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บทคัดยอ
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แี พืไอศึกษาระดับทัศนคติของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี กีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร 2ี พืไอศึกษารูปบบความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กรทีไมอี ิทธิพลตอการตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ใี พืไอศึกษาระดับ
การตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ทีไมีตอองค์กรทีไดานินงานดຌานความรับผิดชอบตอ
สังคม ไี พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความรับผิดชอบตอสังคมขององค์ กร คุณภาพการบริการ
ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี
กลุมตัวอยางปຓนผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี อายุ แ่ – ไไ ป จานวน ไเเ คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการ
วิจัย คือ บบสอบถามออนเลน์ วิคราะห์ขຌอมูลดຌวยปรกรมคอมพิวตอร์สารใจรูป ผลการวิจัย
บืๅองตຌนพบวา กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ฿นประทศเทย มีทัศนคติตอรูปบบความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององค์กร฿นภาพรวมอยู฿นระดับ มาก มืไอพิจารณาถึงรูปบบความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์กรทัๅง ไ มิติ มีอิทธิพลตอการตอบสนอง฿นตละดຌานของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี
สวนการตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ตอองค์กรทีไสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ชนกัน ซึไงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ
ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ มีความสัมพันธ์กัน ฿นชิงบวก
งานวิจัย฿หຌขຌอสนอนะวา ผูຌประกอบการหรือองค์กรควรพิจารณาถึงความสาคัญของรูปบบการ
ดานินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมทัๅง ไ มิติ พืไอทีไจะสงผลตอการตอบสนองของผูຌบริภค
ละตอการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับผูຌบริภค ซึไงจะปຓนผลดีตอองค์กรเดຌ฿นระยะยาว
1

นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม
คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝาຆ ยบริหาร คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 1

คาสาคัญ: 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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บทนา
นับตัๅงตมีการประชุมระดับลกครัๅงรก (earth summit) ทีไมืองรีอดจานร ประทศ
บราซิล ฿นป พ.ศ. โ5ใ5 เดຌมีการประกาศถึงทิศทาง฿หม฿นการพัฒนาวาปຓน การพัฒนาทีไยัไงยืน
หรื อ Sustainable Development” ทีไ ธุ ร กิ จควรค านึ ง ถึง รืไ อ งสิไ งวดลຌ อมละสั ง คม
นอกหนือจากประยชน์ศรษฐกิจพียงดຌานดียว ิสานักงาน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ละ
ตลาดหลักทรัพย์, โ55เ หนຌา โี ดยมีขຌอรียกรຌอง฿หຌองค์กรภาคธุรกิจหันมา฿ส฿จกับปัญ หาสังคม
ละสิไงวดลຌอม เม฿ชหวังผลกาเรอยางดียว ซึไงคาทีไ฿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
ดຌ ว ยการสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม฿นดຌ า นต า งโ ดยจั ด ท าขຌ อ ตกลงลกห ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึไงมีขຌอตกลงหลักสากล แเ ประการ ทีไครอบคลุม฿นรืไอง
สิทธิมนุษยชน รงงาน สิไงวดลຌอม ละการตอตຌานการคอร์รัปชัไน (The UN Global Compact
Office, 2007)
ความรับผิดชอบทีไมีตอสังคมขององค์กรธุรกิจจะปຓนขຌอกาหนดทีไองค์กรนามา฿ชຌ฿นการ
พิไมผลกระทบชิงบวกสูสังคม฿นขณะทีไลดผลกระทบชิงลบลง (Ferrell and Hartline, 2008)
ละความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรนัๅนกีไยวขຌองกับความคาดหวังทางศรษฐกิจ กฎหมาย
จริยธรรม ละการ฿หຌพืไอสังคม (Carroll, 1979) ดยมีองค์ประกอบของความรับผิดชอบตละ
ดຌานทีไองค์กรตຌองทา เดຌก ความรับผิดชอบดຌานศรษฐกิจ (Economic Responsibility) ความ
รั บ ผิ ด ชอบทางกฎหมาย (Law
Responsibility) ความรั บ ผิ ด ชอบดຌ า นจริ ย ธรรม (Ethic
Responsibility) ละความรับผิดชอบดຌานการ฿หຌพืไอสังคม (Philanthropy Responsibility)
(Carroll, 1998)
สาหรับประทศเทยความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรเดຌขຌามามีบทบาทอยางมากตอ
สังคมเทย ิประชาชาติธุรกิจุ โ55ใี อันนืไองมาจากองค์กรลใงหในประยชน์จากความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององค์กรทีไสามารถกอ฿หຌกิดความมัไนคงตอองค์กรเดຌอยางยัไงยืน ิริชาร์ด บารใตุ โ5ไๆี
องค์กรตางโ จึงมีนวนຌมทีไจะประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมมากขึๅน อีกทัๅงผูຌบริภคกใมี
ความตຌองการสินคຌาละบริการทีไสดง฿หຌหในถึงความรับผิดชอบตอสังคมมากขึๅน ิกนกพร ดิษริยะกุล
ละ บุหงา ชัยสุวรรณุ โ55็ี ซึไงเดຌมีการศึกษาถึงกระสรืไอง CSR จากการสารวจของ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก รุ ง ทพธุ ร กิ จ ฿นป โ55ใ พบว า CSR เดຌ ถู ก จั ด อั น ดั บ ฿หຌ  ปຓ น ทรนด์ ธุ ร กิ จ อยู คู
สังคมเทย ละจากงานวิจัยรืไองการยินดีซืๅอสินคຌาของ ผูຌบริภคชาวเทย พบวา รຌอยละ ้เ ยินดี
วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 3

ซืๅอสินคຌาจากผูຌผลิต฿นตละอุตสาหกรรม หากสินคຌาหลานัๅนมีสวน฿นความรับผิดชอบตอสังคม ิสุ
รพงษ์ พินิตกียรติสกุลุ โ55ไี
การน านวคิดความรับ ผิ ดชอบตอสังคมขององค์กรมา฿ชຌ฿นกลยุทธ์ขององค์กร ทา฿หຌ
องค์กร มีผลิตภัณฑ์ทีไตกตางทัๅง฿นดຌานภาพลักษณ์ ชืไอสียงทีไดี รวมเปถึงการรั บรูຌตราสินคຌา
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา บริการของผลิตภัณฑ์นัๅนโ ผลดีของความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรยัง
ประกอบดຌวย การพิไมยอดขายละสวนบงการตลาด ความนิยมชมชอบ฿นหมูผูຌบริภค สงผลตอ
การตั ด สิ น ฿จซืๅ อ /เม ซืๅ อ พิไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ฿นต าหน ง ทางการตลาดของบรนด์ สริ ม สรຌ า ง
ภาพลักษณ์องค์กรละสรຌางชืไอสียง (Kotler & Lee, 2005) ละการดานินกิจการดยมีความ
รับผิดชอบตอสังคมทีไจะสงผล฿หຌกิจการสามารถสรຌางชืไอสียงเดຌรวดรใว ชืไอสียงของกิจการมี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับสวนบงทางการตลาด ทຌายสุดมีผลตอมูลคาหุຌนของกิจ การ
(Fan, 2005) ตมีงานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไเดຌนาสนอปัจจัย
อืไนทีไมีผลตอองค์กรชนกัน ดังนีๅ
Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (โเเ้ี เดຌทาการศึกษารืไอง
ความคาดหวังของลูกคຌาทีไมีตอการดานินงานดຌานความรับผิ ดชอบตอสังคมขององค์กร การรับรูຌ
ภาพลั กษณ์องค์กร ละผลทีไมีตอตราสินคຌา กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุ ธยา จากัดิมหาชนี
พบวา การดานินงานความรับผิดชอบตอสังคม฿นรูปบบตางโมีผลตอการรับรูຌคุณภาพของบริการ
วาปຓนธนาคารทีไ฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาบริการตางโ฿หຌกลูกคຌ าอยางตอนืไอง ซึไงสงผลตอเป
ยังความเวຌวาง฿จ ซึไงปຓนความภักดีตอตราสินคຌาชิงทัศนคติละ฿หຌผลตอเปยังความตัๅง฿จ฿นการซืๅอ
สินคຌาละการบอกตอกีไยวกับสินคຌา฿นชิงบวกทีไปຓนความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม
Pavlos et al. (โเเ้ี เดຌทาการศึกษาบทบาทละคุณลักษณะของความรับผิดชอบตอ
สังคม ทีไกีไยวขຌองกับ ความเวຌว าง฿จ ละความภักดีของลู กคຌา กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริ การ
ทรศัพท์คลืไอนทีไของประทศ Greece พบวา ระหวางรงกระตุຌน ไ รูปบบ คือ รงขับคลืไอน
กีไยวกับประดในจริยธรรม รงขับคลืไอนชิงกลยุทธ์ รงขับคลืไอนจากผูຌมี สวนเดຌสีย ละจาก
คุณคาหรือคานิยม ทีไทา฿หຌกิจการตຌองจัดทากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์฿นชิงบวกกับความ
เวຌวาง฿จของลูกคຌา ละพฤติกรรมความตัๅง฿จ฿ชຌบริการ ซึไงวัดจากความตัๅง฿จ฿นการอุดหนุนหรือซืๅอ
ซๅา ละความตัๅง฿จ฿นการนะนาหรือบอกตอ
Walker & Kent (โเเ้ี เดຌทาการศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบวา การดานินงานดຌาน 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 ทา฿หຌหในวาการดานินงานความ
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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฿นสั งคม ตสั งคมเดຌมีการปลีไย นปลงอยู ตลอดทุกยุ คทุกสมัย ขึๅน อยู กับ สถานการณ์
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
การทีไอินทอร์นใตกลายปຓนสวนหนึไง ของชีวิต ทา฿หຌกิดรูปบบการ฿ชຌชีวิตสาหรับคนรุน฿หมขึๅน
หรือทีไรียกวา  Connected Generation ” หรือ  Generation C ” (Zocial inc, 2015)
กลุ มผูຌ บ ริ  ภคจนนอรชัไ น ซี นอกจากจะมีรู ป บบการด านิ น ชี วิต รู ป บบ฿หม ลຌ ว
ผูຌบริภคกลุมนีๅยัง฿หຌความสาคัญกับนวคิดของความรวมมือ ละความยัไงยืนของสิไงวดลຌอม ดย
สามารถขຌาถึงขຌอมูลกีไยวกับการดานินกิจกรรมพืไอสุขภาวะทีไดี ละสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืนเดຌงายขึๅน
ผานสืไอสังคมออนเลน์ ซึไงสามารถกอ฿หຌกิดความรวมมือ ละการสรຌางความตระหนักกีไยวกับ
ปัญหาของลกละมนุษยชาติผานสืไ อสังคมออนเลน์ ิMorin, 2014) ละเดຌมีการคาดการณ์วา฿น
ป 2020 ทีไจะถึงนีๅ กลุมจนนอรชัไน ซี จะปຓนกลุมผูຌบริภคกลุม฿หญทีไมีอิทธิพลมากทีไสุด฿นลก
จากผลสารวจระดับอิทธิพลทางดຌานพฤติกรรมตางโ ของจนนอรชัไน ซี ทีไจะกิดขึๅน฿นป 2020
ซึไงกลุมจนนอรชัไน ซี จะกลายปຓนศูนย์กลางของลกดิจิทัลอยางสมบูรณ์ หในเดຌจากรูปบบการ
ดานินชีวิต เมวาจะปຓนการพักผอน การทางาน ลຌวนถูกวดลຌอมเปดຌวยอุปกรณ์การสืไอสารชืไอมตอ
กับลกออนเลน์ตลอดวลา (Friedrich, Peterson, Koster and Blum, โเแเี
ดังนัๅน฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅผูຌ วิจัยสน฿จทีไจะทาการศึกษารืไองความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์ ก รซึไ ง ปຓ น การด านิ น ธุ ร กิ จ ทีไ  ขຌ า มาตอบจทย์ ป ระดใ น วิ ก ฤตการณ์  ละปั ญ หาต า งโ
มากมายดຌานสังคม ศรษฐกิจละสิไงวดลຌอมทีไลกของรากาลังผชิญกับปัญหาหลานีๅอยูตาม
สภาพวดลຌ อ มทีไ  ปลีไ ย นเป ดยศึ ก ษา ทั ศ นคติ  ละการตอบสนองดຌ า นคุ ณ ภาพการบริ ก าร
ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอของกลุมผูຌบริภครุน฿หม นัไนคือ
จนนอรชัไน ซี นืไองจากปຓนกลุมผูຌบริภคกลุม฿หญทีไริไมมีอิทธิพล฿นยุคนีๅละจะมีอิทธิพลปຓน
อยางมาก฿นอนาคต ประกอบกับปຓนกลุมทีไ฿หຌความสาคัญกับนวคิดของความรวมมือ ละความ
ยัไงยืนของสิไงวดลຌอมอีกดຌวย พืไอปຓนประยชน์฿นการดานินธุรกิจ฿นยุคปัจจุบัน ละพืไอ฿หຌกิด
ความติบตอยางยัไงยืนขององค์กรตอเป
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วัตถุประสงค์฿นการวิจัย
1. พืไอศึกษาระดับทัศนคติของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี กีไยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กร
2. พืไอศึกษารูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมี อิทธิพลตอการตอบสนอง
ของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี
ใ. พืไอศึกษาระดับ การตอบสนองของกลุมผูຌ บริ ภคจนนอรชัไน ซี ทีไมีตอองค์กรทีไ
ดานินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม
4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร คุณภาพการ
บริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี

กรอบนวคิด฿นการวิจัย
ตัวปรตຌน
ทัศนคติของกลุมผูຌบริภค จนนอรชัไน
ซี กีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กร(CSR)
- ความรับผิดชอบดຌานศรษฐกิจ
- ความรับผิดชอบดຌานกฎหมาย
- ความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม
- ความรับผิดชอบดຌานการ฿หຌพืไอ
สังคม

ตัวปรตามการตอบสนอง
การรับรูຌคุณภาพการบริการ
H1

ละภาพลักษณ์องค์กร
H4

H2

ความเวຌวาง฿จ
H3

H5

พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอ
ละการบอกตอ

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานทีไ แ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอการรับรูຌภาพลักษณ์ของ
องค์กรละคุณภาพการบริการ
สมมติฐานทีไ โ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอความเวຌวาง฿จ
สมมติฐานทีไ ใ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอ
ละการบอกตอ
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H6

สมมติฐานทีไ ไ : การรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ความเวຌวาง฿จ
สมมติฐานทีไ 5 : ความเวຌวาง฿จมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอก
ตอ
สมมติฐานทีไ ๆ : การรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ

ระบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ฿ชຌวิธีการสารวจ
ิ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 จานวน 400 คน
องค์กรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ คือ บริษัทจดทะบียนหลักทรัพย์หงประทศเทยทีไเดຌรับ
รางวัล SET AWARDS ดຌานความรับผิดชอบตอสังคมยอดยีไ ยม ิBest Corporate Social
Responsibility Awards) ตัๅงตป พ.ศ. 2552 – 2557 จานวน 14 บริษัท ซึไงบบสอบถามตละ
ชุดจะประกอบดຌวย บบสอบถาม฿นการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอตอบบบสอบถาม (Screening
Questionnaire) ละบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) ดยมีรายละอียดดังนีๅ
แ บบสอบถาม฿นการคัดกรองกลุมตัวอยาง ิScreening Questionnaire)
ผูຌตอบบบสอบถามระบุชวงอายุของตนองกอน ตามทีไ IDEO (2013) เดຌทาการบงกลุม
อายุของกลุมจนนอรชัไน ซี ออกปຓน ใ กลุมอายุ ละบบสอบถามพืไอการคัดกรองกลุมตัวอยาง
ทีไตรงตามพฤติกรรมของกลุมจนนอรชัไน ซี ทีไนีลสใน ิNielsen USA, โเแเี กาหนดเวຌ
ลั ก ษณะค าถามปຓ น ค าถามปลายปຂ ด ลั ก ษณะค าถามปຓ น บบ โ ทางลื อ ก ิDichotomous
Question) ผูຌตอบบบสอบถามลือกตอบเดຌพียงคาตอบดียว
โ บบสอบถามหลัก (Main Questionnaire)
สวนทีไ แ ปຓนบบสอบถามทีไกีไยวกับขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบคาถาม
สวนทีไ โ ปຓนบบสอบถามทัศนคติกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ซึไงกอน
ทาบบสอบถาม฿นสวนนีๅ ผูຌวิจัยจะ฿หຌผูຌตอบบบสอบถามลือกองค์กรทีไผูຌตอบบบสอบถามคย
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เดຌรั บ ขຌอมู ล กีไยวกั บ การดานิ น งานดຌ านความรั บ ผิ ดชอบตอสั งคมมาหนึไ ง องค์กรจากตัว ลื อ ก
ทัๅงหมด แไ บริษัท ละถัดมาจะปຓนบบสอบถามทัศนคติกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กรดยรูปบบคาถามปຓนบบมาตรวัดทัศนคติของลิคอร์ท ิLiker Scale) จานวน 5 ระดับ
เดຌก หในดຌวยอยางยิไง หในดຌวย เมน฿จ เมหในดຌวย เมหในดຌวยอยางยิไง
สว นทีไ ใ ปຓน บบสอบถามกีไยวกับการตอบสนองของผูຌ บ ริ ภคประกอบเปดຌว ยดຌาน
คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ดยรูปบบ
คาถามปຓนบบมาตรวัดทัศนคติของลิคอร์ท ิLiker Scale) จานวน 5 ระดับ เดຌก หในดຌวย
อยางยิไง หในดຌวย เมน฿จ เมหในดຌวย เมหในดຌวยอยางยิไง

การวิคราะห์ขຌอมูล
หลังจากกใบขຌอมูลรียบรຌอยลຌว จะทาการลงรหัสขຌอมูล ิCoding) ละทาการวิคราะห์
ดຌวยปรกรมคอมพิวตอร์สารใจรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึไง
ปຓนลิขสิทธิ์ของบริษัท SPSS จากัด หงประทศสหรัฐอมริกา ผลทีไเดຌจากปรกรมสารใจรูป
SPSS นามาวิคราะห์ละนาสนอ
็.แ ผูຌวิจัย฿ชຌการวิคราะห์ชิงพรรณนาดຌวยวิธีการจกจงความถีไ ละ฿ชຌสถิติรຌอยละ
คาฉลีไ ย ละส ว นบีไ ย งบนมาตรฐานตามความหมาะสมของตัว ปร พืไ ออธิบ ายขຌอ มูล ดຌา น
ทัศนคติของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี กีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ละขຌอมูล
ดຌานการตอบสนอง
็.โ ผูຌวิจัย฿ชຌการวิคราะห์ชิงอนุมานดย฿ชຌ การวิคราะห์ถดถอยชิงพหุคูณ ิMultiple
Regression Analysis) ซึไงปຓนสถิติทีไ฿ชຌทานายความสัมพันธ์ละระดับอิทธิพลของตัวปร ทีไระดับ
นัยสาคัญทางสถิติทีไ เ.เ5 สาหรับการทดสอบสมมติฐานทีไ 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฿ชຌบริการหรือเดຌรับขຌอมูลกีไยวกับการดานินงาน
ดຌานความรับผิดชอบตอสังคม
ผลการวิจัยพบวา องค์กรทีไกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี คย฿ชຌบริการหรือคยเดຌรับขຌอมูล
กีไยวกับการดานินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมมากทีไสุด ใ อันดับรก คือ บริษัท ปูนซิมนต์
เทย จากัด ิมหาชนี ิ SCG ) ิรຌอยละ ใโ.5ี รองลงมา คือ บริษัท ปตท. จากัด ิมหาชนี ิPTT)
ิรຌอยละ โ้.เี ละบริษัท ททิไล อใคซใส คอมมูนิคชัไนจากัด ิมหาชนี ิ DTAC ) ิรຌอยละ
แ5.่ี
ระดั บทัศ นคติ ของกลุ มผูຌบ ริ  ภคจนนอรชัไน ซี ต อรู ปบบความรั บผิดชอบต อสั งคมของ
องค์กร
จากตารางทีไ แ สดง฿หຌหในวา กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี มีระดับทัศนคติดยภาพ
รวมอยู ฿ นระดั บ มาก ต อ รู ป บบความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขององค์ ก รทัๅ ง ไ ดຌ า น ดຌ า นทีไ มี
ความสาคัญมากทีไสุด คือ ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานศรษฐกิจ (Economic Responsibility)
รองลงมาเดຌก ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานการ฿หຌพืไอสังคม (Philanthropy Responsibility)
ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานจริยธรรม (Ethic Responsibility) ละความรับผิดชอบตอสังคม
ดຌานกฎหมาย (Law Responsibility) ตามลาดับ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางดຌานลางนีๅ
ตารางทีไ แ คาฉลีไย ิ X ี สวนบีไยงบนมาตรฐาน ิS.D.) ระดับละลาดับทีไของระดับทัศนคติของ
กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี กีไยวกับรูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร จานกปຓนราย
ดຌาน
รูปบบความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์กร
แ. ดຌานศรษฐกิจ
โ. ดຌานการ฿หຌพืไอสังคม
ใ. ดຌานจริยธรรม
ไ. ดຌานกฎหมาย
ดยภาพรวม

คาฉลีไย
ิX ี
3.6931
3.6131
3.5938
3.5785
ใ.6แ้6

สวนบีไยงบน
มาตรฐาน
ิS.D.)
.69867
.77305
.76107
.73892
.7ไโ้โ

ระดับทัศนคติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับการตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ตอองค์กรทีไสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม
จากตารางทีไ โ สดง฿หຌหในวา กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี มีระดับการตอบสนองตอ
องค์กรทีไสดงความรับผิ ดชอบตอสังคม ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ทัๅง 5 ดຌาน ดຌานทีไมี การ
วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 9

ตอบสนองมากทีไสุด คือ คุณภาพการบริการ รองลงมาเดຌก ความเวຌวาง฿จ ภาพลักษณ์องค์กร
ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ตามลาดับ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางดຌานลางนีๅ
ตารางทีไ โ คาฉลีไ ย ิ X ี สว นบีไ ยงบนมาตรฐาน ิS.D.) ระดับละล าดับ ทีไของระดับการ
ตอบสนองของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ตอองค์กรทีไสดงความรับผิดชอบตอสังคม จานก
ปຓนรายดຌาน
รูปบบการตอบสนอง
แ. ดຌานคุณภาพการบริการ
โ. ดຌานความเวຌวาง฿จ
ใ. ดຌานภาพลักษณ์องค์กร
ไ. ดຌานการความตัๅง฿จซืๅอ
5. ดຌานการบอกตอ
ดยภาพรวม

คาฉลีไย
ิX ี
3.8828
3.7866
3.7789
3.7450
3.4850
ใ.7ใ56

สวนบีไยงบน
มาตรฐาน
ิS.D.)
.73452
.66653
.75956
.74885
.79423
.7ไเ7ใ

ระดับการ
ตอบสนอง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานทีไ แ ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอการรับรูຌภาพลักษณ์ของ
องค์กรละคุณภาพการบริการ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอการ
รับรูຌของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ดຌานภาพลักษณ์ขององค์กรละคุณภาพการบริการ ดยมี ใ
รู ป บบของความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขององค์ ก รทีไ ส ามารถอธิ บ ายหรื อ พยากรณ์ ก ารรั บ รูຌ
ภาพลักษณ์ขององค์กรละคุณภาพการบริการเดຌรຌอยละ ๆไ.็ ซึไงรูปบบความรับผิดชอบดຌานการ
฿หຌพืไอสังคม มีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์มากทีไสุด คือ รຌอยละ 55.แ รองลงมาคือ
ความรับผิดชอบดຌานกฎหมาย รຌอยละ ็.่ ละความรับผิดชอบดຌานจริยธรรม รຌอยละ แ.่ ซึไง
ปຓนเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ ใ ดຌานลางนีๅ
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ตารางทีไ ใ ผลการวิคราะห์การถดถอยพหุคูณของรูปบบดຌานตางโของความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์กร ทีไมีอิทธิพลตอการรับรูຌภาพลักษณ์ขององค์กรละคุณภาพการบริการ
ตัวปรพยากรณ์

R2

R2
Change

R2
Adjust

t

Sig

สัมประสิทธิถ์ ดถอย
β
b

แ. ดຌานการ฿หຌพืไอสังคม

.742

.551

.550

7.263

.000

.270

.301

โ. ดຌานกฎหมาย

.793

.078

.627

4.454

.000

.260

.270

ใ. ดຌานจริยธรรม
.805
ระดับนัยสาคัญทางสถิติทีไ .เ5

.018

.645

4.234

.000

.183

.199

สมมติฐานทีไ โ ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอความเวຌวาง฿จ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอความ
เวຌวาง฿จของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ดยรูปบบทัๅงหมดของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กรสามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความเวຌวาง฿จเดຌรຌอยละ 5็.ๆ ซึไงรูปบบความรับผิดชอบดຌาน
กฎหมาย มีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรื อพยากรณ์มากทีไสุด 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
ตัวปรพยากรณ์

R2

R2
Change

R2
Adjust

t

Sig

สัมประสิทธิถ์ ดถอย
β
b

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

ระดับนัยสาคัญทางสถิติทีไ .เ5
สมมติฐานทีไ ใ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตัๅง฿จ
ซืๅอละการบอกตอ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว า ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขององค์ ก รมี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมของกลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ดຌานความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ดยมี โ รูปบบ
ของความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไสามารถอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอ

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

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

สัมประสิทธิถ์ ดถอย
β
b

แ. ดຌานจริยธรรม

.631

.398

.396

7.263

.000

.363

.381

โ. ดຌานการ฿หຌพืไอสังคม

.678

.062

.457

6.722

.000

.331

.352

ระดับนัยสาคัญทางสถิติทีไ .เ5
สมมติ ฐ านทีไ ไ : การรั บ รูຌ คุ ณ ภาพการบริ ก ารละภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รมี
ความสัมพันธ์กับความเวຌวาง฿จ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว า การรั บ รูຌ คุ ณ ภาพการบริ ก ารกั บ ความเวຌ ว าง฿จมี
ความสัมพันธ์กัน .่แ5 มีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ปຓนความสัมพันธ์ชิงบวก สวนภาพลักษณ์
ขององค์กรกับ ความเวຌวาง฿จมีความสัมพัน ธ์ กัน .่ๆ่ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ปຓ น
ความสัมพันธ์ชิงบวก ละมีความสัมพันธ์กันดยรวม .่่ใ มีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01 สดง
วากลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ทีไมีการรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กรสูงจะ
กิดความเวຌว าง฿จสู งดຌว ย ซึไงปຓ น เปตามสมมติฐ านทีไตัๅงเวຌวาการรับ รูຌ คุณภาพการบริ การละ
ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รมีค วามสั มพั น ธ์ กั บ ความเวຌ ว าง฿จ ดยผลการวิจั ย สดงดั ง ตารางทีไ ๆ
ดຌานลางนีๅ
ตารางทีไ 6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา งการรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ของ
องค์กรกับความเวຌวาง฿จ
คุณภาพการบริการ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
รวม

ความเวຌวาง฿จ
.่แ5ึึ
.่ๆ่ึึ
.่่ใ**

ึึ มีนัยสาคัญทางสถิติทรีไ ะดับ .เแ
สมมติฐานทีไ 5 : ความเวຌวาง฿จมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการ
บอกตอ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความเวຌวาง฿จกับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอมีความสัมพันธ์
กัน .็่ไ มีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ปຓนความสัมพันธ์ชิงบวก สวนความเวຌวาง฿จกับการ
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บอกตอมีความสัมพันธ์กัน .็ใใ มีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ปຓนความสัมพันธ์ชิงบวก บวก
ละมีความสัมพันธ์กันดยรวม .่เ5 มีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .01 สดงวากลุมผูຌบริภคจน
นอรชัไน ซี ทีไมีความเวຌวาง฿จสูงจะกิดพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ สูงดຌวย ซึไงปຓนเป
ตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌวา ความเวຌวาง฿จมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ
ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ ็ ดຌานลางนีๅ
ตารางทีไ 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางความเวຌวาง฿จกับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการ
บอกตอ
ความตัๅง฿จซืๅอ
การบอกตอ
รวม

ความเวຌวาง฿จ
.็่ไึึ
.็ใใึึ
.่เ5**

ึึ มีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .เแ
สมมติ ฐ านทีไ 6 : การรั บ รูຌ คุ ณ ภาพการบริ ก ารละภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กร
กับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ มีความสัมพันธ์กัน .็5แ มีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดั บ
.01 ปຓนความสัมพันธ์ชิงบวก สดงวากลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซีทีไมีการรับรูຌคุณภาพการบริการ
ละภาพลักษณ์ขององค์กรสูงจะกิดพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอสูงดຌวย ซึไงปຓนเปตาม
สมมติฐ านทีไตัๅงเวຌวาการรับ รูຌคุณภาพการบริ การละภาพลั กษณ์ขององค์กรมีความสัมพั นธ์กับ
พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ ่ ดຌานลางนีๅ
ตารางทีไ ่ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ของ
องค์กรกับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ
พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ

การรับรูຌคุณภาพการบริการละภาพลักษณ์ขององค์กร
.็5แึึ

ึึ มีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ .เแ

การอภิปรายผลการวิจัย
แ. ระดับทัศนคติ
กลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี ฿นประทศเทย มีระดับทัศนคติกีไยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กร฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ครอบคลุมทัๅง ไ มิติ มิติดຌานทีไมีความสาคัญมากทีไสุด
คือ ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานศรษฐกิจ รองลงมาเดຌก ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานการ฿หຌ
พืไอสังคม ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานจริยธรรม ละความรับผิดชอบตอสังคมดຌานกฎหมาย
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ตามลาดับ ซึไงสอดคลຌองกับ นวนຌม CSR (โ55ใี ทีไกลาววา ปัจจุบันนวนຌมความตຌองการของ
ผูຌบริภคจากนานาประทศลຌวน฿หຌความสาคัญกับสินคຌาละบริการทีไมีกระบวนการผลิตบนนวคิด
ทีไเมทาลายสิไงวดลຌอมละมีความรับผิดชอบตอสังคม ละสอดคลຌองกับ กนกพร ดิษริยะกุล ละ
บุหงา ชัยสุวรรณ (โ55็ี พบวา ฿นประทศเทย บริษัทตางโมีนวนຌมทีไจะประกอบธุรกิจ ทีไ
รับผิดชอบตอสังคมมากขึๅน อีกทัๅงผูຌบริภคกใมีความตຌองการสินคຌาละบริการทีไสดง฿หຌหในถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมมากขึๅน นืไองจากความตืไน ตัวละความตຌองการของผูຌบริ ภคยุคนีๅจึ ง
กลายปຓนรงผลักดัน฿หຌองค์กรตຌองดานินธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึๅ น พราะผลจาก
การดานินธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคม จะทา฿หຌธุรกิจประสบความสารใจอยางยัไงยืน ละจะ
นาเปสูการพัฒนาสังคมทีไดี฿นอนาคต ซึไงการดานินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเม฿ชปຓน
พียงการดานินกิจกรรมหนึไงโขององค์กรทานัๅน ตปຓนการดานินทีไสงผลดีต อสังคมรอบขຌาง ผูຌมี
สวนเดຌสวนสีย รวมทัๅงผูຌบริภค ละยังสงผลตอองค์กรละตราสินคຌาปຓนอยางมาก
โ. รูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมีอิทธิพลตอการตอบสนอง
รู ป บบความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขององค์ ก รทีไ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตอบสนองของกลุ ม
ผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี คือ รูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมีอิทธิ พลตอการรับรูຌ
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 ทีไเดຌทาการศึกษาทัศนคติของ
ผูຌบริภคทีไมีตอการสดงความรับผิดชอบตอสังคมของอุตสาหกรรมการกีฬา พบวา การดานินงาน
ดຌาน CSR ขององค์กรกีฬา มีอิทธิพลตอความมีชืไอสียงขององค์กร ิCorporate Reputation)
ละความตัๅง฿จทีไจะอุดหนุน ิPatronage Intention) ของลูกคຌาขององค์กรนัๅน ดังนัๅนเมวาจะปຓน
องค์กรขนาด฿ดกใตาม ควรจะตຌองดานินการดຌานความรับผิดชอบตอสังคม พราะปัจจุบันผูຌบริภค
มิเดຌพิจารณาฉพาะคุณภาพของสินคຌาทานัๅน ตจะมองลึกลงเปถึงบืๅองหลังการดานินงานธุรกิจ
ขององค์กรผานสืไอตางโ จนกลายปຓนงืไอนเข฿นการทาธุรกิจ฿นปัจจุบัน
3. ระดับการตอบสนอง
กลุ ม ผูຌ บ ริ  ภคจนนอรชัไ น ซี ฿นประทศเทย มี ร ะดั บ การตอบสนองต อ องค์ ก รทีไ
ดานิ นงานดຌานความรั บ ผิ ดชอบตอสังคม฿นภาพรวมอยู ฿นระดับ มาก ทัๅง 5 ดຌาน ดຌานทีไมี การ
ตอบสนองมากทีไสุด คือ คุณภาพการบริการ รองลงมาเดຌก ความเวຌวาง฿จ ภาพลักษณ์องค์กร
ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ ตามลาดับ หากกลุมตัวอยางมีการรับรูຌกีไยวกับการดานินงานดຌาน
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ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรนัๅนโ กใจะสงผล฿หຌกิ ดการตอบสนองดຌานตางโ ดยมีผลตอ
การรับรูຌ คุณภาพการบริ การวาองค์กรสามารถ฿หຌบ ริการเดຌอย างมีประสิทธิภาพพรຌอม฿หຌความ
ชวยหลืออยางตใม฿จ หรือมีผลตอภาพลักษณ์ขององค์กรวาองค์กรมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึไง
สงผลตอเปยั งความเวຌวาง฿จตอองค์กรละ฿หຌผ ลตอเปยังความตัๅ ง฿จซืๅอสิ นคຌาหรื อบริ การของ
องค์กรละการบอกตอกีไยวกับองค์กรหรือสิ นคຌาบริการ฿นทางทีไดีกบุ คคลอืไน สอดคลຌองกับ
ผลงานวิจัยของ Yaowalak Poolthong and Rujirutana Mandhachitara (โเเ้ี ทีไเดຌ
ทาการศึกษารืไองความคาดหวังของลูกคຌาทีไมีตอการดานินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กร การรับ รูຌภาพลักษณ์องค์กร ละผลทีไมีตอตราสินคຌา กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด ิมหาชนี พบวา การดานินงานความรับผิดชอบตอสังคม฿นรูปบบตางโมีผลตอการรับรูຌ
คุณภาพของบริการวาปຓนธนาคารทีไ฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาบริการตางโ฿หຌกลูกคຌาอยาง
ตอนืไอง ซึไงสงผลตอเปยังความเวຌวาง฿จ ซึไงปຓนความภักดีตอตราสินคຌาชิงทัศนคติละ฿หຌผลตอเป
ยังความตัๅง฿จ฿นการซืๅอสิน คຌาละการบอกตอกีไยวกับ สินคຌา฿นชิงบวกทีไปຓนความภักดี฿นตรา
สินคຌาชิงพฤติกรรม
ไ. ความสัมพันธ์ระหวางความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์
องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอ
การรั บ รูຌ คุ ณ ภาพการบริ ก ารกั บ ความเวຌ ว าง฿จมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ความเวຌ ว าง฿จกั บ
พฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอ ละการบอกตอมีความสัมพันธ์กัน สวนการรับรูຌคุณภาพการบริการละ
ภาพลักษณ์ขององค์กรกับพฤติกรรมความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอมีความสัมพันธ์กัน ละความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กร คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความเวຌวาง฿จ ความตัๅง฿จ
ซืๅอละการบอกตอ มีความสั มพันธ์กัน ทัๅงนีๅปຓน ความสัมพันธ์ ชิงบวกทัๅงหมด ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ Pavlos et al. (โเเ้ี ทีไเดຌทาการศึกษาบทบาทละคุณลักษณะของความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ ความเวຌ ว าง฿จ ละความภั ก ดี ข องลู ก คຌ า กรณี ศึ ก ษา
อุตสาหกรรมบริการทรศัพท์คลืไอนทีไของประทศ Greece พบวา ระหวางรงกระตุຌน ไ รูปบบ
คือ รงขับคลืไอนกีไยวกับประดในจริยธรรม รงขับคลืไอนชิ งกลยุทธ์ รงขับคลืไอนจากผูຌมีสวน
เดຌสีย ละจากคุณคาหรือคานิยม ทีไทา฿หຌกิจการตຌองจัดทากิจกรรม CSR มีความสัมพันธ์฿นชิง
บวกกับความเวຌวาง฿จขอลูกคຌา ละพฤติกรรมความตัๅง฿จ฿ชຌบริการ ซึไงวัดจากความตัๅง฿จ฿นการ
อุดหนุนหรือซืๅอซๅา ละความตัๅง฿จ฿นการนะนาหรือบอกตอ

ขຌอสนอนะ
แ. ขຌอสนอนะทีไเดຌจากงานวิจัยนีๅ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีกไ ลุมผูຌบริภคจนนอรชัไน ซี หในวา ผูຌประกอบการ
หรือองค์กรควรพิจารณาถึงความสาคัญของรูปบบการดานินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมมี
ไ มิติ เดຌก ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานการ฿หຌพืไอ
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สังคม ความรับผิดชอบตอสังคมดຌานจริยธรรม ละความรับผิดชอบตอสังคมดຌานกฎหมาย ซึไงทัๅง ไ
มิตินีๅจะสงผลตอการตอบสนองของผูຌบริภคกลุมนีๅละจะสงผลตอการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับ
ผูຌบริภคซึงไ จะปຓนผลดีตอองค์กรเดຌ฿นระยะยาว
โ. ขຌอสนอนะสาหรับงานวิจัย฿นอนาคต
โ.แ ควรทาการศึ กษาความรั บ ผิ ดชอบตอ สั งคมขององค์ กร ดຌว ยรู ป บบงานวิจั ยชิ ง
คุณภาพ พืไอ฿หຌกิดผลการวิจัยชิงลึก พืไอปຓนนวทาง฿นการพัฒนารูปบบการดานินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กรตอเปละพืไอองค์กรจะเดຌนาเปวางผนดຌ านการวางกลยุทธ์ การ
ประชาสัมพันธ์ ละการตลาด
โ.โ ควรทาการศึกษากลยุทธ์ละกิจกรรมดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรตางโ
ทีไอยู฿นประทศเทย พืไอปรียบทียบละนาเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประสิทธิภาพ
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การศึกษาบทบาทของพลงรใอค฿นการปลูกฝังคุณคาละการสรຌางกาลัง฿จ
฿นการดานินชีวิตของยาวชน
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฿นการปลูกฝังคุณคาละการสรຌางกาลัง฿จ
฿นการดานินชีวิตของยาวชนมีวัตถุประสงค์คือ ิ1) พืไอวิคราะห์คุณคาของสารจากพลงรใอค฿น
ยุคปัจจุบั นตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌ างกาลั ง฿จ฿นการดานินชีวิต ิ2) พืไอศึกษา
ผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานิน
ชีวิต ผูຌวิจัย฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ ดยกใบขຌอมูล 2 ขัๅนตอน เดຌก (1) การวิคราะห์นืๅอหา
ชิงคุณภาพจากพลงของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอสละบอดีๅสลม ตัๅงตป พ.ศ. 2548-2558 ทีไมี
ยอดผูຌขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูป 3 ลຌานวิวจานวน 40 พลง ละ ิ2) สัมภาษณ์ชิงลึก ผูຌประพันธ์ 1
คน ศิลปຂน 1 คน ผูຌผยพร 1 คน ละยาวชนทีไป็นฟนคลับของกลุมศิลปຂนพลงรใอคจานวน 10
คน ผลการวิคราะห์นืๅอหาชิงคุณภาพพบวา พลงรใอคมีนืๅอหา฿หຌกาลัง฿จกันระหวางบุคคลมาก
ทีไสุด ดยป็นนืๅอหาทีไ฿หຌกาลัง฿จกัน฿หຌผานพຌนอุปสรรคตางโ การ฿ชຌดนตรีป็นปัจจัย฿นการสรຌาง
กาลัง฿จ฿หຌกตนอง ป็นตຌน ดຌานความรัก กลาวถึงการสรຌางรงผลักดัน฿หຌผชิญกับความผิดหวัง
฿นความรัก การ฿หຌกาลัง฿จผูຌทีไมีความรักทีไมีอุปสรรค ป็นตຌน ละดຌานอืไนโนอกหนื อจากดຌานการ
฿หຌกาลัง฿จ สวน฿หญกลาวถึงนืๅอหากีไยวกับความรักทีไผิดหวัง ฿นสวนของการสัมภาษณ์ชิงลึก
ผูຌประพันธ์ ศิลปຂน ละผูຌผยพรพบวา พลงรใอค฿หຌความบันทิง ปลีไยนวิธีคิด ฿หຌกาลัง฿จ฿นการ฿ชຌ
ชีวิตละความรัก ฿ชຌป็นรงบันดาล฿จกยาวชนทีไลนดนตรี ละคุณคาทีไฝง฿นพลงรใอค คือ
สรຌางความสัมพันธ์ทีไดีทัๅง฿นครอบครัว สรຌางมิตรภาพ ผลการสัมภาษณ์ยาวชน พบวา พลงรใอค฿หຌ
ความบันทิง ผอนคลายความครียด ฿หຌกาลัง฿จ฿นการ฿ชຌชีวิตละความรัก ละคุณคาทีไฝง฿น
พลงรใอคคือ สรຌางความสัมพันธ์ทีไดี฿นครอบครัว สรຌางมิตรภาพของกลุ มคนทีไฟังพลงรใอค ละ
ชวยสะทຌอนสังคม
นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม
คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอานวยการหลักสูตรปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
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คาสาคัญ๊ พลงรใอค, การ฿หຌกาลัง฿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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บทนา
ปัจจุ บั น ยาวชนนิ ยมพลงรใ อคป็ น อัน มาก ความนิ ยมดังกล าวปรากฏ฿นรู ป บบของ
ยอดขายหรือการติดอันดับของพลงรใอค฿นทใอปชาร์ตของสืไอกระสหลักตางโ ดยการวาจຌาง
ศิลปຂนพลงรใอคป็นพรีซในตอร์฿หຌกับผลิตภัณฑ์ตางโ ชน รถจักรยานยนต์ ครืไงดืไมชูกาลัง ละ
สิ น คຌ า อุ ป ภคละบริ  ภคอืไ น โ อี ก มากมาย ทัๅ ง นีๅ ฿ นสั ง คมเทยยั ง คงมี บ างส ว นทีไ มี ทั ศ นคติ ว า
พลงรใอคนัๅนป็นวัฒนธรรมของตะวันตกทีไขຌามาครอบงาวัยรุนเทย ขัดยຌงกับวัฒนธรรมอันดีงาม
ของประทศเทย ดังทีไ สุ กรี จริ ญสุข ิโ5ไไี เดຌกล าวเวຌวา ดนตรี รใอคนัๅ นป็ นสืไอทีไยัไ ว ยุ กิลส
มากกวาจะป็นสืไอทีไสงสริม฿หຌกิดการหลุดพຌนหรือสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานินชีวิต ซึไงจากทัศนคติ
ดังกลาว อาจทา฿หຌขຌา฿จเดຌวา พลงรใ อคนัๅ นขาดสุ นทรี ยศิล ป์ ชน นืๅ อรຌอง ทานอง หรือสียง
ประสาน ซึไงป็นดนตรีทีไหวกกฎกณฑ์ทัไวเป ดยสามารถสังกตเดຌจากการทีไยาม฿ดทีไมีการสดง
คอนสิร์ตของพลงรใ อค กใมักจะมีการทะลาะวิวาทจนกิดการบาดจใบละบางครัๅ งอาจถึงขัๅน
สียชีวิต ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ิโ5ใ้ี ทีไกลาววา ดนตรีรใอคนัๅน
สงสริม฿หຌผูຌฟังกิดอารมณ์รวม฿นทางลบ พราะองค์ประกอบของพลงหรือสียงทีไ฿ชຌนัๅนดั งกินเป
ทา฿หຌ ผูຌช มละผูຌ รับ ฟังส วน฿หญทีไป็ น วัยรุน กิดอารมณ์ออนเหวเดຌดยงาย ละอาจกิดความ
ปรปรวนทางจิต฿จเดຌ จึงอยากจะสดงพละกาลังจนกินขอบขตเปป็นการทะลาะวิวาทเดຌ
จากหตุผลดังกลาวขຌางตຌน อาจทา฿หຌพลงรใอคนัๅนป็นนวดนตรีทีไสมือนนวดนตรีทีไเมดี
ตอวัยรุนทา฿ดนัก ตทวา การทีไพลงรใอคนัๅนยังสามารถดารงอยูเดຌละป็นทีไยอมรับของกลุม
วั ย รุ น มากขึๅ น รืไ อ ยโ ทัๅ ง โทีไ มี ก ระสต อ ตຌ า นจากสั ง คมถึ ง ความขั ด ยຌ ง กั บ ขนบธรรมนี ย ม
วัฒนธรรม ละพลงเทย อีกทัๅงยังเมมีสุนทรียศิลป์ ตกระนัๅน ผูຌฟังละผูຌชืไนชอบพลงรใอคกลับ฿หຌ
ขຌอคิดหในทีไตกตางออกเป ดยระบุวาดนตรีรใอคนัๅน ชวยสงสริม฿หຌกิดกาลัง฿จ฿นการตอสูຌกับ
ชีวิตละฝຆาฝั นปัญหาละอุปสรรคเดຌป็นอย างดี ดังนัๅน จึงทา฿หຌผูຌวิจัยสน฿จทีไจะทาการศึกษา
กีไยวกับการปลูกฝัง ๊ การวิคราะห์คุณคาของสารละผลกระทบของพลงรใอค฿นยุค ปัจจุบันตอ
การรับของยาวชนทีไมีตอการสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานินชีวิต ดยจะดานินการศึกษาวามีนืๅอหา฿น
ดຌาน฿ดบຌาง ละนืๅอหาของพลงรใอคดังกลาวสะทຌอนนวคิดอยางเร จึงสามารถตอบสนองความ
ตຌองการของวัยรุน ตอการสรຌ างกาลั ง฿จ฿นการดานิ นชีวิต ละมีอิทธิพลตอการสดงออกทาง
ความคิดละพฤติกรรมของวัยรุน อันจะสดง฿หຌหในถึงคุณคาของพลงรใอคละผลกระทบของ
พลงรใอค฿นยุคปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
แ. พืไอวิคราะห์คุณคาของสารจากพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอ
การสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานินชีวิต
โ. พืไอศึกษาผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุ บันตอการรับ รูຌของยาวชนทีไมีตอการ
สรຌางกาลัง฿จ฿นการดานินชีวิต
S
สัมภาษณ์ เชิงลึก
-คุณค่าของสารที่แฝงอยูใ่ น

M
เนือ้ เพลง
-คุณค่าเพลงรใอค

R
สัมภาษณ์ เชิงลึก
-แรงบันดาลใจในการฟั งเพลง

เพลงรใอค
-องค์ประกอบเนื ้อหา
ภาพทีไ 1 กรอบดานินการวิจัย
โดยตรง, โดยนัย
นวคิดทฤษฏี
Roland Barthes ิแ้ๆ็, อຌาง฿น กาญจนา กຌวทพ, โ5ไใ๊ ใไี นักสัญวิทยาชาวฝรัไงศสผูຌนา
นวคิ ดของซซู ร์ ม าพัฒ นาต อ เดຌ บ ง ประภทความหมายของสั ญ ญะออกป็ น โ ระดั บ คื อ
ประภทความหมายตรงละความหมายดยนัย
แ. ความหมายตรงหรือความหมายดยอรรถ ิDenotative meaningี เดຌก ความหมาย
ทีไขຌา฿จกันตามตัวอักษร ป็นความหมายทีไขຌา฿จตรงกันดยสวน฿หญ ละมักป็นทีไยอมรับกัน
ดยทัไวเป ชน มคือ สตรีทีไ฿หຌกานิดลูก
โ. ความหมายดยนัย ิConnotative meaningี ป็น ความหมายทางสังคมซึไงอาจ
ปลีไยนปลงเปตามวัฒนธรรม฿นตละบริบททางสังคม ความหมายทางสังคมจะกิดขึๅนเดຌจากการ
กาหนดรูปบบของตัวความหมาย ซึไงสามารถปรเปตามสภาวะทางศรษฐกิจ สังคม ละตามยุค
สมั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ รวมถึ ง การ฿หຌ ค วามหมายของผูຌ รั บ สารทีไ อ าจตกต า งกั น เดຌ ต าม
ประสบการณ์ สวนบุคคลละการรียนรูຌทางสังคมทีไเมหมือนกัน ชน คานึงวามอาจหมายถึง
ความจใบปวดมืไอนึกถึงสาหรับคนหนึไง ตอาจหมายถึงความอบอุน ออนยนของอีกคนหนึไงกใ
ป็นเดຌ ฿นทุกสัญญะจะตຌองประกอบดຌวยความหมายทัๅงสองควบคูกันสมอ พียงตจะมีสัดสวน
ความหมายดยอรรถละดยนัยมากนຌอยตกตางกัน ชน ภาพถายดใกลนบนถนนสายหนึไ ง
สามารถถายเดຌดຌวยฟຂล์มสีละฟຂล์มขาวดา ฿นงความหมายตรงลຌวทัๅงสองภาพมีความหมายถึง
ภาพดใกลนบนถนน ตมืไอพิจารณาความหมายดยนัยจะพบวาภาพทีไถายดຌวยฟຂล์มสีซึไงเดຌ
ภาพทีไสด฿สมีชีวิตชีวา ความหมายจึงสืไอถึง ถนนป็นสถานทีไลนอันพลิดพลินสาหรับดใกโ
฿นขณะภาพจากฟຂล์ มขาวดาสืไอความหมายถึง ถนนป็น ทีไอันตรายสาหรับดใกโ ป็นตຌน ซึไง

22

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

ความหมายดยนัยหรือความหมายระดับทีไสองนีๅกิดจากการตีความของมนุษย์ ิsubjectiveี อัน
ป็นสิไงทีไนักสัญวิทยาตຌองการวิคราะห์

วิธีวิคราะห์การสืไอความหมาย
วิธีการวิคราะห์การสืไอความหมายสามารถทาเดຌ ิกาญจนา กຌวทพ,โ55โ๊้ไ-แเแ ละ
อัจฉรา ปัณทรานุวงศ์, โ55แ๊ แเ-แแี ดังนีๅ
แ. การวิ  คราะห์ ค วามหมายดยตรง ิ Denotativeี ละความหมายดยนั ย
ิConnotativeี
โ. การวิคราะห์บบอุปมาอุปมัย ละ การ฿หຌความหมายดຌวยการชืไอมยง
การวิคราะห์บบ Metaphor ละบบ Metonymy ป็นวิธีการถายทอดความหมายตั ว
หนึไงดยอาศัยสัญญะอีกตัวหนึไง
ก.การอุปมาอุปมัย ิmetaphorี
วิธีการนีๅป็นการถายทอดความหมายดยอาศัยความสัมพันธ์ระหวางสัญญะสองตัวทีไมี
ความคลຌายคลึงกัน ละถูกนามาถายทอดความหมายดຌวยวิธีการ ปรียบทียบอุปมาอุปมัย 
ิAnalogyี ดยลือกอาสัญญะสองตัวมาวางคูกัน ิ associateี ดยทีไสัญญะตัวหนึไงมีความหมาย
ทีไ รั บ รูຌ กั น ลຌ ว อี ก สั ญ ญะหนึไ ง ยั ง เม รูຌ ค วามหมาย ต ห ลั ง จากทีไ น ามาคู กั น ลຌ ว ความหมาย
จากสัญญะตัวรกกใจะถูกถายอนมายังสัญญะตัวหลังเดຌ การปรียบทียบบบอุปมาอุปมัยอาจ
สังกตเดຌจากคานึงบอก฿บຌ ิcueี ชน สมือน ประหนึไง ราวกับวา ป็นตຌน
วิธี การนีๅ น ามา฿ชຌ กับ ภาษาภาพเดຌ  ดยการทนทีไ คื อ ภาพทีไ สดง ิdisplayี มี ความ
หมายถึงภาพทีไถูกทนทีไ ิreplaceี ชน ฆษณาการบินเทยนาอาภาพผຌาเหมทีไสดงความออน
นุม/ราบรียบมาถายอนความหมายถึงการดินทางอันราบรียบดຌวยการบินเทย ิsmooth as
silkี หรือภาพฆษณาลูกอมทีไมีรสยในราวกบเดຌลน฿นนๅาตก ิกาญจนา กຌวทพ, โ5ไใ๊ใๆ-ใ็ี
ข.การ฿หຌความหมายดຌวยการชืไอมยง ิmetonymyี
วิธีการนีๅป็นการถายอนความหมายดยลือกอาสวนยอย ิpartี มาทนความหมาย
ทัๅงหมดของส ว นรวม ิwholeี ชน ครืไองหมายกางขนทนคริ สต์ศาสนา ทพีสรี ภ าพทน
ประทศอมริกา หรือหอเอฟลทนประทศฝรัไงศส ป็นตຌน
มืไอ Metonymy ป็นรืไองของการลือกภาพตัวทน ิสวนยอยี มาทนความป็นจริง
ิสวนรวมทัๅงหมดี กระบวนการลือกละตัดสิน฿จลือก฿ชຌภาพจึงป็นสิไงสาคัญทีไสุด สามารถบง
บอกจตนาของผูຌ฿ชຌเดຌป็นอยางดี ชน หากราตຌองการนาสนอ ความป็นกรุงทพ ถຌานาสนอ
ดຌวยภาพทีไมีรถติด ผูຌคนกงยงกันขึๅนรถมล์ กใจะเดຌความหมายของกรุงทพวามืองทีไตใมเปดຌวย
การกงยงขงขันละออัด  หากลือก฿ชຌภาพดใกนักรียนพาคนกขຌามถนน ความหมายของ
กรุ งทพกใจะปลีไ ยนเปป็ น มืองหงนๅ า฿จเมตรี  ทัน ที ิรืไ องดียวกัน ๊ ใ็-ใ่ี ดຌว ยหตุนีๅ
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วิธีการลือกสวนสีๅยวมานาสนอความป็นทัๅงหมดนัๅนจึงมีอคติละอุดมการณ์ขຌาเปกีไยวขຌองดຌวย
สมอ
ใ. การวิคราะห์การสืไอความหมายบบครงสรຌางเวยากรณ์ ิsyntagmatic analysisี
ละการสืไอความหมายบบคตินิทัศน์ ิparadigmatic analysisี
ก. การสืไอความหมายบบครงสรຌางเวยากรณ์ ิsyntagmatic analysisี
หลั กการวิคราะห์ บบนีๅ จะนຌ น ล าดับ ขัๅน หรื อชว งระยะวลาของหตุการณ์ หรื อการ
ปรากฏของสัญญะ ซึไงจะพบมาก฿นรืไองของการลารืไอง ิnarrationี นืไองจากครงสรຌางของการ
ล า รืไ อ งนัๅ น จะตຌ อ งก าหนดขัๅ น ตอนของหตุ ก ารณ์  อาเวຌ อ ย า งน ชั ด หากสลั บ ขัๅ น ตอนกั น
ความหมายกใอาจปลีไยนปลงเป ชน การตัดตอ ิeditี ภาพสองภาพซึไงป็นภาพดิม ตมืไอสลับ
ตาหนงกันความหมายกใปลีไยนเป การวิคราะห์บงป็น โ วิธีการคือ ิChandler อຌาง฿นอัจฉรา
ปัณฑรานุวงศ์,โ55แ๊ แเ-แแี
แ. การวิคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญญะตามลาดับวลาการกิดหตุการณ์ ิChain of
eventี ป็นการวารืไองราวตางโมีลาดับการกิดอยางเร ป็นการวิคราะห์ทีไนຌนลาดับขัๅนของการ
กิดหตุการณ์ ชน ฿นการวิคราะห์รายการทางทรทัศน์จะวิคราะห์วาดภาพหรือลาดับหตุการณ์
มีความสัมพันธ์ซึไงกันละกันอยางเร
โ. การวิ  คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องสั ญ ญะ฿นชิ ง พืๅ น ทีไ มั ก ฿ชຌ ฿ นการวิ  คราะห์ สั ญ ญะ
ประภทภาพ ดยการวิคราะห์ครงสรຌางการจัดวางพืๅนทีไ ระยะหาง ตาหนงของสัญญะ อาทิ อยู
บน-ล า ง ดຌา นหนຌ า -ดຌานหลั ง ฿กลຌ -เกล ซึไง จะท า฿หຌ ท ราบความหมายทีไ อยู ลึ ก ลงเป฿นตัว บทเดຌ
ตัวอยางชน สัญญะทีไอยู ขຌางบนจะสืไ อความหมายของความป็นอุดมคติ ฿นขณะทีไสัญญะทีไอยู
ดຌานลางจะสืไอความหมายของความสมจริง
ข. การวิคราะห์การสืไอความหมายบบคตินิทัศน์ ิparadigmatic analysisี
฿นขณะทีไการวิคราะห์ชิ งครงสรຌางเวยากรณ์ป็นการวิคราะห์ความสัมพันธ์฿นระดับ
ครงสรຌางภายนอก ตการวิคราะห์ชิงคตินิทัศน์จะป็น การวิคราะห์ลึ กลงเปถึงภาย฿นหรื อ
ความคิดรวบยอดทีไอยูบืๅองหลัง ิparadigmี ทีไซอนอยูภาย฿ตຌนืๅอหาทีไสดงออกอยางชัดจนของ
ตัวบท ดยการวิคราะห์จะมุงสวงหาสิไงทีไขาดหายเป ิthe absencesี พืไออธิบายวาพราะหตุ
฿ดรูปสัญญะตัว฿ดตัวหนึไงจึงถูก฿ชຌ฿นการสืไอความหมาย ทนทีไจะป็นรูปสัญญะอีกตัวหนึไง วิธีการนีๅ
จะทา฿หຌทราบวาการทีไรูปสัญญะรูปหนึไงถูก฿ชຌหรือเมถูก฿ชຌป็นเปพืไอสนองผลประยชน์ของผูຌ฿ด
ซึไงการวิคราะห์นีๅอยูบนพืๅนฐานทีไวาความหมายของสัญญะกิดขึๅนเดຌจากสิไงทีไเม฿ชตัวมันอง
วิธีการนีๅจะทา฿หຌหในรากของความคิดทีไซอนอยูภาย฿ตຌการลือก฿ชຌรูปสัญญะนัๅนโ ซึไงผูຌ
วิคราะห์อาจ฿ชຌวิธีการทดสอบดຌวยการทนความหมาย ิcommutation testี หมายถึง การ
ทนทีไรูปสัญญะ฿นตัวบทดຌวยรูปสัญญะอีกตัวหนึไง พืไอดูวาการทนทีไนัๅนจะมีผลทา฿หຌความหมาย
ปลีไยนเปหรือเม ซึไงดยสวน฿หญมัก฿ชຌการทนทีไดຌวยคูตรงขຌาม ิbinary oppositionี ชน การ
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ทนทีไตัวสดงพศชายดຌวยตัวสดงพศหญิง หากความหมายของภาพนัๅนปลีไยนเป สดงวาภาพ
นัๅนมีความหมายสืไอถึงมายาคติละอุดมการณ์ชายป็น฿หญ ป็นตຌน
การวิคราะห์ความหมายดังกลาวจึงป็นวิธีการขຌาสูประดในปัญหาพืไอคຌนหาความหมาย
฿นระดับตางโเมวาจะป็นระดับความหมายตรง ความหมายดยนัยหรือมายาคติของสัญญะตางโ
฿นตัวบทประภทฆษณาเดຌป็นอยางดี อันจะนาเปสูการทาความขຌา฿จมายาคติทีไซอนอยูบืๅองหลัง
เดຌดียิไงขึๅน

วิธีดานินการวิจัย
การศึกษาบทบาทของพลงรใอค฿นการปลูกฝังคุณคาละการสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานิน
ชีวิตของยาวชนพืไอ฿หຌเดຌผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌลือก฿ชຌระบียบวิธีวิจัย
ชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูล 2 ขัๅนตอนมาประกอบการวิจัย
ดยผูຌวิจัยเดຌกาหนดระบียบวิธีการวิจัยดังนีๅ
วิธีการทีไ 1 วิคราะห์นืๅอหา
ผูຌวิจัย฿ชຌการวิคราะห์นืๅอหาชิงคุณภาพ ิContent Analysisี ดยวิคราะห์ละตีความ
สัญญะ ิSemiologyี ความหมายดยตรงละดยนัยจากนืๅอพลงพืไอศึกษาคุณคาของสารละ
ผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานิน
ชีวิต ดยศึกษานืๅอพลงของศิลปຂนสังกัดคาย จีนีไรใคคอร์ด จานวน 3 วง เดຌก ปตตຌ บิๆกอส
ละบอดีๅสลม ดยจากการสื บ คຌนยอดผูຌ ขຌาชมบนวใบเซต์ยู ทูบ ิwww.youtube.comี ของ
ผูຌวิจัยพบวาศิลปຂนวงรใอคดังกลาวเดຌรับความนิยมละมีอิทธิพลตอวัยรุนมากทีไสุด ดยจะศึกษา
ผลงานพลงทีไมี การผยพร ร ะหวา งป พ.ศ. 2548-2558 ทีไมีย อดผูຌ ขຌ าชม฿นวใบ เซต์ ยู ทู บ
ิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌานวิวขึๅนเป ผลงานพลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ จานวน
ทัๅงสิๅน 9 พลง 3 ชุด 3 ผลงานพลงรใอคของศิลปຂนวงบอดีๅสลม จานวนทัๅงสิๅน 21 พลง 4 ชุด
ละผลงานพลงรใอคของศิลปຂนวงบิๆกอส จานวนทัๅงสิๅน 10 พลง 3 ชุด ดยพลงดังกลาว฿ชຌการ
วิคราะห์จาก ตัวบท (Text) ละ บริบท (Context)
วิธีการทีไ 2 สัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-Depth Interviewี
ผูຌประพันธ์ ศิลปຂน ผูຌผยพร ละยาวชนทีไปຂดรับพลงรใอค พลงพืไอศึกษาคุณคาของ
สารละผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางกาลัง฿จ฿น
การดานินชีวิต
ผูຌประพันธ์พลง ถือวาป็นหลงขຌอมูลบุคคลทีไสาคัญทีไสุด฿นการขຌาถึง ความหมาย
ของพลงทีไศึกษา เดຌก คุณคาของสาร฿นพลงรใอค ขຌอมูลดังกลาวเดຌมาจากการสัมภาษณ์จาะลึก
วิธีการถายทอดนืๅอหา฿นพลง สภาพการณ์บืๅองหลังการทางานของผูຌประพันธ์ ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ
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จะสัมภาษณ์ผูຌประพันธ์พลง 1 ทาน คือ หมือพชร อามะระ นืไองจากป็นผูຌประพันธ์พลง ทิๅง
เวຌกลางทาง ซึไงมียอดวิวบนยูทูปกวา 150 ลຌานวิว ดยพลงดังกลาวผยพรผานวใบเซต์ยูทูบ
ิwww.youtube.comี พียง 13 ชัไวมงมียอดวิวสูงถึงกวา 1.8 ลຌานวิว
ศิลปຂน ถือวามีบทบาทสาคัญ฿นการสืไอสารคุณคาของสารผานพลงรใอค นืไองจากมีศิลปຂน
หลายคนทีไป็นผูຌประพันธ์พลงดຌวยตนอง นอกหนือจากนัๅนกใป็นผูຌตีความหมายละถายทอดบท
พลงของผูຌประพันธ์ ฿นการศึกษาครัๅงนีๅจะสัมภาษณ์ศิลปຂนรใอค 1 ทาน คือ สุชัฒติ จัไนอีๆด ิมือ
กลองวงบอดีๅสลมี นืไองจากมีประสบการณ์ป็นผูຌถายทอดพลงละป็นผูຌประพันธ์พลง
ผูຌ ผยพร เดຌก จຌ า ของบริ ษัท สั งกั ดค าย ละบุ คคลทีไท างาน฿นฐานะสืไ อมวลชนทีไ
กีไยวขຌองกับการผยพรผลงานพลง คนกลุมนีๅป็นปัจจัยทีไกาหนดการสรຌางสรรค์ของผูຌประพันธ์
ละนักรຌองกอนจะผยพรสูสาธารณะชน ฿นการศึกษาครัๅงนีๅจะสัมภาษณ์ผูຌผยพร 1 ทาน คือ
พูนศักดิ์ จตุระบุล Executive Producer, Composer, Producer, Songwriter สังกัดคาย จี
นีไรใคคอร์ด
ทัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌทาการตรวจสอบขຌอมูลบบสามสຌา ิMethodological Triangulationี
ดย฿ชຌค าสั มภาษณ์ของผูຌ ป ระพั น ธ์ละผูຌ ทีไกีไยวขຌอง น ามา฿ชຌ พิจารณาประกอบการวิ คราะห์
ความหมายดยตรงละดยนัยกีไยวกับประดในคุณคาทีไปรากฏ฿นพลงรใอค รวมกับขຌอมูลจากการ
คຌนควຌาอกสารอืไนโทีไกีไยวขຌอง
สาหรับการตรวจสอบขຌอมูลดยวิธีการตรวจสอบขຌอมูลบบสามสຌา ดยตรวจสอบขຌอมูล
จากหลงขຌอมูลทีไตกตางกัน สถานทีไตางละวลาทีไตางกัน ซึไงจากการกใบขຌอมูลภาคสนามจาก
ผูຌประพันธ์ ศิลปຂน ผูຌผยพร ละยาวชนกีไยวกับคุณคาของสารละผลกระทบของพลงรใอค฿น
ปัจจุบั นตอการรับ รูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌ างกาลัง฿จ฿นการดานินชีวิต ซึไง฿นการสัมภาษณ์
บุคคล฿นตละประดในพียงครัๅงดียวหรือคนดียว ขຌอมูลอาจคลาดคลืไอนเดຌ
ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงนาการตรวจสอบบบสามสຌามา฿ชຌพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไถูกตຌองตรงความป็น
จริ ง มากทีไ สุ ด จากนัๅ น จึ ง เดຌ ร วบรวมขຌ อ มู ล ทัๅ ง หมดมาตรวจสอบละน าสนอขຌ อ มู ล ฿หຌ กั บ
คณะกรรมการ ซึไงขຌอมูลทีไเดຌ จะพิไมติมนืๅอหาสนับสนุนบทบาท฿หຌมีความสอดคลຌองละมีความ
นาชืไอถือมากยิไงขึๅน

ผลการวิจัย
จากผลการศึกษารืไองการศึกษา บทบาทของพลงรใอค฿นการปลูกฝังคุณคาละการสรຌาง
กาลั ง฿จ฿นการด านิ น ชี วิตของยาวชน ป็ น การศึก ษาการคุณค าของสารละผลกระทบของ
พลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานินชีวิต ซึไงขຌอมูล
คุณคาของสารละผลกระทบจะอยู฿นนืๅอพลง ดยจะมีครงรืไองหรือพลใอต ิPlotี ของตละ
พลง นืๅอหาของพลงจะอยู฿นรืไองดียวกันตัๅงตตຌนจนจบ ดยพลงรใอคนัๅนมักจะสนอนืๅอหา

26

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

ของพลงอยางอຌอมคຌอม ตຌองอาศัยการวิคราะห์ละตีความสัญญะ ิSemiologyี ความหมาย
ดยตรงละดยนัยจากนืๅอพลงพืไอศึกษาการคุณคาของสารละผลกระทบของพลงรใอค฿นยุค
ปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานินชีวิต ดยจะศึกษานืๅอหา
พลงของศิลปຂนสังกัดคาย จีนีไรใคคอร์ด จานวน 3 วง เดຌก ปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ดย
จากการสื บ คຌน ยอดผูຌ ขຌ าชมบนวใบ เซต์ยู ทูบ ิwww.youtube.comี ของผูຌ วิจั ยพบว า ศิล ปຂ น
วงรใอคดังกลาวเดຌรับความนิยมละมีอิทธิพลตอวัยรุนมากทีไสุด ดยจะศึกษาผลงานพลงทีไมีการ
ผยพรระหวางป พ.ศ. 2548-2558 ทีไมียอดผูຌขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูบ ิwww.youtube.comี
มากกวา 3 ลຌานวิวขึๅนเป ดยจะบงนืๅอหาออกป็น นืๅอหา฿หຌกาลัง฿จ ดຌานการดานินชีวิต ดຌาน
ความรัก ละดຌานอืไนโดังตอเปนีๅ
ตารางทีไ 1 สดงการจานกนืๅอหาพลงรใอ ค฿นผลงานพลงของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอຍส ละ
บอดีๅสลม ตัๅงตป พ.ศ. 2548-2558
นืๅอหาพลง

จานวนิพลงี

รຌอยละ

การ฿หຌ ก าลั ง ฿จ฿นดຌ า นการด านิ น

10

25

การ฿หຌกาลัง฿จดຌานความรัก

10

25

นืๅอหาอืไนโ

20

50

รวม

40

100

ชีวิต

จากตารางทีไ 1 นืๅอหาของพลงรใอค฿นผลงานพลงของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอสละบอดีๅ
สลม ตัๅงตป พ.ศ. 2548-2558 พบวา นืๅอหาประภทอืไนโมีคามากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 50
จานวน 20 พลง การ฿หຌกาลัง฿จดຌานการดานินชีวิต คิดป็นรຌอยละ 25 จานวน 10 พลง ละการ
฿หຌกาลัง฿จดຌานความรัก คิดป็นรຌอยละ 25 จานวน 10 พลง
สวนทีไ 1 วิคราะห์นืๅอหาพลงรใอค
1. พลงรใอคทีไมีนืๅอหากีไยวกับการ฿หຌกาลัง฿จดຌานการดานินชีวิต

พลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ทีไมีนืๅอหากีไยวกับการ฿หຌ
ก าลั ง ฿จ฿นดຌ า นการด านิ น ชี วิ ต กล า วถึ ง การ฿หຌ ก าลั ง ฿จกั น ระหว า งบุ ค คล ซึไ ง อาจจะป็ น
วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 27

ความสัมพันธ์บบคูรัก พืไอนหรือครอบครัว ทีไคอย฿หຌกาลัง฿จกัน฿หຌผานพຌนอุปสรรคตางโ การ฿ชຌ
ดนตรีป็นปัจจัย฿นการสรຌางกาลัง฿จ฿หຌกตนอง มืไอประสบกับปัญหา อุปสรรคตางโหรือมืไอรูຌสึก
ทຌอทຌกใจะมีดนตรีทีไป็นรงผลักดันตนอง฿หຌสูຌตอเป การปลุก฿จ฿หຌกลຌาทีไจะออกมาทา฿นสิไงทีไ
ตนองตຌองการ เมทาตาม฿ครนืไองจากคนรามีความชอบ ความถนัด ละความคิดทีไตกตางกัน
฿หຌกาลัง฿จมืไอจอปัญหาละอุปสรรคตางโ฿นการดานินชีวิตโ฿หຌตอสูຌกับปัญหาเมยอทຌอ ป็นตຌน
ดยผลงานพลงของวง ปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ทีไมีการผยพรระหวางป พ.ศ. 25482558 ทีไมียอดผูຌขຌาชม฿นวใบเซต์ยูทูบ ิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌานวิว ทีไมีนืๅอหากีไยวกับ
การ฿หຌกาลัง฿จดຌานการดานินชีวิตมีจานวน 10 พลง ยกตัวอยางชน
พลง รือลใกควรออกจากฝั่ง
ศิลปิน วงบอดีๅสลม
สียงลมคารามฟງาครามพลันมืดมัว หัว฿จสัไนระรัวฉันกลัวอะเร ทะลอาจริงหรือพียงจะ
วัด฿จ฿ครหมือนคาขูทຌาทาย฿หຌยอมจานน พายุถัไงถมอยู฿น฿จ จะออกเปตะขอบฟງา ตหมือนวา
ชคชะตาเมขຌา฿จมองเปเมมีหนทางชีวิตฉันตຌองลมลง฿ชเหม หัว฿จคารามฟງาครามเมสรຌาง฿คร
ทะลจะสรຌางคนดຌว ยอันตราย พายุ ถัไงถมสักพียงเหน จะเมยอมพຌคาขู รียนรูຌ ละสูຌเป จะ
ออกเปตะขอบฟງาสุดทຌายมຌชคชะตาเมขຌา฿จ ิภาย฿น฿จยังคงรียกรຌองี มองเปเมมีหนทางตรูຌ
วาฉันตຌองเปตอเป ตรงสຌนขอบฟງาสีคราม ความหวังยังนาทางฉัน฿ชหรือเม ิ฿หຌอุปสรรคปลีไยนผัน
ป็นพลังี คาตอบอยูกลางคลืไนลม ชีวิตมຌตຌองลมลงตรงเหนตฉันกใยังยืนยันทีไจะเป
ดยรวมนืๅอหาของพลงทีไกลาวมาขຌางตຌนกีไยวกับการ฿หຌกาลัง฿จดຌานการดานินชีวิต ฿หຌ
ความหมายกีไยวกับการปลุก฿จ฿นการผชิญปัญหาละอุปสรรคของทุกชีวิต จะตຌองออกเปสวงหา
ปງาหมายละดานินการตอสูຌ฿หຌอยูตอเปเดຌ ดยมีสัญญะฝง฿นนืๅอพลง ชน สียงลมคารามฟງา
ครามพลันมืดมัว หัว฿จสัไนระรัวฉันกลัวอะเร ทะลอาจริงหรือพียงจะวัด฿จ฿ครหมือนคาขูทຌาทาย
฿หຌยอมจานน ความหมายดยตรงคือ กลาวถึงปรากฏการณ์ทีไกิดตามธรรมชาติ สียงลม ฟງามืด
ละลมทะล ความหมายดยนัยคือ ปัญหาละอุปสรรคตางโทีไตຌองผชิ ญ ทะลจะสรຌางคนดຌวย
อันตราย ความหมายดยตรงคือ ทะลทีไอันตรายจะสรຌางคน ความหมายดยนัยคือ ปัญหาละ
อุป สรรคจะทา฿หຌ  ราขຌ มขใ ง พายุ ถัไง ถมสั กพี ยงเหน จะเมย อมพຌ คาขู รี ยนรูຌ ละสูຌ เ ป
ความหมายดยตรงคือ ถึงพายุทีไพัดกระหนไาตจะเมยอมพຌ ความหมายดยนัยคือ มืไ อมีปัญหา
ละอุปสรรคจะรียนรูຌขຌอผิดพลาดลຌวสูຌกับมัน จะออกเปตะขอบฟງาสุดทຌายมຌชคชะตาเม
ขຌา฿จ ิภาย฿น฿จยังคงรียกรຌองี มองเปเมมีหนทางตรูຌวาฉันตຌองเปตอเป ตรงสຌนขอบฟງาสีคราม
ความหวังยังนาทางฉัน฿ชหรือเม ิ฿หຌอุปสรรคปลีไยนผันป็นพลังี ความหมายดยตรงคือ จะ
ออกเปตะขอบฟງา มຌวาชคชะตาจะเมขຌา฿จละคงป็นเปเมเดຌตฉันยังมีความหวัง ความหมาย
ดยนัยคือ จะออกเปผชิญกับปัญหาละอุปสรรคถึงมຌจะหนักคเหน พราะยังมีความหวังคอย
ป็นกาลัง฿จ ละ คาตอบอยูกลางคลืไนลม ชีวิตมຌตຌองลมลงตรงเหนตฉันกใยังยืนยันทีไจะเป
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ความหมายดยตรงคือ คาตอบอยูกลางคลืไนลม ถึงจะลຌมลงตฉันกใยังจะเป ความหมายดยนัยคือ
ความสารใจอยูทานกลางอุปสรรค ถึงมຌจะผิดพลาดสักกีไครัๅงตกใจะทามัน ป็นตຌน ดยสัญญะทีไ
ฝงอยู฿นนืๅอพลงดังกลาววิคราะห์จากปรียบทียบอุปมาอุปเมย฿นนืๅอพลง
2. พลงรใอคทีไมีนืๅอหากีไยวกับการ฿หຌกาลัง฿จดຌานความรัก

พลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ทีไมีนืๅอหากีไยวกับการ฿หຌ
กาลัง฿จ฿นดຌานความรัก กลาวถึงการสรຌางรงผลักดัน฿หຌผชิญกับความผิดหวัง฿นความรัก การลา
ถึงความรักของคนสองคนทีไคอย฿หຌกาลัง฿จซึไงกันละกันมืไอจอปัญหาละอุปสรรคตางโ ดย฿ชຌ
ความรักทีไมี฿หຌซึไงกันละกันคอยป็นกาลัง฿จ การ฿หຌกาลัง฿จผูຌทีไมีความรักทีไมีอุปสรรค ดຌวยปัจจัย
ตางโ ชน ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรืออืไนโ การตือนสติละ฿หຌกาลัง฿จผูຌทีไผิดหวังจากความ
รัก กลาวถึงความสีย฿จจากความรักทีไผิดหวั งจะป็นบทรียนพืไอ฿หຌรียนรูຌ฿นขຌอผิดพลาดป็ น
ประสบการ฿นการดานินชีวิตตอเป ป็นตຌน ดยผลงานพลงของวง ปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅส
ลม ทีไ มี ก ารผยพร ร ะหว า งป พ.ศ.2548-2558
ทีไ มี ย อดผูຌ  ขຌ า ชม฿นวใ บ เซต์ ยู ทู บ
ิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌ านวิว ทีไมีนืๅ อหากีไย วกับ การ฿หຌ กาลั ง฿จดຌานความรั ก มี
จานวน 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฿หຌกาลัง฿จดຌานความรัก กลาวถึงการ฿หຌ
กาลัง฿จรืไองความรักกันระหวางบุคคล ซึไงอาจจะป็นความสัมพันธ์บบคูรัก พืไอนหรือครอบครัว
ทีไคอย฿หຌกาลัง฿จกัน฿หຌผานพຌนอุปสรรคตางโทีไขຌามา ดยมีสัญญะทีไฝงอยู฿นนืๅอพลง ชน เม
วาชีวิตธอป็นชนเร ธอจะมีฉันขຌา฿จธอสมอ บนถนนหนทางทีไสนเกล อยาเปเหวหวัไน ฉัน
อยูตรงนีๅเมเกล ความหมายดยตรงคือ เมวาชีวิตธอป็นอยางเร ฉันจะขຌา฿จธอสมอ บนถนนทีไ
สนเกลอยาหวัไน เหวฉัน อยู ฿กลຌโตรงนีๅ ความหมายดยนั ยคือ เมวาจะมีอุป สรรคหรื อปั ญหา
มากมายคเหน ฉันกใจะคอยชวยหลือละ฿หຌกาลัง฿จอยูสมอ ละทุกข์ดຌวยกันกຌาวผานปัญหาทีไ
มากมาย พรุงนีๅจะดีจะรຌายขอคพียงราขຌา฿จ ความหมายดยตรงคือ มีความทุกข์จะกຌาวดิน
ผานดຌวยกัน ฿หຌทาความขຌา฿จกั บสิไงทีไกิดขึๅนวันพรุงนีๅ ความหมายดยนัยคือ ฉันจะลาบากกับธอ
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ชวยกันกຌปั ญหาละจะดีห รือรຌายกใขึๅนอยูกับรา ป็ นตຌน ดยสัญญะจากพลงดังกลาว฿ชຌการ
วิ  คราะห์ จ ากตั ว บท ิ contextี ละบริ บ ท ิcontextี ดยกระบวนการครงสรຌ า ง
ิstructurationี ของพลงดังกลาว
3.พลงรใอคทีไมีนืๅอหาดຌานอืไนโ
พลงรใ อ คของศิ ล ปຂ น วงปตตຌ บิๆ ก อส ละบอดีๅ  สลม ทีไ มี  นืๅ อ หาดຌ า นอืไ น โ
นอกหนือจากการ฿หຌกาลัง฿จดຌานการ฿ชຌชีวิตละดຌานความรัก กลาวถึงรืไองของความรักป็นสวน
฿หญ ชน กลาวถึงบุคคลหนึไงทีไจะพยามยามทุกวิธีพืไอทีไจะเมยอมสียคนรักเปจึงกิดการหนีไยวรัๅง
ดຌวยวิธีตางโ การยอกยຌอนเมตรงเปตรงมา การหลอกลวงระหวางคูรัก การขอทษทีไทาผิดตอคน
รักละขอรຌอง฿หຌฟังคาอธิบาย การผชิญความรักทีไเมป็นตามทีไตัๅง฿จ ถูกทารຌายจิต฿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 ทีไมีนืๅอหาดຌานอืไนโมีจานวน 20 พลง ยกตัวอยางชน
พลง สติๆกกอร์
ศิลปิน วงบอดีๅสลม
฿ครตอ฿ครกใตือนประจา ขับรถสีดา มันเมนาดู ดวงชะตาจะเมคอยดี ถຌา฿หຌขຌาที ตຌองสี
ชมพูกใรูຌ ต฿หຌปลีไยนทัๅงคันคงยังเมเหว ศรษฐกิจเมดี งินตຌองกใบเวຌทาเดຌพียงคอาสติๆกกอร์
ปะทຌายรถเป฿หຌมันป็นสีชมพู ค฿หຌหัว฿จของราเดຌรูຌ วารถคันนีๅป็นสีชมพู เปเหนกใเปกัน ทุกคืน
ทุกวันขับลຌวลง฿จ มืไอความสุขมาพบ ชีวิตกใสูຌตอกันเปรืไองเมดีเมงามมากมาย จนลกวุนวาย
กลายป็นสีดาถຌาหากคนรายังรักกันดี ลก฿บทีไมี คงเมบอบชๅากใรูຌ ต฿หຌปลีไยนทัๅงลกคงทาเมเหว
ป็นคนธรรมดา฿หຌทาอยางเรหรือวาคงตຌองอาสติๆกกอร์ปะลกนีๅเวຌ฿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
ความหมายดยอาศัยความสัมพันธ์ระหวางสัญญะสองตัวทีไมีความคลຌายคลึ งกัน ละถูกนามา
ถายทอดความหมายดຌว ยวิธีการ ปรียบทียบอุป มาอุปเมยิAnalogyี ดังชน฿นนืๅอพลงทีไ
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กล าวถึงการติดสติๆ กกอร์ บ นรถพืไอ฿หຌ ฿ชຌร ถอย างมีความสุ ข ถຌาตຌ องการ฿หຌ  ลกสงบสุ ข คนเม
ทะลาะกัน อยูดຌวยกันอยางมีความสุขคงตຌองอาสติๆกกอร์ติดเวຌ
สวนทีไ 2 สัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-Depth Interviewี
2.1 สัมภาษณ์ผูຌประพันธ์ ศิลปิน ละผูຌผยพร
ดຌ า นบทบาทต อ สั ง คม พลงรใ อ คถื อ เดຌ ว า ป็ น นวพลงหลั ก โของยาวชน
นืไองจากพลงรใอคมีนืๅอหาทีไขຌา฿จงายมีความตรงเปตรงมา ป็นจุดริไมตຌนของดนตรีอีกหลายโ
นว นืๅอพลง฿หຌพลังงาน฿นการ฿ชຌชีวิต ฿หຌกาลัง฿จ฿นดຌานตางโ นຌมนຌาวจิต฿จทา฿หຌคนมองลก฿น
งบวก ป็นรงขับคลืไอนสังคม ฟชัไน ศิลปะละรียกรຌองสิทธิตางโ พลงรใอคบางยุค฿ชຌ฿นการ
ตอตຌานสังคมดຌวยอารมณ์พลงทีไหนักนนขຌาถึงผูຌฟังงาย มีความสนุกสนาน (สัมภาษณ์) 2 มษายน
2559

ดຌานบทบาทตอยาวชน ดยสวน฿หญสาวกหรือฟนพลงของวงรຍอคกใจะป็น
ยาวชนพราะดຌวยความหนักนน สนุกสนาน ของดนตรีพลงรใอคพลงรใอคจึงมีบทบาท฿หຌความ
บันทิง ปลีไยนวิธีคิด ฿หຌกาลัง฿จ฿นการ฿ชຌชีวิตละความรัก ฿ชຌป็นรงบันดาล฿จกยาวชนทีไลน
ดนตรีนืไองจากยาวชนสวน฿หญทีไชอบฟังพลงรใอคจะชืไนชอบการลนดนตรี (สัมภาษณ์) 2
มษายน 2559
ดຌานการ฿หຌกาลัง฿จ ยาวชนป็นบุคคลทีไมีประสบการณ์฿นการดานินชีวิตนຌอย
ซึไงมืไอประสบกับปัญหาละอุปสรรคตางโ฿นการดานินชีวิต กใมีความตຌองการกาลัง฿จ฿นการกຌเข
ปัญหาขຌามผานอุปสรรค ละนอกหนือจากนัๅนยังสามารถ฿ชຌป็นรงผลักดัน฿นการพียรพยามพืไอ
เปสูความสารใจ฿นชีวิตเดຌ นืๅอหาพลงรใอ ค฿หຌกาลัง฿จดຌานการ฿ชຌชีวิต ความรักละความฝัน ปลุก
ขวัญกาลัง฿จ ชนพลงความชืไอ นาเป฿ชຌ฿นชีวิตประจาวัน (สัมภาษณ์) 21 มษายน 2559
พลงรใอค฿นยุค ปัจจุบัน ิพ.ศ. 2548-2558ี พลงรใ อค฿นปั จจุบั นจะกล าวถึง
ความรักมากทีไสุด ละริไมมีนืๅอหาทีไตกตางจากยุคกอนคือ จะกลาวถึงการ฿หຌกาลัง฿จ ปรัชญา
การ฿ชຌชีวิตละสภาพปัจจุบันของสังคม มีทวงทานองทีไตกตางจากดิมตามยุคสมัย นาดนตรีนว
อืไน โมาผสมผสานกัน ละ฿นปั จจุ บัน มีรืไ องของการตลาดขຌามากีไยวขຌองจึงทา฿หຌ นืๅ อหาของ
พลงรใอคปลีไยนเปตามความนิยมของผูຌฟัง (สัมภาษณ์) 7 มษายน 2559
คุณคาทีไฝงอยู฿นพลงรใอคพลงรใอคเมเดຌป็นพียงดนตรีทานัๅน ตยังรวมถึง
การดานินชีวิตอีกดຌวย มีบางกลุมคนทีไดานินชีวิตอยูเดຌพราะพลงรใอค ฿ชຌพลงรใอคพืไอสรຌาง
ความบั น ทิง ฿หຌ ก าลั ง ฿จ฿นดຌ านต างโ สรຌ า งความสั ม พั น ธ์ ทีไ ดีทัๅ ง ฿นครอบครั ว สรຌ า งมิ ตรภาพ
(สัมภาษณ์) 7 มษายน 2559
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2.2 สัมภาษณ์ยาวชน
ดຌานบทบาทตอสังคม คนสังคมสวน฿หญตຌองผชิญกับความตึงครียดจากการ
รียน การทางาน พลงรใอคจึงป็นสืไอทีไชวยผอนคลายความครียดพราะนืๅอหา ทวงทานอง ทีไฟัง
ลຌวรูຌสึกหมือนการปลดปลอย ยาวชนจึงกลาวถึงบทบาทพลงรใอความีบทบาทตอสังคมพืไอสรຌาง
ความบันทิงป็นสวน฿หญ ละชวยกลอมกลาจิต฿จคนฟัง฿หຌมองลก฿นงบวก (สัมภาษณ์) 22
มษายน 2559
ดຌานบทบาทตอตนอง ยาวชนกลาวถึงบทบาทพลงรใอคทีไมีตอตนองวา ฿น
วลาทีไครงครียดจากการรียนกใจะฟังพลงพืไอสรຌางความบันทิง ผอนคลายความครียด ละ
฿นชวงวลาทีไมีปัญหาชีวิตดยฉพาะอยางยิไงรืไองความรัก กใฟังพลงรใอคพืไอ฿หຌกาลัง฿จทัๅง฿นดຌาน
การ฿ชຌชีวิตละความรักกตนอง (สัมภาษณ์) 22 มษายน 2559
ดຌ า นการ฿หຌ กาลัง฿จ ยาวชนกล าวถึงนืๅ อ หาพลงรใ อ คทีไ มีบ ทบาทตอ การ฿หຌ
กาลัง฿จวา ฿นยามทีไผิดหวังจากความรักพลงรใอคกใป็นกาลัง฿จ฿หຌผชิญกับความทุกข์ ความสีย฿จ
นืไ องจากนืๅ อหาพลงรใ อคตรงกับ หตุ การณ์ทีไ กิดขึๅน กับ ตนอง ฿นยามทีไจอกับ ปั ญ ญหาละ
อุปสรรคตางโ฿นชีวิตพลงรใอคกใชวยสรຌางรงผลักดัน฿หຌตอสูຌละผานพຌนปัญหาละอุปสรรคเปเดຌ
(สัมภาษณ์) 22 มษายน 2559
คุณคาทีไฝงอยู฿นพลงรใอค ยาวชนทีไชืไนชอบฟังพลงรใอคสรຌางมิตรภาพของ
กลุมคนทีไฟังพลงรใอค สังกตเดຌจากกลุมสาวกหรือฟนคลับกใจะรวมตัวกัน฿นงานสดงคอนสิร์ต
ละนอกหนือจากนัๅนยาวชนยังกลาวถึงพลงรใอควาชวยสะทຌอนสังคม ละนืๅอพลง฿หຌขຌอคิดทีไ
สามารถนาเป฿ชຌ฿นชีวิตประจาวัน (สัมภาษณ์) 22 มษายน 2559

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลงานวิจัยพบวา คุณคาของสารจากพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไ
มีตอการสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานินชีวิตนืๅอหาของพลงรใอค฿นผลงานพลงของศิลปຂนวงปตตຌ
บิๆ ก อสละบอดีๅ  สลม ตัๅ ง ต ป พ.ศ. 2548-2558
ทีไ มี ย อดผูຌ  ขຌ า ชม฿นวใ บ เซต์ ยู ทู ป
ิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌานวิว มีนืๅอหาประภทอืไนโมีคามากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 50
จานวน 20 พลง การ฿หຌกาลัง฿จดຌานการดานินชีวิต คิดป็นรຌอยละ 25 จานวน 10 พลง ละการ
฿หຌกาลัง฿จดຌานความรัก คิดป็นรຌอยละ 25 จานวน 10 พลง ละผลกระทบของพลงรใอค฿นยุค
ปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนทีไมีตอการสรຌางกาลัง฿จ฿นการดานินชีวิตพบวา ยาวชนปຂดรับ
พลงรใอคพืไอความบันทิงมากทีไสุด รองลงมาคือ พืไอ฿หຌกาลัง฿จดຌานความรัก ละพืไอ฿หຌกาลัง฿จ
ดຌานการ฿ชຌชีวิต ตามลาดับ
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฿นนืๅอหาของพลงทีไกีไยวกับการ฿หຌกาลัง฿จดຌานการดานินชีวิตพบวา ผลงานพลงของวง
บอดีๅ สลมมีนืๅอหาของพลงกีไยวขຌองกับการ฿หຌกาลัง฿จดຌานการดานินชีวิตมากทีไสุด รองลงมา
คือ ผลงานพลงของวง บิๆกอส ละวง ปตตຌ เมมีพลงทีไมีนืๅอหากีไยวกับการดานินชีวิต ดย
จะกล าวถึงการ฿หຌกาลั ง฿จกัน ระหวางบุ คคล ซึไงอาจจะป็ น ความสั มพันธ์บบคูรั ก พืไอนหรื อ
ครอบครั ว ทีไค อย฿หຌ ก าลั ง฿จกัน ฿หຌ ผ านพຌน อุ ป สรรคตางโ การ฿ชຌ ดนตรี  ป็ นปั จจั ย฿นการสรຌ า ง
กาลัง฿จ฿หຌกตนอง มืไอประสบกับปัญหา อุปสรรคตางโหรือมืไอรูຌสึกทຌอทຌกใจะมีดนตรีทีไป็ น
รงผลักดันตนอง฿หຌสูຌตอเป การปลุก฿จ฿หຌกลຌาทีไจะออกมาทา฿นสิไงทีไตนองตຌองการ เมทาตาม฿คร
นืไองจากคนรามีความชอบ ความถนัด ละความคิดทีไตกตางกัน ฿หຌกาลัง฿จมืไอจอปัญหาละ
อุปสรรคตางโ฿นการดานินชีวิตโ฿หຌตอสูຌกับปัญหาเมยอทຌอ ป็นตຌน
฿นนืๅอหาของพลงทีไกีไยวกับการ฿หຌกาลัง฿จดຌานความรักพบวา ผลงานพลงของวงบอดีๅส
ลมมีนืๅอหาของพลงกีไยวขຌองกับการ฿หຌกาลัง฿จดຌานความรักมากทีไสุด รองลงมาคือผลงานพลง
ของวง บิๆกอส ละวง ปตตຌ ตามลาดับ ดยจะกลาวถึงการสรຌางรงผลักดัน฿หຌผชิญกับความ
ผิดหวัง฿นความรัก การลาถึงความรักของคนสองคนทีไคอย฿หຌกาลัง฿จซึไงกันละกันมืไอจอปัญหา
ละอุปสรรคตางโ ดย฿ชຌความรักทีไมี฿หຌซึไงกันละกันคอยป็นกาลัง฿จ การ฿หຌกาลัง฿จผูຌทีไมีความ
รักทีไมีอุปสรรค ดຌวยปัจจัยตางโ ชน ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรืออืไนโ การตือนสติละ฿หຌ
กาลัง฿จผูຌทีไผิดหวังจากความรัก กลาวถึงความสีย฿จจากความรักทีไผิดหวังจะป็นบทรียนพืไอ฿หຌ
รียนรูຌ฿นขຌอผิดพลาดป็นประสบการ฿นการดานินชีวิตตอเป ป็นตຌน
฿นนืๅอหาของพลงทีไกีไยวกับดຌานอืไนโพบวา ผลงานพลงของวงบอดีๅสลมมีนืๅอหาของ
พลงกีไยวขຌองกับการนืๅอหาดຌานอืไนโมากทีไสุด รองลงมาคือ ผลงานพลงของวง ปตตຌ ละวง
บิๆกอส ตามลาดับ ดยจะกลาวถึงนืๅอพลงดຌานอืไนโนอกหนือจากการ฿หຌกาลัง฿จ ชน กลาวถึง
บุคคลหนึไงทีไจะพยามยามทุกวิธีพืไอทีไจะเมยอมสียคนรักเปจึงกิดการหนีไยวรัๅงดຌวยวิธีตางโ การ
ยอกยຌอนเมตรงเปตรงมาการหลอกลวงระหวางคูรัก การขอทษทีไทาผิดตอคนรักละขอรຌอง฿หຌฟัง
คาอธิบาย การผชิญความรักทีไเมป็นตามทีไตัๅง฿จ ถูกทารຌายจิต฿จตกใยังเมสามารถตัด฿จจากธอ
เดຌ ป็นตຌน ละนืๅอหาทีไกลาวถึงรืไองอืไนโ ชน กลาวถึงการตือนสติวาความป็นจริง฿น฿จของ
มนุษย์เมมี฿ครสามารถคาดดาดຌวย มຌตตัวราองกใเมสามารถรูຌเดຌวาอนาคตตัวราจะคิดอะเร
ป็นตຌน
สรุปผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชนพบวา ดຌานบทบาทตอ
สังคมนืๅอพลง฿หຌพลังงาน฿นการ฿ชຌชีวิต ฿หຌกาลัง฿จ฿นดຌานตางโ นຌมนຌาวจิต฿จทา฿หຌคนมองลก฿น
งบวก ป็นรงขับคลืไอนสังคม ฟชัไน รียกรຌองสิทธิตางโ ละสรຌางความบันทิง ดຌานบทบาทตอ
ยาวชน พลงรใอค฿หຌความบันทิง ผอนคลายความครียด ฿หຌกาลัง฿จ฿นการ฿ชຌชีวิตละความรัก ฿ชຌ
ป็นรงบันดาล฿จกยาวชนทีไลนดนตรี ดຌานการ฿หຌกาลัง฿จ พลงรใอค฿หຌกาลัง฿จดຌานการ฿ชຌชีวิต
ความรักละความฝัน ปลุกขวัญกาลัง฿จ ละคุณคาทีไฝงอยู฿นพลงรใอคคือสรຌางความสัมพันธ์ทีไดี

วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 33

฿นครอบครัว สรຌางมิตรภาพของกลุมคนทีไฟังพลงรใอค ชวยสะทຌอนสังคม ละนืๅอพลง฿หຌขຌอคิดทีไ
สามารถนาเป฿ชຌ฿นชีวิตประจาวัน
สิไงทีไสืไอสารผานผลงานพลงของวงปตตຌ บิๆกอส ละบอดีๅสลม ฿นการศึกษาครัๅ งนีๅ
อาจจะป็นการสรุปผล฿นระยะวลาคชวงหนึไงทานัๅน นืไองจากผูຌวิจัยเดຌลือกวิคราะห์พลงของ
ศิลปຂนดังกลาวพียงบางอัลบัๅม ซึไงคุณคาของพลง฿นดຌานการ฿หຌกาลัง฿จอาจจะฝงอยู฿นพลงนัๅนโ
พิไมติม

อภิปรายผลการศึกษา
สวนทีไ 1 วิคราะห์นืๅอหาละคุณคาทีไฝง฿นพลงรใอค
จากทฤษฏีลาดับขัๅนความตຌองการ ความตຌองการพืไอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จทางจิตหรือ
ความรูຌ สึ ก ประกอบเปดຌ ว ย 1. การเดຌ รั บ ความรั ก ฿คร ช อบพอ 2. การเดຌ รั บ ความสนุ ก สนาน
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
฿หຌกาลัง฿จดຌานตางโละมีนืๅอหากีไยวกับความรักป็นสวน฿หญ
นืๅอหาพลงรใอคของศิลปຂนวงปตตຌ บิๆกอสละบอดีๅสลม ตัๅงตป พ.ศ. 2548-2558
ทีไมียอดผูຌขຌาชม฿นวปเซต์ยูทูปิwww.youtube.comี มากกวา 3 ลຌานวิว มีนืๅอหากีไยวความรัก
มากทีไสุด รองลงมาคือ นืๅอหากีไยวกับการ฿หຌกาลัง฿จ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กาญจนา คา
ผา ิโ5ไ่ี เดຌทาการศึกษานืๅอหาละนวคิดพลงรใอคเทยของศิลปຂน฿นสังกัด มอร์ มิวสิค จากัด
ชวงป พ.ศ. โ5ใ้-โ5ไๆ พบวา นืๅอหาของพลงรใอคมีนืๅอหากีไยวความรักมากทีไสุด รองลงมาคือ
นืๅอหากีไยวกับ฿หຌกาลัง฿จ ละสะทຌอนสังคม ตามลาดับ
สวนทีไ 2 อภิปรายผลการศึกษาผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปัจจุบันตอการรับรูຌของยาวชน
จากวัตถุประสงค์ขຌอทีไ 2 คือ ผลกระทบของพลงรใอค฿นยุคปั จจุบันตอการรั บรูຌของ
ยาวชน พบวาพลงรใอคมีผลตอยาวชนพืไอความบันทิงมากทีไสุด รองลงมาคือการ฿หຌกาลัง฿จ
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Andy Bennett ิ1999ี เดຌทาการศึกษาสภาพชีวิตของวัยรุน฿นมือง
Frankfurt am Main ประทศยอรมัน พบวา ดนตรีป็นครืไองมือพืไอสรຌางความบันทิงก
ประชากรผูຌศกศรຌา ละสามารถชวยรวบรวมชุมชนขຌาดຌวยกัน มืไอพลงสรຌางความสน฿จหรือ
มຌตความภักดีของประชาชนจากหลายโสถานทีไ
จากทฤษฎีล าดั บขัๅน ความตຌองการของ Abraham Maslow นวคิดวาระดับ ความ
ตຌองการของมนุษย์นาจะมี 5 ระดับ คือ 1. ความตຌองการทางกายภาพ ิPhysiological needsี 2.
ความตຌองการความปลอดภัยละอบอุน฿จ ิSecurity needsี ทัๅงดຌานสรี ร ะทางกายสั งคม
ศรษฐกิจ 3. ความตຌองการความรักละการป็นจຌ าของ ิLove and belonging’s needsี 4.
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ความตຌองการเดຌรับการยอมรับนับถือ ิEsteem needsี 5. ความตຌองการทีไตระหนักดຌวยตนองถึง
สิไงทีไตຌองการนามาสริมติมตงศักยภาพ ซึไงคาสัมภาษณ์ของยาวชนทีไกลาวถึงความรักทีไสมหวัง
ละผิดหวัง สอดคลຌองกับความตຌองการความรักละการป็นจຌาของ ิLove and belonging’s
needsี ละนืๅอหาของพลงรใอคจากคาสัมภาษณ์ของ นักประพันธ์ ศิลปຂน ละผูຌผยพรทีไกลาว
วาพลงรใอคมีนืๅอหาทีไรียกรຌองสิทธิตางโ สอดคลຌองกับความตຌองการ ความปลอดภัยละอบอุน
฿จ ิSecurity needsี ทัๅงดຌานสรีระทางกายสังคม ศรษฐกิจ

ขຌอสนอนะ
1. การวิ จั ย ครัๅ ง นีๅ มุ ง ศึ ก ษาบทบาทของพลงรใ อ ค฿นการปลู ก ฝั ง คุ ณ ค า ละการสรຌ า ง
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กลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน
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ภัคชุดา อาเพพรรณ1
วิชียร ลัทธิพงศ์พันธ์, Ph.D.2

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครัๅ ง นีๅ มี วั ต ถุ ป ระสงค์  พืไ อ ศึ ก ษาการ฿ชຌ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสืไ อ สารของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน พืไอศึกษานวทางการสรຌางภาพลักษณ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน ละพืไอศึกษาปรียบทียบระหวาง
กลยุ ทธ์การสืไ อสารองค์กรทีไ ส านั กงานคณะกรรมการกากับ กิจการพลั งงานทีไ฿ชຌ฿นการสืไ อสาร
ภาพลักษณ์เปยังสืไอมวลชนป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอสานักงาน
หรื อ เม อ ย า งเร ดยป็ น การวิ จั ย ชิ ง คุ ณ ภาพ ซึไ ง ฿ชຌ ก ารวิ จั ย ขຌ อ มู ล อกสาร ิDocumentary
Research) จากการศึกษาผนกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน ตัๅงตป โ55ใ – โ555 ละจากกฤตภาค ิClipping News) ซึไงป็นอกสารสรุปขาว
ประจาวัน฿นสืไอหนังสือพิมพ์รายวันทีไป็นขาวกีไยวกับผลการดานินงานสาคัญของสานักงาน ดย
ศึกษายຌอนหลังป็นระยะวลา แโ ดือน ิตัๅงตดือ นมษายน โ55็ ถึงดือนมีนาคม โ55่ี ละ
การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) กลุมผูຌ฿หຌความสาคัญจานวน ใ กลุม เดຌก กลุมทีไ แ
ผูຌบริหารระดับสูง ผูຌบริหารระดับกลาง ละจຌาหนຌาทีไระดับปฏิบัติการทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบรืไองการ
สืไ อ สารองค์ ก รของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน จ านวน ใ คน กลุ ม ทีไ โ
สืไอมวลชนสายพลังงานละอุตสาหกรรมพลังงาน ดยป็นสืไอมวลชนสวนกลางทีไมีปฏิสัมพันธ์ละ
ผยพรขຌอมูลขาวสารของสานักงานมากทีไสุดคือ สืไอหนังสือพิมพ์ จานวน แ5 – โเ คน ละกลุมทีไ
ใ นักวิชาการ ละ/หรือ ผูຌชีไยวชาญดຌานการประชาสัมพันธ์ จานวน แ คน
ผลการวิจัย พบวา กลยุทธ์การสืไอสารของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ตอสืไอมวลชน นຌนการตอกยๅาชืไอผานสืไอตางโ พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิดการจดจา ผยพรบทบาท
หนຌาทีไของสานักงานดຌวยการกาหนด ขຌอความหลัก (Key Message) ทีไชัดจนละขຌา฿จงาย สรຌาง
1

นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม
คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2

ทีไปรึกษา อาจารย์ประจาคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สริม฿หຌกิดความชืไอมัไนละยอมรับ ดຌวยการผยพรความป็นมืออาชีพ ผลงาน ละกิจกรรม
ต า งโ อย า งต อ นืไ อ ง การสรຌ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ ม ปງ า หมายฉพาะกลุ ม ดยฉพาะกลุ ม
สืไอมวลชน สาหรับนวทางการสรຌางภาพลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลั งงาน
ตอสืไอมวลชนพบวา สานักงานนຌนการสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมสืไอมวลชน ดยผานกิจกรรมการ
สืไอสารทัๅงบบป็นทางการละเมป็นทางการ
อยางเรกใตาม ภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish Image) ทีไสานักงานตຌองการ฿หຌกิดกับ
สืไอมวลชน ยังเมป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอสานักงาน฿นปัจจุบัน ดย
วิคราะห์จากการนาสนอขຌอมูลขาวสารของสืไอมวลชนจะนาสนอขຌอมูลตามภารกิจบทบาทหนຌาทีไ
ของสานักงาน ดยเมเดຌมุงนຌนเปดຌาน฿ดดຌานหนึไง ขาวสารทีไมีการนาสนอผานสืไอสิไงพิมพ์ดยสวน
฿หญ ยั งมี ขຌอมู ล หรื อประดใ น ทีไ กีไย วขຌอ งกับ การสืไ อสาร฿หຌ  หใ น ภาพลั กษณ์ พึงปรารถนา ิWish
Image) หรือตัวตนของสานักงานตามทีไองค์กรเดຌกาหนดเวຌ ตการนาสนอประดในของสืไอมวลชน
ยังเมสามารถสืไอสาร฿หຌหในวา สานักงานป็นองค์กรทีไ “TR“ST เดຌ พราะขຌอมูลขาวสารทีไ
ปรากฏป็นรืไองของการอธิบาย การ฿หຌขຌอทใจจริง การ฿หຌขຌอมูลพืไอชีๅจง ตอบขຌอซักถาม ละการ
฿หຌความรูຌ การประชาสัมพันธ์การดานินงานหรือกิจกรรมของสานักงาน มากกวาการสดง฿หຌหใน
ผลการด านิ น งาน฿นบทบาทการก ากั บ ดู ล การสรຌ า งความป็ น ธรรม ปร ง฿สละชืไอถื อเดຌ
อยางเรกใดี การนาสนอขาวของสืไอมวลชนเมเดຌป็นการสืไอสารหรือ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไสืไอ฿หຌหในถึง
ภาพลักษณ์ของสานักงานทาทีไควร นืไองจากสวน฿หญป็นนืๅอหาขาวทีไป็นการบอกกลาว ชีๅจง
จຌ ง฿หຌ ทราบหรื อ฿หຌ ขຌอ มู ล ตามบทบาทหนຌ า ทีไภ ารกิ จ ของส านั กงาน จึ งเม ส ามารถสะทຌ อน฿หຌ
บุคคลภายนอกหใ น ภาพลักษณ์ขององค์กรทีไชัดจนเดຌ ฿นขณะดียวกัน การสะทຌอน฿หຌ หในถึง
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ TRUST ปรากฏ฿นขຌอมูลขาวนຌอยมาก ซึไงเมสอดคลຌองกับการกาหนด
ภาพลั กษณ์พึงปรารถนาทีไส านั กงานตຌองการสรຌาง฿หຌ กิดขึๅน กับ สืไ อมวลชนคือ การสรຌ างความ
นาชืไอถือตามทีไเดຌกาหนดเวຌ฿นวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ TRUST
คาสาคัญ : 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 indepth 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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บทนา
ปัจจุบันกิจการพลังงานมีความสาคัญตอครงสรຌางดຌานสังคม ศรษฐกิจ ละสิไงวดลຌอม
ของประทศ ละพืไอตຌองการปรับครงสรຌางการบริ หารกิจการพลังงาน฿หຌหมาะสม ดยยกงาน
นยบาย ละงานการก ากั บ ดู  ลละการประกอบกิ จ การพลั ง งานออกจากกั น จึ ง เดຌ จั ด ตัๅ ง
คณะกรรมการกากั บ กิ จการพลั งงาน หรื อ กกพ. ขึๅ น พืไ อก ากับ ดู ลกิ จการพลั งงาน ละ฿หຌ มี
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน หรือ สานักงาน กกพ. ขึๅนป็นหนวยงานของรัฐ ซึไงมี
ฐานะป็นนิติบุคคล ทาหนຌาทีไป็นสานักงานลขานุการของคณะกรรมการ สานักงาน กกพ. ป็น
องค์ กรอิ ส ระทีไ รั บ ผิ ดชอบ฿นการก ากั บ ดู ลกิ จการพลั งงาน ดຌ านกิ จการเฟฟງ าละกิ จการกຍ าซ
ธรรมชาติ ข องประทศ จั ด ตัๅ ง ขึๅ น มืไ อ วั น ทีไ แ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. โ55แ ดยอาศั ย อ านาจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. โ55เ ซึไงป็นกฎหมาย฿หมทีไออกมาพืไอรองรับ
นยบายการปรั บครงสรຌางการบริหารกิจการพลังงานของประทศ ดย฿หຌมีการยกงานกากับ
กิจการพลังงานออกจากการกาหนดนยบาย พืไอ฿หຌการกากับกิจการพลังงานภาย฿ตຌกรอบนยบาย
ของรัฐป็นเปอยางทัไวถึงละมีความอิสระ฿นการดานินงาน (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน, 2550)
อยางเรกใตาม พืไอ฿หຌการดานินงานตามอานาจหนຌาทีไของสานักงาน กกพ. ป็นเปตาม
วัตถุป ระสงค์ของกฎหมาย ส านักงาน กกพ. จึงเดຌหใน ความสาคัญของการดานิ นการสืไ อสาร
ประชาสัมพันธ์พืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับบทบาท หนຌาทีไของ กกพ. ละสานักงาน กกพ.
ตามกฎหมาย รวมทัๅงการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร฿นประดในตางโ กีไยวกับการดานินการกากับกิจการ
พลังงานของ กกพ. ละสานักงาน กกพ. ตอผูຌ฿ชຌพลังงาน ผูຌประกอบกิจการพลังงาน นักวิชาการ
กลุมองค์กรเมสวงหาผลกาเร นักรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัไวเปละสืไอมวลชน พืไอ฿หຌกิด
ความรูຌ ความขຌา฿จละรับทราบขาวสารทีไถูกตຌองอย างทัไว ถึง นอกจากนีๅ สานักงาน กกพ. เดຌ
กาหนดวิสัยทัศน์ละพันธกิจขององค์กร พืไอ฿หຌสามารถดานินการเดຌตรงตามปງาหมายทีไกาหนด
เวຌ ละนืไองจาก สานักงาน กกพ. ป็นองค์กร฿หมทีไมีภารกิจหลายดຌาน จึงอาจทา฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌอง
ตลอดจนสาธารณชนยังเมขຌา฿จ฿นบทบาท หนຌาทีไ ละภารกิจอืไนโ มากนัก สานักงาน กกพ. จึงเดຌ
จัดทาผนยุทธศาสตร์การสืไอสารองค์กรละการสรຌางภาพลักษณ์องค์กร ิ Brand) ฿นการกากับ
กิจการพลังงาน นืไองจากการกาหนดการสืไอสารองค์กรอย างป็นระบบ จะทา฿หຌ การสืไอสารมี
ทิศทางทีไชัดจนมากขึๅน พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌพลังงาน ผูຌประกอบการ ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง กิดความ
ชืไ อ มัไ น ละยอมรั บ การก ากั บ กิ จ การพลั ง งานขององค์ ก ร ละเปถึ ง ปງ า หมาย฿นการพั ฒ นา
ความสั ม พั น ธ์ ขององค์ ก รต อบุ ค คลภายนอก฿หຌ มี ภ าพลั กษณ์ ทีไ ดี ละเดຌ รั บ การยอมรั บ ฿นดຌ า น
ความสามารถชิ ง บริ ห ารจั ด การดຌ า นพลั ง งาน ดยฉพาะอย า งยิไ ง ภาพลั ก ษณ์ ต อ สืไ อ มวลชน
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นืไ อ งจากสืไ อ มวลชนป็ น สืไ อ กลางทีไ จ ะช ว ยผยพร ขຌ อ มู ล ข า วสารของส านั ก งาน กกพ. เปสู
สาธารณชนเดຌป็นอยางดี
ดยทีไผานมา สานักงาน กกพ. เดຌตระหนัก ถึงความสาคัญ฿นการสรຌางความสัมพันธ์อันดี
ระหว า งองค์ ก รกั บ สืไ อ มวลชน พราะองค์ ก รกั บ สืไ อ มวลชนตຌ อ งพึไ ง พาอาศั ย ซึไ ง กั น ละกั น อยู
ตลอดวลา กลยุทธ์การสืไอสารจึงป็นรืไองสาคัญ ละขຌามามีบทบาท฿นการสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌ
กิดกสายตาสืไอมวลชนละประชาชนทัไวเป ดยอาศัยวิธีการทีไจะทา฿หຌขຌอมูลละขาวสารสืไอสาร
เปยั ง กลุ ม ปງ า หมายอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากทีไ สุ ด ดຌ ว ยวิ ธี ก ารน าสนอขຌ อ มู ล ดยตรง฿หຌ กั บ
กลุมปງาหมายหรือผานสืไอมวลชนประภทตางโ เมวาจะป็นสืไอสิไงพิมพ์ วิทยุ ทรทัศน์ พืไอ฿หຌ
สืไอมวลชนถายทอดขຌอมูลละขาวสารนัๅนเปยังกลุมปງาหมายอีกทอดหนึไงอยางถูกตຌองละทันวลา
ดยมีวัตถุประสงค์฿หຌกลุมปງาหมายกิดความรูຌละความขຌา฿จ มีทัศนคติทีไดีตอองค์กร ปງองกันละ
กຌเขความขຌา฿จผิด สนับสนุนนยบายละการดานินงานขององค์กร ตลอดจนสริมสรຌางความ
นาชืไอถือละภาพลักษณ์ทีไดีขององค์กร฿หຌกิดขึๅนกกลุมปງาหมาย
ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงหในความสาคัญของการศึกษา กลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชนวามีกลยุทธ์ละกลวิธีอยางเร พืไอ
นามาพัฒนาละปรับปรุงนวทางกลยุทธ์การสืไอสารขององค์กร ละสามารถนามาป็น นวทาง
฿หຌกับองค์กรอืไนเดຌตอเป

ปัญหาการวิจัย
1. สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารอยางเรเปสู
สืไอมวลชน
2. สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานมีนวทาง฿นการสรຌางภาพลักษณ์ตอ
สืไอมวลชนอยางเร
3. กลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานตอสืไอมวลชนสอดคลຌองกับภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอสานักงานหรือเม
อยางเร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พืไอศึกษาการ฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอ
สืไอมวลชน
2. พืไอศึกษานวทางการสรຌางภาพลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานตอสืไอมวลชน
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3. พืไอศึกษาปรียบทียบระหวางกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรทีไสานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน฿ชຌ฿นการสืไอสารภาพลักษณ์เปยังสืไอมวลชนป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับ
ภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอสานักงานหรือเมอยางเร

นวคิดละทฤษฎีทีไ฿ชຌ
1. นวคิดละทฤษฎีกลยุทธ์การสืไอสารละการสรຌางภาพลักษณ์
หากกลาวถึงการสืไอสาร฿นองค์กร รูปบบของการสืไอสารมี โ ลักษณะ คือ การสืไอสารทีไ
ป็นทางการ ละการสืไอสารทีไเมป็นทางการ ซึไงการ฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสาร฿นองค์กรพืไอ฿หຌประสบ
ผลสารใจ฿นการดานินงานนัๅน ผูຌบริหารจะตຌองสืไอสารทัๅงอยางป็นทางการละเมป็นทางการ ดย
ตຌองลือก฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ สิไงวดลຌอมละตຌองหมาะสมกับสิไงทีไจะสืไอสารละบุคคล
ทีไจะสืไ อสารดຌว ย พืไอ฿หຌ บรรลุปງ าหมายของการสืไอสารตามทีไตຌองการ นอกจากนีๅการสืไอสารทีไ
ผิดพลาดอาจจะสงผลกระทบตอการดานินงานขององค์กรเดຌ ดังนัๅน การสรຌางระบบละกลยุทธ์
การสืไ อสารทีไ ดีจึ ง ป็ น สิไ ง จ าป็ น หนຌ า ทีไ ส าคั ญ ประการหนึไ ง ของผูຌ บ ริ ห ารทุ ก องค์ ก ร คือ การ
จั ด ระบบการสืไ อ สารตลอดจนการเหลของขຌอ มู ล ข า วสารทัๅ ง ฿นละนอกองค์ ก รละลดความ
ผิดพลาดหรืออุปสรรค฿นการสืไอสาร (วันชัย มีชาติ, โ5ไ่ี
สาหรับนวคิดการสรຌางภาพลักษณ์ วาสนา จันทร์สวาง ิโ5ไแี เดຌ฿หຌความหมายของ
ภาพลั กษณ์ วาป็ น ชืไอสี ยงขององค์กร บุ คคลหรื อสิไ งหนึไ ง สิไ ง฿ด งานประชาสั มพันธ์ ป็ นงาน
สรຌางสรรค์ภาพลักษณ์ มุงสรຌางภาพทีไดี หมาะสม นาชืไอถือ ละสรຌางความประทับ฿จ ดยป็น
การสรຌางภาพลักษณ์ทีไพึงปรารถนา ิWish Image) ฿หຌกิดขึๅน฿นจิต฿จ สรຌางความสัมพันธ์ทีไดี฿หຌกิด
ความขຌา฿จตรงกัน การยอมรับ ละความศรัทธา ดยภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish Image)
ป็นภาพลักษณ์ทีไเมมีสูตรกาหนดตายตัวทีไจะสามารถบอกเดຌวาควรหรือเมควรมีลักษณะชนเร
นืไ อ งจากต ล ะองค์ ก ร สถาบั น ต า งมี ส ภาพวดลຌ อ มทีไ  ตกต า งกั น ช น ลั ก ษณะขององค์ ก ร
นยบายการบริหาร รูปบบการดานินงานขององค์กร ป็นตຌน จึงสงผล฿หຌวิธีการสรຌางหรือกาหนด
ภาพลักษณ์พึงปรารถนาของตละองค์กรตกตางกัน นอกจากนีๅ องค์กรกใตຌองคานึงถึงการสรຌาง
ภาพลั กษณ์กั บ สืไอมวลชน นืไ องจากสืไอมวลชน ชน นั กขาว นั กขียน บรรณาธิการ ชางภาพ
คอลัมน์นิสต์ ป็นตຌน ป็นครืไองมือสาคัญ฿นการผยพรขาวสารเปสูประชาชน ละป็นสวนหนึไง
ทีไจะสะทຌอนภาพลักษณ์ขององค์กร฿หຌประชาชนรับทราบ
สาหรับการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌนาอานวคิด กีไยวกับการสรຌางภาพลักษณ์มา฿ชຌป็น
นวทาง฿นการศึกษาวาองค์กรมีกลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์พึงปรารถนาตอสืไอมวลชน
อยางเร
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2. นวคิดละทฤษฎีกีไยวกับการประชาสัมพันธ์ละการนຌมนຌาว฿จ
เอวี อล ลี ิLee, แ้ใเี นักวิชาชีพทางดຌานการประชาสัมพันธ์ซึไงถือ ป็นบิดาของการ
ประชาสัมพันธ์ เดຌ฿หຌความหมายของการประชาสัมพันธ์วา ป็นการดานินงานอะเรกใตามทีไเดຌมี
การสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับประชาชน มีการผยพรขຌอมูลขาวสารออกเป฿หຌประชาชนเดຌขຌา฿จ
ถึงการดานินงาน ดย฿หຌประชาชนมีสวนรวมละสนับสนุนการดานินงานนัๅน ดยมีวั ตถุประสงค์
พืไอ
แ. สรຌ า งความนิ ย ม฿หຌ  กิ ด ขึๅ น ฿นหมู ป ระชาชน ซึไ ง จะช ว ยส ง สริ ม ละสนั บ สนุ น การ
ดานินงานขององค์กรนัๅนป็นเปดຌวยความสะดวกราบรืไนละบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีไเดຌตัๅงเวຌ
โ. ปกปງองละรักษาชืไอสียงสถาบันมิ฿หຌสืไอมสีย
ใ. สรຌางความสัมพันธ์ภาย฿น฿หຌการบริหารละการดานินงานขององค์กรป็นเปดຌวยความ
ราบรืไ น ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนส ง ผล฿หຌ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายนอกป็ น เปอย า งมี
ประสิทธิภาพดຌวย
ดยอาศัยสืไอประชาสัมพันธ์ป็นชองทาง฿นการนาขຌอมูลขาวสารทีไตຌองการประชาสัมพันธ์
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฿นการทาการประชาสัมพันธ์ สวนหนึไงตຌองอาศัยกลวิธี฿นการนຌมนຌ าว฿จ฿หຌผูຌรับ
สารคลຌอยตาม ซึไงการนຌมนຌาว฿จ คือ ความพยายามทีไจะปลีไยนปลงความชืไอ ทัศนคติ การ
กระทาหรื อพฤติกรรมของบุ คคลอืไน ดຌว ยกลวิธีทีไหมาะสม ฿หຌมีผ ลกระทบ฿จผูຌ นัๅ นจนกิดการ
ยอมรับละปลีไยนตามผูຌนຌมนຌาว฿จตຌองการ ดยมีวัตถุประสงค์หลักพืไอชักนาหรือนຌมนຌ าว฿หຌกิด
ความชืไอถือ ศรัทธา กระตุຌนหรือรຌา฿จ฿หຌหในความสาคัญของสิไง฿ดสิไงหนึไง ปลุก฿จ฿หຌกิดความ
สานึกละปฏิบัติอยาง฿ดอยางหนึไง ละพืไอ฿หຌกิดความรูຌ ความขຌา฿จ มีความหในคลຌอยตามละ
นาเปปฏิบัติ ิศักดา ปั้นหนงพใชร์, โ55ๆี
สาหรับการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌนาอานวคิดละทฤษฎีกีไยวกับการประชาสัมพันธ์ละ
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
ละปลความหมายของขຌอมูลป็นภาพจา฿นสมองของตละบุคคล ลຌวกใบสะสมเวຌ฿นความทรง
จา
ส าหรั บ นวคิ ด การรั บ รูຌ ขຌ อ มู ล ข า วสารนีๅ สิไ ง ทีไ ค วร฿หຌ ค วามส าคั ญ ป็ น อั น ดั บ รกคื อ
กระบวนการ฿นการรับรูຌขขຌอมูลขาวสาร ซึไงประกอบดຌวย การปຂดรับ ความสน฿จ การตีความ ละ
การจดจา ิ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 ซึไงทา฿หຌการตีความหมายขาวสารของตละบุคคลมีความตกตางกัน
ตามเปดຌวย
ไ. การจดจา ิRetention) นวนຌม฿นการลือกจดจาขຌอมูลขาวสารทีไตรงกับความสน฿จ
ของตละบุคคล ละลือกทีไจะลืมขาวสารทีไเมสอดคลຌองกับความสน฿จหรือทัศนคติของตนอง
ดังนัๅน ฿นการลือกจดจานืๅอหาของข าวสารจะชวยสริมทัศนคติ ความชืไอดิมของผูຌรับสาร฿หຌ
มัไนคง มีนๅาหนัก ละยากตอการปลีไยนปลง
จากนวคิดกีไยวกับการรับรูຌขຌอมูลขาวสารขຌางตຌน สามารถสรุปเดຌวา การทีไสืไอมวลชนรับรูຌ
ขຌอมูลขาวสารของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานผานสืไอตางโ ชน สืไอ บุคคล หรือ
สืไ อ สารมวลชนดยทัไ ว เปนัๅ น ขึๅ น อยู กั บ ทั ศ นคติ ประสบการณ์ ความชืไ อ ละรงจู ง ฿จของ
สืไอมวลชนตละบุคคล จึงทา฿หຌตຌองมีการรับรูຌขຌอมูลขาวสารอยางสมไาสมอ พืไอทีไจะเดຌพิจารณา
ถึ ง คุ ณ ประยชน์ ข องข า วสารทีไ เ ดຌ รั บ ตลอดจนการกิ ด ทั ศ นคติ  ละภาพลั ก ษณ์ ฿ น฿จทีไ มี ต อ
สานักงาน
4. นวคิดกีไยวกับสืไอมวลชน
การท าสืไ อ มวลชนสั ม พั น ธ์  ป็ น วิ ธี ก ารอย า งหนึไ ง ของการประชาสั ม พั น ธ์ ทีไ ตຌ อ งอาศั ย
สืไอมวลชนป็นสืไอกลาง฿นการผยพรขຌอมูลขาวสารขององค์กรหรือหนวยงานเปยังสาธารณชน
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ดยเมตຌองสียคา฿ชຌจาย฿ด฿นการผยพร ดังนัๅน นักประชาสัม พันธ์ขององค์กรจะตຌองสานสัมพันธ์
อันดี อานวยความสะดวก฿หຌกสืไอมวลชน฿นการจัดสงขຌอมูลขาวสารนัๅน ดยมีวัตถุประสงค์หลัก
พืไอสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับสืไอมวลชน ชน นักขาว นักหนังสือพิมพ์ ดังนัๅนองค์กรยอมจะตຌอง
พึไงพาสืไอมวลชน฿นการผยพรกระจายขาวสารขององค์กรเปสูสาธารณชน ซึไงนับวาป็นการพึไงพา
อาศั ย ความร ว มมื อ จากสืไ อ มวลชนอย า งหลี ก ลีไ ย งเม เ ดຌ ดยฉพาะอย า งยิไ ง สืไ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์
นืไองจากสืไอประภทนีๅป็นครืไองมือหรือสืไอทีไมีความนาชืไอละขຌาถึงประชาชนเดຌดี ิวิรัช ลภิรัต
นกุลุ โ5ไ้ี
ดั ง นัๅ น การท าสืไ อ มวลชนสั ม พั น ธ์ จึ ง ป็ น วิ ธี ก ารหนึไ ง ทีไ มี ค วามส าคั ญ ต อ งานสืไ อ สาร
ประชาสัมพันธ์องค์กร ซึไงมีจุดประสงค์พืไอมุงหวัง฿หຌสืไอมวลชนผยพรขาวสาร฿นทางทีไดีของ
องค์กร฿หຌส าธารณชนรับ รูຌ ตลอดจนส งสริ มภาพลักษณ์ทีไดีตอองค์กร ดยผูຌ วิจั ยจะน านวคิด
ดังกล าวนีๅ มาป็ น นวทาง฿นการศึกษากลยุ ทธ์การสืไ อสารพืไอสรຌ างภาพลั กษณ์ของส านั กงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชนตอเป
5. นวคิดกีไยวกับการบริหารประดใน ิIssue Management)
วิรั ช ลภิ รั ต นกุล ิโ5ไ้ี กล า วว า การบริ ห ารประดใ น คื อ กระบวนการทีไ ป็ นพลวั ต
ิDynamic) ละป็นการกระทาทีไทาพืไอปງองกันหตุการณ์บางอยางลวงหนຌา ิProactive) ซึไงป็น
ลักษณะของการบริหารจัดการทีไดี ดยประยุกต์ขຌากับความอยูรอดขององค์กร นอกจากนีๅ การ
บริหารประดในยังป็นงานทีไองค์กร฿หຌพิไมพูนความรูຌ฿นดຌานกระบวนการนยบายสาธารณะ ละ
พิไมพูนความชีไยวชาญ การบริหารประดใ นยังหมายรวมถึงการวางผนขององค์กร ิCorporate
Planning) ละความพยายามขององค์ กรทีไ จะสดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ิSocial
Responsibility) ดຌวยชนกัน ดังนัๅนจึงมีการสืไอสารประชาสัมพันธ์ทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร
การบริหารประดใน คือ กระบวนการวางผน พืไอตรียมรับมือกับประดในทีไกิดขึๅน ดย
วางผนกลยุทธ์การรับมือกอนทีไจะขຌาขัๅนสูภาวะวิกฤต สาหรับการบริหารประดในวดลຌอมนัๅน
ประกอบดຌวย ประดในทีไอบฝง ิPotential Stage) การกิดประดใน ิEmerging Stage) ละ
ประดในทีไกาลังกิดขึๅน ิCurrent Stage) ซึไงทัๅงหมดนีๅป็นพัฒนาการของประดในกอนทีไจะ
กลายป็นประดในวิกฤต ิCrisis Issue) ละนาเปสูประดในทีไสงบนิไง ิDormant Issue) ิพรทิพย์
พิมลสินธุ์, โ5ไเี ดยมีขัๅนตอนของการบริหารประดใน ดังนีๅ
แ. การระบุประดใน ิIssue Identification)
โ. การวิคราะห์ประดในละประมินผลกระทบ ิIssue Analysis)
ใ. การกาหนดทาทีละมาตรการดานินการขององค์กรตอปัญหา
ไ. การวางผนปฏิบัติการ ิAction Plan) พืไอสืไอสารมาตรการทีไเดຌกาหนดขึๅนตามขຌอ ใ.
5. การประมินผล ิEvaluation)
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จากนวคิดการบริหารประดในสรุปเดຌวา การบริหารประดในป็นการดานินการอยางมี
กลยุทธ์ พืไอปງองกันเม฿หຌประดในนัๅนลุกลามกลายป็นวิกฤตละสรຌางความสียหาย฿หຌกับองค์กร
ดยการบริหารประดในนับวาป็นสวนหนึไงของกลยุทธ์การสืไอสารขององค์กร ดยจะดานินการ
ควบคูเปกับการประชาสัมพันธ์ทีไจะช วย฿หຌกลยุทธ์การสืไอสารมีความสมบูรณ์มากขึๅน ซึไงผูຌวิจัยจะ
นานวคิดการบริหารประดในป็นนวทาง฿นการศึกษากลยุทธ์การสืไอสารองค์กรของสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอเป
6. นวคิ ด กีไ ย วกั บ การบริ ห ารการสืไ อ สารพืไ อ จั ด การ฿นภาวะวิ ก ฤต ิ Crisis
Management)
การสืไอสาร฿นภาวะวิกฤต คือ การสืไอสารขณะองค์กรกิดภาวะวิกฤต ดยอาศัยการ฿ชຌสืไอ
การถลงถึงขຌอมูล สืไ อมวลชนสั มพันธ์ ละการติดตอกับผูຌ ทีไเดຌรั บผลกระทบจากภาวะวิกฤตนัๅ น
ดังนัๅนการสืไอสาร฿นภาวะวิกฤตจึงมีความสาคัญตอองค์กร ดย฿ชຌการสืไอสารป็นกลเกสาคัญ฿นการ
จัดการกับวิกฤตละ฿หຌกิดผลกระทบตอองค์กรนຌอยทีไสุด
การกาหนดผนการสืไอสาร฿นการปງองกันการกิดวิกฤตขององค์กร ฿นดຌานการ฿หຌขาวสาร
การควบคุมสืไอ การกาหนดฆษกองค์กร ละวิธีการติดตอสืไอสารกับผูຌเดຌรับผลกระทบจากวิกฤต
นัๅน ซึไงการตรียมการลวงหนຌา฿นการผชิญกับภาวะวิกฤตประกอบดຌวยสิไงสาคัญ ไ ประการ ดังนีๅ
ิพิภาวัล ลาวกุล, โ55ใี
แ. ขຌ อมูล ขาวสาร ดยทัไ ว เปผูຌ บ ริ ห ารจะสัไ งการ฿หຌ จຌ ง ฿หຌ ท ราบกีไยวกับอุบั ติหตุห รื อ
หตุการณ์ฉุกฉินตางโ ซึไงผูຌทีไมีห นຌาทีไ฿นการควบคุมดูลจะตຌองพิจารณาผลกระทบของขຌอมูล
ขาวสาร ดยฉพาะผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการสืไอสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร
โ. ผูຌถลงขาว อาจป็นผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร หรือผูຌอานวยการฝຆายประชาสัมพันธ์
หรื อผูຌ ป ฏิบั ติง านดຌา นประชาสั ม พัน ธ์ ซึไ งจะตຌ องน าสนอขาวสารทีไถูก ตຌองอย างรวดรใ ว กผูຌ ทีไ
ตຌองการทราบคาตอบ
ใ. การควบคุมสืไอ คือ การจຌงขຌอมูลขาวสารทีไป็นขຌอทใจจริงของภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅนตอ
สืไอมวลชน พืไอทีไสืไอมวลชนจะนาสนอฉพาะ฿นสวนทีไองค์กรตຌองการ฿หຌนาสนอสูสาธารณชน
ทานัๅน
ไ. การบอกกลาวตอผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ผูຌสืไอขาวตຌองการสิไงทีไคนสน฿จ
ละตຌองการทีไจะรูຌวา฿ครคือผูຌ บาดจใ บหรือสียชีวิตจากภาวะวิกฤต ดังนัๅน เมควรนาสนอขาว
จนกวาครอบครัวของผูຌประสบหตุเดຌรับทราบขาวลຌวจึงปຂดผยรายชืไอ
นวคิดการบริหารการสืไอสารพืไอจัดการ฿นภาวะวิกฤตนับเดຌวาป็นอีกหนึไงกลยุทธ์การ
สืไอสารทีไสาคัญ นืไองจากจะป็นกรอบการดานินงาน฿นการจัดการกั บภาวะวิกฤตวาควรมีกลยุทธ์
กลวิธี ขัๅน ตอน฿นการปฏิบัติอยางเร พืไอป็นนวทาง฿นการสืไอสารเดຌอยางถูกตຌอง ดຌวยหตุนีๅ
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ประยชน์ ฿นการน านวคิดดังกล าวมาป็ น นวทาง฿นการศึกษากลยุ ทธ์การสืไ อสารพืไอสรຌ า ง
ภาพลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน จะช วย฿หຌผูຌวิจัยทราบ
ถึงกระบวนการสืไอสาร฿นภาวะวิกฤตซึไงนับป็นสวนหนึไง฿นกลยุทธ์การสืไอสารขององค์กรทีไองค์กร
ตຌองมีการวางผนเวຌลวงหนຌาพืไอปງองกันหตุการณ์ทีไเมคาดคิดละสงผลกระทบตอองค์กร

กรอบนวคิด฿นการวิจัย
สานักงาน กกพ.

สง
Wish Image

1. กลยุทธ์การสืไอสาร
2. การประชาสัมพันธ์ / นຌมนຌาว฿จ
3. สืไอมวลชนสัมพันธ์
4. การบริหารประดใน
5. การบริหารการสืไอสารพืไอจัดการ฿น
ภาวะวิกฤต

ภาพลักษณ์

รับ
Perceptio

1. ผูຌบริหารสานักงาน กกพ.
2. นักวิชาการ / ผูຌชีไยวชาญดຌาน
การประชาสัมพันธ์

สืไอมวลชน

การรับรูຌขຌอมูลขาวสาร

วิธีการวิจัย
ผูຌวิจัยเดຌทาการกใบรวบรวมขຌอมูล ดยบงออกป็น โ ขัๅนตอน คือ ขัๅนตอนทีไ แ การวิจัย
ขຌอมูลอกสาร ิDocumentary Research) ดยบงการศึกษาออกป็น โ ประภท คือ แี
ศึกษาจากผนกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ตัๅงต
ป โ55ใ – โ555 ละ โี ศึกษาจากกฤตภาค ิ Clipping News) ซึไงป็นอกสารสรุปขาว
ประจาวัน฿นสืไอหนังสือพิมพ์รายวันทีไป็นขาวกีไยวกับผลการดานินงานสาคัญของสานักงาน ดย
ศึกษายຌอนหลังป็นระยะวลา แโ ดือน ิตัๅงตดือนมษายน โ55็ ถึงดือนมีนาคม โ55่ี ละ
ขัๅนตอนทีไ โ การสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-depth Interview) ดยบงกลุมผูຌสัมภาษณ์ออกป็น ใ
กลุม คือ กลุมทีไ แ ผูຌบริหารระดับสูง ผูຌบริหารระดับกลาง ละจຌาหนຌาทีไระดับปฏิบัติการทีไมีหนຌาทีไ
รับผิดชอบรืไองการสืไอสารองค์กรของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน กลุมทีไ โ
สืไอมวลชนสายพลังงานละอุตสาหกรรมพลังงาน ดยป็นสืไอมวลชนสวนกลางทีไมีปฏิสัมพันธ์ละ
ผยพรขຌอมูลขาวสารของสานักงานมากทีไสุดคือ สืไอหนังสือพิมพ์ จานวน แ5 – โเ คน ละกลุม
ทีไ ใ นักวิชาการ ละ/หรือ ผูຌชีไยวชาญดຌานการประชาสัมพันธ์ ฿นกลุมนีๅผูຌวิจัยเดຌลือกสัมภาษณ์
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บริษัททีไปรึกษาประชาสัมพันธ์ทีไ คยรวมงานกับสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน฿น
การจัดทาผนกลยุทธ์การสืไอสารละการสรຌางภาพลักษณ์องค์กรของสานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน ป โ55ใ – โ555 ิฉบับสมบูรณ์ี
ดยหลังจากเดຌขຌอมูลครบถຌวนลຌว ผูຌวิจัยจะวิคราะห์ละนาสนอผลการวิจัยดຌวยการ
พรรณนาชิงวิคราะห์ ิDescriptive Analysis) ตามกรอบของวัตถุประสงค์฿นประดในตางโ
ดยนานวคิดละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองมาป็นกรอบ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย
การวิจั ยครัๅ งนีๅ มีวั ตถุ ป ระสงค์ พืไอ ิ 1ี ศึ กษาการ฿ชຌกลยุ ท ธ์ก ารสืไ อสารของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน ิ2ี พืไอศึกษานวทางการสรຌางภาพลักษณ์ของ
สานั กงานคณะกรรมการกากับ กิจการพลั งงานตอสืไ อมวลชน ละ ิ 3ี พืไอศึกษาปรียบทียบ
ระหวางกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรทีไสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน฿ชຌ฿นการสืไอสาร
ภาพลักษณ์เปยัง สืไอมวลชนป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับภาพลักษณ์ทีไสืไอมวลชนมีตอสานักงาน
หรือเมอยางเร
ผลการวิคราะห์ขຌอมูลจากการวิจัยขຌอมูลอกสารละการสัมภาษณ์ชิงลึกพบวา กลยุทธ์
การสืไอสารของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน นຌนการตอกยๅาชืไอ
ผานสืไ อตางโ เดຌ ก สืไ อสิไ งพิมพ์ สืไ อทรทัศน์ ละสืไ อวิทยุ พืไอ฿หຌ กลุ มปງ าหมายกิดการจดจ า
ผยพรบทบาทหนຌาทีไของสานักงานดຌวยการกาหนด Key Message ทีไชัดจนละขຌา฿จงาย คือ
“สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน องค์กรหลัก฿นการกากับดูลกิจการพลังงานของ
ชาติ ดຌานกิจการเฟฟງ าละระบบทอสงกຍาซธรรมชาติ พืไอสงสริม฿หຌมีบริการอยางมัไนคงละมี
สถียรภาพ฿นราคาทีไหมาะสม ดยยึดมัไน฿นความยุติธรรมละความปรง฿ส฿นการกากับดูล ทัๅง
ตอผูຌ฿ชຌ ผูຌประกอบการ ละผูຌเดຌรับผลกระทบ ดຌวยความป็นธรรมตอทุกฝຆาย ” ิอกสารนะนา
องค์กรของสานักงานคณะกรรมการกากับกิกจารพลังงาน , 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 เปสูกลุมปງาหมายผูຌ มีสวนเดຌสว นสี ยทุกกลุมขององค์กร ละมีการ
กาหนดขຌอความหลัก ิKey Message) ทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสาร฿หຌสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ละพันธกิจ
ของสานักงาน พืไอสะทຌอนภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish Image) ของสานักงาน฿นชิงบวก
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นวทางการสรຌ า งภาพลั ก ษณ์ ของส านั กงานคณะกรรมการกากับ กิ จ การพลั ง งานต อ
สืไอมวลชนพบวา สานักงานนຌนการสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมสืไอมวลชน ดยผานกิจกรรมการ
สืไอสารทัๅงบบป็นทางการละเมป็นทางการ อาทิ การจัดถลงขาวการพิจารณาคาอฟทีทุกโ ไ
ดือน ซึไงนับป็นผลงานสาคัญของสานักงาน การจัดถลงขาวประจาป พืไอถลงถึงผลงานสาคัญ
฿นรอบปทีไผานมาละทิศทางการดานินงาน฿นอนาคต การจัด฿หຌมีการสัมภาษณ์พิศษ฿นประดใน
ทีไกาลังป็นกระส ิHot Issue) ฿นขณะนัๅน การสงขาวประชาสัมพันธ์ ิ Press Release)
กีไ ย วกั บ ผลงาน การรายงานความคืบ หนຌ า การด านิ น งานของส านั ก งานทีไ  ป็ น ประยชน์ ต อ
สาธารณชน฿หຌสืไอมวลชนเดຌผยพรประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพบปะสืไอ฿นรูปบบตางโ พืไอ
ป็นการกระชับความสัมพันธ์ทีไดีระหวางผูຌบริหารสานักงานกับสืไอมวลชน ปัจจุบันสานักงานยังเดຌมี
ฆษกของส านั ก งาน ทีไ ท าหนຌ า ทีไ  ป็ น ตั ว ทน฿นการออกสืไ อ การ฿หຌ ข า ว การ฿หຌ สั ม ภาษณ์  ก
สืไอมวลชน ทา฿หຌสารหรือขຌอความหลัก ิKey Message) ทีไสานักงานตຌองการจะผยพร ถูก
สืไอสารออกเปอยางถูกตຌองละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน อีกทัๅงสืไอมวลชนมีหลงทีไมาของขาว
ดียวกัน
มืไอปรียบทียบระหวางกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรทีไสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน฿ชຌ฿นการสืไ อสารภาพลักษณ์เปยังสืไอมวลชนป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับภาพลักษณ์ทีไ
สืไอมวลชนมีตอสานักงานหรือเมนัๅน พบวา ภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิ Wish Image) ทีไสานักงาน
ตຌองการ฿หຌ  กิดกับ สืไ อมวลชน ยั ง เมป็ น เป฿นทิศทางดีย วกัน กับ ภาพลั กษณ์ทีไสืไ อมวลชนมีต อ
สานักงาน฿นปัจจุบัน ดยวิคราะห์จากการนาสนอขຌอมูลขาวสารของสืไอมวลชนจะนาสนอขຌอมูล
ตามภารกิจบทบาทหนຌาทีไของ ส านักงาน ดยเมเดຌมุงนຌน เปดຌาน฿ดดຌานหนึไง ขาวสารทีไมีการ
นาสนอผานสืไ อสิไ งพิมพ์ ดยส ว น฿หญยังมีขຌอมูลหรื อประดใน ทีไกีไยวขຌองกับการสืไ อสาร฿หຌ หใ น
ภาพลักษณ์พึงปรารถนา ิWish Image) หรือตัวตนของสานักงานตามทีไองค์กรเดຌกาหนดเวຌ ต
การน าสนอประดใ น ของสืไ อ มวลชนยั ง เม ส ามารถสืไ อ สาร฿หຌ  หใ น ว า ส านั ก งานป็ น องค์ ก รทีไ
“TR“ST เดຌ พราะขຌอมูลขาวสารทีไปรากฏป็นรืไองของการอธิบาย การ฿หຌขຌอทใจจริงการ฿หຌ
ขຌอมูลพืไอชีๅจง ตอบขຌอซักถาม ละการ฿หຌความรูຌ การประชาสัมพันธ์การดานินงานหรือกิจกรรม
ของสานักงาน มากกวาการสดง฿หຌหในผลการดานินงาน฿นบทบาทการกากับดูล การสรຌาง
ความป็นธรรม ปรง฿สละชืไอถือเดຌ อยางเรกใดี การนาสนอขาวของสืไอมวลชนเมเดຌป็นการ
สืไอสารหรือ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไสืไอ฿หຌหในถึง ภาพลักษณ์ของสานักงานทาทีไควร นืไองจากสวน฿หญ
ป็นนืๅอหาขาวทีไป็นการบอกกลาว ชีๅจง จຌง฿หຌทราบหรือ฿หຌขຌอมูลตามบทบาทหนຌาทีไภารกิจของ
ส านั กงาน จึ งเมส ามารถสะทຌอน฿หຌ บุ คคลภายนอกหใ น ภาพลั กษณ์ขององค์กรทีไชัดจนเดຌ ฿น
ขณะดียวกัน การสะทຌอน฿หຌหในถึงวิสัยทัศน์ ขององค์กร คือ TRUST ปรากฏ฿นขຌอมูลขาวนຌอย
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มาก ซึไงเมสอดคลຌองกับการกาหนดภาพลักษณ์พึงปรารถนาทีไสานักงานตຌองการสรຌาง฿หຌกิดขึๅนกับ
สืไอมวลชนคือ การสรຌางความนาชืไอถือตามทีไเดຌกาหนดเวຌ฿นวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ TRUST
นอกจากนีๅยั งมีประดใน฿นรืไองของการดานินงานของสานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงานทีไสืไอมวลชนมองวา การดานินงานของสานักงานเมมีความอิสระ ยังอยูภาย฿ตຌ
รัฐบาลหรือนั กการมือง ละยังอืๅอผลประยชน์฿หຌกับกลุ มคนฉพาะกลุมอยู ทัๅงทีไจุดขใงของ
ส านั กงานคื อ การป็ น หน ว ยงานกิด฿หม ทีไมีความป็ น อิส ระละมีอานาจ฿นชิงบริ ห ารสู งสุ ด
ประกอบกับการดานินงานดຌานการสืไอสารประชาสัมพันธ์ของสานักงานทีไยังขาดความตอนืไอง
สมไาสมอ ละเมมีทิศทางทีไชัดจน อีกทัๅงความขຌา฿จ฿นภารกิจ บทบาทหนຌ าทีไของสานักงาน
ทีไสืไอมวลชนรูຌสึกวาป็นนามธรรมมากกินเป ภาษาขຌา฿จยาก เมนาสน฿จ ละป็นรืไองทีไเกลตัว
ทา฿หຌสืไอมวลชนอาจจะขຌาขຌอมูลขาวสารของสานักงานเดຌเมตใมทีไทาทีไควร
ตารางสรุปผลการวิจัยกีไยวกับกลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานตอสืไอมวลชน
ป้าหมาย : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ TR“ST
กลยุทธ์
กลวิธี
ครงการ / กิจกรรม
กลยุทธ์ทีไ แ :
ตอกยๅาชืไอสานักงานผาน ผยพรชืไอสานักงานผานสืไอชองทางตางโ เดຌก
การสรຌางความรูຌจัก สืไอ พืไอ฿หຌกิดการจดจา
หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทรทัศน์ ฿นรูปบบของ
ติดปาก
Advertising
กลยุทธ์ทีไ โ :
ผยพรบทบาทหนຌาทีไดຌวย - ผยพรบทบาทหนຌา ทีไของสานัก งานผา นสืไอ
การสรຌางความ
Key Message ทีไสาคัญ
ตางโ ตจะนຌนผยพรผานสืไอสิไงพิมพ์มากกวา
ขຌา฿จ
สืไออืไน นืไองจากผลงานของสานักงาน มีนืๅอหา
(Content) ทีไป็นดຌ านวิช าการ ตຌอ งการการ
อธิบาย การ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ ดยกาหนด
Key Message ทีไ สาคั ญ พืไ อ ฿หຌ สะทຌ อ น
ภาพลั ก ษณ์ พึ ง ปรารถนา TR“ST
ของ
สานักงาน
กลยุทธ์ทีไ ใ :
สรຌางความนาชืไอถือดຌวย - นຌนกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์กับกลุม
การสรຌางทัศนคติทีไ ผลงาน กิจกรรม ความป็น สืไอมวลชนสายพลังงาน ละอุตสาหกรรม
มืออาชีพ ละสรຌาง
ดี
พลังงาน ทัๅงรูปบบทางการละเมป็นทางการ
ความสัมพันธ์ทีไดีกับ
ชน การจัดถลงขาว กิจกรรมพบปะสืไอ
กลุมปງาหมาย ดยฉพาะ กิจกรรมสืไอสัญจร ป็นตຌน
กลุมสืไอมวลชน
- ฿ชຌวิธีการบริหารประดใน (Issue
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กลยุทธ์

ป้าหมาย : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ TR“ST
กลวิธี
ครงการ / กิจกรรม
Management) ฿นการกาหนดขาวสารของ
สานักงาน ละกาหนดป็นปฏิทินงานสืไอสาร
พืไอกาหนดรูปบบการสืไอสารเดຌชัดจนละ
สมไาสมอ อีกทัๅงชวยลดความสีไยง฿นประดใน
ขาวชิงลบ พิไมอกาสขาวชิงบวกมากขึๅน

ตารางสรุปภาพลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน฿นสายตาของ
สืไอมวลชน
ภาพลักษณ์พึง
ภาพลักษณ์ของสานักงาน฿นสายตาของสืไอมวลชน
ประสงค์ของสานักงาน
บวก
ปานกลาง
ลบ
TR“ST
1. ความปรง฿ส
มีการมืองขຌาทรกซง การ
ทางานขาดความปรง฿ส ละ
อืๅอผลประยชน์฿หຌกกลุม
คน
ฉพาะกลุม
2. การบริหารงานของ
- เมมีความป็นอิสระ
สานักงาน
- มีการทางานทีไลาชຌาหมือน
ระบบราชการ
- มีบุคลิกฉพาะตัว งียบโ
รืไอยโ เมหวือหวา ทา฿หຌสืไอ
ขຌาถึงเดຌยาก
3. ผลการดานินงาน
ผลการดานินงานสวนหนึไง
ของสานักงาน
ยังเมป็นประยชน์ตอ
ประชาชนสวน฿หญ ละ
ป็นนามธรรมมากกินเป
4. กิจกรรม / สืไอทีไ฿ชຌ
รูปบบของสืไอทีไ฿ชຌนຌนพียง
ของสานักงาน
การบอกกลาว รูปบบเม
นาสน฿จ ฿ชຌภาษาทีไขຌา฿จยาก
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ขຌอสนอนะ
จากการอภิปรายละจากขຌอจากัด฿นการวิจัยดังกลาวขຌางตຌน นามาซึไงขຌอสนอนะ฿นชิง
ปฏิบัติกีไยวกับกลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางภาพลักษณ์ละการวิจัย฿นอนาคต ดังนีๅ
1. สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานควรมีกลยุทธ์การสืไอสารองค์กรทัๅ งระยะ
สัๅ น ละระยะยาว ดยมี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ ละทิ ศ ทางการสืไ อ สารองค์ ก ร พรຌ อมกั บ กาหนด
ปງ า หมายละตั ว ชีๅวั ด฿นการสืไ อสารกับ กลุ มปງ าหมายทุกกลุ ม ละมีก ารประมิน ผลจากการ
ดานินงานตามผน พืไอประมินความสารใจ ปัญหา ละอุปสรรคทีไกิดขึๅน
2. สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานควร฿หຌความสาคัญกับการบริหารประดใน
ขาว฿หຌป็นทีไสน฿จของสืไอมากขึๅน ดยริไมจากการกาหนดปฏิทินงานสืไอสารของสานักงานตลอดทัๅงป
วาสานักงานจะสรຌางพืๅนทีไขาวประดใน฿ด฿นชวงวลา฿ดบຌาง พรຌอมทัๅงกาหนดประดในขาวสารละ
สาระสาคัญของนืๅอหาขาว฿หຌกิดความชัดจน กาหนดรูปบบกิจกรรม ละชองทางการสืไอสารเดຌ
ชัดจนละสมไาสมอ ลดความสีไยง฿นประดในขาวชิงลบละพิไมอกาสขาวชิงบวกมากขึๅน
3. การนาสนอผยพรขຌอมูลขาวสารควรมีความถูกตຌอง มนยา รวดรใว นาสน฿จละนา
ติดตาม นຌนรูปบบการ฿หຌความรูຌ สรຌางความสน฿จ ละการนຌมนຌาว฿จ฿หຌผูຌรับสารหรือประชาชน
กิดทัศนคติหรือภาพลักษณ์ชิงบวกกับสานักงาน ความถีไ฿นการสืไอสารควรมีอยางตอนืไอง พืไอ
ป็นการตอกยๅาสารของสานักงาน฿หຌป็นทีไจดจาสูสาธารณชนเดຌอยางเมขาดตอน
4. การพัฒนารูปบบการนาสนอขຌอมูลขาวสารของสานักงานผานสืไอออนเลน์ ดย
พัฒนา฿หຌสารมีความนาสน฿จ การยอยขຌอมูลทีไขຌา฿จยาก฿หຌงายละมีความนาติดตามมากขึๅน ชน
การทาขຌอมูล฿นรูปบบของ Infographic ป็นตຌน
5. ศึกษาหนวยงานหรือองค์กรดຌานการกากับทัๅง฿นละตางประทศ ทีไมีลักษณะครงสรຌาง
ภารกิจ บทบาท หนຌาทีไ ละการดานินงานทีไคลຌา ยกันกับสานักงานคณะกรรมการกากับกิกจาร
พลั ง งาน พืไ อศึ กษากลยุ ทธ์ วิ ธีการสืไ อสารพืไ อสรຌ า งภาพลั ก ษณ์ต อกลุ ม ปງ าหมาย ละน ามา
ประยุกต์฿ชຌกับสานักงาน
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กลยุทธ์การสืไอสารชอง 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
การวิ จั ย ฿นครัๅ ง นีๅ ผูຌ วิ จั ย มี ค วามสน฿จทีไ จ ะศึ ก ษาถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสืไ อ สารของผูຌ ผ ลิ ต ช อ ง
Gutumdai พืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube ฿นรูปบบรายการทรทัศน์ ดยมีจุดประสงค์
ดังนีๅ แ. พืไอศึกษาถึงกลยุทธ์ละทัศนคติ฿นการสืไอสารพืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube ฿น
รูปบบรายการทรทัศน์ 2. พืไอศึกษาถึงทีไมาของรายเดຌ฿นการผลิตรายการทรทัศน์ผานวใบเซต์
Youtube จากปรกรมพันธมิตร Youtube ใ. พืไอศึกษาถึงปัญหาละอุปสรรค฿นการสรຌาง
รายเดຌผานวใบเซต์ Youtube ดย฿ชຌระบียบวิจัย บบผสม (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) จากตารางถอดรหั ส (Coding Sheet) ละวิคราะห์ อกสาร
(Documentary Analysis) จากปรกรม Youtube Analysis ชอง Gutumdai ซึไงระยะวลา฿น
การกใบขຌอมูลอยู฿นระหวางดือนมีนาคม ถึง ดือนมษายน พ.ศ. 2559
ผลการวิจัยพบวาผูຌผลิตรายการทรทัศน์ชอง Gutumdai มีทัศนคติตอสืไอออนเลน์ละ
Youtube ฿นชิงบวก ดยพบหในวา Youtube สามารถสรຌางชืไอสียง฿หຌกับตนเดຌละสามารถทา
฿หຌรายการทีไตนผลิตออกเปสูสายตาผูຌชมเดຌงายกวาสืไอกา (Traditional Media) อีกทัๅงสามารถ
สรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌผลิตละยังพบวานืๅอหารายการภาย฿นชองสวน฿หญนัๅนยึดขຌอทใจจริง (Facts)
ละขຌอมูลจากผูຌชมป็นกนหลัก฿นการนาสนอ 2 ทาง คือ การหวต (Vote) ละความคิดหใน
1

นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม
คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอานวยการหลักสูตรปริญญาอก คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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(Comment) ดยพบวากลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางรายเดຌทีไมีประสิทธิภาพ฿นการสืไอสารของชอง
Gutumdai มี 4 กลยุทธ์ คือ 1. การนาสนอนืๅอหามีลักษณะสัๅนรียบงาย (Keep it Short and
Simple) 2. การนาสนอนืๅอหา฿นรายการทีไกีไยวขຌองกับกลุมผูຌชม 3. การนาสนอนืๅอหาทีไกาลัง
ป็นทีไพูดถึง หรือ Talk of the Town ฿นขณะนัๅน 4. การ฿หຌความบันทิงละสนุกกผูຌชมดย฿ชຌผูຌ
ดานินรายการทีไมีชืไอสียง ซึไงทา฿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 ตามลาดับ 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
คาสาคัญ: 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

ทีไมาละความสาคัญ
฿นตัๅงตชว งศตวรรษทีไ 19 ป็น ตຌน มา ทคนลยี การสืไ อสารเดຌปลีไ ยนปลงเปอย าง
รวดรใวมืไอมีการขຌามาของระบบครือขายทีไรียกวาอินตอร์นใต ิInternet) ทีไสามารถสืไอสารละ
ชืไอมยงเปทุกทีไบนลก฿นวลาพียงคพริบตาดียวทานัๅน ซึไงอินทอร์นใตเดຌปลีไยนวิถีการทางาน
การสืไอสารรวมถึงการ฿ชຌชีวิตประจาวันรืไอยมาจนถึงทุกวันนีๅ ทา฿หຌกิดสืไอ฿หม ิNew Media) ทีไ
กิดขึๅนจากทคนลยีละป็นทางลือก฿หม ิAlternative Channel) สาหรับผูຌบริภคสืไอ฿นยุค
สมั ย นีๅ จึ ง ท า฿หຌ ค นรุ น ฿หม นัๅ น หั น มา฿ชຌ อิ น ทอร์  นใ ต มากขึๅ น ละจากการส ารวจจ านวนการ฿ชຌ
อินทอร์นใต฿นประทศเทยจาก ฿นป พ.ศ. 2552 มีผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต 12,334,219 คนละ฿นป
พ.ศ. 2556 เดຌพิไมจานวนผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตป็น 18,312,405 ดยสารวจจากสมาชิก฿นครัวรือนทีไมี
อายุตัๅงต 6 ปขึๅนเป ิสานักงานสถิติหงชาติ ,2556) ละยังมีนวนຌมพิไมขึๅนอยูตลอดวลาซึไง
ตอกยๅาวิถีชีวิตของคน฿นยุคสมัย฿หมทีไนิยมพึไงพาอินทอร์นใตละทคนลยีสืไอ฿หมมากขึๅน
ปัจจุบันผูຌผลิตนืๅอหา ิContent Creator) ละนักการตลาด ิMarketer) ฿หຌความสน฿จ
สืไอ฿นรู ป บบ฿หมมากกวาสืไอรู ปบบกามากพราะมีห ลั กฐานทีไบ งชีๅวาประสิ ทธิภ าพของการ
สืไอสาร฿นรูปบบดัๅงดิมนຌอยลงนืไองจากพฤติกรรม฿นการรับสืไอของผูຌบริภคนัๅนริไมปลีไยนเป
ผูຌคนริไมขจัดขຌอความหรือสิไงทีไตนเมตຌองการรับออกเป นอกจากนีๅสืไอ฿หมยังสามารถระบุถึงผูຌ฿ชຌเ ดຌ
รวมถึงพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ฿นรูปบบทีไเมสามารถกระทาเดຌ฿นอดีต ทา฿หຌผูຌผลิตนืๅอหาละนักการ
ตลาดสามาถน าขຌอมู ล ส ว นนีๅ พืไอ฿ชຌ฿นการวางผนการสืไ อสารเดຌ อย างมี ป ระสิ ทธิภ าพมากขึๅ น
(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 ซึไงทา฿หຌผูຌชมมีทางลือกรับชมอยางเรຌขีดจากัด ละเมตຌอง
ป็นฝຆายรับหมือน฿นอดีตทีไสถานีทรทัศน์ป็นผูຌลือกสรรรายการ฿หຌกับผูຌชม ละการขຌามาของ
อินทอร์นใต ละ IPTV ทา฿หຌการรับชมรายการทรทัศน์จะเมหมือนดิมอีกตอเปพราะมีลูกลน
พิไมขึๅนอีกมากมาย ชน ผูຌชมสามารถลือกชมทรทัศน์฿นวลาทีไตนตຌองการเดຌทนทีไจะรับชมตาม
วลาทีไสถานีกาหนด สามารถสืบคຌนนืๅอหาทีไตຌองการจะดูเดຌ อีกทัๅงยังสามารถสงความคิดหในผาน
วใบเซต์ระหวางรับชมรายการทรทัศน์เดຌ (Wertime, K.& Fenwick, I., 2008)
Youtube ป็นครืไองมือทีไสังคมออนเลนนิยม฿ชຌ กันมากนืไองจากสามารถสืไอสารเดຌทัๅง
ภาพละสี ย งดยป็ น วใ บ เซต์ ทีไ฿ หຌ ผูຌ ฿ ชຌ ง านสามารถอั พหลด ิUpload) ละดาวน์  หลด
ิDownload) วีดีอผานวใบเซต์เดຌ กอตัๅงขึๅนมืไอกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 ละอยู฿นการดานินงาน
ดยกูกิๅล ิGoogle) นอกจากนีๅ Youtube ยังสามารถปຂดเดຌดยวใบเซต์ทัไวเป ดยนาลิงค์เปวางเวຌ
฿นวใบเซต์ตางโ อีกทัๅง Youtube ยังป็นการ฿หຌบริการวีดีอบบเมมีคา฿ชຌจาย ิFree Video
Sharing) ซึไง฿น Youtube นัๅนมีทัๅงวีดีอทีไทาขึๅนดยมือสมัครลนจนเปถึงมืออาชีพ Youtube จึง
นั บ ป็ น สืไ อ฿หม ิNew Media) อีกประภทหนึไ งตยั งมีความป็ นสืไ อ สารมวลชน ิMass
Communication) อีกดຌวย ิธัญธัช นันท์ชนก ,2558)
พราะอยางนัๅนทา฿หຌอุตสาหกรรมทรทัศน์ปัจจุบันนัๅนตຌองปรับตัวพราะวาพฤติกรรม
ผูຌบริภค฿นการดูรายการทรทัศน์นัๅนเดຌปลีไยนเปจากดิม ดิมทีทีไตຌองดูขณะทีไออกอากาศอยาง
ดียวตมืไอ Youtube ขຌามาทา฿หຌกิดการ฿ชຌหนຌาจอทีไสอง ิSecond Screen) บนพลตฟอร์ม
ิPlatform) ฿หมโทีไกิดขึๅนตามมาดຌวย ทัๅงการถายทอดสดละการรับชมรายการยຌอนหลัง จนกิด
ป็นนวัตกรรมการรับชมรายการทรทัศน์บบการคลืไอนยຌายวลา ิTime-Shifting) ทีไ฿หຌอานาจ
ผูຌชม฿นการลือกรับชมรายการทรทัศน์฿นวลาทีไตนสะดวก ินุดี หนูเพรจน์ , 2556) ทา฿หຌหลายโ
ช อ งทรทั ศ น์ ตຌ อ งสรຌ า งหนຌ า จอทีไ ส องพืไ อ ฿หຌ ผูຌ บ ริ  ภคขຌ า ถึ ง นืๅ อ หาเดຌ ง า ยขึๅ น ช น Youtube
Channel ป็นอีกชองทางทีไหลายชองทรทัศน์ รายการทรทัศน์ สรຌางขึๅนพืไอป็นหนຌาจอทีไสอง
ิSecond Screen) ฿หຌกับผูຌบริภค
ละนืไองดຌวย Youtube เดຌขຌามาปຂดตัว฿นประทศเทยอยางป็นทางการ฿นป 2557 ฿น
วันทีไ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ซึไงทา฿หຌกิดการปลีไยนปลงครัๅงสาคัญ฿นอุตสาหกรรมทรทัศน์
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นิ ตยสารออนเลน์ นิ ตยสารออนเลน์  พสิ ชัไน นิไ ง ิ2557, พฤษภาคมี อธิ บ ายว า การปຂ ดตั ว
Youtube ฿นเทยนัๅนทา฿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 เมวาจะป็นบุ คคลธรรมดาหรือจຌาของชองรายการขຌามาป็นผูຌผ ลิตนืๅอหา
ิContent Creator) หากวิดีอเดຌรับความสน฿จมียอดวิวสูงจนป็นทีไสน฿จของบรนด์มาลงฆษณา
ผูຌผลิตนืๅอหาจะเดຌรับสวนบงรายเดຌจากฆษณาทีไมาลงดຌวย ดยผนดังกลาวป็นผนการสรຌาง
นืๅ อหาเปยั ง Youtube ฿หຌ มากขึๅ น ละปຂ ดอกาส฿หຌ นั กการตลาด฿หຌ ส น฿จหั น มาลงทุน ฿น
Youtube
การสรຌางรายเดຌจาก Youtube นัๅน พรทิพย์ กองชุน ิ2557, 12 มิถุนายนี หัวหนຌาฝຆาย
การตลาดกูกิๅลประจาประทศเทยซึไงทาหนຌาทีไดูลการตลาดของ Youtube ประทศเทยกลาววา
ทีไผานมามีชองรายการมากกวา 1 ลຌานชองทีไสรຌางรายเดຌผานปรกรมพันธมิตรของ Youtubeดย
รายเดຌนัๅนมาจากฆษณาตางโ฿นวใบเซต์ ชน บนนอร์ ิBanner) หรือวีดีอฆษณาทรกกอน
ชมวีดีอ ป็นตຌน ละจานวนสวนบงรายเดຌทีไจะเดຌรับนัๅนขึๅนอยูกับหลายปัจจัยอาทิชน ผูຌชมคลิป
฿นตละชอง ยอดผูຌติดตาม รวมเปถึงนืๅอหาของชองละการประมูลฆษณา฿นชองนัๅ นโ ดย
Youtube จะป็นคนกลางเปพูดคุยกับกลุมนักธุรกิจพืไอหาผูຌทีไลงฆษณาละผูຌลงฆษณาจะป็นผูຌ
ลือกวาชอง฿ดตรงกับปງาหมาย฿นการสืไอสารของบรนด์นัๅน อีกทัๅงจຌาของชองยังสามารถกาหนด
รูปบบฆษณาของชองตนองวาจะสดงฆษณา฿นรูปบบทีไจຌาของชองตຌองการเดຌ นอกจากนีๅ
จຌาของชองสามารถมีรายเดຌจากทางอืไนนอกหนือจากฆษณาจาก Youtube ชน การจຌางทาคลิป
วีดีอจากสินคຌาชนิดตางโ หรือสืไอฝง฿นวีดีอ ิProduct Placement) ป็นตຌน
นอกจากรายการตางโทีไครองตลาด Youtube ฿นมืองเทยลຌว ยังมีชองกิด฿หม฿น
รูปบบรายการทรทัศน์ มากมายหลังจากทีไมีชองประสบความสารใจ ตทีไผูຌวิจัยสน฿จศึกษาละ
ป็นชอง฿หมทีไป็นมือสมัครลน฿นสนามของ Youtube ตป็นมืออาชีพ฿นการผลิตรายการ
ทรทัศน์ คือชอง Gutumdai
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ชอง Gutumdai กอตัๅงมืไอวันทีไ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ป็นชองทีไนຌนเป฿นดຌานการ
ผลิตรายการรูปบบ฿หมสาหรับผูຌชมยุค฿หม ดยจຌาของชองคือ นายหงษ์ชัย ภูบุตตะ ปรดิวซอร์
รายการทรทัศน์ทีไตัดสิน฿จทาชองของตนอง฿น Youtube พืไอผลิตนืๅอหาทีไตนตຌองการออกเปสู
สายตาผูຌรับชม ดยมีทีมงาน 2 คนทานัๅน฿นการผลิตนืๅอหา ซึไงนืๅอหาหลัก฿นชอง Gutumdai
สวน฿หญป็นนืๅอหานวสาระบันทิง กีไยวกับภาพยนตร์ 4 รายการ คือ รายการปຂดหนຌาหนั ง
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฿หมทีไกาลังสรຌางฐานผูຌชมละอยู฿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฿หຌความหมายกับคาวาความคิดสรຌางสรรค์ สรุป
เดຌวาความคิดสรຌางสรรค์ป็นความสามารถทีไมีอยู฿นตัวบุคคลทีไสามารถคิดเดຌหลากหลายทิศทาง
หรือความคิดบบอนกนัย ิDivergent Thinking) อีกทัๅงความคิดนัๅนยังชืไอมยงกัน฿นรูปบบ
ปลก฿หมหรือเมหมือน฿ครละมีคุณคาจากประสบการณ์ของบุคคลนัๅนดยสิไงนีๅนาเปสูการสรຌาง
สิไงปลกโ฿หมโทีไมีคุณคาทัๅงนีๅขึๅนอยูกับจินตนาการซึไงป็นลักษณะฉพาะของตละบุคคลอีกทัๅง
ความคิดสรຌางสรรค์นัๅนมีความสาคัญตอการคຌนพบสิไง ฿หม หรือสิไงประดิษฐ์฿หมโ รวมเปถึงวิธีการ

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

฿หมโอีกดຌวย ิGuilford, 1962; De Bono, 1970; Wallace &Kogan, 1965; Reilly & Lewis,
1983; Torrance, 1971)
โ. นวคิดกีไยวกับการสืไอสารออนเลน์
ภาสกร รืองรอง ิโ55่ี กลาววา Webใ.เ ป็นยุคหงการชืไอมยงความรูຌ คุ ณสมบัติทีไ
ดนชัดคือความอัฉฉริยะทีไชืไอมยงขຌอมูลมหภาพละสามารถขຌาถึงรายละอียด จดจา คาดดา
ขຌอมูลบบอัตนมัติ
การสรຌางนืๅอหาดยผูຌบริภค ิConsumer-Create Content)
Wertime, K.& Fenwick, I., (2008) กลาววาปัจจุบันผูຌบริภคตຌองการปรับ กຌ ตัดตอ
ละปลีไยนนืๅอหาทีไเดຌรับชมรวมถึงการสรຌาง นืๅอหา฿หมโตามทีไผูຌบริภคตຌองการซึไงคือลักษณะทีไ
สาคัญของลักษณะวใบ 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 ละคลิปวีดี อจากคน
ทัไวเป คลิปวีดีอทีไผยพรอยูบนวใบเซต์ Youtube สวนมากจะป็นคลิปวีดีอสัๅนโถายทาดย
ประชาชนทัไวเปละอัพหลดดยมีการบงประภทละจั ดอันดับ คลิปดยงาย ิศตพล จันทร์
ณรงค์, โ55่ี
คลใดลับ฿นการผลิตวีดีอ฿น Youtube
Miller, Michael (โเแแี เดຌนะนานวทาง฿นการผลิตวีดีอ฿น Youtube ฿หຌมี
ประสิทธิภาพ ดังนีๅ
แ. ดຌานภาพ เดຌก การถายสาหรับจอทีไลใกกวา ิShoot for the Smaller
Screen) การทาสี฿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.ดຌานนืๅ อหา เดຌก ตຌองบั น ทิงิBe Entertaining) ตຌอง฿หຌ ความรูຌ ิBe
Informative) ตຌองทา฿หຌสนุก ิGo for the Funny) ทา฿หຌสัๅน ิKeep it Short) ทา฿หຌรียบงาย
ิKeep it Simple) ตຌองมีจุดสน฿จ ิStay Focused) สืไอสาร฿หຌชัดจน ิCommunicate a Clear
Message) หลีกลีไยงการยัดยียดฆษณา ิAvoid the Hard Sell) ทา฿หຌสด฿หมสมอ ิKeep it
Fresh)
ใ.ดຌานการสรຌางยอดขาย เดຌก การ฿สวใบเซต์ลงเป฿นวีดีอ ิInclude your
Website’s Address in your ”ideo) การ฿ส URL ของคุณ฿นคาบรรยายเปดຌวย ิInclude Your
URL in the Accompanying Text)
นอกจากนีๅ Wertime, K.& Fenwick, I., (2008) ยังนะนานวทางการปฏิบัติ
ดຌานการตลาดดิจิทัล฿นการสรຌางนืๅอหาดยผูຌบริภคทีไนาสน฿จเวຌเดຌก จริง฿จ ทาความขຌา฿จกับ
ลักษณะพืๅนฐานของตละวใบเซต์ละสืไอสาร฿หຌกลมกลืนปຂดอกาส฿หຌผูຌบริภคมีสวนรวมสรຌาง
นืๅอหา นาความคิดหในของผูຌบริภคมา฿ชຌประยชน์ละอยาลืมตอบกลับ ลือก฿ชຌคนดังมาปรมท
บรนด์ ฿ชຌกลยุทธ์การหวตลงคะนนพืไอดึงผูຌบริภค฿หຌป็นสวนหนึไงของบรนด์
ปรกรมพันธมิตรYoutube (Youtube Partner Program)
จุ ด ด น ของปรกรมพั น ธมิ ต รนีๅ ห ลั ก โคื อ สามารถสรຌ า งรายเดຌ ฿ หຌ กั บ ผูຌ ร ว ม
ครงการ ละมีความยืดหยุนสูง อีกทัๅงยังสามารถติดตามละจัดการวีดีอเดຌงายนืไองจากฟังก์ชัไน
Youtube Analytic ชวยวิคราะห์ละรายงานขຌอมูลตางโเดຌอยางละอียด ิธัญธัช นันท์ชนก
,โ55่ี
ผูຌ วิจั ยเดຌ ร วบรวมขຌอมูล ลั กษณะละหล งทีไมาของรายเดຌทีไม าจากปรกรม
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 จานวน 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
รับ ผิ ดชอบทางดຌานของการผลิ ตทุกรายการละป็ น ผูຌ ดานิ น รายการภาย฿นชอง อีกทัๅงป็ นผูຌ
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 ละผูຌดานินรายการกีไยวกับภาพยนตร์ อีกทัๅ งป็นผูຌจัดรายการวิทยุ
ดຌวยคลืไน แเแ FM ถูกรับชิญ฿หຌป็นครีอทีฟละผูຌดานินรายการภาย฿นชอง Gutumdai จานวน
ใ รายการ คือ รายการปຂดหนຌาหนัง รายการชิมลางตัวอยาง฿หม ละรายการดูมาลຌว ซึไงป็น
รายการกีไยวกับภาพยนตร์ทัๅงหมด
2. การวิจัยชิงสังกต (Observational Research)
ผูຌวิจัยทาการการสังกตลักษณะเมมีสวนรวม ิNon-Participant Observation) จากการ
รับชมรายการภาย฿นชอง Gutumdai ดยการกใบขຌอมูลอยู฿นระหวางดือนมีนาคม ถึง ดือน
มษายน พ.ศ. โ55้
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งานวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1.การวิคราะห์นืๅอหา ิContent Analysis) ผูຌวิจัยจะทาการวิคราะห์นืๅอหารายการจาก
ชอง Youtube ดย฿ชຌตารางถอดรหัส ิCoding Sheet) ฿นการกใบขຌอมูล พืไอวิคราะห์ถึงกลยุทธ์
฿นการสืไอสารละกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ดยกใบขຌอมูลจากรายการยอดนิยมทีไมียอดวิว
สูงสุดชอง Gutumdai ใ รายการ คือ
1. รายการผูຌ บริ  ภค รายการทีไปรียบทียบของกิน ของ฿ชຌช นิดดียวกันต
ตกตางกันทีไตราสินคຌา (Brand) พืไอ฿หຌความรูຌถึงความตกตางของสินคຌาทีไนามาปรียบทียบ
ชน ครืไองดืไม ยา อาหาร ป็นตຌน
2. รายการปຂดหนຌ าหนัง รายการภาพยนตร์ ทีไร ายงานอันดับ ความนาดูของ
ภาพยนตร์ขຌา฿หม฿นตละสัปดาห์ทีไคนอยากชมมากทีไสุด
3. รายการชิมลางตัวอยาง฿หมรายการภาพยนตร์ทีไนาตัวอยาง฿หมมารับชมละ
฿หຌความรูຌกีไยวกับภาพยนตร์ พรຌอม฿หຌความคิดหในตอตัวอยางภาพยนตร์รืไองนัๅน ดยมีการตัดสิน
จากผูຌดานินรายการวาภาพยนตร์รืไองนีๅนาดูหรือเม พราะอะเร
ดยผูຌวิจัยลือกศึกษารายการละ 5 คลิปวีดีอ ดยลือกจากคลิปวีดีอจากยอดผูຌชมสูงสุด
ระหวางดือนมีนาคม ถึง ดือนมษายน พ.ศ. โ55้ ิYoutube, โเแๆี
2.วิคราะห์อกสาร ิDocumentary Analysis)
ผูຌวิจัยจะทาการวิคราะห์อกสารจากปรกรม Youtube Analysis ทีไผูຌ฿หຌสัมภาษณ์
ยินยอม฿หຌปຂดผยขຌอมูลจากชอ ง Gutumdai พืไอศึกษาถึงหลงทีไมาของรายเดຌภาย฿นชอง ดย
การกใบขຌอมูลอยู฿นระหวางดือนมีนาคม ถึง ดือนมษายน พ.ศ. โ55้

ผลการศึกษาละอภิปรายผล
การศึกษารืไอง กลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube ฿นรูปบบ
รายการทรทัศ น์  ผูຌ วิ จั ย น าขຌ อมู ล ทีไเ ดຌม าสรุ ป ผลป็ น ความรี ยงชิง พรรณนาตามกรอบละ
วัตถุประสงค์งานวิจัย สามารถสรุปผลเดຌดังนีๅ
ทัศนคติของผูຌผลิตรายการทรทัศน์ผานวใบเซต์ Youtube พืไอสรຌางรายเดຌ
ผูຌวิจัยพบวาผูຌผลิตรายการชอง Gutumdai มีทัศนคติดຌานบวกตอสืไอออนเลน์฿นปัจจุบัน
นืไองดຌวยปัจจัยทางดຌานสืไอ (Media) ละทคนลยี (IT) ทีไปลีไยนเปอยางมาก จึงทา฿หຌผูຌผลิตทีไ
ผลิตสืไอดัๅงดิม (Traditional Media) มีทางออก฿นการสืไอสารมากขึๅนผานสืไอ฿หม (New Media)
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ละป็นผล฿หຌผูຌผลิตชอง Gutumdai ทีไมีความชีไยวชาญ฿นการผลิตสืไอดัๅงดิมป็นทุนดิม หันมา
สรຌางนืๅอหาป็นของตนอง ซึไงสอดคลຌองกับนวคิด การสรຌางนืๅอหาดยผูຌบริภค (ConsumerCreate Content) ของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ซึไงมีปัจจัยหลักขับคลืไอนทีไ
สอดคลຌองกับผลการวิจัย 2 ปัจจัยคือ 1. การปฎิวัติกระบวนการกีไยวกับสืไอ (Renovation of the
Media Model) ซึไงหมายถึงกระบวนการผลิตสืไอ฿นรูปบบ฿หม ทีไผูຌผลิตชอง Gutumdai ป็น
ผูຌ ส รຌ า งนืๅ อ หาดยมี ก ระบวนการทีไ เ ม ซั บ ซຌ อ นหมื อ นกั บ กระบวนการการผลิ ต ฿นสืไ อ ดัๅ ง ดิ ม
(Traditional Media) ซึไงกระบวนการ฿นการผลิตสืไอ฿หมนัๅนสามารถสรຌางดย฿ชຌตຌนทุนทีไตไามาก
ละสามารถ฿ชຌครืไองมือทีไมี฿นลกอินทอร์นใตสรຌางนืๅอหาเดຌฟรี จากการสัมภาษณ์ผูຌผลิตกลาววา
ตຌนทุน฿นการผลิตพียงสัปดาห์ละ 200 บาททานัๅน ซึไงผูຌผลิต฿ชຌวลาการถายทารายการพียง 1
ขณะทีไกระบวนการผลิตสืไอกา (Traditional Media) นัๅนมีตຌนทุนหลายขัๅนตอน ทา฿หຌรายเดຌหรือ
กาเรหลือกลับเปยังผูຌผลิตนืๅอหาพียงลใกนຌอยทานัๅน
นอกจากนัๅนผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ลใงหในวาสืไอสังคม (Social Media) อยาง Youtube สามารถ
สรຌางชืไอสียง฿หຌกับตนเดຌละสามารถทา฿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฿หຌความสาคัญตอ
การสืไอสารผาน Youtube พิไมสูงขึๅน ละมีนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌ Youtube ป็นครืไองมือ฿น
การสรຌางความสารใจทัๅง฿นดຌานชืไอสียง รายเดຌหรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุมธุรกิจ
ละพบวาผูຌผลิตรายการทรทัศน์ชอง Gutumdai มีทัศนคติดຌานลบ 2 ขຌอตอการผลิต
รายการทรทัศน์ผานสืไอออนเลน์ 1. ผูຌผลิตมองวาสืไอออนเลน์฿นปัจจุบันขาดกระบวนการทางดຌาน
การกลัไนกรองสารพราะการสรຌางนืๅอหาผานสืไอออนเลน์มีนายประตูขาวสาร (Gatekeeper) นຌอย
ป็นผล฿หຌคุณภาพของสารทีไสืไอออกเปมีความเมสมบูรณ์ละกิดความผิดพลาดเดຌงาย ซึไงผูຌ฿หຌ
สัมภาษณ์มองวาทัศนคติ (Attitude) ของผูຌผลิตนืๅอหาผานสืไอออนเลน์นัๅนสาคัญทีไสุดพราะจะมี
ผลตอการกลัไนกรองสาร 2. ผูຌผลิตมีทัศนคติดຌานลบตอสัดสวนรายเดຌจากปรกรมพันธมิตร
Youtube ทีไคิดวาชองถูกอาปรียบจากปรกรมพันธมิตร Youtube ดย฿หຌความหในวาการทีไ
ผูຌ ผ ลิ ต มี ร ายเดຌ จ ากปรกรมพั น ธมิ ต ร Youtube นัๅ น เม ม ากพอมืไ อ ปรี ย บที ย บกั บ รายเดຌ ทีไ
Youtube เดຌจากผูຌลงฆษณาภาย฿นชอง ซึไ งมองวามีลักษณะนีๅหมือนกับปลา฿หญกินปลาลใก ซึไง
เมสอดคลຌองกับผลการวิจัยชิงปริมาณทีไพบวาสัดสวนรายเดຌจากฆษณา ผูຌผลิตมีสวนบงมากกวา
ทีไ 55.33% สวน Youtube เดຌสวนบงพียง 45.67% ทานัๅน ละผูຌผลิตยังมองวานยบายของ

66

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

ปรกรมพันธมิตร Youtube ยังนຌน฿หຌผูຌผลิตสรຌางนืๅอหาออกมา฿นปริมาณทีไมาก อีกทัๅงยังมองวา
ปรกรมพันธมิตร Youtube นัๅนยังดูลผูຌผลิตเมดีพอ฿นรืไองของการดูลรืไองลิขสิทธิ์ของผูຌผลิต
กลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ Youtube
จากการวิจัยชิงคุณภาพพบวารายการภาย฿นชอง Gutumdai มีนวคิดการสรຌางสรรค์
รายการมาจากคาถามทีไกิดขึๅนภาย฿น฿จของผูຌผลิต ชน รายการผูຌบริภค มาจากคาถาม สินคຌาสอง
ชนิดนีๅอะเรดีกวากัน? ละรายการปຂดหนຌาหนัง มาจากคาถามวา สัปดาห์นีๅมีภาพยนตร์รืไองเหน
นาชม? ทา฿หຌนาเปสูรูปบบรายการละนืๅอหารายการทีไจะตอบคาถามภาย฿น฿จของผูຌผลิตผาน
สืไอออนเลน์ ซึไงสอดคลຌองกับหลักการทาการตลาดดิจิทัลของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008)
ทีไกลาววา หลักนืๅอหาดิจิทัล (Digital Content) จะมีลักษณะทีไยืดหยุนเดຌ คลองตัว ละหลุดพຌน
จากขຌอจากัดทัๅงปวงจากสืไอดัๅงดิม ซึไงผูຌผลิตสามารถสรຌางสรรค์ผลงานเดຌอยางสรี ละพบวาทุก
รายการมีลั กษณะรายการทีไ฿หຌ ความรูຌกผูຌ ช มทุกรายการตามจตนารมณ์ของผูຌ ผ ลิ ต ซึไงตล ะ
รายการจะ฿หຌความรูຌตกตางกันเปตามนืๅอหาของรายการตละตอน ละยังพบวารายการภาย฿น
ชองสวน฿หญนัๅนยึดขຌอทใจจริง (Facts) ละขຌอมูลจากผูຌชมป็นกนหลัก฿นการนาสนอ 2 ทาง คือ
การหวต (Vote) ละความคิดหใน (Comment) ซึไงผูຌดานินรายการมีหนຌาทีไพียงรายงานผลทีไเดຌ
รับมาจากขຌอทใจจริงละขຌอมูลจากผูຌชม มีความหในสวนตัว฿นรายการพียงลใกนຌอยทานัๅน ซึไง
สอดคลຌองกับหลักการทาการตลาดดิจิทัลของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ทีไกลาววา ฿น
ยุคนีๅผูຌบริภคมักป็นฝຆายริริไม กาหนดทิศทางละนืๅอหาสวน฿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 การนาขຌอมูลจากผูຌชมมาป็นกน
หลักนัๅนสามารถปງองกันตนองเดຌถຌาหากมีผูຌชมทีไ เมหในดຌวยกับสิไงทีไนาสนอออกเป นอกจากนัๅน
พบวาผูຌผลิต฿หຌความสาคัญกับการคัดลือกนืๅอหาภาย฿นรายการตละตอน ซึไงผูຌผลิตเดຌมุงนຌนเปทีไ
นืๅอหาทีไมีการพูดถึงมาก฿นระยะวลานัๅนจากกระสสังคม ซึไงสอดคลຌองกับตามหลักการตลาดยุค
3.0 ของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ทีไตຌองขับคลืไอนดຌวยคานิยมของผูຌบริภค (Valuedriven Marketing) ทีไมีการสืไอสารบบสองทาง (Two-way Communication) กับผูຌชมเดຌป็น
รายบุคคล ละขຌอมูลทีไเดຌจากผูຌชม฿นตละครัๅงป็นการรียนรูຌรวมกันระหวางผูຌผลิตละผูຌชมซึไง
อาจป็นประยชน์กับผูຌชมคนตอเป ซึไงผูຌผลิตสามารถนาขຌอมูลหลานีๅมา฿ชຌประยชน์สูงสุดกผูຌชม
฿นอกาสตอโเปละ฿หຌมองผูຌบริภค฿นมุมมอง฿หมวาป็นผูຌรวมวง (Participants)
วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 67

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 ซึไงมีการยัดยียดฆษณาดยการนะนาสถานทีไถาย
ทา฿หຌกับรายการทานัๅน ละกลยุทธ์ทีไผูຌผลิต฿ชຌนຌอยทีไสุดคือ ความบันทิงละสนุก คิดป็นรຌอยละ
66.66 ดยมีความบันทิงละสนุกทุกรายการยกวຌนรายการผูຌบริภค นืไองจากรายการผูຌบริภค
นัๅนมีวิธีการดานินรายการดย฿ชຌ ผูຌบรรยาย (Narrator) ฿นการดานินรายการ ฿นขณะทีไรายการ
อืไนโภาย฿นชองนัๅนมีการ฿ชຌผูຌดานินรายการทา฿หຌสามารถสอดทรกมุขตลกของผูຌดานินรายการ
จึงทา฿หຌร ายการมีความบันทิงละสนุก ดยผูຌ ฿หຌสั มภาษณ์฿หຌ ความหใ นวารายการภาย฿นชอง
Gutumdai สวน฿หญมีลักษณะการพูดคุยป็นกันองกับผูຌชมอยางสบายโ เมนຌนรืไองทีไครียดมาก
กินเป ละมีการลนมุขตลกกันองป็นบางครัๅง นืไองจากผูຌผลิตมองวาผูຌชม฿นวใบเซต์ Youtube
สวน฿หญอายุเมมากจึงตຌองสืไอสารออกเป฿นลักษณะทีไเมครียดมาก ซึไงผูຌชมหลายคนชอบละ
หลายคนเมชอบ ผูຌผลิตจึงตຌองหาการสืไ อสารทีไสมดุล฿นตละรายการดยเมครียดมากกินละเม
ตลกจนกินเป
ละจากการวิจัยชิงคุณภาพ฿นการศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผูຌวิจัยพบวาผูຌผลิต
รายการทรทัศน์ชอง Gutumdai มีความขຌา฿จกับลักษณะพืๅนฐานของลักษณะวใบเซต์ Youtube
ป็นอยางดีนืไองจากมีการกระตุຌ นผูຌชม฿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 พบวาผูຌผลิตทาการชร์ (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
มองวาการทาสืไอออนเลน์ทีไดีควรมีมากกวาสืไอดียว 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 ฿ชຌกลยุทธ์การตลาดบบเวรัส ป็ น
ครืไองมือสืไอสารการตลาด ดยการฆษณาประชาสัมพันธ์ขาวสารผานทางคลิปวีดีอ฿นวใบเซต์
YouTube ละบงปันคลิปเปยังวใบเซต์ Social Media ทัๅงทาง Facebook ละ Twitter ทา฿หຌ
กิดการพรกระจายของคลิปตอโกันเปป็นวงกวຌาง ป็นเปตามลักษณะของ Viral Marketing
นอกจากนีๅยังพบวารายการสวน฿หญ฿นชอง Gutumdai มีการกระตุຌน฿หຌผูຌชมมีสวนรวม฿น
รายการ 2 วิธี คือ การพูดคุย฿นชองความคิดหใน (Comment) ละการกระตุຌน฿หຌผูຌชมมีการหวต
ลงคะนน (Vote) ดยผูຌ ดานินรายการเดຌ พูดถึงวิธีการรว มสดงความคิดหในรวมละสนุก฿น
รายการอยางชัดจน฿นระหวางดานินรายการ ซึไงสอดคลຌองกับ นวทางการทาการตลาดดิจิตอล
ของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) ทีไกลาววา อยาปลอย฿หຌผูຌชมป็นพียงผูຌรับสารทีไนิไงงียบ
อีกตอเป นักการตลาดยุคนีๅตຌองพยายามนຌมนา฿หຌผูຌบริภคมีความรูຌสึกรวม ละรวมคนหลานีๅมา
ป็นผูຌรวมวง พราะขาอาจจะป็นผูຌจุดประกายความคิดกใเดຌ
อีกทัๅงพบวาการตัๅงชืไอคลิปวีดีอตละคลิปนัๅนมีผลตอยอดผูຌชม ซึไงผูຌผลิตมีวีธี฿นการตัๅงชืไอ
คลิปวีดีอจากชืไอทีไป็นกระสหรือทีไป็นทีไคຌนหาของผูຌ ฿ชຌ Youtube ฿นระยะวลานัๅน ซึไงสิไงนีๅจะมี
ผลตอการคຌน หาคลิป วีดี อจากวีดีอนะนา (Recommend Video) รวมเปถึงการคຌนหา
(Search) ทีไผูຌ฿หຌสัมภาษณ์กลาววายอดผูຌชมทีไเดຌมากทีไสุดนัๅนมาจากการคຌนหาวีดีอ ละการ Tags
ซึไงสอดคลຌ องกั บ นวคิด ของ ภาสกร รื องรอง ิโ55่ี ทีไกล าววา Webใ.เ ป็ นยุ คห ง การ
ชืไอมยงความรูຌ คุณสมบัติทีไดนชัดคือความอัฉฉริยะหรือ ระบบ AI (Artificial Intelligence)
หรือรียกวาปัญญาประดิษฐ์ ทา฿หຌสามารถคาดดาพฤติกรรมละวิคราะห์ตามความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌงานวใบเซต์เดຌป็นอยางดี ละป็นระบบทีไมีการชืไอมขຌอมูลตางโ (Semantic Web) ทัๅงทีไอยู
฿นวใบเซต์ของผูຌพัฒนาละหลงขຌอมูลอืไนโ฿หຌมีความสัมพันธ์กัน ซึไงจะทา฿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฿สคา
สัๅนโทีไป็นคีย์วิร์ดสาหรับคลิปนัๅนโดยมีสวนชวย฿นการคຌนหาของผูຌชม 2. มีวีดีอทีไกีไยวขຌอง
(Related Video) พืไอนาสนอคลิปวีดีอทีไกีไยวขຌอง฿หຌกับผูຌรับชมดยอัตนมัติดยการคຌนหาจาก
การ Tags
ละผลการวิจัยชิงปริมาณจากกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดตามนวคิดการสรຌางนืๅอหา
ดยผูຌบริภคของ Wertime, K.& Fenwick, I. (2008) พบวาชอง Gutumdai มีความจริง฿จละมี
ความขຌ า ฿จกั บ ลั ก ษณะพืๅ น ฐานของลั ก ษณะวใ บ เซต์ Youtube ทัๅ ง หมด คิ ด ป็ น รຌ อ ยละ 100
รองลงมาคือ การนาความหในของผูຌบริภคมา฿ชຌประยชน์฿นรายการ คิดป็นรຌอยละ 66.66 ดย
รายการทีไผูຌผลิ ตนาความหใ นของผูຌบริภคมา฿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
ทา฿หຌผูຌวิจัยสามารถสรุปวากลยุทธ์การสืไอสารทีไชอง Gutumdai ฿ชຌลຌวกิดประสิทธิภาพ
คือ
1. การนาสนอนืๅอหามีลักษณะสัๅนรียบงาย (Keep it Short and Simple) ทีไพบวา
รายการชิมลางตัวอยาง฿หมทีไป็นรายการยอดนิยมทีไมีการนาสนอนืๅอหาภาพยนตร์พียงรืไอง
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 ฿ชຌกลยุทธ์การนาสนอนืๅอหามีลักษณะ
สัๅนรียบงาย (Keep it Short and Simple) ทัๅงหมด คิดป็นรຌอยละ 100 ตามนวคิดของ Miller,
Michael (2011) ทีไกลาววา สิไงหนึไงทีไสามารถฆาวีดีอของคุณลยคือการทา฿หຌมันยาวกินเป
นืไ องจากผูຌ ชม฿นยุคสมัยนีๅ จะจดจ อกับ สิไ งหนึไ งพียงควลาสัๅ น โ ตเมควรทา฿หຌ มันสัๅ นกินเป
หรื อเมควร฿หຌจบรใว กิน เปกวานืๅ อหาทีไนาสนอ ละเมจ าป็ น ตຌองลงทุนยอะเปกับ วีดี อ฿น
Youtube นืไองจากจะทา฿หຌดูตัๅง฿จกินเปละสาหรับลกออนเลน์มันจะดูยมาก ดังนัๅนคยืนพูด
กับกลຌองคนัๅนกใอาจจะพียงพอลຌวสาหรับลกออนเลน์
2. การนาสนอนืๅอหา฿นรายการทีไกีไยวขຌองกับกลุมผูຌชม ชน ภาพยนตร์เทย สินคຌาเทย
ป็นตຌน ซึไงผูຌวิจัยสรุปเดຌจากคลิปรายการยอดนิยมภาย฿นชอง Gutumdai ทีไสวน฿หญมีนืๅอหาทีไ
กีไยวขຌองพียง฿นประทศเทย ผูຌวิจัยพบวา คลิปยอดนิยม 3 อันดับ฿นรายการชิมลางตัวอยาง฿หม
ป็นการนาสนอตัวอยางภาพยนตร์เทยทัๅงหมด 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. การนาสนอนืๅอหาทีไกาลังป็นทีไพูดถึง หรือ Talk of the Town ฿นขณะนัๅน ซึไงสิไงนีๅ
จะมีผลตอการคຌนหาคลิปวีดีอจากวีดีอนะนา (Recommend Video) รวมเปถึงการคຌนหา
(Search) ของผูຌชม ชน คลิปรายการชิมลางตัวอยาง฿หมตอน พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง ทีไมียอด
ผูຌชมถึง 3,888,490 ครัๅง ซึไง฿นขณะนัๅนตัวอยางภาพยนตร์รืไองนีๅกาลังป็นกระส฿นลกออนเลน์
นืไ องจากมีลั กษณะทีไว าบหวิว ละเมหมาะกับ ดใก ซึไงเมส ามารถรั บ ชมเดຌตามสืไ อทัไว เป หรื อ
รายการผูຌ บ ริ  ภคตอนทีไมีผูຌ ช มมากทีไสุ ดคือ ตอนปรี ยบทียบถุงยางอนามัย ตราสิ นคຌาระหวาง
Durex ละ Okamoto ทีไ฿นขณะนัๅนถุงยางอนามัย Okamoto กาลังจะขຌามาตีตลาด฿นมืองเทย
ละฆษณาวาป็นถุงยางอนามัยทีไบางทีไสุดจึงกิดป็นกระส฿นลกออนเลน์ชวงวลานัๅน
4. การ฿หຌความบันทิงละสนุกกผูຌชมดย฿ชຌผูຌดานินรายการทีไมีชืไอสียง ซึไงผูຌวิจัยพบวา
คลิปยอดนิยมอันดับ 1 ของชอง Gutumdai ทีไมียอดผูຌชมถึง 3,888,490 ครัๅง มีการนาบุคคลทีไมี
ชืไอสียงป็นขกรับชิญ฿นรายการละสรຌางความบันทิงละสนุก฿หຌกผูຌชมเดຌป็นอยางดี ต
พบวาผูຌผลิต฿ชຌกลยุทธ์การนาบุคคลทีไมีชืไอสียงมา฿ชຌนຌอยทีไสุด ทา฿หຌผูຌ วิจัยสรุปเดຌวาผูຌผลิตอาจ
ตຌองการรักษาตຌนทุนการผลิตทีไตไาอาเวຌ ซึไงการนาบุคคลทีไมีชืไอสียงมารว ม฿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 การหารายเดຌจากชองประภททีไตຌองชาระ
งินสมัครสมาชิกถึงจะดูเดຌ ดยทีไจຌาของชองจะตຌองตัๅงสถานะของชอง฿นรูปบบของชาระงิน
(Paid Channel) ทีไรียกวา Youtube Red ซึไง฿นระบบนีๅ ปัจจุบัน Youtube Red มี฿หຌบริการ
ฉพาะ฿นสหรัฐอมริกาทานัๅน
ละพบวารายการทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌผลิตมากทีไสุดคือ รายการชิมลางตัวอยาง฿หม สรຌาง
รายเดຌป็นจานวน 58,317.25 บาท คิดป็นรຌอยละ 86.7 รองลงมาคือรายการผูຌบริภค ละ
รายการปຂดหนຌาหนัง จานวน 623.49 บาท ละ 263.3 บาท คิดป็นรຌอยละ 0.9 ละ 0.3
ตามลาดับ สวนคลิปวีดีอทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌผลิต 3 อันดับรกมาจากรายการชิมลางตัวอยาง
฿หมทัๅงหมด เดຌก ชิมลางตัวอยาง฿หม: พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง, ชิมลางตัวอยาง฿หม: Scouts
Guide to the Zombie Apocalypse ละชิมลางตัวอยาง฿หม: หลวงพีไจຍส 4G...จะดีหรือปลา
? จานวน 48,067 บาท, 3,087.53 บาท ละ 2,814 บาทคิดป็นรຌอยละ 72, 4.6 ละ 4.2
ตามลาดับ ดยทัๅง 3 คลิปนีๅมียอดผูຌชมอยูทีไ 3,888,490, 306,215 ละ 1,001,203 ตามลาดับ ซึไง
ทา฿หຌผูຌวิจัยสรุปเดຌวา ยอดผูຌชม฿นตละคลิปทีไสูงนัๅนจะมีผลตอการสรຌางรายเดຌทีไสูงชนกัน ต
ขึๅนอยูกับสองปัจจัย คือ จานวนครัๅง฿นการปรากฏของฆษณา ละ ประภทของฆษณาทีไตางกัน
ซึไงฆษณาตละประภทจะมีประสิทธิภาพการสรຌางรายเดຌทีไตกตางกัน
ประภทของฆษณาทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌชอง Gutumdai มากทีไสุด 3 อันดับรกคือ ฆษณา
วีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบประมูล จานวน 106,199 บาท คิดป็นรຌอยละ 87.23, ฆษณาบบดิส
พลย์฿นรูปบบประมูล ละฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบสงวนเวຌ จานวน 13,409.88 ละ
1,389.96 บาท คิดป็นรຌอยละ 11.01 ละ 1.14 ตามลาดับ ละพบวาจานวนการสดงฆษณา
มากทีไสุดเดຌก ฆษณาบบดิสพลย์฿นรูปบบประมูล จานวน 1,396,816 ครัๅง คิดป็นรຌอยละ
67.39 รองลงมาคือ ฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบประมูล ละ ฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿น
รูปบบสงวนเวຌ จานวน 664,864 ละ 6,509 คิดป็นรຌอยละ 32.07 ละ 0.31 ตามลาดับ สวน
ประภทฆษณาทีไสดงความถีไ นຌอยทีไสุดเดຌกฆษณาวีดีอบบขຌามเมเดຌ฿นรูปบบสงวนเวຌ คิด
ป็นรຌอยละ 0.00 ซึไงสอดคลຌองกับการวิจัย฿นรูปบบวิคราะห์นืๅอหา (Content Analysis)
ระหวางรับชมรายการดยพบวา ประภทฆษณาทีไปรากฏระหวางการรับชมมากทีไสุดคือฆษณา
ซຌอนทับ (Overlay Ads) คิดป็นรຌอยละ 80 รองลงมาคือฆษณาบบดิสพลย์ (Display Ads) คิด
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ป็นรຌอยละ 53.33 สวนฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌละฆษณาวีดีอบบขຌามเมเดຌเมปรากฏจากการ
รับชมลย
ซึไงทา฿หຌผูຌวิจัยสรุปเดຌวา ประภทฆษณาทีไมีประสิทธิภาพ฿นการสรຌางรายเดຌมากทีไสุดของ
ชอง Gutumdai คือ ฆษณาวีดีอบบขຌามเดຌ฿นรูปบบประมูล ทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌชองป็นอันดับทีไ
1 ตจานวนครัๅง฿นการปรากฏนຌอยกวาฆษณาบบดิสพลย์฿นรูปบบประมูลกือบสองทาตัว
฿นขณะทีไฆษณาบบดิสพลย์฿นรูปบบประมูลทีไมีจานวนการปรากฏสูงทีไสุด 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฿นการถายทา
พียงกลຌอง 1 ตัวละเมครฟนอีก 1 ตัวทานัๅนทา฿หຌคุณภาพการผลิต฿นชวงรกนัๅนตไากวา
มาตรฐานตเดຌมีการพัฒนาทางดຌานการผลิตอยางตอนืไอง ละผูຌผลิตนารายเดຌทีไเดຌจ ากปรกรม
พันธมิตร Youtube มาลงทุนซืๅออุปกรณ์฿นการถายทาดยผูຌผลิตกลาววา฿นขณะนีๅอุปกรณ์เดຌ
คุณภาพตามมาตรฐานตามทีไตຌองการลຌว
ส ว นทีไส องคือ เอดียหรื อความคิดสรຌ างสรรค์ทีไ จะผลิ ตรายการตอน฿หมโนัๅ น หมดเป
นืไองจากการสรຌางนืๅอหา฿หมโนัๅนมาจากคุณหงษ์ชัยพียงผูຌ ดียว ซึไงสอดคลຌองกับ (Torrance,
1962; Cropley 1966; Razilk, 1972; Davis & Rimm, 1994;) ทีไกลาววา ความคิดสรຌางสรรค์
นัๅนป็นศักยภาพของตละบุคคลทีไลอกลียนบบกันเมเดຌ ละบุคคลทีไเดຌรับการพัฒนาศักยภาพ
ทางดຌานนีๅจะมีลักษณะทีไตกตางเปจากบุคคลอืไน ผูຌทีไมีความคิดสรຌางสรรค์สูงนัๅนมีความคิดปลก
เปจากผูຌอืไน ดยทีไผลงานของบุคคลทีไมีความคิดสรຌางสรรค์นัๅนจะเมซๅาบบ฿คร ซึไงตรงกับลักษณะ
ของผูຌ ผ ลิ ต ของชอง Gutumdai ทีไเ มมีผูຌ ฿ดสามารถลอกลี ยนบบความสามารถ฿นการคิ ด
สรຌางสรรค์ของผูຌผลิต ซึไงผูຌผลิตกลาววา ถຌาหากมีการจัดการทีไดีจะเมมีปัญหา
ส ว นทีไส ามคือปั ญหาดຌานลิ ขสิ ทธิ์ผูຌ วิ จั ยพบว าผูຌ ผ ลิ ตมี ปั ญหาทางดຌานความขຌา ฿จรืไ อ ง
ลิขสิทธิ์฿นการอัพหลดวีดีอบน Youtube ละความรวดรใว฿นการตรวจสอบลิขสิทธิ์จากระบบ
Youtube ซึไงคอนขຌางลาชຌา อีกทัๅงความชวยหลือจาก Youtube ฿นฐานะป็นสืไอกลาง฿นการ
ชืไอมยงระหวางผูຌผลิตละ Third Party นຌอยกินเป นืไองจาก Youtube ฿ชຌระบบ Content ID
ซึไงป็นระบบอัตนมัติทา฿หຌการชืไอมยงของผูຌผลิตละจຌาของลิขสิทธิ์กิดความผิดพลาดเดຌ
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จากการศึกษารืไอง กลยุทธ์การสืไอสารชอง Gutumdai พืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์
Youtube ฿นรูปบบรายการทรทัศน์ ผูຌวิจัยเดຌพบขຌอมูลจากการกใบขຌอมูลทีไผสมผสานทีไกีไยวขຌอง
กับชอง Gutumdai ทา฿หຌผูຌวิจัยสรุปเดຌวา สืไอสังคม (Social Media) อยาง Youtube สามารถ
สรຌางชืไอสียงละสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌผลิตชอง Gutumdai ละสามารถทา฿หຌรายการทีไผลิตออก
เปสูสายตาผูຌชมเดຌงายกวาสืไอกา (Traditional Media) นืไองดຌวยปัจจัยทางดຌานสืไอ (Media)
ละทคนลยี (IT) ทีไปลีไยนเปอยางมาก ละมีตຌนทุนทีไตไากวา ซึไงสืไอออนเลน์มีครืไองมือ฿หຌ
ลือก฿ชຌเดຌมากมายดยเมสียตຌนทุน฿ดโ ละกระบวนการผลิตทีไเมซับซຌอน ป็นผล฿หຌตຌนทุน฿นการ
ผลิตลดลง อีกทัๅงสัดสวนรายเดຌทีไผูຌผลิตนืๅอหาเดຌรับจะมากขึๅน ดยตຌนทุน฿นการผลิตตอสัปดาห์ละ
ของชอง Gutumdai ฿ชຌป ระมาณ 200 บาททานัๅน ทา฿หຌชอง Gutumdai สามารถสรຌ างกาเร
฿หຌ กั บ ผูຌ ผ ลิ ต เดຌ ละอยู ร อดเดຌ อ ย างถู กวิ ธี ละยั ง น ารายเดຌเ ปลงทุ น ตอ ยอดทางดຌ านการผลิ ต
(Production) พืไอพิไมคุณภาพของรายการภาย฿นชอง ดยทีไผูຌผลิตยังหลือรายเดຌนาเป฿ชຌ฿นสวน
อืไนตอเดຌ ดยผูຌวิจัยสรุปเดຌวาผูຌผลิตมีวิธีการลดรายจายดังนีๅ 1. การเมสียจຌางคาบุคลากร นืไองจาก
การผลิตรายการ฿นชอง Gutumdai มีผูຌทีไกีไยวขຌองนຌอยมาก รวมถึงผูຌผลิตมีความสามารถหลาย
ดຌานตัๅงตการคิดรูปบบรายการ การดานินรายการดຌวยตนอง รวมเปถึงการตัดตอรายการดຌวย
ตนอง 2. การเมสียคาสถานทีไถายทา นืไองจากมีการฆษณา฿หຌกับสถานทีไถายทา ละพบวา
ผูຌผลิตสามารถพิไมรายเดຌ฿นการสรຌางนืๅอหาทีไถูก฿จละป็นกระสสังคม฿นชวงนัๅนรวมเปถึงการนา
บุคคลทีไมีชืไอสียงมารวมรายการ ซึไงจากผลการศึกษา พบวาสามารถพิไมยอดผูຌชมเดຌป็นอยางดี
ละป็นผล฿หຌมีรายเดຌทีไสูงมากขึๅน ละนวนຌม฿นอนาคตผูຌวิจัยมองวาจะมีผูຌผลิตนืๅอหาพืไอสรຌาง
รายเดຌผาน Youtube มากขึๅน นืไองจากมีชองตัวอยางทีไประสบความสารใจ฿หຌหในมากมาย อีกทัๅง
มีการอบรมจาก Youtube อยางตอนืไอง ซึไงอาจจะทา฿หຌป็นกระสสังคม หรือคานิยมของผูຌผลิต
นืๅอหา฿นอนาคตเดຌ
ละจากการศึกษา ผูຌวิจัยมองวาอาชีพการสรຌางนืๅอหาผาน Youtube ป็นอาชีพทีไดีละ
อาจจะนาเปสูการสรຌางรายเดຌมหาศาลถຌาผูຌผลิตสรຌางนืๅอหาเดຌดน฿จผูຌชม ตผูຌวิจัยมองวาควรจะ
ทาป็นพียงงานอดิรกทานัๅน เมควรยึดป็นอาชีพหลัก นืไองจากป็นอาชีพทีไมีรายเดຌเมนนอน
ละ฿นการผลิต฿ชຌขัๅนตอนทีไตຌองมีทักษะพิศษสวนตัวสูง ซึไง฿นการผลิตจะมีตຌนทุนทีไสูง ตวิธีทีไดี
ทีไสุดคือ การผลิตนืๅอหา฿หຌถูก฿จผูຌชมป็นสิไงสาคัญทีไสุดสาหรับผูຌผลิต฿นวใบเซต์ Youtube ดยนຌน
ถึงกลยุ ทธ์การสืไอสารทีไผูຌวิจั ยพบวามีประสิทธิภ าพสาหรับการผลิตนืๅอหาพืไอสรຌ างรายเดຌผาน
Youtube 4 ขຌอ คือ 1. การนาสนอนืๅอหามีลักษณะสัๅนรียบงาย (Keep it Short and Simple)
2. การนาสนอนืๅอหา฿นรายการทีไกีไยวขຌองกับกลุมผูຌชม 3. การนาสนอนืๅอหาทีไกาลังป็นทีไพูดถึง
หรือ Talk of the Town ฿นขณะนัๅน 4. การ฿หຌความบันทิงละสนุกกผูຌชมดย฿ชຌผูຌดานิน
รายการทีไมีชืไอสียง
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ขຌอสนอนะ
ผลการศึกษาครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะพืไอป็นประยชน์ตอผูຌทีไกีไยวขຌองกับการผลิต
รายการทรทัศน์ผาน Youtube พืไอสรຌางรายเดຌ ดังนีๅ
1. ผูຌผลิ ตควรผลิตนืๅอหาทีไป็น สากลพิไมขึๅนพืไอขยายฐานภูมิศาสตร์ ของผูຌชมดยฉพาะ
ประทศสหรัฐอมริกานืไองจากจะสามารถพิไมรายเดຌ฿นสวนของ Paid Subscription เดຌ
ป็นอยางดี
2. ผูຌ ผ ลิ ตควรพิไม กลยุ ทธ์ ฿นส ว นของการน าบุ ค คลทีไ มีชืไ อสี ยงมาร ว มรายการ฿หຌ มากขึๅ น
นืไองจากคลิปยอดนิยมอันดับทีไ 1 ฿นชอง Gutumdai มีการ฿ชຌกลยุทธ์ดังกลาว
3. ผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองอยาง Youtube ควรจะมีการอบรมผูຌผลิตพิไมติมกีไยวกับกฎกณฑ์
ของปรกรมพันธมิตร Youtube นืไองจากผูຌผลิตยังขาดความรูຌความขຌา฿จทางดຌาน
กฎกณฑ์ละลิขสิทธิ์ของ Youtube อยางชัดจน

ขຌอสนอนะสาหรับการทาวิจัยครัๅงตอเป
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
การวิ จั ย อกสาร การสั ง กตบบเม มี ส ว นร ว ม ละการสั ม ภาษณ์  ชิ ง ลึ ก จากผูຌ ฿ หຌ ขຌ อ มู ล ส าคั ญ ดย
ผลการวิจัยพบวา
ิ1) รูปบบการลารืไองขຌามสืไอพืไอสรຌางความผูกพันของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์฿นบริบท
ชายรักชาย บงออกป็น 3 รูปบบ เดຌก การลารืไองดຌวยภาพประกอบขຌอความ ภาพคลืไอนเหว ละ
ขຌอความบรรยาย (2) สัมพันธบทของการลารืไองขຌามสืไอ เดຌก ครงรืไ อง กนรืไ อง ความขัดยຌ ง
ลักษณะดนของตัวละครอกละลักษณะฉากสวน฿หญทีไกิดภาย฿นรืไอง มีการขยายความ฿นการพิไม
ลักษณะนิสัยบางประการ฿หຌตัวละครอกมีลักษณะดนชัดขึๅน มีการลดทอนตัวละครทีไเมกีไยวขຌองกับ
บริบทรักสามสຌาบบชายรักชายออกทัๅงหมด ละมีการดัดปลงมุมมองการลารืไองดย฿นการลารืไอง
ขຌามสืไอบนสืไอสังคมมีการลารืไองบบรอบดຌาน (3) ปัจจัยทีไมีผลตอการสรຌางตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอ
เดຌก 1) ความตຌองการมีสวนรวม฿นรืไองลาดຌวยมุมมองละความถนัดของผูຌสรຌางตัวบท 2) ความตຌองการ
ป็นผูຌมีอานาจ฿นการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครละนักสดงทีไชืไนชอบ 3) ความตຌองการ฿นการมีตัวตน
ป็นทีไยอมรับ฿นชุมชนออนเลน์ 4) ความตຌองการ฿นการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุมคนทีไสน฿จ฿นรืไองดียวกันต
พบจอเดຌยาก฿นชีวิตจริง
คาสาคัญ: การลารืไองขຌามสืไอุ สัมพันธบทุ การสรຌางตัวบท
1

นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม
คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
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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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บทนา
Jenkins (2011) เดຌทาการศึกษาละอธิบายถึงวัฒนธรรมสืไอหลอมรวม ิMedia Convergence
Culture) ละรืไองการขຌามสืไอ ิTransmedia) เวຌวา ลกของสืไอ฿นปัจจุบันผูຌทีไมีอานาจ฿นการ฿ชຌสืไอ เมเดຌ
ป็นจຌาของธุรกิจ฿หญโพียงอยางดียวหมือนชวงหลายปทีไผานมา สืไอเดຌกลายมาอยู฿นมือของประชาชน
จากความกຌาวหนຌาของทคนลยีการสืไอสาร ทา฿หຌประชาชนทีไมีสืไอ฿นมือสามารถป็นผูຌสรຌางนืๅอหาขึๅนเดຌ
อง ละตัวสืไอทีไถูกนาสนอนัๅนประชนชนองป็นผูຌมีสวนรวม฿นการกาหนดละควบคุมดຌวย
พราะลกของสืไอยุคนีๅคือยุคทีไสืไอป็นบบ วัฒนธรรมหลอมรวม ิConvergence Cultureี ซึงไ
ป็นยุคทีไความสัมพันธ์ระหวาง รืไองราว ภาพ สียง ละตราสินคຌา ถูกชืไอมขຌาหากันละป็นการ
หลอมรวมของนืๅอหาสืไอหลายสืไอ ิณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ุ 2554ี
การกิดขึๅนของยุคหลอมรวมสืไอจึงทา฿หຌผูຌผลิตสารจาป็นตຌองคานึงถึงการ฿ชຌสืไอ฿นรูปบบตางโ
ตามคุณสมบัติพืๅนฐานละคุณสมบัติฉพาะของตละสืไอ฿หຌหมาะสม วิธีการสรຌางละผยพรขาวสารจึง
ตຌองอาศัยการลารืไองขຌามสืไอ ิTransmedia Storytelling) พืไอ฿ชຌ฿นการลารืไอง฿นหลากหลายรูปบบ
ผานสืไอหลากหลายสืไอ ดยทีไสามารถทา฿หຌทุกโสืไอสามารถสงผานนืๅอหาสารเปสูผูຌบริภคสืไอเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพดຌวยคุณสมบัติของตละสืไอทีไอยู฿นตัวสืไอนัๅนโ
ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅางิน ป็นนิยายออนเลน์ทีไเดຌรับความนิยมจากผูຌอ านป็นจานวนมาก
ดยเดຌมีการผยพรบนวใบเซต์ดใกดีดอทคอม ิwww.dek-d.com) ฿นหมวดของนิยายสบายโ คลาย
ครียด ดยเดຌนาสนอป็นตอนบนพืๅนทีไออนเลน์ตัๅงต 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2553 ละเดຌรับความนิยมจากผูຌอานป็นจานวนมากตลอด 3 ป ดังจะหในเดຌจากการพัฒนาเปสูการพิมพ์
รวมลมพืไอจัดจาหนายป็นจานวน 3 ครัๅง ซึไงจัดจาหนายดยผูຌตงนิยายทีไเมเดຌมีการขายผานตัวทน
หรือการวางขาย฿นรຌานหนังสือทัไวเป ดຌวยกระสความนิยม฿นนิยายรืไองนีๅทีไมีการพูดถึง฿นพืๅนทีไออนเลน์
ละมีการติดตามอยางตอนืไอง฿นวใบเซต์ ดใกดีดอทคอมละวใบเซต์สืไอสังคมตางโ 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 จากัด ป็นผูຌผลิต
มืไอเดຌมีการนาบทประพันธ์จากนิยายออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅางินมาพัฒนาป็นบท
ละครละนาสนอผานทางสถานีวิทยุทรทัศน์มดิร์นเนน์ทีวี บริษัทผูຌผลิตเดຌมีการทาการสืไอสารการตลาด
ผานสืไอตางโ พืไอประชาสัมพันธ์ขาวการผลิตละครนับตัๅงตประกาศสรຌางนิยายออนเลน์ป็นละคร ดยมี
จุดประสงค์พืไอป็นการขับคลืไอน฿หຌฐานของฟนนิยายทีไมีอยูป็นจานวนมากกลายป็นผูຌรอติดตามชม
นอกจากนีๅ ยังเดຌ฿ชຌการลารืไ อง฿นสืไ อสั งคมตางโกระตุຌน ฿หຌ มีผูຌ ติดตามหนຌ า฿หมกิดพิไมขึๅนรืไ อยโ ดຌว ย
ปງาหมายทีไการขຌาถึงกลุมปງาหมายทีไป็ นกลุ มดียวกับ ผูຌ฿ชຌงานวใบ เซต์ดใกดีดอทคอมป็นอันดับรก
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จากนัๅนจึงอาศัยผูຌติดตามจากฟนนิยายขยายฐานคนดูตอเปดຌวยการทีไฟนนิยายดิมเดຌทาการสรຌางนืๅอหา
ละผยพรขาวสารการผลิตละครอยางตอนืไองบนวใบเซต์สืไอสังคมตางโ
ผูຌชมละครจึงเดຌรับอิทธิพลจากวิธีการลารืไองขຌามสืไอของผูຌผลิตดยตรง จากการสัมภาษณ์กลุม
ฟนผูຌสรຌางตัวบท฿นรูปบบตางโพบวา การสรຌางตัวบทกิดจากพฤติกรรมลียนบบการสรຌางตัวบททีไ฿ชຌ
ลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมของผูຌผลิตทีไเดຌทามากอนพืไอประชาสัมพันธ์ละครซีรีไส์ ดยผูຌชมละครเดຌสรຌาง
ตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสั งคมทีไหลากหลายกวาผูຌผลิ ตละคร ซึไงพบทัๅงการ฿ชຌภาพประกอบ
ขຌอความ การ฿ชຌขຌอความบรรยาย การสรຌางคลิปละมิวสิควีดีอ พืไอผยพร฿นชุมชนออนเลน์ ลักษณะ
ของภาพ คลิป ละมิวสิค วิดีอทีไผูຌชมละครผลิตขึๅนมา 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 ดยสวนสาคัญทีไกอ฿หຌกิดความผูกพันคือ ชุมชนนักอานนิยายออนเลน์
ทีไป็นพืๅนทีไขับคลืไอน฿หຌกิดชุมชนนักดูละครขึๅนอยางตอนืไอง มืไอนิยายออนเลน์กลายมาป็นละครซีรีไส์
ฟนนิยายจึงปลีไยนมาป็นฟนละครละกิดฟนละครพิไมขຌามา฿นชุมชนมากขึๅน รวมเปถึงฟนละคร
บางสวนกใเดຌยຌอนกลับเปป็นฟนนิยายออนเลน์ชนกัน ซึไงพฤติกรรมหลานีๅลຌวนกิดจากการถูกกระตุຌน฿น
ชุมชนทีไ฿ชຌการลารืไองผานสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีการสรຌางนืๅอหาตอกยๅา฿หຌลิฟซิกดอะซีรีไส์ป็นละครซีรีไส์ทีไ
ป็น Top of mind ภาย฿น฿จของผูຌบริภคตลอดวลา สงผล฿หຌลิฟซิกดอะซีรีไส์มีฟนละครทีไจงรักภักดี
ละผูกพันกับละครดยมีพฤติกรรมสนับสนุนละปกปງองตัวละครทีไอยู฿น฿จผูຌชมละคร฿นทุกทาง รวมถึง
การมีฟนละครทีไรอชมซีซัไนตอเปทีไจะมีการออกอากาศ฿นป 2558 อีกดຌวย
งานวิจัยชิๅนนีๅมุงศึกษาการลารืไองขຌ ามสืไอทีไมาจากกลุมฟนป็นหลัก นืไองจากรูปบบการลา
รืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครลຌวนมาจากการสรຌางตัวบทลียนบบการลารืไองขຌามสืไอของผูຌผลิตละคร
ละยังมีวิธีการลารืไองทีไห ลากหลายกวาผูຌ ผลิต฿นทุกคุณสมบัติของสืไอสั งคมทีไสามารถสรຌางตัวบท฿น
รูปบบตางโเดຌ อีกทัๅงการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครกใป็นปัจจัยสาคัญทีไทา฿หຌกลุมฟนมีความ
ผูกพันกับละครละระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกัน งานวิจัยชิๅนนีๅจึงมุงหาคาตอบวากลุมฟนมี
รูปบบการลารืไองขຌามสืไอสังคมออนเลน์ดຌวยวิธี฿ดบຌาง ดยมีปั จจัย฿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. ศึ ก ษารู ป บบการล า รืไ อ งขຌ า มสืไ อ ฿น 3 ลั ก ษณะ คื อ ภาพละขຌ อ ความประกอบ
ภาพคลืไอนเหว ละขຌอความบรรยาย
3. ศึกษาผูຌสรຌางนืๅอหาผ านสืไอสังคมทีไมีการสรຌางนืๅอหาอยางตอนืไองนับตัๅงตดือนมิถุนายน
โ55็ – กรกฎาคม โ55่ ฿นรูปบบตางโตามรูปบบการลารืไอง จานวน 5 คน ดยการสัมภาษณ์
ออนเลน์ผานทางวใบเซต์ฟซบุຍกดอทคอม ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์มีอายุระหวาง 14-28 ป ป็นนักรียนระดับชัๅน
มัธยมศึกษา 2 คน ละผูຌ฿หຌสัมภาษณ์วัยทางาน 3 คน ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ปຂดผยตัวตนวาป็นสาววาย
ิYaoiี ชายรักชาย ละผูຌหญิงขຌามพศ ซึไงผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ทุกคนป็นผูຌทีไ ผลิตตัวบทละมีสมาชิก฿นชุมชน
ออนเลน์คอยติดตามตัวบท฿นรูปบบตางโอยางสมไาสมอตัๅงตซีรีไส์ซีซัไนรกออกอากาศเปจนถึงชวงวลา
ทีไรอละครซีรีไส์ซีซัไนสองออกอากาศ฿นป 2558

นิยามศัพท์
การลารืไองขຌามสืไอ ิTransmedia Storytelling)
การลารืไองขຌามสืไ อบนสืไ อสั งคมของกลุ มฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไ ส์ ทีไทาการสรຌางตัว บท฿น
รูปบบตางโซึไงป็นการลารืไองราวทีไกีไยวขຌอง฿นละครดยมีการผยพรละบงปันผานสืไอสังคมทีไป็น
ชุมชนของผูຌมีความสน฿จ฿นละครลิฟซิกดอะซีรีไส์
สืไอสังคม ิSocial Network)
กลุมของวใบเซต์สืไอสังคมทีไป็นชุมชนหลงรวบรวมสมาชิกผูຌทีไมีความสน฿จละติ ดตามขาวสาร
กีไยวกับละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ ดยมีการลกปลีไยนขาวสารละบงปันตัวบททีไมีนืๅอหากีไยวของกับ
ละครบนวใบเซต์สืไอสังคมนัๅนโอยางตอนืไอง อันเดຌก ฟซบุຍก ทวิตตอร์ ละยูทูป

วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 82

ละครซีรีไส์ ิTelevision Drama)
ละครทรทัศน์รืไองลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุนสบซีซัไนทีไ 1 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
ทรทัศน์มดิร์นเนน์ทีวี ตัๅงต 6 กรกฎาคม ถึง 21 กันยายน 2557 ซึไงป็นตัวบทตຌนทางของการลา
รืไองบนสืไอสังคมออนเลน์ของกลุมฟน
สัมพันธบทของการลารืไองขຌามสืไอ ิIntertextuality of Transmedia Storytelling)
ลักษณะของการถายยงนืๅอหาระหวางตัวบทตຌนทางคือนิยายออนเลน์ ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกง
นๅางิน ละละครลิ ฟซิกดอะซีรีไ ส์ รักวุน วัยรุน สบ กับตัว บทปลายทางคือ การลารืไ องบนสืไ อสั งคม
ออนเลน์ของกลุมฟน ดยวิคราะห์ถึงการคงอยู, การขยาย, การตัดทอน ละการดัดปลง฿นการถายยง
นืๅอหา
รูปบบการลารืไองขຌามสืไอ ิForms of Transmedia Storytelling)
รูปบบของการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ ทีไมีการผยพรตัวบทบนสืไอ
สังคมดยประกอบเปดຌวยรูปบบของภาพละขຌอความประกอบ ภาพคลืไอนเหว ละขຌอความบรรยาย
ปัจจัยทีไมีผลตอการสรຌางตัวบท ิFactors Affecting of Storytelling Creationี
ปัจจัยสาคัญตางโทีไมีอิทธิพลตอกลุมฟนนิยายออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅางิน ละ
ละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุนสบ อันสงผล฿หຌกิดพฤติกรรม฿นการสรຌางตัวบทอยางตอนืไอง฿นการ
ลารืไองขຌามสืไอพืไอบงปันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์
ความผูกพันของกลุมฟน ิEngagement of Fandomี
ลักษณะทางพฤติกรรมของฟนนิยายออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅางิน ละฟนละคร
ลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุนสบ ทีไมีตอการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคม฿นรูปบบตางโ รวมเปถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน฿นชุมชนออนเลน์ระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชน ดยมีความสน฿จ฿นรืไองดียวกันคือนิยาย
ออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅางิน ละละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุนสบ

วิธีดานินการวิจัย
การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการกใบขຌอมูลประภทอกสารคือ วใปเซต์สืไอสังคมตางโทีไมีการลารืไอง
ขຌามสืไอกันเปมา ดยยึดอาวใบเซต์สืไอสังคมทีไมีผูຌขຌารวมมากทีไสุด ละยังคงมีการผยพรนืๅอหาสารอยาง
ตอนืไองจากดือนมิถุนายน โ55็ – กรกฎาคม โ55่ ละการกใบขຌอมูลประภทบุคคล ดยการสัมภาษณ์
ผูຌสรຌางนืๅอหาบนสืไอสังคมป็นจานวน 5 คน ซึไงคัดลือกจากการสังกตการณ์฿นขณะทีไป็นสมาชิก฿นชุมชน
ออนเลน์ ซึไงผูຌ ฿หຌ สัมภาษณ์จะตຌองป็ นผูຌ สรຌ างนืๅ อหา฿นรูป บบตางโทีไมีส มาชิก฿นชุมชนออนเลน์คอย
ติดตามอยางสมไาสมอ
วิคราะห์ขຌอมูลพืไอทราบถึงรูปบบการลารืไองขຌามสืไอ สัมพันธบท ละปัจจัยทีไมีผลตอการสรຌาง
ตัวบทของการลารืไองขຌามสืไอพืไอสรຌางความผูกพันของกลุมฟน฿นบริบทชายรักชาย ดยทาการวิคราะห์
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
รูปบบของการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมของกลุมฟนละครลิฟซิก ดอะซีรีไส์ 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 การลาภาพซๅาจากละครซีรีไส์
ละการลารืไอง฿หมจากจินตนาการของกลุมฟน สวนการลารืไองดຌวยภาพการสนทนาของตัวละครผาน
สืไอสังคม คลิปวีดีอประกอบพลง ิมิวสิควีดีอี ละขຌอความบรรยายบบรืไองสัๅนจบ฿นตอน ทัๅงหมด
ป็นกลวิธีการลารืไอง฿หมจากจินตนาการของกลุมฟน
การลารืไองขຌามสืไอ฿นรูปบบตางโทีไป็นการลารืไองดຌวยภาพซๅาจากละครซีรีไส์มีลักษณะดนคือ
สามารถคงอารมณ์ของนืๅอหาตัวบทตามบบภาพดิม฿นละครซีรีไส์หรือมีการปลีไยนปลงอารมณ์฿นการ
ล ารืไ องเดຌ ซึไงส ว น฿หญการปลีไยนปลงอารมณ์ของตัว บทจะป็ นเป฿นนวทางของการปลีไ ยนจาก
อารมณ์ซาบซึๅง฿นความรักของตัวละครป็นอารมณ์ตลกขบขันหรือสนุกสนานเปกับตัวละคร
สวนการลารืไองขຌามสืไอ฿นรูปบบตางโทีไมาจากจินตนาการของกลุมฟน ลักษณะดนคือ สวน
฿หญป็นหตุการณ์ทีไเมสามารถจัดลาดับวลาตามสถานการณ์฿นละครซีรีไส์ละนิยายออนเลน์เดຌ ดຌวยหตุ
ทีไเมเดຌอຌางอิงสถานการณ์฿นละครซีรีไส์หรือ฿นนิยาย สถานการณ์ทีไกิดขึๅน฿นตัวบททีไมาจากจินตนาการของ
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กลุมฟนจึงป็นสวนสีๅยวหนึไงทีไถูกลารืไอง฿หຌสอดคลຌองกับนืๅ อหาหลัก฿นนิยายออนเลน์หรือละคร ซีรีไส์
ตเมสามารถระบุตาหนงทีไอยู฿นครงรืไองเดຌนัไนอง
ซึไงลักษณะของนืๅอหาทีไปรากฏ฿นตัวบทตละรูปบบป็นการตัดตอนหรือนาสวน฿ดสวนหนึไงทีไ
ป็ น รายละอี ย ดย อ ยของรืไ อ งล า ฿นนิ ย ายออนเลน์  ละละครซี รีไ ส์ ม าขยายความพืไ อ นຌ น ยๅ า฿หຌ  หใ น
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
ละทา฿หຌตัวละครมีลักษณะบางประการทีไออนลงมากขึๅน
฿นสวนของการลดทอน มีการตัดทอนตัวละครทีไ เมกีไยวขຌองกับบริบทรักสามสຌาบบชายรักชาย
ออกทัๅงหมด ทา฿หຌการลารืไองของกลุมฟนละครบนสืไอสังคมปรากฏตัวละครพียงสามตัวคือ ตัวละคร
อกสองตัว ละตัวละคร อิๅน ซึไงถือป็นตัวละครประภทตัวรงของทัๅงสืไอนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์
กใถูกปลีไยน฿หຌกลายมาป็นตัวละครรองทีไขຌามาป็นปมปัญหา฿นรักสามสຌา
฿นสวนของการดัดปลง พบการปลีไยนปลงมุมมองการลารืไองจากนิยายออนเลน์ทีไ฿ชຌการลา
รืไองดຌวยบุรุษทีไหนึไง มาป็นการลารืไองบบรอบดຌาน฿นการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคม นืไองจากตัวบททีไ
฿ชຌลารืไอง฿นสืไอสังคมมาจากผูຌสรຌางตัวบทหลายคนทีไป็น สมาชิกรวมกัน฿นชุมชนออนเลน์ของกลุมฟน
ละคร
3. ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสรຌางตัวบทของกลุมฟนละครทีไ฿ชຌลารืไองบนสืไอสังคม
ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสรຌางตัวบทของกลุมฟนละครทีไ฿ชຌลารืไองบนสืไอสังคมประกอบเปดຌวย
ปัจจัย 4 ประการ เดຌก
1. ความตຌองการมีสวนรวม฿นรืไองลาดຌวยมุมมองละความถนัดของผูຌสรຌางตัวบท
ผูຌสรຌางตัวบทริไมตຌนติดตามรืไองราวจากการดูละครลิฟซิกดอะซีรีไส์กอนจะมีการติดตามอาน
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นิยายลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅางิน ซึไงทา฿หຌผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ทุกคนรูຌรืไองราวทัๅงหมดจากนิยาย กอนทีไจะ
ผันตัวองมาป็นผูຌสรຌางตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอตามความถนัด฿นทักษะตางโ
2. ความตຌองการป็นผูຌมีอานาจ฿นการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครละนักสดงทีไชืไนชอบ
การติดตามรืไองราวจากนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ทา฿หຌกิด ความประทับ฿จ฿นตัวละครละ
นักสดง ตเมมีพืๅนทีไ฿หຌกลุมฟนละครเดຌขຌาเปมีสวนรวมกับตัวละครละสถานการณ์ทีไดานินเป พืๅนทีไ
สืไอสังคมจึ งตอบจทย์ ฿นการ฿หຌ อานาจกกลุมฟนละครทีไจะสามารถสรຌ างรืไ องราวพิไมติมขึๅนมา฿น
มุมมองของตัวองเดຌ สืไอสังคมจึงกลายป็นพืๅนทีไโกลุมฟนละครสามารถกาหนดชะตาชีวิตของตัวละคร฿หຌ
ผชิญหนຌากับสถานการณ์ตางโตามทีไกลุมฟนอยาก฿หຌป็นเดຌ ลามเปจนถึงการกาหนดชะตาชีวิตนักสดง
฿หຌมีรืไองราวตางโ฿นลกหงจินตนาการของตนอง
. ความตຌองการ฿นการมีตัวตนป็นทีไยอมรับ฿นชุมชนออนเลน์
การสรຌางตัว บท฿นการล ารืไ องขຌามสืไ อของกลุ มฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์มีการกิดขึๅนอยาง
ตอนืไองตัๅงตระยะวลาทีไละครซีรีไส์ซีซัไนรกออกอากาศ฿นดือนมิถุนายน 2557 เปจนถึงการรอละคร ซี
รีไส์ซีซัไนทีไ 2 ออกอากาศ฿นดือนพฤษภาคม 2558 ซึไงกินระยะวลาถึง 11 ดือน สดง฿หຌหในถึงชุมชน
ออนเลน์ทีไมีความผูกพันระหวางสมาชิกกับละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ ละระหวางสมาชิกดຌวยกันอง ดยถือ
เดຌวาตัวบททีไกลุมฟนละครสรຌา งมาบงปันกัน฿นชุมชนออนเลน์ เดຌรับการตอบรับจากสมาชิก฿นชุมชน
ดຌวยกันป็นอยางดีละกิดขึๅนอยางตอนืไอง ดยความสาคัญของการตอบรับจากกลุมสมาชิกภาย฿นชุมชน
ออนเลน์นีๅองทีไป็นรงผลักดัน฿หຌกิดการสรຌางตัวบท฿หมโขึๅนอยางตอนืไองชนกัน ละยังมีการนาความ
คิดหในของสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์เปพิจารณาพืไอปรับปรุงนืๅอหา฿นตัวบท฿หຌดียิไงขึๅน
4. ความตຌองการ฿นการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ มคนทีไสน฿จ฿นรืไองดียวกันตพบจอเดຌยาก฿นชีวิต
จริง
นืไองมาจากละครซีรีไส์รืไองนีๅคอนขຌางป็นรืไองฉพาะกลุมทีไความรักของตัวละครอกอยู฿นบริบท
ชายรักชาย ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์บางคน฿หຌขຌอมูลวาป็นพราะคนทีไอยู฿กลຌชิดรอบตัวเมคอยมีคนดูละครซีรีไส์ จึง
ทา฿หຌเมสามารถชร์ประสบการณ์หรือลกปลีไยนความคิดหในกับคน฿กลຌโตัวเดຌ กลุมฟนละครของรืไอง
นีๅจึงพยายามคຌนหาพืๅนทีไโจะพบคนฉพาะกลุมทีไมีความสน฿จละคร฿นบริบทชายรักชายหมือนกัน สืไอ
สั ง คมจึ ง ป็ น พืๅ น ทีไ โ น าพากลุ ม ฟนหล า นีๅ ม าพบกั น การสรຌ า งตั ว บทพืไ อ น ามาบ ง ปั น ลกปลีไ ย น
ประสบการณ์กันจึงป็นกิจกรรมทีไทา฿หຌสมาชิกภาย฿นกลุมมีความผูกพันทีไนนฟງนขึๅนทัๅง฿นตัวละครซีรีไส์
ละระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกันอง
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มดลชืไอมยงผลการวิจัยรูปบบการลารืไองขຌามสืไอสังคมของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ุ สัมพันธบท฿นสืไอนิยายออนเลน์กับการลารืไองขຌามสังคมของกลุม
ฟนละคร ละปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสรຌางตัวบทของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์บนสืไอสังคม
พืน้ ทีเ่ ล่ าเรื่องในสื่ อสั งคม

สื่ อสั งคมเจ้ าของตัวบท
เฟซบุ๊ก / ทวิตเตอร์ / ยูทูป

สั มพันธบทจากตัวบทต้ นทางสู่ ตวั บทปลายทาง

สื่ อสั งคมรับฝากตัวบท
เฟซบุ๊ก / ทวิตเตอร์ / ยูทูป

รูปแบบการเล่ าเรื่อง

ภาพประกอบข้ อความ
1 ภาพเดี่ยวพร้อมข้อความประกอบ
2 ภาพประกอบข้อความหลาบช่อง
3 ภาพจาลองการสนทนาผ่านสื่ อสังคม
ภาพเคลือ่ นไหว
1 คลิปวีดีโอขนาดสั้น
2 คลิปวีดีโอประกอบเพลง (มิวสิ ค
วีดีโอ)

ข้ อความบรรยาย
1 ข้อความบรรยายแบบเรื่ องสั้นจบ
ในตอน

การเล่าภาพซ้ าจากละครซีรี่ส์
การเล่าเรื่ องใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน
การเล่าภาพซ้ าจากละครซีรี่ส์
การเล่าเรื่ องใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน
การเล่าเรื่ องใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน
การเล่าเรื่ องใหม่จากจินตนาการของกลุ่มแฟน

คงเดิม
1 โครงเรื่ อง
2 ความขัดแย้ง
ภายในจิตใจ
3 แก่นเรื่ อง
4 ตัวละครเอก
5 ฉาก
6 มุมมองการเล่าเรื่ อง
บุรุษที่หนึ่ง

ขยายความ
ลักษณะนิสยั
ตัวละคร

ตัดทอน
1 ความขัดแย้ง
คนกับคน
2 ตัวละคร
ประกอบ

ดัดแปลง
มุมมองการเล่า
เรื่ องจากบุรุษที่
หนึ่งเป็ นแบบ
รอบด้าน

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการสร้ างตัวบทในการเล่ าเรื่องข้ ามสื่ อ
สั งคมของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์
ความต้องการมีส่วนร่ วมในเรื่ องเล่าด้วยมุมมองและความถนัดของผูส้ ร้างตัวบท
ความต้องการเป็ นผูม้ ีอานาจในการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครและนักแสดงที่ชื่นชอบ
ความต้องการในการมีตวั ตนเป็ นที่ยอมรับในชุมชนออนไลน์
ความต้องการในการมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มคนที่สนใจในเรื่ องเดียวกันแต่พบเจอได้ยากในชีวิตจริ ง
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่็

อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปบบละนืๅอหาของการลารืไองขຌามสืไอสังคม
รูปบบการลารืไองขຌามสืไอกิดจากคุณสมบัติของพืๅนทีไสืไอสังคม
รูปบบของการลารืไองขຌามสืไอทีไพบ฿นการวิจัยชิๅนนีๅ พบวา มีความสอดคลຌองเปตามคุณสมบัติ
ของพืๅนทีโไ ฿ชຌลารืไองบนสืไอสังคม ดยพืๅนทีไบนสืไอสังคมฟซบุຍกละทวิตตอร์ลຌวนมีคุณสมบัติ฿นการสรຌาง
ตัวบททีไป็นทัๅงภาพประกอบขຌอความ ภาพคลืไอนเหว ละขຌอความบรรยาย เดຌครบถຌวนทัๅงสองสืไอสังคม
ดยตัวบททีไถูกบงปันป็นเปทา฿หຌสืไอสังคม฿นนัๅนจัดอยู฿นประภทกลุมวใบเซต์ผยพรผลงาน฿นครือขาย
สั ง คมออนเลน์ ทีไ ก ลุ ม ฟน฿ชຌ  ป็ น ทีไ ส รຌ า งผลงานพืไ อ บ ง ปั น ระหว า งฟนคลั บ ทีไ มี ค วามป็ น ฟน
ิFandomี ตามนวคิดของ Jenkins ิ2011ี คือ ป็นกลุมฟนทีไสรຌางกลุมพิศษทีไสรຌางวัฒนธรรมรวมกัน
จากความสน฿จ฿นรืไ อ งดี ย วกั น คื อ ละครลิ ฟ ซิ ก ดอะซี รีไ ส์  ละภาย฿นกลุ ม ดยอาศั ย อ านาจของ
จินตนาการ ิPower of Imaginationี ฿นการสรຌางสรรค์ตัวบทรูปบบตางโขึๅนมาลกปลีไยน฿นชุมชน
ตามนวคิดของ Cashmore (อຌางถึง฿นกาญจนา กຌวทพ, ภัทรา บุรารักษ์ ละตปกร พุธกสุ 2555ี
จนการลกปลีไ ย นตั ว บทรืไ อ งล า ภาย฿นกลุ ม ฟนกลายมาป็ น ชุ ม ชนจิ น ตนาการ ิ Imagined
Community) ของฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์นัไนอง
นอกจากนีๅ ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ ฿ นสืไ อ สั ง คมระหว า งกลุ ม ฟนดี ย วกั น ยั ง ท า฿หຌ สืไ อ สั ง คมทีไ ถู ก ฿ชຌ มี
คุณสมบัติป็นทัๅงสืไอสังคมจຌาของตัวบทกับสืไอสังคมรับฝากตัวบททีไสามารถ฿ชຌตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอ
กันเปมาเดຌอีกดຌวย สวนยูทูปมຌจะมีคุณสมบัติของการป็นสืไอสังคมทีไสรຌางตัวบทประภทภาพคลืไอนเหว
เดຌพียงอยางดียว ละยังอยู฿นสถานะสืไอสังคมจຌาของตัวบทเดຌพียงอยางดียว ตกใพบการสืไอสารขຌาม
สืไอกับสืไอสังคมอืไนโ฿นลักษณะการชืไอมยงถึงกันดຌวยเฮปอร์ลิงค์อันป็นคุณสมบัติฉพาะของระบบการ
สืไอสารทางอินทอร์นใต
คุณสมบัติดนของฟซบุຍก คือ การป็นสืไอสังคมทีไป็นศูนย์กลางของการกระจายตัวบทของการลา
รืไองของกลุมฟนละครเดຌกวຌาง พราะมีคุณสมบติครบถຌวน฿นการล ารืไองทุกรูปบบ สิไงสาคัญคือ การทีไ
ฟซบุຍกป็นสืไอสังคมกระสหลักของผูຌ฿ชຌงานสืไอสังคม฿นปัจจุบันนัไนอง สวนทวิตตอร์กใป็นสืไ อสังคมทีไมี
จุดดน฿นลักษณะของการป็นสืไอสังคมทีไทาการสืไอสารเดຌทันทวงที ดยจะพบเดຌจากการลารืไองผาน
ฮชทค ิHashtagี #lovesicktheserie บบทันทวงที ิReal Timeี เปพรຌอมกับการชมละคร฿นขณะทีไ
กาลั งออกอากาศ ทา฿หຌ ตัวบทส วนหนึไงถูกนามาลากอนทีไจะมีการนาเปลาตอบนฟซบุຍก ซึไงตัว บททีไ
กิดขึๅนบบ Real Time มักจะป็นภาพประกอบขຌอความหรือคลิปวีดีอสัๅนโทีไเมมีการพิถีพิถัน฿นการ
สรຌ า งสรรค์ ม ากนั ก ป็ น เปตามคุ ณ ลั ก ษณะของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ผ า นอุ ป กรณ์ สืไ อ สารทีไ  ป็ น ตั ว กลาง
ิComputer-mediated Communication) ดยครบองค์ประกอบการปฏิสัมพันธ์ทัๅง 4 ตัวปร คือ ป็น
ทีไ พ อ฿จ มี ค วามรวดรใ ว ฉั บ พลั น ส ง สริ ม การตอบสนอง ละช ว ย฿หຌ ผูຌ ฿ ชຌ มี ค วามรูຌ สึ ก ฿ชຌ ส บายดຌ ว ย
ความคุຌนคย
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คุณสมบัติของพืๅนทีไบนสืไอสังคมจึงถูกกาหนดจากการมองหในตัวบทบนอุปกรณ์หรือครืไองมือทีไ฿ชຌ
฿นการสืไอสาร ทา฿หຌสืไอสังคมตຌองสรຌางพืๅนทีไ โมีคุณสมบัติตางโพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌสืไอสังคมมองหในละสามารถ
สรຌางปฏิสัมพันธ์ตอกันเดຌ จึงอาจอธิบายเดຌวา อุปกรณ์การสืไอสารป็นตัวกาหนดคุณสมบัติของสืไอสังคม
ลຌวคุณสมบัติของสืไอสังคมกใป็นตัวกาหนดรูปบบการลารืไองขຌามสืไอ฿นอีกทอดหนึไง สืไอสังคมจึงป็น
สมือนชองทางทีไทา฿หຌสมาชิก฿นตละชุมชนออนเลน์เดຌมาพบกัน ดยการชืไอมยงตัวบททีไถูกลารืไอง
ขຌามสืไอ฿นตละสืไอสังคมซึไงป็นคุณสมบัติฉพาะของสืไอออนเลน์ทีไสามารถชืไอมยงถึงกันเดຌดຌวยธรรมชาติ
ของการป็นเฮปอร์ลิงค์ละชองทางสืไอสังคมถูกชืไอมถึงกันดຌวยครืไองมือทีไ฿ ชຌ฿นการสืไอสารอยางสมาร์ท
ฟนละคอมพิวตอร์ ทา฿หຌตัวบททีไกิดขึๅน฿นการลารืไองทุกรูปบบสามารถชืไอมตอสมาชิก฿นตละ
ชุมชนออนเลน์ดຌวยกันเดຌ ดยกิดพฤติกรรม฿นการลกปลีไยนความคิดหใน บงปันขຌอมูล ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์กันจนกิดความผูกพันกันระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชนอันนาเปสูความผูกพันกับตัวบทตຌนทางทีไ
ป็นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ดຌวยนัไนอง
นืๅอหาถูกบงยอยยกสวนละขยายรายละอียด
รูปบบของการลารืไองของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ ทีไพบ฿นการวิจัยพบวา ลักษณะของ
การลารืไองจะป็นตัวบททีไบงยอยยกสวนจากครงรืไองหลัก฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ ป็นเป
ตามคุณสมบัติของการลารืไองขຌามสืไอทีไ Jenkins ิ2011ี อธิบายเวຌวาป็นบบ Seriality ซึไงรืไองลา
สามารถถูกบงออกป็นสวนยอยโลຌวนาเป฿ชຌลา฿นตละสืไอเดຌ ดยริไมจากการลารืไอง฿นสืไอหลักซึไง฿น
กรณีนีๅคือละครซีรีไส์ละนิยายออนเลน์ จากนัๅนจึงคอยกระจายเปลารืไองวดลຌอม฿นสืไออืไนโซึไงกใคือ การ
ลารืไองบนสืไอสังคมตางโดยทีไรืไองลาตຌองมี ลักษณะของการป็น Continuity vs. Multiplicity ซึไงกใคือ
การดานินเปอยางตอนืไองดຌวยครงรืไองละกนรืไองดียวกันจากละครซีรีไส์ละนิยายออนเลน์นัไนอง
การนาสวนสีๅยวหนึไงของสถานการณ์ทีไกิ ดขึๅน฿นรืไองมาสรຌางตัวบท฿นรูปบบของภาพประกอบ
ขຌอความละภาพคลืไอนเหวทีไพบ฿นงานวิจัย มຌจะป็นการ฿ชຌภาพจากละครซีรีไส์มาสรຌางตัวบท฿หมกใตาม
ตรืไองลาทีไอยู฿นตัวบทกใป็นตัวบท฿นความหมาย฿หมเม฿ชยกนืๅอหาดิมมาลา ซึไงกลาวสัๅนโเดຌวาป็น
การ฿ชຌภาพดิมตเม฿ชรืไองดิม สอดคลຌองกับทีไโสกุลศรี ศรีสารคาม ิ2557ี เดຌอธิบายเวຌวาการลารืไอง
ขຌามสืไอป็นการลารืไองโหนึไงบนสืไอหลายโสืไอตเม฿ชการทาซๅา กลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์เดຌหยิบ
อาชิๅนสวนรืไองราวตละมุมมองของรืไองมาลาบนสืไอทีไตกตางกัน ลຌวดຌวยตัวบททีไหลากหลายสามารถ
ชืไอมยงรืไองราวจากสืไอหนึไง฿หຌเปดูอีกสืไอหนึไงตอนืไองกันเป มืไอสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ครบทุกสืไอลຌว
กใยังมีความขຌา฿จ฿นนืๅอหาตรงกันเดຌ
การลาภาพซๅาจากละครซีรีไส์ดยสวน฿หญจะป็นการ฿ชຌภาพจากจุด฿ดจุดหนึไงทีไอยู฿นชวงของการ
พัฒนาหตุการณ์ของตัวละคร ิRising Actionี ละจุดวิกฤต ิClimaxี มา฿ชຌลารืไอง฿นตัวบทรวมกับ
ขຌอความประกอบ฿นรูปบบภาพประกอบขຌอความละลารืไองรวมกับพลง฿นรูปบบของมิวสิควีดีอ ทา
฿หຌกิดรืไองราว฿หม฿นอารมณ์ทีไคงดิมหรือปลีไยนป็นอารมณ์฿หม อันป็นการตอบสนองตอความตຌองการ
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มีสวนรวม฿นการกาหนดนืๅอหา฿หຌป็นเปตามมุมมองของกลุมฟนทีไป็นผูຌสรຌางตัวบท ดยมีจุดประสงค์
พืไอลกปลีไยน บงปันทรรศนะของตนองทีไมีตอรืไองราว฿นละครซีรีไส์หรือนิย ายกับสมาชิกภาย฿นกลุม
อั น น าเปสู ก ารป็ น จุ ด ชืไ อ มยง฿หຌ  กิ ด ความผู ก พั น ระหว า งสมาชิ ก ฿นชุ ม ชนออนเลน์ ดຌ ว ยกั น ฿น
ขณะดียวกันกใกิดความผูกพัน กับนิยายละละครอีกดຌวย มืไอกิดการลกปลีไยนอยางมีอรรถรสละ
ตอบสนองความตຌองการ฿นการสืไอสารระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกันเดຌกใยิไงทา฿หຌกิดความ
ตຌองการ฿นการลกปลีไยนความคิดหในหรือขาวสาร ตลอดจนรืไองลาตางโมากขึๅนผานตัวบททีไอยู฿น
รูปบบตางโดังทีพไ บ฿นผลการวิจัย
ความสามารถ฿นการขຌา฿จรืไองราวรวมกันกใถือป็นจุดหนึไงทีไสดง฿หຌหในถึงความผูกพันระหวาง
สมาชิก฿นชุมชนออนเลน์กับตัวนิยายละละครซีรีไ ส์ ละระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์ดຌวยกันพราะ
การลารืไองขຌามสืไอ฿นรูปบบตางโนืๅอหา฿นตัวบทตางโป็นการบงยกยอยสวนมาลຌว ตัวบทตละตัว
บททีไถูก฿ชຌ฿นการลารืไองลຌวนป็นสวนสีๅยวหนึไงจากรืไองราวทัๅงหมด฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ ต
สมาชิก฿นชุมชนออนเลน์มีความสามารถ฿นการตีความละขຌา฿จตัวบทเดຌรวมกัน ละยังมีการปฏิสัมพันธ์
ผานการสดงความคิดหในบนสืไอสังคมอยางตอนืไอง
การประสานรูปบบการลารืไองกับการประสานนืๅอหา฿นจินตนาการของผูຌ฿ชຌสืไอสังคม
รูปบบการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนถือป็นพาหนะ฿นการนาสนอนืๅอหา รูปบบการลา
รืไองกับนืๅอหารืไองลาจึงตຌองประสานอยูรวมกันอยางยกเมออก การรับสารทีไป็นการลารืไองขຌามสืไอ
ของผูຌ฿ชຌสืไอสังคมจึงตຌองอาศัยการประสานรูปบบการลารืไองกับการประสานนืๅอหา฿นจินตนาการของ
ผูຌ฿ชຌสืไอสังคมพืไอการขຌา฿จความหมายของรืไองราวทีไกิดขึๅนซึไงถูกบงยกออกป็นสวนยอยโ ดังนัๅนปัจจัย
สาคัญของการลารืไองขຌา มสืไอคือการจาป็นตຌองมีครงรืไองหลักทีไถูกลาเวຌ฿นสืไอ฿ดสืไอหนึไงกอน ซึไงจะ
กลายป็นตัวบทตຌนทางทีไทา฿หຌสามารถขຌา฿จการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมทีไป็นตัวบทปลายทางเดຌ
ดังชนกรณีของงานวิจัยชิๅนนีๅ ครงรืไองหลักเดຌถูกลาเวຌ฿นสืไอนิยายออนเลน์ละสืไอละครซีรีไส์กอนจะถูก
ยอยสวนออกมาลารืไองขຌามสืไอสังคม฿นทีไสุด
กลุมฟนละครซีรีไส์มีการสรຌางตัวบท฿นการลารืไองทีไมีการปลีไยนปลงละพัฒนาสวนยอยโของ
นืๅอรืไองทีไดานินเปอยางตอนืไอง ละมีพัฒนาการของรืไองลา฿นตละสวนยอยทีไ฿นนิยายออนเลน์ละ
ละครซีรีไส์เมมีพิไมขຌามา ดังจะหในชัดจนทีไสุดเดຌจากการลารืไองขຌามสืไอ฿นรูปบบขຌอความบรรยายทีไป็น
การสรຌางรืไองราวของตัวละครหลักอยางตอนืไองจากรืไองราวทีไกิดขึๅน฿นนิยายออนเลน์
ดยรืไองราวทีไถูกสรຌางพิไมขึๅนตามจินตนาการมักจะมีลักษณะทีไป็นสถานการณ์ทีไ ขຌมขຌนของตัว
ละคร฿นการผชิญกับหตุการณ์บางอยาง ชน สถานการณ์รมนติกทีไนาตัวละครเปสูการมีพศสัมพันธ์
หรือสถานการณ์ทีไนาตัวละครเปสูความศรຌาศกทีไมีมากกวารืไองราว฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ ซึไง
ถือป็นจินตนาการทีไกลุมฟนผูຌสรຌางตัวบท฿นการลารืไองขຌามสืไอสังคมมีความรูຌสึกตຌองการทีไจะสดงออก
฿หຌมากกวาสิไงทีไนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ทามา฿หຌหในอันป็นอานาจของการอาศัยจินตนาการ ิ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 ดยฉพาะตัวบทตຌนทางทีไป็นละครซีรีไส์ซึไงยังเมเดຌดานินรืไองราวเปจนถึงจุด
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
รูปบบการลารืไองขຌามสืไอป็ นตัวกาหนดการขยายความ การตัดทอน ละการดัดปลงการถายยง
นืๅอหา
ดຌวยพฤติกรรมของผูຌรับสารทีไปัจจุบันนิยม฿ชຌสมาร์ทฟน฿นการขຌาถึงสืไอสังคม ลักษณะสาคัญของ
การลารืไองบนสืไอสังคมจึงมักจะมีพืๅนทีไ฿นการลารืไองอยูอยางจากัดละมีวลา฿นการลารืไองทีไเมนานนัก
จึงถือเดຌวาสืไอสังคมมีการจากัดทัๅงพืๅนทีไละวลา นืๅอหาของรืไองลาทีไปรากฏจึงมักจะป็นนืๅอหาสัๅนโทีไ฿ชຌ
วลาทาความขຌา฿จเมนานกใรูຌรืไอง ทา฿หຌนืๅอหาของการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครซีรีไส์ กใป็นเป฿น
ลักษณะของการล ารืไ องสัๅ นโ฿นทุกรูป บบ ลักษณะสัมพันธบท฿นงของการขยายความทีไมีการพิไม
ลักษณะนิสั ยบางประการ฿หຌตัว ละครดนชัดขึๅน ดยป็น เป฿นลั กษณะของลักษณะนิ สัยทีไผูຌส รຌางตัวบท
ปรารถนา฿หຌตัวละครนัๅนป็น ฿นขณะดียวกันกใเดຌลดลักษณะนิสัยทีไเมพึงปรารถนาออกเป ทา฿หຌนืๅอหา
ของรืไองลาขຌามสืไอของกลุมฟนตัวละครทัๅงสามตัวทีไพบป็นหลัก฿นตัวบทมีการสดงออกของอารมณ์ทีไ
ชัดจนกวา฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ อาจจะสะทຌอนผานขຌอความประกอบทีไผานการตีความมาลຌว
จากผูຌสรຌางตัวบทพราะวลาละพืๅนทีไทีไมีอยู อยางจากัดบนสืไอสังคม ทา฿หຌตຌองหในลักษณะนิสัยของตัว
ละครทีไชัดจนตัๅงตรกหใน
฿นสวนของการตัดทอน หในเดຌชัดทีไสุดจากการทีไการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนผานสืไอสังคมมี
การตัดตัว ละครอืไน โทีไเมกีไยวขຌองกับ รั กสามสຌา฿นบริ บ ทชายรั กชายทิๅงทัๅงหมด ทัๅงตัวละคร฿นนิ ยาย
ออนเลน์ละละครซีรีไส์ อันป็นหตุ฿หຌความขัดยຌงระหวางคนหายเปดຌวย พราะตัวละครอกดานินรืไอง
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ดຌวยความขัดยຌงภาย฿นจิต฿จป็นหลัก จึงถือเดຌวารูปบบการลารืไองขຌามสืไอทีไมีความจากัดทัๅงพืๅนทีไละ
วลาป็นตัวกาหนด฿หຌกิดสัมพันธบท฿นงการลดทอนอยางชัดจนทีไสุด฿นกรณีศึกษารืไองนีๅ
ขຌอคຌนพบรวมกันของการขยายความละการตัดทอนคือ ลักษณะของการสรຌางบุคลิกของตัวละคร
฿นการลารืไองของกลุมฟนบนสืไอสังคมพบวา ตัวละครทีไถูกลารืไองมีลักษณะความป็นชิงบวกมากขึๅน
ละมีบุคลิกทีไหลากหลายมากขึๅนซึไงสะทຌอน฿หຌหในจากความสามารถ฿นการปลีไยนอารมณ์รืไองลาทีไมา
จากการ฿ชຌภาพซๅาจากละครซีรีไส์฿นลักษณะของอารมณ์ตลกขบขันทีไเมพบ฿นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์
฿นสวนของบุคลิกลักษณะตัวละครทีไป็นชิงลบจึงถูกตัดทิๅงเปละเมถูกนามาลารืไอง฿นตัวบท
ขຌอคຌนพบของสัมพันธบทอีกอยางทีไกิดขึๅนระหวางการลารืไองจากนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์สู
การลารืไองของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์บนสืไอสังคมคือ การปลีไยนอารมณ์ของตัวบท จากนิยาย
ออนเลน์ละละครซีรีไส์ทีไป็นอารมณ์ของรืไองลาบบรักรมนติกป็นหลัก ละมีการทรกอารมณ์ความ
ศกศรຌาของตัวละคร฿นบางชวง ซึไงสอดคลຌองกับคุณสมบัติทีไ Jenkins ิ2011ี อธิบายเวຌ฿นงของการลา
รืไ องขຌามสืไ อมีลักษณะป็ น Subjectivity คือ รืไ องล าจะตຌองมีลั กษณะป็ นอัตวิสั ย ดยรืไ องล าหลั ก
สามารถนาเปถูกลามุมมอง฿หมโ ชน การลารืไองผานตัวละครทีไ 2 หรือ 3 ฿นรืไองดิม หรือปลีไยน
อารมณ์จากการลารืไองดิมป็นอารมณ์฿หม ชน จากรืไองรมนติกกลายป็นรืไองตลกขบขัน
ดย฿นงานวิจัยนีๅพบวามืไอกลุมฟนเดຌสรຌางตัวบทลารืไองบนสืไอสังคม฿นรูปบบตางโ ฿นบบ
การลาภาพซๅาจากละครซีรีไส์ กลุมฟนเดຌรักษาอารมณ์ดิมจากภาพ฿นละคร฿นบางตัวบท ละอีกหลาย
ตัวบทกใป็นการปลีไยนปลงอารมณ์฿นตัวบท฿หม ดยฉพาะอารมณ์ตัวบทบบตลกขบขันทีไเมพบ฿นตัว
บทตຌนทางอยางนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ ความสามารถ฿นการควบคุมอารมณ์ของตัวบทเดຌ฿นกลุม
ฟนจึงป็นอีกปัจจัยหนึไงทีไสะทຌอนความผูกพันระหวางกลุ มฟนกับละครซีรีไส์ ดຌวยอานาจของการอาศัย
จินตนาการ ิPower of Imagination) นัไนอง
ดยสรุปกใคือ ลักษณะของการทีไกลุมฟนเดຌสรຌางตัวบทลารืไองขຌามสืไอเมเดຌถือป็นการสรຌาง
นืๅ อหา฿หม ต ป็ น การน าส ว นประกอบของนืๅ อ หากา มาตัด ตอ ละตง ติ มพิไม รืไ องราวพืไอ สรຌ าง
ความหมาย฿หม ซึไงกิดจากอิทธิพลของการพยายามป็นจຌาของตัวบทของกลุมฟนทีไมีตอตัวบทตຌนทางทีไ
ป็นละครซีรีไส์ละนิยายออนเลน์฿นลักษณะของการปลีไยนจากผูຌบริภคตัวบท ิProsumerี ป็นผูຌสรຌางตัว
บท ิProducerี ดຌวยอานาจของจินตนาการทางพศของผูຌทีไชืไนชอบชายรักชาย ซึไง฿นกรณีศึกษานีๅพบวา
สัมพันธบทของนิยายออนเลน์ลิฟซิก ชุลมุนหนุมกางกงนๅางิน ละละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ รักวุนวัยรุน
สบ มาสูการลารืไองบนสืไอสังคมของกลุมฟนเดຌปลีไยนความหมายของตัวบทตຌนทางจาก Our love is
sick กลายมาป็น Our love is love ฿นความรูຌสึกทีไมีรวมกันของกลุมฟนละครซีรีไส์นัไนอง
3. ปัจจัยทีไสงผลตอการสรຌางตัวบทของการลารืไองขຌามสืไอ฿นกลุมฟน
ชุมชนออนเลน์ของกลุมฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ป็นชุมชนของการสรຌางความจริง฿นจินตนาการรวมกัน
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ปัจจั ยขຌอนีๅส ะทຌอนมาจากความตຌองการมีสว นรว ม฿นรืไองล าดຌวยมุมมองละความถนัดของ
ผูຌสรຌางตัวบท ละความตຌองการป็นผูຌมีอานาจ฿นการลิขิตสถานการณ์ชีวิตตัวละครละนักสดงทีไชืไนชอบ
ดยกลุมฟนทีไป็นผูຌสรຌางตัวบทขຌามสืไอสังคมตางโ มีลักษณะสอดคลຌองกับลักษณะชุมชน฿นจินตนการ
(Imagined Community) ตามทัศนะของ Anderson ิอຌางถึง฿น ศรัณย์ สิงห์ทน, 2552ี พราะกลุม
ฟนเดຌสรຌางรืไองราวตอยอดจากครงรืไองดิมจากนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ขึๅน฿นจินตนาการของต
ละคน ละเดຌทาการบงปันพืไอ฿หຌกิดจินตนาการรวมกันระหวางสมาชิก฿นชุมชน ดยทีไสมาชิกภาย฿น
ชุมชนสามารถขຌา฿จ฿นตัวบททีไถูกตัดตอนมาผยพร฿นสืไอสังคมเดຌ นืไองมาจากมีความขຌา฿จ฿นรืไองราวทีไ
กิดขึๅน฿นจินตนาการรวมกันดยอຌางอิงจากตัวบทตຌนทางทีไป็นนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์
ชุมชนของการสรຌางความจริง฿นจินตนาการทีไกิดขึๅนป็นหลงรวมของบุคคลทีไมีพศสภาวะทีไ
หลายหลายดยมีจุดรวมคือ การป็นบุคคลทีไชืไนชอบรืไองของชายรักชาย ซึไง฿นกรณีศึกษางานวิจัยชิๅนนีๅมຌ
ตัว บททีไถูกสรຌ างขึๅนจะมาจากบุ คคลทีไป็ น สาววาย ิYaoiี ชายรั กชายละผูຌ หญิงขຌามพศ ตตัว บททีไ
กิดขึๅน฿นการลารืไองขຌามสืไอสังคมกลับมี ลักษณะทีไสอดคลຌองกัน ละป็นเป฿นนวทางทีไคลຌายกัน ซึไง
สดง฿หຌหในวามຌผูຌสรຌางตัวบทมาจากพศสภาวะทีไตกตางกันกใสามารถสรຌางตัวบททีไมีความสอดคลຌองกัน
เดຌนืไองมาจากการมีศูนย์รวม฿จของการสรຌางตัวบททีไนิยายออนเลน์ละละครซีรีไส์ซึไงป็ นตัวบทตຌนทางทีไ
ป็นตัวกาหนดตัวบท฿หมทีไถูกสรຌางขึๅนอยูลຌว ดยป็นการผลิตซๅาตัวบทจากภาพดิม฿นความหมาย฿หม
หรือการผลิตตัวบท฿หมทีไกีไยวพันกับครงรืไองดิมลຌวมีการนาเปบงปันขยายตอบนพืๅนทีไสืไอสังคม ซึไงเดຌ
กลายป็นการสพซๅา฿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
รูปบบพืไอทาการปฏิสัมพันธ์ระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชน
ลักษณะรวมของบุคคลทีไขຌามาป็นผูຌสรຌางตัวบทลารืไอง฿นสืไอสังคมคือ การป็น ชนกลุมนຌอย
ของสังคมปกติ ซึไงประกอบเปดຌวยสาววาย ิYaoiี ผูຌหญิงขຌามพศละชายรักชาย ดยมีจุดรวมคือ ป็น
บุคคลทีไชืไนชอบรืไองล าชายรักชายหมือนกัน จึ งป็น การตอกยๅ าถึงความป็ นชุมชนของกลุ มพิศษทีไ
สามารถรวมตัวเดຌยาก฿นลกปกติ
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ดย฿นงของความมีตัวตนทีไกิดขึๅนภาย฿นชุมชนออนเลน์พบวา ผูຌสรຌางตัวบท฿นการลารืไองทีไ
บงปัน฿นชุมชนออนเลน์ มีสถานะป็นสมือนผูຌนา฿นการสืไอสารบนสืไอสังคมเป฿นตัว ซึไงหในเดຌจากการทีไมี
สมาชิกภาย฿นชุมชนขຌามารวมกดถูก฿จ ิLike, Favoriteี การขຌาชมละรีทวิต ิRetweetี ซึไงอาจกิดขึๅน
฿นสืไอสังคมทุกสืไอพรຌอมโกันดຌวยตัวบทดียวกัน ซึไงสดง฿หຌหใน ถึงความผูกพันระหวางสมาชิกภาย฿น
ชุมชนทีไมีตอผูຌสรຌางตัวบท฿นทางหนึไงดຌวย ลักษณะของการสรຌางตัวตนทีไเดຌรับการติดตามจากสมาชิก฿น
ชุมชนกใทา฿หຌกิดสถานะฟนคลับตอผูຌสรຌางตัวบทลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคม฿นอีกทางหนึไงดຌวย
การลารืไองขຌามสืไอของกลุ มฟนละครลิฟซิกดอะซีรีไส์ สามารถสรุปลักษณะของความผูกพันทีไ
กิดขึๅน฿นชุมชนออนเลน์เดຌวามีความผูกพันกิดขึๅน฿น 3 มิติ อันเดຌก
1ี ความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์กับละครซีรีส์ นิยายออนเลน์ ละตัวบททีไ฿ชຌ฿น
การลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนบนสืไอสังคมซึไงป็นความผูกพันจากการริไม ตຌนดูละครซีรีไส์ อานนิยาย
ออนเลน์ ละการขຌาเปมีสวนรวม฿นการลกปลีไยนละบงปันรืไองลาระหวางสมาชิกภาย฿นชุมชน
ออนเลน์ ดยความผูกพัน฿นมิตินีๅป็นปัจจัย฿หຌกิดการขຌารวมชุมชน฿นลาดับรก
2ี ความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์กับตัวละครละนักสดง ความผูกพัน฿นมิตินีๅมี
อิทธิพลตอการสรຌางตัวบท฿นฐานะป็นมิติของการสรຌางรงบันดาล฿จ ทีไกิดจากความรัก฿นตัวละครทีไ
ลุกลามเปจนถึงความรัก฿นตัวนักสดงของกลุมฟนละคร จนกระทัไงกิดความมุงมัไนทีไจะลิขิตชีวิตตัวละคร
฿หຌ  ป็ น เปตามมุ ม มองทีไ  ฟนละครมองหใ น ดยการ฿ชຌ อ านาจทางการจิ น ตนาการ ิPower of
Imaginationี มาสรຌางรืไองราว฿นตัวบทของตนอง
3ี ความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์กับผูຌสรຌางตัวบทบนสืไอสังคมละสมาชิกอืไนโ
ดຌวยกัน ความผูกพัน฿นมิตินีๅมีความสาคัญตอการสรຌางรงขับคลืไอน฿นการสรຌางตัวบทละการพัฒนาตัว
บทของกลุมผูຌนา฿นการสรຌางตัวบท฿นชุมชนออนเลน์ซึไงหในเดຌจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหวางผูຌ สรຌางตัวบท
ดຌวยกันละกับสมาชิกภาย฿นชุมชน ซึไงมีอิทธิพลตอการสรຌางตัวตนละการสรຌางฟนคลับดยตรง

ขຌอสนอนะ฿นการนาเป฿ชຌประยชน์
1. รูปบบการลารืไองขຌามสืไอทีไหลากหลายบนสืไอสังคมทีไคຌนพบจากการวิจัย ผูຌผลิตสืไอสามารถ฿ชຌ
ป็นนวทาง฿นการวางผนสรຌางสืไอพืไอการสืไอสาร฿นจุดประสงค์ตางโ ชน การประชาสัมพันธ์ การ฿หຌ
ขຌอมูลขาวสารดยพิจารณาตามคุณสมบัติของตละสืไอสังคมดังทีไอธิบายเวຌ฿นงานวิจัย ทัๅงนีๅผูຌผลิตสืไอยัง
สามารถประมินความสามารถ฿นการสรຌางตัวบทของผูຌบริภคขาวสารวามีความสามารถสรຌาง฿นรูปบบ฿ด
เดຌอีกดຌวย
2. ผูຌ ผลิ ตละครทีไมาจากนิยายทีไป็น ลมหนั งสื อหรือนิยายออนเลน์รืไองอืไนโตอเปสามารถ฿ชຌ
วิธีการกระตุຌน฿หຌกิดกลุมฟนละครทีไกลายมาป็นผูຌส รຌางตัวบทลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมเดຌ ดยการนา
องค์ความรูຌทีไเดຌจากวิจัยนีๅเป฿ชຌวางผนการลารืไองขຌามสืไอบนสืไอสังคมพืไอ฿ชຌประชาสัมพันธ์ละครละ
ติดตามพฤติกรรมของกลุมฟนวามีความสามารถ฿นการสรຌางตัวบทลารืไองขຌามสืไอชนเร
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3. ฿นการศึกษาการลารืไองขຌามสืไอ฿นสืไอสังคมออนเลน์ดังชน฿นกรณีศึกษางานวิจัยครัๅงนีๅ เดຌมุง
ศึกษา฿นงมุมการลารืไองของกลุมฟนละครทีไกอ฿หຌกิดความผูกพันระหวางสมาชิก฿นชุมชนออนเลน์
ละความผูกพันกับ ละครซีรีไส์ป็นหลั ก ตยังมีงมุมของผูຌผลิ ตละครทีไ฿ชຌการลารืไ องขຌามสืไอพืไ อการ
ประชาสัมพันธ์ละครซึไงป็นกระบวนการทีไกิดกอนการลารืไองขຌามสืไอของกลุมฟนละครซีรีไส์ ผูຌทีไสน฿จ
ศึกษาการลารืไองขຌามสืไอตอเปจึงสามารถทาการศึกษาการลารืไองขຌามสืไอของผูຌผลิตละครพิไมติมเดຌ
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ตัวละครกย์฿นละครทรทัศน์เทยยุค฿หม
Gay Characters in Modern Thai Television Dramas
พัฒนพล วงษ์มวง1
มยุรี ศรีกุลวงศ์, Ph.D.2

บทคัดยอ
การนาสนอพศสภาพของตัวละครทรทัศนຏเทย฿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 ยุ คริไมตຌน ิพ.ศ. โไ้้ – พ.ศ. โ5ใเี, ยุค
ธุรกิจละครตใมรูปบบ ิพ.ศ. โ5ใเ – พ.ศ. โ5ไเี ละ ยุค฿หมของละครทรทัศนຏเทย ิพ.ศ.
โ5ไเ – พ.ศ. โ55่ี ละศึกษาความปลีไยนปลงทัศนคติตอกยຏละการสดงรูปบบอัตลักษณຏ
ของกยຏ ทีไ ขຌามามีบ ทบาทมากขึๅน ฿นละครทรทัศ นຏ เทย฿นยุ คตางโ ผลการศึกษาพบวา ละคร
ทรทัศนຏเทยพยายามสอดทรกอัตลักษณຏตางโ ของกยຏ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความปຓนจริงของ
สังคม ฿นชวงยุค฿หมของละครทรทัศนຏเทย มຌวาทกรรมสวน฿หญเมยอมรับกยຏตดຌวยความรูຌ
จากผูຌชีไยวชาญดຌานจิตวชศาสตรຏอธิบายวากยຏปຓนสิไงทีไปกติ ทา฿หຌกิด การคลืไอนเหวพืไอสดง
ตัวตนกีไยวกับกยຏ฿นสังคมซึไงสงผล฿หຌตัวละครกยຏเดຌรับความนิยมมากขึๅน ตรูปบบของการสรຌาง
ตัวละครกยຏทีไนาสนอยังกิดจากความคิดทีไลຌาสมัย ซึไงอาจปຓนผลจากกระสวาทกรรมดຌานลบ
ของกยຏ฿นยุค พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2540 บทความนีๅมีประยชนຏตอผูຌทีไตຌองการศึกษารูปบบของตัว
ละครกยຏ฿นทรทัศนຏตัๅงตยุคริไมตຌนของละครทรทัศนຏเทยถึงปัจจุบัน การศึกษา฿นอนาคต
สามารถศึกษารูปบบการนาสนอตัวละครกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทยทีไอาจมีการปลีไยนปลงตาม
ทัศนะคติทีไปຂดกวຌางขึๅนของสังคมทีไมีตอกยຏ฿นอนาคต
คำสำคัญ: กยຏุ ละครทรทัศนຏเทยุ กยຏ฿นละครทรทัศนຏเทย, อัตลักษณຏของกยຏ

1
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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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บทนำ
สืไอละครทรทัศนຏเทยตัๅงตจุดริไมตຌนถึงปัจจุบันมีการปลีไยนปลงอยูตลอดวลาพืไอ฿หຌ
สอดคลຌ อ งกั บ สภาพสั ง คมละความทั น สมั ย รู ป บบการน าสนอพศสภาพของตั ว ละครจะ
สอดคลຌองกับกระสหลักของสืไอ฿นประทศเทย฿นยุคริไมตຌนทีไกิดละครทรทัศนຏนัๅน ความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นรืไองพศ฿นตะวันตกรียกคนทีไมีความพึงพอ฿จ฿นพศดียวกันวา Homosexuality3 ซึไง฿น
ประทศเทย฿ชຌคาวา กะทย 4 มืไอสืไอ฿หຌความสน฿จปຂดรับกลุมดังกลาวมากขึๅนพบวาลักษณะของ
บุคคลทีไมีความพึงพอ฿จ฿นพศดียวกันยังมีอัตลักษณຏทีไตกตางกัน ภายหลังมีการ฿ชຌคารียก฿หຌตรง
กับอัตลักษณຏดังกลาว ดยรียกผูຌทีไมีพศสภาพปຓนชายพึงพอ฿จ฿นพศชายละมีการสดงออก
ทางการตงกายปຓนหญิงวา กะทย สวนผูຌทีไมีพศสภาพปຓนชายพึงพอ฿จ฿นพศชายละยังคงตง
กายปຓนชายวา กยຏ ิทอดศักดิ์ รมจาปา, จากกะทยถึงกยຏประวัติศาสตรຏชายรักรวมพศ฿น
สังคมเทย, 2546)
ความพยายามสรຌางอัตลักษณຏทีไชัดจนขึๅนดยการยกกยຏออกจากกะทย ทา฿หຌกิดอัต
ลักษณຏของตัวละครกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทยทีไชัดจนขึๅน ผูຌวิจัยเดຌลือกทาการศึกษาฉพาะกยຏทีไ
ปຓนพศสภาพปຓนผูຌชายสน฿จ฿นพศดียวกันพราะสน฿จ฿นการสรຌางอัตลักษณຏ฿หมนีๅ ฿นละคร
ทรทัศนຏเทย การยกกยຏจากกะทยมีบทบาทอยางมาก฿นสืไอละครทรทัศนຏเทยซึไงปຓนสืไอมวลชน
ประภทหนึไงทีไนิยมน าสนอรืไองราวของกยຏหรือรักรวมพศ การปรากฏตัวอยางตอนืไองละ
สมไาสมอทา฿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 กิดขึๅนมืไอค.ศ. 1989 ดู
พิไมติม฿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฿ชຌคาวา กทย ตรงกับภาษาอังกฤษ Hermaphrodite จาก A Dictionary of the
Siamese Language ของ Rev. J. Casell จัดทาขึๅน฿นป พ.ศ. โใ้่ ิทอดศักดิ์ุ โ5ไๆ: 312)
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วัตถุประสงค์
1. พืไอศึกษาการบงยุคของละครทรทัศนຏเทยตัๅงตริไมรกจนถึงปัจจุบัน
2. พืไอศึกษารูปบบอัตลักษณຏของกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทย฿นยุคตาง โ
3. พืไอปรียบทียบการยอมรับกยຏ฿นยุคตางโกับความนิยม฿นตัวละครกยຏทีไปรากฏ฿น
ละครทรทัศนຏเทย

อกสำรละงำนวิจัยทีไกีไยวขຌอง
อัตลักษณ์ของกย์฿นละครทรทัศน์เทย
ความพยายาม฿นการนาสนอภาพลักษณຏตางโของกยຏ ริไมมีบทบาทมากขึๅน฿นสืไอตางโ
ผูຌวิจัยลือกศึกษางานวิจัย ิ1) ธานี ชืไนคຌา รืไอง การศึกษาอัตลักษณຏของกยຏ฿นสืไอภาพยนตรຏเทย
ิ2555) จุดประสงคຏของงานวิจัยพืไอศึกษารืไองราววิถีชีวิตของกยຏละอัตลักษณຏ฿นสืไอภาพยนตรຏ
เทย ปรี ยบทีย บอัตลั ก ษณຏของกยຏ ฿นภาพยนตรຏ กับ อัตลั ก ษณຏของกยຏ ทีไป รากฏ฿นสั งคมเทย
ผลการวิจัยพบวาภาพยนตรຏทีไมีนืๅอหากีไยวกับกยຏมีการตงกายถຌาปຓนชายจะรียบหรูตถຌาตง
กายปຓ น หญิงจะนຌ น ต งตัว ตงหนຌ าขຌมมีกริ ยาอาการสดงออกคลຌ ายผูຌ ห ญิ งมากกวาผูຌ ช าย
สวนมากจะเดຌรับบทปຓนตัวรຌายหรือตัวตลก ฮฮา หรือความศรຌาศก การมีกยຏ฿นภาพยนตรຏเทย
พืไอสรຌางสีสัน ความสนุกสนานซึไงมีพืๅนฐานจากชีวิตจริง฿นสังคมของกยຏ , (2) บทความของ ทอด
ศักดิ์ ร มจ าปา รืไ อง จากกะทยถึ งกยຏ ป ระวั ติศาสตรຏ ช ายรั กร ว มพศ฿นสั งคมเทย มีการสรุ ป
บทความวา พ.ศ. 2550 สังคมเทยอดทนตอกะทยละพฤติกรรมรักรวมพศเดຌร ะดับหนึไง ชวงป
พ.ศ. 2515 กิดการจานกประภทตางโของพฤติกรรมรักรวมพศกยຏถูกบงยกตกตางจาก
กะทยดยมีการระบุถึงผูຌทีไมีลักษณะปຓนรักรวมพศทีไปຓนผูຌชาย ทา฿หຌกิดนิตยสารกยຏทีไพยายาม
฿หຌคานิยามตางโของกยຏ฿หຌมีความชัดจนขึๅน , (3) รชยา บุญภิบาล รืไอง วาทกรรมชายรักชาย฿น
ละครวทีเทยรวมสมัย ิ2552) ศึกษาวาทกรรมชายรักชาย฿นละครวทีเทยรวมสมัย ตัๅงต พ.ศ.
2528 – พ.ศ. 2551 ดยการวิคราะหຏตัวบทผลการศึกษาพบวาละครวทีชายรักชายยุค ป พ.ศ.
2528 มีพศสภาพปຓนผูຌชาย มีพศวิถีหลากหลายละลืไอนเหลเปมา ตัวละครมักปกปຂดอัตลักษณຏ
ของตนนืไองจากถูกบีบคัๅนกดดันจากสังคมละบุคคล฿นครอบครัว ดຌานความรักละการ฿ชຌชีวิตคู
พบกับความผิดหวังละลຌมหลวปຓนสวน฿หญ ตหลังจากป พ.ศ. 2542 ตัวละครชายรักชายมีอัต
ลักษณຏทีไปຂดผยชัดจนละมีความหลากหลายทางพศสภาพภายนอก มีชีวิตครอบครัวละความ
รักทีไประสบความสารใจเดຌ ละ ิ4) อริน พินิจวรารักษຏ รืไอง การ฿ชຌรืไองรักรวมพศ฿นนวนิยาย
เทย พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2525 (2527) ศึกษา นวนิยายชวง พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2525 ทีไนารืไองรัก
รวมพศมา฿ชຌ฿นการสรຌางปຓนกนรืไองละตัวละครพบวา รักรวมพศปຓนรืไองทีไก ากทีไกิดขึๅน
พรຌอมกับมนุษยชาติ การยอมรับหรือปฏิสธพฤติกรรมดังกลาวขึๅนอยูกับยุคสมัยละความนิยมของ
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ตละสังคม฿นอดีตรักรวมพศปຓนรืไองสืไอมสีย มืไอสังคมปลีไยนปลงมีผล฿หຌคนรักรวมพศกลຌา
ปຂดผยตนตอสังคมมากยิไงขึๅนละกลายมาปຓนวัตถุดิบชิๅน฿หมของนักประพันธຏ฿นยุคนัๅน
ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌงานวิจัยละบทความดังกลาวอธิบายรูปบบของตัวละครกยຏ฿นสืไอตางโการ
สรຌางสรรคຏตัวละครกยຏหรือรักรวมพศ฿นอดีต การนาสนอตัวละครกยຏนัๅนจะมีพัฒนาการจาก
กลุมคนรักรวมพศทีไผลักดัน฿หຌปຓนทีไยอมรับตอสังคมรวมกับหลักทางจิตวชศาสตรຏ
กำรศึกษำกำร฿ชຌสืไอพืไอกำรยอมรับกย์฿นสังคมเทย
฿นอดีตจตคติตอพศสภาพระบุพียงคชายหญิงละบงยกพศสภาพอืไน โวาปຓนพศ
ทีไผิดปกติ ผูຌวิจัยศึกษาจากงานวิจัยทีไมีการกลาวถึงการยอมรับกยຏ฿นอดีตเดຌก ิ1) ฐิติกร ตรยา
ภรณຏ รืไอง ภาพลักษณຏของกยຏทีไสะทຌอนจากนืๅอหา฿นหนังสือพิมพຏ ชวงปพ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2543
(2543) มีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาละปรียบทียบการนาสนอภาพลักษณຏของกยຏดยศึกษาจาก
หนังสือพิมพຏรายวันเทยชวงป พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2543 มีลักษณะปຓนการสรຌาง ดารงหรือตอกยๅา
บบฉบับ ิStereotype) ละทัศนคติดຌานลบตอกยຏของคน฿นสังคมหรือเม อยางเร ดย฿ชຌวิธีการ
วิคราะหຏนืๅอหา ิContent Analysis) หตุการณຏกีไยวกับกยຏ ผลการวิจัยนีๅพบวาหนังสือพิมพຏ
รายวันเทย฿นชวงป พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2543 มักนาสนอนืๅอหากีไยวกับกยຏทีไปຓนการตอกยๅา
บบฉบั บ ละทัศนคติดຌานลบของคน฿นสั งคมทีไมีตอกลุ มกยຏ ฿หຌ ติดน น มากยิไงขึๅน จน฿นทีไสุ ด
กลายปຓ น ความชืไ อ ทีไ ย ากจะปลีไ ย นปลง฿นอนาคต มຌ จ ะมี ก ารผยพร ขຌ อ มู ล ฿หม โ พืไ อ
ปลีไยนปลงความชืไอดิม นืไองจากคนสวน฿หญมีนวนຌมเมรับฟังขຌอมูล฿หมทีไเมสอดคลຌองกับ
ความรูຌดิม ดยฉพาะผูຌทีไมีความรูຌสึ กรังกียจ เมยอมรับกยຏ เมรูຌจัก฿กลຌชิดสนิทสนมกับกยຏจะมี
อคติตอกยຏมากขึๅนมืไอปຂดรับขຌอมูลขาวสารกยຏจากหนังสือพิมพຏ , (2) ทอดศักดิ์ รมจาปา วาทกรรมกีไยวกับกยຏ฿นสังคมเทย พ.ศ. 2508 - 2542 (2545) ศึกษาวิคราะหຏรูปบบของวาทกรรมทีไ
กีไยวกับกยຏ฿นสังคมเทย฿นชวง พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2542 พบวา฿นสมัยจารีตถึงสมัยสรຌางชาติมຌ
วาทกรรมกระสหลั ก ของสั ง คมจะมี อ คติ ต อ พฤติ ก รรมรั ก ร ว มพศต เ ม ป รากฏความคิ ด ว า
พฤติกรรมรักรวมพศปຓนอันตรายตอสังคมละเมมีบทลงทษอยางรุนรงดังชน฿นสังคมตะวันตก
หลั ง สงครามลกครัๅ ง ทีไส อง บริ บ ททางดຌ า นศรษฐกิ จ ละสั ง คมเดຌ  ปลีไ ย นเปกล าวคื อ การรั บ
วัฒนธรรมอมริกันทา฿หຌมีการรับความรูຌทางการพทยຏบบตะวันตกกีไยวกับพฤติกรรมรักรวมพศ
ต฿นปลายทศวรรษ 2510 มีความพยายาม฿ชຌพืๅนทีไ฿นหนังสือพิมพຏพืไอสรຌางวาทกรรม฿หຌสังคม
ยอมรับ ตวาทกรรมหลักหยิบประดในรืไองอาชญากรรมละรืไองรงอดสຏวามีสาหตุจากกยຏ จน
มืไอทศวรรษ 2530 วาทกรรมกระสหลักผอนคลายประดในรืไ องกยຏ ปຓ นรคจิ ตลง กยຏริไมมี
บทบาทมากขึๅนจากการจัดกรรมทีไพืๅนทีไสาธารณะ ชน งานบางกอกกยຏฟสติวัล ตอยางเรกใตาม
วาทกรรมยังเมยอมรับกยຏดยสมบูรณຏ ละ ิ3) รัตนะ ซตีย รืไอง ความคิดหในของผูຌชมทีไมีตอ
ตัวละครรักรวมพศ฿นละครทรทัศนຏเทย ิ2550) ศึกษาความคิดหในของผูຌชมทีไมีตอตัวละครรัก
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รวมพศ฿นละครทรทัศนຏ ดยการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการสดงออกละบทบาทของตัวละคร
รักรวมพศบบชายรักชายละนามาวิคราะหຏความคิดหในของผูຌชมผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง
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
ผูຌ วิ จั ย เดຌ ฿ ชຌ ง านวิ จั ย ดั ง กล า ว฿นการศึ ก ษาถึ ง สาหตุ ข องการบ ง ยกพศสภาพนัๅ น
ประกอบงานครงงานทางจิตวิทยาของ ทักษຏดนัย วังวล ละ ศิรินภา ชูรัศมี รืไองผลของการ฿ชຌสืไอ
฿นการปลีไยนปลงทัศนคติตอกยຏ ิ2556) ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาผลของการ฿ชຌสืไอภาพ
กีไย วกับ ชายรั กชาย฿นการปลีไ ยนจตคติของนิ สิ ต จุ ฬาลงกรณຏมหาวิทยาลั ย ระดับ ปริ ญญาตรี
ผลกา รศึ ก ษ าพบว าสืไ อ มี ผลต อ ทั ศ นค ติ ทีไ ดี ขึๅ นของ กลุ ม ท ดลอง  ดยวั ดจาก ค า สถิ ติ
มืไอผูຌวิจัยการศึกษางานวิจัย฿นรืไองอัตลักษณຏของกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทยละศึกษาการ
฿ชຌสืไ อพืไอการยอมรั บ กยຏ ฿นสั งคมเทย การยอมรับ กยຏ ฿นยุ คสมัยตางโละรวบรวมพืไอน ามา
วิคราะหຏทียบคียงกับยุคสมัยของละครเทย฿หຌทราบถึงหตุผลของความปลีไยนปลงความนิยม
ของตัวละครกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทยยุค฿หม

วิธีดำนินกำร
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
ดยมีรายการสาคัญ 3 ประภทคือ ขาวสาร ความรูຌละความบันทิง มืไอรายการบันทิงเดຌรับ
ความนิยมสูงสุดจึงมีการจัดสดงละครทรทัศนຏอยางตอนืไองละมีพัฒนาการรืไอยมา ิวิมลวรรณຏ
บุญจันทรຏ, 2549, 2) จนถึงปัจจุบันซึไงปຓนยุคทีไกຌาวขຌาสูระบบทีวีดิจิทั ลทีไมีชองกิดขึๅน฿หมจานวน
มากท า฿หຌ  กิ ด จากข ง ขั น ละความพยายามพั ฒ นาพืไ อ ตอบสนองผูຌ ช มต ล ะกลุ 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
การนาสนอภาพลักษณຏตัวละครกยຏลบ฿นอดีตปลีไยนปลงปຓนเดຌรับความนิยมอยางพรหลาย฿น
ปัจจุบัน

ผลกำรศึกษำ
ยุคริไมตຌน ิพ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2530)
ละครทรทัศน์เทย฿นยุคริไมตຌน
ละครทรทัศนຏเทยรืไองรกคือรืไอง สุริยานีเมยอมตงงาน ของนายราคาญ ออกอากาศ
ครัๅงรก฿นวันทีไ 5 มกราคม พ.ศ. 2499 ทางสถานีทรทัศนຏชอง 4 บางขุนพรหม ปຓนการสดงสด
ดย฿ชຌบททรทัศนຏทีไตงขึๅนดยฉพาะ ถายทา฿นหຌองสงทีไมีขนาดลใกละ฿ชຌฉาก หลังจากนัๅนละคร
เทยมีการฟืດองฟูขึๅนละสืไอมลงหลายครัๅง ดยมีสถานีทรทัศนຏกองทัพบกชอง 7 ริไมบุกบิกดຌาน
ละครทรทัศนຏมากขึๅนละกิดชอง฿หมโ เดຌกชอง 9 หรือชอง 4 ดิม ชอง 3 ละ ชอง 5
฿นป พ.ศ. 2524 ภาพยนตรຏ จี น ริไ ม มี อิ ท ธิ พ ลมากขึๅ น คณะกรรมการบริ ห าร
วิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศนຏ ิกบว.ี จึงขอความรวมมือกับสถานีทรทัศนຏ฿หຌสนอรายการ
เทยทนรายการตางประทศ฿นชวงวลา 20.00 น. การพัฒนาละครทรทัศนຏเทยริไมมีการพัฒนา
มากขึๅน ฿นวลานัๅนคุณสุรางคຏ ปรมปรีดิ์ ขຌามาดูลดຌานการตลาดของชอง 7 เดຌพัฒนาละคร
ทรทัศนຏ ฿นขณะทีไชองอืไน โรงพัฒนาปลีไยนปลงยุทธวิธี฿นการนาสนอละครพืไอตอบสนอง
ความตຌองการตอผูรຌ ับชม
กำรยอมรับกย์ละอัตลักษณ์ของกย์฿นละครทรทัศน์เทย฿นยุคริไมตຌน
฿นอดีตกยຏจัดอยู฿นกลุมหนึไงของกลุมรักรวมพศ มีการปรากฏ฿นบันทึก฿นประวัติศาสตรຏ
มาตัๅงตสมัยรัชการทีไ 1 ฿นกฎหมายตราสามดวง ิทอดศักดิ์ รมจาปา, 2545, 11) ฿นลักษณะทีไ
กลาวรวมถึงการปຓนรักรวมพศ คนเทย฿นสมัยกอนยุคนีๅกาหนดพศสภาพพียงชายละหญิงละ
กาหนดพศสภาพอืไนวา กะทย ละถือปຓนความผิดปกติ ภายหลัง฿นป ค.ศ.1974 (พ.ศ. 2517)
สมาคมจิตพทยຏอมริกันเดຌประกาศวา พฤติกรรมรักรวมพศเมเดຌปຓนความผิดปกติทางพศต
ความคิดยังอยูคพียงจิตพทยຏบางกลุมทานัๅน ฿นยุคสมัยของการขยายตัวทางศรษฐกิจ กยຏ฿น
ประทศเทยออกมามีบทบาท฿นสังคมมากขึๅน นอกจากนีๅสืไอริไมนาสนออัตลักษณຏของกยຏชัดจน
ละตกตางจากกะทยออกมามากขึๅนจากนิตยสารปลกของ กຎ ปากนๅา หรือ ปรัชญา ภัณฑาธร
ตยั งคงปຓน พียงคารี ยกผูຌ ทีไมีลั กษณะอຌอนอຌน ทีไเมนิ ยมตงกายหมือนผูຌ ห ญิงทานัๅ น เมเดຌ
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ครอบคลุมถึงผูຌทีไตงตัวปຓนผูຌชายทีไมีความสน฿จ฿นพศชายหมือนกัน ดຌานวรรณกรรมปรากฏการ
฿ชຌตัวละครรักรวมพศกอน พ.ศ. 2516 นิยาย฿นยุคนีๅทีไมีริไมมีตัวละครกยຏปຓนสวนประกอบช น
จันดารา ประตูทีไปຂดตาย ฿นลักษณะทีไตัวละครอกละตัวละครรอง
การยอมรับกยຏ฿นยุคนีๅสงผล฿หຌกิดจุดริไมตຌนของการกิดตัวละครกยຏขึๅนดังภาพทีไ แ ซึไง
นอกจากสืไอสิไงพิมพຏลຌว สืไอทีไนาสนอการสดงดยมีพศวิถีของกยຏริไมตຌนขึๅน฿นป พ.ศ. 2519
จากสืไอภาพยนตรຏทีไนาสนอรืไองราวของกยຏ฿นชืไอรืไอง กมสຏ ตลักษณะนืๅอหานาสนอ
ภาพลักษณຏของกยຏ฿นชิงลบสงผล฿หຌสังคมเทยมองกยຏ฿นชิงลบ หลังจากนัๅนจึงกิดความพยายาม
฿นการนาสนอรูปบบของอัตลักษณຏกยຏ฿นรูปบบตางโผานภาพยนตรຏ฿นดຌานละครทรทัศนຏริไมมี
การนาสนอภาพลักษณຏของกยຏบຌาง ชน นๅาตาลเหมຌ ิพ.ศ. 2526) ละปัญญาชนกຌนครัว ิพ.ศ.
2529)

ภาพทีไ แ ตัวละครกยຏ฿นยุคริไมตຌน
ยุคธุรกิจละครทรทัศน์ตใมรูปบบ ิพ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2540)
ละครทรทัศน์เทย฿นยุคธุรกิจละครทรทัศน์ตใมรูปบบ
฿นยุ คนีๅ ป ระทศเทยมีร ะบบทรทัศนຏครบทัๅงบบฟรี ทีวี ทีวีสรี ละบบบอกรับ ปຓ น
สมาชิก ฿นวันทีไ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ทรทัศนຏชอง 11 ปຂดอยางปຓนทางการ ละป พ.ศ.
2537 สถานีทรทัศนຏเอทีวีริไมออกอากาศสถานีทรทัศนຏสรี ดยบริษัทสยามอนตอรຏทนมຌนทຏ
จากัด การจัดทาละครทรทัศนຏจึงถูกจัดปຓนธุรกิจอยางตใมรูปบบ ดยมีการวัดความสารใจดຌวย
การจัดระบบรตติๅง
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กำรยอมรับกย์ละอัตลักษณ์ของกย์฿นละครทรทัศน์เทย฿นยุคธุรกิจละครทรทัศน์
ตใมรูปบบ
฿นยุคนีๅอัตลักษณຏของกยຏ฿นสังคมริไมมีความชัดจนขึๅน กิดการขยายตัวของบารຏกยຏอยาง
พร หลาย กยຏ ริไ มมีการปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพຏ ฿นฐานะปຓน พืๅน ทีไส าธารณะสาหรั บลารืไ องราว
ภาพลักษณຏของกยຏชัดจนขึๅน สืไอเดຌ฿หຌคาจากัดความของกยຏพิไมขึๅนรวมถึงกลุมชายทีไตงตัวปຓน
ชายตมีความสน฿จ฿นพศดียวกันดຌวย ฿นยุคสมัยนัๅนปัญหารืไองรคอดสຏพรหลายขึๅนดยฉพาะ
฿นกลุมกยຏ ดຌวยหตุนีๅทา฿หຌกิดความขຌา฿จวากยຏปຓนผูຌพรระบาดสงผล฿หຌยิไงกิดวาทกรรม฿นง
ลบกีไยวกับกยຏพิไมขึๅน ละกิดการสรຌางคานิยม฿หຌคนเมอยากปຓนกยຏ ชน กรณีสถาบันราชภัฎ
ออกประกาศเม฿หຌผูຌทีไมีพฤติกรรมรักรวมพศขຌาศึกษาตอ ิพ.ศ. 2539) ฿นขณะนัๅน นที ธีระรจ
นพงษຏ จึงเดຌออกมาสนั บสนุนภาพลักษณຏทีไดีของกยຏ ฿นขณะทีไสืไอตางโพยายามสะทຌอน฿หຌหในวา
สังคมเทยยังมีอคติตอพฤติกรรมรักรวมพศ ต฿นวลานัๅนนิตยสารกยຏยังคงพรหลายซึไงปຓนการ
สดงความคลืไอนเหวของกยຏตามบบชาติตะวันตก
ดังภาพทีไ โ ละครทรทัศนຏการนาสนอภาพลักษณຏของกยຏเมเดຌรั บความนิยม นืไองจาก
พ.ศ. 2537 กระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวง ฉบับทีไ 14 ขຌอ ิ5) (7) (8) พืไอจัดระบียบกลุม
คนรักรวมพศวา หຌามนักสดง ผูຌจัดละคร พิธีกร ทีไมีพฤติกรรมบีไยงบนทางพศออกทรทัศนຏ
ดຌวยหตุผลหลายประการ เมวาจะปຓนจิตวิทยาดຌานการลียนบบ ดຌานสัง คม 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
ทรทัศนຏ เทยผ านดาวทียมเปทัไว ลก สถานี  ทรทัศนຏ ชอง 9 เดຌปลีไ ยนชืไอปຓ นมดิรຏ นเนนຏ ที วี
สถานีทรทัศนຏเอทีวีเดຌปຂดตัวลงละปลีไยนการบริหาร฿หมปຓน ThaiPBS ละ ชอง 11 ปลีไยนชืไอ
ปຓน NBT ละ฿นป พ.ศ. 2557 ระบบทรทัศนຏเทยเดຌปรับปลีไยนระบบการออกอากาศจากอ
นะลใอกปຓนระบบดิจิทัล สถานีทรทัศนຏชองกาละ฿หมตຌองการตอบสนองผูຌชม฿นประภทกลุม
ตางโ ทา฿หຌละครยุค฿หมมีนืๅอหาสาระทีไขຌมขຌน ครบครั น ดยชอง 3 ละชอง 7 ปຓนผูຌนาของ
ความนิ ยม฿นละครทรทั ศนຏ เทยละกิด การข งขั น จากช อง 8 ทีไมุ งนຌ นตอบจทยຏ ก ลุ ม คนดู
ตางจังหวัดชนดียวกับชอง 7 ชองวันนຌนผลิตละครจาะกลุมคนดูทัไวเป
กำรยอมรับกย์ละอัตลักษณ์ของกย์฿นละครทรทัศน์เทย฿นยุค฿หมของละคร
ทรทัศน์เทย
฿นยุคนีๅกิจกรรมของกลุมกยຏ฿นตางประทศถูกจัดขึๅน฿นบารຏกยຏละพัฒนามาจัด฿นพืๅนทีไ
สาธารณะ ิบางบอกกยຏฟสติวัล 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542) ฿นชวงตຌนของยุคนีๅ วาทกรรมกระส
หลักยังคงเมยอมรับกยຏ ตภายหลังความคิดดຌานจิตวชศาสตรຏของตะวันตกทีไชวยอธิบายการ
ยอมรั บกยຏ วาปຓ นความปกติ สงผล฿หຌ การน าสนอรืไองราวของกยຏพิไมมากขึๅน ป พ.ศ. 2541
ละครทรทัศนຏริไมเดຌความนิยม฿นการ฿ชຌปຓนสืไอสนอรืไองราวของกยຏ ละครทรทัศนຏ฿นชวงรก
ของยุค คือรักเรຌอันดับ ิพ.ศ. 2540), ทานชายกามะลอ ิ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) นวความคิดรืไองสืไอทีไสนอภาพลักษณຏกยຏทา฿หຌกิดพฤติกรรมการ
ลียนบบริไมลดนຌอยลง จน฿นป พ.ศ. 2549 มีการจัดอันดับรืไองของรักรวมพศปຓน ทรนดຏฮิต
....฿นปนีๅ฿นหนัง-ละครเทย ตຌองมีตัวละครกยຏ กะทย ตຌองลนมุขกีไยวกับกยຏ กะทย ปຓนเฟตຏ
บังคับทบทุกรืไอง นัไนยังเมรวมถึงหนังทีไกีไยวกับกยຏ กะทยดยตรง... (สยามรัฐ, 2549) สดง
ถึงสังคมริไมยอมรับตอกยຏพิไมมากขึๅน ฿นงานวิจัยความคิดหในของผูຌชมทีไมีตอตัวละครรักรวมพศ
฿นละครทรทัศนຏเทย ผลการวิจัยพบวากลุมผูຌชมมีความคิดหในดຌวยอยางมากถຌาละครรืไอง฿ดเมมี
ตัวละครรักรวมพศละครรืไองนัๅนจะเมสนุกสนาน ละการนาสนอตัวละครรักรวมพศ฿นละคร
ทรทัศนຏบอยโ ทา฿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 มีละครจานวนมากทีไมีตัวละครกยຏปຓนสวนประกอบของนืๅอ
รืไองชน มงกฎดอกสຌม ิ2554), กีไพຌา ิ2555), ละครชุด Hormones วัยวຌาวุนฤดูกาลทีไ 1 – 2
(ฤดูกาลทีไ 1 พ.ศ. 2556, ฤดูกาลทีไ 2 พ.ศ. 2557), ชิงรักหักสวาท ิพ.ศ. 2557), มาลีริงระบา
ิพ.ศ. 2557), ละครชุด Hormones 3 The Final Season (2558), นางชฎา ิพ.ศ. 2558) ทัๅงนีๅ
นืๅอหาทีไกลาวถึงกยຏสวน฿หญ฿นบทละครหลานีๅ จะปຓนการสดงถึงการหลบซอน ความอับอาย
ศกนาฏกรรม หรือเมสมหวัง มีพียงสวนนຌอยทานัๅนทีไสรຌางภาพลักษณຏทีไดีหรือปกติ฿หຌกับกยຏ
ละครทรทัศนຏทีไนาสนอรืไองราวของกยຏ฿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 าสนอพศผ า นสืไ อ นัๅ น เม ส ามารถบ ง เดຌ  พี ย งค ช ายหญิ ง งานวิ จั ย ของ Joke
Hermes สดง฿หຌหในถึงความหลากหลายของพศซึไงเมควรจากัดคพียงชายละหญิงทีไนาสนอ
ผานสืไอ (Hermes, 2007) ฿นประทศเทยมืไอมีการพัฒนารูปบบการนาสนอละครทรทัศนຏ การ
สรຌางบทละครทรทัศนຏ฿หຌทันสมัย ประดในรืไองพศจึงถูกนามาสอดทรก฿หຌสอดคลຌองกับความ
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ปຓนจริง ดังงานวิจัยของวิมลวรรณຏ บุญจันทรຏทีไวา ละครทรทัศนຏปຓนภาพทีไสะทຌอน฿หຌหในความ
ปຓนอยูของสังคม ณ วลานัๅน ิวิมลวรรณຏ บุญจันทรຏ , โ5ไ9: 86) บทละครทรทัศนຏยุค฿หมนัๅนเม
สามารถพัฒนา฿หຌทันสมัยเดຌหากขาดความปຓนจริงจากสังคมทีไมีการปลีไยนปลงสิไง฿หม โดຌวย
ความมีอยูของกยຏปຓนรงผลักดัน฿หຌกิดความพยายามทาความขຌา฿จอัตลักษณຏของกยຏมากขึๅน
ละส ง ผลต อ บทละครทรทั ศ นຏ เ ทย ดั ง กล า ว฿นงานวิ จั ย ของอริ ณ พิ นิ จ วรารั ก ษຏ ทีไ ว า การ
ปลีไยนปลงทางสภาพสังคมซึไงทา฿หຌคนรักรวมพศกลຌาปຂดผยตน เดຌสงผลกระทบครัๅงสาคัญ
ตอนวนิยายเทย ิอริณ พินิจวรารักษຏุ โ5โ็: 154ี การ฿ชຌหลักทางการจิตวชศาสตรຏอธิบายพียง
อยางดียวเมครอบคลุมตอมวลชนเดຌดีกวาสืไอตางโ ดังรูปภาพทีไ 5 สดง฿หຌหในถึงผลกระทบจาก
ความคิดตอกยຏทีไมีผลตอตัวละครกยຏ฿นละครทรทัศนຏเทย฿นยุคตางโยุค฿หมของละครเทย ิพ.ศ.
2540 – พ.ศ. 2558) สืไอละครทรทัศนຏถูก฿ชຌพืไออธิบายละทาความขຌา฿จถึงอัตลักษณຏรวมถึงพศ
วิถีของกยຏ฿นยุค฿หม กิดการปลีไยนปลงจากความคิด฿นงลบกลายปຓนความนิยมทีไขาดเมเดຌ ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของรัตนะ ซตีย ทีไวาละครทรทัศนຏรืไอง฿ดเมมีตัวละครบบรักรวมพศ
ละครรืไองนัๅนจะเมประสบความสารใจ พราะปຓนตัว ละครทีไสรຌางความสนุกสนาน฿หຌกับละคร
ิรัตนะ ซตียุ 2550: 109) มຌจะมีการนาสนอภาพลักษณຏของตัวละครกยຏอยางมากมาย ต
ภาพลักษณຏสวน฿หญทีไ฿หຌกยຏปรากฏ฿นละครทรทัศนຏยังคงปຓนการสะทຌอนถึงผลกระทบของการ
สรຌางความคิด฿นงลบกีไยวกับกยຏ฿นอดีต ผานความรูຌสึกหลบซอน ความอับอาย ศกนาฏกรรม
หรือเมสมหวัง มีพียงสวนนຌอยทานัๅนทีไสรຌางภาพลักษณຏ฿หຌกยຏสมหวังหมือนคูตางพศ สอดคลຌอง
กับการวิจัยของ Stonewall ทีไพบวา กยຏถูกนาสนอ฿นงบวกละตรงกับความปຓนจริงพียง ไๆ
นาที จาก แโๆ ชัไวมง฿นรายการทรทัศนຏ (Lusher, 2010) ความปຓนจริงนีๅอาจจะสะทຌอน฿หຌหใน
ถึงปัจจุบันสังคมเทยยอมรับกยຏเดຌทຌจริงพียงสวนหนึไงทานัๅน ยังคงมีกระสบางสวนทีไยังมองวา
การปຓนกยຏปຓนสิไงทีไเมดี สิไงผิดปกติ เมควรจะปຓน ซึไงอาจกิดจากผลกระทบของสรຌางวาทกรรมง
ลบ฿นยุคกอน การปลีไยนทัศนะคติดังกลาวตຌองอาศัยวลาละการ฿ชຌสืไอนาสนอความหลากหลาย
งมุมของกยຏ฿หຌสอดคลຌองกับปຓนจริงวากยຏเมมีเดຌมีพียงความศรຌาหรือศกนาฏกรรม

วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ปทีไ 2 ฉบับทีไ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55้) 107

ภาพทีไ 5 ตารางสดงรูปบบการยอมรับทีไมีผลตออัตลักษณຏของตัวละครกยຏ฿นยุคตางโ
ขຌอสนอนะ
การทีไกระสสังคมยอมรับกยຏละพศทางลือกอืไนโ ทีไมีอยูจริง฿นสังคมมากขึๅนอาจจะ
สงผล฿หຌตัวละครกยຏละตัวละครพศทางลือกอืไน โ ฿นละครทรทัศนຏเทยมีบทบาทละมีความ
หลากหลายมากขึๅน การศึกษา฿นอนาคตราสามารถศึกษาปรียบทียบการยอมรับละอัตลักษณຏ
ของตัวละครหลานัๅนวามีทิศทางปຓนอยางเร สืไอจะสามารถสนองมุมของพศทางลือกตางโเดຌ
หลากหลายมากขึๅนหรือเม รวมถึงผลจากการทีไมีตัวละครพศทางลือกตางโนีๅกอ฿หຌกิดผลกระทบ
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กลยุทธ์การวางตราสินคຌา ิProduct Placement) ฿นละครซิทคอม
Strategy Brand Product Placement in sitcom
ปรภัต จูตระกูล1

บทคัดยอ
ปัจจุบันการฆษณาผานทรทัศน์ยังคงป็นทิไนิยมพราะสามารถขຌาถึงผูຌบริภคจานวน
มาก฿นวลาดี ยวกัน ตการ฿หຌผูຌช มนัไงชมฆษณาป็นรืไองทีไหนือการควบคุม นืไ องจากรี มท
คอนทรลป็นตัวปรสาคัญทีไทา฿หຌผูຌชมปลีไยนชองสัญญาณพืไอลีไยงการรับชมฆษณาระหวาง
ชวงรายการ อีกทัๅงการขຌามาของอินทอร์นใต ละการรับชมทีวีออนเลน์ ทา฿หຌการกดขຌามฆษณา
ละรับชมยຌอนหลังป็นรืไองทีไสะดวกสบายดังนัๅนการผสานฆษณา฿หຌป็นนืๅอดียวกับรายการคือ
ทางออกทีไ นั ก ฆษณานิ ย ม฿ชຌ หรื อทีไ นิ ย มรี ยกกัน ว า การวางตราสิ น คຌ า ฿นรายการ ิProduct
Placement)
การวางตราสินคຌาพบหในเดຌทัๅง฿นภาพยนตร์ ละคร ละรายการ ป็นการวางสินคຌา฿หຌ
ปรากฏทรกอยูกลางนืๅอหาดยมีรูปบบทีไหลากหลาย ทา฿หຌผูຌชมหในตราสินคຌา หรือการสาธิต
วิธีการ฿ชຌผานนืๅอหารายการนัๅนโ ละรียกเดຌวาป็นการฆษณาทีไผูຌชมเมสามารถลีไยงการรับชม
เดຌ ดยประภทของการวางตราสินคຌาสวน฿หญ เดຌก การวางตราสินคຌาผานกราฟຂก การวางตรา
สินคຌาผานสปอตสัๅน การวางตราสินคຌากับวัตถุ หรือสถานทีไ การวางตราสินคຌากับบุคคล ละการ
วางตราสินคຌา฿หຌป็นสวนหนึไงกับนืๅอหา
การวางตราสิ นคຌา฿นละครซิทคอมถือป็ นรืไองปกติ นืไองดຌวยฉากอันหลากหลายของ
ละครซิทคอมทา฿หຌฉากรຌานคຌาถูกออกบบมา฿หຌรองรับกับการวางสินคຌาทีไหลากหลายทา฿หຌผูຌชมเม
รูຌสึกวากาลังรับชมฆษณาอยู ซึงไ กลยุทธ์฿นการวางตราสินคຌามีทัๅงสิๅน ไ รูปบบ ดังนีๅ แ. การจัดวาง
ขัๅนพืๅนฐาน ิBasic placement) โ. การจัดวางบบยกระดับ ิEnhanced placementี ใ. การ
จั ด วางบบผสมผสาน ิIntegrated
placementี ไ. การผนวกสิ น คຌ า ขຌ า กั บ รายการ
ิProgramming)
คาสาคัญ: การวางตราสินคຌา, ละครซิทคอม, ฆษณา
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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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บทนา
สืไอทรทัศน์ ถือป็นสืไอทีไดีทีไสุดสาหรับการฆษณา 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 ทา฿หຌผูຌบริภคสามารถลือกดูรายการ฿ด วลา฿ดกใเดຌ อีกทัๅงยังสามารถขຌามนืๅอหา
฿นสวนของฆษณาเดຌอีกดຌวย ิธาม ชืๅอสถาปนศิริ , 2552) ประกอบกับอินทอร์นใตทีไขຌามามี
บทบาท฿นการรับชมรายการทรทัศน์ยຌอนหลัง ทา฿หຌการฆษณาคัไนระหวางรายการกลายป็นสิไงทีไ
ลีไยงเดຌอยางงายดาย
ผลสารวจของ BIGresearch (อຌางถึง฿น กิตติพงษ์ ศศะนาวิน , 2553) ตอพฤติกรรมของผูຌ
ทีไชมรายการทรทัศน์ละมีฆษณาปรากฏขึๅน พบวาผูຌบริภครຌอยละ 41.2 จะปลีไยนเปชองอืไน
รຌอยละ 33.5 จะพูดคุยละทากิจกรรมอยางอืไน ละมีพียงรຌอยละ 5.5 ทีไรับชมฆษณาทาง
ทรทัศน์ สอดคลຌองกับคากลาวของ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ ละพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ิโ55ใี วา
การทีไผูຌชมปลีไยนชองมืไอมีฆษณา ทา฿หຌนักฆษณาตຌองพยายามหาวิธีทีไจะทา฿หຌผูຌบริภคเดຌรับ
ขาวสาร฿นรูปบบ฿หม โ Product Placement หรือการวางตราสินคຌา฿นรายการ ป็นรูปบบ
การฆษณาทีไทาหนຌาทีไทรกซึมขຌาเป฿นนืๅอหาของรายการทรทัศน์ ทา฿หຌผูຌบริภคหลีกลีไยงการ
ปຂดรับเดຌยาก อีกทัๅงการวางตราสินคຌา฿น ภาพยนตร์, รายการทรทัศร์, วิดีอกม, วิดีอคลิป ละ
หนังสือ มีมูลคาถูกกวา ละมีประสิทธิภาพมากกวาการฆษณาบบดัๅงดิม ิChitu, I., & Tecau,
A., โเแเี
รายการทรทัศน์ทีไปรากฏอยูกือบทุกสถานีของประทศเทยคือ รายการละคร ละการ
รับชมละครถือป็นหนึไง฿นสิไงทีไคนเทยกวาครึไงประทศทาอยูอยางป็นประจา ิกาญจนา กຌวทพ,
2536) ละครทรทั ศน์ มี อยู ดຌ ว ยกั น หลายประภท หนึไ ง฿นนัๅ น คื อละครซิ ทคอม ิSituation
Comedy) หรือละครตลกสถานการณ์ ทีไมีความตกตางจากละครประภทอืไน ทัๅง฿นรูปบบละ
นืๅอหาการนาสนอ อันป็นรืไองราว หรือหตุการณ์ทีไกิดขึๅนมาลຌอลียน ิปนัดดา ธนสถิตย์ , 2531
อຌางถึง฿น กาญจนา กຌวทพ, 2552) การวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอมหในเดຌชัดจนมากกวา
ละครทรทัศน์ ดຌวยองค์ประกอบของฉากทีไอืๅอตอการวาง฿หຌหในตราสินคຌา ทา฿หຌการผสานป็น
นืๅอดียวระหวางสินคຌาละนืๅอหาของละครป็นรืไองทีไสมหตุสมผล ละ฿นละครซิทคอมยังมี
รูปบบละกลยุทธ์ทีไหลากหลายทา฿หຌการวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอมจึงป็นทีไนิยม
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นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง
ความหมายของละครซิทคอม
ละครซิทคอม หรือ Sitcom ป็นละครนวสนุกสนาน มีลักษณะลຌอลียนสถานการณ์ทีไ
กิดขึๅนละจบ฿นตอนต฿ชຌนักสดงชุดดิมกับบทบาทดิม คาวา Sit มาจากคาวา Situation สวน
คาวา com มาจากคาวาComedy มืไอรวมกันจึงหมายความวา ตลกสถานการณ์ ซึไงหมายถึง
ความตลกขบขันทีไมีตอสถานการณ์ตาง โ มืไอยกคาวา Situation ละคาวา Comedy จะ
หมายความดังนีๅ ิปนัดดา ธนสถิตย์, 2531 อຌางถึง฿น กาญจนา กຌวทพ, 2552)
Situation ปลวา สถานการณ์ คือประดในทีไนามาลຌอลียน฿หຌกิดความสนุกสนานมักป็น
สถานการณ์ทีไจะสรຌางปมปัญหาตอเปเดຌ฿นอนาคต อาจป็นปัญหาทีไคຌางคา฿นนืๅอรืไองตอนกอน
หรือการสรຌางปัญหา฿หมพืไอสรຌางสีสัน฿หຌกับนืๅอรืไอง สถานการณ์ทีไอาจนามาป็นรืไองลຌอลียนมี
ทัๅงสถานการณ์ทีไกีไยวกับบຌาน ทีไทางาน รอยตอระหวางบຌานกับทีไทางาน ละความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวบบ฿หม ิกลุมคนทีไอยูรวมกันภาย฿ตຌรมเมຌชายคาดียวกัน ตเมเดຌป็นพอมลูก อาจ
ป็นญาติ หรือพืไอนรวมงาน ฯลฯี
Comedy ปลวา ความตลกขบขัน ถือป็นอกลัษณ์สาคัญอยางหนึไงละคร Sitcom ทาที
ทีไตัวละครมีตอสถานการณ์ทีไกิดขึๅน เมวาจะป็นปัญหาหรือวิกฤตการณ์อะเรกใตาม จะตຌองออกมา
นวตลกขบขันลຌอลียนสียดสี ละครซิทคอมอาจมีสถานการณ์ดียวกับทีไกิดขึๅน฿นภาพยนตร์หรือ
ละครทัไวเป ตจาป็นตຌองมีลักษณะ Comedy สอดทรกดຌวย
อยางเรกใตามละครซิทคอมถูกจัดป็นรายการประภทความบันทิง ชนดียวกับรายการ
ทอร์คชว์หรือวาเรตีๅ ต 2 คุณลักษณะดนของละครซิทคอมทีไขัดยຌงกันองคือ ลักษณะทีไป็นสิไง
ตอนืไอง อันเดຌก ตัวละคร อุปนิสัย ฉาก ละลักษณะทีไปลีไยนปลงเปเดຌกนืๅอรืไอง฿นตละครัๅง
รวมถึงตัว ละครรั บ ชิญ อัน ป็ นปั จจั ยหลั ก฿นการสรຌ างความปลก฿หมละทา฿หຌ คนดูติดตาม
ิกาญจนา กຌวทพ, 2552)
นวคิดกีไยวกับการวางตราสินคຌา ิProduct Placement)
คาวา Product Placement เดຌมีผูຌปลความหมายอาเวຌมากมาย ชน การฆษณาฝง
การฝงฆษณาบบนียน การวางตราสินคຌา ฯลฯ อยางเรกใตามคาวา ฝง หมายถึ ง หลบ, อบ,
ซอน, รຌน, คลือบคลุม ละทีไซอนรຌน ิพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต , 2554) ทา฿หຌมีความหมายทีไ
เมหมาะสมละผิดพีๅยนจากความหมายดิม อีกทัๅงคาวา Product ปลวา ผลิตภัณฑ์ ละ
Placement ปลวา จั ดวาง จึ งขอ฿ชຌคาว า การวางตราสิ น คຌา ฿นการสืไ อถึงค าวา Product
Placement ทนคาวา ฆษณาฝงพืไอความหมายทีไตรงตัว ละขຌา฿จงาย
สานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการ
ทรคมนาคมหงชาติ ิ2555) เดຌ฿หຌความหมายของการวางตราสินคຌาอาเวຌวา ฆษณาทีไทรกขຌา
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เป฿นสวนทีไป็นนืๅอหารายการ เมวา จะป็นรายการขาว ละคร สารคดี พลง กมชว์ รียลลิตีๅ
ฯลฯ ป็นความตัๅง฿จของผูຌผลิตรายการละจຌาของสินคຌา ดยมีการจายงินหรือผลประยชน์ตอบ
ทนอืไนโ พืไอผลทางธุรกิจ การวางตราสินคຌาป็นวิธีการหนึไง฿นการสงขຌอมูลสูผูຌบริภคผานสืไอตาง
โ อยางนบนียน ปງาหมายตไาสุดคือ฿หຌผูຌบริภค มองหในสินคຌา
กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ ละพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ิ2553) เดຌ฿หຌความหมายของการวาง
ตราสิ นคຌาอาเวຌวา ป็ นการวางสิ นคຌาขຌาเปปรากฎบนรายการ ละคร รวมถึงภาพยนตร์ ป็ น
รูปบบการฆษณาทีไทา฿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 ละทา฿หຌกิดพืๅนทีไสาหรับการฆษณาพิไมมากขึๅน ตรีมทคอนทรลยังคงป็นปัญหา
หลักพราะผูຌบริภคเมสน฿จทีไจะรับชมฆษณา ทา฿หຌนักฆษณาตຌองพยายามหาวิธีทีไจะทา฿หຌผูຌชม
เดຌรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับสินคຌา฿นรูปบบ฿หม โ ดยการวางสินคຌาทรกซึมขຌาเป฿นนืๅอหา
รายการ

ประภทของการวางตราสินคຌา
การวางตราสิ น คຌาสามารถบ งเดຌห ลายประภท อาจมีเดຌ ทัๅงภาพละสี ยง พบเดຌ฿ น
รายการทัไวเป หรืออาจพบเดຌ฿นรูปบบละคร ภาพยนตร์ หรือมิวสิควิดีอ ละปรากฏ฿นรูปบบทีไ
หลากหลาย รวมถึงละครซิทคอม ธาม ชืๅ อสถาปนศิริ ิ2552) เดຌจานกรูปบบของสืไอ฿นการวาง
ตราสินคຌาทีไปรากฏอาเวຌดังนีๅ
1. การวางตราสินคຌาผานกราฟิก ป็นการสรຌางดย฿ชຌกราฟຂกภาพนิไงดยสามารถบง
ออกป็น 2 รู ปบบ คือ การฝงภาพกราฟฟຂก฿นปງายฆษณาขนาด฿หญอันป็นสืไอฆษณาทีไมี
ขนาด฿หญ ละอยู฿นสภาพวดลຌอมทีไเมมีสิไงกีดขวาง พบหในบอย฿นละครซิทคอม฿นชวงการ
ปลีไยนฉากสถานทีไหรือปลีไยนชวงวลา หในป็นปງายฆษณาขนาด฿หญบนดาดฟງาของตึกดยมี
กราฟຂกขึๅนภาพตราสินคຌาอยางชัดจน อีกหนึไงรูปบบคือการปรากฏของตราสินคຌา฿นมุมจอภาพ
ของตัวอยางละครชวงตอเป หรือ฿นระหวางนืๅอรืไองตเมมีสวนกีไยวขຌองกับนืๅอหาหรือฉาก฿น
รืไอง

114

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

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. การวางตราสิน คຌา กับวัตถุ หรื อสถานทีไ ดยวางสิ น คຌาหรือลั กษณะของสิ นคຌาทีไมี
ลักษณะป็นสิไงของหรือผนปງายขຌาเปป็นสวนหนึไง฿นรายการ การวางสิไงของประกอบบนตຍะ
พิธีกร ดยตราสินคຌาประกอบอยูดຌวย฿นลัก ษณะทีไกลຌองสามารถ฿หຌผูຌชมรายการมองหในเดຌอยาง
ชัดจน พบมาก฿นละครซิทคอมดยปรากฏป็นสินคຌาบนชัๅนวาง฿นรຌานขายของชา ฿นตาหนง
สายตาทีไหในเดຌชัดจน หรือปรากฏป็นปງายฆษณาบริวณฉากหลังของนืๅอรืไอง ชน ปງายรถมล์
ปสตอร์  ฆษณาสิ น คຌ า หรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสดงละครวที ร วมถึ ง สถานทีไ รຌ า นอาหาร
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รงพยาบาลทีไปรากฏ฿นรูปบบของฉากหรือสถานทีไอันป็นนืๅอหาของรายการดยสดง฿หຌหในถึง
ปງายชืไอสถานทีไอยางชัดจน

ภาพทีไ ๆ การจัดวางวัตถุ฿นรຌานคຌา

ภาพทีไ ็ การจัดวางตราสินคຌากับสถานทีไ

ไ. การวางตราสินคຌากับบุคคล ป็นการขຌาเปป็ นสวนหนึไงหรือมีความสัมพันธ์กับตัว
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
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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
อีกทัๅงการถายทาละครซิทคอมทีไมีการวางบท฿หຌการวางตราสินคຌาป็ นจุดดน จะตຌอง
กากับ฿หຌ นักสดง สดงออกมาอย างป็นธรรมชาติ ละอยูบนพืๅนฐานความป็นจริงมากทีไสุ ด
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
วางตราสิน คຌา฿หຌป็น สว นหนึไ งของฉากหนຌ า ฉากหลัง ละฉากรຌานขายของชา การทีไนักสดง
อธิบายหรือสาธิตคุณสมบัติของสินคຌาการนาสนอสินคຌาละบริการดยตัวละครหลัก รวมเปถึง
ความชืไนชอบของกลุมตัวอยางอยู฿นระดับปานกลางละวิธีทีไดึงดูดความสน฿จของกลุมตัวอยางคือ
การ฿ชຌนักสดงขຌามาป็นสวนหนึไงของฆษณา นอกจากนีๅการทีไนักสดงหยิบ จับ ถือ หรือสาธิต
การ฿ชຌงานของสินคຌายังป็นอีกวิธี฿นการสรຌางความสน฿จกผูຌชมเดຌดยเมทา฿หຌกิดความรูຌสึกอึดอัด
พราะผูຌชมจะรูຌสึกวาการ฿ชຌสินคຌานัๅนป็นสวนหนึไงของนืๅอรืไอง สอดคลຌองกับบทสัมภาษณ์ของ
ถกลกียรติ วีรวรรณ ทีไ฿หຌสัมภาษณ์กนิตยสาร Positioning (โ55แี อาเวຌวา สินคຌาทุกอยางมี
ยีไหຌอ อามา฿นละครตຌองทา฿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 ละมีประสิทธิภาพมากกวามืไอคานึงถึงความอิไมตัวของฆษณาทีไปัจจุบัน
สามารถลีไยงการรับชมเดຌ ิChitu, I., & Tecau, A., โเแเี อยางเรกใตาม การวางตราสินคຌาถูก
จัดบง฿หຌมีสองกนหลักดยDahlen, M., Lange, F. & Smith, T., (โเแเี คือ การวางสินคຌาดย
ควบคุมการปรากฏเดຌสูงหรือการปรากฏตราสินคຌาอยางชัดจนจงจຌง ละการวางสินคຌาทีไผสาน
กับนืๅอหาเดຌนบนียนหรือการป็นสวนสาคัญทีไสงผลตอนืๅอหา ดยจานกออกป็นสีไระดับดังนีๅ
การผสานขຌากับรายการ

สูง

ตำ่

การจัดวางบบผสมผสาน
(Integrated placement)

การผนวกสินคຌาขຌากับรายการ
(Programming)

สินคຌาผสานป็นหนึไงดียวกับรายการ

สินคຌาป็นกนหลักของรายการ

การจัดวางขัๅนพืๅนฐาน
(Basic placement)

การจัดวางบบยกระดับ
(Enhanced placement)

การวางสินคຌาบบเมทางการ

การวางสินคຌาบบดดดน

ตำ่

สูง
การควบคุมการปรากฎ

ทีไมา : ดัดปลงจาก Sheehan, Bartel and Aibing (โเเ5, หนຌา ็้-้แี อຌางถึง฿นDahlen, M.,
Lange, F.
& Smith, P. (โเแเ, หนຌา. ไแโี
แ. การจัดวางขัๅนพืๅนฐาน ิBasic placement) ป็นการนาสนอตราสินคຌาอยางเมมี
ความตัๅง฿จมาก ละเมเดຌสงผลอะเรกับนืๅอรืไอง อาจมา฿นรูปบบของฉากประกอบ สินคຌาตามชัๅน
วางของ ปງายขຌางถนน หรือมຌกระทัไงอาหารทีไตัวละครรับประทาน หากนามาปรียบทียบกับกน
หลักของกลยุทธ์จะเดຌความหมายวาระดับนีๅสามารถควบคุมการปรากฎของตราสิน คຌาเดຌนຌอย ละ
เมเดຌป็นสวนสาคัญของนืๅอหา กลาวคือ การทีไตัวละครหยิบสินคຌาขึๅนมาหรือพียงคดินผาน อาจ
ปรากฏตราสิน คຌาพียงชัไว ครู ละการปรากฎนัๅ นเมเดຌส าคัญกับ นืๅอหาของรืไอง อาจเมมีฉาก
ดังกลาวกใสามารถดานินรืไองตอเปเดຌ สอดคลຌองกับการวางตราสินคຌา฿นละครซิทคอม นืไองจาก
การจัดวางสินคຌา฿หຌป็นองค์ประกอบของฉากรຌานขายของชาเมเดຌมีสวนสาคัญกับนืๅอหาของรืไอง
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พี ย งต ช ว ย฿หຌ ฉ ากดู ส มบู ร ณ์ ยิไ ง ขึๅ น อย า งเรกใ ต ามหากการวางสิ น คຌ า ฿นรຌ า นขายของช าเม
จาป็นตຌองปรากฏตราสินคຌาอยางชัดจน หรืออาจเมมีสินคຌาลยกใเดຌ
โ. การจัดวางบบยกระดับ ิEnhanced placement) ป็นการนาสนอตราสินคຌา
อยางดดดนจงจຌง ละเมมีสวนกีไยวขຌอง฿ด฿ดกับนืๅอหาของรายการ อาจป็นการปຂดปງายชิง
ของรางวัลทีไปรากฏตราสินคຌาอยางชัดจน มีการอยถึงชืไอสินคຌาอาจรวมถึงคุณสมบัติพิศษ หรือ
มา฿นรูปบบของรางวัลกผูຌชนะ฿นรายการกมชว์ อีกทัๅงยังสามารถหมุนวียนผูຌสนับสนุนเดຌ มืไอ
นามาปรียบทียบกับกนหลักจะถูกจัดอยู฿นระดับทีไสามารถควบคุมการปรากฏของตราสินคຌาเดຌ
มาก ตเมเดຌป็นสวนสาคัญทีไสงผลตอนืๅอหา หากป็นการปຂดปງายชิงของรางวัลดยมีการอยชืไอ
สิน คຌาอยางชั ดจน ป็ น การปรากฏบบตัๅง฿จ฿หຌ หใ น ตราสิน คຌาทีไปງ ายตเมเดຌส าคัญกับ นืๅอหา
พราะหากปลีไยนสิ นคຌากใยังคงนืๅอหาอาเวຌเดຌ พบเดຌอยางชัดจน฿นชวงตຌนของละครซิทคอม
ดยปราฎป็นกราฟຂกตราสินคຌาทีไมุมจอ ซึไงเมเดຌกีไยวขຌองกับนืๅอหาละป็นการปรากฏทีไจง฿จ฿หຌ
ผูຌชมเดຌหใน
ใ. การจัดวางบบผสมผสาน ิIntegrated placement) ป็นการผสานสินคຌาขຌาเป
กับนืๅอหารายการอยางเมจ งจຌง ป็น สินคຌาทีไมีความสาคัญกับนืๅอหาของรายการ มืไอนามา
ปรียบทียบกับกนหลักจะถูกจัดอยู฿นระดับทีไควบคุมการปรากฏของตราสินคຌาเดຌนຌอย ตป็น
สวนสาคัญทีไสงผลตอนืๅอหามาก กลาวคือรายการอาหารทีไมีสินคຌาป็นบะหมีไกึไงสารใจรูปยีไหຌอหนึไง
นามา฿ชຌ฿นการปรุงอาหารดยเมเดຌจาะจงพูดถึงตราสินคຌา หในพียงคชัไวขณะ ตจะสงผลตอ
นืๅอหาของรายการหากเม฿ชຌบะหมีไกึไงสารใจรูปนีๅ
ไ. การผนวกสินคຌาขຌากับรายการ ิProgramming) ป็นการผลิตรายการพืไอการขาย
สินคຌาดยฉพาะ ชนรายการขายตรง ทีไสามารถควบคุมการปรากฏของสินคຌา ละป็นสวนสาคัญ
หลักของรายการอาจรียกเดຌวาสินคຌาป็นนืๅอหาหลักลยกใวาเดຌ ดังนัๅนปรากฏอยางจงจຌงของ
สินคຌาดยมีทัๅงพิธีกรดานินรายการทีไคอยกลาวคุณสมบัติ ของสินคຌา จะทา฿หຌผูຌชมลีไยงการรับชม
นืไองจากมีความชัดจน฿นการขายจนกินเป

กระบวนการรับรูຌของผูຌชมทีไมีตอละครซิทคอม
ทฤษฎีการรับรูຌ
จ านี ยร ชติชว ง ิโ5แ้ี เดຌกล าวอาเวຌวา มืไอคนราถูกรຌ าดຌ ว ยสิไ งวดลຌ อมจะกิ ด
ความรูຌสึกจากการสัมผัสดยอวัยวะรับสัมผัสทัๅ ง ็ อันเดຌก หู ตา จมูก ลิๅน ผิวกาย ความรูຌสึก
สัมผัสของการคลืไอนเหวของรางกายหรือกลຌามนืๅอสัมผัส ละความรูຌสึกทีไกิดจากการทรงตัว ต
ลาพังพียงคความรูຌสึกทีไกิดจากการสัมผัสเมมีความหมายดຌวยตัวอง ผูຌรับสัมผัสจะตຌองปล
ความหมายของมันออกมาดยอาศัยประสบการณ์ดิมการปลความหมายของความรูຌสึกจากการ
สัมผัสจึงรียกวา การรับรูຌ
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การรั บรูຌ หรือการสั มผั สทีไมีความหมาย ป็น การตีความจากการสั มผั สทีไเดຌรับ ซึไงการ
ตีความดังกลาวจะอาศัยประสบการณ์ดิมหรือองค์ความรูຌดิมทีไคยมี ถຌาหากเมมีความรูຌดิมหรือ
ลืมรืไองนัๅนลຌว จะเมมีการรับรูຌกับสิไงรຌาดังกลาว จะมีพียงการสัมผัสกับสิไงรຌาทานัๅน อยางเรกใ
ตามปງ าหมายตไ าสุ ดทีไผูຌ ผ ลิ ตฆษณาตຌองการ฿นการวางตราสิ น คຌาคือการ฿หຌ ผูຌ ช มหรื อผูຌ บ ริ  ภค
มองหในสินคຌา ิสานักงาน กสทช., โ555ี ดังนัๅน กระบวนการรับรูຌของผูຌชมจึงป็นสิไงสาคัญทีไผูຌผลิต
จะตຌองคานึงถึง ดยจานียร ชวงชติ ิโ5แ้ี เดຌกลาวถึงองค์ประกอบของกระบวนการรับรูຌอาวา
จะตຌองประกอบเปดຌวยการสัมผัสหรืออาการสัมผัส ชนิดละธรรมชาติของสิไงรຌาทีไมารຌา การปล
ความหมายจากอาการสัมผัส ละการ฿ชຌความรูຌดิมหรือประสบการณ์ดิมพืไอปลความหมาย
แ. การสัมผัส หรืออาการสัมผัส อัน ป็ น กระบวนการรั บ รูຌ ดย฿ชຌอวัยวะสั มผัส ทีไมีอยู
เดຌก หู ตา จมูก ลิๅน ผิวกาย ป็นตຌน สอดคลຌองกับการ฿หຌความหมายของการวางตราสินคຌาวา
ปງาหมายตไาสุดทีไผูຌผลิตตຌองการ คือการ฿หຌผูຌบริภค มองหในสินคຌา (สานักงาน กสทช., โ555ี
ดังนัๅนการจัดวางสินคຌาจานวนมากบนชัๅนวางของ฿นรຌานขายของชาจึงพบหในประจา฿นละครซิท
คอม ถือป็ น การวางตราสิ น คຌาตรงตามปງ าหมายทีไผูຌ ผ ลิ ตตຌองการอย างทຌจริ ง สอดคลຌ องกั บ
ผลการวิจัยของ กชพรรณ สุดปาน ิโ55ๆี ทีไบอกวา ผูຌชมสวน฿หญรับรูຌการวางสินคຌาบนชัๅนวาง
ละดຌวยตาหนงการวางสินคຌาทีไดดดนสามารถมองหในเดຌทันที
โ. ชนิดละธรรมชาติของสิไงรຌากับการรับรูຌ มนุษย์รับรูຌเดຌดยเมตຌองสัมผัสกับสิไงรຌา
ทัๅงหมด ชน การเดຌยินสียงมวรຌอง กใรับรูຌเดຌวามีมวอยู฿นระวก฿กลຌคียง มืไอนามาทียบกับ
องค์ประกอบของการวางตราสินคຌาจะพบเดຌ วา ฿นบทสนทนาระหวางตัวละครอาจมีการอยถึง
คุณสมบัติของสินคຌา ตเมเดຌอยชืไอ ตการรับรูຌของผูຌชมสามารถกิดขึๅนเดຌ อีกทัๅงการหในสืๅอผຌาทีไ
มีตราสินคຌาชัดจน กใทา฿หຌผูຌชมรับรูຌเดຌถึงตัวสินคຌาทีไทຌจริง ิพงษ์นรินทร์ ปຂดจัตุรัส , นราทิพย์ ชุติ
วงศ์ ละบุษบา วงษ์ชวลิตกุล โ55ไี
ใ. การปลความหมายการสัมผัสกับการรับรูຌ การรับรูຌป็นการสัมผัสทีไมีความหมาย กิด
จากการมองหใน เดຌยิน หรือเดຌกลิไน วาสิไงนัๅนคืออะเร รูปรางอยางเร อยูทิศทาง฿ด ป็นตຌน ป็น
การ฿ส ความหมาย฿หຌ กับ สิไ ง ตาง โ ทีไผ า นขຌามา฿นการรั บ สั มผั ส ของรา ฿นละครซิทคอมผูຌ ช ม
องค์ประกอบทีทไ า฿หຌกิดการจดจาสินคຌาคือการจดจาจากนืๅอ หาละคร ิกชพรรณ สุดปาน, โ55ๆ;
อังศุมาลี อรรถจดีย์ ละณฐมน ศรีกนจันทร์, โ55ๆี อยางเรกใตามผูຌชมเมชืไนชอบการวางสินคຌา
ทีไนืๅอรืไองพูดถึงสินคຌาละบริการดยเมมีหตุกีไยวขຌอง รวมถึงสิ นคຌาทีไตัวละครรຌาย฿ชຌ฿นละครซิท
คอม พราะรูຌ สึกวาสิน คຌานัๅ นมีภ าพลักษณ์ทีไเมดี ิจิ ตติมา บุ ญรื อง, โ55ใี อันป็ นการปล
ความหมายจากการขຌา฿จวา ตัวละครรຌายเม฿ชคนดี ทา฿หຌภาพลักษณ์เมดีตามเปดຌวย
ไ. ประสบการณ์ ดิ มกับการรั บรูຌ ป็ น การตีความหมายของความรูຌ สึ กจากการสั มผั ส
พืไอ฿หຌป็นการรับรูຌ฿นสิไง฿ด พราะมนุษย์ตຌอง฿ชຌประสบการณ์ดิม พืไอ฿หຌทราบความหมายของมัน
ควบคู กั น เป ป็ น กระบวนการสุ ดทຌ า ยทีไ ส าคั ญ ทีไ สุ ดทีไ ผูຌ จั ด ละครซิ ท คอมค านึ ง ถึ ง พืไอ กระตุຌ น
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ประสบการณ์ดิมของผูຌชม฿หຌกิดการรับรูຌจากการกิดขึๅนซๅาซากของสิไงรຌา ดย฿ชຌประสบการณ์
จากการรูຌจักสินคຌาจากรายการฆษณา ละนาการวางตราสินคຌามาตอกยๅา฿หຌผูຌชมรูຌสึกคุຌนคย ละ
คุຌนชินเปพรຌอมกัน

นวนຌมของการวางตราสินคຌา ิProduct Placement) ฿นอนาคต
การขຌามาของดิจิทัลทีวี฿นประทศเทยทา฿หຌผูຌผลิตละครซิทคอมราย฿หญอยางบริษัท จี
อใมอใม วัน ทีวี จากัด ิดิม บริษัทอใกซใกท์ จากัดี ทีไตดิมผลิตละครซิทคอมสงทางชอง ใ ละ
้ ทา฿หຌปัจจุบันถอดละครซิทคอมออกจากชองตาง โ ออก ละนามาออกอากาศทีไชองวัน ิOne)
พียงชองดียว ทา฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นรืไองของระยะวลา฿นการออกอากาศตอ แ ตอนทีไ
พิไมมากขึๅน อีกทัๅงยังกิดละครซิทคอมสัๅนรืไอง฿หม ิฮา in one) ทีไผลิตขึๅนมาพืไอขายสินคຌา
ดยฉพาะ ดยนืๅอหาป็นการนาสินคຌามาป็นกนหลักของนืๅอรืไอง ละ฿ชຌนักสดงจากละครซิท
คอมรืไองตาง โ ทีไมีอยูลຌว มาสลับปลีไยนหมุนวียนพืไอสรຌางนืๅอรืไองสัๅน โ ละสี สัน฿หຌกับละคร
ซิทคอม ละปຂดจบดຌวยการฆษณาสินคຌา หรือการวางตราสินคຌาทีไ฿หຌตัวละครหรือบุคคลอยทัๅงชืไอ
ละสรรพคุณของสินคຌาอยางนบนียน ซึไงนืๅอหาของละครซิทคอมดังกลาวจะเมมีการชืไอมยง
กับตอนตอเป ดยมีความยาวพียง 5 นาที ทานัๅน
อยางเรกใตามผูຌชมสามารถรั บรูຌเดຌวาการมีฆษณาฝง฿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
ดยจานกประภทผานการปรากฏเดຌทัๅงหมด 5 ประภทคือ การจัดวางผานกราฟຂก การจัดวาง
ผานสปอตสัๅน การจัดวางกับวัตถุ หรือสถานทีไ การจัดวางกับบุคคล ละการจัดวาง฿หຌป็นสวนหนึไง
กับนืๅอหา อีกทัๅงยังมีการบงกลยุทธ์ของการวางอาเวຌ ดย฿ชຌสองกนหลักคือ การวางสินคຌาดย
ควบคุมการปรากฎเดຌสูงหรือการปรากฏของตราสินคຌาอยางชัดจน ละการวางสินคຌาทีไผสานกับ
นืๅอหาเดຌนบนียนหรือป็นสวนสาคัญทีไสงผลตอนืๅอหา ดยจานกเดຌป็น ไ ระดับ คือ การจัด
วางขัๅนพืๅนฐาน การจัดวางบบยกระดับ การจัดวางบบผสมผสาน ละการผนวกรายการกับ
สินคຌา อยางเรกใตามการรับรูຌของผูຌบริภคตอการวางตราสินคຌาป็นสิไงทีไสาคัญ หากวางสินคຌาอาเวຌ
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ละเม ส ามารถขຌ า ถึ ง ผูຌ บ ริ  ภคเดຌ จะเม ส ง ผล฿ด฿ดต อ ตั ว สิ น คຌ า นัๅ น ลย ดั ง นัๅ น การศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการรับรูຌของผูຌบริภคจึงป็นสิไงสาคัญทีไผูຌผลิตจะตຌองศึกษาละนาเปปรับ฿ชຌตอเป฿นการ
วางตราสินคຌาพืไอพัฒนา฿หຌกลยุทธ์฿นการวางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
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กระบวนการปฏิสัมพันธ์ละการสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกาย(ฮิญาบ)
ของสตรีมุสลิม฿นสังคมเทย
The Interaction Process and Identity Creation Through the
Hijab Dress of Thai Muslim Women
ธันย์ชนก ชางรือ1

บทคัดยอ
การปลีไยนปลงของลก฿นยุคลกาภิวัตน์ สงผล฿หຌรูปบบทคนลยีการสืไอสารรวมทัๅง
สภาพวดลຌ อมทางสั งคมปลีไ ยนปลงเป การสรຌ างตัว ตนละอัตลั กษ์ความปຓ นมุส ลิ ม฿นลก
สมัย฿หม ทัๅง฿นระดับ ปั จจกชนละประชาคม กอ฿หຌ กิดการปรั บตัว ละปลีไยนปลงของอัต
ลั ก ษณ์ มุ ส ลิ ม ฿นดຌ า นต า งโ ดยฉพาะการต ง กายฮิ ญ าบของสตรี มุ ส ลิ ม ฿นปั จ จุ บั น มี ก าร
ปรับปลีไยนรูปบบ฿หຌมีความทันสมัยละสอดคลຌองกับบริบทของสังคมเทยมากขึๅนตยังคงเวຌซึไง
การตงกายทีไถูกตຌองตามนวทางศาสนา ผานกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับคน฿นสังคม฿นหลายดຌาน
ชน (1)ดຌานปรัชญา (2)ดຌานจริยธรรม (3) ดຌานจิตวิทยา (4)ดຌานสังคม ละ(5)ดຌานศรษฐกิจ
กระบวนการปฏิ สั มพัน ธ์ละการสรຌ างอัตลั กษณ์ผ านการตง กายฮิญาบของสตรี มุส ลิ มลຌ ว นมี
รากหงຌามาจากศาสนาอิสลาม ดังนัๅนการขຌา฿จบริบทตางโของการตงกายฮิญาบของสตรีมุสลิม
จึงปຓนพืๅนฐานสาคัญ฿นการสรຌางความขຌา฿จ฿นรืไองอัตลักษณ์ความปຓนมุส ลิมละกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ของสตรีมุสลิมกับคน฿นสังคมทีไสอดคลຌองกับการปลีไยนปลง฿นมิติตางโของสังคม
สมัย฿หม
คาสาคัญ: กระบวนการปฏิสัมพันธ์, อัตลักษณ์, ฮิญาบ, สตรีมุสลิม฿นสังคมเทย
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นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 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

บทนา
ปัจจุบันการสวมฮิญาบสาหรับสตรีมุสลิมเม฿ชรืไองปลก฿หม฿นสังคม ทัไวลกรูຌจักมุสลิม
มากขึๅน ทัๅง฿นงวิถีชีวิต วัฒนธรรมละการตงกายของมุสลิม ฮิญาบ บงบอกถึงการปຓน มุอ์มินะฮ์
(สตรีมุสลิม)ละการปฏิบัติตนอยู฿นนวทางทีไถูกตຌองตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดั งอัลกุ
รอาน บททีไ 24 ซูราะห์ อัน-นูร องการทีไ 31 กลาววา ละจงกลาวถิดมุฮัมมัดกบรรดามุอ์มิ
นะฮ์฿หຌพวกธอลดสายตาของพวกธอลงตไา ละ฿หຌ พวกธอรักษาทวารของพวกธอ ละอย า
ปຂดผยครืไองประดับของพวกธอ วຌนตสิไงทีไพึงปຂดผยเดຌ ละ฿หຌธอปຂดดຌวยผຌาคลุมศรีษะของ
ธอลงมาถึงหนຌาอกของธอ อาฟฟ ลาตຍะ (2557) จากขຌอความดังกลาวสดง฿หຌหในวา การคลุม
ฮิญาบสาหรับสตรีมุสลิมนัๅนปຓนสิไงทีไพึงปฏิบัติ ละปຓนขຌอบังคับของศาสนาอิสลามอยางทຌจริง
การสวมฮิญาบสาหรับสตรีมุสลิม ปຓนการปกปຂดสรีระตามธรรมชาติของสตรี ทีไมีสวนวຌา
ส ว นคຌง ซึไงอาจน าเปสู การยัไ ว ยุ อารมณ์ทางพศ ปຓ น การปງ องกัน ภัยคุกคามทางพศจากบุ รุ ษ
รวมทัๅงปຓนการ฿หຌกียรติละ฿หຌคุณคากสตรี ศาสนาอิสลาม฿หຌความสาคัญกับสตรี ดยมองวา
สตรีปຓนสิไงมีคุณคา จึงควรคากการหอหุຌม ปกปຂด เม฿หຌลอหลมหรือทຌาทายสายตาคนทัไวเป
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(นริศรา สืไ อเพศาล,2558) ซึไง฿นปั จจุ บัน สตรีมุสลิ มมีรู ปบบการตงกายละการสวมฮิญาบทีไ
ตกตางกันออกเป สอดคลຌองกับการวิจัยชิงคุณภาพ ดยการสัมภาษณ์กลุมตัวอยางสตรีมุสลิม
จานวน 18 คน ทีไเดຌมาจากการสุมบบจาะจง ผลสารวจสามารถบงลักษณะการตงกายละ
การสวมฮิญาบของสตรี มุส ลิ มออกปຓ น 3 กลุ มคือ กลุ ม ทีไตงกายสวมฮิญ าบตามหลั กศาสนา
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 ิสานักงานสถิติหงชาติ, โ555ี จากสถิติดังกลาวสะทຌอน฿หຌหใน
ถึงบริบทของความตกตาง฿นการนับถือศาสานา ซึไงกอกิดปຓนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทีไ
คน฿นสังคมตຌองรียนรูຌ ปฏิสัมพันธ์ซึไงกันละกัน ผานกระบวนการสรຌางอั ตลักษณ์฿นรูปบบทีไ
ตกตางกันตามวิถีปฏิบัติของศาสนานัๅนโ ชนดียวกับศาสนาอิสลาม ทีไมีรูปบบการสรຌางอัต
ลักษณ์ของสตรีมุสลิมผานการตงกาย(ฮิญาบ) มีคุณลักษณะฉพาะตกตางศาสนาอืไนอยางหในเดຌ
ชัด
บทความนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌขຌอมูล ความรูຌละความขຌา฿จทีไถู กตຌอง กีไยวกับฮิญาบ
อั ต ลั ก ษณ์ ก ารต ง กายของสตรี มุ ส ลิ ม ดยผ า นกระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คน฿นสั ง คม฿น
หลากหลายงมุม ชน งมุมดຌานปรัชญา จริยธรรม จิตวิทยา สังคม ละศรษฐกิจทีไจะสอดรับกับ
นวคิดอัตลักษณ์฿นทฤษฎีปฎิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)฿นการ
ปรับปลีไยนอัตลักษณ์ของตน ดยตัๅงอยูบนพืๅนฐานของความศรัทธา฿นศาสนาละสอดคลຌองกับ
บริบทของสังคม฿นปัจจุบัน

ความหมายละความสาคัญของฮิญาบ
ฮิญาบ (  )حجปลวา การปกคลุม ฿ชຌรียกการปกคลุมรางกายหรือครืไองตงกาย
อยางสุภาพ สงบสงีไยมของสตรีมุสลิม ทาหนຌาทีไปกคลุมทัๅงภายนอกรางกาย ละการวางตัว กริยา
มารยาท การสารวมภาย฿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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อะฮ์ลุ ล บัยตุ อะคดมีป ระทศเทย (2556) เดຌ฿หຌความหมายของฮิญาบ ฿นทัศนของ
บรรดานักวิชาการหมายถึง ครืไองตงกาย หรือ อาภรณ์ของสตรีมุสลิมทีไปกปຂดสวนทีไรียกวา อา
รัต คาวา อารัตนีๅ นักวิชาการมีความหในปຓน สองฝຆาย คือ ฝຆายหนึไงมีความหในวา อารัต คือ
บางสวนของรางกายสตรีซึไงจะตຌองปกปຂดทัๅงหมดตัๅงตศีรษะจรดทຌา อีกฝຆายหนึไงมีความหในวา
ทุกสวนของรางกายสตรีปຓนอารัต วຌนต฿บหนຌาละฝຆามือ พืไอปกปງองกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรี
ของสตรี ละปງองกันการกีๅยวพาราศีหรือการถูกรบกวนจากการมอง ละมิด ทางสายตาจากพศ
ตรงขຌาม
จากความหมายทีไ ก ล า วมาขຌ า งตຌ น สามารถสรุ ป ความหมายของฮิ ญ าบเดຌ ฿ นง มุ ม ทีไ
ตกตางกัน ทัๅงดຌานรายกาย ละดຌ านจิต฿จ ดยงมุมดຌานรางกายนัๅน ฮิญาบ คืออาภรณ์สาหรับ
สตรีมุสลิมทีไครอบคลุมทัๅง฿นสวนของผຌาคลุมศรีษะละการสวมสืๅอผຌาทีไมิดชิด ปกปຂดสวนทีไศาสนา
อิสลามระบุวาเมประสงค์฿หຌสตรีมุสลิมปຂดผย คือการปกปຂดอวัยวะทุกสวนของรางกายยกวຌน
บริวณ฿บหนຌาละฝຆามือ สวน฿นงของจิต฿จนัๅนคือการสารวมกริยาทาทาง สงบจิตสงบ฿จ ละ
การปฏิบัติตนตามนวทางของศาสนาชนดียวกับความสาคัญของฮิญาบทีไสามารถมอง฿นงมุม
ของศาสนา฿นการปฏิบัติตามบทบัญญัติ ขຌอบังคับของศาสนาอิสลาม ละงของรางกาย ฿นการ
ปกปງองสตรีจากภัยอันตรายทีไอาจกิดจากนับซู (อารมณ์฿คร)จากพศตรงขຌามนัไนอง

นวคิดอัตลักษณ์ละการสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกาย(ฮิญาบ)
นิลวดี พรหมพักพิง (2547) ฿หຌความหมายของอัตลักษณ์วา คาวาอัตลักษณ์ มาจากภาษา
บาลีวา อัตฺต + ลักษณ ดย อัตตะ หมายถึง ตัวตน ,ของตน สว น ลักษณะ หมายถึง สมบั ติ
ฉพาะตัว ความหมายตามรูปศัพท์นัๅนหมายถึง ลักษณะ คุณสมบัติฉพาะตัวของคนหรือของสิไง
หนึไงทีไปຓนลักษณะดดดน ตกตางจากสิไงอืไน ละการ฿หຌความหมายของคาวาอัตลักษณ์ดังกลาว
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฿หຌความหมายของอัตลักษณ์เดຌ ปรปลีไยนเป เมเดຌมีคุณสมบัติพียงดຌาน
฿ดดຌานหนึไง หรือกลาวฉพาะตัวถึงสิไง฿ดสิไงหนึไงลຌวตຌองหมายถึงสิไงนัๅนทานัๅน ดยฉพาะอยางยิไง
฿นวดวงวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) กิดมุมมองกีไยวกับคาวา อัตลักษณ์ ฿นมุมมอง
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การมองลกบบ฿หม ซึไงการนิยามความหมายของสิไงตางโนัๅนสามารถลืไอนเหลละปรปลีไยนเป
ตามบริบทของสังคม (อภิญญา ฟืດองฟูสกุล, 2546)
จากการปลีไยนปลงความหมายของ อัตลักษณ์ (Identity) ขຌางตຌนสงผลตอการทาความ
ขຌา฿จ฿นกระบวนการปลีไยนปลงทางวัฒนธรรม฿นปัจจุบัน ทามกลางความปลีไยนปลงรูปบบ
การสืไอสาร ความกຌาวหนຌาทางทคนลยี ทีไสงผล฿หຌมิติวลารงรใวขึๅนละมิติพืๅนทีไหดคบลง กิด
การสืไ อ สารลกปลีไ ย นวั ฒ นธรรมอย า งรวดรใ ว ละหลายหลาย ทัๅ ง ฿นง ข องตนอง฿นการ
ปฏิสัมพันธ์กับผูຌอืไนละงของสังคม ฿นการดานินชีวิตตามบทบาทหนຌาทีไ฿นกรอบของสังคมนัๅนโ
ซึไงอัตลักษณ์ ปรียบสมือนตัวกลางทีไชืไอมตอระหวางความปຓนปัจจกบุคคลกับสังคม มืไอบุคคล
ตัๅงคาถามกับตนองวา ฉันคือ฿คร จะสามารถอธิบายคาตอบเดຌตามมิติหรือประภทของอัต
ลักษณ์ทีไบงออกปຓน 2 ประภทคือ อัตลักษณ์สวนบุคคล (Personal Identity)ปຓนคาตอบจาก
ตัวอง ลักษณะทีไบุคคล฿หຌคานิยามกับตนองวาตนองปຓน฿ครละคาตอบจากผูຌอืไน 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 ตาหนง 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 ตานาน ประวัติศาสตร์ ปຓน
ตຌน
อัตลักษณ์ของมุสลิมปຓนสิไงทีไสะทຌอนออกมาจากมุสลิม ทัๅง฿นระดับปัจจกละระดับสังคม
ดยมีรากหงຌามาจากศาสนาอิสลาม การขຌา฿จนวคิดละบริบทของมุสลิมนัๅนนับปຓนพืๅนฐาน
สาคัญ฿นการทาความขຌา฿จรืไองอัตลักษณ์ของมุสลิม พราะอุมมะฮ์ (ประชาชาติมุสลิม) นัๅน ปຓน
ครงสรຌางทางสังคมทีไกอ฿หຌกิดอัตลักษณ์รวมของมุสลิม ดยทาหนຌาทีไหลอมรวมความปຓนอันหนึไง
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฿นบทความนีๅ จะนຌน ความปຓนอัตลักษณ์สวนบุคคลของสตรีมุสลิม ทีไมีการรับ รูຌตอ
ตนอง฿นการสดงความปຓนอัตลักษณผานการตงกาย(ฮิญาบ) กิดจากการตระหนัก฿นตนอง วา
ตนองนัๅน นับถือศาสนาอิสลามละตຌองปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาทีไเดຌกาหนด฿หຌสตรีมุสลิม
ตงกายดຌวยฮิญาบ จึงกอกิดปຓนความมัไน฿จ฿นภาพลักษณ์ของตนอง฿นการปฏิบัติต นดยเมขัด
กับหลักศาสนา สอดคลຌองกับผลสารวจตีพิมพ์฿นวารสารจิตวิทยาของอังกฤษทีไ ปຂดผยวา สตรี
มุสลิมทีไตงกายดຌวยฮิญาบรูຌสึกถึงความมัไน฿จ฿นภาพลักษณ์ของตนองมากกวา สตรีมุสลิมทีไตง
กายธรรมดา (Viren Swami ละคณะ,2014)
อัตลักษณ์รวมหรืออัตลักษณ์ทางสังคม ทีไก อ฿หຌกิดความขຌา฿จรวมกัน฿นสังคม ผานการ
ตงกายดຌวยฮิญาบของสตรีมุสลิมนัๅน กิดจากการทีไคน฿นสังคมรับรูຌ ขຌา฿จสัญลักษณ์ ฿นทีไนีๅคือ
ฮิญาบ ทีไบงบอกถึงความปຓน มุสลิมของสตรีมุสลิม฿นประทศเทย ปຓนวัฒนธรรมการตงกายตาม
หลักศาสนาอิสลาม ทีไสตรีมุสลิมสวน฿หญ฿นสัง คมพึงปฏิบัติ ดังปรากฏ฿หຌหในดยทัไวเป฿นปัจจุบัน
ทีไสตรีมุสลิมสวมฮิญาบ฿นการดานินชีวิตประจาวันปຓนปกติ ละอาศัยอยูรวมกัน฿นสังคมทีไมีความ
ตกตาง฿นการนับถือศาสนากระจายอยูทัไวทุกภูมิภาคของประทศเทย ดยฉพาะพืๅนทีไภาค฿ตຌ มี
วัฒนธรรมการตงกายคอยขຌางดนชัด สตรีมุสลิมสวมฮิญาบจานวนมากละหนานนกวาภาค
อืไนโ สอดคลຌ องกับผลส ารวจพบวา ประชากรทีไนั บถือศาสนาอิสลาม฿นภาค฿ตຌมีความคร ง฿น
ศาสนาละการปฏิบัติตามหลักคาสอน฿นศาสนาสูงทีไสุดคือ รຌอยละ 71.1 ละ73.3 ตามลาดับ
ิสานักงานสถิติหงชาติ, โ555ี
ดังนัๅนการสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกายปຓนวิธีทีไสามารถทา฿หຌกิดความขຌา฿จ฿นตนอง
วาตนองปຓน฿ครละยังปຓนการสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนองตอสังคมวาควรตงกายบบ
เหน ตามคานิยม วิถีปฏิบัติละกิดการยอมรับของคน฿นสังคมนัๅน (J.M. Vorster and G. L.
Jardim, 2003) ดຌวยบริบทของลก฿นปัจจุบัน กิดการปลีไยนปลงของสืไอ฿นรูปบบ฿หมสงผล฿หຌ
การดานินชีวิตประจาวัน มีปฏิสัมพันธ์กับสิไงรอบตัวมากขึๅน ทัๅง฿นระดับสังคม฿กลຌตัว จนเปถึง
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สังคมลก บุคคลตຌองผชิญกับตัวลือกตางโมากขึๅน ซึไงตัวลือกของวิถีชีวิต (life Style) กลายปຓน
ปัจจัยสาคัญ฿นการสรຌางตัวตนของบุคคล (Giddens, 1991)
อัตลักษณ์฿นยุคนีๅจึงปຓนอัตลักษณ์ของปัจจกมนทัศน์ อัตลักษณ์฿นทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ชิง
สัญลั กษณ์ (Symbolic Interaction Theory) ดยมองวาอัตลักษณ์ คือ สิไ งทีไกิดขึๅน฿น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความปຓนตัวตน (self) กอตัวขึๅนจากบริบททางสังคม ซึไงความ
ปຓนตนตนประกอบขึๅนจากความรูຌสึกทีไรามีตอตนอง (I) ละความรูຌสึกทีไราคิดวาคนอืไนมีตอตัว
รา (Me) อัตลักษณ์จึงถือปຓนรืไองของสัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) พราะการสดงออกซึไง
ความสัมพันธ์ตางโ ลຌวนกระทาผานระบบสัญลักษณ์ทัๅงสิๅน (มนูญ ตຍะอาจ, 2555)

กระบวนการสรຌางปฏิสัมพันธ์ของสตรีมุสลิมผานอัตลักษณ์การตงกาย(ฮิญาบ)
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)
Stryker (1980) กลาววาทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์ ปຓนทฤษฎีทีไริไมดຌวยความคิด
รืไ อ งการกระท าระหว า งกั น (Interactionism) ละสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbol) ดยอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับสังคมครอบคลุมเปถึงสภาพสังคม นຌนความสาคัญของมนุษย์ตละ
คนกีไยวกับ จิต฿จ ตัวตนหรืออัตตาละบุคลิกภาพ
ทฤษฎีการปฎิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์ อธิบายถึงความปຓนตัวตน (Self) ปຓนกระบวนการทีไ
ทา฿หຌ บุคคลสรຌ า งพฤติกรรมละกิดการตอบสนอง ดยมนุษย์มี มนภาพหงตน ิSelfConcept) คือการรับรูຌตอตนองวาตนองปຓน฿คร มีความชืไอ คุณคา ทัศนคติทางสังคมอยางเร
ดยการขຌา฿จตนองของมนุษย์นัๅน จะกิดขึๅนมืไอมีการสืไอสาร ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืไน ผานกลเก
฿นการปฏิสัมพันธ์กับตนองพืไอกาหนดนวทาง฿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 ซึไงฮิญาบมีความสาคัญกับสตรีมุสลิมทัๅงทางดຌานรางกายละจิต฿จ 3)ดຌานจิตวิทยา ฿หຌ
หตุผลกีไยวกับ ความสมอภาคทางดຌานร างกาย ละ฿หຌความส าคัญกับ สตรี มุส ลิมทีไมีปมดຌอย
ทางดຌานรางกาย ดยฮิญาบชวยปกคลุมความผิดปกติของรางกาย สรຌางสุขภาพจิตทีไดี สรຌางความ
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ทาทียม฿หຌกิดขึๅน฿นสังคม 4) ดຌานสังคม กลาวถึง฿นมุมมองการทางานรับ฿ชຌสังคมของสตรีมุสลิม
ทีไสวมฮิญาบ฿นการทางาน ฿นการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบขຌาง฿นหลากหลายสาขาอาชีพพืไอสรຌาง
ความมัไน฿จพิไมมากขึๅน ละ 5)ดຌานศรษฐกิจ อธิบายถึงความมีอิสระทางศรษฐกิจของสตรีมุสลิม
ละปฏิสธนวคิดทีไวา การสวมฮิญาบกิดขึๅนพราะตຌองการสวงหาผลกาเรจากสตรีมุสลิม ดย
สตรีมุสลิม฿นปัจจุบันมีอิสระ฿นการลือกซืๅอ สวม฿สฮิญาบทีไมีสีสัน รูปบบทีไหลากหลาย ลือกซืๅอ
ดຌวยความมัไน฿จละยังคงสวม฿สฮิญาบ฿นกรอบปฏิบัติของศาสนา
1.ดຌานปรัชญา
นຌนนวนຌมทีไมุงเปสูความปຓนนักพรตละตอสูຌกับความสุขสาราญพืไอขมอัตตา จึงเดຌมี
การสรຌางสิไงกีดขวางระหวางชายหญิง ตามความคิดนีๅถือวาถຌา฿หຌชายปะปนกับหญิงอยางสรีลຌว
ชายจะฝักเฝຆอยู฿นกามตัณหาปຓนสาคัญ สังคมจะเมพัฒนาเป฿นดຌานอืไน ดຌวยหตุผลนีๅศาสนา
อิสลามจึงเดຌกาหนด฿หຌมีการคลุมฮิญาบขึๅน สาหรับสตรีมุสลิม (มุรตาซา มุตะฮฺฮารี, 2555)
การคลุมฮิญาบสาหรับสตรีมุสลิมจึงปຓนอัตลักษณ์อยางหนึไงทีไสตรีมุสลิมขຌา฿จความหมาย
ของตนอง รับรูຌวาตนองปຓนสตรีทีไนับถือศาสนาอิสลามละตຌองปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนา ฿น
การตงกายถูกตຌองตามหลักศาสนาผานกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผูຌอืไน อาจปຓนผูຌทีไนับถือศาสนา
อิสลามดຌวยกันองหรือศาสนาอืไนโทีไอาศัยอยูรวมกัน฿นสังคมดียวกัน มืไอมองหในสตรีสวมฮิญาบ
ซึไงปຓนอัตลักษณ์ทีไคน฿นสังคมรับรูຌรวมกัน บงบอกถึงความปຓนมุสลิมของสตรี฿นศาสนาอิสลาม
สอดคลຌองกับ (ศราวุฒิ อารีย์, 2553) รายงานวา หากฝຆายชายมีการปฏิสัมพันธ์กับสตรีทีไสวม
ฮิ ญ าบกใ จ ะกิ ด ความกรง฿จละ฿หຌ ค วามคารพมากกว า ผูຌ ห ญิ ง ทีไ เ ม ส วมฮิ ญ าบหรื อ ต ง กาย
ลอหลม ซึไงลักษณะทีไกลาวมานีๅรียกวา ตัวตน฿นกระจกงาทีไประกอบเปดຌวยภาพลักษณ์ของรา
ทีไมีตอตนอง ละความหในของผูຌอืไนกีไยวกับตัวรา (วราลักษณ์ ศรีกันทา, 2555)
2.ดຌานจริยธรรม
กีไยวขຌองกับลักษณะนิสัยของบุคคล การรูຌสานึกผิดชอบ ปฏิบัติตน฿นกรอบของความดี
งาม ซึไงฮิญาบนอกจากปกคลุมดຌานรา งกายลຌว ยังครอบคลุมเปถึงดຌานจิต฿จ ดย (ฝຆายผยผ
ศาสนา สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจากรุงทพมหานคร, 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 สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจากรุงทพมหานคร(2556, หนຌา 2)
ความวา อຌลูกหลานอาดัม ทຌจริงราเดຌประทานครืไองนุงหมมายังพวกสูจຌาลຌว ดย
ปกปຂดสวนพึงละอายของพวกสูจຌา ละครืไองนุงหมทีไดีงดงามสดงถึงความยากรงนัไนคือสิไงทีไดี
จากขຌอความดังกลาว สดง฿หຌหในถึงความสาคัญของครืไองนุงหม นอกจากจะมีประยชน์
฿นการปງองกันความรຌอนละความหนาว฿หຌกมนุษย์ลຌว ยั งมีประยชน์฿นการปกปຂดสวนทีไพึง
สงวนละสวนทีไพึงละอาย฿นตัวบุคคล พรຌอมทัๅงสดงถึงความยากรงตอพระจຌาอีกดຌวย
ดังนัๅนมืไอสตรีมุสลิมสวมฮิญาบคลุมกายกใจะตຌองมีผล ดยการปຓนฮิญาบคลุม฿จดຌวย ซึไง
นางจะตຌองมีความละอาย สงบสงีไยม มีความประพฤติรียบรຌอย สารวม เมว าจะอยู฿นอิริยาบถ
฿ดโ ดารงตนอยูกับการประกอบความดี เมพูดจารຌายรงหรือสดงทาทีเมดีงาม พราะการปฏิบัติ
ตนปຓนสตรีทีไดีมีบทบาทอยู฿นสังคม ยอมนาพาสังคมเป฿นทิศทางดี ละนาเปสูการมีคุณธรรม
จริยธรรม฿นทีไสุด
จากการสดงอัตลักษณ์ทีไซึมซับผานบทบัญญัติทางศาสนา ฿นรืไ องจริยธรรมทีไสอดทรก
ภาย฿ตຌการสวมฮิญาบนัๅน อธิบายกระบวนการปฏิสัมพันธ์เดຌจากตัวอยาง กรณีสตรีมุสลิมทีไสวม
ฮิญาบ จะปฏิสธการเปทีไยวสถานบันทิง฿นยามวิกาล หลีกลีไยงสถาณการณ์สีไยงตอการดืไมของ
มึนมา การตຌน หรืออยู฿นอากัปกิริยาทีไเมสารวม ตามหตุปัจจัยทางศาสนาทีไสอดทรกจริยธรรม
ผ านการตง กาย (ฮิญ าบ) ตามทีไเ ดຌกล าวมาลຌ ว นัๅ น ทา฿หຌ บุ ค คล฿นสั ง คม รั บ รูຌ ละขຌ า฿จ
ความหมายรวมกันถึงขຌอจากัด หรือนวทาง฿นการปฏิบัติตนของสตรีมุสลิม สอดคลຌองกับขຌอหຌาม
ส าหรั บ มุ ส ลิ ม ทีไ ร ะบุ เ วຌ ว า หຌ า มดืไ ม สุ ร าละของมึ น มาละสิไ ง สพติ ด ทุ ก ชนิ ด (กรมอชี ย ฿ตຌ
ตะวันออกกลางละอฟริกา กระทรวงการตางประทศ, 2556)
3.ดຌานจิตวิทยา
฿หຌหตุผล฿นรืไองความสมอภาคทางดຌานรางกาย สงสริมสุขภาวะจิต฿จกสังคม ดย฿หຌ
ความสาคัญกับผูຌหญิงทีไมีปมดຌอยทางดຌานรางกาย 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 ฿นการทางานละการ฿ชຌชีวิตประจาวัน
ของสตรี ฮิญาบชวยปกปງองละสงสริม฿หຌทรัพยากรบุคคลสามารถทุมทกับการทางานมากขึๅน
สอดคลຌองกับ(ซะอฺฮ์รอ นูรอัยนี, 2557) กลาววา ทຌจริงลຌวการสวมฮิญาบนัๅนหมาะสมกับบุคล
ลากรทีไทางานดຌานรับ฿ชຌสังคม ควรสวมผຌาคลุม หรือ ปกปຂดศรีษะ พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌอืไน
฿นรืไองสุขอนามัย ความปลอดภัยละการรักษาความสะอาด ซึไงสังกตุหในเดຌจากคนงานมืออาชีพ
฿นสังคมสวนมากจะสวม฿ส ผຌาคลุมศรีษะ ชน พยาบาล พนักงานอาหารฟาสท์ฟูด พนักงาน
รຌานอาหาร พนักงานอาหารสารใจรูป ดຌานบริการ ละยังครอบคลุมเปถึง วงการพทย์ การ฿หຌการ
ดูลดຌานสุขภาพ ปຓนตຌน ละมืไอปรียบทียบจานวนของพนักงานทีไคลุมศรีษะกับพนักงานทีไเม
คลุมศรีษะพบวา จานวนพนักงานทีไคลุมศรีษะ มีจานวนมากกวาพนักงานทีไเมคลุมศรีษะอยางหใน
เดຌชัด ทัๅงนีๅพราะการคลุมศรีษะนัๅนปຓนการสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับลูกคຌาละผูຌ฿ชຌบริการเดຌดีกวา
ดังนัๅนการสวมฮิญาบของสตรีมุสลิมทีไประกอบอาชีพคຌาขาย ดยฉพาะ฿นวงการอาหาร
ฮิญาบ คืออัตลักษณ์อยางหนึไงทีไสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌ บริภคทัๅงศาสนาอิสลามละผูຌบริภค
ศาสนาอืไนอีกดຌวย ช น มืไอผูຌบริภคตຌองการหารຌานอาหารมุสลิมรับประทาน การสวมฮิญาบของ
มคຌาขายอาหาร ถือปຓนอัตลักษณ์ทีไรับรูຌรวมกันกับคน฿นสังคมวา รຌานอาหารนีๅปຓนรຌายอาหาร
มุสลิม มีครืไองหมายฮาลຌาล จึงสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภคเดຌ
5.ดຌานศรษฐกิจ
อธิบายนวคิดทีไวาผูຌห ญิงมีอิสระทางศรษฐกิจละการสวมฮิญาบนัๅนเมเดຌกิดขึๅนพราะ
การสวงหาผลประยชน์จากสตรี การลือกซืๅอครืไองตงกายของสตรีมุสลิม สามารถทาเดຌอยาง
อิสระ พียงตตຌองตัๅงอยู฿นนวทางทีไถูกตຌองตามหลักศาสนา (กัญญารัตน์ สุวรรณชฎ, 2554)
กลาววา ดຌวยบริบทสังคมสมัย฿หมทีไมีความกຌาวหนຌาทางทคนลยีการสืไอสาร สงผล฿หຌสตรีมุสลิมมี
อกาสขຌาถึงสืไอมากขึๅน ปัจจั ยหลานีๅปรียบสมือนกุญจส าคัญทีไทา฿หຌ กิดการปลีไยนปลง
รูปบบการตงกาย ของสตรีมุสลิม฿นวงกวຌาง สอดคลຌองกับวารสารรูสมิล (2555) เดຌลงสวนหนึไง
ของบทสัมภาษณ์จาก วัลลภา นีละเพจิตร กรรมการฝຆายกิจการสตรียาวชนละครอบครัว มูลนิธิ

134

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

พืไอศูนย์กลางอิสลามหงประทศเทยละคณะกรรมาธิกาสตรีมุสลิมของวุฒิสภา อาเวຌวา การ
คลุมฮิญาบสวนฉพาะศรีษะของสตรีมุสลิม฿นปัจจุบันเมมีรูปบบทีไตายตัว มักมีการปลีไยนปลง
อยูบอยครัๅง มีความสวยงาม฿นการออกบบประยุกต์ ตางกับสตรีมสุลิม฿นสมัยกอน รูปบบฮิญาบ
จะรียบงาย เมคอยมีสีสันละเมสวยงามมากนักพราะยังเมมีการออกบบ ทัๅงนีๅเม วาการประดับ
ตกตง หรือตัดยใบ สีสันฮิญาบ ฿นรูปบบเหน สิไงสาคัญทีไสุดคือตຌองอยู฿นกรอบของความถูกตຌอง
ตามหลักศาสนา
อยางเรกใตามลักษณะการคลุมฮิญาบ฿นสังคมเทย สามารถบงออกเดຌปຓน 2 ประภท
คือฮิญาบบบสวม ละฮิญาบบบผຌ าพัน ดยลักษณะของฮิญาบทัๅง 2 นีๅปลีไ ยนปลงตาม
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-clochestrass.html
จากรูปบบของผຌาคุลมฮิญาบ฿นยุคสมัยก อน บงบอกถึงพฤติกรรมการสวม฿สทีไนຌนสวม
฿สงาย ดยมักลือกตงกายดຌวยฮิญาบ บบสวมสารใจ ละนຌนสีขาว สีดา หรือสีพืๅน ทีไเมฉูดฉาด
ตาปຓนหลัก ปຓนสดงออกถึงความปຓนอนุรักษ์นิยม ปฏิบัติตามหลักการสวมฮิญาบ การตงกาย
ของสตรี มุสลิ มอย างคร งครั ด ฿นการลือกฮิญาบทัๅ งสี ละรูป บบการตัดยใ บ บบพืๅนโ เมมี
ลวดลายดดดน สะดุดตามากนั ก สอดคลຌ อ งกับ หลั กการคลุ มฮิญาบทีไ ถูกตຌองทีไ ร ะบุ เวຌ฿ 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
สั ง คม มี ก ารรั บ วั ฒ นธรรมการต ง กาย จากประทศต า งโ ช น มาลซี ย อิ น ดนิ  ซี ย ละ
ซาอุดิอาระบีย ปຓนตຌน ขຌามาประยุกต์กับการออกบบตัดยใบสืๅอผຌารวมทัๅงฮิญาบของสตรีมุสลิม
฿นสังคมเทย ฿หຌมีรูปบบทีไสวยงาม การตัดยใบรูปบบ฿หมขຌากับยุคสมัยปัจจุบันละมีสีสัน฿หຌ
ลือกสวม฿สทีไหลากหลาย รวมทัๅงวิธีการพันผຌาคลุมฮิญาบ฿นรูปบบตางโทีไสวยงาม สะดุดตามาก
ขึๅน (คมกฤษ กลอมกลีๅยง, 2555)
ลักษณะดังกล าวนีๅปຓ นการสดงอั ตลั กษณ์ของสตรีมุส ลิมภาย฿ตຌกรอบของสั งคม ดย
สอดทรกความปຓ น ตั ว ตน฿นการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศาสนาเดຌ อ ย า งลงตั ว สอดคลຌ อ งกั บ ค า฿หຌ
สัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.อิบ รอฮีม ณรงค์รั กษาขต รองผูຌ อานวยการฝຆ ายวิช าการ
วิทยาลัยอิสลามนานาชาติกลาวอาเวຌวา รืไองสีสันของผຌาคลุมฮิญาบนัๅนทຌจริงลຌวสามารถสวม
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฿ส เ ดຌ ทุ ก สี เม เ ดຌ  จาะจงฉพาะค สี ข าว หรื อ สี ด าท า นัๅ น เม ว า สี เ หนกใ ส ามารถสสวม฿ส เ ดຌ
พราะฮิญาบปຓนอาภารณ์จากพระผูຌปຓนจຌา ละ฿นยุคปัจจุบันกใมีฮิญาบหลากหลายรูปบบสีสัน
฿หຌสตรีมุสลิมเดຌลือกหามาสวม฿สเดຌตามความชอบของตน

นวนຌมการจริญติบตตลาดฟชั่นการตงกายฮิญาบของสตรีมุสลิม฿นอนาคต
การพัฒนาอยางรวดรใวของทคนลยีการสืไอสาร สงผล฿หຌกิดการสืไอสารเรຌพรหมดน
การปຂดรับวัฒนธรรมการตงกายรูปบบตางโของมนุษย์ถูกปຂดกวຌางมากขึๅน กิดการชืไอมตอขຌา
ดຌว ยกัน ท า฿หຌ  กิด การลกปลีไ ย น ปรั บ ปรุ ง ละดัด ปลง฿หຌ หมาะสมกั บ สภาพวดลຌ อ ม฿น
ประทศของตนละขຌากับกระสนิยมของลก ชนดียวกับกายตงกายของสตรีมุสลิมทีไมีการ
คลืไอนเหว ปรับปลีไยนฟชัไนกิดขึๅน฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัด (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) ปຓนหลักลຌวจึง
กระจายสินคຌาขຌามา฿นกรุงทพฯ ละจังหวัด฿กลຌคียง฿นลาดับตอเป (อาซิยะห์ ยานะห์, 2558)
฿นป 2553 มีกลุมผูຌผลิตครืไองตงกายมุสลิมเมนຌอยกวา 500 ครัวรือนอยู฿นพืๅนทีไ
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ มีมูลคาการตลาดตอปเมนຌอยกวา 250 ลຌานบาท ละผลกระจากการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมของสตรีมุสลิม฿นยุคปัจจุบัน ทีไนิยมตงกาย฿นรูปบบทีไทันสมัยมากขึๅน ทา
฿หຌผลิตภัณฑ์฿หมกระจายออกสูตลาดมากขึๅน ดยมีการคาดการณ์วามูลคาตลาดฟชัไนการตง
กายฮิญาบของสตรีมุสลิม฿นอนาคต จะมีมูลคาสูงถึง 1,000 ลຌานบาท (สานักขาวอะลามีไ, 2555)

ภาพทีไ 3 ทรนด์สืๅอผຌาละฮิญาบของสตรีมุสลิม฿นสามจังหวัดชายดน฿ตຌ
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ทีไมา : คมกฤษ กลอมกลีๅยง,2555,ฟชัไนมุสลิมชายดนภาค฿ตຌ ครงครัด 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 พราะการซืๅอขายออนเลน์นัๅ นทาเดຌสะดวก ละงายดาย ทัๅงยังสามารถปຂ ด
อกาส฿หຌผูຌบริภคมีสวนรวม฿นการออกบบฮิญาบตามทีไตนองตຌองการ ตอบสนองความตຌองการ
ผูຌบริภคเดຌปຓนอยางดี (Tarlo, 2010) จึงปຓนทีไนิยมกันอยางพรหลายสาหรับการลือกซืๅอสินคຌา
ดังกลาวของกลุมสตรีมุสลิม฿นยุคปัจจุบัน

บทสรุป
ความปຓ น สมั ย ฿หม ฿ นวิ ถี ชี วิ ต ปั จ จุ บั น ส ง ผล฿หຌ  กิ ด การปรั บ ตั ว ละรั บ มื อ กั บ ความ
ปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน฿นสังคมของสตรีมุสลิม฿นมิติตางโ การศึกษาทาความขຌา฿จกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์฿นการสรຌางอัตลักษณ์ผานการตงกายฮิญาบของสตรีมุสลิม฿นสังคมเทยนัๅน ถือปຓนสิไ ง
ทีไสาคัญทีไสังคมเทยเมควรมองขຌาม 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
สตรี มุสลิ มกิดการปรับ ปลีไ ยนรู ปบบการตงกาย฿หຌหมาะสมตามยุ คสมัย฿หม ตงกายตาม
ฟชัไนสมัยนิยมมากขึๅนตยังคงเวຌซึไงการปຓนมุสลิมะห์ (สตรีมุสลิม) ทีไดี ปฏิบัติตนตามนวทางของ
ศาสนาอยางครงครัดตามทีไ (พิชษฐ์ สงทอง,2555) เดຌกลาวเวຌวา ความงามกับความศรัทธา
ปຓนสิไงทีไเปดຌวยกันเดຌ
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