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ค ำน ำ 

 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ประจ าป  โ55็ หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์          
ละการจัดการ มีผลงานทีไผานการพิจารณาจากผูຌอานประมินจ านวน โเ รืไอง ละเดຌน าสนอผลงาน      
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฿นวันอังคารทีไ แ็ มิถุนายน โ55็ 

 การผยพรผลงานทางวิชาการจากการประชุมสัมมนาวิชาการดังกลาว ประกอบดຌวยบทความทีไ
กีไยวขຌองกับหัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ ฿นหัวขຌอยอยดังนีๅ 

 กลุมทีไ แ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ นยบาย บริบททางสังคม ละการตลาด 

 กลุมทีไ โ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ พืไอองค์กร ชุมชน ละสังคม 

 บทความวิชาการ฿นกลุมยอยดังกลาว มีผลจากการศึกษาอันป็นประยชน์ตอวงวิชาการดຌานนิทศ
ศาสตร์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการขอขอบคุณผูຌขียนบทความ ผูຌประมินบทความ ผูຌทรงคุณวุฒิประจ า
สาขาวิชาทุกทานทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ฿นครัๅงนีๅ 

 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ประชุมสมัมนำวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี โ557 

แ. หลักกำรละหตุผล 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์
ทางวิชาการ  ดยมีนยบายสงสริมละสนับสนุน฿หຌคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาละบุคคล
ทัไวเปผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ ละนวัตกรรมอยางตอนืไอง  พืไอพัฒนาผลงานทางวิชาการ  การวิจัย  
ตลอดจนป็นกลเกหนึไงทีไสนับสนุน฿หຌมีการประยุกต์฿ชຌองค์ความรูຌ  พืไอป็นฐานส าหรับการพัฒนาดຌานวิชาการ
การรียนการสอน  การพัฒนาชุมชน  ละสังคมทีไกีไยวขຌอง฿หຌป็นทีไยอมรับตอสาธารณะชนทัๅง฿นองค์กร ละ
สรຌางความรวมมือกับสถาบันอืไนโ  ป็นการลกปลีไยนความรูຌ  ประสบการณ์  ฿หຌงานทีไ มีคุณคาเดຌน าเป฿ชຌ
ประยชน์ ละผยพร฿นวงวิชาการอยางกวຌางขวาง   

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ จึงหในสมควรครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
ประจ าป โ55็ หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ ดยมี หัวขຌอยอย คือ นวัตกรรมนิทศศาสตร์
การตลาด นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละสารสนทศ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมนิทศศาสตร์พืไอการ
พัฒนา พืไอป็นวทีสาธารณะดຌานการวิจัย ละวิชาการ฿หຌกับคณาจารย์  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา            
เดຌลกปลีไยนความรูຌอันจะน าเปสูการสรຌางครือขายความรวมมือทางวิชาการ  พืไอ฿หຌกิดการพัฒนา
ผลงานวิจัย  สรຌางสรรค์งานวิชาการทีไขຌมขใง  ยัไงยืน  ตอบสนองความตຌองการทางสังคม ละประทศชาติ
ตอเป 

โ. วัตถุประสงค ์

แ. พืไอป็นวที฿หຌนักวิชาการ นักศึกษา ละบุคคลทัไวเปเดຌน าสนอผลงาน ละผยพรผลงานทาง
วิชาการสูสาธารณชน ละชุมชนวิชาการ 

โ. พืไอลกปลีไยนขຌอคิดหใน ประสบการณ์ อันจะน าเปสูการพัฒนางานวิจัย ละงานสรຌางสรรค์ทาง
วิชาการทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

ใ. พืไอรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการ฿นรูปบบอกสารทางวิชาการ ละสรຌางครือขาย฿นการ
สรຌางสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหวางนักวิชาการ นักศึกษา ละบุคคลทัไวเป฿นสถาบันการศึกษาตางโ 
รวมมือกัน฿นการพัฒนางานทางวิชาการ ละอืไนโ ทีไกีไยวขຌองตอเป 

3. วิธีด ำนินกำร  

 แ. น าสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการ นักศึกษา ละบุคคลทัไวเป ฿นหัวขຌอ 

  แ.แ นวัตกรรมนิทศศาสตร์การตลาด 

  แ.โ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละสารสนทศ 

  แ.ใ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ 
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  แ.ไ นวัตกรรมนิทศศาสตร์พืไอการพัฒนา 
 โ. การบรรยายพิศษ ดยวิทยากรรับชิญ 

4. ผูຌขຌำรวมครงกำร 

 แ. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ 

 โ. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐละอกชน ทัๅง฿นละตางประทศทีไศึกษา
หลักสูตรผน ก การท าวิทยานิพนธ์ 

 ใ. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐละอกชน ทัๅง฿นละตางประทศทีไศึกษา
หลักสูตรผน ข การท าการศึกษาอิสระ 

 ไ. ผูຌขຌารวมประชุมดยเมน าสนอผลงาน เดຌก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ทีไปรึกษา
วิทยานิพนธ์ละการศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผูຌบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผูຌสน฿จทัไวเป 

5. ระยะวลำด ำนินกำร 

 วันอังคารทีไ แ็ มิถุนายน โ55็ 

6. สถำนที ่

 หຌอง 5เแ ละ หຌอง 5เใ ชัๅน 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7. ที่ปรึกษำครงกำร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรศรษฐ์, คณบดี 

8. ผูຌรับผิดชอบครงกำร 

 ผูຌรับผิดชอบครงกำร: 
 รองศาสตราจารย์ พัชนี ชยจรรยา, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  นตรพธิ์กຌวุ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปริญญาอก 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, ผูຌอ านวยการหลักสูตรปริญญาท 

 ผูຌติดตอประสำนงำนละด ำนินกำร: 

 นางสาวศกุนี  อิไมกระทก  นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวปาริชาติ  บอค า  นักวิชาการศึกษา 

นายอกพงษ์  สิทธิพงษ์   นักวิชาการศึกษา 

นางสาวธันย์ชนก จันทร์รุงรือง  จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป 
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9. ผลที่คำดวำจะไดຌรับ 

 แ. คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย ละบุคลากรของสถาบันการศึกษาตางโ เดຌผยพรผลงานละ
ลกปลีไยนองค์ความรูຌซึไงกันละกัน 

 โ. นักศึกษาสามารถส ารใจการศึกษาเดຌตรงตามกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
 ใ. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ละนักศึกษาเดຌลกปลีไยนความรูຌ ละประสบการณ์ระหวางกัน 

แเ. ก ำหนดกำรรับบทควำม 

รำยละอียด วัน-ดือน-ปี 

ลงทะบียนละสงบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ ตัๅงตบัดนีๅ – โใ พฤษภาคม โ55็ 

ปຂดรับบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ โใ พฤษภาคม โ55็ 

ประกาศผลการพิจารณา ใเ พฤษภาคม โ55็ 

ปຂดรับบทความจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ (ฉบับกຌเข) 6 มิถุนายน โ55็ 

ประกาศรายชืไอละผลงานทีไเดຌรับการน าสนอ แเ มิถุนายน โ55็ 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ แ็ มิถุนายน โ55็ 

 

แแ. ก ำหนดกำรน ำสนอผลงำน 
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ก ำหนดกำรกลุมยอย กลุมที่ แ นวัตกรรมนิทศศำสตร์ นยบำย บริบททำงสังคม ละกำรตลำด 

ผูຌด ำนินรำยกำร 
ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน นตรพธิ์กຌว 

ล ำดับ
ที่ 

วลำน ำสนอ หัวขຌอ ผูຌน ำสนอ 

แ. แใ.5เ–แไ.เ5 น. การทดสอบบบจ าลองการก าหนดวาระของ Dearing and 

Rogers ฿นบริบทการมืองเทย กรณีรางพระราชบัญญัตินริ
ทษกรรมสมัยรัฐบาลนางสาวยิไงลกัษณ์ ชินวัตร 

คุณนาฏยา พิลางาม 

ม.ธรรมศาสตร ์

โ. แไ.เ5–แไ.โเ น. นวทางการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอคบลิทีวีทຌองถิไน 
ตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ.โ5โโ 

คุณศรญัญ์ทิตา ชนะชัย
ภูวพัฒน์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

ใ. แไ.โเ–แไ.ใ5 น. กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิต
รายการละครทรทัศน์เทย 

คุณภาณุรตัน์ มาจันทร ์
ม.ธรรมศาสตร ์

ไ. แไ.ใ5–แไ.5เ น. อุตสาหกรรมสรຌางสรรค์฿นบริบทของนิตยสาร Creative 

Thailand 

คุณกษม กยทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

5. แไ.5เ–แ5.เ5 น. การพัฒนาสืไอดิจติอลบนอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์คลืไอนทีไ 
พืไอประชาสมัพันธ์ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 

คุณณัฐวุฒิ  สมุานิต 

ม.พระจอมเกล้าธนบุร ี

6. แ5.เ5–แ5.โเ น. ปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวีดีอคลิปส าหรับการตลาดบบ
เวรัล ิViral marketing) ดย฿ชຌสืไอครือขายสังคมออนเลน ์

คุณมาริสา อานติຌา  
ฟันดอรวาวดอะ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

็. แ5.โเ–แ5.ใ5 น. การศึกษาการตอบสนองของผูຌบริภคทีไมีตอการตลาดบบ
เวรัล ปรียบทียบระหวางกลุมจนอร์รชัไนบบีๅบมูมอรส์  
จนอร์รชัไนอใกซ์ ละจนอร์รชัไนวาย 

คุณพรจันทร์ วงศ์คุຌมสิน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

่. แ5.ใ5–แ5.5เ น. พฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍคของกลุมจนนอรชัไนวาย฿นขต
อ าภอมืองนครสวรรค ์

คุณรณพรหม  ชุนงาม 

ม.เจ้าพระยา 
้. แ5.5เ–แ6.เ5 น. รูปบบการด านินชีวิต การปຂดรบัสืไอ ละพฤติกรรมการ
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

Abstract 

 The aims of this research are to investigate the media agenda, public agenda, 

policy agenda, and party agenda, Thai politics context : the amnesty bill in prime 

minister Yingluck Shinawtra Content analysis was used as an instrument to collect data 

from the Thairat, Matichon and Naewna newspaper in Aug., 24, 2011 to Dec.,9,2013. A 

questionnaire was used as an instrument to collect data from 401 all Thailand. Website 

Survey was used as an instrument to collect data in website’s Thai government in Aug, 
24, 2011 to Dec,9,2013 and Pheu Thai website, facebook and twitter in May, 10, 2011 to 

July, 3,2011. The result shows that media agenda relate to public agenda in all first and 

last time, policy agenda relate to public agenda in last time but not in first time, policy 

agenda don’t relate to media agenda in all first and last time, party agenda don’t relate 
to policy agenda  

Keywords: media agenda, public agenda, policy agenda, party agenda, amnesty 
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 ทฤษฎีการก าหนดวาระ฿ชຌพืไออธิบายวา ท าเมขຌอมูลขาวสารกีไยวกับประดใน฿ดประดในหนึไงจึง
ถูกน ามาผยพรตอสาธารณชน฿นสังคมประชาธิปเตย  ซึไงหลังจากการผยพรประดในหลานัๅนกใมี
นวนຌมทีไจะถูกสรຌาง฿หຌกลายปຓน มติมหาชน  เดຌ นอกจากนีๅทฤษฎีการก าหนดวาระยังบอก฿หຌทราบวา 

พราะหตุ฿ดประดในปัญหาดังกลาวจึงถูกน าสนอผานการกระท าทางการมือง  (political action) 

฿นขณะทีไประดในอืไนโเมเดຌถูกกลาวถึง  ดังนัๅนการศึกษารืไองการก าหนดวาระจึงปຓนการศึกษากีไยวกับ
การปลีไยนปลงทางสังคมละสถียรภาพทางสังคม Hilgartner & Bosk (1988) กลาววา วาระ  คือ 

ความขัดยຌงกันของสองฝຆายทีไกีไยวขຌองกัน ปຓนการตือน฿หຌราทราบวา การก าหนดวาระ นัๅนปຓน
กระบวนการทางการมืองทีไเมสามารถยกสวนตางโ ทีไกีไยวขຌองออกจากกันเดຌ ซึไงราตຌอง฿หຌความส าคัญ
กับความสัมพันธຏกันของสืไอมวลชน (mass media) สาธารณชน (public) ละผูຌก าหนดนยบาย (policy 

maker) ทีไมีตอวาระตางโ฿นสังคม นอกจากนีๅ วาระ คือประดในปัญหาทีไกຌาวขึๅนมาละตกลงเปจาก
ความสน฿จของสังคม ซึไงรียกวา a zero-sum game ปຓนการขงขันกับประดในปัญหาอืไนโพืไอทีไจะเป
อยู฿นความสน฿จของสังคม นอกจากนีๅผูຌสนอประดในปัญหา ซึไงเดຌก ปัจจกบุคคลหรือกลุมทีไ฿หຌความ
สน฿จประดในปัญหานัๅนโ ยังชวยระบุ ต าหนง  ของปัญหา฿นการก าหนดวาระ฿นสังคม ละ฿นบางครัๅง
กใอาจท า฿หຌสูญสียต าหนงดังกลาว฿หຌกับประดในปัญหาอืไนโเดຌ ซึไง Hertog, Finnegan, & Kahn (1994) 

กลาววา การก าหนดวาระนัๅนปຓน a zero-sum game พราะพืๅนทีไละระยะวลา฿นสืไอมวลชนนัๅนถือปຓน
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ทรัพยากรทีไหายาก มຌจะปຓนประดในรຌอนรงกใตาม สืไอมวลชนกใรายงานพียงคเมกีไประดในทานัๅน 

นืไองจากมีขຌอจากัด฿นรืไองวลาละพืๅนทีไ฿นสืไอ ซึไง ระดับความส าคัญ  (salience) ปຓนสิไงทีไท า฿หຌ
ประดในปัญหา฿นการก าหนดวาระนัๅนถูกรับรูຌวามีความส าคัญมืไอปรียบทียบกับประดในปัญหาอืไนโ หรือ
ปຓน ความส าคัญชิงปรียบทียบ  ซึไงหัว฿จส าคัญของกระบวนการก าหนดวาระนัๅน คือ มืไอเหรกใตามทีไ
ประดในปัญหามีความส าคัญ ประดในนัๅนโกใจะกลายมาปຓนวาระของสืไอมวลชน, วาระของประชาชน หรือ
วาระชิงนยบาย ซึไงภารกิจของนักวิชาการทีไกีไยวกับการก าหนดวาระกใคือ การวัดความส าคัญ  ของ
ประดในปัญหาหลานัๅนวามีการปลีไยนปลงอยางเร ละท าเมถึงกิดการปลีไยนปลง ดยการวิจัย
กีไยวกับการก าหนดวาระบบดัๅงดิมทีไท ากันมานัๅนสวน฿หญมักจะปຓนการศึกษา การก าหนดวาระของ
สืไอมวลชน  ซึไงตัวปรหลัก คือ ความส าคัญของประดในปัญหาทีไปຓนวาระของสืไอมวลชน ละ฿นการวิจัย
บบทีไ โ นัๅน คือ การก าหนดวาระของประชาชน  ซึไงตัวปรหลัก คือ ความส าคัญของกลุมของประดใน
ปัญหาทีไปຓนวาระของประชาชน ละงานวิจัยบบทีไ ใ นัๅนคือ การก าหนดวาระชิงนยบายหรือวาระ
ของผูຌก าหนดนยบาย  นืไองจากกีไยวขຌองกับการ฿หຌความสน฿จกับการกระท าทางการมือง ิpolitical 

action) ทีไกีไยวขຌองกับประดในปัญหาตางโ นอกจากนีๅ Dearing and Rogers (แ้่่ี ทีไศึกษา
กระบวนการก าหนดระบียบวาระ พบวามีองคຏประกอบส าคัญ ใ สวนทีไชืไอมยงสัมพันธຏกันภาย฿ตຌ
สถานการณຏวดลຌอมหนึไงโ เดຌก วาระของสืไอมวลชน วาระของประชาชน ละวาระชิงนยบาย ดยเดຌ
ขຌอสรุปวา ิแี สืไอมวลชนมีอิทธิพลตอวาระของประชาชน฿นสังคมดยตรง ิโี วาระของประชาชนตอ
ประดในปัญหาตางโ มีอิทธิพลตอวาระชิงนยบาย ิใี วาระสืไอมวลชนเดຌรับอิทธิพลบางสวนจากวาระชิง
นยบาย ต฿นบางประดในปัญหา สืไอมวลชนกใเดຌรับอิทธิพลดยตรงละรุนรงจากรัฐบาล ชน การออก
ค าสัไงหรือกดดัน รวมทัๅงยังอาจเดຌรับอิทธิพลจากงืไอนเขอืไนรวมดຌวย นอกจากค าอธิบายกระบวนการ
ก าหนดวาระของ Dearing and Rogers นัๅน วาระของพรรคการมือง  นัๅนเมเดຌปຓนสวนหนึไง฿น
บบจ าลองดังกลาว ตจากการทบทวนวรรณกรรม ทีไผูຌวิจัยตຌองการทดสอบความสัมพันธຏของวาระของ
พรรคการมืองกับวาระชิงนยบายพิไมติม นืไองจากตัวผูຌน ารัฐบาลนัๅนมีอิทธิพลอยางสูงตอการก าหนด
วาระชิงนยบาย การทีไประดในปัญหาหนึไงโจะขຌาสูสภาฯเดຌกใกิดจากการลือกตัๅงผูຌน ารัฐบาล ซึไงกิด
ตัๅงตกอนการลือกตัๅงทีไผูຌสมัครรับลือกตัๅงละพรรคการมืองเดຌน าสนอนยบาย฿นการรณรงคຏหาสียง
พืไอ฿หຌประชาชนทีไมีสิทธิ่ลือกตัๅงสนับสนุน฿หຌตนละพรรคการมืองของตนเดຌรับอ านาจ฿นการบริหาร
ประทศ ละหลังจากทีไประสบความสารใจ฿นการลือกตัๅงลຌวกใตຌองท าตามสัญญาทีไเดຌ฿หຌเวຌกับประชาชน
กอนการลือกตัๅง พราะหากเมท าชนนัๅนลຌวมีสิทธิ่ทีไสมัยหนຌาจะเมเดຌรับลือกตัๅง฿หຌขຌามาอีกครัๅง ซึไง
กระบวนการทีไกิดขึๅนนีๅองจึงปຓนการตอบจทยຏวา ประดในปัญหาตางโริไมขຌาสูสภาตัๅงตมีการลือกตัๅง 

 ทัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌศึกษา฿นบริบททางการมือง กรณีรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรมของรัฐบาล 
นางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตร ซึไงปຓนประดในทีไริไมจากความขัดยຌงทางการมือง฿นอดีตทีไยืดยืๅอตัๅงตกอน
การรัฐประหาร ป โ5ไ้ เมวารัฐบาลสมัยเหนกใเมสามารถกຌปัญหานีๅเดຌอยางสมบูรณຏ จนมืไอนายอภิสิทธิ่ 
วชชาชีวะประกาศยุบสภาลຌวจัด฿หຌมีการลือกตัๅง ซึไงตละพรรคการมืองกใสนอนยบาย฿นการรณรงคຏ
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หาสียง ท า฿หຌกิด วาระของพรรคการมือง  จนมืไอพรรคพืไอเทยชนะการลือกตัๅงละปຓนกนน าจัดตัๅง
รัฐบาล ทีไน าดยนางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตร ฿นวันทีไ โใ สิงหาคม โ55ไ จึงมีการถลงนยบายดยนางสาว
ยิไงลักษณຏ ชินวัตร ดยมีนยบายสรຌางความปรองดองละสมานฉันทຏปຓนนยบายทีไตຌองรงท า฿หຌสรใจ฿นป
รก ซึไงถือวาเดຌกิด วาระชิงนยบาย  ขึๅน ตอมามืไอรัฐบาลเดຌน ารางพระราชบัญญัตินิรทษกรรมขึๅน
พิจารณา฿น ใ วาระ จึงปຓนจุดริไมตຌนของการกิดวาระของประชาชนละวาระของสืไอมวลชน ซึไงองคຏปะ
ระกอบทัๅง ไ มีความสัมพันธຏกันดัง฿นภาพบบจ าลองการก าหนดวาระ ดังนีๅ 

 

กรอบกำรศึกษำ :  
การทดสอบบบจ าลองการก าหนดวาระของ Dearing and Rogers บริบททางการ 

มืองเทย ฿นกรณรีางพระราชบัญญัตินิรทษกรรมสมยัรัฐบาลนางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตร 

2. วัตถุประสงค์  

 1. พืไอศึกษาวาระของสืไอมวลชน (Media Agenda) ตามบบจ าลองการก าหนดวาระของ 
Dearing and Rogers ฿นบริบททางการมืองเทย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัยรัฐบาล 

นางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตร  
 2. พืไอศึกษาวาระของประชาชน (Public Agenda) ตามบบจ าลองการก าหนดวาระของ 
Dearing and Rogers ฿นบริบททางการมืองเทย กรณีรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัยรัฐบาล 

นางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตร  

 3. พืไอศึกษาวาระชิงนยบาย (Policy Agenda) ตามบบจ าลองการก าหนดวาระของ Dearing 

and Rogers ฿นบริบทการมืองเทย กรณีการนิรทษกรรม฿นสมัยรัฐบาล นางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตร  

 4. พืไอศึกษาวาระของพรรคการมือง (Party Agenda) ฿นบริบททางการมืองเทย กรณีราง 
พระราชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัยรัฐบาลนางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตร  

3. ระบียบวิธีวิจัย  

 3.1 กลุมประชำกรละกลุมตัวอยำง  
 ประชากร฿นวิจัยนีๅ บงออกปຓน 4 กลุม เดຌก (1) หนังสือพิมพຏมติชน เทยรัฐ นวหนຌา ฉบับ 

วันทีไ 23 สิงหาคม 2554 – 10 ธันวาคม 2556 ฿ชຌศึกษาวาระของสืไอมวลชน (2) ประชาชนทีไติดตาม รืไอง
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การรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม 3 กลุม คือ กลุมสนับสนุน กลุมคัดคຌาน ละกลุมทีไปຓนกลาง ทัไว
ประทศ จ านวน 65,751,289 คน การค านวณขนาดของกลุมตัวอยาง฿ชຌสูตรของทาร ยามาน 
(Yamane) ดยก าหนดความคลาดคลืไอนของกลุมตัวอยางรຌอยละ 5 เดຌ ขนาดของกลุมตัวอยางอยางตไ า
คือ 400 ตัวอยาง ฿ชຌศึกษาวาระของประชาชน (3) วใบเซตຏของรัฐบาล ฿ชຌศึกษาวาระชิงนยบาย (4) 

วใบเซตຏของพรรคการมือง ฿ชຌศึกษาวาระของพรรคการมือง  
 การกใบรวบรวมขຌอมูลครัๅงนีๅ ก าหนดวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง ดยบงออกปຓน 4 

กลุม เดຌก (1) ขาวหนຌาหนึไงละขาวตอหนຌาหนึไง ฿นหนังสือพิมพຏมติชน เทยรัฐ นวหนຌา ฉบับวันทีไ 23 

สิงหาคม 2554 – 10 ธันวาคม 2556 ฿ชຌศึกษาวาระของสืไอมวลชน (2) ประชาชนกลุมสนับสนุน 102 คน 

กลุมคัดคຌาน 124 คน ละกลุมทีไปຓนกลาง 170 คน ฿ชຌศึกษาวาระของประชาชน (3) วใบเซตຏรัฐบาลเทย 

วใบเซตຏสานักขาวกรมประชาสัมพันธຏ วใบเซตຏกรมประชาสัมพันธຏ ฿ชຌศึกษาวาระชิงนยบาย (4) วใบเซตຏ
ของพรรคพืไอเทย ฟซบุคพรรคพืไอเทย ละทวิตตอรຏพรรคพืไอเทย ฿ชຌศึกษาวาระของพรรคการมือง 

 3.2 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรศึกษำ  

 วิจัยนีๅบงครืไองมือออกปຓน 4 ประภท เดຌก (1) การวิคราะหຏนืๅอหา฿ชຌ฿นการศึกษาวาระของ
สืไอมวลชน ดย฿ชຌกณฑຏพืๅนทีไ(คิดปຓนตารางนิๅว) ละกณฑຏต าหนง(คิดปຓนคาคะนนตามต าหนง 1-4 

คะนน ลดหลัไนตามความส าคัญของต าหนง) ฉพาะขาวทีไกีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม (2) 

การส ารวจความคิดหใน ฿ชຌ฿นการศกึษาวาระของประชาชน พืไอส ารวจวาระของประชาชนละการปຂดรับ
สืไอกีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม (3) การส ารวจวใบเซตຏ ฿ชຌ฿นการศึกษาวาระชิงนยบาย 

ฉพาะประดในทีไกีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม (4) การส ารวจวใบเซตຏ ฿ชຌ฿นการศึกษาวาระของ
พรรคการมือง ฉพาะประดในทีไกีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม 

4. ผลกำรวิจัย  

 4.1 วำระของสืไอมวลชน กรณีรำงพระรำชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัยรัฐบำลนำงสำวยิไง
ลักษณ์ ชินวัตร  

 จากการวิคราะหຏนืๅอหา฿นสืไอหนังสือพิมพຏ พบวา ชวงรก คือ ป 2554 หนังสือพิมพຏเมเดຌสนอ
ขาวกีไยวกับนยบายนิรทษกรรมดยตรง มีพียงสนอนยบายรัฐบาล฿นภาพรวม ซึไงปຓนพียงการถลง
นยบายรัฐบาลตอรัฐสภาของนางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตรทานัๅน สวนชวงหลัง คือ ป 2556 ริไมสนอขาว
กีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรมตัๅงตดือนกรกฎาคม 2556 ปຓนตຌนมา ฿นพืๅนทีไขนาด฿หญ วาง฿น
ต าหนงทีไมีความส าคัญ สนอขาวตอนืไองละปຓนวลายาวนานถึง 6 ดือนกอนนายกฯประกาศยุบสภา 

มืไอพิจารณาจากพืๅนทีไ หนังสือพิมพຏมติชน ริไมสนอขาวกีไยวกับประดในนีๅตัๅงตดือนกรกฎาคม 2556 

ปຓนตຌนมา ดือนทีไสนอขาวมากทีไสุด คือ พฤศจิกายน รองลงมาคือ ตุลาคม อันดับ 3 คือ สิงหาคม อันดับ 

4 คือ กรกฎาคม อันดับสุดทຌายคือ กันยายน หนังสือพิมพຏเทยรัฐ ริไมสนอขาวตัๅงตดือนกรกฎาคม 2556 

ปຓนตຌนมา ดือนทีไสนอขาวมากทีไสุด คือ พฤศจิกายน รองลงมาคือ สิงหาคม อันดับ 3 คือ กรกฎาคม 
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อันดับ 4 คือ ตุลาคม อันดับสุดทຌายคือ กันยายน สวนหนังสือพิมพຏนวหนຌา ริไมสนอขาวตัๅงตดือน
กรกฎาคม 2556 ปຓนตຌนมา ดือนทีไสนอขาวมากทีไสุด คือ พฤศจิกายน รองลงมาคือ ตุลาคม อันดับ 3 คือ 

สิงหาคม อันดับ 4 คือ กรกฎาคม อันดับสุดทຌายคือ กันยายน สวนธันวาคมวิคราะหຏถึงควันทีไ 10 

ธันวาคม 2556 ทานัๅน฿นหนังสือพิมพຏทัๅงสามชืไอฉบับ ดยผลการวิคราะหຏนืๅอหา฿นหนังสือพิมพຏมติชน
ละนวหนຌามีการจัดล าดับหมือนกัน (ดังตารางทีไ 1) 

ตารางทีไ แ ผลการวิคราะหຏนืๅอ฿นหนังสือพิมพຏ ใ ชืไอฉบับ จาก โใ สิงหาคม โ55ไ – แเ ธันวาคม โ55ๆ 

ดือน/ป 
มติชน เทยรัฐ นวหนຌำ 

พืๅนทีไ ต ำหนง พืๅนทีไ ต ำหนง พืๅนทีไ ต ำหนง 
กฺคฺ/5ๆ โแ็ใฺใ่ แเใ ใแเ็ฺเ5 แเโ แ้5็ฺไโ ้่ 

สฺคฺ/5ๆ โๆโใฺ็้ ้่ 5่็ๆฺ็ไ แ็็ ไ5ไฺ่เ5 โโโ 

กฺยฺ/5ๆ แๆเ ๆ ใ55ฺโ แเ ไ็ไฺ่ไ ใไ 

ตฺคฺ/5ๆ ไเๆๆฺ็โ แๆ็ โ่ใแฺ้ไ แเ5 ไแฺ้้เ็ โโใ 

พฺยฺ/5ๆ แโ,5่แฺแๆ 5เ็ แไ,349.50 322 12,744.74 790 

1-10 ธฺคฺ/5ๆ 5,871.05 230 6697.16 206 3925.37 247 

 4.2 วำระของประชำชน กรณีรำงพระรำชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัยรัฐบำลนำงสำว        

ยิไงลักษณ์ ชินวัตร  
 จากการส ารวจประชาชน 401 คนทัไวประทศ บงปຓนกลุมทีไสนับสนุน, คัดคຌาน ละปຓนกลาง
ตอรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม ประชาชนหในวาประดในนีๅมีความส าคัญระดับปานกลาง ติดตามมา
ปຓนวลา 5-6 ดือนลຌว ดยติดตามสัปดาหຏละ 5-6 วัน ละจะติดตามตอเป฿นอนาคต นอกจากนีๅ
ประชาชนคิดวาสืไอมวลชนท าหนຌาทีไสนอขาวเดຌพียงพอลຌวตยังเมหมาะสม ละมีการปຂดรับสืไอ฿นสืไอ
ของอกชนมากกวาสืไอของรัฐบาล ดังรายละอียดตอเปนีๅ  
 ความส าคัญของปัญหากีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม  พบวา สวน฿หญหในวาปัญหา
กีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรมมีความส าคัญปานกลาง จ านวน 144 คน (คิดปຓนรຌอยละ 35.9) 

รองลงมาหในวามีความส าคัญมาก จ านวน 133 คน (คิดปຓนรຌอยละ 33.2) ล าดับทีไ 3 หในวามีความส าคัญ
ลใกนຌอย จ านวน 68 คน (คิดปຓนรຌอยละ 17.0) (ดังตารางทีไ 2)  

ตารางทีไ 2 ผลการส ารวจ ความส าคัญของปัญหารางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม  

รำยกำร ควำมถีไ รຌอยละ  

เมส าคัญลย ไ แ N=399 

ส าคัญลใกนຌอย ๆ่ แ็ Missing= 2 

ส าคัญปานกลาง แไไ ใ5ฺ้ Mean=3.393 

ส าคัญมาก แใใ ใใฺโ Median=3.000 
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รำยกำร ควำมถีไ รຌอยละ  

ส าคัญมากทีไสุด 5เ แโฺ5 Std.Deviation=0.9447 

เมตอบ โ เฺ5  

รวม ไเแ แเเ  

 

 ความถีไ฿นติดตามปัญหารางพระราชบัญญัตินิรทษ  พบวา สวน฿หญติดตามสัปดาหຏละ 5-6 วัน 

จ านวน 133 คน (คิดปຓนรຌอยละ 33.2) รองลงมาติดตามสัปดาหຏละ 3-4 วัน จ านวน 119 คน (คิดปຓนรຌอย
ละ 29.7) ล าดับทีไ 3 ติดตามทุกวัน จ านวน 57 คน (คิดปຓนรຌอยละ 14.2) (ดังตารางทีไ 3)  

ตารางทีไ 3 ผลการส ารวจ ความถีไ฿นติดตามปัญหารางพระราชบัญญัตินิรทษ 

รำยกำร ควำมถีไ รຌอยละ  

เมเดຌติดตามลย ใไ ฺ่5 N=39่ 

สัปดาหຏละ แ-โ วัน 55 แใฺ็ Missing= ใ 

สัปดาหຏละ ใ-ไ วัน แแ้ โฺ้็ Mean=3.ใแโ 

สัปดาหຏละ 5-ๆ วัน แใใ ใใฺโ Median=3.000 

ติดตามทุกวัน 5็ แไฺโ Std.Deviation=แฺแใ็โ 

เมตอบ ใ เฺ็  

รวม ไเแ แเเ  

  

 ระยะวลา฿นการติดตามปัญหารางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม  พบวา สวน฿หญติดตาม
มาลຌว 5-6 ดือน จ านวน 132 คน (คิดปຓนรຌอยละ 32.9) รองลงมาติดตาม 3-4 ดือน จ านวน 100 คน 

(คิดปຓนรຌอยละ 24.9) (ดังตารางทีไ 4)  

ตารางทีไ 4 ผลการส ารวจ ระยะวลา฿นการติดตามปัญหารางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม  

รำยกำร ควำมถีไ รຌอยละ  

นຌอยกวา แ ดือน ใไ ฺ่5 N=39้ 

แ-โ ดือน ่่ โแฺ้ Missing= โ 

ใ-ไ ดือน แเเ โไฺ้ Mean=3.แๆ5 

5-ๆ ดือน แใโ ใโฺ้ Median=3.000 

มากกวา ๆ ดือน ไ5 แแฺโ Std.Deviation=แฺแไ่ๆ 

เมตอบ โ เฺ5  

รวม ไเแ แเเ  
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 “ลําดับข้ันของปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” พบวา สวนใหญเห็นวาประเด็น
เก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเปนปญหาบานปลายเร้ือรัง  ตองใชตนทุนสูงในการแกปญหา 

จํานวน 223 คน (คิดเปนรอยละ 55.6) รองลงมาเห็นวาเปนปญหาข้ันท่ีลดระดับความสนใจลงเนื่องจาก
เบ่ือหนายปญหา จํานวน 168 คน (คิดเปนรอยละ 41.9) และลําดับสุดทายเห็นวาปญหาหายไปจากความ
สนใจแลว จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 2.0) (ดังตารางท่ี 5)  

ตารางท่ี 5 ผลการสํารวจ “ลําดับขั้นของปญหาของเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

ข้ันกอนปญหา มีปญหาในระดับท่ีต่ําท่ีสุด - - N=399 

ข้ันเริ่มตนปญหา เร่ิมมีสัญญาณเตอืนถึงปญหาท่ีจะตามมา - - Missing= 2 

ข้ันท่ีปญหาบานปลานเรื้อรัง ตองใชตนทุนสูงในการแกปญหา 223 55.6 Mean=3.461 

ข้ันท่ีลดระดับความสนใจลงเน่ืองจากเบ่ือหนายปญหา 168 41.9 Median=3.000 

ข้ันท่ีปญหาหายไปจากความสนใจ 8 2 Std.Deviation=0.5379 

ไมตอบ 2 0.5  

รวม 401 100  

 

 “การท่ีจะติดตามปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตอไป” พบวา สวนใหญจะ
ติดตามตอไป จํานวน 256 คน (คิดเปนรอยละ 63.8) รองลงมาจะเลิกติดตาม จํานวน 53 คน (คิดเปนรอย
ละ 13.2) และมีผูไมแนวาจะติดตามตอหรือไมจํานวน 89 คน (คิดเปนรอยละ 0.7) (ดังตารางท่ี 6)  

ตารางท่ี 6 ผลการสํารวจ “การท่ีจะติดตามปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตอไป” 

รายการ ความถ่ี รอยละ  

ติดตามตอไป 256 63.8 N=398 

เลิกติดตาม 53 13.2 Missing= 3 

ไมแนใจ 89 22.2 Mean=1.580 

ไมตอบ 3 0.7 Median=1.000 

รวม 4 11.2 Std.Deviation=0.8322 

ไมตอบ 2 0.5  

รวม 401 100  

 

 “ผลกระทบในดานความขัดแยงท่ีเกิดจากปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม”พบวา 
สวนใหญคิดวาสรางความขัดแยงแนนอน จํานวน 386 คน (คิดเปนรอยละ 96.3) รองลงมาคือ ไมแนใจวา
สรางความขัดแยงหรือไม จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 0.7) และลําดับสุดทายไมทราบวาสรางความ
ขัดแยงหรือไม จํานวน 8 คน (คิดเปนรอยละ 2.0) (ดังตารางท่ี 7)  
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ตารางทีไ 7 ผลการส ารวจ ผลกระทบ฿นดຌานความขัดยຌงทีไกิดจากปัญหากีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิร
ทษกรรม  

รำยกำร ควำมถีไ รຌอยละ  

สรຌางความขัดยຌง
นนอน 

ใ่ๆ ้ๆฺใ N=3้็ 

เมเดຌสรຌางความขัดยຌง - - Missing= ไ 

เมน฿จ ใ เฺ็ Mean=แฺเ็ๆ 

เมทราบ ่ โ Median=แ.000 

เมตอบ ไ แ Std.Deviation=เฺไ5ไใ 

รวม ไเแ แเเ  

 

 ผลกระทบตอศรษฐกิจละการลงทุนของตางชาติทีไกิดจากปัญหากีไยวกับรางพระราชบัญญัติ
นิรทษกรรม  พบวา สวน฿หญคิดวาสงผลกระทบขึๅนนนอน จ านวน 391 คน (คิดปຓนรຌอยละ 97.5) 

รองลงมาคือ เมทราบวาสงผลกระทบหรือเม จ านวน 6 คน (คิดปຓนรຌอยละ 1.5) (ดังตารางทีไ 8)  

ตารางทีไ 8 ผลการส ารวจ ผลกระทบตอศรษฐกิจละการลงทุนของตางชาติทีไกิดจากปัญหากีไยวกับราง
พระราชบัญญัตินิรทษกรรม  

รำยกำร ควำมถีไ รຌอยละ  

สงผลกระทบขึๅนนนอน ใ้แ ้็ฺ5 N=3้็ 

เมเดຌสงผลกระทบ - - Missing= ไ 

เมน฿จ - - Mean=แฺเไ5 

เมทราบ ๆ แฺ5 Median=แ.000 

เมตอบ ไ แ Std.Deviation=เฺไ5ไใ 

รวม ไเแ แเเ  

  

 ความหมาะสมของการสนอขาวของสืไอมวลชนกีไยวกับปัญหารางพระราชบัญญัตินิรทษ  
พบวา สวน฿หญคิดวาสืไอมวลชนท าหนຌาทีไเดຌเมหมาะสม จ านวน 165 คน (คิดปຓนรຌอยละ 41.1) รองลงมา
คิดวาหมาะสมลຌว จ านวน 146 คน (คิดปຓนรຌอยละ 36.4) ล าดับทีไ 3 เมน฿จ จ านวน 80 คน (คิดปຓน
รຌอยละ 20.0) (ดังตารางทีไ 9)  
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ตารางทีไ 9 ผลการส ารวจ ความหมาะสมของการสนอขาวของสืไอมวลชนกีไยวกับปัญหาราง
พระราชบัญญัตินิรทษ  

รำยกำร ควำมถีไ รຌอยละ  

หมาะสมลຌว แไๆ ใๆฺ็ N=3้้ 

เมหมาะสม แๆ5 ไแฺแ Missing= โ 

เมน฿จ ่เ โเ Mean=แฺ่็5 

เมทราบ ่ โ Median=โ.000 

เมตอบ โ เฺ5 Std.Deviation=เฺ็้5ใ 

รวม ไเแ แเเ  

 

 ความพียงพอของการน าสนอขาวของสืไอมวลชนกีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิรทษ  พบวา 
สวน฿หญคิดวาสืไอมวลชนท าหนຌาทีไเดຌพียงพอลຌว จ านวน 265 คน (คิดปຓนรຌอยละ 66.1) รองลงมาคิดวา
สืไอมวลชนท าหนຌาทีไเดຌยังเมพียงพอ จ านวน 81 คน (คิดปຓนรຌอยละ 20.2) ล าดับทีไ 3 เมน฿จ จ านวน 41 

คน (คิดปຓนรຌอยละ 10.2) (ดังตารางทีไ 10)  

ตารางทีไ 10 ผลการส ารวจ ความพียงพอของการน าสนอขาวของสืไอมวลชนกีไยวกับรางพระราชบัญญัติ
นิรทษ  

รำยกำร ควำมถีไ รຌอยละ  

พียงพอลຌว โๆ5 ๆๆฺแ N=3้ๆ 

เมพียงพอ ่แ โเฺโ Missing= 5 

เมน฿จ ไแ แเฺโ Mean=แฺไ่เ 

เมทราบ ้ โฺโ Median=แ.000 

เมตอบ 5 แฺโ Std.Deviation=เฺ็็แแ 

รวม ไเแ แเเ  

 

 จากผลการศึกษา ประชาชนริไมรับรูຌละหในความส าคัญของกรณีนีๅ฿นชวงหลัง คือ ป 2556 ดย
หในวาปัญหานีๅมีความส าคัญปานกลาง ติดตามปัญหานีๅสัปดาหຏละ 5-6 วัน ปຓนระยะวลา 5-6 ดือน คิด
วาปัญหานีๅอยู฿นขัๅนทีไปัญหาบานปลายรืๅอรัง ตຌอง฿ชຌตຌนทุนสูง฿นการกຌปัญหา จะติดตามประดในนีๅตอเป 

คิดวาปัญหานีๅสรຌางความขัดยຌงขึๅน฿นสังคม สงผลกระทบตอศรษฐกิจละการลงทุนของตางชาติ การ
สนอขาวของสืไอมวลชนกีไยวกับปัญหารางพระราชบัญญัตินิรทษพียงพอลຌวตยังเมหมาะสม  

 4.3 วำระชิงนยบำย กรณีรำงพระรำชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัยรัฐบำลนำงสำวยิไงลักษณ์ 
ชินวัตร  ฿นวใบเซตຏกรมประชาสัมพันธຏ วใบเซตຏรัฐบาลเทย ละวใบเซตຏสานักขาวกรมประชาสัมพันธຏ 
พบวา วใบเซตຏของกรมประชาสัมพันธຏ หัวขຌอ ขาวกระทรวง  เมพบการน าสนอนืๅอหากีไยวกับนิรทษ
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กรรม฿นชวงรก ตชวงหลังพบ 19 ครัๅง ซึไงน าสนอดยกระทรวงสาธารณสุขมากทีไสุด คือ 17 ครัๅง 
กลาวถึงความปຓนหวงสถานการณຏทีไมีคนบาดจใบลຌมตายจากการชุมนุมละการบรรทาอาการบาดจใบ
ตางโ ละอีก 2 ครัๅงเดຌก กระทรวงศึกษาธิการ ละกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษยຏ 
, วใบเซตຏของกรมประชาสัมพันธຏ หัวขຌอ ขาวการมือง  ชวงรกเมพบ สวนชวงหลังพบ 293 ครัๅง , วใป
เซตຏรัฐบาลเทย หัวขຌอ ขาวการมือง  ชวงรกพบ 2 ครัๅง ชวงหลังเมพบ ละวใปเซตຏสานักขาวกรม
ประชาสัมพันธຏเมพบลยทัๅงชวงรกละชวงหลัง 
 4.4 วำระของพรรคกำรมือง กรณีรำงพระรำชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัยรัฐบำลนำงสำวยิไง
ลักษณ ์ชินวัตร  จากวใบเซตຏพรรคพืไอเทย ชวงรก ป 2554 พรรคพืไอเทยกลาวถึงการนิรทษกรรม 

จ านวน 1 ครัๅงตปຓนการปฏิสธวานยบายทีไน ามาหาสียงนัๅนเมกีไยวกับกับการนิรทษกรรมหมือนทีไ
หลายฝຆายขຌา฿จ สวนชวงหลัง คือ ป 2556 พบ 37 ครัๅง หลังกิดความขัดยຌงขึๅนลຌว ปຓนการน าสนอขาว 

กຌขาว ชีๅจงหตุผล ขจัดขຌอสงสัยตางโ หรือปຓนการกຌเขภาพลักษณຏของพรรคพืไอเทย฿นสายตาของผูຌทีไ
เมหในดຌวยกับการนิรทษกรรม ตเม฿ชรืไองนวทาง฿นการหาสียงหมือนชวงรณรงคຏหาสียงลือกตัๅง  
จากฟซบุคพรรคพืไอเทย ชวงรก ป 2554 มีการน าสนอภาพละขาวกีไยวกับการหาสียงลือกตัๅงทีไน า
ดยนางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตร ดยน าสนอบรรยากาศของการออกมาตຌอนรับของประชาชนทีไสนับสนุน
พรรคพืไอเทย การท ากิจกรรมตางโ฿นการรณรงคຏหาสียง ดยเมนຌนน าสนอรืไองการนิรทษกรรม มี
พียง 2 ครัๅงทานัๅน ครัๅงทีไ 1 กลาวถึง การคืนความปຓนธรรมละยียวยาผูຌทีไเมเดຌรับความยุติธรรมจาก
การกระท าทีไสืบนืไองจากการรัฐประหาร฿นป พ.ศ. 2549 รัฐธรรมนูญชัไวคราว ละรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 

2550  ละครัๅงทีไ 2 กลาวถึง นิรทษกรรมคืนความปຓนธรรม฿หຌทุกสีทุกฝຆายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 

2549 ละกลาววา จะสนอกฎหมายนิรทษกรรมหากเดຌปຓนรัฐบาล สวนชวงหลัง คือ ป 2556 กลาวถึง
ประดในการนิรทษกรรม 5 ครัๅง คือ เดຌน าสนอจดหมายปຂดผนึกทีไท าดย ดร. จารุพรรณ กุลดิลก 

สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร บัญชีรายชืไอ พรรคพืไอเทย ทีไสงถึงอกอัครราชทูตทีไกีไยวกับกรณีกองทัพ
ประชาชนฯยืไนจม.฿สรຌายรัฐบาล , นายอนุสรณຏ อีไยมสะอาด รองฆษกพรรคพืไอเทย กลาวถึงจุดยืนของ
พรรคประชาธิปัตยຏตอวทีปฏิรูปการมือง, นายพรຌอมพงศຏ นพฤทธิ่ ฆษกพรรคพืไอเทย บอก฿หຌลิกกดดัน
ดีอสเอ ละปฏิสธรืไองการบีบ฿หຌรวมกับกระบวนการนิรทษกรรม ฿นหัวขຌอ พท.จีๅปชป.ลิกกดดันดีอส
เอ ปัดบีบ฿หຌรวมกระบวนการนิรทษกรรม  , นายกอกຌว พิกุลทองยืนยันวาลืไอนวาระกฎหมายนิรทษ
กรรมพืไอรอถกสมัยประชุมหนຌา สวนทวิตตอรຏเมพบขຌอมูลนืไองจากพิไงริไมปຂด฿ชຌ฿น 13 พฤศจิกายน 

2556 

5. อภิปรำยผล  
 จากผลการวิจัยพบวา วาระของสืไอมวลชน  สนอขาวกีไยวกับรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรม 

ดย฿หຌมีพืๅนทีไ฿นสืไอขนาด฿หญ วาง฿นต าหนงทีไส าคัญ ตอนืไองละยาวนาน ดยสืไอมวลชนทัๅง 3 ชืไอฉบับ
สนอขาวเดຌ฿กลຌคียงกัน จนกลายปຓนวาระของสืไอมวลชน (สรุปผลการวิจัยขຌอ 4.1) สอดคลຌองกับนวคิด
ของ สุรพงษຏ สธนะสถียร ทีไกลาววา สืไอมวลชนตຌองค านึงถึง ความขຌมขຌนของขาว  ประกอบดຌวย (1) 
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การพิไมหรือการขยายพืๅนทีไ (2) ความถีไ฿นการรายงานขาว (3) ระยะวลา฿นการน าสนอขาว ละยัง
สอดคลຌองกับนวคิดของ Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw ฿นรืไอง อายุขาว  ทีไกลาว
วา ขาวทีไมีความขຌมขຌนสูงจะมีอายุของขาวอยูนาน ดยมีความนิยมอยางตอนืไอง สดงถึงความมี
ประสิทธิภาพของการก าหนดวาระของสืไอมวลชน ละยังสอดคลຌองกับนวคิดของมคคอมบຏส ละ ชอวຏ 
(McCombs and Shaw, 1972 : 176-187) ทีไกลาววา ต าหนงของการจัดวางหนຌาขาว  กับ ความ
ยาวของนืๅอขาว  บงชีๅถึงความดนหรือความส าคัญของขาว ละชืไอวาสืไอมวลชนมีความสามารถทีไจะ
ปลีไยนประดในขาว฿นการรายงานขาวของตน฿หຌปຓนประดในสาธารณะเดຌ ละยังสอดคลຌองกับงานขียน
ของ McCombs and Shaw กีไยวกับการจัดล าดับความส าคัญของประดในปัญหาตางโทีไมีความสัมพันธຏ
กัน ฿นการท าหนຌาทีไก าหนดวาระของสืไอมวลชนละความส าคัญทีไมีตอประดในปัญหาทีไประชาชนรับรูຌ ดย
ชืไอวา อ านาจของสืไอมวลชน ดยผลกระทบของสืไอมวลชนนีๅมีลักษณะปຓน การรับรูຌ  มากกวาปຓน การ
ชักจูง฿จ  นอกจากนีๅการทีไสืไอมวลชนทัๅงสามสนอขาว฿นปริมาณละต าหนงทีไ฿กลຌคียงกัน สอดคลຌองกับ
นวคิดของ Rogers and Chang ทีไกีไยวกับ Cross-checking ทีไพบวา มีความคลຌายคลึงกันสูง฿นการ
รายงานขาวของสืไอหนึไงกับสืไออืไนโ฿นประดในปัญหาดียวกัน นอกจากนีๅการท าหนຌาทีไน าสนอขาวของ
สืไอมวลชนยังสอดคลຌองกับนวคิดของ Jame Curran and Jean Seaton (1991 : 277-278) ดยสนอ
วา บทบาทหนຌาทีไของสืไอมวลชน คือ การจุดประดใน฿หຌประชาชนตอตຌานการ฿ชຌอ านาจ฿นทางทีไผิดของ
ผูຌบริหารประทศ หรือวิพากษຏวิจารณຏการปฏิบัติงานทีไเมหมาะสม หรือเรຌประสิทธิภาพ ละสอดคลຌองกับ
นวคิดของ Bernard Cohen (Cohen, 1963) ทีไเดຌกลาวเวຌวา สืไอหนังสือพิมพຏหรือสืไอมวลชน เมประสบ
ความสารใจมากนัก฿นการบอก฿หຌประชาชนคิดอะเร ตประสบความสารใจอยางมาก฿นการบอกผูຌอานวา
ควรคิดกีไยวกับอะเร  
 สวน วาระของประชาชน  หในวาประดในรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรมนีๅมีความส าคัญระดับ
ปานกลาง ติดตามประดในนีๅมาปຓนวลาประมาณ 5-6 ดือนลຌว สัปดาหຏละ 5-6 วัน ละจะติดตามตอเป
฿นอนาคต หในวาประดในนีๅสรຌางความขัดยຌง฿นสังคมละสงผลกระทบตอศรษฐกิจ , คิดวาสืไอมวลชนท า
หนຌาทีไสนอขาวเดຌพียงพอลຌวตยังเมหมาะสม , สวน฿หญปຂดรับสืไอกีไยวกับประดในนีๅ฿นสืไออกชน
มากกวาสืไอของรัฐบาล (สรุปผลการวิจัยขຌอ 4.2) สอดคลຌองกับรืไองความส าคัญ (salience) ปຓนระดับทีไ
ท า฿หຌประดในปัญหา฿นการก าหนดวาระนัๅนถูกรับรูຌวามีความส าคัญมืไอปรียบทียบกับประดในปัญหาอืไนโ 

หรือปຓนความส าคัญชิงปรียบทียบ คือ มืไอเหรกใตามทีไประดในปัญหามีความส าคัญ ประดในนัๅนโกใจะ
กลายมาปຓนวาระของสืไอมวลชน, วาระของประชาชน วาระของผูຌก าหนดนยบายหรือวาระชิงนยบาย 

ซึไงภารกิจของนักวิชาการทีไกีไยวกับการก าหนดวาระกใคือ การวัดวาความส าคัญ  วาพิไมขึๅนหรือลดลง 
ละการปลีไยนปลง ระดับความส าคัญ  ละสอดคลຌองกับนวคิดของ McCombs and Shaw (1972 : 

176-187) ทีไกลาววา ผูຌอานขาวรับรูຌนຌาหนักความส าคัญของขาวนัๅนจากปริมาณละการจัดวางต าหนง
ของขาว฿นวิธีการตางโ คือ (1) การพิไมหรือขยายพืๅนทีไของนืๅอขาวนัๅน฿หຌมากกวาปกติ (2) ความถีไ฿นการ
รายงานขาว (3) ระยะวลา฿นการน าสนอขาว จากการทีไประชาชนรับรูຌวาปัญหานีๅอยู฿นขัๅนทีไกาลังบาน



 

 

 
13 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55็ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (17 มิถุนายน โ55็ี   

ปลาย สอดคลຌองกับนวคิดของ Anthony Dawns (1972) รืไอง วัฏจักรความสน฿จประดในปัญหา 

(issue-attention cycle) ทีไกลาวถึงปัญหา฿นระดับ Realizing the cost of problem solution หรือ
การรับรูຌวาปัญหาอยู฿นขัๅนวิกฤติตຌอง฿ชຌงินทุนสูง฿นการกຌปัญหา  ละยังสอดคลຌองกับงานขียนของ 
McCombs and Shaw ทีไกลาวถึงการท าหนຌาทีไก าหนดวาระของสืไอมวลชนละความส าคัญทีไมีตอ
ประดในปัญหานัๅนโทีไประชาชนรับรูຌ ซึไงสอดคลຌองกับความชืไอของนักวิชาการทีไศึกษารืไอง อ านาจของ
สืไอมวลชน ดยผลกระทบของสืไอมวลชนนีๅมีลักษณะปຓน การรับรูຌ  มากกวาทีไปຓน การชักจูง฿จ  
นอกจากนีๅการส ารวจพบประชาชนทีไประกอบดຌวยคน 3 กลุมนัๅนสอดคลຌองกับนวคิดของ Cobb and 

Elder ทีไกลาวถึง ประดในหรือปัญหา  (issue) วาหมายถึง สิไง฿ดกใตามทีไอยู฿นความสน฿จของ
สาธารณชน ดยอาจปຓนความขัดยຌง฿นรืไองนืๅอหาหลักระหวางกลุมสองกลุม หรือมากกวาสองกลุม ซึไง
ปຓนความขัดยຌงทีไกีไยวพันกับการกระจายตัวของทรัพยากร (Cobb and Elder, 1983, p.32) 

 ส าหรับ วาระชิงนยบาย  นัๅน ชวงรก ป 2554 รัฐบาลน าดยนางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตร ริไม
ก าหนดวาระชิงนยบาย ฿นวันถลงนยบายตอรัฐสภา ตยังเมเดຌ฿หຌรายละอียดกีไยวกับนืๅอหาสาระ
ของนยบายนีๅมากนัก ปຓนจุดริไมของวาระชิงนยบาย การผยพรนยบายยังเมพียงพอ ตอมาชวงหลัง 
คือ ป 2556 มืไอกิดความขัดยຌง รัฐบาลกใริไมผยพรนืๅอหาสาระของนยบาย ตปຓนการกຌเข
ภาพลักษณຏทีไสียเปมากกวาการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร (สรุปผลการวิจัยขຌอ 4.3) สอดคลຌองกับ Bosso (1987, 

p.261) ทีไพบวา วาระชิงนยบายจะริไมตຌนทีไประธานาธิบดีสหรัฐจะยกประดในปัญหา฿หຌขึๅนเปปຓนวาระ
ของชาติดยการพูดถึงประดในปัญหานัๅน ซึไงตัวประธานาธิบดีปรียบสมือน ตัวควบคุมการปຂด-ปຂด฿น
ระบบการมือง  ซึไงนอกจากจะสามารถท า฿หຌประดในปัญหาตางโขຌมขຌนขึๅน ยังสามารถท า฿หຌลดระดับ
ความขຌมขຌนลงเดຌ ละการก าหนดวาระชิงนยบายทีไท าดยผูຌน ารัฐบาลนัๅนสอดคลຌองกับนวคิดของ 

Kingdon ทีไกลาววา ผูຌก าหนดนยบาย (policymaker) คือ ผูຌทีไท าหนຌาทีไน าประดในปัญหาตางโทีไกิดขึๅน
ละหในวามีความส าคัญตอสังคมมาสดง฿หຌหในวาปຓนปัญหาสังคมทีไทุกคนตຌองติดตาม (Kingdon, 1984, 

p.62) ละสอดคลຌองกับนวคิดของ Baumgartner & Jones (1993) ทีไกลาววา วาระชิงนยบาย 

หมายถึง วาระทีไอาจจะถูกสดง฿นรูปบบของกฎหมาย฿หม, ค าสัไงของคณะผูຌบริหาร, การอนุมัติ฿หຌท าการ
อยาง฿ดอยางหนึไง หรือบางครัๅงอาจหมายถึงการกระท าทีไกีไยวกับการมืองหรือรัฐบาลกใเดຌ  ซึไงวาระชิง
นยบายหรือวาระของรัฐบาลปຓนสมือนกุญจส าคัญพราะสดง฿หຌหในถึงผลิตผลของการกระท าของ
รัฐบาลละยังมีอิทธิพลตอวาระของสืไอมวลชนละวาระของประชาชนดຌวย  ตการทีไพบวารัฐบาลเมเดຌ
สนอรืไองนีๅบอยครัๅงนัก฿นชวงรกนัๅน จึงพบวา การท าหนຌาทีไก าหนดวาระชิงนยบายของรัฐบาลนางสาว
ยิไงลักษณຏ ชินวัตรนัๅนเมสอดคลຌองกับการก าหนดวาระชิงนยบายตามนวคิดของ  Downs (1972) ทีไ
พบวา การทีไนยบายจะน าเปสูการปลีไยนพฤติกรรมเดຌหรือเมละกຌปัญหาสังคมเดຌจริงหรือเมนัๅนขึๅนอยู
กับ การนຌนยຌาประดในปัญหา 
 ส าหรับ วาระของพรรคการมือง  หรือวาระของพรรคพืไอเทย พบวา เมน ารืไองการนิรทษ
กรรมมาปຓนจุดขาย฿นการรณรงคຏหาสียง นຌนคนยบายกีไยวกับปากทຌอง การกินดีอยูดี นยบายประชา
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นิยม ละออกมาปฏิสธวานยบายหาสียงหลานีๅเมกีไยวกับการนิรทษกรรมหมือนทีไหลายฝຆายขຌา฿จ  

สาหตุพราะ รืไองการนิรทษกรรมปຓนรืไองการมืองดยฉพาะ มีทัๅงกลุมทีไหในดຌวยละคัดคຌาน อาจมีผล
ตอการเมเดຌรับสียงสนับสนุนจากคนทีไคัดคຌานการนิรทษกรรมเดຌ (สรุปผลการวิจัยขຌอ 4.4) จะหในเดຌวา
พรรคพืไอเทย฿หຌความส าคัญกับสียงประชาชนกลุมทีไคัดคຌานการนิรทษกรรมมากกวากลุมผลประยชนຏ
ภาย฿นพรรค จึงออกมาปฏิสธรืไองนิรทษกรรม ซึไงเมสอดคลຌองกับ การศึกษาของ Kathleen Bawn, 

Martin Cohen, David Karol, Seth Masket, Hans Noel ND John Zaller ทีไพบวา พรรคการมืองทีไ
ถูกจัดตัๅงดยกลุมผลประยชนຏละนักคลืไอนเหวนัๅนจะรับผิดชอบตอความพึงพอ฿จของผูຌลงคะนนนຌอย
กวากลุมผลประยชนຏละนักคลืไอนเหวภาย฿นพรรค ดยการคຌนพบของพวกขายืนยันเดຌจากหลักฐาน
จากการกอตัวของพรรคการมืองหลายโ พรรค ฿นทศวรรษ 1790 ละการวางต าหนงของพรรค
การมืองนัๅนเดຌปลีไยนปลงสิทธิของพลมือง, การออกบบนยบายละการขຌารับหนຌาทีไส าหรับสภานิติ
บัญญัต,ิ สภาคองกรส ละประธานาธิบดี 
 สรุป วาระของสืไอมวลชนมีความสัมพันธຏตอวาระของประชาชนดยตรงทัๅง฿นชวงรกละชวงหลัง 

ดยชวงรกสืไอมวลชนเมเดຌสนอขาว ประชาชนกใเมเดຌรับรูຌความส าคัญ ตชวงหลังสืไอมวลชนสนอขาว฿น
พืๅนทีไมาก วาง฿นต าหนงส าคัญ ปຓนวลาตอนืไองละยาวนาน ประชาชนกใหในวาส าคัญ ติดตามบอยครัๅง
ละตอนืไองมานาน ละจะติดตามตอเป ซึไงปຓนเปตามบบจ าลองการก าหนดวาระของ Dearing and 

Rogers ละยังสอดคลຌองกับนวคิดรืไองการก าหนดวาระของ McCombs and Shaw สดง฿หຌหในถึง
ประสิทธิผลของสืไอมวลชน฿นการปຓนผูຌ฿หຌขาวสาร ละรืไอง฿ดทีไสืไอมวลชน฿หຌความสน฿จมากทีไสุดกใจะถูก
รับรูຌวามีความส าคัญทีไสุด ละยังสอดคลຌองกับการศึกษาของ Funkhouser (1973a) ดยการตรวจสอบ
ประดในปัญหา฿นทศวรรษ 1960 พบวา วาระของประชาชนมีสวน฿นการขับคลืไอนวาระของสืไอมวลชน฿น
ประทศสหรัฐอมริกา ละสอดคลຌองกับหลักฐานชิงประจักษຏของ McCombs and Shaw (1972) ทีไ
สดงสหสัมพันธຏระหวาง วาระของสืไอมวลชน กับ วาระของประชาชนอยางมีนัยส าคัญ ดยการวิจัยรืไอง
การก าหนดระบียบวาระสวน฿หญมักจะศึกษาสหสัมพันธຏระหวางวาระของสืไอมวลชนกับวาระของ
ประชาชนปຓนหลัก ละยังสอดคลຌองกับนวคิดของ Trumbo (1995) ดยศึกษาตามนวทางการศึกษา
บบ longitudinal investigation พบวา มืไอสืไอมวลชน฿หຌนຌาหนักมากโ฿นการรายงานประดในขาว 

ประชาชนทีไอานขาวกใจะหในวาประดในขาวนัๅนมีความส าคัญตามเปดຌวยซึไงมีผลตอวาระของประชาชน  

ละสอดคลຌองกับนวคิดของ บุญลิศ ศุภดิลก ศึกษารืไอง สืไอมวลชนละหนຌาทีไการก าหนดวาระทาง
การมือง฿นสังคม  พบวา สืไอมวลชนท า฿หຌคนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา ดยหัวขຌอขาวทีไ
สืไอมวลชนสนอมีความสัมพันธຏชิงสอดคลຌองกับหัวขຌอหรือประดในปัญหาทีไประชาชนกลาวถึง  ละยัง
สอดคลຌองกับการศึกษาของดนยา ธัชชนก รืไอง หนังสือพิมพຏทຌองถิไนรายวันจังหวัดชียง฿หมกับการ
ก าหนดวาระขาวสารการพัฒนากชุมชน  พบวา วาระขาวสารทีไกีไยวกับการพัฒนาชุมชนของ
หนังสือพิมพຏทຌองถิไนรายวัน จ.ชียง฿หมสอดคลຌองกับวาระขาวสารการพัฒนาของประชาชน  ละ
สอดคลຌองกับวาระขาวสารของจຌาหนຌาทีไ ละยังพบอีกวา วาระขาวสารของหนังสือพิมพຏทຌองถิไนทีไมี
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จຌาของปຓนคนทຌองถิไนอยางเทยนิวสຏละชียง฿หมนิวสຏมีความสอดคลຌองกับวาระขาวสารของประชาชน
มากกวาวาระขาวสารของหนังสือพิมพຏทຌองถิไนทีไอยู฿นครือหนังสือพิมพຏสวนกลางอยางกรุงทพธุรกิจ
ภาคหนือละผูຌจัดการรายวันภาคหนือ นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับการคຌนพบของDearing and Rogers 

วา ต าหนง  ของประดในขาว฿นวาระของสืไอมวลชนมีความส าคัญอยางมากตอการตัดสินความส าคัญทีไ
มีตอวาระของประชาชน ดยปຓนการศึกษาประดในปัญหาดียวดยฉพาะ ดยพบวา 60% หในดຌวยกับ
สมมติฐานนีๅ ละสอดคลຌองกับนวคิด฿นรืไอง ประสิทธิผลของสืไอมวลชน฿นการสนอขาวสาร  ของ 
McCombs and Shaw ทีไกลาววา ประสิทธิผลของสืไอมวลชน฿นการน าสนอขาวสารตามนวคิดการ
ก าหนดวาระขาวสารนีๅจะขึๅนอยูกับทัๅงดຌานสืไอมวลชนละผูຌรับสาร ดยผูຌอานรูຌนຌาหนักความส าคัญของขาว
นัๅนจากปริมาณละการจัดวางต าหนงของขาว฿นวิธีการตางโ คือ (1) การพิไมหรือขยายพืๅนทีไของนืๅอขาว 

(2) ความถีไ฿นการรายงานขาว ละ (3) ระยะวลา฿นการน าสนอขาว 

 วาระของประชาชนละวาระชิงนยบายเมมีความสัมพันธຏกัน฿นชวงรกตสัมพันธຏกันชวงหลัง  

ดยชวงรก ป 2554 รัฐบาลเดຌถลงนยบายกีไยวกับรืไองนีๅ฿นวันถลงนยบายรัฐบาลตอรัฐสภา  ต
ประชาชนเมเดຌหในความส าคัญละเมเดຌติดตาม ตมืไอกิดความขัดยຌงขึๅน ฿นป 2556 ประชาชน
รียกรຌอง฿หຌยุติการดานินนยบาย รัฐบาลจึงถอนรางฯทัๅงหมดละยืนยันวาจะเมน ากลับมาพิจารณาอีก 

ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ Dearing and Rogers ตามบบจ าลองการก าหนดวาระ ตขัดยຌงกับ
การศึกษาของ Erikson, Wright & Mclver (1993, p.244) ซึไงทดสอบความสัมพันธຏระหวางมติมหาชนกับ
การก าหนดนยบายทีไท า฿น 50 มลรัฐ฿นสหรัฐอมริกา พบวา มติมหาชนมีอิทธิพลอยางมากตอการก าหนด
นยบายของรัฐบาล ละจากการศึกษาความสัมพันธຏของวาระของประชาชนละวาระชิงนยบายดย
ศึกษาจากกรณีรางพระราชบัญญัตินิรทษกรรมสมัยรัฐบาลนางสาวยิไงลักษณຏ ชินวัตรนีๅ จะหในเดຌวา
สอดคลຌองกับของ Blumer (1948) ทีไศึกษาบบ Longitudinal Approach ซึไงจะท า฿หຌผูຌศึกษาเดຌรับ
ขຌอมูลทีไพิไมขึๅนมากกวาการศึกษาบบหลายกรณี ซึไง฿นการศึกษาบบ Longitudinal Approach นีๅจะถูก
ออกบบมาพืไอ฿หຌนักวิจัยสามารถศึกษาดยนຌนเปทีไประชาชนทีไกระตือรือรຌนซึไงมติมหาชนของพวกขาจะ
มีอ านาจพอทีไจะมีอิทธิพลตอผูຌก าหนดนยบาย 

 วาระของสืไอมวลชนละวาระชิงนยบายเมมีความสัมพันธຏกัน ดยรัฐบาลเมเดຌสัไงการสืไอมวลชน 

ละสืไอมวลชนกใเมเดຌท าตามทีไรัฐบาลตຌองการ ซึไงเมสอดคลຌองกับบบจ าลองการก าหนดวาระของ 
Dearing and Rogers ตสอดคลຌองกับนวคิดของ กลบอรຏ ละ จอหຏนสัน (อຌางถึง฿น สุกานดา วรพันธຏ
พงศຏ, น.17) ดยบงพฤติกรรมความสัมพันธຏระหวางนักการมืองกับสืไอมวลชนบบความสัมพันธຏ฿น
ลักษณะทีไปຓนปฏิปักษຏตอกัน (Adversary Model) นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับนวคิดของ ดรุณี หิรัญรักษຏ 
(2530, น.21-22) ทีไหในวาความสัมพันธຏระหวางรัฐบาลกับสืไอมวลชนปຓนความสัมพันธຏบบขัดยຌง (Hate 

Relationship) หากพิจารณา฿นชวงหลัง นอกจากนีๅพบวาเมสอดคลຌองกับนวคิดของอใดวิรຏด ฮอรຏมาน 

ละนอม ชอมสกี (Edward Herman and Noam Chomsky, 1988: 2) ดยชีๅ฿หຌหในถึง กรอบจากัด฿น
การท างานของสืไอมวลชน  วามาจากปัจจัยหรืองืไอนเขคือ ขຌอมูล฿นการสนอขาวสาร ผูຌสืไอขาวตຌองพึไงพา
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อาศัยหลงขาวทีไมาจากรัฐบาล ผูຌน าทางการมือง ผูຌน าธุรกิจ ผูຌชีไยวชาญสาขาตาง โ ละเมสอดคลຌองกับ
นวคิดของ Cohen (1965) ทีไกลาววา สืไอมวลชนมีบทบาทส าคัญ฿นการก าหนดนยบาย ละเม
สอดคลຌองกับ Linsky (1986) ทีไกลาววา สืไอมวลชนทีไมีอยูทัไวเป฿นลกนีๅถือปຓนศูนยຏกลางของการก าหนด
นยบาย ดยหนຌาทีไของสืไอมวลชน฿นกระบวนการทางการมืองนัๅนคลຌายกับสຌนลือด฿นรางกายมนุษยຏ  ทีไ
ท า฿หຌการก าหนดนยบายนัๅนปຓนเปเดຌดຌวยการกระจายขาวสารละขຌอมูลตางโ ลຌวท า฿หຌประดในปัญหา
นัๅนขຌา฿กลຌผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿หຌมากขึๅน ซึไงปຓนการจัดการ฿หຌประดในนัๅนกีไยวขຌองกับการมือง฿นทีไสุด 

นอกจากนีๅยังเมสอดคลຌองกับการศึกษาของ Stuart N. Soroka ซึไงศึกษากีไยวกับกระบวนการก าหนด
วาระทีไกีไยวกับอิทธิพลของสืไอมวลชนละผูຌก าหนดนยบาย  ท า฿หຌหในถึงทิศทางของผลกระทบจาก
สืไอมวลชน , กระบวนการตัดสิน฿จชิงนยบาย , ขຌอดีของการท า฿หຌกิดคุณลักษณะยอยโของประดใน
ปัญหาพืไอ฿ชຌอธิบายผลกระทบของการก าหนดระบียบวาระ ตจากผลการศึกษาทีไพบวาขัดยຌง฿นชวง
หลังนัๅนสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Goodman (1994) ทีไศึกษากีไยวกับ ความส าคัญของการก าหนดวาระ
ของสืไอมวลชน฿นประดในปัญหา฿นระดับชาติทีไกีไยวกับประธานาธิบดีสหรัฐอมริกา  ดย พบวา สภา 
Congress สามารถก าหนดวาระของสืไอมวลชนเดຌ฿นระดับทีไตไ า 
 วาระของพรรคการมืองเมมีอิทธิพลละความสัมพันธຏตอวาระชิงนยบาย  เมสอดคลຌองกับ
นวคิดของ Dearing and Rogers ทีไกลาววา การทีไประดในปัญหาหนึไงจะขຌาสูสภาฯเดຌกใกิดจากการ
ลือกตัๅงผูຌน ารัฐบาล ซึไงกิดตัๅงตกอนการลือกตัๅงทีไผูຌสมัครรับลือกตัๅงละพรรคการมืองเดຌน าสนอ
นยบาย฿นการหาสียงของตนละพรรคตนพืไอ฿หຌประชาชนทีไมีสิทธิ่ลือกตัๅงเดຌทราบ , หในดຌวย ละ
สนับสนุนพืไอ฿หຌตนละพรรคของตนเดຌรับอ านาจ฿นการบริหารประทศ  หลังจากทีไตนละพรรคตน
ประสบความสารใจ฿นการลือกตัๅงลຌวกใตຌองท าตามสัญญาทีไเดຌ฿หຌเวຌกับประชาชนกอนการลือกตัๅง  พราะ
หากเมท าชนนัๅนลຌวมีสิทธิ่ทีไสมัยหนຌาจะเมเดຌรับลือกตัๅง฿หຌขຌามาอีกครัๅง ปຓนลักษณะการท าตามสัญญา 

ซึไงกระบวนการทีไกิดขึๅนนีๅองจึงปຓนการตอบจทยຏวา ประดในปัญหาตางโริไมขຌาสูสภาตัๅงตมีการ
ลือกตัๅง 

6. สรุปผลละขຌอสนอนะ  
 6.1 สรุปละขຌอสนอตอสืไอมวลชน กรณีรำงพระรำชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัยรัฐบำล
นำงสำวยิไงลักษณ์ ชินวัตรนัๅน  ส าหรับวาระของสืไอมวลชนมีความสัมพันธຏตอวาระของประชาชน
ดยตรงทัๅง฿นชวงรกละชวงหลัง ฿นชวงรกสืไอมวลชนเม฿หຌความส าคัญกับกรณีนีๅ ท า฿หຌประชาชนกใเม
หในวามีความส าคัญดຌวยละเมเดຌสน฿จติดตามกรณีนีๅ ตอมาชวงหลัง สืไอมวลชน฿หຌความส าคัญกับกรณีนีๅ
ปຓนอยางมากดຌวยการสนอขาว฿นพืๅนทีไขนาด฿หญ วาง฿นต าหนงทีไมีความดน สะดุดตา สนอขาวอยาง
ตอนืไองปຓนระยะวลานาน จึงสงผลตอการรับรูຌของประชาชนทีไหในถึงความส าคัญตามทีไสืไอมวลชนเดຌ
น าสนอ ประชาชนติดตามขาวนีๅปຓนระยะวลานาน มีความถีไบอยขึๅน พราะหในวากรณีนีๅเดຌสรຌางความ
ขัดยຌง฿นสังคมละสงผลกระทบตอศรษฐกิจ ละยังคิดวาปัญหานีๅอยู฿นระดับทีไปัญหากาลังบานปลาย 
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ตຌอง฿ชຌทุนสูง฿นการกຌเขปัญหา นอกจากนีๅยังหในวาสืไอมวลชนท าหนຌาทีไสนอขาวเดຌพียงพอลຌวมຌจะยัง
เมหมาะสมกใตาม ดังนัๅนสืไอมวลชนควรปฏิบัติ ดังนีๅ  
 ฿หຌความส าคัญกับขาว฿นชวงรกมากขึๅน ดย฿หຌรายละอียดขຌอมูลละความรูຌกประชาชน 

พืไอ฿หຌประชาชนมีขຌอมูลกีไยวกับรืไองนีๅอยางพียงพอละถูกตຌองตามจตนารมณຏของรัฐบาลหรือผูຌก าหนด
นยบาย ตตຌองยึดหลักความจริงละปຓนกลาง  
 ฿หຌประชาชนเดຌทราบถึงขຌอดีขຌอสียหรือผลกระทบหากน านยบายนีๅมาปฏิบัติ  กใจะท า฿หຌ

ประชาชนเดຌมีความรูຌละตัดสิน฿จเดຌวาจะสนับสนุนหรือคัดคຌาน ละสดงออกพืไอรัฐบาลเดຌท าอยางหนึไง
อยาง฿ดออกเป   

6.2 สรุปละขຌอสนอนะกีไยวกับประชำชน กรณีรำงพระรำชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัย
รัฐบำลนำงสำวยิไงลักษณ์ ชินวัตร ฿นชวงรกประชาชนยังเมสน฿จละ฿หຌความส าคัญกีไยวกับนยบายนีๅ
มากนัก ตมาริไมสน฿จละ฿หຌความส าคัญ฿นภายหลังหลังจากทีไสืไอมวลชนสนอขาวลຌว  นืไองจาก
ชวงรกรัฐบาลเมเดຌ฿หຌความส าคัญ฿นการสนอละชีๅจงกรณีนีๅตอประชาชนมากนัก ต฿นชวงหลัง
ประชาชนกลับมาทราบขาวจากสืไอมวลชน จึงกิดความขัดยຌงจากประชาชนกลุมทีไเมหในดຌวยกับนยบาย
นีๅ ดังนัๅนประชาชนควรปฏิบัติดังนีๅ  
 ติดตามขาวสารตางโ ปຓนประจา ดยฉพาะนยบายส าคัญทีไอาจมีผลกระทบตอสังคม ลຌว

ประชาชนกใจะรับรูຌละขຌา฿จมากขึๅน  

 สดงออกวาตนองหในดຌวยหรือคัดคຌาน พืไอ฿หຌรัฐบาลน าผลทีไเดຌเปปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมละเดຌรับ
การยอมรับจากประชาชน 

 6.3 สรุปละขຌอสนอนะกีไยวกับรัฐบำล กรณีรำงพระรำชบัญญัตินิรทษกรรม฿นสมัย
รัฐบำลนำงสำวยิไงลักษณ์ ชินวัตร ดยชวงรกการท าหนຌาทีไของสืไอมวลชนละรัฐบาลมีความสัมพันธຏกัน
นຌอยมาก฿นการสนอประดในนีๅ นอกจากนีๅ฿นชวงหลังกลับปຓนการท างานทีไขัดยຌงกัน ดยชวงรกนัๅน
สืไอมวลชนกใสนอขาวพียงคบอก฿หຌประชาชนทราบวารัฐบาลมีนยบายภาพรวมวาอะเรบຌาง  ดยเมเดຌ
นຌนเปทีไนยบายทีไกีไยวขຌองกับกรณีนีๅดยฉพาะ สวน฿นชวงหลังมืไอสืไอมวลชนสนอขาว฿นชิงขัดยຌง
พิไมขึๅนรัฐบาลจึงออกมา฿หຌขຌอมูลพืไอกຌเขภาพลักษณຏทีไสียเปพืไอ฿หຌประชาชนเดຌขຌา฿จ฿นภายหลัง ดังนัๅน
รัฐบาลควรปฏิบัติดังนีๅ  
 ฿หຌขຌอมูลละรายละอียดกีไยวกับนยบายตัๅงต฿นชวงรก ดยบอกถึงนืๅอหาสาระ นวทาง฿น

การขับคลืไอนนยบาย หลักกณฑຏละขຌอจากัดตางโหากน านยบายกีไยวกับการนิรทษกรรมนีๅ
มา฿ชຌ  

 ท าความขຌา฿จกีไยวกับประดในทีไประชาชนยังสงสัย มืไอรัฐบาล฿ส฿จกับการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร
หลานีๅกับประชาชนมากขึๅน ประกอบกับประชาชนองกใสน฿จละติดตามขาวสารกีไยวกนยบาย
นีๅ฿หຌมากกใจะท า฿หຌประชาชนรับรูຌละขຌา฿จมากขึๅนตามเปดຌวย ประชาชนทีไเมหในดຌวยกใจะออกมา
สดงความคิดหในตัๅงตชวงรก รัฐบาลกใจะยับยัๅงละกຌปัญหาเดຌทัน  
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 6.4 สรุปละขຌอสนอนะกีไยวกับพรรคกำรมือง กรณีรำงพระรำชบัญญัตินิรทษกรรม฿น
สมัยรัฐบำลนำงสำวยิไงลักษณ์ ชินวัตร นืไองจากพรรคพืไอเทยเมเดຌน านยบายกีไยวกับกรณีนีๅมา฿ชຌ฿น
การรณรงคຏหาสียงลือกตัๅง ตมืไอเดຌปຓนกนน าจัดตัๅงรัฐบาลลຌว฿นวันถลงนยบายรัฐบาลกลับ
ก าหนด฿หຌนยบายนีๅปຓนนยบายรงดวนทีไตຌองท า฿หຌสรใจ฿นปรก ดังนัๅนพรรคพืไอเทยควรปฏิบัติดังนีๅ  
 ฿ชຌนยบายนีๅ฿นการรณรงคຏหาสียงตัๅงตรก สนอรายละอียดละนวทาง฿นการดานินการ

กีไยวกับนยบายนีๅวาตຌองท าอะเรกอน-หลัง  
 บอกประยชนຏของนยบายนีๅตอประชาชนวามีอะเรบຌาง รวมทัๅงมีผลกระทบตอประชาชนอยางเร 

ซึไงจะท า฿หຌพรรคพืไอเทยหในชัดจนวามีประชาชนทีไหในดຌวยกับนยบายนีๅมากนຌอยคเหนซึไง
สดงเดຌจากผลการลือกตัๅง  

7. กิตติกรรมประกำศ  

 บทความนีๅปຓนสวนหนึไงของวิทยานิพนธຏ ฿นหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตรຏละ
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ศรัญญ์ทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน์ ละคณะ2 

บทคัดยอ 

การวิจัยรืไอง  นวทางการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน ตามพระราชบัญญัติคุຌมครอง
ผูຌบริภค พฺศฺ 2522  ปຓนงานวิจัยทีไเดຌรับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภคมี
วัตถุประสงคຏพืไอศึกษารูปบบฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน  นวทางการก ากับดูล ละพัฒนานว
ทางการก ากับดูลดຌานการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน   ดຌวยการวิคราะหຏรูปบบการฆษณา฿นคบิล
ทีวีทຌองถิไนทีไออกอากาศตัๅงตวันทีไ 1 มกราคม  พฺศฺ 2555 ถึง 30 มิถุนายน พฺศฺ 2555  ดย฿ชຌกณฑຏการ
พิจารณาการฝຆาฝนละเมฝຆาฝนพระราชบัญญัติละกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการฆษณา  จากนัๅนส ารวจ
ความคิดหในของผูຌชมคบิลทีวีทຌองถิไน จ านวน 400 ตัวอยาง  ละด านินการสัมภาษณຏชิงลึกนักวิชาการ   
นักวิชาชีพละผูຌประกอบการคบิลทีวีทຌองถิไน รวม 22 ทาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางพบหในการ
ฆษณาสินคຌาหรือบริการประภทครืไองส าอางมากทีไสุด รองมาปຓน อาหารสริม  ละอาหารตามล าดับ 
ดยมีการ฿ชຌขຌอความทีไปຓนทใจหรือกินความจริง  ละ฿ชຌขຌอความทีไกอ฿หຌกิดความขຌา฿จผิด฿นสาระส าคัญ 
อีกทัๅง฿หຌขຌอมูลเมครบถຌวน ซึไงฆษณาลักษณะดังกลาวปຓนฆษณาทีไมาพรຌอมกับรายการของสืไอทรทัศนຏ
ดาวทียม  ซึไงคบิลทีวีทຌองถิไนรับสัญญาณมาจากสืไอทรทัศนຏดาวทียม฿นลักษณะ Free-to-Air สวนการ
พัฒนานวทางการก ากับดูลนัๅน กลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ฿นวงการฆษณา สนอ฿หຌมีการก ากับดูล
ดຌานฆษณาของสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน ฿นรูปบบของการก ากับดูลรวม (Co-regulation)  สวนกลุมทีไ
ปรึกษา นายกสมาคม กรรมการภาคของสมาคมคบิลทีวีหงประทศเทย สนอ฿หຌมีกระบวนการก ากับ
ดูลตนอง (Self-regulation)  

ค ำส ำคัญ: การก ากับดูล  การฆษณา  สืไอคบิลทีวีทຌองถิไน  พรบฺ คุຌมครองผูຌบริภค 
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Abstract 

 The research titled Approaches to Regulate Local Cable TV Advertising 

Conforming to the Consumer Protection Act B.E. 2522  was sponsored by The Office of 

the Consumer Protection Board,  aiming to study the types and forms of current 

advertising in local cable televisions and advertising regulation approaches in order to 

develop  appropriate local cable TV   advertising regulation approaches  in the future. 

This study analysed the types and forms of local  cable TV advertising broadcast during  

Jan  1, 2555  and Jun 30, 2555  whether  the advertisements  violate or complied with 

advertising laws  and  regulations.  Then there was an opinion survey of  400 samples of 

local cable television audience  countrywide  and there was an in-depth  interview with 

22 academics,  local cable TV  professionals and operators.   

 The audience samples had seen the advertisements of cosmetic products  and 

services most frequently,  then health foods and foods in general respectively with false, 

exaggerated and misleading contents.  These advertisements came along with free-to-air 

satellite TV programs. For the development of regulation approaches, the academics and 

advertising professionals proposed co-regulation approach for local cable TV advertising 

while the president, the advisors and members of regional boards of the Thailand Cable 

TV Association proposed self-regulation approach. 

Keywords: Regulation,  Advertising,  Local Cable Television, Consumer Protection Act B.E. 

2522 

 

ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ 

ดຌวยประสิทธิผลละความนิยมของภาพยนตรຏฆษณาทางสืไอทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดิน  ท า฿หຌ
จຌาของสินคຌา฿ชຌปຓนสืไอหลัก฿นการฆษณา ซึไงสามารถสรຌางการรับรูຌละตอบจทยຏทางการตลาดเดຌปຓน
อยางดี (Marcus, 2008: 84)    ประกอบกับภาพยนตรຏฆษณาทางสืไอทรทัศนຏฟรีทีวีนัๅน มีกระบวนการ
ตรวจสอบกอนออกอากาศ มาตัๅงตยุคสมัยทีไมีคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายสียงละวิทยุ
ทรทัศนຏ หรือ กบวฺ ซึไงปຓนหนวยงานของรัฐ ิบุหงา  ชัยสุวรรณุ 2556: 15)   

ปัจจุบันพบวามีภาพยนตรຏฆษณา฿นอีกสืไอหนึไงทีไริไมขຌามามีบทบาท฿นสังคม คือ การฆษณา฿น
สืไอคบิลทีวีทຌองถิไน  จากรายงานประจ าป พฺศฺ 2555 ของคณะกรรมการกิจการกระจายสียง ละ
กิจการทรทัศนຏ ของ กสทชฺ ิคณะกรรมการกิจการกระจายสียง ละกิจการทรทัศนຏ, 2555)   ทีไรายงาน



 

 

 
23 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55็ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (17 มิถุนายน โ55็ี   

วา฿นป พฺศฺ 2555   สืไอคบิลทีวีซึไงรวมถึงคบิลทีวีทຌองถิไนดຌวยสามารถขຌาถึงครัวรือนเทยรຌอยละ 66  
ซึไงการกิดขึๅนของสถานีคบิลทีวีเทย฿นยุคริไมรกนัๅน  กใพืไอตຌองการกຌปัญหาสัญญาณทรทัศนຏฟรีทีวีทีไ
เมชัดจน  ซึไงปຓนหตุผลดียวกับการกิดคบิลทีวี฿นประทศสหรัฐอมริกา  ละด านินการดยประชาชน  
ซึไง฿นชวงรกยังเมมีกฎหมายรองรับ   ตอมากิจการคบิลทีวีเดຌถือก านิดอยางปຓนทางการ฿นป พ ฺศฺ 
2532 ดย IBC (International Broadcasting Corporation)  ละ฿นปัจจุบันมีสถานีทรทัศนຏคบิลทรู
วิชัไนสຏ ปຓนสถานีทรทัศนຏคบิลทีวีระบบบอกรับปຓนสมาชิกราย฿หญทีไสุด฿นประทศเทย  สวนสถานี
คบิลทวีีทຌองถิไนปຓนสถานีทรทัศนຏระบบบอกรับปຓนสมาชิกทีไ฿หຌบริการฉพาะพืๅนทีไ฿นชุมชน มีระบบการ
พรภาพสัญญาณทีไปຓนบบอนาลใอกละดิจิทัล ดย฿นชวงรกริไมของกิจการคบิลทีวี  มีชองคบิลทีวี
จ านวนมากทีไเมรับฆษณา มีรายเดຌจากคาสมาชิกพียงอยางดียว ตปัจจุบันทัๅ งสถานีคบิลทีวี ละ
คบิลทีวีทຌองถิไนจ านวนมากปรับปลีไยน฿หຌมีการฆษณาเดຌ  (วิภา  อุตมฉันทຏุ 2546: 132) 

ปัจจุบันการฆษณา฿นสถานีคบิลทีวีทຌองถิไนนัๅน สามารถฆษณาเดຌ 6 นาที ตอ 1 ชัไวมง  ละยัง
เมมีรูปบบการก ากับดูลตนองอยางปຓนรูปธรรมหมือนการฆษณา฿นสถานีทรทัศนຏภาคพืๅนดิน  ทีไมี
การก ากับดูลละตรวจสอบการฆษณากอนออกอากาศตัๅงตอดีตจากหนวยงานภาครัฐ ดย
คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศนຏ ิกบวฺี ละปลีไยนมาปຓนคณะกรรมการ
กิจการวิทยุกระจายสียง ละวิทยุทรทัศนຏหงชาติ ิกกชฺี ตามล าดับ จนปัจจุบันปรับรูปบบมาปຓนการ
ก ากับดูลตนอง ดยสถานีทรทัศนຏทุกชองรวมกับสมาคมฆษณาหงประทศเทย สงตัวทนขຌามาปຓน 
คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรຏฆษณาทางทรทัศนຏ  ดຌวยการรวมตรวจสอบฆษณากอนทีไจะ
ออกอากาศทางทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดินทุกชอง  ดยพิจารณาความถูกตຌองของนืๅอหาฆษณาสินคຌาต
ละประภท ตามพระราชบัญญัติการฆษณาสินคຌา ของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา  ละ
พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522 มาตรา 22  ประกอบกับพิจารณาความหมาะสมของภาพ
ละสียง ซึไงสมาคมฆษณาหงประทศเทย  ปຓนสมาคมวิชาชีพหรือปຓนกนกลาง฿นการสงสริมการ
ด านินงานตามกลเกการก ากับดูลตนอง  (Self-regulation)  ของวิชาชีพฆษณาทุกสืไอ ดยฉพาะ
ภาพยนตรຏฆษณาทางทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดิน  ตกระนัๅนกใตาม ยังพบหในการฆษณาทีไเมหมาะสม
ละขัดตอกฎกณฑຏหรือพระราชบัญญัติทีไกีไยวขຌอง ชน การฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน  การฆษณา
ออนเลนຏ฿นอินทอรຏนใต ปຓนตຌน ิบุหงา  ชัยสุวรรณุ 2556: 16-23)   

ธาราวุฒิ  สืบชืๅอ  ิสัมภาษณຏุ 10 มกราคม 2555ี  อุปนายกฝຆายประสานงานภาครัฐ  สมาคม
ฆษณาหงประทศเทย ฿หຌทัศนะวา การฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน  ยังเมเดຌมีกระบวนการตรวจ
พิจารณากอนผยพรหมือนการฆษณา฿นสืไอทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดิน  ปຓนพียงการตรวจพิจารณา
ความหมาะสมของฆษณาดยจຌาหนຌาทีไของตละสถานีซึไงปຓนจຌาของชองนัๅนโ ท า฿หຌยังพบหในการ
ฆษณาทีไมีลักษณะเมหมาะสมหลายประการ ทัๅงการฆษณาสินคຌาทีไอวดอຌางสรรพคุณกินความจริง การ
ฆษณาซๅ าบอยครัๅงพืไอพยายามจูง฿จ฿หຌกิดการคลຌอยตาม   ซึไงสินคຌาทีไฆษณามีความหลากหลาย  อาทิ 
พระครืไอง ผลิตภัณฑຏอาหารสริมของสุภาพสตรีละสุภาพบุรุษ อุปกรณຏพืไอสุขภาพ  การท านายดวง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ชะตา ปຓนตຌน   ซึไงปัจจุบันมี 2 หนวยงาน ทีไท าหนຌาทีไฝງาระวังภาพยนตรຏฆษณา฿นคบิลทีวี คบิลทีวี
ทຌองถิไน ละทรทัศนຏดาวทียม เดຌก   ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี ละส านักงาน
คณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิสคบฺี   ดยการจัดตัๅงปຓนศูนยຏฝງาระวัง ฿ชຌวิธีการติดตามตรวจสอบ 
(Monitor) ภาพยนตรຏฆษณาทีไมีการพรภาพ฿นสืไอทีไกลาวมา  หากพบวามีภาพยนตรຏฆษณาทีไฝຆาฝน
พระราชบัญญัติทีไกีไยวขຌอง กใสามารถด านินการตามกฎหมายเดຌ  

จากการศึกษานวคิดรืไองการก ากับดูล  Kleinsteuber (2004) ฿หຌค าจ ากัดความของค าวา 
การก ากับดูล (Regulation)  วาปຓนกระบวนการภาย฿ตຌกฎขององคຏกรรัฐ ดยนຌนสรຌางองคຏกรก ากับ
ดูลทีไปຓนรูปบบองคຏกรอิสระ (Independent regulatory body) ท าหนຌาทีไก ากับดูลละจัดการกับ
ปัญหาตางโ ของสืไอทีไมีความซับซຌอน  สวน Damian Tambini (2008) อธิบายการก ากับดูลวา ปຓนการ
ควบคุม (Controlling)  การก ากับ (Directing)  การปกครอง (Governing)  พืไอ฿หຌปຓนเปตามระบียบ 
หลักการ ละระบบ  ซึไง Bartle and Vass (2005)  เดຌกลาวถึง การก ากับดูลสืไอนัๅนมีหลายระดับ  ตัๅงต 
1) เมมีการก ากับดูล  (No Regulation)   2) การก ากับดูลตนอง (Self-regulation)  ดยมีการ
ก าหนดกฎกณฑຏการบริหาร การก ากับดูลดยองคຏกรวิชาชีพอง  3) การก ากับดูลรวม (Co-

regulation)  มีการก าหนดกฎกณฑຏ การบริหาร การก ากับดูลดยองคຏกรก ากับ ทีไประกอบดຌวยภาครัฐ
ละองคຏกรวิชาชีพหรือองคຏกรทีไถูกก ากับ  4) การ฿ชຌกฎหมายควบคุม (Statutory Regulation)  มีการ
ก าหนดกฎกณฑຏการบริหาร การก ากับดูลดยองคຏกรของรัฐ  ดังภาพทีไ 1  
 

 

 

 

 

 

    ภำพทีไ 1 : รูปบบกำรก ำกับดูลสืไอ 

รูปบบการก ากับดูลซึไงปຓนทีไนิยม คือ การก ากับดูลตนอง (Self-regulation)  ละการก ากับ
ดูลรวม (Co-regulation)  ซึไงองคຏกรวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพจะปຓนผูຌจัดท ากณฑຏมาตรฐานพืไอการ
ก ากับดูลละตรวจสอบการท างานของตนอง   Campbell, A. (1999)  จึง฿หຌค านิยามของการก ากับ
ดูลตนอง (Self-regulation) วาปຓนการทีไอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพปຓนผูຌก ากับดูล ทนทีไจะปຓนรัฐ  
ตกใเม฿ชวารัฐจะเมสามารถขຌามากีไยวขຌองเดຌ  ซึไง Bartle and Vass (2005)  เดຌอธิบายวา การก ากับ
ดูลตนอง กใคือรูปบบของการก ากับดูลทีไอยูระหวางการเมมีการก ากับดูลละการก ากับดูลดยรัฐ  
ซึไงการก ากับดูลตนองนัๅนหมายความถึง การทีไกฎกณฑຏถูกก าหนดขึๅน น ามาบริหารละบังคับ฿ชຌดย
องคຏกรก ากับดูล ซึไงอาจจะมีมากกวา 1 องคຏกร  ซึไง Bartle and Vass  เดຌบงประภทการก ากับดูล
ตนองเวຌ 5 ประภท  จ านกตามบทบาทของภาครัฐทีไขຌามากีไยวขຌอง เดຌก 

 

เมมีกำรก ำกับดูล 

(No Regulation) 

กำรก ำกับดูลตนอง 

(Self-regulation) 

กำรก ำกับดูลรวม 

(Co-regulation) 

กำร฿ชຌกฎหมำยควบคุม 

(Statutory  Regulation) 
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1. Co-operative  หมายถึง ความรวมมือระหวางผูຌก ากับดูลละผูຌถูกก ากับดูล ฿นการ
ปฏิบัติการก ากับดูลตามกฎกณฑຏของรัฐ  ซึไงมีความคลຌายกับการก ากับดูลรวม (Co-

regulation) จึงอาจรียกอีกชืไอหนึไงวา Co-operative self-regulation 

2. Delegated หมายถึง การกระจายอ านาจ฿นการ฿ชຌกฎหมาย หรือการก ากับดูลของรัฐเปสู
หนวยงานก ากับดูลตนองทีไเมเดຌปຓนของรัฐ ดยรัฐมีสวนกีไยวขຌอง฿นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการด านินการก ากับดูล 

3. Devolved  หมายถึง การสงผานอ านาจรัฐเปยังหนวยงานก ากับดูลตนอง หรือปຓนการ
ก ากับดูลตนองดยตัวบทกฎหมาย  บางครัๅงรียกวา Statutory Self-regulation 

4. Facilitated  หมายถึง  การก ากับดูลตนองทีไเดຌรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางชัดจน
฿นทาง฿ดทางหนึไง ดยปราศจากกฎหมายรองรับ 

5. Tacit  หมายถึง  การก ากับดูลตนองทีไรัฐทบจะเมมีสวนขຌามากีไยวขຌอง หรือกีไยวขຌอง
นຌอยมาก ถือวาปຓนการก ากับดูลตนองอยางทຌจริง (Pure self-regulation) 

อยางเรกใตาม การก ากับดูลตนองนัๅนกลาวเดຌวา ปຓนการก ากับดูลทีไยังมีภาครัฐขຌามากีไยวขຌอง
฿นรูปบบทีไตางกันเป  ละการก ากับดูลตนองทีไมีลักษณะของการรวมมือกันระหวางผูຌก ากับดูลละผูຌ
ถูกก ากับดูล ิประภททีไ 1ี  พืไอ฿หຌกิดการปฏิบัติการก ากับดูลตามกฎกณฑຏของรัฐทีไรียกวา Co-

operative self-regulation  จึงมีความคลຌายกับการก ากับดูลรวม (Co-regulation)  ซึไง The Legal 

Observations of the European Audiovisual Observatory  (2002)  อธิบายวา การก ากับดูลรวม
นัๅนมีสวนของการก ากับดูลตนองละการก ากับดูลจากรัฐบบดิมผสมผสานอยูดຌวย ดยปຓนการบูรณา
การระหวางระบบการก ากับดูลตนองกับกรอบการท างานของรัฐ  ดยรัฐจะปຓนผูຌก าหนดกรอบการ
ท างาน฿หຌ฿นดຌานกฎหมาย ทัๅงนีๅ พืไอสรຌางความมัไน฿จวาการด านินการก ากับดูลตนองจะบรรลุ
ประสิทธิผล  ละรัฐยังมีหนຌาทีไสอดสองดูลการท างานของกระบวนการก ากับดูลตนองนีๅดຌวย อาจขຌา
ทรกซงเดຌมืไอกระบวนการก ากับดูลตนองเมมีประสิทธิภาพพียงพอ 

สืไอคบิลทีวีทຌองถิไนนัๅน ปຓนสืไอทีไเมเดຌมีกระบวนการก ากับดูลตนองดຌานการฆษณาทีไปຓน
รูปธรรมละมาตรฐานดียวกันทัๅงหมด ถือปຓนลักษณะของความรับผิดชอบตละสถานีคบิล จึงท า฿หຌกิด
ปัญหา฿นรืไองของการก ากับดูลละด านินการกีไยวกับการฆษณา สงผล฿หຌกิดการฆษณาทีไหลากหลาย
ทัๅงหมาะสมละเมหมาะสม ดังนัๅน คณะผูຌวิจัยจึงศึกษารืไอง นวทางการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอ
คบิลทีวีทຌองถิไน ตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522  มีจุดประสงคຏพืไอศึกษารูปบบการ
ฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนทีไออกอากาศ฿นปัจจุบัน  ศึกษานวทางการก ากับดูลการฆษณา  ละ
พัฒนานวทางการก ากับดูลดຌานการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน ตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค 
พฺศฺ2522  ละนืไองจากงานวิจัยนีๅ ปຓนงานวิจัยทีไเดຌรับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ
คุຌมครองผูຌบริภค  ซึไงจะกอ฿หຌกิดคุณประยชนຏ ฿นดຌานภาพลักษณຏทีไดีกส านักงานฯ อีกทัๅงยังปຓนการ
ผลักดัน฿หຌกิดขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนอีกดຌวย 
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วิธีกำรวิจัย 

การวิจัยรืไองนีๅ ปຓนงานวิจัยบบผสม (Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยชิงปริมาณ
ละชิงคุณภาพ  คณะผูຌวิจัยก าหนดขอบขตการศึกษา  ดังนีๅ 
  1. การวิคราะหຏนืๅอหา (Content Analysisี ของสปอตฆษณาทีไพรภาพตัๅงตวันทีไ 1 มกราคม  
พฺศฺ 2555 ถึง 30 มิถุนายน พฺศฺ 2555   ดยริไมจากการบงภาคตามสมาคมคบิลทีวีหงประทศเทย 
ซึไงมี 10 ภาค ลຌวสุมลือกจังหวัดทีไมีกรรมการภาคประจ าอยูมาภาคละ 1 จังหวัด รวม 10 จังหวัด ดัง
ตารางทีไ 1 

ตำรำงทีไ 1 :  กำรบงผูຌรับชมคบิลทีวีทຌองถิไนตำมภำคของสมำคมคบิลทีวีหงประทศเทย 

ภำคทีไ ภำค จังหวัด 

แ ภาคกลาง ประกอบดຌวย 7 จังหวัด เดຌก นครนายก พระนครศรีอยุธยา 
สระบรุีอางทอง ปทุมธาน ีลพบุรี สิงหຏบุร ี  

โ ภาคตะวันออก ประกอบดຌวย 7 จังหวัด เดຌก จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบรุี 
สระกຌว ฉะชิงทรา ตราด ระยอง 

ใ ภาคตะวันออกฉยีงหนือ
ตอนลาง 

ประกอบดຌวย 8 จังหวัด เดຌก ชัยภูมิ บุรีรมัยຏ  
ศรีสะกษ อ านาจจริญ นครราชสมีา ยสธร สรุินทรຏ 
อุบลราชธาน ี

ไ ภาคตะวันออกฉยีงหนือ
ตอนบน 

ประกอบดຌวย 11 จังหวัด เดຌก กาฬสินธุຏ นครพนม มุกดาหาร 
ลย หนองคาย อุดรธานี ขอนกน มหาสารคาม รຌอยอใด 
สกลนคร หนองบัวล าภ ู

5 ภาคหนือตอนบน ประกอบดຌวย 8 จังหวัด เดຌก ชียงราย นาน พร ล าปาง 
ชียง฿หม พะยา มฮองสอน ล าพูน 

6 ภาคหนือตอนลาง ประกอบดຌวย 8 จังหวัด เดຌก ก าพงพชร ตาก พิจิตร 
อุตรดิตถຏ ชัยนาท นครสวรรคຏ พชรบูรณຏ อุทัยธานี 

7 ภาคตะวันตก ประกอบดຌวย 8 จังหวัด เดຌก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธຏ 
ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม พชรบุรี สมุทรสงคราม 
สุพรรณบุร ี

8 ภาค฿ตຌตอนบน ประกอบดຌวย 7 จังหวัด เดຌก กระบีไ นครศรีธรรมราช ภูกใต สุ
ราษฎรຏธานี ชุมพร พังงา ระนอง 

9 ภาค฿ตຌตอนลาง ประกอบดຌวย 7 จังหวัด เดຌก ตรงั ปัตตานี ยะลา สตลู 
นราธิวาส พัทลุง สงขลา 

10 กรุงทพละปรมิณฑล ประกอบดຌวย 3 จังหวัด เดຌก กรงุทพมหานคร สมุทรปราการ 
นนทบุรี 

 

  ประกอบดຌวยจังหวัด ปทุมธานี ตราด นครราชสีมา รຌอยอใด ล าพูน ก าพงพชร นครปฐม พังงา 
สงขลา สมุทรปราการ  ละสุมลือกบริษัทผูຌประกอบการคบิลทีวีทຌองถิไนมาจังหวัดละ 1 บริษัท จากนัๅน
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ศึกษาผังรายการ฿นตละทຌองถิไน ดยพิจารณาจากลักษณะของความหมือน ละความตกตางของ
รายการ ละลักษณะของฆษณา  ซึไงจากการศึกษาบืๅองตຌนพบวา รายการทีไน าสนอ฿นสืไอคบิลทีวี
ทຌองถิไนทัไวประทศมีความหมือนกันถึง 70%  ซึไง฿นสวนของรายการทีไตกตางกันนัๅนจะปຓนรายการ
ฉพาะของตละทຌองถิไน  ดังนัๅน คณะผูຌวิจัยจึงก าหนดการรวบรวมสปอตฆษณาพืไอน ามาวิคราะหຏ จาก
หลงขຌอมูล 2 หง ดังนีๅ 
 1) สปอตฆษณาผลิตภัณฑຏสุขภาพ รวบรวมจากศูนยຏฝງาระวังละรับรืไองรຌองรียนผลิตภัณฑຏ
สุขภาพ ทีไส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา   
 2) สปอตฆษณาสินคຌาหรือบริการ  รวบรวมจากศูนยຏฝງาระวังตรวจสอบการฆษณา ทีไส านักงาน
คณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค  
 จากนัๅน น ามาวิคราะหຏ ดยพิจารณาความถูกตຌองของนืๅอหาฆษณาสินคຌาตละประภท ตาม
พระราชบัญญัติการฆษณาสินคຌา ของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ละพระราชบัญญัติ
คุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522 มาตรา 22  ของส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ดังนีๅ 

1. พระราชบัญญัติการฆษณาผลิตภัณฑຏสุขภาพทีไอยู฿นความรับผิดชอบของ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี  ซึไงกฎหมายก าหนด฿หຌฆษณาพืไอการคຌาเดຌ มีดังนีๅ 

1) พระราชบัญญัติยา พฺศฺ2510     การฆษณายา  
2) พระราชบัญญัติอาหาร พฺศฺ2522    การฆษณาอาหาร    

3) พระราชบัญญัติครืไองมือพทยຏ พฺศฺ2551    การฆษณาครืไองมือพทยຏ    

4) พระราชบัญญัติครืไองส าอาง พฺศฺ2535   การฆษณาครืไองส าอาง  

5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พฺศฺ2551    การฆษณาวัตถุอันตราย 

 

2. พระราชบัญญัติการฆษณาทีไอยู฿นความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการคุຌมครอง
ผูຌบริภค  เดຌก พระราชบัญญัติการคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ2522   มาตรา 22  ซึไงคุຌมครองการฆษณา
สินคຌา/การบริการ ิทีไนอกหนือจาก อยฺ ดูลี    บຌาน/คอนด  ละสินคຌา฿นการควบคุมของ อยฺ ิน ามา
พิจารณารวมดຌวยี ซึไงดยสรุปมาตรานีๅระบุวา การฆษณาตຌองเม฿ชຌขຌอความทีไเมปຓนธรรมตอผูຌบริภค 
หรือ฿ชຌขຌอความทีไอาจกอ฿หຌกิดผลสียตอสังคมปຓนสวนรวม  

ดังนัๅน จึงก าหนดกณฑຏทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏนืๅอหาปຓน 2 ลักษณะ ดังนีๅ 
1) กณฑຏการฆษณาผลิตภัณฑຏสุขภาพทีไฝຆาฝนกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 

เดຌก 
1. ขຌอความทีไฝຆาฝนการฆษณายา 
2. ขຌอความทีไฝຆาฝนการฆษณาอาหาร 

3. ขຌอความทีไฝຆาฝนการฆษณาครืไองมือพทยຏ 
4. ขຌอความทีไฝຆาฝนการฆษณาครืไองส าอาง  
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5. ขຌอความทีไฝຆาฝนการฆษณาวัตถุอันตราย   

2) กณฑຏการฆษณาทีไฝຆาฝนกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค เดຌก 
1. ขຌอความทีไปຓนทใจหรือกินความจริง 
2. ขຌอความทีไจะกอ฿หຌกิดความขຌา฿จผิด฿นสาระส าคัญกีไยวกับสินคຌาหรือบริการ 

3. ขຌอความทีไปຓนการสนับสนุนดยตรงหรือดยอຌอม ฿หຌมีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 
หรือน าเปสูความสืไอมสีย฿นวัฒนธรรมของชาติ 

4. ขຌอความทีไจะท า฿หຌกิดความตกยกหรือสืไอมความสามัคคี฿นหมูประชาชน 

5. ขຌอความอยางอืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง ฉบับทีไ 5 ิพฺศฺ2534ี (4)  ละ (5) 

นอกจากนีๅ ยังพิจารณาความหมาะสมของการ฿ชຌภาพละสียงประกอบดຌวย 

 

2. การส ารวจความคิดหในของผูຌรับสาร (Survey Research) ซึไงปຓนผูຌรับสารของสืไอคบิลทีวี
ทຌองถิไน ดย฿ชຌบบสอบถาม จ านวน 400 คน จากประชากรทัไวประทศ  ซึไงปัจจุบันมีผูຌรับสารทีไบอกรับ
ปຓนสมาชิกคบิลทีวีทຌองถิไนทัไวประทศจ านวน 5,000,000 ครัวรือน  ิรายงานประจ าป พฺศฺ2554, 

สมาคมคบิลทีวีหงประทศเทยี   คณะผูຌวิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวน ดย฿ชຌสูตร
การค านวณของ Taro Yamane  ก าหนดระดับความชืไอมัไน 95% ความคลาดคลืไอน + - 5% ค านวณเดຌ
กลุมตัวอยางจ านวน 400 ตัวอยาง  จากนัๅน฿ชຌการสุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Sampling) ดย
ลือกจังหวัดทีไมีกรรมการภาคของสมาคมคบิลทีวีหงประทศเทยอยูประจ าจังหวัดนัๅนโ  รวม 10 

จังหวัด ประกอบดຌวย ปทุมธานี ตราด นครราชสีมา รຌอยอใด ล าพูน ก าพงพชร นครปฐม พังงา สงขลา 
สมุทรปราการ ดังตารางทีไ 2  ลຌวสุมตัวอยางตามสัดสวน พืไอลือกกลุมตัวอยางจังหวัดละ 40 ตัวอยาง 
รวม 400 ตัวอยาง 

ตำรำงทีไ 2  กำรสุมจังหวัดของผูຌรับชมคบิลทีวีทຌองถิไน 

ภำคทีไ ภำค จังหวัด 

แ ภาคกลาง ปทุมธานี 
โ ภาคตะวันออก ตราด 

ใ ภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง นครราชสมีา 
ไ ภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนบน รຌอยอใด 

5 ภาคหนือตอนบน ล าพูน 

ๆ ภาคหนือตอนลาง ก าพงพชร 

็ ภาคตะวันตก นครปฐม 

่ ภาค฿ตຌตอนบน พังงา 

้ ภาค฿ตຌตอนลาง สงขลา 
แเ กรุงทพละปรมิณฑล สมุทรปราการ 
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  3. การสัมภาษณຏชิงลึก (In-depth interview)  กับผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก  (Key Informants) เดຌก 
บุคคลทีไกีไยวขຌองกับวงการฆษณา  วงการคบิลทีวีทຌองถิไนดยบงปຓน 2 กลุม เดຌก กลุมนักวิชาการ 
ละนักวิชาชีพ฿นวงการฆษณา จ านวน 10 ทาน  ละกลุมทีไปรึกษา นายกสมาคม กรรมการภาคของ
คบิลทีวีทຌองถิไนจ านวน 12 ทาน  รวม 22 ทาน 

ผลกำรวิจัย 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยทัๅง 3 สวนเดຌ ดังนีๅ 
1. ผลการวิคราะหຏสารฆษณา 

การวิคราะหຏนืๅอหาสารฆษณาทีไน าสนอ฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนตัๅงตวันทีไ 1 มกราคม  พฺศฺ 
2555 ถึง 30  มิถุนายน  พฺศฺ 2555 สรุปเดຌตามตาราง ดังนีๅ 

1) ตารางสรุปจ านวนละรຌอยละของฆษณาทีไผานการวิคราะหຏ จากส านักงานคณะกรรมการ
คุຌมครองผูຌบริภค ดือน มกราคม-มิถุนายน พฺศฺ 2555   

 
ตารางทีไ 3 : สรุปจ านวนละรຌอยละของฆษณาทีไผานการวิคราะหຏ จากส านักงานคณะกรรมการ

คุຌมครองผูຌบริภค ดือน มกราคม-มิถุนายน พฺศฺ 2555 

จากตารางทีไ 3  สรุปวา ดือนมกราคม-มิถุนายน พฺศฺ 2555  มีจ านวนฆษณาทีไเดຌรับการ
วิคราะหຏรวมทัๅงสิๅนจ านวน 4,633  รืไอง ซึไงพบการฆษณาทีไถูกตຌองตาม พรบฺมากกวาการฆษณาทีไฝຆาฝน 
พรบฺ คือมีจ านวนการฆษณาทีไถูกตຌองตาม พรบฺ จ านวน  4,169  รืไอง คิดปຓนรຌอยละ 89.9 สวนการ
ฆษณาทีไฝຆาฝน พรบฺ มีจ านวน 464 รืไอง คิดปຓนรຌอยละ 10.1  ดยสวน฿หญปຓนการฝຆาฝนกฎกระทรวง
ฉบับทีไ 5 ิ5) ดยเมระบุวันริไมตຌนละสิๅนสุดทีไผูຌประกอบธุรกิจจัด฿หຌมีการ฿หຌของถม หรือ฿หຌสิทธิหรือ
ประยชนຏดย฿หຌปลา 
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2) ตารางสรุปจ านวนละรຌอยละของฆษณาทีไผานการวิคราะหຏ จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารละยา ดือน มกราคม-มิถุนายน พฺศฺ 2555   

 
ตารางทีไ 4 : สรุปจ านวนละรຌอยละของฆษณาทีไผานการวิคราะหຏ จากส านักงานคณะกรรมการ

อาหารละยา ดือน มกราคม-มิถุนายน พฺศฺ 2555 

จากตารางทีไ 4 สรุปวา ดือนมกราคม-มิถุนายน พฺศฺ โ555 มีจ านวนฆษณาทีไเดຌรับการวิคราะหຏ
รวมทัๅงสิๅนจ านวน 121 รืไอง  ซึไงพบการฆษณาทีไฝຆาฝน พรบฺ มากกวาฆษณาทีไถูกตຌองตาม พรบฺ คือมี
จ านวนฆษณาทีไฝຆาฝน 108 รืไอง คิดปຓนรຌอยละ 89.3 ดยสวนมากปຓนการฝຆาฝน พรบฺอาหาร พฺศฺ 
โ5โโ มาตรา ไแ ดຌวยการฆษณาคุณประยชนຏ คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารดยเมเดຌรับอนุญาต
กอนท าการฆษณา  สวนฆษณาทีไถูกตຌองตาม พรบฺ มีจ านวน 13 รืไอง คิดปຓนรຌอยละ 10.7 

2. ผลการส ารวจความคิดหในกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางซึไงปຓนผูຌรับสารของคบิลทีวีทຌองถิไน จ านวน 400 ตัวอยาง ดย฿ชຌบบสอบถาม ซึไง

ปຓนค าถามปลายปຂด ดย฿หຌกลุมตัวอยางปຓนผูຌตอบบบสอบถามดຌวยตนอง  ผลการศึกษามีดังนีๅ 

จากการส ารวจพบกลุมตัวอยางปຓนพศหญิงมากทีไสุดจ านวน 270 คน พศชายจ านวน 130 คน 

มีสถานภาพสดมากทีไสุดจ านวน 243 คน รองลงมาคือสมรส  จ านวน 143 คน กลุมตัวอยางสวน฿หญมี
อายุระหวาง  15-20 ป   จ านวน 123 คน รองลงมาคือ 21-25 ป   จ านวน 70 คน ละอายุ 26-30 ป  
จ านวน 43 คน  กลุมตัวอยางสวน฿หญศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 156 คน รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาจ านวน 106 คน ละระดับ ปวชฺ ปวสฺ ปวทฺ จ านวน  92  คน  กลุมตัวอยางสวน฿หญมี
อาชีพปຓนนักรียนละนักศึกษาจ านวน 153 คน รองลงมาคือคຌาขาย  จ านวน 67 คน ละประกอบธุรกิจ
สวนตัวจ านวน  44  คน  กลุมตัวอยางสวน฿หญรับชมคบิลทีวีทຌองถิไนทุกวัน มากทีไสุดคือ  โ้แ คน 
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รองลงมารับชมสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนเมนนอน จ านวน ไ้ คน ละปຂดรับ ชม  2-3 วันตอสัปดาหຏจ านวน 
44 คน  

กลุมตัวอยางพบหในการฆษณาสินคຌาหรือบริการประภทครืไองส าอางจากคบิลทีวีทຌองถิไนมาก
ทีไสุด จ านวน 210 คน  รองลงมาคืออาหารสริม  จ านวน 189  ละประภทอาหาร  จ านวน 173 คน  
กลุมตัวอยางพบการฆษณาทีไปຓนทใจหรือกินจริงมากทีไสุด จ านวน 185   คน รองลงมาคือการฆษณาทีไ
฿หຌขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาหรือบริการเมครบถຌวน  จ านวน 107 คน ละการฆษณาทีไท า฿หຌกิดความขຌา฿จ
ผิดกีไยวกับสินคຌาหรือบริการ จ านวน 105 คน  

กลุมตัวอยางระบุวาการชมฆษณาหรือรายการจากสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน เมมีผลตอตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌา มากทีไสุดจ านวน 205 คน  สวนอีก 195 คิดวามีผลตอตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา   กลุมตัวอยางหในดຌวย
ระดับมากกีไยวกับการฆษณาทีไท า฿หຌรูຌจักสินคຌาหรือบริการของผูຌประกอบการรายยอย฿นทຌองถิไน ละการ
ฆษณายังมีสวนชวยสนับสนุนการขายสินคຌาหรือบริการของผูຌประกอบการรายยอย฿นทຌองถิไน  อีกทัๅงยังมี
ผลตอการจดจ ายีไหຌอเดຌ ละการตัดสิน฿จซืๅอ 

3. ผลการสัมภาษณຏชิงลึก 

ผลการสัมภาษณຏชิงลึกกับผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก 2 กลุม ดังนีๅ 
กลุมทีไ 1  นักวิชาการ ละนักวิชาชีพทีไกีไยวขຌอง฿นวงการฆษณา จ านวน 10 ทาน  
กลุมทีไ 2  ทีไปรึกษา นายกสมาคม กรรมการภาค ประจ าสมาคมคบิลทีวีหงประทศเทย 
จ านวน 12 ทาน   จากการศึกษาตามประดในสรุปผลการวิจัยเดຌดังนีๅ 

1) ทัศนะทีไมีตอการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน 

ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมีทัศนะตอการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนวา ผูຌประกอบการซึไงปຓนนักธุรกิจทຌองถิไน ซึไงกใ
อาจจะทราบหรือเมทราบกฎหมายการฆษณาตางโ  พราะ฿นประทศเทยมีกฎหมายกีไยวกับการฆษณา
อยูอยางกระจัดกระจาย  การฆษณา฿นสืไอนีๅยังเมมีระบบการตรวจพิจารณา ทีไปຓนมาตรฐานหมือนกับ
การฆษณา฿นสืไอฟรีทีวี จຌาหนຌาทีไดຌานการฆษณายังขาดความรูຌรืไองระบียบการฆษณาสินคຌาประภท
ตางโ  จึง฿ชຌพียงวิจารณญาณพิจารณา ประกอบกับมีกระบวนการผลิตทีไงาย เมซับซຌอน ฿ชຌทุนนຌอย จึงพบ
หในการฆษณาทีไมีลักษณะกินจริง  ปຓนทใจ  ละท า฿หຌกิดความขຌา฿จผิด฿นสาระส าคัญ  นຌนการจูง฿จ
ดຌวยวิธีการละกลยุทธຏทีไหลากหลาย  ละนຌนความถีไสูง  สวนมากปຓนการฆษณา ยา ละผลิตภัณฑຏ
สุขภาพ 

2) ปัญหาของการฆษณา฿นคบิลทีวีทຌองถิไน 

ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักระบุวา ปัญหาการฆษณา฿นคบิลทีวีทຌองถิไนคอนขຌางนຌอยกวา฿นสืไอทรทัศนຏดาวทียม  
นืไองจากสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนตละหงจะมีชองของตัวอง 1-2 ชอง  ท ารายการองสวนมากจะปຓน
รายการขาว฿นทຌองถิไน สวนการฆษณามีทัๅงการผลิตสรຌางสรรคຏองละทีไลูกคຌาผลิตมาลຌว น ามาพรภาพ
เดຌลย ดังนัๅน จຌาหนຌาทีไจะ฿ชຌวิจารณญาณพิจารณาความหมาะสมของการฆษณาทานัๅน  สวนชองทีไ
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หลืออีกจ านวนมาก ปຓนการรับสัญญาณบบ Free-to-Air มาจากทรทัศนຏผานดาวทียม ซึไงมีฆษณาติด
มากับรายการตางโ นัๅนดຌวย  สวนมากปຓนการฆษณาทีไมีลักษณะเมหมาะสม พราะเมเดຌผานการ
ตรวจสอบ   ละสวนมากปຓนปัญหาการฆษณาผลิตภัณฑຏสุขภาพ ชน  อาหาร ยา ครืไองส าอาง 
ครืไองมือพทยຏ  ปຓนตຌน อีกทัๅงการฆษณาสินคຌาสวน฿หญหลานีๅเมเดຌรับอนุญาตจาก อย ฺ  สารทีไสืไอจึง
สรຌาง฿หຌกิดการฆษณาชวนชืไอมากกินเป  กินความจริง  มีการ฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียง฿นทຌองถิไน/ประทศ 
มาปຓนบบอยางผูຌทีไ฿ชຌลຌวประสบความส ารใจ นอกจากนีๅยัง฿ชຌกลยุทธຏทีไสรຌางความถีไ  ละบางกรณีมีการ
ฆษณากินวลาทีไกฎหมายก าหนดดຌวย  ซึไง฿นมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจาย
สียงละกิจการทรทัศนຏ พฺศฺ 2551 ระบุวา กิจการกระจายสียงหรือกิจการทรทัศนຏทีไเม฿ชຌคลืไนความถีไ
สามารถหารายเดຌจากการฆษณาละการบริการธุรกิจเมกินชัไวมงละ 6 นาท ี

3) ความคิดหในกีไยวกับการตรวจพิจารณากอนพรภาพของฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน   
ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสวนมากหในวาการฆษณา฿นคบิลทีวีทຌองถิไนมีกลุมปງาหมายหลักคือ คน฿นชุมชน  ละ
สินคຌาหรือบริการสวนมากปຓนผลิตภัณฑຏทีไผลิตจ าหนายฉพาะ฿นทຌองถิไนทานัๅน  ดังนัๅน จึงตຌองการ฿หຌมี
ระบียบการฆษณาทีไหมือนกัน  พืไอปຓนนวปฏิบัติทุกคบิลทีวีทຌองถิไน  ละผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักอีกกลุมหนึไง
หในวาควรมีระบบการตรวจพิจารณาฆษณาทีไคลຌายกับของฟรีทีวีภาคพืๅนดิน  พืไอ฿หຌปຓนมาตรฐาน
ดียวกันทัๅงหมด   

4) นวทาง฿นการก ากับดูลตนอง (Self-Regulation) ดຌานการฆษณาของสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน 

ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก฿หຌความหในวา   กลุมผูຌประกอบกิจการคบิลทีวีทຌองถิไน ทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาคมี
การรวมตัวกันปຓนสมาคม ทีไหในชัดคือ สมาคมคบิลทีวีหงประทศเทย ซึไงภาย฿นสมาคมจะมีนว
ทางการก ากับดูลกันองของกลุมสมาชิกอยูลຌว ตอาจจะยังเมครอบคลุมรืไองของการน าสนอฆษณา 
ละกลเกการบังคับ฿ชຌอาจยังเมชัดจน  ดยจຌาของสินคຌาละจຌาของคบิลทีวีทຌองถิไนควรมีนวทางการ
ท างานดຌานการฆษณารวมกัน ดยศึกษากฎกณฑຏ ระบียบตางโ ทีไกีไยวกับการฆษณาสินคຌาหรือบริการ 
ดยมีการรวมมือกับภาครัฐทีไกีไยวขຌอง ชน ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา ดยภาครัฐจะ฿หຌความรูຌกีไยวกับการฆษณาสินคຌาประภทตางโ ทีไถูกตຌอง  
พืไอก าหนดปຓนนวปฏิบัติ฿หຌมีการสรຌางสรรคຏฆษณาทีไถูกตามระบียบ ทัๅงนีๅ฿หຌยึดรูปบบการตรวจสอบ
ฆษณาหมือน฿นสืไอฟรีทีวี  ซึไงจะท า฿หຌฆษณาทีไผานสืไอมีลักษณะทีไถูกตຌองตามระบียบของสินคຌาตละ
ประภท  นอกจากนัๅน อาจมีการจัดตัๅงองคຏกรพืไอรับรืไองรຌองรียนดຌานการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน
ดยฉพาะดຌวย  

5) นวทางการก ากับดูลดຌานการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน 

ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสดงความคิดหในปຓน 2 นวทาง  คือ สวนหนึไง฿หຌความหในวา  ควร฿ชຌนวคิดการก ากับ
ดูลรวมกัน (Co-regulation) ระหวางสมาคมวิชาชีพ คือ สมาคมคบิลทีวีหงประทศเทย กับภาครัฐ 
เดຌก กสทชฺ   สคบฺ อยฺ ฿นการก ากับดูลดຌานการฆษณา ซึไงภาครัฐควรสดงบทบาทปຓนฝຆายสนับสนุน
ดຌวยการอ านวยความสะดวก฿นการริริไมจัดตัๅงระบบการก ากับดูลละการจัดท าคูมือละสรຌางความรูຌ 
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ความขຌา฿จรวมกัน฿หຌกับผูຌประกอบการ  ละผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักอีกสวนหนึไง฿หຌความหในวา ควร฿ชຌรูปบบ
การก ากับดูลตนอง (Self-regulation)   

6) นวทาง฿นการก าหนดมาตรฐานการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน ทีไสอดคลຌองกับ
พระราชบัญญัติการคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522    

ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก฿หຌความหใน 2 นวทาง  คือ นวทางทีไ 1 หนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกฝຆาย ทัๅงสมาคมคบิล
ทีวีหงประทศเทย กสทชฺ สคบฺ อยฺ ฯลฯ  ควรรวมมือกันจัดท าคูมือ฿นการฆษณาตามหลัก
พระราชบัญญัติการคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522 ขึๅนมาปຓนมาตรฐาน พืไอ฿ชຌปຓนคูมือกลาง฿นการศึกษา
ละการน าเปบังคับ฿ชຌ ดยตຌองขียนปຓนขຌอปฏิบัติทีไชัดจน ขຌา฿จงาย  ดยผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการ
สรຌางสรรคຏสืไอฆษณา฿นคบิลทีวีทຌองถิไนตຌองศึกษากฎ ระบียบทีไกีไยวกับการฆษณาสินคຌา หรือบริการ
ตาง โ  สวนนวทางทีไ 2 สรຌางกระบวนการตรวจสอบภาพยนตรຏฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน ฿หຌมีความ
คลຌายคลึงกับกระบวนการตรวจสอบภาพยนตรຏฆษณาของสืไอทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดิน  ดย฿หຌคบิลทีวี
ทຌองถิไนตละภูมิภาค ซึไงบงตามสมาคมคบิลทีวีหงประทศเทยนัๅน  จัดตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบเดຌ
อง ดຌวยการยึดตาม พระราชบัญญัติการคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522 ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง ดยต
ละภูมิภาคควรมีนวปฏิบัติทีไหมือนกัน 

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

1. รูปบบกำรฆษณำ฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน 

จากการศึกษาพบวา การฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนปัจจุบัน สามารถพบหในการฆษณาทีไเม
ปຓนธรรมตอผูຌรับสาร กลาวคือ  มีการ฿ชຌขຌอความปຓนทใจหรือกินความจริง   มีขຌอความทีไจะกอ฿หຌกิด
ความขຌา฿จผิด฿นสาระส าคัญกีไยวกับสินคຌาหรือบริการ     สอดคลຌองกับผลการวิคราะหຏรูปบบฆษณาทีไ
ตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522  ทีไพบวามีการฝຆาฝนประมาณรຌอยละ  10.1  ละหาก
พิจารณาตามพระราชบัญญัติของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี   พบวามีการฆษณาทีไฝຆา
ฝนปຓนผลิตภัณฑຏอาหารมากทีไสุด  รຌอยละ 98.3 ซึไงสอดคลຌองกับผลการส ารวจความคิดหในของผูຌชม
คบิลทีวีทຌองถิไน ทีไปຓนเป฿นทิศทางดียวกันคือ กลุมตัวอยางหในดຌวยวาการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน  
มีลักษณะทีไปຓนทใจหรือกินจริงมากทีไสุด รองมาคือ มีการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาหรือบริการเมครบถຌวน  
ละท า฿หຌกิดความขຌา฿จผิดกีไยวกับสินคຌาหรือบริการ  ซึไงสอดคลຌองกับทีไ บุหงา  ชัยสุวรรณ (2556: 15) 

กลาวเวຌวา การฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนยังมีการฝຆาฝนกฎหมายทีไกีไยวขຌอง คือ พระราชบัญญัติการ
ฆษณาผลิตภัณฑຏสุขภาพทีไอยู฿นความรับผิดชอบของ ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี   ละ
พระราชบัญญัติการฆษณาทีไอยู฿นความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค  เดຌก 
พระราชบัญญัติการคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ2522   มาตรา 22  ตทัๅงนีๅ สวนมากจะปຓนฆษณาทีไมาจากสืไอ
ทรทัศนຏดาวทียม  ซึไงตางจากการฆษณา฿นสืไอทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดิน ทีไจะตຌองมีการพิจารณาความ
ถูกตຌองของนืๅอหาฆษณาสินคຌาตละประภทกอนทีไจะออกอากาศ  ตามพระราชบัญญัติการฆษณาของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา  ละพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522 มาตรา 22  
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ประกอบกับพิจารณาความหมาะสมของภาพละสียง  ดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรຏ
ฆษณาทางทรทัศนຏ  ทัๅงนีๅหากการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนมีกระบวนการตรวจสอบการฆษณากอน
พรภาพเดຌอยางปຓนมาตรฐาน  กใจะสอดคลຌองกับผลการศึกษาซึไงปຓนทัศนะของผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทีไสนอเวຌ
วาจะท า฿หຌกิดฆษณาทีไปຓนธรรมตอผูຌรับสาร  ปຓนประยชนຏ฿นทางบวก คือ ชวยท า฿หຌประชาชนรูຌจัก
สินคຌาหรือบริการของผูຌประกอบการรายยอย฿นทຌองถิไน  

2.   นวทำงกำรก ำกับดูลละกำรพัฒนำนวทำงพืไอ฿หຌกิดมำตรฐำนกำรฆษณำ฿นสืไอ
คบิลทีวีทຌองถิไน 

จากขຌอสรุปการสัมภาษณຏนักวิชาการ นักวิชาชีพ ละผูຌประกอบการคบิลทีวีทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง  
ท า฿หຌพบประดในส าคัญ ดังนีๅ 

1. ความหในของนักวิชาการ นักวิชาชีพ฿นวงการฆษณา สนอ฿หຌมีรูปบบการก ากับดูลดຌานฆษณาของสืไอ
คบิลทีวีทຌองถิไนอยางปຓนรูปธรรม฿นรูปบบของการก ากับดูลรวม (Co-regulation) ดยประสานความ
รวมมือกับภาครัฐ พืไอสรຌางนวทางปฏิบัติทีไปຓนรูปธรรม  ทัๅงนีๅพืไอกอ฿หຌกิดการสรຌางสรรคຏฆษณาทีไ
ถูกตຌอง สวนรูปบบการตรวจพิจารณา ฿หຌยึดตัวบบการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ภาพยนตรຏฆษณาทางสืไอทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดิน  ซึไงสอดคลຌองกับทีไ Bartle and Vass (2005)  เดຌ
กลาวถึง การก ากับดูลรวมวาปຓนรูปบบการก ากับดูลทีไมีการก าหนดกฎกณฑຏ การบริหาร การก ากับ
ดูลดยองคຏกรก ากับ ซึไงประกอบดຌวยภาครัฐละองคຏกรวิชาชีพหรือองคຏกรทีไถูกก ากับรวมกัน   อีกทัๅงยัง
สอดคลຌองกับทีไ The Legal Observations of the European Audiovisual Observatory  (2002)  

อธิบายวา การก ากับดูลรวมนัๅนปຓนการบูรณาการระหวางระบบการก ากับดูลตนองกับกรอบการ
ท างานของรัฐ  ดยรัฐจะปຓนผูຌก าหนดกรอบการท างาน฿หຌ฿นดຌานกฎหมาย พืไอสรຌางความมัไน ฿จวาการ
ด านินการก ากับดูลตนองจะบรรลุประสิทธิผล  ละรัฐยังมีหนຌาทีไสอดสองดูลการท างานของ
กระบวนการก ากับดูลตนองนีๅดຌวย 

 

2. ความหในของกลุมผูຌประกอบการคบิลทีวีทຌองถิไน  สวนมากตຌองการก ากับดูลตนอง (Self-regulation)  
พราะทีไผานมากใถือวาปຓนการก ากับดูลตนองลຌว ดยมีสมาคมคบิลทีวีหงประทศเทยปຓนกนกลาง   
พียงตการด านินการอาจเมครอบคลุมถึงการตรวจสอบการฆษณาทีไปຓนมาตรฐานดียวกันกอนมีการ
พรภาพ   ฉะนัๅน จึงมีความตຌองการ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌอง อาทิ กสทชฺ สคบฺ อยฺ รวมกับสมาคมคบิล
ทีวีหงประทศเทย รวบรวมขຌอมูล ละจัดท าปຓนขຌอก าหนดหรือระบียบกีไยวกับการฆษณาสินคຌาหรือ
บริการตางโ พรຌอมทัๅง฿หຌความรูຌรืไองการตรวจพิจารณาการฆษณากผูຌประกอบการหรือผูຌกีไยวขຌอง  พืไอ
การสรຌางสรรคຏฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนทีไหมาะสม   ละปรารถนา฿หຌมีระบบการตรวจพิจารณา
หมือนกับการฆษณา฿นสืไอทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดิน ทีไการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไนควรผานการ
ตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึไงตละภาคของสมาคมฯ สามารถด านินการเดຌอง ตทัๅงนีๅอยูภาย฿ตຌ
กระบวนการละกฎระบียบดียวกันทุกภาค  ซึไงมีความสอดคลຌองกับทีไ Bartle and Vass (2005)  กลาว
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วา การก ากับดูลตนอง (Self-regulation) ปຓนการก าหนดกฎกณฑຏการบริหาร การก ากับดูลตนองทัๅง
กระบวนการขององคຏกรวิชาชีพอง   

สรุปละขຌอสนอนะ 

จากผลการศึกษา ท า฿หຌหในถึงภาพรวมการด านินงานดຌานการฆษณาละปัญหาการฆษณา฿น
สืไอคบิลทีวีทຌองถิไน ทัๅงจากมุมมองของผูຌสงสาร อันเดຌก ผูຌประกอบการ  ละมุมองของผูຌรับสาร เดຌก 
ผูຌชมทีไปຓนสมาชิกของสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน  ละ฿นสวนของการพัฒนานวทางการก ากับดูลดຌานการ
ฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน฿หຌสอดคลຌองกับพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522  จากการ
วิคราะหຏละอภิปรายผลพบวา มีการน าสนอนวทางการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน 2 
ลักษณะ  คือ กลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ฿นวงการฆษณา สนอ฿หຌมีการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอคบิล
ทีวีทຌองถิไนอยางปຓนรูปธรรม฿นรูปบบการก ากับดูลรวม (Co-regulation)  สวนกลุมผูຌประกอบการ
คบิลทีวีทຌองถิไน  ตຌองการ฿หຌมีกระบวนการก ากับดูลตนอง (Self-regulation)  

ดังนัๅน คณะผูຌวิจัยจึงหในวานวคิดดังกลาวมิเดຌมีความขัดยຌงหรือตรงขຌามกันตอยาง฿ด   
สามารถทีไจะประสานความตຌองการนีๅเดຌปຓนอยางดี  จึงสนอนวทางการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอ
คบิลทีวีทຌองถิไนทีไสอดคลຌองกับพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พฺศฺ 2522 ฿นรูปบบ การก ากับดูล
ตนอง (Self-Regulation) ประภท Co-operative  หรือรียกวา Co-operative self-regulation
ตามนวคิดของ  Bartle and Vass (2005)  ทีไระบุวา ปຓนความรวมมือระหวางผูຌก ากับดูลละผูຌถูก
ก ากับดูล ฿นการปฏิบัติการก ากับดูลตามกฎกณฑຏของรัฐ  ซึไงมีความคลຌายกับการก ากับดูลรวม  (Co-

regulation)  ทีไฝຆายนักวิชาการ นักวิชาชีพ฿นวงการฆษณาตຌองการ฿หຌกิดขึๅน  ซึไงน าเปสูนวทางปฏิบัติทีไ
ปຓนมาตรฐานดียวกัน ละสามารถบรรลุวัตถุประสงคຏของทัๅงสองฝຆาย ดยมีนวทางปฏิบัติ ดังนีๅ 

1. ประสานความรวมมือกับองคຏกรภาครัฐ เดຌก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง 
กิจการทรทัศนຏ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ  ฿นการด านินการพัฒนากระบวนการการ
ก ากับดูลตนอง(Self-Regulation) ฿นบบ Co-operative self-regulation 

2. ประสานความรวมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารละยา ละสมาคมฆษณาหงประทศเทย พืไอจัดท าคูมือการฆษณาสินคຌาหรือ
บริการ พรຌอมการ฿หຌความรูຌ สรຌางความขຌา฿จกผูຌกีไยวขຌอง พืไอน าเปปฏิบัติ  

3. ประสานความรวมมือกับสมาคมฆษณาหงประทศเทย  พืไอวางกระบวนการตรวจ
พิจารณาการฆษณา฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน ดย฿ชຌตัวบบหมือนกับการตรวจพิจารณา
ภาพยนตรຏฆษณาทางสืไอทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดิน  

 จากขຌอสนอทีไกลาวมานีๅ  จัดปຓนขຌอสนอนะชิงนยบาย  ยังมีขຌอสนอนะส าหรับการวิจัย฿น
อนาคตทีไหในวาจะปຓนประยชนຏตอวงการฆษณาละสังคม คือ  
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1) ประดในการศึกษานวทางการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอทรทัศนຏดาวทียม ถือวาปຓนสืไอทีไ
ทรงอิทธิพลตอผูຌรับสารมากชนกัน พราะมีการฆษณาสินคຌาหลากหลายประภท ทีไมี
ลักษณะเมหมาะสมปรากฏ฿หຌหในสมอ  จึงปຓนประดในทีไควรศึกษา 

2) ส าหรับวิธีการวิจัยทีไปຓนการวิคราะหຏสาร หากระยะวลาอ านวยอาจจะวิคราะหຏสปอต
ฆษณา฿หຌครบ 12 ดือน  หรือมีการวิคราะหຏฆษณา฿นสืไอทรทัศนຏฟรีทีวีภาคพืๅนดินรวม
ดຌวย พืไอปรียบทียมกัน฿หຌหในความตกตางกใปຓนนวทางทีไนาสน฿จ 

กิตติกรรมประกำศ 

 คณะผูຌวิจัยเดຌรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองคุຌมครองผูຌบริภคดຌานฆษณา  ส านักงาน
คณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค พรຌอมทัๅงประดในละนวทาง฿นการด านินงาน  ขอขอบคุณ คุณจิรชัย   
มูลทองรย อดีตลขาธิการคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค  พรຌอมทัๅงคุณวรรณทวี  ศรีสุก฿ส  คุณดนัย  
หงสุรพันธຏ ละผูຌกีไยวขຌองของสมาคมคบิลทีวีหงประทศเทย เดຌก คุณกษม  อินทรຏกຌว  ทีไปรึกษา
กิตติมศักดิ่ ละคุณสุรพล  ซีประสริฐ  นายกสมาคมฯ  ขอขอบคุณ รองศาสตราจารยຏ ดรฺประจักษຏ พุม
วิศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ ละ รองศาสตราจารยຏปຂยกุล  ลาวัณยຏศิริ คณบดี
คณะนิทศศาสตรຏ ทีไเดຌ฿หຌการสนับสนุนการด านินครงการวิจัย  ละขอขอบคุณ รองศาสตราจารยຏ ดร ฺ
พนา  ทองมีอาคม ทีไปรึกษาครงการวิจัย ทีไกรุณาสนอนะนวทางทีไปຓนประยชนຏ฿นการด านิน
ครงการวิจัย 
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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธຏฉบับนีๅ ศึกษากระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิตรายการ
ละครทรทัศนຏเทย วัตถุประสงคຏ฿นการศึกษาคือ แี ศึกษากระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿น
ละครทรทัศนຏเทยของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏ โี ศึกษาวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿น
ละครทรทัศนຏเทยของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏ ดยกใบรวบรวมขຌอมูลจากบุคคลส าคัญ  ฿นขัๅนตอน
การผลิตละครทรทัศนຏเทย ประกอบดຌวย ผูຌผลิตละครทรทัศนຏ ผูຌขียนบท ผูຌก ากับละครทรทัศนຏ ผูຌล าดับ
ภาพ ดຌวยการสัมภาษณຏบบจาะลึก จ านวน แ5 คน ละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ บบสัมภาษณຏชิง
ลึก ิIn-Depth Interview) ละท าการศึกษาจากอกสาร ิDocumentary Research) นวคิดละทฤษฎี
กีไยวกับกระบวนการผลิตละครทรทัศนຏ รวมถึงศึกษาลักษณะของความรุนรงทีไปรากฏ฿นละครทรทัศนຏเทย 
ละขຌอมูลจากการสัมภาษณຏ ดยท าการวิคราะหຏขຌอมูลพืไอสรຌางขຌอสรุป ฿นรูปบบของการขียนบรรยาย 
ิDescriptive) 

 ผลการศึกษาสรุปเดຌดังนีๅ  

 1) กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงประกอบดຌวย 3 ขัๅนตอน คือ ขัๅนตอนทีไ 1 
การตรวจสอบพิจารณาความรุนรงกอนด านินการถายท า ิPre-Production) ปຓนการพิจารณาคัดลือก
รืไอง ตรวจสอบครงรืไอง รายละอียดตาง โ ฿นบทละครทีไปรากฏกีไยวกับความรุนรงทัๅงทางตรง ความ
รุนรงชิงครงสรຌาง ละความรุนรงชิงวัฒนธรรม, ขัๅนตอนทีไ 2 คือการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง
ระหวางด านินการถายท า ิProduction) ปຓนขัๅนตอน฿นการด านินการผลิต ดຌวยการตีความจากบทละคร 
฿ชຌทคนิค฿นการถายท าพืไอลดความรุนรง มีการพิจารณาตรวจสอบ ควบคุม ก ากับการถายทอดอารมณຏ 
ความรูຌสึก ละการสดงของนักสดง฿หຌอยู฿นกรอบ ละบริบทของบทละคร ละ ขัๅ นตอนทีไ 3 คือการ
ตรวจสอบพิจารณาความรุนรงภายหลังการถายท า ิPost-Production) ปຓนขัๅนตอนของการตัดตอลือก
ละจัดมุมภาพ฿หຌมีหมาะสม สอดคลຌองกับนืๅอหา กรณีมีภาพความรุนรง พืไอลดความรุนรงทีไหในเดຌ

                                                           

3 บริษัทกันตนา มูฟวีไทาวนຏ ิ2002) จ ากัด 

 

กระบวนกำรตรวจสอบพิจำรณำควำมรุนรง 
ของผูຌผลิตรำยกำรละครทรทัศน์เทย 

SELF - CENSORSHIP ON VIOLENCE BY PRODUCERS IN THAI DRAMA 
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อยางชัดจน ดยทัๅง 3 ขัๅนตอนตຌองมีการสอดประสาน ละการท างานอยางปຓนระบบ ดยค านึงถึงผูຌชม
ละสังคมปຓนส าคัญ 

 2) วิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทยของผูຌผลิตรายการละคร
ทรทัศนຏ พบวา ฿ชຌการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง ดຌวยวิธีการคัดลือกรืไอง ละท าการตรวจสอบ
นืๅอหา ภาษา อารมณຏทีไปรากฏ฿นบทละครทรทัศนຏ ดยการถายทอดบทละคร฿หຌออกมาปຓนงานศิลปะ ฿ชຌ
วิธีการควบคุม ก ากับการสดง อารมณຏ บทสนทนา รืไองราว สถานทีไ สงสี สียง ภาพ ละ฿ชຌวิธีการลด
ความรุนรงดຌวยการจัดล าดับภาพ การตัดตอ คัดสรร การบลอภาพ หลบมุมภาพ ฿ชຌสงหรืองา หรือท า
การดูดสียง ลดสียงทีไเมหมาะสม ฿ชຌทคนิค฿นการน าสนอภาพความรุนรงทีไเมดนชัด ดຌวยการสรຌาง 
จิตนาการ฿หຌกิดขึๅนกับผูຌชม ละลดทอนความรุนรงเม฿หຌกิดผลกระทบทางจิต฿จตอผูຌชม 

 

ค ำส ำคัญ: กระบวนการตรวจสอบพิจารณาุ ความรุนรงุ ละครทรทัศนຏเทยุ ผูຌผลิตรายการทรทัศนຏ 
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Abstract 

 In this thesis. Study the procedure check violence in Thai television drama. 

List of manufacturers TV series. The purpose of the study is 1) to investigate the process 

of considering check violence in Thai television drama television drama the supplier 2) 

study how to consider checking violence in Thai television drama of the television drama 

production. By collecting data from important figures. In the production process in Thai 

television drama consists of producer, Script Writer, director television editor, in-depth 

interview The 15 people and tools used in this research is an in-depth interview and 

study from documents. The concept and the theory about production process of TV 

series. The study of violence appeared in in Thai television drama, and the data from the 

interview Data analysis and conclusion in the form of descriptive writing. 

 The results of the study were as follows: 

 1) Procedure check violence consists of 3 step is a step 1 considering check 

violence before the filming (Pre-Production). A selection of the audit plot, the various 

details in the plays appear about violence both direct structural violence. And the 

violence of culture, step 2 is considered to determine the severity between the filming 

(Production) is the process of the production. With the interpretation of the chapter 

drama, technique used in filming to reduce violence has to consider the check control 

directed to convey the feelings and emotions. And the performance of the actors in the 

frame and the context of the chapter drama, and the step 3 is consider check violence 

after filming (Post-Production). Is a process of selection and editing the image to the right 

corner, consistent with the content, in case of image intensity to reduce violence to see 

clearly. The 3 steps must be harmony and work systematically. By considering the audience 

and the society is important. 

2) How to consider checking the violence in the list of manufacturers in Thai television 

drama TV series, it was found that used to consider checking violence. By means of 

selecting, and investigate the content, language, emotion appears on television. By 

transmitting plays out as a work of art was used to control the directed emotional conversation, 

stories, place, light, sound, image and the method used to reduce violence by sequence 

images. Edit selected to blur the image. The image. Use light or shadow around the corner 

or the sound absorption, reduce the sound is not appropriate. Technique used in presentation 
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graphic violence is not pronounced with creation, imagination to the audience. To lessen 

the violence and not to affect emotional on the audiences. 

 

Keywords: Procedure check, violence, Thai television drama, Television producers. 

 

1. บทน ำ  
 1.1 ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ละครทรทัศนຏเทยปຓนรูปบบความบันทิงขนงหนึไงทีไอยูคูกับสังคมเทยมายาวนาน ละ
ปຓนครืไองมือ฿นการ฿หຌความบันทิง ฿หຌสาระความรูຌ อันมีองคຏประกอบของภาพ สียงนืๅอหา ตัวละครละ
การคลืไอนเหวสมือนจริง ซึไงปຓนสิไงรຌาความสน฿จ฿หຌกผูຌชมทุกพศทุกวัยจึงท า฿หຌละครทรทัศนຏ กลายปຓน 
สืไอทีไมีอิทธิพลอยางมากตอสังคมเทย฿นปัจจุบัน ินันทสิทธิ่  กຌวทิพยนตร ละคณะุ 2555 : 2ี ท า฿หຌละคร
ปຓนรายการทรทัศนຏทีไประชาชนสวน฿หญ฿หຌความสน฿จมากกวาสืไอประภทอืไน โ ดยปຓนการถายทอด
รืไองราวผานการสดงออกดยผูຌสดง กิดกระตุຌนความรูຌสึกของผูຌรับชม฿หຌคลຌอยตามละน าเปสูอารมณຏ
ตาง โ ชน สนุก ศรຌา ปຓนตຌน ซึไงอาจจะน าเปสูการตอบสนองตอจตคติ ความคิด ความสน฿จ พฤติกรรม
ของผูຌชม เปจนถึงการสอดทรกการขัดกลาทางสังคม รวมถึงมีนืๅอหาทีไสะทຌอนสังคม ท า฿หຌละครทรทัศนຏ
จึงปรียบสมือนสืไอกลาง ทีไสืไอถึงคานิยม วิถีชีวิต ทัศนคติ มุมมอง ของคน฿นสังคม  
 มืไอละครทรทัศนຏกลายปຓนสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวันของประชาชน฿นสังคม ละสามารถ
ขຌาถึงเดຌหลากหลายชองทาง ซึไงผูຌบริภคสามารถลือกชมเดຌดยเมสียคา฿ชຌจายกสถานีเดຌ ถึง 6 สถานี 
เดຌก สถานีทรทัศนຏเทยทีวีสีชอง 3 สถานีวิทยุทรทัศนຏกองทัพบกชอง 5 สถานีทรทัศนຏสีกองทัพบกชอง 
7 สถานีทรทัศนຏมดิรຏนเนนຏ สถานีวิทยุทรทัศนຏหงประทศเทยกรมประชาสัมพันธຏ ละสถานีทรทัศนຏ
เทยพีบีอส รวมถึงสถานีมีการควบคุมดูลสืไอทรทัศนຏ ดยการจัดระดับความหมาะสม ดຌวยความรวมมือ
กัน พืไอ฿หຌผูຌชมสามารถลือกดูเดຌวาละครทรทัศนຏรืไอง฿ด มีความหมาะสมตอผูຌบริภค฿นตละชวงอายุ฿ด  
ท า฿หຌบริษัททีไท าหนຌาทีไผลิตละคร฿นประทศเทย ตຌองผลิตละครพืไอปງอน ขຌาสูสถานี ินท พูนเชยศรีุ 
2555 : 2ี พืไอตอบสนองความตຌองการ฿นตละหຌวงวลาของชองพืไอการออกอากาศของตละสถานี  
 จากการตอบสนองความบันทิง฿หຌกับผูຌชม ท า฿หຌการผลิตละครทรทัศนຏของบริษัทผูຌผลิต จึงมุง
ความสน฿จทีไจะผลิตละครพืไอสวงหาผลก าเร ละรักษาระดับความนิยมละคุณภาพการผลิต ซึไงผลงาน
ละครทรทัศนຏจึงปรียบสมือนสินคຌาทีไสรຌางความนิยม฿นตลาด ดยผูຌผลิตมีการน าสนอนืๅอหาสาระ ละ
รืไองราวทีไมีความหลากหลายทัๅง฿นงมุมชิงสรຌางสรรคຏ สงสริม พัฒนา ละสะทຌอนสังคม฿นรูปบบตาง โ
รวมถึงมีการน าสนอภาพ นืๅอหา หรือภาษา ทีไขຌาขายของการสดงถึงความรุนรงทางพฤติกรรม฿นดຌาน
ตาง โ ชน การท ารຌายรางกาย การฆา การอิจฉา ริษยา การพูดจาสอสียด฿หຌรຌาย ปຓนตຌน ซึไงการน าสนอ
นืๅอหา หรือฉาก การสดงออกของตัวละครทีไบงชีๅถึงความรุนรงนัๅน สอดคลຌองกับการศึกษาวิจัยของ 
ครงการศึกษาละฝງาระวังสืไอพืไอสุขภาวะของสังคม (2551 : 2ี  รืไอง ความรุนรง฿นละครเทยป 2551  
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เดຌท าการศึกษาละครเทยทีไออกอากาศทางสถานีทรทัศนຏ พบวา มีจ านวน 13 รูปบบของปมขัดยຌงทีไ
น าเปสูความรุนรง฿นละคร ดยพบปมขัดยຌงรืไองความรักมากทีไสุด รองลงมาคือ ความสัมพันธຏ฿น
ครอบครัว, ความอาฆาตคຌน, การตอสูຌกับผูຌมีอิทธิพล, ความลภละการยงชิงสมบัติ, การปราบปราม 
ยาสพติด, ความอิจฉาริษยาละการกงยงชิงดีชิงดน, การฝຆาฟันอุปสรรค, การหลอกลวง, การยงชิง
อ านาจ ละ การมืองุ การพยายามรักษาอุดมการณຏของตน, การรังกียจกีดกัน ละการมีพศสัมพันธຏดย
เมปງองกัน ตามล าดับ จากการน าสนองมุมของนืๅอหาละคร฿นชิงบวกละชิงลบตอสาธารณชน อาจมี
อิทธิพลตอผูຌชมทัๅงทางตรงละทางอຌอม  
 มืไอละครทรทัศนຏ สรຌางสรรคຏพืไอมุงนຌนความบันทิง฿หຌกับผูຌชม ตสิไงทีไฝงมากับละคร 
นอกหนือจากสาระความรูຌ ขຌอคิด คติสอน฿จ ละความสนุกสนานทีไถายทอดผานนักสดงลຌว การน าสนอ
รืไองราวจึงปรียบสมือนดาบสองคมทีไสะทຌอนปัญหาของสังคม฿นงมุมตาง โ ละอาจน าเปสูพฤติกรรม
ของการลียนบบทีไปຓนภัยกับตนอง หรืออาจทีไกอ฿หຌกิดปัญหาตอสังคมเดຌชนกัน สอดคลຌองกับนวคิด
ของ ธีรชติ  กิดกຌว (2549) กลาววาละครทรทัศนຏปຓนการสะทຌอน฿หຌหในถึงปัญหาสังคม มีการน าสนอ
ผลกระทบทัๅง฿นระดับปัจจกบุคคล ชน การติดสุรา สพยาสพติด ความเมรับผิดชอบ การปຓนหนีๅสิน 
การคบพืไอนทีไเมดี ทัศนคติคานิยมทีไเมถูกตຌอง ละระดับสังคม ชน ปัญหาความยากจน ครอบครัวตกยก 

การทะลาะวิวาท ชูຌสาว การคຌาขายอาวุธสงคราม ยาสพติด การคอรຏรัปชัน ปຓนตຌน ซึไงนืๅอหา฿นละคร
พยายามชีๅ฿หຌหในภาพหงความจริงทีไกิดขึๅน ละนวนຌมของปัญหาทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต พืไอ฿หຌผูຌชมเดຌ
ตระหนักละหาทางปງองกันปัญหาหลานัๅนทีไจะกิดขึๅนเวຌลวงหนຌา ตละครกใปຓนอีกปัจจัยหนึไงทีไมีอิทธิพล
หรือกอ฿หຌกิดปัญหาสังคมเดຌชนกัน  
 สถานการณຏความรุนรง฿นสังคมเทยเดຌทรกซึมขຌาเป฿นทุกสวนของสังคมตัๅงตครอบครัว 
รงรียน ทีไท างาน เปจนถึงชุมชน ละมຌต฿นระดับประทศ หในเดຌจากจ านวนหตุการณຏความรุนรง  
ทัๅงทีไปรากฏปຓนขาวละเมปຓนขาวพิไมขึๅนทุกป ซึไงพบวา฿นประทศเทยมีจ านวนหตุการณຏความรุนรง 
฿นครอบครัวพิไมขึๅน  ทุกปกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด พบความรุนรง฿นกรณีของการท ารຌายรางกาย
กิดขึๅนมากทีไสุด รองลงมา คือ ความรุนรงทางวาจา การ฿ชຌค าพูดดุดา ดูถูก หยียดหยาม หยาบคาย ขมขู 
บังคับ ความรุนรงทางพศ การละลยทอดทิๅง ซึไงปຓนความรุนรง฿นครอบครัวรูปบบหนึไง มืไอพิจารณา
ความรุนรง฿นครอบครัว พบวา ความรุนรงระหวางสามีภรรยาปຓนอัตราสวนมากทีไสุด รองลงมาปຓน
ความรุนรงทีไบิดา หรือมารดากระท าตอบุตร ความรุนรงทีไบุตรกระท าตอบิดามารดา รวมถึงความรุนรง
ทีไกิดจากบิดาลีๅยงหรือมารดาลีๅยงกระท าตอดใก ประกอบกับสถิติทีไนาตก฿จพบวา ฿นป 2555 ทีไผานมา 
ความรุนรง฿นครอบครัวพิไมสูงขึๅนจาก รຌอยละ 80 ปຓน รຌอยละ 90-95 มีดใกถูกกระท ารุนรงทางพศฉลีไย
วันละ 5 คน ละยังมีความรุนรงทีไฝงตัวซึไงเมเดຌตกปຓนขาวอีกจ านวนมาก ิเทยรัฐออนเลนຏุ 2556) จาก
ขຌอมูล สดง฿หຌหในวา ความรุนรงเดຌขຌามาอยู฿นบຌาน ซึไงอาจสงผลตอการกิดความรุนรง฿นสังคมเดຌ
ตอเป฿นอนาคต ดยฉพาะละครบางรืไองทีไมีฉากละค าพูดทีไกระตุຌนละปຓนสิไงรຌาทีไอาจจะท า฿หຌ ดใกซึม
ซับความรุนรงมากยิไงขึๅน  
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 ทัๅงนีๅละครทรทัศนຏ จึงปรียบสมือนสืไอกลาง ละปຓนสืไอทีไมีประสิทธิภาพ฿นการปลูกฝัง
ความชืไอ ความรูຌสึกนึกคิดผานละคร ทีไสะทຌอนรืไองราว฿นสังคม ท า฿หຌละครทรทัศนຏ จึงมีบทบาทละมี
อิทธิพลอยางมากตอผูຌชม ละจากผลการศึกษาของ กาญจนา ชคหรียญสุขชัย (2550 : ก, 7ี เดຌศึกษา
จิตลักษณะพืๅนฐานทีไจ าปຓนส าหรับการลือกรับรูຌหรือตีความละครทรทัศนຏของยาวชนเทย  พบวา ละคร
ทรทัศนຏทีไมีฉากการสดงออก หรือสืไอ฿หຌหในถึงการมีความสัมพันธຏระหวางชายหญิง฿นบริบทตาง โ ชน 
การกดขีไขมหงทางพศ การชิงรักหักสวาท มีอิทธิพลตอยาวชนทีไอาจน าเปสูรงยัไวยุ กิดจากรงผลักดัน
฿นตนอง ดຌวยความอยากรูຌอยากหใน ผนวกกับรงสริมจากพืไอนละสภาพวดลຌอมของสังคม ละมืไอ
ละครทรทัศนຏของเทย฿นปัจจุบันมีการน าสนอนืๅอหาสาระละรืไองราวทีไมีความหลากหลายมีการสะทຌอน
นืๅอหาทัๅง฿นงบวกละงลบ จึงมีกฎหมาย฿นการควบคุมสืไอ ดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายสียงละกิจการทรทัศนຏ พฺศฺ 2551 มาตรา 37 (ราชกิจจานุบกษาุ 2551 : 8ี หຌามเม฿หຌท าการ
ออกอากาศนืๅอหารายการทีไมีลักษณะลຌมลຌางการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยຏ
ทรงปຓนประมุข หรือทีไมีผลกระทบตอความมัไนคงของรัฐ ความสงบรียบรຌอย หรือ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือกระท าซึไงขຌาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการกอ฿หຌกิดความสืไอมทรามทาง
จิต฿จหรือสุขภาพของประชาชนอยางรຌายรง  
 จากหลักความรับผิดชอบตอสังคม ละวิชาชีพ ท า฿หຌบทบาทหนຌาทีไ฿นการผลิตรายการละคร
ทรทัศนຏจึงมีสวนส าคัญ฿นการสรຌางสรรคຏผลงานละคร฿หຌมีความหมาะสม ตความรับผิดชอบตอสังคม
ของสืไอมวลชน฿นฐานะของผูຌผลิต฿นปัจจุบัน มีมาตรฐาน฿นการท างานตกตางกัน พราะมืไอกิดปัญหา
ทางสังคมจากผลกระทบของนืๅอหาความรุนรงทีไปรากฏ฿นละครทรทัศนຏ อันปຓนหตุ฿หຌกิดพฤติกรรม
ลียนบบ ละอาจน าเปสูขຌอตຌยຌงหรือกิดสียงวิพากษຏวิจารณຏจากนักวิชาการละผูຌชม ถึงขัๅนตอนละ 
ผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการผลิตถึงการตรวจสอบพิจารณานืๅอหาความรุนรงของละครทรทัศนຏ ท า฿หຌนักวิชาการ
ละนักวิจัยรวมถึงองคຏกรหนวยงานตาง โ ตางลใงหในถึงปัญหาละผลกระทบทีไกิดจากการน าสนอ 
ความรุนรงทีไฝงอยู฿นละครทรทัศนຏ อันมีอิทธิพลตอผูຌชมละสังคมดยรวม ละจากตัวอยาง ผลการวิจัย
ของ นภาพร  ธนะนุทรัพยຏ (2551 : 82-83ี เดຌศึกษาอิทธิพลของสืไอละครทางทรทัศนຏตอพฤติกรรมดຌาน
จริยธรรม จากผลการวิจัยคຌนพบขຌอสนอนะ คือ ฿นการสรຌางสืไอทางทรทัศนຏของผูຌผลิต ควรยึดถือ฿น
จรรยาบรรณของสืไอสารมวลชน ควรตรวจสอบ พิจารณานืๅอหาพยายามลดการท ารຌายรางกาย ชน การ
ตบตี ท ารຌายรางกาย ขมขืน ปຓนตຌน ซึไงปຓนนืๅอหาทีไเมหมาะสมกับผูຌรับชม฿นกลุมดใกละยาวชน ทีไอาจ
น าเปสูการลอกลียนบบพฤติกรรม ดังนัๅน ทัๅงผูຌผลิตสืไอละผูຌรับชมสืไอกใควร฿ชຌสติปัญญา ฿นการคิดวิคราะหຏ
พิจารณาวาสืไอบบเหนทีไดีถูกตຌองละกอ฿หຌกิดประยชนຏตอตนอง สังคมละประทศชาติ  
 พืไอ฿หຌกิดการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย ฿นกระบวนการผลิต
ละครทรทัศนຏ฿หຌมีความชัดจน ฿นการสรຌางสรรคຏละครดຌวยวิจารณญาณของวิชาชีพ฿หຌกิดคุณคาตอสังคม 
ผูຌวิจัย฿นฐานะผูຌจัดการกองถายละครละหัวหนຌาผนกจัดหานักสดงของบริษัทกันตนา มูฟวีไทาวนຏ 
ิ2002) จ ากัด จึงมีความสน฿จทีไจะศึกษา กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิตรายการ
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ละครทรทัศนຏเทย พืไอ฿หຌน าเปสูการคຌนพบของกระบวนการ ขัๅนตอนละวิธีการ  ฿นการตรวจสอบ
พิจารณาความรุนรง฿นละครทรทัศนຏ฿นฐานะของผูຌผลิต อันน าเปสูการพัฒนา การผลิตละครทรทัศนຏ
เทยบนพืๅนฐานของหลักความรับผิดชอบ พืไอลดความรุนรงทีไปรากฏ฿นละครทรทัศนຏละสรຌางสรรคຏ
คุณคา฿หຌกิดประยชนຏตอสังคม 
 

 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

  1.2.1 พืไอศึกษากระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิตรายการละคร
ทรทัศนຏเทย 

  1.2.2 พืไอศึกษาวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิตรายการละคร
ทรทัศนຏเทย 
 

2. วิธีกำรวิจัย 

 2.1 ประชำกรทีไ฿ชຌ฿นกำรศึกษำ 

 การวิจัยครัๅงนีๅ ปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ ดยศึกษากระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง
ของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏเทย ดยมีการก าหนดประชากรพืไอ฿ชຌ฿นการศึกษา จากกระบวนการ
คัดลือกรืไองของละครทรทัศนຏเทย ดังนีๅ 
  2.1.1 การก าหนดประชากร ดຌวยวิธีการลือกผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏ จากสถานี 
ทรทัศนຏฟรีทีวี ทีไออกอากาศทุกวันตลอดสัปดาหຏ ฿น ชวงวลาตัๅงต 20.25-22ฺ30 นฺ ตลอดป พฺศฺ 2556 

จ านวนทัๅงสิๅน 52 รืไอง  
  2.1.2 ด านินการคัดลือกรืไองละครทรทัศนຏทีไเดຌรับความนิยมจากกระบวนการของ
การวัดรตติๅงรายการละครทรทัศนຏ฿นป พฺศฺ 2556 จากนัๅนท าการจัดหมวดหมูตามนวของละคร
ทรทัศนຏ ละพิจารณาคารตติๅงทีไสูงสุดสามอันดับรก฿นป 2556 พรຌอมกับท าการวิคราะหຏ ละคัดลือก
นวละครของรืไองนัๅน โ ประกอบ฿นการพิจารณารวมดຌวย พืไอ฿หຌการวิจัยครัๅงนีๅครอบคลุมการศึกษา
ละคร฿นตละนวทีไตอบสนองความบันทิงของผูຌชม ละรืไองทีไผานกระบวนการคัดลือก คือ 

   2.1.2.1 ละครรืไอง มายาสีมุก บริษัท กันตนา มูฟวีไ ทาวนຏ (2002) จ ากัด 29 

มีนาคม 2556 – 18 พฤษภาคม 2556 ประภทละครนว  รมนติก, คอมมดีๅ (ชอง7)  

   2.1.2.2 ละครรืไอง สือสัไงฟງา 2 พยัคฆຏผยอง บริษัท กันตนา มูฟวีไ ทาวนຏ (2002) 

จ ากัด 30 มกราคม 2556 – 11 มษายน 2556 ประภทละครนว อຍคชัไน, ฟนตาซี (ชอง7) 

   2.1.2.3  เฟหวน บริษัท มาสคอรด จ ากัด  19 พฤษภาคม 2556 – 16 

มิถุนายน 2556 ประภทละคร พีรียด, ดรามา (ชอง7) 

   ทัๅงนีๅ ละครทีไเดຌรับความนิยมปຓนอันดับสาม คือ ละครรืไอง ทองนืๅอกຌา นืไองจาก
ขຌอจ ากัด฿นการขຌาถึงผูຌ฿หຌสัมภาษณຏ ละระยะวลาทีไจ ากัด ผูຌวิจัยจึงลือกละครรืไอง เปหวน ดยปຓนละคร
นวดียวกัน ละสะดวกตอการกใบรวบรวมขຌอมูลของผูຌวิจัย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2_2_%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2
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   2.1.2.4 รือนกาหลง บริษัท พอดีค า อในตอรຏทนมຌนทຏ จ ากัด 10 ตุลาคม 2556 

– 5 ธันวาคม 2556 ประภทละคร  พีรียด – ลึกลับสยองขวัญ (ชอง7) 

  2.1.3 ฿นกระบวนการก าหนดรืไองพืไอ฿ชຌ฿นการศึกษา พืไอปຓนกระบวนการ฿หຌเดຌมาซึไง
ประชากรทีไตຌองการศึกษา ดຌวยการศึกษาทางทุติยภูมิ จากอกสาร วรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง นวคิดทฤษฎี
กีไยวกับกระบวนการผลิตละครทรทัศนຏ ดยบุคลากรทีไมีบทบาทหนຌาทีไ฿นกระบวนการตรวจสอบพิจารณา
ความรุนรง฿นละครทรทัศนຏ ประกอบดຌวย ผูຌผลิตละครทรทัศนຏ ผูຌขียนบทละครทรทัศนຏ ผูຌก ากับละคร
ทรทัศนຏ ผูຌล าดับภาพ 

 2.2 หลงขຌอมูลของกำรศึกษำ 

 การวิคราะหຏขຌอมูลเดຌอาศัยหลงขຌอมูลทีไส าคัญ 2 ประภท ประกอบดຌวย หลงขຌอมูล
ประภทอกสาร ละบุคคล ดังนีๅ 
  2.2.1 หลงขຌอมูลประภทอกสำร 

  ผูຌวิจัยเดຌด านินการศึกษา คຌนควຌาขຌอมูลจากอกสารทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 
   2.2.1.1 อกสำร ละวรรณกรรม 

   ท าการศึกษาคຌนควຌาจากอกสารละวรรณกรรมตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับบทบาท
หนຌาทีไ ความรับผิดชอบละกฎหมายวาดຌวยจริยธรรม จรรณยาบรรณของสืไอมวลชน ศึกษากระบวนการ
ผลิตละครทรทัศนຏ รวมถึงศึกษาบุคลากรทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตละครทรทัศนຏละมีหนຌาทีไ฿นการ
ตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย ละศึกษานวคิด ทฤษฎีกีไยวกับลักษณะประภทของ
ความรุนรง อีกทัๅงศึกษา฿นชิงบริบทจากปรากฏการณຏความรุนรงทีไคຌนพบ฿นละครทรทัศนຏ  
  2.2.2 หลงขຌอมูลประภทบุคคล 

  ผูຌวิจัยเดຌด านินการสัมภาษณຏบบจาะลึก (In-Depth Interview) ปຓนการสัมภาษณຏผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลส าคัญ (Key Informant Interview) กับผูຌทีไปฏิบัติหนຌาทีไ฿นขัๅนตอนการผลิตละครทรทัศนຏของ
บทบาท฿นการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย ละจากการคຌนควຌาจากอกสารละ
วรรณกรรมตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ประกอบกับบทบาทหนຌาทีไ฿นการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละคร
ทรทัศนຏเทย จ านวนบุคคลทีไ฿ชຌ฿นการสัมภาษณຏทัๅงสิๅน 15 คน ประกอบดຌวย 1) ผูຌผลิตละครทรทัศนຏ จ านวน 
3 คน  2) ผูຌขียนบท จ านวน 4 คน 3) ผูຌก ากับละครทรทัศนຏ จ านวน 4 คน ละ 4) ผูຌล าดับภาพ จ านวน 4 คน 

 2.3 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรศึกษำ 

  2.3.1 ครืไองมือทีไ฿ชຌประกอบ฿นกำรศึกษำ  
  ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ คือ บบสัมภาษณຏ กีไยวกับกระบวนการ ละวิธีการ฿น
การตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทยของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏ 
  2.3.2 กำรสรຌำงครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรศึกษำ 

  ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ ซึไงผูຌวิจัยเดຌศึกษานวคิด ทฤษฏี พืไอน ามา
ก าหนดครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ดยศึกษานวคิด ละทฤษฎีกีไยวกับ กระบวนการผลิตละครทรทัศนຏ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B3
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ทฤษฎีกีไยวกับความรุนรงของ Johan Galtung นวคิดการตรวจสอบ ิCensor) ละสรຌางบบสัมภาษณຏ
บบเมมีครงสรຌางิNon-Structured Interviewี มีรายละอียดดังนีๅ 
   2.3.2.1 ศึกษำต ำรำ อกสำร ละงำนวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
      ผูຌวิจัยท าการวิคราะหຏจากนวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง พืไอหาขຌอคຌนพบ
ของกระบวนการพิจารณาตรวจสอบความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย 

     2.3.2.2 กำรจัดสรຌำงรำยกำรดัชนีชีๅวัดนวค ำถำม฿นบบกำรสัมภำษณ์  
   ผูຌวิจัยด านินการสังคราะหຏความรูຌจากนวคิด ละทฤษฎี น ามาก าหนดปຓนนิยาม
ศัพทຏ พรຌอมท าการจ านกดัชนีชีๅวัดขຌอค าถาม 

   2.3.2.3 สรຌำงบบกำรสัมภำษณ์ 
   ด านินการสรຌางบบสัมภาษณຏ ดยน าดัชนีชีๅวัดของค าถาม น ามาท าการก าหนดปຓน
นวค าถาม฿นการสัมภาษณຏ 
   2.3.2.4 กำรพิจำรณำตรวจสอบบบกำรสัมภำษณ์ 
   ผูຌวิจัยน าบบสัมภาษณຏ฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ ดยปຓนผูຌชีไยวชาญ จ านวน 3 ทาน พืไอพิจารณา
ตรวจสอบนืๅอหาละครงสรຌางพืไอ฿หຌเดຌภาษาทีไชัดจน หมาะสม สอดคลຌองกับวัตถุประสงคຏ ละนวคิด  
  2.3.3 ลักษณะของค ำถำม฿นกำรศึกษำ 
  ขຌอค าถามส าหรับการศึกษาครัๅงนีๅ ปຓนขຌอค าถามบบปลายปຂด พืไอ฿ชຌ฿นการสัมภาษณຏ 
พืไอ฿หຌผูຌการสัมภาษณຏสดงขຌอคิดหในเดຌอยางอิสระ 

 2.4 วิธีกำรกใบรวบรวมขຌอมูล  

  2.4.1 กำรกใบรวบรวมขຌอมูลทุติยภูมิ  

  ดยปຓนการกใบรวบรวมขຌอมูลจากอกสาร ละวรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง กระบวนการ
ผลิตละครทรทัศนຏ การตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละครทรทัศนຏ ผูຌผลิตละครทรทัศนຏเทย  

  2.4.2 กำรกใบรวบรวมขຌอมูลปฐมภูมิ 
  ดยกใบรวบรวมขຌอมูลจากการสัมภาษณຏ จากบบสัมภาษณຏทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅนกับ ผูຌผลิต
รายการละครทรทัศนຏทีไมีบทบาท฿นกระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย ของ
ผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏ ลຌวท าการบันทึกขຌอมูล฿นบบบันทึกการสัมภาษณຏ ละท าการบันทึกสียง
การสัมภาษณຏ 
 2.5 วิธีกำรวิครำะห์ขຌอมูล 

  2.5.1 วิครำะห์ขຌอมูลจำกอกสำร 
  ปຓนการวิคราะหຏขຌอมูลจากอกสาร ดยผูຌวิจัยท าการสรุปขຌอคຌนพบ฿นรูปบบของชิง
พรรณนา กีไยวกับกระบวนการผลิตรายการละครทรทัศนຏ ความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย การพิจารณา
ตรวจสอบความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย  
  2.5.2 วิครำะห์ขຌอมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 



 

 48 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

  ปຓนการวิคราะหຏขຌอมูลจากการสัมภาษณຏ ดยผูຌวิจัยท าการสรุปขຌอคຌนพบ฿นรูปบบ
ของชิงพรรณนา กีไยวกับกระบวนการละวิธีการ฿นการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละครทรทัศนຏ
เทยของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏ 
3. ผลกำรวิจัยละกำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 3.1 ผลกำรวิจัย 

  3.1.1 ผลการวิจัยกระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิตรายการละคร
ทรทัศนຏเทย พบวา การตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏเทย
ประกอบดຌวย กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง 3 ขัๅนตอน ดยสามารถจ านก฿นตละ
ขัๅนตอนเดຌดังนีๅ 
    3.1.1.1 การตรวจสอบพิจารณาความรุนรงกอนการถายท า (Pre-Production) 

ปຓนขัๅนตอนของการวางผนกอนด านินการผลิตดยพิจารณาตรวจสอบละคร ตัๅงตการคัดลือกรืไองทีไ
ตຌองการน ามา฿ชຌ฿นการผลิต ผานการพิจารณาครงรืไองจากผูຌผลิตรายการละสถานี พืไอขຌาสูขัๅนตอนของ
การสรຌางสรรคຏปຓนบทละครทรทัศนຏ ดยผูຌขียนบทจะตีความผานประสบการณຏ ฿หຌกิดการตกผลึกทาง
ความคิด พืไอขຌาถึงกนของรืไอง ดຌวยการสรຌางสรรคຏบทละคร฿หຌปຓนเปตามนวละคร฿หຌหมาะสมกลมกลืน 
เปจนถึงการน าสนอรืไองราว ความกีไยวยง ของตัวละคร฿หຌสอดคลຌองกับนืๅอหา พรຌอมกับสอดทรกอารมณຏ
บรรยากาศ บทพูดของตัวละครตาง โ องคຏประกอบ฿นการด านินรืไองทัๅงหมด รวมถึง การพิจารณาตรวจสอบ
ความรุนรงของผูຌขียนบทละคร จะทรกซึมอยู฿นกระบวนการถายทอดผานจินตนาการ ละการสังคราะหຏ
ภาพจากความคิด ท าการกลัไนกรอง คัดกลา รຌอยรียงวลี ถຌอยค า จนสามารถสอดประสานการลารืไอง
ผานตัวอักษร จนกลายปຓนบทละครทรทัศนຏ ดยผูຌขียนบทละครยึดหลักการของการควบคุมตนอง฿น
การน าสนอความรุนรงของรืไอง ฿หຌอยู฿นกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพของผูຌผลิตละครทรทัศนຏ ละ
ค านึงถึงคุณคาทีไผูຌชมละสังคมจะเดຌรับปຓนส าคัญ ละมืไอบทละครสรใจสิๅนจะมีการพิจารณาตรวจสอบ
ความรุนรงรวมกันระหวาง ผูຌผลิต ผูຌขียนบทละสง฿หຌสถานีพิจารณาอีกครัๅงหนึไงพืไอรอการอนุมัติ฿นผลิต 
จากนัๅน จึงจะสามารถวางผนการผลิตรวมกันกับผูຌก ากับพืไอด านินการถายท า฿นล าดับตอเป 

   3.1.1.2 การตรวจสอบพิจารณาความรุนรงระหวางการถายท า (Production) 

ปຓนขัๅนตอน฿นการด านินการผลิต ซึไงผูຌก ากับจะท าการตีความจากบทละครทีไปຓนตัวอักษร ฿หຌออกมาปຓน
งานศิลปะดຌานภาพ สง การสดง ดยการพิจารณาตรวจสอบความรุนรง ดຌวย฿ชຌการควบคุม ก ากับ
นักสดงพืไอ฿หຌกิดการถายทอดอารมณຏ ความรูຌสึก ฿นการสดง ละด านินรืไอง฿หຌอยู฿นบริบทตามบทละคร 
ซึไงมีการสอดทรกทคนิคการถายท าพืไอ฿หຌกิดความสมจริง ทัๅงนีๅการพิจารณาความรุนรง ขึๅนอยูกับนว
ของละคร หรือลักษณะความรุนรงทีไตຌองการน าสนอ อันมีองคຏประกอบของหตุละผลของการสดง
ความรุนรงนัๅน โ อาจกิดจากปมขัดยຌงของรืไอง เปจนถึงการคลีไคลายปัญหา ซึไงความรุนรง฿นละคร 
จึงสามารถปรากฏ฿นรูปลักษณะตกตางกันเป ทัๅงความรุนรงทางตรง ความรุนรงชิงครงสรຌาง ละ
ความรุนรงชิงวัฒนธรรม ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับวิธีการน าสนอภาพความรุนรงนัๅน โ  ต฿หຌอยู฿นกรอบของ
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จริยธรรม คุณธรรมตามวิชาชีพ บนพืๅนฐานของการควบคุมตนอง฿นฐานะของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏ 
ทัๅงนีๅ มืไอมีการพิจารณาตรวจสอบความรุนรง฿นขัๅนการถายท าสรใจสิๅน จะมีการขຌาสูการพิจารณา฿น
อันดับสุดทຌายของการผลิต คือ ขัๅนตอนหลังการถายท า 
   3.1.1.3 การตรวจสอบพิจารณาความรุนรงหลังการถายท า (Post-Production) 

ปຓนขัๅนตอนของการพิจารณาตรวจสอบภายหลังการถายท า ดยผูຌล าดับภาพจะท าการจัดล าดับภาพ฿นการ
ถายท า฿หຌออกมาสมบูรณຏ ดยการ ตัดตอ ลือกละจัดมุมภาพ฿หຌมีหมาะสม สอดคลຌองกับนืๅอหากรณีมี
ภาพความรุนรง พืไอลดความรุนรงทีไหในเดຌอยางชัดจน รวมถึงลดทอนค าพูดทีไเมหมาะสม ทัๅงนีๅการจัด 
ล าดับภาพ ตຌองมีการสอดประสานกันระหวางผูຌก ากับละผูຌผลิตละครทรทัศนຏพืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จทีไตรงกัน
฿นการสืไอความหมายของตละฉาก ฿นตละตอน ดยมีผูຌผลิตปຓน  ผูຌพิจารณารวมดຌวย  ละ฿นขัๅนตอนนีๅ
จะมีการ฿ชຌวิจารณญาณละประสบการณຏ฿นการน าสนอ อันค านึงถึงผูຌชมปຓนส าคัญ   
  3.1.2 ศึกษาวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏ
เทย พบวา ผูຌผลิตมีวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงดยการคัดลือกรืไอง ลຌวท าการตรวจสอบ
นืๅอหา ภาษา อารมณຏทีไปรากฏ฿นบทละครทรทัศนຏ ฿หຌออกมาปຓนงานศิลปะ ฿ชຌวิธีการควบคุม ก ากับการ
สดง อารมณຏ บทสนทนา รืไองราว สถานทีไ สงสี สียง ภาพ ละ฿ชຌวิธีการลดความรุนรงดຌวยการ
จัดล าดับภาพ การตัดตอ คัดสรร ฿ชຌทคนิคของสงละงา หรือการลดสียงทีไเมหมาะสม ฿ชຌทคนิค฿นการ
น าสนอความรุนรงทีไเมดนชัด ดຌวยการสรຌางจิตนาการ฿หຌกิดขึๅนกับผูຌชม พืไอลดทอนความรุนรงเม฿หຌ
กิดผลกระทบทางจิต฿จตอผูຌชมมากกินเป ดยสามารถจ านกวิธีการ฿นการตรวจสอบพิจารณาความ
รุนรง฿นละครทรทัศนຏเทยของผูຌผลิต เดຌดังนีๅ 
   3.1.2.1 ผูຌผลิตละครทรทัศนຏ (Producer) มีวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง
฿นละครทรทัศนຏเทย ดยการคัดลือกรืไอง ลຌวท าการตรวจสอบนืๅอหา ภาษา การบรรยายอารมณຏทีไปรากฏ
฿นบทละครทรทัศนຏ กอนขຌาสูกระบวนการผลิต พืไอตรียมการวางผนการผลิตเปจนถึง ภายหลังการผลิต
สรใจสิๅน จึงขຌาสูวิธีการคัดกรอง ตรวจสอบรายละอียดการสดงของตัวละคร การน าสนอความรุนรง 
การพิจารณา฿นการพิไม หรือลดทอนนืๅอหาความรุนรง ดยปຓนการควบคุมวิธีการน าสนอความรุนรงทีไ
ปรากฏ฿นละคร฿หຌอยู฿นกรอบของจริยธรรม  

   3.1.2.2 ผูຌขียนบทละครทรทัศนຏ ิScript Writerี มีวิธีการตรวจสอบพิจารณา
ความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย ดยสรຌางสรรคຏบทประพันธຏ฿หຌออกมาปຓนตัวอักษร  ซึไง฿ชຌศิลปะ฿นการ
ลารืไอง ผนวกกับการ฿ชຌวิจารณญาณ฿นการน าสนอ ดຌวยการสังคราะหຏ คัดกรอง ผานจากจินตนาการ  
฿ชຌองคຏประกอบของชีวิต฿นสังคมปຓนบรรทัดฐาน ตลดทอนความรุนรงทีไปรากฏ฿นบทละคร ดຌวยวิธีการ
น าสนออยางมีศิลปะ สดงถึงหตุละผล จุดสิๅนสุด ละการคลีไคลายปมขัดยຌงหรือความรุนรงนัๅน โ   
   3.1.2.3  ผูຌก ากับละครทรทัศนຏ (Director) มีวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง
฿นละครทรทัศนຏเทย ดยการถายทอดความคิด ละน าสนอบทละคร฿หຌออกมาปຓนงานศิลปะ ฿ชຌวิธีการ
ควบคุม ก ากับ฿นการถายทอดการสดงของนักสดง อารมณຏ บทสนทนา รืไองราว สถานทีไ สงสี สียง 
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ภาพ ฿หຌอยู฿นกรอบของการด านินรืไองตามบทละครทรทัศนຏ ละ฿ชຌทคนิคลดการร าสนอความรุนรง 
ดຌวยการสรຌางจิตนาการ฿หຌกิดขึๅนกับผูຌชม  
   3.1.2.4 ผูຌล าดับภาพ (Editor) มีวิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นละคร
ทรทัศนຏเทย ทีไกีไยวนืไองกับการจัดล าดับภาพ การตัดตอ คัดสรร การบลอภาพ หลบมุมภาพ ฿ชຌสงหรือ
งาพืไอลดทอนภาพรุนรง ละท าการดูดสียง ลดสียงทีไเมหมาะสม 

 3.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

  3.2.1 การตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏเทย
ประกอบดຌวย กระบวนการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง 3 ขัๅนตอน ขัๅนตอนกอนการถายท า (Pre-

Production) ขัๅนตอนการถายท า (Production) ละขัๅนตอนหลังการถายท า (Post-Production)  
  จากการวิจัยครัๅงนีๅสามารถอภิปรายผลเดຌวา การตรวจสอบพิจารณาความรุนรง฿นทุก
ขัๅนตอนของกระบวนการผลิตละครทรทัศนຏ จึงปຓนการน าหลักการควบคุมตนอง บนพืๅนฐานของจริยธรรม
พืไอน าสนอความบันทิงบนหลักความรับผิดชอบ฿นฐานะผูຌผลิต พราะทรทัศนຏสมือนปຓนสืไอกลาง฿นการ
สงผานสาระความรูຌ ขຌอมูลความบันทิงกผูຌชมทุกพศทุกวัย ละอาจน าเปสูการปຓนครืไองมือชีๅน าสังคม 
หากผูຌชมรับชมดยขาดวิจารณญาณละขาดการ฿หຌค านะน า ซึไงผลการวิจัยจากหลายสถาบันมีการระบุถึง
อิทธิพลของละครทรทัศนຏ฿นงมุมตาง โ ทัๅงทางชิงลบละชิงบวกตอประชาชน ตอยางเรกใตาม การผลิต
ละครทรทัศนຏนัๅน ตຌองมีกระบวนการพิจารณาหลายล าดับขัๅนตอนอันปຓนการสรຌางสรรคຏงานศิลปะผาน
จิตส านึก กระบวนการคิด วิจารณญาณ ประสบการณຏ ผานการเตรตรองมาอยางรัดกุม ดังนัๅน ผูຌผลิตละคร
ทรทัศนຏทีไมีบทบาทหนຌาทีไ฿นการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง จึงควรมีนวทาง฿นการด านินงานทีไ
ค านึงถึงผูຌชมละสังคมปຓนส าคัญ พืไอปຓนการสกัดกัๅนละปງองกันความรุนรงทีไอาจน าเปสูพฤติกรรมการ
ลียนบบละครทีไเมดีกดใกละยาวชนเดຌ ทัๅงนีๅผูຌชมควรรับชมดย฿ชຌวิจารณญาณละมีการ฿หຌค านะน า
จากผูຌปกครองอยาง฿กลຌชิด กใจะสามารถสรຌางปງอมปราการอันสรຌางความขຌา฿จ฿นการชมละครเดຌอยาง
หมาะสมละลดปัญหาทีไอาจกิดขึๅน฿นสังคมเดຌชนกัน จากผลการวิจัยครัๅงนีๅสอดคลຌองกับนวคิดของ 
จุฑารัตน์ โสดาศรี (2552) กล่าวว่า หนຌาทีไของสืไอมวลชน คือ ฿หຌความรูຌ ความบันทิง ความสนุกสนาน 

ละชีๅทางออก฿หຌกสังคม ตຌองนะน า฿นทางทีไถูกตຌอง ละตຌองปຓนผูຌทีไกลัไนกรองขຌอมูล ละค านึงถึง
ผลกระทบทีไกิดขึๅน฿นอนาคต พืไอสงสริมละรักษาคานิยมทีไดี฿นสังคม สอดคลຌองกับผลการวิจัยของ 
กอบกูล จันทรคลิกา (2552 : ค-ง) เดຌศึกษาความคิดหในของผูຌชมตอการซในซอรຏฉากการ฿ชຌยาสพติด
ของละครเทย พบวา ผูຌชมคาดหวังละ฿หຌความส าคัญกับบทบาทของผูຌปกครอง฿นการควบคุมนืๅอหาของ
รายการทรทัศนຏ ละคาดหวังกับบทบาทของสืไอ฿นการซในซอรຏตนอง ละสอดคลຌองกับผลการวิจัยของ 
มนัสวินี จันทะลิศ (2548 : 23-26ี ศึกษาผลกระทบของสืไอมวลชนตอดใกละยาวชนละครอบครัวเทย 
พบวา สืไอทรทัศนຏมีบทบาทตอดใก ยาวชน ละครอบครัวคอนขຌางสูง ซึไงดใกทุกคนมีสิทธิเดຌรับขຌอมูล
ขาวสารทีไปຓนประยชนຏละหมาะสม พรຌอมโ กับมีสิทธิเดຌรับการปกปງองจากขຌอมูลขาวสารทีไเมหมาะสม 

ทีไส าคัญคือ สิทธิ฿นการมีสวนรวม฿นการ฿ชຌสืไออยางทาทียมกับผูຌ฿หญ  
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  3.2.2 วิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏเทย คือ 
การคัดกรอง ละ฿ชຌวิธีการน าสนอความรุนรงผานศิลปะของการลารืไอง การถายภาพ ตัดตอ ลดทอน
นืๅอหา พืไอ฿หຌเม฿หຌหในความรุนรงบบชัดจຌงทีไอาจสงผลกระทบตอจิต฿จของผูຌชม 

  จากการวิจัยครัๅงนีๅสามารถอภิปรายผลเดຌวา วิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรงของ
ผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏเทยปຓนการ฿ชຌหลักปฏิบัติของจริยธรรม คุณธรรม฿นการน าสนอละคร ดยผาน
กระบวนการตรวจสอบ พิจารณา พรຌอมกับการ฿ชຌวิจารณญาณ฿นการน าสนอละครทีไกีไยวกับความรุนรง฿น
ลักษณะตาง โ ดຌวยการ฿ชຌกลวิธีทีไค านึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ละ฿หຌความส าคัญของผลกระทบทีไจะ
กิดขึๅนกับผูຌชม อันปຓนการปງองกัน ดยวิธีการน าสนอความรุนรง฿หຌอยู฿นขอบขอยของบทบัญญัติตาม
วิชาชีพทีไก าหนดเวຌ ดังนัๅน วิธีการตรวจสอบพิจารณาความรุนรง จึงปຓนการลดทอน ปรับปลีไยน กຌเข 
สอดทรกพิไมติม ภาพนืๅอหารืไองราว ละการสดง฿หຌมีความหมาะสมกับผูຌชมละสังคมอันปຓนการคัด
กรองความรุนรงของสืไอรายการละครทรทัศนຏ กอนออกสูสายตาของผูຌชมทุกพศทุกวัย สอดคลຌองกับ
นวคิดของ ปวริศา วรสิริประภา ิ2551 : 7) กลาววา การซในซอรຏปຓนการตรวจสอบพิจารณารายการ
ทรทัศนຏ ฿หຌถูกตຌองตามกฎหมายระบียบขຌอบังคับตาง โ ศีลธรรม วัฒนธรรม ประพณี รวมทัๅงความถูกตຌอง
ตามขຌอทใจจริง ทีไกีไยวขຌองกับการพิจารณาความรุนรง฿นดຌานภาษา การกระท า สอดคลຌองกับผลการวิจัย
ของ ฐิติชยา นุตพง ิโ5ไๆ : 73-75ี  เดຌท าการศึกษารืไองกระบวนการตรวจพิจารณานืๅอหารายการของ
สถานีทรทัศนຏยูบีซี พบวา สถานีทรทัศนຏยูบีซีมีวิธีทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการตรวจพิจารณานืๅอหารายการอยู
ดຌวยกัน ไ วิธีคือ แี การดูดสียง โี การมสคภาพ ใี การตัดทอนหรือตัดตอ฿หม ไี การหຌามออกอากาศ
ดยมีผนก QC. ซึไงท าหนຌาทีไ฿นการตรวจพิจารณานืๅอหารายการกอนทีไจะพรภาพสูผูຌชม ซึไงตຌองค านึงถึง
ละ฿ชຌปຓนนวทาง฿นกระบวนการตรวจพิจารณา พืไอ฿หຌรายการทรทัศนຏทีไจะออกอากาศมีนืๅอหาทีไหมาะสม
ละปຓนเปตามกณฑຏทีไกฎหมายก าหนด ละ฿กลຌคียงกับผลการวิจัยของ นภาพร ธนะนุทรัพยຏ (2551 : คี 
ศึกษาอิทธิพลของสืไอละครทางทรทัศนຏตอพฤติกรรมดຌานจริยธรรม กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบวา การสรຌางสืไอทางทรทัศนຏควรยึดถือ฿นจรรยาบรรณของสืไอสารมวลชน
ควรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกตຏ฿หຌขຌานืๅอหาของละคร สอดทรกดຌานคุณธรรมจริยธรรม
ละควรลดการท ารຌายรางกาย ชน การตบตี ขมขืน พราะอาจน าเปสูการลอกลียนบบของผูຌชมเดຌ  
 

4. สรุปละขຌอสนอนะ 

 4.1 สรุป 

 การน าสนอนืๅอหารืไองราว ภาพ ภาษา การสดงละองคຏประกอบตาง โ ฿นละครทรทัศนຏเทย 
มีการผสมผสานทัๅง฿นชิงลบละชิงบวก หรือสดงถึงสิไงทีไดีละสิไงทีไสดงถึงความรุนรง ซึไงละครทุกรืไอง  
มีการน าสนอรืไองราวของความผิดชอบชัไวดี การท าดีเดຌดีท าชัไวเดຌชัไวอันปຓนสูตรส ารใจของละครทรทัศนຏ
เทย ละมีการน าสนอปมขัดยຌง฿นสถานการณຏตาง โ ลຌวด านินรืไองเปสูการคลีไคลายปมขัดยຌงนัๅน โ 
ดยละครทีไพบความรุนรงปรากฏมากทีไสุด คือ ละครนวอใคชัไน ทัๅงนีๅ ละครนวดังกลาว มีการสดงถึง
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ความรุนรง ชน การสดงถึงศิลปะการตอสูຌ การตอยตีการ฿ชຌอาวุธ การท ารຌายรางกาย ปຓนตຌน รวมถึง
ละครดรามา ปຓนละครชีวิตทีไสะทຌอนสังคม ดยหยิบยกวิถีชีวิตของผูຌคนหรือบุคคล฿นสังคม ซึไงปຓน
สถานการณຏ หรือหตุการณຏทีไกิดขึๅนจริง฿นสังคม มาขมวดปัญหา มีการน าสนอประดในปัญหาสังคม฿น
งมุมตางโ ฿นตละหຌวงวลา หรือ฿นตละยุคสมัย ลຌวน ามาสรຌางสรรคຏปຓนละครทีไมีนืๅอหาหลากหลาย 
คละคลຌาทุกอารมณຏความรูຌสึกพืไอสรຌางอรรถรส฿หຌกผูຌชม ทัๅงนีๅความรุนรงทีไปรากฎ฿นละครดรามา จึง
ปรากฏเดຌหลายลักษณะ คือความรุนรงทางตรง ความรุนรงชิงครงสรຌางทางสังคม รวมทัๅงความรุนรง
ชิงวัฒนธรรม ทัๅงนีๅการปรากฏความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย เมวาจะสถานการณຏ฿ดกใตาม ลຌวนลຌวต
มีสาหตุจูง฿จ หรือมีทีไมาทีไเป รวมถึงความรุนรงทีไปรากฏ฿นละครตละรืไองนัๅน มีลักษณะตกตางกันเป
ขึๅนอยูกับกนของรืไองละการน าสนอความรุนรง ปຓนสวนหนึไงทีไสะทຌอนสังคม พืไอ฿หຌผูຌชมรับรูຌ ละขຌา฿จ 
รวมถึงกิดการกระตุຌนตือนตนอง ตการน าสนอความรุนรงของละครทรทัศนຏเทย ยังมีขຌอจ ากัดทาง
กฎหมาย ละบทบัญญัติวาดຌวยจริยธรรมของวิชาชีพ ซึไงผูຌผลิตมีการพิจารณาจากมาตรการการควบคุม
ตนอง฿นบืๅองตຌน ซึไงตຌองสรຌางสรรคຏผลงานละคร฿หຌอยู฿นกรอบขຌอบังคับ บนพืๅนฐานของการควบคุมทาง
สังคม ตอยางเรกใตาม ละครปຓนพียงสิไงทีไสรຌางความบันทิงละสะทຌอนสังคม ดังนัๅน ฿นการรับชมสืไอ฿น
ทุกประภท จึงตຌอง฿ชຌวิจารณญาณละการควบคุมดูลจากผูຌปกครองอยาง฿กลຌชิด พืไอสรຌางปງอมปราการ
฿นการปງองกันปัญหา฿นบืๅองตຌน 
 4.2 ขຌอสนอนะ 

  4.2.1 ขຌอสนอนะ฿นชิงนยบำย 

   4.2.1.1 บริษทัผูຌผลิตรายการละครทรทัศนຏควรสรຌางละครทางลือกทีไหลากหลาย
฿หຌกดใกละยาวชนมากยิไงขึๅน ดยน าสนอนืๅอหาอันปຓนประยชนຏ฿นการด านินชีวิตของดใก อันปຓน
การสงสริมพืๅนฐานทางความคิดละปลูกฝังคานิยมทีไดีกดใกละยาวชน 

   4.2.1.2 บุคลากรทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตทุกขัๅนตอน ควร฿ส฿จละ฿หຌ
ความส าคัญ฿นทุก โ รายละอียดของการน าสนอความรุนรง฿นทุกประภท ทัๅงความรุนรงทางตรง 
ความรุนรงชิงครงสรຌางของสังคม ละความรุนรงชิงวัฒนธรรม พืไอเม฿หຌกระทบตอความรูຌสึกของ
ผูຌชม จนน าเปสูการลียนบบพฤติกรรมของผูຌชม 

   4.2.1.3 ประชาชน฿นฐานะของผูຌชม สามารถซึมซับคุณคาทีไฝง฿นละคร ตควร
฿ชຌวิจารณญาณ฿นการรับชม พราะละครมิ฿ชครืไองชีๅน าทางสังคมตปຓนการน าสนอสังคม฿นบางงมุม
พืไอ฿หຌผูຌชมกิดการรับรูຌ รับทราบ รับฟัง ละสามารถน าสาระงคิด฿นละครมาสะทຌอนตนอง ฿หຌกิดการ
พัฒนาทางสติปัญญาเดຌอยางมีภูมิคุຌมกัน  
   4.2.1.4 ผูຌปกครองละผูຌ฿กลຌชิดควร฿หຌค านะน ากดใกละยาวชน฿นการรับชม
ละครทรทัศนຏ฿หຌดใกละยาวชนเดຌรับชมละครทีไหมาะสมกับวัยของตนอง ตหากรับชมละครทีไ
นอกหนือจากการก าหนดความหมาะสมของผูຌชม ผูຌปกครองตຌองดูลอยาง฿กลຌชิด หรือเมควร฿หຌดใกชม
ละครดยล าพัง  
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  4.2.2 ขຌอสนอนะ฿นกำรท ำวิจัยครัๅงตอเป 

   4.2.2.1 ศึกษานวทางการพัฒนาละครทรทัศนຏเทย ดย฿ชຌการมีสวนรวมของ
ผูຌชม฿นการขຌามามีบทบาทพิจารณาตรวจสอบความรุนรงทีไปรากฏ฿นละครทรทัศนຏเทย พืไอรวมกันสนอ
นวทาง฿นการหาทางออกพืไอลดพฤติกรรมความรุนรง ละการลียนบบตัวละคร฿นชิงลบของดใก
ละยาวชนดยรูຌทาเมถึงการณຏ 
   4.2.2.2 ศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครทรทัศนຏประภทละครตอสู อใคชัไน 
หรือละครบูຍ ดยปຓนการศึกษาวิธีคิดละการตัดสิน฿จลือกชม รวมถึงปัจจัยความตຌองการของผูຌชมทีไมีตຌอ
ละครประภทดังกลาว 

   4.2.2.3 ศึกษาความคิดหในของประชาชนทีไชมละครทรทัศนຏเทยตอความรุนรง
ทีไปรากฏ฿นละครทรทัศนຏ ดยปຓนการศึกษาขຌอคຌนพบ หรือการรับรูຌความรุนรง฿นฐานะของผูຌชม พืไอ
น าเปสูการวางผนการผลิตละการก าหนดมาตรการ฿นการควบคุมความรุนรง฿นละครทรทัศนຏเทย 

   4.2.2.4 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสิน฿จลือกชมละครทรทัศนຏเทย รวมถึงศึกษา
ปัญหาละขຌอสนอนะ฿นการรับชม พืไอปຓนการประมินถึงการตัดสิน฿จละวิธีคิดของผูຌชม฿นการลือก
รับชม พืไอน าเปสูการผลิตละครทรทัศนຏ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌชม 
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วิชียร ลัทธิพงพันธ์, Ph.D.5 

บทคัดยอ 

งานวิจัยชิๅนนีๅมุงศึกษาถึงนัยยะการตีความของค าวา อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative 

Industries)   ฿นบริบทของนิตยสาร Creative Thailand  ผานการน าสนอนืๅอหา฿นคอลัมนຏ Cover 

Story ของนิตยสาร Creative Thailand ตัๅงตปทีไ แ ถึงปทีไ ไ จ านวน ไ่ ฉบับ ผลการวิจัยพบวา 
ความถีไของนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) ทีไถูกน าสนอมากทีไสุด฿น
นิตยสาร Creative Thailand เดຌก  อันดับทีไแ คือ การ฿หຌขຌอมูลความรูຌพืๅนฐานละกลาวดยรวม ฿หຌ
ขຌอมูลนะน าประดในตางโ฿นวงการ  อันดับทีไ โ คือนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับ งานออกบบ ิDesign) ละ
อันดับทีไ ใ คือ รืไอง ฟชัไน  ิFashion) ทีไนาสังกต คือ นืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับ การออกบบละประดใน
ทางสังคม จะถูกน าสนอมากขึๅน฿นปทีไ โ จนถึงปทีไ ไ ทัๅงนีๅดยมีรูปบบการน าสนอหลัก คือการน า
ประดในทีไกีไยวกับความคิด ความรูຌสึกบืๅองลึกของมนุษยຏปักจกชน , ประดในทางสังคม มาน าสนอดຌวย
วิธีการ฿หຌความรูຌละสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกิดการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏ฿นการผลิตสินคຌาละบริการ ผาน
การน าสนอมุมมอง฿นงบวกดຌวยวิธีการยกตัวอยางกรณีศีกษาทีไประสบความส ารใจจากทัๅง฿นละ
ตางประทศ ดยวิวัฒนาการของนิตยสาร฿นชวงปทีไ แ จะมีนืๅอหานะน าประดในความรูຌพืๅนฐานทีไ
กีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ 

ค ำส ำคัญ :  อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ, นิตยสาร Creative Thailand, การวิคราะหຏนืๅอหานิตยสาร 
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Abstracts 

This Research Focus on Create content "Creative Industries" in Creative Thailand 

Magazine, which aims to understand the implications of the interpretation of the word   
"Creative Industries in the context of the Creative Thailand Magazine through the 

content Column Cover Story The results showed that the Frequency of content 

related to the creative industries are presented in Creative Thailand Magazine from Year 

1 to Year 4  are  (1) Provide Basic Information in Field and inform overall and issues (2) 
design ( 3 ) fashion. Notice in Results Found Content Design And Social Issues Are 

Presented More in During Year 2 To Year 4 Of Magazine. The presentation format Issues 

relating to the implementation of the idea Sense of human, social issues. Presented by 

educating and inspiring that use creative Thinking to produced goods and services, the 

view in a positive to illustrate the success experienced in both domestic and 

international. The evolution of the magazine during the first Year will introduce the basic 

knowledge of content related to the creative industryฺ 

Keywords : Creative Industries, Creative Thailand Magazine, Content Analysis Magazine 

 

ควำมกีไยวขຌองระหวำงอุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ ละ นิตยสำร Creative Thailand 

การพัฒนาของทคนลยีละสารสนทศ สงผล฿หຌมนุษยຏมีครืไองมือทีไพียบพรຌอม฿นการผลิต
สินคຌาละบริการ ตมืไอวลาผานเป สินคຌาทีไผลิตดຌวยทคนลยีกลับกลายปຓนความซๅ าซากละขาดความ
ปลก฿หม ดຌวยหตุนีๅจึงท า฿หຌกิดนวคิด฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการ฿หຌนาสน฿จยิไงขึๅน ผานการผนวก
ภูมิปัญญา องคຏความรูຌดิม องคຏความรูຌ฿หม ผสานขຌากับความสามารถทางดຌานความคิดสรຌางสรรคຏของ
ทรัพยากรบุคคลทีไมีอยู ทัๅงนีๅพืไอปຓนการกอ฿หຌกิดวิวัฒนาการละนวัตกรรมการพัฒนาของสินคຌาละ
บริการ฿หຌมีความนาสน฿จ มีคุณคา ตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค รวมเปถึงสงผลประยชนຏ฿หຌ
ศรษฐกิจของชุมชนละประทศติบต จึงปຓนทีไมาของนวคิด ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ ิCreative 

Economy) 

องคຏกรความรวมมือพืไอการคຌาละการพัฒนา UNCTAD (United Nation Conference on 

Trade and Development) เดຌ฿หຌความหมายของศรษฐกิจสรຌางสรรคຏเวຌวา นวความคิด฿นการสรຌาง
กิจกรรมทางศรษฐกิจทีไพัฒนาจากองคຏความรูຌละนวัตกรรมทีไชืไอมยงกับบริบททางสังคมละวัฒนธรรม 
ซึไงหัว฿จหลักของศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ คือ อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries)  (The “nited 
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Nations, โเแเี อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries)  ประกอบดຌวยกลุมอาชีพทีไ฿ชຌความรูຌ
ละความคิดสรຌางสรรคຏ฿นการผลิตสินคຌาละบริการ ซึไง฿นปัจจุบัน ประทศตางโหันมา฿หຌความส าคัญ฿น
การผลักดัน อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) พืไอพัฒนาศรษฐกิจของประทศ อัน
นืไองมาจากการขงขันทางศรษฐกิจบนวทีลกทีไพิไมสูงขึๅน ถึงมຌวานวคิดการพัฒนา อุตสาหกรรม
สรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) จะขึๅนอยูกับมุมมองการวางนยบายของรัฐบาลตละประทศ ตกใมี
จุดรวมทีไส าคัญ฿นการพัฒนาทีไ หมือนกัน นัๅนคือการพัฒนาประชากร฿หຌปຓนบุคลากรทีไมีความรูຌละ
ความคิดสรຌางสรรคຏ พืไอทีไจะผลิตสินคຌาละบริการทีไสามารถพัฒนาศรษฐกิจของชาติ฿หຌจริญติบต ิThe 

United Nations, โเแเี 

฿นประทศเทยการพัฒนา อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) ถือปຓนนวทางหนึไง
ของการขับคลืไอนศรษฐกิจภาย฿ตຌผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แแ ซึไงตัๅงอยูบน
หลักการพืๅนฐานของนวคิดทีไส าคัญ คือ การพิไมคุณคาของสินคຌาละบริการ ิValue Creation) ดย฿ชຌ
องคຏความรูຌละนวัตกรรมผสมผสานกับจุดขใงทางดຌานวัฒนธรรมของประทศ  จากนวคิดดังกลาวท า฿หຌ
รัฐบาลเดຌกอตัๅงหนวยงานอิสระทีไท าหนຌาทีไ พัฒนาองคຏความรูຌละด านินกิจกรรมทีไ กีไยวขຌองกับ
อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏหลายองคຏกร ชน ส านักงานบริหารละพัฒนาองคຏความรูຌ ิองคຏการมหาชนี  ศูนยຏ
สรຌางสรรคຏงานออกบบ, องคຏการพิพิธภัณฑຏวิทยาศาสตรຏหงชาติ,ส านักงานพัฒนาการทองทีไยว ละ
ส านักงานสงสริมอุตสาหกรรมซอฟตຏวรຏหงชาติ ดยหนวยงานดังกลาว เดຌผลิตสืไอทีไ฿หຌความรูຌกีไยวกับ
อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ทัๅง฿นรูปบบสืไอนิทรรศการละสืไอพืๅนทีไ, สืไอกิจกรรม, สืไอวใบเซตຏละสืไอนิตยสาร 
ดยมุงหวังทีไจะพัฒนาประชากร฿นประทศ฿หຌมีความรูຌ฿นรืไองอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative 

Industries) ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌผลิตสินคຌาละบริการทีไมีความสรຌางสรรคຏ ิCreative 

Product) พืไอสรຌางความจริญติบตทางศรษฐกิจ฿หຌกับประทศ ิส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ & ศูนยຏสรຌางสรรคຏการออกบบ, โ55โี  

จากความส าคัญทีไเดຌกลาวเปขຌางตຌน งานวิจัยนีๅจะนຌนศึกษานวคิดละประดในทีไถูกถายทอด
กีไยวกับองคຏความรูຌของอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) ฿นบริบทของ นิตยสาร 
Creative Thailand  ซึไงปຓนสืไอนิตยสารจกฟรี รายดือน ทีไจัดท าภาย฿ตຌครงการ Creative Thailand 
สรຌางศรษฐกิจเทยดຌวยความคิดสรຌางสรรคຏ  ซึไงจัดท าละบริหารดยศูนยຏสรຌางสรรคຏงานออกบบ 
ส านักงานบริหารละพัฒนาองคຏความรูຌ ิองคຏการมหาชนี ซึไงถือปຓนหนวยงานหลัก฿นการสรຌางองคຏความรูຌ
฿นการพัฒนาศรษฐกิจสรຌางสรรคຏของประทศเทย ทีไมีปງาหมาย฿นการผยพรองคຏความรูຌกีไยวกับ
ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ ละผลักดันอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) ฿หຌปຓนกลเกส าคัญ฿น
การขับคลืไอนศรษฐกิจเทย ริไมพิมพຏฉบับรก฿นดือนตุลาคม พฺศฺ โ55โ ถูกจัดท าขึๅนทัๅง฿นรูปบบสืไอ
สิไงพิมพຏวางจกฟรีตามสถานทีไตางโ ทัไวประทศ มียอดพิมพຏ 5เ,เเเ ลมตอฉบับ ขนาดของลม ่ หนຌา
ยก หรือรียกวาขนาดมาตรฐาน ็ฺ5 นิๅว คูณ แเฺโ5 นิๅว มีจ านวนหนຌา฿นปัจจุบันทัๅงหมด ใไ หนຌา  ละสืไอ
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นิตยสารอิลใกทรอนิค  ิE-book)     ทีไผูຌ฿ชຌสามารถดาวนຏหลดนิตยสารมาอานผานอพพลิคชัไน  CT 

Magazine   รวมถึงวใบเซตຏ http://www.creativethailand.org/ ซึไงนืๅอหาจะหมือนกับสืไอนิตยสาร
จกฟรี฿นรูปบบสิไงพิมพຏทัๅงหมด ตางกันครูปบบของสืไอทานัๅน ิศูนยຏสรຌางสรรคຏงานออกบบ, โ55โี 

ภำพทีไ แ นิตยสำร Creative Thailand  หลงทีไมำ ิศูนย์สรຌำงสรรค์งำนออกบบ, โ55โี 

 

นืๅอหาภาย฿นนิตยสาร Creative Thailand จะนຌนเปทีไการน าสนอนืๅอหาองคຏความรูຌทีไสงสริม
ความคิดสรຌางสรรคຏ ฿นการผลิตสินคຌาละบริการตางโ พืไอผลักดัน฿หຌอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative 

Industries) ปຓนกลเกส าคัญ฿นการพัฒนาประทศ  มีคอลัมนຏทัๅงหมด แแ คอลัมนຏ เดຌก The Subject ลง
มือคิด, The Object คิดลຌวท า, Creative Resource วัตถุดิบทางความคิด, Matter วัสดุตຌนคิด, Classic 

Item คลาสสิก, Cover Story รืไองจากปก, Insight อินเซตຏ, Creative Entrepreneur คิด ท า กิน, 

Creative City จับกระสมืองสรຌางสรรคຏ, The Creative มุมมองของนักคิด, Creative Will คิดท าด ี

คอลัมนຏส าคัญของนิตยสาร Creative Thailand ฿นสวนของ รืไองจากปก ิCover Story)  ถือ
วาปຓนสวนส าคัญทีไสุด฿นนืๅอหาทัๅงหมดของนิตยสาร ดยจากงานวิจัยของ ประภัสสร จันทรຏสถิตพร 
ิโ55ไี ทีไท าการศึกษารืไอง  การสรຌางสารพืไอสริมนวคิดศรษฐกิจสรຌางสรรคຏของหนวยงานภาครัฐ฿น
ประทศเทย  เดຌวิคราะหຏนืๅอหาของนิตยสาร Creative Thailand ละ฿หຌผลการศึกษากีไยวกับคอลัมนຏ 
รืไองจากปก ิCover Story)  เวຌวา๊ 

 [คอลัมน์ รืไองจากปก ิCover Story) ]  ฿หຌขຌอมูล฿นประดในหลักของลม มีนืๅอหาทีไชีๅ
ประดในการปลีไยนปลงส าคัญโทีไมาจากการ฿ชຌตຌนทุนทางวัฒนธรรมผนวกขຌากับตຌนทุนทางความคิด จน
กลายป็นศรษฐกิจสรຌางสรรค์ทีไกอ฿หຌกิดรายเดຌมหาศาลหรือปลีไยนปลงการ฿ชຌชีวิตของผูຌคน ท า฿หຌผูຌอาน
หในความตกตางหลากหลายทางสังคม รวมถึงการปรับปลีไยนตางโ จนท า฿หຌกิดป็นอกลักษณ์ของ
ตนอง  (ประภัสสร จันทร์สถิตพร, โ55ไ หนຌา แ่ไี  



 

 

 
59 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55็ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (17 มิถุนายน โ55็ี   

ขຌอมูลจากงานวิจัยดังกลาว ท า฿หຌผูຌวิจัยตัดสิน฿จลือกคอลัมนຏ รืไองจากปก ิCover Story)  มา
฿ชຌศึกษา฿นงานวิจัยชิๅนนีๅ นืไองจากประดในนืๅอหา฿นคอลัมนຏทีไ฿หຌขຌอมูลความรูຌทีไ สอดคลຌองกับนวคิด 
อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) นัๅนคือ การ฿หຌขຌอมูลละองคຏความรูຌกผูຌอาน฿นบริบทของ
อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏพืไอประยชนຏของผูຌอาน฿นการน าอาความรูຌทีไ กีไยวกับความคิดสรຌางสรรคຏละ
ตຌนทุนทางวัฒนธรรมมา฿ชຌ฿นการพิไมคุณคาของสินคຌาละบริการตางโ  พรຌอมทัๅงปຓนคอลัมนຏทีไ฿หຌ
รายละอียดของประดในนืๅอหาหลักหรือ ธีม ิTheme) ทีไชัดจนทีไสุด฿นนิตยสาร  

รายละอียดของประดใน฿น รืไองจากปก ิCover Story)  จะครอบคลุมถึงนืๅอหาของคอลัมนຏ
อืไนโ฿นนิตยสาร Creative Thailand ทัๅงหมด ชนนิตยสารปทีไ โ ฉบบัทีไ ๆ คอลัมนຏ รืไองจากปก ิCover 

Story)  มีประดในหลัก฿นรืไอง Digitality  ซึไง฿หຌรายละอียดกีไยวกับทิศทางละนวนຌมของ
อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏทีไกีไยวขຌองกับทคนลยีดิจิทัล นืๅอหา฿นคอลัมนຏอืไนโ฿นฉบับกใจะมีนืๅอหาทีไ
ชืไอมยงกับประดในดังกลาว  นอกจากนัๅน ผูຌผลิตนิตยสารยังน าประดในนืๅอหา฿นคอลัมนຏ รืไองจากปก 
ิCover Story)  เปชืไอมยงกับนืๅอหาของสืไอประภทอืไนโทีไศูนยຏสรຌางสรรคຏการออกบบท าการผลิต ท า
฿หຌนืๅอหา฿นคอลัมนຏ รืไองจากปก ิCover Story)  จึงมีความส าคัญละปรียบสมือนขຌอมูลหลักทีไ฿ชຌ฿น
การสืไอสารองคຏความรูຌ อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) เปสูสังคมเทยของนิตยสาร 
Creative Thailand 

ภำพทีไ โ ตัวอยำงคอลัมน์  รืไองจำกปก ิCover Storyี ฿นนิตยสำร Creative Thailand 

 

นวคิดอุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ละนิตยสำรจกฟรี 

ผูຌวิจัยเดຌน านวคิด อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ทีไปຓนนืๅอหาสารหลักของนิตยสาร Creative 

Thailand  ละน านวคิดของนิตยสารจกฟรี ซึไงปຓนรูปบบลักษณะสืไอของนิตยสาร Creative 

Thailand ทีไ฿ชຌ฿นการถายทอดนืๅอหาเปสูผูຌอาน มา฿ชຌ฿นการศึกษา พืไอทีไจะน ามาวิคราะหຏผลการวิจัย
ผานนวคิดดังกลาว ดยมีรายละอียดดังนีๅ  
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ความหมายของ อุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ ิCreative Industries) เดຌรับการนิยามทีไปຓน
มาตรฐานสากลจากองคຏกรระหวางประทศ เดຌก องคຏกรความรวมมือพืไอการคຌาละการพัฒนา 
UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) เดຌ฿หຌความหมายของ 
Creative Industries เวຌวา อุตสาหกรรมทีไสรຌาง, ผลิต, จัดจ าหนายสินคຌาละบริการทีไ฿ชຌความคิด
สรຌางสรรคຏละสติปัญญาปຓนตຌนทุน฿นการผลิต ประกอบดຌวยอาชีพทีไ฿ชຌฐานความรูຌซึไงเมเดຌจ ากัดอยูค
วงการศิลปะ ดยอาชีพหลานัๅนสามารถสรຌางรายเดຌจากการขายละลิขสิทธิ่ทางปัญญา (The United 

Nations, 2010)  

การจัดบงประภทของอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) มีความตกตางละ
หลากหลาย ขึๅนอยูกับมุมมอง฿นการจัดประภทของกลุมอาชีพละนยบาย฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจของ
ตละประทศ ดยการจัดบงประภทของอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries)  ทีไนิยม฿ชຌมี
ดังนีๅ ิThe United Nations, โเแเี  (1) UK DCMS  Model รูปบบการจัดประภทศรษฐกิจ
สรຌางสรรคຏของประทศสหราชอาณาจักร (2) Symbolic Texts Model การจัดประภทศรษฐกิจ
สรຌางสรรคຏดย฿ชຌวัฒนธรรมปຓนหลัก มีทีไมาจากการศึกษาวัฒนธรรม฿นประทศยุรปละสหราชอาณาจักร
ทีไมองศิลปะปຓนสวนหนึไงของสังคม (3) Concentric Circles Model การจัดประภทศรษฐกิจ
สรຌางสรรคຏดย฿ชຌศิลปะปຓนหลัก มีทีไมาจากนวความคิดรืไองคุณคาวัฒนธรรมของสินคຌา คือจุดดนทีไสรຌาง
ความตกตาง฿หຌกับอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ (4) WIPO Copyright Model การจัดประภทศรษฐกิจ
สรຌางสรรคຏขององคຏการทรัพยຏสินทางปัญญาลก ิWorld Intellectual Property Organization: WIPO) 

มีทีไมาจากนวคิดการจดทะบียนทรัพยຏสินทางปัญญาคือการรวบรวมผลงานทีไ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏ  (5) 

UNESCO Model การจัดบงกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏดย UNESCO ทีไนຌนฉพาะดຌาน
วัฒนธรรม (6) UNCTAD Model การจัดบงประภทอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ดย UNCTAD เดຌจัดบง
ออกปຓน 4 กลุมหลัก เดຌก กลุมอาชีพทีไกีไยวขຌองกับมรดกวัฒนธรรม ิHeritage) กลุมอาชีพทีไสรຌางสรรคຏ
งานจากศิลปะละวัฒนธรรม ิArts)  กลุมอาชีพทางดຌานสืไอมวลชน ิMedia)  กลุมอาชีพทีไผลิตสินคຌาละ
บริการพืไอตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา ิFunction Creations)  ส าหรับประทศเทย เดຌลือก฿ชຌ
การจัดบงประภทของ UNCTAD มา฿ชຌปຓนตຌนบบ ดยพิไมติมกลุมอาชีพการพทยຏผนเทยละ
อาหารเทย ซึไงปຓนสินคຌาละบริการทีไปຓนจุดดนของประทศ 

นิยามความหมาย นิตยสำรจกฟรี ของ ธรรมยุทธิ่ จันทรຏทิพยຏ ิโ55ไี ทีไท าการศึกษารืไอง 
คุณลักษณะละบทบาทของนิตยสารจกฟรี฿นประทศเทย ซึไงเดຌ฿หຌค านิยามเวຌวา สืไอสิไงพิมพຏทางดຌาน
วารสารศาสตรຏทีไมีนืๅอหาอันหลากหลายอยู฿นลมดียวกัน มุงทัๅง฿หຌความรูຌ ิTo Inform) ความบันทิง ิTo 

Entertain) ละปຓนนวทาง ิ To Guide) ตอผูຌอาน ซึไงมีการก าหนดระยะวลาการจกทีไตกตางกัน ทัๅง
ก าหนดนนอน ชน รายปักษຏ รายดือน ละรายเมนนอน ชน จกฟรี฿นวาระอกาสพิศษตางโตาม



 

 

 
61 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55็ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (17 มิถุนายน โ55็ี   

วัตถุประสงคຏของผูຌจัดท า ดยค านึงถึงความตຌองการของกลุมปງาหมายปຓนหลัก  (ธรรมยุทธิ่ จันทรຏทิพยຏ, 
โ55ไี 

 ดยบทบาทหนຌาทีไของนิตยสารจกฟรีนัๅน สามารถทียบคียงเดຌกับบทบาทหนຌาทีไของนิตยสาร
ทัไวเปทีไมีตอสังคมหลักตอสังคม 5 ประการ ดังนีๅ (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2527ี (1) กำรท ำหนຌำทีไป็น
สมือน ยำม คอยรายงานหตุการณຏตางโทีไกิดขึๅน ฿หຌสมาชิก฿นสังคมเดຌรับทราบ (2) ท ำหนຌำทีไป็น
สมือนสะพำน ชืไอมยงระหวางสังคมกากับสังคม฿หม ทามกลางความปลีไยนปลงตางโทีไกิดขึๅน฿น
สังคมทุกขณะ ชน การถายทอดความปลีไยนปลงทางวัฒนธรรม (3) ท ำหนຌำทีไป็นสมือนวที หรือ
สืไอกลาง฿นการสดงความคิดหใน (4)ท ำหนຌำทีไป็นสมือนครู ทีไ฿หຌความรูຌละการศึกษากประชาชน (5) 

ท ำหนຌำทีไ฿นกำร฿หຌบริกำรทำงธุรกิจ ฿หຌพืๅนทีไฆษณา฿นรืไองทีไปຓนประยชนຏละการขายสินคຌา พืไอท า฿หຌ
ผูຌอานเดຌทราบขຌอมูล เดຌหในสินคຌาหรือบริการตางโ ละตัดสิน฿จลือกสินคຌาทีไมีประสิทธิภาพ 

กำรวิครำะห์นืๅอหำละตัวบท฿นคอลัมน์ Cover Story 

วัตถุประสงคຏของงานวิจัยชิๅนนีๅ มุงศึกษาถึงนัยยะการตีความของค าวา อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ 
ิCreative Industries)   ฿นบริบทของนิตยสาร Creative Thailand  ผานการน าสนอนืๅอหา฿นคอลัมนຏ 
Cover Story ของนิตยสาร Creative Thailand ตัๅงตปทีไ แ ถึงปทีไ ไ จ านวน ไ่ ฉบับพืไอ฿หຌทราบถึง
นืๅอหา ิสารี ประภทเหนถูกมุงนຌน หรือ ละลย จากผูຌผลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผูຌสงสารี มืไอ
อຌางอิงถึงขอบขตของ อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ฿นบริบทของประทศเทย รวมเปถึงถึงวิวัฒนาการละ
นวนຌม฿นการน าสนอนืๅอหา อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries)  ของนิตยสาร Creative 

Thailand ฿นคอลัมนຏ รืไองจากปก ิCover Story)     ตัๅงตปทีไ 1 ถึงปทีไ 4 

พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏของการวิจัย ผูຌวิจัยเดຌประยุกตຏ฿ชຌ วิธีการวิจัย โ วิธี คือ วิธีการวิคราะหຏ
ตัวบทชิงคุณภาพ ิTextual Analysis) ละวิธีการวิคราะหຏนืๅอหาชิงปริมาณ ิContent Analysis) ซึไง
วิธีการวิคราะหຏตัวบท ิTextual Analysis) จากทีไ Mckee ิ2003) เดຌ฿หຌนิยามความหมายวา วิธีการวิจัยทีไ
ผูຌวิจัย฿ชຌการบรรยายถึงนืๅอหา ครงสรຌางละหนຌาทีไ พืไอตีความหรือวิคราะหຏความหมายทีไฝงอยู฿นตัว
บท ิText) ซึไงตัวบท ิText) สามารถครอบคลุมถึงภาษาทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารทัๅงวัจนภาละอวัจนภาษาเมวา
จะปຓน ภาพยนตรຏ, รายการทรทัศนຏ, นิตยสาร, บทความ ฯลฯ ท า฿หຌทราบถึงความหมายดยนัยทีไผูຌสงสาร 
ิSender) ถายทอดผานนืๅอหาสาร ิMessage) ซึไงสามารถกลาวเดຌวา การวิคราะหຏตัวบท ิTextual 

Analysis) คือ การศึกษาถึงความสัมพันธຏระหวางตัวบท ิText) กับ นัยยะของนืๅอหาสาร ิContext) ซึไงมี
บทบาทละอิทธิพล฿นการชีๅน าทางความคิด ความขຌา฿จ ทัศนคติตอผูຌรับสาร  ิFrey, Botan, & Kreps, 

1999)  ดย Kenneth Burke (1960) เดຌจ านกการวิคราะหຏ ตัวบท ิสารี เวຌ 5 ประการ คือ 1) กำร
กระท ำ ิAct): นืๅอหาฉพาะจาะจงทีไผลิตดยผูຌสงสาร,  2) จุดประสงค์ ิPurpose): หตุผลทีไผลิตสาร
นัๅนโ, 3) บุคคลกลำง ิAgent): บุคคลทีไสงสารนัๅนโออกเปยังผูຌรับสาร, 4) หนวยงำน หรือ ชองทำงกำร
สืไอสำร ิAgency): ครืไองมือทีไถูก฿ชຌ฿นการสงสารสืไอสารนัๅนโ, 5) กำรวิครำะห์ ิPentadic Analysis) 
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พืไอยกยะคุณลักษณะตางโทีไส าคัญ ทัๅง฿นสวนทีไหมือนหรือตกตางออกจากกัน฿นบริบทของการ
สืไอสารนัๅนโ 

จากนวคิดดังกลาว ผูຌวิจัยลือก฿ชຌวิธีการวิคราะหຏตัวบท ิTextual Analysis) พืไอคຌนหานวคิด
฿นการน าสนอนืๅอหา, ความหมายดยนัย ละประดในตางโทีไกีไยวขຌองกับ อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ทีไ
ถูกถายทอด฿นนืๅอหา รืไองจากปก ิCover Story)  ดยผูຌวิจัย฿ชຌนิยามความหมายของอุตสาหกรรม
สรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) คือ การ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏ฿นการผลิตสินคຌาละบริการ  (The 
United Nations, 2010)  มา฿ชຌ฿นการยกประดในของตัวบทละวิคราะหຏความหมาย  

นอกจากนัๅน พืไอ฿หຌเดຌผลการศึกษาทีไครบถຌวน ผูຌวิจัยเดຌประยุกตຏวิธีการวิคราะหຏนืๅอหา 
ิContent Analysis) มาประกอบการศึกษา฿นชิงปริมาณ Neuman (แ้้็ี ทีไกลาววา วิธีการวิจัยบบ
วิคราะหຏนืๅอหา คือ การทีไผูຌวิจัยรวบรวมขຌอมูลนืๅอหา ิContent) ซึไงหมายถึง ตัวอักษร, รูปภาพ ฯลฯ 
ลຌวจึงน าขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะหຏถึงนวคิดของผูຌสงสาร  ิNeuendorf, โเเโ; Macnamara, โเเ5ี   

จากนวคิดของการวิคราะนืๅอหา (Content Analysis) ผูຌวิจัยเดຌท าการรวบรวมขຌอมูลจาก
คอลัมนຏ รืไองจากปก ิCover Story)  ของนิตยสาร Creative Thailand ฿นชวงปทีไ แ ถึงปทีไ ไ จ านวน 
ไ่ ฉบับ ประกอบดຌวยฉบับทีไ แ ปทีไ แ ถึง ฉบับทีไ แโ ปทีไ ไ ซึไงผูຌศึกษามุงนຌนทีไจะศึกษาถึงความสัมพันธຏ
ของการน าสนอนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับ อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries) กับผนนยบาย
การก าหนดกลุมอาชีพสรຌางสรรคຏของประทศเทย ซึไงก าหนดดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ิสศชฺี ซึไงปຓนหนวยงานทีไมีบทบาท฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏของ
ประทศเทย ดยก าหนดกลุมอาชีพออกปຓน ไ กลุมหลัก ละ แ5 กลุมยอย ดังนีๅ  (1) มรดกทำง
วัฒนธรรม ิHeritage or Cultural Heritage) เดຌก งานฝมือละหัตถกรรม ิCrafts), การทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรม ิCultural & Heritage Tourism), การพทยຏผนเทย ิThai Traditional Medicine), 

อาหารเทย ิThai Food) (2) ศิลปะ ิArts) เดຌก ศิลปะการสดง  ิPerforming Arts), ทัศนศิลป์ 
ิVisual Arts) (3) สืไอ ิMedia) เดຌก การพิมพຏละสืไอการพิมพຏ ิPublishing), การกระจายสียง 
ิBroadcasting), ภาพยนตรຏละวีดิทัศนຏ ิFilm & Video), ดนตรี ิMusic) (4) งำนสรຌำงสรรรค์ตำม
ลักษณะงำน ิFunctional Creation) เดຌก งานออกบบ ิDesign), ฟชัไน  ิFashion), งานฆษณา 
ิAdvertising), สถาปัตยกรรม ิArchitecture), ซอฟทຏวรຏ ิSoftware) ิส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ & ศูนยຏสรຌางสรรคຏการออกบบ, โ55โี  

ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงน ากลุมอาชีพดังกลาว มา฿ชຌปຓนหนวย฿นการวิคราะหຏ (Unit Of Analysis) ดย
จัดท าตารางบันทึกขຌอมูลประจ าป ดยผูຌวิจัยจะท าการบันทึกขຌอมูลทีไปรากฏ฿นคอลัมนຏ รืไองจากปก 
ิCover Story)  ฿นตละชวงป ิทัๅงหมด แโ ฉบับี  วา฿นตละฉบับมีการน าสนอนืๅอหาทีไสอดคลຌองกับ
กลุมอาชีพประภท฿ด  จากนัๅนจึงปลงปຓนขຌอมูลชิงปริมาณ ิQuantitative data) ดยนับความถีไของ
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นืๅอหาประภทตางโทีไถูกน าสนอ฿นตละฉบับ พืไอน ามาสรุปละปรียบทียบการน าสนอขຌอมูล฿นตละ
ชวงป  ซึไงผูຌวิจัยมุงหวังทีไจะเดຌหในความถีไของการน าสนอนืๅอหากลุมอาชีพสรຌางสรรคຏ฿นตละกลุม  ทีไบง
บอกถึงความหลากหลายขององคຏความรูຌ รืไอง อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ิCreative Industries)  ฿น
คอลัมนຏ รืไองจากปก ิCover Story)  วานืๅอหาของกลุมอาชีพ฿ดทีไถูกมุงนຌน หรือ ละลย จากผูຌผลิต
นิตยสาร Creative Thailand (ผูຌสงสารี ตัๅงตปทีไ แ ถึงปทีไ ไ ละตรวจสอบความสัมพันธຏของการ
น าสนอนืๅอหา฿นนิตยสาร วามีสวนกีไยวขຌองกับการจัดกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏจากทาง สศช ฺ 
หรือเม?  

อุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์฿นนิตยสำร Creative Thailand 

จากการสรุปขຌอมูลความถีไของนืๅอหาดຌวยวิธีการวิคราะหຏนืๅอหา (Content Analysis) ฿นคอลัมนຏ 
รืไองจากปก ิCover Story)  ทุกฉบับ  ซึไงสามารถสรุปความถีไของตละชวงปมาบันทึกพืไอนับรวม

ความถีไทัๅงหมดของนืๅอหาทัๅง ไ ป ผลทีไเดຌมีดังนีๅ 

ภำพทีไ ไ ตำรำงบันทึกขຌอมูลของนิตยสำร Creative Thailand ปทีไ แ ถึงปทีไ ไ 

 

ปีที่ 1 2 3 4 รวมทั้งหมด "ความถี่"
1. มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)

      งานฝีมอืและหัตถกรรม (Crafts) 1 1 2

        การทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism) 2 1 3

      การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) 2 2

         อาหารไทย (Thai Food) 2 1 3

2. ศิลปะ (Arts)

    ศลิปะการแสดง  (Performing Arts) 1 1

      ทศันศลิป ์(Visual Arts) 1 1 2

 3. สื่อ (Media)

  การพิมพ์และสือ่การพิมพ์ (Publishing) 2 1 3

     การกระจายเสยีง (Broadcasting)

  ภาพยนตร์และวีดทิศัน์ (Film & Video) 2 2

ดนตรี (Music) 1 1 2

4. งานสรา้งสรรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation)

   งานออกแบบ (Design) 2 5 2 5 14

  แฟช่ัน  (Fashion) 2 2 3 1 8

 งานโฆษณา (Advertising) 1 1

   สถาปตัยกรรม (Architecture) 1 1 1 3

 ซอฟทแ์วร์ (Software) 2 1 1 4

เนื้อหาประเภทอ่ืน (Others)

กล่าวโดยรวม ให้ขอ้มลูและแนะน าประเดน็ต่างๆ 4 5 5 5 19

วิทยาศาสตร์ 1

การแพทย์แผนปจัจุบนั
เกษตรกรรม

กฬีา
อุตสาหกรรมอาหาร

คอลัมน ์Cover Story นติยสาร Creatve Thailand ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4



 

 64 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

 

จากตารางขຌางตຌน พบวา ฿นคอลัมนຏ รืไองจากปก ิCover Story)  ของนิตยสาร Creative 

Thailand ตัๅงตปทีไ แ ถึงปทีไ ไ มีการน าสนอนืๅอหา฿นรูปบบ กลาวดยรวม ฿หຌขຌอมูลละนะน า
ประดในตางโ มากทีไสุดจ านวน แ้ ครัๅง อันดับถัดมาคือนืๅอหาประภท งานออกบบ (Design) 
จ านวน แไ ครัๅง ละนืๅอหาประภท ฟชัไน (Fashion) จ านวน ่ ครัๅง นอกจากนัๅนนืๅอหาประภทอืไน
จะมีความถีไทีไ฿กลຌคียงกัน คือตัๅงต แ-ไ ครัๅง ดยนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับวัฒนธรรมเทย ชน อาหารเทย , 
การพทยຏผนเทย มีการน าสนอนืๅอหาพียง ใ ครัๅง ละ โ ครัๅง ทานัๅนตามล าดับ สวนนืๅอหา฿นกลุม
อาชีพ การกระจายสียง (Broadcasting) เมมีการ฿หຌขຌอมูลลยสักครัๅงดียว 

จากขຌอมูลความถีไ สดง฿หຌหในวานืๅอหา฿นคอลัมนຏ รืไองจากปก ิCover Story)   ของนิตยสาร 
Creative Thailand เมเดຌมุงนຌน฿นการ฿หຌความรูຌทีไกีไยวขຌองกับกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏทีไ
จัดบงประภทดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ิสศชฺี ตมุงนຌนเปทีไ
การน าประดในหรือรืไองราวตางโ มาอธิบายละกลาวดยรวม พืไอ฿หຌขຌอมูลทีไพัฒนาความคิดความ
สรຌางสรรคຏตางโ ฿นชิงกวຌาง ละเมเดຌฉพาะจาะจงเปทีไกลุมอาชีพ฿ดโทีไทาง สศชฺ เดຌจัดบงประภท
อาเวຌ ดยนืๅอหา฿นกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏทีไถูกน าสนอมากทีไสุด คือ กลุมอาชีพ การ
ออกบบ (Design) ละกลุมอาชีพ ฟชัไน (Fashion) สวนกลุมอาชีพอืไนโ มีการน าสนอขຌอมูลฉลีไย
ทาโกัน คือ ประมาณ โ -ใ ครัๅงทานัๅน ซึไงถือวามีความตกตางกันอยางชัดจนมืไอทียบกับจ านวน
ความถีไของ ใ อันดับรกทีไมีความถีไ แ้ ครัๅง, 14 ครัๅง, 8 ครัๅง ตามล าดับ  

นอกจากนัๅนลຌว มืไอวิคราะหຏตัวบท (Textual Analysis) ฿นตละฉบับพบวา ฿นคอลัมนຏ รืไอง
จากปก ิCover Story)    ของนิตยสาร Creative Thailand มีการน าสนอดຌวยการน าประดในมาอธิบาย
ละชืไอมยงกับการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏของมนุษยຏ฿นการผลิตสินคຌาละบริการ ดยมีรูปบบของ
น าสนอนืๅอหาหลัก 5 ดຌาน ดังนีๅ 

ดຌำนทีไ แ: ประดในควำมรูຌพืๅนฐำนทีไกีไยวขຌองกับอุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ตำงโ ชน การสรຌาง
ความมัไงคัไงจากวัฒนธรรม (ปทีไ แ ฉบับทีไ ใ), ครืไองมือ฿นการผลิตสินคຌาละบริการตางโ (ปทีไ แ ฉบับทีไ 
ๆ), การพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌาละบริการ หรือ Value Creation (ปทีไ โ ฉบับทีไ โ) 

ดຌำนทีไ โ: ประดในทำงสังคม฿นชวงวลำนัๅน ชน น าสนอรืไองการจัดการนๅ า ฿นชวงนๅ าทวมของ
ประทศเทย฿นชวงป โ55ไ (ปทีไ โ ฉบับทีไ แแี, น าสนอรืไองราวกีไยวกับกีฬาฟุตบอล ฿นชวงการขงขัน

ปีที่ รวมทั้งหมด ความถี่
มรดกทางวัฒนธรรม 

งานฝีมอืและหัตถกรรม 
การทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

การแพทย์แผนไทย 
อาหารไทย 

ศิลปะ 
ศลิปะการแสดง  

ทศันศลิป ์
สื่อ 

การพิมพ์และสือ่การพิมพ์ 
การกระจายเสยีง 

ภาพยนตร์และวีดทิศัน์ 

ดนตรี 
งานสรา้งสรรรค์ตามลักษณะงาน 

งานออกแบบ 
แฟช่ัน  

 งานโฆษณา 
สถาปตัยกรรม 

 ซอฟทแ์วร์ 
เนื้อหาประเภทอ่ืน 

กล่าวโดยรวม ให้ขอ้มลูและแนะน าประเดน็ต่างๆ 4 5 5 5 19

วิทยาศาสตร์ 1 1

การแพทย์แผนปจัจุบนั 1 1

เกษตรกรรม 1 1 1 3

กฬีา 1 1

อุตสาหกรรมอาหาร 1 1 2

คอลัมน ์ นติยสาร ปีที่ ถึงปีที่ 
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ฟุตบอลชิงชมป์หงชาติยุรป฿นป โ555 (ปทีไ ใ ฉบับทีไ ้), น าสนอนัยยะของหมายลข แ ฿นชวงดือน
รกของป (ปทีไ ใ ฉบับทีไ ไ ดือนมกราคม โ55ใ) 

ดຌำนทีไ ใ: ประดในทีไกีไยวกับควำมคิด,ควำมรูຌสึกของมนุษย์ ฿นลักษณะทีไป็นนำมธรรม ชน 
ความหวังละความกลัว (ปทีไ 4 ฉบับทีไ ่), ความตຌองการ (ปทีไ 4 ฉบับทีไ แโ), การมองลก฿นงดี (ปทีไ ใ 

ฉบับทีไ ใ), ความรวย (ปทีไ โ ฉบับทีไ ไ) 

ดຌำนทีไ ไ: ประดในกำรน ำสนอนยบำยอุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ของประทศตำงโ น าสนอ
รืไองราวละความส ารใจของประทศตางโ ฿นการสงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏตางโ ชน 
น าสนอรืไองราวการพัฒนาอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏของประทศญีไปุຆน (ปทีไ ใ ฉบับทีไ ๆ), การพัฒนา
อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏของประทศจีน (ปทีไ โ ฉบับทีไ 5) 

ดຌำนทีไ 5: ประดในควำมรูຌฉพำะทำงทีไกีไยวขຌองกับกำรออกบบ ชน กระบวนการคิดชิง
ออกบบ หรือ Design Thinking (ปทีไ ใ ฉบับทีไ โ), การออกบบบริการ หรือ Service Design (ปทีไ ไ 
ฉบับทีไ 5), กระบวนการคิดของกราฟຂกดีเซนຏนอรຏ (ปทีไ ไ ฉบับทีไ แ0) 

฿นชวงปทีไ แ ถึง ปทีไ โ ผูຌผลิตนิตยสารน าประดในความรูຌพืๅนฐานทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรม
สรຌางสรรคຏตางโ มา฿หຌขຌอมูลละอธิบายความหมาย฿หຌผูຌอานเดຌท าความรูຌจักละขຌา฿จกับนวคิดดังกลาว 
ชน การน ารืไองการสรຌางความมัไงคัไงจากวัฒนธรรม (ปทีไ แ ฉบับทีไ ใ) หรือรืไองราวการพิไมมูลคา฿หຌกับ
สินคຌาละบริการ หรือ Value Creation (ปทีไ โ ฉบับทีไ โี  ซึไงถือปຓนองคຏประกอบหลักของนวคิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ สวน฿นชวงปตอมา ผูຌผลิตมีการน าสนอประดในตางโ ทีไกีไยวขຌองกับ
ความคิดมนุษยຏ, หรือประดในสังคม฿นรูปบบนามธรรม มาน าสนอ฿นรูปบบรูปธรรมทีไจับตຌองเดຌ ผาน
การยกตัวอยางทีไกิดขึๅนจริง฿นสังคม ชน รืไองราวของสินคຌาละบริการทีไกิดจากการมองลก฿นงดีของ
มนุษยຏ, สินคຌาละบริการทีไกิดขึๅนจากความกลัว฿นสังคม ฯลฯ พรຌอมทัๅง฿หຌความรูຌละสรຌางรงบันดาล฿จ
฿หຌกิดการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏ฿นการผลิตสินคຌาละบริการตางโ ผานการน าสนอมุมมอง฿นงบวก ดຌวย
วิธีการยกตัวอยางกรณีศีกษาทีไประสบความส ารใจจากทัๅง฿นละตางประทศ ละการน าสนอนยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏของประทศตางโทัไวลก พืไอ฿หຌผูຌอานเดຌตระหนักถึงความส าคัญละหใน
คุณคาของการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏทีไสามารถสรຌางคุณคาทางศรษฐกิจ฿หຌกับประทศ  ดย฿นชวงปทีไ ใ 
ละปทีไ ไ ผูຌผลิตริไมมีการน าประดในความรูຌฉพาะทางทีไกีไยวขຌองกับการออกบบมาน าสนอมากขึๅน 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากผลการวิจัยดຌวยวิธี วิคราะหຏนืๅอหาชิงปริมาณ (Content Analysis) พบวา คอลัมนຏ รืไอง
จากปก ิCover Story)  มีการน าสนอนืๅอหาทีไสอดคลຌองกับวัตถุประสงคຏหลักของนิตยสาร คือการปຓน 
นิตยสารทีไสงสริมความคิดสรຌางสรรคຏพืไอผลักดันศรษฐกิจเทย ดยมีการน าสนอนืๅอหาทีไมุงนຌนเปทีไ
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องคຏประกอบพืๅนฐานของอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏทุกกลุมอาชีพ คือ การ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏ฿นการผลิต
สินคຌาละบริการตางโ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดหลักของอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏทีไนิยามเวຌวา 
อุตสาหกรรมทีไสรຌาง, ผลิต, จัดจ าหนายสินคຌาละบริการทีไ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏละสติปัญญาปຓน
ตຌนทุน฿นการผลิต (The “nited Nations, โเแเี   ละจากขຌอมูลความถีไทีไเดຌจากการบันทึกขຌอมูล ท า
฿หຌผูຌวิจัยพบวา การน าสนอนืๅอหา฿นนิตยสาร เมเดຌมีความสัมพันธຏกับผนนยบายการก าหนดกลุมอาชีพ
อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏทีไจัดกลุมดย สศชฺ ตกิดจากความตัๅง฿จของกองบรรณาธิการนิตยสาร ทีไจะ
น าสนอนืๅอหาทีไ฿หຌขຌอมูลความรูຌของวิธีการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏ฿นการผลิตสินคຌาละบริการตางโ฿นชิง
กวຌาง ละมุงนຌนความรูຌฉพาะทางดຌานออกบบทีไสอดคลຌองกับความถนัดขององคຏกรผูຌผลิตทีไปຓนศูนยຏ
สรຌางสรรคຏการออกบบ มากกวาจะมุงนຌนกลุมอาชีพทีไปຓนจุดดนของประทศเทยอยาง การพทยຏผน
เทย หรือ อาหารเทย  

  ฿นสวนการวิคราะหຏตัวบทชิงคุณภาพ (Textual Analysis) ท า฿หຌผูຌวิจัยพบวา รูปบบการ
น าสนอของนิตยสารตลอดระยะวลา ไ ปนัๅน จะมีลักษณะทีไวนวียนอยูกับประดใน 5 ดຌาน  ดยประดใน
ดຌำนทีไ แ: ประดในควำมรูຌพืๅนฐำนทีไกีไยวขຌองกับอุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ตำงโ มีปัจจัยทีไกิดขึๅนพราะ
฿นชวงปทีไ แ ของนิตยสาร (พฺศฺ โ55โ) ปຓนชวงทีไหนวยงานตางโของรัฐบาลรวมถึงศูนยຏสรຌางสรรคຏการ
ออกบบ ริไมตຌน฿นการผยพรองคຏความรูຌกีไยวกับอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏเปสูสังคมเทย ท า฿หຌนืๅอหา฿น
ชวงรกของนิตยสารจะมีการน าสนอประดในความรูຌพืๅนฐานพืไอสรຌางความตระหนักรูຌ (Awareness) 
฿หຌกับผูຌอาน ดยประดในดຌำนทีไ ใ: ประดในทีไกีไยวกับควำมคิด,ควำมรูຌสึกของมนุษย์ ฿นลักษณะทีไป็น
นำมธรรม ละดຌำนทีไ ไ: ประดในกำรน ำสนอนยบำยอุตสำหกรรมสรຌำงสรรค์ของประทศตำงโ 
สอดคลຌองกับวัตถุประสงคຏของนิตยสารทีไตຌองการผยพรความรูຌกีไยวกับวิธีการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏ฿น
การผลิตสินคຌาตางโ ดยชืไอมยงกับความคิดละความรูຌสึกของมนุษยຏ พืไอ฿หຌขຌอมูลทีไสรຌางรงบันดาล฿จ
฿หຌผูຌอาน สามารถผลิตสินคຌาละบริการทีไตรง฿จกับความรูຌสึกละความตຌองการของผูຌบริภคมากขึๅน ละ
น าสนอผนนยบายจากตางประทศ พืไอปຓนการนຌนยๅ าถึงความส าคัญของนวคิดอุตสาหกรรม
สรຌางสรรคຏทีไก าลังเดຌรับความสน฿จจากทัไวลก ฿นสวนของประดในดຌำนทีไ 5: ประดในควำมรูຌฉพำะทำงทีไ
กีไยวขຌองกับกำรออกบบ กิดจากความถนัดขององคຏกรผูຌผลิตทีไปຓนหนวยงานศูนยຏสรຌางสรรคຏการ
ออกบบ ทีไท าหนຌาทีไ฿นการผยพรขຌอมูลความรูຌกีไยวกับการออกบบ฿นประทศเทย  ดยสิไงทีไปຓนสรຌาง
ความตกตาง฿หຌกับนืๅอหา฿นตละฉบับ กใคือ ประดในดຌำนทีไ โ : ประดในทำงสังคม฿นชวงวลำนัๅนโ ทีไ
ปຓนการน าสนอนืๅอหาทีไสอดคลຌองกับชวงวลาทีไนิตยสารตีพิมพຏ ผูຌวิจัยหในวาการน าสนอดຌวยประดใน
ทางสังคมทีไสอดคลຌองกับความสน฿จของผูຌคน฿นชวงวลานัๅนโ จะสามารถสรຌางความหลากหลายละนา
ติดตาม฿หຌกับผูຌอานเดຌปຓนอยางดี นืไองจากการน าสนอนืๅอหาดຌวยประดในดຌานอืไนโ จะมีการน าสนอ฿น
ลักษณะทีไวนวียนอยูกับนวคิดดิม นัๅนคือ การ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏพืไอการผลิตสินคຌา ตมืไอมีการน า
ประดในทางสังคมมาชืไอมยงผานการยกตัวอยางกรณีศึกษา จะท า฿หຌผูຌอานหในภาพเดຌอยางชัดจนขึๅน 
ผานการปรียบทียบกับสถานการณຏ฿นปัจจุบันทีไผูຌอานเดຌพบจอ 
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฿นสวนของลักษณะสืไอนิตยสาร Creative Thailand ซึไงปຓนสืไอนิตยสารจกฟรี สอดคลຌองกับค า
นิยามของ ธรรมยุทธิ่ จันทรຏทิพยຏ ิโ55ไี ทีไ฿หຌนิยามของนิตยสารจกฟรีเวຌวา สืไอสิไงพิมพຏทางดຌานวารสาร
ศาสตรຏทีไมีนืๅอหาอันหลากหลายอยู฿นลมดียวกัน มุงทัๅง฿หຌความรูຌ ิTo Inform) ความบันทิง ิTo 

Entertain) ละปຓนนวทาง ิ To Guide) ตอผูຌอาน ซึไงนืๅอหา฿นคอลัมนຏ รืไองจากปก ิCover 

Story)  นัๅน มีลักษณะทีไมุง฿หຌความรูຌละปຓนนวทาง฿หຌกับผูຌอานกีไยวกับองคຏความรูຌอุตสาหกรรม
สรຌางสรรคຏอยางชัดจน พรຌอมทัๅงน าสนอประดในทางสังคม฿นชวงวลาทีไสอดคลຌองกับระยะวลาการจก
ทีไปຓนรายดือน รวมเปถึงบทบาทหนຌาทีไนิตยสารตอสังคม จากค านิยามของระวีวรรณ ประกอบผล (โ5โ็) 
ทีไกลาวถึงบทบาทหนຌาทีไของนิตยสารตอสังคมวามี 5 ประการ ดยสวนของนืๅอหา฿นคอลัมนຏ รืไองจาก
ปก ิCover Story)  ของนิตยสาร Creative Thailand จ านวน 48 ฉบับ นัๅนสอดคลຌองกับบทบาทหนຌาทีไ
ดังกลาว โ ประการ เดຌก การท าหนຌาทีไปຓนสมือนยาม ทีไท าหนຌาทีไคอยรายงานประดในกีไยวกับความคิด
สรຌางสรรคຏตางโทีไกิดขึๅนจากทัไวลก฿หຌกับผูຌอาน฿นสังคมเทยเดຌรับทราบ ละปຓนสมือนครู ผูຌ฿หຌความรูຌ
การศึกษากีไยวกับนวคิดอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏกประชาชน฿นประทศเทย  

สรุป 

คอลัมนຏ รืไองจากปก (Cover Story) ของนิตยสาร Creative Thailand ถือปຓนสืไอทีไมีบทบาท
ส าคัญ฿นการผยพรความรูຌทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ (Creative Industries) ฿นประทศเทย 
ดยการน าอาองคຏความรูຌตางโ฿นวดวงอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏทัไวลกมาน าสนอละสรຌางรงบันดาล฿จ
฿หຌกับผูຌอาน เดຌตระหนักถึงความส าคัญของความคิดสรຌางสรรคຏ฿นการพัฒนาศรษฐกิจของชาติ฿หຌ
จริญติบต ซึไงสวนของนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับ อุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ ฿นบริบทของนิตยสาร Creative 

Thailand จะมีลักษณะมุงนຌนเปทีไนิยามความหมายหลัก นัๅนคือ รืไองราวของมนุษยຏทีไ฿ชຌความคิด
สรຌางสรรคຏ฿นการผลิตสินคຌาละบริการ ทีไสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคละบริบททาง
สังคม฿นชวงวลาตางโ ดยมีการ฿หຌความรูຌฉพาะทางเปทีไกลุมอาชีพ งานออกบบ ิDesign) มากทีไสุด  
รวมถึงการน าสนอรืไองราวกรณีศึกษาทีไประสบความส ารใจจากทัๅง฿นละตางประทศ พืไอสรຌางตัวอยางทีไ
ดี (Best Practices) ฿นวดวงอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ฿หຌกับผูຌอาน  

฿นสวนของวิวัฒนาการของนิตยสาร Creative Thailand ฿นชวงปทีไ แ ถึงปทีไ โ จะมีนืๅอหา
นะน าประดในความรูຌพืๅนฐานทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏตางโ พืไอปูพืๅนฐาน฿หຌกับคนอานเดຌ
รูຌจักนวคิดของอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ (Creative Industries)  ฿นสวนของปทีไ ใ ละปทีไ ไ จะริไม
น าสนอนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับบริบททางสังคม฿นชวงวลานัๅน ละริไมมีนืๅอหาทีไฉพาะจาะจงทางดຌานงาน
ออกบบ ิDesign) มากขึๅน 
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ขຌอสนอนะ 

จากผลการวิจัยดังกลาว นิตยสาร Creative Thailand ควรมีการน าสนอนืๅอหาหรือยกตัวอยาง
กรณีศึกษา฿นกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏทีไหลากหลายมากขึๅน พืไอ฿หຌผูຌอานเดຌรับขຌอมูลความรูຌ
กีไยวกับกลุมอาชีพอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏกลุมอืไนมากกวานืๅอหาทีไมุงนຌนกลุมอาชีพพียงดຌานดียว 
พรຌอมทัๅงควรพิไมติมนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับวัฒนธรรมเทยมากขึๅน พืไอ฿หຌผูຌอานรับรูຌละขຌา฿จถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมเทยทีไสามารถน าเป฿ชຌปຓนตຌนทุน฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏของประทศเทย฿น
อนาคต  ละควรน าสนอขຌอมูลผนนยบายอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏของประทศเทย พืไอ฿หຌขຌอมูลความรูຌ
กีไยวกับผนนยบายละนวทาง฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏจากหนวยงานรัฐบาล฿หຌกับผูຌอาน  
รวมถึงควรมีการวิจัยพิไมติมถึงทัศนคติละความพึงพอ฿จของผูຌอานนิตยสาร Creative Thailand  

พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไพิไมขึๅนจากมุมมองของผูຌรับสาร 

บรรณำนุกรม 

ภำษำเทย 

ธรรมยุทธิ่ จันทรຏทิพยຏฺ ิโ55ไีฺ คุณลักษณะละบทบาทของนิตยสารจกฟรี฿นประทศเทยฺ นักบริหาร, 

 ปทีไ ใแิมฺย-มิฺยฺ โ55ไี, แ้เ-แ้็ฺ ประภัสสร จันทรຏสถิตพรฺ ิโ55ไีฺ การสรຌางสารพืไอสริม
นวคิดศรษฐกิจสรຌางสรรคຏของหนวยงานภาครัฐ฿นประทศเทยฺ นิทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณຏ
 มหาวิทยาลัยฺ  
ระวีวรรณ ประกอบผลฺ ิโ5โ็ีฺ นิตยสารเทยฺ กรุงทพมหานคร๊ คณะนิทศศาสตรຏ จุฬาลงกรณຏ

มหาวิทยาลัยฺ 
ศูนยຏสรຌางสรรคຏงานออกบบฺ ิโ55โีฺ ศูนยຏสรຌางสรรคຏงานออกบบ รายงานประจ าป โ55โ TCDC 

Annual Report โเเฺ้ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, & ศูนยຏสรຌางสรรคຏการออกบบฺ ิโ55โีฺ 

รายงานการศึกษาบืๅองตຌน๊ ศรษฐกิจสรຌางสรรคຏ The Creative Economy. กรุงทพ๊ บริษัท บีฺ
ซีฺ พรส ิบุญชินี จ ากัดฺ 
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ณัฐวุฒิ  สุมานิต6 

สพล  มีจริญ, Ph.D.7 

บทคัดยอ 

การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงคຏดังนีๅ 1) พืไอส ารวจความตຌองการของผูຌ฿ชຌงานสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏ
อิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา   2) พืไอพัฒนาละ
ประมินคุณภาพของสืไอดิจิตอลฯ 3)  พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของกลุมตัวอยางครืไองมือทีไ฿ชຌประกอบดຌวย 

1) บบส ารวจสภาพละความตຌองการ 2) สืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอ
ประชาสัมพันธຏ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 3) บบประมินคุณภาพ 4) บบประมินความ
พึงพอ฿จดยกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยคือนักศึกษาภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา คณะครุ
ศาสตรຏอุตสาหกรรมละทคนลยี มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี ชัๅนปทีไ แ ซึไงเดຌมาดย
วิธีการสุมตัวอยางบบงาย ิSimple Random Samplingี ดยการจับฉลาก จ านวน 80 คน จากการวิจัย
พบวา1) จากการประมินคุณภาพดຌานนืๅอหาจากผูຌชีไยวชาญจ านวน 3 ทานมีคาฉลีไย 4.31 สวนบีไยงบน
มาตรฐาน 0.46 อยู฿นกณฑຏดีละผลจากการประมินคุณภาพดຌานสืไอจ านวน 3 ทานมีคาฉลีไย 4.43 สวน
บีไยงบนมาตรฐาน 0.63. อยู฿นกณฑຏดี 2) ผลจากการศึกษาความพึงพอ฿จของกลุมตัวทีไมีตอสืไอดิจิตอล
บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษาอยู฿น
กณฑຏพึงพอ฿จมาก ดยมีคาฉลีไยทุกดຌานทากับ 4.44 ละสวนบีไยงบนมาตรฐานทุกดຌานทากับ 0.60  

 

ค ำส ำคัญ : การพัฒนาสืไอดิจิตอล / ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 
 

  

                                                           

6 จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป ภาควชิาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา คณะครุศาสตรຏอตุสาหกรรมละทคนลยี 
มหาวิทยาลยัทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุร ี
7 อาจารยຏทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารยຏ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา คณะครุศาสตรຏอตุสาหกรรมละ
ทคนลยี มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี 

กำรพัฒนำสืไอดิจิตอลบนอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์คลืไอนทีไ พืไอประชำสัมพันธ์ 
ภำควิชำทคนลยีละสืไอสำรกำรศึกษำ 

The Development of Digital Media on Electronics Devices for 

propagates Department of Educational Communications and 

Technology 
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Abstract 

The purposes of this research aimed to 1) study the current condition and 

demand towards the development of a Digital Media on Electronics Devices for 

propagates Department of Educational Communications and Technology, 2) develop and 

evaluate the quality of  the media, 3) study the satisfactory level of the sample user 

group of the media. The tools that were used for analysis include 1) a survey of the 

condition and demand, 2) the Digital Media on Electronics Devices for propagates 

Department of Educational Communications and Technology, 3) an evaluation form (for 

experts) 4the user’s evaluation form. The representative subjects in this study were 80 
students from Educational Communications and Technology division. This research 

found that 1) the assessment of the content by 3 experts scored an average of 4.31 

(S.D.=0.46) which is considered a high level standard, the assessment of media quality 

and presentation from 3 experts scored an average of 4.43 (S.D.=0.63) which is also high, 

3) the satisfactory level of the sample user group was an average score of 4.44 

(S.D.=0.60) which is a high level standard. 

 

Keywords: The development of Digital Media / Department of Educational 
Communications and Techonology   

 

ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ฿นลกทีไมีการพัฒนาทางทคนลยีอยางรวดรใว  ท า฿หຌทคนลยีสารสนทศ ิInformation 

System) ขຌามามีบทบาทกับการศึกษามากขึๅน มีการ฿ชຌอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ รวมกับครือขาย
อินทอรຏนใต฿นการชืไอมยงถึงกัน ท า฿หຌราสามารถสืไอสารถึงกันผานทางขຌอมูล฿นรูปบบทีไหลากหลาย 
เมวาจะปຓนขຌอความ ภาพนิไง ภาพคลืไอนเหว ละสียง ท า฿หຌผูຌรียนทีไอยูตามสถานทีไตางโ สามารถขຌาถึง
ละรับรูຌขຌอมูลขาวสารหลานัๅนเดຌรวดรใวละงายดายมากขึๅน จึงกิดปຓนรูปบบการรียนรูຌ฿หมโกิดขึๅน 
ท า฿หຌมีการอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ มากขึๅน 

 สืไอดิจิตอลคือ  ปຓนนวัตกรรมทีไสรຌางขึๅนมาทดทนสิไงทีไมีอยูดิม พืไอ฿หຌราคาถูกลงละรักษาเวຌ
ซึไงคุณภาพ อืๅอตอประยชนຏการ฿ชຌสอย ทีไมากกวาดิมละสืไอดิจิตอล  มักหมายถึงสืไออิลใกทรอนิกสຏซึไงทา
งานดย฿ชຌรหัสดิจิตอล ฿นปัจจุบัน การขียนปรกรมตัๅงอยูบนพืๅนฐานของลขฐานสอง ฿นกรณีนีๅ ดิจิตอล 
หมายถึงการยกยะระหวาง ฮเฮ กับ ฮแฮ ฿นการสดงขຌอมูล คอมพิวตอรຏปຓนครืไองจักรทีไมักจะปล
ขຌอมูลดิจิตอลฐานสองลຌวจึงสดงชัๅน ของครืไองประมวลผลชัๅนของขຌอมูลดิจิตอลทีไหนือกว า สืไอดิจิตอล
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ชนดียวกับสืไอสียง วิดีอ หรือนืๅอหาดิจิตอลอืไน โ สามารถถูกสรຌางขึๅน อຌางอิงถึงละเดຌรับการจกจาย
ผานทางครืไองประมวลผลขຌอมูลดิจิตอล สืไอดิจิตอลเดຌนามาซึไงการปลีไยนปลงอยาง฿หญหลวงมืไอทียบ
กับสืไอ อนาลใอก 

 องคຏประกอบของสืไอดิจิตอลบืๅองตຌนมักประกอบเปดຌวยพืๅนฐาน 5 ชนิดเดຌก แฺ ขຌอความ 
ิText) โฺ สียง ิAudio) ใฺ ภาพนิไง ิStill Image) ไฺ ภาพคลืไอนเหว ิAnimation) 5ฺ ภาพวีดีอ 
ิVideo) 

   แฺ ขຌอความ  ปຓนสวนทีไกีไยวกับนืๅอหาของมัลติมีดีย ฿ชຌสดงรายละอียด หรือนืๅอหาของ
รืไองทีไนาสนอ ถือวาปຓนองคຏประกอบพืๅนฐานทีไส าคัญของมัลติมีดีย ระบบมัลติมีดียทีไนาสนอผาน
จอภาพของครืไองคอมพิวตอรຏ นอกจากจะมีรูปบบละสีของตัวอักษร฿หຌลือกมากมายตามความ
ตຌองการลຌวยัง สามารถก าหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธຏ ิตຌตอบี฿นระหวางการนาสนอเดຌอีกดຌวย ซึไง
ปัจจุบัน มีหลายรูปบบ เดຌก 
 โฺ สียง  ถูกจัดกใบอยู฿นรูปของสัญญาณดิจิตอลซึไงสามารถลนซๅ ากลับเปกลับมาเดຌ ดย฿ชຌ
ปรกรมทีไออกบบ มาดยฉพาะสาหรับทางานดຌานสียง หาก฿นงานมัลติมีดียมีการ฿ชຌสียงทีไรຌา฿จละ
สอดคลຌองกับนืๅอหา฿น การนาสนอ จะชวย฿หຌระบบมัลติมีดียนัๅ นกิดความสมบูรณຏบบมากยิไงขึๅน 
นอกจากนีๅยังชวยสรຌางความนาสน฿จละนาติดตาม฿นรืไองราวตางโ เดຌปຓนอยาง 
  ใฺ ภาพนิไง  ปຓนภาพทีไเมมีการคลืไอนเหว ชน ภาพถาย ภาพวาด ละภาพลายสຌน ปຓนตຌน 
ภาพนิไงนับวามีบทบาทตอระบบงานมัลติมีดียมากกวาขຌอความหรือตัวอักษร นืไองจากภาพจะ฿หຌผล฿นชิง
การรียนรูຌหรือรับรูຌดຌวยการมองหในเดຌดีกวา 
  ไฺ ภาพคลืไอนเหว  ภาพกราฟຂกทีไมีการคลืไอนเหวพืไอสดงขัๅนตอนหรือปรากฏ การณຏตางโ 
ทีไกิดขึๅนอยางตอนืไอง ชน การคลืไอนทีไของลูกสูบของครืไองยนตຏ ปຓนตຌน ทัๅงนีๅพืไอสรຌางสรรคຏจินตนาการ
฿หຌกิดรงจูง฿จจากผูຌชม การผลิตภาพคลืไอนเหวจะตຌอง฿ชຌปรกรมทีไมีคุณสมบัติฉพาะทางซึไงอาจมี
ปัญหา กิดขึๅนอยูบຌางกีไยวกับขนาดของเฟลຏทีไตຌอง฿ชຌพืๅนทีไ฿นการจัดกใบมากกวา ภาพนิไงหลายทา 
 5ฺ วิดีอ  ปຓนองคຏประกอบของมัลติมีดียทีไมีความส าคัญปຓนอยางมาก นืไองจากวิดีอ฿น
ระบบดิจิตอล สามารถ นาสนอขຌอความหรือรูปภาพ ิภาพนิไงหรือภาพคลืไอนเหวี ประกอบกับสียงเดຌ
สมบูรณຏมากกวาองคຏประกอบชนิดอืไนโ อยางเรกใตาม ปัญหาหลักของการ฿ชຌวิดีอ฿นระบบมัลติมีดียกใคือ 
การสิๅนปลืองทรัพยากรของพืๅนทีไบนหนวยความจาปຓนจานวนมาก นืไองจากการนาสนอวิดีอดຌวยวลาทีไ
กิดขึๅนจริง ิReal-Time) จะตຌองประกอบดຌวยจานวนภาพเมตไ ากวา ใเ ภาพตอวินาทีิFrame/Second) 

ถຌาหากการประมวลผลภาพดังกลาวเมเดຌผานกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมากอน การนาสนอ
ภาพพียง แ นาทีอาจตຌอง฿ชຌหนวยความจ ามากกวา แเเ MB ซึไงจะท า฿หຌเฟลຏมีขนาด฿หญกินขนาดละมี
ประสิทธิภาพ฿นการทางานทีไดຌอยลงนัๅน อง  [แ] 
 ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา คณะครุศาสตรຏอุตสาหกรรมละทคนลยี 
มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี เดຌปຂดท าการรียนการสอนปຓนระยะวลากวา โใ ป ละ฿น
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ปัจจุบันยังขาดสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ ทีไสามารถขຌาถึงเดຌทุกทีไทุกวลา ละสามารถ
พกพาเดຌ พืไอประชาสัมพันธຏขຌอมูลของภาควิชา ปรัชญา วิสัยทัศนຏ ขຌอมูลหຌองปฏิบัติการ กิจกรรม ของ
ภาควิชา อยางทຌจริง พืไอ฿หຌคนทีไสน฿จ฿นการขຌาศึกษาตอ บุคคลทัไวเป ทีไสน฿จ฿นภาควิชาทคนลยีละ
สืไอสารการศึกษา สามารถขຌาถึงขຌอมูลตางโของภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษาเดຌทุกทีไทุกวลา  
 ดຌวยหตุผลดังทีไกลาวมาผูຌวิจัยสน฿จทีไจะพัฒนาสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอ
ประชาสัมพันธຏ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา ส าหรับภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 
ครุศาสตรຏอุตสาหกรรมละทคนลยี มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี ขึๅนพืไอ฿ชຌประกอบการ
ประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา  ละน าเปประยุกตຏ฿ชຌตอเป 

วัตถุประสงค์ 
แฺพืไอส ารวจความตຌองการของผูຌ ฿ชຌงานสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอ

ประชาสัมพันธຏ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 

2.พืไอพัฒนาสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏ ภาควิชา
ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 

3.พืไอหาคุณภาพของสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏ ภาควิชา
ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 

ไ.พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌงานทีไมีตอการ฿ชຌงาน สืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏ
คลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 

ประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับ 

แฺเดຌทราบรูปบบละความตຌองการของสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอ
ประชาสัมพันธຏ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา  

โฺ เดຌสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏ ภาควิชาทคนลยีละ
สืไอสารการศึกษา ทีไมีประสิทธิภาพ สามารถน าเป฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสาร
การศึกษาเดຌ 

ใฺ เดຌทราบคุณภาพของสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏ 
ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 

ไ. เดຌทราบความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌทีไมีตอสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏ คลืไอนทีไ พืไอ
ประชาสัมพันธຏ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา     

วิธีกำรวิจัย 

วิธีการด านินการศึกษารืไองการพัฒนาสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอ
ประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา มีรายละอียด ดังตอเปนีๅ  
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ประชำกร  
นักศึกษาภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา คณะครุศาสตรຏอุตสาหกรรมละทคนลยี 

มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี 
กลุมตัวอยำง  
นักศึกษาภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา คณะครุศาสตรຏอุตสาหกรรมละทคนลยี 

มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี ชัๅนปทีไ แ ซึไงเดຌมาดยวิธีการสุมตัวอยางบบงาย ิSimple 

Random Samplingี ดยการจับฉลาก จ านวน 80 คน  
ผูຌชีไยวชำญ 

ผูຌชีไยวชาญดຌานนืๅอหา ซึไงปຓนผูຌมีความรูຌกีไยวกับ ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา คณะ
ครุศาสตรຏอุตสาหกรรมละทคนลยี มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌ าธนบุรี ทีไมีวุฒิการศึกษาเม
นຌอยกวาปริญญาท ดยมีประสบการณຏปฏิบัติงานเมนຌอยกวา 5ป ซึไงเดຌมาดยการลือกบบจาะจง 
ิSpecific Sampling) จ านวน 3ทาน 

ผูຌชีไยวชาญดຌานการออกบบสืไอละการน าสนอซึไงปຓนผูຌมีความรูຌหรือปฏิบัติงานดຌานการ
ออกบบสืไอดิจิตอลทีไมีวุฒิการศึกษาเมนຌอยกวาปริญญาท ดยมีประสบการณຏปฏิบัติงานเมนຌอยกวา 5ป 
ซึไงเดຌมาดยการลือกบบจาะจงิSpecific Sampling)จ านวน 3 ทาน 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรศึกษำ 

บบส ารวจสภาพละความตຌองการ การพัฒนาสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ 
พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสาร 

สืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสาร 

บบประมินคุณภาพของสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏ
ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารดยบงการประมินคุณภาพออกปຓน โ ดຌาน คือ 

 กฺ  บบประมินคุณภาพดຌานนืๅอหา 
 ขฺ  บบประมินคุณภาพทางดຌานสืไอละการน าสนอ 

บบประมินความพึงพอ฿จของนักศึกษา ทีไมีตอสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ 
พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสารปຓนบบประมินคา5 ระดับ ิLikert Scaleี คือ ดีมาก 
ดี ปานกลาง นຌอย นຌอยทีไสุด 

สถิติทีไ฿ชຌ฿นกำรวิจัย 

สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏผลการประมินคุณภาพของสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏ
คลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษาละผลการประมินความพึงพอ฿จ
ของผูຌ฿ชຌ ดย฿ชຌคาสถิติรຌอยละ คาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐาน [ ] 

1.การค านวณหาคาสถิติรຌอยละ  
2.คาฉลีไย (Mean) บบจกจงความถีไ 
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3.คาบีไยงบนมาตรฐาน 

ผลกำรวิจัย 

 จากการพัฒนาสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชา
ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา ผูຌวิจัยน าสนอผลการวิคราะหຏขຌอมูลตามล าดับขัๅนตอนดังนีๅ 

4.1 ผลการพัฒนาสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชา
ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 

มืไอพัฒนาสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธภาควิชาทคนลยีละ
สืไอสารการศึกษา สรใจสิๅน เดຌรับ สืไอดิจิตอล ดยบงยกนืๅอหาออกปຓน สวนโ ดังนีไ 

- สวนของคูมือการ฿ชຌงาน สืไอดิจิตอล ประกอบดຌวยค าอธิบายการ฿ชຌงานสืไอดิจิตอล  
- นืๅอหากีไยวกับภาควิชา ประกอบดຌวยขຌอมูลประวัติภาควิชา ค าขวัญ  
- นืๅอหากีไยวกับบุคลากรของภาควิชา ประกอบดຌวยขຌอมูลบุคลากรของภาควิชา  
- นืๅอหากีไยวกับหຌองปฏิบัติการ ประกอบดຌวยขຌอมูลหຌองปฏิบัติการตางโของภาควิชาทคนลยีละ
สืไอสารการศึกษา 
- นืๅอหากีไยวกับหลักสูตรทีไปຂดสอน ประกอบดຌวยขຌอมูลหลักสูตรทีไปຂดสอนของภาควิชาทคนลยี
ละสืไอสารการศึกษา 
- นืๅอหากีไยวกับขຌอมูลการติดตอภาควิชา 
4.2 ผลการประมินคุณภาพดຌานนืๅอหาละดຌานสืไอละการน าสนอดยผูຌชีไยวชาญของการพัฒนาสืไอ

ดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา  

ตารางสดงคา ผลการประมินคุณภาพดຌานนืๅอหาของสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ 
พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา  

รำยกำร 
ผลกำรประมินคุณภำพ 

X   S.D. ควำมหมำย 

สวนของนืๅอหา 4.16 0.57 ดี 

สวนของตัวอักษร 4.17 0.29 ดี 

สวนของภาพนิไง 4.60 0.57 ดีมาก 

สวนของวีดิทัศนຏ 4.32 0.45 ดี 

ฉลีไย 4.31 0.46 ดี 
 

สวนของนืๅอหา คะนนฉลีไยมีคาทากับ ไฺแๆ สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ เฺ5็ มืไอทียบกับ
กณฑຏลຌวอยู฿นกณฑຏ ดี  สวนของตัวอักษร คะนนฉลีไยมีคาทากับ ไฺแ็ สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ 
เฺโ้ มืไอทียบกับกณฑຏลຌวอยู฿นกณฑຏ ดีสวนของภาพนิไง คะนนฉลีไยมีคาทากับ ไฺๆเ สวนบีไยงบน
มาตรฐานทากับ เฺ5็ มืไอทียบกับกณฑຏลຌวอยู฿นกณฑຏ ดีมาก สวนของวีดิทัศนຏ คะนนฉลีไยมีคาทากับ 
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ไฺใโ สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ เฺไ5 มืไอทียบกับกณฑຏลຌวอยู฿นกณฑຏ ดี สรุปภาพรวมฉลีไย฿น
ทุกโดຌาน คะนนฉลีไยมีคาทากับ ไฺใแ สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ เฺไๆ มืไอทียบกับกณฑຏลຌวอยู
฿นกณฑຏ ด ี

 

ตารางสดงคา ผลการประมินคุณภาพดຌานสืไอของสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ 
พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา  

รำยกำร 
ผลกำรประมินคุณภำพ 

X   S.D. ควำมหมำย 

สวนของนืๅอหา 4.46 0.65 ดี 

สวนของตัวอักษร 4.66 0.57 ดีมาก 

สวนของภาพนิไง ไฺไแ เฺ่้ ดี 

สวนของวีดิทัศนຏ ไฺแ็ เฺใ้ ดี 

ฉลีไย ไ.ไใ เ.ๆใ ดี 
สวนของนืๅอหา คะนนฉลีไยมีคาทากับ ไฺไๆ สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ เฺๆ5 มืไอทียบกับ

กณฑຏลຌวอยู฿นกณฑຏ ดี   
สวนของตัวอักษร คะนนฉลีไยมีคาทากับ ไฺๆๆ สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ เฺ5็ มืไอทียบกับ

กณฑຏลຌวอยู฿นกณฑຏ ดีมาก สวนของภาพนิไง คะนนฉลีไยมีคาทากับ ไฺไแ สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ 
เฺ่้ มืไอทียบกับกณฑຏลຌวอยู฿นกณฑຏ ดี สวนของวีดิทัศนຏ คะนนฉลีไยมีคาทากับ ไฺแ็ สวนบีไยงบน
มาตรฐานทากับ เฺใ้ มืไอทียบกับกณฑຏลຌวอยู฿นกณฑຏ ดีสรุปภาพรวมฉลีไย฿นทุกโดຌาน คะนนฉลีไย
มีคาทากับ ไฺไใ สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ เฺๆใ มืไอทียบกับกณฑຏลຌวอยู฿นกณฑຏ ดี 

 

4.3 ผลการประมินความพึงพอ฿จของนักศึกษา ทีไมีตอสืไอดิจิตอล บนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ 
พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา  

รำยกำร 
ผลกำรประมินคุณภำพ 

X   S.D. ควำมหมำย 

สวนของนืๅอหา 4.48 0.56 มาก 

สวนของตัวอักษร ไฺใใ เฺๆใ มาก 

สวนของภาพนิไง ไฺไใ เฺๆใ มาก 

สวนของวีดิทัศนຏ ไฺ5ใ เฺ่้ มากทีไสุด 

ฉลีไย ไ.ไไ เ.ๆเ มำก 
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สวนของนืๅอหาพบวามีระดับความพึงพอ฿จมาก  ิคาฉลีไยทากับ 4.48  สวนบีไยงบนมาตรฐาน
ทากับ 0.56)สวนของตัวอักษร พบวามีระดับความพึงพอ฿จมาก  ิคาฉลีไยทากับ 4.33  สวนบีไยงบน
มาตรฐานทากับ 0.63)สวนของภาพนิไง พบวามีระดับความพึงพอ฿จมาก  ิคาฉลีไยทากับ 4.43  สวน
บีไยงบนมาตรฐานทากับ 0.63)สวนของวีดิทัศนຏ พบวามีระดับความพึงพอ฿จมากทีไสุด  ิคาฉลีไยทากับ 

4.53  สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ 0.59)สรุปภาพรวมฉลีไย฿นทุกโดຌาน พบวามีระดับพึงพอ฿จมาก  
ิคาฉลีไยทากับ ไฺไไ สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ เฺๆเี 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 งานวิจัยครัๅงนีๅเดຌท าการสรຌางสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏ
ภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา พบวา คุณภาพของสืไอดิจิตอล ความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌงานสืไอ
ดิจิตอล ตรงตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ละสามารถอภิปรายผลเดຌดังนีๅ 
 ผลการสรຌางสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยี
ละสืไอสารการศึกษา ดยผานการประมินคุณภาพจากผูຌชีไยวชาญดຌานหนือหา มีคาฉลีไยอยู฿นกณฑຏดี 
ละผูຌชีไยวชาญดຌานสืไอมีคาฉลีไยอยู฿นกณฑຏ ดี ฿นการสรຌางสืไอผูຌวิจัยเดຌรับการตรวจสอบละประมินผล
จากผูຌชีไยวชาญทัๅงดຌานนืๅอหาละดຌานสืไอ ซึไงผูຌวิจัยเดຌปรับปรุงกຌเข ตามขຌอสนอนะของทีไปรึกษาละ
ผูຌชีไยวชาญ จึงเดຌสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละ
สืไอสารการศึกษา ทีไมีคุณภาพอยู฿นกณฑຏ ดี ตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ละสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ 
พงศธร กຌวมีศรี  การพัฒนาสืไอออนเลนຏขຌอมูลอุปกรณຏทางดຌานการถายท าภาพยนตรຏ ทรทัศนຏ ส าหรับ
นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล พบวามีคุณภาพของสืไออยู฿นกณฑຏ ดี ชนดียวกัน 

 ความพึงพอ฿จของกลุมประชากรทีไมีตอสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอ
ประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยีละสืไอสารการศึกษา ผูຌวิจัยพบวา ความพึงพอ฿จของผูຌรียนอยู฿นระดับ
มาก  ิคาฉลีไยทากับ ไฺไไี ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กูຍดิgood) [2] กลาววา ความพึงพอ฿จ 
หมายถึง ความรูຌสึกทีไปຓนผลมาจากความสน฿จสิไงตางโหรือจคคติของบุคคลทีไมีตอสิไง฿ดสิไงหนึไงทีไกิดขึๅน
มืไอบุคคลเดຌรับผลส ารใจตามความมุงหมายละสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของวุฒิพงษຏ ค านตร [3] การจัด
กิจกรรมตามนวความคิดการสรຌางความรูຌนิยมพืไอสงสริมทักษะละนิสัยรักการอานของนักรียน
ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ โ พบวามีความพึงพอ฿จ฿นสืไอระดับมากชนดียวกัน 

ขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะ฿นกำรน ำเป฿ชຌ 

 แฺ ผูຌ฿ชຌงานสามารถน า สืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชา
ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา เป฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธຏขຌอมูลของภาควิชาทคลยีละสืไอการศึกษาเดຌ
 โฺ การน าสืไอดิจิตอลบนอุปกรณຏอิลใกทรอนิกสຏคลืไอนทีไ พืไอประชาสัมพันธຏภาควิชาทคนลยี
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ละสืไอสารการศึกษา  เป฿ชຌควรชีๅจงอธิบายการ฿ชຌงานสืไอดิจิตอล พืไอผูຌ฿ชຌงานจะเดຌขຌา฿จสืไอสัญลักษณຏ
฿นการ฿ชຌงานสืไอดิจิตอล 

ขຌอสนอนะพืไอกำรวิจัยครัๅงตอเป  
 แฺ ควรปรับปรุงขຌอมูลตางโ฿หຌทันสมัย นืไองจากขຌอมูลตางโ ชนหຌองปฏิบัติการ จะมีการ
ปรับปลีไยนอยูสมอ 

 โฺ ควรพัฒนาสืไอดิจิตอล ฿หຌสามารถรองรับระบบปฏิบัติการอืไนเดຌ ชน Android, Windowsphone 

 3. ควรปรับตงสืไอดิจิตอล พืไอ฿หຌสามารถรียก฿ชຌงานเดຌบนระบบ อินตอรຏนใต พืไอการขຌาถึงเดຌ
ทุกทีไทุกวลา 
 

รำยกำรอຌำงอิง 
http://porschkub.exteen.com/20110818/entry, 18/08/2554. 

Good C.V., 2000, Dictionary of Education, 33rd ed., Mcgill – Hill, Greenwald, Nina L. 

Learning from problems, New York, pp.28-32. 

วุฒิพงษຏ ค านตร ุ โ55โ ุ กำรจัดกิจกรรมตำมนวควำมคิดกำรสรຌำงควำมรูຌนิยมพืไอ สงสริมทักษะ
ละนิสัยรักกำรอำนของนักรียนระดับชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ โ, การสอนภาษาเทย ศึกษาศาสตรຏ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิศษ บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตรຏ มหาวิทยาลัยชียง฿หมุ 
หนຌา บทคัดยอฺ 
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มาริสา อานิตຌา ฟันดอรวาวดอะ8 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, Ph.D.9 

บทคัดยอ 

   การวิจัยรืไองปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดีอคลิปส าหรับการตลาดบบเวรัล ิViral 

marketingีดย฿ชຌสืไอครือขายสังคมออนเลนຏ คือ  ิ1ี พืไอศึกษาลักษณะนืๅอหาฆษณาทีไเดຌความนิยม฿น
การบงปันวิดีอออนเลนຏ ิ2ี พืไอศึกษาถึงปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดีอคลิปบนครือขายสังคม
ออนเลนຏ การวิจัยครัๅง฿ชຌการวิจัยบบผสมผสานิMix Methodี กลาวคือ สวนทีไ 1 การวิจัยชิงคุณภาพ 
ิQualitative Researchี ดยการสัมภาษณຏบบจาะลึก ิIn-depth interviewี กับผูຌประกอบการดຌาน
สืไอดิจิตอล ิDigital Mediaี จ านวน 5 คน  พืไอศึกษาถึงนวทางลักษณะนืๅอหาฆษณาทีไ฿ชຌผยพรวิดีอ
ออนเลนຏผานครือขายสังคมออนเลนຏิFacebookี ละปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดีอคลิปละการ
วิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Researchี ดย฿ชຌบบสอบถามกใบขຌอมูลกับผูຌทีไ฿ชຌครือขายสังคม
ออนเลนຏิFacebookี จ านวน 200 ตัวอยาง 
 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะนืๅอหาละกลุมปງาหมายทีไเดຌรับความนิยมดยมีวิธีการสืไอสารผาน
อารมณຏละองงคຏประกอบ ิmood-toneี ละกลุมปງาหมายทีไตกตางกัน พืไอ฿หຌผูຌบริภคน าเป
พรกระจายกันอง ดยนืๅอหา ิContentี ทีไน ามาท าปຓนเวรัลคลิปเดຌนัๅนจะตຌองปຓนนืๅอหาทีไขຌากับ
ลักษณะฉพาะของตราสินคຌา ิBrand Characterี ทีไจะสรຌาง฿หຌกิดความรูຌกีไยวกับตราสินคຌา ิProduct 

Knowledgeี ซึไงจะชวยดึงดูด฿หຌผูຌบริภคขຌา฿จ ละสน฿จสารเดຌงายขึๅน สวนปัจจัยดຌานพฤติกรรมการ
บงปันพบวา กลุมตัวอยางสวนมาก ทีไคยมีพฤติกรรมบงปันวิดีอคลิปผานสืไอครือขายสังคมออนเลนຏ 
ฉลีไยสัปดาหຏ 2-3 ครัๅง จะนຌนบงปันนืๅอหาทีไมีประยชนຏตอบุคคลอืไนละนิยมบงปันนืๅอหาทีไมีรง
บันดาล฿จพราะท า฿หຌพืไอนหรือคน฿นสืไอออนเลนຏมีรืไองทีไดี฿นการบงปันหรือบอกตอ ตทุกโครัๅงกอน
บงปันนืๅอหา฿ดโจะท าการคิดวิคราะหຏละลือกกอนบงปันทุกครัๅงพราะบริบททางสังคมถือปຓนสวน
หนึไง฿นการตัดสิน฿จลือกนืๅอหาส าหรับการบงปันถือปຓนการสะทຌอนตัวตนของผูຌบงปันวาปຓนคนชนเร
ค ำส ำคัญ : สืไอออนเลนຏ วิดีอเวรัล การตลาดบบเวรัล ครือขายสังคมออนเลนຏ  
                                                           

8 นักศึกษาปริญญาท สาขาวิชา นวัตกรรมนิทศศาสตรຏการตลาด คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาตรຏ 
9 อาจารยຏทีไปรึกษา รองศาสตราจารยຏ คณะนิทศศาสตรຏละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตรຏ 

 

ปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดกำรบงปันวิดีอคลิปส ำหรับกำรตลำดบบเวรัล  
ิViral marketing) ดย฿ชຌสืไอครือขำยสังคมออนเลน์ 

Factors which lead to clip video sharing  

for viral marketing for social network 
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Abstract 

 Factors which lead to clip video sharing for viral marketing for social network. The 

objective of this research are: 1 To study the advertising content that is popular to share 

videos online 2 To study the factors that cause video online sharing on social network 

with mix method 

  In the first part will be qualitative research by in-depth interview with 5 digital 

media entrepreneurs, to study the content guidelines advertising which will distribute via 

Facebook. Secondly, quantitative research by collecting 200 questionnaires from 

Facebook users. 

 From the research we found that viral marketing has differential in content and 

target group by communicate through mood-tone and a differential in target group will 

lead to a spreading among its own group. Moreover, the content which used to produce 

viral clipping should be simple to brand character which will create product knowledge, 

in order to attract consumers to understanding message easier. Factors affecting the 

behavior of the sharing found that most of group sampling who used to share video 

clipping via social network of an average of 2-3 times per week, will share an useful 

information and share inspired content to others . Nevertheless, the group sampling will 

always screen and choose the content every time before each sharing since it reflecting 

the identity of one who seems to do so. 

 

Keyword: Video Online Viral clip viral Marketing Social Network 

 

บทน ำ  

 ปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌการสืไอสารการตลาดบนลกออนเลนຏพัฒนาอยางรวดรใว คือการพัฒนาของ
ทคนลยี web 3.0 ซึไงปຓนยุคทีไกิดการปลีไยนปลงทางพฤติกรรมละทัศนคติของผูຌบริภคดยมี
ทคนลยีปຓนตัวชืไอมตอการมีสวนรวมละการตลาดความรวมมือ ิThe Age of  Participation and 

Collaborative Marketingี กลาวคือ ขຌอมูลขาวสาร ความคิดหในของผูຌบริภคสามารถพรกระจาย
ออกเปอยางกวຌางขวาง ดยมีการปลีไยนปลงจากการผูຌบริภคพียงอยางดียว กลายปຓนผูຌผลิตละ
ผูຌบริภค฿นคนดียวกัน ิProsumerีิคอตลอรຏ การตะจายา ละซตียวานิ2554ี  ละการกิดขึๅนของ
สังคมครือขายสังคมออนเลนຏ ิSocial Network) ทีไอินตอรຏนใตเดຌขຌามาก าหนด ละปรับปลีไยนวิถีชีวิต
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ของผูຌรับสารละผูຌบริภคกือบสิๅนชิง ท า฿หຌกิดชองการสืไอสารรูปบบ฿หมโ ปຓนจ านวนมาก  ซึไงสงผลตอ
การสรຌางปรากฏการณຏบบบอกตอ� หรือ �ปากตอปาก� ิWord of Mouth : WOM) เดຌราวกับเฟลามทุง 
ละมิ฿ชพียงกระสปากตอปากธรรมดา ิOffline) ตปຓนปากตอปากผานอินตอรຏนใต ิOnline) หรือ E-

Word Of Mouth (E-WOM)  ดยทคนลยีทีไขຌามามีบทบาทส าคัญ฿นการตลาดยุคปัจจุบันคือ การ
สืไอสารการตลาดผานทัๅงคอมพิวตอรຏ ละทรศัพทຏคลืไอนทีไ ทีไขຌามามีบทบาทอยางมาก฿นชีวิตประจ าวัน 
อัตราการ฿ชຌคอมพิวตอรຏส าหรับอินตอรຏนใตสูงขึๅนทุกป ผนวกกับอินตอรຏนใททีไมีความรใวสูงมากขึๅนท า฿หຌ
อัตราการ฿ชຌอินตอรຏนใตยิไงขຌาถึงกลุมผูຌบริภคเดຌ฿นทุกระดับ ดยผานทางวใบเซตຏละปรกรมออนเลนຏ
ตางโ เมวาจะปຓน Chat หรือ Social media ชน Facebook Twitter Instagram หรือ Blog ปຓนตຌน 
ิDigital Marketing Solution,2010ี 

ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ฿นยุคทีไการตลาดดิจิตอลติบตการตลาดรูปบบเวรัล ิViral Marketingี กลายมาปຓนรูปบบ
การตลาดทีไมีอิทธิพลตอการสงสริมทัศนคติละการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ดย Reich held ละ 
Sasser ิcited in Ennew,1990 ,Banerjee and Li, 2000 อຌางอิง฿น ชินพล ธัญญจริญุ2554ี พบวา
ค านะน าจากพืไอนทีไคุຌนคยมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามากกวาการฆษณาถึงสองทาตัว อีกทัๅง
ผลงานวิจัยของ Still, Barnes ละ Kooymanิ1984ีิอຌางอิง฿น ชินพล ธัญญจริญุ2554ี พบวา 
ผูຌบริภคตัดสิน฿จ฿ชຌผลิตภัณฑຏจากค านะน าของบุคคลอืไนมากถึงรຌอยละ 70 ละ ออนอุษา ล าลียงพล 
นายกสมาคมฆษณาหงประทศเทย เดຌกลาวเวຌวา ปัจจุบันการท าการตลาดนัๅนปຓนการท าการตลาดกับ
กลุมผูຌบริภค฿นงความรูຌสึกมากกวาจากการสรຌาง฿หຌผูຌบริภคชืไนชอบ฿นตราสินคຌา ตท าอยางเร฿หຌ
ผูຌบริภคกิดการบอกตอ฿หຌกันพราะผูຌบริภคมักชืไอพืไอนของตนองมากกวาฆษณา 

 ดຌวยหตุนีๅการตลาดบบเวรัล ิViral Marketing) จึงกลายมาปຓนครืไองมือสืไอสารบนลก
ออนเลนຏซึไงปຓนพัฒนาการจากการตลาดบบปากตอปากบบธรรมดา มาปຓนการพรกระจายบบเวรัส
ผานทางอินตอรຏนใต  ดย฿นระยะริไมรกมี E-mail ปຓนชองทางพรกระจาย฿นลักษณะการสงตอ  ละ
ตอมามี Social Network ทีไกิดขึๅนปຓนจ านวนมาก จึงปຓนปຓนชองทางพรกระจายเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละประสบความสรใจปຓนอยางดี   

 ฿นสวนของประทศเทยนัๅนเวรัลวิดีอถือวาปຓนทคนิคทางการตลาดทีไก าลังเดຌรับความสน฿จอยาง
มากชนดียวกัน มีตัวอยางทีไสดง฿หຌหในทัๅงความลຌมหลวละประสบความส ารใจ ยกตัวอยางชน วิดีอ
คลิปของดม ปกรณຏลัม ทีไสาธิตการจัดทรงผมุการลຌางหนຌาทีไถูกวิธี ดย฿ชຌผลิตภัณฑຏของลอรีอัล ดยจาก
วันทีไ 23 กันยายน 2553 วันรกทีไเดຌมีการอัพหลดคลิปลง YouTube จนถึงตຌนดือนธันวาคม 2553 

ระยะวลาค 2 ดือน กใมี Channel View กิน 1 ลຌานครัๅงละมี Subscribers ราว 7,000 คน ซึไงจาก
ความส ารใจของเวรัลคลิปดังกลาวสงผล฿หຌจ านวน Follower ฿น Twitter  @domepakornlam มียอด 
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Follower กือบ 70,000 คน ิTop 15) หรือจะปຓนกรณีสินคຌาฟาสฟูຈดอยาง บอรຏกอรຏคิง เดຌผลิตเวรัล
คลิปวิดีอ฿นชืไอชุด ครูฟຂวสຏขาด บีบีหลกยับคาหຌองรียน ดยคลิปวิดีอดังกลาวมียอดผูຌรับสารกวา 2 

ลຌานวิว ซึไงตอมา฿นภายหลังทางบอรຏกอรຏคิงเดຌออกมาฉลยวาปຓนการผลิตวิดีอจากทางตราสินคຌาอง 
พียงตຌองการสรຌางการรับรูຌกีไยวกับตราสินคຌา ิBrand awarenessี ทานัๅนตกลับเดຌรับสียงตอบรับ฿นง
ลบจากการหลอก฿หຌคนดูชืไอวาปຓนรืไองจริง ิสุรัชฎา สวางนตรุ2553ี  ดยดึงอาการตลาดบบเวรัล 
ิviral marketingี มาปຓนครืไองมือสะทຌอนความกรธ ซึไงถือปຓนบุคลิคลักษณะทนตราสินคຌา Burger 

King ละวิดีอเวรัลทีไประสบความส ารใจเดຌก กรณีศึกษาของ True move ชุด การ฿หຌ คือการสืไอสารทีไดี
ทีไสุด ทีไลารืไองราวผานดใกชายคนหนึไงทีไเปขมยยา฿นรຌานขายยา ลຌวถูกจຌาของรຌานจับเดຌ ตลຌวกใมี
คนขายกຎวยตี็ยว฿นละวก฿กลຌคียงกันออกมาสอบถามวาท าเมถึงขมย ซึไงดใกกใบอกวาตຌองการอาเป฿หຌ
มทีไปຆวย ชายคนดังกลาวจึงจายคายา฿หຌดใกทน รืไองราวผานเป30ป จຌาของรຌานกຎวยตี็ยวกิดลຌมลง
ขณะก าลังขายกຎวยตี็ยว ละปຆวยหนักจนตຌองขຌารักษาตัวทีไรงพยาบาล ตคา฿ชຌจายสูงมาก จนลูกสาว
ตຌองประกาศขายรຌานคຌาพืไอน างินมารักษาพอตลຌวจูโพทยຏผูຌท าการรักษาพอของธอ ปຓนผูຌจัดการ฿หຌ
หมด พราะปຓนดใกชายทีไพอธอคยชวยหลือมืไอ30ปกอน มຌ฿นคลิปดังกลาวจะเมมีค าพูดสักค า ต
กลับปຓนคลิปทีไเดຌรับการผยพรอยางมากดยออกปลอยออกมาวันรก  11 กันยายน 2556ิmatichon 

online,2556ี ดยลาสุดมีผูຌขຌาชมคลิปนีๅกวา 14 ลຌานวิวิyoutube,2556ี ละยอดการชรຏกวา 1.26 

ลຌานชรຏ ิwww.thaiwinds.comุ2556ี 

 ตการท าการตลาดบบเวรัล ิViral Marketingี นัๅนเมเดຌขึๅนอยูกับชองทางการสืไอสารพียง
อยางดียวทานัๅน หากตขึๅนอยูกับ 6 ปัจจัย เดຌก 1 ปัจจัยผูຌสงสาร 2 ปัจจัยนืๅอหาขาวสาร 3 ปัจจัยดຌาน
ชองการสืไอสาร 4 ปัจจัยผูຌรับสาร ดยพิจารณาปัจจัยดຌานบุคคล ปัจจัยดຌานสังคมละวัฒนธรรม  ละ
ปัจจัยดຌานจิตวิทยาของผูຌรับสาร 5 ปัจจัยดຌานผลตอบกลับ คือ การวัดผลประสิทธิภาพ฿นการสืไอสาร ละ 
6 ปัจจัยตอสิไงรบกวน คือ สิไงทีไอาจจะสงผล฿หຌกิดการสืไอสารปลความหมายสารผิด หรือท า฿หຌการสืไอสาร
การตลาดลຌมหลว 

 จากขຌอมูลละกรณีศึกษาทัๅง 3 ทีไกลาวมานัๅนท า฿หຌหในถึงบทบาทละนวนຌมการตลาดบบ
เวรัลวามีอัตราติบตสูงขึๅนอยางตอนืไอง ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะศึกษาปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดีอ
คลิปส าหรับการตลาดบบเวรัล ิViral marketingีดย฿ชຌสืไอครือขายสังคมออนเลนຏอยาง Facebook   

ปຓนสืไอหลัก฿นการบงปันวิดีอคลิป฿นรูปบบเวรัล วาผูຌบริภคสืไอดังกลาวมีพฤติกรรมการบงปัน
ออนเลนຏละมีสวนรวม฿หຌกิดการบงปันอยางเร 

วัตถุประสงค์งำนวิจัย 

1. พืไอศึกษาลักษณะนืๅอหาฆษณาทีไเดຌความนิยม฿นการบงปันวิดีอออนเลนຏ  
2. พืไอศึกษาถึงปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดีอคลิปบนครือขายสังคมออนเลนຏ 

http://www.thaiwinds.com,2556/
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ปัญหำน ำวิจัย  

1. ลักษณะนืๅอหาฆษณาบบ฿ดทีไเดຌรับความนิยม฿นการบงปันวิดีออนเลนຏ 
2. ปัจจัย฿ดทีไกอ฿หຌกิดบงปันวิดีอออนเลนຏบนครือขายสังคมออนเลนຏ 

วิธีกำรวิจัย 

 การวิจัยรืไองปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดีอคลิปส าหรับการตลาดบบเวรัล ิViral 

marketingี  ปຓนงานวิจัยบบผสม ิMixed Methodี  ดย฿นขัๅนรกผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการวิจัยชิงคุณภาพ 
ิQualitative Researchี ประกอบดຌวย การสัมภาษณຏบบจาะลึก ิIn-depth interviewีปຓนครืไองมือ
ทีไ฿ชຌส าหรับการกใบรวบรวมขຌอมูล พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงขຌอมูลดยตรงจากผูຌ฿หຌสัมภาษณຏ  ซึไงปຓนผูຌทีไ
ท างานดຌาน Digital media จ านวน 5 คน  เดຌก 1. ทีมผูຌผลิตเวรัสคลิป คลิปครูขวຌางบีบี burger king, 

ละ ทรู ชุดการสืไอสารคือ การ฿หຌทีไทีไสุด บริษัท Ogilvy & Mather Advertising จ านวน 3 ทาน 2. ทีม
ผูຌผลิต เวรัลคลิป Samsung Galaxy Tab 7.7 ชุด Soul in Love ละ Galaxy S II ชุด Taxi Porsche In 

Bangkok Thailand จ านวน 2 ทาน พืไอศึกษาถึงนวทางลักษณะนืๅอหาฆษณาทีไ฿ชຌผยพรวิดีอ
ออนเลนຏผานครือขายสังคมออนเลนຏิFacebookี จากนัๅนน าขຌอมูลทีไเดຌจากการวิจัยคุณภาพมาปຓน
นวทางส าหรับบบสอบถามพืไอศึกษาจทยຏวิจัยขຌอทีไ 2 ปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดีอคลิปละ฿ชຌ
วิธีการศึกษาวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Method) ดย฿ชຌบบสอบถามกใบขຌอมูลกับผูຌทีไ฿ชຌครือขาย
สังคมออนเลนຏิFacebookี จ านวน 200 ตัวอยาง 

ผลกำรวิจัยละกำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากผลการศึกษาครัๅงนีๅ มีประดในทีไน ามาอภิปรายผลดังนีๅ 
 อุเรพร ชลสิริรุงสกุลิ2554ี ยังเดຌกลาวถึงการตลาดชิงดิจิตอลเวຌวา การตลาดชิงดิจิตอลปຓน
นิยาม฿หมของการสืไอสารละการสรຌางความสัมพันธຏระหวางตราสินคຌาละผูຌบริภค ดยทีไทคนลยีท า฿หຌ
พฤติกรรมของผูຌบริภคปลีไยนเป จากศึกษาพบวากลุมตัวอยาง มีจ านวนบัญชี Facebook 1 บัญชี 
จ านวน  แ5้ คน คิดปຓนรຌอยละ ็ฺ้5 มีการ฿ชຌ Facebook ทุกวัน จ านวน แใไ คน  คิดปຓนรຌอยละ ๆ็ฺเ 
ละ มวีัตถุประสงคຏ฿นการ฿ชຌ Facebook พืไออานความคิดหในของบุคคล จ านวน ๆไ คน  คิดปຓนรຌอยละ 

32.0  ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดการตลาดดิจิตอลของ วอรຏเทมຏละฟนวิค ิ2551ี ทีไกลาววา ผูຌบริภค
ปลีไยนบทบาทจากผูຌฝງาดูพียงอยางดียวขຌามาปຓนผูຌมีสวนรวม  จึงปຓนหนຌาทีไหลักของนักการตลาดทีไ
จะตຌองพยายามดึง฿หຌผูຌบริภคขຌามามีสวนรวมทางการตลาด พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จถึงพฤติกรรมละความ
ปลีไยนปลงเปของผูຌบริภค฿นยุค฿หม ดยการท า฿หຌผูຌบริภคปຓนผูຌจุดประกายความคิด สรຌางสรรคຏ รวม
สดงความคิดหในหรือปຓนผูຌวิจารณຏตราสินคຌาหรือบริการ ดยสะทຌอน฿หຌหในลักษณะดนของนืๅอหาสืไอ
ดิจิตอล คือ 1ฺ เมมีขຌอจ ากัดดຌานวลา คือ ผูຌบริภคสามารถลือกชมนืๅอหาเดຌ฿นวลาทีไตຌองการ 2ฺ เมมีขຌอ
ก าจัดดຌานพรมดน นืๅอหาจากสืไอดิจิตอลสามารถรับชมเดຌทัไวลก฿นระยะวลาอันรวดรใว  3ฺ เมมี
ขຌอจ ากัดดຌานขนาด คือ นักการตลาดสามารถขຌาถึงกลุมปງาหมายดຌวยการปรับยอขนาดครือขาย พืไอ฿หຌ
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ขຌาถึงกลุมผูຌบริภคปງาหมายเดຌบบฉพาะจาะจง 4ฺ เมมีขຌอก าจัดดຌานรูปบบ พราะสืไอดิจิตอลมี
ลักษณะปຓนคลิป สามารถจะมีความยาวทาเหรกใเดຌ ละสืไอดิจิตอลนัๅนสรຌาง฿หຌกิดการรับรูຌ ิAwarenessี 
ของ วอรຏเทมຏละฟนวิค ิ2551ี ดย คุณชัยยศ ผลภาษีิสัมภาษณຏุ11 มีนาคม 2557ี  เดຌกลาวถึง 
การตลาดบบเวรัลของ Samsung ชุด Taxi Porsche Boxster 987  วาทางจຌาของตราสินคຌาตຌองการ

฿หຌสินคຌา Samsung Galaxy SII ฿ชຌสืไอออนเลนຏ฿นสรຌาง Awareness สินคຌา  เวຌชนดียวกัน 

 Duncan (2002) เดຌสนอบบจ าลองกระบวนการสืไอสารการตลาดบบมีปฏิสัมพันธຏ ดยมี
องคຏประกอบของการสืไอสารเดຌก ผูຌสงสาร (Source) สาร (Message) ชองทางการสืไอสาร (Channel) 

ผูຌรับสาร (Receiver) ผลตอบกลับ (Feedback) ละสิไงรบกวน฿นการสืไอสาร (Noise) จากผลการศึกษา
จ านกเดຌดังนีๅ 

1. ผูຌสงสาร ิSourceี คือ บริษัท จຌาของตราสินคຌา หรือบริษัทตัวทนฆษณา ปຓนผูຌมีหนຌาทีไขຌารหัส 

(Encoding) หรือสงสารทีไกีไยวขຌองกับคุณประยชนຏ จุดดีของสินคຌา หรือบริการดยมีปງาหมายทีไ
จะสรຌางความขຌา฿จ ดย฿นการศึกษาครัๅงนีๅหมายถึง จຌาของตราสินคຌาทัๅง 4 เดຌก Burger king 

,Snickers ,True move ละ Samsung ทีไมีหนຌาทีไก าหนดขอบขายการน าสนอนืๅอหาสาร
ิContentี ทีไตຌองการสืไอเปยังผูຌบริภคปງาหมาย ขຌอก าจัดทัๅง 4 ตราสินคຌา คือตຌองการสรຌางการ
รับรูຌถึงตราสินคຌากกลุมปງาหมาย฿นจ านวนมากภาย฿ตຌงบประมาณทางการตลาดทีไจ ากัด  
 คุณมธา ลิมพชรา ิสัมภาษณຏ, 11 มีนาคม 2557ี เดຌกลาวถึง การตลาดบบเวรัล
ของตราสินคຌา Burger King ชุด Angry Whopper นัๅนริไมจากทีไจຌาของตราสินคຌา Burger king 

ก าลังจะ ออกผลิตภัณฑຏตัว฿หม ภาย฿ตຌงืไอนเขของภาวะการทางตลาดทีไคูขงยอะ บวกกับทาง 
Burger king นัๅนมีงบประมาณทางการตลาดทีไจ ากัด ิMarketing Budgetี ละตຌองการ ท า ฿ หຌ
ตราสินคຌาปຓนทีไพูดถึง฿หຌมากทีไสุด  

 คุณพจนຏ สุขประสริฐ ิสัมภาษณຏ, 15 มีนาคม 2557ี กลาววา กรณีของ Snickers 

ทางลูกคຌาตัๅง฿จท าออกมา฿หຌปຓนเวรัลคลิป พราะชืไอวา content ดังกลาว  ปຓนสิไงทีไสามารถท า
฿หຌบรนดຏละ consumer ชืไอมตอ ละสืไอสารถึงกันเดຌ  

 คุณชวนพ ศรีอ าภัย ิสัมภาษณຏ, 15 มีนาคม 2557ี กลาวสริมเวຌวา ทางทรู  อ ง กใ
ตัๅง฿จสรຌาง฿หຌกิดปຓนเวรัลคลิป พืไอ฿หຌผูຌบริภคน าเปพรกระจายกันอง   

 คุณคมกฤษ ตรีมล ิสัมภาษณຏ, 13 มีนาคม 2556ี เดຌกลาวถึง การท าเวรัลซีไรีไยຏของ 
Samsung Galaxy Tab 7.7 วา ทาง Samsung ตຌองสรຌางซีไรีไยຏซล อิน ลิฟ ิSeoul in Love) 

พืไอปรมท  Samsung Galaxy Tab 7.7 ฿หຌขຌาถึงผูຌบริภคมากขึๅนละสรຌางการรียนรูຌก
ผูຌบริภควาสมารຏททใบลใตชวย฿หຌชีวิตงายขึๅนเดຌอยางเร   
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2. สาร ิMessageี คือ ทุกสิไงทีไผูຌสงสารเดຌท าการสืไอสารออกเป฿นการสืไอสารการตลาด สาร เดຌก 
ขาวสารตราสินคຌา (Brand Message) หมายถึง ขຌอมูลขาวสารทีไกีไยวขຌองกับตราสินคຌาทัๅงหมดทีไ
บริษัทหรือจຌาของตราสินคຌาสงเปยังกลุมผูຌบริภคปງาหมาย (Customer)  

 คุณมธา ลิมพชรา ิสัมภาษณຏ, 11 มีนาคม 2557ี กลาวถึง ลักษณะนืๅอหาการ
น าสนอ Burger  king ดยการนึกถึงลักษณะฉพาะของตราสินคຌา ิBrand Characterี คืออะเร 
จุดดนของตราสินคຌาคืออะเร ละกระสทางสังคมมีอะเรบຌาง ดยการดึงอา ลักษณะฉพาะ
ของตราสินคຌาทีไสนุกสนาน ขีๅลนละซุกซน ละจุดดนของผลิตภัณฑຏตัว฿หมคือ รสชาติผใดรຌอน 
จึงน ามาผนวกรวมกับกระสของทรศัพทຏมือถือยีไหຌอดังอยาง  Blackberry จึงกิดปຓนเวรัลคลิป
ขึๅนมา   
 คุณพจนຏ สุขประสริฐ ิสัมภาษณຏ, 15 มีนาคม 2557ี snickers พยายามคุยกับวัยรุน 

ละจ าลองสถานการณຏมาจากความปຓนเปเดຌ ฿นการ฿ชຌชีวิตของวัยรุนทีไมีการสดงออกความ
รุนรง ดย฿ชຌรืไองความรุนรงปຓนตัวกระตุຌน฿หຌกิดการสงตอ฿หຌมากโละ฿ชຌคราวดียว 4 คลิป
฿นวลาดียวกัน ดยนຌนหนักทีไคลิปนຌอง ออม สุชารຏหวีไยงฟนคลับปຓนคลิปหลัก ฿ น ก า ร
ผยพร พรຌอม Key Message หิว 

 คุณชวนพ ศรีอ าภัย ิสัมภาษณຏุ 15 มีนาคม 2557ี กลาววา ทางทรู จຌาของตราสินคຌา
ตຌองการ สรຌางความรูຌทีไดีละอบอุน฿หຌกับผูຌบริภค จึงน าอารืไองราวทีไนาประทับ฿จทีไปຓน รืไองราว
ทีไกิดขึๅน จริงมาสรຌางปຓนวิดีอคลิป พืไอสรຌาง฿หຌกิดความรูຌสึกทีไดี ละรอคอยทีไจะดูคลิปตัว฿หมโ
ของตราสินคຌา  

 คุณชัยยศ ผลภาษี ิสัมภาษณຏุ 11 มีนาคม 2557ี เดຌกลาวถึง Samsung Galaxy SII 

วา key message ของคมปญนีๅ ตຌองการสืไอ฿หຌหในวา SII มีคุณสมบัติครืไองทีไรใว ปรียบสมือน
กับครืไองยนตຏของรถสปอรຏตอยาง Porsche ตผูຌบริภคสามารถซืๅอ฿นราคาทีไจับตຌองเดຌ  

 คุณคมกฤษ ตรีมล ิสัมภาษณຏ, 13 มีนาคม 2556ี เดຌกลาวถึง ปຓนรืไองราวสุด                
รมนติกของคนคูหนึไงทีไริไมตຌนทีไมืองรมนติกอยางซล ตกใมีอุปสรรคมาขัดขวาง ตความรัก
ของทัๅงคูกใเดຌตัวชวยอยาง Samsung Galaxy Tab 7.7 มาชวยเวຌ ดຌวยคุณสมบัติพิศษตางโ 
กีไยวกับการ฿ชຌงานทรศัพทຏ  

 ซึไงการจากบทสัมภาษณຏทัๅง 5 ทาน พบวา การท าเวรัลคลิปนัๅนมีความตกตาง฿นรืไอง
ของนืๅอหาละกลุมปງาหมายอยางชัดจนอยางทีไหในวา฿นตละคลิปจะมีวิธีการสืไอสารุ mood-

tone ละกลุมปງาหมายทีไชัดจน พืไอ฿หຌผูຌบริภคน าเปพรกระจายกันอง ฿นลักษณะทีไ
ประทับ฿จตอรืไองราว ละเมรูຌอึดอัดตอการบงปันพราะปຓนการฆษณาสินคຌา  ดย นืๅอหา 
ิContentี ทีไน ามาท าปຓนเวรัลคลิปเดຌนัๅนจะตຌองปຓนนืๅอหาทีไขຌากับ Brand Character ละมี
นืๅอหาิContentีทีไสรຌาง฿หຌกิด  Product Knowledge ละความคิดของงานสรຌางสรรคຏ
(creative work) ทีไจะชวยดึงดูด฿หຌ consumer ขຌา฿จ ละสน฿จสารเดຌงายขึๅนอีกดຌวย  
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Porter and Golan (2006) Golan and Zaidner (2008) ละ 

Michiko Izawa (2010) พบวาการสรຌางนืๅอหาละรูปบบของวิดีอออนเลนຏถือปຓนสวนส าคัญ
฿นการทีไจะกอ฿หຌกิดการบอกตอดยจຌาของตราสินคຌาจะตຌองลือกรูปบบการน าสนอ฿หຌตรงกับ
ผูຌบริภคปງาหมาย 

  

3. ชองทางการสืไอสาริChanelี  คือ สืไอกลาง (Mediator Medium) ซึไงท าหนຌาทีไปຓนชองทาง฿น
การสงขຌอมูลขาวสารกีไยวกับสินคຌา บริการ หรืออืไนโ เปยังกลุมผูຌบริภคปງาหมาย  
 คุณมธา ลิมพชรา ิสัมภาษณຏ, 11 มีนาคม 2557ี กลาววา อาศัยทางทีมสรຌางสรรคຏ
ชวยกัน ผยพรทางสืไอสังคมออนเลนຏตางโเมวาจะปຓน Facebook, YouTube ละTwitter 
ตกใถือปຓนความชคดีอยางหนึไงทีไมืไอผยพรลงเปทางทวิตตอรຏบังอิญมีนักขาวทานนึงน าคลิป
ดังกลาว เปรีทวิตตอพราะชืไอวาคลิปดังกลาวปຓนคลิปหตุการณຏจริง จึงท า฿หຌกิดกระสขึๅนละ
คลิปดังกลาวกใเดຌรับการพรกระจายอยางรวดรใว จะหในเดຌวาถຌาคลิปดังกลาวมีการสงตอจาก
ผูຌน าความคิด ิInfluencer) กระสการสงตอคลิปกใจะกระจายเดຌรวดรใวกวา  

 คุณพจนຏ สุขประสริฐ ิสัมภาษณຏ, 15 มีนาคม 2557ี เดຌกลาวเวຌวา คลิปนຌอง ออม 
สุชารຏหวีไยงฟนคลับปຓนคลิปหลัก฿นการผยพร พรຌอม Key Message หิว นืไองจากนຌอง
ออม สุชารຏ ปຓนนักสดงละมีฟนคลับติดตามจ านวนมากซึไงจะท า฿หຌการพรกระจายคลิป
กิดขึๅนเดຌงายละรวดรใวกวา ลือก฿ชຌบบ Unbranded กลาวคือ เมมีการพูดตราสินคຌา หรือ
สดงลักษณะของตราสินคຌา฿หຌหใน ตลือก฿ชຌ Key Message ค าวา หิว ลงเปยๅ าโ฿นเวรัลคลิป 

พืไอ฿หຌผูຌบริภคเมรูຌสึกถูกยัดยียดวาคือการฆษณา  

 คุณชัยยศ ผลภาษี ิสัมภาษณຏ, 11 มีนาคม 2557ี เดຌกลาวถึง Samsung Galaxy SII 

วา ท าการปลอย Taxi Porsche Boxster 987 ชวຏตัวบนทຌองถนนถวสยาม พืไอ฿หຌกิด 
Awareness อยางรวดรใว ซึไงสงผล฿หຌมีผูຌชมดู฿นหลักสนครัๅงภาย฿น 4 วันทานัๅน  

 คุณคมกฤษ ตรีมล ิสัมภาษณຏ, 13 มีนาคม 2556ี มองวา YouTube กลายมาปຓน
ชองทาง หลัก฿นการบริภคสืไอ ทุกโอยางจะออนเลนຏมากขึๅน มืไอพฤติกรรมผูຌบริภครุน฿หมทาง
อจนซีไองกใปรับตัวขຌาเปพฤติกรรมผูຌบริภคทีไปลีไยน สินคຌาบางประภททีไหมาะสม฿นการลง฿น
สืไออนเลนຏ พราะการขຌาถึงเดຌงายกวา  

 ซึไงมีขຌอดีคือ สามารถสืไอสารฉพาะจาะจงบุคคลเดຌ สามารถสรຌางการตຌตอบหรือ
ปฏิสัมพันธຏเดຌทันที ละสามารถปลีไยนบทบาทของผูຌรับสารละสงสารเดຌ฿นวลาดียวกัน
(Albert, C. T., & Sanders, B. W., 2003) ละจากการศึกษาพบวาสอดคลຌองกับนวคิดของ 
Sernovitz ิHarden&Heyman,2009ี ทีไกลาววา ผูຌกระจายขาวสาริTalkerี คຌนหาบุคคลทีไ
สามารถกระจายขาวสารเดຌ ดยบุคคลหลานีๅจะปຓนผูຌมีอิทธิพลทางความคิดของผูຌรับสาร ซึไง
อาจจะปຓนเดຌทัๅงบุคคลหรือกลุมบุคคลกใเดຌ ทีไสามารถสงตอขาวสารจากตราสินคຌาเปยังผูຌบริภค
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ปງาหมาย ดยลักษณะการกระจายขาวสารนัๅนอาจจะปຓนเดຌทัๅงบลใอกกอรຏ  หรือวิดีอคลิป กลุม
ผูຌบริภคทีไ฿ชຌสินคຌาละบริการ หรือกลุมผูຌบริภคทีไคลัไงเคลิRabid Fanี กใสามารถปຓนคนทีไ
กระจายขาวสารเดຌ 
 

4. ผูຌรัสาริReceiverี หรือกลุมผูຌบริภคปງาหมาย(Target Audience) เดຌก ผูຌบริภคปງาหมายทีไมี
ศักยภาพ หรือผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับตราสินคຌา ซึไงท าหนຌาทีไ฿นการถอดรหัส (Encoding) ขาว
สารตราสินคຌา (Brand Message) ทีไนักสืไอสารการตลาดเดຌสืไอสารออกเป  
 ผลการศึกษา฿นครัๅงนีๅสามารถจ านกออกปຓน 3 ประดในยอย 

4.1 ประภทของผูຌรับสาร จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมี วัตถุประสงคຏ฿นการ฿ชຌ 
Facebook  พืไออาน News Feed/อาน Comment คนอืไน มีคาฉลีไยอันดับมาก รองลงมา
คือ  Update status   Share รูปถาย/ วิดีอกับพืไอน ละสดงความคิดหใน comment  
จัดปຓนผูຌบริภคกลุมนักสะกดรอย ิThe Stalker) ผูຌ฿ชຌงานกลุมนีๅมีพฤติกรรมทีไชืไนชอบการ
ติดตามละสังกตความคลืไอนเหวของพืไอนหรือผูຌ฿ชຌงานคนอืไนโ ซึไงสวน฿หญ฿ชຌวลาฉลีไย฿น
การ฿ชຌงาน Facebook   มากกวาผูຌ฿ชຌงานทัไวเปถึง 14 ทา ,กลุมทีไรักการพสละชรຏปຓน
ชีวิตจิต฿จ ิThe Over-Sharer) ลักษณะของผูຌ฿ชຌงาน฿นกลุมนีๅปຓนกลุมทีไรักละชืไนชอบการ
ชใคอิน ดยผลการส ารวจพบวาผูຌ฿ชຌงานประภทนีๅมีจ านวนมากถึง 4.8 ลຌานคน ละกลุมผูຌ
ลนหนຌา฿หม ิThe Newbie) ผูຌ฿ชຌงานกลุมนีๅสวน฿หญปຓนกลุมดใกวัยรุนทีไพิไงหัด฿ชຌงาน ซึไง
สวน฿หญนิยมถายตัวอง รวมถึงชอบกด Like ละ Comment ดยผลการส ารวจพบวาผูຌ
ลนหนຌา฿หมกลุมนีๅมีการกด Like สูงถึง 5 สนครัๅงภาย฿นระยะพียงค 2 นาทีตามล าดับซีไง
สอดคลຌองกับการส ารวจของ Opify.net ทีไเดຌท าการส ารวจเวຌ ละจัดปຓนผูຌรับสารประภท
กลุม Surfers ปຓนบุคคลทีไนຌนการทองวใบเซตຏปຓนหลัก เมคอยอยูวใบ฿ดวใบหนึไงนาน ฉลีไย
ลຌวจะมีจ านวนหนຌาวใบเซตຏทีไถูกปຂดมากกวากลุมอืไนโ ถึง 4 ทา ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของ McKinsey and Media Metrix (ภิษก ชัยนิรันดรຏ, 2551, 95) เดຌวิจัยพฤติกรรมการซืๅอ
สินคຌาละบริการออนเลนຏของชาวอมริกัน ดยมีกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌบริการออนเลนຏ จ านวน 

50,000 คน 

 

4.2 พฤติกรรมผูຌรับสาร จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญคยบงปันวิดีอคลิปลง 
Facebook  จ านวน แใแ คน  มีความถีไฉลีไย฿นการบงปันวิดีอคลิป 1-5 ครัๅง/สัปดาหຏ 
จ านวน แเแ คน  ฉลีไยครัๅงละ แ คลิป จ านวน  แแแ คน  ละวิดีอทีไลือกบงปันวิดีอคลิป
ทีไบงปันความยาว 1-3 นาที  จ านวน  ็ๆ คน  
 ดยจากการศึกษาสัมภาษณຏทัๅง 5 ทาน พบวา สวน฿หญ คย บงปันวิดีอคลิปผานสืไอ
ครือขายสังคมออนเลนຏ ฉลีไยสัปดาหຏ 2-3 ครัๅง ซึไงสอดคลຌองกับขຌอมูลจากผลงานวิจัย 
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Connections Panel ของ Initiative ปรียบทียบพฤติกรรมระหวางป 2010 กับ 2012 

ลຌวพบวา฿นชวง 3 ปทีไผานมา สัดสวนของคนเทยทีไท ากิจกรรมตางโ บนอินตอรຏนใตสูงขึๅน
฿นทุกกิจกรรมหลักโ ดยคนเทย฿ชຌอินตอรຏนใตดยทัไวเปอยางนຌอยสัปดาหຏละหนึไงครัๅง
พิไมขึๅนถึง 39% จากดิมทีไมีสัดสวน 28% ฿นป 2010 มาปຓน 39% ฿นป 2012 ซึไงกิจกรรมทีไ
คนเทยท าพิไมขึๅนสูงมากปຓนอันดับรกกใคือ การดูวิดีอออนเลนຏ ทีไมีการติบตสูงถึง 123% 

หรือจาก 14% ฿นป 2010 มาปຓน 31% ฿นป 2012 ซึไงจ านวนการ฿ชຌงานทีไพิไมขึๅนมานีๅสวน
หนึไงมาจากการดูละครยຌอนหลังหรือซีรีสຏตางโ รวมทัๅงรืไองราวทีไปຓนกระสสังคมตางโ ทีไ
มักจะริไมกิดขึๅนจากFacebook ละ YouTube ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของ  Xu 

Cheng, Cameron Dale, Jiangchuan Liu (2007) เดຌท าการศึกษารืไอง Understanding 

the Characteristics of Internet Short Video Sharing: YouTube as a Case Study 
พบวา ลักษณะของวิดีอคลิป ทีไสัๅน กระชับ ละความงาย฿นการขຌาถึง  
 ฿นสวนผูຌรับสารทีไมีพฤติกรรมเมบงปันวิดีอ จากการศึกษาพบวามีจ านวน  ๆไ คน  คิด
ปຓนรຌอยละ ใโฺเ ละ สาหตุทีไกลุมตัวอยางสวน฿หญทีไเมคยบงปันวิดีอคลิป พราะ
ตຌองการความปຓนสวนตัว จ านวน ใใ คน  คิดปຓนรຌอยละ แๆฺ5 จัดปຓนผูຌรับสารประภท 
กลุมทีไกลัวสียความปຓนสวนตัว ิThe Fearful User) พฤติกรรมของผูຌ฿ชຌงานกลุมนีๅคอนขຌาง
มีความลึกลับละเมคอยมีการปຂดผยขຌอมูลสวนตัวสูสาธารณะ ซึไงสวน฿หญมัก฿ชຌชืไอสมมุติ
฿นการ฿ชຌงานรวมถึงยังเมคอยรับ Add จากคนปลกหนຌาอีกดຌวย ดยผลการส ารวจพบวา
ผูຌ฿ชຌงานทีไมีพฤติกรรมลึกลับหลานีๅมีจ านวมมากถึง 13 ลຌานคนจากการส ารวจของ 
Opify.net ดยสภาวะ ิContext) สภาวะ฿นทีไนีๅหมายถึง สถานทีไ บุคคล ละวลาทีไอยู฿น
สถานการณຏ การสืไอสาร สิไงตางโ หลานีๅมีอิทธิพลตอการลือกของผูຌรับสาร การมีคนอืไนอยู
ดຌวย มีอิทธิพลตรงตอการลือก฿ชຌสืไอละขาวสาร รวมถึงปัจจัยดຌานสภาพความสัมพันธຏ ทาง
สังคม นืไองจากคนรามักจะยึดติดกับกลุมสังคมทีไตนสังกัดอยูปຓนกลุมอຌางอิง ิReference 

Group) ฿นการตัดสิน฿จทีไจะสดงออกซึไงพฤติกรรม฿ดโกใตาม นัไนคือ มักจะคลຌอยตามกลุม
฿นงความคิด ทัศนคติ ละพฤติกรรมพืไอ฿หຌปຓนทีไยอมรับของกลุม 

 

4.3 ปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดการบงปันวิดีอคลิปบนครือขายสังคมออนเลนຏ  จากศึกษาบทสัมภาษณຏ
ทัๅง 5 ทาน พบวา สวน฿หญ ดยนຌนบงปันนืๅอหาทีไมีประยชนຏตอวิชาชีพปຓนหลัก ละ
กีไยวกับกิจกรรมยามวางทีไท า ละนิยมบงปันนืๅอหาทีไมีรงบันดาล฿จพราะท า฿หຌพืไอน
หรือคน฿นสืไอออนเลนຏมีรืไองทีไดี฿นการชรຏตอหรือตัวอยางวิดีอคลิปทีไออกมา฿นนวทาง
สรຌางสรรคຏ ิCreateี พืไอ฿หຌพืไอนหรือพืไอนรวมงานกิดปຓนเอดีย฿นการท างาน ตทุกโครัๅง
กอนบงปันนืๅอหา฿ดโจะท าการคิดวิคราะหຏละลือกกอนบงปันทุกครัๅง นืไองจาก สมาชิก
฿นสังคมออนเลนຏมีผลตอการลือกระดับหนึไง คือบริบททางสังคมปຓนสวนหนึไง฿นการตัดสิน฿จ
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฿นการลือกนืๅอหาส าหรับการชรຏ ชนหากอยู฿นสังคมทีไออนเหว ิsensitiveี รืไองความ
รุนรงกใลือกทีไจะเมบงปัน ละการบงปันนืๅอหา฿ดกใตามปຓนการสะทຌอนกลับมายังตัวผูຌ
บงปันดຌวยวาปຓนคนชนเร  

 ละจากการศึกษากลุมตัวอยาง 200 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางบงปันวิดีอคลิป
นืๅอหา ประภท ละคร/ภาพยนตรຏ MV/กมสຏสຏชวຏ/reality  มีคาฉลีไยสูงสุดทากับ 2.89 

รองลงมาคือ  ตลก ลຌอลียน   มีคาฉลีไยทากับ โฺ่ ละมีปัจจัยบงปันพืไอความบันทิง 
สนุกสนาน ตลก มีคาฉลีไยสูงสุดทากับ 3.84 รองลงมาคือ พืไอ฿หຌขຌอมูลขาวสารกับผูຌอืไน มี
คาฉลีไยทากับ ใฺ5ไ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Jörgen Skågeby(2008) เดຌท าการศึกษา
รืไอง Gifting Technologies – Ethnographic Studies of End-users and Social 

Media Sharing พบวา การชรຏหรือการบงปันนืๅอหาผานสังคมออนเลนຏนัๅน มีหตุผลทีไ
฿กลຌคียงกับหตุผล฿นการบงปัน฿นลกออฟเลนຏ ดยตางทีไการบงปันบนลกออนเลนຏจะท า
เดຌรวดรใวกวาละมีความสัมพันธຏ฿นชิงสังคมกับคนปลกหนຌามากกวา฿นลกออฟเลนຏ การ
บงปันนืๅอหาบนลกออนเลนຏนัๅนผูຌทีไท าการบงปันจะรูຌสึกปຓนสวนหนึไงของสังคมทีไกวຌางกวา
฿นลกออฟเลนຏ นืไองมาจากขอบขต฿นลกออนเลนຏทีไชืไอมตอกับผูຌคนปຓนจ านวนมาก 

ขຌอสนอนะ 

 ผลการศึกษาครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะพืไอปຓนประยชนຏตอการวิจัยครัๅงตเป ละตอผูຌทีไ
กีไยวขຌองกับการบริหารงานดังนีๅ 

1. หากตຌองการ฿หຌผนการตลาดบบบอกตอมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน นักการตลาดควรมีผูຌสงสาร
ปຓนผูຌน าทางความคิด ิOpinion Leaderี ฿นการสงตอขຌอมูลขาวสารเปยังครือขายของพวกขา 
พืไอ฿หຌกิดการพรกระจายขຌอมูลเปยังกลุมสังคมออนเลนຏอืไนโ 

2. นืๅอหาของสาร ิContentี ปຓนสวนส าคัญอยางยิไงทีไจะปຓนตัวสรຌางความสน฿จ฿หຌผูຌบริภคกิด
พฤติกรรมการบอกตอ ซึไงจากผลวิจัยพบวา คลิปวิดีอทีไผูຌบริภคชืไนชอบจะสงผลตอพฤติกรรม฿น
การบอกตอเดຌดี ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงขอสนอวา หากนักการตลาดเดຌนวคิดหรือนืๅอหาส าหรับการท า
การตลาดบบบอกตอลຌว นักการตลาดควรท าวิจัยกับกลุมผูຌบริภคกอน ิPre-Testี พืไอศึกษา
วาผูຌบริภคมีทัศนคติอยางเรตอนวคิดหรือนืๅอหาดังกลาว ซึไงการวิจัยดังกลาวจะชวย฿หຌนักการ
ตลาดทราบถึงจุดบกพรองละน าเปปรับปรุงกຌเขกอนน าเปผลิตจริง ซึไงจะชวย฿หຌผนการตลาด
มีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
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รำยกำรอຌำงอิง 

ชินพล ธัญญจริญฺ ิ2554ีฺ กลยุทธຏการตลาดบบบอกตอทางออนเลนຏของ บารຏ บี คิว พลาซาฺ
 วิทยานิพนธຏนิทศาสตรຏมหาบัณฑิต สาขา นิทศศาสตรຏ คณะนิทศศาสตรຏ จุฬาลงกรณຏ
 มหาวิทยาลัย 

ชุดา จิตพิทักษຏิ2525ีฺ พฤติกรรมศาสตรຏบืๅองตຌน: สารมวลชน :กรุงทพมหานคร 

คอลลอรຏ ฟຂลิปุ การตะจายา ฮรมาวัน ละซตียวาน อีวานฺ ิ2554ีฺ การตลาด 3.0 ิณงลักษณຏ 
จารุวัฒนຏุ ปลีฺ กรุงทพมหารนคร: นชัไนบุຍคิงานตຌนฉบับพิมพຏ฿นป 2553ี 

สุรัชฎา สวางนตรฺ ิ2553ีฺ ตุลาคม 2553ฺ  ถอดรหัส Angry Viral บอรຏกอรຏคิงสีไยงเปมัๅยฺฺฺท า฿หຌลูกคຌา
งฺ  Positioning Magazine. หลงทีไมา
http://www.positioningmag.com/magazine/details.aspx?id=89594  สืบคຌนมืไอวันทีไ 5 

มกราคม 2556 

Matichon onlineฺ ิ18 กันยายน พฺศฺ 2556ีฺ  ฆษณาทรูมูฟอช ระวัง นๅ าตาเหล เมรูຌตัว หชม
ทะลัก  หลงทีไมาhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 

www.thaiwinds.com. 2556.  พีไเทยจຎงติดอันดับฆษณาทีไถูกชรຏมากทีไสุด฿นป 2013. 

 หลงทีไมา http://www.thaiwinds.com/2013/11/22/12050/ 
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http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1379407844&grpid=&catid=19&subcatid=1904
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พรจันทร์ วงศ์คุຌมสิน10 

บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.11 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅ งนีๅ  พืไอศึกษาการตอบสนองของผูຌบริภคทีไมีตอการตลาดบบเวรัส  ิViral 

Marketingี ดยมีวัตถุประสงคຏ฿นการศึกษาดังตอเปนีๅ 1. พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอ Viral Marketing ของ
ผูຌบริภค 2. พืไอศึกษาทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ ”iral Marketing 3. พืไอศึกษาพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไ
มีตอ Viral Marketing 4. พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางการปຂดรับสืไอ ทัศนคติ ละพฤติกรรมของ
ผูຌบริภค ดยปຓนการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ฿ชຌวิธีการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey 

Research) ครืไองมือทีไ฿ชຌปຓนบบสอบถาม ิQuestionnaire) ปຓนครืไองมือการกใบรวบรวมขຌอมูลจาก
กลุมตัวอยางซึไงคือประชาชนทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีชวงอายุ ระหวาง 12 – 49 ปขึๅนเป 
บงกลุมตามทฤษฎีจนอรຏรชัไน เดຌก กลุมบบีๅบูมมอรຏส คือ 49 ปขึๅนเป กลุมจนนอรຏรชัไนอใกซຏ คือ 
35 – 48 ป  ละจนนอรຏรชัไนวาย ชวงอายุ 12 – 34 ป ซึไงตຌองคยหในละรูຌจักการท าการตลาดบบ 
Viral Marketing จ านวนรวมทัๅงหมด 400 คน ผลการวิจัยพบวา ปຓนชาย ละหญิง กลุมละ 200 คน คิด
รຌอยละ 50 ตอกลุมทากัน ผูຌทีไมีอายุมากทีไสุดคือ 63 ป ละนຌอยทีไสุด 13 ป กลุมตัวอยางอายุฉลีไยทีไ  
38.36 ป ปຓนจนอรຏชัไนอใกซຏ 134 คน ละจนอรຏรชัไนวาย ละบบีๅบูมมอรຏส กลุมละ 133 คนจ านวน
ทากัน ระดับการศึกษาสวน฿หญอยู฿นระดับปริญญาตรี ละปຓนพนักงานบริษัท รายเดຌตอดือนสวน฿หญ
อยูทีไ 20,001 – 30,000 บาท การปຂดรับสืไอ Viral Marketing ตามประภทของสืไอ ภาพรวมมีการปຂดรับ
฿นระดับปานกลาง ดยสืไอ Facebook กับ Youtube ปຓนสืไอทีไมีการปຂดรับมาก การปຂดรับสืไอ Viral 

Marketing ตามพฤติกรรมการปຂดรับ พบวาภาพรวมมีการปຂดรับมาก ทัศนคติทีไมีตอการท า Viral 

Marketing พบวาภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติกีไยวกับการท า Viral Marketing อยู฿นระดับดีมากต
ทัศนคติของสินคຌาทีไท า Viral Marketing พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางมีทัศนคติกับสินคຌาทีไท า Viral 

                                                           

10 นักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิทศศาสตรຏละนวัตกรรม คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตรຏ 
11 อาจารยຏทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารยຏ ผูຌอ านวยการหลักสตูรปริญญาท คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 

กำรศึกษำกำรตอบสนองของผูຌบริภคทีไมีตอกำรตลำดบบเวรัล ปรียบทยีบระหวำง
ผูຌบริภคจนอร์รชัไนบบีๅบูมมอร์ส จนอร์รชัไนอใกซ์ ละจนอร์รชัไนวำย 

The Study of Consumer Satisfaction about Viral Marketing compare 

between Consumer’s Generation: Babyboomers,  
Generation’s X and Generation’s Y 
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Marketing ปานกลางผลกระทบจาก Viral Marketing ตอการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอ ของกลุมปງาหมาย
พบวาภาพรวมนัๅนมีผลกระทบอยู฿นระดับปานกลาง คือมีทัๅงกลุมทีไตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอจ านวนทาโ 
กัน จากกลุมตัวอยางทัๅงหมดทีไเดຌรับสืไอ Viral Marketing 

ผลการทดสอบสมมติฐานดຌวยการ฿ชຌ F-Test (ANOVA) ฿นสมมติฐานทีไ 1 – 3 พบวาคาทีไเดຌตไ า
กวาคาระดับนัยส าคัญทีไ 0.05 ทัๅงหมดจึงสรุปเดຌผูຌบริภคทีไมีอายุตกตางกัน มีการปຂดรับสืไอ Viral 

Marketingุ ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอ Viral Marketing ละพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอของ
ผูຌบริภคผาน Viral Marketing ตกตางกัน ฿นสมมติฐานทีไ 4 – 6 เดຌท าการทดสอบดຌวยการหาคา
Correlation Coefficient บบ Pearson พบวามีพียงสมมติฐานทีไ 4 ปัจจัยการปຂดรับสืไอกับทัศนคติทีไมี
ความสัมพันธຏ฿นระดับปานกลาง ตความสัมพันธຏทีไหลืออยู฿นระดับตไ าทัๅงหมด ปຓนผลมาจากการกิด
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอเมสามารถกิดขึๅนเดຌดຌวยปัจจัย฿ดปัจจัยหนึไง อยางทัศนคติหรือการ
ปຂดรับ ตตຌองอาศัยปัจจัยอืไน ชวยดຌวยจึงจะกิดพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอมากยิไงขึๅน 

ค ำส ำคัญ: การตลาดบบเวรัส/ การปຂดรับสืไอ/ ทัศนคต/ิ พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอ 
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Abstract 

 The objectives of this research are 1. To Study Consumer Receptivity Viral 

Marketing Media. 2. To Study Consumer Attitude toward Viral Marketing. 3. To Study 

Consumer Behavior toward Viral Marketing. 4. To Study the Relation between Receptivity, 

Attitude and Consumer Behavior. This Study is Quantitative Research by Survey Research 

and collect data from target group by Questionnaire as tool. Target group are people 

which live in Bangkok metropolis who has age between 12 – 49 years and over portion 

out by Generation theory as Baby Boomers for who has age over 49 years old, 

Generation X for 35 – 48 years old and Generation Y for 12 – 34 years old. And target 

group must know and seen Viral Marketing from any channels. The target group amount 

400 people. After finish questionnaire will analysis using statistical program. The results 

are Male and Female per 50 percent, The oldest is 63 years old and youngest is 13 years 

old, Age average is 38.36, Generation X are 134 people, Generation Y and Baby boomers 

are 133 people per group, Most education is Bachelor degree, Most income is 20,001 – 

30,000 baht per month. Consumer Receptivity Viral Marketing Media overall result is 

moderate; Facebook and Youtube are Good for Consumer Receptivity. Next, Consumer 

Attitude toward Viral Marketing result is good but Attitude for product which uses Viral 

Marketing is moderate. Next, Consumer Behavior toward Viral Marketing result is 

moderate. 

 The Hypothesis test by using F-TEST (ANOVA) for hypothesis 1 – 3. The results are 

all Significant values are lower than 0.05 for significant default. They mean Consumers 

whose have age different are have Receptivity, Attitude and Consumer Behavior toward 

Viral Marketing different too. For Hypothesis 4 – 6, test by Pearson’s Correlation 
coefficient. The result is Hypothesis 4, Receptivity factor has moderate relation to 

Attitude factor. In Hypothesis 5 and 6 Consumer behavior has low relation to Receptivity 

and Attitude factor. Because Consumer behavior is not rely only two factors from the 

theory but there are many factors to drive people to pay for the product. 

 

Keywords: Viral Marketing/ Receptivity/ Attitude/ Consumer Behavior 
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ควำมป็นมำละปัญหำของกำรวิจัย 

 ฿นปัจจุบันทคนลยีเดຌมีการพัฒนาอยางตอนืไอง ละเดຌขຌามาปຓนสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวัน 
ตกตางจากสมัยกอนอยางชัดจนสิไงทีไบงชีๅถึงผลกระทบของทคนลยีประการหนึไงคือ การประมาณการ
ผูຌ฿ชຌอินตอรຏนใททัไวลกมืไอวันทีไ 30 มิถุนายน 2012 อยูทีไประมาณ 2,400 ลຌานคน คิดปຓน 34.3% ของ
ประชากรทัๅงลก ละมีนวนຌมทีไจะมีจ านวนผูຌ฿ชຌอินตอรຏนใตพิไมมากขึๅนรืไอยโ12 

ขຌอมูลการ฿ชຌอินตอรຏนใต฿นประทศเทย จากขຌอมูลส านักงานสถิติหงชาติเดຌสดง฿หຌหในวา
จ านวนผูຌ฿ชຌอินตอรຏนใต฿นประทศเทยตัๅงตอายุ 6 ปขึๅนเปมีถึง 18.3 ลຌานคนหรือรຌอยละ 18.9 ของ
ประชากรทัๅงประทศ13 ละขຌอมูลกีไยวกับการ฿ชຌอินตอรຏนใตทีไนาสน฿จ ชนจ านวนชัไวมงการ฿ชຌ
อินตอรຏนใตตอสัปดาหຏของผูຌ฿ชຌรายงานผลส ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌอินตอรຏนใต฿นประทศเทย โ55ๆ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิลใกทรอนิกสຏ ิองคຏการมหาชนี เดຌสดง฿หຌหในวาชัไวมงการ฿ชຌอินตอรຏนใต
ตอสัปดาหຏตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน มีอัตราการติบตทีไสูงขึๅน ซึไงสามารถบงบอกเดຌวาคนเทยมีการ฿ชຌ
อินตอรຏนใตมากยิไงขึๅน เมวาจะ฿ชຌ฿นกิจกรรม ฿ดโ ท า฿หຌอินตอรຏนใตมีความส าคัญส าหรับคน฿นประทศ
เทย 

ภาพทีไ 2 จ านวนชัไวมงการ฿ชຌอินตอรຏนใตตอสัปดาหຏ ป โ5ไไ – โ55ๆ 

 

 

 

 

 

ทีไมา๊ รายงานผลส ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌอินตอรຏนใต฿นประทศเทย โ55ๆ  ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง อิลใกทรอนิกสຏ ิองคຏการมหาชนี 

ดยลาสุดทรนดຏการตลาดป โเแใ การท าการตลาดทีไนาจับตามองทีไสุดกใคือ การ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลนຏ฿นการพิไมชองทางขຌาหาลูกคຌา฿หมทีไมีความนิยม฿นการ฿ชຌมากทีไสุด ผลการวิจัยการท าการตลาด
ของระบบซชียลนใตวิรຏค฿ชຌงบ ประมาณ 5-10% ของงบการตลาด ละผูຌประกอบการหันมา฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลนຏมากขึๅน ละจากสถิติ พบวาคนเทยทีไนิยม฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏมากทีไสุดคือ Facebook สามารถ

                                                           

12 Miniwatts Marketing Group, 2555ุ http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
13 ส านักงานสถิติหงชาติุ 2556ุ ส ารวจการมีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร฿นครัวรือน พฺศฺ 2556 
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ขຌาถึง ผูຌบริภคบนออนเลนຏเดຌ 2,700,000 คน/ตอวัน, ตอมาคือ Youtube  1,800,000 คน/ตอวัน ละ 

Twitter  150,000 คน/ตอวัน14 

ดຌวยความสามารถของอินตอรຏนใตทีไมีรูปบบการสนอเดຌหลายรูปบบ ท า฿หຌนักการตลาดเดຌ
คิดคຌนกลยุทธຏทีไมีความหลากหลายมากยิไงขึๅนพืไอน ามา฿ชຌขงขันสรຌางความประทับ฿จ฿หຌกับผูຌบริภคนัๅน ซึไง
กลยุทธຏการตลาดรูปบบหนึไงทีไเดຌรับความนิยม ละยังสามารถสรຌางกระส฿หຌกิดการรับรูຌรวดรใว ฿นลก
อินตอรຏนใตนัๅนคือ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ส าหรับ Viral นัๅนมาจากค าวา Virus ปຓนทคนิค
การตลาด ทีไจัดอยู฿นหมวดของการฆษณา ทีไจะจ าลองรูปบบการพรกระจายของเวรัสทีไมีการกระจาย
ตัวอยาง รวดรใว ดຌวยความสามารถของอินตอรຏนใต ละประสิทธิภาพของ Social Media ท า฿หຌ Viral 

Marketing ปຓนทีไนิยม฿นหมูนักการตลาด นืไองจากการสรຌางกระสผาน Social Media มืไอกิดกระส
อะเรกใตาม จะท า฿หຌกิดการสืไอสารบบปากตอปาก ิWord of Mouthี ซึไงตดิมจะปຓนการบอกปากตอ
ปากรืไอยโ ตดຌวยความสามารถของ อินตอรຏนใต Word of Mouth จะกระจาย฿นลักษณะของการพิมพຏ
ขຌอความกระจายหากันอยางรวดรใว  ซึไง฿นระยะรกของ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี จะคอนขຌาง
มีความนาชืไอถือมาก พราะผูຌทีไกระจายขຌอมูลนัๅน จะปຓนกลุมพืไอนกัน฿นลก Social Media กอนทีไจะ
กระจายวงกวຌางเปจนถึงผูຌทีไมีความรูຌจริงโ฿นรืไอง นัๅนโ15 

ดังนัๅน เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี จึงสามารถท า฿หຌกิดเดຌทัๅงรืไองดีละเมดี ตมี
ความสามารถทีไจะท า฿หຌกิดกระสการบอกตอเดຌ ตปງาหมายทีไส าคัญของการตลาดเม฿ชพียงคการ
ดึงดูดความสน฿จของผูຌบริภค ละสรຌางการรับรูຌ พียงทานัๅน ต Ultimate goal หรือ ปງาหมายสูงสุด
ของการท าการตลาดนัๅนยังตຌองมีปริมาณการขาย ทีไพียงพอละหมาะสม ิAchieิing suficient sales 
ิolumeี ปริมาณการขายทีไเดຌมาตຌองน ามาซึไง ผลก าเร ิProิiding ample contribution to proitี 
ละก าเรทีไเดຌมาตຌองชวยสรຌางสรรคຏความจริญรุงรือง กองคຏกรเดຌอีกดຌวย16 

ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะ ท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการท าการตลาดบบ Viral ฿นรืไอง
ของการสรຌางผลกระทบกผูຌบริภค฿นงของการตอบสนอง ซึไงปຓนพฤติกรรมทีไมีผลตอการท า฿หຌกิด
ชืไอสียงละยอดขายของสินคຌาทีไท าการตลาด ดยการตอบสนองของผูຌบริภคประกอบเปดຌวยการปຂดรับ 
ทัศนคติ ละการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอ ซึไงปຓนสวนทีไท า฿หຌกิดความส ารใจ฿นการขงขันทางการตลาด 
ซึไงผูຌวิจัยตຌองการทีไจะท าวิจัยพืไอหาความสามารถละความสัมพันธຏหลานีๅทีไมีผลตอกลุมคนทีไมีชวงอายุ
ตกตางกัน พืไอทีไจะปຓนขຌอมูล฿หຌนักการตลาดสามารถ฿ชຌวางผนการสืไอสารการตลาดทีไมีประสิทธิพลตอ
กลุมปງาหมายทีไมีชวงอายุตกตางกัน฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

                                                           

14
 ณัฐวุฒิ ปຂດนทองค า, 2556, ทรนดຏการตลาดป 2556 

15
 กฤชสกล ชวงอรุณุ ปรียา ศรีระคาม ละตรีทิพ บุญยຌมุ โ55ใ, การตลาดบบเวรัส๊ กลวิธีการตลาดผานครือขายทางสังคมบน

อินทอรຏนใต 
16

 Christopher KentonRobert, 2013, Morello 
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4. นวคิดกีไยวกับการตอบสนองของผูຌบริภค  

อำยุ 
- จนนอรชัไนบบีๅบูมมอร์ส 

- จนนอรชัไนอใกซ์ 
- จนนอรชัไนวำย 

กำรปຂดรับ 

ทัศนคติ 
- ตอ Viral Marketing 

- ตอตราสินคຌาทีไท า Viral 

Marketing 

 

พฤติกรรมผูຌบริภค 

- การตัดสิน฿จซืๅอ 

- การบอกตอ 
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4.1 การปຂดรับสืไอ 

4.2 ทัศนคติ 
4.3 การตัดสิน฿จซืๅอละการบอกตอ 

5. งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
Kamolchanok Sreshthaputra ิ2554ี เดຌท าการวิจัยรืไอง Facebook as Smart and 

effective Business Weapons  มีการน าสนอ฿หຌหในถึงประสิทธิภาพของ Social Media วาปຓน
ครืไองมือทีไ฿ชຌปຓนสืไอกลาง฿นการสืไอสารของ Facebook ซึไงสามารถบงปันขຌอมูล฿หຌกระจายเดຌมาก ชน 
News feed, Share, Group ปຓนตຌน ซึไงจะท า฿หຌกิดกิจกรรมรวมกันภาย฿นพจของ Facebook ทีไสรຌาง
ขึๅน ละสามารถขยายตอเปยังผูຌ฿ชຌ Facebook คนอืไนโเดຌ฿นขณะทีไทาง Mediarunsearch.co.uk เดຌท า
ศึกษา ถึงพฤติกรรมการชรຏจาก Social Media 4 ประภทเดຌก Facebook, Twitter, Google+ ละ 
Linkedin พบวาองคຏประกอบส าคัญทีไท า฿หຌกิดการชรຏมีอยู 2 สวนคือ หมวด ละ รูปบบ ดย
ส าหรับ หมวด มักจะปຓนรืไองกีไยวนืๅอหาขาวสารทีไก าลังปຓนนิยมอยู ณ วลานัๅน ท า฿หຌมีการกระจาย
ขຌอมูล บอกตอกัน ฿นขณะทีไ รูปบบ หมายถึงลักษณะขຌอความทีไปຓนนืๅอหา หรือ ภาพ สียง วิดีอ ซึไง
ขຌอความทีไปຓนภาพ ละวิดีอ เดຌมีความนิยม ละสงผล฿หຌกิดชรຏมาก พราะมีความนาชืไอถือ ละ
นาสน฿จมากกวาการพิมพຏพียงคขຌอความ 

Victoria Fairbank (2008) เดຌด านินการท าการศึกษาประสิทธิภาพของการท า Viral Marketing 

บนอินตอรຏนใต พบวาการท า Viral Marketing สงผลดี฿นการสรຌางการตระหนักรูຌ ฿หຌกับบรนดຏทีไท า ละ
สามารถพิไมศักยภาพของยอดขายเดຌจากการตระหนักรูຌ ละมีทคนิคมากมาย ฿นการท าพืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภาพบนอินตอรຏนใตดຌวยความหลากหลายของกลุมปງาหมาย฿นตลาดนีๅ 

Katherine Bell Ringby (2004) ทีไเดຌท าการศึกษากีไยวกับการรับรูຌ ละการยอมรับ฿นระดับ
จรรยาบรรณทีไน าสนอผาน Viral Marketing ปຓนการศึกษาพืไอพิสูจนຏวาการท า Viral Marketing มี
อกาสทีไจะท า฿หຌการยอมรับนຌอยลง ละมองวาปຓนการหลอกลวงมากขึๅน ดยผลทีไเดຌพบวาการกระท า
ดังกลาวถือวาผิดจรรยาบรรณตกใยังยอมรับเดຌ ตหากตຌองการท า฿หຌบรนดຏนัๅน ถูกมอง฿นงบวกควรท า
ดยเมมีการหลอกลวง฿นการน าสนอ ซึไงสดง฿หຌหในวา Viral Marketing นัๅนอาจถูกลดความนาชืไอถือเดຌ 

PRATIMA NISHANT DABHOLKAR (2011) ทีไเดຌท าการศึกษาการขับคลืไอน Viral Marketing 

ละปัจจัยทีไท า฿หຌกิดการปຂดรับละสน฿จขຌอความ Viral ซึไงผูຌทีไมีลักษณะทางประชากรศาสตรຏทีไตกตาง
กันเมเดຌมีผลตอความชืไอ฿นสารทีไตกตางกัน ฿นรืไองความตกตางของกลุมพศ ตกลับมีความตกตาง
กัน฿นรืไองทีไหลือ ิอายุุ อาชีพการงานี ดยฉพาะมืไอสารทีไน าสนอมีความกีไยวขຌองหรือตรงกับตัว
กลุมปງาหมายทีไเดຌรับการรับชมซึไงจะท า฿หຌกิดการกระจายบอกตอเปมากยิไงขึๅน 
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ธรรมรัตนຏ อยูพรต ิ2556) เดຌท าการศึกษา คานิยม฿นการท างานทีไสงผลตอพฤติกรรมการปຓน
สมาชิกทีไดีขององคຏกรของจนนอรชัไนตางโ พบวา฿นปัจจุบันองคຏกรเดຌมีปຓนทีไรวมตัวกันระหวางคน
หลากหลายจนนอรชัไน ตัๅงต บบีๅบูม จนอใกซຏ ละจนวาย ซึไงมีลักษณะดนดຌานคานิยม ความคิด 
ทัศนคติ มุมมองทีไตกตางกันออกเป ดยกลุมบบีๅบูม ถูกมองปຓนกลุมทีไมีประสบการณຏยอะจากชวงอายุ
ทีไมาก ละมีระดับการศึกษาทีไสูงควบคูเปดຌวย พรຌอมทัๅงผานวิกฤติศรษฐกิจมาหลากหลายรูปบบจนอยู
เดຌถึงปัจจุบันท า฿หຌมีความมัไน฿จ฿นตัวองสูง ติดกับความส ารใจ฿นอดีตละปลีไยนปลงล าบาก ฿นขณะทีไ
กลุมคนจนอใกซຏ ทีไติบตมา฿นชวงปลีไยนปลงหลายโ อยางทัๅงศรษฐกิจ การมือง ละสังคมท า฿หຌตຌอง
ผชิญกับความหลากหลายกลุมนีๅจึงมีความสามารถ฿นการยอมรับสังคมละการท างานทีไรูปบบ
หลากหลายเดຌ ละกลุมสุดทຌายคือกลุมจนวายทีไติบต฿นยุครกของการปลีไยนปลงอยางรุนรงของ
ทคนลยีละมีมุมมองทีไกวຌางมากยิไงขึๅน ละปຓนกลุมทีไก าลังจะกลายปຓนก าลังส าคัญหลัก฿นอนาคต 

ระบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ คือ ประชาชนทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีชว งอายุ 
ระหวาง 12 – 49 ปขึๅนเป ดยชวงอายุดังกลาวอຌางอิงมาจากทฤษฎีรืไองจนนอรຏรชัไน ดยเดຌท าการดึง
กลุมบบีๅบูมมอรຏส คือ 49 ปขึๅนเป กลุมจนนอรຏรชัไนอใกซຏ คือ 35 – 48 ป ละกลุมสุดทຌายคือจนนอรຏ
รชัไนวาย ชวงอายุ 12 – 34 ป ดยกลุมปງาหมายตຌองรูຌจักละคยรับชมการท า Viral Marketing ผานสืไอ
฿ดสืไอหนึไงมากอน จ านวนทัๅงหมด 400 คน 

กำรสุมตัวอยำง 

 จากกลุมตัวอยางขຌางตຌนจะท าการสุมตัวอยางทัๅงหมด 2 ขัๅนตอนคือ วิธีการสุมตัวอยางบบ
จาะจง ิPurposiิe Samplingี ดยการจาะจงกลุมคนทีไจะขຌาเปท าบบสอบถาม ละท าการสุม
ตัวอยางบบก าหนดควตຌา ิQuota Samplingี ดຌวยการจัดกลุมปງาหมายออกปຓน 3 กลุมตามการบง
จากทฤษฎีจนอรຏรชัไน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅคือบบสอบถาม ิQuestionnaireี ฿นลักษณะทีไ฿หຌผูຌตอบกรอก 
บบสอบถามดຌวยตัวอง ิSelf Administrationี ดยบบสอบถามจะบงออกปຓน ไ สวนดังตอเปนีๅ 

สวนทีไ แ ค าถามกีไยวกับขຌอมูลประชากรของกลุมตัวอยาง ประกอบดຌวยค าถาม จ านวน 5 
ขຌอ เดຌก แี พศ โี อายุ ใี ระดับการศึกษา ไี อาชีพ 5ี รายเดຌตอดือน ท าการวิคราะหຏดຌวยการจก
จงความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน 

สวนทีไ โ ค าถามกีไยวกับการปຂดรับ Viral Marketing ค าถามเดຌถูกบงออกปຓน 2 สวนดย
ถามกีไยวกับการปຂดรับ Viral Marketing จ านวน 4 ขຌอละพฤติกรรมการปຂดรับสืไอทีไท า Viral 
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Marketing 10 ขຌอ ท าการวิคราะหຏดຌวยการหาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละท าการทดสอบ
สมมติฐานดຌวยการวิคราะหຏหาคาความปรปรวนทางดียว (One way analysis of variance : One 

way ANOVA (F-Test)) กับการหาความสัมพันธຏระหวางตัวปรจะท าการประมวลผลดຌวย Correlation 

ดย฿ชຌ Coefficients บบ Pearson 

สวนทีไ ใ ค าถามกีไยวกับทัศนคติทีไมีตอ ”iral Marketing ค าถามเดຌถูกบงออกปຓน 2 สวน
ดยถามกีไยวกับทัศนคติกีไยวกับการท าการตลาดบบ ”iral Marketing จ านวน 10 ขຌอละทัศนคติทีไมี
ตอตราสินคຌาทีไผูຌตอบบบสอบถามจดจ าเดຌถึงการท า Viral Marketing ลาสุดจ านวน 8 ขຌอ ท าการ
วิคราะหຏดຌวยการหาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละท าการทดสอบสมมติฐานดຌวยการวิคราะหຏ
หาคาความปรปรวนทางดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA (F-Test)) กับ
การหาความสัมพันธຏระหวางตัวปรจะท าการประมวลผลดຌวย Correlation ดย฿ชຌ Coefficients บบ 
Pearson 

สวนทีไ ไ ค าถามกีไยวกับความตัๅง฿จซืๅอละการบอกตอของผูຌบริภค ดยปຓนการรวม
ลักษณะพฤติกรรมของทัๅงการตัดสิน฿จซืๅอละการบอกตอทีไเดຌรับอิทธิพลมาจาก Viral Marketing จ านวน 
7 ขຌอ ท าการวิคราะหຏดຌวยการหาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละท าการทดสอบสมมติฐานดຌวย
การวิคราะหຏหาคาความปรปรวนทางดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA (F-

Test)) กับการหาความสัมพันธຏระหวางตัวปรจะท าการประมวลผลดຌวย Correlation ดย฿ชຌ 
Coefficients บบ Pearson 

กำรกใบรวบรวมขຌอมูล 

1. ผูຌวิจัยจกบบสอบถาม฿หຌกับกลุมตัวอยางดຌวยตนอง พรຌอมชีๅจงรายละอียดกีไยวกับ 
บบสอบถาม ดยกใบขຌอมูล ฿นบริวณตลาด หຌางสรรพสินคຌา อาคารส านักงาน ละหลงชุมชนตางโ 

2. มืไอรวบรวมบบสอบถามตามทีไตຌองการลຌว ผูຌวิจัยจะตรวจสอบความถูกตຌอง   ละ  ความ
สมบูรณຏของบบสอบถาม 

ผลกำรวิจัย 

 จากการส ารวจกลุมตัวอยางจ านวน 400 คนเดຌมีการบงรายละอียดดังตอเปนีๅ  
แี ขຌอมูลประชากรศาสตรຏ 

 กลุมตัวอยาง ปຓนชาย ละหญิง กลุมละ 200 คน คิดรຌอยละ 50 ตอกลุมทากัน ผูຌทีไมีอายุมาก
ทีไสุดคือ 63 ป ละนຌอยทีไสุด 13 ป กลุมตัวอยางอายุฉลีไยทีไ  38.36 ป ปຓนจนอรຏชัไนอใกซຏ 134 คน ละ
จนอรຏรชัไนวาย ละบบีๅบูมมอรຏส กลุมละ 133 คนจ านวนทากัน ระดับการศึกษาสวน฿หญอยูทีไ
ปริญญาตรี ละปຓนพนักงานบริษัท รายเดຌตอดือนสวน฿หญอยูทีไ 20,001 – 30,000 บาท 

 2ี การปຂดรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี 
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 การวิคราะหຏการปຂดรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี เดຌท าการบงออกปຓนการ
วิคราะหຏตามประภทของสืไอ กับการวิคราะหຏตามพฤติกรรมการปຂดรับ ดยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

การวิคราะหຏการปຂดรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ตามประภทของสืไอ ดยล าดับ
สืไอทีไมีการปຂดรับมากทีไสุดรียงตามคาฉลีไยเดຌก Facebook (4.32ี Youtube ิ3.6ี Instagram ิ2.79ี 
ละ Twitter ิ2.02ี ฿นภาพรวมของสืไอทัๅงหมดรวมกันจะมีคาการปຂดรับ฿นระดับปานกลาง ิ3.1838ี 
 การวิคราะหຏการปຂดรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ตามพฤติกรรมการปຂดรับ พบวา
ภาพรวมมีการปຂดรับมาก ดยทุกพฤติกรรมมีระดับการปຂดรับอยู฿นระดับมากทุกพฤติกรรม ดย
พฤติกรรมทีไมีลักษณะการปຂดรับมากทีไสุดคือการคຌนหาขຌอมูลผานสืไอตางโ อยูสมอ ชน Facebook 

Twitter Youtube ละ ทรทัศนຏ ปຓนตຌน ฿นขณะทีไรืไองการติดตามขຌอมูลขาวสาร฿นทุกโ สถานทีไมีคา
การปຂดรับนຌอยทีไสุด 

 3ี ทัศนคติทีไมีตอการท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี 
 การวิคราะหຏทัศนคติทีไมีตอการท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี พบวาภาพรวมกลุม
ตัวอยางมีทัศนคติกีไยวกับการท า Viral Marketing อยู฿นระดับดีมาก ดยมุมมองความคิดหในพืไอสดง
ถึงทัศนคติสวน฿หญปຓนเป฿นทิศทางดีมาก มีพียงประดใน คิดวา เวรัล มารຏกใตติๅง ิViral Marketingี 
ปຓนรูปบบการสืไอสารทีไนากลัวุ คิดวาอนาคต กระส เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี  จะนຌอยลง 
ละ คิดวาอนาคต Viral Marketing (เวรัลมารຏกใตติๅงี  จะกลายปຓนรูปบบการสืไอสารการตลาดบบ
กา ปຓนปานกลาง  
 การวิคราะหຏผลทัศนคติของสินคຌาทีไท า Viral Marketing พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางมี
ทัศนคติกับสินคຌาทีไท า Viral Marketing ปานกลาง ดยมุมมองความคิดหในสวน฿หญทีไมีตอสินคຌาทีไท าอยู
฿นระดับปานกลาง มีพียงประดใน รูຌสึก฿นทางบวกกับตราสินคຌาทีไปรากฏ฿น เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral 

Marketingี ทีไเดຌปຂดรับ ทีไอยู฿นระดับดีมาก 

 4ี การตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอ 

 การวิคราะหຏผลกระทบจาก เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingีตอการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอ 
ของกลุมปງาหมายพบวาภาพรวมนัๅนมีผลกระทบอยู฿นระดับปานกลาง คือมีทัๅงกลุมทีไตัดสิน฿จซืๅอละบอก
ตอจ านวนทาโ กัน จากกลุมตัวอยางทัๅงหมดทีไเดຌรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

 การทดสอบสมมติฐานจะท าการบงดยการทดสอบสมมติฐานทีไ 1 – 3 จะ฿ชຌวิธีการทดสอบดย
การวิคราะหຏหาคาความปรปรวนทางดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA (F-

Test)) ดยท าการตัๅงระดับนัยส าคัญทางสถิติเวຌทีไ 0.05  
 

 



 

 

 
103 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55็ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (17 มิถุนายน โ55็ี   

ตารางทีไ 1 สดงการทดสอบสมมติฐานทีไ 1 - 3 

สมมติฐำน Sig. 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 1 ผูຌบริภคทีไมีอายุตกตางกันมีการปຂดรับสืไอเวรัลมารຏกใตติๅง 
ิViral Marketingี ตกตางกัน 

0.003** 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 2 ผูຌบริภคทีไมีอายุตกตางกันมีการปຂดรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง 
ิViral Marketingีตกตางกัน 

0.026** 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 3 ผูຌบริภคทีไมีอายุตกตางกันมีการปຂดรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง 
ิViral Marketingีตกตางกัน 

0.000** 

*Significant < 0.05 

 จากตารางทีไ 1 สมมติฐานการวิจัยทัๅงหมดมีคานัยส าคัญทางสถิติตไ ากวาระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไตัๅงเวຌทีไ 0.05 ดังนัๅนจึงสรุปเดຌวาผลการทดสอบทดสอบสมมติฐานทีไ 1 – 3 ปຓนเปตามสมมติฐานทีไตัๅง
อาเวຌ 

การทดสอบสมมติฐานจะท าการบงดยการทดสอบสมมติฐานทีไ 4 – 6 จะ฿ชຌวิธีการการทดสอบ
การวิคราะหຏการหาความสัมพันธຏระหวางตัวปรจะท าการประมวลผลดຌวย Correlation ดย฿ชຌ 
Coefficients บบ Pearson 

 ตารางทีไ 2 สดงการทดสอบสมมติฐานทีไ 4 - 6 

สมมติฐำน ทิศทำง
ควำมสัมพันธ์ 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 4 การปຂดรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingีมี
ความสัมพันธຏกับทัศนคติทีไมีตอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี 

เป฿นทางบวก – 
ตไ ามาก 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 5 ทัศนคติทีไมีตอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingีมี
ความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอของผูຌบริภคผาน เวรัลมารຏกใต
ติๅง ิViral Marketingี 

เป฿นทางบวก – 
ตไ า 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 6 การปຂดรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingีมี
ความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอของผูຌบริภคผาน เวรัลมารຏกใต
ติๅง ิViral Marketingี 

เป฿นทางบวก – 
ตไ าละตไ ามาก 

 จากตารางทีไ 2 สมมติฐานการวิจัยทัๅงหมดมีทิศทางเป฿นบวก คือการทีไพฤติกรรมตຌน฿นสมมติฐาน
จะมีทิศทางดียวกันกับพฤติกรรมตาม฿นสมมติฐานชนสมมติฐานทีไ 4 มืไอผูຌบริภคมีการปຂดรับสืไอ เวรัล
มารຏกใตติๅง ิViral Marketingีทีไดีมาก จะท า฿หຌทัศนคติทีไมีตอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingีดีมาก
ชนดียวกัน ส าหรับระดับความสัมพันธຏ฿นสมมติฐานทีไ 4 อยู฿นระดับตไ ามาก คือการจะกิดพฤติกรรมทัๅง 2 
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฿นทิศทางดียวกันติดตอกันอยู฿นระดับตไ ามาก ระดับความสัมพันธຏ฿นสมมติฐานทีไ 5 อยู฿นระดับตไ า ละ
ระดับความสัมพันธຏ฿นสมมติฐานทีไ 6 อยู฿นระดับตไ ามาก฿นประดใน จะซืๅอสินคຌาทีไทานหใน฿น Viral 

Marketing (เวรัลมารຏกใตติๅงี มืไอพบหใน฿นรຌานคຌา ละอยู฿นระดับตไ า฿นประดในทีไหลือทัๅงหมด 

อภิปรำยผล 

 แฺ พฤติกรรมการปຂดรับกีไยวกับ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี 
 ผลการวิจัยพบวาสืไอ Facebook ละ Youtube ปຓนสืไอหลักทีไมีประสิทธิภาพ฿นการท า เวรัล
มารຏกใตติๅง ิViral Marketingี นืไองจากปຓนชองทางการปຂดรับมากทีไสุดของกลุมตัวอยาง ดยมืไอทียบ
รืไองความสามารถละคุณสมบัติลຌวจะพบวา Facebook มีประสิทธิภาพ฿นการพสขຌอความรูปภาพ 
ละวิดีอคลิปเดຌอยางตใมรูปบบ ละ Youtube องกใมีความสามารถดังกลาวชนดียวกันตจะ
นຌนหนักเปทางคลิปวิดีอมากวา ซึไงปຓนสืไอทีไ฿หຌนืๅอหาขຌอมูลขาวสารเดຌคอนขຌางมาก ท า฿หຌการถายทอด
ลักษณะการท า Viral ปຓนเปเดຌคอนขຌางงายกวา Instagram ละ Twitter ส าหรับผลพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี พบวามีระดับการปຂดรับ฿นกณฑຏทีไมาก ดยพฤติกรรมทีไ
ปຂดรับมากทีไสุดคือรืไองการคຌนหาขຌอมูลผานสืไอตางโ อยูสมอ ชน Facebook, Twitter, Youtube, 

ทรทัศนຏ ปຓนตຌน ซึไงมีความสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Victoria Fairbank (2008) ทีได านินการ
ท าการศึกษาประสิทธิภาพของการท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี บนอินตอรຏนใตละพบวาการ
ท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี สงผลดี฿นการสรຌางการตระหนักรูຌ ฿หຌกับบรนดຏทีไท าละสามารถ
ตอยอดความสามารถพิไมศักยภาพของยอดขายเดຌจากการตระหนักรูຌ 

2. ทัศนคติกีไยวกับ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี 
 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี อยู฿น
กณฑຏทีไดีตมืไอทดสอบทัศนคติทีไมีตอสินคຌาทีไท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ลຌวพบวาทัศนคติ
อยู฿นกณฑຏปานกลางซึไง฿นงของการท าการตลาดนัๅนครืไองมือรูปบบดียวกันตมีวิธีการน าสนอทีไ
ตกตางกัน กใอาจจะเดຌผลลัพธຏทีไอยู฿น฿จผูຌบริภคตกตางกันเดຌชนดียวกัน ดยผลการวิจัยดังกลาวเดຌเป
สอดคลຌองกับงานวิจัยของKatherine Bell Ringby (2004) ทีไเดຌท าการศึกษากีไยวกับการรับรูຌ ละการ
ยอมรับ฿นระดับจรรยาบรรณทีไน าสนอผาน เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ปຓนการศึกษาพืไอพิสูจนຏ
วาการท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี มีอกาสทีไจะท า฿หຌการยอมรับนຌอยลง 
3. พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอจากผลกระทบของการท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี 
 ผลการวิจัยพบวาผลกระทบทีไเดຌอยู฿นระดับปานกลาง คือมีทัๅงผูຌทีไตัดสิน฿จซืๅอละเมซืๅอ ผลรับ
ดังกลาวมีความสอดคลຌองกับหัวขຌอของทัศนคติทีไกิดขึๅนกับสินคຌาทีไท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี 
กลาวคืออยู ฿นกณฑຏปานกลางผลดังกลาวเดຌมีความสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Christopher 

KentonRobert ิ2012ี วามຌวา เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี มีทัๅงดຌานบวก ละดຌานลบ จะ
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กอ฿หຌกิดกระสการบอกตอเดຌ ตปງาหมายทีไส าคัญของการตลาดเม฿ชพียงคการดึงดูดความสน฿จของ
ผูຌบริภค ละสรຌางการรับรูຌ พียงทานัๅน 

ขຌอสนอนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 
 - บริษัทจຌาของสินคຌา/บริการ 

การตัดสิน฿จ฿ชຌ เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ควรมีการค านึงถึงวัตถุประสงคຏหรือ
จุดมุงหมาย฿นการ฿ชຌงาน พรຌอมทัๅงหาชองทางหรือวิธีทีไ฿ชຌพืไอรับมือกับกระสทีไกิดขึๅน พราะ฿นปัจจุบัน
การท า Viral Marketing มีอัตราสูงขึๅน ละผูຌบริภคองกใมีความรูຌทาทันสืไอมากยิไงขึๅนตามชนดียวกัน 
ดังนัๅนการวางจุดมุงหมายทางการตลาดจึงปຓนสิไงส าคัญ ฿นการน า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี มา
฿ชຌ 

ซึไงจากการท าวิจัยพบวา การสรຌางทัศนคติปຓนสิไงทีไปຓนสวนส าคัญ฿นการท า฿หຌผูຌบริภคกิดการ
ตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอ ดยฉพาะทัศนคติทีไดี จะท า฿หຌกิดผล฿นระยะยาวเดຌมากกวา ทัศนคติทีไเมดี หรือ
สรຌางปรากฏการณຏชัไวครัๅงคราว 

- บริษัทฆษณา การตลาด 

การหาเอดีย฿นการท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ควรจะมีความหลากหลายมากยิไงขึๅน
ละการหาขຌอมูลมารองรับพืไอ฿หຌงาน Viral มีความนาชืไอถือ ดยเมลืมทีไจะมุงนຌนเปทีไการตอบจทยຏ
ความตຌองการของบริษัทลูกคຌา ตกใควรทีไนึกถึงผลตอบรับทีไกิดขึๅนหลังจากการท า Viral ออกเปดຌวย
ชนดียวกันพืไอ฿หຌกิดผลสียกับบริษัทลูกคຌา฿หຌนຌอยทีไสุด 

- ตัวทนสืไอ 

การดูลก ากับผลกระทบทีไกิดขึๅนจากการท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ปຓนสิไงส าคัญ
พราะสารประภทงาน Viral ปຓนสิไงทีไมีการพรขยายเปอยางรวดรใวทัๅงรืไองดีละรืไองเมดี ละสงผล
กระทบตอกลุมคนจ านวนมาก ดังนัๅนการรับมือ ละเตรตรอง฿นฐานะทีไปຓนผูຌดูลชองทางการน าสนอ 
ควรมีการพิจารณาสาร Viral ฿หຌดี 

ขຌอสนอนะส ำหรับงำนวิจัยครัๅงตอเป 

 แฺ ปัจจัยดຌานอืไนโ ของประชากรศาสตรຏจากงานวิจัยทีไกีไยวขຌองพบวานอกจากพศลຌวดຌานอืไนโ 
มีความตกตางกันหมด ซึไง฿นงานนีๅเดຌท าการศึกษาดຌานอายุลຌว อนาคตจึงสามารถทีไจะขยายเปขอบขต
ประชากรศาสตรຏดຌานอืไนโ ตอเปเดຌ 
 2. กลุมจนอรຏรชัไนซทก าลังจะปຓนกลุมทีไขຌามามีบทบาทมากยิไงขึๅน฿นงานวิจัยครัๅงหนຌาควรทีไ
จะน าขຌามา฿ชຌรวมดຌวย฿นการท าการวิจัยทีไกีไยวกับจนอรຏรชัไน 
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 3. การตลาดบบเวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ปຓนการตลาดทีไท าผานชองทางสืไอตางโ จึง
ควรมีการวิจัยกีไยวกับวิธีการท าการตลาดบบเวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ของตราสินคຌาอืไนโ ฿น
อนาคต พืไอวัดประสิทธิภาพละผลตอบรับทัๅง฿นทางบวกละลบของตราสินคຌาหลานัๅน 

 4. ฿นอนาคตเดຌมีการพัฒนาชองทางการน าสนอสืไอทีไมีความหลากหลายมากยิไงขึๅน ตกลับมี
ความปຓนบูรณาการมากขึๅนชนดียวกันท า฿หຌสืไอตางโ มีความชืไอมยงหากันหมด ซึไงมีสวนท า฿หຌสาร 
Viral สามารถพรกระจายเดຌงาย จึงควรมีการวิจัยการท า เวรัลมารຏกใตติๅง ิViral Marketingี ฿นชองทาง
สืไอตางโ มากยิไงขึๅนพืไอหาชองทางการท าทีไดีทีไสุดตอเป 
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รณพรหม  ชุนงาม17 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏ พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌการ฿ชຌฟซบุຍค ิFacebook) ของกลุมจน
นอรชัไนวาย฿นขตอ าภอมืองนครสวรรคຏ ละปรียบทียบพฤติกรรมการ฿ชຌ ฟซบุຍค ระหวางพศชายกับ
พศหญิง กลุมตัวอยางทีไศึกษาคือ นักรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี ทีไมี
อายุตัๅงต 16 ปขึๅนเป ละศึกษา฿นสถาบันการศึกษาขตอ าภอมืองนครสวรรคຏ จ านวน 400 ตัวอยาง 
ดยท าการสุมตัวอยางบบควตา ิQuota Random Sampling) บงปຓนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ละระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวชฺี จ านวน 200 ตัวอยาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง 
ิปวสฺี ละระดับปริญญาตรี จ านวน 200 ตัวอยาง กใบรวบรวมขຌอมูลดย฿ชຌบบสอบถาม ละวิคราะหຏ
ขຌอมูลดย฿ชຌคารຌอยละ (Percentage) คาฉลีไย ิx̄ี ละ t-test ส าหรับการปรียบทียบระหวางตัวปรทีไมี 
2 กลุม 

 ผลการวิจัยพบวา ผูຌตอบบบสอบถามกลุม Gen Y สวน฿หญมีพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค 
(Facebook) ฿นดຌานการสนทนาสืไอสารละความบันทิงอยู฿นกณฑຏมาก ทีไคาฉลีไย 3.78 ดຌานการศึกษา
อยู฿นกณฑຏปานกลาง ทีไคาฉลีไย 3.28 ดຌานขาวสารอยู฿นกณฑຏมาก ทีไคาฉลีไย 3.46 ดຌานธุรกิจอยู฿น
กณฑຏนຌอย ทีไคาฉลีไย 2.34 ดยผลกระทบการ฿ชຌฟซบุຍค ิFacebook) อยู฿นกณฑຏปานกลาง ทีไคาฉลีไย 
3.30 ละมืไอปรียบทียบพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค ิFacebook) ระหวางพศชายกับพศหญิงของกลุม 
จนนอรชัไนวาย พบวา฿นดຌานการสนทนา สืไอสารละความบันทิงุ ดຌานขาวสาร ละดຌานธุรกิจ มีความ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

 

ค ำส ำคัญ : พฤติกรรมการปຂดรับสืไอสังคมออนเลนຏ/ฟซบุຍค/จนนอรชัไนวาย 

  

                                                           

17 สาขาวิชาการฆษณาละการประชาสัมพันธຏ คณะนิทศศาสตรຏ มหาวิทยาลัยจຌาพระยา 

 

พฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍคของกลุมจนนอรชัไนวำย฿นขตอ ำภอมืองนครสวรรค์ 

GENERATION Y’S BEHA”IORS ON FACEBOOK OF TEENAGERS IN 
MUEANG DISTRICT NAKORNSAWAN 
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Abstract 

This research aims to study the behavior on Facebook of Generation Y in 

MueangNakhonsawan District and to compare their using behavior of Using Facebook 

between male and female Gen Y group. Samples that use in this study are high school 

and the undergraduate students who are 16 years old and studying in educational 

institutes of MueangNakhonsawan District. 400 samples of students are used by Quota 

Random Sampling that divided into 200 of high school and vocational certificate  and 

200 samples of high vocational Certificate and Diploma level  that were collected by 

questionnaires and data analyzed by using percentage, mean ิx̄ี and t-test for 

comparison among those two variables. 

The results showed that most of the Respondents among Gen Y have a behavior 

of using Facebook for conversation communication and entertainment in high level at 

mean of 3.78, for studying were moderate, averaging 3.28, high level in news at mean of 

3.46 and low level for Business at the averaging 2.34. The effect on Facebook using was 

moderate at the average of 3.30. For comparing Facebook using behavior between male 

and female of Gen Y group founded that as for conversation communication and 

entertainment, news and business are statistically significant difference at the 0.05 level. 

 

Keywords: Social Media Exposure / Facebook / Gen Y.  

 

บทน ำ ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ รวมถึงวัตถุประสงค์ 

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารปຓนความจ าปຓนประการหนึไง฿นการด ารงชีวิตของผูຌคน การ
ด านินการนีๅมีครืไองมือรองรับจ านวนมากทีไมีประสิทธิภาพละตรงตอความตຌองการ฿นการปฏิสัมพันธຏของ
ตละบุคคล (Wiberg, 2005: 17) ดยฉพาะทคนลยีดຌานอินทอรຏนใต ทีไขຌามามีบทบาทส าคัญตอ
รูปบบการติดตอสืไอสาร ชวย฿หຌผูຌคนทัไวลกสามารถลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารระหวางกันเดຌดยงาย 

สะดวก ละรวดรใว สอดคลຌองกับรูปบบการด านินชีวิตบนลกยุคดิจิทัลทีไมีการปลีไยนปลงของขຌอมูล
ขาวสารตลอดวลา การสืไอสารผานอินทอรຏนใต ปຓนการสืไอสารทีไตຌอง฿ชຌคอมพิวตอรຏปຓนสืไอกลาง 

(Computer-Mediated Communication) พืไอขຌาถึงขຌอมูลขาวสารละสารสนทศตาง โ  อินทอรຏนใต
ปຓนทีไนิยมของผูຌ฿ชຌคอมพิวตอรຏ นืไองจากมีความปຓนสวนตัวสูง (Wood & Smith,2005: 4) ละมีรูปบบ
การ฿ชຌงานทีไหลากหลายละพิไมมากขึๅนรืไอย โ ชน จดหมายอิลใกทรอนิกสຏ(E-mail) วใบเซตຏ กม
ออนเลนຏ ปรกรมสนทนา กระดานสนทนา ฯลฯ ดยตละรูปบบลຌวนลຌวตมีวัตถุประสงคຏการ฿ชຌงาน
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ทีไตกตางกันเป ชน ฿ชຌพืไอการสนทนาระหวางบุคคล ฿ชຌพืไอการขຌาถึงสืไอบันทิง รวมถึง฿ชຌพืไอการ
บงปันความรูຌ (Knowledge Sharing) (Holmes & Gardner,2006: 10) ทีไชืไอมยงกันปຓนตาขายสังคม 

(Social network) มีการพูดถึง ครือขาย  อยางกวຌางขวาง นืไองจากวาครือขาย นาจะปຓนปัจจัยทีไ
ส าคัญทีไสุดของการสงสริม฿หຌกิดการพัฒนาทีไยัไงยืน ทัๅงนีๅพราะสมาชิกของครือขายจะมีบทบาทส าคัญ฿น
การด านินงานรวมกัน (สรี พงศຏพิศ, 2548 : 9) ความสัมพันธຏทัๅงทางตรงละทางอຌอมระหวางบุคคลหนึไง
กับบุคคลอืไน โ ทีไอยูรอบ ขຌาง ลักษณะของความสัมพันธຏนีๅสามารถน ามาอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลทีไ
อยู฿นครือขายนัๅนเดຌ ครือขายจึงปຓนกรอบนวความคิดทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาถึงความสัมพันธຏตลอดจน
พฤติกรรมของบุคคลตาง โ ทีไอยู฿นสังคม (Mitchell, 1968 : 2) ทีไจะประสานชืไอมยงขຌาหากัน ภาย฿ตຌ
วัตถุประสงคຏหรือขຌอตกลงอยาง฿ดอยางหนึไงรวมกันอยางปຓนระบบ ดยมีจุดมุงหมายพืไอด านินกิจกรรม
ตาง โ (กรียงศักดิ่ จริญวงศຏศักดิ่,2543 : 28) พืไอสรຌางครือขาย ทีไมีรูปบบการพัฒนาตนอง การสรຌาง
ครือขาย ยังปຓนการสวงหาอกาสพืไอรูຌจักกับบุคคล฿หม โ ละสรຌางความสัมพันธຏทีไดีกับบุคคลทีไพึไงรูຌจัก 

รวมทัๅงการรักษาความสัมพันธຏอันดีกับบุคคลตาง โ ทัๅงทีไกีไยวขຌอง ละเมกีไยวขຌอง฿นสายอาชีพหรือวด
วงดียวกัน ท า฿หຌมีการติดตอละการสนับสนุน฿หຌมีการลกปลีไยนขຌอมูล ขาวสาร ละการรวมมือกันดຌวย
ความสมัคร฿จ ิอาภรณຏ ภูวิทยพันธุຏ,2555ี ซึไงปຓนรูปบบของครือขายมีทัๅงบบผชิญหนຌากัน (Face – 

to - Face) ละออนเลนຏ ิOnlineี ฿นรูปบบตางโ ดยฉพาะครือขายทางสังคม฿นรูปบบของวใบเซตຏ
เดຌรับความนิยมมาก (Cheung & Lee, 2010) พราะปຓนสืไอทีไ฿ชຌงานพืไอสรຌางความสัมพันธຏระหวางบุคคล
ทีไนอกหนือความสัมพันธຏบบพืๅนฐาน ทีไผูຌคนพบปะกัน ชน ความสัมพันธຏระหวางพืไอนบຌาน พืไอน฿นทีไ
ท างาน หรือบุคคล฿นครอบครัว ครือขายวใบเซดຏ มีการขยายตัวอยางรองรับ฿นรูปบบการสงตอนืๅอหา 

เดຌก การจัดการผูຌ฿ชຌ การจัดการประวัติยอ การจัดการความคิดหใน ละการสงขຌอความระหวางผูຌ฿ชຌ ปຓน
หลงรวบรวมสาระความรูຌจากผูຌคนจ านวนมากเวຌดຌวยกัน มีการบงปัน (Share) ระหวางสมาชิก ท า฿หຌ
เดຌรับความรูຌละประสบการณຏทีไยิไง฿หญ ปຓนศูนยຏรวมครืไองมือ฿นการสรຌางขຌอความนืๅอหาสวนตัว ละ ฿หຌ
มีการชืๅอชิญบุคคลอืไนขຌามามีสวนรวมบนครือขายดียวกัน 

ดยฉพาะครือขายสังคมออนเลนຏ ประภทฟซบุຍค ิFacebook) จากรายงานของ zocialrank 

฿นป โเแไ อัตราการติบตของสมาชิก facebook ทัไวลก ติบตขึๅน ใั ดยมีผูຌ฿ชຌ facebook ทัไวลก
มากถึง แ,แ้แ ลຌานคน หากดูประทศผูຌ฿ชຌ facebook ฿นกลุมอาซียนนัๅน ประทศเทย มีจ ำนวนผูຌ฿ชຌ 
facebook โๆ ลຌำนรำย มำกป็นอันดับ ใ ของอำซียน รองจำกฟຂลิปปຂนส์ ทีไมีจ ำนวน ใๆ ลຌำนรำย 
อยูอันดับ โ ละ อินดนีซีย ป็นประทศทีไ฿ชຌ facebook มำกทีไสุด฿น  คนเทยทีไ฿ชຌ facebook สวน
฿หญ อยู฿นจังหวัดกรุงทพมหานคร ประมาณ แไฺไ ลຌานคน อันดับ โ ชียง฿หม อันดับ ใ ชลบุรี ต
จังหวัดทีไมีนวนຌม฿ชຌ facebook สูงขึๅนเดຌก แฺพระนครศรีอยุธยา โฺชัยนาท ละ ใฺมหาสารคาม 

(http://www.itโไhrs.com/โเแไ/infographic-thai-facebook-user-โเแไ/ี  
 

http://www.it24hrs.com/2014/infographic-thai-facebook-user-2014/
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ประกอบกับยาวชนยุคปัจจุบันซึไงปຓนกลุมจนนอรชัไนวายทีไมีความปຓนตัวของตัวอง มีความ
มัไน฿จ฿นตัวองสูง มีความคิดอิสระ มีความอดทนตไ า มีความอยากรูຌอยากหในอยูสมอ เมชอบกฎระบียบ 
ชอบสวงหาสิไง฿หมโ มักมีอุปนิสัย฿จรຌอน รักความสะดวกสบาย ชอบพบปะผูຌคน ติดพืไอน ละสามารถ
ปรับตัวขຌากับทคนลยีทีไทันสมัยเดຌรใวกวารุนอืไนโ ิทวีลักษณຏ สังขຏฆะุ2552)  ซึไงปຓนหตุปัจจัย฿หຌผูຌวิจัย
สน฿จทีไจะศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค ิFacebook) ของกลุมจนนอรชัไนวาย   ส าหรับการศึกษา฿น
ขตอ าภอมืองนครสวรรคຏนัๅน ผูຌวิจัยหในวาปຓนขตพืๅนทีไทีไตัๅงอยู฿จกลางของภูมิภาค ภาคหนือตอนลาง
ภาคกลางตอนบน  ละมีการขยายผังมืองเมตกตางเปจากจังหวัด฿หญของตละภูมิภาค ดยพิจารณา
จากผังมือง ละการลงทุนของกลุมภาคธุรกิจทีไมีการขยายตัวอยางดนชัด  นอกจากนัๅนจังหวัด
นครสวรรคຏยังมีสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับ ละปຓนศูนยຏกลางของหลงสถานศึกษา 3 จังหวัด 
ประกอบดຌวย จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหຏบุรี  ดังทีไกลาวมาจึงปຓนหตุปัจจัย฿หຌผูຌวิจัยมี
ความสน฿จศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค ิFacebook) ของกลุมจนนอรชัไนวาย฿นขตอ าภอมือง
นครสวรรคຏ  

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค ิFacebook) ของกลุมจนนอรชัไนวาย ขตอ าภอมือง
นครสวรรคຏ  

2. พืไอปรียบทียบพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค ิFacebook) ระหวางพศชายกับพศหญิงของกลุม 
จนนอรชัไนวาย  
 

วิธีกำรวิจัย 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นงำนวิจัย 

ผูຌวิจัยเดຌท าการศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค ิFacebook) ของกลุมจนนอรชัไนวาย ขตอ าภอ
มืองนครสวรรคຏ ดยการศึกษาถึงลักษณะทางประชากรทีไปຓนกลุมตัวอยาง ซึไงปຓนการวิจัยชิงส ารวจ 

(Survey Research) ดย฿ชຌบบสอบถาม (Questionnaire)  ทีไมีขຌอค าถามวัดถึงตัวปรตางโ รวมทัๅง

http://www.it24hrs.com/2014/infographic-thai-facebook-user-2014/infographic-facebook-thai-user-2014-aec/
http://www.it24hrs.com/2014/infographic-thai-facebook-user-2014/infographic-facebook-thai-user-2014-province/


 

 

 
111 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55็ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (17 มิถุนายน โ55็ี   

บบมาตราสวนประมินคา (Rating Scale Questions) ทีไปຓนครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลละน า
ขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะหຏ ประมินผล 

กำรกใบรวบรวมขຌอมูล 

  การกใบขຌอมูลผูຌวิจัยเดຌด านินการจกบบสอบถาม กับ นักรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายถึงระดับปริญญาตรี ทีไมีอายุตัๅงต 16 ปขึๅนเป ละศึกษา฿นสถาบันการศึกษาขตอ าภอมือง
นครสวรรคຏ จ านวน 400 ตัวอยาง ดยท าการสุมตัวอยางบบควตา ิQuota Random Sampling) 

บงปຓนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ละระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวชฺี จ านวน 200 ตัวอยาง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวสฺี ละระดับปริญญาตรี จ านวน 200 ตัวอยาง ดยระบุ
สถาบันการศึกษาทีไกใบรวบรวมขຌอมูลบบจาะจงอีกครัๅงหนึไง ซึไงพิจารณาจากความนิยม ละยอดจ านวน
นักรียน นักศึกษาปຓนส าคัญ   
 

กำรวิครำะห์ขຌอมูล 

 การวิคราะหຏขຌอมูลหาคาความชืไอมัไน (Reliability) ดຌวยวิธีของครอนบาค ิCronbach’s 
Alpha Coefficientี ิ = 0ฺ82ี ละวิคราะหຏขຌอมูลดย฿ชຌคารຌอยละ (Percentage) คาฉลีไย ิx̄ี ละ 
t-test ส าหรับการปรียบทียบคะนนฉลีไยของตัวปรทีไมี 2 กลุม  

 

ผลกำรวิจัยละอภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลกำรวิจัย 

 ฿นการวิจัยครัๅงนีๅสามารถบงการน าสนอผลงานวิจัยเดຌ 3 สวนดังตอเปนีๅ 
 

สวนทีไ 1 ขຌอมูลทำงดຌำนลักษณะทำงประชำกรของกลุมตัวอยำง  
 ขຌอมูลดຌานประชากรของกลุมตัวอยาง ซึไงปຓนขຌอมูลทีไกีไยวกับพศ อายุ ระดับชัๅนการศึกษา 

ซึไงขຌอมูล฿นสวนนีๅจะปຓนจ านวนละรຌอยละของกลุมตัวอยาง สามารถจกจงรายละอียดปຓนตารางทีไ 1 

– 2 ดังตอเปนีๅ 
 

ตำรำงทีไ 1 สดงจ านวนละรຌอยละจ านกตามพศ 

พศ จ ำนวน (คน) รຌอยละ 

ชาย 164 41.00 

หญิง 236 59.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางทีไ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญปຓนพศหญิงมากกวาพศชาย ดยปຓนพศหญิงคิด
ปຓนรຌอยละ 59.00 ละพศชาย คิดปຓนรຌอยละ 41.00 

 

 

ตำรำงทีไ 2 สดงจ านวนละรຌอยละจ านกตามอายุ 
อำยุ จ ำนวน (คน) รຌอยละ 

16 – 17 ป 56 14.00 

18 – 19 ป 149 37.25 

20 – 21 ป 188 47.00 

22 – 23 ป 4 1.00 

24 – 25 ป 2 0.50 

มากกวา 25 ป  1 0.25 

รวม 400 100.00 

จากตารางทีไ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีอายุระหวาง 20 – 21 ป มากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 

47.00 รองลงมาเดຌก อายุระหวาง 18 – 19 ป คิดปຓนรຌอยละ 37.25 ละ อายุระหวาง 16 – 17 ป คิด
ปຓนรຌอยละ 14.00 ดยมีอายุมากกวา 25 ป นຌอยทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 0.25 ตามล าดับ 

 

สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับพฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍค (Facebook)   

ขຌอมูลกีไยวกับพฤติกรรมการ฿ชຌการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ของกลุมตัวอยาง จะบงออกปຓนตละดຌาน
คือ ดຌานการสนทนา สืไอสาร ละความบันทิง ดຌานการศึกษา ดຌานขาวสาร ละ ดຌานธุรกิจ สามารถจก
จงรายละอียดปຓนตารางทีไ 3 – 6 ดังตอเปนีๅ 
ตำรำงทีไ 3 สดงจ านวนรຌอยละจ านกตามพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌานการสนทนา 

สืไอสาร ละความบันทิง (N = 400) 

พฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍค 

(Facebook) 

มำก
ทีไสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นຌอย 
นຌอย
ทีไสุด 

คำฉลีไย ปลผล 

1. พืไอชทคุยกับพืไอน 

 

176 

(44.00) 

132 

(33.00) 

70 

(17.50) 

14 

(3.50) 

8 

(2.00) 

4.56 มากทีไสุด 

2. พืไอปຓนทีไอัพดตสถานะ ระบาย
ความรูຌสึก฿หຌสังคมออนเลนຏรับรูຌ 

77 

(19.30) 

157 

(39.30) 

102 

(25.50) 

43 

(10.80) 

21 

(5.30) 

3.57 มาก 

3. พืไอติดตามความคลืไอนเหว 

สถานะของพืไอน 

91 

(22.80) 

135 

(33.80) 

133 

(33.30) 

31 

(7.80) 

10 

(2.50) 

3.67 มาก 

4. พืไอพสตຏรูปภาพ  74 

(18.50) 

130 

(32.50) 

118 

(29.50) 

59 

(14.80) 

19 

(4.80) 

3.55 มาก 
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5. พืไออัพหลดวิดีอ  44 

(11.00) 

77 

(19.30) 

106 

(26.50) 

82 

(20.50) 

91 

(22.80) 

2.75 ปานกลาง 

6. พืไอลนกม 123 

(30.80)  

88 

(22.00) 

72 

(18.00)  

59 

(14.80) 

58 

(14.50) 

4.58 มากทีไสุด 

รวมพฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌำนกำรสนทนำ สืไอสำร ละควำมบันทิง 3.78 มำก 

จากตารางทีไ 3  พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌานการ
สนทนา สืไอสาร ละความบันทิง฿นภาพรวมระดับมาก (คาฉลีไย 3.78) มืไอพิจารณาปຓนรายขຌอจะพบวา
฿นพฤติกรรมการลนกมละพฤติกรรมการชทคุยกับพืไอนระดับมากทีไสุด ิคาฉลีไย 4.58 ละ 4.56 

ตามล าดับี รองลงมาปຓนพฤติกรรมติดตามความคลืไอนเหวสถานะของพืไอน พฤติกรรมอัพดตสถานะ
ระบายความรูຌสึก฿หຌสังคมออนเลนຏรับรูຌ พฤติกรรมพสตຏรูปภาพ ระดับมาก ิคาฉลีไย 3.67, 3.57 ละ 
3.55 ตามล าดับี ละมีพฤติกรรมอัพหลดวิดีอ ระดับปานกลาง ิคาฉลีไย 2.75ี  
 

ตำรำงทีไ 4 สดงจ านวนรຌอยละจ านกตามพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌานการศึกษา (N 

=400) 

พฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍค 

(Facebook) 

มำก
ทีไสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นຌอย 
นຌอย
ทีไสุด 

คำฉลีไย ปลผล 

1. พูดคุย กีไ ยวกับการบຌานละ
รายงาน  

78 

(19.5) 

144 

(36.0) 

133 

(33.3) 

36 

(9.0) 

9 

(2.3) 

3.62 มาก 

2. พูดคุยตຌตอบกับอาจารยຏหรือผูຌรูຌ  37 

(9.3) 

96 

(24.0) 

134 

(33.5) 

90 

(22.5) 

43 

(10.8) 

2.99 ปานกลาง 

3. สงงานตออาจารยຏผูຌสอน  39 

(9.8) 

93 

(23.3) 

127 

(31.8) 

103 

(25.8) 

38 

(9.5) 

2.98 ปานกลาง 

4. สวงหาความรูຌ฿หม  79 

(19.8) 

126 

(31.5) 

137 

(34.3) 

42 

(10.5) 

16 

(4.0) 

3.53 มาก 

รวมพฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌำนกำรศึกษำ 3.28 ปำนกลำง 
จากตารางทีไ 4 พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌาน

การศึกษาภาพรวมระดับปานกลาง (คาฉลีไย 3.28) มืไอพิจารณาปຓนรายขຌอจะพบวา฿นพฤติกรรมพูดคุย
กีไยวกับการบຌานละรายงาน ละพฤติกรรมสวงหาความรูຌ฿หม ระดับมาก ิคาฉลีไย 3.62 ละ 3.53 
ตามล าดับี รองลงมาปຓนพฤติกรรมพูดคุยตຌตอบกับอาจารยຏหรือผูຌรูຌ พฤติกรรมสงงานตออาจารยຏผูຌสอนุ 
ระดับปานกลาง ิคาฉลีไย 2.99 ละ 2.98 ตามล าดับี  
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ตำรำงทีไ 5 สดงจ านวนรຌอยละจ านกตามพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌานขาวสาร (N = 400) 

พฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍค 

(Facebook) 

มำก
ทีไสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นຌอย 
นຌอย
ทีไสุด 

คำฉลีไย ปลผล 

1. พืไอการรับรูຌรืไองราว฿หมโ  138 

(34.5) 

142 

(35.5) 

89 

(22.3) 

20 

(5.0) 

11 

(2.8) 

3.94 มาก 

2. พืไอติดตามขาวสารการมือง  56 

(14.0) 

105 

(26.3) 

118 

(29.5) 

78 

(19.5) 

43 

(10.5) 

3.13 ปานกลาง 

3. พืไอติดตามขาวสารดຌาน
ศรษฐกิจ  

44 

(11.0) 

102 

(25.5) 

129 

(32.3) 

79 

(19.8) 

46 

(11.5) 

3.05 ปานกลาง 

4. พืไอติดตามขาวสาร฿นวดวง
สังคม  

75 

(18.8) 

115 

(28.8) 

124 

(31.0) 

58 

(14.5) 

28 

(7.0) 

3.38 ปานกลาง 

5. พืไอติดตามขาวสารวงการ
บันทิง  

108 

(27.0) 

119 

(29.8) 

114 

(28.5) 

38 

(9.5) 

21 

(5.3) 

3.64 มาก 

6. พืไอติดตามขาวสารของพืไอน฿น
กลุม  

108 

(27.0) 

119 

(29.8) 

114 

(28.5) 

38 

(9.5) 

21 

(5.3) 

3.64 มาก 

รวมพฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌำนขำวสำร 3.46 มำก 

จากตารางทีไ 5 พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌาน
ขาวสารภาพรวมระดับมาก (คาฉลีไย 3.46) มืไอพิจารณาปຓนรายขຌอจะพบวามีพฤติกรรมพืไอการรับรูຌ
รืไองราว฿หมโ ละพฤติกรรมพืไอติดตามขาวสารวงการบันทิงละติดตามขาวสารของพืไอน฿นกลุม 

ระดับมาก ิคาฉลีไย 3.94 ละ 3.64 ตามล าดับี รองลงมาปຓนพฤติกรรมพืไอติดตามขาวสาร฿นวดวง
สังคม พฤติกรรมพืไอติดตามขาวสารการมือง ละพฤติกรรมพืไอติดตามขาวสารดຌานศรษฐกิจ ระดับปาน
กลาง ิคาฉลีไย 3.38ุ 3.13 ละ 3.05 ตามล าดับี  

ตำรำงทีไ 6 สดงจ านวนรຌอยละจ านกตามพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌานธุรกิจ (N = 

400) 

พฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍค 

(Facebook) 

มำก
ทีไสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นຌอย 
นຌอย
ทีไสุด 

คำฉลีไย ปลผล 

1. พืไอปຓนพืๅนทีไปรมทสินคຌาละ
บริการ  

128 

(32.0) 

129 

(32.3) 

104 

(26.0) 

27 

(6.8) 

12 

(3.0) 

2.40 นຌอย 

2. พืไอปຓนพืๅนทีไคຌาขายผานทาง
สังคมออนเลนຏ  

40 

(10.0) 

55 

(13.8) 

77 

(19.3) 

80 

(20.0) 

148 

(37.0) 

2.38 นຌอย 

3. ฿ชຌ฿นการจรจาทางธุรกิจ  36 

(9.0) 

56 

(14.0) 

87 

(21.8) 

65 

(16.3) 

156 

(39.0) 

2.25 นຌอย 

รวมพฤติกรรมกำร฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌำนธรุกิจ 2.34 นຌอย 
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จากตารางทีไ 6 พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌานธุรกิจ
ภาพรวมระดับนຌอย (คาฉลีไย 2.34)   มืไอพิจารณาปຓนรายขຌอจะพบวามีพฤติกรรมพืไอปຓนพืๅนทีไปรมท
สินคຌาละบริการ พฤติกรรมพืไอปຓนพืๅนทีไคຌาขายผานทางสังคมออนเลนຏ ละ ฿ชຌพฤติกรรม฿นการจรจา
ทางธุรกิจ ระดับนຌอย ิคาฉลีไย 2.40ุ 2.38 ละ 2.25 ตามล าดับี  
 

สวนทีไ 3 ขຌอมูลกำรปรียบทียบพฤติกรรมกำร฿ชຌ ฟซบุຍค (Facebook) ระหวำงพศชำยละพศหญิง  
ตำรำงทีไ 7 สดงการปรียบทียบพฤติกรรมการ฿ชຌ ฟซบุຍค (Facebook) ระหวางพศชายละพศหญิง 

พฤติกรรมกำร฿ชຌ ฟซบุຍค (Facebook) พศ N Mean Std. Deviation t-Test 

ดຌานการสนทนา สืไอสาร ละความบันทิง ชาย 164 3.42 0.81 
0.79* 

หญิง 236 3.48 0.7 

ดຌานการศึกษา ชาย 164 3.30 0.89 
0.43 

หญิง 236 3.26 0.85 

ดຌานขาวสาร  ชาย 164 3.41 0.99 
0.54* 

หญิง 236 3.55 0.78 

ดຌานธุรกิจ 

 

ชาย 164 2.57 1.33 
0.15* 

หญิง 236 2.19 1.18 

ภำพรวม ชาย 164 3.17 0.79 
0.77* 

หญิง 236 3.12 0.66 

* P<0.05 

จากตารางทีไ 7 สดง฿หຌหในวาพฤติกรรมพฤติกรรมการ฿ชຌ ฟซบุຍค (Facebook) ฿นกลุมตัวอยาง
พศชายละพศหญิงมีความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ฿นดຌานการสนทนา สืไอสาร 
ละความบันทิง ดຌานขาวสารละดຌานธุรกิจ สวน฿นดຌานการศึกษา พบวา เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผล฿นประดในตางโ ทีไส าคัญเดຌดังนีๅ 
1. ลักษณะทางประชากร฿นการศึกษาพบกลุมตัวอยางปຓนพศหญิง ิรຌอยละ 59.0) มากกวาพศชาย

ิ41.0) ซึไงกลุมตัวอยางทุกคนมีบัญชีฟซบุຍค (Facebook) ทัๅงสิๅน ดยมีความสอดคลຌองกับ ภาสกร 
จิตร฿ครครวญ ิ2553) ทีไพบวากลุมตัวอยาง฿นการศึกษาทีไมีบัญชีฟซบุຍค ิFacebook) ปຓนพศ
หญิง ิรຌอยละ 52.8) มากกวาพศชาย ิรຌอยละ 47.2) ละงานวิจัยของ Hargittai (2008) พบวา
พศหญิงมีการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลนຏ ิSocial Network) มากกวาพศชาย ซึไงสะทຌอน฿หຌหใน
วา พศหญิงมีพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค ละสืไอสังคมออนเลนຏมากขึๅน อาจนืไองมาจากพัฒนาการ
ทางสังคมของกลุมวัยรุนทีไปຓนผูຌหญิงจะมีความสัมพันธຏนบนนทางจิตวิทยามากกวากลุมวัยรุน
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ชาย ดย฿หຌความส าคัญกับพืไอนมากกวาครอบครัว  ดังนัๅน฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นการสืไอสาร
กับกลุมพืไอนจึงปຓนอีกชองทางของการสืไอสารทีไส าคัญดຌวย  นอกจากนัๅนลຌวกลุมตัวอยางทีไ
ศึกษาทัๅงหมดอยู฿นชวงอายุ 16 – 25 ป ซึไงปຓนกลุมจนนอรชัไนวาย ิGeneration Y) ทีไมี
พฤติกรรมการสืไอสารผานสังคมออนเลนຏ ิSocial Network) ดยฉพาะฟซบุຍค ิFacebook) ซึไง
ปຓนเปตามค ากลาวของ Li (2007) ทีไกลาวเวຌวากลุมจนนอรชัไนวาย (Generation Y) ปຓนกลุม
ทีไนิยม฿ชຌบริการฟซบุຍค ิFacebook) มากทีไสุดดຌวย  

2. พฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ฿นดຌานการสนทนา สืไอสาร ละความบันทิง อยู฿นกณฑຏ
สูงสุดทีไคาฉลีไย 3.78 ซึไงมีความสอดคลຌองกับผลการวิจัยของภาณุวัฒนຏ กองราช ิ2554) ฿น
การศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลนຏ ประภทฟซบุຍค พบวา฿นดຌานการรับรูຌถึง
ความพลิดพลิน กลุมตัวอยางมีความหในดຌวยทีไคาฉลีไย 3.96  ซึไงมืไอพิจารณาถึงผลการวิจัยครัๅง
นีๅ จะพบวาพฤติกรรมทีไสดงออกมากทีไสุดคือ พืไอชทคุยกับพืไอน ทีไคาฉลีไย 4.56 สอดคลຌอง
กับภาสกร จิต฿ครครวญ ิ2553) ทีไพบวาคาฉลีไยปฏิสัมพันธຏของการวัดความคิดหในของผูຌ฿ชຌ
กีไยวกับการสืไอสารออนเลนຏดยรวมทีไคาฉลีไย 4.12 ดยปัจจัยทีไสงผลมากทีไสุดคือหในวาฟซบุຍค 
ิFacebook) สามารถตอบสนองตอขຌอความเดຌ สามารถตอบกลับเดຌทันที สามารถ฿ชຌพูดคุย ละ
มีปฏิสัมพันธຏกับผูຌอืไนเดຌอยางปຓนทีไนาพอ฿จ ละนา฿ชຌ ทีไคาฉลีไย 4.08 ดังนัๅนสามารถอภิปรายเดຌ
วา ฟซบุຍค ิFacebook) ปຓนชองทางการสืไอสารทีไส าคัญอีกหนึไงชองทาง฿นการสนทนา พูดคุย 
ลกปลีไยนมุมมอง หรือท ากิจกรรมบันทิงตางโ ของคนจนนอรชัไนวาย ทีไ Francese (2003) 

เดຌกลาววาจนนอรชัไนวายนัๅนจะเดຌรับอิทธิพลจากทคนลยีสมัย฿หม การขຌาถึงคอมพิวตอรຏ
ตัๅงตสมัยปฐม รียนรูຌวิธีการหาขຌอมูลทางอินตอรຏนใต ซึไงปຓนสาหตุทีไท า฿หຌคนจนนอรชัไนวาย 
มีพฤติกรรมการสืไอสารผานสังคมออนเลนຏ ิSocial Network Communication) มากกวาการ
สนทนา฿นลักษณะบบดิม  

3. การปรียบทียบพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ระหวางพศชายกับพศหญิง พบวามี
ความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  ผลการวิจัยท า฿หຌหในวากลุมตัวอยางทีไ
อยู฿นจนนอนชัไนวาย มืไอจ านกตามพศนัๅน จะมีพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍคทีไตกตางกันดຌวย ซึไง
มืไอวิคราะหຏ฿นมุมของอิทธิพลกลุมพืไอนทีไ ศรีรือน กຌวกังวาล ิ2553) เดຌสรุปเวຌวาอิทธิพลของ
กลุมพืไอนมีมากกวาอิทธิพลของครอบครัว ซึไงวัยรุนจะลือกขຌาหาพืไอนของตนมากกวาพอม 
ทัๅงนีๅวัยรุนพศหญิงจะนิยมรวมกลุมพืไอสนทนามากกวาท ากิจกรรม ฿นขณะทีไวัยรุนชายจะนิยม
ท ากิจกรรม ชน การลนกีฬา กิจกรรมนันทนาการมากกวาจับกลุมสนทนา ซึไงสามารถบงบอกถึง
พฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍคทีไตกตางกันเดຌ  

สรุปละขຌอสนอนะ 

 การวิจัยรืไองพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค ิFacebook) ของกลุมจนนอรชัไนวาย฿นขตอ าภอมือง
นครสวรรคຏ ท า฿หຌพบวาพฤติกรรมของยาวชน฿นกลุมจนนอรชัไนวายขตอ าภอมืองนครสวรรคຏ มี
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ลักษณะทีไเมเดຌตกตางเปจากกลุมจนนอรชัไนวายทัไวเป มຌจะปຓนกลุมยาวชน฿นขตมืองนครสวรรคຏกใ
ตาม ดยฉพาะความสน฿จ฿นทคนลยีสูง ติดกม ติดมือถือ ชอบตามฟชัไน ละมีมุมมองวาการปลีไยน
เม฿ชรืไอง฿หญ ดังนัๅนพฤติกรรมการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลนຏ ประภทฟซบุຍค จึงสะทຌอนออกมาอยาง
ดนชัดทัๅง฿นดຌานการสนทนา สืไอสาร ละความบันทิง ละดຌานขาวสาร มากกวาดຌานการศึกษา ละดຌาน
ธุรกิจ  

ขຌอสนอนะ 

1. ควรศึกษาถึงผลกระทบของพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍค (Facebook) ละครือขายสังคมออนเลนຏ
ประภทอืไนของกลุมจนนอรชัไนวาย พืไอ฿หຌหในถึงมิติ฿นทางบวก ละลบมากยิไงขึๅน 

2. ฿นการศึกษาครัๅงตอเป อาจขยายจ านวนประชากร฿นการศึกษา฿หຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไของจังหวัด 
พืไอปรียบทียบพฤติกรรมการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลนຏระหวางกลุมจนนอรชัไนวายทีไอาศัย฿น
ขตมืองกับขตชนบท 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยรืไองรูปบบการด านินชีวิต การปຂดรับสืไอ ละพฤติกรรมการบริภคสินคຌา ทีไกีไยวขຌอง
กับภาพยนตรຏอนิมชัไนของกลุมอตาคุ (Otaku’s Lifestyle, Media exposure and Animation’s 
Merchandise consumption) ปຓนงานวิจัยชิงคุณภาพ ซึไงมีวัตถุประสงคຏ คือ ิแี พืไอศึกษารูปบบการ
ด านินชีวิตของกลุมอตาคุ ดยศึกษาถึงการมีสวนรวม฿นกิจกรรมตาง โ ของกลุมอตาคุ ิโี พืไอศึกษา
การปຂดรับสืไอภาพยนตรຏอนิมชัไนของกลุมอตาคุ ิใี พืไอศึกษาพฤติกรรมการบริภคสินคຌาทีไกีไยวขຌอง
กับภาพยนตรຏอนิมชัไน ปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ บงวีธีการวิจัยปຓน โ สวนคือ ิแี การสังกต ิโี การ
วิจัยบบสัมภาษณຏ บงปຓนการสัมภาษณຏบบจาะลึก กับขຌาของกิจการทีไท าธุรกิจกีไยวกับภาพยนตรຏอ
นิมชัไน จ านวน ใ คน ละการสนทนากลุม กับผูຌบริภคทีไปຓนกลุมอตาคุ จ านวน ใ กลุม กลุมละ ๆ-็ คน 

 ผลการวิจัยพบวาอตาคุนัๅนมีรูปบบการด านินชีวิตทีไคอนขຌางกใบตัว ฿ชຌชีวิตสวน฿หญอยูกับการ
สพสืไอภาพยนตรຏอนิมชัไน กม ละการอานการຏตูน จึงมีจ านวนพืไอน หรือกลุมสังคมเมมากนัก อตาคุ
ขຌารวมกิจกรรมทีไตนองสน฿จชน การเปรวมงานกม การຏตูน ภาพยนตรຏอนิมชัไน พืไอพบปะสังสรรคຏกับ
กลุมทีไมีความชอบหมือนกัน ซึไงมืไอรวมกลุมกันนัๅน พฤติกรรมของกลุมอตาคุจากมุมมองของผูຌวิจัยมองวา
มีพฤติกรรมทีไปຓนอกลักษณຏของกลุม  นัไนคือการ฿ชຌค าพูดทีไมาจากภาพยนตรຏอนิมชัไน กม หรือการຏตู น 
หากอตาคุมีการสืไอสารกับบุคคลทีไเมเดຌสพสิไงหลานีๅ กใจะกิดความเมขຌา฿จนืไองจากปຓนค าพูดทีไ
ปຓนลัษณะฉพาะของกลุม อีกทัๅงคนกลุมนีๅมีความมัไน฿จมาก กลຌาสดงออกหากตนองอยูกับกลุมพืไอนทีไมี
ความชอบหมือนกัน  

 สวนทางดຌานผูຌประกอบการ กใตຌองรียนรูຌพฤติกรรมของอตาคุนีๅชนกัน พืไอปຓนประยชนຏตอ
ธุรกิจ ดยผูຌประกอบการทีไผูຌวิจัยเดຌสัมภาษณຏชิงลึกนัๅนปຓนผูຌทีไชอบกม ภาพยนตรຏอนิมชัไน หรือการຏตูน
                                                           

18 นักศึกษาปริญญาท  คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
19 อาจารยຏทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารยຏ ผูຌอ านวยการหลักสตูรปริญญาท คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ     
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
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อยูลຌว จึง฿ชຌสิไงทีไตนองชอบ ปຓนพืๅนฐาน฿นการท าธุรกิจ ละท าความขຌา฿จกับสิไงหลานีๅ พืไอด านินธุรกิจ 
ผลติสินคຌาหรือบริการ฿หຌตรงกับกลุมผูຌบริภค ฿หຌตรงความตຌองการกับกลุมอตาคุ฿หຌมากทีไสุดนัไนอง 

 จากการสนทนากลุม ผูຌวิจยพบวาการด านินชีวิตของอตาคุ ทีไผูຌวิจัยเดຌสนทนาดຌวยนัๅน สวนมาก฿ชຌ
วลาอยู฿นลกออนเลนຏ ท ากิจกรรมหลายอยางอยูหนຌาจอคอมพิวตอรຏ ชนลนกม อินทอรຏนใต รวมถึง
ชมภาพยนตรຏอนิมชัไน ปຓนระยะวลานาน ละยังปຓนผูຌทีไชืไนชอบ฿นการสะสมของทีไกีไยวขຌองกับ
ภาพยนตรຏอนิมชัไน (Merchandise) ดยฉพาะฟຂกกอรຏ หรือมดลตาง โ ฿นบางกลุมอาจมีงบประมาณ
ทีไจ ากัด หากตຌองการลือกซืๅอ จะซืๅอ฿นสิไงทีไตนอยากเดຌจริง โ สวน฿นบางกลุมนัๅน หากตนองชอบสิไงเหน
ลຌว จะเมกีไยงรืไองราคาสินคຌา ดย฿ชຌการออกบบปຓนตัวตัดสิน฿จ หากออกบบเดຌดี สวยงาม ฿ชຌวัสดุทีไมี
คุณภาพนัๅน กใจะเมกีไยงรืไองราคาชนดียวกัน 

ค ำส ำคัญ : อตาคุ  รูปบบการด านินชีวิต  ภาพยนตรຏอนิมชัไน  หนังสือการຏตูนหรือ มังงะ   คอสพลยຏ 
สินคຌาทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตรຏอนิมชัไน 
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Abstract 

Research for lifestyle, media exposure, consumer behavior and licensed 

merchandise consumption in Otaku culture. Objective (1) is to study their lifestyle and 

their participation in various types of activities. Objective (2) is to study their behavior 

regarding media exposure and consumption, especially their animation viewing behavior. 

Objective (3) is to study their purchasing behavior for licensed merchandises, done by 

qualitative research method. This is carried out in two ways, (1) Observation research and 

(2) In-depth interview research with 3 business owners and people who are well-known 

in animation business , and also with 3 groups of otaku in the size of 6-7. 

The research concludes that Otaku generally have an isolated behavior and not 

socially active, hence spending most of their time watching animation, reading comics 

and playing games. Their social groups are small so they tend to go to events that are 

tailored made for them, such as animation and comic conventions or game festivals. This 

gives them an opportunity to meet people who have similar interests and make friends 

among themselves. When they are in large groups, they tend to use languages that are 

very specific; people who are not from the same background would not understand 

them and would label them as strange and weird. The otaku are surprisingly confident 

when they are in large group.  

Business would also have to pay close attention and try to understand this group 

of consumer in order to satisfy their needs. Group in-depth interview research concludes 

that otaku spend majority of their time online, in front of their computer playing games, 

surfing internet and watching animation for a period of time. Collecting merchandise is 

also a very popular. They would buy according to their income, some would only 

chooses what they really want, and some would spend a large amount of money to 

guarantee that they get what they want, based on design and quality they prefer.   

Keywords : Lifestyle   Animation   Manga   Cosplay   Merchandise 
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ทีไมำละควำมส ำคัญ 

฿นปัจจุบันวัฒนธรรมอตาคุ ปຓนทีไยอมรับ฿นสังคมประทศญีไปุຆน ละเดຌรับการยอมรับวามีตัวตน
จากรัฐบาลประทศญีไปุຆนตัๅงตคฺศฺ แ้่เ ปຓนตຌนมา มีการผยพรอนิมชัไนจากประทศญีไปุຆน เป฿น
หลายประทศทัไวลก ฿นหลายภาษาทีไตางกัน ดยเดຌรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญีไปุຆน ซึไงรัฐบาลตระหนัก
วาภาพยนตรຏอนิมชัไนนัๅน ปຓนครืไองมือชัๅนยีไยมทีไจะประชาสัมพันธຏ วัฒนธรรมของประทศ ละยัง
สามารถขับคลืไอนศรษฐกิจประทศญีไปุຆนเดຌอีกดຌวย ิPEI-TI WANG, โเแเี 

สวน฿นประดในของการขับคลืไอนศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริภคสิไงของตาง โ ของกลุมอตาคุ  
รียกเดຌวาบุคคลกลุมนีๅ มีความจงรักภักดีตอตราสินคຌาสูงมาก (Brand Loyalty) กลุมอตาคุปຓนกลุมทีไ฿ชຌ
จาย ซืๅอสิไงของตาง  โ ทีไมีนืๅอหากีไยวกับภาพยนตรຏอนิมชัไน กม ละการຏตูน เมวาจะปຓนหนังสือ ของ
สะสมตาง โ ครืไอง฿ชຌเฟฟງา ซึไงการ฿ชຌจายหลานีๅสามารถขับคลืไอนศรษฐกิจ฿นกลุมสินคຌาประภท DVD 

ละสินคຌาอิลใกทรอนิกสຏ ฿นประทศญีไปุຆนเดຌถึง ไแแ พันลຌานยน ฿นป โเเไ ิHan-Jen Niu, Yung-Sung 

Chiang, & Hsien-Tang Tsai, โเแโี รวมถึงวิจัยจากสถาบันวิจัย Yano ิYano Research Institute 

Ltd.) ทีไท าการส ารวจตลาดกลุมนีๅ ฿นหัวขຌอรืไอง Otaku Market in Japan ซึไงท าการส ารวจ฿นชวง
ระหวางดือนกรกฎาคม ถึงดือนกันยายน ปคฺศฺ โเแโ พบวา ตลาดกลุมกมออนเลนຏ ละกมประภท
สวมบทบาทพืไอออกดท ละ ติบตขึๅน โฺ้โ%  ละ ใเ% ตามล าดับ ตามมาดຌวยกลุมของงานอดิรก 
ของสะสมตาง โ แเ%   ิYano Research Institute, โเแโี 

ส าหรับบทบาทของอตาคุนัๅน ทีไมีความส าคัญตอการขับคลืไอนศรษฐกิจนัๅน จากการส ารวจของ 
Nomura Research Institute, Ltd. ฿นป โเเไ นัๅนพบวา กลุมคนทีไรียกวา อตาคุ เม฿ชปຓนกลุมลใก โ 
ฉพาะทางอีกตอเป ปຓนกลุมทีไมีผลตอการขับคลืไอนศรษฐกิจ฿นประทศญีไปุຆน฿น 5 วงการดຌวยกัน คือ (แ) 
วงการหนังสือการຏตูน (Manga/Comics Market) (โ) วงการภาพยนตรຏอนิมชัไน (Animation Market) 
(ใ) วงการเอดอล หรือศิลปຂน (Idol Marketี (ไ) วงการกม (Game Market) ละ(5) วงการครืไอง฿ชຌ
อิลใคทรอนิค ละคอมพิวตอรຏ (PC assembly Market) ซึไง฿นธุรกิจหลานีๅผูຌผลิตมักจะสรຌางสรรคຏสินคຌา
ละผลงานออกมา฿หຌปຓนทีไนาจดจ า จนท า฿หຌผูຌบริภคนัๅนกิดความชอบ หลง฿หล ละบริภคสินคຌา 
ผลิตภัณฑຏตาง โ ทีไท าออกมา฿หຌสอดคลຌองกับผลงานนัๅน โ จนท า฿หຌผูຌบริภคทีไมีความจงรักภักดีตอตรา
สินคຌา (Loyal Customers) เป฿นทีไสุด ิKen KITABAYASHI, โเเไี 

฿นประทศเทยองกใเดຌผลกระทบนีๅชนกัน มีผูຌทีไหลง฿หล฿นภาพยนตรຏอนิมชัไน กม ละการຏตูน 
จากประทศญีไปุຆน หรือกลุมอตาคุ ซึไงจะหในเดຌจากการจัดกิจกรรม฿หญ ฿นประทศ อาทิชนงานเทย
ลนดຏกมชวຏ (Thailand Game Showี   ทีไจะจัดมหกรรมกีไยวกับกม การຏตูน ขึๅนทุกวันสารຏทีไ โ ดือน
มกราคม หรือวันดใกของทุกป ละงาน BIG (Bangkok International Game ) ซึไงมีผูຌทีไชืไอชอบ฿นกม 
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การຏตูน ขຌารวมมากถึง ้โุ้5่ คน รวมเปถึงงาน Thailand Comic Con 2014 ปຓนงานทีไรวบรวม
วัฒนธรรมปຈอปทีไ฿หญอีกหงหนึไงของประทศเทย ิPinkle, โเแใี  

วัตถุประสงค์งำนวิจัย 

1. พืไอศึกษารูปบบการด านินชีวิตของกลุมอตาคุ ดยศึกษาถึงการมีสวนรวม฿นกิจกรรมตางโ 
ของกลุมอตาคุ 

2. พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอภาพยนตรຏอนิมชัไนของกลุมอตาคุ 
3. พืไอศึกษาพฤติกรรมการบริภคสินคຌาทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตรຏอนิมชัไนของกลุมอตาคุ 

รูปบบกำรวิจัย  

การวิจัยชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ฿ชຌการสังกต (Observation) ฿นกิจกรรมตาง โ 
ของกลุมอตาคุ ละการสัมภาษณຏ ซึไงบงออกปຓน โ ลักษณะคือ การสัมภาษณຏบบจาะลึก (In-depth 

interview)  ละการสนทนากลุม (Focus Group) ดย฿ชຌค าถามปลายปຂดพืไอ฿หຌผูຌ฿หຌสัมภาษณຏเดຌสดง
ความติดหในอยางตใมทีไ รวมถึงสังกตลักษณะพฤติกรรมระหวางการสัมภาษณຏ พืไอกใบปຓนขຌอมูลพืไอ
ศึกษา ละน าสนอ฿นรูปบบวิคราะหຏชิงพรรณาตอเป ซึไงมีรายละอียด฿นการวิจัยดังกลาว 2 รูปบบ มี
ดังนีๅ 

1. กำรสังกต (Observation)   ผูຌวิจัยจะขຌาเปสังกตการณຏ ฿นฐานะผูຌขຌารวมงาน ผูຌ
สังกตการณຏ ดยเป฿นงานอีวຌนทีไมีอตาคุพบปะท ากิจกรรมรวมกัน คืองาน Thailand Comic Con 

2014 พืไอท าความคุຌนคยกับกลุมอตาคุ รวมถึงสังกต ฝງาดู พฤติกรรมการด านินชีวิต ละการบริภค
สินคຌาทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตรຏอนิมชัไน 

2. กำรสัมภำษณ์ บงออกปຓน โ วิธีดຌวยกัน คือ กำรสัมภำษณ์จำะลึก (In-depth 

interview) ละกำรสนทนำกลุม (Focus Group)  

โ.แ กำรสัมภำษณ์บบจำะลึก (In-depth Interview) ผูຌวิจัยจะลือกอตาคุทีไปຓนผูຌบริหาร 
คัดลือกจากหนຌาทีไการงาน ปຓนบุคคลทีไอยู฿นต าหนงงานระดับสูง หรือผูຌบริหารองคคຏกร ทีไมีการด านิน
กิจการทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตรຏอนิมชัไน จ านวน ใ คน คือ ิแี คุณกานตຏ ศุภบรรพต กรรมการผูຌจัดการ
บริษัท สตูดิอ เฮฟ์ จ ากัด ผูຌผลิตภาพยนตรຏอนิมชัไน นักสะสม ละตัวทนจัดจ าหนายของลน ของ
สะสม ิโี คุณภานุพงษຏ องคຏคุณารักษຏ กรรมการผูຌจัดการบริษัท เซคอม อะมิวสຏมຌนทຏ จ ากัด ตัวทน
จ าหนายกมจากตางประทศ ผูຌน าขຌาละจัดจ าหนายสินคຌาทีไกีไยวขຌองกับกม ละภาพยนตรຏอนิมชัไน  
(3) Danny Choo ปຓนคนมาลซียดยก านิด ศึกษาจบจากประทศอังกฤษ ตอมาเดຌปຂดบริษัท Mirai 

Inc. ฿นประทศญีไปุຆน รวมถึงปຓนผูຌก ากับรายการ Culture Japan พืไอผยพรวัฒนธรรมญีไปุຆน ผานหลาย
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ชองทางชน ทรทัศนຏ฿นประทศญีไปุຆน รายการทางอินทอรຏนใต รวมถึงมีผลิตภัณฑຏทีไปຓนของสะสม ซึไง
ปຓนทีไรูຌจักกันอยางพรหลาย฿นกลุมอตาคุ ทัๅง฿นประทศเทยละตางประทศ ิAIR, โเแโี 

โ.โ กำรสนทนำกลุม (Focus Group) ผูຌวิจัยจะบงกลุมการสัมภาษณຏออกปຓน ใ กลุม ซึไงปຓน
กลุมบุคคลทีไชืไนชอบ฿นภาพยนตຏอนิมชัไน กม ละมังงะ รวมถึงมีพฤติกรรมซืๅอสินคຌาทีไกีไยวขຌองกับ
ภาพยนตรຏอนิมชัไน คือ ิแี กลุมทีไปຓนอตาคุทัไวเป ปຓนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ละบุคคลทีไพิไงรียน
จบ พิไงริไมมีรายเดຌ ิโี กลุมอตาคุทีไท างาน มีรายเดຌพอทีไจะบริภคสินคຌา ิใี กลุมอตาคุนักสะสม ทีไชืไน
ชอบ฿นการสะสมสินคຌาทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตรຏอนิมชัไน กม หรือการຏตูน มีก าลังซืๅอมากกวาคน฿น โ 
กลุมรก ซึไงทุกคนทีไผูຌวิจัยลือกนัๅนมีภูมิหลัง ละประสบการณຏการ฿ชຌชีวิต การท างานทีไกีไยวขຌองกับ
ภาพยนตรຏอนิมชัไน นืไองจากกลุมนีๅปຓนกลุมทีไคลุกคลี ละมีความสน฿จกีไยวกับภาพยนตรຏอนิมชัไน 
กม ละการຏตูน ซึไงท า฿หຌผูຌวิจัยสามารถดึงขຌอมูลเดຌมากกวากลุมคนกลุมอืไนโ 

ผลกำรวิจัยละกำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากการวิจัย สามารถสรุปปຓนประดในเดຌ ตามหัวขຌอของทฤษฎี AIOs ดังนีๅ 

กิจกรรม ิActivitiesี  

อตาคุมีกิจกรรมงานอดิรกทีไหมือน โ กัน คือ การลนกม ดูภาพยนตรຏอนิมชัไน ละการอาน
การຏตูน รวมถึงการขຌารวมงานอีวຌนตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับสิไงหลานีๅ พืไอซืๅอของพิศษทีไมีฉพาะ฿นงาน 
หรือพืไอพบปะสังสรรคຏกับกลุมพืไอนทีไมีความชอบหมือนกัน อตาคุนัๅนเมคอยออกเปพบปะสังสรรคຏกับ
กลุมพืไอนหากเมมีงานอีวຌน จะมีการพูดคุยกัน฿นลกซชียลทานัๅน ชนการตัๅงกลุมขึๅนมา฿น Facebook 

หรือการกด Like Fanpage ปຓนตຌน ปຓนผลท า฿หຌลักษณะสังคมทีไอยูนัๅน เมกวຌางขวางมากนัก สวน฿หญ
ปຓนพืไอนทีไมีความชอบหมือนกัน นอกจากกิจกรรมหนຌาจอคอมพิวตอรຏ อยางการลนกม ชมภาพยนตรຏ
อนิมชัไน ลຌวนัๅน การลนกีฬาปຓนสิไงทีไอตาคุท านຌอยมาก เมวาจะปຓนกีฬา฿นรม หรือกลຌางจຌง  

ควำมสน฿จ (Interest) 

 ความสน฿จของอตาคุนัๅน มีพียงเมกีไอยาง กีไยวขຌองมาจากกิจกรรมทีไชอบท า นัไนคือการลนกม 
ชมภาพยนตรຏอนิมชัไน ละการอานการຏตูน อตาคุ฿ชຌความสน฿จ฿นสิไงหลานีๅมืไอตຌองการพักผอน ละ
ตຌองการความบันทิง กลาวคือหากตຌองการพักผอนละความบันทิง กใจะลนกม ชมภาพยนตรຏอนิมชัไน 
ละการอานการຏตูน มีสวนนຌอยทีไจะออกเปขຌางนอกพืไอพบปะผูຌคน 

 นอกจากนีๅอตาคุ ยังเมคอย฿หຌความส าคัญกับครอบครัวมากนัก พราะนืไองจากตนอง฿ชຌวลาอยู
หนຌาคอมพิวตอรຏ ซึไงอยู฿นบຌาน หากตนองอยูหอพัก กใจะ฿ชຌวลาวาง หรือวันหยุดพืไอกลับเปหาครอบครัว 
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รวมถึงมีความตຌองการทีไจะตกตงพืๅนทีไสวนตัว หรือหຌองนอน฿หຌปຓนเป฿นรูปบบทีไตนองชอบ ชน การ
วางฟຂกกอรຏ มดล ติดปสตอรຏภาพยนตรຏทีไตนองชืไนชอบ ปຓนตຌน  

 ประดในของความสน฿จ ทีไนาสน฿จมากคือประดในกีไยวกับความส ารใจ฿นชีวิต อตาคุปຓนคนทีไมี
ความฝัน วางรากฐานของตนองเวຌอยางนวน ชนการอยากท างานทีไ กีไยวกับภาพยนตรຏอนิมชัไน งาน
ออกบบพืไอท าของลน หรือมຌตงานวาดรูปประกอบ฿หຌกับกม หรือภาพยนตรຏอนิมชัไน      ปຓนตຌน 
ซึไง฿นชีวิตชวงรกนัๅน ผูຌปกครองมักจะเมขຌา฿จวารียนพวกนีๅเปลຌวจะอาเป฿ชຌงานเดຌอยางเร บางคน
ผูຌปกครองกใเมสนับสนุน฿หຌท า ตคนหลานีๅลือกทีไจะสูຌ ละพิสูจนຏ฿หຌหในวาอาชีพหลานีๅกใสามารถท างิน
เดຌ ละมีหนทางพัฒนาตอเปเดຌอีก  

 ความสน฿จ฿นรืไองของการตกตง ละความส ารใจ฿นชีวิต น ามาซึไงการบริภคสินคຌาทีไกีไยวขຌอง
กับภาพยนตรຏอนิมชัไนทัๅงสิๅน นืไองจากผูຌคนหลานีๅตຌองการรงบันดาล฿จ ละหลงอຌางอิงทีไดี ชนมดล
ทีไสวย ท ามาจากวัสดุทีไดี สีทีไดนดนมีอกลักษณຏ ปຓนตຌน ท า฿หຌคนหลานีๅเมลังล฿จทีไจะซืๅอของทีไกีไยวขຌอง
กับภาพยนตรຏอนิมชัไน หาสิไงของหลานัๅนมีดีเซนຏการออกบบทีไดน฿จ รืไองราคาอาจจะปรผันตาม
รายเดຌ หากมีรายเดຌนຌอยกใตຌองตัดสิน฿จซืๅอของทีไมีประยชนຏมากทีไสุด ละ฿ชຌวลาการตัดสิน฿จนาน หากมี
รายเดຌทีไมากขึๅนการตัดสิน฿จซืๅอกใจะเมยากนัก ฿นบางรายเมกีไยงรืไองราคาหากมีความชอบจริงโ 

 ควำมคิดหใน (Opinion) 

 อตาคุสวน฿หญรูຌตัววาตัวองปຓนอตาคุ จนสามารถรียกเดຌวาปຓนฟนพันธุຏทຌของภาพยนตรຏอ
นิมชัไน กม หรือการຏตูน รืไองนัๅน โ มีความชอบถึงระดับคลัไง฿คลຌ ชน ชอบ฿นตัวละคร ชอบสียงพากษຏ 
ชอบนืไองจากการออกบบทีไมีความสวยงาม นารัก ซใกซีไ ชอบลักษณะนิสัยของตัวละคร รวมถึงชอบพลง
ประกอบภาพยนตรຏทีไมีอกลักษณຏ ปຓนตຌน ฿นรืไองของการเปขຌารวมกิจกรรมอตาคุมีความหในวา 
กิจกรรมทีไตนองเปรวมนัๅนเมตอบจทยຏทาทีไควร หากเมมีดารา เอดอลทีไตนองชอบมารวมงาน กใจะเมเป
ขຌารวมงานนัๅน หรือหากเมมีของทีไตนตຌองการจริงโ กใจะเมเปขຌารวมงานชนดียวกัน  

 นอกจากนีๅยังมีความหในวาสินคຌาทีไตนองบริภค หรือสินคຌาทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตรຏอนิมชัไน
นัๅน บางอยางมีราคาพงกินเป ตหากตนองตัดสิน฿จทีไจะซืๅอลຌวนัๅน จะตຌองตัดสิน฿จ฿หຌรอบคอบ  นืไอง
ปຓนสินคຌาทีไมีราคาสูงกวาสินคຌาทัไวเป  

 ประดในทีไนาสน฿จคือประดในรืไองวัฒนธรรม กลุมการสัมภาษณຏบุคคลทัๅงสามกลุ มนัๅน มี
ความหในตรงกันวา วัฒนธรรมอตาคุ ทีไรับมาจากตางประทศ มีความขัดยຌงกับวัฒนธรรมเทยปຓนอยาง
มาก ชนรืไองของการซในซอรຏตาง โ หรือการเมยอมรับของผูຌ฿หญ ปຓนตຌน ซึไงคน฿นสังคมเทย ดยฉพาะ
ผูຌ฿หญนัๅน เมยอมรับวัฒนธรรม รวมถึงมีมุมมอง ทัศนคติ฿นงลบตอกม การຏตูน รวมถึงภาพยนตรຏอนิ
มชัไน ทัๅงนีๅนืไองจากผูຌ฿หญ ละสืไอสารธารณะ เม฿หຌการสนับสนุน ละคอย฿หຌขาว฿นงลบนัไนอง  
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ขຌอสนอนะ 

ผูຌวิจัยเดຌบงขຌอสนอนะ เวຌปຓน โ สวน คือ สวนของผูຌประกอบการ ละสวนของผูຌทีไปຓนอตาคุ 

- สวนของผูຌประกอบการ หรือผูຌทีไจะท าธุรกิจ การคຌา ทีไมีกลุมปງาหมายทีไปຓนฟน หรือกลุมอ
ตาคุ คนกลุมนีๅมีพฤติกรรมทีไคอนขຌางปຓนอกลักษณຏ ชน ชอบอยูรวมกันปຓนกลุม กลุมพืไอน 
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาจากรูปบบทีไสวยงาม ฿ชຌวัสดุทีไดี รวมถึงการออกบบทีไดดดน ตกตาง 
การท าการตลาดกับคนกลุมนีๅควรนຌนเปทีไสืไอ฿หม นืไองจากมีการสพสืไอ฿หมมาก ดยฉพาะ
สืไอสังคมออนเลนຏ อยาง Facebook รวมถึง Website ตางโ ควรนຌนการท านืๅอหา หรือ
สินคຌา ทีไมีความปลก฿หม ทันสมัย สิไงส าคัญทีไสุดคือการออกบบ เมวาจะปຓนตัวละคร 
(Character) บรรจุภัณฑຏ (Packaging) หรือรายละอียดลใกนຌอย฿นชิๅนงาน 

- สวนของผูຌทีไปຓนอตาคุ ทีไผูຌวิจัยพบวามีพฤติกรรมปลก หรือปຓนอกลักษณຏของกลุมนัๅน หาก
ตຌองการปรับปลีไยนพฤติกรรมดังกลาว ควรปรับปลีไยนพฤติกรรมการของอยูคนดียวทีไ฿ชຌ
วลานานโ เมควร฿หຌวลากับการจดจออยูหนຌาจอคอมพิวตอรຏ ลนกม หรือชมภาพยนตรຏอ
นิมชัไนมากจนกินเป ควรออกเปพบปะผูຌคนขຌางนอกบຌาง พืไอเม฿หຌถูกครอบง าจากสิไงทีไชอบ
มากกินเป จนขຌามสຌนสูอาการทางจิต ละเมสามารถอยู฿นสังคมเดຌ฿นทีไสุด ควรปลีไยน
สังคมทีไอยู฿หຌหลากหลาย พืไอศึกษาพฤติกรรมของคนหลายบบ ละน าเปปรับ฿ชຌ฿น
ชวีิตประจ าวัน 

 นอกจากนีๅผูຌวิจัยยังมีขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัยตอเป฿นอนาคต คือการวิจัยกีไยวกับพฤติกรรมทีไ
ปຓนอกลักษณຏของอตาคุ จากการวิจัยนีๅผูຌวิจัยพบวา พฤติกรรมทีไปຓนอกลักษณຏของอตาคุ เมปຓนทีไ
ยอมรับจากสังคมกลุมอืไนทาทีไควร นืไองจากปຓนพฤติกรรมทีไปลก ละปຓนลักษณะฉพาะกลุม ท า฿หຌคน
กลุมนีๅมีสังคมเมกวຌางขวางนัก หากมีการวิจัยกีไยวกับพฤติกรรมนีๅ ผูຌวิจัยหวังปຓนอยางยิไงวา จะชวยพัฒนา
บุคคลกลุมนีๅ฿หຌอยู฿นสังคมสวน฿หญอยางปຓนปกติเดຌ รวมถึงยังปຓนการสรຌางบุคคลากรทีไมีคุณภาพ฿นสังคม
พิไมขึๅนอีกดຌวย นอกจากนีๅยังมีประดในรืไองการเมยอมรับวัฒนธรรมจากตางประทศของสืไอ รวมถึงคน฿น
ประทศเทย ทีไกลุมอตาคุตางพูดปຓนสียงดียวกันวา วัฒนธรรมทีไตนเดຌรับจากสืไอภาพยนตรຏอนิมชัไน 
กม หรือการຏตูน มีความขัดยຌงกันระหวางวัฒนธรรมเทย ซึไงอาจปຓนผลท า฿หຌเมเดຌรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐละอกชน รวมถึงบุคคลทัไวเปทาทีไควร 

กิตติกรรมประกำศ 

วิทยานิพนธຏฉบับนีๅจะสรใจสมบูรณຏเมเดຌลยหากขาดค านะน าจากอาจารยຏทีไปรึกษา ละก าลัง฿จ
จากพืไอนโ รวมถึงทุกคนทีไ฿หຌความรวมมือ ขอบคุณทุกคน฿นบริษัท สตูดิอ เฮฟ์ จ ากัด ดยฉพาะคุณ
กานตຏ ศุภบรรพต ทีไชวย฿หຌเดຌสัมภาษณຏคุณ Danny Choo ผูຌเมคอยมีวันวาง ละยังปຓนบุคคลมีชืไอสียง฿น
วงการอตาคุ  
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ตักตือนรืไองวลาส าคัญ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ปຓนการศึกษากีไยวกับภาพยนตรຏอนิมชัไนสัญชาติเทย ทีไมีจุดประสงคຏพืไอ
ศึกษาวิคราะหຏองคຏประกอบทีไสดงถึงความปຓนเทย฿นภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ ทัๅง฿นดຌาน
นืๅอหาละการออกบบองคຏประกอบศิลป์ ละพืไอศึกษานวัตกรรมการสืไอสารทีไ฿ชຌ฿นการน าสนอความ
ปຓนเทย ซึไงงานวิจัยนีๅปຓนงานวิจัยชิงคุณภาพ หลงขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาบงออกปຓน โ กลุม เดຌก
หนังสืออຌางอิง ยักษຏ Yak The Giant King ทีไลาถึงบืๅองหลังการผลิตอยางสมบูรณຏ ละผูຌรับสารทีไมี
ความรูຌความชีไยวชาญละท างานอยู฿นวงการผลิตอนิมชัไน฿นประทศเทย 

 จากการศึกษาพบวา ภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ มีการสืไอสารความปຓนเทย฿นสวนของ
นืๅอรืไองละการออกบบตัวละครปຓนหลัก สวนองคຏประกอบทีไสดงความปຓนเทยสวน฿หญจะอยู฿น
รูปบบของความปຓนเทยทางความรูຌละความคิด ซึไงสืไอผานออกมา฿นรูปบบของสัญลักษณຏต างโ ละ
ยังพบวาภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไองนีๅมีการ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารขຌามามีสวน฿นการน าสนอความปຓนเทย 
เมวาจะปຓนการผสมผสานขຌามสายพันธุຏทางวัฒนธรรมดຌวยการน าวัฒนธรรมลกอยางอนิมชัไนมา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมทຌองถิไนอยางวรรณคดีรืไอง รามกียรติ่ การผสมผสานวัฒนธรรมระหวาง
วัฒนธรรมประชานิยมอยางอนิมชัไนละวัฒนธรรมระดับสูงอยาง รามกียรติ่ละยังมีนวทางการ
ผลิตดຌวยนวคิดบบหลังสมัย฿หม ทีไสืไอสารความปຓนเทยออกมาบบรวมสมัยละขຌากับผูຌรับสาร฿นยุค
ปัจจุบัน การน านวัตกรรมการสืไอสารขຌามาน าสนอความปຓนเทย฿นอนิมชัไ นรืไอง ยักษຏ จึงปຓน
ตัวอยางทีไส าคัญ฿นการพัฒนารูปบบการน าสนอของภาพยนตรຏอนิมชัไนสัญชาติเทยทีไสามารถสรຌาง
ความประทับ฿จ฿หຌกิดกผูຌรับสารเดຌปຓนอยางดี 

ค ำส ำคัญ : นวัตกรรมการสืไอสาร, ภาพยนตรຏอนิมชัไน, วัฒนธรรมระดับสูง, วัฒนธรรมประชานิยม, 

นวคิดหลังสมัย฿หม 
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Abstract 

 The objective of this research is to study the Thai animation in order to analyze 

elements of contents and composition design demonstrating Thai identity in Thai 

animation The Giant King  and to study communication innovation applied to Thai 

identity presentation. This is a qualitative research and data source for the study was 

divided into two groups; the referred book Yak The Giant King which tells complete 

production background and receivers who have knowledge and specialization including 

they worked in the animation cycle in Thailand.   

 The study showed that the Thai animation The Giant King  mainly 
demonstrated Thai identity in the parts of story and character design. However, most 

elements demonstrating Thai identity were in the forms of knowledge and thought 

conveyed through the pattern of symbols. In addition, this Thai animation also applied 

communication innovation to jointly present Thai identity. It was culture hybridization by 

integrating the world culture like the animation into the local culture like the literature 

Ramakien  as well as the cultural integration between the pop culture like the 
animation and the high culture like Ramakien.  Furthermore, the production applied 
the post modern demonstrating Thai identity for contemporary design and to match 

receivers in modern era.  Thus, applying communication innovation to present Thai 

identity in Thai animation The Giant King  was an important sample for developing the 
presentation pattern of Thai animation in order to perfectly build impression to 

receivers.   

 

Keywords : Communication Innovation, Animation Movie, High Culture, Pop Culture, Post 

Modern 

 

บทน ำ 

 อนิมชัไน ิAnimation) ปຓนสืไอทีไสามารถสรຌางสรรคຏลายสຌนละรูปทรงทีไเมมีชีวิต฿หຌคลืไอนเหว
ละมีชีวิตขึๅนมาเดຌ ิWells, 1998: 10) ดຌวยคุณลักษณะของอนิมชัไนทีไขຌา฿จเดຌงาย ฿หຌความสนุกสนาน
พลิดพลิน จึงสามารถน าเปประยุกตຏ฿ชຌกับงานเดຌหลายสาขา จากการจัดอันดับรายเดຌของ Box Office 
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Mojo (2013) พบวา 70% ของอนิมชัไน฿นป 2010 ละ 2012 นัๅนสามารถสรຌางรายเดຌมากทีไสุดจาก  
อนิมชัไนทัๅงหมด นืไองจากประชากรทีไพิไมขึๅนละทคนลยีทีไทันสมัย ส าหรับประทศเทยทีไก าลังติบต
ดຌานศรษฐกิจกใมีการตืไนตัวดຌานการผลิตภาพยนตรຏอนิมชัไนชนกัน ริไมจาก กຌานกลຌวยของกันตนา  
อนิมชัไนทีไเดຌรับรงบันดาล฿จมาจากพงศาวดาร นาค ของสหมงคลฟຂลຏมรวมกับบีบอยซีจีละบารมยู 
ทีไเดຌรับรงบันดาล฿จมาจากมนาคพระขนง ตามมาดຌวย กຌานกลຌวย2 ละ อคค จิ็วกຌองลก ทีไมี
นืๅอหากีไยวกับภาวะลกรຌอน จนถึงภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไองลาสุด ยักษຏ ิYaK : The Giant King)  
ผลงานรวมทุนสรຌางระหวางสหมงคลฟຂลຏม บຌานอิทธิฤทธิ่ ซุปปอรຏจิ็ว ละด านินงานสรຌางดยวิรຏคพอยทຏ 
พิคจอรຏส ซึไงก ากับดยคุณประภาส ชลศรานนทຏ ละคุณชัยพร พานิชรุทติวงศຏ ดยเดຌรับรงบันดาล฿จมา
จากวรรณคดีรืไอง รามกียรติ่ มาน าสนอ฿นรูปบบอนิมชัไนหุนยนตຏ ทัๅงนีๅภาพยนตรຏอนิมชัไนนัๅนถือ
วาปຓนสินคຌาวัฒนธรรม ิCultural Product) ทีไสามารถน ามาปຓนครืไองมือ฿นการพัฒนาศรษฐกิจ ดย
การน าวัฒนธรรมมาสรຌางปຓนสินคຌาชิงพาณิชยຏทีไสอดคลຌองกับกระสความตຌองการของตลาด นืไองจาก
วัฒนธรรมปຓนอ านาจออนอันทรงพลังหรืออ านาจละมุน (Soft Power) ทีไสามารถทรกซึมผานผูຌคนเดຌ
อยางนบนียนละเดຌผล ิจารุวรรณ จตกษกิจ, 2013: 18-19) ซึไงตางชาติสามารถท าเดຌละประสบ
ความส ารใจมาปຓนวลานาน ผูຌน าดຌานอนิมชัไนระดับลกอยาง วอลຏท ดิสนียຏ กใยังน าสนอวิถีชีวิตของ
ชาวตะวันตกหรือมຌกระทัไงบรรดาการຏตูนซุปปอรຏฮีรของอมริกากใยังผลิตการຏตูนทีไสงสริมภาพลักษณຏ
ของอมริกาทัๅงสิๅน 

 การสืไอสาร ความปຓนเทย จึงปຓนอีกสวนทีไมีความส าคัญตอการผลิตสินคຌาวัฒนธรรมอยาง
ภาพยนตรຏอนิมชัไน จะหในเดຌวาภาพยนตรຏอนิมชัไนสัญชาติเทยทีไผานมา ลຌวน฿สประวัติศาสตรຏละ
อกลักษณຏความปຓนเทยเวຌอยางตใมปດยม ตปัญหารืไองการสืไอสาร ความปຓนเทย ฿นสืไออยาง        
อนิมชัไนกลับกลายปຓนประดในปัญหาทีไยังคงปຓนทีไตຌถียงละวิพากษຏวิจารณຏกันอยางเมมี วันจบสิๅน 
พราะผูຌบริภคมีความคาดหวัง฿นรืไองของการสืไอสารความปຓนเทย฿นสืไอ ดังชนกรณีการตຌถียง฿นสังคม
ออนเลนຏหัวขຌอ เมเทยบย!! จากวใปเซตຏดรามาอทดิก ิDramaAddict, 2012) กีไยวกับลายสຌนละ
การຏตูนเทย สดง฿หຌหในวาการสืไอสารความปຓนเทยนีๅมีสวนกับความรูຌสึก฿นการรับชมของผูຌบริภคดยตรง 
นอกจากนีๅอุตสาหกรรมภาพยนตรຏอนิมชัไนยังมีปัญหาดຌานงินทุน กลุมผูຌบริภคทีไคบ ทคนลยี ละ
ชองทางการพัฒนาอีกมากมายทีไยังคงปຓนปัญหา ตผูຌวิจัยมีความหในวา การศึกษาหาความปຓนเทย฿นตัว
สารนีๅจะท า฿หຌกิดการพัฒนาตอตัวสาร มืไอตัวสารถูก฿จผูຌบริภค อาจน ามาซึไงการกຌปัญหาของประดใน
ปัญหาอืไนโตอเปเดຌ฿นทางทีไดีขึๅนตามล าดับ  

 ผูຌวิจัยมีความหในวาภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ มีความตกตางจากภาพยนตรຏรืไองอืไนโทีไ
ผานมา ดยการน านวัตกรรมการสืไอสารขຌามา฿ชຌ฿นการพัฒนาการผลิตตัวสารพืไอ฿หຌกิดความปຓนสากล
มากยิไงขึๅนดยการผสมผสานขຌามสายพันธุຏทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมเทยกับตะวันตกอยางชัดจน 
จึงกิดภาพลักษณຏของความปຓนเทยทีไรวมสมัย ยักษຏ จึงปຓนกรณีศึกษาทีไนาสน฿จทีไจะน ามาศึกษาหา
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ความปຓนเทยทัๅงดຌานนืๅอรืไองละองคຏประกอบศิลป์ ฿นงานออกบบ รวมถึงนวัตกรรมการสืไอสารทีไ 
ยักษຏ ฿ชຌ฿นการน าสนอความปຓนเทย พืไอศึกษาวาผูຌรับสารมองหในกลวิธี การน าสนอนวัตกรรมการ
สืไอสารละการสรຌางรหัส ความปຓนเทย ผานสืไอภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไองนีๅอยางเร ละการน าสนอ
นวัตกรรมการสืไอสารความปຓนเทยนีๅมีสวนสงสริมตัวสาร฿หຌดีหรือเม฿นมุมมองของผูຌรับสาร พืไอปຓน
ประยชนຏกการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการสืไอสารความปຓนเทย฿นสืไอภาพยนตรຏอนิมชัไน ผูຌวิจัยจึง
ตຌองการวิคราะหຏภาพยนตรຏอนิมชัไนสัญชาติเทยนีๅพืไอปຓนประยชนຏกการน าเปพัฒนาตัวสารตอเป 

วรรณกรรมละงำนวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

ผูຌวิจัยเดຌศึกษานวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองดังตอเปนีๅ 

1.  นวคิดรืไองความปຓนเทย จากความหมาย องคຏประกอบ ละการจัดหมวดหมูของความปຓน
เทยของ สัญญา สัญญาวิวัฒนຏ ิ2533) ผูຌวิจัยน ามาปຓนกรอบ฿นการวิคราะหຏหาความปຓนเทย ทีไอยู฿น 

อนิมชัไน ยักษຏ เดຌอยางครอบคลุมทัๅงความปຓนเทยทางวัตถุ ความปຓนเทยทางการกระท าหรือความ
ประพฤติ ละความปຓนเทยทางความรูຌละความคิด 

โฺ  นวคิดกีไยวกับนวัตกรรมการสืไอสารทีไกีไยวขຌอง฿นงานวิจัยประกอบเปดຌวย  นวคิดกีไยวกับ
นวัตกรรมการสืไอสารของ Everett M. Rogers and F. Floyd Shoemaker (1971) ทฤษฎีการผสมผสาน
ขຌามสายพันทางวัฒนธรรมของ Homi Bhabha (1990) ฿นรูปบบอะมีบา ิAmoeba Pattern) ตาม
การศึกษาของ Paul S.N. Lee (1991) นวคิดรืไองวัฒนธรรมประชานิยมละวัฒนธรรมระดับสูง ละ
นวคิดสมัย฿หมของ ละนวคิดหลังสมัย฿หมของ Larry J Solomon (2003) 

ใฺ  นวคิดกีไยวกับการຏตูนอนิมชัไนของ Roy Paul Nelson (1975) ละขຌอมูลกีไยวกับ
ภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ  

ไ.  นวคิดรืไองสัญวิทยาของ Roland Barthes (1967) นืไองจากภาพยนตรຏอนิมชัไนจะสืไอ
ความหมายตางโผานสัญลักษณຏทีไปรากฏอยู฿นรูปบบทีไหลากหลาย ผานองคຏประกอบศิลป์ ละนืๅอรืไอง
ทีไอาจมีการฝงความหมายทัๅงดยนัย ละดยอรรถ 

 5ฺ  นวคิดรืไองการวิคราะหຏนืๅอหาของ Berelson (1971) พราะการวิคราะหຏนืๅอหาปຓน
ประดในหลัก฿นการวิจัยครัๅงนีๅ จึงน านวคิดรืไองการวิคราะหຏนืๅอหามาปຓนนวทาง฿นการวิจัย 

อกสำรจำกครงกำร Somewhere THAI  

ปຓนอกสารทีไรวบรวมมุมมองละความคิดหใน ทีไหลากหลาย กีไยวกับประดในอัตลักษณຏของเทย
฿นผลงานออกบบจากนักออกบบเทย จากการศึกษาอกสาร Somewhere THAI  นีๅท า฿หຌเดຌนวคิด
ทีไหลากหลายกีไยวกับ ความปຓนเทย นอกหนือจากนิยามทีไกลาวมาขຌางตຌน ปຓนความหในจาก 
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นักออกบบทีไอยู฿นวงการสืไอตางโของเทย รวมเปถึงนักวาดการຏตูนทีไจะมีประยชนຏตอการวิคราะหຏ
ภาพยนตรຏอนิมชัไนสัญชาติเทยอยาง ยักษຏ ตอเป 

งำนวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

จำรุณี สุขชัย (โ55เ) เดຌศึกษารืไอง  มิติ ฮความปຓนเทยฮ ฿นหนังสือการຏตูนเทย  ทีไมุงนຌนศึกษา
กีไยวกับหนังสือการຏตูนเทย มีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาถึงลักษณะการปรับตัวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
องคຏประกอบทีไสดงถึง ความปຓนเทย  ละปัจจัยทีไขຌามากีไยวขຌองกับกระบวนการลือกละตัดสิน฿จ
ของผูຌผลิตหนังสือการຏตูนเทย ผูຌวิจัยเดຌท าการศึกษาพืไอปຓนนวทาง฿นรืไองของการຏตูนเทย ความหมาย
ละสัญญะทีไ฿ชຌสืไอความปຓนเทย฿นการຏตูนเทย ดยมีนวคิดรืไองผสมผสานขຌามสายพันธุຏทางวัฒนธรรม฿น
สืไอหมือนกัน 

วรัชญ์ วำนิชวัฒนำกุล (2006) เดຌท าการศึกษารืไอง การสืไอสารความหมาย฿น ฮการຏตูนเทยพันธุຏ฿หมฮ  
พืไอการศึกษากระบวนการประกอบสรຌางความหมาย ของวรรณคดีละนิทานพืๅนบຌานเทย฿นหนังสือ
การຏตูนเทยพันธุຏ฿หม มีการถอดรหัส ละการตีความหมาย จากหนังสือการຏตูนเทยพันธุຏ฿หมของกลุม
ตัวอยางดใกละกลุมตัวอยางครู อาจารยຏ ภาษาเทยผูຌสอนวิชาวรรณคดีเทย พืไอปຓนการสวงหาสຌนทาง
การปรับตัวของการຏตูนเทยพันธุຏ฿หม ผูຌวิจัยจึงสามารถน ามาปຓนนวทาง฿นการศึกษาความหมายละการ
วิคราะหຏผานสืไอทีไ฿กลຌคียงกันอยางการຏตูนละภาพยนตรຏอนิมชัไนเดຌ ดยมีการวิคราะหຏตีความผาน
นืๅอหา ตัวบท ละผูຌรับสารหมือนกัน 

จันทนำ พชรพรหม (2548) ท าการศึกษารืไอง การน าสนออกลักษณຏ ฮความปຓนเทยฮ ฿นรายการ 
คุณพระชวย   ดยการวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงคຏ พืไอศึกษาอกลักษณຏ ฮความปຓนเทยฮ ละวิธีการ
น าสนอ฿นรายการ คุณพระชวย ศึกษาความคิดหในของกลุมตัวอยางทีไมีตออกลักษณຏ ฮความปຓนเทยฮ 
ละพืไอศึกษาความคิดหในละความพึงพอ฿จของกลุมตัวอยางทีไมีตอรายการ คุณพระชวย ดยผูຌวิจัย
สามารถน ามาปຓนนวทาง฿นการศึกษาหาองคຏประกอบทีไสืไอถึง ความปຓนเทย ทีไอยู฿นภาพยนตรຏอนิ
มชัไนรืไอง ยักษຏ เดຌ  

ระบียบวิธีวิจัย 

 ฿นการศึกษารืไอง นวัตกรรมการสืไอสารความปຓนเทยผานภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ 
ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌวิธีวิจัยชิงคุณภาพ ดยวิคราะหຏองคຏประกอบทีไสดงถึงความปຓนเทย ทัๅงดຌานองคຏประกอบ
ศิลป์฿นงานออกบบละดຌานนืๅอหา รวมทัๅงนวัตกรรมการสืไอสารทีไน ามา฿ชຌ฿นการสรຌางตัวสาร ดยมี
หลงขຌอมูลจากหนังสืออຌางอิง ยักษຏ The Giant King ทีไลาถึงบืๅองหลังการท าภาพยนตรຏอนิมชัไนดย
มีนืๅอหาจากการสัมภาษณຏผูຌกับกับอยางคุณประภาส ชลศรานนทຏ คุณชัยพร พานิชรุทติวงศຏ  ละทีมงาน 
รียบรียงดยกัญศจี วงศาวัฒนากุล ละขຌอมูลประภทบุคคล ทีไเดຌจากกผูຌรับสาร 2 กลุมยอย คือผูຌรับสาร
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ทีไมีความรูຌความชีไยวชาญละท างานอยู฿นวงการผลิตอนิมชัไน฿นประทศเทย จ านวน 3 ทาน ทีไ฿หຌ
กียรติ฿นการสัมภาษณຏชิงลึก ละอีก 7 ทาน ทีไ฿หຌกียรติ฿นการสัมภาษณຏบบกลุม ดยผูຌวิจัยเดຌกใบ
รวบรวมขຌอมูลจากภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ ผานสืไอ DVD ศึกษานืๅอหาจากหนังสืออຌางอิงละ
บทสัมภาษณຏจากผูຌรับสารจากทีไกลาวเวຌขຌางตຌน ละท าการวิคราะหຏขຌอมูลดย฿ชຌนวคิดกีไยวกับความปຓน
เทย นวคิดกีไยวกับนวัตกรรมการสืไอสาร รวมถึงนวคิดกีไยวกับการวิคราะหຏนืๅอหาละสัญวิทยา ดย
น าสนอออกปຓน 2 สวนคือ ความปຓนเทยทีไสืไอผานนืๅอรืไองละองคຏประกอบศิลป์฿นภาพยนตรຏอนิมชัไน
รืไอง ยักษຏ ละนวัตกรรมการสืไอสารความปຓนเทยทีไขຌามามีบทบาท฿นภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง 
ยักษຏ 

ผลกำรวิจัย 

1. องค์ประกอบทีไสดงควำมป็นเทย฿นภำพยนตร์อนิมชัไนรืไอง ยักษ์ 

 ควำมป็นเทย฿น นืๅอรืไอง 

 นืๅอรืไองของ ยักษຏ มีการสดงความปຓนเทยทางความรูຌละความคิด 2 ประการ คือมิติของค า
วา ยักษຏ ฿นชืไอรืไองทีไตอกยๅ าวัฒนธรรมความปຓนเทยทีไสามารถขຌา฿จเดຌ฿นระดับสากล ละคติการวียน
วายตายกิด ทีไสืไอความหมายรืไองการอวตารทีไสิบลຌานอใดของทศกัณฐຏละหนุมาน฿นรางหุนยนตຏ ละการ
สดงความปຓนเทยทางวัตถุ คือการน าวรรณคดีรืไอง รามกียรติ่ มาปຓนรงบันดาล฿จหรือตຌนบบ฿น
การสรຌาง ซึไงการตอยอด฿นรืไองทีไกลาวถึงอวตารทีไสิบลຌานอใดนัๅนปຓนการชืไอมยงรืไองราวจากวรรณคดี 
รามกียรติ่ ดยตรง ตการทีไ ยักษຏ น า รามกียรติ่ มาปຓนกน฿นการด านินรืไอง ท า฿หຌผูຌรับสาร
สามารถคาดดาเดຌวานืๅอรืไองจะด านินเปอยางเร ตกใมีขຌอดี฿นรืไองของความผูกพันของคนเทยกับ 
รามกียรติ่ พราะเมตຌองสียวลา฿นการลาครงรืไองละพืๅนฐานของตัวละคร฿หม 

 ควำมป็นเทย฿น ตัวละคร 

 จากการศึกษาพบวา ยักษຏ เดຌสืไอสารความปຓนเทยอยางชัดจนผานการออกบบตัวละครทัๅงชืไอ 
รูปบบ ลวดลายตางโ มากกวาองคຏประกอบสวนอืไนชนฉากหรือสียง ตัวละครของ ยักษຏ ทีไมีการสดง
ความปຓนเทย มีพียงตัวละครหลักดังนีๅคือ นຌาขียว ิทศกัณฐຏี ผือก ิหนุมานี ราม กุม สดายุ กຍอก 
ละบรูຍคส ทานัๅน  

นຌาขียวปຓนตัวละครอกทีไเดຌรับรงบันดาล฿จมาจากทศกัณฐຏ฿นรามกียรติ่ ชืไอของนຌาขียวนัๅนกใ
สดงถึงสีขียวทีไมาจากสีของทศกัณฐຏ ละการสดงวัฒนธรรมการคารพผูຌ฿หญดຌวยการรียกค าน าหนຌาชืไอ
อยาง นຌา ลักษณะรูปรางของนຌาขียวยังเดຌรับรงบันดาล฿จมาจากทศกัณฐຏ ชวงทีไทศกัณฐຏ ินຌาขียวี มี
นิสัยดุรຌาย เดຌสดงถึงนิสัยของทศกัณฐຏ฿นวรรณคดีทีไคนเทยรูຌจักกันดี วาปຓนคนพาล การทีไนຌาขียวมี โ 
บุคลิก จึงสดงสัญญะของ ยักษຏ เดຌอีกทางหนึไง พราะมืไอคนพูดถึงยักษຏ คนเทยจะนึกถึงทัๅงยักษຏดีทีไ
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คอยปกปักรักษา ละยักษຏรຌายทีไตใมเปดຌวยมหะจริต อีกทัๅงค าวา ยักษຏ ยังสืไอความหมายเดຌทัๅงรูปธรรม 
ละนามธรรม ผูຌรับสารสวน฿หญมีมุมมองตอค าวา ยักษຏ อยางหลากหลาย ตสวน฿หญตຌองนึกถึง 
ทศกัณฐຏ กอนปຓนอันดับรกโ นຌาขียวจึงปຓนตัวละครทีไทรงพลัง ละจดจ างายกวาตัวละครอืไนโ 

สวนผือก มีรูปกายสีมวง นຌาขียวจึงหยิบลักษณะดังกลาวมาตัๅงชืไอ ผือก ลายกຌนหอยทีไกຌมกใสดง
ความปຓนเทยเดຌชัดจน พราะลายนัๅนถูกน ามาจากหัวขนของหนุมาน จุดดนผือกอีกอยางคือหาง ทีไ
ถูกดัดปลง฿หຌกลายปຓนซปຓนสัญลักษณຏทนมิตรภาพทีไชืไอมระหวางผือกกับนຌาขียว ยังมีนิสัยของผือก
อีก โ อยางทีไสดงความปຓนเทยทางการกระท าเดຌอยางชัดจน นัไนคือความจงรักภักดีละการมาสาย อีก
ทัๅงหนุมาน฿นวรรณคดีรืไองรามกียรติ่นับวามีความผูกพันกับชาวเทยมาก คนเทยมีความชืไอวาหนุมาน
ปຓนลิศรืไองการคุຌมภัย อาสาจຌานาย ปຓนผูຌชนะ฿นทุกศึก 

รามสดง฿หຌหในถึงความชืไอ฿นสิไงศักดิ่สิทธิ่ละทวดาของคนเทย ทีไชืไอวาสิไงหลานีๅมีอยูจริง ราม
฿น ยักษຏ จึงมีตัวตนอยูบนอวกาศทีไคนบนลกเมอาจมองหใน ตรูຌวามีตัวตน อีกความปຓนเทยทีไรามสืไอ
คือทัศนคติของคนเทยทีไมีตอพระราม ทีไชืไอวาพระรามปຓนทพองคຏหนึไงทีไสูงสง ฿ชຌค าวารามกับกษัตริยຏ 
มืไอราม฿นยักษຏถูกปลีไยนปຓนดาวทียมรามจึงถูกถอดค าวา พระออก พืไอ฿หຌขຌาถึงงายละ฿หຌ
ความรูຌสึกวาเมเดຌลวงกินของสูงจนกินเป 

 กุม ปຓนตัวละครทีไมีการตอยอดดัดปลงเปจากกุมภกรรณตຌนฉบับมาก ทัๅงรูปรางลักษณะนิสัย
ตางโ สวนสดายุ 722 นัๅนมีนิสัยทีไสดงถึงความปຓนเทยเดຌอยางชัดจนอยางชนการสดงนๅ า฿จละการ
ลຌอลียนบทละครเทย อีกทัๅงรูปรางของสดายุยังสดงถึงทัศนคติของผูຌออกบบทีไมีตอคุณปງาปากจัด วา
มองคนเทยทีไปากจัดมักมีลักษณะผิวคลๅ า ทาปากสีดง มีเฝมุมปาก ปຓนตຌน ฿นสวนของตัวละครอืไนโกใมี
การสืไอสารความปຓนเทยอยูบຌาง ชนกຍอก ทีไเดຌสดงทัศนคติของคนเทยทีไมีตอพอคຌาชาวจีน วามักจะขีๅงก
สียปຓนสวน฿หญ  ละลักษณะของเทยมุง ทีไสดงวาคนเทยมีความอยากรูຌอยากหใน สิไงสุดทຌายทีไหใน฿น
ตัวละครคือการพูดส านียงทองดงของบรูຍคส ทีไสดงอกลักษณຏทางส านียงภาษาถิไนของเทยอยางชัดจน   

 จากการศึกษายังพบวา ความปຓนเทย฿นตัวละครปຓนอีกปัจจัยทีไท า฿หຌผูຌรับสารกิดความคาดหวัง
฿นภาพยนตรຏอนิมชัไน ดยฉพาะภาพยนตรຏอนิมชัไนทีไมี รามกียรติ่ ปຓนรงบันดาล฿จอยาง ยักษຏ 
ทีไ฿สความปຓนเทยลงเปตัวละครหลักอยางชัดจน จะหในเดຌจากการทีไผูຌรับสารประทับ฿จนຌาขียวมาก 
พราะมีความทหຏละออกบบมาเดຌดีกวาทีไผูຌรับสารจินตนาการละคาดหวังเวຌ ตกลับผิดหวังกับผือก ทีไ
มຌจะปຓนตัวละครหลักทีไดนทากันกับนຌาขียว ตมีการออกบบทีไเมดน฿จ รวมถึงบุคลิกทีไเมหมือนทีไ
คาดหวังเวຌ จึงท า฿หຌผูຌรับสารกิดความผิดหวัง 
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นຌาขียว , ผือก , กุม , กຍอก , สดายุ 722 , บรูຍคส , ราม 

ทีไมา ๊ kapookmovies (2012) 

ควำมป็นเทย฿นฉำก 

 การสืไอสารความปຓนเทย฿นฉากของภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ นัๅนพบพียงฆษณาฝง฿น
ปງายบิลบอรຏดของบริษัทปตท. ซึไงปຓนบริษัทนๅ ามันของประทศเทย  

ควำมป็นเทย฿นสียง 

 การสืไอสารความปຓนเทย฿นสียงประกอบภาพยนตรຏรืไองยักษຏ พบการสืไอความปຓนเทยทาง
ความรูຌละความคิดจากคติความชืไอรืไองการวียนวายตายกิดจากพลงประกอบกิดมาปຓนพืไอนธอ 
ซึไงมีการกลาวถึงภพชาติอยางชัดจน ละยังมีการสืไอสารความปຓนเทยทางวัตถุผานวรรณคดีรืไองยักษຏ 
พราะ฿นพลงประกอบ สงครามปຂดฉาก รามก านิดทุกอยาง กุมชวຏ ละ ราจะท าลายมัน เดຌ
มีการกลาวถึงการฟาดฟันกันระหวางรามละทศกัณฐຏตลอดวลา 
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2. นวัตกรรมกำรสืไอสำรทีไ฿ชຌ฿นกำรน ำสนอควำมป็นเทยผำนภำพยนตร์อนิมชัไนรืไอง ยักษ์ 

นวัตกรรมกำรสืไอสำร 

จากการศึกษาพบวาภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ มีการ฿ชຌนวัตกรรม฿นการสืไอสารความปຓน
เทยผานนวคิดกีไยวกับนวัตกรรมการสืไอสาร 3 ประการ คือ (1) นวัตกรรมทางความคิดของผูຌก ากับ (2) 

นวัตกรรม฿นการด านินรืไองบบการຏตูนพลง ละ (3) นวัตกรรม฿นดຌานการผลิตตัวสาร ดยนวัตกรรม
ทางความคิดของผูຌก ากับนัๅน คุณประภาสลือกทีไจะ ตอยอด การด านินรืไองของ รามกียรติ่ ดຌวย
อวตารทีไสิบลຌานอใด ละลือกทีไจะ คัดคຌาน ฿นประดในของสงคราม฿นรามกียรติ่ ลຌวน าค าวา 
มิตรภาพ ขຌามาทนทีไ สวนรูปบบการด านินรืไองของ ยักษຏ นัๅนปຓนการด านินรืไองประกอบกับ 
พลง ทีไขຌากับสถานการณຏตางโ จะมีพลงทีไคอยประกอบหรือคลอขຌากับบรรยากาศของรืไองเปดຌวย
ตลอดรืไอง ดังนัๅนพลงจึงปຓนอีกสวนประกอบส าคัญของ ยักษຏ ทีไท า฿หຌกิดความตกตางจากภาพยนตรຏ
อนิมชัไนรืไองอืไนโ ละ ยักษຏ ยังเดຌลือก฿ชຌทคนิคการผลิตภาพยนตรຏอนิมชัไนดຌวยภาพยนตรຏอนิ
มชัไน 3 มิตินัๅนกใปຓนอีกหนึไงนวัตกรรมทางความคิด ทีไชาวตะวันออกอยางคนเทยเดຌมีการปຂด฿จรับ
วัฒนธรรมตะวันตกอยางตใมรูปบบ ทัๅงการออกบบละผลิตภาพยนตรຏอนิมชัไนทีไมีสงสีสียง฿หຌ
ความรูຌสึกสมือนจริง  

นวคิดดຌำนกำรผสมผสำนขຌำมสำยพันธุ์ทำงวัฒนธรรม 

มีการ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสาร฿นรืไองของการผสมผสานขຌามสายพันธุຏทางวัฒนธรรมอยู ดยมีการ
ผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมความปຓนลก ิสากลี กับความปຓนทຌองถิไน ิเทยี ฿นมิติทางดຌานนืๅอหา
ละรูปบบ฿นลักษณะรูปบบอะมีบา ิ Amoeba Pattern) ซึไงปຓนการดัดปลงรูปบบของภาพยนตรຏอ
นิมชัไน฿หຌขຌากับรสนิยมของคน฿นทຌองถิไน ดยการน าความปຓนสากลอยางหุนยนตຏขຌามาผสมผสานกับตัว
ละครหลักจากวรรณคดีเทยอยาง รามกียรติ่ ซึไงปຓนการคง Local Content เวຌ ละปรับปลีไยน฿หຌปຓน 
Global Form ทัๅงกนรืไองละการออกบบตัวละครอยาง ราม ิRAM) ทีไมีการดัดปลงชืไอมาจากอุปกรณຏ
อิลใกทรอนิกสຏ ตการออกบบตัวละคร฿นยักษຏ กใมีการผสมผสานวัฒนธรรมภาย฿นตัวละครดียว 
กลาวคือ ภาย฿นตัวละครหลักทีไมีกนความปຓนเทย กใมีรูปรางปຓนหุนยนตຏบบสากลขຌามาผสม ละการ
ผสมผสาน฿นตัวละครทัๅงหมด กลาวคือ ตัวละคร฿นรืไองมีทัๅงตัวละครทีไมีความปຓนเทย ทีไสืไอเดຌว าปຓนตัว
ละครเทย ละตัวละครทีไมีความปຓนสากล ชนพวกตัวละครอืไนโ฿นมืองทีไมีชืไอปຓนตัวละครตางขาติบຌาง มี
ยศฐาบรรดาศักดิ่บบตางชาติบຌาง กิดการผสมผสานระหวางชาติพันธุຏ ความหลากหลายของชืๅอชาติ ทัๅงทีไ
บรรยากาศของมืองปຓนบบตะวันตก ตกใน าตัวละครเทยเปปะปนอยูรวมดຌวยอยางลงตัว 

ตปัญหาของ ยักษຏ ทีไกิดขึๅน฿นกรณีทีไการออกบบตัวละครบังอิญคลຌายกับภาพยนตรຏอนิ
มชัไนหุนยนตຏรืไอง Robots  ของคาย Blue Sky ท า฿หຌ ยักษຏ ถูกวิจารณຏละมองวาลียนบบจาก
ตางชาติ ซึไงจริงโลຌวเมเดຌลียนบบ จึงปຓนการสะทຌอนทัศนคติของคนเทยอีกสวนหนึไงทีไจะมองประทศฝัດง
ตะวันตกดีกวาสมอ ละจมตีคนเทยดຌวยกันอง การผสมผสานขຌามสายพันธุຏทางวัฒนธรรมนีๅจึงสดง฿หຌ
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หในทัๅงขຌอดีทีไคนเทยชืไนชอบ฿นความปຓนสากลละความปลก฿หม ตกใท า฿หຌคนเทยอีกสวนมองวารา
ลียนบบมา มองภาพยนตรຏอนิมชัไนสัญชาติเทย฿นงลบเป 

นวคิดรืไองวัฒนธรรมประชำนิยมละวัฒนธรรมระดับสูง 

ภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ เดຌน าสืไอวัฒนธรรมประชานิยมอยาง อนิมชัไน มาปຓนชองทาง
฿นการสืไอสาร ดยการน ารืไองราวทีไเดຌรับรงบันดาล฿จมาจาก รามกียรติ่ ซึไงจัดปຓนสืไอวัฒนธรรม
ระดับสูงของชาติเทย มาปຓนกนหลักของรืไอง ปຓนการน านืๅอหาทีไปຓนวัฒนธรรมระดับสูงอยาง
รามกียรติ่มาผสมผสานขຌากับสืไอสมัยนิยมอยางอนิมชัไน  รวมเปถึงการออกบบ ทีไมีการน าวัฒนธรรมม
สมัยนิยมอยางหุนยนตຏ ขຌามาออกบบรวมกับศิลปวัฒนธรรมระดับสูงของเทยอยาง ขน เดຌอยางลงตัว 

นวคิดสมัย฿หมละหลังสมัย฿หม 

 ภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ มีนวคิด฿นการผลิตบบหลังสมัย฿หม กลาวคือ เมจ าปຓนวา
การสืไอสารความปຓนเทยจะตຌองอยู฿นรูปบบอนุรักษຏนิยม หากตความปຓนเทยทีไ฿สขຌาเป฿นอนิมชัไน
รืไองนีๅ ฿สพียงคกนบางอยางทีไสืไอถึงความปຓนเทยทานัๅน พียงนืๅอรืไอง การออกบบตัวละครละนิสัย
ของตัวละครบางอยาง กใสามารถสืไอความปຓนเทยเดຌหมือนกัน ซึไงกอ฿หຌกิดความรวมสมัย ละหมาะกับ
ผูຌบริภคยุค฿หมมากกวา 

สรุปผังนวัตกรรมกำรสืไอสำรทีไ฿ชຌ฿นกำรน ำสนอควำมป็นเทยผำนภำพยนตร์อนิมชัไนรืไอง ยักษ์ 

นวัตกรรมกำรสืไอสำรทีไ฿ชຌ฿นกำรน ำสนอควำมป็นเทยผำนภำพยนตร์อนิมชัไนรืไอง ยักษ์ 

นวคิดดຌาน 

นวัตกรรมการสืไอสาร 
นวคิดดຌานการผสมผสาน 

ขຌามสายพันธุຏทางวัฒนธรรม 

 

นวคิดรืไองวัฒนธรรม
ประชานิยมละ 

วัฒนธรรมระดับสูง 

 

นวคิดรืไองสมัยนิยม
ละหลังสมัยนยิม 

 

- นวัตกรรมทางความคดิของ
ผูຌก ากับ 

-นวัตกรรม฿นการด านิน
รืไองบบ การຏตูนพลง 

-นวัตกรรม฿นดຌานการผลติ
ตัวสาร 

-ตຌนบบหรือรงบันดาล฿จ
หลักของรืไอง  

- การออกบบชืไอของตัว
ละคร 
- การออกบบตัวละคร 
-การออกบบฉากละ
องคຏประกอบอืไนโ 

-อนิมชัไน วัฒนธรรม
ประชานิยม ผสมผสานกับ 
รามกียรติ่ วัฒนธรรม
ระดับสูง 

-สืไอสารความปຓนเทย
บบรวมสมัย คิด
คัดคຌานรูปบบอนรุักษຏ
นิยม 
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 อภิปรำยผล 

จากผลการศึกษาพบวานวัตกรรมการสืไอสารความปຓนเทย฿นภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ 
ปຓนการผสมผสานกลมกลืนกันอยางลงตัวระหวางวรรณคดีละอนิมชัไ น ซึไงสอดคลຌองกับผลการศึกษา
ของ วรัชญຏ วานิชวัฒนกุล ทีไเดຌศึกษารืไอง การสืไอสารความหมาย฿น การຏตูนเทยพันธุຏ฿หม ซึไงผล
การศึกษาพบวา การผสมผสานขຌามสายพันธุຏทางวัฒนธรรมทีไปรากฏ฿นสืไอนัๅนเมเดຌมีความกลมกลืนสมอเป
ทุกกรณี บางกรณีอาจอยู฿นรูปบบการปรับประสานตอรองระหวางวัฒนธรรมลกกับวัฒนธรรมทຌองถิไน 
หรืออาจกิดความขัดยຌงเมลงตัว จึงจ าปຓนทีไจะตຌองพิจารณาปຓนกรณีเป ซึไงผลของการผสมผสานดังกลาว
บงเดຌปຓน 3 บบ คือ การผสมผสานกลมกลืนกันอยางลงตัวระหวางวรรณคดีพืๅนบຌานกับหนังสือการຏตูน 
การผสมผสานกันดยมีการปรับประสานตอรองระหวางวรรณคดีละนิทานพืๅนบຌาน  ละการผสมผสานกัน
อยางขัดยຌงเมลงตัวระหวางวรรณคดีละนิทานพืๅนบຌานกับหนังสือการຏตูน ซึไงผูຌวิจัยมีความหในวา 
นวัตกรรมการสืไอสารความปຓนเทย฿น ยักษຏ ปຓนการผสมผสาน฿นรูปบบทีไ 1 คือยังคงมีการรักษากน
ของวรรณคดีละคานิยมหรือบรรทัดฐานตางโของสังคมเทยอาเวຌ มຌจะมีการออกบบตัวละครละ
สภาพวดลຌอมวิถีชีวิตบบตะวันตกมากขึๅน ตกใปຓนพียงการปลีไยนรูปบบปลือกนอกทีไผูຌอานรับเดຌละ
พึงพอ฿จกับการปลีไยนปลงดังกลาว  ละยังสอดคลຌองกับผลการศึกษาของคุณจารุณี สุขชัย ทีไเดຌศึกษา
รืไอง มิติ ความปຓนเทย ฿นหนังสือการຏตูนเทย ซึไงผลการศึกษาพบวา฿นปัจจุบันองคຏประกอบทีไสดงถึง 
ความปຓนเทย ฿นหนังสือการຏตูนเทยเวຌเดຌมากทีไสุดคือหลงทีไมาของนืๅอรืไอง ดยปຓนนืๅอรืไองทีไน ามา
จากวรรณคดีเทย นิทานพืๅนบຌาน ประวัติศาสตรຏ ถึงมຌจะมีการพิไมติมดัดปลงตผูຌขียนกใยังคงสรຌางรหัส
ละสัญญะ ความปຓนเทย เวຌ฿นนืๅอรืไอง ดยสอดทรกสัญญะตางโผานตัวละครหรือฉาก ซึไง ยักษຏ 
องกใเดຌสดง ความปຓนเทย ทางนืๅอรืไองละตัวละครปຓนหลักชนกัน  

 การสืไอสารความปຓนเทย฿นภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏทีไสามารถสรຌางความประทับ฿จก
ผูຌรับสารนัๅน เดຌสดง฿หຌหในคานิยมทีไปลีไยนเปของผูຌบริภคตามยุคสมัย ท า฿หຌการผสมผสานขຌามสาย
พันธุຏทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมลกกับวัฒนธรรมเทยนีๅกิดผลตอบรับทีไดี ตทัๅงนีๅวัฒนธรรมลกเมเดຌ
ขຌามามีอ านาจ฿นสืไอทัๅงหมดทีดียว พราะผูຌรับสารยังคงมีความคาดหวัง฿นการสืไอสารความปຓนเทย฿นสืไอ
อยู ละอยาก฿หຌภาพยนตรຏอนิมชัไนเทยสามารถปຓนสินคຌาวัฒนธรรมสูຌกับตางชาติเดຌตใมตัว฿นรูปบบรวม
สมัย ยังมีอีกปัจจัยทีไผูຌวิจัยคิดวาปຓนปัญหาตอการพัฒนาอนิมชัไนเทย นัไนคือวัฒนธรรมเทย ทีไคิดวา
การຏตูนอนิมชัไนปຓนรืไองของดใก เมมีสาระละคุณคา฿หຌลงทุน ท า฿หຌตลาดคบ ผลตอบรับนຌอย ก าเร
นຌอย ฿นขณะทีไตຌอง฿ชຌตຌนทุน฿นการผลิตสูง ตຌองพึไงพานายทุน ซึไงทัศนคติของนายทุนยังคงขัดยຌงกับความ
ตຌองการของผูຌผลิตละผูຌบริภค ชืไอมยงเดຌกับนวคิดบบสมัย฿หมของนายทุนละความคิดบบหลัง
สมัย฿หมของผูຌผลิตละผูຌบริภค ยักษຏ จึงสามารถตอบจทยຏของผูຌรับสารเดຌดຌวยการสืไอสารบบรวมสมัย 
ผานการสืไอสารดຌวยนวัตกรรมการสืไอสารตางโทีไกลาวมาขຌางตຌน 

 ดังนัๅนการทีไ ยักษຏ มีการ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารขຌามามีบทบาท฿นการน าสนอความปຓนเทย 
ท า฿หຌกิดการสงสริมตัวภาพยนตรຏอนิมชัไน฿หຌมีความนาสน฿จตอผูຌรับสารมากยิไงขึๅน ประทศเทยปຓน
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ประทศทีไก าลังพัฒนา รับสืไอจากตางชาติมากละยังมีความคิดชิดชูวัฒนธรรมชาติตะวันตก การน า
นวัตกรรมการสืไอสารอยางการผสมผสานขຌามสายพันธุຏทางวัฒนธรรมขຌามาประยุกตຏ฿ชຌ฿นการน าสนอ จึง
สามารถปรับมุมมอง฿หຌผูຌรับสารกิดความชืไนชอบละยอมรับ฿นฝมือของคนเทยทีไสามารถผลิตภาพยนตรຏ
อนิมชัไนออกมาเดຌ฿นระดับสากล 

สรุป 

จากการศึกษาองคຏประกอบทีไสดงความปຓนเทย฿นภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ ผานตัว
ภาพยนตรຏอนิมชัไนดยตรง , หนังสืออຌางอิงรืไอง YAK THE GIANT KING ละจากการสัมภาษณຏชิงลึก
ละสัมภาษณຏบบกลุมจากกลุมผูຌรับสารทีไท างานอยู฿นวงการผลิตอนิมชัไนเทย พบวาภาพยนตรຏอนิ
มชัไนรืไองนีๅเดຌจับอาวรรณคดีทีไสดงความปຓนเทยอยาง รามกียรติ่ มาปຓนรงบันดาล฿จ฿นการ 
ออกบบครงรืไองละตัวละครหลัก ซึไงสามารถสืไอความปຓนเทยเดຌปຓนอยางดี มຌสวนอืไนโอยางชนฉาก 
หรือวิถีชีวิตความปຓนอยูของตัวละคร จะเมพบการสืไอสารความปຓนเทยลยกใตาม ตการน าคຌาครงรืไอง
มาจาก รามกียรติ่ อาจท า฿หຌคาดดารืไองเดຌงาย ตกใปຓนทีไจดจ าละมีความผูกพันกับผูຌรับสารมาก
ชนกัน ความปຓนเทยจึงมีผลตอความคาดหวังของผูຌรับสาร ทีไผูกพันกับวัฒนธรรมเทยอยูลຌว มืไอตัวละคร
ทีไออกบบมาเมสัมพันธຏกับจินตนาการ 

จากการศึกษาพบวาภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ มีการ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารความปຓนเทย
หลายดຌาน นับตัๅงตนวัตกรรมทางความคิดของผูຌก ากับ ทีไคิดตอยอดรามกียรติ่ ละคิดคัดคຌานประดใน
สงคราม฿นรามกียรติ่ ดยทนทีไดຌวย มิตรภาพ อีกทัๅงรูปบบของภาพยนตรຏอนิมชัไนรืไอง ยักษຏ ทีไ
ผลิตดຌวยทคนลยี 3 มิติละมีการ฿ชຌพลงประกอบการด านินรืไอง ปຓนนวทาง฿หมทีไภาพยนตรຏอนิ
มชัไนเทยยังเมคยท ามากอน ละยังมีการ฿ชຌการผสมผสานขຌามสายพันธุຏทางวัฒนธรรมปຓนนวัตกรรมการ
สืไอสารความปຓนเทย ฿นรูปบบอะมีบา ดຌวยการน าวัฒนธรรมลกอยางอนิมชัไน มาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทຌองถิไนอยางวรรณคดีรืไองรามกียรติ่ ท า฿หຌกิดความรวมสมัย ขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌมากขึๅน 
ดຌวยกระสความชืไนชอบวัฒนธรรมตะวันตกของคนเทย ละการทีไสืไอประชานิยมอยางอนิมชัไน ถูกน ามา
ปຓนสืไอของนืๅอรืไองทีไถูกดัดปลงจาก รามกียรติ่ ซึไงปຓนวัฒนธรรมระดับสูงของเทย จึงปຓนอีกหนึไงการ
ผสมผสานทีไขຌากันอยางเมนาชืไอ ยักษຏ ยังมีนวทาง฿นการผลิตดຌวยนวคิดบบหลังสมัย฿หม ทีไเมเดຌ
มองความปຓนเทยทีไภาพลักษณຏของสาร วาตຌองปຓนเทยบบอนุรักษຏนิยม หากตจะเทยดຌวยกนพียงบาง
สิไงทีไสืไอถึงความปຓนเทย จะท า฿หຌดูรวมสมัยละขຌากับผูຌคน฿นยุคปัจจุบันเดຌมากกวาดຌวย ดังนัๅนจะหในเดຌวา
นวัตกรรมการสืไอสารทีไขຌามามีบทบาท฿นการน าสนอความปຓนเทย฿น ยักษຏ นัๅนมีประยชนຏตอการ
พัฒนาตัวสารพืไอ฿หຌปຓนทีไยอมรับละสรຌางความประทับ฿จกผูຌรับสารมากยิไงขึๅน พราะการสืไอสารละ
วัฒนธรรมปຓนสิไงคูกัน นวัตกรรมการสืไอสารทีไมีการตอยอดทางความคิดกีไยวกับวัฒนธรรม จึงมีผลกับผูຌรับ
สารมาก มืไอน ามาประยุกตຏ฿ชຌกับตัวสารอยางภาพยนตรຏอนิมชัไน 

ทัๅงนีๅ฿นการศึกษาวิจัย ผูຌวิจัยเดຌศึกษาปรียบทียบฉพาะภาพยนตรຏอนิมชัไนทานัๅน ถือวาปຓน
การศึกษา฿นวงคบ พราะภาพยนตรຏอนิมชัไนของเทยยังมีนຌอย  หากมีการศึกษาพิไมติม฿นอนาคตอาจมี
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การปรียบทียบกันอยางละอียดทัๅงสัญญะ ละรหัส ของความปຓนเทย ของอนิมชัไนเทยทัๅงหมดพืไอ฿หຌ
กิดการตอยอดละพัฒนาวงการภาพยนตรຏอนิมชัไนตอเป 
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ภัทราพร นาวรัตน์ธนากร22 

พัชนี ชยจรรยา23 

บทคัดยอ  
 การศึกษางานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาการคงอยูละการปลีไยนปลงอัตลักษณຏทาง
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงการศึกษาบทบาทละหนຌาทีไของการสืไอสารทีไมีตอการคงอยูละ
การปลีไยนปลงของอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ซึไงวิจัยดยการวิจัยอกสาร การ
สังกตการณຏบบเมมีสวนรวม การสัมภาษณຏชิงลึก ละการสัมภาษณຏกลุม กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา 

เดຌก ประชาชนทีไอาศัยอยู฿นชุมชนสะพานราษฎรຏหรือชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง ละกลุมผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลส าคัญ ซึไงมีทัๅงบุคคลภาย฿นละบุคคลภายนอกชุมชน ผลการศึกษาพบวา อัตลักษณຏทางวัฒนธรรม
ของชุมชนถนนยมจินดาทัๅงชิงรูปธรรมละนามธรรมทีไยังคงอยูตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน เดຌก ลักษณะทาง
ภูมิศาสตรຏ ดຌานสถาปัตยกรรม ดຌานสถานทีไ รวมถึงดຌานประวัติศาสตรຏละดຌานชืๅอชาติ ส าหรับการ
ปลีไยนปลงของอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา฿นปัจจุบัน คือ การกิด อัตลักษณຏ฿หม
ของชุมชนถนนยมจินดา เดຌก การจัดกิจกรรมถนนคนดิน นอกจากนีๅ องคຏกรชุมชนของชุมชนถนนยม
จินดาเดຌทาหนຌาทีไปຓนผูຌสงสารทีไมีประสิทธิภาพดຌวยการ฿ชຌสืไอชุมชนตางโ ติดตอสืไอสารกับคนภาย฿นชุมชน 

ดยนຌนการ฿ชຌสืไอกิจกรรม ถนนคนดิน  ฿นการสรຌางจิตส านึกของคน฿นชุมชนพืไอ฿หຌกิดการอนุรักษຏอัต
ลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชน฿หຌคงอยู อาจกลาวเดຌวา การสืไอสารมีบทบาทละหนຌาทีไส าคัญ฿นการธ ารง
รักษา รวมถึงการสืบทอดละผยพรอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนทัๅงตอคนภาย฿นชุมชนละคน
ภายนอกชุมชน  

ค ำส ำคัญ: การสืไอสารชุมชน, อัตลักษณຏทางวัฒนธรรม, ถนนยมจินดา, ถนนคนดิน, สืไอชุมชน  
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23 อาจารยຏทีไปรึกษา รองศาสตราจารยຏ รองคณบดีฝຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 

 

กำรสืไอสำรพืไอกำรธ ำรงรักษำอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของ 
ชุมชนถนนยมจินดำ จังหวัดระยอง 

Communication for the Preservation of the Yomjinda Road 

Community’s Cultural Identity in Rayong 



 

 

144 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

Abstract  
 The objectives of this research paper are 1) to study the persistence and change 

in cultural identity of the Yomjinda Road, and 2) to study role and function of 

communication for the persistence and change in cultural identity of the Yomjinda Road. 

Documentary research, Non-participant observation, In-depth interview, and Focus group 

are used in this research. The samples are people living in Saphanrat Community, also 

known as, Yomjinda Road Community in Rayong, and key informants are both member 

and non-member of the community. The study finds that the Yomjinda’s concrete and 
abstract cultural identities are geographical location, architecture, great places, history 

and ethnic groups. At present, the Yomjinda community has created a new cultural 

identity which is Yomjinda Walking Street . Moreover, the community organisation is an 
efficient sender who has communicated by using various community media in Yomjinda 

community. To say that, the community communication has an essential role and 

function to encourage and to cultivate the members’ consciousness in preservation of 
their own cultural identities so that they still exit; and also, to inherit and diffuse all of 

cultural identities to people both insider and outsider.  

 

Keywords: Community Communication, Cultural Identity, Yomjinda Road, Walking Street,  

Community Media  

 

บทน ำ  
ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ  

 ถนนยมจินดา ปัจจุบันปຓนถนนสายหลักของ ชุมชนสะพานราษฎรຏ  ตัๅงอยูทีไต าบลทาประดู 
อ าภอมือง จังหวัดระยอง ซึไงเดຌมีการจัดตัๅงขึๅนอยางปຓนทางการภาย฿ตຌการดูลของทศบาลนครระยอง
มืไอวันทีไ 22 กรกฎาคม 2544 (ทศบาลนครระยอง, ม.ป.ป.) ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยจะรียก ชุมชน
สะพานราษฎรຏ  ทนวา ชุมชนถนนยมจินดา  ซึไง฿นปัจจุบันปຓนชุมชนกากละปຓนชุมชนมืองกาทีไ
ส าคัญอีกหงหนึไงของจังหวัดระยอง  
 ฿นอดีตบริวณชุมชนถนนยมจินดาปຓนชุมชนมืองทีไกิดขึๅนมาตัๅงตสมัยอดีต฿นชวงกอตัๅงมือง
ระยอง หากตเมมีหลักฐานทีไสามารถระบุเดຌอยางนชัดวาชุมชนหงนีๅกิดขึๅนมาตัๅงตมืไอ ฿ดละมีอายุ
ทาเร พียงตทราบจากบันทึกทางประวัติศาสตรຏวา ถนนยมจินดาปຓนถนนทีไมีความส าคัญมากทางดຌาน
ประวัติศาสตรຏของมืองระยอง นืไองจากปຓนถนนสายรก อีกทัๅงยังปຓนถนนศรษฐกิจสายส าคัญละปຓน
ศูนยຏกลางทางดຌานความจริญของมืองระยอง฿นอดีตดຌวย ดยถนนยมจินดานีๅถูกตัๅงชืไอขึๅนตามนามสกุลของ
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ทานจຌามืองระยอง เดຌก กตุ ยมจินดาละอิไม ยมจินดา พืไอปຓนการ฿หຌกียรติละปຓนการระลึกถึงตຌน
ตระกูลยมจินดา (กองสวัสดิการสังคม ทศบาลนครระยอง, ม.ป.ป.)  

 ปัจจุบัน ชุมชนถนนยมจินดาเดຌมีนวคิดละการด านินครงการอนุรักษຏละฟຕนฟูมืองกา ดยมี
กนน าส าคัญ คือ องคຏกรชุมชน เดຌก ศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมือง
กาจังหวัดระยอง เดຌกอตัๅงขึๅนอยางปຓนทางการมืไอตຌนปพ.ศ. 2556 ซึไงตดิมปຓนพียงการรวมกลุมกันของ
คน฿นชุมชนถนนยมจินดาทานัๅน ดยการรวมตัวกันของคน฿นชุมชนถนนยมจินดากิดขึๅนครัๅงรกตัๅงตป
พ.ศ. 2546 ปຓนตຌนมา ส าหรับบทบาทละหนຌาทีไส าคัญของศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละ
ชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัดระยองประการหนึไงคือการอนุรักษຏความปຓนมืองกาละการสืบทอด
วัฒนธรรมชุมชน ซึไงสามารถหในเดຌจากการรักษาสภาพวดลຌอมของชุมชนถนนยมจินดาเวຌ฿หຌเดຌ฿กลຌคียง
กับสภาพดัๅงดิมมากทีไสุด ดยฉพาะจุดดนของชุมชนทางดຌานบຌานรือนละทีไอยูอาศัย ดຌานสถาปัตยกรรม 

ละดຌานวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงการผสมผสานทางดຌานวัฒนธรรมเทย-จีน ซึไงปຓนจุดดนของชุมชนอีกดຌาน
หนึไงดຌวย (สาวนียຏ วิยะบุญ, สัมภาษณຏ, 29 พฤศจิกายน 2556)  

 จะหในเดຌวา คน฿นชุมชนถนนยมจินดานัๅนมีความขຌมขใงละมีความตระหนักถึงอัตลักษณຏความ
ปຓนชุมชนถนนยมจินดา พราะถึงมຌวาความปຓนสมัย฿หมจะขຌามาสูชุมชน ตชุมชนกใเดຌมีการลือกรับอา
วัฒนธรรมขຌามาปรับ฿ชຌอยางหมาะสมดยเม฿หຌท าลายศิลปะละวัฒนธรรมดัๅงดิมของชุมชนทีไมีมา  ดย
องคຏกรชุมชนมีบทบาทส าคัญ฿นการสืไอสารกับคนภาย฿นชุมชนถนนยมจินดาผานการ฿ชຌสืไอชุมชนตางโ  

ดยฉพาะการจัดกิจกรรมตางโ ภาย฿นชุมชน ซึไงรวมถึงกิจกรรมถนนคนดินยมจินดา นอกจากจะปຓน
กิจกรรมทีไสรຌางความรวมมือ฿หຌกับคน฿นชุมชนลຌว ยังปຓนกิจกรรมทีไชวยผยพรละสืบสานตอวัฒนธรรม
ของชุมชนเปยังบุคคลภายนอกดຌวย ดังนัๅน การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅจึงปຓนการศึกษาถึงบทบาทละหนຌาทีไของ
การสืไอสารทีไมีตอการคงอยูละการปลีไยนปลงของอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาผาน
มุมมองของคน฿นชุมชนถนนยมจินดาอง  

วัตถุประสงค ์ 

 บทความวิจัยนีๅปຓนการน าสนอวัตถุประสงคຏบางสวนจากการศึกษาวิจัยรืไอง การสืไอสารพืไอการ
ธ ารงรักษาอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง  ซึไงมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษา
การคงอยูละการปลีไยนปลงอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา รวมถึงบทบาทละหนຌาทีไ
ของการสืไอสารทีไมีตอการคงอยูของอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา  

วิธีกำรวิจัย  
 การศึกษาครัๅงนีๅผูຌวิจัย฿ชຌการวิจัยอกสาร (Documentary research) การสังกตการณຏบบเมมี
สวนรวม (Non-participant observation) การสัมภาษณຏชิงลึก (In-depth interview) ละการ
สัมภาษณຏกลุม (Focus group) กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา บงออกปຓน 2 กลุม เดຌก 1) ประชาชนทีไ
อาศัยอยู฿นชุมชนสะพานราษฎรຏหรือชุมชนถนนยมจินดา ต าบลทาประดู อ าภอมือง จังหวัดระยอง เดຌก 
กลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุกับกลุมดใกละยาวชน ละ 2) กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ เดຌก ตัวทนของศูนยຏ
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ประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัดระยอง  กลุมผูຌน าทางความคิด
ของคน฿นชุมชนถนนยมจินดา ละอาจารยຏฉลียว ราชบุรี ผูຌรวบรวมละรียบรียงหนังสือประวัติศาสตรຏ
มืองระยอง ดยการวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌศึกษาละกใบขຌอมูล฿นระหวางชวงดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556 ถึง
ดือนมษายน พ.ศ. 2557  

ผลกำรวิจัย  
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคຏสามารถยกออกปຓน 2 ประดใน ดังตอเปนีๅ  
 1. กำรคงอยูละกำรปลีไยนปลงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดำ  

 จากการศึกษาอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ผูຌวิจัยเดຌปรียบทียบ อัตลักษณຏ
ทางวัฒนธรรมของชุมชนยมจินดา฿นอดีตกับปัจจุบัน พืไอสดง฿หຌหในวาอัตลักษณຏทางวัฒนธรรม฿ดบຌาง
ยังคงอยูตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน ละอัตลักษณຏ฿ดบຌางทีไมีการปลีไยนปลงเป ดยผูຌวิจัย฿ชຌการสรุปละ
วิคราะหຏขຌอมูลจากการสัมภาษณຏประชาชน฿นชุมชนถนนยมจินดาทัๅงจากกลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุละกลุมดใก
ละยาวชน  

 การปรียบทียบการรับรูຌอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา฿นอดีตระหวาง  กลุม
ผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุกับกลุมดใกละยาวชน สรุปเดຌวา กลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุมีการรับรูຌอัตลักษณຏทางวัฒนธรรม
ของชุมชน฿นอดีตชิงรูปธรรมตางโ เดຌก ดຌานสถาปัตยกรรม บຌานรือน ลักษณะทางภูมิศาสตรຏ ละดຌาน
สถานทีไ ส าหรับอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนชิงนามธรรม เดຌก ดຌานประวัติศาสตรຏละชืๅอชาติ 
ขณะทีไกลุมดใกละยาวชนมีการรับรูຌอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมชุมชนชิงรูปธรรมทางดຌานสถาปัตยกรรม  

ละอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมชิงนามธรรมทางดຌานประวัติศาสตรຏ  
 จะหในเดຌวา ประชาชนทัๅงสองกลุมมีการรับรูຌรวมกัน฿นอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยม
จินดา฿นอดีตทัๅงชิงรูปธรรมละนามธรรม นัไนคือ ดຌานสถาปัตยกรรมละดຌานประวัติศาสตรຏความปຓนมา
ของชุมชนตามล าดับ  

 จากการสรุปละวิคราะหຏขຌอมูลจากบทสัมภาษณຏส าหรับอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมดຌานตางโ ของ
ชุมชนถนนยมจินดา฿นอดีต สามารถสรุปรายละอียดดยสังขปเดຌดังนีๅ  
 1. อัตลักษณຏทางวัฒนธรรมชิงรูปธรรม เดຌก  
  1.1 ดຌานสถาปัตยกรรม  

  จุดดนทางดຌานสถาปัตยกรรมของถนนยมจินดา คือ อาคารหลังรกของมืองระยองทีไมี
ชืไอวา ตึกสิงหຏ-กราย  หรือรียกวา ตึกกีไพง  ซึไงจัดปຓนอาคารทีไมีความสวยงามทีไสุดบนถนนยมจินดา 

ละ ตึกถຌากทียน  ซึไงถูกสรຌางขึๅนบบชินปรตุกีสตามประทศทางตะวันตก (วลัยพร ฿จหนักนน, 

สัมภาษณຏ, 15 กุมภาพันธຏ 2557)  

  1.2 บຌานรือน  

  ลักษณะดนของบຌานรือน฿นอดีตจะมีลักษณะปຓนบຌานเมຌสองชัๅน หลังคามุงจาก ละ
ประตูเมຌปຓนลักษณะของบานพับหรือทีไรียกวาประตูบานฟຕยมหรือประตูบานซีๅยม (บุญอนันตຏ หมัดชีไยว, 

สัมภาษณຏ, 16 กุมภาพันธຏ 2557)  
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  1.3 ลักษณะทางภูมิศาสตรຏ  
  ชุมชนถนนยมจินดามีจุดดนทางดຌานภูมิศาสตรຏคือปຓนชุมชนทีไตัๅงอยูริมมนๅ าระยอง ดย
การตัๅงถิไนฐานของคนสมัยกอนจะสรຌางบຌานรือนอยูติดริมมนๅ าละสรຌางบຌานรือนคูขนานกันเปตลอดนว
มนๅ าทัๅงสองฝัດง (ฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณຏ, 7 มีนาคม 2557)  

  1.4 ดຌานสถานทีไ  
  ฿นอดีตสถานทีไส าคัญตางโ ของมืองระยองจะถูกรวบรวมเวຌอยูบนถนนยมจินดาสຌนนีๅ 
เดຌก บຌานจຌามืองหรือบຌานตຌนตระกูลยมจินดา ธนาคารหงรกของมืองระยอง รงสีขຌาว อูตอรือ ตลาด 

รงภาพยนตรຏ ศาลจຌามทับทิบ ละสถานทีไราชการตางโ รวมถึงรຌานคຌาตางโ มากมาย จึงท า฿หຌถนนยม
จินดากลายปຓนศูนยຏกลางของความจริญของมืองระยอง฿นสมัยกอน (สาวนียຏ วิยะบุญ, สัมภาษณຏ, 29 

พฤศจิกายน 2556 ละ ชดก วิริยะพงศຏ, สัมภาษณຏ, 15 กุมภาพันธຏ 2557)  

 2. อัตลักษณຏทางวัฒนธรรมชิงนามธรรม เดຌก  
  2.1 ดຌานประวัติศาสตรຏ  
  มืองระยองปຓนมืองกาทีไมีประวัติศาสตรຏละความปຓนมาอยางยาวนาน  ดยฉพาะ
บริวณถนนยมจินดา ซึไงปຓนถนนสายรกของมืองระยอง อีกทัๅงยังปຓนถนนสຌนทีไมีความส าคัญมาก
นืไองจากปຓนถนนสายศรษฐกิจของมืองระยอง นอกจากนีๅ ประชาชน฿นชุมชนถนนยมจินดายังมีความ
ภาคภูมิ฿จกีไยวกับประวัติศาสตรຏมืองระยอง ดยฉพาะมืไอครัๅงอดีตสมดใจพระจຌาตากสินมหาราชเดຌทรง
ทัพผานละพักทัพทีไมืองระยองกอนทีไจะกรีฑาทัพเปยังมืองจันทบุรี รวมถึงการทีไพระมหากษัตริยຏทัๅงสอง
พระองคຏ เดຌก รัชกาลทีไ 5 ละรัชกาลทีไ 7 พรຌอมดຌวยสมดใจพระบรมราชินีนาถทรงสดใจประพาสกาะ
สมใด มืองระยองดຌวย (นิวัตร ปาอินทรຏ, สัมภาษณຏ, 14 กุมภาพันธຏ 2557 ละฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณຏ, 
7 มีนาคม 2557)  

  2.2 ดຌานชืๅอชาติ  
  ชุมชนถนนยมจินดาปຓนชุมชนทีไมีความดดดนทางดຌานการผสมผสานของคนสองชืๅอ
ชาติ นัไนคือ ชาวเทยซึไงปຓนคนพืๅนพระยองดัๅงดิมกับชาวจีนพຌนทะลทีไเดຌอพยพขຌามาอยู฿นบริวณนีๅ  จน
ท า฿หຌกิดการผสมผสานทางดຌานวัฒนธรรมของทัๅงสองวัฒนธรรมขึๅน  ดยกลุมคนจีนกลุมรกทีไขຌามาตัๅง
รกราก฿นบริวณชุมชนถนนยมจินดานัๅนปຓนกลุมชาวจีนเหหลา (สาวนียຏ วิยะบุญ, สัมภาษณຏ, 29 

พฤศจิกายน 2556 ละ นิวัตร ปาอินทรຏ, สัมภาษณຏ, 14 กุมภาพันธຏ 2557)  

 ขณะทีไการปรียบทียบการรับรูຌอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา฿น  ปัจจุบัน
ระหวางกลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุกับกลุมดใกละยาวชน สรุปเดຌวา กลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุมีการรับรูຌอัตลักษณຏ
ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา฿นปัจจุบันชิงรูปธรรม เดຌก ดຌานสถาปัตยกรรม ดຌานสถานทีไ ดຌาน
กิจกรรม ลักษณะทางภูมิศาสตรຏ ละดຌานวัฒนธรรมละการทองทีไยว ส าหรับอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมทาง
ชิงนามธรรม เดຌก ดຌานประวัติศาสตรຏละชืๅอชาติ ขณะทีไกลุมดใกละยาวชนมีการรับรูຌอัตลักษณຏทาง
วัฒนธรรมชุมชนชิงรูปธรรม เดຌก ดຌานสถาปัตยกรรม ดຌานสถานทีไละดຌานกิจกรรม ละอัตลักษณຏทาง
วัฒนธรรมชิงนามธรรมทางดຌานประวัติศาสตรຏ  
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

 จะหในเดຌวา ประชาชนทัๅงสองกลุมมีการรับรูຌรวมกัน฿นอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของ ชุมชนถนนยม
จินดาทัๅงชิงรูปธรรมละนามธรรม นัไนคือ ชิงรูปธรรมกีไยวกับดຌานสถาปัตยกรรม ดຌานสถานทีไ ละดຌาน
กิจกรรม ละชิงนามธรรมกีไยวกับประวัติศาสตรຏความปຓนมาของชุมชน  

 อยางเรกใตาม อัตลักษณຏทางวัฒนธรรมชิงรูปธรรม฿นปัจจุบันทางดຌานสถานทีไเดຌมีการปลีไยนปลง
เป ถึงมຌวาสถานทีไส าคัญตางโ ฿นอดีตสวนมากจะเมหลงหลืออยู฿นชุมชนลຌว หากตกใยังมีสถานทีไบาง
หงทีไยังคงอยู฿นชุมชนจนถึงปัจจุบัน นัไนคือ บຌานตຌนตระกูลยมจินดาละศาลจຌามทับทิม ขณะดียวกันกใ
เดຌมีสถานทีไ฿หมกิดขึๅนมา฿นชุมชน ซึไงประชาชน฿นชุมชนถนนยมจินดามองวาสถานทีไตางโ หลานีๅมี
บทบาทละความส าคัญตอชุมชน ซึไงเดຌก พิพิธภัณฑຏมืองระยอง ซึไงตัๅงอยูทีไบຌานสัตยຏอุดม ละศูนยຏ
ประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัดระยอง (วรกมล ปຂດนปลืๅม-จิตตຏ, 
สัมภาษณຏ, 8 มีนาคม 2557)  

 ปัจจุบันชุมชนถนนยมจินดาเดຌสรຌางอัตลักษณຏ฿หมขึๅนมา นัไนคือ อัตลักษณຏทางดຌานกิจกรรม ละ
ดຌานวัฒนธรรมละการทองทีไยว ส าหรับอัตลักษณຏทางดຌานกิจกรรม เดຌก การจัดกิจกรรมถนนคนดินยม
จินดา ซึไงปຓนกิจกรรมทีไกิดขึๅนมาภาย฿นชุมชนถนนยมจินดาเมนานนัก หากตเดຌรับการตอบรับทีไดีทัๅงจาก
ประชาชนสวนมาก฿นชุมชนถนนยมจินดาละจากบุคคลภายนอกชุมชน จึงกลาวเดຌวา ถนนคนดินยม
จินดาเดຌกลายมาปຓนอัตลักษณຏ฿หมของชุมชนถนนยมจินดา (นิวัตร ปาอินทรຏ, สัมภาษณຏ, 14 กุมภาพันธຏ 
2557 ละ อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณຏ 22 มีนาคม 2557) ถึงมຌวาจะมีประชาชนบางกลุมเมหในดຌวยกับ
การกลาวทีไวาถนนคนดินนีๅปຓนอัตลักษณຏของชุมชนกใตาม (ตอศักดิ่ อวยพร ละ กันยา อวยพร, สัมภาษณຏ, 
8 มีนาคม 2557)  

 ฿นการจัดกิจกรรมถนนคนดินเมพียงตสรຌางการมีสวนรวมของคน฿นชุมชนทานัๅน  หากตยัง
ปຓนการประชาสัมพันธຏชุมชนถนนยมจินดาเปยังบุคคลภายนอกดຌวย ซึไงสงผล฿หຌมีนักทองทีไยวขຌามายัง
ชุมชนถนนยมจินดาพิไมมากขึๅน ท า฿หຌชุมชนเดຌรับประยชนຏจากดຌานการทองทีไยวปຓนผลประยชนຏ
ทางอຌอม อยางเรกใตาม ศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัด
ระยองเดຌมีการวางผนการพัฒนาชุมชนถนนยมจินดา฿นอนาคตกีไยวกับการสงสริมการทองทีไยวบบ
ทางลือกชิงอนุรักษຏ ดยนຌนดຌานประวัติศาสตรຏละวัฒนธรรมชุมชน พืไอปຓนการผยพรวัฒนธรรมชุมชน
฿หຌกับทัๅงประชาชน฿นชุมชนละบุคคลภายนอกชุมชนเดຌกิดการรียนรูຌ (สาวนียຏ วิยะบุญ, สัมภาษณຏ, 29 

พฤศจิกายน 2556)  

 จากการศึกษาประดในกีไยวกับอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาพบวา  อัตลักษณຏ
ทางวัฒนธรรมทางดຌานตางโ ทีไยังคงอยูจากอดีตจนถึงปัจจุบันนัๅนมีทัๅงชิงรูปธรรมละนามธรรม  เดຌก 
ลักษณะทางภูมิศาสตรຏ ดຌานสถาปัตยกรรม ดຌานสถานทีไ รวมถึงดຌานประวัติศาสตรຏละดຌานชืๅอชาติ ซึไงอัต
ลักษณຏทางวัฒนธรรมตางโ ของชุมชนทีไยังคงอยูเดຌปຓนพราะชุมชนถนนยมจินดามีความขຌมขใง นืไองจาก
ประชาชน฿นชุมชนมีความตระหนักละรับรูຌรวมกันวาสิไงหลานัๅนคืออัตลักษณຏของชุมชน  จึงกิดการ
รักษาอัตลักษณຏตางโ หลานัๅน฿หຌคงอยูเดຌ ฿นขณะทีไอัตลักษณຏ฿หมอยางกิจกรรมถนนคนดินยมจินดานัๅน
กิดขึๅนจากการพัฒนาละการปลีไยนปลงภาย฿นชุมชนพืไอ฿หຌสอดคลຌองละขຌากับยุคสมัย฿นปัจจุบันพิไม
มากขึๅน  
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 2. บทบำทละหนຌำทีไของกำรสืไอสำรทีไมีตอกำรคงอยูของอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
ถนนยมจินดำ  

 การสืไอสารปຓนปัจจัยส าคัญของการติดตอระหวางคนกลุมตางโ  ภาย฿นชุมชนถนนยมจินดา 

นืไองจากประชาชนของชุมชนถนนยมจินดาสวนมากปຓนผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุ อีกทัๅงปຓนชุมชนการคຌา จึงท า฿หຌ
คน฿นชุมชนมีอกาสพบปะกันคอนขຌางมาก ดังนัๅน คน฿นชุมชนจึงนิยม฿ชຌการสืไอสารบบปากตอปาก 

พราะขຌา฿จเดຌงายละเมสลับซับซຌอน นอกจากนีๅ ชุมชนถนนยมจินดายัง฿ชຌการสืไอสารผานสืไอชุมชนตางโ 

ดยฉพาะสืไอสิไงพิมพຏ ชน ฿บปลิว ผนพับ ปสตอรຏ ละปງายประชาสัมพันธຏบบตางโ อีกดຌวย  

 จากการทีไประชาชน฿นชุมชนถนนยมจินดา฿ชຌการสืไอสารบบปากตอปาก  จึงท า฿หຌสืไอบุคคลมี
อิทธิพล฿นการสืไอสารตอประชาชน฿นชุมชนคอนขຌางมาก ขณะทีไศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกา
ละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัดระยองนัๅนปຓนองคຏกรชุมชนทีไมีบทบาทส าคัญ฿นฐานะของการปຓนผูຌ
สงสารชนกัน ดยคณะกรรมการของศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมือง
กาจังหวัดระยอง มีบทบาทละหนຌาทีไส าคัญ฿นการสรຌางการมีสวนรวมของประชาชน฿นชุมชนถนนยม
จินดา฿นการ฿หຌประชาชน฿นชุมชนมีสวนรวมกับกิจกรรมตางโ ของชุมชนทีไทางศูนยຏประสานงานการ
ทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏมืองกาจังหวัดระยองปຓนผูຌจัดขึๅน ชน การจัดกิจกรรมถนนคนดินยม
จินดา รวมถึงการสดงความคิดหในละขຌอสนอนะตางโ ทีไปຓนประยชนຏตอชุมชนถนนยมจินดา
นอกจากนีๅ ศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัดระยองยังมี
บทบาทละหนຌาทีไส าคัญ฿นการสืไอสารกับประชาชน฿นชุมชนถนนยมจินดา฿นการด านินครงการฟຕนฟู
อนุรักษຏมืองกา ซึไงจะตຌองมีการ฿หຌความรูຌกับคน฿นชุมชนกีไยวกับความปຓนมืองกาละทาความขຌา฿จ
รวมกัน฿นวัตถุประสงคຏของครงการ ตลอดจนสรຌางจิตส านึก฿หຌประชาชน฿นชุมชนมีความตระหนักถึงความ
ปຓนอัตลักษณຏของชุมชน ดยฉพาะทางดຌานประวัติศาสตรຏละวัฒนธรรมชุมชน พืไอ฿หຌชุมชนกิดความ
ขຌมขใงจากความรวมมือรวม฿จของประชาชน฿นชุมชน ซึไงจะน าเปสูการรักษาละการอนุรักษຏอัตลักษณຏ
ทางวัฒนธรรมทางดຌานตางโ ของชุมชนพืไอ฿หຌยังคงอยูสืบตอเป ตัวอยางชน ประชาชน฿นชุมชนถนนยม
จินดาริไมรักษาละอนุรักษຏสภาพบຌานรือน รวมถึงสภาพวดลຌอมของชุมชน฿หຌมีสภาพ฿กลຌคียงกับสภาพ
ของชุมชนดัๅงดิม฿นอดีตตามนวคิดการด านินครงการอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกา  ปຓนตຌน (สาวนียຏ วิยะบุญ, 

สัมภาษณຏ, 29 พฤศจิกายน 2556 ละ ชดก วิริยะพงศຏ, สัมภาษณຏ, 15 กุมภาพันธຏ 2557)  

 ทางดຌานการสืไอสารของชุมชนถนนยมจินดา ทางศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละ
ชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัดระยองเดຌ฿ชຌสืไอกิจกรรมขຌามาปຓนสืไอกลาง฿นการติดตอกับประชาชน฿น
ชุมชนถนนยมจินดา ซึไงนวคิดนีๅปຓนนวคิดหลักของคุณชดก วิริยะพงศຏ ประธานศูนยຏประสานงานการ
ทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัดระยองทีไชืไอวาประชาชน฿นชุมชนถนนยมจินดา
ชอบการสืไอสาร฿นลักษณะของการพูดคุยทีไเมปຓนทางการ ถຌาหาก฿ชຌการท าประชาคมดยตรงกใจะเมเดຌรับ
ความรวมมือจากประชาชน฿นชุมชนทาทีไควร ตถຌาหากปຓนการจัดกิจกรรมลຌวมีการสอดทรกการท า
ประชาคม฿นลักษณะของการพูดคุยพืไอลกปลีไยนความคิดหในระหวางประชาชนกลุมตางโ ฿นชุมชน คน
฿นชุมชนจะ฿หຌความรวมมือ฿นการขຌารวมกิจกรรมของชุมชนปຓนอยางดี อีกทัๅงยังสน฿จทีไจะ฿หຌความรวมมือ
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ละตຌองการมีสวนรวม฿นกิจกรรมนัๅนดຌวย ซึไงวิธีการ฿นลักษณะนีๅอาจกลาวเดຌวาปຓนวิธีการสืไอสารทีไดีทีไสุด
ของชุมชนถนนยมจินดา (ชดก วิริยะพงศຏ, สัมภาษณຏ, 15 กุมภาพันธຏ 2557)  

 ส าหรับสืไอกิจกรรมทีไส าคัญของชุมชนถนนจินดา เดຌก การจัดกิจกรรมถนนคนดิน ซึไงนอกจากจะ
มีบทบาทส าคัญทางดຌานศรษฐกิจชุมชนลຌว ยังมีบทบาทส าคัญทางดຌานการอนุรักษຏละการสืบทอด
วัฒนธรรมชุมชน฿หຌยังคงอยู รวมถึงการผยพรวัฒนธรรมชุมชนเปยังบุคคลภายนอกดຌวย นืไองจาก฿นการ
จัดกิจกรรมถนนคนดินจะมีการสอดทรกองคຏความรูຌ฿นรืไองของวัฒนธรรมชุมชน ทัๅงทางดຌาน
ประวัติศาสตรຏละวัฒนธรรมทຌองถิไน ดย฿ชຌการสืไอสารผานการจัดนิทรรศการ ซึไงภาย฿นงานจะ
ประกอบดຌวยการจัดสดงบอรຏดกีไยวกับความรูຌทัไวเปทางดຌานประวัติศาสตรຏของชุมชนถนนยมจินดาละ
จังหวัดระยอง รวมถึงการจ าลองวิถีชีวิตทางดຌานตางโ ของชาวระยองดัๅงดิม ปຓนตຌน นอกจากนีๅ ภาย฿น
การจัดกิจกรรมถนนคนดินยังมีการสดงศิลปวัฒนธรรมเทยตางโ บนวทีบริวณลานวัฒนธรรมของชุมชน
ดຌวย อยางเรกใตาม การสดงศิลปวัฒนธรรมเทย฿นปัจจุบันเดຌมีการปลีไยนปลงเป คือปຓนการสดง
ศิลปวัฒนธรรมบบเทยทัไวเป เมเดຌนຌนศิลปวัฒนธรรมของระยองดัๅงดิม ละนนอนวาการสดง
ศิลปวัฒนธรรมเทยนีๅมีสวนชวย฿นการผยพรทางวัฒนธรรมเปสูทัๅงประชาชน฿นชุมชนถนนยมจินดาละ
บุคคลภายนอกชุมชน หากตเมจัดปຓนการรักษาละอนุรักษຏทางวัฒนธรรมอยางทຌจริง พราะปຓนการ
สดงบบฉพาะกิจทานัๅน (สาวนียຏ วิยะบญุ, สัมภาษณຏ, 29 พฤศจิกายน 2556)  

 นอกจากการนຌนความส าคัญของนวคิดการอนุรักษຏฟຕนฟูละรักษาอัตลักษณຏทางวัฒนธรมของ
ชุมชนตอ฿นชุมชนถนนยมจินดาลຌว ทางศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟู
มืองกาจังหวัดระยองมีความคิดหในวาการผยพรวัฒนธรรมชุมชน฿หຌกับบุคคลภายนอกกในับวามี
ความส าคัญ ดังนัๅน ทางศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัด
ระยองจึงเดຌมีการปຂดชุมชนพืไอ฿หຌบริการความรูຌละการศึกษาดูงานของกลุมนักรียน  นักศึกษาละคณะ
บุคคลตางโ ทีไสน฿จวัฒนธรรมชุมชนของชุมชนถนนยมจินดาละจังหวัดระยอง พืไอ฿หຌกิดการผยพรละ
การสืบสานพืไอการคงอยูของวัฒนธรรมชุมชน (บุญอนันตຏ หมัดชีไยว, สัมภาษณຏ, 16 กุมภาพันธຏ 2557)  

 จะหในเดຌวา การสืไอสารชุมชนมีบทบาทละความส าคัญ฿นการติดตอละสรຌางความมีสวนรวม
ระหวางคน฿นชุมชนถนนยมจินดา ถึงมຌวาสืไอกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมถนนคนดินจะปຓนสืไอหนึไงทีไ
ส าคัญ หากตสืไอชุมชนอืไนโ กใเดຌถูก฿ชຌ฿นการสืไอสารพืไอ฿หຌคน฿นชุมชนกิดความขຌมขใง มีจิตส านึก฿นการ
รักษาละอนุรักษຏ รวมถึงการสืบทอดละผยพรอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา฿หຌคงอยู
ดຌวย ดยฉพาะการสืไอสารเปยังกลุมดใกละยาวชนซึไงปຓนคนรุนหลัง ฿นฐานะทีไปຓนกลุมคนส าคัญของ
ชุมชน฿นการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน฿หຌคงอยูตอเปจากรุนสูรุน  

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย  
 อัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนปຓนสิไงทีไถูกสรຌางขึๅนดยคนภาย฿นชุมชน ดยทีไคนภาย฿นชุมชน
ตละชุมชนนัๅนมีการรับรูຌละมีความภาคภูมิ฿จ฿นอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของตนอง  ชนดียวกันกับ
ชุมชนถนนยมจินดา ชุมชนมืองกาซึไงมีการสรຌางอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมตางโ ทีไดดดนเวຌมากมาย อีกทัๅง
คน฿นชุมชนยังมีความรวมมือ฿จกันรักษา อนุรักษຏละสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนตางโ ของชุมชนเวຌจากรุนสู
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รุน จึงท า฿หຌอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนยมจินดานัๅนยังคงอยูมาจนถึงปัจจุบัน ถึงมຌวาอัตลักษณຏทาง
วัฒนธรรมของชุมชนจะกิดจากความรูຌสึกรวมของคน฿นชุมชน ตกลุมประชาชนภาย฿นชุมชนทีไตกตางกัน
กใมีมุมมองละความรูຌสึกตออัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนทีไตกตางกันดຌวย ดยกลุมประชากรทีไมี
ความตกตางกันทางดຌานอายุ จะมีประสบการณຏละการรับรูຌถึงความส าคัญของอัตลักษณຏทางวัฒนธรรม
ของชุมชนทีไตกตางกัน จึงท า฿หຌทัศนคติทีไมีตออัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนนัๅนตกตางกันดຌวย  

 จากการสอบถามความคิดหในกีไยวกับอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา พบวา 
กลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุกับกลุมดใกละยาวชนของชุมชนถนนยมจินดามีการรับรูຌละมีความรูຌสึกรวมกัน฿นอัต
ลักษณຏทางวัฒนธรรมบางอยาง ขณะทีไอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมบางอยางนัๅนเดຌกิดการรับรูຌขึๅน฿นประชาชน
กลุม฿ดกลุมหนึไงทานัๅน จึงสรุปเดຌวา กลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุจะ฿หຌความส าคัญละตระหนักถึงอัตลักษณຏทาง
วัฒนธรรมของชุมชนทีไมีมาตัๅงตอดีต ดยฉพาะทางดຌานประวัติศาสตรຏละวัฒนธรรมชุมชน นืไองจาก
ประชาชนกลุมนีๅอยูอาศัยอยู฿นชุมชนมาปຓนระยะวลานาน จึงหในความปຓนมาละความปลีไยนปลงของ
ชุมชน฿นชวงตางโ อีกทัๅงยังมีความผูกพันกับชุมชนสูง ขณะทีไกลุมดใกละยาวชนมีความผูกพันกับชุมชน
ค฿นชวงระยะวลาเมนาน จึง฿หຌความสน฿จฉพาะอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมทีไกิดขึๅน฿หม฿นชุมชนทานัๅน 

 ส าหรับความตกตางของการรับรูຌละการ฿หຌความส าคัญกับอัตลักษณຏของชุมชนถนนยมจินดา
ระหวางกลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุกับกลุมดใกละยาวชน สามารถสรุปเดຌดังนีๅ  
 1. ดຌานสถาปัตยกรรม กลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุมองวาสิไงกอสรຌางตางโ ภาย฿นชุมชนถนนยมจินดา 

ชน ตึกสิงหຏ-กราย ตึกถຌากทียน รวมถึงบຌานรือนละทีไอยูอาศัยของชุมชน฿นอดีตปຓนสถาปัตยกรรมทีไมี
คุณคาทางวัฒนธรรมของชุมชน อีกทัๅงยังปรียบสมือนสัญลักษณຏส าคัญของมืองระยอง นืไองจาก
สถาปัตยกรรมตางโ หลานีๅปຓนสิไงทีไตัๅงอยู฿นชุมชนตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบันดยเมปลีไยนปลง มีพียงค
การบูรณะละปรับปรุงพืไอ฿หຌสถาปัตยกรรมตางโ หลานีๅยังคงอยู฿นสภาพสมบูรณຏทีไ฿กลຌคียงกับสภาพ
ดัๅงดิมมากทีไสุด พืไอทีไจะเดຌสืบทอดปຓนมรดกมืองตอเป฿หຌกับคนรุนหลัง ขณะทีไกลุมดใกละยาวชนจะ
กิดการรับรูຌจากการถายทอดขຌอมูลวาชุมชนมีสถาปัตยกรรมทีไส าคัญ คือ อาคารหลังรกของมืองทีไตัๅงอยู
฿นบริวณชุมชนหงนีๅ อีกทัๅงกลุมดใกละยาวชนเมเดຌ฿หຌความส าคัญรืไองบຌานรือนละทีไอยูอาศัยมากนัก 

นืไองจากหในวาบຌานบางหลังเดຌมีการรืๅอละสรຌางปຓนบຌานปูนบบสมัย฿หมลຌว  ตกใยังปຓนสวนนຌอย 

พราะคน฿นชุมชนสวนมากยังลือกทีไจะรักษาละอนุรักษຏบຌานเมຌบบดัๅงดิมเวຌภาย฿นชุมชนสียมากกวา  
 2. ดຌานสถานทีไ กลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุมีการรับรูຌวาชุมชนถนนยมจินดา฿นสมัยกอนปຓนศูนยຏรวมของ
สถานทีไส าคัญตางโ ของมืองระยอง฿นอดีตนืไองจากถนนยมจินดาปຓนถนนศรษฐกิจสายรกของมือง จึง
ท า฿หຌสถานทีไส าคัญตางโ รวมถึงสถานทีไทางราชการอยูรวมกันบนถนนสຌนนีๅ ซึไงประชาชนบางสวน฿นกลุม
ผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุนัๅนอาจมีประสบการณຏของการรวมยุคสมัย฿นชวงปลีไยนผาน จึงท า฿หຌหในความส าคัญของ
ลักษณะชุมชน฿นอดีตกอนทีไชุมชนจะมีการปลีไยนปลงเป  ขณะทีไกลุมดใกละยาวชนนัๅนเมเดຌมี
ประสบการณຏรวมทางดຌานของสถานทีไส าคัญ฿นอดีต จึงท า฿หຌกิดการรับรูຌพียงคสถานทีไทีไยังคงอยู฿น
ปัจจุบัน เดຌก บຌานยมจินดาละศาลจຌามทับทิม รวมถึงสถานทีไซึไงปຓนอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชน
ซึไงกิดขึๅน฿หม เดຌก พิพิธภัณฑຏมืองระยองละศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏ
มืองกาจังหวัดระยอง  
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

 3. ดຌานประวัติศาสตรຏละวัฒนธรรมชุมชน ปຓนทีไตระหนักของประชาชนทัๅงสองกลุมดຌวยความ
ส านึก฿นความปຓนคนระยอง นืไองจากชุมชนถนนยมจินดาปຓนชุมชนมืองกาซึไงมีประวัติความปຓนมา
ทางดຌานประวัติศาสตรຏมาปຓนระยะวลาชຌานาน ซึไงเมพียงตปຓนความส าคัญชิงประวัติชุมชนทานัๅน หาก
ยังรวมถึงประวัติศาสตรຏของมืองระยองลยกใวาเดຌ  
 4. ดຌานชืๅอชาติ กลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุนัๅน฿หຌความส าคัญกับชืๅอชาติของชุมชนถนนยมจินดา 

นืไองจากชาวจีนปຓนคนอีกกลุมหนึไงทีไขຌามาตัๅงถิไนฐานอยู฿นบริวณชุมชนถนนยมจินดาหงนีๅตัๅงต฿นอดีต 

จึงท า฿หຌวัฒนธรรมของชุมชนกิดการผสมผสานระหวางสองวัฒนธรรม ซึไงความปຓนวัฒนธรรมเทย-จีนยังคง
ปຓนจุดดนของชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน ขณะทีไกลุมดใกละยาวชนมองวาการผสมผสานของชืๅอชาติละ
วัฒนธรรมนัๅนปຓนเปตามยุคสมัย จึงเมเดຌปຓนจุดดนของชุมชน นืไองจากชาวเทยชืๅอสายจีนกใมีอยูทุกทีไ
ทัไวเป เม฿ชฉพาะต฿นชุมชนถนนยมจินดาทานัๅน (อังควิภา หัตถกรี, สัมภาษณຏ, 22 มีนาคม 2557)  

 5. ดຌานกิจกรรม ชุมชนถนนยมจินดานຌนการ฿ชຌสืไอกิจกรรม฿นการติดตอสืไอสารกับคนภาย฿นชุมชน 

กิจกรรมของชุมชนถนนยมจินดา฿นปัจจุบัน เดຌก กิจกรรมถนนคนดิน ซึไงปຓนอัตลักษณຏทีไถูกสรຌางขึๅน฿หม
ของชุมชนถนนยมจินดา ปຓนการปลีไยนปลงของอัตลักษณຏ฿นลักษณะของการปลีไยนปลงพืไอ฿หຌขຌากับ
ยุคสมัย฿นปัจจุบัน ดยกลุมดใกละยาวชนนัๅนหในดຌวยปຓนอยางมากกับการจัดกิจกรรมถนนคนดินนีๅ  
ขณะทีไกลุมผูຌ฿หญ/ผูຌสูงอายุนัๅนมีทัๅงกลุมทีไหในดຌวยละกลุมทีไเมหในดຌวย นืไองจากประชาชนมีมุมมองละ
ทัศนคติทีไตกตางกัน ดยบางกลุมชืไอวากิจกรรมถนนคนดินมีบทบาท฿นการชวยสงสริมการอนุรักษຏละ
การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน ขณะทีไบางกลุมมองวาการจัดกิจกรรมสงผลกระทบตอวัฒนธรรมชุมชนเมมาก
กในຌอย จะหในวา อัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาทีไยังคงอยู฿นปัจจุบันมีทัๅงชิงรูปธรรมละ
นามธรรม เดຌก ดຌานสถาปัตยกรรม ลักษณะทางภูมิศาสตรຏ ดຌานสถานทีไ ละดຌานกิจกรรม รวมถึงดຌาน
ประวัติศาสตรຏละวัฒนธรรมชุมชน ดยอัตลักษณຏของชุมชนกิดจากการรับรูຌรวมกันละการหในพຌอง
ตຌองกันของประชาชน฿นชุมชนถนนยมจินดา ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดอัตลักษณຏชุมชนทีไกลาวเวຌวา การทีไคน
฿นชุมชนยอมรับสิไง฿ดสิไงหนึไงหมือนกัน สิไงนัๅนคือตัวตนหรืออัตลักษณຏของความปຓนชุมชน ซึไงมีผลตอความ
ปຓนหนึไงดียวกันละความสามัคคีของคน฿นชุมชน (ธีรยุทธ บุญมี, 2547 อຌางถึง฿น ณฐพงศຏ จิตรนิ-รัตนຏ, 
2553) ดยอัตลักษณຏชุมชนนัๅนกิดจากการสรຌางขึๅนพืไอสดงความปຓนตัวตนตัวของชุมชนมาตัๅงต฿นอดีต  

อยางเรกใตาม อัตลักษณຏของชุนชนนัๅนสามารถถูกปรับละปลีไยนปลง฿หຌขຌากับยุคสมัยเดຌ  พืไอ฿หຌอัต
ลักษณຏทางวัฒนธรรมนัๅนยังคงอยู฿นชุมชน หรือชุมชนอาจสรຌางอัตลักษณຏทางวัฒนธรรม฿หมขึๅนมากใเดຌ (ยศ 

สันตสมบัติ, 2548) ชนดียวกับชุมชนถนนยมจินดา฿นปัจจุบันทีไเดຌสรຌางอัตลักษณຏทางวัฒนธรรม฿หมขึๅนมา 

เดຌก การจัดกิจกรรมถนนคนดิน  

 กิจกรรมถนนคนดินปຓนการสืไอสารชุมชนทีไมีบทบาทส าคัญตอการสงสริมการอนุรักษຏละการสืบ
ทอดอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา นืไองจากประชาชน฿นชุมชนถนนยมจินดาสวนมาก
฿หຌความสน฿จละ฿หຌความรวมมือ฿นการจัดกิจกรรมครัๅงนีๅ อาจกลาวเดຌวา การจัดกิจกรรมถนนคนดินปຓน
สืไอชุมชนหนึไงทีไมีประสิทธิภาพ฿นการสืไอสารของชุมชนถนนยมจินดา ซึไงการสืไอสารผานกิจกรรมนัๅน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงคຏ คือ นຌนบทบาทละหนຌาทีไของการสืไอสารวามีความส าคัญตอการรักษาอัต
ลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาทัๅงกับคนภาย฿นชุมชนละคนภายนอกชุมชน (กาญจนา กຌว
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ทพ, ศุภางคຏ นันตา ละคณะ, อัจฉริยา นตรชย ละคณะ, อรุณีวรรณ นาศรี ละคณะ, ศจิวัจนຏ บุญ
ประดิษฐຏ ละคณะ, 2549) ซึไงสอดคลຌองกับหัว฿จหลักของการสืไอสารชุมชนทีไวา การสืไอสารของชุมชน 

ดยชุมชน พืไอชุมชน  นัไนคือ กิจกรรมถนนคนดินของชุมชนกิดการผลิตจากนวคิดของคน฿นชุมชนดย
นຌนการสืไอสารบบมีสวนรวมของคน฿นชุมชน พืไอการอนุรักษຏละสืบทอดอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน อีกทัๅงกิจกรรมถนนคนดินยังปຓนการชืไอมตอระหวางชุมชนกับสังคมภายนอกอีกดຌวย  (กาญจนา 
กຌวทพ ละคณะ, 2543 ละ ก าจร หลุยยะพงศຏ, 2555) นอกจากนีๅ ชุมชนยังมีบทบาทส าคัญ฿นการสืบ
ทอดอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมละความปຓนตัวตนของชุมชน ทัๅงดຌานความคิดละความชืไอ รวมถึงกิจกรรม
ตางโ ฿หຌกคนภาย฿นชุมชน มืไอคน฿นชุมชนรูຌสึกถึงความภาคภูมิ฿จ฿นอัตลักษณຏของความปຓนชุมชนลຌว กใ
จะกิดความหวงหนละรักษา฿หຌวัฒนธรรมชุมชนยังคงอยูเดຌ (สุมน อมรวิวัฒนຏ, 2537)  

สรุปละขຌอสนอนะ  
ขຌอสนอนะทัไวเป  

 1. ชุมชนถนนยมจินดาเดຌ฿ชຌกลยุทธຏสืไอ คือ สืไอชุมชน ฿นการสืไอสารกับคนภาย฿นชุมชนถนนยม-

จินดา ซึไงสืไอชุมชนมีบทบาทละหนຌาทีไส าคัญ฿นการอนุรักษຏละสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน  ดยฉพาะ
การ฿ชຌสืไอกิจกรรม ฿นการสรຌางการมีสวนรวมของคน฿นชุมชนถนนยมจินดา นืไองจากคน฿นชุมชนถนนยม
จินดาเดຌ฿หຌความส าคัญกับสืไอกิจกรรมปຓนอยางมาก ซึไงหในเดຌจากการทีไคน฿นชุมชน฿หຌความรวมมือละขຌา
มามีสวนรวม฿นการทากิจกรรมตางโ ดังนัๅน การจัดกิจกรรมตางโ ของชุมชนจึงควรจะมีการปຂดอกาส฿หຌ
ทัๅงคน฿นชุมชนละคนนอกชุมชนหรือนักทองทีไยวเดຌมีอกาสขຌารวมหรือปຓนสวนหนึไงของกิจกรรมชุมชน 

พืไอทีไจะเดຌกิดความรูຌสึกรวมละความรูຌสึกปຓนหนึไงดียวกัน ตัวอยางชน การมีสวนรวม฿นการจ าลองละ
การสาธิตวิถีชีวิตของชาวระยองดัๅงดิม฿นการจัดกิจกรรมถนนคนดิน พืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌมีอกาสขຌารวมละ
ปຓนสวนหนึไงของกิจกรรม ปຓนตຌน  

 2. องคຏกรชุมชน เดຌก ศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกา
จังหวัดระยอง ปຓนหนวยงานทีไมีบทบาทส าคัญ฿นการสงสริมการอนุรักษຏ การผยพรละการสืบทอด
วัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา ซึไง฿นอนาคตองคຏกรชุมชนควรมีการสงสริม฿หຌคนภาย฿นชุมชนถนนยม
จินดารวมกันพัฒนาละผลิตสืไอชุมชน ดยนຌนการมีสวนรวมของคน฿นชุมชนทุกขัๅนตอนตัๅงตการคิด การ
ผลิตสืไอ ละการวางผนการ฿ชຌสืไอ พืไอสรຌางความรูຌสึกรวมของคน฿นชุมชน อีกทัๅงคน฿นชุมชนยังรูຌสึกถึง
ความปຓนจຌาของนืไองจากคน฿นชุมชนปຓนสวนหนึไงของการสรຌางสรรคຏสืไอชุมชนนีๅขึๅนมา ตัวอยางชน การ
ผลิตสืไอวิดีทัศนຏกีไยวกับประวัติศาสตรຏความปຓนมาของชุมชนถนนยมจินดาละจังหวัดระยองบบสังขป  

ซึไงสืไอ฿นลักษณะภาพคลืไอนเหวละสียงประกอบจะชวยพิไมความนาดึงดูดละความนาสน฿จ฿หຌกับผูຌ ชม 

ดยสืไอนีๅจะมีบทบาทละหนຌาทีไ฿นการชวยผยพรละสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนของถนนยมจินดา อีกทัๅงยัง
มีบทบาททางอຌอม฿นการตระตุຌน฿หຌคนภาย฿นชุมชนถนนยมจินดากิดจิตส านึกรวมตอชุมชนดຌวย  

 3. กลุมดใกละยาวชนปຓนกลุมคนรุนหลังทีไส าคัญของชุมชนถนนยมจินดา฿นการรียนรูຌ ผยพร
ละสืบทอดอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนตอเป฿นอนาคต ดังนัๅน ศูนยຏประสานงานการทองทีไยวมือง
กาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัดระยองจึงเดຌปຂด฿หຌนักรียน  นักศึกษา คณะดูงานละ
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บุคคลภายนอกทีไสน฿จขຌามาศึกษาดูงานละยีไยมชมภาย฿นชุมชน  นอกจากนีๅ ศูนยຏประสานงานการ
ทองทีไยวมืองกาละชมรมอนุรักษຏฟຕนฟูมืองกาจังหวัดระยอง  ควรมีการติดตอประสานงานกับทาง
รงรียนตางโ พืไอสนออกาส฿หຌดใกละยาวชนขຌามาศึกษาหาขຌอมูลละทากิจกรรมตางโ ภาย฿นชุมชน
ถนนยมจินดา ขณะดียวกันทางองคຏกรชุมชนจะเดຌมีอกาสทาหนຌาทีไ฿นการถายทอดความรูຌทางดຌาน
ประวัติศาสตรຏละผยพรวัฒนธรรมชุมชน฿หຌกดใกละยาวชนหลานีๅดຌวย ซึไงนับวาปຓนการอนุรักษຏละ
การสืบทอดอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมทัๅงทางดຌานประวัติศาสตรຏละวัฒนธรรมของชุมชนอีกทางหนึไง  

ขຌอสนอนะส ำหรับกำรวิจัยตอเป  

 1. สืไอกิจกรรม เดຌก การจัดกิจกรรมถนนคนดิน นຌนถึงบทบาทละหนຌาทีไของการสืไอสารชุมชน
ทีไมีตอการอนุรักษຏละการสืบทอดอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา  ถึงมຌวากิจกรรมถนน
คนดินจะปຓนอัตลักษณຏทางวัฒนธรรม฿หมทีไพิไงกิดขึๅน฿นชุมชนถนนยมจินดา ตกิจกรรมถนนคนดินนีๅ
นับวาประสบผลส ารใจทางดຌานการสืไอสารทัๅงกับคนภาย฿นชุมชนละคนภายนอกชุมชน ซึไงหในเดຌจากการ
ทีไการจัดกิจกรรมถนนคนดินปຓนกิจกรรมทีไเดຌรับการตอบรับปຓนอยางดีทัๅงจากคนภาย฿นละคนภายนอก
ชุมชน จึงกลาวเดຌวา สืไอชุมชนประภทสืไอกิจกรรมปຓนสืไอทีไมีบทบาทส าคัญละปຓนอีกสืไอหนึไงทีไมี
ประสิทธิภาพ฿นการสืไอสารของชุมชนถนนยมจินดา  
 นอกจากชุมชนถนนยมจินดาจะมีการ฿ชຌสืไอกิจกรรม฿นการสืไอสารปຓนหลักลຌว  สืไอชุมชนทุก
ประภทลຌวนตมีความส าคัญตอการสืไอสารของชุมชนถนนยมจินดา ดยฉพาะสืไอสิไงพิมพຏ ถຌาหากศึกษา
บทบาทละหนຌาทีไของสืไอชุมชนตละประภทชิงลึกลຌว จะท า฿หຌการลือก฿ชຌสืไอชุมชนตางโ ของชุมชน
ถนนยมจินดานัๅนสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมผูຌรับสารตละกลุมละสามารถสืไอสารเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพพิไมมากขึๅน  

 2. การจัดกิจกรรมถนนคนดิน นอกจากจะมีบทบาทละหนຌาทีไทางดຌานการอนุรักษຏละการสืบ
ทอดอัตลักษณຏทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาลຌว อีกบทบาทหนึไงทีไส าคัญคือบทบาททางดຌานการ
ทองทีไยว ดยชุมชนถนนยมจินดากลายปຓนทีไรูຌจักของคนภายนอกพิไมมากขึๅนหลังจากมีการจัดกิจกรรม
ถนนคนดินขึๅน จึงสงผล฿หຌนักทองทีไยวทีไขຌามาสูชุมชนมีจ านวนพิไมมากขึๅนดຌวย ดังนัๅน การศึกษากีไยวกับ
การสงสริมการทองทีไยวชิงอนุรักษຏของชุมชนถนนยมจินดาชิงลึกจึงปຓนอีกประดในหนึไงทีไนาสน฿จ  

พืไอ฿หຌชุมชนถนนยมจินดาเดຌหในถึงนวทางการวางผนละการด านินงาน รวมถึงการจัดการทรัพยากร
ของชุมชนตอเปอนาคต  
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาถึงความส าคัญของระบบความคิดชิงจิตวิทยา ิการคิด
บบวิพากษຏละบบสรຌางสรรคຏี บบปุถุชน ทีไมีผลตอการสรຌางสืไอละสารของพระเพศาล วิสาล ฿น
ฐานะทีไทานปຓนพระสงฆຏนักสืไอสารศาสนายุค฿หม ทีไประยุกตຏ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารทัๅงทางลกละทาง
ธรรม฿หຌขຌากับบริบทสังคมเทยปัจจุบัน ซึไงศึกษาผานการวิจัยอกสาร ละการสัมภาษณຏพระเพศาล วิสาล 
ผานจดหมายอีลใกทรอนิกสຏ ิe-mailี ผลการศึกษาพบวา ทาน฿ชຌองคຏความรูຌทางลก คือ 1) องคຏความรูຌ
ทางวิทยาศาสตรຏ 2) องคຏความรูຌทางสังคมศาสตรຏ 3) องคຏความรูຌทางรัฐศาสตรຏ ละ 4) องคຏความรูຌทีไ
ฉพาะจาะจงอืไนโ รวมกับองคຏความรูຌทางธรรม คือ องคຏความรูຌทางศาสนาละจิตวิญญาณ ปຓนองคຏความรูຌ
พืๅนฐาน฿นการพัฒนานวัตกรรมการสืไอสารศาสนา ดยสรຌางสรรคຏผานระบบความคิด 2 รูปบบ เดຌก 1) 

ระบบความคิดทางธรรม ยนิสมนสิการ ละ 2) ระบบความคิดชิงจิตวิทยา คือ การคิดบบวิพากษຏ
ละบบสรຌางสรรคຏซึไงปຓนวิธีคิดบบปุถุชน ดยสามารถบงนๅ าหนักของระบบความคิดทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนา
นวัตกรรมการสืไอสารศาสนา ระหวางการคิดบบวิพากษຏละบบสรຌางสรรคຏอยูทีไประมาณ 75:25 

ค ำส ำคัญ: พระเพศาล วิสาล นวัตกรรมการสืไอสาร ยนิสมนสิการ องคຏความรูຌทีไฉพาะจาะจง ระบบ
ความคิดบบผสม 
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Abstract 

 This research paper aims at exploring the impact of mental thinking systems: 

critical thinking and creative thinking used by Phra Paisal Visalo in selecting media and 

producing contents for religious communication purposes. He is well regarded as one of 

the forefront communicator in Thai Buddhism. He endeavors to create the contents 

which are able to reflect both Buddha’s teaching and everyday life stories in Thai 
contemporary context. Through documentary research and in-depth interview, the study 

shows that Phra Paisal Visalo used secular knowledge referring to 1) applied science, 2) 

social science and 3) political science. In order to draw attention from audiences, these 

knowledge were utilized as communication strategies to introduce Buddha’s teaching 

which often perceived as an uninteresting topic by general public. Therefore, these 2 

sides of knowledge are considered to be Phra Paisal ”isalo’s domain specific knowledge 
in facilitating the contents through his mental thinking systems that he used 75:25 

between critical and creative thinking. 

Keywords: Phra Paisal Visalo, innovative communication, Yonisomanasikara, domain 

specific knowledge, hybridization 

 

บทน ำ 

 บทความวิจัยฉบับนีๅ มาจากผลการวิจัยสวนหนึไง฿นวิทยานิพนธຏระดับปริญญาท ซึไงท าการศึกษา
นวัตกรรมการสืไอสาร ิรูปบบการสืไอสารี ศาสนา ละระบบความคิดชิงจิตวิทยา ิการคิดบบวิพากษຏ
ละบบสรຌางสรรคຏี บบปุถุชน ทีไมีอิทธิพลตอรูปบบการ฿ชຌ สืไอ ละ สาร ของพระเพศาล วิสาล 
฿นการสืไอสารศาสนา ดยมีจุดมุงหมายพืไอน าสนอองคຏความรูຌฉพาะ ระบบความคิดทางธรรม ละระบบ
ความคิดบบปุถุชน ิทางลกี ทีไมีอิทธิพลตอการพัฒนานวัตกรรมการสืไอสาร อันสงผล฿หຌทานประสบ
ความส ารใจ฿นการสืไอสารศาสนาเปยังพุทธศาสนิกชนรุน฿หม ซึไงปຓนอีกหนึไงปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌสถาบัน
ศาสนายังคงด ารงบทบาทละเดຌรับความสน฿จ฿นกระสสังคมเทยยุคปัจจุบัน 

 ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ฿นอดีตทีไผานมา สถาบันศาสนา฿นประทศเทยมีบทบาทส าคัญ฿นฐานะสถาบันศูนยຏกลางของ
ชุมชน ดยมีอิทธิพลคอยควบคุมความปຓนเปของสถาบันทางสังคมอืไนโ ละชวย฿หຌสังคมสามารถ
ขับคลืไอนเปเดຌอยางราบรืไน อาทิ ท า฿หຌนักปกครองซึไงอยูภาย฿ตຌสถาบันการมือง ตຌองปกครองบຌานมือง
ดยชอบดຌวยหลักทศพิธราชธรรม หรือมีอิทธิพลตอสถาบันศรษฐกิจ ดยหลอหลอม฿หຌคนเทยมีนิสัยชอบ
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การท ามาหากินบบมักนຌอยละสันดษ จนนักปกครอง฿นยุคผดใจการทหารถึงกลับมองดຌวยความขຌา฿จผิด 
วาพระพุทธศาสนาปຓนอุปสรรคตอการพัฒนาประทศ฿หຌทันสมัย (สฐียรพงษຏ วรรณปก, 2555) ละมຌวา
ปัจจุบัน พระพุทธศาสนา฿นประทศเทยจะถูกลดบทบาทลงเป นืไองจากสถาบันศรษฐกิจภาย฿ตຌอิทธิพล
ของลัทธิวัตถุนิยมทีไคอยโ ทวีอิทธิพลขึๅนทนทีไละขຌาควบคุมทิศทางของสังคม สงผล฿หຌครงสรຌางสังคม
บบพุทธดัๅงดิมกลายมาปຓนสังคมเทยสมัย฿หมบบ พุทธพาณิชยຏ ดังทัศนะของ กาญจนา กຌวทพ 
ิ2554ี ทีไกลาวถึงสถาบันศาสนา฿นยุคปัจจุบันวา องคຏประกอบทีไส าคัญของพระพุทธศาสนาอยาง วัด ซึไง
คยปຓนศูนยຏกลางของชุมชนเทย฿นอดีต กลับถูกปรปลีไยนปຓน ศูนยຏการคຌา ซึไงนຌนการปลุกสกชาบูชา
อยู฿นปัจจุบัน ฯลฯ 

 การทีไสถาบันศาสนาถูกลดทอนอ านาจ฿นการควบคุมดูลสังคม ปຓนปรากฏการณຏทีไคยกิดขึๅน
มาลຌว฿นสังคมตะวันตก ดังทฤษฎี กระบวนการกลายปຓนลกฆราวาส ิSecularizationี ของ Berger 

(Chernus, 2013) ทีไอธิบายถึงกระบวนการปลีไยนสถาบันศูนยຏกลางของสังคม จากสถาบันศาสนาทีไมี
อ านาจสูง฿นอดีต มาปຓนสถาบันทางสังคมอืไนโ อยางสถาบันทางการมืองละสถาบันศรษฐกิจ ซึไงปຓนการ
ปลีไยนฐานอ านาจของสังคมเปอยางสิๅนชิง ตมืไอพิจารณา฿นบริบทของสังคมเทย กลับพบความตกตาง
฿นกระบวนการปลีไยนปลงดังกลาว คือ สถาบันศาสนายังคงมีบทบาทละความส าคัญ฿นสังคมเทย ดย
ปຓนอีกหนึไงสถาบันทีไมีอิทธิพล฿นการพัฒนาละขับคลืไอนประทศเมนຌอยเปกวาสถาบันทางสังคมอืไนโ 

 สาหตุประการหนึไงทีไชวยด ารงบทบาทของสถาบันศาสนา คือ การทีไพระพุทธศาสนาขຌาเปมีสวน
รวมกับสถาบันทางสังคมอืไนโ (กาญจนา กຌวทพ, 2556) อาทิ สถาบันสืไอ ผานการ฿หຌสัมภาษณຏของ
พระสงฆຏผานสืไอทรทัศนຏ หรือหนังสือธรรมะทีไวางขายอยู฿นรຌานหนังสือชัๅนน าตางโ ซึไงมักจะติดอันดับ
หนังสือขายดี ฯลฯ รวมถึงการทีไสถาบันศาสนายืไนมือขຌาเปชวยหลือสถาบันทางสังคมตางโ ชน ชวยกຌเข
ปัญหาปากทຌอง ละสนับสนุนการอบรมบมพาะยาวชน ปຓนตຌน สดง฿หຌหในวา ฿นยุคปัจจุบันทีไอิทธิพล
ของสถาบันศาสนาถูกทຌาทายดยสถาบันทางสังคมอืไนโ พระพุทธศาสนา กลับมีกลวิธีตางโ ฿นการสรຌาง
บทบาท พืไอ฿หຌสถาบันศาสนายังคงด ารงบทบาทอยูเดຌ฿นสังคมเทย 

 พระสงฆຏ ปຓนองคຏประกอบส าคัญทางศาสนา฿นมุมมองทางนิทศศาสตรຏ ิกาญจนา กຌวทพ, 

โ5ไ้ี ฿นฐานะ สืไอบุคล ดัๅงดิม27 ทีไพัฒนาวิธีการสืไอสารศาสนารืไอยมาตามการปลีไยนปลงของบริบท
สังคมละยุคสมัย ริไมตຌนจากการสืไอสารดຌวยปากปลา ิมุขปาฐะี ดຌวยการทศนຏ฿นวันธรรมสวนะ พัฒนาสู
ยุคสืไอสารมวลชน จนถึงปัจจุบันทีไพระสงฆຏสวนหนึไงริไมปรับ฿ชຌทคนลยีการสืไอสารทีไมีคอมพิวตอรຏปຓน
สืไอกลาง (boyd & Ellison, 2008) อยางอินทอรຏนใตละครือขายสังคมออนเลนຏปຓนสืไอ฿นการสืไอสาร
ศาสนา ท า฿หຌพระสงฆຏสามารถอาชนะรืไองของวลา สถานทีไ ละรูปบบการสืไอสาร ิกาญจนา กຌวทพ 
ละนิคม ชัยขุนพล, โ555ี อันปຓนการสืไอสารยุค฿หมทีไพระสงฆຏ฿นอดีตยังเมสามารถท าเดຌ 

                                                           

27 ประภทสืไอ฿นบทความวิจัยนีๅ บงดยอาศัยยุคของสืไอป็นกณฑ์ คอื สืไอดัๅงดิม หมายถึง สืไอทีไ฿ชຌสืไอสารมากอน
สืไอมวลชน ชน สถานทีไ วัตถุ พิธีกรรม ฯลฯ ละ สืไอสมัย฿หม หมายถึง สืไอมวลชนป็นตຌนมา 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

 งานวิจัยทีไศึกษาพระสงฆຏ฿นฐานะ พระนักสืไอสารศาสนา สดง฿หຌหในรูปบบการสืไอสารศาสนา
ทีไพัฒนาปรับปลีไยนมาตามกาลสมัย ิจิราพร นติธาดา, โ5ไโ; ปุณยนุช ชุติมา, โ5ไใ; ทัศนียຏ จนวิถีสุข 
ละคณะ, โ5ไ้; ชลธิชา ชูชาติ, โ55โ; สิริลักษณຏ ศรีจินดา, โ55ใ; ฉวีมณฑຏ สุขเพบูลยຏ, โ55ใ; อรปรียา 
วสุมหันตຏ, โ55ใี ตัวอยางชน หลวงพอชา สุภัทท ทีไ฿ชຌการสืไอสารศาสนาดຌวยปากปลา ผานการลารืไอง
สัๅนละภาษาทีไรียบงาย พัฒนามาจนถึงยุคทานพุทธทาส พระพยอม กัลยาณ พระมหาสมปอง ตาลปุตต 
ละทาน วฺ วชิรมธี ทีไ฿ชຌสืไอดัๅงดิมรวมกับสืไอละสารสมัย฿หม ดยการ฿ชຌความรูຌทางลกรวมกับความรูຌทาง
ธรรม ชน การวิคราะหຏ SWOT การวิคราะหຏกลุมปງาหมาย การ฿ชຌการตลาดพืไอสังคม ฯลฯ ซึไงปຓนการ
ปรับตัวของพระสงฆຏพืไอ฿หຌพระพุทธศาสนายังคงอยู฿นกระส ทามกลางขຌอมูลขาวสารทีไมีอยู มากมาย฿น
ปัจจุบัน 

 พระเพศาล วิสาล ปຓนพระสงฆຏอีกรูปหนึไงทีไประยุกตຏ฿ชຌการสืไอสารศาสนาบบ Hybrid  ทีไ
ผสมผสานองคຏความรูຌทัๅงทางลก ิSecular Worldี ละทางธรรม ิSacred Worldี ิChernus, โเแใ; 
ทัศนียຏ จนวิถีสุข ละคณะ, โ5ไ้; กาญจนา กຌวทพ, โ55ไี ซึไงปຓนกุญจส าคัญ฿นการสืไอสารศาสนาทีไ
ขຌาถึงกลุมคนรุน฿หมละคนทีไมีการศึกษา ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี จนท า฿หຌทานเดຌรับการยอมรับ฿น
วงการวิชาการ สืไอมวลชน สถาบันทัๅงภาครัฐละอกชน มูลนิธิละครือขายพุทธตางโ 

 พระเพศาล วิสาล มีรูปบบการสืไอสารศาสนาทีไหลากหลายทัๅง฿นสวนของ นวัตกรรมสืไอ ละ 
นวัตกรรมสาร ซึไงมีลักษณะทีไดดดนตกตางจากพระสงฆຏ฿นงานวิจัยชิๅนอืไนโ คือ 1) นຌนการสืไอสาร
ศาสนาทีไปຓนธรรมะ฿นชีวิตประจ าวัน หลีกลีไยงการน าสนอธรรมะลຌวนโ 2) ฿ชຌการผูกประดในทางลกละ
ทางธรรม฿นการสืไอสารศาสนา ชน สืไอสารศาสนาผานประดในสิไงวดลຌอม หรือการรณรงคຏรืไองการ
กຌปัญหาดยสันติวิธี 3) นຌนสืไอสมัย฿หม ิสืไอมวลชนละสืไอ฿หมี รวมกับสารทีไมีความปຓนปัจจุบัน 
ดยฉพาะหตุการณຏส าคัญ฿นขณะทีไท าการสืไอสารพืไอสรຌางความสน฿จตอกลุมผูຌรับสารยุค฿หม 4) การสรຌาง
สารนຌนขຌอมูลทางวิชาการ ทัๅงงานวิจัยละบทความทีไมาจากหลงขຌอมูลทีไนาชืไอถือทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ ท า฿หຌศาสนาปຓนรืไองราวทีไทันสมัย ละมีนๅ าหนัก฿นมุมมองของผูຌรับสารทีไมีการศึกษา 
ิอรวรรณ ปຂลันธนຏอวาท, โ55โี ละ 5) ฿ชຌสารภาษาอังกฤษ฿นการสืไอสารศาสนา฿นระดับนานาชาติ 

 การทีไพระเพศาล วิสาล ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารศาสนาทีไมีความกีไยวขຌองกับความปຓนลกียวิสัย 
ปຓนรูปบบการสืไอสารการทีไตกตางอยางมากจากการสืไอสารศาสนาพระสงฆຏยุคกอน ิดังกรณีหลวงพอชา 
สุภัทที ทีไการสืไอสารศาสนานຌนเปทีไมิติทางธรรม ดย฿ชຌสืไอดัๅงดิมทางศาสนา ชน สืไอบุคคล สืไอสถานทีไ 
พิธีกรรม ฯลฯ ปຓนครืไองมือส าคัญ฿นการสืไอสารระหวางพระสงฆຏกับลูกศิษยຏ ตพระเพศาล วิสาล 
ประยุกตຏ฿ชຌสืไอสมัย฿หมละรืไองราวทางลกมาปຓนปัจจัยส าคัญ฿นการสืไอสาร นืไองจากมีความหในวา
พระสงฆຏ฿นยุคปัจจุบัน จ าปຓนตຌองปรับตามความปลีไยนปลงของสังคมละวิถีชีวิตของผูຌคน฿นปัจจุบัน 
ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี ทีไมีนวนຌมสน฿จ฿นรืไองราวทางลกมากกวาจะสน฿จศึกษาหลักธรรม ซึไ ง
ความคิดละวิธีการพัฒนานวัตกรรมทีไอิงทางลกดังกลาวนีๅอง ทีไปຓนทีไมาของค าถามส าคัญประการหนึไงวา 
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ระบบความคิดชิงจิตวิทยา ิการคิดบบวิพากษຏละบบสรຌางสรรคຏี บบปุถุชน มีอยู฿นพระเพศาล วิ
สาล หรือเม ถຌามี ระบบความคิดดังกลาว สงผลถึงรูปบบการสืไอสารทีไทานสรຌางขึๅนอยางเร? 

 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 พืไอวิคราะหຏหาระบบความคิดชิงจิตวิทยา ิการคิดบบวิพากษຏละบบสรຌางสรรคຏี บบปุถุชน 
ทีไมีผลตอรูปบบการสืไอสารศาสนาของพระเพศาล วิสาล 

วิธีวิจัย  

 ฿ชຌการวิจัยชิงคุณภาพ ดยศึกษากรณีศึกษาดียว เดຌก พระเพศาล วิสาล ดยมีหตุผล฿นการ
ลือกกรณีศึกษา เดຌก 1) ปຓนกรณีศึกษาประภท สืไอบุคคล ทีไยังเมคยมีการวิจัยทางนิทศศาสตรຏมา
กอน 2) ปຓนพระสงฆຏทีไมีตຌนทุนทางสังคมตางจากพระสงฆຏอืไนโ ฿นงานวิจัย ิจิราพร นติธาดา, โ5ไโ; ปุณย
นุช ชุติมา, โ5ไใ; ทัศนียຏ จนวิถีสุข ละคณะ, โ5ไ้; ชลธิชา ชูชาติ, โ55โ; สิริลักษณຏ ศรีจินดา, โ55ใ; ฉวี
มณฑຏ สุขเพบูลยຏ, โ55ใ; อรปรียา วสุมหันตຏ, โ55ใี ชน การศึกษาระดับปริญญาตรี ปຓนนักวิจัยทาง
สังคมศาสตรຏ ฯลฯ ละ 3) ปຓนพระนักสืไอสารศาสนายุค฿หม ทีไปรับ฿ชຌสืไอละสารตามความปลีไยนปลง
ของสังคม 

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการท าวิจัย เดຌก 1) การวิจัยอกสาร ซึไง฿ชຌ฿นการวิคราะหຏภูมิหลัง องคຏความรูຌ 
ตลอดจนสืไอละสารทีไพบ฿นผลงาน เดຌก หนังสือลม ดยฉพาะ ๓ ทศวรรษ พระเพศาล วิสาล 
ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี สืไอดิจิทัล เดຌก บทสัมภาษณຏละวิดีอทีไรวบรวมเวຌ฿นวใบเซตຏ visalo.org ฿น
หมวด ปุจฉา-วิสัชนา บทความ English articles ค าบรรยาย ละ สัมภาษณຏ ซึไงปຓน
หลงขຌอมูลหลัก฿นการวิจัย ละ 2) การสัมภาษณຏพระเพศาล วิสาล ผานจดหมายอีลใกทรอนิกสຏ ิe-

mailี พืไอตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลทุติยภูมิ เปจนถึงขຌอมูลชิงลึกตางโ ทีไเมสามารถพบเดຌ฿นการ
วิจัยอกสาร ดยขัๅนตอน฿นการด านินการวิจัยบงปຓน 3 ขัๅนตอน คือ 1) ชวงพัฒนางานวิจัย ศึกษาขຌอมูล
ของกรณีศึกษา งานวิจัย/นวคิดทีไกีไยวขຌอง ละออกบบวิธีวิจัย  2) ชวงด านินการวิจัย ท าการกใบ
รวบรวมขຌอมูลประภทตางโ ท าการจัดหมวดหมู ละหาค าตอบตามปัญหาน าวิจัย ละ 3) ชวงสรุปผล 
วิคราะหຏขຌอมูลชิงลึก ละหาขຌอมูลพิไมติม฿นประดในทีไยังเมชัดจน กอนท าการสรุปละอภิปราย
ผลการวิจัย 

ผลกำรวิจัย 

 ระบบความคิดทีไมีอิทธิพลตอนวัตกรรมการสืไอสารศาสนาของพระเพศาล วิสาล บงผลการวิจัย
ออกปຓน 3 สวนหลักโ เดຌก 1) องคຏความรูຌฉพาะของพระเพศาล วิสาล 2) ระบบความคิดทางธรรม 
ยนิสมนสิการ ละ 3) ระบบความคิดทางลก เดຌก การคิดบบวิพากษຏละการคิดบบสรຌางสรรคຏ 
ดยจะริไมตຌนจากการอธิบาย นวัตกรรมการสืไอสารศาสนา พืไอสรຌางความขຌา฿จรวมกัน฿นบืๅองตຌน คือ 
ผลงานการสืไอสารศาสนาของพระเพศาล วิสาล มีความปຓนนวัตกรรมทัๅง฿นสวนของสืไอละสาร มืไอ
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พิจารณาตามนวคิด การประดิษฐຏละนวัตกรรม ิEnos, แ้ๆโ; Rogers, แ้่ใ; Peek & Heinrich, 

1995; Shove ละ Pantzar, โเเ5; Lander, โเแโี คือ  

  1) ควำมพัฒนำ พระเพศาล วิสาล เดຌพัฒนาวัตถุ กระบวนการ ละนวคิดตางโ ทีไมีอยู
ดิม฿นพระพุทธศาสนา฿หຌมีประสิทธิภาพดียิไงขึๅน สามารถตอบสนองตอความตຌองการของผูຌรับสาร฿นบริบท
ละพืๅนทีไทีไตางกันเดຌ ชน ฿ชຌหนังสือลม฿นการสืไอสารธรรมะเปยังประชาชนทัไวเป ดยทีไผูຌรับสารเม
จ าปຓนตຌองขຌาหาพระสงฆຏหมือนการสืไอสาร฿นอดีต ละการพัฒนาการทศนຏมาปຓนการอบรมบรรยาย
ธรรม ปຓนตຌน  

  2) บริบททำงสังคม ผลงานตางโ ทัๅงสืไอละสารของพระเพศาล วิสาล ปຓนรูปบบการ
สืไอสารศาสนารูปบบฉพาะทีไมีความปลก฿หม฿นสังคมเทย ชน การ฿ชຌผลงานวิจัย฿นการสืไอสารศาสนา 
หรือการ฿ชຌ Facebook ปຓนชองทางส าคัญ฿นการสืไอสารสองทางระหวางทานกับพุทธศาสนิกชน ฯลฯ 
฿นขณะทีไพระสงฆຏบางรูปพิไงริไมหันมา฿ชຌสืไอสมัย฿หม การสืไอสารศาสนาของพระเพศาล วิสาล จึงมีความ
ปຓนนวัตกรรมการสืไอสาร พราะปຓนผูຌพัฒนาสืไอละสารตางโ ขึๅนมา฿หม฿นบริบทสังคมเทยยุคปัจจุบัน 

 ทัๅงนีๅ พระเพศาล วิสาล ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารศาสนา ประกอบดຌวย 1) นวัตกรรมสืไอ บง
ออกปຓนสืไอดัๅงดิมทางพระพุทธศาสนา คือ ธรรมยาตราล านๅ าปะทาว ิศูนยຏประสานงานครงการธรรม
ยาตราลุมนๅ าล าปะทาว, โ55็ี ละสืไอมวลชน คือ สืไอทรทัศนຏ สืไอสิไงพิมพຏ ิหนังสือ หนังสือพิมพຏ 
นิตยสารี สืไอกิจกรรม สืไอ฿หม รวมเปถึงสืไออืไนโ อยางครือขายการสืไอสารละงานวิจัย 2) นวัตกรรมสำร 
เดຌก การลารืไอง การผสมผสานรืไองทางลกละทางธรรม การอຌางอิงขຌอมูลทางวิชาการ อารมณຏขัน การ
ดึงอารมณຏ การรืๅอถอนพืไอสรຌางความหมาย฿หม ความ฿กลຌชิด ภาษาทีไสะทຌอนความถอมตัว ละ฿ชຌสาร
ภาษาอังกฤษ฿นการสืไอสารศาสนา ดยมีจุดมุงหมายส าคัญทัๅงสิๅน 4 มิติ คือ 1) พืไอสืบสานพระพุทธศาสนา 
2) พืไออนุรักษຏสิไงวดลຌอม 3) พืไอพัฒนาการสืไอสารชิงสันติวิธี ละ 4) พืไอตรียมพุทธศาสนิกชน฿หຌพรຌอม
รับความตายอยางสงบ ดยมีองคຏความรูຌละระบบความคิดทีไอยูบืๅองหลังผลงานตางโ ดังนีๅ 

 1. องค์ควำมรูຌฉพำะ ของพระเพศำล วิสำล 

 องคຏความรูຌทีไฉพาะจาะจง ิKilgour, 2006ี ปຓนองคຏความรูຌ ทักษะ ละประสบการณຏสวนตัวของ
พระเพศาล วิสาล ทีไกิดขึๅนจากการรียนรูຌทีละลใกละนຌอย ตมีความส าคัญตอการพัฒนานวัตกรรมการ
สืไอสาร พราะ฿ชຌปຓนตຌนทุน฿นการคิดวิคราะหຏ การวางผน ละการตัดสิน฿จ ประกอบเปดຌวย  

  1) วิทยำศำสตร์ ปຓนองคຏความรูຌทีไพระเพศาล วิสาล ศึกษาพิไมติมตลอดชีวิตตัๅงตริไม
รียน฿นสายวิทยาศาสตรຏทีไรงรียนอัสสัมชัญ ดยน ามาประยุกตຏ฿ชຌ฿นการสืไอสารปัจจุบัน อยางการท าวิจัย 
ละการ฿ชຌขຌอมูลทางวิชาการ ชน ภาวะความตายทางการพทยຏ ภชนาการ พัฒนาการ ฯลฯ ดยฉพาะ
ความรูຌ฿นดຌานสิไงวดลຌอมละนิทศวิทยา ซึไงปຓนความรูຌทีไริไมมาจากประสบการณຏตรง฿นขณะทีไยังปຓน
ฆราวาสละออกท างานพัฒนาชนบท ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี จนเดຌพบกับหลวงพอค าขียน สุวณฺณ  
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ซึไงปຓนพระนักพัฒนา฿นจังหวัดชัยภูมิ ท า฿หຌทานเดຌรียนรูຌงาน฿นสวนของการสนับสุนนการศึกษา การ
พัฒนาชีวิตความปຓนอยูของผูຌคน ละการอนุรักษຏผืนปຆาจากประสบการณຏชีวิต฿นชวงนีๅ 

  2) สังคมศำสตร์ ปຓนองคຏความรูຌทีไริไมมาจากการมีอกาสเดຌอานงาน฿นสายสังคมศาสตรຏ
ละงานนววิพากษຏวิจารณຏสังคม ชน วารสารสังคมศาสตรຏปริทัศนຏ งานของ สฺ ศิวรักษຏ จิตร ภูมิศักดิ่ นิธิ 
อียวศรีวงศຏ ฯลฯ ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี ตลอดจนองคຏความรูຌตางโ ฿นสายสังคมศาสตรຏทีไเดຌรับจาก
การศึกษา฿นสาขาวิชาประวัติศาสตรຏรวมกับการท างานดຌานศาสนากับสังคม ซึไงพระเพศาล วิสาล ศึกษา
ขาวละบทความทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ผานหนังสือพิมพຏละนิตยสารตางโ อยางสมไ าสมอ 

  3) รัฐศำสตร์ ปຓนองคຏความรูຌส าคัญทีไกใบกีไยวตลอดชวงชีวิตการปຓนนักศึกษาละการ
ท างานพืไอสังคม ฿นฐานะนักรณรงคຏพืไอสิทธิมนุษยชนละการนิรทษกรรมนักทษทางการมืองหลัง
หตุการณຏ 6 ตุลาคม พฺศฺ 2519 - พฺศฺ 2526 ิพระเพศาล วิสาล, โ55ใี ดยพระเพศาล วิสาล สน฿จ
ศึกษาพิไมติมดຌวยตนอง พราะมีความสน฿จ฿นสถานการณຏทางการมือง ชน ศึกษาการตอสูຌทางการมือง
ของ ช กวารา สงครามกองจร฿นประทศจีน ฯลฯ จนกระทัไงมีอกาสเดຌท างาน฿นสายอหิงสาละสันติวิธี 
ละพบวาปຓนนวทางทางการมืองทีไมีประยชนຏ ชน งานของ จีน ชารຏป นักคิดสายสันติวิธี มหาตมะ 
คานธี หรือหยืไออธรรม ิLes Miserableี ของวิกตอรຏ ฮูก ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี ปຓนตຌน 

  4) ศำสนำละจิตวิญญำณ มาจากการท างาน฿นสายศาสนากับสังคมครัๅงยังรียนอยูทีไ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรຏ ดยมีจุดริไมตຌนมาจากการอานงานของลัทธิตຎา กฤษณมูรติ พระพุทธศาสนา 
ผานงานของทานพุทธทาส ปฺอฺ ปยุตฺต ติช นัท ฮันหຏ เปจนถึงงานของนักวิชาการตะวันตกอยาง ดวิด 
ลอย ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี จนท า฿หຌพระเพศาล วิสาล ทราบวาตนองมีความสน฿จ฿นสายงาน
ศาสนาละเดຌน ามาประยุกตຏ฿ชຌจนถึงปัจจุบัน ชน การตรียมพรຌอมรับกับความตายอยางสงบ 

  5) ควำมรูຌทีไฉพำะจำะจงอืไนโ ปຓนองคຏความรูຌทีไมาจากการรียนรูຌละการศึกษาดຌวย
ตนอง ิพระเพศาล วิสาล , โ55็ี ละมีสวนสนับสนุนการสืไอสารสารศาสนา฿นปัจจุบัน ชน 
ภาษาอังกฤษ ความรูຌกีไยวกับระบบราชการ การพทยຏละสาธารณสุข ิผูຌดูลวใบเซตຏวิสาล, โ55ๆี 
ความรูຌ฿นสายนิทศศาสตรຏ ิบริบททางการสืไอสาร การวิคราะหຏกลุมปງาหมายี ความรูຌรืไองสืไอ฿หมละยุค
สังคมสารสนทศ การศึกษาเทย การศึกษาทางลือก เปจนถึงรืไองสุรา สมุนเพร การดูนก ปຓนตຌน 

 พระเพศาล วิสาล ฿ชຌ นวัตกรรมทำงควำมรูຌ ซึไงกิดจากการหลอมรวมองคຏความรูຌตางโ 
ขຌางตຌน จนกิดปຓนองคຏความรูຌ฿หมทีไมีประยชนຏ฿นการสืไอสารศาสนา ดยฉพาะอยางยิไง การผสมผสาน
ความปຓนทางลกละทางธรรมขຌาเวຌดຌวยกัน ชน 

  1) จิตวิญญาณละวิทยาศาสตรຏปຓนรืไองดียวกัน ผลงานวิจัยละงานขียนของพระ
เพศาล วิสาล ฿นยุคหลัง ิหลังบวช 10 ปี ฿หຌความส าคัญกับความรูຌ฿นสายวิทยาศาสตรຏรวมกับความรูຌดຌาน
จิตวิญญาณ ท า฿หຌสารมีนืๅอหาทีไนาสน฿จละนาชืไอถือ ดยฉพาะการสดง฿หຌหในวาวิทยาศาสตรຏ฿น
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ปัจจุบันเมเดຌปฏิสธความรูຌทางจิตวิญญาณ ชน วิธีการตรียมผูຌปຆวย฿หຌตายอยางสงบ ซึไงปຓนวิธีการทางพุทธ 
ตกลับเดຌรับการยอมรับ฿นวงการพทยຏทัไวลก ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี ฯลฯ 

  2) ศาสนากับการมือง ดยผสมผสานพุทธวิธีการจัดการความขัดยຌง รวมกับความรูຌ฿น
สายรัฐศาสตรຏวาดຌวยรืไองของสันติวิธี พืไอสนอนวทางกຌเขปัญหาความขัดยຌงตางโ ฿นสังคม ดยสนอ
ทางออกทีไอะลุຌมอลวยละยึดอารืไองความหมาะสมกับสถานการณຏปຓนทีไตัๅง ท า฿หຌผลงานละความคิด
ของพระเพศาล วิสาล เดຌรับการยอมรับจากผูຌทีไท างานกีไยวขຌองกับการดูลความสงบรียบรຌอยของ
บຌานมืองเปจนถึงกลุมสืไอมวลชน 

  3) ศาสนากับการอนุรักษຏ ดยการน าอาความรูຌรืไองการอนุรักษຏมา฿ชຌกับพิธีกรรมทาง
ศาสนา ดยการสรຌางกิจกรรมทีไสะทຌอนถึงจิตส านึกการอนุรักษຏละการรียนรูຌธรรมะเปพรຌอมโ กัน 

  4) การหลอมรวมหลายโ องคຏความรูຌ พระเพศาล วิสาล มีความชัดจน฿นการผสมผสาน
องคຏความรูຌทางธรรมขຌากับองคຏความรูຌทางลกอืไนโ พืไอ฿หຌการสืไอสารมีมิติทีไครบถຌวนสมบูรณຏ ชน การพูด
ถึงลัทธิบริภคนิยม ภาวะภชนาการ ละหลักธรรมวาดຌวยความพอประมาณ฿นบทความดียวกัน ปຓนตຌน 

 ความสัมพันธຏระหวางองคຏความรูຌทางลกละทางธรรม ทีไพระเพศาล วิสาล ฿ชຌ฿นการพัฒนาการ
สืไอสารศาสนา สดงเดຌดังภาพทีไ 1 
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ภำพทีไ 1 ความสัมพันธຏละการผสมผสานองคຏความรูຌของพระเพศาล วิสาล 

 2. ระบบควำมคิดทำงธรรม ของพระเพศำล วิสำล 

 ยนิสมนสิการ หรือ วิธีการหงปัญญา  (ป. อ. ปยุตฺต, 2542) ปຓนวิธีคิดทีไถูกวิธี฿นทาง
พระพุทธศาสนา ดยฝຄกการ฿ชຌความคิดอยางมีระบียบรวมกับการคิดวิคราะหຏ มีทัๅงสิๅน 10 วิธี เดຌก 1) วิธี
คิดบบสืบสาวหตุปัจจัย 2) วิธีคิดบบยกยะสวนประกอบ 3) วิธีคิดบบสามัญลักษณຏ 4) วิธีคิดบบ
อริยสัจจຏ 5) วิธีคิดบบอรรถธรรมสัมพันธຏ 6) วิธีคิดบบคุณทษละทางออก 7) วิธีคิดบบคุณคาทຌ-
คุณคาทียม 8) วิธีคิดบบอุบายปลุกรຌาคุณธรรม 9) วิธีคิดบบปຓนอยู฿นปัจจุบัน ละ 10) วิธีคิดบบวิภัช
ชวาท ซึไงจากการวิจัยระบบความคิดทางธรรมพบวา พระเพศาล วิสาล ฿ชຌวิธีคิด 6 วิธีรกปຓนหลัก฿นการ
พัฒนาการสืไอสารศาสนา ซึไงสามารถอธิบายดยสรุปผาน วิธีคิดบบอริยสัจจ์ คือ 

  1) คิดถึง ทุกข์ พระเพศาล วิสาล พบการอารัดอาปรียบทางการมืองผานการอาน
งานชิงสังคมตางโ เดຌสัมผัสกับความดือดรຌอนของกลุมนักศึกษา฿นชวงหตุการณຏ 6 ตุลาคม พฺศฺ 2519 

นวัตกรรมการสืไอสารศาสนา 

การตาย 

อยางสงบ 
ธรรมยาตรา 

การกຌปัญหา 

ชิงสันติวิธี 

รัฐศาสตรຏ ิลกี 

พระเพศาล วิสาล 

วิทยาศาสตรຏ ิลกี องคຏความรูຌอืไนโ 

ศาสนา ิธรรมี 

สังคมศาสตรຏ ิลกี 

การสืไอสาร ิลกี 

ความตาย การพัฒนา สันติวิธี สิไงวดลຌอม 

1.  
สะสม
องคຏ
ความรูຌ 

2.  

ตอยอด
องคຏ
ความรูຌ 

3.  

ผสาน
องคຏ
ความรูຌ
฿หมโ 

4.  

ปรับ 

พืไอการ
สืไอสาร 

น ามาสืไอสาร
ผานสืไอตางโ 
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พบกับความทุกขຏยากของผูຌคน฿นชนบท ละเดຌประสบกับความสูญสียซึไงกิดขึๅนกับผูຌคน฿กลຌตัว ฯลฯ ซึไง
ทานทราบดีวาความทุกขຏตางโ หลานีๅ ปຓนสิไงทีไมนุษยຏทุกคนตຌองประสบเมสามารถหลีกลีไยงเดຌ  

  2) พิจำรณำ สมุทัย พระเพศาล วิสาล พิจารณาหตุหรือทีไมาของทุกขຏทัๅงหลาย ละ
พบวา ปัญหาทางการมืองมาจากการบริหารบຌานมืองทีไเมถูกตຌองตามท านองคลองธรรม การทีไผูຌคน
มากมายตຌองลຌมตายหรือถูกกักขังปຓนพราะการ฿ชຌก าลังความรุนรงขຌาตัดสิน ความดือดรຌอนของผูຌคน฿น
ชนบทมาจากการขาดอกาสละความเมรูຌ ละปัญหาความศกศรຌามืไอตຌองสูญสียคนอันปຓนทีไรัก ปຓน
ความทุกขຏทีไกิดจากความเมขຌา฿จ฿นรืไองของความตายดีพอ 

  3) ตัๅงปງำหมำย นิรธ พระเพศาล วิสาล จึงตัๅงปງาหมายพืไอทีไจะกຌเขปัญหาตางโ 
ขຌางตຌน ดยการก าหนดปຓนกลยุทธຏทางการสืไอสาร มีปງาหมายส าคัญโ ทัๅงสิๅน 4 มิติ คือ ปຓนสวนหนึไง฿น
การอนุรักษຏละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รณรงคຏละน าสนอวิธีการชิงสันติวิธีตางโ ทีไมีประยชนຏ฿นการ
อยูรวมกัน฿นสังคม สืไอสารท าความขຌา฿จละตรียมความพรຌอมพุทธศาสนิกชน฿หຌพรຌอมรับกับความตาย
อยางสงบ ดยมีปງาหมายสูงสุดอยูทีไการฟຕนฟูละสืบสานพระพุทธศาสนา 

  4) พัฒนำ มรรค พระเพศาล วิสาล ตัดสิน฿จพัฒนา นวัตกรรมการสืไอสารศาสนา 
พืไอ฿หຌปຓนวิธีการหนึไง฿นการกຌเขปัญหาตางโ ดยการพัฒนาสารทีไผสมผสานองคຏความรูຌทางลกละทาง
ธรรม สืไอสารเปยังพุทธศาสนิกชนผานสืไอประภทตางโ ดังปรากฏ฿นภาพทีไ 2 

 3. ระบบควำมคิดทำงลก ของพระเพศำล วิสำล 

 ผลการวิจัยระบบคิดทางธรรมพบวา มรรค คือการ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารศาสนาพืไอกຌเข
ปัญหาตางโ ซึไงปຓนการพัฒนารูปบบการสืไอสาร฿หຌตกตางจากวิธีการสืไอสารศาสนาบบดัๅงดิม การ฿ชຌ
นวัตกรรมสืไอละสารหลานีๅอง ทีไปຓนตัวพิสูจนຏ฿หຌหในวาพระเพศาล วิสาล ฿ชຌองคຏความรูຌละวิธีคิดอืไนโ 
ซึไงหมายถึง วิธีคิดทางลก ฿นการกระบวนการคิดพืไอกຌเขปัญหา ดยผลการวิจัย฿นสวนนีๅเดຌวิคราะหຏ
ถึงมุมมองละวิธีคิด บบวิพากษຏ ละ บบสรຌางสรรคຏ ิDe Bono, แ้้เ, แ้้โ; Runco, แ้99, 

โเเไี ของพระเพศาล วิสาล ทีไปรากฏ฿นลักษณะของบทสัมภาษณຏ฿นสถานการณຏตางโ ดังนีๅ 

  1) ควำมคิดบบวิพำกษ์ กับการสืไอสารศาสนาของพระเพศาล วิสาล 
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ภำพทีไ 2 วิธีคิดทางธรรมของพระเพศาล วิสาล ฿นการก าหนดกลยุทธຏทางการสืไอสาร 

 การคิดบบวิพากษຏ (Critical Thinking) ิRunco, แ้้้ี หมายถึง การคิดวิคราะหຏ การตຌยຌง 
ละการตัดสินถูกผิด ซึไงปຓนความคิดดยพืๅนฐานของมนุษยຏ ิซึไงมีลักษณะดียวกับระบบคิดทางธรรม : 

ยนิสมนสิการี นืไองจากพระเพศาล วิสาล เดຌศึกษา฿นสายสามัญจนถึงระดับปริญญาตรี จึงเดຌฝຄกละ฿ชຌ
วิธีคิดบบวิพากษຏมาตัๅงตวัยดใก ชน การตัดสิน฿จศึกษาตอ฿นสายประวัติศาสตรຏทนวิศวกรรมศาสตรຏ 
พราะวิคราะหຏวารืไองสังคมการมืองปຓนรืไองส าคัญ ละการตัดสิน฿จบวชละเมสึกจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ 
ซึไง฿นสวนของนวัตกรรมการสืไอสารศาสนา การคิดบบวิพากษຏมีความส าคัญอยู 2 สวนเดຌก 

  สวนทีไ 1: กำรคิดบบวิพำกษ์ผูกอยูกับควำมคิดทำงธรรม ชวย฿หຌพระเพศาล วิสาล 
มองหในปัญหา ิทุกขຏ฿นอริยสัจจຏี ละตัดสิน฿จลงมือกຌเขปัญหาสังคม ดยทานเดຌพิจารณาลຌววาการ
สืไอสารศาสนาดังกลาวปຓนรืไองทีไถูกตຌอง ทัๅงนีๅพราะ ระบบคิดบบวิพากษຏตรงกับระบบคิดทางธรรม฿น
ประดในทีไวา ตຌองมีการพิจารณาละประมินสิไงทีไจะท าวาปຓนรืไองทีไดีละถูกตຌองตามท านองคลองธรรม 

  สวนทีไ 2: กำรคิดบบวิพำกษ์ชวย฿หຌควำมคิดสรຌำงสรรค์ป็นรูปป็นรำง พระเพศาล วิ
สาล ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏหลายประการ฿นการพัฒนานวัตกรรมการสืไอสารศาสนา ซึไงความคิดสรຌางสรรคຏ
ตางโ จะถูกน ามา฿ชຌหรือเมนัๅน จ าปຓนตຌอง฿ชຌการคิดบบวิพากษຏปຓนตัวตัดสิน฿หຌคุณคา ผลงานความ
สรຌางสรรคຏตางโ ทีไกิดขึๅนมา จึงตຌองผานการลือกสรร฿นระบบคิดบบวิพากษຏทัๅงสิๅน 

 2) ควำมคิดบบสรຌำงสรรค์ กับการสืไอสารศาสนาของพระเพศาล วิสาล 

ทุกขຏ 
ความสญูสยีจาก 

การ฿ชຌความรุนรง 
ละ 

การสญูสยีคนรัก 

ปຆาถูกคุกคามละ 
มีผูຌเดຌรับผลกระทบ

จ านวนมาก 

สมุทัย 
ความรุนรงมีต 

จะสรຌางปัญหาละ
ความสญูสยี 

คนศกศรຌาหรือ 
หนีความตาย  

พราะความเมรูຌ 

คนเมดูลธรรมชาต ิ
พราะเมรูຌคุณคา 

นิรธ 

สืบสานศาสนา 

อนุรักษຏปຆา 

฿ชຌสันติวิธี 
กຌเขปัญหา 

อยูกับความตาย 
อยางปกติสุข 

มรรค 

การสืไอสารศาสนา 
ดຌวยนวัตกรรม 

ฮสืไอฮ ละ ฮสารฮ 
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  - การหันมา฿ชຌสืไอสมัย฿หม฿นการสืไอสารศาสนา ปຓนความคิดสรຌางสรรคຏประภทหนึไงตาม
มุมมองของ De Bono (1990, 1992) พราะการทีไพระเพศาล วิสาล น าอาความรูຌทางศาสนามาสืไอสาร
ผานมุมมองทางลก ปຓนการปลีไยนปลงวิธีคิดจากกรอบความคิดดิมโ ของพระสงฆຏ ซึไง฿ชຌสืไอดัๅงดิมทาง
พระพุทธศาสนาปຓนหลัก฿นการสืไอสารมาอยางยาวนาน ดยทานระบุวาทานปຓนผูຌทีไมีความคิด฿นบบ
ฆราวาสสูง ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี ดยยังคง฿ชຌวิธีคิดบบปุถุชนรวมกับความคิดบบพระสงฆຏ ท า฿หຌ
ทานขຌา฿จสังคมเดຌหลายงมุม การสืไอสารศาสนาของทานจึงเมยกรืไองหลักธรรมชัๅนสูงซึไงเมตรงกับวิธีคิด
กลุมปງาหมาย 

  - ความคิดสรຌางสรรคຏทีไ฿ชຌระบบความคิดรวม ระหวางความคิดบบวิพากษຏละบบ
สรຌางสรรคຏ ตรงกับนวคิดของ Runco (1999) ทีไมีลักษณะของความคิดบบ Convergent ิวิพากษຏ) ละ
บบ Divergent (สรຌางสรรคຏ) รวมกัน ดยพระเพศาล วิสาล ฿ชຌวิธีคิดทัๅง 2 ดຌาน ฿นการพัฒนานวัตกรรม
การสืไอสารศาสนา คือ การหลอมรวมองคຏความรูຌตางโ ทัๅงทางลกละทางธรรม ผลงานทีไออกมาจึงมีความ
฿หมละมีประสิทธิภาพดียิไงขึๅน 

  - ความคิดสรຌางสรรคຏของพระเพศาล วิสาล มาจากความยืดหยุนทางความคิด ิRunco, 

2004ี ดยการ฿ชຌวิธีคิดบบสรຌางสรรคຏ฿นการพัฒนานวัตกรรม฿หมโ ละ฿ชຌวิธีคิดบบวิพากษຏ฿นการตัดสิน
ลือกนวัตกรรมทีไมีความหมาะสม ซึไงปຓนระบบทีไตຌอง฿ชຌความปຂดกวຌางทางความคิด ซึไงพบ฿นพระเพศาล วิ
สาล ชน 1) ทานเมรูຌสึกวาลกสงฆຏละลกฆราวาสมีความตกตางกัน ิชมรมกัลยาณธรรม, โ55ๆี จึง
สามารถลือก฿ชຌความคิดบบฆราวาส฿นการกຌเขปัญหาตางโ เดຌ  2) ทานชืไอวาการอยู฿นมืองหรืออยู฿น
ปຆาเมมีอิทธิพลดຌานลบ฿ดโ ตอการสืไอสารศาสนา อยูทีไความพยายามละการพัฒนาตนอง 3)  ทานชืไอวา
ความรูຌเมมีวันพอ พระสงฆຏจึงจ าปຓนตຌองศึกษาหาความรูຌทัๅงทางลกละทางทางธรรมพืไอ฿หຌสามารถสืไอสาร
ละกຌเขปัญหาเดຌตามความปຓนจริง 4) ทาน฿ชຌวิธีการถอดบทรียนทนการท าตามต ารา ดยน า
ประสบการณຏตรงมาประยุกตຏ฿ชຌ฿นการสืไอสารศาสนา ละ 5) ความคิดสรຌางสรรคຏมีอิทธิพลมาจากตຌนบบ
฿นชีวิต ิAmabile & Gryskiewicz, 1989 as cited in Runco, 2004ี ดยทานเดຌรับอิทธิพลดังกลาวจาก
หนังสือ ชน ความสัมพันธຏระหวางวิทยาศาสตรຏละจิตวิญญาณ ละประดในการตายอยางสงบ ละ
อิทธิพลจากบุคคล ชน มารดา ิการ฿ชຌชีวิตบบสมถะี ทานพุทธทาส หลวงปูຆชา หลวงปูຆดุลยຏ หลวงปูຆทียน 
ฯลฯ ฿นรืไองการ฿ชຌสารทีไรียบงาย ิเม฿ชຌค าบาลีี ท า฿หຌคนทัไวเปขຌา฿จสารเดຌงาย ปຓนตຌน   

 พระเพศาล วิสาล ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏผานการตัๅงค าถามตอหตุการณຏละรืไองราวตางโ ทีไ
กิดขึๅน฿นชีวิต ดยอาศัยความปຂดกวຌางทางความคิดละการเมตัดสินบบอคติ ฯลฯ ปຓนครืไองมือ฿นการ
พัฒนาความคิดสรຌางสรรคຏ ซึไงมาจากค าถามพืๅนฐานส าคัญประการหนึไงวา พระสงฆຏจะตຌองอยูต าหนง฿ด
฿นปัจจุบันจึงจะมีประยชนຏอยางตใมทีไ (พระเพศาล วิสาล อຌางถึง฿น ชมรมกัลยาณธรรม, 2556, นฺ 112) 

ละค าตอบทีไเดຌกใคือ พระจะตຌองมีคุณธรรมภาย฿นดยฉพาะความรียบงายสมถะ มีความสามารถ฿นการ
ผยผธรรมะ ละมีความรูຌความขຌา฿จทีไลึกซึๅงตอสังคมสมัย฿หมซึไงเมหมือนสังคมหมูบຌานอีกตอเป 
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กำรอภิปรำยผล 

 ผลการวิจัยสดง฿หຌหในถึงอิทธิพลของ 1) องคຏความรูຌ 2) ระบบความคิดทางธรรม ละ 3) 

ความคิดบบวิพากษຏละบบสรຌางสรรคຏบบปุถุชน ทีไมีตอการพัฒนานวัตกรรมการสืไอสารศาสนา ดย 
องค์ควำมรูຌ ปຓนกรอบพืๅนฐานของความคิดรูปบบตางโ ทีไท า฿หຌความรูຌ฿หมโ กิดการตอยอด ดยพระ
เพศาล วิสาล ฿ชຌ กำรคิดบบสรຌำงสรรค์ ปຓนครืไองมือส าคัญ฿นการพัฒนานวัตกรรมสืไอละนวัตกรรม
สารตางโ ภาย฿ตຌการพิจารณาของ กำรคิดบบวิพำกษ์ วานวัตกรรมทีไกิดขึๅนจะเมซๅ ากับรูปบบการ
สืไอสารศาสนาทีไมีอยู มีความหมาะสม ถูกตຌองตามท านองคลองธรรม บริบท สถานการณຏ สถานทีไ ละมี
ประยชนຏอยางทຌจริงตอกลุมปງาหมาย ซึไงความกืๅอกูลกันขององคຏประกอบทัๅง 3 ปรากฏดังภาพทีไ 3 

 

ภำพทีไ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้และวิธีคิดแบบต่างๆ ของพระไพศาล วิสาโล 

 มຌวาระบบความคิดของพระเพศาล วิสาล จะมีลักษณะของ ความคิดสรຌางสรรคຏ ปຓน
องคຏประกอบละอิทธิพลส าคัญทีไท า฿หຌกิดนวัตกรรมการสืไอสารศาสนา ตมืไอพิจารณา฿นมุมมองของ
ระบบคิดบบวิพากษຏละบบสรຌางสรรคຏดยตรง จะพบวาระบบความคิดของพระเพศาล วิสาล ยังมี
ความปຓนระบบคิดบบวิพำกษ์สูงกวำระบบคิดบบสรຌำงสรรค์อยูมาก หในเดຌจาก 1) การผสมผสานองคຏ

บริบททางสังคม 

พระเพศำล วิสำล 

องค์ควำมรูຌ 
ทำงลก 

สมุทัย 

พบสาหตุ 

องค์ควำมรูຌ 
ทำงธรรม 

ทุกข์ 
ปัญหาตางโ ฿นสังคม 

นิรธ 

ปງาหมาย฿นการกຌปัญหา 

นวัตกรรม 

การสืไอสารศาสนา 
นวัตกรรมสืไอละสำร

มรรค 

พัฒนาวิธีการสืไอสาร 

วิพากษຏ ิถูกผิดี 

สรຌางสรรคຏ ิดี?ี 

วิพากษຏ ิถูกผิดี 

วิพากษຏ ิถูกผิดี 

฿ชຌองคຏความรูຌ 
฿นการประมินผล 

฿ชຌการวิพากษຏ 
฿นการตัดสินคุณคา 

หานว 

ทาง฿หมโ 

ความรูຌ ประสบการณຏทีไสะสม 

ประสบกับ 

พิจารณา 

ก าหนด 

หาทางกຌเข 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

ความรูຌ ซึไงพระเพศาล วิสาล จ าปຓนตຌอง฿ชຌองคຏความรูຌทางธรรมปຓนหลัก฿นการสืไอสารศาสนา พียงต฿ชຌ
องคຏความรูຌทางลกปຓนสืไอกลาง฿นการสงสารเปยังพุทธศาสนิกชน ดยองคຏความรูຌทางธรรมปຓนรืไองของ
ความถูกผิดละมีขอบขตความคิดทีไชัดจน ิวิพากษຏี 2) ระบบความคิดทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนานวัตกรรมการ
สืไอสาร มาจากระบบความคิด 2 สายหลัก เดຌก ระบบความคิดทางธรรม ละ ระบบความคิดบบวิพากษຏ
ละบบสรຌางสรรคຏบบปุถุชน ิทางลกี ดยทีไระบบคิดทางธรรมซึไงปຓนระบบคิดครึไงรก ิ50%ี ปຓน
ระบบคิดบบวิพากษຏดยสมบูรณຏ ซึไงมืไอมารวมกับระบบความคิดบบปุถุชน ทีไประกอบเปดຌวยความคิด
บบวิพากษຏซึไงปຓนระบบคิดพืๅนฐาน ิ25%ี ทีไรียนรูຌมาตัๅงตดใก ละความคิดบบสรຌางสรรคຏทีไพระ
เพศาล วิสาล ฿ชຌ฿นการพัฒนานวัตกรรมการสืไอสารศาสนา ิ25%ี จะหในเดຌชัดจนวาระบบคิดบบ
วิพากษຏยังคงปຓนระบบคิดสายหลัก฿นการสืไอสารศาสนาของทาน ซึไงคิดปຓนอัตราสวนอยางคราวโ อยูทีไ 
75:25 หรือมีการ฿ชຌความคิดบบวิพากษຏคิดปຓน ¾ ของระบบคิดทัๅงหมด 

 ถึงมຌวาระบบความคิดของพระเพศาล วิสาล จะมิเดຌสดง฿หຌหในถึงการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏทีไ
มากมาย ตกใชวยสะทຌอน฿หຌหในวา การพัฒนารูปบบสืไอสารศาสนาทีไประสบความส ารใจ จ าปຓนจะตຌองมี
การตรียมตัวทีไดี ทัๅงการตรียมความรูຌตางโ ฿หຌพรຌอมส าหรับการสืไอสาร ละการฝຄก฿ชຌความคิด ดยฉพาะ
อยางยิไงการน าอาระบบความคิดบบปุถุชน ิทางลกี มาประยุกตຏ฿ชຌ฿นการพัฒนาสืไอละสาร ดยน าอา
ระบบความคิดบบวิพากษຏ มา฿ชຌ฿นการพิจารณาบริบททางสังคมตามความปຓนจริง ละน าอาระบบ
ความคิดบบสรຌางสรรคຏมาชวยพัฒนา/ปรับปรุง฿หຌวิธีการสืไอสารศาสนา มีรูปบบทีไหลากหลาย นาสน฿จ 
ละสามารถตอบสนองตอความตຌองการของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนบริบททางสังคมทีไปลีไยนปลงเปเดຌ  

ขຌอสนอนะ 

 1. ขຌอสนอนะ฿นกำรน ำผลกำรวิจัยเป฿ชຌ 

 ผลการวิจัยสดง฿หຌหในถึงการ฿ชຌ ระบบความคิด ทีไสงผล฿หຌการสืไอสารศาสนาประสบ
ความส ารใจ฿นบริบทของสังคมเทยปัจจุบัน นักสืไอสารศาสนา พระสงฆຏ หน วยงาน/องคຏกร ตลอดจน
ครือขายศาสนาตางโ สามารถน าอาระบบความคิดดังกลาว เปปຓนครงสรຌาง฿นการพัฒนากระบวนการ
สรຌางสรรคຏวิธีการสืไอสารศาสนาของตนเดຌ ชน น าอาวิธีคิดสรຌางสรรคຏ ซึไงปຓนวิธีคิดทีไเมมีอยู฿นระบบคิด
ทางธรรม มา฿ชຌ฿นการพัฒนา/ปรับปรุงสืไอละสาร฿หຌมีความปลก฿หม ดึงดูดความสน฿จ หรือการปຂดกวຌาง
รับฟังความคิดหใน การวิคราะหຏสถานการณຏละผูຌรับสาร กใมีสวนสนับสนุน฿หຌการสืไอสารศาสนาขຌาถึงละ
ตรงกับความตຌองการของพุทธศาสนิกชน฿นยุคปัจจุบันมากยิไงขึๅน ฯลฯ 

 2. ขຌอสนอนะส ำหรับกำรวิจัย฿นอนำคต 

 การวิจัย ระบบความคิดทีไมีอิทธิพลตอนวัตกรรมการสืไอสารศาสนาของพระเพศาล วิสาล ปຓน
การวิจัยชิงคุณภาพ ทีไมุงศึกษากรณีศึกษาพียงกรณีดียว เดຌก พระเพศาล วิสาล ผลการศึกษาทีไเดຌ จึง
ปຓนผลการศึกษาชิงลึก ทีไสามารถอธิบายสถานการณຏละตอบค าถาม฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับทานเดຌพียงรูป
ดียว การวิจัย฿นอนาคต จึงควร฿หຌความส าคัญกับการศึกษาผลการวิจัย฿นภาพกวຌาง ซึไงสามารถกระท าเดຌ
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฿น 2 ลักษณะ เดຌก 1) การศึกษาทัศนคติ/มุมมองของกลุมผูຌรับสารทีไมีตอวิธีการสืไอสารของพระเพศาล วิ
สาล พืไอ฿ชຌผลการวิจัยดังกลาว฿นการตรวจสอบผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅ วาระบบความคิดทีไพระเพศาล วิสาล 
฿ชຌ฿นพัฒนารูปบบการสืไอสารศาสนานัๅน ปຓนวิธีการทีไประสบความส ารใจจริงหรือเม มีสิไง฿ดทีไกลุมผูຌรับสาร
มองวาปຓนจุดดนละปຓนอุปสรรค ละ 2) การศึกษาระบบความคิดของพระสงฆຏนักสืไอสารศาสนายุค฿หม
รูปอืไนโ ชน พระมหาสมปอง ตาลปุตต ทาน วฺ วชิรมธี ปฺอฺ ปยุตฺต ฯลฯ พืไอ฿หຌผลทีไเดຌ ปຓนผลการวิจัย
ทีไมาจากการถอดบทรียนของพระสงฆຏทีไประสบความส ารใจหลายโ รูป อันจะชวยลดอคติ ละพิไมความ
มนย าของขຌอมูล฿หຌสูงขึๅน 

รำยกำรอຌำงอิง 
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นวนຌมนวัตกรรมกำรสืไอสำรกำรตลำดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยำงยัไงยืน 

ระหวำงป พ.ศ. โ55่ - โ5ๆ็ 

Trend in Innovative Marketing Communication  

For Sustainable Environment during B.E. โ55่ – โ5ๆ็ 
 

กนกพร ดิษริยะกุล 28 

บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D. 29 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅปຓนการศึกษาวิจัยชิงคุณภาพ ดย฿ชຌทคนิคการวิจัยอนาคต (Futures Research) 

บบดลฟาย (Delphi Technique) มีวัตถุประสงคຏ คือ 1ี พืไอศึกษากลยุทธຏของการสืไอสารการตลาดพืไอ
สงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน฿นปัจจุบัน 2ี พืไอศึกษาปัญหาละอุปสรรคทีไกิดขึๅนของการสืไอสาร
การตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน฿นปัจจุบัน 3ี พืไอศึกษานวนຌมกีไยวกับนวัตกรรมการสืไอสาร
การตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน฿นชวงระยะวลา 10 ป ิพฺศฺ 2558 - 2567ี  

กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ กลุมนักการตลาดละนักสืไอสารการตลาดทีไปฏิบัติงาน    

ภาย฿นองคຏกร หนวยงาน ละบริษัท ทีไมีนวทางการด านินการธุรกิจกีไยวกับการอนุรักษຏสิไงวดลຌอม      
รวมทัๅงสิๅนจ านวน  17 ทาน กใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยบบสอบถามจ านวน 3 รอบ วิคราะหຏขຌอมูลดຌวย         
คามัธยฐาน คาฐานนิยม คาความตกตางระหวางฐานนิยมละมัธยฐาน ละคาพิสัยระหวางควอเทลຏ 

ผลการวิจัยพบวา นวนຌมนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน
ระหวางป พฺศฺ 2558 – 2567 บงปຓน 8 ดຌาน ประกอบดຌวย 1ี ดຌานกลยุทธຏ 2ี ดຌานนวนຌมการด านิน
กิจกรรมการสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกร ิCSRี ฿นอนาคต 3ี ดຌานนวัตกรรม 4ี ดຌาน
ผูຌบริภค 5ี ดຌานปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอผลิตภัณฑຏทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 6ี ดຌานปัญหาละ
อุปสรรคดຌานการตลาด      7ี ดຌานปัญหาละอุปสรรคดຌานการสืไอสารการตลาด 8ี ดຌานบทบาทของ
องคຏกรภาครัฐละภาคอกชน      สามารถสรุปเดຌดังนีๅ คือ 

1.ดຌำนกลยุทธ์: ฿ชຌการพัฒนาอยางยัไงยืนปຓนปัจจัยหลัก฿นการขงขันระยะยาว  
2.ดຌำนนวนຌมกำรด ำนินกิจกรรมกำรสดงควำมรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ิCSR)          

฿นอนำคต: ดยมุงนຌนการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ิSocially Responsible 

Business Practices)  

                                                           

28  นักศึกษาปริญญาท สาขาวิชานิทศศาสตรຏละนวัตกรรม คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตรຏ 
29  อาจารยຏทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารยຏ ผูຌอ านวยการหลักสตูรปริญญาท คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
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3.ดຌำนนวัตกรรม: บริษัทตางโจะมีนวนຌม฿นการคิดคຌนละพัฒนานวัตกรรมทางทคนลยี฿หมโ    
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมดยรวม 

4.ดຌำนผูຌบริภค: ผูຌบริภคมีนวนຌมทีไจะมีจิตส านึกทีไดีตอสิไงวดลຌอมมากยิไงขึๅน 

5.ดຌำนปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมกำรซืๅอผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมของผูຌบริภค :      

ปัจจัยดຌานการสืไอสารการตลาดละราคา ยังคงปຓนปัจจัยมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอผลิตภัณฑຏทีไปຓน
มิตรกับสิไงวดลຌอมของผูຌบริภค 

6.ดຌำนปัญหำละอุปสรรคดຌำนกำรตลำด: 

- ผลิตภัณฑຏสามารถกຌาวเปสูความยัไงยืนละท าลายสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด ฿นสวนของบรรจุภัณฑຏ
จะตຌองสามารถยอยสลายละน ากลับมา฿ชຌ฿หมเดຌดยเมท าลายสิไงวดลຌอมหรือท าลายสิไงวดลຌอม
นຌอยทีไสุด 

- มีนวนຌมทีไภาครัฐละอกชนจะขຌามามีสวนรวม฿หຌการสนับสนุน฿นการท าการสงสริมการขาย 

7.ปัญหำละอุปสรรคดຌำนกำรสืไอสำรกำรตลำด: สรຌางความชัดจน฿นการน าสนอนืๅอหาละ
ขຌอมูลกีไยวกับสิไงวดลຌอม ปຓนสิไงทีไบริษัทตຌองน าสนอถึงผูຌบริภค฿หຌรับรูຌละขຌา฿จ  
8.ดຌำนบทบำทขององค์กรภำครัฐละภำคอกชน: มีการจัดอบรมสรຌางจิดส านึกดຌานสิไงวดลຌอม
฿หຌกับพนักงานภาย฿นองคຏกรทุกคนพืไอปຓนปลูกฝังละปຓนการละลายพฤติกรรม฿หຌกับพนักงาน
ภาครัฐละอกชน  

 

ค ำส ำคัญ: นวนຌม/ นวัตกรรมการสืไอสารการตลาด/ สิไงวดลຌอม/ ยัไงยืน/ ทคนิคดลฟาย 

 

 

  



 

 

177 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55็ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (17 มิถุนายน โ55็ี   

Abstract 

This research is the Qualitative Research using the Future Research Technique of 

Delphi pattern. The objectives of this research are 1ี To study a marketing 

communication strategy to permanently support the current environment, 2ี To 

investigate problems of marketing communication supporting the current environment, 3ี 
To study trends in innovative marketing communication for sustainable Environment 

during B.E. 2558 – 2567. 

The samples of this research are 17 marketers and marketing communicators 

working in the organizations, departments and companies that run their business to 

conserve the environment. The data is collected by using questionnaire for 3 rounds. 

Median, Mode, Difference between Median and Mode, and Inter Quartile Range are used 

to analyze the data.  

 The result showed that trends in Innovative Marketing Communication for 

Sustainable Environment during B.E. 2558 – 2567 can be divided into 8 dimensions.        
There are 1ี strategy 2ี Trends of corporate social responsibility's activities 3ี Innovation      
4ี Consumer 5ี Factor effecting to buying behavior of Eco-product 6ี Problem and barrier 

in marketing 7ี Problem and barrier in marketing communication 8ี Government and 

private investor roll. They could be summarized as following. 

1. Strategy: The main factor of long-term competition is sustainable 

development.  

2. Trend in corporate social responsibility's activities: Focuses on socially 

responsible business practices.  

3. Innovation: Many companies trend to innovate and improve the                     

Eco - technologies. 

4. Consumer: Consumers trend to have more good consciousness to                    

the environment. 

5. Factor effecting to buying behavior of Eco-products: Marketing 

communication and price are the main factors influencing a costumer’s decision 
to buy.  

 6. Problem and barrier in marketing 

- Product improvement can lead to success and cause less effect to the 

environment. Packaging can be reused without harm or less effect to the 

environment.  
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- Both government and private investors support in sales and marketing.  

7. Problem and barrier in marketing communication: Companies need to 

provide more clear information about the environment to consumers.  

8. Government and private investor roll: create seminar and build personal 

accountability in environment for employees both government and private 

corporation. 

 

Keywords: Trend/ Innovative Marketing Communication/ Environment/ Sustainable/ 

Delphi Technique 

 

บทน ำ 
ปัจจุบันมนุษยຏมีความตຌองการดຌานปัจจัยพืๅนฐานส าหรับการน ามา฿ชຌด ารงชีวิตพิไมมากขึๅน           

ดยปัจจัยพืๅนฐานทีไมนุษยຏตຌองการกใคือ ปัจจัย 4 ซึไงประกอบเปดຌวย อาหาร, ทีไอยูอาศัย, ครืไองนุงหม ละ    

ยารักษารค ซึไงปัจจัยหลานีๅ เดຌกลายปຓนสิไงทีไกระตุຌน฿หຌมนุษยຏกิดการพัฒนาความกຌาวหนຌาทาง
วิทยาศาสตรຏละวิทยาการ฿นการน าทรัพยากรธรรมชาติมา฿ชຌอยางสะดวกสบายละงายดาย ขณะทีไความ
ตຌองการดຌานปัจจัยพืๅนฐานตางโ฿นการด ารงชีวิตของมนุษยຏพิไมมากขึๅนทุกวัน ต฿นทางกลับกัน
ทรัพยากรธรรมชาติตางโ   ทีไมีอยูบนลกนัๅนกลับคอยโลดนຌอยลง ละยังเมสามรถตอบสนองตอความ
ตຌองการของมนุษยຏทัๅงหมดเดຌ       ิทิพวัลยຏ สีจันทรຏ, 2553ี  
  ปัญหาสิไงวดลຌอม  สามารถกิดขึๅนเดຌ฿นทุกพืๅนทีไดยฉพาะอยางยิไง฿นบริ วณพืๅนทีไโ มี
ประชากรอาศัยอยูหนานน ละ฿นบริวณทีไมีประชากรหนานนจะสงผล฿หຌปัญหาความสืไอมทรมของ
สิไงวดลຌอมมากตามเปดຌวย ปัญหาสิไงวดลຌอมจึงกลายปຓนปัญหาทีไกิดขึๅนทัๅง฿นขตมืองละขตชนบท 
ดังนัๅนปัญหาสิไงวดลຌอม ฿นมืองจึงกิดการ฿ชຌทรัพยากรของบุคคลละการผลิตของสียจากการ฿ชຌ
ทรัพยากร สวนปัญหาสิไงวดลຌอม฿นขตชนบท จะกิดจากการพิไมความตຌองการ฿นดຌานทีไอยูอาศัย อาหาร 
หรือปัจจัย 4 ตางโ     ิกรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม, 2555ี 

มืไอกิดปัญหาสิไงวดลຌอมพิไมขึๅน สงผล฿หຌตละประทศทัไวลกริไมหันมา฿หຌความสน฿จละ฿ส฿จ
ดຌานของการอนุรักษຏสิไงวดลຌอม฿นรูปบบตางโมากยิไงขึๅน ละพรຌอมทีไจะหานวทางรวมกันชวยสรຌาง
ความยัไงยืน฿หຌกับสิไงวดลຌอม รวมถึงสรຌางความนาอยู฿หຌลกตอเป฿นอนาคต ละมืไอทัไวลกริไมกิดปัญหา
ดຌานสิไงวดลຌอมพิไมมากขึๅน ฿นตละประทศจะมีรูปบบของปัญหาสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅนตกตางกัน
ออกเป ดยภูมิประทศทีไอยู฿นถบดียวกันปัญหาสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅนจะมีลักษณะทีไคลຌายกัน ฿นประทศ
เทยกใชนกันจะมีปัญหาสิไงวดลຌอมคลຌายโ กับประทศ฿นกลุมก าลังพัฒนาละกลุมประทศ฿นถบอชีย  
 จากทีไกลาวมา ประทศเทยตຌองผชิญกับการปลีไยนปลงของธรรมชาติละสภาวะวดลຌอมซึไง
ปຓนปัจจัยส าคัญทีไสงผลกระทบตอ฿นดຌานตางโ ดังนัๅนการขับคลืไอนประทศสูการจริญติบตสีขียว จึง
กลายปຓนประดในการพัฒนาทีไส าคัญภาย฿ตຌผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ซึไงจะกลายปຓน

http://www.l3nr.org/u/innerpeace
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นวทางเปสูการพัฒนาทีไยัไงยืนตอเป฿นอนาคต จึงเดຌก าหนด฿หຌมีการน าผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติมา฿ชຌ ซึไงผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติริไมมีการน านวความคิดการพัฒนาบบยัไงยืนมา
฿ชຌตัๅงตผนฯ7 ละมีการพัฒนานวคิดตลอดจนมาถึงผนฯ 11 ฿นปัจจุบัน ิส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, 2554ี พืไอปຓนการสงสริม฿หຌกิดนวทางความยัไงยืนตอเป฿น
อนาคต  

฿นขณะทีไทุกคนริไมตระหนักถึงผลกระทบทีไ กิดจากปัญหาสิไงวดลຌอมดังกลาว ท า฿หຌริไมเดຌหใน
ความจริงจัง฿นการคลืไอนเหวจากหลายภาคสวนมากขึๅนทัๅงหนวยงานภาครัฐละอกชน หรือองคຏกรสากล
ทีไดูล฿นรืไองของสภาพอากาศละสิไงวดลຌอมดยตรง สงผล฿หຌกิดกระสกีไยวกับรืไองของ Green ซึไง
ปຓนนวทางกีไยวกับการอนุรักษຏสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน จากกระสของ Green ทีไกิดขึๅน฿นตางประทศ
นัๅนสดง฿หຌหในวานวทางกีไยวกับการอนุรักษຏสิไงวดลຌอมริไมมีความส าคัญต อการด ารงชีวิตมากกวา
มืไอกอน ซึไง฿นปัจจุบันประทศเทยกใริไม฿หຌความสน฿จละ฿ส฿จถึงรืไองของปัญหาสิไงวดลຌอมมากยิไงขึๅน
ดຌวยชนกัน ฿นการริไมการด านินชีวิตบบ Green ของสังคมยุคปัจจุบัน  

มืไอประชาชนริไมหันมาสน฿จละ฿ส฿จ฿นดຌานสิไงวดลຌอมมากขึๅนรืไอยโ สงผล฿หຌมีการริไมท า
การตลาดนว฿หม฿นรูปบบของ กำรตลำดสีขียว ิGreen Marketingี ดยธงชัย สันติวงษຏ ิ2539ี 
นิยาม การตลาดสีขียววา การตลาดสีขียวหรือนวทางการตลาดยุค฿หมทีไตຌองมีความรับผิดชอบตอสังคม             
ทัๅงสิไงวดลຌอม สิทธิมนุษยชนละจริยธรรม฿นการท าธุรกิจ ซึไงหมายถึงการเมคຌาก าเรกินควรละเมหา
ประยชนຏมากกินเป ดังนัๅนจึงกลายปຓนหตุผลส าคัญทีไท า฿หຌองคຏกร หนวยงาน ละบริษัทตางโ ริไมทีไจะ
หันมาท า฿หຌองคຏกรกลายปຓนธุรกิจสีขียว ิGreen Businessี พืไอปຓนการลดผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ละ
ปຓนนวทาง฿นการรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอมละสังคม พืไอรักษา฿หຌสิไงวดลຌอมอยูตอเปอยางยัไงยืน  

฿นดຌานของบริษัทตางโ กใชนกัน ปัจจุบันบริษัทภาย฿นประทศเทยเดຌริไมหันมา฿หຌความสน฿จ฿น
รืไองของ Green กันมากยิไงขึๅน ดังตัวอยาง฿นป 2554 ทีไนิตยสาร BrandAge Essential เดຌท าการรวบรวม
ตัวอยางกรณีของบริษัทตางโ ทีไมีการหันมา฿ชຌรูปบบของ Green กันมากขึๅน ดยเดຌบงตามหมวดของ
สินคຌาเวຌ  แโ หมวด ดังตอเปนีๅ แ.หมวดอำหำรละครืไองดืไม ตัวอยางชน บริษัทนๅ าทิพยຏ 2.หมวด
พลังงำน ตัวอยางชน บริษัทลใอกซลยຏ บางจาก ละรงเฟฟງาราชบุรี 3.หมวดรถยนต์ ตัวอยางชน บริษัท
ตยตຌา 4.หมวดครืไอง฿ชຌเฟฟງำ ตัวอยางชน บริษัท พานาซนิค 5.หมวดอสังหำริมทรัพย์ ตัวอยางชน 
พฤกษา รียลอสตท 6.หมวดกำรบริกำร ตัวอยางชน ธนาคารกสิกรเทย 7.หมวดบรรจุภัณฑ์ 
ตัวอยางชน บริษัท ศรีเทยซุปปอรຏวรຏ จ ากัด ิมหาชนี 8.หมวดครืไองส ำอำงค์ ตัวอยางชน The Body 

Shop 9.หมวดฟชัไนละสิไงทอ ตัวอยางชน บริษัทอุตสาหกรรม เหมเทย จ ากัด หรือ จิม ทอมป์สัน 10.
หมวดวัสดุ ตัวอยางชน บริษัท     อสซีจี 11.หมวดคຌำปลีก ตัวอยางชน ซในทรัลพลาซา 12.หมวดของ
ตงบຌำน ตัวอยางชน บรนดຏ OSISU ิBrandAge, 2012ี ดยทัๅง 12 หมวด ขຌางตຌนนีๅ ปຓนตัวอยางของ
บริษัทตางโทีไเดຌน าอารืไองของ Green มา฿ชຌ฿นธุรกิจละองคຏกร พืไอสรຌาง฿หຌกิดปຓน Green Business 
ภาย฿นองคຏกร รวมถึงปຓนการชวยสงสริม฿หຌผูຌบริภคมีการปรับปลีไยนทัศนคติ ละหันมา฿ชຌผลิตภัณฑຏ฿น
รูปบบของ Green มากขึๅน กลายปຓนอีกหนึไงหตุผลทีไเดຌสดง฿หຌหในวา฿นปัจจุบันรืไองของ Green เดຌ
กลายขຌามาปຓนสวนหนึไงของชีวิตประจ าวันของตละคนเปลຌว (BrandAge, 2012)      
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อยางเรกใตามมืไอกิดรูปบบของ กำรตลำดสีขียว ิGreen Marketingี ขึๅน สงผล฿หຌกิด
รูปบบของการตลาดสีขียวพืไอสิไงวดลຌอม฿นระดับตางโตามมาดຌวย John Grant ิMarketeer, 2551ี 
บงการท าการตลาดสีขียวออกปຓน 3 ระดับ ดยตละระดับจะมีอิทธิพลตอผูຌบริภคละการอนุรักษຏ
สิไงวดลຌอม฿นระดับทีไตางกัน ดังตอเปนีๅ 1.ระดับ Green ทีไ฿ชຌกณฑຏการวัดทางธุรกิจพียงอยางดียว ดยดู
ทีไยอดขาย ละ฿ชຌการประชาสัมพันธຏพืไอสรຌางภาพลักษณຏ 2.ระดับ Greener ตຌองการมากกวาท ายอดขาย
ตหวังผลดຌานอนุรักษຏสิไงวดลຌอม สงสริม฿หຌมีสวนรวม฿นการอนุรักษຏ ละ 3.ระดับ Greenest ปຓนระดับ
สูงสุดทีไกอ฿หຌกิดนวัตกรรม฿หมละการปลีไยนปลงภาย฿นสังคม         

กระส Green ทีไกิดขึๅนสงผล฿หຌตละบริษัทตางหันมาท าการตลาดสีขียวละกลาววาตนองท า
การตลาดพืไอสิไงวดลຌอมหมือนกันหมด ตเมสามารถทราบเดຌวาสิไงทีไเดຌสืไอออกมาตอสังคมนัๅนคือรูปบบ
การท า  กำรตลำดสี ขียว ิGreen Marketingี  อย างทຌจริ งหรือปຓนค  พียงการฟอกขียว              
ิGreen Washingี ทีไปຓนการท าการตลาดพียงการท าพืไอลดตຌนทุน฿นการผลิตคพียงอยางดียวละ
กลาวอຌางวาตนองกใท าพืไอสิไงวดลຌอมหมือนกับบริษัทอืไนโตเมเดຌขຌาถึง  การปຓนการตลาดสีขียว 
ิGreen Marketingี อยางทຌจริง ิวิทยา ชีวรุณทัย, 2554ี  
 ดังนัๅนจากนวทางกีไยวกับปัญหาสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบัน รวมถึงรูปบบของการตลาดทีไน า
รูปบบการตลาดสีขียวมา฿ชຌ สงผล฿หຌมีนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน
กิดขึๅน ซึไงปัจจุบันตละบริษัทตางกใหันมาท าการตลาดสีขียวตเมมีบริษัท฿ด฿หຌความส าคัญละสน฿จวา฿น
อนาคตจะกิดความยัไงยืนขึๅนหรือเม มีปัญหาละอุปสรรคอยางเร พืไอปຓนการดูทิศทางของการสืไอสาร
การตลาดตอเป฿นอนาคตวาจะมีนวนຌม฿นการด านินการตอเปพืไอปຓนการสงสริม฿หຌกิดความยัไงยืน฿น
ระดับสูงสุด จึงกลายปຓนทีไมาของการท าวิจัยรืไอง นวนຌมนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอสงสริม
สิไงวดลຌอมอยางยัไงยืนระหวางป พฺศฺ 2558 - 2567  

 

วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

แฺ พืไอศึกษานวนຌมกีไยวกับนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน฿นชวง
ระยะวลา 10 ป ิพฺศฺ 2558 - 2567ี 

วิธีกำรวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅปຓนการศึกษาวิจัยชิงคุณภาพ ดย฿ชຌทคนิคการวิจัยอนาคต (Futures Research) 

บบดลฟาย (Delphi Technique) ิพรทิพยຏ ดีสมชค, 2556ี ดยกใบขຌอมูลจากกลุมผูຌชีไยวชาญทีไ
ปฏิบัติงาน฿นหนຌาทืไนักการตลาดละนักสืไอสารการตลาด ปฏิบัติงานภาย฿นองคຏกร หนวยงาน ละบริษัททีไ
มีนวทางการด านินการกีไยวกับการอนุรักษຏสิไงวดลຌอม เดຌก แี บริษัท ดัๆบบิๅล อ ิแ้้แี จ ากัด 
ิมหาชนี   โี บริษัท ซีพีรม จ ากัด ใี บริษัท ดลลຏ คอรຏปอรชัไน ิประทศเทยี จ ากัด ไี บริษัท พฤกษา
รียลอสตท จ ากัด ิมหาชนี 5ี บริษัท อิรຏธครຏ จ ากัด ๆีการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ็ี SCG 

Logistics Management Co., Ltd ่ี บริษัท นๅ าตาลมิตรผล จ ากัด ้ี บริษัท ซในทรัล มารຏกใตติๅงกรุຍป 
แเี Big C Supercenter PLC แแี บริษัท ทสกຌ ลตัส แโี Canon Marketing Thailand., Ltd แใี 
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บริษัท อมวยຏ ิประทศเทยี จ ากัด แไี บริษัท บทากร จ ากัด ิมหาชนี แ5ี บริษัท อ าพลฟูดสຏ พรซ
สซิไง จ ากัด   แๆี บริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี รวมทัๅงสิๅนจ านวน 17 ทาน พืไอปຓนการสดงความคิดหใน
ตอนวนຌมนวัตกรรมการสืไอสารการตลาด฿นนวทางของการสงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน  

กใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยการสัมภาษณຏผูຌชีไยวชาญละ฿หຌผูຌชีไยวชาญท าบบสอบถามจ านวน 3 รอบ 
ตามระยะวลาทีไผูຌวิจัยก าหนด ดย฿ชຌครืไองมือ฿นการวิจัย คือ 1ฺบบสอบถามกึไงครงสรຌางปลายปຂด 

(Semi Structure- Interview Questionnaires) แ รอบ 2ฺค าถามประภทปลายปຂด (Close – ended 

Questions) ละ฿หຌรียงล าดับความส าคัญหรือ฿หຌมีลักษณะมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ ิRating 

Scalesี โ รอบ    ดย฿ชຌระยะวลา฿นการวิคราะหຏละกใบขຌอมูลตัๅงตดือนกุมภาพันธຏ – พฤษภาคม 
พฺศฺ โ55็   รวมระยะวลาทัๅงสิๅน ใ ดือน วิคราะหຏขຌอมูลดຌวยคามัธยฐาน คาฐานนิยม คาความตกตาง
ระหวางฐานนิยมละมัธยฐาน ละคาพิสัยระหวางควอเทลຏ 
ผลกำรวิจัย  

นวนຌมนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอส งสริมสิไ งวดลຌอมอยางยัไ งยืน ระหวางป                 
พฺศฺ 2558 – 2567 สามารถบงนวนຌมเดຌปຓน 8 ดຌาน ประกอบดຌวย 1ี ดຌานกลยุทธຏ 2ี ดຌานนวนຌมการ
ด านินกิจกรรมการสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกร ิCSRี ฿นอนาคต 3ี ดຌานนวัตกรรม              
4ี ดຌานผูຌบริภค 5ี ดຌานปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอผลิตภัณฑຏทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 6ี ดຌานปัญหา
ละอุปสรรคดຌานการตลาด 7ี ดຌานปัญหาละอุปสรรคดຌานการสืไอสารการตลาด 8ี ดຌานบทบาทของ
องคຏกรภาครัฐละภาคอกชน ซึไงตละดຌานสามารถสรุปเดຌดังนีๅ คือ 

1.ดຌำนกลยุทธ์: องคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัทตางโ มีการน าการพัฒนาอยางยัไงยืนมา฿ชຌปฏิบัติ
ปຓนปัจจัยหลักส าหรับการขงขัน฿นระยะยาวกับคูขง ดย฿ชຌรูปบบของการด านินงานทีไริไมตຌนตัๅงตตຌน
นๅ าจนถึงปลายนๅ าขององคຏกร ิตຌนนๅ าหมายถึงตຌนทางการผลิต ละปลายนๅ าหมายถึงการสงมอบ฿หຌผูຌบริภคี     
ซึไงจะปຓนสวนชวยสงสริม฿หຌสิไงวดลຌอมกิดความอยางยัไงยืนอยางทຌจริงละกิดประยชนຏอยางถาวรตอ
สวนรวม รวมถึงองคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัท มีการนຌนการปฏิบัติทีไมีคุณธรรม จริยธรรม ละค านึงถึง
ประยชนຏสวนรวมมากกวานຌนอัตราการติบตหรือท าก าเรปຓนหลัก  จึงจะสงผล฿หຌกิดการสงสริม
สิไงวดลຌอมอยางยัไงยืนอยางทຌจริง 
  โ.ดຌำนนวนຌมกำรด ำนินกิจกรรมกำรสดงควำมรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร CSR : 

Corporate Social Responsibility: มุงนຌนการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ิSocially 

Responsible Business Practices) ซึงหมายถึงการทีไบริษัท฿ชຌวิจารณญาณลือกวิธีประกอบธุรกิจของ
ตนองพืไอสนับสนุนสิไงทีไปຓนประยชนຏตอสังคม พืไอพัฒนาการกินดีอยูดีของคน฿นชุมชน฿หຌดีขึๅน ชวง
ระยะวลา  แเ ปทีไผานมา หในเดຌชัดวามีบริษัททหลายหงริไมหันมาประกอบธุรกิจดຌวยวิธีการสดงความ
รับผิดชอบมากขึๅน เม฿ชพราะกฎหมายบังคับ หรือการรຌองรียนของผูຌบริภคละรงกดดัน ตปຓนพราะ
บริษัทหลานัๅนตຌองการท างาน฿นชิงรุกมากขึๅนพืไอปຓนการหานวทาง฿นการกຌเข ละบูรณาการ฿หຌการ
ประกอบธุรกิจดຌวยวิธี฿หมปຓนสวนหนึไง฿นการรวมกຌเขปัญหาสังคม 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

ใ.ดຌำนนวัตกรรม: องคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัทตางโ มีการน าอานวัตกรรม฿หมโมา฿ชຌ พืไอ
สรຌาง฿หຌกิดความตกตางละดดดนจากคูขง฿นตลาด ยิไงมีความตกตางละปลก฿หมมากทาเหร จะ
สงผล฿หຌ฿หຌผูຌบริภคกิดความสน฿จ฿นตัวองคຏกรพิไมมากยิไงขึๅน รวมถึงนวัตกรรมละทคนลยีทีไมีการ
พัฒนาตลอดวลา จะปຓนสวนทีไสงผล฿หຌกระบวนการละขัๅนตอนตางโ มีความสะดวกสบายมากยิไงขึๅน ชน 
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ละยงัสามารถชวย฿หຌตຌนทุน฿นการผลิตสามารถลดลงเดຌละเมมีตຌนทุนทีไสูงมาก
จนกินเป รวมถึงการสงสริม฿หຌมีการพัฒนานวัตกรรมทางทคนลยี฿หมโทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
ดยรวม  

ไ.ดຌำนผูຌบริภค: องคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัทตางโ มีนวทาง฿นการปรับตัวธุรกิจ การตลาด 
รวมถึงการสืไอสารการตลาด ฿หຌมีความหมาะสมกับความตຌองการของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเป฿นปัจจุบัน 
ดยการลือก฿ชຌสืไอทีไหมาะสมละตรงกับกลุมผูຌบริภคปງาหมายมากทีไสุด ซึไงจะปຓนสวนทีไชวยท า฿หຌ
ผูຌบริภคสามารถขຌาถึงสืไอเดຌอยางรวดรใวมากยิไงขึๅน ละการริไมปลูกฝังจิตส านึกดຌานสิไงวดลຌอม฿หຌกับกลุม
ผูຌบริภคประภทดใกละยาวชน฿หຌมีจิตส านึกทีไดีตอสิไงวดลຌอม พืไอปຓนการสรຌางพืๅนฐานตอเป฿นอนาคต 

5.ดຌำนปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมกำรซืๅอผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมของผูຌบริภค :      
ปัจจัยทางดຌานการสืไอสารการตลาดละราคาของผลิตภัณฑຏ ปຓนปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอ
ผลิตภัณฑຏทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมของผูຌบริภค  

6.ดຌำนปัญหำละอุปสรรคทำงกำรตลำด: 

- ผลิตภัณฑ์ ิProductี: การพัฒนา฿หຌผลิตภัณฑຏสามารถกຌาวเปสูความยัไงยืนละท าลาย
สิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด รวมถึงจะตຌองสามารถน าอาผลิตภัณฑຏกลับมา฿ชຌ฿หม ิRecycleี เดຌมืไอสิๅนสุดการ฿ชຌ
งานของวงจรผลิตภัณฑຏ ฿นสวนของบรรจุภัณฑຏจะตຌองสามารถยอยสลายละน ากลับมา฿ชຌ฿หม ิRecycleี 
เดຌดยเมท าลายสิไงวดลຌอมหรือท าลายสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด 

- รำคำ ิPriceี: ผลิตภัณฑຏสีขียวจะปຓนผลิตภัณฑຏทีไมีราคาสูงกวาผลิตภัณฑຏปกติอยูมาก จึงท า฿หຌ
กลายปຓนสิไงทีไสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

- ชองทำงกำรจัดจ ำหนำย ิPlaceี: เมมีความขຌอความทีไผูຌชีไยวชาญมีความคิดหใน฿นระดับมาก
ทีไสุดละสอดคลຌองกัน ตจะมีความคิดหในระดับมากละสอดคลຌองกัน 3 ขຌอ คือ มีการจัดสถานทีไ฿นการ
จัดจ าหนายอยางหมาะสม สรຌางหลง฿นการซืๅอ-ขาย ฿หຌพิไมขึๅน ละลดผลกระทบจากการขนสง ฿หຌกิดผล
กระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด 

- กำรสงสริมกำรขำย ิPromotionี: ภาครัฐละอกชนขຌามามีบทบาท ละมีสวนรวม฿หຌการ
สนับสนุน฿นการท าการสงสริมการขายของ องคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัทตางโ 

7.ดຌำนปัญหำละอุปสรรคทำงกำรสืไอสำรกำรตลำด: การลือก฿ชຌชองทางการสืไอสารการตลาดทีไ
เมหมาะสมกับกลุมผูຌบริภค สงผล฿หຌการสืไอสารเมมีประสิทธิภาพ จึงตຌองสรຌางความชัดจน฿นการน าสนอ
ดຌานนืๅอหาละขຌอมูล฿หຌหมาะสมกับผูຌบริภคทุกคน พืไอ฿หຌผูຌบริภคสามารถรับรูຌเดຌอยางรวดรใว รวมถึง
ตຌองครอบคลุมละขຌาถึงทุกกลุมผูຌบริภค ละสิไงทีไมีความจ าปຓนส าหรับการสืไอสารการตลาดมากทีไสุดกใคือ 
งบประมาณ ซึไงปຓนปัจจัยหลักขององคຏกรทีไมีความส าคัญ฿นการชวยสงสริม฿หຌกิดการสืไอสารการตลาดขึๅน 
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8.ดຌำนบทบำทขององค์กรภำครัฐละภำคอกชน: องคຏกรภาครัฐละภาคอกชนมีการจัดอบรม
สรຌางจิดส านึกดຌานสิไงวดลຌอม฿หຌกับพนักงานภาย฿นองคຏกรทุกคนพืไอปຓนปลูกฝังละปຓนการละลาย
พฤติกรรม฿หຌกับพนักงานภาครัฐละอกชนควรมีมาตรการทีไจูง฿จ฿หຌองคຏกรตางโ หันมาท าการตลาดสีขียว
มากขึๅน 

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากการวิจัยรืไอง นวนຌมนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน
ระหวางป พฺศฺ 2558 - 2567  สามารถอภิปรายผลการวิจัยพืไอตอบวัตถุประสงคຏของการวิจัยเดຌ ดังนีๅ 

1.ดຌำนกลยุทธ์  
ผลการวิจัยนวนຌมนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืนระหวางป 

พฺศฺ 2558 – 2567 ดຌานกลยุทธຏ พบวา องคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัทตางโ ริไมมีการน าการพัฒนาอยาง
ยัไงยืนมา฿ชຌปฏิบัติปຓนปัจจัยหลัก ส าหรับการขงขัน฿นระยะยาวกับคูขง นัไนหมายถึงการด านินธุรกิจ฿น
ปัจจุบัน    การขงขันคพียง฿นชวงระยะวลาสัๅนโ พืไอหวังผลก าเรเม฿ชนวทางหลักของธุรกิจอีกตอเป 
นืไองจากการท าธุรกิจบบเมจริง฿จละหวังพียงคผลก าเร จะหในผลคพียง฿นระยะวลาสัๅนโละเม
กิดการพัฒนา  อยางยัไงยืน รวมถึงผูຌบริภคจะสามารถรับรูຌละขຌา฿จเดຌจากภาพลักษณຏทีไสืไอออกมาวาปຓน
พียงการกระท าทีไท าหมือนปຓนคพียงกระสละหมดเป฿นทีไสุด ต฿นทางกลับกันการหวังผลละ
ขงขัน฿นระยะยาวของธุรกิจนัๅนกลายปຓนนวทางทีไริไมมีการลงทุนวางผน฿หຌมีการพัฒนาอยางยัไงยืน
กิดขึๅน พืไอปຓนนวทางทีไสดง฿หຌหในวา ฿นชวงระยะวลาตอเปธุรกิจทีไประสบความส ารใจอยางถาวร คือ
ธุรกิจทีไมีการลงมือท าพืไอสังคมละสิไงวดลຌอมอยางจริงจัง เม฿ชการมองพียงพืไอหวังผลก าเร฿นธุรกิจ
พียงอยางดียว จึงจะกลายปຓนการพัฒนาอยางยัไงยืนทีไสมบูรณຏละเดຌผลทีไถาวรตอเป ซึไงสอดคลຌองกับ
นวคดิของ ชัยประนิน วิสุทธิผล ิ2555 : 50ี กลาววา ความยัไงยืน฿นความส ารใจทีไถาวร คือปງาหมายของ
ธุรกิจรุน฿หม ดังนัๅน ค าทีไส าคัญมากทีไสุดกใคือ Triple Bottom Line ธุรกิจทีไยืนอยูบนพืๅนฐาน 3 ประการ 
ประกอบดຌวย ความส ารใจทางธุรกิจ ก าเรทางสังคม ละตຌองมีก าเรทางสิไงวดลຌอม ถึงจะรียกเดຌวาปຓน 
Sustainable Business Success ละสอดคลຌองกับนวคิดของ Ottman ิ2554 : 80ี กลาววา กระบวน
ทัศนຏ฿หมของ Green Marketing องคຏกรตຌองมีความปรง฿ส ตอบสนอง฿นชิงรุก รับผิดชอบตอสังคมละ
สิไงวดลຌอมดยการพึไงพาซึไงกันละกัน ปຓนพันธมิตรกับผูຌมีสวนกีไยวขຌองพืไอชวยกันกຌเขปัญหา
สิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅน พืไอหาทางออกละรวมมือบบองคຏรวม รวมถึงสรຌางความทຌาทาย฿หຌกับบริษัท พืไอมุง
สูຌปງาหมายของการทดทนอยางยัไงยืน฿นระดับทีไสูงขึๅนกวาดิม ทีไส าคัญคือ การ฿ส฿จ฿นระยาวมากกวา
ระยะสัๅน ละยึดหลัก Triple Bottom Line ซึไงหมายถึง  การเมมองคผลก าเรพียงอยางดียว ตตຌอง
มองถึงผลดีทีไมีตอผูຌคนละลก ละนอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับนวความคิดของ Lubin ละ Esty ิ2010ี 
กลาววา บริษัททีไมีผลการด านินงานดຌานสังคมละสิไงวดลຌอมดีมักจะมีตຌนทุนตไ าละความสีไยงตไ า การ
ปรับปรุงวิธีบริหารจัดการความสีไยงดຌานสิไงวดลຌอมสามารถชวยลดความผันผวนของมูลคาส าหรับผูຌถือหุຌน
ละรายรับของบริษัทเดຌปຓนอยางดี การพิไมมูลคา฿หຌผูຌถือหุຌนดຌวยการน ากลยุทธຏการพัฒนาอยางยัไงยืนเป



 

 

184 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

ปฏิบัติอยางประสบความส ารใจ ปຓนจุดขใงอีกอยางหนึไงของกระสคลืไนการพัฒนาอยางยัไงยืนทีไจะติดตาม
มา฿นอนาคตอัน฿กลຌนีๅ 

฿นสวนของรูปบบของการด านินงานทีไริไมตຌนตัๅ งตตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ าขององคຏกริตຌนนๅ า
หมายถึงตຌนทางการผลิต ละปลายนๅ าหมายถึงการสงมอบ฿หຌผูຌบริภคี ซึไงจะปຓนสวนชวยสงสริม฿หຌ
สิไงวดลຌอมกิดความอยางยัไงยืนอยางทຌจริงละกิดประยชนຏอยางถาวรตอสวนรวม มีความสอดคลຌองกับ
นวคิดของ   กรียงศักดิ่ ทพผดุงพร ิ2555ี กลาววา การจัดการสิไงวดลຌอมตัๅงต ตຌนนๅ า กลางนๅ า จนถึง
ปลายนๅ า  ท า฿หຌรูปบบกิจกรรมมีความยัไงยืน ละกอ฿หຌกิดประยชนຏอยางถาวร ละมีความสอดคลຌองกับ
นวคิดของ ปริตตา สงคราะหຏราษฎรຏ ิ2557ี กลาววา การตลาดสีขียว คือกระบวนการสงสริมการขาย
ละสรຌางการตลาดทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ดยองคຏประกอบจะริไมตຌนตัๅงตกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑຏทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมตัๅงตตຌนนๅ าถึงปลายนๅ า ดยตຌนนๅ าของการผลิต ชน หลงวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต รงงานทีไผลิตสินคຌานัๅนโ ควรตຌองมีระบบการจัดการดຌานสิไงวดลຌอมทีไดี เมท าลาย
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม การผลิตตຌองเมมีรืไองสารคมีมาปะปน จากนัๅนมืไอถึงวลาตຌอง฿ชຌระบบลจิ
สติกสຏพืไอขนถายสินคຌาสูผูຌบริภค กใควรตຌองค านึงถึงระบบการด านินงานทีไจะมาชวยลดการ฿ชຌพลั งงาน฿น
การขนสง ซึไงจะชวย฿หຌผูຌประกอบการสามารถพิไมก าเร ลดตຌนทุนลงเดຌ จากนัๅนจะปຓนรืไองการจัดท า
ปรมชัไนหรือการท าการสืไอสารการตลาดตางโ จนถึงขัๅนสุดทຌายคือผูຌบริภค จะหในเดຌวา ตຌนนๅ า 
ิUpstream) จะปຓนรืไองของหลงทีไมาของวัถุดิบ วามาจากทีไเหน ทุนมาจาก หลง฿ด รงงานมาจากเหน 
฿นกระบวนการของธุรกิจ กลางนๅ า ิMidstream) จะปຓนสวนของกระบวนการ การจัดการ การปรรูป 
พืไอกอ฿หຌกิดสินคຌา หรือบริการ ละปลายนๅ า ิDownstream) คือการทีไสินคຌาหรือบริการนัๅน เปถึงมือ
ผูຌบริภค รวมถึงองคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัทตຌองนຌนการปฏิบัติทีไมีคุณธรรม จริยธรรม ละค านึงถึง
ประยชนຏสวนรวมมากกวานຌนอัตราการติบตหรือท าก าเรปຓนหลัก จึงจะสงผล฿หຌกิดการสงสริม
สิไงวดลຌอมอยางยัไงยืนอยางทຌจริง 

 โ.ดຌำนนวนຌมกำรด ำนินกิจกรรมกำรสดงควำมรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร CSR : 

Corporate Social Responsibility  
มุงนຌนการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ิSocially Responsible Business 

Practices) ซึงหมายถึงการทีไบริษัท฿ชຌวิจารณญาณลือกวิธีประกอบธุรกิจของตนองพืไอสนับสนุนสิไงทีไปຓน
ประยชนຏตอสังคม พืไอพัฒนาการกินดีอยูดีของคน฿นชุมชน฿หຌดีขึๅนละการอนุรักษຏสิไงวดลຌอม ชุมชนมี
ความหมายกวຌางละการกินดีอยูดีของชุมชน หมายรวมถึง สุขภาพ ความปลอดภัย รวมทัๅงความตຌองการ
ชิงจิตวิทยาละอารมณຏ ิKotler, 2556 : 290ี มีบริษัทหลายหงริไมหันมาประกอบธุรกิจดຌวยวิธีการ
สดงความรับผิดชอบมากขึๅน เม฿ชพราะกฎหมายบังคับหรือการรຌองรียนของผูຌบริภคละรงกดดัน ต
ปຓนพราะตຌองการท างาน฿นชิงรุกมากขึๅนพืไอปຓนการหานวทาง฿นการกຌเข ละบูรณาการ฿หຌการ
ประกอบธุรกิจดຌวยวิธี฿หมปຓนสวนหนึไง฿นการรวมกຌเขปัญหาสังคม มีความสอดคลຌองกับนวคิดของ 
Kotler ิ2556ี กลาววา การประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคมชวยพิไมก าเรละมีนวนຌมชวย
พิไมรายเดຌ฿นตลาดลกทีไมีการขงขันมากขึๅน สงผลท า฿หຌผูຌบริภคมีทางลือกมากยิไงขึๅน บริษัท฿หຌ
ความส าคัญกับการพิไมผลผลิตละตຌองการจูง฿จ฿หຌพนักงานกิดความกระตือรือรຌน฿นการท างานรวมกับ
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บริษัท฿นระยะยาว การกຌเขหรือจัด฿หຌมีครงสรຌางพืๅนฐานรองรับพืไอด านินการตามพันธะสัญญาทีไ
ประกาศเวຌ ปัจจัยทีไจะท า฿หຌบริษัทประสบความส ารใจ฿นการปลีไยนวิธีประกอบธุรกิจพืไอสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ปຓนรืไองกีไยวกับการกຌปัญหาละคลายขຌอกังวล฿จของประชาชนทีไมีตอการ
ด านินงานละการรายงานผลของบริษัท ละรายงานผลอยางตรงเปตรงมา      เมปຂดบัง การปรับปลีไยน
วิธีประกอบธุรกิจ฿หຌมีความรับผิดชอบตอสังคมอาจท า฿หຌบริษัทตຌองตัดสิน฿จ฿นรืไองส าคัญโ ชน 
กระบวนการลือกประดในสังคมทีไตຌองการสงสริม การวางผนชิงกลยุทธຏส าหรับการปฏิบัติ การก าหนด
ปງาหมายทีไสามารถวัดผลเดຌ การติดตามประมินผล ละการรายงานผลลัพธຏ 

ใ.ดຌำนนวัตกรรม  
องคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัทตางโ มีการลือกน าอานวัตกรรม฿หมโมา฿ชຌพืไอสรຌาง฿หຌกิดความ

ตกตางละดดดนจากคูขง฿นตลาด ยิไงมีความตกตางละปลก฿หมมากทาเหร จะยิไงสงผล฿หຌ฿ หຌ
ผูຌบริภคกิดความสน฿จ฿นตัวองคຏกรพิไมมากยิไงขึๅน มีความสอดคลຌองกับนวคิดของวิทวัส ชัยปาณี ิ2555ี 
กลาววา การตลาดสีขียวปຓนการตลาดรูปบบ฿หมทีไนักการตลาดตຌองหานวทางละอกาสทางการตลาด
พืไอสรຌางความปຓนผูຌน า สรຌางนวัตกรรมความตกตางทางการขงขันละปຓนรูปบบการท าธุรกิจพืไอการ
สวงหาก าเรอยางยัไงยืน รวมถึงสรຌางความยัไงยืน฿หຌกับสิไงวดลຌอมละบรนดຏของตัวอง นอกจากนัๅนจึง
จ าปຓนตຌองหาครืไองมือทางการตลาดทีไสามารถตอบทน฿หຌกับสังคมละสิไงวดลຌอมเดຌ นวคิดนีๅจะชวยท า
฿หຌผูຌบริภคนึกถึง ฮคุณคาฮ ฿นการลือก฿ชຌสินคຌาทีไเมท าลายสิไงวดลຌอมละธุรกิจตຌองรับผิดชอบตอสังคม ฿น
การผลิตผลิตภัณฑຏทีไเมปຓนอันตรายตอผูຌบริภคละสภาพวดลຌอม  

นวัตกรรมละทคนลยีทีไมีการพัฒนาตลอดวลา จะปຓนสวนทีไสงผล฿หຌกระบวนการละ       
ขัๅนตอนตางโ มีความสะดวกสบายมากยิไงขึๅน ชน วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ละยังสามารถชวย฿หຌตຌนทุน
฿นการผลิตสามารถลดลงเดຌละเมมีตຌนทุนทีไสูงมากจนกินเป รวมถึงการสงสริม฿หຌมีการพัฒนานวัตกรรม
ทางทคนลยี฿หมโทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมดยรวม ซึไงสอดคลຌองกับนวความคิดของ กานตຏ ตระกูลฮุน 
ิ2555ี กลาววา ผลิตภัณฑຏทีไสดงจตนารมณຏอยางชัดจน฿นการรับผิดชอบตอสังคมละสรຌางภาพลักษณຏ
ทีไดี฿หຌกองคຏกร ปຓนประยชนຏทีไเดຌจากรืไองของการลดตຌนทุนการผลิต ซึไงกิดจากการพัฒนากระบวนการ
ผลิต฿หຌมีประสิทธิภาพดีขึๅน 

ไ.ดຌำนผูຌบริภค 

องคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัทตางโ มีนวทาง฿นการปรับตัวธุรกิจ การตลาด รวมถึงการสืไอสาร
การตลาด ฿หຌมีความหมาะสมกับความตຌองการของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเป฿นปัจจุบัน  ดยการลือก฿ชຌ
สืไอทีไหมาะสมละตรงกับกลุมผูຌบริภคปງาหมายมากทีไสุด ซึไงจะปຓนสวนทีไชวยท า฿หຌผูຌบริภคสามารถ
ขຌาถึงสืไอเดຌอยางรวดรใวมากยิไงขึๅน สอดคลຌองกับนวคิดของ ดรฺศิริกุล ลากัยกุล ิ2555ี กลาววา 
นอกจากพฤติกรรมทีไ ปลีไยนปลงเปของผูຌบริภคลຌว อีกหนึไงกระสส าคัญทีไชวยขับคลืไอน฿หຌ
ผูຌประกอบการตຌองหันมา฿ส฿จสิไงวดลຌอม หรือรับผิดชอบตอสังคมมากขึๅนคือ ความนิยม฿นซชียลมีดีย
ของผูຌบริภคปัจจุบัน ทีไท า฿หຌอ านาจอยู฿นมือผูຌบริภคอยางทຌจริง บรนดຏทีไจะอยูเดຌ฿นยุคนีๅ คือ บรนดຏทีไ
จริง฿จละ฿ส฿จตอผูຌบริภคละ฿ส฿จตอสิไงวดลຌอมอยางทຌจริง พราะ฿นปัจจุบันนีๅผูຌบริภคสามารถ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลของตละบรนดຏ         เดຌดยงาย ละการริไมปลูกฝังจิตส านึกดຌานสิไงวดลຌอม
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฿หຌกับกลุมผูຌบริภคประภทดใกละยาวชน฿หຌมีจิตส านึกทีไดีตอสิไงวดลຌอม พืไอปຓนการสรຌางพืๅนฐานตอเป
฿นอนาคต สอดคลຌองกับนวความคิดของ ดรฺสิงหຏ อินทรชูต ิ2555ี กลาววา ความยัไงยืนจะกิดขึๅนกใ
ตอมืไอมีความตอนืไองขຌาม Generation การปลูกฝังจิตส านึก฿หຌกับดใกละยาวชนวารืไองของสิไงวดลຌอม
ปຓนรืไองทีไเมเดຌเกลกินตัว ตตຌอง฿ส฿จละมีความขຌา฿จ 

5.ดຌำนปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมกำรซืๅอผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมของผูຌบริภค 

ปัจจัยทางดຌานการสืไอสารการตลาดละราคาของผลิตภัณฑຏ ปຓนปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอ
ผลิตภัณฑຏทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมของผูຌบริภค฿นปัจจุบัน สอดคลຌองกับผลการวิจัยของ ธัญปวีณຏ รัตนຏพงศຏ
พร ิ2553ี พบวา ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญตอปัจจัยดຌานผลิตภัณฑຏ ราคา ความสะดวกของสถานทีไจ าหนาย 
ละการสืไอสารการตลาด ตัวปรปรับทีไมีอิทธิพลสูงสุดจากการวิจัยครัๅงนีๅคือ ปัจจัยดຌานราคา รองลงมาคือ 
ปัจจัยดຌานสถานทีไจ าหนาย ประดในดຌานราคาทีไหมาะสมของผลิตภัณฑຏทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม หมายถึง
ราคา฿กลຌคียงกับผลิตภัณฑຏประภทอืไนทัไวเป สวนหนึไงตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑຏทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมี
ราคาถูก ประหยัดละความสมหตุสมผลของราคา คือ ราคาเมพงกวาสินคຌาอืไน จะท า฿หຌขຌาตัดสิน฿จซืๅอ
ผลิตภัณฑຏทีไ ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมากขึๅน รวมถึงการสืไอสารการตลาด เดຌก การฆษณา การ
ประชาสัมพันธຏ มีสวนท า฿หຌผูຌบริภครับรูຌขาวสาร กิดความสน฿จตอปัญหาสิไงวดลຌอมละมีสวนกระตุຌน฿หຌ
ซืๅอผลิตภัณฑຏทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพิไมมากขึๅน ละสอดคลຌองกับนวคิดของ ดรฺศิริกุล ลากัยกุล 
ิ2555ี กลาววา ทุกวันนีๅผูຌบริภคปลีไยนเป ละจะมีกลุมผูຌบริภคทีไมีเลฟ์สเตลຏ฿หมโกิดขึๅน คือ กลุม 
LOHAS ิLifestyle of Health and Sustainabilityี ซึไงลักษณะดนคือ การ฿หຌความส าคัญกับรืไองของ
สุขภาพ หรือลือก฿ชຌวิธีทางธรรมชาติมากกวาการ฿ชຌสารคมี รวมทัๅงจะค านึง฿นรืไองของสิไงวดลຌอมปຓน
อยางมาก มຌปัจจุบันผูຌบริภคกลุม LOHAS จะมีเมมาก ตมีนวนຌมทีไจะขยายตัวพิไมมากขึๅนละ฿น
อนาคตผูຌบริภคกลุมนีๅจะกลายปຓนผูຌก าหนดรูปบบเลฟ์สเตลຏของคนรุน฿หม รวมทัๅงกลายปຓนบรรทัดฐาน
ของสังคม พฤติกรรมของผูຌบริภคกลุม LOHAS ถือปຓนลักษณะฉพาะตัวของคน฿นยุค Sustainable 

Economy ยินยอมทีไจะจายงิน฿นปริมาณทีไมากขึๅน ลกกับการเดຌดูลสิไงวดลຌอม ชวยหลือสังคม หรือ
การดูลสุขภาพของตัวอง หากธุรกิจสามารถปรับรูปบบ฿หຌสามารถตอบจทยຏผูຌบริภคกลุมนีๅเดຌ ทากับ
สรຌางอกาส฿หຌบรนดຏของตัวองขຌาเปอยู฿น฿จผูຌบริภค  

6.ดຌำนปัญหำละอุปสรรคทำงกำรตลำด 

- ผลิตภัณฑ์ ิProductี: การพัฒนา฿หຌผลิตภัณฑຏสามารถกຌาวเปสูความยัไงยืนละท าลาย
สิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด รวมถึงจะตຌองสามารถน าอาผลิตภัณฑຏกลับมา฿ชຌ฿หม ิRecycleี เดຌมืไอสิๅนสุดการ฿ชຌ
งานของวงจรผลิตภัณฑຏ ฿นสวนของบรรจุภัณฑຏจะตຌองสามารถยอยสลายละน ากลับมา฿ชຌ฿หม ิRecycleี 
เดຌดยเมท าลายสิไงวดลຌอมหรือท าลายสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ บดินทรຏ รัศมีทศ 
ิ2550ี กลาววา การออกบบพืไอสิไงวดลຌอมเม฿ชปຓนทางลือกทีไผูຌผลิตจะสามารถลือกทีไจะกระท า
หรือเมกระท าเดຌอีกตอเป พราะปัจจุบันกระสการรักษຏสิไงวดลຌอมก าลังมารงละเดຌกลายปຓนสิไงจ าปຓน
ทีไผูຌผลิตตຌองนึกถึงมืไอสรຌางสรรคຏนวัตกรรมหรือสินคຌา฿หม ดยกระสการปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม เดຌก 
การพัฒนาสินคຌาทีไ฿ชຌทรัพยากรดຌานการผลิตทีไนຌอยลงละบริภคทรัพยากรทีไนຌอยลง นอกจากนีๅสิไงทีไส าคัญ
คือการ฿ชຌวัสดุหรือสารทีไเมปຓนอันตรายตอสภาพวดลຌอมตลอดจนความสะดวกกการน าเป฿ชຌ฿นการน า
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ชิๅนสวนกลับมา฿ชຌ฿หม ิRecycleี ปຓนตຌน ละสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ รพีพร สุทาธรรม ิ2555ี 
กลาววา บรรจุภัณฑຏทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมขຌามาปຓนกระสหลักทีไบริษัทผูຌผลิตชัๅนน าตางมุงพัฒนาบรรจุ
ภัณฑຏสีขียวออกมาปຓนกลยุทธຏการตลาดวลานีๅ ดยมีตลาดขนาด฿หญ คือ สหรัฐอมริกาละยุรปทีไมีสวน
บงตลาดบรรจุภัณฑຏสีขียวเปมากกวารຌอยละ 70 ของตลาดลก ฿นบรรดาบรรจุภัณฑຏสีขียวนัๅน บรรจุ
ภัณฑຏทีไผลิตจากวัสดุทีไรีเซคิลเดຌปຓนกลุม฿หญทีไสุด มีสัดสวนถึงรຌอยละ ้เ ของตลาด฿นสหรัฐอมริกา 

- รำคำ ิPriceี: ผลิตภัณฑຏสีขียวจะปຓนผลิตภัณฑຏทีไมีราคาสูงกวาผลิตภัณฑຏปกติอยูมาก จึงท า฿หຌ
กลายปຓนสิไงทีไสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค สอดคลຌองกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ สรีรัตนຏ 
ิ2541ี กลาววา การตัๅงราคาส าหรับผลิตภัณฑຏสีขียวนัๅน ปຓนรืไองของจรรยาบรรณ฿นการประกอบการ 
ธุรกิจมีทางลือก฿นการก าหนดการตัๅงราคา฿นระดับ สูง กลาง ตไ า ตามระดับคุณภาพของผลิตภัณฑຏ ทัๅงนีๅ
ขึๅนอยูกับราคานัๅนปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภคสอดคลຌองกับภาพลักษณຏของผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพิจารณา
สถานการณຏทางการขงขันรวมดຌวย 

- ชองทำงกำรจัดจ ำหนำย ิPlaceี: ฿นการวิจัยครัๅงนีๅพบวาเมมีความคิดหใน฿นระดับมากทีไสุด
ละสอดคลຌองกัน ตจะมีความคิดหในระดับมากละสอดคลຌองกัน 3 ขຌอ คือ มีการจัดสถานทีไ฿นการจัด
จ าหนายอยางหมาะสม สรຌางหลง฿นการซืๅอ-ขาย ฿หຌพิไมขึๅน ละลดผลกระทบจากการขนสง ฿หຌกิดผล
กระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด  

- กำรสงสริมกำรขำย ิPromotionี: ภาครัฐละอกชนขຌามามีบทบาท ละมีสวนรวม฿หຌการ
สนับสนุน฿นการท าการสงสริมการขายของ องคຏกร, หนวยงาน, ละบริษัทตางโ สอดคลຌองกับนวคิดของ 
Ottman ิ2554 : 267ี กลาววา การทีไบริษัทมีเอดียผลิตภัณฑຏ฿หมโ ตเมมีงบประมาณ฿นการน ามาขาย 
หรือ฿นทางตรงกันขຌามคือมีงินลงทุน ตยังเมมีเอดียทีไดี การรวมมือกับภาครัฐละอกชนจะชวยสงสริม
฿หຌสามารถกิดขึๅนเดຌ นืไองจากหนวยงานของรัฐละอกชนหลายหงมีขຌอมูลทคนลยี฿หมโ มีทุนหรือมี
ความชีไยวชาญ฿นดຌานทีไตรงกับนวทางของบริษัท ละ฿นความปຓนจริงมีภาครัฐละภาคอกชนจ านวน
มากทีไพรຌอม฿หຌการสนับสนุนทางการงิน ละทางดຌานทคนิค 

7.ดຌำนปัญหำละอุปสรรคทำงกำรสืไอสำรกำรตลำด  
การสืไอสารการตลาด ปຓนกลยุทธຏทีไส าคัญขององคຏกร฿นการสืไอสารขຌอมูลขาวสารตางโ ขององคຏกร

เปสูผูຌรับสาร ดยฉพาะธุรกิจละองคຏกรตางโทีไมีการขงขันสูง฿นปัจจุบัน การลือก฿ชຌชองทางการสืไอสาร
การตลาดทีไเมหมาะสมกับกลุมผูຌบริภค สงผล฿หຌการสืไอสารเมมีประสิทธิภาพ จึงตຌองสรຌางความชัดจน฿น
การน าสนอดຌานนืๅอหาละขຌอมูล฿หຌหมาะสมกับผูຌบริภคทุกคน พืไอ฿หຌผูຌบริภคสามารถรับรูຌเดຌอยาง
รวดรใว รวมถึงตຌองครอบคลุมละขຌาถึงทุกกลุมผูຌบริภค ละสิไ งทีไมีความจ าปຓนส าหรับการสืไอสาร
การตลาดมากทีไสุดกใคือ งบประมาณ ซึไงปຓนปัจจัยหลักขององคຏกรทีไมีความส าคัญ฿นการชวยสงสริม฿หຌกิด
การสืไอสารการตลาดขึๅน สอดคลຌองกับผลการวิจัยของ ชติรัตนຏ ศรีสุข ิ2554ี พบวา ดຌวยขຌอจ ากัดทาง
กฎหมายท า฿หຌเทยบฟตຌองปรับกลยุทธຏ฿นการสืไอสารพืไอ฿หຌกิดการรับรูຌอยางตอนืไอง ละพืไอสรຌาง
ภาพลักษณຏของบริษัท นืไองจากสินคຌาบางชนิด ชน ครืไองดืไมอลกอฮอลຏ เมสามารถท าการฆษณาสินคຌา
ผานสืไอสาธารณะเดຌดยตรง จากการศึกษาผูຌวิจัยพบวา เทยบฟเดຌลือก฿ชຌกลยุทธຏการสืไอสารการตลาด
บบบูรณาการ ดยการผสมผสานครืไองมือการสืไอสารหลายรูปบบทีไมีความหมาะสมกับพฤติกรรมของ
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กลุมปງาหมายตละกลุม มาปຓนปัจจัยทีไชวยสงสริมภาพลักษณຏของตราสินคຌาละชืไอสียงของบริษัท การ
สืไอสารทีไพอหมาะปຓนรืไองทีไควร฿หຌความส าคัญ พืไอเม฿หຌผูຌบริภคมองวาปຓนการสรຌางภาพลักษณຏพียง
อยางดียว ละเมปຓนการสูญสียงบประมาณ฿นสวนของการชวยหลือสังคมเปดยปลาประยชนຏ ละ
ควรลือกวิธีการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพหมาะสมกับกลุมปງาหมายทีไตຌองการสืไอสาร฿หຌรับรูຌ  

8.ดຌำนบทบำทขององค์กรภำครัฐละภำคอกชน 

องคຏกรภาครัฐละภาคอกชนมีการจัดอบรมสรຌางจิดส านึกดຌานสิไงวดลຌอม฿หຌกับพนักงานภาย฿น
องคຏกรทุกคนพืไอปຓนปลูกฝังละปຓนการละลายพฤติกรรม฿หຌกับพนักงาน รวมถึงภาครัฐละอกชนควรมี
มาตรการทีไจูง฿จ฿หຌองคຏกรตางโ หันมาท าการตลาดสีขียวมากขึๅน มีความสอดคลຌองกับนวคิดของ ดรฺเชย
ยศ บุญญากิจ ิ2555ี กลาววา ความยัไงยืนเม฿ชหนຌาทีไของภาครัฐ อกชน หรือประชาชนฝຆายดียว ทัๅง 3 

กลุมตางมีสวน฿นการ฿ชຌทรัพยากรละกอ฿หຌกิดมลพิษรวมกัน การกຌปัญหาจึงตຌอง฿หຌทุกฝຆายรวมกันกຌเข 

 

ขຌอสนอนะ 

1. การทีไจะพัฒนา฿หຌเปสู Green Marketing ตຌองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนขຌาดຌวยกัน ซึไงตัวปร
ส าคัญคือ จิตส านึกประชากร พืๅนฐานของสามัญส านึกการ฿ชຌชีวิตรวมกัน รวมถึงระบียบของทุกภาค
สวนยังออนอ หากภาครัฐองออนอ ตอ฿หຌองคຏกร฿หญรวมมือกัน กใยังท า฿หຌกิดการด านินการเดຌนຌอย 
การออกกฏหมายละการควบคุมอยางครงครัด การปลูกฝังจิตส านึกของกลุมคนรุน฿หม อาจจะปຓน
งืไอนเขส าคัญ฿นการปรับปลีไยนองคຏกรลใกจนถึงขนาด฿หญองทัๅงภาครัฐละอกชนตຌองพรຌอม฿นการ
ยกระดับความคิด      ละส านึก฿นสิไงวดลຌอม พืไอกຌาวเปสูยุค Green   

โฺ ประดในรืไอง Sustainability ปຓนประดในทีไคอนขຌางส าคัญมาก฿นตลาดลก ทัๅงอชีย ละ EU อยาก฿หຌ
ลองศึกษาชิงลึกวา การรับรูຌของผูຌบริภค฿นตลาดมีการปลีไยนปลงอยางเร มาปຓน Guideline หรือ
ปຓนตัวทียบพืไอจะเดຌรูຌ Status ของราปัจจุบัน การพัฒนารืไอง การรับรูຌกีไยวกับ Sustainability 

อาจจะมีการพัฒนาเป฿นทางดียวกัน 

ขຌอสนอนะชิงวิชำกำร 

แฺ ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌศึกษาถึงนวนຌมนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยาง
ยัไงยืนระหวางป พฺศฺ โ55่ – โ5ๆ็ ตามมุมมองของผูຌชีไยวชาญซึไงปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ ดังนัๅน฿น
การวิจัยครัๅงตอเปควรปຓนการศึกษาวิจัยชิงปริมาณ ละควรมีการศึกษากีไยวกับรืไองของทัศนคติละ
การรับรูຌของผูຌบริภคพืไอปຓนการขยายกลุมปງาหมายละความคิด 

ขຌอสนอนะชิงประยุกต์฿ชຌ 

1. พืไอปຓนการสรຌางองคຏความรูຌ฿หม ส าหรับผูຌทีไตຌองการศึกษากีไยวกับนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอ
สงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
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2. พืไอปຓนนวทาง฿นการด านินการดຌานนวัตกรรมการสืไอสารการตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน
฿หຌกับหนวยงานสิไงวดลຌอมภาครัฐ หนวยงานสิไงวดลຌอมภาคอกชน ละนักสืไอสารการตลาด ตลอดจน
หนวยงานตางโ ทีได านินการกีไยวกับสิไงวดลຌอม เดຌน านวทางการศึกษาเป฿ชຌพืไอพัฒนานวัตกรรมการ
สืไอสารการตลาดพืไอสงสริมสิไงวดลຌอม฿หຌกิดความยัไงยืนตอเป฿นอนาคต 

3. พืไอปຓนนวทาง฿หຌกิดขຌอสนอ฿นการผลักดันนยบายทีไกีไยวกับสิไงวดลຌอม ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับ
สิไงวดลຌอมน าเป฿ชຌตอเป 
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สืไอฆษณำออนเลน์ผลิตภัณฑ์กำฟควบคุมนๅ ำหนัก 

กับกำรตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค  

Diet Coffee Advertisement Via Social Media and Consumer 

Buying Decision 

 
สิริญญา ลมิพธิ์ทอง30 

พัชนี ชยจรรยา31
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอ แี พืไอศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลนຏ ทัศนคติ การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคโี พืไอศึกษาความตกตางของพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลนຏกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักของผูຌบริภคทีไมีลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันใี พืไอ
ศึกษาความสัมพันธຏของพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏของผูຌบริภคกับทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟ
ควบคุมนๅ าหนักไี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏกับการตัดสิน฿จซืๅอ
ของผูຌบริภค5ี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักกับการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิธีวิจัยชิงส ารวจละมีบบสอบถามปຓนครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล
กับกลุมตัวอยางทัไวเป ทัๅงพศชายละพศหญิง ทุกอาชีพ ทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล 
ละมีอายุระหวาง 20-60 ป จ านวน 400 คน 

ผลกำรวิจัยพบวำ 

1) ลักษณะทางประชากรของผูຌทีไ฿ชຌสืไอฆษณาออนเลนຏผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก สามารถ
จ านกเดຌดังนีๅ คือ พศ อายุการศึกษาอาชีพรายเดຌ 

2) พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏของผูຌบริภค มีความสัมพันธຏชิงบวกกับทัศนคติ อยางมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติละมีคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธຏระดับตไ า 

3) พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ มีความสัมพันธຏชิงบวกกับการตัดสิน฿จซืๅอ อยางมีนัยยะส าคัญ
ทางสถิติ ละมีคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธຏระดับตไ า 

4) ทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักมีความสัมพันธຏชิงบวกกับการตัดสิน฿จซืๅอ อยางมี
นัยยะส าคัญทางสถิติละมีคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธຏระดับตไ า 
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Abstract 

This research aims 1ี To study the population Behavior using social media's 

attitude purchasing decisions of consumers 2ี To study the difference of behavior using 

social media about weight loss coffee consumers with different demographic 

characteristics 3ี To study the relationship of behavior using social media, consumer 

attitudes about products and control hunger 4ี To study the relationship between the 

use of social media on purchasing decisions of consumers 5ี To study the relationship 

between attitudes about weight loss coffee product purchasing decisions of consumers 

Using survey research and questionnaire as a tool for collecting data with a typical 

example. Both male and female professionals living in Bangkok and its vicinity. And aged 

between โเ-ๆเ years, a total of ไเเ people. 

 

Research 

1) Demographic characteristics of people who use online advertising coffee products 

for weight control. Can be classified as follows: gender, age, education, occupation 

and income. 

2) Social media usage habits of consumers. Have a positive relationship with attitude. 

A statistically significant and the correlation coefficient is low. 

3) Behavior using social media. Correlated positively with the purchase decision. 

Statistically significantly. And the correlation coefficient is low. 

4) Attitudes about weight loss coffee has a positive relationship with the decision to 

buy. A statistically significant and the correlation coefficient is low. 

 

ทีไมำละควำมส ำคัญของปัญหำ 

฿นปัจจุบันการบริภคกาฟเดຌรับความนิยมปຓนอยางมากดยฉพาะอยางยิไงผลิตภัณฑຏทีไชวย
ควบคุมนๅ าหนักพราะนๅ าหนักสวนกินก าลังปຓนปัญหาทีไมีนวนຌมพิไมขึๅน฿นประทศเทยซึไงสอดคลຌองกับ
กลุมผูຌบริภควัยรุนซึไงปຓนผูຌนิยมรูปรางทีไผอมพรียวิธนดช กมลฉันทຏ,โ55แ๊แีตลาดกาฟพืไอสุขภาพมี
อัตราการติบตฉลีไย แเ-แ5ั ตอปนืไองจากพฤติกรรมผูຌบริภคคนเทยทัๅงผูຌหญิงละผูຌชายมีปัญหารืไอง
นๅ าหนักตัวกินละหันมา฿ส฿จสุขภาพกันมากขึๅนละ฿นปัจจุบันกาฟมีการฆษณาวาชวย฿นการลดนๅ าหนัก
บวกสรรพคุณทีไอวดอຌางหในผลรใวปຓนตัวดึงดูดผูຌบริภค ิผูຌจัดการ ใๆเ° รายสัปดาหຏุโ55ไี 
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กาฟควบคุมนๅ าหนัก฿นประทศเทยมีหลายบรนดຏนืไองจาก ตลาดกาฟพืไอสุขภาพ ปຓนสินคຌา
ทรนดຏคนรุน฿หม฿ส฿จรูปรางหลังจากพบกาฟพืไอสุขภาพริไมขงขันกันมากขึๅน ชน นจอรຏกิฟ-นสกา
ฟ-มอคคนา ปຓนตຌน เดຌสงกลยุทธຏขຌามาพืไอตຌองการครอง฿จผูຌบริภค฿นขณะทีไ อย . มีความหในวา 
ปรากฏการณຏการบริภคกาฟลดความอຌวนของคนเทยมีมานานลຌวละการขอขึๅนทะบียนอนุมัติประภท
นีๅคอนขຌางงายดຌวยปัจจุบันนีๅตຌองบอกวาพฤติกรรมการบริภคของคนเทยทัๅงพศชายละพศหญิงตางมี
ปัญหารืไองนๅ าหนักตัวกินละหันมา฿ส฿จสุขภาพกันมากขึๅนพราะ ความอຌวน ปຓนสิไงทีไ฿ครหลายโคน
ดยฉพาะคุณผูຌหญิงเมตຌองการ฿หຌกิดขึๅนกับตนองบางคนลือกทีไจะหลีกหนีจากความอຌวนดຌวยการจ ากัด
ปริมาณอาหารหรือบางคนลือกวิธีพืๅนฐานซึไงปຓนวิธีทีไดีทีไสุดละเดຌผลดีทีไสุดนัไนคือการออกก าลังกายตกใ
ยังมีผูຌหญิงจ านวนเมนຌอยทีไลือก กาฟควบคุมนๅ าหนัก ปຓนค าตอบสุดทຌายพืไอหุนพรียวสวยจึงท า฿หຌการ
บริภคกาฟลด 

ความอຌวนหรือกาฟควบคุมนๅ าหนักปຓนทีไนิยมมากทีไสุด฿นตอนนีๅ หในเดຌอยาง นจอรຏกิฟ ทีไปຓน
บรนดຏกาฟพืไอสุขภาพหรือกาฟลดนๅ าหนักของคนเทยทีไเดຌริไมวางตลาดกาฟลดนๅ าหนักมากือบ ่ ป
ลຌวภาย฿ตຌบรนดຏ คอฟฟດพลัส ดยถือวาประสบความส ารใจอยางมากปัจจุบันมีสวนบงการตลาดปຓน
อันดับ แ ของตลาดกาฟพืไอสุขภาพดຌวยสวนบง ไเ–5เั จากตลาดรวมผลิตภัณฑຏกาฟพืไอสุขภาพทีไมี
มูลคาประมาณ  ใุเเเ–ไุเเเ ลຌานบาทละจากปัญหาการบุกตลาดกาฟจากประทศจีนสงผล฿หຌ
ยอดขายของนจอรຏกิฟ฿นชวงครึไงปรกของปพฺศฺโ55ไ ติบตตไ ากวาปງาหมายทีไวางเวຌดยติบตพียง 
แเั จากปງาทีไวางเวຌ โเั ท า฿หຌ นจอรຏกิฟ ตຌองมีการปรับการท าตลาดดยนຌนการท าตลาดบบ ใๆเ 
องศาทีไจากดิมนຌนการท าตลาดภาย฿นกรุงทพฯตจะขยายพืๅนทีไเปยังตางจังหวัดมากขึๅนนอกจาก
ปງาหมาย฿นการขยายฐานลูกคຌากลุม฿หมพิไมขึๅนลຌวนจอรຏกิฟยังมีการจัดกิจกรรมละคมปญพืไอปຓน
ครืไองมือชวยสรຌางความขຌา฿จของลูกคຌาตอผลิตภัณฑຏควบคุมนๅ าหนักิผูຌจัดการ ใๆเ° รายสัปดาหຏุ2554ี 

฿นปัจจุบันทคนลยีตางโ เดຌกิดขึๅนมากมายดยฉพาะสืไอสังคมออนเลนຏอยาง Facebook, 

Twitter ละ Youtubeอืไนโอีกมากมายทีไติบตอยางรวดรใวละมีบทบาทส าคัญตอชีวิตมนุษยຏมากขึๅน 
สงผล฿หຌทคนลยีสืไอสังคมออนเลนຏกลายปຓนสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวันของผูຌคนซึไงปัจจุบันสืไอสังคม
ออนเลนຏเดຌถูกน ามาประยุกตຏ฿ชຌปຓนครืไองมือส าหรับพาณิชยຏซึไงปຓนทคนลยีทีไขຌามาชวย฿หຌธุรกิจ
จริญติบตขึๅนผานทางสืไอออนเลนຏทีไพรหลาย฿นปัจจุบัน ดย฿หຌผลประยชนຏเมพียงกผูຌขาย฿นการพิไม
ยอดการขายทานัๅน ตยังคงปຓนขຌอดีกผูຌบริภคทีไจะเดຌรับขຌอสนอพิศษ฿นการซืๅอสินคຌา ิธนกฤต วงศຏ
มหาศรษฐຏุโ55ไีจากการทีไสืไอฆษณาสังคมออนเลนຏเดຌรับความนิยมปຓนอยางมาก จึงท า฿หຌผลิตภัณฑຏ
กาฟควบคุมนๅ าหนักหันมา฿ชຌสืไอฆษณาสังคมออนเลนຏพืไอจูง฿จผูຌบริภค ซึไงสืไอฆษณาสังคมออนเลนຏปຓน
วิธีการสืไอสารทางการตลาดทีไส าคัญวิธีหนึไงทีไจะน าเปสูการบรรลุวัตถุประสงคຏทางการตลาด พราะปຓนการ
ท าหนຌาทีไสืไอสาร น าสนอ ละจูง฿จ฿หຌผูຌบริภคกิดความตຌองการซืๅอสินคຌากาฟควบคุมนๅ าหนักปຓนตຌนวา 
หากตຌองการซืๅอสินคຌาผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก ผูຌบริภคอาจเมเดຌริไมตຌนหาขຌอมูลฆษณาจาก
หนังสือพิมพຏ หรือนิตยสาร ตหันเปหาขຌอมูลทีไตຌองการ฿นสืไอออนเลนຏทน พราะนอกจากจะเดຌขຌอมูล
สินคຌาลຌวยังเดຌทราบความคิดหในทีไหลากหลายกีไยวกับตัวสินคຌาจากกลุมคนตางโซึไงท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จ
ซืๅอเดຌงายขึๅน ดຌวยหตุนีๅจึงพบวาฆษณาทางสืไอสังคมออนเลนຏเดຌขຌามามีบทบาทละกลายปຓนสวนหนึไง฿น
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

ชีวิตประจ าวันของผูຌบริภค พราะจากกระสความนิยมของผูຌบริภคทางการตลาดทีไมียอดทีไสูงขึๅน ดังนัๅน
ธุรกิจจึงสืไอสาร฿หຌผูຌบริภคเดຌรับรูຌผานสืไอฆษณาสังคมออนเลนຏจึงมีนวนຌมการติบตพิไมขึๅน พราะปຓน
การสืไอสารขຌอความทัๅงภาพละสียงของสินคຌาเปยังกลุมปງาหมายพืไอ฿หຌกลุมผูຌบริภคกิดความเวຌวาง฿จทีไ
จะซืๅอสินคຌามามาทดลอง฿ชຌ 

ดังนัๅนงานวิจัยรืไองสืไอสังคมออนเลนຏกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก จึงตຌองการศึกษาถึง 
ลักษณะประชากร การรับรูຌขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักทางสืไอออนเลนຏ ทัศนคติ ละ
การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก วาสิไงทีไกลาวมานีๅมีผลตอผูຌบริภคมากนຌอยพียง฿ด พืไอ
ประยชนຏ฿นการท าความขຌา฿จกลุมปງาหมายทีไปຓนผูຌบริภคกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

วัตถุประสงค์฿นงำนวิจัย 

1. พืไอศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ ทัศนคติ การตัดสิน฿จซืๅอ
ผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักของผูຌบริภค 

2. พืไอศึกษาความตกตางของพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟ
ควบคุมนๅ าหนักของผูຌบริภคทีไมีลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน 

3. พืไอศึกษาความสัมพันธຏพฤติกรรมของการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏของผูຌบริภคกับทัศนคติ
กีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

4. พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏกับการตัดสิน฿จซืๅอของ
ผูຌบริภค 

5. พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักกับการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 

ลักษณะดຌานประชากรศาสตรຏ ิDemographic) ประกอบดຌวย อายุ พศ ขนาดครอบครัว
สถานภาพครอบครัว รายเดຌ อาชีพ การศึกษา หลานีๅปຓนกณฑຏทีไนิยม฿ชຌ฿นการบงสวนตลาดลักษณะดຌาน
ประชากรศาสตรຏปຓนลักษณะทีไส าคัญละสถิติทีไวัดเดຌของประชากรทีไชวยก าหนดตลาดปງาหมายขຌอมูล
ทางดຌานประชากรศาสตรຏจะสามารถขຌาถึงละมีประสิทธิผลตอการก าหนดตลาดปງาหมายตลอดจนงายตอ
การวัดมากกวาตัวปรอืไน ิศิริวรรณ สรีรัตนຏ,2538,หนຌา 53-55) 

จากนิยามขຌางตຌนสรุปเดຌวา ลักษณะทางประชากรศาสตรຏ คือ การศึกษากีไยวกับ พศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายเดຌ ของผูຌบริภคพืไอตຌองการทราบถึงปัจจัยทีไจะสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ 
พราะปัจจัยตางโ หลานีๅปຓนตัวก าหนดความตຌองการของมนุษยຏ ดังนัๅนหากตຌองการทราบถึงการตัดสิน฿จ
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ซืๅอของผูຌบริภคกใจะตຌองมีการประมินคาลักษณะประชากรศาสตรຏ นืไองจากปຓนนวนຌมทีไจะน าเปสูการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองพฤติกรรมกำร฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ 

วใบครือขายสังคมออนเลนຏฟซบุຍค ิfacebook) ปຓนสังคมออนเลนຏทีไเดຌรับความนิยม฿นการปຓน
สมาชิกมากทีไสุดการทีไกลุมตัวอยางนิยมขຌาครือขายสังคมออนเลนຏฟซบุຍคิfacebook) มากทีไสุดนัๅน
นืไองจากฟซบุຍค ิfacebook) ปຓนลักษณะของครือขายสังคมออนเลนຏประภทชุมชนออนเลนຏ 
ิCommunity) ตามนวคิดของครือขายสังคมออนเลนຏประภทนีๅทีไชวยสรຌางครือขายพืไอนกาละหา
พืไอน฿หมสามารถสงขຌอความลกปลีไยนความสน฿จซึไงกันละกันดยฟซบุຍค ิfacebook) มีการ
จัดรูปบบ฿หຌสามารถสืไอสารกันเดຌอยาง฿กลຌชิดมีฟังกຏชัน฿นการก าหนด฿หຌระบุรายละอียดถึงผูຌทีไปຓนสมาชิก
ทีไคอนขຌางตรงกับความปຓนจริงมากทีไสุด ิBoyd &Ellison, 2007อຌางถึง฿น ธนัสถຏ กษมเชยานันทຏ, 2544) 

ท า฿หຌกิดครือขายทีไอยู฿นวดวงหรือสังคมดียวกันท า฿หຌกลุมคนวัยท างาน฿หຌความสน฿จนืไองจากมีสวน
กีไยวขຌองกับหนຌาทีไการงานละชีวตประจาวันของตนองอีกทัๅงจากการทีไขຌาสูชีวิตการท างานลຌวนัๅนท า฿หຌ
ขาดการติดตอสืไอสารกับกลุมพืไอน฿นวัยรียนฟซบุຍคิfacebook) ปຓนอีกหนึไงวใบเซตຏครือขายสังคม
ออนเลนຏทีไสามารถชืไอมตอความสัมพันธຏหลานีๅเดຌ 

จากนิยามขຌางตຌนสรุปเดຌวาพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏของผูຌบริภค฿นปัจจุบันเดຌ฿ชຌ
ครือขายสังคมออนเลนຏ ิsocial network)พืไอทีไจะติดตอสืไอสารละขຌาเปอัพดทขຌอมูลขาวสารความ
คลืไอนเหวซึไงครือขายบนลกออนเลนຏปຓนกระสทีไนิยมทีไมีผูຌ฿หຌความสน฿จปຓนอยางมาก ดังนัๅนการทีไจะ
ฆษณาสินคຌาหรือผลิตภัณฑຏทางสืไอสังคมออนเลนຏกใถือเดຌวาปຓนการขຌาถึงผูຌบริภคเดຌงายชนกัน 

นวคิดกีไยวกับกำรรับรูຌ 

พัชนี ชยจรรยา, มตตา กฤตวิทยຏ ละ ถิรนันทຏ อนวัชศิริวงศຏ ิ2534) เดຌกลาวถึงการรับรูຌวาปຓน
สวนหนึไงของปัจจัยดຌานปัจจกบุคคล ิIndividual Factors) ทีไขึๅนอยูกับกระบวนการลือกรับขาวสาร การ
จัดสารขຌาดຌวยกัน ละตีความตามความขຌา฿จละความรูຌสึกตนอง ซึไงกระบวนการดังกลาวกิดขึๅนดยเม
รูຌตัวหรือเมตัๅง฿จตามประสบการณຏละการสัไงสมทางสังคม 

การลือกรับรูຌสารทีไตกตางกันของคนรากิดจากอิทธิพลหรือตัวกรองสาร ิFilter) ตาง โ ดัง
ตัวอยางตอเปนีๅ 

 1. รงผลักดันหรือรงจูง฿จ ิMotives) คนรามักหใน ละเดຌยิน฿นสิไงทีไราตຌองการเดຌยินพืไอ
ตอบสนองความตຌองการของตนอง  

2. ประสบการณຏดิม ิPart Experience) คนราตางติบต฿นสภาพวดลຌอมตางกันถูกลีๅยงดูดຌวย
วิธีตางกันละคบสมาคมกับคนตางกัน 

3. กรอบอຌางอิง ิFrame of reference) กิดจากการสัไงสอนอบรมจากครอบครัวละสังคม ดังนัๅน
คนทีไมาจากครอบครัวตางกัน มีสถานภาพทางสังคมตางกัน ละนับถือศาสนาตกตางกันจึงมีการรับรูຌ฿น
รืไองตาง โ ตางกัน 
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4. สภาพวดลຌอม คนทีไมีสภาพวดลอຌมตางกัน ชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานทีไ จะปຂดรับ
ขาวสาร ละตีความขาวสารตางกัน 

5. สภาวะจิต฿จละอารมณຏ เดຌก ความกรธ ความกลัว  
จากนิยามขຌางตຌนสรุปเดຌวา การรับรูຌ คือ ปຓนสิไงทีไกิดจากตัวบุคคล ละตีความจากสิไงทีไเดຌรับรูຌละ

สิไงทีไเดຌสัมผัส ออกมาปຓนความคิด ซึไงกระบวนการ฿นการรับรูຌ กิดจากอาการสัมผัสการปลความหมาย
จากอาการสัมผัสความรูຌหรือประสบการณຏดิมทีไมีอยู฿นตัวบุคคล ซึไงการรับรูຌปຓนกระบวนการทีไกีไยวขຌองเป
ถึงการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ละการรับรูຌสามารถรับรูຌเดຌหลายทาง ชน การรับรูຌทีไรับรูຌเดຌจากสืไอกา 
ละการรับรูຌทีไรับรูຌเดຌจากสืไอ฿หม  ต฿นปัจจุบันผูຌคนมีภาระมากมายทีไตຌองกระท าอาจจะเมเดຌติดตามทาง
สืไอกามากทา฿ดนัก จึงท า฿หຌผูຌบริภคหันมาบริภคขาวสารทางสืไอ฿หม ชน Facebook  Twitter  

InstagramYoutubeละอืไนโอีกมากมาย ทนการบริภคสืไอกา พราะปຓนสืไอทีไสามารถรับรูຌเดຌงาย อีกทัง
ยังสะดวกละรวดรใวอีกดຌวย 

นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองทัศนคติของผูຌบริภค 

ทัศนคติ ิAttitude) ซึไงบางต ารา฿ชຌค าวา จตคติ  หมายถึงทาทีหรือความรูຌสึกของบุคคลตอสิไง฿ด
สิไงหนึไงจตคติถือปຓนกิริยาทาทีความรูຌสึกรวมโของบุคคลทีไกิดจากความพรຌอมหรือความนຌมอียงของ
จิต฿จหรือประสาทซึไงสดงออกพืไอตຌตอบตอสิไงรຌาสิไง฿ดสิไงหนึไงดยจะสดงออก฿นทางสนับสนุนหในดี
หในชอบดຌวยหรือตอตຌานเมหในดีหในชอบดຌวยกใเดຌ ิบุญธรรฒ กิจปรีดาบริสุทธิฺ่2540 :11–12) 

ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานเดຌ฿หຌความหมายของค าวา ทัศนคติ  เวຌชน 

ทัศนคติ ิAttitude) ปຓนความรูຌสึกละความคิดดยรวมของบุคคลซึไงอาจปຓนทางบวก
หรือทางลบชนความชอบความมีอคติขຌอคิดหในความกลัวความชืไออยางมัไนคงทีไมีตอ
รืไอง฿ดรืไองหนึไงดยทัศนคติจะสดงออกมาทางความคิดหใน ิOpinion) ดังนัๅนจึงถือเดຌ
วาความคิดหในของบุคคลปຓนสัญลักษณຏสดงถึงทัศนคติของบุคคลนัไนอง ิL.L 

Thurstone and E.J. Chave.1966: 6–7) 

จากนิยามขຌางตຌนสรุปเดຌวาทัศนคติหมายถึงรืไองราวทีไกิดขึๅน฿นตัวบุคคลปຓนการจัดนวความคิด
ความชืไออุปนิสัยละสิไงจูง฿จทีไกีไยวขຌองกับสิไง฿ดสิไงหนึไงทัศนคติเม฿ชสิไงทีไมีมาตก านิดตรงกันขຌามทัศนคติ
จะปຓนรืไองกีไยวกับการรียนรูຌรืไองราวตางโทีไตนเดຌกีไยวขຌองอยูดຌวย฿นภายนอกทัศนคติจะมีลักษณะมัไนคง
ละถาวรภายหลังจากทีไทัศนคติเดຌกอตัวขึๅนมาลຌวจะเมกิดขึๅนคชัไวคราวละจะเมปลีไยนปลง฿นทันที 
ดังนัๅนทัศนคติจึงปຓนสิไงหนึไงทีไปຓนนวนຌมละจะน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

นวคิดกระบวนกำรกำรตัดสิน฿จซืๅอ ิPurchase Decision Process) 

กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ิอดุลยຏ จาตุรงคกุล, 2543, หนຌา 160)  

1. การตระหนักถึงความตຌองการ ิNeed Recognition) ปຓนจุดริไมตຌนของกระบวนการซืๅอซึไงผูຌซืๅอ
ตระหนัก ถึงปัญหาหรือความตຌองการ ผูຌซืๅอมีความรูຌสึกถึงความตกตางระหวางสภาวะทีไผูຌซืๅอปຓนอยูจริงกับ
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สภาวะทีไขาปรารถนา ความตຌองการอาจถกกระตุຌน ดย ตัวกระตุຌนจากภาย฿น ิInternal Stimuli) กระตุຌน
ความตຌองการทีไมีอยูปกติ ชน ความหิว กระหาย พศ ปຓนตຌน ฿นระดับสูงพอทีไจะกลายปຓนรงขับดัน 
ิDrive) นอกจากนัๅนความตຌองการอาจถูกกระตุຌนจากตัวกระตุຌนภายนอก ิExternal Stimuli)  

2. การสาะสวงหาขาวสาร ิInformation Search) ผูຌบริภคทีไถูกกระตุຌนรຌาอาจจะสวงหา
ขาวสารมากขึๅนหรืออาจจะเมสาะสวงหาขาวสารลย ถຌารงผลักดันของผูຌบริภคขใงกรงละสินคຌาทีไจะ
ตอบสนองอยู฿กลຌคอืๅอม ผูຌบริภคมักจะท าการซืๅอมัน มิฉะนัๅนลຌวผูຌบริภคอาจจะกใบความตຌองการนัๅนเวຌ
฿นความทรงจ า หรือเมกใท าการสาะสวงหาขาวสารทีไกีไยวขຌองกับตຌองการดังกลาว  

3. การประมินทางลือก ิEvaluation of Alternative) ราเดຌหในวิธีการทีไผูຌบริภค฿ชຌขาวสาร
พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงชุดของตราทีไลือกเวຌพืไอการพิจารณาตัดสิน฿จปຓนขัๅนสุดทຌาย ผูຌบริภคลือกตราดຌวยวิธี฿ด 
นักการตลาดจะตຌองรูຌกีไยวกับการประมินคาทางลือก นัไนกใคือ วิธีการทีไ ผูຌบริภค฿ชຌขาวสารลือกตรายีไหຌอ 
฿นการลือก฿ชຌกลยุทธຏการตลาดของนักการตลาดตຌองกออิทธิพลตอการตัดสิน฿จของผูຌชืๅอ  

 4. การตัดสิน฿จซืๅอ ิPurchase Decision) ฿นขัๅนตอนการประมิน ผูຌบริภคจะจัดล าดับความชอบ
ตรายีไหຌอตางโ฿นตละตัวลือกละกใจะสรຌางความตัๅง฿จซืๅอขึๅนดยทัไวเปการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคมักจะ
ท าการซืๅอตราทีไชอบมากทีไสุด ตทวามีปัจจัย 2 ประการ อาจขຌามา ขวาง  ระหวางความตัๅง฿จกับการ
ตัดสิน฿จซืๅอ 

5. พฤติกรรมหลังซืๅอ ิPostpurchase Behavior) งานของนักการตลาดมิเดຌ จบสิๅนลงมืไอมีการซืๅอ
สินคຌา ผูຌบริภคจะกิดความพอ฿จหรือเมพอ฿จละจะกอพฤติกรรมหลังการซืๅอขึๅน ปัญหาอยูทีไวาอะเรปຓน
ตัวกาหนดวาผูຌซืๅอพอ฿จหรือเมพอ฿จ฿นการซืๅอค าตอบกใคือมันขึๅนอยูกับความสัมพันธຏระหวางความ
คาดหมายของผูຌบริภคิConsumer’s Expectation) กับการปฏิบัติการของสินคຌา ิProducts’ 
Perceived Performance) ถຌาสินคຌานຌอยกวาความคาดหวัง ผูຌบริภคจะผิดหวัง ถຌาตรงกับความหมาย 
ผูຌบริภคจะพอ฿จ ถຌาดีกินความคาดหมายผูຌบริภคจะ ปลืๅมปຂติยินดีมาก ผูຌบริภคอิงความคาดหมายเวຌกับ
ขาวสารทีไขาเดຌรับจากผูຌขาย พืไอน โ ละหลงอืไน โ ถຌาผูຌขายอຌางการปฏิบัติงานของสินคຌาของขา กิน
ความปຓนจริง  ผลกใคือ ผูຌบริภคจะเมพอ฿จดังนัๅนผูຌขายจะตຌองซืๅอสัตยຏ฿นการสนอขຌออຌางของสินคຌาของขา 

กลาวคือกระบวนการตัดสิน฿จจะกีไยวขຌองกับพฤติกรรมของผูຌบริภคซึไงจะท าการตัดสิน฿จซืๅอบบ
มีขัๅนมีตอน นืไองจากผูຌบริภคตຌองมีความตຌองการละท าการสาะหาขຌอมูลมา ประกอบการพิจารณาหลาย
ทางพืไอก าหนดนวทางละประมินทางลือกวาจะตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการนัๅนซึไง฿นกระบวนการ
ตัดสิน฿จของผูຌบริภคมีกระบวนการมากมายกอนทีไจะท า฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือ฿ชຌผลิตภัณฑຏ
ดังกลาว 

ควำมรูຌทัไวเปกีไยวกับกำฟลดนๅ ำหนัก 

กาฟควบคุมนๅ าหนักปຓนหนึไง฿นทางลือกทีไผูຌบริภคหันมานิยมมากยิไงขึๅนนืไองดຌวยทัๅงนีๅพราะคน
สวน฿หญ฿นวันท างานนิยมดืไมกาฟปຓนอาหารชຌาพราะสะดวกงาย฿นการบริภคปัจจุบันมีคนเทยหลาย
ลຌานคนติด฿จ฿นรสชาติกาฟละอีกหลายคนทีไมีความตຌองการจะลดนๅ าหนักพราะมีปัญหารืไองนๅ าหนักกิน
มีปัญหาระดับนๅ าตาลละระดับคอลสตอรอล฿นลือดนืไองจากคนเทยนิยมบริภคอาหารจ าพวกเขมันปງง
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ละนๅ าตาลทีไขัดสีลຌวซึไงขาดวิตามินละกลือรทีไจ าปຓนตอการผาผลาญเขมันปງงละนๅ าตาลท า฿หຌมี
เขมันละนๅ าตาลตกคຌางสะสมอยู฿นหลอดลือดตางโ฿นรางกายรา 

กาฟควบคุมนๅ าหนักปຓนหนึไงทางลือกทีไผูຌบริภคหันมานิยมมากขึๅนทัๅงนีๅพราะคนสวน฿หญ฿นวัย
ท างานนิยมดืไมปຓนอาหารชຌาพราะสะดวกงายดยฉพาะอยางยิไงกลายปຓนนิสัยของคน฿นวัยท างานดย
การดืไมหลังอาหารครัๅงละ 1 ซองวันละ 2-3 ครัๅง กอนอาหารชຌา-กลางวัน-ยใน ซึไงมีการจ าหนายอยาง
พรหลาย฿นปัจจุบันิฐานิต ภคทรัพยຏ,2554) 

จากนิยามขຌางตຌนสรุปเดຌวากาฟลดนๅ าหนักปຓนครืไองดืไมทีไผูຌคนนิยมกันมากนืไองจากกาฟปຓน
ครืไองดืไมทีไสามารถบริภคเดຌทุกวลาละสามารถขจัดเขมันสวนกินเดຌ ผูຌบริภคสามารถลือกสรรตาม
ความตຌองการละความชืไนชอบของตละบุคคลพราะกาฟควบคุมนๅ าหนัก฿นปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด 

ระบียบวิธีวิจัย 

ประชำกรทีไ฿ชຌ฿นกำรวิจัย 

 การวิจัยทีไเดຌศึกษา คือ ประชากรทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล ทัๅงพศชายพศ
หญิงทีไมีอายุระหวาง 20-60 ป  

กลุมตัวอยำงทีไ฿ชຌ฿นกำรวิจัย 

การลือกกลุมตัวอยาง มีอายุตัๅงต โเ-ๆเ ป ทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑลละ
ปຓนบุคคลทีไ฿ส฿จละรักสุขภาพ ผูຌวิจัยเดຌก าหนดขนาดของกลุมตัวอยางดยอาศัยตารางส ารใจรูปของ Taro 

Yamaneิ1967ีปຓนกณฑຏ ดยก าหนดระดับความชืไอมัไนทีไ ้5% ความคลาดคลืไอนเมกิน 5%ส าหรับ
ประชากรจ านวน แเเุเเเ คนขึๅนเปละจ านวนกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาจ านวนเมนຌอยกวา ไเเ คน  

วิธีกำรสุมกลุมตัวอยำง฿นกำรวิจัย 

฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยมีวิธีการสุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Samplingีดยกใบขຌอมูล
จากบุคคลทีไมีความ฿ส฿จสุขภาพตามสถานทีไทีไคาดวาจะพบกลุมตัวอยางทีไมีคุณสมบัติตามทีไก าหนดเวຌ ชน 
ฟຂตนสซในตอรຏ สมาคมหรือชมรมพืไอสุขภาพ ปຓนตຌน 

ตัวปรทีไ฿ชຌ฿นกำรวิจัย 

 ตัวปรทีไ฿ชຌ฿นงานวิจัยครัๅงนีๅสามารถจกจงตามสมมติฐานเดຌ ดังนีๅ 
  

 สมมติฐำนทีไ แ ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏตกตางกัน 

  ตัวปรอิสระ ลักษณะทางประชากร 
  ตัวปรตาม พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ 
 สมมติฐำนทีไ โ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏมีความสัมพันธຏกับทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑຏ
กาฟควบคุมนๅ าหนัก 

  ตัวปรอิสระ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ 
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  ตัวปรตาม ทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

 สมมติฐำนทีไ ใ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏมีความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

  ตัวปรอิสระ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏของผูຌบริภค 

  ตัวปรตาม การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

 สมมติฐำนทีไ ไ ทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักมีความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จซืๅอ
ของผูຌบริภค 

  ตัวปรอิสระ ทัศนคติของผูຌบริภค  

  ตัวปรตาม การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรวิจัย 

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลครัๅงนีๅ คือ บบสอบถาม ดยปຓนค าถามปลายปຂด ิClose - 

Ended Questionnaireี ละค าถามปลายปຂด ิOpen - Ended Questionnaireี จ านวน แชุด 

 

 ตอนทีไ แ  ขຌอมูลสวนตัวของผูຌตอบบบสอบถาม เดຌก พศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายเดຌ ละสถานะสุขภาพ 

 ตอนทีไ โ  พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏของผูຌบริภค 

 ตอนทีไ ใ  ทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

 ตอนทีไ ไ  พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการพืไอสุขภาพ 

ควำมนำชืไอถือของครืไองมือ฿นกำรวิจัย 

การน าบบสอบถามเปทดสอบความทีไยงตรง ิValidityี ละความนาชืไอถือเดຌ ิReliabilityี 
ดยน าบบสอบถามทีไเดຌรียบรียงลຌวเป฿หຌอาจารยຏทีไปรึกษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธຏ ละ
ผูຌชีไยวชาญ ปຓนผูຌตรวจสอบหาความทีไยงตรงของนืๅอหา ิContent Validityี ละความหมาะสมของ
ภาษาทีไ฿ชຌ ิWordingี พืไอขอค านะน า฿นการกຌเขปรับปรุงบบสอบถาม฿หຌมีประสิทธิภาพ ดย฿ชຌสูตร
สัมประสิทธิ่อลฟา ิAlpha CoefficientีของครอนบาคิCronbachอຌางถึง฿นวิชียร กตุสิงหຏุ โ5ไใี เดຌ
คา อลฟา ิAlpha Coefficient) ดังนีๅ ขຌอมูลกีไยวกับพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลนຏ เดຌคาฉลีไย .774 ขຌอมูล
กีไยวกับการรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก เดຌคาฉลีไย .797 ขຌอมูลกีไยวกับทัศนคติกีไยวกับ
ผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก เดຌคาฉลีไย .822 ละ ขຌอมูลกีไยวกับการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟ
ควบคุมนๅ าหนัก เดຌคาฉลีไย .905 ซึไงอยู฿นกณฑຏทีไชืไอถือเดຌ 

กำรกใบรวบรวมขຌอมูล 

แฺ  การวิคราะหຏขຌอมูลชิงพรรณา ิDescriptive Statisticsี 
โฺ  การวิคราะหຏขຌอมูลชิงอนุมาน ิInferential Statisticsีพืไอการทดสอบสมมติฐานของการ

วิจัย ดังนีๅ 
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กำรประมวลผลละกำรวิครำะห์ขຌอมูล 

ประมวลผลดย฿ชຌปรกรม SPSS for WINDOW พืไอท าการวิคราะหຏทางสถิติ จากนัๅนจึงน าผล
ค านวณทางสถิติทีไเดຌมาขียนการวิคราะหຏ ละน าสนอผลการวิจัยตอเป 

วิครำะห์ผลกำรศึกษำ 

พฤติกรรมกำร฿ชຌสืไอออนเลน์ของผูຌตอบบบสอบถำม 
1. สืไอทีไ฿ชຌ 

พบวากลุมตัวอยางมีคาฉลีไยของการ฿ชຌสืไอออนเลนຏดยรวมอยู฿นกณฑຏปานกลาง คือ 
คาฉลีไยรวม โฺ็เ ซึไงหากพิจารณา฿นรายละอียดพบวา สืไอทีไผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีการ
สืไอ฿ชຌสืไอออนเลนຏประภท Facebook ปຓนอันดับ แ อันดับสองคือ สืไอประภท Line อันดับ ใ 
คือ Youtube ละ Google plus Instagram Twitter Socialcam Myspace ละ 
Pinterest ตามล าดับ 

กำรรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑ์กำฟควบคุมนๅ ำหนัก 
แฺ การรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

จ านวนละรຌอยละของระดับความส าคัญของขຌอมูลกีไยวกับ การรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑຏ
กาฟควบคุมนๅ าหนัก 

พบวาผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีการรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักจาก
การ฿ชຌสืไอประภท Facebook ปຓนอันดับ แ อันดับสองคือ สืไอประภท Lineอันดับ ใ คือ 
Youtubeอันดับ ไ คือ Google plus อันดับ 5 คือInstagramอันดับ ๆ คือSocialcam อันดับ ็ 
คือ Twitter อันดับ ่ คือMyspace ละมีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลนຏประภท Pinterest ปຓน
อันดับสุดทຌาย 

ทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑ์กำฟควบคุมนๅ ำหนัก 
พบวากลุมตัวอยางมีคาฉลีไยดຌานทัศนคติดยรวมอยู฿นกณฑຏปานกลาง คือ คาฉลีไยรวม 

2.86ซึไงหากพิจารณา฿นรายละอียดพบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีทัศนคติตอผลิตภัณฑຏ
กาฟควบคุมนๅ าหนักดຌานการระบุคุณสมบัติหรือสรรพคุณของกาฟควบคุมนๅ าหนักอยางชัดจน
ปຓนอันดับ แ อันดับสองคือ กาฟควบคุมนๅ าหนักท า฿หຌกิดความมัไน฿จพิไมมากขึๅนอันดับ ใ คือกิด
ความรูຌสึกชอบ฿นตัวผลิตภัณฑຏละอยากทดลอง฿ชຌ 

กำรตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์กำฟควบคุมนๅ ำหนัก 
พบวาผูຌตอบบบสอบถามมีกระบวนการ฿นการตัดสิน฿จซืๅอดยการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏ

กาฟควบคุมนๅ าหนักเดຌทันทีนืไองจากผลิตภัณฑຏมีคุณภาพทีไหมาะสมตรงกับความตຌองการปຓน
อันดับ แ อันดับสองคือ มีการปรียบทียบราคากอนตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก
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อันดับ ใ คือ นึกถึงความสะดวก฿นการซืๅอผลิตภัณฑຏครัๅงตอเปกอนการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟ
ควบคุมนๅ าหนัก 

สรุปผลกำรวิจัย 
ขຌอมูลทัไวเปของกลุมตัวอยำง 

 แฺ พศ  
ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญปຓนพศหญิง คิดปຓนรຌอยละ 5แฺเ รองลงมาปຓนพศชายคิดปຓนรຌอย

ละ ไฺ้เ 

 โฺ อายุ  
ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีอายุฉลีไยอยูระหวาง โเ-โ้ ป คิดปຓนรຌอยละ ๆฺ้่ รองลงมามีอายุ

ระหวาง ใเ-ใ้ ป คิดปຓนรຌอยละ โเฺ่ ละอายุระหวาง ไเ-ไ้ ป คิดปຓนรຌอยละ ็ฺ5 

 ใฺ ระดับการศึกษา  
ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญจบการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี คิดปຓนรຌอยละ ็แฺใ รองลงมาจบ

การศึกษาระดับ ปวสฺ/ปวชฺ คิดปຓนรຌอยละ แเฺ่ ละจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดปຓนรຌอยละ แเฺ5 

 ไฺ อาชีพ  
ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญปຓนนักรียน/นักศึกษา คิดปຓนรຌอยละ ไๆฺ5 รองลงมามีอาชีพ

พนักงานบริษัท คิดปຓนรຌอยละ ใใฺ่ ละอาชีพรับจຌาง คิดปຓนรຌอยละ 5ฺ่ 

 5ฺ รายเดຌฉลีไยตอดือน  
ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีรายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง 5,เเเ ถึงแเ,เเเ บาท คิดปຓนรຌอยละ 

โ็ฺ่ รองลงมาปຓนกลุมผูຌมีรายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง แเ,เเแ ถึง แ5,เเเ บาท คิดปຓนรຌอยละ แ็ฺ่ 

 

แฺ ลักษณะทางประชากร 
ผูຌบริภคกาฟทีไปຓนกลุมตัวอยางสวน฿หญปຓนพศหญิง มีอายุระหวาง โเ-โ้ ปมากทีไสุด 

รองลงมาคือกลุมทีไมีอายุระหวาง ใเ-ใ้ ประดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวน฿หญมีการศึกษาอยู฿น
ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือกลุมทีไมีการศึกษาระดับ ปวสฺ/ปวชฺมีอาชีพนักรียน/นักศึกษา รายเดຌฉลีไย
ตอดือน 5ุเเเ-แเุเเเบาท 

โฺ พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ 
กลุมตัวอยางสวน฿หญมีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลนຏประภท Facebook บอยทีไสุด รองลงมาปຓน

สืไอออนเลนຏประภท Lineส าหรับระยะวลาการขຌา฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏตอวัน฿นตละครัๅง มากกวา ใ 
ชัไวมง  รองลงมาคือแ ถึง โ ชัไวมง ละสถานทีไทีไขຌา฿ชຌสืไอออนเลนຏสวน฿หญมักจะ฿ชຌสืไอออนเลนຏทีไบຌาน 
รองลงมาคือทีไท างาน ฿นสวนของการรูຌจักวใบเซตຏสืไอสังคมออนเลนຏสวน฿หญลຌวผูຌคนมักจะ฿ชຌวิธีการ
สมัครลนดຌวยตนอง รองลงมาคือ พืไอนนะน า/ชักชวน หตุผลทีไขຌา฿ชຌวใบเซตຏสืไอสังคมออนเลนຏ สวน
฿หญลຌว฿ชຌ฿นการติดตอกับบุคคลทีไรูຌจัก รองลงมาคือ หาขຌอมูล/ลกปลีไยนขຌอมูล  

ใฺการรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 
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กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก จากสืไอสังคม   ออนเลนຏ
ประภท Facebook มากทีไสุด รองลงมาคือ LineละYoutube 

ไฺ ทัศนคติกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

4.1  ทัศนคติของกลุมตัวอยางสวน฿หญหในวามีความส าคัญ฿นการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏ
กาฟควบคุมนๅ าหนัก฿นระดับมีผลมากทีไสุดประกอบดຌวย 

   ไฺแฺแทัศนคติทีไมีความรูຌสึกวามีการระบุคุณสมบัติหรือสรรพคุณของกาฟ
ควบคุมนๅ าหนักอยางชัดจน 

   ไฺแฺโ ทัศนคติทีไมีความรูຌสึกวากาฟควบคุมนๅ าหนักท า฿หຌกิดความมัไน฿จพิไมมาก
ขึๅน 

   ไฺแฺใ ทัศนคติทีไมีความรูຌสึกวากิดความรูຌสึกชอบ฿นตัวผลิตภัณฑຏละอยาก
ทดลอง฿ชຌ 
   ไฺแฺไ ทัศนคติทีไมีความรูຌสึกวาผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักมีความนาชืไอถือ 

   ไฺแฺ5 ทัศนคติทีไมีความรูຌสึกวาผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักสามารถขจัดเขมัน
สวนกินเดຌจริง 

5ฺ การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

5ฺแ การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักของกลุมตัวอยางสวน฿หญมีพฤติกรรม
ดังนีๅ 

   5ฺแฺแ พราะผลิตภัณฑຏมีคุณภาพทีไหมาะสมตรงกับความตຌองการจึงตัดสิน฿จซืๅอ 

   5ฺแฺโ มีการปรียบทียบราคากอนการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟควบคุม
นๅ าหนัก 

5ฺแฺใ นึกถึงความสะดวก฿นการซืๅอผลิตภัณฑຏครัๅงตอเปกอนการตัดสิน฿จซืๅอ
ผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

5.1.4มีการสวงหาขຌอมูลกอนถึงจะตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก
ดยการสอบถามจากพืไอน ครอบครัว คนรูຌจักทีไมีประสบการณຏ฿นการ฿ชຌสินคຌา
ผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก 

   5ฺแฺ5 กิดการยอมรับ฿นตราสินคຌาผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักจึงตัดสิน฿จซืๅอ 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
1. พฤติกรรมกำร฿ชຌสืไอออนเลน์ละกำรรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑ์กำฟควบคุมนๅ ำหนัก 

1.1  พฤติกรรมกำร฿ชຌสืไอออนเลน์ 
กลุมตัวอยางสวน฿หญนิยม฿ชຌสืไอ ประภท Facebook Line Youtube Google plus ละ

Instagram ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ศิวัช จันทนาสุภาภรณຏ ทีไพบวา สืไ อออนเลนຏมี
อิทธิพลตอมนุษยຏมากทีไสุดละสังคมมีการขยายตัวบบ Network หรือครือขายปຓนสังคมทีไราสามารถ
รูຌจักพืไอนโของพืไอนละท า฿หຌปຓนพืไอนของราเดຌอีกดຌานหนึไงพืไอนของราอยากรูຌจักพืไอนโของรากใ
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สามารถท าเดຌชนกันดยปຓนการรูຌจักกันตอเปปຓนทอดโคลຌายครือขาย฿ยมงมุมทีไยงกันเปมาเดຌหลักการ
พืๅนฐานของสังคมทัไวเปปัจจุบันฟซบุຍคปรียบสมือนครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร
ตางโ กันกับคนทีไอยู฿นสังคมดียวกันดยทีไสามารถติดตอกันเดຌอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพละการ
ติดตามขຌอมูลขาวสารจากสืไอออนเลนຏประภท Facebook มักปຓนสืไอออนเลนຏทีไผูຌ฿ชຌสืไอนิยม฿ชຌปຓนสืไอรก 
ิศิวัช จันทนาสุภาภรณຏ, 2554) 

ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลนຏสวน฿หญนิยม฿ชຌสืไอออนเลนຏประภทFacebook 

มากทีไสุด ละ฿ชຌพืไอการสนทนาติดตอกับบุคคลทีไรูຌจักซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยรืไองพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ
ครือขายสังคมออนเลนຏิBoyd &Ellison, 2007 อຌางถึง฿น ธนัสถຏ กษมเชยานันทຏ, 2544) คือผลการวิจัย
สรุปวา Facebook ปຓนสืไอทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุดละกิจกรรมทีไกลุมตัวอยางท าปຓนประจ ามากทีไสุด
คือการสนทนาติดตอกับบุคคลทีไรูຌจัก พืไอทีไจะติดตอสืไอสารละขຌาเปอัพดทขຌอมูลขาวสารความ
คลืไอนเหวซึไงครือขายบนลกออนเลนຏปຓนกระสทีไนิยมทีไมีผูຌ฿หຌความสน฿จปຓนอยางมาก ดังนัๅนการทีไจะ
ฆษณาสินคຌาหรือผลิตภัณฑຏทางสืไอออนเลนຏจึงถือเดຌวาปຓนการขຌาถึงผูຌบริภคเดຌงายชนกัน 

 1.2  ขຌอมูลกีไยวกับกำรรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑ์กำฟควบคุมนๅ ำหนัก 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูຌกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักทีไสืไอออนเลนຏ฿น
ระดับสูงเดຌก สืไอประภท Facebook Line Youtube Google plus ละInstagram ชนดียวกัน 

 ซึไงจะหในเดຌวาสืไอทีไครอง฿จผูຌบริภคเดຌมากทีไสุด คือ Facebook ซึไงปຓนสืไออันดับรกทีไผูຌบริภค
สน฿จทีไจะรับรูຌขาวสาร รวมทัๅงขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟลดนๅ าหนัก อธิบายเดຌวาสืไอออนเลนຏ 
ประภท Facebook ปຓนสืไอ฿หมละปຓนสืไอกระสนิยม฿นปัจจุบัน จึงท า฿หຌผูຌบริภคสน฿จทีไจะรับรูຌขาวสาร
จากทางสืไอสังคมออนเลนຏ ประภท Facebook มากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กันยา สุวรรณสง 
ิ2540) เดຌกลาววาการรับรูຌกิดจากปัจจัยดຌานสถานการณຏ ิFactors In The Situation) เดຌกวลา
สภาพวดลຌอม฿นการท างานสภาพวดลຌอมทางสังคมปัจจัยดຌานตัวผูຌรับ ิFactors In The Perceive) 

เดຌกทัศนคติ ิAttitudes) รงขับ ิMotive) ความสน฿จ ิInterest) ประสบการณຏ ิExperience) ละ
ความคาดหวัง ิExpectation)ละสวนส าคัญคือ ปัจจัยดຌานปງาหมาย ิFactors In The Target) เดຌก
ความ฿หม ิNovelty) การคลืไอนทีไ ิMotion) สียง ิSound) ขนาด ิSize) ภาพดຌานหลัง ิBackground) 

ความ฿กลຌเกล ิProximity) ละความสมือน ิSimilarit) ซึไงปัจจัยดຌานปງาหมายปຓนปัจจัยทีไส าคัญ
นืไองจาก สืไอออนเลนຏประภท Facebook ปຓนสืไอทีไมีความ฿หมละปຓนสืไอทีไปຓนกระสนิยม฿นปัจจุบัน 

2.  ทัศนคติ 
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติปຓนกลางกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักละมี

ความหในดຌวยทีไผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก มีการระบุคุณสมบัติหรือสรรพคุณอยางชัดจน ซึไงผูຌบริภค
ยังเมกิดความชืไอมัไนทาทีไควรกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก ดังนัๅนผูຌวิจัยพบวาผูຌบริภคกิ ด
ความรูຌสึกปຓนกลาง นืไองจากผูຌบริภคอยากทีไจะทราบขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก฿หຌมาก
ยิไงขึๅน หากผูຌบริภคเดຌทราบขຌอมูลมากขึๅนจึงจะท า฿หຌกิดทัศนคติทีไหในดຌวยพราะผูຌบริภคเดຌทราบขຌอมูล
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กีไยวกับผลิตภัณฑຏควบคุมนๅ าหนักอยางชัดจนมากขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ธงชัย สันติวงษຏ ิโ5ใ้ี 
เดຌสรุปคุณลักษณะของทัศนคติเวຌวา 
ทัศนคติจะมิ฿ชสิไงทีไมีมาตก านิดตปຓนรืไองทีไกีไยวขຌองกับการรียนรูຌรืไองราวตางโทีไตนเดຌกีไยวขຌองอยู
ดຌวย฿นภายนอกละทัศนคติจะกอตัวจากการประมินหลังจากทีไเดຌกีไยวขຌองกับสิไงภายนอกดังกลาวสดงวา
ทัศนคติทีไมีอยูจะปຓนผลทีไกิดขึๅนจากการรียนรูຌ 

3.  กำรตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

การตัดสิน฿จซืๅอของกลุมตัวอยางสวน฿หญระบุวา ผลิตภัณฑຏมีคุณภาพทีไหมาะสมกับความตຌองการ
ของตน จึงกิดการตัดสิน฿จซืๅอทันที ฿นอันดับรองลงมาคือการปรียบทียบราคากอนการตัดสิน฿จซืๅอ
ผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก นึกถึงความสะดวก฿นการซืๅอผลิตภัณฑຏครัๅงตอเปกอนการตัดสิน฿จซืๅอ
ผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักมีการสวงหาขຌอมูลกอนการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก
ดยการสอบถามจากพืไอน ครอบครัว คนรูຌจักทีไมีประสบการณຏ฿นการ฿ชຌสินคຌาผลิตภัณฑຏกาฟควบคุม
นๅ าหนักละกิดการยอมรับ฿นตราสินคຌาผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักจึงตัดสิน฿จซืๅอดยการตัดสิน฿จซืๅอ 
ผลการวิจัยขຌางตຌนมีความสอดคลຌองกับงานวิจัยทีไคยมีการศึกษารืไอง ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอของ
ผูຌบริภคซึไงปຓนปัจจัยภาย฿น ปຓนปัจจัยทีไกิดขึๅนจากตัวบุคคล ฿นดຌานความคิดละการสดงออก มีพืๅนฐาน
มาจากสภาพวดลຌอมตางโดยทีไปัจจัยภาย฿นประกอบเปดຌวยความจ าปຓน ความตຌองการ ความปรารถนา
ซึไงปຓนจุดริไมตຌนของความตຌองการ฿นการ฿ชຌสินคຌาหรือบริการิศิริวรรณ สรีรัตนຏ,2538, หนຌา 19) 

ดังนัๅนจึงท า฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอ ิPurchase Decision) ฿นขัๅนตอนการประมิน ผูຌบริภคจะ
จัดล าดับความชอบตรายีไหຌอตางโ฿นตละตัวลือกละปຓนการสรຌางความตัๅง฿จซืๅอขึๅนดยทัไวเปการตัดสิน฿จ
ซืๅอของผูຌบริภคมักจะท าการซืๅอตราทีไชอบมากทีไสุด ซึไงบงบอกเดຌถึงการทีไผูຌบริภคกิดการยอมรับ฿นตรา
สินคຌาผลิตภัณฑຏนัๅนลຌวจึงกิดการตัดสิน฿จซืๅอตามมา 

ขຌอสนอนะทัไวเป 
1. งานวิจัยครัๅงนีๅพบวาพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลนຏพืไอหาขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุม

นๅ าหนักเมมีความตกตางกัน฿นกลุมประชากร ดังนัๅนหากตຌองการผยพรขຌอมูลขาวสารพืไอ
ประชาสัมพันธຏกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักทางสืไอออนเลนຏจึงเมควรจะจ านกตาม
กลุม อายุ พศ การศึกษา อาชีพ รายเดຌ นืไองจากทุกกลุมกใสามารถรับขาวสารจากทางสืไอ
ออนเลนຏเดຌเมตกตางกัน 

2. งานวิจัยครัๅงนีๅพบวาสืไอออนเลนຏประภท Facebook ปຓนสืไอออนเลนຏทีไสามารถขຌาถึงผูຌบริภค
เดຌมากทีไสุด ดังนัๅนหากจะผยพรขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก฿หຌผูຌบริภค
เดຌรับรูຌควรจะผยพรขาวสารทาง Facebook พราะปຓนสืไอกลาง฿นการขຌาถึงผูຌบริภคเดຌดีกวา
สืไอประภทอืไน 

3. ผลการวิจัยพบวาผูຌบริภคทีไยังกิดความเมมัไน฿จกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก ดังนัๅน
ควรจะผยพรขຌอมูลขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนัก฿หຌมากขึๅนพืไอปຓนการ
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สริมสรຌางทัศนคติ฿หຌผูຌบริภคกิดความมัไน฿จละกิดทัศนคติทีไดีตอผลิตภัณฑຏกาฟควบคุม
นๅ าหนัก 

ขຌอสนอนะกำรวิจัย฿นอนำคต 

1. การศึกษาวิจัย฿นงานนีๅจ ากัดพียงสืไอออนเลนຏผลิตภัณฑຏกาฟควบคุมนๅ าหนักทานัๅน ดังนัๅนจึงควร
ศึกษาสืไอประภทอืไนโนอกจากสืไอออนเลนຏ พืไอสามารถ฿หຌผูຌบริภครับรูຌขຌอมูลขาวสารเดຌ พืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอมูลละผลการวิจัยทีไปຓนประยชนຏมากยิไงขึๅน 

2. งานวิจัยครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey research) ดຌวยการ฿ชຌบบสอบถาม 
ิQuestionnaire) ปຓนการกใบขຌอมูลพียงอยางดียว ซึไงอาจจะเมเดຌความครบถຌวนของขຌอมูล
บางสวนทีไครืไองมือบบสอบถามเมสามารถวัดเดຌอยางละอียด ชน อารมณຏความรูຌสึกของ
กลุมปງาหมายดังนัๅนจึงควรท าการกใบขຌอมูลบบผสมผสาน ทัๅงการวิจัยชิงคุณภาพควบคูกับการ
วิจัยชิงปริมาณ ชน การสัมภาษณຏบบจาะลึก ิDept interview) หรือการสนทนากลุม ิFocus 

group) 

รำยกำรอຌำงอิง 

ภำษำเทย 

กมลวัฒนຏ ยะสารวรรณฺ ิโ5ไ็ีฺ การรับรูຌกฎระบียบของพนักงานทารือหลมฉบัง. ชลบุรี๊ มหาวิทยาลัย
บูรพาฺ 

กรุงทพธุรกิจออนเลนຏฺ ิออนเลนຏ โ555ีฺ ขຌาถึงเดຌจาก กาฟ มากกวาคครืไองดืไม๊ 
http://bit.ly/KQpPuD [แเ พฤศจิกายน โ55ๆ] 

กันยา สุวรรณสงฺ ิโ5ไโีฺ จิตวิทยาทัไวเป ิพิมพ์ครัๅงทีไ ไี. กรุงทพมหานคร๊ อักษรพิทยาฺ 

กาญจนา กຌวทพฺ ิโ5ไใีฺ สืไอพืไอชุมชน: การประมวลองค์ความรูຌ. กรุงทพมหานคร๊ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยฺ 

การประกอบธุรกิจรຌานกาฟฺ ิโ5ไ่ีฺ ออนเลนຏ๊ ขຌาถึงเดຌจาก 
http://wwwโฺpsu.ac.th/Presidentoffice/StudAffairs/_Career/Career_april.htm. 

ชนชญานຏ จันทรຏธิวัตรกุลฺ ิโ5ไโีฺ รูปบบการด านินชีวิตละพฤติกรรมการบริภค ผลิตภัณฑ์พืไอสุขภาพ
ของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร. กรุงทพมหานคร ๊ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัยฺ 

ธงชัย สันติวงษຏฺ ิโ5ใ5ีฺ พฤติกรรมผูຌบริภคทางการตลาด พิมพ์ครัๅงทีไ ้. กรุงทพมหานคร๊ เทยวัฒนา 
พานิชฺ 

ธงชัย สันติวงษຏฺ ิโ5ใ้ีฺ การบริหารชิงกลยุทธ์. กรุงทพมหานคร๊ เทยวัฒนาพานิชฺ 
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ธนกฤต วงศຏมหาศรษฐຏฺ ิโ55ไีฺ Social Commerce กลยุทธ์฿หมของพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์. 
กรุงทพมหานคร๊ มหาวิทยาลัยกรุงทพฺ 

ธนัสถຏ กษมเชยานันทຏ ิอຌาง฿นีฺ ิโ5ไไีฺ ปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการ฿ชຌวใบเซต์ ิWeb Site) ของผูຌ฿ชຌ
อินทอร์นใต฿นขตกรุงทพมหานคร. กรุงทพมหานคร๊ วิทยานิพนธຏปริญญามหาบัณฑิต คณะ
วารสารศาสตรຏละสืไอสารมวลชน, สาขาสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรຏ ฺ 

ผุสสดี วัฒนมธาฺ ิโ5ไๆีฺ ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ทีไมีผลตอพฤติกรรมการบริภคครืไองดืไมชาขียวของ
ผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร. กรุงทพมหานคร๊ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒฺ 

ผูຌจัดการ ใๆเ° รายสัปดาหຏฺ ิโ55โีฺ สมรภูมิกาฟลดความอຌวน" ฝุຆนตลบบรนด์อาหารสริมประหมัดยักษ์
กาฟ. กรุงทพมหานคร๊ หนังสือพิมพຏผูຌจัดการฺ 

เพบูลยຏ ทวรักษຏฺ ิโ5ใ็ีฺ จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกภาย฿น. กรุงทพมหานคร ๊ อสฺดีฺพรสฺ 

มานิต รัตนสุวรรณ ละ สมฤดี ศรีจรรยาฺ ิโ55ไีฺ ยุทธศาสตรຏการตลาดฺ กรุงทพมหานคร๊ สุขขุมการ
พิมพຏฺ 

ยงยุทธ วงศຏภิรมยຏศาสติฺ่ ิโ5ใแีฺ การสรຌางทัศนคติ ฿น อกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสืไอสาร 
หนวยทีไ แ-่. กรุงทพมหานคร๊ มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราชฺ 

วราภรณຏ วิวิธสิริฺ ิโ5ไใีฺ ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอทัศนคติละพฤติกรรมของผูຌบริภคตอการบริภคกาฟคัไว
บด ฿นขตกรุงทพมหานครละขตปริมณฑล. กรุงทพมหานคร๊ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิรฒฺ 

สราวุธ ฮัไนตระกูลฺ ิโ5ไ5ีฺ การส ารวจปัจจัยทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณาลือกซืๅอผลิตภัณฑ์อาหารสริมสุขภาพ 
ของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. ิการตลาดี . กรุงทพมหานคร๊ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒฺ 

สิทธิชค วรานุสันติกุลฺ ิโ5ไๆีฺ จิตวิทยาสังคม: ทฤษฎีละการประยุกต์฿ชຌ. กรุงทพมหานคร๊ บริษัทซีอใด
ยูคชัไน จ ากัด ิมหาชนีฺ 

สุทัชชา วฬุสุวรรณฺ ิโ5ไ5ีฺ การศึกษาปัจจัย฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ลดความอຌวน ประภท
อาหารควบคุมนๅ าหนัก ฉพาะหัวบุก ของคนกรุงทพมหานคร. กรุงทพมหานคร๊ วิทยานิพนธຏ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎสวนดุสิตฺ 

สุทัชชา วฬุสุวรรณฺ ิโ5ไ่ีฺ ปัจจัย฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ลดความอຌวน ประภทอาหารควบคุม
นๅ าหนักฉพาะหัวบุกของคนกรุงทพมหานคร. ปทุมธานี๊ มหาวิทยาลัยราชภัฎวเลยอลงกรณຏฺ 
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สุรสิทธิ่ วิทยารัฐฺ ิโ5ไ5ีฺ การสืไอขาว: หลักการละทคนิค [News report: Principals and 

techniques]. กรุงทพมหานคร๊ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทาฺ 

อุทัยวรรณ สุวรรณพรหมฺ ิโ5ไใีฺ ปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการบริภคผลิตภัณฑ์พืไอสุขภาพ. 
กรุงทพมหานคร๊ วิทยานิพนธຏ บธฺม ิการจัดการทัไวเปี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยคริสตียนฺ 

อกสารการสอนฺ ิโ5ไแีฺ ประชากรศาสตร์ละประชาวรรณา. นนทบุรี๊ มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราชฺ 
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ปัจจัยทำงดຌำนคุณภำพกำรบริกำรทีไมีควำมสัมพันธ์ตอควำมภักดี฿นกำร฿ชຌบริกำรของ
ครงกำรชัไงหัวมันตำมพระรำชด ำริ อ ำภอทำยำง จังหวัดพชรบุรี 

Service Quality Factors Influencing Loyalty in Using Service 

Development for Agricultural the Royal Project on sustainable : 

Chang Hua Mun in Tha Yang District in Phetchaburi Province. 

พัชรา ดงประสริฐ32
 

บทคัดยอ  
 การศึกษารืไอง ปัจจัยทางดຌานคุณภาพการบริการทีไมีความสัมพันธຏตอความภักดี฿นการ฿ชຌบริการ
ของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี มีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาระดับ
คุณภาพการบริการละความภักดี ละพืไอศึกษาปัจจัยทางดຌานคุณภาพการบริการทีไมีความสัมพันธຏตอ
ความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ  อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี ปຓน
งานวิจัยผสม ทัๅงชิงคุณภาพละชิงปริมาณ ดยชิงคุณภาพ ลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง จากจຌาหนຌาทีไ
ของหนวยงานภาครัฐละอกชน จ านวน 6 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌรวบรวมขຌอมูลเดຌก การสัมภาษณຏชิงลึกปຓน
รายบุคคล (In-depth interview) ละน าสนอขຌอมูลดยวิธีวิคราะหຏนืๅอหา (Content Analysis) การ
วิจัยชิงปริมาณ ลือกกลุมตัวอยางจากนักทองทีไยวทีไดินทางมาทองทีไยว฿นครงการชัไงหัวมันฯ จังหวัด
พชรบุรี ดยท าการสุมตัวอยางบบอาศัยความสะดวก จ านวน 384 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการรวบรวม
ขຌอมูลเดຌก บบสอบถาม สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏขຌอมูลเดຌก การจกจงความถีไ (Frequency) คารຌอย
ละ (Percentage) คาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐาน วิคราะหຏความสัมพันธຏของปัจจัย ชิงสาหตุ ดย฿ชຌ
การวิคราะหຏคาสหสัมพันธຏ (Correlation analysis) ผลการศึกษาพบวา  
 1. ขຌอมูลทัไวเปของผูຌขຌายีไยมชม สวนมากปຓนพศชายมากกวาพศหญิง มีอายุตไ ากวา 25 ป ระดับ
การศึกษาอยู฿นระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพรับจຌางทัไวเป มีรายเดຌตไ ากวา 5,000 บาท ตอดือน ละ 

ดินทางมายีไยมชมครงการฯ ปຓนครัๅงรก  

 2. ผูຌขຌายีไยมชมมีความหในดຌวยกับคุณภาพการบริการทีไมีผลตอความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของ
ครงการฯ ตามล าดับคือ การขຌาถึงจิต฿จผูຌขຌายีไยมชมของจຌาหนຌาทีไครงการฯ ความเวຌวาง฿จ ลักษณะทาง
กายภาพ ความชืไอถือของการบริการ การตอบสนองความตຌองการของผูຌรับบริการ  

 3. กลุมตัวอยางมีความหในดຌวยกับความภักดี฿นการ฿ชຌบริการครงการฯ  ตามล าดับคือ ตัๅง฿จ
ดินทางมาซืๅอผลิตภัณฑຏจากครงการฯ ตัดสิน฿จทีไจะลือก฿ชຌผลิตภัณฑຏของครงการฯตอเปอีก฿นอนาคต 

ตัดสิน฿จทีไจะลือก฿ชຌผลิตภัณฑຏของครงการฯปຓนอันดับรก  ลือก฿ชຌผลิตภัณฑຏของครงการฯมาปຓน
ระยะวลาหนึไงลຌว  

                                                           

32 จຌาหนຌาทีไธุรการ ครงการชัไงหัวมนัตามพระราชด าร ิ
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 4. ผลการท านายความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการฯ พบวามี การขຌาถึงจิต฿จ ความ
นาชืไอถือของการ฿ชຌบริการ ละความเวຌวาง฿จ สามารถท านายความภักดี฿นการ฿ชຌบริการเดຌ รຌอยละ 46.1  

 ขຌอสนอนะ฿นชิงนยบาย ผูຌบริหารครงการชัไงหัวมันฯ ควรมีผนการพัฒนาบุคลากรผูຌ฿หຌบริการ
หรือ จຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลของครงการชัไงหัวมันฯ ฿นดຌานทักษะการ฿หຌบริการละขຌอมูลความรูຌของครงการ
ชัไงหัวมันฯ พืไอ฿หຌสามารถตอบปัญหาขຌอสงสัยกผูຌขຌายีไยมชมเดຌอยางถูกตຌอง ตลอดจนมีการจัดบริการสิไง
อ านวยความสะดวก ฿หຌตรงตามวัตถุประสงคຏหรือความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชม  ขຌอสนอนะพืไอ
การศึกษาครัๅงตอเปคือ ควรศึกษาถึงนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการละความภักดี฿นการ฿ชຌบริการ
ครงการชัไงหัวมันฯ  

 

ค ำส ำคัญ ครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ ความภักดี฿นการ฿ชຌบริการ  
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Abstract  
 The objectives of the study of Service Quality Factors Influencing Loyalty in Using 

Service of Chang Hua Mun the Royal Initiative Project on sustainable development for 

Agriculture in Tha Yang District, Phetchaburi Province were to examine the level of service 

quality, loyalty and the influencing of service quality factors for loyalty in using service of 

the Royal initiative project. This study was mixed method combined qualitative and 

quantitative methods. For qualitative research, six participants were selected by the 

purposive sampling method from both public and private organizations. To collect the 

data, an in-depth interview was used a content analysis was used the analyze data. For 

quantitative research, the 384 respondents who were the tourists travelled in Chang Hua 

Mun the Royal Initiative Project Phetchaburi province were selected by the simple 

random sampling method. Data collecting method was the questionnaire. To analyze the 

data, the statistics namely frequency, percentage, mean, and standard deviation and 

correlation analysis were used for analysis the relationship of casual factors. The research 

findings were as the followings:  
 1. There were male visitors more than female visitors. The average age was lower 
than 25 years old. The average education was high school. Most of their occupation was 
employee. The average income was lower than 5000 Baht. Most of their visiting was their 
first time. 

 2. The visitors agreed that the service quality factors can influence loyalty in using 

the service of The Royal initiative project. The service quality factors are visitors’ mind 
access by staff, trustworthiness, physical characteristics, the reliability of service, and the 
responding to visitor’s requirement respectively. 
 3. The visitors agreed that the loyalty in using service of The Royal initiative 
project exists. Starting from the intention of coming to buy project’s products in the 
future of selecting products in first priority, and of using project’s products for a while. 
 4. The predictive result of loyalty in using service of The Royal initiative project 

was 46.1% which consisted of the mind access, reliability of service, and trustworthiness.  

 The policy recommendations were firstly, the Chang Huo Mun the project 

manager should prepare a development plan for service staff or service skills and project 

knowledge. Therefore, staff would be able to answer visitors’ questions correctly. 
Secondly, the project manager should prepare the facility that meets visitors’ needs. The 
recommendation for future study is to study the solutions of developing the service 

quality and loyalty in using the service of the Royal initiative project.  

Key words : Chang Hua Mun the Royal Project, Loyalty in sustainable development 



 

 

212 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

บทน ำ  
 ครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี กิดจากการอาพระราชหฤทัย
฿ส฿นชีวิตความปຓนอยูของกษตรกร ของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ละทรงมีพระปณิธานมุงมัไนทีไจะ
พัฒนาสงสริมอาชีพกษตรกรรม฿หຌประสบผลสารใจสามารถลีๅยงดูตัวองละครอบครัว เดຌอยางยัไงยืน ดย
ริไมจากขຌาราชบริพาร฿นพระองคຏเดຌมาซืๅอทีไดินบริวณ หมูทีไ 5 ต าบลขากระปุก อ าภอทายาง จังหวัด
พชรบุรี ส าหรับอยูอาศัย ปลูกพืชผล ตอมาความทราบถึงพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว จึงทรงมีด าริทีไจะ
ซืๅอทีไดินบริวณดังกลาวบຌาง ส าหรับท าปຓนครงการดຌานการกษตรสวนพระองคຏ ละมืไอป พ.ศ. 2551 

ทรงปรด฿หຌน าหัวมันทศวางเวຌบนตาชัไง฿นหຌองทรงงานพืไอปຓนคติตือน฿จ฿นยามทีไประชาชนมีความ
ขัดยຌงกันทางการมือง พอนานวันขຌาหัวมันกใงอกตก฿บออกมา ทรง฿หຌอาหัวมันหัว฿หมมาปลีไยน ลຌว
น าหัวมันทีไงอกเปพาะเวຌ฿นรือนพาะชาวังเกลกังวล ทรงมีพระราชดารัสวา มันอยูทีไเหนกใงอกเดຌ  ตอมา
จึง฿หຌน าตຌนมันทศทีไพาะเวຌมาปลูก฿นปลงทีไดินทีไทรงซืๅอเวຌ ละพระราชทานชืไอครงการนีๅวา ครงการชัไง
หัวมันตามพระราชด าริ  ทรงปรดฯ ฿หຌจัดบงพืๅนทีไพาะปลูกพืชภาย฿นครงการดยนຌนทีไพืชศรษฐกิจ฿น
ทຌองถิไนของจังหวัดพชรบุรีละพืๅนทีไ฿กลຌคียงกอน ชน มะนาว ชมพูพชร สัปปะรด ผักสวนครัว ขຌาว ละ
พืชเรตไ างโ ทัๅงยังทรง฿หຌปรับปรุงระบบชลประทาน พืไอ฿ชຌ฿นครงการฯ ละพืๅนทีไ฿กลຌคียง ฿นปัจจุบัน
ครงการชัไงหัวมัน ตามพระราชด าริปຂด฿หຌบริการประชาชนทุกวันเมวຌนวันหยุดราชการ ดยปຂด฿หຌบริการ
ยีไยมชม การดานินงานของครงการ ใ ประภท ประกอบดຌวย แี การยีไยมชมปลงกษตรทีไมีพืชผักปลูก
หมุนวียนตลอดทัๅงป โี การยีไยมชมการลีๅยงปศุสัตวຏ ละ ใี การยีไยมชมระบบผลิตเฟฟງาดຌวยพลังงาน
ทดทน ฿นป โ55ไ มีผูຌขຌายีไยมชมครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ จ านวน แเเุไ็เ คน หรือฉลีไย
ดือนละ ุ่ใ็ใ คน ซึไงจากสถิติทีไผานมาพบวาครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริปຓนทีไสน฿จปຓนอยางมาก
จากบุคคลทัไวเป นืไองจากมีการน าสนอผานทางสืไอตางโ อยางตอนืไองมา ดยตลอด ผูຌทีไ ขຌามายีไยมชม
ครงการฯ ตไ างกใมีวัตถุประสงคຏทีไตกตางกันออกเป ตามความสน฿จของตละบุคคล ชน สน฿จขຌายีไยม
ชมปลงสาธิตการกษตร ขຌายีไยมชมดຌานการอนุรักษຏพลังงาน รวมทัๅงการขຌามาชืไนชมพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมดใจพระจຌาหัวหรือพืไอพาครอบครัวมาพักผอน ฯลฯ  
 นับตัๅงตวันรกทีไเดຌมีการจัดตัๅงครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริจนถึงปัจจุบัน ประชาชน ฿น
พืๅนทีไอ าภอทายาง ละอ าภอ฿กลຌคียง ทัๅง฿นขตจังหวัดพชรบุรีละจังหวัดประจวบคีรีขันธຏเดຌรับ
ผลประยชนຏจากครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริปຓนจ านวนมาก ทัๅง฿นดຌานหลงรี ยนรูຌกีไยวกับการ
ปรับปรุงดิน การ฿ชຌพลังงานทดทน฿นการท าการกษตร ละการลือกปลูกพืชทีไหมาะสมกับสภาพของ
พืๅนทีไ รวมทัๅงดຌานศรษฐกิจจากการขายผลิตภัณฑຏทางดຌานการกษตร฿หຌกับผูຌมายีไยมชมครงการฯ หรือการ
สงผลผลิตเปขายตามรຌานกลดຌนพลซ ิGolden Place) ทัๅง ็ สาขาทัไวประทศ นืไองจากผลิตภัณฑຏจาก
ครงการฯปຓนทีไยอมรับถึงความสด สะอาด ละปลอดภัยจากผูຌบริภค ดังนัๅน฿นการศึกษาคุณภาพการ
บริการทีไมีความสัมพันธຏตอความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายาง 
จังหวัดพชรบุรี฿นครัๅงนีๅ จะมีประยชนຏอยางยิไงตอประชาชน฿นพืๅนทีไดยรอบครงการฯละทีไอยู฿นขต
อ าภอ฿กลຌคียง นืไองจากตราบ฿ดทีไผูຌบริภคยังคงมีความชืไอมัไนถึงคุณภาพการบริการของครงการฯ 
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ยอมจะสงผลตอความภักดี฿นการลือก฿ชຌบริการ฿นรูปบบตไ าง โ ของครงการฯอยางตอนืไอง ละสุดทຌาย
ผลประยชนຏกใจะตกอยูกับประชาชนทีไมีสวนกีไยวขຌองทีไจะมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅนจากการมีรายเดຌทีไพิไมขึๅน
จากการขายผลิตภัณฑຏทางดຌานการกษตรทีไมีราคาทีไสูงกวาผลิตภัณฑຏจากหลงอืไน โ การรับรูຌคุณภาพการ
บริการนัๅนปຓนสิไงทีไผูຌบริภครับรูຌเดຌหลังจากทีไเดຌรับบริการนัๅนลຌว ซึไงปຓนผลมาจากการปรียบทียบระหวาง
ความคาดหวัง ิExpectation) ละผลทีไเดຌรับจริงจากการ฿ชຌบริการ ิActual perforMunce) ละมืไอ
ผูຌบริภคมีการรับรูຌคุณภาพของการบริการ฿นระดับทีไสูงกใจะท า฿หຌกิดความพึงพอ฿จละน าเปสูความภักดี
ชนกัน ิStraples, Dalrymple and Bryar, โเเไ อຌางถึง฿น ผุดผอง ตรีบุบผา, โ5ไ็๊ 5ี ดຌวยหตุดังกลาว
ผูຌวิจัย฿นฐานะปຓนจຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานอยู฿นครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ จึงมีความสน฿จทีไจะศึกษา
ปัจจัยทางดຌานคุณภาพการบริการทีไมีความสัมพันธຏตอความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไง 
หัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี พืไอน าขຌอมูลทีไเดຌเปวางผนกลยุทธຏ฿นการ
พัฒนาการบริการ พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌขຌายีไยมชมมากยิไงขึๅนตอเป  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1. พืไอศึกษาระดับคุณภาพการบริการละความภักดี ฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตาม
พระราชด าริ  
 2. พืไอศึกษาปัจจัยทางดຌานคุณภาพการบริการทีไมีความสัมพันธຏตอความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของ
ครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ  

ขอบขตของกำรวิจัย  
ประชำกรละกลุมตัวอยำง  
 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅบงออกปຓนสองสวน คือ ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวม
ขຌอมูลชิงปริมาณ เดຌกกลุม ประชาชนทีไขຌามายีไยมชมครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายาง 
จังหวัดพชรบุรี ฿นดือนธันวาคม 2554 จ านวน 8,373 คน (ค านวณจากจ านวนผูຌขຌายีไยมชมฉลีไยตอดือน
฿นป 2554) กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ คือ ประชาชนทีไขຌามายีไยมชมครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริอ าภอทา
ยาง จังหวัดพชรบุรี ซึไงการค านวณหากลุมตัวอยาง฿ชຌสูตรของ Zikmund ทีไระดับความชืไอมัไน รຌอยละ 95 

คาความคลาดคลืไอนทีไยอมรับเดຌดยกาหนด฿หຌทากับ 0.05 ดังนัๅน กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅคือ
จ านวน 384 คน ละประชากรทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูลชิงคุณภาพคือ จຌาหนຌาทีไระดับผูຌบริหารครงการฯ 

จ านวน 6 คน  

ครืไองมือกำรวิจัย  

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅมี 2 ประภท เดຌก บบสอบถามละบบสัมภาษณຏ ดังนีๅ  
 แฺ บบสอบถาม บงออกปຓน ใ ตอน ประกอบดຌวย 

  ตอนทีไ แ สอบถามกีไยวกับปัจจัยสวนบุคคลของผูຌตอบบบสอบถาม เดຌก พศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ ซึไงปຓนบบสอบถามบบส ารวจรายการ ิcheck list)  
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  ตอนทีไ โ สอบถามกีไยวกับการประมินคุณภาพการบริการของครงการชัไงหัวมันตาม
พระราชด าริ อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี บงปຓน 5 ดຌาน เดຌก ลักษณะทางกายภาพความนาชืไอถือ
ของการบริการ การตอบสนองความตຌองการของผูຌรับบริการ ความเวຌวาง฿จ ละการขຌาถึงจิต฿จ ลักษณะ
บบสอบถามปຓนบบมาตราสวนประมาณคา ิRating scale) 5 ระดับ ดังนีๅ หในดຌวยอยางยิไง หในดຌวย 
หในดຌวยปานกลาง เมหในดຌวย ละเมหในดຌวยอยางยิไง ดยมีกณฑຏการ฿หຌคะนนตามหลักของลิคิรຏท 
สกล ิLikert scales)  

  ตอนทีไ ใ สอบถามกีไยวกับความภักดี฿นการบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ 
อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี  
 โฺ บบสัมภาษณຏ ปຓนบบสัมภาษณຏบบมีครงสรຌางดยมีนวค าถามกีไยวกับการวางผนกล
ยุทธຏ฿นการพัฒนาการบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ ดยกใบขຌอมูลจากจຌาหนຌาทีไของ
ครงการฯ จ านวน ๆ คน  

กำรกใบรวบรวมขຌอมูล  

 การกใบรวบรวมขຌอมูลชิงประมาณผูຌวิจัยท าการสุมตัวอยางอยางงายลือกกลุมตัวอยางจาก
นักทองทีไยวทีไดินทางมาทีไยว฿นครงการชัไงหัวมันฯ จังหวัดพชรบุรี ดยท าการสุมตัวอยางบบอาศัย
ความสะดวก จ านวน 384 คน ครืไองมือทีไรวบรวมขຌอมูลเดຌก บบสอบถาม  

 สวนกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลชิงคุณภาพ฿ชຌการสุมบบจาะจงกับจຌาหนຌาทีไ
ระดับผูຌบริหารของครงการฯ จ านวน 6 คน  

กำรวิครำะห์ขຌอมูล  

 การวิคราะหຏขຌอมูลชิงปริมาณจากบบสอบถาม สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏขຌอมูลเดຌก การจก
จงความถีไ (frequency) คารຌอยละ (percentage) คาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐาน วิคราะหຏ
ความสัมพันธຏของปัจจัยชิงสาหตุ ดย฿ชຌการวิคราะหຏคาสหสัมพันธຏ (Correlation analysis)  

 สวนขຌอมูลชิงคุณภาพจากบบสัมภาษณຏ น าสนอขຌอมูลดยวิธีวิคราะหຏนืๅอหา (Content 

Analysis)  

ผลกำรวิจัย  
 ผลการวิจัยรืไองปัจจัยทางดຌานคุณภาพการบริการทีไมีความสัมพันธຏตอความภักดี฿นการ฿ชຌบริการ
ของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี มีดังนีๅ  
 ขຌอมูลทัไวเปดຌานกลุมตัวอยาง เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ ละจ านวนครัๅงทีไ
ดินทางมายังครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ พบวา ผูຌตอบบบสอบถามปຓนพศชายมากกวาพศหญิง 

ปຓนพศชาย จ านวน 197 คน คิดปຓนรຌอยละ 51.30 ละพศหญิง จ านวน 187 คน คิดปຓนรຌอยละ 48.70 

มีอายุตไ ากวา 25 ปมากทีไสุด จ านวน 109 คน คิดปຓนรຌอยละ 28.39 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 

147 คน คิดปຓนรຌอยละ 38.28 อาชีพรับจຌางทัไวเป จ านวน 113 คน คิดปຓนรຌอยละ 29.43 รายเดຌ ตไ ากวา 
5,000 บาท จ านวน 150 คน คิดปຓนรຌอยละ 39.06 จ านวนครัๅงทีไดินทางมายังครงการชัไงหัวมันตาม
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พระราชด าริ พบวา ดินทางมาปຓนครัๅงรก จ านวน 148 คน คิดปຓนรຌอยละ 38.54 4–6 ครัๅง จ านวน 138 

คน คิดปຓนรຌอยละ 35.94 ละมากกวา 6 ครัๅง จ านวน 38 คน คิดปຓนรຌอยละ 9.90 คุณภาพการบริการ
ของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี ดยภาพรวมอยู฿นระดับหในดຌวย 

มืไอพิจารณารายดຌานดยรียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอย  เดຌดังนีๅ ดຌานการขຌาถึงจิต฿จ ดຌานความ
เวຌวาง฿จ ดຌานลักษณะทางกายภาพ ดຌานความชืไอถือของการบริการ ละดຌานการตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌรับบริการ  

ผลกำรวิจัย฿นตละดຌำน ปรำกฏผลดังนีๅ  
 ดຌานลักษณะทางกายภาพ ดยภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับหในดຌวย ขຌอทีไมีคาฉลีไยมากทีไสุดคือ 

บริวณดยรอบมีความสะดวก รองลงมาคือ วัสดุละอุปกรณຏตไ าง โ อยู฿นสภาพทีไพรຌอม฿ชຌงาน ละ
฿หຌบริการกผูຌขຌายีไยมชม สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด คือ มีครืไองมือละอุปกรณຏทีไทันสมัย฿นการอ านวย
ความสะดวกกผูຌขຌายีไยมชม  

 ดຌานความชืไอถือของการบริการดยภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับหในดຌวย  ขຌอทีไมีคาฉลีไยมาก
ทีไสุด คือ มืไอผูຌขຌายีไยมชมมีปัญหา จຌาหนຌาทีไ฿หຌความสน฿จกຌปัญหา฿หຌอยางจริงจัง รองลงมาคือ 

จຌาหนຌาทีไสามารถ฿หຌบริการเดຌตรงตามความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชมตัๅงตครัๅงรกทีไรຌองขอ  ละ
จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการเดຌตามระยะวลาทีไเดຌมีการจຌงเวຌ สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด คือ จຌาหนຌาทีไสามารถ
รับรูຌถึงปัญหาละความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชม  

 ดຌานการตอบสนองความตຌองการของผูຌรับบริการดยภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับหในดຌวย ขຌอทีไมี
คาฉลีไยมากทีไสุด คือ จຌาหนຌาทีไสามารถ฿หຌความชวยหลือผูຌขຌายีไยมชมเดຌตรงตามทีไตຌองการ  รองลงมาคือ 

จຌาหนຌาทีไมีความกระตือรือรຌน฿นการ฿หຌบริการ ละจຌาหนຌาทีไจຌงรายละอียดตไ าง โ ฿หຌผูຌขຌายีไยมชมทราบ
ทุกครัๅงกีไยวกับการ฿หຌบริการ สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด คือ จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการดຌวยขัๅนตอนทีไสะดวก
รวดรใว  

 ดຌานความเวຌวาง฿จดยภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับหในดຌวย  ขຌอทีไมีคาฉลีไยมากทีไสุด คือ 

จຌาหนຌาทีไมีกริยามารยาทสุภาพละปຓนมิตร รองลงมาคือ จຌาหนຌาทีไมีพฤติกรรมทีไสรຌางความมัไน฿จ฿นการ
บริการกผูຌขຌายีไยมชม ละจຌาหนຌาทีไสามารถอธิบาย฿หຌขຌา฿จ฿นขຌอสงสัยตไ าง โ สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอย
ทีไสุด คือ จຌาหนຌาทีไมีความรูຌทีไจะตอบปัญหาเดຌ  
 ดຌานการขຌาถึงจิต฿จดยภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับหในดຌวย  ขຌอทีไมีคาฉลีไยมากทีไสุด คือ 

จຌาหนຌาทีไมีความตใม฿จ฿นการ฿หຌบริการ รองลงมาคือ จຌาหนຌาทีไอา฿จ฿สดูลผูຌขຌายีไยมชม ละจຌาหนຌาทีไ
ขຌา฿จถึงความจาปຓน฿นการขอมารับบริการของผูຌขຌายีไยมชม สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด คือ ละ
จຌาหนຌาทีไค านึงถึงความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชม  

 ดຌานความภักดี฿นการ฿ชຌบริการดยภาพรวมอยู฿นระดับหในดຌวย  มืไอพิจารณารายขຌอดย
รียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ ตัๅง฿จดินทางมาซืๅอผลิตภัณฑຏจากครงการชัไงหัวมันฯ 

รองลงมาคือ ตัดสิน฿จทีไจะลือก฿ชຌผลิตภัณฑຏของครงการชัไงหัวมันฯตอเปอีก฿นอนาคต  ละตัดสิน฿จทีไจะ
ลือกซืๅอผลิตภัณฑຏของครงการชัไงหัวมันฯปຓนอันดับรก สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือ฿ชຌผลิตภัณฑຏของ
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ครงการชัไงหัวมันฯมาปຓนระยะวลาหนึไงลຌว        

 การท านายความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ  อ าภอทายาง 
จังหวัดพชรบุรี พบวา การขຌาถึงจิต฿จ ความนาชืไอถือของการบริการ ละความเวຌวาง฿จ สามารถท านาย
ความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายางเดຌรຌอยละ 46.1  

ผลการวิคราะหຏการสัมภาษณຏผูຌบริหารครงการชัไงหัวมันฯสรุปผลเดຌดังนีๅ  
1. คุณภาพบริการดຌานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูຌบริหารทัๅง 6 คน มีความคิดหในทีไตรงกันวา
ควรทีไจะตຌองมีการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ ละสิไงอ านวยความสะดวกกนักทองทีไยว ชน 

อาคารรับรอง หຌองนๅ า ปງายบอกทาง รถนาชม ละระบบ wi-fi ฟรี  
2. คุณภาพบริการดຌานความนาชืไอถือของการบริการ พบวา ผูຌบริหารจ านวน 3 คน มีความคิดหใน
ทีไตรงกันวามีคุณภาพบริการทีไมีดีอยูลຌว ละ 1 คนหในวาควรมีการพัฒนามารยาทละวินัยของ
จຌาหนຌาทีไครงการฯ กีไยวกับการตงกาย  

3. คุณภาพบริการดຌานการตอบสนองความตຌองการของผูຌรับบริการ พบวา ผูຌบริหาร 4 คนมีความ
คิดหในวาควรทีไจะมีการพัฒนาการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ดยริไมตຌนการบริการจากการสอบถาม
ความจานงของผูຌขຌายีไยมชมปຓนล าดับรกถึงวัตถุประสงคຏของการมา฿ชຌบริการ พืไอ฿หຌครงการฯ 

สามารถตอบสนองเดຌตรงตามความตຌองการ ผูຌบริหาร 1 คน มีความหในวา ควรทีไจะมีการจัดหา
รถจักรยาน฿หຌพียงพอตอผูຌขຌามายีไยมชมเดຌปัດนส ารวจพืๅนทีไครงการฯ ผูຌบริหาร 2 คนมีความ
คิดหในทีไตรงกันวาสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชมเดຌดีอยูลຌว  ละผูຌบริหาร 1 

คนมีความหในวาการ฿หຌบริการยังเมดีทาทีไควร พราะมีขຌอจากัดบางอยาง฿นการ฿หຌบริการ  
4. คุณภาพบริการดຌานความเวຌวาง฿จ พบวา ผูຌบริหาร 3 คนมีความคิดหในวาควรมีการพัฒนา
บุคลิกภาพละมารยาท฿นการ฿หຌบริการ ดยรูปบบ฿นการพัฒนาบุคลิกภาพทีไควร฿ชຌคือ การ
ฝຄกอบรมกจຌาหนຌาทีไอยางสมาสมอ สวนผูຌบริหารอีก 2 คนมีความคิดหในวาการ฿หຌบริการดຌาน
ความเวຌวาง฿จดีอยูลຌว  

5. คุณภาพบริการดຌานการขຌาถึงจิต฿จ พบวา ผูຌบริหาร 2 คนมีความคิดหในวาการ฿หຌบริการดຌาน
การขຌาถึงจิต฿จนัๅนดีอยูลຌว สิไงทีไควรพัฒนากใคือการพัฒนาการสืไอสาร฿หຌมีความขຌา฿จทีไตรงกัน 

ผูຌบริหาร 2 คนมีความหในวาควรทีไจะมีการพัฒนาการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีความตระหนัก
ละความ฿ส฿จ฿นการ฿หຌบริการ฿หຌสมกับปຓนจຌาหนຌาทีไของครงการพระราชด าริ  ละผูຌบริหาร 1 

คนมีความหในวาควรสอบถามความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชม พืไอน ามาวางผนการ฿หຌบริการ  
6. ความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ พบวา ผูຌบริหาร 4 คน฿หຌ
ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑຏของครงการฯ ฿หຌมีผลผลิตออกมาสูทຌองตลาดอยางสมาสมอ 

คุณภาพสินคຌาตຌองดีเดຌมาตรฐาน ปราศจากสารพิษปนปຕอน นຌนการพัฒนาบรรจุภัณฑຏ฿หຌมีความ
นาสน฿จ ละพิไมชองทางจ าหนายทีไหลากหลายมากขึๅน ละผูຌบริหาร 1 คน ฿หຌความส าคัญกับ
การพัฒนาการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไทีไจะตຌองมีความจริง฿จ มีความซืไอสัตยຏ ละมีมารยาท
รียบรຌอย  
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สรุปละอภิปรำยผลกำรวิจัย  
 การวิจัยรืไองปัจจัยทางดຌานคุณภาพการบริการทีไมีความสัมพันธຏตอความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของ
ครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี ผูຌวิจัยเดຌอภิปรายผลการวิจัยดังตอเปนีๅ  
 1. คุณภาพการบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี ดย
ภาพรวมอยู฿นระดับหในดຌวย ทัๅงนีๅนืไองจากครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริสามารถตอบสนองความ
คาดหวังละความตຌองการของประชาชนทีไขຌามายีไยมชมครงการฯ จนกิดความประทับ฿จละความพึง
พอ฿จตอการบริการทีไเดຌรับ ดยมีความพึงพอ฿จตอคุณภาพบริการดຌานการขຌาถึงจิต฿จมากทีไสุด ทัๅงนีๅ
พราะวาจຌาหนຌาทีไครงการชัไงหัวมันฯ ดูลอา฿จ฿ส฿หຌความสน฿จประชาชนทีไขຌามายีไยมชมตละคน ดຌวย
ความ฿กลຌชิดสนิทสนม รับรูຌถึงความตຌองการของประชาชนทีไขຌามายีไยมชม ฿หຌความปຓนหวงละสน฿จผูຌมา
ยีไยมชมตละคน ละมีความตัๅง฿จทีไจะจัดหาสิไงทีไผูຌมายีไยมชนตຌองการมาตอบสนองเดຌ ซึไงผูຌขຌายีไยมชมมี
ความพึงพอ฿จตอความตใม฿จ฿นการ฿หຌบริการ ดຌวยการอา฿จ฿สดูลผูຌขຌายีไยมชม ละขຌา฿จถึงความจาปຓน
฿นการขอมารับบริการของผูຌขຌายีไยมชม มากทีไสุด รองลงมาคือ ความพึงพอ฿จคุณภาพการบริการดຌาน
ความเวຌวาง฿จ ทัๅงนีๅพราะวาจຌาหนຌาทีไมีความรูຌ ความสามารถ ละความสุภาพออนยน฿นการ฿หຌบริการ ท า
฿หຌประชาชนผูຌมายือนกิดความเวຌวาง฿จ ดยประชาชนผูຌมายือนมีความพึงพอ฿จตอกริยามารยาทสุภาพ
ละปຓนมิตรของจຌาหนຌาทีไ ละสามารถอธิบาย฿หຌขຌา฿จ฿นขຌอสงสัยตไ าง โ เดຌปຓนอยางดี สวนดຌานทีไมีความ
พึงพอ฿จตอคุณภาพบริการนຌอยทีไสุด คือ ดຌานการตอบสนองความตຌองการของผูຌรับบริการ ทัๅงนีๅพราะวา
จຌาหนຌาทีไครงการฯ ยังเมสามารถตอบสนองตอความตຌองการของประชาชนผูຌมายีไยมชนเดຌอยางทันทวงที 
ละยังเมสามารถจัดหาบริการมา฿หຌตามทีไเดຌตกลงเวຌ ดยฉพาะขัๅนตอน฿นการบริการทีไมีความยุงยาก
ซับซຌอน การ฿หຌบริการมีความลาชຌา ละจຌาหนຌาทีไเมคอยจຌงรายละอียดตไ าง โ ฿หຌผูຌขຌายีไยมชมทราบ
กีไยวกับการ฿หຌบริการ ท า฿หຌประชาชนทีไมาพียงลาพังหรือมาปຓนครอบครัวเมเดຌรับการดูลอยางทัไวถึง
หมือนกับผูຌขຌายีไยมชมทีไมาปຓนหมูคณะทีไจะมีจຌาหนຌาทีไ฿หຌการตຌอนรับละมีวิทยากรคอยดูลนะน า
สถานทีไละการ฿หຌบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ สงผล฿หຌผูຌขຌายีไยมชมมีความพึงพอ฿จตอ
คุณภาพการบริการอยู฿นระดับทีไสูงมากนัก สอดคลຌองกับผลการศึกษาของ วินัย สุปຂนะ (2544: 113-116) 

พบวา ทัศนคติของจຌาหนຌาทีไพัฒนาชุมชนทีไมีตอบริบทของครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริศรษฐกิจ
พอพียงฉลิมพระกียรติอยู฿นระดับดี ละอ านวย ปวงคา (2548: 155-156) พบวา นักทองทีไยวมีความ
คิดหในตอกิจกรรมการ฿หຌบริการการศึกษาดูงานของงานศึกษาละพัฒนาการลีๅยงสัตวຏปຆา฿นพืๅนทีไตຌนนຌา฿น
ศูนยຏศึกษาการพัฒนาหຌวยฮองเครຌ จังหวัดชียง฿หมอยู฿นระดับหมาะสม  

 2. ความภักดี฿นการ฿ชຌบริการดยภาพรวมอยู฿นระดับหในดຌวย ทัๅงนีๅปຓนพราะวาผูຌขຌามายีไยมชมมี
ความรูຌสึกทีไดีตอการ฿หຌบริการของครงการชัไงหัวมันฯ ซึไงสามารถตอบสนองความตຌองการของตนเดຌ ท า฿หຌ
ขຌามา฿ชຌบริการอยางตอนืไอง ดยผูຌขຌายีไยมชมมีความรูຌสึกทีไดีตอความตัๅง฿จดินทางมาซืๅอผลิตภัณฑຏจาก
ครงการชัไงหัวมันฯมากทีไสุด รองลงมาคือ ตัดสิน฿จทีไจะลือก฿ชຌผลิตภัณฑຏของครงการชัไงหัวมันฯตอเปอีก 
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฿นอนาคต ละตัดสิน฿จทีไจะลือกซืๅอผลิตภัณฑຏของครงการชัไงหัวมันฯปຓนอันดับรก สวนความรูຌสึกดีนຌอย
ทีไสุดคือ฿ชຌผลิตภัณฑຏของครงการชัไงหัวมันฯมาปຓนระยะวลาหนึไงลຌว ทัๅงนีๅปຓนพราะวาผูຌขຌายีไยมชมพิไง
ดินทางมาครัๅงรกปຓนสวน฿หญท า฿หຌยังเมคย฿ชຌผลิตภัณฑຏของครงการชัไงหัวมันฯ  

 3. การท านายความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ อ าภอ ทายาง 
จังหวัดพชรบุรี พบวา การขຌาถึงจิต฿จ ลักษณะทางกายภาพ ละความเวຌวาง฿จ สามารถท านายความภักดี
฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ เดຌรຌอยละ 46.1 ทัๅงนีๅปຓนพราะวาผูຌขຌายีไยมชมมี
ความพึงพอ฿จตอจຌาหนຌาทีไของครงการชัไงหัวมันฯ ทีไมีความตใม฿จ฿นการ฿หຌบริการ มีการอา฿จ฿สดูลผูຌขຌา
ยีไยมชมปຓนอยางดี มืไอผูຌขຌายีไยมชมมีปัญหาหรือขຌอสงสัย จຌาหนຌาทีไจะ฿หຌความสน฿จกຌปัญหา฿หຌอยาง
จริงจัง สามารถ฿หຌบริการเดຌตรงตามความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชมตัๅงตครัๅงรกทีไรຌองขอ ละจຌาหนຌาทีไมี
กริยามารยาทสุภาพละปຓนมิตร฿นการ฿หຌบริการ ท า฿หຌผูຌขຌายีไยมชมมีความมัไน฿จถึงคุณภาพของผลิตภัณฑຏ
ของครงการชัไงหัวมันฯ สอดคลຌองกับผลการศึกษาของผุดผอง ตรีบุบผา (2547: 86-91) พบวา การรับรูຌ
คุณภาพของการบริการมีความสัมพันธຏชิงบวกกับความภักดีตอการบริการอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ฿นทุก
ธุรกิจบริการ จรรยา ดชะ (2550: 101-106) พบวา ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑຏ ดຌานจิตวิทยา ดຌานราคา ดຌาน
วัฒนธรรม ละดຌานชองทางการจัดจ าหนายมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏ฿นครงการอันนืไองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดชียง฿หม ฿นพระองคຏสมดใจพระนางจຌาสิริกิติ่ พระบรมราชินีนาถอยู฿นระดับมาก ละ
วิภาดา ธารงสมบัติ (2550: 161-164) พบวา คุณภาพการ฿หຌบริการมีความสัมพันธຏกับความพึงพอ฿จของ
การซืๅอขายหลักทรัพยຏผานระบบอินทอรຏนใต฿นชิงบวกทัๅง฿นดຌานการตอบสนองตอผูຌ฿ชຌบริการ  ความ
ชืไอมัไนของผูຌ฿ชຌบริการ ละความขຌา฿จ฿นผูຌ฿ชຌบริการ  

ขຌอสนอนะพืไอกำรน ำผลกำรวิจัยเป฿ชຌ  
ขຌอสนอนะชิงนยบำย  

 จากผลการวิจัยพบวา ปัจจัยส าคัญทีไสงผลตอความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตาม
พระราชด าริ คือ การขຌาถึงจิต฿จผูຌขຌายีไยมชมของจຌาหนຌาทีไครงการชัไงหัวมันฯ ดังนัๅนจຌาหนຌาทีไครงการ
ชัไงหัวมันฯ ควรทีไจะมีการ฿หຌบริการดຌวยความตใม฿จ มีการอา฿จ฿สดูลผูຌขຌายีไยมชมปຓนอยางดี มืไอผูຌขຌา
ยีไยมชมมีปัญหาหรือขຌอสงสัย จຌาหนຌาทีไจะตຌอง฿หຌความสน฿จกຌปัญหา฿หຌอยางจริงจัง ละมีการลดขัๅนตอน
฿นการ฿หຌบริการเม฿หຌมีความซับซຌอน พิไมความรวดรใว฿นการ฿หຌบริการ  

ขຌอสนอนะจำกผลกำรวิจัยละกำรน ำเป฿ชຌ  
 1. ครงการชัไงหัวมันฯ ควรจัดหาครืไองมือละอุปกรณຏทีไทันสมัย฿นการอ านวยความสะดวกกผูຌ
ขຌายีไยมชม ชน กຌาอีๅเฟฟງาส าหรับนัไงชมวีดีทัศนຏ จอรับภาพปรจใคตอรຏ อกสารประกอบค าบรรยายทัๅง
ภาษาเทย ภาษาอังกฤษ  

 2. จຌาหนຌาทีไของครงการชัไงหัวมันฯ ควรรับรูຌถึงปัญหาละความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชม พืไอ฿หຌ
สามารถ฿หຌบริการเดຌตรงตามความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชม  
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 3. จຌาหนຌาทีไของครงการชัไงหัวมันฯ ควร฿หຌบริการดຌวยขัๅนตอนทีไสะดวกรวดรใว  

 4. จຌาหนຌาทีไของครงการชัไงหัวมันฯ ควรมีทักษะละความรอบรูຌทุกรืไองทีไกีไยวขຌองกับครงการชัไง
หัวมันฯ พืไอ฿หຌสามารถ฿หຌขຌอมูลละตอบปัญหาขຌอสงสัยกผูຌขຌายีไยมชมเดຌอยางถูกตຌอง  
 5. จຌาหนຌาทีไของครงการชัไงหัวมันฯ ควรค านึงถึงความตຌองการของผูຌขຌายีไยมชม ดยสอบถามถึง
ความตຌองการทีไทຌจริงกอนทีไจะมีการน ายีไยมชมของครงการฯ  

ขຌอสนอนะ฿นกำรวิจัยครัๅงตอเป  

 1. ควรศึกษาชิงคุณภาพกีไยวกับความภักดี฿นการ฿ชຌบริการของครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ 
อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี  
 2. ควรศึกษาปรียบทียบคุณภาพการบริการละความภักดี฿นการ฿ชຌบริการระหวางครงการชัไง
หัวมันตามพระราชด าริกับครงการพระราชด าริอืไน โ  

 3. ควรศึกษานวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการละความภักดี฿นการ฿ชຌบริการระหวาง
ครงการชัไงหัวมันตามพระราชด าริ  
 

อกสำรอຌำงอิง 
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รูปบบกำรสืไอสำรกำรด ำนินกิจกรรมพืไอสังคมของบริษัท ปตท.จ ำกัด ิมหำชนี 
ครงกำรรักษ์ปຆำ สรຌำงคน ่ไ ต ำบล วถิีพอพียง 

Communication Practice of PTT Public Company Limited in 84 

Tambons (Sub –districts) on a Sufficiency Path Project 

ก าพล ติมกิจอนันต์33 

พรพรรณ ประจักษ์นตร, Ph.D.34 

บทคัดยอ 

การวิจัยรืไอง รูปบบการสืไอสารการด านินกิจกรรมพืไอสังคมของบริษัท ปตทฺจ ากัด ิมหาชนี 
ครงการรักษຏปຆา สรຌางคน 84 ต าบล วิถีพอพียง ปຓนการวิจัยชิงคุณภาพดຌวยวิธีการศึกษาเดຌก          
วิธีการสัมภาษณຏบบจาะลึกดยบงปຓน ใ กลุม ประกอบดຌวย กลุมทีไ แ คือ กลุมผูຌบริหารละนักสืไอสาร
องคຏกรของบริษัท ปตทฺ ิมหาชนี กลุมทีไ โ  ผูຌน าละกนน าชุมชนต าบลมทา จังหวัดชียง฿หมละกลุมทีไ 
ใ ชาวบຌานชุมชน ต าบลมทา จังหวัดชียง฿หม ละศึกษาจากหลงขຌอมูลตางโ พืไอศึกษาถึงรูปบบ
กิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจละศึกษาถึงกระบวนการสืไอสาร฿น
ครงการรักษຏปຆา สรຌางคน ่ไ ต าบล วิถีพอพียงรวมทัๅงศึกษาถึงการรับรูຌกิจกรรมพืไอสังคมตามมุมมองของ
คน฿นชุมชนต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หมทีไมีตอ บริษัท ปตทฺจ ากัด ิมหาชนี  

 รูปบบกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความรับตอสังคมขององคຏกรธุรกิจ ิCSR) ของ  บริษัท ปตทฺ 
จ ากัด ิมหาชนี ฿นครงการรักษຏปຆา สรຌางคน ่ไ ต าบล วิถีพอพียง ปຓนการด านินกิจกรรมทีไยกจากการ
ด านินธุรกิจทีไปຓนกระบวนการหลักของกิจการ ดยน าหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมดใจ          

พระจຌาอยูหัวฯ มาประยุกตຏ฿ชຌ฿นการด านินกิจกรรมพืไอสังคมมุงนຌนการพัฒนาคนปຓนศูนยຏกลาง กลาวคือ 
ประชาชนรับรูຌถึงปัญหา ขຌา฿จ ขຌาถึงละรวมกຌเขปัญหา ตลอดจนการก าหนด ครงสรຌางกลเก ละ
ครืไองมือ฿นการจัดการทรัพยากร฿หຌอยูอยางพอพียงซึไงจะอืๅอ฿หຌชุมชน สังคม ทຌองถิไนมีความสามารถ฿น
การจัดการตนองเดຌอยางยัไงยืน  

฿นรืไองกระบวนการสืไอสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจ ิCSR) ฿นครงการฯ มี
ลักษณะ โ บบ คือ บบทีไ แ รูปบบกระบวนการสืไอสารบบสองทางบบทิศทางการเหลบบนวราบ             
บงออกปຓน ใ สวน คือ สวนทีไ แ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ฿หญสืไอสารองคຏกรละกิจการพืไอสังคมจะท า
หนຌาทีไ฿นการสงสารประกอบดຌวยการก าหนดกลยุทธຏ นยบาย นวทาง฿นการปฏิบัติการด านินธุรกิจความ
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รับผิดชอบตอสังคมเปยังสวนกลาง ประกอบดຌวย ฝຆายกิจกรรมพืไอสังคมละสวนสรຌางสรรคຏละผลิตสืไอ
พืไอรวมก าหนดทิศทางละนวทางกระบวนการสืไอสารเปยังคน฿นชุมชน สวนทีไ โ จຌาหนຌาทีไสวนกลางจะ
ท าหนຌาทีไ฿นการสงสาร ประกอบดຌวย นวคิด หลักการ ปງาหมายละวัตถุประสงคຏของครงการฯเปยัง
จຌาหนຌาทีไครงการเดຌก จຌาหนຌาทีไภาค จຌาหนຌาประจ าต าบล สวนทีไ 3 จຌาหนຌาทีไครงการฯจะท าหนຌาทีไ฿น
การสงสารตอเปยังผูຌน าละกนน าชุมชน สวนการสืไอสารบบทีไ โ คือ รูปบบกระบวนการสืไอสารบบมี
สวนรวม คือ กิจกรรมทีไประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอนของการด านินครงการฯ ตัๅงตการรวม
คิด รวมวางผน รวมท า   รวมตัดสิน฿จ รวมรับผลประยชนຏ ดยมีการประชาสัมพันธຏของครงการฯ บง
ออกปຓน โ ชวง เดຌก ชวงรก ระยะริไมครงการฯ ดย฿ชຌสืไอบุคคล คือ ผูຌน าละกนน าท าหนຌาทีไ฿นการ
ประชาสัมพันธຏทีไมาละวัตถุประสงคຏของครงการฯตลอดจนนวคิดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ชวงทีไ
สอง ระหวางด านินการ ฿ชຌสืไอสิไงพิมพຏละสืไอสังคม พืไอ฿หຌชาวบຌานต าบลมทากิดการขยายการรับรูຌ฿นวง
กวຌาง 

   ส าหรับประดในการรับรูຌของคน฿นชุมชนต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หมทีไมีตอ
ครงการฯนัๅน พบวา สืไอทีไมีประสิทธิภาพ฿นการประชาสัมพันธຏกิจกรรมของครงการฯสูงสุดสืไอบุคคล คือ 
ผูຌน าละ   กนน า ลูกหลาน฿นชุมชน จຌาหนຌาทีไประจ าต าบล คณะกรรมการครงการต าบล จຌาหนຌาทีไ
ประจ าภาค ละหนวยงานภาคีพัฒนา฿นทຌองถิไน รองลงมาคือ  สืไอชุมชน ประกอบดຌวย หอกระจายขาว 
ศูนยຏวิทยุชุมชนคนฮักมทา ละสืไอสิไงพิมพຏรูปบบจดหมายขาว ตามล าดับ ฿นขณะทีไสืไอทีไมีประสิทธิภาพ
นຌอยทีไสุด คือ สืไอสังคมออนเลนຏ พราะชาวบຌานสวน฿หญยังเมสามารถขຌาถึงอินทอรຏนใตละสืไอสังคม
ออนเลนຏอยางทัไวถึง สวน฿นรืไองการรับรูຌดຌานนืๅอหาประชาสัมพันธຏของครงการฯ นัๅน บริษัท ปตทฺ จ ากัด 
ิมหาชนี ตຌองการสืไอสารนวคิด พลิก฿จ฿หຌพอพียง พืไอสุขทีไยัไงยืน  ซึไงชาวบຌานต าบลมทา ขຌา฿จละ
รับรูຌวาครงการฯ ตຌองการ฿หຌกิดการปรับปลีไยนพฤติกรรมนวทางการด ารงชีวิต อยูอยางความพอกิน
พอ฿ชຌจนน าเปสูความพอพียงละทีไส าคัญตຌองการ฿หຌกิดการรวมมือ ร วม฿จ ภาย฿นชุมชน฿นการสรຌาง
ความสุขอยางยัไงยืน ซึไงสอดคลຌองกับจตนารมณຏขององคຏกร 
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Abstract 

The objective of this research is to study the process of activities for corporate 

social responsibility (CSR), to study the process of communication in The 84 Tambons 

on A Path to Sufficiency Project for King  and to study how the communication effect to 

those the perception of Mae Tha District, Chiang Mai province peoples. The research is a 

qualitative based study covering defining qualitative methodology and data collection 

from public related documents and in-depth interviews to 3 selected sample groups. The 

first group is PTT's Executive and Corporate Communications Officers, the second group is 

the Opinion Leader of Mae Tha District, Chiang Mai province. And the third group is 

people of Mae Tha District, Chiang Mai province. 

 The research results that the process of activities for community social 

responsibility of PTT Public Company Limited in The 84 Tambons on A Path to 
Sufficiency Project for King  Case Study: Mae Tha District, Chiang Mai province. The 84 

Tambons on a Sufficient Path Project is an extension of a plethora of CSR programs 

undertaken by PTT for the common interest of the society and also to apply the King’s 
sustainable living to the society. This research is centered to the people in each society 

to understand the sustainable living meaning being able to use it to sustain and manage 

the resources in the society. 

The Process of Communication in Activities for corporate social responsibility (CSR) 

of PTT Public Company Limited in The 84 Tambons on A Path to Sufficiency Project for 
King  are divided into 2 types; Two-way communication and Horizontal Communication 

First, the process of communication start from the Executive Vice President, Corporate 

Communications & Social Responsibility to communicate the strategy, policy, concept 

and creativity to specify the channel of communicating to the society. And then the 

employee of PTT communicates to send the message to the Mae Tha officer.  And the 

last one of the process in this communication is the Mae Tha officer communicates to 

send the message to opinion leader of Mae Tha District. The second of communication 

will emphasize on the cooperation of the people in the society. This communication 

involves brainstorming, planning, deciding and benefiting together. The public relation of 

this research is divided into 2 sections; the beginning of the research and the operating 

time. During the beginning of the research, human resources will be used to publicize and 

inform about the objective of the research. For the operating time, local media, printing 
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media and websites will be used to expand the research into a bigger society.  

Regarding the perception of Mae Tha District, Chiang Mai province peoples toward 

The 84 Tambons on Path to Sufficiency Project for King , they are confirmed that the 
most effective way of publicizing this research is via human resources especially the 

leaders and the authorities in the society. The second most effective method is the local 

media such as the local broadcast tower, Kon Huk Mae Tha community radio, and 

printing media. While the least effective public relation is online media since the people 

here still cannot access to the online media. For the content of this research, the main 

message that PTT wants to convey is Sustainable living for the sustainable happiness , 
which the Mae Tha villagers get the message and is prepared to adjust their way of living 

to be conform to the intention of  PTT. 

 

ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ 
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจ  หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) 

จุดริไมตຌนจากการประชุมสุดยอดระดับลกดຌานสิไงวดลຌอม (Earth Summit) ทีไจัดขึๅน฿นป พฺศฺ โ5ใ5 ดย
มีการประกาศทิศทาง฿นการพัฒนาวาปຓน การพัฒนาทีไยัไงยืน  หรือ Sustainable Development  ทีไ
ธุรกิจควรค านึงถึงรืไองสิไงวดลຌอมละสังคม นอกหนือจากประยชนຏศรษฐกิจพียงดຌานดียว ละ฿นป 
พฺศฺ โ5ไโ กระสนวคิด CSR เดຌมีการพัฒนาทีไชัดจนมากยิไงขึๅน มืไอนายคฟ อันนัน ลขาธิการ
สหประชาชาติ฿นขณะนัๅน เดຌออกมารียกรຌอง฿หຌธุรกิจทัไวลกสดงความปຓนพลมืองทีไดีของลก (Good 

Global Citizenship) รวมทัๅงประกาศ The “N Global Compact  พืไอ฿ชຌปຓนกรอบการด านินการ
พัฒนาทีไยัไงยืนส าหรับ   องคຏกรธุรกิจ ฿นปตอมาองคຏกรพืไอความรวมมือทางศรษฐกิจละการพัฒนา 
ิOrganization for Economic Co-operation and Development: OECD) เดຌออกนวปฏิบัติส าหรับ
บรรษัทขຌามชาติ (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) สนอนะ฿หຌบรรษัทขຌาม
ชาติของประทศสมาชิก OECD ด านินธุรกิจดยมีนยบายทีไกีไยวขຌองกับ CSR ละติดตอคຌาขายฉพาะกับ
คูคຌาทีได านินธุรกิจทีไมีนยบายดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจทานัๅน (ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยຏละตลาดหลักทรัพยຏ, 2550 : 2)  

 CSR ฿นประทศเทยนัๅนมีมานานลຌว ดຌวยพราะบริบทของสังคมเทยปຓนสังคมทีไมีความอบอຌอม
อารี มีนๅ า฿จ กืๅอกูลซึไงกันละกัน ดยฉพาะอยางยิไงประทศเทย มีพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว ทีไทรง
ปຓนตຌนบบ CSR ของลกมา กวา ๆเ ป ดຌวยครงการพระราชด ารินับพันครงการทีไสรຌางคุณูปการ฿หຌกับ
ประชาชนชาวเทยทัไวทุกสารทิศของผนดิน ดัไงชนกระสพระราชด ารัส ขาดทุน คือ ก าเร  ซึไง
หมายความวา มຌกิจการจะขาดทุน ตหากประชาชนละสังคมเดຌรับประยชนຏสูงสุด นัไนกใคือก าเรของ
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กิจการ ซึไงมีคากวาก าเรทีไปຓนตัวงิน จึงกอ฿หຌกิดความซึมซับปຓนบบอยาง฿หຌกับองคຏกรมากมาย น าเป
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท จนกลายปຓนอกลักษณຏของสังคมเทย (สถาบันธุรกิจพืไอสังคม, 2554) 

ผูຌวิจัยสน฿จจะศึกษา บริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี นืไองจาก บริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี         
ปຓนบริษัทพลังงานหงชาติละปຓนหนึไง฿นองคຏกรทีไปຓนผูຌน าดຌานการด านินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคมเทย ตัๅงตกอตัๅงการปຂตรลียมหงประทศเทยมืไอป พฺศฺโ5โแ ละ฿หຌความส าคัญกับการด านิน
ธุรกิจทีไมุงนຌนความรับผิดชอบตอสังคมบนหลักการของการก ากับดูลกิจการทีไดี ละมีปງาหมายการ
ด านินงานทีไชัดจน ตอกยๅ านวคิดทีไวา ธุรกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ละทีไส าคัญตຌองปຓนนยบายของ
บริษัททีไกิดจากจิตส านึกของผูຌบริหารระดับสูง  

ครงการรักษຏปຆา สรຌางคน 84 ต าบล วิถีพอพียง  ปຓนหนึไง฿นครงการทีไ บริษัท ปตทฺ จ ากัด 
ิมหาชนี รวมสรຌางชุมชนตຌนบบศรษฐกิจพอพียงตามนวพระราชด าริ ซึไงกิดขึๅนจากความตระหนักถึง
การมีสวนรวม฿นความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอมของกลุม ปตทฺ ดຌวยลใงหในถึงทุนทางศักยภาพ
ขององคຏกรทีไสามารถด านินครงการพืไอสังคมระดับประทศ ดยมีฐานทุนทางความรูຌ ละประสบการณຏ
ดຌานการด านินงานสังคมหรือมวลชน ตลอดจนการสัไงสมครือขายชุมชนละหนวยงานราชการ ทีไกิดจาก
การปฏิบัติงานรวมกัน฿นครงการตางโ ตลอดทีไผานมีกรอบการด านินการทีไสอดคลຌองกับนวคิดปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว จึงปຓนนวคิดของครงการฯ ทีไมุงนຌนการพัฒนา 
คน  ดຌวยการติมตใมละตอยอดความรูຌ฿หຌชุมชนสามารถวิคราะหຏตนองเดຌ พืไอน าเปสูการปลีไยนปลง

กรอบความคิด ิMindset) ละวิถีการด านินชีวิตบบพึไงตนอง 

จากความส าคัญของครงการดังกลาว ท า฿หຌผูຌ วิจัยสน฿จศึกษา รูปบบกิจกรรมพืไอสังคม฿น
ครงการฯ ดยผูຌวิจัยลือกศึกษา ต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม ซึไงเดຌรับการคัดลือก฿หຌปຓน 
แ ฿น ้ ต าบลน ารองมืไอป พฺศฺ โ55เ ดຌวยศักยภาพของกนน าละคณะท างานทีไขຌมขใงจากต าบลทีไคย
เดຌรับผลกระทบจากการพัฒนาประทศ การปຂดพืๅนทีไปຆาสัมปทาน ตຌนเมຌถูกคนท าลาย พืๅนทีไการพาะปลูก
เมสามารถปลูกเดຌตามฤดูกาล ซึไงหตุการณຏหลานีๅจึงกิดการรวมกลุม ดยความรวมมือของคน฿นชุมชน
ชวยกันกຌปัญหารืไองปຆาเมຌ ตลอดจนการกินการอยูของคน฿นชุมชนดยหันกลับมาอยูบบพึไงพาอาศัยซึไง
กันละกัน ประกอบกับกิจกรรมละนวทางการพัฒนาทีไมุงเปสูความพอพียงของชุมชน ละปຓนพืๅนทีไ
ปງาหมายของการท างานของครงการฯ พืไอถวายดพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว฿นป พฺศฺ โ55ไ 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. พืไอศึกษารูปบบกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจ ิCSR) ฿น

ครงการรักษຏปຆา สรຌางคน 84 ต าบล วิถีพอพียง กรณีศึกษา๊ ต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัด
ชียง฿หม 

2. พืไอศึกษากระบวนการสืไอสาร฿นครงการรักษຏปຆา สรຌางคน 84 ต าบล วิถีพอพียง กรณีศึกษา๊ ต าบลม
ทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม 
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3. พืไอศึกษาการรับรูຌกิจกรรมพืไอสังคมตามมุมมองของคน฿นชุมชนต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัด
ชียง฿หมทีไมีตอครงการรักษຏปຆา สรຌางคน 84 ต าบล วิถีพอพียงของ บริษัท ปตทฺจ ากัด ิมหาชนี  

 ขอบขตของกำรศึกษำ 
การศึกษารืไอง รูปบบการสืไอสารการด านินกิจกรรมพืไอสังคมของบริษัท ปตทฺจ ากัด ิมหาชนี 

ครงการรักษຏปຆา สรຌางคน ่ไ ต าบล วิถีพอพียง  ปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ วิธีการศึกษาเดຌก วิธีการ
สัมภาษณຏบบจาะลึก ละศึกษาจากหลงขຌอมูลตางโ เดຌก หนังสือละอกสารทีไกีไยวขຌอง นิตยสาร 
หนังสือพิมพຏ ละวใบเซตຏตางโ พืไอประกอบการศึกษา ดย฿ชຌระยะวลา฿นศึกษา ตัๅงตดือนธันวาคม 
พฺศฺ โ55ๆ – มีนาคม พฺศฺ โ55็ รวมระยะวลาทัๅงสิๅน ไ ดือน 

ประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับ 

ประยชนຏ฿นชิงวิชาการ 

1. พืไอ฿หຌทราบถึงรูปบบกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจ฿นครงการ
รักษຏปຆา สรຌางคน ่ไ ต าบล วิถีพอพียง กรณีศึกษา๊ ต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม 
ภาย฿ตຌการบริหารจัดการดยบริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี 

2. พืไอ฿หຌทราบถึงกระบวนการสืไอสาร฿นครงการรักษຏปຆา สรຌางคน ่ไ ต าบล วิถีพอพียง กรณีศึกษา๊     
ต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม 

ประยชนຏ฿นชิงการน าเปประยุกตຏ฿ชຌ 

3. พืไอน าผลวิจัยทีไเดຌเปปຓนนวทาง฿นการปรับปรุงบทบาทละขยายผลสูการวางกลยุทธຏความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ ของ บริษัท ปตทฺจ ากัด ิมหาชนี ฿หຌหมาะสมละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅนตอเป 

4. ผลการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ สามารถน าเปปຓนนวทางขององคຏกรอืไนโ฿นการด านินกิจ กรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม฿นอนาคตตอเป 

ระบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยชิงคุณภาพ ดยศึกษาจากอกสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับครงการ รักษຏปຆา สรຌางคน ่ไ 
ต าบล วิถีพอพียง ละการสัมภาษณຏชิงลึกดยบงออกปຓน ใ กลุม ประกอบดຌวย กลุมทีไ แ คือ กลุม
ผูຌบริหารละนักสืไอสารองคຏกรของ บริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี ทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการด านินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตทฺจ ากัด ิมหาชนี ละมีหนຌาทีไกีไยวขຌองดยตรงกับการท างาน
ทางดຌานการสืไอสารพืไอ฿หຌชุมชนขຌารวมกิจกรรมพืไอสังคม฿นงานวิจัยชิๅนนีๅ คือ ครงการ รักษຏปຆา สรຌางคน 
่ไ ต าบล วิถีพอพียง ละท าหนຌาทีไคัดลือก ก าหนดประดในสืไอสารกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความ
รับผิดชอบตอสังคม การผลิตนืๅอหา฿นการสืไอสารกับชุมชนต าบลมทา ทีไปຓนผูຌรับสาร กลุมทีไ โ คือ ผูຌน า
ละกนน าชุมชน ต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม ทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไครงการทีได านินงาน 
รวมถึง จຌาหนຌาทีไประจ าต าบล คณะกรรมการครงการต าบล จຌาหนຌาทีไประจ าภาค หนวยงานภาคีพัฒนา
฿นทຌองถิไน ซึไงถือเดຌวาปຓนบุคคลส าคัญ฿นการพัฒนาละคอยประสานงานกับคน฿นชุมชนตลอดจนการ
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กระบวนการสืไอสาร ถายทอดรืไองราวตางโ ภาย฿นชุมชน ละกลุมทีไ ใ คือ ชาวบຌานชุมชนต าบลมทา 
อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅ คัดลือกจากชาวบຌานทีไคยขຌารวมกิจกรรมพืไอสังคม 
ครงการ รักษຏปຆา สรຌางคน ่ไ ต าบล วิถีพอพียงอยางสมไ าสมอตลอดทัๅงครงการ ดย฿ชຌระยะวลา฿น
ศึกษา ตัๅงตดือนธันวาคม พ.ศ. โ55ๆ – มีนาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะวลาทัๅงสิๅน 4 ดือน 

ผลกำรวิจัย 

ประการรกจากการศึกษาถึงรูปบบกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคຏกรธุรกิจ ิCSR) พบวา ปຓนการด านินกิจกรรมทีไยกจากการด านินธุรกิจทีไปຓนกระบวนการหลักของ
กิจการ   พืไอสรຌางประยชนຏ฿หຌกิดกสังคม ชุมชน ฿นดຌานตางโ ิCSR after  Process)  รวมถึงการน า
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ มาประยุกตຏ฿ชຌ฿นการด านินกิจกรรมพืไอ
สังคม ดยมุงนຌนการพัฒนาคนปຓนศูนยຏกลาง กลาวคือ ประชาชนรับรูຌถึงปัญหา ขຌา฿จ ขຌาถึงละรวม
กຌเขปัญหา ตลอดจนการก าหนด ครงสรຌาง กลเก ละครืไองมือ฿นการจัดการทรัพยากร฿หຌอยูอยาง
พอพียง ซึไงจะอืๅอ฿หຌชุมชน สังคม ทຌองถิไนมีความสามารถ฿นการจัดการตนองเดຌอยางยัไงยืนพืไอมุงสู ชุมชน
วิถีพอพียง 

ประการทีไสองกระบวนการสืไอสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจ ิCSR) ฿นครงการ    
รักษຏปຆา สรຌางคน ่ไ ต าบล วิถีพอพียง กรณีศึกษา๊ ต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หมนัๅนพบวา     
มี โ บบ คือ บบทีไ แ มีรูปบบกระบวนการสืไอสารบบสองทาง ิTwo - Way Communication)        
ทิศทางการเหลบบนวราบ ิHorizontal  Communication)  ดยบงออกปຓน 3 สวน คือ สวนทีไ 1   
ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ฿หญสืไอสารองคຏกรละกิจการพืไอสังคมจะท าหนຌาทีไ฿นการสงสาร กลยุทธຏ 
ยุทธศาสตรຏ นยบาย ประดใน นวทาง นวคิด฿นการปฏิบัติการด านินธุรกิจความรับผิดชอบตอสังคม฿น
ครงการฯเปยังจຌาหนຌาทีไสวนกลางของ ปตท. เดຌก ฝຆายกิจกรรมพืไอสังคมละสวนสรຌางสรรคຏละผลิตสืไอ 
พนักงานกิจกรรมพืไอสังคม พืไอรวมก าหนดทิศทางละนวทางกระบวนการสืไอสารเปยังคน฿นชุมชน สวน
ทีไ 2 จຌาหนຌาทีไสวนกลางของ ปตท.จะท าหนຌาทีไ฿นการสงตอสาร เดຌก นวคิด หลักการ ปງาหมายละ
วัตถุประสงคຏของครงการฯดยผานชองทางสืไอสารเดຌก สืไอบุคคล การจัดการประชุม สืไอสิไงพิมพຏ อกสาร
ครงการ ชน ฿บปลิว ปรชัวรຏละสืไออิลคทรอนิกสຏ ชน อีมล วใบเซตຏ ฯลฯ พืไอสืไอสารเปยังจຌาหนຌา
ครงการฯ เดຌก จຌาหนຌาทีไประจ าภาค จຌาหนຌาทีไประจ าต าบลละพนักงาน ปตทฺ  ละสวนทีไ 3 จຌาหนຌาทีไ
ครงการฯจะท าหนຌาทีไ฿นการสงสาร เดຌก นวคิดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง หลักการละปງาหมาย 
อาทิ กิจกรรมพลังงานทดทน บัญชีครัวรือนอาสา ฯลฯ ละวัตถุประสงคຏของครงการฯ ผานชองทาง
สืไอสาร เดຌก สืไอบุคคล การจัดวทีชีจงครงการฯ การสนทนากลุมยอย สืไอสิไงพิมพຏ ฿บปลิว ผนพับ
ครงการฯ สืไอชุมชน การจัดกิจกรรมตางโ อาทิ การศึกษาดูงานพืๅนทีไอืไน การจัดกิจกรรมการอบรมฯลฯ 
พืไอสืไอสารเปยังผูຌน าละกนน าชุมชน ละบบทีไ โ คือ รูปบบกระบวนการสืไอสารบบมีสวนรวม คือ 
กิจกรรมทีไประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอนของการด านินครงการฯ ตัๅงตการรวมคิด รวม
วางผน รวมท า รวมตัดสิน฿จ รวมรับผลประยชนຏ ดยมีการประชาสัมพันธຏของครงการฯ บงออกปຓน โ 
ชวง คือ ชวงรก ระยะริไมครงการฯ ดย฿ชຌสืไอบุคคล เดຌก ผูຌน าละกนน า฿นการประชาสัมพันธຏทีไมา
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ละวัตถุประสงคຏของครงการฯตลอดจนนวคิดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงผานวทีการประชุมภาย฿น
ชุมชน ชวงทีไสอง ระหวางด านินการ จะ฿ชຌสืไอสิไงพิมพຏ อาทิ ฿บปลิว ผนพับ ปรชัวรຏ ละสืไอสังคมอาทิ หอ
กระจายขาว วิทยุชุมชนฯลฯ พืไอสืไอสาร฿หຌชาวบຌานต าบลมทากิดการขยายการรับรูຌ฿นวงกวຌาง 

ประการสุดทຌาย฿นดຌานการรับรูຌของคน฿นชุมชนต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หมทีไมีตอ
ครงการรักษຏปຆา สรຌางคน ่ไ ต าบล  วิถีพอพียงของ บริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี พบวา สืไอทีไมี
ประสิทธิภาพ฿นการประชาสัมพันธຏกิจกรรมของครงการฯสูงสุดคือ สืไอบุคคล เดຌก ผูຌ น าละกนน า 
ลูกหลาน฿นชุมชน จຌาหนຌาทีไประจ าต าบล คณะกรรมการครงการต าบล จຌาหนຌาทีไประจ าภาค ละ
หนวยงานภาคีพัฒนา฿นทຌองถิไน รองลงมาคือ สืไอชุมชน ชน หอกระจายขาว ศูนยຏวิทยุชุมชนคนฮักมทา 
ละสืไอสิไงพิมพຏรูปบบจดหมายขาว ตามล าดับ ฿นขณะทีไสืไอทีไมีประสิทธิภาพนຌอยทีไสุด คือ สืไอสังคม
ออนเลนຏ พราะชาวบຌานสวน฿หญยังเมสามารถขຌาถึงอินทอรຏนใตละสืไอสังคมออนเลนຏอยางทัไวถึง สวน฿น
รืไองการรับรูຌดຌานนืๅอหาประชาสัมพันธຏของครงการฯ นัๅน บริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี ตຌองการสืไอสาร
นวคิด พลิก฿จ฿หຌพอพียง พืไอสุขทีไยัไงยืน  ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ซึไงชาวบຌานต าบลมทา 
ขຌา฿จละรับรูຌวาครงการฯ ตຌองการ฿หຌกิดการปรับปลีไยนพฤติกรรมนวทางการด ารงชีวิต อยูอยางความ
พอกินพอ฿ชຌจนน าเปสูความพอพียงละทีไส าคัญตຌองการ฿หຌกิดการรวมมือ รวม฿จ ภาย฿นชุมชน฿นการ
สรຌางความสุขอยางยัไงยืน ซึไงสอดคลຌองกับจตนารมณຏของบริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี 

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 ผลจาการศึกษา ผูຌวิจัยหยิบยกประดในส าคัญพืไอมาอภิปราย฿น 3 ประการ ดังนีๅ  
แฺรูปบบกิจกรรม฿นความรับผิดชอบตอสังคม฿นครงการฯของ  บริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี ฿น

ครงการรักษຏปຆา สรຌางคน 84 ต าบล วิถีพอพียง ซึไง฿นหัวขຌอนีๅผูຌวิจัยจะอภิปราย โ สวน คือ แฺ รูปบบ
กิจกรรม฿นความรับผิดชอบตอสังคม฿นครงการฯ โฺการด านินการของครงการฯ  

สวนทีไ แ :  รูปบบการด านินงานของครงการฯ ทีไยกจากการด านินธุรกิจทีไปຓนกระบวนการ
หลักของกิจการ พืไอสรຌางประยชนຏ฿หຌกิดกสังคม ชุมชน ฿นดຌานตางโ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ 
อานันทຏ     ปันยารชุน ิ2551) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกร ปຓนพันธสัญญาขององคຏกรทีไ
จะตຌองมีความรับผิดชอบ฿นการปรับปรุง กຌเข สงสริมสังคมทีไตนองด ารงอยู฿หຌมีความปຓนสุขทีไดีขึๅนละ
สนับสนุนชวยหลือดຌวยทรัพยากรของบริษัทดຌวยความสมัคร฿จ ดยมีจุดมุงหมายทีไจะพัฒนาการกินดีอยูดี
ของชุมชน ดຌวยการด านินธุรกิจอยางมีวิจารณญาณ ละจัดสรรทรัพยากรของบริษัทพืไอ฿หຌความชวยหลือ
, สภาธุรกิจลกพืไอการพัฒนา ิKotle, Hessekiel and lee, 2013: 8) 

สวนทีไ 2 : การด านินการของครงการฯ พบวา ครงการฯ ประยุกตຏหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ มา฿ชຌ฿นการด านินกิจกรรม ดยมุงนຌนการพัฒนาคนปຓน
ศูนยຏกลาง คือ ประชาชนรับรูຌ ขຌา฿จ ขຌาถึงละรวมกຌเขปัญหาละ฿ชຌครืไองมือทีไมีอยู฿นการจัดการ
ทรัพยากร฿หຌอยูอยางพอพียง พืไอทีไจะอืๅอ฿หຌชุมชน สังคมทຌองถิไนมีการจัดการตนองเดຌอยางยัไงยืนซึไงปຓน
ขຌอคຌนพบส าคัญ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดประวศ วะสี ิโ5ไเ๊ แ่ี กลาววา ศรษฐกิจพอพียงปຓน



 

 

229 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55็ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (17 มิถุนายน โ55็ี   

ศรษฐกิจหงการพึไงพาตนองจ าปຓนตຌองสรຌางความขຌมขใงจากรากฐานลาง ละสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของ ประธินพร พทยຏรังสี ิโ5ไ5๊ ็แี การประมินผลครงการพัฒนาศรษฐกิจชุมชนพึไงตนองบบ
พอพียง ตามนวพระราชด าริ฿นครงการกษตรบบทฤษฎี฿หม กษตรกรอ าภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี 
พบวา มืไอมีการด านินงานศรษฐกิจพอพียง฿นชุมชน ฿นดຌานความสามัคคีกษตรกรจะมีการบงงานกัน
ท า มีความสามัคคีละชวยหลือระหวางกันละกัน มีการลกปลีไยนกืๅอหนุนทรัพยากร฿หຌกกัน สวนดຌาน
จิต฿จ พบวา กิดความรัก฿ครกลมกลียวขึๅน฿นชุมชน มีการชวยหลือกันละกันมากขึๅน ละมีนวนຌมวา
ครงการดังกลาวจะท า฿หຌสภาพดยทัไวเปของสังคมดีขึๅน ประชาชนมีความอืๅอฟຕอผืไอผซึไงกันละกันมาก
ขึๅนกวาดิม   

โฺ กระบวนการสืไอสารของครงการฯ ดยผูຌวิจัยบงออกปຓน 2 สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ แ : ฿นการด านินการครงการตางโ ของบริษัท ปตทฺจ ากัด ิมหาชนี ฿นขัๅนรกจะตຌองมี
การก าหนดนวคิด นวทาง การด านินการ วัตถุประสงคຏของครงการฯ ดังนัๅนกระบวนการสืไอสาร฿นสวน
รก คือ ริไมตຌนจากการสืไอสารภาย฿น กลาวคือ ผูຌบริหารจะท าหนຌาทีไ฿นก าหนดนยบาย ประดใน นวทาง 
นวคิด฿นครงการฯ เปยังจຌาหนຌาทีไสวนกลางของ ปตทฺ เดຌก  ฝຆายกิจกรรมพืไอสังคม สวนสรຌางสรรคຏ
ละผลิตสืไอละพนักงานกิจกรรมพืไอสังคมพืไอรวมก าหนดทิศทางละนวทางกระบวนการสืไอสารเปยัง
คน฿นชุมชนดยลือกวิธีการสืไอสารอาทิ สืไอบุคคล สืไอสิไงพิมพຏละสืไอสังคมออนเลนຏ  ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ ปานทิพยຏ พยัพพานนทຏ ิโ55โี พบวา กระบวนการสืไอสารการด านินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตทฺจ ากัด ิมหาชนี นัๅนมีนวทางการประชาสัมพันธຏ คริไมตຌนจากการ
สืไอสารภาย฿น กลาวคือ ผูຌบริหารตຌองก าหนดนยบาย฿หຌชัดจน จากนัๅนสืไอสาร฿หຌพนักงานทุกระดับ
รับทราบ฿หຌทัไวถึง ดยลือกวิธีการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ อาทิ สืไอบุคคล ชน การประชุม฿นระดับสวน
ตางโ, สืไอสิไงพิมพຏ ชน วารสารบຌานรา PTT Spirit, สืไอฉพาะกิจ ชน ปสตอรຏ ฿บปลิว, สืไอสียงตามสาย, 

ละการ฿ชຌสืไอภาย฿นองคຏกร฿นการสืไอสาร ชน สืไอ Online (Intranet, PTT what’s new, E-Mail) 

สวนทีไ โ : กระบวนการสืไอสารของครงการฯ ภาย฿นชุมชน  จากผูຌน าละกนน าทีไท าหนຌาทีไ฿น
การสืไอสารเปยังชุมชน ต าบลมทา จากการพิจารณากระบวนการสืไอสารสวนนีๅ พบวา ปຓนกระบวนการ
สืไอสารบบมีสวนรวม คือ กิจกรรมหรือกระบวนการทีไประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอนของการ
ด านินครงการฯ  ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของสุรยุทธ หลิมตระกูล ิ2544) พบวา พัฒนาการของการ
จัดการปຆาชุมชนบຌานหຌวยสะพานกิดจากปัจจัยทีไกีไยวขຌองกัน 2 ประการ เดຌก การตอตຌานการยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติจากบุคคลภายนอก ละความตຌองการรักษาทรัพยากรปຆาเมຌเวຌ฿นชุมชนพืไอสนองความ
ตຌองการกีไยวกับการอุปภค บริภคนๅ า กระบวนการ฿นการอนุรักษຏทรัพยากรปຆาเมຌของชุมชน฿นชวงรก฿ชຌ
ความสัมพันธຏครือญาติ การคารพผูຌอาวุส ละความชืไอทางศาสนาละพิธีกรรม ตอมามืไอมีการบุกรุก
จากภายนอก เดຌปรับปลีไยนกลยุทธຏ฿นการรักษาปຆา ดยการจัดตัๅงองคຏกรชุมชนรักษาปຆาน าเปสูความปຓน
ประชาคมทีไขຌมขใง฿นทีไสุด ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชน฿นการอนุรักษຏทรัพยากรปຆาเมຌ 
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ปຆาชุมชนบຌานหຌวยสะพานมี 3 ประการ เดຌกการมีผูຌน าทีไจริง฿จละสียสละพืไอประยชนຏของสวนรวม การ
ทีไชุมชนมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับการอนุรักษຏทรัพยากรปຆาเมຌสูง ละการสนับสนุนจากจຌาหนຌาทีไของรัฐ 

ใฺการรับรูຌกิจกรรมพืไอสังคมตามมุมมองของคน฿นชุมชน  

ผลจากการศึกษาการรับรูຌดຌานสืไอประชาสัมพันธຏของครงการฯ พบวา ชาวบຌานชุมชนต าบล มทา    
มีการรับรูຌผานสืไอประชาสัมพันธຏของครงการฯ หลากหลาย อาทิ สืไอบุคคล สืไอชุมชน สืไอสิไงพิมพຏละสืไอ
สังคมออนเลนຏ ดยฉพาะอยางยิไงสืไอทีไชาวบຌานรับรูຌการประชาสัมพันธຏครงการฯละมีประสิทธิภาพสูงสุด 
คือ  สืไอบุคคล เดຌก ผูຌน าละกนน า, ลูกหลาน฿นชุมชน, จຌาหนຌาทีไประจ าต าบล, คณะกรรมการครงการ
ต าบล, จຌาหนຌาทีไประจ าภาค ซึไงพนักงานกิจกรรมพืไอสังคม ิจຌาหนຌาทีไปตทฺี ปຓนพียงบุคคลภายนอก
ปรียบสมือนผูຌทนการปลีไยนปลง ิChange Agent) ทีไมีความตกตางจากชาวชุมชนละมีความรูຌละ
ขຌา฿จกีไยวกับพืๅนทีไละชาวชุมชนนຌอย จึงฝังตัวท างานอยู฿นพืๅนทีไ พืไอสรຌางสายสัมพันธຏทีไดีกับผูຌน าทาง
ความคิด ิOpinion leader) ทีไคน฿นชุมชนชืไอละมีความหมือนละ฿กลຌชิดกับชุมชน ซึไงตามบริบท฿น
ครงการนีๅคือ ผูຌน าชุมชนละกนน ามีความสนิทสนมกับสมาชิกชุมชน ท า฿หຌการนຌนนຌาว฿จ฿นครงการฯ 
ของ ปตทฺ กิดประสิทธิผลละชาวชุมชนกิดความชืไอถือ ซึไงสอดคลຌองกับผลการวิจัยของสุดารัตนຏ ผลว
มัจฉะ ิโ55ใี พบวา ฿นการด านินงานของกลุมบริษัทอูบะ ิประทศเทยี กับชุมชน ซึไงกลุมบริษัทฯ เดຌ
ขຌาเป ปຓนสวนหนึไงของชุมชนตัๅงตรกของการด านินงานดยเมเดຌอยู฿นรูปของการลงทุนดย฿ชຌ
งบประมาณตอยู฿นรูปของการลงรง การมีสวนรวม การขຌาเปปຓนสวนหนึไงของชุมชน การปຓนลูกหลาน
ชุมชน จึงสงผล฿หຌกลุมบริษัทฯ มีความสัมพันธຏอันดีกับชุมชน฿นพืๅนทีไตัๅงของกลุมบริษัท ฯ นอกหนือจาก
การด านินงานดຌานชุมชนทีไดีลຌวกลุมบริษัท ฯ ยังเดຌ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาการด านินงาน฿หຌเดຌตาม
มาตรฐานการด านินงานตางโ 

ดຌานนืๅอหาประชาสัมพันธຏของครงการฯ นัๅน บริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี ตຌองการสืไอสาร
นวคิดตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  คือ ชาวบຌานต าบลมทา ขຌา฿จละรับรูຌวาครงการฯ ตຌองการ
฿หຌกิดการปรับปลีไยนพฤติกรรมจนน าเปสูความพอพียงละทีไส าคัญตຌองการ฿หຌกิดการรวมมือ รวม฿จ 
ภาย฿นชุมชน฿นการสรຌางความสุขอยางยัไงยืน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของเชยรัตนຏ ปราณี ิ2549) พบวา 
ชุมชนตຌนบบทีไน านวทางรืไองศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌกຌเขปัญหาความยากจนอยางยัไงยืน คือ 1.ทุนทาง
สังคม ซึไงถือปຓนปัจจัยภาย฿นทีไปรากฏอยู฿นชุมชนตละชุมชนอง ซึไงกอ฿หຌกิดพลังความรวมมือทีไจะ
ขับคลืไอนชุมชนพืไอกຌเขละพัฒนา฿หຌชุมชนสามารถพึไงพาตนองเดຌอยางพอพียงละยัไงยืน  2.ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม หมายถึง ท าลทีไตัๅงของชุมชนทีไอยู฿นภูมิประทศทีไสภาพทางภูมิศาสตรຏ
อุดมสมบูรณຏหรือยังสามารถอนุรักษຏ ฟຕนฟู ทรัพยากรหลานัๅน฿หຌปຓนฐาน฿นการด ารงชีวิตของชุมชน 3.ทุน
ทางความรูຌ สติปัญญา ทคนลยี หมายถึง องคຏความรูຌทีไปຓนทัๅงภูมิปัญญาทຌองถิไนละองคຏความรูຌทีไปຓน
นวัตกรรมละทคนลยีสมัย฿หมทีไมีอยู฿นชุมชนละมีการถายทอด ลกปลีไยนรียนรูຌกันภาย฿นชุมชนอง
ละจากการยอมรับจากภายนอก  4.นยบาย/กระบวนการพัฒนาจากภายนอก หมายถึง กระบวนการทาง
นยบายจากหนวยงานภาครัฐละอกชน จากภายนอกชุมชน ทีไเดຌถูกน าเป฿ชຌ฿นชุมชนหรือทຌองถิไน  ซึไง
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ปรากฎอยู฿นรูปของการด านินการตามผนละยุทธศาสตรຏหรือการท าครงการตางโซึไงสงผลกระทบ
ดยตรงกับชุมชนทຌองถิไน 

ขຌอสนอนะ 

1. ถึงมຌวาสืไอสังคม ปຓนสืไอทีไเดຌรับความนิยมละสามารถติดตอสืไอสารถึงกันเดຌอยางรวดรใว ต
ผลการวิจัยครัๅงนีๅพบวา สืไอสังคมเมมีประสิทธิภาพ฿นการผยพรขຌอมูลครงการรักษຏปຆา สรຌางคน 84 
ต าบล วิถีพอพียง กสมาชิกชุมชนต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม กลุมผูຌรับสารยังเม
ปຂดรับสืไอนีๅทาทีไควร ดังนัๅนจึงขอสนอนะ฿หຌองคຏกรทีได านินกิจกรรมพืไอสังคมวางผนการ฿ชຌสืไอ
ประชาสัมพันธຏดยค านึงถึงความสามารถ฿นการขຌาถึงสืไอละรูปบบการ฿ชຌสืไอของกลุมปງาหมายพืไอ฿หຌ
กิดการสืไอสารอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการวิจัย พบวา สืไอบุคคลปຓนการสืไอสืไอทีไมีประสิทธิภาพพราะ มีความ฿กลຌชิดสนิทสนมกับชุมชน ท า
฿หຌกิดการนຌมนຌาว฿จละสามารถสรຌางความนาชืไอถือเดຌ นอกจากนีๅการ฿ชຌคนพืๅนทีไ฿นชุมชนท างาน
รวมกับครงการฯท า฿หຌรูຌสึกถึงความปຓนจຌาของครงการฯ ดังนัๅนสืไอบุคคลจึงหมาะทีไจะ฿ชຌ฿นการ
ด านินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม  

3. ผลการวิจัยพบวา การประยุกตຏ฿ชຌนวคิดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ฿นการด านินครงการสามารถ
สะทຌอนปຓนตัวอยาง฿หຌชุมชนอืไนกิดความขຌา฿จ ขຌาถึง ฿นการด านินชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง พืไอด ารงอยูเดຌอยางมัไนคงละยัไงยืน 

ขຌอสนอนะส ำหรับกำรศึกษำทีไกีไยวขຌอง฿นอนำคต 

1. งานวิจัยชิๅนนีๅปຓนงานวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ทีไมุงศึกษาฉพาะครงการทีได านินการ
฿นต าบลมทา อ าภอมออน จังหวัดชียง฿หม อยางดียว ต฿นความปຓนจริงลຌวยังมีอีก 86 ต าบล฿น
ครงการฯ ฿นการศึกษาครัๅงตอเป ผูຌวิจัยสนอนะ฿หຌมีการศึกษาต าบลอืไนโ พืไอ฿หຌครอบคลุมครงการฯ
นีๅทัๅงหมด พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จกระบวนการสืไอสารครงการฯละรูปบบกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจ ิCSR) ภาย฿ตຌบริบททีไตกตางกัน  

2. ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌศึกษาถึงผลจากการรับรูຌกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคຏกรธุรกิจ ิCSR) ตามมุมมองของคน฿นชุมชนต าบลมทาซึไงปຓนการวิจัยคุณภาพ ดังนัๅน฿นการ
วิจัยครัๅงตอเปควรศึกษาวิจัยชิงปริมาณละควรศึกษาการรับรูຌกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจ ิCSR) ขององคຏกรอืไนทีไมีรูปบบการปฏิบัติทีไดี ิBest Practice) 

พืไอปຓนน าเปสูการพัฒนาตຌนบบกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกรธุรกิจ 
ิCSR) อยางมีประสิทธิภาพ 

3. ฿นการวิจัยครัๅงตอเปควรศึกษาวิจัยคุณภาพ รูปบบกิจกรรมพืไอสังคมภาย฿ตຌความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคຏกรธุรกิจ ิCSR) ฿นครงการอืไนโของ บริษัท ปตทฺ จ ากัด ิมหาชนี ทีไกอประยชนຏ฿หຌกสังคม 
อาทิ ครงการปลูกฝกอันนืไองมาจากพระราชด าริ ครงการปลูกปຆาชายลนศูนยຏสิริ นาถราชินี ฯลฯ  
อีกทัๅงควรศึกษานวทางการสรຌางประยชนຏรวมกัน฿หຌกสังคม ิCreating Shared Value : CSV) ซึไง
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ปຓนการสรຌางความยัไงยืน฿หຌกับสังคมละธุรกิจรวมกันขององคຏกรตางโ ซึไงปຓนทิศทางการด านินงาน
ดຌานสังคมขององคຏกรธุรกิจทีไเดຌรับความนิยม฿นปัจจุบัน 
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ภำพลักษณ์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทย กับ บมจ.ธนำคำรเทยพำณิชย์ 
฿นกำรรับรูຌของผูຌ฿ชຌบริกำร฿นขตกรุงทพมหำนคร 

A Comparison of Bank Image between Krung Thai Bank Public 

Company Limited and Siam Commercial Bank Public Company 

Limited Perceived by Customers in Bangkok 

ปฐมาศ ปัจฉิมนันท์ลิศ35  

บทคัดยอ  

 งานวิจัยรืไอง ภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารกรุงเทย กับ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ฿นการรับรู  ຌของ
ผูຌ฿ชຌบริการ฿นขตกรุงทพมหานคร งานวิจัยนีๅมีจุดมุงหมายพืไอ 1) ศึกษาการปຂดรับสืไอละขาวสาร 

กีไยวกับธนาคาร การรับรูຌภาพลักษณຏ พฤติกรรมการ฿ชຌบริการ ละนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ 2) 

ศึกษาปรียบทียบความความตกตางการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคาร  การรับรูຌภาพลักษณຏ 
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการ ละ นวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ 3) ศึกษาความสัมพันธຏระหวางการปຂดรับ 

สืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคารกับการรับรูຌภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ 4) ศึกษาความสัมพันธຏระหวางการ 

รับรูຌภาพลักษณຏกับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ ละนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ กลุมตัวอยาง คือ 

ผูຌ฿ชຌบริการธนาคารทัๅงสองหง ภาย฿นระยะวลา 1 ป ทีไมีอายุ 15 ปขึๅนเป จ านวน 400 คน สถิติทีไ฿ชຌ คือ 

คาความถีไ คาฉลีไย รຌอยละ ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน สถิติชิงวิคราะหຏ คือ t-test dependence ละ 

สหสัมพันธຏบบพียรຏสัน (Pearson Correlation)  

 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญปຓนพศหญิงอายุ 26 – 35 ป ส ารใจการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ปຓนพนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌ 15,000 – 20,000 บาท ปຓนผูຌ฿ชຌบริการประมาณ 8 ป ท า
ธุรกรรมดยฉลีไย 3 ครัๅง/สัปดาหຏ ฿ชຌบริการฝาก/ถอน/อน/รับช าระ/ติมงิน มีการปຂดรับสืไอละขาวสาร
มากทีไสุด 3 อันดับ คือสืไอทรทัศนຏ สืไอสิไงพิมพຏ ละสืไอกลางจຌง ตามล าดับ การรับรูຌภาพลักษณຏบง
ออกปຓน 5 ดຌานคือ ดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหารจัดการ (Management) ดຌานการ
กระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌานพนักงาน (Employee) อยู฿นระดับสูง 
นวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการอยู฿นระดับสูง สวนผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรูຌภาพลักษณຏทุกดຌาน
ตกตางกัน ยกวຌนดຌานการกระท าดีพืไอสังคม ผูຌ฿ชຌบริการมีพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย
จ านวน ครัๅง/สัปดาหຏ บอยครัๅงกวา บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ตมีนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการเม
ตกตางกัน การปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏจาก
สืไออันดับทีไ 1 (สืไอทรทัศนຏ) 2 (สืไอสิไงพิมพຏ) ละ 3 (สืไอกลางจຌง) เมมีความสัมพันธຏกับการรับรูຌภาพลักษณຏ 
ยกวຌนสืไออันดับทีไ 3 (สืไอกลางจຌง) มีความสัมพันธຏกับการรับรูຌภาพลักษณຏดຌานพนักงาน การรับรูຌ
ภาพลักษณຏมีความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ตเมมีความสัมพันธຏกับ บมจ.

                                                           

35 นักศึกษาปริญญาท คณะวารสารศาสตร ์ละสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กรภาครัฐละอกชน  
มหาวิยาลยัธรรมศาสตร ์ 



 

 

234 

         

       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

ธนาคารเทยพาณิชยຏ ละการรับรูຌภาพลักษณຏมีความสัมพันธຏกับนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการธนาคารทัๅง
สองหง  
 

ค ำส ำคัญ : ผูຌ฿ชຌบริการ พฤติกรรมการ฿ชຌบริการ การรับรูຌภาพลักษณຏ การปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับ
ธนาคาร นวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ  
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Abstract  
 This research compares an image of Krung Thai Bank (KTB) Public Company 

Limited and Siam Commercial Bank (SCB) Public Company Limited Perceived by 

customers in Bangkok. The main objectives are the followings; 1) to study bank’s media 
exposure, bank’s image, customers behavior, and behavioral tendency; 2) to analyze the 
difference between two banks from media exposure, the bank’s image, the customers 
behavior, and the behavioral tendency; 3) to study a relationship between the media 

exposure and the bank's image; 4) to study a relationship between the bank's image and 

the behavioral tendency. Samples are collected from 400 customers who are above 15 in 

one year. Statistic data are frequency, percentage, mean and standard deviations. 

Statistical analysis is the t-test dependence and Pearson correlation.  

 The research shows that respondent are mostly females about 26-35, Bachelor 

degree, officers/workers of company which revenue is about 15,000 - 20,000 baht. There 

are all good loyalty customers who have been being with the banks for eight years. The 

frequency of transactions is about 3 times a week; deposit/ withdrawal /transfer and 

payment. Three tops main media, which are high rated exposure, are usually 1sttelevision, 

2ndprinting, and 3rdoutdoor advertisement media. The bank’s image is consisted of 
Impression, Management, Action, Goodness, and Employee at a high level and behavioral 

tendencies at a high level too. As a result of data analysis, all of the bank’s image are 
individual different but the Goodness is not. The KTB customers have some transaction 

frequency more than the SCB; however, the behavioral tendency of both banks is similar. 

The media exposure between the KTB and the SCB from three tops main media is not 

related to the bank’s image. In Employee aspect, the outdoor advertisement effects to 
their loyalty. For the KTB’s image directly effects to customer behavior, but there is no 

effect for the SCB. The behavioral tendency are strongly relates to the image perception 

for both of the banks.  

 

Keywords: Customers Customer behavior Bank’s media exposure Bank’s image Behavioral 
tendency  
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ทีไมำละควำมส ำคัญของปัญหำ  
 องคຏกรตาง โ ปรียบเดຌกับมนุษยຏ ซึไงตางกใมีบุคลิกลักษณะทีไตกตาง มีคุณสมบัติฉพาะตัวละมี
ประวัติความปຓนมาอันนาภาคภูมิ฿จ ดังนัๅนการทีไบุคคลทัไวเปจะเดຌมีอกาสรับรูຌละขຌา฿จถึงความปຓน
องคຏกรนัๅนโ จึงตຌองอาศัยการสดงออกอยางปຓนรูปธรรมทีไชัดจน ละสดงถึงภาพลักษณຏ (Image) ของ
องคຏกรนัๅนโเดຌปຓนอยางดี ภาพลักษณຏองคຏกร  (Corporate Image) หมายถึง ภาพ  ทีไบุคคลทัไวเปเมวา
จะปຓนผูຌบริภค คูขง ผูຌคຌาปลีกหรือสังคมดยรวม ขຌา฿จวาองคຏกรนัๅนปຓนอยางเร จะหในเดຌวาภาพลักษณຏ
นัๅนมีความส าคัญอยางยิไงส าหรับองคຏกรธุรกิจ(สุมิตรา ศรีวิบูลยຏ,2547:25) ภาพลักษณຏปຓนสิไงทีไตຌองกิด
ขึๅนกับทุกองคຏกร พียงตจะปຓนภาพทีไลือนรางหรือชัดจนกใขึๅนอยูกับหลักการบริหารจัดการภาพลักษณຏ฿น
ตละองคຏกร ดยฉพาะอยางยิไง฿นยุคปัจจุบันทีไธุรกิจธนาคารมีการขงขันกันสูงมากขึๅนทัๅงจาก
ภาย฿นประทศละตางชาติ ทีไมีทัๅงผลิตภัณฑຏละบริการทีไ฿กลຌคียงกัน จึงมีความจ าปຓนอยางยิไงทีไตຌองสรຌาง
ภาพลักษณຏของธนาคาร฿หຌตกตางกัน ดังค ากลาวของ ดร.อ านวย วีรวรรณ ภาพลักษณຏปຓนกุญจส าคัญ
สูความส ารใจ฿นธุรกิจดຌานการธนาคาร สิไงทีไท า฿หຌธนาคารตละหงตกตางกันออกเปกใคือภาพลักษณຏของ
ธนาคารอง  (พรทิพยຏ วรกิจภคาทร,บรรณาธิการ,2536:141) ฿นป 2556 บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ 
เดຌรับรางวัล Bank of The Year 2013 จากวารสารการงินการธนาคารซึไงปຓนวารสารทีไเดຌรับความนิยม
จากผูຌอานมายาวนานกวา 30 ป รางวัลดังกลาวเดຌมาจากผลประกอบการตลอดป ดยทีไ บมจ.ธนาคารเทย
พาณิชยຏท าก าเรเดຌสูงสุดถึง 4 หมืไนลຌานบาทปຓนประวัติการณຏของระบบธนาคารพาณิชยຏ อันปຓนผลมาจาก
การทีไมีผูຌ฿ชຌบริการ฿หຌความเวຌวาง฿จจึงลือกซืๅอผลิตภัณฑຏละบริการพิไมขึๅน ประกอบกับการมีภาพลักษณຏทีไ
ดีสงผล฿หຌธุรกิจด านินเป฿นทิศทางทีไดี ซึไงมาทนทีไ บมจ.ธนาคารกรุงทพผูຌครองต าหนงอยางตอนืไองปຓน
ระยะวลา 6 ปซຌอน ฿นขณะทีไ บมจ.ธนาคารกรุงเทยรักษาอันดับทีไ 4 มาดยตลอด ทัๅงโทีไ บมจ.

ธนาคารกรุงเทยเดຌด านินนยบายการ฿หຌบริการทียบทากับธนาคารอกชนภาย฿ตຌการดูลของ
กระทรวงการคลังกใตาม จึงน าเปสูวัตถุประสงคຏการวิจัยดังนีๅ  

1. พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคาร พฤติกรรมการ฿ชຌบริการ การรับรูຌ
ภาพลักษณຏ ละนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการของ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคาร
เทยพาณิชยຏ  
2. พืไอศึกษาปรียบทียบความตกตาง การรับรูຌภาพลักษณຏ การปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับ
ธนาคาร พฤติกรรม ละนวนຌมพฤติกรรมของผูຌ฿ชຌบริการระหวาง บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ 

บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ  
3. พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคารกับการรับรูຌ
ภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ  
4. พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางการรับรูຌภาพลักษณຏกับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการของผูຌ฿ชຌบริการ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ  
5. พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางการรับรูຌภาพลักษณຏกับนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการของ
ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ  
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สมมติฐำนกำรวิจัย  
 สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 1 ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏมีการ
รับรูຌภาพลักษณຏธนาคารตกตางกัน  

 สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 2 ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏมี
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการธนาคารตกตางกัน  

 สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 3 ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏมี
นวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการธนาคารตกตางกัน  

 สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 4 การปຂดรับสืไอละขาวสารของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย มี
ความสัมพันธຏกับการรับรูຌภาพลักษณຏของ บมจ.ธนาคารกรุงเทย  

 สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 5 การปຂดรับสืไอละขาวสารของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏมี
ความสัมพันธຏกับการรับรูຌภาพลักษณຏของ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ  
 สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 6 การรับรูຌภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย มีความสัมพันธຏ
กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย  

 สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 7 การรับรูຌภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ มี
ความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ  
 สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 8 การรับรูຌภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย มีความสัมพันธຏ
กับนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย  

 สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 9 การรับรูຌภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ มี
ความสัมพันธຏกับนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ  
 

ระบียบวิธีกำรวิจัย  
 การวิจัยรืไอง ภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารกรุงเทย กับ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ฿นการรับรูຌของ
ผูຌ฿ชຌบริการ฿นขตกรุงทพมหานคร ปຓนการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

1. กลุมประชำกรละกลุมตัวอยำงปງำหมำย - การวิจัย฿นครัๅงนีๅจะตຌองท าการวิจัยกับกลุมตัวอยาง
ปງาหมายทีไตຌอง฿ชຌบริการผูຌทีไ฿ชຌบริการละท าธุรกรรมทีไ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทย
พาณิชยຏ ทัๅง 2 หง ซึไงเมทราบจ านวนประชากรทีไนนอน ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงท าการปรับสูตรของทาร ยามาน 
฿นการหาจ านวนขนาดตัวอยางเดຌปຓน 400 คน  

2. วิธีกำรลือกตัวอยำงกลุมปງำหมำย  

 2.1 การสุมตัวอยางบบบงชัๅนภูมิ (Stratified Cluster Sampling) ดยบงกรุงทพมหานคร
ออกปຓน 50 ขต 3 กลุมขต คือ 21 ขตชัๅน฿น 18 ขตชัๅนกลาง 11 ขตชัๅนนอก  

 2.2 การสุมตัวอยางบบบงกลุม (Cluster Sampling) ดยสุมตัวอยาง 40% ของ 50 ขต จะเดຌ
ปຓนขตตัวอยางทัๅงสิๅน 20 ขต ละหาจ านวนตัวทนของกลุมขต  

 2.3 การสุมตัวอยางดยอาศัยความนาจะปຓนอยางงาย (Probability Sampling)  
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 2.4 การลือกกลุมตัวอยางบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) ดยผูຌวิจัยจะท าการตัๅงค าถาม
คัดกรอง฿นการคัดลือกกลุมตัวอยาง (Screening Question) ดยสอบถามวา ทานปຓนผูຌ฿ชຌบริการละท า
ธุรกรรมทีไ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ทัๅง 2 หงหรือเม มีอายุตัๅงต 15 ปขึๅนเป 

ละ฿ชຌบริการปຓนปัจจุบัน   

3. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูล - ขຌอมูลจากการตอบบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประกอบดຌวย ค าถามชนิดปลายปຂด (Closed-ended Questionnaires) ละชนิดปลายปຂด (Open - 

ended Questionnaires) ดยสามารถบงบบสอบถามปຓน 5 ตอนดังนีๅ  
 ตอนทีไ 1 ค าถามกีไยวกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางซึไงปຓนผูຌ฿ชຌบริการของ  บมจ.

ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ เดຌก พศ อายุ การศึกษา อาชีพ ชวงรายเดຌ  
 ตอนทีไ 2 ค าถามกีไยวกับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทย
พาณิชยຏ ของผูຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ  
 ตอนทีไ 3 ค าถามกีไยวกับการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.

ธนาคารเทยพาณิชยຏ ของผูຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ  
 ตอนทีไ 4 ค าถามกีไยวกับการรับรูຌภาพลักษณຏ฿นดຌานตางโของ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.

ธนาคารเทยพาณิชยຏ ดยบงภาพลักษณຏออกปຓน 5 ดຌานดังนีๅ  
- ดຌานความประทับ฿จ (Impression)  

- ดຌานการบริหารจัดการ (Management)  

- ดຌานการกระท า (Action)  

- ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness)  

- ดຌานพนักงาน (Employee)  

 ตอนทีไ 5 ค าถามกีไยวกับนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.

ธนาคารเทยพาณิชยຏ  

4. วิธีกำรกใบรวบรวมขຌอมูล - ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง จ านวน 400 ชุด ดย
บบสอบถามทีไสรຌางขึๅนปຓนบบสอบถามทีไ฿หຌกลุมตัวอยางตอบดຌวยตนอง  (Self-Administered 

Questionnaire) วิธีการจัดกใบขຌอมูล คือ จกบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง มืไอกลุมตัวอยางตอบ
บบสอบถามดຌวยตนองรียบรຌอยลຌว ผูຌวิจัยจะรวบรวมชุดค าถามทัๅงหมดพืไอท าการวิคราะหຏละสรุปผล
ขຌอมูล  

5. สถิติทีไ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ขຌอมูล  

 5.1 สถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติพืๅนฐานพืไอวิคราะหຏขຌอมูลกีไยวกับการจก
จงหรืออธิบายลักษณะทัไวเปของขຌอมูลหรือตัวปร฿นการวิจัย ดยอธิบายดຌวยตารางจกจงความถีไ 
สดงคารຌอยละ (Percentage) คาฉลีไย (Mean) คาบีไยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พืไอ
อธิบายขຌอมูลบืๅองตຌน  
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 5.2 สถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน ซึไงปຓนการวิคราะหຏ
ขຌอมูลทางสถิติทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ละ 0.01 ดยสมมติฐานการวิจัยทีไ 1 – 3 สถิติทีไน ามา฿ชຌ
ทดสอบ คือ คาสถิติ t-test dependence ละ สมมติฐานการวิจัยทีไ 4 – 9 สถิติทีไน ามา฿ชຌทดสอบ เดຌก 
สถิติการวิคราะหຏสหสัมพันธຏบบพียรຏสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

พืไอทดสอบความสัมพันธຏระหวางตัวปรอิสระกับตัวปรตาม  

ผลกำรวิจัย  
ตอนทีไ 1 ลักษณะทำงประชำกร  
 การศึกษาดຌานลักษณะทางประชากรของกลุมผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.

ธนาคารเทยพาณิชยຏ พบวาสวน฿หญปຓนพศหญิง คิดปຓนรຌอยละ 65.3 มีอายุ 26 – 35 ป คิดปຓนรຌอยละ 

53.8 ซึไงปຓนกลุมปງาหมายของธนาคารนืไองจากปຓนวัยท างานทีไมีความสน฿จ฿นทคนลยีละบริการทีไ
ทันสมัย ชอบชีวิตบบสะดวกสบาย ละริไมตຌนลงทุน พืไอสรຌางความมัไนคง฿หຌกับชีวิต ส ารใจการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดปຓนรຌอยละ 63 ประกอบอาชีพปຓนพนักงานบริษัทอกชน คิดปຓนรຌอยละ 42.8 ละมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนประมาณ 15,000 – 20,000 บาท คิดปຓนรຌอยละ 38.7  

ตอนทีไ 2 พฤติกรรมกำร฿ชຌบริกำร บมจ.ธนำคำรกรุงเทย ละบมจ.ธนำคำรเทยพำณิชย์  

 ผูຌ฿ชຌบริการ฿ชຌบริการธนาคารทัๅงสองหงมาปຓนระยะวลาประมาณ 8 ป มีความถีไ (ครัๅง/สัปดาหຏ) 
฿นการ฿ชຌบริการประมาณ 3 ครัๅง/สัปดาหຏ ประภทของบริการทีไ฿ชຌบริการ คือ บริการฝาก/ถอน/อน/รับ
ช าระ/ติมงิน ภาย฿นประทศ  

ตอนทีไ 3 พฤติกรรมกำรปຂดรับสืไอ ละขำวสำร ควำมถีไ (ครัๅง/สัปดำห์) กีไยวกับ บมจ.ธนำคำรกรุงเทย 

ละ บมจ.เทยพำณิชย์  

 ผูຌ฿ชຌบริการมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ละขาวสาร ความถีไ (ครัๅง/สัปดาหຏ) กีไยวกับ บมจ.

ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.เทยพาณิชยຏ ของกลุมผูຌ฿ชຌบริการมีความตกตางกันระหวาง บมจ.

ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ดยทีไ ผูຌ฿ชຌบริการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับ บมจ.

ธนาคารกรุงเทย ความถีไ (ครัๅง/สัปดาหຏ) จากสืไอออนเลนຏ บอยครัๅงทีไสุด ประมาณ 3 ครัๅง/สัปดาหຏ ซึไง
สอดคลຌองกับสิไงทีไผูຌวิจัยศึกษาจากผนการสืไอสารประชาสัมพันธຏขององคຏกรทีไเดຌมีการผลักดันการสืไอสาร
ผานออนเลนຏ เมวาจะปຓน บนนอรຏฆษณาสัๅนโ ลกຌ ตามวใบเซตຏ ฟสบุຍค เลนຏ อพพลิคชัไน มีการ
ปຂดรับ รองลงมา สืไอทรทัศนຏ ปຂดรับประมาณ 2 ครัๅง/สัปดาหຏ สวนมากพบตามรายการขาว฿นรูปบบของ
ผูຌสนับสนุนรายการ ผลิตภัณฑຏละบริการรวมกับสถานีทรทัศนຏ สุดทຌาย คือ สืไอสิไงพิมพຏ ปຂดรับประมาณ 2 

ครัๅง/สัปดาหຏ ฿นคอลัมนຏศรษฐกิจตามหนังสือพิมพຏรายวัน สวน บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ผูຌ฿ชຌบริการ
ปຂดรับสืไอละขาวสาร ความถีไ (ครัๅง/สัปดาหຏ) จากสืไอทรทัศนຏ บอยครัๅงทีไสุด ประมาณ 4 ครัๅง/สัปดาหຏ ดย
หในเดຌดนชัดจากคมปญ ครัๅงรก  ทีไ฿ชຌภาพยนตรຏฆษณาหลายตอน฿นการสืไอสารภาพลักษณຏองคຏกร 

รองลงมา สืไอออนเลนຏ ปຂดรับประมาณ 2 ครัๅง/สัปดาหຏ ชน ฟสบุຍค เลนຏ อพพลิคชัไน ละสืไอสิไงพิมพຏ 
ปຂดรับประมาณ 2 ครัๅง/สัปดาหຏ ฿นคอลัมนຏศรษฐกิจตามหนังสือพิมพຏรายวันชนกัน สวนการปຂดรับสืไอ 
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ละขาวสารกีไยวกับ บมจ.ธนาคารกรุงเทย จ านกตามอันดับการปຂดรับสืไอมากทีไสุด 3 อันดับ พบวา 
ผูຌ฿ชຌบริการลือกสืไอทรทัศนຏปຓนสืไออันดับทีไ 1 จ านวน 151 คน นืไองจาก สืไอทรทัศนຏนัๅนสามารถรับเดຌทัๅง
ภาพละสียง ท า฿หຌสามารถรับรูຌละจดจ าเดຌอยางรวดรใว ชัดจน ขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌทีละมากโ 

รองลงมา ผูຌ฿ชຌบริการลือกสืไอสิไงพิมพຏปຓนสืไออันดับทีไ 2 จ านวน 132 คน นืไองจาก สืไอหนังสือพิมพຏ มี
คุณสมบัติทีไนຌนการน าสนอนืๅอหาอยางละอียด มีการวิคราะหຏจาะลึก฿นประดในทีไสังคม฿หຌความสน฿จ
อยู฿นขณะนัๅน ดยฉพาะอยางยิไง ผลิตภัณฑຏทางการงินการลงทุนตຌองมีการพิจารณาอยางถีไถຌวน พราะ
การลงทุนมีความสีไยง ละ ผูຌ฿ชຌบริการลือกสืไอกลางจຌงปຓนสืไออันดับทีไ 3 จ านวน 76 คน นืไองจาก กลุม
ผูຌ฿ชຌบริการปຓนวัยท างาน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชน จึง฿ชຌบริการขนสงสาธารณะ ฿นการ
ดินทางเปท างาน จึงท า฿หຌหในปງายฆษณากลางจຌงตามสถานีรถเฟฟງา BTS รถเฟฟງา฿ตຌดิน MRT ปງาย
บิลบอรຏดขนาด฿หญบริวณทางดวน ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ผูຌ฿ชຌบริการลือกสืไอทรทัศนຏปຓนสืไอ
อันดับทีไ 1 จ านวน 226 คน รองลงมา ผูຌ฿ชຌบริการลือกสืไอสิไงพิมพຏปຓนสืไออันดับทีไ 2 จ านวน 145 คน ละ 

ผูຌ฿ชຌบริการลือกสืไอกลางจຌงปຓนสืไออันดับทีไ 3 จ านวน 93 คน  

ตอนทีไ 4 กำรรับรูຌภำพลักษณ์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทย ละ บมจ.ธนำคำรเทยพำณิชย์ ของผูຌ฿ชຌบริกำร  

 การรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทัๅง 5 ดຌาน (ดยรวม) อยู฿นระดับมาก ดยสามารถ
รียงล าดับการรับรูຌภาพลักษณຏเดຌดังนีๅ ภาพลักษณຏดຌานพนักงาน (Employee) คาฉลีไยระดับการรับรูຌคิด
ปຓนรຌอยละ 3.73 อันดับตอมาคือ ภาพลักษณຏดຌานการบริหารจัดการ (Management) คาฉลีไยระดับการ
รับรูຌคิดปຓนรຌอยละ 3.52 ภาพลักษณຏดຌานความประทับ฿จ (Impression) ละ ภาพลักษณຏดຌานการกระท า 

(Action) คาฉลีไยระดับการรับรูຌคิดปຓนรຌอยละ 3.48 มีคาฉลีไยทากัน ละอันดับสุดทຌายคือ ภาพลักษณຏ
ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) คาฉลีไยระดับการรับรูຌคิดปຓนรຌอยละ 3.29  

 การรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ทัๅง 5 ดຌาน (ดยรวม) อยู฿นระดับมาก ดยสามารถ
รียงล าดับการรับรูຌภาพลักษณຏเดຌดังนีๅ ภาพลักษณຏดຌานพนักงาน (Employee) คาฉลีไยระดับการรับรูຌคิด
ปຓนรຌอยละ 3.81 อันดับตอมาคือ ภาพลักษณຏดຌานการกระท า (Action) คาฉลีไยระดับการรับรูຌคิดปຓนรຌอย
ละ 3.74 ภาพลักษณຏดຌานความประทับ฿จ (Impression) คาฉลีไยระดับการรับรูຌคิดปຓนรຌอยละ 3.73 

ภาพลักษณຏดຌานการบริหารจัดการ (Management) คาฉลีไยระดับการรับรูຌคิดปຓนรຌอยละ 3.67 ละอันดับ
สุดทຌายคือ ภาพลักษณຏดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) คาฉลีไยระดับการรับรูຌคิดปຓนรຌอยละ 3.33  

ตอนทีไ 5 นวนຌมพฤติกรรมกำร฿ชຌบริกำร บมจ.ธนำคำรกรุงเทยละ บมจ.ธนำคำรเทยพำณิชย์ ของ
ผูຌ฿ชຌบริกำร  
 นวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทยละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ของ
ผูຌ฿ชຌบริการ ฿นขตกรุงทพมหานคร ดยรวม ถือวาอยู฿นระดับมาก ดยมีรายละอียดดังนีๅ กลุมผูຌ฿ชຌบริการมี
ระดับความตัๅง฿จทีไจะ฿ชຌบริการตอเป คิดปຓนรຌอยละ 3.76 ละมีระดับความตัๅง฿จทีไจะนะน าผลิตภัณฑຏละ
บริการกผูຌอืไน฿นอนาคต คิดปຓนรຌอยละ 3.56 อยู฿นระดับมาก  
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กำรอภิปรำยผล  

สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ1 ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏมีการรับรูຌ
ภาพลักษณຏธนาคารตกตางกัน จากการศึกษาพบวา การรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.

ธนาคารเทยพาณิชยຏ ดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหารจัดการ (Management) ดຌานการ
กระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌานพนักงาน (Employee) ดยภาพรวม
ตกตำงกัน มีการรับรูຌอยู฿นระดับมากทัๅงสององคຏกร ซึไงผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.

ธนาคารเทยพาณิชยຏ มีการรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏมากกวา บมจ.ธนาคารกรุงเทย อาจ
สงผลมาจากชวงทีไกใบขຌอมูล บมจ.ธนาคารกรุงเทย ก าลังประสบปัญหาภาพลักษณຏอยางรุนรง฿นกรณีการ
ปลอยงินกูຌครงการรับจ าน าขຌาวของรัฐบาล สงผล฿หຌผูຌ฿ชຌบริการทีไปຓนกลุมตัวอยางขาดความชืไอมัไน฿น
ธนาคารชวงวลาหนึไง จึงสงผลตอภาพลักษณຏธนาคาร ซึไงมีความสอดคลຌองกับ งานวิจัยรืไอง ภาพลักษณຏ
ของธนาคารกรุงเทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารเทยพาณิชยຏ จ ากัด (มหาชน) ฿นขตทศบาลนครชียงราย 

จังหวัดชียงราย  วัตถุประสงคຏพืไอศึกษาภาพลักษณຏของธนาคารกรุงเทย จ ากัด (มหาชน) ปรียบทียบกับ
ธนาคารเทยพาณิชยຏ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการลือก฿ชຌบริการสวน฿หญ฿ชຌบริการจากธนาคารกรุงเทย
ดຌานการฝากงิน ภาพลักษณຏของธนาคารทัๅง 2 ฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลางหมือนกัน มืไอ
ปรียบทียบภาพลักษณຏ พบวา มีการรับรูຌภาพลักษณຏของธนาคารทัๅงสองตกตางกันทีไระดับนัยสถิติ 0.05 

ดย฿นภาพรวม ประชาชนรับรูຌภาพลักษณຏธนาคารเทยพาณิชยຏ จ ากัด (มหาชน) มากกวา ธนาคารกรุงเทย 

จ ากัด (มหาชน) (รัชพงษຏ รักสมอ,2553:บทคัดยอ) ฿นทางตรงกันขຌามพบวา ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.

ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ มีการรับรูຌภาพลักษณຏดຌานการกระท าดีพืไอสังคม 

(Goodness) ของธนาคารเมตกตำงกัน ทัๅงนีๅ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคຏกร (CSR) หมายถึง การ
ด านินกิจกรรมของกิจการอยางรูຌหนຌาทีไละสดงความรับผิดชอบดຌวยความรอบคอบอยางตอนืไอง  มี
หตุผล ตามหลักจริยธรรม ละการก ากับดูลกิจการทีได ีนอกจากนัๅนยังตຌองด านินกิจกรรมชวยหลือฟຕนฟู
สภาพสังคมละชุมชน ตลอดจนอนุรักษຏฟຕนฟูธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พืไอกอ฿หຌกิดการพัฒนาอยาง
ยัไงยืน (สถาบันธุรกิจพืไอสังคม,2554 อຌางอิง฿น ป. ทางทอง,2555:36) ซึไงครงการการกระท าดีพืไอสังคม
ของธนาคารทัๅงสองหง฿นปปัจจุบันนีๅ฿ชຌประดในดียวกันคือ การพัฒนายาวชน หในความส าคัญของ
การศึกษา ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงขอสรุปวาผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ มีการ
รับรูຌภาพลักษณຏดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ของธนาคารเมตกตางกัน นืไองจากมีการรับรูຌ
ภาพลักษณຏดຌานนีๅ฿นลักษณะดียวกัน  

สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 2 ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏมีพฤติกรรมการ
฿ชຌบริการธนาคาร ความถีไ (ครัๅง/สัปดาหຏ) ตกตางกัน จากการศึกษาพบวา ตกตำงกัน ดยทีไผูຌ฿ชຌบริการมี
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ความถีไ (ครัๅง/สัปดาหຏ) บอยครัๅงกวา บมจ.ธนาคารเทย
พาณิชยຏ ดยอຌางอิงเดຌจาก นวคิดกีไยวกับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการธนาคาร ของ อารຏธอรຏ เมดาน (Arthur 

Meidan,1984:21-30 อຌางอิง฿น สุธาทิพยຏ ลีวิวิธนนทຏ,2550:28) กลาววา ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จ
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ลือก฿ชຌบริการของธนาคารประกอบเปดຌวย 3 ปัจจัยดຌวยกันคือ องคຏประกอบภายนอกของลูกคຌาประกอบ
เปดຌวย ปัจจัยดຌานวัฒนธรรม ปัจจัยดຌานสังคม ,องคຏประกอบภาย฿นของลูกคຌาประกอบเปดຌวยปัจจัยดຌาน
จิตวิทยาผูຌบริภค ปัจจัยสวนบุคคล ละกระบวนการตัดสิน฿จของผูຌบริภค จากการศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌ
บริการพบวาผูຌ฿ชຌบริการ ลือก฿ชຌบริการธนาคารทางอิลคทรอนิกสຏ/จຌงตือน SMS ของ บมจ.ธนาคารเทย
พาณิชยຏมากกวา บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทัๅงนีๅปຓนพราะระบบการ฿ชຌงานออนเลนຏของ บมจ.ธนาคารกรุงเทย
มีขัๅนตอนการ฿ชຌบริการซับซຌอนกวา พืไอความปลอดภัยจึงท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการขຌาถึงเดຌยากกวาจึงปຓนหตุผล
สนับสนุน เดຌวาผูຌ฿ชຌบริการจึงมีความถีไ (ครัๅง/สัปดาหຏ) ฿นการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทยบอยครัๅงกวา  

สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 3 ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏมีนวนຌม
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการธนาคารตกตางกันจากการศึกษาพบวา  ผูຌ฿ชຌบริการมีนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌ
บริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ละบมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ เมตกตำงกัน ทัๅงนีๅอยู฿นระดับมาก
ชนดียวกัน นืไองจากการประกอบธุรกิจธนาคาร฿นปัจจุบันมีการขงขันกันสูงขึๅน ผลิตภัณฑຏละบริการมี
ความ฿กลຌคียงกัน ท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการมีความพึงพอ฿จทีไจะนะน าผลิตภัณฑຏละบริการกผูຌอืไน อีกทัๅงยังคง฿ชຌ
บริการตอเป อาจปຓนพราะหตุผลสวนบุคคล ชน ฿ชຌมานานจนกิดปຓนความคยชิน สนิทสนมกับ
พนักงาน เดຌรับบริการทีไปຓนกันอง ฿กลຌทีไท างานหรือทีไพัก จึงยัง฿ชຌบริการตอเปดังนัๅนผลการทดสอบจึง
สอดคลຌองกับงานวิจัยรืไอง ปัจจัยทีไมีความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการมา฿ชຌบริการของลูกคຌา รงรมรอยัลริ
วอรຏ  พบวา ทัศนคติตอสวนประสมบริการดຌานหຌองพัก ดຌานบริการราคา ดຌานการสงสริมการขาย ดຌาน
พนักงานผูຌ฿หຌบริการ ลักษณะทางกายภาพ ท าลทีไตัๅง ละขัๅนตอนกระบวนการขຌาพัก ยกวຌนดຌานชองทาง
การจัดจ าหนาย มีความสัมพันธຏกับนวนຌมพฤติกรรมการมา฿ชຌซๅ า ละพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ฿นรืไอง
ความถีไ฿นรอบ 1 ปทีไผานมาละวัตถุประสงคຏการขຌาพัก มีความสัมพันธຏกับ นวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌ
บริการมา฿ชຌซๅ า (อัญชลี สุขานนทຏสวัสดิ่,2548:บทคัดยอ)  

สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 4 การปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคาร ของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย 

มีความสัมพันธຏกับ การรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารกรุงเทย จากการศึกษาพบวา การปຂดรับสืไอละ
ขาวสารกีไยวกับธนาคาร สืไออันดับทีไ 1 (สืไอทรทัศนຏ) สืไออันดับทีไ 2 (สืไอสิไงพิมพຏ) ละสืไออันดีบทีไ 3 (สืไอ
กลางจຌง) ของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย เมมีควำมสัมพันธ์กับ การรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.

ธนาคารกรุงเทย ดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหารจัดการ (Management) ดຌานการ
กระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌานพนักงาน (Employee) นัไน
หมายความวา มืไอผูຌ฿ชຌบริการมีการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคารจากสืไอทรทัศนຏ  สืไอสิไงพิมพຏ 
บอยครัๅงทาเรกใเมสงผลตอการรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ดຌานความประทับ฿จ (Impression) 

ดຌานการบริหารจัดการ (Management) ดຌานการกระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม 

(Goodness) ละดຌานพนักงาน (Employee) จึงเมสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับการปຂดรับสืไอของฟอค
ซอล กลดຏสมิทธຏ ละบราวนຏ ทีไกลาววา การฆษณาซๅ าโ จะสามารถตอกยๅ า ละท า฿หຌผูຌบริภคสามารถ
จดจ า฿นธุรกิจเดຌ (Foxall, Goldsmith&Brown,1998:214 อຌางอิง฿น พรพิรุณ สุวรรณชัยรบ,2555:180) 
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ตการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคาร สืไออันดับทีไ 3 (สืไอกลางจຌง) ของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.

ธนาคารกรุงเทย มีควำมสัมพันธ์กับ การรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ดຌานพนักงาน 

(Employee) นัไนหมายความวา มืไอผูຌ฿ชຌบริการมีการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคารจากสืไอ
กลางจຌงบอยครัๅงทาเร ยอมสงผล฿หຌผูຌ฿ชຌบริการมีการรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารกรุงเทยดຌานพนักงาน 

(Employee) มากขึๅนทานัๅน ซึไงมีความสอดคลຌองกับงานวิจัยรืไอง การรับรูຌของผูຌ฿ชຌบริการธนาคารทหาร
เทย จ ากัด (มหาชน) ภายหลังการปรับภาพลักษณຏ  พบวา การปຂดรับขาวสารมีความสัมพันธຏกับการรับรูຌ
ภาพลักษณຏตราสัญลักษณຏ (Logo) ฿นสืไอออกอากาศ สืไอกลางจຌง ละสืไอบุคคล การรับรูຌพรีซนตอรຏ ฿น
สืไอออกอากาศ ละสืไอกลางจຌง การรับรูຌพศของธนาคาร฿นสืไอออกอากาศ ละการรับรูຌอายุของธนาคาร
฿นสืไอออกอากาศ สืไอสิไงพิมพຏ สืไอกลางจຌง สืไอบุคคล ละอืไนโ ตการปຂดรับขาวสารเมมีความสัมพันธຏกับ 

การรับรูຌสืไอของธนาคาร (อัฏฐะรัชตຏ สวนมาลี,2554:บทคัดยอ)  

สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 5 การปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคาร ของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทย
พาณิชยຏ มีความสัมพันธຏกับ การรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ จากการศึกษาพบวา การ
ปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคาร สืไออันดับทีไ 1 (สืไอทรทัศนຏ) สืไออันดับทีไ 2 (สืไอสิไงพิมพຏ) ละสืไอ
อันดีบทีไ 3 (สืไอกลางจຌง) ของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ เมมีควำมสัมพันธ์กับ การรับรูຌ
ภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหารจัดการ 

(Management) ดຌานการกระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌานพนักงาน 

(Employee) นัไนหมายความวา มืไอผูຌ฿ชຌบริการมีการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคารจากสืไอ
ทรทัศนຏ สืไอสิไงพิมพຏ บอยครัๅงทาเรกใเมสงผลตอการรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ดຌานความ
ประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหารจัดการ (Management) ดຌานการกระท า (Action) ดຌานการ
กระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌานพนักงาน (Employee) จึงเมสอดคลຌองกับนวคิดการกิด
ภาพลักษณຏของ พงษຏทพ วรกิจภคาทร ทีไกลาววา ภาพลักษณຏกิดจากการรับรูຌละความประทับ฿จ 

(Perception and Impression) ภาพลักษณຏจะเมสามารถกิดขึๅนเดຌทันที ตຌองผานชองทางการสืไอสารละ
องคຏประกอบทัๅง 5 ของผูຌรับสาร การรับรูຌ  (Perception) ปลงหตุการณຏ฿หຌปຓนความหมายตามความคิด
ของบุคคลนัๅนโ สวนความประทับ฿จ (Impression) มีความส าคัญ฿นการรับรูຌอีกลักษณะหนึไง ดยกีไยวกับ
คุณภาพละปริมาณของความทรงจ า ถຌาประทับ฿จมากกใจะจดจ าเดຌมากละนาน ภาพลักษณຏทีไกิดขึๅนจาก
กระบวนการทีไกลาวมานีๅจะมีการผันปรปลีไยนปลงอยูตลอดวลา  ทัๅงนีๅนืไองจากการเดຌรับขຌอมูล฿หม
กีไยวกับองคຏกรนัๅน โ ผานชองทางการสืไอสาร องคຏประกอบฉพาะบุคคล การรับรูຌ ละความประทับ฿จละ
สภาพสิไงวดลຌอมปຓนตัวปรทีไส าคัญของการปรับละปรุงตงภาพลักษณຏ฿นอนาคตตอเป  (อภิชัจ พุก
สวัสดิ่,2556:42) ตการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคาร สืไออันดับทีไ 3 (สืไอกลางจຌง) ของ
ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ มีควำมสัมพันธ์กับ การรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ 
ดຌานพนักงาน (Employee) นัไนหมายความวา มืไอผูຌ฿ชຌบริการมีการปຂดรับสืไอละขาวสารกีไยวกับธนาคาร
จากสืไอกลางจຌงบอยครัๅงทาเร ยอมสงผล฿หຌผูຌ฿ชຌบริการมีการรับรูຌภาพลักษณຏ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ
ดຌานพนักงาน (Employee) มากขึๅนทานัๅน ซึไงมีความสอดคลຌองกับงานวิจัยรืไอง ภาพลักษณຏของ
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ฿นความหในของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการปຂดรับขาวสารกีไยวกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร มีความสัมพันธຏกับ
ภาพลักษณຏของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติดຌวย  (รวีวรรณ ลียดทอง
,2550:บทคัดยอ)  

สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 6 การรับรูຌภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย มีความสัมพันธຏกับ
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ความถีไ(ครัๅง/สัปดาหຏ) จากการศึกษาพบวา การรับรูຌ
ภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหาร
จัดการ (Management) ดຌานการกระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌาน
พนักงาน (Employee) มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ความถีไ(ครัๅง/
สัปดาหຏ) จึงสอดคลຌองกับ งานวิจัยรืไอง การศึกษาปรียบทียบภาพลักษณຏปัจจุบันของธนาคารของรัฐละ
ธนาคารอกชน  ดยมีกรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงเทยปຓนตัวทนธนาคารของรัฐ ละ บมจ.ธนาคารเทย
พาณิชยຏ ปຓนตัวทนธนาคารของอกชน จากการศึกษาพบวา ภาพลักษณຏของทัๅงสองธนาคาร฿นสายตา
ผูຌ฿ชຌบริการอยู฿นระดับดีเมตกตางกัน ละภาพลักษณຏของทัๅงสองธนาคารมีความสัมพันธຏชิงบวกกับ
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (ฐิติชญา พชรสายทิพยຏ,2549:บทคัดยอ) นัไนหมายความ
วา การรับรูຌภาพลักษณຏดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหารจัดการ (Management) ดຌาน
การกระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌานพนักงาน (Employee) มี
ความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ความถีไ(ครัๅง/สัปดาหຏ) ดยปຓน
ความสัมพันธຏทีไปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทีไมีพฤติกรรมการ฿ชຌ
บริการบอยครัๅงจะมีการรับรูຌภาพลักษณຏ ดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหารจัดการ 

(Management) ดຌานการกระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌานพนักงาน 

(Employee) ฿นระดับมากดຌวย  

สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 7 การรับรูຌภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ มีความสัมพันธຏกับ
พฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ความถีไ (ครัๅง/สัปดาหຏ) จากการศึกษาพบวา การรับรูຌ
ภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหาร
จัดการ (Management) ดຌานการกระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌาน
พนักงาน (Employee) เมมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ความถีไ 
(ครัๅง/สัปดาหຏ) หในเดຌวามีความสอดคลຌองกับ พฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ จาม
สมมติฐานขຌอทีไ 2 ดยทีไผูຌ฿ชຌบริการมีพฤติกรรมการ฿ชຌบริการธนาคารทางอิลคทรอนิกสຏมากขึๅน  จึง฿หຌ
นๅ าหนัก฿นการลือก฿ชຌบริการเปทีไความสะดวกสบายมากกวาภาพลักษณຏ  พราะผลิตภัณฑຏทาง
อิลคทรอนิกสຏสามารถตอบจทยຏการ฿ชຌชีวิตของผูຌ฿ชຌบริการสมัย฿หมนีๅเดຌปຓนอยางดี ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงหในดຌวย
กับนวคิดของ พรทิพยຏ พิมลสินธุຏ เดຌกลาวเวຌวา การรับรูຌภาพลักษณຏนัๅน อาจจะเดຌมาจากประสบการณຏตรง 
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(Direct Experience) ซึไงตัวองเดຌเปสัมผัสมาอง ชน การเป฿ชຌบริการ การติดตอประสานงาน ละอาจ
เดຌมาจากประสบการณຏทางอຌอม (Indirect Experience) ปຓนการเดຌรับฟังมาจากค าบอกลาของของบุคคล 

การผยพรขຌอมูลขาวสารของสืไอมวลชน เมวาจะปຓนขาว บทความ สารคดี รายการทรทัศนຏ หรือ การจัด
กิจกรรมตางโ ปຓนตຌน (อภิชัจ พุกสวัสดิ่,2556:32) ผูຌวิจัยจึงสรุปเดຌวาการรับรูຌภาพลักษณຏจึงเมมี
ความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ นืไองจากผูຌ฿ชຌบริการเมเดຌขຌาเปสัมผัสบริการทีไธนาคารจริงโ จึง
สงผลตอการรับรูຌภาพลักษณຏของธนาคาร  

สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 8 การรับรูຌภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย มีความสัมพันธຏกับ
นวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย จากการศึกษาพบวา การรับรูຌภาพลักษณຏของ
ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหารจัดการ 

(Management) ดຌานการกระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌานพนักงาน 

(Employee) มีควำมสัมพันธ์กับนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ตามนวคิด
กีไยวกับการรับรูຌภาพลักษณຏละนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการนัๅนทางดຌาน สรี วงษຏมณฑา(2546:21) เดຌ
กลาวเวຌวา ฿นดຌานจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณຏปรียบประดุจหางสือก าหนดทิศทางพฤติกรรม
ของปัจจกชนทีไมีตอสิไง฿ดสิไงหนึไงทีไอยูรอบตัว จะมีนวนຌมทีไสดงพฤติกรรมชิงบวก ตถຌาหากบุคคลนัๅนมี
ภาพลักษณຏชิงลบตอสิไงหลานัๅน ขากใจะมีนวนຌมทีไสดงพฤติกรรมชิงลบ สิไงส าคัญคือ ภาพลักษณຏ
กอ฿หຌกิด (Bias) พราะภาพลักษณຏปຓนรืไองฝัง฿จยากทีไจะกຌเข ภาพลักษณຏปຓนสิไงคอนขຌางถาวรละปຓน
สิไงทีไปลีไยนปลงยาก ถຌามองวาอะเรปຓนสิไงทีไดี ทุกสิไงทุกอยางทีไกีไยวขຌองจะถูกมองวาดีเปดຌวย มຌตสิไงทีไ
เมดี จะถูกมองวาดีเปดຌวย ละถຌามองวาอะเรปຓนสิไงเมดี ทุกสิไงทุกอยางทีไกีไยวขຌองกับสิไงนัๅนกใเมดีเปหมด 

มຌตสิไงทีไดีกใอาจถูกมองดຌวยความคลือบคลงสงสัย เมน฿จวาดีหรือเม ปຓนตຌน (สรี วงษຏมณฑา
,2542:84-86 อຌางอิง฿น พิริยะ กຌววิศษ,2554:11)  

สมมติฐำนกำรวิจัยทีไ 9 การรับรูຌภาพลักษณຏของผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ มีความสัมพันธຏกับ
นวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ จากการศึกษาพบวา การรับรูຌภาพลักษณຏของ
ผูຌ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏดຌานความประทับ฿จ (Impression) ดຌานการบริหารจัดการ 

(Management) ดຌานการกระท า (Action) ดຌานการกระท าดีพืไอสังคม (Goodness) ละดຌานพนักงาน 

(Employee) มีควำมสัมพันธ์กับนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ บมจ.ธนาคารเทยพาณิชยຏ ดยมีความ
สอดคลຌองกับ งานวิจัยรืไอง การรับรูຌภาพลักษณຏหอภาพยนตรຏ (องคຏการมหาชน) ของประชาชน฿นจังหวัด
นครปฐม  จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูຌภาพลักษณຏดຌานบุคคลากร฿นระดับดีมาก 

รองลงมาคือ ดຌานบริการ ดຌานองคຏกร ดຌานสถานทีไ ละดຌานประชาสัมพันธຏ สวนนวนຌมพฤติกรรมการ฿ชຌ
บริการ พบวา กลุมตัวอยางมีความตัๅง฿จทีไจะ฿ชຌบริการตอเป ละมีความตัๅง฿จทีไจะนะน าผูຌอืไน฿หຌมา฿ชຌ
บริการอยู฿นระดับดี ละการรับรูຌภาพลักษณຏดยรวมของหอภาพยนตรຏมีความสัมพันธຏกับนวนຌม
พฤติกรรม (ญาดา กอวงษຏ,2556:บทคัดยอ)  
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ขຌอสนอนะจำกงำนวิจัย  

 1. จากผลการวิจัยพบวา การรับรูຌภาพลักษณຏ บมจฺธนาคารกรุงเทย ทัๅง 5 ดຌาน ถึงมຌดยรวมจะ
อยู฿นระดับมากกใจริง ตหากปรียบทียบดຌวยคาฉลีไยระดับการรับรูຌลຌวพบวา ผูຌ฿ชຌบริการมีการรับรูຌ
ภาพลักษณຏ บมจฺธนาคารกรุงเทย นຌอยกวา บมจฺธนาคารเทยพาณิชยຏ ฿นทุกดຌาน อยางเรกใตาม ผูຌวิจัยขอ
สนอนะ฿หຌ บมจฺธนาคารกรุงเทย จัดกิจกรรมสงสริมภาพลักษณຏของธนาคาร฿นรูปบบตางโ พืไอ฿หຌปຓน
ทีไจดจ า ละรับรูຌมากยิไงขึๅน สงผลดีตอธนาคาร รียกความชืไอมัไนกลับคืนมา    
 2. จากผลการวิจัยพบวา คาฉลีไยระดับการรับรูຌภาพลักษณຏดຌานการกระท าดีพืไอสังคม 
ิGoodness) อยู฿นระดับ ปานกลาง ทัๅงสองธนาคาร ผูຌวิจัยจึงขอสนอนะ฿หຌจัดกิจกรรมพืไอสังคมดยชิญ
ชวนผูຌ฿ชຌบริการธนาคารขຌารวมกิจกรรมพืไอสังคม จัดกิจกรรม฿หຌบอยครัๅงขึๅน ละจัดอย างตอนืไอง
สมไ าสมอ  
 3. จากผลการวิจัยพบวา คาฉลีไยระดับการรับรูຌภาพลักษณຏดຌานการกระท า ิAction) บมจฺ
ธนาคารกรุงเทย อยู฿นระดับนຌอยกวาดຌานอืไน ผูຌวิจัยจึงขอสนอนะ฿หຌจัดกิจกรรมสงสริมการขาย ชน 
พัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีความหลากหลายตอบสนองกลุมลูกคຌามากขึๅน น า สมัย ฿ชຌงานงาย สวนลด
คาธรรมนียมตางโ อัตราดอกบีๅยพิศษ ของทีไระลึกมืไอท าธุรกรรม พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการกิดความประทับ฿จ
฿หຌ฿ชຌบริการตอ ละนะน าผลิตภัณฑຏบริการกผูຌอืไน   
 4. จากผลการวิจัยพบวา ผูຌ฿ชຌบริการลือกสืไอทรทัศนຏปຓนสืไออันดับ 1 ทีไมีการปຂดรับมากทีไสุด 
ผูຌวิจัยจึงขอสนอนะ฿หຌ มีการวางผนการสืไอสารการตลาด฿หຌสอดคลຌองกับกลุมปງาหมาย฿หຌมากยิไงขึๅน 

 

ขຌอสนอนะพืไองำนวิจัยครัๅงตอเป 

 1. การวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัย฿ชຌการศึกษาชิงปริมาณ ดย฿ชຌบบสอบถามปຓนครืไองมือ฿นการกใบ
รวบรวมขຌอมูล ฉะนัๅน฿นการศึกษาวิจัยครัๅงตอเป ผูຌวิจัยจะด านินการวิจัย฿นชิงคุณภาพ ฿ชຌการสัมภาษณຏ
บบจาะลึก (In-depth Interview) หรือ การอภิปรายกลุม (Focus Group) พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไปຓน
ประยชนຏพิไมติม สงผล฿หຌงานวิจัยนาชืไอถือยิไงขึๅน        

 2. ผูຌวิจัยจะบงกลุมผูຌ฿ชຌบริการทีไศึกษาออกปຓน 4 ประภท ดังนีๅ กลุมลูกคຌาบุคคล กลุมขຌาราชการ
รัฐวิสาหกิจ ลูกคຌาราย฿หญ ลูกคຌาธุรกิจ พืไอความสอดคลຌองกับนยบายของธนาคารยิไงขึๅน  

 3. ผูຌวิจัยอาจจะศึกษาตอยอดเปตามภูมิภาคตางโ ภาย฿นประทศเทย พืไอปຓนประยชนຏตอ
ธนาคาร฿นอนาคต  
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,คณะวารสารศาสตรຏละสืไอสารมวลชน,สาขาวิชาการจัดการการสืไอสารองคຏกรภาครัฐละอกชน.  

 อัญชลี สุขานนทຏสวัสดิ่.2548. ปัจจัยทีไมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรมำ฿ชຌบริกำรของลูกคຌำ 

รงรมรอยัลริวอร์. ภาคนิพนธຏปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,คณะบริหารธุรกิจ,

สาขาการตลาด.  

 อัฏฐะรัชตຏ สวนมาลี,2554. กำรรับรูຌของผูຌ฿ชຌบริกำรธนำคำรทหำรเทย จ ำกัด (มหำชน) 

ภำยหลังกำรปรับภำพลักษณ์ . รายงานครงการ ฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต ,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรຏ,คณะวารสารศาสตรຏละสืไอสารมวลชน,สาขาวิชาการบริหารการสืไอสารมวลชน. 
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ปัจจัย฿นกำรสรຌำงภำพลักษณ์ละควำมมีชืไอสียงของกรมควบคุมรค ป โ55ๆ 

The factors to build image and reputation  

for Department of Disease Control 2013 

สมิทธิ์ บุญชุติมา36 

กิรติ คชนทวา37 

 อัจฉรา บุญชุม38 

บทคัดยอ 

บทความรืไอง ปัจจัย฿นการสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงของกรมควบคุมรค ป โ55ๆ 
ปຓนขຌอมูลทีไสดงถึงการรับรูຌ ละทัศนคติตอกรมควบคุมรค฿นสายตาผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 4 กลุม จ านวน
ทัๅงสิๅน ใใ คน เดຌก ิ1ี ประชาชนกลุมปງาหมาย ิ2ี  ครือขายประชาสัมพันธຏ ิ3ี  ครือขายทีไมีการ
ท างานรวมกัน ละ ิ4ี บุคลากรภาย฿นกรม ดย฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพดຌวยรูปบบการสนทนากลุม 
ิFocus group interviewี ละการสัมภาษณຏบบจาะลึก ิIn-depth interviewี  งานวิจัยชิๅนนีๅมี
วัตถุประสงคຏ ดังตอเปนีๅ ิแี พืไอทราบถึงระดับการรับรูຌกีไยวกับกรมควบคุมรค฿นกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
ิโี พืไอทราบถึงระดับทัศนคติของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมีตอกรมควบคุมรค ิใี พืไอทราบถึงระดับ
ภาพลักษณຏของกรมควบคุมรค฿นสายตาของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละ ิไี พืไอก าหนดนวทางการสรຌาง
ภาพลักษณຏของกรมควบคุมรค  

 ผลการวิจัย พบวา ปัจจัย฿นการสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงของของกรมควบคุมรคมี
ทัๅงหมดดຌวยกัน 6 ประการ เดຌก ิแี ปัจจัยดຌานนวัตกรรม ิโี ปัจจัยดຌานความปຓนผูຌน า ิใี ปัจจัยดຌานดຌาน
การบริหาร ิไี ปัจจัยดຌานพนักงานละการ฿หຌบริการ ิ5ี ปัจจัยดຌานการสืไอสาร ละ ิ6ี ปัจจัยดຌานการ
จัดการประดในปัญหา อยางเรกใตาม พบวา บุคลากรภาย฿นกรมควบคุมรค ละบุคลากรภายนอกกรม
ควบคุมรคมีความหในตกตางกัน฿นตละปัจจัยทัๅง฿นดຌานทีไดี ละ฿นดຌานทีไเมดีของตละปัจจัย ยกวຌน
ปัจจัยดຌานการจัดการประดในปัญหาทีไบุคลากรภาย฿นกรมควบคุมรคทัๅงหมดมีความหในตรงกันวาปຓน
ปัจจัยทีไตຌองการการปรับปรุง  

ค ำส ำคัญ : ภาพลักษณຏ, ความมีชืไอสียงขององคຏกร 

                                                           

36 สมิทธิ่ บุญชุติมา อาจารยຏประจ าภาควิชาการประชาสัมพันธຏ คณะนิทศศาสตรຏ จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย 
37 กิรติ คชนทวา นักศกึษาปริญญาอก สาขาวิชานิทศศาสตรຏละนวัตกรรม คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
38 อัจฉรา บุญชุม หัวหนຌากลุมพัฒนาภาพลักษณຏละภาคีครือขาย กรมควบคุมรค กระทรวงสาธารณสุข 
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Abstract 

 This research The factors to build image and reputation for Department of 

Disease Control 2013 shows perceptions, attitudes, and suggestions of 4 stakeholders 

such as ิแี Targeted people networks ิโี Public relations networks ิใี Co-operation 

networks and ิไี Internal public officers totally 33 persons. We use Qualitative research 

which consists of focus group interview coexist with in-depth interview. The objectives are 

to inform perception, attitude, image degree, and determine direction for build image and 

reputation for Department of Disease Control.       

Qualitative research results are Academic writers find the findings there are totally 

6 factors to build image and reputation for Department of Disease Control that are 

Innovative factor, Leadership factor, Administrative factor, Employee & Service factor, 

Communication factor, and Issue management factor. However, Internal public officers 

and External networks have different opinions in each factor. They consider positive and 

negative aspects of each factor except Issue management factor that all Internal public 

officers congruently consider it should be improved. 

Keywords : Image, Reputation 

 

แ. ทีไมำละควำมส ำคัญ 

กรมควบคุมรค ปຓนหนวยงานส าคัญ฿นการปງองกันละควบคุมรค ดังนัๅนการด านินงานของกรม
ควบคุมรคจึงมีผลตอประชาชนจ านวนมาก ดย฿นฐานะของผูຌสงสาร กรมควบคุมรคจ าปຓนตຌองมีความ
นาชืไอถือ฿นระดับสูง พืไอ฿หຌสาธารณชนกิดการยอมรับ ละชืไอถือ฿นค านะน า ละน าเปสูการปฏิบัติ
ตาม ดังนัๅนภาพลักษณຏทีไนาชืไอถือจึงปຓนสิไงจ าปຓนอยางยิไงตอการด านินงานปງองกันละควบคุมรค 

นอกจากนีๅการประสิทธิภาพ฿นการท างานดຌานการสืไอสารความสีไยงของกรมควบคุมรคนัๅน
กีไยวขຌองกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไหลากหลาย อาทิ กลุมประชาชนกลุมปງาหมาย ครือขายประชาสัมพันธຏ 
เดຌก สืไอมวลชน ละส านักงานประชาสัมพันธຏจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทีไจะชวยผยพรขาวสารของ
กรมควบคุมรคออกเป อีกทัๅงยังมีครือขายทีไท างานรวมกัน ซึไงเดຌก หนวยงานทีไกรมควบคุมรคตຌอง
ท างานรวมดຌวย ละยังมีการประสานกันอยางตอนืไองพืไอ฿หຌการด านินงานของกรมควบคุมรคปຓนเป
อยางราบรืไน อาทิ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ละกลุมผูຌมีสวนเดຌสียทีไ
มีความส าคัญเมนຌอยเปกวากลุมทีไเดຌกลาวเปลຌวนัไนคือ กลุมบุคลากรภาย฿นกรมควบคุมรค ซึไงเดຌก 
บุคลากร฿นระดับตางโ ของกรมควบคุมรคทีไถือวาปຓนกลจักรส าคัญอยางยิไงทีไจะท า฿หຌงานทัๅงหมดของกรม
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สามารถด านินเปเดຌอยางราบรืไนละมีประสิทธิภาพนัๅน ตຌองอาศัยความรวมมือรวม฿จของ บุคลากรทุก
ระดับภาย฿นกรมควบคุมรคอง 

สืบนืไองจากการศึกษาวิจัยรืไอง การรับรูຌรับทราบ ความรูຌ ละพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
฿นป โ555 ซึไงปຓนการวิจัยชิงปริมาณจากกลุมตัวอยางทีไปຓนประชาชนกลุมปງาหมาย จ านวน โ,5แเ คน 
ละครือขายประชาสัมพันธຏ จ านวน ๆ้ใ คน ทัไวประทศ ผลการวิจัยพบวา ฿นภาพรวมลຌวประชาชน
กลุมปງาหมาย฿นขตมือง ละขตชนบทสวนมากคิดวาภาพลักษณຏกรมควบคุมรคอยู฿นระดับดี ละมืไอ
พิจารณา฿นตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางทัๅง฿นขตมืองละชนบท หในวากรมควบคุมรคมี
ภาพลักษณຏทีไดี ฿นทุกประดใน เดຌก กรมควบคุมรคปຓนทีไรูຌจัก ความสามารถ฿นการสืไอสาร฿หຌความรูຌกับ
ประชาชนผานสืไอมวลชนเดຌอยางดี  บุคลากรของกรมควบคุมรคมีความรูຌ฿นรืไองการปງองกันละควบคุม
รคปຓนอยางดี นอกจากนีๅกลุมครือขายประชาสัมพันธຏยังมีความรูຌสึกชิงบวกตอภาพลักษณຏของกรม
ควบคุมรคอีกดຌวย ิส านักผยพรละประชาสัมพันธຏ กรมควบคุมรค, 2555ี 

ดังนัๅนงานวิจัยชิๅนนีๅจึงมุงหวัง฿หຌเดຌขຌอมูล฿นชิงการรับรูຌ ทัศนคติ ละขຌอสนอนะจากบุคลากร฿น
องคຏกร รวมทัๅงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย อันจะปຓนประยชนຏตอการก าหนดนวทางการสรຌ างภาพลักษณຏละ
ความมีชืไอสียง฿หຌกับกรมควบคุมรคตอเป ละ฿นงานวิจัยนีๅคณะผูຌวิจัยเดຌพิไมกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไปຓน
บุคลากรภาย฿นกรม ละครือขายทีไมีการท างานรวมกันพิไมติมดຌวย นืไองจากภาพลักษณຏนัๅนมีความ
ชืไอมยงกับความมีชืไอสียง ิReputationี ละความนาชืไอถือ ิCredibilityี นอกจากนีๅการสรຌาง
ภาพลักษณຏ฿หຌมีความสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสียยังขึๅนอยูกับความความคิดหใน 
ความศรัทธา ละการมององคຏกร฿นทางบวกปຓนส าคัญ ซึไงนับวาจ าปຓนอยางมากตอความส ารใจขององคຏกร 
ดังนัๅนกรมควบคุมรคจึงมีความจ าปຓนทีไจะตຌองสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงทีไดี฿หຌกิดขึๅน฿น฿จของผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกิดการรับรูຌชิงบวก ความขຌา฿จทีไถูกตຌอง ละมีทัศนคติทีไดีตอองคຏกร฿น
ทຌายทีไสุด 

 วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ 

ิแี พืไอทราบถึงระดับการรับรูຌกีไยวกับกรมควบคุมรค฿นกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิโี พืไอทราบถึง
ระดับทัศนคติของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมีตอกรมควบคุมรค ิใี พืไอทราบถึงระดับภาพลักษณຏละความมี
ชืไอสียงของกรมควบคุมรค฿นสายตาของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละ ิไี พืไอก าหนดนวทางการสรຌาง
ภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงของกรมควบคุมรค 

โ. นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

 นวคิดกีไยวกับภำพลักษณ์ละควำมมีชืไอสียงขององค์กร 

 รุงนภา พิตรปรีชา ิโ55ๆี กลาววา ภาพลักษณຏมีความชืไอมยงกับความมีชืไอสียง ิReputationี 
ละความนาชืไอถือ ิCredibilityี พราะการสรຌางภาพลักษณຏ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
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สาธารณชนนัๅนขึๅนอยูกับความความคิดหใน ความศรัทธา ละการมององคຏกร฿นทางบวกของสาธารณชน
ปຓนส าคัญ ดยภาพลักษณຏนัๅนนับวาปຓนสิไงทีไส าคัญมากตอความส ารใจขององคຏกร สวนชืไอสียงขององคຏกร 
ิCorporate reputationี หมายถึง การรับรูຌของสาธารณชนกีไยวกับผลงานทีไดีขององคຏกรทีไมีมาอยาง
ยาวนาน สมไ าสมอ ชืไอสียงทีไดีนัๅนกิดจากพฤติกรรมของคน฿นองคຏกรอง ตจะเปปรากฏ฿น฿จของ
สาธารณชน ดังนัๅนจึงมีความจ าปຓนทีไจะตຌองสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงทีไดี฿หຌกิดขึๅน฿น฿จของ
สาธารณชน฿นทางบวกอยางสมไ าสมอ พืไอ฿หຌกิดความรูຌ ความขຌา฿จ ความศรัทธา ความชืไอมัไน ละมี
ทัศนคติทีไดีตอองคຏกรอยางตอนืไอง  

ทัๅงนีๅ Gregory ละ Wiechman ิ1991ี; Dowling ิโเเแี เดຌกลาวเวຌวา ภาพลักษณຏองคຏกรปຓน
การนຌนภาพรวมทัๅงหมดขององคຏกร ดยรวมถึงสินคຌา ตราสินคຌา ระบบการบริหารงาน ความมัไ นคง การมี
บุคลากรทีไมีคุณภาพ การมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการรับรูຌทัๅงทางดຌานทีไดี ละเมดีขององคຏกรทีไ
กอตัวขึๅนมา฿น฿จของสาธารณชน ดย Wilcox, Cameron, Ault, ละ Agee ิ2003ี กลาววา การ
ประชาสัมพันธຏพืไอสรຌางภาพลักษณຏองคຏกรนัๅนปຓนการสรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌอง ละการมีทัศนคติทีไดีของ
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียตอองคຏกร ละ฿หຌการสนับสนุนการด านินงาน หรือการจัดกิจกรรมขององคຏกรตอเป
฿นอนาคต นอกจากนีๅองคຏกรยังควร฿หຌขຌอมูลทีไปຓนขຌอทใจจริงวลากิดความคับขຌอง฿จจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
ทัๅงนีๅพืไอสรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌอง ละลดความเมพอ฿จทีไจะกิดขึๅน ละยังเดຌกลาวถึงกระบวนการจัดการ
ประดในปัญหากับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียส าหรับองคຏกรเวຌ 5 ประการ คือ ิแี การระบุประดในปัญหาของ
องคຏกร ิโี การวิคราะหຏปัญหาละประมินผลกระทบ ิใี การลือกวิธีการ฿นการกຌปัญหา ิไี การ
ด านินการกຌเขปัญหา ละ ิ5ี การประมินผลการจัดการประดในปัญหาทีไกิดขึๅน 

 ฿นสวนมาตรวัดภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงขององคຏกรของ The RepTrak ® Framework 
ิโเแโี นัๅนนับวาปຓนทีไยอมรับละน ามา฿ชຌ฿นงานวิจัยของตางประทศรวม  อาทิ งานวิจัยรืไอง 
RepTrak[TM] Pulse: conceptualizing and validating a short-form measure of corporate 

reputation ิPonzi, Fombrun, Charles, & Gardberd, 2011ี รวมทัๅงยังน ามาตรวัดดังกลาวมา฿ชຌ
จัดล าดับ ิRankingี องคຏกรประภทตางโ ฿นตางประทศ สวน฿นประทศเทยนัๅนมีงานวิจัยของ 
Rungnapar Pitpreecha ิ2013ี รืไอง Corporate reputation in Thailand: An analysis of 

indicators ทีไเดຌน ามาตรวัดของ The RepTrak ® Framework ิโเแโี มาปรับ฿ชຌปຓนตัวชีๅวัด฿น
การศึกษาภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงขององคຏกร฿นประทศเทย ผลการวิจัย พบวา ภาพลักษณຏละ
ความมีชืไอสียงขององคຏกร฿นประทศเทย ประกอบเปดຌวยมิติดังตอเปนีๅ คือ ิแี มิติดຌำนกำรปฏิบัติงำน 
ิPerformanceี คือ ผลก าเรขององคຏกร ละความติบตอยางตอนืไอง รองลงมา คือ ิโี มิติดຌำนสินคຌำ
ละบริกำร ิProducts and Servicesี คือ สินคຌาละบริการมีคุณภาพละมาตรฐาน ิใี มิติดຌำน
นวัตกรรม ิInnovationี คือ ปรับปรุงสินคຌาละบริการ฿หຌทันสมัย มีการปรับตัวอยางรวดรใวพืไอรองรับ
การปลีไยนปลง ิไี มิติดຌำนควำมป็นผูຌน ำ ิLeadershipี คือ ศักยภาพ฿นการท างาน ความมีจริยธรรม 
ความยุติธรรม ละความปรง฿ส฿นการท างาน ละ ิ5ี มิติดຌำนควำมป็นพลมือง ิCitizenshipี  คือ มี
สภาพวดลຌอมทีไดี฿นการท างาน ละ฿หຌการสนับสนุนดຌานสวัสดิการกับพนักงาน  ตามล าดับ ฿น
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ขณะดียวกันจากงานวิจัยของ ศุภฤกษຏ พธิ่เพรัตนา ละ ยุบล บใญจรงคຏกิจ ิโ55ไี รืไอง ตัวชีๅวัด
ภาพลักษณຏองคຏกร พบวา ภาพลักษณຏองคຏกร฿นสายตาผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นประทศเทยประกอบเปดຌวย
หลายมิติ เดຌก ิแี มิติดຌำนสินคຌำละบริกำร คือ สินคຌาตຌองมีคุณภาพ ละมีการ฿หຌบริการทีไดีปຓนทีไนา
ประทับ฿จ ิโี มิติดຌำนผูຌบริหำรละกำรบริหำร คือ ผูຌบริหารมีความสามารถ มีศักยภาพ฿นการบริหารงาน 
ิใี มิติดຌำนพนักงำนละผูຌ฿หຌบริกำร คือ พนักงานมีความรูຌ ความสามารถ สามารถสรຌางความประทับ฿จ
ตอสาธารณชน ละพนักงานเดຌรับการปฏิบัติทีไปຓนธรรม เดຌรับสวัสดิการทีไหมาะสม  ิไี มิติดຌำนกำร฿ชຌ
อุปกรณ์ละทคนลยี คือ องคຏกรน าทคนลยีมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชนຏเดຌอยางหมาะสม  ิ5ี มิติดຌำน
สถำนทีไ คือ มีความสะดวก สวยงาม ทันสมัย รองรับผูຌมา฿ชຌบริการเดຌ  ิๆี มิติดຌำนควำมกຌำวหนຌำทันสมัย 
คือ การน าทคนลยีสมัย฿หมมาด านินงาน ิ็ี มิติดຌำนธรรมำภิบำล คือ การทีไสาธารณชนรับรูຌวาองคຏกร
ด านินงานดຌวยความซืไอสัตยຏสุจริต ละปรง฿ส ิ่ี มิติดຌำนควำมรับผิดชอบตอสังคม คือ องคຏกรมีความ
฿ส฿จตอสังคม ละปรารถนา฿หຌสังคมดีขึๅน ละ ิ้ี มิติดຌำนกำรสืไอสำร คือ การสืไอสารผานชองทางสืไอ
ตางโ พืไอสงสริมภาพลักษณຏสูกลุมปງาหมาย ปຓนตຌน 

 ดังนัๅนจากการสังคราะหຏงานวิจัยของ Wilcox, Cameron, Ault, ละ Agee ิ2003ี; ศุภฤกษຏ 
พธิ่เพรัตนา ละ ยุบล บใญจรงคຏกิจ ิโ55ไี; Rungnapar Pitpreecha ิโเแใี ของคณะผูຌวิจัย พบวา 
ภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงองคຏกร฿นสายตาผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นบริบทองคຏกรของประทศเทยมีทัๅงสิๅน 
ๆ ประการ ิดังปรากฏ฿นภาพทีไ  แ ี ประกอบเปดຌวยปัจจัยดังตอเปนีๅ  ิ1ี ปัจจัยดຌำนนวัตกรรม 
ิInnovative factorี คือ องคຏกรมีความรวดรใว฿นการจຌงขาวสารทีไปຓนประยชนຏ มีนวคิด฿หมโ 
สามารถผลิตผลิตภัณฑຏ ละสงมอบการบริการทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของสาธารณชน  ิ2ี ปัจจัย
ดຌำนควำมป็นผูຌน ำ ิLeadership factorี คือ ผูຌบริหารมีการจัดการองคຏกรทีไดี ปฏิบัติงานดຌวยความ
ซืไอสัตยຏ ปຓนทีไยอมรับ ละปຓนทีไประทับ฿จของพนักงาน รวมทัๅงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิ3ี ปัจจัยดຌำนดຌำนกำร
บริหำร ิAdministrative factorี  คือ ผูຌบริหารมีความสามารถ มีศักยภาพ฿นการบริหารงาน  ทุมท฿น
การท างาน ละสรຌางความสัมพันธຏทีไดีกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิ4ี ปัจจัยดຌำนพนักงำนละกำร
฿หຌบริกำร ิEmployee & Service factorี คือ พนักงานมีความรูຌ ความสามารถ สามารถสรຌางความ
ประทับ฿จผานการบริการตอสาธารณชน รวมทัๅงพนักงานตຌองมีทัศนคติชิงบวกตอองคຏกรของตน  ิ5ี 
ปัจจัยดຌำนกำรสืไอสำร ิCommunication factorี คือ การสืไอสารผานชองทางสืไอตางโ ฿หຌหมาะสมกับ
นืๅอหาสาร ละกลุมปງาหมาย พืไอสงสริมการรับรูຌภาพลักษณຏขององคຏกรของกลุมปງาหมาย ละ ิ6ี 
ปัจจัยดຌำนกำรจัดกำรประดในปัญหำ ิIssue management factorี คือ การประชาสัมพันธຏพืไอสรຌาง
ภาพลักษณຏองคຏกรนัๅนปຓนการสรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌอง ละการมีทัศนคติทีไดีของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ตอองคຏกร ละ฿หຌการสนับสนุนการด านินงาน หรือการจัดกิจกรรมขององคຏกรตอเป฿นอนาคต นอกจากนีๅ
องคຏกรยังควร฿หຌขຌอมูลทีไปຓนขຌอทใจจริงวลากิดความคับขຌอง฿จจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทัๅงนีๅพืไอสรຌางความ
ขຌา฿จทีไถูกตຌอง ละลดความเมพอ฿จทีไจะกิดขึๅน ละยังเดຌกลาวถึงกระบวนการจัดการประดในปัญหากับ
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียส าหรับองคຏกรเวຌทัๅงสิๅน 5 ประการ คือ ิแี การระบุประดในปัญหาขององคຏกร ิโี 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

การวิคราะหຏปัญหาละประมินผลกระทบ ิใี การลือกวิธีการ฿นการกຌปัญหา ิไี การด านินการกຌเข
ปัญหา ละ ิ5ี การประมินผลการจัดการประดในปัญหาทีไกิดขึๅน  

ภำพทีไ แ ปัจจัย฿นการสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงขององคຏกร฿นประทศเทย 

 

ทีไมา : ดัดปลงจาก Wilcox, Cameron, Ault, ละ Agee ิ2003ี; ศุภฤกษຏ พธิ่เพรัตนา ละ  
 ยุบล บใญจรงคຏกิจ ิโ55ไี; Rungnapar Pitpreecha ิโเแใี 
 

ใ. ระบียบวิธีวิจัย 

รืไอง ปัจจัย฿นการสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงของกรมควบคุมรค ป โ55ๆ ปຓนขຌอมูล
ทีไสดงถึงสภาพการรับรูຌ ทัศนคติ ละขຌอสนอนะตอกรมควบคุมรค฿นสายตากลุมปງาหมาย 4 กลุม ดย
฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพดຌวยรูปบบการสนทนากลุม ิFocus group interviewี ละการสัมภาษณຏ
บบจาะลึก ิIn-depth interviewี ซึไงเดຌด านินการดยการสรຌางนวค าถามตามหลักนวคิดภาพลักษณຏ 
ละความมีชืไอสียงขององคຏกร ซึไงเดຌประยุกตຏขຌากับบริบทของประทศเทย ดย฿ชຌบบสัมภาษณຏบบเมมี
ครงสรຌาง ิUnstructured interviewี ปຓนครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ดยด านินการกใบขຌอมูลตามทีไ
เดຌรับมอบหมาย ระหวางดือนมิถุนายน ถึงดือนกรกฎาคม โ55ๆ ดยคณะผูຌวิจัยเดຌพัฒนาขຌอค าถามมา
จากนวคิดภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงขององคຏกร ดยหมวดค าถามของบุคลากรภาย฿นกรม มี
ดังตอเปนีๅ แี กำรรับรูຌกีไยวกับกรมควบคุมรค มีขຌอค าถามกีไยวกับ ิแี ลักษณะดน ิโี ความชีไยวชาญ
ของกรมควบคุมรค โี ทัศนคติตอกรมควบคุมรค มีขຌอค าถามกีไยวกับ ิแี ความรูຌสึกตอกรม ิโี 
ความรูຌสึกมืไอปรียบทียบกับองคຏกรอืไน ิใี ความนาชืไอถือ ละการยอมรับตอกรมควบคุมรค ใี 

ปัจจัยในการสร้าง
ภาพลักษณแ์ละความ
มีชื่อเสียงขององค์กร

ในประเทศไทย 

ปัจจัยด้านการ
บริหาร 

ปัจจัยด้าน
พนักงานและ
การให้บริการ 

ปัจจัยด้าน
นวัตกรรม 

ปัจจัยด้านการ
สื่อสาร 

ปัจจัยด้าน
ความเป็นผู้น า 

ปัจจัยด้านการ
จัดการประเด็น

ปัญหา 
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ขຌอสนอนะตอกรมควบคุมรค มีขຌอค าถามกีไยวกับ ิแี ท าอยางเรพืไอ฿หຌรูຌสึกดีตอกรม ิโี ความ
หมาะสมของลกຌ ิใี การพิไมการยอมรับ฿นความชีไยวชาญของกรม ฿นสวนกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียอีก ใ 
กลุมนัๅน มีขຌอค าถามดียวกัน ดังตอเปนีๅ  แี กำรรับรูຌละทัศนคติกีไยวกับกรมควบคุมรค มีขຌอค าถาม
กีไยวกับ ิ1ี การท างานกับกรมควบคุมรค ละการเดຌรับขຌอมูลกีไยวกับกรมควบคุมรค ิโี การรับรูຌขຌอมูล
ขาวสารผานชองทางสืไอตางโ ิ3ี ความคิดหในตอผูຌบริหารละพนักงาน โี ขຌอสนอนะตอกรมควบคุม
รค มีขຌอค าถามกีไยวกับ ิแี ท าอยางเรพืไอ฿หຌรูຌสึกดีตอกรม ิโี ความหมาะสมของลกຌ ิใี การพิไมการ
ยอมรับ฿นความชีไยวชาญของกรม 

ดยประดในค าถาม฿นสวน ิแี การรับรูຌกีไยวกับกรมควบคุมรค ดัดปลงขຌอค าถามมาจากปัจจัย
ดຌำนพนักงำนละกำร฿หຌบริกำร ปัจจัยดຌำนกำรสืไอสำร ปัจจัยดຌำนกำรบริหำร ละปัจจัยดຌำนควำมป็น
ผูຌน ำ ิโี ทัศนคติตอกรมควบคุมรค ดัดปลงขຌอค าถามมาจากปัจจัยดຌำนกำรบริหำร ปัจจัยดຌำนพนักงำน
ละกำร฿หຌบริกำร ปัจจัยดຌำนควำมป็นผูຌน ำ  ละปัจจัยดຌำนกำรจัดกำรประดในปัญหำ ละ ิใี 
ขຌอสนอนะตอกรมควบคุมรค ดัดปลงขຌอค าถามมาจากปัจจัยดຌำนนวัตกรรม ปัจจัยดຌำนกำรบริหำร 
ปัจจัยดຌำนพนักงำนละกำร฿หຌบริกำร ปัจจัยดຌำนควำมป็นผูຌน ำ  

ทัๅงนีๅขຌอค าถามเดຌมีคณะผูຌ ชีไยวชาญ฿นการตรวจสอบคุณภาพของครืไองมือ ละขຌอค าถาม 
ดังตอเปนีๅ ิแี ผูຌบริหารดຌานการสืไอสารของกรมควบคุมรค ทีไมีประสบการณຏการบริหารงานสืไอสารมากกวา 
5 ป จ านวน แ ทาน คือ นายพทยຏ ศุภมิตร ชุณหຏสุทธิวัฒนຏ ิโี ผูຌบริหารดຌานการสืไอสารของหนวยงาน
ภาครัฐ ละหนวยงานภายนอกกรมควบคุมรคทีไมีประสบการณຏ฿นการบริหารภาพลักษณຏองคຏกรมากกวา แ 
ป จ านวน แ ทาน คือ ทันตพทยຏหญิง นัยยา พรศรีสกุล ิใี นักวิชาชีพดຌานการวางผนการสืไอสารทีไมี
ประสบการณຏ฿นการสรຌางภาพลักษณຏองคຏกรมากกวา 5 ป จ านวน โ ทาน คือ หมอมหลวง อัจฉราพร ณ 
สงขลา อดีตผูຌจัดการดຌานการสืไอสารองคຏกรบริษัทการบินเทย ละนายกรกช อนันตสมบูรณຏ ผูຌจัดการ
ส านักงานสืไอสารองคຏกร บริษัท ปูนซีมนตຏเทย จ ากัด ิมหาชนี ละ ิไี นักวิชาการสาขานิทศศาสตรຏ คือ 
รองศาสตราจารยຏ ดรฺ วรวรรณ องคຏครุฑรักษา ละ อาจารยຏ ดรฺ ธาตรี ฿ตຌฟງาพูล อาจารยຏ ประจ าคณะ
นิทศศาสตรຏ จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย  

ทัๅงนีๅกลุมตัวอยางมีทัๅงทีไปຓนบุคลากรภาย฿นกรม ละบุคลากรภายนอกกรมมีจ านวนทัๅงสิๅน ใใ คน 
ประกอบดຌวย บุคลากรภาย฿นกรมมีจ านวนทัๅงหมด แๆ คน บงปຓนผูຌบริหารระดับสูงภาย฿นกรม จ านวน ใ 
คน ผูຌอ านวยการส านักสวนกลาง จ านวน ไ คน นักวิชาการ/นักวิจัยจากส านักสวนกลาง จ านวน ไ คน ละ
นักวิชาการ/ นักวิจัยจากส านักสวนภูมิภาค จ านวน 5 คน สวนบุคลากรภายนอกกรมมีจ านวน แ็ คน 
บงปຓน ครือขายประชาสัมพันธຏ จ านวน ้ คน ครือขายทีไท างานรวมกัน จ านวน ไ คน ละประชาชน
กลุมปງาหมาย จ านวน ไ คน  

4. ผลกำรวิจัย อภิปรำยผลกำรวิจัย ละขຌอสนอนะ 

 4.1 ผลกำรวิจัย 
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 ปัจจัย฿นการสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงของกรมควบคุมรค ป โ55ๆ ปຓนขຌอมูลทีไ
สดงถึงสภาพการรับรูຌ ละทัศนคติตอกรมควบคุมรค฿นสายตากลุมปງาหมาย 4 กลุม จ านวน ใใ คน 
เดຌก ิ1ี ประชาชนกลุมปງาหมาย ิ2ี  ครือขายประชาสัมพันธຏ ิ3ี  ครือขายทีไมีการท างานรวมกัน ละ 
ิ4ี บุคลากรภาย฿นกรม ดย฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพดຌวยรูปบบการสนทนากลุม ิFocus group 

interviewี ละการสัมภาษณຏบบจาะลึก ิIn-depth interviewี  ดยเดຌด านินการดยการสรຌางนว
ค าถามตามหลักนวคิดกีไยวกับภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงขององคຏกร ซึไงเดຌประยุกตຏขຌากับบริบท฿น
ประทศเทย ดยด านินการกใบขຌอมูลดย฿ชຌบบสัมภาษณຏบบเมมีครงสรຌาง ิUnstructured 

interviewี ปຓนครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ฿นชวงระหวางดือนมิถุนายน ถึงดือนกรกฎาคม โ55ๆ 
ผลการวิจัย พบวา บุคลากรภายนอก ละภาย฿นกรมควบคุมรคมีความหในตกตางกัน฿นตละปัจจัยทัๅง
฿นดຌานทีไดี ละดຌานทีไเมดีของตละปัจจัย ดังตอเปนีๅ 

1. บุคลำกรภำย฿นกรม 

บุคลากรภาย฿นกรมควบคุมรค มีความหในวา กรมควบคุมรคมีภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงทีไ
ดี฿นดຌาน ิแี ปัจจัยดຌำนพนักงำนละกำร฿หຌบริกำร ดยพบวา บุคลากรบางสวนมีความหในวามืไอทียบ
กับองคຏกรอืไนโ ฿นหนวยงานราชการภาพรวมของกรมควบคุมรคกใถือวายังมีความยืดหยุน สวนภาพลักษณຏ
ละความมีชืไอสียงของกรมควบคุมรคทีไเมดี฿นสายตาบุคลากรภาย฿นกรม เดຌก ิโี ปัจจัยดຌำนกำร
จัดกำรประดในปัญหำ พบวา บุคลากรภาย฿นกรมฯ สวนมากมองวา ระบบการประมินผลการปฏิบัติงาน 
ิPMSี มีทัๅงตัวชีๅวัดทีไหมาะสม ละเมหมาะสมกับหนวยงาน นอกจากนีๅยังท า฿หຌบุคลากร฿ส฿จตการ
ท างานตามตัวชีๅวัดพียงอยางดียว เมสน฿จชวยหลืองานอืไน ิใี ปัจจัยดຌำนนวัตกรรม พบวา บุคลากร
รูຌสึกชืไนชอบกับขຌอความหลักทีไวา ฮรูຌกอน รูຌทัน ปງองกันเดຌฮ ตเมคอยหในดຌวยกับสัญลักษณຏตัวตาทองนัก 

ิไี ปัจจัยดຌำนกำรบริหำร พบวา สวนมากบุคลากรมีการรับรูຌ฿นลักษณะดน ละอกลักษณຏของกรม
ควบคุมรคลดนຌอยลงมืไอทียบกับกรมควบคุมรค฿นสมัยกอน  ละบุคลากรภาย฿นยังตຌองการสรຌาง
ภาพลักษณຏความชีไยวชาญ฿หຌบุคลากร฿นกรมควบคุมรคหมือน฿นอดีต ละ ิ5ี ปัจจัยดຌำนกำรสืไอสำร 
พบวา กรมควบคุมรคยังขาดนักบริหารทีไท า฿หຌประชาชนปรับปลีไยนพฤติกรรมสุขภาพเดຌ ดังบทสัมภาษณຏ
ทีไวา 

      ป็นความกังวล ถามวาตอนนีๅ฿นกรม฿ครชียวชาญรืไองรคทຌาชຌาง ผมยังหาผูຌชีไยวชาญจริงโ ยัง
เมจอจริงโ ขຌอมูลขาวสารบริการควบคุมรคทีไมีความชีไยวชาญฉพาะทางมันกใจะริไมหาย กลายป็น
ลักษณะทัไวเปมากขึๅน” 

      "กรมรายังขาดผูຌบริหาร ทีไป็นผูຌบริหารจริงโ วิธีการท างาน ราตຌองท างานเป฿หຌถึงประชาชน
฿หຌเดຌ ท า฿หຌประชาชนปรับปลีไยนพฤติกรรมสุขภาพเดຌ ตพอท าจริงโ เมมีอกาสท าลึกขนาดนัๅน บางที
เมตอบสนอง Need ของภาพรวม 
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 "ถຌาทียบกับสวนราชการอืไน ของรากใรียกวาอุดมสมบูรณ์ ถึงกฎระบียบมันจะกดอยางเร ต
มันกใยืดหยุนมากกวาทีไอืไน 

      การประมินผลมีความส าคัญวาราท างานเปตามปງาหมายทีไราเดຌตัๅงเวຌหรือเม บางรืไองกใอค 
บางตัวชีๅวัดกใเมคอยอค บางตัวชีๅวัดกใยอะมากกินเป พอระบบตัวชีๅวัดขຌามา ทุกคนกใท างานตามค
ตัวชีๅวัดของตัวอง เมสน฿จงานอืไน  

    "ตาทอง คืออะเร บอกตรงโ เมขຌา฿จวามันกีไยวกับกรมยังเง คนทีไหนวยงานยังถามวาท าเมรา
ตຌอง฿ชຌตาทอง 

2. ครือขำยประชำสัมพันธ์ 

ครือขายประชาสัมพันธຏ มีความหในวา กรมควบคุมรคมีภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงทีไดี฿น
ดຌาน  ิแี ปัจจัยดຌำนพนักงำนละกำร฿หຌบริกำร พบวา ครือขายประชาสัมพันธຏมีการรับรูຌกีไยวกับกรม
ควบคุมรค฿นทางทีไดีวาปຓนองคຏกรทีไสามารถตอบสนองความตຌองการของภาคประชาชนเดຌ พนักงานมี
ความกระตือรือรຌน สามารถ฿หຌขຌอมูลเดຌตามทีไตຌองการ ิโี ปัจจัยดຌำนกำรบริหำร ละ ิ3ี ปัจจัยดຌำน
ควำมป็นผูຌน ำ พบวา ครือขายประชาสัมพันธຏมองวาตนองสามารถขຌาถึงผูຌบริหารเดຌ  รวมทัๅงมีความ
ประทับ฿จการท างานของทานอธิบดี สวนภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงของกรมควบคุมรคทีไดี /ละเมดี
฿นสายตาครือขายประชาสัมพันธຏ คือ ิไี ปัจจัยดຌำนกำรสืไอสำร ซึไงพบวา กรมฯ มีการ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลนຏ ิSocial mediaี ฿นการน าสนอนวทาง฿นการปງองกันรคละภัยสุขภาพ อยางเรกใตามทางกรม
ฯ ควรลือก฿ชຌรูปบบสืไอ฿หຌมีความหมาะสมกับนืๅอหาสารทีไจะน าสนอ ละกลุมปງาหมายทีไจะรับสารดຌวย 
นอกจากนีๅควรอธิบายความหมายของตัวตาทอง หรือจัดงานปຂดตัว พืไอพิไมการรับรูຌของบุคคลภายนอก  

อยางเรกใตามทางกรมฯ จะมีการจຌงตือนลวงหนຌา฿นชวงทีไมีรคระบาด ฿นสวนขຌอความหลัก ิKey 

messageี ฮรูຌกอน รูຌทัน ปງองกันเดຌ สามารถสืไอสารเดຌดี ดังบทสัมภาษณຏทีไวา 

      "รูຌจักกรมมานาน สวน฿หญกใ฿หຌขຌอมูลละบริการดี เมคอยมีปัญหา ราตຌองการอะเรกใเดຌขຌอมูล
ตลอด ประทับ฿จ มีความชัดจน" 

ส านักควบคุมตัวมลงจะมีบทบาทดน฿นชวงมลงระบาด ส านักควบคุมเขຌลือดออก กใจะดน฿น
ฤดูฝน มีการจຌงตือน ละป้องกันลวงหนຌาวลา฿กลຌมีรคระบาด" 

      "การประสานงานลักษณะนีๅดีกับสืไอมวลชน เดຌ฿จ ตอนืไอง มีอะเรกใติดตอกัน ผูຌ฿หญ฿หຌ
ความส าคัญกับสืไอมวลชน ขຌาถึงงาย ทานอธิบดีนีไ฿หຌกินรຌอยลย"  

      "ท าเมถึงลือก฿ชຌตาทอง คุณตຌองการสืไอสารอะเร ตขຌอความหลักดีอยูลຌวตรงรูຌกอน รูຌทัน 
ป้องกันเดຌ” 
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   ทางกรม฿ชຌ Social Media มาก ขຌาถึงกลุมคนทัๅงประทศเดຌกวຌางกใจริง ตสืไอทຌองถิไน อยาง 
วิทยุชมชน คบิลทีวี หนังสือพิมพ์ ทຌองถิไน วิทยุทຌองถิไน จะหมาะส าหรับน าสนอรคทีไระบาด
฿นทຌองถิไนเดຌดี 

3. ครือขำยทีไมีกำรท ำงำนรวมกัน 

฿นสายตาครือขายทีไมีการท างานรวมกัน มีความหในวา กรมควบคุมรคมีภาพลักษณຏละความมี
ชืไอสียงทีไดี฿นดຌาน ิ1ี ปัจจัยดຌำนนวัตกรรม พบวา ทางกรมฯ มีการมีความฉับเว ละทันสมัย฿นการ
น าสนอขาวสารอยูสมอ นอกจากนีๅลกຌตัวตาทองดูออนยน ปຓนมิตร ดูขຌาถึงประชาชนมากขึๅนกวาต
กอน มีความนาสน฿จ นอกจากนีๅยังกรมควบคุมรคมีภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงทัๅง฿นดຌานทีไดี/ละเมดี
฿นดຌาน ิ2ี ปัจจัยดຌำนกำรสืไอสำร พบวา กรมควบคุมรคมีการน าสนอขาวสารเดຌอยางฉับเว มีขาวสาร
ออกมาอยางตอนืไอง ละสามารถขຌา฿จขຌอความหลัก ิKey messageี ฮรูຌกอน รูຌทัน ปງองกันเดຌฮ ทีไตຌองการ
สืไอสาร ตอยางเรกใตามบางคนกใยังมองภาพเมออกวาปຓนตาทอง รวมทัๅงความหมายของตาทองวาสืไอถึง
ประดใน฿ด นอกจากนีๅยังควรประชาสัมพันธຏกีไยวกับรคระบาดทีไพบมากขึๅน฿นปัจจุบัน สวนภาพลักษณຏละ
ความมีชืไอสียงของกรมควบคุมรคทีไเมดี฿นสายตาครือขายทีไมีการท างานรวมกัน เดຌก  ิ3ี ปัจจัยดຌำน
กำรบริหำร ละ ิ4ี ปัจจัยดຌำนพนักงำนละกำร฿หຌบริกำร พบวา ครือขายทีไมีการท างานรวมกัน รูຌจัก
กรมควบคุมรค ตเมคอยเดຌรูຌจัก ละคุຌนคยกับผูຌบริหาร หรือพนักงาน฿นกรมทา฿ดนัก  ดังบทสัมภาษณຏ
ทีไวา 

 จ าทานผูຌบริหารเมเดຌ ถามวารูຌจักกรมควบคุมรคมัๅย รูຌจัก กใคยหในบຌางนิดหนอย ตถามวายอะ
มัๅย กใเมนาจะยอะ เมคย Deal งานดຌวย จะหในตามพวกวารสารตามรงพยาบาลหรือทีไจกทัไวเป รูຌวาจะ
คอย Update ของรืไองรคระบาด รคติดตอ ถຌาติดตามขาวสารกใคอนขຌางเว มีขาวออกมารืไอยโ 
Update ตลอด" 

     "รูຌจัก DDC นะคะ พราะคยหในกระปຉา฿บนึง ตตัวตาทองเมคยหใน เมคอยขຌา฿จหมือนกันวา
มันกีไยวกับอะเร ถຌาคนทีไกีไยวขຌองกใคงรูຌหละวามันคืออะเร ตคนนอกจะมองเมออกหรอกวามันคือ
อะเร"  

ตอยาก฿หຌมีการประชาสัมพันธ์รืไองของรคระบาดบางอยางพิไมมากขึๅน 

 "เมคุຌนลย พิไงคยหใน ขຌอความอค ตาทองคืออะเร ตมองจากภาพลักษณ์ลຌวรูຌสึกดูดี ดู 
Friendly ดูป็นมิตรกับคนทีไตຌองการสืไอสารดຌวยมากกวา ตกอนสัญลักษณ์ของกรม ป็นของราชการ 
มันจะดูหางเกล 

4. ประชำชนกลุมปງำหมำย 

สวน฿นสายตาประชาชนกลุมปງาหมายมีความหในวา กรมควบคุมรคมีภาพลักษณຏละความมี
ชืไอสียงทีไดี฿นดຌาน ิแี ปัจจัยดຌำนกำรบริหำร ละ ิ2ี ปัจจัยดຌำนพนักงำนละกำร฿หຌบริกำร พบวา 
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ประชาชนมีทัศนคติทีไดีตอกรมควบคุมรคกีไยวกับการ฿หຌความรวมมือ ละ฿หຌความชวยหลือของพนักงาน 
การมีมุมมอง ละความคิด฿หมโ ฿นการกຌเขปัญหา รวมทัๅงผูຌบริหารมีวิสัยทัศนຏทีไกวຌางเกล ิ3ี ปัจจัยดຌำน
นวัตกรรม พบวา ลกຌดูดี สวย ทันสมัย  ละ ิ4ี  ปัจจัยดຌำนกำรสืไอสำร พบวา มีการสืไอสารกับภาค
ประชาชนเดຌดีมาก นืไองจากกรมควบคุมรคสามารถกระจายขาวสารรืไองรคติดตอ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไ
ชนบทเดຌรับทราบ รวมทัๅงลกຌกใมีการสืไอสารเดຌดี ประกอบกับการประสานงาน฿นปัจจุบันนีๅดีอยูลຌวเมมี
ปัญหา นอกจากนีๅทางกรมฯ ยังเดຌปຂดพืๅนทีไ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไสีไยงเดຌก าหนดผนปฏิบัติการรวมกันพืไอ
รวมกันขับคลืไอนภารกิจของส านักงานปງองกันควบคุมรค ดังบทสัมภาษณຏทีไวา 

"รวมงานมานานลຌวคะ ป็นเป฿นทิศทางทีไดี สืไอสาร฿หຌกับประชาชนเดຌดีมาก พราะวากรม
ควบคุมรคนีไยกระจายขาวรืไองรคติดตอทัๅงหลาย฿หຌประชาชนเดຌรับทราบ ประชาชนทีไอยูตามชนบทเดຌรูຌ  

รูຌสึกดีกับทุกคนลย อัธยาศัยดีมาก วลาติดตองาน ราบรืไน มี Idea ทีไดี฿นการสนอทางออก
ของปัญหาทีไกิดขึๅน มองออกเปขຌางหนຌา ผูຌบริหารคຌากใมีวิสัยทัศน์กวຌางเกลออกเป เมมีปัญหา ตละ
ครัๅงอคมาก  

"ราบรืไน สบาย฿จ ปิดพืๅนทีไ฿หຌประชาชนระดับรากหญຌามากขึๅน มันเมเดຌป็นคยุทธศาสตร์ฉยโ 
ตชิญราเปรวมดຌวย มืไอกอนประชาชนเมเดຌมีสวนรวมมากนัก฿นการขับคลืไอนภารกิจของ สคร."  

   "ลกຌสวยดีคะ ทันสมัย ดูลຌวรูຌสึกวามันถูกตຌอง การสืไอสารเดຌชัดจนกวาอันดิม จะชอบอันนีๅ
มากกวา" 

ไ.โ อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ปัจจัย฿นการสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงของกรมควบคุมรค ป โ55ๆ มีทัๅงหมดดຌวยกัน 
6 ปัจจัย ตามนวทางของ Wilcox, Cameron, Ault, ละ Agee ิ2003ี; ศุภฤกษຏ พธิ่เพรัตนา ละ ยุบล 
บใญจรงคຏกิจ ิโ55ไี; Rungnapar Pitpreecha ิโเแใี  

ดยปัจจัย฿นการสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงของของกรมควบคุมรค มีดังตอเปนีๅ คือ  ิ1ี 
ปัจจัยดຌำนพนักงำนละกำร฿หຌบริกำร ิEmployee & Service factorี คือ พนักงานมีความรูຌ 
ความสามารถ สามารถสรຌางความประทับ฿จผานการบริการตอสาธารณชน รวมทัๅงพนักงานตຌองมีทัศนคติ
ชิงบวกตอองคຏกรของตน  ดยปຓนเปตามทีไกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียบางกลุม มีความหในวา มืไอทียบกับ
องคຏกรอืไนโ ฿นหนวยงานราชการ ภาพรวมของกรมควบคุมรคกใถือวายังมีความยืดหยุน  นอกจากนีๅกรม
ควบคุมรคยังปຓนองคຏกรทีไสามารถตอบสนองความตຌองการของภาคประชาชนเดຌ พนักงานมีความ
กระตือรือรຌน สามารถ฿หຌขຌอมูลเดຌตามทีไตຌองการ มีการ฿หຌความรวมมือ ละ฿หຌความชวยหลือของพนักงาน 
อีกทัๅงพนักงานยังมีมุมมอง ละมีความคิด฿หมโ ฿นการกຌเขปัญหา อยางเรกใตาม฿นสวนทีไเมปຓนเปตาม
นิยามของปัจจัยดังกลาว คือ กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียบางกลุมเมคอยเดຌรูຌจัก ละคุຌนคยกับผูຌบริหาร หรือ
พนักงาน฿นกรมทา฿ดนัก ิ2ี ปัจจัยดຌำนนวัตกรรม ิInnovative factorี คือ การทีไองคຏกรมีความ
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รวดรใว฿นการจຌงขาวสารทีไปຓนประยชนຏ มีนวคิด฿หมโ สามารถผลิตผลิตภัณฑຏ ละสงมอบการบริการทีไ
สอดคลຌองกับความตຌองการของสาธารณชน ดยปຓนเปตามทัศนะของกลุมผูຌมีสวนสียบางกลุมทีไมองวา ล
กຌปຓนการสรຌางภาพลักษณຏทีไดีตอองคຏกร ท า฿หຌประชาชนสามารถขຌา฿กลຌเดຌมากขึๅน มีลูกลน ิGimmickี ทีไ
นาสน฿จ ลกຌดูดี สวย มีความทันสมัย  นอกจากนีๅยังรูຌสึกชืไนชอบกับขຌอความหลักทีไวา ฮรูຌกอน รูຌทัน 
ปງองกันเดຌฮ ฿นสวนของการน าสนอขาวสารดຌานรคละภัยสุขภาพ พบวา ทางกรมฯ มีการมีความฉับเว 
ละทันสมัย฿นการน าสนอขาวสารอยูสมอ อยางเรกใตาม฿นสวนทีไเมสอดคลຌองนิยามของปัจจัยดังกลาว 
คือ กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียบางกลุมมองวา ตนองยังมองภาพเมออกวาปຓนตาทอง รวมทัๅงความหมายของ
ตาทองนัๅนตຌองการสืไอถึงประดใน฿ด ิ3ี ปัจจัยดຌำนดຌำนกำรบริหำร ิAdministrative factorี  คือ การ
ทีไผูຌบริหารมีความสามารถ มีศักยภาพ฿นการบริหารงาน  ทุมท฿นการท างาน ละสรຌางความสัมพันธຏทีไดีกับ
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละ ิ4ี ปัจจัยดຌำนควำมป็นผูຌน ำ ิLeadership factorี คือ การทีไผูຌบริหารปຓน
ทีไยอมรับ ปฏิบัติงานดຌวยความซืไอสัตยຏ ละปຓนทีไประทับ฿จของพนักงาน รวมทัๅงผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดย
สอดคลຌองกับทีไกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียบางกลุมมองวา ตนองสามารถขຌาถึงผูຌบริหารเดຌ  ประทับ฿จการ
ท างานของทานอธิบดี ประกอบกับผูຌบริหารมีวิสัยทัศนຏทีไกวຌางเกล นอกจากนีๅกรมควบคุมรคยังเดຌปຂดพืๅนทีไ
฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไสีไยงเดຌก าหนดผนปฏิบัติการรวมกันพืไอขับคลืไอนภารกิจของส านักงานปງองกัน
ควบคุมรค อยางเรกใตาม฿นสวนทีไเมปຓนเปตามนิยามของปัจจัยดังกลาว คือ กลุมผูຌมีสวนสวนสียบางกลุม
เมคอยเดຌรูຌจัก ละคุຌนคยกับผูຌบริหาร นอกจากนีๅกรมควบคุมรคยังขาดนักบริหารทีไท า฿หຌประชาชน
ปรับปลีไยนพฤติกรรมสุขภาพเดຌ ิ5ี ปัจจัยดຌำนกำรสืไอสำร ิCommunication factorี  คือ  การ
สืไอสารผานชองทางสืไอตางโ ควรลือกชองทาง฿หຌหมาะสมกับนืๅอหาสาร ละกลุมปງาหมาย พืไอสงสริม
การรับรูຌภาพลักษณຏขององคຏกรของกลุมปງาหมาย ดยตรงกับทีไกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียบางกลุมมีความหใน
วา กรมควบคุมรคมีการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ ิSocial mediaี ฿นการน าสนอนวทาง฿นการปງองกันรค
ละภัยสุขภาพ อีกทัๅงมีการสืไอสารกับภาคประชาชนเดຌดีมาก นืไองจากกรมฯ สามารถกระจายขาวสารรืไอง
รคติดตอ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไชนบทเดຌรับทราบ นอกจากนีๅยังมีการน าสนอขาวสารเดຌอยางฉับเว มี
ขาวสารออกมาอยางตอนืไอง สามารถขຌา฿จขຌอความหลัก ิKey messageี ฮรูຌกอน รูຌทัน ปງองกันเดຌฮ 
อยางเรกใตาม฿นสวนทีไเมสอดคลຌองกับนิยามของปัจจัยดังกลาว คือ กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียบางกลุม มี
ความหในวา มองภาพเมออกวาลกຌปຓนตัวตาทอง รวมทัๅงความหมายของตาทองวาสืไอถึงประดใน฿ด 
ดังนัๅนจึงควรอธิบายความหมายของตัวตาทอง พืไอพิไมการรับรูຌของบุคคลภายนอก นอกจากนีๅทางกรมฯ 
ยังควรลือก฿ชຌรูปบบสืไอ฿หຌมีความหมาะสมกับนืๅอหาสารทีไจะน าสนอ ละค านึงถึงกลุมปງาหมาย฿นการ
รับสารดຌวย  

ทัๅงนีๅ฿นสวนของปัจจัยทีไกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นองคຏกรมีความหในตรงกันวาปຓนปัจจัยทีไ
ตຌองการการปรับปรุง คือ ิ6ี ปัจจัยดຌำนกำรจัดกำรประดในปัญหำ ิIssue management  factorี  
คือ กระบวนการจัดการประดในปัญหากับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียส าหรับองคຏกร ซึไงประกอบเปดຌวย 5 
ประการ คือ ิแี การระบุประดในปัญหาขององคຏกร ิโี การวิคราะหຏปัญหาละประมินผลกระทบ ิใี 
การลือกวิธีการ฿นการกຌปัญหา ิไี การด านินการกຌเขปัญหา ละ ิ5ี การประมินผลการจัดการ
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ประดในปัญหาทีไกิดขึๅน ทัๅงนีๅการประชาสัมพันธຏพืไอสรຌางภาพลักษณຏองคຏกรนัๅนปຓนการสรຌางความขຌา฿จทีไ
ถูกตຌอง ละการมีทัศนคติทีไดีของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียตอองคຏกร ละ฿หຌการสนับสนุนการด านินงาน 
หรือการจัดกิจกรรมขององคຏกรตอเป฿นอนาคต นอกจากนีๅองคຏกรยังควร฿หຌขຌอมูลทีไปຓนขຌอทใจจริงวลากิด
ความคับขຌอง฿จจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทัๅงนีๅพืไอสรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌอง ละลดความเมพอ฿จทีไจะกิดขึๅน 
ดยนิยามดังกลาวขัดยຌงกับทีไกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นองคຏกรทัๅงหมดมีความหในวา  ระบบการ
ประมินผลการปฏิบัติงาน ิPMSี มีทัๅงตัวชีๅวัดทีไหมาะสม ละเมหมาะสมกับหนวยงาน ดยระบบการ
ประมินผลสงผล฿หຌบุคลากร฿ส฿จตการท างานตามตัวชีๅวัดพียงอยางดียว เมสน฿จชวยหลืองานอืไน ซึไง
ทางกรมฯ ยังเมเดຌมีการจัดการกับประดในปัญหาหลานีๅ  

ดังนัๅนจะหในเดຌวาปัจจัย฿นการสรຌางภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงของกรมควบคุมรคทัๅง 6 

ประการนัๅนปຓนเปตามทัศนะของ รุงนภา พิตรปรีชา ิ2556ี ทีไเดຌกลาววา การสรຌางวาภาพลักษณຏมีความ
ชืไอมยงกับความนาชืไอถือ ิCredibilityี ละความมีชืไอสียง ิReputationี พราะการสรຌางภาพลักษณຏ
฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของสาธารณชนนัๅนขึๅนอยูกับความความคิดหใน ความศรัทธา ละการมอง
องคຏกร฿นทางบวกของสาธารณชนปຓนส าคัญ ดยภาพลักษณຏนัๅนนับวาปຓนสิไงทีไส าคัญมากตอความส ารใจ
ขององคຏกร สวนชืไอสียงขององคຏกร ิCorporate reputationี หมายถึง การรับรูຌของสาธารณชนกีไยวกับ
ผลงานทีไดีขององคຏกรทีไมีมาอยางยาวนาน สมไ าสมอ ชืไอสียงทีไดีนัๅนกิดจากพฤติกรรมของคน฿นองคຏกรอง 
ตจะเปปรากฏ฿น฿จของสาธารณชน ดังนัๅนกรมควบคุมรคจึงมีความจ าปຓนทีไจะตຌองสรຌางภาพลักษณຏละ
ความมีชืไอสียงทีไดี฿หຌกิดขึๅน฿น฿จของสาธารณชน฿นทางบวกอยางสมไ าสมอ พืไอ฿หຌกิดความรูຌ ความขຌา฿จ 
ความศรัทธา ความชืไอมัไน ละมีทัศนคติทีไดีตอองคຏกรอยางตอนืไอง฿นทຌายทีไสุด 

          ไ.ใ ขຌอสนอนะ 

  แ. ขຌอสนอนะพืไอก ำหนดนวทำง฿นกำรสรຌำงภำพลักษณ์ละควำมมีชืไอสียงทีไดีของกรม
ควบคุมรค฿นสำยตำบุคลำกรภำย฿นกรม 

บุคลากรภาย฿นกรมมีขຌอสนอนะ฿นดຌานการสรຌางความชีไยวชาญ฿หຌบุคลากร฿นกรมควบคุมรค
หมือนตกอน นอกจากนีๅผูຌบริหารระดับสูง฿นสวนกลางทานหนึไงยังเดຌนຌนยๅ า฿นการสรຌางความชีไยวชาญ
พืไอสรຌางภาพลักษณຏ฿หຌกับกรม ฿นขณะดียวกันยังมีบางทานสนอความหในวาระบบการประมินผลงาน 
ิPMSี กใมีสวนดี฿นงของการมุงนຌนผลงานมากขึๅนพืไอน าเปพิจารณาความดีความชอบ มีการประมิน
ตนองรวมกับการทีไหัวหนຌางานประมินตัวรา มีหลักกณฑຏทีไยอมรับเดຌ฿นชิงวิชาการ ต฿นทางกลับกัน
กลับท า฿หຌงานรวมทัๅงอกสารมีความซับซຌอน ละยอะมากขึๅน ตຌองท างานมากขึๅน สวนประดในรืไองตรา
สัญลักษณຏนัๅน บุคลากรภาย฿นสวนมากรูຌสึกชืไนชอบกับขຌอความหลักทีไวา ฮรูຌกอน รูຌทัน ปງองกันเดຌฮ ตเม
คอยหในดຌวยกับสัญลักษณຏตัวตาทองนัก ดยสนอนะวาทางกรมตຌองสืไอความหมายของตัวตาทองเปยัง
บุคลากรภาย฿น ละกลุมครือขายรวมทัๅงภาคประชาชนเดຌอยางชัดจนพียงพอ 
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โ. ขຌอสนอนะพืไอก ำหนดนวทำง฿นกำรสรຌำงภำพลักษณ์ละควำมมีชืไอสียงทีไดีของกรม
ควบคุมรค฿นสำยตำครือขำยประชำสัมพันธ์ 
  ครือขายประชาสัมพันธຏมีขຌอสนอนะวาควรค านึงถึงความส าคัญของสืไอ฿นชุมชน ชน วิทยุ
ชุมชน คบิลทีวี หนังสือพิมพຏทຌองถิไน วิทยุทຌองถิไน ทรทัศนຏดาวทียม SMS ปຓนตຌน ฿นการน าสนอขาว
กีไยวกับรคระบาด พราะวาจะสามารถผยพร฿นกลุมลใกเดຌดี นอกจากนีๅสืไอทรทัศนຏจะสามารถขຌาถึง
ประชาชนเดຌมาก ดยการน าสนอบบละครพืไอพิไมความนาสน฿จ สวนสืไอสังคมออนเลนຏ ิSocial 

mediaี สามารถขຌาถึงประชาชนเดຌจ านวนมากกใจริง ตจะเมมีอิทธิพล฿หຌ กิดความปลีไยนปลงมากนัก 
นอกจากนีๅสืไอบุคคลกใมีความส าคัญชนดียวกัน  

ใ. ขຌอสนอนะพืไอก ำหนดนวทำง฿นกำรสรຌำงภำพลักษณ์ละควำมมีชืไอสียงทีไดีของกรม
ควบคุมรค฿นสำยตำครือขำยทีไมีกำรท ำงำนรวมกัน 

ครือขายทีไมีการท างานรวมกันรูຌจักกรมควบคุมรค ละมีความหในวากรมควบคุมรค฿นปัจจุบันมี
ความฉับเว฿นการน าสนอขาวสารอยูลຌว สวน฿นประดในรืไองสัญลักษณຏนัๅน สนอนะวาควรจะ฿ชຌลกຌทีไ
สืไอถึงอกลักษณຏของกรม ละยังตຌองท าการสืไอสารกับหนวยงาน หรือบุคคลภายนอก฿หຌมีความขຌา฿จ
ตรงกัน นอกจากนีๅกลุมครือขายทีไมีการท างานรวมกันมีขຌอสนอนะวา อยาก฿หຌกรมควบคุมรคมีการ
ประชาสัมพันธຏ฿นรืไองของรคระบาดมากยิไงขึๅน  

ไ. ขຌอสนอนะพืไอก ำหนดนวทำง฿นกำรสรຌำงภำพลักษณ์ละควำมมีชืไอสียงทีไดีของกรม
ควบคุมรค฿นสำยตำประชำชนกลุมปງำหมำย  

ประชาชนกลุมปງาหมายรูຌจักกรมควบคุมรคมานาน ละมีความหในวาการประสานงาน฿นปัจจุบัน
นีๅดีอยูลຌวเมมีปัญหา ละประทับ฿จการท างานของบุคคลทีไตนองรวมงานดຌวย นอกจากนีๅยังมองวากรม
ควบคุมรคมีชองทาง฿นการประชาสัมพันธຏขาวสารผานสืไอตางโ ชน วิทยุ ทรทัศนຏ หนังสือพิมพຏ มีการ
ท างานชิงรุก ขຌาถึงประชาชน จึงขอ฿หຌท าดีบบนีๅตอเป ฿นสวนของประชาชนบางทานสนอนะวาอยาก
รวมงานกับคนดิมทีไคยท างานรวมกัน พืไอจะเดຌขยายผลของงานรวมกันตอเป ตบางทานกใหในวาควร฿หຌ
ประชาชน฿นพืๅนทีไสีไยงเดຌก าหนดผนปฏิบัติการรวมกัน ละมีสวนรวม฿นการพยากรณຏรคดຌวย 

 4.3.1 ขຌอสนอนะส ำหรับกำรวิจัยครัๅงตอเป 

 แฺ ควรพิไมระบียบวิธีวิจัยชิงปริมาณดยการ฿ชຌบบสอบถามกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅง ไ 
กลุม พืไอพิไมความทีไยง ละความตรงของผลการวิจัย 

โฺ ควรมีขຌอค าถามพิไมติมตามกรอบนวคิดภาพลักษณຏละความมีชืไอสียงขององคຏกรทีไหมาะสม
กับบริบทของประทศเทยทัๅง฿นชิงปริมาณ ละชิงคุณภาพ 

3. ควร฿ชຌนวคิดกีไยวกับการสืไอสารภาย฿นองคຏกร ิInternal communicationี ละการสืไอสาร
กับกลุมสาธารณะ ิPublic affairs communicationี พืไอหานวทาง฿นการศึกษาถึงความตกตาง฿นการ
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สืไอสารระหวางกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿นองคຏกร ละกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกองคຏกรตอเป฿น
อนาคต 

ไฺ การกใบส ารวจบบวัดครัๅงดียวนีๅท า฿หຌเมทราบผล฿นภาพรวมทัๅงปเดຌอยางทຌจริง อีกทัๅงหาก
ตຌองการวัดผลบบกอนหลัง ควรวัดชวงหางระหวางการวัด฿หຌมากกวาดิม ละควรด านินการรณรงคຏ
บางอยางระหวางการวัดผลกอนละหลังดຌวย พืไอ฿หຌหในการปลีไยนปลงของทัศนคติเดຌอยางชัดจน 
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กำรถอดบทรียนครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ครงกำรอบรมชิงปฏิบัติกำรนักขำวชุมชน ส ำนึกรักษ์ทຌองถิไน 

After Action Review of Academic Outreach;  

Community Reporter Workshop 

กรกฎ จ านียร39 

บทคัดยอ  

งานวิจัยชิๅนนีๅ จัดท าขึๅนพืไอถอดบทรียนครงการบริการวิชาการอบรมชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน 
ส านึกรักษຏทຌองถิไน  ละพืไอสวงหานวทางตอยอดการพัฒนานักขาวชุมชน รองรับการกิดทีวีดิจิตอล ฿น
สวนของทีวีชุมชน รวมทัๅงการสรຌางครือขายกับองคຏกรภายนอกอยางปຓนรูปธรรม ผูຌวิจัย฿ชຌกระบวนการ
สนทนากลุมการถอดบทรียนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review) หรือ AAR ดยมีกลุมตัวอยาง 2 

กลุม คือ คณะผูຌท างาน ละคณะผูຌขຌารวมอบรม ดยการสุมตัวอยางอยางงายกลุมตัวอยาง กลุมละ 3 คน 
พืไอวิคราะหຏหาความส ารใจ อุปสรรค ปัญหา ละนวทางการกຌเข พัฒนาตอยอดการจัดกิจกรรม฿นครัๅง
ตอโ เป ซึไงผลการวิจัยดยสรุป พบวา ความคาดหวังของผูຌขຌารวมครงการละคณะท างานมีความหในทีไ
ตรงกันคือ การทีไผูຌขຌารวมครงการเดຌพัฒนาตนอง฿นดຌานการผลิตสืไอพืไอรองรับการติบตของทีวีดิจิตอล 
ประภทบริการชุมชน หรือทีวีชุมชน การพัฒนาตนอง฿นทีไนีๅ คือ การทีไความสามารถ฿นการคิดประดในขาว 
ขียนขาว ถายท า ละสามารถตัดตอเดຌมาตรฐานละสามารถออกอากาศผยพร 

 ฿นประดในสิไงทีไเดຌรียนรูຌละปຓนประยชนຏ คณะท างานละผูຌขຌารวมครงการ฿หຌความหในวา เดຌ
รับรูຌถึงศักยภาพ฿นการท างานของตนองละสมาชิก฿นกลุม จนสามารถสรຌางชิๅนงานทีไมีคุณภาพเดຌ รวมถึง
เดຌฝຄกปฏิบัติจริง รียนรูຌจริง ลงพืๅนทีไจริง สามารถน ามา฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌละรูຌจักการตัๅงประดในขาว 

 อยางเรกใตาม ผูຌขຌารวมครงการมีความหในตรงกันกับคณะท างานวา ควรชิญผูຌขຌารวมงาน฿หຌ
หลากหลายสถาบันมากกวานีๅ  พืไอเดຌลกปลีไยนประสบการณຏซึไงกันละกัน ละควรมีการอบรมการถาย
วีดีอ การตัดตอวีดีอบืๅองตຌนกอนครงการ  นอกจากนีๅทัๅง 2 กลุมหในตรงกันวาควรมีอุปกรณຏครืไองเมຌ
ครืไองมือทีไพียงพอละหຌองอบรมทีไอ านวยความสะดวกเดຌดีกวานีๅ นอกจากนีๅ ยัง฿หຌความหในวาถຌามีการลง
พืๅนทีไ  ควรจัด฿หຌมีการคຌางรม฿นพืๅนทีไ  พืไอทีไจะเดຌมีวลารียนรูຌพืๅนทีไมากยิไงขึๅน  

ค ำส ำคัญ : การถอดบทรียนุ นักขาวชุมชนุ ทรทัศนຏชุมชน 

 

                                                           

39 อาจารยຏประจ าหลักสตูรนิทศศาสตรຏ หลักสตูรนิทศศาสตรຏ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
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Abstract 

This research was conducted to do after action review of academic outreach in 

community reporter workshop and to find out the direction developing community 

reporter serving digital television establishment in part of community television and 

building concretely network with external organizations. The researcher employed focus 

group for after action review or AAR. There are two groups which are organizers and 

trainees. The researcher selected simple sampling in number of three persons per group. 

This is for analyzing in success, threats, solutions and development in following activities. 

The research result discovered that both groups have similar opinion which is they can 

develop in media production serving digital television in case of community television. 

Their development is that they can create news issue, news writing, production and 

edition with appropriate standard for broadcasting. 

 In issue of learning and advantages from the activity, both group perceived the 

ability of themselves and their members to produce qualified masterpiece and they can 

learn by doing in the real area. In addition, they can bring this knowledge implementing in 

their daily life and news agenda setting. 

 However, both group suggested inviting additional trainees from a variety of 

institutes to exchange experience altogether. Moreover, they should be trained in 

photography before this kind of workshop happens. Later, equipment and workshop 

room should be enough and available. In addition, they suggested having field trip in 

community to learn and understand really how it is. 

Keywords : After Action Review, Community Reporter, Community Television   

 

บทน ำ  
ครงการอบรมชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน ส านึกรักษຏทຌองถิไน  กิดขึๅนมาจากการทีไผูຌวิจัยเดຌมี

อกาสรวมงานวทีสวนา วิทยุระบบดิจิตอลกับสຌนทางสูสืไอสาธารณะระดับชุมชน ครัๅงทีไ โ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มืไอวันศุกรຏทีไ  แไ มิถุนายน 2556 ดย฿นการสวนา ประกอบดຌวย
สถาบันการศึกษา ิมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาี เทยพีบีอส ละองคຏกรสืไอ฿นระดับภูมิภาค ภาคชຌาปຓน
การรับฟังการบรรยายจากคณะกรรมการ กสทชฺ ซึไงจากการบรรยายดังกลาวท า฿หຌหในวา กสทชฺ ยังเม
ชัดจน฿นรืไองของกฎกณฑຏหรือกติกาทีไจะดูล฿หຌทีวีดิจิตอล฿หຌติบต฿นนวทางทีไหมาะสม มีตพียง



 

 

267 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55็ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (17 มิถุนายน โ55็ี   

กรอบการปลีไยนผานสูระบบสงสัญญาณวิทยุทรทัศนຏ฿นระบบดิจิตอล ละผนการออก฿บอนุญาตตางโ 
ซึไงจะกระท ากันภาย฿นป 2556  

 ลักษณะประภทของกิจการของสถานีดิจิตอลมีการบงประภทกิจการอยู ใ ประภทคือ 
สถานีทรทัศนຏระบบดิจิตอลประภทบริการสาธารณะจ านวน ใ ชองพรภาพดยระบบความคมชัดสูง 
ิHD) ละ ้  ชองพรภาพระบบความคมชัดบบมาตรฐาน ิSD) ประภททีไสองคือ บริการทางธุรกิจ
บงยอยตามประภทนืๅอหาของการพรภาพ ละประภทบริการชุมชน บงจ านวนชองตามภูมิภาคตางโ 
แโ ชอง ดยภาค฿ตຌเดຌรับการจัดสรรตามชุมสายสาสงทีไมีอยูดิม฿นตละจังหวัด บงปຓน 9 ขต ฿นขต
ภาค฿ตຌ ซนภาค฿ตຌตอนบนละซนภาค฿ตຌตอนลาง ปຓนอกาสขององคຏกรภาครั ฐ หรือองคຏกรอกชนทีไมี
งบประมาณ 

  ขณะดียวกันการบริการชุมชนทาง กสทชฺ เมสามารถ฿หຌนวทางวา จะท าอยางเร฿หຌชุมชนยืนอยู
เดຌกับการสรຌางสถานีพืไอชุมชน ดຌวยงบประมาณอันนຌอยนิดของคน฿นชุมชน ความเมนนอนรืไอง
งบประมาณสนับสนุนของ กสทชฺ รวมถึงขຌอก าหนดทีไเมชัดจน นอกจากนีๅสิไงทีไทຌาทายอีกประการหนึไงคือ 
การท าความขຌา฿จกับประชาชนทัไวเปกีไยวกับทีวีดิจิตอล หากสอบถามบุคคลทัไวเปกีไยวกับทีวีดิจิตอล คน
ทัไวเปจ านวนมากยังขาดความขຌา฿จ บຌางตอบวาคือทีวีบบจานดาวทียมหรือบຌางกใบอกวาปຓนทีวีคบิล
ระบบ฿หม จึงอาจตຌอง฿ชຌวลานานทีไจะท าความขຌา฿จ อยางเรกใตาม ฿นป โ55่ การรวมตัวกันของ
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) เดຌมีขຌอตกลงรวมกัน฿นรืไองของการพรภาพ ซึไงสมาชิกตละประทศ
เดຌตกลงกันวา ทุกประทศตຌองมีระบบทีวีดิจิตอลภาย฿นประทศ จึงปຓนปัจจัยหลักทีไ กสทชฺ ตຌองผลักดัน฿หຌ
ทีวีดิจิตอลตຌองกิด  

 ภายหลังจากทีไเดຌรับฟังการบรรยายจากตัวทน กสทชฺ ทีไประชุมเดຌสรุปละทบทวนสิไงทีไเดຌรับฟัง 
ประดในทีไปຓนปัญหาตางโ เมวาจะปຓนขຌอบังคับทีไหละหลวม  ความเมชัดจนของทีวีดิจิตอล฿นตละ
ประภท ดยฉพาะอยางยิไงทีวีดิจิตอลประภท ทีวีชุมชน  ฿นทีไประชุมมีมติวานาจะกิดขึๅน ต ฿คร  
ควรปຓนกนหลัก฿นการรวมตัวของชุมชน กสทชฺ ทีไปຓนผูຌริไมตຌนทีวีชุมชนคงจะปຓนกนหลักเมเดຌ คง
ปຓนเดຌพียงพีไลีๅยงคอยดูลอยูขຌางวที ฿นดຌานองคຏกรภาย฿นชุมชนกใลຌวนตประสบปัญหาการขาดคลน
งินทุน ละครืไองมือทีไเมพียงพอ฿นการสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับทีวีชุมชน สถาบันการศึกษาทีไสามารถปຓน
ก าลังหลัก กใตຌองติดกับขຌอบังคับ฿นการตัๅงทีวีชุมชนทีไวาดຌวยการขอจัดตัๅงสถานีทีไตຌอง฿ชຌองคຏกรทีไเม฿ช
หนวยงานภาครัฐ  

ดังนัๅน พืไอ฿หຌทีวีชุมชนกิดขึๅน฿นภูมิภาค ทีไประชุมหในวาองคຏกรตางโ ควรรวมมือกัน เมวาจะปຓน
องคຏกรระดับชุมชน สถาบันการศึกษา฿นภูมิภาคตຌองจับมือรวมกัน฿นการตรียมความพรຌอมพืไอขอจัดตัๅง
สถานีทีวีชุมชน ความพรຌอมดังกลาว ตຌองพรຌอมทัๅงการสรຌางนืๅอหา การผลิตรายการ การถายท า รวมถึง
บุคลากร ครืไองมือตางโ ทีไตຌองน ามาหลอมรวมรวมรงกายรง฿จกัน ละสรຌางทีวีชุมชนทีไมีคุณภาพ฿น
ภาค฿ตຌ฿หຌเดຌ ยกระดับความคิด฿หຌกับคน฿นชุมชน ฿นขณะดียวกันความรวมมือดังกลาว ถือปຓนอกาสของ
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มหาวิทยาลัย฿นภูมิภาค฿นการปຓนสนามหงการสริมประสบการณຏ฿หຌกนักศึกษา อกาสดังกลาวจะท า฿หຌ
นักศึกษากรงละขຌา฿จลกหงความจริงของการท างานมากขึๅน  

จากการประชุมดังกลาว ท า฿หຌกิดการประสานงานอยางตอนืไอง ระหวางองคຏการกระจายสียง
ละพรภาพสาธารณะหงประทศเทยหรือทีไรูຌจักกัน฿นนาม เทยพีบีอส  รวมถึงสมาคมสืไอชุมชน
ภาค฿ตຌ จังหวัดนครศรีธรรมราช ละมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฿นการสรຌางคนสืไอรุน฿หมทีไปດยม
เปดຌวยหัว฿จรักทຌองถิไน พรຌอมทีไจะน าสนอสิไงดีโ ฿นทຌองถิไน อันปຓนบຌานกิดของตนอง฿หຌปຓนทีไรูຌจัก จึงกิด
ปຓน ครงการอบรมชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน ส านึกรักษຏทຌองถิไน  ดยก าหนดวันจัดกิจกรรมมืไอวันทีไ 
แๆ-แ่ สิงหาคม 2556  ละ฿นวันทีไ แ้ สิงหาคม ปຓนการประชุมสวนา฿นระดับองคຏกร มูลนิธิจากทุกภาค
สวน พืไอลกปลีไยนรียนรูຌรวมกัน฿นประดในการตรียมความพรຌอมทีไจะขຌาสูลกของทีวีชุมชน 

ส าหรับการอบรมชิงปฏิบัติการดังกลาว มียาวชนผูຌขຌารวมจากองคຏกรตางโ อาทิ ครือขาย
ยาวชนงดหลຌา นักรียน นักศึกษา฿นจังหวัดนครศรีธรรมราช ครือขายรงงานขຌามชาติ พืไอปฏิบัติการ
ผลิตขาว ดยเดຌรวมลกปลีไยนรียนรูຌ฿นภาคทฤษฎีจากวิทยากรผูຌชีไยวชาญ ฿นหัวขຌอ การท าอยางเร฿หຌ
ปຓนขาว ละ฿หຌผูຌน าชุมชน฿นพืๅนทีไปງาหมายทีไจะเปท าขาว มาน าสนอขຌอมูลพืๅนฐาน หลังจากนัๅนจึง
บงกลุมพืไอผลิตขาว ละลงพืๅนทีไท าขาว ณ บຌานคีรีวง ตฺก าพงซา ละ ตฺทาเร ปากนคร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึไงปຓนสมือนหลงตຌนนๅ า กลางนๅ าละปลายนๅ า ดยบงปຓน 2 วัน วันรกปຓนการกใบ
ขຌอมูลพืๅนฐานพืไอหาประดในทีไปຓนขาว ละขียนบทพืไอถายท า฿นวันตอเป วันทีไสองลงพืๅนทีไถายท าจริง
ตามบททีไเดຌขียนเวຌ ผูຌขຌารับการอบรมน าประดในขຌอมูลจากการลงพืๅนทีไจริงละทีไเดຌรับจากผูຌน าชุมชน฿น
พืๅนทีไ เปสรຌางสรรคຏพรຌอมผยพร฿นรูปบบของขาว ทัๅงนีๅเดຌรับการวิพากษຏวิจารณຏจากผูຌชีไยวชาญ 
คณะท างานทีไมีประสบการณຏผานการอบรมมากอน ตลอดจนผูຌขຌารวมอบรมอง พืไอพัฒนาฝมือตอยอด
ปຓนนักขาวพลมืองทีไพรຌอมจะปฏิบัติหนຌาทีไ ละพืไอรองรับการกิดขึๅนของทีวีดิจิตอล ทีวีของชุมชน ซึไง
ผูຌขຌารวมอบรมจะกลายปຓนพลังส าคัญ฿นการท าหนຌาทีไผยพรขาวสารทัๅงดຌานการมือง สังคม ศรษฐกิจ 
ละศิลปวัฒนธรรมภาย฿นชุมชน ฿หຌประจักษຏกสายตาคนทัไวประทศ 

การอบรมครัๅงนีๅพืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌทีไปຓนรูปธรรม รวมถึงสงผลตอการพัฒนาวงจรหงการผลิต
รายการทรทัศนຏชุมชน฿หຌมากขึๅนผานครงการอบรมตอนืไอง฿นครัๅงตอโ เป จึงปຓนทีไมาของการวิจัยชิๅนนีๅทีไ
ตຌองการ฿ชຌการวิจัยปຓนตัวน าละถอดบทรียน ครงการอบรมชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน ส านึกรักษຏ
ทຌองถิไน พืไอปຓนประยชนຏละสรຌางถนนหงความส ารใจของการถายทอดองคຏความรูຌ฿นชุมชนสูสายตา
สากลเม฿ชค฿นประทศ ตปຓนระดับภูมิภาคละระดับสากลตอเป 

วัตถุประสงค์ของครงกำรวิจัย 

1) พืไอถอดบทรียนครงการบริการวิชาการอบรมชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน ส านึกรักษຏทຌองถิไน 

2) พืไอสวงหานวทางตอยอดการพัฒนานักขาวชุมชน รองรับการกิดทีวีดิจิตอล ฿นสวน 

ของทีวีชุมชน รวมทัๅงการสรຌางครือขายกับองคຏกรภายนอกอยางปຓนรูปธรรม  
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วิธีกำรด ำนินกำรวิจัย  

           ผูຌวิจัย฿ชຌด านินการวิจัยดยสนทนากลุมพืไอถอดบทรียน จากกลุมตัวอยางทีไสุมตัวอยางอยางงาย 
มาจาก 2 กลุม คือ กลุมผูຌขຌาอบรม (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชุ ครือขายยาวชนงด
หลຌา  ละครือขายรงงานขຌามชาติ)  ละกลุมผูຌจัดงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เทยพีบี
อส  ละครือขายสืไอชุมชนภาค฿ตຌ) กลุมละ 3 คน รวม 6 คน 

 ครืไองมือกำรวิจัย 

ประดในค าถามพืไอ฿ชຌ฿นการสนทนากลุมถอดบทรียน จะนຌนกีไยวกับความพึงพอ฿จละทัศนคติ
ตอการขຌารวมครงการฯ ตลอดจนความตຌองการพิไมติมละความคาดหวัง ละการสนอนะนว
ทางการพัฒนาตอยอด พืไอประสานความรวมมือรวม฿จกันระหวางผูຌขຌารวมอบรม ละผูຌจัดกิจกรรม ฿น
การผลักดันการกิดขึๅนของนักขาวชุมชน ละขยายครือขายตอนืไอง พืไอสรຌางความพรຌอม฿นการรองรับ
การกิดขึๅนของทีวีชุมชน ละน าขຌอมูลดังกลาวมาถอดบทรียน฿นรูปบบ After Action Review ฿หຌหใน
คาความสัมพันธຏละน าขຌอมูลดังกลาวสูการพัฒนาตอเป 

ระยะวลำท ำกำรวิจัย ละผนกำรด ำนินงำนตลอดครงกำรวิจัย  

พฤศจิกายน 2556 – มษายน 2557 ิรวมระยะวลา 6 ดือนี ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 

พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธຏ 2557 การสนทนากลุมถอดบทรียนกลุมตัวอยาง 

มีนาคม 2557    สรุปละอภิปรายผลการวิจัย 

มษายน 2557   จัดท ารายงานน าสนอ 

กำรกใบรวบรวมขຌอมูล   

 ผูຌวิจัย฿ชຌการสนทนากลุมถอดบทรียนหลังการสรใจสิๅนครงการ ดยการถามขຌอค าถามทีไก าหนดเวຌ 
ละ฿หຌกลุมตัวอยางตอบค าถาม ดยมีการอัดสียงการตอบค าถามละน ามาถอดความ จากนัๅนจึงน ามา
วิคราะหຏค าตอบตละขຌอค าถาม ดยสดงผลการวิจัย฿นรูปตาราง พืไอน ามาสรุปผลการวิจัยตอเป 

กำรวิครำะห์ขຌอมูล 

 ผูຌวิจัย฿ชຌหลักการวิคราะหຏนืๅอหา ิContent Analysis) พืไอสรุปตละขຌอค าถาม หาความหมือน
ละความตกตาง ละน ามาประมวลปຓนขຌอมูลถอดบทรียน ภาย฿ตຌครงการอบรมฯ ดังกลาว พืไอน าเป
ปຓนขຌอมูลจัดกิจกรรม฿นครัๅงถัดเป 
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       หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ    

ผลกำรวิจัยละกำรอภิปรำยผลกำรวิจัย  

 จากผลการวิจัยดยการสนทนากลุมพืไอถอดบทรียน จาก 6 คน ซึไงมาจาก 2 กลุม คือ จากกลุม
ตัวอยางทีไปຓนคณะท างานครงการดังกลาวละผูຌขຌารวมครงการ ท า฿หຌหในถึงผลของการประมิน
ครงการอบรมชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน ส านึกรักษຏทຌองถิไน หลังจากการจัดครงการเปมืไอวันทีไ 16-18 
สิงหาคม 2556 เดຌดังนีๅ 

 ความคาดหวัง฿นครงการของผูຌขຌารวมครงการละคณะท างานมีความหในทีไตรงกันคือ การทีไ
ผูຌขຌารวมครงการเดຌพัฒนาตนอง฿นดຌานการผลิตสืไอพืไอรองรับการติบตของทีวีดิจิตอล ประภทบริการ
ชุมชน หรือทีวีชุมชน การพัฒนาตนองนีๅคือ การทีไผูຌขຌารวมครงการสามารถคิดประดในขาว ขียนขาว 
ถายท า ละสามารถตัดตอเดຌมาตรฐานละสามารถออกอากาศ฿หຌผูຌชมขาวดังกลาวเดຌรับประ ยชนຏจาก
ขຌอมูลทีไผูຌขຌารวมครงการเดຌน าสนอ 

 ฿นสวนของการตัๅงค าถามรืไองการคาดหวังทีไสูงละตไ ากินเป฿นการขຌารวมครงการ ผูຌวิจัยมีจตนา
ทีไจะชีๅ฿หຌหในจุดดีละจุดดຌอยของครงการดังกลาว พืไอจะเดຌถอดบทรียนน าเปพัฒนาตอยอดตอเป ดยสิไง
ทีไกิดขึๅนสูงกวาทีไคาดหวังเวຌจากครงการดังกลาว คือ ผูຌถูกสัมภาษณຏทีไปຓนคณะท างานมองวา ผูຌขຌารวม
ครงการบางคนเดຌสดงทักษะ ละความตัๅง฿จกินกวาทีไคาดหมายเวຌ ดยกอนหนຌานีๅ ผูຌขຌารวมครงการ
บางคน กอนขຌารวมเมมีการสดงออกถึงความตัๅง฿จมาก จนมืไอเดຌขຌารวมครงการละเดຌรับ การ
มอบหมายงานตามปງาหมายครงการ ผูຌขຌารวมครงการคนดังกลาวเดຌสดงออก ดยการปຓนคนท างาน
หลัก฿นการคิดบทอง คิดประดในอง นะน าการถายมืไอลงพืๅนทีไ ละตัดตอองรวมถึงมีสวนรวม฿นการลง
สียงอง ซึไงถือวาปຓนการเดຌปฏิบัติจริงสมกับความคาดหวังของครงการ  

ส าหรับสิไงทีไผูຌ ขຌารวมครงการคาดหวังสูง คือ ผูຌขຌารวมครงการตຌองการพัฒนาตนองอยู
ตลอดวลา  ละเดຌรียนรูຌสิไง฿หมโ เดຌรูຌจักการจับประดในขาวทีไจาะลึก    เดຌพบพืไอน฿หมโ รุนพีไตางวัยกัน 
เดຌลกปลีไยนซึไงกันละกัน เดຌรียนรูຌการท าขาวปຓนอยางเร  ลຌวเดຌน ากลับมาพัฒนาดຌวย เดຌรับความรูຌ
ละประสบการณຏ ฿นการลงพืๅนทีไละถายท าจริงละเดຌรับค านะน าทีไดีของวิทยากรละคณะท างาน 

 สิไงทีไตไ ากวาทีไคาดหวังของครงการ ผูຌถูกสัมภาษณຏทัๅงทีไปຓนคณะท างานละผูຌขຌารวมครงการมอง
วาผูຌขຌารวมอบรมบางคนเมเดຌรับการพัฒนาดຌานการผลิตมากทาทีไควร เมเดຌรียนการถายภาพละวีดีอ
นืไองจากวลา฿นการอบรมเมพียงพอ 

ส าหรับขຌอค าถามทีไวา สิไงทีไเดຌรียนรูຌละปຓนประยชนຏคืออะเร ผูຌถูกสัมภาษณຏทีไปຓนคณะท างานทีไ
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึไงปຓนคณะท างานรวมครงการนีๅ  มอง
วา หลักสูตรนิทศศาสตรຏ ละคณะวิทยาการจัดการมีศักยภาพพียงพอส าหรับการบริการวิชาการพืไอ
ชุมชน ละนักศึกษาทีไปຓนผูຌขຌารวมครงการสามารถสรຌางชิๅนงานละเดຌรับการผยพรออกสูสาธารณะ  
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นอกจากนีๅ คณะท างานละผูຌขຌารวมครงการมองวา เดຌรับรูຌถึงศักยภาพ฿นการท างานของตนอง
ละสมาชิก฿นกลุม จนสามารถสรຌางชิๅนงานทีไมีคุณภาพเดຌ รวมถึงเดຌฝຄกปฏิบัติจริง รียนรูຌจริง ลงพืๅนทีไจริง 
สามารถน ามา฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌละรูຌจักการตัๅงประดในขาว 

 ค าถามทีไสอบถามวาควรปรับปรุงอะเร ผูຌถูกสัมภาษณຏทีไปຓนคณะท างาน฿หຌขຌอมูลวา ควรมี การ
อบรมดຌานการผลิตบืๅองตຌนกบุคลากรภายนอกกอนการอบรม รวมถึงสรຌางการรับรูຌกับหลักสูตร คณะอืไน
ละมหาวิทยาลัย฿กลຌคียง฿หຌมากขึๅน฿นสวนของผูຌขຌารวมครงการมองวา ควรพิไมวลา฿นการอบรม
มากกวานีๅ ละควรยืดวลา฿นการลงพืๅนทีไส ารวจความปຓนอยูของชุมชน฿หຌมากกวานีๅหรือควรมีผูຌนะน า
กีไยวกับสถานทีไดยปຓนคน฿นพืๅนทีไนัๅน นอกจากนีๅนืๅอหาการอบรม นืไองจากตละคนมาจากคนละทีไมี
พืๅนฐานทีไเมหมือนกัน การรียนรูຌตกตางกัน บางคนขຌา฿จรใว  บางคนขຌา฿จชຌา  ทุกสิไงทุกอยางนาจะริไม
ปຓนขัๅนปຓนตอน ผูຌถูกสัมภาษณຏทีไปຓนผูຌ ขຌารวมครงการยังมีความหในตรงกันกับผูຌถูกสัมภาษณຏทีไปຓน
คณะท างานวา ควรชิญผูຌขຌารวมงาน฿หຌหลากหลายสถาบันมากกวานีๅ  พืไอเดຌลกปลีไยนประสบการณຏซึไง
กันละกัน ละควรมีการอบรมการถายวีดีอ การตัดตอวีดีอบืๅองตຌนกอนครงการ   

 ฿นสวนของค าถามสุดทຌาย หากตຌองท าครัๅงตอเป จะปรับปรุงอะเร฿หຌดีขึๅน  ผูຌถูกสัมภาษณຏทีไปຓน
คณะท างาน฿หຌความหในวา อุปกรณຏครืไองเมຌครืไองมือควรมีพียงพอละมีหຌองอบรมทีไอ านวยความสะดวก
เดຌดีกวานีๅ ซึไงหในตรงกับผูຌถูกสัมภาษณຏทีไปຓนผูຌขຌารวมครงการวา สถานทีไการอบรมควรอ านวยความ
สะดวกกวานีๅละนาจะมีระยะวลา฿นการอบรมมากกวานีๅ รวมถึงครืไองเมຌครืไองมืออุปกรณຏตางโ ทีไ
พียงพอ นอกจากนีๅยัง฿หຌความหในวาถຌามีการลงพืๅนทีไ  ควรจะ฿หຌมีการนอนพักรม฿นพืๅนทีไจริง พืไอทีไจะเดຌ
รียนรูຌมากยิไงขึๅน  

 จากการสัมภาษณຏท า฿หຌผูຌวิจัยหในขຌอสรุปของการจัดการครงการอบรม฿นครัๅงตอเปวา การอบรม
฿นลักษณะปฏิบัติการควรจะมีชวงวลาทีไมากกวานีๅ หรือควรมีการอบรมบืๅองตຌนพืไอปรับพืๅนฐาน฿นการ
ผลิตละจัดการอบรมดย฿ชຌกลุมผูຌขຌาอบรมดิมท าการอบรมบบตอนืไองตัๅงต ปรับพืๅนฐาน ละบบขัๅน
สูง นอกจากนีๅหากจัดอบรม จ านวนผูຌ ขຌาอบรมตຌองสอดคลຌองกับอุปกรณຏละสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการอบรม 

รวมถึงหากท าการอบรมดยการคิดประดในขาว ควรจัดชวงวลา฿นการลงพืๅนทีไ฿หຌมากกวานีๅ ท า฿หຌการกใบ
ละจับประดในขาวมีมากขึๅนกวาดิม 

จากขຌอมูลทีไเดຌจากการสนทนากลุมถอดบทรียน ท า฿หຌกิดการสกัดขຌอมูลละท า฿หຌหในจุดดีละ
จุดทีไตຌองปรับปรุงของครงการ ตรงกับนวคิด฿นรืไองของการถอดบทรียน ดยประภาพรรณ อุนอบ 
ิ2552, ออนเลนຏี ทีไหในวา การถอดบทรียน คือ วิธีการจัดการความรูຌบบหนึไงทีไนຌนสริมสรຌางการรียนรูຌ
฿นกลุมทีไปຓนระบบพืไอสกัดความรูຌฝังลึก฿นตัวคนละองคຏความรูຌของทຌองถิไนออกมาปຓนบทรียนทีไสามารถ
น าเปสรุปละสังคราะหຏปຓนชุดความรูຌ คูมือ สืไอรูปบบตางโ ดยผลทีไเดຌจากการถอดบทรียนนอกจากสืไอ
ชุดความรูຌลຌว สิไงทีไส าคัญทีไสุด คือผูຌรวมกระบวนการถอดบทรียนจะตຌองกิดการรียนรูຌรวมกันอันน ามาซึไง
การปรับวิธีคิด ละวิธีการท างานทีไสรຌางสรรคຏ ละมีคุณภาพยิไงขึๅน 
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ละพืไอ฿หຌการจัดครงการดังกลาวบรรลุปງาหมายละกิดความตอนืไองพืไอพัฒนาบุคลากร฿หຌ
พรຌอมกับการกิดทีวีดิจิตอลประภทบริการชุมชน หรือทีวีชุมชน ขຌอมูลทีไเดຌจากการสนทนากลุมถอด
บทรียนของกลุมตัวอยางทัๅง 6 ค าถาม ท า฿หຌกิดภาพทีไชัดจนขึๅนส าหรับครงการอบรมชิงปฏิบัติการ฿น
ครัๅงตอโ เป ดยยึดหลักของการพัฒนาพืไอชุมชนละทຌองถิไน นอกจากนีๅ การอบรมครัๅงตอเปจ าปຓนอยาง
ยิไงทีไตຌองขยายพืๅนทีไทีไ฿หຌผูຌขຌารวมครงการจากหนวยงานหรือกลุมอืไนโ ทีไมีศักยภาพละความตຌองการสรຌาง
สืไอพืไอชุมชนเดຌขຌามารวม฿นการพัฒนาตน ถือปຓนการสรຌางครือขายการมีสวนรวม฿นการพัฒนาชุมชน
อยางทຌจริง 

สอดคลຌองกับนวคิดสืไอทຌองถิไน ดยปาริชาติ สถาปຂตานนทຏ ละคณะ ิโ5ไ้ี ซึไงเดຌรวบรวม
คุณลักษณะส าคัญของการสืไอสารชุมชนหรือสืไอทຌองถิไนเวຌ ละสอดคลຌองกับ นวคิดนักขาวชุมชน (Citizen 

Reporter) ของจารยา บุญมาก ิ2552, ออนเลนຏี ทีไ฿หຌความหในวา นักขาวชุมชน คือ ปรากฏการณຏทีไ
ประชาชนจากหลายกลุม หันมาจับกลຌองสวมบทบาทปຓนนักขาว บอกลารืไองราว฿นทຌองถิไนของตน 
นวคิดนีๅซึไงก าลังอยู฿นกระสความสน฿จ ดยมีการขยายนวคิดนีๅเปยังภูมิภาคตางโ ฿หຌคนธรรมดาทีไสน฿จ
เดຌปลีไยนบทบาทปຓนนักขาวชุมชน 

การถอดบทรียน ครงการอบรมชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน ส านึกรักษຏทຌองถิไน ฿นครัๅงนีๅ นับวา
ปຓนครัๅงรกของการท างานรวมกันระหวางหนวยงานผูຌจัด ซึไงเดຌก เทยพีบีอส สืไอชุมชนภาค฿ตຌจังหวั ด
นครศรีธรรมราช ละมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึไงจะเดຌน าผลจากการถอดบทรียน เปวางผน
การด านินการรวมกัน฿นครัๅงตอโ เป พืไอรวมพลังกันสริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌชุมชน พรຌอมรับทีวีชุมชน 
ทีวีทีไกิดจากชุมชน ละท าพืไอชุมชน ตอเป 

สรุปละขຌอสนอนะ  

ขຌอสนอนะ฿นกำรจัดครงกำรครัๅงตอเป 

 1) อุปกรณຏครืไองเมຌครืไองมือทีไพียงพอส าหรับการอบรม 

 2) สถานทีไ฿นการอบรมทีไอ านวยความสะดวกเดຌดีกวานีๅ  

 3) หากมีการลงพืๅนทีไกใบขຌอมูลพืไอการถายท าขาว ควรจะ฿หຌมีพักรม฿นสถานทีไทีไลงพืๅนทีไ 
พืไอทีไจะเดຌขຌอมูลละรียนรูຌมากยิไงขึๅน 

ขຌอสนอนะ฿นกำรวิจัยครัๅงตอเป 

 1) ควรมีการกใบขຌอมูลกอนการอบรม ระหวางอบรม ละหลังการอบรมชิงปฏิบัติการ 

 2) ควรมีการถอดบทรียน฿นประดในยอยทีไพบหใน฿นครงการอบรมชิงปฏิบัติการทีไนาสน฿จ 
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