิมทีไตง
กายธรรมดา (Viren Swami ละคณะ,2014) 

อัตลักษณ์รวมหรืออัตลักษณ์ทางสังคม ทีไกอ฿หຌกิดความขຌา฿จรวมกัน฿นสังคม ผานการ
ตงกายดຌวยฮิญาบของสตรีมุสลิมนัๅน กิดจากการทีไคน฿นสังคมรับรูຌ ขຌา฿จสัญลักษณ์ ฿นทีไนีๅคือ 
ฮิญาบ ทีไบงบอกถึงความปຓน มุสลิมของสตรีมุสลิม฿นประทศเทย ปຓนวัฒนธรรมการตงกายตาม
หลักศาสนาอิสลาม ทีไสตรีมุสลิมสวน฿หญ฿นสังคมพึงปฏิบัติ ดังปรากฏ฿หຌหในดยทัไวเป฿นปัจจุบัน 
ทีไสตรีมุสลิมสวมฮิญาบ฿นการด านินชีวิตประจ าวันปຓนปกติ ละอาศัยอยูรวมกัน฿นสังคมทีไมีความ
ตกตาง฿นการนับถือศาสนากระจายอยูทัไวทุกภูมิภาคของประทศเทย ดยฉพาะพืๅนทีไภาค฿ตຌ มี
วัฒนธรรมการตงกายคอยขຌางดนชัด สตรีมุสลิมสวมฮิญาบจ านวนมากละหนานนกวาภาค
อืไนโ สอดคลຌองกับผลส ารวจพบวา ประชากรทีไนับถือศาสนาอิสลาม฿นภาค฿ตຌมีความครง฿น
ศาสนาละการปฏิบัติตามหลักค าสอน฿นศาสนาสูงทีไสุดคือ รຌอยละ 71.1 ละ73.3 ตามล าดับ 
ิส านักงานสถิติหงชาติ, โ555ี 

ดังนัๅนการสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกายปຓนวิธีทีไสามารถท า฿หຌกิดความขຌา฿จ฿นตนอง
วาตนองปຓน฿ครละยังปຓนการสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนองตอสังคมวาควรตงกายบบ
เหน ตามคานิยม วิถีปฏิบัติละกิดการยอมรับของคน฿นสังคมนัๅน (J.M. Vorster and G. L. 

Jardim, 2003) ดຌวยบริบทของลก฿นปัจจุบัน กิดการปลีไยนปลงของสืไอ฿นรูปบบ฿หมสงผล฿หຌ
การด านินชีวิตประจ าวัน มีปฏิสัมพันธ์กับสิไงรอบตัวมากขึๅน ทัๅง฿นระดับสังคม฿กลຌตัว จนเปถึง
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สังคมลก บุคคลตຌองผชิญกับตัวลือกตางโมากขึๅน ซึไงตัวลือกของวิถีชีวิต (life Style) กลายปຓน
ปัจจัยส าคัญ฿นการสรຌางตัวตนของบุคคล (Giddens, 1991)  

อัตลักษณ์฿นยุคนีๅจึงปຓนอัตลักษณ์ของปัจจกมนทัศน์ อัตลักษณ์฿นทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ชิง
สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) ดยมองวาอัตลักษณ์ คือ สิไงทีไกิดขึๅน฿น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความปຓนตัวตน (self) กอตัวขึๅนจากบริบททางสังคม ซึไงความ
ปຓนตนตนประกอบขึๅนจากความรูຌสึกทีไรามีตอตนอง (I) ละความรูຌสึกทีไราคิดวาคนอืไนมีตอตัว
รา (Me) อัตลักษณ์จึงถือปຓนรืไองของสัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) พราะการสดงออกซึไง
ความสัมพันธ์ตางโ ลຌวนกระท าผานระบบสัญลักษณ์ทัๅงสิๅน (มนูญ ตຍะอาจ, 2555) 

กระบวนการสรຌางปฏิสัมพันธ์ของสตรีมุสลิมผานอัตลักษณ์การตงกาย(ฮิญาบ) 

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) 

 Stryker (1980) กลาววาทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์ ปຓนทฤษฎีทีไริไมดຌวยความคิด
รืไองการกระท าระหวางกัน (Interactionism) ละสัญลักษณ์ (Symbol) ดยอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับสังคมครอบคลุมเปถึงสภาพสังคม นຌนความส าคัญของมนุษย์ตละ
คนกีไยวกับ จิต฿จ ตัวตนหรืออัตตาละบุคลิกภาพ 

 ทฤษฎีการปฎิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์ อธิบายถึงความปຓนตัวตน (Self) ปຓนกระบวนการทีไ
ท า฿หຌบุคคลสรຌางพฤติกรรมละกิดการตอบสนอง ดยมนุษย์มี มนภาพหงตน ิSelf-
Concept) คือการรับรูຌตอตนองวาตนองปຓน฿คร มีความชืไอ คุณคา ทัศนคติทางสังคมอยางเร 
ดยการขຌา฿จตนองของมนุษย์นัๅน จะกิดขึๅนมืไอมีการสืไอสาร ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืไน ผานกลเก
฿นการปฏิสัมพันธ์กับตนองพืไอก าหนดนวทาง฿นการสดงพฤติกรรม (พรพรรณ ประจักษ์นตร, 

2557 อຌางถึง฿น West ละ Tuner,2550) 

จากความหมายทีไกลาวมาขຌางตຌน สามารถอธิบายทฤษฎีการปฎิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์฿น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ละการสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกาย (ฮิญาบ)ของสตรีมุสลิม ดยบง
ตามลักษณะของหตุผลการ฿ชຌฮิญาบ ตามนวคิดของ (มุรตาซา มุตะฮฺฮารี, 2555) ออกปຓน 5 

ประการ ดังนีๅ 1)ดຌานปรัชญา อธิบายถึงการลวงรูຌถึงความตຌองการทีไมาจากสัญชาติญาณดิบของ
มนุษย์ ขຌา฿จลกละธรรมชาติของมนุษย์ดยการสรຌางฮิญาบขึๅนพืไอปຓนครืไองกัๅนระหวางชาย
ละหญิง 2) ดຌานจริยธรรม กลาวถึงการรูຌสึกนึกผิดชอบ ชัไวดี ละการปฏิบัติตนอยูภาย฿ตຌกรอบ
ของศาสนา ซึไงฮิญาบมีความส าคัญกับสตรีมุสลิมทัๅงทางดຌานรางกายละจิต฿จ 3)ดຌานจิตวิทยา ฿หຌ
หตุผลกีไยวกับความสมอภาคทางดຌานรางกาย ละ฿หຌความส าคัญกับสตรีมุสลิมทีไมีปมดຌอย
ทางดຌานรางกาย ดยฮิญาบชวยปกคลุมความผิดปกติของรางกาย สรຌางสุขภาพจิตทีไดี สรຌางความ
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ทาทียม฿หຌกิดขึๅน฿นสังคม  4) ดຌานสังคม กลาวถึง฿นมุมมองการท างานรับ฿ชຌสังคมของสตรีมุสลิม
ทีไสวมฮิญาบ฿นการท างาน ฿นการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบขຌาง฿นหลากหลายสาขาอาชีพพืไอสรຌาง
ความมัไน฿จพิไมมากขึๅน ละ 5)ดຌานศรษฐกิจ อธิบายถึงความมีอิสระทางศรษฐกิจของสตรีมุสลิม 
ละปฏิสธนวคิดทีไวา การสวมฮิญาบกิดขึๅนพราะตຌองการสวงหาผลก าเรจากสตรีมุสลิม ดย
สตรีมุสลิม฿นปัจจุบันมีอิสระ฿นการลือกซืๅอ สวม฿สฮิญาบทีไมีสีสัน รูปบบทีไหลากหลาย ลือกซืๅอ
ดຌวยความมัไน฿จละยังคงสวม฿สฮิญาบ฿นกรอบปฏิบัติของศาสนา  

1.ดຌานปรัชญา   

นຌนนวนຌมทีไมุงเปสูความปຓนนักพรตละตอสูຌกับความสุขส าราญพืไอขมอัตตา จึงเดຌมี
การสรຌางสิไงกีดขวางระหวางชายหญิง ตามความคิดนีๅถือวาถຌา฿หຌชายปะปนกับหญิงอยางสรีลຌว 
ชายจะฝักเฝຆอยู฿นกามตัณหาปຓนส าคัญ สังคมจะเมพัฒนาเป฿นดຌานอืไน ดຌวยหตุผลนีๅศาสนา
อิสลามจึงเดຌก าหนด฿หຌมีการคลุมฮิญาบขึๅน ส าหรับสตรีมุสลิม (มุรตาซา มุตะฮฺฮารี, 2555) 

การคลุมฮิญาบส าหรับสตรีมุสลิมจึงปຓนอัตลักษณ์อยางหนึไงทีไสตรีมุสลิมขຌา฿จความหมาย
ของตนอง รับรูຌวาตนองปຓนสตรีทีไนับถือศาสนาอิสลามละตຌองปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนา ฿น
การตงกายถูกตຌองตามหลักศาสนาผานกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผูຌอืไน อาจปຓนผูຌทีไนับถือศาสนา
อิสลามดຌวยกันองหรือศาสนาอืไนโทีไอาศัยอยูรวมกัน฿นสังคมดียวกัน มืไอมองหในสตรีสวมฮิญาบ 
ซึไงปຓนอัตลักษณ์ทีไคน฿นสังคมรับรูຌรวมกัน บงบอกถึงความปຓนมุสลิมของสตรี฿นศาสนาอิสลาม 
สอดคลຌองกับ (ศราวุฒิ อารีย์, 2553) รายงานวา หากฝຆายชายมีการปฏิสัมพันธ์กับสตรีทีไสวม
ฮิญาบกใจะกิดความกรง฿จละ฿หຌความคารพมากกวาผูຌหญิงทีไเมสวมฮิญาบหรือตงกาย
ลอหลม ซึไงลักษณะทีไกลาวมานีๅรียกวา ตัวตน฿นกระจกงาทีไประกอบเปดຌวยภาพลักษณ์ของรา
ทีไมีตอตนอง ละความหในของผูຌอืไนกีไยวกับตัวรา (วราลักษณ์ ศรีกันทา, 2555)  

2.ดຌานจริยธรรม   
กีไยวขຌองกับลักษณะนิสัยของบุคคล การรูຌส านึกผิดชอบ ปฏิบัติตน฿นกรอบของความดี

งาม ซึไงฮิญาบนอกจากปกคลุมดຌานรางกายลຌว ยังครอบคลุมเปถึงดຌานจิต฿จ ดย (ฝຆายผยผ
ศาสนา ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงทพมหานคร, 2556) อธิบายวา ศาสนาอิสลาม
ปຓนศาสนาทีไสงสริม฿หຌมนุษย์ยึดมัไน฿นคุณธรรมจริยธรรม เดຌก การตงกายสภาพรียบรຌอย ตาม
ทีไอัลลอฮฮ์ซุบฮานาฮุวาอาตาอาลา เดຌตรัสเวຌ฿นคัมภีร์อัลกุรอาน ซูราะห์อัลอะอ์รอฟ องการทีไ 26 

วา 
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ภาพทีไ 1 ขຌอความจากคัมภีร์อัลกุรอานซูราะห์อัลอะอ์รอฟ องการทีไ 26 

ทีไมา : คุตบะฮ์ วันศุกร์ ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงทพมหานคร(2556, หนຌา 2) 
  

ความวา อຌลูกหลานอาดัม ทຌจริงราเดຌประทานครืไองนุงหมมายังพวกสูจຌาลຌว ดย
ปกปຂดสวนพึงละอายของพวกสูจຌา ละครืไองนุงหมทีไดีงดงามสดงถึงความย ากรงนัไนคือสิไงทีไดี 

 จากขຌอความดังกลาว สดง฿หຌหในถึงความส าคัญของครืไองนุงหม นอกจากจะมีประยชน์
฿นการปງองกันความรຌอนละความหนาว฿หຌกมนุษย์ลຌว ยังมีประยชน์฿นการปกปຂดสวนทีไพึง
สงวนละสวนทีไพึงละอาย฿นตัวบุคคล พรຌอมทัๅงสดงถึงความย ากรงตอพระจຌาอีกดຌวย  
 ดังนัๅนมืไอสตรีมุสลิมสวมฮิญาบคลุมกายกใจะตຌองมีผล ดยการปຓนฮิญาบคลุม฿จดຌวย ซึไง
นางจะตຌองมีความละอาย สงบสงีไยม มีความประพฤติรียบรຌอย ส ารวม เมว าจะอยู฿นอิริยาบถ
฿ดโ ด ารงตนอยูกับการประกอบความดี เมพูดจารຌายรงหรือสดงทาทีเมดีงาม พราะการปฏิบัติ
ตนปຓนสตรีทีไดีมีบทบาทอยู฿นสังคม ยอมน าพาสังคมเป฿นทิศทางดี ละน าเปสูการมีคุณธรรม
จริยธรรม฿นทีไสุด  

จากการสดงอัตลักษณ์ทีไซึมซับผานบทบัญญัติทางศาสนา ฿นรืไองจริยธรรมทีไสอดทรก
ภาย฿ตຌการสวมฮิญาบนัๅน อธิบายกระบวนการปฏิสัมพันธ์เดຌจากตัวอยาง กรณีสตรีมุสลิมทีไสวม
ฮิญาบ จะปฏิสธการเปทีไยวสถานบันทิง฿นยามวิกาล หลีกลีไยงสถาณการณ์สีไยงตอการดืไมของ
มึนมา การตຌน หรืออยู฿นอากัปกิริยาทีไเมส ารวม ตามหตุปัจจัยทางศาสนาทีไสอดทรกจริยธรรม
ผานการตงกาย (ฮิญาบ) ตามทีไเดຌกลาวมาลຌวนัๅนท า฿หຌบุคคล฿นสังคม รับรูຌ ละขຌา฿จ
ความหมายรวมกันถึงขຌอจ ากัด หรือนวทาง฿นการปฏิบัติตนของสตรีมุสลิม  สอดคลຌองกับขຌอหຌาม
ส าหรับมุสลิมทีไระบุเวຌวา หຌามดืไมสุราละของมึนมาละสิไงสพติดทุกชนิด  (กรมอชีย฿ตຌ 
ตะวันออกกลางละอฟริกา กระทรวงการตางประทศ, 2556) 

  
3.ดຌานจิตวิทยา   

฿หຌหตุผล฿นรืไองความสมอภาคทางดຌานรางกาย สงสริมสุขภาวะจิต฿จกสังคม ดย฿หຌ
ความส าคัญกับผูຌหญิงทีไมีปมดຌอยทางดຌานรางกาย ชน  สຌนผมเมสวยงาม ผมบาง รวง พຌหงอก 
หรือรูปหนຌาเมสมดุล รวมทัๅงปานหรือรอยผลปຓนตางโ ทัๅงนีๅพืไอสริมสรຌางสุขภาพจิตทีไดี฿หຌกับ
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สตรีหลานีๅ พืไอ฿หຌรูຌสึกถึงความทาทียม เมกิดความกดดัน หรือละอาย฿นสิไงทีไปຓนปมดຌอยของ
ตนอง ฿ชຌชีวิตอยูรวม฿นสังคมกับผูຌอืไนเดຌอยางปกติสุข (มุรตาซา มุตะฮฺฮารี, 2555) 

ชนดียวกับสตรีทีไเมมีความผิดปกติทางดຌานรางกาย สามารถสวมฮิญาบขับนຌนความ
สวยงามของ฿บหนຌาเดຌตามลักษณะรูปหนຌาของตนอง ชน หากรูปหนຌา฿หญหรือกลมกใสามารถ฿ชຌ
ฮิญาบคลุมเวຌดยผย฿หຌหในฉพาะวงหนຌาทีไตຌองการขับนຌน ปຓนตຌน (ธัญญธร สายปัญญา, 2555)  

4.ดຌานสังคม 

  อธิบาย฿นมุมมองของความรูຌสึกสะอาด ปลอดภัย ฿นการท างานละการ฿ชຌชีวิตประจ าวัน
ของสตรี ฮิญาบชวยปกปງองละสงสริม฿หຌทรัพยากรบุคคลสามารถทุมทกับการท างานมากขึๅน 
สอดคลຌองกับ(ซะอฺฮ์รอ นูรอัยนี, 2557) กลาววา ทຌจริงลຌวการสวมฮิญาบนัๅนหมาะสมกับบุคล
ลากรทีไท างานดຌานรับ฿ชຌสังคม ควรสวมผຌาคลุม หรือ ปกปຂดศรีษะ พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌอืไน
฿นรืไองสุขอนามัย ความปลอดภัยละการรักษาความสะอาด ซึไงสังกตุหในเดຌจากคนงานมืออาชีพ
฿นสังคมสวนมากจะสวม฿ส ผຌาคลุมศรีษะ ชน พยาบาล พนักงานอาหารฟาสท์ฟูด พนักงาน
รຌานอาหาร พนักงานอาหารส ารใจรูป ดຌานบริการ ละยังครอบคลุมเปถึง วงการพทย์ การ฿หຌการ
ดูลดຌานสุขภาพ ปຓนตຌน ละมืไอปรียบทียบจ านวนของพนักงานทีไคลุมศรีษะกับพนักงานทีไเม
คลุมศรีษะพบวา จ านวนพนักงานทีไคลุมศรีษะ มีจ านวนมากกวาพนักงานทีไเมคลุมศรีษะอยางหใน
เดຌชัด ทัๅงนีๅพราะการคลุมศรีษะนัๅนปຓนการสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับลูกคຌาละผูຌ฿ชຌบริการเดຌดีกวา  

ดังนัๅนการสวมฮิญาบของสตรีมุสลิมทีไประกอบอาชีพคຌาขาย ดยฉพาะ฿นวงการอาหาร 
ฮิญาบ คืออัตลักษณ์อยางหนึไงทีไสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภคทัๅงศาสนาอิสลามละผูຌบริภค
ศาสนาอืไนอีกดຌวย ชน มืไอผูຌบริภคตຌองการหารຌานอาหารมุสลิมรับประทาน การสวมฮิญาบของ
มคຌาขายอาหาร ถือปຓนอัตลักษณ์ทีไรับรูຌรวมกันกับคน฿นสังคมวา รຌานอาหารนีๅปຓนรຌายอาหาร
มุสลิม มีครืไองหมายฮาลຌาล จึงสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภคเดຌ  

5.ดຌานศรษฐกิจ  

อธิบายนวคิดทีไวาผูຌหญิงมีอิสระทางศรษฐกิจละการสวมฮิญาบนัๅนเมเดຌกิดขึๅนพราะ
การสวงหาผลประยชน์จากสตรี การลือกซืๅอครืไองตงกายของสตรีมุสลิม สามารถท าเดຌอยาง
อิสระ พียงตตຌองตัๅงอยู฿นนวทางทีไถูกตຌองตามหลักศาสนา (กัญญารัตน์ สุวรรณชฎ, 2554) 
กลาววา ดຌวยบริบทสังคมสมัย฿หมทีไมีความกຌาวหนຌาทางทคนลยีการสืไอสาร สงผล฿หຌสตรีมุสลิมมี
อกาสขຌาถึงสืไอมากขึๅน ปัจจัยหลานีๅปรียบสมือนกุญจส าคัญทีไท า฿หຌกิดการปลีไยนปลง
รูปบบการตงกาย ของสตรีมุสลิม฿นวงกวຌาง สอดคลຌองกับวารสารรูสมิล (2555) เดຌลงสวนหนึไง
ของบทสัมภาษณ์จาก วัลลภา นีละเพจิตร กรรมการฝຆายกิจการสตรียาวชนละครอบครัว มูลนิธิ
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พืไอศูนย์กลางอิสลามหงประทศเทยละคณะกรรมาธิกาสตรีมุสลิมของวุฒิสภา อาเวຌวา การ
คลุมฮิญาบสวนฉพาะศรีษะของสตรีมุสลิม฿นปัจจุบันเมมีรูปบบทีไตายตัว มักมีการปลีไยนปลง
อยูบอยครัๅง มีความสวยงาม฿นการออกบบประยุกต์ ตางกับสตรีมสุลิม฿นสมัยกอน รูปบบฮิญาบ
จะรียบงาย เมคอยมีสีสันละเมสวยงามมากนักพราะยังเมมีการออกบบ ทัๅงนีๅเม วาการประดับ
ตกตง หรือตัดยใบ สีสันฮิญาบ ฿นรูปบบเหน สิไงส าคัญทีไสุดคือตຌองอยู฿นกรอบของความถูกตຌอง
ตามหลักศาสนา  

อยางเรกใตามลักษณะการคลุมฮิญาบ฿นสังคมเทย สามารถบงออกเดຌปຓน 2 ประภท  
คือฮิญาบบบสวม ละฮิญาบบบผຌาพัน ดยลักษณะของฮิญาบทัๅง 2 นีๅปลีไยนปลงตาม
พฤติกรรม ละความนิยมของสตรีมุสลิมตละยุคสมัย ทัๅงยุคสมัยกอนละยุคปัจจุบัน ดยสังกตุ
เดຌจากลักษณะการตัดยใบ สีสัน ตงตางกันดังนีๅ  

 

 

ภาพทีไ 2 รูปบบของผຌาคลุมฮิญาบ฿นยุคสมัยกอน 

ทีไมา : Bismillah Bouttique, accessed April 15,2016 available from 

http://www.bismillah-boutique.com/hijabs-foulards-bonnets/1089-hijab-cloche-

strass.html 

 จากรูปบบของผຌาคุลมฮิญาบ฿นยุคสมัยกอน บงบอกถึงพฤติกรรมการสวม฿สทีไนຌนสวม
฿สงาย ดยมักลือกตงกายดຌวยฮิญาบ บบสวมส ารใจ ละนຌนสีขาว สีด า หรือสีพืๅน ทีไเมฉูดฉาด
ตาปຓนหลัก ปຓนสดงออกถึงความปຓนอนุรักษ์นิยม ปฏิบัติตามหลักการสวมฮิญาบ การตงกาย
ของสตรีมุสลิมอยางครงครัด ฿นการลือกฮิญาบทัๅงสี ละรูปบบการตัดยใบบบพืๅนโ เมมี
ลวดลายดดดน สะดุดตามากนัก สอดคลຌองกับ หลักการคลุมฮิญาบทีไถูกตຌองทีไระบุเวຌ฿น
คัมภีร์อัลกุรอาน รืไองงืไอนเขการคลุมฮิญาบ฿นขຌอทีไ 4 ดังนีๅ ครืไองตงกายตຌองหลวม เมรัดรูปพืไอ
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ปງองกันฟຂตนะฮฺ ซึไงจะกิดเดຌกใตอมืไอครืไองตงกายนัๅนกวຌางละหลวม สืๅอผຌารัดรูป ถึงมຌจะ
ปกปຂดสีผิว ตกใยังบงบอกขนาดละรูปรางทัๅงหมดหรือบางสวน ละกอ฿หຌกิดจินตนาการเมดี฿น
฿จของผูຌชาย ถือปຓนการรียกรຌองชิญชวนสูความเมดีงามอยางชัดจน ดังนัๅนครืไองตงกายทีไสวม
฿สตຌองหลวม (มูฮัมหมัด ศอลิห์, 2009) 
 

 

   

ภาพทีไ 3 รูปบบของผຌาคุลมฮิญาบ฿นยุคสมัยปัจจุบัน 

ทีไมา : Nisavariety, accessed April 15,2016 available from 

http://www.nisavariety.com/2015/th/main/content.php?page=sub&category=9&id=

209 

 จากรูปบบของผຌาคุลมฮิญาบ฿นยุคสมัยปัจจุบัน บงบอกถึงพฤติกรรมการปรับตัวขຌากับ
สภาพสังคม สดง฿หຌหในถึงอัตลักษณ์การตงกายดຌวยฮิญาบ ทีไเดຌปลีไยนปลงเปตามบริบทของ
สังคม มีการรับวัฒนธรรมการตงกาย จากประทศตางโ ชน มาลซีย อินดนิซียละ
ซาอุดิอาระบีย ปຓนตຌน ขຌามาประยุกต์กับการออกบบตัดยใบสืๅอผຌารวมทัๅงฮิญาบของสตรีมุสลิม
฿นสังคมเทย ฿หຌมีรูปบบทีไสวยงาม การตัดยใบรูปบบ฿หมขຌากับยุคสมัยปัจจุบันละมีสีสัน฿หຌ
ลือกสวม฿สทีไหลากหลาย รวมทัๅงวิธีการพันผຌาคลุมฮิญาบ฿นรูปบบตางโทีไสวยงาม สะดุดตามาก
ขึๅน (คมกฤษ กลอมกลีๅยง, 2555) 

ลักษณะดังกลาวนีๅปຓนการสดงอัตลักษณ์ของสตรีมุสลิมภาย฿ตຌกรอบของสังคม ดย
สอดทรกความปຓนตัวตน฿นการปฏิบัติตามหลักศาสนาเดຌอยางลงตัว สอดคลຌองกับค า฿หຌ
สัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ ดร .อิบรอฮีม ณรงค์รักษาขต รองผูຌอ านวยการฝຆายวิชาการ
วิทยาลัยอิสลามนานาชาติกลาวอาเวຌวา รืไองสีสันของผຌาคลุมฮิญาบนัๅนทຌจริงลຌวสามารถสวม
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฿สเดຌทุกสี เมเดຌจาะจงฉพาะคสีขาว หรือสีด าทานัๅน เมวาสีเหนกใสามารถสสวม฿สเดຌ
พราะฮิญาบปຓนอาภารณ์จากพระผูຌปຓนจຌา ละ฿นยุคปัจจุบันกใมีฮิญาบหลากหลายรูปบบสีสัน
฿หຌสตรีมุสลิมเดຌลือกหามาสวม฿สเดຌตามความชอบของตน 

 

นวนຌมการจริญติบตตลาดฟช่ันการตงกายฮิญาบของสตรีมุสลิม฿นอนาคต 

 การพัฒนาอยางรวดรใวของทคนลยีการสืไอสาร สงผล฿หຌกิดการสืไอสารเรຌพรหมดน 
การปຂดรับวัฒนธรรมการตงกายรูปบบตางโของมนุษย์ถูกปຂดกวຌางมากขึๅน กิดการชืไอมตอขຌา
ดຌวยกัน ท า฿หຌกิดการลกปลีไยน ปรับปรุง ละดัดปลง฿หຌหมาะสมกับสภาพวดลຌอม฿น
ประทศของตนละขຌากับกระสนิยมของลก  ชนดียวกับกายตงกายของสตรีมุสลิมทีไมีการ
คลืไอนเหว ปรับปลีไยนฟชัไนกิดขึๅน฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัด (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) ปຓนหลักลຌวจึง
กระจายสินคຌาขຌามา฿นกรุงทพฯ ละจังหวัด฿กลຌคียง฿นล าดับตอเป (อาซิยะห์ ยานะห์, 2558) 

฿นป 2553 มีกลุมผูຌผลิตครืไองตงกายมุสลิมเมนຌอยกวา 500  ครัวรือนอยู฿นพืๅนทีไ
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ มีมูลคาการตลาดตอปเมนຌอยกวา 250 ลຌานบาท ละผลกระจากการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมของสตรีมุสลิม฿นยุคปัจจุบัน ทีไนิยมตงกาย฿นรูปบบทีไทันสมัยมากขึๅน ท า
฿หຌผลิตภัณฑ์฿หมกระจายออกสูตลาดมากขึๅน ดยมีการคาดการณ์วามูลคาตลาดฟชัไนการตง
กายฮิญาบของสตรีมุสลิม฿นอนาคต จะมีมูลคาสูงถึง 1,000 ลຌานบาท (ส านักขาวอะลามีไ, 2555) 

 

ภาพทีไ 3 ทรนด์สืๅอผຌาละฮิญาบของสตรีมุสลิม฿นสามจังหวัดชายดน฿ตຌ 
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ทีไมา : คมกฤษ กลอมกลีๅยง,2555,ฟชัไนมุสลมิชายดนภาค฿ตຌ ครงครดั สวยงาม ตามทรนด์.รูสมิ
ล.33(1),1 

จากภาพดังกลาวสดง฿หຌหในถึงฟชัไนการตงกายของสตรีมุสลิมเดຌถูกพัฒนาขึๅนอยาง
รวดรใว ละกຌาวกระดด มีรูปบบการตัดยใบ สีสัน ละการประดับประดา฿หຌดูสวยงามพิไมมาก
ขึๅน ทัๅงนีๅปຓนการกระตุຌน฿หຌกิดพฤติกรรมการตอบสนองตอสินคຌาของผูຌบริภค ดยมีตลาดซืๅอขาย
ทัๅงปຓนรຌานคຌาทีไมีหนຌารຌานละรຌานคຌาออนเลน์฿หຌผูຌบริภคขຌาถึงสินคຌาเดຌหลากหลาย สะดวกละ
ทัไวถึงมากขึๅน ตามทีไอาซัน บินตຍะ จຌาของรຌานสืๅอผຌามุสลิมตลาดพลาซาเดຌ฿หຌสัมภาษณ์฿นวารสาร
รูสมล(2555) เวຌวา สมัยนีๅลูกคຌานิยมการสัไงซืๅอสืๅอผຌาฮิญาบผานทางสืไอออนเลน์ ชน ฟสบุຍค อิน
สตรากรมมากขึๅน ลูกคຌาทีไมาดินลือกสืๅอผຌาหนຌารຌานสวน฿หญจะปຓนขาจร หรือนักทองทีไยวชาว
มาลซียมากกวา พราะการซืๅอขายออนเลน์นัๅนท าเดຌสะดวก ละงายดาย ทัๅงยังสามารถปຂด
อกาส฿หຌผูຌบริภคมีสวนรวม฿นการออกบบฮิญาบตามทีไตนองตຌองการ ตอบสนองความตຌองการ
ผูຌบริภคเดຌปຓนอยางดี (Tarlo, 2010) จึงปຓนทีไนิยมกันอยางพรหลายส าหรับการลือกซืๅอสินคຌา
ดังกลาวของกลุมสตรีมุสลิม฿นยุคปัจจุบัน  

บทสรุป 

 ความปຓนสมัย฿หม฿นวิถีชีวิตปัจจุบันสงผล฿หຌกิดการปรับตัวละรับมือกับความ
ปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน฿นสังคมของสตรีมุสลิม฿นมิติตางโ การศึกษาท าความขຌา฿จกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์฿นการสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกายฮิญาบของสตรีมุสลิม฿นสังคมเทยนัๅน ถือปຓนสิไ ง
ทีไส าคัญทีไสังคมเทยเมควรมองขຌาม พราะนอกจากการปຓนตัวกลางทีไชืไอมยง ประสาน ละสรຌาง
ความขຌา฿จการรับรูຌรวมกันของคน฿นสังคมเดຌลຌว ยังปຓนการ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ฿นงการรักษา
รากฐานความปຓนอิสลามของสตรีมุสลิมผานการตงกายฮิญาบ ทีไสตรีมุสลิมเดຌพยามผสมผสาน
รากฐานของความปຓนมุสลิมขຌากับอัตลักษณ์฿หม฿นสังคม ผานกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับคน฿น
สังคม฿นหลายงมุม เดຌก ดຌานปรัชญา จริยธรรม จิตวิทยา สังคม ละดຌานศรษฐกิจ สงผล฿หຌ
สตรีมุสลิมกิดการปรับปลีไยนรูปบบการตงกาย฿หຌหมาะสมตามยุคสมัย฿หม ตงกายตาม
ฟชัไนสมยันิยมมากขึๅนตยังคงเวຌซึไงการปຓนมุสลิมะห์ (สตรีมุสลิม) ทีไดี ปฏิบัติตนตามนวทางของ
ศาสนาอยางครงครัดตามทีไ (พิชษฐ์ สงทอง,2555) เดຌกลาวเวຌวา ความงามกับความศรัทธา
ปຓนสิไงทีไเปดຌวยกันเดຌ 
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