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 บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมและตัวแปรที่สงผลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  ดวยการ

วิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยางที่รับชมภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่งจํานวน  200  คน  

โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน 

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  26 – 35  ป  จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  โดยเปนพนักงานบริษัทเอกชน  และมีรายไดเฉลี่ย  15,001 – 25,000  บาท  ผูชมเลือก

รับชมผานผูใหบริการสตรีมมิ่ง  Netflix  มากที่สุด  ประเภทของบริการสตรีมมิ่งที่เลือกรับชมมากที่สุด  คือ  

ภาพยนตร  โดยรับชมผานสมารทโฟน  (Smart  Phone)  มากที่สุด  นอกจากน้ันในสวนของความถ่ี  ผูชมมี

การรับชม  2-3  วันตอสัปดาห  และใชเวลาในการรับชม  1 – 3  ช่ัวโมงตอครั้ง  โดยเหตุผลที่เลือกรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สผานออนไลนรูปแบบสตรีมมิ่งมากที่สุด  คือ  เพ่ือความบันเทิง 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ปจจัยพฤติกรรมระหวางการรับชม  พฤติกรรมหลังการรับชม  

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  ความคาดหวังในความพยายาม  อิทธิพลของสังคม  สิ่งอํานวยความสะดวกใน

การใชงาน  แรงจูงใจดานความบันเทิง  มูลคาราคา  และอุปนิสัยสวนบุคคล  มีความสัมพันธกับการยอมรับ

เทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  

สวนตัวแปรที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่งมาก

ที่สุด  คือ  อุปนิสัยสวนบุคคล  รองลงมา  คือ  มูลคาราคา  ความคาดหวังในความพยายาม  และความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ  ตามลําดับ  โดยรวมกันอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่ส

ออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ไดรอยละ  77.3   
คําสําคัญ :  การยอมรับเทคโนโลยี,  พฤติกรรมการเปดรับชม,  สตรีมมิ่ง     
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ABSTRACT 

This  individual  research  aims  to  study  exposure  behavioral  and  factors  

affecting  acceptance  of  technology  to  watch  movie-series  via  online  streaming  

service.  A  survey  research  was  conducted  by  drawing  a  sample  of  200  viewers.  The  

data  were  collected  through  online  questionnaire. 

 The  results  found  that  most  samples  were  female,  aged  26-35  years  old,  

with  a  Bachelor’s  Degree,  and  most  employees  of  private  companies  and  having  an  

income  between  THB  15,001-25,000  per  month.  The  most  popular  streaming  service  

of  movie-series  streaming  among  the  audiences  was  Netflix,  and  most  of  them  used  

smart  phone.  In  addition,  the  frequency  of  watching  movie-series  was  2-3  days  per  

week.  They  spent  normally  1-3  hours  daily  in  watching  movie-series.  The  purpose  of  

selecting  online  streaming  service  was  for  pleasure. 

   Hypothesis  testing  found  that  between  behavior  during  and  after  watching,  

performance  expectancy,  effort  expectancy,  social  influence,  facilitating  conditions,  

hedonic  motivation,  price  value,  habit  have  a  correlation  with  acceptance  of  

technology  to  watch  movie-series  via  online  streaming  service,  with  a  significant  0.05  

level.  The  hypotheses  testing  showed  that  habit  had  the  strongest  influence  toward    

the  acceptance  of  technology  to  watch  movie-series  via  online  streaming  service,  

followed  by  price  value,  effort  expectancy,  and  performance  expectancy  respectively.  

These  factors  explained  the influence  the  acceptance  of  technology  to  watch  movie-

series  via  online  streaming  service  77.3  percent.     

Keywords:  Technology  Acceptance,  Exposure,  Streaming 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เมื่อเทคโนโลยีในปจจุบันเขามามีบทบาทเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภคในยุคน้ีมากข้ึน  โดย

ทุกๆกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  มักมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆเขามาอํานวยความสะดวก  โดยเฉพาะใน

สังคมไทยที่นิยมใชมือถือเปนหลัก  (Mobile  First)  ทําใหผูผลิตและนักลงทุนเริ่มหันมาสนใจนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองผูบริโภคไดมากข้ึน  เมื่ออินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของ
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ผูบริโภคมากขึ้น  สงผลใหการใชชีวิตแตกตางออกไปจากเดิม  คนไทยสวนใหญมักใชชีวิตอยูในโลกออนไลน  

แมกระทั่งการดูละคร  ภาพยนตรหรือซีรี่ส  รายการบันเทิงตางๆ  ผานอินเทอรเน็ต  โดยผานอุปกรณที่

หลากหลาย  อาทิเชน  สมารทโฟน (Smart  Phone),  แท็บเล็ต (Tablet),  คอมพิวเตอร (PC),  และสมารท

ทีวี (Smart  TV)  เปนตน  สงผลใหการชมภาพยนตรและซีรี่สมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเปนการรับชม

ผานรูปแบบสตรีมมิ่ง (Streaming)  กลาวถึง  สตรีมมิ่งภาพยนตร  เปนการดูหนังผานแอปพลิเคชันหรือผาน

ทางเว็บไซต  โดยตองทําการสมัครสมาชิก  แลวชําระเงินเปนรายเดือนเพ่ือรับชมภาพยนตรและซีรี่ส  ซึ่งมี

ราคาแตกตางกันไปตามขอจํากัดในการชมภาพยนตรและซีรี่ส  ทําใหผูบริโภคสามารถรับชมไดทุกที่ทุกเวลา  

และตามตองการ  ในประเทศไทยการบริการสื่อสารแพรภาพและเสียงผานอินเทอรเน็ต  หรือที่เรียกวา  

บริการ  “วิดีโอ  สตรีมมิ่ง”  แอปพลิเคชันดูหนัง  ซึ่งมีทั้งผูเลนจากประเทศไทยและตางประเทศ  ตางไดรับ

ความนิยมจากผูบริโภคเปนอยางมาก  โดยที่ผูใหบริการไมตองลงทุนโครงขายสัญญาณเอง  โดยสวนแบง

การตลาด  OTT ในประเทศไทย  ยังสามารถแบงออกไดเปนกลุมผูใหบริการ  OTT ที่มีรายไดจากการโฆษณา  

(AVoD)  และกลุมผูใหบริการ  OTT  ที่มีการเรียกเก็บคาสมาชิก  (SVoD)  โดยกลุมผูใหบริการ  OTT  ที่มี

รายไดจากการโฆษณา  พบวา  รายไดสูงสุดคือ  Facebook  (2,842  ลานบาท)  ตามมาดวย  Youtube  

(1,663  ลานบาท)  ในทางกลับกันกลุมผูใหบริการแบบเรียกเก็บคาสมาชิก  มีอัตราการแขงขันที่สูงเพ่ิมมากขึ้น  

ดวยพฤติกรรมของผูบริโภคที่รับชมมีการเปลี่ยนแปลงไป  ประกอบกับชองทางของแพลตฟอรมในการเลือก

รับชมมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งพบวาผูใหบริการอิสระรายแรกของไทยที่มีรายไดมากที่สุด  คือ  Hollywood  

HDTV  (299  ลานบาท)  ตามมาดวย  Primetime  (143  ลานบาท)  Monomaxxx  (98  ลานบาท)  

Doonee  (73  ลานบาท)  iflix  (18  ลานบาท)  และ  HOOQ  (17  ลานบาท)  (Positioning,  4  

พฤษภาคม  2017) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีมาใชเปนตัวแปรหลักในการศึกษาครั้ง

น้ี  อีกทั้งผูบริโภคมีพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรและซีร่ีสที่เพ่ิมมากข้ึน  สัดสวนการรับชมในแตละวันมีการ

ใชแพลตฟอรมที่หลากหลายในการรับชม  เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่นิยมใชสื่ออินเทอรเน็ต  

ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เขามารองรับการใชงานใหกับ

ผูบริโภคใหไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น  ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะสามารถทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับชมและ

ปจจัยในการยอมรับและการใชเทคโนโลยีที่สงผลใหผูบริโภคเกิดการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีในการรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยพฤติกรรมระหวางการรับชม  พฤติกรรมหลังการรับชม  ความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ  ความคาดหวังในความพยายาม  อิทธิพลของสังคม  สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การใชงาน  แรงจูงใจดานความบันเทิง  มูลคาราคา  อุปนิสัยสวนบุคคล  และการยอมรับเทคโนโลยี

การรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง 
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2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพฤติกรรมระหวางการรับชม  พฤติกรรมหลังการรับชม  ความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ  ความคาดหวังในความพยายาม  อิทธิพลของสังคม  สภาพสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการใชงาน  แรงจูงใจดานความบันเทิง  มูลคาราคา  อุปนิสัยสวนบุคคล  และการยอมรับ

เทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง 

3. เพ่ือศึกษาตัวแปรที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบ

สตรีมมิ่ง 

วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)  โดยมีการใชแบบสอบถาม  

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล  เพ่ือมุงคนหาขอเท็จจริงจากการเก็บขอมูลความคิดเห็น  ในการยอมรับ

เทคโนโลยีเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเปดรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ใชบริการรับชมภาพยนตร

และซีรี่สผานทุกชองทาง  ไมวาจะรับชมผานคอมพิวเตอร,  สมารทโฟน, แท็บเล็ต,  และสมารททีวี  

และเคยใชบริการรับชมออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ขนาดของกุลมตัวอยางจํานวน  200  คน   

2. วิธีการเลือกตัวอยางโดยใชความสะดวก  (Convenience  Sampling)  โดยฝากลิ้งคแบบสอบถามไป

โพสตลงเว็บไซต  www.pantip.com  และ  www.dek-d.com  ซึ่งเปนกระทูของกลุมตัวอยาง

โดยตรง  และผานชองทางแอปพลิเคชันไลนและเฟซบุก  จํานวน  200  ชุด  โดยคัดเฉพาะผูที่ใช

บริการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่งและผูที่ใหความรวมมือทางออนไลน

เทาน้ัน  เพ่ือใหสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่ตองการเปนบุคคลที่ใชสื่ออินเทอรเน็ต 

3. การวิเคราะหขอมูล  ใชโปรแกรมประมวลผลคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ  

ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  นอกจากน้ีผูวิจัยยังใชสถิติเชิง

อนุมาน  (Inferential  Statistic)  ในการวิเคราะหความสัมพันธ  (Pearson  Correlation)  และ

สมการพยากรณโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression  Analysis)  เพ่ือใช

ทดสอบสมมติฐาน    

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

สวนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวและขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยี  และ

พฤติกรรมการเปดรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  โดยใชแบบสอบถามจํานวน  200  

ชุด  พบวา  จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  26 – 35  ป  จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  โดยเปนพนักงานบริษัทเอกชน  และมีรายไดเฉลี่ย  15,001 – 25,000  บาท  ผูชมเลือกรับชม

http://www.pantip.comและ/
http://www.dek-d.com/
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ผานผูใหบริการสตรีมมิ่ง  Netflix  มากที่สุด  ประเภทของบริการสตรีมมิ่งที่เลือกรับชมมากที่สุด  คือ  

ภาพยนตร  โดยรับชมผานสมารทโฟน  (Smart  Phone)  มากที่สุด  นอกจากน้ันในสวนของความถ่ี  ผูชมมี

การรับชม  2-3  วันตอสัปดาห  และใชเวลาในการรับชม  1 – 3  ช่ัวโมงตอครั้ง  โดยเหตุผลที่เลือกรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สผานออนไลนรูปแบบสตรีมมิ่งมากที่สุด  คือ  เพ่ือความบันเทิง 

สวนที่  2  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมม่ิง 

 2.1  จากการศึกษากลุมตัวอยางที่รับชมภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  โดยใช

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ  พบวา  พฤติกรรมระหวางการรับชม  มีระดับพฤติกรรมอยูในระดับ  “มาก”  

โดยมีคาเฉลี่ย  3.83  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมที่เห็นวา  มีความรูสึกรวมไปกับภาพยนตรและซี

รี่สที่ไดรับชม  เชน  หัวเราะ  เมื่อภาพยนตรและซีรี่สมีฉากขํา  ตลกหรือรองไห  เมื่อมีฉากเศรา  หดหู   

2.2  จากการศึกษากลุมตัวอยางที่รับชมภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  โดยใช

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ  พบวา  พฤติกรรมหลังการรับชม  มีระดับพฤติกรรมอยูในระดับ  “มาก”  โดยมี

คาเฉลี่ย  3.68  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมที่เห็นวา  รูสึกผอนคลายความเครียดหรือกังวล  เมื่อ

ไดรับชมภาพยนตรและซีรี่สเพ่ือความบันเทิง   

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและการใชเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่ส

ออนไลนผานรูปแบบสตรีมม่ิง 

 ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและการใชเทคโนโลยีการรับการชมภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผาน

รูปแบบสตรีมมิ่งของกลุมตัวอยาง  ซึ่งประกอบดวย  ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  ความคาดหวังในความ

พยายาม  อิทธิพลของสังคม  สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน  แรงจูงใจดานความบันเทิง  มูลคา

ราคา  และอุปนิสัยสวนบุคคล  ภาพรวมอยูในระดับมาก  ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.55 – 4.17  โดย

ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด  คือ  อิทธิพลของ

สังคม  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.1  ความความคาดหวังในประสิทธิภาพ  พบวา  ภาพรวมอยูในระดับมาก  กลุมตัวอยางสวนใหญ

เห็นดวยวา  การรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่งชวยใหรับชมภาพยนตรและซีรี่สได

สะดวกสบายมากขึ้น   

3.2  ความความคาดหวังในความพยายาม  พบวา  ภาพรวมอยูในระดับมาก  กลุมตัวอยางสวนใหญ

เห็นดวยวา  การรับชมภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  สามารถทําใหรับชมภาพยนตรและซี

รี่สที่ตองการรับชมไดโดยงาย   

3.3  อิทธิพลของสังคม  พบวา  ภาพรวมอยูในระดับมาก  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวา  การที่

ผูคนสวนใหญหันมาใชบริการการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  สงผลตอความต้ังใจ

ที่จะใชบริการ   
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3.4  สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน  พบวา  ภาพรวมอยูในระดับมาก  กลุมตัวอยางสวน

ใหญเห็นดวยวา  มีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  เชน  

สัญญาณอินเทอรเน็ต   

3.5  แรงจูงใจดานความบันเทิง  พบวา  ภาพรวมอยูในระดับมาก  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวา  

การรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ทําใหมีความสุข   

3.6  มูลคาราคา  พบวา  ภาพรวมอยูในระดับมาก  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวา  การรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ทดลองฟรี  1  เดือนมีความเหมาะสม   

3.7  อุปนิสัยสวนบุคคล  พบวา  ภาพรวมอยูในระดับมาก  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวา  ใช

บริการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่งอยูเปนประจํา   

ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผาน

รูปแบบสตรีมมิ่ง  อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก  ซึ่งพบวา  กลุมตัวอยางเห็นดวยกับความต้ังใจที่จะใช

บริการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่งตอไปในอนาคต  มากที่สุด   

 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตารางที่  1  แสดงคาสหสัมพันธของพฤติกรรมระหวางการรับชม  พฤติกรรมหลังการรับชม  ความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ  ความคาดหวังในความพยายาม  อิทธิพลของสังคม  สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน  

แรงจูงใจดานความบันเทิง  มูลคาราคา  และอุปนิสัยสวนบุคคล  กับการยอมรับเทคโนโลยีการรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง 

ตัวแปรอิสระ 

การยอมรับเทคโนโลยี 

Pearson  Correlation 

(r) 
Sig ระดับความสัมพันธ 

พฤติกรรมระหวางการรับชม 0.528** 0.000 ระดับปานกลาง 

พฤติกรรมหลังการรับชม 0.494** 0.000 ระดับปานกลาง 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 0.652** 0.000 ระดับสูง 

ความคาดหวังในความพยายาม 0.717** 0.000 ระดับสูง 

อิทธิพลของสังคม 0.412** 0.000 ระดับปานกลาง 

สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน 0.560** 0.000 ระดับปานกลาง 

แรงจูงใจดานความบันเทิง 0.653** 0.000 ระดับสูง 

มูลคาราคา 0.747** 0.000 ระดับสูง 

อุปนิสัยสวนบุคคล 0.787** 0.000 ระดับสูง 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
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สมมติฐานขอที่  1  พฤติกรรมระหวางการรับชมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการรับชม

ภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  และมีความสัมพันธระดับ

ปานกลาง  โดยพฤติกรรมที่ผูชมแสดงออกมามากที่สุด  คือ  มีความรูสึกรวมไปกับภาพยนตรและซีรี่สที่ได

รับชม  เชน  หัวเราะเมื่อภาพยนตรและซีรี่สมีฉากขํา  ตลกหรือรองไหเมื่อมีฉากเศราหดหู  สอดคลองกับ

งานวิจัยของ  นันทสิทธ์ิ  แกวทิพยเนตร  (2555)  ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการรับชมละคะโทรทัศนของ

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี  พบวา  มีพฤติกรรมในการรับรู  และตีความละครโทรทัศนอยู

ในระดับปานกลาง  กลาวคือความสมจริงของภาพและเสียงที่ถายทอดเร่ืองราวผานการแสดงออกโดยผูแสดง  

ทําใหกระตุนความรูสึกของผูรับใหคลอยตามและนําไปสูอารมณตางๆ  เชน  สนุก  เศรา  อีกทั้งยังสอดคลอง

กับกาญจนา  แกวเทพ  (2536)  ที่กลาววาละคะโทรทัศนสามารถชวยตอบสนองความตองการหลายอยางใน

ชีวิตของบุคคล  ที่ไมมีหนทางจะบรรลุไดในโลกความเปนจริง  ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผูชมจึงมีความรูสึกรวมกับ

ภาพยนตรและซีรี่สในขณะที่ไดรับชม   

สมมติฐานขอที่  2  พฤติกรรมหลังการรับชมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  และมีความสัมพันธระดับ

ปานกลาง  โดยพฤติกรรมที่ผูชมแสดงออกมามากที่สุด  คือ  รูสึกผอนคลายความเครียดหรือกังวล  เมื่อได

รับชมภาพยนตรและซีร่ีสเพ่ือความบันเทิง  สอดคลองกับงานวิจัยของ  นันทสิทธ์ิ  แกวทิพยเนตร  (2555)  )  

ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการรับชมละคะโทรทัศนของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี  พบวา  มี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังที่มีความเหมาะสม  อยูในระดับปานกลาง  สวนใหญมีพฤติกรรมที่เกิด

ความรูสึกผอนคลายความเครียดหรือความกังวล  หลังจากที่ไดรับชมละครโทรทัศนเพ่ือความบันเทิง  ทั้งน้ีผูชม

ตองการรับชมเพ่ือความบันเทิง  ทําใหรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของภาพยนตรและซีรี่สที่ไดรับชม   

สมมติฐานขอที่  3  ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยี

การรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ ต้ังไว  และมี

ความสัมพันธระดับสูง  โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีมากที่สุด  คือ  การ

รับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ชวยใหทานรับชมภาพยนตรและซีร่ีสไดสะดวกสบาย

มากขึ้น  โดยผลการศึกษาครั้งน้ี  พบวา  สอดคลองกับทฤษฎีของ  V. Venkatesh, F. Davis  (2000)  

กลาวถึงปจจัยที่กําหนดการรับรูในแตละบุคคลวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยพัฒนาประสิทธิภาพการใช

งาน  และสงผลโดยตรงตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใชงาน   

สมมติฐานขอที่  4  ความคาดหวังในความพยายามมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  และมี

ความสัมพันธระดับสูง  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการรับชมภาพยนตรและซีรี่สผานบริการสตรีมมิ่ง  เปนเรื่องที่งาย

สําหรับกลุมตัวอยาง  อาจเปนเพราะมีความเช่ียวชาญและมีความรูความเขาใจเพียงพอในการเขาใชงาน  อาทิ  

การเขาสูระบบการใชงาน  แถบเมนูที่มีความเขาใจงาย  ไมยุงยากซับซอน  เปนตน  โดยผลศึกษาครั้งน้ี  พบวา  
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สอดคลองกับงานวิจัยของ  กนกรัตน  จงเรืองทรัพย  (2559)  ที่ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกฟงเพลงผานโมบายแอปพลิเคชันในกลุมวัยรุน  พบวา  ปจจัยดานกระบวนการ  เชน  

แอปพลิเคชันมีโครงสรางเมนูที่เปนลําดับขั้นตอน  มีฟงกช่ันการใชงานงาย  ไมซับซอน  แถบเมนูมีความ

เหมาะสม   

สมมติฐานขอที่  5  อิทธิพลของสังคมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีการรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  และมีความสัมพันธระดับ

ปานกลาง  โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีมากที่สุด  คือ  ทานคิดวาการที่ผูคน

สวนใหญหันมาใชบริการการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่งสงผลตอความต้ังใจที่จะใช

บริการ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุชานันท  อารียราษฎร,  และคณะ  (2561)  ที่ศึกษาปจจัยการยอมรับ

การใชเทคโนโลยีที่สงผลตอการเลือกใชแอปพลิเคชันจุกซมิวสิก  พบวา  การยอมรับการใชเทคโนโลยี  ดาน

อิทธิพลของสังคมสงผลตอการเลือกใชแอปพลิเคชันจุกซมิวสิก  เมื่อเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารไดรับความ

นิยมอยางแพรหลาย  จึงทําใหประชาชนสวนใหญใหความสําคัญกับแอปพลิเคชันมากขึ้น   

สมมติฐานขอที่  6  สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานมีความสัมพันธกับการยอมรับ

เทคโนโลยีเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ัง

ไว  และมีความสัมพันธระดับปานกลาง  โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีมาก

ที่สุด  คือ  ทานมีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  เชน  

สัญญาณอินเทอรเน็ต  สอดคลองกับ  ยุพเรศ  พิริยพลพงศ  (2558)  ที่ศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอ

การตัดสินใจใชโมบายแอปพลิเคชันซื้อสินคาผานทางสมารทโฟนและแท็บเล็ตของผูบริโภค  ในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบวา  ผูบริโภคสวนใหญเห็นวาปจจัยทางเทคโนโลยี  ดานระบบสัญญาณและระดับ

ความเร็วของอินเทอรเน็ตเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด  ที่สงผลตอการตัดสินใจใชโมบายแอปพลิเคชันซื้อสินคา

ออนไลน   

สมมติฐานขอที่  7  แรงจูงใจดานความบันเทิงมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีการ

รับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  และมีความสัมพันธ

ระดับสูง  โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีมากที่สุด  คือ  ทานคิดวาการรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ทําใหทานมีความสุข  รองลงมา  ทําใหทานรูสึกสนุกสนาน  

สอดคลองกับทฤษฎีของ  Vankatesh  และ  Thong  (2012)  กลาววา  แรงจูงใจดานความบันเทิง  คือ  

ความสนุกหรือความพึงพอใจที่ไดรับจากการใชเทคโนโลยี  อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  ชวิศา  พุม

ดนตรี  (2559)  ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชบริการพรอมเพย  (PromptPay)  ของประชาชน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  พบวา  แรงจูงใจดานความบันเทิง  สงผลเชิงบวกตอการยอมรับการ

ใชบริการพรอมเพยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  กลาวคือ  แรงจูงใจดานความ

บันเทิงสงเสริมใหผูบริโภคเกิดความสนุกและความสุขจากการใชบริการพรอมเพย 
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สมมติฐานขอที่  8  มูลคาราคามีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีการรับชม

ภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  และมีความสัมพันธ

ระดับสูง  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคาบริการสมาชิกมีราคาที่คุมคา  ประกอบกับมีชองทางในการชําระเงินที่เหมาะสม  

อีกทั้งบริการสตรีมมิ่งมีใหทดลองใชงานฟรี  1  เดือน  กอนที่จะตัดสินใจเปนสมาชิกของบริการสตรีมมิ่ง  ทํา

ใหเกิดคุณคาที่เทียบเทากับคาใชจายที่เกิดข้ึน  สอดคลองกับทฤษฎีของ  โดยผลการศึกษาคร้ังน้ี  พบวา  

สอดคลองกับงานวิจัยของ  ชวิศา  พุมดนตรี  (2559)  ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชบริการพรอม

เพย  (PromptPay)  ของประชาชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  พบวา  ปจจัยดานมูลคาตาม

ราคา  สงผลตอการยอมรับการใชบริการพรอมเพย  (PromptPay)  กลาวคือ  หากคาธรรมเนียมของการ

บริการพรอมเพยมีลักษณะที่สมเหตุสมผล  คุมคากับเงินที่เสียไป  ก็จะเกิดการยอมรับบริการพรอมเพย  

(PromptPay)   

สมมติฐานขอที่  9  อุปนิสัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีการรับชม

ภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  และมีความสัมพันธ

ระดับสูง  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบการดูภาพยนตรและซีรี่สอยูแลว  รวมไปถึงการรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สผานสตรีมมิ่งอยูเปนประจํา  อาทิ  Youtube  เว็บไซตเกี่ยวกับการดูภาพยนตรและซีรี่ส  

เปนตน  โดยผลการศึกษาครั้งน้ี  พบวา  สอดคลองกับงานวิจัยของ  Helkkula, Apeli  (2016)  ที่ศึกษาความ

ต้ังใจของผูบริโภคการสมัครสมาชิกบริการฟงเพลงรูปแบบสตรีมมิ่ง  พบวา  อุปนิสัยสวนบุคคล  เปนปจจัยที่มี

อิทธิพลโดยตรงตอการแสดงพฤติกรรมความใจซื้อของผูบริโภค  ในการจายเงินใชบริการฟงเพลงรูปแบบสตรีม

มิ่ง 

 

ตารางที่  2  การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของพฤติกรรมระหวางการรับชม  พฤติกรรมหลังการรับชม  

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  ความคาดหวังในความพยายาม  อิทธิพลของสังคม  สภาพสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการใชงาน  แรงจูงใจดานความบันเทิง  มูลคาราคา  อุปนิสัยสวนบุคคลที่สงผลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง 

 

 การยอมรับเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีร่ีสออนไลนผานรูปแบบสตรีมม่ิง 

 ß Std.Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

คาคงที ่ - 0.202 -0.100 -0.498 0.619 - - 

พฤติกรรมการเปดรับชม        

-พฤติกรรมระหวางการรับชม 0.051 0.066 0.066 1.001 0.318 0.466 2.147 

-พฤติกรรมหลังการรับชม -0.080 0.058 -0.091 -1.554 0.122 0.447 2.237 

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและการ

ใชเทคโนโลยี 

       

-ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 0.162 0.072 0.177 2.464 0.015* 0.275 3.634 
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-ความคาดหวังในความพยายาม 0.188 0.073 0.200 2.736 0.007* 0.252 3.968 

-อิทธิพลของสังคม 0.057 0.040 0.055 1.395 0.165 0.713 1.403 

-สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการ

ใชงาน 

0.020 0.055 0.020 0.369 0.713 0.426 2.350 

-แรงจูงใจดานความบันเทิง -0.019 0.058 -0.020 -0.343 0.732 0.385 2.596 

-มูลคาราคา 0.219 0.059 0.239 4.088 0.000* 0.416 2.405 

-อุปนิสัยสวนบุคคล 0.457 0.045 0.380 8.437 0.000* 0.407 2.454 

𝑅2 = 0.773, Adjust 𝑅2 = 0.762, F = 71.954, *p<0.05 

สมมติฐานขอที่  10  ปจจัยที่สามารถอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตร

และซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  มีทั้งสิ้น  4  ปจจัยเรียงตามลําดับความสําคัญไดแก  1. อุปนิสัยสวน

บุคคล  2. มูลคาราคา  3. ความคาดหวังในความพยายาม  4. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  โดยตัวแปร

ทั้งหมดรวมกันสามารถอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผาน

รูปแบบสตรีมมิ่งไดรอยละ  77.3 

อันดับที่  1  อุปนิสัยสวนบุคคล  กลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบการดูภาพยนตรและซีรี่ส  อีกทั้งมี

อุปนิสัยติดการรับชมภาพยนตรและซีร่ีสอยูแลว  รวมไปถึงการรับชมภาพยนตรและซีรี่สผานสตรีมมิ่งอยูเปน

ประจํา  และการรับชมผานรูปแบบสตรีมมิ่งเปนปกติ  โดยหน่ึงในเหตุผลที่เลือกรับชมภาพยนตรและซีรี่ส

ออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  คือ  รักในการดูภาพยนตรและซีร่ีส  รอยละ  15.8  สอดคลองกับ  Mafe, 

Blas, and Tavera – Mesias  (2010)  ที่พบวา  ความต้ังใจแสดงพฤติกรรม  ความเคยชิน  มีอิทธิพลทางตรง

ตอพฤติกรรมการใช  เพราะความเคยชินเกิดจากการทําอะไรซ้ําๆ   

อันดับที่  2  มูลคาราคา  กลุมตัวอยางมีความเห็นวาคาบริการสมาชิกมีราคาที่คุมคา  ประกอบกับมี

ความหลากหลายของชองทางในการชําระเงินที่เหมาะสม  อีกทั้งบริการสตรีมมิ่งมีใหทดลองใชงานฟรี  1  

เดือน  กอนที่จะตัดสินใจเปนสมาชิกของบริการสตรีมมิ่ง  ทําใหเกิดการเปรียบเทียบถึงความคุมคากับคาใชจาย

ที่เกิดขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของ  Tomas  Ecobar-Rodriguez  และคณะ  (2013)  ที่ศึกษาการซื้อต๋ัว

ออนไลนของผูบริโภคผานเว็บไซตของสายการบิน  พบวา  ปจจัยหลักที่สามารถใชพยากรณความต้ังใจในการ

ใชงานระบบซื้อต๋ัวเครื่องบินออนไลนผานเว็บไซต  คือ  ความเคยชิน  (Habit)  การประหยัดคาใชจาย  (Price-

saving orientation)  กลาวคือ  การประหยัดคาใชจาย  เปนการเพ่ิมโอกาสใหผูบริโภคจะไดรับผลิตภัณฑที่ดี

ในราคาที่เหมาะสมและไดรับประโยชนจากการซื้อต๋ัวเครื่องบินผานเว็บไซตออนไลนของสายการบิน  จนสงผล

ทําใหเกิดความต้ังใจใชงานการซื้อต๋ัวเครื่องบินออนไลนผานเว็บไซตเพ่ิมมากขึ้นดวย   

อันดับที่  3  ความคาดหวังในความพยายาม  กลุมตัวอยางมีความเห็นวาการรับชมภาพยนตรและซีรี่ส

ผานบริการสตรีมมิ่ง  เปนเร่ืองที่งายสําหรับกลุมตัวอยาง  จึงทําใหสามารถรับชมภาพยนตรและซีรี่สที่ตองการ

รับชมไดโดยงาย  เน่ืองมาจากกลุมตัวอยางมีความเช่ียวชาญและมีความรูความเขาใจเพียงพอในการเขาใชงาน  

อาทิ  การเขาสูระบบการใชงาน  แถบเมนูที่มีความเขาใจงาย  ไมยุงยากซับซอน  เปนตน  สอดคลองกับ

แนวคิดของ  Venkatesh  และคณะ  (2003)  ที่กลาววา  ความคาดหวังในความพยายาม  คือ  ความงายของ
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การใชงาน  โดยสามารถรับรูถึงระบบที่มีความงายตอการใชงาน  นวัตกรรมน้ันมีความยากหรืองายตอการใช

งานหรือไม  อีกทั้งยังพบวาสอดคลองกับ  Cheong  และ  Park  (2005)  กลาววาความงายการใชบริการมีผล

ตอการรับรูถึงอรรถประโยชนในบริการน้ันๆ 

อันดับที่  4  ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  กลุมตัวอยางมีความเห็นวาไดรับความสะดวกสบาย  

รวดเร็วในขณะที่รับชมภาพยนตรและซีรี่สผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  อีกทั้งยังสามารถรับชมไดโดยปราศจาก

โฆษณามาคั่นในขณะที่รับชม  โดยหน่ึงในเหตุผลที่เลือกรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  

คือ  รับชมเพ่ือความบันเทิง  รอยละ  44.6  สอดคลองกับ  พศกร  ผองเนตรพานิช  และกฤษณา  วิสมิตะ

นันทน  (2016)  ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความต้ังใจซื้อบริการฟงเพลงออนไลนของผูใชสมารทโฟนในประเทศ

ไทย  พบวา  การรับรูประโยชนที่ไดรับและการรับรูความเพลิดเพลินที่ไดรับมีผลทางบวกตอการรับรูคุณคาของ

ผูบริโภค  กลาวคือ  ผูบริโภคไดรับความเพลิดเพลินจากการใชบริการฟงเพลงออนไลนผานแอปพลิเคชันใน

สมารทโฟน  ทําใหเกิดความรับรูคุณคาในบริการเพลงออนไลนที่ทําใหผูใชงานไดรับความบันเทิงจากการฟง

เพลงที่ตนเองชอบ  สวนประโยชนดานการใชงานที่ผูใชไดรับจากแอปพลิเคชันฟงเพลงออนไลนอยางชัดเจน  

อาทิ  ความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน  จํานวนแนวเพลงที่มีใหเลือกฟง  และขอมูลเพลง  สงผลทําใหผูใชงาน

สามารถตัดสินใจเลือกเพลงที่ตองการฟงไดอยางดี   

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  การยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเปดรับชมภาพยนตรและ

ซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังน้ี 

1.  ผูที่ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี  พบวา  อุปนิสัยสวนบุคคลสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการรับ

ภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  มากที่สุด  ดังน้ัน  ผูประกอบการควรมุงเนนพัฒนาแอป

พลิเคชันรับชมภาพยนตรและซีรี่สรูปแบบสตรีมมิ่งใหตอบโจทยผูบริโภคมากย่ิงขึ้น  อาทิ  ความสดใหมของ

ภาพยนตรและซีรี่ส  มีการอัพเดทภาพยนตรและซีรี่สแบบเรียลไทม  เปนตน  เพ่ือดึงผูบริโภคใหมาสนใจใช

บริการสตรีมมิ่งเพ่ิมมากขึ้น  เน่ืองจากผูบริโภคมีพฤติกรรมช่ืนชอบการดูภาพยนตรและซีรี่สเปนปกติอยูแลว  

รวมไปถึงการรับชมภาพยนตรและซีรี่สผานสตรีมมิ่งอยูเปนประจํา  นอกจากน้ีในดานของการตลาดผูใหบริการ

สตรีมมิ่ง  สามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรับชมภาพยนตรและซีรี่สใหเปนที่รูจักกับกลุมเปาหมายเพ่ิม

มากขึ้น  โดยจัดกิจกรรมเชิญชวนผูที่รัก/ชอบในการชมภาพยนตรและซีรี่สมารับชมรวมกันในโรงภาพยนตร  1  

วัน  เพ่ือเปนการขยายกลุมลูกคาใหมีฐานสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถทําใหกิจกรรมไดเปนที่รูจักในวง

กวาง  จนเกิดการบอกตอทั้งกลุมลูกคารายเกาและกลุมลูกคารายใหมที่จะมีมากขึ้นไดในอนาคต       

 2.  ปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่ควรพิจารณาในธุรกิจภาพยนตรและซีรี่สสตรีมมิ่งก็คือเรื่องของมูลคาราคา  

ซึ่งผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวาคาบริการสมาชิกมีราคาที่คุมคา  ประกอบกับมีชองทางในการชําระเงินที่

เหมาะสมและหลากหลาย  อีกทั้งบริการสตรีมมิ่งมีใหทดลองใชงานฟรี  1  เดือน  กอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจ

เปนสมาชิกของบริการสตรีมมิ่ง  ทําใหเกิดคุณคาที่เทียบเทากับคาใชจายที่เกิดข้ึน  ดังน้ัน  ผูประกอบการควร
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ใหความสําคัญกับคาบริการรายเดือนแบบสมาชิกแกผูบริโภค  อาทิ  มีการจัดโปรโมช่ัน  เมื่อซื้อแพ็คเกจใน

ราคาที่ถูกที่สุด  แตไดอัพเกรดเปนสามารถรับชมภาพยนตรและซีรี่สในราคาที่แพงที่สุด  เปนระยะเวลา  1  

เดือน  เปนตน  เพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคหันมาใชบริการสตรีมมิ่งเพ่ิมมากขึ้น  และไดรับความนิยม    

 3.  ผูใหบริการควรมีการพัฒนาตอยอดฟงกช่ันเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจหรือคุณสมบัติของการใชงาน

ไดมากขึ้น  อาทิ  การหาพันธมิตรรวมในสวนของธุรกิจโทรศัพทมือถือ  เน่ืองจากปริมาณการใชสมารทโฟนมี

จํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกๆวัน  ดังน้ันผูใหบริการภาพยนตรและซีรี่ยสตรีมมิ่งควรจะจัดแพ็คเกจรวมกับการซื้อ

สมารทโฟน  โดยแถมบริการรายเดือนตลอด  1  ป  ใหกับสมาชิกที่อาจเปนกลุมลูกคารายใหมไดลองเขามาใช

บริการภาพยนตรและซีร่ีสสตรีมมิ่ง  อีกทั้งผูบริโภคยังสามารถรับชมไดโดยปราศจากโฆษณามาคั่น  ทําให

ผูบริโภคไดรับความบันเทิงอยางเต็มที่  เพราะไมมีสะดุดหรือติดขัดในขณะที่รับชม  ดังน้ัน  ผูประกอบการควร

ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการเขาใชงาน  ที่สามารถทําใหผูบริโภคเขาใชบริการสตรีมมิ่งไดสะดวก  

รวดเร็วเพ่ิมมากยิ่งขึ้น   

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีศึกษากลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิง  ที่มีการรับชมภาพยนตรและซีรี่ส

ออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งกลุมตัวอยางมีทั้งที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด  จึงทําให

กลุมตัวอยางมีความหลากหลายของพฤติกรรมในวงกวาง  เพราะฉะน้ันจึงควรมีการเฉพาะเจาะจงแยกกลุม

ตัวอยางเปนประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครกับอาศัยอยูในเขตจังหวัดอ่ืนๆ  เพ่ือใหทราบถึงการ

ยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่งในกลุมคนที่อาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานครและตามแตละจังหวัดมีลักษณะเปนอยางไร  อีกทั้งอาจไดผลสรุปมีความแตกตางจาก

กลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาในครั้งน้ี 

 2.  ในงานวิจัยสามารถศึกษาทําวิจัยเชิงคุณภาพประกอบการทําวิจัยเพ่ือที่จะไดรับทราบขอคิดเห็นเชิง

ลึกหลังจากการใชงานแลว  โดยอาจเจาะแตละบริการภาพยนตรและซีรี่สสตรีมมิ่ง  อาทิ  Netflix  iflix  เปน

ตน  เพ่ือที่นักการตลาดจะสามารถนําไปแกไขและพัฒนาใหผูบริโภคเกิดการยอมรับเทคโนโลยีเทคโนโลยีรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สมากยิ่งขึ้น   

 3.  จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีไดใชทฤษฎีพฤติกรรมการเปดรับการรับชม  และการยอมรับเทคโนโลยี

เทคโนโลยีภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง  ซึ่งการวิจัยคร้ังตอไปสามารถศึกษาในแงมุม

ทฤษฎีอ่ืนๆ  เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความหลากหลายและเจาะลึกมากข้ึน  เชน  กลยุทธทางการตลาดที่ผูชม

ตองการ  (7Ps)  เปนตน  เพ่ือจะไดทราบถึงตัวแปรที่สามารถกระตุนใหผูชมเกิดความต้ังใจใชบริการรับชม

ภาพยนตรและซีรี่สออนไลนผานรูปแบบสตรีมมิ่ง 
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การรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสาร การรับรูความเสีย่งของผูบริโภคและความต้ังใจซื้ออาหาร

เสริมเพื่อควบคุมนํ้าหนักบนเฟซบุก 

Perceived Source Credibility, Perceived Risk that Affected on  

Purchase Intention Dietary Supplement for weight control on Facebook 

นางสาวชยานี ชูประยูร และ ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษเนตร 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

   

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสาร การรับรูความเสี่ยงของผูบริโภคและความต้ังใจ

ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเว็บไซตเฟซบุก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารของผูบริโภคอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก 

2) เพ่ือศึกษาการรับรูความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก 3) เพ่ือศึกษาความต้ังใจซื้อ

อาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก 4) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับการรับรูความ

นาเช่ือถือของแหลงสาร 5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารกับการรับรู

ความเสี่ยง 6) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับความต้ังใจซื้อ        7) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารกับความต้ังใจซื้อ โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุม

ประชากรอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป ซึ่งเปนผูที่เคยซื้อหรือหาขอมูลเกี่ยวกับอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเฟ

ซบุกจํานวน 400 คน และดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561 โดยใชแบบสอบถาม

ออนไลน โพสตแบบสอบถามไปที่เพจเฟซบุกของผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก LB ลดนํ้าหนัก by 

ดีเจ ตนหอม ซึ่งผลการศึกษาพบวา ลักษณะประชากรดาน เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตางกันมีการรับรูความ

นาเช่ือถือของแหลงสารแตกตางกัน และการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารมีความสัมพันธแบบผกผันกับ

การรับรูความเสี่ยง แตกลับพบวาการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสาร และการรับรูความเสี่ยงไมมี

ความสัมพันธกันกับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักจากสื่อเฟซบุกของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 The objectives of this study are: 1) to examine the perceived source credibility 

among customers who purchase dietary supplement for weight control product,                  

2) to investigate consumer’s perceived risk on dietary supplement for weight control 

product, 3) to examine customers’ purchase intention on dietary supplement for weight 

control product, 4) to determine the effect of demographic factors on perceived source 

credibility, 5) to investigate the relationship between perceived source credibility and 

perceived risk on dietary supplement for weight control products, 6) to investigate the 

relationship between perceived risk and customers’ purchase intention on dietary 

supplement for weight control products, 7) to investigate the relationship between 

perceived source credibility and customers’ purchase intention on dietary supplement for 

weight control products. Quantitative research method was employed in this study. Four 

hundred respondents who are living in Bangkok and have ever purchased the dietary 

supplement for weight control products were recruited in this study. An online survey was 

conducted between February and March, 2018. The results demonstrated that the 

demographic factors such as gender, age, occupation and income successfully predicted 

perceived source credibility. Perceived source credibility correlated with perceived risk at the 

significant levels 0.01 but perceived source credibility and perceived risk irrelevant with 

consumer’s purchase intention. 

 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 เน่ืองจากสังคมในปจจุบันน้ีใหความนิยมกับการมีรูปรางที่สมสวน ผอมบาง ซึ่งสงผลทําใหเกิดการ

ต่ืนตัวในเรื่องของการลดนํ้าหนักเพ่ือใหมีรูปรางสมสวน ผอมบาง โดยวิธีการลดนํ้าหนักน้ันมีหลากหลายวิธี 
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อาทิ การออกกําลังกาย เตนแอโรบิค เขาฟตเนส การดูดไขมัน รวมถึงการปรับพฤติกรรมการรับประทาน

อาหาร ซึ่งบางวิธีตองอาศัยระยะเวลานาน ในขณะที่บางวิธีก็มีคาใชจายที่คอนขางสูง เชนการเขาคอรสลด

นํ้าหนักกับสถาบันตาง ๆ ทําใหหลาย ๆ คนพยายามแสวงหาวิธีการลดนํ้าหนักที่ไดผลในเวลารวดเร็ว และไม

ตองเสียคาใชจายมากนัก น่ันก็คือ “การรับประทานอาหารเสริมควบคุมนํ้าหนัก” น่ันเอง 

 จากกระแสของการดูแลรูปรางน้ีเอง ทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมในการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับการ

ดูแลรูปรางดวยวิธีตาง ๆ รวมถึงแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับการลดนํ้าหนักดวยผลิตภัณฑอาหารเสริมควบคุม

นํ้าหนักมากขึ้น โดยชองทางที่ถูกนํามาใชมากที่สุด คือ สื่อออนไลน เน่ืองจากเปนสื่อที่สามารถเขาถึงไดงาย 

และเปนแหลงที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือลดนํ้าหนัก ไมวาจะเปนรานขาย

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักผานสื่อออนไลนที่มีใหเลือกหลายราน และหลากหลายย่ีหอ ซึ่ง

ผูบริโภคสามารถเขาไปในรานคาออนไลนเพ่ือเลือกผลิตภัณฑอาหารเสริมควบคุมนํ้าหนักที่สนใจ ศึกษาขอมูล  

สอบถามรายละเอียดจากเจาของราน รวมทั้งสามารถสั่งซื้ออาหารเสริมเพ่ือลดนํ้าหนักผานรานคาออนไลนแลว

รอรับสินคาที่บานไดเลย นอกจากน้ันสื่อออนไลนยังเปนแหลงรวบรวมขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร

เสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักในทุกแงมุม รวมทั้งยังมีผูที่เคยรับประทานผลิตภัณฑมาใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑวา

มีขอดี ขอเสียอยางไร ซึ่งขอมูลดังกลาวมีประโยชนอยางมากตอผูบริโภคในการนํามาชวยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

อาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักผานสื่อออนไลน ในขณะเดียวกันในดานของผูจัดจําหนาย ก็ไดนําสื่อออนไลน

มาใชเปนชองทางในการจัดจําหนายสินคาใหกับผูบริโภคเชนเดียวกัน โดยจากการสํารวจสถิติรานคาที่จําหนาย

สินคาผานสื่อออนไลนในป 2559 พบวา จากการสํารวจรานคาตัวอยางกวา 4,000 รานคาออนไลนที่ขายของ

บนสื่อออนไลนในประเทศไทย พบวา เปนรานคาที่จําหนายสินคากลุมสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม

ผลิตภัณฑเสริมเพ่ือความงามมากที่สุดถึงรอยละ 44 รองมาเปนสินคาแฟช่ัน เสื้อผา เคร่ืองประดับรอยละ 34 

ตามมาดวยสินคาประเภทสื่อสิ่งพิมพ (บริการพิมพ ถายภาพ สรางฉลาก สติกเกอร) มีรอยละ 8 ในขณะที่

สินคากลุมไอทีรั้งทายอยูที่รอยละ 1 (ขอมูลสถิติรานคาออนไลน, 2559, ออนไลน) โดยสื่อออนไลนที่เปนแหลง

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอาหารเสริมเพ่ือลดนํ้าหนักที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคมีหลายชองทาง เชน เว็ปไซต 

เฟซบุก อินสตราแกรมและอ่ืนๆ  

 แตเน่ืองจากความตองการผลิตภัณฑอาหารเสริมควบคุมนํ้าหนักของผูบริโภคที่มีจํานวนมาก สงผล

ทําใหมีผลิตผลิตภัณฑออกมาวางจําหนายผานสื่ออนลนจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑที่มีประโยชนตอผูบริโภค

จริง ๆ และผลิตภัณฑที่ไมผานการรับรอง และมีสวนผสมที่เปนอันตรายตอผูบริโภค โดยจากการติดตาม
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ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก พบวา ไดมีการจับกุมผูผลิตที่ผลิตอาหารเสริมเพ่ือ

ลดนํ้าหนักที่ไมไดมาตรฐานออกมาวางจําหนายเปนจํานวนมาก เชน ผลิตภัณฑอาหารเสริมลดนํ้าหนัก ยี่หอลีน 

(LYN) ย่ีหอเมโซ (MEZO) ผลิตภัณฑเสริมอาหารเสริมลดนํ้าหนัก ย่ีหอ FOMO V Shape Body ผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเสริมลดนํ้าหนัก ย่ีหอดับบริวพีพลัส และผลิตภัณฑอาหารเสริม ย่ีหอเอฟบีแอลพลัส โดยจากการ

ตรวจสอบของเจาหนาที่ พบวาผลิตภัณฑดังกลาวมีการแสดงฉลากขอความอวดอางสรรพคุณตาง ๆ ที่ฝาฝน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยอาหารและยา มาตรา 6 (10) และมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 

2522 โดยเมื่อไมนานมาน้ีทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ไดสุมตรวจตัวอยางยาดีท็อกซและยาลด

ความอวนย่ีหอ LYNแลวพบสารบิซาโคดิล (Bisacodyl) และไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งเปนสารอันตราย

ตอรางกายและมีการประกาศหามใชต้ังแตป 2522 เพราะมีอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งกอนหนาน้ีมีผูสั่งซื้อยาชนิด

น้ีไปรับประทาน เพ่ือหวังลดความอวน ผานไป 1 เดือนผูที่ซื้อยาชนิดน้ีไปทานเสียชีวิตแลวถึง 4 ราย ซึ่งทั้ง 4 

รายมีอาการเสียชีวิตในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งมีกระบวนการผลิตที่ใชยาควบคุมปนเปอน หรือเปนสวนผสม

อยู และมีการดําเนินการไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (บุกจับอาหารเสริมลีน อางสรรพคุณเกินจริง หลังพบคนตาย 4 ราย, 2561, ออนไลน)  

 โดยจากกระแสความไมไดมาตรฐานและความไมปลอดภัยในการรับประทานอาหารเสริมเพ่ือควบคุม

นํ้าหนักที่ถูกนําเสนอผานสื่อตาง ๆ อยางตอเน่ืองน้ีเอง ทําใหความเช่ือถือของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอาหาร

เสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักลดนอยลง และเริ่มมีความเช่ือวา อาหารเสริมควบคุมนํ้าหนักที่จัดจําหนายผานสื่อ

ออนไลนเปนผลิตภัณฑอันตราย ไมมีคุณภาพ และไมควรซื้อมารับประทาน ทั้งที่ในความเปนจริงแลวยังมี

อาหารเสริมยี่หออ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพ มีสรรพคุณ และปลอดภัยตอผูบริโภค โดยผานการรับรองจากกระทรวง

สาธารณะสุข และองคการอาหารและยา 

 จากที่มาและความสําคัญของปญหาที่กลาวไปในขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการ

รับรูความนาเช่ือถือของแหลงสาร การรับรูความเสี่ยงของผูบริโภคและความต้ังใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือควบคุม

นํ้าหนักบนเฟซบุก โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของผูบริโภค

อาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก กับการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารบนเฟซบุก และศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการรับรูความนาเช่ือถือ การรับรูความเสี่ยง และความต้ังใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเฟ

ซบุก  
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วัตถุประสงค 

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการคนควา รวบรวม ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความนาเชื่อถือ การ

รับรูความเสี่ยง ความต้ังใจซื้อ ลักษณะทางประชากรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

 1)  เพ่ือศึกษาการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารบนเฟซบุก ของผูบริโภคอาหารเสริมเพ่ือควบคุม

นํ้าหนัก 

2)  เพ่ือศึกษาการรับรูความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเฟซบุก 

3)  เพ่ือศึกษาความต้ังใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักของผูบริโภคบนเฟซบุก 

4)  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสาร

บนเฟซบุก ของอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก 

5)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสาร กับการรับรูความเสี่ยงใน

การตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเฟซบุก 

6)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับความต้ังใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือควบคุม

นํ้าหนักบนเฟซบุก 

7) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสาร กับความต้ังใจซื้ออาหาร

เสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเฟซบุก 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ ้นไป และจะตองเปนผูที ่เคยซื้อหรือคนหาขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเพจเฟซบุกของผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อควบคุมนํ้าหนัก ซึ่งใน
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การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง ดังน้ันในการคํานวณหากลุมตัวอยางที่เหมาะสมกับ

การวิจัย ผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณเพื่อหากลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง

ของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 

ซึ่งไดผล 384 ตัวอยาง เพื่อปองกันการคลาดเคลื่อนของขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดจํานวนประชากรกลุม

ตัวอยางที่จะใชในการศึกษาในครั้งน้ี คือ 400 ตัวอยาง 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสรางจาก

การศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยอยูบนพื้นฐานของวัตถุประสงคใน

การวิจัยที่ตองการทราบถึงศึกษาการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสาร การรับรูความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อ

อาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก ความต้ังใจซื้ออาหารเสริมเพื่อควบคุมนํ้าหนัก ซึ่งประกอบดวยชุดคําถามที่มี

เน้ือครอบคลุมขอมูลที่ตองการ ดังตอไปน้ี  

ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป เปนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา รายได  

ตอนที่ 2 คําถามสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับการรับรู ความนาเชื่อถือของแหลงสาร โดยแบง

ออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) การรับรู ความเชี ่ยวชาญ (Expertness) 2) การรับรู ดานความนาไววางใจ 

(Trustworthiness) 3) การรับรูดานความนาดึงดูดใจ (Attractiveness) 4) การรับรูดานความสม่ําเสมอใน

การใหขอมูล (Dynamic) และ 5) การรับรูดานความปรารถนาดี (Goodwill) 

ตอนที่ 3 คําถามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยง โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) 

ดานหนาที่ของสินคา 2) ดานการเงิน และ 3) ดานเวลา  

ตอนที่ 4 คําถามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ังใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเฟ

ซบุก 

หลังจากเก็บขอมูลครบถวน ผู วิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ

แบบสอบถาม จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ และดําเนินการ
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วิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน แบงเปนเพศหญิงรอยละ 52.00 และ

เปนเพศชายรอยละ 48.00 อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมี 2 กลุมที่ใกลเคียงกัน คืออายุ 31-40 ป 

โดยมีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.00 และอายุ 18-30 ป มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 โดย

สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.80 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 20,001-30,000 บาท 

จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.30 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  ผูบริโภคอาหารเสริมเพ่ือควบคุมน้ําหนักท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรแตกตางกัน มีการรับรูความนาเชื่อถือของแหลง

สารบนเฟซบุกแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรูความนา เชื่อถือของแหลงสารบนเฟซบุก  มี

ความสัมพันธกับการรับรูความเสี่ยงในการตัดสินใจซ้ือ

อาหารเสริมจากสื่อเฟซบุก  

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ืออาหาร

เสริมเพ่ือควบคุมน้ําหนักบนเฟซบุก 

ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 4 การรับรูความนาเชื่อถือของแหลงสารมีความสัมพันธกับ

ความตั้งใจซ้ืออาหารเสริมเพ่ือควบคุมน้ําหนักบนเฟซบุก 

ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

สมมติฐานที่ 1 จากการศึกษาพบวาผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการรับรูความ

นาเช่ือถือของแหลงสารบนเว็บไซตเฟซบุกแตกตางกัน โดยลักษณะประชากรที่แตกตางกัน ดานเพศ อายุ 

อาชีพ และรายได จะมีการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ 
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สตะเวทิน (2546, หนา 112-113) ที่อธิบายวาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีผลตอการรับรู การ

ตีความ และการเขาใจในการสื่อสารไดแตกตางกัน โดยที่ผูบริโภคเพศหญิงจะมีการรับรูความนาเช่ือถือของ

แหลงขาวสารบนเว็บไซตเฟซบุกมากกวาผูบริโภคเพศชาย เน่ืองจากเมื่อกลาวถึงการดูแลรูปรางแลว ผูหญิงจะ

ใหความสําคัญและมีพฤติกรรมในการดูแลรูปรางของตนเองมากกวาผูชาย สงผลใหเพศหญิงใหความสนใจ และ

หาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก และมีพฤติกรรมในการซื้ออาหารเสริมควบคุม

นํ้าหนักมากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งน้ีที่พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑ

อาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักจากสื่อเฟซบุกจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

รวมถึงผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน จะมีการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงขาวสารแตกตางกัน ทั้งน้ี

เน่ืองจากอายุของผูบริโภคเปนปจจัยที่ทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร มีความรู ความเช่ือ 

ทัศนคติ และความละเอียดรอบคอบแตกตางกัน ดังน้ันผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันจึงการรับรูความนาเช่ือถือ

ของแหลงขาวสารบนเว็บไซตเฟชบุกแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับกาญจนา แกวเทพ (2542, หนา 67) ไดให

ความเห็นเพ่ิมเติมไววา คนที่มีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือในอุดมการณและมองโลกในแงดี 

ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติและมองโลกในแงราย เน่ืองจากคนที่มีอายุ

มากกวายอมจะมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ มากกวา ทําใหมีขอมูลในการตัดสินใจตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงมากขึ้น 

ไมถูกชักจูงไดงาย ๆ และมีความรอบคอบในการตัดสินใจ มีการคนหาขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจมากกวา 

แตในคนที่มีอายุนอย ประสบการณนอยก็ยอมจะถูกชักจูงไปในเรื่องตางๆ ไดงายกวา  นอกจากน้ันในบุคคลที่มี

วัยแตกตางกันมักจะมีความตองการในสิ่งตางๆ แตกตางกัน เชน คนมีอายุมากมักตองการความปลอดภัยใน

ชีวิต ในขณะที่คนมีอายุนอยมักสนใจในเรื่องความสนุกสนาน เปนตน 

ผูบริโภคที่มีอาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมีการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงขาวสารแตกตางกัน 

กลาวไดวาสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูรับสารมีอิทธิพลอยางย่ิงตอพฤติกรรมของผูรับสาร เน่ืองจาก

เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีประสบการณ คานิยม ทัศนคติ และเปาหมายที่ตางกันยอมมีแนวความคิดที่แตกตาง

กันออกไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538)  

อยางไรก็ตามการศึกษาของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, หนา 114) และกาญจนา แกวเทพ (2542, หนา 

67) มีความขัดแยงกับผลการศึกษาความแตกตางของลักษณะประชากรและการรับรูความนาเช่ือถือของแหลง

ขาวสาร ที่กลาววาการศึกษาในระดับที่แตกตางกัน ในระบบการศึกษาและประเภทของสาขาวิชาที่ศึกษาที่

แตกตางกัน สงผลทําใหบุคคลมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ ทัศนคติ คานิยมและความตองการที่แตกตางกัน 
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แตเมื่อการศึกษาในครั้งน้ีพบวาระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางไมไดมีความสัมพันธกันกับความนาเช่ือถือของ

แหลงสารผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเว็บไซตเฟซบุก อาจเปนเพราะวาความเปลี่ยนแปลง

ของบริททในสังคม ที่ปจจุบันผูบริโภคที่มีสถานะทางการศึกษาแตกตางกัน ตางสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

หรือมีการเช่ือมตอทางอินเทอรเน็ตไดไมตางกัน และคนไทยสวนใหญใชเว็บไซตเฟซบุกเปนชองทางการ

ติดตอสื่อสารที่ไดรับความนิยม ทําใหเกิดการรับรูของกระแสสังคมที่คลายคลึงกัน ไมวาจะเปนการไดรับ

โฆษณา หรือการไดรับขอมูลการบอกตอบนเว็บไซตเฟซบุก ดังน้ันจึงสามารถเกิดการรับรูไดไมแตกตางกัน และ

เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่มีสถานะทางการศึกษาแตกตางกัน แตมีความตองการหรือเปาหมายที่เหมือนกันคือ

การดูแลรูปราง จึงมีการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเว็บไซต

เฟซบุกไดไมแตกตางกัน   

สมมติฐานที่ 2 การรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารมีความสัมพันธกับการรับรูความเสี่ยงในการ

ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบนเฟซบุก พบวาการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงขาวสารมีความสัมพันธกับการรับรู

ความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมจากสื่อเฟซบุก ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีถึงแมวาผลการศึกษา

จะพบความสัมพันธกันแตก็พบวาอยูในระดับที่ตํ่ามาก  (r = -0.168) และมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงขาม

หรือแบบผกผัน หรือสามารถอธิบายไดวา หากผูบริโภคมีการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงขาวสารอยูใน

ระดับสูง ก็จะทําใหเกิดการรับรูความเสี่ยงไดนอยลง เปนไปตามแนวคิดของ Hovland Janis และ Kelley 

(1953) และสอดคลองกับงานวิจัยของ Zhu และคณะ (2011) ที่พบวาการรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธในเชิง

ลบกับทัศนคติ เมื่อผูบริโภคมีระดับการรับรูความนาเช่ือถือของเว็บไซตเพ่ิมสูงขึ้น จะสงผลใหการรับรูความ

เสี่ยงน้ันลดลง โดยที่ผลการศึกษารายดานน้ัน พบวา การรับรูดานความสม่ําเสมอในการใหขอมูล มี

ความสัมพันธแบบผกผันในระดับตํ่า ซึ่งอาจกลาวไดวาเมื่อผูบริโภคสามารถเห็นความเคลื่อนไหวในการขายและ

การใหขอมูลจากผูประกอบการอยางสม่ําเสมอ หรือการรับรูวาผูประกอบการของผลิตภัณฑที่ตนเองสนใจ มี

การตอบคําถามใหผูบริโภคที่ตองการขอมูลเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา จะสามารถทําใหผูบริโภครับรูความเสี่ยงได

นอยลง แตเน่ืองจากการศึกษาพบความสัมพันธกันในเพียงระดับตํ่า จึงอธิบายใหเขาใจไดวาเมื่อผูบริโภคมีการ

รับรูดานความสม่ําเสมอในการใหขอมูลมากขึ้น จะทําใหคลายความกังวลจากเดิมไดเล็กนอย สอดคลองกับ

การศึกษาของ Whitehead (1968) ที่พบวาปจจัยดานความสม่ําเสมอ (Dynamic) เปนปจจัยความสําคัญตอ

การรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสาร เพราะเปนการแสดงออกถึงความกระตือรือรนของแหลงสาร ความมั่นใจ

ในขอมูลวาเช่ือถือได และสามารถตอบสนองตอสิ่งที่ผูบริโภคตองการทราบไดอยางรวดเร็ว  
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ในดานความปรารถนาดี พบความสัมพันธแบบผกผันซึ่งอยูในระดับตํ่ามาก กลาวคือเมื่อผูบริโภคมี

ปฏิสัมพันธกับแหลงสารหรือผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารเสริมควบคุมนํ้าหนัก แลวผูประกอบการสามารถ

ทําใหผูบริโภครับรูถึงความเขาใจในความตองการ และใสใจกับรายละเอียดในการใหขอมูลแกผูบริโภค จะทําให

ผูบริโภครับรูความเสี่ยงไดนอยลง สอดคลองกับแนวคิดของสราวุธ ควชะกุล (2557, หนา 504) ที่กลาวไววา

ความเช่ือถือ คือ พ้ืนฐานความสัมพันธทางการติดตอสื่อสารใหบริการแกลูกคา ซึ่งองคกรจําเปนที่จะตองเรียนรู

ทฤษฎีความสัมพันธที่ดี ที่ใหความรูสึกใกลชิด เพ่ือสรางความคุนเคยใหเกิดกับผูรับบริการ หรือผูบริโภค จะ

สามารถครองใจลูกคาได แตเน่ืองจากการศึกษาพบความสัมพันธกันในระดับตํ่าที่ตํ่ามาก จึงอธิบายใหเขาใจได

วาเมื่อผูบริโภคมีการรับรูดานความปรารถนาดีมากข้ึน จะทําใหลดความเสี่ยงหรือคลายความกังวลจากเดิมได

เพียงเล็กนอยเทาน้ัน เพราะผลิตภัณฑอาหารเสริมควบคุมนํ้าหนักเปนอาหารเสริมที่คอนขางมีผลกระทบ

ทางดานรางกายของแตละบุคคลไดไมเทากัน การประเมินความเสี่ยงของผูบริโภคน้ันจึงเปนข้ันตอนที่ซับซอน

มาก โดยระดับการรับรูความเสี่ยงของแตละคนที่สามารถยอมรับไดน้ัน ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละคน 

รวมถึงคานิยมที่แตกตางกัน ดังน้ันความเสี่ยงจึงเปนหน่ึงในตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 

(จิรภา รุงเรืองศักด์ิ, 2557)  

สวนดานความเช่ียวชาญ ความนาไววางใจ ความนาดึงดูดใจ พบวา ไมมีความสัมพันธกับการรับรู

ความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมควบคุมนํ้าหนักบนเว็บไซตเฟซบุก  ซึ่งขัดแยงกับแนวคิด

ของ Heng, Hock-Hai & Bernard (2005) ที่กลาววา ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงวาจะสงผลเชิงลบ และมี

ความสัมพันธกับความนาเช่ือถือในทิศทางที่ตรงกันขาม 

 

สมมติฐานที่ 3 จากการศึกษาการรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือ

ควบคุมนํ้าหนักบนเฟซบุก พบวาการรับรูความเสี่ยงไมมีความสัมพันธกันกับความต้ังใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือ

ควบคุมนํ้าหนักบนเฟซบุกของผูบริโภค อาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนกลุมตัวอยาง

จากเพจเฟซบุกที่จําหนายผลิตภัณฑอาหารเสริมควบคุมนํ้าหนัก (เพจเฟซบุก LB ลดนํ้าหนัก by ดีเจ 

ตนหอม) ซึ่งผูที่มาติดตามเพจดังกลาวสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่เคยซื้อ หรือเปนผูที่กําลังมองหาตัวชวยในการ

ลดนํ้าหนักอยูแลว ดังน้ันการรับรูความเสี่ยงจึงไมไดสงผลกับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมควบคุม

นํ้าหนัก ซึ่งผลการศึกษาน้ีขัดแยงกับงานวิจัยของ Pi และ Sangruang (2011) ที่พบวาการรับรูถึงความเสี่ยงมี

ความสัมพันธกันกับความต้ังใจซื้อ เพราะการรับรูความเสี่ยงจะสงผลกระทบทางตรงในดานลบตอทัศนคติใน
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การซื้อสินคาออนไลน โดยที่การรับรูถึงความเสี่ยงน้ีเปนความเช่ือที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม และเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลกระทบตอทัศนคติในการซื้อสินคาออนไลน และยังสงผลกระทบทางลบตอระดับความต้ังใจซื้อ

สินคาออนไลนอีกดวย 

นอกจากน้ีผลการศึกษายังขัดแยงกับงานวิจัยเรื่อง “An analysis of factors affecting on online 

shopping behavior of consumers" ของJava's, Dolatabadi, Nourbakhsh, Poursaeedi และ 

Asadollahi (2012) ที่พบวาการรับรูความเสี่ยงดานการเงิน (financial risk) เปนการรับรูความเสี่ยงดานที่

สําคัญตอการซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค การที่ผูบริโภคกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียเงินโดยไมไดรับ

ผลตอบแทน และกังวลถึงขอมูลทางการเงินสวนบุคคลของผูบริโภค ยิ่งผูบริโภคมีระดับการรับรู ความเสี่ยงเพ่ิม

มากขึ้น ก็จะย่ิงสงผลใหระดับทัศนคติตอการซื้อสินคาออนไลนลดลง ซึ่งเปนความสัมพันธเชิงผกผันเหมือนกับ

การศึกษาของ Kuhlmeier and Knight (2005) ที่พบวาการรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธในเชิงลบกับความ

ต้ังใจซื้อสินคาออนไลนเชนกันกลาวคือ ยิ่งผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงในระดับสูง ผูบริโภคก็จะมีแนวโนมที่จะ

ซื้อสินคาออนไลนนอยลง  

สมมติฐานที่ 4 การศึกษาการรับรูความนาเช่ือถือของแหลงสารมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อ

อาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเฟซบุก พบวาการรับรูความนาเช่ือถือไมมีความสัมพันธกันกับความต้ังใจซื้อ

อาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักบนเฟซบุกของผูบริโภค เหตุผลของผลการศึกษาครั้งน้ี ดังที่กลาวไปแลวขางตน

วากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนกลุมตัวอยางจากเพจเฟซบุกที่จําหนายผลิตภัณฑอาหารเสริม

ควบคุมนํ้าหนัก (เพจเฟซบุก LB ลดนํ้าหนัก by ดีเจ ตนหอม) ซึ่งผูที่มาติดตามเพจดังกลาวสวนใหญเปนกลุม

ลูกคาที่เคยซื้อ หรือเปนผูที่กําลังมองหาตัวชวยในการลดนํ้าหนักอยูแลว ดังน้ันการรับรูความนาเช่ือถือของ

แหลงสารจึงไมมีความสัมพันธกันกับความต้ังใจซื้อ ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ Koufaris and Sosa (2004) ที่

พบวาความนาเช่ือถือของการเขาเย่ียมชมเว็ปไซตในครั้งแรกน้ัน ผูบริโภคจะสามารถเห็นเพียงภาพและ

ขอความผานทางหนาจอเทาน้ัน ถาหากเว็ปไซตที่ขายสินคามีช่ือเสียง จะชวยสรางความนาเช่ือถือและมีผลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาไดมากย่ิงขึ้น  

ซึ่งผลการศึกษายังขัดแยงกับ รุจิเรข รัศมีจาตุรงค (2554) ที่พบวาความนาเช่ือถือตอขอคิดเห็น

เก่ียวกับสินคาประเภทเดียวกันจะมีความแตกตางกัน ถาขอคิดเห็นดังกลาวปรากฏอยูบนเว็บไซตที่มีความ

นาเช่ือถือที่แตกตางกัน โดยขอคิดเห็นในการแนะนําสินคาบนเว็บไซตของเจาของผลิตภัณฑจะมีความ

นาเช่ือถือนอยกวาขอคิดเห็นบนเว็บไซตที่เกิดจากบุคคลอ่ืนที่เคยใชผลิตภัณฑน้ัน เชนเดียวกับ Cheung 
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(2014) ที่พบวาผูบริโภคจํานวนมากที่ใชงานอินเตอรเน็ตและมีความเกี่ยวของกับบทความบนอินเตอรเน็ต จะ

รับรูถึงประโยชนของขอมูลในขอคิดเห็น ก็ตอเมื่อขอคิดเห็นเหลาน้ันอยูบนเว็บบอรดหรือเว็บไซตที่มีความ

นาเช่ือถือ ดังน้ันความนาเช่ือถือของแหลงสารจึงมีความสําคัญและสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1) จากการศึกษาผูที่เคยซื้อหรือหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักจากสื่อเฟ

ซบุก พบวาการรับรูความนาเช่ือถือดานความสม่ําเสมอในการใหขอมูล (Dynamic) เปนดานที่ผูบริโภคใหความ

เช่ือถือมากที่สุด ดังน้ันการใหขอมูลที่ทันสมัย โดยมีความเคลื่อนไหวของขอมูลที่นําเสนออยูเปนประจํา และ

สามารถตอบสนองตอสิ่งที่ผูบริโภคตองการทราบไดอยางรวดเร็วจะสรางความมีตัวตนของแบรนดได  

2) สินคาที่มีผูรีวิวเปนผูที่มีรูปราง หนาตาดี บุคลิกดี จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคไดเปน

อยางมาก ซึ่งบุคคลดังกลาวตองมีความเช่ือมโยงกับสินคาที่ตองการนําเสนอดวย เชน การแนะนําผลิตภัณฑ

อาหารเสริมควบคุมนํ้าหนักตองใชผูที่มีรูปรางดี เปนตน 

3) การใชบุคคลที่มีผูติดตามใน Social Media เปนจํานวนมากเปนผูรีวิวสินคาจะทําใหผูบริโภคเช่ือ

วาการนําเสนอของบุคคลเหลาน้ีมีความนาเช่ือถือได เพราะผูที่มีผูติดตามเปนจํานวนมากจะตองเปนผูที่รักษา

ภาพลักษณ และตองรักษาช่ือเสียง เพราะฉะน้ันผูบริโภคเช่ือวาขอมูลที่บุคคลเหลาน้ีนําเสนอตองผานการคัด

กรองวาเปนความจริงมาแลวในระดับหน่ึง 

4) ผูจัดจําหนายสินคาเปนผูรีวิวสินคาดวยตัวเอง จะสามารถสรางความนาเช่ือถือไดเปนอยางดี 

เพราะผูบริโภคเช่ือวาผูจัดจําหนายสินคาคือผูที่ใชสินคาเองจริง  

5) จากผลการศึกษาดานการรับรูความเสี่ยง ทําใหทราบวาการแจงขอมูลที่ชัดเจนเร่ืองของเวลาเปน

สิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญที่สุด เชน การแจงรายละเอียดข้ันตอนการจองและระยะเวลาที่ตองรอสินคา หรือ

การแจงเลขพัสดุทุกรอบการจัดสงสินคาของทางราน เพ่ือใหผูบริโภคสามารถติดตามเช็คสถานะของสินคาได

ดวยตัวเอง จะสามารถลดการรับรูความเสี่ยงไดเปนอยางดี นอกจากน้ีการแจงราคาของสินคาที่ชัดเจน รวมถึง

การแจงวาเปนราคาที่รวมการจัดสงสินคาหรือบริการใดๆไวแลวหรือไม จะทําใหผูบริโภคไมตองกังวลวามี

คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง และลดการรับรูความเสี่ยงได 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1) ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร

เสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักจากเฟซบุก และความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักจากสื่อเฟ
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ซบุกเทาน้ัน ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบริโภค หรือปญหาและ

อุปสรรคในการซื้อสินคาจากสื่อเฟซบุกของผูบริโภคดวย 

2) การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บกลุมตัวอยางโดยโพสตแบบสอบถามไปที่เพจเฟซบุกของผลิตภัณฑ

อาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักโดยตรง ซึ่งเปนผูที่มีความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือควบคุมนํ้าหนักอยู

แลว ดังน้ันผลที่ไดจึงไมคอยเกิดความแตกตางของการรับรูความนาเช่ือถือ หรือการรับรูความเสี่ยง ซึ่งหาก

ตองการผลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น ในการศึกษาคร้ังตอไป ตองทําการเก็บแบบสอบถามจากเพจเฟซบุกที่มีความ

หลากหลายมากกวาน้ี เพ่ือใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

3) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึกของขอมูลผูบริโภค ถึงปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมควมคุมนํ้าหนัก จะเขาใจถึงรูปแบบการสื่อสารที่สามารถสรางความ

นาเช่ือถือใหกับผูบริโภค และทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูความเสี่ยงไดนอยที่สุด นอกจากน้ียังจะสามารถตอยอด

ไปถึงตัวแปรดานอ่ืนๆ ไดอีกดวย เชน ความเช่ือมั่นของผูบริโภค ความจงรักภักดีตอแบรนดสินคา การกลับมา

ซื้อซ้ํา เปนตน 
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การศึกษาคณุคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาของแฟนคลบั 

The Study of Brand Equity of Fc Barcelona’s  

Fan Club 

นายชีวสิทธิ  วีระเมธีกุล และ ผศ. ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

นิเทศศาสตรและนวตักรรมการจัดการ 

สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

ชื่อวิทยานพินธ    การศึกษาคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอล 

     บารเซโลนาของแฟนคลับ 

ชื่อผูเขียน    นาย ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล 

ชื่อปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรและนวัตกรรม) 

ปการศึกษา    2560 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรแฟนคลับ การเปนแฟนคลับ และ

พฤติกรรม การ เปด รับสื่ อ  และการ รับรู คุณค าตราสินค าของสโมสรฟุตบอลบาร เซ โลนาของ 

แฟนคลับ 2) เพ่ือศึกษาความแตกตางของกลุมประชากรตอการเปนแฟนคลับ และการรับรูคุณคาตราสินคา

ของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปนแฟนคลับ พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และ

ก า ร รั บ รู คุ ณ ค า ต ร า สิ น ค า ข อ ง ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล บ า ร เ ซ โ ล น า 

   ผลการวิจัยพบวา กลุมผูตอบแบบสอบจํานวน 400 คน สวนใหญมีอายุระหวางอายุ  

20 – 29 ป มีจํานวน 244 คน สวนมากเปนผูชายมีจํานวน 344 คนและ เปนเพศหญิง มีจํานวน 56 คน มี

ร า ย ไ ด เ ฉ ลี่ ย  5,000 – 10,000 บ า ท  มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า สู ง สุ ด ใ น ช ว ง ป ริ ญ ญ า ต รี  

โดยกลุมตัวอยางสวนมากมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีการเปดรับสื่อประเภทเฟซบุกทางการของสโมสร

ฟุตบอลบารเซโลนา ไดแก www.facebook.com/ FcBarcelona.Global.Fans อยูในระดับมากที่สุด มี
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ความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสาร มากกวา 1 คร้ังตอวัน โดยใชเวลาเฉลี่ยในการเปดรับขอมูลขาวสาร 15 - 

30 นาที และใชเวลาในชวง 18.01 – 00.00 กลุมผูตอบแบบสอบถาม 

มีการเ ช่ือมโยง วัตถุประสงค ในการเปดรับขอมูลขาวสารอยู ในระดับมากที่ สุด  คือ เ พ่ือติดตาม 

นักฟุตบอลที่ช่ืนชอบ และมีความคิดเห็นเพ่ือวัดการเปนแฟนคลับ พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามคิดวาการ

สนับสนุนสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา ทุกประการไมวาทีมจะแพหรือชนะเปนสิ่งที่ทานควรจะทํามีความคิดเห็น

อ ยู ใ น ร ะ ดั บ เ ห็ น ด ว ย อ ย า ง ย่ิ ง โ ด ย  แ ล ะ จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น พ บ ว า  

1) พฤติกรรมการแบงตามประเภทการเปดรับสื่อของแฟนคลับมีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาของสโมสร

ฟุตบอลบารเซโลนา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พฤติกรรมการแบงตามวัตถุประสงคการเปดรับสื่อของ

แฟนคลับมีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2)  การเปนแฟนคลับมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

คําสําคญั  :  คุณคาตราสินคา , แฟนคลับ , พฤติกรรมการเปดรับสื่อ , สโมสรฟุตบอลบารเซโลนา 

Abstract 
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The prupose of this study are 1) To study the population characteristic regarding to 

sex, age, income, education, status also exposure and the brand awareness of Barcelona’s 

club. 2) To study the difference of the population toward being the fan club and Barcelona 
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brand awareness and 3) To study the relationship of being a fan club , media exposure and 

the brand awareness of Barcelona’s club. 

 The results showed that the most 400 respondents aged between 

20 - 29 years old. There are 344 men and 56 women. Average income is 5,000 - 10,000 baht.  

Many of respondent are bachelor’s degree and also they are student occupation. Most of 

the sample students are exposed to the official Facebook media of the Barcelona football 

club: www.facebook.com/ FcBarcelona.Global.Fans at the highest level. The Frequency of 

media exposure are more than 1 time per day was 15-30 minutes, and spent time at  18.01 - 

00.00. The respondents were related to the object of information exposure at the highest 

level is to follow the favorite footballer. And they have an opinion to estimate a fan club, it 

was show that the respondents thought support for the FC Barcelona. Whatever the team is 

defeated or beaten, what you should do is have a very agreeable level of opinion. By the 

hypothesis , it was found that 1) The behavior of the media exposure by type was related to 

the brand equity of the FC Barcelona at significance level of 0.001.The behavior of the 

media exposure by object was related to the brand equity of FC Barcelona at significance 

level of 0.01. 2) The Fan club  is related to the brand awareness of Barcelona club at 

significance level of 0.01. 

 

Keywords :  Brand Equity , Fan Club , Media Exposure , Barcelona Club 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 

คุณคาตราสินคา เปนสิ่ งสํ า คัญที่ ส งผลใหองคกร หรือ  บริษัทต างๆ ประสบความสํา เร็จ 

ในทุกๆดาน การสรางคุณคาตราสินคาเปนหัวขอหลักที่ทําใหนักการตลาดรวมถึงนักวิชาการหันมาใหความ

สนใจเปนอยางมาก เพราะคุณคาตราสินคาสามารถสรางขอไดเปรียบหลายอยางแกธุรกิจ เชน ชวยสรางระดับ

ค ว า ม ภั ก ดี ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ที่ สู ง ขึ้ น  ต ล อ ด จ น เ พ่ิ ม โ อ ก า ส ใ น ก า ร ข ย า ย ข อ บ เ ข ต อํ า น า จ 

ตราสินคา 

คุณคาตราสินคาในที่น้ีไมจําเปนตองใชกับองคกรประเภทธุรกิจการบริการ ธุรกิจเครื่องด่ืม หรือ ธุรกิจ

ย า น ย น ต  แ ต ห ม า ย ร ว ม ถึ ง คุ ณ ค า ต ร า สิ น ค า ข อ ง ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล ด ว ย  ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล 
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ก็เปรียบเสมือนสินคา หรือการบริการที่ตองใหความสําคัญในเรื่องคุณคาตราสินคา เพราะสโมสรฟุตบอลตองมี

การแยงชิงแฟนคลับใหมาสนใจและติดตามรับชม ในปจจุบันมีสโมสรฟุตบอล 

ที่มีช่ือเสียงมากมายในตางประเทศ เชน แมนเชสเตอร ยูไนเตด (อังกฤษ) ,เรอัล มาดริด (สเปน) ,อินเตอร มิ

ล า น  ( อิ ต า ลี )  ซึ่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก็ มี ส โ ม ส ร ที่ มี ช่ื อ เ สี ย ง  เ ช น  บุ รี รั ม ย  ยู ไ น เ ต ด ,  

เมื อ งทอง  ยู ไน เต ด  ทุ กส โมสร ฟุตบอลในโลกตอ งมี การแย ง ชิ งแฟนคลับ  ดั ง น้ันการที่ ส โมสร 

มีแฟนคลับจํานวนมากจะสงผลตอการเขามารับชม หรือซื้อของที่ระลึก และจะนํามาสูรายไดอยางมหาศาลของ

ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย า ง ย่ิ ง  จ ะ ดึ ง ดู ด ส ป อ น เ ซ อ ร ใ ห เ ข า ม า เ ป น ผู ส นั บ ส นุ น  

ทางการเงินของสโมสรน้ันๆมากยิ่งขึ้น เชน สโมสรฟุตบอลบารเซโลนาในฤดูกาล 2015/2016 มีรายไดจากการ

ที่มีแฟนคลับเขามารับชม และซื้อของที่ระลึกจํานวน 679  ลานยูโร (25,650,000,000  ลานบาท)  Danielle 

(2016) และ ในป 2017/2018 จนถึง 2020/2021  รวม 4 ฤดูกาล บริษัทยักษใหญจากประเทศญี่ปุนไดตกลง

ทําสัญญาเปนสปอนเซอรหลักใหกับสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาโดยมีโลโกปรากฎบนหนาอกเสื้อ และจํานวน

เงินที่บริษัท Rakuten ใชลงทุนเพ่ือโปรโมทตราสินคาผานสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาเปนจํานวน 55 ลานยูโร

ตอป เทากับ 2,141,631,492 ลานบาท หรือ 220 ลานยูโร เทากับ 8,566,525,968 ลานบาทBrandinside 

(2016) การที่สปอนเซอรทุมเม็ดเงินเปนจํานวนมหาศาลน้ัน ไมใชแคเห็น สโมสรฟุตบอลบารเซโลนาเปนสโมสร

ฟุ ต บ อ ล ที่ มี ช่ื อ เ สี ย ง  แ ต ยั ง ค ง ไ ด ท ร า บ ถึ ง เ กี ย ร ติ ป ร ะ วั ติ ข อ ง ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล บ า ร เ ซ โ ล น า  

อาทิเชน แชมปลีกสูงสุด (25 สมัย) แชมปโควปาเดอเรย (28 สมัย) ชนะเลิศถวยสูงสุดของยุโรป (ยูฟาแช

มเปยนลีก 5 สมัย )  แชมปสโมสรฟุตบอลโลก (3 สมัย )  ฯลฯ ทั้ ง น้ี  สโมสรฟุตบอล 

บารเซโลนายังไดเขาเลนถวยสูงสุดของยุโรปโดยตลอดนับต้ังแตฤดูกาล 1994/1995 จนถึงปจจุบัน เปนสโมสร

แรกและสโมสรเดียวในโลกที่ได 6 ถวย(ชนะเลิศ 6 รางวัล) ใน 1 ฤดูกาล  และ สโมสรฟุตบอลบารเซโลนมี

มูลคาตราสินคาเปนอันดับ 2 ของโลก โดยมีมูลคา 2,820 ลานปอนด หรือประมาณ 121,260 ลานบาท 

Forbes (2017)  

 ดังน้ันทุกสโมสรฟุตบอลพยายาม หาวิธีการสรางฐานแฟนคลับของตนเอง แตถึงอยางไรก็ตาม การที่

แฟนคลับจะเขามาสนใจหรือเลือกที่จะเปนแฟนคลับตองมาจากการสรางคุณคาตราสินคาของสโมสรน้ันๆกอน 

อยางเชนงานวิจัยของ  

นพรัตน มาศรัตน (2559) ไดศึกษาเร่ือง การวางตําแหนง ภาพลักษณและคุณคา ที่สงผลตอแนวโนม

การเลือกเชียร สโมสรแบงค็อกยูไนเต็ดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะสามารถสรุป

ไดวา ผูบริโภครับรูวาสโมสรแบงค็อกยูไนเต็ดเปนสโมสรช้ันนําในฟุตบอลลีก มีภาพลักษณของตราสโมสรแบ

งค็อกยูไนเต็ดดานคุณลักษณะมากที่สุด สําหรับดานคุณคาของตราสโมสรแบงค็อกยูไนเต็ด พบวาสโมสรแบ

งค็อกยูไนเต็ดมีการเช่ือมโยงตราสโมสรกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากที่สุด ตามมาดวยความภักดีตอตราสโมสรการจดจํา

ตราสโมสร และการตระหนักรูถึงคุณภาพ สําหรับแนวโนมในการเลือกเชียรอยูในระดับปานกลางการที่สโมสร

จะทําใหผูบริโภคเลือกเชียรจะตองเริ่มจากคนในทองถ่ินและเพ่ิมการประชาสัมพันธ โดยการใชสื่อตางๆทั้งใน 

https://www.90min.com/th/posts/3517680%20และ%20ในปี%202017/2018%20จนถึง%202020/2021
https://www.90min.com/th/posts/3517680%20และ%20ในปี%202017/2018%20จนถึง%202020/2021
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และนอกโซ เ ชียล  เช น  การ โฆษณา ชุดแข งของส โมสรแต ละฤ ดูกาล  และการสร า งคุณค า ให 

ตราสโมสร สโมสรตองมีความเช่ือมั่นในดานตางๆของทีม ความสามารถของนักฟุตบอล ความกลาที่จะตัดสินใจ

ซื้ อ นั ก ฟุ ตบอล ให ม  แ ต ถึ ง อ ย า ง ไ ร ก็ ต าม ง าน วิ จั ย ที่ ผ า นม ายั ง ไ ม ไ ด ศึ ก ษ าป จ จั ย ที่ สํ า คั ญอ ยู  

2 ประเด็น 1)  การเปนแฟนคลับ 2)  พฤติกรรมการเปดรับสื่อของแฟนคลับ ซึ่ง 2 ปจจัยน้ีมีความสําคัญที่

สงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอล 

งานวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมุงศึกษา พฤติกรรมการเปดรับสื่อของแฟนคลับ การเปนแฟนคลับ และการศึกษา

คุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาของแฟนคลับ ที่เปนสโมสรฟุตบอลอันดับตนๆของโลกในเรื่อง

มูลคาของสโมสร หรือ เกียรติประวัติชัยชนะที่สั่งสมมา Forbes (2015) ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจะทําใหเกิด

ความเขาใจลึกซึ้งในเรื่องการสรางคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลตางๆในประเทศไทยไดดีย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1)    เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรแฟนคลบั การเปนแฟนคลับ และพฤติกรรม 

การเปดรับสื่อ และการรับรูคณุคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาของแฟนคลับ 

 2)    เพ่ือศึกษาความแตกตางของกลุมประชากรตอการเปนแฟนคลับ และการรับรูคุณคาตราสินคา

ของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา 

 3)    เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปนแฟนคลับ พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และการรับรูคุณคา

ตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาของแฟนคลับ”  

เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ในแฟนเพจ Fc Barcelona Thailand Fan club ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนโดย

ละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 

2.1  การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง  

  2.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย   

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแฟนคลับชาวไทยที่ติดตามเฟสบุคแฟนเพจ Fc Barcelona 

Thailand Fan Club ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนแฟนคลับที่ชัดเจน  

 2.1.2  การเลอืกกลุมตัวอยาง 
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 กลุมตัวอยางในการวิจัย การศึกษาคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาของแฟนคลับ คือ 

ผูที่กดติดตามเพจ Fc Barcelona Thailand Fan Club ในเฟสบุค และตองรับชมการแขงขันสโมสรฟุตบอล

บารเซโลนาในชวง 1 เดือนที่ผานมา แตเน่ืองจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงตองอาศัยสูตร

ของยามาเน (Taro Yamane) ในการคํานวณเพ่ือกําหนดขนาดตัวอยางของแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลบาร

เซโลนาที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95% และกําหนดความคลาดเคลื่อนไวที่รอยละ 0.5  วิชิต อูอน (2555)  

สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (ระดับ 0.05) และยอมให

คาดเคลื่อนได 5%         

ผลลัพธไดเทากับ (n = 384.16) ทําใหสามารถกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีได คือ 

385 ตัวอยาง และสํารองเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถามไวที่ 5% หรือ 15 ตัวอยาง ดังน้ัน ขนาดของกลุม

ผูติดตามในแฟนเพจ Fc Barcelona Thailand Fan Club ที่เปนแฟนคลับเทาน้ันจํานวน 400  คน โดยมี

ความคาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95   

  2.1.3  วิธีการสุมตัวอยาง 

การสุมกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะ

เปน (Non - Probability Sampling) จึงเลือกกลุมตัวอยางแบบมีจุดมุงหมาย (Purposive Sampling)  ซึ่ง

เลือกเก็บขอมูลจากกลุมแฟนคลับในแฟนเพจ Fc Barcelona Thailand Fan Club ในเฟสบุค โดยมีเง่ือนไข 2 

ขอ 1)  กลุมตัวอยางตองกดติดตามเพจ Fc Barcelona Thailand Fan Club ในเฟสบุค 2)  กลุมตัวอยางตอง

รับชมเกมการแขงขันของสโมสรฟุตบอลลารเซโลนาภายใน 1 เดือนที่ผานมา  

2.2  การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของ

การวิจัยเพ่ือใชในการศึกษาคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาของแฟนคลับ โดยมีโครงสราง

แบบสอบถาม 5 สวนดังน้ี 

 สวนที่ 1  เปนคําถามสําหรับการคัดกรอง (Screening Questions) เพ่ือหาจํานวนผูที่กดติดตาม

เพจ Fc Barcelona Thailand Fan Club และจํานวนผูที่รับชมเกมการแขงขันของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา

ภายใน 1 เดือนที่ผานมา  

สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรของแฟนคลับของสโมสรฟุตบอล

บารเซโลนา ไดแก เพศ อายุ รายได การศึกษา และอาชีพ เปนคําถามปลายปด (Close-end Question) และ

มีคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ  

สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแฟนคลับของสโมสรฟุตบอล 

บาร เซโลนา เปนคําถามที่ ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเภทสื่อที่แฟนคลับเลือกเปดรับ ความถี่ 

ในการเปดรับสื่อ ชวงเวลาในการเปดรับ และวัตถุประสงคของการเปดรับชมการแขงขันสโมสรฟุตบอลบาร
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เซโลนา ในสวนแบบสอบถามจะใชเปนมาตรสวนประมาณ (Rating Scale) พัฒนามาตรวัดมาจาก พิมมา หิรัญ

กิตติ (2552)     

สวนที่ 4  เปนคําถามสําหรับการวัดการเปนแฟนคลับ สําหรับแบบสอบถามผูวิจัยไมทราบระดับการ

เปนแฟนคลับของผูตอบแบบสอบถาม จึงไดกําหนดคําถามจํานวน 6 ขอ เพ่ือวัดระดับการเปนแฟนคลับ ใน

สวนแบบสอบถามจะใชเปนมาตราสวนประมาณ (Rating Scale) ซึ่งพัฒนามาจากชุดคําถามของ ณิชาภัทร ขัด

สาย (2555)  

สวนที่ 5  เปนแบบสอบถามดานคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาของแฟนคลับ 

จํานวนทั้งหมด 30 ขอ ซึ่งปรับมาจากมาตรวัดของ Goldsmith and Hofacker (1991)    ไดแกการรูจักตรา

สินคา (7 ขอ) คุณภาพที่ถูกรับรู (8 ขอ)การเช่ือมโยงตราสินคา (5 ขอ) และความจงรักภักดีตอตราสินคา (10 

ขอ) โดยมีรูปแบบคําถามแบบเปนมาตราสวนประมาณ (Rating Scale)  

 

2.3  การทดสอบเครื่องมือ 

 ทั้งน้ีคาดัชนีมีความเหมาะสมที่ยอมรับไดตองมีคาต้ังแต 0.50 ข้ึนไป กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ (2554) มีสูตรการคํานวณดังน้ี 

โดยหลังจากคํานวณคาที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหคะแนน ผลปรากฎวาแบบสอบถามของงานวิจัยช้ินน้ี IOC 

ไดเทากับ 0.78 

 ทําการทดสอบ (Pre test) กับกลุมแฟนคลับสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา จํานวน 30 ชุด และนํา

คําตอบที่ไดจากการทดสอบหาคาความเช่ือมั่น (Reliability test) โดยการใชสูตรสัมประสิทธ์ิครอนบาคอัลฟา 

(Cronbach’s Alpha)  

 

2.4  การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนสถิติที่ใชอธิบายลักษณะ

ขอมูลทั่วไป เชน ความถี่ (Frequency) คารอยยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation : S.D) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหทางสถิติเพ่ือให

ทราบถึงลักษณะประชากรแฟนคลับ ระดับการเปนแฟนคลับ พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และการรับรูคุณคาตรา

สินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาของแฟนคลับ ซึ่งใชในแบบสอบถามสวนที่ 1-5 

 2)  การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือศึกษาความแตกตาง

ของกลุมประชากรตอการรับรุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา โดยตัวแปรที่ศึกษาไดแก เพศ อายุ 

รายได การศึกษา อาชีพ สถิติที่ใชเชิงอนุมาน คือ ANOVA ยกเวนเพศที่ใช t-test  และการวิเคราะหครั้งน้ีใช

สําหรับการหาสมมติฐานขอที่ 1  
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 3)  การวิเคราะหดวยสถิติสหสัมพันธ (Correlation Statistics) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ของการเปนแฟนคลับ พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และการรับรูคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา 

โดยกําหนดนับสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และการวิเคราะหครั้งน้ีใชสําหรับการหาสมมติฐานขอที่ 2 และ 3  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

3.1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมวิจัยทั้งหมด 400 คน มีอายุ 20 – 29 ป มีจํานวน 244 คน รอยละ 56.0 เพศชายชายมีจํานวน 

344 คน รอยละ 86.0 และ เพศหญิง มีจํานวน 56 คน รอยละ 14.0 5,000 – 10,000 บาทมีจํานวน 228 คน 

รอยละ 57.0  มีระดับการศึกษาสูงสุดในชวงปริญญาตรี มีจํานวน 184 คน รอยละ 46.0  นักเรียน / นักศึกษา 

จํานวน 248 คน รอยละ 61.9 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Jeffrey D. James (2002) ทําการศึกษาความรูใน

เรื่องกีฬาบาสเกตบอลในมหาลัยอิลลินอยสโดยเปรียบเทียบระหวางเพศชายและเพศหญิง ผลปรากฏวา เพศ

ชายมีความรูและมีการเปดรับชมกีฬาบาสเกตบอลมากกวาผูหญิง โดยวัดจากการรับรูช่ือนักกีฬาบาสเกตบอล

และทีมตนสังกัดของนักกีฬา  
 

3.2  พฤติกรรมการเปดรับสื่อของแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา 

 กลุมผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญสื่อประเภทเฟซบุกทางการของสโมสรฟุตบอลบารเซโล

นา ไดแก www.facebook.com/ FcBarcelona.Global.Fansอยูในระดับมากที่สุด (Mean 4.33) และ (S.D 

1.05) ความถี่ มากกวา 1 คร้ังตอวัน 303 คน รอยละ 76.6 กมลรัฐ โตจินดา (2556) เรื่องพฤติกรรมการใช

บริการ Social Network ของนักศึกษา มหาวิยาลัยเชียงใหม ในการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชสื่ออนไลนเฟซบุกบอยที่สุดถึง 64.17% ซึ่งสวนใหญมีลักษณะ

การใชประมาณ 2-3 ครั้งตอวัน และชวงเวลาที่ใชงานมากที่สุดคือชวงเวลากอนนอน 

3.3  วัดการเปนแฟนคลับ 

กลุมผูตอบแบบสอบถามคิดวาการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา ทุกประการไมวาทีมจะแพหรือ

ชนะเปนสิ่ งที่ทานควรจะทํามีความคิดเห็นอยู ในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง (Mean 4.83)  

(S.D 0.50) สอดคลองกับงานวิจัย จินตนา สีแสด (2549) ไดศึกษาเรื่อง ความภักดีตอตราสินคาเสื้อผาของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคยังคงซื้อเสื้อผา AIIZ อยางสม่ําเสมอแมวาจะมีตราสินคา

เสื้อผาอ่ืนมาใหเลือก โดยปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคาในสวนของความพึงพอใจเมื่อสวมใสเสื้อผายี่หอ 

AIIZ และความถูกตองในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาย่ีหอ AIIZ มีผลตอความภักดี 

ในตราสินคาเสื้อผา  
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3.4  คุณคาตราสนิคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา 

3.4.1  ดานการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) 

มีการรูจักตราสินคาในเรื่องนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกจะนึกถึงนักฟุตบอลที่เลน

ให กับสโมสรฟุตบอลบาร เซโลนาเปนตัวเลือกแรก เชน โยฮัน ครัฟฟ  , โรนัล ดินโญ ,  

ลีโอเนล เมสซี่ มีการรูจักตราสินคาในระดับ มากที่สุด (Mean 4.82) (SD. 0.54) เพราะ นักฟุตบอล 

ที่กลาวมาทุกคนไดรับรางวัล Ballon d’or และเปนกัปตันทีมที่ไดรับเกียรติจากคูแขงมากที่สุด Aaker (1991) 

ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) คือการที่ลูกคาสามารถระบุไดวาตราสินคาน้ัน

มีความแตกตางจากตราสินคา อ่ืน ๆ ซึ่งเกิดจากการที่ลูกคาสามารถจดจําการทํางานของตราสินคาได โดย

จดจําจากประสิทธิภาพ หรือ ความสามารถที่โดดเดนและผลดังกลาว 

3.4.2  ดานคณุภาพของตราสนิคา (Perceived Quality) 

มีการรับรูดานคุณภาพในเรื่องนักฟุตบอลที่มีอิทธิพลตอสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาอยูในระดับ มาก

ที่สุด (Mean 4.43) (S.D 0.78) เพราะ นักฟุตบอลที่มีอิทธิพลตอสโมสรฟุตบอลบารเซโลนามากที่สุด เปนนัก

ฟุตบอลที่ไดการยอบรับจากคนทั่วโลกวาเกงที่สุดในยุคน้ี และ ทําประตูไดมากที่สุดนับจากการลงเลนในสนาม 

Priscillia Ukpebor (2008) ไดศึกษาความสําคัญของตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค กรณีศึกษา : ราน

อาหารฟาสตฟูดแมคโดนัลด ผลปรากฏวาผูบริโภคมีการับรูดานคุณภาพของรานอาหารฟาสตฟูด และ 

เมนูอาหารของแมคโดนัลดในระดับมากที่สุดในเรื่องการบริการดวยความรวดเร็ว ตรงตอเวลา เวลาทําการ

สะดวกสบายตอการใชบริการ และ เมนูแมคเบอเกอรคุณภาพดี ทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีและมั่นใจในดาน

คุณภาพของตราสินคารานอาหารฟาสตฟูดของแมคโดนัลด 

3.4.3  ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association) 

กลุมผูตอบแบสอบถามมีการเช่ือมโยงกับตราสินคาในเรื่อง เมื่อทานเห็นอักษรยอ "Barca" ทาน

สามารถเช่ือมโยงไดวาเปนสโมสรฟุตบอลบารเซโลนา อยูในระดับ มากที่สุด (Mean 4.76)  

(S.D 0.54) เพราะ ช่ืออักษรยอ Barca มาจากช่ือเต็มของสโมสร Barcelona โดยมีไมกี่สโมสรที่มีอักษรยอของ

สโมสรมาจากช่ือเต็ม Mingya Gu (2013) ไดทําการศึกษา ผลกระทบของภาพลักษณตอการมองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : แล็ปท็อป ผลปรากฏวา ประโยชน คุณภาพ ความเช่ือถือ และความคงทนของ

แล็ปท็อปทําใหนักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถจดจําได และสรางการเช่ือมโยงในสินคาไดโดยงาย 

3.4.4  ดานความจงรักภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) 

กลุมผูตอบแบสอบถามมีความจงรักภักดีกับตราสินคาในระดับมากที่สุดในเร่ืองทานจะยังคงเชียร

สโมสรฟุตบอลบารเซโลนาแมวาจะแพใหกับคูแขง (Mean 4.79) (S.D 0.58) เพราะ การเปนแฟนคลับมีความ

รั ก  ค ว า ม ช่ื น ช อ บ  ทุ ม เ ท  ค ลั่ ง ไ ค ล  แ ม ว า จ ะ เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น ก็ ต า ม  ส อ ด ค ล อ ง กั บ  

ปุณยนุช รัตนสุดใส (2557) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในความภักดีตอตรา ฟอรด คือการจะซื้อ

รถยนตใหมจะพิจารณา ฟอรดเปนอันดับแรกถึงแมวารถยนต ฟอรดราคาจะสูงก็จะซื้อ ผูบริโภคจะไมซื้อ
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รถยนตย่ีหออ่ืนถารถยนตฟอรดยังมีจําหนาย และถารถยนตยี่หหออ่ืนจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน 

ดอกเบ้ีย 0% ระยะเวลา 7 ป ก็ยังจะซื้อรถยนตฟอรด 

3.5.1  สมมติฐานที่ 1 ลักษณะดานประชากรที่แตกตางกันมีการรับรูคณุคาตราสินคาของสโมสรฟตุบอล

บารเซโลนาตางกัน 

ผลปรากฏวา เพศ อายุ รายได และอาชีพ ที่แตกตางกันจะมีการรับรูคุณคาตราสินคาของสโมสร

ฟุตบอลบารเซโลนาตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการศึกษาเพียงดานเดียวมีความ

แตกตางกันจะมีการรับรูคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาไมตางกัน  

เพราะ การเปนแฟนคลับตอการรับรูคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาไมไดวัดจากการศึกษา เต

ชิต ธนะจันทร (2558) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูภาพลักษณฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใตการบริหารงานของ 

เ กี ย ร ติ ศั ก ด็  เ ส น า เ มื อ ง  ข อ ง ผู ใ ช แ ฟ น เ พ จ  “ฟุ ต บ อ ล ไ ท ย ” พ บ ว า  

กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 61.5 เปนเพศชาย รองลงมารอยละ 38.5 เปนเพศหญิง สวนใหญรอยละ 41.0 มี

อายุ 26 ป – 35 ป รองลงมารอยละ 36.5 มีอายุ18 ป – 25 ป สวนใหญรอยละ 59.8 มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี รองลงมารอยละ 28.5 มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี สวนใหญรอยละ 37.8 มีรายได

สวนตัว ตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท รองลงมารอยละ 24.0 มีรายไดสวนตัวตอเดือน 15,001 – 20,000  สวน

ปจจัยดาน เพศ อายุ รายได อาชีพ ที่แตกตางกันจะมีการรับรูภาพลักษณฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใตการ

บริหารงานของ เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง ของผูใชแฟนเพจ “ฟุตบอลทีมชาติไทย” ในเรื่องประเด็นศักยภาพ และ

คุณภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย แตกตางกัน 

3.5.2  สมมตฐิานที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อของแฟนคลับมีความสัมพันธกับคณุคาตราสินคาของ

สโมสรฟุตบอลบารเซโลนา 

ผลปรากฏวา มีการเปดรับสื่อทุกประเภทในระดับมาก มีความถ่ี 1 ครั้งตอวัน ใชเวลา  

15 – 30 นาทีตอคร้ัง ซึ่งตรงกับสมมติฐานพฤติกรรมการเปดรับสื่อของแฟนคลับสูงก็จะมีการรับรูคุณคาตรา

สินคาของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนาสูงขึ้นเปนความสัมพันธเชิงบวก มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01         

(r =0.427** , p =0.00)  

                                                                                         พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

คุณคาตราสินคา (Brand Equity) Sig. Pearson Correlation 

ดานการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) 0.00 0.387** 

ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา (Percevied Quality) 0.00 0.439** 

ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association) 0.00 0.201** 

ดานความจงรักภกัดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 0.00 0.291** 

รวม 0.00 0.427** 
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 และ วัตถุประสงคของการเปดรับสื่อของแฟนคลับมากก็จะมีการรับรูคุณคาตราสินคาของสโมสร

ฟุตบอลบารเซโลนาสูงขึ้น เปนความสัมพันธเชิงบวก ซึ่งผลปรากฏวา วัตถุประสงคของการเปดรับมากที่สุดคือ 

เ พ่ื อ ติ ด ต า ม นั ก ฟุ ต บ อ ล ที่ ช่ื น ช อ บ มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0.01   

(r=0.502** , p=0.00)   

                                                                                         พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

คุณคาตราสินคา (Brand Equity) Sig. Pearson Correlation 

ดานการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) 0.00 0.478** 

ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา (Percevied Quality) 0.00 0.397** 

ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association) 0.00 0.325** 

ดานความจงรักภกัดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 0.00 0.407** 

รวม 0.00 0.502** 

 

 McGuire (1998) กลาวไววาความตองการที่ยืดถือตามบุคคลอ่ืนที่ช่ืนชอบเปนตัวอยางในการสราง

ความตองการที่สะทอนใหบุคคลมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมไปตามบุคคลที่ตนมีความช่ืนชอบจึงเปน

แรงจูงใจใหตนเองปฏิบัติตามและติดตามโดยการยึดถือบุคคลที่ช่ืนชอบเปนตัวอยางในการปรับตนเองใหเขากับ

ผูอ่ืน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติมาน มุทริกเวช (2541) การศึกษาการรับชมถายทอดสดฟุตบอล

ตางประเทศของวัยรุน เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาถึงวัตถุประสงคการรับชม แรงจูงใจ

ทัศนคติ และการรับรูประโยชนจากการรับชมถายทอดฟุตบอลตางประเทศของวัยรุน ผลการศึกษาพบวา 

รายการถายทอดสดที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ พรีเมียรลีก อังกฤษ โดยกลุมตัวอยางรับชมเน่ืองจากช่ืนชอบ

ตัวผูเลน หรือช่ืนชอบทีมเปนสําคัญ การชมเพ่ือความบันเทิงเปนหลัก โดยกลุมตัวอยางบางคนเลือกรับชม

เพราะหนาตาของนักฟุตบอล ขณะทีบ่างคนรับชมเพราะความสามารถที่โดดเดนของนักฟุตบอล  

 

3.5.3  สมมติฐานที่ 3  การเปนแฟนคลบัมีความสัมพนัธกับการรบัรูคณุคาตราสินคาของสโมสรฟตุบอล

บารเซโลนา 

ผลปรากฎวา )การเปนแฟนคลับมีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอล

บารเซโลนามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.671** , p=0.00)  แสดงใหเห็นถึงความเปนแฟนคลับสูง ก็

ย่ิ ง มี ก า ร รั บ รู คุ ณ ค า ต ร า สิ น ค า ข อ ง ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล บ า ร เ ซ โ ล น า ม า ก ขึ้ น  

กลุมผูตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง อาจปนเพราะระดับการแฟนคลับสูง

จ ะ มี ก า ร ทุ ม เ ท  ค ลั่ ง ไ ค ล  ห ล ง ใ ห ล  ส นั บ ส นุ น  มี ค ว า ม รู ม า ก ก ว า ก า ร เ ป น แ ฟ น ค ลั บ 

ระดับตํ่า อาจินต ทองอยูคง (2555) เสนอวา แฟนคลับเหลาน้ีไมไดมีความคลั่งไคลอยางไรเหตุผลหรือเปนกลุม

คนที่มัวเมาลุมหลงและมีความศรัทธาอยางบาคลั่งในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ทวา เปนความรูสึกอารมณรวมในเกมการ
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แขงขัน มีการรับรูในสิ่งที่ตนรักอยางลึกซึ้ง และมีความรูสึกเปนเจาขาวเจาของสโมสรที่ตนช่ืนชอบ ตรงกับคําวา 

“Football’s Supporter” เน่ืองจากแฟนคลับมีความตองการและมีจุดประสงคหลักในการรวมกันเพ่ือ

สนับสนุนทีมที่ตนรักและช่ืนชอบน่ันเอง 

 

                                                                                           การเปนแฟนคลับ 

คุณคาตราสินคา (Brand Equity) Sig. Pearson Correlation 

ดานการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) 0.00 0.552** 

ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา (Percevied Quality) 0.00 0.606** 

ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association) 0.00 0.464** 

ดานความจงรักภกัดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 0.00 0.515** 

รวม 0.00 0.671** 

 

ง          สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 

1)  ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลที่ละเอียดมากกวาตัวเลข และสามารถวิเคราะหขอมูลลึกซึ้ง

จากแฟนคลับ ไดมากกวาการวิจัยเชิงปริมาณ 

2)  ควรทําการศึกษาคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลอ่ืนๆ เพ่ือทําการเปรียบเทียบคุณคา 

ตราสินคา และ จะไดทราบวาแฟนคลับของแตละสโมสรมีการรับรูคุณคาตราสินคาของสโมสรฟุตบอลใด

มากกวากัน 

3)  ควรเลือกกลุมตัวอยางมากกวาหน่ึงเพจ จะทําใหขนาดของกลุมตัวอยางกวางขึ้นและเก็บ 

แบบสอบถามไดมากกวา 400 ชุด 

4)  งานวิจัยครั้งตอไปถาจะทําการศึกษาสโมสรฟุตบอลที่อยูตางประเทศควรจะทําเวอรช่ัน 

ภาษาอังกฤษ เพราะผูตอบแบบสอบถามที่เปนชาวตางชาติจะสามารถใหขอมูลไดและเขาใจในคําถามมากกวา

เวอรช่ันภาษาไทย 

 

4.2 ขอเสนอแนะเพื่อการนาํไปประยุกตใช 

1)  ผูบริหาร ประธานสโมสรฟุตบอลไทยลีกควรใสใจในชองทางเฟสบุคใหมากข้ึนเพ่ือการเปดรับของ

แฟนคลับ นอกจากน้ีควรที่จะใหความสําคัญและพัฒนาเกี่ยวกับชองทางการเปดรับสื่อประเภทตางๆของแฟน

คลับ เพราะแฟนคลับใหความสําคัญในการเปดรับอยูในระดับมาก 
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2)  สําหรับบุคลากรดานการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลไทยลีก ควรที่จะสราง 

อักษรยอใหกับสโมสรตัวเองเพ่ือที่จะใหแฟนคลับสามารถจดจําสโมสรและสรางการรับรูไดงายขึ้น เน่ืองจาก

อักษรยอของสโมสรเปนสิ่งที่แฟนคลับใชเรียกแทนเพ่ือแสดงออกวาเปนสวนหน่ึงของสโมสร 

3)  วัตถุประสงคในการเปดรับขอมูลขาวสารของสโมสรฟุตบอลบารเซโลนามากที่สุดคือ  

เพ่ือติดตามนักฟุตบอลที่ช่ืนชอบ ดังน้ัน ประธานสโมสร ผูบริหาร รวมถึง โคช สโมสรฟุตบอลไทยลีก ควรที่

จะตองสรางเอกลักษณใหแกนักฟุตบอลที่มีความสามรถโดดเดน หรือ ทําการโปรโมทใหมากกวาคนอ่ืน และ

สรางภาพลักษณที่ดีใหแกนักฟุตบอล เพ่ือดึงดูดใหแฟนคลับมีการเปดรับชมมากขึ้น 

 4)  สําหรับธุรกิจประเภทฟุตบอล ควรมีการศึกษาเรื่องสวนผสมทางการตลาดเพราะสวนผสมทางการ

ตลาดมีตัวแปรที่สามารถทราบถึงพฤติกรรมของแฟนคลับไดลึกซึ้ง และผลของการศึกษาสามารถนําไปปรับใช

ในการวางกลยุทธหรือการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดใหตรงกับความตองการของแฟนคลับ เพราะ

พฤติกรรมของแฟนคลับแตละคน มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระเลมน้ีสําเร็จขึ้นไดเน่ืองมาจากความกรุณาและความมีเมตตาของ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่สละเวลาอันมีคา  

มามอบความรูต้ังแตครั้งแรกที่ไดเลาเรียนกับทาน  ความชวยเหลือ  คําปรึกษา คําแนะนํา และยังตรวจทาน

ความเรียบรอยจนกระทั่งทําการปดเลม ทําใหผูเขียนไดมปีระสบการณในหลายๆเรื่อง สุดทายน้ี ผูเขยีน

ขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ ที่ไดกรณุาสละเวลาอันมีคา 

มาเปนประธานกรรมการคุมสอบการคนควาอิสระ ผูทีใ่หขอเสนอแนะดานวิชาการที่เปนประโยชนอยางดียิ่งใน

การทําการคนควาอิสระเลมน้ี 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. พรพรรณ ประจักษเนตร ที่ไดกรณุาสละเวลาอัน 

มีคามาเปนกรรมการคุมสอบการคนควาอิสระ ผูทีใ่หขอคดิ ความรู รวมทั้งไดทําการชวยเหลือในการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยทําใหสามารถนําแบบสอบถามไปใชไดอยางสมบูรณแบบมากที่สุด  

ขอขอบพระคุณคณาอาจารยทุกทานที่ไดมอบความรู ใหแนวคิด ประสบการณที่ดี ต้ังแตทําการศึกษา

ในระดับปริญญาโท 
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สุดทายน้ี ขอขอบคุณบิดาและมารดา ผูใหความรัก ความหวงใย และความปรารถนาดีสูงสุด ทั้งใหการ

สนับสนุนและเปนกําลังใจเสมอมา 

          คุณคาและประโยชนอันพึงเกิดจากการคนควาอิสระเลมน้ี ขอมอบใหกับบิดามารดา พ่ี เพ่ือน 

ตลอดจนครูบาอาจารยที่เคารพรักทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูและถายทอด 

ประสบการณที่ดี 

ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล 

พฤษภาคม 2561 
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บทคัดยอ  

 งานวิจัยน้ีมุงศึกษาการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ทําการสื่อสารพระพุทธศาสนา ศึกษากลวิธีการสื่อสาร

พระพุทธศาสนา ศึกษาการรับรูการสื่อสารและการมีสวนรวมในการสื่อสารพระพุทธศานาของกลุมคนเจเนอ

เรช่ันวาย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) พรอมทั้งเก็บ

ขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth Interview) จากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในกระบวนการ

สื่อสารและกิจกรรม ของหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ 3 คน กับ เสถียรธรรมสถาน แหง

ละ 3 คน รวม 6 คน และการสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมคนเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่เขา

รวมหรือเคยเขารวมกิจกรรม ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ 2 กลุม ๆ ละ 7 คน และ 

เสถียรธรรมสถาน จํานวนแหงละ 2 กลุม ๆ ละ 7 คน รวม 28 คน 

 ผลการวิจัยพบวาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาทั้ง 2 แหง เปนสถาบันทางศาสนาที่ไมไดหวังผลกําไร 

และยังเปนสถาบันทางศาสนาที่มีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ผูเขารวมกิจกรรมสามารถเลือกเขารวม

กิจกรรมไดตามจริตนิสัยของตน โดยทั้ง 2 สถาบันน้ีมีการวางแผนงานชัดเจนและมีการวางแผนการใชสื่อใหม
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เขามารวมในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายที่คลายคลึงกัน รวมถึงกลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาที่ทั้ง 2 

สถาบันนํามาประยุกตใช สื่อสังคมออนไลนเปนสื่อกลางในการสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูผูรับสาร

ไดอยางรวดเร็ว และหน่ึงในกลวิธีที่ใชไดผลคือ การใชสื่อบุคคลในการถายทอดธรรมะแบบปากตอปาก โดย

พระสงฆสาวกหรือบุคคลที่นาเช่ือถือ นาเลื่อมใส เปนผูถายทอดธรรมะไปสูพุทธศาสนิกชนไดอยางมี

ประสิทธิผล และสถาบันทางศาสนาทั้ง 2 แหงยังเปดโอกาสใหผูที่มาเขารวมกิจกรรมไดแสดงความเห็น 

สอบถามขอสงสัยตางๆได ทําใหมีผลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธในกิจกรรมทางศาสนา 

คําสําคัญ : การสื่อสาร กลวิธี พุทธศาสนา มูลนิธิทางศาสนา พุทธศาสนิกชน เจเนอเรช่ันวาย 

Abstract 

 This research aims to study communication on Buddhism from religious foundations 

to generation Y Buddhists which use 3 objectives to study the religious foundation 

characteristic of communication in Buddhism to Generation Y Buddhists, strategy of 

communication in Buddhism and perception, participation of communication in Buddhism to 

generation Y Buddhists by qualitative research methodology with data collecting by 

documentary research, in-depth interview from 3 officers’ Buddhadasa Indapanno Archives 

and from 3 officers’ Sathira Dhammasathan.  For 2 focus groups, 7 for each group, together 

14 Generation Y Buddhists in Buddhadasa Indapanno Archives activities and 2 focus groups, 7 

for each group, together 14 Generation Y Buddhists in Sathira Dhammasathan. 

 The research result was found that both of religious foundations are nonprofit 

religious institutes and have several religious activities which the participants are able to join 

in activities by habit. Both of religious institutes have well strategy and plan to effectively 

apply the new media to communicate with the target, the generation Y Buddhists. One of 

well strategies is getting personal media with Dhamma knowledge to communicate to the 

generation Y Buddhists which can make them effectively participate and have interaction in 

religious activities. 

Keyword: Communication, Strategy, Buddhism, Religious Foundation, Generation Y 

Buddhists 
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บทนํา  

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 นับจากพระพุทธเจาทรงตรัสรู ทรงพิจารณาถึงการเผยแผหลักธรรมแกมวลมนุษย ในปฐมบททรงทํา

หนาที่ดวยพระองคเอง ในรูปแบบมุขปาฐะหรือสื่อบุคคล ใชการสื่อสารแบบปากตอปาก (พุทธวจนะ)  แสดง

ธรรมตอ พระปญจวัคคีย ซึ่งเปนพระสงฆสาวกชุดแรกในพระพุทธศาสนา เปนอัครสาวกทําหนาที่ประกาศ

พระพุทธศาสนา ซึ่งในสมัยพุทธกาล สวนใหญหรือเกือบทั้งหมดพระสงฆสาวกใชวิธีทองจําหลักธรรมคําสอน

ของพระพุทธเจาไปสาธยายใหผูรับสารหรือพุทธศาสนิกชนฟงสืบทอดกันมา 

 พุทธศาสนาในประเทศไทย ในยุคสมัยรัตนโกสินทร เปนยุคที่ศาสนาพุทธมีความรุงเรืองมากที่สุด 

เน่ืองจากมีระบบการสื่อสาร สามารถถายทอดหลักธรรมคําสอนไดอยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในสมัยรัชกาล

ที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใหมีการสื่อสารพุทธศาสนาผานทุกชองทางการ

สื่อสารคือ จัดรูปแบบการสื่อสารทางศาสนาแบบสองทาง (Two-way Communication)  และมากกวาสอง

ทางในลักษณะปฏิสัมพันธกันแบบเผชิญหนา  โดยรูปแบบการสื่อสารยังคงใหพระภิกษุสงฆ ใชวิธีทรงจําคําสอน

แลวนําไปบอกตอเผยแผตอประชาชน เปดโอกาสใหซักถาม หรือโรงเรียนมีครูพระ ทําหนาที่ครูสอนหนังสือ

และธรรมะในเวลาเดียวกัน เปนตน   

 นอกจากความเจริญทางศาสนาแลว ยังมีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

อยางมาก โดยเฉพาะผูที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2523 - 2540 เปนชวงประเทศมีความอุดมสมบูรณ เศรษฐกิจ

รุงเรือง มีเสรีทางความคิด การคาการลงทุน การหลั่งไหลวัฒนธรรมเชิงวัตถุนิยมจากภายนอกเขามาอยางไร

ขีดจํากัด ทําใหคนรุนดังกลาวน้ีพบเห็นสิ่งใหมๆ แตกตางจากชนรุนบิดามารดา เพราะมีสิ่งอํานวยความสะดวก

มากมาย และเปนยุคที่เทคโนโลยีใหมๆเขามามีบทบาทในสังคม คนรุนใหมน้ีใชเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร

พรมแดน มีความคิดกาวหนา กลาแสดงออก ไมสนใจวาผูอ่ืนคิดอยางไร จึงมีคํานิยามสําหรับคนที่เกิดข้ึนชวง

ดังกลาวน้ีวา กลุมเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) 

 ชานนท ศิริธร, ม.ล. วิฏราธร จิรประวัติ (2555) สรุปนิยามของเจเนอเรช่ันวายไวโดยรวมวา ประชากร

ที่เกิดระหวางป ค.ศ. 1981 – 1996 หรือระหวาง พ.ศ. 2524 – 2539 อันเน่ืองมาจากเปนชวงที่วิทยาการ

ตางๆ เจริญเติบโตกาวหนาอยางชัดเจน มีการคิดคนอุปกรณเทคโนโลยีสมัยใหมมากมาย เกิดสื่อรูปแบบใหม

ชนิดตางๆ ที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางกันในสังคม โดยเจเนอเรช่ันวายสวนใหญนับเปนคนรุนลูกของเบ

บ้ีบูมเมอร และเปนลูกพ่ีลูกนองของเจเนอเรช่ันเอ็กซ    
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 Yarrow และ O’Donnell (2009) กลาวไววา กลุมคนเจเนอเรช่ันวายเกิดในยุคที่เทคโนโลยีมีการ

พัฒนา โดยเฉพาะอินเตอรเน็ต มีการพัฒนาอยางสูงจนเรียกไดวาคนเหลาน้ีอยูในโลกดิจิทัล (Digital World) 

ทําใหคนเจเนอเรช่ีนวายมีลักษณะเดน ไดแก มีความมั่นใจในตัวเองสูง มุงเนนความสัมพันธภายในกลุม มีการ

ประเมินทางเลือกตางๆอยางรอบคอบ และตองการความรวดเร็ว (พรจันทร วงคคุมสิน, 2557) ซึ่งสอดคลอง

กับ Herbisonและ Boseman (2009) ที่ไดกลาวไววา เจเนอเรช่ันวายมีความทะเยอทะยาน และเปนตัวของ

ตัวเองสูงมาก เพราะเติบโตมาทามกลางการแขงขัน ทั้งทางเศรษฐกิจและทางการศึกษา (ชานนท ศิริธร, ม.ล. 

วิฏราธร จิรประวัติ, 2555)   

 ทั้งน้ีเพราะคนเจเนอเรช่ันวายเกิดมาทามกลางความเปลี่ยนแปลงแบบทวิสังคม คือมีความแตกตาง

ระหวางรุนอยางมาก กลาวคือ รุนบิดามารดายังใชพิมพดีด ในรุนเจเนอเรช่ันวายมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วมาก อุปกรณคอมพิวเตอรเขามามีบทบาท ทําใหการสื่อสารเรียนรูดวยการสงขอความ ประกอบภาพ 

พรอมเสียงที่รวดเร็วภายในเสี้ยววินาที การเรียนรูจึงเกิดความเขาใจงาย ภายใตสภาพแวดลอมที่มีความเจริญ

รุดหนาทางเทคโนโลยี และการสื่อสารไรพรมแดน ยังเปนยุคที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตมาก  ชอบเปดรับขาวสาร

ผานชองทางที่หลากหลายจึงมีความเปนสากล คนกลุมน้ีอยูในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทมาก  จึงมีความสามารถ

ในการติดตอสื่อสาร ทั้งเปนผูรับและเปนผูสงสารในเวลาเดียวกัน จึงมีความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ   

 คุณภาพของคนในกลุมเจเนอเรช่ันวายมีการใช เครื่องมืออุปกรณสื่อสารไดอยางชํานาญ มี

ประสิทธิภาพดวย  มักตองการความชัดเจนตอความจริง ยอมรับในปรากฏการณ ใหความสนใจในการปรับปรุง

แกไขตนเอง จากบุคลิกลักษณะเปนคนทาทายสิ่งใหม ๆ วาสิ่งที่ทํามีผลตอตนเองและโดยรอบอยางไร และคน

กลุมน้ียังยินดีเขารวมกิจกรรมและทําอยางมุงมั่น  แตในทางกลับกัน หากคนกลุมเจเนอเรช่ันวาย หลงใหลกับ

สิ่งยั่วยุที่หลั่งไหลจากอารยธรรมที่สรางความกาวราว ไมเคารพผูอาวุโส ไมเช่ือในหลักความจริง อันเน่ืองมาจาก

ขาดพ้ืนฐานความรู ความเขาใจ โดยเฉพาะขาดสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจคือ หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา คน

กลุมน้ีอาจมีความเปนไปไดในการสรางความเสียหาย ความบอบชํ้าใหกับครอบครัว สังคม และประเทศได

เชนกัน   

 เทคโนโลยีที่พัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตนที่ไรพรมแดน ทําใหเกิดการเลียนแบบกอใหเกิดคานิยมทาง

วัตถุตามแบบอยางของชาติตะวันตกและมีการมุงเนนการพัฒนาทางดานวัตถุมากกวาจิตใจ ทําใหสภาพจิตใจ

คนกลุมน้ีถูกชักจูงไปสูวัตถุนิยมและบริโภคนิยมได ประกอบกับการใหความสําคัญตอสถาบันเศรษฐกิจ เพ่ือ

ชวยยกระดับความเปนอยูทางสังคมไทย และเขาไปมีอิทธิพลตอสถาบันศาสนาดวย ดังที่กาญจนา แกวเทพ 
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(2544) เคยใหทัศนะวา องคประกอบสําคัญของพุทธศาสนา เชน วัดที่เคยเปนศูนยกลางชุมชนในอดีตถูก

แปรเปลี่ยนเปน ศูนยการคา เนนการปลุกเสก เชาบูชา เปนตน เกิดความหางเหินจากหลักธรรมคําสอนทําให

คนแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะสังคมแบบพุทธพาณิชย เปนปรากฏการณชัดเจนย่ิงในสังคมไทยคลายกับ

กระบวนการกลายเปนโลกฆราวาส หรือ Secularization ของ Berger (1967, อางถึงใน Chernus, 2013) ที่

เกิดขึ้นสังคมตะวันตกในอดีต โดยอธิบายวาสังคมเปรียบเสมือนกงลอที่มีสถาบันทางสังคมตาง ๆ รวมกัน

ขับเคลื่อน มีสถาบันศาสนาเปนศูนยกลางเช่ือมโยงและควบคุมดูแลสถาบันอ่ืน ๆ   

 ดังน้ันเพ่ือเปนการหาคําตอบวา การสื่อสารลักษณะใดที่สามารถสงสารผานชองทางการสื่อสารใดที่

ตรงกับพฤติกรรมพุทธศาสนิกชนในกลุมเจเนอเรช่ันวาย  ผูเขียนจึงใชหลักวิชาการทางการวิจัย มาเปนแนวทาง

ในการศึกษาและวิจัยการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย ของหอ

จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถานซึ่งเปนสถาบันทางศาสนาที่เปนมูลนิธิที่มี

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยไมไดหวังผลกําไรหรือผลตอบแทนใดๆ ซึ่งมีการใชกลวิธีการสื่อสารเขามา

ประยุกตและผสมผสานกับคําสอนทางศาสนาที่สรางความนาสนใจใหกับพุทธศาสนิกชน ซึ่งมีรูปแบบการ

สื่อสารศาสนาที่มุงหวังในการใชหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผานโครงการและกิจกรรมที่

นาสนใจ  

 ผลการวิจัยน้ีอาจมีสวนชวยใหผูสงสาร (สถาบันศาสนา) ใชชองทางการสื่อสาร (Channel) และตัว

สาร (Message) ในการสื่อสารศาสนาเพ่ือเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเปนคําสอนของพระสัมมาสัม

พุทธเจา มาประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุด เน่ืองจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารศาสนาที่ผานมา มักจะ

มุงศึกษาเก่ียวกับการใชสื่อบุคคล เชน พระสงฆ บุคลลมีช่ือเสียง ในการเผยแผศาสนา หรือการใชสื่อรูปแบบ

ตางๆในการสื่อสารศาสนากับกลุมบุคคลทั่วไป แตยังไมมีงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารศาสนาในแงมุม

เกี่ยวกับการสื่อสารกับกลุมเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งถือเปนกลุมคนที่เปนคนรุนใหมที่เติบโตในสังคมยุคดิจิทัลอยาง

เต็มตัว อีกทั้งผลการวิจัยอาจใชสรางองคประกอบในกิจกรรมเผยแพรหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสําหรับ

พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย หรือเกิดผลพวงตอคนกลุมเจเนอเรช่ันใกลเคียง อันเปนวงลอธรรมของการ

พัฒนาคุณภาพคน ที่เปนฐานรากตอการสรางความมั่นคงและยั่งยืนแกประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ทําการสื่อสารพระพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอ

เรช่ันวาย 
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 2. เพ่ือศึกษากลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย 

 3. เพ่ือศึกษาการรับรูการสื่อสารและการมีสวนรวมในการสื่อสารพระพุทธศานาของพุทธศาสนิกชนเจ

เนอเรช่ันวาย 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอมูล จากการ

วิเคราะหขอมูลเชิงเอกสาร สัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนรวมในการดูแลกิจกรรม และกลุมคนเจเนอเรช่ันวาย

ผูเขารวมกิจกรรม ดังน้ี 

 1. การวิจัยเอกสาร ใชวิธีการคนควาขอมูลจากเอกสาร ในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ ทั้งที่เปนหนังสือ ตํารา 

เอกสารวิชาการ รวมทั้งสื่อใหมที่นําเสนอในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ คือ Website หรือ สื่อสังคมออนไลน ที่

นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ คําสอนของพระพุทธเจา หลักธรรมในพุทธศาสนาที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส

อินทปญโญฯ และเสถียรธรรมสถานใชในการเผยแผ โดยใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลคือ แบบบันทึก

ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการจดบันทึก และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) ในสวนที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเพ่ือเผยแผหลักธรรมในพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ัน

วาย 3 ประเด็น 

 2. การวิจัยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ตัวแทนประชากรเปาหมาย ประกอบดวย 

บุคลากรเจาหนาที่ผูวางแผน ดูแลในการจัดกิจกรรมและหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยใชแบบคําถาม

นําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview Guideline) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เจาหนาที่

ที่ดูแลการจัดกิจกรรมการสื่อสารของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ จํานวน 3 คน และ 

เจาหนาที่ที่ดูแลการจัดกิจกรรมการสื่อสารของเสถียรธรรมสถาน จํานวน 3 คน 

 3. การวิจัยการสนทนากลุม (Focus Group) ตัวแทนประชากรเปาหมาย ประกอบดวยคนกลุมเจเนอ

เรช่ันวาย โดยใชแบบคําถามนําการสัมภาษณกลุม (Focus Group Guideline) เปนเครื่องมือสําหรับรวบรวม

ขอมูล เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นของกลุมคนเจเนอเรช่ันวายตอรูปแบบการสื่อสารพุทธศาสนา ใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง คือ ผูมีอายุระหวาง 20 - 37 ป ที่เขารวมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ กรุงเทพฯ จํานวน 2 กลุม กลุมละ 7 รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 14 คน  และ ผูมีอายุระหวาง 20 - 

37 ป ที่เขารวมกิจกรรม ณ เสถียรธรรมสถาน จํานวน 2 กลุม กลุมละ 7 คน รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 14 คน   
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 การวิจัยในครั้งน้ีรายงานผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1.) เพ่ือศึกษาลักษณะของมูลนิธิทาง

ศาสนาที่ทําการสื่อสารพระพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย 2.) เพ่ือศึกษากลวิธีการสื่อสารพระ

พุทธศานาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย และ 3.) เพ่ือศึกษาการรับรูการสื่อสารและการมีสวนรวมในการ

สื่อสารพระพุทธศานาของกลุมคนเจเนอเรช่ันวาย สรุปผลตามลําดับดังตอไปน้ี  

 1. การศึกษาลักษณะของมูลนิธิทางศาสนาที่ทําการสื่อสารพระพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ัน

วาย 

 หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน จัดระบบการปฏิบัติงานที่

คลายคลึงกัน กลาวคือ มีลักษณะองคกรที่เปนทางการ มีการแบง ระบบการทํางานที่เห็นชัดเจน ทั้งฝายจัดทํา

เอกสารเผยแผ (สื่อสิ่งพิมพ) ฝายสื่อออนไลน หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส  แตเสถียรธรรมสถานมีสื่อที่เพ่ิมเติมข้ึนมา

พิเศษกวาน่ันคือฝายวิทยุ และรายการโทรทัศน และการมีสํานักพิมพเปนของตนเอง เชน สํานักพิมพสาวิกา 

แมปจจุบันจะเลิกจัดพิมพไปแลว แตยังสามารถดาวนโหลดไดโดยไมมีคาใชจายใดๆ และมีการจัดเก็บขอมูลที่

เปนระบบ สงผลใหทั้งสององคกรทางศาสนาเหลาน้ี สามารถผลิตสื่อของตนเองออกมาไดเปนจํานวนมาก อีก

ทั้งความพรอมในเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีความกวางใหญโต และสะดวกสบายที่เพียงพอในการ

รองรับการจัดกิจกรรมใหญๆได รวมถึงความรมร่ืนของทั้งสองสถานที่ที่เปนสวนปาเล็กๆ รวมถึง หอจดหมาย

เหตุพุทธทาสฯอยูติดกับสวนรถไฟที่อํานวยความสะดวกแกผูมารวมกิจกรรมไดมากดวยเชนกัน 

  ทั้งสองสถาบันทางศาสนามีการวางแผนในการทํางานเพ่ือสรางกระบวนการสื่อสารที่ใกลเคียงกัน 

และมีการใชสื่อในการสื่อสารไปสูกลุมเปาหมายคลายคลึงกัน จากการศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูล ทั้งสื่อ

เอกสารและสื่อตางๆที่เกี่ยวของของทั้งสององคกรทางศาสนาพบวา การเลือกใชสื่อและการสรางสื่อที่ใชในการ

สื่อสารศาสนาของพระพุทธศาสนาระหวาง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรม

สถาน มีความเหมือนกันในสื่อประเภท หนังสือ นิตยสาร ซีดี ดีวีดี เว็บไซต การบรรยายธรรมะ โครงการ

ฝกอบรม ที่จะเนนหนักไปทางดานกิจกรรมทางธรรมะที่เนนใหสมาชิก ประชาชน และผูสนใจไดเขามามีสวน

รวมในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหกิจกรรมน้ันไดนําไปเปนสวนหน่ึงในการนําไปปรับใชกับชีวิตในปจจุบันตอไป 

สวนสื่อของเสถียรธรรมสถาน ที่ตางไปจากหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ คือ สื่อวิทยุ เพลง รวมถึงรายการ

โทรทัศนที่จะสามารถกระจายสูประชาชนที่รับชมรายการทางโทรทัศนไดมากและคอบคลุมมากกวา  
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  ทางดานหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มีกลุมกิจกรรมใหเขารวมและหลากหลายมากกวา 40 กลุม

กิจกรรมที่สามารถเลือกเขารวมไดตามจริตนิสัย หรือความชอบของบุคคลได รวมถึงเวลาและรอบในการจัด

กิจกรรมที่ยืดหยุนมากกวาดวย แตหอจดหมายเหตุพุทธทาส ไมมีสื่อโทรทัศน และวิทยุ เน่ืองจากเปนสื่อที่ตอง

ใชงบประมาณสูง และใชเวลาในการผลิตคอนขางมาก ประกอบกับบุคลากรที่จํากัดที่ตองวางแผนและดูแล

กิจกรรมตางๆที่มีอยูมากมาย ยกเวนบางกิจกรรมที่มีหนวยงานภายนอกมาจัดซึ่งอาจจะมีการถายทําและ

สื่อสารผานทางรายการทางโทรทัศน ดานเสถียรธรรมสถานมีการใชสื่อประเภทกิจกรรมมากกวาสื่อดานอ่ืน ใน

โครงการจัดการฝกอบรมตางๆ อันเน่ืองมาจากการที่เสถียรธรรมสถานน้ัน มีพ้ืนที่ที่สามารถอํานวยความ

สะดวกตอการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติ เพราะพ้ืนที่สวนใหญเปนสวนปาที่สรางข้ึนมาใหเหมาะสม

สอดคลอง และเสถียรธรรมสถานมีความต้ังใจที่จะเปนสถานที่เรียนรูรวมกันภายในครอบครัว คูรัก และกลุม

เพ่ือน อีกทั้งแตละกิจกรรมที่เสถียรธรรมสถานจัดจะเนนใหกลุมคนทุกวัยสามารถทํากิจกรรมรวมกันได อาทิ 

โรงเรียนพอแมครอบครัวแหงสติ อริยะสรางได โครงการจิตประภัสสร 

 2. กลวิธีการสื่อสารพระพุทธศานาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส

อินทปญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน พบวามีรูปแบบ และกลวิธีการใชสื่อดังน้ี 

  1. สื่อบุคคล ไดแก การเทศน บรรยายธรรม  สนทนาธรรม ตอบปญหา และการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญ ลักษณะการเผยแผแบบปากตอปาก เปนวิธีมุขปาฐะผูสอนสื่อสารดวยวาจาโดยตรง ประสิทธิผลข้ึนอยู

กับประสิทธิภาพผูสื่อสารและผูฟงดวย 

  2. สื่อสิ่งพิมพ เปนยุคการสื่อสารเพ่ือเผยแผหลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการพิมพ พระไตรปฎก 

คัมภีร หนังสือ ตําราทางพระพุทธศาสนา วรรณกรรมของนักปราชญ พอคเก็ตบุค หนังสือพิมพ วารสาร 

นิตยสาร ฯลฯ  

  3. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก Internet,  Facebook,  E-Book,  Line,  Twister,  Mobile 

Phone, CD, VCD, DVD,  วิทยุและโทรทัศน เปนตน 

รูปแบบ สื่อ ในการสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย ระหวางหอ

จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ  และเสถียรธรรมสถาน 
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รูปแบบการสือ่สารพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรชัน่วาย 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ เสถียรธรรมสถาน 

1. สื่อบุคคล นําการสอนโดยพระสงฆ หรือวิทยากร

ตามกิจกรรมทีก่ําหนด 

1. สื่อบุคคล  ในแตละกิจกรรมเนนการแสดงธรรม

หรือนําการสอนโดยพระสงฆ หรือโดยแมชีศันสนีย 

เสถียรสุต เปนหลัก 

2. สื่อกิจกรรม เชน นิทรรศการนิพพานชิมลอง  

ศึกษาภาพปริศนาธรรม  น่ังสมาธิในสวน   

     ตักบาตรเดือนเกิด  

2. สื่อกิจกรรม  การตีความจากพระไตรปฎก นํามาสู

การกําหนดกิจกรรมเพ่ือการปฏิบัติ 

3. สื่อสิ่งพิมพ  แสดงเปนผลงานของพระธรรมโกศา

จารย พุทธทาสภิกขุ  และพระรูปอ่ืนๆ 

     นํามาสูการกําหนดกิจกรรมเพ่ือการปฏิบัติ 

     มหีนังสือใหดาวนโหลดได โดยไมมีคาใชจาย 

     ที ่http://www.bia.or.th 

3. สื่อสิ่งพิมพ มีการผลิตนิตยสารสาวิกา เปน

นิตยสารรายปกษ หรือราย 3 เดือนตอฉบับ 

     ปจจุบันเลกิตีพิมพแลว แตสามารถดาวนโหลด

อานยอนหลังได โดยไมมีคาใชจาย ที่ 

     http://www.sdsweb.org 

4.  สื่อวิทยุ (ไมม)ี 4.  สื่อวิทยุ รับฟงไดทั่วประเทศ ทาง AM 1107  

     หรือ ทาง http://radio.ku.ac.th/ 

5.   สื่อโทรทศัน (ไมม)ี แตมีการถายทํารายการจาก

หนวยงานภายนอก และม ีLive Channel 

     กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ผานทาง website 

     http://www.bia.or.th/tv/ 

5.  สื่อโทรทัศน "บานน้ีมีอรยิะ" 

     ออกอากาศทางชอง TNN2 ทุกวันเสาร  

     เวลา 18.00 - 18.30 

     

     “รายการธรรมสวัสดี”  

     ออกอากาศทาง  WORKPOINT TV. ชอง23 เวลา 

05:58 น.  

     ทุกวันเสาร – อาทิตย 

6.   สื่อสมัยใหม หรือสื่อดิจิทลั  ผานชองทางสื่อ  

ไดแก  อินเทอรเน็ต ดวย Web Browser: www., 

e-mail, Social Media 

6.   สื่อสมัยใหม หรือสื่อดิจิทลั  ผานชองทางสื่อ  

ไดแก  อินเทอรเน็ต ดวย Web Browser: www., 

e-mail, Social Media 

 จากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรม 

ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรมสถาน  พบวา รูปแบบและกลวิธีการ

สื่อสารในยุคปจจุบันในการเผยแพรพุทธศาสนาเชนเดียวกันกับสมัยพุทธกาล คือ สื่อบุคคล ซึ่งเปนสื่อที่มี
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คุณภาพสูงสุด ผูสงสารหรือสื่อบุคคล คือ ผูนําทางศาสนาที่นาเช่ือถือ เชน พระวิปสสนาจารยที่มีช่ือเสียง

หลายๆทานที่ไดรับนิมนตมาแสดงธรรม เชน พระอาจารยนวลจันทร กิตติปญโญ พระไพศาลวิศาโล พระ

อาจารยชยสาโร เปนตน รวมถึงแมชีศันสนีย เสถียรสุต มาเทศน บรรยาย สนทนาธรรม สอนน่ังวิปสสนา เดิน

จงกลม ฝกปฏิบัติธรรมเชนเดียวกับพระสงฆหรือผูทรงศีลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี หรือแมแต ดารา 

นักรองนักแสดง นักเขียน ก็เปนหน่ึงในกลวิธีของการนําสื่อบุคคลมาประยุกตใชดึงดูดความสนใจ และมีผลตอ

การตัดสินใจเขารวมกิจกรรมทางศาสนาเปนตน แตอยางไรก็ตามเพ่ือใหการสงขอมูลขาวสารเกิดประสิทธิภาพ

ทั้งสองสถาบันไดมีการใชสื่อใหม เชน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เชน Facebook, Instagram, 

Twitter, Line รวมในการนําเสนอขาวสารเพ่ือโนมนาวจิตใจใหเกิดความสนใจ และตัดสินใจเขารวมกิจกรรม

ทางพุทธศาสนา เพราะสื่อใหมสามารถเขาถึงไดงาย เน่ืองจากสื่อใหมน้ีจะอยูในโทรศัพทมือถือประเภทสมารท

โฟน (Smart Phone) ที่ทุกๆคนมีและใชกันในชีวิตประจําวันอยูแลว  

 ในสวนของการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดูแลกิจกรรม

ของเสถียรธรรมสถาน ไดใหทัศนะในเรื่องของกลวิธีการสื่อสารในการจัดกิจกรรมวา  

“โครงการจิตประภัสสรจะมุงเนนไปที่กลุมคูรักซึ่งจะอยูในชวงวัยทํางาน เพ่ือสรางใหมีทิฐิเสมอกัน 

มองทุกอยางไปในทางเดียวกัน เมื่อทิฐิเสมอกัน เขาใจตรงกัน มีธรรมะเทากันก็จะเกิดแตสิ่งที่ดี พอ

จิตเปนปกติ แลวรูสึกสบาย มันเกิดความเปนปกติของคูชีวิต จิตใจเปนสุข ทุกอยางก็เกิดขึ้นได 

กิจกรรมก็สงเสริมใหคนเขาสูความเห็นที่ถูกตอง ความคิดที่ถูกตอง โดยมีแมชีศันสนีย เสถียรสุต 

เปนผูถายทอดบอกสอนธรรมะสําหรับคูรักเพ่ือการใชชีวิตคู ดังน้ันโครงการที่เสถียรธรรมสถานก็จะ

เปนประมาณน้ี” (แมชีโมลี เขียวสะอาด, เจาหนาที่ผูดูแลกิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน)  

 อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา การสื่อสารพุทธศาสนาในยุคเจเนอเรช่ันวาย อาจมองวาตองใช

เครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยมากที่สุดมาชวยในการสื่อสาร อาทิ สื่ออินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน เพราะ

เหมาะสมกับคนกลุมเจเนอเรช่ันวาย เจาหนาที่ผูใหขอมูลสําคัญของหอจดหมายเหตุพุทธทาสใหทัศนะในเรื่อง

ของสื่อที่เกี่ยวของในการสื่อสารวา  

“สื่ออินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลนอยาง Facebook, Instagram เปนชองทางในการสื่อสารกับ

กลุมคนที่สนใจที่จะมาเขารวมกิจกรรม รวมถึงบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจดวย เพ่ือแจงตารางการ

ปฏิบัติธรรม หรือแมแตสอนธรรมะ สอนการปฏิบัติธรรม เพราะเปนเครื่องมือสงเสริมการเรียนรู
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หลักธรรมคําสอนที่สามารถเขาถึงไดงาย และอยูในโทรศัพทมือถือประเภทสมารทโฟน (Smart 

Phone) ของทุกคนอยูแลว” (กรุณพล พานิ, หัวหนาฝายเผยแผ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ) 

 สื่อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรม คือสื่อใหม เชน สื่อสังคมออนไลน เน่ืองจากสามารถ

เขาถึงไดงายเพราะอยูบนโทรศัทพมือถือประเภทสามารทโฟน (Smart Phone) และยังสามารถเปดรับสื่อเพ่ือ

ตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของทั้ง 2 สถาบันไดรวดเร็วทันที เน้ือหาของสื่อจะ

เกี่ยวของกับธรรมะในชีวิตประจําวัน ที่สามารถจะนําไปเปนขอคิด ขอเตือนใจ ในการดําเนินชีวิตของปุถุชน จะ

ไมเนนเน้ือหาที่ยากตอการเขาใจ แตหอจดหมายเหตุพุทธทาส จะมีบางหลักสูตรที่จะเนนการศึกษาภาคทฤษฎี

เพ่ือปรับและสรางความรู ความเขาใจ เชน กิจกรรมคูมือมนุษยที่จะมุงเนนศึกษาจากตํารา และเขาสูการปฏิบัติ 

โดยการสรางความเขาใจในเรื่องทุกข และการดับทุกข อันเปนจุดหมายหลักของพระพุทธศาสนา สวนกิจจกร

รมที่มีความเปนนันทนาการ เชน กิจกรรมดูหนังหาแกนธรรม จะมีคนสนใจมาก เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่เนน

การพูดคุย บอกเลาเรื่องราวตางๆของภาพยนต สารคดี รวมถึงกิจกรรมเพลินธรรมนําชม การนําชมรอบ

สถานที่ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส เพ่ือเปนการแนะนําสถานที่และสรางความเขาใจที่ถูกตองและลึกซึ้งถึง

ความเปนมาของหอจดหมายเหตุพุทธทาส และจะเขาใจแนวคิด ความต้ังใจ ในการที่จะเผยแผและสื่อสารพุทธ

ศาสนาไดดียิ่งขึ้น 

 3. การรับรูการสื่อสารและการมีสวนรวมในการสื่อสารพระพุทธศานาของกลุมคนเจเนอเรช่ันวาย จาก

ขอมูลการสนทนากลุมประกอบดวย กิจกรรมที่สงเสริมโนมนาวใหพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวายใหเขามามี

สวนรวมในกิจกรรมการเผยแผธรรมะแกพุทธศาสนิกชน ใชเทคนิคการสื่อสารที่แบงตามลักษณะของชองทาง

หรือสื่อที่ใชในการสื่อสาร ออกเปน 2 ลักษณะใหญๆคือ 1. ชองทางหรือสื่อตามแนวทางแบบเดิม การสื่อสาร

แบบตัวตอตัว หรือการสื่อสารระหวางบุคคล 2. ชองทางหรือสื่อตามแนวทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ซึ่ง

ทั้ง 2 สถาบันทางศาสนาใชชองทางและสื่อที่ใชในการสื่อสารทั้งสองรูปแบบ โดยชองทางหรือสื่อตามแนวทาง

แบบเดิมมีการใชสื่อบุคคลที่นาเช่ือถือและไดรับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนเปนผูนําในการสื่อสารบอกสอน

ธรรมะ เชน หอจดหมายเหตุพุทธทาส เลือก พระนักปฏิบัติที่มีช่ือเสียงหลายๆรูปมาเปนผูนําและถายทอด

ธรรมะไปสูพุทธศาสนิกชน เชน พระไพศาล วิสาโล พระนวลจันทรกิตติ ปญโญ สวนเสถียรธรรมสถาน มีแมชี

ศันสนีย เสถียรสุต เปนสื่อบุคคล และยังรวมถึงดารานักรอง เชน คุณเสาวลักษณ ลีละบุตร (แอม) เปนตน  

 ชองทางหรือสื่อตามแนวทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ใชรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือ 

วารสาร นิตยสาร มาประกอบกับการเผยแผ จัดกิจกรรม และประยุกตใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชรวมดวย คือ 
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สื่ออินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลนที่เปนสื่อใหม อาทิ Facebook, E-Book, Line Chat และTwitter ที่

สามารถเขาถึงไดงายที่มีอยูในโทรศัพทมือถือเหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย   

“รูปแบบของสื่อที่ไดรับในแตละชองทางการสื่อสารมีลักษณะเฉพาะที่สรางความสนใจใหกับคน

เฉพาะกลุมไดดี  รับทราบขาวสารกิจกรรมจาก Facebook เพราะใชมือถือประเภท Smart 

Phone อยูแลว ทําใหทราบขอมูลขาวสารของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ไดรวดเร็ว ประกอบ

กับมีภาพประชาสัมพันธกิจกรรมทําใหเขาใจไดงาย และมีกลุมกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถ

เลือกเขารวมไดตามความชอบของตนเอง เชน กิจกรรม “ดูหนังหาแกนธรรม” มีการเชิญผู

ดําเนินรายการที่เปนดารา นักแสดง หรือนักรอง มาเปนผูดําเนินรายการและบางครั้งเปนผูรวม

บรรยายเอง เชน น้ิวกลม (สราวุธ เฮงสวัสด์ิ) ออม (สุนิสา สุขบุญสังข) เปนผูมีช่ือเสียง ทําให

กิจกรรมมีความนาสนใจ นาดึงดูดใหสมาชิกและบุคคลภายนอกเกิดความสนใจและตัดสินใจเขา

รวมกิจกรรม และชอบที่กิจกรรมเปดโอกาสใหสอบถามขอสงสัย แสดงความเห็นในการจัด

กิจกรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไปได” (โศศิษฐา พงศชัยโรจน, พนักงาน

บริษัทเอกชน)   

 สําหรับการระดับการมีสวนรวมในกระบวนการสื่อสารในงานวิจัยน้ี แบงเปน 3 ระดับ คือ 1.การมีสวน

รวมในฐานะผูรับสาร หรือผูใชสาร (Audience/Receiver/User) 2.การมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร ผูผลิต ผู

รวมผลิต ผูรวมแสดง (Sender/ Producer/Co-producer/Performance) 3.การมีสวนรวมในฐานะผู

วางแผน ผูกําหนดนโยบาย (Policy maker/Planner) สรุปไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสารหรือผูใชสาร (Audience/Receiver/User)  ผูเขารวมกิจกรรม หรือ

เคยเขารวมกิจกรรมของ หอจดหมายเหตุพุทธทาส และเสถียรธรรมสถาน รับขอมูลขาวสารจากสื่อสังคม

ออนไลน เชน Facebook เน่ืองจากมีความรวดเร็ว และสะดวกตอการใชงานเพราะมีอยูในโทรศัพทมือถือ

ประเภทสามารทโฟนอยูแลว 

 2. การมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร ผูผลิต ผูรวมผลิต ผูรวมแสดง (Sender/ Producer/Co-

producer/Performance) ปจจัยที่มีความสําคัญอีกปจจัยหน่ึง คือ อาสาสมัคร ในทุกๆกิจกรรมน้ันจะมี

อาสาสมัครมาเขารวมโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นอยูเสมอ ซึ่งถือวาเปนลักษณะโดดเดนของทั้งสององคกร 

เพราะจะเปนการสรางเครือขาย สรางการปลูกฝงจิตใจในเรื่องของการมีจิตอาสาที่เสียสละ ซึ่งจะทําใหเกิดการ

สื่อสารแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันระหวางอาสาสมัคร กับ ทีมงานขององคกร ทําใหเกิดการสรางการมีสวนรวมใน
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เรื่องของการดําเนินกิจกรรม การพัฒนาสื่อที่ใชในการเผยแผ เพราะบุคคลที่จะเขามาเปน อาสาสมัครใหกับทั้ง

สององคกรน้ันจะมาจากบุคคลหลากหลายอาชีพ หลายหนวยงาน ทําใหไดแงมุมความคิดที่หลากหลาย เชน 

หอจดหมายเหตุพุทธทาสมีดารานักแสดง นักเขียน มาเปนอาสาสมัครรวมดําเนินรายการที่เกี่ยวกับนันทนาการ 

เชน กิจกรรมดูหนังหาแกนธรรม ซึ่งจะไดมุมมองและแงคิดของผูที่เปนนักแสดง หรือ การใหความรูทาง

โครงสรางของการถายทําซึ่งเช่ือมโยงกับธรรมะและจิตใจ ดานเสถียรธรรมสถานก็จะมีมีดีเจจิตอาสามารวม

สนทนาและเขามามีสวนรวมดูแลรายการวิทยุสาวิกาที่จัดขึ้น 

 3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผน ผูกําหนดนโยบาย (Policy maker/Planner) ในสวนน้ีหาก

บุคคลภายนอก กลุมกิจกรรม หรือธรรมภาคีตางๆ ที่มีความตองการในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ตองไดรับ

ความเห็นจากคณะกรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของ ในกรณีที่กิจกรรมดําเนินการโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส  

สวนกิจกรรมบางกิจกรรมจัดขึ้นจากความรวมมือธรรมภาคีที่เปนเจาภาพหลัก และหอจดหมายเหตุฯ ทําหนาที่

สนับสนุนดานอาคารสถานที่  เจาหนาที่  สื่อประกอบในกิจกรรม ตามลักษณะของแตละกิจกรรมที่

คณะกรรมการมีความเห็นรวมกัน รวมถึง การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมกิจกรรม การ

ควบคุมดูแลการใชเครื่องมือและสื่อที่ใชประกอบการจัดกิจกรรมเปนไปไดอยางคุณภาพ รวมทั้งทําหนาที่

ประสานความรวมมือกับธรรมภาคี วัด พระสงฆ พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ฯลฯ  เพ่ือโนม

นาวหรือทําใหผูเขารวมกิจกรรมรูอยากฟงธรรมะ สนุกกับการเรียนรู ฝกปฏิบัติ และสามาราถนําธรรมะไปปรับ

ใชในชีวิตประจําวันได   

 จากการวิจัยที่พบวา พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวายเปนกลุมคนสมัยใหมที่ตองการทราบเหตุ และผลที่

เหมาะสมสอดคลอง นอกจากน้ียังมีความเปนตัวของตัวเองและเช่ือมั่นในตนเองสูง แตมักออนไหวตอการโนม

นาวไดงาย ไมชอบอยูในกรอบ ไมชอบกฎ หากมีบุคคลที่มีอิทธิทางความคิด (Idol) เชน พระสงฆที่มีช่ือเสียง

โดงดังเปนที่นับถือศรัทธาของประชาชน เทศนเกง หรือ ดารา นักแสดง นักรองมาบรรยายหรือ นํากิจกรรม จะ

ทําใหกิจกรรมมีความนาสนใจและนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตามได  ดวยรูปแบบการสื่อสารแบบสมัย

พุทธกาล คือ มุขปาฐะ การสื่อสารแบบปากตอปากจึงมีความเหมาะสมกลับกลุมเปาหมายเพราะเปนสื่อบุคคล

ที่สามารถโนมนาวใจและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูรับสารได 

 สื่อบุคคลมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอผูรับสารซึ่งแนวคิดของ Lazarsfeld and Menzel (1968) 

กลาววาการสื่อสารระหวางบุคคลมักมีลักษณะเปนจึงงายตอการชักจูงใจใหคลอยตาม และผูรับสารสวนใหญ

มักจะเช่ือในความคิดเห็นของบุคคลที่เขารูจักและนับถือมากกวาบุคคลอ่ืนที่เขาไมเคยรูจักมากอน นอกจากน้ี
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การสื่อสารระหวางบุคคลยังเปนการสื่อสารที่ใชบุคคลเปนหลักในการสรางอิทธิพลตอความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน มักมีกลุมผูนําความคิดเห็นซึ่งนับเปนสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลตอทัศนะคติและพฤติกรรมของกลุมผูรับสารที่อยู

ภายใตการนําของผูนําความคิดเห็นน้ัน (จินตวีร เกษมศุข, 2550) 

 กลาวไดวาสื่อบุคคลมีผลสัมฤทธ์ิตอการสื่อสารพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวายไดเปนอยางดี 

สามารถพัฒนาเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพของประเทศชาติได  สอดคลองกับหลักทฤษฎีการสื่อสารของ

ลาสเวลล ที่พยายามอธิบายถึงลักษณะผูสงสาร  รูปแบบการสื่อสาร  ผูรับสารคือพุทธศาสนิกชน  ผลที่เกิดจาก

การสงสาร  ทั้งกระบวนการสื่อสารทั้งหมด เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจ ตอการรับฟง และหวังผลเชิงบวกตอ

กิจกรรมการสื่อสารน้ัน  ทั้งน้ียังมีขอมูลจากการวิจัยสนับสนุนดวยวา การเผยแผธรรมะของพระพุทธเจาเปน

วิธีการเผยแผที่มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับคนแตละประเภท ดังที่พระองคทรงเปรียบ

มนุษยเหมือนบัว  ซึ่งแตละคนมีความแตกตางกันในเรื่องความรู ความสามารถ ความเขาใจในการรับรู และการ

ยอมรับ และความสามารถเขาถึงหลักที่ลึกซึ้งได การเผยแผธรรมะที่ใชหลักธรรมตามรูปแบบที่พระองคทรง

แสดงเปนแบบอยางไว จึงเปนวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุดสามารถนํามาประยุกตใชในการโนมนาวใหคนกลุมเจ

เนอเรช่ันวายเขารวมกิจกรรม และมีสวนรวมในการเผยแพรหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหเผยแผสืบ

ทอดในเจเนอเรช่ันตอๆไป 

 การสื่อสารโดยการใชสื่อบุคคลและสื่อใหมมีความสําคัญมากตอการกลวิธีการสื่อสาร และสอดคลองกับ

งานวิจัย “กลยุทธการสื่อสารพระพุทธศาสนาผาน www.dmc.tv ของวัดพระธรรมกาย” การเผยแผศาสนา

ของวัดพระธรรมกายมีเจาอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งเปรียบเสมือนเปนผูนําองคกร หรือเปนบุคคลที่เปนศูนย

รวมใจของวัดพระธรรมกาย และเปนผูรับผิดชอบกลยุทธดานการสื่อสารสรางความนาเช่ือถือใหกับผูรับสื่อ 

และกระบวนการดําเนินกลยุทธการสื่อสารพระพุทธศาสนามีกลยุทธหลักเพ่ือนําไปสูความสําเร็จดวยวิธีการ

สื่อสารระดับบุคคล ที่สามารถถายทอดไดแบบเฉพาะเจาะจง และสามารถไขขอของใจไดแบบทันทีทันใด ทําให

การเผยแผหลักธรรมในการสื่อสารศาสนาน้ันเกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลสําเร็จเปนอยางดี และวัด

พระธรรมกายเปนวัดหน่ึงที่ไดรับการยอมรับวา มีการนําสื่อสมัยใหมมาประยุกตใชในการเผยแพรศาสนาของ

ตนเองไดอยางเปนระบบ ไดแก การสื่อสารผานเว็บไซต dmc.tv, การถายทอดสดผานดาวเทียม, สื่อสังคม

ออนไลน เชน Facebook, YouTube เปนตน (นิรดา ไวศยะนันท 2558) 

 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่สอดคลองเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารศาสนา โดยใชสื่อบุคคลเปนกลยุทธใน

การเผยแผศาสนาพุทธนิกายเซ็นเพ่ือสื่อสารหลักธรรมและเผยแผศาสนา คือ พระติช นัท ฮันห โดยใชตนเอง
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เปนสื่อบุคคล ในการเผยแผศาสนา และพระติช นัท ฮันห เปนบุคคลที่มีการใชเหตุผล หลักคําสอนมีการอางอิง

หรือผานการทดสอบทดลองมาแลว มีความนาเช่ือถือมีความเปนมิตรความเขากับบุคคลอ่ืนไดงาย และสุดทาย

พระติช นัท ฮันห ผานการศึกษาฝกฝนและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา จึงมีคุณสมบัติเปนผูที่มีความรู มี

ความสามารถ มีประสบการณจริง ซึ่งเปนสื่อบุคคลที่มีความสําคัญตอการเผยแผศาสนาพุทธนิกายเซ็นดวยการ

ใชตนเองเปนแบบอยางของสื่อบุคคลในการสื่อสารศาสนาใหกับประชาชนผูรับสื่อไดเปนอยางดี (ณัฐภัทร พงษ

เสาร, 2559) 

 การรับรูการสื่อสารและการมีสวนรวมในการสื่อสารพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวายน้ัน 

สื่อใหมอยาง สื่อสังคมออนไลน (Social Media) สงผลถึงกลุมเปาหมายอยางกลุมคนเจเนอเรช่ันวายไดดีและ

รวดเร็วที่สุด เน่ืองจากกลุมคนเจเนอเรช่ันวายเปนกลุมคนที่เปนกําลังหลักอยูในวัยเรียนและทํางาน ทั้งยังเกิด

มาในชวงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสื่อสังคมออนไลน (Social Media) สงผล

ตอการรับรูและคลอยตาม วา กลุมเจเนอเรช่ันวายมีระดับการรับรูประโยชน รับรูความงายในการใชเครือขาย

สังคมออนไลนในระดับ “มาก” สะทอนใหเห็นคุณลักษณะที่สําคัญของคนกลุมน้ีที่เติบโตมาพรอมกับ

เทคโนโลยี กลุมเจเนอเรช่ันวายจึงมีความรูความเขาใจ รูจักใชประโยชน และเห็นประโยชนจากการใชเครือขาย

สังคมออนไลนวาการใชงานเปนเรื่องงาย ไมมีความซับซอน น่ันอาจเปนเพราะคนกลุมน้ีตองการเปนที่ยอมรับ

ของสังคม ดังน้ันกลุมอางอิงจึงมีผลตอการใชเครือขายสังคมออนไลนคอนขางมาก เพราะตองติดตอสื่อสาร

เรื่องงานกับเพ่ือนรวมงาน หรือเร่ืองเรียนกับอาจารยและเพ่ือนๆ ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

Theory of Reasoned Action โดย Ajzen and Fishbein (1970) ไดอธิบายพฤติกรรมของมนุษยในการที่

จะกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดน้ัน มีปจจัยสําคัญประการหน่ึงน่ันคือกลุมอางอิง ไดแกกลุมบุคคลใกลชิด เชน พอ 

แม เพ่ือน พ่ีนอง นายจาง ฯลฯ การที่เราจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราซึ่งเปนผลมาจากความเช่ือ

ของตัวเองน้ัน เราก็ตกอยูใตอิทธิพลของสังคม ซึ่งเปนที่ ๆ เราอาศัยอยู และยังตกอยูภายใตอิทธิพลของกลุม

เพ่ือนอีกดวย ความเช่ือเหลาน้ีจะถูกเก็บรวมเอาไวในทัศนคติของแตละคน ซึ่งเรียกวา การคลอยตามกลุม

อางอิง และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (คมชัดลึก

ออนไลน, 2557) ที่พบวาคนกลุมเจเนอเรช่ันวายเปนกลุมคนที่ชอบมีสังคม ผานการแชรประสบการณหรือ

เรื่องราวที่นาสนใจผานชองทางออนไลน ดังน้ันเพ่ือใหเกิดการยอมรับในกลุมเพ่ือนหรือบุคคลใกล บุคคลกลุมน้ี

จึงมีการใชเครือขายสังคมออนไลนตามที่เพ่ือชวนหรือแนะนํา (ศรัณยธร ศศิธนากรแกว, 2558) 

 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 62  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. การสื่อสารพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย สถาบันทางศาสนาหรือสถาบันที่เกี่ยวของ 

ควรจําลองรูปแบบการสื่อสารที่มีสื่อบุคคลมาเปนผูนําเพ่ือถายทอดการสื่อสารแบบมุขปาฐะ ที่มีอิทธิพลในการ

โนมนาวจิตใจ ใหประพฤติปฏิบัติตาม โดยการดําเนินกิจกรรม อาจจะตองอาศัยพระสงฆหรือดารา นักแสดง 

นักรอง ที่มีช่ือเสียง ไดรับการยอมรับที่เปนแบบอยางที่ดีกับคนในสังคม มาเปนผูนํากิจกรรมและดําเนินการ

สอน ใหเหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรมบางประเภท  

 2. การสื่อสารพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย ควรพิจารณาการใช อุปกรณสมัยใหมที่มี

ความเหมาะสมตอคนกลุมเจเนอเรช่ันวาย เชน แอพพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือ อาทิ การนําเสนอขาวสารและ

คําสอนสั้นๆ แบบเชิงรุกใหมากขึ้น ผานสื่อใหมอยาง Social Media เชน Facebook, Instagram, Twitter 

หรือ Line Chat เปนตน เพ่ือเปนการสรางการโนวนาวใจใหใหเกิดความสนใจ และเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ทางพุทธศาสนาใหมากขึ้น อันจะเปนสืบสานและสานตอพระพุทธศาสนาตอไปไดอยางยั่งยืน 

 3. สถาบันทางศาสนาหรือสถาบันที่ เกี่ ยวของ หากดําเนินการเผยแพร พุทธศาสนาเพ่ือให 

พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวายเขามามีสวนรวม ดวยการไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการสืบทอด

พุทธศาสนาควรแสดงหลักเหตุและผลที่ชัดแจง ประกอบกับการจัดกิจกรรมที่แสดงใหเห็นผลเพ่ือสรางการรับรู

เชิงประจักษดวยตนเองของคนกลุมเจเนอเรช่ันวาย และทางสถาบันทางศาสนายังสามารถนําขอเสนอแนะไป

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการสื่อสารศาสนาและหลักธรรม ที่จะ

สามารถทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได   

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 งานวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงควรศึกษาเชิงปริมาณ เชน การวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือจะทําให

เขาใจความคิดเห็นของกลุมเจนวายที่ครอบคลุมย่ิงขึ้น 

เอกสารอางอิง  
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การใหนิยามความโสด การรับรูคุณคาในตัวเอง และการแสดงตัวตนผานสื่อสังคมออนไลนของ

สาวโสดเจเนอเรช่ันวาย 

Definition of Being Single, Self-esteem and Self-expression 

through Social Media of the Generation Y Single Women. 

นางสาวจิราพร พารารักษ และ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ0

1
 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงการนิยามความโสด ชีวิตคูและการแตงงาน การรับรูคุณคาใน

ตนเอง และการแสดงตัวตนผานสื่อสังคมออนไลนของผูหญิงโสดเจเนอเรช่ันวาย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

สัมภาษณเชิงลึก โดยผูใหขอมูลเปนทั้ง 15 คนเปนผูหญิงโสดในเจเนอเรช่ันวาย มีอายุต้ังแต 25-38 ป มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัทเอกชน 14 คน และรับราชการ 1 คน โดยทุกคนระบุวาตนเองโสด 

ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลใหนิยามความโสดเปน 3 กลุมความหมาย ไดแก 1) ความโสดคือความสุข 

2) ความโสดคือการอยูคนเดียว และ 3) ความโสดคือการพ่ึงพาตนเอง เหตุผลของการเปนโสดมี 3 เหตุผล 1) ยังไม

เจอคนที่ถูกใจ 2) ไมมีใครมาชอบ และ 3) เลือกที่จะโสดเอง  ความโสดทําใหมีผลกระทบกับชีวิตในดานตางๆ คือ 

ดานเพ่ือน ดานชีวิตสวนตัว ดานครอบครัว และดานการงาน  นิยามของคําวาชีวิตคูมี 3 กลุมความหมาย 1) ชีวิต

คูคือการทําสิ่งดีๆ ใหแกกัน 2) ชีวิตคูคือการใชชีวิตรวมกัน และ 3) ชีวิตคูคือการเติมเต็มความรูสึกใหแกกัน ผูให

ขอมูลสวนใหญเห็นวาผูหญิงในปจจุบันไมจําเปนตองแตงงาน  การรับรูคุณคาตัวเอง ผูใหขอมูลไดรับการ

สนับสนุนทางสังคมดานอารมณ เคร่ืองมือ ขาวสาร และการสนับสนุนดานการประเมินจากครอบครัวและ

เพ่ือน และรับรูไดถึงการมีอํานาจ การมีความสําคัญ การมีคุณความดี การมีความสามารถของตนเอง การแสดง

ตัวตนผานสื่อสังคมออนไลน เกี่ยวของกับองคประกอบ 2 อยางคือ องคประกอบที่เกี่ยวของกับความเปน

สวนตัว และองคประกอบที่เกี่ยวของตอการยึดมั่นตอกลุม 

 

คําสําคัญ : ความโสด, การรับรูคุณคาในตนเอง, การแสดงตัวตนตอสังคม, เจเนอเรช่ันวาย 

 

 

Abstract 

This research aims to define the definitions of being single, marriage, self-esteem 

and self-expression through social media of single women in Generation Y. This research 

uses qualitative research methodology. In-depth interviews with key Informants. The results 
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provided by 15 respondents who are single and in the age of generation Y. The ages of the 

respondent are between 25-38 years old. 14 of them work as private employees and one 

as a government officer. 

According to the research, the definition of being single can be divided into 3 types: 

1) being single is a kind of happiness 2) being single is being alone and 3) being single is self 

independent. Three main reasons of being single are 1) haven’t found the right one, 2) no 

one is interested in them and 3) decide to be single. Being single has effects on life in terms 

of friendship, personal life, family and work. However, the definition of the married life can 

be divided in 3 types: 1) a married life is each for other, 2) a married life is being together, 

and 3) a married life is a fulfillment for each other. Most respondents agree that marriage is 

unnecessary these days. For self-esteem, the respondents have emotional support, tool 

support, information support and evaluated support by friends and families, also realize of 

having power, being valuable, and being capable. Self-expression through social media is 

related to two main elements - elements related to privacy. And elements related to 

cohesion to the group.  

 

Keywords: Being single, Self-esteem, Social presence, Generation Y 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การครองตัวเปนโสดของผูหญิงทั่วโลกมีมากขึ้นในหลายปที่ผานมา สถาบันวิจัยเอเชีย (Asia 

Research Institute) ไดสํารวจจํานวนผูหญิงในเมืองหลวงของประเทศตางๆ ระหวางอายุ 30-34 ป พบวา

ผูหญิงโสดชาวไทยมีจํานวนรอยละ 33 (ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ, ออนไลน)  

 ขอมูลสถิติประชากรไทยปพ.ศ. 2560 จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา

เพศชายมีจํานวนนอยกวาเพศหญิงเฉลี่ย 1.29 ลานคน (Moremove, ออนไลน) และจากการเก็บขอมูล

ประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติในปพ.ศ. 2560 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปมีจํานวน 55.82 ลานคน อยูใน

สถานะโสด 14.99 ลานคน โดยถือวาคนที่อยูกินกันโดยไมจดทะเบียนสมรสก็คือคนโสด ซึ่งหากยอนไปในป

พ.ศ. 2559 มีจํานวนคนโสดอยูที่ 14.51 ลานคน สวนปพ.ศ. 2558 คนไทยมีสถานะโสดที่ 14.32 ลานคน 

(Detectteam, ออนไลน) ซึ่งอาจกลาวไดวาคนไทยเปนโสดมากขึ้น 

 ผูหญิงโสดคือผูหญิงที่ไมเคยผานพิธีแตงงานหรือจดทะเบียนสมรส และไมไดอยูกินฉันทสามีภรรยากับ

ใคร (ธันยุดา บูรณวุฒิ, 2553 และธนิศา แสวงพรรค, 2559) แตการเปนโสดของผูหญิงไทยยังคงขัดกับคานิยม
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ที่ฝงรากลึกมาอยางยาวนานวาผูหญิงมีบทบาทเปนแมและภรรยา (เสนาะ เจริญพร, 2548) โดยเง่ือนไขของ

การเปนแมและภรรยาน้ันจะตองอยูในกรอบของการแตงงาน ถาไมผานพิธีแตงงานจะไมถือวาเปนผูหญิงใน

อุดมคติของสังคมไทย (พริศรา แซกวย, 2544)  

ผูหญิงที่ไมไดแตงงานมักถูกเรียกวา “สาวทึนทึก” ซึ่งเปนความหมายที่ดูแคลนผูหญิง (วันทะนีย วาสิ

กะสิน และสุนีย เหมะประสิทธ์ิ, 2545) ไมตางกับการเปนโสดในประเทศอินเดีย ซึ่งการที่ผูหญิงไมไดแตงงาน

จะถือวาเปนเร่ืองใหญและถูกมองวาเปนความลมเหลวอันย่ิงใหญในชีวิตลูกผูหญิง (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 

ออนไลน) สวนประเทศจีนไดใหคําจํากัดความของหญิงสาวอายุมากกวา 27 ปที่ยังไมแตงงานวาเปน “ผูหญิงที่

เหลืออยู” (Sheng Nu) หรืออีกนัยหน่ึงคือไมมีใครตองการ (มนฑิณี ยงวิกุล, ออนไลน)  

การอยูเปนโสดอาจจะกลายมาเปนวาระแหงชาติได เมื่อในอดีตเคยมีนโยบายที่จะเรียกเก็บภาษีคน

โสด (กรุงเทพธุรกิจ, ออนไลน) และความโสดยังคงถูกมองในแงลบโดยเห็นไดจากยังคงมีการแสดงความคิดเห็น

กันเกี่ยวกับการเปนโสดอยูประจําในโลกออนไลน ซึ่งการที่สังคมสวนใหญใหความหมายเกี่ยวกับความโสดในแง

ลบจะมีผลตอการรับรูคุณคาในตัวเองของผูหญิงโสดดวยเชนกัน 

การรับรูคุณคาในตนเองของผูหญิงโสดมาจาก 2 ปจจัย คือ 1) การสนับสนุนทางสังคม และ 2) การ

รับรูคุณคาในตนเอง  

การสนับสนุนทางสังคม วีณา สุวรรณนาบูรณ (2558) กลาววาคือการที่บุคคลไดรับแรงสนับสนุน

ความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร สิ่งของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุนทําให

ผูรับไดปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมไปในทางที่ผูรับตองการ สวนจินตนา ยูนิพันธ (2529 อางถึงในนันทนภัส วงศ

อัมพรลาภ, 2559) กลาววาการสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในสังคม ชวยใหบุคคลเกิด

ความรูสึกมั่นคง เปนที่รักและเปนที่ตองการ หากเกิดเหตุการณวิกฤตหรือมีความเครียด การสนับสนุนทาง

สังคมจะชวยบรรเทาความรุนแรงได 

การรับรูคุณคาในตนเอง หมายถึงการที่บุคคลเห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของตนเอง มีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง มีความนับถือตนเอง ซึ่งความรูสึกเหลาน้ีเกิดจากการประเมินคุณคาของตนเองในดาน

ตางๆ คือ ดานความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมีคุณคาของตนเอง รวมถึงเห็นวาคุณคาของ

ตนเปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลอ่ืน ทําใหบุคคลน้ันเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง (ปรีชา ธรรมา, 2547 และ

ชัยวัฒน วงศอาษา, 2556)  

ผูหญิงหลายๆ คนอาจมีการรับรูคุณคาในตนเองตํ่าโดยไมรูตัวเน่ืองจากคานิยมในสังคมชายเปนใหญที่

ถูกปลูกฝงมาอยางยาวนานในสังคมไทย เพราะการที่ไมมีคนรักหรือไมไดแตงงานถูกมองถึงการมีขอบกพรอง 

สงผลใหผูหญิงมีการรับรูคุณคาในตัวเองตํ่าและเห็นคุณคาในตัวเองตํ่า เพราะการยอมรับทางสังคมสงผลตอการ

เห็นคุณคาในตัวเอง (Leary, Cottrell, and Phillips, 2001 อางถึงในกณิกนันต ศรีวัลลภและคัคนางค มณีศรี

, 2554) การเห็นคุณคาในตัวเองสงผลตอความมั่นใจ วิธีคิด และการดําเนินชีวิต หากมีการรับรูคุณคาในตนเอง

ตํ่าก็จะทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตไดนอย 
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 การรับรูคุณคาในตัวเองสงผลตอการแสดงตัวตนในสังคมดวยเชนกัน การแสดงตัวตนตอสังคม คือ 

ความรูสึกของการอยูรวมกันกับผูอ่ืน (ภาสกร จิตรใครครวญ, 2553) องคประกอบของการแสดงตัวตนในสังคม 

ไดแก 1) องคประกอบที่เกี่ยวของกับความเปนสวนตัว และ 2) องคประกอบที่เกี่ยวของตอการยึดมั่นตอกลุม 

(พรพรรณ ประจักษเนตร, 2559) 

การรับรูคุณคาในตัวเองทําใหผูหญิงโสดมีมุมมองตอตัวเองทั้งในดานบวกหรือดานลบ ซึ่งบางครั้ง

สะทอนออกมาจากการโพสตในสื่อสังคมออนไลนของพวกเธอ  

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) (2560) ไดสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

ของคนไทยในปพ.ศ. 2560 พบวาคนในเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เปนกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตตอวัน

สูงสุดมากกวาเจเนอเรช่ันอ่ืน และกิจกรรมที่ทําเมื่อใชอินเทอรเน็ตอันดับหนึ่งคือการใชโซเชียลมีเดีย สําหรับ

คนเจเนอเรชั่นวายแลว โซเชียลมีเดียถือเปนพื้นที่แสดง “ตัวตน” ของพวกเขา (คันฉัตร รังษีกาญจนสอง, 

ออนไลน)   

บุคลิกของคนเจเนอเรช่ันวายจะกลาเปดเผยทางความคิด กลาแสดงออก และแสดงออกถึงอารมณ

ความรูสึกดวยความมั่นใจ มีความคิดที่แตกตาง และยอมรับในความเปนตัวตนของตนเอง (ศรัญญา โรจน

พิทักษชีพ, 2555 อางถึงในดารานิตย คงเทียม, 2556) 

ในงานวิจัยในอดีตที่ผานมามีการสํารวจถึงการรับรูคุณคาตนเอง ความสุข และความเครียดของสาว

โสดอยูหลายงาน (ชัญญา ลี้ศัตรูพาย, 2546; พรรณบงกช ศิริภูล, 2552; ธันยุดา บูรณวุฒิ, 2553; และชลลดา 

วาดน่ิม, 2553) แตในงานวิจัยสวนมากยังไมมีใครศึกษาถึงกลุมสาวโสดในชวงเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งกลุมคนในเจ

เนอเรช่ันน้ีมีสัดสวนมากที่สุดของจํานวนประชากรโลก (โครงการสุขภาพคนไทย 2559, อางถึงในรสรินทร 

เกรยและคณะ, 2559) รวมถึงการแสดงตัวตนในสื่อสังคมออนไลนของสาวโสดที่ยังไมคอยมีผูศึกษาเชนกัน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาการรับรูคุณคาในตัวเองและการแสดงตัวตนผานสื่อสังคมออนไลน

ของสาวโสดเจเนอเรช่ันวาย วามีความคิดเกี่ยวกับการอยูเปนโสด การรับรูคุณคาในตนเอง รวมถึงการแสดง

ตัวตนผานสื่อสังคมออนไลนอยางไร และนําขอมูลที่ไดไปปรับใชประโยชนกับภาครัฐหรือนักการตลาด การวิจัย

น้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณวิทยา ซึ่งจะทําใหเขาใจประสบการณชีวิตที่บุคคลไดประสบมา ดวย

เหตุน้ีการวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาขอเท็จจริงของปรากฏการณ

ตามที่เปนอยูเพ่ือใหไดขอมูลที่ลึกและตรงกับสิ่งที่ตองการคนหาคําตอบมากที่สุด 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทราบถึงการนิยามความโสด ชีวิตคูและการแตงงานของผูหญิงโสดเจเนอเรช่ันวาย 

2. เพ่ือทราบถึงการรับรูคุณคาในตนเองของผูหญิงโสดเจเนอเรช่ันวาย  

3. เพ่ือทราบถึงการแสดงออกผานสื่อสังคมออนไลนของผูหญิงโสดเจเนอเรช่ันวาย 
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วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการวิจัยแนวปรากฏการณวิทยา เพ่ือศึกษาปรากฏการณใน

ชีวิตที่บุคคลไดประสบมา (lived experience) โดยใชวิธีวิจัยแบบมุงพรรณา (descriptive) เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยคือแบบสัมภาษณโดยมีหัวขอหลักในการสัมภาษณ 4 หัวขอ คือ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) ความโสด ชีวิตคู

และการแตงงาน 3) การรับรูคุณคาในตนเอง และ 4) การแสดงตัวตนผานสื่อสังคมออนไลน ผูใหขอมูลคือผูหญิง

โสดเจเนอเรช่ันวายที่เกิดในชวงพ.ศ. 2523-2538 อายุ 23-38 ป ระบุวาตนเองโสด สวนใหญมีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 15 คน  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ในสวนของผลการวิจัยและอภิปรายผลจะนําเสนอตามลําดับวัตถุประสงคในการวิจัย ดังน้ี 

1. การใหนิยามความโสด ชีวิตคูและการแตงงานของสาวโสดเจเนอเรชั่นวาย  

 สาวโสดเจเนอเรช่ันวายมีการใหนิยามของคําวาโสดไว 3 กลุมความหมาย กลุมที่ 1 คือความโสดคือ

ความสุข อยูคนเดียวแตก็แฮปป “เราคิดวาความโสดมันมีเสนหคือเราไมตองทําตามใจใคร” กลุมที่ 2 ความโสด

คือการอยูคนเดียว ยังไมเจอคนที่อยากลืมตาต่ืนมาเจอเขาตลอดชีวิต “เรายังไมเจอคนที่เรารูสึกวาอยากลืมตา

ต่ืนขึ้นมาเจอเขาตลอดชีวิต เราก็ถือวาโสด” และกลุมที่ 3 ความโสดคือการพ่ึงพาตนเอง ดูแลตัวเองไดไมตอง

พ่ีงผูชาย “นิยามความโสดของดิฉันคือการตองพ่ึงพาตัวเอง เพราะตอนที่มีแฟน ดิฉันพ่ึงพาแฟนหลายเรื่อง

มาก” ซึ่งแตละคนมักจะมีการตีความตางกัน ไมใชทุกคนที่จะเห็นตรงกัน แตละคนมักจะตีความตามความรูสึก

และความหมายที่เหมาะสมกับตนเอง และจากการใหความหมายไว 3 กลุม จะเห็นไดวานิยามความโสดน้ัน

เปนไปไดทั้งในเชิงบวกคือเปนความสุข และในมิติเชิงลบคือการอยูคนเดียว สวนการพ่ึงพาตนเองน้ันเปนไปได

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบขึ้นอยูกับการตีความของแตละบุคคล 

 สอดคลองกับงานวิจัยของกัญญารัตน สุดสอาด (2542) ที่กลาววาทัศนคติในการอยูเปนโสดมีทั้งดาน

บวกและดานลบ ดานบวกจะรูสึกถึงชีวิตที่อิสระ เพราะสังคมใหการยอมรับ สามารถพ่ึงพาตนเองไดในยามแก

ชรา แตดานลบน้ันมาจากที่สังคมไมยอมรับ คนรอบขางทําใหเครียดและกดดัน ตองการพ่ึงพาเพศตรงขาม 

กลัวความเหงา ความโดดเด่ียว นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของธันยุดา บูรณวุฒิ (2553) ที่พบวา

ความสุขเกิดจากการพึงพอใจในชีวิต การรับรูถึงอิสระ มีพลังในตัวเอง และการรูจักตัวเอง  

 สวนในมิติเชิงลบน้ัน สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา ลี้ศัตรูพาย (2546) เรื่องความเครียดในการอยู

เปนโสดของสตรี ซึ่งมีความเครียดอยูในระดับปานกลาง เปนผลมาจากความเหงาและความอางวาง 

 สาเหตุที่ทําใหผูหญิงเหลาน้ียังคงโสดมี 3 เหตุผล เหตุผลที่ 1 เพราะยังไมเจอคนที่ถูกใจ ไมเจอใครที่

อยูดวยแลวดีกวาอยูคนเดียว “ยังไมเจอใครที่คิดวาอยูดวยแลวจะดีกวาตอนที่อยูคนเดียว ก็มีคนเขามาคุยแตวา

ยังไมใช” เหตุผลที่ 2 คือ เพราะไมมีใครมาชอบ ฉันโสดเพราะฉันไมมีใครมาจีบ “มันไมมีใครเขามาแลวเราก็ยัง

ไมมีใคร” และเหตุผลที่ 3 คือเลือกที่จะโสดเอง โสดแลวมีความสุขกวาก็เลยโสด “เอาจริงๆ คือไมสนใจที่จะหา
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คนรัก เพราะคิดวาตัวเองทุกวันน้ีก็อยูไดแลว” ซึ่งเหตุผลดังกลาวมีทั้งที่มาจากตัวของพวกเธอเองและมาจาก

บุคคลอ่ืน  

 โสดเพราะยังไมเจอคนที่ถูกใจและเลือกที่จะโสดเองเปนเหตุผลที่มาจากตัวของผูหญิงเอง สอดคลอง

กับงานวิจัยของพรรณบงกช ศิริภูล (2552) ที่พบวาผูหญิงโสดจะคิดวาตนเองเปนคนที่มีความสามารถสูง ฐานะ

ทางเศรษฐกิจดี มีวุฒิภาวะในเรื่องความรักดี ดังน้ันผูชายที่เธอเลือกมาเปนคูครองตองมีเปนคนที่มีมาตรฐานสูง

กวาพวกเธอ และสอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา อยูเปนแกว (2552) ที่พบวาปจจัยที่ทําใหผูหญิงครองตัว

เปนโสดเปนเพราะพวกเธอสามารถเลี้ยงดูตนเองได 

 โสดเพราะไมมีใครมาชอบเปนสาเหตุที่มาจากตัวบุคคลอ่ืน โดยสวนใหญแลวผูใหขอมูลจะคิดวาเปน

เพราะรูปลักษณภายนอกที่ไมตรงกับความตองการของชายไทย สอดคลองกับงานวิจัยของกัญญารัตน สุด

สอาด (2542) ที่พบวาผูชายสวนใหญยังคงมีทัศนคติตอผูหญิงโสดในแงลบ โดยมองวาการที่ผูหญิงไมไดแตงงาน

เปนเพราะความบกพรองในรูปรางหนาตาและคุณสมบัติบางประการ 

 ในงานวิจัยน้ีมีการใหคํานิยามของคําวาชีวิตคูไว 3 กลุมความหมาย กลุมที่ 1 ชีวิตคูคือการทําสิ่งดีๆ 

ใหแกกัน สองคนดูแลชวยเหลือกันจนบ้ันปลายชีวิต “คือเรามีความรูสึกวาสุดทายแลวมันก็ตองอยูดวยกันดูแล

กันไปตลอด” กลุมที่ 2 ชีวิตคูคือการใชชีวิตรวมกัน ชีวิตคูคือการรวมทุกขรวมสุข “ชีวิตคูคืออาจไมจําเปนตอง

แตงงานกันก็ได แตวาจะตองอาศัยอยูรวมกันหรืออาจมีอะไรก็ตองคุยกันปรึกษากันแบบเปนคูชีวิต” กลุมที่ 3 

ชีวิตคูคือการเติมเต็มความรูสึกใหแกกัน คือคนที่อยูขางเราและมาเติมเต็มใหกาวไปขางหนาได “คือคนที่มาอยู

ขางเราและทําใหเราสบายใจ มาทําใหเราโตขึ้น มาเติมเต็มเราใหเราสามารถกาวไปขางหนาได”  ซึ่งมีการให

นิยามไวในมิติของการกระทําและมิติของความรูสึก โดยที่ทั้งหมดน้ันมีความหมายไปในเชิงบวก 

 การใชชีวิตตามคานิยมของสังคมแลวตองมีการแตงงาน การแตงงานในที่น้ีคือการจดทะเบียนสมรส

ตามกฎหมายและการจัดพิธีงานแตง จากผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลเห็นวาการแตงงานสามารถจัดพิธีแตงงาน

หรือเลือกจดทะเบียนสมรสอยางใดอยางหน่ึงได เน่ืองจากตองการใหเกียรติพอแมหรือตองการความมั่นคงทาง

กฎหมาย ซึ่งมีจํานวนเทากับผูใหขอมูลที่เห็นวาการแตงงานตองทําทั้งการจดทะเบียนและจัดพิธีแตงงาน โดยมี

เหตุผลเหมือนกับการเลือกจัดพิธีหรือจดทะเบียนสมรสเพียงอยางใดอยางหน่ึง สอดคลองกับงานวิจัยของพิมล

พรรณ อิศรภักดี (2557) ที่ศึกษาถึงทัศนคติของคนรุนใหมเกี่ยวกับการแตงงาน พบวายังคงมีคานิยมที่เปน

บรรทัดฐานของสังคมคือตองการแตงงาน โดยเปนการแตงงานที่ถูกตองตามประเพณีและมีการจดทะเบียน

สมรส เพราะความสําคัญและยึดถือปฏิบัติตามประเพณีการแตงงานแบบไทย  

 จากผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาผูหญิงในปจจุบันไมจําเปนตองแตงงาน  สอดคลองกับ

งานวิจัยของปริญญา อยูเปนแกว (2552) ที่พบวาผูหญิงเห็นวาการแตงงานไมจําเปนและไมเปนเร่ืองดีสําหรับ

พวกเธอ เพราะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได และการแตงงานจะกลายเปนภาระ สวนในงานวิจัยของรสรินทร เกรย 

และคณะ (2559) พบวากลุมคนเจเนอเรช่ันวายจะใหความสําคัญกับการอยูเปนโสดมากกวาแตงงานเล็กนอย  
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 ในงานวิจัยน้ีพบวาผูใหขอมูลเกือบ 1 ใน 3 ที่คิดวาตนเองจะไมแตงงาน แตสําหรับผูใหขอมูลที่อยาก

แตงงานเห็นวาชวงอายุที่พวกเธออยากแตงงานคือชวงอายุ 28-40 ป สอดคลองกับงานวิจัยของพิมลพรรณ 

อิศรภักดี (2557) ที่กลาวถึงอายุที่มากขึ้นของผูหญิงเมื่อแตงงาน โดยผลสํารวจในป พ.ศ. 2503 ผูหญิงจะ

แตงงานเมื่อมีอายุเฉลี่ย 22 ป ในป พ.ศ. 2553 อายุของผูหญิงแรกสมรสคือ 24.9 ป ซึ่งมีการเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง สอดคลองกับศุทธิดา ชวนวัน และปยวัฒน เกตุวงศา (2557) ที่กลาววาผูหญิงมีแนวโนมที่จะเลื่อน

อายุการแตงงานออกไป  

 ผูหญิงโสดเจเนอเรช่ันวายมีความเห็นในเร่ืองการแตงงานไมแตกตางผูหญิงโสดในเจเนอเรช่ันอ่ืน โดย

ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาผูหญิงไมจําเปนตองแตงงานเน่ืองจากมีการพ่ึงพาตนเองไดทั้งดานการใชชีวิตหรือ

ดานรายได และการไมแตงงานทําใหผูหญิงโสดมีอิสระ รวมถึงสังคมใหโอกาสผูหญิงในการอยูเปนโสดมากขึ้น

กวาสมัยกอนมาก โดยสอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา อยูเปนแกว (2552) ที่ศึกษาผูหญิงโสดอายุ 40 ปขึ้น

ไป  

 

 2. การรับรูคุณคาตัวเองของสาวโสดเจเนอเรชั่นวาย 

 การรับรูคุณคาในตัวเองของสาวโสดเจเนอเรช่ันวายมาจากปจจัยภายในตนเอง 2 ปจจัย คือการรับรู

การสนับสนุนทางสังคมซึ่งเปนการสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือน คนรอบตัว และการรับรูคุณคาในตนเองซึ่ง

เปนการรับรูดวยตัวของพวกเธอเอง การยอมรับทางสังคมจะสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง (กณิกนันต ศรี

วัลลภ และคัคนางค มณีศรี, 2554) 

 การสนับสนุนทางสังคม มี 4 มิติ คือการสนับสนุนดานอารมณ ดานเครื่องมือ ดานขอมูลขาวสาร และ

ดานการประเมิน เมื่อผูใหขอมูลมักจะไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและคนรอบตัวเมื่อประสบปญหาตางๆ 

การไดรับความรัก ไดรับความหวงใยจากคนรอบตัวคือการไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณ การไดรับการ

ชวยเหลือดานการเงินคือการไดรับการสนับสนุนดานเครื่องมือ การไดรับคําแนะนํา คําตักเตือนจากคนรอบตัว

คือการไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการไดรับขอมูลเกี่ยวกับตนเองจากคนรอบตัวเพ่ือนําไป

ประเมินตนเองตอ คือการไดรับการสนับสนุนดานการประเมิน  

 นอกจากการไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขางแลว การรับรูถึงคุณคาในตนเองก็เปนสิ่งที่บุคคลน้ันใช

ตัดสินความสําเร็จของตนเองเชนกัน โดยสิ่งที่จะใชตัดสินมี 4 มิติ คือ การรับรูวาตนเองมีอํานาจ การมี

ความสําคัญ การมีคุณความดี และการมีความสามารถ 

 การรับรูวาตนเองมีอํานาจ คือการเปนบุคคลที่มีอิทธิพลและควบคุมคนอ่ืนได โดยในงานวิจัยน้ีผูให

ขอมูลมักจะมีเพ่ือนและครอบครัวมาพ่ึงพาขอคําปรึกษาหรือขอการสนับสนุนดานการเงิน การมีความสําคัญ 

คือการไดรับการยอมรับ ไดรับความรัก ความใจใสจากคนรอบตัว ผูใหขอมูลไดรับการยอมรับในตัวตนของพวก

เธอและรูสึกไดถึงความรักความเอาใจใสจากครอบครัวและเพ่ือนเปนอยางมาก การมีคุณความดี คือการปฏิบัติ

ตัวตามมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมของสังคม ในงานวิจัยน้ีผูใหขอมูลสวนใหญมองวาตัวเองมีคุณความ
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ดีอยูสูงและไมมีใครที่มองวาตนเองมีคุณความดีตํ่า สวนการมีความสามารถหมายถึงการประสบความสําเร็จใน

การทําสิ่งตางๆ ผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลประสบความสําเร็จดานความสัมพันธกับคนรอบตัวและดานการใช

ชีวิตเปนจํานวนมาก  

 จากการที่ผูใหขอมูลไดรับการสนับสนุนทางสังคมและรับรูไดถึงคุณคาที่ตนเองมีจากการประเมิน

ตนเองหรือการปฏิบัติจากคนรอบตัว ทําใหพวกเธอมีความสุขกับการใชชีวิตโสดและมีการรับรูคุณคาในตนเอง

สูง สอดคลองกับงานวิจัยของดวงกมล ทองอยู (2557) ที่กลาววาการเห็นคุณคาตัวเองเปนปจจัยสําคัญอยาง

หน่ึงในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมตางๆ บุคคลที่มีการรับรูคุณคาของตนสูงจะมีพฤติกรรม

กลาแสดงออกมากกวาบุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองตํ่า  

 สอดคลองกับงานวิจัยของวรางคณา รัตนประสิทธ์ิ (2550) ที่พบวาผูหญิงโสดน้ันจะรับรูคุณคาของ

ตนเองและมีความสุขตามสถานภาพของตน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของชลลดา วาดน่ิม (2553) ที่พบวา

ผูหญิงโสดที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว จะเปนผูหญิงโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดดี มองโลกในแงดีสูง ไดรับ

การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนสูง  

 

3. การแสดงตัวตนผานสื่อสังคมออนไลนของสาวโสดเจเนอเรชั่นวาย 

การแสดงตัวตนผานสื่อสังคมออนไลนของสาวโสดในเจเนอเรช่ันวายมีองคประกอบหลัก 2 

องคประกอบ คือ องคประกอบที่เกี่ยวของกับความเปนสวนตัว และองคประกอบที่เกี่ยวของกับการยึดมั่นตอ

กลุม 

องคประกอบที่เกี่ยวของกับความเปนสวนตัวเปนการเลือกใชสื่อสังคมออนไลนตามจุดประสงคที่

ตองการ พบวาผูใหขอมูลมีการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือแสดงตัวตนหลักๆ อยู 3 ประเภท ไดแก เฟซบุก 

อินสตาแกรม และทวิตเตอร โดยผูใหขอมูลทุกคนใชเฟซบุก แตระยะการเขาใชและจุดประสงคการใชแตกตาง

กันไป เชน โพสตรูปตนเอง ครอบครัว หรือเพ่ือน โพสตสเตตัสแสดงความรูสึก แชรขาวสารพรอมแสดงความ

คิดเห็น หรือติดตามขาวสารและเรื่องที่สนใจ  

สอดคลองกับงานวิจัยของ Solomon, M. (2016) ที่กลาววาสิ่งที่วัยรุนหญิงโพสตเพ่ือแสดงอัตลักษณ

คือโปรไฟลของพวกเธอ ภาพเซลฟ ภาพกับครอบครัว เพ่ือน สัตวเลี้ยง การทองเที่ยว ทิวทัศน ภาพที่ทําใหเกิด

แรงบันดาลใจ และคําพูด โดยสิ่งที่โพสตมักจะสื่อใหเห็นถึงความสุข การไดพบปะกับเพ่ือนฝูง การมีสวนรวมใน

กิจกรรมที่สนุกสนาน และการเดินทางไปยังสถานที่สวยงาม โดยในการโพสตเร่ืองราวตางๆ ของผูใหขอมูลมัก

ตองการแสดงออกถึงความสุขในชีวิตที่พวกเธอมีแมวาจะโสดก็ตาม  

ในเรื่องของความเปนสวนตัวน้ัน ผูใหขอมูลจะเลือกรับเพ่ือนในสื่อสังคมออนไลนแตละประเภทไม

เทากัน ขึ้นอยูกับวาสื่อประเภทใดมีความเปนสวนตัวมากหรือนอยกวากัน สอดคลองกับงานวิจัยของนภัสกร 

กรวยสวัสด์ิ (2553) ที่กลาววาหน่ึงในปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนคือทัศนคติ

เกี่ ยวกับความไว ใจความปลอดภัยของระบบและความเปนสวนตัว และสอดคลองกับเ ว็บไซต 
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TotalYouthResearch.com ที่ไดสํารวจการใชโซเชียลมีเดียของกลุมเจเนอเรช่ันวายวาคนกลุมน้ีให

ความสําคัญกับความเปนสวนตัวของสื่อสังคมออนไลน (Social Media Privacy) มากถึงรอยละ 82 

(Marketingoops, ออนไลน)  

สวนองคประกอบที่เกี่ยวของตอการยึดมั่นตอกลุม ซึ่งแบงไดเปนมิติดานการตอบสนองดานอารมณ 

ดานการตอบสนองแบบโตตอบ และดานการยึดมั่นตอกลุม 

ดานการตอบสนองดานอารมณผูใหขอมูลมักจะเปดเผยตนเองและแสดงความรูสึกเมื่อโพสตลงในสื่อ

สังคมออนไลน บางคนเลือกแสดงตัวตนเพียงดานเดียว แตบางคนเลือกแสดงตัวตนในหลายดานขึ้นอยูกับวา

อยากใหเพ่ือนๆ มองวาพวกเธอเปนคนอยางไร และในการโพสตลงสื่อสังคมออนไลนน้ัน ผูใหขอมูลที่เคยมีคน

รักมาแลวเมื่อกลับมาโสด จะมีพฤติกรรมการโพสตแตกตางไปจากในอดีต คือเมื่อตอนที่มีคนรักจะมีการโพสต

สเตตัส รูปคู หรือแท็ก (tag) คนรัก แตเมื่อโสดจะมีการโพสตรูปตัวเอง ครอบครัว เพ่ือนๆ หรืออาจไมคอย

โพสตอะไรเลย  

ดานการตอบสนองแบบโตตอบ มักมีการตอบโตกันระหวางผูใหขอมูลและเพ่ือนๆ ในสื่อสังคมออนไลน 

บางสเตตัสของผูใหขอมูลมักจะมีการคอมเมนตหรือปฏิกิริยาอยูหลายแบบ ขึ้นอยูกับวาคนที่คอมเมนตน้ันมี

ระดับความสนิมสนมกับผูใหขอมูลมากเพียงใด ซึ่งการคอมเมนตอาจมีทั้งการเขียนเปนถอยคําแสดงความ

คิดเห็นหรือแสดงความรูสึก สัญลักษณบงบอกอารมณ (emoticon) สต๊ิกเกอร (sticker) หรือภาพเคลื่อนไหว 

(gif)  

สวนการตอบสนองดานการยึดมั่นตอกลุม จะมีการใชสรรพนามซึ่งแสดงถึงความสนิทสนมเปนพวก

เดียวกัน เชน “กู” “มึง” หรือใชภาษาที่แสดงถึงความเช่ือมั่นตอกลุมอยางการแท็กช่ือเพ่ือนคนอ่ืนๆ มาในคอม

เมนตของผูโพสตเพ่ือรวมกันแสดงความคิดเห็น  

โดยสอดคลองกับงานวิจัยของกานตรวี ชมเชย (2556) ที่กลาววาภาษาที่ใชในการสื่อสารผานหนา

จอคอมพิวเตอรดวยการพิมพจะมีลักษณะ การพิมพแบบพิเศษ การใชสัญรูป การสรางคําใหม และการใช

เครื่องหมาย และสอดคลองกับงานวิจัยของภูวัตร ทาอินตะ และอนงคนาฏ นุศาสตรเลิศ (2559) เร่ืองการใช

ภาษาในขอความแสดงสถานะในเครือขายสังคมออนไลนที่มีการใชภาษาทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสุภาพและความเปนกันเองที่มีตอผูอาน 

โดยรวมแลวผูใหขอมูลซึ่งเปนสาวโสดในเจเนอเรช่ันวายจะมีพฤติกรรมการสื่อสารที่ตรงกับพฤติกรรม

ของกลุมคนในเจเนอเรช่ันน้ี คือ มีความสามารถในการใชสื่อสังคมออนไลนตางๆ และเมื่อตองการความคิดเห็น

ก็จะโพสตขอความในสื่อสังคมออนไลนของตนเองทันที และยังชอบแลกเปลี่ยนความเห็น ชอบการสนทนา

โตตอบ ตองการความรวดเร็ว และมีการโตตอบแบบทันทีทันใด แตก็ยังใหความสําคัญกับเรื่องสวนตัว (ธาม 

เช้ือสถาปนศิริ, 2555 อางถึงในดารานิตย คงเทียม, 2556)  

สวนการแสดงออกเกี่ยวกับความโสดในสื่อสังคมออนไลนน้ันเน่ืองจากผูใหขอมูลสวนใหญมีการรับรู

คุณคาในตนเองสูงจากการไดรับการสนับสนุนทางสังคม รวมถึงมีความมั่นใจในการอยูเปนโสดของตนเองจึงมี
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การแสดงตัวตนผานสื่อสังคมออนไลนโดยเฉพาะดานความโสดเปนไปในเชิงบวก คือแสดงความโสดในมุมตลก 

สนุกสนาน เห็นขอดีของการเปนโสด แตสําหรับผูหญิงโสดที่มีอายุเกิน 35 ปขึ้นไปจะไมมีการแสดงออกถึง

ความโสดในสื่อสังคมออนไลน เน่ืองจากไมไดสนใจที่จะมีคนรักแลว ตางจากผูหญิงโสดที่มีอายุตํ่ากวา 35 ปที่

ยังคงมีการระบุสถานภาพโสดไปในสเตตัสหรือแฮชแท็กเมื่อโพสต 

 

สรุปและขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใชสําหรับภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูหญิง 

 ผลการวิจัยพบวาผูหญิงโสดมีความสุขและไมเดือดรอนกับการอยูเปนโสดเพราะมีเพ่ือน แตก็พบอีกวา

ผูหญิงโสดสวนหน่ึงรูสึกเหงาเมื่อเพ่ือนสนิทไปแตงงานมีครอบครัว ทําใหเธอตองอยูคนเดียว ดังน้ันภาครัฐจึงควรมี

การเตรียมความพรอมเพ่ือการแกชราอยางมีความสุขของผูหญิงโสดทั้งสองกลุม โดยมีการจัดสรางคอมมูนิต้ีที่

ใหผูหญิงโสดไดมาทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งจะสงผลดีตอสภาพจิตใจและการดํารงชีวิตในยามชรา 

 จากผลการวิจัยยังพบอีกวาผูหญิงโสดสวนใหญไมไดมีทัศนคติดานลบกับการเปนโสด ไมคิดวาตนเองมี

ขอบกพรองเหมือนกับที่สังคมสวนใหญไดตีตราไว และมีความมั่นใจที่จะใชชีวิตในแบบของตัวเอง ภาครัฐจึง

ควรมีการสงเสริมและขยายตอความเช่ือน้ีเพ่ือใหสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนคานิยมที่มีตอผูหญิงโสด ใหมีความเทา

เทียมกันอยางแทจริง  

 และผลการวิจัยยังพบอีกวาผูหญิงโสดหลายคนมีความกังวลวาจะลําบากในบ้ันปลายชีวิตถาตองอยูคน

เดียวในยามแกชราหรือเจ็บปวย ภาครัฐจึงควรเห็นความสําคัญและพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใหมีจํานวน

คนในดานน้ีมากขึ้นเพ่ือรองรับการเขาสูวัยชราของคนโสด 

 2. ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใชสําหรับนักการตลาดที่เกี่ยวของกับการสินคาและบริการของผูหญิง 

 จากผลการวิจัยพบวาผูหญิงโสดน้ันมีหลายกลุม สําหรับกลุมผูหญิงโสดที่ต้ังใจอยูเปนโสดหรืออยูเปน

โสดไดเรื่อยๆ โดยไมไดรีบรอนที่จะตองมีแฟน ซึ่งมีความสุขกับการเปนโสด นักการตลาดอาจเสริมสรางให

ผูหญิงกลุมน้ีมีความมั่นใจมากย่ิงขึ้นกับการตัดสินใจเลือกอยูเปนโสดเมื่อไดใชสินคาน้ันๆ 

 สําหรับผูหญิงที่ตองการสละโสด สินคาน้ันควรตอบสนองตอความตองการน้ี โดยเปนสินคาที่สงเสริม

ภาพลักษณใหดูมีเสนหทางเพศ ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสในการมีคูจนพัฒนาความสัมพันธไปจนถึงขั้นแตงงาน 

 สําหรับกลุมผูหญิงโสดที่มีรายไดมาก สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามที่ตองการ ควรมีการวางตําแหนง

ของสินคาใหเปนสินคาที่สงเสริมคุณคาในตัวเองและมีความโดดเดนแตกตางจากผูหญิงโสดทั่วไป 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ในการวิจัยคร้ังตอไปนอกจากจะมีการสัมภาษณแลวอาจทําการวิจัยเชิงปริมาณควบคูไปดวย ซึ่งจะ

ทําใหไดเห็นในสิ่งที่ผูใหสัมภาษณใหขอมูลและจํานวนสถิติจากตัวเลขที่ได 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 75  

 2. การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะผูหญิงโสดในเจเนอเรช่ันวาย ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาผูหญิงโสด

ในเจเนอเรช่ันอ่ืนดวย เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติ การรับรูคุณคาในตนเอง หรือการไดรับการสนับสนุนทางสังคม

ของคนที่อยูในเจเนอเรช่ันตางกัน และในการคึกษาคร้ังน้ีผูใหขอมูลอยูในเจเนอเรช่ันเดียวกัน จึงมีอาชีพ

ใกลเคียงกัน ในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรศึกษาอาชีพเฉพาะที่แตกตางกันวาจะมีผลเหมือนกันหรือไม 

 3. ควรมีการศึกษาถึงทัศนคติที่คนไทยมีตอผูหญิงโสด ซึ่งเปนการมองจากคนอ่ืนเขามาหาคนที่เปนโสด 

เพ่ือจะทําใหไดทราบถึงทัศนคติที่มีตอคนโสดวาเปลี่ยนแปลงไปหรือไมจากในอดีต และเจเนอเรช่ันมีผลตอ

ทัศนคติเรื่องความโสดหรือไม 

 4. ในการวิจัยคร้ังน้ี การศึกษาการแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลนเปนเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน ยังคงมี

ประเด็นอ่ืนๆ อีกที่ควรศึกษา เชน การศึกษาแบบ Textual analysis หรือ Ethnography  
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ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน (LINE) ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

The Factors Influencing the user adoption download LINE 

            Sticker of bangkok consumer  

 

นางสาวทวินันท แสงสวาง และ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี เกี่ยวกับพฤติกรรมดานการดาวน

โหลดสต๊ิกเกอรไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาความแตกตางทาง

ลักษณะประชากรมีการรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ของการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนที่แตกตางกัน   

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) การดาวนโหลดสต๊ิกเกอร

ของผูบริโภค 3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามใชเทคโนโลยี (Effort Expectancy) ของ

ผูบริโภค 4. เพ่ือศึกษาปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ของผูบริโภค 5. เพ่ือศึกษาปจจัยดาน

สภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใชเทคโนโลยี (Facilitating Conditions) ของผูบริโภค โดยเปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ และใชการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 18 ปขึ้นไป จํานวน 200 คน  

 ผลการวิจัย พบวา จํานวนของกลุมตัวอยางสวนใหญกวารอยละ 70 เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง     

30-40 ป  กลุมตัวอยางกวารอยละ 70 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยรอยละ 66 มีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 20,000 – 30,000 บาท โดยกลุมตัวอยางสวนใหญรูจักวิธีการดาวน

โหลดสต๊ิกเกอรไลนดวยตนเอง ผานการใชงานแอพพลิเคช่ันไลน คิดเปนรอยละ 84 รองลงมารูจักวิธีการดาวน

โหลดจากเพ่ือน คิดเปนรอยละ 13.6 จากครอบครัว คิดเปนรอยละ 1.5 และนอยที่สุดจากคนรัก คิดเปนรอย

ละ 0.5 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 48.5 

รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่เลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 44.5 กลุม

ตัวอยางที่ดาวนโหลดมากกวา 5 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 5 ในดานการเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรกลุม

ตัวอยางสวนใหญเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนแบบฟรีดาวนโหลด (Free Sticker) คิดเปนรอยละ 67 

รองลงมาเปนการเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนแบบเสียเงิน (Paid Sticker) คิดเปนรอยละ 33 
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ทั้งน้ีจากการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะประชากรเพศแตกตางกัน มีการรับรู

และความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนไมแตกตางกัน โดยมีคา sig. เกิน

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามใชเทคโนโลยี (Effort Expectancy) ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม 

(Social Influence) และปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใชเทคโนโลยี (Facilitating Conditions) 

มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชเทคโลโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนของคนกรุงเทพมหานครมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวและเปนความสัมพันธเชิงบวก โดยมีความสัมพันธ

ระดับตํ่ามาก 

 

คําสําคัญ :  เทคโนโลยี , การดาวนโหลด , สต๊ิกเกอรไลน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are: 1. To study the differences in population 

characteristics, perceptions and opinions on factors. 2. To study the factors of performance 

expectancy, download the stickers of the consumers. 3. To study the factors of expectation 

in the effort (Effort Expectancy) 4. To study the factors influencing society (Social Influence) 

of consumers. 5. To study the environmental factors that support the use of technology. 

Facilitating conditions of consumers by quantitative research. And use survey research. The 

online questionnaire was used to collect data from 200 consumers in the Bangkok 

metropolitan area aged 18 years and over. 

The research found that the majority of the samples were 70% female, aged 30-40 

years, and 70% more than the sample. Most of them have average income of 20,000 - 

30,000 Baht. Most of them know how to download sticker line manually. Through the 

application of the application line. 84 percent later learned how to download from friends. 

13.6% were from families and 1.5% from lovers. 0.5%. Most samples chose to download 

one sticker per month. 48.5 percent followed by the sample who downloaded the sticker 

line less than once per month. 44.5% of the sample downloaded more than 5 times a 

month. The majority of free samples are downloadable, 67% free, and the second is Paid 

Sticker. 33 percent 

The hypothesis test found that Samples with different sex demographics. There are 

perceptions and opinions on factors. The effect on download sticker line was not significantly 
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different, sig value was significantly higher than 0.05. Factor Expectancy Expected Factor 

Effort Expectancy ,Social Influence Factors and Supportive Environment Factors in the Use of 

Technology. Facilitating conditions were correlated with acceptance of the use of the 

Acceptance download LINE Sticker of bangkok consumer at a statistical significance of 0.01, 

which is in line with the assumption set forth and a positive relationship. The relationship is 

very low. 

Keywords : Technology, Download , Sticker 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว            

มีนวัตกรรมใหม ๆ (Innovation) เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในสวนของโครงสรางองคกรและในระบบธุรกิจทุกระดับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ใกลชิดและรวดเร็ว ระหวางบุคคลตางๆ ในสังคม 

ซึ่งนําไปสูรูปแบบดานพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยจะเห็นไดวาในขณะที่โลกกําลังกาวเขาสูยุคที่การ

เช่ือมตอสื่อสารระหวางบุคคลเปนเรื่องงายแคเพียงชวงวินาที การสื่อสารของผูคนสามารถเกิดข้ึนไดในทุก

สถานการณ อีกทั้ง นับต้ังแตเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันมากข้ึน เชน โทรศัพท

สมารทโฟนไดเขามามีบทบาทและเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับผูคน ซึ่งเนนประโยชนในการใชงานดานการ

ติดตอสื่อสารและคนหาขอมูลตางๆ โดยเฉพาะกับผูคนที่อาศัยอยูในเมืองใหญและมีการติดตอสื่อสารระหวาง

บุคคลอยูตลอดเวลา 

ทั้งน้ี จากจํานวนผูบริโภคทั่วโลกที่นิยมใชสมารทโฟน สงผลใหการใชบริการอินเตอรเน็ตบนมือถือ

เพ่ิมขึ้นตามไปดวย ซึ่งบริษัทอีริคสัน ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและแนวโนมที่เกิดข้ึนจากความนิยมใช

งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและโอเชียเนีย จากรายงาน South East Asia and Oceania Report 

ซึ่งรวมถึงแนวโนมการใชงานและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย โดยผลการสํารวจพฤติกรรมการใช

สมารทโฟนของอีริคสัน พบวา คนไทยใชงานขอมูลเพ่ิมอยางตอเน่ือง คาดจาก 1.2 GB ตอเดือน กลายเปน      

9 GB ภายในป 2564 และมีการคาดการณวาภายในป 2561 การใชงานเครือขาย 3จี และ 4จี ในประเทศไทย

จะเพ่ิมขึ้น 5 เทา หรือประมาณ 30% ของการใชงานทั้งหมด โดยมากกวา 90% จะเปนการใชงานผานสมารท

โฟน ซึ่งประสิทธิภาพและความเร็วเฉลี่ยของเครือขายโมบายลบรอดแบนดในประเทศไทยก็จะดีข้ึนตามไปดวย 

(ที่มา เน็ต-สมารทโฟนเปลี่ยนพฤติกรรม? คนไทยขยันออนไลน ดูคลิปผานมือถือ,ไทยรัฐออนไลน สืบคนเมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2561)  

สถิติที่นาสนใจของผูใชโทรศัพทมือถือ คือ คนไทยมีการใชงานแอพพลิเคช่ันสูงสุดในไทย 10 อันดับ 

โดยที่อันดับ 1 คือ แอพพลิเคช่ัน LINE, อันดับ 2 Facebook, อันดับ 3 Facebook Messager, อันดับ 4 
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Instagram, อันดับ 5 K-Mobile Banking, อันดบ 6 Joox Music, อันดับ 7 LAZADA, อันดับ 8 Twitter, 

อันดับ 9 WHOCALL, และอันดับ 10 My AIS ซึ่งจากสถิติดังกลาวจะพบวา คนไทยนิยมใชแอพพลิเคช่ันผาน

โทรศัพทมือถือดวยการแชท เพ่ือสงขอความแทนการสื่อสารผานการสนทนา จึงเปนอีกหน่ึงพฤติกรรมดานการ

สื่อสารระหวางบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (ที่มา สถิติผูใชดิจิทัลทั่วโลก ไทยเสพติดเน็ตมากที่สุดใน

โลก-กรุงเทพเมืองผูใช Facebook สูงสุด, brandbuffet,2018 สืบคนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561)   

อยางไรก็ดี พบวาการใชแอพพลิเคช่ัน LINE จะเนนการใชงานในลักษณะของการติดตอสื่อสารเพ่ือสนทนา

ในเรื่องทั่วไปๆ ซึ่งการสงขอความเพ่ือเปนทางเลือกแทนการสนทนาดวยการโทรศัพทผานระบบเครือขาย

โทรศัพทมือถือ ซึ่งแนนอนวา สต๊ิกเกอรไลน น้ันเปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของเหลาบรรดานักแชท LINE ที่

บงบอกถึงเอกลักษณและความชอบของผูใชงานแตละคน ซึ่งหากเราไดใชงานแอพไลนบอยๆ ก็มักจะเจอกับ

สต๊ิกเกอรใหมๆ จากเพ่ือนๆ ที่สงใหเราเสมอ  โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแอพพลิเคช่ันไลน และ

สต๊ิกเกอรไลน พบวา มีงานวิจัยที่ศึกษาดานพฤติกรรมการใชงานแอพพลิเคช่ันไลนของผูบริโภค (ที่มา เคล็ดลับ

วิธีหาและดาวนโหลดสต๊ิกเกอร LINE ฟรีๆ โดยไมตองเสียเงิน, สืบคน วันที่ 22 เมษายน 2561) 

 

 
ภาพแสดง สต๊ิกเกอรฮิตแคไหน และ 5 รูปแบบไลนสต๊ิกเกอร 

 

โดยจากการคนควาขอมูลในเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเกี่ยวกับดานแอพพลิเคช่ันไลน และ

สต๊ิกเกอรไลน กมลลักษณ  วีนะนาวิน (2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การใชไลน คาแรคเตอร สรางประสบการณ

ตราสินคาและ ความภักดีในกลุมผูใชบริการในเครือไลน พบวา ผูใชบริการในเครือไลนรูจักไลน คาแรคเตอรที่

ช่ือ Brown มากที่สุด และมีทัศนคติที่ดี เน่ืองจากลักษณะของไลน คาแรคเตอรมีความเปนมิตร นอกจากน้ี

ผูใชบริการในเครือไลนมีการรับรูประสบการณตราสินคาจากความคิด (Think) มากที่สุด โดยกลุมตัวอยางสวน

ใหญเห็นวา ไลน คาแรคเตอรสรางความแตกตางใหไลนโดดเดนจากคูแขงในประเภทธุรกิจเดียวกัน  จุด

ประกายใหเกิดความคิดสรางสรรคและจินตนาการ สามารถนําไปตอยอดการทํางานได ทําใหเกิดความ

ประทับใจ นํามาซึ่งความภักดี อยากแนะนําใหผูอ่ืนใชสินคาและบริการของไลน  และอยากกลับมาใชสินคาและ

บริการของไลนอีกในครั้งตอไป ทั้งน้ี พภัช เชิดชูศิลป (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชไลนที่มีผลตอ

ความพึงพอใจและการใชประโยชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา ผลการศึกษา พฤติกรรมการใช

แอพพลิเคช่ัน LINE พบวา มีวัตถุประสงคการใช คือ พูดคุยติดตอ ระหวางบุคคล รองลงมา พูดคุยในกรุปของ 

http://itnews4u.com/how-to-find-and-download-sticker-line-free.html%20สืบค้น
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LINE เพ่ือติดตอสื่อสาร โดยใชแอพพลิเคช่ัน LINE เปนเวลาไม แนนอนมากที่สุด จํานวนคนที่ใชแอพพลิเคช่ัน 

LINE ติดตอสื่อสาร มากสุด คือ จํานวน 1 – 3 คน มี ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 10 – 20 สถานที่ใชงาน มากที่สุด 

คือที่พักหรือหอพัก รองลงมา สถานศึกษา เคร่ืองมือ หรืออุปกรณในการใชแอพพลิเคช่ัน LINE คือ 

โทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน รูปแบบการใชงานมากที่สุดคือ สนทนากับเพ่ือน และความพึงพอใจและการใช

ประโยชนในแอพพลิเคช่ัน LINE ในการใชบริการในระดับ มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดาน

รูปแบบการใชงาน และมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ดานออกแบบแอพพลิเคช่ัน และ ดานการใหบริการ 

ตามลําดับ    

จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยไดมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นดานปจจัยการ

ยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอร LINE ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวงและ

เปนจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยูจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย และยังไมมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็น

ดังกลาว อีกทั้งกลุมตัวอยางที่ตองการเลือกศึกษายังมีพ้ืนฐานในดานการใชแอพพลิเคช่ันไลน เพ่ือการ

ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันเปนประจํา ในเบ้ืองตนการวิจัยดังกลาวสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในดาน

การสื่อสารผานการใชสต๊ิกเกอรไลนไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเปนการพัฒนาองคประกอบในดาน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ที่จะมีสวนชวยทําใหการติดตอสื่อสารมีความนาสนใจ ใช

งานไดอยางสะดวกเพ่ิมมากขึ้น และปจจัยจากตัวแปรดานตางๆ ยังสามารถนํามาวิเคราะหพฤติกรรมดานความ

ช่ืนชอบเกี่ยวกับการใชสต๊ิกเกอรไลนแทนสื่อสารดวยการพิมพขอความของผูใชงานในปจจุบันดวยการเลือก

ดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ซึ่งจะสามารถตอบโจทยการใชงานการติดตอสารสื่อสารของผูบริโภค ทําใหผูบริโภค

สามารถเช่ือมโยงกับสินคา หรือผลิตภัณฑตางๆ ไดทุกที่ ทุกเวลา 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางลักษณะประชากรกับการรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ของการดาวน

โหลดสต๊ิกเกอรไลน 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) การดาวนโหลด

สต๊ิกเกอรของผูบริโภค 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามใชเทคโนโลยี (Effort Expectancy) ของผูบริโภค 

4. เพ่ือศึกษาปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ของผูบริโภค 

5. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใชเทคโนโลยี (Facilitating Conditions) ของ

ผูบริโภค  

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง  

“ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอร LINE ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  
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ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับ ดังน้ี  

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและการสุมกลุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหและแปลงผลขอมูล 

3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 

1. ประเภทของงานวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บขอมูลผาน

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือนําผลจากการศึกษาเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการ

นําเสนอ การใชงานใหตรงกับกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

 การวิจัยคร้ังน้ีไดกําหนดกลุมประชากรเปาหมาย คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีการใชแอพพลิเคช่ันไลน และดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน โดย Line ประเทศไทยไดเผยวา 

ในป 2017 แอพพลิเคช่ันไลนมีจํานวนผูใชงานทั่วโลก กวา 217 ลานคน โดยมีผูใชงานในไทยกวา 44 ลานคน 

เปนอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุน (Voicetv.co.th, 2017) ทั้งน้ีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี 

ไดจากการเลือกจากประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากขอมูลจํานวนประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งสิ้น 5,682,415 ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 (ระบบสถิติทางการทะเบียน

,2560)  

ดังน้ันจึงใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (ศิริวรรณ เสรรีัตน-และ

คณะ, 2538) 

  สูตร   n =   

  

   

  n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  P คือ คาเปอรเซ็นที่ตองการจะสุมจากประชากรทั้งหมด 

  e คือ คาเปอรเซ็นความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 

  Z คือ ระดับความเช่ือมั่น 95% Z มีคาเทากับ 1.96 

 

 แทนคาในสูตร  
(0.5)(1−0.5)(1.96)2 

0.072
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     n = 196.73 หรือเทากับ 197 คน 

ขนาดของกลุมตัวอยาง จากการคํานวณของกลุมตัวอยางไดทั้งหมด 197 คน แตเพ่ือความเหมาะสม และ 

ปองกันการผิดพลาด ดังน้ันในงานวิจัยครั้งน้ีจะใชกลุมตัวอยางเทากับ 200 คน 

  

3. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ในลักษณะที่ให กลุมเปาหมายทํา

แบบสอบถามดวยตัวเอง (Self Administration) ซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม จะเปนปลายปด (Close-end 

questions) ทั้งหมด ซึ่งผู วิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาและรวบรวม ขอมูลจากเอกสารและตํารา โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย  

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเขาใจดานการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน 

สวนที่ 3 แบบสอบถามดานการรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ที่มผีลตอดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน 

ลักษณะคําถามและเกณฑการใหคะแนน  

  คําถามที่ใชในเครื่องมือแบบสอบถามเปนลักษณะปลายปด โดยลักษณะการถามและเกณฑการให

คะแนนมีดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ไดแก  เพศ  

อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (CheckList) ที่เปน

คําถามแบบ ปลายปด (Close-end Questions) โดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

สวนที่ 2 แบบสอบถามดานความเขาใจเกี่ยวกับการดาวนโหลดสต๊ิกเกอร มีจํานวนทั้งหมด 6 ขอ มลีกัษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (CheckList) ทีเ่ปนคําถามแบบ ปลายปด (Close-end Questions) โดยให

เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ตามรายละเอียดดังน้ี  

ขอ 1 ทานรูจักชองทางในการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ผานแอพพลิเคช่ันไลน หรือไม 

ขอ 2 ทานรูจักวิธีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน จากแหลงใด 

ขอ 3 ทานเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนกี่ครั้งตอเดือน   

ขอ 4 ทานเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ในรูปแบบใด 

ขอ 5 เมื่อทานเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรแบบฟรี (Free Sticker) ทานจะทําการบล็อกบัญชีไลนของ

แหลงที่มาหรือไม 

ขอ 6 ทานตัดสินใจดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน เพ่ือใหเกิดประโยชนกับการใชงานของทานในดานใดมาก

ที่สุด  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามดานการรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน 

โดยพัฒนาคําถามมาจากโมเดลของทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี Unified Theory of 
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Acceptance and Use of Technology (UTAUT), จาก Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003, 

September) แบงคําถามตามองคประกอบทั้ง 5 ขอดังน้ี  

สวนที่ 3.1 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน  

ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพการใชงาน (Performance Expectancy) 

3.1.1 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนผานแอพพลิเคช่ันไลน สามารถทําไดงายกวาที่คาดไว  

3.1.2 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนสามารถเรียนรูไดในเวลาอันรวดเร็ว ไมยุงยาก ซับซอน  

3.1.3 ทานสามารถเรยีนรูขั้นตอนในการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนไดดวยตนเอง 

3.1.4 ทานรับทราบเง่ือนไขการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน และเห็นดวยกับระยะเวลาการใชงาน

สต๊ิกเกอรแบบฟรี (Free Sticker) 

สวนที่ 3.2 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน  

ดานความคาดหวังดานความงายในการใชงาน (Effort Expectancy) 

3.2.1 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนงายตอการจดจําใหเขาใจถงึวิธีการใชงาน 

3.2.2 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนงายตอการใชงานไดตรงตามความตองการ และชวยใหทานสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืนสะดวกมากขึ้น 

3.2.3 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนชวยใหเกิดความชํานาญไดงายในการดาวนโหลดครั้งตอไป  

3.2.4 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนงายตอการนําไปใชในบทสนทนาเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล 

 

สวนที่ 3.3 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน  

ดานอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

3.3.1 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน มีการใชงานกันอยางแพรหลายชวยทําใหสะดวกสบายในการติดตอสื่อสาร 

3.3.2 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนชวยใหทานเกิดการยอมรับในสังคม  

3.3.3 ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนใชงานและดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ผานแอพพลเิคช่ันไลน  

3.3.4  ทานมีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน มากกวา 2 ครั้งในหน่ึงสัปดาห 

3.3.5 ทานมีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ทุกครั้งที่มีแนะนําสต๊ิกเกอรลายใหมจาก LINE Office Account  

สวนที่ 3.4 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน  

ดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใชเทคโนโลยี (Facilitating Conditions) 

3.4.1 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนผานแอพพลิเคช่ันไลนบนมือถือสมารทโฟน ทําไดงายกวาการดาวนโหลด

ผานโปรแกรม LINE for PC  

3.4.2 การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนใชงานงายกับทุกระบบปฏิบัติการของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน เชน ios 

android windows  

3.4.3 ทานสามารถใชอุปกรณที่รองรับการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนไดอยางสะดวกกวาที่คิดไว  
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สวนที่ 3.5 : คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน  

ดานการยอมรับเทคโนโลยีของผูใชงาน (Use Adoption) 

3.5.1 ทานจะเลือกใชการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ผานแอพพลิเคช่ันไลนตอไป แมจะมีการเพ่ิมขั้นตอน

การดาวนโหลดมากขึ้น เชน การกรอกแบบสอบถามกอนดาวนโหลด  

3.5.2 ทานจะดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน เพ่ือใชในแทน หรือใชเสริม การสื่อสารขอความใหมากขึ้น 

3.5.3 ทานจะเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ทั้งแบบฟรี และเสยีเงิน  

3.5.4 ทานรูสึกช่ืนชอบการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน 

3.5.5 ทานยินดีที่จะดาวนโหลด แมวาจะเสียเงินคาดาวนโหลดสต๊ิกเกอร  

ผูวิจัยไดต้ังเกณฑการใหคะแนนในการวัดตัวแปร  โดยใชมาตราวัดแบบ 5 ระดับ  

(5-Pointed likert scale) เกณฑใหคะแนนดังน้ี  

5 หมายถึง มากที่สุด 

4 หมายถึง มาก 

3 หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง นอย 

1 หมายถึง นอยที่สุด 

ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับช้ันใชสูตรการคํานวณความกวางของช้ัน ดังน้ี 

   อันตรภาคช้ัน   =   พิสัย (Rang) 

       จํานวนช้ัน (Class) 

= 
5 − 1

5
 

     = 0.8 

 จากการหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย (Likert. 1970: 175) สามารถนํามาประยุกตกําหนด ความสําคัญ ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย   หมายถึง 

1.00 – 1.80  ระดับความเห็นดวยนอยที่สุด 

1.81 – 2.61  ระดับความเห็นดวยนอย 

2.62 – 3.40  ระดับความเห็นดวยปานกลาง 

3.41 – 4.20  ระดับความเห็นดวยมาก 

   4.21 – 5.00   ระดับความเห็นดวยมากที่สุด 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จากเครื่องมือแบบสอบถามออนไลน

ผานเฟซบุค และกลุมไลน ผานแอพพลิเคช่ันไลน จํานวน 200 คน  
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2. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถามและแปรสภาพขอมูลใหอยูในรูปของสัญลักษณที่เครื่อง

คอมพิวเตอรสามารถประมวลผลได และทาํการแปลผลดวยโปรแกรมทดสอบทางสถิติแลวจึงนําผลทีไ่ดมา

ศึกษาวิเคราะหขอมูลตอไป  

5. วิธีการวิเคราะหและแปลงผลขอมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามไดครบ 200 ชุด ตามจํานวนที่ไดกําหนดไวแลว จะนํา

แบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการตรวจสอบขอมูล ความสมบูรณของการตอบ แบบสอบถาม จากน้ันนํา

แบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  โดยการนําเสนอขอมูลการวิจัย

ครั้งน้ี นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาประกอบ ตารางขอมูลโดยนําเสนอตามหัวขอ ซึ่งสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการวิจัยโดยสรุปผลตางๆ ดังน้ี 

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่ใชในการอธิบายลักษณะทั่วไปของ

ขอมูล เชน ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยใชคาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหทาง

สถิติ สําหรับแบบสอบถามสวนที่ 1 และสวนที่ 2  

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ One Way Anova และ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-test ในการทดสอบความแตกตางตามลักษณะทางประชากรศาสตรกับ

การรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนดาวนโหลดสต๊ิกเกอร

ไลน โดยใชสถิติประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง ลักษณะทางประชากรที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี

การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนแตกตางกัน 

โดยเกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธสหสัมพันธ Bartz, A.E. (1999)  มีดังน้ี 

คาระดับความสัมพันธ ระดับความสัมพันธ 

± 0.81 ถึง ± 1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธระดับสูงมาก 

± 0.61 ถึง ± 0.80  หมายถึง  มีความสัมพันธระดับสูง 

± 0.41 ถึง ± 0.60  หมายถึง  มีความสัมพันธระดับปานกลาง 

± 0.21 ถึง ± 0.40  หมายถึง  มีความสัมพันธระดับตํ่า 

± 0.00 ถึง ± 0.20  หมายถึง  มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ในสวนของการรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน สวนใหญ

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบทั้ง 5 ดานตามปจจัยตางๆ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

1. ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)  
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พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีระดับการรับรูและความคิดเห็นดานความคาดหวังในประสิทธิภาพอยูใน

ระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถเรียนรูข้ันตอนในการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนได

ดวยตนเอง รองลงมา คือ การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนสามารถเรียนรูไดในเวลาอันรวดเร็ว ไมยุงยาก ซับซอน 

และ การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนผานแอพพลิเคช่ันไลน สามารถทําไดงายกวาที่คาดไว โดยคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ การรับทราบเง่ือนไขการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน และเห็นดวยกับระยะเวลาการใชงานสต๊ิกเกอรแบบฟรี  

2. ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามใชเทคโนโลยี (Effort Expectancy)  

พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีระดับการรับรูและความคิดเห็นดานความคาดหวังในการพยายามใช

เทคโนโลยี อยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนงายตอการนําไปใช

ในบทสนทนาเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล รองลงมา คือ การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนชวยใหเกิดความชํานาญได

งายในการดาวนโหลดครั้งตอไป และการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนงายตอการใชงานไดตรงตามความตองการ 

และชวยใหทานสื่อสารกับบุคคลอ่ืนสะดวกมากข้ึน โดยคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนงาย

ตอการจดจําใหเขาใจถึงวิธีการใชงาน 

3. ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม (Social Influence)  

พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีระดับการรับรูและความคิดเห็นดานอิทธิพลทางสังคม อยูในระดับปาน

กลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน มีการใชงานกันอยางแพรหลายชวยทําให

สะดวกสบายในการติดตอสื่อสาร รองลงมา คือ ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนใชงานและดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน 

ผานแอพพลิเคช่ันไลน และการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนชวยใหทานเกิดการยอมรับในสังคม จะมีการดาวน

โหลดสต๊ิกเกอรไลน ทุกครั้งที่มีแนะนําสต๊ิกเกอรลายใหมจาก Line official Account โดยคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 

การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนมากกวา 2 ครั้งในหน่ึงสัปดาห  

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใชเทคโนโลยี (Facilitating Conditions) 

พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีระดับการรับรูและความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใช

เทคโนโลยี อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือทานสามารถใชอุปกรณที่รองรับการดาวนโหลด

สต๊ิกเกอรไลนไดอยางสะดวกกวาที่คิดไว รองลงมา คือ การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนใชงานงายกับทุก

ระบบปฏิบัติการของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน เชน ios android windows โดยคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การ

ดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนผานแอพพลิเคช่ันไลนบนมือถือสมารทโฟน ทําไดงายกวาการดาวนโหลดผาน

โปรแกรม LINE for PC  

5. ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของผูใชงาน (Use Adoption)  

พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีระดับการรับรูและความคิดเห็นดานการยอมรับเทคโนโลยีของผูใชงาน 

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือทานจะดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน เพ่ือใชในแทน หรือใชเสริม การ

สื่อสารขอความใหมากขึ้น รองลงมา คือ ทานจะเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ทั้งแบบฟรี และเสียเงิน และ

ทานรูสึกช่ืนชอบการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน และ ทานยินดีที่จะดาวนโหลด แมวาจะเสียเงินคาดาวนโหลด
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สต๊ิกเกอร โดยคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทานจะเลือกใชการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน ผานแอพพลิเคช่ันไลนตอไป 

แมจะมีการเพ่ิมขั้นตอนการดาวนโหลดมากขึ้น เชน การกรอกแบบสอบถามกอนดาวนโหลด  

ตารางที่ 5.1 สรุประดับการรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอร

ไลน LINE ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปจจัย ระดับการรับรูและความคิดเห็น 

1. ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ  

2. ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามใชเทคโนโลยี  

3. ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม  

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใชเทคโนโลยี  

5. ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของผูใชงาน  

มากที่สุด 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

 

โดยสรุปแลวระดับการรับรูและความคิดเห็นของกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยการยอมรบั

เทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน LINE อยูในระดับปานกลางถึงมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

งานวิจัยน้ี ไดกําหนดสมมติฐานเพ่ือการทดสอบหาความสัมพันธของปจจัยทั้ง 5 ดานที่มผีลตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนของคนกรุงเทพมหานคร และไดกําหนดสมมติฐานเกีย่วกับตัว

แปรดานประชากรศาสตร และปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ ซึ่งสามารถสรปุผลการทดสอบไดดังน้ี 

   ทดสอบสมมติฐานที ่1 ลักษณะประชากรที่แตกตางกันมีการรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ทีม่ี

ผลตอการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนตางกัน ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล โดยการทดสอบสถิติ Independent  

t-test อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  พบวา ลักษณะประชากรที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูและ

ความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนไมแตกตางกัน โดยมีคา Sig. เกินนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งสิ้น ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

ขณะที่การทดสอบสถิติ One-Way ANOVA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได พบวา  อาชีพกับการรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลด

สต๊ิกเกอรไลน : ดานการยอมรับเทคโนโลยีของผูใชงาน (Use Adoption) ของคนกรุงเทพมหานคร ที่อาชีพ

แตกตางกัน มีคา Sig ไดที่อยูที่ 0.000 ซึ่งมากกวานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาทั้งตัวแปรทางดาน

อาชีพมีระดับการยอมรับที่ตางกัน จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวในขางตนที่ สวนตัวแปรดานอายุ การศึกษา 

และรายได พบวา มีการรับรูและความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนไมแตกตาง

กัน โดยมีคา Sig. เกินนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งสิ้น ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

  ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)                    

มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชเทคโลโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนของคนกรุงเทพมหานคร มี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวและเปนความสัมพันธเชิงบวก โดยมีความสัมพันธ

ระดับตํ่า 

ทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามใชเทคโนโลยี (Effort Expectancy) มี

ความสัมพันธกับการยอมรับการใชเทคโลโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนของคนกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวและเปนความสัมพันธเชิงบวก โดยมีความสัมพันธระดับตํ่า 

  ทดสอบสมมติฐานที่ 4 ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) มีความสัมพันธกับการ

ยอมรับการใชเทคโลโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนของคนกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวและเปนความสัมพันธเชิงบวก โดยมีความสัมพันธระดับสูง  

ทดสอบสมมติฐานที่ 5 ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใชเทคโนโลยี (Facilitating 

Conditions) มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชเทคโลโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนของ            คน

กรุงเทพมหานครมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวและเปนความสัมพันธเชิงบวก 

โดยมีความสัมพันธระดับปานกลาง 

ขณะที่คาสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่สามารถทํานายพฤติกรรมการยอมรับการใชเทคโลโล

ยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนของคนกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยการรับรูและความคิดเห็นที่ มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม (Sig = 0.000) และปจจัยดานสภาพแวดลอมที่

สนับสนุนในการใชเทคโนโลยี (Sig = 0.002) ในขณะที่ปจจัยที่ไมมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีดานการดาวน

โหลดสต๊ิกเกอรไลน ของผูบริโภค ไดแก ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามใชเทคโนโลยี และปจจัยดาน

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

โดยสามารถพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลกับการยอมรับการดาวนโหลด

สต๊ิกเกอรไลนของผูบริโภค พบวา ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม (B = 0.536) สงผลกระทบตอการยอมรับการ

ดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใช

เทคโนโลยี (B = 0.398)  ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามใชเทคโนโลยี (B = 0.065) และ ปจจัยดาน

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (B = 0.005) ตามลําดับ  

นอกจากน้ี คาสัมประสิทธ์ิการกําหนด ( 𝐑𝟐 = .491) แสดงใหเห็นวา อิทธิพลของตัวแปรในปจจัยดาน

อิทธิพลทางสังคม ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนในการใชเทคโนโลยี ปจจัยดานความคาดหวังในการ

พยายามใชเทคโนโลยี และปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ สามารถพยากรณความผันแปรของการ

ยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน คิดเปนรอยละ 49 ที่เหลือรอยละ 51 เปนผลมาจากตัวแปรอ่ืน  

 

สรุปการทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 ดาน จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการ

ดาวนโหลดสต๊ิกเกอร LINE ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลาวโดยสรุปไดวา ปจจัยในดานตางๆ 

ลวนแตมีผลเช่ือมโยงไปสูการยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนทั้งสิ้น โดยแมวาจะมีความสัมพันธ
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ที่มีระดับการรับรูและความคิดเห็นที่แตกตางกัน โดยหากพิจารณาแลวผูบริโภคจากกลุมตัวอยางที่มีใชงาน

เทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนสวนใหญ มีความคิดเห็นวา สต๊ิกเกอรไลนเปนเครื่องมือหน่ึงที่ใชในการ

ติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และที่สําคัญคือ มีอิทธิพลทางสังคมในระดับสูง 

เน่ืองจากแอพพลิเคช่ันไลน เปนที่รูจักและมีใชงานกันอยางแพรหลายของผูคนในสังคม ซึ่งนอกจากการใชงาน

โทรศัพทเพ่ือพูดคุย สนทนา การสงขอความระหวางบุคคลผานโปรแกรมบนแอพพลิเคช่ันไลน คือหน่ึงใน

วิธีการติดตอสื่อสารของผูบริโภคในสังคมยุคปจจุบันที่มีการเลือกใชและไดรับความนิยมเปนอันดับหน่ึงของการ

ใชแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทสมารทโฟน  

ทั้งน้ี การยอมรับในเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรจึงเปนเรื่องที่สอดคลองกัน เมื่อเทคโนโลยีมีการ

พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเขามามีบทบาทตอการสื่อสารระหวางบุคคลของกลุมผูบริโภค ทั้งแบบ

เด่ียวและแบบกลุม แนนอนวาหากวิธีการและข้ันตอนตางๆ สามารถตอบสนองความตองการใชงานของ

ผูบริโภคไดอยางตรงวัตถุประสงค การรับรูและความคิดเห็น ที่จะนําไปสูการยอมรับเทคโนโลยีน้ันๆ จะไมใช

เรื่องยุงยากอีกตอไป และที่สําคัญ คือ การสรางประสบการณเชิงบวกใหกับกลุมผูใชงาน  

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

1. จากผลการวิจัยลักษณะประชากร พบวา กลุมประชากรที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรูและความ

คิดเห็นตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไมแตกตางกัน แตเน่ืองจากกลุมประชากรสวนใหญ

เปนกลุมพนักงานบริษัทเอกชน ทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงอาจมีประสบการณดานการใชงานแอพพลิเคช่ัน

ไลนที่ไมแตกตางกันอยูแลว โดยจากผลการวิจัยเบ้ืองตนช้ีใหเห็นวา การที่บุคคลจะมีการรับรูหรือยอมรับตอ

ปจจัยตางๆ เกี่ยวกับการดาวนโหลดสต๊ิกเกอร เพศ อาจไมใชตัวแปรหลักในการสรางการรับรูเสมอไป 

เน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของทุกเพศทุกวัย โดยตรงจากการใชโทรศัพท

สมารทโฟน ซึ่งสงผลใหการรับรูของเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 

2. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกบล็อกไลนแอดเคาทของสินคาและบริการตางๆ พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญที่จะไมบล็อกไลนแอดเคาทของสินคาหลังจากดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนแลว คิดเปนรอยละ 

51 รองลงมากลุมตัวอยางเลือกบล็อกไลนหลังจากดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนแลว คิดเปนรอยละ 49 ซึ่งเห็นได

วา อัตราการเลือกบล็อกไลนกับไมบล็อกไลนแอดเคาทของสินคาและบริการตางๆ น้ันมีคารอยละที่ใกลเคียง

กัน โดยผูใชงานที่เลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรแลวบล็อกไลนแอดเคาทมีเปอรเซ็นที่คอนขางสูง จึงอาจเปนอีก

หน่ึงเหตุผลที่จะเปนขอมูลดานการสื่อสารการตลาดระหวางผู ใชงานสต๊ิกเกอรไลน กับผู ดูแลระบบ
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แอพพลิเคช่ันไลน ในการหาแสวงแนวทางเพ่ือสรางสรรคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถเขาถึง

พฤติกรรมของผูบริโภคไดดีย่ิงขึ้น  

3. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนในดานประโยชนของการใชงาน พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญตัดสินใจดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน เพ่ือใหเกิดประโยชนในดานการติดตอสื่อสารทั่วไปมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาคือ ประโยชนดานการแสดงออกถึงตัวตน ความทันสมัย คิดเปนรอยละ 

26.5 และอ่ืนๆ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา กลุมผูใชงานที่เลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนมีการรับรูและคิดเห็น

วา การใชสต๊ิกเกอรไลนผานแอพพลิเคช่ันไลน จะชวยใหเกิดประโยชนในดานการติดตอสื่อสารทั่วไปมากที่สุด 

ซึ่งเปนตัวช้ีวัดขอเท็จจริงที่วา สต๊ิกเกอรไลนเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนตัวกลางเพ่ือใชแทนคําพูดในการ

ติดตอสื่อสารระหวางบุคคล  

1. สําหรับบริษทั ไลน คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด มีขอเสนอแนะทั่วไป ดังน้ี  

1.1 บริษัท ไลน คอมพานี (ประเทศไทย) สามารถนํางานวิจัยดังกลาวไปใชในดานการพัฒนาเทคโนโลยีที่

สอดคลองกับพฤติกรรมการยอมรับวิธีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรจากผูบริโภคที่ไดใชงานจริง ซึ่งจากผลการวิจัย

พบวา กลุมประชากรสวนใหญที่ดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนเปนกลุมพนักงานบริษัทเอกชน ทั้งเพศชายและเพศ

หญิงโดยกลุมตัวอยางสวนใหญสามารถเรียนรูวิธีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนไดดวยตนเอง ผานการใช

แอพพลิเคช่ันไลน กวารอยละ 84 และมีพฤติกรรมในการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนเฉลี่ยประมาณ 1 ครั้งตอ

เดือน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใชงานมีพฤติกรรมการตอบสนองตอการใชงานในเชิงบวก ซึ่งจะเปนแนวทางในการ

เพ่ิมประสบการณในการเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรรูปแบบใหมเพ่ือสรางการมีสวนรวมใหกับผูใชงานไดดียิ่งขึ้น 

เชน การใชแชทบอท (Chat Bot) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหน่ึงมีหนาที่ในการตอบกลับการสนทนาผาน

ตัวอักษรแบบอัตโนมัติ โดยวิธีการเลือกขอความในการตอบกลับ เพ่ือเลือกสั่งซื้อสต๊ิกเกอรไลน ไดทันที เปนตน 

 1.2 จากงานวิจัยดังกลาว ยังสามารถนํามาศึกษาเพ่ิมเติม ในดานของการสรางการมีสวนรวมใหกับผูที่

ช่ืนชอบสต๊ิกเกอรไลน โดยใชวิธีการเปดโอกาสใหนักออกแบบสามารถสงผลงานการออกแบบสต๊ิกเกอรไลน ให

ทางไลน พิจารณาเพ่ือนําไปขายในสต๊ิกเกอรชอป บนแอพพลิเคช่ันไลน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในปจจัยดาน

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ที่มีความสัมพันธตอการยอมรับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน

ของคนกรุงเทพมหานครในระดับความสัมพันธสูง  

ซึ่งหากไลน เปดโอกาสใหมีนักพัฒนา และนักออกแบบหนาใหมเขามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงาน ความ

แปลกใหมใหกับวงการออกแบบสต๊ิกเกอรไลน ก็จะชวยใหจํานวนผูใชงานสามารถเขาถึงและเลือกดาวนโหลด

ในจํานวนครั้งที่มากขึ้นตามไปดวย 

1.3 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับ ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ของการ

ดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนของกลุมตัวอยาง ในดานตางๆ อาทิ การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนผานแอพพลิเคช่ัน

ไลน สามารถทําไดงายกวาที่คาดไว ,การดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนสามารถเรียนรูไดในเวลาอันรวดเร็ว ไม
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ยุงยาก ซับซอน, ความสามารถในเรียนรูขั้นตอนการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนไดดวยตนเอง และการรับทราบ

เง่ือนไขการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน และเห็นดวยกับระยะเวลาการใชงานสต๊ิกเกอรแบบฟรี (Free Sticker) มี

ความคาดหวังในดานประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนมากที่ดาวนโหลด

สต๊ิกเกอรไลน มีการยอมรับในวิธีการดาวนโหลดรวมถึงประสิทธิภาพในดานการใชงานตางๆ ที่ชวยใหเกิด

ทัศนคติในเชิงบวก รวมถึงเปนการสรางประสบการณที่ดีใหกับผูบริโภค 

2. สําหรับผูผลิตสต๊ิกเกอร และผูบริโภคทั่วไป มีขอเสนอแนะทั่วไป ดังน้ี  

2.1 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนในดานประโยชนของการใชงาน พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญตัดสินใจดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน เพ่ือใหเกิดประโยชนในดานการติดตอสื่อสารทั่วไปมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 64.5 รองลงมาคือ ประโยชนดานการแสดงออกถึงตัวตน ความทันสมัย คิดเปนรอยละ 26.5 และ

อ่ืนๆ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา กลุมผูใชงานที่เลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนมีการรับรูและคิดเห็นวา การใช

สต๊ิกเกอรไลนผานแอพพลิเคช่ันไลน จะชวยใหเกิดประโยชนในดานการติดตอสื่อสารทั่วไปมากที่สุด ซึ่งเปน

ตัวช้ีวัดขอเท็จจริงที่วา สต๊ิกเกอรไลนเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนตัวกลางเพ่ือใชแทนคําพูดในการ

ติดตอสื่อสารระหวางบุคคล รวมไปถึงยังเปนการบงบอกถึงตัวตนของบุคคลน้ัน รสนิยมในการเลือกสต๊ิกเกอร

ไลน ในรูปแบบตางๆ ก็เชนกัน จึงเปนอีกขอมูลสําคัญที่ใหกับผูออกแบบสต๊ิกเกอรไลนสามารถนําไปศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหการใชงานสต๊ิกเกอรไลนบนแอพพลิเคช่ันสามารถเกิดประโยชนกับผูบริโภคไดอยางดีย่ิงขึ้น  

2.2 เน่ืองจากสต๊ิกเกอรไลน เปนตัวแทนในการสื่อสารขอความที่ถูกนํามาผานการยอยทําใหดูงายและ

สะดวกตอการใชงานสําหรับผูใชแอพพลิเคช่ันไลนมากขึ้น อีกทั้งยังเปนเครื่องมือหน่ึงในการนํามาใชเพ่ืองาน

ประชาสัมพันธภาพลักษณของสินคาและผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งจากงานวิจัยฉบับน้ี จะเห็นวากลุมตัวอยางสวน

ใหญเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนแบบฟรีดาวนโหลด (Free Sticker) คิดเปนรอยละ 67 มากกวาการเลือกดา

วนโหลดสต๊ิกเกอรไลนแบบเสียเงิน (Paid Sticker) ที่คิดเปนรอยละ 33 โดยพฤติกรรมการดาวนโหลด

สต๊ิกเกอรไลนของผูบริโภคสวนใหญมีแนวโนมในดานการเลือกดาวนโหลดแบบฟรีสต๊ิกเกอร ทั้ ง น้ี

ผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาแบรนดหรือผลิตภัณฑตางๆ สามารถนําผลการวิจัยน้ี ไปเปนแนวทางในการ

สรางสรรคสต๊ิกเกอรไลน เพ่ือสงเสริมภาพลักษณและสะทอนตัวตนจนนําไปสูการสรางการรับรูผานคาแรก

เตอรในรูปแบบสต๊ิกเกอรไลน กับผูบริโภคได เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารทางการตลาดอีกชองทางหน่ึง 

และยังสรางการรับรูตอแบรนดและสินคาน้ันดวยเชนกัน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาเพิม่เติม 

1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคเพ่ิมเติมเน่ืองจากจะสามารถชวยใหผูประกอบการ

มีขอมูลในดานพฤติกรรมของผูบริโภคในมิติตางๆ มากข้ึน เชน พฤติกรรมการเลือกใชสต๊ิกเกอรไลนสวนบุคคล

แบบทางการ หรือในวาระสําคัญ วันเกิด วันปใหม ฯลฯ เพ่ือใหสามารถนํามากําหนดกลยุทธดานการสื่อสาร
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การตลาดเก่ียวกับเทคโนโลยีการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนในรูปแบบอ่ืนๆ หรือการดําเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือให

บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาหรือสํารวจการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชและดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน

เพ่ิมเติม อาทิเชน ปจจัยดานอาชีพที่แตกตางกันของผูบริโภคเพ่ิมเติมเน่ืองจากเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อหรือเลือกใชเทคโนโลยีของกลุมผูบริโภค เพราะจากผลการวิจัยจะเห็นไดวา อาชีพที่แตกตางกัน มี

ระดับการรับรูและเขาใจถึงการยอมรับเทคโนโลยีที่ไมเทากัน ซึ่งหากผูประกอบการ บริษัท ไลน คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด สามารถเห็นถึงชองวางดังกลาว และนํามาเปนอีกหน่ึงปจจัยที่กําหนดเปนกลยุทธในดาน

ปจจัยการต้ังราคาสต๊ิกเกอร เชน มีระดับราคาที่หลายหลาย หรือ อาจทําเปนสมาชิกไลนสต๊ิกเกอร เพ่ือมอบ

สิทธิพิเศษสําหรับผูใชงานที่มียอดการซื้อสต๊ิกเกอรไลนเปนจํานวนครั้ง หรือ ยอดเงินในการซื้อตอเดือน เก็บ

เปนสถิติสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับอิทธิพลดานกําลังซื้อของผูบริโภค และยังสามารถนําขอมูลพฤติกรรม

การดาวนโหลดหรือยอดซื้อดังกลาวของผูใชงานมาวิเคราะหเพ่ือหากระบวนการในการสนับสนุนกิจกรรมใน

การสรางประสบการณที่ดีใหกับผูบริโภคเพ่ือนําไปสูการบอกตอ หรือแนะนําบุคคลอ่ืนๆ ใหมาดาวนโหลด

สต๊ิกเกอรไลนเพ่ิมอีก   

 

3.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจในการใชและดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน เพ่ิมเติม 

เชน รูปแบบของสต๊ิกเกอรที่ยอดนิยม มีการดาวนโหลดสูงสุดประจําเดือน เน่ืองจากสต๊ิกเกอรไลนเปนอีกหน่ึง

สินคายอดนิยมที่ทํารายไดใหกับไลน โดยมีจํานวนผูใชงานและดาวนโหลดเปนจํานวนมาก ทั้งแบบฟรีและแบบ

เสียเงิน เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุและคนหาความสําคัญที่เช่ือมโยงไปสูการตัดสินใจใชและดาวน

โหลดสต๊ิกเกอรไลนที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางตรงความตองการมากข้ึน อีกทั้งยังเปนการ

เพ่ิมขีดความสามารถในดานการแขงขันใหกับการทําการตลาดผานสต๊ิกเกอรไลนระหวางแบรนดสินคาและ

บริการตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนเชิงธุรกิจรวมถึงประโยชนดานการใชงานของผูบริโภค 

 

4. เน่ืองจากสต๊ิกเกอรไลน เปนตัวแทนในการสื่อสารขอความที่ถูกนํามาผานการยอยทําใหดูงายและ

สะดวกตอการใชงานสําหรับผูใชแอพพลิเคช่ันไลนมากขึ้น อีกทั้งยังเปนเครื่องมือหน่ึงในการนํามาใชเพ่ืองาน

ประชาสัมพันธภาพลักษณของสินคาและผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งจากงานวิจัยฉบับน้ี จะเห็นวากลุมตัวอยางสวน

ใหญเลือกดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนแบบฟรีดาวนโหลด (Free Sticker) คิดเปนรอยละ 67 มากกวาการเลือกดา

วนโหลดสต๊ิกเกอรไลนแบบเสียเงิน (Paid Sticker) ที่คิดเปนรอยละ 33 โดยพฤติกรรมการดาวนโหลด

สต๊ิกเกอรไลนของผูบริโภคสวนใหญมีแนวโนมในดานการเลือกดาวนโหลดแบบฟรีสต๊ิกเกอร ทั้ ง น้ี

ผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาแบรนดหรือผลิตภัณฑตางๆ สามารถนําผลการวิจัยน้ี ไปเปนแนวทางในการ

สรางสรรคสต๊ิกเกอรไลน เพ่ือสงเสริมภาพลักษณและสะทอนตัวตนจนนําไปสูการสรางการรับรูผานคาแรก

เตอรในรูปแบบสต๊ิกเกอรไลน กับผูบริโภคได เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดอีกชองทางหน่ึง  
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ปจจัยทีส่งผลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 

(S-Commerce) 

Factors that Affect the Decision Making to Purchase the Second hand  

Brand name products through S-Commerce Channel. 

นางสาวชนิชา พงษสนิท 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสอง

ของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผาน

ทางสื่อสังคมออนไลน 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือ

สองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 4. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สามารถอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจซื้อ

สินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุม

ตัวอยางของงานวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริโภคเพศหญิง ที่ใชงานอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนเปนประจํา มี

ประสบการณการซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองผานทางสื่อสังคมออนไลน (S-Commerce) ภายในระยะเวลา 1-

2 ป โดยซื้อผานชองทางเฟซบุก (Facebook) อายุระหวาง 25 – 35 ปข้ึนไป จํานวน 200 คน ผลการวิจัย

พบวา 1. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 

ไดแก ทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสอง 2. การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อ

สังคมออนไลน ไดแก ตัดสินใจที่จะซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองผานรานคาบนเฟซบุกในอนาคตตอไป  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 3. ปจจัยทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคา      แบรนด

เนมมือสองผานทางสื่อสังคมออนไลนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .014. ปจจัยที่สามารถอธิบายหรือพยากรณ

การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน ไดแก ทัศนคติตอสินคาแบ

รนดเนมมือสอง โครงสรางการพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลน ความไววางใจ การรับรูความเสี่ยง และแรง

สนับสนุนทางสังคม โดยปจจัยทั้งหมดสามารถอธิบายหรือพยากรณรวมกันไดรอยละ 84.1  

คําสําคญั สินคาแบรนดเนมมือสอง, สื่อสังคมออนไลน  
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Abstract 

 The objectives of this research are 1. to study the factors that directly affect 

consumers’ buying decision of second-hand brand-name products via social media,        2. 

to study the consumers’ buying decision of the second-hand brand-name products via social 

media, 3. to study the relationship between the factors and the consumers’ decision to 

purchase the second-hand brand-name products via social media, 4. to determine and study 

the most influential factors as a mean to justify and predict consumers’ buying decision of 

the second-hand brand-name products via social media. This research was quantitative. The 

subjects of the sample group for this research were 200 females between the age of 25-35 

years old, who regularly used online social networks, i.e. “Facebook” and had made at least 

one purchase of the second-hand, brand-name products via social media (S-Commerce) 

within the past     1-2 years.  The results of this research showed 1. The most influential 

factor that affect the decision making to purchase the second-hand brand-name products 

through             S-Commerce Channel was attitude of the consumers towards brands of the 

products, 2. The decision to purchase second hand brand name products via social media 

was the decision to purchase second hand brands via stores on Facebook in the future. 

 The hypothesis testing results showed 3. All sides are factors associated with the 

decision to purchase a second hand brand name products through social media, was 

statistically significant at .01 level 4. Factors can explain or forecast your decision to buying 

second hand brand name products of consumers via social media include attitude toward 

brand name products, commercial structure through social networks, trustworthiness, risk 

perception and social support by all the factors combined forecasts can be explained or 

84.1%. 

Keyword Second hand Brand name products, S-Commerce 
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ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

สินคาแบรนดเนมเปนที่ นิยมชมชอบของคนทั่วโลก รวมถึงคนไทย คํายืนยันจาก ผอ.ศูนย 

Luxellence ที่บอกขอมูลจากการวิจัยวา คนไทยใหคะแนนความช่ืนชอบสินคาหรูถึง 7 เต็ม 10 ขณะที่ใน

ประเทศพัฒนาแลว ยังไดแค 6 กวาๆ เทาน้ัน (ทําการสํารวจในป 2557) ขอมูลน้ีตอกยํ้าและสอดคลองกับผล

สํารวจเทรนดคนไทยที่พบวาคนไทยนิยมความหรูหรา และความหรูหราเปนสวนหน่ึงของไลฟสไตลคนไทย 

ความหรูหราที่วาน้ีหมายถึงกระแสคานิยมการใชสินคาแบรนดเนม ซึ่งเปนการวัดคาของคนจากวัตถุในยุค

ปจจุบัน (ชนาธิป นิธิวรรณกุล, 2555)  

ในเรื่องของตลาดการบริโภคสินคาแบรนดเนมในปที่ผานมาพบวากระแสวัตถุนิยม หรือความนิยมใน

การใชสินคาดี มีคุณภาพ และสินคาแบรนดเนมตางประเทศ มีราคาแพงของสตรีมีมากข้ึน         ทําให

พฤติกรรมการบริโภคและคานิยมในการบริโภคสินคาฟุมเฟอยสูงกวาที่คาดการณไว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก

สังคมเปดกวางมากขึ้นใหเพศหญิงออกไปทํางานนอกบาน สามารถหาเงินไดดวยตนเอง ทําใหมีอํานาจในการ

ซื้อสินคาและบริการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีขึ้น โดยไมตองพ่ึงพาผูชายอยางในอดีตที่

ผานมา กระแสความนิยมใชสินคาแบรนดเนมตางประเทศที่มีราคาแพงของกลุมผูหญิงวัยทํางานหรือกลุมชน

ช้ันกลางจนถึงระดับชนช้ันสูง เพ่ือบงบอกความมีฐานะของตนเอง และการไดรับการยอมรับของเพ่ือนฝูงหรือ

คนในสังคม (กมล โสระเวช, 2557) 

แตดวยวิกฤตปญหาเศรษฐกิจของประเทศชวงที่ผานมาอยูในสภาวะซบเซา เน่ืองจากผลของราคา

นํ้ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ปญหาวิกฤตทางการเมืองในประเทศ หรือการเกิดปญหาภัยธรรมชาติตางๆ 

เชน สึนามิ แผนดินไหว และนํ้าทวม ทําใหเศรษฐกิจของประเทศฝดเคือง ธุรกิจบางธุรกิจตองปดกิจการ หรือ

ตองปลดพนักงานออก รวมทั้งราคาสินคาที่สูงข้ึนอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนสินคาอุปโภคและบริโภค สงผลให

คาครองชีพของประชากรสูงขึ้นตามลําดับ เปนผลใหมีรายไดไมเพียงพอที่จะจับจายใชสอยสินคาตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันและสินคาฟุมเฟอย แตดวยความเปนกระแสวัตถุนิยม และพฤติกรรมการใชของฟุมเฟอยยังคง

ยึดติดกับของแบรนดเนม จึงสงผลใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองแทน ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงที่ชวย

ตอบสนองความตองการของตนเอง และลดคาใชจายบางสวนลงได (สุวิตรา จักรแกว และวรัท วินิจ, 2558) 

จากงานวิจัยที่ผานมาพบวากลุมผูบริโภคเพศหญิงไมไดรูสึกแย รังเกียจ หรือเสียความรูสึกที่จะใช ถา

สินคาแบรนดเนมมือสองยังมีสภาพดีอยู บางคนคิดวาซื้อมือสองก็ได เพราะจะไดมีของหมุนเวียนใชตลอดเวลา 

โดยที่ไมตองเก็บสินคาแบรนดเนมที่ไมไดใชใหนอนรกอยูเต็มบาน และสินคาแบรนดเนมมือสองราคายังถูกกวา
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ของมือหน่ึงถึงรอยละ 70% ขึ้นกับสภาพการใชงาน นอกจากจะประหยัดเงินในกระเปาแลว เมื่อนํากลับมาขาย

ตอราคาก็ไมตก (สุวิตรา จักรแกว และวรัท วินิจ, 2558) และยังสามารถตอรองราคากับผูขายไดอีก ซึ่งไมมีทาง

เปนไปไดเลยถาไปซื้อแบรนดเนมมือหน่ึงจากช็อปหรือสโตร 

รานขายสินคาแบรนดเนมมือสองจึงไดเพ่ิมชองทางอํานวยความสะดวกสบายใหกับผูบริโภคดวยการ

เปดชองทางออนไลน เพราะชองทางออนไลนใชเงินลงทุนไมมาก ไมตองลงทุนหนาราน        หรือเสียเงินคา

เชา คาแรง คาบริหารจัดการใดๆ และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและกวางขวาง แตการซื้อ – ขาย

สินคาแบรนดเนมมือสองผานชองทางออนไลนมักพบปญหาการสรางรานคาปลอม การหลอกใหโอนเงินแตไม

สงมอบสินคา การลักลอบนําขอมูลสวนตัวของลูกคาไปใชงานหรือนําไปขายใหกับองคกรตางๆ ตลอดจนการ

โจรกรรมที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายตอทรัพยสิน ทั้งน้ีการหลอกลวงบนการซื้อขายสินคาออนไลนนับเปน

ปญหาอาชญากรรมไซเบอรอันดับสองของประเทศไทย เน่ืองจากทําใหผูบริโภคไมกลาซื้อสินคาและบริการผาน

ทางออนไลนรอยละ 57.6% (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2558)  

ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทาง

สื่อสังคมออนไลน โดยผลจากการวิจัยในครั้งน้ีสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผน

การตลาด การปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดใหแกผูขายสินคาแบรนดเนมมือสองผาน

ระบบออนไลนในอนาคต  

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคม

ออนไลน  

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของ

ผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน  

4. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สามารถอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของ

ผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 

นิยามศัพท 
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1. สินคาแบรนดเนมมือสอง  (Second hand Brand name products) หมายถึง สินคา      แบ

รนดเนมที่ผานการใชงานมาแลว ซึ่งยังมีสภาพดี และสามารถนํามาใชงานได อาทิ เสื้อผา กระเปา รองเทา 

นาฬิกา และเครื่องประดับ 

2. ทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสอง (Attitude toward brand name products) หมายถึง 

ความรูสึก ความคิด หรือการประเมินคาของผูบริโภคที่มีตอสินคาแบรนดเนมมือสอง แนวโนมของทัศนคติอาจ

ไปในทางบวกหรือลบทั้งน้ีขึ้นอยูกับทัศนคติของแตละบุคคล  

3. แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง แรงสนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาแบ

รนดเนมมือสองผานทางสื่อสังคมออนไลน หากผูคนบนสื่อสังคมออนไลนแสดงอารมณความรูสึกเกี่ยวกับสินคา

และบริการไปในทิศทางลบก็จะทําใหผูบริโภคไมไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม แตถาหากผูคนบนสื่อสังคม

ออนไลนแสดงอารมณความรูสึกเกี่ยวกับสินคาและบริการไปในทิศทางบวกน้ันก็ยอมทําใหผูบริโภคไดรับแรง

สนับสนุนที่เพ่ิมขึ้น สงผลใหเกิดความตองการในการซื้อสินคาและบริการมากขึ้นตามไปดวย  

4. โครงสรางการพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Commerce Constructs) หมายถึง 

โครงสรางเครือขายของผูบริโภคบนสื่อสังคมออนไลนที่มีการติดตอสื่อสารดวยการขอความคิดเห็น การขอ

คําแนะนํา รวมทั้งการแชรและแบงปนประสบการณเกี่ยวกับการซื้อสินคาและบริการกับผูคนบนเฟซบุก 

5. การรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) หมายถึง การรับรูของผูบริโภคตอความไมแนนอนและ

ผลลัพธที่ไมดีที่จะเกิดขึ้นในการซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองผานทางสื่อสังคมออนไลน ไดแก    การรับรูความ

เสี่ยงเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลสวนตัวและภัยคุกคามความเปนสวนตัวจากการซื้อสินคาแบรนดเนมมือสอง

ผานทางสื่อสังคมออนไลน  

6. ความไววางใจ (Trust) หมายถึง ความไววางใจในรานคาบนเฟซบุกที่ขายสินคาแบรนดเนมมือสอง

ผานทางสื่อสังคมออนไลน ไดแก ความไววางใจวารานคาน้ันสามารถเช่ือถือได ไววางใจตอการใหขอมูลสวนตัว

ในการซื้อ ไววางใจวารานคาบนเฟซบุกมีความเช่ียวชาญในการขายสินคาแบรนดเนมมือสอง  

7. ความกังวลความเปนสวนตัว (Privacy Concerns) หมายถึง ความกังวลในเรื่องความเปนสวนตัว

ของผูซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองผานทางสื่อสังคมออนไลน ความกังวลเกี่ยวกับการบุกรุก และนําขอมูล

สวนตัวของผูซื้อไปใชงานโดยไมไดรับอนุญาต  

8. การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน (S-Commerce) 

หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคโดยมีสาเหตุในการตัดสินใจซื้อมาจากปจจัยดาน

ใดดานหน่ึง และอาจไดรับแรงกระตุนที่ชวยในการตัดสินใจซื้อ  

วิธีการวิจัย 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคเพศหญิง ที่ใชงานอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนเปน

ประจํา มีประสบการณการซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองผานทางสื่อสังคมออนไลน             (S-Commerce) 

ภายในระยะเวลา 1-2 ป โดยซื้อผานชองทางเฟซบุก (Facebook) อายุระหวาง        25 – 35 ปขึ้นไป ซึ่ง

ผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงไดใชการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการหาขนาดของกลุม

ตัวอยางที่มีจํานวนประชากรไมแนนอน (Infinite Population) ดวยสูตรของ W.G. Cochran (1953) มีระดับ

ความเช่ือมั่นที่ 95% และคาเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อนในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 0.07 ไดกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 197 ตัวอยาง สํารองเผื่อความผิดพลาดไวจํานวน 3 ตัวอยาง เพ่ือใหไดกลุม

ตัวอยางที่ดี รวมทั้งหมดเปน 200 ตัวอยาง  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) จํานวน 200 ชุด คําถามในแบบสอบถามมีทั้งหมด 

4 สวน คือ  

สวนที่ 1  คําถามเพ่ือคัดเลือกกลุมตัวอยาง  

สวนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

          สวนที่  3  คําถามดานทัศนคติตอสินคาแบรนด เนมมือสอง ซึ่ ง พัฒนามาจากงานวิจัยของ                  

พวงเพชร ศิริโอด (2558) 

สวนที่ 4  คําถามดานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทาง

สื่อสังคมออนไลน ซึ่งพัฒนามาจากงานวิจัยของวิภาวี จันทรแกว (2559) 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

- การคํานวณหาความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Indexes of 

Item Objective Congruence: IOC) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน 

ตรวจสอบและประเมินความเที่ยงตรงของเน้ือหาในแบบสอบถาม พบวาคา IOC อยูระหวาง 0.90 แปลผล 

ใชได 

- การทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไป

ทําการทดสอบ (Pre-Test) กอนเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด จากน้ันทําการทดสอบความ

เช่ือมั่นของเครื่องมือดวยการใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาคอัลฟา 
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(Cronbach’s Alpha) จากการทดสอบพบวาไดคาความนาเช่ือถือรวม 0.870 ซึ่งเปนเกณฑที่สามารถยอมรับ

ได 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

สถิติเชิงพรรณา ไดแก การวิเคราะหขอมูลเพ่ืออธิบายปจจัยที่ใชในการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยการหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบความสัมพันธของปจจัย และทดสอบสมมติฐานโดยการใช

สถิติวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนดวยวิธี 

Stepwise เพ่ือทดสอบปจจัยที่สามารถอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของ

ผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 35 ป 

การศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 – 45,000 

บาท ประสบการณในการซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองบนเฟซบุก ประมาณ 1 – 2 ป และมูลคาการซื้อสินคา

แบรนดเนมมือสองบนเฟซบุก (โดยเฉลี่ย / ครั้ง) 25,001– 35,000 บาท  

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 
 

 ปจจัยดาน Mean SD ความหมาย 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

ทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสอง 

การรับรูความเสี่ยง 

การตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทาง       

สื่อสังคมออนไลน  

ความกังวลความเปนสวนตัว 

โครงสรางการพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลน 

แรงสนับสนุนทางสังคม 

ความไววางใจ 
 

3.97 

3.72 

3.60 

 

3.53 

3.43 

3.40 

2.95 

0.435 

0.693 

0.789 

 

0.826 

0.666 

0.540 

0.281 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 รวม 3.51 0.477 มาก 
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ตารางที่ 1 สรุปคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือ

สองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 

จากตารางที่ 1 พบวาปจจัยดานทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสองเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ

งานวิจัยของจิตรภัทร จึงอยูสุข (2543) ผลการศึกษาพบวาทัศนคติมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค สอดคลองกับงานวิจัยของพวงเพชร ศิริโอด (2558)           ที่พบวาปจจัยดานทัศนคติมีผลตอระดับ

ความต้ังใจซื้อสินคามือสองในระดับคอนขางมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเอ้ือมพร พูดเพราะ (2548) 

ที่พบวาคนนิยมซื้อสินคามือสองเพราะมีราคาถูก สภาพการใชงานยังดีอยู สามารถเปลี่ยนไดบอย และสินคามือ

สองบางอยางเปนของมีย่ีหอ ซึ่งถาเปนของใหมก็จะมีราคาแพงมาก และสินคาบางชนิดยิ่งก็เกายิ่งดูดี ดังน้ัน

สินคามือสองจึงไดรับความนิยมจากวัยรุนในยุคน้ีเปนอยางมาก  

กลาวไดวาปจจัยดานทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสองเปนความรูสึกถึงการรับรูที่อยูภายในตัว

บุคคลที่มีตอการซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) ซึ่งในงานวิจัยน้ี

กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญกับปจจัยดานทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสองมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง 

ทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสองจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการกําหนดขับเคลื่อนใหผูบริโภคเกิดการ

ตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองผานทางสื่อสังคมออนไลน  

ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคม

ออนไลน ไดแก ปจจัยดานความไววางใจ โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานความไววางใจนอยกวา

ปจจัยดานอ่ืนๆ ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของพิศุทธ์ิ อุปถัมป (2556) ผลการศึกษาพบวาความ

ไววางใจและลักษณะธุรกิจผานเครือขายสังคมออนไลนดานการบอกตอสงผลตอความต้ังใจซื้อสินคามากที่สุด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Mutz (2005) ที่พบวาลูกคาที่ไมเคยซื้อสินคาออนไลนมากอน ถามีระดับความ

ไววางใจสูงขึ้นก็จะทําใหมีแนวโนมที่จะซื้อสินคา ในทํานองเดียวกัน หากมีระดับความไววางใจที่ตํ่าจะทําให

โอกาสในการซื้อสินคานอยลง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Linda (2010) ทําการศึกษาเกี่ยวกับ Social 

พบวาการแนะนําแบบปากตอปาก (Word of Mouth: WOM) และการสื่อสาร (Communication) เปน

ปจจัยที่ทําใหเกิดความไววางใจในเอสคอมเมิรซ  
 

การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน  

พบวาผูบริโภคตัดสินใจที่จะซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองผานรานคาบนเฟซบุกในอนาคตตอไป 

ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของจารุณี ศรีปฏิมาธรรม (2557) ผลการศึกษาพบวาลูกคาเกิดความ

พึงพอใจ และนําไปสูการตัดสินใจซื้อเมื่อรับรูวาเว็บไซตรานคาออนไลนที่เขาใชบริการมีคุณภาพ สอดคลองกับ

งานวิจัยของธิดารัตน ชวนชม (2559) ที่พบวาในทุกกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาสงผลตอการบอกตอมาก

ที่สุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณา วันหมัด (2558) ที่พบวา วิธีการสั่งซื้อที่สะดวกเปนเหตุผลที่ทํา

ใหตัดสินใจสั่งซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตตอไป 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/21398352_citrphathr_cungxyusukh
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ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อ

สังคมออนไลน 
 

ปจจัยดาน การตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภค                

ผานทางสื่อสังคมออนไลน 

R Sig. ความหมาย 

ทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสอง 

แรงสนับสนุนทางสังคม 

โครงสรางการพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลน 

การรับรูความเสี่ยง 

ความไววางใจ 

ความกังวลความเปนสวนตัว 

.711** 

.759** 

.705** 

.628** 

.562** 

.732** 
 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

มีความสัมพันธระดับมาก 

มีความสัมพันธระดับมาก 

มีความสัมพันธระดับมาก 

มีความสัมพันธระดับมาก 

มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก 

มีความสัมพันธระดับมาก 

หมายเหตุ: **มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของ

ผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของ

ผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึ่งเปนความสัมพันธเชิงบวก โดยมี

ความสัมพันธระดับมาก และพบวาความไววางใจ มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก  

ปจจัยท่ีสามารถอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อ

สังคมออนไลน 

 

Model B Std.Error Beta t Sig. 

แรงสนับสนุนทางสังคม 

การรับรูความเสี่ยง 

ความไววางใจ 

โครงสรางการพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลน 

ทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสอง 

.751 

.448 

-1.038 

-.362 

.535 

.063 

.067 

.088 

.092 

.142 

.515 

.394 

-.371 

-.305 

.296 

11.967 

6.710 

-11.855 

-3.948 

3.764 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

R2 = .841     R = .917     Adjusted R2 = .837      
 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยที่สามารถอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจซื้อ

สินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 
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เมื่อพิจารณาตามโมเดล พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถพยากรณไดรอยละ 57.6 ซึ่งมีคา R2 = 

0.576 เมื่อนําไปรวมกับการรับรูความเสี่ยงจะสามารถพยากรณไดรอยละ 70.3 ซึ่งมีคา                   R2 = 

0.703 ซึ่งจะสามารถพยากรณไดดีกวา หากเพ่ิมตัวแปรที่สาม ความไววางใจ จะเพ่ิมคาพยากรณไดเปนรอยละ 

82.6 R2 = 0.826 นอกจากน้ีการเพ่ิมตัวแปรโครงสรางการพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลนเขาไป จะเพ่ิม

ความสามารถในการพยากรณไดเปนรอยละ 82.9 R2 = 0.829 และเมื่อเพ่ิมตัวแปรสุดทายทัศนคติตอสินคาแบ

รนดเนมมือสองเขาไปจะทําใหไดคาพยากรณสูงสุดที่รอยละ 84.1            R2 = 0.841 

เมื่อทําการวิเคราะหจากตารางที่ 3 พบวาปจจัยที่สามารถอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจซื้อสินคา

แบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ไดแก ทัศนคติตอ

สินคาแบรนดเนมมือสอง รองลงมาคือ โครงสรางการพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลน ความไววางใจ การ

รับรูความเสี่ยง และแรงสนับสนุนทางสังคม สวนปจจัยดานความกังวลความเปนสวนตัว เปนปจจัยที่ไม

สามารถอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน

ได 

ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณิการ สุภพล (2554) ที่พบวาทัศนคติในการซื้อ

ผลิตภัณฑทางอินเตอรเน็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทางอินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย 

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐรดา โภคาพิพัฒน (2553) ที่พบวาทัศนคติของตราสินคามีอิทธิพลตอการ

ตระหนักถึงตราสินคา ทําใหผูใชงานจดจําตราสินคาได และทายที่สุดผูใชงานจะมีการตัดสินใจซื้อในตราสินคา

น้ันๆ 

สวนปจจัยดานความกังวลความเปนสวนตัว เปนปจจัยที่ไมสามารถอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจ

ซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลนได ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Xu, Michael & Chen (2013) ที่พบวา เมื่อผูบริโภคมีระดับความกังวลลดลงจะสงผลใหการทํา

ธุรกรรมออนไลนเติบโตมากขึ้นและกระตุนใหเกิดพัฒนาเครือขายสังคมออนไลนตอไป ผลการวิจัยดังกลาวเห็น

ไดวาความกังวลความเปนสวนตัวคือความรูสึกของผูบริโภคที่กังวลวาอาจถูกบุกรุกความเปนสวนตัวจากการที่

ไดเปดเผยขอมูลสวนตัวกับรานคาน้ันๆ โดยกังวลวารานคาจะนําขอมูลสวนตัวของตนน้ันไปใชโดยที่ไมรูตัว 

ตลอดจนการถูกติดตามพฤติกรรมการซื้อสินคาตางๆ ดังน้ันหากรานคามีการสรางความนาเช่ือถือในเร่ืองของ

การรักษาความเปนสวนตัวของผูบริโภคก็จะทําใหผูบริโภคลดความกังวลลงและเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการมากขึ้นตามไปดวย 
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Beta= .296 

t= 3.764 

 

Beta = -.305 

t = -3.948 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

สรุป 
 

     ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 

   

   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของปจจัยที่สามารถอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของ

ผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 

 จากภาพที่ 1 พบวาปจจัยทั้ง  5 ตัวแปรที่นํามาอธิบายหรือพยากรณการตัดสินใจซื้อสินคา               

แบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน คือ ทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสอง โครงสราง

การพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลน ความไววางใจ การรับรูความเสี่ยง และแรงสนับสนุนทางสังคม โดย

ตัวแปรทั้ง 5 ไดรวมกันอธิบายการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 

โดยพยากรณสูงสุดไดรอยละ 84.1 R2 = 0.841 

ขอเสนอแนะเพื่อการนาํไปประยุกตใช 

1. จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสองในดานบวก ดังน้ัน

ผูประกอบการควรนําเสนอสินคาอยางละเอียดทั้งรูป ราคา และขอมูลสินคา เพ่ือใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีใน

การซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองผานทางสื่อสังคมออนไลน 

2. จากผลการวิจัยพบวาโครงสรางการพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลน เปนเสมือนพ้ืนที่

สาธารณะที่ผูคนบนสื่อสังคมออนไลนใชในการแบงปนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการรวมกัน 

ดังน้ันรานคาบนการพาณิชยผานเครือขายสังคมออนไลนจึงตองมีการบริหารจัดการรานคาที่ดีเพ่ือใหเปนที่พึง

พอใจ และเพ่ือใหไดรับความนิยมจากผูบริโภค เพราะผูบริโภคจะทําหนาที่เปนผูสงขาวสารไปยังผูบริโภค

ดวยกันแทนรานคา ดวยวิธีการบอกตอในกลุมชุมชมบนเครือขายสังคมออนไลน โดยที่รานคาไมจําเปนที่

จะตองเสียเงินซื้อคาโฆษณาสินคาเปนจํานวนมาก อันเปนชวยในการประหยัดคาใชจาย 

     

การตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมมือสอง

ของผูบริโภคผานทางสื่อสังคมออนไลน 

 

แรงสนับสนุนทางสังคม  

โครงสรางการพาณิชยผานเครือขาย

สังคมออนไลน 

 

การรับรูความเสี่ยง  

ความไววางใจ  
Beta = -.371 

t = -11.855 

 Beta = .394 

t = 6.710 

 
Beta = .515 

t = 11.967 

 

R2 = .841 ทัศนคติตอสินคาแบรนดเนมมือสอง  
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3. จากผลการวิจัยพบวาปจจัยดานความไววางใจเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหผูบริโภคเกิดความเช่ือมั่น

และยินดีที่จะซื้อสินคาและบริการผานระบบออนไลน ดังน้ันผูขายจําเปนจะตองมีความซื่อสัตย ความกรุณา 

และมีความสามารถในการขายสินคา ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการสรางความไววางใจใหกับผูบริโภคในการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการมากย่ิงขึ้น 

4. จากผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงนับเปนปญหาที่ทําใหผูบริโภคไมกลาซื้อสินคา

และบริการผานระบบออนไลน ดังน้ันผูประกอบการจึงควรมีการสรางความนาเช่ือใหกับรานคาของตนเอง

เพ่ือใหผูบริโภครูสึกถึงความปลอดภัยที่จะใชงาน หรือซื้อสินคาและบริการผานระบบออนไลนในอนาคตตอไป

ดวย 

5. จากผลการวิจัยพบวาปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหผูบริโภคเกิดความ

ตองการซื้อสินคาและบริการผานการไดรับแรงสนับสนุนจากผูคนบนเครือขาย ดังน้ันรานคาบนการพาณิชย

ผานเครือขายสังคมออนไลนตองสรางความสัมพันธกับผูคนบนเครือขายสังคมออนไลนของตนเพ่ือทําการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการรวมกัน ซึ่งมีสวนชวยทําใหผูบริโภคไดรับแรงสนับสนุนผาน

การสรางความสัมพันธน้ันๆ สงผลใหเกิดความตองการในการซื้อสินคาและบริการมากขึ้นตามไปดวย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ตอไป 

1. การศึกษาในครั้งตอไป ควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดผลการศึกษาเชิงลึก        (In-depth 

Interview) โดยอาจใชการสัมภาษณ หรือการสนทนากลุม (Focus Group)  

2. การศึกษาในครั้งตอไป ควรศึกษาเครือขายสังคมออนไลนประเภทอ่ืนๆ ไดแก Twitter Instragram 

เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่หลากหลาย  

3. การศึกษาในครั้งตอไป ควรศึกษากลุมตัวอยางเพศชายที่มีประสบการณในการซื้อสินคา   แบรนด

เนมมือสอง เพ่ือที่จะไดขอมูลเปรียบเทียบในหลากหลายมิติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนการสื่อสาร

การตลาดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. การศึกษาในคร้ังตอไป ควรทําการวิจัยเพ่ือสนับสนุนใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาไทย

มากกวาซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองที่มีราคาแพง เพ่ือผูประกอบกิจการเกี่ยวกับสินคาไทยสามารถนําผลจาก

การวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาสินคาของไทยใหพัฒนาเทียบเทากับสินคาตางประเทศตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงเปนอยางดีโดยผูวิจัยไดรับความกรุณาและชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดสละเวลาและทุมเทในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา 

ตลอดจนขอมูลความรูตางๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยใหดีย่ิงขึ้น ทําใหงานวิจัยน้ีมีความสมบูรณ

และสรางคุณคาใหกับสังคมตอไป ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณทานดวยความเคารพเปนอยางสูงไว ณ 
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ที่น้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไข และตรวจสอบเน้ือหาเครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูล จนทําใหงานวิจัยครั้งน้ีสมบูรณ ขอขอบพระคุณเจาของงานวิชาการตางๆ ที่ผูวิจัยได

อางถึง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง

ในการเก็บขอมูลแบบสอบถามเปนอยางดี คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอมอบความดี

ใหแดผูมีพระคุณทุกทาน 

เอกสารอางอิง 
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รูปแบบการดําเนินชีวิต และการเปดรับสื่อของเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ 

Lifestyle and Media exposure of Generation Z with artistic interests 

นางสาว บัวกัญญา สุรัตพิพิธ และ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิต และการเปดรับสื่อของเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ 

เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค คือ (1)เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุม     เจเนอเรช่ัน

แซดที่มีความสนใจดานศิลปะ (2)เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ ซึ่ง

ใชวิธีวิจัยรูปแบบเดียว คือการสัมภาษณกลุม(Group Interview) กับกลุมผูใหขอมูลวัยรุนเจเนอเรช่ันแซดที่มี

ความสนใจดานศิลปะ ทั้งหมด 4 กลุม กลุมละ 6 คน โดยมีความแตกตางดานเพศ และอาย ุ

 ผลการวิจัยพบวากลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะน้ัน มีรูปแบบการดําเนินชีวิต และการ

เปดรับสื่อที่สอดคลองกัน ไมวาจะเปนเรื่องของการเลือกทํากิจกรรม ความสนใจ และทัศนคติ ตางมี

ความสัมพันธกับการเปดรับสื่อทั้งสิ้น โดยพฤติกรรมของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ จะ

คอนขางเปนตัวของตัวเอง มีมุมมองความคิด และทัศนคติตอปญหาในสังคมชัดเจน มีการรับความคิดเห็นบน

โลกออนไลนแลวนํามาพิจารณากอนการเช่ือถือขอมูลบนอินเทอรเน็ต นอกจากน้ันกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มี

ความสนใจดานศิลปะ ยังมีความปรารถนาที่จะใหสังคมยอมรับในสายอาชีพ เปดใจกวาง และใหสิทธิกับคนยุค

ใหมที่มีความสนใจที่จะทํางาน และเรียนตอในสายงานน้ี รวมถึงพ้ืนที่ในการแสดงออกทางความคิดของแตละ

บุคคล 

 สวนดานภาครัฐและเอกชน ควรตองเรียนรูพฤติกรรม และทัศนคติของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความ

สนใจดานศิลปะ เพ่ือเปนประโยชนในทางธุรกิจ รวมถึงความเขาใจในกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดาน

ศิลปะทั้งในเรื่องของ ทัศนคติ มุมมอง รวมถึงเจตนา เพราะคนกลุมน้ีจะเปนแรงขับเคลื่อนที่ดีในสภาพ

เศรษฐกิจที่มีแนวโนมสนับสนุน และใหคุณคากับงานสายศิลปะ ทั้งในสวนของเศรษฐกิจสรางสรรค หรือการ

สงออกผลิตภัณฑที่เปนภูมิปญญา และวัฒนธรรมของไทยมาชานาน ดังน้ันความเขาใจในคนกลุมน้ี จึงควรถูก

สรางใหเกิดขึ้นในวงกวาง เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับแนวโนมของเศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค ที่กําลังเปน

แผนพัฒนาประเทศในขณะน้ี 

 ในแงของการเปดรับสื่อ กลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ มีลักษณะการเปดรับสื่อแบบ

ออนไลนเกือบสมบูรณ และใชเวลาในการเช่ือมตอบนโลกออนไลนตลอดเวลา เน่ืองดวยเวลาและโอกาสในการ
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ใชสื่อเกาน้ัน นอยมาก รวมถึงความสะดวกสบายที่สามารถเขาถึงสื่อออนไลนไดผานอุปกรณสื่อสารในปจจุบัน 

น่ันคือ สมารทโฟน และมีการใชงานผานคอมพิวเตอรในสัดสวนที่นอยกวา เพราะเหตุผลเร่ืองความ

สะดวกสบายเชนกัน 

  

คําสําคัญ: กลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ  รูปแบบการดําเนินชีวิต  การเปดรับสื่อ  สื่อออนไลน 

 

Abstract 

 Research for Lifestyle and Media exposure of Generation Z with artistic interests is 

qualitative research. Objective (1) is to study their lifestyle and their participation in various 

types of Activities, Interests and Opinions. Objective (2) is to study their behavior regarding 

media exposure of Generation Z with artistic interests, done by qualitative research method. 

This is carried out in one way, Group interview research with people who are interest in 

artistic 4 groups in the size of 6 by different age and different genders. 

 The research concludes that Generation Z with artistic interests have lifestyles 

consistent with media exposure by Activities, Interest and Opinions. Generation Z with artistic 

interests’ behavior are self-confidence, have a vision and clearly the attitude to the problem 

in society. They have Consider the comment on social media because some information is 

disreputable. Generation Z with artistic interests need acceptance and open mind from 

people in society about their career and get permission to choose study and work about 

art’s job. They need space to express attitude and interests through art. 

 Business and government sector would also have to try to understand this group 

of consumers in order to satisfy their needs. Group interview research concludes that 

generation Z with artistic interests have influence to economic trend, effect to export 

traditional product or entertainment business. Government sector have plan to make some 

project call Creative economics that is section business about art, creative and local 

traditional products. That’s no reasons to ignore people who work and study about Design 

and art. 

Keywords: Generation Z with artistic interests  Lifestyle  Media exposure  Social media 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 จากความแตกตางกันของยุคสมัยสงผลใหประชากรในสังคมโลกปจจุบัน มีความหลากหลายทางดาน

เจเนอเรช่ัน โดยสังคมเรากําลังกาวเขาสูยุคของหนุมสาวเจเนอเรช่ันใหม น่ันคือเจเนอเรช่ันแซด โดยลักษณะ

ของคนรุนใหม มักจะมีความเปนตัวของตัวเองสูง ความรูสึกนึกคิดจะแตกตางจากคนรุนเกา ไมเนนในเรื่องของ

กฎเกณฑ มองสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมที่ตางไปจากคนรุนเกา รวมไปถึงเร่ืองทัศนคติ มีการเปดกวางในเร่ือง

ความสัมพันธ และเพศที่สาม รวมไปถึงการคบกันในรูปแบบที่แตกตางออกไป ชอบความแปลก แตกตาง ไม

เหมือนใคร (พสุ เดชะรินทร, 2551) โดย Grail Research (2011 อางถึงใน นิพนธ ชาญอัมพร,2557: 7) กลาว

วา Digital Natives หรือกลุมคนที่อยูในเจเนอเรช่ันแซด เปนกลุมคนที่เทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอการดําเนิน

ชีวิตมากมาย ไมวาจะเปนการสื่อสารถึงกันระหวางบุคคลที่สะดวกสบายขึ้น หรือการเช่ือมตอกันกับสังคม

ออนไลนทั่วโลก สงผลใหคนยุคใหมน้ีคอนขางมีความยืดหยุนตอความแตกตางทางวัฒนธรรม และสงผลใหกลุม

คนรุนน้ีจัดเปนกลุมคนที่สามารถใชเทคโนโลยีในการเช่ือมตอกับโลกออนไลนไดอยางสะดวกสบาย  

 ดังน้ันสังคมขนาดใหญของคนกลุมน้ีอีกสังคมหน่ึง คือเครือขายสังคมออนไลน (Social network) ซึ่ง

ในปพ.ศ. 2558 มีการประมาณการจํานวนของประชากรบนเครือขายสังคมออนไลนวา มีจํานวนมากถึง 1,960 

ลานคน (Statista, 2015) ดังน้ันวัยรุนสมัยน้ีจึงนิยมใชการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตบนอุปกรณ และ

เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ในการติดตอปฏิสัมพันธกันมากที่สุด(นิพนธ ดาราวุฒิมาประกรณ, 2558) ซึ่งโดย

ธรรมชาติของชวงวัย วัยรุนจะเปนชวงวัยที่สามารถปรับตัวเขากับเทคโนโลยีใหม ไดเร็วกวาชวงวัยอ่ืน อีกทั้ง

วัยรุนยังมีพฤติกรรมชวงวัยในการชอบเขาสังคม และเรียนรูที่จะทําสิ่งใหม ซึ่งสงผลใหวัยรุนสามารถเปดรับสื่อ

ใหม และมีพฤติกรรมตามกระแสสังคมที่มีความนิยมในขณะน้ัน เน่ืองจากกลุมเพ่ือน และสังคมมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจในการทํากิจกรรมของคนวัยน้ีมาก ยิ่งสงผลใหคนในชวงวัยน้ีมีการเรียนรูเทคโนโลยีใหมไดอยาง

รวดเร็ว และจัดเปนผูนําในการหยิบใชสื่อออนไลนในการติดตอสื่อสาร และพูดคุยกับกลุมเพ่ือน หรือวงสังคม

ของพวกเขามากขึ้น (ภูเบศร สมุทรจักร, 2558) นอกจากการสื่อสารแลว เจเนอเรช่ันแซดยังมีการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องความชอบ กระแสนิยม รสนิยมอยางรวดเร็ว เน่ืองจากสามารถเขาถึงขอมูลผานทางระบบอินเทอรเน็ต

ไดเร็วกวาวัยรุนเจเนอเรช่ันอ่ืน ทําใหความชอบของวัยรุนเจเนอเรช่ันแซดน้ันไมหยุดน่ิง และมีการรับขอมูล

ขาวสารใหมตลอดเวลา (Turner, 2013)  

เจเนอเรช่ันแซดถูกจัดเปนกลุมคนที่อยูในชวงวัยของวัยรุน ซึ่งในทางสังคมศาสตรกลุมวัยรุนมักจะมี

วัฒนธรรมที่เปนกระแสนิยมไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีความแตกตางกับวัฒนธรรมของผูใหญ เรียกวา 

“วัฒนธรรมวัยรุน” (Youth culture) เห็นไดวาวัฒนธรรมวัยรุนน้ันจะถูกสงตอกันมา จนเกิดการตกผลึกทาง

วัฒนธรรมกอใหเกิดความแตกตาง และนิยมปฏิบัติตามกัน (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2553) โดยรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตตามชวงวัยของเจเนอเรช่ันแซดน้ัน จะสงผลตอการตัดสินใจทํากิจกรรม และงานในอนาคต 

โดยเฉพาะรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความเกี่ยวของกับศิลปะวัฒนธรรม เพราะศิลปะนอกจากจะสะทอนความ
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เปนมาในสังคมแลว ศิลปะยังหลอมรวมเปนสวนหน่ึงของสังคมอีกดวย ไมวาจะเปน เสียงเรียกเขาในอุปกรณ

สื่อสาร แนวเพลง และสื่อบันเทิง ทั้งโฆษณาและอาคารปลูกสราง ไมเวนแมแตผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑก็มี

ศิลปะเขามาเปนสวนหน่ึงทั้งสิ้น (วณิศา อดัมส, 2550) ดังน้ันการที่ศิลปะและสังคมมีความเกี่ยวพันและหลอม

รวมกัน ทําใหสามารถเห็นความสัมพันธระหวางวัยรุนและศิลปะไดชัดเจนย่ิงขึ้น อีกทั้งยังสงผลตอภาคธุรกิจ

ดวย เน่ืองจากความนิยมทางสังคมใหความสําคัญกับภาพลักษณของผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑ ทําใหภาค

ธุรกิจตองคํานึงถึงความสวยงาม และความทันสมัยของผลิตภัณฑ รวมถึงการออกแบบมากย่ิงขึ้น (สยามรัฐ

ออนไลน, 2560) 

ในพ.ศ.2555-2559 มีการวางแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

โดยมีเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ และการบริการ โดยการนําจุดแข็งของ 

วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศผสมผสานเขากับนวัตกรรม เพ่ือชวยในการ

จัดการวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทย และวัฒนธรรมของชาติ และพัฒนาไปเปน “เศรษฐกิจสรางสรรค” หรือ 

Creative Economy (Chatchai Ruangmanee, 2013) ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคน้ันหากสามารถ

ปฏิบัติไดจริงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอหลายภาคสวน ไดแก ภาคการผลิต การบริการ การขาย รวมไป

ถึงบรรดาอุตสาหกรรมบันเทิง โดยการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีจะสงผลใหเกิด อุตสาหกรรมความคิดสรางสรรค 

(Creative Industry) หรือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry) (สยามรัฐออนไลน, 2560) ซึ่ง

ในชวงปพ.ศ.2548-2552 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ไดมีการวัด

มูลคาเศรษฐกิจสรางสรรคโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวา มูลคาเศรษฐกิจ

สรางสรรคน้ัน มีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้นถึง รอยละ 10.2 และขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกป โดยกลุมงานออกแบบ 

งานแฟช่ัน และงานฝมือหัตถกรรมมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดคิดเปน รอยละ 9.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ(พวงแกว พรพิพัฒน, 2553)  

จะเห็นไดวากลุมธุรกิจที่มีความสําคัญ และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงข้ึนตามระบบการพัฒนา

เศรษฐกิจน้ัน ตางเปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับศิลปะแทบทั้งสิ้น ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหเจเนอเรช่ันแซดมีความ

สนใจกับสายงาน และสายการเรียนในเชิงครีเอทีฟมากย่ิงข้ึน ประกอบกับการเรียนในสายงานออกแบบไดรับ

การยอมรับในวงสังคมมากขึ้น จึงทําใหกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะเปนที่จับตามอง เพราะ

นอกจากจะเปนกลุมคนที่ถือเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมความคิดสรางสรรค (Creative 

Industry) แลว เจเนอเรช่ันแซดยังเปนกลุมเจเนอเรช่ันที่กําลังเปน นักศึกษาจบใหม หรือFirst jobber ซึ่งถือ

เปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ดังน้ันแลว เราจึงควรมีความเขาใจในกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่

มีความสนใจดานศิลปะวามีตัวตนอยางไร มีความชอบแบบใด มีรูปแบบการดําเนินชีวิต และ การเปดรับสื่อ
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อยางไร เพราะรูปแบบการดําเนินชีวิตน้ันจะสงผลตอการตัดสินใจดําเนินชีวิตในอนาคต นอกจากน้ัน เมื่อเขาใจ

ในธรรมชาติของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะแลว จะทําใหภาครัฐวางแผนรองรับลักษณะกลุม

คนที่จะเปนฟนเฟองในการพัฒนาชาติไปในแนวทางถูกตองไดดีย่ิงข้ึน รวมถึงจะสงผลใหภาคเอกชน สามารถ

ผลิตสินคาหรือบริการที่ตอบสนองความตองการ และการใชชีวิตของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดาน

ศิลปะ ไดดีย่ิงขึ้น   

วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ 

2.เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ 

 

วิธีการวิจัย 

 วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งมุงศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึงการ

เปดรับสื่อ กิจกรรม และความสนใจ โดยเริ่มเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณกลุม (Group Interview) ซึ่งมีผูให

ขอมูลเปนกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ จํานวน 24 คน  เขารวมสัมภาษณ แลวทําการ

วิเคราะหขอมูล โดยจะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาจัดเก็บใหเปนระบบ แลวนําเสนอขอมูล ตีความ และหา

ขอสรุป โดยการสัมภาษณกลุม (Group Interview) ครั้งน้ี ผูวิจัยแบงกลุมการสัมภาษณออกเปน 4 กลุม ซึ่ง

เปนกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ โดยผูใหขอมูลน้ันเปนผูที่กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และ ระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวของกับศิลปะที่มีลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตของแตละ

บุคคลแตกตางกันรวมถึงเพศสภาพ และชวงวัย เน่ืองจากกลุมผูใหขอมูลน้ีเปนกลุมที่ผูวิจัยใหความสนใจ และมี

ความช่ืนชอบในสายงานดานศิลปะรวมกัน 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายไดตามวัตถุประสงคงานวิจัยดังตอไปน้ี 

1) รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มคีวามสนใจดานศิลปะ 

(1) ดานกิจกรรม (Activities) 

ผลจากการเก็บผลแบบสัมภาษณกลุม(Group Interview) ในเรื่องของกิจกรรม(Activities)พบวา 

เจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะมีงานอดิเรกที่แตกตางกันออกไปตามความชอบและความสนใจ แตมี

กิจกรรมที่ทําคลายคลึงกัน คือการวาดรูป นอกจากน้ันงานอดิเรกอ่ืน ๆยังมีความเกี่ยวของกับศิลปะ จะเห็นได

วา สําหรับพวกเขา งานศิลปะหรือการวาดรูป ไมนับเปนงานอดิเรกแตเปนกิจวัตรประจําวันที่พวกเขาทํา 

เพราะความช่ืนชอบ ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีสอดคลองกับที่ McQueen(2011) กลาววา เด็กเจเนอเรช่ันน้ีถูกเลี้ยง
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ดูใหมีความเช่ือวา ความตองการของพวกเขาน้ันสําคัญที่สุด ทําใหเขาจริงจังกับสิ่งที่เขาฝน มีอํานาจในทัศนคติ

ของตัวเอง และเช่ือวาตนเองมีทางเลือก ในการเลือกทําสิ่งที่ตนเองชอบมากกวาเจเนอเรช่ันอ่ืน  

จะพบวาพวกเขายังมีทัศนคติกับการเขารวมกิจกรรมในสังคมใกลเคียงกันคือ การเลือกที่จะไมเขา

รวมกิจกรรม ถากิจกรรมหรืองานน้ัน ๆไมตรงกับความสนใจ และยังมีทัศนคติที่ไมชอบความวุนวาย พลุกพลาน 

หรือคนเยอะๆ แตจะใชวิธีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมผานโลกออนไลนแทน ไมวาจะเปนการกดติดตามเพจ

ที่ตนสนใจ หรือการเขารวมกลุมที่มีความสนใจตรงกัน เปนลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง

ที่ชอบรวมกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Turner(2013)วา เจเนอเรช่ันแซดจะมีความสามารถในการปรับตัว

เขากับสภาภแวดลอมไดไม ดีมากนัก อาจเปนเพราะการถูกเลี้ยงดูมาดวยเทคโนโลยีเชน โทรทัศน 

เครื่องเลนเกมส หรือความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ต ทําใหพวกเขามีความช่ืนชอบการมีปฏิสัมพันธบน

โลกออนไลนมากกวาการเผชิญหนาในโลกความจริง 

นอกจากน้ันพวกเขายังเลือกใหเวลากับการทํากิจกรรมอยูกับสิ่งที่ตนรัก และตนสนใจ มากกวา

การออกไปทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนในสังคม นอกจากเพ่ือน หรือกลุมสังคมที่มีความสนใจคลายคลึงกันชักชวน

ไป แตตองเปนสังคมที่มีความคุนเคย เน่ืองจากพวกเขาไมคอยไวใจความสัมพันธบนโลกออนไลน เพราะกลุมเจ

เนอเรช่ันน้ีเพ่ือนจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจในทุกเรื่องสูง ซึ่งสอดคลองกับที่ Grant and Stephen (2005) ได

ใหทัศนคติไววา การตัดสินใจในเรื่องการแตงกายจะขึ้นอยูกับขอคิดเห็น ทัศนคติและการยอมรับ ของเพ่ือน 

หรือสมาชิกในกลุม ซึ่งพวกเขาจะเอาทัศนคติความคิดเห็นของทุกคนมาพิจารณาแลวตัดสินใจอีกครั้งหน่ึง  

และถึงแมวาจะมีการใชเวลาในการทํากิจกรรมบนโลกออนไลนเปนจํานวนมาก กลับไมสงผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของพวกเขา โดยยังคงมีการเลือกซื้อสินคาดวยการออกไปหนาราน มากกวาการ

ซื้อบนโลกออนไลน แมวาการซื้อสินคาบนโลกออนไลนจะสะดวกสบายมากกวา แตพวกเขาก็ไมไวใจในคุณภาพ

สินคา และรูสึกสบายใจกวาถาไดจับ และเลือกสินคาดวยตนเอง สอดคลองกับทัศนะของ Sladek and 

Grabinger(2014) ที่กลาวถึงลักษณะของเจเนอเรช่ันแซดไววา เจเนอเรช่ันแซดเปนเจเนอเรช่ันที่ตระหนักเรื่อง

เงิน คือพวกเขาจะใชเวลาในการพิจารณาเพ่ือที่จะซื้อของช้ินหน่ึง ทั้งหาขอมูล อานรีวิว คนความาก เพ่ือไม

ยอมใหเงินที่เสียไปน้ันสูญเปลา และเสียไปอยางคุมคาที่สุด 

นอกจากน้ันยังพบวาการเลนกีฬายังเปนสิ่งที่พวกเขาทํานอยมาก ถาไมไดมีความสนใจอยาง

จริงจัง ตรงขามกับกิจกรรมประเภทความบันเทิง เชน การดูภาพยนตร หรือการฟงเพลงที่เปนกิจกรรมพ้ืนฐาน

ที่พวกเขาเลือกทํามากกวา 

(2) ดานความสนใจ (Interest) 

ผลจากการเก็บผลแบบสัมภาษณกลุม(Group Interview) ในเรื่องของความสนใจ(Interests) 

พบวา ความสนใจของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะน้ัน นอกจากจะมีความสนใจศิลปะแลว ก็มี

ความสนใจในเรื่องสื่อบันเทิงตาง ๆ เชนการดูภาพยนตร หรือการฟงเพลง อีกทั้งยังมีการเลนเกมสในบางบุคคล 

ซึ่งพวกเขาจะเลือกทํากิจกรรมเหลาน้ีเพ่ือการผอนคลาย และพักผอน  
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ในสวนของความสนใจในเรื่องแฟช่ัน เปนเรื่องพ้ืนฐานที่พวกเขาใหความสําคัญ ไมใชการสนใจ

แฟช่ันตามกระแส แตเปนความสนใจเฉพาะบุคคล ซึ่งจะมีแนว และสไตลในการแตงตัวชัดเจนแตกตางกันไป 

สงผลใหเจเนอเรช่ันอ่ืนมองพวกเขาวามีความมั่นใจในตนเอง เปนตัวของตัวเอง ไมแครสังคม ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Sladek and Grabinger(2014) ที่วา ดวยปจจุบันสังคมเราสามารถยอมรับความตางไดมากขึ้น 

ทําใหกลุมเจเนอเรช่ันแซดด้ินรน และพยายามในการคนหาตัวตน และอธิบายสิ่งที่พวกเขาใหความสนใจ โดย

พยายามมองหาแรงบันดาลใจ ซึ่งไมไดมองแคภายนอกของแรงบันดาลใจ แตกลับมองลึกลงไปถึง ที่มา และ

เหตุผลในการแสดงออก เพ่ือเรียนรูที่จะสรางตัวตนของตนเอง 

นอกจากน้ันครอบครัวยังเปนสิ่งที่พวกเขา ใหความสนใจแบบกลางๆ ยังคงมีการใชเวลารวมกัน

บาง แตสวนมากมักใหเวลากับศิลปะมากกวา ความผูกพันในครอบครัวยังมีอยูและมีการใชเวลารวมกัน แตจะ

เปนโอกาสตามเทศกาลมากกวา และมีปจจัยในเรื่องของอายุเขามามีสวนในการตัดสินใจใชเวลารวมกันกับ

ครอบครัวตางกัน เชน วัยมัธยมจะมีการใชเวลารวมกับครอบครัวอยูบาง และวัยมหาวิทยาลัยจะใชเวลารวมกับ

ครอบครัวนอยลง แตกลับมีความนาสนใจในเรื่องทัศนคติดานการประสบความสําเร็จในชีวิต ซึ่งมุงเปาไปที่การ

ทําใหครอบครัวมีความเปนอยูสุขสบาย และสามารถกลับไปเลี้ยงดูพอแมได ซึ่งขัดแยงกับการใชเวลารวมกันใน

ครอบครัว สะทอนใหเห็นความคิด และทัศนคติของพวกเขาที่ตองการทําในสิ่งที่ตนถนัด และพัฒนาจนสามารถ

ใชประโยชน และสรางอาชีพไดในอนาคต โดยในการสัมภาษณเพ่ือเก็บผลวิจัย จะเห็นไดชัดถึงปฏิกิริยา ความ

จริงจัง และตึงเครียดที่มีตอเรื่องเหลาน้ี ซึ่งสอดคลองกับ ลักษณะเดนของเจเนอเรช่ันแซดที่ McQueen(2011)

กลาวไวคือ คนเจเนอเรช่ันแซดจะมีความเปนผูใหญกอนกําหนด เน่ืองจากกลุมเจเนอเรช่ันแซดจะมีการเปดรับ

สื่อในปริมาณที่มากขึ้นถาเทียบกับเจเนอเรช่ันอ่ืน ซึ่งสงผลใหพวกเขามีประสบการณที่มากข้ึนเมื่อเทียบกับชวง

วัยเดียวกันในเจเนอเรช่ันอ่ืน รวมถึงความอ่ิมตัวของสื่อก็เปนสวนหน่ึงในการที่เจเนเรช่ันลดความไรเดียงสาลง

ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากน้ันแลว Sladek and Grabinger(2014) ยังกลาวถึงปจจัยอีกปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 

เจเนเรช่ันแซด น่ันคือ เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองผูปกครองพอแม และเรื่องอินเทอรเน็ต เรื่องเหลาน้ีสามารถสราง

ความตึงเครียดใหกับเจเนเรช่ันแซดไดไมนอย เน่ืองจากเจเนเรช่ันแซดจะอยูในสังคมที่มีการแขงขัน ไมวาจะ

เปนเรื่องเลนๆอยางกิจกรรม เกม รวมไปถึงพอแม ที่สราง และสงเสริมความเครียดน้ีโดยการนําลูกเขาไปอยูใน

ระบบการเรียนรูกอนวัยอันควร ทําใหความสุขชวงวัยหายไป สงผลให เจเนอเรช่ันแซดมีการด้ินรนที่จะแขงขัน

กับผูอ่ืนตัวแตอายุยังนอย ทําใหพวกเขา ติดนิสัยแขงขัน และมีความตึงเครียดเร็วเกินไป 

นอกจากน้ันพวกเขายังมีความสนใจดานอ่ืนตามแตละบุคคล ซึ่งสวนมากมักมีความเกี่ยวของ และ

ตอยอดจากสิ่งที่ตนถนัด หรือสนใจในปจจุบัน และใชชองทางในการคนหาขอมูล หรือสิ่งที่ตนสนใจผานโลก

ออนไลนมากกวาชองทางสื่ออ่ืน 

(3) ดานความคิดเห็น (Opinion) 

ผลจากการเก็บผลแบบสัมภาษณกลุม(Group Interview) ในเรื่องของความคิดเห็น(Opinion) 

พบวากลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ มีทัศนคติตอเรื่องราวรอบตัวคอนขางละเอียดออน และมี
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มุมมองที่สะทอนถึงปญหาในสังคมไดอยางหลากหลาย ซึ่งบางปญหาในสังคม ทัศนคติและความคิดของบุคคล

กลับสะทอนออกไปในแนวทางเดียวกัน แสดงใหเห็นถึงทัศนคติภาพรวมของพวกเขาวามีแนวโนมไปในทิศทาง

เดียวกันเปนสวนมาก Williams and Page(2011) กลาวถึงเรื่องน้ีไวอยางนาสนใจวา กลุมเจเนอเรช่ันแซดเปน

กลุมที่เกดมาพรอมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณกอการราย และสภาวะของเศรษฐกิจที่ไมมีความ

แนนอน สงผลใหพวกเขากลายเปนนักอนุรักษนิยมสมัยใหม ที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอ

ครอบครัว ความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการใหคุณคากับสิ่งเหลาน้ีมากข้ึนอีกดวย เชนในเร่ืองสภาพสังคม

ในปจจุบัน พวกเขามองสภาพสังคมในปจจุบันน้ันมีความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียมกันทั้งในเรื่องกฎหมาย การ

ดําเนินคดีที่ไมโปรงใส รวมถึงจิตสํานึก และความยับยั้งช่ังใจของคนในสังคมตํ่าลง สงผลใหพวกเขามีความ

กังวลในการใชชีวิต นอกจากน้ันทัศนคติเกี่ยวกับการใชสื่อที่ระมัดระวังมากข้ึนสอดคลองกับแนวคิดของ Grant 

and Stephen (2005)ที่วา เจเนอเรช่ันแซดเติบโตมาในสังคมที่มีความหวาดระแวงในการที่จะเปดเผยขอมูล 

ทําใหพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาใหระมัดระวังคนแปลกหนา และตองปลอดภัยในการรับขอมูล ดังน้ันไมวาจะเปน

ขอมูลบนโลกออนไลนที่เช่ือถือไมไดรวมถึงขอมูลขาวสารที่มาไวไปไว ทําใหพวกเขามีการใชวิจารณญาณในการ

รับสื่อมาก  

โดยขอมูลขาวสารที่พวกเขาไดรับจากโลกออนไลนสวนมาก จะเปนขาวเกี่ยวกับการเมือง ทั้งการ

เสียดสีสังคม และแนวทางของการเมืองไทยในอนาคต ซึ่งพวกเขามีทัศนคติเกี่ยวกับการเมืองถึง ความจริงใจ 

ความโปรงใส คอรัปช่ัน และปฏิกิริยาของผูคนในสังคมปจจุบัน ตอความเช่ือใจในรัฐบาล วาเปนเร่ืองที่นาเปน

หวง การไมรับฟงเสียงของประชาชนมากเทาที่ควร และไมสามารถหาเหตุผลใหกับเหตุการณในสังคมได ทําให

กลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะมีความไมวางใจในการเมือง สอดคลองกับแนวคิดของ 

McQueen(2011) ที่วา เจเนเรช่ันแซดจะมีความสามารถในการตัดสินใจ มีอํานาจ และเช่ือในความคิดของ

ตัวเอง โดยเจเนอเรช่ันแซดจะถูกเลี้ยงมาโดยการต้ังคําถามเพ่ือใหเด็กคิด ดังน้ันจึงสงผลตอความรูสึกของพวก

เขาวา ความรูสึกของพวกเขาสําคัญที่สุด และมองวา พวกเขาตางมีอํานาจ และมีทางเลือกมากกวาเจเนเรช่ัน

อ่ืน ดังน้ันถาเสียงของพวกเขาไมมีความหมาย เขาก็พรอมจะละทิ้งและไมใหความสําคัญกับสิ่งน้ัน ซึ่งจากจาก

การสัมภาษณ ก็มีกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะบางบุคคลที่มีความเบ่ือหนายกับขาวการเมือง 

จนไมอยากใสใจ และมองขามเพราะถือเปนเรื่องไกลตัว  

นอกจากน้ันพวกเขายังใหทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน

ไวอยางนาสนใจ ทั้งเรื่องสิทธิของเด็กไทยในการเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจที่ไมไดรับอิสระเทาที่ควร หรือการ

ถูกปดกั้นในการเลือกเรียนในสิ่งที่รักดวยคานิยมทางสังคม หรือแมแตการที่มาตรฐานของโรงเรียน และ

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไมเทาเทียมกัน ทําใหเด็กรุนใหม ตองแขงขัน แยงชิง และทําใหความสุขตามชวงวัยน้ัน

หายไป นอกจากน้ันบางคน ยังกลาวถึงระบบการศึกษาที่มุงหาเงินเขามาชวยเหลือโรงเรียนมากกวาความสุข

ของผูเรียน จนรูสึกวา ระบบการศึกษาเปรียบเปนธุรกิจหน่ึง ไมใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เด็กพึงมี นอกจากน้ันแลวยัง

มีมุมมองของการปลูกจิตสํานึกใหกับเด็กรุนใหม เพราะพวกเขามีทัศนคติวา เด็กรุนใหมน้ันมีความบกพรอง
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ทางดาน คุณธรรม และจริยธรรม เพราะการศึกษาบมเพาะลักษณะนิสัยทางออม ใหเด็กรุนใหม มองการศึกษา

เปนการแขงขัน และชิงดีชิงเดน จนบกพรองในเร่ืองของความเอ้ืออาทร ชวยเหลือเกื้อกูล และการพัฒนา

ศักยภาพจิตใจใหทัดเทียมกับความสามารถ รวมไปถึงระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยที่มีความซับซอน 

และมีคาใชจายในทุกขั้นตอน ทําใหผูปกครองจําเปนตองเสียคาใชจายไปกับการสอบที่ใชแควัดความสามารถ

ในการเขามหาวิทยาลัย แตไมไดเอาความรูน้ันไปใชจริง อยางไรก็ตามพวกเขายังคงใหความสําคัญกับการศึกษา 

รวมถึงสังคมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยู ดวยเหตุผลเรื่องของการปูพ้ืนฐานในการเรียนรูที่จะเขาสังคม และ

สามารถใชชีวิตในสังคมได 

อีกประเด็นที่นาสนใจ และสามารถสะทอนทัศนคติของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดาน

ศิลปะไดเปนอยางดี คือทัศนคติในเรื่องความเช่ือ และวัฒนธรรม ถึงแมวาในปจจุบันจะเห็นขาวเกี่ยวกับความ

เช่ือ และความงมงายของประชาชนในสังคมมากเพียงใด แตพวกเขาก็ยังคงมีทัศนคติวา ความเช่ือ และ

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ดีซึ่งสะทอนใหเห็นถึงรากเหงาของสังคม แตอาจตองปรับเปลี่ยนโดยการใหความรูกับ

ประชาชนใหมากขึ้น รวมถึงควรมีการพัฒนาในสวนของเทคโนโลยี ความเช่ือ และวัฒนธรรมไปดวยกัน เพ่ือให

วัฒนธรรมเหลาน้ันไมถูกลืมเลือน และสามารถปรับใหเขากับยุคสมัยไดดีย่ิงขึ้น รวมถึงการปลูกฝงความคิด 

และความเขาใจถึงประเพณีวัฒนธรรม ใหคนสมัยใหมมีความเขาใจมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดงานวิจัย

ของ Turner(2013) กลาววา เจเนเรช่ันแซด หรือ Digital Natives เปนกลุมคนที่อยูในยุคของอินเทอรเน็ต 

และเกิดมาพรอมกับบรรดาสื่อมัลติมีเดียทั้งหลาย พวกเขาเกิดทามกลางความหลากหลายของสังคม ทั้งการ

ขยายตัวของความแตกตางทางเช้ือชาติและชนชาติ สงผลให เจเนอเรช่ันแซดคอนขางเปดใจกวาง เปดรับความ

หลากหลาย และยอมรับในความแตกตางของบุคคล และสังคมมากขึ้น แสดงใหเห็นวา กลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มี

ความสนใจดานศิลปะเขาใจในวัฒนธรรม เคารพในความตาง และพยายามหาทางในการอยูรวมกันใหไดอยาง

ลงตัว 

ในสวนของศิลปะเองพวกเขามองวา สังคมมีการใหความสําคัญกับศิลปะมากข้ึน แตยังขาดความ

เขาใจในสายงาน รวมถึงการเปดโอกาสจากสังคม และครอบครัว เน่ืองจากผูคนในสังคมบางสวน และพอแม

ผูปกครอง ยังไมเขาใจแนวทางในการทํางานในสายศิลปะ จึงทําใหมีทัศนคติตอการทํางานวา ไมสามารถสราง

รายไดเพ่ือเลี้ยงชีพได ซึ่งปจจุบันมีการแสดงออกทางความคิดเห็น โดยใชศิลปะเขามาเปนตัวสื่อสารกันมากขึ้น

ในโลกออนไลน และออฟไลน ย่ิงเปนการวาดภาพ หรือบทความที่เสียดสี และสะทอนปญหาในสังคม 

กอใหเกิดแรงขับเคลื่อน และกระแสในการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากขึ้นอยางกวางขวาง ซึ่งทําใหกลุมเจเนอ

เรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะรูสึกถึงการยอมรับ และเขาใจจากผูคนในสังคมมากย่ิงขึ้น โดยมีแนวคิด

งานวิจัยของ Sladek and Grabinger(2014) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจเนอเรช่ันแซดคือ กลุมคนน้ีจะมี

ความคิดสรางสรรคมาก เพราะเปนกลุมคนที่อยูในสังคมที่อุดมไปดวยขอมูล ทําใหพวกเขาสามารถหาขอมูล 

และนําขอมูลเหลาน้ัน มาสรางสรรคเปนสิ่งใหมๆได ไมวาจะชวยจรรโลงสังคม หรือสรางสรรคนวัตกรรมใหม

จากขอมูลที่อยูในมือ 
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กลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะจึงอยากใหผูใหญในสังคมกลับมามองบทบาทของ

พวกเขาใหชัดเจนขึ้น อีกทั้งพวกเขายังมีทัศนคติเกี่ยวกับศิลปะคือ ศิลปะอยูในทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ตึกอาคาร เสื้อผา รองเทา กระเปา ไปจนถึงการสื่อสาร เพราะฉะน้ันพวกเขา จึงมองวาศิลปะมี

ความสําคัญในสังคมมากนอกจากจะชวยจรรโลงใจ และผอนคลาย ดังน้ันจึงมีความปรารถนาใหผูคนในสังคม

ใหโอกาส ใหพ้ืนที่ และใหการยอมรับในการแสดงออก หรือการตัดสินใจเลือกเรียนของเขา ซึ่งสอดคลองกับที่ 

Sladek and Grabinger(2014) ไดกลาวถึงปจจัยที่จะสามารถสรางการมีสวนรวมของกลุมเจเนอเรช่ันแซด คือ 

การใหพวกเขาไดมีปากมีเสียงและรับฟงพวกเขา เพราะพวกเขาตองการการยอมรับ และตองการมีสวนรวมใน

การแสดงทัศนคติตอทุกสิ่ง ดังน้ันพ้ืนที่ที่ใหคากับเสียงของพวกเขา จะทําใหพวกเขา เช่ือใจ และใหใจในการทํา

สิ่งตางๆ ซึ่งสอดคลองความตองการของกลุมผูใหขอมูล ที่ตองการพ้ืนที่ในการไดแสดงศักยภาพทั้งดานความคิด

และการแสดงออกมาในงานไดอยางชัดเจน รวมถึงเปดโอกาสและเปดใจในการยอมรับอาชีพ และสายงานของ

กลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ 

2) การเปดรับสื่อของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ 

โดยสรุปแลวกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะมีพฤติกรรมในการเปดรับสื่อออนไลนมาก 

ทั้งการรับขอมูลขาวสาร โดยการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนฝูง และครอบครัว ตางผานสื่อออนไลนแทบทั้งสิ้น 

สอดคลองกับผลวิจัยของ Grail Research(2011) วา เจเนเรช่ันแซดในความสําคัญกับการติดตอสื่อสารกับ

เพ่ือนฝูงผานการใชอินเทอรเน็ต หรือการสงขอความผานโทรศัพท หรือเครือขายสังคมออนไลน เพราะสามารถ

ตอบสนองกันไดแบบเรียลไทม และเปนกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

พวกเขาใชเวลาแทบจะทั้งวันในการติดตอกันผานโลกออนไลน กลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจ

ดานศิลปะบางคนผูกติดกับการเลนสมารทโฟน ดังน้ันสื่อเกาที่พวกเขายังคงใชงานอยู จึงแทบไมมีเลย หรืออยู

ในปริมาณที่นอยมาก เพราะทุกอยางสามารถทําไดบนอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Turner(2013) ที่วา เจเนอเรช่ันแซดไมตองการโทรทัศนเพ่ือดูรายการอีกตอไป เน่ืองจาก พวกเขาสามารถดู

ยอนหลังไดผานอุปกรณสื่อสาร เชน โทรศัพทมือถือ หรือคอมพิวเตอร หรือแมกระทั่ง สมารททีวีที่สามารถ

เช่ือมตออินเทอรเน็ตไดในตัว  

กิจกรรมที่พวกเขาทําผานโลกออนไลนไดแก การคุยกันกับเพ่ือนฝูง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

อัพเดทขอมูลขาวสารในสิ่งที่ตนสนใจ รวมไปซื้อการจับจายใชสอย หรือการทําธุรกรรมการเงิน ซึ่งชองทางที่

พวกเขาใชมากที่สุดก็คือ สมารทโฟน สอดคลองกับแนวคิดของ Palley(2012) กลาววา เจเนอเรช่ันแซดมีการ

ใชโทรศัพทมือถือกันในวงกวางอาจเน่ืองมากจากสาเหตุของการใชเพ่ือฟงเพลง และเลนเกม ทําให

โทรศัพทมือถือมีความจําเปน และเปนศูนยกลางของการสื่อสาร ดังน้ันเราจึงเห็นกลุมเจเนอเรช่ันแซดจะให

ความสําคัญกับโทรศัพทมือถือมาก โดยถือเปนหัวใจสําคัญในการสื่อสารเลยทีเดียว 

แอพพลิเคช่ันที่พวกเขาเลือกใชในการสื่อสารมากที่สุดคือ ไลน เฟสบุค และอินสตาแกรม สวน

แอพพลิเคช่ันที่เกี่ยวกับศิลปะคือ พินเทอรเรส อินสตาแกรม และยูทูป จะเห็นวา แอพพลิเคช่ันที่พวกเขานิยม 
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จะเปนแอพพลิเคช่ันที่ใชเลาเรื่องราวผานรูปภาพ ดวยเหตุผลวา รูปภาพสามารถเลาเรื่องไดโดยไมตองใชคําพูด

ใด Sladek and Grabinger(2014) กลาวถึงประเด็นน้ีไวใกลเคียงในเรื่องของพฤติกรรมของกลุมเจเนอเรช่ัน

แซดคือพวกเขาจะมีการเรียนรูดวยภาพ เชน ภาพเคลื่อนไหวจากยูทูป คลิปวีดีโอตางๆ สิ่งเหลาน้ีชวยดึงความ

สนใจไดมากกวาตัวอักษร 

ในขณะเดียวกันพวกเขาไดใหทัศนคติถึงสื่อเกาไวอยางนาสนใจวา สื่อเกาควรมีการปรับตัวใหเขากับยุค

สมัยมากขึ้น อยางที่นิตยสารหลายฉบับขยับมาทําเน้ือหาในรูปแบบของออนไลน และปรับรูปแบบมาใชคอน

เทนตออนไลนผานคลิปวีดีโอเพ่ือสื่อสารกับคนยุคใหมมากข้ึน และดวยความสะดวกสบายบนโลกออนไลน ทํา

ใหสิ่งพิมพถูกเลือกใชนอยลง ดังน้ัน ในอนาคตสื่อสิ่งพิมพมีแนวโนมจะถูกเลื่อนขั้นขึ้นไปเปนสื่อพิเศษ อาจ

กลายเปนของสะสมหรือของหายาก ถูกจัดพิมพในโอกาสพิเศษ หรือมีการเพ่ิมมูลคา  

นอกจากน้ัน สื่อหลายประเภท เชน โทรทัศน กลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะเลือกดู

ยอนหลังผานอินเทอรเน็ตมากกวา เพราะเวลาในการออกอากาศไมตรงกับการใชชีวิต และไมชอบรอโฆษณา 

จึงเปนเหตุผลโดยรวมใหกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะรับสื่อผานโทรทัศนนอยลง 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยสรุปไดวา การเปดรับสื่อ และการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจ

ดานศิลปะตางมีความสัมพันธกัน โดยการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะสงผลให

พฤติกรรมการเปดรับสื่อน้ันเจาะจงที่สื่อออนไลน เหตุจากความสะดวกสบาย ชวงเวลาในการใชงาน โอกาสใน

การใชงาน และความช่ืนชอบ รวมถึงการเปดรับสื่อเองก็มีผลใหการดําเนินชีวิตของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มี

ความสนใจดานศิลปะมีความแตกตางออกไปเชนกัน เน่ืองจากเมื่อมีการรับสื่อออนไลนมากขึ้น ทําใหมีผลกับ

ทัศนคติ ความคิด ความชอบ และการเลือกใชชีวิตของคนกลุมน้ีชัดเจนขึ้น จึงทําใหเห็นไดวากลุมเจเนอเรช่ัน

แซดที่มีความสนใจดานศิลปะน้ัน มีการเปดรับสื่อผานชองทางออนไลนโดยสมบูรณ 

 ขอเสนอแนะในเชิงประยุกตใช 

1) งานวิจัยช้ินน้ีทําใหทราบถึงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ วา

มีรูปแบบอยางไร รวมถึงมีทัศนคติตอสังคมและเหตุการณอยางไร  

2) งานวิจัยน้ีทําใหทราบถึงพฤติกรรมในการเปดรับสื่อของกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะ 

วาสนใจสื่อประเภทออนไลน ใชเวลาอยูบนออนไลนมาก และแทบไมไดใชสื่อเกาเลย มีการระมัดระวัง และเช่ือ

สื่อยากขึ้น รูสึกถึงการใชอํานาจในการที่ทุกคนสามารถเปนสื่อไดเอง เพราะมีเครื่องมือสื่อสารในมือ 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
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1) ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ เพ่ือที่จะไดนมีขอมูลทางสถิติมาเปนขอมูลสนับสนุนมากย่ิงขึ้น 

และสามารถนํามาปรับใชกับงานวิจัย เพ่ือใหเห็นผลวิจัยในเชิงสถิติมากขึ้น และเกิดผลวิจัยที่เปนรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต 

2) ประเด็นที่ใชในการศึกษาเล็กและแคบ อาจไมทําใหพบความแตกตางจากการวิจัย รวมถึงอาจทําให

ประเด็นวิจัยไมมีความนาสนใจมากพอ  

3) หากมีการวิจัยที่จะเจาะลึกลงไปถึงทัศนคติของคนกลุมน้ีตอประเด็นในสังคม คิดวาจะสามารถเห็น

แงมุม และทัศนคติของคนกลุมน้ีไดมากขึ้น รวมถึงจะสามารถพบชองทางในการสื่อสารกับคนกลุมน้ีไดตรงจุด

ขึ้น และมีความเขาใจกลุมเจเนอเรช่ันแซดที่มีความสนใจดานศิลปะมากขึ้นดวย 
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ศึกษาปจจัยดานการประชาสัมพันธและการรับรูวฒันธรรมองคการที่พยากรณผลการปฏิบัติงาน

ชองพนักงานบริษัทเอกชน 

The study of public relation and organizational culture perception which predict 

employee performance in corporate 

นายฉันทกร แกวเกษ
  
และ ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษเนตร, Ph.d. 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการพยากรณระหวางกลยุทธประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ 

การสื่อสารวัฒนธรรมองคการและผลการปฏิบัติงาน 2) เพ่ือศึกษากลยุทธและสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการสื่อสาร

วัฒนธรรมองคการ และผลการปฏิบัติงาน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธประชาสัมพันธ สื่อ

ประชาสัมพันธ การสื่อสารวัฒนธรรมองคการและผลการปฏิบัติงาน 

กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทเอกชน จาํนวนทั้งสิ้น 533 คน ใชการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก ระหวาง

เดือนมีนาคม – เมษายน 2561  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามออนไลนชนิดมาตรประมาณ

คาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยแบบสอบถามประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลกลยุทธการ

ประชาสัมพันธ ขอมูลการใชสือ่ประชาสัมพันธ ขอมูลวัฒนธรรมองคการ และขอมูลผลการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ

แบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยสหสัมพันธเชิงเสน โดยการทดสอบสมมติฐานใชระดับความมี

นัยสําคัญ .05 

ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานมีระดับการรับรูกลยุทธประชาสัมพันธภาพรวมอยูในระดับบอยครั้ง โดยรับรูกล

ยุทธดานความสม่ําเสมอมากที่สุด 2) พนักงานมีระดับการรูการใชสื่อประชาสัมพันธภาพรวมอยูในระดับ

บอยครั้ง โดยรับรูดานสื่อกิจกรรมมากทีสุ่ด 3) พนักงานมีระดับการรับรูการสื่อสารวัฒนธรรมองคการภาพ

รวมอยูในระดับบอยครั้ง โดยรับรูวัฒนธรรมองคการดานการมุงเนนลูกคามากที่สุด 4) พนักงานมีระดับการ

แสดงพฤติกรรมผลการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับสม่าํเสมอ โดยมีระดับการแสดงพฤติกรรมดานการ

ทํางานเปนทีมมากที่สุด 5) ตัวแปรที่สามารถพยากรณผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 9 ตัวแปรเรียงลําดับ

ความสําคัญไดแก 1.การจัดการทรัพยากรมนุษย 2.การมุงผลสําเร็จของงาน 3.การทํางานรวมกันเปนทีม 4.สื่อ

กิจกรรม 5.ความสม่ําเสมอ 6.สื่อเบ็ดเตล็ด 7.การจัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม 8.การลดการควบคุม 

9.การใหความสําคัญแกภาวะผูนํา 

 

คําสําคญั : กลยุทธการประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ วัฒนธรรมองคการ ผลการปฏิบัติงาน 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study public relation strategy media organizational 

culture and employee performance 2) to study the relationship between public relation 

strategy media organizational culture and employee performance. 3) to study predicting 

between public relation strategy media organizational culture and employee performance. 

The sampling group of the study was composed of 533 employees from a private company; 

they were randomly conveniently selected from March to April, 2018. The statistical tool 

used to collect the data was a self - created online evaluating questionnaire. The created 

questionnaire comprised the general information of the respondents, information sets of 

public relations strategy, organizational culture, and of job performance. The statistics tools 

used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's 

correlation coefficient, and linear regression analysis with the hypothesis test at the 

significance level .05. 

The study could show the findings as follows: 1) the sampled employees had an overall 

level of public relations strategy awareness at frequent one or high, 2) the sampled 

employees had an overall level of public relations usage awareness at frequent one or high, 

mostly on that of activity. 3) the sampled employees had an overall level of organizational 

culture communication awareness at frequent one or high, mostly on that of customer 

service, 4) the employees had an over level of job performance awareness at regular one or 

high, mostly on teamworking, and 5) the variables able to predict the job performance could 

consist of 9 variables; 1. human resource management, 2.  work achievement, 3. 

teamworking, 4. activity’s media, 5. consistency 6. miscellaneous media, 7. harmony of 

organization and environment management, 8. reduction of control, and 9. leadership 

priority. 

 

Keyword : Public relation strategy, media, organizational culture, employee performance 
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ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการน้ัน เริ่มมีการพัฒนาแนวคิดและมมุมองหลังสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

(Morgan, 1998) ในอดีตองคการและผูประกอบการมองมนุษยเปรียบเสมือนเครื่องจักร ทํางานเพ่ือหารายได

และผลตอบแทนเลี้ยงชีวิต ทําใหรูปแบบการบริหารงาน นโยบายตางๆ น้ันมิไดมุงเนนที่สภาพแวดลอม 

พฤติกรรมของพนักงาน แตมุงหวังเพียงแคใหสามารถทํางานไดตามเปาหมาย ไดยอดขายและสรางผลกําไร

ใหแกองคการเทาน้ัน ตอมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องสังคม เศรษฐกจิ การเมือง มมุมองแนวคิดไดมีการ

พัฒนาตอยอดขึ้น จากการมองมนุษยเปนเพียงเครื่องมือเครื่องจักร ไดกาวผานไปสูการมองมนุษยเปนทุน เปน

ทรัพยากรที่สําคัญที่จะทําใหองคการกาวหนาและประสบความสําเร็จ ดังน้ัน รูปแบบการบริหารงาน นโยบาย 

แนวทางการปฏิบัติงานจึงใหความสําคัญแกทรัพยากรขององคการหรือพนักงาน ไมวาจะเปนการจัดการองค

ความรู การสรางองคการแหงความสุข หรือการสรางวัฒนธรรมองคการ (Robbins & Judge, 2013) 

มีการศึกษาวาวัฒนธรรมองคการมีผลตอความสําเร็จขององคการเกิดขึ้น ต้ังแตทศวรรษที่ 80 เห็นไดจาก

ความสําเร็จของบริษัทญี่ปุนเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอเมริกันในยุคน้ัน หรือจากงานวิจัยที่ศึกษาบรษิัทที่

ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจและถูกจัดอยูในอันดับตน ๆ ของนิตยสาร Fortune บริษัทเหลาน้ีมี

องคประกอบเหมือนกันอยางหน่ึง คือ พนักงานมีคานิยมและปทัสถานรวมกันซึ่งเอ้ือตอการดําเนินกิจการของ

บริษัท ตอมาในทศวรรษ 90 ทั้งน้ี Dension (1990) พบวา วัฒนธรรมองคการมีความสมัพันธกับประสิทธิผล

(Effectiveness) ขององคการ เน่ืองจากความเช่ือและคานิยมของพนักงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงความเช่ือที่

แข็งแกรง (Strong) ความไววางใจตอพันธกิจ (Mission) หรือคานิยม (Value) และความเช่ือ (Belief) ที่

พนักงานมีอยางมั่นคง สม่ําเสมอ เปนพ้ืนฐานสําคัญตอความรวมมือกันปฏิบัติงานภายในองคการ โดยเฉพาะ

ความเช่ือและคานิยมหลักทีส่อดคลองกับนโยบายและการปฏิบัติงานมีผลตอประสิทธิผลขององคการ คือ 

สามารถนําวิสัยทัศน (Vision) ของผูนาไปปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริงได พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมที่แกรง (Strong 

Culture) ทาใหคานิยมและพฤติกรรมสอดคลองกันอยางมาก (Highly Consistent) นําไปสูการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานและประสิทธิผลขององคการในที่สุด 

 จากขางตนจะเห็นไดวาการสรางวัฒนธรรมองคการน้ันตองเริ่มจากการสรางคานิยมเปนพ้ืนฐานใหกบั

พนักงานเพ่ือที่พนักงานจะไดรับทราบ เขาใจและยึดถือปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตในความเปนจริง

แลวการสื่อสารวัฒนธรรมองคการกลับทําไดอยางยากลําบาก บางองคการสามารถกาํหนดและสรางคานิยม

องคการไดอยางดีเยี่ยมแตกลับขาดทักษะในการสื่อสาร หรอืนํามาใชใหเกิดเปนรูปธรรม เราจะเห็นไดวา

องคการสวนมากน้ันเนนการจัดกิจกรรมเพียงอยางเดียว แตขาดการวางกลยุทธ ขาดความตอเน่ืองหรือแมแต

การเลือกชองทางในการสื่อสารเน้ือหาของสาร คานิยมตางๆ ยังขาดประสิทธิภาพ จึงทําใหการสรางวัฒนธรรม

องคการน้ันไมประสบความสําเร็จ โดยการสื่อสารวัฒนธรรมองคการเปนกระบวนการที่ละเอียดออนเพราะ

จุดมุงหมายสูงสุดในการสรางวัฒนธรรมองคการคือตองการใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ แตคานิยมบางประการน้ันขัดแยงกับธรรมชาติหรือลักษณะนิสัยบางประการ จึงจําเปนที่จะตอง

มีการใชกลยุทธและสื่อการประชาสัมพันธที่เหมาะสมน่ันเอง 

ดังน้ัน ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงศึกษารูปแบบกลยุทธการประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ วัฒนธรรม

องคการและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงนําผลการศึกษามาวิเคราะหความสัมพันธและการพยากรณ เพ่ือสามารถ

นําไปปรับและประยุกตใชในการประชาสัมพันธวัฒนธรรมองคการไดอยางเปนรูปธรรม และสงผลใหพนักงานมี

ผลการปฏิบัติงานที่ดี อันจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารธุรกิจตอไป 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. กลยุทธการประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับการใชสื่อประชาสัมพันธ 

2. การใชสื่อประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

3. กลยุทธการประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

4. กลยุทธการประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน 

5. การใชสื่อประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน 

6. การรับรูวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน 

7. กลยุทธการประชาสัมพันธ การใชสื่อประชาสัมพันธ และการรับรูวัฒนธรรมองคการมีประสิทธิภาพในการ

พยากรณผลการปฏิบัติงาน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การประชาสัมพันธ หมายถึง กระบวนการของการสื่อสารรูปแบบหน่ึง เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและ

ความสัมพันธที่ดี ระหวางบุคลากร องคการ สาธารณชน และหวังผลในความรวมมือ สนับสนุนจาก

กลุมเปาหมายใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคการ 

กลยุทธการประชาสัมพันธ คือ กระบวนการ แนวทาง กรรมวิธีประชาสัมพันธเพ่ือใหบรรลุสรางใหหนักงานเกิด

ความเช่ือ ความรักความผูกพัน และวัตถุประสงคในการสือ่สารหรือการประชาสัมพันธที่ต้ังเอาไว ซึ่งกลยุทธน้ัน

มีความหลากหลาย Seittel (2001 อางใน ประทุม ฤกษกลาง, 2556) ไดระบุกลยุทธประชาสัมพันธที่มี

ความสําคัญไวดังน้ี 

1. การวิจัยสํารวจทัศนคติพนักงานอยางสม่ําเสมอ (Survey employees’ attitude regularly)  

2. สม่ําเสมอ (Be consistent)  

3. สื่อสารระหวางบุคคล (Personalize communications)  

4. สื่อสารอยางจริงใจ (Be candid)  

5. แปลกใหมสรางสรรค (Be innovative)  
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กลยุทธการประชาสัมพันธเปนกระบวนการหน่ึงในการสรางวัฒนธรรมองคการ การวางกลยุทธตองอาศัยการ

สํารวจวิจัยเบ้ืองตน วิเคราะหสถานการณดานตาง ๆ เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของกลุมเปาหมายและกําหนดกล

ยุทธที่เหมาะสม สื่อสารประชาสัมพันธไดอยางตรงประเด็นและทั่วถึง แตการอาศัยเพียงแคการกําหนดกลยุทธ

น้ัน อาจยังไมเพียงพอที่จะสรางวัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิภาพได นักประชาสัมพันธจึงตองอาศัยสื่อ

ประชาสัมพันธที่จะเปนชองทางในการสื่อสารขององคการไปสูกลุมเปาหมายซึ่งสื่อประชาสัมพันธในปจจุบันน้ัน

มีหลากหลายรปูแบบดังจะกลาวในหัวขอถัดไป 

สื่อประชาสัมพันธในการศึกษาครั้งน้ีแนวคิดเรื่องสื่อประชาสัมพันธไดประยุกตมาจาก Cutlip & Center 

(2549) อรุณรตัน ชินวรณ (2553) อรอนงค สวัสด์ิบุรี (2555) และประทมุ ฤกษกลาง (2556) สามารถจําแนก

สื่อประชาสัมพันธออกเปน 6 ประเภท ดังน้ี 

1.สื่อบุคคล (Personal media) คือ สื่อที่อาศัยตัวบุคคลเปนชองทางในการสื่อสารขาวสารประชาสัมพันธของ

องคการไปยังกลุมประชาชนเปาหมาย 

2. สื่อสิ่งพิมพ (Printed media) คือ สื่อทีม่ีการตีพิมพเปนลายลักษณอักษร ทั้งน้ีเพ่ือใชในกิจกรรมตาง ๆ เชน 

หนังสือพิมพ นิตยาสาร วารสาร เปนตน 

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronics media) คือ สื่อทีใ่ชติดตอสื่อสารกันดวยภาพและเสียง โดยใชกระบวนการ

ทางเทคนิคผานสื่อที่อาศัยคลื่นไฟฟาเปนตัวนําพาใหเกิดภาพหรือเสียง เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

ภาพยนตร อินเทอรเน็ต เปนตน 

4. สื่อเฉพาะกจิ (Specialized media) คือ สื่อที่ถูกผลิตขึน้มาเพ่ือสื่อสารโดยมีเน้ือหาที่เฉพาะเจาะจง และมี

จุดมุงหมายหลกัอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม เชน ปายประกาศ โปสเตอร ใบปลิว ใบแทรก แผนพับ จุลสาร 

จดหมายขาว คูมือ เปนตน 

5. สื่อสังคมออนไลน (Social media) เปนสื่อที่เกิดจากความกาวหนาทางดานอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีสื่อสาร ไดสงผลใหเกิดนวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหมที่เปนการเช่ือมโยงสมาชิกเขาดวยกัน หรือ

เรียกอีกอยางหน่ึงวา สังคมเสมือนจริง เชน เฟซบุก ไลน ทวิตเตอร อินสตาแกรม เปนตน 

6. สื่อกิจกรรม (Activities media) คือ กิจกรรมทุกประเภทที่องคการจัดทําขึ้นเพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมาย

เขามามีสวนรวมกับองคการ เชน การจัดวันหรือสัปดาหพิเศษ การจัดงานฉลอง การจดัขบวนแห การจัดงาน

วันครบรอบป การใหรางวัลพิเศษ การเปดใหเย่ียมชมหนวยงาน การจัดนิทรรศการ การประกวด เปนตน  

การศึกษาครั้งน้ีใชตัวแปรวัฒนธรรมองคการจากงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลองคการ:กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” ของ สมจนิตนา คุมภัย (2553) น้ันพบกวา

คานิยมขององคการที่ประสบความสําเร็จตามลักษณะวัฒนธรรมองคการของ Ginevicius and Vaitkunaite 

(2006) มทีั้งหมด 10 มิติดังน้ี 

1 มุงผลสําเร็จ (Achievement Oriented)  

2. มุงเนนลูกคา (Customer Oriented)  
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3. สรางนวัตกรรม (Innovation)  

4. ใหความสําคัญแกภาวะผูนํา (Leadership Oriented)  

5. จัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม (Organize Environment) 

6. ทํางานเปนทีม (Teamwork)  

7. จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of Information System and 

Communication)  

8. ลดการควบคุม (Reduce Controlling)  

9. มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม (Ethic and Social Responsible) 

10. การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยประยุกตจากแนวคิดเรื่องผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของ Armstrong (2009) 

Pulakos (2009) และ De Waal (2013) ไดกลาวถึงสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency) ไวตาง ๆ โดย

สรุปได 6 ขอดังน้ี 

1.การเรียนรูและพัฒนา 

2.การตัดสินใจและการแกไขปญหา 

3.การปรับตัวและความยืดหยุนในการทํางาน (Flexibility/adaptability) 

4.การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

5.การสื่อสาร (Communication) 

6.ความสามารถเฉพาะทาง (Technical/professional expertise) 

 

วิธีการวิจัย 

 

ประชากรในการศึกษา 

ในการศึกษาปจจัยดานการประชาสัมพันธและการรับรูวัฒนธรรมองคการที่พยากรณผลการปฏิบัติงานชอง

พนักงานบริษัทเอกชน ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ พนักงานบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจอยูในประเทศ

ไทย 

 

การสุมตัวอยางบุคคล 

 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีน้ัน ทางกลุมไดใชการสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยผูวิจัยได

สงแบบสอบถามออนไลนไปยังผูตัวแทนของแตละบริษัท จากน้ันจึงใชการสุมแบบ convenient Sampling ให

ตัวแทนของในแตละบริษัทกระจายแบบสอบถามไปยังฝายงานของตนเองอีกครั้ง 
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เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษา 

 เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาในเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงเลอืกใชแบบสอบถามออนไลน (Online 

questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจและเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 5 สวนดวยกันคือ 

สวนที่ 1 : ขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 

สวนที่ 2 : ขอคําถามเกี่ยวกับกลยุทธการประชาสัมพันธ ผูวิจัยไดพัฒนาขอคําถามจากกลยุทธประชาสัมพันธ

ของ Seittel (2001) จํานวน 5 กลยุทธ ไดแก การวิจัยสํารวจทัศนคติพนักงานอยางสม่ําเสมอ (Survey 

employees’ attitude regularly) สม่ําเสมอ (Be consistent) สื่อสารระหวางบุคคล (Personalize 

communications) สื่อสารอยางจริงใจ (Be candid) และแปลกใหมสรางสรรค (Be innovative) 

สวนที่ 3 : ขอคําถามเกี่ยวกับสื่อการประชาสัมพันธ ผูวิจยัไดพัฒนาขอคําถามจากสื่อการประชาสัมพันธของ 

Cutlip & Center (2549) อรณุรัตน ชินวรณ (2553) อรอนงค สวัสด์ิบุรี (2555) และประทุม ฤกษกลาง 

(2556) ซึ่งไดกลาวถึงสื่อที่ใชเปนกลวิธีการประชาสัมพันธ รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 ประเภทไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อใหม / สื่อสังคมออนไลน สื่อเฉพาะกิจ  

สวนที่ 4 : ขอคําถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ ผูวิจัยไดพัฒนาขอคําถามจากงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” ของ สมจนิตนา 

คุมภัย (2553) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Ginevicius & Vaitkunaite (2006) โดยมคีานิยมจํานวนทั้งสิ้น 10 

คานิยม ไดแก การมุงผลสําเสร็จ การมุงเนนลูกคา การสรางนวัตกรรม การใหความสําคญักับภาวะผูนํา การจัด

องคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม การทํางานเปนทีม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การลดและควบคุม และการมีมาตรฐานจรยิธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 

สวนที่ 5 : ขอคําถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดพัฒนาขอคําถามจากแนวคิดเรื่องผลสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน ของ Armstrong (2009) Pulakos (2009) และ De Waal (2013) ไดกลาวถึงสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน (Competency) ไวตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาคัดกรองและเลือกใชสมรรถนะที่เกี่ยวของเพ่ือวัดผลการ

ปฏิบัติงานจํานวนทั้งสิ้น 6 ดาน คือ การเรียนรูและพัฒนา การตัดสินใจและการแกไขปญหา การปรับตัวและ

ความยืดหยุนในงาน การทํางานเปนทีม การสื่อสาร ความสามารถเฉพาะทาง 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

 ในการทําวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชแบบสอบถามออนไลน (Online questionnaire) เปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูล โดยผูวิจัยไดมีการทดสอบเครื่องมือดังตอไปน้ี 

 การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดถอดเน้ือหา ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวของของตัวแปร

ทั้งหมด จากจงึนํามาเรียบเรียงเพ่ือสรางแบบสอบถาม กอนนําแกบบสอบถามไปใช ผูวิจัยไดทําแบบประเมิน

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยสงแบบสอบถามไปยังอาจารยและผูเช่ียวชาญทางดานการประชาสัมพันธ 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือตรวจหาคาดัชนีความสอดคลองและไดทําการปรับแกตามที่อาจารยและ

ผูเช่ียวชาญแนะนํา 

 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) เมื่อผูวิจัยทําแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

แลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทําการทดลองแจก (Pilot test) จํานวน 30 ชุด ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือทํา

การวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการหาคาสัมประสทิธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช 

(Cronbach) โดยคาความเช่ือมั่นตองไมตํ่าวา 0.7 โดยแบบสอบถามน้ีมคีา Cronbach Alpha = 0.83 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถิติทีใ่ชคือ จาํนวน และคารอยละ 

ตอนที่ 2 - 4 กลยุทธการประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ และการสื่อสารวัฒนธรรมองคการ โดยกําหนดให

คะแนนดังน้ี  

 ระดับการรับรูสม่ําเสมอ    กําหนดให 5  คะแนน 

 ระดับการรับรูบอยครั้ง   กําหนดให 4 คะแนน 

 ระดับการรับรูนาน ๆ ครั้ง   กําหนดให 3 คะแนน 

 ระดับการรับรูแทบไมเคย   กําหนดให 2 คะแนน 

 ระดับการรับรูไมเคย   กําหนดให 1 คะแนน 

 

 แลวหาคาเฉลีย่เกณฑคะแนนของคําตอบของแบบสอบถามโดยใชเกณฑในการแปลความหมาย

คาเฉลี่ยดังน้ี 

คาเฉลี่ย  4.21-5.00 หมายถึง  ระดับการรับรูสม่ําเสมอ 

คาเฉลี่ย  3.41-4.20 หมายถึง  ระดับการรับรูบอยครั้ง 

คาเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายถึง  ระดับการรับรูนาน ๆ ครั้ง 

คาเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายถึง  ระดับการรับรูแทบไมเคย 

คาเฉลี่ย  1.00-1.80 หมายถึง  ระดับการรับรูไมเคย 

 

ตอนที่ 5 ผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหคะแนนดังน้ี 

ระดับการแสดงพฤติกรรมสม่าํเสมอ   กําหนดให 5  คะแนน 

 ระดับการแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   กําหนดให 4 คะแนน 

 ระดับการแสดงพฤติกรรมานาน ๆ ครั้ง  กําหนดให 3 คะแนน 

 ระดับการแสดงพฤติกรรมแทบไมเคย  กําหนดให 2 คะแนน 
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 ระดับการแสดงพฤติกรรมไมเคย   กําหนดให 1 คะแนน 

 

 แลวหาคาเฉลีย่เกณฑคะแนนของคําตอบของแบบสอบถามโดยใชเกณฑในการแปลความหมาย

คาเฉลี่ยดังน้ี 

คาเฉลี่ย  4.21-5.00 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรมสม่าํเสมอ 

คาเฉลี่ย  3.41-4.20 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง 

คาเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรมนาน ๆ ครั้ง 

คาเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรมแทบไมเคย 

คาเฉลี่ย  1.00-1.80 หมายถึง ระดับการแสดงพฤติกรรมไมเคย 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของพนักงาน 

 ลักษณะทางประชากรของกลุมพนักงานเอกชนที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 533 คน สามารถอธิบาย

ไดดังน้ี เมื่อจําแนกตามเพศ พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 86.5 เพศชายรอยละ 13.5 เมื่อ

จําแนกตามอายุ พนักงานสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมาอยูระหวาง 21 

– 30 ป คิดเปนรอยละ 41.7 และ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 11.8 ตามลําดับ โดยพนักงานสวนใหญมีอายุ

การทํางานอยูระหวาง 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมาคือ 6 – 10 ป และ 11 – 15 ป ตามลาํดับ เมื่อ

จําแนกระดับการศึกษาพบวาพนักงานรอยละ 66.2 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ รอยละ 18.8 มีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี โดยพนักงานสวนมากทํางานอยูในองคการขนาดใหญซึ่งมีพนักงานมากกวา 1,000 

คน คิดเปนรอยละ 85.4 รองลงมาคือองคการระดับกลางซึ่งมีพนักงานอยูระหวาง 101 – 1,000 คน คิดเปน

รอยละ 11.8 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลของกลยุทธการประชาสัมพันธ 

 จากการศึกษาพบกวาพนักงานบริษัทเอกชนมีระดับการรับรูกลยุทธการประชาสัมพันธ อยูในระดับ

บอยครั้ง ที่คาเฉลี่ย 4.16 โดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .960 เมื่อพิจารณาแยกตามกลยุทธตาง ๆ พบวา

กลยุทธดานความสม่ําเสมอมรีะดับการรับรูมากที่สุดอยูในระดับสม่ําเสมอ รองลงมาอยูในระดับบอยครั้งคือ กล

ยุทธดานการสื่อสารระหวางบุคคล กลยุทธดานความแปลกใหมสรางสรรคและกลยทุธดานการวิจัยสํารวจ 

ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลของการใชสือ่ประชาสัมพนัธ 

 จากการศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนมีระดับการรับรูการใชสื่อประชาสัมพันธ มีภาพรวมอยูในระดับ

บอยครั้ง ที่คาเฉลี่ย 3.81 โดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .920  เมื่อจําแนกตามประเภทสื่อตาง ๆ พบวา

พนักงานมีระดับการรับรูดานสื่อกิจกรรมมากที่สุดอยูในระดับบอยครั้ง รองลงมาคือ ดานสื่อเบ็ดเตล็ด ดานสื่อ

สิ่งพิมพ ดาน สื่อออนไลน ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อบุคคล เปนลําดับ  

 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลของการสื่อสารวัฒนธรรมองคการ 

จากการศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนพบวา พนักงานมีระดับการรับรูการการสื่อสารวัฒนธรรมองคการ 

ภาพรวมอยูในระดับบอยครั้ง ที่คาเฉลี่ย 4.09 โดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .792 เมื่อจําแนกตามดาน

วัฒนธรรม พบวาพนักงานมีระดับการรับรูดานการมุงเนนลูกคามากที่สุดอยูในระดับสม่าํเสมอ รองลงมาคือ 

การใหความสําคัญแกภาวะผูนํา การสรางนวัตกรรม การลดการควบคุม การมุงผลสําเรจ็ของงาน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การมีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม การทํางานเปนทีม การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอมตามลําดับ 

 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลของผลการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนพบวา พนักงานมีระดับการแสดงพฤติกรรมภาพรวมอยูในระดับสม่ําเสมอ 

ที่คาเฉลี่ย 4.23 โดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .583  เมื่อจําแนกตามพฤติกรรมการของผลปฏิบัติงานแลว

พบวา พนักงานแสดงพฤติกรรมการทํางานเปนทีมมากที่สดุอยูในระดับสม่ําเสมอ รองลงมาคือ การเรียนรูและ

การพัฒนา การสื่อสาร ความสามารถเฉพาะทาง การตัดสินใจและการแกไขปญหา ตามลําดับ โดยพฤติกรรมที่

พนักงานแสดออกมานอยที่สดุคือ พฤติกรรมการปรับตัวและความยืนหยุนในการทํางาน มีระดับพฤติกรรม

บอยครั้ง  

 

ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ในการทดสอบสมมติฐานที ่1 พบวากลยุทธการประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับการใชสื่อประชาสัมพันธอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเปนความสัมพันธในระดับที่สูง มคีา 0.803 

 

ในการทดสอบสมมติฐานที ่2 พบวาการใชสื่อประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับการรับรูวัฒนธรรมองคการอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเปนความสัมพันธในระดับที่สูง มคีา 0.794 

ในการทดสอบสมมติฐานที ่3 พบวากลยุทธการประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเปนความสัมพันธในระดับที่สูง มีคา 0.741 
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ในการทดสอบสมมติฐานที ่4 พบวากลยุทธการประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเปนความสัมพันธในระดับกลาง มีคา 0.596 

ในการทดสอบสมมติฐานที ่5 พบวาการใชสื่อประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเปนความสัมพันธในระดับกลาง มีคา 0.623 

พบวาการรับรูวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และเปนความสัมพันธในระดับสูง มีคา 0.737 

ในการทดสอบสมมติฐานที ่6 พบวาตัวแปรที่สามารถพยากรณผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 9 ตัวแปร

เรียงลําดับความสําคัญไดแก 1.การจัดการทรัพยากรมนุษย 2.การมุงผลสาํเร็จของงาน 3.การทํางานรวมกัน

เปนทีม 4.สื่อกิจกรรม 5.ความสม่ําเสมอ 6.สื่อเบ็ดเตล็ด 7.การจัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม 8.การ

ลดการควบคุม 9.การใหความสําคัญแกภาวะผูนํา โดยตัวแปรทั้งหมดรวมกัน สามารถพยากรณผลการ

ปฏิบัติงานได รอยละ 57.4 ซึ่งมีคา  𝑅2 = 0.574 

เมื่อพิจารณาตามโมเดล พบกวา การจัดการทรัพยากรมนุษย สามารถพยากรณได รอยละ 48.4 ซึ่งมีคา 

𝑅2 = 0.484 เมื่อนําตัวแปรไปรวมกับ การมุงผลสําเร็จของงาน จะสามารถพยากรณได รอยละ 53 ซึ่งมคีา 

คา 𝑅2 = 0.530 ซึง่สามารถพยากรณไดดีกวาหากมีการเพ่ิมตัวแปรที่เหลือเขาไปไดแก การทํางานรวมกันเปน

ทีม สื่อกจิกรรม ความสม่ําเสมอ สื่อเบ็ดเตล็ด การจัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม การลดการควบคุม 

และการใหความสําคัญแกภาวะผูนํา จะไดคาพยากรณสูงสุดที่ รอยละ 57.4 ซึ่งมีคา  𝑅2 = 0.574 

สําหรับโมเดลการพยากรณ พบวา มีทั้งสิ้น 9 ขั้นตอน โดยมีตัวแปรที่ถูกตัดออกจากโมเดลการทํานาย ไดแก 

การวิจัยสํารวจ การสื่อสารระหวางบุคคล ความแปลกใหมสรางสรรค สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ สือ่สังคม

ออนไลน สื่อบุคคล  การมุงเนนลูกคา การสรางนวัตกรรม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และการมีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม โดยโมเดลสามารถพยากรณผลการปฏิบัติงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติประมาณรอยละ 57.4 F(9,523) = 78.212, P < .001, 𝑅2 = 0.574, Adjusted 𝑅2 = 

0.566 

 โดยสรุปแลว โมเดลที่สามารถพยากรณผลการปฏิบัติงานไดดีที่สุด คือ โมเดลที่ 9 ประกอบไปดวย

ปจจัย การจัดการทรัพยากรมนุษย การมุงผลสําเร็จของงาน การทํางานรวมกันเปนทีม สื่อกิจกรรม ความ

สม่ําเสมอ สื่อเบ็ดเตล็ด การจัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม การลดการควบคุม และการให

ความสําคัญแกภาวะผูนํา  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปจจัยดานการประชาสัมพันธและการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

ที่พยากรณผลการปฏิบัติงานชองพนักงานบริษัทเอกชน” สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
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 ในการทดสอบสมมติฐานกลยุทธการประชาสัมพันธ การใชสื่อประชาสัมพันธ และการรับรูวัฒนธรรม

องคการมีประสิทธิภาพในการพยากรณผลการปฏิบัติงานน้ันผลการทดสอบปรากฎวา การจัดการทรัพยากร

มนุษยน้ันเปนตัวแปรสามารถพยากรณผลการปฏิบัติงานไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ วีระยุทธ วงศรักษา 

(2558) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคการ ความ

ผูกพันตอองคการ และผลการดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาค พบวา วัฒนธรรมองคการสงอิทธิพล

ทางออมถึงผลการปฏิบัติงานผานความ ผูกพันตอองคการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกอบรมพนักงานในหัวขอ

หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํางาน โดนปจจัยที่สงผลสําเร็จน้ันประกอบดวย 3 ปจจัย คอื ทัศนคติ ความรู และ

ทักษะ ซึ่งในการอบรมพนักงานน้ัน ควรที่จะมุงเนนไปยัง 3 ปจจัยน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องทัศนคติของ

พนักงานตอการทํางาน เพราะเปนหัวใจสําคัญในการสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นกับองคการ นอกจากน้ีการ

สอนงานอยางใกลชิดยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอีกทางหน่ึง โดยการสอนงานน้ันสามารถสอน

งานไดหลายรูปแบบ เชน การสอนงานในระหวางการปฏิบัติงาน เปนตน 

 นอกจากน้ียังมีปจจัยที่สามารถพยากรณผลการปฏิบัติงาน ดานกลยุทธการประชาสัมพันธและดานสื่อ

ประชาสัมพันธน้ัน ไดแก ตัวแปรกลยุทธดานความสม่ําเสมอ ตัวแปรสื่อดานสื่อกิจกรรมและสื่อเบ็ดเตล็ด ซึ่ง

สอดคลองกับพระพีรพงศ พีรสกุโก (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธของยุว

พุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ พบวา ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภไดใชกลยุทธการสือ่สารระหวางบุคคล โดยมีผูกอต้ังเปนผูนําทางความคิด และมีการใชสือ่ที่

หลากหลายในการประชาสัมพันธ อาทิ สื่องสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน Internet และ สื่อบุคคล โดยกลวิธีเชิงรับ 

คือ ใหประชาชนผูสนใจคนหาแหลงขอมูลทาง Internet และ ใชสื่อเชิงรุก ไดแก โครงการประกวดหนังสั้น 

นิทรรศการงานศิลปะเพ่ือพระธรรมทางสื่อสมัยใหม 

ดังน้ัน ในการประชาสัมพันธเรื่องวัฒนธรรมองคการน้ัน สมควรจะประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ ตอเน่ือง เชน 

การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ หรือสื่อสารผานหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะอยางย่ิงผาน

การทํากิจกรรมรวมกับพนักงาน เชน การประชุม การจัดสมัมนา การจัดงานปใหม ใหสอดคลองกับวัฒนธรรม

องคการ เปนตน แตในทางกลับกันหากใชสือ่เบ็ดเตล็ดมากเกินไป เชน ของรางวัลตาง ๆ ปากกา พัดลม น้ัน จะ

ทําใหผลการปฏิบัติงานลดลง เน่ืองจากจะทําใหเกิดวัฒนธรรมวัตถุนิยมทีทุ่กกิจกรรมขององคการตองมีของ

รางวัลใหเสมอ 

 จากการศึกษายังพบอีกวา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ดานการมุงผลสําเร็จของงาน ดานการทํางาน

รวมกันเปนทีม ดานการจัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม ดานการลดการควบคุม ดานการให

ความสําคัญแกภาวะผูนํา ยังสามารถพยากรณผลการปฏิบัติงานไดอีกดวย ซึ่งสอคลองกับการศึกษาของ สนา

รัตน กลิ่นช่ืน (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยในหัวขอ “วัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอวิธีปฏิบัติเชิงบริหาร การ

พัฒนาซอฟตแวรโดยมุมมองของบุคลากร ทางดานการพัฒนาซอฟตแวร” พบวา 1) การทํางานเปนทีมและ

นวัตกรรม มีอิทธิพลตอการใชวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟตแวรในทุกดาน 2) การแขงขันเชิงรุกมี
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อิทธิพลตอโครงสรางองคการและวิธีปฏิบัติเชิงบริหาร และตัววัด 3) การใสใจในรายละเอียดมีอิทธิพลตอตัววัด 

และ 4) การใหความสําคัญกบัผลงานมีอิทธิพลตอมาตรฐานและขั้นตอนวิธี และการควบคุมกระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวรจากการวิเคราะหปฏิสัมพันธของกลุมตัวแปรวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอวิธีปฏิบัติเชิงบริหาร

การพัฒนาซอฟตแวรแตละดานพบวา กลุมตัวแปรวัฒนธรรมองคการดังกลาวทุกตัวมีอิทธิพลพรอม ๆ กัน 

ดังน้ัน คานิยมองคการที่ควรจะนํามาสรางเปนวัฒนธรรมองคการ ควรจะมีความสอดคลองกับเรื่องการมุง

ผลสําเร็จของงาน การทํางานรวมกันเปนทีม การจัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม รวมถึงการลดการ

ควบคุมซึ่งคานิยมองคการเหลาน้ีจะทําใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ในทางกลับกัน ปจจัยดานการให

ความสําคัญแกภาวะผูนํา กลับทําใหผลการปฏิบัติงานลดลง ดังน้ัน เรื่องภาวะผูนําควรจะเปนสมรรถนะ ในการ

ทํางาน ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับดัชนีชีวัดความสําเร็จของงานมากกวาจะนํามาเปนคานิยมองคการน่ันเอง 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ผลจากการวิจยัเรื่อง “ศึกษาปจจัยดานการประชาสัมพันธและการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

ที่พยากรณผลการปฏิบัติงานชองพนักงานบริษัทเอกชน” ทําใหทราบถึงกลยุทธ สื่อประชาสัมพันธ และ

วัฒนธรรมองคการที่สามารถพยากรณผลการปฏิบัติงานของพนักงานน้ัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 

1. ในการเก็บขอมูลควรเลือกตัวอยางกลุมประชากรจากบริษัทที่ประสบ

ความสําเร็จ เชน บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือให

งานวิจัยน้ันมีความถูกตองและแมนยํามากขึน้ 

2. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมจากบริษัทที่ประสบความสําเร็จวา มีการ

สื่อสารหรือประชาสัมพันธเรื่องวัฒนธรรมองคการทางดานใดบาง ซึ่งจะทําให

งานวิจัยมีรายละเอียดที่ลึกมากกวาเดิม 
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รูปแบบความรัก และภาษารักที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุงสมยันิยม 

Love Formats and Love Languages Appear in Music Video of Thai Country 

Songs 

นางสาวปาวีณ รัสม ี

นักศึกษาปริญญาโท คณะนเิทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

บทคัดยอ 

งานวิจัยช้ินน้ีมุงเนนศึกษารูปแบบความรัก และภาษารักในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงเพ่ือใหเขาใจถึงวิถี

ชีวิต และวิถีปฏิบัติของคนในสังคมไทยที่เกีย่วของกับความรัก โดยทําการวิเคราะหมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของ

คายแกรมมี่โกลด และคายอารสยาม รวมทัง้สิ้น 71 มิวสิควิดีโอ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Method) ไดแก 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ และ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือวิเคราะหขอมูล เครื่องมือทีใ่ชในการ

เก็บขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบความรักและภาษารักคือแบบลงรหัสและคูมอืลงรหัส (Coding Sheet) ซึง่ประกอบ

ไปดวย 5 สวน คือ ประเภทศลิปน ประเภทตัวละคร แกนของเรื่อง รูปแบบความรัก และภาษารัก 

ผลการวิจัยพบวา มิวสิควิดีโอของคายแกรมมี่โกลดปรากฏแกนรักแบบนอกใจมากที่สุด พบแกนความ

รักแบบมั่นคงมากที่สุดในมิวสิควิดีโอศิลปนชาย และพบแกนความรักแบบนอกใจมากทีสุ่ดในมิวสิค 

วิดีโอศิลปนหญิงและศลิปนคูชายหญิง รูปแบบความรักทีพ่บมากที่สุดในมิวสิควิดีโอทั้งหมด คือ รูปแบบความ

รักแบบโงเขลา พบรูปแบบความรักแบบโงเขลาปรากฏมากที่สุดทั้งมิวสิควิดีโอของศิลปนชายและศิลปนหญิง 

แตมิวสิควิดีโอศิลปนคูชายหญิงปรากฏรูปแบบความรักแบบไรรักมากที่สดุ  

สําหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอภาพรวมพบวาพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอมี

การใชภาษารักแบบสัมผสัทางกายมากที่สุด แตในมิวสิควิดีโอของศิลปนชาย พระเอกใชภาษารักแบบใหเวลา

อยางมีคุณคามากที่สุด สวนนางเอกใชภาษารักแบบการสัมผัสทางกายมากที่สุด มิวสคิวิดีโอของศิลปนหญิง 

พบวาพระเอกมีการใชภาษารักแบบการสัมผัสทางกายมากที่สุด และนางเอกมีการใชภาษารักแบบการสัมผสั

ทางกายมากที่สุดเชนเดียวกัน และยังมีการใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคาในจํานวนที่เทากันดวย 

สําหรับมิวสิควิดีโอของศิลปนคูชายหญิง พบวามีการใชภาษารักแบบคําพูดที่เสริมสรางความสัมพันธ ใหเวลา

อยางมีคุณคา และการสัมผัสทางกาย  

สวนมิวสิควิดีโอของคายอารสยาม พบแกนความรักแบบรกัมั่นคงมากที่สดุ ในมิวสิควิดีโอของศิลปน

ชายพบแกนความรักพลัดพรากและรักมั่นคงมากที่สุด สวนมิวสิควิดีโอของศิลปนหญิงพบแกนความรักแบบ

นอกใจมากที่สดุ และมิวสิควิดีโอของศิลปนคูชายหญิงพบแกนความรักแบบรักมั่นคงมากที่สุด ดานรูปแบบ

ความรักน้ัน ภาพรวมมิวสิควิดีโอมีรูปแบบความรักโรแมนติกมากที่สุด มวิสิควิดีโอของศิลปนชายมีรูปแบบ
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ความรักโรแมนติก และความรักแบบโงเขลามากที่สุด สวนมิวสิควิดีโอของศิลปนหญิงมีรูปแบบความรักโรแมน

ติกมากที่สุด แตมิวสิควิดีโอของศิลปนคูชายหญิง พบรูปแบบความรักแบบความชอบมากที่สุด  

สําหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอ ในภาพรวมพบวาพระเอกใชภาษารักแบบทําบาง

สิ่งบางอยางใหมากที่สุด สวนนางเอกใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคามากที่สุด มิวสิควิดีโอของศิลปนชาย 

พระเอกมีการใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคาและทําบางสิ่งบางอยางใหมากที่สุด สวนนางเอกใชภาษารัก

แบบใหเวลาอยางมีคุณคามากที่สุด ในมิวสคิวิดีโอของศิลปนหญิง พระเอกมีการใชภาษารักแบบทําบางสิ่ง

บางอยางใหมากที่สุด สวนนางเอกใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคามากที่สุด และมวิสิควิดีโอของศิลปน

รองคูชายหญิง พบวาพระเอกใชภาษารักแบบทําบางสิ่งบางอยางใหมากที่สุด และนางเอกใชภาษารักแบบ

คําพูดที่เสริมสรางความสัมพันธ ใหเวลาอยางมีคุณคา ทําบางสิ่งบางอยางให และสัมผสัทางกายอยางเทาๆ กัน  

คําสําคัญ : รูปแบบความรัก, ภาษารัก, เพลงลูกทุง, มิวสิควิดีโอ 

 

Abstract 

This research aims to study love formats and love languages appear in music video 

of Thai country songs.  The purpose was to understand the way of life and way of behavior 

as regard of love in Thai society.  Researcher analyzed 71 music videos of Thai country of 

Grammy Gold and R-Siam record labels.  Mixed method, which were qualitative research 

and quantitative research, have been used to analyze data.  The tool for data collection in 

terms of love formats and love languages was Coding Sheet which consisted of five parts; 

singer type, character type, theme, love format, and love language. 

The results showed that adultery was found the most in music videos of Grammy 

Gold record labels.  Moreover, stable love was found the most in male singer’s music 

videos.  Adultery was found the most in female singer’s and duet singer’s music video.  The 

first rank of love format appeared in all of music video was fatuous love.  Also, fatuous love 

still found the most in male and female singer’s music videos.  However, nonlove was 

found the most in duet singer’s music videos.  In terms of love languages, it was found that 

physical touch appeared the most in overall.  However, in male singer’s music videos 

appeared quality time love language used by leading actor the most, but leading actress 

used physical touch the most.  In female singer’s music videos, leading actor used physical 

touch the most, as same as leading actress.  Moreover, leading actress used quality time in 

the same rate as well.  For duet singer’s music videos, the most love language found were 

words of affirmation, quality time, and physical touch in the same rate. 
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Regarding of R-Siam record labels music videos, stable love was found the most in 

overall.  Male singer’s music videos found separation and stable love as the theme in the 

most rate.  Female singer’s music videos found adultery the most, and duet singer’s music 

videos found stable love the most.  In terms of love format, romantic love was found in 

overall music videos.  Romantic love and fatuous love were found the most in male singer’ 

music videos.  And still found romantic love the most in female singer’s music videos as 

well.  But in duet singer’s music videos found liking love format the most.   

Regarding love language of leading actor and actress, in overall found that leading 

actor used acts of service the most, and leading actress used quality time the most.  In male 

singer’s music videos found that leading actor used quality time and acts of service the 

most, and leading actress used quality time the most.  Similarity, in female singer’s music 

video, leading actor used acts of service the most, and leading actress used quality time the 

most.  Lastly, in duet singer’s music video found that leading actor used acts of service the 

most, and leading actress used words of affirmation, quality time, acts of service, and 

physical love in the same rate. 

Keywords: Love formats, Love languages, Thai country song, Music video 

 

บทนํา 

เพลงไทยลูกทุงเปนเพลงไทยประเภทหน่ึงที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมาอยางยาวนาน ลักษณะ

สําคัญประการหน่ึงของเพลงไทยลูกทุง คือ เน้ือหาเพลงที่สะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติ และวัฒนธรรม

ไทย เพลงไทยลูกทุงไมเพียงแตเปนผลผลิตของบุคคลจากสังคมชนบทเทาน้ัน แตยังไดรับความนิยมอยาง

กวางขวางอยางยิ่งในชนบท เน้ือหาและสวนประกอบของเพลงลูกทุงกอใหเกิดความเขาใจในวิถีชนบทไทย 

(จินตนา ดํารงคเลิศ, 2533: 81) เพลงไทยลูกทุง เปนเพลงไทยรูปแบบหน่ึงที่มีพัฒนาการมาจากเพลงพ้ืนบาน 

มีทวงทํานอง จังหวะ และการรองเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งเน้ือหาสาระที่สะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคม และ

วัฒนธรรมไทย โดยเนนไปที่ชาวชนบท (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2551: 44; จรีวัลย สอนสะอาดดี, 2558: 1) เพลง

ลูกทุงเปนเพลงที่บอกเลาเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ในประเทศ โดยใชภาษาเรียบงายในการนําเสนอ รวมทั้ง

บรรจุความเปนไทยไวทั้งเรื่องภาษาและการขับรอง ลักษณะสําคัญประการหน่ึงของเพลงลูกทุง คือ การ

สะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย ดังที่งานวิจัยหลายช้ินไดศึกษาสังคมผานเพลงไทยลูกทุงไวใน

หลากหลายมิติ ศิริพร กรอบทอง (2541: 1-57) ไดศึกษาวิวัฒนาการเพลงลูกทุงในสังคมไทย พ.ศ.2481-2535 

โดยมุงศึกษาเพลงลูกทุงในเชิงประวัติศาสตร พบวาต้ังแตป พ.ศ. 2507 เริ่มมีการแบงแยกเพลงลูกทุง และเพลง

ลูกกรุงออกจากกัน โดยที่เพลงลูกทุงที่เกิดและแพรหลายในสังคมเมืองไดแพรหลายออกสูสังคมชนบท
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โดยเฉพาะ ในชวงน้ันเปนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 คนชนบทไดเขามาเปนแรงงานในเมืองจํานวนมาก และรับ

เอาวัฒนธรรมความทันสมัยจากเมืองมากขึ้น บทเพลงลูกทุงจึงมีลักษณะสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนชนบทที่

เสมือนอยูระหวางโลกเกาและโลกใหม จากน้ันเมื่อ พ.ศ. 2511 วงการเพลงลูกทุงเขาสูระบบการบริหารของ

นายทุน และเพลงไทยสากลแนวใหมทันสมยั เพลงลูกทุงซึง่มีจุดเดนในการปรับตัวใหเขากับยุคสมัย ไดใชดนตรี 

และทวงทํานองสากลใหมๆ ตามนิยมมาใชดวย ในดานเน้ือหายังคงมีวิถีชีวิตของชาวชนบทเปนสําคัญ ซึ่งในชวง

น้ันเพลงลูกทุงไดเสนอสาระที่สะทอนวิถีชีวิตของคนชนบทในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และสภาพความเปนอยูที่

เหลื่อมล้ํากับคนเมือง  

สําหรับ ทัศนวศิน ธูสรานนท (2559: 1-257) ไดศึกษาเกีย่วกับพัฒนาการในการสื่อสารของเพลง

ลูกทุงผานการเลาเรื่องตามคานิยมของสังคมไทยจากอดีสูปจจุบัน พบวาชวงหลังป พ.ศ. 2500 ภาพสะทอน

ของเพลงมีความสัมพันธกับทองถิ่น ความเปนชนบทอยางชัดเจน ซึ่งเปนการนําเสนอเหตุการณตางๆ รอบตัว 

เชน ความทุกขยากของการดําเนินชีวิต ซึ่งในยุคน้ันยังไมเรียกวาเพลงลูกทุง แตเรียนกวาเพลงตลาด หรือเพลง

ชีวิต จากน้ันในชวงป พ.ศ.2520 ก็เขาสูยุคการแขงขัน ซึ่งเปนยุคที่เพลงลูกกรุงแยกขาดจากเพลงลูกทุงแลว จึง

มีความพยายามที่จะสรางความโดดเดนใหแกกลุมเพลงและตัวศิลปนเพ่ือใหไดรับความนิยม และเปนชวงที่

นักรองลูกทุงเกิดใหมขึ้นเยอะ โดยเฉพาะศิลปนที่โดงดังจนไดรับการขนานนามวาราชินีลูกทุง คือ พุมพวง ดวง

จันทร ซึ่งไดรับความนิยมมากในชวงป พ.ศ.2528 แตในชวง 20 ปหลังจากน้ันเปนชวงที่เพลงลูกทุงซบเซาลง

เน่ืองจากมีแนวเพลงใหมๆ ทีไ่ดรับอิทธิพลจากตางประเทศ รวมทั้งสังคมในตอนน้ันเปนชวงที่มีการตอสู

เคลื่อนไหวทางการเมืองรุนแรง หลังจากน้ัน เมื่อเขาสู พ.ศ. 2541 จนถึง พ.ศ.2550 ตลาดเพลงลูกทุงไดกลับมา

เปนที่นิยมอีกครั้งและมีนักรองหนาใหมเกิดขึ้นมากมาย และเน้ือหาของบทเพลงก็สะทอนสังคมในยุคน้ันที่

คอนขางเปนเรื่องของศีลธรรมตามคานิยมของสังคมไทยทีม่ีความเปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม คานิยมภาพ

สะทอนของเพลงลูกทุงในยุคอดีตที่กลาวมาน้ียังคงเปนการเลาเรื่องวิถีชีวิตของคนตามทองถิ่นชนบท ความด้ิน

รนทํางานเพ่ือหาเลี้ยงชีพในเมืองกรุง รวมถึงเรื่องราวความรักของบุคคลที่ตองหางไกลจากคนรักเน่ืองจากฝาย

ใดฝายหน่ึงตองเขาเมืองเพ่ือมาหางานทํา 

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาเพลงไทยลูกทุงมกีารปรับเปลี่ยนเน้ือหาไปตามสภาพสังคม ดวยเหตุผลทาง

ธุรกิจทําใหผูประกอบการตองสรางแนวทางใหม เพ่ือทําการตลาดกับผูฟงยุคใหมดวย ปจจุบันมีบริษัทคายเพลง

ที่มีบทบาทในวงการเพลงไทยลูกทุงอยูสองบริษัทใหญ คือ บริษัทแกรมมีโ่กลด บริษัทในเครือของบริษัท GMM 

Grammy และบริษัทอารสยาม บริษัทในเครือของบริษัทอารเอสจํากัด (มหาชน) แนวทางใหมของเพลงไทย

ลูกทุงที่เห็นไดชัดในปจจุบันคือการผสานเพลงไทยสตริง และเพลงไทยลกูทุงเขาดวยกัน ใชเครื่องดนตรี

สมัยใหม ภาษาสมัยใหม รวมทั้งเน้ือหาเพลงที่เขากับวิถีชีวิตของคนปจจุบันอีกดวย (พิรนนท เจนเกียรติฟู, 

2556: 2-3) 

เครื่องมือทางการตลาดอยางหน่ึงที่สําคัญในการโฆษณาเพลงไทยลูกทุงในปจจุบันคือ มิวสิควิดีโอ ซึ่ง

คือพัฒนาการสื่อ และวัฒนธรรมในสังคมทนุนิยม ซึ่งมสีวนเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตเพลง และ
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ประชาสัมพันธ (วิล สตรอว อางถึงใน วนัสนันท ทุมโนนอย, 2553: 11) ซึง่ในปจจุบันที่มเีทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

และลดคาใชจาย รวมทั้งมีชองทางในการเขาถึงผูบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในชองทางสื่อออนไลน มิว

สิควิดีโอสามารถสงตอใหผูคนจํานวนมากไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนกระแสในวงกวางไดไมยาก ซึ่งใน

ปจจุบัน มีเว็บไซตที่เปนชองทางการคนหาวิดีโอตางๆ เพ่ือรับชมไดอยาง ยูทูป (Youtube) ซึ่งเปนเว็บไซตที่

สามารถแลกเปลี่ยนวิดีโอกันระหวางผูใชโดยไมเสียคาใชจายโดยการสมัครเปนสมาชิก แตหากไมสมคัรสมาชิกก็

สามารถเขาเว็บไซตไปเพ่ือคนหาวิดีโอตางๆ ได แตจะไมสามารถอัพโหลดวิดีโอได (เมธชนัน สุขประเสริฐ, 

2558: 1-5) ซึง่มิวสิควิดีโอมีหนาที่สําคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธเพลง ศิลปน และคายเพลง ใหเขาถึงผูฟง

อยางมาก รวมทั้งกลุมผูฟงเพลงไทยลูกทุงยคุปจจุบันสามารถเขาถึงสื่อออนไลนไดมากเชนกัน 

อยางไรก็ตาม เน้ือเพลง และเน้ือหาในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุงในยุคปจจุบัน ยังคงเนนไปที่เรื่องราว

ความรักระหวางชายหญิง จากการศึกษาของ อมรรัตน ทพิยเลิศ (2545: 418-419 ) พบวากลุมเปาหมายของ

มิวสิควิดีโอ คือ วัยรุน ดังน้ันจึงมักเปนเรื่องราวความรัก ซึง่เปนเรื่องที่วัยรุนใหความสนใจ และมักเปนรักที่

ผิดหวัง นอกจากมิวสิควิดีโอจะสื่อถึงเน้ือหาเพลงแลว ยังสามารถครอบงําอุดมการณโดยไมรูตัว ดวยเน้ือหา

ตางๆ ในมิวสิควิดีโอมักเปนเรื่องราวใกลตัว เกิดขึ้นไดจริง ทําใหผูชมรูสึกวากําลังรับชมภาพยนตรมากกวา

โฆษณา และรูสึกวาเน้ือหาน้ันเปนสวนหน่ึงของชีวิต ทั้งน้ี มีนักการศึกษาหลายคนไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความรักที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุง วนัสนันท ทุมโนนอย (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาความรักและ

ความสัมพันธระหวางเพศที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอไทย โดยใหความสําคญักับเพลงไทยสตริง ซึ่งผลการวิเคราะห

เรื่องวัฒนธรรมทางเพศของมิวสิควิดีโอ พบวาสวนใหญเปนยุคปจจุบัน ยุคบิดาธิปไตย ยุคความรักแบบโรแมน

ติก ตามลําดับ ภูมิสิษฐ กฤตพิพัฒนโชต์ิ (2558: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบการเลาเรื่องและสื่อความหมาย

ในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุง โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงยุคคลาสสิค กับเพลงลกูทุงรวม

สมัย โดยเนนไปที่การเลาเรื่อง ไดแก รูปแบบการนําเสนอ โครงเรื่อง แกนเรื่อง ลักษณะตัวละคร ความขัดแยง 

ฉาก การใชแสง ระยะภาพ การแตงกายของศิลปน สญัญะ และอุดมการณ 

งานวิจัยช้ินน้ีมุงศึกษาที่รูปแบบความรักและภาษารักที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุง ซึ่งไดใช

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรักในการวิเคราะหขอมูล สัตกร วงศสงคราม (2552: 25) ใหความหมายของ

ความรักวา “เปนอารมณชนิดหน่ึงของมนุษย เกิดขึ้น พัฒนา เปลี่ยนแปลงได จากความรักแบบหน่ึงไปเปน

ความรักอีกแบบหน่ึง และหายไปไดในที่สุด ภายใตองคประกอบ คือ ความผูกพัน ความใกลชิด มิตรภาพ การ

ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และความยืดหยุน” ซึ่งความรกัสามารถแบงออกไดหลายรูปแบบ เชน แบงตาม

เวลาการเกิด แบงตามองคประกอบ 

Sternberg (1986: 119-135) เสนอทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก โดยระบุวาความรักมี 3 

องคประกอบ ไดแก ความลุมหลง (Passion) คือ ความรูสึกโรแมนติก ถูกดึงดูดทางกาย และมีความสนใจทาง

เพศ ความสนิท (Intimate) คือ ความรูสึกใกลชิดกัน เขาใจกัน และมีความหวงใยตอสวัสดิภาพ และความสุข
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ของกันและกัน การตัดสินใจและการผูกมัด (Commitment) คือ ความสมัพันธที่แนนอน การตัดสินใจให

ความสัมพันธระหวางคูรักคงอยู ซึ่งองคประกอบทั้งสามน้ี กอใหเกิดรูปแบบความรักได 8 แบบ คือ 

1) ไรรกั (Nonlove) คือ ภาวะขาดทั้งสามองคประกอบ 

2) ความชอบ (Liking) คือ ความรักที่มีองคประกอบแคความสนิทเพียงอยางเดียว เปน 

มิตรภาพระหวางบุคคลที่ขาดความรูสึกรุนแรง เปนความรูสึกใกลชิด อบอุน แตไมผูกมดักัน 

3) ความรักแบบหลง (Infatuated love) คือ ความรักที่มอีงคประกอบแคความลุมหลง 

เพียงอยางเดียว เปนรักแรกพบ หรือรักที่เกิดขึ้นงาย รวดเร็ว และเราอารมณ อาจทําใหรางกายมีอาการหัว

ใจเตนเร็ว หรือมีอารมณทางเพศ  

4) ความรักที่วางเปลา (Empty love) คือ ความรักที่มีองคประกอบแคการตัดสินใจและ 

การผูกมัดเพียงอยางเดียว อาจเปนการเริ่มตนผูกมัดโดยไมมีความรูสึกรกักัน เชน การแตงงานแบบคลุมถุงชน

ในบางสังคม ซึง่อาจเปนจุดเริ่มตน และคอยๆ พัฒนา ไปเปนรักในแบบอ่ืน หรือความรกัในแบบอ่ืนไดลมสลาย

ลง และกลายเปนความรักแบบวางเปลา 

5) ความรักโรแมนติก (Romantic love) คอืความรักที่มีองคประกอบเปนความลุมหลง  

และความสนิท เปนความรักที่เพ่ิมเติมจากความชอบ (Liking) ดวยแรงดึงดูดทางกายภาพ และอารมณ 

6) ความรักแบบเพ่ือน (Companionate love) คือ ความรักที่มีองคประกอบเปนความ 

ความสนิท และการตัดสินใจและการผูกมัด เปนความรักที่ต้ังอยูบนมิตรภาพ มักเกิดขึ้นกับคูสมรสที่ไมมีแรง

ดึงดูดทางกายภาพตอกันแลว แตมีความเขาใจกัน และรวมกันรักษาสัมพันธภาพไปในระยะยาว 

7) ความรักแบบโงเขลา (Fatuous love) คือ ความรักที่มอีงคประกอบเปนความลุมหลง  

และการผูกมัด เปนความรักที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และตัดสินใจอยูรวมกัน หรือแตงงานกันในเวลาไมนาน โดย

ที่อาจยังไมมีความเขาใจกันมากพอ มีความเสี่ยงตอการหยาราง 

8) ความรักอันสมบูรณ (Consummate love) คือความรักที่มีองคประกอบทั้งสาม 

ครบถวน เปนความรักในอุดมคติที่คูรักหลายคนปรารถนา โดยเฉพาะคูรักแบบรักโรแมนติก (Romantic love) 

Chapman (1995) ผูเช่ียวชาญดานการใหคําปรึกษาคูสมรส เขียนหนังสอื The 5 Love Languages 

โดยเสนอแนวคิดวา มนุษยมภีาษารัก หรือวิธีการแสดงความรักทั้งหมด 5 แบบดวยกัน ซึ่งบุคคลแตละคนอาจ

พึงพอใจในภาษาที่แตกตางกัน ภาษารักของอีกคน อาจไมใชภาษารักของอีกคน ซึ่งการเรียนรูภาษารักของอีก

ฝาย เขาใจ และแสดงออกอยางเหมาะสม จะทําใหชีวิตคูราบรื่น และมีความสุขมากย่ิงขึ้น โดยภาษารักทั้ง 5 

แบบ มีดังน้ี 

1) คําพูดที่เสริมสรางความสัมพันธ (Words of Affirmation) คือ การแสดงความรัก 

ดวยคําพูด ตัวอยางเชน คําพูดที่ใหกําลังใจ ช่ืนชมขอดี ผลงาน พรสวรรคของอีกฝาย  

2) ใหเวลาอยางมีคุณคา (Quality Time) คือ การทุมเทความสนใจทั้งหมดใหอีกฝาย  

ไมใชแคการอยูดวยกัน  
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3) ใหของขวัญ (Receiving Gifts) คือ การมอบบางสิ่งบางอยางใหอีกฝาย ของขวัญคือ 

สัญลักษณแหงรักที่มองเห็นได 

4) ทําบางสิ่งบางอยางให (Acts of Service) คือ การทําบางสิ่งบางอยางที่รูวาอีกฝาย 

อยากใหทํา มคีวามตองการทําใหอีกฝายใหมีความสุขดวยการปรนนิบัติ และอยากแสดงความรักดวยการทํา

บางสิ่งบางอยางให 

5) สัมผสัทางกาย (Physical Touch) คือ การสัมผัสรางกายสวนใดสวนหน่ึงอยางรักใคร  

เชน จับมือ กอด หอม จูบ หรอืมีเพศสัมพันธ เปนตน 

การศึกษาเรื่องราวความรัก และความสัมพันธระหวางชายและหญิงในมิวสคิวิดีโอเพลงลูกทุงน้ันโดยใช

ทฤษฎี และแนวคิดทางจิตวิทยาน้ันยังไมปรากฏ ผูวิจัยจึงคิดวาการศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับมิวสิควิดีโอ

เพลงลูกทุงในยุคสมัยใหม ซึง่เปนยุคที่มีการแขงขันทางการตลาดสูง มีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย จะทํา

ใหเห็นถึงเน้ือหาที่สะทอนภาพสังคมไทยที่กาํลังดําเนินไป ณ ปจจุบัน รวมทั้งไดเห็นสิ่งที่ผูผลิตเนนสื่อสารเพ่ือ

จูงใจ และอาจครอบงําอุดมการณโดยที่ผูบริโภคโดยไมรูตัวอีกดวย 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาแกนเรื่องความรัก รูปแบบความรักของพระเอกและนางเอก และภาษารกัของพระเอก 

และนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของศิลปนชาย และศิลปนหญิง 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของแกนเรื่องความรัก รูปแบบความรักของพระเอกและ

นางเอก และภาษารักของพระเอก และนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของศิลปนชาย และศลิปนหญิง 

 

ปญหานําวิจัย 

1. แกนเรื่องความรัก รูปแบบความรักของพระเอกและนางเอก และภาษารักของพระเอกและนางเอก

ในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรักของชายหญิงเปนอยางไร 

2. แกนเรื่องความรัก รูปแบบความรักของพระเอกและนางเอก และภาษารักของพระเอกและนางเอก

ในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของศิลปนชาย และศิลปนหญิง มคีวามแตกตางกันอยางไร 

 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยแบงการดําเนินการ

วิจัยเปน 2 สวน ไดแก (1) การวิจัยเชิงปริมาณ และ (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณในการ

แสดงผลลัพธทีไ่ดจากการวิเคราะหนําเสนอถึงความถี่ หรอืความนิยมในการนําเสนอความรักผานมิวสิควิดีโอ 

รวมทั้งเพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนในการเปรียบเทียบความเหมอืนหรือความแตกตางของรูปแบบความรักและภาษา

รักที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอ และใชการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิเคราะหเน้ือหา รูปแบบความรัก และภาษารักใน
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มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุง ซึง่หนวยในการวิเคราะหในการวิจัยครั้งน้ี คือ มิวสิควิดีโอที่ปรากฏในเครือขาย

สังคมออนไลนยูทูบ (www.youtube.com) ในชองของคายเพลงแกรมมี่โกลด บริษัทในเครือของบริษัท GMM 

Grammy (www.youtube.com/grammygoldofficial) ในหมวดเพลงฮิตติดชารจ และในชองของคายอาร

สยาม บริษัทในเครือของบริษัทอารเอสจํากัด (มหาชน) (www.youtube.com/rsiammusic) ในหมวด

ทําเนียบเพลงดัง ของวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมิวสิควิดีโอที่จะนํามาศึกษาครั้งน้ีตองมี

คุณสมบัติ คือ เปนมิวสิควิดีโอที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเปนหลัก (Narrative) และเปนมิวสิควิดีโอที่มีแกน

เรื่องเปนเรื่องราวความรักฉันทคูรัก (Romantic Love) เมือ่คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากคุณสมบัติที่กาํหนดขางตน จึงไดมิวสิควิดีโอของคายเพลงแกรมมี่โกลด จํานวน 

29 มิวสิควิดีโอ และมิวสิควิดีโอของคายอารสยาม จํานวน 42 มิวสิควิดีโอ รวมทั้งสิ้น 71 มิวสิควิดีโอ ซึง่ผูวิจัย

ไดสรางแบบลงรหัสและคูมือลงรหัส (Coding Sheet) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบความรัก 

และภาษารักทีป่รากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุง เพ่ือนํามาวิเคราะหหาขอวิจัยดวยวิธีทางสถิติ ซึ่งในแบบลง

รหัสประกอบไปดวย 5 สวน คือ ประเภทศิลปน ประเภทตัวละคร แกนของเรื่อง รูปแบบความรัก และภาษา

รัก 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุงที่มีการแสดงความรัก รวมทั้งสิ้น 71 มิวสคิวิดีโอ และ

วิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิตมิวสิควิดีโอน้ัน สามารถสรุปผลวิจัยโดยแยกเปนคายเพลงได ดังน้ี 

คุณลักษณะของแกนความรกั รูปแบบความรัก และภาษารัก 

คายแกรมมี่โกลด 

คายแกรมมี่โกลด มีมิวสคิวิดีโอของศิลปนชาย 13 มิวสิควิดีโอ ศิลปนหญงิ 15 มิวสิควิดีโอ ศิลปนคู

ชายหญิง 1 มวิสิควิดีโอ เมื่อพิจารณาดานแกนความรักของมิวสิควิดีโอ จะเห็นไดวาแกนรักแบบนอกใจถูกพบ

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.3 แตหากพิจารณาแยกเพศศลิปน พบวาแกนความรักแบบมั่นคงถูกพบมากที่สุด

ในมิวสิควิดีโอเพลงศิลปนชาย คิดเปนรอยละ 46.1 แตแกนความรักแบบนอกใจถูกพบมากที่สุดในมิวสิควิดีโอ

ศิลปนหญิงและศิลปนคูชายหญิง คิดเปนรอยละ 60.0 และ 100.0 ตามลําดับ รูปแบบความรักที่พบมากที่สุด

ในมิวสิควิดีโอทั้งหมด คือ รปูแบบความรักแบบโงเขลา คิดเปนรอยละ 51.7 และเมื่อพิจารณาตามเพศศิลปนก็

ยังพบวารูปแบบความรักแบบโงเขลาปรากฏมากที่สุดทั้งมิวสิควิดีโอของศิลปนชายและศลิปนหญิง คิดเปนรอย

ละ 51.7 แตมวิสิควิดีโอศิลปนคูชายหญิง ปรากฏรูปแบบความรักแบบไรรักมากที่สุด คดิเปนรอยละ 100.0 

สําหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอ ในภาพรวมพบวาพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอมีการใช

ภาษารักแบบสัมผัสทางกายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.1 และ 89.7 ตามลําดับ แตเมือ่พิจารณาตามเพศของ

ศิลปนพบวามิวสิควิดีโอของศิลปนชาย พระเอกมีการใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคามากที่สุด คิดเปน

รอยละ 92.3 สวนนางเอกมีการใชภาษารักแบบการสัมผสัทางกายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.6 มวิสิควิดีโอ
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ของศิลปนหญงิ เมื่อวิเคราะหแลวพบวาพระเอกมีการใชภาษารักแบบการสัมผสัทางกายมากที่สุด คิดเปนรอย

ละ 100.0  และนางเอกมีการใชภาษารักแบบการสัมผัสทางกายมากที่สุดเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 93.9 

และยังมีการใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคาในจํานวนที่เทากันดวย สําหรับมิวสิควิดีโอของศิลปนคูชาย

หญิง พบวามีการใชภาษารักแบบคําพูดที่เสริมสรางความสัมพันธ ใหเวลาอยางมีคุณคา และการสมัผสัทางกาย  

คายอารสยาม 

คายอารสยาม มีมิวสิควิดีโอของศิลปนชาย 19 มิวสิควิดีโอ ศิลปนหญิง 19 มิวสิควิดีโอ ศิลปนคูชาย

หญิง 4 มิวสิควิดีโอ ซึ่งในมิวสิควิดีโอเพลงของคายอารสยามในภาพรวม พบแกนความรักแบบรักมั่นคงมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 26.2  เมื่อพิจารณาแยกเพศศิลปน พบวามิวสิควิดีโอเพลงของศิลปนชายปรากฏแกน

ความรักพลัดพรากและรักมั่นคงมากที่สุด คดิเปนรอยละ 26.3 เทากัน สวนมิวสิควิดีโอเพลงของศิลปนหญิงพบ

แกนความรักแบบนอกใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ31.6 และมิวสิควิดีโอเพลงของศิลปนคูชายหญิงพบแกนความ

รักแบบรักมั่นคงมากที่สุด คดิเปนรอยละ 50.0 ดานรูปแบบความรักน้ัน ภาพรวมมิวสิควิดีโอมีรูปแบบความรัก

โรแมนติกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.2 เมือ่พิจารณาแยกเพศศิลปน พบวามิวสิควิดีโอของศิลปนชายมี

รูปแบบความรักโรแมนติก และความรักแบบโงเขลามากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.3 เทากัน สวนมิวสิควิดีโอของ

ศิลปนหญิงมีรปูแบบความรักโรแมนติกมากที่สุดเหมือนกบัศิลปนชาย คิดเปนรอยละ 26.3 แตมิวสิควิดีโอของ

ศิลปนคูชายหญิง พบรูปแบบความรักแบบความชอบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.0 สาํหรับภาษารักของ

พระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอ ในภาพรวมพบวาพระเอกใชภาษารักแบบทําบางสิ่งบางอยางใหมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 85.7 สวนนางเอกใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคามากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.6 หากแยก

เพศศิลปน พบวามิวสิควิดีโอของศิลปนชาย พระเอกมีการใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคาและทาํบางสิ่ง

บางอยางใหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.2 สวนนางเอกใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคามากที่สุด คิดเปน

รอยละ 84.2 ในมิวสิควิดีโอของศิลปนหญิง พระเอกมีการใชภาษารักแบบทําบางสิ่งบางอยางใหมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 84.2 สวนนางเอกใชภาษารักแบบใหเวลาอยางมีคุณคามากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.9 และมิวสิควิ

ดีโอของศิลปนรองคูชายหญิง พบวาพระเอกใชภาษารักแบบทําบางสิ่งบางอยางใหมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

100.0 และนางเอกใชภาษารักแบบคําพูดที่เสริมสรางความสัมพันธ ใหเวลาอยางมีคุณคา ทําบางสิ่งบางอยาง

ให และสัมผัสทางกายอยางเทาๆ กัน คิดเปนรอยละ 50.0 

ความแตกตางของแกนความรัก รูปแบบความรัก และภาษารัก 

จากผลการวิเคราะหคุณลักษณะขางตน ผูวิจัยพบวาแกนความรักในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของคาย

แกรมมี่โกลดและคายอารสยามมีคลายคลึงกันในเรื่องของแกนความรักแบบนอกใจที่ปรากฏอยูเปนสวนใหญใน

มิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของทั้ง 2 คาย โดยมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของคายแกรมมี่โกลดพบมากเปนอับดับแรก 

สวนคายอารสยามพบเปนอันดับที่ 2  ซึ่งทําใหเห็นวาภาพสะทอนจากมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงน้ันเปนเรื่องราว

ความรักเกี่ยวกับการหลอกหลวง ไมซื่อสัตย การมีความสมัพันธลับของตัวละคร ซึ่งเปนเรื่องที่มีมากขึ้นใน

สังคมไทยปจจบัุน สอดคลองกับงานศึกษาของ ปรมาภรณ ลิมปเลศิเสถียร (2557: 211-224) ที่ไดศึกษาเรื่อง
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เพลงนอกใจ ทางออกของคนในสังคมไทย วาในบทเพลงลกูทุงสมัยนิยมรอยละ 90 เปนเรื่องราวเกี่ยวกับความ

รักความผูกพันของหญิงชาย โดยงานศึกษาช้ินน้ีไดมุงไปที่เรื่องราวความรักแบบการนอกใจที่เปนการสะทอน

เรื่องราวความรักในสังคมปจจุบันที่มักมีเรื่องราวการนอกใจ การไมซื่อสัตยตอคนรัก ซึ่งเปนความสัมพันธ

รูปแบบหน่ึงที่อยูนอกคานิยมทางสังคมของไทย บทเพลงจึงเปนหนทางในการระบายความคับของใจและ

ชองทางที่จะถายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้น นอกจากน้ี ชฎาภา ประเสริฐทรง (2555: 19) ยังไดศึกษาเรื่องการ

นอกใจ โดยมีขอมูลสนับสนุนจากมูลนิธิเพ่ือนหญิงในป 2559 วาปญหาทีม่ีการสงเขามาปรึกษามากที่สดุน้ัน คือ

ปญหาการนอกใจ และในป 2558 เว็บไซต The Richest รวมกับบริษัทถุงยางอนามัยช่ือดัง ดูเร็กซ ไดรวมกัน

ทําการสํารวจชนชาติที่นอกใจมากที่สุด ผลสํารวจช้ีวาคนไทยมีอัตราการนอกใจสูงที่สุดเปนอันดับ 1 ช้ีใหเห็น

วาปญหาการนอกใจเปนปญหาที่สงผลตอความรักความสัมพันธ จึงไดถูกหยิบยกและนํามาถายทอดผานบท

เพลงตางๆ โดยเฉพาะเพลงลูกทุงซึ่งเปนบทเพลงที่เขาถึงบุคคลไดทุกกลุม และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง จงึทําให

ผูคนเขาถึงไดงาย 

แตเมื่อพิจารณาภาพรวมแกนความรักในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของทั้ง 2 คายเพลง พบวามีความ

แตกตางกันคอนขางชัดเจน โดยภาพรวมน้ัน มิวสิควิดีโอของคายเพลงแกรมมี่โกลดพบแกนความรักแบบ

นอกใจเปนอันดับแรก แตคายอารสยามพบแกนความรักแบบรักมั่นคงเปนอันดับแรก โดยแสดงใหเหน็ความ

มั่นคงของคูครองที่เอาชนะตออุปสรรคตางๆ เชน ความหางไกล ฐานะ การแทรกแซงของบุคคลที่สาม แต

สุดทายแลวคูรกัก็ยังมีความมั่นคง มีความซือ่สัตยตอคูครองของตนเอง ซึ่งสะทอนคานิยมอันเปนที่ยอมรับของ

สังคมไทยเรื่องการมีคูครองหรือคนรักเพียงคนเดียว การซื่อสัตยตอคนรักของตน ตามที่ Hatfield and 

Rapson (อางถึงใน นพมาศ อุงพระ, 2555: 124) กลาวถึงความรักที่มีความสงบเยือกเย็นกวา มีการรับรูวาคู

ของตนเปนเน้ือคู หรือคนสําคัญ มีความเขาใจ และการใสใจตอกันสูง และในหลายกรณีมีการอุทิศตนเพ่ือให

ความสัมพันธประสบความสําเร็จ ซึ่งนักจิตวิทยาไดกลาววาเมื่อตางฝายตางรูสึกมีคาและเปนที่รักของอีกฝาย ก็

จะตองเช่ือมั่นและอุทิศตนในความซื่อสัตยของอีกฝาย และมั่นคงในความรักน้ันเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจใน

ชีวิตคูและทําใหความสัมพันธยืนยาว )อุมาพร ตรังคสมบัติ  ,2545 :12-13 ) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

อรวรรณ ชมดง และอรทัย เพียยุระ (2557: 77-98) ที่พบวาคานิยมทางเพศของการมีผัวเดียวเมียเดียว หรือ

การมีคูครองคนเดียว เปนคานิยมที่สําคญัตอสังคมไทย และไดถูกนํามาสะทอนผานบทเพลงลูกทุงอยูในทุกยุค

ทุกสมัย  

ดานรูปแบบของความรักในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของคายแกรมมี่โกลดและคายอารสยามมีความ

แตกตางกันอยางเห็นไดคอนขางชัดเจน ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวามิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของคายแกรมมี่

โกลดมีรูปแบบความรักแบบโงเขลา ซึ่งผูวิจยัพบวาเน้ือหาบทเพลงลูกทุงและเรื่องราวที่นําเสนอในมิวสิควิดีโอ

น้ันมักเปนเรื่องราวของคูรักที่อยูอาศัยรวมกันฉันทสามีภรรยา หรือเปนเรื่องราวของคนในวัยทํางาน วัย

กลางคน หรือบุคคลที่ตกลงปลงใจใชชีวิตรวมกัน และยึดติดในความสัมพันธ การผูกมดักับคนรักโดยไมคํานึงถึง

เหตุผลหรือความถูกตอง ซึ่งเปนรูปแบบความรักแบบโงเขลาตามทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรักของสเตอร
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นเบิรก ( 1986(  คือ มีความลุมหลง และการผกูมัด เปนความรักที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และตัดสินใจอยูรวมกัน

หรือแตงงานกันในเวลาไมนานโดยที่อาจยังไมมีความเขาใจกันมากพอ มีความเสี่ยงตอการหยาราง เปนความ

รักแบบความคลั่งไคล และมีความตองการสูง (John Lee อางถึงใน สัตกร วงศสงคราม 2552: 33) ที่มกั

กอใหเกิดความเจ็บปวด และความวิตกกังวลเพราะมีความตองการความสนใจจากอีกฝายหน่ึงมากอยางไม

สิ้นสุด  

 ในขณะทีม่ิวสคิวิดีโอเพลงลูกทุงของคายอารสยามปรากฏรูปแบบความรักโรแมนติกเปนสวนมาก ซึ่ง

มีเน้ือหาและเรือ่งราวเกี่ยวกับความรักวัยรุนที่พัฒนามาจากความเปนเพ่ือนซึ่งยังไมมีการผูกมัด เชน การแอบ

ชอบแอบรัก การตามจีบ การตามหาความรัก ซึ่งเปนความรักในชวงแรกเริ่มตามที่ Lasswell and Lasswell 

(1976) ไดแบงความรักของชายหญิงตามชวงเวลาเกิด  เปนชวงความรักแบบโรแมนติกที่เกิดในชวงตนของการ

เกี้ยวพาราสี โดยมีองคประกอบหลักของความสนิท การดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน เปนความรักที่เพ่ิมเติมจาก

ความชอบ ดวยแรงดึงดูดทางกายภาพ และอารมณตามทฤษฎีสามเหลีย่มแหงความรกัของสเตอรนเบิรก 

1986( ) ซึ่งสอดคลองกับ ภัทราวดี ปรีชากาศ (2554: บทคัดยอ) ที่วิจัยเรื่องมุมมองเกี่ยวกับความรักของวัยรุน

วาความรักที่มีตอคนรักโดยการสํารวจความคิดเห็นจากวัยรุน โดยไดผลวาวัยรุนมองวาเปนความรักที่ตองการ

ความเอาใจใสกันซึ่งกันและกนั ตองการที่พ่ึงพิง และอยากที่จะมีความรักไมวาความรักน้ันจะสมหวังหรือ

ผิดหวังก็ตาม 

จากการวิเคราะหภาษารักที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอทั้ง 2 คายเพลง พบวาทั้ง 2 คายมีการใชภาษารักใน

มิวสิควิดีโอที่แตกตางกัน โดยคายแกรมมี่โกลดมีการใชภาษารักแบบการสัมผสัทางกายเปนสวนใหญ เชน การ

กอด การจับมือ การหอมแกม เปนตน ผูวิจยัสังเกตไดวาเรื่องราวเน้ือหาของมิวสิควิดีโอน้ันเปนเรื่องราวของ

คูรักวัยทํางานหรือวัยผูใหญ ซึ่งคูรักอยูดวยกันฉันทสามีภรรยา จึงมีการใชภาษารักแบบการสัมผัสทางกายเปน

สวนมาก ซึ่งสอดคลองกับ ภัทราวดี ปรีชากาศ (2554: บทคัดยอ) เรื่องมิติของความรักในเรื่องของการแสดง

ความรักวาการแสดงความรักอยางเปดเผยเปนสิ่งที่ไมผิด ในขณะที่คายอารสยามมีการใชภาษารักแบบการทํา

บางสิ่งบางอยางให และการใหเวลาอยางมีคุณคาเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับ ศิริพร จริวัฒนกุล และคณะ 

(2556: 80) ทีศ่ึกษาเรื่องการรับรูของวัยรุนชายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธทางเพศ พบวามุมมองความ

รักของวัยรุนชายมองวาความรักคือความสขุและการให เปนการทําใหคนรักมีความสุข การเอาใจใส การใหสิ่งที่

ดีที่สุดกับคนรกั ซึ่งเรื่องราวของมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของคายอารสยามจะเปนเรื่องราวของวัยรุน ที่ทําบางสิ่ง

บางอยาง เชน การแอบนําขนมมาให หรือการเตรียมอาหารใหคนรัก การใชเวลาอยูรวมกันในวันหยุด การไป

เที่ยวดวยกัน เปนตน ซึ่งเปนการใชเวลาอยางมีคุณคากับคนรัก 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่องรูปแบบความรักและภาษารักที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุงสมัยนิยม 

ผูวิจัยไดศึกษาจากมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของคายแกรมมีโ่กลดและคายอารสยามจากชองทางเว็บไซตยูทูป ซึ่ง
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เปนชองทางการแบงปนวิดีโอที่เปนที่นิยมมากในปจจุบันเน่ืองจากมีการนําเสนอทั้งภาพและเสียงในรปูแบบ

วิดีโอที่ดึงดูดความสนใจจากผูชม และสามารถรับชมยอนหลังไดตามสะดวก และเปนชองทางที่ผูชมทุกเพศทุก

วัยเขาถึงไดงาย โดยผลการวิเคราะหรูปแบบความรักในภาพรวมแลวพบวามีแกนความรักแบบนอกใจ และ

รูปแบบความรักแบบโงเขลาในจํานวนคอนขางสูง รวมทั้งมีการใชภาษารักแบบการสัมผัสทางกายเปนสวนใหญ 

ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอผูชมในเรือ่งของพฤติกรรมเลียนแบบ หรือมีความเช่ือและนําขอมูลที่ไดรับไปใชในชีวิตจริง 

เมื่อรับชมเปนระยะเวลานานก็จะเกิดการซึมซับเรื่องราวที่นําเสนอผานมิวสิควิดีโอ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมี

ขอเสนอแนะไปยังผูผลิตมิวสคิวิดีโอ ดังน้ี 

1. รูปแบบความรักที่แสดงออกผานเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมีการเสนอความรักแบบโงเขลามาก 

เกินไป ซึ่งเปนความรักที่เปนความลุมหลง ขาดสติและเหตุผล ซึ่งอาจทําใหผูชมซมึซับและสงผลตอผูชมในแง

ของการจําและทําตาม ดังน้ันผูผลิตมิวสคิวิดีโอควรพิจารณาเพ่ือสรางรูปแบบเน้ือหาที่นําเสนอผานมิวสิควิดีโอ

ใหหลากหลาย และมคีวามสรางสรรคเชิงบวก เพ่ือใหผูชมไดรับทั้งความบันเทิง และขอคิด หรือไดตระหนักรู

เรื่องความรักความสัมพันธในเชิงบวกมากขึ้น 

2. แกนความรักในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุงของคายแกรมมี่โกลดน้ันมีแกนความรักแบบนอกใจ 

เปนสวนใหญ ถึงแมจะเปนการสะทอนเรื่องราวจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม แตอีกแงหน่ึงก็อาจเปนการสงเสริม

หรือสนับสนุนใหผูชมมองเรื่องการนอกใจเปนเรื่องปกติ หรือเรื่องธรรมดาของความสัมพันธ และสงผลใหผูชม

ซึมซับคานิยมที่ไมถูกตองและนําไปใชกับชีวิตจริง ทางคายเพลงจึงควรพิจารณาแนวทาง หรือแนวคิดของมิว

สิควิดีโอเพลงลูกทุงที่สงเสริมความรักในดานบวกใหมากขึน้ เชน ความรักที่ซื่อสัตย ดูแลซึ่งกันและกัน หรือ

สงเสริมเรื่องศีลธรรมกับความรักเพ่ิมขึ้น 
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การเปดรับ ทัศนคติที่มีตอโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบคุคลที่มีช่ือเสยีงเปนพรเีซนเตอรของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร
 
 

นางสาวกชพรรณ จักษเมธา
 
 

 

บทคัดยอ 

 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะประชากร การเปดรับสื่อ ทัศนคติ และแนวโนม

พฤติกรรมการซื้อสินคา และศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอโฆษณาชุด

ช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอร โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18-25 ป ระดับ

การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน หรือหางราน รายไดเฉลี่ยสวนตัวตอเดือน 

20,001 – 30,000 บาทตอเดือน  

 ดานการเปดรับสื่อกลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับสื่อใหม มากกวาสื่อด้ังเดิม โดยอยูในระดับการ

เปดรับมาก ทั้งสื่อใหม และสื่อด้ังเดิม  ในดานทัศนคติพบวาผูบริโภคมีทัศนคติระดับดีมากในดานความไวเน้ือ

เช่ือใจ, ดานความชํานาญและเช่ียวชาญ และดานความดึงดูดใจ ซึ่งเปนทัศนคติในเชิงบวก ดานแนวโนมของ

พฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในอยูในระดับต้ังใจมาก เพราะไดรับอิทธิพลจากพรีเซนเตอร และมีการจดจําไดเปน

อยางดีสําหรับบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ไดรับมาเปนพรีเซนเตอรของแตละแบรนด  

 

 

 

 

 

 

คําสําคญั : การเปดรับ, ทัศนคติ, พฤติกรรม, ชุดช้ันใน, พรีเซนเตอร, บุคคลที่มีช่ือเสียง 

 
(1) บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “การเปดรับ ทัศนคติมีตอโฆษณาชุดชั้นในท่ีใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเปนพรีเซ็น

เตอรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีรองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฏฐานีย คณะวารสารศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
( 2)  นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่ อสารองคกร คณะวารสารศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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     Abstratct 

 

 The research has a purpose to study populations exposure attitudes and purchasing 

behavior and also study of the relation between exposure and attitudes of consumer that 

exposure innerwear advertising that use celebrities as presenter. This study used 

Quantitative research by using questionnaire to collect the data. The results show that most 

of the sample populations are women age between 18 – 25 years old, has an income from 

20,001 – 30,000 BAHT/Month. The result also shows that most of highest education of 

sample populations is bachelor’s degree. Most of population are employee. 

 For the media exposure most population exposure with new media more than 

traditional media but both exposure in high level. For attitudes found that most populations 

has high level in trustworthiness, expertise and attractiveness so attitude from most 

population in positive attitude. For behavior of purchasing innerwear in high level. Most 

population also remind who become presenter for each brands. 

 

Keywords : Exposure, Attitudes, Behavior, Innerwear, Presenters, Celebrities 

 

บทนํา 

 

 ปจจุบันตลาดชุดชั้นในสตรีมีการแขงขันที่มากขึ้นกวาเดิม เพราะชุดชั้นในไดถูกออกแบบให

สอดคลองกับพฤติกรรม และกิจกรรมแตละวันของผูหญิงที่มีหลากหลายมากกวาแตกอนที่ผูหญิงสวมใสชุด

ชั้นในเพื่อปกปดหรือเสริมสรางความมั่นใจใหกับผูหญิงที่มีสรีระที่แตกตางกันออกไป แตในตอนนี้ชุดชั้นใน

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองพฤติกรรม และกิจกรรมของผูหญิงมากกวาเดิม เชน กิจกรรมการออกกําลังกาย 

และการสวมใสตามเทรนดแฟชั่นที่กําลังเปนที่นิยมอยูในขณะนั้น นอกจากการตอบสนองพฤติกรรม และ

กิจกรรมที่หลากหลายของผูหญิงในยุคปจจุบัน แตละแบรนดที่ผลิตชุดชั้นในก็ไดตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคไดอยางครบถวน เชนในการผลิตเสื้อชั้นใน (brassieres) กางเกงชั้นใน (panties) ซึ่งไดมีการ

ออกแบบหลากหลายรูปแบบ และคุณประโยชนใหเลือกอยางมากมายเพื่อเพิ่มและเสริมสรางความมั่นใจ

ใหแกผูหญิงทุกเพศ ทุกวัย เสริมสรางเสนหจากภายในสูภายนอกใหแกผูหญิงทั้งหลาย 

 ภาพรวมทางการตลาดของชุดชั้นในสตรี ป พ.ศ. 2556 มูลคาตลาดชุดชั้นในอยูที่ 7,000 ลาน

บาท ผูนําทางการตลาด คือ แบรนดวาโก มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 58 แบรนดซาบีนารอยละ 15 

แบรนดไทรอัมพรอยละ 14 และแบรนดอื่นๆรวมรอยละ 13 (รายงานประจําปบริษัท ซาบีนา จํากัด 
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(มหาชน), 2556) ในป พ.ศ. 2559 ภาพรวมทางการตลาดของชุดชั้นในมีมูลคาประมาณ 6,800 ลานบาท 

(กลยุทธการตลาดชุดชั้นในสตรี ป2559,กระทรวงพาณิชย, 2560) โดยในป 2559 ผูนําทางการตลาด คือ 

แบรนดวาโกมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 38.4 แบรนดซาบีนารอยละ 31.8 แบรนดไทรอัมพรอยละ 

11.1 และแบรนดอ่ืนๆ รวมรอยละ 18.7 (กลยุทธการตลาดชุดช้ันในสตรี ป2559,กระทรวงพาณิชย, 2560) 

จากป พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ. 2559 จะเห็นไดวาภาพรวมของบางแบรนดโดนแบงสวนแบงทางการตลาดไป

มากเชนกัน 

 การแขงขันของตลาดชุดช้ันในของยุคปจจุบันทางแบรนดตางๆไดใชงบประมาณจํานวนหน่ึงใน

การจางบุคคลที่มีช่ือเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอรใหแกแบรนด เชน แบรนด บีมี บายวาโก เลือกใช แซมมี่ เคาว

เวลล และแบรนดซาบีนา เลือกใช อารยา เอ. ฮารเกต เพราะการเลือกใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรทํา

ใหผูบริโภคจดจําแบรนดไดเปนอยางดี และสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค หรือกลุมเปาหมาย 

นอกจากน้ีอาจทําใหเกิดการพูดถึงและบอกตอถึงตัวโฆษณา โดยที่แตละแบรนดจะเลือก ดารา, นักแสดง, 

นักรอง หรือบุคลากรในวงการบันเทิงมาเปนผูนําเสนอและถายทอดความชํานาญ เช่ียวชาญของแบรนดไปยัง

กลุมผูบริโภค โดยที่แตละแบรนดจะเลือกบุคคลที่มีช่ือเสียงมาเปนพรีเซนเตอรใหเหมาะสมกับสินคาของแบ

รนดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “การเปดรับสื่อโฆษณาชุดช้ันในที่มีบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซน

เตอรชุดช้ันในของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เน่ืองจากผูวิจัยเล็งเห็นวาเปนที่นาสนใจในการศึกษาคนควา

เกี่ยวกับการใชพรีเซนเตอรของธุรกิจชุดช้ันในที่มีการแขงขันเปนอยางมากและสามารถผลักดันใหเกิดพฤติกรรม

การใชสินคา ซึ่งตองมาจาการเปดรับขาวสาร ทัศนคติตอโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอร 

นําไปสูพฤติกรรมการซื้อสินคา ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามาใชประโยชนในการสื่อสารการตลาดผา

นพรีเซนเตอรไดเปนอยางดี ไมเพียงแตในธุรกิจชุดช้ันใน แตยังไปถึงผลิตภัณฑอ่ืนๆไดดวยใหเปนแนวทางในการ

วางแผนการสื่อสารในอนาคต 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาการเปดรับโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรของผูบริโภค 

 2.  เ พ่ือศึกษาทัศนคติของผูบริ โภคที่มีตอโฆษณาชุดช้ันในที่ ใช บุคคลที่มี ช่ือ เสียงเปน 

พรีเซนเตอร 

 3. เพ่ือศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในของผูบริโภค 

 

นิยามศัพทที่เก่ียวของ 

 1. พรีเซนเตอรโฆษณาชุดช้ันใน หมายถึง บุคคลที่เปนที่รูจักของสาธารณะ ไดแก ดารา นักแสดง 

ที่ไดทําหนาที่เปนตัวแทนมาใหขอมูล สนับสนุน และทําการสื่อสารกับผูบริโภค ใหกับ       แบรนดชุดช้ันใน 
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 2. การเปดรับโฆษณา หมายถึง ความถี่ในการเปดรับโฆษณาที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปน พรีเซน

เตอรชุดช้ันในของแบรนดตางๆ 

 3. ทัศนคติที่มีตอบุคคลที่มี ช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอร หมายถึง ระดับอารมณความรูสึก 

(Affection) ความรูสึกทางบวกหรือทางลบ เห็นดวยหรือคัดคานตอการใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปน พรีเซนเตอร

ชุดช้ันในในองคประกอบ 5 ดานผูแสดง ไดแก ความไวเน้ือเช่ือใจ ความชํานาญและเช่ียวชาญ ความดึงดูดใจ 

ความยกยอง/ช่ืนชม และความเหมือน 

 4. แนวโนมพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันใน หมายถึง ระดับความต้ังใจในการซื้อซ้ํา หรือจะแนะนําให

ผูอ่ืนใช หลังจากที่เปดรับสื่อโฆษณาชุดช้ันในโดยที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอร 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา 

  กัญจณิพัฐ วงศสุเมธรต (2549, น.3) ไดใหความหมายของการโฆษณา คือ 

การติดตอสื่อสารหรือการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการหรือความคิดโดยผานสื่อมวลชน

ประเภทตาง ๆ ไปยังสาธารณชนผูบริโภคเปาหมาย เพ่ือโนมนาวจูงใจใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการที่โฆษณา

นําเสนอ โดยมีการระบุผูอุปถัมภหรือผูสนับสนุนที่ชัดเจน ทั้งน้ีผูอุปถัมภหรือผูสนับสนุนตองมีการเสียคาใชจาย

จากการทําโฆษณาใหแกเจาของสื่อ เพ่ือทําการสงขาวสารไปยังสาธารณชนผูบริโภคเปาหมาย 

  สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association) ไดใหคํา

นิยามศัพทของคําวา “การโฆษณา” ซึ่งเปนรูปแบบที่ยอมรับกันทั่วไปวา เปนรูปแบบการเสนอขายใดๆที่ผาน

สื่อที่ไมใชบุคคล มีการจายคาตอบแทน การเสนอขายน้ีเปนการสงเสริมและเผยแพรความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ หรือบริการตางๆโดยมีผูอุปถัมภที่เปดเผยตัวตน (Kotler, 2003, p.590) 

 

 หนาที่ของการโฆษณา 

  โฆษณาเปนเครื่องมือหน่ึงของการสื่อสารการตลาดที่ผูโฆษณาสามารถนําไปใชเพ่ือบรรลุผล

ตามเปาหมายที่ไดวางไว หนาที่ของการโฆษณาจึงมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูโฆษณาวาเปน

อยางไร โดยปกติวัตถุประสงคของการทําโฆษณาทําอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

  1. เพ่ือบอกถึงความแตกตางระหวางผลิตภัณฑที่โฆษณากับผลิตภัณฑของคูแขง แจงให

ผูบริโภคกลุมเปาหมายรับทราบความแตกตางระหวางสินคาของเรากับคูแขง มักเนนถึงเรื่อคุณภาพ คุณสมบัติ 

และคุณคาอยางอ่ืนที่ผูซื้อจะไดรับ ซึ่งเหน่ือยกวาหรือแตกตางจากคูแขง 

  2. เพ่ือสื่อสารใหขอมูลผลิตภัณฑ เปนการสื่อสารเพ่ือทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือ

บริการ เชน ประโยชนของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคคาดหวัง วิธีใช และความสะดวกสบายที่เอ้ืออํานวยให เปนผล

จากการซื้อผลิตภัณฑน้ันไปใช 
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  3. เพ่ือกระตุนเราใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑ โฆษณาจะทําหนาที่กระตุน เรงเรา และเชิญชวน

ใหผูบริโภคซื้อสินคาไปทดลองใช เมื่อผูบริโภคซื้อสินคาน้ันไปใชแลว โฆษณาจะทําหนาที่ยํ้าเตือนความทรงจํา 

และสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคเกิดการซื้อซ้ําในครั้งตอๆไป 

  4. เพ่ือชวยการจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน การโฆษณาจะทําหนาที่สําคัญในการกระตุน

ใหผูบริโภคมีความตองการสินคา เพ่ือที่จะไปถามหาซื้อสินคาจากรานคา หรือ เรียกรองใหรานคานําสินคา

ดังกลาวไปวางจําหนาย ถาการโฆษณาประสบความสําเร็จเทาไหร จะยิ่งทําใหเปนแรงผลักดันใหผูคาปลีกนํา

ผลิตภัณฑไปจําหนายมากขึ้น เปนผลไดแกธุรกิจที่มีชองทางการจําหนายผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น 

  5. เพ่ือเพ่ิมความชอบและความภักดีตอตราสินคา โฆษณาจะทําหนาที่บอกกลาวแกผูบริโภค

เปาหมายเกี่ยวกับขอดีหรือขอแตกตางที่เหนือกวาผลิตภัณฑของคูแขง ทั้งยังบอกเหตุผลและความจําเปนแก

ผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่นําเสนอ และสาเหตุในการเลือกซื้อตอๆไป 

  6. เพ่ือชวยลดตนทุนดานการขาย การโฆษณาเปนการสื่อสารผานสื่อมวลชน เชน 

หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน ซึ่งเปนการสื่อสารที่เสียคาใชจายสูง แตการเขาถึงผูรับมาก ตนทุน

คาใชจายเฉลี่ยรายหัวจึงตํ่ามาก เมื่อเทียบกับการขายโดยพนักงานขาย ดังน้ันหลายองคกรจึงเลือกการใช

โฆษณา เพ่ือลดตนทุนดานการขายใหนอยลง 

  7. เพ่ือเตือนความทรงจําและสรางแรงเสริมการโฆษณาจะทําหนาที่เตือนความทรงจําแก

ผูบริโภคเกิดการระลึกและจดจําช่ือตราสินคา สิทธิประโยชน และคุณคาสินคาที่ผูบริโภคจะไดรับ ซึ่งเปนการ

สรางแรงเสริมในการตัดสินใจของผูบริโภคในโอกาสตอไป ปจจุบันการโฆษณาทางโทรทัศนและวิทยุไดรับความ

นิยมอยางแพรหลาย 

 

 องคประกอบสําคัญในการใชบุคคลที่มีช่ือเสียง (Celebrity) 

  การใชบุคคลที่มีช่ือเสียงในการโฆษณาสินคาและบริการตาง ๆ ขององคกรตองคํานึงถึง

คุณลักษณะ 5 องคประกอบที่สําคัญ (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547) ดังน้ี 

  1. ความไวเน้ือเช่ือใจ (Trustworthiness) เปนความไวเน้ือเช่ือใจในบุคคลดังกลาว ทั้งน้ี

รวมไปถึงความนาเ ช่ือถือ และความสามารถที่กลุมเปาหมายยึดถือเปนแบบอยาง ความไววางใจ 

(Trustworthiness) เปนมิติแรกของความนาเช่ือถือ (Credibility) ของผูนําเสนอสินคา (McCracken, 1989). 

ไดกําหนด ความไววางใจ (Trustworthiness) เกิดจากการรับรู ของผูบริโภคที่มีตอความซื่อสัตย ความถูกตอง 

และความนาเช่ือ ในตัวของผูนําเสนอสินคา (Erdogan, 1999) โดยตองการสรางระดับความนาเช่ือถือใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ดวยความเปนมืออาชีพและเปนประโยชนตอผูบริโภค เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในสินคา 

ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคในวงกวาง เพ่ือใชในการนําเสนอสินคาผานสื่อสาธารณะทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับ

(Hakimi, Abedniya & Zaeiem, 2011; Ohanian, 1990 และ Shimp, 2003) ไดกลาววา ผูบริโภคช่ืนชอบ

ในดานบุคลิกภาพซึ่งเปนคุณสมบัติของความไววางใจเปนอันดับแรก จึงสงผลใหกระบวนการสื่อสารทาง
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ความคิดมีประสิทธิภาพ ซึ่งความไว วางใจ เป นค ุณลักษณะหนึ ่งจากรากฐานของความนาเ ชื ่อถ ือ 

(Credibility) ความไววางใจเปนปจจัยสําคัญของความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล โดยมีสวนเกี่ยวของกับ

การใชผูที่มีชื่อเสียงนําเสนอสินคา (Friedman, 1978) อิทธิพลของความไววางใจของผูเสนอสินคาที่มีตอ

ผูบริโภคโดยใชตัวชี้วัดที ่นามาใชอธิบายปจจัยความไววางใจ ไดแก ความจริงใจ-ความไมจริงใจ ความ

เช่ือถือ-ความไมเช่ือถือ ความนาไววางใจ-ความไมนาไววางใจ ความซื่อสัตย-ความไมซื่อสัตย และการวางใจ

ได-การไมสามารถวางใจได เปนตน 

  2. ความชํานาญ เช่ียวชาญ (Expertise) คือ ความชํานาญและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน

ของบุคคลน้ันๆ ความเช่ียวชาญ (Expertise) เปนอีกมิติหน่ึงของความนาเช่ือถือของผูนาเสนอสินคา 

McCracken (1989) และ Erdogan (1999) กลาววา ความเช่ียวชาญของความนาเช่ือถือ (Credibility) ของ

ผูนําเสนอสินคา ไดแก ความรู ประสบการณ และทักษะ ที่เกี่ยวของกับโฆษณาหรือสินคาช้ินน้ัน ผูนําเสนอจะ

ถือวาเปนผูเช่ียวชาญ (Expert) เมื่อพวกเขานําเสนอสินคาที่เกี่ยวของกับความรู ประสบการณ และทักษะที่มี

ผานการรับรูของผูบริโภค โดยไมจําเปนตองเปนผูที่มีความเช่ียวชาญเสมอไป แตตองสามารถทําอยางไรให

ผูบริโภคไดรับรูในสิ่งที่ผูนําเสนอสินคากําลังเสนอ (Hovland, 1953) ซึ่งตรงกับ Shimp (2003) ที่ไดกลาววา 

ผูนําเสนอสินคาที่มีความเช่ียวชาญที่ตรงกับสินคา จะเปนแรงจูงใจตอทัศนคติของผูบริโภคมากกวาผูนาเสนอ

สินคาที่ไมมีความเช่ียวชาญกับตรงกับสินคา และเพ่ิมระดับความต้ังใจซื้อของผูบริโภคที่ตอตราสินคา 

  3. ความดึงดูดใจ (Attractiveness) ความดึงดูดใจ (Attractiveness) การดึงดูดใจ 

ความนาสนใจและความโดดเดน จากรูปรางหนาตา บุคลิกภาพของพรีเซนเตอร ความดึงดูดใจ เปนกุญแจ

สําคัญในการใชนําเสนอสินคาตางๆ (Ohanian, 1991) กลาวถึง ความดึงดูดใจ ในหัวขอนี้ จะกลาวถึงความ

ดึงดูดใจทางกายภาพ (Physical Attractiveness) คือ การมีรูปราง หนาตาที่นาดึงดูดใจของผูนําเสนอ

สินคา  รวมไปถึงทั้งดานทักษะ ความสามารถ การมีบุคลิกภาพที่ดี มีความเปนนักกีฬา (Shimp, 2003) 

กลาววา ความดึงดูดใจของผูนําเสนอสินคา จะทําใหเกิดความชื่นชอบ และ ความสนใจของผูบริโภคอยางมี

ประสิทธิภาพ (McGuire, 1985) Kelman (1961) กลาววาการใชความดึงดูดใจในการนําเสนอสินคาจะ

ชวยเพิ่มระดับความโนมนาวใจและทาใหผูบริโภคเกิดทัศนคติของผูนําเสนอสินคาได และยังชวยสงเสริม

ภาพลักษณของสินคา (Kamins, 1990) การใชผูนําเสนอสินคาที่ มีรูปรางหนาตาที่นาดึงดูดใจ ทําให

ผูบริโภคเกิดความสนใจ ชื่นชอบ มากกวาการใชสื่อสารดวยคําพูด (Kahle & Homer, 1985) และการใช

รูปรางหนาตาที่ดีของผูนําเสนอสินคาสามารถโนมนาวใหผูบริโภคอยากมีสวนรวมกับสินคาที่ถูกนําเสนอ 

โดยไมตองอาศัยขอมูลในการตัดสินใจมาก การใชผูที่มีชื่อเสียงที่มีความนาดึงดูดใจนั้นจะชวยตอบโจทย ให

ผูบริโภคเกิดความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑไดมากกวาการใชบุคคลธรรมดาทั่วไป (Priester & Petty, 2003) และ

จะชวยสงผลตอทัศนคติและความตั้งใจซื้อที่มีตอผูบริโภคอีกดวย (Till & Busler, 2000) 
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  4. ความยกยอง/ความนับถือ (Respect) คือ ความเคารพที่กลุมเปาหมายมีตอ

ความสําเร็จของบุคคลน้ันๆ ทําใหเกิดความช่ืนชมและนํามาเปนตนแบบ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

ของตนเอง เราจึงตองคัดเลือกพรีเซนเตอรที่ทุกคนยอมรับถึงการประสบความสําเร็จในชีวิตของเขา 

  ความยกยอง / ความนับถือ (Respect) เปนอีกสวนหน่ึงของลักษณะที่นาดึงดูด 

(Attractiveness) หมายถึงการที่ผูบริโภคเกิดความนิยมชมชอบจากความสําเร็จของผูนําเสนอสินคา ที่มาจาก

การแสดงทาง โทรทัศน ภาพยนตร การกีฬา การเมือง ทางสังคม หรือความช่ืนชอบสวนตัวของผูบริโภคเอง 

โดยทั่วไป แลวผูบริโภคยังรูสึกช่ืนชอบผูที่มีช่ือเสียงที่มีลักษณะนาเคารพ ที่ไดรับความนิยมชมชอบที่เกิดจาก

พฤติกรรมและหนาตาเปนองคประกอบอีกดวย (Bryne, Whitehead & Breen, 2003 และ Skärfstad & 

Bergström, 2004) 

  5. ความเหมือน (Similarity) คือ ความคลายคลึงกับพรีเซนเตอรกับกลุมเปาหมายของตรา

สินคา เชน บุคลิกลักษณะ วิถีชีวิต อายุ เพศ เช้ือชาติ ดังจะเห็นไดจากเครื่องดื่มบํารุงกําลังคาราบาวแดงนํา

แอดคาราบาวมาเปนตัวแทนในการเช่ือมโยงตราสินคากับกลุมเปาหมายของสินคา เปนตน ความเหมือนกับ

กลุมเปาหมาย (Similarity) เปนลักษณะสุดทายของลักษณะที่นาดึงดูด(Attractiveness) เปนการแสดงให

เห็นถึงระดับของผูนําเสนอสินคาที่มีความคลายคลึงกับผู บริโภคในแงของลักษณะความสัมพันธในการ

นําเสนอสินคา ทั้งทางดานบุคลิกภาพและพื้นฐานการดําเนินชีวิต เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ ระดับทางสังคม 

ฯลฯ ดังเชนที่ Desphande & Stayman (1994) คนพบวา เชื้อชาติของผูนําเสนอสินคามีจะสงผลถึงการ

รับรู ของผู บริโภคและทัศนคติที ่มีตอตราสินคาไดเชนกัน จึงนําไปตั้งเปนสมมติฐานวาผู บริโภคมีความ

ไววางใจกับบุคคลที่มีความคลายคลึงกับตัวผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับ (Cialdini, 2007) ที่กลาววา ความ

คลายคลึงกับกลุมเปาหมายที่ตองการนําเสนอสินคามีความสําคัญอยางมาก เพราะผูบริโภคจะมีทัศนคติที่ดี

ขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถเปรียบเทียบกับผูนําเสนอสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันได ผูที่มีชื่อเสียงที่นําเสนอ

สินคาก็จะมีความนาเช่ือถือมากขึ้น และยังชวยเพ่ิมคุณคาของตราสินคามากขึ้นอีกดวย การเลือกใชบุคคลที่

มีชื่อเสียงมานําเสนอในงานโฆษณาน้ันจําเปนตองทราบขอมูลของสินคา เขาใจคุณลักษณะ คุณประโยชนของ

สินคาใหครบถวน จึงวิเคราะหองคประกอบทั้ง 5 ดังกลาว เพ่ือดูความสอดคลองระหวางบุคคลที่มีช่ือเสียงกับ

สินคาตอไป 

 การเปดรับสื่อ  

    การเลือกเปดรับหรือเลือกใช (Selective Exposure) กระบวนการภายในบุคคลวาจะ

พิจารณาวาจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากสื่อหรือไม และถาตกลงเปดรับจะรับขาวสารประเภทไหน จาก

สื่ออะไร และเวลาใด ในชีวิตประจําวันน้ันบุคคลมีโอกาสที่จะไดรับสารจากแหลงตางๆมากมาย แตบุคคลจะมี

ความพอใจหรือไมพอใจแหลงสาร หรือผูสงตางๆแตกตางกันไป แคปเลอร (Klappler) กลาววา คนเรามี

แนวโนมที่จะเปดตัวเองใหสื่อสารตามความคิดเห็นและความสนใจของตน และหลีกเลี่ยงไมสื่อสารในสิ่งที่ไม

สอดคลองกับความคิดเห็น และความสนใจของตน ดังน้ันบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงตางๆ ตาม
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ความสนใจและความตองการของตนเพ่ือตอบสนองความตองการของตน นอกจากน้ันจะเลือกสื่อมวลชนที่

เสนอขาวสอดคลองกับทัศนคติ ความคิด ความสนใจ และความตองการของคน 

 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

  คําวา “ทัศนคติ” (Attitude) ถูกใหคําจํากัดความ จากนักวิชาการหลายทาน เชน 

  สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) กลาววา “ทัศนคติ” (Attitude) เปนดัชนีที่ช้ีวาบุคคลน้ันคิด 

และรูสึกอยางไรกับบุคคล วัตถุ หรือสิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตางๆที่อยูรอบๆตัวโดยทัศนคติน้ันมี

รากฐานมาจากความคิดเห็น และความเช่ือที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงความ

พรอมที่จะตอบสนองสิ่งเราและเปนมิติของการประเมินเพ่ือแสดงวาชอบหรือไมชอบ ตอประเด็นหน่ึงๆซึ่งถือวา

เปนการสื่อสารภายในบุคคลที่มีผลมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรม  

  เสรี วงษมณฑา (2529) กลาววา “ทัศนคติ คือความพรอมที่จะประพฤติปฏิบัติ โดย

ทัศนคติจะประกอบไปดวยความรู ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรม” 

 ประเภทของทัศนคติ 

  ชวนะ ภวกานันท (อางถึงใน อมรรัตน ออนนุช, 2546, น.38) กลาววา บุคคลสามารถ

แสดงทัศนคติออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

   1. ทัศนคติเชิงบวก หรือทัศนคติที่ดี เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออกถึง

ความรูสึกหรืออารมณจากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอ่ืน หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้ง

หนวยงาน องคการ สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการอ่ืนๆ 

   2. ทัศนคติเชิงลบ หรือทัศนคติที่ไมดี คือทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อม

เสีย ไมไดรับความเช่ือถือ หรือไววางใจ หรืออาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใด

บุคคลหน่ึง เร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหน่ึง หรือหนวยงาน องคการ สถาบัน และการดําเนินกิจการของ

องคการอ่ืนๆ 

   3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราว หรือปญหาใดปญหาหน่ึง หรือ

ตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการและอ่ืนๆโดยสิ้นเชิง 

   ทัศนคติทั้งสามประเภท บุคคลอาจจะมีเพียงประเภทเดียว หรือหลายประเภท

รวมกันก็ได ขึ้นอยูกับความมั่นคงในเรื่องราวความเช่ือ ความรูสึกนึกคิด หรือคานิยมอ่ืนๆ ที่มีตอบุคคลสิ่งของ

การกระทํา หรือสถานการณ เปนตน  

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวจิัย 
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 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยกําหนดกลุมตัวอยางคือ 

เพศหญิงอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครโดยไดเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ต้ังแตเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2561   

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการกระจายแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยการเลือกตัวอยาง

แบบใชความนาจะเปน (Probability Sampling) และไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) 

โดยใชการเลือกคัวอยางกลุมแบงช้ันภูมิ (Stratified Cluster Sampling) โดยในการทําแบบสอบถามทางผูวิจัย

ใหทางกลุมตัวอยางดูภาพพรีเซนเตอรกอนแบบสอบถาม  

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามไดอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

และใหขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปรับปรุง จากน้ันไดนําไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ตามสูตรของคอ

นบราช (Conbach’s Alpha) ซึ่งพบวามีคาอัลฟามากกวา 0.7 ในทุกประเด็นคําถาม แสดงวาแบบสอบถาม

ดังกลาวมีความนาเช่ือถือได 

 ทั้งน้ี สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนสถิติในการทดสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร ประกอบดวย f-test และ Pearson’s Correlation 

 

ผลการศึกษา 

 กลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลเปนเพศหญิงทั้งหมด กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 35.5 มีอายุระหวาง 

18 – 25 ป อาชีพของกลุมตัวอยางรอยละ 60.8 เปนพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน โดยมีรายไดเฉลี่ยสวน

ใหญรอยละ 27.8 อยูที่ 20,001 – 30,000 บาท กลุมตัวอยางไดดูภาพพรีเซ็นเตอรชุดช้ันในกอนการตอบ

แบบสอบถาม และกลุมตัวอยางสวนใหญจดจําไดดี โดยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 86.5 จดจําพรีเซ็น

เตอรชุดช้ันในแบรนด B'me by Wacoal รองลงมารอยละ 82.2 จดจําพรีเซ็นเตอรชุดช้ันในแบรนด Sabina 

รองลงมารอยละ 60 จดจําพรีเซนเตอรชุดช้ันในแบรนด Wienna รองลงมารอยละ 50.8 จดจําพรีเซนเตอรชุด

ช้ันในแบรนด K bra by Kullasatri และรอยละ 43.4 จดจําพรีเซนเตอรชุดช้ันในแบรนด Genie Bra ได

ตามลําดับ 

   การเปดรับการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรแบรนดตางๆ จากสื่อตางๆ 

พบวา สําหรับการเปดรับสื่อโฆษณาดวยสื่อด้ังเดิม (Tradition) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ในขณะที่การเปดรับสื่อ

โฆษณาดวยสื่อใหม (Online) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

   สวนการเปดรับการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรแบรนดตางๆ ผานสื่อ

ด้ังเดิม (Tradition) โดยมีการเปดรับสื่อผานการเปดรับสื่อทางโทรทัศน โดยมีการเปดรับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.33 รองลงมาคือ การเปดรับสื่อผานการเปดรับสื่อการโฆษณาทางสื่อ ณ จุดขาย โดยมีการเปดรับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.72  การเปดรับสื่อผานการเปดรับสื่อการโฆษณาทางนิตยสาร/สื่อสิ่งพิมพ โดยมีการเปดรับ
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มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49  การเปดรับสื่อผานการเปดรับสื่อการโฆษณาทางสื่อนอกบาน (OOH) โดยมีการ

เปดรับกลางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33  การเปดรับสื่อผานการเปดรับสื่อการโฆษณาทางวิทยุ โดยมีการเปดรับ

กลางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 และการเปดรับสื่อการโฆษณาทางโรงภาพยนตร โดยมีการเปดรับกลางๆ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 

   ในขณะที่เปดรับการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรแบรนดตางๆ ผานสื่อ

ใหม (Online) โดยมีการเปดรับสื่อผานการเปดรับสื่อการโฆษณาทาง Facebook โดยมีการเปดรับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 รองลงมาคือ การเปดรับสื่อผานการเปดรับสื่อการโฆษณาทาง Website โดยมีการเปดรับ

มาก มีคาเฉลี่ย 3.83 การเปดรับสื่อผานการเปดรับสื่อการโฆษณาทาง Youtube โดยมีการเปดรับมาก มี

คาเฉลี่ย 3.74 การเปดรับสื่อผานการเปดรับสื่อการโฆษณาทาง Instagram โดยมีการเปดรับมาก มีคาเฉลี่ย 

3.69 และการเปดรับสื่อการโฆษณาทางสื่อ Twitter โดยมีการเปดรับกลางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 

 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับสื่อใหมมากกวาสื่อด้ังเดิม โดยที่สื่อใหมอยูในระดับ3.85 

ในขณะที่สื่อด้ังเดิมการเปดรับอยูในระดับ 3.50 ซึ่งสอดคลองสถานะของกลุมเปาหมายที่พบในการศึกษาครั้งน้ี

วากลุมผูบริโภคสวนใหญอายุ 18 – 25 ป มีระดับเงินเดือนอยูที่ 20,001-30,000 ซึ่งยังเปนคนรุนใหมจะ

เปดรับสื่อใหมมากกวา  

 สําหรับทัศนคติที่มีตอการนําบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรในการโฆษณาชุดช้ันใน พบวา กลุม

ตัวอยางมีทัศนคติ โดยรวมในระดับทัศนคติเชิงบวก คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 โดยมีทัศนคติระดับดีมาก

เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่นํามาโฆษณาดานความไวเน้ือเช่ือใจ มีทัศนคติระดับดีมากมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.47 รองลงมาคือ ทัศนคติเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่นํามาโฆษณาดานความดึงดูดใจมี

ทัศนคติระดับดีมากมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.39 ทัศนคติเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่นํามาโฆษณา

ดานความชํานาญ ความเช่ียวชาญมีทัศนคติระดับดีมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ทัศนคติเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

บุคคลที่มีช่ือเสียงที่นํามาโฆษณาดานความยกยองมีทัศนคติระดับดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และทัศนคติเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่นํามาโฆษณาดานความเหมือน มีทัศนคติระดับดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 

 แนวโนมพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในแบรนดตางๆที่มีบุคคลที่ช่ือเสียงเปน พรีเซนเตอร พบวา กลุม

ตัวอยางมีแนวโนมการซื้อชุดช้ันในแบรนดตางๆที่มีบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอร โดยรวมในระดับต้ังใจ

มาก คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 โดยมีแนวโนมซื้อชุดช้ันในเพราะพรีเซนเตอรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อใน

ระดับต้ังใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04  รองลงมาคือ มีแนวโนมซื้อชุดช้ันในบอยข้ึนเพราะพรีเซนเตอรใน

โฆษณาในระดับต้ังใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  มีความต้ังใจใชแบรนดหน่ึงเปนประจําเพราะช่ืนชอบพรีเซน

เตอรในโฆษณาในระดับต้ังใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และ มีแนวโนมแนะนําชุดช้ันในใหคนอ่ืนใชเพราะช่ืน

ชอบพรีเซนเตอรในโฆษณาในระดับต้ังใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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 สมมติฐานที ่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกตางกันมีการเปดรับโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มี

ช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรที่แตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุที่แตกตางกันมีการเปดรับโฆษณา

สื่อชุดช้ันในโดยรวมที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรที่ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ในขณะที่อาชีพ รายได และการศึกษาที่แตกตางกันมีการเปดรับโฆษณาสื่อชุดช้ันในโดยรวมที่ใชบุคคลทีม่ี

ช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรที่แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จากอาชีพสรุปไดวา อาชีพที่ตอง

พบปะผูคน และตองดูแลใสใจในดานรูปลักษณ เชน ธุรกิจสวนตัว และนักเรียน นักศึกษา จะมีการเปดรับ

มากกวาอาชีพที่ไมตองพบปะผูคนมากนัก เชน แมบาน สวนของรายไดไมเกิน 10,000 บาท กับ รายได 

30,000 บาทขึ้นไปมีการเปดรับมากที่สุด ซึ่งพบวาสอดคลองกับกลุม นักศึกษา รายไดนอยแตเปดรับมาก กับ 

นักธุรกิจรายไดมาก และการเปดรับก็มาก ซึ่งทั้ง 2 กลุมน้ีเปนกลุมที่นาจะสนใจในภาพลักษณและจะตอง

พบปะผูคนเปนจํานวนมาก ในสวนของการศึกษา จากการศึกษาพบวา ผูมีการศึกษาสูงกวาจะเปดรับมากกวา

อภิปรายไดวาระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีการเปดรับที่แตกตางกัน เน่ืองจาก การศึกษาทําใหกลุม

ผูบริโภคมีการเปดรับ และการตีความแตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับลักษณะทางประชากร ปรมะ สตะ

เวทิน (2546, น. 114) ที่กลาวไววา การศึกษา (Education) หรือความรูถือเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพในการสื่อสารของผูรับสารอยางมาก ดังน้ันคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่แตกตางกันยอมมี

ความรูสึกนึกคดิ อุดมการณและความตองการที่แตกตางกันไป ซึ่งอาจพบไดต้ังแตการตีความ การมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ เปนสิ่งทีท่ําใหพฤติกรรมในการรับสารแตกตางกันไป คนที่มีการศึกษาสูงจะ

ไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูที่มีความรูกวางขวางและเขาใจไดดี มีความเขาใจศัพท

มาก แตจะเปนคนที่ไมเช่ืออะไรงาย ๆ ถาไมมีหลักฐาน หรือเหตุผลเพียงพอ โดยทั่วไปแลวคนที่มีการศึกษาสูง

มักจะใชสื่อมวลชนหลากหลายแขนงมากกวาคนที่มีการศึกษาตํ่าเน่ืองจากปจจัยการเขาถึงสื่อที่แตกตางกัน 

   สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรับโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมี

ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอร จากการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย พบวา การเปดรับโฆษณาชุดช้ันในสื่อโดยรวมที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมี

ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอร มีคาเฉลี่ย 0.498 โดยมี

ความสัมพันธระดับปานกลาง การเปดรับโฆษณาชุดช้ันในสื่อใหมที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมี

ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอร มีคาเฉลี่ย 0.501 โดยมี

ความสัมพันธระดับสูง และการเปดรับโฆษณาชุดช้ันในสื่อด้ังเดิมที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมี

ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอร มีคาเฉลี่ย 0.384 โดยมี

ความสัมพันธระดับปานกลาง ซึ่งตรงกับกลุมประชากรสวนใหญของเราที่มีอายุ 18-25 ป โดยการเปดรับสื่อ

ใหม ผานทางสื่อ Facebook มากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก Facebook เปนสื่อ social network หรือสังคม

ออนไลนที่เปนสื่อที่ทําใหเกิดการบอกตอไดในวงกวางและรวดเร็ว เพราะสังคมออนไลนยอดนิยมอยาง 

facebook ที่พอมีเรื่องอะไรที่นาสนใจก็จะมีการกด like กด share สงตอกันไปเรื่อย ๆ ในวงคนที่รูจัก และ
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หากคนที่รูจักสนใจกด like หรือ กด share ตอก็จะเริ่มกระจายวงกวางออกไปเรื่อย ๆ เน่ืองจาก Facebook 

เปนสังคมออนไลนยอดนิยมที่สุด มีคนใชมากที่สุดใหมีโอกาสในการสงขอมูลใหผูคนจํานวนมากไดรับรู ถา

สมาชิกคนน้ันเปนแฟนของ FanPage เราใน Facebook แลว เราก็สามารถสงขอความถึงพวกเขาไดโดยตรง 

ดังที่ กาญจนา แกวเทพ (2539) ระบุวา เทคโนโลยีการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการ วิธีการ เคร่ืองมือ

อุปกรณ ที่มีความกาวหนา ซึ่งสามารถสงเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารของมนุษย รวมถึงการแสวงหา

ขาวสาร การสงสาร และการปอนกลับ 

   สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติที่มีตอการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซน

เตอรมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในของผูบริโภค จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

พบวา ทัศนคติโดยรวมที่มีตอการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในของผูบริโภคมีคาเฉลี่ย 0.602 มีระดับสัมพันธกันสูง ทัศนคติดานความไว

เน้ือเช่ือใจที่มีตอการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในของผูบริโภคมีคาเฉลี่ย 0.453 มีระดับสัมพันธปานกลาง ทัศนคติดานความชํานาญ

เช่ียวชาญที่มีตอการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในของผูบริโภคมีคาเฉลี่ย 0.348 มีระดับสัมพันธปานกลาง ทัศนคติดานความดึงดูดใจที่

มีตอการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อชุด

ช้ันในของผูบริโภคมีคาเฉลี่ย 0.224 มีระดับสัมพันธกันตํ่า ทัศนคติดานความยกยองที่มีตอการโฆษณาชุดช้ันใน

ที่ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในของผูบริโภคมี

คาเฉลี่ย 0.385 มีระดับสัมพันธกันตํ่า ทัศนคติดานความเหมือนที่มีตอการโฆษณาชุดช้ันในที่ใชบุคคลที่มี

ช่ือเสียงเปนพรีเซนเตอรมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อชุดช้ันในของผูบริโภคมีคาเฉลี่ย 0.539 มี

ระดับสัมพันธกันสูง และทัศนคติดานความเหมือนมีคาเฉลี่ยที่สูงที่สุดในทั้งหมด 5 ดาน แสดงใหเห็นถึงวาการ

เลือกพรีเซนเตอรที่อาจจะมีบุคลิก ลักษณะ รูปรางคลายหรือเหมือนกับกลุมเปาหมายมากเทาไหร ก็ยิ่งทําให

เกิดแนวโนมพฤติกรรมการซื้อสินคามากย่ิงขึ้น  

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางที่สําคัญดังตอไปน้ี 

 1.จากการศึกษาพบวาผูบริโภคเปดรับสื่อออนไลนกับสื่อด้ังเดิมในระดับ 3.85 กับ 3.50 ดังน้ันเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นควรทําการโฆษณาผานทางสื่อใหม และ สื่อด้ังเดิม เชนทําโฆษณาผาน Facebook 

ควบคูกับสื่อด้ังเดิมในปริมาณที่เทาเทียมกัน  เน่ืองจากอุตสาหกรรมชุดช้ันในในประเทศไทยมีการแขงขันที่สูง 

ควรมีการทําวิจัยเปรียบเทียบการเปดรับโฆษณาผานสื่อตางๆ เพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางในการเปดรับของ

ผูบริโภค และคํานึงถึงการพัฒนาใหสินคามีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

ตอไป  



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 165  

2.ผลการศึกษาดานทัศนคติพบวา ความไวเน้ือเช่ือใจ ความดึงดูดใจ และความชํานาญเช่ียวชาญมีทัศนคติอยูใน

ระดับสูงมาก การเลือกใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนพรีเซ็นเตอรควรเลือกบุคคลที่มีช่ือเสียงที่แสดงออกถึงความไว

เน้ือเช่ือใจ จากทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีคาเฉลี่ยสูง คือ พรีเซ็นเตอรที่มีความเปนมิตร ดูจริงใจ การมี

ภาพลักษณที่ดูนาเช่ือถือ รวมไปถึงมีความซื่อสัตยตอผูบริโภค และมีความดึงดูดใจจากทางผูบริโภค เชน มี

รูปรางดึงดูดใจ และมีใบหนาสวยงาม นารัก และมีตองความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายของแบรนดแตละ    

แบรนดที่เลือกนํามาสนับสนุนสินคาของแตละแบรนด 

 3.ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยครั้งตอไปในการวิจัยครั้งหนา 

 -ควรเลือกทําในรูปแบบวิจัยคุณภาพ(Qualitative Research) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกจากผูบริโภค

เพ่ือนําไปพัฒนาแผน หรือกลยุทธของแตละแบรนดสินคา 

 -แนะนําใหทําการศึกษากับกลุมประชากร หรือกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ในสถานที่ที่แตกตางกัน เพราะ

ในงานวิจัยครั้งน้ีศึกษาแคพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน 
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ความสัมพันธระหวางการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการมสีวนรวมตอโครงการวิชาชีพชาง

ประปาเพื่อประชาชนของการประปานครหลวง 

The Relationships of Perception, Attitudes, and Behavior of Participants 

towards the MWA Plumbers for People Project of Metropolitan Waterworks Authority 

นางสาวกรวิกา วีระพันธเทพา 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมุงศึกษาการเปดรับขาวสาร การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโนมพฤติกรรมการมีสวน

รวมของผูเขารับการฝกอบรมโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนที่มีตอโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือ

ประชาชนของการประปานครหลวง ในฐานะกลยุทธ CSV (Creating Shared Value) ขององคกร ตลอดจน

ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวม 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บขอมูลจากกลุมผูเขารับการฝกอบรมโครงการวิชาชีพชาง

ประปาเพ่ือประชาชน ต้ังแตป พ.ศ.2557-2560 รวมทั้งหมด 320 คน การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มี

ชวงอายุ 36-50 ป ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีชวงรายได 20,001-

30,000 บาทตอเดือน สวนใหญเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนผานสื่อ

ออนไลนเปนอันดับ 1 รองลงมาคือเพ่ือน คนรูจัก ครอบครัว เปนอันดับ 2 โดยรวมกลุมตัวอยางมีการรับรูที่มี

ตอโครงการฯ ในระดับมาก มีทัศนคติตอโครงการฯ ในเชิงบวก มีพฤติกรรมการมีสวนรวมตอโครงการฯอยูใน

ระดับบอย และมีความต้ังใจมีสวนรวมตอโครงการฯ ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา 1) การเปดรับขาวสารไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ2) การ

รับรูที่มีตอโครงการฯ มีความสัมพันธกับทัศนคติตอโครงการฯ (r=0.326, P-Value<0.01) 3) ทัศนคติตอ

โครงการฯ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมตอโครงการฯ 4) ทัศนคติตอโครงการไมมี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวมตอโครงการฯ และ 5) พฤติกรรมการมีสวนรวมตอโครงการ มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวมตอโครงการฯ (r=0.181, P-Value<0.01) 

คําสําคัญ : การรับรู, ทัศนคติ, พฤติกรรมการมีสวนรวม, ชางประปา, CSV, การประปานครหลวง 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine the relationships of media exposure, 

perception, attitudes, and behavior of participants of the MWA plumbers for people (2Ps) 

project as the CSV strategy of Metropolitan Waterworks Authority. The study adopts a 

quantitative methodology, using the questionnaire as a data – collecting tool. The samples 

are 320 participants during 2014 to 2017 

The majority of the samples are male, aged between 21 and 30 years, with the 

highest education level at bachelor’s degree, working in private companies, with a monthly 

income of 20,001-30,000 baht. They worked as employees, graduate in Bachelor degree. The 

majority of media consumption to 2Ps project were ranked as follows: 1) online media 2) 

friends/ acquaintances /family. 

Based on 5 hypothesis that findings as follows. 

1. Media exposure was not related to attitude towards 2Ps project. 

2. Perception toward 2Ps project were positively related to attitude (r=0.326, P-

Value<0.01) 

3. Attitude toward 2Ps project of training participants was not related to behavior. 

4. Attitude toward 2Ps project of training participants was not related to behavior 

tendency. 

5. Behavior toward 2Ps project of training participants was related to behavior 

tendency. (r=0.181, P-Value<0.01) 

Keywords : perception, attitude, behavior, plumbers, CSV, Metropolitan Waterworks Authority 
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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

ทามกลางกระแสของการพัฒนาในระบบทุนนิยม (capitalism) ที่เปนกระแสหลักและมีมาอยาง

ตอเน่ืองหลายทศวรรษน้ัน สงผลใหความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจถูกวัดดวยผลลัพธเพียงความสําเร็จทาง

การเงิน (financial) ของกิจการ เกิดเปนแนวทางหลักของธุรกิจทั่วไปคือ มุงเนนเพียงกําไรสูงสุดแตละเลยมิติ

และผลกระทบอ่ืนๆ ทางสังคม นําไปสูการเร่ิมต้ังคําถามถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจตามกระแสหลักดังกลาววา 

แทจริงแลวผลลัพธที่เกิดขึ้นของการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตระบบน้ีน้ัน สามารถตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นของสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวมไดมากนอยเพียงใด ภาวการณ

เชนน้ีนําไปสูการต่ืนตัวของธุรกิจกระแสใหมที่เนนใหดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน (sustainable) เกิดการ

เคลื่อนไหว บทบาทที่เพ่ิมขึ้นขององคกรไมแสวงหาผลกําไร องคกรภาคประชาสังคมตางๆ และการเริ่มเขามา

ขององคกรภาคธุรกิจ องคกรรัฐวิสาหกิจ ในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม ดังที่รูจักกันภายใตแนวคิดเรื่อง ความ

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งปจจุบันกลายเปนแนวปฏิบัติพ้ืนฐานที่ควร

ดําเนินการและกลายเปนหน่ึงในแนวคิดสําคัญสําหรับการจัดการการสื่อสารองคกรภายใตหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและตองบริหารกิจการทามกลางความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

การบริหารความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย มิอาจดําเนินการไดโดยลําพังในลักษณะที่แยกตางหาก

จากการประกอบธุรกิจที่เปนกระบวนงานหลักของกิจการ ความรับผิดชอบที่องคกรธุรกิจมีตอสังคมมิไดอาศัย

เพียงกิจกรรมเพื่อสังคมที่แยกตางหากจากการดําเนินธุรกิจ (CSR-after-process) แตยังรวมถึงบทบาทใน

การดูแลรับผิดชอบผลกระทบจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-process) นับตั้งแตการจัดการผลกระทบ

เชิงลบไปจนถึงการสงมอบผลกระทบเชิงบวกในรูปของคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวม 

ในปจจุบัน แนวคิด CSR คอยๆ ปรับตัวไปตามบริบทสังคม เปนการสรางคุณคารวมตอสังคมหรือ CSV 

(Creating Shared Value) โดยในบริบทของ CSR เปนเรื่องของการยอมรับภาพลักษณ ช่ือเสียง หรือปจจัยที่

นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน สวนคุณคาที่องคกรไดรับในบริบทของ CSV จะเปนเร่ืองของการไดมาซึ่ง

ความสามารถในการสรางผลกําไรระยะยาวเปนกลยุทธทางธุรกิจที่ใชตอบโจทยความรับผิดชอบตอสังคมใน

บริบทของ CSR-in-process ที่เนนการใชประโยชนจากสินทรัพยและความเช่ียวชาญหลักของกิจการ สราง

คุณคาทางเศรษฐกิจใหกับกิจการและสังคมไปพรอมกัน 

CSV เปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากสถานการณการดําเนินกิจกรรม CSV 

ในองคกรธุรกิจช้ันนําทั้งในและตางประเทศ เชน กรณีศึกษาบริษัท Novartis ประเทศสวิตเซอแลนด ผูผลิตยา

และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพระดับโลก เริ่มตนทํา CSR ดวยการแจกยาฟรีหรือลดราคาใหกับประชาชนใน

ประเทศยากจน ทําใหคนจนเขาถึงยาได แตรายไดบริษัทกลับลดลง ดวยการแบกรับตนทุนเทาเดิม ตอมา 
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Novartis ไดเปลี่ยนมาทํา CSV โดยการต้ังโครงการ “ArogyaParivar” เปนบริการสุขภาพเพ่ือคนจน โดย

เริ่มตนในอินเดีย ดวยการปรับผลิตภัณฑ การบริการ ไปจนถึงกลยุทธ และโมเดลธุรกิจ จนสามารถสรางรายได

เพ่ิมใหกับบริษัทควบคูกับไปกับการสรางประโยชนใหสังคมไปพรอมกัน  

กรณีศึกษา CSV ในประเทศไทยเอง พบวาองคกรธุรกิจช้ันนําในไทยหลายแหงไดทํา CSV เชน 

โครงการ "ปลูกปญญา" โดยบริษัท ทรูคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกาศปณิธานวามุงสรางสังคมไทย 

ใหเปนสังคมแหง ภูมิปญญา โดยมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารทุกรูปแบบของทรู มาใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

มีการจัดทํา "เว็บไซตทรูปลูกปญญาดอทคอม" เพ่ือเปนชองทางสําคัญในการเขาถึงแหลงสาระความรูโดยไมเสีย

คาใชจาย รวมถึงเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ อันจะเปนประโยชนในการสงเสริมและ

พัฒนาการศึกษาไทยทําใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอสังคมและเศรษฐกิจ  

จากกรณีศึกษาขางตนจะเห็นวา องคกรที่ดําเนินงาน CSV สวนใหญจะเปนองคกรภาคธุรกิจ ซึ่งผูวิจัย

ยังไมพบการศึกษาการดําเนินกิจกรรม CSV ในภาครัฐวิสาหกิจ ดวยเหตุน้ีจึงเปนที่มาทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ

ศึกษาการดําเนินงาน CSV ของภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งองคกรการประปานครหลวง ถือเปนองคกรภาครัฐวิหากิจที่

มีการกําหนด CSV ไวในยุทธศาสตรหลักไวในองคกรอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงใช การประปานครหลวง เปน

กรณีศึกษาเพ่ือวิเคราะหและวางแผน และรับรูผลตอบรับจากผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการพัฒนาองคกร ไปพรอมๆ กับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และมีประสิทธิภาพโดยโครงการ CSV ที่การ

ประปานครหลวงกําลังดําเนินการคือ “โครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชน”  

โครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชน เร่ิมดําเนินการต้ังแตป 2557 เปนโครงการที่ถายทอดองค

ความรูอันเปนสมรรถนะหลักและความเช่ียวชาญขององคกรในดานการบํารุงรักษาระบบทอประปา รวมถึง

เทคนิคการซอมทอและอุปกรณประปาใหแกประชาชนทั่วไป โดยไมจํากัดเพศ การศึกษา และไมมีคาใชจาย

ใดๆ หลังจากผานการอบรม การประปานครหลวงไดตอยอดโดยจัดใหมีกิจกรม “ประปาเพ่ือประชาชน” โดย

ใหชางที่ผานการอบรมนําความรูที่ไดไปฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง ดวยการเปนจิตอาสา ซอมแซม 

บํารุงรักษาระบบประปาในสถานที่ตางๆ เชน วัด โรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะตางๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะ

ฝมือ ซึ่งจะชวยสรางโอกาสในการชวยเหลือเพ่ือนบานภายในชุมชน ทําใหสังคมมีความเขมแข็งขึ้น รวมถึง

สามารถสรางรายได และเพ่ิมชองทางประกอบอาชีพ นอกจากน้ีการแกไขปญหาการแตกร่ัวของทอและ

อุปกรณในเบ้ืองตนคือการชวยปองกันการสูญเสียนํ้าสะอาด ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญของการประปานคร

หลวง เปนการชวยลดตนทุนในการดําเนินงานซอมแซมใหการประปานครหลวงไดอีกชองทางหน่ึง เน่ืองจากนํ้า

ถือเปนตนทุนการผลิต หากสามารถลดอัตรานํ้าสูญเสียได  การประปานครหลวงก็จะลดตนทุนการผลิตลง และ

สามารถสรางความมั่นคงทางธุรกิจได 

ทั้งน้ี การศึกษาในเร่ืองโครงการการสรางคุณคารวมตอสังคม (CSV) ในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาค

รัฐวิสาหกิจพบวา ยังไมมีผูใดศึกษามากอน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงคิดวาชองวางการวิจัยน้ี (research gap) เปนหัวขอ

ที่ควรศึกษา จึงนํามาสูงานวิจัยหัวขอ “ความสัมพันธระหวางการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวม 
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ตอโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนของการประปานครหลวง” ซึ่งในการศึกษาน้ีจะชวยทําใหเขาใจถึง

การเปดรับขาวสาร การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของตอการดําเนินโครงการ

วิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนในฐานะ CSV ขององคกร อีกทั้งยังชวยใหองคกรไดรับทราบถึงสถานการณ

และการปรับตัวตางๆ โดยปจจัยเหลาน้ีจะนําไปสูแนวทางการวางแผนกลยุทธ การออกแบบกิจกรรมพัฒนา

อยางยั่งยืนที่ตอบโจทยทั้งองคกร สังคม และผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนชวยในเรื่องการสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสาร การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรมการมีสวนรวม และแนวโนมพฤติกรรม

การมีสวนรวม ตอโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชน ของผูเขารับการฝกอบรมโครงการวิชาชีพชาง

ประปาเพ่ือประชาชน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ กับทัศนคติตอโครงการฯ 

ของผูเขารับการฝกอบรมฯ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรูที่มีตอโครงการฯ กับทัศนคติตอโครงการฯ ของผูเขารับ

การฝกอบรมฯ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอโครงการฯ กับพฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ 

ของผูเขารับการฝกอบรมฯ 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอโครงการฯ กับแนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวมกับ

โครงการฯ ของผูเขารับการฝกอบรมฯ 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ กับแนวโนมพฤติกรรมการ

มีสวนรวมกับโครงการฯ ของผูเขารับการฝกอบรมฯ 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเพียงครั้งเดียว (Cross-sectional 

study) โดยทําการศึกษาผูเขารับการฝกอบรมโครงการวิชาชีพชางประปาตั้งแต ป พ.ศ.2557-2560 ขนาด

ตัวอยาง320 คนและเก็บขอมูลโดยใหกลุม ตัวอยางกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered 

Questionnaire) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2561 

สําหรับแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี แบงเปน 1) ลักษณะประชากร ไดแก เพศ ชวงอายุ 

อาชีพ รายได และระดับการศึกษาสูงสุด 
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2) การเปดรับสื่อของโครงการฯ เพ่ือศึกษาลักษณะการเปดรับขอมูลขาวสารจากชองทางตางๆ 

เก่ียวกับโครงการชางประปาเพ่ือประชาชนของการประปานครหลวงของประชาชนผูรวมโครงการวิชาชีพชาง

ประปาฯ โดยศึกษาจากความถี่ในการเปดรับสารจากชองทางตางๆ ประเภทเน้ือหาที่เปดรับ  

3) การรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ ความเขาใจ จดจํา และตีความหมาย ซึ่งในงานวิจัยน้ี หมายถึงการที่ผู

เขารับการฝกอบรมวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชน ตอบสนองตอการเขารวมโครงการวิชาชีพฯ ทั้งดาน

องคการ การดําเนินโครงการ CSV และการไดรับผลประโยชน 

4) ทัศนคติตอโครงการฯ หมายถึงความรูสึกเชิงบวกหรือลบของผูเขาอบรมโครงการชางประปาเพ่ือ

ประชาชนที่มีตอโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนการประปานครหลวง ทั้งดานองคการ ดานรูปแบบ

โครงการ CSV และดานผลประโยชน 

5) พฤติกรรม หมายถึงการ ระดับการมีสวนรวม การกระทํา ที่ผูเขาอบรมโครงการวิชาชีพชางประปา

เพ่ือประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาหรือตอยอดโครงการฯ เชน การรวมเสนอแนะความคิดเห็นตอโครงการฯ 

การชักชวนผูอ่ืนรวมโครงการฯ หรือการนําทักษะความรูไปพัฒนางานประปาใหชุมชนในรูปแบบจิตอาสา หรือ

การแบงปนความรูใหผูอ่ืน 

6) แนวโนมพฤติกรรม หมายถึง ระดับความต้ังใจของผูเขาอบรมวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนที่มี

ตอโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนและตอการประปานครหลวง เชน ความต้ังใจที่จะแนะนําใหผูอ่ืน

รวมโครงการ ความต้ังใจที่จะมีสวนรวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของการประปานครหลวง 

การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมประมวลผลขอมูลทางสถิติสําเร็จรูป นํา

ขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) และทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการศึกษาดานลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง 320 คนพบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 

36-50 ป ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีชวงรายได 20,001-30,000 บาท

ตอเดือน  

ผลการศึกษาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชน ของผูเขารับการ

ฝกอบรม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนผาน

สื่อออนไลนเปนอันดับ 1 เฉลี่ย 3 คร้ังตอเดือน รองลงมาคือ เพ่ือน/คนรูจัก/ครอบครัว เฉลี่ย 2 ครั้งตอเดือน 

และเจาหนาที่การประปานครหลวง เฉลี่ย 1 ครั้งตอเดือนตามลําดับ 

ผลการศึกษาการรับรูที่มีตอโครงการฯพบวา พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูที่มีตอโครงการฯโดยรวม มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ซึ่งหมายถึงผูเขารับการฝกอบรมมีการรับรูตอโครงการฯ ในระดับมาก การรับรูดาน
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องคการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ซึ่งหมายถึงมีการรับรูในระดับมาก การรับรูดานการดําเนินโครงการมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.08 ซึ่งหมายถึงมีการรับรูในระดับมาก และการรับรูดานการไดรับผลประโยชนมีคาเฉลี่ยเทากับ4.06 

ซึ่งหมายถึงมีการรับรูในระดับมาก 

ผลการศึกษาทัศนคติตอโครงการฯพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอโครงการฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 

ซึ่งหมายถึงผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติตอโครงการฯ ในเชิงบวก ทัศนคติดานองคการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 

ซึ่งหมายถึงมีทัศนคติเชิงบวกทัศนคติดานการดําเนินโครงการมีคาเฉลี่ยเทากับ4.12 ซึ่งหมายถึงมีทัศนคติใน

เชิงบวกทัศนคติดานผลประโยชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ซึ่งหมายถึงมีทัศนคติในเชิงบวก 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมตอโครงการฯพบวากลุมตัวอยางมีสวนรวมในโครงการฯ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ซึ่งหมายถึงผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในโครงการฯ บอย เมื่อพิจารณาในแตละ

กิจกรรมพบวา การรวมเสนอแนะความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอโครงการฯมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ซึ่งหมายถึงมี

สวนรวมบอย การชักชวนผูอ่ืนใหมารวมโครงการฯมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ซึ่งหมายถึงมีสวนรวมบอย การนํา

ความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปสอนหรือบอกตอผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ซึ่งหมายถึงมีสวนรวมบอย และ

การรวมกิจกรรม “ประปาเพ่ือชุมชน” ของการประปานครหลวงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ซึ่งหมายถึงมีสวนรวม

บอย 

ผลการศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวมตอโครงการฯ พบวากลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรม

การมีสวนรวมในโครงการฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ซึ่งหมายถึงผูเขารับการฝกอบรมมีความต้ังใจมีสวนรวมใน

โครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละกิจกรรมพบวา ความต้ังใจรวม

เสนอแนะความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอโครงการฯมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ซึ่งหมายถึงมีความต้ังใจมาก ความ

ต้ังใจชักชวนผูอ่ืนใหมารวมโครงการฯมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ซึ่งหมายถึงมีความต้ังใจมาก ความต้ังใจนําความรู

ที่ไดจากการฝกอบรมไปสอนหรือบอกตอผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ซึ่งหมายถึงมีความต้ังใจมาก ความต้ังใจ

รวมกิจกรรม “ประปาเพ่ือชุมชน” ของการประปานครหลวงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ซึ่งหมายถึงมีความต้ังใจ

มาก และความต้ังใจเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ของการประปานครหลวง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ซึ่งหมายถึงมีความ

ต้ังใจมาก 

การวิจัยครั้งน้ีมีสมมติฐานการวิจัย และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ ความถ่ี (คร้ัง/เดือน) จากสื่อที่เปดรับ

อันดับ 1 (สื่อออนไลน) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอโครงการฯ โดยรวม 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ ความถี่ (ครั้ง/

เดือน) จากสื่อที่เปดรับอันดับ 1 (สื่อออนไลน) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอโครงการฯ โดยรวม และการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ จากเพ่ือน/ คนรูจัก/ ครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอโครงการฯ 

โดยรวม  
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เมื่อพิจารณาในประเด็นทัศนคติดานองคการ พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ จากสื่อ

ออนไลนมีความสัมพันธกับทัศนคติดานองคการ แตคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาเปนลบ กลาวคือถามีการ

เปดรับขาวสารผานสื่อออนไลนบอยครั้ง จะมีทัศนคติตอโครงการวิชาชีพฯ ดานองคการในเชิงลบ และคา

ความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับตํ่า  

จากสมมติฐานดังกลาว สามารถสรุปไดวา แมวาสื่อออนไลนจะเปนสื่อที่ไดรับความนิยมมากในยุค

ปจจุบัน เพราะผูสงสารสามารถสื่อสารไดงาย รวดเร็ว แตธรรมชาติอยางหน่ึงของสื่อออนไลนคือ มีความเปน 

“พ้ืนที่สวนตัว” ของผูรับสารอยู คือบัญชีผูใชของบุคคลน้ัน เพราะฉะน้ันมีโอกาสนอยที่เรื่องขององคการจะเขา

ไปอยูในพ้ืนที่น้ี ดังน้ัน ในดานขอมูลขาวสารขององคการ หากองคการพูดแตเร่ืองของตัวเอง และเปนขอมูลที่

ทุกๆ คนไดรับเหมือนๆ กัน ผูรับสารก็อาจมองวาไมเกี่ยวของหรือสรางประโยชนอะไรกับตัวเองและเกิด

ทัศนคติเชิงลบกับองคการได 

ในขณะที่การเปดรับสารเกี่ยวกับโครงการฯ ดานการดําเนินโครงการ และดานผลประโยชน เปน

ทัศนคติที่เกิดขึ้นจากประสบการณโดยตรงของบุคคลผูรวมโครงการฯ ดังน้ัน การเปดรับขาวสารจากสื่อ

ออนไลนหรือเพ่ือน / คนรูจัก / ครอบครัว ก็อาจไมมีอิทธิพลเพียงพอที่จะทําใหเกิดหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ดานดังกลาวได ตามแนวคิดเรื่องทัศนคติของ Fazio, Sanbonmatsu, Powell &Kardes (1986) ที่กลาววา

ทัศนคติเปนการแสดงออกเพ่ือตอบสนองสิ่งเราที่เกิดจากการเรียนรูเพ่ือคิด ตัดสินใจ โดยใชความรู ความเช่ือ 

ประสบการณ และการสรุปบทเรียน เปนพ้ืนฐานตอทัศนคติ ดังน้ัน การเปดรับสื่อจึงไมใชปจจัยเดียวที่มีผลตอ

ทัศนคติ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ วิกานดา มุทิตานนท (2553) ในหัวขอ 

การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือสังคมดานสิ่งแวดลอมของ

ธนาคารพาณิชยไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับขาวสารการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมดาน

สิ่งแวดลอมของธนาคารพาณิชยไทยจากสื่อบุคคล ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการนําเสนอกิจกรรมเพ่ือ

สังคมดานสิ่งแวดลอมของธนาคารพาณิชยไทย (r=0.017, P-Value=0.736) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การรับรูที่มีตอโครงการฯ โดยรวมของผูเขารับการฝกอบรมมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอโครงการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบวาการรับรูที่มีตอโครงการฯ โดยรวมมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอโครงการฯ โดยรวม (r=0.326, P-Value<0.01) ดังน้ัน จากสมมติฐานดังกลาว สามารถสรุปไดวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจที่ดีตอโครงการ และมีการรับรูวาโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือ

ประชาชนมีประโยชนตอตนเองและชุมชน จึงทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอโครงการฯ เน่ืองจากกระบวนการรับรู

และการเกิดทัศนคติเปนกระบวนการที่เกี่ยวเน่ืองกัน อาจกลาวไดวา การรับรูนําไปสูการสรางความสัมพันธอัน

ดี เพราะการสรางทัศนคติที่ดีมีผลตอองคการเน่ืองจากทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียตอองคการคือภาพลักษณ



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 175  

ที่แทจริงขององคการ การสรางหรือปรับทัศนคติที่มีตอองคการเปนเรื่องที่ตองใชเวลา ไมไดเกิดขึ้นไดเพียง

ระยะเวลาอันสั้น  

ผลการทดสอบสมมติฐานดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณิสา คงกะทรัพย (2555) ในหัวขอ 

การรับรูและทัศนคติของประชาชนที่มีความรับผิดชอบตอสังคมของโรงไฟฟาพระนครใต การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวาการรับรูโครงการ CSR มีความสัมพันธกับทัศนคติของ

ประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน CSR ของโรงไฟฟาพระนครใต ในทิศทางเดียวกัน (r=0.126, P<0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติตอโครงการฯ โดยรวม ของผูเขารับการฝกอบรม มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบวาทัศนคติตอโครงการฯ โดยรวม ของผูเขารับการฝกอบรม 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ 

เมื่อพิจารณาประเด็นทัศนคติตอโครงการฯ ดานผลประโยชน พบวาทัศนคติตอโครงการฯ ดาน

ผลประโยชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ สอดคลอง สลิลทิพย เลิศพงศภากรณ 

(2554) ในหัวขอ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานสถานีโทรทัศน Thai PBS ในเรื่อง

ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของสื่อสาธารณะ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ทัศนคติที่มีตอ

เรื่อง CSR ของสื่อสาธารณะกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของพนักงานมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

(r=0.134, P<0.05) 

จากสมมติฐานดังกลาว สามารถสรุปไดวา แมผูเขารับการฝกอบรมจะมีทัศนคติที่ดีตอโครงการฯ แต

ไมไดเปนตัวช้ีวัดวาจะเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวม เพราะการมีสวนรวมในโครงการฯ มีคุณลักษณะเฉพาะ เชน 

มีชวงเวลาวันธรรมดา ตองมีทักษะดานประปา ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมตองอุทิศ (devote) บางสิ่งบางอยางให 

เชน เวลา ทักษะ ดังน้ันทัศนคติที่ดีเพียงอยางเดียวก็อาจไมใชแรงกระตุนที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวม 

แตอยางไรก็ตาม เมื่อเปนทัศนคติตอโครงการฯ ดานผลประโยชน เปนทัศนคติดานที่ใกลตัว เชน การดูแล

อุปกรณประปาในบานได การชวยลดรายจาย จึงมีทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมตอโครงการฯ ในระดับ

บอยตามไปดวย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติตอโครงการของผูเขารับการฝกอบรม มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4 พบวาทัศนคติตอโครงการฯ โดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ  

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องชองวางของความรู ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ (KAP-GAP) ของ 

Rogers (1971) กลาววา เมื่อการสื่อสารกอใหเกิดความรู และทัศนคติในทางบวกตอสิ่งเรา ในขั้นตอนการ

ยอมรับอาจมีผลตรงกันขาม คือ ไมปฏิบัติตอสิ่งเราน้ัน ซึ่งอาจมาจากปจจัยอ่ืน เชน การเห็นความสําคัญในตัว
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คนอ่ืน (Significant others) หรือ ความไมคงเสนคงวาของบุคคลในบางครั้ง (Timely Inconsistencies) เชน 

ไมมีเวลาสําหรับเหตุการณน้ัน จึงเลือกที่จะไมทํา แมจะมีทัศนคติวาเปนสิ่งที่ดีดังน้ัน  

จากสมมติฐานดังกลาว สามารถสรุปไดวา ทัศนคติไมไดเปนปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการมี

สวนรวมของผูเขารับการฝกอบรมฯ ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมอาจจะมีทัศนคติที่ดีอยูแลว แตอาจพิจารณาปจจัย

อ่ืนๆ ในการมีสวนรวมกับโครงการฯ เชน เวลา หรือพิจารณาเพ่ือน คนรูจัก มีสวนรวมกับโครงการดวยหรือไม 

ทั้งน้ี เมื่อการสื่อสารกอใหเกิดความรู และทัศนคติในทางบวกตอสิ่งเรา ในขั้นตอนการยอมรับอาจมีผล

ตรงกันขาม คือ ไมปฏิบัติตอสิ่งเราน้ัน ซึ่งอาจมาจากปจจัยอ่ืน ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมอาจจะมีทัศนคติที่ดีตอ

โครงการฯ แตอาจไมมีความต้ังใจที่จะบอกตอความรู หรือชักชวนผูอ่ืนมารวมโครงการฯ เพราะงานประปาเปน

เรื่องเฉพาะทาง เมื่อประเมินวาไมใชประเด็นที่เหมาะกับคนน้ัน ก็อาจจะไมชักชวนผูอ่ืนมารวมโครงการฯ 

ดวยกัน เพราะงานประปาไมใชประเด็นที่คนสวนใหญเปดรับโดยทั่วไป  

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 พฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ ของผูเขารับการฝกอบรม มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 5พบวาพฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวมกับโครงการฯ (r=0.181, P-Value<0.01) สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการมีสวนรวม

ของ Cohen and Uphoff (1981) ซึ่งกลาววาวงจรของการมีสวนรวมมีต้ังแต 1) การตัดสินใจ 2) การ

ดําเนินงาน 3) ผลประโยชน และ 4) การประเมินผล ซึ่งผลประโยชนน้ันเปนผลมาจากการดําเนินงาน และ

ผลประโยชนก็จะมาเปนตัวกําหนดใหมีการประเมินผล นอกจากน้ีก็จะมีผลสะทอนกลับ (Feedback) จากการ

ประเมินผล และการดําเนินงานกลับไปสูการตัดสินใจอีกดวย 

ดังน้ัน จากสมมติฐานดังกลาว สามารถสรุปไดวา ผูเขารับการฝกอบรมเมื่อไดมีสวนรวมกับโครงการ

วิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนแลวไดรับผลทางบวก เชน หลังจากเขารวมกิจกรรมประปาเพ่ือชุมชนแลวเห็น

วาชุมชนหรือสถานที่น้ันไดใชระบบประปาที่ดีขึ้นจากฝมือของตนเอง เกิดเปนทัศนคติและประสบการณที่ดี 

กอใหเกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงคของตนเองทีต้ังไว จึงเกิดแนวโนมพฤติกรรมที่จะมีสวนรวมกับโครงการอีก 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

1. จากการวิจัยในครั้งน้ี พบวา สื่อออนไลนเปนสื่อที่ผูเขาอบรมเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการ

วิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชนมากที่สุด รองลงมาคือสื่อเพ่ือน / คนรูจัก /ครอบครัว และสื่อเจาหนาที่

ประปานครหลวง ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาความถ่ีแลว ยังถือวานอย แมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีการรับรู

และทัศนคติในทางที่ดีตอโครงการ แตการประปานครหลวงควรปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการฯ ดวยการ

สื่อสารกับประชาชนดวยสื่อชองทางตางๆ ใหถี่ขึ้น และหลากหลายขึ้น ทั้งชองทางและเน้ือหา เพ่ือใหประชาชน

รับทราบขอมูลขาวสารอยางตอเน่ือง ซึ่งชวงเวลาที่ผานมา การประปานครหลวงยังวางแผนการสื่อสาร
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โครงการไมตอเน่ือง มักจะเปนคร้ังเดียวในชวงรับสมัครผูสนใจเขารวมโครงการ แตอาจขาดสื่อสารการ

ดําเนินงาน ผลงาน และขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการที่เปนประโยชนตอประชาชน  

ทั้งน้ี การสื่อสารแบบปากตอปาก ถือเปนอีกชองทางที่สําคัญของโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือ

ประชาชนของการประปานครหลวง สอดคลองกับความนิยมในปจจุบันที่ นิยมเช่ือบุคคลที่มี อิทธิพล 

(influencer) เพราะเช่ือวาไมมีผลประโยชนกับองคกร ดังน้ัน การทํากิจกรรมในโครงการวิชาชีพชางประปา

เพ่ือประชาชน ควรเนนการทํากิจกรรมที่สรางความสัมพันธภายในรุน เพ่ือสรางความผูกพัน (engagement) 

ตอโครงการฯ และการประปานครหลวง และสามารถเปนกระบอกเสียงขององคกรได เพ่ือใหผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถไปถายทอดขอมูลไดตรงกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขอมูลที่มีรายละเอียดจํานวนมาก 

การสื่อสารดวยบุคคลถือวามีความสําคัญเพราะเปนการสื่อสารสองทาง สามารถตอบโตกันไดทันที 

2. จากการวิจัยในครั้งน้ี พบวา หากประชาชนมีการรับรูที่ดีตอโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือ

ประชาชน ก็จะเกิดทัศนคติที่ดีตอโครงการตามมา ดังน้ัน หากการประปานครหลวงสามารถถายทอดขอมูลที่

เขาใจงาย เปนประโยชน สามารถเช่ือมโยงกับตัวบุคคลได ก็จะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีทั้งตอโครงการฯ และตอ

องคกรการประปานครหลวงดวย หากองคการมีความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนไดสวนเสีย ก็จะทําใหองคการ

เติบโตในสังคมไดอยางย่ังยืน 

3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมการมีสวนรวม รวมทั้งทัศนคติและ

แนวโนมพฤติกรรมการมีสวนรวม ซึ่งไมมีความสัมพันธกัน ดังน้ัน การประปานครหลวงควรทบทวน

กระบวนการสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรม ดวยการทําความเขาใจความตองการ

และความคาดหวังของกลุมเปาหมาย ในที่น้ี คือ ผูที่เขารับการฝกอบรมโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือ

ประชาชน ซึ่งความตองการและความคาดหวังสําคัญคือ ประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง ความนาเช่ือถือของ

การฝกอบรมในโครงการฯ การบริการที่ดีจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หากการประปานครหลวงสามารถบริหาร

โครงการฯ ใหตอบสนองความตองการเหลาน้ีได เชน การสื่อสารใหเห็นภาพชัดเจนวา หลังจากรวมโครงการฯ 

แลว ทักษะชางประปาจะสามารถชวยใหประหยัดเงินการจางชางประปา ประหยัดเงินจากการเกิดทอนํ้ารั่วไหล

ในบานไดเปนเงินเทาไหร ก็จะสามารถจูงใจใหเกิดความผูกพันกับโครงการและกับองคกรได 

 

ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในอนาคต 

 

1. เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งจะทําใหขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางคอนขางกวาง เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกย่ิงขึ้นถึงปจจัย

ตางๆ เชน ทัศนคติ การตัดสินใจ การมีสวนรวมตอโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชน ผูวิจัยเล็งเห็นวา

ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกันไปดวย เพ่ือใหสามารถหาตัวแปรและเหตุปจจัย

ดานตางๆ มาอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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2. ในการศึกษาครั้งน้ีไดศึกษาในมุมมองของผูรับสาร เพ่ือใหการศึกษาที่รอบดาน ควรมีการศึกษาวิจัย

ในมุมมองอ่ืนๆ อาทิ ศึกษาผูสงสาร ศึกษาผูรับสารที่ไมไดเขารวมโครงการวิชาชีพชางประปาเพ่ือประชาชน 

ดวย 

3. หากในอนาคตมีการขยายโครงการฯ ไปยังการประปาสวนภูมิภาค ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมกับ

ประชากรทั่วประเทศ เพ่ือใหไดรับทราบมุมมอง ทัศนคติที่หลากหลายย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาความตองการประเภทเน้ือหาของยุวพัฒนสาร และความ

ตองการดานชองทางการสื่อสารของเด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิยุวพัฒน 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความคาดหวังกอนการเปดรับกับพฤติกรรมการเปดรับยุวพัฒนสาร 3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมการเปดรับกับความพึงพอใจหลังการเปดรับวารสารยุวพัฒนสาร 4. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวัง

กอนการเปดรับกับความพึงพอใจหลังการเปดรับวารสารยุวพัฒนสาร ผลการวิจัยพบวา 1) เด็กและเยาวชนมี

ความตองการดานเน้ือหาประเภทประกาศการสอบ/ทุนการศึกษาขาวสาร ประเภทโอกาสในการประกอบ

อาชีพ ตลาดแรงงาน และประเภทเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส ดานชองทางการสื่อสาร มีความตองการผาน

ทางสื่อFacebook Line และโทรศัพท 2) เด็กและเยาวชนมีความคาดหวังและพฤติกรรมการเปดรับในระดับ

มาก 3) เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการเปดรับกับความพึงพอใจในระดับมาก 4) เด็กและเยาวชนมีความพึง

พอใจหลังการเปดรับมากกวาความคาดหวังกอนการเปดรับยุวพัฒนสาร ยกเวนดานเสริมความคิดเห็น และ

ดานบันเทิง 

คําสําคญั: วารสารยุวพัฒนสาร, มูลนิธิยวุพัฒน, ความคาดหวัง, การเปดรับ, พฤติกรรมการเปดรับสือ่, ความพึง

พอใจ, เด็กและเยาวชน 

 

 

Abstract 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 181  

The purposes of this research were 1. to study the content requirements of the Yuvabadana 

journal and the need for communication channels of children and youth in the care of the 

Yuvabadana Foundation 2. to study the relationship between pre-exposure expectations and 

exposure behavior uses. 3. to study the relationship between exposure and satisfaction after 

the exposure of the Yuvabadana journal. 4. to compare the expectations before exposure to 

satisfaction after the exposure of the journal. The research finding were as follows : 1) 

children and youth need information on exam papers / scholarships,opportunity to work, 

Technology and electronics and communication channel There is a need through the 

Facebook Line media and phones. 2) children and youth have high expectations and 

exposure behavior.3) children and youth have high levels of satisfaction with exposure. 4) 

children and youth are more satisfied after exposure than expectations before exposure. 

except for the comments and entertainment. 

Keywords: Yuvabadana journal, Yuvabadana Foundation, expectation, exposure, behavior 

uses, satisfaction, children and youth 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะการศึกษามีบทบาทเพ่ิม

ความรู ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดที่จะชวยพัฒนาสงเสริม

เศรษฐกิจและสังคมไทยใหเกดิความเจริญอยางยั่งยืน แตปจจุบันการศึกษาของไทยไมไดรองรับหรือสงเสริม

เด็กไทยเทาที่ควร ทําใหมีเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาเกือบ 6,400,000 คน (“ปญหาเด็กดอยโอกาส,” ไทยรัฐ

ออนไลน, 14 ส.ค. 2556) 

  องคกรเอกชนตางๆเริ่มเล็งเห็นความสําคัญในการแกไขปญหาของสังคมเพ่ิมมากขึ้น จึงเกิด

แนวคิดเกี่ยวกับ CSR โดย มูลนิธิยุวพัฒนที่อยูภายใตการบริหารงานโดย กลุมบริษทัพรีเมียร มีวิสัยทศันที่วา 

“ธุรกิจกาวหนา พนักงานมั่นคง สังคมย่ังยืน” มีความเช่ือวา ธุรกิจที่ดีน้ันจะตองประสบความสําเร็จบนความ

ย่ังยืนรวมกันของสังคม องคกร และ พนักงาน  องคกรพรีเมียรจึงจัดต้ัง มูลนิธิ ยุวพัฒน และใหทุนการศึกษา

แกเด็กขาดโอกาส มุงเนนการพัฒนาดานการศึกษา มีเปาหมายที่สําคญัที่สุดที่เปนหัวใจหลักคือการพัฒนาชีวิต 

ของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสใหเติบโตเปนบุคคลที่มีคณุภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเอง และสงตอโอกาสน้ี 

ใหกับเด็กคนอ่ืนที่ขาดโอกาสตอไป   

  นอกจากน้ี มูลนิธิยุวพัฒนยังมีมุมมองทีล่ะเอียดลุมลึกมากกวาการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนที่
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ขาดโอกาสในการศึกษา แตรวมถึงการมองปญหาของเด็กในโครงการเหลาน้ีวาเด็กกลุมน้ีนอกจากภาระดาน

การเงินแลวยังมีสถานภาพทางครอบครัวทีเ่ปราะบาง เชน ชีวิตครอบครัวแตกแยก คนในครอบครัวมีปญหาใช

ความรุนแรง ติดอบายมุขและยาเสพติด  จึงขาดตนแบบหรือตัวอยางที่ดีในการดํารงชีวิต ทําใหเด็กและเยาวชน

เหลาน้ีถกูชักจงูไปในทางที่ผิดไดงาย ทางมลูนิธิจึงจัดทํา วารสาร ยุวพัฒนสาร เพ่ือเปนเครื่องมือในการบม

เพาะปลูกฝงคุณธรรมใหกับเด็กและเยาวชนเพราะการสรางบุคคลคนหน่ึงใหมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน

น้ันตองอาศัยความตอเน่ืองในการปลูกฝง ตองใชเวลา  ตองมีการใหความถี่ที่ซ้ําๆอยางตอเน่ือง  ยุวพัฒนสาร

จึงเปนเครื่องมือที่เหมาะสม เพราะเด็กจะไดรับยุวพัฒนสารทุกๆ 3 เดือน  ซึ่งในยุวพัฒนสารน้ันประกอบไป

ดวยขอมูลเน้ือหาที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิต ขาวสาร  บุคคลตัวอยางที่ดี การใหกําลังใจ และอีกเหตุผลที่

สําคัญทีมู่ลนิธิจัดทํายุวพัฒนสารขึ้นเพราะ ตองการใหเด็กและเยาวชนเหลาน้ีไดมีหนังสือที่ดีอาน 

  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ยุวพัฒนสาร ของเด็กและเยาวชนในการดูแลของ

มูลนิธิยุวพัฒน รวมถึงความคาดหวังกอนการเปดรับ ความตองการประเภทเน้ือหาในยุวพัฒนสาร ความ

ตองการดานชองทางการสื่อสารการประชาสัมพันธขาวสารจากมูลนิธิยุวพัฒน และความพึงพอใจของเด็กและ

เยาวชนในการดูแลของมูลนิธิยุวพัฒนที่มีตอยุวพัฒนสารมากนอยเพียงใด เหมาะสมกับความตองการของเด็ก

และเยาวชนในการดูแลของมลูนิธิยุวพัฒนหรือไม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความตองการประเภทเน้ือหาของยุวพัฒนสาร และความตองการดานชองทางการ

สื่อสารจากมูลนิธิยุวพัฒนของเด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิยุวพัฒน 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังกอนการเปดรับยุวพัฒนสาร กับพฤติกรรมการ

เปดรับยุวพัฒนสาร 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับยุวพัฒนสาร กับความพึงพอใจหลังการ

เปดรับวารสารยุวพัฒนสาร 

 4. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางความคาดหวังกอนการเปดรับยุวพัฒนสาร กับความพึงพอใจ

หลังการเปดรับวารสารยุวพัฒนสาร 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนใน

การดูแลของมลูนิธิยุวพัฒนที่มีตอยุวพัฒนสาร” เปนการศกึษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ใชวิธีการสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยดําเนินการวิจัยดังน ี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 ขัน้เตรียมการสรางแบบสอบถามโดยศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลงานวิจัย
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เกี่ยวกับความคาดหวัง พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจของเด็กและเยาวชน   

  1.1 แหลงขอมลู ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการทําวิจัย ผูเช่ียวชาญดานปญหาเด็กและเยาวชนที่ขาด

โอกาสทางการศึกษา  จํานวน 5 ทาน   

  ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใชแบบสอบถาม 

  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก เด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิยุวพัฒน

ทั้งปจจุบันและอดีตนักเรียน จํานวน 400 คน ซึ่งกลุมตัวอยางตองเคยเปดรับขอมูล ขาวสารของยุวพัฒนสาร 

อยางนอย 1 ครั้ง  

  2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

  2.2.1 แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด  มี 7 สวน ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ชนิด

ปลายเปด และคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยออกแบบสอบถามใหสอดคลอง 

ครอบคลุม กับวัตถุประสงคของงานวิจัย ตามแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพ่ือสํารวจสภาพ ปญหา ความ

ตองการของเด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิยุวพัฒนที่มีตอยุวพัฒนสาร  โดยการตรวจสอบความตรงของ

เน้ือหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณานําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงและแกไข

ขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

  2.3 การหาคุณภาพ (Quality Testing) 

  2.3.1 ทดสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหา (Content Validity) ผูวิจัยไดใหอาจารยที่ปรึกษา

พิจารณาตรวจสอบเน้ือหาของขอคําถามใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคของงานวิจัย และพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของการใชภาษา หลังจากน้ันจึงนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงขอคําถามเพ่ือใหขอคําถามมีความ

เหมาะสมย่ิงขึ้น 

  2.3.2 ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ

ใชกับกลุมตัวอยาง (Pre-test) ที่ Facebook จํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ 

อัลฟาของครอนบารค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งพบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามคือ .942 

  2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล แจกแบบสอบทัง้หมด 400 ชุด 

  2.4.1 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถามผานจดหมายจํานวน 200 ชุด  

  2.4.2 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถามบนอินเทอรเน็ตจํานวน200ชุด  

  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหความคาดหวัง พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจของเด็กและ

เยาวชนในการดูแลของมูลนิธิยุวพัฒนที่มีตอยุวพัฒนสาร 
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  3.1 การวิเคราะหขอมูล  

  ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือหาคาสถิติ ดังน้ี 

  3.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแสดงเปนตารางแจกแจงความถี่ 

(Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

  3.1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือแสดงถึง

ความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามตามสมมติฐาน ใชสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเพียสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient)  F-test (Independent sample F-test) และ T-Test 

(Independent Samples T-Test)  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

  1. ความตองการประเภทเน้ือหาของยุวพัฒนสาร กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการเน้ือหา

ประเภทประกาศการสอบ/ทุนการศึกษามากที่สุด รองลงมา เน้ือหาประเภทโอกาสในการประกอบอาชีพ

ตลาดแรงงาน เน้ือหาประเภทเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส เน้ือหาประเภทเรื่องการปรับตัวเขากับสังคม 

ตามลําดับ  

   ความตองการดานชองทางการสื่อสารจากมลูนิธิยุวพัฒน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการ

ผานชองทาง Facebook มากที่สุด รองลงมา ชองทาง Line และชองทางโทรศัพท ชองทางเว็บไซต ตามลําดับ 

  2. ความคาดหวังกอนการเปดรับวารสารยุวพัฒนสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับ

ยุวพัฒนสาร กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคาดหวังดานเสริมความคิดเห็นหรือการสนับสนุนการตัดสินใจที่ได

กระทําไปแลวมากที่สุด รองลงมา  ดานชวยตัดสินใจ  ดานการรูทันเหตุการณ  ดานการมีสวนรวม  ดานความ

บันเทิง  และดานขอมูลเพ่ือพูดคุยหรือสนทนา ตามลําดับ 

 3. พฤติกรรมการเปดรับยุวพัฒนสาร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจหลังการเปดรับวารสาร

ยุวพัฒนสาร กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจหลังการเปดรับวารสารยุวพัฒนสาร ดานเสริมความคิดเห็น

หรือการสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดกระทําไปแลวมากที่สุด รองลงมา ดานชวยตัดสินใจ ดานการรูทันเหตุการณ 

ดานการมีสวนรวม ดานความบันเทิง และดานขอมูลเพ่ือพูดคุยหรือสนทนา ตามลําดับ 

 4. เปรียบเทียบความคาดหวังกอนการเปดรับยุวพัฒนสาร กับความพึงพอใจหลังการเปดรับ

วารสารยุวพัฒนสาร กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจหลังการเปดรับวารสารยุวพัฒนสารมากกวาความคาดหวัง

กอนการเปดรับยุวพัฒนสารทุกดาน ยกเวนดานเสริมความคิดเห็น และดานบันเทิง 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวังกอนการเปดรับยุวพัฒนสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เปดรับยุวพัฒนสาร   

จากผลการศึกษา พบวา ความคาดหวังโดยรวมกอนการเปดรับยุวพัฒนสาร มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปดรับยุวพัฒนสาร ซึ่งประกอบไปดวย ความคาดหวังโดยรวม ความคาดหวังดานการรูทัน

เหตุการณ ความคาดหวังดานการชวยตัดสินใจ ความคาดหวังดานขอมูล ความคาดหวังดานการมีสวนรวม 

ความคาดหวังดานเสริมความคิดเห็น และความคาดหวังดานความบันเทิง ซึ่งความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก 

น่ันคือ ความคาดหวังที่มีตอยุวพัฒนสารในแตละดานสูง พฤติกรรมการเปดรับยุวพัฒนสารก็จะสูงตามไปดวย 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy-Value Theory) ที่อธิบายถึงพฤติกรรมของผูรับ

สารวา พฤติกรรมของผูรับสารน้ันเปนพฤติกรรมที่มีเปาหมายและเหตุผล โดยกลาววา พฤติกรรมของมนุษย

ลวนเกิดขึ้นดวยความต้ังใจ สืบเน่ืองจากกอนที่มนุษยจะตัดสินใจทําอะไรน้ัน ตองพิจารณาไตรตรองกอนแลวจึง

จะเกิดการกระทํา (ยุบล เบญจรงคกิจ, 2543, น. 90) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวัฒน รัตนพันธุ 

(2554) ไดอธิบายไววา กอนการเปดรับชม กลุมตัวอยางจะมีการประเมิน คาดหวังกอนวาจะไดรับประโยชน

และความพึงพอใจจากรายการมากนอยเพียงใด เชน ขาวมีความทันตอเหตุการณ ทําใหทราบถึงเหตุการณที่

เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน แหลงขาวที่นําเสนอน้ันมีความนาเช่ือถือ สามารถนําขาวเหลาน้ันไปสนทนากับผูอ่ืนได 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับวารสารยุวพัฒนสาร ที่แตกตางกัน จะมีความพึง

พอใจในการนําเน้ือหาที่ไดจากการอานยุวพัฒนสารไปใชในชีวิตประจําวันที่แตกตางกัน  

  จากผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการเปดรับ (ความถี่ในการเปดรับ) วารสารยุวพัฒนสาร มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจหลังการเปดรับยุวพัฒนสาร ซึ่งประกอบไปดวย ความพึงพอใจโดยรวม ความพึง

พอใจดานการรูทันเหตุการณ ความพึงพอใจดานการชวยตัดสินใจ ความพึงพอใจดานขอมูล ความพึงพอใจดาน

การมีสวนรวม ความพึงพอใจดานเสริมความคิดเห็น และความพึงพอใจดานความบันเทิง ซึ่งความสัมพันธ

ดังกลาวมีคาเปนบวก น่ันคือ พฤติกรรมการเปดรับวารสารยุวพัฒนสารสูง ความพึงพอใจหลังการเปดรับ

ยุวพัฒนสารก็จะสูงตามไปดวย สอดคลองกับแนวคิดของ แคท, บลูมเมอร, และ เกอรวิทช (Katz, Blumler, & 

Gurvitch, 1974, p. 21, อางถึงใน ภาคภูมิ กัลยาณคุณาวุฒิ, น. 104) กลาววา การเลือกบริโภคสื่อมวลชนน้ัน

ขึ้นอยูกับความตองการและแรงจูงใจของผูรับสาร ตัวผูรับสารยอมมีวัตถุประสงค ความต้ังใจและความตองการ

ในการใชประโยชนจากสื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง โดยผูรับสารจะสนองความพึงพอใจ

ของตนเอง ดวยการสรางความคาดหวัง (Expectations) ตอสื่อหรือเน้ือหาของสื่อ เพ่ือที่จะบรรลุความพึง

พอใจ  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความคาดหวังกอนการเปดรับ ที่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจหลังการ

เปดรับยุวพัฒนสาร แตกตางกัน  
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  พบวา ความคาดหวังกอนการเปดรับยุวพัฒนสาร ทีแ่ตกตางกัน จะมีความพึงพอใจโดยรวม หรือ

จําแนกตามดาน หลังการเปดรับยุวพัฒนสาร แตกตางกัน กลาวคือ ความคาดหวังกอนการเปดรับยุวพัฒนสาร 

นอยกวาความพึงพอใจโดยรวมหลังการเปดรับยุวพัฒนสาร ยกเวนเพียงดานเสริมความคิดเห็น  กับดานความ

บันเทิง เทาน้ัน ที่มีความคาดหวังกอนการเปดรับยุวพัฒนสาร และความพึงพอใจโดยรวมหลังการเปดรับ

ยุวพัฒนสาร ไมแตกตางกัน 

  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ Palmgreen และ Rayburn (1985, อางถึงใน สารเดช 

สุกรสุคนธ, 2556, น. 132) ทีอ่ธิบายไววา บุคคลน้ันจะแสวงหาความพึงพอใจ จากสื่อหน่ึง ๆ น้ัน มาจากความ

คาดหวัง วาสื่อน้ันมีคุณสมบัติเฉพาะ ผสมผสานกับการประเมินคา ทางอารมณ เกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีอยูในสื่อ

น้ันเปนแรงจูงใจที่จะแสวงหาความพึงพอใจ เพ่ือกอใหเกิดการตัดสินใจทีจ่ะบริโภคสื่อน้ัน เพ่ือใหไดรับความพึง

พอใจ และสนับสนุนไปที่อยูเช่ืออีกครั้งหน่ึง และยังกลาวตออีกวาการแสวงหาความพึงพอใจจากสื่อ น้ันเกิดได

จากความเช่ือ ความคาดหวัง และการประเมินคาไวแลว จงึสงผลไปสูพฤติกรรมในการเปดรับ และผลที่ไดรับ

อาจจะเปนความพึงพอใจหรือผลลัพธในทางตรงกันขามก็เปนได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาการเปดรับสื่อน้ันสามารถ

ตอบสนองตอความคาดหวังที่มีอยูไดหรือไม หากสารที่ไดรับสามารถตอบสนองตอความคาดหวังไดก็จะเกิด

ความพึงพอใจในระดับมาก และสงผลตอพฤติกรรมการเปดรับมากขึ้นไปดวย 

และสอดคลองกับแนวคิดของ โรเซนเกร็น และคณะ (Rosengren et al., 1985, pp. 27-28) ได

กลาววา ความคาดหวังและความพึงพอใจน้ันมีความสัมพันธกัน โดยความคาดหวังจะไดรับอิทธิพลจากความพึง

พอใจ และความพึงพอใจก็ไดรับอิทธิพลจากความคาดหวังเชนกัน จึงกลาวไดวา ความคาดหวังและความพึงพอใจ

มีอิทธิพลตอกันและกัน แตความคาดหวังไมไดเปนตัวกําหนดความพึงพอใจ และความพึงพอใจก็ไมไดเปน

ตัวกําหนดความคาดหวัง 

  สวนความคาดหวังกอนการเปดรับดานเสริมความคิดเห็น และดานบันเทิง ที่แตกตางกัน จะมี

ความพึงพอใจหลังการเปดรับยุวพัฒนสาร ดานเสริมความคิดเห็น และดานความบันเทิง ไมแตกตางกัน 

กลาวคือคาดหวังกอนการเปดรับดานเสริมความคิดเห็น และดานบันเทิงมีมากกวาความพึงพอใจหลังการ

เปดรับยุวพัฒนสาร ที่ผลเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ วารสารยุวพัฒนสาร เปนวารสารที่มูลนิธิยุวพัฒนจัดทําขึ้น

โดยมีความมุงหวังวาจะเปนวารสารที่สรางประโยชน สาระ ความรู ใหแกเด็กและเยาวชนมากกวา การใหความ

บันเทิง และกําลังใจ เน้ือหาในดานดังกลาวจึงมีนอย ซึ่งขดักับความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนของมูลนิธิที่

ตองการเน้ือหาดานน้ีเพ่ิมเติม 

สรุปและขอเสนอแนะ 

เด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิยุวพัฒนมีความตองการดานเน้ือหาประเภทขาวการศึกษา 

อาชีพ และเทคโนโลยี และมีการเปดรับขาวสารผานสื่อใหมมากที่สุด  ความคาดหวังกอนการเปดรับและ

พฤติกรรมการเปดรับยุวพัฒนสารมีความสัมพันธกัน พฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจหลังการเปดรับ
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วารสารยุวพัฒนสารมีความสัมพันธกัน ภาพรวมความคาดหวังกอนการเปดรับและความพึงพอใจหลังการ

เปดรับวารสารยุวพัฒนสารความสัมพันธกัน ยกเวนดานเสริมความคิดเห็น และดานบันเทิง 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยกลุมตัวอยางมีความตองการประเภทเน้ือหาที่มูลนิธิยุวพัฒนไมไดนําเสนอคือ 

ดานสาระตางประเทศ การใชชีวิตในเมือง และการปองกันตนเองจากภัยสังคม มูลนิธิควรผลิตเน้ือหาเหลาน้ีใน

วารสารยุวพัฒนสารเพ่ือใหเขาถึงและตรงกับความตองการของเด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิมากย่ิงขึ้น  

 2. จากผลการวิจัยกลุมตัวอยางมีความคาดหวังจากการเปดรับวารสารยุวพัฒนสาร ดานเสริม

ความคิดเห็น และดานบันเทิงมากกวาความพึงพอใจที่ไดรับ ซึ่งมูลนิธิ ยุวพัฒน มุงหวังให วารสารยุวพัฒนสาร 

เปนวารสารที่มีเน้ือหาที่ดี มีประโยชน ใหกําลังใจเด็กและเยาวชนที่มีปญหาครอบครัว ปญหาชีวิต และขาด

ตนแบบที่ดีในการดําเนินชีวิต วารสารน้ีจึงเปนเครื่องมือในการใหกําลังใจ ช้ีนําการดําเนินชีวิตที่ดีใหกับเด็ก 

เน้ือหาดานเสริมความคิดเห็น และดานบันเทิงจึงเปนตัวชวยที่ดีที่สามารถทําใหเด็กกลุมน้ีหลีกหนี หรือ

หลีกเลี่ยงจากปญหาตาง ๆ ที่พบเจอในสภาพความเปนจริง และเพ่ือชวยในการผอนคลายจากสภาวการณทาง

สังคม มูลนิธิควรเพ่ิมเน้ือหาดานเสริมความคิดเห็น และดานบันเทิงใหมากข้ึนเพ่ือใหตรงกับความตองการของ

เด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิ 

 ดานความตองการประเภทเน้ือหา กลุมตัวอยางมีความตองการเน้ือหาประเภทประกาศการสอบ/

ทุนการศึกษาขาวสาร ขอมูลที่เปนประโยชนเรื่องการสอบ/ทุนการศึกษา ประเภทโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ตลาดแรงงานเร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคล อาชีพ การงาน และประเภทเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสการนําเสนอ

ขอมูลขาวสาร ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสมัยใหม มากที่สุด มูลนิธิควรเพ่ิมเน้ือหาเหลาน้ีในวารสาร

ยุวพัฒนสารได จะสามารถเขาถึงและตรงกับความตองการของเด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิไดดีย่ิงขึ้น 

 ดานชองทางการสื่อสาร กลุมตัวอยางมีความตองการรับขอมูลขาวสารของ มูลนิธิ ยุวพัฒน ผาน

ทางสื่อใหมมากที่สุด ไดแก Facebook Line และโทรศัพท ซึ่งสื่อใหมสามารถชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย 

รวดเร็ว และเปนการสื่อสารแบบสองทาง สรางการมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงปนขอมูล

ขาวสาร และชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น มูลนิธิควรใหความสนใจกับชองทางการ

สื่อสารเหลาน้ีเปนหลัก เพราะเปนชองทางที่สะดวก และงายตอการมีปฏิสัมพันธ 

 ดานพฤติกรรมการเปดรับ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารวารสารยุวพัฒนสาร

ผานชองทางดานเว็บไซตของมูลนิธิยุวพัฒน (e-book) มากกวา รูปเลมวารสาร ซึ่งสื่อใหมสามารถชวย

ประหยัดเวลาและคาใชจายไดมาก และรวดเร็วกวา สื่อใหมน้ีจะสามารถลดตนทุนการผลิต และนําเงินทุนไป

สรางสื่ออ่ืน ๆ ที่สงผลประโยชนกับเด็กและเยาวชนในมูลนิธิไดมากยิ่งขึ้น 

 3. จากผลการวิจัยดานความตองการคอลัมนที่กลุมตัวอยางตองการเปดรับคือคอลัมนขาวสาร

และกิจกรรมมูลนิธิยุวพัฒน คอลัมนงานเล็ก ๆ สรางรายได เรียนรูอาชีพรอบตัว และคอลัมนโครงการดี ๆ มีความ
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ตองการมากที่สุด มูลนิธิยุวพัฒนควรคงเน้ือหา คอลัมนเหลาน้ีไว เพราะเด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิ

ยุวพัฒนสามารถนําเน้ือหาไปใชประโยชนไดจริงและสามารถตอบสนองความตองการของเด็กและเยาวชนใน

การดูแลของมูลนิธิยุวพัฒนไดอยางดี 

 ดานความคาดหวังกอนและความพึงพอใจหลังการเปดรับวารสารยุวพัฒนสาร กลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจมากกวาความคาดหวังกอนการเปดรับวารสารยุวพัฒนสาร โดยพบวา ความพึงพอใจดานการ

รูเทาทันเหตุการณ ดานการชวยตัดสินใจ ดานขอมูล และดานการมีสวนรวม มีมากกวาความคาดหวังกอนการ

เปดรับวารสารยุวพัฒนสาร แสดงใหเห็นวา มูลนิธิสามารถผลิตวารสารยุวพัฒนสารไดตรงกับจุดมุงหมาย 

มูลนิธิจึงควรคงเน้ือหายุวพัฒนสารน้ี ใหเปนหนังสือที่ดีและมีประโยชนตอไป เพราะสามารถตอบสนองความ

ตองการ ความคาดหวังของเด็กและเยาวชนในการดูแลของมูลนิธิยุวพัฒนไดอยางดี  

 4. จากผลการวิจัยทําใหทราบวาเด็กและเยาวชนกลุมดังกลาวที่ขาดโอกาสทั้งดานการศึกษา และ

มีปญหาครอบครัว ปญหาชีวิต ขาดตนแบบที่ดีในการดําเนินชีวิต มีความตองการในเน้ือหาดานอะไร ประเภท

ไหน มีความตองการดานชองทางการสื่อสารชองทางใด ซึ่งผลการวิจัยน้ีสามารถนําไปตอยอดใหกับวารสารอ่ืน 

ๆ ที่ตองการผลิตวารสารใหเด็กและเยาวชนในกลุมน้ีหรือที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน เพ่ือใหเด็กกลุมน้ีสามารถ

นําเน้ือหาไปพัฒนาตอยอด สรางความรู สรางรายได และพัฒนาชีวิตตนเองเพ่ือเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ

ตอไป  

ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ันการศึกษาในคร้ังตอไปควรมีการศึกษาการวิจัยเชิง

คุณภาพ หรือการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน โดยใชการสัมภาษณ หรือใชการสนทนากลุม กับกลุมตัวอยาง เพ่ือให

ทราบถึงขอมูลเชิงลึกย่ิงขึ้น 

2. การศึกษาวิจัยครั้งน้ีกลุมตัวอยางเปนเด็กและเยาวชนที่เปนสมาชิกและอดีตสมาชิก

ของมูลนิธิยุวพัฒน ที่เปดรับวารสารยุวพัฒนสารเทาน้ัน ดังน้ันการศึกษาในครั้งตอไปจึงควรศึกษาความคาดหวัง 

การเปดรับ และความพึงพอใจของบุคคลภายนอกที่เปดรับวารสารยุวพัฒนสารบาง 

3. การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไมไดศึกษาในเรื่องรูปแบบการนําเสนอ รูปเลม ปก  

การจัดหนา การเขียนแตละคอลัมน ซึ่งนาจะเปนประเด็นที่นาสนใจ เน่ืองจาก วารสารยุวพัฒนสาร  

มีรูปแบบการนําเสนอ รูปเลม ปก การจัดหนา การเขียนแตละคอลัมนที่เปนเอกลักษณแตกตางจากวารสาร

แจกฟรีเลมอ่ืน ๆ ที่จัดทําโดยมูลนิธิใหทุนการศึกษาเด็ก  
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การเปิดรับส่ือ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการก้าวคนละก้าวเพ่ือ 11 

โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

Media Exposure, Knowledge, Attitude and Behavioral Toward Participation 

Kaokonlakao for 11 State Hospitals 

นางสาวณชิารีย์  สุขอร่าม 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ืองการเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเขารวมโครงการกาวคนละกาว เพ่ือ 

11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งมีอายุต้ังแต 18 ป ขึ้นไป อยูเขตกรุงเทพมหานคร และเปดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการ

กาวคนละกาว  โดยการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนใหองคกรหรือหนวยงานการสื่อสารรณรงคทางดานสุขภาพ 

สามารถนําขอมูล ความรูที่ไปประยุกตใชในการออกแบบและพัฒนาการสื่อสารรณรงคทางสังคมตอไป โดย

สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-33 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานของรัฐ/หนวยงานภาครัฐ และมีรายไดมากกวา 40,000 บาท ข้ึนไป ผลการศึกษาดานการเปดรับสื่อ

เก่ียวกับโครงการกาวคนละกาว เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ พบวา กลุมตัวอยางเปดรับสื่อในระดับมาก 

โดยเปดรับสื่อไมเสียเงินของโครงการกาวคนละกาว (Earned Media) สูงกวาสื่อในโครงการกาวคนละกาว 

(Owned Media) ซึ่งอยูในระดับมากเชนกัน ดานความรูเกี่ยวกับโครงการอยูในระดับปานกลาง ดานทัศนคติ

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวก โดยมีทัศนคติในดานผูนําโครงการ ทัศนคติดานรูปแบบ

โครงการ และทัศนคติดานทีมงาน ตามลําดับ ดานพฤติกรรมการรวมโครงการ พบวาโดยรวมกลุมตัวอยางมี

พฤติกรรมการเขารวมโครงการกาวคนละกาวในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการเขารวมโครงการกาวคน

ละกาวในอนาคตในระดับมาก ในการทดสอบสมมุติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีการ

เปดรับสื่อไมแตกตางกัน ในขณะที่ การเปดรับสื่อมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความรูเกี่ยวกับโครงการ 

และความรูเกี่ยวกับโครงการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติดานผูนําโครงการ ทีมงาน และ

รูปแบบโครงการ และทัศนคติทั้ง 3 ดานดังกลาวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเขารวม

โครงการและการเขารวมโครงการในอนาคต  

คําสําคัญ : การเปดรับสื่อ, ความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรมการเขารวม, การเขารวมในอนาคต, การรณรงคทาง

สังคม, โครงการกาวคนละกาวเพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 
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Abstract 

 This independent study examined Media Exposure, Knowledge, Attitude and 

Behavioral Toward Participation Kaokonlakao for 11 State Hospitals. This study is a 

quantitative research that had a questionnaire to gather data. The sample consisted of 400 

people living in Bangkok metropolitan are aged 18 and above and have received some 

information of the Kaokonlakao for 11 State Hospitals. This study is aimed toward better and 

appropriate management of social development campaign project. 

The study result found that the majority of the sample is female in the age range 

from 26-33 with bachelor's degree and the career of the most common is government 

officer and monthly income from THB more than 40,000. On exposure to information, it is 

found that the frequency of exposure to Kaokonlakao for 11 State Hospitals was at the high 

level, respondents had high exposure from Earned Media, following by Owned Media and 

both of them are at the high level. Average sample’s knowledge toward the campaign is at 

moderate level. Average sample’s attitude is at good level, first, attitude on the leader had 

a highest level, next is the campaign, and the last is the team. The participation is at 

moderate level and the intention’s participation in the future is at a highest level. The 

results of hypothesis testing show that patients different in demographic characteristics were 

exposed to media indifferently. Exposure to media positively correlated with people's 

knowledge about the campaign. Furthermore, the knowledge positively correlated with 3 

attitudes toward the campaign. The results of all attitudes positively correlated with both 

behavioral intention and participation in the future. 

Keyword : Media exposure, Knowledge, Attitude, and Behavioral Intention, social 

development campaign project,  Kaokonlakao for 11 State Hospitals 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ในชวงปลายป 2560 อาทิวราห คงมาลัย หรือ ตูน บอด้ีสแลม นักรองวงร็อคช่ือดัง BodySlam ไดจัดทํา

กิจกรรมเพ่ือสังคม กาวคนละกาว เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ถือเปนการตอยอดจากโครงการกาวคนละ

กาว เพ่ือโรงพยาบาลบางสะพาน ในป 2559 ใน โดยตูน บอด้ีสแลม ไดเปดระดมทุนดวยการว่ิงระยะไกล 

เริ่มตนจาก กรุงเทพฯ สิ้นสุดที่โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ เปนเวลา 10 วัน รวมเปนระยะทาง 

400 กิโลเมตร เพ่ือชวนคนไทยชวยเหลือโรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่งขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย ซึ่ง

โครงการไดรับเงินบริจาคทั้งสิ้น 85 ลานบาท และยังไดรับความสนใจจากประชาชน ทั้งยังจุดกระแสสังคม

เกี่ยวกับปญหาดานสาธารณสุข กลายเปนจุดเริ่มตนของโครงการใหญในในเดือนตุลาคม 2560 โดยตูน 

บอด้ีสแลม ไดจัดทํากิจกรรมเพ่ือสังคมอีกคร้ังในช่ือ “กาวคนละกาว เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เบตง - 

แมสาย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2560 เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 

55 วัน ต้ังเปาระดมทุน 700 ลานบาท โดยจะนําเงินไปชวยสมทบทุนซื้ออุปกรณทางการแพทยใหกับ 11 

โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งไดเงินบริจาคเกินเปาหมาย รวมทั้งสื่อมวลชนและประชาชนยังใหความสนใจ

โครงการน้ีจนเปนกระแสสังคมตลอดชวงการรณรงค 

ที่ผานมาประเทศไทยมีกิจกรรมรับบริจาคอยูจํานวนมาก เชน กิจกรรมของ UNICEF เพ่ือชวยเหลือเด็ก 

กิจกรรมรับบริจาคของสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมรักษ จังหวัดลพบุรี ของวัดพระบาทนํ้าพุ เมื่อเปรียบเทียบ

แงผลสัมฤทธ์ิ และการมีสวนรวมยังไมโดดเดนเทาโครงการกาวคนละกาว เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อ

พิจารณาจากองคประกอบในการรณรงค (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2554, น. 401-402) พบวามี

ปจจัยที่สงผลใหเกิดความสําเร็จ ดังน้ี    

1) ผูนําโครงการ ตูน บอด้ีสแลม หรือ อาทิวราห คงมาลัย มีช่ือเสียงจากการเปนนักรองนํา วง Bodyslam โดย

แนวเพลงของวงในชวงหลังที่เกี่ยวกับมุมมองการใชชีวิต ทําใหตูน บอด้ีสแลมเริ่มมีภาพลักษณผูนําความคิด 

และตอมาไดลงแขงขันเทเบิลเทนนิสอยางตอเน่ือง จนไดรับเชิญใหเปนทูตกีฬาเทเบิลเทนนิสจากสมาคมเทเบิล

เทนนิสแหงประเทศไทย ทําใหเกิดภาพลักษณของนักกีฬา นําไปสูความนาเช่ือถือในฐานะผูนําโครงการว่ิงการ

กุศล 

2) ทีมงาน ทีมงานกาวคนละกาว มีสวนอยางย่ิงในการชวยใหโครงการประสบความสําเร็จ ไดแก ทีม

แพทย ที่คอยดูแลและจัดโปรแกรมว่ิงที่ชัดเจน ทําใหตูนสามารถว่ิงไดจนถึงปลายทาง นอกจากน้ีทีมสื่อสารที่
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ออกแบบการสื่อสารและใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งสื่อสังคมออนไลนและสื่อมวลชนตาง ๆ เพ่ืออัพเดต

ขอมูลและสรางไวรัล ใหเกิดการพูดถึงตลอดระยะเวลา 55 วัน เพราะเมื่อมีกระแสก็จะชวยใหไดรับเงินบริจาค

เพ่ิมขึ้น ตัวอยางชองทางสื่อทางการของโครงการกาวคนละกาว (Owned Media) ซึ่งเปนสื่อที่โครงการ

ค ว บ คุ ม ดู แ ล เ น้ื อ ห า แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร นํ า เ ส น อ  เ ช น  เ ว็ บ ไ ซ ต โ ค ร ง ก า ร ก า ว ค น ล ะ ก า ว 

https://www.kaokonlakao.com/ เฟชบุคกาวคนละกาว https://www.facebook.com/ kaokonlakao/ 

รายการกาวคนละกาว Daily ชอง One31 และโปสเตอรโครงการ ณ จุดรับบริจาค เชน 7-eleven นอกจากน้ี

ยังมีสื่อโครงการไมเสียเงิน (Earned Media) ในชองทางสื่อหลัก สื่อออนไลน รวมถึงการชักชวนจากบุคคลใกล

ตัว ชวยกระจายกระแสโครงการในวงกวางมากยิ่งขึ้น 

3) รูปแบบโครงการ รูปแบบการว่ิงเพ่ือการกุศล เปนกิจกรรมที่เขาถึงไดงาย หากไมสามารถรวมว่ิงไดก็สามารถ

มาใหกําลังใจตามจุดที่ทีมงานไดเตรียมไว และดวยระยะทางจากใตสุดถึงเหนือสุดประเทศไทย ย่ิงเพ่ิมชอง

ทางการมีสวนรวมใหประชาชนที่สามารถมาใหกําลังใจตูนและทีมว่ิงไดเชนกัน นอกจากน้ีแตละจังหวัดจะมี

กิจกรรมตอนรับ เชน นายกรัฐมนตรีใหการตอนรับที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย ไดทําตุงชัยธนบัตรราว 

1 ลานบาท ยาวกวา 199 เมตร มารอรับตูน บอด้ีแสลมและคณะ 

การวิจัยเรื่อง การเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเขารวมโครงการกาวคนละกาว เพ่ือ 11 

โรงพยาบาลทั่วประเทศ สนใจศึกษาการเปดรับสื่อ พฤติกรรมการเขารวม ความรู และทัศนคติตอโครงการกาว

คนละกาว เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจะมีผลตอการเขารวมโครงการกาวคนละกาวในอนาคต เพ่ือ

เปนพ้ืนฐานใหกับผูทํางานเกี่ยวของกับการสื่อสารการรณรงคเพ่ือสังคมสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงการ

สื่อสารรณรงคทางสังคมใหสําเร็จตามเปาหมาย  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการเขารวมตอโครงการกาวคนละกาว และการเขารวม

โครงการในอนาคต ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อ กับความรูเกี่ยวกับโครงการกาวคนละกาว 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรู กับทัศนคติตอโครงการกาวคนละกาว 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอโครงการกาวคนละกาวกับพฤติกรรมการเขารวมโครงการกาวคน

ละกาว 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอโครงการกาวคนละกาว กับการเขารวมโครงการในอนาคต 

วิธีการวิจัย 

https://www.kaokonlakao.com/
https://www.facebook/
https://www.facebook.com/kaokonlakao/
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งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitation Research) ที่เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ(Survey 

Research) ใชเครื่องมือเแบบสอบถาม (Questionnaire) และมุงศึกษาประชากรที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาประชากร อายุต้ังแต 18 ป ขึ้นไป ที่เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการกาว

คนละกาว อยางนอย 1 ปที่ผานมา จํานวน 400 คน เก็บขอมูลระหวางชวงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยการลง

พ้ืนที่เพ่ือใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามดวยตนเอง รวมกับการทําแบบสอบถามออนไลน จากน้ัน วิเคราะห

ขอมูลแบบพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis)  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากผลการศึกษาการดานลักษณะประชากรการวิจัยครั้งน้ี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุ 26-33 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ/หนวยงานภาครัฐ และมีรายได

มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งถือวาเปนกลุมที่มีความพรอมในการเขารวมโครงการ เน่ืองจากมีความมั่นคง

ในอาชีพการทํางาน และยังมีรายไดสูง นอกจากน้ีกลุมอาชีพในองคกรรัฐ จะมีความเขาใจถึงเปาหมายการ

บริจาคใหหนวยงานรัฐดวยกันไดดี  

ตารางภาพรวมการเปดรับสื่อในโครงการกาวคนละกาว 

ประเภทสื่อ คาเฉลี่ย ความหมาย 

1.สื่อในโครงการกาวคนละกาว (Owned Media) 3.05 มาก 

2.สื่อไมเสียเงินของโครงการกาวคนละกาว (Earned Media) 3.50 มาก 

รวม 3.28 มาก 

จากตารางผลการศึกษาดานการเปดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการกาวคนละกาว เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่ว

ประเทศ สามารถอภิปรายไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับสื่อประเภท (Earned Media) ในระดับมาก 

โดยเฉพาะสื่อออนไลน อาจเปนเพราะ สารหรือเน้ือหาที่เกี่ยวของกับโครงการรับบริจาคมีเน้ือหานาสนใจหลาย

ประเด็นซึ่งเหมาะอยางยิ่งกับการเปนกระแสบนสื่อออนไลน โดยเฉพาะเร่ืองราวสรางแรงบันดาลใจและความ

ทุมเทระหวางการว่ิง สารและเน้ือหาเหลาน้ีสามารถดึงดูดความสนใจประชาชนใหอยากเปนสวนหน่ึงกับ

โครงการ นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับพฤติกรรมชอบทําบุญ และเมื่อใหแลวก็ตองการบอกตอใหสังคมรับรูผาน

ชองทางสื่อออนไลน ซึ่งเปนสื่อที่ใหผูใชสามารถสรางและเผยแพรเน้ือหาในแบบของตนเอง จึงย่ิงทําใหสาร

เก่ียวกับโครงการกาวคนละกาวแพรกระจายในสื่อออนไลนเปนจํานวนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลประชากร

คนไทยจํานวน 69.11 ลานคน มีผูใชอินเตอร 57 ลานคน (บทความเจาะลึกพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของ 

คนไทย ม.ค. 2018 แบบละเอียดยิบ : https://www.marketingoops.com/reports/ 

behaviors/thailand-digital-in-2018/) อีกประเด็นที่นาสนใจคือ โปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ ณ 7-

eleven ซึ่งถือเปนสื่อ ณ จุดขายรายจังหวัด ทั่วประเทศ เปนสื่อที่มีการเปดรับรองลงมา อภิปรายไดวา สื่อ ณ 

จุดขาย ถือเปนสื่อนอกบานที่สามารถขยายการเขาถึงกลุมเปาหมายทั่วประเทศไดมากยิ่งขึ้น และนอกจากน้ียัง

https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/thailand-digital-in-2018/
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สะดวกเพราะสามารถบริจาคไดทันที่ที่เคาทเตอรบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ นรินทรชัย พัฒนพงศา 

(2542, น.173) ที่กลาวถึง การใชสื่อเพ่ือเสริมกันและตอกยํ้ากัน ซึ่งหากผสมผสานการใชอยางเหมาะสม จะ

เกิดผลดีมากกวาใหแตละสื่อทําหนาที่คนละสวนกัน ซึ่งพบวาโครงการกาวคนละกาวมีการใชสื่ออยางผสมผสาน

ทําใหเขาถึงมวลชนทั่วประเทศ  

จากผลการศึกษาในดานความรูเกี่ยวกับโครงการกาวคนละกาว เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูระดับปานกลาง (4 – 7 คะแนน) จํานวน รอยละ 56.8 และพบวา กลุม

ตัวอยางมีความรูที่ถูกตองในขอประเด็น ที่มาของโครงการ “โครงการกาวคนละกาว เพ่ือ 11 โรงพยาบาลทั่ว

ประเทศ มีที่มาจากปญหาการขาดแคลนอุปกรณทางการแพทยของโรงพยาบาลบางสะพาน” มากที่สุด ลําดับ

สุดทาย คือ ประเด็นผูแลและจัดสรรเงินบริจาค “มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนผูแลและจัดสรรเงิน

บริจาคในโครงการกาวคนละกาว” รอยละ 49.3 สามารถอภิปรายไดวา ประชาชนสวนใหญมีความรูใน

ประเด็น ที่มาของโครงการ และชองทางการบริจาคมากที่สุด ในขณะที่มีความรูในระดับตํ่าในประเด็นของ 

ระยะเวลาว่ิง และผูดูแลและจัดสรรเงินบริจาค ซึ่งหมายความวาประชาชนไมสนใจในรายละเอียด แตเขาใจใน

ภาพรวมของโครงการเทาน้ัน 

 ตารางภาพรวมทัศนคติตอโครงการกาวคนละกาว 

ทัศนคติตอโครงการกาวคนละกาว คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ทัศนคติดานผูนําโครงการ 4.63 เชิงบวก 

2. ทัศนคติดานทีมงาน 4.43 เชิงบวก 

3. ทัศนคติดานรูปแบบโครงการ 4.45 เชิงบวก 

รวม 4.50 เชิงบวก 

จากตารางภาพรวมทัศนคติพบวา สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง การรณรงคดานขอมูลขาวสารสาธารณะ 

มักสะทอนใหเห็นถึงความต้ังใจของคนบางคนในการมีอิทธิพลตอความเช่ือ และพฤติกรรมของผูอ่ืน โดยใชจุด

จับใจตาง ๆ ดานการสื่อสาร (Paisley, 1981, pp. 23 อางถึงใน ปาริชาต สถาปตานนท, 2551, น.21) ซึ่ง

พบวา โครงการกาวคนละกาวน้ี ซึ่งนําโดย ตูน บอด้ีสแลม และทีมงานน้ัน ไดออกแบบการสื่อสารที่ดึงดูด และ

สะทอนความต้ังใจของผูนําโครงการ ผานบทสัมภาษณ ตัวอยางเชน “เราอยากที่จะ กาว ไปใหถึงที่สุดเทาที่

พลังของเราและทุก ๆ คนจะมีเพ่ือแสดงใหทุกคนเห็นวา...แคกาวเล็ก ๆ จากทุกคน เมื่อรวมกันแลว...มันจะ

สามารถกลายเปน“กาวยาวๆ”ขึ้นมาไดจริง ๆ” แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจของตูน บอด้ีสแลม นอกจากน้ียัง

สอดคลองกับการใหความหมาย การรณรงค คือ สถานการณที่เกี่ยวของกับการใชสื่อตาง ๆ จํานวนมากในการ

บรรลุวัตถุประสงคดานขอมูลขาวสาร หรือการโนมนาวใจในกลุมประชากรที่ไดเลือกขึ้น (McQuail, 1983, pp. 

180 อางถึงใน ปาริชาต สถาปตานนท, 2551, น.21) โดยโครงการกาวคนละกาวไดออกแบบสาร นอกจากการ
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โนมนาวใจกลุมเปาหมายแลว ยังมีการใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย ซึ่งถือเปน

เรื่องที่ใกลตัวประชาชน เพราะโรงพยาบาล มีหนาที่ใหบริการสาธารณสุขทุกดานแกประชาชน 

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ประเด็น “ผูนําโครงการมีความอดทน มุงมั่นทํากิจกรรมใหสําเร็จตาม

เปาหมาย” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.79 และประเด็น “ผูนําโครงการมีความเช่ียวชาญในกิจกรรมที่รณรงค” นอย

ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.28 ซึ่งถือวามีทัศนคติเชิงบวกเชนกัน สอดคลองกับแนวคิดของ เบตติงเฮาส (1968, pp.103 

อางถึงใน ภคมินทร เศวตพัฒนโยธิน, 2554, น. 48) ต้ังขอสังเกตวา ความนาเช่ือถือของผูสงสารเกิดข้ึนจาก

คุณสมบัติหลากหลายที่เกี่ยวของกับบุคลิกอ่ืน ๆ ความนาเช่ือถือของผูสงสารต้ังอยูบนรากฐานของการยอมรับ

จากผูรับสารในหลาย ๆ สิ่งของผูสงสาร โดยตูน บอด้ีสแลม มีองคประกอบการของผูนําที่เห็นไดชัดเจน ทั้ง

ความต้ังใจ ความอดทน ความเช่ียวชาญในการว่ิง ความเปนมิตร ซึ่งถูกนําเสนอผานสื่อ ทําใหประชาชนมี

ทัศนคติที่ดี เกิดความนาเช่ือถือ และนําไปสูพฤติกรรมเขารวมโครงการกาวคนละกาว เชนเดียวกับทัศนคติดาน

ทีมงาน โดยประเด็น “ทีมงานมีความสมัครสมานสามัคคี และทํางานเปนทีม” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.49 และ

ประเด็น “ทีมงานมีการวางแผนกิจกรรม และการจัดการเสนทางการว่ิง และการจัดจุดแวะพักหรือจุดถายรูป

ดี” นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.31 ถือวามีทัศนคติเชิงบวกเชนกัน และทัศนคติดานรูปแบบโครงการ ในประเด็น 

“เปาหมายโครงการชัดเจนและสามารถทําไดจริง” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.66 และสุดทายประเด็น“โครงการ

สามารถแกปญหาดานสาธารณสุขดานปญหาการขาดแคลนอุปกรณทางการแพทยได” มีคาเฉลี่ย 3.96 ถือวามี

ทัศนคติเชิงบวกเชนเดียวกัน สามารถอภิปรายไดวา แมจะมีทัศนคติวาโครงการอาจจะไมสามารถแกไขปญหา

ดานสาธารณะสุขไดจริง แตประชาชนยังตองการรวมบริจาคเพ่ือชวยเหลือสังคม ซึ่งตูน บอด้ีสแลม ไดเคยให

สัมภาษณในประเด็นน้ีวา โครงการน้ีขอเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ที่แกไขปญหาขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย 

สวนในการแกไขเชิงนโยบายก็ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบ และนอกจากน้ีเปาหมายที่แทจริงของโครงการ คือ 

การใหประชาชนคนไทยหันมารักษาสุขภาพ เพ่ือลดปญหาผูปวยในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบของ

การรณรงคของ หริสุดา ปณฑวนันท (2544 อางถึงใน ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ และ ธีรภัทร วรรณฤมล, 2557, น. 

25) กลาววา การรณรงคตองมีจุดประสงคที่แนนอน ชัดเจน ที่จะกอใหเกิดอิทธิพลตอปจเจก จึงอภิปรายไดวา 

แมประชาชนจะรับรูวาโครงการไมสามารถแกปญหาในเชิงระบบไดก็ตาม แตหากมีเปาหมายชัดเจนเพ่ือใหคน

ไทยมีสุขภาพแข็งแรง เพ่ือลดภาระของหมอและพยาบาลในอนาคต ประชาชนก็สนใจที่จะเขารวมโครงการ

ดังกลาว 

ในการศึกษาดานพฤติกรรมการเขารวมโครงการกาวคนละกาวในระดับปานกลาง พบวา กลุมตัวอยาง

มีการเขารวมในประเด็น “ทานบริจาคเงินเขาโครงกาวคนละกาว” ในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.24 สวน

ประเด็น “ทานรวมว่ิงกับตูน บอด้ีสแลม ตามเสนทางว่ิงของโครงการ” มีคาเฉลี่ย 1.18 อยูในระดับนอย สวน

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเขารวมโครงการในอนาคต โดยรวมกลุมตัวอยางมีความต้ังใจเขารวมโครงการกาวคน

ละกาวในอนาคต อยูในระดับมาก ทั้งน้ีกลุมตัวอยางมีความต้ังใจเขารวมในประเด็น “หากจัดโครงการขึ้นอีก
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ครั้ง ทานจะบริจาคใหโครงการกาวคนละกาว” มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.06  และประเด็นที่มีการเขารวมนอย

ที่สุด คือ “ทานจะเขารวมโครงการกาวคนละกาวมากย่ิงข้ึนกวาคร้ังที่ผานมา เชน เขารวมว่ิงกับโครงการบอย

ขึ้น บริจาคเงินเพ่ิมขึ้น รักษาสุขภาพตามเปาหมายโครงการจริงจังมากขึ้น” มีคาเฉลี่ย 3.70 อยูในระดับมาก 

สวนเหตุผลที่จะเขารวมหรือไมเขารวมโครงการในอนาคตพบวา กลุมเปาหมายสวนใหญใหเหตุผลที่จะ

เขารวมโครงการในอนาคตวา “ตองการมีสวนรวม/ชวยเหลือสังคม” จํานวน 75 คําตอบ รองลงมาคือ 

“ประเด็นรูปแบบโครงการ” จํานวน 67 คําตอบ และประเด็น “ตองการชวยเหลือแพทยและโรงพยาบาลที่

ขาดแคลน” จํานวน 51 ตามลําดับ ในขณะที่กลุมเปาหมายสวนใหญใหเหตุผลที่จะไมเขารวมโครงการใน

อนาคตวา “ไมสะดวก (เวลา/สถานที่/สุขภาพ/เงิน)” จํานวน 37 คําตอบ รองลงมาคือ “ประเด็นไมโปรงใส/

เงินไมไปถึงโรงพยาบาล” จํานวน 17 คําตอบ ประเด็น “โครงการไมสามารถแกปญหาที่ตนเหตุ” และประเด็น 

“เปนหนาที่ของรัฐบาล” จํานวน 12 คําตอบเทากัน  ตามลําดับ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อแตกตางกัน   

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 

ประเภทสื่อ 

ลักษณะทางประชากร 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายไดสวนตัว

ตอเดือน 

สื่อในโครงการกาวคนละ

กาว (Owned Media) 
     

สื่อไมเสียเงินของโครงการ

กาวคนละกาว (Earned 

Media) 

     

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

     = ไมมีความแตกตาง (ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย, Sig. > .05) 

จากตารางผลการวิจัยพบวาลักษณะประชากรและการเปดรับสื่อไมมีความสัมพันธกันอยางชัดเจน ซึ่ง

ไมสัมพันธกับแนวคิดของจากแนวคิดประชากรศาสตร (อางถึงใน พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2529, น. 312 –

315) หมายถึง ลักษณะของแตละบุคคลแตกตางกันไป โดยความแตกตางทางประชากรศาสตร จะมีอิทธิพลตอ

การสื่อสาร และแนวคิดลักษณะประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน อภิปรายไดวาอาจเปนเพราะการวาง

กลุมเปาหมายของโครงการ เปนมวลชนทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมผูรับสารจํานวนมากและไมสามารถจะสราง

ขอบเขตจํากัดการสื่อสารเพ่ือผูรับสารกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะได ซึ่งในปจจุบันการเปดรับสื่อของมวลชนน้ัน
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เปนไปตามเทคโนโลยีที่สะดวกมากขึ้น อีกทั้งประชาชนยังมีตัวเลือกของสื่อเยอะข้ึนดังน้ันจึงเลือกที่จะเปดรับ

สารตามความสะดวก โดยเฉพาะสื่อที่อยูใกลตัว รวมถึงสื่อในปจจุบันมีความแนบเนียนในการเขาถึง

กลุมเปาหมาย ซึ่งทําใหกลุมเปาหมายจําเปนตองเปดรับสื่อโดยไมไดเปนผูเลือก  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรับสื่อมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับโครงการกาวคนละกาว 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับสื่อในโครงการกาวคนละกาว (Owned Media) และสื่อไมเสีย

เงินของโครงการกาวคนละกาว (Earned Media) มีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับโครงการกาวคนละกาว 

โดยตัวแปรมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า 

สอดคลองกับแนวคิดของ Rogers 1971 (อางถึงใน พรวิไล แตสุขะวัฒน, 2544) ไดกลาวถึง 

ประสิทธิภาพของสื่อมวลชนไววาสื่อมวลชนสามารถเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชนเดียวกับ ตามแนวคิดของแคทซและลาซาเฟล (Katz and Lazarsfeld, 1955 อางถึงใน สุตตมา แสงวิเชียร

, น. 13 ) ที่กลาววา สื่อมวลชนมีประสิทธิภาพในข้ันของการใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง และแนวคิดของ 

Charles K. Atkin (1973 อางถึงใน อุทุมพร นําเจริญวุฒิ, 2553, น. 99) ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา โครงการ

กาวคนละกาวน้ันมีการใชสื่อที่หลากหลายทั้งสื่อมวลชน สื่ออออนไลน สื่อ ณ จุดขาย รวมถึงกิจกรรมพิเศษ 

โดยสื่อที่ทําหนาที่สรางความเขาใจ ความนาเช่ือถือ และการไดดี คือ สื่อในโครงการกาวคนละกาว (Owned 

Media) ซึ่งเปนสื่อที่โครงการเปนผูดูแลและควบคุมเน้ือหาในการนําเสนอ และออกแบบการสื่อสารให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ในขณะที่สื่อออนไลนมีความโดดเดนในการสรางปฏิสัมพันธ รวมทั้ง

ยังใหขอมูลรายละเอียดไดมากทั้งดาน ภาพน่ิง คลิปเสียง วิดีโอ อีกทั้งยังใหปฏิกิริยาตอบกลับไดสะดวกรวดเร็ว 

นอกจากน้ีสื่อมวลชน อันหมายถึง โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ มีอิทธิพลทําใหประชาชนรับรูวาประเด็นใดเปน

ปญหาสําคัญ หรือเปนประเด็นที่สาธารณะใหความสนใจ  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรูเก่ียวกับโครงการกาวคนละกาวมีความสัมพันธกับทัศนคติตอ

โครงการกาวคนละกาว จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรูเกี่ยวกับโครงการกาวคนละกาวมี

ความสัมพันธกับทัศนคติดานผูนําโครงการ ทีมงาน และรูปแบบโครงการ โดยตัวแปรมีความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดวา การเกิดความรูระดับใดก็ตามยอมมีความสัมพันธกับความรูสึกนึกคิดซึ่ง

เช่ือมโยงกับสภาพจิตใจในบุคคลตางกันน้ัน มีปจจัยมาจากประสบการณที่สั่งสมมาและสภาพแวดลอมที่มี

อิทธิพลทําใหบุคคลมีความคิด และแสดงออกตามความคิด ความรูสึกของตน (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธน

โอวาท, 2554, น. 35-37) และยังสอดคลองกับแนวคิดองคประกอบของทัศนคติโดย Katz and Scotland 

(1969, อางถึงใน โสภาพร รมพูลทอง. น. 35) กลาววา ความรูเปนสวนที่เปนความเช่ือของคนที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
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หน่ึง ทั้งที่ชอบและไมชอบ ซึ่งหากบุคคลน้ันมีความรูหรือความคิดวาสิ่งใดดีก็มักจะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งน้ัน ๆ 

ดวย เพราะฉะน้ัน ความรูจึงเปนปจจัยหน่ึงที่อาจกอใหเกิด ทัศนคติไปในทางบวกหรือทางลบก็ได คือ ถาคนมี

ความรูความเขาใจที่ดี ทัศนคติหรือความคิดเห็น ก็มักจะดีตามไปดวย และแนนซี่ ชวารตซ (Nancy E. 

Schwartz อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2554, น.39-40) กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน

วามีความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ วา ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดการเรียนรูและ

ปฏิบัติ ดังน้ันความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติและมีผลตอการปฏิบัติ 

สามารถอภิปรายไดวา ความรูเกี่ยวกับโครงการกาวคนละกาวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ทัศนคติเก่ียวกับโครงการกาวคนละกาว กลาวคือ หากประชาชนมีความรูในระดับมาก ก็จะมีทัศนคติในเชิง

บวกกับโครงการ ในทางตรงกันขามหากประชาชนมีความรูในระดับนอย ก็จะมีทัศนคติเชิงลบกับโครงการ โดย

โครงการกาวคนละกาวไดใหความรูในประเด็นที่จะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอโครงการ เชน การบริจาคในคร้ังน้ี

จะนําไปเงินไปมอบใหโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย ซึ่งมีที่มาจากตูน บอด้ีสแลมพบวามี

ผูปวยที่ไมรับการรักษาเน่ืองจากโรงพยาบาลขาดอุปกรณ รวมถึงปญหาจํานวนอุปกรณทางการแพทยและ

แพทย พยาบาลไมเพียงพอตอความตองการ จึงเปนที่มาของโครงการกาวคนละกาวที่ตองการใหคนไทยหันมา

ออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพ เพ่ือแกปญหาดังกลาวอยางย่ังยืน นอกจากน้ีชุดความรูเหลาน้ีถูกนําเสนอเพ่ือให

ประชาชนเขาใจถึงที่มาของโครงการ โดยใชการเลาเรื่องที่ดึงดูดความสนใจ เริ่มตนที่ตูน บอด้ีสแลม เตรียม

ความพรอมรางกาย และทุมเทฝกฝนใหสามารถว่ิงระดมทุนไดตามเปาหมาย เหลาน้ีถูกนําเสนอผานสื่อตาง ๆ 

ตลอดระยะเวลาการรณรงค 55 วัน ซึ่งทําใหประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีตอโครงการ  

นอกจากน้ียังพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูถูกและผิดใกลเคียงกันในขอที่ 3 4 7 9 และ 

10 ซึ่งเปนประเด็นเกี่ยวของกับผูดูแลจัดสรรเงินบริจาค ใบเสร็จรับเงินสําหรับลดหยอนภาษี ระยะเวลาการ

เปดรับบริจาค การมอบเงินบริจาคครั้งที่ 1 และระยะเวลาว่ิง ซึ่งสังเกตไดวาเปนสวนใหญเปนประเด็นที่

เก่ียวของกับเงินบริจาคในดานตาง ๆ  ทั้งการจัดสรร การมอบเงิน การลดหยอนภาษี มากไปกวาน้ันประเด็น

มูลนิธิพระมงกุฎเกลาเปนผูดูแลและจัดสรรเงินบริจาค มีผูตอบถูกจํานวนนอย แสดงใหเห็นวาประชาชนยังไมมี

ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองการจัดสรรเงินบริจาคในครั้งน้ี ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการจัดทําโครงการเพ่ือรับเงิน

บริจาค เพราะเกี่ยวของกับความนาเช่ือถือของโครงการ หากโครงการมีองคกรหรือมูลนิธิที่มาดูและจัดสรรเงิน

อยางเปนระบบก็จะทําใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอการบริหารจัดการ และไววางใจวาเงินที่บริจาคจะถึงมือ

ของผูรับบริจาค  

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติตอโครงการกาวคนละกาวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขา

รวมโครงการกาวคนละกาว  

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4 
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พฤติกรรม 

ทัศนคติตอโครงการกาวคนละกาว 

ทัศนคติดานผูนํา

โครงการ 
ทัศนคติดานทีมงาน 

ทัศนคติดานรูปแบบ

โครงการ 

พฤติกรรมการเข าร วม

โครงการ 

มีความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกันใน

ระดับตํ่า 

มีความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกันใน

ระดับตํ่า 

มีความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับ

ปานกลาง 

*หมายเหตุ : มีความสัมพันธ (ยอมรับสมมติฐานการวิจัย, Sig. < .05) 

จากตารางผลการวิจัยพบวาสอดคลองกับแนวคิดที่วา ทัศนคติในสวนที่เกี่ยวกับความรู หมายถึง สวน

ที่ไดรับอิทธิพลจากเหตุผลและความรูตามที่เปนจริง กินความกวางไปจนถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับลักษณะ

การแสดงออกการมีปฏิกิริยาตอบกลับ ตลอดจนพฤติกรรมปฏิบัติตาง ๆ (อางถึงใน เอกสารการสอนหลักและ

ทฤษฎีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช หนา 588 - 589) และสงวน สุทธิเลิศอรุณ (2525, น.3) 

ไดใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง “สภาพจิตใจหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคล หรือความคิดเห็นของ

บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยแสดงพฤติกรรมยางหน่ึงออกมาเปนที่ปรากฏตอบุคคลหรือสาธารณชนก็ตาม 

ลวนเปนการกระทําอันเกิดจากทัศนคติที่มีอยูทั้งสิ้น” ตามแนวคิดของโรเจอรส และชูเมคเคอร (Rogers& 

Shoemaker, 1983, อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2554, น. 41-42) และ ชิมบาโด, เอมบีเซน และ มา

สลาซ สรุปวา (อางถึงใน ธัญญวรรณ เกิดสมบัติ, 2551) ทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงของคนเราจะเปนอยางไร

ขึ้นอยูกับความรูที่มีอยูของ ผูน้ัน คือถาผูใดมีความรูดีทัศนคติตอสิ่งน้ันก็มักจะดีตามไปดวยเมื่อมีทัศนคติดีแลว

ก็มีแนวโนมที่ จะสงผลใหผูน้ันแสดงพฤติกรรมไปในทางที่ดีดังน้ันความรู ทัศนคติและการแสดงพฤติกรรมจึงมี 

ความสัมพันธ สามารถอภิปรายไดวา ตัวแปรทั้ง 3 ปจจัย ไดแก ผูนําโครงการ ทีมงาน และรูปแบบโครงการ มี

อิทธิพลในการสื่อสารของโครงการกาวคนละกาว สามารถโนมนาวประชาชนใหเกิดพฤติกรรมการเขารวม ผาน

การใหขอมูล ความรู ที่ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอโครงการ นํามาซึ่งพฤติกรรมการเขารวมโครงการในอนาคต  

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติตอโครงการกาวคนละกาวมีความสัมพันธกับการเขารวมโครงการ

ในอนาคต  

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 5 

พฤติกรรม 

ทัศนคติตอโครงการกาวคนละกาว 

ทัศนคติดานผูนํา

โครงการ 
ทัศนคติดานทมีงาน 

ทัศนคติดานรปูแบบ

โครงการ 

พฤติกรรมการเข าร วม มีความสัมพันธไปใน มีความสัมพันธไปใน มีความสัมพันธไปใน
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โครงการในอนาคต ทิศทางเดียวในระดับ

ปานกลาง 

ทิศทางเดียวในระดับ

ปานกลาง 

ทิศทางเดียวในระดับ

ปานกลาง 

*หมายเหตุ : มีความสัมพันธ (ยอมรับสมมติฐานการวิจัย, Sig. < .05) 

จากตารางผลการวิจัยพบวา แมการศึกษาในภาพรวมพบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เขารวมโครงการ และการเขารวมอนาคตก็ตาม แตเปนที่นาสังเกตวาหากไมมีการสรางทัศนคติที่ดีในประเด็น

เรื่องการจัดสรรเงินบริจาค อาจจะทําใหพฤติกรรมการเขารวมในอนาคตลดลง เน่ืองจากมีผูตอบในขอเหตุผลที่

จะไมเขารวมโครงการกาวคนละกาววา หากโครงการมีผลประโยชนทับซอน หรือไมโปรงใส ก็จะไมเขารวม

โครงการในอนาคต ดังน้ันโครงการจําเปนตองเพ่ิมการสื่อสารหลังการรณรงค โดยใหเห็นขั้นตอนการจัดสรรเงิน

บริจาค และการสงมอบเงินโดยใหมีการรับรูเพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ดีกับโครงการตอไป นอกจากน้ียังพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลที่จะเขารวมโครงการในอนาคต ในประเด็นตองการมีสวนรวมในการชวยเหลือ

สังคม และชวยเหลือแพทยและโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนเปนอันดับตนๆ ในขณะที่มีพฤติกรรมการเขารวม

โครงการในประเด็นหันมาออกกําลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพตามเปาหมายโครงการอยูในระดับปานกลาง แสดง

ใหเห็นวาประชาชนใหความสนใจโครงการในประเด็นการไดบริจาคมากกวาการไดรักษาสุขภาพตามเปาหมาย

โครงการ ซึ่งอาจจะเปนเพราะความใจบุญของคนไทย และการออกกําลังเปนสิ่งที่ตองอาศัยความต้ังใจและวินัย

ที่ดี แมจะดึงดูดใจแตก็เปนสิ่งที่เห็นผลไดชา จึงทําใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริจาคมากกวาการหันมาออก

กําลังกายน้ันเอง 

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในภาพรวมสามารถสรุปไดวา ในการจัดกิจกรรมรณรงค เ พ่ือสาธารณะน้ัน 

นอกเหนือจากประเด็นดานการสื่อสารแลว ควรคํานึงถึงปจจัยผูนําโครงการ ทีมงาน และรูปแบบโครงการ โดย

ในประเด็นผูนําโครงการ ควรตระหนักถึงภาวะผูนํา บุคลิกภาพ และความเช่ียวชาญในเร่ืองที่รณรงค 

เชนเดียวกันกับทีมงาน ที่ควรมีการวางแผนการจัดการและออกแบบการสื่อสารใหดี นอกจากน้ียังเปนสวนหน่ึง

ที่ประชาชนจะสัมผัสไดถึงความจริงใจในการรณรงคเชนเดียวกับผูนําโครงการ และดานรูปแบบโครงการน้ัน

ตองคํานึงถึงเปาหมายโครงการที่ชัดเจน และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดงายและสะดวก 

โดยประเด็นการสื่อสารที่สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนไดดีคือ การชวยเหลือสังคม ดวยวิธีที่การรับ

บริจาค เปนสิ่งที่ประชาชนคิดวาทําไดงายและเห็นผลจริง แตตองคําถึงเร่ืองความโปรงใสและวิธีการจัดสรรที่

สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะนําไปสูความเช่ือมั่นและตัดสินใจเขารวมโครงการในที่สุด 

1. จากผลการศึกษาดานลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธตอการเปดรับสื่อ พบวาทั้งสองตัวแปรไมมี

ความสัมพันธกันอยางชัดเจน แตทั้งน้ีสื่อออนไลนทั้งสื่อที่โครงการเปนเจาของ และสื่อที่ไมเสียเงิน ยังคงเปนสื่อ

อันดับแรกที่กลุมตัวอยางเปดรับ ซึ่งสอดคลองกับภูมิทัศนสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ดังน้ัน

การแบงกลุมเปาหมายการสื่อสาร อาจจะไมสามารถแบงตามลักษณะทางประชากรไดอยางชัดเจน จึงเสนอให
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ผูออกแบบการสื่อสารควรใหความสําคัญกับวิถีชีวิต ความสนใจ เพ่ือออกแบบกลยุทธการสื่อสารที่ดึงดูด เขาถึง

กลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจจะประสบความสําเร็จถาผูสงสารเลือกใชสื่อได

ครอบคลุมมวลชนไดมากที่สุด นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงปจจัยสถานการณสื่อ หรือความสนใจของสังคมควบคู

ไปดวย  

2. ผลการศึกษาในดานความรูพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูถูกและผิดใกลเคียงกันในประเด็น

เกี่ยวกับผูดูแลจัดสรรเงินบริจาค ใบเสร็จรับเงิน ระยะเวลาการเปดรับบริจาค การมอบเงินบริจาคครั้งที่ 1 และ

ระยะเวลาว่ิง ซึ่งสังเกตไดวาเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับเงินบริจาคในดานตาง ๆ  ทั้งการจัดสรร การมอบเงิน 

การลดหยอนภาษี เหลาน้ีเปนเร่ืองที่สงผลตอความนาเช่ือถือของโครงการ และนอกจากน้ีประเด็นมูลนิธิพระ

มงกุฎเกลาเปนผูดูแลและจัดสรรเงินบริจาค มีผูตอบถูกจํานวนนอย ดังน้ันในการประชาสัมพันธโครงการครั้ง

ตอไปตองเพ่ิมหรือเนนยํ้าขอมูลในสวนน้ี เพ่ือเปนประโยชนในการสรางความนาเช่ือถือแกโครงการ เพราะหาก

ประชาชนมีความรูที่ถูกตองวาโครงการมีผูดูและจัดสรรเงินอยางเปนระบบ และมูลนิธิดังกลาวมีกระบวนการ

คัดเลือกโรงพยาบาลที่จะเขารับเงินบริจาคโดยหนวยงานรัฐบาลที่มีขอมูลรองรับ ก็จะเพ่ิมความนาเช่ือถือซึ่งจะ

นําไปสูการเขารวมโครงการในอนาคต นอกจากน้ีควรมีการประชาสัมพันธภายหลังการรณรงคเพ่ิมขึ้น 

เน่ืองจากมีผูตอบคําถามเกี่ยวกับการมอบเงินบริจาค ครั้งที่ 1 ที่ผานไปแลว ไดถูกตองเพียงรอยละ 50.7 แสดง

ใหเห็นวาการประชาสัมพันธภายหลังการรณรงคไมเพียงพอ ซึ่งจะสงผลใหประชาชนรูสึกไมเช่ือมั่น หากมีการ

จัดโครงการในอนาคต เชนเดียวกับผูตอบถึงเหตุผลที่ไมเขารวมโครงการในอนาคตเน่ืองจากไมทราบเร่ืองการ

จัดสรรและบริหารเงินบริจาค 

3. จากการทดสอบตัวแปรทัศนคติดานผูนําโครงการ ทีมงาน และรูปแบบโครงการ พบวา ทั้ง 3 ปจจัยมีสวนใน

การกอใหเกิดพฤติกรรมการเขารวมโครงการ ดังน้ันในการจัดการรณรงคทางสังคม จําเปนตองคํานึงถึง 3 

ปจจัยน้ีใหครบถวน โดยดานผูนําโครงการ พบวาตองมีลักษณะหรือบุคลิกภาพ แสดงถึงความมุงมั่นในการ

บรรลุเปาหมายโครงการ ความนาเช่ือถือ ความเปนมิตร นอกจากน้ีการเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง จะชวยใหการ

สื่อสารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีดานทีมงานที่มีการวางแผนที่ดี รวมถึงการทีมงานรวมกันเปนทีม มี

สวนในการนําพาใหโครงการประสบความสําเร็จ และดานรูปแบบโครงการ ควรคํานึงเปาหมายการณรงคที่เปน

รูปธรรม ชัดเจน ทําไดจริง รวมถึงรูปแบบกิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมไดงาย และ

ใกลตัว อยางเชน การว่ิง เปนเร่ืองที่สามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจาย หากไมสะดวกว่ิง ก็สามารถมาตอนรับ

ทีมงานตามเสนทางว่ิงได หรือจะพูดคุยกับทีมงานผาน facebook LIVE ก็ชวยสรางการมีสวนรวมไดดีเชนกัน 

นอกจากน้ียังพบวา แมจะเปนที่รับรูวาโครงการไมสามารถแกปญหาที่ตนเหตุของปญหาการขาดแคลนอุปกรณ

ทางการแพทยไดจริง แตกลุมตัวอยางก็เขาใจและอยากเปนสวนหน่ึงในการชวยเหลือแพทยและพยาบาล ดวย

การบริจาคเงินจํานวนเล็กนอย ที่สามารถรวมกันเปนเงินจํานวนมาก กลายเปนการแสดงพลังของประชาชน 

4. โครงการควรเสริมการสื่อสารเร่ืองสุขภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลที่จะ

เขารวมโครงการในอนาคต ในประเด็นตองการมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม และชวยเหลือแพทยและ
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โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนเปนอันดับตน ๆ ในขณะที่มีพฤติกรรมการเขารวมโครงการในประเด็นหันมาออก

กําลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพตามเปาหมายโครงการอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาประชาชนใหความ

สนใจโครงการในประเด็นการไดบริจาคมากกวาการไดรักษาสุขภาพตามเปาหมายโครงการ ดังน้ันการรณรงค

ดานสุขภาพในอนาคตควรทําเสริมการสื่อสารสุขภาพใหจริงจังเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายโครงการที่ต้ังไว 

5. แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผูรับสารเปนผูสงสารในโครงการกาวคนละกาวน้ัน เปนตัวอยางที่ดีกับแนวทางการ

รณรงคในยุคใหม ที่ตองรูจักบริหารจัดการเน้ือหาบนโลกออนไลนที่ผูใชผลิตขึ้นมาเองมาตอยอดเปนสื่อ อีก

ชองทางหน่ึง หากมองในแงดีก็จะพบวาเปนการชวยกระจายสารในวงกวางมากย่ิงข้ึน แตในขณะเดียวกัน 

ทีมงานหรือทีมสื่อสารตองคอยสอดสองบรรยากาศและเน้ือหา เพ่ือปรับการสื่อสารใหสอดคลองกันไปดวย

เชนกัน   

ขอเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรการเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเขารวม ของกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูใน

จังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือใหผลครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้น เน่ืองจากโครงการกาวคนละกาวเปนโครงการที่มีเปาหมาย

ในระดับมวลชน และเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวมผานชองทางที่อํานวยความสะดวก ทั้งการ

บริจาคผานมือถือ จุดรับบริจาคตามโรงพยาบาล รานสะดวกซื้อ ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ   

2. ควรศึกษารวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก ในปจจัยผูนําโครงการ ทีมงาน และการ

ออกแบบการสื่อสารโครงการ ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหโครงการน้ีประสบความสําเร็จ จะทําใหไดขอมูล 

และบทเรียนที่จะเปนประโยชนในการออกแบบการสื่อสารรณรงคทางสังคมในอนาคต 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับโครงการว่ิงระดมทุนที่คลายคลึงกัน เพ่ือคนหาปจจัยที่ทําใหโครงการสําเร็จในสวน

อ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการวางแผนการสื่อสารทางสังคม 
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in-2018/)                      
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บุคลกิภาพห้าองค์ประกอบ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ส่ือ และความผูกพนัผู้บริโภคยุคดจิิทลัผ่าน 

เฟซบุ๊ก เพจตราสินค้า 

The Big 5, Attitude, Media Usage and Customer engagement in  

digital age via Facebook Brand Page 

นางสาวธนัฏฐา เจริญฟุ้ง และ ผศ.ดร.วกิานดา พรสกลุวานิช 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ ที่สง ผลตอ

ทัศนคติ พฤติกรรมการใชสื่อเฟซบุก เพจตราสินคา ทั้งในดานจํานวนครั้งและระยะเวลาในการ เขาใชงาน 

ศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อเฟซบุก เพจตราสินคาสงผลถึงความผูกพันของผูบริโภคในยุค ดิจิทัล แบงออกเปน 4 

มิติ ในดานความเกี่ยวพัน การมีปฏิสัมพันธ ความใกลชิดและระดับการมี อิทธิพล โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) รูปแบบสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

(Questionnaire) จํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบไม อาศัยความนาจะเปน (Non-Probability 

Sampling) เปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ศึกษาจากกลุมตัวอยางอายุ 18 ปข้ึนไป เพ่ือให

ครอบคลุมทุกเจเนอเรช่ัน และรับขอมูล ขาวสารผานสื่อเฟซบุก เพจตราสินคา ซึ่งจากสมมติฐานทั้งหมด 4 ขอ 

ผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. ผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอเฟซบุก เพจตรา สินคาที่

แตกตางกัน กลาวคือ ผูบริโภคยุคดิจิทัลที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบมีความมั่นคงทางอารมณ แบบแสดงตัวและ

แบบเปดรับประสบการณในระดับสูงจะย่ิงมีทัศนคติที่ดีตอเฟซบุก เพจตราสินคา มากกวาผูที่มีลักษณะ

บุคลิกภาพในแตละมิติที่อยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า  
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2. ผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการใชเฟซบุก เพจตรา

สินคาที่แตกตางกันในบางประการ กลาวคือ ผูบริโภคยุคดิจิทัลที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบมี ความมั่นคงทาง

อารมณ แบบแสดงตัว แบบประนีประนอม และแบบมีจิตสํานึก จะมีจํานวนครั้งใน การเขาใชเฟซบุก เพจตรา

สินคาไมแตกตางกัน  

3. ทัศนคติตอการใชเฟซบุก เพจตราสินคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเฟซบุก เพจ ตรา

สินคากับจํานวนครั้งในการเขาใชงานตอวัน  

4. พฤติกรรมการใชสื่อเฟซบุก เพจตราสินคา ในดานระยะเวลาการเขาใชงานตอวันมี 

ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันของผูบริโภคยุคดิจิทัล ในดานความเกี่ยวพัน การปฏิสัมพันธและ ระดับ

การมีอิทธิพล ซึ่งหมายความวา หากผูบริโภคยุคดิจิทัลมีจํานวนระยะเวลาในการเขาใชเฟซบุก เพจตราสินคา

นานมากเทาไหรจะย่ิงมีความผูกพันในดานความเกี่ยวพัน การมีปฏิสัมพันธและมีระดับ การมีอิทธิพลมากตาม

ไปดวย และหากผูบริโภคยุคดิจิทัลมีจํานวนคร้ังในการเขาใชเฟซบุก เพจตรา สินคาตอวันมากเทาไหร จะย่ิงมี

การปฏิสัมพันธกับตราสินคามากขึ้นตามไปดวย  

คําสําคัญ : บุคลิกภาพหาองคประกอบ, ทัศนคติตอการใชเฟซบุก เพจตราสินคา , พฤติกรรมการใชสื่อ เฟซบุก 

เพจตราสินคา, ความผูกพันผูบริโภคยุคดิจิทัล 

Abstract 

The purposes of this research have studied the relationship among the Big Five 

toward attitudes and Facebook brand page usage about the number of times and duration, 

Facebook brand page usage toward customer engagement in a digital age there are four 

dimensions: Involvement, Interaction, Intimacy, and Influence. This research was quantitative 

research in the form of a survey. The questionnaire was employed as a research tool for 

data collection from 400 respondents. The non-probability, random sampling with this study 

used a purposive sampling to choose people who are over 18 years old and who have 

followed by Facebook brand page. The research reveals that  
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1. Emotional stability, Extroversion, and Openness to experience in high level 

toward positive attitude were positively related to who had an Emotional stability, 

Extroversion and Openness to experience in low level. 

2. Emotional stability, Extroversion, Openness to experience, Agreeableness and 

Conscientiousness were not different to the number of times Facebook brand page daily. 

3. Attitude toward the Facebook brand page was not related to Facebook brand 

page usage of the number of times Facebook brand page daily. 

4. Facebook brand page in term of duration of using Facebook brand page was 

positively related to customer engagement for three dimensions: Involvement, Interaction, 

and Influence 

Keywords : The Big Five, Attitudes toward the Facebook   Brand Page, Media Usage, Facebook 

Brand Page, Customer Engagement in Digital Age 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาพรอมกับนวัตกรรมตางๆที่เอ้ือตอการทํากิจกรรมบน เครือขาย

สังคมออนไลน นับต้ังแตอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญ และเปนตัวขับเคลื่อน ใหเทคโนโลยีกาวหนาอยาง

ไมมีที่สิ้นสุด การพัฒนาของเครื่องมือการสื่อสาร เทคโนโลยีการ สื่อสารสงผลใหวิถีชีวิตในการบริโภคขาวสาร

ของมนุษยเปลี่ยนไปจากเดิมเปนเพียงผูรับสารเชิงรับ (Passive Audience) รอใหสื่อเปนผูปอนขาวสารให

กลายเปนผูรับสารเชิงรุก (Active audience) เพราะทุกคนสามารถเปนเจาของสื่อ สามารถสรางขอมูล

ขาวสารไดเอง ผูรับสารสามารถโตตอบ และแชรขอมูลขาวสารสงตอกัน เกิดการไหลของขอมูลที่ยากจะควบคุม

ได เกิดเปนเครือขายสังคม  ออนไลน (Social Network Sites : SNS) ที่ชวยสรางความสัมพันธระหวางบุคคล

และธุรกิจ (Socialmediatoday, 2015) และเมื่อความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต การพัฒนาของอุปกรณสื่อสารหรือเครื่องมือสื่อสารไดเขามามีบทบาทตอการ เปลี่ยนแปลงการ

บริโภคสื่อ และการรับรูขาวสารสงผลใหกลุมธุรกิจหรือองคกรตางๆ ตองปรับตัว และพัฒนาใหทัน  เมื่อผูคนมี

อํานาจจากการใชอุปกรณการสื่อสารอยางสมารทโฟน แท็บเล็ต หรือ อุปกรณดิจิทัลอ่ืนๆ สงผลใหเกิดการ

ปรับตัวใหเขากับวิถีการบริโภคสื่อของคนยุคดิจิทัลที่เนน ความรวดเร็ว ฉับไว เกิดการปฏิสัมพันธ การมีสวน

รวม ดวยขอจํากัดของสื่อเกาเปนการสื่อสารทาง เดียวเทาน้ัน 
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จากรายงานของบริษัท Hootsuite ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการใชงานสื่อโซเชียล เน็ทเวิรค 

(Social Network Users) ของผูบริโภคจาก 238 ประเทศทั่วโลกโดยแบงเปนเจเนอเรช่ัน  สําหรับขอมูลสถิติ

ของประเทศไทยพบวา กลุมเจเนอเรช่ันวายคือกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดถึง 53.2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตาม

ดวยกลุมเจเนอเรช่ันเอ็กซ 44.3 ช่ัวโมงตอสัปดาห เจเนอเรช่ันซี 40.2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และเบบ้ีบูมเมอร 31.8 

ช่ัวโมงตอสัปดาห จะเห็นไดวาอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต ของผูคนมีความใกลเคียงกันในทุกชวงอายุ เกิดการ

หลอมรวมผูบริโภคทุกเจเนอเรช่ันไวดวยกัน และไดกลายเปนผูบริโภคยุคดิจิทัลที่มีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตาง

กับผูบริโภคในยุคกอนๆอยางเห็นไดชัด โดยมีเทคโนโลยีเปนตัวหลอหลอมเจเนอเรช่ัน วิวัฒนาการของกลุม

ผูบริโภคแตละกลุมจึงผันแปร ไปตามเทคโนโลยี ทั้งสิ้นและจากรายงานผลสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็ก ทรอนิกส(องคการมหาชน) หรือ EDTA ในปพ.ศ. 2559  พบวาคนไทยใชเฟซบุกถึงรอยละ 94.8  

เปน อันดับสองรองจากยูทูปที่มี ผูใชรอยละ 97.3 ตามดวยไลนรอยละ 94.6 ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบ ตาม

ความถี่ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน พบวา เฟซบุกเปนสื่อสังคมออนไลนที่มีความถ่ีในการใช มากเปนอันดับ

หน่ึงรอยละ 84.2 ตามดวยไลนรอยละ 82 และยูทูป 76.9 ตามลําดับ สอดคลองกับ สภาพการณในปจจุบันที่

สื่อสังคมออนไลนที่นิยมใชในการทําการสื่อสารการตลาดมากที่สุดคือ เฟซบุก เพจ เปนพ้ืนที่ที่ตราสินคา

สามารถทําการสื่อสารไปยังผูบริโภคและสามารถทํา Search Engine Optimization (SEO) หรือ SEM 

(Search Engine Maketing) และยังสามารถสรางกิจกรรมเพ่ือดึง ความสนใจ สรางปฏิสัมพันธ การมีสวนรวม 

ความผูกพันกับผูบริโภค กระตุนใหเกิดการสนทนาหรือมี ปฏิกิริยาตอบโต และสงตอสิ่งที่ผูบริโภคสนใจใน

รูปแบบของการแชรขอมูล (Share) หรือการเลาตอ แบบปากตอปาก (word-of-mouth)  สงผลใหนักการ

ตลาดจะตองศึกษารูปแบบพฤติกรรมของผู บริโภคอยางลึกซึ้ง และเขาใจพวกเขาอยางถองแท โดยการสราง

ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) ที่มุงสรางความผูกพันทางดานอารมณอยางลึกซึ้งกับ

กลุมเปาหมาย   

ทั้งน้ีความผูกพันของลูกคาคือการสรางความผูกพันกับลูกคา สรางความสนิทสนมกับ ลูกคา

เพ่ือใหลูกคาเกิดความไววางใจในสินคาหรือบริการ นําไปสูความรูสึกหลงใหลตอตราสินคา โดย เนนที่การสราง

ความผูกพันทางอารมณกับผูบริโภค (Emotional bond)  ) ในทางการตลาดการสราง ความผูกพันคือการ

สรางใหลูกคามีความรูสึกผูกพันลึกซึ้งกับตราสินคา  อันเปนระดับสูงสุดที่ลูกคา จะเกิด ความผูกพันทางอารมณ 

(Emotional Attachment) มีความรักในตราสินคาและรูสึก เปนเจาของกับตราสินคา และมีแนวโนมที่จะ

บอกตอหรือแนะนําคนอ่ืนๆใหเขารวมดวยความเต็มใจ (วิเลิศ ภูริวัชร, 2553) ย่ิงไปกวาน้ันการเกิดข้ึนของตรา

สินคาและสินคาตางๆของภาคธุรกิจที่มี อัตราการแขงขันสูงมาก โดยเฉพาะกับสื่อออนไลนเพ่ือตองการเขาถึง

กลุมเปาหมายหรือผูบริโภค ทําใหการแขงขันทางดานเน้ือหาตองมีผูบริโภคเปนหัวใจสําคัญจนกลายเปน 

“Customer is King” ตามแนวคิดทางการตลาดหรือการมุงเนนลูกคา (Customer-focused) (ทิพภากร 

รังคศิริ, ธนวรรณ แสงสุวรรณ, และ ปรัชญนันท นิลสุข, 2557)  และผูบริโภคในยุคดิจิทัลน้ีจะเปนตัวกําหนด
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เน้ือหา สงผลใหตราสินคาตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงใหทัน เพราะผูบริโภคมีความเปนปจเจกมากขึ้น และ

รูปแบบเสนทางการตัดสินใจของผูบริโภคหรือนักการตลาดเรียกกันวา “Customer Journey” (Toporek A., 

2015) เปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือทางการตลาดตัวหน่ึงที่ชวยใหเจาของธุรกิจ สามารถเขาใจถึงผูบริโภคของ

ตัวเองไดมากขึ้น และชวยใหการวางแผนการสื่อสารเพ่ือกระตุนใหเกิด การรับรูและซื้อสินคาในที่สุด โดย

การศึกษาถึงพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตมาจัดทําเปน “Customer Journey Map” ซึ่งปจจุบัน

รูปแบบของเสนทางการตัดสินใจมีความซับซอนมากขึ้น 

การทําความเขาใจในความแตกตางของผูบริโภคในยุคแหงความเปนดิจิทัลน้ันเปนสิ่งที่ นักการ

ตลาดตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงกับการศึกษาที่นําแนวคิดทางดานจิตวิทยาในเร่ือง ลักษณะ

บุคลิกภาพอันถือวาเปนสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไดยากและบุคคลหน่ึงคนสามารถมีบุคลิกภาพไดทั้งหาลักษณะ 

สงผลใหลักษณะบุคลิกภาพจึงถูกนํามาจัดกลุมเพ่ือใชอางอิงกลุมของ มนุษยและนํามาประยุกตใชกับงานวิจัย

ดานการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อ ตามที่ Rosengren (1974) กลาวไววา คุณลักษณะสวนตัว ของบุคคล เชน 

เพศ อายุ และ บุคลิกภาพมีอิทธิพลตอการเลือกบริโภค สื่อ สอดคลองกับที่ Katz, Blumler, และ Gurevitch 

(1974) และ Rubin (2002) กลาววา ความแตก ตางของแตละบุคคลและลักษณะภูมิหลังมีอิทธิพลตอการใช

สื่อ และตามแนวคิดของทฤษฎี บุคลิกลักษณะ (Trait Theory) เช่ือวาบุคลิกตางๆมีลักษณะเฉพาะที่มั่นคงและ

คงอยูกับตัว มีความแตกตางกัน โดยความแตกตางน้ันมาจากความแตกตางของลักษณะของบุคลิกภาพ 

(Ching-Chang Lee, Sam Tung-Hsiang Chou, and Yi-Ru Huang, 2014) ซึ่งความแตกตางของตัวบุคคล 

ทางดานจิตวิทยาเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะหรือ Traits และสงผลตอทัศนคติ พฤติกรรมการใชสื่อและความผูกพัน

ของผูบริโภค นับวาเปนสิ่งที่ทาทายนักการตลาดและผูบริหารตราสินคาอยางมาก ตองวัดกันดวยสารที่มีคุณคา

คงไวซึ่งตัวตนของตราสินคา    และตองเขาถึงความตองการของผูบริโภค อยางแทจริง ซึ่งที่ผานมางานวิจัยเชิง

วิชาการเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบในดาน ทัศนคติ พฤติกรรมการใชสื่อ และความผูกพันของ

ผูบริโภคทุก  เจเนอเรช่ันยังมีไมมากนัก  ผูวิจัยจึงมี ความสนใจเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพหา

องคประกอบ ทัศนคติ พฤติกรรมการใชสื่อ และความผูกพันของผูบริโภคยุคดิจิทัลผานเฟซบุก เพจตราสินคา 

ทั้งในดานความแตกตางและความ สัมพันธ เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหและวางแผนการสื่อสารการตลาดใน

โลกหลอมรวมผู บริโภคและหลอมรวมสื่อไปพรอมๆกัน 

 

วัตถุประสงค 
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1. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบกับทัศนคติ พฤติกรรม

การใชสื่อ และความผูกพันของผูบริโภคยุคดิจิทัล ผานเฟซบุก เพจตราสินคา  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ พฤติกรรมการใชสื่อและความผูกพันของ ผูบริโภคยุค

ดิจิทัลผานเฟซบุก เพจตราสินคา  

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ ทัศนคติ พฤติกรรมการใชสื่อและ ความ

ผูกพันของผูบริโภคยุคดิจิทัลผานเฟซบุก เพจตราสินคา เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) รูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไม ใชความนาจะเปน (Non-

Probability Sampling) คือการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุมตัวอยางทั้งชายและหญิงที่

มีอายุระหวาง 18 ปขึ้นไปเพ่ือความครอบคลุมของประชากร ทุกเจเนอเรช่ันและเปนผูรับขอมูลขาวสารและกด

ติดตามเฟซบุก เพจตราสินคา (Facebook Brand Page) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียว  ลักษณะเปนคําถามปลายปดแบงเปน 5 สวน ไดแก คําถาม

เกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบพัฒนา มาจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ International Personality Item 

Pool หรือ IPIP ของ Goldberg (1992) จํานวน 46ขอ, คําถามเกี่ยวกับทัศนคติในการใชเฟซบุก เพจตรา

สินคาจํานวน 9 ขอ, คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสื่อเฟซบุก เพจตราสินคา มาจากงานวิจัยของศตพล เกิด

อยู (2558) จํานวน 2 ขอ, คําถามเกี่ยวกับความผูกพันผูบริโภคปรับปรุงจากงานวิจัยของ Forrester 

Research และงานวิจัยของกัณณิกา ปลื้มอารมย (2554) จํานวน 15 ขอ และคําถามเกี่ยวกับขอมูลตาม

ลักษณะทางประชากรจํานวน 5 ขอ ซึ่งเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุดผานการประชาสัมพันธทางสื่อ 

สังคมออนไลนจํานวน 200 ชุด และการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด เก็บขอมูลระหวางเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

สวนการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจกแจง

ความถี่ (Frequency) แสดงตารางแบบรอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Means) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation : SD) เพ่ือใชอธิบายขอมูลลักษณะทั่วไปของ ประชากรศาสตร  ทัศนคติ 

พฤติกรรมการใชสื่อและความผูกพันของผูบริโภคยุคดิจิทัลผานการใช เฟซบุก เพจตราสินคา  และใชสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน โดยการกําหนดคาความตองการในการทดสอบ

สมมติฐานไวที่ระดับ 0.05 เพ่ือทดสอบความแตกตาง และ/หรือความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตาม ในสมมติฐานการวิจัยวามีความแตกตาง และ/หรือสัมพันธกันหรือไม โดยใชสถิติ One-Way ANOVA ใน
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การเปรียบเทียบความแตกตางของ ตัวแปร 2 กลุม และการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Pearson Correlation) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 225 คน เพศชายมีจํานวน 175 คน มีอายุ

ระหวาง 18 -34 ป จํานวน 291 คน การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 310 คน มีอาชีพ เปนพนักงาน

เอกชนจํานวน 215 คน และมีรายไดตอเดือนอยูที่ 15,001-25,000 บาท จํานวน 142 คน 

นอกจากน้ี จากการเก็บขอมูลเฟซบุก เพจตราสินคา พบวา ประเภทเฟซบุก เพจตรา สินคาที่

กดติดตามมากที่สุดคือ ความสวยงาม สุขภาพ กีฬา จํานวน 129 คน ซึ่งสอดคลองกับขอมูล เฟซบุก เพจตรา

สินคาที่เลือกติดตามมากที่สุดคือ Eveandboy โดยลักษณะของขอมูลขาวสารที่รับคือ ขอมูลผลิตภัณฑหรือ

บริการจํานวน 273 คน สวนชวงเวลาที่เขาใชเฟซบุก เพจตราสินคามากที่สุดคือ ชวงเวลา 18.01-00.00 น. 

และชองทางในการรับขาวสารมากที่สุดคือโทรศัพทมือถือจํานวน 288 คน 

ดานลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีคะแนน เฉลี่ยอยู

ในระดังสูงไดแก ลักษณะบุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ ลักษณะบุคลิกภาพแบบประนี ประนอมและ

ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก สวนกลุมตัวอยางที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปาน กลางไดแก ลักษณะ

บุคลิกภาพแบบมีความมั่นคงทางอารมณ และลักษณะบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  

ดานทัศนคติตอเฟซบุก เพจตราสินคา ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอเฟซบุก เพจตรา สินคา 

โดยรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอเฟซบุก เพจตราสินคา ทั้งน้ี กลุมตัวอยางสวน ใหญมีทัศนคติที่ดี

มากตอเฟซบุก เพจตราสินคาในประเด็น “เฟซบุก เพจตราสินคาเปนสื่อสังคม ออนไลนที่ทันสมัย” เปนอันดับ

แรก 

ดานพฤติกรรมการใชเฟซบุก เพจตราสินคา ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชสื่อ เฟซบุก 

เพจตราสินคา โดยแบงเปนจํานวนครั้งในการเขาใชเฟซบุก เพจตราสินคาตอวันและจํานวน ระยะเวลาในการ

เขาใชเฟซบุก เพจตราสินคาตอวัน กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใชงานเฟซบุก เพจตรา สินคานอยกวา 8 ครั้งตอ

วัน และมีจํานวนระยะเวลาในการเขางานเฟซบุก เพจตราสินคาไมเกิน 60 นาทีตอวัน  

ดานความผูกพันของผูบริโภคยุคดิจิทัล ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี ความ

ผูกพันอยูในระดับไมแนใจ ทั้งน้ี ความผูกพันของผูบริโภคแบงออกเปน 4 สวน ไดแก ความเกี่ยว พัน กลุม
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ตัวอยางสวนใหญอยูในระดับเห็นดวยในประเด็น “ทานคนหาเพจตราสินคาดวยตนเอง” มาก เปนอันดับแรก 

การมีปฏิสัมพันธ กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิสัมพันธในระดับไมแนใจในประเด็น “ทานมักจะกดปุมแบงปน 

(Share) โพสตของเฟซบุก เพจตราสินคาเพ่ือแบงปนไปยังเพ่ือนคนอ่ืนๆ” มากเปนอันดับแรก ความใกลชิด 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความใกลชิดในระดับไมแนใจในประเด็น “ทานมองวาเฟซบุก เพจตราสินคาสะทอน

ความเปนตัวตนของทาน”มากเปนอันดับแรก และระดับ การมีอิทธิพล กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการมี

อิทธิพลในระดับเห็นดวยในประเด็น “ทานมักจะนํา เน้ือหาของโพสตในเฟซบุก เพจตราสินคาที่ทานสนใจมา

บอกเลาตอ (Word-of-Mouth) มากเปนอัน ดับแรก 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 พบวา ผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบที่แตกตางกัน จะมี ทัศนคติตอเฟ

ซบุก เพจตราสินคาที่แตกตางกัน ซึ่งหมายความวา ผูบริโภคยุคดิจิทัลที่มีลักษณะบุคลิก ภาพแบบมีความมั่นคง

ทางอารมณ (F = 4.52, p < .05) แบบแสดงตัว (F = 4.58, p < .05) และ แบบเปดรับประสบการณใน

ระดับสูง (F = 8.76, p < .05) จะยิ่งมีทัศนคติที่ดีตอเฟซบุก เพจตรา สินคามากกวาผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพใน

แตละมิติที่อยูในระดับปานกลางและระดับตํ่า แตไมพบความ แตกตางของผูที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม

และแบบมีจิตสํานึก 

สมมติฐานที่ 2 พบวา ผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบที่แตกตางกัน จะมี พฤติกรรม

การใชเฟซบุก เพจตราสินคาที่แตกตางกันในบางประการ ซึ่งหมายความวา ผูบริโภคยุค ดิจิทัลที่มีลักษณะ

บุคลิกภาพแบบมีความมั่นคงทางอารมณ แบบแสดงตัว แบบประนีประนอม และ แบบมีจิตสํานึก จะมีจํานวน

ครั้งในการเขาใชเฟซบุก เพจตราสินคาไมแตกตางกัน และพบวาผูบริโภค ยุคดิจิทัลที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ

แสดงตัวในระดับสูง จะมีจํานวนระยะเวลาในการใชเฟซบุก เพจ ตราสินคาตอวันมากกวาผูที่มีบุคลิกภาพแบบ

แสดงตัวในระดับปานกลาง และระดับตํ่า (F = 4.46, p < .05) และผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกใน

ระดับสูงจะมีจํานวนระยะเวลาในการใชเฟซบุก เพจตราสินคาตอวันมากกวาผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวใน

ระดับตํ่า (F = 3.23, p < .05) 

สมมติฐานที่ 3 พบวา ทัศนคติตอการใชเฟซบุก เพจตราสินคามีความสัมพันธทางบวก อยางมี

นัยสําคัญตอพฤติกรรมการใชเฟซบุก เพจตราสินคากับระยะเวลาในการเขาใชงานตอวัน (r = .158, p < .01) 

ซึ่งหมายความวา หากผูบริโภคยุคดิจิทัลมีทัศนคติตอการใชงานเฟซบุก เพจตราสิน คามากเทาไหรจะมี

แนวโนมที่จะมีระยะเวลาในการเขาใชเฟซบุกเพจ ตราสินคามากตามไปดวย แตกลับไมพบความสัมพันธของ
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ทัศนคติตอการใชเฟซบุก เพจตราสินคากับพฤติกรรมการใชเฟซบุก เพจตราสินคากับจํานวนคร้ังในการเขาใช

งานตอวัน 

สมมติฐานที่ 4 พบวา พฤติกรรมการใชสื่อเฟซบุก เพจตราสินคาในดานระยะเวลาการ เขาใช

งานตอวันมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันของผูบริโภคยุคดิจิทัล ในดานความเกี่ยวพัน (r = .175, p < 

.01)  การปฏิสัมพันธ  (r = .155, p < .01) และระดับการมีอิทธิพล ตํ่า  (r = .170, p < .01) ซึ่งหมายความ

วา หากผูบริโภคยุคดิจิทัลมีจํานวนระยะเวลาในการเขาใชเฟซบุก เพจตราสินคา นานมากเทาไหรจะย่ิงมีความ

ผูกพันในดานความเกี่ยวพัน การมีปฏิสัมพันธและมีระดับการมีอิทธิพล มากตามไปดวย และหากผูบริโภคยุค

ดิจิทัลมีจํานวนครั้งในการเขาใชเฟซบุก เพจตราสินคาตอวันมาก เทาไหร จะย่ิงมีการปฏิสัมพันธมากขึ้นตามไป

ดวย และไมพบความสัมพันธของพฤติกรรมการใชสื่อ เฟซบุก เพจตราสินคาทั้งในดานจํานวนครั้งในการใชตอ

วันและจํานวนระยะเวลาในการเขาใชตอวัน กับความผูกพันของผูบริโภคยุคดิจิทัลในดานความใกลชิดในทุก

ประเด็น 

สรุป 

บุคลิกภาพหาองคประกอบและทัศนคติตอการใชเฟซบุก เพจตราสินคา จากผลการศึกษา

สอดคลองกับที่ Schram (1973) กลาวไววา บุคลิกภาพสงผลตอความเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวใจ

และพฤติกรรมการใชสื่อที่แตกตางกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสนใจและความชอบ สวนตัวของแตละบุคคล 

ซึ่งลักษณะความแตกตางของแตละบุคคล (Traits) ทั้งลักษณะภายในและภาย นอก ความรูสึกนึกคิด 

สติปญญาที่แตละบุคคลแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม โดยมีคุณ ลักษณะตางๆเปนตัวกําหนดลักษณะ

บุคลิกภาพ รวมไปถึงทัศนคติดวยเชนกัน หากผูบริโภคยุคดิจิทัล ที่มีระดับบุคลิกภาพในแตละมิติสูงจะมี

ทัศนคติทางบวกตอเฟซบุกเพจตราสินคา มากกวาผูบริโภคยุค ดิจิทัลที่มีบุคลิกภาพในแตละมิติระดับปานกลาง

และระดับตํ่า น่ันหมายความวา บริโภคยุคดิจิทัลย่ิงมี ระดับของความเปนบุคลิกภาพน้ันๆสูงเทาไหร ย่ิงมี

ทัศนคติที่ดีมากขึ้นตามไปดวย กลาวคือผูบริโภคยุค ดิจิทัลยอมรับและพอใจตอเฟซบุก เพจตราสินคา ซึ่ง

สอดคลองกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนด ทัศนคติ น่ันคือ ปจจัยดานบุคลิกภาพอันเปนบุคลิกลักษณะ

เฉพาะบุคคลและลักษณะบุคลิกภาพหา องคประกอบจะมีลักษณะที่เดนชัดในแตละมิติ  

ดานลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบและพฤติกรรมการใชสื่อเฟซบุก เพจตราสินคา จากผล

การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของวิไลลักษณ เสรีจระกูล (2556) พบวาผูที่มีบุคลิกภาพ แบบแสดงตัวจะมี

พฤติกรรมการใชเฟซบุกมากกวาผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบอ่ืนๆ ในการเขาใช งานจะใชระยะเวลานาน 

เพราะผูบริโภคเหลาน้ีมองวา เฟซบุกเปนชองทางการสื่อสาร ไดพูดคุยกับ เพ่ือน นอกจากน้ีผูบริโภคที่มี
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บุคลิกภาพแบบแสดงตัวยังใชเฟซบุกเปนเครื่องมือสงเสริมความสัมพันธ สรางความสัมพันธใหมๆ และมักเปน

สมาชิกของกลุมหรือเพจตางๆเชนกัน  ความแตกตางของ ลักษณะบุคลิกภาพ ลักษณะทางประชากศาสตรเปน

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมตางๆ รวมไปถึง พฤติกรรมการใชสื่อของผูบริโภคยุคดิจิทัลที่ถูกหลอมรวมผานการ

ใชสื่อสังคมออนไลนในการรับ ขอมูลขาวสาร ถือเปนจุดเปลี่ยนของตราสินคาที่จําเปนตองหันมาใหความสําคัญ

กับความแตกตาง ที่จะสงผลไปถึงพฤติกรรมการใชสื่อ  

ดานทัศนคติตอการใชเฟซบุก เพจตราสินคาและพฤติกรรมการใชสื่อเฟซบุก เพจตราสินคา ผล

การศึกษาพบวา ผูบริโภคยุคดิจิทัลมองวา สื่อเฟซบุก เพจตราสินคาเปนสื่อสังคมออนไลน ที่ทันสมัย เปน

ชองทางในการติดตอสื่อสาร ชวยใหติดตอสื่อสารไดงายข้ึน ชวยใหมีสวนรวมกับตรา สินคา มีขอมูลที่

หลากหลาย ชวยใหไดรับขาวสารที่รวดเร็ว ชวยใหมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ใหขอมูลตรงตามความตองการ

และมองวา เฟซบุก เพจตราสินคามีความนาเช่ือถือ แมจะใหคา ความนาเช่ือถือเปนอันดับสุดทาย ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของตฤณธวัชและกุลทิพย (2559) วา เฟซบุก เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอการ

ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนในปจจุบัน ทําใหรูจักเพ่ือเพ่ิมมากขึ้น เปนชองทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยที่

สําคัญ และยังพบความสัมพันธที่ดี เมื่อคนมีทัศนคติ ตอเฟซบุก เพจ ยอมสงผลไปสูพฤติกรรมการใชที่มากขึ้น

และมองเห็นความสําคัญของการใชงาน เฟซบุก เพจที่มากขึ้นดวย  

ดานพฤติกรรมการใชสื่อเฟซบุก เพจตราสินคาและความผูกพันผูบริโภคยุคิจิทัล ผลการศึกษา

พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ วสุพล ตรีโสภากุล (2558) ที่พบวา กลุมผูบริโภคคนไทย มีพฤติกรรมการ

แสดงออกผานเฟซบุกที่หลากหลายและมีการพูดคุยกับคนอ่ืน จากน้ันเมื่อมีความ ยึดมั่นผูกพันมากขึ้น จึงเริ่มมี

การนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการหรือเขารวม กิจกรรมของตราสินคา และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของชฎาภา อนันตกิตติกุล (2554) ที่พบวา เมื่อผูบริโภคยุคดิจิทัลมีความรูสึกหรือทัศนคติเชิงบวกตอ

ตราสินคาจะเกิดการบอกตอหรือกลาวถึงเพจตราสินคาในแงมุมที่ดี ซึ่งในปจจุบันสามารถนําไปตอยอดกับการ

วัดผลทางดิจิทัล พีอาร (Digital PR) การบริหารโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Media Management) คือการทํา

ใหตราสินคาประสบความ สําเร็จในการสงตอสิ่งที่ตองการบอกผูบริโภครับทราบผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค 

(www.brandbuffet. 

co.th, 2017) รวมไปถึงจํานวนการพูดถึงตราสินคาในชวงใดชวงหน่ึง (Share of Voice) 

(www.digitalprthailand.com, 2017)  
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ขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ศึกษาทั้งความแตกตางและความสัมพันธของตัวแปรแตไมได ศึกษาถึง

ความแตกตางหรือความสัมพันธของลักษณะบุคลิภาพหาองคประกอบกับความผูกพันของผู บริโภคยุคดิจิทัล 

ความแตกตางหรือความสัมพันธของทัศนคติในการใชเฟซบุก เพจตราสินคากับ ความผูกพันของผูบริโภคยุค

ดิจิทัล ดังน้ัน การศึกวิจัยคร้ังตอไปควรทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บขอมูลเชิงลึก

ของทั้งเจาของตราสินคา ไมวาจะเปนการวางแผนการสื่อสารการ ตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ไปจนถึงผลลัพธ

และเปาหมายทางการตลาด โดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-dept Interview) ของทีมการตลาด รวมไปถึงเก็บ

ขอมูลเชิงลึกของผูบริโภคยุคดิจิทัล โดยใชการ สนทนากลุม (Group Interview) ของผูบริโภคที่ใชตราสินคา

เดียวกัน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบระหวาง ผูสงสารหรือตราสินคากับผูรับสารหรือผูบริโภค วามีสารหรือเน้ือหาที่

สงไปมีประสิทธิภาพ มีคุณคา มีประโยชนและตรงกับความตองการหรือไม และผูบริโภคมีทัศนคติหรือมีความ

คิดเห็นอยางไรตอเน้ือ หาที่ไดรับ  

ทั้งน้ี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูบริโภค เพ่ือสรางแนวคิดหรือเกิดทฤษฎีใหมๆที่เปนที่ยอมรับใน

เชิงวิชาการที่จะสามารถตอยอดองคความรูทางดานการตลาดที่มีอยู ใหเหมาะสมและกาว ทันความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะทําใหเกิดความหลากหลายของแนวทางในการศึกษาวิจัยตอๆไป 

ในเชิงธุรกิจหากเจาของตราสินคาตองการวางแผนการบริหารสื่อสังคมออนไลน (Social 

Media Management) ควรจะตองศึกษาสื่อสังคมออนไลนอ่ืนๆที่เปนชองทางการสื่อสารการตลาดเพ่ิมเติม 

เชน ยูทูป (Youtube) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร (Twitter)  เพ่ือใหครอบคลุมกับแผนและ สื่อ

สังคมออนไลนที่นับวาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่จะสรางใหเกิดการรับรูและนําไปสูความรูสึกผูกพัน ตอตราสินคา 

ซึ่งในปจจุบันนับวามีความสําคัญและเปนที่นาสนใจของนักสื่อสารการตลาดทั้งบริษัทที่ เปนเจาของสินคา เอ

เจนซี่ที่ใหบริการทางดานการบริหารสื่อสังคมออนไลน (Social Media Management) สามารถทําใหผูบริโภค

รูสึกวาตราสินคาสามารถจับตองได เกิดการมีปฏิสัมพันธ  ระหวางตราสินคากับผูบริโภค โดยใชชองทางสื่อ

สังคมออนไลน ซึ่งตราสินคาสามารถเปนเจาของสื่อ  เองได  อีกมุมหน่ึง แนวโนมของการทําการสื่อสาร

การตลาดหรือ Marketing Communication กลายเปนสวนสําคัญของการวางแผนการตลาดของตราสินคา 

เพราะไมใชแคการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) สินคาหรือผลิตภัณฑเทาน้ัน แตตรา

สินคาตองศึกษา ทําความเขาใจ เขาถึงความรูสึก และทัศนคติที่ผูบริโภคทั้งผูบริโภคกลุมเปาหมายที่ใชสินคาอยู

แลว และผูบริโภคที่คาดวาจะมาเปนผูบริโภคสินคาของตราสินคา โดยเฉพาะการสื่อสารขอมูลตางๆออกไป 
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เพ่ือใหตราสินคากับผูบริโภคและสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับ และความคาดหวงัของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ

ภาพยนตร์ไทยอสิระ 
ATTITUDE, EXPOSURE BEHAVIOR AND EXPECTATION OF  

AUDIENCE IN BANGKOK TOWARDS THAI INDEPENDENT FILM  

นางสาวนันท์นภสั สุขพรทววีฒัน์ 

คณะวารสารศาสตรและการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับ และความคาดหวังของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ

ภาพยนตรไทยอิสระ” เปนงานวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) มีวัตถุประประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับ และความคาดหวังผูชมใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ รวมทั้งเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะ

ทางประชากรของผูชม กับทัศนคติ และพฤติกรรมการเปดรับของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพยนตร

ไทยอิสระ ตลอดรวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับ กับทัศนคติ และความคาดหวัง

ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาในครั้งน้ี คือ ผูชมใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีการรับชมภาพยนตรไทยอิสระ ณ โรงฉายภาพยนตรอิสระ 2 แหง คือ โรงภาพยนตร 

House RCA และ Lido  Multiplex จํานวน 400 คน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และใชคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับชมภาพยนตรไทย

อิสระในโรงภาพยนตรมากที่สุด รองลงมา คือ รับชมผานสื่อใหม เชน Website ชมภาพยนตรออนไลน/

Applicationชมภาพยนตรออนไลน โดยความถี่ของกลุมตัวอยางในการการเปดรับชมภาพยนตรไทยอิสระ 

ผานชองทางโรงภาพยนตร ในชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมาโดยเฉลี่ย 3 เรื่อง/ป  สําหรับทัศนคติโดยภาพรวม

ของกลุมตัวอยางที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระมีทัศนคติเชิงบวก (คาเฉลี่ย 4.02) โดยทัศนคติดานภาพและเทคนิค

การถายทํามีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.17) รองลงมา คือ ดานบทภาพยนตร (คาเฉลี่ย 4.01) ดานเน้ือหา 

(คาเฉลี่ย 3.95) ดานผูกํากับภาพยนตร (คาเฉลี่ย 3.91) และดานผูแสดง (คาเฉลี่ย 3.82) ตามลําดับ สวนความ

คาดหวังที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ โดยภาพรวมความคาดหวังของกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคาดหวังใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.15) โดยมีความคาดหวังดานบทภาพยนตรมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.34) รองลงมา คือ ดาน

ภาพและเทคนิคการถายทํา (คาเฉลี่ย 4.33) ดานเน้ือหา (คาเฉลี่ย 4.12) ดานผูกํากับภาพยนตร (คาเฉลี่ย 
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3.90) และดานผูแสดง (คาเฉลี่ย 3.78) ตามลําดับ นอกจากน้ันผลการทดสอบสมมติฐานพบวาลักษณะทาง

ประชากรดานเพศ อาชีพ และรายได พบวาเพศ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันของผูชม มีทัศนคติโดยรวมตอ

ภาพยนตรไทยอิสระไมแตกตางกัน ในขณะที่ดานอายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน พบวามีทัศนคติ

โดยรวมตอภาพยนตรไทยอิสระแตกตางกัน เชน ผูที่มีชวงอายุไมเกิน 18 ป มีทัศนคติโดยรวมตอภาพยนตรไทย

อิสระ มากกวาผูที่มีชวงอายุมากกวา 19 ปขึ้นไป สวนผูที่มีชวงอายุ 23-30 ปข้ึนไป มีทัศนคติโดยรวมตอ

ภาพยนตรไทยอิสระ มากกวาผูที่มีชวงอายุ 19-22 ป ในสวนของระดับการศึกษาพบวา ผูที่มีระดับการศึกษา

ตํ่ากวาปริญญาตรีมีทัศนคติโดยรวมตอภาพยนตรไทยอิสระ มากกวาผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูง

กวาปริญญาตรี สําหรับลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันทั้งในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดของผูชม  มีความถี่ในการรับชมภาพยนตรไทยอิสระไมแตกตางกัน สวนในดานความถ่ีในการรับชม

ภาพยนตรไทยอิสระ มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมของผูชมที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ และทายที่สุด

ความถี่ในการรับชมภาพยนตรไทยอิสระ ไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังโดยรวมของผูชมที่มีตอภาพยนตร

ไทยอิสระ  

คําสําคญั: ภาพยนตรไทยอิสระ ทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง  

 

ABSTRACT 

This research is a quantitative research based on survey research. The research entitled 

“Attitude, Exposure Behavior and Expectation of Audience in Bangkok towards Thai 

Independent Film” aims to study the attitude, exposure behavior and expectation of 

audience in Bangkok towards Thai independent film, including compares the differences 

between personal demographic, attitude and exposure behavior of audience with regard to 

such film. Moreover, this research investigates the relationship among exposure behavior, 

attitude and expectation of the audience as well. Sample groups are 400 audiences in 

Bangkok seeing Thai independent film at two independent cinemas, which are House RCA 

and Lido Multiplex. This study uses frequency, percentage, mean, standard deviation, 

difference between means, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson Correlation as 

the data analysis methods. The findings in this study reveal that most of the sample receives 
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Thai independent film through movie theatre, the second is new media such as online 

movie on website or application. The frequency of only cinema seeing are 3 films per year, 

the overall of attitude of the sample towards Thai independent film is positive (mean is 

4.02). The sample has attitude towards cinematography and techniques the most (mean is 

4.17), the second are script (mean is 4.01), content (mean is 3.95), director (mean is 3.91) and 

actor/actress (mean is 3.82) respectively. While, the top expectation are script (mean is 4.34), 

cinematography and techniques (mean is 4.33), content (mean is 4.12), director (mean is 

3.90) and actor/actress (mean is 3.78) respectively. Hypothesis testing result showed as 

follows. It is found that the differences of personal factor in gender, occupation and income 

have attitude towards Thai independent film indifferently. While, there      are differences of 

characteristic in age and education affecting the audience’s attitude. For example, the 

sample under 18 years old has attitude towards the film greater than the sample over 19 

years old, and the 23-30 ups group has overall attitude towards such film better than those 

19-22 years old. As for the education level, the sample below bachelor’s degree has 

attitude more than who are in bachelor’s degree and higher. The differences of personal 

demographic in gender, age, education level, occupation and income do not affect 

frequency of seeing movie. Frequency of seeing movie relates to the overall attitude of 

audience. Last, Frequency of seeing movie does not relate to audience’s expectation. 

Keywords: Thai Independent Film, attitude, exposure behavior, expectation  

 

 

 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 
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“ภาพยนตร” จัดเปนสื่อชนิดด้ังเดิมที่มีความสําคัญอยางยิ่งในวงการอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน เปน

เครื่องมือในการสงตออุดมการณ  ชุดความคิด ความเช่ือ และแนวคิดตางๆของผูสงสาร (Sender) ไปยังผูรับ

สาร (Receiver) ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีการใชเทคนิคการผลิตที่มีความเฉพาะตัว โดยมีการใช

ศิลปะเขามาเปนสวนหน่ึงในการสรางช้ินงาน ทําใหการสงสารผานทางสื่อภาพยนตรเปนไปในรูปแบบทีเ่ขาถึง

ผูรับสารไดอยางเขาถึงกลุมผูชม (Audience) ไดอยางทรงพลัง ไดรับการยกยองวาเปนงานศิลปะ (Art  Form) 

ที่ทําหนาที่ในเปนเสมือนเครือ่งมือในการถายทอดศิลปะ ความงาม และจรรโลงใจใหกบัผูชม หรือผูรบัสาร 

(Receiver)  

อยางไรก็ตามเมื่อสภาพการณของวงการสื่อสารมวลชนมกีารเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเขา

กับกรอบคิดในลักษณะสังคมทุนนิยม (Capitalism) ของโลก บริบทของภาพยนตรจึงปรากฏออกมาในลักษณะ 

ความเปนอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ภาพยนตรจึงมิใชแคงานศิลปะบริสุทธ์ิอีกตอไป แตสื่อดังกลาวถูกแปร

สภาพทําใหกลายเปนพาณิชยศิลป (Commercial Art) กลาวคือ เปรียบเสมือนศิลปะทีต่อบสนองความ

ตองการของทั้งนายทุน และผูบริโภค” 

ในขณะที่ภาพยนตรกระแสหลักไดกาวเขาสูความเปนอุตสาหกรรมภาพยนตรโดยสมบูรณ ในตลาด

ภาพยนตร ยังคงมีภาพยนตรอีกลักษณะหน่ึง คือ ภาพยนตรอิสระ (Independent Cinema) หรือ ภาพยนตร

นอกกระแส  ที่ผูสรางยังมุงเนนถึงการสรางภาพยนตรทั้งแงของการถายทอด และเน้ือหาทั่วไป โดยมิได

คํานึงถึงปจจัยทางดานพาณิชยเปนสําคัญ โดยมีผูชมเฉพาะกลุม (Niche Market) ทีม่ีความช่ืนชอบ และสนใจ

ในลักษณะที่เหมือนหรือคลายกันกับผูกํากับ ภาพยนตรไทยอิสระมีพัฒนาการในดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งในดานผูกํากับภาพยนตร  ดานเน้ือหา และดานกระบวนการสราง แมวาภาพยนตร

ไทยอิสระอาจจะยังไมสรางรายไดหรือเปนที่นิยมเทาใดนัก แตก็คงปฏิเสธไมไดวาภาพยนตรอิสระน้ันเกิดขึ้น

เพ่ือธํารงไวซึ่งแบบแผนของความงาม และความเปนศิลปะใหกับวงการภาพยนตรไทย ทั้งยังเปนสื่อที่สําคัญใน

การรักษา และบรรจุภาพความเปนไปของสังคมน้ัน ๆ ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ตลอดจนเปนเสมือนกลไกในการ

ถายทอดอุดมการณและชุดความคิดบางประการจากผูกํากับภาพยนตรไปสูผูชมเฉพาะกลุมไดเปนอยางดี  

ภาพยนตรไทยอิสระจึงเขามาเปนทางเลือกที่นาสนใจใหกบัชีวิตของผูคนในสังคมไทยยุคใหมไดแสวงหา และ

เขาถึงสื่อภาพยนตรในอีกลักษณะที่มีความแปลกใหม ขัดตอขนบแบบแผนของภาพยนตรโดยทั่วไป  

โดยปจจุบันเมื่อกลาวถึงสภาพการณของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยโดยภาพรวม พบวา ธุรกิจ

อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมีการชะลอตัว เน่ืองจากการนําภาพยนตรตางประเทศเขามามีสวนแบงทาง
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การตลาด ผูบริโภคสวนใหญจึงหันไปดูภาพยนตรจากตางประเทศมากขึน้ ทําใหภาพรวมของภาพยนตรไทยน้ัน

เกิดการชะลอตัวอยางเห็นไดชัด โดยในป 2558 – 2559 พบวาตลาดภาพยนตรไทยมีจํานวนเขาฉายนอยกวาป

กอนหนาประมาณ 10 เรื่อง และเกินกวาครึ่งน้ันเปนหนังนอกกระแสแทบทั้งหมด ทําใหในป 2559 ภาพยนตร

ไทยมีสวนแบงการตลาดลดลง โดยเหลือไมถึงรอยละ 15 ทําสถิติตํ่าสุดเปนปที่ 2 ติดตอกันในรอบ 10 ป (“ป 

2560 หนังไทยยังนาเปนหวง,” 2560)  โดยสาเหตุสําคัญเกิดจากปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิออนไลนทีท่ําให

กระบวนการการละเมิดเกิดขึ้นไดรวดเร็วมากขึ้น ผนวกกับการปรับตัวของบริษัทผูสรางภาพยนตรรายใหญ ทํา

ใหผลิตภาพยนตรลดลง และพฤติกรรมของผูชมไทยที่เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็วตลอดเวลา โดยในขณะน้ี

นิยมชมภาพยนตรตางประเทศมากขึ้น โดยปจจัยเหลาน้ีสงผลใหภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตรในไทยน้ัน

เกิดสภาวะชะลอตัว  

แมวาบริษัทผูผลิตภาพยนตรหลายแหงจะเริ่มเปดเผยรายช่ือและตัวอยางภาพยนตรสําหรับป 2560 

แตก็ไมสามารถคาดการณถึงทิศทางของภาพยนตรไทย เพราะอิทธิพลจากสื่อออนไลนที่เขามาสรางคานิยม 

ตลอดรวมถึงรสนิยมของผูชมที่เปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา รวมถึงกระแสภาพยนตรตางประเทศ ที่เขามาสราง

พ้ืนที่ในอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทย อาจทําใหในป 2560 มภีาพยนตรไทยกระแสหลกัเขาฉายลดลง

กวาปกอนๆ ในขณะที่ชวงเวลาเดียวกันน้ีเองอาจเปนโอกาสของภาพยนตรไทยอิสระที่มแีนวโนมที่จะถกูผลิต

ออกมามากขึ้น เพราะมีความเสี่ยงนอยกวา ตามที่ น.ส.อโนชา สุวิชากรพงศ ผูกํากับภาพยนตร กลาววา ป 

2560 นาจะมีหนังเล็กๆ เกิดขึ้นมากมาย หนังใหญอาจจะนอยลง เพราะรูสึกวาหนังระบบสตูดิโอคาต๋ัวสูงขึ้น 

คนดูนอยลง และอาจจะไมไดมีการผลิตเยอะ เพราะทําแลวไมไดกําไรมาก ในขณะที่นายภาณุ อารี นักวิจารณ

ภาพยนตร กลาววา คนดูกลายเปนผูกําหนดเทรนมากกวาผูสรางหนังเปนผูกําหนด คนดูอาจตองเปน

แหลงขอมูลสําคัญทีสุ่ดวาคนดูตองการอะไร คนทําหนังจึงคอยนําขอมูลที่ไดมาปรับในการผลิตหนัง (“ป 2560 

หนังไทยยังนาเปนหวง,” 2560) นอกเหนือไปจากการขยายตัวของภาพยนตรไทยอิสระอันเน่ืองมาจากปจจัย

ดังกลาวเบ้ืองตนแลวน้ัน ปจจบัุนพ้ืนที่ฉายภาพยนตรอิสระ (นอกเหนือจากโรงภาพยนตรในระบบอุตสาหกรรม

หลัก) ก็กําลังมกีารขยายพ้ืนที่ตามไปดวย โดยมีตัวอยางจาก Bangkok Screening Room พ้ืนที่ฉาย

ภาพยนตรอิสระสําหรับภาพยนตรนอกกระแสที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือรองรับการฉายภาพยนตรอิสระโดยเฉพาะ 

จากปรากฏการณดังกลาวน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ 

พฤติกรรมการเปดรับ และความคาดหวังของผูชมในเขตกรงุเทพมหานครที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ 

เพ่ือที่จะไดนําผลการวิจัยในครั้งน้ีมาใชทําความเขาใจถึงทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับ และความ
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คาดหวังของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีตอภาพยนตรไทยอิสระ ตลอดจนนําไปเปนขอมูล

ประกอบ เพ่ือใหผูผลิตภาพยนตรไทยอิสระ และผูมีสวนเกีย่วของ สามารถวิเคราะหแนวโนม และ

สภาพการณของตลาดภาพยนตรอิสระในประเทศไทยในอนาคตตอไปไดใหใกลเคียงกับสภาพความ

เปนจริงมากที่สุด ตลอดจนนําไปปรับใชในการผลิตภาพยนตรไทยอิสระเพ่ือใหตรงตอแนวทางและ

ความตองการของผูชมเฉพาะกลุมที่มคีวามสนใจในการรบัชมภาพยนตรไทยอิสระ อีกทั้งผลการวิจัย

ดังกลาวยังสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ กลาวคือ สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้ง

น้ี เปนฐานในการทําความเขาใจ และขยายขอบเขตในการเรียนการสอนทางดานสาขาวิชาภาพยนตร 

โดยมุงเนนไปที่การทําความเขาใจ และศึกษาเกี่ยวกับการภาพยนตรอิสระในประเทศไทยใหมากย่ิงขึน้  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับ และความคาดหวังผูชมในเขตกรงุเทพมหานคร 

ที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของผูชม กับทัศนคติ 

ที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของผูชม กับ 

พฤติกรรมการเปดรับที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับ กับทัศนคติของผูชมในเขต 

กรุงเทพมหานครที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับ กับความคาดหวังของผูชมในเขต 

กรุงเทพมหานครที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

ลักษณะทางประชากร (H1) 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

 

ทัศนคติมีตอภาพยนตรไทยอิสระ (H2) 

- ทัศนคติดานเนื้อหา 

- ทัศนคติดานผูแสดง 

- ทัศนคติดานบทภาพยนตร 

- ทัศนคติดานผูกํากับ 

- ทัศนคติดานภาพและเทคนิคการถายทํา 

พฤติกรรมการเปดรับชมภาพยนตรไทยอิสระ (H3) 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 227  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับ และความคาดหวังของผูชมในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

เทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจ รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

คือ ผูชมภาพยนตรไทยอิสระที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่มกีารเปดรับชมภาพยนตรไทยอิสระ

ผานทางโรงฉายภาพยนตรอิสระดังตอไปน้ี กลาวคือ โรงภาพยนตร House RCA และ Lido Multiplex 

จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการศึกษา โดยแบงเน้ือหา

ของแบบสอบถามเปน 4 สวน  

สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร คือ SPSS for Windows (Statistical Package for Science/For 

Windows) ชวยในการวิเคราะหหาคาทางสถิติ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ของรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณติ )Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
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Deviation) สําหรับสถิติเชิงอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

(Difference between Means) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และสถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับ และความคาดหวังของผูชมในเขตกรงุเทพมหานครที่

มีตอภาพยนตรไทยอิสระ” สามารถสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ลักษณะประชากร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงวัย 19-22 ป มกีารศึกษาระดับปริญญา

ตรี เปนนิสิตนักศึกษา และมรีายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท 

พฤติกรรมการเปดรับภาพยนตรไทยอิสระ พบวากลุมตัวอยางเปดรับภาพยนตรไทยอิสระผานทางโรง

ภาพยนตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.50 ความถี่ในการเปดรับชมภาพยนตรไทยอิสระ (โดยรับชมผานทางโรง

ภาพยนตรเทาน้ัน) ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมาโดยเฉลี่ย 3 เรื่อง/ป คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.365 เรื่อง/ป โดย

กลุมตัวอยางมีความถี่ในการรบัชมภาพยนตรไทยอิสระ 1 เรื่อง/ป เปนจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.70  

ทัศนคติที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวก (คาเฉลี่ย4.02) เมื่อ

พิจารณาทัศนคติเปนรายดานพบวา ทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีตอภาพยนตรไทยอิสระดานภาพและเทคนิคการ

ถายทํามีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.17) รองลงมา คือ ทัศนคติดานบทภาพยนตรในภาพยนตรอิสระ 

(คาเฉลี่ย 4.01) ทัศนคติดานเน้ือหาของภาพยนตรอิสระ (คาเฉลี่ย 3.95) ทัศนคติดานผูกํากับภาพยนตรอิสระ 

(คาเฉลี่ย 3.91) และทัศนคติดานผูแสดงในภาพยนตรอิสระ (คาเฉลี่ย 3.82)  

ความคาดหวังที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคาดหวังมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.15) เมื่อพิจารณาความคาดหวังเปนรายดานพบวา ความคาดหวังที่กลุมตัวอยางมีตอภาพยนตรไทย

อิสระ ดานบทภาพยนตรในภาพยนตรอิสระมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.34) รองลงมา คือ ดานภาพและ

เทคนิคการถายทํา (คาเฉลี่ย 4.33) ดานเน้ือหาของภาพยนตรอิสระ (คาเฉลี่ย 4.12) ดานผูกํากับภาพยนตร

อิสระ (คาเฉลีย่ 3.90) และดานผูแสดงในภาพยนตรอิสระ (คาเฉลี่ย 3.78) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานที ่1 พบวาลักษณะทางประชากรในดานเพศ อาชีพ และรายไดที่ 
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แตกตางกัน มีทัศนคติโดยรวมตอภาพยนตรไทยอิสระไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว โดยไม

สอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรเช่ือวา คนที่มีคุณสมบัติทางลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตาง

กัน จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปดวย (ยุบล เบ็ญจรงคกจิ, 2542, น.44-52) โดยการวิจัยทางจิตวิทยาหลาย

ช้ิน พบวา เพศหญิงและเพศชาย มีความแตกตางกัน อยางมากในเรื่องของความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งน้ี

เพราะสังคมและวัฒนธรรมกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไวแตกตางกัน จากปรากฎการณ

ดังกลาวเบ้ืองตน อาจเพราะผูชมภาพยนตรในกลุมน้ีมีความเปนผูชมเฉพาะกลุมที่มีความสนใจในภาพยนตร

ไทยอิสระที่คอนขางมีเอกลักษณเฉพาะตัวในการนําเสนอ เน้ือเรื่องที่มิไดเฉพาะเจาะจงวาเหมาะสมกับเพศใด 

โดยประเด็นตางๆที่ถูกนําเสนอน้ันมักมีเน้ือหาที่ผูชมทุกเพศที่มีความสนใจเฉพาะในบริบทเดียวกันสามารถที่

รับชมได ในสวนของรายไดและอาชีพที่ไมสงผลตอทัศนคติที่แตกตางกัน อาจเพราะราคาคาบัตรชมภาพยนตร

ไทยอิสระไมไดมีราคาสูงจนเกินไป และโรงภาพยนตรอิสระน้ันก็มีอยูอยางจํากัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดย

การเปดรับภาพยนตรไทยอิสระของผูชมน้ันอาจเกิดจากรสนิยม ความรูสกึชอบ หรือความสนใจสวนบุคคลใน

การเลือกรับสารชนิดดังกลาว โดยมิไดขึ้นอยูกับความแตกตางทางลักษณะประชากรในสวนของเพศ อาชีพ 

และรายไดแตเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโรเจอร (1998) ไดกลาววา ทัศนคติเปนตัวช้ีวัดวา

บุคคลน้ันคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุหรือสิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทศันคติน้ัน

มีรากฐานมาจากความเช่ือที่อาจสงผลตอพฤติกรรมในอนาคตก็ได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะ

ตอบสนองสิ่งเรา และเปนมิติของการประเมินเพ่ือแสดงวาชอบหรือไมชอบประเด็นหน่ึงๆ ซึ่งเปนการสื่อสาร

ภายในตัวบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสาร อันเปนผลตอ

พฤติกรรมตอไป และการเดอร ลินเซ และอีลีอ็อท อารสัน (1969) นักจิตวิทยาสังคม กลาววา ทัศนคติเปนสิ่ง

สําคัญทีผ่ลักดันใหคนเราแสดงพฤติกรรม 

ผลการวิจัยอีกสวน พบวา ลักษณะประชากรในดานชวงอายุ และระดับการศึกษา มทีัศนคติโดยรวม

ตอภาพยนตรไทยอิสระแตกตางกัน มีความสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว ซึ่งความสอดคลองกับแนวคิดดาน

ประชากรศาสตรเช่ือวา คนที่มีคุณสมบัติทางลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมที่

แตกตางกันไปดวย (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2542, น.44) และแนวคิดดานประชากร (DeFleur, 1970, pp.122-

124 อางถึงใน อรทัย สรีสันติสุข, 2541, น.20) เช่ือวาคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรแตกตางกันจะมี 

พฤติกรรมที่แตกตางกัน ซึ่งการสื่อสารก็เปนพฤติกรรมสําคัญอยางหน่ึงของมนุษย  
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อยางไรก็ตามผลการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติโดยรวมของผูชมที่มตีอภาพยนตร

ไทยอิสระจําแนกตามชวงอายุ พบวา แมวาชวงอายุและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะทําใหทัศนคติของผูชม

แตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน แตลักษณะของผูชมภาพยนตรอิสระกลับมีลักษณะเดน และนาสนใจ คือ 

ผูที่มีชวงอายุไมเกิน 18 ป มทีัศนคติโดยรวมตอภาพยนตรไทยอิสระมากกวาผูที่มีชวงอายุมากกวา คือ ชวงอายุ 

19-22 ป และผูที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมทีัศนคติโดยรวมตอภาพยนตรไทยอิสระ มากกวาผูที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี อาจเพราะกลุมผูชมในชวงอายุตํ่ากวา 18 ป มีแนวโนมทาง

ความคิด และแนวทางที่มีความเปนปจเจก (Individual) สูงขึ้น ผนวกกบัสังคมไทยมีลกัษณะที่เปลี่ยนแปลง

จากในอดีตคอนขางมากเพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการโลกาภิวัตน ทําใหผูชมในชวงอายุดังกลาวมีทัศนคติที่

เปนบวกตอภาพยนตรไทยอิสระแทบทุกดานไมวาจะเปนดานเน้ือหา บทภาพยนตร เปนตน อาจเพราะ

ภาพยนตรอิสระน้ันสามารถตอบสนองความตองการทางความรูสึกของผูชมภาพยนตรไทยอิสระในชวงอายุ

ดังกลาวไดคอนขางดี ในสวนของระดับการศึกษาน้ัน ภาพยนตรไทยอิสระอาจมีความเปนภาพยนตรที่บอกเลา

เรื่องราวที่ในแงมุมที่แปลกใหม และมีความเปนอัตลักษณทีโ่ดดเดนในการนําเสนอ ผูชมอาจมีประสบการณ

รวมกับเรื่องราวของภาพยนตร หรือมีความรูสึกช่ืนชอบกับแนวคิดที่ถูกถายทอดออกมา หรือมีอารมณรวมไป

กับภาพยนตรเหลาน้ัน  

ผลการทดสอบสมมุติฐานที ่2 พบวาลักษณะทางประชากรในดานเพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางผูชมภาพยนตรไทยอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเปดรับ

ในสวนของความถี่ (เรื่อง/ป) ในการรับชมภาพยนตรไทยอิสระไมแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษาในสวนน้ีไม

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว โดยไมสอดคลองกับแนวคิดเรื่องความแตกตางทางดานประชากรศาสตรตามที่ 

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, น.44-52) กลาวไววา “แนวคิดทางดานประชากรศาสตรเปนหลักการที่ใชความเปน

เหตุเปนผลมาอธิบายพฤติกรรมตางๆของมนุษย วาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้ัน มีผลมาจากแรงกระตุนจากปจจัย

ภายนอก ซึ่งเปนความเช่ือเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตในชวงวัยตางๆ ซึ่งเปนไปตามแบบแผนทีส่ังคม

ยอมรับ เน่ืองจากสังคมไดมีการวางบรรทัดฐานไวแลว สังคมใหผูหญิงมีลกัษณะที่แตกตางจากผูชาย คนที่มี

การศึกษาจะมีพฤติกรรมแตกตางไปจากคนที่ ดอยการศึกษา เปนตน”  

อีกทั้งผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันของผูชมไมมีผลตอพฤติกรรม

การเปดรับ เพราะพฤติกรรมของผูชมภาพยนตรไทยอิสระกลุมตัวอยางกลับมีความคลายคลึงกัน คือ มี

พฤติกรรมการรับชมภาพยนตรไทยอิสระผานทางโรงภาพยนตรมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 46.5 ซึ่งเปน
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ขอมูลประกอบใหเห็นวาลักษณะทางประชากรเหลาน้ีมิไดสงผลตอพฤติกรรมการเปดรับของผูชมภาพยนตร

ไทยอิสระโดยตรง หากแตพฤติกรรมการเปดรับของผูชมน้ันอาจเกิดขึ้นจากปจจัยทางจิตวิทยาอ่ืนๆประกอบขึ้น 

ดังแนวคิดจากการศึกษาของ แม็คคอมบสและเบ็คเคอร ไดช้ีใหเห็นวา บุคคลใชสื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองความ

ตองการ 6 ประการ คือ (McCombs and Becker, 1979, อางถึงใน ขวัญลดา สุจริตพงศ, 2549, น.19-20) 

เพ่ือตองการรับรูเหตุการณ (Surveillance) ซึ่งภาพยนตรไทยอิสระน้ันสามารถที่จะตอบสนองผูชมในสวนน้ีได

เปนอยางดี เพราะภาพยนตรไทยอิสระสวนใหญน้ันมักสรางขึ้นเพ่ือบันทึกเหตุการณในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงของ

สังคม เพ่ือตองการชวยตัดสินใจ (Decision) ภาพยนตรอิสระโดยสวนใหญ มักมีการติดต้ังแนวความคิด 

คานิยม และอุดมการณบางประการไว การที่ผูชมมีการเปดรับชมสื่อที่ตรงตอรสนิยมของตน อาจนํามาซึ่งความ

เปนเหตุผลสวนบุคคลในการประกอบการตัดสินใจในการกระทําใดๆ เปนตน เพ่ือการพูดคุยสนทนา 

(Discussion) ซึ่งโดยสวนใหญแลวผูชมภาพยนตรไทยอิสระสวนใหญมักเปนผูชมเฉพาะกลุม มรีสนิยมที่เหมือน

หรือคลายกัน การติดตามภาพยนตรอิสระในรูปแบบเดียวกัน หรือเรื่องเดียวกัน สามารถนํามาซึ่งหัวขอสนทนา

ระหวางผูชมประเภทเดียวกันได เพ่ือความตองการมีสวนรวม (Participation) เพ่ือรับรูและมสีวนรวมใน

เหตุการณที่เกิดขึ้นในวงสังคมรอบๆตัว ที่มลีักษณะความช่ืนชอบ และสนใจในเรื่องราวที่คลายกัน ซึง่ในที่น้ีคือ

ผานทางภาพยนตรอิสระ ตองการเสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจของตนเอง (Reinforcement) 

อุดมการณบางประการที่ถูกถายทอดจากผูกํากับมาสูผูชม ที่มีแนวคิดและลักษณะการมองโลกในมุมมองที่

คลายคลึงกัน ซึ่งการรับชมภาพยนตรไทยอิสระอาจเปนชวยเสริมยํ้า และประกอบการตัดสินใจของผูชม และ

เพ่ือความบันเทิง (Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน รวมทั้งผอนคลายอารมณ  ซึ่งปจจัยตางๆเหลาน้ีอาจ

เขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูชมในการเปดรับภาพยนตรไทยอิสระ นอกเหนือไปจากตัวแปรทางดาน

ลักษณะทางประชากร  

.ผลการทดสอบสมมุติฐานที ่3 พบวาความถี่ (เรื่อง/ป) ในการรับชมภาพยนตรไทยอิสระมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติโดยรวมที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย อาจเปนเพราะผูชมภาพยนตร

ไทยอิสระน้ันเปนผูชมเฉพาะกลุม ที่มีความสนใจ และมรีสนิยมการรับชมภาพยนตรไทยอิสระ ซึ่งกลาวไดวา

เปนสารชนิดพิเศษ ที่ผูกํากับ และ/หรือกลุมผูสรางน้ันมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนในการถายทอดแนวคิดใหออกมา

ในลักษณะที่ตนเองตองการสื่อไปถึงผูชม และผูชมที่มีกรอบแนวคิด และ/หรือมีรสนิยมเดียวกันเทาน้ัน จึงจะ

เกิดความเขาใจ และติดตามรับชมภาพยนตรไทยอิสระอยางตอเน่ือง อีกทั้งองคประกอบในดานอ่ืนๆ เชน ดาน

เน้ือหา ผูแสดง บทภาพยนตร ผูกํากับ และภาพและเทคนิคการถายทําตางก็มีสวนจําเปนที่ตองสอดคลองไป

กับรสนิยมของผูชมภาพยนตรไทยอิสระ ดวยเหตุน้ีความถี่ในการเปดรับชมภาพยนตรไทยอิสระของผูชมหากมี
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จํานวนครั้งย่ิงมากเทาใด ก็ย่ิงเปนการสรางทัศนคติของผูชมในเชิงบวกมากย่ิงขึ้น เพราะเปนกระบวนการตอก

ยํ้ารสนิยมของตนเอง ในทางกลับกันหากผูชมมีความถี่ในการเปดรับชมภาพยนตรไทยอิสระนอยลงจากเดิม 

ทัศนคติของผูชมก็จะเปนไปในเชิงลบจากปรากฎการณดังกลาวน้ีมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Schiffman 

and Kanuk (1994, pp.657) ที่ใหความหมายของทัศนคติวาหมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรู 

เพ่ือใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะทีพึ่งพอใจหรือไมพอใจที่มีตอสิง่ใดสิ่งหน่ึง หรืออาจหมายถึง การ

แสดงความรูสกึภายในที่สะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียงพอใจ หรือไมพอใจตอบางสิ่ง เน่ืองจากเปนผลของ

กระบวนการทางจิตวิทยา โดยที่ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถงึอะไร

หรือทําอะไร อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับองคประกอบของทัศนคติที่ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 

ประการ คือ องคประกอบดานความรูหรือความรูสึกนึกคิด (The Cognitive component) คือ สวนของ

ความรู และการรับรูที่ผูชมไดมาโดยการผสมผสานระหวางประสบการณโดยตรง กับทัศนคติที่มีตอภาพยนตร

ไทยอิสระ โดยที่การรับรูน้ีมักไดมาจากความเช่ือ หากผูชมมีความรู  หรอืมีความคิดวาการรับชมภาพยนตร

ภาพยนตรไทยอิสระทําใหพวกเขามีความคิด มุมมองหรือการมองโลกที่ดีขึ้น ก็มักจะมทีัศนคติที่ดีตอสิ่งน้ันตาม

ไปดวย โดยบริบทที่เกิดขึ้นในภาพยนตรอาจมีความใกลเคียงกับประสบการณตรงที่ผูชมเคยมีมา ผสานเขากับ

ทัศนคติของพวกเขาจนเกิดการหลอมรวมเปนองคประกอบดานความรูสึกนึกคิดของผูชมที่มีตอภาพยนตรไทย

อิสระ เชน ในงานวิจัยช้ินน้ีพบวาทัศนคติโดยรวมของผูชมที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระมทีัศนคติในเชิงบวก 

องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) คือ สวนที่เกี่ยวของกับเรื่องของอารมณ และ

ความรูสึกของผูชมภาพยนตรไทยอิสระในฐานะปจเจกบุคคล ซึ่งองคประกอบในสวนน้ีมีผลแตกตางกันไปตาม

บุคลิกภาพ ของผูชมแตละคน โดยกลาวไดวาเปนลักษณะที่เปนคานิยมของแตละบุคคล ซึ่งจะมีความ

สอดคลองแตกตางกันมากนอยกับภาพยนตรไทยอิสระแตกตางกันออกไป และองคประกอบดานพฤติกรรม 

(The Behavioral Component) คือ องคประกอบที่มีแนวโนมเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ โดยในงานวิจัยช้ินน้ี

ปรากฎขึ้นในลกัษณะของพฤติกรรมาการเปดรับของผูชมทั้งในสวนของการเปดรับ และความถี่ในการเปด

รับชมภาพยนตรไทยอิสระผานทางโรงภาพยนตร ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และ

ความรูสึก ของผูชมที่มีตอการเปดรับภาพยนตรไทยอิสระ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานที ่4 พบวาความถี่ (เรื่อง/ป) ในการรับชมภาพยนตรไทยอิสระ ไมมีความสมัพันธกับ

ความคาดหวังโดยรวมที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว อาจเปนเพราะวาความ

คาดหวังของผูชมที่มีตอภาพยนตรไทยอิสระน้ันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกอนอยูแลว โดยอาจจะไมจําเปนตองอิงไปกับ

จํานวนครั้งความถี่ที่ผูชมมีการเปดรับชมภาพยนตรไทยอิสระ เพราะโดยสวนใหญผูชมภาพยนตรประเภท
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ดังกลาวคอนขางมีความเปนกลุมเฉพาะ ทําใหมีความเขาใจและรูแนวทางของภาพยนตรไทยอิสระในประเด็น

ตางๆอยูแลว แสดงใหเห็นวาความถี่ดังกลาวไมมีความเกี่ยวของใด ๆ ตอความคาดหวังของผูชมภาพยนตรไทย

อิสระ สอดคลองกับความหมายของความคาดหวังที่สุพัตรา จุณณะปยะ (2546,น. 20) อธิบายวา ความ

คาดหวังเปนความรูสึกหรือความเช่ือวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงนาจะเกิดขึ้นและสิ่งใดไมนาจะเกิดขึ้น หรือเปนความ

ตองการที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เปนอยูในปจจุบันไปจนถึงอนาคตขางหนาในลักษณะของการคาดคะเน ความ

คาดหวังวาเหตุการณใดจะเกิดขึ้นตรงตามความเช่ือหรือตามที่ไดคาดการณลวงหนาหรือไมน้ันยอมขึ้นอยูกับ

ประสบการณของแตละคน ซึ่งสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจไมตรงกันเสมอไป ความคาดหวังของบุคคล

ขึ้นอยูกับลักษณะความแตกตางของแตละบุคคลและสภาพแวดลอม ประสบการณที่ผานมา และการประเมิน

ความเปนไปได ซึ่งสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจไมตรงกันเสมอไป ซึ่งจะเห็นไดวาความคาดหวังที่มีตอ

ภาพยนตรไทยอิสระ ไมไดมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูชมภาพยนตรไทยอิสระในเรื่องของความถี่ในการ

รับชมภาพยนตรแตอยางใด ไมวาผูชมจะเคยรับชมภาพยนตรไทยอิสระ 1 ครั้ง หรือมากกวา ก็จะมีความ

คาดหวังตอภาพยนตรไทยอิสระไมแตกตางกัน เพราะวาความคาดหวังเปนเรื่องของความต้ังใจที่จะไดรับผล

ตามที่ไดคาดคะเนไวน่ันเอง 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับ และความคาดหวังของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ตอภาพยนตรไทยอิสระ” มีขอเสนอแนะจากการวิจัยดังน้ี 

1. ผูชมกลุมตัวอยางมีการเปดรับชมภาพยนตรไทยอิสระผานชองทางโรงภาพยนตรอิสระมากที่สุด ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาผูชมเฉพาะกลุมกลุมน้ียังคงมคีวามตองการในการเปดรับชมภาพยนตรผานทางชองทางเฉพาะ 

อยางไรก็ตามในปจจุบันจํานวนโรงภาพยนตรอิสระในเขตกรุงเทพมหานครยังคงมีจํานวนไมมากนัก ดวยเหตุน้ี

ผูประกอบการโรงภาพยนตรอาจมีการขยายพ้ืนที่ในการสรางโรงภาพยนตรที่เจาะกลุมเปาหมายมาที่กลุมผูชม

ภาพยนตรไทยอิสระมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังควรมีการทําการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับ

ผูชมภาพยนตรเฉพาะกลุมเหลาน้ีใหมีการขยายตัวมากย่ิงขึ้น 

2. ผูชมกลุมตัวอยางมีความคาดหวังโดยรวมตอภาพยนตรไทยอิสระ โดยมีความคาดหวังเกี่ยวกับบท

ภาพยนตรที่สามารถสะทอนแนวคิด อุดมการณบางประการ ที่ทําใหผูชมสามารถคิด วิเคราะหตามไดเปนอยาง

ดี โดยอาจนําสิ่งตางๆเหลาน้ันมาปรับใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นของตนเองในชีวิตประจําวันมากที่สุด ซึ่ง

ผลการวิจัยในสวนน้ีทําใหทราบถึงทิศทางความคาดหวังของผูชมตอบทภาพยนตรไทยอิสระ ซึ่งจะเปน
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ประโยชนผูมี่สวนเกี่ยวของในการสรางสรรคบทภาพยนตรใหตรงตอความสนใจของผูชมภาพยนตรไทยอิสระให

มากยิ่งขึ้นในอนาคต  

3. ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาผูชมมีความคาดหวังในประเด็นผูแสดงเปนผูมีช่ือเสียง และเปนที่รูจักใน

วงการภาพยนตร มีการแสดงที่สมบทบาท และสามารถเขาถึงบทไดอยางสมจริง ทําใหผูชมเกิดความรูสึกคลอย

ตามในระหวางการรับชมภาพยนตรไทยอิสระนอยที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเด็นในสวนของนักแสดงที่จะเขา

มาแสดงในภาพยนตรประเภทดังกลาวไมจําเปนที่จะตองเปนระดับผูมีช่ือเสียง หรือรูจักในวงการภาพยนตร ซึ่ง

เปนการเปดโอกาสใหกับนักแสดงหนาใหม หรือผูแสดงที่ยังไมมีช่ือเสียงไดเขามาแสดงฝมือและทักษะการแสดง

ในภาพยนตรไทยอิสระ 
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การนําเสนอภาพของศิลปวฒันธรรมไทยผ่านละครโทรทศัน์ 

Representation of Images of Thai Arts and Cultures in the Thai Soap Opera 

นางสาวนันทินี สันตธิรรม และ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานละครโทรทัศน เปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห

ทัศนะการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบของละครโทรทัศน คือ โครงเร่ือง (Plot) 

คุณลักษณะของตัวละคร (Character) และสาระของเรื่องหรือแนวคิดหลัก (Theme) และวิเคราะหการ

นําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวในละครโทรทัศน กลาวคือการแตงกาย 

อาหาร การใชภาษา และขนบธรรมเนียม กิริยามารยาท โดยวิเคราะหผานองคประกอบของละครคือ ภาพ 

https://waymagazine.org/stand-alone-theatre/
https://waymagazine.org/stand-alone-theatre/
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1467084966
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(Spectacle) หรือ ฉากในละคร (Scene) ซึ่งใชตารางลงรหัส (Coding Sheet) เปนเครื่องมือชวย วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) และอภิปรายผลเชิงพรรณนาขอมูล คัดเลือกละครที่มี

การนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยในชวงการสรางสรรคงานละคร 3 ปยอนหลัง คือ ป พ.ศ.2559 , 

2560 และ 2561 เปนละครแนวยอนยุค (Period) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยคัดเลือกศึกษาจากการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะละครเร่ืองบุพเพสันนิวาส (ทางชอง 3) และละครเร่ืองพิษสวาท (ทาง

ชอง one) ผลการวิจัย พบวา 

การวิเคราะหทัศนะการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบของละครโทรทัศน ผลการวิจัย

พบวา ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส และ ละครเรื่อง พิษสวาท มีโครงเรื่องที่สอดแทรกคุณลักษณะของตัวละคร

ตางๆ ไวอยางลงตัว เชน ตัวละครเอก (Protagonist) ตัวละครฝายราย (Antagonist) และ ตัวประกอบ 

(Related Characters) ซึ่งถายทอดบทละครผานการแสดงไดอยางเหมาะสมตามบทประพันธ ทั้งหมดน้ีทําให

การนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมผานละคร ทั้ง 2 เรื่องมีความแตกตางกัน ละครบุพเพสันนิวาส มุงเนนการ

นําเสนอสังคมและวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาที่เปนสังคมที่ “สงบสุข” บานเมืองมีความเจริญรุงเรือง  ไมมี

การคอรัปช่ัน และไมเห็นดวยกับความคิดของฝรั่ง สะทอนใหเห็นสูตรสาํเร็จของละคร และเปนการนําเสนอ

ประวัติศาสตรไทยผานละครแนวใหม ที่มีความเขากันของพระนางเปนตัวชูโรง จนสรางความนาสนใจ ความนา

พึงพอใจ เกิดความรูสึกสนุกในการรับชมละคร และสรางความสนใจในประวัติศาสตรไทยใหคนรุนใหมไดหัน

กลับมามองมากขึ้น ผานการสรางภาพอยุธยาในอุดมคติ ทําใหเห็นภาพของกรุงศรีอยุธยาที่มีความเจริญรุงเรือง

ไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น (ทัศนะเชิงบวก) สวน ละครเรื่อง พิษสวาท มุงเนนการนําเสนอเรื่องราวของนรกสวรรค 

กฎแหงกรรม ผลลัพธของการทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว ความโลภ การละกิเลส การเสียสละ การใหอภัย การระลึก

ถึงคําสอนของพระพุทธเจา คือ คุณงามความดี นําเสนอผานภาพความนากลัวที่จะทําใหคนดูรูสึก “หลอน” ตอ

ตัวคุณอุบลในชุดนางรําหลวง มีโซลามขอเทาไว พรอมทั้งมีเสียงลากโซดังตลอดการเดิน หรือแมกระทั้งภาพ

นรกที่บทละครพยายามสอดแทรกโทษแหงการสรางกรรมช่ัว เกิดความรูสึกหวาดกลัวตอการรับชมภาพ

ดังกลาว ทั้งน้ีการนําเสนอภาพดังกลาวอยูในแกนของความจงรักภักดี ซื่อสัตยตอชาติ และแผนดิน จนสราง

ความต่ืนเตน มีความซับซอน มีเง่ือนงํา ชวนใหติดตาม (เปนทัศนะเชิงลบที่กอใหเกิดทัศนะเชิงบวก) ที่นําเสนอ

เชนน้ีก็เพราะตองการใหผูชมตระหนักถึงผลลัพธของการทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัวน้ันเอง 

วิเคราะหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวในละครโทรทัศน กลาวคือ 

การแตงกาย อาหาร การใชภาษา และขนบธรรมเนียม กิริยามารยาท โดยวิเคราะหผานองคประกอบของละคร 

คือ ภาพ (Spectacle) หรือ ฉากในละคร (Scene) ผลการวิจัยพบวา กระบวนการสรางภาพตัวแทนของ

สื่อมวลชน น่ันคือ ทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏบนสื่อมวลชนเปนโลกที่ถูกประกอบสรางขึ้นเปนโลกแหงสัญลักษณที่

ตองการจะสื่อความหมายกับผูอ่ืนภายใตสังคม ดังน้ัน การรับรู และการอานความหมายของมนุษยก็ไม

จําเปนตองเขาสัมผัสโลกความเปนจริงโดยตรงแตสามารถรับรูความหมายจากประสบการณผานสื่อมวลชน ซึ่ง

เปนทัศนะบริบทเดียวกันกับเรื่องการสราง “ภาพตัวแทน” (Representation) เพ่ือใชสื่อความหมายโดย
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ลักษณะของตัวแทนน้ัน ทั้งน้ี ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอองคกรที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน สื่อ กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะนําไปพิจารณาถึงความสําคัญใน

การนําเสนอศิลปวัฒนธรรมของไทยเพ่ือสรางภาพลักษณประเทศผานสื่อตางๆ ตอไป 

คําสําคัญ: การนําเสนอภาพ ศิลปวัฒนธรรมไทย ละครโทรทัศน 

 

Abstract 

This research aims to study the representation of images of Thai culture evident in the soap 

opera. The study was a qualitative research which was analysed on two main points. First, 

the point of view which the images of Thai culture represent in the soap opera was 

analysed. Secondly, through the content analysis approach, the components of the soap 

opera which include a plot, a character and a theme were studied. The researcher 

investigated on the cultural elements including the images of dress, food, language, and 

traditions evident in the soap opera. In this, the coding sheet was used as an analysed tool 

in the descriptive analysis. Furthermore, the investigator, through the means of purposive 

sampling, selected the research samples from the soap operas of the following years: in 

2016, 2017, and 2018. All of the soap operas, namely Buphphesanniwas (from channel 3) 

and Phis swath (from channel 1), were period dramas whose story is central around the 

utopia of Ayutthaya. 

The research findings were as follows: both of these images of idealistic points of view were 

represented through all the characters including protagonist, antagonist, and other 

supporting characters. There are some differences between the two soap operas. 

Buphphesanniwas was focused on the ideal society and the cultural utopia of Ayutthaya 

during the periods of relative peace, prosperity which was a period where the western ideas 

and influences were regarded as threats. Furthermore, it, in most ways, presents to the 

audience an idealistic point of views about Thai cultures and livelihood but through modern 

interpretation of soap opera creators. The drama stood out because of protagonists who 

were made to be amusing, fanciful and enjoy a positive outlooks towards Thai history 

through the ideal imagination of Ayuthaya, enlarge the civilized image of Ayuthaya more 

obviously (positive attitude). For Phis swath, it was focused on the idea of hell and heaven, 

karmic laws which could be considered a strong influence of religion from the Buddhist 

teachings in the particular era. It was represented mainly through the protagonist of the 
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drama. It aims to have audience become aware, or even threatened by the notion of karmic 

laws, especially via the protagonist character, namely Ubon, a Thai classical royal performer 

or called “Nang Lakorn Luang” in Thai and who later ended up dead. The chain sound that 

is added as sound effect throughout the Drama aims to threaten and acknowledge the 

audience of the deeds of bad karma. Moreover, the drama also presents scenes of hell 

which acknowledge the audiences of the existence of karma laws.. Watching the mentioned 

pictures cause dread. However, the picture presentation was in the way of loyalty and 

nationalism which generated excitement, mystery and observable (The negative attitude 

results in the positive attitude). This presentation aims to realize the audience to respect the 

principle of the law of Karma. Good deeds and bad deeds result in merit or suffering in the 

future. 

The main analysis is placed on the Thai arts and culture’s representations through the 

images of dress, food, language and customs in the culture and lifestyle of people of the 

particular periods in which stories of those soap operas take place. The impact of mass 

media was found to have an influence on the point of view of the soap opera creators 

which then were made visible to the audience, not through the actual experience but 

through image representations in the television and other virtual media. For further 

investigation on the subject, the organisations or ministries such as the Ministry of Culture or 

Ministry of Travel and Sports or Ministry of Education may consider including the images of 

Thai art and culture in promoting the country’s culture and history through the same 

medium. 

Keyword : Presentation of image , Thai Culture , soap opera 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 แนวนโยบายรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ จนัทรโอชา นโยบายที่ 4 เรื่องการศึกษาและเรียนรู การ

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตร ีครบรอบ 1 ป วันที่ 12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558,น.132) เปนนโยบายที่รัฐบาลมุง

สงเสริมการนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไทย มาใช

สรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคณุธรรมควบคูกัน  
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 โดยเฉพาะการอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาถิ่นและภูมิปญญา

ทองถิ่น ในการใชมิติทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธอันดีกับนานาชาติ เสริมสรางภาพลักษณประเทศ 

และนําความเปนไทยสูสากล รวมทั้งการเตรียมความพรอมสูการเปดประชาคมอาเซียน ภายใตกรอบนโยบาย

และยุทธศาสตรดานตางประเทศของรัฐบาล ซึ่งมุงเนนการแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในทกุดาน 

หน่ึงในการดําเนินงานเพ่ือสรางภาพลักษณประเทศในมิติทางวัฒนธรรม คือ การสรางภาพยนตรเพ่ือสงเสริม

และเผยแพรภาพลักษณ วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน

ดําเนินการผลิตภาพยนตรสั้นสงเสริมและเผยแพรภาพลักษณ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว เพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธความหลากหลายและความงดงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีความเปนไทย สถานที่ทองเทีย่วสําคัญ

ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมถึงภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยผานสื่อภาพยนตร เพ่ือเชิญชวนให

นักทองเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทย (รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ป วันที ่12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558,น.158) 

 ในอนาคตอีก 20 ปขางหนา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ มแีนวโนมจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทย

เปนอยางมาก โดยเฉพาะ สื่อและสื่อสารมวลชนมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนใน

สังคม โดยสงเสริมใหสื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัด การจัดเวลาและพ้ืนที่

ออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรค ในชวงเวลาที่มีผูชมมากทีสุ่ด รวมทั้งการสงเสริมการใชสื่อออนไลนและ

เครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรค นําเสนอตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมจีิตสาธารณะ 

เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ.2560-2579,น.88) 

 กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหนวยงานหลัก ที่รับผิดชอบงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม    นํา

มิติทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเจตนารมณ และนโยบายของรัฐบาล นําวัฒนธรรมมาใชใน

การสรางความสัมพันธ ภาพลักษณและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก (วีระ โรจนพจนรัตน,นโยบาย            

การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม, 2560) 

 การสรางภาพลักษณประเทศผานละครโทรทัศนของไทยเราก็เชนกัน ที่ควรคํานึงถึงการผลิตละครไทย

ที่สอดแทรกภาพลักษณประเทศในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหภาพของศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ควร

คาแกการอนุรักษน้ัน ไดเขาไปในจิตสํานึกของเยาวชน หรือคนไทย ไดตระหนัก ซึมซับ และปลูกฝงคานิยม 

ความรัก ความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย เพ่ือถายทอดประเพณีและเจตนารมณในการผดุงรักษา 

และสืบทอดความเปนเอกลกัษณของชาติ อันเปนศาสตรที่เกาแกที่สุดในประวัติศาสตรของไทยเราไปสูรุนลูก

รุนหลาน 

 โทรทัศนน้ัน เปนสื่อบันเทิงที่เกิดขึ้นหลังภาพยนตรหลายสิบป (นพมาส แววหงส อางถึง ดังกมล   ณ 

ปอมเพชร,ปริทัศนศิลปการละคร,2550,น.208-212) แตในทางตรงกันขามกลับคอยๆ ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากโทรทัศนน้ันถือเปนความบันเทิงประจําบาน ผูชมไมตองออกเดินทางไปไหน เพราะผูชม
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โทรทัศนสามารถเปลี่ยนชองสถานีเปลี่ยนรายการไปไดหลากหลายตามแตรสนิยมของแตละคน  อีกทัง้ 

โทรทัศนยังถือเปนสื่อประเภท Edutainment (Education +Entertainment) คือ การใหบริการบันเทิงที่

สอดแทรกสาระความรูควบคูหรือใหบริการไปพรอม ๆ กัน และน่ีจึงทําใหรายการโทรทัศนจัดเปนมหรสพ

มหาชนที่ไดรับความนิยมสูงสดุและมีผูชมทั่วประเทศ ทั้งน้ี หากมองในแงของการนําเสนอละครโทรทัศนที่มี

เน้ือหา แกนเรือ่ง หรือภาพในมิติดานศิลปวัฒนธรรม ละครโทรทัศนสวนใหญมักจะนําเสนอในแงมมุของความ

นากลัว เชน ละครโทรทัศน เรื่อง “นางชฎา” บทประพันธโดย ภาคินัย (ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสี

กองทัพบกชอง 7 เมื่อวันที ่25 มีนาคม พ.ศ. 2558) ทีม่ีเน้ือหาแกนเรื่องเปนละครแนวสยองขวัญ โดยนางเอก

รับบทบาทเปนนักศึกษานาฏศิลปรําเกงจนชนะการประกวดรําไทย แตดวยความที่หนาตาสวย โดดเดน เปนที่

หมั่นไสของเพ่ือนๆ จนกระทัง่เกิดเหตุการณทําใหนางเอกตองตายและเปนวิญญาณตามหลอกหลอนคนที่มีสวน

ฆาตกรรมเธอดวยชุดไทยโบราณ หรือ ละครโทรทัศน เรือ่ง “พิษสวาท” บทประพันธโดย ทมยันตี (ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศนชอง one 31 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2559) ทีม่ีเน้ือหาแกนเรื่องเปนละครแนวลึกลับ 

กับเรื่องราวของ คุณอุบล นางรําหลวงในราชสํานัก ที่ถูกสามีผูเปนทหารเอก หลอกใหมาเปนผีเฝาสมบัติของ

แผนดิน บ่ันคอเธอ และจองจําวิญญาณไวนานกวา 200 ป จนกระทั่งปจจุบัน คุณอุบลไดมีโอกาสกลับมาทวง

แคน และหาทางทําใหเขายอมมาเปนตัวตายตัวแทนของเธอ อีกมุมหน่ึงละครโทรทัศนมักจะนําเสนอภาพของ

ศิลปวัฒนธรรมในแงมมุของความยากจน ความเปนอาชีพที่ “เตนกินรํากิน” เชน ละครโทรทัศนเรือ่ง “รักหลง

โรง” บทประพันธโดย ญนันทร (ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสชีอง 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560) ที่

มีเน้ือหาแกนเรื่องเปนละครแนวดรามา ทีชี่วิตของนางเอกตองพลิกผันจากดาราช่ือดัง โดนใสรายดวยคดียาเสพ

ติด ตองหลบจากวงการบันเทิง ไปดูแลคณะลิเกที่เปนมรดกช้ินเดียวที่ยายของเธอไดทิ้งไวใหกอนจะสิ้นใจ 

ในขณะที่คณะลิเกประสบปญหาไมมีงานจาง เธอตองแกปญหาและบริหารคณะลิเกดวยความยากลําบากกวา

จะประสบความสําเร็จกูช่ือเสียงคณะลิเกกลบัมาโดงดังได เปนตน 

 ละครโทรทัศนดังตัวอยางขางตน สะทอนภาพของศิลปวัฒนธรรมในแนวลึกลับ นากลัว ความยากจน 

เตนกินรํากิน (ทัศนะเชิงลบ) ฯลฯ ซึ่งเปนการประกอบสรางองคประกอบละครในมิติตางๆ ขึ้นมาเพ่ือการ

พาณิชยศิลป ทั้งน้ี นักแสดงถือวาเปนหัวใจหลักของละครโทรทัศนทีส่ามารถเปนตนแบบ (Role Model)  ของ

ผูชมได ทั้งในการแสดงและในชีวิตจริง เชน การนําเสนอภาพของนักแสดงหญิงที่แยงผูชายในละคร    ยอนยุค

หลาย ๆ เรื่องจนทําใหเปนเรือ่งปกติ เกิดการสั่งสมพฤติกรรมเลียนแบบโดยไมรูตัว ละครโทรทัศนจึงอาจ

นําเสนอใหผูชมเห็นถึงบทบาทอ่ืนๆ ของศิลปวัฒนธรรม (ทัศนะเชิงบวก) ใหมีพ้ืนที่ในละครโทรทัศนมากขึ้น 

เชน หากละครโทรทัศนมีการนําเสนอเน้ือหาหรือภาพของตัวละครในรูปแบบของการดําเนินชีวิตในวิถีความ

เปนไทยที่ราบเรียบ สงบ ปราศจากความทุกขทางดานการเปนหน้ี เมื่อผูชมรับชมละครโทรทัศนเรื่องน้ี       จะ

ทําใหรูสึกตระหนักและคลอยตามกับการใชชีวิตอยางรูคุณคา รูหนาที่ และรูจักพอเพียง หรือ การนําเสนอการ

แตงกายของ ตัวละครตางๆ ไมวาจะเปน นางเอก พระเอก ตัวราย ที่มีเอกลักษณเครื่องแตงกายของไทย

โบราณที่สวยงาม เชน ซีรี่ยศรีอโยธยา บทประพันธโดย หมอมหลวงพันธุเทวนพ เทวกุล (ออกอากาศทาง
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สถานีโทรทัศนชอง True4U เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560) เมื่อผูชมรับชมละครเรื่องน้ีแลว ก็อาจจะมีความรูสึก

สนใจในศิลปะการแตงกายแบบไทยโบราณที่ทรงคุณคาและคูควรแกการอนุรักษและสบืทอด หรือ การนําเสนอ

เน้ือเรื่องหรือการแตงกายของตัวละครที่สวยงามและอิงประวัติศาสตรชาติไทย เชน ละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส 

บทประพันธโดย รอมแพง (ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561) เมื่อ

ผูชมรับชมละครเรื่องน้ีแลว กอ็าจจะรูสึกสนใจประวัติศาสตรชาติไทย และหันมาใหความสนใจกับการแตงกาย

แบบไทยหรือการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น  

 ดังที่กลาวมาขางตน ละครมีบทบาทสําคัญตอผูชม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “การนําเสนอภาพของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยผานละครโทรทัศน” โดยผูวิจัยสนใจจะศึกษาการวิเคราะหการนําเสนอภาพของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยที่สะทอนผานการดําเนินชีวิตของชาวสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไมวาจะเปน การแตงกาย 

อาหาร การใชภาษา และกิรยิามารยาท ทีส่อดแทรกไวในละครวา มีการนําเสนออยางไรผานทางองคประกอบ

ของละคร และนํามาอภิปรายการประกอบสรางภาพศิลปวัฒนธรรมไทยผานละครโทรทัศน เพ่ือนําขอมูลที่

ไดมาเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาถึงบทบาทของสื่อตอการถายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยในการสรางภาพลักษณ

ประเทศผานละครโทรทัศน และไปปรับใชกับนโยบายของรัฐบาลที่วา “รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพ

และคุณธรรมควบคูกัน” เพ่ือมุงสูประเทศทีม่ีความ “มั่นคง มั่งคั่ง อยางย่ังยืน” ตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือวิเคราะหทัศนะการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบของละครโทรทัศน 

 2. เพ่ือวิเคราะหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวในละคร

โทรทัศน 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ีผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวัตถุประสงคขอที่ 1 การ

วิเคราะหทัศนะการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบของละครโทรทัศน ใชวิธีการ

วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยวิเคราะหผานองคประกอบของละคร คือ โครงเรื่อง (Plot) 

คุณลักษณะของตัวละคร (Character) และสาระของเรื่องหรือแนวคิดหลัก (Theme) และ วัตถุประสงคขอที่ 

2 การวิเคราะหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวในละครโทรทัศน 

กลาวคือ การแตงกาย อาหาร การใชภาษา และขนบธรรมเนียม กิริยามารยาท ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 

(Content Analysis) โดยวิเคราะหผานองคประกอบของละคร คือ ภาพ (Spectacle) หรือ ฉากในละคร 

(Scene) ซึ่งใชตารางลงรหัส (Coding Sheet) เปนเครื่องมือชวย คัดเลือกละครที่มีการนําเสนอภาพของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยในชวงการสรางสรรคงานละคร 3 ปยอนหลัง คือ ป พ.ศ.2559 , 2560 และ 2561 เปน

ละครแนวยอนยุค (Period) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ออกอากาศทางชอง Free TV (ชอง 3 , ชอง one , ชอง 7 , 

ชอง 9 และ ชอง Treu4U) โดยคัดเลือกศึกษาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะละคร
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เรื่องบุพเพสันนิวาส (ทางชอง 3) และละครเรื่องพิษสวาท (ทางชอง one) ระยะเวลาการวิเคราะหขอมูลต้ังแต

เดือน เมษายน พ.ศ.2561 – พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหทัศนะการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบของละครโทรทัศน  

 ผลการวิเคราะหทัศนะการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบของละครโทรทัศน 

พบวา โครงเรื่อง (Plot) คือ โครงสรางหลักของการกระทําที่ปรากฏอยูในละคร การลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น

ในละครอยางมีเหตุผล มีจุดหมายปลายทาง โดยใหมีความสมบูรณอยูในตัวเอง น่ันคือ มีจุดเริ่มตน ตอนกลาง 

และจุดจบของเรื่อง เหตุการณทุกตอนที่ประกอบเขาดวยกันจะตองมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ในฉากหน่ึง จะตองมีความสัมพันธ หรือ สืบเน่ืองมาจากฉากอ่ืน การวางโครงเรื่องเปนการวางแผน หรือการ

กําหนดชะตาชีวิตของตัวละคร แตละตัวใหมีเรื่องราว การกระทํา อุปสรรค ปญหา และบทสรุปของชีวิต หรือ

อาจเปนการจัดลําดับสารใหอยูในรูปของการแสดงที่มีความขัดแยงระหวางคุณลักษณะของตัวละครตางๆ 

(Character) ไมวาจะเปน ตัวละครเอก (Protagonist) ตัวละครฝายราย (Antagonist) และตัวประกอบ 

(Related Characters) การจัดลําดับสารดังกลาวสนับสนุนใหโครงเรื่องพัฒนาไปสูจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax) 

และเช่ือมโยงใหเห็นสาระสําคัญของเรื่อง (Theme) ในทีสุ่ด ดังเชนการวิจัยในครั้งน้ีศึกษาการนําเสนอภาพของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยผานละครโทรทัศน 2 เรื่อง คือ ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส บทประพันธโดย รอมแพง 

ออกอากาศทาง ไทยทีวีสีชอง 3 เมื่อวันที ่21 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 และ ละครเรื่องพิษสวาท บทประพันธโดย 

ทมยันตี ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศนชอง one เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2559  

 โครงเรื่อง (Plot)  

 การนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบของละครโทรทัศน พบวา โครงเรื่อง (Plot) 

ของละครเรื่องบุพเพสันนิวาส มีโครงเรื่องหลักเปนทัศนะเชิงบวก โดยพิจารณาจากการเปนละครรักที่อิง

ประวัติศาสตร ชวงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ เปนละครที่โดดเดนในเรื่องของความสนุกสนาน เปนละครรัก

ขามภพที่ไมเหมือนละครใด ทําใหเห็นความแตกตางระหวางยุค ไมวาจะเปนเรื่องความรักแบบโรแมนติก ความ

เขากันของนักแสดง อีกทั้งการไดเจอประวัติศาสตรมีชีวิต ผานการใชชีวิตกับบุคคลในประวัติศาสตรยุคน้ัน  

 ในขณะที่ ละครเรื่อง พิษสวาท  มีโครงเรื่องหลักเปนทัศนะเชิงบวก โดยพิจารณาจากการที่โครงเรื่อง

หลักเปนแนวลกึลับสยองขวัญ สืบสวนสอบสวน และดรามา เปนเรื่องราวความรักขามภพของวิญญาณผูเฝา

สมบัติแผนดิน ผูเปยมดวยความรักและหนาที่ ทําใหเกิดอาถรรพณตางๆ ตามมาดวยแรงของกฎแหงกรรม และ

ผลลัพธของการทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว ซึ่งอยูในแกนของความจงรักภักดี ซือ่สัตยตอชาติ และแผนดิน 

 คุณลักษณะของตัวละคร (Character) 
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 การกําหนดคุณลักษณะของตัวละครเรื่องบุพเพสันนิวาส เปนทัศนะเชิงบวก โดยพิจารณาจากการ

ดําเนินเรื่องโดยนางเอก เกศสุรางค ในรางการะเกด ที่มีความสดใส ทโมน ฉลาด เกง และเปนคนที่มีจติใจ

งดงาม เปนตัวดําเนินเรื่องและสรางวีรกรรมไวมากมาย เชน เกศสุรางคชวยโตเถียงขาราชการชาวกรีกเปน

ภาษาฝรั่งเศส ตอสูกับชาวกุฎีจีนที่ตลาดชีกุนโดยใชวิชาคาราเต เทควันโด ยูยิตสู และศิลปะปองกันตัว      จน

เปนที่เรื่องรือฮือฮาไปทั้งพระนคร กระทําหลายสิ่งหลายอยางจนเปนที่โจษจันในหมูชาวบาน ไมวาจะเปนการ

นํานวัตกรรมในยุคปจจุบันมาประยุกตใชในสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน เครื่องกรองนํ้า การซื้อมุงกันยุงใหบาวไพร 

จนบาวเรือนอ่ืนรักและอยากจะมาเปนบาวในเรือนที่มีแมการะเกดอยู การทําหมอนรูปทรงเหมือนอยางใน

ปจจุบัน การทาํอาหารในยุคปจจุบัน เชน มะมวงนํ้าปลาหวาน กุงแมนํ้าเผานํ้าจิ้มซีฟูด หมูกระทะ หรือ วิธีทาง

การแพทย เชน การทํา CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) คือ การปฐมพยาบาลเพ่ือชวยเหลือผูที่

หยุดหายใจหรอืหัวใจหยุดเตนใหกลับมาหายใจ เพ่ือชวยชีวิตหมื่นสุนทรเทวาที่จมนํ้าหมดสติ ขณะเดียวกันเกศ

สุรางคยังไดพบกับบุคคลในประวัติศาสตรอีกหลายทานอาทิ ขุนหลวงนารายณ ออกพระเพทราชา หลวงสร

ศักด์ิ หลวงศรยีศ เจาพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ออกพระวิสูตรสุนทร (ปาน) เจาพระยาวิชเยนทร  (คอนสแตน

ติน ฟอลคอน) แมมะลิ (มารี กีมาร) เปนตน อีกทั้งเรียนรูวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยาไมวาจะเปน การทําบุญ

ตักบาตร การเขาหองนํ้า หรือสมัยน้ันเรียกวา “เว็จ” การแปรงฟนดวยไมขอย ไมโสน ไมรากลําพู ไมสะเดา ไม

คนทา ในเรื่องคือใช “ไมขอย” มาทุบปลายใหเปนพู หรือเรียกวา “ไมเจยี” ใชเกลือขัดฟน หรือ สีฟน ซึ่งมี

คุณสมบัติชวยใหฟนแข็งแรง ปองกันฟนผุ สวนขอย มีสาร ลินาโลออล (Linalool) โนนานาล (Nonanal) ดี

คาลนาล (Decanal) วิตามินซี เปลือกขอย มีสารแทนนิน ซึ่งสรรพคุณของกิ่งขอยสดและ เปลือกตน ชวยทําให

ฟนแข็งแรง ปองกันฟนผุ ลดอาการปวดฟน หรือการที่แมหญิงมีประจําเดือน หรือมีระดู จะตอง “ขี่มา” คือ

การนําผามาทําเปนถุง แลวใสกากมะพราวทุบใหละเอียดลงในถุง ใชเชือกผารัดรอบเอวอีกครั้งแทนผาอนามัย

ในปจจุบัน หรอืแมกระทั่งการเรียนรูการแกะสลักผักผลไม การกรองมาลัย การเย็บปกถักรอย หรืองานบาน

งานเรือนตางๆ และพบกับสถานที่ทางประวัติศาสตรของกรุงศรีอยุธยาที่มีความสวยงาม สมบูรณ อยางที่เกศสุ

รางคไดเรียนมาในยุคปจจุบัน  แตไมมีโอกาสไดพบสถานที่จริงๆพบแตซากปรักหักพังทางโบราณคดีเทาน้ัน 

เชน กําแพงเมือง หรือ วัดไชยวัฒนาราม ปอมเพชร พระปรางคสามยอด ประตูฉนวนและพระที่น่ังสรุิยาศน

อมรินทร พระที่น่ังสรรเพชญมหาปราสาท วัดพุทไธศวรรย ประตูคลองฉะไกรนอย สถานที่ตามประวัติศาสตร

กรุงศรีอยุธยาอีกมากมาย อีกทั้งยังอยูในเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สําคัญ เชน ความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจ การคาขาย การไดเปนสวนหน่ึงในการสรางสรรคขนมไทยกับ แมมะล ิ(มาร ีกีมาร) เชน ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง  เปนตน และเหตุการณที่สมเด็จพระนารายณทรงโนมกายรับพระราชสาสนของพระเจา

หลุยสที ่14 จากเชอวาเลีย เดอ โชมองต ราชทูตฝรั่งเศส ณ พระที่น่ังสรรเพชญมหาปราสาท กรุงศรีอยุธยา ป 

พ.ศ.2228 (ค.ศ.1685) 

 ในขณะที่ ละครเรื่อง พิษสวาท  มกีารกําหนดคุณลักษณะของตัวละคร เปนทัศนะเชิงลบ โดย

พิจารณาจากการดําเนินเรื่องโดยนางเอก “คุณอุบล” นางรําหลวงแหงราชสํานัก นําเสนอผานภาพความนา
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กลัวของคุณอุบลในชุดนางรําหลวง มีโซลามขอเทาไว พรอมทั้งมีเสียงลากโซดังตลอดการเดิน เพ่ือทําหนาที่เฝา

ทรัพยแผนดินและทวงความยุติธรรมคืนใหกับ บทละคร มีการนําเสนอภาพความนากลัวของความรักที่เปยมไป

ดวยความอาฆาตพยาบาทของคุณอุบล ไมวาจะเปนฉากที่อัคนีนอนในโลงศพเพ่ือทําพิธีสะเดาะเคราะห คุณ

อุบลในชุดนางรําหลวง มีโซลามขอเทาไว หมายจะเอาชีวิตอัคนีดวยการปดฝาโลงศพ โดยการนอนทับฝาโลงไว

ใหหายใจ ไมออกจนหมดลมหายใจ หรือฉากปกปองจากผีสัมภเวสี สะทอนใหเห็นถึงความอาฆาตแคนแตยัง

แฝงไปดวยความรัก เพียงแตการแสดงออกมาน้ัน สะทอนภาพของความพยาบาทอาฆาตจากการที่เธอถูกทรยศ

ความรักความภักดีน่ันเอง หรือแมกระทั้งการทําหนาที่เปนผูเฝาทรัพยสมบัติแหงแผนดินของเธอตอผูที่คิด

ทรยศตอทรัพยสินของแผนดินนํามาเปนของตน คุณอุบลมีบทลงโทษสําหรับคนเหลาน้ันไดอยางสาสมตามกฎ

ของยมโลก เชน คนที่ขโมยทรัพยแผนดิน จะตองไดรับบทลงโทษโดยการทําใหอวัยวะภายในสุกหมดจนตาย 

หรือผูที่แอบอางสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เบียดบังศาสนา พวกที่ขนสมบัติโบราณ จะตองไดรับบทลงโทษโดยถูกผึ้งพิษตอย

จนตาย หรือแมกระทั้งผูที่สญัญาวาจะปกปองหวงแหนสมบัติของชาติ แตกระทําการทรยศคิดจะนํามาเปนของ

ตนเอง จะไดรับบทลงโทษโดยการมาเฝาทรพัยแผนดินกับคุณอุบลไปจนช่ัวกัปช่ัวกัลป อีกทั้งภาพความนากลัว

ที่มาหลอกหลอนพวกที่ทําผิดคิดทําช่ัวทรยศตอแผนดิน เชน คุณอุบลในชุดนางรําหลวง มีโซลามขอเทาไว มี

เสียงลากโซดังตลอดการเดิน บางก็มารายรําในเงามืด บางก็ลอยอยูกลางอากาศ ใชเทาเหยียบคอผูกระทําผิด

คิดช่ัว บางก็แปลงกายใหหนาขาวเหมือนการแตงหนานางรําในสมัยกรุงศรีอยุธยา บางก็หมุนศีรษะ 360 องศา 

บางก็เลือดไหลบริเวณที่ถูกบ่ันคอ หรือแมกระทั้งมาปรากฏในกระจกโดยไมมีหัว  

 สาระสําคัญของเรื่อง (Theme) 

 ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส มีการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมผานละครโดยมุงเนนการนําเสนอ

สาระสําคัญของเรื่อง (Theme) เปนทัศนะเชิงบวก โดยพิจารณาจากสังคมและวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาที่

เปนสังคมที่ “สงบสุข” บานเมืองมีความเจริญรุงเรือง ไมมกีารคอรัปช่ัน และไมเห็นดวยกับความคิดของฝรั่ง 

ผานการสรางภาพอยุธยาในอุดมคติ ทําใหเห็นภาพของกรุงศรีอยุธยาที่มีความเจริญรุงเรืองไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

สะทอนใหเห็นสูตรสําเร็จของละคร และเปนการนําเสนอประวัติศาสตรไทยผานละครแนวใหม          ที่มี

ความเขากันของพระนางเปนตัวชูโรง เกิดความรูสึกสนุกในการรับชมละคร และสรางความสนใจใน

ประวัติศาสตรไทยใหคนรุนใหมไดหันกลับมามองมากขึ้น 

 ในขณะที่ ละครเรื่องพิษสวาท มีการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมผานละครโดยมุงเนนการนําเสนอ 

สาระของเรื่องหรือแนวคิดหลัก (Theme) เปนทัศนะเชิงบวก โดยพิจารณาจากบทละครที่มุงนําเสนอเรื่องราว

ของนรกสวรรค กฎแหงกรรม ผลลัพธของการทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว ความโลภ การละกเิลส การเสียสละ การให

อภัย การระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา คือ คุณงามความดี “ความดีไมเคยสูญหาย ความดีแมจะไมปรากฏ

แกสายตามนุษย หากยอมปรากฏอยูในสายตาสวรรคเสมอ...” หรือแมกระทั้งภาพนรกที่บทละครพยายาม

สอดแทรกโทษแหงการสรางกรรมช่ัว เกิดความรูสึกหวาดกลัวและตระหนักในผลลัพธของการทําดีไดดีทําช่ัวได
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ช่ัว จากการรับชมภาพดังกลาว ซึ่งการนําเสนอภาพดังกลาวอยูในแกนของความจงรักภักดี ซื่อสัตยตอชาติ และ

แผนดิน จนสรางความต่ืนเตน มีความซับซอน มีเง่ือนงํา ชวนใหติดตาม 

2. ผลการวิเคราะหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวในละครโทรทัศน  

 ผลการวิเคราะหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวในละคร

โทรทัศน โดยพิจารณาจากประเภทของวัฒนธรรม กลาวคอื วัฒนธรรมทางวัตถุ (เชิงรูปธรรม) ในงานวิจัยน้ีคือ

ศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตที่มีลักษณะความเปนไทยหรืออิงประวัติศาสตรไทย คือ การแตงกาย           การ

แตงหนา และอาหาร และวัฒนธรรมทางจิตใจ (เชิงนามธรรม) ในงานวิจัยน้ีคือศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตที่มี

ลักษณะความเปนไทยหรืออิงประวัติศาสตรไทย ศาสนา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี คือ ภาษา และ 

กิริยามารยาท ผานองคประกอบของละคร คือ ภาพ (Spectacle) หรือ ฉากในละคร (Scene) เหตุที่ยกเอา

เรื่องของการดําเนินชีวิตมาวิเคราะหภาพการนําเสนอศิลปวัฒนธรรม เน่ืองจาก การดําเนินชีวิตของชาวกรุงศรี

อยุธยาสามารถแสดงภาพของการรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทยไดอยางชัดเจน ซึ่งปจจุบันการสรางสรรคละคร

ดังกลาว จะสรางสรรคจากหลักฐานทางประวัติศาสตรและจินตนาการ  

 จากการศึกษาพบวา  

 เครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่นักแสดงหรือตัวละครสวมใสแสดงถือเปนเครื่องแตง

กาย (Costume) ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนเสื้อผาที่สวมซอนกันอยูหลายช้ัน หรือไมมีเสื้อผาแมแตช้ินเดียว คําวา

เครื่องแตงกายหรือ “Costume” ในทางเทคนิคจะหมายถึงเสื้อผาโดยทั่วไป ซึ่งจะรวมไปถึงเครื่องประดับ

ตางๆ รวมไปถึงเครื่องประดับศีรษะ การแตงหนา (Makeup) และอาจรวมไปถึงชุดช้ันในดวยในบางครั้ง เครื่อง

แตงกายในการแสดงจะเปนสิ่งที่สามารถแยกแยะกลุมคน รสนิยมของบุคคลแตละคน รวมทั้งระดับช้ัน (Class) 

ถิ่นฐานที่อยู ภูมิลําเนา หรือแมแตยุคสมัย (Period) ได  

 ในขณะที่ภาษาในละคร คือ คําพูดที่ใชในละคร ช่ือเรื่อง ช่ือตัวละคร และ บทสนทนา ภาษาในละคร

จะสื่อสารขอมลู ขาวสาร ความรูไปยังผูชม บทสนทนาจะทําใหตัวละครแสดงออกถึงความคิด และความรูสึก

ออกมาเปน “วัจนสาร” ซึ่งเปนศิลปะของการถายทอดเรื่องราวหรือความคิดของผูประพันธออกมาทางคําพูด

ของตัวละคร หรือบทเจรจาโดยภาษาพูดเพ่ือการแสดงใหผูชมดูไมใชสําหรับการอาน ซึ่งจะเปนสวนเสริมสราง

อาการแสดง และชวยในการพัฒนาตัวละคร โครงเรื่อง ตลอดจนสาระของเรื่องใหสมบูรณแบบตามบท

ประพันธที่มีการใชศิลปะในการประพันธมาแลวเปนอยางดี ศิลปะการใชภาษาเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการ

เขียนบทละครที่ดี แมวาจะมีโครงเรื่อง ตัวละคร และความคิดที่ดี หากไมมีศิลปะในการใชภาษาก็ไมสามารถ

ถายทอดเรื่องราวและความคิดสูผูชมไดอยางชัดเจนและนาฟง บทสนทนาที่ดีตองใหเหมาะสมกับประเภทของ

เน้ือหาในแตละเรื่อง บงบอกถึงลักษณะนิสยัของตัวละครที่จะพูด ความคิดความอาน อารมณของผูพูด      ซึ่ง

สามารถแยกแยะกลุมคน รสนิยมของบุคคลแตละคน รวมทั้งระดับช้ัน (Class) ถิ่นฐานที่อยู ภูมิลําเนา หรือ

แมแตยุคสมัย (Period) ทําใหผูชมเขาใจถึงตัวละครไดเปนอยางดี  
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 รวมไปถึง การทําอาหาร หรือแมกระทั่งกิรยิามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ก็สามารถ

แยกแยะกลุมคน รสนิยมของบุคคลแตละคน รวมทั้งระดับช้ัน (Class) ถิ่นฐานที่อยู ภูมิลําเนา หรือแมแตยุค

สมัย (Period) ไดเชนกัน  

 การแตงกาย 

 การนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวใน ละครเรือ่ง

บุพเพสันนิวาส พบวา การแตงกายของตัวละครทุกตัว ผูผลิตละครมีความใสใจในรายละเอียดใหเหมือนกับ

ภาพวาดในจดหมายเหตุของราชอาณาจักรสยามตางๆ เน่ืองจากละครเรื่องน้ีเปนละครรักขามภพอิง

ประวัติศาสตร และ โครงเรื่องสวนใหญก็มีการนําเสนอเหตุการณและศิลปวัฒนธรรมของไทยสมัยอยุธยา  การ

แตงกายของละครเรื่องน้ีลวนแลวแตรังสรรคผลงานการแตงกายใหออกมาตราตรึงใจคนดูไดอยางเย่ียมยอด

ที่สุด จนเกิดปรากฎการณกระแส “บุพเพสันนิวาส ฟเวอร” ขึ้นในประเทศไทย ประชาชนตางหลั่งไหลกันแตง

กายดวยชุดไทยตาม “ออเจา” ซึ่งเปนคําพูดที่ติดปาก จนเปนกระแสใหประชาชนทั้งประเทศไทยตางพรอมใจ

กันใชคําน้ีกันอยางแพรหลาย 

 ในขณะที่ ละครเรื่อง พิษสวาท มีการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปน

เรื่องราวในละคร คลายกับ ละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส เพียงแต ละครเรือ่ง พิษสวาท มีการนําเสนอยุคสมัย

โบราณที่ด้ังเดิมเสมือนชีวิตจริงมากกวา  

 การใชภาษา 

 การใชภาษาของละครบุพเพสันนิวาส มีการใชภาษาโบราณเปนสวนใหญ อาทิเชน คําวา ออเจา เถิด

หนา ดูทีฤๅ ก็ยอมได เปนตน นอกจากน้ียังมีคําพูดที่แปลกใหมเปนกระแสอยางมากของศิลปะการใชภาษาใน

การดาเกศสุรางคของหมื่นสุนทรเทวาเปนภาษาแบบโบราณ นอกจากน้ี ภาษายังบงบอกฐานะ ชนช้ัน ระดับ

ทางสังคม อาทิเชน การพูดกับบาวไพรของมูลนาย ที่มีระดับของการเรียกบาวตามอารมณ หากอารมณดีจะ

เรียกบาวโดยจะมีคําวา “นัง” หรือ “ไอ” (นังปริก ไอจอย) นําหนาช่ือบาว และมคีําวา “เอ็ง” แทนช่ือบาว 

หรือ หากอารมณไมดีจะเรียกบาวโดยจะมีคําวา “อี” นําหนาช่ือบาว (อีปริก) จะเรียก “มึง” แทนช่ือบาว และ

แทนตัวเองวา “ขา” หรือ “กู” 

 ในขณะที่ ละครเรื่องพิษสวาท ภาษาที่ใชในละครสําหรับเรื่องน้ีเปนภาษาที่ใชในละครพีเรียดทั่วไป 

ตางจาก ละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ที่มีการนําเสนอบทละคร คําพูด แปลกใหม ซึ่งก็นับวา ผูผลิตละคร

สรางสรรคออกมาไดเปนอยางดี 

 อาหาร 

 การนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานอาหารของเรื่องบุพเพสันนิวาส พบวา การนําเสนอ

อาหารโบราณที่ไมเคยมใีครรูจักมากอน เชน หมูสรง ซึ่งนอยคนนักที่จะรูจัก ทางผูผลติละครก็มีการคนควาหา

ขอมูลและนําเสนอออกมาไดอยางประณีต สวยงาม สมกบัเปนละครพีเรียดที่มีภาพที่สวย นาชม หรอื    การ

นําเอาอาหารในยุคปจจุบันมาสรางความสนุก ขบขัน สรางสีสัน อรรถรส ใหกับละครเรื่องน้ีไดอยางลงตัว เชน 
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หลนเตาเจี้ยว มะมวงนํ้าปลาหวาน กุงเผานํ้าจิ้มซีฟูด หมูกระทะ เปนตน ซึ่งในทุกๆ รายการอาหารมีการ

นําเสนอการจัดองคประกอบของสํารับออกมาไดอยางสวยงาม มีการแกะสลักผักผลไม มีการใชภาชนะเครื่อง

ชามเบญจรงคลายครามตาสัปปะรด จานเชิง เครื่องทองเหลือง และเครือ่งปนดินเผา ใสวัตถุดิบ และเครื่องปรุง

ตางๆ ฯลฯ โดยใชใบตองพับจีบแบบเล็บครฑุลองวัตถุดิบหรืออาหารที่กนภาชนะอีกครั้งเพ่ือเพ่ิมความนา

รับประทานไดเปนอยางดี จนทําใหผูประกอบอาหารดังกลาวในประเทศไทยขายดีกันไปตามๆกัน อีกทัง้ละคร

เรื่องน้ียังนําบุคคลทางประวัติศาสตรอยาง แมมะล ิ(มาร ีกีมาร) หรือ ทาวทองกีบมา ผูคิดคนขนมไทยในสมัย

อยุธยา มานําเสนอในมุมมองที่นาสนใจ นําเสนอใหเห็นถึงที่มาที่ไปของขนมไทยอยาง ทองหยิบ ทองหยอด 

ฝอยทอง ซึ่งนอยคนนักที่จะรูจักที่มาของขนมไทยเราและนอยคนนักที่จะรูจัก ทาวทองกีบมา  

 ในขณะที่ ละครเรื่องพิษสวาท มีการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปน

เรื่องราวในละครเรื่องอาหาร พบวา การนําเสนอภาพของคุณอุบลที่มีความต้ังใจทําอาหาร “แกงชักสม”     ให

พระอรรคกิน เพียงฉากเดียวที่มีการนําเสนอภาพออกมาอยางสวยงาม มีความเปนชีวิตจริงมากกวา

บุพเพสันนิวาส มีการจัดองคประกอบของสํารับออกมาไดอยางสวยงาม  มีการแกะสลกัผักผลไม มีการใช

ภาชนะเครื่องชามเบญจรงคลายครามตาสัปปะรด จานเชิง เครื่องทองเหลือง และเครือ่งปนดินเผา ใสวัตถุดิบ 

และเครื่องปรุงตางๆ ฯลฯ เพ่ิมความนารับประทานไดเปนอยางดี 

 กิริยามารยาท (ขนบธรรมเนียมประเพณี) 

 การนําเสนอกิริยามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยา ในละครเรื่อง

บุพเพสันนิวาส และ ละครเรือ่งพิษสวาท แสดงใหเห็นถึงการภาคภูมิใจในชาติการหวงแหนชาติบานเมือง  ไม

วาจะเปนการแทรกแซงของฝรั่งในสมัยพระนารายณ ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส หรือ การทรยศตอชาติ

บานเมืองของขุนนางหรือนักการเมืองในละครพิษสวาท รกัขนบธรรมเนียมประเพณีอยางเหนียวแนน          มี

กิริยามารยาทออนโยนสุภาพ ปฏิบัติตอผูที่เหนือกวาหรือระดับที่เทากันอยางผูมีความนอบนอม มีจริตที่งดงาม 

สตรีกรุงศรีอยุธยามีความเหนียมอาย สงบเสง่ียม มีกิริยาที่สงางาม สํารวมกิริยา สํารวจวาจา เชน   การยืนจะ

เอามือประสานกันขางหนา การน่ังจะน่ังอยางสํารวม สวนขุนนางผูชายกรุงศรีอยุธยาจะมีกิริยาที่สงางาม

เชนกัน เชน การยืนจะเอามือไขวหลัง บางคนจะถือไมตะพด การน่ังจะน่ังหลังตรง มือทั้งสองอยูตรงหนาตัก 

บางคนจะถือไมตะพด เปนตน ผูชายกรุงศรีอยุธยาชอบมีภรรยาหลายคน ชาวกรุงศรีอยุธยาจะเปนคนที่มี

เมตตา ซอนความรูสึก ไมชอบพูดมาก โดยเฉพาะแมหญิงจะถูกอบรมสั่งสอนใหเช่ือฟงผูใหญและเช่ือฟงผูเปน

หัวหนาครอบครัว มีความมธัยัสถ ไมชอบหรูหราฟุมเฟอย ไมเห็นแกตัว มีความรูจักพอ ไมติดใจอยากไดสมบัติ

สิ่งของตางๆ เหมือนคนยุโรป แตของที่มีอยูจะรักษาอยางหวงแหน ชอบฝงสมบัติมากกวาจะนําออกมาใช นับ

ถืออาวุโส เคารพพอแม แสดงความเคารพโดยการไหว การทําโทษบางครั้งโหดเหี้ยมทารุณทํารายกันถงึตาย 

โดยเฉพาะวิธีประหารชีวิตแบบตาง ๆ หรือการทําโทษบาวของมูลนายดวยการเฆี่ยนตี การปฏิวัติที่มีบอย ๆ ทํา

ใหคนมั่งมีหลายคนถูกริบทรพัยจนหมดตัว คนกรุงศรีอยุธยามักยอมออนนอมตอผูอยูเหนือกวา แตจะหยิ่งดู
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หมิ่นคนที่ตํ่ากวา เชน พวกบาวไพร และคนที่แสดงความยกยองเขา บางคนชางพูดอยางมีเลหเหลี่ยม เช่ือถือ

ไสยศาสตร โชคลาง หมอดู เขาทรงและคาถาอาคม เชน การใชมนตกฤษณะกาลี  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. การวิเคราะหทัศนะการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบของละครโทรทัศน  

 การวิเคราะหทัศนะการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบของละครโทรทัศน 

พบวา ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส มีโครงเรื่องหลักเปนทัศนะเชิงบวก โดยพิจารณาจากการเปนละครรักที่อิง

ประวัติศาสตร ชวงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ เปนละครที่โดดเดนในเรื่องของความสนุกสนาน เปนละครรัก

ขามภพที่ไมเหมือนละครใด ทําใหเห็นความแตกตางระหวางยุค ไมวาจะเปนเรื่องความรักแบบโรแมนติก ความ

เขากันของนักแสดง อีกทั้งการไดเจอประวัติศาสตรมีชีวิต ผานการใชชีวิตกับบุคคลในประวัติศาสตรยุคน้ัน 

ในขณะที่ละครเรื่อง พิษสวาท มีโครงเรื่องหลักเปนทัศนะเชิงบวก เชนกัน โดยพิจารณาจากการที่โครงเรื่อง

หลักเปนแนวลกึลับสยองขวัญ สืบสวนสอบสวน และ ดรามา เปนเรื่องราวความรักขามภพของวิญญาณผูเฝา

สมบัติแผนดิน ผูเปยมดวยความรักและหนาที่ ทําใหเกิดอาถรรพณตางๆ ตามมาดวยแรงของกฎแหงกรรม และ

ผลลัพธของการทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว ซึ่งอยูในแกนของความจงรักภักดี ซือ่สัตยตอชาติ และแผนดิน 

 ซึ่งโครงเรื่องละครและคุณลกัษณะของตัวละคร ดําเนินการผลิตตามบทประพันธ หากบทประพันธมี

สาระสําคัญของเรื่องหรือแนวคิดหลัก (Theme) ของศิลปวัฒนธรรมไทยไปในทิศทางไหน ผูผลิตละครไม

จําเปนตองนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไปในทิศทางน้ัน เชน ละครเรื่องพิษสวาทมีโครงเรื่องและ

สาระสําคัญเปนทัศนะเชิงบวก แตการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานองคประกอบฉากในแตละตอน

เปนภาพเชิงลบ เชน ภาพนรก ภาพการลงโทษคนช่ัว ภาพเงานางรําสลัวๆ ภาพนางรําหัวขาด เปนตน แมวา

ภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยจะดูเปนลบ นากลัว แตทัศนะของผูผลิตละครตองการใหผูชมตระหนักในผลลัพธ

ของการทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว 

 อีกทั้งประเภทของละครก็มีสวนทําใหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมมีความแตกตางกันดวย เชน 

ละครประเภทรักโรแมนติกคอมเมอรด้ี จะทําใหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมเปนไปในทิศทางที่

สนุกสนาน ละครประเภทดรามาลึกลับสืบสวนสอบสวน จะทําใหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมเปนไปใน

ทิศทางที่ต่ืนเตน ชวนใหติดตาม 

 ในสวนของคุณลักษณะของตัวละคร (Character) พบวา มีการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทย

ผานตัวละครหลัก คือ นางเอก ซึ่งเปนผูหญงิ ทั้ง 2 เรื่อง ถอืไดวาเปนการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทย

ออกมาไดตางกัน เชน แมหญิงการะเกด มีคุณลักษณะนิสัย ราเริงแจมใส ทโมน ฉลาด เกง ในขณะที ่คุณอุบล

ถูกวางคุณลักษณะของตัวละครใหเปนภาพความนาเกรงขาม มีแรงอาฆาตแคนอยูในใจ เปนตน ซึ่งถกูนําเสนอ

ในบริบทที่ตางกันตามบทประพันธ ในขณะที่ตัวละครพระเอกกลับกลายเปนตัวละครที่มีคุณลักษณะรองลงไป 
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อีกทั้งความเขากันของตัวละครพระนางของละครเรื่องบุพเพสันนิวาส มีความลงตัว ทําใหละครเรื่องน้ีเปนที่

นาสนใจมากขึน้ 

 ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส และ ละครเรื่องพิษสวาท ผูประพันธมุงเนนนําเสนอเรื่องของความ

จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการหวงแหนแผนดิน ซึ่งละครทั้งสองเรื่องมีตัวละครตัวรายที่มี

เปาหมายทําลายชาติและแผนดินกรุงศรีอยุธยาอยูดวยกันทั้งสิ้น อาทิเชน ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ตัวรายที่

มุงทําลายชาติ คือ เจาพระยาวิชเยนทร (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ละครเรื่องพิศวาส ตัวรายที่มุงทําลายชาติ 

คือ ขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา (นักการเมืองในปจจุบัน) หากตางกันตรงที่ ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส นําเสนอ

ในมุมสนุกสนาน ความแปลกใหม ของภาษา ความสามารถของผูประพันธในการผสมผสานเรื่องราวระหวางยุค

อดีตกับปจจุบันไดอยางลงตัว สรางความแปลกใหม สรางความนาสนใจตอผูชมละคร และยังเปนการ

สรางสรรคภาพอยุธยาในอุดมคติที่เกินจริง ในขณะที่ ละครเรื่องพิษสวาท นําเสนอในมมุลึกลับสยองขวัญ 

สืบสวนสอบสวน และดรามา จนสรางความต่ืนเตน มีความซับซอน มีเง่ือนงํา ชวนใหติดตาม และยังเปนการ

สรางสรรคภาพอยุธยาเสมือนชีวิตจริง 

 จะเห็นไดวา การนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานละครทั้งสองเรื่องน้ีมุงเนนการนําเสนอ

สาระสําคัญของเรื่อง (Theme) ที่ตางกัน ซึง่ละครบุพเพสันนิวาสนําเสนอภาพศิลปวัฒนธรรมไทยมากกวา

ละครเรื่องพิษสวาท เน่ืองจากเน้ือหาในชวงยอนยุคของละครบุพเพสันนิวาสมากกวา ละครเรื่องพิษสวาท 

ประมาณ 80% คือ มุงเนนสังคมและวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาที่เปนสังคมที่ “สงบสุข” บานเมืองมีความ

เจริญรุงเรือง ไมมีการคอรัปช่ัน และไมเห็นดวยกับความคิดของฝรั่ง ผานการสรางภาพอยุธยาในอุดมคติ ทําให

เห็นภาพของกรุงศรีอยุธยาที่มีความเจริญรุงเรืองไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น เชน การจําลองภาพจากเทคนิค

คอมพิวเตอรกราฟฟก (Computer Graphics : CG) ฉากการคาขายมีเรือสําเภาแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่

เจริญรุงเรือง ฉากวัดวาอาราม สถานทีส่ําคัญทางประวัติศาสตรตางๆ เปนตน ภาพในอุดมคติ หรือ รฐัในอุดม

คติ (อุตมรัฐ) คอื สถานที่หรือดินแดนในอุดมคติ มแีตความสงบสุข หากเปนวรรณกรรมจะมีรูปแบบของ

วรรณกรรมที่พรรณนาโลกในอุดมคติ หรือในจินตนาการ ซึ่งเริ่มต้ังแตสมยัสุโขทัยมาแลว 

 ภาพลักษณของสังคมสมัยสุโขทัยถูกสะทอนออกมาในแงการเปนเมืองที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ หรือ

ที่มักเรียกกันติดปากวา “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” มีการปกครองที่ดี มสีังคมที่สงบสุข มีเศรษฐกิจเสรี และมี

ความสําคัญทางพระพุทธศาสนา แมแตศลิปกรรมและสถาปตยกรรมของสุโขทัยก็งดงามและมีเอกลักษณ  ถือ

เปนงานที่สอดคลองกับทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งสะทอนความสงบสมถะ 

ประวัติศาสตรสุโขทัยถือเปนยุคสมัยแหงความเปนอุดมคติ คําที่แสดงความเปนอุดมคติของจังหวัดสุโขทัยและ

ประวัติศาสตรสุโขทัยไดอยางชัดเจนคือคําวา “รุงอรุณแหงความสุข” ซึ่งแปลมาจากช่ือสุโขทัยน่ันเอง เปน

จุดเริ่มตนของประวัติศาสตรไทยแบบมีราชธานีเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนผลผลิตจากการสรางรัฐชาติ ทั้งยังมีสวน

สําคัญในการอธิบายประวัติศาสตรไทยกระแสหลักและแสดงออกถึงความเปนไทยอีกดวย 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 250  

 ซึ่งละครเรื่องน้ีเปนเรื่องแรกที่นําเสนอภาพของกรุงศรีอยุธยาในมุมของความเจริญรุงเรือง โดยสวน

ใหญละครแนวยอนยุค (period) ในสมัยกรงุศรีอยุธยาจะสรางสรรคงานละครจากวรรณกรรม หรือ 

ประวัติศาสตร นําเสนอภาพในมุมของความกลาหาญ มีวีรบุรุษและวีรสตรี (Hero) เชน เรื่องศึกบางระจันทร 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจาตากสินมหาราช สมเด็จพระ ศรีสุริโยทัย เปนตน หรือ นําเสนอภาพความ

ลมสลายของกรุงศรีอยุธยาในยุคสมัยสมเด็จพระเจาเอกทัศ เชน ละครเรื่องพิษสวาท ละครเรื่องสายโลหิต ฟา

ใหม อตีตา นิราศสองภพ เปนตน อีกทั้งละครเรื่องน้ีเปนสวนหน่ึงของบทเรียนของการศึกษาไทย ซึ่งมี

ความคุนเคยและรูจักกันดี 

เหตุที่มีการนําเสนอภาพกรุงศรีอยุธยาในมุมของความกลาหาญและความลมสลายบอยๆ น้ัน เปนเพราะ 

ตองการปลูกฝงใหคนในชาติตระหนักในการจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เกิดความหวงแหน

แผนดิน ไมวาจะเปนการสรางสรรคงานเพลง หรืองานละครตางๆ กลาวคือ ในระหวางที่หลวงวิจิตรวาทการ

ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากร รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เริม่ปลูกฝงลัทธิชาตินิยมใหฟุงเฟองอยูใน

หมูประชาชน ดวยการคิดคํานึงกันขึ้นในบรรดาผูเปนคนช้ันหัวหนาปกครองวาลัทธิชาตินิยมหรือลัทธิรักชาติ

ลัทธิเดียว จะเปนเครื่องปองกันภัยอันตรายที่จะบังเกิดแกชาติไดทุกทาง และจะเปนเครือ่งมือสรางชาติไดดีกวา

เครื่องมืออยางอ่ืน การจะปลูกฝงลัทธิชาตินิยมไดโดยสะดวกและเขาถึงประชาชนไดงายดีกวาทางอ่ืนๆ คือ 

ปลูกฝงทางดนตรี และละคร หลวงวิจิตรวาทการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน “ปลูกตนรักชาติ” ขึ้นในหัวใจ

ประชาชน โดยการแตงละครประวัติศาสตร และเพลงที่เปนบทปลุกใจใหรักชาติขึ้นในระยะเวลาติดตอกัน อาทิ

เชน ละครอิงประวัติศาสตรเรื่องนานเจา เลือดสุพรรณ ราชมนู พระเจากรุงธน อานุภาพแหงความรัก ศึกถลาง 

เจาหญิงแสนหวี และอ่ืนๆ การปลูกตนรักชาติดังกลาวน้ี หลวงวิจิตรวาทการปฏิบัติมาต้ังแตกอนสงครามมหา

เอเชียบูรพา จนกระทั่งเสร็จสงคราม และปฏิบัติมาจนใกลสิ้นวาระสุดทายของชีวิต อีกทั้งคนไทยเกิดภาพจํา

จากการนําเสนอวรรณกรรมแนวน้ีซ้ําๆ เกิดการรับรูสั่งสมมาต้ังแตเด็ก     ทําใหผูประพันธหรือผูสรางสรรคงาน

ละคร ผลิตผลงานที่งายตอการเขาถึงผูอานหรือผูชม สงผลใหบรรลุวัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงานได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 โดยสรุป การนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานละครโทรทัศนมีการผูกติดกับโครงเรื่องซึ่งโครง

เรื่องอิงมาจากนวนิยายหรือวรรณกรรมจากบทประพันธ ถือเปนสวนหน่ึงที่ทําใหละครมทีัศนะเปนบวกหรือ

เปนลบ ไมใชการสรางสรรคงานละครทําใหภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยเปนบวกหรือเปนลบ แตมันอยูที่วาเรา

จะสรางสรรคงานละครใหออกมาอยางไร ซึ่งโครงเรื่อง (Plot) จะเปนโครงสรางของการกระทําที่ปรากฏอยูใน

ละคร การลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในละครอยางมีเหตุผล และจุดหมายปลายทาง โดยใหมีความสมบูรณอยูใน

ตัวเอง น่ันคือ มีจุดเริ่มตน ตอนกลาง และจุดจบของเรื่อง เหตุการณทุกตอนที่ประกอบเขาดวยกันจะตองมี

ความสมเหตุสมผล ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉากหน่ึง จะตองมีความสัมพันธ หรือสืบเน่ืองมาจากฉากอ่ืน การวาง

โครงเรื่องเปนการวางแผน หรือการกําหนดชะตาชีวิตของตัวละครแตละตัวใหมีเรื่องราว การกระทํา อุปสรรค 

ปญหา และบทสรุปของชีวิต หรืออาจเปนการจัดลําดับสารใหอยูในรูปของการแสดงที่มีความขัดแยงระหวางตัว
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ละครเอก (Protagonist) และตัวละคร ฝายราย (Antagonist) การจัดลําดับสารดังกลาวจะทําใหเช่ือมโยงเห็น

สาระสําคัญของเรื่อง (Theme) ในที่สุด 

2. การวิเคราะหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวในละครโทรทัศน  

 โดยพิจารณาจากประเภทของวัฒนธรรม กลาวคือ วัฒนธรรมทางวัตถุ (เชิงรูปธรรม) ในงานวิจัยน้ีคือ

ศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตที่มีลักษณะความเปนไทยหรืออิงประวัติศาสตรไทย คือ การแตงกาย การแตงหนา 

และอาหาร และวัฒนธรรมทางจิตใจ (เชิงนามธรรม) ในงานวิจัยน้ีคือศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตที่มีลักษณะความ

เปนไทยหรืออิงประวัติศาสตรไทย ศาสนา ความเช่ือ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี คือ ภาษา และ กิรยิามารยาท 

ผานองคประกอบของละคร คือ ภาพ (Spectacle) หรือ ฉากในละคร (Scene) เหตุที่ยกเอาเรื่องของการ

ดําเนินชีวิตมาวิเคราะหภาพการนําเสนอศิลปวัฒนธรรม เน่ืองจาก การดําเนินชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยา

สามารถแสดงภาพของการรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทยไดอยางชัดเจน ซึ่งปจจุบันการสรางสรรคละคร

ดังกลาว จะสรางสรรคจากหลักฐานทางประวัติศาสตรและจินตนาการ   

 การนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวในละครเรือ่ง

บุพเพสันนิวาส และ ละครเรือ่งพิษสวาท อภิปรายไดวา  

 การแตงกาย ของตัวละครทุกตัวในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส และละครเรือ่งพิษสวาท ทําใหผูที่ชม

ละครไดเรียนรูถึงระดับช้ันวรรณะในสมัยกรงุศรีอยุธยา เพียงแตวาการเรียนรูที่เกิดขึ้นมาจากละครเรื่อง

บุพเพสันนิวาส มากกวา เน่ืองจากนําเสนอเน้ือหาในชวงยอนยุคของละครประมาณ 80% ในขณะทีล่ะครเรื่อง

พิษสวาท มีขอจํากัดในสวนของโครงเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับปจจุบันมากกวาอดีต นอกจากน้ันยังพบเครื่อง

แตงกายที่ใชทําพิธีกรรม ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส คือ ทําพิธีสวดมนตกฤษณะกาลี ที่ไดรับอิทธิพลจาก

พราหมณ และ ยังพบการแตงกายแบบขุนศึก และนางรําหลวง ในสมัยกรงุศรีอยุธยา จากละครเรื่องพิษสวาท 

อีกดวย 

 ภาษาและกิริยามารยาท (ขนบธรรมเนียมประเพณี) 

 ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส และ ละครเรื่องพิษสวาท มีการใชภาษาโบราณ ซึ่งมีความยากตอนักแสดง

มาก เน่ืองจากไมใชภาษาที่ใชในปจจุบัน นักแสดงไมชินตอบทละคร ทําใหการสื่อสาร ถายทอดอารมณ

คุณลักษณะตัวละครออกมาแข็ง ไมเปนธรรมชาติ โดยเฉพาะละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ที่มีภาษาที่แปลกใหม 

อีกทั้ง ความสามารถทางการแสดง ที่ตองสือ่สารอิริยาบถ กิริยามารยาทของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาใหเปน

ธรรมชาติที่สุด เสมือนคนกรุงศรีอยุธยาแตกําเนิด ก็เปนไปดวยความยากลําบาก เน่ืองจากขัดกับกิริยามารยาท

ของนักแสดงในยุคปจจุบัน อีกทั้งหากละครเรื่องใดตองใชทักษะความสามารถเฉพาะทาง เชน ละครเรื่อง

พิษสวาท ที่นางเอกรับบทเปนนางรําหลวง ตองรําเปน หากผูสรางสรรคละครเลือกนักแสดงที่ไมมี

ความสามารถหรือไมมีทักษะทางดานน้ี ก็จะทําใหการสื่อสารคุณลักษณะตัวละครตัวน้ีออกมาไดไมสมจริง ไม

เปนธรรมชาติ ทําใหการรับชมรับละครไมถกูใจผูชม อีกทัง้ ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส มีการนําเสนอฉากการใช
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ภาษาและกิริยามารยาทและขนมธรรมเนียมประเพณี ซ้ําๆ สรางการเรียนรูและการจดจําภาพศิลปวัฒนธรรม

ไทยไดเปนอยางดี 

 อาหาร   

 ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส และ ละครเรื่องพิษสวาท มีการนําเสนออาหารโบราณที่ไมเคยมีใครรูจกัมา

กอน ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส นําเสนออาหารโบราณ คือ หมูสรง ละครเรื่องพิษสวาท นําเสนออาหารโบราณ 

คือ แกงชักสม ซึ่งทั้งสองรายการนอยคนนักที่จะรูจัก ทางผูผลิตละครมีการคนควาหาขอมูลและนําเสนอ

ออกมาไดอยางประณีต สวยงาม สมกับเปนละครพีเรียดที่มีภาพที่สวย นาชม หรือ การนําเอาอาหารในยุค

ปจจุบันมาสรางความสนุก ขบขัน สรางสีสนั อรรถรส ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส เชน หลนเตาเจี้ยว มะมวง

นํ้าปลาหวาน กุงเผานํ้าจิ้มซฟูีด หมูกระทะ เปนตน ทําใหเพ่ิมความนาสนใจในบทละครมากขึ้น  

 ซึ่งในทุกๆ รายการอาหารของละครทั้งสองเรื่อง มีการนําเสนอการจัดองคประกอบของสํารับออกมา

ไดอยางสวยงาม มีการแกะสลักผักผลไม มกีารใชภาชนะเครื่องชามเบญจรงคลายครามตาสัปปะรด จานเชิง 

เครื่องทองเหลือง และเครื่องปนดินเผา ใสวัตถุดิบ และเครือ่งปรุงตางๆ ฯลฯ มีการใชใบตองพับจีบแบบ

เล็บครุฑลองวัตถุดิบหรืออาหารที่กนภาชนะอีกครั้งเพ่ิมความนารับประทานไดเปนอยางดี ซึ่งเปนภาพของการ

นําเสนอศิลปวัฒนธรรมของไทยไดอยางนาช่ืนชม แตเปนการนําเสนอที่เกินความจริง ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา

น้ัน ผูคนจะใชชีวิตกันแบบเรียบงาย อาทิเชน คนกรุงศรีอยุธยาจะไมมีต่ังสําหรับน่ังแทนโตะหรือเกาอ้ี จะนิยม

น่ังพ้ืน กินอาหารที่หาไดจากความอุดมสมบูรณของแผนดิน เปนตน อีกทั้ง ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส มีการ

นําเสนอฉากการทําอาหาร ซ้าํๆ หลายตอน สรางการเรียนรูและการจดจําภาพศิลปวัฒนธรรมไทยไดเปนอยาง

ดี 

ดังกลาวขางตนน้ี ถูกนําเสนอออกมาตามบทประพันธทั้งสิ้น ซึ่งถาหากนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมเพียง

สวนหน่ึงไมไดนําเสนอในสวนใหญ ภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยอาจจะออกมาไมชัดเจน ทําใหกระบวนการ

เรียนรูการประกอบสรางความจริงไมชัดเจนตามไปดวย เชน ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส มีการนําเสนอ

ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนเรื่องหลัก ภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยจึงออกมาชัดเจน ในขณะที่ละครเรื่องพิษสวาท 

มีการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยเปนเพียงสวนหน่ึงของละครเทาน้ัน ไมใชเน้ือเรื่องหลัก เปนตน 

โดยสรุป การประกอบสรางความจริงในละครโทรทัศนที่เกดิขึ้นจากการทําซ้ํา กอใหเกิดกระบวนการจดจําและ

การเรียนรูไดดีกวา เชน กระบวนการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนละครยอนยุคอยางแทจริงมีกระบวนการ

ทําซ้ําใหเห็นคณุลักษณะตัวละคร เห็นการประกอบสรางฉากตางๆ เกิดการเรียนรูไดมากกวา   แตก็ไมหลุด

กรอบขององคประกอบในการสรางสรรคละครที่ตองมีตัวละครดี ตัวละครราย เพ่ือสรางสีสันใหกับละครนาชม

มากย่ิงขึ้น โดยในโลกทางกายภาพจะมีขอเท็จจริงอยูหรือไมก็ตาม แตเราสามารถสรางความเปนจริงใหเกิดขึ้น

ได เชนเดียวกับ กาญจนา แกวเทพ (2544, น. 238) กลาววา ความเปนจริงทางสังคม (social reality) ในโลก

น้ีเกิดจากการทํางานของสถาบันตางๆ ในสงัคม เชน ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ทีท่าํงาน รัฐ และสื่อมวลชน 

อยางในกรณีการนําเสนอเน้ือหาและภาพดานศิลปวัฒนธรรมในละครโทรทัศนก็เชนกัน ในโลกแหงความเปน
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จริงเปนอยางไรน้ันไมสําคัญเทากับวามันถูกสรางขึ้นมาอยางไร และมีกลวิธีในการประกอบสรางความเปนจริง

ไดดวยวิธีใด  

ในประเด็นน้ี ผูวิจัยพบวา ผูผลิตละครสรางภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผาน “ตัวแทน” ในที่น้ีคือ นักแสดงนํา

ฝายหญิง ฝายชาย และตัวประกอบ ที่มีการถายทอดอารมณ ความรูสกึ สีหนา แววตา ไดเปนอยางดี สงผลตอ

มุมมองที่สังคมหรือเยาวชนมีตอศิลปวัฒนธรรมของไทยเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปน ทัศนะดานการแตงกาย หรือ 

การหันมาใหความสนใจในประวัติศาสตรชาติไทยมากขึ้น เกิดภาพจําตอศิลปวัฒนธรรมของไทยในทางที่ดี หรือ 

"การเหมารวม” ซึ่งเปนการเช่ือวาผูประกอบอาชีพหรือผูที่มีความเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม มลีักษณะแบบ

เดียวกับที่ปรากฏอยูในละครโทรทัศน ทําใหภาพแทนของผูประกอบอาชีพหรือผูที่มีความเกี่ยวของกับ

ศิลปวัฒนธรรมในลักษณะดังกลาวถูกมองแบบเดียวกันกับในละคร (Overgeneralization) เชน คุณอุบลในชุด

นางรําหลวง มีโซลามขอเทา มาพรอมกับเสียงโซลากในระหวางกําลังเดิน หรือมีเสียงดนตรีไทย การขับรองไทย 

ดังขึ้น ก็จะเหมารวมวา ผูประกอบอาชีพหรือมีความเกี่ยวของกับวงการนาฏศิลปจะมีความขลังและนากลัว 

เปนตน 

ซึ่งสื่อมวลชนเปรียบเสมือนชองทางหน่ึงที่นําเอาภาพแทนความจริง (representation) มานําเสนอใหทุกคนใน

สังคมไดเขาถึง ดังน้ัน สถาบันที่มีบทบาทในการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมของมนุษยน้ัน ก็คือ 

“สถาบันสื่อมวลชน” ดังที่ Walter Lippman (อางใน พรพรรณ สมบูรณบัติ, 2549,น.41) ที่กลาวไวในหนังสือ 

Public Opinion ในป 1992 วาสื่อมวลชนน้ันไดกอใหเกิดภาพในหัวของมนุษย (The Picture in Our Head) 

ซึ่งเปนภาพที่เกี่ยวกับโลกแหงความจริงภายนอก เพราะเน่ืองจากโลกน้ีมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่ง

มนุษยไมสามารถที่จะเขาไป มีประสบการณ หรือสัมผัสกบัความจริงที่เกิดขึ้นไดทุกเหตุการณ  

จากการศึกษาขางตนเห็นไดวา กระบวนการสรางภาพตัวแทนของสื่อมวลชนน้ัน คือทุกสิง่ทุกอยางที่ปรากฏบน

สื่อมวลชนเปนโลกที่ถูกประกอบสรางขึ้นเปนโลกแหงสญัลกัษณที่เรามีความตองการที่จะสื่อความหมายกับ

ผูอ่ืนภายใตสังคม ดังน้ัน การรับรู และการอานความหมายของมนุษยก็ไมจําเปนตองเขาสัมผสัโลกความเปน

จริงโดยตรงแตสามารถรับรูความหมายจากประสบการณผานสื่อมวลชน ซึ่งเปนทัศนะบริบทเดียวกันกับเรื่อง

การสราง “ภาพตัวแทน” (Representation) เพ่ือใชสื่อความหมายโดยลักษณะของตัวแทนน้ัน ทั้งน้ี ขอมูลที่

ไดจะเปนประโยชนตอองคกรที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน สื่อ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะนําไปพิจารณาถึงความสําคัญในการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมของไทยเพ่ือ

สรางภาพลักษณประเทศผานสื่อตางๆ ตอไป 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทีไ่ดจากงานวิจัย 
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1. การนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมผานละครโทรทัศน ไมวาจะเปนผูประพันธ ผูเขียนบทละคร ผูผลิต

ละคร ควรนําเสนอมุมมองทีส่ะทอนศิลปวัฒนธรรมในทัศนะเชิงบวก ซึ่งจะทําใหสื่อมีบทบาทตอการถายทอด

ศิลปวัฒนธรรมไทยอยางเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

 2. การประกอบสรางภาพศิลปวัฒนธรรมไทยผานละครโทรทัศน ควรศึกษาคนควาขอมูลบันทึกทาง

ประวัติศาสตรที่สงผลตอการสรางสรรคงานละครใหมีความสมจริง และถูกตองมากขึ้น เพ่ือสงเสริม         

สรางภาพลักษณ เผยแพรวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวของประเทศไทยใหประจักษในระดับนานาชาติ  

ขอเสนอแนะการศึกษาในอนาคต 

 ในเรื่องของการศึกษาการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผานการดําเนินชีวิตที่เปนเรื่องราวใน

ละครโทรทัศน กลาวคือ การแตงกาย อาหาร การใชภาษา และขนบธรรมเนียม กิริยามารยาท น้ัน เปนเพียง

สวนหน่ึงของการวิเคราะหการนําเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรม ยังวิธีการดําเนินชีวิตอีกหลายประเด็นที่

สามารถนํามาวิเคราะห เพ่ือทําใหการวิจัยเรื่องดังกลาวน้ีมีความสมบูรณและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน สถานที่ 

อาคาร บานเรือน ที่อยูอาศัย เปนตน ซึ่งมีประเด็นในเรื่องของการประกอบสรางความจริง การสรางภาพจํา 

และขนบธรรมเนียมประเพณีของการดําเนินชีวิตที่นาสนใจอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะมีประโยชนตอผูผลิตละคร

และองคกรที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน สื่อ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะนําไปพิจารณาถึงความสําคัญในการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมของไทยผานสื่อตางๆ 

ตอไป 
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ภาพตัวแทนของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทในภาพยนตรไทย 

Representation of people with schizophrenia in Thai films 

นางสาวบุณยาพร กิตติสุนทโรภาศ 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่องภาพตัวแทนของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทในภาพยนตรไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ

นําเสนอภาพตัวแทนของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทในภาพยนตรไทยที่เขาฉายต้ังแต พ.ศ.2551-2560 โดยใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหภาพยนตรไทยที่ตัวละครหลักมีลักษณะเขาขายผูมีภาวะจิตเภท 

จํานวน 4 เรื่อง ไดแก ‘เมมโมร่ี รักหลอน’ (2551), ‘เชือดกอนชิม’ (2552), ‘ใคร...ในหอง’ (2553) และ ‘คน-

โลก-จิต’ (2555) 

 ผลการวิจัยพบวา ภาพยนตรไดจัดวางตําแหนงของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทใหอยูในภาพยนตรตระกูล

ระทึกขวัญและสยองขวัญเปนหลัก มแีกนเรื่องเกี่ยวกับการแกแคน ตัวละครสวนใหญเปนเพศหญิงชนช้ันลาง มี

สาเหตุมาจากการถูกกระทําความรุนแรงและการลวงละเมิดทางเพศ ตัวละครมักจะควบคุมอารมณไมไดและทํา

รายตนเองหรือบุคคลอ่ืน ขณะที่จุดจบของตัวละครมี 2 รูปแบบคือ (1) เสียชีวิต (2) รอดชีวิต โดยเขาไปอยูใน

โรงพยาบาลจิตเวชหรือหลบหนีออกจากสังคม อยางไรก็ตาม ตัวละครทั้งหมดจัดอยูในกลุมที่รักษาไมไดตาม

กรอบความรูเกี่ยวกับศาสตรดานการแพทย แสดงใหเห็นวาภาพยนตรมีอํานาจในการเลือกความจริงบางอยาง

ของผูมีภาวะจิตเภทมานําเสนอ เชน ลักษณะอาการเฉพาะระยะกําเริบ จุดจบ ลักษณะทางประชากรศาสตร 

เปนตน ซึ่งภาพดังกลาวมีลักษณะเหมารวมและถูกผลิตซ้ํามาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็ตอกย้ําวาผูมีภาวะจิต

เภทควรถูกจัดการโดยผูเช่ียวชาญ คือ จิตแพทยหรือเจาหนาที่ตํารวจ ไมวาจะเปนการบําบัดรักษาหรือกักขัง 

มิฉะน้ันคนเหลาน้ีจะออกมาสรางความวุนวายใหแกสังคม ซึ่งเปนวาทกรรมหลักในการจัดการผูมีภาวะจิตเภทที่

อยูเบ้ืองหลังการประกอบสรางภาพตัวแทนของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทในภาพยนตรไทย  

คําสําคัญ: ภาพตัวแทน, ภาวะจิตเภท, ภาพยนตรไทย 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study representation of people with schizophrenia 

in Thai films during 2008-2017. This qualitative research have analyze 4 Thai films; 

‘Memories’, ‘Meat grinder’, ‘Who are you’ and ‘Distortion’, that main character is within a 

scope of schizophrenia. 
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 The research results find that films have position people with schizophrenia in thriller 

or horror genre. Theme of most stories is revenge. Almost all schizophrenia characters are 

women in lower class, victims of violence and sexual harassment. They lost control and hurt 

themselves or someone. The conclusion of schizophrenia characters have 2 formats, die or 

still alive with some condition, live in mental hospital or run away. However, all character 

was organized into group of immedicable people.  

Therefore, films have the power in selection some truth about schizophrenia present to 

audience, such as exacerbation stage, termination or demographic, which stereotype and 

reproduction for a long time. Meanwhile, films emphasize that people with schizophrenia 

should be under control of specialist, psychiatrist or police, with cure or imprison. Otherwise, 

they will bring chaos to society. This is dominant discourse for control people with 

schizophrenia, which behind construction of schizophrenia representation in Thai films.  

Keyword: Representation, people with schizophrenia, Thai films 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในสมัยโบราณเช่ือกันวาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือสิ่งลี้ลับเปนตนเหตุของความเจ็บปวยทางจิต ดังน้ัน การรักษาจึง

เปนไปในเชิงไสยศาสตรหรือศาสนาเปนหลัก จนกระทั่งศตวรรษที่ 18-19 ระบบการแพทยตะวันตกเริ่มพัฒนา

จึงมีการนํากรอบความรูดานการแพทยมาใชในการอธิบายและรักษาอาการทางจิต จาก ‘คนบา’ จึงกลาย

สถานะไปเปน ‘ผูปวย’ แทน ขณะที่ในประเทศไทยก็รับอิทธิพลความรูมาจากตะวันตกและเริ่มสรางสถานดูแล

ผูปวยจิตเวชต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งก็คือสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยาในปจจุบัน (กองโรงพยาบาล

โรคจิตฯ, 2512) สถานการณผูปวยที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหมีหนวยงานที่ดูแลดานจติเวชศาสตรกระจายไป

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนนําไปสูการออกพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551  

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เปนโรคทางจิตประเภทหน่ึงที่พบไดมากในสังคม ประมาณรอยละ 1 ของ

ประชากร จากขอมูลระบุวามีจํานวนผูปวยจิตเภททั่วโลก 26 ลานคน สวนในไทย 650,000 คน (สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 23 สิงหาคม 2560) ผูปวยโรคน้ีจะมีความผิดปกติทางความคิด จนมี

การรับรูไมตรงกับความเปนจริง สาเหตุหลักมาจากกรรมพันธุ การทํางานผิดปกติของสารเคมีในสมองและสวน

อ่ืนๆ ของสมอง โดยมีปจจัยกระตุน เชน ครอบครัว ความเครียด ยาเสพติด เปนตน สําหรับลักษณะอาการของ

ผูปวยโรคจิตเภทน้ัน ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

(ม.ป.ป.) ไดระบุรายละเอียดไวดังน้ี 

(1) มองโลกผิดไปจากความเปนจริง วิตกกังวล สับสน อาจแยกตัวจากสังคม  
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(2) ประสาทหลอน เชน หูแวว มองเห็นวิญญาณ  

(3) ความคิดหลงผิด เชน เช่ือวาพฤติกรรมของเขาหรือของคนอ่ืนๆ ถูกบังคับใหเปนไปดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา

จากตางดาว  

(4) ความคิดผดิปกติ ไมสามารถคิดแบบมีเหตุมีผลไดอยางตอเน่ือง สงผลใหผูปวยพูดคยุกับคนอ่ืนไมคอยเขาใจ  

(5) การแสดงอารมณไมเหมาะสม เชน พูดวาตนกําลังถูกปองรายพรอมกับหัวเราะ หรืออาจจะไมแสดงสีหนา 

และพูดจาโดยใชเสียงระดับเดียวกันตลอด (monotone)  

(6) พยายามฆาตัวตาย 

ในดานการรักษาน้ันแพทยมกัจะใชยาเปนหลัก ควบคูกับวิธีรักษาอ่ืนๆ ไดแก รับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาล 

การรักษาดวยไฟฟา ตลอดจนการดูแลรักษาดานจิตใจและสังคม เมื่อพิจารณาผลการรักษาผูปวยอาจแบงได

เปน 2 รูปแบบ คือ (1) รักษาได และกลุมที่ (2) รักษาไมได ซึ่งกลุมที่สองมีสาเหตุสําคัญมาจากความกลัวที่จะ

ถูกสังคมตีตรา จึงพยายามปกปดอาการและไมไปพบจิตแพทย ขณะเดียวกันเราก็มักจะพบคนกลุมน้ีในพ้ืนที่

สื่อมวลชน เชน ขาว ละครโทรทัศน ภาพยนตร จนชินตา พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย (2549) กลาววา ผูปวย

ทางจิตมักจะถูกมองวาเปนบุคคลอันตราย ซึ่งในความเปนจริงมีเพียงรอยละ 3 เทาน้ันทีม่ีพฤติกรรมรุนแรง แต

สื่อตางๆ นําเสนอภาพที่แสดงถึงอันตรายจากผูปวยจิตเวชถึงรอยละ 77 และหากเกิดคดีอาชญากรรมที่ผูกอ

เหตุมีอาการทางจิต สื่อมวลชนก็จะเสนอขาวอยางครึกโครม ทั้งที่กรณีเชนน้ีมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับคดี

อาชญากรรมทีเ่กิดจากคนทั่วไป 

 ภาพยนตรถือกําเนิดในศตวรรษที่ 18 และเริ่มเขามาในไทยสมัยรัชกาลที ่5 (พ.ศ.2440) อันเปนเวลา

ไลเลี่ยกับการกาวเขามาของความรูดานจิตเวชศาสตร ประวัติศาสตรภาพยนตรที่ผานมาสะทอนใหเห็นวา

บทบาทของภาพยนตรไมใชเพียงการใหความบันเทิงเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงการประชาสัมพันธ การพาณิชย 

การเมือง การสะทอนสังคม ตลอดจนเปนชองทางสําคัญในการผลิตอุดมการณแฝงฝงในเน้ือหาอยางกลมกลืน 

เน่ืองจากภาพยนตรเปนพ้ืนที่ตอเติมความตองการของมนุษยใหสมปรารถนา ในรูปแบบของภาพ เสียง และ

การเลาเรื่อง โดยมีสัญลกัษณตางๆ แฝงอยูในน้ัน รวมทั้งการฉายในที่มืดย่ิงทําใหการทาํงานของภาพยนตรมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะผูชมจะรูสึกเสมือนมีอํานาจในการจองมองสิ่งที่ปรากฏบนจอไดโดยงาย ปจจัย

เหลาน้ีทําใหภาพยนตรแตกตางไปจากสื่อประเภทอ่ืนๆ และสามารถประกอบสรางความจริงในสังคมไดอยาง

สมจริง ทําใหภาพยนตรมีอิทธิพลในการวางกรอบความคิดของผูคนตอประเด็นตางๆ อยูเสมอ (กาญจนา แกว

เทพ, 2552; กําจร หลุยยะพงศ, 2556) 

 เมื่อลองสํารวจตัวละครที่เขาขายภาวะจิตเภทในภาพยนตรไทยต้ังแต พ.ศ.2551-2560 พบวาสวน

ใหญถกูนําเสนอในแนวระทึกขวัญหรือสยองขวัญ และมีบทบาทของผูกระทําความรุนแรงแทบทั้งสิ้น ทัง้ยังถูก

ผลิตซ้ํามาอยางตอเน่ืองนานนับ 10 ป ในขณะที่งานวิจัยเกี่ยวกับผูมีภาวะจิตเภทในไทยก็มักจะอยูในหมวด

การแพทยเปนหลัก ทวามิติของสื่อสารมวลชนยังมีนอยมาก ทําใหเกิดขอสงสัยวาเมื่อผูมีภาวะจิตเภทกาวเขา

มาสูพ้ืนที่ของภาพยนตรแลวจะถูกพูดถึงวาอยางไรบาง มีอํานาจใดที่เขามาเกี่ยวพันในการกําหนดความหมาย
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ของผูมีภาวะจิตเภท แลวผูรบัสารที่มีประสบการณตรงจะถอดรหัสความหมายในครั้งน้ีอยางไร จนนํามาสู

การศึกษาในครั้งน้ี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการนําเสนอภาพตัวแทนของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทในภาพยนตรไทยที่เขาฉายต้ังแต พ.ศ. 

2551-2560  

 2. เพ่ือศึกษาการตีความหมายตัวละครที่มีภาวะจิตเภทผานภาพตัวแทนในภาพยนตรไทยของผูรับสาร

ที่มีประสบการณตรง 

 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกระบวนการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ยังอยูในระหวางดําเนินการและยัง

ไมเสร็จสมบูรณดี ในบทความช้ินน้ีจึงจะขออธิบายภายภายใตขอบเขตการศึกษาของวัตถุประสงคขอที่ 1 เพียง

เทาน้ัน 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร (Concept of Psychiatry)  

ในสมัยโบราณน้ันคนสวนใหญเช่ือวาสาเหตุของอาการตางๆ เกิดจากพลังอํานาจเหนือธรรมชาติและตองรักษา

ดวยวิธีการเชิงไสยศาสตรเทาน้ัน มาโนช หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชย (2542) อธิบายวา จุดเปลี่ยน

สําคัญเริ่มขึ้นเมื่อ 400 ปกอนคริสตกาล ฮิปโปเครติส (Hippocrates) ไดอธิบายการทํางานของรางกายมนุษย

ดวยแนวคิดทางการแพทย เน่ืองจากเขามีลูกศิษยจํานวนมากจึงมีผูสานตอองคความรูดังกลาว โดยในศตวรรษ

ที่ 13-16 เปนชวงรุงเรืองของแนวคิดทางวิทยาศาสตรและการแพทย ภาวะทางจิตจึงถูกจัดเปนโรคทางการ

แพทยชนิดหน่ึง ทวารูปแบบการรักษาคือ การลามโซ จับแชในถังนํ้าเย็น หรือใชวิธีลงโทษที่รุนแรงเพ่ือใหหาย

จากอาการคลุมคลั่ง  

กระทั่งศตวรรษที่ 18 นายแพทยฟลิป พิเนล (Philippe Pinel) ชาวฝรั่งเศส ไดปฏิรูปวิธีการรักษาผูปวยทางจิต

โดยใหความสําคัญกับความเมตตาและปลดปลอยผูปวยออกจากที่คุมขัง แนวคิดดังกลาวเริ่มแพรหลายไปใน

ประเทศใกลเคยีง ในเวลาตอมาก็ไดมีการยกเลิกลามโซตรวนผูปวยทางจิต จนในที่สุดก็เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

วาจิตเวชศาสตรเปนแขนงหน่ึงของวิชาการแพทย มีการบรรจุหลักสูตรและจัดต้ังโรงพยาบาลจิตเวชขึ้นมา

มากมาย และใน ค.ศ.1911 ยจูีน บลอยเลอร (Eugene Bleuler) จิตแพทยชาวสวิส สังเกตอาการของผูปวย

กลุมหน่ึงที่มีการลําดับความคิด การพูดจา หรือความรูสึกอารมณตางๆ ไมตอเน่ืองและสับสน เขาเรียกผูปวย

โรคน้ีวา ‘Schizophrenia’ ซึง่แปลวา split mind หรือสภาพจิตแตกแยกออกเปนสวนๆ สอดคลองกับคําวา 

‘จิตเภท’ ของไทยที่แปลวาการแตกราวของจิตใจ (สัญญา สุขพณิชนันท, 2551) 

ความรูดานการแพทยตะวันตกเริ่มเขามาในไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) 

จนนําไปสูการกอต้ังโรงพยาบาลจิตเวชครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2432 โดยใชช่ือวา ‘โรงพยาบาลคน
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เสียจริต’ ซึ่งในชวงแรกยังคงใชการรักษาแบบแพทยแผนไทยเปนหลัก เชน ยาตมเกาหมอ เปายานัตถุ หรือใช

เวทมนตรเปาเสก รวมทั้งจองจําและใชความรุนแรงกับผูปวย ตอมา นายแพทยคาธิวส (พระยาอายุรเวชวิจักษ) 

ไดริเริ่มการปลูกตนไมบริเวณรอบโรงพยาบาลใหดูรมรื่น และนํานํ้ามันผสมสีแดงมาทาหลังคาเพ่ือปองกันสนิม 

จนกลายเปนที่มาของคําวา ‘หลังคาแดง’ รวมทั้งเปลี่ยนรูปแบบการรักษามาเปนการแพทยสมัยใหม เลิกลาม

โซและทํารายผูปวย  

หลังจากน้ันศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว มีแนวคิดใหรื้อลูกกรงเหล็กในเรือนผูปวยออกแลว

เปลี่ยนเปนมุงลวดแทน รวมทั้งต้ังช่ือเรือนตามช่ือดอกไม ตลอดจนใหผูปวยทํางานอุตสาหกรรมบําบัด 

(Occupational Therapy) เชน สานเสื่อ สานบุงกี๋ เปนตน ตลอดเวลาที่ผานมาโรงพยาบาลไดเปลี่ยนช่ืออยู

หลายครั้ง เพ่ือสรางบรรยากาศที่ดีแกผูมาใชบริการ จนปจจุบันใชช่ือวา ‘สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ

เจาพระยา’ และในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2537 สถาบันสขุภาพจิตถูกยกระดับเปน ‘กรมสุขภาพจิต’ มีหนาที่

ในการพัฒนางานวิชาการ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต โดยมี

สถาบันและโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศอยูในสังกัด เชน สถาบันกัลยาณราชนครินทร โรงพยาบาลศรีธัญญา 

(กรมสขุภาพจิต, ม.ป.ป.) 

ทวาไมใชเพียงผูปวยและคนใกลชิดเทาน้ันที่ถูกต้ังแงรังเกียจเดียดฉันท แตผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตางก็ถูกมอง

ดวยสายตาที่ไมแตกตางกัน กระทั่งองคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) ไดเปลี่ยนคํานิยามภารกิจ

หลักของจิตแพทยจากการดูแล ‘สุขวิทยาทางจิต’ (Mental Hygiene) เปน ‘สุขภาพจิต’ (Mental Health) 

อันหมายถึง การรักษามาตรฐานแหงจิตไวและทําใหจิตมคีวามสุขย่ิงขึ้นไป ตอมา สหพันธสุขภาพจิตโลกก็ได

กําหนดใหวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2535 เปนวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) (กอง

โรงพยาบาลโรคจิตฯ, 2512) 

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาความต่ืนตัวดานจิตเวชในสังคมไทยจะเริ่มขึ้นอยางจริงจังหลังจากเหตุการณใน พ.ศ.

2548 ที่มีหญิงคนหน่ึงบุกเขาไปในโรงเรียน แลวใชมีดปลายแหลมแทงเด็กนักเรียนจนบาดเจ็บสาหัสหลายราย 

ศาลอาญาไดพิพากษาใหจําคุก 4 ป และสงตัวเธอไปรักษาที่สถาบันกัลยาณราชนครินทร เพราะเธอปวยดวย

โรคจิตเภท (วอยซทีวี, 25 สงิหาคม 2555) ประเด็นดังกลาวสรางความหวาดกลัวใหประชาชนอยางมากและ

เรียกรองใหมีการควบคุมผูปวยทางจิตจนนําไปสูพระราชบัญญัติสขุภาพจิตแหงชาติ พ.ศ.2551 ซึ่งระบุถึงการ

การเคารพสิทธิผูมีภาวะทางจิต แตในขณะเดียวกันก็ใหสิทธิเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมคนเหลาน้ีเชนกัน  

สําหรับโรคจิตเภท (Schizophrenia) น้ันถอืเปนโรคจิตเวชประเภทหน่ึงที่มีความผิดปกติทางความคิด ทําให

ผูปวยมีความคิดและการรับรูไมตรงกับความเปนจริง จนสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 

(โรงพยาบาลมนารมย, ม.ป.ป.) สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของกลไกในรางกายเปนหลัก ไดแก (1) กรรมพันธุ 

(2) ระบบสารเคมีในสมอง (3) ความผิดปกติในสวนอ่ืนๆ ของสมอง นอกจากน้ี ยังมีปจจัยดานครอบครัวและ

สังคมเขามาเกี่ยวของดวย เชน  ครอบครัวที่ชอบตําหนิติเตียนหรือจูจี้กับผูปวยมากเกินไป จะทําใหผูปวยมี

อาการกําเริบบอยขึ้น และยังพบอีกวาผูปวยสวนใหญมีฐานะตํ่า อาจเพราะอาการปวยเปนอุปสรรคในการ
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ประกอบอาชีพหรือสภาพสังคมที่บีบคั้นใหคนเปนโรคจิตเภทมากขึ้น ซึ่งในทางการแพทยเช่ือวาผูปวยมี

แนวโนมหรือจดุออนบางอยางอยูแลว เมื่อพบกับสภาพกดดันบางประการก็สงผลใหเกิดอาการขึ้นมาได (มา

โนช หลอตระกูล, 2539) 

ขณะที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล(ม.ป.ป.) ไดจําแนก

อาการของโรคออกเปน 3 ระยะ ไดแก 

(1) ระยะเริ่มมอีาการ สวนใหญจะมีปญหาดานความรับผิดชอบและดานสัมพันธภาพ เชน เหมอลอย เก็บตัวอยู

แตในหอง ขาดความสนใจในการเรียน หมกมุนกับบางสิ่งมากๆ มีพฤติกรรมหรือความคิดที่ตางออกไปจากเดิม 

มีการใชคําหรอืสํานวนแปลกๆ เริ่มไมรักษาความสะอาดของรางกาย 

(2) ระยะอาการกําเริบ จะมีความผิดปกติที่เพ่ิมขึ้นจนเห็นไดชัดเจน ดังน้ี 

- อาการหลงผดิ เชน หลงผิดวาเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวลวนแตเกี่ยวของกับตนเอง หลงผิดวาตนเองเปนเทพหรือ

เปนคนสําคัญกลับชาติมาเกิด รวมทั้งอาการหวาดระแวง ซึ่งมักพบบอยๆ ผูปวยจะเช่ือวาตนเองถูกกลั่นแกลง

หรือมีคนปองราย เมื่อเห็นคนคุยกันก็คิดวากําลังนินทาตนเอง 

- อาการประสาทหลอน ที่พบไดบอยสุดคือหูแวว ไดยินเสียงคนวิพากษวิจารณตนเอง จนทําใหเกิดความทุกข

ใจ รองลงมาคอืเห็นภาพหลอน เชน เห็นภูตผีเทวดา 

- อาการดานความคิด มักจะมีความคิดในลกัษณะแปลกๆ มีเหตุผลไมเหมาะสม หรือเขาใจอยูคนเดียว ทําให

พูดจาไมตอเน่ือง ตอบไมตรงคําถาม หรืออาจเรียงคําในประโยคสับสน 

- อาการดานพฤติกรรม เชน เก็บตัวมากขึ้น ไมอาบนํ้าหลายวัน แตงตัวแปลกๆ ตะโกนโวยวายหรือหัวเราะ

ขึ้นมาโดยไมมีสาเหตุ บางรายจะควบคุมอารมณไมได กลายเปนคนหงุดหงิดฉุนเฉียวงาย มีพฤติกรรมกาวราว

อยางที่ไมเคยเปน 

- อาการดานลบ (negative symptoms) เชน เฉื่อยชาลง พูดนอย ไมสนใจเรื่องการแตงกาย อารมณเฉยเมย 

ไมแสดงทาทีหรือความรูสึกสกัเทาไร บางรายอาจน่ังเฉยๆ ทั้งวันโดยไมทําอะไร 

(3) ระยะอาการหลงเหลือ โดยสวนใหญเมื่อไดรับการรักษาจะทําใหอาการกําเริบทุเลาลง อาการหลงผิดหรือ

ประสาทหลอนจะหายไป หรือนานๆ จะมอีาการสักครั้ง พูดจารูเรื่องขึ้น แตก็มักจะมอีาการหลงเหลืออยูบาง

โดยเฉพาะอาการดานลบ 

แนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นชุดความรูตางๆ ที่เขามาเกี่ยวพันกับกระบวนการสรางความหมายแกผูมภีาวะจิต

เภทในแตละชวงเวลา นอกจากจะชวยสรางความเขาพ้ืนฐานในงานวิจัยเรื่องน้ีแลว ยังเปนแนวทางในการ

พัฒนาเกณฑการวิเคราะหตัวละครที่มีภาวะจิตเภทอีกดวย 

2. ทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม (Social construction of reality theory)  

กาญจนา แกวเทพ และสมสขุ หินวิมาน (2551) อธิบายวา ความหมายคือผลผลิตของกระบวนการสื่อสาร และ

จะเกิดขึ้นเมื่อมีกระบวนการแปลงโลกความจริงทางกายภาพ (the world of physical reality) ใหกลายเปน

โลกแหงความเขาใจ (the world of comprehension) โดยใชการสื่อสารเปนเครื่องมือเพ่ือสรุปรวบยอด
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ความหมาย (conceptualising) จนกลายเปนความเขาใจรวมกัน ดังน้ัน โลกความจริงจะเปนเชนไรจึงไมสําคัญ

เทากับวาแตละคนประกอบสรางความเปนจริงหรือความหมายวาเปนอยางไร เชน การใหความหมายวาผูมี

ภาวะจิตเภทคือ ‘ฆาตกรโรคจิต’ ในภาพยนตร เมื่อพบเจอคนกลุมน้ีในโลกแหงความจริงก็จะเกิดอาการ

หวาดกลัวและตอตาน แมวาจะไมเคยมีประสบการณจริง (direct experience) เลยก็ตาม แตประสบการณ

ผานสื่อ (mediated experience) ที่ไดรับก็ถูกสะสมจนกลายเปนโลกแหงความจริงไปเสียแลว 

Roland Barthes จําแนกความหมายในการสื่อสารออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับที่หน่ึง ความหมายโดยตรง 

(denotation) มีลักษณะเปนวัตถุวิสัย (objective) หรือเทียบเคียงไดกับความหมายตามตัวของภาษา แตสิ่งที่

เขาสนใจคือระดับที่สอง ความหมายโดยนัย (connotation) มีลักษณะอัตวิสัย (subjective) ซึ่งมักถูกแตงเติม

และเปนพ้ืนทีซุ่กซอนอุดมการณทางสังคม หรือมายาคติ (myth) อันเปนกระบวนการสรุปรวบยอดความคิด 

(conceptualisation) ของคนในสังคมทีม่ีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยมีเบ้ืองหลังมาจากภาคปฏิบัติการของ

อุดมการณตางๆ อยางไรก็ตาม เขาไดต้ังขอสังเกตวา ที่ใดมีมายาคติทํางานอยู ที่น่ันก็ยอมมีการผลิตมายาคติ

ตอตาน (counter-myth) ขึ้นมาเสมอ หมายความวา มายาคติจะอยูในสนามของการตอสูทางความหมายอยู

ตลอดเวลา ดวยเหตุน้ี ชุดความหมายใดๆ เมื่อถูกประกอบสรางขึ้นมาแลวก็ยอมผานการรื้อถอน 

(deconstruction) และการสรางขึ้นใหม (reconstruction) ไดเชนกัน 

3. แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation Concept)  

การศึกษาเรื่อง ‘ภาพ’ ตามหลักภาษาศาสตรเดิมน้ันเช่ือมั่นในทฤษฎีภาพสะทอน (reflectionism) ทีว่า ความ

จริงเคยมีหรือมีอยูแลว และภาพหรือการสื่อสารคือกระจกสองใหเราเห็นความจริงน้ัน ทวาแนวคิดเรื่องภาพ

ตัวแทน (Representation) เช่ือวา ความจริงไมไดดํารงอยู แตเกิดจากการประกอบสรางโดยคนและสังคม 

(กาญจนา แกวเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2551) ทวาความจริงน้ันตองไมใชของใครคนใดคนหน่ึง แตตองเปน

ชุดของคํานิยามหรือความหมายที่กลุมหรือสงัคมรวมกันประกอบสรางใหกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงภายใตกระบวนการ

ปฏิสังสรรค ทาํใหเกิดสิ่งที่เรียกวา ภาวะอัตวิสัยรวม (Intersubjectivity) ซึ่งมีความสาํคัญตอสมาชิกในสังคม

ในการทําความเขาใจตอวัตถุหรือสิ่งน้ันไปในทิศทางเดียวกัน หากกลุมทางสังคมใดสามารถสรางภาวะอัตวิสัย

รวมในหมูสมาชิกสวนใหญกจ็ะสามารถครอบครองวิธีการใหความหมายตอสิ่งน้ันเหนือกลุมอ่ืนๆ จนกลายเปน

อํานาจรูปแบบหน่ึงในการกํากับวิธีการมองหรือทําความเขาใจสิ่งน้ัน (ปุรินทร นาคสิงห, 2556) 

ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดเรื่องอุดมการณ ซึ่งกาญจนา แกวเทพ และสมสขุ หินวิมาน (2551) ได

อธิบายตามแนวคิดของ Louis Althusser วา อุดมการณหมายถึงกรอบความคิด (Conceptual Framework) 

ที่ผานการผลิตซ้ําอยางมีพลวัตรตลอดเวลาโดยสถาบันทางสังคม วิธีที่จะทําใหอุดมการณดํารงอยูไดก็ตอง

กระทําผานเครื่องมือที่ใชติดต้ังระบบวิธีคิดซึ่งมี 2 รูปแบบ ไดแก  

1. กลไกดานการปราบปราม (repressive state apparetus) หมายถึง กลไกที่เกี่ยวกบัการใชกําลัง ความ

รุนแรง การบังคับกดขี่ เชน การลามโซและทุบตีผูปวยจิตเภท  
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2. กลไกดานอุดมการณ (ideological state apparetus) หมายถึง กลไกสังคมที่ทํางานในเชิงอุดมการณหรือ

กําหนดกรอบพฤติกรรมความเช่ือของคนในสังคมใหรูสึกเต็มใจที่จะเปนสวนหน่ึงของสังคม เชน สถาบันทาง

สังคมสื่อสารความหมายของผูมีภาวะจิตเภทออกมาในทิศทางเดียวกันจนกลายเปนอุดมการณหลัก 

นอกจากน้ี เขายังช้ีใหเห็นถึงปฏิบัติการของอุดมการณ (Ideological Practices) ดังน้ี 

1. การทําใหดูราวกับเปนธรรมชาติ (Naturalisation) อุดมการณทํางานลงไปในจิตไรสาํนึก (unconcious) ทํา

ใหเรารูสึกราวกับวากระบวนการน้ันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปนไปโดยปริยาย  

2. การผสมกันระหวางความจริงกับจินตนาการ (Real-and-Seemingness) โดยพราเลือนเสนแบงระหวาง

ความจริงกับความลวง เพ่ือดึงใหผูชมเปนอันหน่ึงอันเดียวกับชุดอุดมการณ  

3. การสรางชุดโครงสรางความสัมพันธ (Structuralist Set of Ralations) อุดมการณทํางานผานชุดโครงสราง

ความสัมพันธ โดยจะมีการแบงขั้วความหมายออกเปนความสัมพันธแบบคูตรงขาม (Binary Oppositions) 

จากน้ันจะกําหนดช้ันของคุณคา (Hierachy of Values) ลงไป  

4. การผลิตซ้ําเพ่ือสืบทอดอุดมการณ (Reproduction of Ideology) การติดต้ังกรอบความคิดของผูคน

จําเปนตองใชกระบวนการผลิตซ้ําในการหลอหลอมและขดัเกลาความคิดเพ่ือธํารงอุดมการณน้ันไว  

วิธีหน่ึงที่นิยมนํามาใชกับผูมภีาวะจิตเภทก็คือการสรางตราบาปหรือมลทิน (Stigma) ซึง่Goffman (1961, อาง

ถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2559) อธิบายวา เปนคุณลักษณะทางรางกายหรือสังคมที่ลดทอนคุณคาของอัต

ลักษณทางสังคมของบุคคล เมื่อบุคคลมีลกัษณะแตกตางไปจากที่สังคมคาดหวัง เขาจะรูสึกวาตนเองมีมลทิน

และพยามแกไข เชน ใชวิธีซอมแซมอําพราง หลีกหนีจากสังคม หรือตอสูเพ่ือใหกลายเปนที่ยอมรับ อยางไรก็

ตาม ตราบาปเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวิธีการที่สังคมกําหนดบรรทัดฐานของความปกติ และช้ีใหเห็นวาสิ่งใดปกติ

หรือเบ่ียงเบน (Deviance) 

ในทัศนะของ Foucault ‘ความวิกลจริต’ หรือ ‘ความบา’ (madness) ไมใชสภาวะที่แนนอนตายตัวตาม

ธรรมชาติ แตถูกนิยามขึ้นดวยปฏิบัติการทางสังคมที่ผูกพันอยูกับอํานาจ เขาอธิบายวา กรอบความรู 

(episteme) ของแตละยุคสมยัสรางสิ่งที่เรียกวา วาทกรรม (discourse) หมายถึง การผลิตความหมาย

เกี่ยวกับความจริงในเรื่องตางๆ เปนการผลติชุดของความรู กฎเกณฑ และขอปฏิบัติทางสังคม รวมถงึการมี

สถาบันทางสังคมและปฏิบัติการทางสังคมที่ตอเน่ืองจากความรูน้ัน ขณะที่บุคคลก็จะนิยามตนเองตามความรูที่

ถูกผลิตขึ้นมาดวย ดังน้ัน วิธีการสื่อสารจึงเปนวาทกรรมรูปแบบหน่ึงที่สถาปนาหรือบงการอัตลักษณของบุคคล 

ความหมายของสรรพสิ่ง ระบบความสัมพันธ ฯลฯ ซึ่งกระบวนการทํางานของวาทกรรม หรือปฏิบัติการเชิง

วาทกรรม (discursive practice) ก็จะเกิดจากการนําวาทกรรมตางๆ ทีม่ีอยูมาปะทะประสานกัน (กาญจนา 

แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551)  

4. ทฤษฎีการเลาเรื่องในภาพยนตร (Narration theory)  

ภาพยนตรเปนสื่อที่เสนอภาพเคลื่อนไหวและเสียงดวยเทคนิคการสรางอันสมจริงทําใหดูนาเช่ือถือ สามารถ

สรางประสบการณรวม (Collective experience) ใหกับคนจํานวนมากในชวงเวลาเดียวกันได เน่ืองจาก
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ภาพยนตรเปนสื่อในการแสดงออกทางวัฒนธรรมของทุกชนช้ันในสังคม และเปนเอกสารที่บันทึกความเปนไป

ในสังคมไดอยางมีชีวิตชีวาและใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด อยางไรก็ตาม ภาพยนตรไมไดทําหนาที่เปน

กระจกเงาสะทอนสังคมเพียงอยางเดียว เพราะสิ่งที่ถูกถายทอดออกมามีทั้งสวนที่เปนความจริงและสวนที่เปน

การตีความของผูสราง เหตุการณตางๆ ในภาพยนตรจึงไมใชทั้งหมดของสังคม แตเปนแคสวนหน่ึงเทาน้ัน 

(จําเริญลักษณ ธนะวังนอย, 2535) 

ขจิตขวัญ กิจวิสาละ (2553) ยกแนวคิดของ David Bordwell (2001) และ Siller (1991) มาใชในการอธิบาย

วา การเลาเรื่องคือหวงโซของเหตุการณที่มีความสัมพันธกันในเชิงของเหตุและผลในชวงเวลาหน่ึง เปน

เครื่องมือที่ฝายอุดมการณหลักใชเพ่ือธํารงรักษาโครงสรางอํานาจเดิม ขณะที่ฝายอุดมการณตอตานใชเปนบวง

รอยผูคนที่มีความแตกตางกันทางดานความคิดใหมีมิติทางอารมณรวมกัน และชวยสรางภาพสังคมในอนาคตที่

ดีกวาเดิม โดยการเลาเรื่องมีสวนประกอบดังตอไปน้ี  

1. แกนเรื่อง (Theme) คือ สาระสําคัญของเรื่องที่ตองการเสนอ 

2. โครงสรางของเรื่อง (Structure) คือ การดําเนินเรื่องและเหตุการณต้ังแตตนไปจนจบ 

3. ตัวละคร (Character) คือ ตัวแทนบุคคลในเรื่องที่จะถายทอดความหมายของเน้ือหา  

4. จุดพลิกผันของเรื่อง (Peripteia) คือ จุดเปลี่ยนแปลงสถานการณของเรื่องหรือตัวละคร 

5. มุมมองที่ใชในการเลาเรื่อง (Point of View) คือ การทีผู่เลามองเหตุการณจากวงในใกลชิดหรือจากวงนอก 

ซึ่งแตละจุดยืนมีความนาเช่ือถือแตกตางกัน 

6. รูปแบบ (Style) ที่นํามาใชประกอบกันในการเลาเรื่อง เชน การใชคํา ไวยากรณของเรื่อง ลักษณะภาพที่ใช 

เปนตน 

ขณะที่กาญจนา แกวเทพ (2552) อธิบายเพ่ิมเติมถึงขั้นตอนในการเลาเรื่อง 5 ขั้นตอน ไดแก 

1. การเริ่มเรื่อง (Exposition) เปนจุดเริ่มตนเพ่ือชักจูงความสนใจของผูชมใหติดตามตอไป อาจใชกลยุทธใน

การเริ่มเรื่องไดหลายแบบ เชน แนะนําตัวละคร เปดประเด็นขัดแยง เปนตน 

2. การพัฒนาเหตุการณ (Rising Action) เปนขั้นตอนที่เรื่องราวเริ่มดําเนินไปมากขึ้น ความขัดแยงทวีความ

รุนแรงหรือเขมขนขึ้น ตัวละครเริ่มยุงยากลาํบากใจ 

3. ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) เปนขั้นตอนที่ความขัดแยงพุงสูงสุดและถึงจดุแตกหัก ตัวละครอยูในสถานการณที่

ตองตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง 

4. ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เปนขั้นตอนหลังจากที่จุดวิกฤติไดผานพนไป อันเน่ืองมาจากความ

ยุงยากหรือเง่ือนงําตางๆ ไดเปดเผยหรือแกไขได 

5. ขั้นการยุติเรื่องราว (Ending) เปนขั้นตอนสุดทายที่เรื่องราวไดจบสิ้นลง อาจมีจุดจบหลายแบบ เชนจบอยาง

มีความสุข สูญเสีย หรือมีปรศินาคาใจ เปนตน 
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นอกจากน้ี ภาพยนตรยังมีภาษาภาพยนตรหรือภาษาหนังที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวในการเลาเรื่อง ซึ่งมี

องคประกอบตอไปน้ี (ประวิทย แตงอักษร, 2551; Mercado, 2011, อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ, 2556, น.

8-17) 

- การกําหนดขนาดภาพ (Film Size) เชน ภาพระยะใกล (close up) เนนความรูสึกใกลชิดหรือเนนจุดสนใจ 

ภาพระยะไกล (long shot) แสดงบรรยากาศของตัวละครกับสถานที่  

- การใชมมุกลอง (angle) เชน ภาพมุมสูง ใหความรูสึกเหมือนมองจากเบ้ืองบน ตัวละครมีความตํ่าตอย ไรพลัง

อํานาจ มุมระดับสายตา ทําใหรูสึกถึงความเทาเทียมระหวางตนเองกับตัวละคร 

- การใชแสงและเงา เชน การจัดแสงที่เนนความสวางของแสงและเงาที่สมดุล (high key) กับการจัดแสงที่เนน

เงาตัดกันชัดเจน (low key) ซึ่งอยางหลังมักจะใชสรางอารมณโศกเศรา ต่ืนเตน 

- การใชส ีเพ่ือสื่อความหมาย เชน สีแดงคือความรอนแรง สีฟาคือความสดใสหรือทุกขระทม  

- การกําหนดกรอบภาพ เพ่ือใหผูชมจองมองในสิ่งที่ตองการ อาจตัดสิ่งที่ไมจําเปนออกไป แลววางวัตถุไวหนา

กลองเพ่ือเนนความสําคัญ เปนการจํากัดวิธีดูและมุมมองของผูชม 

- การเคลื่อนกลอง (camera movement) เชน การเคลื่อนกลองเขาหาวัตถุ (dolly) เพ่ือติดตามการ

เคลื่อนไหวของตัวละคร หรือใชอุปกรณ hand held ซึ่งจะไดภาพสั่นไหว ดูต่ืนเตน 

เน่ืองดวยคุณลักษณะการเลาเรื่องอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวดังที่กลาวมา ทําใหตัวละครที่มีภาวะจิตเภทในจอ

ภาพยนตรอาจเปนบุคคลอันตราย นาสงสาร หรือเปนปุถุชนคนธรรมดาก็ได ขึ้นอยูกับวาผูสรางภาพยนตรใช

ชุดความรูใดในการมอง รวมทัง้เลือกหยิบสวนไหนมานําเสนอและตอกยํ้าภาพดังกลาวมากแคไหน ซึ่งผลผลิต

ของกระบวนการที่เกิดขึ้นก็คือภาพตัวแทนน่ันเอง  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาของ ปยาภรณ เมืองคํา (2552) พบวา ความพิการเกิดจากกระบวนการสรางความหมายเพ่ือ

สื่อสารถึงความผิดปกติและเปนเครื่องบงช้ีความปกติใหชัดเจนย่ิงขึ้น ภาพยนตรมีการฉายภาพซ้ําๆ เพ่ือตอกยํ้า

บทบาทของคนพิการ ตลอดจนแสดงใหเหน็วาคนพิการอยูตางระดับกับคนปกติ ความพิการในภาพยนตรจึงถูก

ใชเพ่ือเราอารมณผูชมใหรูสกึผูกพันหรือสงสารตัวละครเทาน้ัน แตไมไดสรางความตระหนักในปญหาอยาง

จริงจัง ขณะทีง่านวิจัยของ Stephen P. Safran (2001) ช้ีใหเห็นวา ประเด็นเรื่องความพิการทางจิตถูก

นํามาใชในการสรางความสะเทือนอารมณใหแกภาพยนตร เชน ความลมเหลวในชีวิตคู การฆาตัวตาย เปนตน  

ดาน Kathy Livingston (2004) อธิบายวา ตัวละครจิตเวชในภาพยนตรมักจะถูกนําเสนอดวยภาพเหมารวม

และตีตราดวยคําที่มีความหมายในเชิงลบ แสดงใหเห็นวาภาพยนตรไมเพียงแตสะทอนความเช่ือบางอยางใน

สังคม แตยังมสีวนในการสรางความเช่ือเหลาน้ันดวย สอดคลองกับงานของ Joachim Kimmerle และ Ulrike 

Cress (2013) ที่พบวา ย่ิงผูชมเปดรับสื่อโทรทัศนมากเทาไรก็ยิ่งมีความรูเกี่ยวกับผูปวยจิตเวชนอยลงไปดวย 

ผูชมที่เปดรับภาพยนตรสารคดีจะมีความรูเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่ถูกตองกวาภาพยนตรที่เปนเรื่องแตง และ

ภาพยนตรที่เปนเรื่องแตงจะสงผลใหผูชมรูสกึเชิงลบตอผูปวยจิตเวชมากกวาดวย 
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วิธีการวิจัย 

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการวิเคราะหตัวบท (Texual Analysis) 

ภาพยนตร มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยเลือกศึกษาภาพยนตรไทยกระแสหลักที่เขาฉายต้ังแต พ.ศ.2551–2560 โดยเริ่มจากชวงเวลาที่มีการตรา

พระราชบัญญัติสุขภาพจิตฉบับแรกในไทย โดยตองมีตัวละครหลักเขาขายผูมีภาวะจิตเภท เชน มีอาการเห็น

ภาพหลอน หูแวว หวาดระแวง เก็บตัว ฯลฯ และการกระทําของตัวละครน้ันตองเกิดขึ้นภายใตภาวะจิตเภท

ตลอดเรื่อง จากน้ันจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จนไดภาพยนตรที่

เขาเกณฑจํานวน 4 เรื่อง ไดแก ‘เมมโมรี่ รกัหลอน’, ‘เชือดกอนชิม’, ‘ใคร...ในหอง’ และ ‘คน-โลก-จิต’  

เครื่องมือและวิธีการเก็บรวมรวมขอมูล 

ศึกษาเรื่องยอและขอมูลตางๆ ของภาพยนตรจากสื่ออินเทอรเน็ตเพ่ือคัดเลือกภาพยนตรที่เขาเกณฑ เมื่อได

ภาพยนตรจํานวน 4 เรื่องแลวจึงทําการศึกษาจากสื่อวิดีทัศนเพ่ือวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหตัวบทภาพยนตรจํานวน 4 เรื่อง แบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 วิเคราะหการเลาเรื่อง พิจารณาจากภูมิหลังของภาพยนตร แนวภาพยนตร แกนเรื่อง มุมมองที่ใชใน

การเลาเรื่อง และโครงสรางของเรื่อง  

สวนที่ 2 วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอภาพของตัวละครที่มีภาวะจิตเภท แบงออกเปน 2 ดาน คือ  

- การศึกษาภาพรวมของตัวละครที่เขาขายภาวะจิตเภท พิจารณาจากช่ือตัวละคร ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร บุคลิกและลักษณะนิสัย การแตงกาย และภูมิหลังของตัวละคร  

- การศึกษาเฉพาะบางฉากสําคัญ ซึ่งจะเลือกพิจารณาฉากที่ตัวละครแสดงภาวะจิตเภทในระยะตางๆ ไดแก 

ระยะเริ่มมีอาการ ระยะอาการกําเริบ และระยะอาการหลงเหลือ  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากการศึกษาการประกอบสรางภาพตัวแทนของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทในภาพยนตรไทย สามารถ

จําแนกขอคนพบไดเปน 2 สวน ไดแก การเลาเรื่องและการนําเสนอภาพของตัวละครที่มีภาวะจิตเภท ซึ่งจะขอ

อธิบายถึงผลการวิจัยในประเด็นสําคัญๆ กอนแลวจึงอภิปรายผลในลําดับตอไป  

สวนที่ 1 การเลาเรื่อง  

แบงเปน 2 ประเด็น คือ องคประกอบในการเลาเรื่อง และโครงสรางของเรื่อง  

1.1 องคประกอบในการเลาเรื่อง พบวา ภาพยนตรมักจะเปนแนวระทึกขวัญและสยองขวัญ มแีกนเรือ่ง

เกี่ยวกับการแกแคน  
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1.2 โครงสรางของเรื่อง พบวา ในขั้นเริ่มเรื่องมักจะเริ่มดวยประเด็นบางอยางที่ชวนใหคิดตาม ทั้งมีคนเสียชีวิต

และเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณ ตลอดจนปญหาชีวิตของตัวละครที่มีภาวะจิตเภท ในขัน้พัฒนาเหตุการณจะเริ่ม

แสดงใหเห็นขอมูลตางๆ ของตัวละคร เชน อาชีพ ความสัมพันธ สภาพครอบครัว เปนตน จากน้ันตัวละครที่มี

ภาวะจิตเภทจะเริ่มเขาไปพัวพันกับสถานการณยุงยากขึ้นไปตามลําดับ สวนมากจะเปนการพบตัวละครเพศตรง

ขามแลวสานสมัพันธกัน จากน้ันภาวะจิตเภทของตัวละครจะคอยๆ แสดงออกมา เชน เห็นภาพหลอน 

หงุดหงิดฉุนเฉียว กาวราว ฯลฯ มีคนเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นและมักจะเกี่ยวพันกับตัวละครที่มภีาวะจิตเภท  

ปมตางๆ จะเริ่มถูกเฉลยจนทาํใหตัวละครเกิดความกดดันถึงขีดสุดและนําไปสูสถานการณความรุนแรง จน

นําไปสูขั้นภาวะวิกฤติ ซึ่งสวนใหญตัวละครที่มีภาวะจิตเภทจะเปนผูกระทําความรุนแรง คือการฆาคนหรือฆา

ตัวเอง มีเพียง ‘คน-โลก-จิต’ ที่เปนฝายถูกกระทําความรุนแรง ตอมา เขาสูขั้นภาวะคลี่คลาย ในชวงน้ีมักจะมี

เจาหนาที่ตํารวจเขามาเกี่ยวของในการแกไขสถานการณ และในขั้นการยุติเรื่องราวจะแสดงใหเห็นจดุจบของ

ตัวละครที่มีภาวะจิตเภท ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ (1) เสียชีวิต (2) รอดชีวิต โดยเขาไปอยูในโรงพยาบาลจิตเวชหรือ

หลบหนีออกจากสังคม นอกจากน้ี ยังมีการทิ้งปมบางอยางที่สรางความประหลาดใจใหผูชม เชน ตัวละครฆา

ตัวตายแตกลับรอดชีวิต หรือเปดเผยผูอยูเบ้ืองหลังสถานการณความวุนวายในเรื่อง 

สวนที่ 2 การนําเสนอภาพของตัวละครที่มีภาวะจิตเภท  

แบงเปน 2 ประเด็น คือ ภาพรวมของตัวละครที่มีภาวะจิตเภท และการศกึษาเฉพาะฉากสําคัญ ดังน้ี 

2.1 ภาพรวมของตัวละครที่มีภาวะจิตเภท พบวา 

- เพศ: สวนใหญเปนเพศหญงิ นอกจาก ‘คน-โลก-จิต’ ที่เปนเพศชาย 

- การศึกษา: สวนใหญไมระบุ นอกจาก ‘คน-โลก-จิต’ ที่จบปริญญาโทจากตางประเทศ 

- อาชีพ: สวนใหญคาขาย แตใน ‘คน-โลก-จิต’ เปนนักจิตวิทยาและอาจารยพิเศษ 

- สถานภาพสมรส: สวนใหญสมรส แตอีกฝายมักจะนอกใจ เวนแต ‘คน-โลก-จิต’ ที่ยังโสด  

- ภูมิหลังของตัวละคร: มักจะมาจากครอบครัวที่แตกแยก พอแมทะเลาะหรือแยกทางกัน ตัวละครทุกเรื่องจะ

ถูกกระทําความรุนแรงจากคนในครอบครัว และสวนใหญถูกลวงละเมิดทางเพศดวย 

2.2 การศึกษาเฉพาะฉากสําคัญ พบวา 

ระยะเริ่มมีอาการ  

- ฉาก: บาน ตลาดนัด 

- การกระทํา: เก็บตัว เหมอลอย ลักษณะการพูดแปลกๆ มคีวามหมกมุนกับเรื่องของพลังจิต 

- ภาษาหนัง: มีขนาดภาพหลากหลาย ใชมมุกลองระดับสายตา โทนภาพคอนขางมืด 

ระยะอาการกําเริบ  

- ฉาก: สวนมากจะเปนสถานที่ที่มีลักษณะเปนหองสี่เหลี่ยม เชน หองนํ้า/หองนอนในบาน หองพักใน

โรงพยาบาล ลิฟต หองสัมมนา และมสีถานที่เปดโลงบาง เชน ตลาดนัด ดาดฟาโรงแรม สะพานขามแมนํ้า 
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- การกระทํา: ทุกตัวละครจะเห็นภาพหลอนที่เกี่ยวกับประสบการณอันเลวราย รวมดวยอาการหูแววไดยิน

เสียงบางอยาง สวนใหญจะหวาดระแวงกลัวถูกทําราย ควบคุมอารมณไมได มีพฤติกรรมกาวราว หงุดหงิด

ฉุนเฉียว ใชความรุนแรง ไปจนถึงฆาคนอ่ืนหรือฆาตัวตาย  

- อาวุธ: มีด ยาพิษ 

- ภาษาหนัง: มีการใชขนาดหลากหลาย แตสวนใหญจะเปนภาพขนาดใกล (close-up) เพ่ือใหเห็นสีหนาและ

แววตาของตัวละครชัดเจน และภาพขนาดไกล (long shot) เพ่ือใหเห็นเหตุการณโดยรวม มีการใชภาพระดับ

สายตาและภาพมุมสูง จัดแสงใหเงาตัดกันชัดเจน โทนสีมกัจะเปนดําแดง ดําเหลือง ดํานํ้าเงิน ซึ่งใหความรูสึก

มืดหมนและนากลัว  

ระยะอาการหลงเหลือ 

- ฉาก: โรงพยาบาลจิตเวช 

- การแตงกาย: ชุดคนไข 

- การกระทํา: ไมพูด น่ังเหมอลอย อารมณเฉยเมย ยังคงเห็นภาพหลอน  

- ภาษาหนัง: มีขนาดภาพหลากหลาย โดยเฉพาะภาพขนาดใกล (close-up) ใชมุมกลองระดับสายตา จัดแสง

คอนขางสวางกวาระยะอาการอ่ืนๆ โทนสขีาว เหลือง เขียว และฟา  

จากการศึกษาพบวา แนวของภาพยนตรเปนปจจัยสําคัญในการเลาเรื่องและกําหนดภาพของตัวละครที่มีภาวะ

จิตเภท ตัวละครเหลาน้ีจึงมหีนาที่สรางความระทึกขวัญหรือสยองขวัญตามแนวของภาพยนตร แมวาใน

ภาพยนตรจะมีปมปญหาหลายประเด็น ทวาก็จะคอยๆ คลีค่ลายไปได จนเหลือปมปญหาสําคัญของเรื่องก็คือ

ตัวละครที่มีภาวะจิตเภทน่ันเอง เราสามารถอธิบายกระบวนการสรางความหมายดวยแนวคิดของ Louis 

Althusser ไดวา  

1. การทําใหดูราวกับเปนธรรมชาติ (Naturalisation) รูปแบบการเลาเรื่องของภาพยนตรทําใหผูชมสามารถ

คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปไดตามลําดับ ต้ังแตการเริ่มปูพ้ืนฐานและปมปญหาในชีวิตตัวละคร เพ่ือสรางความ

เขาใจวาเมื่อตัวละครมีปมก็จะนําไปสูความรุนแรง และเมือ่เกิดความรุนแรงก็จะมีสถาบันในสังคมเขามาจัดการ 

หากเปนอาชญากรทั่วไป สถาบันที่เขามาจัดการก็คือตํารวจเปนหลัก ทวาในกรณีของคนกลุมน้ีที่ถือวาเปน 

‘ผูปวย’ ดังน้ัน ผูที่จะเขามาจดัการก็ตองมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ซึ่งก็คือจิตแพทยน่ันเอง ลําดับความคิด

ดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางอัตโนมัติเพราะเปนชุดความรูที่เขาใจกันโดยทั่วไปในสังคม เสมอืนวาเปนเรื่องที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาติ 

2. การผสมกันระหวางความจริงกับจินตนาการ (Real-and-Seemingness) ภาพยนตรไดสรางสถานการณ

ตางๆ ใหดูเหมอืนโลกความเปนจริง เชน สภาพสังคม การอิงเหตุการณในประวัติศาสตร การแตงกาย ภาษาที่

ใช ตลอดจนเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม องคประกอบเหลาน้ีมีความใกลเคียงความจริงอยางมาก เวนก็

แตตัวละครที่มภีาวะจิตเภทซึ่งถูกสรางมาจากจินตนาการ ทวาเมื่อจินตนาการถูกสอดแทรกรวมกับความจริง 
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ผูชมก็ยากที่จะแยกแยะได ดังน้ัน ตัวละครทีม่ีภาวะจิตเภทซึ่งถือเปนปญหาหลักในเรื่องจึงเปรียบเสมือนปญหา

ในสังคมจริงๆ เชนกัน ซึ่งผูชมจะรูสึกลุนและเอาใจชวยไปกับการจัดการคนเหลาน้ี 

3. การสรางชุดโครงสรางความสัมพันธ (Structuralist Set of Ralations) ภาพยนตรไดแสดงใหเห็นความ

แตกตางระหวาง ‘คนปกติ’ กับ ‘คนไมปกติ’ เชน คนไมปกติมีชีวิตที่ยากลําบาก ชะตากรรมนาสงสาร ไมมี

ความสุข มีจุดจบที่ไมดี ในขณะที่คนปกติจะมีชีวิตตรงขาม แมจะมีปญหาในชีวิตบางแตก็ไมหนักหนาเทาคนไม

ปกติ ขณะเดียวกันก็ช้ีใหเห็นวาตองทําอยางไรจึงจะเปนคนปกติได ซึ่งก็จะนําไปสูขอสรุปที่วาประชาชนตองทํา

ตามบรรทัดฐานของสังคมจึงจะเปนสวนหน่ึงของสังคม 

4. การผลิตซ้ําเพ่ือสืบทอดอุดมการณ (Reproduction of Ideology) กระบวนการสรางความหมายเหลาน้ีจะ

ถูกผลิตซ้ําแลวซ้ําเลาดังจะเห็นไดจากการศึกษาครั้งน้ีวาในรอบ 10 ปทีผ่านมาภาพของตัวละครที่มีภาวะจิต

เภทยังคงเปนภาพเหมารวม ซึ่งไมเพียงแตถูกผลิตซ้ําในภาพยนตรเทาน้ัน ทวายังเปนชุดความหมายเดียวกับที่

ถูกผลิตซ้ําในสงัคมดวย เพ่ือการธํารงอุดมการณหลักน่ันเอง 

ทั้งน้ี ยังพบอีกวาภาพยนตรเปนพ้ืนที่ที่วาทกรรมทั้งหลายไดเขามาปะทะสังสรรคกันเพ่ือใหความหมายแกตัว

ละครที่มีภาวะจิตเภท เชน วาทกรรมเรื่องเพศ เมื่อพูดถึงตัวละครเพศหญิงก็มักจะมีสถานะเปนชนช้ันลาง 

ผิดหวังจากความรัก และเปนผูกระทําความรุนแรง ทวาตัวละครเพศชายกลับอยูในชนช้ันกลาง ใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืน และเปนผูถกูกระทําความรุนแรง สะทอนใหเห็นถึงความออนแอของเพศหญิงที่เมื่อประสบ

ปญหาก็ไมสามารถควบคุมตนเองไดและนําความเจ็บปวดไปลงที่คนอ่ืน ขณะที่เพศชายสามารถประสบ

ความสําเร็จในสังคมและเปนผูให แตสุดทายก็ตกเปนเหย่ือความโหดรายของสังคม ขณะเดียวกันก็มีวาทกรรม

ครอบครัวเขามาเกี่ยวของดวย เน่ืองจากตัวละครมักจะมาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูกกระทําความรุนแรงจาก

คนในครอบครวั ตลอดจนถูกลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งวาทกรรมครอบครัวจะสื่อสารวาครอบครัวอบอุนตอง

ประกอบดวยพอแมลูก รวมทั้งครอบครัวอบอุนจะนํามาซึ่งประชากรและสังคมที่ดี  

 ขณะที่ลักษณะอาการของตัวละครน้ัน สวนมากจะสื่อสารระยะเริ่มมีอาการไดไมชัดเจนนัก บางเรื่อง

ไมนําเสนอขั้นดังกลาวเสียดวยซ้ํา แตขามไปสูระยะอาการกําเริบทันที โดยชวงแรกมักจะนําเสนอใหเห็นวาตัว

ละครที่มีภาวะจิตเภทก็ใชชีวิตเหมือนคนทั่วไป แตงกายตามปกติ มีบุคลิกลักษณะดูดี นิสัยใจคอหลากหลาย 

ทวาเมื่อเขาสูชวงที่อาการกําเริบจะกลายเปนภาพเดียวกันทันที เน่ืองจากภาพยนตรเลือกหยิบชุดความหมาย

ในลักษณะเหมารวมมาใชอธิบาย ขณะที่ระยะอาการหลงเหลือจะถูกกลาวถึงเฉพาะตัวละครที่เขารักษากับ

สถาบันทางการแพทยเทาน้ัน แสดงใหเห็นวาภาพยนตรมีอํานาจในการเลือกความจริงบางอยางของผูมีภาวะ

จิตเภทมานําเสนอ 

ทั้งน้ี การกระทําของตัวละครทั้งหมดเกิดจากการที่ตัวละครยังไมผานกระบวนการรักษาของแพทย เปนการ

ตอกย้ําวาผูมีภาวะจิตเภทควรถูกจัดการโดยผูเช่ียวชาญ คือ จิตแพทยหรือเจาหนาที่ตํารวจ ไมวาจะเปนการ

บําบัดรักษาหรือกักขัง มิฉะน้ันคนเหลาน้ีจะออกมาสรางความวุนวายใหแกสังคม ซึ่งเปนวาทกรรมหลกัในการ

จัดการผูปวยจิตเภท แตในขณะเดียวกันก็มีอุดมการณตอตานเกิดขึ้น เน่ืองจากภาพยนตรไดกําหนดให
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นักจิตวิทยาในเรื่อง ‘คน-โลก-จิต’ เปนตัวละครที่มีภาวะจิตเภทเสียเอง ขณะที่ในเรื่อง ‘เมมโมรี่ รักหลอน’ 

พระเอกที่เปนนักจิตแพทยกม็ีอาการทางจิตเกิดขึ้นเปนครั้งคราวเชนกัน จนนําไปสูขอสงสัยที่วาใครคือผูรักษา

หรือผูปวยที่แทจริง หรือเราไมอาจขีดเสนแบงระหวาง ‘ความปกติ’ กับ ‘ความผิดปกติ’ ไดอยางชัดเจน เพราะ

เราทุกคนลวนแตมีความผิดปกติเหลาน้ันอยูในตัว ไมเวนแมแตสถาบันการแพทยที่เปนผูมีอํานาจในการรักษา 

จากการศึกษาตัวบทภาพยนตรในครั้งน้ีทําใหมองเห็นอํานาจที่เขาไปกํากับการนิยามความหมายของตัวละครที่

มีภาวะจิตเภท โดยแหลงอํานาจ (Source of Power) น้ันก็มาจากสถาบันทางสังคม ไดแก ภาพยนตรที่ผลิต

ความหมายของตัวละครโดยมีชุดความรูบางอยางเปนกรอบความคิดและมักจะเปนชุดความรูกระแสหลักใน

สังคม ซึ่งมักจะอิงความรูจากศาสตรดานการแพทยเปนหลัก ดวยเหตุน้ี สถาบันทางการแพทยจึงเปนหนวย

สําคัญที่เขามากํากับความหมายในภาพยนตร ในหลายๆ ฉากก็แสดงใหบทบาทอํานาจที่สําคัญของจิตแพทย 

เชน การอธิบายถึงโรคจิตเภท การตรวจรักษา การที่ตัวละครสวมเครื่องแบบคนไขของโรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่ง

เปนอํานาจของผูเช่ียวชาญโดยเฉพาะ อีกอํานาจหน่ึงที่มาจากตําแหนงหนาที่ก็คือสถาบันการปกครองหรือรัฐที่

มีอํานาจในการออกกฎหมายควบคุมจัดการผูเบ่ียงเบนไปจากบรรทัดฐานสังคม โดยมีเจาหนาที่ตํารวจหรือศาล

เปนผูบังคับใชกฎหมาย ตอมาคือสถาบันครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวพันในการ ‘สราง’ ตัวละครที่มีภาวะจิตเภท

ขึ้นมาและมผีลตอการดํารงอยูหรือความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นของภาวะน้ัน นอกจากน้ี สังคมที่แวดลอมตัวละครน้ัน

ก็มีสวนในการนิยามความหมายของตัวละครที่มีภาวะจิตเภท ผานการ ‘พูดถึง’ และ ‘ปฏิบัติตัว’ ตอคนกลุมน้ี 

ดวยเหตุน้ี เราจึงเห็นทั้งวาทกรรมเพศ วาทกรรมครอบครวั วาทกรรมการแพทย และอีกหลากหลายวาทกรรม

ถักทอกันอยูในพ้ืนที่ของภาพยนตร เน่ืองจากความหมายของตัวละครที่มีภาวะจิตเภทไมไดถูกประกอบสรางขึ้น

จากอํานาจใดอํานาจหน่ึงเทาน้ัน ทวาแหลงอํานาจเหลาน้ีตางทํางานรวมกันเปนโครงขายอํานาจที่อยูรอบๆ 

ปฏิบัติการในการสรางความหมายใหแกผูที่อยูกับโรคจิตเภท จนนําไปสูความหมายของคนกลุมน้ีในทีสุ่ด 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทีไ่ดจากงานวิจัย 

 ผูสรางภาพยนตร ตลอดจนสือ่มวลชนประเภทตางๆ ควรตระหนักในอํานาจและหันมาทบทวน

บทบาทของตนเองในการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับผูมีภาวะจิตเภท เพ่ือเปดโอกาสใหคนกลุมน้ีไดมีพ้ืนที่ใน

สังคม 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาเฉพาะตัวละครหลักที่มีอาการของโรคจิตเภทตลอดทั้งเรื่อง ทําใหขอบเขตของ

ภาพยนตรที่ศึกษาถูกจํากัดอยูเพียงแคแนวระทึกขวัญและสยองขวัญเทาน้ัน หากมีการศึกษาภาพยนตรแนว

อ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนตัวแปรจากผูมีภาวะจิตเภทไปเปนโรคจิตเวชประเภทอ่ืนอาจไดคําตอบที่นาสนใจและ

แตกตางออกไป 
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แนวทางการพัฒนากลยทุธการสื่อสาร สําหรับธุรกิจเพื่อสงัคม 

The Development of Communication Strategy For Social Enterprises 

นางสาวไปยดา นนทโกวิท 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บทคัดยอ 

ภาพรวมของธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย กําลังมีแนวโนมที่จะเติบโตไดมาก เน่ืองจากภาคเอกชน

เริ่มเห็นความสาํคัญของธุรกิจเพ่ือสังคมวาชวยในการแกปญหาสังคมไดอยางยั่งยืนมากกวาการทํากิจกรรมเพ่ือ

สังคมโดยไมแสวงหาผลกําไรและรอรับการบริจาคแตเพียงอยางเดียว (จิราภรณ วิหวา, 2554) แตปญหาใหญที่

พบของธุรกิจเพ่ือสังคม คือการสื่อสารที่ยังไมสามารถสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับธุรกิจเพ่ือสังคม

ใหกับภาคประชาชนได เน่ืองจากประชาชนไทยจํานวนไมนอยที่เขาใจวาโครงการความรับผิดชอบตอสังคม 

(CSR) กับธุรกิจเพ่ือสังคม (SE) เปนเรื่องเดียวกัน ทั้งที่รูปแบบและเปาหมายแตกตาง (“กิจการเพ่ือสังคม” และ

แนวคิดที่ SME ควรสนใจ, ออนไลน) กลยุทธการสื่อสารที่ผูบริหารธุรกิจเพ่ือสังคมเลือกใช คือการพัฒนาสื่อ

ของตัวเอง ไมเนนการพ่ึงพาสื่อสารมวลชน เพราะวามีคาใชจายสูงกวามาก หลักการตลาดจะถูกนํามาใชในการ

ประชาสัมพันธ และการขาย โดยมีปจจัยสําคัญทางการสื่อสารกับลูกคา คือ พนักงานขายหนาราน และการ

บอกตอปากตอปากจากลูกคา (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2557) เมื่อพนักงานหนารานเขาใจวัตถุประสงคของ

ธุรกิจเพ่ือสังคมเปนอยางดีแลว พนักงานหนารานจะถายทอดขอมูลที่ถกูตองใหกับลูกคาไดมากกวาสื่อสิ่งพิมพ

หนาราน ในขณะที่ลูกคาเมื่อมีความประทับใจในสินคา และบริการของธุรกิจเพ่ือสังคมแลว จะยินดีเปน

กระบอกเสียงประชาสัมพันธแบบปากตอปากใหกับธุรกิจน้ัน (จากบทสัมภาษณคุณดวงผกา แซจึง หวัหนา

พนักงานขายรานปนกัน สาขาพาราไดสปารค) 

ผลการสํารวจความคิดเห็นดานการเปดรับสื่อจากประชาชนเมื่อจําแนกตามชนิดของสื่อที่ธุรกิจเพ่ือ

สังคมเลือกใช พบวาประชาชนสวนใหญเขาถึงและติดตามสื่อตางๆของรานโดยตรงไดในระดับนอยที่สุด แต

ประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึงและติดตามขาวสารขอมูลผานสื่อทั่วไปจากเพ่ือนหรือคนรูจัก และการคนหา

ขอมูลผาน Google ไดในระดับปานกลาง อยางไรก็ตามธุรกิจเพ่ือสังคมยังไมมีสื่อที่ทําใหประชาชนสวนใหญ

เขาถึงและติดตามไดในระดับมาก หรือมากที่สุด 
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แนวทางการพัฒนาการสื่อสารของธุรกิจเพ่ือสังคม จากการสัมภาษณเชิงลึก และผลการสํารวจจาก

กลุมตัวอยาง บงช้ีวาธุรกิจเพ่ือสังคมควรใชสื่อที่ประชาชนมีโอกาสเขาถึงไดงาย ในราคาไมสูง เชน สื่อออนไลน 

เน่ืองจากเปนสื่อที่เหมาะสมกบัยุคสมัย และงายตอการประชาสัมพันธ ถือเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินกิจการ

ของธุรกิจเพ่ือสังคม และเน้ือหาการสื่อสารของธุรกิจเพ่ือสังคมควรจะใหความสําคัญในการแกไขความเขาใจผิด

ที่ประชาชนยังมีตอธุรกิจเพ่ือสังคมในประเด็นตางๆกอน เพ่ือสรางความรูความเขาใจทีถู่กตอง เมื่อประชาชนมี

ความรูความเขาใจที่ถูกตองแลว ความคิดเห็นของประชาชนและการใหความรวมมือเพ่ือสนับสนุนธุรกิจเพ่ือ

สังคมยอมมีผลลัพธที่มากเพียงพอจะนําไปสูการแกปญหาสังคมอยางย่ังยืน 

คําสําคัญ : การพัฒนากลยุทธการสื่อสาร ธุรกิจเพ่ือสังคม การเปดรับสื่อ ความรูความเขาใจตอธุรกิจ

เพ่ือสังคม ความคิดเห็นที่มีตอธุรกิจเพ่ือสังคม  

 

Abstract 

 Overview of social enterprises in countries that are more likely to grow, the private 

sector is beginning to see the importance of social enterprise that helps them to solve social 

problems sustainably. The big problem is the social enterprises cannot create the 

communication that the correct knowledge for the people. Many Thai people understand 

that Social Responsibility (CSR) and Social Enterprise (SE) projects are the same. This 

knowledge not correct because both forms and goals of CSR and SE are different. 

Communication strategy for social enterprise is develop own media. Do not focus on 

journalism. Because of the high cost. Marketing principles are used in public relations and 

sales. Salesperson and word of mouth is important factors. 

 A survey of public media exposure by type of media used by social enterprises. It 

found that most people accessed and monitored the media at the lowest level. However, 

most people can access and keep track of information through the media from their friends 

or acquaintances and Google at a moderate level. However, social media businesses do not 

have the means to reach the majority of the population and to monitor it at a high level.  

 The results of the survey on social entrepreneurship Many people have 

misunderstood the social business in some areas, for example, most people understand that 
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social entrepreneurship is a sacrificial business that operates in a state of loss. Organizations, 

NGOs, or charities all fall into one category. Misunderstood that the social enterprise in 

Thailand was set up by the government. Under the supervision of the Ministry of Finance. 

 Communication development for social enterprises Interviews with experts and 

survey results from the sample. It shows that the development of media that people have 

easy access to affordable prices, such as online media, because it is suitable for the media 

era. And easy to promote. It is essential to operate a business for social purpose. The 

content in media of social enterprise communications should also focus on correcting 

people's misconceptions toward social entrepreneurship issues to create the correct 

knowledge. When people have the correct knowledge and understanding, public opinion 

and cooperation for supporting social enterprises will have sufficient results, leading to 

sustainable solutions to social problems. 

Keywords: Development of communication strategy, social enterprise, Media 

exposure, Knowledge of social enterprise, Comments on Social enterprise 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 ธุรกิจเพ่ือสังคม (SE) ในปจจบัุนน้ีไดกลายมาเปนแนวทางการทําธุรกิจแบบใหมที่เนนผลกําไรเปนการ

ชวยเหลือสังคม ผูประกอบการสวนมากเล็งเห็นคุณคาของการทําธุรกิจเพ่ือสังคมในฐานะเครื่องมือแกปญหา

สังคมอยางย่ังยืน อยางไรก็ตามการดําเนินกิจการของธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยจึงมีทั้งกิจการที่ประสบ

ความสําเร็จในระยะยาว และมีทั้งกิจการที่เกิดขึ้นในระยะสั้นแลวจําเปนตองปดตัวลงไป เน่ืองจากการ

ประชาสัมพันธตอภาคประชาชนยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะในระยะเริ่มตนของธุรกิจเพ่ือสังคม 

การประชาสัมพันธจะเนนที่การใหขาวสารกับผูประกอบกิจการ ซึ่งยังขาดในสวนงานรณรงคถึงประชาชนทั่วไป

แมวารัฐบาลจะเริ่มมีนโยบายสงเสริมผูประกอบการมากขึ้นก็ตาม ธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยจึงยังไมไดเปน

ที่รูจักของประชาชนสวนมากในสังคม 

 จากปญหาของธุรกิจเพ่ือสังคมในดานการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน 

ทําใหงานวิจัยฉบับน้ีเนนศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธการสื่อสารของธุรกิจเพ่ือสังคม วาจะมีแนวโนม

ไปในทิศทางใดบาง เพ่ือสรางการรับรู และความเขาใจถึงบทบาทความสําคัญของธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศ
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ไทย ซึ่งจะทําใหธุรกิจเพ่ือสังคมไดเติบโตอยางย่ังยืนโดยไดรับการสนับสนุนจากภาคประชาชนดวย ไมใชเพียง

แครอการสนับสนุนจากภาครัฐบาลเทาน้ัน ผูวิจัยไดเลือกศึกษาโดยเนนไปที่ธุรกิจเพ่ือสังคมประเภทการกุศล 

โดยศึกษาตัวอยางจากรานปนกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน และรานฬ.จุฬา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

เน่ืองจากเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นเพ่ือชวยเหลือผูที่ขาดโอกาสในสังคมไทย เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการแกปญหา

สังคม โดยไมตองรอการพ่ึงพาจากภาครัฐบาล  

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนากลยุทธการสื่อสาร สําหรับธุรกิจเพ่ือสังคม” ใชระเบียบวิธี

วิจัยเชิงผสม (Mixed Method)  มีกรณีศกึษาจาก รานปนกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน และรานฬ.จุฬา โรงพยาบาล

จุฬา สภากาชาดไทย ใชวิธีการเก็บขอมูลดังตอไปน้ี  

1. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) โดยสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของกับธุรกิจเพ่ือสังคม 

ดังตอไปน้ี 

• “ดร.เธียรไชย ยักทะวงษ” ผูเช่ียวชาญดานการทําธุรกิจเพ่ือสังคม จากบรษิัทปูนซีเมนตไทย 

จํากัด มหาชน  

• “คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล” ผูจัดการฝายการสื่อสารและพัฒนาสัมพันธ รานปนกัน   

• “คุณดวงผกา แซจึง” หัวหนาสาขา รานปนกัน พาราไดสปารค 

• “ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย” ผูกอต้ัง และผูจัดการราน ฬ.จุฬา 

• “คุณเบญจวรรณ ไพรสุวรรณ” พนักงานขายประจํารานฬ.จุฬา 

• “คุณสุชญา ศรนีาคงาม” พนักงานขายประจํารานฬ.จุฬา 

2. การสังเกตภาคสนาม (Observation) ทั้งแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ที่ผูวิจัยเขาไป

ในพ้ืนที่รานปนกัน สาขาพาราไดสปารค ในฐานะผูบริจาคสิ่งของ และเขาไปสํารวจสินคาในรานฬ.

จุฬา ช้ัน M อาคารภปร. ในฐานะลูกคา และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant 

Observation) ที่รานปนกัน สาขาพาราไดสปารค และรานฬ.จุฬา ช้ัน G และช้ัน M อาคารภปร. รวม

ไปถึงใชการสํารวจเอกสาร (Documentary) รวมดวย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธการสื่อสาร

ของรานปนกันและรานฬ.จุฬาที่ดําเนินการในรูปแบบของธุรกิจเพ่ือสังคมประเภทการกุศล 

3. ใชแบบสอบถามในวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณผูบริหารดานการสื่อสารของธุรกิจเพ่ือสังคม พบวากลยทุธการสื่อสาร 

และการเลือกใชสื่อที่ธุรกิจเพ่ือสังคมนํามาใชเปนหลัก คือกลยุทธการตลาดแบบ 4P ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  และการสงเสริมการตลาด (Promotion) (Social Impact 

Bond กับการพัฒนา SMEs, ออนไลน)  ซึ่งการสงเสริมการตลาดในสวนของธุรกิจเพ่ือสังคมจะเนนไปที่

คุณภาพของพนักงานขาย และการใหขอมลูที่ดีกับลูกคา ในสวนของการใชสื่อเพ่ือทําการประชาสัมพันธจะเนน

การใชสื่อของตัวเองเปนหลัก เชน ปายประกาศ โปสเตอร  จุลสาร แผนพับ Facebook Website เปนตน เพ่ือ

ประหยัดงบประมาณในการทาํสื่อ เน้ือหาที่ใชในการประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการช้ีแจงเปาหมายของ

รายไดที่จะนําไปสูการชวยเหลือสังคม ผูบรหิารดานการสื่อสาร หรือผูกอต้ังธุรกิจจะเปนคนวางกลยุทธการ

สื่อสารเพ่ือสรางมาตรฐานเดียวกันใหกับพนักงานขาย  

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณพนักงานขายพบวา กลยุทธการสื่อสารที่พนักงานขายเลือกใชมากที่สดุ 

คือการบริการอยางสุภาพ และการอธิบายใหลูกคาเขาใจจุดหมายปลายทางที่จะเกิดประโยชนตอสังคมจาก

ธุรกิจเพ่ือสังคมของรานคา โดยพนักงานเช่ือวาการใหบริการดวยความสุภาพ มีรอยย้ิม และการตอบคําถามที่

ชัดเจน จะทําใหประสบความสําเร็จในการเชิญชวนใหลูกคาซื้อสินคาเปนประจํา หรือสรางผูสนับสนุนที่นํา

สิ่งของเขามาบริจาคอยางตอเน่ืองได 

เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามกลุมผูรับสารในดานการเปดรับสื่อ ความรูความเขาใจที่มตีอธุรกิจเพ่ือ

สังคม และความคิดเห็นที่มีตอธุรกิจเพ่ือสังคมประเภทการกุศล อยางเชนรานปนกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน  และ

รานฬ.จุฬา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย พบวา ประชาชนสวนมากมีโอกาสเขาถึงสื่อของธุรกิจเพ่ือ

สังคมที่จัดทําเองในระดับนอยที่สุด แตเปดรับสื่อทั่วไปจากการบอกตอโดยเพ่ือนหรือคนรูจัก หรือแมกระทั่ง 

การคนหาขอมูลจาก Google ไดในระดับปานกลาง ซึ่งระดับการเปดรับสื่อที่แตกตางกันมีผลใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจตอธุรกิจเพ่ือสังคมที่แตกตางกัน แตระดับการเปดรับสื่อที่แตกตางกัน ประชาชนมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจเพ่ือสังคมไมแตกตางกัน ประชาชนสวนมากยินดีที่จะสนับสนุนแนวคิดของธุรกิจเพ่ือสังคม 

เพราะเช่ือวาธุรกิจเพ่ือสังคมสามารถสรางประโยชนตอสังคมไดจริง ดังน้ันการสื่อสารของธุรกิจเพ่ือสังคมใน

อนาคต ควรสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประกอบการที่ชัดเจน และช้ีแจงปลายทางของผลประกอบการ

วากอใหเกิดประโยชนอยางไรบางอยางละเอียด โดยเลือกใชสื่อที่ประชาชนจะสงตอกันไดอยางรวดเร็ว และ

งาย เชน สื่อออนไลน ซึ่งการจัดทํา Infographic เสนทางของผลประกอบการ ไปสูเปาหมายการชวยเหลือ

สังคม จะทําใหประชาชนเห็นภาพที่ชัดเจนและคงไวซึ่งความนาเช่ือถือในระยะยาว รวมทั้งควรใหขอมลู

รายละเอียดทางเลือกตางๆ ที่ประชาชนจะสามารถมีสวนรวมในการสนับสนุนธุรกิจเพ่ือสังคมไดงายขึ้น เชน 

การสั่งซื้อสินคาออนไลน การออกบูธจัดจําหนายสินคานอกสถานที่ การเลอืกผลิตภัณฑจากธุรกิจเพ่ือสังคมไป

ใชในชีวิตประจําวัน หรือการรวมสรางสังคมแหงการแบงปนดวยการบริจาคสิ่งของเหลือใชในสภาพดี เปนตน 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาทีไ่ดรับทําใหทราบวาแนวทางการพัฒนากลยุทธการสื่อสารของธุรกิจเพ่ือสังคม ตอง

เริ่มตนจากการพัฒนาความรูความเขาใจของพนักงาน และประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับธุรกิจเพ่ือสังคมอยางถูกตองกอน เน่ืองจากในปจจุบันน้ีประชาชนสวนมากยังมีความเขาใจที่

คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง อยางไรก็ตามคนไทยมจีิตใจดี และพรอมสนับสนุนสินคาหรือผลิตภัณฑที่จะ

นําผลกําไรกลบัคืนสูสังคม การรักษาความเช่ือมั่นในการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือสังคม จึงควรทําไปพรอมๆกับ

การพัฒนาการสื่อสารโดยใชชองทางที่งาย สะดวก รวดเร็วในการสงตอขอมูลขาวสาร ดังมีขอเสนอแนะตอไปน้ี 

1. ธุรกิจเพ่ือสังคมควรใชสื่อออนไลนที่ประชาชนใชงานเปนประจํา นําเสนอขอมูลผานการทํา

infographic แนะนําขั้นตอนการกดติดตามขาวสาร หรือปกหมุดใหการอัพเดทขาวสารจากธุรกิจ

เพ่ือสังคม ปรากฏในหนาจอแสดงผลเสมอ  

2. ธุรกิจเพ่ือสังคมควรสงการประชาสัมพันธออกไปยังกลุมเปาหมายใหมๆ เพ่ือสรางการรับรูเพ่ิมขึ้น

ดวย 

3. ธุรกิจเพ่ือสังคมควรสรางความเช่ือมั่นในสินคาและบริการที่ดีจากพนักงานขาย จะทําใหประชาชน

เต็มใจที่จะเปนตัวกลางเพ่ือสื่อสารผานการบอกตอแบบปากตอปาก อันจะนํามาซึ่งผลลัพธที่มาก 

แตใชตนทุนตํ่า 
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Sampling) และการสุมแบบลูกโซ การเลือกตัวอยางแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) ซึ่งมุงเนนไปที่

กลุมเปาหมาย คือ ผูหญิงที่มาอยูในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย จํานวน 12 คน 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเขาใจถงึวิธีการชวงชิงพ้ืนการสื่อสารในกีฬามวยไทยของผูหญิงและทราบถึงการสื่อสาร

เพ่ือการสรางอัตลักษณในพ้ืนที่กีฬามวยไทยของผูหญิง จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะห อธิบายและตีความตาม

แนวคิดหลักทีส่ําคัญในเรื่องทุน แนวคิดเรือ่งสตรีนิยม และแนวคิดเรื่องอัตลักษณ ที่เปนเกณฑในการศึกษาครั้ง

น้ี โดยมีการการสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) โดยการบันทึกเสยีงสัมภาษณ จดบันทึก ถายรปูและ

รวมสังเกตการณแบบมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ เพ่ือนําผลที่ไดมาวิเคราะหควบคูกับการสังเกตการณ 

(Observation) โดยสถานที่สําหรับสังเกตการณในที่น้ี ไดแก คายมวย LKT Muay Thai Gym รวมถึงการ

วิเคราะหตัวบท (textual analysis) ในสื่อตางๆที่ปรากฏเปนภาพหรือวีดีโอ โดยเน้ือหาของสารเปนการ

เผยแพรภาพของผูหญิงที่มาอยูในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย เพ่ือนํามาวิเคราะห

ในสวนของการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณของผูหญิง 

ผลการศึกษาพบวา การปรากฏตัวของผูหญิงในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกายที่

แสดงถึงการชวงชิงพ้ืนการสื่อสารในกีฬามวยไทยของผูหญิงและเปนการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณของผูหญิงที่

เขามาในพ้ืนทีข่องกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกายน้ัน ลวนถูกกํากับโดยเง่ือนไขของความเปน

มวยไทยแบบประยุกตและชนิดของกีฬา กลาวคือ การเขามาปรากฏตัวในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยจําเปนตองมี 

“ทุนดานเศรษฐกิจ” ในการสนับสนุนสําหรบัการเขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย และตัวแปรเรื่องอายุของ

ผูหญิงที่พบวาไมเกิน 40 ป ทีเ่ขามากํากับการเขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยเพราะลักษณะชนิดของกีฬาที่

ตองมีการปะทะทางรางกายและเปนกีฬาที่ใชแรงสูง เพราะฉะน้ันกลุมตัวอยางอันไดแกผูหญิงที่เขามาปรากฏ

ตัวในพ้ืนที่กีฬามวยไทยที่พบ จึงเปนผูหญิงชนช้ันกลางที่อยูในชวงวัยทํางานตอนตนและตอนปลายมีรายได 

หรือก็คือม“ีทุนดานเศรษฐกจิ” รวมถึงมีระดับการศึกษาอยูในระดับต้ังแตปริญญาตรีขึน้ไป และสวนใหญมี

สถานะโสด ซึ่งดวยวัยที่เปนวัยทํางานผูหญิงกลุมน้ีจึงเล็งเห็นปญหาเรื่องสุขภาพและรูปรางรวมถึงสถานะโสด

จึงทําใหมีเวลาในการดูแลตัวเองรวมถึงการมีความรูเกี่ยวกับประโยชนจากการออกกําลังกาย ผูหญิงกลุมน้ีจึงได

เขามาในพ้ืนทีข่องกีฬามวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย  

โดยการเขามาปรากฏตัวในพ้ืนที่การสื่อสารของกีฬามวยไทยน้ี ผูหญิงกลุมน้ีไดทําการตอรองทางความหมายวา

เปนเรื่องของ“รสนิยม”ความชอบดานออกกําลังกายและประโยชนที่ไดจากกีฬามวยไทยเพ่ือกาวขามมิติ

ความหมายเดิมของกีฬามวยไทยที่ถูกสังคมประกอบสรางทางความหมายวา เปนกีฬาที่มีความรุนแรงและเปน

กีฬาของผูชายไมเหมาะสมและไมใชพ้ืนที่ของผูหญิง เมื่อผูหญิงใชทุนดานเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนใหเขามาใน

พ้ืนที่ของกีฬามวยไทยไดแลว ในขณะน้ันเองผูหญิงก็ทําการสรางทุนและสั่งสมทุนดานอ่ืนๆในพ้ืนที่ของกีฬา

มวยไทย และผลตอบแทนในลักษณะทุนทีไ่ดก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจที่ถูกหลอหลอม

จนกลายเปนเรื่องธรรมชาติของรางกาย สิ่งน้ีเรียกวา “ทุนทางรางกาย” หรือ “habitus” ที่พัฒนากลายเปน 

“ทุนดานวัฒนธรรม” ใหแกตัวผูหญิงจนนําไปสูขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเปนทุนตางๆตามมา อันไดแก “ทุนดาน
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สัญลักษณ” และ “ทุนดานสังคม” ที่ผูหญิงไดรับ ก็คือลักษณะคําช่ืนชมหรือสิ่งที่คนภายนอกยอมรับวา “เปน

ผูหญิงทีใ่สใจเรือ่งสุขภาพ ทั้งยังใชประโยชนจากกีฬามวยไทยมาสงเสริมดานสุขภาพ” และคําช่ืนชมรวมถึงการ

ยอมรับเหลาน้ี เกิดจากผูหญงิสื่อสารเผยแพรตัวตนผานชองทางการสื่อสารไมวาจะเปน Facebook, 

Instagram และการสื่อสารระหวางบุคคล ถึงตัวตนที่อยูในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

การสื่อสารเพ่ือการสรางอัตลักษณของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกายน้ี

จะเกิดขึ้นไปพรอมๆกับการชวงชิงพ้ืนที่การสื่อสารกีฬามวยไทย โดยอธิบายไดวาอัตลักษณของผูหญิงที่สื่อสาร

ในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยคือการสรางตัวตนที่แตกตางกันกับนักมวยไทยแบบอาชีพเพ่ือแสดงถึงความเปนเรา

และความเปนอ่ืน โดยอัตลักษณที่สื่อสารออกมาน้ันแสดงความหมายไดวา พวกเธอเลนกีฬามวยไทยเพราะเปน

“รสนิยม”สวนตัวของบุคคลในดานการออกกําลังกายและอัตลักษณที่ถูกสรางก็เปนการบงบอกถึงจริตชนช้ัน

กลางที่ถูกปรับประยุกตใหเขากับความเปนกีฬามวยไทย ใหความหมายไดวา พวกเธอเปนผูหญิงชนช้ันกลางที่

เขามาในพ้ืนทีข่องกีฬามวยไทยเพ่ือประโยชนทางดานสุขภาพและรางกายของตนเอง ความเปนมวยไทยที่

ผูหญิงกลุมน้ีสรางจึงเปนลักษณะกิจกรรมเพ่ือการออกกําลังกายและเพ่ือเรียนรูกีฬามวยไทย จนนําความรู

เหลาน้ันมาใชประโยชนแกตนเองรวมถึงสรางทุนดานตางๆใหแกตนเอง โดยไมไดตองการจะเปลี่ยนแปลงกีฬา

มวยไทยเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศแตมองในลักษณะผลประโยชนสวนบุคคลที่เกิดกับตัวผูหญิง

เอง 

คําสําคัญ  ผูหญิง, กีฬามวยไทย, การออกกําลังกาย, การชวงชิงพ้ืนที่การสื่อสาร, การสื่อสารเพ่ือสรางอัต

ลักษณ  

 

Abstract 

 This research aims to study how did women who wanted to exercise entered to the 

Thai Boxing field. The Qualitative Research by the In-depth interviews, Observation and 

Textual analysis methods. The target group of this research are 12 women from Selection of 

Purposive Sampling and Snowball Sampling and other contents which related Thai boxing. 

The objective of this research is to study how did they communicate in order to identify 

themselves. The processes of analysis were using Capital concept, Feminism and Identity 

concept. 

 The results shows the reasons that women who entered to Thai Boxing area because 

All of them are the people who came from the middle class with the economy capital. 

Their age are lower 40 years old because Thai boxing seem like the extreme sport and 

educated and have well – paid job.  They overlooked the conditions of Thai boxing such as 

Thai Boxing is men’s sport that unsuitable for women and full of violent.  
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 At that time, the women have created and accumulated their own capital in the Thai 

Boxing field example, the physical capital or habitus and became to “Cultural Capital” for 

themselves. The woman have exchanged a lot of capital including “Symbolic Capital” and 

“Social Capital”. After the women entered to the Thai boxing field, they have had perfect 

bodies and social acceptance. All of the things that they had not only came from the Thai 

Boxing but also from identity creation through social media by themselves (Facebook, 

Instagram) and interpersonal communication about Thai Boxing. 

In communication for the identity, the women identified themselves in Thai Boxing by the 

one reason is “They don’t want to be professional boxers, they just want to exercise”. They 

are the women who take care of their health not the women that try to change or fix the 

gender equality’s problem.  

Keyword women, Thai Boxing, exercise, Communication for the Identity 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

หากจะกลาวถึง “มวยไทย” ที่ถือวาเปน ศิลปะการตอสูปองกันตัวที่มีมาอยางยาวนานตามประวัติศาสตรของ

ไทย โดยต้ังแตอดีตมวยไทย จัดไดวาเปนอารยธรรมทางจิตของชาวสยามที่ควบคูมาพรอมกับวัฒนธรรม จารีต 

ขนบประเพณี จึงกลาวไดวามวยไทยเปนแขนงหน่ึงของ “นาฏลีลาสยาม” โดยเปนการตอสูที่ใชสวนตางๆของ

รางกายแทนอาวุธชนิดอ่ืนๆ อันไดแก มือ เทา เขา ศอก และศีรษะ รวมกัน เรียกวา “นวอาวุธ” และมีกลวิธีใน

การใชสวนตางๆอยางผสมกลมกลืนจนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันตัวและไดมีการแสดงถึง “ศาสตร”

และ“ศิลป” ไดอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัวของความเปนมวยไทย (ศลิปะแหงมวยไทย, 2532, น.15)  

อีกดานของมวยไทยที่โดดเดนคือการเปนกีฬาที่ถายทอดเอกลักษณความเปนไทยไปสูสากลโลก ในมติิดานการ

สื่อสารของกีฬามวยไทยไมเพียงเปนการถูกศึกษาที่ถูกจัดวาเปนสื่อชนิดหน่ึงที่เปนเครื่องมือประกอบสรางความ

เปนชาติเทาน้ัน ยังมีมิติดานวัฒนธรรมที่ถกูเผยแพรเปนสินคาทางวัฒนธรรม แตก็ยังมอีีกมิติหน่ึงที่ถูกศึกษาไม

นอย น้ันคือมิติในเรื่องเพศ หรือก็คือเพศหญิงที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยที่ถูกจดัวาเปนพ้ืนที่ของบุรุษเพศ

กลาวไดวา หากศึกษาถึงขอมูลแลวกลับพบวาผูหญิงมีการปรากฏตัวในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยมาต้ังแตอดีต แต

มาในบริบททีแ่ตกตางกันควบคูกับบริบทของกีฬามวยไทย รวมถึงบริบทน้ันตางถูกกํากับเง่ือนไขโดยเพศชาย 

ไมวาจะเปนในยุคหน่ึงที่ผูหญงิมีการปรากฏตัวในพ้ืนที่กีฬามวยไทยในฐานะผูชก และเปนการชกแสดงตอหนา

พระที่น่ัง แตก็เพ่ือการแสดงที่นาขบขันสําหรับคนดูโดยเพศชายเทาน้ัน  

ยุคตอมาเมื่อเกิดการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ืองจนกีฬามวยไทย กลายเปนกีฬาของประเทศและเปน

เครื่องมือไวประกอบสรางชาติ ซึ่ง“ชาติ” (ทิฆัมพร เอ่ียมเรไร, 2554, น.84) หมายถึง ความแข็งแกรง และช้ี
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ทางไปที่บุรุษเพศ เพราะฉะน้ันกีฬามวยไทยจึงถูกจัดใหเปนกีฬาที่เหมาะสมกับ “เพศชาย” ดังน้ันเพศหญิงจึง

ถูกลดความสําคัญออกไปจากพ้ืนที่กีฬามวยไทยในยุคน้ัน ดวยทัศนะที่สังคมประกอบสรางขึ้นถึงความเหมาะสม

ของชนิดกีฬาวา กีฬาแบบผูชายมีลักษณะของการสัมผัสรางกายกันและกันสูง (body contact) (สมสุข หิน

วิมาน, 2558) หรือก็คือกีฬาที่มีการปะทะกนัน้ันไมเอ้ือตอสรีระของผูหญงิโดยสภาพรางกายแบบผูหญงิไม

เหมาะสมกับกฬีามวยไทยที่เนนศิลปะการตอสู กลาวไดวา แมแตในพ้ืนทีข่องกีฬาเองก็ยังมีการแบงแยกความ

เหมาะสมของความเปนเพศ และคงอํานาจของบุรุษเพศผานกีฬาไว ทัศนะหน่ึงที่เห็นไดชัดที่เขามากํากับ

อํานาจน้ันไวในกีฬามวยไทยคือ ความเช่ือดานไสยศาสตรที่วาผูหญิงจะทําใหสิ่งศักด์ิสทิธ์ิเสื่อมไป ในที่น้ี

หมายถึงการที่ผูหญิงเขาไปในพ้ืนที่เวทีมวยและการขามเชือก เปนตน สิ่งน้ีก็สะทอนไดวารางกายของสตรีเปน

ของตํ่าหรือเปนของสกปรก (กาญจนา แกวเทพ, 2535, น.40) กลวิธีน้ีถอืเปนการหามไมใหผูหญิงเขาไปใน

พ้ืนที่ของกีฬามวยไทยไดและเปนพ้ืนที่ของผูชายน้ันเอง  

จนมาถึงยุคปจจุบัน เกิดการพัฒนาดานเทคโนโลยีรวมถึงความเปนสากลที่มากขึ้น กีฬามวยไทยถูกจัดไดวามี 

“กฎ”และ “กติกา” และการแขงขันของรายการกีฬามวยไทยในยุคน้ันทีเ่กิดขึ้นมากมาย ในยุคน้ีเองทีเ่พศหญิง

กลับเขามามีบทบาทในพ้ืนทีข่องกีฬามวยไทยอีกครั้งในฐานะนักมวยอาชีพรวมถึงบทบาทของการชกมวยหญิง

ในประเภท “มวยตู” ที่ถูกนํากลับมาตอยอีกครั้งเพ่ือเรียกความสนใจแกผูชมและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

ไมเพียงแตการกลับมาในรูปแบบนักชกแบบนักมวยอาชีพเทาน้ัน ในปจจบัุนยังมีพ้ืนที่ของการชกเพ่ือการออก

กําลังกายของผูหญิงซึ่งสอดคลองกับบริบททางสังคมยุคปจจุบันที่หันมาใสใจดูแลเรื่องสุขภาพ และ “คายมวย

ไทย” ที่มีการปรับประยุกตไปในภาคของการเปนธุรกิจ เปดสอนการเรียนรูการตอยมวยในทั้งผูชายและผูหญิง 

เหตุน้ีกอใหเกิดการปรากฏตัวของผูหญิงในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย ซึ่งการปรากฏตัวของผูหญิงกลุมน้ีก็ถูกจัดได

วามีเง่ือนไขเปนตัวกํากับและสนับสนุนอยูดวย เพราะกีฬามวยไทยเปนกีฬาที่มีเอกลักษณและมีรูปแบบเฉพาะ

ความเปนไทยบางอยาง ตัวอยางเชน การออก“นวอาวุธ”และเกิดการปะทะทางรางกาย เปนตน จึงไมใชผูหญิง

ทุกคนในสังคมที่จะเลือกเขามาอยูในพ้ืนที่น้ีหรือสามารถเขามาอยูในพ้ืนที่น้ีได สิ่งน้ีอาจจะกลาวถึงความช่ืน

ชอบลักษณะเฉพาะ และชนช้ันทางสังคมของผูหญิงที่เขามาปรากฏตัวในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในรปูแบบน้ีมา

เปนตัวกํากับรวมถึงการปรากฏตัวของผูหญิงในพ้ืนที่กีฬามวยไทยรูปแบบน้ี  

การเขามาปรากฏตัวในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยอีกครั้งน้ันลวนกอใหเกิดการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณของผูหญิง

เหลาน้ี กลาวคอื การกอรูปกอรางสรางอัตลักษณและสื่อสารตัวตนบางแบบรวมไปถึงความเปนผูหญิงที่ปรับให

เขากับความเปนกีฬามวยไทย ฉะน้ันผูวิจัยจงึสนใจที่จะศึกษาผูหญิงที่เขามาปรากฏตัวในพ้ืนที่กีฬามวยไทยใน

ฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย เพ่ือศึกษาวาในขณะที่กีฬามวยไทยเปนพ้ืนที่การสื่อสารของเพศชาย หรือ

บุรุษเพศ ผูหญงิจะมีวิธีการชวงชิงพ้ืนที่การสื่อสารของกีฬามวยไทยน้ันอยางไร และผูหญงิจะมีวิธีการสื่อสาร

เพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่กฬีามวยไทยอยางไร 

 

วัตถุประสงค 
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1. เพ่ือใหเขาใจถึงวิธีการชวงชิงพ้ืนการสื่อสารในกีฬามวยไทยของผูหญิง  

2. เพ่ือทราบถึงการสื่อสารเพ่ือการสรางอัตลักษณในพ้ืนทีก่ีฬามวยไทยของผูหญิง 

วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาเรือ่ง“การสื่อสารเพ่ือการสรางอัตลักษณเพศหญิงในกีฬามวยไทยยุคปจจุบัน” ผูวิจัยใชวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยเลือกจากศึกษาจากการคัดเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) และการสุมแบบลกูโซ การเลือกตัวอยางแบบ สโนวบอล (Snowball Sampling) ซึ่ง

มุงเนนไปที่กลุมเปาหมาย คอื ผูหญิงทีม่าอยูในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย 

จํานวน 12 คน เพ่ือใหเขาใจถงึวิธีการชวงชิงพ้ืนการสื่อสารในกีฬามวยไทยของผูหญิงและทราบถึงการสื่อสาร

เพ่ือการสรางอัตลักษณในพ้ืนที่กีฬามวยไทยของผูหญิง จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะห อธิบายและตีความตาม

แนวคิดหลักทีส่ําคัญในเรื่องทุน แนวคิดเรือ่งสตรีนิยม และแนวคิดเรื่องอัตลักษณ ที่เปนเกณฑในการศึกษาครั้ง

น้ี โดยมีการเขาถึงขอมูลดังน้ี 

1. ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) รวมกับการสัมภาษณพูดคุยแบบไมเปนทางการ โดยการ

บันทึกเสียงสัมภาษณ จดบันทึก ถายรูปและรวมสังเกตการณแบบมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ 

2. การสังเกตการณ (Observation) โดยสถานที่สําหรับสังเกตการณในทีน้ี่ ไดแก คายมวย LKT Muay Thai 

Gym ซึ่งการสงัเกตการณน้ี ผูวิจัยจะเขาไปมีสวนรวมในกจิกรรมการชกมวยในบางครั้ง เพ่ือใหเขาใจถงึลักษณะ

ของกีฬามวยไทยบางอยาง เชน ทาทางที่ชก กับความเปนผูหญิงที่ถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเขากับความเปนมวย

ไทยน้ัน รวมกบัพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงตัวเปนหน่ึงในคนที่ออกกําลังกายเหมือนกัน  

โดยรายละเอียดของสถานที่อันไดแก คายมวย LKT Muay Thai Gym เปนคายมวยไทยที่ถูกปรับประยุกตไป

ในเชิงธุรกิจแตยังคงเปนคายมวยแบบด่ังเดิม กลาวคือ เปนคายมวยไทยที่มีประวัติและช่ือเสียงในวงการมวย

ไทยมากอนรวมถึงตอนน้ี และมีการฝกซอมนักมวยอาชีพเพ่ือขึ้นชกรายการเวทีมวยตางๆและครูมวยกเ็ปน

นักมวยอาชีพผานประสบการณชกมวยไทยอาชีพทั้งยังผานการอบรมและสอบสําหรับการเปนครูสอนใหแกผู

ที่มาเรียนอยางถูกตอง สําหรับหลักการสอนเพ่ือเรียนมวยไทยในคายน้ีก็เปนไปตามหลักการสอนทั้งดานความรู

ทางวิทยาศาสตรทางกีฬา ความรูทางดานแมไมมวยไทย และความเหมาะสมทางดานการออกกําลังกายใหกับ

ผูหญิงและผูชายที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยเพ่ือการเรียนรูและเพ่ือการออกกําลังกาย 

3. การวิเคราะหตัวบท (textual analysis) ในสื่อตางๆทีป่รากฏเปนภาพหรือวีดีโอ โดยเน้ือหาของสารเปนการ

เผยแพรภาพของผูหญิงที่มาอยูในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย เพ่ือนํามาวิเคราะห

ในสวนของการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณของผูหญิง โดยประเภทของสื่อที่ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูล ไดแก  

3.1. สื่อออนไลน โดยชองทางของสื่อสังคมออนไลนที่ผูวิจยัเลือก ไดแก Facebook และ Instagram เน่ืองจาก

ผูหญิงที่มาอยูในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกายเลือกใชเปนชองทางในการสื่อสาร 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
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สวนที่ 1 ผลจากการสัมภาษณเจาะลึกรวมกับการสังเกตการณในคายมวย LKT Muay Thai Gym และการ

วิเคราะหตัวบท อันไดแก สื่อที่กลุมตัวอยางใชในเผยแพรภาพของตน ในสวนที่ 1 น้ีจะเปนการอธิบายถึงการ

ชวงชิงพ้ืนการสื่อสารในกีฬามวยไทยของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย โดยมองผานแนวคิดเรื่องทุน

ของบูดิเยอรที่จะอธิบายเรื่องการใชทุนและการแลกเปลี่ยนทุนของผูหญงิกลุมน้ีที่ใชในการสนับสนุนตัวเองและ

การสั่งสมทุนเพ่ิมจากพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยซึ่งกระบวนน้ีจะสรางไปพรอมๆกับการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณ

ของผูหญิงกลุมน้ี และอธิบายดังน้ี  

- ดานลักษณะทางประชากร 

ผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย อายุของผูหญิงที่เขามาชกจะไมเกิน 40 

ป ซึ่งสะทอนใหเห็นวารูปแบบของการออกกําลังกายโดยกีฬามวยไทย ถูกจํากัดดวยขอบเขตของอายุเปนตัว

แปรเพราะลักษณะของกีฬาที่ตองมีการปะทะทางรางกายและเปนกีฬาทีใ่ชแรงสูง เพราะฉะน้ันอายุของกลุม

ตัวอยางที่พบคือ อายุระหวาง 20 - 40 ป มสีถานภาพทางสังคมต้ังแตการศึกษาอยูในระดับต้ังปริญญาตรีขึ้นไป 

จัดไดวาเปนผูหญิงที่อยูในชวงวัยทํางานตอนตนและตนปลาย มีอาชีพการทํางานรวมถึงรายไดตอเดือนต้ังแต 

17,000 - 70,000บาท/เดือน และสิ่งที่ปรากฏเหมือนกันคือสถานะของผูหญิงที่จัดวาเปนสาวโสดรวมถึงเปน

ผูหญิงที่ทํากิจกรรมการออกกําลังกายอ่ืนรวมดวยกับการชกมวยไทยไปดวย จึงกลาวไดวากลุมตัวอยางอันไดแก

ผูหญิงที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย เปนลกัษณะของผูหญิงชนช้ันกลางประกอบ

ไปดวยทุนดานเศรษฐกิจอันไดแกรายได ทนุดานวัฒนธรรมอันไดแกระดับการศึกษา รวมถึงชวงอายุและการ

ทํางานบงบอกถึงวัยที่มีกําลังในการสรางและสั่งสมทุนในดานอ่ืนๆเพ่ิมไมวาจะทุนดานสัญลักษณและทนุดาน

สังคม ผูหญิงกลุมจึงใชทุนดานเศรษฐกิจของตัวเองเปนจุดเริ่มตนมาตอยอดเพ่ิมศักยภาพดานอ่ืนหรือเพ่ิมทุนให

มากขึ้นในพ้ืนที่การสื่อสารของกีฬามวยไทย และตัวบงช้ีใหเห็นวาผูหญิงกลุมน้ีตางเห็นความสําคัญตอสุขภาพ

จึงกอใหเกิดการเพ่ิมทุนในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย คือการทํากิจกรรมการออกกําลังกายแบบอ่ืนควบคูไปกับการ

ชกมวยไทยเพ่ิม หรือการเล็งเห็นถึงปญหาสขุภาพดวยชวงวัยการทํางาน การทํากิจกรรมการออกกําลังกาย

อยางหลากหลายจึงเปนการเพ่ิมทุนใหกับรางกายของตัวเอง หรือก็คือการเพ่ิมทุนวัฒนธรรมดาน embodied 

form ซึ่งเริ่มตนมาจากขั้นตอนการเรียนรูเพ่ือสั่งสมจนกลายเปนธรรมชาติของรางกาย หรือที่เรียกวา habitus 

กอนจนนําไปสูขั้นตอนการแลกเปลี่ยน  

- ดานทัศนคติที่ผูหญิงมีตอกีฬามวยไทย, กีฬามวยไทยแบบอาชีพ และความเช่ือเรื่องขอหามของผูหญิง

กับกีฬามวยไทย  

การปรากฏตัวของผูหญิงที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยลวนประกอบไปดวยทุน

ดานวัฒนธรรมของผูหญิงที่มตีอกีฬามวยไทย ในที่น้ีไดแก ทัศนคติที่มีตอกีฬามวยไทย, กีฬามวยไทยแบบอาชีพ 

และความเช่ือเรื่องขอหามของผูหญิงกับกีฬามวยไทย โดยผูหญิงเหลาน้ีสรางความหมายไวดังน้ี 

1. ใหนิยามความหมายกับกีฬามวยไทย วาเปนศิลปะปองกันตัวอยางหน่ึง, เปนกีฬาที่ใชแรงอยางเต็มที่, 

สามารถนํามาใชเพ่ือปองกันตัวเมื่อมีอันตรายไดในระดับหน่ึง, เปนกีฬาที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา, สามารถเลน
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คนเดียวได, เปนกีฬาที่ใชสติและไหวพริบตลอดเวลา กลาวสรุปไดวาผูหญงิที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยตางให

นิยามของกีฬามวยไทยไปในลักษณะของประโยชนที่ไดจากกีฬามวยไทยและการเขาไปในพ้ืนที่ของกีฬามวย

ไทยจึงเปนการเพ่ิมศักยภาพทางรางกาย ที่ถือวาเปน“ทุน”สําหรับสั่งสมและขยายไปสูทนุประเภทอ่ืนใน

อนาคต และกาวขามมิติความหมายของกีฬามวยไทยที่ถูกสังคมประกอบสรางทางความหมายเดิมวา เปนกีฬา

ที่มีความรุนแรงและเปนกีฬาของผูชายไมเหมาะสมและไมใชพ้ืนที่ของผูหญิง  

2. ใหนิยมความหมายกับกีฬามวยไทยแบบอาชีพ ไววากีฬามวยไทยแบบอาชีพตองมีความแข็งแรงทาง

รางกายสูง, ตองมีทักษะที่ถกูฝกซอมมาอยางดี, ตองมีการบาดเจ็บทางรางกายและมีความรุนแรง, ตองมี

เอกลักษณเฉพาะตัว เชน การรําไหวครูกอนชก พิธีรํามวยไทย กลาวสรปุไดวาผูหญิงที่เขามาในพ้ืนทีก่ีฬามวย

ไทยตางใหนิยามของมวยไทยแบบอาชีพในลักษณะของอาชีพทางการกีฬาที่มีความแตกตางจากการเลนเพ่ือ

การออกกําลังกาย และบงบอกถึงการกอรูปอัตลักษณของผูหญิงกลุมน้ีที่มีความหมายตางไปจากความหมาย

ของกีฬามวยไทยแบบอาชีพ  

3. ทัศนคติดานความเช่ือเรื่องขอหามของผูหญิงกับกีฬามวยไทย ที่ผูหญิงตางมองวาความเช่ือเรื่องขอ

หามของผูหญิงกับกีฬามวยไทยมีตนกําเนิดมาจากผูชายและเปนความเช่ือสมัยโบราณ, ความเช่ือเรื่องขอหาม

ของผูหญิงกับกีฬามวยไทยเปนวัฒนธรรมที่มีอยูในสังคมไทย, ความเช่ือเรื่องขอหามของผูหญิงกับกีฬามวยไทย

ในยุคสมัยน้ีควรมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเช่ือน้ี, ความเช่ือเรื่องขอหามของผูหญิงกบักีฬามวยไทยเปนเรื่อง

ของพ้ืนที่ ถาพ้ืนที่น้ันไมใหผูหญิงเขาไปก็เปลี่ยนพ้ืนที่ในการเลน กลาวสรุปไดวาผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่กฬีามวย

ไทยตางใหนิยามเกี่ยวกับความเช่ือน้ีไววา ความเช่ือดานสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกับขอหามที่เกิดขึ้นกับผูหญิงในพ้ืนที่

กีฬามวยไทยถูกสรางผานความเช่ือมาเพ่ือกํากับและคงอํานาจใหกับบุรุษไว แตในขณะเดียวกันกีฬามวยไทยก็มี

การพัฒนาไปตามยุคสมัยกอใหเกิดความหลากหลายสําหรบักีฬามวยไทย ผูหญิงจึงสามารถเขามาปรากฏตัวใน

พ้ืนที่น้ันได และในที่น้ีคายมวยไทยที่ถูกปรับประยุกตสามารถสรางเง่ือนไขใหกับผูหญิงกลุมน้ีเขามาเพ่ือเรียนรู

หรือออกกําลังกายไดแตกํากับโดยอํานาจของทุนดานเศรษฐกิจในการสนับสนุนตัวเองเพ่ือสั่งสมทุนดานอ่ืน

ตามมาไมวาจะเปนทุนดานวัฒนธรรม ทุนดานสัญลักษณและทุนดานสังคมของผูหญิง เพราะฉะน้ันการตอรอง

กับความเช่ือของผูหญิงกลุมน้ีจึงเปนเรื่องของเง่ือนไขของสถานที่และสถานะทางชนช้ันของผูหญิงที่สามารถ

สนับสนุนใหผูหญิงเขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยได รวมถึงอีกองคประกอบหน่ึงคือการสรางความหมายของกีฬา

มวยไทยในแงมุมการใชประโยชนเพ่ือตอรองกับความเช่ือใหกลายเปนเรื่องที่ไมเขากับยุคสมัยที่ตองมคีวามเทา

เทียมกันระหวางทั้งสองเพศ โดยมองเรื่องการดูแลสุขภาพและรางกายเปนสําคัญ 

- ดานแรงจูงใจของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย 

มีการกอรูปขึ้นมาจากความตองการของผูหญิงที่ตองการสรางทุนผานรางกายและดูแลสขุภาพของตนเอง และ

หลอหลอมไปพรอมกับรสนิยมดานการออกกําลังกายใหกลายเปนธรรมชาติ หรือ“ธรรมชาติที่สอง” (second 

habitus) ของการใชชีวิตปกติประจําวัน จนนําไปสูกระบวนการสรางทุนและสั่งสมทนุในการสนับสนุนตัวเอง
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ของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย ซึ่งกระบวนการและการสั่งสมทุนน้ีเองจะทําใหเห็นถึงการสื่อสาร

เพ่ือสรางอัตลักษณและการแลกเปลี่ยนทุน อันไดแกผลตอบแทนของผูหญิงกลุมน้ี มปีระเด็นดังน้ี  

1. กระบวนการฝกซอมของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย พบวา 

ระยะเวลาที่ผูหญิงเขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยมีต้ังแต 4 เดือน และ 1-5 ป และมีความถี่ในการฝกซอมอยาง

นอง 1-2 ครั้งตอสัปดาห สะทอนไดวาการสรางทุนและสัง่สมทุนของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่มวยไทยตองมี

ระยะเวลาในการเรียนรูและสัง่สม เพ่ือใหเกดิการเปลี่ยนแปลงจนกลายเปนปกติสวนหน่ึงของการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน หรือที่เรียกวา habitus มาในลักษณะของผลประโยชนที่เกิดดานรางกายของผูหญิง ไมวาจะ

เปนสุขภาพ, รูปราง หรือบุคลิกภาพที่ดีหลังจากการออกกําลังกาย สิ่งเหลาน้ีเรียกไดวาเปน “ทุนทางรางกาย” 

จนกอใหกลายเปนทุนดานสัญลักษณที่จัดไดวาเปนผูหญิงที่มีความรูเรื่องมวยไทย ใสใจสุขภาพของตัวเองและ

เกิดทุนดานสังคมตามมาเพราะเปนที่จดจําแกคนรูจักในฐานะผูหญิงตอยมวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย 

2. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลัง

กาย พบวา หลังจากเกิดกระบวนการฝกซอมจนกอใหเกิดการสั่งสมทุนของผูหญิงตามมาจนปรากฏเปน“ทุน

ทางดานรางกาย”ใหแกผูหญิงไมวาจะเปน รูปรางดูแข็งแรง ภูมิฐาน, รางกายผอมลง/เฟรมขึ้น, มีกลามเน้ือ

เพ่ิมขึ้น, ภูมิแพนองลง, รางกายมีทักษะการเคลื่อนไหวและคลองตัวมากขึ้น, รางกายไมเหน่ือยงาย/ฟตมากขึ้น 

ซึ่งทั้งหมดน้ีคือผลตอบแทนหรือการแลกเปลี่ยนทุนที่เกิดขึน้ของผูหญิงที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณใน

พ้ืนที่ของกีฬามวยไทย 

3. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจของผูหญงิที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย 

พบวา หลังจากเกิดกระบวนการฝกซอมจนกอใหเกิดการสัง่สมทุนของผูหญิงตามมาจนปรากฏเปน“ทุน

ทางดานรางกาย”แลวยังมีการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจไปดวย กลาวคือการหลอหลอมตัวตนของผูหญิงกลุมน้ีให

เปนไปอยางธรรมชาติ อันไดแก มั่นใจในสรรีะของตนเองมากขึ้น, มั่นใจดานความรูดานมวยไทยมากขึน้, รูสึก

คลายเครียดและไดปลดปลอย, มีความสุขกบัการออกกําลังกายมากขึ้น ซึ่งเมื่อประกอบระหวางผลตอบแทน

ดานรางกายและดานจิตใจจนกอใหเกิดการหลอหลอมแลว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ“ทุนดานวัฒนธรรม”ของผูหญิงที่

เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย  

4. Lifestyle ของผูหญิงที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลัง

กาย พบวา การสั่งสมทุนของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยจนกอใหเกิดการหลอหลอมตัวตนใหเปนไป

อยางธรรมชาติ นําไปสูจริตและรสนิยมของผูหญิงกลุมน้ีในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการควบคุม

การกินอาหาร/เลือกกินมากขึ้น, การหาขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, ติดการออกกําลังกายและมีวินัยในการ

ออกกําลังกายเปนกิจวัตร กลาวไดอีกวาเปนการสะทอนของจริตผูหญิงชนช้ันกลางที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัต

ลักษณในพ้ืนทีข่องกีฬามวยไทย  

5. ชองทางการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตนเองวาเปนผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยฐานะผูชกเพ่ือการออก

กําลังกาย พบวา หลังจากผูหญิงใชทุนดานเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนตัวเองใหเขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยจน
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นําไปสูกระบวนการสรางทุนและสั่งสมทุนของผูหญิงแลว การแลกเปลี่ยนทุนดานสัญลกัษณและทุนดานสังคม

จะไมเกิดขึ้นหากผูหญิงไมมีการสื่อสารตัวตนออกไปสูภายนอกหรือที่เรียกวาการบอก“คนอ่ืน”ถึงทุนดาน

วัฒนธรมที่ถูกสรางในพ้ืนที่กฬีามวยไทย และชองทางการสื่อสารที่ผูหญิงเลือกใช ไดแก Facebook, 

Instagram, การสื่อสารระหวางบุคคล ซึ่งการสื่อสารที่เกิดขึ้นจะเปนในลกัษณะการโพสตภาพหรือวิดีโอสั้น 

และการบอกกลาวถึงกิจกรรมในกีฬามวยไทยไปในเชิงกิจกรรมการออกกําลังกาย ซึ่งถือเปนกระบวนการสราง

ทุนสัญลักษณหรือการยอมรับจากผูอ่ืน 

6. ผลตอบรับที่ไดรับจากการเปดเผยขอมูลวาตนเองเปนผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยฐานะผูชกเพ่ือการ

ออกกําลังกาย พบวา ผลตอบรับที่ผูหญิงไดรับสะทอนถึงทุนดานสัญลักษณและดานสังคมที่ผูหญิงไดรับ ไดแก 

ไดรับคําชมเกี่ยวกับการออกทาทางมวยไทย, ไดรับคําชมเกี่ยวกับสรีระรางกายที่เปลี่ยนไป, ไดรับคําชมเกี่ยวกับ

การบริหารเวลาเพ่ือการออกกําลังกาย, การบอกกลาววากีฬามวยไทยไมเหมาะสม/เปนกีฬาที่หนักไปสําหรับ

ผูหญิง กลาวสรุปไดวาการไดรับคําชมตางๆลวนแสดงถึงการยอมรับของคนรอบขางซึ่งสิ่งน้ีคือ“ทุนดาน

สัญลักษณ”และการไดรับคําชมก็แสดงถึง“ทุนดานสังคม”แตในขณะเดียวกันผลตอบรับก็ยังมีในแงมมุที่เปน

ดานลบเกี่ยวกับความเปนเพศและชนิดของกีฬาในทัศนะเดิมของคนทั่วไปที่มองวาเปนกีฬาเปนพ้ืนที่ของบุรุษ

เพศ และผูหญงิกลุมน้ีก็มีการตอรองกับความหมายน้ันในลกัษณะของ“รสนิยม”ของแตละบุคคลที่ช่ืนชอบใน

การทํากิจกรรมเพ่ือการออกกําลังกายและมองเปนเรื่องของประโยชนที่ไดรับจากกีฬามวยไทย  

สรุปในสวนที ่1 เปนการอภิปรายเรื่องการชวงชิงพ้ืนที่การสื่อสารในกีฬามวยไทย โดยมองผานแนวคิดเรื่องทุน

ของบูดิเยอรเรื่องการใชทุนและการแลกเปลี่ยนทุน สามารถแยกประเด็นไดดังน้ี 

- ทุนดานเศรษฐกิจ พบวา ผูหญิงกลุมน้ีจัดไดวาเปนผูหญิงชนช้ันกลาง ประกอบไปดวยสถานทางสังคม 

ไมวาจะเปนระดับการศึกษา, รายได, ชวงวัยที่อยูในวัยทํางานและสถานโสด จึงเปนวัยที่เล็งเห็นถึงความเสี่ยง

ในเรื่องของสุขภาพและรูปรางของตัวเอง ทําใหผูหญิงตองหันมาดูแลเรื่องสุขภาพดวยการออกกําลังกาย กีฬา

มวยไทยซึ่งมีคณุสมบัติลักษณะเฉพาะที่โดดเดนจึงเปนกีฬาที่ผูหญิงใชทุนดานเศรษฐกิจของตัวเองในการ

สนับสนุนใหเขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย เพ่ือสรางทุนและสั่งสมทุนชนิดอ่ืนเพ่ิม   

- ทุนดานวัฒนธรรม พบวา ผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยซึ่งมีทนุดานวัฒนธรรมอันไดแก

การศึกษาและความรู ไดสรางความหมายของกีฬามวยไทยไปในลักษณะประโยชนที่ไดรับจากกีฬาเพ่ือตอรอง

กับความหมายเดิมของกีฬามวยไทยวาเปนกีฬาของผูชายไมเหมาะสมกบัผูหญิง และทนุดานวัฒนธรรมที่ผูหญิง

ไดรับในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยจึงเปนลักษณะของความรูของกีฬาและสั่งสมจนกลายเปน “ทุนทางรางกาย” 

หรือที่เรียกวา habitus กลาวคือผลตอบแทนทางรางกายที่ถูกหลอหลอมจนกลายเปนธรรมชาติของรางกาย 

- ทุนดานสัญลักษณ พบวา เมือ่ผูหญิงสั่งสมทุนจนกลายเปนสวนหน่ึงของตนเองอยางเปนธรรมชาติ

อยาง habitus และไดรับผลตอบแทนทั่งความรูดานมวยไทย การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจ ผูหญิงจึง

มีการสื่อสารเพ่ือบอกถึงความเปนเราผานสื่อ อันไดแก Facebook, Instagram, การสื่อสารระหวางบุคคล ที่

ถูกสรางผานในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยและความเปนมวยไทยที่ผูหญิงกลุมน้ีสรางขึ้นในลักษณะ“ความเปนมวย
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ไทยเพ่ือการออกกําลังกาย ความสวยงามทางรูปรางของผูหญิงที่ผานการออกกําลังกายและความแข็งแรงของ

กีฬามวยไทยที่เปนตัวสรางรางกายน้ัน”จนคนอ่ืนไดรับรูและใหผลตอบแทนมาในรูปแบบของคําช่ืนชม การ

ยอมรับในตัวตนของผูหญิงกลุมน้ีในฐานะผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออก

กําลังกาย  

- ทุนดานสังคม พบวา เมื่อผูหญิงสื่อสารถึงตัวตนผานสื่อสังคมออนไลนหรอืการสื่อสารระหวางบุคคล

จนกอใหเกิดทนุสัญลักษณตามมา สิ่งที่เกิดขึน้ไปดวยกันก็คือเครือขายระหวางบุคคลในสังคมที่เกิดขึ้นของ

ผูหญิง สิ่งน้ีจึงถือเปนทุนดานสังคมที่ผูหญิงไดรับ และเครือขายดานสังคมอีกสวนหน่ึงที่ผูหญิงไดรับก็คอื

เครือขายที่เกิดจากการสื่อสารในพ้ืนที่ของคายมวยในระหวางการเขาไปชกแตละครั้งก็จะเกิดการสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืน หรือผูหญิงดวยกันที่เขาไปชกมวย และแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสขุภาพและรูปราง รวมถึง

ความรูจากกีฬามวยไทย 

สวนที่ 2  จากการสัมภาษณเจาะลึกรวมกับการสังเกตการณในคายมวย LKT Muay Thai Gym และการ

วิเคราะหตัวบท อันไดแก ภาพหรือวิดีโอที่ผูหญิงสรางในขณะอยูในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย ในสวนที่ 2 น้ี จะ

เปนการอธิบายถึงการสื่อสารเพ่ือการสรางอัตลักษณในพ้ืนที่กีฬามวยไทยของผูหญิงกลุมน้ี ซึ่งกระบวนการน้ีจะ

เกิดขึ้นไปพรอมๆกับสวนแรกคือการใชทุนและการแลกเปลี่ยนทุนของผูหญิง โดยมองผานแนวคิดเรื่องอัต

ลักษณ (identity)ของแอนโธน่ี กิดแดนส และแนวคิดสตรนิียม ของกลุมสตรินิยมแนวหลังสมัยใหม 

(Postmodern feminism/pomo feminism) ถึงกระบวนการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณของผูหญิงที่เขามา

ในพ้ืนที่กีฬามวยไทย ซึ่งการวิเคราะหถึงอัตลักษณตองอาศัยการเปรียบเทียบความเปนมวยไทยแบบอาชีพ

เพ่ือใหเห็นถึงความเปนเรา และการสรางความเปนอ่ืน หรือก็คือการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณของผูหญิงที่เขา

มาชกมวยไทยโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการออกกําลังกาย อธิบายดังน้ี   

- การแตงกายของผูหญิงที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย พบวา ผูหญิงสวม

เสื้อผาการแตงกายในลักษณะเครื่องแตงกายที่ใชออกกําลังกาย ซึ่งแสดงความแตกตางจากนักมวยแบบอาชีพ

เพ่ือแสดงถึงตัวตนในฐานะคนออกกําลังกาย รวมถึงในสวนของหนาตา พบวาผูหญิงกลุมน้ีมีการแตงหนา แสดง

ใหเห็นถึงสถานทางสังคมที่ผูหญิงตองแตงหนาไปทํางาน และการเขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยก็มาในเวลาหลัง

เลิกงานเพ่ือการออกกําลังกาย 

- สภาพสนามที่ผูหญิงเลือกเขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย พบวา 

ผูหญิงเลือกสนามที่เดินทางสะดวก/ใกลที่พัก, ความปลอดภัยของสถานที่, โปรโมช่ันของคายมวย, ความรูสึก

เปนกันเองของครูมวย, การใหขอมูลทาทางของครูมวยแบบมวยไทยด่ังเดิม, การใหขอมูลเรื่องรางกายตามหลัก

วิทยาศาสตรการกีฬาของครูมวย, ความรูสกึไมแปลกแยก สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงจริตชนช้ันกลางและความ

เปนผูหญิงซึ่งแสดงถึงความแตกตางกับความอาชีพคือการเลือกสนามน้ี ผูหญิงไมไดเลอืกจากช่ือเสียงและ

ประวัติความเปนมาของคายมวย แตเลือกเพราะความสะดวกและความปลอดภัยของตนเอง  
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- การเตรียมการกอนการชกของผูหญิงที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย 

พบวา ผูหญิงกลุมน้ีจะเนนไปที่พ้ืนฐานของการเลนกีฬาที่ตองมีการยืดกลามเน้ือ กระโดดเชือกเพ่ือวอรม

รางกายกอนการเลน ไมไดเนนที่การเตรียมรางกายอยางที่นักมวยอาชีพทํา 

- ทาทางที่ชกของผูหญิงที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย พบวา ทาทางของ

มวยไทยที่ผูหญิงกลุมน้ีที่ไดเรียนรู จะเปนการสอนความเปนมวยไทยในระดับสายกลาง กลาวคือพ้ืนฐานทาทาง

ของมวยไทยแบบด่ังเดิมแตไมไดอยูในระดับเทียบเทากับนักมวยอาชีพ 

- กิจกรรมขณะที่ชกของผูหญงิที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย พบวา การ

ชกของผูหญิงกลุมน้ีจะเปนปะทะในรูปแบบฝกซอมกับครูมวย ซึ่งมีความแตกตางจากความเปนมวยแบบอาชีพ

ที่ตองปะทะฝกซอมกับกระสอบทรายและฝกซอมแบบคูชกที่ตองเนนความแข็งแรงทางรางกายสูง 

- กิจกรรมหลังจากชกเสร็จของผูหญิงที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย พบวา 

ผูหญิงจะมีการยืดกลามเน้ือหลังจากเลนกีฬาเสร็จตามหลกัการพ้ืนฐานของการเลนกีฬารวมถึงเลนอุปกรณที่อยู

ในบริเวณคายเพ่ิมตามความตองการของตนเอง เชน การเลนเวท     เทรนน่ิง, ว่ิงลู หลักจากน้ันก็มุนเนนไปที่

การทําความสะอาดรางกายรวมไปถึงการผอนคลายกลามเน้ือ ทั้งยังมีการถายรูปหรือวิดีโอเพ่ือโพสตลงสื่อ

สังคมออนไลนและมีการสื่อสารระหวางบุคคลภายในคายเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ซึง่แสดงใหเห็นถงึ

กระบวนการสื่อสารถึงตัวตนเกี่ยวกับความเปนผูหญิงและขอบเขตความเปนมวยไทยทีป่รับประสานใหเขากัน 

- เปาหมายในการชกของผูหญิงที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย พบวา 

ผูหญิงกลุมน้ีตางมีจุดมุงหมายไปที่การดูแลสุขภาพ หรือสิง่ที่เรียกวาการสรางรางกาย กลาวคือทุนดาน

วัฒนธรรมที่ไดจากกีฬามวยไทย ซึ่งมคีวามแตกตางกับนักมวยอาชีพที่มีจุดมุงหมายไปที่การแขงขันจนนําไปสู

เงินรางวัลหรือช่ือเสียง  

- รสนิยมตอมวยไทยที่มีในชีวิตประจําวันของผูหญิงที่เขามาสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ของกีฬา

มวยไทย พบวา ผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในตอนแรกจะมพ้ืีนฐานความรูเรื่องมวยไทยในระดับ

ทั่วไป และมีรสนิยมการดูการแขงขันกีฬามวยไทยผานรายการโทรทัศนอยูบางแตไมไดอยูในระดับที่ช่ืนชอบ

ที่สุด และเกิดการทดลองเหมือนการเลนกีฬาชนิดอ่ืนจึงกอใหเกิดประสบการณตรงกับกีฬามวยไทยวาตรงกับ

ความชอบ หรือตรงกับ“รสนิยม”ของตน จนกลายเปนกีฬาที่ชอบและเปนสวนหน่ึงของการออกกําลังรวมไปถึง

การที่ผูหญิงสั่งสมความรูเพ่ิมผานครูมวย เชนการถามเกี่ยวกับทาทางมวยไทยเพ่ิม แตกตางกับนักมวยแบบ

อาชีพที่ตองสั่งสมความรูของมวยไทยในทุนๆดานต้ังแตเด็ก เพ่ือกอใหเกิดความเปนอาชีพ 

- การสรางความเปนเรา VS การสรางความเปนอ่ืน พบวา ผูหญิงกลุมน้ีตางสรางตัวตนที่แตกตางจาก

ความนักมวยแบบอาชีพเพ่ือแสดงถึงสถานะของตนเอง และแสดงถึงจริตชนช้ันกลางที่แสดงออกวาตนเขามาใน

พ้ืนที่กีฬามวยไทยในฐานะของคนออกกําลังกาย มีจุดมุงหมายเพ่ือการดูแลสุขภาพและรูปรางของตัวเอง 

แตกตางจากนักมวยอาชีพที่ตองฝกฝนบมเพาะตัวเองจนไปสูการเปนมืออาชีพ 
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สรุปในสวนที ่2 จะเปนการอภิปรายเรื่องการสื่อสารเพ่ือการสรางอัตลักษณของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวย

ไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย โดยมองผานแนวคิดเรื่องอัตลักษณ (identity) ของแอนโธน่ี กิดแดนส 

และแนวคิดสตรีนิยมของกลุมสตรินิยมแนวหลังสมัยใหม (Postmodern feminism/pomo feminism) 

อธิบายไดวาอัตลักษณของผูหญิงที่สื่อสารในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยคือการสรางตัวตนที่แตกตางกันกับนักมวย

ไทยแบบอาชีพเพ่ือแสดงถึงความเปนเราและความเปนอ่ืน โดยอัตลักษณที่สื่อสารออกมาน้ันแสดงความหมาย

ไดวา พวกเธอเลนกีฬามวยไทยเพราะเปน“รสนิยม”สวนตัวของแตละบุคคลในดานการออกกําลังกาย และอัต

ลักษณที่ถกูสรางก็เปนการบงบอกถึงจริตชนช้ันกลางที่ถูกปรับประยุกตใหเขากับความเปนกีฬามวยไทย 

กลาวคือ พวกเธอเปนผูหญิงชนช้ันกลางที่เขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยเพ่ือประโยชนทางดานสุขภาพและ

รางกายของตนเองและมีความแตกตางจากความเปนมวยไทยอาชีพ ความเปนมวยไทยที่ผูหญิงชนช้ันกลาง

สรางจึงมีลักษณะเปนกิจกรรมเพ่ือการออกกําลังกายและเพ่ือเรียนรูกีฬามวยไทยจนนําความรูเหลาน้ันมาใช

เพ่ือประโยชนแกตนเองรวมถึงสรางทุนดานตางๆใหแกตนเอง ทั้งยังไมไดตองการจะเปลี่ยนแปลงกฬีามวยไทย

เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศแตมองในลักษณะผลประโยชนสวนบุคคลที่เกิดกับตัวผูหญิงเอง  

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

การปรากฏตัวของผูหญิงในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกายที่แสดงถึงการชวงชิงพ้ืน

การสื่อสารในกีฬามวยไทยของผูหญิงน้ัน ลวนถูกกํากับโดยเง่ือนไขของความเปนมวยไทยแบบประยุกตและ

ชนิดของกีฬา กลาวคือ การเขามาปรากฏตัวในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยจําเปนตองมี “ทุนดานเศรษฐกิจ” ในการ

สนับสนุนสําหรับการเขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย และตัวแปรเรื่องอายุของผูหญิงทีพ่บวาไมเกิน 40 ป ที่เขา

มากํากับการเขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยเพราะลักษณะชนิดของกีฬาที่ตองมีการปะทะทางรางกายและเปน

กีฬาที่ใชแรงสงู เพราะฉะน้ันกลุมตัวอยางอันไดแกผูหญิงที่เขามาปรากฏตัวในพ้ืนที่กีฬามวยไทยที่พบ จึงเปน

ผูหญิงชนช้ันกลางที่อยูในชวงวัยทํางานตอนตนและตอนปลายมีรายได หรือก็คือมี “ทนุดานเศรษฐกจิ” รวมถึง

มีระดับการศึกษาอยูในระดับต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไปและสวนใหญมสีถานะโสด ซึ่งดวยวัยที่เปนวัยทํางานผูหญิง

กลุมน้ีจึงเล็งเห็นปญหาเรื่องสุขภาพและรูปรางรวมถึงสถานะโสดจึงทําใหมีเวลาในการดูแลตัวเองรวมถึงการมี

ความรูเกี่ยวกับประโยชนจากการออกกําลังกาย ผูหญิงกลุมน้ีจึงไดเขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยเพ่ือการออก

กําลังกาย โดยการเขามาปรากฏตัวในพ้ืนที่การสื่อสารของกีฬามวยไทยน้ี ผูหญิงกลุมน้ีไดทําการตอรองทาง

ความหมายวาเปนเรื่องของ“รสนิยม”ความชอบดานการออกกําลังกายและประโยชนที่ไดจากกีฬามวยไทยเพ่ือ

กาวขามมิติความหมายเดิมของกีฬามวยไทยที่ถูกสังคมประกอบสรางทางความหมายวา เปนกีฬาที่มีความ

รุนแรงและเปนกีฬาของผูชายไมเหมาะสมและไมใชพ้ืนทีข่องผูหญิง เมือ่ผูหญิงใชทุนดานเศรษฐกิจเพ่ือ

สนับสนุนใหเขามาในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยไดแลว ในขณะน้ันเองผูหญิงก็ทําการสรางทุนและสั่งสมทุนดาน

อ่ืนๆในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย และผลตอบแทนในลักษณะทุนที่ไดก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและ

จิตใจที่ถูกหลอหลอมจนกลายเปนเรื่องธรรมชาติของรางกาย สิ่งน้ีเรียกวา “ทุนทางรางกาย” หรือ “habitus” 
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ที่พัฒนากลายเปน “ทุนดานวัฒนธรรม” ใหแกตัวผูหญิงจนนําไปสูขั้นตอนการแลกเปลีย่นเปนทุนตางๆตามมา 

อันไดแก “ทุนดานสัญลักษณ” และ “ทุนดานสังคม” ที่ผูหญิงไดรับ ก็คอืลักษณะคําช่ืนชมหรือสิ่งที่คน

ภายนอกยอมรับวา “เปนผูหญิงที่ใสใจเรื่องสุขภาพ ทั้งยังใชประโยชนจากกีฬามวยไทยมาสงเสริมดาน

สุขภาพ” และคําช่ืนชมรวมถึงการยอมรับเหลาน้ี เกิดจากผูหญิงสื่อสารเผยแพรตัวตนผานชองทางการสื่อสาร

ไมวาจะเปน Facebook, Instagram และการสื่อสารระหวางบุคคล ถึงตัวตนที่อยูในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทย

เกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

การสื่อสารเพ่ือการสรางอัตลักษณของผูหญิงที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกายน้ี

จะเกิดขึ้นไปพรอมๆกับการชวงชิงพ้ืนที่การสื่อสารกีฬามวยไทย โดยอธิบายไดวาอัตลักษณของผูหญิงที่สื่อสาร

ในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยคือการสรางตัวตนที่แตกตางกันกับนักมวยไทยแบบอาชีพเพ่ือแสดงถึงความเปนเรา

และความเปนอ่ืน โดยอัตลักษณที่สื่อสารออกมาน้ันแสดงความหมายไดวา พวกเธอเลนกีฬามวยไทยเพราะเปน

“รสนิยม”สวนตัวของบุคคลในดานการออกกําลังกายและอัตลักษณที่ถูกสรางก็เปนการบงบอกถึงจริตชนช้ัน

กลางที่ถูกปรับประยุกตใหเขากับความเปนกีฬามวยไทย ใหความหมายไดวา พวกเธอเปนผูหญิงชนช้ันกลางที่

เขามาในพ้ืนทีข่องกีฬามวยไทยเพ่ือประโยชนทางดานสุขภาพและรางกายของตนเอง ความเปนมวยไทยที่

ผูหญิงกลุมน้ีสรางจึงเปนลักษณะกิจกรรมเพ่ือการออกกําลังกายและเพ่ือเรียนรูกีฬามวยไทย จนนําความรู

เหลาน้ันมาใชประโยชนแกตนเองรวมถึงสรางทุนดานตางๆใหแกตนเอง โดยไมไดตองการจะเปลี่ยนแปลงกีฬา

มวยไทยเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศแตมองในลักษณะผลประโยชนสวนบุคคลที่เกิดกับตัวผูหญิง

เอง ทั้งน้ีขอเสนอแนะจากงานวิจัย ผูวิจัยขอแบงเปนประเด็นโดยแยกเปนขอเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งน้ีและ

ขอเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยตอไปในอนาคต ดังน้ี 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งน้ี 

1.จากงานวิจัยเรื่องน้ี สามารถนํามาเปนขอมูลเพ่ือขยายมมุมองตอการใหความหมายกับความเปนผูหญิงใน

สังคมชนช้ันกลางที่เขามาอยูในพ้ืนที่กีฬามวยไทยอีกรูปแบบหน่ึงที่มีการปรับประยุกตเพ่ือตอบรับกับบริบททาง

สังคมในยุคปจจุบันที่หันมาใสใจเรื่องการดูแลสุขภาพ และการสื่อสารเพ่ือสรางตัวตนของผูหญิงในสังคมช้ันชน

กลางที่เขามาในพ้ืนที่กีฬามวยไทยในฐานะผูชกเพ่ือการออกกําลังกาย  

2.ในดานวิชาการ สามารถนําองคความรูจากงานวิจัยเรื่องน้ีมาเปนขอมูลพ้ืนฐานนําไปตอยอดพัฒนาใหกับกีฬา

มวยไทยในแงมุมของผูหญิงชนช้ันกลาง เพราะแงมุมของกีฬามวยไทยและกลุมคน ชนช้ันกลางที่เขามาในพ้ืนที่

น้ีถือเปนมิติใหมของกีฬามวยไทยที่ตางจากยุคกอนๆ ซึ่งมองในแงมุมเรื่องของการออกกําลังกายของชนช้ัน

กลางและการสื่อสารอัตลักษณของผูหญิงกลุมน้ี  

 ขอเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยตอไปในอนาคต 

1.ดวยขอบเขตของการวิจัยเพียงแคการศึกษาในกลุมผูหญิงชนช้ันกลางที่เขามาในพ้ืนที่กฬีามวยไทยในฐานะผู

ชกเพ่ือการออกกําลังกายเพียงเทาน้ัน ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงกลุมผูหญิงที่เขามาอยูในพ้ืนที่กีฬามวยไทยใน

ฐานะผูชกมวยไทยแบบมืออาชีพ ถึงประเด็นการสั่งสมทุนและขยายทุนเพ่ือตอรองหรือกํากับเง่ือนไขการเขามา
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ในพ้ืนที่ของกีฬามวยไทยที่ถกูจัดวาเปนพ้ืนที่การสื่อสารของเพศชายอยางเขมขน เพ่ือเพ่ิมมิติการศึกษาใหเห็น

ถึงความแตกตางของกลุมผูหญิงกลุมน้ีที่เขามาอยูในพ้ืนที่กฬีามวยไทยในฐานะผูชกมวยไทยแบบมืออาชีพ 

2.เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีเปนการศึกษาการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณของผูหญิงในกีฬามวยไทย จึงเปนแงมุม

ลักษณะการสือ่สารที่บงบอกถึงตัวตนของผูหญิงกลุมน้ีรวมถึงความเปนมวยไทยที่ผูหญิงกลุมน้ีสรางและปรับ

ประยุกต เพ่ือเผยแพรบอกตัวเองกับคนอ่ืน ดังน้ันในเรื่องของการศึกษาดานการสื่อสารในอนาคต อาจมี

การศึกษาในแงมุมของสื่อที่ประกอบสรางความหมายผานภาพ หรือเน้ือหา เกี่ยวกับผูหญิงที่อยูในพ้ืนที่กีฬา

มวยไทยวาใหความหมายกับผูหญิงไวเชนไร 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานแรงจูงใจ และความต้ังใจซื้อ

คอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ของผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยมีรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางคือผูมีอายุเกิน 25 ปขึ้นไป ที่กําลัง

ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สญัชาติไทย ชวงอายุ 25-35 ป มีสถานภาพ

โสด จํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีความตองการตองการซื้อคอนโดมิเนียม 1 หองนอน ขนาด 51-70 ตาราง

เมตร มีการตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ที่ต้ังโครงการอโศก-สุขุมวิท-เอกมัย มศีึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมจากอินเทอรเน็ต และมีเหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเน่ืองจากใกลสถานีรถไฟฟา 

BTS/MRT ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากทีส่ดุกับปจจัยทางการตลาด ใหความสําคัญมากกับ

แรงจูงใจ และมีความต้ังใจมากในการซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ สัญชาติ สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว และชวงรายไดที่

แตกตางกันมีความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ไมแตกตางกัน สวนชวงอายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพที่แตกตางกันมีความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่แตกตางกันโดยผูที่มีชวงอายุระหวาง 25-35 ป

มีความต้ังใจซือ้คอนโดระดับลักซชัวรี่มากกวาผูที่มีอายุในชวง 36-45 ป ผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 

มีความต้ังใจซือ้คอนโดระดับลักวชัวรี่มากกวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และอาชีพพนักานบริษัทเอกชน

มีความต้ังใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่มากกวาผูที่มอีาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว ในขณะที่ปจจัยทางการตลาดกับความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ นอกจากน้ียังมีการวิเคราะห

การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน เพ่ือทํานายความต้ังใจในการซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ พบวา อายุ จํานวน

สมาชิกในครอบครัว อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อดานอารมณและดานเหตุผล 

สถานภาพโสด สถานภาพสมรส ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ถึงรอยละ 96.9 อีกทั้งยังมีการวิเคราะหปจจัย 

(Factor Analysis) ที่มีผลตอความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ผลปรากฏวามีทั้งหมด 6 

องคประกอบ ซึ่งทั้ง6 องคประกอบน้ี มีผลตอความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ไดถึงรอยละ 67.62 

 

คําสําคัญ: ปจจัยการตลาด, แรงจูงใจ, การตัดสินใจซื้อ, การวิเคราะหปจจัย, คอนโดระดับลักซชัวรี่ 
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 The objective of the research is to study marketing factors, motivation, and intention 

to buy luxury condominiums by Thai and foreign consumers. This is a quantitative research 

with a survey research approach. The population consists of 400 people over 25 years of age 

who are considering buying luxury condominiums in Bangkok. 

 The finding shows that the majority of the samples are female, Thai nationals, 

between 25 and 35 years of age, single, living in a family of 4-5 members, with a bachelor’s 

degree, earning less than 50,000 baht a month, and working in a private company.  Having a 

buying decision power of their own, they want to buy a one-bedroom condominium of 51-

70 square meters, situated in the Asoke-Sukhumvit-Ekkamai area.  Before making a decision, 

they study information on the Internet.  The desire to buy a condominium is based on its 

proximity to BTS/MRT stations.  On the whole, the samples attach the most importance to 

the marketing factors, while attaching much importance to the motivation and having a 

strong intention to buy luxury condominiums. 

 The testing of the hypothesis reveals that difference in sex, nationality, status, 

number of family members. and income has no bearing on their intention to buy luxury 

condominiums, while the marketing factors and motivation have positive relationships with 

the intention to buy luxury condominiums.  In addition, an analysis of stepwise multiple 

regression to predict the intention to buy them shows that age,  number of family members, 

working in a private company, psychological and rational motivation to buy, single status, 

marital status, marketing factors through distribution channels, and product marketing factors 

have an influence on the intention to buy luxury condominiums.  Besides, a factor analysis 

of buying decisions yields the total of six elements that can explain 67.62% of the variance 

of decisions to buy luxury condominiums. 

Keywords: marketing factors, motivation, buying decision, factor analysis, luxury 

condominiums 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 จากสภาพการความเปนอยูในกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไปประชากรในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึน้

อยางตอเน่ือง แตพ้ืนที่ในเมืองน้ันมีจํากัดจึงเกิดปญหาเกี่ยวกับอุปทานดานที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร 

สงผลใหความตองการดานที่อยูอาศัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คืออาศัยในที่อยูอาศัยแนวราบ เชน บานเด่ียว 
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ไปสูรูปแบบของที่อยูอาศัยแนวสูงหรือแนวด่ิง อันไดแก อาคารชุด หรือ ทีนิ่ยมเรียกกันวา “คอนโดมิเนียม” จึง

เกิดการกอสรางคอนโดมิเนียมเพ่ือขายใหแกผูที่ตองการมีที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

 ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความหนาแนนมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ทําใหธุรกจิ

อสังหาริมทรัพยไดรับความสนใจจากนักลงทุน ผูประกอบการรวมไปถึงผูที่ตองการที่อยูอาศัยเพ่ิมมากขึ้น 

ตลอดป 2559 ที่ผานมาการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในระดับลักซชัวรี่ เปนตลาดที่นาจับตามอง แมในป 

2559 ภาพรวมของตลาดที่พักอาศัยระดับลักซชัวรี่ในกรุงเทพมหานครอาจคึกคักนอยกวาป 2558 ( แผนกวิจัย

บริษัท CBRE Thailand, 2560 ) แตก็เปนปที่มีการเปดตัวโครงการใหญหลายโครงการและมีราคาขายที่

เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา จึงถือวาเปนตลาดที่พักอาศัยเริ่มที่เติบโตไดดีขึ้น จากที่ไดรับผลกระทบจากยอดขายที่

ชะลอตัวและอัตราการปฏิเสธสินเช่ือที่เพ่ิมขึ้น ต้ังแตป 2559 ตอเน่ืองจนถึงป 2560 การแขงขันของ

ผูประกอบการรายใหญทีห่ันมาพัฒนาระดับตลาดลักชัวรี่มากขึ้น เพราะความตองการซื้อในตลาดยังเปนที่

ตองการ เพียงแตสินคาที่พัฒนาน้ันตองตอบโจทยความตองการของลูกคาจึงจะสามารถขายได รวมไปถึงการ

เจาะตลาดตางชาติในทุกรูปแบบ เห็นไดจากการรวมทุนของผูประกอบการไทยกับกลุมนักลงทุนจากประเทศ

แถบเอเชีย ผูประกอบการรายใหญตางพยายามปรับตัวเพ่ือใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วเพ่ือครอง

ความเปนเจาตลาดของที่อยูอาศัย แมวาอุปสงคของที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมจะเติบโตขึ้นตามความ

ตองการของผูบริโภค แตก็ไมใชทุกโครงการที่จะประสบความสําเร็จ เพราะการแขงขันในธุรกิจคอนโดมิเนียมก็

มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะตามแนวสถานีรถไฟฟาและรถไฟใตดิน ทําใหอุปทานเพ่ิมขึ้นมากดวยเชนกัน 

ประกอบกับอุปทานจากคอนโดมิเนียมมือสองที่เกิดจากทั้งการลงทุนเพ่ือเก็งกําไร และแรงจูงใจในการขาย 

เน่ืองจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นของคอนโดมิเนียมซึ่งอุปทานของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จะมีมากกวา

อุปสงคมาโดยตลอด 

 ดังน้ัน การพัฒนากลยุทธการตลาดกับผูบริโภคกลุมน้ีหากผูประกอบการลวงรูพฤติกรรมผูบริโภคอยาง

แทจริงจะนําไปสูการวางกลยุทธที่ตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายและสามารถออกแบบสวน

ประสมทางการตลาดที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของผูบริโภคทําใหผูประกอบมีความไดเปรียบ

เหนือกวาคูแขงขัน จากการศึกษากลยุทธการตลาดแบบบูรณาการ ไดมีนักวิชาการเสนอแนวคิดเรื่องกลยุทธ

การตลาดแบบบูรณาการดังเชนแนวคิดของ Philip Kotler กลาววา การตลาดไดปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เนน

เรื่องตัวสินคา (product) เปนการเนนที่ลูกคา (customer) และขยับปรบัมาใหความสาํคัญกับตราสนิคา 

(brand) และวันน้ีการตลาดจะตองตอกย้ํา (value management) การบริหารคุณคาที่เนนเรื่องของ “จิต

วิญญาณ”(human spirit) มากขึ้น (Marketing moving from traditional to digital 4.0, Philip Kotler 

2017) ทั้งน้ี นักการตลาดที่จะประสบความสําเร็จได จะตองแสวงหาสมดุลระหวางการสรางกําไรใหธุรกิจ

พรอมๆ กับการจายปนผลคืนแกสังคมในโลกแหงความเปนจริง ซึ่งการตลาดมีทั้งเรื่องกาย ใจ และจิตเปน

การบูรณาการการตลาดและกิจกรรมเพ่ือสงัคมใหเปนสวนหน่ึงของเปาหมายทางธุรกิจ ดังน้ัน กลยุทธ

การตลาดแบบบูรณาการเปนแนวความคิดของการตลาดที่ผูบริหารการตลาดไดวางแผนพัฒนาขึ้นมาโดยการ
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นาเครื่องมือหลายๆ รูปแบบมาประสมประสานกันอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถสงขาวสารที่มีความชัดเจน

สอดคลองสัมพันธกันเปนหน่ึงเดียวไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย เพ่ือใหบังเกิดผลตามที่มุงหวังเพ่ือสนองความพึง

พอใจแกกลุมเปาหมาย นอกจากน้ี Schiffman and Kanuk (2010) ไดเสนอทฤษฏีการตัดสินใจซือ้ กลาววา 

การตัดสินใจซือ้ของผูบริโภคสวนใหญใชความรูสึกและอารมณ การรับฟงขอมูลจากคนอ่ืนและสื่อตางๆ และ

การกระตุนทางการตลาดดวยการสงเสริมการขายมากกวาเหตุผล อยางไรก็ตามจากการศึกษาความเปนมาของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ยังประสบปญหาดานการตอบสนองความตองการของผูบริโภค อัน

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคอยางรวดเร็ว การเขาถึงขอมูลที่ผูบริโภคเขาถึงไดงายขึ้นจาก

แหลงขอมูล ทาํใหการตัดสินใจซื้อเปลี่ยนไปตามสื่อที่มีอิทธิพลในยุคปจจบัุน 

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูประกอบธุรกิจที่อยูอาศัยตองพัฒนากลยุทธทางดานการตลาด

และสื่อตางๆ ที่มีความสําคญัในการสรางกลยุทธทางการตลาดในปจจุบัน เพ่ือความอยูรอดของธุรกิจที่มีการ

แขงขันสูง ผูวิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถงึปจจัยที่มีผลตอความต้ังใจซื้อที่อยูอาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม

ระดับลักซชัวรี่ของผูบริโภคชาวไทยและชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากที่ผานมายังไมมีผู

ศึกษาวิจัยไดศึกษาความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ผลที่ไดจากการวิจัยจะนําไปใชประโยชนในเชิง

วิชาการและเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการตางๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือใหตรงตอ

ความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากร ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานแรงจูงใจ และความต้ังใจซื้อ

คอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ 

 2. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรที่แตกตาง มีความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ที่แตกตาง

กัน 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการตลาดกับความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ 

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ 

 5. เพ่ือศึกษาองคประกอบของปจจัยดานการตลาดและดานแรงจูงใจที่มผีลตอความต้ังใจซื้อ

คอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ 

 6. เพ่ือศึกษาสมการทํานายความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ โดยมีตัวแปรตนเปนลักษณะ

ทางประชากร องคประกอบของปจจัยดานการตลาด และปจจัยดานแรงจูงใจ 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชรปูแบบวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) เปนการวัดผลระยะเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross Sectional study) โดยใชแบบสอบถามใน
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การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางอายุเกิน 25 ปขึ้นไป ที่กําลังจะตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ทั้ง

ชาวไทยและชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสตูรคํานวณหากลุมตัวอยางไดจํานวน 400 กลุม

ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 1)สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการ

ใช คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับประชากรกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน โดยใช t-test Independence 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) โดยใช F-test การวิเคราะหคา

สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s product moment Correlation Coefficient ) โดยคาสถิติ t การวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือสรางสมการทํานาย รวมถึง

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ โดยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 

Analysis) เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ลักษณะทางประชากร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สญัชาติไทย ชวงอายุ 

25-35 ป สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน

นอยกวา 50,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

 พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการ

ซื้อคอนโดมิเนียม 1 หองนอน ขนาด 51-70 ตารางเมตร มีความต้ังใจซือ้คอนโดมิเนียมดวยตนเอง ในที่ต้ังของ

โครงการอโศก-สุขุมวิท-เอกมัย แหลงขอมลูในการศึกษากอนการซื้อคอนโดมิเนียมจากอินเทอรเน็ต และมี

เหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเน่ืองจากใกลสถานีรถไฟฟา BTS/MRT 

 ปจจัยการตลาดที่มีผลตอความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญมากทีสุ่ดกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลกัซชัวรี่ 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในประเด็น 

รูปลักษณภายนอกมีความสวยงามทันสมัย รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญมากที่สุด ใน

ประเด็น มีสวนลดพิเศษ ดานราคา ใหความสําคัญมากทีสุ่ด ในประเด็น ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ

โครงการ และดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคญัมาก ในประเด็น มีชองทางการจองหองชุดภายใน

โครงการที่หลากหลาย 

 แรงจูงใจในการซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางให

ความสําคัญมากกับแรงจูงใจในการต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ เมื่อพิจารณารายดานพบวา กลุม

ตัวอยางใหความสําคัญมากทีสุ่ดกับแรงจูงใจในการต้ังใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับ 
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ลักซชัวรี่ ดานเหตุผล ในประเด็น มีการรับประกันคุณภาพและปองกันความเสียหายอยางเหมาะสม รองลงมา

คือ ดานอารมณ ใหความสําคัญมาก ในประเด็น มีความภาคภูมิใจในการเปนเจาของหองชุด 

 ความต้ังใจในการซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางมีความ

ต้ังใจมากในการซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ในประเด็น มีความต้ังใจที่จะซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ 

รองลงมาคือประเด็น หากทานสามารถตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมไดใหม ทานยังคงตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

ระดับลักซชัวรี่ตอไป 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกตางกัน มีความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่

แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกัน มี

ความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่แตกตางกัน 

 1. อายุ จากการศึกษาพบวา ชวงอายุที่แตกตางกันมีความต้ังใจในการซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่

แตกตางกัน โดยผูที่มีอายุ 25-35 ป มีความต้ังใจซื้อมากกวาผูที่มีอายุ 36-45 ป เพราะชวงอายุ 25-35 ป จาก

การสังเกตการณพบวา กลุมตัวอยางเขามาดูใหพอแมเปนชวงที่เขาสูวัยทํางานและอยากมีที่อยูอาศัยใกลแหลง

อํานวยความสะดวกตางๆ และอยูใจกลางเมืองสามารถเดินทางไดงาย เปนชวงที่เริ่มตนการทํางานและมี

ความสามารถการผอนคาใชจายในการซื้อที่อยูอาศัยในระยะยาวกวา ชวงอายุอ่ืนๆ สอดคลองกับ Solomon 

2015 กลาววา บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและ บริการที่แตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับ

ประสบการณและวัฒนธรรมที่คุนเคยมาแตด้ังเดิม อายุสามารถเปนตัวกําหนดการตัดสินใจและวุฒิภาวะในการ

ใชชีวิต รวมถึงพฤติกรรมและความคิดอีกดวย นอกจากน้ียังเปนตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนไปไดตามกาลเวลา คน

ที่มีอายุนอยกวาอาจจะมีการตัดสินใจที่มีอารมณเขามาเปนสวนเกี่ยวของมากกวา และคนที่มีอายุนอยกวาก็จะ

มีความคิดที่คานิยมมากกวาคนที่มีอายุมาก รวมไปถึงกลุมคนที่มีอายุนอยจะเปนกลุมที่มองโลกในแงดีมากกวา 

และยึดถือในอุดมการณของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมคนที่มีอายุมากกวา และสอดคลองกับ สุชา จันทร

เอม (2544) กลาววา อายุที่เพ่ิมมากขึ้นจะมีผลตอการตัดสินใจที่รอบคอบมากข้ึนทั้งความคิด พฤติกรรม และ

การตัดสินใจ สรุปไดวา อายุที่เพ่ิมมากขึ้น สามารถเปนปจจัยในการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและสิ่งที่สนใจใน

อนาคต 

 2. ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมที่

แตกตางกัน โดยผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท มีความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่มากกวา ผู

ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะผูที่มีการศึกษาระดับสูงกวายอมมีความรูและประสบการณการใชชีวิต

และการสรางสมความคิด ตรึกตรองในการตัดสินใจไดดีกวาผูที่จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคลอง

กับ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กลาววา การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาและความรูที่ไดรับจากสถาบันและ

อาจรวมถึงประสบการณชีวิตของบุคคลน้ันๆ ซึ่งบงบอกถึงการรูหนังสือและมีผลตอการรับขาวสารตางๆ 

การศึกษาจะชวยใหคนมีความรูทั้งทางดานวิชาการ การใชชีวิต ซึ่งสิ่งเหลาน้ีทําใหความสามารถในการรับ

ขาวสารเพ่ิมมากขึ้น และสามารถแยกแยะขาวสารตางๆ ไดเปนอยางดีอีกดวย การศึกษาไดเริ่มสงผลต้ังแต
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ผูสอนมาถึงผูเรียน ผูสอนสามารถสอดแทรกทัศนคติและความรูไปสูผูเรียนได นอกจากการศึกษาจะเพ่ิมพูน

ความรูแลวการศึกษายังสามารถสรางความแตกตางทางดานความคิด ทัศนะคติไดอีกดวย รวมถึงยังพัฒนา

ความคิดในดานคุณธรรม จริยธรรมตางๆ อีกดวย ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สาขาวิชาที่แตกตางกัน ยุค

สมัยและระบบการศึกษาที่แตกตางกันอาจจะสงผลกระทบตอความคิดและความตองการที่แตกตางกันอีกดวย 

และยังสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และ

แนวความคิดสวนบุคคล 

 3. อาชีพ จากการศึกษาพบวา อาชีพที่แตกตางกันมีความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมที่แตกตางกัน โดยผูที่

มีอาชีพพนักงานเอกชน มีความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่มากกวาผูที่มีอาชีพขาราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะรายไดของพนักงานเอกชนมากกวาขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลักษณะ

ทางประชากรดานอาชีพจึงเปนขอมูลที่ชวยใหอธิบายประเด็นของความแตกตางดานเพศ อายุ การศึกษา 

รายได และสถานภาพ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ 

คนที่มีคุณสมบัติทางดานขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน จะมีความตองการสินคาที่แตกตางกันไปดวย โดยจาก

แนวคิดดังกลาวสามารถนําไปเปนกรอบการศึกษา และสรางเครื่องมือการวิจัยในแบบสอบถาม เพ่ือวัดความ

แตกตางดานลักษณะประชากร เพ่ือวิเคราะหถึงความสัมพันธดานประชากรกับการตัดสินใจ และยังสอดคลอง

กับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวน

บุคคล ไดแก อายุ อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล 

โดยอาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

 4. เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได ที่แตกตางกัน มีความต้ังใจ

ซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ ยุบล เบญจรงคกิจ (2542, อางถึงในวศิน 

สันหกรณ, 2557: 7-10) ที่กลาววา แนวคิดดานประชากรศาสตรเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักการเปนเหตุเปน

ผลซึ่งพฤติกรรมของมนุษยอาจจะเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก เชน แรงบังคับจากภายนอกมากระตุน กลาวถึง

ประชากรที่แตกตางกันซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมและการตัดสินใจที่แตกตางกันไปดวย และไมสอดคลองกับ 

กาญจนา แกวเทพ (2541, น. 302) ที่กลาววา พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยที่เกิดขึ้นตามแรงขับที่มาจาก

ภายนอก และพฤติกรรมสวนใหญมักจะเปนไปตามแบบฉบับที่สังคมวางไวและสังคมทั่วไปมักจะกําหนดให

บุคคลที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกตางกัน นอกจากน้ี ความต้ังใจซื้อ

อาจขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากลักษณะทางประชากรขางตนตามที่ คอตเลอร (Kotler. 2000: 176-

178) กลาววา วิธีการที่ผูบริโภคทําการตัดสินใจประกอบดวยปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู 

บุคลิกภาพ และทัศนคติของผูบริโภค ซึ่งจะสะทอนถึงความตองการ ความตระหนักในการที่มีสินคาใหเลือก

หลากหลาย กิจกรรมที่มีผูบริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยู หรือขอมูลที่ฝายผูผลิตใหมา และ

สุดทายคือการประเมินคาของทางเลือกเหลาน้ัน 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปจจัยทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียม

ระดับลักซชัวรี่ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียม

ระดับลักซชัวรี่ และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ และ

คาความสัมพันธดังกลาวมีความสัมพันธกันตํ่าทั้งหมด ยกเวน ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

มีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ในระดับปานกลาง กลาวคือ เมื่อใหความสําคัญ

กับปจจัยทางการตลาดเพ่ิมขึ้น ความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย สอดคลอง

กับ มันน่ี กิลลี่ และกราแฮม (Money Gilly & Graham. 1988: pp. 76-77) ที่กลาววา ความตองการบอกตอ

ของผูบริโภคเปนปฏิกิริยาของผูบริโภคแตละบุคคลที่ไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน โดยที่ผูบริโภคคนดังกลาว

จะบอกกลาวอางอิงถึงประสบการณที่ไดรับจากการที่เคยซื้อหรือใชผลิตภัณฑหรือบริการมาแลว หากผูบริโภค

บุคคลน้ันมีความประทับใจหรือพึงพอใจ ก็จะปรารถนาที่จะบอกตอผูอ่ืนโดยการพรรณนาถึงขอดีของผลิตภัณฑ

หรือบริการน้ัน ซึ่งคือการกระตุนความตองการซื้อของผูผูบริโภคไปโดยตรง สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตติมา 

สิ่งสม (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อและความต้ังใจซื้ออะไหล

รถยนตแทโตโยตาของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดโดยรวมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อดานคาใชจายในการซื้ออะไหลแทโตโยตาตอคร้ังของผูบริโภค อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน และในระดับความสัมพันธตํ่า เมื่อแบงเปนรายดาน ไดแก 

ดานอะไหลรถยนตแทโตโยตา ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย กับพฤติกรรมการ

ซื้อดานคาใชจายในการซื้ออะไหลแทโตโยตาตอครั้งของผูบริโภค มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน และในระดับความสัมพันธตํ่า สวนการรับรูดานคุณภาพการบริการมี

ความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อซ้ําโดยรวมของผูบริโภค พบวา มีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อซ้ําอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธปานกลาง การรับรูของผูบริโภคใน

การบริการที่ถูกตองตรงตามความตองการของลูกคา และคุณภาพการบริการในดานความสะดวกสบายของ

สถานที่จัดจําหนายมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน 

และในระดับความสัมพันธสูง การรับรูของผูบริโภคในขอความรูและทักษะในการขายของพนักงานความเอาใจ

ใส ดูแล ใหคําปรึกษาและการแนะนําของพนักงาน และคุณภาพการใหบริการหลังการจําหนายมีความสัมพันธ

กับความต้ังใจซื้อซ้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน และในระดับความสัมพันธปาน

กลาง การรับรูของผูบริโภคในการใหบริการของพนักงานมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อซ้ํา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน และในระดับความสัมพันธตํ่า 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 แรงจงูใจโดยรวมมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ 

ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจโดยรวมมีความสมัพันธกับความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ และเมื่อพิจารณา

รายดานพบวา แรงจูงใจดานเหตุผล และดานอารมณ มีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ 
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และคาความสมัพันธดังกลาวมีความสัมพันธกันปานกลางทั้งหมด กลาวคือ เมื่อใหความสําคัญกับแรงจูงใจ

เพ่ิมขึ้น ความต้ังใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับ แนวคิดการตัดสินใจ

ซื้อ (Kotler and Keller,2012 p.189) และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ (พนมไพร ไชยยงค,2542) 

ที่วา พฤติกรรมของมนุษยทุกรูปแบบเกิดจากแรงจูงใจของตนเอง ระดับของแรงจูงใจตางกัน จึงทําใหบุคคลมี

บุคลิกภาพไมเหมือนกัน แรงจูงใจ เปนสิ่งชักนําพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค พฤติกรรมของ

มนุษยจะเกิดขึ้นไดจะตองมีแรงจูงใจ เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ นักการตลาดจึงพยายามกระตุน

ใหผูบริโภคเกิดความตองการอยางรุนแรง จากน้ันผูบริโภคจะคนหาวิธีมาตอบสนองความตองการน้ัน ทั้งน้ี 

สาเหตุของการเกิดแรงจูงใจมหีลายกรณี พิบูล ทีปะปาล (2549) กลาวถงึสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจไวดังน้ี 

 1. แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ ไดแก แรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคที่จะตองซื้อสินคา และบริการ

อยางใดอยางหน่ึงมาเพ่ือสนองความตองการของตนใหไดรับความพอใจ เน่ืองจากสินคาและบริการที่นํามา

สนองความตองการน้ันมีเปนจํานวนมาก แตเงินที่จะนํามาซื้อสินคาเหลาน้ันมีจํากัด ผูบริโภคจึงจําเปนตอง

ตัดสินใจซื้อสินคาอยางใดอยางหน่ึงตามกําลังอํานาจซื้อของเขา 

 2. แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการใครครวญพินิจพิจารณาของผูซื้ออยางมี

เหตุผลกอนวาเหตุใดจึงซื้อสินคาชนิดน้ัน แรงกระตุนประเภทน้ี ไดแก ความประหยัด ประสิทธิภาพ 

สมรรถภาพในการใช ความเช่ือถือได ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช 

 3. แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ ไดแก การเอาอยางแขงดีกัน เชน เมื่อเห็นเพ่ือนฝูงญาติมิตรหรือเพ่ือน

บานใกลเคียงมอีะไรเดน ตนเองก็พยายามไปขวนขวายหาซื้อมาบางเพ่ือไมใหนอยหนาผูอ่ืน เปนตน ตองการ

เปนจุดเดนเปนเอกเทศ ตองการอนุโลมคลอยตามผูอ่ืน ตองการความสะดวกสบาย เปนแรงจูงใจที่เกดิขึ้นเมื่อผู

ซื้อตองการความสะดวกสบายในการทํางานที่เปนอยู การผอนแรงหรือการพักผอน ตองการความสําราญ

เพลิดเพลินใจ เปนแรงจูงใจทีเ่กิดจากผูซื้อทีต่องการความสนุกสนานเพลดิเพลิน ความทะเยอทะยานมักใหญใฝ

สูง เปนความหย่ิง ถือดี หรือความปรารถนาเกี่ยวกับศักด์ิศรี เกียรติคุณ เชน ชอบซื้อรถขนาดใหญ เพ่ือใหสังคม

ยอมรับวาเปนคนมีเกียรติ เปนตน และ ความเคยชินเกี่ยวกับนิสัยการซื้อ เชน การเคยซือ้สินคาจากรานใดราน

หน่ึงมาเปนเวลานานแลวก็จะมีพฤติกรรมซื้อซ้ําไปอีกเรื่อยๆ 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 มีองคประกอบของปจจัยดานการตลาด ดานแรงจูงใจ และลักษณะประชากร 

ที่มีผลตอสมการทํานายการมีความต้ังใจในการซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ เมื่อพิจารณาตัวแปรตน ไดแก 

ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ สัญชาติ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา 

รายได และอาชีพ และองคประกอบของปจจัยทางการตลาด และแรงจูงใจ ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ 

ทั้งหมด 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ องคประกอบที่ 2 

แรงจูงใจในการจัดสินใจซื้อดานอารมณและดานเหตุผล องคประกอบที่ 3 ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการ

จัดจําหนาย องคประกอบที่ 4 ราคาและสวนลดที่เหมาะสมพรอมบริการหลังการขาย องคประกอบที่ 5 

ระยะเวลาและราคาที่ดึงดูด และองคประกอบที่ 6 สิทธิพิเศษในการซื้อ ผลการวิจัยพบวา มีตัวแปรตน 8 ตัว 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 303  

คือ อายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน แรงจูงใจในการซื้อดานอารมณและดาน

เหตุผล (องคประกอบที่ 2) สถานภาพโสด สถานภาพสมรส ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

(องคประกอบที่ 3) และปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (องคประกอบที่ 1) มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม คือ 

ความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวร่ี และพบวา ตัวแปรอายุ ถูกดึงเขาไปในสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถ

ทํานายความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวร่ี ไดรอยละ 91.3 ตัวแปรจํานวนสมาชิกในครอบครัว ถูกดึงเขาไปใน

สมการเปนลําดับที่ 2 ทั้งสองตัวแปรสามารถทํานายความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ ไดรอยละ 93.7 ตัว

แปรอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ถูกดึงเขาไปในสมการเปนลําดับที่ 3 ทั้งสามตัวแปรสามารถทํานายความต้ังใจ

ซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ ไดรอยละ 94.6 ตัวแปรแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อดานอารมณและดานเหตุผล 

(องคประกอบที่ 2) ถูกดึงเขาไปในสมการเปนลําดับที่ 4 ทั้งสี่ตัวแปรสามารถทํานายความต้ังใจซื้อคอนโดระดับ

ลักซชัวรี่ ไดรอยละ 94.9 ตัวแปรสถานภาพโสด ถูกดึงเขาไปในสมการเปนลําดับที่ 5 ทั้งหาตัวแปรสามารถ

ทํานายความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ ไดรอยละ 95.2 ตัวแปรสถานภาพสมรส ถูกดึงเขาไปในสมการเปน

ลําดับที่ 6 ทั้งหกตัวแปรสามารถทํานายความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวรี่ ไดรอยละ 96.6 ตัวแปรปจจัย

ทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย (องคประกอบที่ 3) ถูกดึงเขาไปในสมการเปนลําดับที่ 7 ทั้งเจ็ดตัว

แปรสามารถทํานายความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวร่ี ไดรอยละ 96.9 และตัวแปรปจจัยทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑ (องคประกอบที่ 1) ถูกดึงเขาไปในสมการเปนลําดับที่ 8 ทําใหตัวแปรทั้งแปดตัวสามารถทํานาย

ความต้ังใจซื้อคอนโดระดับลักซชัวร่ี ไดรอยละ 96.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยสมการน้ีสามารถใช

พยากรณไดดีเมื่อมีตัวแปรอายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน แรงจูงใจในการ

ตัดสินใจซื้อดานอารมณและดานเหตุผล (องคประกอบที่ 2) สถานภาพโสด สถานภาพสมรส ปจจัยทาง

การตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย (องคประกอบที่  3) และปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

(องคประกอบที่ 1) 

 การวิเคราะหองคประกอบ องคประกอบที่มีอิทธิพลตอมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับ

ลักซชัวรี่ มี 6 องคประกอบ สามารถเรียงตามลําดับไดดังน้ี ดานผลิตภัณฑ เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอมูลหรือมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวร่ี โดย

สามารถอธิบายไดรอยละ 18.772 แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อดานอารมณและดานเหตุผล เปนองคประกอบที่

สําคัญรองลงมาเปนอันดับที่ 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอมูลหรือมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมระดับลักซชัวร่ี โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 18.273 ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัด

จําหนาย เปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาเปนอันดับที่ 3 สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอมูลหรือมีผล

ตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวร่ี โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 8.841 ราคาและสวนลดที่

เหมาะสมพรอมบริการหลังการขาย เปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาเปนอันดับที่ 4 สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของขอมูลหรือมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 

7.522 ระยะเวลาและราคาที่ดึงดูด เปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาเปนอันดับที่ 5 สามารถอธิบายความ
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แปรปรวนของขอมูลหรือมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 

7.401 สิทธิพิเศษในการซื้อ เปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาเปนอันดับสุดทาย สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของขอมูลหรือมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 

6.812 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. แหลงขอมูลในการศึกษากอนตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวร่ี ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภค

ศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่จากอินเทอรเน็ตมากที่สุดถึงรอยละ 42.2 

รองลงมาคือ เว็บไซตของบริษัทโดยทั้งสองชองทางน้ีมักจะมาคูกันเสมอ แสดงใหเห็นวาในปจจุบันผูบริโภค

เลือกศึกษาขอมูลจากชองทางที่เขาถึงไดงาย สะดวก และรวดเร็ว ดวยเหตุน้ีทางบริษัทผูจําหนายคอนโดมิเนียม

ระดับลักซชัวรี่ควรใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑผานสองชองทางน้ีใหเกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุด แตก็ไมควรที่จะมองขามการใหผูมูลผลิตภัณฑผานชองทางอ่ืนถึงแมผูบริโภคจะใหการ

เปดรับนอยก็ตาม ควรที่จะเพ่ิมปริมาณความถ่ีในการนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑผานสื่อตางๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การเขาถึงผูบริโภคใหมากย่ิงขึ้น 

 2. ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ในการวิจัยครั้งน้ีแบง

ออกเปน 4 ดาน โดยผลการวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็น รูปลักษณภายนอกมี

ความสวยงามทันสมัย มากที่สุด ดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็น ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ

โครงการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็น มีชองทางการจองหองชุดภายใน

โครงการที่หลากหลาย และดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็น มีการใหบริการที่ดี

หลังการขาย โดยบริษัทผูจําหนายคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ควรใหความสําคัญกับประเด็นเหลาน้ีเพราะ

สงผลโดยตรงตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แตก็ไมควรที่จะมองขามในประเด็นที่ผูบริโภคใหความสําคัญนอย

ที่สุดดวย ถึงแมวาในประเด็นที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญนอยที่สุด แตเมื่อแปลผลคะแนนออกมาแลวก็ยังมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับที่มาก นอกจากน้ันมีคาเฉลี่ยอ่ืนๆที่ไมตางกันมาก ตองใหความสําคัญดวย 

 3. แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่ ในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 2 ดาน โดย

ผลการวิจัยพบวา ดานอารมณ ผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็น มีความภาคภูมิใจในการเปนเจาของหองชุด 

และดานเหตุผล ผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็น มีการรับประกันคุณภาพและปองกันความเสียหายอยาง

เหมาะสม บริษัทควรนําประเด็นแรงจูงใจเหลาน้ีมาสรางเปนกลยุทธในการตลาด 

 4. ความต้ังใจในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวร่ี ผลการวิจัยพบวา ทั้งตัวแปรปจจัย

ทางการตลาด และตัวแปรแรงจูงใจในทุกดาน มีความสัมพันธกับความต้ังใจในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

ระดับลักซชัวรี่ โดยลวนแตเปนความสัมพันธเชิงบวกทั้งสิ้น บริษัทควรใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ เหลาน้ี 
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เน่ืองจากคอนโดมิเนียมระดับลักซชัวรี่เปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูง การที่ผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑสักแหงหน่ึงจึง

ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยางละเอียดกอนการตัดสินใจซื้อ บริษัทจึงควรให

ความสําคัญกับผลิตภัณฑเปนอยางมาก และควรสรางจุดขายเพ่ือใหผูบริโภคเห็นถึงความสําคัญ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกลุมเปาหมายในกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ในการวิจัยครั้ง

ตอไปควรจะมีการขยายขอบเขตการวิจัยออกไปยังกลุมเปาหมายในยานจังหวัดใหญ เชน เชียงใหม ภูเก็ต 

ขอนแกน หรือในภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศ เพ่ือใหสามารถทราบถึงปจจัยการตลาดที่มีผลตอการความต้ังใจซื้อ

คอนโดมิเนียมระดับลักซชัวร่ีซึ่งสามารถที่จะนํามาเปรียบเทียบวามีขอมูลดานตางๆ ที่คลายคลึงกันหรือ

แตกตางกันอยางไรบาง ทั้งน้ีก็เพ่ือเปนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย

แตละที่ 

 2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น เชน ความคาดหวัง ความพึงพอใจ หรือ

รูปแบบการดําเนินชีวิต เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความละเอียด และหลากหลาย และศึกษากลุมตัวอยางที่ซื้อไปแลว  

 3. การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งตอไปสามารถใช

การวิจัยเชิงคุณภาพรวมดวย เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนและ

สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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ปจจัยดานการสื่อสารและทัศนคติที่มอีิทธิพลตอการเขารวมการแขงขันวิ่งมาราธอน 

A study of communication factors and attitude which influence the decision to participate in 

marathon 

นางสาวลลิตา บงกชพรรณราย 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 บทคัดยอ  

งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยดานการสื่อสารและทัศนคติที่มีอิทธิพลตอการเขารวมการแขงขันว่ิง

มาราธอน” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยการสื่อสารอันประกอบไปดวยการสื่อสารจากองคกร 

การสื่อสารจากกลุมอางอิงและทัศนคติที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน และเพ่ือ

ศึกษาอิทธิพลของความต้ังใจที่มีตอพฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน 

รูปแบบของงานวิจัยช้ินน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีวิจัยแบบ

การสํารวจ (Survey Research) ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลทางแบบสอบถาม (Questionaire) และวิเคราะห

ขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรุปผลการวิจัย กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบไมใช

ความนาจะเปน (Non-probability Sampling) ซึ่งเปนประชากรที่เขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนที่มีอายุ

ต้ังแต 15 ปขึ้นไป และเคยเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนอยางนอย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ป โดยจะสุม

จากทางออนไลนจํานวน 200 ชุด และจากงานการจัดการแขงขันว่ิงมาราธอนจํานวน 200 ชุด จํานวนทั้งสิ้น 

400 ชุด ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร ทฤษฏีการกระทําตามหลักและเหตุผล และแนวคิด

เกี่ยวกับความต้ังใจเชิงพฤติกรรม เปนแนวทางหลักในการศึกษา ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ

ต้ังใจในการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนมีเพียงทัศนคติตอการแขงขันว่ิงมาราธอน เพียงตัวแปรเดียวที่

สามารถทํานายความต้ังใจในการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน 

ปจจัยดานการสื่อสารเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของงานการแขงขันว่ิงมาราธอน กลุมตัวอยางมี

การเปดรบัขาวสารจากสื่อออนไลนจาก www.wingnaidee.com มากที่สุด รองลงมาคือสื่อมวลชนเดิมจากสื่อ

โทรทัศน ตามลําดับ 

ดานทัศนคติตอการว่ิงมาราธอนพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอดานสุขภาพใจ ในประเด็นการว่ิง

มาราธอนชวยทําใหจิตใจเบิกบาน แจมใส มีอารมณดี มีจิตใจที่สงบและมีสมาธิมากข้ึน รองลงมาดานสุขภาพ

กาย ในประเด็นการว่ิงมาราธอนชวยเพ่ิมความสามารถในการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และนอย

ที่สุดคือดานสังคม ในประเด็นการว่ิงมาราธอนเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

http://www.wingnaidee.com/
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ความต้ังใจเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนพบวา กลุมตัวอยางมีความต้ังใจระยะสั้นที่จะเขารวม

การแขงขันว่ิงมาราธอนมากที่สุด ซึ่งกลุมตัวอยางคาดวาจะสมัครเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนในประเภท

ตางๆภายในระยะเวลา  1 ป รองลงมาคือกลุมตัวอยางมีความต้ังใจระยะยาวที่จะเขารวมการแขงขันว่ิง

มาราธอน ซึ่งกลุมตัวอยางมีความต้ังใจที่จะเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนเปนกิจกรรมหลักในการออกกําลัง

กายเพ่ือสุขภาพของทานในระยะยาว ตามลําดับ 

พฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน พบวา ผูที่มีความต้ังใจการเขารวมการแขงขันว่ิง

มาราธอนสูง จะเปนผูที่มีพฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนสูง หรือผูที่มีความต้ังใจในการเขารวม

การแขงขันว่ิงมาราธอนตํ่า จะเปนผูที่มีพฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนตํ่า 

คําสําคัญ: ปจจัยดานการสื่อสาร, ทัศนคติ, การเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน 

ABSTRACT 

“A study of communication factors and attitude which influence the decision to 

participate in marathon” aims to explore the influence of communication factors including 

organizational communication, reference groups and attitudes which lead to the intention in 

marathon participation and to find out the influence of intention in marathon participation 

behavior. 

This research is a quantitative research with survey research methods as a 

questionnaire is used for collecting data and SPSS software package is used for analysis. The 

samples are selected based on non-probability sampling technique as they are aged 15 and 

above who have been taking part in a marathon at least once in a year. As 200 participants 

randomly complete an online questionnaire and the rest randomly complete a 

questionnaire at marathon events which bring a sample of 400 respondents. Furthermore, 

Media Exposure Theory, Theory of Reasoned Action and the concept of behavioral intention 

have been applied to use in this research. 

The results indicate that the only factor which influences the intention in marathon 

participation is the attitude towards a marathon that can predict the participants’ intentions. 
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In addition, for communication factors of news exposure to the marathon events, 

most respondents are exposed to online media from www.wingnaidee.com, followed by 

traditional mass media as television. 

Moreover, attitudes of the respondents towards a marathon show that a marathon 

mostly affects their mental health as it makes them feel happy, boosts their mood, calmer 

and more concentrated, followed by physical health which a marathon improves their 

blood circulation. Only a few respondents regard running a marathon in social aspect as it is 

their hobby. 

Likewise, the intention in marathon participation of the respondents is clear that 

most of them has short-term attention for taking part in a marathon as they prepare for 

joining types of marathons within a year, followed by those who has long-term attention for 

running marathon as they aim to running a marathon as a physical activity for their health. 

Lastly, the behavior of marathon participants suggests those who fully intend to take 

part in a marathon will be the ones who have higher participation in running a marathon or 

those who have less intention in taking part in a marathon will be the ones who have lower 

participation in running a marathon. 

Keyword: communication factors, attitudes, decision to participate in marathon 

บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

ปจจุบันการว่ิงมาราธอนเปนกีฬาที่กําลังไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นทั้งในตางประเทศรวมถึงประเทศไทยมี

การจัดกิจกรรมการแขงขันใหเขารวมมากมาย การว่ิงมาราธอนน้ันมีหลายประเภทข้ึน อยูกับความไกลของ

ระยะทาง ไดแกการว่ิงแบบ ฟนรัน (Fun Run) มินิมาราธอน (Mini marathon) ฮาลฟมาราธอน (Half 

marathon) ฟูลมาราธอน (Full marathon) ไตรกีฬา ฯลฯ  

การว่ิงมาราธอนถือไดวามีความแตกตางกับการแขงขันกีฬาทั่วไป เน่ืองจากเปนกีฬาที่ตองเอาชนะขีด

ความสามารถของตนเอง ซึ่งตองอาศัยจิตใจและรางกายที่จะตองมีความพรอมและสัมพันธกัน ถือเปนความทา

ทายสมรรถภาพรางกายและจิตใจตนเองเปนอยางย่ิง แตอยางไรก็ตามกิจกรรมการว่ิงน้ันถือไดวาเปนจุดเริ่มตน
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ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการหันมาสนใจรักษาสุขภาพ และยังเปนกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ครอบครัว เพ่ือน อีกดวย        

ในตางประเทศน้ันกระแสการว่ิงเปนที่นิยมอยางมาก จํานวนนักว่ิงมาราธอน เพ่ิมข้ึนเปนสองเทา จาก

ป ค.ศ.1990 ถึง ป ค.ศ.2000 สําหรับในประเทศไทยน้ันกระแสการว่ิงมาราธอน ไดเริ่มมีการพูดถึงในวงกวาง

จากภาพยนตร “รัก 7 ป ดี 7หน” ที่ออกฉายในป พ.ศ.2555  นําแสดงโดย นิชคุณ หรเวชกุล นักรองช่ือดัง 

และสูขวัญ บูลกุล วาดวยความรักและชีวิตของคูตางวัย โดยมีการว่ิงมาราธอนเปนตัวดําเนินเรื่องระหวางคน

สองคน (พิเชฐ ย่ิงเกียรติคุณ, 2557) ซึ่งเปนภาพยนตรที่ชวยสรางแรงบันดาลในในการว่ิงมาราธอนเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงชีวิตใหแกผูชม และมีคําพูดสําคัญที่กลาววา “ถาคุณอยากว่ิง คุณว่ิงกิโลเดียวก็พอ เเตถาคุณอยาก

พบชีวิตใหม คุณคอยมาว่ิงมาราธอน” ถือไดวาภาพยนตรเรื่องรัก 7 ป ดี 7 หน ไดสรางกระแสการว่ิงมาราธอน

ใหเกิดขึ้นในประเทศไทย การเกิดกระแสว่ิงมาราธอนน้ันทําใหบริษัท หรือองคกรตางๆ เริ่มสนใจจัดกิจกรรมว่ิง

มาราธอนกันอยางแพรหลาย อาทิเชน บริษัท สิงห คอรเปอเรช่ัน จํากัด ผูจําหนายเครื่องด่ืมช่ือดังของประเทศ

ไทย บริษัท ซัมซุง อิเล็คทรอนิคส จํากัด ผูนําดานธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยี รวมไปถึงบริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ตางหันมาจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนเพ่ือสงเสริมภาพลักษณที่ดี รวมถึงเปนการ

ประชาสัมพันธใหแกองคกร 

ในการจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนน้ัน การประชาสัมพันธขาวสารของงานถือวามีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งที่

จะทําใหกิจกรรมประสบความสําเร็จ ในปจจุบันพบวามีเว็บไซตและเฟซบุกแฟนเพจที่แจงขาวและ 

รวบรวมการจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนจากบริษัทและองคกรตางๆมาประชาสัมพันธ  เชน  

“www.wingnaidee.com”“ www.goodsportsthailand.com” และ “www.jogandjoy.com” เปนตน 

อีกทั้งยังมีเฟซบุกแฟนเพจที่เกี่ยวของกับกิจกรรมว่ิงมาราธอน อาทิเชน เพจ “ว่ิงไหนดี : Running Events” 

และ “ว่ิงไหนกัน ปนไหนดี” ซึ่งมีผูกดติดตาม (Follower) เปนจํานวนมาก จึงเปนชองทางที่อํานวยความ

สะดวกใหแกผูที่สนใจและช่ืนชอบ การว่ิงมาราธอน ใหรับทราบขอมูลขาวสารและรายละเอียดของการจัด

กิจกรรมไดอยางสะดวกรวดเร็วและครบถวน ไมเพีนงเทาน้ันแหลงขอมูลสําคัญอีกประเภทหน่ึงก็คือ กลุม

อางอิง (Reference groups) ซึ่งอาจเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง หรือเปนบุคคลใกลชิดที่มีอิทธิพลตอคนรอบขาง 

การเขารวมกิจกรรมว่ิงมาราธอนของผูที่เปนบุคคลอางอิงเหลาน้ี จะสงผลใหเกิดเปนกระแสและทําใหผูที่ติด

ตามน้ันเกิดความตองการที่จะเขารวมกิจกรรมว่ิงมาราธอนดวยเชนกัน ตามที่ พรพรรณ พรศิริประเสริฐ 

(2555) ไดกลาววา กลุมอางอิง คือ กลุมบุคคล ซึ่งบุคคลอ่ืนยึดถือเปนแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของเขา 

เน่ืองจากกลุมอางอิงจะใหบรรทัดฐานทางสังคม หรือคานิยมบางอยาง ซึ่งบุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการการแสดงความคิดและแสดงพฤติกรรม 
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นอกจากน้ี สิ่งสําคัญอีกประการที่จะทําใหคนตัดสินใจเขารวมกิจกรรมว่ิงมาราธอน คือทัศนคติที่มีตอ

การว่ิงมาราธอน เปนสิ่งที่ตัดสินพฤติกรรมและสามารถบงบอกไดวาบุคคลน้ันมีความคิดและความรูสึกอยางไร

กับคนรอบขาง สิ่งของ สิ่งแวดลอมรวมไปถึงสถานการณตางๆ ทัศนคติน้ันเกิดมาจากความเช่ือ เกิดจากการ

เรียนรูและประสบการณ ที่สามารถสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงคือความพรอมที่จะตอบสนอง

ตอสิ่งที่เราเขามา และเปนการประเมินวาชอบหรือไมชอบตอเร่ืองน้ันๆ (Anatasi, 1976; Gibson, 2000; 

Schiffman & Kanuk, 2000) ซึ่งถาหากบุคคลใดมีทัศนคติที่ดีตอการว่ิงมาราธอนที่เปนดานบวก ก็จะสงผลตอ

พฤติกรรม คือจะตัดสินใจเขารวมว่ิงมาราธอน และมีความถี่ในการเขารวมกิจกรรมว่ิงมาราธอนที่มากขึ้น แตถา

หากบุคคลใดมีทัศนคติตอการว่ิงมาราธอนเปนดานลบ ก็จะสงผลตอพฤติกรรม คือตัดสินใจไมเขารวมการว่ิง

มาราธอนน่ันเอง 

ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การสื่อสารจากองคกร 

และ อิทธิพลจากกลุมอางอิง และทัศนคติที่มีตอการว่ิงมาราธอนน้ันวาปจจัยใดจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

เขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยการสื่อสารอันประกอบไปดวยการสื่อสารจากองคกร การสื่อสารจาก

กลุมอางอิง และทัศนคติที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความต้ังใจที่มีตอพฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน 

        วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยดานการสื่อสารและทัศนคติที่มีอิทธิพลตอการเขารวมการแขงขันว่ิง

มาราธอน” ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีวิจัยแบบการ

สํารวจ (Survey research) ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลทางแบบสอบถาม (Questionaire) และวิเคราะห

ขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรุปผลการวิจัย กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบไมใช

ความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยเปนผูที่เคยเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนอายุต้ังแต 15 

ปขึ้นไป และเคยเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนอยางนอย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ป ซึ่งจะสุมจากผูเขารวม

การแขงขันว่ิงมาราธอนทางออนไลนจํานวน 200 ชุด และจากการจัดการแขงขันว่ิงมาราธอนจํานวน 200 ชุด 

รวมทั้งสิ้น 400 ชุด 

 

ผลการวิจัยและการอภิปราย 
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2.74 

2.87 

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

เว็บไซต เฟซบุก 

การเปิดรับข่าวสารจากส่ือออนไลน์ 

สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 

      กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26-35 ป มีการศึกษาในระดับสูงสุดปริญญาตรี 

เปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป 

สวนที่ 2 ปจจัยดานการสื่อสารจากสื่อขององคกร 

     ปจจัยดานการสื่อสารจากสื่อขององคกรพบวา ภาพรวมของกลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับการแขงขันว่ิงมาราธอน จากการสื่อสารขององคกรปานกลาง โดยเปดรับสื่อออนไลนสูงกวาสื่อมวลชน 

ซึ่งจะเปนการเปดรับขาวสารจากสื่อออนไลนประเภทเว็บเฟซบุกมีคาเฉลี่ย 2.87 และประเภทเว็บไซต 2.74 

ตามลําดับ 

รูปที่ 1 แสดงผลการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับงานการแขงขันว่ิงมาราธอนจากสื่อออนไลน 

  

 

      จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวา ทั้งเว็บไซตและเฟซบุกน้ันกลุมตัวอยางมีการเปดรับ ในระดับที่

ใกลเคียงกัน ซึ่งจะเปนการเปดรับขาวสารจากเว็บไซต “www.wingnaidee.com”และเฟซบุกแฟนเพจ “ว่ิง

ไหนดี” ซึ่งถือเปนหน่ึงในสื่อศูนยรวมขอมูลการว่ิงมาราธอนที่ยอดฮิตติดอันดับที่คนกลาวถึงมากที่สุด สาเหตุที่

เว็บไซตและเฟซบุกแฟนเพจ “ว่ิงไหนดี” ไดรับความนิยมจากกลุมนักว่ิงมากที่สุด อาจเปนเพราะวาเว็บไซต

และเฟซบุกดังกลาวจัดต้ังมานานถึง 4 ป โดยเริ่มกอต้ังเมื่อป พ.ศ.2556 รวมถึงจุดเดนของการนําเสนอเน้ือหา

สาระที่นาสนใจ ตลอดจนรวบรวมขอมูลขาวสาร กิจกรรมงานว่ิงตางๆ นอกจากน้ียังเปนจุดนัดพบทางสังคม

ออนไลนที่สมาชิกไดเขามาแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูลซึ่งกันและกัน หรือรีวิว (review) งานว่ิงที่ไป

รวมงานมา (วัชชิรานนท ทองเทพ, 2556)  

       ดังน้ันแลวเมื่อกลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารจากสื่อออนไลนประเภทเว็บไซต      และเฟ

ซบุกในระดับที่ใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญ จะมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับงานการ

แขงขันว่ิงมาราธอนจากสื่อออนไลนเปนจํานวนมาก ดังน้ันแลวหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการแขงขัน

http://www.wingnaidee.com/
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บุคคลใกลชิด บุคคลที่มี

ชื่อเสียง 

การเปิดรับข่าวสารจากกลุม่อ้างอิง 

ว่ิงมาราธอนควรใหความสําคัญอยางมากที่จะเนนการประชาสัมพันธ ใหความรู ที่เกี่ยวกับการแขงขันว่ิง

มาราธอนในสื่อออนไลนทั้งเว็บไซตและเฟซบุกใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมนักว่ิงไดอยางรวดเร็ว

และทันที อีกทั้งยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหดีย่ิงข้ึนสําหรับการวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษ หรือการแขงขันว่ิง

มาราธอน ขององคกร หรือบริษัทตางๆ ใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายมากย่ิงขึ้น 

 

สวนที่ 3 ปจจัยดานการสื่อสารจากกลุมอางอิง 

 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารจากกลุมอางอิงในระดับปานกลาง โดยมีการ

เปดรับขาวสารจากบุคคลใกลชิด มีคาเฉลี่ย 3.14 และบุคคลที่มีช่ือเสียง มีคาเฉลี่ย 2.60 ตามลําดับ 

 รูปที่ 2 แสดงผลการเปดรับขาวสารจากกลุมอางอิง 

 

 

 

  

 

 

 

 จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวากลุมคนใกลชิดเปนกลุมที่กลุมตัวอยางน้ันใหความสําคัญ

มากกวาคนอ่ืนใด ซึ่งในการที่จะเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน กลุมตัวอยางไมไดสนใจวาดาราเซเลป (celeb) 

หรือบุคคลที่มืช่ือเสียงจะไปรวมงานน้ันๆหรือไม แตถาหากคนใกลชิดมีการชักชวนก็มีแนวโนมที่จะไปรวมงาน

การแขงขันว่ิงมาราธอนมากกวา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีการกระทําดวยเหตุผลที่พฤติกรรมของบุคคลสวนมาก

จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมน้ันๆจะไดรับอิทธิพลจากการคลอยตามกลุมอางอิงโดยเฉพาะอยางย่ิงกลุม

บุคคลใกลชิด ซึ่งถือเปนแรงจูงใจที่สําคัญอยางหน่ึงที่บุคคลจะปฏิบัติ 

สวนที่ 4 ทัศนคติตอการว่ิงมาราธอน 
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ดานสุขภาพใจ ดานสุขภาพกาย ดานสังคม 

ทัศนคติตอการวิ่งมาราธอน 

 จากการศึกษาพบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการว่ิงมาราธอน กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นเห็นดวยอยางย่ิง มีทัศนคติที่ดีตอการว่ิงมาราธอน โดยมีทัศนคติตอการว่ิงมาราธอน ดานสุขภาพใจ มี

คาเฉลี่ย 4.42 รองลงมา คือดานสุขภาพกาย มีคาเฉลี่ย 4.36 และนอยที่สุด คือดานสังคม มีคาเฉลี่ย 4.10 

 

 รูปที่ 3 แสดงผลทัศนคติตอการว่ิงมาราธอน 

  

 

 

 

  

 

 

 จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวา สาเหตุที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับทัศนคติตอการว่ิง

มาราธอนในดานสุขภาพใจมากที่สุด เน่ืองจากวาการว่ิงมาราธอนมีผลตอจิตใจอยางมาก ถาหากเรามีใจสูใน

การว่ิงมาราธอนเราก็จะสามารถว่ิงมาราธอนได เพราะการว่ิงมาราธอนเสมือนกับเปนการว่ิงที่ใชความอดทน

และความกลาหาญในการเอาชนะขีดความสามารถของตนเองในการต้ังเปาหมายในการแขงขันว่ิงมาราธอน 

ดังน้ันการสื่อสารในชองทางตางๆควรมีการเพ่ิมเน้ือหาในประเด็นดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของ

สุขภาพใจใหมากกวาน้ี เพ่ือกระตุนความรูสึกทางใจของแตละบุคคลใหมาเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนและ

ตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับมากกวาน้ี  

สวนที่ 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางการสื่อสารอันประกอบไปดวยการสื่อสารขององคกร การสื่อสารจากกลุม

อางอิง และทัศนคติมีอิทธิพลกับความต้ังใจในการเขารวมแขงขันว่ิงมาราธอน  

        จากการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานการสื่อสาร ประกอบดวย ปจจัยดานการสื่อสารขององคกร 

และการสื่อสารจากกลุมอางอิง และทัศนคติตอการแขงขันว่ิงมาราธอน พบวา มีทัศนคติตอการแขงขันว่ิง

มาราธอนตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน สาเหตุที่เปนเชนน้ี
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เน่ืองจาก การว่ิงมาราธอนมีประโยชนอยางสูงทั้งในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสังคม เมื่อการว่ิง

มาราธอนมีประโยชนในหลายดาน กลุมตัวอยางจึงไดเล็งเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมการแขงขันว่ิง

มาราธอนมากกวาสิ่งอ่ืนใด จึงทําใหมีทัศนคติที่ดีตอการว่ิงมาราธอน และสงผลไปสูความต้ังใจที่จะเขารวมการ

แขงขันว่ิงมาราธอนในแตละงาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานในปจจัยดานการสื่อสาร อันประกอบไปดวย

การสื่อสารขององคกร และการสื่อสารจากกลุมอางอิง พบวาไมมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการเขารวมการ

แขงขันว่ิงมาราธอน สาเหตุที่ปจจัยดานการสื่อสารไมมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการเขารวมการแขงขันว่ิง

มาราธอนเน่ืองจากวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับขอมูลขาวสารจากการสื่อสารขององคกรและจากกลุมอางอิงใน

ภาพรวมอยูในระดับที่นอยมาก ผูวิจัยมีความเห็นวาผูที่เคยว่ิงมาราธอนมากอนแลวยอมมักจะมีทัศนคติที่ดี

เกี่ยวกับการว่ิงมาราธอน ดังน้ันแลวเว็บไซตเหลาน้ีจึงเปนสิ่งที่ผูเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนตองเขาไปดูเพ่ือ

รับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานแขงขันว่ิงมากกวาที่จะรับรูถึงประโยชนของการว่ิงมาราธอน เพราะเปนสิ่งที่ผูว่ิง

ทุกคนทราบดีอยูแลว ไมจําเปนตองรูถึงประโยชนของการว่ิงมาราธอนมากนัก จึงใชสื่อเหลาน้ีเปนชองทางใน

การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานการแขงขันว่ิงมาราธอน ดังน้ันจึงไมแปลกใจที่ปจจัยดานการสื่อสารจะไมมี

อิทธิพลตอความต้ังใจในพฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน 

       ดังน้ันจากขอคนพบที่วาทัศนคติตอการว่ิงมาราธอนเพียงอยางเดียวที่สงผลใหเกิดความต้ังใจใน

ก า ร เ ข า ร ว ม ก า ร แ ข ง ขั น ว่ิ ง ม า ร า ธ อ น  จึ ง ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม ท ฤ ษ ฎี ก า ร ก ร ะ ทํ า แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล  

ซึ่งตามทฤษฎีไดกลาววา ความต้ังใจเปนสาเหตุของการปฏิบัติพฤติกรรม โดยความต้ังใจจะเกิดจาก 2 ปจจัย 

ไดแก ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม และการคลอยตามกลุมอางอิง ที่เปนปจจัยสําคัญในการอธิบายถึงความต้ังใจใน

ก า ร ก ร ะ ทํ า สิ่ ง ห น่ึ ง สิ่ ง ใ ด ข อ ง บุ ค ค ล  แ ต จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ เ พี ย ง แ ค ทั ศ น ค ติ ต อ 

การแขงขันว่ิงมาราธอนเพียงอยางเดียวที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนที่

สอดคลองเพียงสวนเดียว 

สมมติฐานที่ 2  ความต้ังใจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน 

 จากการวิจัยพบวา ถากลุมตัวอยางมีความต้ังใจการในเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนสูง ก็จะมี

อิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรมตอการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนสูง แตถาหากกลุมตัวอยางมีความต้ังใจใน

การเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนตํ่า ก็จะมีอิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรมตอการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน

ตํ่า 

 โดยผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความต้ังใจในการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน ดังน้ันจึง

สงผลใหเกิดพฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอน แสดงใหเห็นวาถาหากคนเรามีความต้ังใจที่จะ

กระทําสิ่งใดแลว ก็ยอมนําไปสูการปฏิบัติพฤติกรรมไดจริง ซึ่งเปนไปตามแนวคิดทฤษฏีการกระทําและเหตุผล

ของ Fishbein และ Ajzen (1975) ที่ไดเช่ือวาการที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรมใดๆจะตองมีความต้ังใจหรือ
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เจตนาใชเปนระบบกอนที่จะตัดสินใจ ความต้ังใจถือเปนปจจัยที่จูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ความต้ังใจจะ

เปนตัวบงช้ีวา ถาหากบุคคลใดมีความต้ังใจแนแนและพยายามมากเพียงใด ความเปนไปไดที่บุคคลน้ันจะ

กระทําพฤติกรรมก็มีมากเทาน้ัน ซึ่งมนุษยแตละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลจากความเช่ือ

และทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมโดยไดรับอิทธิพลจากตัวกําหนดสองตัว คือ เจตคติตอพฤติกรรม และการ

คลอยตามกลุมอางอิง ที่จะเปนตัวกําหนดการกระทําของบุคคลวาจะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมน้ันๆ 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. จากการศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีแทจริงแลวอาจจะมีปจจัยในดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของและมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนที่ผูวิจัยไมไดศึกษา ดังน้ันควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในตัวแปรที่

มีอิทธิพลตอการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนใหมากขึ้น 

 2. งานวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกีฬาว่ิงมาราธอนเทาน้ัน ดังน้ันการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษา

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นปจจัยดานการสื่อสาร และทัศนคติ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในกีฬาประเภทอ่ืนๆ 

 3. งานวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกลุมนักว่ิงที่เคยเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนมาแลว

อยางนอย 1 ครั้ง ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษากลุมตัวอยางที่ไมเคยเขารวมการแขงขันว่ิง

มาราธอนมากอนในประเด็นเรื่องการรับขาวสารจากกลุมอางอิง เชน ดารา นักรอง นักกีฬา นักกีฬา ที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลอ่ืน 

 4. การวิจัยเพ่ิมเติมครั้งตอไป ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือยืนยันผลการวิจัยใหมีขอมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมการเขารวมการแขงขันว่ิงมาราธอนใหมากกวาเดิม  
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ความสัมพันธระหวางการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบัน

โรคไตภูมิราชนครินทร 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION, ATTITUDE AND SERVICE USING BEHAVIOR 

TOWARDS BHUMIRAJANAGARINDRA KIDNEY INSTITUTE HOSPITAL 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการรับรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชบริการที่มีตอ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร” เปนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล กลุมตัวอยางคือผูใชบริการโรงพยาบาล

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร เพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุ 18 ป ข้ึนไป ที่มาใชบริการโรงพยาบาลสถาบัน

โรคไตภูมิราชนครินทร จํานวน 400 คน  

 ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย และเพศหญิง ในสัดสวนที่ ใกล เคียงกัน                 

อายุเฉลี่ย 51-60 ปขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพสวนใหญเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

และมีรายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท จากการทดสอบสมมติฐานพบวาการเปดรับขาวสารมี

ความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของผูใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร โดยมีการ

เปดรับสื่อจากการบอกตอปากตอปาก (Word of Mouth) มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อออนไลน และสื่อภายใน

โรงพยาบาล ตามลําดับ ประเภทขาวสารที่เปดรับมากที่สุดเปนขาวสารที่ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน รักษา 

และดูแลผูปวยโรคไต รวมทั้งการดูแลสุขภาพทั่วไป โดยมีเหตุผลในการเปดรับขาวสารเพราะอยากทราบขอมูล

เกี่ยวกับการแพทยเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเขารับการรักษา  

พบวา การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไต                          

ภูมิราชนครินทร ซึ่งกลุมตัวอยางมีการรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณโดยรวมของโรงพยาบาลสถาบันโรคไต               

ภูมิราชนครินทรอยูในระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ ภาพลักษณดานผูบริหาร บุคลากรทางการแพทย และ

ภาพลักษณดานวิธีการดําเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งมีระดับการรับรูที่เทากัน  

พบวา ทัศนคติโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไต                 

ภูมิราชนครินทร  และมีทัศนคติเ ชิงบวกตอภาพรวมดานตาง ๆ ของโรงพยาบาลสถาบันโรคไต                       
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ภูมิราชนครินทรอยูในระดับที่สูงมาก คือ ดานสภาพแวดลอม และบรรยากาศในโรงพยาบาลสูงที่สุดเปนอันดับ

หน่ึง รองลงมาคือ ดานการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ และบุคลากรทางการแพทย ลําดับตอมาคือ ดานความ

คุมคาที่ไดรับจากระบบการใหบริการของโรงพยาบาล/ดานความสะดวกสบายของการเดินทาง/ชองทางการ

ติดตอกับโรงพยาบาล/ดานการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ/ และดานความคุมคาในเรื่องราคา คาใชจาย 

ตามลําดับ และจากการศึกษาแนวโนมพฤติกรรมของผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช

นครินทร พบวามีระดับความต้ังใจมากที่สุดในการมาใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ซึ่งมี

ความสัมพันธกับระดับความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช

นครินทรมากที่สุดเชนกัน 

 

คําสําคัญ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร,การรับรู,ทัศนคติ,พฤติกรรม และแนวโนมพฤติกรรม 

 

Abstract 

The research on the relationship between perception, attitude and service using 

behavior towards Bhumirajanakarindra Kidney Institute Hospital applied quantitative research 

method using questionnaire as the data collecting tool. The representative sample is a 

group of 400 service users and patients of both genders age over 18 at Bhumirajanakarindra 

Kidney Institute Hospital.  

The objective is to study on users’ exposure behaviors, perceptions, attitudes and 

services using behavior towards Bhumirajanakarindra Kidney Institute Hospital and to further 

research on the relationship between each factor if it reflects one another.  

 The result revealed that the gender ratio of the representative sample is similar aging 

between 51-60 or more with bachelor degree and a salary at 20,001-40,000                           

per month. The hypothesis testing also showed that the exposure behavior associated with 

the image perception and the most influent exposure was by word of mouth followed by 

online and in-house media respectively. The type of news received is the one featuring the 

disease protection, treatment and how to look after patients with kidney disease including 

healthcare tips. The reason of exposure is the eager to learn about the medical treatment to 

support their decision to accept the service. 
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In addition, the exposure behavior conjoined directly to overall attitude towards the hospital 

that the representative sample was well aware of the image of the hospital and its service is 

the most recognized regarding the excellent skill of medical personnel, the attentive service 

staff and the healthcare advice given along the treatment process. Inferior to the perception 

of service, the image of management team, medical personnel and the hospital operation 

management are also equally perceived.  

 Nevertheless, the overall attitude related to service using behavior showing that the 

representative sample possessed positive attitude at a high level towards all aspects of the 

hospital. The environment around the hospital and the atmosphere ranked the best as they 

were very clean and well decorated making the service users feel fresh and comfortable. 

Following the former issue, the attentive service staff and medical personnel was taken into 

account in regard to their distinguished skill making patients firmly confident in the service. 

The next issue is on the attitude towards the worth receiving from the service/convenience 

in transportation/contact points with the hospital/communication and public relations/the 

worth of expense which all received high appreciation. 

From the research of the behavior and the behavior trend of service users, the result 

proved that the highest level of coming to get the hospital’s service also associated with the 

highest level of recommending the service to others. 

Keywords Bhumirajanakarindra Kidney Institute Hospital, perception , attitude, behavior, 

behavior trend 

 

บทนํา 

ความเปนมา และความสําคญัของปญหา 

ในปจจุบัน โรงพยาบาล เปนองคกรดานสาธารณสุขที่มีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชนเปน

อยางมาก เพราะเปนยุคที่ทุกคนในสังคมใหความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพเปนอยางมาก   ทําใหรัฐบาล และ

ทุกภาคสวนหันมาใหความสําคัญอยางจริงจัง เพราะโรงพยาบาลไมไดเปนเพียงแคสถานที่สําหรับการรับการ

รักษาโรคของผูปวยแตเพียงเทาน้ัน แตการรักษาดวยเคร่ืองมือทางการแพทยที่มีความครบวงจร และทันสมัย 

สะทอนใหเห็นถึงมาตรฐาน และภาพลักษณอันดีของโรงพยาบาลที่ไดรับการยอมรับจากทั้งผูเขาใชบริการใน

ระดับประเทศ และสากล ซึ่งปจจุบันยังมีโรงพยาบาลที่รักษาโรคผูปวยเฉพาะทางหลายแหง ที่เปนการรวบรวม
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ความเช่ียวชาญการบริการทางการแพทยไวอยางครบวงจร อันจะนําไปสูเรื่องของภาพลักษณความนาเช่ือถือ

ไววางใจ และช่ือเสียงของโรงพยาบาลตอไป 

(วงจันทร พินัยนิติศาสตร,2556) โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร กอต้ังโดยมูลนิธิสถาบัน

โรคไตภูมิราชนครินทร ที่จดทะเบียนต้ังแตวันที่ 28 กันยายน 2550 ในฐานะองคกรสาธารณะกุศล ข้ึนมาเพ่ือ

ดูแลองคกรใหถาวรตอไป กอนที่จะมีการกอต้ังโรงพยาบาล โดยมีคณะกรรมการกอต้ังรวมกันหลายฝายคือ คุณ

เจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ขาราชการมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย คณะบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รามาธิบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณาจารย

แพทยผูเช่ียวชาญโรคไตจากทุกสถาบัน สมาคมโรคไต กรมการแพทยกรมควบคุมโรค เจากรมแพทยทหารบก 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทยสาขาอ่ืน ๆ ที่รวมกันมาต้ังแตตน  

โดยจากการศึกษาความเปนมาพบขอมูลความเช่ือมโยงที่สําคัญ และมคีวามนาสนใจเปนอยางย่ิงคือ 

ยอนกลับไปเกือบสี่สิบปกอน พบวาจํานวนประชากรของประเทศไทยทีป่วยเปนโรคไตน้ันยังมีจํานวนไมมากนัก

แตถึงกระน้ัน สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร ทรงมีพระ

เมตตาและหวงใยในประชาชนชาวไทยที่เจ็บปวยเปนโรคไต และไมมีเงินคารักษา จึงไดมีพระราชดําริ และทรง

เปนองคประธานในการกอต้ังมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทยขึ้น                                                เมื่อวันที่ 

29 ธันวาคม พ.ศ 2521 เพ่ือชวยเหลือผูปวยที่เปนโรคไตโดยเฉพาะ เปนแหงแรกของประเทศไทย นับต้ังแตป 

พ.ศ 2521 ถึงปจจุบัน พบผูปวยที่เปนโรคไตมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหกรมการอนามัยโลกไดมีการ

กําหนดใหทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคมของทุกป เปน วันไตโลก หรือ World kidney day ถือเปนวัน

สําคัญสากล โดยจัดใหมีมาต้ังแต พ.ศ 2549 เพ่ือรณรงคใหคนทั่วโลกหนัมาใสใจสุขภาพ และลดปจจัยเสี่ยงการ

เกิดไตวายเรื้อรัง เพราะโรคดังกลาวถือเปนโรครายแรง และมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลในอัตราที่คอนขาง

สูงมาก(https://mgronline.com/local/detail/9590000028187 หวงคนไทยปวยโรคไตติดอันดับ 3 

ของอาเซยีน สืบคนเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2660) 

จากขอมูลดังกลาว จึงนํามาสูอีกปจจัยสําคัญของการริเร่ิมกอต้ัง โรงพยาบาลสถาบันโรคไต                 

ภูมิราชนครินทร (วงจันทร พินัยนิติศาสตร,2556) ในวโรกาสอันเปนมหามงคลย่ิง ที่พระบาทสมเด็จ              

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ในป พ.ศ. 2550 โดยมี คุณเจริญ และ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัวสิริวัฒนภักดี ประสงคที่จะสรางสิ่งที่ดี และเปนประโยชน                

ตอประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเปนการถวายเปนพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา      

อยูหัวฯ ในวโรกาสดังกลาว โดยมีกองทัพบกไดยินดีมอบสิทธิการใชที่ดินราชพัสดุกรมธนารักษ                  

จํานวน 13 ไร ของกรมแพทยทหารบก บริเวณโรงเรียนเสนารักษถนนพญาไท เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ       

ในครั้งน้ีดวย  

 

 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 322  

ภาพจากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

(www.brkidney.org https://th-th.facebook.com/Bhumirajnakarin/) 

 

โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  ทรงพระราชทานช่ือ 

โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเปนประธานมูลนิ ธิสถาบันโรคไต                 

ภูมิราชนครินทร ที่มีพระนามของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส                     

ราชนครินทร อยูดวย เพราะพระองคไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญหลวงตอผูปวยโรคไตมาชานาน                         

โดยในสวนของการกอต้ัง มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร  ไดมีการตอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 28 กันยายน                     

พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม และสนับสนุนการรักษาผูปวย การฝกอบรม และคนควาวิจัยของ

แพทยโรคไต สงเสริมและสนับสนุนการใหคําปรึกษาดานการพยาบาลผูปวย โดยมีการดําเนินงานรวมมือกับ

องคกรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน และไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

จากความเปนมา และความสําคัญของปญหา วิเคราะหรวมกับสภาพการณในปจจุบัน ประกอบขอมูล

จากการสัมภาษณ ศาสตราจารยนายแพทย ธีรชัย ฉันทโรจนศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช

นครินทร พบวา โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการบริหาร

จัดการองคกรในทุกมิติ รวมทั้งรักษามาตรฐานการบริการที่ครบวงจร เพ่ือใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย และสังคมโลก ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใช

บริการ และแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ในมิติสําคัญตาง 

ๆ ตามแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยไดกําหนดแนวทางของการศึกษาครั้งน้ี ในหัวขอ “ความสัมพันธ

ระหวางการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร” 

เพ่ือนําผลจากการศึกษาวิจัยน้ีมาเปนขอมูลสําคัญในการวางแนวทางการบริหารจัดการองคกรที่จะสามารถ

ตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของผูใชบริการอยางสูงสุด อีกทั้งยังเปนแนวทางการพัฒนาดาน

การสื่อสารองคกรที่จะชวยสะทอนภาพลักษณอันดี ของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ในการกาว

สูการเปนสถาบันช้ันนําของเอเชีย ที่จะดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาโรคไตอยางครบวงจร  เพ่ือใหเปนไปตาม

เปาหมายที่สอดคลองตามวิสัยทัศน และพันธกิจที่ไดต้ังไว  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อ การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใชบริการ และแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูใชบริการ ที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

2 .  เ พ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปดรับสื่ อที่ เกี่ ยวของกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไต                       

ภูมิราชนครินทรกับการรับรูที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปดรับสื่อเกี่ยวกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรกับ

ทัศนคติของผูใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการรับรูเกี่ยวกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรกับทัศนคติ

ของผูใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของทัศนคติกับพฤติกรรมการใชบริการของโรงพยาบาลสถาบัน              

โรคไตภูมิราชนครินทร 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไต

ภูมิราชนครินทร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือทราบถึงการเปดรับสื่อ การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใชบริการ และแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

2. เ พ่ือนําผลจากการศึกษาวิจัยมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร              

ในมิติตาง ๆ รวมทั้งนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการสื่อสารภายใน และภายนอกองคกร และการ

เลือกใชสื่อประชาสัมพันธในการสื่อสารใหตรงกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของการสื่อสาร

มากยิ่งขึ้น และสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการไดอยางสูงสุด เพ่ือแสดงถึงศักยภาพ และ

มาตรฐานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนการเปนสถาบันทาง

การแพทยเฉพาะทางช้ันนําของเอเชีย  

3. เพ่ือนําผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมาเผยแพร และเปนแนวทางที่จะเปนประโยชนตองานวิจัย               

อ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวของตอไปในอนาคต 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

การศึกษา การวิเคราะหงานวิจัยในหัวขอ “ความสัมพันธระหวาง การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรม

การใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร” ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่

เกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษาดวยกันดังน้ี คือ (1) ทฤษฎีการเปดรับสื่อ (2) ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ปจจัย

การรับรู (3) แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร (4) ทฤษฎีทัศนคติ และการทํานายพฤติกรรม (5) ทฤษฎี

เกี่ยวกับพฤติกรรม (6) แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7 Ps 

 

วิธีการวิจัย 
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ขอบเขตการวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา “ความสัมพันธระหวาง การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช

บริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร”เปนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล และเปนการเก็บขอมูล

ในชวงระหวางวันที่ 16-30 เมษายน 2561  

ประชากรและกลุมตัวอยาง                                                                                                                  

ประชากรที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ ผูใชบริการ ซึ่งหมายถึง ผูปวย และญาติ หรือ

ผูดูแลผูปวย ทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป ที่ใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไต             ภูมิ

ราชนครินทร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic random sampling) โดยการเก็บ

แบบสอบถามแตละคร้ัง จะเก็บขอมูลคนที่ 2 ใน 5 คน ที่มาใชบริการโรงพยาบาล และทําการเก็บ

แบบสอบถามทุกวันจนครบจํานวน 400 คน เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่มีลักษณะของความเปนตัวแทนประชากร 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)               

ที่ใหผูตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-administered Questionnaire) ประกอบไป

ดวยคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) และคําถามปลายเปด (Open-Ended Question)                        

แบงออกเปน 6 สวน ดังน้ี 1.ลักษณะทางประชากร 2.การเปดรับสื่อ 3.พฤติกรรมการใชบริการ                 

4.การรับรู 5.ทัศนคติ 6.แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ  

 

               ผลการวิจัย และอภิปราย 

สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากร 

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย และเพศหญิง ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน              

อายุสวนมากอยูในชวง 51-60 ปขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพสวนใหญเปนขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001-40,000 บาท 

สวนที่ 2 การเปดรับสื่อเก่ียวกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

 จากการศึกษาพบวา การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร โดยมีการเปดรับสื่อจากการบอกตอปากตอปาก (Word of 

Mouth) มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อออนไลน และสื่อภายในโรงพยาบาล ตามลําดับ ประเภทขาวสารที่เปดรับ

มากที่สุดเปนขาวสารที่ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน รักษา และดูแลผูปวยโรคไต รวมทั้งการดูแลสุขภาพทั่วไป 

โดยมีเหตุผลในการเปดรับขาวสารเพราะอยากทราบขอมูลเกี่ยวกับการแพทยเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ

เขารับการรักษา 

สวนท่ี 3 การรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 325  

 จากการศึกษา พบวาการเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมที่มีตอโรงพยาบาล

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ซึ่งกลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณโดยรวมของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิ

ราชนครินทรอยูในระดับที่มากที่สุด โดยมีการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลในดานการใหบริการมากที่สุด

เปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ การรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลในดานผูบริหาร บุคลากรทางการแพทย และ

การรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลในดานวิธีการดําเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ซึ่ง

มีระดับการรับรูที่เทากัน 

 ในสวนของการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลดานผูบริหาร และบุคลากรทางการแพทย 

ประเด็นการรับรูภาพลักษณที่กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูมากที่สุดคือ พนักงานมีความต้ังใจในการทํางาน การ

เอาใจใส มีความสุภาพตอผูใชบริการ รวมทั้งใหคําแนะนําเปนอยางดีตอผูมาใชบริการเมื่อมีขอสงสัย รองลงมา

คือประเด็น พนักงานมีความรูความสามารถ และชํานาญการในการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตรวจรักษา  

 ในสวนของการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลดานการใหบริการ ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีการรับรูในระดับที่สูงมากที่สุดคือ แพทยมีความเช่ียวชาญเร่ืองโรคไต และมีความใสใจในการใหบริการ 

รวมทั้งมีการใหความรูในการดูแลสุขภาพควบคูไปกับการรักษาเปนอยางดี รองลงมาคือประเด็น มีเคร่ืองมือ/

อุปกรณการแพทยที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร พรอมใหการบริการ  

 ในสวนของการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลดานวิธีการดําเนินงานของโรงพยาบาล ประเด็นที่

ก ลุ ม ตั ว อย า ง ส ว น ใ หญ รั บ รู ม า กที่ สุ ด คื อ  เ ป น สถ า บั นท า ง ก า รแพทย เ ฉ พ าะท า ง ช้ั น นํ า ขอ ง                          

ประเทศไทย ที่ทําการดูแลรักษาผูปวยโรคไตอยางครบวงจร และไดรับการรับรองมาตรฐานการใหบริการใน

ระดับสากล รองลงมาคือ ประเด็นเปนสถานพยาบาลที่ใหบริการทางการแพทยที่ไมแสวงหาผลกําไร รวมทั้งยัง

มีการสนับสนุนดานการทําวิจัยเกี่ยวกับการปองกันรักษาโรคไตอยางตอเน่ือง  

สวนที่ 4 พฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

 จากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีความถ่ีในการใชบริการของแตละแผนกรักษาในโรงพยาบาล

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ในแผนกรักษาที่เกี่ยวของกับโรคไตโดยตรงมากที่สุด เชน                    พบ

แพทย เพ่ือการคัดกรอง ตรวจรักษา การฟอกไต และการรักษาเกี่ยวกับโรคไตอยางตอเน่ือง รองลงมาคือการ

ใชบริการในแผนกรักษาผูปวยอายุรกรรมทั่วไป และแผนกฉุกเฉิน ตามลําดับ 

สวนที่ 5 ทัศนคติที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

 จากการศึกษา พบวาทัศนคติโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาล

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร โดยกลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวกตอภาพรวมดานตาง ๆ ของโรงพยาบาล

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรอยูในระดับที่สูงมาก โดยมีทัศนคติดานสภาพแวดลอม และบรรยากาศใน

โรงพยาบาลสูงที่สุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่และบุคลากรทางการ

แพทย/ดานความคุมคาที่ไดรับจากการใหบริการ/ดานระบบการใหบริการของโรงพยาบาล/ดานความ
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สะดวกสบายของการเดินทาง และชองทางการติดตอกับโรงพยาบาล/ดานการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ 

และดานความคุมคาในเรื่องราคา คาใชจาย ตามลําดับ  

 ในสวนของทัศนคติดานความคุมคาที่ไดรับจากการใหบริการ ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ทัศนคติที่รูสึกเห็นดวยสูงสุดเปนอันดับหน่ึงคือ แพทยมีความเช่ียวชาญแบบเฉพาะทางทําใหรูสึกถึงความ

เช่ือมั่น และไววางใจ  

 ในสวนของทัศนคติดานความคุมคาในเรื่องราคา/คาใชจาย ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ทัศนคติที่รูสึกเห็นดวยสูงสุดคือ รูสึกถึงความคุมคาของราคาคารักษาพยาบาล  

 ในสวนของทัศนคติดานความสะดวกสบายของการเดินทาง/ชองทางการติดตอกับโรงพยาบาล 

ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกเห็นดวยสูงสุดคือ ที่ต้ังของโรงพยาบาลสามารถเดินทางโดยรถประจําทาง 

และ BTS ทําใหมีความสะดวก และงายตอการเดินทางมาใชบริการ  

 ในสวนของทัศนคติดานการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ทัศนคติที่รูสึกเห็นดวยสูงสุดคือ มีการใหความรูดานการปองกันรักษาโรคไต และการดูแลสุขภาพทั่วไปผานสื่อ

ประชาสัมพันธภายในโรงพยาบาล เชน เว็บไซต แผนพับ โบรชัวร ปาย นิทรรศการ ตามจุด ตาง ๆ รวมทั้ง

กิจกรรมใหความรูทางวิชาการที่มีอยางเหมาะสม  

 ในสวนของทัศนคติดานการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่/บุคลากรทางการแพทย ประเด็นที่กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติที่รูสึกเห็นดวยสูงสุดคือ บุคลากรทางการแพทยมีความเช่ียวชาญ และความ

นาเช่ือถือ และมีความเอาใจใสในการดูแล และใหบริการ ทําใหทานรูสึกเช่ือมั่น และอยากมาใชบริการ  

 ในสวนของทัศนคติดานสภาพแวดลอม และบรรยากาศในโรงพยาบาล ประเด็นที่กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีทัศนคติที่รูสึกเห็นดวยสูงสุดคือ อาคารสถานที่ บรรยากาศ และสภาพแวดลอมมีความสะอาด มีการ

ตกแตงภายในที่สวยงามทําใหทานรูสึกสบายตา และสดช่ืน  

 ในสวนของทัศนคติดานระบบการใหบริการของโรงพยาบาล ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ทัศนคติที่รูสึกเห็นดวยสูงสุดคือ ไดรับการอํานวยความสะดวก ที่รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอนใน ทุกข้ันตอน

ของการใหบริการ ตอบสนองตรงความตองการ และประเด็น ทานไดรับการดูแลเอาใจใสในกระบวนการนัด

หมาย และติดตามใหมาพบแพทยตามนัด ที่ทําใหพึงพอใจ ในระดับที่เทากัน  

สวนที่ 6 แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของผู ใชบริการ ที่ มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไต                      

ภูมิราชนครินทร 

 จากการศึกษาแนวโนมพฤติกรรมของผูใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

พบวามีระดับความต้ังใจมากที่สุดในการมาใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ซึ่งมี

ความสัมพันธกับระดับความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไต                    

ภูมิราชนครินทรดวยมากที่สุดเชนกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของผูใชบริการ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร จากผลการวิจัยพบวา ความถี่ในการเปดรับขาวสารมี

ความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของผูใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร โดยพบวา

ความถี่ในการเปดรับขาวสารมากที่สุดเปนอันดับหน่ึงคือการรับรูโดย การบอกตอปากตอปาก รองลงมาคือการ

เปดรับสื่อออนไลน (เว็บไซต/เฟซบุก/Social Media/Youtube) ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎี               

การรับรู (เสรี วงษมณฑา 2542, น. 88) ที่ไดกลาวถึงข้ันตอนของการรับรูวาเกิดจากกระบวนการดังตอไปน้ี 

เริ่มจากการเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรรซึ่งคนเราจะเปดรับขอมูลจากชองทางที่สะดวกหรือมีความสัมพันธ 

กระบวนการตอมาคือ การต้ังใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเลือกที่จะต้ังใจรับสิ่งกระตุนอยางใด

อยางหน่ึง ตามมาดวยความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร และสุดทายคือ การเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับเลือกสรร 

ซึ่งก็คือการที่เราจดจําขอมูลบางสวนที่ไดเห็น ไดอาน ไดยิน หลังจากเกิดการเปดรับขอมูลและเกิดความเขาใจ

แลวน่ันเอง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรับขาวสาร มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมที่มีตอโรงพยาบาลสถาบัน

โรคไตภูมิราชนครินทร ผลการวิจัยพบวา ความถ่ีในการเปดรับขาวสาร มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมที่มี

ตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร โดยความสัมพันธมีคาเปนบวก กลาวคือ ย่ิงมีความถี่ในการ

เปดรับขาวสารจากสื่อบอยครั้งหรือเพ่ิมขึ้นก็ย่ิงมีทัศนคติเชิงบวกหรือที่ดีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช

นครินทร ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของ (พชร โนนทิง,2559) ที่พบวา                   การเปดรับ

ขาวสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติโดยรวมของประชาชนที่มีตอโครงการรถไฟฟา             รางเบา 

ระยะที่ 1 และสอดคลองกับงานวิจัย (นันทวรรณ ควรขจร,2558) ที่พบวา การเปดรับชมรายการขาวภาคเชา

ในชองที่รับชมเปนประจํา มีความสัมพันธกับทัศนคติ และมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับชม 

จากแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ไดกลาวมาแสดงใหเห็นวาหน่ึงในปจจัย     ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติไดก็คือการเปดรับสื่อ โดยบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อตามความตองการ และความเหมาะสมกับตนเอง 

เห็นไดจากผลการวิจัยที่มีความถี่ในการเปดรับ การบอกตอปากตอปาก                มากที่สุด อาจเปนผลมา

จากการเขาใชบริการในสถานพยาบาลขอมูลตองไดมาจากผูที่เคยเขาใชบริการจริงจึงจะสงผลตอทัศนคติไดดี

มากกวาสื่ออ่ืน ๆ ในเรื่องของความนาเช่ือถือจากผูที่เคยมีประสบการณจริง และนํามาบอกตอ  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาล มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมที่มีตอ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ผลการวิจัยพบวา การรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาล                

มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร โดยความสัมพันธมีคาเปน

บวก กลาวคือ ย่ิงมีการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น ก็ยิ่งมีทัศนคติเชิงบวกหรือที่ดีตอโรงพยาบาล
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สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร และระดับความสัมพันธดังกลาวก็มีความสัมพันธกันสูงอีกดวย สอดคลองกับ

ทฤษฎีการรับรู (ชูชัย สมิทธิไกร,พฤติกรรมผูบริโภค,2558) กลาววา การเลือกรับรู หมายถึง การที่บุคคลมีการ

เลือกวาจะรับรูสิ่งเราใดบาง ในสถานการณทั่วไปบุคคลจะไดรับสิ่งเราที่หลากหลายจํานวนมากมาย แตก็จะ

เลือกรับรูแตเฉพาะสิ่งเราที่ตนเองใหความสนใจเทาน้ัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ

องคกร (เสรี วงษมณฑา,2542) กลาววา ภาพลักษณไมใชเรื่องของขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว แตเปนเรื่องของ

การรับรูที่มนุษยเอาความรูสึกสวนตัวเขาไปปะปนอยูในขอเท็จจริงดวย โดยสามารถแบงได 4 ดานดวยกันคือ 

(1) ภาพลักษณของผูบริหาร (2) ภาพลักษณของพนักงาน (3) ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ (4) 

ภาพลักษณของวิธีการดําเนินธุรกิจ 

 นอกจากน้ี ยังพบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (สมประสงค ศิริบริรักษ,2550) พบวา 

การรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชทั้งในภาพรวม และรายดาน เปนโรงพยาบาลที่มีภาพลักษณที่ดีใน

สายตาของประชาชนในเขตบริการ และมีความสัมพันธตอทัศนคติของผูใชบริการ และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ที่เก่ียวของ (เทพพิภพ พลมวง,2557) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณดานระบบบริการดานการ

รักษาทางการแพทย และดานสิ่งแวดลอม และอาคารอยูในระดับมาก และพบวาความสัมพันธระหวางความพึง

พอใจของผูรับบริการตอการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูของ

ผูรับบริการตอภาพลักษณของศูนยการแพทยฯ ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวแสดงใหเห็นวาการรับรูน้ันมี

ความสัมพันธในเชิงบวกตอภาพลักษณขององคกร 

             สามารถอภิปรายเ พ่ิม เ ติม ได ว า  การรับรู ภาพลั กษณ ของโรงพยาบาลสถาบันโรคไต                         

ภูมิราชนครินทรของผูใชบริการในภาพรวมทั้ง 4 องคประกอบน้ัน อยูในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะในดาน

ภาพลักษณของโรงพยาบาลในดานการใหบริการ ซึ่งมีการรับรูมากที่สุด ในประเด็นแพทยมีความเช่ียวชาญ

เรื่องโรคไต และมีความใสใจในการใหบริการ รวมทั้งมีการใหความรูในการดูแลสุขภาพควบคูไปกับการรักษา

เปนอยางดี พรอมทั้งยังมีเคร่ืองมือ/อุปกรณการแพทยที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพแบบครบวงจรมีความ

พรอมตอการใหบริการ รวมถึงการเปน โรงพยาบาลที่มีการรักษาครอบคลุมดาน อายุรกรรม และโรคทั่วไป ที่

พรอมใหบริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง และจากผลการศึกษาวิจัย ยังพบวาการรับรูภาพลักษณของ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ในดานภาพลักษณผูบริหาร และบุคลากรทางการแพทย และ

ภาพลักษณดานวิธีการดําเนินงานของโรงพยาบาลมีคาเฉลี่ยการรับรูที่เทากัน ซึ่งย่ิงแสดงใหเห็นถึงการรับรู

ภาพลักษณของโรงพยาบาลในแตละดานของผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร

เปนไปในเชิงบวก และยังสะทอนถึงมาตรฐานการใหบริการ และการบริหารจัดการที่อยูในระดับที่ดีมากของ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรไดเปนอยางดีอีกดวย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ ของผูใชบริการที่มีตอ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การใชบริการของผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร โดยความสัมพันธมีคาเปนบวก 
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กลาวคือ ย่ิงมีทัศนคติโดยรวมในเชิงบวกหรือมีทัศนคติที่ดี ก็ย่ิงมีพฤติกรรม และความต้ังใจที่จะมาใชบริการ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรเพ่ิมมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงระดับของความต้ังใจที่จะแนะนําใหบุคคล

อ่ืน ๆ มาใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรที่อยูในระดับที่             สูงมากเชนกัน 

สอดคลองกับทฤษฎีทัศนคติ และพฤติกรรม (สุรพงษ โสธนะเสถียร,2533, น.123) กลาววา พฤติกรรมเปนการ

แสดงออกของบุคคลโดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู และทัศนคติ การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน

เน่ืองมาจากการมีความรู และทัศนคติที่แตกตางกัน จึงกอใหเกิดประสบการณสั่งสมที่แตกตางกันอันมี

ผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล สอดคลองกับทฤษฎีทัศนคติ และพฤติกรรม (อรวรรณ ปลันธนโอวาท 

,2542, น.39 ) กลาววา พฤติกรรมใด ๆ ของคนเราสวนใหญตามปกติมักเกิดทัศนคติของบุคคลน้ัน ทัศนคติจึง

เปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระทําของบุคคล และยังสอดคลองกับแนวคิดความสัมพันธระหวาง

ทัศนคติกับพฤติกรรม (ธีระพร อุวรรณโณ,2551) ที่กลาววา ทัศนคติสัมพันธกับพฤติกรรม  แนวความคิดน้ีเปน

แนวความคิดที่มีมาต้ังแตด้ังเดิม และยังมีการนําทัศนคติ ไปทํานายพฤติกรรมอีกดวย นอกจากน้ี ยังมีความ

สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ศรันถ ยี่หลั่นสุวรรณ, 2558) พบวา ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอ

โครงการสงความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโครงการสงเสริมสังคม ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน 

และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) และยังพบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม โดย

มีความสัมพันธเปนเชิงบวก  

 จากแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว แสดงใหเห็นวาทัศนคติโดยรวมที่ดีในดาน             

ตาง ๆ ที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ตามหลักสวนประสมทางการตลาดบริการ                  

7Ps (Services Marketing) (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน,2546) ที่ประกอบดวย (Product/ Price/ Place/ 

Promotion/ People/ Physical Evidence/ Process) มีความสัมพันธกัน กลาวคือ ทัศนคติโดยรวม                

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร โดยมีคาเฉลี่ยของ

ทัศนคติในเชิงบวกที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรอยูในระดับที่สูงมากอีกดวย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของ

ผูใชบริการ ที่มีตอโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติโดยรวม มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

โดยความสัมพันธมีคาเปนบวก กลาวคือ ย่ิงมีทัศนคติโดยรวมในเชิงบวกหรือมีทัศนคติที่ดี ก็ย่ิงมีแนวโนม

พฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรเพ่ิมขึ้น และมีระดับความสัมพันธดังกลาวสูง 

สอดคลองกับแนวคิดทัศนคติ และพฤติกรรม (โรเจอร Roder,1978, pp. 208-209, อางถึงใน สุรพงษ โสธนะ

เถียร, 2533, น.122) กลาววา ทัศนคติเปนดัชนีช้ีวัดวาบุคคลน้ันคิด และรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุ หรือ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจากความเช่ือที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมใน

อนาคต (แนวโนมพฤติกรรม) ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราและเปนมิติของการ

ประเมิน เพ่ือแสดงวาชอบหรือไมชอบ ตอประเด็นหน่ึง ๆ ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอ
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พฤติกรรมตอไป โดยทัศนคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ มีผลซึ่งกันและกัน กลาวคือ ทัศนคติมีผลตอการ

แสดงพฤติกรรมของบุคคล อยางไรก็ตาม ทัศนคติเปนเพียงองคประกอบหน่ึงที่ทําใหเกิดพฤติกรรม สอดคลอง

กับแนวคิดทัศนคติและพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ และมีผลซึ่งกันและกันของ (เทรนดิส Triandis,1971) 

กลาววา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม นิสัย และผลที่คาด 

 ดังน้ัน จึงสรุปไดวาทัศนคติเปนความสัมพันธที่มีความเช่ือมโยงกันระหวางความรูสึกและความ

เช่ือ หรือการรับรูของบุคคลกับแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหน่ึงตอเปาหมายของทัศนคติน้ัน 

ซึ่งทัศนคติเปนเรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของบุคคลที่มีตอขอมูลขาวสารและการ

เปดรับขอมูลขาวสารซึ่งเปนไปไดทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมา 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาที่พบวา ผูใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรมี 

ความถี่ในการเปดรับขาวสารจาก การบอกตอปากตอปาก มากที่สุด แสดงวากลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสาร

จากสื่อที่เปนบุคคลที่เคยเขารับบริการ และนําประสบการณที่ไดรับมาบอกตอ สะทอนใหเห็นวาโรงพยาบาล

ควรใหความสําคัญกับการรักษามาตรฐานดานตาง ๆ ในการใหบริการไว และจากผลการศึกษาประเด็นการ

เปดรับสื่อหากนํามาวิเคราะหในดานการสื่อสาร และ Branding อาจเปนไปไดวายังไมมีการกระจายการรับรู

ผานการสื่อสารในวงกวางมากนัก จึงเสนอใหโรงพยาบาลพิจารณาผลจากการศึกษาดังกลาวมาเปนฐานขอมูล

สําหรับวางแผนจัดงบประมาณดานการสื่อสาร และการประชาสัมพันธเพ่ือขยายฐานกลุมผูรับรูในวงกวางตอไป 

2. จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูใชบริการสวนมากจะมีอายุ 51 ปขึ้นไป (61%) และ 

สวนมากมาใชบริการในแผนกรักษาเกี่ยวกับโรคไตโดยตรง ถึงแมว าโรงพยาบาลสถาบันโรคไต                     

ภูมิราชนครินทรจะเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางดานโรคไตโดยตรง แตจากผลการวิจัยในประเด็นดังกลาว

สามารถนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการดานการบริการทางการแพทย และการ

ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูเกี่ยวกับการเปนโรงพยาบาลที่มีความครอบคลุมทางดานการรักษาแผนกอายุ

รกรรมทั่วไป รวมทั้งแผนกรักษาอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการขยายฐาน และเพ่ิมจํานวนผูมาใชบริการโรงพยาบาลใหมาก

ย่ิงขึ้นตอไปในอนาคต  

 3. การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาบางตัวแปรแบบเจาะลึกมากย่ิงขึ้น เชนการสัมภาษณ

เชิงลึก และสนทนากลุมผูใชบริการ เพ่ือใหสามารถทราบถึงผลการศึกษาในเชิงลึกไดรอบดานมากย่ิงข้ึน และ

ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงตัวแปรตาง ๆ ที่นาสนใจ เชน การรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาล ความคาดหวัง 

ความพึงพอใจ และตัวแปรที่เปนปจจัยสําคัญอ่ืน ๆ ในเชิงกลยุทธทางการตลาดบริการจากบุคคลภายนอกที่

มองเขามา โดยควรศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลจากการศึกษาวิจัยมาเปน

ประโยชนตอแนวทางการวางแผนบริหารจัดการดานการบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลสถาบันโรคไต

ภูมิราชนครินทร ที่จะสามารถอยูในตําแหนงครองใจสูงสุดไดอยางย่ังยืน  
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในการจัดทําวิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีน้ัน ขาพเจาในนามผูจัดทําตองขอกราบ

ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย แอนนา จุมพลเสถียร ที่ทานไดใหความกรุณาเปนอาจารยที่ปรึกษา              

ดร. โมไนยพล รณเวช ที่ทานไดใหความกรุณาเปนประธานกรรมการวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารย ปทมา 

สุวรรณภักดี และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว ที่ทานไดใหความกรุณาเปนคณะกรรมการ

วิทยานิพนธ  ชวยแนะนํา และเติมเต็มองคความรู ใหขาพเจาสามารถจัดทําวิทยานิพนธเลมน้ีออกมาสําเร็จ

ลุลวงไดดวยดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ ทานประธาน เจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริ วัฒนภักดี และ                    

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ตองขออนุญาต

กลาวนามถึงทานไว ณ ที่น้ี ดวยเพราะทานเปนเจานาย และบุคคลที่ขาพเจาใหความเคารพรัก และศรัทธาเปน

อยางย่ิง ที่ทําใหขาพเจามีแรงบันดาลใจ และความมุงมั่นในการจัดทําวิทยานิพนธเลมน้ี                 ดวย

เพราะมีความซาบซึ้งถึงเจตนารมณในการสรางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรแหงน้ี เน่ืองใน

วโรกาสอันเปนมหามงคลย่ิง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ 

ป  ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ขาพเจาจึงมีความต้ังใจอยางย่ิงที่จะรวมเปนสวนหน่ึงในการเผยแพรเรื่องราวอันเปน

ประโยชนตอสังคมสวนรวมใหเปนที่ประจักษ และรับรูในวงกวางตอไป 

 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย นายแพทยธีรชัย ฉันทโรจนศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาล

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ที่ทานไดกรุณาใหคําปรึกษา สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการจัดทํา

วิทยานิพนธเลมน้ีใหสําเร็จไดดวยดี รวมทั้งขอขอบพระคุณทานผูใชบริการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช

นครินทร ที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล และตอบแบบสอบถามเปนอยางดียิ่ง 

 ทาย น้ี  ข าพเจ าขอกราบขอบพระคุณกําลั งใจสํ า คัญจาก ครอบครัวทรัพยสมบูรณ                     

ครอบครัวเหล็กกลา และกัลยาณมิตรอันเปนที่รักย่ิงของขาพเจาทุกคน รวมถึงผูบังคับบัญชาทุกทาน                  

ที่ สํานักสื่อสารองคกร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ใหการสนับสนุน และเปนกําลังใจในการ

จัดทําวิทยานิพนธเลมน้ีไดสําเร็จสมความต้ังใจ และที่สําคัญที่สุด ขาพเจาตองขอกราบขอบพระคุณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ชวยเติมเต็มองคความรู และปลูกฝงใหขาพเจาเปนหน่ึงในผูสําเร็จการศึกษาได

อยางภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง และพรอมที่จะสรางประโยชน ทําคุณความดี ดวยองคความรู และความสามารถที่

มี ในฐานะลูกแมโดมคนหน่ึง คืนกลับไปสูสังคมสวนรวม และประเทศชาติ ภายหนาสืบไป  
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ความคาดหวงัประโยชน การเปดรับ และทัศนคติทีม่ีตอขอมูลขาวสารบนเฟซบุกแฟนเพจดาน

สุขภาพ 

EXPECTATION, EXPOSURE and ATTITUDE 

TOWARD INFORMATION on HEALTH FACEBOOK FANPAGE 

นางสาวศศิธร เดชารัตน และ รศ.พรทิพย สัมปตตะวนิช 

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองคกร (MCM) 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

การ วิ จั ย เ รื่ อ ง  ค ว ามคาดห วั งประ โยชน  ก า ร เป ด รั บ  และทั ศนค ติที่ มี ต อ ข อมู ล ข า วส า รบน 

เฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชนจากแฟนเพจดานสุขภาพ

ของผูใชเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ (2) เพ่ือศึกษาการเปดรับแฟนเพจดานสุขภาพของผูใชเฟซบุกแฟนเพจ

ดานสุขภาพ (3) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูใชเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพที่มีตอขอมูลขาวสารบนแฟนเพจดาน

สุขภาพ (4) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู ใช เฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ 

 (5) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความคาดหวังประโยชนจากแฟนเพจดานสุขภาพและ 

การเปดรับแฟนเพจดานสุขภาพ (6) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับแฟนเพจดานสุขภาพและ

ทัศนคติที่มีตอขอมูลขาวสารบนแฟนเพจดานสุขภาพ และ(7) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอ

ขอมูลขาวสารบนแฟนเพจดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผูใชเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ โดยเปนการ

ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง ที่ใชเฟซบุกแฟนเพจดาน

สุขภาพ และมีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป โดยอาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

ขอมูล 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความคาดหวังประโยชนมีความสัมพันธกับการเปดรับขอมูลขาวสารบนแฟน

เพจดานสุขภาพในบางดานเทาน้ัน โดยความคาดหวังในการศึกษาครั้งน้ีมีดวยกัน 5 ดาน ไดแก 1. ดานความ

ตองการรูเหตุการณ, 2. ดานความตองการคําแนะนํา 3. ดานความตองการเสริมความคิดเห็น 4. ดานความ

ตองการใชเปนบทสนทนา 5. ดานความตองการความเพลิดเพลิน โดยพบวาความคาดหวังประโยชนดานความ

ตองการรูเหตุการณมีความสัมพันธกับความถ่ีในการเปดรับ (ครั้งตอเดือน) ความคาดหวังประโยชนดานความ

ตองการความเพลิดเพลินบันเทิงมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับแฟนเพจดานสุขภาพ (ตอครั้ง) 

นอกจากน้ีความคาดหวังประโยชนทุกดานมีความสัมพันธกับการเปดรับดานเน้ือหาและการเปดรับรูปแบบการ

นําเสนอทุกดาน (เน้ือหาดานรางกาย, เน้ือหาดานสุขภาพจิต, เน้ือหาดานปญญา, เน้ือหาดานสังคม), (รูปแบบ

ในการนําเสนอ บทความ, ภาพน่ิง, คลิปวิดีโอ, ลิ้งค)  สําหรับการเปดรับแฟนเพจดานสุขภาพในบางดานมี
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ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอขอมูลขาวสารบนแฟนเพจดานสุขภาพ โดยพบวาความถี่ในการเปดรับมี

ความสัมพันธกับทัศนคติตอเน้ือหา และเน้ือหาที่เปดรับในบางดาน ( เน้ือหาดานสุขภาพจิต, เน้ือหาดานปญญา

, เน้ือหาดานสังคม) มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอเน้ือหา สําหรับการเปดรับเน้ือหาในทุกดานมี

ความสัมพันธกับทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอ ( เน้ือหาดานรางกาย, เน้ือหาดานสุขภาพจิต, เน้ือหาดาน

ปญญา, เน้ือหาดานสังคม) นอกจากน้ีรูปแบบการนําเสนอที่เปดรับ (บทความ, ภาพน่ิง, คลิปวิดีโอ, ลิ้งค) มี

ความสัมพันธกับทัศนคติตอเน้ือหาและทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอ สําหรับทัศนคติตอแฟนเพจดานสุขภาพ

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพในบางดานเทาน้ัน โดยพฤติกรรมสุขภาพมีดวยกัน 4 ดาน (ดานรางกาย, 

ดานสุขภาพจิต, ดานปญญา, ดานสังคม) พบวาทัศนคติตอเน้ือหามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพดาน

สุขภาพจิตและดานปญญา สวนทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพในทุกดาน  

คําสําคญั : ความคาดหวังประโยชน, การเปดรับ, ทัศนคติ, พฤติกรรมสุขภาพ ,แฟนเพจดานสุขภาพ 

Abstract 

A research Expectations, benefits, exposure and attitudes towards information on Health 

related Facebook Fan Pages with an objective (1) to study the expectations of Facebook 

users that are fan pages of health related Facebook pages (2) to study the exposure of 

Facebook users that are fan pages of health related Facebook pages (3) to study attitude of 

Facebook users towards fan pages of health related Facebook pages (4) to study health 

behavior of Facebook users that are fan pages of health related Facebook pages (5) to study 

the relationship between expectations and exposure of Facebook users that are fan pages of 

health related Facebook pages (6) to study the relationship between  exposure and attitude 

of Facebook users towards fan pages of health related Facebook pages and (7) To study the 

relationship between attitude of Facebook users that are fan pages of health related 

Facebook pages towards information on health related Facebook pages and health behavior 

of Facebook  users who are fan pages of health related Facebook pages. This is a 

quantitative research survey with data from 400 samples using Facebook users who are Fan 

Pages of health related Facebook pages that are 18 years or older with a questionnaire used 

as a tool to collect data. 

The results of the hypothesis test showed that expectations are related to exposure to 

receiving information from health related Facebook pages in some aspects. The expectations 

in this study are these five factors as follows 1. Surveillance factor,  

2. Guidance factor 3. Reinforcement factor 4. Anticipated Communication factor  

5. Entertainment factor.  The results also show that expectations in the Surveillance factor 
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are related to frequency of exposure (Per month). Expectations in Entertainment factor are 

related to how long the fan page goes through the health related Facebook page (Per 

session). Users also relate Surveillance factors with exposure to information in every format 

(Content about the body, mental health, intellectual content and social issues), (In formats 

such as Articles, pictures, video clips, links). As for exposure of Facebook users who are fan 

pages relate with attitudes towards information on Facebook pages that are related to 

health. It is found that the number of times of exposure to information is related to 

information that is posted. (Content related to mental health issues, intellectual content, 

social issues) And is related to attitude towards content, as for exposure to content is 

related to attitude towards how the content is presented (Content about the body, mental 

health, intellectual and social issues). 

Other than the format of content that is exposed (articles, pictures, video clips, links) is 

related to attitude towards content and how the content is presented. As for attitude 

towards Facebook pages related to health are related to only 4 health behavior factors. 

(Body, mental health, intellectual and social issues).   

Results also show that content is related to health behaviors such as mental health and 

intellectually. As for attitude towards presentation is related to health issues in every aspect.  

 

Keywords: Expectations, Benefits, Exposure, Attitudes, Health Behavior, Facebook pages 

related to health 

 

บทนํา 

สุขภาพถือเปนรากฐานสําคัญที่มนุษยใชในการดํารงชีวิต การมีสุขภาพที่ดีจึงเปนสิ่งที่มนุษยตองการใหเกิดกับ

ตนเอง เพ่ือเปนหลักในการดําเนินชีวิตที่ดีและชวยผลักดันใหมนุษยสามารถใชชีวิตไดอยางราบรื่นและมีคุณคา

กับตนเอง รวมไปถึงตอสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ซึ่งหากบุคคลมีปญหาสุขภาพที่ไมแข็งแรงนอกจาก

จะกระทบตอการดําเนินชีวิตสวนบุคคลแลว ยังเปนอุปสรรคในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร สังคม และ

ประเทศไปขางหนาอีกดวย ซึ่งองคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายคําวา“สุขภาพ”วาหมายถึง สุข

ภาวะอันสมบูรณทั้งทางดานรางกาย สังคม และจิตใจประกอบกัน ไมใชเพียงแตปราศจากโรคภัยไขเจ็บเทาน้ัน 

เมื่อสุขภาพคือปจจัยที่สําคัญของทุกคน ดังน้ันทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จึงไดมีการจัดยุทธศาสตรดาน

การดําเนินงานใน 

การสงเสริมใหบุคคลมีสขุภาพที่แข็งแรง มีการพัฒนาโครงสรางระบบบริการสาธารณสุขและงานทาง
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สาธารณสุขใหดีขึ้น แตถึงแมจะมีแผนยุทธศาสตร การรณรงค หรือการพัฒนาโครงสรางระบบสารธารณะสุข

อยางตอเน่ืองแตกลับพบวา ปญหาสุขภาพของคนไทยยังคงมีปญหาที่ทวีคูณขึ้นอยางตอเน่ือง นพ.ปยะสกล 

สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา ป 2560 โรคไมติดตอเรื้อรังเปนสาเหตุสําคัญที่

นําไปสูการเจ็บปวยดวยโรคราย อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ หรือโรคอวน และอาจทํา

ใหเกิดภาวะแทรกซอนจนเปนสาเหตุของการพิการหรือเสียชีวิต โดยสาเหตุการเสียชีวิตรอยละ 73 ของ

ประชาชนไทยที่เสียชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองในป 2559 มีอัตราตายสูงสุด 27,069 คน 

เฉลี่ยช่ัวโมงละ 3 คน และโรคหลอดเลือดหัวใจ พบอัตราตาย 18,922 คน เฉลี่ยช่ัวโมงละ 2 คน นอกจากน้ียัง

มีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากปญหาสุขภาพทีนั่บวันจะย่ิงเพ่ิมขึ้นน้ีเอง ทําใหคนไทยจํานวนไมนอย

เริ่มเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาสุขภาพมากย่ิงขึ้น โดยผลสํารวจดัชนีความสัมพันธพรูเด็นเชียลป 2560 

พบวาคนไทยรอยละ 69 กังวลปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ อีกรอยละ 34 เช่ือวาสุขภาพจะแยลงในอีก 5 ปขางหนา

ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงกวาประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย (Post today. (2560). คนไทย 69% หวงสุขภาพ ประกันแขง

ชิงลูกคาเดือด, https://www.posttoday.com/finance/insurance/524548) 

เมื่อเริ่มมีความกังวลกับปญหาสุขภาพ ดังน้ัน การคนควาหาขอมูลเพ่ือปองกันการเกิดโรคจึงเปนอีกหนทางหน่ึง

ที่อาจชวยใหลดความกังวล และนําขอมูลความรูดานสุขภาพมาปรับใชกับสุขภาพของตนเอง สอดคลองกับผล

สํารวจจาก Watsons Insights on shoppers Experience พบวา คนไทยใชอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย 

เปนแหลงขอมูลหลักดานสุขภาพ โดยคนหาจากอินเทอรเน็ต มากถึง รอยละ 91 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู

ที่รอยละ 63 ขณะที่โซเชียลมีเดียอยูที่รอยละ 58 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยโลกที่รอยละ 32 (bltbangkok. (2560). 

แนวโนมสุขภาพคนไทยยุคใหม, http://www.bltbangkok.com/article/info/10/187) จากผลการสํารวจ

ดังกลาว มีขอสังเกตใหเห็นวาคนไทยมีการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือคนหาและเปดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ

มากกวาคาเฉลี่ยทั่วโลก น่ันสามารถอธิบายไดดวยเหตุผลที่วาปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ลักษณะการใช ชี วิตของบุคคลเปลี่ยนไป สื่อสังคมออนไลนเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของ 

ผูคน โดยอัตราการใชสื่อสังคมออนไลนโดยเฉพาะเฟซบุกของคนไทย (Facebook) เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

สอดคลองกับผลการสํารวจพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของ คนไทย ม.ค. 2018 ของ Hootsuite พบวา สื่อ

สั งคมออนไลนที่ คน ไทย ใช อั น ดับสู งสุ ด คือ  เฟซ บุ ก  (Facebook) ร อยละ  75  

(Hootsuite. (2561) พฤติกรรมการใช อินเตอร เน็ตของ คนไทย ม.ค. 2018, 

https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/thailand-digital-in-2018/)  

จากข อมู ลที่ ก ล า ว ไป น้ี เ อ ง  ทํ า ให ทั้ ง หน วย งานภาครั ฐ  เ อกชน  และองค ก รต า ง  ๆ  หั นมา ใช 

เฟซบุกเพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายและประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องขาวสารดาน

สุขภาพในวงกวาง อีกทั้งยังชวยใหขอมูลขาวสารถูกเผยแพรไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถโตตอบกันไดใน

ทันทีทันใดอีกดวย สอดรับกับแนวคิดความคาดหวังจากสื่อของแมคเควล และเกอรวิซ (McQuail&Gurevitch, 

1974, p.287) ที่กลาววา การเปดรับสื่อเปนพฤติกรรมอิสระ ซึ่งผูรับสารแสวงหาเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชน
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ฉับพลัน (Immediate Benefits) หรือผลประโยชนที่ตามมาในอนาคต (Delayed Benefits) ซึ่งลวนแตเปน

ผลประโยชนที่ผูรับสารมองเห็นและตองการโดยใหญของทฤษฎีน้ีคือ ผูรับสารเปนผูกระทํา (actor) ซึ่งผูรับสาร

มีภาพในใจแลววาเขากําลังทําอะไรอยู นอกจากน้ียังสอดคลองกับโทลแมน (Tolman, 1932, p. 438) ที่ได

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังวา “พฤติกรรมของมนุษยทุกอยางที่แสดงออกมาจะตองมีความมุงหมาย

หรือจุดหมายปลายทาง เมื่อมีความตองการเกิดข้ึนรางกายยอมด้ินรนเพ่ือหาทางสนองความตองการ 

น้ัน ๆ” กลาวคือ ผูรับสารเกิดการเปดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพเพราะมีความมุงหมายบางประการวาดไวใน

ใจแลววาหากมีการเปดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพจะไดรับอะไรเพ่ือสนองความตองการที่วาดเอาไว ดังน้ัน 

เมื่อประชาชนมีการคนหาและเขาถึงขอมูลขาวสารสุขภาพบนเฟซบุกมากย่ิงขึ้น จึงเปนจุดที่นาสนใจที่จะศึกษา

ถึงความคาดหวัง การเปดรับ และทัศนคติของผูใชเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ และสามารถนําผลการศึกษาไป

ใชเปนแนวทางในการสรางกลยุทธในการสื่อสารขอมูลไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง

ของผูรับสารหรือกลุมเปาหมายของแตละองคกรตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชน การเปดรับ และทัศนคติจากแฟนเพจดานสุขภาพของผูใชเฟซบุกแฟน

เพจดานสุขภาพ 

2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความคาดหวังประโยชนจากแฟนเพจดานสุขภาพและการเปดรับแฟนเพจ

ดานสุขภาพ 

3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับแฟนเพจดานสุขภาพและทัศนคติที่มีตอขอมูลขาวสารบนแฟน

เพจดานสุขภาพ 

4. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอขอมูลขาวสารบนแฟนเพจดานสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพของผูใชเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ 

 งานวิจัยในครั้งน้ีใชแนวคิดความคาดหวัง การเปดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพ เปนกรอบใน

การศึกษาการวิจัย โดย เมื่อบุคคลมีความคาดหวังหรือมีภาพวาดไวในใจวามีความตองการอะไร บุคคลจะแสดง

พฤติกรรมบางประการเพ่ือตอบสนองความตองการที่วาดเอาไว หากผูรับสารมีความคาดหวังขอมูลขาวสาร

สุขภาพก็จะเกิดการเปดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพเพ่ือตอบสนองความตองการ และเมื่อมีการเปดรับขอมูล

ขาวสารสุขภาพก็จะสงผลใหเกิดทัศนคติตอขอมูลขาวสารสุขภาพน้ัน ๆ  หากมีการนําเสนอที่ตรงกับความ

ตองการผูรับสารยอมมีทัศนคติที่ดีตอขอมูลขาวสารสุขภาพที่นําเสนอ เมื่อเกิดทัศนคติที่ดียอมมีแนวโนมที่จะ

ทําใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพหรือเกิดพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารน้ันอีก ซึ่งสามารถสรุปไดวา ความ

คาดหวัง การเปดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธที่สงผลกันไปมา จึงมีการนําแนวคิดทั้ง 4 

แนวคิดขางตนมาใชเปนแนวทางสรางกรอบการศึกษาการวิจัยในครั้งน้ี 

 
กรอบแนวคดิ 
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วิธีวิจัย 

ในการศึกษาเร่ือง “ความคาดหวังประโยชน การเปดรับ และทัศนคติที่มีตอเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ” ใน

ครั้งน้ี เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชรูปแบบของการสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล และใหผูตอบกรอก

แบบสอบถามดวยตนเอง (Self-administered) และกระจายแบบสอบถามดวยรูปแบบออนไลน สําหรับ

ประชากรกลุมเปาหมายในครั้งน้ีคือ ผูใชเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป โดยเฟซบุกแฟน

เพจที่เลือกศึกษาทั้ง 5 แฟนเพจ ไดแก หมอแล็บแพนดาแฟนเพจ, Jone salad Thailandแฟนเพจ, มูลนิธิ

หมอชาวบานแฟนเพจ, มหิดลแชนแนลแฟนเพจ, และสสส.แฟนเพจ มีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  

ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บขอมูลอยูในชวง เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2561 โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือคํานวณคาทางสถิติตาง ๆ และอธิบายผลการศึกษา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ไดแก จํานวนคารอยละ(Percentage) คาความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ยเลขคณิต 

(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ในการวิเคราะหขอมูลและอธิบายขอมูลตาง ๆ 

ความคาดหวังประโยชน 

1. ดานความตองการรูเหตุการณ  

2. ดานความตองการคําแนะนํา  

3. ดานความตองการเสริมความ

คิดเห็น  

4. ดานความตองการใชเปนบท

สนทนา  

การเปดรับสื่อ 

หมายเหตุ การเปดรับที่นํามาทดสอบ

สมมติฐานมีดังน้ี 

-  ความถี่ในการเปดรับแฟนเพจดานสุขภาพ 

(ครั้งตอเดือน) 

-  ระยะเวลาในการเปดรับแฟนเพจ 

ดานสุขภาพ (ตอครั้ง) 

-  เน้ือหาที่เปดรับบนแฟนเพจดานสุขภาพ 

-  รูปแบบการนําเสนอที่เปดรับบนแฟนเพจ

 

ทัศนคติ 

- ทัศนคติตอเน้ือหาบนแฟนเพจดาน

สุขภาพที่เปดรับ 

- ทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอแฟนเพจ

ที่เปดรับ 

พฤติกรรมสุขภาพ 

- พฤติกรรมดานรางกาย 

- พฤติกรรมดานสุขภาพจิต 

- พฤติกรรมดานปญญา 

- พฤติกรรมดานสังคม 

H1 

H2 

H3 
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ดังน้ี ขอมูลทางลักษณะทางประชากร ความคาดหวัง การเปดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของผูใชเฟ

ซบุกแฟนเพจดานสุขภาพและการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชสถิติ

เชิงอนุมาน ซึ่งไดแก การทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ(Pearson’ Product Moment Correlation 

Coefficient) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ความคาดหวังประโยชนจากแฟนเพจดานสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีมีอายุระหวาง 24-

35 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-20,000 บาท อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จากการศึกษาพบวา มีความคาดหวังโดยรวมจากแฟนเพจดานสุขภาพที่อยูในระดับมาก และประเด็นที่กลุม

ตัวอยางมีความคาดหวังประโยชนมากที่สุด คือ คาดหวังดานความตองการรูเหตุการณ รองลงมาคือดานความ

ตองการคําแนะนํา อันดับที่สาม คือ ความคาดหวังดานความตองการความเพลิดเพลิน บันเทิง อันดับสี่ ความ

คาดหวังดานความตองการเสริมความคิดเห็น และอันดับสุดทายดานความตองการใชเปนบทสนทนา 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ (McQuail&Gurevitch, อางถึงในจิตราพรรณ รัตนวงษ, 2556, น.14) ที่ได

ทําการศึกษาการวิจัย พบวา บุคคลใชสื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองตอความตองการ 6 ประการ ไดแก เพ่ือตองการ

รูเหตุการณ (Surveillance) โดยบุคคติดตามความเคลื่อนไหว และสังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัวเพ่ือใหทันตอเหตุการณ 

ทันสมัย และเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ือตองการคําแนะนํา (Guidance) นํามาปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองและนํา

คําแนะนํามาใชในการตัดสินใจ เพ่ือเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) ใชเสริมความคิดเห็นเดิมที่มีอยู เพ่ือ

ใชเปนบทสนทนา (Anticipated Communication) ใชเปนบทสนทนาพูดคุยรวมกับผูอ่ืน และเพ่ือความ

เพลิดเพลิน บันเทิง (Entertainment)ใชในการผอนคลายความกังวล หลีกหนีบางสิ่งบนโลกความจริง 

3. การเปดรับขอมูลขาวสารบนแฟนเพจดานสุขภาพ จากการศึกษาพบวา โดยเฉลี่ยเปดรับแฟนเพจดาน

สุขภาพ 2-3 คร้ังตอสัปดาห มีระยะเวลาในการเปดรับแฟนเพจ โดยเฉลี่ยมีการเปดรับ 31.01 นาทีตอครั้ง โดย

สวนใหญเน้ือหาที่กลุมตัวอยางเปดรับ คือเน้ือหาดานสังคมมากที่สุด รองลงมาอันดับสองคือ เน้ือหาดานปญญา 

อันดับสามเน้ือหาดานรางกาย และอันดับสุดทาย เน้ือหาดานสุขภาพจิต ตามลําดับ รูปแบบการนําเสนอที่

เปดรับ พบวา รูปแบบที่กลุมตัวยางมีการเปดรับสวนใหญคือภาพน่ิงพรอมคําบรรยายใตภาพและคลิปวิดีโอ

พรอมคําบรรยายใตภาพมากที่สุด รองลงมาคือ บทความ อันดับสุดทายคือลิ้งคเพ่ือเช่ือมโยงไปสูเน้ือหาเพ่ิมเติม

บนเว็บไซตอ่ืน ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ พีรพัฒน ตุลยาเดชานนท (2555, น. 90) พบวา กลุม

ตัวอยางมีการเปดรับแฟนเพจวิธีการสื่อสารรูปแบบขอมูลที่นําเสนอเปนรูปภาพมากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบ

ขอมูลที่นําเสนอเปนขอความ และ รูปแบบขอมูลที่นําเสนอเปนวิดีโอ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Weareishpond (2013) พบวา การโพสตรูปภาพบนเฟซบุกสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดมากถึง

รอยละ 37 โดยพบวาประเภทของรูปภาพที่พบมากที่สุด คือ ภาพอี-โปสเตอร คิดเปนรอยละ 43.14 รองลงมา

คือไฟลวิดีโอ รอยละ 31 การโพสตขอความรอยละ 27 และการโพสลิงคตาง ๆ รอยละ 15 ตัวในกรอบเดียวกัน 
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ทําใหมีความนาสนใจ เขาใจงาย และเขาถึงไดอยางรวดเร็ว สําหรับภาพอี-โปสเตอร คือภาพที่ไดทําการจัดวาง

รูปภาพและขอความไวอยางลงตัวในกรอบเดียวกัน ทําใหมีความนาสนใจ เขาใจงาย และเขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

4. ทัศนคติที่มีตอขอมูลขาวสารบนแฟนเพจดานสุขภาพ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติโดยรวม

ตอขอมูลขาวสารบนแฟนเพจสุขภาพในระดับดี โดยกลุมตัวอยางมีทัศนคติทั้งตอเน้ือหาและตอรูปแบบในการ

นําเสนอในระดับดี ในประเด็น “นําเสนอขอมูลขาวสารที่เขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติได” ประเด็น 

“นําเสนอขอมูลขาวสารที่ทันสมัยเทา ทันตอเหตุการณ” และประเด็น “นําเสนอขอมูลขาวสารที่ตรงตามความ

สนใจของผูรักสุขภาพ” สําหรับรูปแบบการนําเสนอในประเด็น “รูปแบบการนําเสนอ มีการคํานึงถึงความงาย

ตอการอาน” และประเด็น “รูปแบบการนําเสนอ 

มีความสวยงาม นาสนใจ”ซึ่งความคิดเห็นดังกลาวมีสอดคลองกับองคประกอบของลักษณะการสื่อสารสุขภาพ 

12 ประการ วรรณรัตน รัตนวรางค (2559, น.12) ไดอธิบายวาลักษณะการสื่อสารสุขภาพจะตองมีความ

ถูกตองของเน้ือหา หรือขอมูล มีความนาเช่ือถือไดของเน้ือหาหรือขอมูล มีความตอเน่ืองของขอมูล มีการเช่ือม

ประสาน เปนตน ซึ่งประเด็นความคิดเห็นดังกลาวแสดงใหเห็นวาแฟนเพจดานสุขภาพที่ไดทําการศึกษาทั้ง 5 

แฟนเพจในครั้งน้ีมีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชไดดี ซึ่งการที่

ผูใชมีความถี่การเปดรับที่บอยคร้ังทุกสัปดาห เน่ืองมาจากลักษณะของแฟนเพจมีการเขาถึงไดงาย มีความ

สวยงาม มีการอัพเดตเร่ืองราวใหม ๆ นําเสนอขาวสารสุขภาพที่ทันสมัย  สามารถนําเสนอไดหลากหลาย

รูปแบบทั้งในลักษณะแบบขอความ บทความ ภาพน่ิง คลิปวิดีโอ ลิ้งค ฯลฯ เมื่อเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอ

มีความเขาใจงาย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง  จึงทําใหผูติดตามแฟนเพจดานสุขภาพมีทัศนคติที่ดี

ตอเน้ือหาและรูปแบบในการนําเสนอบนแฟนเพจดานสุขภาพ  

5. พฤติกรรมสุขภาพของผูใชเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

สุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดานรางกายในระดับมาก รองลงมาอันดับสอง 

พฤติกรรมดานสุขภาพจิต พฤติกรรมดานปญญา และพฤติกรรมดานสังคม ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัย 

วิญญทัญู บุญทัน (2553, น.77) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ 

สังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร” พบวา พยาบาลวิชาชีพ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานครมี

พฤติกรรมดานรางกาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (มีคาเฉลี่ย 3.13)  รองลงมาคือพฤติกรรมดานสังคม (มีคาเฉลี่ย 

2.64) อันดับสาม พฤติกรรมดานจิตวิญญาณ (มีคาเฉลี่ย 2.62)  และสุดทาย พฤติกรรมดานจิตใจ (มีคาเฉลี่ย 

2.50) โดยพฤติกรรมทั้ง 4 ดานมีภาพรวมในระดับดี 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังประโยชนตอขอมูลขาวสารบนเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพมีความสมัพันธ

กับการเปดรับขอมูลขาวสารบนเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ สําหรับความคาดหวังมีดวยกัน 5 ดาน ไดแก 
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ดานความตองการรูเหตุการณ ดานความตองการคําแนะนํา ดานความตองการเสริมความคิดเห็น ดานความ

ตองการใชเปนบทสนทนา และดานความตองการความเพลิดเพลิน บันเทิง  

การศึกษาพบวา ในภาพรวมความคาดหวังประโยชนมีความสัมพันธกับการเปดรับในบางดานเทาน้ัน โดยความ

คาดหวังประโยชนมีความสัมพันธกับการเปดรับเน้ือหาและการเปดรับรูปแบบการนําเสนอ (เน้ือหาที่เปดรับมี

ดวยกัน 4 ดาน ไดแก เน้ือหาดานรางกาย เน้ือหาดานสุขภาพจิต เน้ือหาดานปญญา และเน้ือหาดาน

สังคม),(รูปแบบการนําเสนอมีดวยกัน 4 ดาน ไดแก รูปแบบบทความ รูปแบบภาพน่ิง รูปแบบคลิปวิดีโอ และ

รูปแบบลิ้งค) กลาวคือ เมื่อมคีวามคาดหวังประโยชนมากยอมมีการเปดรับดานเน้ือหาและการเปดรับดาน

รูปแบบมากขึน้ตามไปดวย ซึ่งผลการศึกษาน้ีสามารถอธิบายไดดวยแนวคิดของ แม็คคอมบล และ เบ็คเกอร 

(McCombs & Becker, 1979, อางถึงใน ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534, น. 91) กลาววาแนวทฤษฎีความ

คาดหวังจากสื่อ เปนทฤษฎีทีพั่ฒนามาจากแนวคิดพฤติกรรม แรงจูงใจ (action/motivation perspective) 

โดยแนวทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อน้ันใชแนวทางการอธิบายพฤติกรรมผูรับสารไดวา การใชสื่อเปนพฤติกรรม

ที่เกิดขึ้นอยางมีเปาหมาย และเหตุผลตามหลักการที่ Alfred Schuz (1972) กลาววาพฤติกรรมของมนุษย

ลวนแลวแตเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยต้ังใจ เน่ืองจากกอนที่มนุษยจะลงมือทําสิ่งใดจะมีการวาดภาพไวในใจ

กอนแลววาน่ีคือสิ่งที่ตนตองการจะทํา  

ประเด็นความคาดหวังประโยชนกับความถี่ในการเปดรับ พบวา มีเพียงความคาดหวังดานความตองการรู

เหตุการณเพียงดานเดียวเทาน้ันที่มีความสมัพันธกับความถี่ในการเปดรบั (ครั้งตอสัปดาห) อาจต้ังขอสงสัยหรือ

อธิบายไดวา สื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุกแฟนเพจมีความรวดเร็วในการเผยแพรขอมลูขาวสาร ดังน้ันบุคคล

จึงมีความคาดหวังวาหากมีการเปดรับเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพยอมไดรับรูเหตุการณที่รวดเร็ว สดใหม และ

เทาทันสถานการณในสังคมตอนน้ัน ดังน้ันเมื่อบุคคลมีความตองการอยากรูขาวสารใหม ๆ จึงจําเปนที่จะตองมี

การเปดรับ ขอมูลขาวสารเพ่ือสนองความตองการของตน สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง “การเปดรับ ความ

คาดหวังประโยชน และความพึงพอใจที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกของไทยรัฐออนไลน” (จิตราพรรณ รัตนวงษ, 

2556, น.103) พบวา ความคาดหวังประโยชนดานความตองการรูเหตุการณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดาน

ความถี่ โดยเปนความสัมพันธเชิงบวก กลาวคือ ถามีความคาดหวังประโยชนดานความตองการรูเหตุการณมาก

ขึ้น จะมีพฤติกรรมดานความถี่ (ครั้งตอเดือน) ในการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน

บอยครั้งตามไปดวย  

สวนความคาดหวังประโยชนดานความตองการคําแนะนํา ดานความตองการเสริมความคิดเห็น ดานความ

ตองการใชเปนบทสนทนา และดานความตองการความเพลิดเพลิน บันเทิง ไมมีความสมัพันธกับความถี่ในการ

เปดรับ  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของอาซูวัน อาเยะ (2556) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปดรับ 

ความพึงพอใจจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษา

พบวาความคาดหวังดานรูปแบบและการใชงาน ดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ ดานการปฏิสัมพันธทาง

สังคม และดานความบันเทิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอ
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สัปดาห) สอดรบักับงานวิจัยของแม็คลอยด (McLeod & O’Keefe, 1972, p. 123) กลาววาวัดพฤติกรรมการ

เปดรับดวยเรื่องเวลาน้ัน มีขอเสีย เพราะคําตอบที่จะเกิดขึ้นน้ัน ขึ้นอยูกบัปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจ

ของผูฟง และความสะดวกในการเปดรับ ดวยเหตุน้ีคําตอบที่มีเพียงเวลาในการใชสื่อจึงใหผลไมชัดเจนเมื่อ

นําไปเช่ือมโยงกับความสัมพันธตัวแปรอ่ืน ความถี่ในการเปดรับจึงอาจไมสามารถนํามาอธิบายไดอยางชัดเจน

ได โดยความสนใจในดานความตองการคําแนะนํา, ดานความตองการเสริมความคิดเห็น, ดานความตองการใช

เปนบทสนทนา และดานความตองการความเพลิดเพลินบันเทิง อาจเปนความสนใจที่เฉพาะที่จะเกิดขึ้นก็

ตอเมื่อกลุมตัวอยางมีความตองการ ซึ่งอาจเปนความตองการที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว และอาจไมสามารถนํา

ความถี่ในการเปดรับ (ครั้งตอสัปดาห) มาวัดผลทีแ่นชัดได 

ประเด็นความคาดหวังประโยชนกับพฤติกรรมดานระยะเวลาในการเปดรับ พบวา มีเพียงความคาดหวังดาน

ความตองการความเพลิดเพลิน บันเทิง เพียงดานเดียวเทาน้ันที่มีความสมัพันธกับการเปดรับดานระยะเวลา 

(ตอครั้ง) อาจต้ังขอสงสัยหรืออธิบายไดวา กลุมตัวอยางอาจมีความตองการเปดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพใน

ลักษณะที่อานแลวมีความเพลิดเพลิน บันเทิง เมื่อขอมูลขาวสารตรงตามความคาดหวังก็จะย่ิงทําใหมีกลุม

ตัวอยางมีระยะเวลาในการเปดรับขอมูลขาวสารน้ันสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแซมมวล 

เบคเกอร (Samuel L.Baker, 1972, อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533) ที่กลาววา การเปดรับมีดวยกัน 3 

ดาน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งน้ีมีความสอดคลองกับการเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) โดย

บุคคลจะมีการเปดรับขอมูลเพ่ือเปดรับความบันเทิง ซึ่งเปนหนทางที่บุคคลตองการหลีกเลี่ยงความตึงเครียด

จากชีวิตจริง นอกจากน้ียังสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดดวยแนวคิดแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลมีการเปดรับสื่อที่

แตกตางกัน (ชวรัตน เชิดชัย, 2525, น. 30) กลาววา ผูรบัสารมีการเปดรับสื่อที่แตกตางกันออกไปตามความ

แตกตางของแตละบุคคล โดยแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลมีการเปดรับสื่อ อาจประกอบไปดวย 4 องคประกอบ และ

สําหรับองคประกอบที่นํามาอธิบายคือ องคประกอบดานลักษณะเฉพาะของสื่อ นอกจากปจจัยเรื่องอายุ เพศ 

การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ หรือปจจัยดานทัศนคติ ที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเปดรับสื่อแลว 

การเลือกเปดรับสื่อก็ขึ้นอยูกับลักษณะของสื่อประเภทตาง ๆ ทีม่ีขอดี ขอเสีย แตกตางกันออกไปดวย เชน สื่อ

ออนไลนมีความรวดเร็ว สื่อหนังสือพิมพมีรายละเอียด เปนตน ซึ่งนอกจากสื่อจะแตกตางกันออกไปแตละ

ประเภทแลว ผูรับสารเองก็มีความตองการที่แตกตางกันออกไปดวย โดยบุคคลผูรับสารจะเลือกเปดรับสื่อ

ประเภทใด ก็ขึน้อยูกับวาสื่อประเภทน้ันสามารถสนองตอความตองการของบุลคลน้ันไดมากนอยเพียงใด สวน

ความคาดหวังดานความตองการรูเหตุการณ ดานความตองการคําแนะนํา ดานความตองการเสริมความคิดเห็น 

และดานความตองการใชเปนบทสนทนา ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับ (ตอครั้ง) ซึ่งสามารถ

อธิบายไดจากแนวคิดของ ทอดด ฮันท และ เบรนท ดี. รเูบน (Tood Hunt and Brent Ruben, 1993, p. 

65) ที่กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปดรับขาวสารของแตละบุคคล โดยบุคคลมีความตองการไมวาจะเปน

ความตองการทางกาย ความตองการทางดานจิตใจ ความตองการที่สูงหรือตํ่า ปจจัยที่กลาวไปเปนตัวอยางที่

ช้ีใหเห็นวาความตองการเปนตัวกําหนดในการเลือกของแตละบุคคล บุคคลจะเลือกตอบสนองความตองการ
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เพ่ือใหบรรลุตามสิ่งที่ตนตองการ จึงอาจสามารถอธิบายไดวา ระยะเวลาในการเปดรับแฟนเพจดานสุขภาพจะ

มากหรือนอยขึ้นอยูกับความตองการของผูเปดรับ  

นอกจากน้ี จากผลการศึกษาเปนที่นาสังเกตวา ความคาดหวังดานความตองการรูเหตุการณกับลิ้งคมี

ความสัมพันธกันสูง และเปนคาความสัมพันธที่มากที่สุดเมือ่เทียบกับตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งเปนจุดที่นาสนใจวา หาก

กลุมเปาหมายมีความคาดหวังดานความตองการรูเหตุการณมาก ก็จะยิ่งมีการเปดรับรูปแบบลิ้งคมากขึ้นตาม

ไปดวย สะทอนใหเห็นวา รูปแบบลิ้งคเปนอีกหน่ึงรูปแบบที่กลุมตัวอยางใหความสนใจเมื่อตองการรูเหตุการณ 

ถึงแมวารูปแบบลิ้งคเพ่ือเช่ือมโยงไปสูเน้ือหาเพ่ิมเติมบนเว็บไซดอ่ืนจะมีเน้ือหาและรายละเอียดที่คอนขางยาว 

แตกลุมเปาหมายก็ยังเลือกที่จะเปดรับน่ันเพ่ืออานเน้ือหาและรายละเอียดฉบับเต็ม  

และเปนที่นาสงัเกตวา ความคาดหวังในทุกดานมีความสัมพันธกับเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่เปดรับใน

ทุกดาน สะทอนใหเห็นวา เน้ือหาและรูปแบบในการนําเสนอในทุกดานที่มีการเปดรับจากแฟนเพจดานสุขภาพ

ที่ทําการศึกษาในครั้งน้ีมีการใชเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุม

ตัวอยางไดดี 

สมมติฐานที่ 2 การเปดรับเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ มีความสัมพนัธกับทัศนคติตอขอมูลขาวสารบนเฟ

ซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา การเปดรับและทัศนคติตอขอมูลขาวสารบนเฟซบุกแฟนเพจ

ดานสุขภาพมีความสัมพันธกันในบางดาน โดยพบวาการเปดรับเน้ือหาดานสุขภาพจิต ดานปญญา และดาน

สังคมมีความสมัพันธกับทัศนคติตอเน้ือหา และการเปดรับเน้ือหาในทุกดานมีความสัมพันธกับทัศนคติตอ

รูปแบบการนําเสนอ สําหรับการเปดรับรูปแบบการนําเสนอ (รูปแบบบทความ, ภาพน่ิง, คลิปวิดีโอ, ลิ้งค) มี

ความสัมพันธกับทัศนคติตอเน้ือหาและมีทศันคติตอรูปแบบในการนําเสนอ กลาวคือ เมื่อบุคคลมีการเปดรับ

ดานเน้ือหาและรูปแบบมาก ยอมมีทัศนคติตอเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอดีตามไปดวย สอดคลองกับ

แนวคิดของ โจเซฟ ที แคลปเปอร (Joseph T.klapper, 1996, p.49, อางถึงใน อรณุรัตน ชนิวรณ, 

2553, น. 52) ไดกลาวถึงกระบวนการเลือกรับสารมีองคประกอบคือ การเลือกเปดรับ การเลือกใหความสนใจ 

การเลือกเรียนรู และการเลือกจดจํา ทั้งน้ีกระบวนการเปดรับสื่อทั้ง 4 ประการ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นกัน

อยางตอเน่ือง ซึ่งเมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารใหตรงกับทัศนคติแลว บุคคลจะเลือกใหความสนใจและ 

จะเลือกรับรูตีความขอมูลขาวสารแตกตางกันออกไปตามความสนใจ ความช่ืนชอบ ความเช่ือ ประสบการณ 

ทัศนคติ ของแตละบุคคล และจะเลือกจดจําขอมูลขาวสารที่เปดรับ โดยผลการศึกษาในครั้งน้ีสอดคลองกับ

กระบวนการเลือกใหความสนใจ ที่กลาววา บุคคลจะมีการเลือกเปดรับขาวสารใหตรงกับทัศนคติและความเช่ือ

ด้ังเดิมของตนแลว บุคคลจะหลีกเลี่ยงเปดรับหรือสนใจขาวสารที่ขัดแยงกับทัศนคติและความเช่ือของตนดวย 

ซึ่งหากเกิดกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงขึ้นอาจมีแนวโนมที่จะสงผลใหเกิดกระบวนการอ่ืน ๆ ตามมา อาจ

กลาวไดวา เมื่อบุคคลเกิดการเปดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ บุคคลอาจมีแนวโนมทีจ่ะเลือกใหความสนใจ 

เลือกรับรู และเลือกจดจําขอมูลขาวสารสุขภาพจากแฟนเพจดานสุขภาพขึ้นในอนาคต 
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ความถี่ในการเปดรับ (ครั้ง/สปัดาห) มีความสัมพันธกับทัศนคติตอเน้ือหา ทั้งน้ีเปนความสัมพันธในระดับตํ่า

มาก เมื่อมีความถี่ในการเปดรบัที่บอยครั้ง ยอมสงผลใหเกดิทัศนคติที่ดีตอเน้ือหาที่เปดรับ  ในขณะทีค่วามถี่ใน

การเปดรับ (ครั้ง/สัปดาห) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอ  ระยะเวลาในการเปดรับ (ตอ

ครั้ง) ไมมคีวามสัมพันธกับทศันคติตอเน้ือหาและทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอ สําหรบัความถี่ในการเปดรับ

และระยะเวลาในการเปดรับไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอขอมูลขาวสารบนแฟนเพจดานสุขภาพ  

นอกจากน้ี จากผลการศึกษาเปนที่นาสังเกตวา การเปดรับเน้ือหาดานสังคมกับทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอ 

และเปนคาความสัมพันธที่มากที่สุดเมื่อเทยีบกับตัวแปรอ่ืน ๆ ถึงแมวามีความสัมพันธที่อยูในระดับปานกลาง 

แตเปนจุดที่นาสนใจวา หากกลุมเปาหมายมกีารเปดรับเน้ือหาดานสังคมมาก ก็จะย่ิงมีทศันคติตอรูปแบบการ

นําเสนอมากขึ้นตามไปดวย สะทอนใหเห็นวา เน้ือหาดานสังคมบนแฟนเพจดานสุขภาพ มีการนําเน้ือหาและใช

รูปแบบการนําเสนอไดเหมาะสมอยูแลว  

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติตอขอมูลขาวสารบนเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพมีความสมัพันธกับพฤติกรรม

สุขภาพ ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอเน้ือหามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งน้ีมีความสัมพันธอยูใน

ระดับตํ่ามาก สวนทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งน้ีขนาดความสัมพันธ

อยูในระดับตํ่า ทั้งน้ีเปนความสัมพันธในเชิงบวก กลาวคือ หากมีทัศนคติที่ดีตอขอมูลขาวสารบนเฟซบุกแฟน

เพจดานสุขภาพในระดับมาก พฤติกรรมสุขภาพก็มีมีมากขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับแนวคิดของ โรเจอร 

(Roger, 1978, pp. 208) ไดกลาววา ทัศนคติ เปนตัวช้ีวัดวาบุคคลน้ันคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขางวัตถุ

สิ่งแวดลอม หรือสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคติมีรากฐานมาจากความเช่ือที่อาจสงผลถงึพฤติกรรมในอนาคต

ตอไป ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองสิ่งเรา และเปนมิติของการประเมินเพ่ือแสดงวา ชอบ

หรือไมชอบตอประเด็นหน่ึงๆซึ่งเปนการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เปน

ผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป นอกจากน้ียังสอดคลองกับเสรี วงษมณฑา  

(2542, น. 106) กลาววา ทัศนคติเปนความพรอมที่บุคคลจะลงมือปฏิบัติ หากบุคคลมีความรูสึกหรอืทัศนคติ

ในเชิงบวก การลงมือปฏิบัติก็จะออกมาในเชิงบวก แตหากมีความรูสึกในเชิงลบบุคคลก็จะปฏิบัติออกมาในเชิง

ลบ ทัศนคติจึงมีลักษณะทศันคติเชิงบวก (Positive attitude) การปฏิบัติออกมาในเชิงบวก (Positive act) 

และ ทศันคติเชิงลบ (Negative attitude) การปฏิบัติออกมาในเชิงลบ(Negative act) และสอดคลองกับ 

Traindis H.C.(Traindis H.C, 1971) กลาววา ทัศนคติทําใหบุคคลเกดิพฤติกรรมบางประการ พฤติกรรม

ของบุคคลเองก็มีผลตอทัศนคติของบุคคลดวยเชนกัน โดยทัศนคติเปนเพียงองคประกอบหน่ึงที่ทําใหบุคคลเกิด

พฤติกรรมเทาน้ัน เพราะพฤติกรรมของบุคคลไดรับผลมาจากทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม ลักษณะนิสัย และ

ผลที่คาดการณเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการสื่อสาร 
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ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษา พบวา ความคาดหวังประโยชนดานความตองการรูเหตุการณมีความสัมพันธกับความถี่ใน

การเปดรับ หมายความวา บุคคลมีความคาดหวังประโยชนวาเมื่อมีการเปดรับแฟนเพจดานสุขภาพยอมไดรับรู

เหตุการณที่รวดเร็ว สดใหม และเทาทันสถานการณในสังคมตอนน้ัน เมือ่แฟนเพจดานสุขภาพมีการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว อยูเสมอยอมทําใหบุคคลเกิดการเปดรับบอยครั้งขึ้น และเพ่ือเปนการดึงดูด

ความสนใจและผลิตงานออกมาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย องคกรหรือหนวยงานที่ดูแลแฟน

เพจดานสุขภาพจึงควรมีการปรับใหเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอมีความทันสมัย รวดเร็ว และเทาทันตอ

สถานการณในสังคมอยูเสมอ 

นอกจากน้ียังเปนที่นาสังเกตวา ความคาดหวังในทุกดานมีความสัมพันธกับเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่

เปดรับ สะทอนใหเห็นวา เน้ือหาและรูปแบบในการนําเสนอในทุกดานที่มีการเปดรับจากแฟนเพจดานสุขภาพ

ที่ทําการศึกษาในครั้งน้ีมีการใชเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุม

ตัวอยางไดดี จากผลการศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหหนวยงานหรือองคกรที่ดูแลแฟนเพจดานสุขภาพ

มีการนําเสนอเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอในแบบแผนดังกลาวตอไป โดยควรมีการเพ่ิมและปรับใหความ

เพลิดเพลิน บันเทิงผสมผสานลงไปในเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอ เพราะจากผลการศึกษา พบวา ความ

คาดหวังประโยชนดานความตองการความเพลิดเพลิน บันเทิง มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับ (ตอ

ครั้ง) หมายความวา บุคคลมคีวามตองการขอมูลขาวสารดานสุขภาพในลักษณะที่อานแลวมีความเพลิดเพลิน 

บันเทิง เมื่อขอมูลขาวสารตรงตามความคาดหวังก็จะทําใหมีกลุมตัวอยางมีระยะเวลาในการเปดรับขอมูล

ขาวสารน้ันสูงขึ้นตามไปดวย ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการปรับเน้ือหาและรูปแบบในการนําเสนอใหมี

ความเขาใจงายและมีการเพ่ิมมุมมองความสนุกเพลิดเพลินเขาไป เพ่ือเปนการสรางความสนใจและดึงดูดให

ประชาชนสนใจเน้ือหาดานสุขภาพและนําขอมูลขาวสารน้ันไปปรับใชในชีวิตประจําวันในที่สุด 

2.จากผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสุขภาพดานรางกายมากที่สุด ดังน้ันการนําเสนอเน้ือหาและ

รูปแบบที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพดานรางกายที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และไมยากเกินไป อาจเปน

หนทางประกอบการผลิตเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารดานสุขภาพเพ่ือนําไปสูการเกิด

พฤติกรรมสุขภาพของผูใชเฟซบุกแฟนเพจดานสุขภาพ 

3. จากการศึกษาพบวา รูปแบบการนําเสนอที่กลุมตัวอยางใหความสนใจมากที่สุดคือรูปแบบภาพน่ิงและคลิป

วิดีโอ อาจเปนเพราะภาพน่ิงและวิดีโอมีความงาย สะดวก และสามารถเขาใจและตีความไดงายดังน้ัน องคกร

หรือหนวยงานที่ดูแลแฟนเพจดานสุขภาพจึงควรมีการปรับใหรูปแบบการนําเสนอมีภาพน่ิงและคลิปวิดีโอมาก

ขึ้นและควรมีการผลิตงานใหรปูแบบมีความสวยงาม อานงาย เพ่ือดึงดูดความสนใจ  

4.จากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอขอมูลขาวสารมีความสมัพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูใชเฟซบุกดาน

สุขภาพ ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของตองสื่อสารทําความเขาใจและสรางทัศนคติที่ดีอยางตอเน่ือง โดยการให
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ขอมูลขาวสารสุขภาพ สรางความเขาใจเพ่ือกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอขอมูลขาวสารสุขภาพเพ่ือนําไปสูพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมายในอนาคต 

5.จากผลการศกึษา สามารถต้ังขอสังเกตไดวาคาความสัมพันธของความคาดหวังประโยชนดานความตองการรู

เหตุการณกับรูปแบบลิ้งคที่เช่ืองโยงไปยังหนาเว็บไซดอ่ืน ๆ มีคาความสัมพันธสูงที่สุด เมื่อเทียบกับทกุคา

ความสัมพันธในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งเปนจุดทีน่าสนใจวา หากกลุมเปาหมายมีความคาดหวังดานความตองการรู

เหตุการณมาก ก็จะยิ่งมีการเปดรับรูปแบบลิ้งคมากขึ้นตามไปดวย สะทอนใหเห็นวา รูปแบบลิ้งคเปนอีกหน่ึง

รูปแบบที่กลุมตัวอยางใหความสนใจเมื่อตองการรูเหตุการณ ถึงแมวารูปแบบลิ้งคเพ่ือเช่ือมโยงไปสูเน้ือหา

เพ่ิมเติมบนเว็บไซดอ่ืนจะมีเน้ือหาและรายละเอียดที่คอนขางยาว แตกลุมเปาหมายก็ยังเลือกที่จะเปดรับน่ัน

เพ่ืออานเน้ือหาและรายละเอียดฉบับเต็ม  ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของควรนําความตองการในดานน้ีไปปรับใช

กับการทํางาน โดยหากเปนขอมูลขาวสารสขุภาพที่เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นใหมในสังคมควรมีการโพสตลิ้งค

เพ่ิมเติมเขาไปยังขาวสารดังกลาว เพ่ือใหผูรบัสารไดติดตามรายละเอียดของเน้ือหาขาวสารน้ัน ๆ 

6. จากผลการศึกษาเปนที่นาสังเกตวา การเปดรับเน้ือหาดานสังคมกับทศันคติตอรูปแบบการนําเสนอ และเปน

คาความสัมพันธที่มากที่สุดเมือ่เทียบกับตัวแปรอ่ืน ๆ ถึงแมวามีความสัมพันธที่อยูในระดับปานกลาง แตเปน

จุดที่นาสนใจวา หากกลุมเปาหมายมีการเปดรับเน้ือหาดานสังคมมาก กจ็ะย่ิงมีทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอ

มากขึ้นตามไปดวย สะทอนใหเห็นวา ผูดูแลแฟนเพจดานสุขภาพมีการนําเน้ือหาและใชรูปแบบการนําเสนอได

เหมาะสมอยูแลว และเพ่ือใหไดรับความสนใจจากประชาชนอยูเสมอ ควรมีการนําเสนอเน้ือหาดานสังคมที่มี

ความสดใหม เขากับสถานการณ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งอาจจะสงผลใหผลการวิจัย

ที่ไดไมสามารถเขาถึงขอมูลในเชิงลึก ดังน้ัน การวิจัยในอนาคตจึงควรมี 

การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือศึกษา คนควา และทําความเขาใจถึงเหตุผลหรือหา

ขอมูลเชิงลึกในประเด็นดังกลาว โดยอาจจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) หรือการสนทนา

กลุมแบบ (Focus Group) เพ่ือใหงานวิจัยมีความครอบคลุมและมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น 
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การเปดรับสือ่ การแบงปนขอมูล และการรูเทาทันขอมูลดานสขุภาพในสื่อสังคมออนไลน 

MEDIA EXPOSURE, SHARING AND MEDIA LITERACY OF HEALTH INFORMATION 

ON SOCIAL MEDIA 

นางสาวสิริลักษณ อุบลรัศมี และ รศ.กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเร่ือง “การเปดรับสื่อ การแบงปนขอมูล และการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคม

ออนไลน” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคม

ออนไลน แรงจูงใจในการแบงปนขอมูล และการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับแรงจูงใจในการแบงปนขอมูล

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับการรูเทาทัน

ขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนกับแรงจูงใจในการแบงปนขอมูล และเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนกับการรูเทาทันขอมูลดาน

สุขภาพ การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามออนไลนใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ

ต้ังแต 15 ปขึ้นไป เคยมีการเปดรับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน และเคยแบงปนขอมูล

สุขภาพในสื่อสังคมออนไลน จํานวน 400 คน 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

และสวนใหญมีอายุอยูในชวง 15 – 24 ป ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี และประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา โดยสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อีก

ทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารดานสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก โดยชวงเวลาที่กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารสุขภาพทางสื่อสังคมออนไลน อยูในชวงเวลาระหวาง 18:01 – 21:00 น. และ

มักใชโทรศัพทมือถือ หรือสมารทโฟน เปนอุปกรณในการเปดรับ ทั้งน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับเน้ือหา

ขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายมากที่สุด อีกทั้งแรงจูงใจในการแบงปน

ขอมูลของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 และกลุมตัวอยางมีการรูเทาทัน

ขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 
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 สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการแบงปน

ขอมูลไมแตกตางกัน ยกเวนเพียงผูที่มีอายุแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลแตกตางกัน ผูที่มีลักษณะ

ทางประชากรแตกตางกัน มีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ยกเวนเพียงผูที่มี

อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนไมแตกตางกัน 

ในขณะเดียวกัน ความถี่ในการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ

แบงปนขอมูลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน อีกทั้ง ความถ่ีในการ

เปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคม

ออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอีกดวย 

คําสําคัญ : การเปดรับสื่อ, การแบงปนขอมูล, การรูเทาทัน, ขอมูลสุขภาพ, สื่อสังคมออนไลน  

Abstract 

 The purpose of the research is to study the Media Exposure, Sharing and Media 

Literacy of Health Information on Social Media. This study is a quantitative research with 

survey research methodology. Data was gathered by online questionnaires. Non - probability 

random sampling and accidental sampling were used to select 400 samples, including the 

residents in Bangkok Metropolis Area (BMA) aged 15 and older. The Demographic, including 

gender, ages, education, career and average monthly income, is also considered. 

 The research results found that most samples are female, aged from 15 to 24 with 

the average monthly income lower than 15,000 baht. Facebook is the most frequent source 

of heath information, mainly about fitness. Most samples are exposed to social media on 

heath information between 6pm and 9pm, through mobile phone or smartphone use. 

 The hypothesis test results found the demographic in term of differences in age 

toward Motivation of sharing is shown to be different. The demographic in term of 

differences in career and monthly income toward Media Literacy of Health Information on 

Social Media is not shown to be different. The frequency of media exposure to health 

information on social media is correlated with the motivation of sharing. The frequency of 

media exposure to health information on social media is related to Media Literacy of Health 

Information on social media. 

Keyword : Media Exposure, Sharing, Media Literacy, Health Information, Social Media 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก สงผลใหสภาพสังคม

ในปจจุบัน กาวเขาสูยุคสังคมขาวสาร (Information Society) ในยุคสังคมขาวสารน้ี เทคโนโลยีสารสนเทศได

เขามามีบทบาทอยางมาก ถูกสรางสรรคขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูคนในสังคม ยุคสังคมขาวสารเปน

ปจจัยสําคัญ ที่ทําใหเกิดยุคแหงความทันสมัย (Modern Age) คือ ทําใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ เศรษฐกิจ

รูปแบบใหม การผลิตแบบใหม ปฏิสัมพันธทางสังคมที่เปลี่ยนไป อาชีพใหม ๆ เกิดข้ึน วัฒนธรรมจะเปน

วัฒนธรรมมวลชนโดยนําวัฒนธรรมขาวสารมาสรางคานิยม ดํารงรักษาสภาพสังคมและครอบงํา (อรนุช เลิศ

จรรยารักษ, 2547, น.17) กลาวคือ ยุคสังคมขาวสาร เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน

ตาง ๆ มากมาย เทคโนโลยีการสื่อสารใหมีความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถติดตอสื่อสารกันไดทุกที่ ทุกเวลา 

ผูคนสวนใหญมีการใชเครื่องมือสื่อสาร อยางเชน คอมพิวเตอร โทรศัพท สมารทโฟน และแท็บเล็ต ที่มีการ

เช่ือมตออินเทอรเน็ต ทําใหในปจจุบัน การเปดรับขาวสารของผูคนในสังคม มีแนวโนมไปในการใชสื่อสังคม

ออนไลน (Social Media) กันมากขึ้น  

 จากสถิติการใชอินเทอรเน็ตในป 2017 (Sascha Funk, 2560) พบวา ผูใชในประเทศไทย จากจํานวน

ประชากรทั้งหมดประมาณ 68 ลานคน เปนผูใชอินเทอรเน็ตกวา 46 ลานคน คิดเปนรอยละ 67 ของประชากร  

โดยกิจกรรมสวนใหญที่ทําบนอินเทอรเน็ต ไดแก การใชสื่อสังคมออนไลน ทั้งน้ี อินเทอรเน็ต และสื่อสังคม

ออนไลน ในยุคขอมูลขาวสาร และการเปดรับสื่ออยางเสรีไมไดมีเพียงแตประโยชนเทาน้ัน แตหากคนในสังคม

ใชงานในทางที่ไมดี หรือไมมีทักษะในการรูเทาทันสื่ออินเทอรเน็ต และสังคมออนไลนก็สามารถทําใหเกิดโทษ

ได โดยการสงตอขอมูลเท็จบนโลกออนไลน เชน ขอมูลเท็จดานการดูแลสุขภาพโภชนาการอาหาร ขอมูลเท็จ

เรื่องขาวลือ เตือนภัยตาง ๆ ที่จะมีเทคนิคการเขียน ใหประชาชนตระหนกตกใจ กังวล เขียนอิงกับความเช่ือ

ตาง ๆ ซึ่งจะทําใหประชาชนหลงเช่ือไดโดยงาย เกิดเปนผลกระทบในวงกวาง อีกทั้งขอมูลที่สงตอน้ันอาจเปน

เท็จ ซึ่งสงผลกระทบตอผูที่ทําตามขอมูลเท็จน้ัน 

 อีกทั้งในปจจุบันผูคนตระหนักถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ

สุขภาพผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนจากตัวบุคคล สื่อสาธารณะ หนังสือ และบทความวารสาร รวมถึงการ

คนหาขอมูลออนไลน  คนหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะขอมูลดานสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน มี

ทั้งขอมูลที่เปนเร่ืองจริง และขอมูลที่กลาวอางเกินจริง เชน ขอมูลที่เปนประเด็นการรักษาโรคมะเร็งดวยการ

บริโภคใบทุเรียนเทศน้ัน ดีกวาการรักษาดวยเคมีบําบัด ซึ่งเปนการกลาวอางเกินจริง เน่ืองจากมีการช้ีแจงจาก

กรมวิทยาศาสตรการแพทยแลววา การนําใบทุเรียนเทศมารักษาโรคมะเร็ง ยังตองทําการศึกษาวิจัยอีกมาก 

เพราะเบ้ืองตนพบวา ทุเรียนเทศมีผลเปนพิษตอเซลลประสาท และไตอีกดวย หากบริโภคในปริมาณมาก 
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(สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2559) ดังน้ัน ประชาชนควรใหความสําคัญกับคุณภาพ ความนาเช่ือถือของขอมูล และ

การรูเทาทันขอมูลบนสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ที่มีความละเอียดออน

กวาขอมูลอ่ืน ๆ เพราะมีผลตอความปลอดภัยของรางกาย และอาจจะอันตรายถึงชีวิตก็เปนได 

 ทักษะการรูเทาทันสื่อมีความจําเปนอยางมากในปจจุบัน เน่ืองจากการไหลของขอมูลขาวสารที่มีอยู

มากมาย ในสื่อสังคมออนไลนที่ผูคนสามารถเขาถึงไดอยางงายดาย และรวดเร็ว รวมถึงผูใชสื่อสังคมออนไลน

สามารถแชรสงตอขอมูลใหกับผูอ่ืนไดโดยสะดวก และในทันที การรูเทาทันสื่อ จึงเปนทักษะที่สําคัญอยางมาก

ในการดําเนินชีวิตอยูในยุคสังคมขาวสาร ที่มีสื่อ และขอมูลขาวสารตาง ๆ ไหลเขามามากมายรอบตัวเรา คนที่

มีการรูเทาทันสื่อที่ดี จะควบคุมสื่อไดมากกวาสามารถจัดการกับสารตาง ๆ ที่ไหลเขามาได ตรงกันขามกับ คน

ที่มีความรูจํากัดเกี่ยวกับสื่อ การพัฒนาโครงสรางความรูจึงตํ่า และไมเพียงพอที่จะรับมือกับการแปล

ความหมายของสื่ออยางเทาทัน อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะยอมรับความหมายผิวเผินที่มีอยูในสื่อดวย (W. James 

Potter, 2004, p.20) 

 จากปญหา และความสําคัญขางตนที่กลาวมา อาจกลาวไดวา การรูเทาทัน การมีภูมิคุมกันตอสื่อสังคม

ออนไลนน้ัน เปนเรื่องที่คอนขางสําคัญอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

ที่ถูกสงตอกันมาบนสังคมออนไลน อาจเปนไดทั้งขาวจริง และขาวลวง ดังน้ันการเปดรับ และการสงตอขอมูล

ในการแนะนํา และการเตือนภัยเกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ อาจสงผลกระทบตอประชาชน จึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการรูเทาทันขอมูลเรื่องสุขภาพบนสื่อออนไลน ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถนําไปใชประโยชนใน

การพัฒนาทักษะในการรูเทาทันสื่อออนไลนของประชาชนตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนแรงจูงใจ

ในการแบงปนขอมูล และการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรกับการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคม

ออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนและ

แรงจูงใจในการแบงปนขอมูลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนและการ

รูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการแบงปน

ขอมูลแตกตางกัน 

2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการรูเทาทันขอมูลดาน

สุขภาพในสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน 

3. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการแบงปน

ขอมูลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการรูเทาทันขอมูลดาน

สุขภาพในสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศพัท 

 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน หมายถึง พฤติกรรมการใชงานสื่อสังคม

ออนไลนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสุขภาพ ความถี่ในการเปดรับ ชวงเวลาในการเปดรับ อุปกรณในการเปดรับสื่อ

สังคมออนไลน และเน้ือหาขอมูลดานสุขภาพที่เปดรับ 

 เนื้อหาขอมูลดานสุขภาพ หมายถึง ขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน ที่มีประเด็นเน้ือหา

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตาง ๆ ดังน้ี 1. ประเด็นเรื่องการดูแลรูปรางและสวนตาง ๆ ของรางกาย 2. ประเด็นเรื่อง

โรคภัยไขเจ็บและการปองกันโรค 3. ประเด็นเรื่องโภชนาการ /อาหาร 4. ประเด็นเรื่องการออกกําลังกาย     

5. ประเด็นเรื่องครอบครัว 6. ประเด็นเร่ืองปญหาชีวิต 7. ประเด็นเรื่องยารักษาโรค 8. ประเด็นเรื่องความงาม 

9. ประเด็นเรื่องสุขภาพจิต 10. ประเด็นเรื่องสมุนไพร และ11. ประเด็นเรื่องเพศศึกษา 

 แรงจูงใจในการแบงปนขอมูล หมายถึง การใชสื่อสังคมออนไลน ในการแบงปนขอมูล (Sharing) 

หรือสงตอ เพ่ือแบงปนขอมูลสุขภาพใหแกผูอ่ืนในสื่อสังคมออนไลน โดยวัดจากแรงจูงใจในการแบงปนขอมูล

ดานสุขภาพวามีแรงจูงใจในการแบงปน หรือการบอกตอขอมูลขาวสารในสื่อสังคมออนไลน แบงออกเปน 4 

ดาน ไดแก 1. ดานความคาดหวังในการแลกเปลี่ยน (Anticipated Reciprocity) 2. ดานการไดรับการยอมรับ

ที่เพ่ิมขึ้น (Increased Recognition) 3. ดานความรูสึกมีความสามารถ (Sense of efficacy) และ4. ดาน

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน (Sense of Community) 

 การรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน หมายถึง ทักษะความสามารถในการรูเทาทัน

ขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน 7 ประการ ดังน้ี 1. การตระหนักรูถึงผลกระทบของสื่อที่มีตอบุคคล     

2. ความเขาใจกระบวนการทํางานของสื่อหรือธรรมชาติของสังคมออนไลน 3. การมีทักษะในการวิเคราะห
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ลักษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

เน้ือหาสาระของสาร 4. ความเขาใจเน้ือหาในฐานะเปนตัวบทสะทอนใหเห็นมุมมองทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

5. ความสามารถในการสนุกสนาน เขาใจ และช่ืนชมเน้ือหาของสื่อสังคมออนไลนได 6. ความเขาใจเง่ือนไขทาง

ศีลธรรม 7. การพัฒนาทักษะที่เหมาะสมและจําเปนในการใชสื่อสังคมออนไลน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับสื่อและขาวสาร ทฤษฎีน้ีอธิบายไดถึงกระบวนการในการเลือกรับขอมูล

ขาวสาร ประกอบดวย การเลือกเปดรับ การเลือกใหความสนใจ การเลือกรับรู และการเลือกจดจํา ตาม

แบบจําลองกระบวนการเปดรับขาวสาร Klapper (1967, อางถึงใน ปยะวดี ทองบุ, 2551) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการแบงปนขอมูล แนวคิดน้ีอธิบายถึงพ้ืนฐานของการแบงปน เปนหลักพ้ืนฐานของ

จิตวิทยาดานสังคม และในบริบทของการแบงปนขอมูลทางสื่อสังคมออนไลนน้ี Kollock (2007, อางถึงใน วร

วิสุทธ์ิ ภิญโญญาง, 2550, ออนไลน) ไดอธิบายกรอบจํากัดความเรื่อง แรงจูงใจในการแบงปน หรือการบอกตอ

ขอมูลขาวสารในสื่อสังคมออนไลนไว 4 ดาน ดังน้ี 1.ดานความคาดหวังในการแลกเปลี่ยน 2. ดานการไดรับการ

ยอมรับที่เพ่ิมขึ้น 3. ดานความรูสึกมีความสามารถ และ4. ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อ แนวคิดน้ีอธิบายไดถึงองคประกอบของการรูเทาทันสื่อที่สามารถ

ประยุกตใชกับสื่อสังคมออนไลนไว Silverbratt & Baran (2003, อางถึงใน ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2553, น.

238) แบงออกเปน 7 ประเด็นไดแก 1. การตระหนักรูถึงผลกระทบของสื่อที่มีตอบุคคล 2. ความเขาใจ

กระบวนการทํางานของสื่อหรือธรรมชาติของสังคมออนไลน 3. การมีทักษะในการวิเคราะหเน้ือหาสาระของ

สาร 4. ความเขาใจเน้ือหาในฐานะเปนตัวบทสะทอนใหเห็นมุมมองทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 5. ความสามารถ

ในการสนุกสนาน เขาใจ และช่ืนชมเน้ือหาของสื่อสังคมออนไลนได 6. ความเขาใจเง่ือนไขทางศีลธรรม 7. การ

พัฒนาทักษะที่เหมาะสมและจําเปนในการใชสื่อสังคมออนไลน  

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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H2 

H1 

แรงจูงใจในการแบงปนขอมูล 

- ดานความคาดหวังในการแลกเปล่ียน 

- ดานการไดรับการยอมรับที่เพ่ิมขึ้น 

- ดานความรูสึกมีความสามารถ 

- ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

สุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน 

- ความถี่ในการเปดรับ 

 

การรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพ

ในสื่อสังคมออนไลน 

 

H3 

H4 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ดวยวิธีการเก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว (Cross-Sectional 

Study) โดยการใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยผูวิจัยจะสงแบบสอบถามออนไลนใหกับกลุมตัวอยางและใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง 

(Self Administration Questionnaire)  

 การทดสอบหาความเที่ยงตรง(Validity) และทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

ที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดใหผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการใน

การสอบวิทยานิพนธ พิจารณา และตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหา (Content Validity) และความ

เหมาะสมของขอคําถาม เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข จากน้ันผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไป

ทดลองเก็บขอมูล (Pre-test) จากกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการทดสอบหาคาความเช่ือมั่น หากมีคาต้ังแต 0.70 ข้ึนไป กลาวไดวา

เช่ือถือไดคอนขางสูง (Cronbach, 1984) ซึ่งผลการทดสอบหาความเช่ือมั่น มีคา Cronbach’s Alpha ดังน้ี  

  - คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในประเด็น

แรงจูงใจในการแบงปนขอมูลโดยรวม มีคาเทากับ .941 ดานความคาดหวังในการแลกเปลี่ยน มีคาเทากับ .807 

ดานการไดรับการยอมรับที่เพ่ิมขึ้น มีคาเทากับ .892 ดานความรูสึกมีความสามารถ มีคาเทากับ .778 และดาน

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน มีคาเทากับ .855 
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  - คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในประเด็นการ

รูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ .724 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป 

เคยมีการเปดรับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน และเคยแบงปนขอมูลสุขภาพในสื่อสังคม

ออนไลน จํานวน 400 คน ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability 

Sampling) โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่ใชเพ่ือทําการหาคาความถี่ 

(Frequency) ของรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) อีกทั้งยังใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชสถิติการวิเคราะห (Independence t-

test) การแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) ใน

การทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับสื่อ การแบงปนขอมูล และการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อ

สังคมออนไลน” พบผลการศึกษาดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากร 

 จากการศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากร ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวา

เพศชาย คิดเปนรอยละ 73.25 และรอยละ 26.75 ตามลําดับ ในดานอายุของกลุมตัวอยางอยูในชวง 15 – 24 

ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.00 ในดานระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 69.50 ในดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอย

ละ 36.75 และในดานรายได กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 

33.50 แสดงใหเห็นวาประชากรที่มีการใชงานสื่อสังคมออนไลนสวนใหญเปนกลุมที่มีอายุไมมาก และอยูในชวง

วัยที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีการเปดรับขาวสารดานสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก(Facebook) มากที่สุด จํานวน 261 คน คิด

เปนรอยละ 65.25 รองลงมา คือ ทวิตเตอร (Twitter) จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 และอันดับสาม คือ 

ไลน (Line) จํานวน 36 คน รอยละ 9.00  
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 คาเฉลี่ยของความถี่ในการเปดรับขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนโดยรวม อยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.09) โดยสวนใหญมีความถี่ในการเปดรับขอมูลดานสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกอยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.10) โดยชวงเวลาที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารสุขภาพทางสื่อสังคมออนไลน อยู

ในชวงเวลาระหวาง 18:01 – 21:00 น. และมักใชโทรศัพทมือถือ หรือสมารทโฟน เปนอุปกรณในการเปดรับ 

ทั้งน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับเน้ือหาขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกาย

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 17.99 รองลงมา คือ การดูแลรูปรางและสวนตางๆของรางกาย คิดเปนรอยละ 17.94 

และอันดับที่สาม คือ โภชนาการอาหาร คิดเปนรอยละ 17.35 แสดงใหเห็นวาเฟซบุกเปนสื่อสังคมออนไลนที่

ไดรับความนิยมมากที่สุด สอดคลองกับ สถิติการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย (Sascha Funk, 2560) ที่

รายงานวา เฟซบุกเปนสื่อสังคมออนไลนมีผูใชงานในประเทศไทยมากที่สุด 

 สวนที่ 3 แรงจูงใจในการแบงปนขอมูล 

 แรงจูงใจในการแบงปนขอมูลของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11) สามารถ

แบงแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลออกเปน 4 ดาน ซึ่งประกอบไปดวยแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลดาน

ความรูสึกมีความสามารถ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.63) รองลงมา คือ แรงจูงใจในการแบงปนขอมูลดาน

ความคาดหวังในการแลกเปลี่ยน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.24) แรงจูงใจในการแบงปนขอมูลดาน

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.94) และแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลดาน

การไดรับการยอมรับที่เพ่ิมขึ้น อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.62) ตามลําดับ 

 สวนที่ 4 การรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน 

 กลุมตัวอยางมีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.63) 

โดยกลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในประเด็น“ทานคิดอยางไตรตรองและมีเหตุผลเสมอ ไมหลงเช่ือขอมูลน้ัน

โดยงาย เมื่อไดรับขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน” และประเด็น“ทานจะไมสงตอประวัติการรักษา หรือ

ภาพผูปวยในสื่อสังคมออนไลน เพราะเปนการละเมิดสิทธิของผู อ่ืน” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) 

รองลงมา คือ ประเด็น“ทานทราบดีวาภาพประกอบหรือเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนอาจมี

การถูกดัดแปลงแกไขกอนที่จะถูกสงตอ” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.12) และอันดับที่สาม คือ ประเด็น 

“หากเกิดขอสงสัย ทานจะหาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลมากกวา2แหลงขึ้นไปมาประกอบการตัดสินใจ 

กอนที่จะเช่ือขอมูลสุขภาพที่ไดรับมาเสมอ” อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.08) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับสื่อ การแบงปนขอมูล และการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อ

สังคมออนไลน” พบผลการทดสอบสมมติฐานดังน้ี 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มี

แรงจูงใจในการแบงปนขอมูลแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลไมแตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญที่ .05 แตพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการแบงปน

ขอมูลแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 ซึ่งสามารถอธิบายความแตกตางไดตามรายละเอียดดังน้ี 

 ผลการวิจัยพบวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 15 – 24 ปมีแรงจูงใจในการแบงปนขอมูล

นอยกวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 35 – 44 ป และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 

45 ปขึ้นไป แตพบวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 34 ป มีแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลนอย

กวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 35 – 44 ป สวนตัวแปรอายุคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน ที่

ระดับนัยสําคัญ .05 จะเห็นไดวา ผูที่มีอายุนอยกวา เชน คนในชวงอายุวัยรุน และวัยทํางานตอนตนจะมี

แรงจูงใจในการแบงปนขอมูลที่นอยกวาผูใหญวัยทํางานตอนปลาย และวัยชรา เน่ืองมาจากในแตละชวงวัยมี

มุมมองที่แตกตางกัน ตามประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับ กิติมา สุรสนธิ (2541, น.16) ที่กลาววา คนอายุนอย

จะมีความคิดเชิงเสรีนิยม มองโลกในแงดีกวาคนที่อายุมากกวาที่มองโลกในแงราย มีความระมัดระวังมากกวา 

โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ  จึงสงผลใหคนที่มีอายุมากกวามีแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลมากกวาคนที่มีอายุ

นอย เน่ืองจากเห็นถึงความสําคัญของขอมูลดานสุขภาพมากกวา โดยเฉพาะแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลดาน

ความรูสึกมีความสามารถ ที่ผลการศึกษาออกมาในระดับมาก แสดงใหเห็นถึงความตองการโนมนาวใหผูถึงเห็น

ถึงความสําคัญของสุขภาพ ดวยการใชขอมูลดานสุขภาพน้ันใหเกิดประโยชนดวยการสงตอแบงปน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มี

การรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ และรายได

เฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนไมแตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญที่ .05 แตพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการ

รูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 ซึ่งสามารถอธิบายความ

แตกตางไดตามรายละเอียดดังน้ี 
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 ผลการวิจัยพบวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนเพศชาย มีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพใน

สื่อสังคมออนไลน มากกวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับ กิติมา สุรสนธิ  

(2541, น.16) ที่กลาววา เน่ืองจากเพศมีความสัมพันธตอบุคลิกลักษณะ จิตใจ และอารมณของบุคคล ดังจะ

เห็นไดวาเพศหญิงมักมีอารมณออนไหวไดงาย จึงทําใหเพศหญิงถูกชักจูงไดงายกวาเพศชาย เมื่อพิจารณาถึง

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารน้ัน เพศหญิงมักจะสนใจขาวประเภทความสวยงาม สังเกตไดจากผลการวิจัยที่

พบวา เน้ือหาขอมูลดานสุขภาพที่มีการเปดรับมากที่สุด 3 อันดับไดแก การออกกําลังกาย การดูแลรูปรางและ

สวนตางๆของรางกาย โภชนาการอาหาร ซึ่งเปนเรื่องของความสวยความงาม ซึ่งเพศหญิงมีการเปดรับ และ

สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  

 ผลการวิจัยพบวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 15 – 24 ปมีการรูเทาทันขอมูลดาน

สุขภาพในสื่อสังคมออนไลนนอยกวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 34 ป และพบวา

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 34 ปมีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน

มากกวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 35 – 44 ป และและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

อายุ 45 ปขึ้น สวนตัวแปรอายุคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับกาญจนา แกวเทพ (2552, น.

166) ที่กลาววา ประสบการณของแตละบุคคลน้ัน มักจะถูกกําหนดมาจากบริบททางสังคมในชวงเวลาที่

แตกตางกัน เน่ืองมาจากความเช่ือที่วา คนในอายุรุนราวคราวเดียวกัน จะผานประสบการทางสังคมที่คลายกัน 

ในผลการวิจัยน้ีชวงอายุที่พบวามีการรูเทาทันมากที่สุดคือ ชวง25 – 34ป ซึ่งอยูในกลุมเจเนอเรช่ันวาย ที่

เติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต คนกลุมน้ีจึงมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี อาจสงผลใหมี

ความรูเทาทันมากกวากลุมคนชวงอายุอ่ืนๆ เชนเดียวกับ กิติมา สุรสนธิ (2541, น.16) ที่กลาววา อายุจะเปน

ตัวกําหนด หรือเปนสิ่งที่บงบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ ของบุคคล ดังน้ัน เมื่อคนในชวง

อายุที่บริบททางสังคมแตกตางกัน ยอมสงผลใหมีการรูเทาทันการใชสื่อสังคมออนไลนที่แตกตางกันไป คนที่

เปนผูใหญจะมีทักษะการรูเทาทันในมิติตางๆแตก็ไมเสมอไป เน่ืองจากคนในแตละรุนจะมีประสบการณที่

แตกตางกัน  

ผลการวิจัยพบวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาและตํ่ากวา

มัธยมศึกษา มีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนนอยกวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

สวนตัวแปรระดับการศึกษาคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา 

แกวเทพ (2552, น.166) ที่กลาววา คนที่มีการศึกษาสูง จะมีการอานขอมูลอยางวิพากษวิจารณ และมักจะต้ัง

ขอสงสัยมากกวาคนที่มีการศึกษานอย คนที่มีการศึกษาสูง จะมีลักษณะการเลือกเน้ือหาของสื่อมากกวาคนที่มี

การศึกษานอยที่ถูกชักชวนไดงายกวา 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธ

กับแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบวา ความถี่ในการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคม

ออนไลนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับ

นัยสําคัญที่ .01 ทั้งแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลโดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน โดยเปนความสัมพันธเชิงบวก

ทั้งหมด ซึ่งหมายความวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความถี่ในการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อ

สังคมออนไลนมาก จะมีแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลมาก หรือความถี่ในการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อ

สังคมออนไลนนอย จะมีแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลนอย ซึ่งสอดคลองกับ Schramm (1973, p.121-122) 

ที่กลาววา ประสบการณตางกัน เปนปจจัยที่ทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารที่แตกตางกัน และการประเมิน

ประโยชนของขาวสาร ผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพ่ือสนองความตองการของตน รวมไปถึงแรงจูงใจในการใช

ประโยชนจากขาวสารที่เปดรับมาดวย โดยในการศึกษาน้ีเปนแรงจูงใจในการแบงปนขอมูล เพ่ือทําตามความ

ตองการในดาน ๆ เชน ความตองการในการแบงปนขอมูลสุขภาพเพ่ือใหเกิดประโยชน ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก

ความสัมพันธระหวางความถี่ในการเปดรับ และแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลน้ัน แสดงใหเห็นวา เมื่อประชาชน

มีการเปดรับขอมูลดานสุขภาพ ก็มักจะสงตอ หรือแบงปนใหกับผูอ่ืนในสื่อสังคมออนไลน ในขณะเดียวกัน หาก

เปดรับขอมูลสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนนอย ยอมมีแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลนอยตามไปดวย อาจเปน

เพราะมีการเปดรับขอมูลสุขภาพจากสื่ออ่ืน ๆ นอกจากสื่อสังคมออนไลนรวมดวย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธ

กับการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4 พบวา ความถี่ในการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคม

ออนไลนมีความสัมพันธกับการรู เทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญที่ .01 โดยเปนความสัมพันธเชิงลบ ซึ่งหมายความวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีความถี่ในการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมาก จะมีการรูเทาทันขอมูล

ดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนนอย หรือความถี่ในการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนนอย จะมี

การรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนมาก น่ันอาจเปนเพราะ เมื่อบุคคลมีการเปดรับสื่อมาก จาก

ที่เคยมีทักษะในการรูเทาทันเห็นขอมูลใดๆ ก็ทําการคิดวิเคราะหตลอด แตหากไดรับขอมูลที่มากเกินไป อาจทํา

ใหเกิดความเคยชิน ซึ่งสอดคลองกับ W. James Potter (2014) ที่กลาววา การรูเทาทันสื่อมีลักษณะเปนตัว

แปรตอเน่ือง กลาวคือ การรูเทาทันสื่อเปนความรูที่เปนไปอยางตอเน่ือง และเปนระดับไปเรื่อย ๆ โดยสามารถ

ปรับปรุงพัฒนาระดับการรูเทาทันใหดีขึ้นไดไมมีจุดสิ้นสุด หรือจุดสูงสุด ซึ่งทําใหเห็นวา การรูเทาทันตองมีการ

พัฒนาฝกฝนทักษะการคิด วิเคราะหอยูเสมอ แตเน่ืองการเปดรับขอมูลที่มากเกินไป การถูกโนมนาวใจบอยครั้ง 

อาจทําใหระดับการรูเทาทันน้ันเกิดการผกผันไปได อาจดวยปจจัยหลาย ๆ อยางรวมทั้งพฤติกรรมการเปดรับ 
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หรือประสบการณของแตละบุคคล ทํานองเดียวกันกับ ผูที่มีความถี่ในการเปดรับนอย จะมีการรูเทาทันมาก 

น่ันอาจเปนเพราะตัวแปรความถี่ในการเปดรับในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษาจากการเปดรับจากสื่อสังคมออนไลน ผู

ที่รับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนนอย อาจมีการเปดรับขอมูลดานสุขภาพจากสื่ออ่ืน ๆ ที่มีความ

นาเช่ือถือมากกวา เชน นิตยสารสุขภาพ สื่อประชาสัมพันธของโรงพยาบาล เปนตน ที่มีการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงของขอมูล ขอมูลดานสุขภาพมีความนาเช่ือถือได น่ันจึงอาจเปนเหตุผลที่ทําใหมีการรูเทาทัน

มากกวา 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญเปน

เพศหญิงมีอายุอยูในชวง 15 – 24 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา 

และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท อีกทั้งมีการเปดรับขาวสารดานสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน

เฟซบุกมากที่สุด ทั้งน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับเน้ือหาขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนเกี่ยวกับเรื่อง

การออกกําลังกายมากที่สุด สวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มี

แรงจูงใจในการแบงปนขอมูลไมแตกตางกัน ยกเวนเพียงผูที่มีอายุแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการแบงปนขอมูล

แตกตางกัน ผูที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน

แตกตางกัน ยกเวนเพียงผูที่มีอาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อ

สังคมออนไลนไมแตกตางกัน ในขณะเดียวกัน ความถี่ในการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการแบงปนขอมูลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและรายดาน

ทั้ง 4 ดาน อีกทั้ง ความถี่ในการเปดรับขาวสารสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการรูเทาทัน

ขอมูลดานสุขภาพในสื่อสังคมออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอีกดวย 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผูที่มีการศึกษาที่สูงกวาจะมีการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพในสื่อ

สังคมออนไลนมากกวา ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐ หรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรใหความสําคัญ กําหนดการ

เรียนรูเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อในหลักสูตรการศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนเร่ืองการรูเทาทัน พัฒนาให

เหมาะสมตามชวงช้ันเรียน โดยควรเริ่มปลูกฝงใหฝกฝนทักษะการรูเทาทันสื่อต้ังแตช้ันประถมศึกษา 

 2. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ความถ่ีในการเปดรับขอมูลดานสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการแบงปนขอมูล กลาวคือ หากมีการเปดรับมาก ยอมมีการแชร หรือสงตอมาก

ตามไปดวย ดังน้ัน องคกรสื่อ ประชาชนทั่วไป หรือผูที่ผลิตสาร และขอมูลดานสุขภาพตาง ๆ จึงควรมี

จรรยาบรรณในการใชสื่อ เผยแพรแตขอมูลที่เปนความจริง และรวมกันเฝาระวังไมใหเกิดการแพรหลายของ

ขอมูลเท็จที่ถูกสงตอ ๆ กันบนสื่อสังคมออนไลน 
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 3. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผูที่มีอายุอยูในชวงวัยทํางานตอนตน มีการรูเทาทันขอมูลดาน

สุขภาพในสื่อสังคมออนไลนมากกวา ผูที่มีอายุอยูในชวงวัยทํางานตอนปลาย และวัยผูใหญ อาจกลาวไดวา คน

ในแตละชวงอายุมีความแตกตางกันในเรื่องของประสบการณ และความเขาใจในสื่อแตละชนิดแตกตางกัน เชน 

คนวัยผูใหญมีความเขาใจตอสื่อเดิมมากกวาสื่อใหม คนวัยทํางานตอนตนอาจเติบโตมาพรอม ๆ กับการพัฒนา

ของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลตอการรูเทาทันขอมูลในสื่อสังคมออนไลน ดังน้ัน ควรจัดต้ังหนวยงาน หรือโครงการที่

เปนสื่อกลางในการตรวจสอบขอมูล และเผยแพรขอเท็จจริงใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึงในทุก ๆ ชองทาง 

เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูเทาทันใหแกประชาชนได 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ดังน้ันในการทํา

วิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางทั้งประเทศ เพ่ือใหทราบถึงแรงจูงใจในการแบงปน

ขอมูล และระดับการรูเทาทันขอมูลดานสุขภาพของกลุมตัวอยางทั้งประเทศ วามีความแตกตางกัน

หรือไม เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นถึงประโยชน และความสําคัญในการปลูกฝงเรื่องการรูเทาทัน

สื่อใหกับประชาชน 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดังน้ันขอมูลที่ไดอาจจะไมมีรายละเอียดมากพอ จึงควรศึกษาเชิงลึกดวยการวิจัยเชิง

คุณภาพ เชน อาจทําการสัมภาษณเฉพาะกลุม เพ่ือใหไดขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น 

3. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาถึงอุปสรรค และปญหาที่สงผลกระทบตอการใชงานสื่อสังคม

ออนไลนรวมดวย เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการของการรูเทาทันสื่อของกลุมตัวอยาง 
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ภาพตัวแทนของขาราชการในละครโทรทัศน 

Representation of Government Officer in Thai Soap Serials 

นางสาวอิสริยา อนเงิน 

คณะวารสารศาสตรสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัย เรื่อง “ภาพตัวแทนของขาราชการในละครโทรทัศน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) ซึ่งมุงวิเคราะหตัวบท (textual analysis) ละคร จํานวน 4 เรื่อง ไดแก แรงเงา หงสสะบัดลาย 

ปดิวรัดา และ ดาวเรือง ที่เสนอภาพตัวแทนของ “ขาราชการ” เพ่ือตอบคําถามวา ในยุคสมัยการบริหารดูแล

ระบบขาราชการผานแนวความคิด “ขาราชการยุคใหม” ละครโทรทัศนนําเสนอภาพตัวแทนของขาราชการ

เอาไวอยางไร โดยอาศัยแนวคิดเรื่องระบบราชการ (Bureaucracy) ขาราชการยุคใหม และแนวคิดเร่ืองภาพ

ตัวแทน (Representation) เปนแนวทางในการวิเคราะหภาพตัวแทนของ “ขาราชการ” ในละครโทรทัศน 

 ผลการวิจัยพบวาไมวาจะเปนละครที่นําเสนอดวยกรอบของมุมมองในรูปแบบใด ภาพความเปน

ขาราชการที่นําเสนอออกมาเปน 2 ขั้ว คือ ข้ัวบวกและข้ัวลบ โดยภาพขาราชการที่ดี จะมีคุณสมบัติของ

ขาราชการที่อยูภายใตกรอบแนวคิด “ขาราชการยุคใหม” ที่ถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญปพ.ศ.2540 ที่นําไปสู

การกําหนดลักษณะของขาราชการที่พึงประสงคตามเกณฑของ ก.พ. และถูกบรรจุอยูในตัวละครเอกที่เปนฝาย

ดี อยางตัวพระเอก ซึ่งถือวามีคุณสมบัติครบถวน ในขณะเดียวกัน ภาพข้ัวลบจะปรากฏอยูในตัวละครที่เปนตัว

ราย ซึ่งเปนคุณสมบัติของขาราชการภายใตกรอบแนวคิดระบบราชการแบบด้ังเดิม เปนการใชอํานาจของสื่อใน

การประกอบสรางภาพขาราชการยุคใหมใหปรากฏในการรับรูของผูรับสาร และใหภาพขาราชการแบบเกา

กลายเปนแงลบ ซึ่งในความเปนจริงในขาราชการหน่ึงคนอาจไมไดถูกแยกออกเปนขั้วบวกหรือลบอยางสิ้นเชิง 

คําสําคัญ ภาพตัวแทน ขาราชการ ขาราชการยุคใหม ละครโทรทัศนไทย 

 

Abstract 

 The research “Representation of Government Officer in Thai Soap Serials” is 

qualitative research. This research was analyzed with textual analysis in four Thai soap 

operas, included Rangngao Hongsabudlai Padiwaratda and Daowrueng. That represented the 

image of government officer. For answered the question, in situation of government 

management by “new generation government officer” concept, How Thai soap opera 

represent the image of government officer? This study also used Bureaucracy theory and 

Representation theory for analysis. 
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 The research found that, no matter what the soap operas were tell with each style. 

So the image of government officer was opposite pair, is positive and negative. The positive 

image was had property in “new generation government officer” concept, that was created 

by Office of the Civil Service Commission. And put it in the leading actor. In the other hand 

the negative image was appeared in the villain. That negative image was had property in 

Bureaucracy theory concept. This is the power of mass media to construct the image of 

“new generation government officer” to receiver. And put the negative image to the old 

concept of government officer. But in reality individual government officer was not 

absolutely positive or negative. 

Key words Government officer, New generation government officer, Representation                    

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 “ขาราชการ” อาชีพที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ และมีมาต้ังแตสมัย

สุโขทัย ที่มีระบบการปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งยาวนานเกือบ 700 ป ในชวงน้ันระบบศักดินาไดทิดทูน

ความย่ิงใหญของพวกขุนนาง ทําใหสังคมไทยยอมรับวาบุคคลที่มีเกียรติสูงในสังคมคือคนที่เปนเจาคนนายคน 

หรือคนที่เปนใหญในวงราชการ ซึ่งเปนสิ่งที่ฝงแนนอยูในจิตใจของคนไทย โดยลักษณะของผูที่เปนเจาคนน้ัน 

คือ ไมตองทํางานหนัก มีขาทาสบริวาร มีแตคนนอบนอมคอยรับใชเอาใจ (อุทัย หิรัญโต, 2527) จึงทําใหคน

ไทยในยุคหน่ึงตองการรับราชการเพ่ือไดรับการยกยอง  

เมื่อเวลาผานไปมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแล การบริหารระบบ บทบาทและการทํางานของขาราชการก็มี

การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จวบจนปจจุบัน ขาราชการในความรูสึกนึกคิดของประชาชนน้ันก็เปลี่ยนแปลง

ไป เปนการประกอบสรางความหมายใหม ผานแนวคิด “ขาราชการยุคใหม” ในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 

2540 ที่มี จุดมุ งหมายในการจํากัดอํานาจรัฐ จากเดิมที่มีการรวมอํานาจโดยใหรัฐเปนศูนยกลาง 

(Centralization) เปนการกระจายอํานาจออกสูประชาชน (Decentralization) คือการ ใหประชาชนเปน

ศูนยกลางของรัฐ สิทธิ เสรีภาพ อํานาจ ผลประโยชน ความตองการ และเจตจํานงของประชาชนเปนสิ่งสําคัญ 

(เชาวนะ ไตรมาส, 2542)  

 จึงอาจกลาวไดวา ภาพของขาราชการยุคใหมน้ัน มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ ใหความสําคัญกับ

ประชาชน (people centered) มากขึ้น ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ที่ไดใหคําจํากัดความเปนขาราชการที่ดีเอาไววา ขาราชการที่ดีน้ัน จะตองมีความรู มีมนุษย

สัมพันธ มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ ซึ่งก็อยูภายใตกรอบความคิดของ “ขาราชการยุคใหม” ที่มุงเนนเรื่อง

การบริการ และประโยชนของประชาชนเปนหลัก ที่ถือเปนการทําเพ่ือประชาชนอยางแทจริง (สํานักงาน
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คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2561: ออนไลน) นอกจากน้ี ตัวแปรเรื่องภาพที่เปลี่ยนไปของขาราชการ ก็

นาจะมีผลตอการรับรูและทัศนคติของผูรับสารที่มีประสบการณตอขาราชการที่แตกตางกัน 

 ละครโทรทัศนที่คลายเปนสื่อที่สรางขึ้นมาเพ่ือความบันเทิงเทาน้ัน แตเปนสื่อที่ทรงอิทธิพลตอผูรับสาร 

โดย กาญจนา แกวเทพ (2533 อางถึงใน รัชดา แดงจํารูญ, 2538 น. 5) ไดกลาววา ละครโทรทัศนมีรูปแบบ

และวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย ดึงดูดความสนใจไดมากกวา และสามารถสอดแทรกอุดมการณบางอยางใน

รูปแบบของความบันเทิง คุณสมบัติดังกลาวทําใหละครโทรทัศนเปนแหลงฟูมฟกที่ เหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของอุดมการณตางๆ ในสังคมไทย การนําเสนอเร่ืองราวผานละครโทรทัศนในแตละคร้ัง นอกจาก

จะมีการเลาเร่ืองราวของเน้ือหาละครแลว ยังมีการติดต้ังภาพจําเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ลงไปดวย เชน เรื่องของ

ประเพณี วัฒนธรรม หรือบุคคล เปนตน กอใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ตอผูรับสาร ใหสามารถตีความ 

เขาใจ นิยาม ความเปนสิ่งน้ัน จนกลายเปน “ภาพตัวแทน” ในที่สุด  

 ซึ่งการสรางภาพ หรือความหมายที่สื่อสรางขึ้นน้ัน ทําใหเกิดความเขาใจตอผูรับสารในระดับที่แตกตาง

กัน ละครน้ันก็เปนสื่อชนิดหน่ึงที่มีอิทธิพลอยางมากในการสรางและถายทอดชุดความหมายตางๆ ตอผูรับสาร 

ดวยสารที่มีมาแตเดิม หรือแมกระทั่งการสรางข้ึนใหม (reconstruct) ใหเกิดข้ึนในสังคม คือบางสิ่ง อาจไมได

ปรากฏในชีวิตจริง แตละครไดนําเสนอสิ่งน้ันซ้ําๆ ตอการรับรูของผูรับสาร จนกลายเปนสิ่งที่มีอยูในความคิด

ของผูรับสารแตอาจมิไดมีอยูจริง 

 จากการสํารวจเบ้ืองตนจากการศึกษาจากละครโทรทัศนไทยที่มีตัวละครเอกเปนขาราชการต้ังแตป 

พ.ศ.2555-2560 พบวามีการนําเสนอในหลากหลายมุมมอง และเปนภาพของขาราชการพลเรือนและ

ขาราชการในเครื่องแบบ ซึ่งถึงแมวาภาพของตัวละครที่เห็นขาราชการจะถูกผลิตซ้ํามาอยางยาวนาน ต้ังแต

กอนยุคอุดมการณใหมดวยซ้ํา แตการศึกษาภาพของขาราชการสวนใหญอยูในศาสตรของรัฐประศาสนศาตร 

แตในมิติของสื่อสารมวลชนน้ันยังนอยอยู จึงเกิดขอสงสัยวาเมื่อมีอุดมการณใหมเกิดขึ้นความเปนขาราชการที่

อยูในพ้ืนที่การเลาเรื่องของละครโทรทัศนแลวจะถูกประกอบสรางเอาไวอยางไรบาง มีอํานาจใดที่เขามา

เกี่ยวของในการกําหนดภาพและความหมายของขาราชการ และผูรับสารที่มีประสบการณเกี่ยวกับขาราชการ

แตกตางกันน้ันจะตีความหมายเหลาน้ันออกมาอยางไร นํามาสูการศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนของขาราชการใน

ละครโทรทัศน”  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการนําเสนอภาพตัวแทนของขาราชการในละครโทรทัศน ทีอ่อกอากาศทางสถานีวิทยุ

โทรทัศนไทยทวีีสีชอง 3 ในชวงปพ.ศ.2555-2560 

 2. เพ่ือศึกษาการรับรูและการตีความเกี่ยวกับขาราชการของผูรับที่มีอาชีพรับราชการและผูรับสารที่

ไมไดเปนขาราชการแตเคยติดตอประสานงานกับขาราชการ 
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 อยางไรก็ตาม ในบทความวิจัยครั้งน้ีจะขอนําเสนอผลการวิจัยภายใตกรอบวัตถุประสงคตามขอที่ 1 

เพียงเทาน้ัน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

1.แนวคิดเกี่ยวกับขาราชการ 

 แนวคิดระบบราชการ(Bureaucracy)  Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ไดเสนอวา “ระบบ

ราชการ” น้ันเปนรูปแบบขององคการในอุดมคติซึ่งเขาเห็นวาเปนแนวทางที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดที่ทําให

องคการบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนรูปแบบองคกรที่ใชเหตุผล (Logic) และประสิทธิภาพ (Efficient) โดยมีอํานาจ

หนาที่ตามระเบียบ (Order) และตามกฎหมาย (Legitimate Authority) มีลักษณะสําคัญอยู 6 ประการคือ 

(สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2527, น.196) 1. มีสายบังคับบัญชาเปนลําดับหนาที่ (Hierarchy of 

Authority)  2. การแบงงานกันทํา (Division of Labor) 3. ความไมเปนสวนตัว (Impersonality) 4. มี

กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติอยางเปนทางการ (Formal Rules and procedure) 5. ความกาวหนาในงานอาชีพ

ตามหลักคุณภาพ (Careers based on Merit) 6. การแบงแยกทั้งเรื่องสวนตัวและทรัพยสินของบุคคลออก

จากองคการ (Separation of the Property and Affairs) 

 แนวคิดขาราชการยุคใหม สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง ไปสูความ

ทันสมัยของการดําเนินงานในหนวยงานราชการ โดยให “ขาราชการ” รวมกันแกไขปญหาที่เปนรากฐานของ

ระบบ และสรางกลไกเชิงรุก เพ่ือสรางจุดแข็งของประเทศ โดยเห็นวา ขาราชการจะตองปรับมุมมอง เปลี่ยน

ทัศนคติ และรวมกันดําเนินงาน ดังน้ี 

 1. การสงเสริมการทํางานที่สอดคลองเช่ือมโยงเปนบูรณาการ และสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน 

ขาราชการทุกฝาย จะตองรวมกันทําใหประชาชนมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 2. การสรางพันธมิตรและสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐ ขาราชการจะตองรวมกันสรางมิติใหมของ

การทํางานภาครัฐ มาสราง “พันธมิตร” (Partners) ทํางานรวมกับหนวยงานและภาคสวนอ่ืน  

  3. การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิดสรางสรรค ขาราชการจะตองรวมกันสรางวัฒนธรรม

องคกรที่เอ้ือตอการออกแบบ นโยบายและการบริหารที่มีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชน เพ่ือยกระดับผลิตภาพและปรับปรุงการบริหารจัดการ  

 4. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ขาราชการทุกคนจะตองพัฒนาตนเองใหเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนําเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด (ขาราชการ

ไทยกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0, 2560: ออนไลน) 

2. ทฤษฎีการเลาเรื่อง (Narration Theory) 

 การเลาเรื่องถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในละครโทรทัศน ที่มีการเช่ือมโยงเร่ืองราวตางๆ จนกลายมาเปน

เรื่องราวที่มีความตอเน่ืองของเน้ือหา เรื่องราว พล็อตเรื่อง ประเด็นของเรื่อง จุดหักเห พระเอก นางเอก ที่
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ดําเนินไปใหละครมีความลื่นไหล สอดคลอง ใหทั้งความสนุกสนานและสอดแทรกเรื่องราวตางๆ เขาไปในละคร

นอกเหนือไปจากความบันเทิง เชน ความเขาใจในอาชีพ อุดมการณเรื่องอํานาจ เปนตน 

 การเลาเรื่องเปนวิธีการประกอบสรางความหมายที่มีโครงสรางและองคประกอบที่แนนอน คือการ

คัดเลือกและรอยเรียงองคประกอบตางๆเขาดวยกัน ซึ่งองคประกอบของการเลาเรื่อง จะแบงออกเปน

องคประกอบตางๆ (กาญจนา แกวเทพ, 2547, 188) ดังน้ี 

 1. โครงเรื่อง (Plot) คือ ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องอยางมีเหตุผลมจีุดหมายปลายทาง 

 2. แกนเรื่อง (Theme) คือ ความคิดหลักที่ตองการนําเสนอ 

3. ตัวละคร (Character) คือ ตัวแทนในการถายทอดความหมายของเน้ือหา 

4. จุดยืนของผูเลาเรื่อง (Narrative standpoint) คือ มุมมองในการเลาเรื่องของผูเลาวาสงสารจากจุด

ใด หรือสายตาของใคร ใหอํานาจในการประกอบสรางความหมายเปนของใคร อาจเปนไดทั้งจากคนใกลชิด 

หรือคนวงนอก  

5. บทละคร (Script) คือ สิ่งทีเ่รียบเรียงขึ้นเพ่ือนําไปใชในการแสดงและถายทําละคร 

3.แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation Concept) 

 การสรางภาพตัวแทน (สมสุข หินวิมาน, 2548, น. 246-248 และ Stuart Hall, 1997, pp. 1-63) มี

วิธีการศึกษาความสัมพันธระหวาง ภาษา กับ ความจริง 3 ชุด กลาวคือ 

 กลุมที่หน่ึง จากมุมมองของนักภาษาศาสตรด้ังเดิม จะอธิบายการสรางภาพตัวแทนวา เปนการสราง

ขึ้นมาเพ่ือสะทอนภาพที่เปนจริงที่เกิดขึ้นทางสังคม (reflective approach) การสื่อสารเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็น

ความจริงเหลาน้ัน ความจริงเปนเชนไร สื่อจะสะทอนออกมาใหเห็นเชนน้ัน  

 กลุมที่สอง ใหความสนใจกับการสรางภาพตัวแทนที่เกิดมาจากตัวผูสงสารที่ตองการสงสารบางอยาง

ไปยังผูรับ และตองการใหแปลความหมายตามที่ตนตองการ ซึ่งมีความเฉพาะ เปนมุมมองโลกของตัวผูสงสาร

เอง สิ่งน้ีเรียกวา การต้ังใจใหเปนความจริง (Intentional approach) หากผูรับสารไมสามารถตีความสาร

ตามที่ผูสงตองการได การสื่อสารน้ันก็ลมเหลว 

 สําหรับกลุมที่สาม ใชจุดยืนจากแนวความคิดของสํานักวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจเรื่องการประกอบสราง

ความหมาย (Constructionist Approach) และไดรับอิทธิพลมาจากทฤษฎีปรากฏการณวิทยา 

(phenomenology) เช่ือวา เปนการประกอบสรางสวนเสี้ยวหน่ึงของโลกแหงความเปนจริง หรือ ที่รูจักกันใน

ช่ือแนวคิดเรื่อง การประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) เปนการเก็บ

เกี่ยว รวบรวม สัญญะตางๆ ที่ผูคนในสังคมไดสรางขึ้นมา แลวรวมเอาความหมายเหลาน้ัน บรรจุเขาไปในสิ่งใด

สิ่งหน่ึง เพ่ือใหเกิดความหมายใหม หากแตยังมีกลิ่นอายของสิ่งที่มีปรากฏอยูเดิมแลวในสังคม เพ่ือใหเกิดความ

เช่ือมโยงกันของความหมายเดิมกับความหมายใหม แตความหมายใหมที่สรางขึ้นมาน้ัน อาจเปนสิ่งที่มีจริง 

หรือไมมีอยูจริง หรืออาจสรางมาจากสิ่งที่ไมมีจริงอยูแลวใหเปนสิ่งที่ไมมีจริงอีกครั้งหน่ึงก็เปนได แตผลลัพธ

สุดทายของการสรางก็คือ คนทั่วไปจะเช่ือวาสิ่งเหลาน้ีมีอยูจริง 
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 นอกจากน้ี มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault อางถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2548 น. 248) ก็ไดเสนอ

แนวความคิดที่ตอยอดจากการประกอบสรางโลกความเปนจริง โดยกลาววามีเรื่องของอํานาจแฝงไวในการ

สรางภาพตัวแทน กลาวคือ การประกอบสรางน้ัน จะแสดงถึงอํานาจของผูสราง (หรืออํานาจในสังคม) ที่

ตองการสื่อสารตอผูรับสาร เชน ในกรณีของ “ขาราชการ” เราไมสามารถบอกไดวาเมื่อขาราชการไมไดสวม

เครื่องแบบ คนไหนคือขาราชการ แตหากถามวาขาราชการในความคิดของพวกคุณเปนอยางไรทุกคนจะมี

คําตอบอยูในใจ อาจะเปนคําตอบที่แตกตางกันออกไปตามยุคสมัย ซึ่งขึ้นอยูกับวาผูรับสารน้ันรับขอมูลมาจาก

ที่ใด ใครเปนผูใหความหมายหรือใหภาพของขาราชการเอาไว อาจเปนไดทั้งการรับรูจากการศึกษา การบอก

เลา ประสบการณตรง หรือการนําเสนอจากสื่อมวลชน ซึ่งน้ันหมายถึงอํานาจในการประกอบสรางภาพของ

ขาราชการที่เกิดขึ้น แทรกซึม และถูกฝงอยูโดยที่ผูรับสารไมรูตัว 

 

วิธีการวิจัย 

 ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการวิเคราะหตัวบทของละครโทรทัศน 

(textual analysis) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยเลือกศึกษาละครจากสถานีโทรทัศนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

เปนกลุมชนช้ันกลางอันเปนภาพใกลเคียงกับความเปนขาราชการ และเปนศูนยกลางแหงการขับเคลื่อน

เหตุการณสําคัญของประเทศ ซึ่งไดเปนสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง3 โดยคัดเลือกที่ออกอากาศในชวงป 

พ.ศ.2555-2560 เน่ืองจากเปนชวงหลังการปฏิรูปรัฐธรรมนูญในปพ.ศ. 2540และดวยระยะเวลาในการศึกษาที่

จํากัดจึง เลือกชวงระยะเวลาที่เปนปจจุบันที่สุด โดยเปนละครในชวงหลังขาวภาคคํ่า หรือเวลาประมาณ 

20.30-22.30น. ละครโทรทัศนแตละเร่ืองจะตองมีตัวเอกมีอาชีพรับราชการ และมีการเลาเรื่องเกี่ยวของกับ

ความเปนขาราชการ โดยเลือกละครโทรทัศนจากเกณฑ ที่ไดจากแนวคิดขาราชการยุคใหม ที่แสดงใหเห็นตัว

แปรที่เปนเสนขั้นระหวางขาราชการยุคเกาและขาราชการยุคใหม ใน 3 สวน ดังน้ี 1. การรวมศูนยและการ

กระจายอํานาจ 2. ความสัมพันธกับประชาชน 3. คุณธรรมในการปฏิบัติงานจึงไดออกมาเปน ละคร จํานวน 4 

เรื่อง ไดแก หงสสะบัดลาย แรงเงา ดาวเรือง และปดิวรัดา  และเน่ืองจากละครแรงเงาและละครเรื่องดาวเรือง

น้ัน เคยถูกนํามาผลิตเปนละครและออกอากาศมากกวา 1 ครึ่ง ผูศึกษาจึงเลือกละครที่ถูกนํามาฉายในครั้ง

ลาสุดซึ่งอยูในชวงเวลาที่เปนขอบเขตในการศึกษา และละครทั้งสองเรื่องน้ี ยังถูกประพันธบทละครขึ้นใหมตาม

ชวงปที่กําหนดเชนกัน เพ่ือศึกษาภาพขาราชการที่เกิดข้ึนภายใตกรอบแนวคิดขาราชการยุคใหมเครื่องมือและ

วิธีการรวบรวมขอมูล 

 ศึกษาเรื่องยอและขอมูลตางๆของละครโทรทัศนจากสื่ออินเทอรเน็ตเพ่ือคัดเลือกละครโทรทัศนที่

เขาเกณฑ เมื่อไดละครโทรทศันจํานวน 4 เรื่องแลวจึงทําการศึกษายอนหลังจากการศึกษาละครในเว็บไซต 

You tube เพ่ือวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหตัวบทละครโทรทัศนจํานวน 4 เรือ่ง แบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1 วิเคราะหการเลาเรื่อง โดยพิจารณาจากแนวละคร แกนเร่ือง จุดยืนในการเลาเร่ือง 

โครงสรางของเรื่อง และบทละคร 

 สวนที่ 2 วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอตัวละครที่รับราชการ ทั้งตัวละครเอก และตัวละครสมทบที่มี

บทบาทในการดําเนินเรื่อง แบงออกเปน 2 ดาน ประกอบดวย 

 - การศึกษาภาพรวมของตัวละครเอกและตัวละครสมทบที่มีบทบาทในการดําเนินเรื่อง ที่รับบทเปน

ขาราชการ พิจารณาจาก ช่ือตัวละคร ลักษณะทางประชากรศาสตร บุคลิกและลักษณะนิสัย การแตงกาย 

ตําแหนงและองคกรที่สังกัด จุดมุงหมายในการเปนขาราชการของตัวละคร 

 - การศึกษาเฉพาะฉากที่มีการนําเสนอเกี่ยวกับความเปนขาราชการ โดยผูวิจัยใชเกณฑจากแนวคิด

ระบบราชการ และแนวคิดขาราชการยุคใหม ในการแบง ออกเปนประเด็นตางๆ ประกอบดวย การรวมศูนย

และการกระจายอํานาจ ความสัมพันธกับประชาชน และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังศึกษา

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของขาราชการที่ปรากฏในละครดวย 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากการศึกษาการประกอบสรางภาพตัวแทนของตัวละครที่รับราชการในละครโทรทัศนไทย สามารถ

จําแนกขอคนพบไดเปน 2 สวน ไดแก การเลาเรื่องและการนําเสนอภาพของตัวละครที่รับราชการ ซึ่งจะขอ

อธิบายถึงผลการวิจัยในประเด็นสําคัญกอน แลวจึงอภิปรายผลในลําดับตอไป  

สวนที่ 1 การเลาเรื่อง 

 เน้ือเรื่องยอ 

หงสสะบัดลาย: เร่ืองราวของการแกแคนและการลมลางการทุจริต ภายใตการควบคุมดูแลของธํารงนักธุรกิจที่

เคยมีอุดมการณรักความถูกตอง ปูทางใหศิวัชลูกชายข้ึนเปนผูนําประเทศ และการแกแคนของเนติมาหญิงสาว

ที่เห็นพอแมถูกพงษเลิศนักการเมืองใจสกปรกสั่งฆาตายตอหนา ทายที่สุดการแกแคนดวยวิธีการทางกฎหมายก็

ไมสําเร็จ แตนักการเมืองใจสกปรกผูน้ันก็ถูกฆาตาย เพราะความเลวของเขาเอง สวนศิวัชเมื่อไดดํารงตําแหนง 

ภายใตการกํากับของพอ ก็พบวาพอไมไดตองการทําเพ่ือประเทศชาติจริง จึงขอใหพอรามือจากการเมือง และ

ปลอยใหเขาเปนนายกในแบบที่ประชาชนตองการ เนติมาที่เคยรักกับศิวัชก็เปลี่ยนใจมารักกับระบิลที่มาเปน

บอด้ีการดและไดใกลชิดกัน   

 แรงเงา: เร่ืองราวความรักและความผิดหวังที่เกิดขึ้นภายในองคกรราชการแหงหน่ึง  โดยมุตตา

นองสาวฝาแฝดของมุนินทรไดบรรจุทํางานในกระทรวง พบกับ เจนภพ ผูอํานวยการกองที่เปนคนเจาชู และ

เธอตกหลุมรักเขาจนมีความสัมพันธลึกซึ้ง ไมนาน นพนภาภรรยาของเจนภพจับได จึงตามไปจัดการมุตตาที่

กระทรวง สรางความอับอายใหกับเธอ ซ้ําเธอยังผิดหวังที่ไดรูความจริงวาเจนภพไมไดคิดจริงจังกับเธอ มุตตาจึง
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ตัดสินใจฆาตัวตาย มุนินทรรูเรื่องจึงปลอมตัวเปนมุตตาเพ่ือแกแคนแทนนองสาว จนพบกับวีกิจ ทั้งสองตกหลุม

รักกัน วีกิจเตือนใหมุนินทรคิดได มุนินทรรามือ แตก็ไมทันที่นพนภาตองประสบอุบัติเหตุจนเปนอัมพาตเพราะ

เขาใจผิด ทายที่สุดมุนินทรเปดเผยตัวตน และบอกเร่ืองของมุตตาใหทุกคนรู ทุกฝายขออโหสิกรรมตอกัน 

มุนินทรกับวีกิจ ลงเอยกันในที่สุด 

 ดาวเรือง: เร่ืองราวของจินตวัฒน ปลัดอําเภอคนใหมของอําเภอดอนพัฒนา ที่เขามาประจําการและมี

ความตองการที่จะพัฒนาชุมชน และมาเปนไมเบ่ือไมเมากับดาวเรืองเด็กสาวกะโปโลในหมูบานดอนลมแรด 

และยังเปนคนที่เหมือนจะเกี่ยวของกับสิ่งผิดกฎหมายหลายอยาง จินตวัฒนจึงเอาแตกําราบดาวเรือง แต

เหตุการณหลายอยางที่เกิดขึ้นก็ทําใหจินตวัฒนสงสัยถึงอิทธิพลของเสี่ยกําพลที่ทําใหชาวบานพ่ึงพามากกวาที่

จะมาขอความชวยเหลือจากรัฐ เขาจึงสืบหาความจริงจนพบวาเสี่ยกําพลลักลอบคาไมเถื่อน และดาวเรืองก็เปน

สายของตํารวจที่ติดตามเรื่องน้ีมานาน จึงรวมมือกับดาวเรืองและตํารวจ จับเสี่ยกําพลไดในที่สุด และดวยความ

ผูกพันทําใหจินตวัฒนรักกับดาวเรือง และขอเธอแตงงาน 

 ปดิวรัดา: ศรัณย ตองแตงงานกับริน ทานเจาคุณบํารุงประชากิจ สงเธอมาแทนลูกสาวของเขา เพราะ

กลัววาลูกสาวจะเปนอันตรายที่ตามศรัณยไปทํางานที่ปกษใต ศรัณยรูความจริงแตตนจึงไมพอใจ ขณะเดียวกัน 

ศรัณยที่เพ่ิงอกหักจากแฟนสาว ขอยายไปประจําการเปนปลัดอําเภอที่ปกษใตเพ่ือหวังปราบเสือขาว และชวย

ใหชาวบานปลอดภัยจากอันตราย เขาต้ังใจทํางานอยางเต็มที่ ทั้งเขาปา ไปหาคนในหมูบานตางๆ นานา รินที่

ถูกสงมาเปนภรรยาก็ทําหนาที่ภรรยาอยางไมขาดตกบกพรอง ทั้งยังกลายเปนกําลังใจสําคัญใหกับศรัณย จน

ศรัณยใจออนมอบหัวใจใหกับเธอ และในที่สุด ศรัณยก็ปราบปรามเสือขาวไดสําเร็จ ดวยการรวมมือจากทุก

ภาคสวนของรัฐและชาวบาน 

 จากการศึกษาละครทั้ง 4 เรือ่ง สามารถอธิบายองคประกอบการเลาเรื่อง เปน 3 ประเด็น      

คือ องคประกอบในการเลาเรื่อง โครงสรางของเรื่อง และบทละคร ดังน้ี 

 1.1 องคประกอบการเลาเร่ืองพบวา ละครโทรทัศนมีการเลาเรื่องในหลากหลายแนว แตมีความทับ

ซอนกันในเรื่องของการนําเสนอ เกี่ยวกับความซื่อสัตยของขาราชการ ที่ถึงแมจะไมไดถูกนําเสนอผานจุดยืน

แบบเดียวกัน แตความหมายในการนําเสนอคือ ขาราชการที่ดีจะตองมีความซื่อสัตยและทําเพ่ือประชาชนอยาง

แทจริง  

 1.2 โครงสรางของเรื่อง โดยเปนการศึกษาโครงสรางของการเลาเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับขาราชการ 

พบวา ละครมักนําเสนอวาเมื่อขาราชการทําผิดระเบียบ หรือเปนขาราชการที่ไมดี ก็จะถูกลงโทษ โดยแตละ

เรื่องก็จะมีรูปแบบการถูกลงโทษที่แตกตางกันออกไป และขาราชการที่ดีน้ันจะไดรับการยอมรับ ก็ตอเมื่อทําให

ประชาชนเห็นวาขาราชการคนน้ันเปนขาราชการที่ดี ที่ทําเพ่ือประชาชนอยางแทจริง 

 1.3 บทละคร พบวามีการนําเสนอเกี่ยวกับความเปนขาราชการที่แตกตางกัน คือ อุดมการณในการ

เปนขาราชการ ซึ่งแตกตางกันไปตามตําแหนงหนาที่ และบริบทความเปนขาราชการ ในการนําเสนอยุคหรือ
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ตําแหนงที่แตกตางกัน แตมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ตัวละครที่เปนขาราชการน้ันมีการกลาวถึงการทําเพ่ือประชาชน

อยูเสมอ ทั้งยังแสดงถึงการสํานึกถึงรายไดที่มาจากภาษีของประชาชน  

สวนที่ 2 การนําเสนอภาพของตัวละครที่รับบทเปนขาราชการ 

 แบงเปน 2 ประเด็นคือ ภาพรวมของตัวละครที่รับบทเปนขาราชการ และการศึกษาเฉพาะฉากที่แสดง

ถึงความเปนขาราชการ ดังน้ี 

 2.1 ภาพรวมของตัวละครที่รับบทเปนขาราชการ แบงออกเปน ตัวละครเอก และตัวละครสมทบที่มี

บทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง 

  2.1.1 ตัวละครเอกที่รับบทเปนขาราชการ 

  - เพศ: ตัวละครเอกทุกตัวเปนเพศชาย 

  - อายุ: ตัวละครเอกทุกตัวไมมีการระบุอายุที่ชัดเจน 

  - การศึกษา:  สวนใหญจบปริญญาตรีในประเทศ นอกจาก ‘แรงเงา’ ที่ไมระบุ 

  - สถานภาพทางเศรษฐกิจ: สวนใหญมฐีานะทางการเงินในระดับปานกลาง 

  - การแตงกาย: ตัวละครเอกทุกตัวมักสวมเครื่องแบบในการปฏิบัติหนาที่ 

  -ตําแหนง: สวนใหญมักเปนตําแหนงที่มีช่ือเรียกชัดเจน ยกเวน ‘แรงเงา’ ที่ไมระบุ 

  -จุดมุงหมายในการเปนขาราชการ: สวนใหญตัวละครเอกจะมีจุดมุงหมายในการทําเพ่ือ

ประเทศชาติ และตองการเปนขาราชการที่ดี ยกเวน ‘แรงเงา’ ที่ไมระบุ 

  2.1.2 ตัวละครสมทบที่รับบทเปนขาราชการ 

  - เพศ: สวนใหญเปนเพศชาย ยกเวน ‘แรงเงา’ ที่มีตัวละครที่เปนเพศหญงิดวย 

  - สถานภาพทางเศรษฐกิจ: สวนใหญที่ระบุสถานภาพ ระบุวามีฐานะร่ํารวย  

  - การแตงกาย: มีการแตงกายที่แตกตางกันออกไปตามตําแหนงหนาที่ จุดที่นาสนใจคือ ตัว

ละครที่แสดงเปนกํานันในละครเรื่องดาวเรืองและปดิวรัดาที่แตงกายเหมือนกัน คือการผูกผาขาวมาไวที่เอว 

ทั้งน้ีรวมถึงตัวละครผูใหญบานในเรื่องดาวเรืองดวย 

  - ความเกี่ยวของกับตัวละครเอกที่รับราชการ: สวนใหญมสีวนชวยเหลือ และเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานของตัวละครเอก 

  - ตําแหนง: สวนใหญมีตําแหนงหนาที่ในระดับผูนํา 

  - จุดมุงหมายในการเปนขาราชการ: สวนใหญตองการเปนขาราชการที่ดี เพ่ือประชาชน 

   2.2 การศึกษาเฉพาะฉากแสดงถึงความเปนขาราชการ 

  การนําเสนอถึงการรวมศูนยและการกระจายอํานาจ: ละครสวนใหญมีการแสดงถึงการทํางาน

ในลักษณะของกระจายอํานาจจากภาครัฐสูประชาชน คือการทํางานเพ่ือประชาชนเปนหลัก และไมรวมอํานาจ

ไวที่รัฐและขาราชการระดับสูงเพียงอยางเดียว ยกเวนละครเรื่อง หงสสะบัดลาย  ความสัมพันธกับ

ประชาชน 
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  - การแสดงออกฝายขาราชการ: ละครสวนใหญแสดงถึงภาพขาราชการที่มีความสัมพันธที่ดี

กับประชาชน ทั้งการชวยเหลือ บริการ อาจมีสอดแทรกเรื่องของความรุนแรงทางวาจา  

  - การแสดงออกฝายประชาชน: ละครสวนใหญมักนําเสนอถึงความสัมพันธในแงลบระหวาง

ประชาชนกับขาราชการ วามีการ ดูถูก ขมขู ตอวา ไมเช่ือมั่นในการทํางานของขาราชการจึงไมเคารพกฎหมาย 

ยกเวน ‘ปดิวรัดา’ ที่นําเสนอถึงภาพความสัมพันธที่ดีเปนสวนมาก 

  คุณธรรมในการปฏิบัติงาน: ละครทุกเร่ืองมีการนําเสนอวาขาราชการน้ันสามารถใชเวลา

ราชการทําธุระสวนตัวได และมักนําเสนอเกี่ยวกับเร่ืองของความสุจริต ทั้งในแงบวกและแงลบ ซึ่งหากเปนแง

บวกจะพบในละครที่มีขาราชการสวนทองถิ่น สวนในแงลบจะพบในละครที่มีขาราชการระดับบริหาร 

นอกจากน้ียังพบการแสดงถึงการทํางานเพ่ือประโยชนของประชาชน ในละครทุกเรื่อง 

  การปฏิบัติงานของขาราชการ: ละครทุกเรื่องมีการนําเสนอภาพการแสดงออกถึงความเปน

ขาราชการไวอยางชัดเจน โดยการสวมใสเครื่องแบบทั้งในการปฏิบัติงาน และโอกาสตางๆ และนอกจากน้ี ยังมี

การแสดงถึงการทํางานตลอดเวลาของขาราชการฝายบริหารและขาราชการสวนทองถ่ินในทุกเร่ือง รวมไปถึง

ขาราชการพลเรือนระดับลางที่ยังคงมีการทํางานนอกเวลาราชการ 

จากการศึกษาพบวา ตัวละครเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดภาพของขาราชการในละครโทรทัศน ไมวาจะเปน

ละครรูปแบบใดตัวละครก็จะมีลักษณะความเปนขาราชการที่คลายคลึงกัน และมีการทับซอนกันของภาพ

ขาราชการในละคร ถึงแมวาจะเปนละครที่มีแนวการนําเสนอและจุดยืนในการเลาเรื่องที่แตกตางกันก็ตาม โดย

จะสามารถอธิบายการประกอบสรางความหมายและภาพตัวแทนไดดวยแนวคิดของสํานักวัฒนธรรมศึกษา ได

วา 

ละครไดรวบรวมความเปนขาราชการไวในตัวละครหน่ึงๆ แบงออกเปนขาราชการที่ดีและขาราชการที่ไมดี ซึ่ง

ภาพของขาราชการที่ดีน้ันมักปรากฏในตัวละครเอก และบรรจุความหมายของความเปนขาราชการที่ดีเอาไวทั้ง

เรื่องของการแตงกาย สํานึกในหนาที่ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ตระหนักในประโยชนของประชาชน ฯลฯ ตัว

ละครสมทบที่อยูฝายตัวเอกก็จะตองมีอุดมการณในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และถูกบรรจุความหมาย

ของความเปนขาราชการไวในรูปแบบที่คลายคลึงกัน แตมักมีความชัดเจนของอุดมการณที่นอยกวาตัวเอก สวน

ภาพของขาราชการที่ไมดีจะเปนภาพสวนนอยที่ถูกนําเสนอและถูกบรรจุอยูในตัวละครสมทบ โดยเนนไปที่เรื่อง

ของการโกงกิน คอรัปช่ัน เห็นแกประโยชนสวนตัว และจะตองถูกลงโทษในที่สุด  

เกิดเปนการผลิตซ้ําชุดความหมายของการเปนขาราชการที่ประกอบสรางข้ึนออกไปในรูปแบบตางๆ สังเกตได

จากการพบเจอลักษณะของตัวละครขาราชการที่มีความคลายคลึงกันถึงแมจะเปนละครที่นําเสนอในรูปแบบที่

แตกตางกัน เชน ภาพของกํานันที่เปนขาราชการสวนทองถ่ิน ที่จะตองเปนคนที่มีอํานาจในชุมชน และสวมชุด

ผูกผาขาวมาไวที่เอวเสมอ หรือภาพของปลัดอําเภอที่มักใสเคร่ืองแบบขาราชการอยูตลอดเวลา เปนการติดต้ัง

ภาพจําเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถิ่นวาจะตองมีลักษณะเปนเชนน้ี ทั้งที่ในความเปนจริงแลวอาจจะเปน
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หรือไมเปนเชนน้ีก็ได นอกจากน้ีอีกสิ่งที่นาสนใจคือ การผลิตซ้ําเร่ืองของรายไดขาราชการ ที่นําเสนอทั้งในมุม

ของขาราชการเองและในมุมของประชาชน วาเปนอาชีพที่มีรายไดนอย 

ในขณะที่ละครผลิตซ้ําชุดความหมายของขาราชการที่ดี ก็มีการตอรองความหมายเกิดข้ึนโดยใหทั้งตัวละครที่

เปนขาราชการบางตัวและประชาชน นําเสนอภาพความหมายและมุมมองตอขาราชการในดานลบ ทั้งเรื่อง

คุณธรรมในการปฏิบัติงาน เรื่องของคุณภาพในการปฏิบัติงาน และเรื่องของความตํ่าตอยที่หากไมใชขาราชการ

ระดับบริหาร ก็จะยังคงมีการแสดงถึงการถูกเหยียดหยาม ซึ่งเปนภาพของการไมนับถือตําแหนง เกียรติยศ แต

เปนการตีคาดวยรายไดหรือเงิน 

ภาพที่ถูกประกอบสรางแทบทั้งหมดน้ัน อยูในแนวคิดของความเปนขาราชการยุคใหมแทบทั้งสิ้น แมแตละคร

ปดิวรัดาที่นําเสนอเร่ืองราวยอนยุคและยังคงมีการกลาวถึงความหมายของขาราชการในแบบเกา แตการ

ปฏิบัติงานและอุดมการณของตัวละครน้ันอยูภายใตแนวคิดขาราชการยุคใหม เวนแตละครหงสสะบัดลาย ที่

นําเสนอภาพขาราชการระดับบริหารที่ยังมีการเสดงภาพขาราชการจากแนวคิดแบบเกาอยู คือการรวมอํานาจ

ไวที่รัฐ และการใชอํานาจของขาราชการระดับบริหาร แตน่ันก็เปนการนําเสนอในแงลบ คือถูกบรรจุลงในตัว

ละครขาราชการที่ไมดี และบรรจุอุดมการณแบบใหมลงในตัวละครที่เปนขาราชการระดับบริหารที่ดี 

ทั้งน้ีหมายความวา การนําเสนอละครทั้ง 4 เร่ือง ภายใตยุคสมัยแหงแนวคิด “ขาราชการยุคใหม” น้ันมีการ

แสดงถึงความพยายามในการผลักดันภาพขาราชการยุคใหมจริง ดวยการบรรจุความหมายตางๆของความเปน

ขาราชการยุคใหมลงในตัวละครเอกและตัวละครในฝายดี เพ่ือที่จําติดต้ังภาพจําในสิ่งที่ดีลงไปในการรับรูของ

ผูรับสาร รวมไปถึงบทละครที่ซ้ําไปซ้ํามา ถึงการทํางานเพ่ือประชาชน แตถึงแมวาละครจะพยายามผลักดัน

ภาพความหมายของความเปนขาราชการยุคใหมลงไปในความเปนขาราชการเพียงใด ก็ไมสามารถปฏิเสธภาพ

ในทัศนคติแบบเกาของขาราชการได โดยปรากฏในละครทุกเรื่องเชนกัน ในมุมมองของความเปนขาราชการ

แบบเกา ทั้งการใชอํานาจในทางมิชอบ การคอรัปช่ัน การทํางานแบบเชาชามเย็นชาม โดยถูกนําเสนอผานตัว

ละครรายที่เปนขาราชการหรือตัวละครประชาชน ซึ่งเปนการตอสูตอรองความหมายเชิงอํานาจที่ปรากฏใน

ละครวา ถึงแมตัวละครเอกหรือตัวละครที่ดี จะพยายามสรางภาพขาราชการยุคใหมใหเกิดขึ้นเพียงใด ก็ไม

สามารถปฏิเสธไดวา ยังคงมีขาราชการที่เปนภาพแบบเกาอยูซึ่งเปนขาราชการที่ไมดีดวย และประชาชนก็ยังคง

มองวาขาราชการน้ันมีภาพแบบเกาอยู    

 เหลาน้ีก็ลวนเปนการผลิตซ้ําความคิดและอุดมการณผานการนําเสนอของละครโทรทัศน และเกิดเปน

ภาพจําหรือภาพตัวแทนของขาราชการในการรับรูของผูรับสาร ดังที่ ฮอลล (Hall, 1997 อางถึงใน วิภาภรณ 

กอจรัญจิตต, 2545, น.12) มองวา ภาพตัวแทนน้ันจะทําการคัดเลือกเพียงลักษณะบางประการของความเปน

จริงออกมา ดัดแปลง และตบแตงใหโดดเดนข้ึน รวมถึงสถาปนาความเปนจริงไดอยางเทาเทียมในระนาบ

เดียวกัน ซึ่งอาจขึ้นอยูกับประสบการณสวนตัวของผูรับสารแตละคน วาจะเขารหัส และตีความ ภาพ

ขาราชการตามที่ละครประกอบสรางเอาไวหรือไม 
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ในสวนของอํานาจในการประกอบสรางความหมายของขาราชการในละครน้ัน มักจะอยูในมือของขาราชการ

เอง ซึ่งสวนใหญเปนความหมายในเชิงบวก โดยเนนยํ้าในอุดมการณการทํางานเพ่ือชาติ เพ่ือประชาชนอยาง

แทจริง มีการแสดงถึงความตระหนักถึงผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ และใหอํานาจในการตอรอง

ความหมายที่เกิดขึ้นดวย ตัวละครขาราชการที่ไมดี ซึ่งเปนสวนนอย และตัวละครที่เปนประชาชน หากอธิบาย

ตามมุมมองของ มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault อางถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2548 น. 248) ที่มองวา การ

ประกอบสรางน้ัน จะแสดงถึงอํานาจของผูสราง (หรืออํานาจในสังคม) อาจสามารถอธิบายไดวา ถึงแมอํานาจ

การใหความหมายของภาพขาราการน้ันจะอยูในมือของขาราชการในเรื่อง แตอํานาจในการประกอบสรางที่

แทจริงน้ันอยูที่ตัวบทละคร วาจะประกอบสรางใหออกมาเชนไร ทั้งในมุมของขาราชการเองและมุมของ

ประชาชน เพ่ือสอดแทรกอุดมการณของผูรับสารไดอยางแนบเนียน และเปนธรรมชาติ ราวกับวาเปน

ความหมายที่ไมไดถูกปรุงแตงขึ้น 

ทั้งน้ียังพบอีกวาละครโทรทัศนน้ันมีการผสมผสานวาทกรรมตางๆ เพ่ือประกอบสรางภาพความหมายของ

ขาราชการดวย เชน วาทกรรมเรื่องเพศ ขาราชการสวนใหญมักเปนเพศชาย คนที่เปนขาราชการระดับสูงก็จะ

เปนเพศชายเทาน้ัน ในขณะที่หากกลาวถึงขาราชการเพศหญิง ก็จะเปนภาพของขาราชการระดับลาง ที่ตอง

คอยทําตามคําสั่ง สะทอนใหเห็นถึงความคิดชายเปนใหญ คือผูหญิงจะตองอยูภายใตอํานาจของผูชาย ในการ

ทํางานโดยเฉพาะงานของหลวงแลวผูชายจะเปนผูที่ประสบความสําเร็จและเจริญกาวหนามากกวาผูหญิง 

ในขณะที่ผูหญิงเปนไดแค เสมียน หรือ เลขา 

จากการศึกษาตัวบทละครโทรทัศนในครั้งน้ีทําใหมองเห็นอํานาจในการกําหนดภาพหรือความหมายของตัว

ละครที่เปนขาราชการ โดยแหลงอํานาจ (Source of Power) น้ันมาจาสถาบันทางสังคม คือ ละครโทรทัศนที่

ผลิตความหมายของตัวละคร ภายใตกรอบแนวคิดขาราชการยุคใหมที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ซึ่งเปนสิ่งที่อิง

จากบรรทัดฐานที่รัฐสรางขึ้น และละครนําบางสวนมาเลือกสรร คัด แยก แลวประกอบสรางข้ึนใหม โดย

กลาวถึงภาพความเปนขาราชการในดานที่สุดข้ัว คือ ดานที่ดีในตัวละครฝายดี และดานที่ไมดีในตัวละครฝาย

ราย โดยใหภาพขาราชการที่ดีน้ันถูกนําเสนอภายใตกรอบความคิดขาราชการยุคใหม และขาราชการที่ไมดีถูก

นําเสนอภายใตกรอบขาราชการแบบเกา ในขณะเดียวกันก็ยังไมลืมสังคมแวดลอม ที่เปนมุมมองของประชาชน 

ในการใหความหมายความเปนขาราชการ ผานการ ‘พูดถึง’ และ ‘การปฏิบัติตน’ ตอขาราชการ เราจึงเห็น

วาทกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในการประกอบสรางความหมายของละครโทรทัศน เพราะความหมายของตัวละครที่

เปนขาราชการน้ันถึงแมจะมีอํานาจของรัฐเปนตัวกําหนดและควบคุม แตก็มิไดหมายความวาจะเปนสิ่งเดียวที่

ประกอบสรางชุดความหมายของภาพขาราชการขึ้นมา ยังคงมีอํานาจอ่ืนๆแฝงอยูและประกอบสรางเปนชุด

ความหมายใหแกขาราชการในที่สุด  

ขอเสนอแนะ 

1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยในมุมของตัวสารเทาน้ัน หากมีการศึกษาในมุมของผูสงสาร หรือผูผลิตดวย อาจะ

ทําใหไดมุมมองที่ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
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2. อาจศึกษาละครในชวงเวลาเดียวกันจากสถานีโทรทัศนชองอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหเห็นภาพขาราชการในละครที่

หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น 
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การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรม ที่มีตอบหุรี่บุหรี่ไฟฟา 

Perception Attitude and Behavior towards Electronic cigarette. 

นายณัฐพล  รุงโรจนสิทธิชัย และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน สาขาการจัดการการสื่อสารองคกร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ของผูที่สูบบุหรี่ไฟฟา ที่มีตอบุหรี่ไฟฟาโดยการ

วิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางเปนผูที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาและสูบบุหรี่ไฟฟาเปน

ประจําหรือสูบบุหรี่ไฟฟาบางครั้งบางคราว เปนผูที่มีอายุ 18 ปขึ้น จํานวน 400 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร (ความถ่ี ครั้ง/เดือน) การรับรู ทัศนคติ 

พฤติกรรม และแนวโนมพฤติกรรม ของผูสูบบุหรี่ไฟฟาที่มีตอการสื่อสารของภาครัฐเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา ซึ่ง

สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 24-35 ป สถานะภาพโสด การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/องคกรมหาชน/องคกรอิสระ มีรายไดสวนบุคคล 15,001 - 

45,000 บาทตอเดือน ในสวนของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา (ความถี่ ครั้ง/เดือน) พบวา สื่อที่มีผู

เปดรับขาวสารมากที่สุดคือ สื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 45  โดยเฉลี่ย 18 ครั้ง/เดือน มีการรับรูเกี่ยวกับ

บุหรี่ไฟฟาอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86  และ     สวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาใน

เชิงบวก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.376 ในดานพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟาน้ันพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผู

ที่สูบบุหรี่มวนมากอนแลวจึงหันมาใชบุหร่ีไฟฟา     คิดเปนรอยละ 68 และใชบุหรี่ไฟฟามาแลวอยางนอย 2 ป 

ในปริมาณความเขมขนของนิโคตินในนํ้ายาบุหรี่ไฟฟาอยูที่ 3 มิลลิกรัม มีการสูบบุหรี่ไฟฟาโดยเฉลี่ย 17 ครั้ง/

วัน สวนใหญใหเหตุผลในการสูบบุหร่ีไฟฟาวา เพ่ือสุขภาพที่ดีกวาเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่มวน สวนใหญมี

แนวโนมพฤติกรรมที่จะสูบบุหรี่ไฟฟาตอไปอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05 ในการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟามีความสัมพันธกับพฤติกรรม และแนวโนมพฤติกรรม

เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา ในสวนของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบุหร่ีไฟฟา ไมมีความสัมพันธกับการรับรู และ

ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา  

 

คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรม แนวโนมพฤติกรรม บุหรี่ไฟฟา 
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The object of the research is concern with Perception attitude and behavior 

towards electronic cigarette. The study adopts a quantitative research, using the 

questionnaire as a data-collecting tool from the example group who are media exposure to 

electronic cigarette news, regularly smoke electronic cigarette and some occasionally smoke 

electronic cigarette. The population consist of 400 people who aged are up to 18 years old 

and have to familiar with electronic cigarette at least 3 months before do the questionnaire 

and using descriptive statistics to analyze for explaining the demographic characteristics, 

media exposure (frequency time per month), Perception,  attitude, behavioral and 

behavioral trends of the electronic cigarette smoker which is effected to the communication 

from the government as a guide to develop the media or  the platform of communication 

style from the government concern with electronic cigarette to benefit both the government 

and public. The analysis can be summarized as follow.   

The majority of the samples are male, aged between 24-35 years with single 

status and the highest education level at bachelor’s degree, career is some of  private 

employee/public organization/ an independent organization and personal income is 

between  15,001- 45,000 THB per month. Their media exposure concern with electronic 

cigarette (frequency time per month) is found that the online media is the most explore 

with the average of 18 time per month. By 45 percent            The Perception of electronic 

cigarette is at moderate level average 2.86                Their attitude related to electronic 

cigarette is positive average 4.376 Their behavior trends on smoking the electronic cigarette 

is the most of the smoker used to smoke the normal cigarette at least 2 years before and 

the quality of intensity of Nicotine in the E-liquid is at 3 milligram. Their smoke average at 17 

time per day and the reason of smoking from samples group is for better health when 

compare to the normal cigarette. The analysis of smoking electronic cigarette behavior 

trends is found in high level average 4.05 The hypothesis of the research is found that the 

attitude of electronic cigarette has related to behavioral and behavioral trends. The media 

exposure of electronic cigarette is non – related to the perception and the attitude concern 

with electronic cigarette. 

Keywords: media exposure Perception attitude behavioral   behavioral trends electronic 

cigarette 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

ในปจจุบันสถิติการสูบบุหร่ีในไทยถือวาเปนอัตราการสูบที่คอยขางสูง และเมื่อพิจารณาสถิติการ

สูบบุหรี่ในประเทศไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2560 ซึ่งในขณะน้ันไดสํารวจจํานวนผูสูบบุหรี่

โดย คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป สูบบุหร่ีรอยละ 19.1 หรือ 10.7 ลานคน เปนผูสูบบุหรี่ประจํารอยละ 16.8 หรือ 

9.4 ลานคน เปนเพศชายรอยละ 37.7 เพศหญิงรอยละ 1.7 ในจํานวนน้ันมี 7.5 ลานคน ที่มีความประสงคจะ

เลิกบุหรี่ และ 6.2 ลานคน เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ในรอบ 12 เดือน ซึ่งสามารถสรุปไดวาผูที่สูบบุหรี่มีจํานวน

มากกวาผูที่ตองการจะเลิก โดยผูคนสวนมากมักลมเหลวกับการเลิกบุหร่ี โดยสังเกตเห็นไดจากอัตราจํานวนผู

สูบบุหรี่ หากลองวิเคราะหจากสถิติจะเห็นไดวา      ผูคนจํานวนมากไมสามารถเลิกบุหรี่ได และเมื่อไมสามารถ

หยุดพฤติกรรมการติดบุหรี่ของผูสูบได              การบําบัดเพ่ือชวยเลิกบุหรี่จึงเริ่มเขามามีบทบาทและวิธีการ

หน่ึงที่พบไดบอยคือ การใหนิโคตินทดแทน 

“การใหนิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy, NRT) ทั้งในรูปแบบ หมากฝรั่ง

เคี้ยว (nicotine chewing gum) แผนปดผิวหนัง (nicotine patch) สเปรยพนจมูก (nicotine nasal spray) 

ยาพน (nicotine inhaler) และยาเม็ดอม (Lozenges) อันเปนที่ยอมรับจากสังคมไดวามีความปลอดภัยตอ

ผูบริโภค ถึงแมวิธีการใชงานอาจแตกตางจากการสูบบุหรี่ปกติ อยางสิ้นเชิง และยังมีนิโคตินทดแทนอีก

ประเภทหน่ึงกําลังเปนที่นิยมอยางสูงในปจจุบันคือ “บุหรี่ไฟฟา” หรือ “E-Cigarette” บุหรี่ไฟฟามีช่ือเรียก

ทางเทคโนโลยีอีกช่ือหน่ึงวา Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) คือผลิตภัณฑที่ออกแบบมา

เพ่ือเลียนแบบผลิตภัณฑประเภทยาสูบจําพวกบุหร่ี มีรูปลักษณเลียนแบบมวนบุหร่ีหรือซิการ โดยการใช

พลังงานจากแบตเตอรร่ีในการทําใหเกิดไอความรอน(Atomizer) และทําปฏิกิริยากับนํ้ายาบุหร่ีไฟฟา 

(Electronic liquid หรือ E-liquid) ที่เก็บไวในสวนเก็บนํ้ายาในเครื่อง (Cartridge) เมื่อเกิดความรอนจนนํ้ายา

กลายเปนไอ ตัวไอจะสงผานนิโคตินไปยังผูสูบโดยการสูบและพนเชนเดียวกับวิธีการสูบบุหรี่ปกติ โดยผูสูบ

สามารถเลือกระดับนิโคติน กลิ่น และรสของนํ้ายาไดตามความตองการ” (วรกิจ คาโดซาวา, 2559, น. 1) 

ความเปนมาของบุหร่ีไฟฟา มีหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1930 

โดยมีการจดสิทธิบัตรโดยนาย Joseph Robinson โดยไดพูดถึงสิ่งประดิษฐในการพนควันโดยไมไดเกิดจาก

การเผาไหมแตไมไดมีการพัฒนาตอ จนกระทั่งป ค.ศ. 1960 จึงไดมีการสรางตัวตนแบบ (prototype) โดย

ทีมงานของนาย Herbert A. Gilbert แตไมปรากฏแนชัดวาไดมีการบรรจุ           สารนิโคตินลงไปในตัวแบบ

น้ันหรือไม และไมไดพัฒนาและผลิตตอ และในชวงกอนป ค.ศ. 2000            ไดมีความพยายามที่จะผลิต

บุหรี่ไฟฟาที่สามารถสงผานสารนิโคตินไดจริง ๆ แตคงยังไมมีทีมวิจัยใด ทําสําเร็จ และในป ค.ศ. 2003 ได

กําเนิดบุหรี่ไฟฟาช้ินแรกของโลกที่ถูกประดิษฐขึ้นโดยเภสัชกร            ชาวจีน Hon Lik ณ เมืองปกกิ่ง (วรกิจ 

คาโดซาวา, 2559, น. 2)  
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จนกระทั่งชาวยุโรปเร่ิมรูจักบุหรี่ไฟฟามากข้ึนในป ค.ศ. 2006 และมีการใชงานในผูสูบบางกลุม

อยางแพรหลายจนองคกรของภาครัฐหลายองคกรเริ่มใหความสนใจ และศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาอยางจริงจัง 

แตยังมีขอถกเถียงกับหนวยงานที่รับผิดชอบดานอาหารและยาในแตละประเทศ เกี่ยวกับคุณประโยชนหรือโทษ

ของบุหรี่ไฟฟาที่มีมากกวากันซึ่งยังคงตองรอผลศึกษาและวิจัยในอนาคตตอไปจนกวาจะไดขอสรุปหรือ

ขอเท็จจริงดังกลาว 

ทั้งน้ีปจจุบันในประเทศไทยพบวามีกลุมคนจํานวนมากที่นิยมใชบุหรี่ไฟฟาและเพ่ิมจํานวนมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ แตอยางไรก็ตามบุหร่ีไฟฟาน้ันถือเปนสินคาตองหามนําเขามาในราชอาณาจักร หามใหบริการ หาม

จําหนาย และยังถือเปนสินคาที่ยังไมไดเสียภาษีของประเทศไทย หากผูใดฝาฝน          มีโทษจําคุกไมเกิน 10 

ป ปรับเงิน 5 เทาของราคาสินคา หรือทั้งจําทั้งปรับ และริบสินคา ตามประกาศกระทรวงพาณิชย พ.ศ.2557 

ซึ่งมีผลต้ังแต 27 ธ.ค. 2557 เปนตนไปมา อยางไรก็ตามทางคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ยังคงมีคําสั่งหาม

เพ่ิมเติมในเรื่องหามจําหนายหรือหามใหบริการสินคา “บารากู บารากูไฟฟาหรือบุหร่ีไฟฟา หรือตัวยาบารากู 

นํ้ายาสําหรับเติมบารากูไฟฟาหรือบุหรี่ไฟฟา” มีผลบังคับต้ังแต 19 ก.พ. 2558 เปนตนมา ซึ่งหมายความวาถูก

สั่งหามขาย หามใหเชา/         เชาซื้อ หามจัดหาให หามเสนอ-ชักชวน หามใหบริการ หามรับจัดการงานที่มี

สินคาดังกลาว           หามใหฟรี หรือใหผลประโยชน ผูใดฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป ปรับเงิน 500,000 

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผูใดผลิตเพ่ือขาย/นําเขามาเพ่ือขาย โทษเพ่ิมอีกเทาตัว จําคุกไมเกิน 10 ป 

ปรับเงิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยที่หลากหลายประเทศยังคงเปนที่ถกเถียงกันในหนวยงาน

ภาครัฐเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟารวมไปถึงประเทศไทย  

จากการที่ในประเทศไทยเริ่มมีกลุมคนที่ใชบุหร่ีไฟฟาเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทางหนวยงานภาครัฐ

จึงไดมีการสื่อสารและรณรงคนําทีมโดยกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) มูลนิธิการรณรงคไมสูบบุหรี่ เพ่ือไมใหประชาชนหรือเยาวชนใชบุหรี่ไฟฟา ทั้งน้ีภาครัฐพยายามนําเสนอ

ขาวสารหรือเน้ือหาที่เปนดานลบหรือดานไมดีของบุหร่ีไฟฟา เชน          บุหร่ีไฟฟาเปนตนเหตุในการเกิดนัก

สูบหนาใหมเพ่ิมขึ้น บุหรี่ไฟฟาเปนอันตรายมากกวาบุหร่ีมวน บุหร่ีไฟฟากอใหเกิดโรครายแรง ซึ่งเน้ือหา

ขาวสารดังกลาว ภาครัฐพยายามโนมนาว และสื่อสารกับประชาชนทั่วไปหรือกลุมผูที่ไมสูบบุหร่ี กลุมเยาวชน 

แตในทางกลับกันกลุมผูที่สูบบุหรี่ หรือผูที่สูบบุหรี่ไฟฟาไดออกมาเสนอความคิดเห็นวา เน้ือหาขาวสารดังกลาว

เปนการใหขอมูลดานเดียวของภาครัฐ และใหขอมูลไมครบถวน หรือขอมูลดังกลาวขัดแยงกับงานวิจัยของ

ตางประเทศ ซึ่งกลุมผูสูบบุหร่ีไฟฟาพยายามที่จะเรียกรองใหภาครัฐนําเสนอขอมูลอยางตรงไปตรงมาหรือให

ขอมูลที่ครบถวนทุกดานมากกวาการใหขอมูลในเชิงลบเพียงดานเดียวและภาครัฐควรใหขอมูลดานสุขภาพและ

โทษ พิษภัยของการสูบบุหร่ีและบุหร่ีไฟฟา โดยคํานึงถึงปญหาดานสุขภาพของประชาชนใหมากขึ้น     จาก

ปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยตองการทราบวาจากการที่ภาครัฐนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาในเชิงลบโดยสวน

ใหญน้ัน การนําเสนอขอมูลดังกลาวจะมีผลทางการสื่อสารอยางไรกับผูที่สูบบุหรี่ไฟฟาจึงเปนที่มาของงานวิจัย

เรื่อง การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรม ของผูสูบบุหรี่ไฟฟาตอการสื่อสารของภาครัฐเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงการเปดรับขาวสาร การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมเกี่ยวกับบุหรี่

ไฟฟาจากการสื่อสารของภาครัฐ  

2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร และการรับรูเกี่ยวบุหรี่ไฟฟา 

3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา 

4. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรู และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา 

5. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา 

6. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรม ที่มีตอบุหรี่ไฟฟา” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยวิธีการใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลโดยศึกษาจาก ผูที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับบุหรี่

ไฟฟาและสูบบุหรี่ไฟฟาเปนประจําหรือสูบบุหรี่ไฟฟาบางครั้งบางคราว ที่มีอายุ 18 ปขึน้ไป ตองเปนผูที่สูบบุหรี่

ไฟฟามาอยางนอย 3 เดือน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 24-35 ป สถานะภาพ

โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน / องคกรมหาชน / องคกรอิสระ  มีรายไดสวน

บุคคล 15,001- 45,000 บาทตอเดือน ในสวนของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา (ความถ่ี ครั้ง/เดือน) 

พบวา สื่อที่มีผูเปดรับขาวสารมากที่สุดคือ สื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 45 จากจํานวนกลุมตัวอยาง 400 

คน ความถี่โดยเฉลี่ย 18 ครั้ง/เดือน กลาวไดวาสื่อออนไลนเปนสื่อที่ผูสูบบุหร่ีไฟฟาเปดรับขาวสารมากที่สุด 

สอดคลองกับสถิติในการใชสื่อออนไลนของประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2561 พบวาอัตราการใชสื่อออนไลน

ของประชาชนชาวไทยน้ันสูงมาก มีจํานวน 57 ลานคน จากประชากรชาวไทยทั้งหมด 69.11 ลานคน (คิดเปน

รอยละ 82) จากจํานวนประชากรทั้งหมด จะเห็นไดวาขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา สื่อออนไลนมีอิทธิพลตอ

สังคมปจจุบันเปนอยางมาก ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญกับสื่อใหมและนิยมบริโภคสื่อใหม ซึ่งสื่อใหมน้ัน

เปนสื่อที่สามารถแพรกระจายขอมูล ขาวสาร ไปยังผูรับสารที่ไมจํากัดสถานที่และเวลา และผูสงสารสามารถ

รวมสื่อสารในกระบวนการสื่อสารเดียวกันไดพรอม ๆ กัน อีกทั้งสื่อใหมยังเปนชองทาง          การสื่อสารที่

อาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายทุกรูปแบบในการสงผานเน้ือหา ขาวสาร ขอมูล และผูสงสาร

หรือผูรับสารสามารถมีปฏิสัมพันธกันไดโดยตรง จึงเปนที่นิยมของผูใชในปจจุบันเปนอยางมาก 
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สวนการรับรูเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาน้ันอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.86 จาก

การศึกษาพบวา การสื่อสารของภาครัฐ เชน กระทรวงสาธารณสุข สสส. กรมควบคุมโรค            สวนใหญ

เปนการสื่อสารขอมูลในดานลบเพียงดานเดียวและจากการที่ไดศึกษาและพูดคุยกับกลุมตัวอยาง สวนมากน้ันมี

การรับขาวสารขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ เชน ขอมูลจากตางประเทศ เปนตน ซึ่งไดกลาวถึงบุหรี่ไฟฟาใน

หลาย ๆ แงมุม พูดถึงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ฉะน้ันการที่ภาครัฐทําการสื่อสารเกี่ยวกับบุหรี่ฟาในเชิงลบดาน

เดียวน้ัน จึงทําใหกลุมตัวอยางเลือกที่จะไมรับรูถึงการสื่อสารจากภาครัฐ เน้ือหาที่ภาครัฐสื่อสารออกมาจึงไม

สงผลกระทบใดตอกลุมตัวอยาง สอดคลองกับแนวคิด         การรับรู (กิติมา สุรสนธิ, 2533 : 46-47) กลาววา 

ตามธรรมชาติแลว มนุษยจะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานเขามาทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนที่มี

ประโยชนตอตนเองเทาน้ัน เชนเดียวกับ Schiffman and Kanuk (2007) ที่กลาววามนุษยถูกโจมตีดวยสิ่งเรา

อยูตลอดเวลาซึ่งสิ่งเราตาง ๆ จํานวนมากอาจกอใหเกิดความสับสนหรือความเขาใจผิดตอสภาพแวดลอมของ

บุคคลได แตเน่ืองจากการรับรูน้ันไมไดมีการเปดรับขอมูลตลอดเวลาเพราะการรับรูเปนกระบวนการที่มีการ

คัดเลือก กลั่นกรองและเปดรับเฉพาะขอมูลที่ตองการเทาน้ัน  

 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาในเชิงบวก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 

4.376 เน่ืองจากกลุมตัวอยางเปนผูที่สูบบุหร่ีไฟฟาอยูแลว ฉะน้ันยอมมีความรูสึกที่ดี            ตอบุหร่ีไฟฟา 

และทัศนคติดานสุขภาพในเชิงบวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และทัศนคติดานกฎหมาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 

และมีทัศนคติในเชิงบวกเชนกัน ซึ่งทัศนคติน้ันเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู         ที่แสดงออกมาเปนการ

ประเมินคาการบอกความรูสึก ดี-ไมดี ชอบ-ไมชอบ และสงผลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมตอไป (ศักด์ิไทย 

สุรกิจบวร, 2545, น. 138) 

ในดานพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไฟฟาน้ันพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่สูบบุหรี่มวนมากอน

แลวจึงหันมาใชบุหรี่ไฟฟา คิดเปนรอยละ 68  ซึ่งใชบุหร่ีไฟฟามาแลวอยางนอย 2 ป และมีปริมาณความ

เขมขนของนิโคตินในนํ้ายาบุหรี่ไฟฟาอยูที่ 3 มิลลิกรัม มีการสูบบุหรี่ไฟฟาโดยเฉลี่ย 17 คร้ัง/วัน และเหตุผลใน

การที่สูบบุหรี่ไฟฟากลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลวาเพ่ือสุขภาพที่ดีกวาเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่มวน และใน

สวนของแนวโนมพฤติกรรมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05 

ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ีไฟฟามีความสัมพันธกับพฤติกรรม

และแนวโนมพฤติกรรมเกี่ยวกับบุหร่ีไฟฟา ซึ่งสอดคลองกับ (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545,  น. 138) ในเรื่อง

แนวคิดทัศนคติ ไดกลาววาทัศนคติ (Attitude) เปนสภาพทางจิตของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรูที่จะตอบสนอง

ตอบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณเฉพาะอยางใดอยางหน่ึง โดยแสดงออกทางความรูสึกวาชอบหรือไมชอบ 

ตามปกติแลวบุคคลจะตองมีทัศนคติตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันเสมอ โดยทัศนคติสามารถ

บอกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของ และบุคคลกับสถานการณ กลาวคือ ทัศนคติ
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เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู ที่แสดงออกมาเปนการประเมินคาการบอกความรูสึก ดี-ไมดี ชอบ-ไมชอบ และ

สงผลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมตอไป 

 การรับรูเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟามีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ีไฟฟาสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สายทิพย วชิรพงศ (2556) ศึกษาเร่ือง การเปดรับ การรับรู ทัศนคติที่มีตอภาพยนตรจากขอมูลขาวสารที่

ปรากฏในทวิตเตอร  โดยมีผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา การรับรู         มีความสัมพันธกับทัศนคติ

ที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏในขอมูลขาวสารในทวิตเตอร  

และในสวนของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบุหร่ีไฟฟาไมมีความสัมพันธกับการรับรูและทัศนคติ

เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา  

จากผลการวิจัยดังกลาวพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาของกลุมตัวอยางแมจะมี

ความถี่บอยครั้งเพียงใด จึงไมสงผลกระทบกับการรับรูและทัศนคติโดยรวมของกลุมตัวอยาง ในทางกลับกัน 

การศึกษาดังกลาวพบวา ทัศนคติดานกฎหมาย ผูที่สูบบุหร่ีไฟฟามีการรับรูเกี่ยวบุหร่ีไฟฟามากข้ึนจะสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอบุหรี่ไฟฟาได เน่ืองจากตัวบทกฎหมายน้ันมีบทลงโทษซึ่งผูที่สูบบุหร่ีไฟฟาอาจ

เกรงกลัวตอกฎหมายและบทลงโทษในการกระทําผิด ฉะน้ันหากภาครัฐยังตองการที่จะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่อง

บุหรี่ไฟฟา อาจเพ่ิมการสื่อสารในเรื่องของกฎหมายหรือบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาใหชัดเจน 

และมีมาตรการควบคุมดูแลในเรื่องดังกลาว            เพ่ิมมากย่ิงขึ้น เพ่ือสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุม

ตัวอยางดังกลาวได ทั้งน้ีขาวสารที่ภาครัฐนําเสนอเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารเพียงดานเดียวและเปนขอมูล

ดานลบเกี่ยวกับบุหร่ีไฟฟา           ซึ่งกลุมตัวอยางเปนผูที่สูบบุหรี่ไฟฟายอมจะมีการรับรูและทัศนคติตอบุหรี่

ไฟฟาในเชิงบวกแตหากขาวสารดังกลาวเปนขอมูลที่ขัดแยงกับชุดความรูเดิมของกลุมตัวอยาง กลุมดังกลาวจึง

เลือกที่จะไมเปดรับขอมูลหรือขาวสารดังกลาวซึ่งการที่ภาครัฐยังคงเสนอขาวสารเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาในแบบเดิม 

ๆ หรือการรณรงครูปแบบเกาอาจไมประสบผลสําเร็จในการสื่อสารไดมากนัก และไมสามารถเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติรวมไปถึงพฤติกรรมของกลุมตัวอยางได 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางที่สําคัญดังตอไปน้ี 

1. ในดานขอมูลหรือเน้ือหาของสารที่ภาครัฐตองการสื่อสาร ภาครัฐควรนําขอมูลขาวสารที่ครบถวน

และรอบดานในการนําเสนอเพ่ือเปนประโยชนตอประชาชนดานสุขภาพทั้งเชิงลบและบวก หรือเปรียบเทียบ

ขอดี ขอเสีย หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการรณรงคเพ่ือเปนการสื่อสารที่ใหผูรับสารน้ันไดนําขอมูลขาวสารที่ไดรับ

ไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ใหขอมูลดานกฎหมายแกประชาชนใหมากข้ึนเน่ืองจากในการศึกษาดังกลาวพบวา ทัศนคติดาน

กฎหมาย หากผูที่สูบบุหรี่ไฟฟามีการรับรูขอมูลดานกฎหมายมากขึ้นอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ

ผูสูบบุหรี่ไฟฟาได 
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3. ภาครัฐควรมีมาตรการในการควบคุม หรือการออกกฎหมายเฉพาะกาล เกี่ยวกับบุหร่ีไฟฟาและมี

โทษทางกฎหมายอยางเหมาะสมเพ่ือเปนการควบคุมและเปนแนวทางแกไขปญหาอยางชัดเจน เน่ืองจากใน

ปจจุบัน กฎหมายเกี่ยวกับบุหร่ีไฟฟาน้ันยังไมมีกฎหมายที่เปนบทเฉพาะ แตเปนการนํากฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ

นํามาบังคับใช เชน พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469, ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง สินคาตองหามนํา

ผานราชอาณาจักร พ.ศ. 2559  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาวิจัยในอนาคต 

1) การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในลักษณะของ การวิจัย 

เชิงคุณภาพในรูปแบของการสัมภาษณเชิงลึกหรือการจับกลุมสัมภาษณ (Focus Group) เพ่ือใหไดขอมูลเชิง 

ลึกเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟา  

 2) การศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมเปาหมายที่เปนผูสูบบุหรี่ไฟฟา ดังน้ัน           ใน

การศึกษาครั้งตอไปจึงควรเปลี่ยนกลุมตัวอยางในการศึกษา เชน กลุมผูที่ไมสูบบุหร่ีไฟฟา หรือ กลุมเปาหมาย

อ่ืน ๆ เชน กลุมเยาวชน เพ่ือนําผลวิจัยที่ไดมาเปรียบเทียบวามีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 

3) การศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน การศึกษาคร้ังตอไปจึงควร

ศึกษาวิจัยในเขต หรือจังหวัดอ่ืน ๆ และดูผลการวิจัยวามีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร หรือนําตัว

แปรอ่ืน ๆ มาศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลที่รอบดานและครบถวน 
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นายปณณธร  ไมเจริญ และ อาจารย ดร.พรรษา รอดอาตม 

สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ  

การวิจัยเรื่อง “เครือขายการสื่อสารและการดํารงอยูของเครือขายแฟนฟุตบอลไทย กรณีศึกษา: 

เครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี” มุงศึกษาการดํารงอยูของเครือขายการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคใน

การวิจัยที่สําคัญคือ เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจการสื่อสารที่ชวยในการดํารงอยูของเครือขายแฟนบอลทีม

สุพรรณบุรี เอฟซี ผลการศึกษาจากการเก็บขอมูลทําใหทราบถึงพัฒนาการของเครือขายแฟนบอลทีม

สุพรรณบุรี เอฟซีแบงออกเปน 3 ชวงอันไดแก 1) ชวงเริ่มตน 2) ชวงเฟองฟู 3) ชวงผลงานไมดีของสโมสร โดย

งานวิจัยช้ินน้ี ผูวิจัยศึกษาเพ่ือหาผลการศึกษาเฉพาะในชวงที่สโมสรมีผลงานไมดีเปนหลัก เน่ืองจากผูวิจัยมี

ความสนใจที่ศึกษาวา เหตุผลแฟนคลับยังคงใหการสนับสนุนสโมสรแมวาสโมสรจะอยูในชวงที่มีผลงานไมดี 

และการสื่อสารใดที่ชวยใหแฟนคลับยังดํารงอยูในเครือขาย 

ผูวิจัยใชแนวคิดเพ่ือประกอบในการวิเคราะหเน้ือหาอันไดแก 1) แนวคิดเร่ืองของความเปนแฟน 

(Fandom) 2) แนวคิดเรื่องกลุมและเครือขาย 3) แนวคิดเรื่องการสื่อสารกีฬา 4) แนวคิดสื่อสังคมออนไลน  

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  เพ่ือใหสามารถคนหาขอมูลเชิงลึกที่

นํามาอธิบายถึงปรากฎการณการดํารงอยูของ “เครือขายแฟนบอล” โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-

depth Interview) จากกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 4 กลุม ซึ่งทั้ง 4 กลุมเปนกลุมแฟนคลับของทีมสุพรรณบุรี เอฟซี 

ภายในเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี จํานวน 10 คน และ การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-

participant observation) เพ่ือศึกษาถึงการสื่อสารที่ชวยตอการดํารงอยูของเครือขายแฟนบอลทีม

สุพรรณบุรี เอฟซี  

ผลการศึกษาพบวา เครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ตาม

บริบททางดานเวลาในชวงตาง ๆ  โดยในชวงที่สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซีมีผลงานที่ไมดีพบวา กลุมแฟนคลับน้ัน

สื่อสารผานหลายชองทางดวยกัน อันไดแก 1) สื่อกิจกรรม 2) สื่อบุคคล 3) สื่อใหม 4) สื่อสังคมออนไลน โดย

สื่อกิจกรรมน้ันชวยทําใหสมาชิกแตละกลุมไดมีพ้ืนที่ในการสื่อสารและพบปะกัน ซึ่งชวยในรักษาความสัมพันธ

ของสมาชิก สําหรับสื่อบุคคลน้ันชวยในการประคับประคองความสัมพันธระหวางสมาชิก ในขณะที่กลุมแฟน

คลับจะใชสื่อใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงแอพพลิเคช่ัน “ไลน” เปนชองทางการสื่อสารหลัก ซึ่งการสื่อสารผานไลน

น้ันใชเพ่ือพูดคุยในเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เกี่ยวของกับฟุตบอล อยางไรก็ตาม กลุมแฟนคลับฯ ทําการสื่อสารผาน
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สื่อสังคมออนไลน “เฟซบุก” เพ่ือใชแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ เปนพ้ืนที่ในการนัดหมายทํากิจกรรม

รวมกันในโลกออฟไลน อันทําใหเครือขายมีการดํารงอยูและเสริมความเขมแข็งดานความสัมพันธ 

จากขอมูลในเบ้ืองตน จะเห็นไดวาในชวงที่สโมสรมีผลงานไมดีน้ัน แฟนคลับมีการสื่อสารผานทางสื่อที่

หลากหลาย เพ่ือชวยใหเครือขายมีความเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง นําไปสูการรักษาความสัมพันธระหวาง

สมาชิกภายในกลุมในชวงที่สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซีมีผลงานไมดี ทําใหเครือขายแฟนคลับแฟนคลับของสโมสร

สุพรรณบุรี เอฟซียังคงดํารงอยูตอไป 

คําสําคัญ : เครือขายการสื่อสาร, แฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี, การสื่อสาร, การดํารงอยูของ

เครือขาย  

Abstract 

The purpose of this research on “Communication Network and the Existence of Thai 

Football Fan Club Case Study: Communication Network of Suphanburi FC Fan Club” is to 

study the existence of Suphanburi FC fan club’s communication network. Based on the 

information obtained from the study results, the researcher found that the development of 

Suphanbhuri FC fan club network could be divided into 3 periods: 1) the beginning 2) the 

rise and 3) the downturn of the club. In this research, the researcher mainly focused on the 

fall of Suphanburi FC to examine and understand more about how the communication 

helps maintain the existence of Suphanburi FC fans and why they still support the team 

even during its decline. 

The researcher used four concepts to engage in content analysis as follows: 1) The 

concept of fandom 2) the concept of group and network 3) The concept of sport 

communication 4) The concept of social media.  

The study was a quantitative research to find insights that could explain the 

phenomenon of existence of a “football fan network” by conducting in-depth interviews 

with 4 representative samples of 10 people, as well as using Non-participant observation to 

investigate the communication that facilitates the existence of the Suphanburi FC fan club’s 

network. 

The findings pointed out that Suphanburi FC fan club’s communication network had 

used a variety of communication channels throughout the time periods indicated above. 
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Even during the downturn of Suphanburi FC, the fans had still used various platforms of 

communication channels such as activity media, personal media, new media, and social 

media. For Activity media, fan club arranges some activities for the group to do together, 

both football related activities and unrelated activities. Meanwhile, Personal media is 

responsible for keeping the group going, maintaining relationships between members, and 

encouraging group members to engage. New media, on the other hand, uses an application 

“Line” as a channel to communicate with other members in the group to talk about 

personal matters, general information, and Suphanburi FC news. Therefore, it is an effective 

tool that makes communication easier and can be used in everyday life. However, the fan 

club network also uses social media like Facebook to communicate within the group as 

well. The purposes of communication on Facebook are to share and exchange ideas and 

comments. Facebook is an online rendezvous to conduct their activities in the physical 

world together. Based on the preliminary data, it can be seen that during the downturn of 

Suphanburi FC, the fans have communicated through a variety of communication channels 

to ensure community, continuity, and commitment, which lead to maintaining a relationship 

among the members of the group during the downturn of Suphanburi FC and having the 

Suphanburi FC Fan Club’s network continues to exist. 

 Keywords: Communication network, Suphanburi FC fan club, communication, the 

existence of communication network 

 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซีเปนหน่ึงในสโมรฟุตบอลช้ันนําของประเทศไทย และมีฐานแฟนบอลที่เหนียว

แนน อีกทั้งเปนทีมฟุตบอลที่มีลักษณะเปนทีมจังหวัด ที่เอกลักษณในเชิงประวัติศาสตรที่โดดเดน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคําวา “เลือดสุพรรณ”  ที่เช่ือมโยงใหชาวจังหวัดสุพรรณบุรี มีความกลมเกลียว และ ไมทอดทิ้งกัน ดัง

เพลงที่ถูกประพันธโดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการความวา “เลือดสุพรรณมาดวย มาดวยกัน” ทั้งน้ีกลุมแฟน

บอลไดนําคําวา “เลือดสุพรรณ” มาใชในการเรียกตนเอง โดยที่แฟนบอลสวนใหญของสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี
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น้ันเปนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ทําใหคําวา “เลือดสุพรรณ” ถูกใชเพ่ือรัดรอยใหแฟนบอลยังคงสนับสนุนสโมสร

มาอยางยาวนาน แมในชวงที่สโมสรมีผลงานที่ไมดี ซึ่งแมวาทีมสุพรรณบุรี เอฟซีจะกอต้ังมาเพียง 20 ปเทาน้ัน 

แตทีมสุพรรณบุรี เอฟซีเปนสโมสรฟุตบอลไทยที่มีแฟนบอลที่เหนียวแนนและจงรักภักดีตอสโมสรมาโดยตลอด 

จากการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่ผานมาทําใหผูวิจัยทราบวาแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีได

รวมตัวกันในลักษณะของกลุม “แฟนคลับ” จากงานวิจัยของ ทัชชา ศรียานนท (2557) ไดนําเสนอไวถึงการ

สื่อสารที่ทําใหเกิดการรวมกลุมของแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี และการสื่อสารภายในกลุมแฟนบอลในชวง

เริ่มแรกของการรวมกลุม สําหรับการสื่อสารที่สําคัญที่เอ้ือใหเกิดการรวมกลุมของแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟ

ซีคือ การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal communication) โดยเปนการสื่อสารในรูปแบบ “ปากตอ

ปาก” จนนําไปสูการรวมกลุมของแฟนบอล โดยที่แฟนบอลเปนผูดําเนินการณทั้งหมด ปราศจากการชวยเหลือ

หรือควบคุมจากสโมสร อีกทั้งแกนนําแฟนบอลในยุคบุกเบิกทําหนาที่เปนสื่อบุคคลที่เอ้ือใหเกิดการรวมกลุม 

อีกทั้งกลุมแฟนคลับของสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซีไมไดเพียงแตมีกิจกรรมเพ่ือรวมตัวกันไปชมฟุตบอลในสนาม

เทาน้ัน แตการชมฟุตบอลรวมกันน้ันเปนเสมือนจุดกําเนิดของความสัมพันธระหวางสมาชิก อันทําใหกลุมแฟน

บอลน้ันมีการทํากิจกรรมรวมกันที่หลากหลาย เชน กิจกรรมที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของแฟนคลับ กลาวคือ 

การรับประทานอาหาร หรือ การรวมกลุมไปเที่ยวตางจังหวัดในชวงปดฤดูกาลแขงขัน ลวนแตเปนกิจกรรมที่

สะทอนใหถึงระดับความสัมพันธของแฟนคลับ วาแฟนคลับไมไดเปนเพียงเพ่ือนรวมชมฟุตบอลเทาน้ัน หากแต

พวกเขายังมีความสัมพันธในฐานะของมิตรสหายในชีวิตประจําวันจริง ๆ  

โดยจากการเก็บขอมูลของผูวิจัยน้ันทําใหสามารถแบงพัฒนาการของกลุมแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟ

ซีออกเปน 3 ชวงเวลาตามรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ชวงเริ่มตน 

ในชวงเร่ิมตนของการกอต้ังกลุมแฟนคลับทีมสุพรรณบุรี เอฟซี เดิมใช ช่ือทีมวา “ทีมจังหวัด

สุพรรณบุรี” ซึ่งเปนทีมฟุตบอลประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แฟนบอลสวนใหญจึงเปนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และ

ในชวงน้ันทีมจังหวัดสุพรรณบุรีจะพ่ึงกอต้ังในป 2541 แตกลับมีผลงานโดดเดน  จึงสงผลใหมีผูติดตามชมเปน

จํานวนมาก โดยในชวงเร่ิมตนน้ันแฟนบอลของทีมจังหวัดสุพรรณบุรี มีการเชียรอยางกระจัดกระจาย กลาวคือ

ยังไมไดมีการรวมกลุมในลักษณะของกลุม “แฟนคลับ” โดยมีผูชมที่ตองการรวบรวมแฟนบอลใหเปนกลุมเปน

กอน ไดใชชักชวนใหผูชมที่อยูอยางกระจัดกระจายมารวมตัวกัน  

โดยการสื่อสารระหวางบุคคล อันนําไปสูการรวมกลุมของแฟนบอลในชวงเริ่มตน สื่อบุคคลจึงมี

บทบาทสําคัญที่กอใหเกิดการรวมกลุมของแฟนบอลทีมจังหวัดสุพรรณบุรีในชวงเร่ิมตน และกลุมแฟนบอลได

ใชเทคโนโลยีการสื่อสารคือ “เว็บไซต” สําหรับการติดตอสื่อสารระหวางแฟนบอล โดยในป 2552 กลุมแฟน

บอลไดสรางเว็บไซต “Suphanblood.com” โดยที่แฟนบอลสวนใหญเห็นสอดคลองกันวา การเกิดข้ึนของ
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เว็บไซต “Suphanblood.com” เปนสัญลักษณที่บอกถึงการเกิดข้ึนอยางเปนทางการของ กลุมแฟนคลับทีม

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีช่ือคือ “สุพรรณบลัด” 

ชวงเฟองฟู 

สําหรับในชวงเฟองฟูของเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีน้ันจะสอดคลองกับกระแสความนิยม

ของทีมสุพรรณบุรี เอฟซี กลาวคือ ภายหลังจากที่สโมสรเลื่อนช้ันขึ้นสูไทยลีกในป 2556 รวมทั้งผูบริหารมี

แนวทางบริหารที่ชัดเจนวามีความประสงคจะพัฒนาสโมสรใหเปนสโมสรอาชีพช้ันนําของประเทศ จนเกิด

สภาวะ “ความนิยมสูงสุดของสโมสร” คือจํานวนผูชมในสนามน้ันมักจะเต็มความจุอยูเปนประจํา อีกทั้งผลงาน

ในสนามก็มีผลงานที่ดีสอดคลองกับจํานวนยอดผูชม กลาวคือ ทีมสุพรรณบุรี เอฟซีได อันดับที่ 4 ในป 2556 

อันดับที่  6 ในป 2557 และ ไดอันดับที่ 3 ในป 2558  ในขณะเดียวกันกลุมแฟนคลับก็มีการขยายตัวออกเปน 

4 กลุมยอยอันไดแก 1) กลุมสุพรรณบลัด 2) กลุมสุพรรณพระนคร 3) กลุม เอ็นโซน (N-Zone) 4) กลุมอุลตรา 

สุพรรณ (Ultras Suphan) 

 โดยที่ภายในแตละกลุมยอยน้ันลวนแตมีการสื่อสารในกลุมที่หลากหลายรูปแบบ และมีการจัด

กิจกรรมภายในกลุมเพ่ือเปนการสานสัมพันธระหวางสมาชิก ยกตัวอยางเชน จากงานศึกษาของทัชชา ศรียา

นนท(2557) ทําใหทราบในทุก ๆ ปที่ฟุตบอลปดฤดูกาลการแขงขัน กลุมสุพรรณบลัดจะมีการจัดกิจกรรม 

“Thank you Suphanblood” โดยเปนกิจกรรมเลี้ยงสังสรรคระหวางแฟนคลับ เพ่ือเปนการขอบคุณแฟน

คลับที่รวมทุกขรวมสุขกันมาตลอดทั้งป อีกทั้งยังเปดพ้ืนที่ใหแฟนคลับไดมาพบหนาคาตากัน ซึ่งเอ้ือตอการ

สรางความสนิทสนมระหวางสมาชิก ซึ่งปจจัยหน่ึงที่สําคัญของสภาวะ “เฟองฟู” ของแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี 

เอฟซีก็คือความนิยมที่ลนหลามตอฟุตบอลไทยของคนในสังคมในชวงของเวลาน้ัน 

 

 

ชวงผลงานไมดีของสโมสร 

สําหรับในชวงที่สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซีมีผลงานที่ไมดีน้ันงานวิจัยช้ินน้ีกําหนดชวงเวลาระหวางป 

2559-2560  ซึ่งเปนชวงเวลาที่ทีมสุพรรณบุรี เอฟซีมีผลงานที่ไมดีนัก อันสงผลใหความนิยมของทีมสุพรรณบุรี 

เอฟซีลดลงเปนอยางมาก โดยพิจารณาไดจากจํานวนยอดผูชมในสนามที่ลดนอยลงจากในชวงเฟองฟูที่เคยมี

ผูชมเต็มความจุของสนามอยูเปนประจํา อีกทั้งผลงานในสนามน้ันก็มีผลงานที่ไมดีนัก โดยไดอันดับ 10 ในป 

2559 และ ไดอันดับ11 ในป 2560 จากที่เคยไดอันดับ 3 ในป 2558 หากพิจารณาจากความเปนมาของทีม

สุพรรณบุรี เอฟซี เปนสโมสรฟุตบอลที่มีจุดกําเนิดมาจากการเปนทีมฟุตบอลประจําจังหวัดและเคยเลื่อนช้ัน

ขึ้นมาเลนในไทยลีกมากอนแลวในป 2550 กอนที่จะตกช้ันลงไปในปถัดมา แตทั้งน้ีกลุมแฟนคลับของทีม
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สุพรรณบุรี เอฟซีก็ยังคงดํารงอยู หรือเมื่อมีการขายนักฟุตบอลที่เปนดาวดังใหแกสโมสรอ่ืน แฟนคลับก็ไมเคย

ทอดทิ้งสโมสร หรือเลิกติดตามสโมสร  

แฟนบอลมีความสําคัญอยางยิ่งตอสโมสรฟุตบอลอาชีพ โดยที่สโมสรฟุตบอลมักจะใหความสําคัญกับ

แฟนบอลในฐานะของ “ผูเลนคนที่ 12” เพราะแฟนบอลเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลอาชีพให

สามารถดํารงอยูได อีกทั้งเมื่อแฟนบอลรวมตัวกันเปน “กลุมแฟนคลับ”การสื่อสารมีบทบาทสําคัญที่ทําให

เครือขายสามารถดํารงอยูได และ การสื่อสารเปนกลไกหน่ึงที่สําคัญตอการดํารงอยูของเครือขายแฟนบอล ซึ่ง

การดํารงอยูของกลุมแฟนบอลน้ันไดสงผลดีตอสโมสรเชนเดียวกัน จากปรากฏการณที่กลาวในขางตน ผูวิจัยจึง

มีความนาสนใจที่วาเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีที่เขมแข็งและมีการรวมตัวมาเปนระยะเวลาเกือบ 

20 ป น้ันยังจะดํารงอยูตอไปไดหรือไม อยางไร รวมทั้งสนใจประเด็นดานการสื่อสารของเครือขายวามีลักษณะ

เปนอยางไร ที่ทําใหเครือขายยังคงดํารงอยูได  โดยหวังวาขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี จะมีสวนชวยในการ

สรางความเขาใจประเด็นการสื่อสารเพ่ือการดํารงอยูของกลุมแฟนบอล ที่เปนกลุมแฟนบอลที่มีลักษณะเปนทีม

ฟุตบอลจังหวัด อันมีเอกลักษณโดดเดน และชวยวางแผนอันเปนประโยชนตอกําหนดกลยุทธในการสื่อสารของ

สโมสรสุพรรณบุรี ไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน เพ่ือเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ชวยในการดํารงอยูของสโมสรฟุตบอล

อาชีพในประเทศไทยอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษารูปแบบและลักษณะของการสื่อสารที่ชวยในการดํารงอยูของเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรีเอฟซี  

วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือใหสามารถคนหาขอมูลเชิงลึก

เพ่ือนํามาอธิบายถึงปรากฎการณการดํารงอยูของ “เครือขายแฟนบอล” ไดชัดเจนมากข้ึน โดยอาศัยแนวคิด

เชิงปรากฎการณวิทยา (Phenomenology) กลาวคือ เปนวิธีการศึกษาโดยใหบุคคลอธิบายเรื่องราวและ

ประสบการณตาง ๆ ที่ประสบโดยตรง โดยมีพ้ืนฐานความเช่ือที่วาบุคคลจะรูดีในเร่ืองที่ตนเองมีประสบการณ

มากอน จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี เน้ือหา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเครือขายการสื่อสารและการ

สื่อสารผานในกลุมแฟนคลับ สโมสรฟุตบอลน้ัน ผูวิจัยใชแนวคิดเพ่ือประกอบในการวิเคราะหเน้ือหา ตาม

แนวคิดดังตอไปน้ี 1) แนวคิดเรื่องของความเปนแฟน (Fandom) 2) แนวคิดเรื่องกลุมและเครือขาย 3) แนวคิด

เรื่องการสื่อสารกีฬา 4) แนวคิดสื่อสังคมออนไลน  

โดยใชแนวคิดเร่ืองของความเปนแฟน (Fandom) ควบคูไปกับแนวคิดเรื่องการสื่อสารกีฬาเพ่ือแสดง

ใหเห็นถึงปจจัยที่ทําให แฟนคลับสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซีอุทิศตนเองและใหการสนับสนุนสโมสรสุพรรณบุรี 

เอฟซีมาอยางยาวนาน สําหรับแนวคิดสื่อสังคมออนไลนน้ัน ผูวิจัยจะใชเพ่ือศึกษาชองทางการสื่อสารที่เปนชอง



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 392  

ทางการสื่อสารหลักของแฟนคลับเพ่ือเขาใจถึงการสื่อสารที่เอ้ือตอการดํารงอยูของเครือขาย ในขณะที่แนวคิด

เรื่องกลุมและเครือขายจะเปนแนวคิดหลักที่ใชในงานวิจัยช้ินน้ี โดยจะใชศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของเครือขาย

แฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี และ การสื่อสารที่ชวยเอ้ือใหเครือขายสามารถดํารงอยูไดอยางยาวนาน รวมทั้ง

การสื่อสารที่ชวยทําใหเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีสามารถเอาชนะลักษณะโดยทั่วไปของเครือขาย

ที่กาญจนา แกวเทพ และคณะ(2549)ไดนําเสนอไววา “เครือขายรวมตัวงายแตสลายเร็ว” เพ่ือความเที่ยงตรง

และสมบูรณของการวิเคราะหขอมูลอันนําไปสูผลการศึกษาของงานวิจัยช้ินน้ี 

การศึกษาน้ีจึงใชวิธีการเก็บขอมูลดังตอไปน้ี การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) จาก

กลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมยอยภายในเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีที่มีการสื่อสารกันในลักษณะของ 

“เครือขายการสื่อสาร” ทั้งหมด 4 กลุม คือ 1)กลุมสุพรรณบลัด 2)กลุมสุพรรณพระนคร 3)กลุม เอ็นโซน (N-

Zone) และ 4)กลุมอุลตรา สุพรรณ (Ultras Suphan) ทั้งหมดจํานวน 10 คน โดยวิธีการคัดเลือกผูใหขอมูล

สําคัญน้ัน งานวิจัยช้ินน้ีใชเกณฑคัดเลือกจาก 1) อายุของการเปนแฟนคลับน้ันตองเกิน 6 ปข้ึนไป 2) ความถี่ใน

การเขาชมฟุตบอลในสนาม โดยเฉพาะนัดเหยาอยางเปนประจํา 3) เคยเขารวมกิจกรรมของกลุมแฟนคลับ

มากกวา 1 ครั้ง อีกทั้งผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 10 คน น้ันเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการสื่อสารของเครือขายแฟน

บอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีทั้งสิ้น อันไดแก ผูกอต้ังกลุมแฟนคลับ, ผูนําเชียรของแตละกลุม และสมาชิกที่แสดง

บทบาทสําคัญในการริเริ่มจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในกลุม อันเปนปจจัยหน่ึงที่เอ้ือตอการรักษาความสัมพันธของ

สมาชิกภายในกลุม อีกทั้งไดใชวิธีการเก็บขอมูลจาก การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-participant 

observation) โดยผู วิจัยไดเขารวมกิจกรรมของเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีในฐานะของผู

สังเกตการณ เพ่ือสังเกตการณรูปแบบของการสื่อสารระหวางสมาชิกภายในกลุม ผานสื่อกิจกรรม โดยประเภท

ของกิจกรรมไดแก กิจกรรมทองเที่ยวหรือกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งเกิดข้ึนเพ่ือเปนพ้ืนที่ในการรักษาความสัมพันธ

ของสมาชิก รวมทั้งผูวิจัยไดเขาไปสังเกตการณรูปแบบการสื่อสารของกลุมแฟนบอลในวันที่มีฟุตบอลแขงขันอีก

ดวย  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

การสื่อสารทีช่วยในการดํารงอยูของเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบรุเีอฟซ ี

จากการศึกษาเรื่อง “เครือขายการสื่อสารและการดํารงอยูของเครือขายแฟนฟุตบอลไทย กรณีศึกษา: 

เครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี” ซึ่งในงานศึกษาช้ินน้ีมีองคประกอบทั้งในมิติของเรื่องการสื่อสารและ

มิติดานของสื่อกีฬา น้ันสอดคลองกับ แนวคิดการสื่อสารกีฬา (Sports communication) ที่วากาญจนา 

แกวเทพ (2554) ไดใหความหมายของ “สื่อกีฬา” วาคือ การรายงาน และกระบวนการสรางความหมาย 

คานิยม หรืออุดมการณทางสังคม ผานตัวบทหรือเน้ือหาเกี่ยวกับกีฬาที่หลากหลาย โดยมีนักกีฬา องคกรกีฬา 

องคกรสื่อ และผูชมเขามามีสวนรวมกันผลิต และสื่อความหมายผานสื่อตาง ๆ  โดยเฉพาะสื่อมวลชน 
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(โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อออนไลน) เพ่ือสื่อความไปถึงกลุมผูชมทั่วไปที่ไมไดสัมผัสประสบการณการ

ชมตรงดวยซึ่งจะพบไดจากตนเอง โดยจากความหมายดังกลาว วิเคราะหความหมายของ “สื่อกีฬา” ใน 2 

ระดับคือ 1) ระดับสาร (message) 2) ระดับความหมาย (meaning) พบวา ทีมสุพรรณบุรี เอฟซีแสดงบทบาท

สําคัญที่กระตุนใหเกิดการรวมกลุมของแฟนบอล โดยทีมสุพรรณบุรี เอฟซีมีฐานะเปนผูสงสารในการสราง

ความหมายรวมกับกลุมแฟนบอล ในฐานะ ทีมบานเกิดซึ่งเปนรอยเรียงใหแฟนบอลชาวสุพรรณบุรี กลุมแฟน

บอลสุพรรณบุรี เอฟซีน้ันมีกาวใจในการรอยรัดความสัมพันธเขากับสโมสรคือสรางความรูสึกรวมกันวาเปน 

“ทีมบานเกิด” ซึ่งดวยลักษณะน้ีคือการสรางความหมายที่มีความสัมพันธกับอุดมการณผานการสื่อสารกีฬา 

โดยการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในกลุมน้ัน กอใหเกิดการรวมกลุมของแฟนบอลซึ่งเปนกลุมแฟนคลับที่สนับสนุน

ทีมสุพรรณบุรี เอฟซี อีกทั้งยังชวยตอการดํารงอยูของกลุมแฟนคลับในชวงที่สโมสรมีผลงานที่ไมดีและยังคง

สนับสนุนสโมสรมาอยางตอเน่ือง   

ผลการศึกษา พบวา สําหรับใน “ชวงที่สโมสรมีผลงานที่ไมดี” เครือขายน้ัน แฟนคลับที่ยังคงสถานะ

อยูในกลุมน้ันจะเปนแฟนคลับตัวจริง หรือ Real supporter กลาวคือ แฟนคลับที่ใหการสนับสนุนสโมสรอยาง

ตอเน่ืองและไรเง่ือนไขของการสนับสนุน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของความเปนแฟน (Fandom) ตามคํานิยาม

ของ McPherson Curtis & Loy (อางถึงใน กุลวิชญ สําแดงเดช, 2551) ไดอธิบายถึงลักษณะของ “แฟน” 

(fans) น้ันประกอบไปดวย ประการแรก เปนการลงทุนเกี่ยวกับเวลา เงินทอง ประการที่สอง คือความรู

เก่ียวกับ กีฬา ประการที่สาม เปนอารมณที่เกิดรวมกับนักกีฬาหรือสโมสรโปรดปรานในระหวางการแขงขัน 

และประการสุดทาย การใชกีฬาในการสนทนาพูดคุย ของสโมสร ตามการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย น้ัน

แฟนคลับกลุมน้ีอาศัยการสื่อสารเพ่ือแสดงใหเห็นวา พวกเขาไดลงทุนเกี่ยวกับเวลา และ เงินทองในการติดตาม

เชียรสโมสรอยางตอเน่ือง อีกทั้ง แฟนคลับยังมีอารมณรวมกับผลการแขงขันของสโมสรอยูตลอดเวลาเมื่อ

สโมสรลงทําการแขงขัน เชนการดาทอ กรรมการเมื่อทีมเสียจุดโทษ หรือ ดีใจสุดขีดเมื่อทีมทําประตูได และ

กลุมแฟนคลับเหลาน้ี ยังใชลักษณะเดนของความเปนแฟนผานการสื่อสาร เพ่ือชวยตอการดํารงอยูของ

เครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี เชน การใชสื่อสังคมออนไลนในการชักวนใหแฟนบอลเขามาเชียร

สโมสร หรือ บอกเลาชาวสารของสโมสรอยูสม่ําเสมอ ซึ่งแนวทางการสื่อสาร “ชวงที่สโมสรมีผลงานที่ไมดี” น้ัน

แฟนคลับ อาศัยชวยในการดํารงอยูของความเปนเครือขาย ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ดังตอไปน้ี 1)

สื่อกิจกรรม 2)สื่อบุคคล 3)สื่อใหม 4)สื่อสังคมออนไลน โดยสื่อกิจกรรมน้ัน ในแตละกลุมยอยของแฟนคลับจะ

มีการจัดกิจกรรมในลักษณะของ “กิจกรรมพิเศษ” เพ่ือชวยใหสมาชิกมีพ้ืนที่ในการรวมตัวกันเพ่ิมมากข้ึน อัน

สงผลตอความสัมพันธที่เขมแข็งของแฟนคลับ สําหรับสื่อบุคคล หมายถึง ผูนําเชียรและแกนนําของกลุมจะมี

บทบาทสําคัญที่เปน “กาวใจ” ใหแฟนคลับยังดํารงสถานะการเปนสมาชิกของกลุม ในขณะที่สื่อใหมน้ันแฟน

คลับจะใชไลน ซึ่งแฟนคลับในแตละกลุมยอยจะมีการเพ่ิมชองทางการสื่อสาร โดยสราง “กลุมไลน”(Line 
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group) เพ่ืองายตอการเผยแพรขาวสารและสนทนากันภายในกลุมของตนเอง สวนสื่อสังคมออนไลน แฟน

คลับอาศัย “เฟซบุก”(Facebook) เปนชองทางการสื่อสาร ซึ่งใชเพ่ือการประชาสัมพันธชักชวนใหแฟนคลับ

เขารวมกิจกรรมของกลุม หรือ การนัดหมายและชักชวนใหแฟนคลับเขาไปชมฟุตบอลรวมกันในวันที่มีการ

แขงขัน 

จากผลการศึกษา การสื่อสารที่ชวยในการดํารงอยูของเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรีเอฟซี 

พบวา การสื่อสารในชวง “สโมสรมีผลงานไมดี” น้ันแฟนคลับอาศัยชองทางการสื่อสารหลากหลายชองทาง 

ไดแก 1)สื่อกิจกรรม 2)สื่อบุคคล 3)สื่อใหม 4)สื่อสังคมออนไลน 

สมาชิกภายในแตละกลุมตางมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันคือ ความนิยมของทีมสุพรรณบุรี เอฟซีและ

ฟุตบอลไทยลดลงอยางมาก หากเปรียบเทียบกับในชวงที่ทีมสุพรรณบุรี เอฟซีเลื่อนช้ันข้ึนสูไทยลีกเมื่อป 2556 

กระแสความนิยมที่ลดลงของสโมสรน้ันสอดคลองกับผลงานในสนามของทีมสุพรรณบุรี เอฟซีที่ไมไดดีเหมือน

ในอดีต โดยที่แฟนบอลจํานวนมากเห็นสอดคลองกันวาคือ “สโมสรมีผลงานไมดี” ของทีมสุพรรณบุรี เอฟซี 

สําหรับภายในเครือขายแฟนบอลน้ันอาศัยการสื่อสารหลากหลายรูปแบบเพ่ือชวยในการดํารงอยูของเครือขาย

ในกาวขาม “ชวงสโมสรมีผลงานไมดี” โดยกลุมแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีน้ันอาศัยรูปแบบของกิจกรรม

และชองทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพ่ือชวยรักษาความสัมพันธของสมาชิกใหยังคงความเหนียวแนน

เพ่ือที่จะเอ้ือตอการดํารงอยูของเครือขาย โดยขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการสัมภาษณแฟนคลับจํานวน 10 คนทําให

ทราบวาภายในเครือขายน้ันจะมีการแบงยอยออกเปน 4 กลุมยอย อันไดแก 1)กลุมสุพรรณบลัด 2)กลุม

สุพรรณพระนคร 3)กลุมเอ็นโซน (N-Zone)  4)กลุมอุลตรา สุพรรณ (Ultras Suphan) โดยภายในแตละกลุม

ยอยจะเลือกใชชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับสมาชิกภายในกลุมของตนเอง  

1) สื่อกิจกรรม ในชวงที่สโมสรมีผลงานไมดีน้ัน กลุมแฟนคลับมีระดับความเขมขนของการสื่อสารผาน

สื่อกิจกรรมที่มากกวาชวงเริ่มตนและชวงเฟองฟู กลาวคือ แฟนคลับอาศัยสื่อกิจกรรม เปนพ้ืนที่ใหแฟนคลับได

พบเจอกันและทํากิจกรรมรวมกันในจํานวนเพ่ิมข้ึนจากเดิมมีกิจกรรมเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง แตในชวงที่ “สโมสรมี

ผลงานไมดี” มีการจัดกิจกรรมถึง 2 คร้ังตอป ซึ่งถือไดวา มีความถ่ีการพบปะมากกวาชวงอ่ืน ๆ ของเครือขาย 

และในแตละคร้ังสมาชิกเดิมไดเขารวมกิจกรรมครบทั้ง 2 คร้ัง  ซึ่งช้ีใหเห็นวาการสื่อสารผานสื่อกิจกรรมชวย

ดํารงเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี ตามที่ Peter R. Monge (1987) เสนอไวเกี่ยวกับมาตรวัด

เครือขาย (network metrics) สอดคลองกับการสื่อสารผานสื่อกิจกรรมในชวงที่สโมสรมีผลงานไมดี ซึ่งชวยคง

ขนาดของเครือขาย (network size) และ ยังแสดงใหเห็นถึงความเขมขน (density)  ของการติดตอสื่อสาร

ของแฟนคลับที่มีผลตอการดํารงอยูของเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี  

สําหรับตัวอยางการจัดกิจกรรมที่สงผลตอการกระชับความสัมพันธและสรางความสามัคคีภายในกลุม

แฟนคลับ กลาวคือ กลุมสุพรรณบลัดจัดกิจกรรม “ว่ิง 66.6 กิโลเมตร” เพ่ือฉลองแชมปไทยลีก4 ใหแกทีม
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สุพรรณบุรี เอฟซีบี โดยที่แกนนําในการจัดกิจกรรมไดแก ถาวร สันติตรานนท ผูนําเชียรของกลุมสุพรรณบลัด 

กิจกรรมน้ีทําใหสมาชิกมีสวนรวมในทุก ๆ สวนของกิจกรรมเชน สมาชิกบางคนจะรวมว่ิงในบางระยะทาง 

สําหรับสมาชิกที่ไมไดรวมว่ิงน้ันก็จะทําหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหแกนักว่ิง ในดานของความปลอดภัย

และการเตรียมเคร่ืองด่ืม จุดพักใหแกสมาชิกที่รวมกิจกรรมว่ิงน้ี เปนตน ในขณะที่กลุม เอ็นโซน (N-Zone) 

เพ่ิมการจัดกิจกรรม“คนบาบอลออนทัวร” เปนกิจกรรมสันทนาการประจําปของกลุมเปน  2 ครั้งตอป ในป

2560 ซึ่งจํานวนของการจัดกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นน้ันชวยทําใหแฟนคลับไดทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน อันสงผลใน

เชิงบวกตอการดํารงอยูของเครือขาย  

2) สื่อบุคคล ในงานวิจัยช้ินน้ี ผูวิจัยกําหนดสื่อบุคคลคือ “แกนนํา” ของกลุมแฟนคลับ ซึ่งในชวง 

“สโมสรมีผลงานไมดี” โดยเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีอาศัยการสื่อสารผานสื่อบุคคลในระดับที่

เขมขนไมตางจากชวง “เริ่มตน” และ ชวง “เฟองฟู” เน่ืองดวย แกนนําของกลุมแฟนคลับ จะทําหนาที่เปน

เสมือน “กาวใจ” คอยรัดรอยความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่ทีมสุพรรณบุรี 

เอฟซีมีผลงานในสนามที่ไมดีเหมือนในอดีต แรงจูงใจในการเขาชมฟุตบอลในสนามจึงลดลง แตดวย

ความสัมพันธสวนตัวระหวางแกนนําและสมาชิกภายในกลุม  ซึ่งเปนความสัมพันธในรูปแบบของ “เพ่ือนหรือพ่ี

นอง” เปนปจจัยสําคัญที่ประคับประคองความสัมพันธของแฟนคลับ และ ความนาเช่ือถือของสื่อบุคคลเปน

ปจจัยหน่ึงที่ชวยใหเครือขายดํารงอยู หากพิจารณาตามมาตรวัดของเครือขาย (Peter R. Monge, 1987) 

สอดคลองกับการสื่อสารผานสื่อบุคคลในชวงที่สโมสรมีผลงานไมดี ที่ชวยคงขนาดของเครือขาย (network 

size)  

ตัวอยางเชน “โอตง สุพรรณบลัด” หรือที่สมาชิกเรียกวา “เฮียตง” (ผูกอต้ังกลุมสุพรรณบลัด) แสดง

บทบาทของสื่อบุคคลที่สําคัญซึ่งชวยในการดํารงอยูของเครือขาย กลาวคือ โอตง สุพรรณบลัดเปนสื่อบุคคลที่มี

ความนาเช่ือถือ และเปนที่เคารพนับถือของสมาชิกภายในเครือขาย เน่ืองจากลักษณะนิสัยของ โอตง สุพรรณบ

ลัดเปนคนเห็นอกเห็นใจ และ ฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนอยูเสมอ รวมทั้งมีความประนีประนอม จากการที่โอ

ตง สุพรรณบลัดเปน “สื่อบุคคล” ที่สามารถรอยรัดความสัมพันธของแฟนคลับไดน้ัน ชวยทําใหความสัมพันธ

ภายในเครือขายมีความเหนียวแนน ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเครือขายสามารถดํารงอยูได  

3) สื่อใหม ในงานวิจัยช้ินน้ี ผูวิจัยกําหนดสื่อใหมคือแอพพลิเคช่ัน “ไลน” (Line) ซึ่งเปนชองทางการ

สื่อสารรูปแบบใหมอีกประเภทที่ใชสื่อสารภายในกลุมแฟนคลับ เน่ืองดวยในชวงเริ่มตน ยังไมพบการใชไลนใน

การเปนชองทางการสื่อสารระหวางแฟนคลับ กลาวคือ แฟนคลับอาศัยสื่อใหม คือ ไลน เพ่ือเปนชองทางการ

สื่อสารภายในกลุม ผานวิธีการสราง “กลุมไลน” (Line group) โดยการสื่อสารผานกลุมไลนน้ันมีระดับความถี่

ของการสื่อสารสูง อันเน่ืองจากเปนชองทางการสื่อสารที่สอดคลองกับวิธีการสื่อสารของแฟนคลับใน

ชีวิตประจําวัน ทําใหงายตอการเขาถึงการสื่อสารชองทางน้ี จากการสัมภาษณแฟนคลับทั้ง 10 คน ไดขอมูลที่

ตรงกันคือ มีการสื่อสารกันผานไลนเปนประจําทุกวัน โดยที่เน้ือหาของการสื่อสารน้ัน จะมีทั้งสวนที่เกี่ยวของ
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กับฟุตบอลเชนการนัดหมายเดินทางไปชมฟุตบอลรวมกัน และ บทสนทนาที่ไมเกี่ยวของกับฟุตบอลแตเปน

เรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน ซึ่งการสื่อสารผานไลนที่เกิดขึ้นเปนประจําน้ันทําใหสมาชิกมีความสนิทสนมและมี

ความสัมพันธแบบเพ่ือน ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่ชวยใหเครือขายดํารงอยูได  

ตามที่ McLuhan ไดกลาววา “การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหขอจํากัดในดานระยะทาง

และกาลเวลากลายเปนเร่ืองที่ไรความหมาย” (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551) ซึ่งสอดคลอง

กับการสื่อสารผานไลน เพราะวาการสื่อสารผานไลนน้ันสามารถเอาชนะขอกําจัดทางดานเวลาและสถานที่ 

หากพิจารณาตามมาตรวัดเครือขาย (Peter R. Monge, 1987) พบวาขอโดดเดนของการสื่อสารในลักษณะน้ี

น้ันเอ้ือตอการเขาถึงเครือขายของแฟนคลับมากขึ้น (reachability) และความถี่ในการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นซึ่ง

หมายถึงการสื่อสารมีระดับความเขมขนสูง(density) อันปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่ชวยใหเครือขายสามารถดํารง

อยู ยกตัวอยาง กลุมสุพรรณพระนคร อาศัยชองทางการสื่อสารผานกลุมไลน ซึ่งการสื่อสารผานกลุมไลนน้ัน

เปนพ้ืนที่ในการพบปะ พูดคุยของสมาชิกกลุมสุพรรณพระนคร ที่มีการเคลื่อนไหวของบทสนทนาอยางตอเน่ือง 

อันสงผลใหความสัมพันธของแฟนคลับแนนแฟน ตามแนวคิดของกลุมสุพรรณพระนครที่วา“สมาชิกนอย แต

แนนไปดวยคุณภาพ” แสดงใหเห็นถึงความสนิทสนมของสมาชิกภายในกลุม  

4) สื่อสังคมออนไลน ในงานวิจัยช้ินน้ี ผูวิจัยกําหนดสื่อสังคมออนไลนคือ “เฟซบุก” (Facebook) ซึ่ง

สื่อสังคมออนไลน “เฟซบุก” เปนชองทางการสื่อสารที่สมาชิกใชเปนพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

การแบงปนขาวสารที่เกี่ยวกับทีมสุพรรณบุรี เอฟซี รวมทั้งใชเพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมภายในกลุม 

รูปแบบการสื่อสารผาน เฟซบุก(Facebook) อยู 2 รูปแบบอันไดแก 1) การสื่อสารผานเฟซบุก แฟนเพจ 

(Facebook Fan page) 2) การสื่อสารผานกลุมทางเฟซบุก (Facebook group)  

โดยการสื่อสารผานเฟซบุก(Facebook)  ในชวงที่ “สโมสรมีผลงานไมดี” น้ันมีระดับความถ่ีของการ

สื่อสารระดับที่นอยกวาในชวง “เฟองฟู” กลาวคือ ในชวง“เฟองฟู”น้ันแฟนคลับจะทํากิจกรรมในเฟซบุกอยาง

เปนประจํา เชน กลุมสุพรรณบลัดทํารายการที่ช่ือวา “SPFC TV” เปนตน หรือการใชสื่อสังคมออนไลนเฟ

ซบุก สําหรับการทํากิจกรรมรวมสนุกตอบคําถามชิงของรางวัล โดยที่แฟนคลับสามารถรวมสนุกได ซึ่งชวยทํา

ใหเปนพ้ืนที่ที่แฟนคลับสามารถมีปฏิสัมพันธกับแฟนคลับคนอ่ืน ๆ ไดอยางสม่ําเสมอ แตในชวงที่ “สโมสรมี

ผลงานที่ไมดี” แฟนคลับใชเฟซบุก(Facebook) เพียงแคแจงขาวสารหรือประชาสัมพันธกิจกรรมเปนบางครั้ง

เทาน้ัน อยางไรก็ตามการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนน้ันเปนอีกหน่ึงชองทางการสื่อสารที่เอ้ือตอการดํารงอยู

ของเครือขาย ใหแฟนคลับไดมีปฏิสัมพันธกัน เน่ืองจากเฟซบุกเปนสื่อที่สามารถเขาถึงไดงาย และ

ลักษณะเฉพาะของสื่อสังคมออนไลนคือการเปนชุมชนเล็ก ๆ ที่ไมตองการพ้ืนที่ทางกายภาพ สามารถทําให

แฟนคลับสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได โดยไมตองพบหนาคาตากัน ตัวอยาง ในกรณีของ

โรจน สุพรรณบลัดน้ันแมวาโรจน จะอาศัยและทํางานอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แตโรจน สุพรรณบลัดได

อาศัยการสื่อสารผานเฟซบุกเพ่ือติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไดตลอด หาก
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พิจารณาตามมาตรวัดของเครือขาย (Peter R. Monge, 1987) สอดคลองกับการสื่อสารผานสื่อบุคคลในชวงที่

สโมสรมีผลงานไมดี ที่ชวยคงขนาดของเครือขาย (network size) และขอโดดเดนของการสื่อสารในลักษณะน้ี

น้ันเอ้ือตอการเขาถึงเครือขายของแฟนคลับมากขึ้น (reachability) 

กลาวโดยสรุปจากผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดเรื่องของความเปนแฟน (Fandom) และการ

สื่อสารกีฬา (Sport communication) มีผลตอการสื่อสารภายในกลุมของแฟนคลับ กลาวคือ สมาชิก

ภายในกลุมจะมึความรูที่เกี่ยวของกับสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซีในระดับที่ใกลเคียงกัน อีกทั้งยังมีความ

ช่ืนชอบตอสโมสรเดียวกัน จึงเอ้ือตอการสื่อสารที่มีการสรางความหมายรวมกัน (Shared meaning) ผาน

วิธีการสื่อสาร อันเปนปจจัยหน่ึงที่เอ้ือตอการดํารงอยูของเครือขาย 

ผลการศึกษายังพบวา ตามกรอบแนวคิดเรื่องกลุมและเครือขาย แนวคิดเรื่องสื่อสังคมออนไลน พบวา 

สื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการชวยตอการดํารงอยูของเครือขายมากที่สุดสําหรับชวง “สโมสรมีผลงานไมดี” 

คือ สื่อบุคคลรองลงมา คือ สื่อใหม อยาง “ไลน” ที่แฟนคลับใชเปนชองทางหลักในการสื่อสารภายในเครือขาย 

รวมไปถึง สื่อกิจกรรมที่แสดงบทบาทสําคัญในการพบปะกันของแฟนคลับทางพ้ืนที่กายภาพ และสื่อประเภท

สุดทายคือสื่อสังคมออนไลน “เฟซบุก” ที่ทําหนาที่ในการกระจายขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ 

ของเครือขาย 

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวาสื่อทั้ง 4 ประเภทขางตน ทําหนาที่รักษาความสัมพันธของสมาชิก

ภายในเครือขาย โดยมีทั้งการทํากิจกรรมรวมกันทั้งในรูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับฟุตบอล และ กิจกรรมที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ทั้งการสื่อสารผานชองทางตาง ๆ และจากการทํากิจกรรมรวมกันลวนแตเปนปจจัยที่

ทําใหเครือขายมีความเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง เครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซีจึงมีเสถียรภาพและ

สามารถดํารงอยูได ทามกลางวิกฤตเรื่องของความนิยมตอฟุตบอลไทยและสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “เครือขายการสื่อสารและการดํารงอยูของเครือขายแฟนฟุตบอลไทย กรณีศึกษา: 

เครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี” มุงศึกษาการดํารงอยูของเครือขายการสื่อสาร โดยที่มุงศึกษา

เครือขายการสื่อสารแฟนฟุตบอลไทย กรณีศึกษาเครือขายแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี โดยขอบเขต

การศึกษาของงานวิจัยช้ินน้ี ศึกษาเพียงการสื่อสารภายในเครือขายของแฟนคลับ และกรณีศึกษาในงานวิจัยช้ิน

น้ีเปนทีมฟุตบอลในรูปแบบของทีมจังหวัด ซึ่งทีมฟุตบอลยังมีอีกหลายประเภท ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอ

งานวิจัยช้ินตอไปในภายภาคหนาดังตอไปน้ี  

 1.ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาถึงการดํารงอยูของเครือขายแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลที่มี

ลักษณะเปนทีม “องคกร” เชนทีมการทาเรือ เอฟซี หรือ สโมสรฟุตบอลที่บริหารงานโดย “เอกชน” เพ่ือใหได
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ขอคนพบที่เปนประโยชนในดานของการสื่อสารเพ่ือการดํารงอยูของเครือขายแฟนบอลสโมสรฟุตบอลไทยให

ครอบคลุม ในทุกประเภทของสโมสรฟุตบอลไทย 

 2.ควรศึกษาถึงลักษณะการสื่อสารของสโมสรฟุตบอลมีตอกลุมแฟนคลับ วามีประเด็นอะไรบาง หรือมี

รูปแบบการสื่อสารอยางไร ในการรักษากลุมแฟนคลับของสโมสรเอาไวหรือไม อยางไร 
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การเรียนรูทางสังคมของแฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร 

Social Learning of the Japanese Cartoon Series Fans: A Case of "The Masked 

Rider"  

นายปารณพัฒน แอนุย และ รศ. ดร.สมสุข หินวิมาน 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่แตกตางกันในแตละชวงวัยของกลุมตัวอยางที่เปน

แฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร (คาเมนไรเดอร) และเพ่ือศึกษาการเรียนรูทางสังคมของแฟนใน

แตละชวงวัย หลังจากรับชมภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร ทั้งน้ีงานวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการ

สัมภาษณเชิงลึก โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับ “แฟน” ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม และแนวคิดวาดวยจิตวิทยา

พัฒนาการ มาใชเปนกรอบแนวทางในการทําวิจัย  

ทั้งน้ี กลุมตัวอยางในแตละชวงวัยมีพฤติกรรมและการเรียนรูทางสังคมที่เหมือนและแตกตางกันใน

หลายกรณี โดยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมและการเรียนรูทางสังคมของกลุมตัวอยางในแตละชวงวัยคือ วิถีการ

ดําเนินชีวิต (Lifestyle) กลุมตัวอยางจะตีความสารและนําพฤติกรรมที่ไดจากการรับชมภาพยนตรการตูนชุด 

มาสคไรเดอร ไปใชในทางที่เหมือนหรือแตกตางกันน้ัน ข้ึนอยูกับประสบการณชีวิตที่ผานมาวาเปนไปในทางที่

เหมือนหรือแตกตางกัน 

คําสําคัญ: มาสคไรเดอร, คาเมนไรเดอร, การตูนญี่ปุน, การเรียนรูทางสังคม, แฟน 
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Abstract 

 This qualitative research is used to study social learning among fans of Masked Rider 

(Kamen Rider) superhero television series or tokusatsu, a Japanese television drama using 

special effects. Data was collected by in-depth interview. Samples were fans of Masked 

Rider, created by the manga artist Shotaro Ishinomori. Results were that fans of all ages 

shared some behavior and social learning processes, while differing in others. Lifestyle was 

an influential factor in social learning. Samples used their own life experiences to find 

meaning in the episodes.  

Keywords: Kamen Rider, Masked Rider, Japanese animated cartoon, Social learning, Fan.  

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 “การเรียนรูทางสังคมของแฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร” เปนงานวิจัยที่ตอยอด

มาจาก “การสื่อสาร ปฏิสัมพันธทางสังคมกึ่งความจริง และการเรียนรูคานิยมสงเสริมสังคมจากภาพยนตร

การตูนญี่ปุนชุดมาสคไรเดอรของกลุมแฟนคลับ” ซึ่งเปนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของ ปริญชาติ จรุงจิตร

ประชารมย (2553) เปนวิจัยเชิงผสม ใชการแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณกลุม

แฟนคลับซึ่งมีชวงอายุ 14-46 ปเพ่ือหาคําตอบวา กลุมแฟนคลับมาสคไรเดอรมีการเรียนรูคานิยมสงเสริมสังคม 

และมีปฏิสัมพันธทางสังคมกึ่งความจริงซึ่งเปนประโยชนตอสังคมอยางไร  

 หน่ึงในขอคนพบสําคัญของงานวิจัยเรื่อง “การสื่อสาร ปฏิสัมพันธทางสังคมกึ่งความจริง และ

การเรียนรูคานิยมสงเสริมสังคมจากภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุดมาสคไรเดอรของกลุมแฟนคลับ” คือการคนพบ

วาภาพยนตรการตูนชุดน้ีมีขอคิดดีๆ แฝงไว หรือคานิยมสงเสริมสังคมจํานวนถึง 18 ประการ ประกอบดวย 

ความพยายามเพ่ือบรรลุสิ่งที่มุงหวัง ความกลาหาญ ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง การเสียสละ ความ

ยุติธรรม ความเมตตา การพ่ึงพาอาศัยกัน ความเปนผูนํา ความมีปฏิภาณไหวพริบ ความอดทน ความซื่อสัตย 

ความสามัคคี การไมตัดสินผูอ่ืนจากภายนอก ความกตัญู ความสุขุมรอบคอบ การใหอภัย และความออน

นอมเช่ือฟงผูใหญ และแฟนคลับมีการนําขอคิดดีๆ ที่ไดเรียนรูน้ีไปปฏิบัติใชกับตนเองในชีวิตจริง ซึ่งเปนสิ่งที่

แตกตางจากงานวิจัยเกี่ยวกับการตูนญี่ปุนจํานวนมากที่มักจะมองวาการตูนญี่ปุนมีผลเชิงลบตอผูรับสาร
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มากกวามีผลเชิงบวก และเปนสื่อที่ไรสาระ มอมเมาประชาชนมากกวาจะมองวามีประโยชนตอสังคมอยู

มากมาย 

 อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยช้ินดังกลาวยังไมไดศึกษาวาแฟนคลับในแตละชวงวัยน้ันมีการเรียนรู

ทางสังคมที่แตกตางกันหรือไมอยางไร และปจจัยใดที่ทําใหแฟนมาสคไรเดอรในแตละชวงวัยน้ันมีการเรียนรูที่

แตกตางกัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาเพ่ือตอยอด และเพ่ือแสดงใหเห็นวา ภาพยนตรการตูนญี่ปุน โดยเฉพาะ

ภาพยนตรการตูนชุดมาสคไรเดอรไมใชสื่อที่ไรสาระ แตมีประโยชนมากมาย และผูที่เปดรับสื่อชนิดน้ีก็ไดนําสิ่ง

ดีๆ ตางกลับไปปรับใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและสังคม ไมใชดูจบแลวปลอยผานเลย 

 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของแฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร ในแตละชวงวัย วามี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเปนแฟนภาพยนตรการตูนชุดน้ีที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

2.เพ่ือศึกษาการเรียนรูทางสังคม รวมทั้งการเลียนแบบของแฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไร

เดอร ในแตละชวงวัย หลังจากรับชมภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุดน้ี วาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร แลวนําไป

ปฏิบัติใชแตกตางกันหรือไม อยางไร 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การเรียนรูทางสังคมของแฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร” เปนการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะใชการสัมภาษณเชิงลึกเก็บขอมูลกลุมตัวอยางซึ่งเปนแฟนภาพยนตร

การตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร จํานวน 15 คนซึ่งมีอายุอยูในชวง 14-46 ป 

 ทั้งน้ี ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนแฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร ผูวิจัยจะแบง

หัวขอคําถามในการสัมภาษณออกเปน 2 หมวดคือหมวดพฤติกรรมการเปนแฟนมาสคไรเดอร และหมวดการ

เรียนรูทางสังคมเกี่ยวกับมาสคไรเดอร 

 

 

ผลการวิจัย 
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พฤติกรรมและการเขาสูความเปนแฟน 

ประเด็น / ชวงวัยของ

กลุมตัวอยาง 

ชวงวัย 14-22 ป ชวงวัย 23-29 ป ชวงวัย 30 ปขึ้นไป 

จุดเริ่มตนการดู  

มาสคไรเดอร 

- เริ่มดูตั้งแตเด็ก 

- ครอบครัวชักนําใหดู 

- เริ่มตนจากมาสคไรเดอรยุค

ใหม 

- ยังไมไดดูมาสคไรเดอรอยาง

จริงจัง ไมเคยดูจนจบ 

- ชอบดีไซนกอนเนื้อหา 

- เริ่มดูตั้งแตเด็ก 

- ครอบครัวชักนําใหดู 

- เริ่มตนจากมาสคไรเดอรยุค

เกา 

- ยังไมไดดูมาสคไรเดอรอยาง

จริงจัง ไมเคยดูจนจบ 

- ชอบดีไซนกอนเนื้อหา 

- เริ่มดูตั้งแตเด็ก 

- ครอบครัวชักนําใหดู 

- เริ่มตนจากมาสคไรเดอรยุค

เกา 

- ยังไมไดดูมาสคไรเดอรอยาง

จริงจัง ไมเคยดูจนจบ 

- ชอบดีไซนกอนเนื้อหา 

พฤติกรรมการดู 

มาสคไรเดอร 

- ดูเม่ือมีเวลาวาง 

- ดูเรื่องเกาติดตอกันหลาย

ตอน 

- ดูเรื่องใหมอาทิตยตอ

อาทิตย 

 

- รับชมผานอินเทอรเน็ตเปน

หลัก 

- มักจะนําเรื่องท่ีชอบกลับมา

ดูซํ้าๆ 

- ดูเม่ือมีเวลาวาง 

- ดูเรื่องเกาติดตอกันหลาย

ตอน 

- ดูเรื่องใหมอาทิตยตออาทิตย 

 

- รับชมผานอินเทอรเน็ต เปน

หลัก 

- นําเรื่องท่ีชอบกลับมาดูซํ้าไม

บอย 

- ดูเม่ือมีเวลาวาง 

- ไมไดดูเรื่องเกาติดตอกัน

หลายตอน 

- รอตอนใหมๆ ออกมาหลาย

ตอนกอนแลวคอยดูรวดเดียว 

- รับชมผานอินเทอรเน็ต เปน

หลัก 

- นําเรื่องท่ีชอบกลับมาดูซํ้า

ไมบอย 

จํานวนมาสคไรเดอร

เรื่องที่ดูจบ 

- ยังดูไมครบทุกเรื่อง - ดูครบทุกเรื่องแลว - ยังดูไมครบทุกเรื่อง 

เหตุผลที่ชอบ 

มาสคไรเดอร 

- ชอบดีไซน การออกแบบ

ของมาสคไรเดอร 

- ชอบเนื้อหาของมาสคไร

เดอร 

- ชอบเนื้อหาของมาสคไร

เดอร 

สื่อบันเทิงอื่นๆ 

ที่ชื่นชอบ 

- ติดตามสื่อบันเทิงท่ี

หลากหลาย มักเปนสื่อ

เกี่ยวกับญี่ปุน 

- ติดตามสื่อบันเทิงท่ี

หลากหลาย มักเปนสื่อ

เกี่ยวกับญี่ปุน 

- ติดตามสื่อบันเทิงท่ี

หลากหลาย มักเปนสื่อ

เกี่ยวกับญี่ปุน 

การสนับสนุนของ

ครอบครัว 

- ครอบครัวสนับสนุนใหดู - ครอบครัวไมไดหามใหดู แต

ไมถึงกับสนับสนุน 

- ครอบครัวไมไดหามใหดู แต

ไมถึงกับสนับสนุน 

ปฏิกิริยาเม่ือคนพูดถึง 

มาสคไรเดอรในดาน

ลบ 

- ไมพอใจหากมีคนพูดถึง

มาสคไรเดอรในดานลบ 

- ไมโกรธหากมีคนพูดถึงมาสค

ไรเดอรในดานลบ 

- ไมโกรธหากมีคนพูดถึง

มาสคไรเดอรในดานลบ 

ของสะสมเกี่ยวกับ 

มาสคไรเดอร 

- เก็บของเลน ของสะสม - เก็บของเลน ของสะสม - เก็บของเลน ของสะสม 

เอกลักษณของ  - เอกลักษณเดนดานดีไซน - เอกลักษณเดนดานเนื้อหา - เอกลักษณเดนดานเนื้อหา
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มาสคไรเดอร มากกวาเนื้อหา มากกวาดีไซน 

 

มากกวาดีไซน 

ขอเสียของ 

มาสคไรเดอร 

- ทําใหเสียเวลา - ทําใหสิ้นเปลือง 

- เนื้อเรื่องมีจุดบกพรอง 

- ทําใหสิ้นเปลือง 

- เนื้อเรื่องมีจุดบกพรอง 

 

แมกลุมตัวอยางที่เปนแฟนภาพยนตรการตูนชุด มาสคไรเดอร จะมีชวงวัยแตกตางกัน แตพวกเขาตาง

เคยรับชมภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุดมาสคไรเดอรมาต้ังแตสมัยยังเปนเด็กกันทั้งสิ้น โดยมีจุดเริ่มตนของการ

รับชมและการเขาสูความเปนแฟนของกลุมตัวอยางมักจะเกิดจากการชักนําของครอบครัว นอกจากน้ันในตอน

เด็ก กลุมตัวอยางทั้ง 3 ชวงวัยยังแทบไมเคยดูมาสคไรเดอรอยางจริงจัง หรือดูทุกเรื่องทุกตอนจนจบเลย 

เน่ืองจากในอดีตไมสามารถเขาถึงตัวสื่อไดโดยงาย ดวยความลาสมัยของเทคโนโลยีที่ยังไมพัฒนา ตองรอ

จนกระทั่งโตแลวจึงจะสามารถตามดูมาสคไรเดอรไดครบทุกเรื่องทุกตอน  

สําหรับเหตุผลที่ ช่ืนชอบมาสคไรเดอรน้ัน ในชวงแรกที่เริ่มดูมักเปนความช่ืนชอบในดีไซน หรือ

รูปลักษณ การออกแบบลักษณะของตัวละครเปนหลัก รวมถึงความสนุกจากการดูฉากตอสูของตัวละคร 

(Style) มากอนความเขมขนนาติดตามของเน้ือหา รวมถึงแกนของเรื่องและคุณคาที่ซุกซอนอยูในมาสคไรเดอร

แตละเรื่อง (Substance) แตเมื่อโตขึ้น มีโอกาสไดกลับไปดูอีกคร้ังดวยคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เปลี่ยนไป พวกเขา

จึงไดเห็นวามาสคไรเดอรไมไดมีแคความสนุกจากฉากการตอสู แตยังอยูที่เน้ือเรื่องนาติดตามและแฝงไวดวย

ขอคิดตางๆ มากมาย   

กลุมตัวอยางทุกชวงวัยมักจะดูมาสคไรเดอรเสมอหากมีเวลาวาง ข้ึนอยูกับวาเวลาของแตละคนมีมาก

นอยขนาดไหน หากเปนมาสคไรเดอรเรื่องเกาๆ กลุมตัวอยางในวัย 14-22 ปและวัย 23-29 ปจะหาดูรวดเดียว

จนจบ และรับชมติดตอกันเปนเวลานานๆ ตางจากกลุมตัวอยางวัย 30 ปข้ึนไปซึ่งมีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบ

มากขึ้น จึงไมคอยมีเวลาวางรับชมมาสคไรเดอรติดตอกันได ขณะเดียวกันหากเปนมาสคไรเดอรเรื่องที่กําลัง

ออกฉายที่ประเทศญี่ปุนในปจจุบัน กลุมตัวอยางวัย 14-22 ปและวัย 23-29 ปจะติดตามดูอาทิตยตออาทิตย

เปนประจํา แตกลุมตัวอยางวัย 30 ปขึ้นไปจะรอเวลาผานไปหลายอาทิตยกอน จนกระทั่งมีเวลาวางจึงจะดู 

สําหรับชองทางการรับชม ปจจุบันกลุมตัวอยางทุกชวงวัยสวนใหญจะรับชมผานทางอินเทอรเน็ต 

รองลงมาคือการรับชมผานโทรทัศนและผานแผนดีวีดีที่ผลิตออกมา แตกตางจากในอดีตที่จะดูผานโทรทัศน

เปนหลัก ดานการดูซ้ํา กลุมตัวอยางวัย 14-22 ปมักจะนํามาสคไรเดอรเร่ืองที่ชอบกลับมาดูซ้ําบอยๆ แตกลุม

ตัวอยางวัย 23-29 ปและวัย 30 ปขึ้นไปหากไมจําเปนจริงๆ จะไมดูซ้ําเน่ืองดวยเหตุผลดานเวลาที่ไมลงตัว 
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สําหรับเหตุผลที่ชอบมาสคไรเดอรน้ัน กลุมตัวอยางวัย 14-22 ปจะชอบเรื่องที่ดูสนุก ชอบดีไซนที่

สวยงามของมาสคไรเดอรเปนหลัก แตกลุมตัวอยางวัย 23-29 ปและวัย 30 ปขึ้นไปจะชอบมาสคไรเดอรที่

ความเขมขนของเน้ือหามากกวา และนอกจากชอบมาสคไรเดอรแลว กลุมตัวอยางยังชอบและติดตามสื่อ

บันเทิงอ่ืนๆ ดวย โดยสื่อบันเทิงที่ชอบติดตามน้ันมักเกี่ยวพันกับความเปนประเทศญี่ปุนไมนอย เชน ชอบ

อานมังงะ หนังสือการตูน หรือชอบดูภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุดอ่ืนไมเพียงแคมาสคไรเดอรเรื่องเดียว 

เมื่อมีคนมาพูดถึงมาสคไรเดอรดานลบ เชน ติวามาสคไรเดอรเปนภาพยนตรการตูนที่ไรสาระ กลุม

ตัวอยางอายุ 23-29 ปและอายุ 30 ปขึ้นไปไมรูสึกโมโหเมื่อมีคนมีดูแคลนในสิ่งที่พวกเขาช่ืนชอบ แตกตางกัน

กับอีกชวงวัยที่เหลือ ซึ่งจะรูสึกโกรธที่ถูกล้ําเสนในสิ่งที่ชอบ แสดงใหเห็นวาย่ิงกลุมตัวอยางมีประสบการณชีวิต

มากขึ้น ย่ิงทําใหพวกเขาเขาอกเขาใจโลก และรูจักปลอยวางเมื่อเห็นคนอ่ืนไมเขาใจในรสนิยมหรือสิ่งที่พวกเขา

ช่ืนชอบ  

ดานของสะสม กลุมตัวอยางทุกชวงวัยลวนชอบเก็บสะสมของเกี่ยวกับมาสคไรเดอร โดยสวนใหญจะ

สะสมของเลนเปนหลัก รองลงมาคือเก็บแผนวีซีดีและดีวีดีไวดูยอนหลัง การเก็บของสะสมแสดงใหเห็นวากลุม

ตัวอยางทุกคนมีสถานะเปนชนช้ันกลาง มีทุนทรัพยเพียงพอสําหรับการซื้อของมาเก็บสะสมได 

สวนประเด็นเรื่องขอเสียของการดูมาสคไรเดอร แมกลุมตัวอยางทุกกลุมจะช่ืนชอบภาพยนตรการตูน

ชุดน้ีมาก แตพวกเขาสามารถจําแนกไดวาการดูมาสคไรเดอรมีขอเสียอยางไรบาง โดยมีเหตุผลหลักๆ คือทําให

เสียเงิน เสียเวลา และเน้ือเรื่องมีจุดบกพรองไ ไมคอยเปนเหตุเปนผล แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางทุกกลุมลวน

สามารถแยกแยะไดถึงขอดีและขอเสียของสิ่งที่ช่ืนชอบ ไมไดมองวาสิ่งที่ตัวเองรักมีขอดีไปเสียหมด มีเพียงสวน

นอยเทาน้ันที่มองวามาสคไรเดอรไมมีขอเสียเลย 

 

 

การเรียนรูทางสังคม 

ประเด็น / ชวงวัยของ

กลุมตัวอยาง 

ชวงวัย 14-22 ป ชวงวัย 23-29 ป ชวงวัย 30 ปขึ้นไป 

การเรียนรูทางสังคม 

ที่เรียนรูเยอะที่สุด 

1.ความกลาหาญ 

2.ความเสียสละ 

1.ความพยายามเพ่ือบรรลุสิ่งท่ี

มุงหวัง 

1.ความกลาหาญ 

2.ความเสียสละ 
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2.ความเชื่อม่ันในตนเอง 

การเรียนรูทางสังคม

ผานสื่ออื่นๆ 

- เรียนรูผานสื่ออ่ืนๆ ท่ี

ติดตาม 

- เรียนรูผานครอบครัว 

- เรียนรูจากประสบการณ

ตรงบาง 

- เรียนรูผานสื่ออ่ืนๆ ท่ีติดตาม 

- เรียนรูผานครอบครัว 

 

- เรียนรูผานสื่ออ่ืนๆ ท่ีติดตาม 

- เรียนรูผานครอบครัว 

การเลียนแบบทาทาง/

ความคิดของมาสคไร

เดอร 

- มักเลียนแบบทาทางของ

มาสคไรเดอร จะแสดงออก

เม่ืออยูในท่ีสาธารณะเปน

กลุมกับเพ่ือนๆ แตจะไมทํา

เม่ืออยูคนเดียว 

- เลียนแบบทัศนคติดวย 

- ผูหญิงไมเลียนแบบ 

- สวนใหญไมเลียนแบบทาทาง 

- เลียนแบบทัศนคติมากกวา 

- สวนใหญไมเลียนแบบทาทาง 

- เลียนแบบเวลาคอสเพลย 

นึกถึง 

มาสคไรเดอรเวลาเจอ

เรื่องดานบวก หรือ

ดานลบหรือไม 

- นึกถึงเวลาเจอเรื่องดานบวก - ไมนึกถึงเลยท้ังเวลาเจอเรื่อง

ดานบวกและลบ 

- ไมนึกถึงเลยท้ังเวลาเจอเรื่อง

ดานบวกและลบ 

สิ่งที่สนใจในมาสคไร

เดอร 

- สนใจดีไซนมากกวาเนื้อหา - เม่ือกอนสนใจดีไซนมากกวา

เนื้อหา แตปจจุบันสนใจ

เนื้อหามากกวาดีไซน 

- เม่ือกอนสนใจดีไซนมากกวา

เนื้อหา แตปจจุบันสนใจเนื้อหา

มากกวาดีไซน 

การจดจํารายละเอียด

เกี่ยวกับมาสคไรเดอร 

- สวนใหญจะจําไดเยอะ 

- เรื่องท่ีชอบ จะย่ิงจําไดเยอะ 

- สวนใหญจะจําไดเยอะ 

- เรื่องท่ีชอบ จะย่ิงจําไดเยอะ 

- สวนใหญจะจําไดเยอะ 

- เรื่องท่ีชอบ จะย่ิงจําไดเยอะ 

พฤติกรรมของมาสค

ไรเดอรที่

ลอกเลียนแบบ 

- เลียนแบบทาทางได และมี

การนําพฤติกรรมของมาสคไร

เดอรมาปรับใชเปนพฤติกรรม

ของตนเอง 

- เลียนแบบทาทางได และมี

การนําพฤติกรรมของมาสคไร

เดอรมาปรับใชเปนพฤติกรรม

ของตนเอง 

- เลียนแบบทาทางได และมี

การนําพฤติกรรมของมาสคไร

เดอรมาปรับใชเปนพฤติกรรม

ของตนเอง 

แรงจูงใจในการแสดง

พฤติกรรมที่เลียนแบบ

จากมาสคไรเดอร 

- จะแสดงพฤติกรรมในบาง

โอกาสเทานั้น 

- มีการแสดงออกจนเกิดผล

ดานลบกับตนเอง 

- จะแสดงพฤติกรรมในบาง

โอกาสเทานั้น 

- ไมแสดงออกจนเกิดผลดาน

ลบกับตนเอง 

- จะแสดงพฤติกรรมในบาง

โอกาสเทานั้น  

- ไมแสดงออกจนเกิดผลดาน

ลบกับตนเอง 

สิ่งที่ไมเคยรูมากอน 

จนกระทั่งไดเรียนรู

ผานมาสคไรเดอร 

- ไดความรูใหมดาน

การแพทย 

- ไดความรูใหมดาน

วิทยาศาสตร 

- ไดเรียนรูความรูใหมๆ 

มากมายท่ีไมเหมือนกันเลยใน

กลุมตัวอยางแตละคน 

ความรูสึกเวลาเห็น 

มาสคไรเดอร ทําดีแต

ไดผลดานลบ 

- มีอารมณรวมไปกับเรื่องราว

มาก 

- ถาเปนสิ่งท่ีถูกตองแลว จะ

- ไมคอยมีอารมณรวมมาก 

- มองวาเปนเรื่องธรรมชาติ 

เปนสัจธรรมของชีวิต 

- ไมคอยมีอารมณรวมมาก 

- มองวาเปนเรื่องธรรมชาติ 

เปนสัจธรรมของชีวิต 
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ยืนยันท่ีจะทําตอ 

ความรูสึกเม่ือเห็น 

มาสคไรเดอร ทําเรื่อง

ไมดีแตไดรับผลดี 

- มีอารมณรวมไปกับเรื่องราว

มาก 

- มีอารมณรวมไปกับเรื่องราว

มาก 

- มีอารมณรวมกับเรื่องราว

พอประมาณ ไมมากเทากับ

กลุมตัวอยางอีก 2 ชวงวัย 

 

คานิยมสงเสริมสังคมที่กลุมตัวอยางวัย 14-22 ปและวัย 30 ปข้ึนไปไดเรียนรูมากที่สุดจากภาพยนตร

การตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร เหมือนกันทั้ง 2 ขอคือความกลาหาญและความเสียสละ ขณะที่กลุมตัวอยาง

ในชวงวัย 23-29 ปไดเรียนรูความพยายามเพ่ือบรรลุสิ่งที่มุงหวัง และความเช่ือมั่นในตนเองมากที่สุด ทั้งน้ีกลุม

ตัวอยางทุกกลุมยังไดเรียนรูคานิยมสงเสริมสังคมเหลาน้ีจากสื่ออ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการเรียนรูผานมาสคไร

เดอรดวย ทั้งจากสื่อบันเทิงที่ติดตามอยูแลวและจากการปลูกฝงจากครอบครัว  

สวนการเลียนแบบ กลุมตัวอยางวัยที่เลียนแบบดวยการแสดงออก (Imitation) ชัดที่สุดคือกลุม

ตัวอยางชวงวัย 14-22 ปซึ่งสามารถลอกเลียนแบบทาทางตางๆ ของมาสคไรเดอรไดอยางสมจริง ขณะที่การ

เลียนแบบภายในจิตใจ (Identification) จะพบเห็นเดนชัดโดยเฉพาะในกลุมตัวอยางที่อยูในวัยทํางาน 

ดานกระบวนการเรียนรูดวยการสังเกต กลุมตัวอยางวัย 14-22 ปจะสนใจดานดีไซนของมาสคไรเดอร

มากกวาเน้ือหา ขณะที่กลุมตัวอยางอีก 2 ชวงวัย พวกเขาอาจเริ่มสนใจและช่ืนชอบในดีไซนของตัวละคร

เหมือนกลุมตัวอยางกลุมแรก แตในเวลาตอมา พวกเขาจะใหความสนใจในเน้ือหามากกวา นอกจากน้ันหากช่ืน

ชอบมาสคไรเดอรเร่ืองใดมากๆ แลว กลุมตัวอยางจะย่ิงจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับมาสคไรเดอรเรื่องน้ันๆ ได

มากตามไปดวย แตถาเรื่องไหนที่ไมชอบก็จะสงผลใหจดจํารายละเอียดไดนอยตามไปดวย  

สําหรับดานการสรางพฤติกรรม กลุมตัวอยางทั้ง 3 ชวงวัยสังเกตเห็นพฤติกรรมของมาสคไรเดอรมาก

พอจนสามารถลอกเลียนแบบทาทางได และอาจมีการนํามาปรับใชจนกลายเปนพฤติกรรมของตนเองไปดวย 

ขั้นสุดทาย แรงจูงใจ กลุมตัวอยางทุกกลุมจะแสดงพฤติกรรมการเลียนแบบมาสคไรเดอรในบางเวลาและบาง

สถานการณเทาน้ัน ขึ้นอยูกับวาสถานการณใดจะใหผลดานบวก (reward) และสถานการณใดจะใหผลดานลบ 

(punishment) 

เมื่อเห็นมาสคไรเดอรทําดีแตไดรับผลไมดี กลุมตัวอยางในชวงวัย 23-29 ปและวัย 30 ปข้ึนไปจะมอง

วาเปนเรื่องธรรมดา เปนสัจธรรมที่สามารถพบเจอไดเชนกันเวลาใชชีวิตในโลกแหงความเปนจริง ในขณะที่กลุม

ตัวอยางในชวงวัย 14-22 ปน้ันจะรูสึกมีอารมณรวมมากเปนพิเศษเมื่อมาสคไรเดอรที่ตนเองช่ืนชอบตกอยูใน
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สถานการณดังกลาว และเมื่อเห็นมาสคไรเดอรทําไมดีแตไดรับผลดี กลุมตัวอยางวัย 14-22 ปจะมีอารมณรวม

ไปกับเรื่องราวมากเชนเดียวกับตอนเห็นมาสคไรเดอรทําดีแตกลับไดรับผลดานลบ เชนเดียวกับกลุมตัวอยางวัย 

23-29 ป 

 ขณะเดียวกันกลุมตัวอยางในชวงวัย 30 ปขึ้นไปไมมีอารมณรวมมากเทากับชวงวัยอ่ืน อาจเพราะการมี

ประสบการณชีวิตที่มากกวา ทําใหพวกเขารูสึกเขาอกเขาใจโลกแหงความเปนจริงไดมากกวากลุมตัวอยาง

ในชวงวัยอ่ืนๆ ที่เหลือ บงช้ีอยางเดนชัดวาความแตกตางของวิถีชีวิต (Lifestyle) โดยเฉพาะอยางย่ิงความ

แตกตางดานอายุยอมสงผลใหผูคนแตละชวงวัยแตกตางกันไปดวย 

อภิปรายผล 

ขอบเขตความเปนแฟนมาสคไรเดอรอันกวางขวาง และการเลือกสรรดานดีๆ ไปปฏิบัติ  

 ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ภาพยนตรการตูนถูกมองในแงลบมาโดยตลอดวาเปนสื่อที่ไมมีประโยชน ไมมี

สาระ หากเปดรับโดยมากจะมอมเมาประชาชน อีกทั้งดวยภาพลักษณที่เกี่ยวของกับการตอสู ตอยตีของตัว

ละครฝายดีและตัวละครฝายราย ทําใหมันถูกมองเปนสื่อบันเทิงที่เหมาะกับเด็ก เหมาะสําหรับการดูเพ่ือความ

บันเทิง เพ่ือฆาเวลาเพียงเทาน้ัน แตจากการวิจัยของ ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย (2553) ไดแสดงใหเห็นวา 

ภาพยนตรการตูนน้ันเปนสื่อที่มีสาระดีๆ แฝงอยู ไมใชแคสื่อบันเทิงสําหรับเด็ก แตเปนสื่อที่เด็กดูไดผูใหญก็ดูดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุดมาสคไรเดอร ซึ่งสอดแทรกคานิยมสงเสริมสังคมไวมากถึง 18 

ประการ  

 ภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร ยังมีกลุมคนที่เปนแฟน หรือผูช่ืนชอบและจงรักภักดีในสื่อ

ชนิดน้ีอยางกวางขวาง โดยความหลากหลายที่เห็นไดชัดคือชวงอายุ 14-46 ป จากสื่อที่ถูกมองวามีคุณคา

สําหรับการรับชมเพ่ือความบันเทิงเทาน้ัน และเหมาะแกผูชมอายุไมมาก มาสคไรเดอรกลับสามารถเขาถึงได

ต้ังแตเด็กเล็กๆ จนถึงผูใหญวัยทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงกับคนที่เปนชนช้ันกลาง นอกจากน้ีการที่ภาพยนตร

การตูนชุดน้ีถูกสรางขึ้นโดยมีกลุมเปาหมายหลักเปนกลุมผูชาย แตแฟนผูหญิงก็สามารถเขาถึงสื่อชนิดน้ีได

เชนกัน  

ทุกสรรพสิ่งบนโลกไมไดมีแคดานบวกหรือดานลบดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน สื่อก็เชนกัน สื่อจะดีหรือไมดี

อยูที่มุมมองของผูรับสารวาจะเลือกรับสิ่งที่ดีหรือไมดีไปปรับใชกับชีวิตตนเองอยางไร แฟนภาพยนตรการตูน

ชุดมาสคไรเดอรไมวาจะอยูในชวงวัยใดก็ตามไดแสดงใหเห็นวาพวกเขามีการคัดเลือก (Selective) ดานดีๆ 
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ของภาพยนตรการตูนชุดน้ีไปปฏิบัติใชในวิธีการที่แตกตางกันไป ในขณะเดียวกันพวกเขายังมองเห็นขอเท็จจริง

ในดานลบ ถึงขอเสียของมาสคไรเดอรเชนกัน ไมไดมองเห็นแตดานที่ตนเองอยากเห็นจนปดตาลืมมอง

ขอเท็จจริงอีกดานหน่ึง แตจะยํ้าเตือนตนเองอยูตลอดเวลาถึงขอดอยดังกลาว และพยายามจะไมทําใหเกิดผล

ดานลบเกิดขึ้นกับตนเอง 

ความสัมพันธที่ไมไดโดดเด่ียวในกลุมแฟนมาสคไรเดอร 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแฟนและแฟนคลับ อาจดูเหมือนสังคมและความสัมพันธในกลุม

ของแฟนมาสคไรเดอรจะมีความหางเหินและไมเปนกลุมเปนกอนมากนักเมื่อเทียบกับสังคมของแฟนบอลใน

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทของการสื่อสารกับกระบวนการสรางและสืบทอดวัฒนธรรมแฟนบอล ในสังคมไทย” 

ของณัฐพงศ สุขโสต (2548) และแฟนคลับนักรองนักแสดง เบิรด ธงไชย แมคอินไตย ใน “เครือขายการสื่อสาร

และการดํารงอยูของแฟนคลับธงไชย แมคอินไตย” ของสุปรีดา ชอลําใย (2549) ซึ่งมีความเปนกลุมเปนกอน

และมีการพบปะกันอยูบอยครั้ง แต “การเรียนรูทางสังคมของแฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร” 

มุงศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูทางสังคมของแฟนปจเจกแตละคนเปนหลัก  

กระน้ันไมไดหมายความวาความสัมพันธของแฟนมาสคไรเดอรในโลกแหงความเปนจริงแลวเปนเชนน้ี

เหมือนกัน ในงานวิจัยของปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย (2553) เรื่อง “การสื่อสาร ปฏิสัมพันธทางสังคมกึ่ง

ความจริง และการเรียนรูคานิยมสงเสริมสังคมจากภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุดมาสคไรเดอรของกลุมแฟนคลับ” 

ไดแสดงใหเห็นวาแฟนคลับเองก็มีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธอยางเปนกลุมเปนกอนกันดวย ผานชองทางการ

สื่อสารตางๆ ทั้งเว็บบอรดในอินเทอรเน็ต และในปจจุบัน พ้ืนที่พูดคุยของแฟนมาสคไรเดอรยังขยายตัวไปถึง

แฟนเพจเฟซบุค ไมวาจะเปนเพจ J-Hero.com เพจสาวก Masked Rider - ไอมดแดง หรือเพจวิวาทะใต

หนากาก  

นอกจากน้ัน แฟนมาสคไรเดอรยังมีการรวมตัวกันผานพ้ืนที่พิเศษสําหรับการจัดสื่อกิจกรรมตางๆ อาทิ 

การรวมตัวกันรับชมภาพยนตรการตูนชุด มาสคไรเดอรในโรงภาพยนตร โดยลาสุดคือการรวมตัวกันชม

ภาพยนตรเรื่อง Kamen Rider Heisei Generations FINAL: Build & Ex-Aid with Legend Riders ซึ่งได

เขาฉายแบบจํากัดรอบที่โรงภาพยนตร SF Cinema สาขามาบุญครองในตางจังหวัดในเดือนเมษายน พ.ศ.

2561 ก็ปรากฏใหเห็นกลุมแฟนคลับมาสคไรเดอรไปรวมชมเปนจํานวนมาก 
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ทั้งหมดน้ีคือสิ่งที่แสดงใหเห็นวาแมแฟนมาสคไรเดอรในงานวิจัยช้ินน้ีอาจดูเหมือนมีความสัมพันธที่ตัด

ขาดจากกัน ทวาในโลกแหงความเปนจริง แฟนมาสคไรเดอรน้ันมีสายสัมพันธที่แนนแฟน ไมไดเปนปจเจก

บุคคลที่ติดตามมาสคไรเดอรตัวคนเดียว และไมผูกพันกับใคร 

การเลียนแบบและเรยีนรูผานโลกแหงจินตนาการของ มาสคไรเดอร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูทางสังคม อาทิ “การเรียนรูบทบาทชายหญิงผาน

ละครโทรทัศนประเภทตลกตามสถานการณ” ของ ธัญญลักษณ สวัสดีไชย (2554),  และ “การเรียนรูและ

ทัศนคติการแกไขปญหาของสังคมไทยจากละครโทรทัศนชุด “นองใหมรายบริสุทธ์ิ” ของ กฤษณา การะเกต 

(2556) พบวาการเลียนแบบและการเรียนรูในงานวิจัยทั้งหมดน้ีแตกตางจากการเรียนรูทางสังคมจาก

ภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร  

เน่ืองจากสื่อตางๆ ในงานวิจัยที่กลาวมามีความยึดโยงอยูกับความเปนจริง ผูคนสามารถเรียนรูและ

ลอกเลียนแบบไดโดยงาย ขณะที่มาสคไรเดอร แมจะออกอากาศทางโทรทัศนเชนเดียวกับละครโทรทัศน

ประเภทตลกตามสถานการณ และละครโทรทัศนชุด “นองใหมรายบริสุทธ์ิ” แตในเชิงประเภท (Genre) น้ันมี

ความความแตกตาง ในขณะที่ทั้ง 2 เร่ืองดังกลาวเลาเน้ือหาที่ยึดโยงอยูกับความเปนจริง ทวาเรื่องราวในมาสค

ไรเดอรนําเสนอออกมาในแนวแฟนตาซี (Fantasy) เน้ือหาเกี่ยวกับยอดมนุษยแปลงรางเพ่ือปราบเหลารายน้ัน

เปนสิ่งที่ไมอาจเกิดขึ้นไดในโลกแหงความเปนจริงได 

 กระบวนการเรียนรูและการเลียนแบบของแฟนมาสคไรเดอรจึงแตกตางออกไป แฟนอาจมีการ

เลียนแบบและการเรียนรูจากเปลือกที่หอหุมอยูภายนอกกอน มีการเลียนแบบทาทางและการแสดงออก กอนที่

เมื่อเวลาผานไปเรื่อยๆ คนดูหรือแฟนมีวัยวุฒิและคุณวุฒิมากข้ึนเร่ือยๆ กระบวนการเรียนรูจะคอยๆ ซับซอน

ขึ้น ไมไดแคเลียนแบบจากเปลือกอีกตอไป แตจะเร่ิมเรียนรูและเขาถึงแกนแกนที่อยูภายใน ถึงกระพ้ีของสิ่งที่

ช่ืนชอบ แลวนําสิ่งที่ไดมาปรับใชกับตนเองโดยไมจําเปนที่จะตองเปนการเลียนแบบทวงทาอีกแลว แตเปนการ

เลียนแบบที่ความคิดและทัศนคติ 

สรุป 

 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมและการเรียนรูทางสังคมของแฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไร

เดอร ในแตละชวงวัยคือวิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ที่แตกตางกันของคนในแตละชวงอายุ เพราะพฤติกรรม

และกระบวนการคิดของคนในวัยเด็กยอมไมเหมือนวัยผูใหญ เน่ืองจากแตละคนถูกหลอหลอมขึ้นมาจากเบา
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หลอมที่แตกตางกัน จนมีประสบการณการใชชีวิตและวิธีมองโลกที่ตางกัน อันสงผลใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

และการเรียนรูทางสังคมที่แตกตางกันดวย  

 อยางไรก็ตาม ทามกลางความแตกตางกันของแฟนภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุด มาสคไรเดอร ในแตละ

ชวงวัย ยังปรากฏใหเห็นความเหมือนกันหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิง ความช่ืนชอบที่มีตอภาพยนตร

การตูนชุดน้ีเหมือนกัน และไมเพียงแคน้ัน พวกเขายังเปดรับสารและเลือกสรรแตขอคิดดีๆ ที่ไดจาก มาสคไร

เดอร มาใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและตอสังคมสวนรวมดวย 

 การที่แฟนภาพยนตรการตูนชุดน้ีเลือกสรรขอคิดดีๆ แลวนําไปปรับใช จึงเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา 

ภาพยนตรการตูนชุดมาสคไรเดอร มีประโยชนตอคนดูในหลากหลายชวงวัย หาใชสื่อบันเทิงที่ไรสาระและไมมี

ประโยชนตอสังคม  

ขอเสนอแนะ 

1.หนวยงานภาครัฐฯ ควรใหความสําคัญกับการศึกษาสื่อภาพยนตรการตูนเพ่ือนํามาใชเปนเคร่ืองมือ

หน่ึงในการพัฒนาสังคม 

 2.หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนําเขาและจัดจําหนายภาพยนตรการตูนญี่ปุนชุดมาสคไรเดอร ควรให

ความสําคัญกับการนําเสนอคุณคาที่แฝงอยูภายในภาพยนตรการตูนดวย  

 3.หนวยงานที่เกี่ยวของควรกับการนําเขาและจัดจําหนายภาพยนตรการตูนในประเทศไทย ควรให

ความสําคัญกับกลุมคนดูชวงวัยอ่ืนนอกเหนือจากเด็กดวย  
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การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจการเปดรับสื่อทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ

สินคาของผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน อยางนอย 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปที่ผานมา จํานวน 

400 คน ผลการวิจัย พบวา การเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อด้ังเดิมมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติดาน

ราคา การสงเสริมการขาย บุคลากรหรือพนักงาน แตไมมีความสัมพันธกับทัศนคติดานสินคา ชองทางการจัด

จําหนาย สภาพแวดลอม และกระบวนการ และการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อออนไลนมีความสัมพันธ

ทางบวกกับทัศนคติทุกดานเกี่ยวกับหางสรรพสินคาออนไลน สวนการเปดรับสื่อทางการตลาดทั้งสื่อด้ังเดิมและ

สื่อออนไลนมีความสัมพันธทางบวกกับความถ่ีในการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน นอกจากน้ัน 

ทัศนคติดานสินคา การสงเสริมการขาย บุคลากรหรือพนักงาน สภาพแวดลอม  และกระบวนการ มี

ความสัมพันธทางบวกกับความถี่การซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน ในขณะที่ทัศนคติดานราคา และ

ชองทางการจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธกับความถี่การซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน 

คําสําคัญ: การเปดรับสื่อ, การสื่อสารการตลาด, พฤติกรรมผูบริโภค, หางสรรพสินคาออนไลน 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The objective of the research is to explore the exposure to marketing media, 

attitudes, and buying behaviors of consumers who buy goods from online department 

stores.  The population consists of 400 buyers of goods from online department stores who 

bought at least once over the past year.  The finding reveals that the exposure to traditional 

marketing media has a positive relationship with the attitude toward prices, sale promotion, 

and workers/personnel but bears no relationship with the attitude toward goods, channels 

of distribution, environment and procedure.  On the other hand, the exposure to online 

marketing media has a positive relationship with the attitude toward the online department 

store in every aspect, while the exposures to traditional and online media have a positive 
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relationship with the frequency of buying goods from online department stores.  In addition, 

the attitude toward goods, sale promotion, workers/personnel, environment and procedure 

have a positive relationship with the frequency of buying goods from online department 

stores, while the attitude toward prices and channels of distribution bear no relationship 

with the frequency of buying goods from online department stores. 

Keywords: exposure to media, marketing communication, consumer behavior, online 

department store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา  

 ในโลกยุคดิจิทัลปฏิเสธไมไดวามีการใชงานคอมพิวเตอรและการใชอินเทอรเน็ตที่สูงข้ึนในทุกกิจกรรม

การสื่อสารและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ต้ังแตการติดตอ การคนหาขอมูล การสั่งจอง สั่งซื้อสินคาและบริการ

ผานระบบออนไลน หรือสูงขึ้นระดับองคการ เชน การทําธุรกิจหรือเสนอขายสินคาและบริการ ตลอดจนการ

สื่อสารที่สงตอไปยังมวลชน ดังน้ัน ดวยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา ทั้งจํานวนการเขาถึงคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตที่มีจํานวนสูงขึ้น ทําใหมีอิทธิพลและบทบาทสําคัญในการใชชีวิตของคนไทย ในป พ.ศ. 2560 คน

ไทยใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยในวันทํางานหรือวันเรียนหนังสือ สูงถึง 6 ช่ัวโมง 30 นาทีตอวัน ในขณะที่วันหยุดใช

เวลาสูงถึง 6 ช่ัวโมง 48 นาทีตอวัน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), 2560, น.
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37) ทําใหเห็นวาคนไทยใชเวลาไปกับอินเทอรเน็ตแทบจะครอบคลุมทุกกิจกรรม ทั้งน้ี ผลสํารวจของสํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กลาววา การซื้อสินคาและบริการ มีผูใชงานสูงเปนอันดับ 

5 จากทุกกิจกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตของคนไทย 

 การซื้อขายสินคาและบริการออนไลน เรียกอยางเปนทางการวา ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ e-

Commerce ซึ่งองคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (องคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Co-Operation and Development : OECD อางถึงใน สพธอ, 2560, น.

83) ไดใหนิยามของคําวา e-Commerce ไววา “ธุรกิจซื้อขายสินคาหรือบริการใหลูกคาผานอินเทอรเน็ต หรือ

หมายถึง มีการใหลูกคาสงคําสั่งซื้อสั่งจองสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต (ผานทางหนาเว็บไซตหรือทาง

อีเมล) สวนการชําระเงินและการจัดสงจัดทําผานชองทางใดก็ได”  

 หากแยกธุรกิจ e-Commerce จากประเภทของอุตสาหกรรม พบวา ธุรกิจอันดับที่ 1 ที่มีมูลคามาก

ที่สุดคืออุตสาหกรรมการคาปลีกและการคาสง และหากแยกจากประเภทของธุรกิจที่มีกิจกรรมทางการซื้อขาย

ออนไลน พบวาธุรกิจหางสรรพสินคามีมูลคาเปนอันดับ 1 โดยมีมูลคาสูงถึง 257,663.28 ลานบาท ใน พ.ศ. 

2559 และมีแนวโนมการเติบโตที่สูงขึ้น ในป พ.ศ. 2560 (สพธอ, 2560, น.55) โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจแบบ 

B2C (Business to Consumer) น่ันคือหางสรรพสินคาเปนผูขายตอผูบริโภคซึ่งเปนผูซื้อในระดับบุคคล  

หางสรรพสินคาหรือหางคาปลีกหลายๆ แหงซึ่งเปนผูประกอบการที่มีชองทางการขายหนารานอยูแลว

ไดมีการปรับรูปแบบธุรกิจเขาสูระบบออนไลน ในปจจุบันหางสรรพสินคาขนาดใหญที่ประกอบธุรกิจการขาย

สินคาออนไลนควบคูไปกับออฟไลนดวย ไดแก หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ใชช่ือวา เซนทรัลออนไลนชอปปง, โร

บินสัน ใชช่ือวา โรบินสัน ชอปออนไลน, เทสโก โลตัส ใชช่ือวา เทสโก โลตัส ชอปออนไลน, บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็น

เตอร ใชช่ือวา บ๊ิกซี ชอปปง ออนไลน และเดอะมอลลกรุป ใชช่ือ เอ็มการดชอป โดยเปดการขายสินคาทั้ง

อุปโภคและบริโภคภายในเว็บไซตและแอปพลิเคชัน อํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภคไดเขาถึงสินคามากที่สุด 

รวดเร็วที่สุด และงายดายที่สุดเพ่ือเพ่ิมยอดจําหนายสินคา หลายแหงกําลังขยายธุรกิจการซื้อขายสินคา

ออนไลนใหมีการพัฒนาและรองรับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น นอกจากน้ัน หางสรรพสินคาออนไลนได

ใชสื่อทางการตลาดทั้งสื่อด้ังเดิมและสื่อออนไลนตางๆ ในการโฆษณา ประชาสัมพันธขอมูลของสินคาและ

บริการไปยังผูบริโภค เพ่ือใหการสื่อสารน้ันสงผลกระทบตอทัศนคติ ความรูสึกของผูบริโภค และสงผลตอไปยัง

พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค  

จากสถานการณเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลนดังกลาว และความ

นิยมของผูบริโภคคนไทยที่มีพฤติกรรมในการซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการเปดรับสื่อทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลนใน

ปจจุบัน 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร การเปดรับสื่อทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินคา

จากหางสรรพสินคาออนไลนของผูบริโภค 

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการเปดรับสื่อทางการตลาดของ

หางสรรพสินคาออนไลนของผูบริโภค 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อทางการตลาดกับทัศนคติเกี่ยวกับหางสรรพสินคา

ออนไลนของผูบริโภค 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินคาจาก

หางสรรพสินคาออนไลนของผูบริโภค 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน

ของผูบริโภค 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ

สินคาจากหางสรรพสินคาออนไลนของผูบริโภค” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

เทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กับกลุมประชากรคือผูบริโภคซึ่งซื้อสินคาออนไลนจาก

หางสรรพสินคาออนไลน อยางนอย 1 ครั้งในรอบ 1 ปที่ผานมา จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการศึกษา โดยแบงเน้ือหาของแบบสอบถามเปน 4 สวน คือ 

สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากร 

สวนที่ 2 การเปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลน 

สวนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลน 

สวนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ชวยในการวิเคราะหหาคาทางสถิติ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) ของรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับสถิติเชิงอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ การ

ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (Independent Sample t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ

สินคาจากหางสรรพสินคาออนไลนของผูบริโภค” สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 ลักษณทางประชากร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญอยูในชวง

อายุระหวาง 26 - 35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดสวนตัวตอเดือนอยูที่ระหวาง 15,001–30,000 

บาท และภูมิลําเนาอยูภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 การเปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลน พบวา กลุมตัวอยางเปดรับสื่อทางการ

ตลาดของหางสรรพสินคาออนไลน มีคาเฉลี่ย 2.69 ถือวามีการเปดรับสื่อทางการตลาดในระดับปานกลาง หาก

พิจารณาจากสื่อทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยางเปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลนจากสื่อ

ออนไลน มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.87 ถือวามีการเปดรับสื่อทางการตลาดในระดับปานกลาง โดยสื่อออนไลนที่

ผูบริโภคเปดรับมากที่สุด คือ โฆษณาบนเว็บไซตและแอปพลิเคชัน เชน แบนเนอร, ปอปอัพ มีคาเฉลี่ย 3.89 

ถือวามีการเปดรับสื่อทางการตลาดในระดับมาก  

ทัศนคติเก่ียวกับหางสรรพสินคาออนไลน พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับสวนประสมทาง

การตลาดของหางสรรพสินคาออนไลน มีคาเฉลี่ย 3.93 ถือวามีทัศนคติคอนขางบวก และเมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย 4.11 ถือวามีทัศนคติคอนขางบวก 

 พฤติกรรมการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน พบวา กลุมตัวอยางซื้อสินคาจาก

หางสรรพสินคาออนไลน ภาพรวม มีคาเฉลี่ย 1.77 ถือวามีพฤติกรรมการซื้อสินคาในระดับนอย โดยซื้อสินคา

จาก เซนทรัลออนไลนชอปปง มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.53 ถือวามีพฤติกรรมการซื้อสินคาในระดับปานกลาง 

และความถี่การซื้อสินคาประเภทตางๆ จากหางสรรพสินคาออนไลน พบวา กลุมตัวอยางมีความถี่การซื้อสินคา 

มีคาเฉลี่ย 2.09 ถือวามีพฤติกรรมการซื้อสินคาในระดับปานกลาง โดยซื้อสินคาประเภทสุขภาพ เคร่ืองสําอาง 

และผลิตภัณฑความงาม มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.98 ถือวามีพฤติกรรมการซื้อสินคาในระดับปานกลาง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดที่

แตกตางกัน 

 จากการวิจัย ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดที่แตกตางกัน พบวา ผูที่มี

เพศที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลนจากสื่อด้ังเดิมไมแตกตางกัน 

ในขณะที่ผูที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลนจากสื่อออนไลน

แตกตางกัน โดยเพศหญิงจะมีการเปดรับมากกวาเพศชาย สอดคลองกับแนวคิดของ วิลโล และ ยาเทส (Willo 
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& Yates, 1980, อางถึงใน กันตกนิษฐ อุทัย, 2558, น.15) จากงานวิจัยทางจิตวิทยา แสดงใหเห็นวาผูชายและ

ผูหญิงมีความแตกตางกันในหลายเรื่อง โดยกลาวไววาเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกัน เร่ืองความคิด 

คานิยม และทัศนคติ เพศหญิงจะมีความออนไหวทางดานอารมณมากกวา สามารถถูกชักจูงไดงายกวา โอน

ออนผอนตามไดงายดาย รวมถึงกิจกรรมของคนทั้งสองเพศเองยังมีความแตกตางกัน จึงทําใหพฤติกรรมที่

แสดงออกมีความแตกตางกันไป เห็นไดจากเพศหญิงจะมีการเปดรับสื่อมากกวา เน่ืองจากความออนไหว

ทางดานอารมณที่ถูกกระตุนดวยสิ่งเราไดงายดายกวาเพศชาย 

ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดที่แตกตางกัน พบวา ผูที่มีอายุที่แตกตาง

กันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อด้ังเดิมแตกตางกัน โดยผูที่มีอายุระหวาง 18-25 ป มีการเปดรับสื่อ

ทางการตลาดจากหางสรรพสินคาออนไลนจากสื่อด้ังเดิมมากกวาผูที่มีอายุ 26 ปขึ้นไป ในขณะที่ผูที่มีอายุ

แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อออนไลนไมแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ 

สตะเวทิน (2546, อางถึงใน อรอุษา เขตไพบูลย, 2555, น.9) ที่กลาววา อายุเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหคนมีความ

แตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองตอการ

ติดตอสื่อสารตางจากบุคคลที่มีอายุนอยและบุคคลที่มีอายุนอยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองที่เปลี่ยนไปเมื่อ

ตนเองมีอายุมากขึ้น จากงานวิจัยจะเห็นไดวาผูที่มีอายุ 18-25 ป จะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดที่มากกวาวัย

อ่ืน แสดงใหเห็นวาอายุเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหการเปดรับสื่อของบุคคลมีความแตกตางกัน 

 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดที่แตกตางกัน พบวา ผูที่มี

ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อด้ังเดิมแตกตางกัน โดยผูที่มีการศึกษา

ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลนจากสื่อด้ังเดิมมากกวาผู

ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี และผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีการ

เปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลนจากสื่อด้ังเดิมมากกวาผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

และผูที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อออนไลนที่แตกตางกัน โดย

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคา

ออนไลนจากสื่อออนไลนมากกวาผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  

สอดคลองกับแนวคิดจากงานวิจัยของ พรชนก ประทักษการ (2556, น.11) กลาววา การศึกษาหรือ

ความรู เปนตัวแปรหน่ึงที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร ทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารตางกันออกไป  เชน 

บุคคลที่ย่ิงมีการศึกษาสูงก็จะมีความสนใจในขาวสารกวางขวาง แตจะไมเช่ืออะไรงายๆ จะตองมีหลักฐานหรือ

เหตุผลสนับสนุนเพียงพอที่จะเช่ือ ทั้งน้ี จากสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลนที่ไดเสนอขอมูล

รูปภาพและขอความโฆษณาเพ่ือใหผูบริโภคสนใจสินคาและบริการน้ัน ผูวิจัยจึงอนุมานไดวาขอมูลดังกลาว

นาจะดึงดูดใจใหผูที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวามากกวาผูที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกวา ซึ่งการศึกษาจะทําใหผู
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น้ันมีการคิดวิเคราะห การใชเหตุผลในการสนับสนุนในการเช่ือถือตอสินคาและบริการที่มากกวา การศึกษาจึง

นับเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางบุคคลเชนเดียวกัน 

ผูบริโภคที่มีรายไดสวนตัวตอเดือนที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดที่แตกตางกัน พบวา 

ผูบริโภคที่มีรายไดสวนตัวตอเดือนที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อด้ังเดิมแตกตางกัน โดย

ผูบริโภคที่มีรายไดสวนตัวตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท จะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคา

ออนไลนจากสื่อด้ังเดิมมากกวาผูที่มีรายได 15,001-30,000 บาท, 30,001-50,000 บาท, 70,001-90,000 

บาท และ 90,001 บาทขึ้นไป ในขณะที่ผูบริโภคที่มีรายไดสวนตัวตอเดือนที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อ

ทางการตลาดจากสื่อออนไลนไมแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ พรทิพย วรกิจโภคาทร (2539, น.124-

292, อางถึงใน วากฤษ นันทวัฒนากุล, 2558, น.17-18) ซึ่งกลาววา ผูรับสารจะเลือกรับสื่อในหลากหลาย

ชองทาง แตละบุคคลจะมีพฤติกรรมในการเปดรับสื่อในชองทางที่แตกตางกันตามความสะดวกของตนเอง จึง

เปนไปไดวา ผูที่รายไดสวนตัวตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท จะเขาถึงสื่อด้ังเดิมหรือเปดรับสื่อประเภทน้ี

มากกวา ในขณะที่สื่อออนไลน ไมพบความแตกตาง ซึ่งอนุมานไดวาเน่ืองจากสื่อออนไลนมีความสะดวกกวาใน

การเขาถึงในปจจุบัน 

ผูบริโภคที่มีภูมิลําเนาที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อด้ังเดิมและสื่อออนไลนไม

แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรับสื่อทางการตลาดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับ

หางสรรพสินคาออนไลน 

 จากการวิจัย พบวา การเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อด้ังเดิมของผูบริโภคมีความสัมพันธกับทัศนคติ

เก่ียวกับหางสรรพสินคาออนไลน ในดานตางๆ ดังน้ี ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากรหรือ

พนักงาน โดยความสัมพันธดังกลาว มีคาเปนบวก น่ันคือ เมื่อผูบริโภคมีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อ

ด้ังเดิมสูง จะมีทัศนคติเกี่ยวกับหางสรรพสินคาออนไลนเปนบวก และผูบริโภคที่มีการเปดรับสื่อทางการตลาด

จากสื่อด้ังเดิมตํ่า จะมีทัศนคติเกี่ยวกับหางสรรพสินคาออนไลนเปนลบ โดยมีความสัมพันธตํ่า ในขณะที่ ไมมี

ความสัมพันธกับดานตางๆ ดังน้ี ดานสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสภาพแวดลอม และดาน

กระบวนการ 

 นอกจากน้ี ยังพบวา การเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อออนไลนของผูบริโภคมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติเกี่ยวกับหางสรรพสินคาออนไลน ในทุกดาน ดังน้ี ดานสินคา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากรหรือพนักงาน ดานสภาพแวดลอม ดานกระบวนการ โดยความสัมพันธ

ดังกลาว มีคาเปนบวก น่ันคือ เมื่อผูบริโภคมีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อออนไลนสูง จะมีทัศนคติ

เกี่ยวกับหางสรรพสินคาออนไลนเปนบวก และผูบริโภคที่มีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อออนไลนตํ่า จะมี
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ทัศนคติเก่ียวกับหางสรรพสินคาออนไลนเปนลบ โดยทุกดานมีความสัมพันธตํ่า ยกเวน ดานการสงเสริมการ

ขาย ที่มีความสัมพันธปานกลาง 

 จากการวิจัย การรับสื่อทางการตลาดจากสื่อด้ังเดิมของผูบริโภค เชน สื่อหนังสือพิมพ วิทยุภายใน

หางสรรพสินคา โบรชัวรที่หางสรรพสินคาแจกให รวมถึงสื่อภายนอก เชน ปายบิลบอรด น้ันมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติของผูบริโภคในดานราคา ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากรหรือพนักงาน กลาวไดวา สื่อด้ังเดิม

เปนสื่อทางการตลาดที่หางสรรพสินคาใชสื่อสารกับผูบริโภคอยูกอนแลว เมื่อมีการขยายมาสูระบบออนไลนจึง

ไดใชสื่อด้ังเดิมในการโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาและบริการที่เพ่ิมเติมขึ้น เชน เรื่องราคาสินคา โปรโมช่ัน 

ของแถม การสะสมแตม ที่ผูบริโภคสามารถใชไดกับทั้งการซื้อสินคาที่หางสรรพสินคาออฟไลนและการซื้อ

สินคาออนไลน การประชาสัมพันธชองทางการติดตอกับพนักงานที่สะดวกสบายงายดายมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน ใน

การซื้อสินคาที่ตรงกับความตองการ ในราคาที่เหมาะสม และสามารถเลือกซื้อไดจากที่บาน ประหยัดไดทั้ง

เวลา คาใชจาย และสามารถรอรับไดเลย การประชาสัมพันธถึงความสะดวกสบายเหลาน้ีจึงทําใหผูบริโภคเกิด

เปนความรูสึกเชิงบวกกับหางสรรพสินคาออนไลนได 

ในขณะที่การเปดรับสื่อออนไลน สื่อที่เรียกไดวามาพรอมกับการซื้อขายสินคาออนไลนโดยเฉพาะน้ันมี

ความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคในทุกดาน จากการวิจัยพบวา สื่อที่ผูบริโภคเปดรับมากที่สุด คือสื่อ

โฆษณาบนเว็บไซตหรือแอปพลิเคชัน เชน แบนเนอร ปอบอัพ รองลงมาคือสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะเปนเฟ

ซบุกแฟนเพจ ทวิตเตอร ไลนแอด เปนตน สื่อเหลาน้ีสามารถสงขอมูลไปยังผูบริโภคไดงายดาย เน่ืองจากการ

เปดรับที่เปนไปโดยงายเพียงใชคอมพิวเตอรหรือสมารตโฟน ซึ่งสื่อออนไลนสามารถโฆษณา ประชาสัมพันธ

สินคาและบริการไปสูผูบริโภคในรูปแบบของรูปภาพ ตัวอักษร และขอความเสียงได ทั้งคุณภาพ ความ

หลากหลายของ และความนาเช่ือถือของสินคา การใชรูปภาพสวยงาม ดึงดูดใจ การเสนอราคาที่ถูกกวา

หางสรรพสินคาอ่ืน หรือราคาพิเศษสําหรับการซื้อออนไลน ชองทางการจัดจําหนายที่ทําไดสะดวก วิธีการชําระ

เงินที่หลากหลายและเช่ือถือได การสงเสริมการขายที่มีความนาสนใจ เชน การใหคะแนนพิเศษหรือโคด

สวนลดที่สามารถใชไดกับการซื้อสินคาเฉพาะชองทางออนไลน บุคลากรหรือพนักงานที่สามารถติดตอได

หลากหลายชองทาง ไมวาจะเปนทางแชตภายในเว็บไซต กลองขอความของเฟซบุกแฟนเพจ สภาพแวดลอม

ของเว็บไซตและแอปพลิเคชันที่งายในการใชงาน จุดรับสินคาที่เอ้ือตอความสะดวก และกระบวนการ

ดําเนินการสั่งซื้อสินคา การจัดสง การแกปญหาตางๆ ที่รวดเร็ว ซึ่งหางสรรพสินคาออนไลนสื่อสารเกี่ยวกับ

สวนประสมทางการตลาดเหลาน้ีผานสื่อทางการตลาดไปยังผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคสนใจ เกิดความรูสึกชอบ

สินคาและบริการ หากผูบริโภคเปดรับสื่อทางการตลาดในระดับมาก ยอมทําใหเกิดเปนทัศนคติในเชิงบวกตอ

หางสรรพสินคาออนไลน โดยจากการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีการเปดรับสื่อทางการตลาดสูง จะมีทัศนคติ

เกี่ยวกับหางสรรพสินคาออนไลนในเชิงบวก 
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สอดคลองกับแนวคิดของ สุรพงษ โสธนะเสถียร (2534, อางถึงใน สวรินทร เน่ืองคํามา, 2558, น.41) 

ที่กลาวไววา ทัศนคติ หมายถึง ลักษณะของความคิดและความรูสึกบางอยาง ซึ่งมีตอสิ่งรอบขาง หรือวัตถุ หรือ

สิ่งแวดลอม ทั้งน้ี ทัศนคติมีรากฐานมาจากความเช่ือและอาจสงผลตอในดานพฤติกรรมในอนาคต ดังน้ัน 

ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมในการตอบสนองของบุคคลตอสิ่งเรา และเปนมิติในการประเมินผล เพ่ือแสดง

วาบุคคลน้ัน มีความชอบหรือไมชอบ มีความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับประเด็นใดประเด็นหน่ึง โดยถือวาเปน

การสื่อสารในบุคคล โดยเปนผลกระทบมาจากการรับสาร และเปนผลตอพฤติกรรม ทั้งน้ี ศิริวรรณ เสรีรัตน 

(อางถึงใน กัญจนทนนท กสิเกษตรสิริ, 2556, น. 14) กลาววา ทัศนคติ เปนตัวแปรที่อยูระหวางการรับและ

การตอบสนองตอขาวสารหรือสิ่งเราตางๆ ดวยการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูรับที่มีตอขาวสาร โดย

ทัศนคติเปนตัวกําหนดถึงทาทีของผูรับสารและการตอบสนองตอขาวสารน้ันๆ ดังน้ัน การเปดรับสื่อทางการ

ตลาดจึงมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาและบริการน้ันๆ และสงผลไปยังพฤติกรรมของ

ผูรับสารน้ันตอไปดวย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปดรับสื่อทางการตลาดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา

จากหางสรรพสินคาออนไลน 

 จากการวิจัย พบวา การเปดสื่อทางการตลาดจากสื่อด้ังเดิมของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความถ่ีการ

ซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน และมีความสัมพันธกับความถ่ีการซื้อสินคาประเภทตางๆ จาก

หางสรรพสินคาออนไลน โดยความสัมพันธดังกลาว มีคาเปนบวก เมื่อผูบริโภคมีการเปดรับสื่อทางการตลาด

จากสื่อด้ังเดิมสูง จะมีความถี่การซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน และความถี่การซื้อสินคาประเภทตางๆ 

จากหางสรรพสินคาออนไลนสูง สวนผูบริโภคที่มีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อด้ังเดิมตํ่า จะมีความถ่ีการ

ซื้อคาจากหางสรรพสินคาออนไลน และความถี่การซื้อสินคาประเภทตางๆ จากหางสรรพสินคาออนไลนตํ่า ตัว

แปรดังกลาวมีความสัมพันธตํ่า และปานกลาง ตามลําดับ  

 ทั้งน้ี ยังพบวา การเปดสื่อทางการตลาดจากสื่อออนไลนของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความถ่ีการซื้อ

สินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน และความถ่ีการซื้อสินคาประเภทตางๆ จากหางสรรพสินคาออนไลน โดย

ความสัมพันธดังกลาว มีคาเปนบวก เมื่อผูบริโภคมีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อออนไลนสูง จะมีความถี่

การซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน และความถี่การซื้อสินคาประเภทตางๆ จากหางสรรพสินคาออนไลน

สูง สวนผูบริโภคที่มีการเปดรับสื่อทางการตลาดจากสื่อออนไลน ตํ่า จะมีความถ่ีการซื้อสินคาจาก

หางสรรพสินคาออนไลน และความถี่การซื้อสินคาประเภทตางๆ จากหางสรรพสินคาออนไลนตํ่า ตัวแปร

ดังกลาวมีความสัมพันธปานกลาง และตํ่า ตามลําดับ  

 สอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐา ฉางชูโต (2550, น.87) ที่กลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค เปนการแสดง

ใหเห็นถึงเหตุจูงใจที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งเริ่มตนจากสิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus) 
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ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการ โดยสิ่งกระตุนดังกลาวจะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่ง

เปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายสามารถคาดคะเนได ทั้งน้ีความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคจะไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูบริโภคเอง ซึ่งสงผลใหมีการตอบสนองโดยการซื้อสินคาและบริการในที่สุด 

โดยองคประกอบที่มีสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค เชน สิ่งกระตุนทางการตลาด ที่เกี่ยวของกับสวนประสมทาง

การตลาด โดยสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยที่เกี่ยวเน่ืองกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ตรงกับแนวคิดเร่ือง ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ของ เสรี วงษมณฑา (2547, น.32-45) ที่กลาววา การรับรู เปนปจจัย

ภายใน ดานจิตวิทยา เปนปจจัยที่เกี่ยวเน่ืองกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค จากขั้นตอนการรับรู ที่เปน

กระบวนการในการกลั่นกรองขอมูลของผูบริโภค ต้ังแตการเลือกรับสาร การเลือกที่จะสนใจ การเลือกที่จะ

ตีความ และการเลือกที่จะจดจํา ทั้งน้ี สื่อทางการตลาดที่มีการสื่อสารสิ่งกระตุนทางการตลาด จึงมีผลทําให

ผูบริโภคเกิดการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุนเหลาน้ัน ดังน้ัน ผูบริโภคที่มีความถี่ในการ

เปดรับสื่อทางการตลาดสูง ยอมมีโอกาสในการเลือกรับสาร เลือกที่จะสนใจ เลือกที่จะตีความ และเลือกที่จะ

จดจํามากกวาผูบริโภคที่มีความถี่ในการเปดรับสื่อทางการตลาดนอยกวา  

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติของผูบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา

ออนไลน 

 จากการวิจัย พบวา ทัศนคติของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความถี่การซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา

ออนไลน ในดานตางๆ ดังน้ี ดานสินคา ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากรหรือพนักงาน ดาน

สภาพแวดลอม และดานกระบวนการ โดยความสัมพันธดังกลาว มีคาเปนบวก เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติเกี่ยวกับ

หางสรรพสินคาออนไลนเปนบวก จะมีความถี่การซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลนสูง และผูบริโภคที่มี

ทัศนคติเกี่ยวกับหางสรรพสินคาออนไลนเปนลบ จะมีความถ่ีการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลนตํ่า ตัว

แปรดังกลาวมีความสัมพันธตํ่า ในขณะที่ทัศนคติของผูบริโภคไมมีความสัมพันธกับความถี่การซื้อสินคาจาก

หางสรรพสินคาออนไลน ในดานตางๆ คือ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย  

 นอกจากน้ี ไดพบวา ทัศนคติของผูบริโภคทุกดานมีความสัมพันธกับความถี่การซื้อสินคาประเภทตางๆ 

จากหางสรรพสินคาออนไลน โดยความสัมพันธดังกลาว มีคาเปนบวก เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติเกี่ยวกับ

หางสรรพสินคาออนไลนเปนบวก จะมีความถี่การซื้อสินคาประเภทตางๆ จากหางสรรพสินคาออนไลนสูง และ

ผูบริโภคที่มีทัศนคติเกี่ยวกับหางสรรพสินคาออนไลนเปนลบ จะมีพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทตางๆ จาก

หางสรรพสินคาออนไลนตํ่า ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธตํ่า  

จากการวิจัย ทัศนคติของผูบริโภคน้ันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา

ออนไลน ไมวาจะเปนความถี่ในการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลนแตละแหง และความถี่ในการซื้อ

สินคาแตละประเภท เมื่อพิจารณาทัศนคติของผูบริโภคในแตละดาน พบวา เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติเปนบวกก็จะ



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 423  

ทําใหมีพฤติกรรมซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลนหรือซื้อสินคาประเภทตางๆ มากขึ้นไปดวย กลาวคือ 

ทัศนคติในดานสินคา สามารถอภิปรายไดวา เมื่อผูบริโภครูสึกวาสินคาในหางสรรพสินคาออนไลน เปนแบรนด

ที่มีช่ือเสียง มีความความหลากหลาย คุณภาพดี มีราคาและการสงเสริมการขาย ที่ความเหมาะสม มีโปรโมช่ัน

ที่ดึงดูด รวมถึงชองทางการจัดจําหนายที่นาเช่ือถือ ไวใจได บุคลากรหรือพนักงานที่ยินดีพรอมในการบริการ 

สภาพแวดลอมทั้งหนาเว็บไซตและแอปพลิเคชันที่ตอบโจทยการใชงาน รวมถึงกระบวนการดําเนินการสั่งซื้อ

สินคา การจัดสง การแกปญหาตางๆ น้ันสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ก็จะทําใหเกิดเปนทัศนคติในเชิง

บวกตอหางสรรพสินคาออนไลนดังกลาว และหากผูบริโภคมีทัศนคติในเชิงบวก ก็ยอมทําใหมีพฤติกรรมในการ

ซื้อสินคาตามมา ทั้งน้ีจากผลการวิจัยก็ไดพบวา ผูบริโภคที่มีทัศนคติเกี่ยวกับหางสรรพสินคาออนไลนเปนบวก 

จะพฤติกรรมการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลนสูงตามไปดวย 

ทั้งน้ี สอดคลองกับแนวคิดของ เดล แอล. ฮอวกินส (Del I. Hawkins, 2004, อางถึงใน สวรินทร 

เน่ืองคํามา, 2558, น.41) ที่กลาวไววา ทัศนคติ ประกอบไปดวยองคประกอบหน่ึงคือความรูสึก องคประกอบ

ดานความรูสึก หมายถึง การตอบสนองทางดานอารมณหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดย

ประกอบไปดวยความรูสึกทั้งดานบวกและดานลบ ตัวผูบริโภคเองจะเปนผูประเมินดวยการแสดงพฤติกรรมวา

ชอบหรือไมชอบ กลายเปนทัศนคติโดยรวม หลังจากน้ันจึงไดแสดงออกเปนพฤติกรรม ทั้งน้ี สอดคลองกับ

แนวคิดของโซโลมอน (Solomon, 2002, อางถึงใน เสรี วงษมณฑา, 2547, น.31) ที่ไดกลาวถึงพฤติกรรมของ

ผูบริโภค ไววา พฤติกรรมผูบริโภคเปนการปฏิบัติหรือการแสดงออกและเปนกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการ

ซื้อสินคา น่ันหมายความวา พฤติกรรมของบุคคลเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับความรูสึก ความนึกคิด หรือการ

แสดงออก โดยแตละบุคคลจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาไมเหมือนกันเพราะแตละบุคคลจะมีทัศนคติ หรือ

สิ่งจูงใจที่แตกตางกัน ทําใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกแตกตางกันไปดวย จากงานวิจัยจึงแสดงใหเห็นวา

ผูบริโภคที่มีทัศนคติเปนบวกตอสินคาก็จะมีพฤติกรรมการซื้อสินคาสูงกวาผูที่มีทัศนคติเปนลบ  

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ

สินคาจากหางสรรพสินคาออนไลนของผูบริโภค” มีสรุปและขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี  

1. ผลการวิจัย ทําเห็นไดวาผูบริโภคมีการเปดรับสื่อทางการตลาดของหางสรรพสินคาออนไลนใน

ระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาในระดับนอย ดังน้ัน หางสรรพสินคา

ออนไลนจึงควรวางแผนการใชสื่อทางการตลาดเพ่ือใหผูบริโภคซื้อสินคาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน 

เชน สื่อภายในเว็บไซต และเฟซบุกแฟนเพจ ซึ่งผูบริโภคมีการเปดรับสื่อในระดับมาก เน่ืองจากการเปดรับสื่อมี

ความสัมพันธกับทัศนคติ และสามารถสงตอไปยังพฤติกรรมของผูบริโภค เพ่ือแขงขันกับรานคาออนไลน

ประเภทอ่ืน ไมวาจะเปน e-Marketplace เชน LAZADA Shopee หรือ 11street ที่ลงทุนโดยกลุมนายทุน
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ตางประเทศ และรานคารายเล็กผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ ดังน้ัน หางสรรพสินคาออนไลนจึงควรใชขอ

ไดเปรียบดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสินคา ดานราคา ประกอบกับช่ือเสียงของหางสรรพสินคา ซึ่ง

ผูบริโภคมีทัศนคติคอนขางบวกอยูกอนแลว นํามาเปนจุดแข็งใหกับหางสรรพสินคาออนไลนของตนเองมาก

ย่ิงขึ้น 

2. ลักษณะทางประชากรของผูบริโภคสินคาจากหางสรรพสินคาออนไลน สําหรับในการวิจัยครั้งน้ี ได

ดําเนินการวิจัยในลักษณะของการสํารวจขอมูลผูบริโภค ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งตอไปควรดําเนินการวิจัยใน

ลักษณะผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงสํารวจรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากกวาน้ี 

รวมถึงควรเพ่ิมประเด็นในการศึกษาใหกวางขึ้น เชน รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค อีกทั้งขยายขอบเขต

ของในการวิจัยใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น 
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กลยุทธการสือ่สารของสมาคมกีฬาอสีปอรตแหงประเทศไทย 

Communication Strategies of Thai E-Sports Federation. 

นายลิลิต วรวุฒิสุนทร และ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธการสื่อสารของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยในการสรางความหมาย

ใหมของเกมเปนกีฬาอีสปอรต โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับอุปนายกสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย 

และวิเคราะหตัวบทประเภทขาวจากเว็บไซตของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย โดยผูวิจัยไดต้ังขอสงสัย

วา สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยมกีารใชกลยุทธใดบางในการสื่อสารความหมายใหมของเกมสูการเปน

กีฬาอีสปอรต 

           ผลการวิจัยพบวา ทางสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยไดกําหนดวัตถุประสงคของการสื่อสารไว 

2 ประการ คือ 1) การสื่อสารวาสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยเปนหนวยงานของชาติ และ 2) อีสปอรต
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มีคุณสมบัติมากพอที่จะไดรับการยกระดับเปนกีฬาชนิดหน่ึงได โดยมีภาพลักษณที่ตองการใหผูรับสารเห็นวา

เปนหนวยงานที่มีความมุงมั่น จริงจัง ในการทําใหบรรลุเปาหมาย คือการทําใหอีสปอรตไดรับการยอมรับ โดย

สื่อสารผานสื่อ 3 ประเภท ไดแก 1) สื่อออนไลน 2) สื่อด้ังเดิม และ 3) สือ่กิจกรรม โดยมีกลุมเปาหมาย 4 กลุม 

ไดแก 1) การกฬีาแหงประเทศไทยและหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  2) ภาคประชาสังคม 3) สถาบันการศึกษา และ 

4) สื่อมวลชน ซึ่งผลจากการวิเคราะหตัวบทประเภทขาวจากเว็บไซตของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย

พบวา มีการใชกลยุทธการสื่อสารเปน 2 ชวง ไดแก ชวงกอนการกอต้ังสมาคมอยางเปนทางการ มีการใชกล

ยุทธการใชสาร กลยุทธการสรางแรงจูงใจ และการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธ และชวงหลังการกอต้ังสมาคม

อยางเปนทางการ มีการใชกลยุทธการสรางภาพลักษณ และกลยุทธการใชสื่อบุคคล เขามาแทนที่กลยุทธการ

สรางแรงจูงใจ ในการสื่อสารความหมายใหมของเกมสูการเปนกีฬาอีสปอรต 

คําสําคัญ: กลยุทธการสื่อสาร, สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย, สมาคมไทยอีสปอรต, เกม, อีสปอรต 

 

Abstract 

This research investigates the Thai E-Sports Federation's communicative strategies of 

redefining the meaning of the e-sports. The data is gathered from an in-depth interview with 

the vice president of the federation and the textual analysis of online contents is employed 

to shed light on how the Thai E-Sports Federation has employed communicative strategies 

to give a new meaning to the e-sports. 

 The research discovers that the Thai E-Sports Federation has two major objectives of 

communication which are 1) to communicate with the public that the federation is one of 

national institutes and 2) to create an understanding of e-sport – that they should be 

recognized as 'sports'. Significantly, the federation has made use of their three own 

platforms, which are 1) online – platform 2) traditional media and 3) public events, to 

spread their messages to various targeted audiences, including the government, social and 

educational institutions and the media. Before the foundation of the Federation, strategies 

that the pre-institutionalized Federation used consists of messaging strategy, motivation 

strategy, and strategic alliance.  However, nowadays, the Federation has replaced motivation 

strategy to the use of public figure and image building strategies. 

Keywords: Communication strategies, Thai E-Sports Federation, Thai-Esports Association, 

Game, E-sports 

 

บทนํา 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เกมคอมพิวเตอรหรือวีดิโอเกมมีประวัติความเปนมาที่ยาวนานต้ังแตสมัยชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย

นายวิลเลี่ยม ฮิกกินบอทแธม ไดพัฒนาเกม “เทนนิสฟอรทวู” ขึ้นระหวางที่กําลังทําการทดลองระเบิด

นิวเคลียรในหองทดลองที่สหรัฐอเมริกา (Malliet & de Meyer, 2005) ในบริบทโลกน้ัน เกมไดพัฒนาขึ้น

อยางตอเน่ืองและไดแพรหลายเขามาในประเทศไทยเมื่อป 1993 ในรูปแบบเกมตูอาเคดที่นําเขาจากประเทศ

ญี่ปุน ตามมาดวยเกมประเภทอุปกรณพวงกับโทรทัศนหรอืเกมคอนโซล เกมที่เลนกับเครื่องคอมพิวเตอรและ

ระบบเครือขาย จนถึงเกมออนไลนในปจจุบัน ซึ่งในป 2013 มีเกมออนไลนราว 150 เกมที่เปดใหบริการใน

ประเทศไทยและมีการเปดสอนหลักสูตรการพัฒนาเกมในรั้วอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปนที่แรก 

(Soranastaporn, 2015) 

ตลอดเวลาที่เกมคอมพิวเตอรไดรับความนิยมทั่วโลกน้ัน กม็ีงานวิจัยหลายช้ินที่ศึกษาผลกระทบของเกม

คอมพิวเตอรในฐานะที่เปนสือ่ชนิดหน่ึง ซึ่งผลการศึกษาในบางกรณีก็ช้ีใหเห็นถึงผลดานลบที่เกิดจากการเลน

เกมคอมพิวเตอร เชน งานของ Dill & Dill (1998; Goldstein, 2015) ที่พบวาการเลนเกมที่มีเน้ือหารุนแรง

อาจสงผลใหผูเลนมีอารมณฉนุเฉียว มีพฤติกรรมตอตานสังคม กอใหเกิดการเลียนแบบสิ่งที่ปรากฏในเกมและ

มองโลกในแงราย หรืองานของ Anderson & Dill (Goldstein, 2005) ทีก่ลาววาความรุนแรงจากเกมมี

ผลกระทบในแงลบมากกวาสื่อโทรทัศนและภาพยนตรเน่ืองจากลักษณะเฉพาะของเกมบางประเภท ซึ่งผล

การศึกษาที่ผานมาเหลาน้ีทําใหเกิดความตระหนักตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเกมที่มีตอเด็กและ

เยาวชนและผลกระทบเหลาน้ีมักถูกนําเสนอผานสื่อมวลชนเสมอ เชน ขาวการกออาชญากรรมที่ตํารวจหรือ

ผูเกี่ยวของในคดีกลาววาเกิดจากการที่ผูตองหามีอาการเสพติดเกม ขาวภาวะเครียดของผูเลนที่นําไปสูการทํา

รายตนเองและเสียชีวิต หรือขาวการนําเสนอผลการวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการเลนเกม เปนตน 

 ถึงกระน้ันความกาวหนาของวงการเกมคอมพิวเตอรก็ยังเกิดขึ้นตอไป จนกระทั่งเกิดการแขงขันเกม

คอมพิวเตอรที่เรียกวา “อีสปอรต” ที่เริ่มไดรับความนิยมทัง้ในประเทศฝงตะวันตกและเอเชียในชวงปลาย

ทศวรรษที่ 1990 มีการกอต้ังลีกอาชีพและลกีกึ่งอาชีพและเช่ือมโยงวงการเกมเขากับสื่อมวลชนผานการ

ถายทอดการแขงขันเกม (Wagner, 2006) และการกอต้ังสมาคมดานอีสปอรตในเกาหลีใตในป 2000ถือเปน

จุดเริ่มตนของการกอต้ังสมาคมที่ดูแลดานอีสปอรตในประเทศตาง ๆ ทัว่โลก (Seo, 2013) 

 ในประเทศไทยมีการถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นดานอีสปอรตและการกอต้ังสมาคมที่ดูแลดานอีสปอรตอ

ยูหลายครั้ง ซึ่งมีทั้งฝายที่คัดคานไมใหจัดต้ังเน่ืองดวยเกรงดานผลกระทบตอเด็กและเยาวชนและเปนการทําให

ปญหาเด็กติดเกมในสังคมไทยรุนแรงย่ิงขึ้น และฝายที่เห็นวาควรสนับสนุนใหเกมเปนกฬีาเพ่ือที่จะไดพัฒนา

นักกีฬาอีสปอรตไปแขงขันและสรางช่ือเสียงใหประเทศ รวมถึงเปนการทําใหปญหาน้ันถูกจัดระเบียบและ

ควบคุมไดงายขึ้น จนกระทั่งการอนุมัติใหกอต้ังสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยเมือ่วันที่ 27 กรกฎาคม 

2560 โดยการกีฬาแหงประเทศไทยและกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (Thai E-Sports Federation, 

2017a) และเปดตัวสมาคมพรอมคณะกรรมการบริหารสมาคมและชมรมในสังกัด พรอมแถลงนโยบายเมื่อ



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 428  

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยที่นาสนใจคือสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยกลาววาจะแกไขปญหาเด็กติด

เกมดวย (Thai E-Sports Federation, 2017b)  

 แมวาภายหลังการกอต้ังสมาคมจะยังมีเสียงสะทอนถึงความเปนหวงและขอทักทวงตาง ๆ อยูบาง แต

สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยก็ยังดําเนินการสื่อสารเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับอีสปอรตและพันธกิจตาง 

ๆ ของสมาคมอยางตอเน่ืองผานสื่อที่สมาคมเปนเจาของเอง ผูวิจัยจึงตองการศึกษากลยุทธการสื่อสารของ

สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยวามีการใชกลยุทธใดบางในการสื่อสารประเด็นอีสปอรตในสังคมไทยใน

ปจจุบัน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษากลยุทธการสื่อสารของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยในการสรางความหมาย 

ใหมจากเกมเปนอีสปอรตในสงัคม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1) แนวคิดเรื่องกลยุทธการใชสาร 

2) แนวคิดเรื่องกลยุทธการสรางแรงจูงใจ 

3) แนวคิดเรื่องการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธ 

4) แนวคิดเรื่องกลยุทธการใชสือ่บุคคล 

5) แนวคิดเรื่องการสรางภาพลักษณ 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยแบงการศึกษาเปน 2 สวน คอื 

สวนที่ 1 วาดวยการวิเคราะหบทสัมภาษณอุปนายกสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย (In-dept 

Interview) และสวนที่ 2 วาดวยการวิเคราะหตัวบทประเภทขาวจากเว็บไซตทางการของสมาคมกีฬาอีสปอรต

แหงประเทศไทย (Textual Analysis)  

 ในสวนที่ 1 ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางในการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง คือ นายกิติวุฒิ พิมพาหุ ดํารง

ตําแหนงเปนอุปนายกสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูที่มคีวามรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาน

การสื่อสารภายในสมาคมกีฬาอีสปอรตเปนอยางดีและมีความสัมพันธกับนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬา

อีสปอรตแหงประเทศไทยมาอยางยาวนาน ซึ่งผูวิจัยมีความประสงคจะสมัภาษณนายกสมาคมกีฬาอีสปอรต

แหงประเทศไทยดวย แตเน่ืองจากชวงเวลาที่ทําวิจัยน้ันเปนวาระเรงดวนในการสงนักกีฬาอีสปอรตไปเขารวม

แขงขันเอเช่ียนเกมส ซึ่งเปนรายการใหญของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย จึงไมสามารถติดตอขอ

สัมภาษณได ณ ขณะน้ี 

 โดยการสัมภาษณเชิงลึกอุปนายกสมาคมกฬีาอีสปอรตแหงประเทศไทยครั้งน้ี เปนการศึกษาหา

วัตถุประสงคในการสื่อสารและภาพลักษณที่พึงปรารถนาของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย ชองทาง
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และขอความหลัก (Key Message) ที่สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยใชในการสือ่สาร และ

กลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสารถึง 

 สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหตัวบทประเภทขาวจากเว็บไซตทางการของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหง

ประเทศไทย (http://www.thaiesports.or.th/category/news/) โดยสืบคนขาวเกาต้ังแตขาววันที่ 27 

กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนวันที่เผยแพรขาวการอนุมัติใหอีสปอรตเปนกีฬาที่สามารถต้ังสมาคมกีฬาไดอยางถูก

กฎหมาย จนถงึวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยลงขาวลาสุด ณ 

ขณะที่ผูวิจัยรวบรวมขอมูลได และจะเลือกเฉพาะขาวกีฬาอีสปอรตในประเทศ ซึ่งเปนขาวที่มีสมาคมกฬีาอี

สปอรตแหงประเทศไทยเขาไปมีสวนเกี่ยวของดวยเทาน้ัน เน่ืองจากขาวกีฬาอีสปอรตภายในประเทศเปนขาวที่

บงช้ีถึงการสื่อสารของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยไดดีและชัดเจนที่สุด 

 ในสวนน้ีจะเปนการวิเคราะหตัวบทในขาวแตละช้ินที่สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยนําเสนอ 

ทั้งการใชรูปภาพประกอบขาว การใชคํา ใจความสําคัญของเน้ือหา วามีการสื่อสารถึงผูรบัสารโดยใชกลยุทธ

ใดบาง ในการสื่อความหมายเกี่ยวกับอีสปอรตที่สมาคมกฬีาอีสปอรตแหงประเทศไทยตองการ โดยใชแนวคิด

เรื่องกลยุทธการสื่อสารเปนเกณฑในการวิเคราะหกลยุทธทีส่มาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยใช 

 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัย  

1) ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก 

การวิเคราะหบทสัมภาษณนายกิติวุฒิ พิมพาหุ อุปนายกสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยพบวา สมาคม

กีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยไดต้ังวัตถุประสงค 2 ขอในการสื่อสารไดแก 1)  สื่อสารใหผูรับสารทราบถึง

สถานภาพของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงานของประเทศ และ 2) สื่อสารใหผูรับสาร

ทราบวาอีสปอรตมีคุณสมบัติพอที่จะยกระดับเปนกีฬาได 

“สิ่งที่เราจะสื่อสารก็คือ 1. สิ่งที่เราตองการใหคนเขาใจวาสมาคมคืออะไร สมาคมในที่น้ีหมายถึงเปนของ

ประเทศไทยเลย ไมใชของใครคนใดคนหน่ึงแตเปนของสวนกลาง ของตรงกลาง อันน้ีคือสิ่งที่เราสื่อสารจากช่ือ

เราเลย ช่ือสมาคมการกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย 2. คอืมันเปนกีฬา มันไมใชการแคแขงเกมจบ มันเปน

กีฬา มันมีเรื่องของรางกายคุณดวย เรื่องของสุขภาพคุณดวย เรื่องจิตวิทยาคุณดวย อันน้ีคือสิ่งที่เราสือ่สาร” (กิ

ติวุฒิ พิมพาหุ, 2561) 

สวนเรื่องภาพลักษณของสมาคมน้ันวาเปนองคกรที่มีเปาหมาย มีความมุงมั่น จริงจัง ในการสนับสนุนประเด็นอี

สปอรตในสังคมไทย โดยเปนการวิเคราะหความหมายระหวางบรรทัดของคําสัมภาษณ เน่ืองจากแหลงขอมูล

ไมใหขอมลูในสวนน้ี 
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“ถาคุณอยากจะเขามา คุณตองมีเปาหมายเดียวกับเรา คือการทําใหอีสปอรตเปนกีฬา” (กิติวุฒิ พิมพาหุ, 

2561) 

สมาคมกีฬาอีสปอรตมีการใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมสื่อออนไลน

อยางเพจเฟสบุคของสมาคมและเพจพันธมิตรของสมาคม เว็บไซตทางการของสมาคม  กลุมสื่อด้ังเดิมอยางสื่อ

วิทยุโดยการขอใชพ้ืนที่คลื่น 106.5 MHz สือ่หนังสือพิมพอยางสยามกีฬา และสื่อกิจกรรม ทีจ่ัดรวมกับการ

กีฬาแหงประเทศไทย โดยสือ่ที่สมาคมใชน้ันนับเปนประเภทสื่อที่เปนเจาของ (Owned Media) ทั้งหมด 

เน่ืองจากทุกสื่อที่สมาคมใชลวนเปนของสมาคมเองและเปนของพันธมิตรของสมาคม ไมมีการเสียเงินในการเชา

หรือซื้อพ้ืนที่ในการสื่อสารเลย 

“ชองทางหลัก ๆ ของสมาคมจะเปนเฟสบุค และมีอีกชองทางหน่ึงเปนรายการวิทยุ 106.5 เปนรายการที่เราจัด

ขึ้นทุกคืนวันพุธ 21.00 น. ถาในสวนของทางภาครัฐเราจะสื่อสารรวมกบัหนวยงานของทางการกีฬาแหง

ประเทศไทย ลาสุดมีงานกีฬาภาคฤดูรอนก็เปนคายเยาวชนภาคฤดูรอน เราก็ไปจัดแนะแนวเรื่อง E-sport 

ใหกับนอง ๆ สวนชองทางอ่ืน ๆ กจ็ะมีแนวรวมจากชมรมอ่ืน ๆ คือนําขาวสารไปประชาสัมพันธตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับเกมของชมรมน้ัน ๆ สวนเว็บไซตของสมาคมฯ ก็มีไวเพ่ืออัพเดทขาวสารของสมาคมฯ การแขงขัน 

การคัดเลือกนักกีฬา และอ่ืน ๆ แลวก็มีชองทางอ่ืนอยางสยามสปอรตดวย ซึ่งหลายที่เขาใหพ้ืนที่โดยทางเราไม

ตองเสียเงิน” (กิติวุฒิ พิมพาหุ, 2561) 

สวนกลุมเปาหมายหลักของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) การกีฬาแหง

ประเทศไทยและหนวยงานรัฐอ่ืน ๆ 2) ภาคประชาสังคม 3) สถาบันการศึกษา และ 4) สื่อมวลชน 

“นอกจากการกีฬาแหงประเทศไทยแลว ก็มีมหาวิทยาลัย โรงเรียน…เราก็มีทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยหลายที่ 

เราไมไดติดที่วา มหาวิทยาลัยอะไรก็ได แตวาถาคุณสนใจ หรือคุณอยากใหเราเขาไปมีสวนรวมในเรื่องกีฬาอี

สปอรตในมหาวิทยาลัย แจงเราได เรามีตัวแทนไป รวมถึงมัธยมดวย ประถมเราก็ไป…เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับ

สมาคมอ่ืน ๆ ดวย เชน สมาคมเชียรลีดเดอรแหงประเทศไทย สมาคมศิลปะการตอสู…ถาภาคสังคมเราก็มี อ.

ดร.อดิเทพ ที่ทําเกี่ยวกับดานสังคม แลวก็ลาสุดก็มีเร่ืองเกี่ยวกับพัฒนาเร่ืองของคนที่เขาพิการทางดานสายตา 

เขาก็อยากจะเลนเกม จะทํายังไง ก็มีวิธีการทดลองหลาย ๆ อยาง แลวก็สื่อมวลชน ซึ่งข้ึนอยูกับวาเขาเปนสื่อ

ประเภทไหน” (กิติวุฒิ พิมพาหุ, 2561) 

ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหทราบกลยุทธการสื่อสารของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย ซึง่

สามารถสรุปเปนโมเดลไดดังน้ี 

  

2) ผลจากการวิเคราะหตัวบท 

 สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยไดมีการใช เ ว็บไซตทางการของสมาคม คือ เว็บไซต 

http://www.thaiesports.or.th ซึ่งเปดมาต้ังแตป 2556 ซึ่งเปนปที่มีการกอต้ังอยางไมเปนทางการ โดย

ขอมูลที่พบจากการวิเคราะหตัวบทเน้ือหาขาวสารในเว็บไซตน้ี ต้ังแตขอมูลของวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 431  

จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยแบงเปน 2 ชวงเวลาในการวิเคราะห ไดแก ชวงกอนการกอต้ังสมาคม

อยางเปนทางการ และ ชวงหลังการกอต้ังสมาคมอยางเปนทางการ โดยยึดวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งเปน

วันที่มีการประกาศกอต้ังสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยอยางเปนทางการ  

2.1) ชวงกอนการกอต้ังสมาคมอยางเปนทางการ (27 กรกฎาคม – 21 ธันวาคม 2560 ชวงเชา) 

 ขาวในชวงน้ีจะมีการยํ้าคําวา “กีฬาอีสปอรต” “นักกีฬาอีสปอรต” “ตัวแทนทีมชาติไทย” อยู

บอยครั้ง โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงการแขงขันกีฬาอีสปอรตที่ปูซาน ประเทศเกาหลีใต รายการ 9th Busan E-

sport World Championship 2017 ซึ่งจะมีการใชคําวานักกีฬาอีสปอรตและตัวแทนทีมชาติไทยตลอดเวลา 

รวมไปถึงการใชรูปภาพประกอบที่แฝงลายธงชาติในที่ตาง ๆ เชนในปายแสดงความยินดี บนเสื้อนักกีฬา และ

การใหนักกีฬาถือธงชาติ แสดงถึงการตอกย้ําใหผูรับสารรับรูถึงขอความหลักที่สมาคมกีฬาอีสปอรตแหง

ประเทศไทยตองการสื่อสารออกไป กลาวไดวาเปนการใชกลยุทธการใชสาร หรือ Messaging Strategy 

 นอกจากน้ียังมีการสรางสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งทีมงานผูสนับสนุนการเจรจากับการกีฬาแหง

ประเทศไทยใหมีการอนุมัติใหอีสปอรตเปนกีฬา ผูสนับสนุนอยางการีนา (คายเกม) ที่สนับสนุนการแขงขันและ

เอเซอร (ฮารดแวรคอมพิวเตอร) ที่มอบอุปกรณคอมพิวเตอรใหสมาคมและรวมจัดต้ังลีกอาชีพเกม DOTA2 ไอ

สปอรต (สื่อกีฬา) ที่สนับสนุนการเดินทางไปแขงขันที่ปูซาน แสดงใหเห็นถึงการสื่อสารที่พยายามสราง

พันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic Alliance) ในการรวมกันทําใหสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยบรรลุ

เปาหมายในการสื่อสารเกี่ยวกับความเปนกีฬาของอีสปอรต 

 สิ่งที่นาสนใจของชวงเวลาน้ีคือมีการใชกลยุทธการสรางแรงจูงใจ (Motivation Strategy) ผานการ

นําเสนอเรื่องความหรูหราของสถานที่จัดการแขงขันที่ปูซานที่อยูใกลทาเรือและมีความสวยงาม เงินรางวัลรวม

ของการแขงขันที่มีมูลคาหลายลานบาท รวมไปถึงการสื่อสารถึงนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันคร้ังน้ีวาลวน

ประสบความสําเร็จแลวในเชิงการใหกําลังใจ และการเสนอภาพถวยรางวัล เหรียญรางวัล และพิธีรับมอบ

รางวัล เปนการจูงใจใหผูรับสารเล็งเห็นถึงความสําคัญและความสําเร็จของนักกีฬาและสมาคมกีฬาอีสปอรต

แหงประเทศไทย 

 การเก็บขอมูลโดยอาศัยการใชตารางรหัส (coding sheet) ทําใหทราบถึงความถ่ีของกลยุทธที่ใชใน

การนําเสนอขาวสารในชวงเวลาน้ี จากจํานวนขาวทั้งหมด 17 ช้ิน พบวามีขาวที่ปรากฏการใชกลยุทธการใช

สารมากถึง 14 ช้ิน รองลงมาไดแกกลยุทธการสรางแรงจูงใจและการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธ โดยปรากฏการ

ใชกลยุทธทั้งสอง 6 ช้ินและ 5 ช้ินตามลําดับ 

 โดยกลยุทธการใชสารน้ันเปนการนําเทคนิคในการออกแบบสารมาใชเพ่ือสรางมิติตาง ๆ ทางการ

สื่อสารเพ่ือมุงใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาหรือขอความหลักที่องคการตองการนําเสนอ ทั้งในรูปแบบเชิง

วิชาการที่จริงจังเพ่ือสรางความนาเช่ือถือหรือการเนนอารมณเพ่ือสรางความตระหนักรูถึงประเด็นที่ตองการ

สื่อสารในสารน้ัน ๆ สวนกลยุทธการสรางแรงจูงใจเปนการสื่อสารโดยใชวิธีตาง ๆ ในการสรางความนาสนใจให

สารน้ัน ๆ เปนหลัก เชน การแสดงถึงรางวัลที่อาจจะไดรับหรือสิทธิพิเศษตาง ๆ ถาเขารวมกับองคการเปนตน 
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(ซึ่งเรียกวาเปนแรงจูงใจภายนอก หรือ Extrinsic Motivation) สวนการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธน้ันเปนการ

นําเสนอขาวสารที่แสดงถึงความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่มุงเปาเพ่ือใหองคการบรรลุวัตถุประสงคการ

สื่อสารของตนเองเปนหลัก  

 เกณฑในการแบงวาขอความหรือรูปภาพใดในขาวแสดงถึงกลยุทธใดน้ันจะดูที่วามีขอความที่

แสดงออกถึงวัตถุประสงคในการสื่อสารของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย เชน แสดงถึงความเปนชาติ

หรือไม มีคําที่แสดงถึงการที่อีสปอรตเปนกีฬาหรือไม ถามีแสดงวามีการใชกลยุทธการใชสารเกิดข้ึน หรือ

ขอความหรือรูปภาพใดมีการแสดงถึงสิ่งเราที่กระตุนใหผูอานเกิดความรูสึกสนใจในประเด็นอีสปอรต เชน เงิน

รางวัล ถวยหรือเหรียญเกียรติยศ การมีช่ือเสียง จะถูกจัดใหอยูในหมวดกลยุทธการสรางแรงจูงใจ หรือ

ขอความหรือรูปภาพใดที่มุงเนนแสดงถึงความสัมพันธระหวางสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยกับ

หนวยงานอ่ืนเปนหลัก จะถูกจัดใหอยูในหมวดการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธ 

2.2) ชวงหลังการกอต้ังสมาคมอยางเปนทางการ (21 ธันวาคม 2560 ชวงบาย – 15 พฤษภาคม 2561) 

 สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยมีการใชกลยุทธการใชสาร (Messaging Strategy) อยาง

ตอเน่ือง โดยแทรกในเร่ืองสถานภาพการเปนสถาบันทางการกีฬาที่อยูภายใตหนวยงานอยาง “การกีฬาแหง

ประเทศไทย” อยางสมบูรณแบบ มีการกลาวโดยนัยวาอีสปอรตคือกีฬาบอยครั้ง ทั้งการเพ่ิมอีสปอรตเขาไปใน

กิจกรรมการสอนกีฬาภาคฤดูรอนในฐานะ “กีฬาชนิดใหม” รวมถึงการอธิบายหลักสูตรในการสอนกีฬาภาคฤดู

รอนวานักกีฬาอีสปอรตมีคุณสมบัติใดและตองฝกทักษะใดบาง  

 สวนการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธก็ยังคงมีการใชอยู เห็นไดจากการรวมมือกับ CAT (หนวยงานดาน

โทรคมนาคม) ในการจัดกิจกรรมวันเด็กที่ศูนยบริการลูกคาของ CAT และที่ทําเนียบรัฐบาล และการกีฬาแหง

ประเทศไทย (ในฐานะหนวยงานที่สังกัดอยู) ในการเจรจาเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาไปแขงขันในเอเช่ียนเกมส 2018  

 สวนกลยุทธที่เพ่ิมมาใหมคือกลยุทธการใชสื่อบุคคล (Public Figure) โดยที่เห็นไดชัดที่สุดคือการ

กลาวถึงพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่มารวมชมบูธวันเด็กของ CAT และสมาคมกีฬาอีสปอรต

แหงประเทศไทยที่ทําเนียบรัฐบาล และยังมีการเจรจากับนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอรตแหง

ประเทศไทยในเชิงใหกําลังใจและสนับสนุนอีสปอรตอีกดวย นอกจากน้ียังมีการใชนักกีฬาทีม Alpha Red ซึ่ง

เปนทีมอีสปอรตที่มีช่ือเสียงมาสาธิตในงานแถลงขาวของการกีฬาแหงประเทศไทยดวย 

 นอกจากน้ียังมีการเพ่ิมกลยุทธการสรางภาพลักษณ (Image Building) ที่สื่อความวากีฬาอีสปอรต

ไดรับการยอมรับแลวและสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยมีสวนเกี่ยวของในเรื่องน้ี โดยเห็นไดจากการที่

นําเสนอขาวการกอต้ังสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยวามีพันธกิจใดบาง ทั้งการสรางความเปนมืออาชีพ 

ความเปนมาตรฐาน ความเปนสากล และความจริงจังในการแกปญหาเด็กติดเกมที่สังคมตางเพงเล็งอยู รวมทั้ง

ขาวที่นําเสนอเกี่ยวกับการกีฬาแหงประเทศไทยวามีการหารือและตกลงสงนักกีฬาอีสปอรตเขาแขงขันใน

รายการเอเช่ียนเกมส โดยจะมีการประสานงานใหสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยมีบทบาทหลักในการ

คัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 
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 การเก็บขอมูลโดยอาศัยตารางรหัสทําใหไดทราบถึงความถ่ีของกลยุทธที่ใชนําเสนอในชวงเวลาน้ี จาก

จํานวนขาวสารทั้งหมด 9 ช้ิน พบวามีการใชกลยุทธการใชสารเทากันกับการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธที่ 5 ช้ิน 

รองลงมาไดแกกลยุทธการสรางภาพลักษณ ที่ปรากฏในขาวของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยทั้งสิ้น 4 

ช้ิน และกลยุทธการใชสื่อบุคคลปรากฏนอยที่สุดเพียง 2 ช้ิน 

 ซึ่งกลยุทธที่เพ่ิมมาใหมไดแกกลยุทธการใชสื่อบุคคลและกลยุทธการสรางภาพลักษณน้ันมีความ

แตกตางจากกลยุทธอ่ืน ๆ โดยกลยุทธการใชสื่อบุคคลน้ันเปนการชูความเดนดานตัวบุคคลในขาวสารที่นําเสนอ 

ซึ่งตัวบุคคลน้ันเปนที่รูจักในวงสังคมที่กวางขวางและมีอิทธิพลในการดึงดูดใหผูรับสารเกิดความตระหนักและ

สนใจในสารที่องคการนําเสนอ สวนกลยุทธการสรางภาพลักษณน้ันเปนการสื่อสารในประเด็นที่องคการ

ตองการแสดงใหผูรับสารเห็นถึงภาพลักษณที่พึงปรารถนาขององคการ โดยมุงสรางภาพลักษณที่สงผลตอ

มุมมองในดานที่ดีขององคการเปนสําคัญ 

 เกณฑในการแบงกลยุทธทั้ง 2 ออกจากกลยุทธอ่ืน ๆ จะจําแนกโดยสังเกตขอความและรูปภาพในขาว

วามีการชูบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหน่ึงใหเดนกวาคนอ่ืน ๆ ในขาวสารน้ัน ๆ หรือไม 

ถามีจะจําแนกเปนการใชกลยุทธการใชสื่อบุคคล แตหากขอความหรือรูปภาพใดที่มีการแสดงถึงพันธกิจของ

สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย เชน การแถลงนโยบาย การตอบรับหนาที่จากหนวยงานอ่ืนที่สูงกวา 

การใชขอความที่แสดงความเช่ือมั่นในพฤติการณใดของสมาคม จะจําแนกเปนการใชกลยุทธการสราง

ภาพลักษณ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ออกมาทําใหไดทราบถึงกลยุทธการสื่อสารตาง ๆ ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอรตแหง

ประเทศไทยใชเพ่ือสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับอีสปอรตในสองชวงเวลา โดยในชวงแรกมีการใชกลยุทธการใชสาร

เพ่ือสื่อสารสิ่งที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยตองการสื่อเกี่ยวกีฬาประเภทน้ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ของผูรับสาร สอดคลองกับผลการศึกษาของ Gregory (2006) ที่กลาววาการใชกลยุทธการใชสารที่มีการใชสาร

ประเภทขอมูล/ขอถกเถียงควบคูกับสารประเภทอารมณ/บันเทิง สงผลตอความหนักแนนในเหตุผลของสิ่งที่

นําเสนอและความสนใจในสื่อที่ผูรับสารไดรับ ซึ่งผูวิจัยเห็นดวยกับประเด็นน้ี เน่ืองจากสารที่สมาคมกีฬาอี

สปอรตแหงประเทศไทยผลิตออกมาและมุงเนนสื่อสารเกี่ยวกับขอความหลักน้ันมีทั้งประเภทขอมูล/ขอถกเถียง

ควบคูกับประเภทอารมณ/บันเทิงอยูดวยในขาวแตละช้ิน นอกจากน้ันการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธน้ันก็ถือเปน

การแสดงใหเห็นวามีผูสนับสนุนกลุมหน่ึงที่มีเจตนารมณรวมกับสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยในการทํา

ใหผูรับสารเขาใจถึงกีฬาอีสปอรตวาเปนกีฬา ไมใชแคการเลนเกมแบบปกติที่คนทั่วไปเลนกัน หากแตตองมีการ

ใชแรงกาย แรงใจ และทักษะตาง ๆ รวมถึงมีความรับผิดชอบควบคูกัน ดังที่ นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติ

ศักด์ินาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ (2561) กลาววาองคการดําเนินการหรือพัฒนาแตเพียงลําพังเปนเรื่องที่ยากย่ิง 

จึงควรนําขอดีของผูรวมธุรกิจทางพันธมิตรเขามามีสวนชวยเสริมในดานศักยภาพ ซึ่งจะทําใหองคการสามารถ
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กาวไปสูความสําเร็จไดเร็วย่ิงขึ้น ซึ่งผูวิจัยเช่ือวากลยุทธน้ีเปนตัวชวยอยางดีในการที่ทําใหสมาคมกีฬาอีสปอรต

แหงประเทศไทยมีความนาเช่ือถือมากยิ่งขั้นจากการมีพันธมิตรสนับสนุนและสงผลใหการสื่อสารในประเด็นอี

สปอรตเปนกีฬาเปนที่ยอมรับมากขึ้น สวนการใชกลยุทธการสรางแรงจูงใจน้ัน มีทั้งที่สอดคลองและขัดแยงกัน

กับผลการศึกษาผลกระทบของการจูงใจภายในและภายนอกที่มีผลตอการสรางสารของผูรับสาร ของ Poch & 

Martin (2015) ที่กลาววาผูรับสารที่ไดรับการจูงใจจากภายนอกจะมีความสนใจและต้ังใจสรางสารมากกวาผูที่

ไดรับการจูงใจภายใน แตผูที่ไดรับการจูงใจภายในน้ันมีแนวโนมผลิตเน้ือหาสารในแงบวกมากกวา ซึ่งทาง

สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยไดใชการจูงใจภายนอก เชน รางวัล สิทธิพิเศษ และช่ือเสียง เพ่ือใหผูรับ

สารเกิดความสนใจเทาน้ัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาทางสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยตองสรางแรงจูงใจภายใน

ใหกับผูรับสารเพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ดีตอสมาคมอันจะนําไปสูการรวมมือได และแรงจูงใจภายในน้ีสามารถสราง

ไดดวยการสื่อสารภาพลักษณที่ดีดวยกลยุทธการสรางภาพลักษณอันจะกลาวตอไป 

 ชวงถัดมาภายหลังจากมีการกอต้ังสมาคมอยางเปนทางการแลว สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศ

ไทยยังคงตองการสื่อสารขอความหลักขององคกรอยู แตก็สื่อสารเรื่องการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธดวยเพ่ือ

สรางความนาเช่ือถือและแสดงใหเห็นวามีหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของอีสปอรตมารวมผลักดัน

กิจกรรมของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยเชนเดียวกัน และยังมีการใชกลยุทธการสรางภาพลักษณวา

เปนสมาคมที่มีความเปนมืออาชีพ พรอมยกระดับและพัฒนาวงการอีสปอรตควบคูกับการแกปญหาสังคมไป

ดวย สอดคลองกับที่ เสรี วงษมณฑา (2540) กลาววาการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณน้ันเปนการสราง

ความเขาใจและทัศนคติที่ดี อันจะนําไปสูการสนับสนุน ความรวมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหวางองคกรและ

กลุมเปาหมาย จากสิ่งที่เสรี วงษมณฑากลาวน้ันสามารถเห็นผลไดจริง เน่ืองจากภายหลังจากที่สมาคมกีฬาอี

สปอรตแหงประเทศไทยไดแถลงถึงพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวงการอีสปอรตและแกปญหาเด็กติดเกมก็ทําใหมี

การรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ มากขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเปนทางการ นอกจากน้ียัง

สื่อสารถึงความเปนที่ยอมรับของอีสปอรตผานการใชผูมีอํานาจทางการเมืองเปนสื่อบุคคลประกอบดวย โดย

สอดคลองกับ ดารณี สังขเจริญ (2552) ที่กลาววาการใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมาเช่ือมโยงจะชวยสรางกระแสขาว 

และชวยดึงดูดความสนใจกับกลุมเปาหมายไดดี ชวยใหจดจําไดงายและงายตอการยอมรับของผลิตภัณฑ (ใน

กรณีงานวิจัยน้ีคือสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย) ซึ่งผูวิจัยเห็นดวยกับประเด็นน้ีเพราะการที่บุคคลที่มี

ช่ือเสียงและมีอิทธิพลในเชิงนโยบายของรัฐอยางนายกรัฐมนตรีกลาวสนับสนุนยอมสรางอิทธิพลที่สําคัญให

สังคมไดตระหนักถึงประเด็นเกี่ยวกับอีสปอรตมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังมีการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือใหการสื่อสารความหมายของอีสปอรตมีประสิทธิภาพในฐานะ “กีฬา” ชนิดหน่ึงซึ่ง “ไดรับการ

ยอมรับจากสังคม” และมี “การสนับสนุน” จากกลุมตาง ๆ ที่มีความพรอมในการสนับสนุนกีฬาชนิดน้ี 

 ทั้งน้ีจากการที่ผูวิจัยไดเขารวมการเสวนา เวที สช. เจาะประเด็น “E-SPORT เกม กีฬา ทาทาย โรค

ดิจิทัล” ที่จัดโดยสถานีวิทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ สมาคมนิสิตเกา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา ยังมีขอถกเถียงเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบทางสุขภาพและทาง
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สังคมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งประเด็นเรื่องเกณฑในการแบงนักกีฬาอีสปอรตกับเด็กติดเกมที่เปนปญหา

สังคม ประเด็นเรื่องอีสปอรตมีความเปนกีฬาหรือไม และประเด็นเรื่องความชอบธรรมและการทําประชามติใน

การกอต้ังสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยอีกดวย ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการสื่อสารของสมาคมกีฬาอี

สปอรตแหงประเทศไทยยังมีชองโหวที่ตองรับมือและแกไขความเขาใจเกี่ยวกับองคการและประเด็นเรื่องอี

สปอรตตอไป 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

สรุป 

สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยมีการใชกลยุทธที่หลากหลายในแตละชวงเวลาในการสรางความหมาย

ของกีฬาอีสปอรตขึ้นมา โดยในชวงกอนการกอต้ังสมาคมอยางเปนทางการมีการใชกลยุทธการใชสื่อควบคูกับ

การสรางแรงจูงใจเพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจในกีฬาชนิดน้ีและใชกลยุทธการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธเพ่ือ

สรางความสัมพันธอันดีเพ่ือพาสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยใหการบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารคือ

การสื่อสารวาอีสปอรตคือกีฬา และใชกลยุทธการสรางแรงจูงใจเพ่ือสรางความสนใจในกีฬาอีสปอรตจากผูรับ

สาร จากน้ันในชวงหลังการกอต้ังสมาคมอยางเปนทางการไดยุติการสรางแรงจูงใจแลวเพ่ิมการใชกลยุทธการ

สรางภาพลักษณเพ่ือบงบอกทิศทางการบริหารสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงานที่จะทํา

ใหวงการกีฬาอีสปอรตมีความเปนมืออาชีพ มีมาตรฐาน มีความเปนสากล และแกปญหาเด็กติดเกมไดอยาง

ย่ังยืน ควบคูกับการใชสื่อบุคคลที่นาเช่ือถือและมีอํานาจทางสังคมในการแสดงใหเห็นถึงการยกระดับประเด็น

เกี่ยวกับกีฬาอีสปอรตใหเปนวาระที่สําคัญ การไดรับการยอมรับและสนับสนุนของกีฬาชนิดน้ี รวมถึงการเปนที่

ยอมรับและไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยในปจจุบัน ทั้งหมดน้ีเพ่ือ

เปนการตอบวัตถุประสงคในการสื่อสารของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยวาเปนหนวยงาน

ระดับประเทศที่สนับสนุนการยกระดับการแขงขันอีสปอรตใหเปนกีฬา แตในปจจุบันยังมีขอถกเถียงในประเด็น

ตาง ๆ เกี่ยวกับอีสปอรตและสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยอยูหลายประเด็น ทั้งเรื่องผลกระทบตอเด็ก

และเยาวชน เกณฑในการเปนนักกีฬาอีสปอรต ความเปนกีฬาของอีสปอรต และความชอบธรรมในการกอต้ัง

สมาคมขึ้นมา 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1. เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาองคกรที่เกี่ยวของกับกีฬาอีสปอรตอยางสมาคมกีฬาอีสปอรต

แหงประเทศไทย ในการศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของกับกีฬาอีสปอรตอ่ืน ๆ เชนคายเกมตาง 

ๆ หรือชมรมในสังกัดสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย หรือศึกษากลุมอาชีพที่เปนไปไดในอนาคตของแวด

วงอีสปอรต เชน แคสเตอร สตรีมเมอร นักพากยการแขงขันเกม เปนตน 
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2. การศึกษาครั้งน้ีมุงเนนวิเคราะหสื่อของสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยเพียงสื่อเดียวคือเว็บไซต

ทางการของสมาคม ในโอกาสตอไปอาจทําการศึกษาตัวบทอ่ืน ๆ เชน ขาวสารในสื่อสังคมออนไลน สือ่

กิจกรรมของสมาคม เปนตน เพ่ือใหทราบวามีการใชกลยุทธการสื่อสารอ่ืน ๆ หรือไม 

3. การศึกษาครั้งน้ียังไมไดมุงศึกษาในประเด็นการรับรูขาวสารหรือการตีความความหมายสารของผูรับ

สาร ซึ่งในอนาคตอาจมีการศึกษาในประเด็นน้ีเพ่ิมเติมได 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาชีพ 

1. สมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทยสามารถนําผลการวิจยัครั้งน้ีไปใชในการพัฒนากลยุทธการ

สื่อสารเพ่ือสรางและถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอีสปอรตใหภาคประชาสังคม รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนตาง ๆ ทั้งที่เปนพันธมิตรและผูมสีวนไดเสียไดอยางมีคุณภาพ 

2. หนวยงานอ่ืน ๆ สามารถพิจารณาในการนํากลยุทธการสือ่สารบางกลยุทธที่อาจเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของหนวยงานตนเองไปปรับใชได 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารกับการสรางภาพลักษณดาราแบดมินตันหญิง : กรณีศึกษา รัชนก อินทนนท 

เปนวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บขอมูลดวยการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก ที่มุงศึกษา

วิเคราะหถึงกระบวนการสรางและธํารงรักษาภาพลักษณและเน้ือหาภาพลักษณ ที่ปรากฏจากสื่อมวลชนอัน

ประกอบไปดวย โทรทัศน, หนังสือพิมพ, นิตยสารและสื่อใหมอยางอินเตอรเน็ต สําหรับแนวคิดหลักที่ผูศึกษา

นํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะห ประกอบดวย แนวคิดเรื่องภาพลักษณ ของแดลเนียล บัวรสติน, แนวคิด

เกี่ยวกับบุคคลที่มีช่ือเสียง, แนวคิดเรื่องการสื่อสารการกีฬา และแนวคิดเกี่ยวกับแบดมินตัน โดยใหความสําคัญ
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กับองคประกอบ 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1.เน้ือหาภาพลักษณโดยรวม 2.กลยุทธของสื่อ 3.กลยุทธของสาร ที่จะ

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและการสื่อสารอยางมีกลยุทธ ของสื่อกับการสรางความเปน “ดาราแบดมินตัน

หญิง เมย รัชนก อินทนนท” ผูที่ไมไดมีเพียงแคช่ือเสียงทางดานกีฬาแบดมินตันเทาน้ัน 

ผลการศึกษาพบวา จากในกรณีศึกษาของเมย รัชนก อินทนนท ครั้งน้ีไดเปดเผยใหเห็นวาผูมีช่ือเสียง หรือดารา

แบดมินตันน้ันไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแตจะเกิดจากการนําเสนอของสื่อ โดยการสรางภาพลักษณ

ผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนและสื่อใหม ที่จะทําการคนหานักแบดมินตันหญิงที่มีแวว หรือมีจุดเริ่มตนที่

ดีโดดเดนกวานักแบดมินตันหญิงคนอ่ืนๆในรุนเดียวกัน นํามาเสนอสรางภาพลักษณหรือใหสถานภาพที่สงเสริม

ใหนักกีฬาน้ันกลายเปน “ดาราแบดมินตัน” ในที่สุดอีกสวนหน่ึงก็คือตัวนักกีฬาแบดมินตันเองน้ันจะตองมีทุน

ทางรางกาย, ทางทักษะและความสามารถในการเลนแบดมินตันอยูแลวสวนหน่ึง และสื่อน้ันก็ทําใหภาพลักษณ

และทุนที่มีน้ัน มีความชัดเจนย่ิงขึ้น โดยการนําเสนอของสื่อจะใสกระบวนการสื่อสารอยางมีกลยุทธอัน

ประกอบไปดวย กลยุทธของสื่อ ซึ่งไดแก ประเภทของสื่อ, ความถี่ของสื่อ, บทบาทของสื่อ และกลยุทธของสาร 

อันไดแก การเลือกประเด็นการนําเสนอ, รูปแบบการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ ซึ่งในการนําเสนอ

ภาพลักษณดารานักแบดมินตันของสื่อที่จะนําไปสูการเปนดาราแบดมินตันน้ัน จะตองมีความถ่ีในการนําเสนอ

ที่มาก ประกอบกับความหลากหลายของสื่อ และเร่ืองราวหรือเน้ือหาที่นําเสนอซึ่งยังจะตองคงความเช่ือมโยง

และเกีย่วของอยูกับความสามารถและทักษะทางดานการกีฬาและแบดมินตันไมทางใดก็ทางหน่ึงดวยเชนกัน 

นอกจากน้ีผูศึกษายังพบวาการเปนดาราแบดมินตันหญิงน้ันจะมีลักษณะที่สําคัญที่ดาราแบดมินตัน

เปรียบเสมือนสินคาทางวัฒนธรรมชนิดหน่ึงที่สามารถขายไดในวงการอ่ืนๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากการขายอยูใน

วงการกีฬาแบดมินตันเหมือนดังเชน “ดาราแบดมินตัน” ดังน้ันสื่อจึงไดสรางดาราแบดมินตันขึ้นมาเพ่ือใช

ประโยชนและมีเปาหมายในการขายหรือนําเสนอไปยังผูรับสารตอเน่ืองไปในที่สุด 

 

คําสําคัญ: ภาพลักษณ, การสรางภาพลักษณ, การธํารงรักษาภาพลักษณ, ดาราแบดมินตันหญิง,  

กลยุทธสื่อ, กลยุทธสาร 

 

Abstract 

The study of “Communication and the Image-Making of Female Badminton Star : A case 

study of Ratchanok Intanon” is qualitative research by using document analysis and in-depth 

interview which aimed to analyzing the processes of Image Construction and subject matter 

of the image in mass media included television, newspaper, magazine and new media. The 

used main idea as the followings : the idea of fame construction, the idea of Image from 

Danial Boorstin, celebrity, sport communication, badminton. These focus on 3 main point: 

1.Total subject matter 2. Media strategy 3. Message strategic which shows the relations and 
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communication strategy of media and badminton star’s construction. May Ratchanok 

Inthanon is not only a badminton player but also she is  badminton’s star. 

The result of this research reveals that celebrity of badminton star doesn’t happen naturally 

or accidentally, but “Media” is one that constructed her by image construction though other 

media especially mass media and new media which search for badminton player who has 

“characteristic” or distinction which is more special than others in the same generation. This 

is “female hero” of badminton that is presented and constructs the image or gives status 

conferral which supports badminton female hero to be “badminton star” finally by the 

presentation of media. This presentation uses strategic communication process which 

consists of media strategy including type of media, frequency of media, media function and 

message strategy including choosing issue of pattern presentation and method of 

presentation. The female hero of badminton players image presentation of media that leads 

to be badminton star must have much frequency in presentation, variety of media and 

subject matter which are related to badminton capability. 

Additionally, the researcher found that “Female badminton star” has important 

characteristic which similar to cultural commodity that can sell in other circles aside from 

badminton cricle like “female hero of badminton”. Therefore media creates badminton star 

in order to utilize and aim for selling or present to message receiver continuously in the 

final. 

 

Keyword: Image, image-making, image maintain, female badminton star, media 

strategy, message strategy 

 

บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันคงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะกลาวถึงเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆที่เขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวันของคนในสังคม อยางเชน อุตสาหกรรม ทั้งในแงมุมของการผลิตสินคาที่มีแบบแผน หรือสินคาที่

เหมือนๆกันไปเกือบทั้งหมดในตลาด รวมทั้งคนในสังคมก็เชนเดียวกันที่มีความคลายคลึงกันดังน้ันเราจึงตองหา

มูลคาเพ่ิมใหกับตนเอง หรือการสรางภาพลักษณ เอกลักษณ และอัตลักษณตางๆ เพ่ือบงบอกวาเราเปนใครเรา

เหมือนหรือแตกตางจากคนอ่ืนอยางไร 
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ในสมัยกอนน้ันนักกีฬามีแคเพียงแคความสามารถและทักษะทางการกีฬาอยางเดียวก็เพียงพอใหประสบ

ความสําเร็จทางการกีฬาไดแลว แตในปจจุบันความสามารถและทักษะทางการกีฬาอยางเดียวไมเพียงพออีก

ตอไปเมื่อนักกีฬาน้ันมีจํานวนมากขึ้น กีฬาที่เลนก็มีประเภทตางๆอยางมากมาย ดังน้ันนักกีฬาเองก็ตองเพ่ิม

มูลคาใหกับตัวเองเชนเดียวกัน โดยใหเปนที่รูจักทั้งในดานวงการกีฬาที่ตนเองมีความสามารถและทางดานอ่ืนๆ

ดวย เชน วงการบันเทิง, แวดวงธุรกิจ เปนตน 

หากพูดถึงกีฬาแลวน้ัน คนในสังคมมักจะนึกถึงกีฬาฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลยบอลหรือ มวยไทยกอนเปน

อันดับแรกๆ เพราะเปนกีฬาที่นิยมมาต้ังแตในอดีต แตในปจจุบันกีฬาอ่ืนๆก็เปนที่นิยมและแพรหลายมากขึ้น 

เชน กีฬาแบดมินตันเพราะแบดมินตันน้ันเปนกีฬาที่เลนในที่รม และไมตองปะทะกันโดยตรงอยาง เชน มวย, 

ฟุตบอลหรือบาสเกตบอลที่ตองมีการปะทะกันระหวางผูเลนทั้งสองฝาย แตแบดมินตันน้ันไมตองปะทะกัน

โดยตรง หากแตใชทักษะเฉพาะทางก็สามารถเลนแบดมินตันไดเปนอยางดี (ปริวัฒน ขําสกล, 2560). 

จึงทําใหแบดมินตันน้ัน เปนพ้ืนที่ที่ทําใหผูหญิงเขามามีสวนรวมมากขึ้น ตอรองและชวงชิงพ้ืนที่การเลนกีฬา

จากผูชาย โดยที่ในสมัยกอนเมื่อพูดถึงกีฬาและนักกีฬาแลว มักจะมีเพียงผูชายเทาน้ันเพราะกีฬาที่นิยมเลนกัน

ตองใชสมรรถภาพทางรางกายสูง และตองมีการปะทะกันอยูบาง จึงอาจจะไมเหมาะสําหรับผูหญิง แตสําหรับ

กีฬาแบดมินตันน้ันไมใชกีฬาที่ตองปะทะกันอยาง มวยไทย ฟุตบอล บาสเกตบอล เปนตน (Wallswaps, 

2560). 

ปจจุบันพ.ศ.2561 หากพูดถึงนักกีฬาแบดมินตันแลว เมย รัชนก อินทนนท นาจะอยูในความคิดแรกๆ ของคน

ในสังคมไทย เพราะไดสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย และยังเปนเจาของสถิติตางๆ ในหลายๆเรื่อง เชน ได

แชมปเยาวชนโลกประเภทหญิงเด่ียวติดตอกัน 3 สมัย และเปนเจาของสถิติแชมปเยาวชนโลกที่มีอายุนอยที่สุด 

เปนตน จุดเปลี่ยนสําคัญของ เมย รัชนก คือการไดแชมปโลกป 2013 และเมย รัชนกเปนเจาของสถิติแชมป

โลกที่อายุนอยที่สุด ดวยวัย 17 ป “นองเมย รัชนก สรางประวัติศาสตร ควาแชมปแบดมินตันโลก”. (Voicetv, 

2556).  

 ซึ่งกอนหนาน้ี เมย รัชนกไดสรางและสั่งสมภาพลักษณและช่ือเสียงมาโดยตลอด แตการแขงขันชิงแชมปโลกป 

2013 ที่เมย รัชนกไดแชมปมาน้ันทําใหเมย รัชนกเปนที่รูจักในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งยังเปน

จุดเริ่มตนที่ทําให เมย รัชนก อินทนนท เปนดาราแบดมินตัน 

 ในขณะที่มีการศึกษาเรื่องภาพลักษณเรื่องของดารากีฬา (Sport Star) อยางมากมาย แตที่ผานมาน้ัน จะมีแต

ผูศึกษาที่สนใจทํางานวิจัยในกีฬาที่คอนขางนิยมเลนกันในสังคม และเปนดารากีฬาที่เปนผูชาย แตในขณะน้ี ผู

ศึกษามีขอสงสัยและสังเกตวาตอนน้ีมีดารากีฬาที่เปนผูหญิงเกิดข้ึน และอาจจะไมไดอยูในประเภทของกีฬาที่

นิยมเลนกันในสังคมมากนัก ปญหาคือ กระบวนการสรางและธํารงรักษาภาพลักษณน้ัน จะเหมือนหรือ

แตกตางจากความรูที่เคยมีมาอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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1. เพ่ือวิเคราะหถึงกระบวนการสรางภาพลักษณของรัชนก อินทนนทผานสือ่ 

2. เพ่ือวิเคราะหการธํารงรักษาภาพลักษณของรัชนก อินทนนทที่ถูกสรางผานสื่อ 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การสื่อสารกับการสรางภาพลักษณดาราแบดมินตันหญิงกรณีศึกษา : รัชนก อินทนนท เปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเครื่องมือศึกษาเฉพาะกรณี (Case study research) โดยมี

จุดประสงคที่จะศึกษาสื่อและการสื่อสารวามีบทบาทสําคัญอยางไรกับกระบวนการสรางภาพลักษณและการ

ธํารงรักษาไวซึ่งภาพลักษณที่ดีของดาราแบดมินตันหญิงเมย รัชนก อินทนนท โดยใหความสําคัญไปที่ 2 

ประเด็นคือ 1.เน้ือหาภาพลักษณประวัติ ภูมิหลัง และความเปนดาราแบดมินตันหญิงไทยของรัชนก อินทนนท 

2.การสื่อสารกับการสรางและธํารงรักษาภาพลักษณดาราแบดมินตันหญิง รัชนก อินทนนท โดยใชวิธีเทคนิคใน

การเขาถึงขอมูล 

1.การวิเคราะหขอมูลเอกสาร (Document Analysis) ขอมูลขาวสารเน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนก อิน

ทนนท  ที่ปรากฏอยูในสื่อตางๆและสื่อใหม รวมทั้งเน้ือหาขาวดานความสามารถทางดานกีฬาแบดมินตันและ

ความสามารถทางดานอ่ืนๆ ตลอดจนเน้ือหาขาวการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน เน้ือหาขาวเรื่องครอบครัวและ

เน้ือหาขาวชีวิตสวนตัวของเมย รัชนก อินทนนท โดยนําขอมูลมาจากการนําเสนอเน้ือหาภาพลักษณ ไดแก 

เน้ือหาขาว, ขาวการแขงขันแบดมินตัน, ภาพขาว ภาพถาย ตลอดจนขอมูลตางๆของ เมย รัชนก อินทนนท 

ผานทางสื่อใหมและสื่อมวลชน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกสื่อโทรทัศนชอง3 ที่เปนสปอนเซอรปจจุบันของรัช

นก โดยมีรายการเรื่องเลาเชาน้ี และขาวกีฬา และสื่อโทรทัศนชองไทยพีบีเอส ทีวีสาธารณะกับรายการขาว

และสกูปพิเศษตางๆ และสื่อใหมอยางอินสตาแกรมสวนตัวของรัชนก อินทนนท เพจเฟชบุกโรงเรียนสอน

แบดมินตันบานทองหยอดและเพจเฟชบุกของรัชนก อินทนนทและเพจเฟชบุกขนมบานทองหยอด รวมทั้งปก

นิตยสารและการเขียน Pocket book เรื่องหยอดฝนที่ปลายคอรตดวย 

2.การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  ถึงภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนท ที่ถูกสรางผาน

สื่อมวลชนและสื่อใหม วาเปนเชนไร รวมทั้งสัมภาษณถึงเร่ืองความเปนดารากีฬา เปนบุคคลผูมีช่ือเสียง 

ตลอดจนชีวิตสวนตัวของเมย รัชนก อินทนนท เพ่ือใหไดความหลากหลายและลุมลึกเฉพาะกรณีน้ี 

จะแบงเปน 2 กลุม แยกตามประเภทของบุคคลทีใ่หสมัภาษณ 1.) ขอคําถามที่ใชถามเมย รัชนก อินทนนท 2.) 

ขอคําถามที่ใชถามบุคคลรอบขางหรือคนใกลชิดของเมย รัชนก อินทนนท  

 

ผลการวิจัย 

หลักการสําคัญในการศึกษาเร่ืองของความเปนดาราแบดมินตันหญิงน้ัน เปนการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึง

ภาพลักษณของดารานักแบดมินตันหญิงกรณีศึกษา รัชนก อินททนท ถึงความแตกตางจากนักกีฬาคนอ่ืนๆและ

ดาราหญิงประเภทอ่ืนๆโดยทั่วไป และศึกษากระบวนการสรางและธํารงรักษาภาพลักษณ จากที่เปนนักกีฬา
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ทั่วไปจนกลายมาเปนผูมีช่ือเสียงและเปนดาราแบดมินตันในที่สุด โดยเปนที่รูจักและสนใจ  มีความโดดเดน, มี

เอกลักษณ รวมทั้งไดรับการเฝามองหรือติดตามจากคนในสังคม ผานสื่อมวลชนและสื่อใหม 

รัชนก อินทนนท เปนนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ที่ไดรับความสนใจจากคนไทยและชาวตางชาติจากทั่วทุก

มุมโลกทั้งในอดีดและปจจุบัน โดยเปาหมายของการศึกษา เพ่ือที่จะทราบถึงกระบวนการสรางและธํารงรักษา

ภาพลักษณและเน้ือหาภาพลักษณของดาราแบดมินตันไทยที่ถูกสรางและนําเสนอผานสื่อมวลชนและสื่อใหมวา

เปนเชนไร รวมทั้งกระบวนการสื่อสารเหลาน้ีมีกลยุทธและความสัมพันธอยางไรตอการเปนบุคคลผูมีช่ือเสียง

ของนักแบดมินตันหญิงไทย ที่มากไปกวาแคความเปนนักกีฬาที่เกงกาจในสนามแขงขันกีฬาและวงการ

แบดมินตันเทาน้ัน ทั้งน้ีกระบวนการเขาถึงขอมูลของผูศึกษาน้ันจะเปนการใชขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล

เอกสารที่เกี่ยวของและการสัมภาษณเจาะลึกใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

1.ประวัติ ภูมิหลัง และความเปนดาราแบดมินตันหญิงไทยของรัชนก อินทนนท 

2.การสื่อสารกับการสรางและธํารงภาพลักษณดาราแบดมินตันหญิง รัชนก อินทนนท 

1.ประวัติ ภูมิหลัง และความเปนดาราแบดมินตันหญิงไทยของรัชนก อินทนนท 

รัชนก อินทนนท (เมย)  เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2538 เปนคนจังหวัดยโสธรโดยกําเนิด หลังจากคลอด

ไดเพียงเดือนเดียวคุณพอวินัสชัย อินทนนทและคุณแมคําผัน สุวรรณศาลา ไดพาเมย รัชนก อินทนนทขึ้น

รถทัวรกลับมาทํางานตอที่กรุงเทพมหานครโดยที่คุณพอและคุณแมของเมย รัชนกน้ัน เปนพนักงานอยูใน

โรงงานทําขนมบานทองหยอด ที่มีแมปุก กมลา ทองกร เปนผูอํานวยการ (รัชนก อินทนนท, 2559). 

เสนทางสูการเลนกีฬาแบดมินตันของเมย รัชนก อินทนนท น้ันเริ่มตนเลนแบดมินตัน จากการที่คุณพอและคุณ

แมทํางานเปนพนักงานทําขนมไทยที่โรงงานทําขนมบานทองหยอด โดยมี ผูอํานวยการของโรงงานทําขนมบาน

ทองหยอดคือ แมปุก กมลา  ทองกร เห็นวาเด็กๆมีเวลาวางและจะไดไมเขาไปเลนบริเวณเตาทําขนมจึงพาเมย 

รัชนกและเด็กคนอ่ืนๆในโรงงานทําขนมบานทองหยอดมาหัดเลนแบดมินตันต้ังแตบัดน้ัน เมย รัชนกเริ่มตนเลน

กีฬาแบดมินตันมาต้ังแตวัยเพียง 5 ขวบ และเมื่ออายุ 7 ขวบ เมย รัชนกก็ไดลงแขงขันแบดมินตันคร้ังแรก ใน

การแขงขัน "อุดรธานีโอเพน" ที่จังหวัดอุดรธานี และรายการน้ีก็เปนรายการแรกที่เมย รัชนกไดแชมปแรกของ

ชีวิตในการแขงขันกีฬาแบดมินตัน และจุดเปลี่ยนที่สําคัญซึ่งทําใหเมย รัชนก อิทนนทไดกาวเขาสูการเปนดารา

แบดมินตันคือ ในวันที่ 11 ส.ค.  เมย รัชนก อินทนนท ก็สามารถควาแชมปการแขงขันแบดมินตันโลกไดสําเร็จ

(รายการBWF world championship 2013)  

เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของประเทศไทย และเปนแชมปโลกแบดมินตันที่มีอายุนอยที่สุด “นองเมย รัชนก 

สรางประวัติศาสตร ควาแชมปแบดมินตันโลก”. (Voicetv, 2556).  

ซึ่งจากผลงานทั้งหมดทําใหเธอไดกาวขึ้นเปนมือวางอันดับที่ 2 ของโลกจากการจัดอันดับของสหพันธ

แบดมินตันโลก และสุดทายสหพันธแบดมินตันโลก (บีดับเบิลยูเอฟ) ประกาศอันดับโลกลาสุด เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2559 โดยในประเภทหญิงเด่ียว “เมย” รัชนก อินทนนท นักแบดมินตันสาวไทย ที่ควา 3 แชมป
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ซูเปอรซีรีส 3 รายการติดตอกัน ขึ้นเปนมือ 1 ของโลกอยางเปนทางการ ดวยการมีคะแนนสะสม 84,708 

คะแนน “นองเมย มือ1โลกอยางเปนทางการ”. (Komchadluek, 2556).  

ปจจุบันปพ.ศ.2561 เมย รัชนก อินทนนทสังกัดสโมสรแบดมินตันบานทองหยอด โดยมีผูฝกสอนประจําตัวคือ

ปราโมทย ธีระวิวัฒน และภัททพล เงินศรีสุข และในฐานะนักแบดมินตันทีมชาติไทย และเปนตัวแทนทีมชาติ

ไทยในการแขงขันแบดมินตันระดับนานาชาติจนถึงปจจุบัน 

2. การสื่อสารกับการสรางและธํารงรักษาภาพลักษณดาราแบดมินตันหญิง รัชนก อินทนนท 

ในการศึกษาการสรางและธํารงรักษาภาพลักษณความเปนดาราแบดมินตันหญิงของเมย รัชนก อินทนนทน้ันผู

ศึกษาไดทําการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นถึงเน้ือหาภาพลักษณที่สําคัญ 2 ประเด็นที่ถูกนําเสนอผานทางสื่อมวลชน

และสื่อใหมซึ่งไดแก เน้ือหาภาพลักษณที่เกี่ยวกับเร่ืองของความสามารถทางดานการกีฬา กับเน้ือหา

ภาพลักษณดานอ่ืนๆที่ไมเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการเลนกีฬาแบดมินตัน โดยผูศึกษา จะนําเสนอ 3 

ประเด็นยอยคือ 1.เน้ือหาภาพลักษณ 2.กลยุทธของสื่อ 3.กลยุทธของสาร เปนสิ่งสําคัญซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

2.1 เน้ือหาภาพลักษณ  คือเน้ือหาภาพลักษณในเรื่องตางๆของเมย รัชนก อินทนนทที่สื่อมวลชนและสื่อ

ใหมนําเสนอโดยจะมีทั้งเน้ือหาภาพลักษณที่เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถทางดานแบดมินตัน และเน้ือหา

ภาพลักษณในเร่ืองอ่ืนๆที่ไมเกี่ยวกับความสามารถในดานแบดมินตัน ซึ่งในหัวขอของเน้ือหาภาพลักษณ

ดังกลาวน้ี ผูศึกษาจะทําการสรุปเพ่ือใหเห็นถึงภาพลักษณโดยรวมทั้งหมดที่เกิดข้ึนและไดถูกนําเสนอผาน

สื่อมวลชนและสื่อใหมของเมย รัชนก วามีเน้ือหาภาพลักษณอะไร และเน้ือหาภาพลักษณน้ันเปนเชนไรบางใน

แตละเรื่อง โดยมีรายละเอียดทั้งหมดตอไปน้ี 

2.1.1 ภาพลักษณดานความสามารถและการเปนนักกีฬา คือเน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนทที่ถูก

นําเสนอผานสื่อโดยเปนเรื่องราวและเน้ือหาที่เกี่ยวของกับเร่ืองของความสามารถตางๆในดานกีฬาแบดมินตัน

ซึ่งสามารถแบงภาพลักษณเรื่องความสามารถและการเปนนักกีฬาออกไดทั้งหมด 4 เรื่องไดแกภาพลักษณเรื่อง 

1.ความสามารถในการเลนแบดมินตัน 2.ภาพลักษณเรื่องของความเปนนักกีฬาทีมชาติ 3.ภาพลักษณในเรื่อง

ของสถิติตางๆ 4.ภาพลักษณความเปนนักแบดมินตันหญิง 

2.1.1.1 ความสามารถในการเลนแบดมินตัน คือภาพลักษณของการแสดงความสามารถโดยที่สื่อตางๆนําเสนอ 

อาทิเชน สื่อมวลชน, สื่อใหม, สื่อบุคคลและสื่อกิจกรรม เปนตน ไดนําเสนอภาพลักษณของการเปนนัก

แบดมินตันที่มีความสามารถในการเลนแบดมินตันที่โดดเดนเกงกาจ, ยอดเย่ียม มีทักษะการเลนที่สูง, มีทาตี

ทาทางที่สวยงาม “มาดูทาไมตายใหมของนองเมย ที่คนดูครางฮือทุกครั้งที่ใช” (Gayji, 2558).  

2.1.1.2 ความเปนนักกีฬาทีมชาติ ไดแกเน้ือหาภาพลักษณที่สื่อตางๆนําเสนอ เกี่ยวกับเรื่องของความเปน

นักกีฬาแบดมินตันตัวแทนของประเทศชาติในการแขงรายการทั้งในและตางประเทศ เชน “นองเมย รัชนก นํา

ทัพ แบดมินตันทีมชาติไทย สูศึกโอลิมปก 2016” (Sporttrueid, 2559).  
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2.1.1.3 ความเปนนักแบดมินตันที่เกงที่สุด ไดแกการที่สื่อตางๆนําเสนอ น้ันไดทําการสรางเน้ือหาภาพลักษณ

ในเรื่องของความสามารถในดานตางๆที่เกี่ยวกับเมย รัชนก อินทนนทเพ่ือสื่อใหเห็นถึงความหมายในการเลน

กีฬาและเปนนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ที่เกงที่สุดเทาที่เคยมีมาในประเทศ “ที่สุดแหงปของนักแบดมินตัน

ไทย” (Badmintonthaitoday, 2560).  

2.1.1.4 ความเปนนักแบดมินตันหญิง ไดแกการที่สื่อตางๆนําเสนอภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนท ไดทํา

การสรางเน้ือหาภาพลักษณในเรื่องของความสามารถในดานตางๆที่เกี่ยวกับแบดมินตันของเมย รัชนก อิน

ทนนท มักจะใชสรรพนาม คําวานองเมยเสมอ ไมวาสื่อใดๆหรือใครๆก็มักจะเรียกติดปากวานอง น่ันเปน

เพราะวาความเปนผูหญิงกับภาพลักษณในดานที่ดี ทําใหสื่อตางๆ สนใจ จดจําและรักใครเมตตา เมย รัชนก 

อินทนนท เชน“บีบหัวใจ! "นองเมย" ฮึดสูตบเอาชนะ "ไท จื่อ อิง" 2-1 เกมควาแชมป “เปอโรดัว มาเลเซีย มา

สเตอรส 2018” ไปครอง” (Sport.trueid, 2561). และคําวานองกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีของผูหญิง หรือนอง

เมย นักแบดมินตันทีมชาติไทย 

2.1.2 ภาพลักษณดานอ่ืนๆ ภาพลักษณดานอ่ืนๆ ไดแกเน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนทที่ไม

เกี่ยวของกับเรื่องความสามารถในการเลนกีฬาแบดมินตัน แตจะเปนในสวนของเน้ือหาและเรื่องราวอ่ืนๆที่

เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวเปนหลัก ที่ถูกสื่อมวลชน และสื่อใหมทําการนําเสนอซึ่งเน้ือหาภาพลักษณดานอ่ืนๆไดแก

ภาพลักษณทางกายภาพ ภาพลักษณเร่ืองกิจกรรมสาธารณะและการสรางสรรคสังคม ภาพลักษณดานการเปน

ทูตทางวัฒนธรรม ภาพลักษณดานครอบครัว ภาพลักษณดานการศึกษาและภาพลักษณดานลักษณะนิสัย 

ดังตอไปน้ี 1.ภาพลักษณทางกายภาพ 2.ภาพลักษณเร่ืองกิจกรรมสาธารณะและการสรางสรรคสังคม 3.

ภาพลักษณดานการเปนทูตทางวัฒนธรรม         4.ภาพลักษณเร่ืองการเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชน 5.

ภาพลักษณดานครอบครัว 6.ภาพลักษณเร่ืองการศึกษา 7.ภาพลักษณดานลักษณะนิสัย 8.ภาพลักษณเกี่ยวกับ

เรื่องความรัก 9.ภาพลักษณพรีเซนเตอร 

2.2 กลยุทธของสื่อ(Media Strategy) หมายถึง ลักษณะของวิธีการตางๆ ในการสรางความเปนดารา

(Stardom)อันเกิดมาจากตัวสื่อที่ไดนําเสนอภาพลักษณของนักแบดมินตันทีมชาติไทย กรณีศีกษา รัชนก อิน

ทนนท ซึ่งในที่น้ีประกอบไปดวย 3 อยางคือ ประเภทของสื่อ ความถี่ของสื่อและบทบาทของสื่อ โดยมี

รายละเอียดตางๆ ดังน้ี 

2.2.1 ประเภทของสื่อ คือประเภทของสื่อที่นําเสนอภาพขาวของ เมยรัชนก อินทนนท รวมถึงการที่ เมย รัชนก 

อินทนนทโพสตรูปหรือเรื่องราวผานอินสตาแกรมสวนตัว  

2.2.1.1.โทรทัศน  เปนสื่อมวลชนที่มี อิทธิพลตอผูรับชมเปนอยางมากเพราะมีทั้งภาพเสียง รวมทั้ง

ภาพเคลื่อนไหวเปนตน มีความนาเช่ือถือเปนอยางมาก สงสารไปยังผูรับสารไดเปนจํานวนมาก เขาถึงไดงาย 

และเขาใจงายดวยเชนกัน นายอินทัช เพชรประสมกูล นักขาวชองไทยพีบีเอส กลาววา “สื่อโทรทัศนน้ัน

แตกตางจากสื่อหนังสือพิมพและอินเตอรเน็ตคือทั้ง 2 สื่อน้ันอาจมีเพียงรูปภาพรูปเดียวก็สามารถเขียนขาวได

เปนหนาๆ หรืออาจนํารูปภาพเกามาเขียนขาวใหมก็เปนไปได แตอยางสื่อโทรทัศนน้ันตางออกไปเพราะถาไมมี
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ขาวหรือความเคลื่อนไหวตางๆสื่อโทรทัศนน้ันจะไมทําขาวน้ัน” (2561, 10พ.ค., สัมภาษณ) ประเภทสื่อ

โทรทัศน คือลักษณะของเน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนทซึ่งถูกนําเสนอผานทางสื่อโทรทัศนน้ีจะมี

ลักษณะของเน้ือหาภาพลักษณที่เปนเน้ือหาไปในเชิงบวกเชน การเปนพรีเซนเตอรสินคาตางๆ การไดรับเชิญไป

ออกรายการ การนําเสนอขาวตางๆเปนตน ซึ่งผูศึกษาไดพบและแยกเน้ือหาภาพลักษณของเมยรัชนกอินทนนท

ที่ถูกนําเสนอผานสื่อโทรทัศนออกเปน 3 ประเภทหลักๆซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 1.นักกีฬาแบดมินตัน 2.ชีวิต

สวนตัวและไลฟสไตลเมย 3.พรีเซนเตอร 3.1)พรีเซนเตอรหนวยงานภาคเอกชน 3.2)พรีเซนเตอรหนวยงาน

ภาครัฐ 

2.2.1.2.หนังสือพิมพ  เปนสื่อมวลชนที่มีอิทธิพล และนาเช่ือถือ คือมีภาพขาวใหเห็นหรือบางคอลัมนอาจจะไม

มีแตก็สามารถมั่นใจไดเพราะวามีการคัดกรองแหลงขาวแลวอยางแนนอน รวมทั้งยังมีบรรณาธิการคอยควบคุม

กอนที่จะนําขาวมาลง หนังสือพิมพเปนสื่อที่เขียนขาวทุกวันคือพิมพเปนรายวัน และมีรายละเอียดมากกวาสื่อ

โทรทัศน เน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนกที่หนังสือพิมพไดทําการนําเสนอจะมีลักษณะของเน้ือหาภาพลักษณ

ที่เปนการนําเสนอภาพขาวตางๆในการแขงขันกีฬาแบดมินตันเปนสวนใหญและชีวิตสวนตัวเปนตน โดยที่ไดทํา

การแบงหนังสือพิมพออกเปนสองประเภทดังตอไปน้ี 1.หนังสือพิมพทั่วไป 2.หนังสือพิมพกีฬาและแบดมินตัน 

 2.2.1.3.นิตยสาร  ในสวนของเน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนทที่สรางผานสื่อนิตยสารจะเปน

เน้ือหาที่มีลักษณะเน้ือหาในเชิงบวกหากเปนนิตยสารทั่วไปแตในสวนของนิตยสารกีฬาและแบดมินตันน้ันจะมี

เน้ือหาเชิงบวกที่สงเสริมไปในทางที่ดี อยางไรก็ตามเน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนทที่ถูกนําเสนอ

ผานทางนิตยสารน้ีพบอยูเพียงไมกี่เลมเชน Smasher, สุดสัปดาหเนช่ัน, นิตยสาร ALL MAGAZINE, นิตยสาร 

Who, และผูจัดการสุดสัปดาห เปนตน 

2.2.1.4.อินเตอรเน็ต เน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนทที่นําเสนอผานสื่อที่มีความหลากหลายโดยที่

เปนการนําเสนอเน้ือหาทั้งในเร่ืองที่เกี่ยวกับความสามารถในการเลนกีฬาแบดมินตันและเน้ือหาที่ไมเกี่ยวกับ

กีฬาแบดมินตันซึ่งแบงเว็บไซตในอินเตอรเน็ตออกเปน 3 ประเภทคือ 1.เว็บไซตกีฬาและแบดมินตัน 2.เว็บไซต

ทั่วไป 3.เฟชบุกเพจกีฬาและเพจของรัชนก อินทนนท 

2.2.2 ความถ่ีของสื่อ คือความถี่ที่สื่อมวลชนนําเสนอขาวของเมยรัชนก อินทนนท ความถี่ของสื่อในสวนของ

ความถี่ของการนําเสนอภาพลักษณน้ันจะเปนเรื่องของเง่ือนไขการเกิดภาพลักษณซึ่งจะข้ึนอยูกับปจจัยในเรื่อง

ของเวลาที่มีการแขงขันกีฬาแบดมินตัน รวมทั้งเหตุการณสําคัญตางๆที่เกิดข้ึน หรือมีการเปลี่ยนแปลงภายใน

ชีวิตหลัก หรืออาจเปนความเคลื่อนไหวใดๆ ก็แลวแตที่เกี่ยวของกับเมย รัชนก อินทนนท เปนปจจัยที่ทําใหเกิด

ความถี่ในการนําเสนอภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนท 

2.2.3 บทบาทของสื่อ บทบาทของสื่อมวลชนและสื่อใหมในการนําเสนอเน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนก อิน

ทนนทโดยผูศึกษาไดพบและแบงออกเปน 2 เรื่อง คือเรื่องของความสามารถในดานกีฬาแบดมินตันและเรื่อง

อ่ืนๆที่ไมเก่ียวกับกีฬาแบดมินตัน แบงเปน3 บทบาทประกอบดวย 1.บทบาทการใหขอมูล 2.บทบาทการให

ความหมาย 3.บทบาทการประเมินคุณคา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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2.2.3.1.บทบาทในการใหขอมูล(information) ของเมย รัชนก อินทนนทน้ันจะมีลักษณะเน้ือหาภาพลักษณที่

การใหขอมูลทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันและเรื่องสวนตัวซึ่งบทบาทการใหขอมูลที่ปรากฏน้ีจะถูก

นําเสนอผานทางสื่อตางๆนําเสนอ อาทิเชน สื่อมวลชน, สื่อใหม, สื่อบุคคลและสื่อกิจกรรม เปนตน เชน 

“อันดับ 1 อีกไมไกล 'เมย' ยังแรงแซงขึ้นมือ 3 โลก” (Thairath, 2561). 

2.2.3.2.บทบาทการใหความหมาย ในสวนของบทบาทน้ีจะมีลักษณะเน้ือหาภาพลักษณในเร่ืองของกีฬา

แบดมินตันและเรื่องสวนตัวเชนกันโดยบทบาทการใหความหมายน้ีจะถูกนําเสนอผานทางสื่อตางๆ เชน “รัชนก 

อินทนนท : ลูกขนไกอีสานพลัดถิ่น” (Isaanrecord, 2560)  

2.2.3.3.บทบาทในการประเมินคุณคา เน้ือหาภาพลักษณที่พบจากบทบาทในการประเมินคุณคาน้ีจะมีลักษณะ

เน้ือหาในเชิงบวกเพียงอยางเดียวที่เกี่ยวของกับเร่ืองของความสามารถทักษะการกีฬาและกีฬาแบดมินตันโดย

ในสวนของบทบาทดังกลาวน้ีจะถูกนําเสนอผานทางสื่ออินเตอรเน็ต ตัวอยางเชน “นองเมย ปลื้มสุดในชีวิต ยก

รางวัลลูกกตัญูให 2 แม” (Thairath, 2556).  

2.3 กลยุทธของสาร (Message Strategy) หมายถึง ลักษณะของวิธีการตางๆ ในการสรางความเปนดารา

(Stardom) อันเกิดมาจากตัวสื่อที่ไดนําเสนอภาพลักษณของนักแบดมินตันทีมชาติไทย กรณีศีกษา รัชนก อิน

ทนนท ซึ่งในที่น้ีประกอบไปดวย 3 อยางคือ การเลือกประเด็นการนําเสนอ รูปแบบการนําเสนอ และวิธีการ

นําเสนอ โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 

2.3.1 การเลือกประเด็นการนําเสนอ คือ ประเด็นเน้ือหาที่สื่อตางๆอาทิเชน โทรทัศน นิตยสารหนังสือพิมพ 

อินเตอรเน็ตและสื่อใหมไดนําเสนอเน้ือหาภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนทในประเด็นตางๆ ซึ่งประกอบไป

ดวยผลงานความเคลื่อนไหวทางดานกีฬาแบดมินตัน และผลงานโฆษณา กิจกรรมชวยเหลือสังคม การเปนทูต

ทางวัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตซึ่งมีรายละเอียดตางๆดังน้ี 1.ผลงาน แบงเปน 1.1)ผลงานเรื่องเกี่ยวกับ

แบดมินตันโดยตรง 1.2)ผลงานที่ไมเกี่ยวขอกับแบดมินตันโดยตรง 2. ความเคลื่อนไหวดานแบดมินตัน 3. 

กิจกรรมทางสังคม 4. การดําเนินชีวิต  

 

2.3.2 รูปแบบการนําเสนอ คือรูปแบบการนําเสนอที่สื่อมวลชนและสื่อใหม ไดนําเสนอภาพเน้ือหาของเมย รัช

นกอินทนนทในรูปแบบตางๆซึ่งประกอบไปดวย 5 รูปแบบ ไดแก รูปแบบขาว, รูปแบบบทความ, รูปแบบของ

การสัมภาษณและบทสัมภาษณ, รูปแบบโฆษณา และรูปแบบอ่ืนๆ เชนรูปแบบอินเตอรเน็ต YouTube, 

Facebook, Instagram ที่ตัดตอพิเศษในบางคลิป เปนตน  

 

2.3.3 วิธีการนําเสนอ คือลักษณะและเทคนิคของที่นําเสนอเน้ือหาภาพลักษณที่สื่อมวลชนและสื่อใหม ใชใน

การนําเสนอเพ่ือสื่อสารภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนทซึ่งประกอบไปดวยวิธีการใชถอยคําสรรพนาม

เรียก และวิธีการใชภาพโดยมีรายละเอียดดังน้ี 1.วิธีการใชถอยคํา 2. วิธีการใชภาพ 
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อภิปรายผล 

แดเนียล บัวรสติน(Danial Boorstin) ไดเคยกลาวไววาคนบางคนย่ิงใหญโดยกําเนิด คนบางคนย่ิงใหญโดย

ความสามารถและคนบางคนก็โดยการจางนักประชาสัมพันธ (Boorstin, 1973, pp. 185-194).  จากเปน

คําพูดดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวาความมีช่ือเสียงน้ันสามารถเกิดไดจากหลายปจจัยไมวาจะเปนปจจัยที่เกี่ยวกับ

บุคคล เชน ชาติกําเนิด รูปราง หนาตา ความสามารถ การใชชีวิตประจําวัน หรือแมกระทั่งปจจัยที่เกี่ยวกับสื่อ 

เชนการใชสื่อตางๆในการสรางความมีช่ือเสียงและประกอบสรางภาพลักษณใหแกตนเอง จากการตีความของผู

ศึกษาคือ ภาพลักษณของเมย รัชนก อินทนนท ที่ปรากฏผานสื่อเกือบทั้งหมดจะเปนดานบวก เน่ืองจากวาสวน

หน่ึงเมย รัชนกเองประพฤติตัวดี อยูในระเบียบวินัย และไมทําเรื่องเสื่อมเสีย อีกสวนหน่ึงคือนักกีฬาและ

นักขาวน้ันสนิทสนมกัน และมีผลประโยชนรวมกันในการเสนอขาวหรือภาพลักษณตางๆของนักกีฬา ดังน้ัน

สื่อมวลชนก็เลือกนําเสนอขาวแตดานดีๆแลวสวนหน่ึง ประกอบกับวาเมย รัชนกน้ันเปนผูหญิง และเปนเปน

ผูหญิงที่ออนนอมถอมตน จึงทําใหสื่อและคนทั่วไปใชสรรพนามวา “นองเมย” ดังน้ันความเปนผูหญิงน้ีเองก็

สงผลตอภาพลักษณดวยเชนกัน และภาพลักษณน้ันสรางได ก็ถูกทําลายได ดังน้ันภาพลักษณน้ันจะตองธํารง

รักษาเอาไวใหดี โดยมีครอบครัวและคนใกลชิดน้ันคอยคุมความหมายอยูในเรื่องของภาพลักษณ เมื่อเทียบเคียง

กับดาราประเภทอ่ืนๆที่มักจะมีขาวเสียๆหายๆ แตเมย รัชนกน้ันกลับไมมีเลย สวนหน่ึงก็เพราะวาตัวเมย รัชนก

เองเปนเด็กดี อีกสวนหน่ึงสื่อน้ันก็เลือกนําเสนอแตสิ่งที่ดีๆออกไป แลวที่ขาดไมไดเลยคือเมย รัชนกน้ันแบกอัต

ลักษณความเปนชาติไทยอยู โดยเปนทั้งนักกีฬาทีมชาติที่ตองไปแขงตางประเทศรวมถึงเปนทูตทางวัฒนธรรม 

ดังน้ันภาพลักษณจึงตองออกมาในดานบวกเสมอ ตางจากดาราทั่วๆไป และดวยความที่เมย รัชนกน้ันเปนดารา

แบดมินตัน คือเปนนักกีฬาทําใหสื่อและคนสวนมากสนใจในเร่ืองของการแขงขันกีฬาและผลการแขงขัน

มากกวาชีวิตสวนตัว  

ภาพของเมย รัชนกที่ไปปรากฏในสื่อตางๆ ก็ยังจะเนนไปที่การเลนกีฬาแบดมินตันผลงานหรือความเคลื่อนไหว 

แตภาพบางอยางอาจจะมีภาคธุรกิจเขามาเกี่ยวของบาง เชนการเปนพรีเซนเตอร และโฆษณา แตสวนมากน้ัน

ไมวาจะเปนผลิตภัณฑชนิดใดก็จะตองมีจุดเช่ือมโยงกับกีฬาแบดมินตันหรืออยางนอย ก็ตองสวมชุดกีฬา 

ภาพลักษณผานสื่อสวนมากของเมย รัชนกจึงมีแตแบดมินตัน และเมื่อทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมมา

รวมกันจึงทําใหเมื่อสรางภาพลักษณที่ดีไดแลว จึงตองธํารงรักษาภาพลักษณที่ดีไวไดดวยเชนกัน แตทั้งน้ีสวน

สําคัญที่สุดคือสื่อเพราะถามีความสามารถ แตไมมีสื่อนําเสนอขาวและความเคลื่อนไหว ก็จะทําใหเปนดาราและ

เปนที่รูจักไมได จึงสรุปไดวา นักกีฬาน้ันมีเพียงความสามารถอยางเดียว อาจจะไมพอสําหรับการเปนดารา

แบดมินตันหญิงได แตเมื่อมารวมกับทุนทางสัญลักษณแลวน้ัน อยางที่สื่อนําเสนอภาพขาวตางๆ จะทําใหเกิด

เปนดาราและเปนที่รูจักไดอยางไมยากเย็น 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 
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การวิจัยน้ีเปนงานที่ศึกษาถึงภาพลักษณ และกระบวนการสื่อสาร ของนักกีฬาและดาราแบดมินตัน รวมถึง

เน้ือหาของสารที่สื่อสารผานชองทางตางๆ ตอการสรางภาพลักษณ ของนักกีฬาและดาราแบดมินตัน ซึ่ง

สามารถประยุกตใชผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางการสื่อสาร เพ่ือรณรงคใหคนในสังคมหันมาสนใจเลน

แบดมินตันและกีฬาตางๆ เพ่ือสุขภาพหรือทุนทางสัญลักษณตางๆนานา 

 2.สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางการสื่อสาร ในเรื่องของการตลาดได เชนเรื่องของการสราง

ภาพลักษณ การสรางแบรนด การเลือกใชพรีเซนเตอร เปนตน 

 3.ผลการวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาสื่อน้ันมีผลและมีอิทธิพลตอภาพลักษณตอคนในสังคมเปนอยาง

มาก ดังน้ันนาจะเปนประโยชนกับแวดวงการสื่อสาร ที่จะใชบทบาท และกลยุทธตางๆ ที่มีไปปรับใชกับการ

สรางความสนใจ ความนิยม ใหกับเร่ืองราวและวงการอ่ืนๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เปนตน 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสังคม 

นอกจากน้ีจากขอบเขตการศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ีพบวา งานวิจัยครั้งตอไปอาจจะตองศึกษาเพ่ิมเติม 

1.เน่ืองจากวาเปนกรณีศึกษาเมย รัชนก อินทนนท จึงอาจจะไมสามารถเอาไปอธิบายในกรณีอ่ืนๆและแวดวง

อ่ืนๆได 

2.เน่ืองจากวาผูศึกษาพบวากลุมตัวอยางน้ันอยูในแวดวงการสื่อสารมวลชน คําตอบบางอยางจึงเหมือนได

คําตอบมาเพ่ือรักษาภาพลักษณ ทั้งสวนตัวและองคกร ดังน้ันจึงควรเพ่ิมเครื่องมือการสังเกตแบบมีสวนรวม

ดวย ซึ่งอาจจะทําใหไดมุมมองที่มากขึ้น และวิเคราะหถึงมุมที่แตกตางออกไปได 
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ความสัมพันธระหวางความคาดหวงัประโยชน การเปดรับและความพงึพอใจที่มีตอแฟนเพจ 

“ขอบสนาม” 

THE CORRELATION OF EXPECTATION AND SATISFACTION OF KHOBSANAM 

FOLLOWERS RECEIVING THE INFORMATION 

นายสิปปนนท  ไวทยการ 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาถึง ความสัมพันธระหวางความคาดหวังประโยชน การเปดรับ

และความพึงพอใจที่มีตอแฟนเพจ “ขอบสนาม”  เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน

ผูติดตามเพศชายที่ติดตามแฟนเพจ “ขอบสนาม” ไมตํ่ากวา 4 ครั้งในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 400 

คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร(ความถี่ 

ครั้ง/เดือน) ความคาดหวังประโยชน ความพึงพอใจแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับของผูติดตาม แฟนเพจ 

“ขอบสนาม” ผลวิจัยพบวา กลุมตัวสวนใหญซึ่งเปนเพศชาย อายุระหวาง 18-23ป มีระดับช้ันปริญญาตรี 

รายไดสวนตัวตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท เปนนักเรียน/นักศึกษา โดยมีการเปดรับเพจ “ขอบสนาม” เฉลี่ย 5 

ครั้งตอเดือน สวนใหญมีการเปดรับในแตละครั้งนอยกวา 2นาที และเปดรับในชวงเวลา 18:00-23:59 น. และ
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ติดตามเพจ “ขอบสนาม” มาโดยเฉลี่ย 2 ป  นอกจากน้ันยังพบวา ประเภทเน้ือหาสวนใหญที่เปดรับคือ ขอบ

สนาม Top10 โดยรับชมเน้ือหา เฉพาะสวนที่สนใจ และเปดรับผานอุปกรณ สมารทโฟน มากที่สุด โดยให

เหตุผลผลในที่เปดรับวา เน้ือหาตรงกับสิ่งที่สนใจ ทั้งน้ี สวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมหลังเปดรับแฟนเพจ  

“ขอบสนามดาน”(คาเฉลี่ย 3.98) สูงกวา ความคาดหวังประโยชนกอนการเปดรับแฟนเพจ “ขอบสนาม” 

(คาเฉลี่ย 3.85) โดยประเด็นความพึงพอใจโดยรวมหลังสูงสุด ดานความบันเทิง (คาเฉลี่ย 4.02) และความ

คาดหวังประโยชนโดยรวมสูงสุด ดานความบันเทิง (คาเฉลี่ย 3.99) จากการทดสอบสมมติฐานพบวาลักษณะ

ประชากรที่แตกตางกันมีการเปดรับเพจ “ขอบสนาม” ไมตางกัน โดยความคาดหวังประโยชนดานความบันเทิง

มีความสัมพันธกับการเปดรับความถี่ (ครั้ง/เดือน) และความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธกับการเปดรับ 

ทั้งน้ี ยังพบอีกวาความคาดหวังประโยชนดานความบันเทิงและความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธกับการ

เ ป ด รั บ ค ว า ม ถี่ (ค ร้ั ง / เ ดื อ น ) แ ล ะ แ น ว โ น ม ก า ร เ ป ด รั บ 

คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร ความคาดหวังประโยชน ความพึงพอใจ แฟนเพจ เพจ ขอบสนาม 

       

Abstract 

The purpose of this research is to study the correlation of the expectation with the 

satisfaction of “Khob Sanam” followers toward its page which is a quantitative research that 

all data are collected from a sample group of 400 “Khob Sanam” male followers who join 4 

times within the past 3 months and analyze data with  

a descriptive statistic method to interpret Demographic characteristics to receive 

the information (frequency/month), the expectation, the satisfaction and the behavior of the 

followers to receive information. The research shows that the sample group of males of age 

18-23 with Bachelor Degree and have salary under 10,000 Baht 

are students/scholars who have been receiving the information from “Khob Sanam” for 2 

years with statistic of 5 times per month and mostly less than 2 minutes each time during 6 

pm to 11.59 pm. Moreover, the research also shows that the most grossing topic is “Khob 

Sanam Top 10” which is watched mostly through electronic devices such as smart phones. 

The reason that was given is that it matches with their interest the most. So, the overall 
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satisfaction towards “Khob Sanam Fan” is 3.98 which is higher than the expectation that is 

3.85. The mean of the highest satisfaction is Entertainment which is 4.02 while the mean of 

the highest expectation in entertainment is 3.99. After testing the hypothesis, it shows that 

the differences of Demographic characteristics have no effect to how they receive the 

information from “Khob Sanam” which the expectation in entertainment correlates with 

how frequent they receive the information and the overall satisfaction correlates with their 

receiving behavior. Furthermore, it shows that the expectation in entertainment and the 

overall satisfaction correlate with the frequency (per month) and information receiving trend. 

Keywords: Information Receiving, Expectation, Satisfaction, Behavior, Behavior Trend, soccer 

fan page and “Khob Sanam” 

      บ ท นํ า 

ค ว า ม เ ป น ม า แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ป ญ ห า 

  ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(Internet) และเทคโนโลยีการสื่อสาร สงผลใหเกิดเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ซึ่งเขามามี

อิทธิพลตอมนุษยอยางรวดเร็ว เห็นไดวาย่ิงสื่อสังคมออนไลน อยาง เฟซบุก ไลน ทวิตเตอร ยูทูป และ อินสตา

แกรม ซึ่งเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดไดรับความนิยมมาก และไดเปลี่ยน

วิถีทางการดําเนินชีวิตการดําเนินธุรกิจและการสื่อสารของคนในสังคมไปอยางมากมาย ทําใหเกิดการเปลี่ยน

รูปแบบการสื่อสารจากยุคการสื่อสารแบบด้ังเดิมที่พูดคุยสนทนาแบบเห็นหนาพบเจอตัวกัน หรือการเขียนสง

จดหมายทางไปรษณีย เปนการใชเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลแหงโลกเสมือนจริง (Virtual World) 

กอใหเกิดยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน เครือขายสังคมออนไลนไดกลายเปนปรากฏการณของการเช่ือมตอการ

สื่อสารระหวางบุคคลในโลกอินเทอรเน็ต โดยมุงเนนไปที่การสรางชุมชนออนไลนซึ่งทําใหผูคนสามารถที่จะ

แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูล ตามประโยชนกิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน งานวิจัยดาน

เทคโนโลยีการสื่อสารบงช้ีวาสื่อหรือเคร่ืองมือสื่อสารที่ไดรับความนิยมในแตละชวงเวลาจะมีอิทธิพลตอ

ความคิดของคน Facebook เปนสื่อที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในประเทศไทยแตก็มีอีกหลายทานที่ใช  

เฟซบุก เพ่ือการนําเสนอแนวคิดหรือประชาสัมพันธสินคาหรือบริการอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งเรียกวา เฟซบุก 

แ ฟ น เ ฟ จ   
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  แฟนเพจ “ขอบสนาม” กอต้ังโดยคุณ อรรธพล ไขทอง มีการนําเสนอรูปแบบเน้ือหาที่แตกตางออกไป

จากแฟนเพจอ่ืน โดยรวบรวมเรื่องราววงการกีฬานํามาเลาขานเปนเสียงอานแบบฉบับกวนๆในฉบับที่ผูใหญฟง

ก็ไดเด็กฟงก็ดี มีหลากหลายความสนุกทั้งขาวฟุตบอล ขาวกีฬาที่นาสนใจ ประวัตินักเตะ 10 อันดับในเรื่องกีฬา

ฟุตบอลและเรื่องตางๆมากมาย  ขอบสนามเร่ิมกอต้ังเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ป 2015 ซึ่งทําไป 3 เดือนไดมี

ผูติดตาม 1 ลานไลค 2 ปผานมาก็เกือบ 4 ลานไลค ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา เน่ืองจากเพจ “ขอบ

สนาม” เน่ืองจากหลังแฟนเพจ “ขอบสนาม”ไดรับความนิยม และประสบความสําเร็จอยางสูง จากความพึง

พอใจการเปดรับของผูติดตามตาม จึงเปนที่มาของงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความคาดหวังประโยชน 

ก า ร เ ป ด รั บ  แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต อ แ ฟ น เ พ จ “ข อ บ ส น า ม ” 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ก า ร วิ จั ย 

    1.เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชน การเปดรับ ความพึงพอใจ และแนวโนมพฤติกรรมในการเปดรับ

เ พ จ ข อ บ ส น า ม 

  2 . เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ ช า ก ร ที่ แ ต ก ต า ง กั น กั บ ก า ร เ ป ด รั บ เ พ จ “ข อ บ ส น า ม ”  

  3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังประโยชนและการเปดรับเพจ“ขอบสนาม” 

  4 . เ พ่ื อ ศึ กษ าค ว ามสั ม พั น ธ ร ะห ว า ง ค ว าม พึ งพอ ใ จกั บ ก า ร เ ป ด รั บ เ พจ“ขอบสนาม ” 

  5 . เ พ่ือ เปรียบเทียบความคาดหวังประโยชนและความพึงพอใจที่ มีตอ เพจ“ขอบสนาม” 

  6 . เ พ่ือ ศึกษาความสัมพันธ ระหว างความพึงพอใจกับแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับ เพจ 

“ข อ บ ส น า ม ” 

      วิธีการวิจัย  

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบการสํารวจ (Servey) 

แบบศึกษาภาพตัดขวาง (Cross-Section Study) ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง 

โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เพ่ือศึกษา ศึกษา

การเปดรับ “ความสัมพันธระหวางความคาดหวังประโยชน การเปดรับ และความพึงพอใจที่มีตอแฟนเพจ 

“ขอบสนาม” โดยศึกษาผูติดตามเพศชาย ซึ่งมีอายุ 18-60ปและเปดรับแฟนเพจ “ขอบสนาม” ไมตํ่ากวา 4 

ครั้ง ในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
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 จากผลการศกึษาดานลักษณะประชากร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุ 18-23 ป  ระดับ

ปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท และสวนใหญประกอบอาชีพ นักเรยีน/นักศึกษา ซึ่ง

เปนกลุมที่มีความใกลเคียงกับกลุมเปาหมายของแฟนเพจ “ขอบสนาม” กําหนดไว กลุมตัวสวนใหญมีการ

เปดรับเพจขอบสนาม โดยเฉลี่ย 5 ครั้งตอเดือน มีระยะเวลาในการเปดรับ นอยกวา 2 นาที และรองลงมา มี

ระยะเวลาในการเปดรับ  2-5 นาที  ซึ่งมีความแตกตางกันไมมาก ทั้งน้ีเน้ือหาในแตละสวนมีความยาวอยูที่ 2-5 

นาทีซึ่งกระชับไมตองใชเวลาเปดรับนาน สวนใหญมี ชวงเวลาในการเปดรับ 18:00-23:59 น. มากที่สุด ซึ่งเปน

ชวงหลังเลิกเรียนและเลิกงาน  

  กลุมตัวอยางที่ติดตามแฟนเพจ “ขอบสนาม” เปนกลุมใหม ที่มรีะยะเวลาที่ติดตามเพจขอบสนาม 

โดยเฉลี่ย 2 ป มีการติดตาม ประเภทของเน้ือหา ขอบสนามTop10 มากที่สุด (50.5) ซึ่งเปนรายการที่นําเสนอ

เกี่ยวกับรายงาน 10 อันดับเรื่องราวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลในแงมุมตางๆ  

ทั้งสาระ ความรู ความบันเทิง ผานคลิปสั้นๆไมเกิน 2-5 นาที โดยมีการลําดับภาพที่กระชับและเสียงบรรยายที่

สนุก มลีีลา การใชถอยคําภาษาที่ชวนติดตามของ คุณอรรถพล ไขทอง เชนเดียวกับลักษณะการรับชมเน้ือหา 

เลือกชมเฉพาะสวนที่สนใจ มากที่สุด (56.3) และสวนใหญเปดรับผานอุปกรณ สมารทโฟน มากที่สุด (60.4)  

   ในสวนของ ลกัษณะประชากรที่แตกตางกันมีการเปดรับเพจ “ขอบสนาม” ไมตางกัน โดยความ

คาดหวังประโยชนดานความบันเทิงมีความสัมพันธกับการเปดรับความถี่ (ครั้ง/เดือน) สอดคลองกับทฤษฎี

พฤติกรรมการเลือกเปดรับขาวสาร (ขวัญเรอืน กิติวัฒน, 2533, น. 21-27) กลาววา  

ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล กลาวคือ คนเราแตละคนมคีวามแตกตางเฉพาะตัวในดาน

โครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน การ

ดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน และสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารของมนุษย (Katz และ

คณะ อางถึงใน พยุรี ชาญณรงค, 2561,น. 225-226) ที่กลาวถึง ความตองการในการใชสื่อเพ่ือตอบสนอง

ความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน เพ่ือความผอนคลาย สรางความต่ืนเตน สอดคลองกับงานวิจัยของ กันยรินทร 

นิธินพรัศม (2556) ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจของผูฟงที่มีตอรายการวิทยุ

ออนไลนคลื่น OK LOVE ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูฟงรายการวิทยุออนไลน

คลื่น OK LOVE โดยรวมทุกดาน( ดานขอมูลขาวสาร ดานปฏิสัมพันธสังคม ดานความบันเทิง ) มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเปดรับดานความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ของผูฟงรายการวิทยุออนไลนคลืน่ OK LOVE (r=0.252 

และ P-Value < 0.01) สอดคลองกับงานวิจัยของ อรสินี อมรโมฬี (2557) ความคาดหวัง การเปดรับและ

ความพึงพอใจตอรายการวันใหมไทยพีบีเอส สถานีโทรทศันไทยพีบีเอส ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
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พบวา ความคาดหวังโดยรวมกอนรับเปดรายการรายการวันใหมไทยพีบีเอสของผูชมมีความสัมพันธกับการ

เปดรับรายการรายการวันใหมไทยพีบีเอส (r=.200 และ P-Value < 0.01) สอดคลองกับงานวิจัยของ สาธิณี 

วันทนา(2559) “ความสัมพันธระหวางความคาดหวัง การเปดรับ และ ความพึงพอใจ ของผูฟงรายการคุยโขมง

ยามเย็น คลื่น FM.100.5 MHz. News Network ในเขต กรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

พบวา ความคาดหวังโดยรวม มีความสัมพันธในทิศทางบวก ตอการเปดรับความถี่ (วัน/สัปดาห) (r = 0.122)   

  ซึ่งอธิบายไดวา ผูติดตามแฟนเพจ “ขอบสนาม” มีความคาดหวังประโยชนดานความบันเทิงมากจึงมี

แนวโนมในการเปดรับความถี่(ครั้ง/เดือน) สูง ดังน้ันจากสมมติฐานการวิจัยสามารถสรุปไดวา ความคาดหวัง

ประโยชน ดานความตองการขาวสาร/ความรู ดานแสวงหาขอมูลเพ่ือยํ้าคานิยมสวนตัว ดานความตองการทํา

ใหรูสึกวาเปนสวนหน่ึงกับผูอ่ืน ไมมีความสัมพันธกับการเปดรับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ซึง่อาจจะมีปจจัยดานอ่ืนๆ

เขามาเกี่ยวเชนปจจัยทางดาน ปจจัยดานบุคลิกภาพและจติวิทยาสวนบุคคล ดานสภาพความสัมพันธกับสังคม 

หรือปจเจกบุคคล  

  ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังประโยชนของผูติดตามที่มีตอแฟนเพจขอบสนามมีความสัมพันธกับการ

เปดรับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ดานความบันเทิง  มีความสัมพันธกับการเปดรับของผูติดตามแฟนเพจขอบสนาม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวรรณ ควรขจร(2558) ทาํการวิจัยเรื่อง การเปดรับ ทศันคติ และแนวโนม

พฤติกรรมที่มตีอรายการขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐาน

การวิจัยพบวา ชวงอายุที่แตกตางกัน ของผูชมรายการ ขาวภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 3 มีการเปดรับชม

รายการขาว ภาคเชาทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ความถี่ (ครัง้/สัปดาห) แตกตาง กัน (F=7.729 และ P-

value<0.01)  

  โดยความคาดหวังประโยชนกอนเปดรับของผูติดตาม แฟนเพจขอบสนาม กอนการเปดรับ ของแฟน

เพจขอบสนาม พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังโดยรวมกอนเปดรับอยูในระดับมาก  

(x̄ =3.85) เมื่อพิจารณาความคาดหวังประโยชนกอนเปดรับชมแฟนเพจ“ขอบสนาม” พบวากลุมตัวอยางที่มี

คาเฉลี่ยดานความคาดหวัง “ดานความบันเทิง” มากที่สุด (  x̄ =3.99)  โดยมีความคาดหวังประโยชนดานความ

ตองการดานความบันเทิงมาก สอดคลองกบัทฤษฎี ความคาดหวังจากสื่อ  

พาลมกรีน และ เรยเบิรน (Palmgreen and Rayburn) แบบจําลองของทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ

(กาญจนา แกวเทพ, 2547, น. 385) 
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   พาลมกรีนและเรยเบิรนไดอธิบายแผนภาพขางตนน้ีวา เรื่องการใชสื่อของผูรับสาร (X)เกิดมาจากการ

กระทําผสมผสานระหวาง การรับรูวาตัวเขาจะไดรับประโยชนอะไรบางจากสื่อและความช่ือชอบเปนสวนตัว ที่

บุคคลน้ันมีตอประโยชนที่คาดเอาไววาจะเกิดขึ้น และในแบบจําลองน้ีพาลมกรีน และเรยเบิรน ไดแยกแยะ

ระหวาง “การแสวงหาความพึงพอใจ” (Gratification Sought:GS) และ “ความพึงพอใจที่ไดรับจริง” 

(Gratification Obtained: GO) ในกรณีที ่GO มีคามากวาGS กลาวคือ ความพอใจที่เกิดขึ้นจริงดีกวาที่

คาดหวังเอาไว ก็จะมีผลทําใหผูรับสารมีความพอใจสื่อในระดับสูงมาก ในทํานองเดียวกันหากเปนกรณีที ่GS มี

คานอยกวา GO ผลที่เกิดขึ้นก็จะกลับกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2547, น. 386)  สอดคลองกับงานวิจัยของ ลธิ

ดา ศรีสินสมทุร (2558) ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจของผูชมในเขตกรงเทพมหา

นคร ที่มีตอแอปพลิเคช่ันมือถือ LINE TV ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ระดับคาเฉลี่ยของความพึงพอใจจากการเปดรับแอปพลิเคช่ัน LINE TV 

สูงกวาความคาดหวังจากการเปดรับแอปพลิเคช่ัน LINE TV  

  อาจจะเปนเพราะตองการหลีกหนีจากสภาวะเครียดตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และอีกทั้ง

ตองการติดตามเน้ือหาที่สนุกผานการบรรยาย มีลีลา การใชถอยคําภาษาที่ชวนติดตามของ คุณอรรถพล ไข

ทอง นอกจากน้ันยังพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจที่ไดรับจากแฟนเพจ“ขอบสนาม”หลังเปดรับแฟนเพจ 

“ขอบสนาม” อยูในระดับมาก (x̄ =3.85)  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานความพึงพอใจ มากที่สุด (  x̄ =4.02) 

เน่ืองจากความพึงพอใจเปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการเปดรับของผูรับสาร จึงนําไปสูความตองการติดตาม

เปดรับของผูติดตามแฟนเพจ “ขอบสนาม” ย่ิงมีความพึงพอใจมาก ก็มแีนวโนมในการเปดรับเพจมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ  สาธิณี วันทนา(2559) ทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางความคาดหวัง การ

เปดรับ และ ความพึงพอใจ ของผูฟงรายการคุยโขมงยามเย็น คลื่น FM.100.5 MHz. News Network ในเขต 

กรุงเทพมหานคร” ผลการศกึษา ความพึงพอใจในการรบัฟงรายการมีความสัมพันธในทิศทางบวกตอแนวโนม

พฤติกรรมการรับฟงรายการ  
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(r = 0.365) และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราพรรณ รตันวงษ (2556) ทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับ 

ความคาดหวังประโยชน และความพึงพอใจที่มีตอสื่ออินโพกราฟกของไทยรัฐออนไลน พบวา ความพึงพอใจ

ดานเน้ือหา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเปดรับที่มีตอ สื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐ

ออนไลน (r=.697 และ P-Value < 0.01) 

 

     สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางที่สําคัญดังตอไปน้ี 

  1.จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซึ่งเปนผูมีอายุชวง 18-23ป มีการเปดรับคอนขางนอย 

และเปนกลุมผูติดตามใหม เปนสิ่งที่ตองพิจารณาหากเราตองการจะเขาถึงกลุมผูติดตามกลุมน้ี อาจจะจะตอง

นําเสนอเน้ือหาในชวงเวลา 18:00-23:59 น.ซึ่งเปนชวงที่ระบุวาเปดชวงที่มีการเปดรับมากที่สุด และตอง

พิ จ า ร ณ า ใ น เ ร่ื อ ง เ น้ื อ ห า ว า เ ป น เ น้ื อ ห า ที่ ผู ติ ด ต า ม มี ค ว า ม ต อ ง ก า ร 

  2.จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมี การเปดรับแฟนเพจ “ขอบสนาม” ประเภทของเน้ือหา 

ขอบสนาม Top10 มากที่สุด รองลงมาคือ ขอบสนาม Story และ ขอบสหนัง ซึ่งผลทดสอบทําใหเห็นวา ควร

รักษารายการดังกลาวไว และสวนใหญผูติดตามแฟนเพจ “ขอบสนาม” ตองการความบันเทิง พบวาผูติดตาม

ยังติดตาม ลีลาในการพากยเสียงและนําเสนอเน้ือหาของ คุณอรรถพล ไขทอง ซึ่งจะตองพิจารณาใหรักษา

ค ว า ม เ ป น เ อ ก ลั ก ษ ณ ข อ บ  แ ฟ น เ พ จ  “ข อ บ ส น า ม ” เ อ า ไ ว 

 3.จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมี ความคาดหวังประโยชนกอนการเปดรับ ของผูติดตามแฟนเพจ 

“ขอบสนาม”ดานแสวงหาขอมูลเพ่ือยํ้าคานิยมสวนตัว นอยที่สุด ซึ่งผลทดสอบทําใหเห็นวา อาจจะตองเพ่ิม

เน้ือหาหรือฟงขอเสนอแนะจากผูติดตามแฟนเพจ “ขอบสนาม” วาตองการรับชมเน้ือหาในลักษณะใด  

  4.จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ไดรับจากแฟนเพจขอบสนามมีคาเฉลี่ยมาก แต

ถึงอยางไรก็ตามก็ยังมีความแตกตางกับความคาดหวังประโยชนไมมาก ตองพิจารณาใหรักษากลุมเปาหมายเดิม

ไวโดยการรักษาเน้ือหาหรือรายการเดิมไว และหาจะเพ่ิมกลุมเปาหมายใหมๆ อาจจะตองพิจารณาในการเพ่ิม

เ น้ื อ ห า ห รื อ ร า ย ก า ร ใ ห ม ๆ เ พ่ิ ม เ ติ ม 

  5.จากการศึกษาพบวา ถึงแมวา กลุมตัวอยางมีประเด็นความต้ังใจ ที่จะเปดรับชมแฟนเพจขอบสนาม

จะมีคาสูง  จึงจําเปนตองรักษาระดับหรือมาตรฐานใหดี เพ่ือรักษายอดผูติดตาม แตในประเด็น ดาน มีความ
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ต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหติดตามแฟนเพจ “ขอบสนาม” ก็ยังถือวามีคาตํ่าที่สุด จึงตองหาวิธีที่จะสราง

โอกาสใหแฟนเพจที่ติดตามอยูแลว แนะนําแฟนเพจหนาใหมๆเขามาติดตามเพ่ิม  

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาวิจัยในอนาคต 

  1. การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล หากมกีารศึกษาวิจัยเรื่องน้ีในครั้งตอไป ควรเพ่ิมและศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดผลการศกึษาเชิง

ลึก โดยการใชการสัมภาษณแบบ (In-depth Interview) หรือ (Focus Group) เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกมาขึ้น 

  2. ศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการทําเสนอ เน้ือหาแบบเจาะลึก เรื่องเน้ือหา หรือ รายการ ของแฟน

เพจ “ขอบสนาม” เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก และศึกษาแฟนเพจที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลอ่ืนๆเพ่ือใหไดขอมูล

ที่กวางมากขึ้น 

  3.ศึกษากลุมผูที่มีชวงอายุสูงที่เปนผูติดตามเพจ “ขอบสนาม” เพ่ือศึกษาหาวิธีและความตองการ

เพ่ือที่จะเขาใจและสามารถใชขอมูลเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูติดตามแฟนเพจจากกลุมดังกลาว  

  4.ศึกษาเรื่อง ทัศนคติตอเพจ “ขอบสนาม” ในเรื่องเน้ือหา การออกแบบ ตางๆเพ่ือที่จะนํามาใช

พัฒนาและปรับปรุงเพจ “ขอบสนาม” ตอไป 

เอกสารอางอิง  
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ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความต้ังใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่จะเขาศึกษาตอในโรงเรียน

กําเนิดวิทย 

Factors Influencing Intention to Study 

at Kamnoetvidya Science Academy 

Among Junior High School Students in Bangkok 

 

นายอิทธิกร กุลพัทธพาณิชย และ รศ. แอนนา จุมพลเสถียร 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน สาขาการจัดการการสื่อสารองคกร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่จะเขา

ศึกษาตอในโรงเรียนกําเนิดวิทย โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และในเขตพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร และมีความ

ต้ังใจที่จะเขาเรียนสายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมทั้งเคยเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย 

และอาศัยอยูในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใชวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ  

ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย จากนิทรรศการ การ

ประชุมสัมมนา กิจกรรมของโรงเรียน ในระดับมากที่สุด และมีระดับความรูเกี่ยวกับโรงเรียนอยูในระดับปาน

กลาง และมีการรับรูในระดับมากที่สุดในประเด็นเรื่องดานผูบริหารของโรงเรียนกําเนิดวิทย อีกทั้งในดาน

ทัศนคติกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย และสุดทายดานความต้ังใจที่มีตอ

โรงเรียนกําเนิดวิทย นอกจากน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามต้ังใจในระดับต้ังใจมาก นอกจากน้ัน ผลการ

ทดสอบสมมติฐานวิจัย พบวาความรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย มีความสัมพันธกับทศันคติที่มีตอโรงเรียน
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กําเนิดวิทย และทัศนคติที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย มีความสัมพันธกับความต้ังใจที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย 

เชนเดียวกัน 
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Abstract 

The main purpose of this study is to evaluate what are the variables that contribute to 

junior high school students who show interest to continue their study at Kamnoetvidya 

Science Academy (KVIS). This study collects data from a group  

of grade 7 and 8 students within Bangkok metropolitan school districts. Samples  

are students who have been receiving KVIS news and intend to apply for an admission at 

KVIS. The samples are based in Bangkok with data collected by survey study as mode of 

data collecting tool. 

Study Findings, Significant majority of the samples have responded that  

the have mainly received informations and news of KVIS through exhibitions, seminars and 

the school’s activities. Although the samples’s knowledge about the school is about 

average, they do receive informations about KVIS’s administration and executives at the 

highest. Most of the sampling group have positive attitude towards KVIS, and they also show 

strong commitment towards KVIS. Additionally, from the study’s hypothesis testing, it finds 

that the level of personal knowledge received on KVIS significantly relates to a prospective 

student’s commitment to further their study at KVIS. 

 

Keywords: Knowledge, Attitude, Intention, Perceptions, Behaviors, Kamnoetvidya Science 

Academy (KVIS) 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เปนบริษัททางดานพลังงานไดถือกําเนิดขึ้น พ.ศ. 2521 เพ่ือชวย

บรรเทาความเดือดรอนของประเทศจากปญหาวิกฤติการณนํ้ามัน โดยมีภารกิจหลักคือ มุงเนนใหประเทศ

สามารถพ่ึงพาตนเองในเรื่องพลังงานใหได นับแตวันน้ันจนถึงวันน้ีเปนระยะเวลาเกือบ 40 ป บริษทั ปตท. 

จํากัด (มหาชน) ไดจัดต้ังโครงการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม Corporate Social Responsibility 

(CSR) เน่ืองจากเปนองคกรที่ทําธุรกิจแลวเกดิกําไรจากการดําเนินงานแลว CSR ตอบแทนคืนสังคมแตตอนน้ีได

ถูกพัฒนามาเปน Creating Shared Value (CSV) คือ การที่องคกรทําธุรกิจแลวเกิดกาํไร และสรางความ

มั่นคง ควบคูดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหย่ังยืนจากการดําเนินงาน และตองใหไดผลตอบแทน เพ่ือ

ตอบสนองสังคมใหเขมแข็งและอยูดวยตัวเองไดอยางย่ังยืน โดยไดนําเสนอมิติใหมทางการศึกษาเพ่ืออนาคต

ไทย โดยมีโรงเรียนกําเนิดวิทย ต้ังบนพ้ืนฐานความเช่ือมั่นวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะนํามาซึ่งคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและย่ังยืนของคนไทย ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับนักเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร โดยกลุม ปตท. ยึดหลกัคิดและเหตุผลในการ

จัดต้ังสถาบันการศึกษา เพราะสืบเน่ืองจากการทําตอยอดจาก CSR ใหกลายเปน CSV โดยเนนการปลูกปญญา 

คือ การใหความรูทางดานการศึกษาดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะเช่ือวาสิ่งเหลาน้ี

จะชวยประเทศชาติไดอยางย่ังยืน  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานช่ือโรงเรียน

วา “โรงเรียนกําเนิดวิทย” หมายถึง โรงเรียนที่เปนแหลงความรู และไดทรงเปดโรงเรียนกําเนิดวิทย ซึ่งเปน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือบมเพาะเยาวชนไทยผูมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร เพ่ือใหมีจิตวิญญาณของนักวิจัย นักประดิษฐและนักนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนสังคมไทยใหอยูดีมี

สุขและแขงขันไดในเวทีโลกได  

ทั้งน้ี จึงเปนที่มาและความสนใจของผูวิจัยวาปจจัยใจใดบางที่สงผลตอนักเรียนที่จะเขาเรียนตอในโรงเรียน

กําเนิดวิทยแหงน้ี ซึ่งโรงเรียนกําเนิดวิทยดังกลาวเพ่ิงเปดมาไดประมาณ 4 ป เปนโรงเรียนที่เนนเรียนเรื่อง

ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และต้ังอยูในจังหวัดระยองนอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนใดบางที่จะสงผลตอ

การตัดสินใจของนักเรียนที่จะเลือกเขามาศึกษาตอมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนกําเนิดวิทย แหงน้ี 

 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อ ความรู การรับรู ทัศนคติ และความต้ังใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มี

ตอการเลือกเขาศึกษาที่โรงเรียนกําเนิดวิทย 

2.เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับการเปดรับ

สื่อที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย 

3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย ทัศนคติทีม่ีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย  

4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทยกับทัศนคติที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย  
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5.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทยกับทัศนคติที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย  

6.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทยกับความต้ังใจที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย 

7.เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความต้ังใจของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตนที่จะเขาศึกษาตอใน

โรงเรียนกําเนิดวิทย” เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยวิธีการเลือก

ตัวอยางกลุมเปาหมายดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Statified Cluster Sampling) ได

จัดแบงออกเปนทั้งหมด 50 เขต แบงออกเปน 3 กลุมเขต คือ 21 เขตช้ันใน 18 เขตช้ันกลาง และ 11 เขต

ช้ันนอก ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) โดยทําการสุมตัวอยางทั้งสิ้น 40 % 

ของจํานวนเขตทั้งหมด 50 เขต เพราะฉะน้ันจะไดจํานวนเขตตัวอยางทั้งสิ้น 20 เขต ขัน้ตอนที่ 3 โดยทําการ

สุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปนอยางงาย (Probability Sampling) และขั้นตอนที ่4 สุดทาย คือการสุม

ตัวอยางแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) ซึ่งผูวิจัยจะทําการต้ังคําถามคัดกรองในการคัดเลือกกลุม

ตัวอยาง (Screening Question) โดยสอบถามดังน้ี ทานเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่1 

หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ทานมีความต้ังใจที่จะเรียนในสายวิทยาศาสตรและคณติศาสตรตอในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ทานอยูในเขตพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร และสุดทาย ทานรูจักโรงเรียน

กําเนิดวิทย 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่จะเขาศึกษาตอในโรงเรียน

กําเนิดวิทย (Kamnoetvidya Science Academy)” 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศชาย มีระดับการศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และมรีายได

ของครอบครัวไมเกิน 50,000 บาท มีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย จากสื่อนิทรรศการ 

การประชุมสัมมนา กิจกรรมของโรงเรียน มากที่สุด โดยเฉลี่ยความถีใ่นการเปดรับสื่อนิทรรศการ การ

ประชุมสัมมนา กิจกรรมของโรงเรียน เปนจํานวน 3 ครั้งตอเดือน และเน้ือหาที่เปดรับมากที่สุด คือ ขาวสาร

เกี่ยวกับการเปดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกําเนิดวิทย และเหตุผลที่กลุมตัวอยางเปดรับ คือ เพ่ือทราบขอมูล

เกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ต้ังของโรงเรียน และเพ่ือทราบขอมูลเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน เน่ืองจากการเปดรับ

เกี่ยวกับสื่อนิทรรศการ การประชุมสัมมนาและกิจกรรมของโรงเรียนน้ัน จะมีการสอดแทรกความรู ความเขาใจ 

เน้ือหาการเรียนการสอน และ การเปดรับสมัครเขาเรียนตอในโรงเรียนกําเนิดวิทย จึงทําใหกลุมตัวอยางสวน

ใหญมีการเปดรับสื่อดังกลาวเปนจํานวนมากกวา สื่ออ่ืน ๆ และกิจกรรมของทางโรงเรียนกําเนิดวิทยเปน
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กิจกรรมทีใ่หกลุมตัวอยางเกิดความสนใจ เชน กิจกรรม Open House โรงเรียนกําเนิดวิทย เปนตน ทําใหกลุม

ตัวอยางเขามารับรูวาโรงเรียนกําเนิดวิทยแหงน้ีมีอะไรที่จะตอบสนองความตองการที่เขามาเรียนในอนาคตของ

กลุมตัวอยางไดบาง ไดเขามาสัมผัสสถานทีจ่ริงของโรงเรียนกําเนิดวิทย 

 ดานความรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย ในภาพรวมของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความรูในระดับ ปานกลาง ซึง่กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย ในประเด็นเรื่อง 

โรงเรียนกําเนิดวิทย เปนโรงเรียนเอกชน ตามสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปดรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 4 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 แตดานความรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

ยังขาดความรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทยในประเด็นเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไดทรงพระราชทานช่ือโรงเรียนวา โรงเรียนกําเนิด-วิทย หมายถึง โรงเรียนที่เปนแหลงความรู เน่ืองจาก

ประเด็นเรื่องน้ีไดทําการประชาสัมพันธในตอนเปดโรงเรียนกําเนิดวิทย เปนครั้งแรก โดยทําการถายทอดสด

ผานทางสื่อโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ จึงอาจทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดรับชมการถายทอดดังกลาว จึง

ทําใหขาดความรูในประเด็นน้ีไปและอาจจะไมไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับประเด็นน้ีใหเดนชัดดวยเชนกัน 

 ดานการรับรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย ในภาพรวมของกลุมตัวอยาง โดยแบงเปนดาน ดังน้ี ดาน

ผูบริหาร ดานบุคลากร ดานการบริการทางการศึกษา ดานอุปกรณการเรียนการสอน และดานบรรยากาศ

แวดลอม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีดานผูบริหารเปนดานที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด โดยมีประเด็น

เรื่อง ผูบริหารสงเสริมให โรงเรียนกําเนิดวิทย ใหเปนที่รูจักผานการสัมภาษณในสื่อตาง ๆ จึงเปนสิ่งทีท่ําให 

กลุมตัวอยางเกิดการรับรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย 

 ดานทัศนคติเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย ในภาพรวมของกลุมตัวอยาง โดยแบงเปนดาน ดังน้ี ดาน

สถานที่และบริเวณที่ต้ังโรงเรียน ดานหลักสตูรการเรียนการสอน ดานบุคลากร และ ดานอุปกรณการเรียนการ

สอน พบวา กลุมตัวอยาง มีทัศนคติเชิงบวก โดยมีประเด็นเรื่อง ดานสถานที่และบริเวณที่ต้ังโรงเรียน เปน

ประเด็นที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีทศันคติเชิงบวก โดยสูงกวาดานอ่ืน ๆ เน่ืองจาก สถานที่และบริเวณของ

โรงเรียนกําเนิดวิทย รมรื่นและการจัดอาคารเรียน หอพักนักเรียน แบงเปนสัดเปนสวนอยางชัดเจน และมี

ความรมรื่นของตนไมตาง ๆ และเครื่องอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน เชน Wifi ซึ่งครอบคลุมทกุจุดของ

บริเวณโรงเรียน การเช่ือมตอของตัวอาคารเรียน การจัดหองเรียนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือรองรับการเรียนการ

สอนของบุคคลากรในรูปแบบตาง ๆ เปนตน จึงทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย  

 และทางดานความต้ังใจมีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย คือ แนวโนมหรือพฤติกรรมที่จะเขาศกึษาตอใน

โรงเรียนกําเนิดวิทย โดยภาพรวมของกลุมตัวอยางมีความต้ังใจที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย ที่อยูในระดับต้ังใจ

มาก โดยมีประเด็นเรื่อง คือ ความต้ังใจที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย มากที่สุด ซึ่งสิ่งที่ทาํใหกลุม

ตัวอยางมีความต้ังใจที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย เกิดจากการรับรูจากสื่อนิทรรศการ การจัด

สัมมนา กิจกรรม Open House ของโรงเรียน จึงกอใหเกดิทัศนคติที่เปนในแงบวกกับโรงเรียนกําเนิดวิทยเพ่ิม
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มากขึ้น และการที่มีผูบริหารเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนกําเนิดวิทย จึงใหกลุม

ตัวอยางสวนใหญเกิดความต้ังใจที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทยเพ่ิมมากขึ้น 

ผลการศึกษาความสัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่จะเขาศึกษาตอใน

โรงเรียนกําเนิดวิทย พบวา 

เมื่อระดับความรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโรงเรียน     กําเนิดวิทย (r = 

0.107 P-Value < 0.01) เมือ่กลุมตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทยเพ่ิมขึ้นจะทําใหทัศนคติที่

มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทยก็จะเปนในเชิงบวก และคาความสมัพันธ ดังกลาวมีความสัมพันธกันตํ่า และเมือ่กลุม

ตัวอยางสวนใหญ มคีวามรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทยในระดับมาก น้ันจะทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญมี

ทัศนคติไปในทางบวกกับโรงเรียนกําเนิดวิทย และสงผลตอแนวโนมการเขาศึกษาตอของกลุมตัวอยางสวนใหญ 

สอดคลองกับแนวคิดความรู สมชาย วองไวเมธี-กุล อางถึงใน สิรินาถ แสงสุวรรณ,2556 น.18 คือ ขอเท็จจริง 

กฎเกณฑ และรายละเอียดตาง ๆ ทีม่นุษยได รวบรวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวของกับสถานที่สิ่งของของบุคคล ซึ่งไดจาก

การประสบการณทางตรงหรือทางออม หรือการคนควา การรับรูสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีตองอาศัยเวลาและการเก็บ

รวบรวมสะสมไว  

การรับรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย มีความสัมพันธกับทศันคติที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย (r = 0.524 P-

Value < 0.01) เมื่อกลุมตัวอยางสวนใหญการรับรูเกี่ยวกับโรงเรียนการรับรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย

เพ่ิมขึ้น ทัศนคติที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทยก็จะเปนไปในเชิงบวก โดยสอดคลองกับแนวคิดภาพลักษณองคกร

ของสอดคลองกับ แนวคิดภาพลักษณของ Boulding, 1975 อางถึงใน เขมกร เขม็นอย 2554 คือ ความรูสึก

ของคนเราที่มีตอสิ่งตาง ๆ โดยที่ความรูน้ันเปนความรูที่เราสรางขึ้นมาเองเฉพาะตนเปนความรูเชิงอัตวิสัย 

(Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบไปดวย ขอเท็จจริง และคุณคาทีเ่ราเปนผูกําหนด โดยแตละบุคคลจะ

เก็บสะสมความรูเชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่ไดพบเจอและมีความเช่ือวาเปนความจริง เน่ืองจาก

บุคคลไมสามารถที่จะรับรูและทําความเขาใจกับทุกสิ่งไดครบถวนเสมอไป เราจึงมักจะจําเฉพาะภาพบางสวน

หรือภาพโดยรวมของสิ่งเหลาน้ันแลวสวนตีความหมาย (Interpret) หรือใหความหมายกับสิ่งน้ัน ๆ ดวยตัวของ

เราเองซึ่งความรูเชิงอัตวิสัย จะประกอบเปนภาพลักษณของสิ่งตาง ๆ ที่อยูในโลกตามทัศนะของเรา และ

พฤติกรรมที่เราแสดงออกมาก็จะขึ้นอยูกับภาพลักษณของสิ่งน้ัน ๆ ภาพลักษณที่ดีของธุรกิจจึงมีความสัมพันธ

โดยตรงกับพฤติกรรมของผูบริโภค จึงทําใหเกิดการรับรูในระดับที่มาแลวทัศนคติก็เปนเชิงบวก โดยสอดคลอง

กับงานวิจัยของ เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ (2559) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับ ความรู ทัศนคติ

และพฤติกรรมของผูชมรายการตอดิจิทัลทีวี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลทดสอบสมมติฐาน 

พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางความรูกับทัศนคติตอดิจิทัลทีวี ความรูตอดิจิทัลทีวีมีความสัมพันธตอ

ทัศนคติตอดิจิทัลทีวี 

ทัศนคติที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทยมีความสัมพันธกับความต้ังใจที่มีตอโรงเรียนกําเนิดวิทย         (r = 0.558 

P-Value < 0.01) สอดคลองกับแนวคิดทัศนคติ เรนสิส ไลเคิรท Likert,1932 p.140, อางถึงใน จุฑาพร 
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กาฬวัจนะ,2557 กลาวคือ ทศันคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู (Learning) จากแหลงทศันคติ (Source of 

Attitude) ตาง ๆ ที่มีอยูมากมาย และแหลงที่ทําใหคนเกดิทัศนคติที่สําคัญ และสอดคลองกับแนวคิดทัศนคติ

ของ Thurstone,1928 : p.33, อางถึงใน จุฑารัตน เอ้ืออํานวย,2551 คือ เปนระดับความมากนอยของ

ความคิดที่มีการแสดงออกตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดออกมาแลวสงผลตอการกระทําและพฤติกรรม เชน บุคคล สิ่งของ 

องคกร สถาบัน โรงเรียน เปนตน ซึ่งผูรับรูสามารถบอกความแตกตางไดดวยวา เห็นดวยหรือไมเห็นดวย และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนรี ไชยภักดี (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู

ทัศนคติ และพฤติกรรมการมสีวนรวมในโครงการ 7 ส ีปนรักใหโลกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

จากกลุมตัวอยาง 200 คน พบวา ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ีตอโครงการ 7 ส ีปนรักให

โลกมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการมี สวนรวมในโครงการ 7 ส ีปนรักใหโลก 

การงานวิจัยช้ีใหเห็นวาสิ่งที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่จะเขาศึกษา

ตอในโรงเรียนกําเนิดวิทย คือ การรับรูทั้งภาพลักษณของโรงเรียน บุคคลากร สภาพแวดลอม และ ทัศนคติของ

กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางไดมีการ

รับรูการดําเนินงานของโรงเรียนกําเนิดวิทย การประชาสัมพันธในสื่อชองทางตาง ๆ และการเขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําเนิดวิทยไดจัดขึ้น จึงทําใหกลุมตัวอยางเกิดการรับรูภาพลักษณของโรงเรียนกําเนิด

วิทยไปในแงบวก เมื่อสิ่งเหลาน้ันเกิดไปในทางบวก ยอมสงผลใหกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติที่มีตอโรงเรียน

กําเนิดวิทยดีตามไปดวยเชนกัน และเมื่อเกิดทัศนคติที่ดียอมสงผลใหเกิดความต้ังใจ หรือพฤติกรรมที่จะเขา

ศึกษาตอโรงเรียนกําเนิดวิทย โดยมีปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของกลุมตัวอยาง เชน ทัศนคติทางดานอุปกรณ

การเรียนการสอน ทัศนคติทางดานสถานที่และบริเวณที่ต้ัง เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเองเปนสวนหน่ึงในการที่ทําให

กลุมตัวอยางมีความต้ังใจที่จะเขาศึกษาตอโรงเรียนกําเนิดวิทยแหงน้ี 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

1.จากผลวิจัยพบวา การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย สวนใหญมาจาก นิทรรศการ การ

ประชุมสัมมนา กิจกรรมของโรงเรียน ทางโรงเรียนกําเนิดวิทย ควรเนนทางดานออนไลนดวยใหเนนควบคูกัน 

เชน เมื่อมีการจัดนิทรรศการขึ้น ทางโรงเรียนก็ควรใชสื่อออนไลน เชน Facebook Live / Line TV เพ่ือใชใน

การถายทอดสด เพ่ือใหกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

โรงเรียนกําเนิดวิทยใหมากขึน้เพ่ือเกิดความรวดเร็วในการรับรูขอมูล 

2.จากผลวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับโรงเรียนกําเนิดวิทย กลุมตัวอยางสวนใหญยังไมรูเรื่องที่สําคัญ ๆ ของ

โรงเรียน เชน เรื่องที่มาและความหมายของโรงเรียนกําเนิดวิทย การเปนโรงเรียนประจํา เปนโรงเรียนที่เนน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ ระหวางเขาศึกษานักเรียนจะตองทําโครงงานวิจัยระหวางเรียน เปนตน ซึ่งทาง

โรงเรียนกําเนิดวิทยจะตองเพ่ิมความรูในเรือ่งดังกลาว ในบอรดประชาสัมพันธ ในเวลาจัดนิทรรศการ หรือ ให
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ผูบริหารเขามามีสวนรวมโดยแทรกความรูเรือ่งดังกลาวเขาไปใหกับนักเรียน ไมวาจะเปนสื่อนิทรรศการ หรือ

จะเปนสื่อออนไลน ประเด็นดังกลาวควรแทรกไวทุกครั้งในการประชาสัมพันธของโรงเรียนกําเนิดวิทย 

3.จากผลวิจัยพบวา การรับรูทางดานบรรยากาศแวดลอมบริเวณ ยังอยูในระดับมากแตควรที่จะใหนักเรียนที่

จะเขามาเรียนไดรับรูวา บรรยากาศแวดลอม อาคารสถานที่ หอพัก และบริเวณโดยรอบโรงเรียน ใหมีการทํา 

Site Visit เพ่ือใหไดเห็นสภาพแวดลอมไดอยางชัดเจน และอาจจะทําใหนักเรียนเกิดการรับรูทางดาน

บรรยากาศแวดลอมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใหสงผลตอความต้ังใจที่เขาเรียนที่โรงเรียนกําเนิดวิทยมากย่ิงขึ้น 
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แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัลในชวงการเปลีย่นผานสูยุคโทรทัศนดิจทัิล 

กรณีศึกษาสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

นางสาวรตันา  ปรฎีาพาก 

คณะนิเทศศาสตร และนวัตกรรมการจัดการ 

สาขานวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 

แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัลในชวงการเปลี่ยนผานสูยุคโทรทัศนดิจิทัล กรณีศึกษา

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ใน

การเปลี่ยนผาน จากสถานีโทรทัศนอนาล็อก สูสถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัล  2) กระบวนสรางรายได (Business 

Model) ของสถานีโทรทัศนดิจิทัลที่เหมาะสม และ 3) การสรางมูลคา (Business Value) ของสถานีโทรทัศน

ในยุคดิจิทัลควรมี สามารถสรางธุรกิจ โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการใชสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-

depth interview) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ในการเปลี่ยนผานจากสถานีโทรทัศน

อนาล็อกสูสถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัล พบวา สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จะตองใหความสําคัญ 3 ประเด็น

หลัก คือ ดานการตลาดและการขาย  ดานบุคลากร  และดานเทคโนโลยี   สวนกระบวนสรางรายได 

(Business Model) ที่เหมาะสม พบวา สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ควรปรับรูปแบบการสรางรายไดในดาน

ผูชม ดวยการหากลุมลูกคาใหม ๆ ผานรูปแบบสื่อตาง ๆ เพ่ือรักษาฐานลูกคา  ดานเน้ือหา ตองปรับเปลี่ยน

รูปแบบรายการใหมีความเหมาะสมกับประเทศไทย  และดานเรตต้ิงและการตลาด ตองใชประโยชนจากสื่อ

ออนไลนเพ่ือสรางการรับรูแกประชาชน สําหรับการสรางมูลคา (Business Value) ของสถานีโทรทัศนในยุค

ดิจิทัล พบวา จําเปนตองมีการวางแผนและกลยุทธการเปลี่ยนผานไปสูความเปนดิจิทัลทีวี เชน การทํา Road 

Map แผนพัฒนาองคกรและบุคลากรเปนเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาและประเมินผลอยางเปนระบบ 

 

คําสําคัญ : สถานีโทรทัศนดิจิทัล 
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abstract 

 

The objective of Guide line of Digital Television Management for Changing to Digital 

Television in a case study of Thai Television 3 was 1) to study business process in changing 

of analog of television station to digital television station, 2) to study business model of 

digital television station and 3) to study business value of digital television station.  This 

research was qualitative analysis and collected data by in-depth interview. 

 

This research revealed that the business process in changing of analog of television 

station to digital television station found that Thai Television 3 Station was important for 3 

issues such as the marketing and sales aspect,  the personal aspects and technology 

aspects. As for the business model found that Thai Television 3 Station was reform income 

structure into audiences aspects by increasing new audiences pass other media for keep 

audiences base, the content aspects was improvement television program for suitable with 

Thai people and marketing & rating aspect was adjust to use online media to create 

perception to people. The business value of digital television station found that Thai 

Television 3 Station was planning and strategy for changing to digital television such as 

making the road map for people and organization development to planning development 

and evaluation. 

Keyword : digital television station 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันประเทศไทยกําลังเขาสูชวงการเปลี่ยนผานจากระบบโทรทัศนแบบอนาล็อกสู โทรทัศนระบบ

ดิจิทัล ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จะ

เริ่มทําการยุติการสงสัญญาณโทรทัศนระบบแอนะล็อก ภายในป พ.ศ.2558 โดยจะมีการระงับการสงสัญญาณ

ในระบบเดิมและคอย ๆ  เปลี่ยนแปลงเปนระบบดิจิทัลใหแลวเสร็จภายใน พ.ศ. 2563 ซึ่งการปรับเปลี่ยนให

เขาสูระบบดิจิทัล จะทําใหประชาชนไดรับโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการที่มีความหลากหลาย 

ดวยคุณภาพที่ดีกวาเดิม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง 
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(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.), 2558) ซึ่ง

ตามแผนของ กสทช. จะแบงทีวีดิจิทัลออกเปน 3 ประเภท คือ บริการธุรกิจ 24 ชอง บริการสาธารณะ 12 

ชอง และ บริการชุมชน 12 ชอง รวมแลว 48 ชอง ซึ่งจากแผนของ กสทช. นําทีวีบริการชุมชนไวทายสุด

เน่ืองจากทีวีบริการชุมชนน้ีมีเง่ือนไขเขมงวดกวา คือ ผูมีสิทธ์ิขอใบอนุญาตตองเปน มูลนิธิ-สมาคม ตามแตละ

ภูมิภาคเทาน้ัน โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางรายการทีวีที่เนนกลุมผูชมเฉพาะภูมิภาค แทนรายการเดียวสําหรับ

ผูชมทั้งประเทศ 

ภายหลังการประมูลโทรทัศนดิจิทัลในชวงกลางป พ.ศ. 2557 ปดประมูลโทรทัศนดิจิทัลไปดวยจํานวน

เงินกวา 50,862 ลานบาท นับเปนเม็ดเงินที่มหาศาลที่ไหลเวียนในธุรกิจสื่อ โดยมีรายละเอียดดังอินโฟกราพิกที่

แนบมาดังตอไปน้ี 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 1: อินโฟกราฟกรายไดจากการประมูลทีวีดิจิทัล 

แหลงที่มา : ASTV 

 

ในชวงเวลาที่ผานมา กสท. ที่มีการลงมติให "สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3" (ชอง 3 อนาล็อก) 

สิ้นสุดการทําใหบริการสถานีโทรทัศนผานระบบอนาล็อกและใหแพรภาพผานระบบโทรทัศนดิจิทัลโดยทาง

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดยื่นฟองศาลปกครองขอใหเพิกถอนมติ กสท. 4/2557 และระหวางรอตัดสิน

คดี ขอใหศาลปกครองสั่ง "คุมครองช่ัวคราว" เพ่ือใหชอง 3 ด้ังเดิมออกอากาศผานดาวเทียมไดดังเดิมซึ่งสถานี
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อนาล็อกของชอง 3 น้ัน นับเปนแหลงรายไดที่สําคัญของทางชอง 3 เน่ืองจากรายไดหลักในปจจุบันของทาง

ชอง 3 อนาล็อกน้ันมาจากการขายโฆษณาแทบทั้งสิ้น ทําใหการเปลี่ยนผานเขาสูยุคโทรทัศนดิจิทัลกลายเปน

อุปสรรคของทางชอง 3  

ในยุคของโทรทัศนดิจิทัลน้ัน ชอง 3 ไดเกิดพ้ืนที่ใหมข้ึนบนสถานีโทรทัศนดิจิทัล โดยรายละเอียดของ

ชองทางที่ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ถือครองอยูในปจจุบัน ไดแก ชอง 3 ด้ังเดิม ออกอากาศในระบบแอ

นะล็อก ภายใตสัญญาสัมปทานกับ อสมท. หมดอายุป 2563 ชอง 3 Family ชองเด็กที่ไดจากการประมูลทีวี

ดิจิทัล อยูภายใตระบบใบอนุญาตของ กสทช. เลขชอง 13 ชอง 3 SD ชองทั่วไปที่ไดจากการประมูลทีวีดิจิทัล 

อยูภายใตระบบใบอนุญาตของ กสทช. เลขชอง 28 และชอง 3 HD ชองทั่วไป HD ที่ไดจากการประมูลทีวี

ดิจิทัล อยูภายใตระบบใบอนุญาตของ กสทช. เลขชอง 33 โดยทั้งหมดนับเปนการลงทุนกวา 3,000 ลานบาท 

เพ่ือไดพ้ืนที่สื่อทั้งหมด และผูเขามมาชมมากที่สุดน่ันเอง ผูใหบริการสถานีโทรทัศนจึงตองบริหารจัดการเน้ือหา

ใหเหมาะสมแกผูชม เพ่ือสรางกลุมผูชมใหเขามาที่สถานีโทรทัศนของตนเองใหมากที่สุด ดังน้ัน จึงทําใหเกิด

ความสัมพันธเช่ือมระหวางกันระหวางสถานีโทรทัศน   ผูใหบริการเน้ือหา  และการโฆษณา   ซึ่งจากการให

สัมภาษณของ นายศิวะพร ชมสุวรรณ (2557) กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

ผูบริหารชอง เอ็มคอท เอชดี และเอ็มคอทแฟมิลี่ ในหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจไดใหมุมมองวา ไมวาสถานี

จะผลิตรายการเอง หรือตองจางผลิต ถือวาไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบทางการแขงขัน เน่ืองจากงบฯโฆษณา

ทีวีดิจิทัลยังไมเพ่ิมขึ้น คําถามคือชองที่ลงทุนคอนเทนตมาก ๆ จะอยูไดอยางไร ปจจุบัน อสมท ผลิตรายการ

เอง 55-60% จางผลิตและหารายไดรวมกับผูผลิต (Time Sharing) ประมาณ 40-45% ขณะที่สิ้นปน้ีจะเพ่ิม

สัดสวนรายการที่ผลิตเองเปน 70% ดวยการเดินหนาซื้อลิขสิทธ์ิรายการจากตางประเทศเขามาเสริม ซึ่ง

สอดคลองกับ พลเอกสุรวัช บุตรวงษ กรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 กลาววา 

มีผูผลิตหลายรายถอดรายการจากชอง 5 ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา เพราะตองการนําคอนเทนตไปสรางชองของ

ตัวเองใหแข็งแกรง โดยชอง 5 ก็หารายการใหมมาทดแทน รวมถึงปรับลดคาเชาเวลาลง 25-35% ปจจุบัน

สถานีมีผูผลิต 150-180 ราย เมื่อดูจากขณะที่งบฯโฆษณาทีวีดิจิทัล (ไมรวมชอง 3-5-7-9) จากรายงาน บริษัท 

นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ระบุวา ไตรมาสแรกปน้ีมีมูลคา 8,725 ลานบาท โต 100% จากปกอน 

(ออกอากาศเดือนเมษายน 2557) หรือคิดเปนสัดสวน 26.47% ของสื่อทีวีรวมทั้งหมด 24,441 ลานบาท 

การเกิดขึ้นของโทรทัศนดิจิทัลในประเทศไทยในยุคของสื่อดิจิทัลที่กําลังเติบโตดวยสื่อสังคมออนไลน  

และสื่อวิดิโอออนไลน ซึ่งเปนสื่อที่เขาถึงผูชมไดมากเน่ืองจากสื่อดิจิทัลจําพวกออนไลนเหลาน้ีเอ้ือตอวิถีชีวิต

ของผูใชงานในปจจุบัน ทั้งตอบรับในแงของเวลา ที่สามารถชมเวลาใดก็ได ทั้งเน้ือหาที่สามารถเลือกการชมได

เอง และสุดทายยังสามารถแสดงตัวตน และเลือกที่จําผลิตเน้ือหาตาง ๆ  ปจจัยดานการบริหารสถานีโทรทัศน

น้ัน ไมไดมีเพียงแคปจจัยภายนอก คือ "ตลาด" เพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงปจจัยภายในของตัวบริษัทอีกดวย 

ซึ่งมีตัวแปรหลายตัวที่จะทําใหธุรกิจสื่อตองเสียเงินออกไปเปนจํานวนมาก ดังเชน  คาอุปกรณ  คาสงสัญญาณ  

คาบริหารทรัพยากรบุคคล  เปนตน  ซึ่งโดยเฉพาะคาดูแลอุปกรณและคาบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีการใช
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จายเงินสูงมาก เน่ืองจากสถานีโทรทัศนตองเปดดําเนินการ 24 ช่ัวโมง จึงตองใชปริมาณบุคลากรจํานวนมาก  

ในขณะที่คาอุปกรณน้ันหลายบริษัทไมใชบริษัทดานสื่อโดยตรงก็ตองมีการซื้ออุปกรณใหมเปนจํานวนมากอีก

ดวย อยางไรก็ดี ปจจุบันการขาดทุนสะสมกลับกลายมาเปนประสบการณรวมของผูประกอบการชองโทรทัศน

ดิจิทัลเหลาน้ี ซึ่งมีเพียงไมกี่รายที่มีผลประกอบการเปนบวก ทั้งน้ีกลุมที่เจอวิกฤติหนักมาก ๆ ก็มีวิธีบริหาร

จัดการแตกตางกันไป ต้ังแตการลดพนักงาน การลดคาใชจาย  ตลอดจนการขายหุนใหนายทุนใหมเพ่ือสราง

สภาพคลอง ไปจนถึงการปดตัวเองลงไป 

จากปจจัยที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหเกิดความนาสนใจของการบริหารสถานีโทรทัศน ในยุคโทรทัศน

ดิจิทัล ประกอบกับความทาทายทั้งในแงของการบริหารรายการ และบริหารจัดการดานองคกรไปในเวลา

เดียวกัน และย่ิงไปกวาน้ันโทรทัศนยุคดิจิทัล จะเปนสิ่งพิสูจนวา “เน้ือหาเปนสวนที่สําคัญที่สุด” (Content is 

the king!) เน่ืองจาก ตนทุนของการผลิตโทรทัศนในระบบดิจิทัลดวยเทคโนโลยีการถายทําในปจจุบันลดลงถึง

จุดตํ่าในระดับที่ผูประกอบการระดับกลางสามารถทําการผลิตเน้ือหาไดโดยที่ตนทุนการผลิตจะอยูประมาณ 1-

5 ลานบาท นอกจากน้ี โทรทัศนระบบดิจิทัล ยังไมไดพ่ึงพิง “การเฝารอ เฝาชมตามผังเวลาออกอากาศ” อีก

ตอไป ซึ่งผูคนตอง “ตามดูใหทันตามเวลาการออกอากาศ” แตก็สามารถกําหนดความสนใจดูของตนเองได

ตามใจชอบ การดูรายการน้ัน ๆ จึงเปนแบบ “ไมใชเสนตรงตามตารางเวลา” แตเปนตาม “ความสะดวก

สวนตัว” หรือที่เรียกวา พฤติกรรมการรับชมแบบไมใชเสนตรง (Non-linear) ซึ่งการกําหนดเปาหมายคนดู

โทรทัศน จะไมใชการกําหนดเปาหมายแบบเดิมอีกตอไปที่เนนแบบ “มวลชน” (Mass) แตจะกําหนดที่

กลุมเปาหมายแบบจําเพาะเจาะจงมากขึ้น เปนกลุมตลาดแบบเล็กมากขึ้น (Niche) และมิใชเฉพาะลักษณะทาง

ประชากรศาสตรแบบเดิมๆ เชน เพศ วัย รายได อายุ อาชีพ แตยังลงลึกถึง “คานิยม วิถีชีวิต ทัศนคติ 

ความคิด ความเช่ือ ชุดประสบการณ ความสนใจเฉพาะทาง ลักษณะทางวัฒนธรรม” ซึ่งเปนตอบสนองและ

แมนยําในการกําหนดฐานผูดู ผูชม ที่หวังผลแมนยํา และนําไปสูการวางแผนการเผยแพรตามชองทางสื่อที่

เหมาะสมไดมากกวาเดิม (ไพเราะ เลิศวิราม, 2556) 

จากความนาสนใจดังกลาวผูวิจัยจึงไดคนควาเพ่ิมเติมพบวา การทําการวิจัยในเรื่องของโทรทัศนดิจิทัล

น้ัน มีการศึกษาสวนใหญมุงไปในดานของตัวเทคโนโลยี แผนนโยบาย การสื่อสารการตลาด และการศึกษา

เน้ือหา แตงานวิจัยที่มุงศึกษาในตัวธุรกิจสื่อ และการบริหารจัดการสถานี น้ันมีการศึกษาของ ดร.สมเกียรติ ต้ัง

กิจวาณิชย ที่ทําการศึกษาในป 2548 ซึ่งเปนการศึกษาที่นานมากแลว จึงทําใหผูวิจัยสนใจในแงมุมดังกลาว 

และตระหนักวาการสรางและบริหารจัดการสถานีเปนสิ่งที่สําคัญที่จะนําพาใหธุรกิจสื่อน้ันเคลื่อนที่ตอไปน้ี โดย

ประโยชนของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เพ่ือเปนแนวทางใหผูประกอบการที่ตองการประกอบธุรกิจบนสื่อดิจิทัล

ทีวีใหประสบความสําเร็จในระยะยาวน้ันใชงานวิจัยฉบับน้ีในการวางแผนและดําเนินงานสถานีโทรทัศนให

เหมาะสมรวมไปถึงแนวทางพัฒนาทางดานเน้ือหารายการโทรทัศนใหมีความแปลกใหม โดดเดน และมี

คุณภาพอยูเสมอ มีการปรับตัวใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในขณะน้ัน รวมถึงมีการ
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พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอเพ่ือรักษาความสามารถใน การ

แขงขันในอุตสาหกรรมในระยะยาวได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ในการเปลี่ยนผานจากสถานีโทรทัศน

อนาล็อก สูสถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัล 

2. เพ่ือศึกษากระบวนสรางรายได (Business Model) ของสถานีโทรทัศนดิจิทัลที่เหมาะสมควรมี

รูปแบบ 

3. เพ่ือศึกษาการสรางมูลคา (Business Value) ของสถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัลควรมี สามารถสราง

ธุรกิจตอเน่ือง 

 

แนวคิดสําหรับงานวิจัย 

1. แนวคิดการบริหารสถานีโทรทัศนชอง 3 

2. แนวคิดเรื่องสื่อโทรทัศน 

3. แนวคิดธุรกิจสื่อ 

4. แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทลั 

5. แนวคิดการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ และการประชาสัมพันธ กับสถานีโทรทัศน 
 

โดยจากงานวิจัยผูวิจัยเห็นถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับวาจะมีสวนที่จะนําผลจากการศึกษาดังกลาว 

มาประยุกตสรางกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ในการเปลี่ยนผานจากสถานีโทรทัศนอนาล็อก

ไปสูสถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัล และกําหนดนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนสรางรายได (Business 

Model) รวมถึงสามารถสรางแผนเพ่ือตอยอดทางธุรกิจในการสรางมูลคาของสถานีโทรทัศนในยคุดิจิทัลอยาง

เหมาะสม 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัลในชวงการเปลี่ยนผานสูยุคโทรทัศน

ดิจิทัล กรณีศึกษา  สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3" คร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ดวยการสืบคนจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัล  โดยผูวิจัยไดคัดเลือกเอกสาร

ที่มีความนาเช่ือถือไดและสามารถตอบคําถามไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยกระบวนการดําเนินการ

วิจัยที่แบงไดเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
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 1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัล

ในชวงป พ.ศ. 2556 - 2558 โดยศึกษาจากตํารา เอกสารรวมถึงขอมูลเชิงประจักษและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของโดยแบงเอกสารออกเปน 2 ประเภท คือ 

- เอกสารขั้นตน (primary document) เชน เอกสารประกอบจากผูที่ใหการสัมภาษณที่มีความ

เช่ียวชาญในดานการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัล 

- เอกสารช้ันรอง (secondary document) เชน บทความวิชาการ (journal) วิทยานิพนธ 

(thesis)  ดุษฎีนิพนธ (dissertation)  รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของ (write paper) โดยนํามาจัดเรียง  รวบรวม  

อภิปรายผล  เปรียบเทียบขอมูลที่มีอยูโดยแสดงอยูในรูปของตาราง  รูปภาพ  โดยผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะห

เปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัลในชวงการเปลี่ยนผานสูยุคโทรทัศนดิจิทัล 

 2. วิเคราะหสรุปเปนการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) โดยสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัลในชวงการเปลี่ยนผานสูยุคโทรทัศนดิจิทัล จํานวน 4 คน  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชาการซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีจะเลือกสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ซึ่ง

ประกอบดวยการสัมภาษณผูบริหารสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 จํานวน 2 ทาน และพนักงานระดับ

ปฏิบัติการจํานวน 2 ทาน ดังน้ี 

1) นายสุรินทร กฤตยาพงศพันธุ   

ตําแหนงปฏิบัติการแทนรักษาการกรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด  

2) คุณบริสุทธ์ิ บูรณะสัมฤทธิ   

ตําแหนงผูจัดการฝายประชาสัมพันธ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง3 

3) สายฝน  ชีชาง   

ตําแหนงพิธีกรขาว  ชอง  3 

4) คุณวรวรรณ ติณสูลานนท   

ตําแหนงรองผูจัดการฝายประชาสัมพันธ 

 

เครื่องมือในการวิจัย 

ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะ

เนนขอเท็จจริงการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัลในชวงป พ.ศ. 2556 - 2558 โดยขอมูลที่ไดจากเทปการ

สัมภาษณผูบริหารสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 จํานวน 2 ทาน และพนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 2 ทาน 

โดยมีกรอบคําถามดังตอไปน้ี 

1) กลุมคําถามเชิงนโยบายการบริหารสถานี 
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1.1 นโยบายของสถานีโดยทั่วไป 

1.2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสถานีในยุคดิจิทัล 

1.3 การสรางโอกาสตางๆ ของสถานี 

1.4 แผนการรับมือการเปลี่ยนแปลง 

 2) กลุมการจัดฝงรายการและเน้ือหาของสถานี 

2.1 การปรับผังของสถานีเพ่ือรองรับยุคดิจิทัล 

2.2 เน้ือหา และรูปแบบ กับคนดู 

2.3 เรตต้ิง ยังใชในการบริหารไดอยูหรือไม 

2.4 ราคาคาโฆษณาในยุคดิจิทัล 

3) กลุมการบริหารบุคคลากร 

3.1 การพัฒนาบุคคลากรในยุคดิจิทัล 

3.2 การปรับเปลี่ยนการบริหารองคกรในยุคดิจิทัล 

3.3 บุคคลากรกับการเรียนรูในยุคดิจิทัล 

3.4 การบริหารจัดการองคความรูดานดิจิทัลในองคกร 

4) การพัฒนาสื่ออ่ืนๆ ควบคูสื่อดิจิทัล 

4.1 โอกาสของธุรกิจในยุคสื่อใหม 

4.2 การใชสื่อดิจิทัลเพ่ือการบริหารรายไดใหม 

4.3 แนวคิดตัวช้ีวัดในยุคดิจิทัล 

4.4 การดําเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล 

 

นอกจากน้ี ผูวิจัยจะมีการเตรียมแนวคําถามและกรอบของการสัมภาษณที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจาก

การศึกษา แนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ ตามที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่ 2  และเพ่ือให

สามารถเก็บขอมูลไดอยางครบถวนในการสัมภาษณจะมีการใชเครื่องมือเชนเครื่องอัดเสียงและการจดบันทึก 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

1. กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ในการเปลี่ยนผานจากสถานีโทรทัศนอนาล็อก สู

สถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัล 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของคือ ผูบริหารสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 

3 จํานวน 2 ทาน และพนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 2 ทาน เกี่ยวกับกับการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน

ดิจิทัลในชวงป พ.ศ. 2556 - 2558 พบวา การมีระบบโทรทัศนแบบดิจิตอลขึ้นมาถือเปนการเปลี่ยนแปลง
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การตลาดของสถานีโทรทัศน เน่ืองจากคาประมูลสัญญาที่สูงและคูแขงทางการตลาดเพ่ิมข้ึนกวา 9 เทาตัว ซึ่ง

จากเดิมมี 5 สถานี เปน 48 สถานี จึงสงผลกระทบตอหารายไดของสถานีทําใหสถานีตองปรับปรุงโครงสราง

ของโฆษณาใหมและเปลี่ยนวิธีการวางแผนหารายไดจากการขายโฆษณา  การที่ตลาดสถานีโทรทัศนมีการ

เปลี่ยนไปนับแตการเกิดขึ้นของทีวีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลที่เติบโตขึ้นทุกวัน สงผลใหเกิดสิ่งทาทายในการ

บริหารงานของสถานีโทรทัศนยุคใหมที่สามารถรักษาเสถียรภาพทางรายไดควบคูไปกับการเติบโตในโทรทัศน

รุนใหม (โชกุล ศกุณตไชย, 2556) 

สถานีโทรทัศน เปนตลาดที่มีสภาพการแขงขันแบบกึ่งผูกขาดทําใหกลุมทุนสื่ออ่ืนๆ ไมสามารถ

แทรกตัวเขามาทําสถานีทีวีของตัวเองได และเมื่อเทคโนโลยีทีวีแบบไมใชคลื่นความถ่ีอยางเคเบิลทีวี ทีวี

ดาวเทียม และอินเทอรเน็ตทีวีเร่ิมพัฒนา กลุมทุนสื่อเหลาน้ีจึงเลือกที่จะเขาไปทําทีวีชองทางเลือกแทนการทํา

ทีวีดิจิตอลที่ไมรูวาจะสําเร็จเมื่อใด และถึงแมวาในชวงแรกๆ ทีวีทางเลือกเหลาน้ีจะไมไดรับความนิยมมากนัก 

แตเมื่อเวลาผานไป ทีวีทางเลือกพัฒนามากขึ้น มีชองรายการที่นาสนใจเพ่ิมมากขึ้น แถมมีขอดีเหนือฟรีทีวีแบบ

อานาล็อกในแงความคมชัดที่ดีกวา ทําใหคนไทยจํานวนมากหันมาดูทีวีทางเลือกเหลาน้ีแทน  เน่ืองจากการที่

รูปแบบของ “ฟรีทีวี” เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเขาสูระบบดิจิตอล โดยสภาพของตลาดในประเทศไทยมี

สภาพการแขงขันแบบกึ่งผูกขาดโดยรัฐมายาวนานหลายสิบป ดังน้ัน การเปนเจาของสถานีโทรทัศนเองยอม

สรางอํานาจการตอรองกับโฆษณาไดมากกวาผูผลิตรายการทีวีที่ไมไดเปนเจาของสถานีมาก ในอดีตที่ผานมา 

เราจึงเห็นกลุมทุนใหญของประเทศหลายกลุมพยายามสอดแทรกตัวเขามาต้ังสถานีทีวีอยูเปนระยะ แตก็ไม

ประสบความสําเร็จมากนัก (มาลี  กิตติพงศไพศาล, 2557) และเมื่อเทคโนโลยีเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมเริ่ม

พัฒนา จึงไมนาแปลกใจเลยที่กลุมทุนสื่อรายใหญแทบทุกรายของประเทศไทย หันมาทําสถานีทีวีของตัวเอง 

เชน ทรู เนช่ัน เวิรคพอยต แกรมมี่ อารเอส เมเจอร กันตนา ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน ฯลฯ รวมไปถึงกลุมทุน

รายเล็กๆ อีกมากที่เขามารวมชิงเคกกอนน้ี แมวาในชวงแรกๆ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะยังมีฐานผูชมสูฟรี

ทีวีไมไดก็ตามการมาถึงของเทคโนโลยีทีวีดิจิตอล มีบทบาทสําคัญตอการสลายสภาพการผูกขาดของ

อุตสาหกรรมทีวีในประเทศไทยอยางแนนอน เพราะขอจํากัดเร่ืองจํานวนชองรายการ 6 ชองที่อยูกับประเทศ

ไทยมานานจะหมดไป มติของคณะกรรมการ กสทช. ตัดสินแลววาบนระบบทีวีแบบดิจิตอล จะมีชองรายการ

ทั้งหมด 48 ชอง (นภาพร  เจตะวัฒนาะ, 2557) 

ผูบริหารชอง 3 ไดตัดสินใจกลับไปซื้อขอมูล “เรตต้ิง” เน่ืองจากตลาดโทรทัศนไมไดเหมือนกับ

ตลาดการผลิตและการบริโภคอ่ืนๆ ตนทุนแรกของการผลิตเน้ือหาคือ ตนทุนสําคัญก็จริง แตการบริโภคไมได

ทําใหสินคาหมดไป เน่ืองจากผูประกอบการสามารถนํามาเผยแพรซ้ําผานชองทางอ่ืน ๆ หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ไดอีกในอนาคต ย่ิงไปกวาน้ันอยางที่ผูประกอบการโทรทัศนรูกันดี สินคาหลักของสื่อโทรทัศนไมใช "เน้ือหา"  

แตคือ ผูชมที่ถูกจัดไวในรูปของ "เรทต้ิง" หรือ "จํานวนคนดูรายการใดรายการหน่ึง" หรือ "ชองรายการใดชอง

หน่ึง ณ เวลาหน่ึง"  สวน "เน้ือหา" เปนเพียงสิ่งที่สรางขึ้นมาดึงดูดคนดูใหไดมากที่สุด เพ่ือใหทางสถานีจะได

สามารถขายโฆษณาตามอัตราของเรทต้ิงใหกับเจาของสินคาและบริการได   โดยที่ผานมาแตในอดีตรสนิยมใน
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การบริโภคเน้ือหาของคนดูทีวีโดยทั่วไปมักจะมีพฤติกรรรมเปดชองที่ดูเปนประจําคางไว  ถาเปนแฟนชองไหน

ก็จะติดตามดูเน้ือหาของชองน้ันเปนประจํา มากกวาจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพ่ือกระจายการดู   แมผูบริโภค

เน้ือหาโทรทัศนผานสื่อใหมอยางสมารทโฟน ก็ยังมักมีการต้ังคาคัดเลือกใหเขาถึงเฉพาะรายการหรือชองที่

ตองการไว  ยิ่งเปนลูกคาองคกรขามชาติแลว การมีเรตต้ิงโฆษณาถือเปนเรื่องจําเปนขณะเดียวกันชอง 3 ได

เตรียมอัดฉีดงบ 100 ลานบาท เพ่ือนําใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ เพ่ือโปรโมตดิจิตอลทีวี 3 ชอง และ

ถือเปนการเริ่มนับหน่ึงในการโปรโมทอยางจริงจัง โดยใชสื่อของชอง 3 เอง และสื่ออ่ืนๆ แบบครบวงจร เชน 

สื่อบนรถไฟฟา ในโรงภาพยนตรการเลือก “จังหวะและโอกาส” ในการออกสตารทดิจิตอลทีวีอยางเปนทางการ 

นาจะมาจากการที่ชอง 3 ประเมินแลววาชวงไตรมาสสุดทายเศรษฐกิจนาจะเริ่มฟนตัว ซึ่งชอง 3 เองมีเรื่องของ

ตนทุนทั้งคาเครือขาย และคาใบอนุญาต 3 ชองรวมกัน 700 ลานบาท เปน “ตนทุนคงที่” รออยู หากมีการ

เริ่มตนที่ชาเกินไปยอมไมเปนผลดี  นอกจากน้ี ตลาดของสื่อโทรทัศนมีการกระจุกตัวของการบริโภคสูง และ

การปรับเปลี่ยนรสนิยมหรือรูปแบบการบริโภคใชเวลานาน กลาวคือ รสนิยมการดูโทรทัศนของคนไทย ยังเนน

ความบันเทิงเปนหลัก  การมีทางเลือกดานเน้ือหาในแนวทางใหมเพ่ิมเขามา จึงยังไมสามารถสรางสวนแบงของ

ตลาดไดอยางย่ังยืน โดยเฉพาะในบริบทที่ผูบริโภคสื่อมีทางเลือกของเน้ือหาผานชองทางสื่อใหมอ่ืน ๆ อีก การ

คัดเลือกบุคลากรเขามารวมงานกับองคกรถือเปนกลยุทธที่ผูบริหารชอง 3 ตองคัดเลือกคนที่มีทักษะ  มีความรู

ดานดิจิทัลเขามาทํางาน รวมทั้งผูบริหารตองจัดใหมีการอบรมเพ่ิมศักยภาพและความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล

ใหแกบุคลากรดวย (สุรินทร กฤตยาพงศพันธุ, 2558) ปจจุบันในชวงเวลา 2-3 ปใหหลังสถานีโทรทัศนชอง 3 

ดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก ทั้งการจางทีมงานใหมเพ่ิม การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรภายในใน

ชวงเวลาที่ผานมา รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรดวยเชนกัน สวนหน่ึงภายในตัวพนักงานเองตองมี

ความรูเพ่ิมขึ้นในลักษณะของสถานีที่เปลี่ยนแปลงไป  ในขณะที่พนักงานตองมีความรูในสิ่งที่สถานีกําลังจะ

เปลี่ยนไปในขณะที่ตลาดเปลี่ยนไป ดังน้ัน ตัวแปรดานบุคลากรของสถานีโทรทัศนชอง 3 ดิจิทัล จึงเปนสิ่งที่

สําคัญตัวแปรหน่ึง และเปนตัวแปรที่สงผลตอธุรกิจในระยะยาว เน่ืองจากบุคลากรถือเปนรายจายประจํา 

(Fixed Cost) และถาบุคลากรไมพรอมตอการเปลี่ยนองคกรก็จะไมเดินกาวไปไหนการตระหนักและการ

วางแผนในการพัฒนาบุคคลากรภายในสถานีโทรทัศนชอง 3 ดิจิทัล จะเปนสวนชวยหลักในการขับเคลื่อน

องคกรในยุคทีวีดิจิทัล 

2. กระบวนสรางรายได (Business Model) ของสถานีโทรทัศนดิจิทัลที่เหมาะสมควรมีรูปแบบ 

จากการไดสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารจาก สุรินทร กฤตยาพงศพันธุ รองกรรมการ

ผูจัดการ ไทยทีวีสีชอง 3 ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในดานการตลาดและรายการ ไดใหความคิดเห็นวา ถา

มองชอง 3 ในรูปแบบบริษัทในเครือจะพบวา รายไดของสถานีเปนเพียงสวนหน่ึงในบริษัทใหญอยาง BEC ตัว

สถานีเองก็มีรูปแบบการหารายไดที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะ โดยใชการจัดอีเวนท และการขายสินคา ตลอดจน

คอนเสิรต และกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ ถึงแมวาจะมีรายไดของบริษัทจากทางอ่ืนแลวน้ัน รายไดกอนหลัก

ยังคงมาจากคาโฆษณาอยูเชนเดิม เพ่ือหลอเลี้ยงตัวสถานี โดยหลายไดหลักน้ันทําใหทางสถานีตองมุงเพ่ือสราง
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เน้ือหาและรูปแบบเพ่ือสรางรายได ผานการมีเรตต้ิงที่ดี (สุรินทร กฤตยาพงศพันธุ, 2558) ดังน้ัน สิ่งที่เกี่ยวของ

กับรายไดของสถานีจึงมีลักษณะดังน้ี 

                      
 

    ภาพที่ 4.2 ความสัมพันธระหวางรายไดของสถานี 

 

แสดงใหเห็นวา ผูชม  เน้ือหารายการ  และเรตต้ิงและโฆษณา  มีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกัน กลาวคือ การสรางเน้ือหาที่ดีไมวาจากทีมขาวที่เหมาะสม รวมไปถึงภาพลักษณขององคกรเปนสวน

สําคัญในการสรางรายไดของสถานี และตอผูถือหุนของบริษัท นอกจากน้ันแลว ยังมองในเร่ืองของบุคคลากร 

ซึ่งนับเปนสวนสําคัญเชนเดียวกัน กลาวคือ การมีบุคลากรที่เขาใจสถานการณ   และพรอมที่จะเปลี่ยนแปปลง

จะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหองคกรกาวไปได   

เมื่อนําขอมูลทั้งหมดรวบรวมและจัดตามหมวดหมู ทําใหทางผูวิจัยแยกตัวแปรในการสรางรายได

ของสถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัลออกเปน 3 ตัวแปร และนําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหสัมภาษณได 

ดังนี ้
 

1. ดานผูชม พยายามหากลุมผูชมใหมๆ ผานรูปแบบการสื่อสารตางๆ และการสื่อสารกับผูถือหุน

เรื่องการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือรักษาสถานะทางการตลาด นอกจากน้ันแลวควบคูไป

พฤติกรรมของผูชมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากและรวดเร็ว ดวยสื่อดิจิทัลที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ซึ่งคนในกรุงเทพ 

และหัวเมืองใหญ ดูโทรทัศนนอยลง ยิ่งเปนกลุมผูมีการศึกษา อายุนอย และตําแหนงงานที่สูง พบวาชม

โทรทัศน ต้ังแต 0 นาที ถึง 30 นาทีเทาน้ัน การเขาถึงผูชมเปนสิ่งสําคัญอยางมาก สื่อดิจิทัลเปนสื่อหน่ึงที่ชวย

ทําใหถึงผูชมไดมากขึ้น และเปนสื่อที่ชวยในการสรางการรับรูไดเปนอยางดี และมากไปกวาน้ันเปนเครื่องมือ

ชวยในการสื่อสารเพ่ือสรางเรตต้ิงที่ดีตอรายการไดอยางมีประสิทธิภาพ (ศิวะพร ชมสุวรรณ, 2557) 

 

2. ดานเน้ือหา ดานเน้ือหาเปนเร่ืองทาทายที่ตองปรับเปลี่ยน รูปแบบการสรางเน้ือหาในรายการ

ตางๆ ตลอดจนการติดตอรายการตางประเทศ เพ่ือนํามาทําใหเหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งการปรับเปลี่ยน

ของสถานีโทรทัศชอง 3 ดิจิทัล สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการเสพสื่อและสารเปลี่ยนไปมากเชนกัน  ซึ่งคุณ

รายได้

ของสถานี 

ผู้ชม 

เนือ้หา

รายการ 
เรตติง้ และ

โฆษณา 
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สายฝน ชีซาง ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง3 ไดใหสัมภาษณวา ปจจุบันผูชม

ตองการอะไรที่งาย และเน้ือหาตองสนุก สงผลใหการทําขาวเปลี่ยนไปมากในระยะ 3 ปหลังมาน้ี การเลาขาว 

การสนทนาตอบโตกันระหวางผูสื่อขาวจึงเปนสิ่งสําคัญมากข้ึน น่ีเปนจุดที่ทําใหทีมงานของสถานีโทรทัศนชอง 

3 ดิจิทัล เปลี่ยนรูปแบบการทํางานไปมาก ซึ่งสงผลใหตองสรางสรรควิธีการสื่อสารใหมๆ เพ่ือจูงใจใหผูชมชม

รายการของสถานีเรามากขึ้น (มาลี  กิตติพงศไพศาล, 2559) 

 

3. ดานเรตต้ิงและการตลาด เรตต้ิงและการตลาดตองปรับปรุงในแงของการขาย และการสรางการ

วัดเรตต้ิงขึ้นดวยสถานีตนเอง การใชสื่อสังคมออนไลนในการสรางการรับรูและเรตต้ิงที่ดีข้ึน โดยประชุม  มาลี

นนท ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัท บมจ.บีอีซี เวิลด กลาววา “เราตองปรับตัว เพราะทีวีดิจิทัลยังเปน 

Red Ocean ทุก Player ในตลาดก็ตกกันหมด ถาอยูเหมือนเดิมโอกาสเติบโตก็ยาก ย่ิงเม็ดเงินโฆษณายังเปน

แบบน้ีอยู การหา Blue Ocean ก็ย่ิงจําเปน ทําใหชอง 3 ตองสรางอะไรใหมๆ จากการที่เรามีคนเกงๆ เยอะ 

และมีดาราในสังกัดกวา 200 ชีวิต” ฉะน้ัน สถานการณตอนน้ีจะใหตัวธุรกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งไมใชเรื่องงาย 

เพราะรายไดสวนใหญมาจากโฆษณา ถาเศรษฐกิจยังไมฟนตัว แบรนดตาง ๆ ก็คงไมใชเงินซื้อสื่อเยอะเหมือน

เมื่อกอน ทําใหตัวบริษัทเองตองหาแหลงรายไดใหมๆ เขามาเพ่ิม โดยวิธีแรกของกลุม BEC คือการดึงคนเกง

นอก “มาลีนนท” มาน่ังใน 7 ตําแหนงผูบริหารระดับสูง เชนกิจการองคกร และการวิจัย ซึ่งอยางหลังคอนขาง

นาสนใจ เพราะเปนการนําขอมูลตางๆ ของกลุม BEC มาวิเคราะห (Big Data Analytics) กอนสงใหกับฝาย

เน้ือหา และผลิต เพ่ือสรางสรรคละคร หรือรายการไดตรงใจผูบริโภคมากที่สุด นอกจากน้ียังเตรียมสราง

ชองทางรายไดใหม หรือ “พันธมิตร” จากเดิมที่มีรายไดจากโฆษณา และเน้ือหา โดยชองทางใหมจะเปนการ

คุยกับแบรนดโดยตรง เพ่ือทําแคมเปญตางๆ รวมกัน เชน  การลงโฆษณาภายในชอง พรอมไดดาราในสังกัด

เปนพรีเซนตสินคา  รวมถึงทํากิจกรรมการตลาดรวมกัน  นอกจากน้ี สถานีโทรทัศนชอง 3 ดิจิทัล มีการบริหาร

โดยมุง Media-Entertainment  ซึ่งเดิมทีสถานีโทรทัศนชอง 3 ดิจิทัล เปนแค Media แตตอนน้ีเปน Media-

Entertainment เพราะตัว Content ที่สถานีโทรทัศนชอง 3 ดิจิทัล มี และกําลังจะสรางเพ่ิมขึ้นน้ัน มี

ความสําคัญตอตัวธุรกิจมากไมวาจะเปนละคร, ขาว และรายการวาไรต้ี ดังน้ัน Content ตาง ๆ ที่จะออกมา

ตองคํานวณใหถูกตองที่สุดเพ่ือสง Content ออกไปแลวโดนใจผูชม (ปณิตา  วรรณพิรุณ, 2560) 

 

4. การสรางมูลคา (Business Value) ของสถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัลควรมี สามารถสรางธุรกิจ

ตอเน่ือง 

สถานการณของสถานีโทรทัศนชอง 3 กําลังเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงเขาสูดิจิตอลทีวี จาก

การสัมภาษณผูบริหารคําวา “ไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ” เน่ืองจาก “ดิจิตอลทีวี เต็มไปดวยอุปสรรคขวาก

หนาม” ในหลายหลายมิติ เชน ความไมพรอมของคนดู เครือขายของการออกอากาศยังไมทั่วถึง การแจกคูปอง

ไมเปนไปตามที่คาดการณ และเจาของสินคายังไมลงโฆษณา ควบคูไปกับปญหาเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับ 
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“ชอง 3” เปนเครือที่มีดิจิตอลทีวีในมือ 3 ชอง กับ 1 ชองอนาล็อก จึงถูกจับตามองวาจะเดินเกมธุรกิจดิจิตอล

ทีวีที่มีอยูถึง 3 ชองอยางไร” จากคําพูดน้ีเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงปญหาในการดําเนินธุรกิจของชอง 3 ที่ยากขึ้น  

อีกทั้ง กสทช. ไดนํากฎ Must carry มาใชเพ่ือเปนตัวเรงใหดิจิตอลทีวีเกิดโดยเร็วโดยใหเคเบิลทีวีและเพยทีวี

ตองนําชอง “ดิจิตอลทีวี” ไปออกอากาศ แตไมรวม “ชอง 3 อนาล็อก” โดยใหเหตุผลวาบริษัทที่ประมูล

ดิจิตอลทีวีทั้ง 3 ชอง คือ บีอีซี มัลติมีเดีย ในขณะที่ชอง 3 อนาล็อกดําเนินการโดยบริษัทบางกอก เอ็นเตอรเท

นเมนท ในทางกฎหมายถือวาเปนคนละนิติบุคคล จึงนํามาออกอากาศไมได  การที่ กสทช.ออกกฎน้ี เพ่ือ

ตองการผลักดันใหชอง 3  อนาล็อก ซึ่งครองตลาดคนดูและโฆษณามาออกอากาศในระบบดิจิตอลคูขนานกับ

ระบบอนาล็อกเดิม ถาหาก กสทช. ผลักดันใหชอง 3 อนาล็อกมาออกอากาศในระบบดิจิตอลได คนดูและเอ

เยนซี่โฆษณา เจาของสินคา ก็จะตามมาในขณะที่ชอง 3 มองตางมุม หากยอมไปออกอากาศในชองดิจิตอลทีวี

คูขนานกันไปกับชองอนาล็อกเหมือนกับที่ชอง 7 ทํา เทากับวาชอง 3 จะมีตนทุนเพ่ิมขึ้นทันที เพราะตองเสีย

ทั้งคาใบอนุญาตดิจิตอลทีวีใหกับ กสทช. และยังเสียคาสัมปทานใหกับ อสมท เน่ืองจากชองอนาล็อกยังเหลือ

อายุสัมปทานอีก 6 ป  ในขณะที่ขึ้นคาโฆษณาไมได เพราะ เอเยนซี่มองวา ฐานคนดูอนาล็อกและดิจิตอลเปน

กลุมเดียวกัน เพียงแตออกอากาศตางชองทางเทาน้ัน  

 

แผนการปรับปรุงสถานการณของสถานีโทรทัศนของดิจิตอลทีวีทั้ง 3 ชองของบริษัทยังจะใชเวลา

ในการฝาอุปสรรคตางๆ  แตชอง 3 ยังมีทีวีอนาล็อกเปน “ไพ” ในมือที่ยังสามารถยึดครองคนดูและโฆษณาไว  

ซึ่งชอง 3 ตองการรักษาชองอนาล็อกไวในระหวางที่ดิจิตอลทีวีก็ยังตองใชเวลาในการแจงเกิด สวนชองดิจิตอล

ทีวี 3 ชอง ควรแจงเกิดดวยฐานคนดูกลุมใหม จึงจะ “คุมคา” ในการลงทุน แตเรื่องน้ีกลับไมเปนไปตามที่ชอง 

3 วางไว แตกลับกลายเปน “เง่ือนปม” ปญหาใหญระหวางชอง 3 เมื่อ กสทช. ตองการใหชอง 3 อนาล็อกมา

ออกอากาศในชองดิจิตอลคูขนานกันไป” สําหรับดิจิตอลทีวีในป 2560 ภาพของทีวีดิจิตอลจะชัดเจนมากขึ้น 

ทั้งในแงของคนดู โครงขายการรับสัญญาณ และโฆษณา โดยที่เจาของชองรายการเร่ิมเอาคอนเทนตดีๆ แรงๆ 

มาออกอากาศมากขึ้น จะสงผลใหดิจิตอลทีวีโดยรวมแข็งแรงข้ึนแตสําหรับจุดคุมทุนของดิจิตอลทีวีชอง 3 ยัง

ประเมินไดยากตองรอดูปหนา สวนการกาวขึ้นเปน “ผูนํา” ในตลาดดิจิตอลทีวี ไมตางไปจากอนาล็อก ที่ตอง

อยูในฐานะของ “ปลาใหญ” ที่สามารถครองตลาดคนดู และโฆษณาสวนใหญไวในมือ เมื่อขยับแตละครั้งสราง

ความสั่นสะเทือนใหกับตลาดได ไมใชปลาเล็กที่เฉือนคูแขงเบอร 2 แบบเฉียดฉิว เหมือนอยางที่เปนอยูสวนจะ

ประสบความสําเร็จเปนปลาใหญไดเมื่อไหรน้ัน สุรินทรบอกแตเพียงวา ถาเปรียบเปนหนังแลว “ดิจิตอลทีวี 

เปนหนังเรื่องยาว ที่ยังมีเวลาถึง 15 ป ที่จะใชตัดสิน" นอกจากน้ี สถานีโทรทัศนชอง 3 ดิจิทัล จึงพยายามตอสู

แยงชิงเรทต้ิง ดวยการสรางความโดดเดนดานเน้ือหารายการใหปรากฏเปนเอกลักษณที่รับรูไดในกลุมผูชม

เปาหมาย ด่ังเชน  ชองเวิรคพอยทสรางความโดดเดนในฐานะชองแหงเกมโชว   สวนชอง One เนนเน้ือหา

บันเทิงหลากรูปแบบที่คอนขางทาทายเพ่ือตอบสนองวัยรุนและคนรุนใหม   และชองเนช่ันทีวีก็จะมุงเนน
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ขาวสาร สารคดี และการวิเคราะหสถานการณ   ในขณะที่ไทยรัฐทีวีก็มุงเปาไปที่คนดูที่เปนผูใหญดวยเน้ือหาที่

ผสมผสานทั้งขาวสารและบันเทิงที่ไมใชละคร เปนตน (คุณสุรินทร กฤตยาพงศพันธุ, 2558) 

 

 
 ภาพที่ 4.2 แผนทีวีดิจิตอลของชอง 3 

 ที่มา : แผนดิจิตอลทีวีของของชอง 3, บริษัทบางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด เมื่อ 12 กุมภาพันธ 

2558 

 

คุณสุรินทร กฤตยาพงศพันธุ ไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา สถานีโทรทัศนชอง 3 ดิจิทัล มีการ

สรางมูลคา (Business Value) ดวยการกํากับดูแลการดําเนินงานใหอยูในกรอบแหงจริยธรรมและความ

รับผิดชอบ แตสิ่งที่ปรากฏคือ หลายชองกําลังแขงกันฉุดรั้งมาตรฐานของเน้ือหาใหตํ่าลงดวยการพยายามใช

องคประกอบแนวปุถุชนสนใจมาเปนจุดขายหลัก กลาวคือ เรื่องทางเพศ และ ความรุนแรง ซ้ํารายหลายชองยัง

ไมซื่อสัตยตอการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาที่ กสทช. กําหนดใหเปนหนาที่ในการกํากับดูแลเบ้ืองตน

ของสถานี เพ่ือชวยกลั่นกรองและใหหลักประกันดานเน้ือหาที่เหมาะสมใหแกประชาชน โดยเรื่องราวรองเรียน

ดานเน้ือหาที่สงมาที่ กสทช. พบวา มีกรณีจํานวนมากที่เปนการจัดเรทเน้ือหาผิด คือ เรทเปน ท. หรือ "ทั่วไป" 

ซึ่งสามารถออกอากาศไดตลอดวัน ทําใหงายตอการนํารายการมารีรัน หรือออกอากาศใหมเพ่ือเพ่ิมความคุม

ทุน  และมีบางกรณีที่เปนเน้ือหาที่มีความลอแหลมสูงและไมเหมาะสมจะออกอากาศทางโทรทัศนดวยซ้ํา เชน 

เน้ือหาการขมขืนหมู หรือ เน้ือหาที่กีดกัน และดูถูกศักด์ิศรีความเปนมนุษยของคนบางกลุม ซึ่งกรณีเหลาน้ีก็ถูก

ตัดสินวา "ผิดกฏหมาย" ซึ่งในบางครั้งการประเมินผลการดําเนินงานของทีวีดิจิทัล อาจจะตองดูทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ ไมไดดูเพียงมูลคาทางรายไดและความสามารถที่จะจายเงินคาประมูลใหกับ 

กสทช. เพียงเทาน้ัน แตควรพิจารณาไปถึงคุณคาที่เน้ือหาสามารถสรางใหกับสังคมไดดวย (คุณสุรินทร กฤตยา

พงศพันธุ, 2558)  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
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จากผลสรุปดังกลาว ผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายได ดังน้ี 

1. กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ในการเปลี่ยนผานจากสถานีโทรทัศนอนาล็อกสู

สถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัลการดําเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศนอนาล็อกจากที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูบริหารของทางชองสาม และพนักงาน พบวา การบริหารจัดการสถานีใหไปรอดในยุคโทรทัศนดิจิทัล ตอง

ผานความทาทายดานการหารายไดเปนอยางมาก ดวยราคาสัมปทานที่ประมูลมาไดคอนขางสูงสงผลให

ระยะเวลาการคืนทุนมีระยะเวลายาวนาน และในชวงเวลาแหงความทาทายน้ีทําใหองคกรตองเปลี่ยนแปลง

เปนอยางมาก โดยตัวแปรมีดวยกัน 3 ประเด็นหลัก 

  1) ดานการสรางเน้ือหารายการและการจัดการผังรายการ ตองใหความสําคัญของเรตต้ิง และ

ใหความสําคัญของสื่อสังคมออนไลน  ทําใหการทําการตลาดไมไดมีเพียงแคการสรางเรตต้ิงเพียงอยางเดียว

เทาน้ัน จนสุดทายขอช้ีขาดทางการตลาด จะเปนเรื่องของการสรางแพ็คเกจการขายสินคาเพ่ิมเติมจากการขาย

โฆษณาผานเรตต้ิง  เครื่องมือที่พึงจะใชในการตลาดสําหรับสถานีโทรทัศนในยุคทีวีดิจิทัลชอง 3 น้ัน แบง

ออกเปนดังตอไปน้ี 

- การบริหารจัดการผังและรายการ 

- การบริหารจัดการศิลปนและดารา 

- การใชเครื่องมือดิจิทัลและเครื่องมืออ่ืนเพ่ือทดแทนรายได 

  2) ดานนโยบายการบริหารสถานี  ตองใหความสําคัญตอ ผูชม  เน้ือหารายการ  และเรตต้ิง

และโฆษณา  มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การสรางเน้ือหาที่ดีไมวาจากทีมขาวที่เหมาะสม 

รวมไปถึงภาพลักษณขององคกรเปนสวนสําคัญในการสรางรายไดของสถานี และตอผูถือหุนของบริษัท เพ่ือ

เปนการรองรับกับสภาพการแขงขันทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยโครงสรางใหมประกอบดวย 3 กลุม

ธุรกิจ ไดแก  

2.1) กลุมงานธุรกิจปจจุบันที่เปน “Bread an Butter" สรางรายไดแกองคกร 

ประกอบดวย งานขาว งานผลิตรายการ งานออกอากาศ และงานการตลาด  

2.2) กลุมงานเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ประกอบดวย งานเทคโนโลยีและนิวมีเดีย 

งานดานลงทุน งานดานกลยุทธ งานดานพาณิชย (Commercial)  

2.3) กลุมงานสนับสนุน  ทําหนาที่กํากับ  ดูแล  ประกอบดวย  งานประชาสัมพันธ  งาน

กฎหมาย  และงานธุรการและจัดซื้อ  โดยโครงสรางใหมทีวีดิจิทัลชอง 3 จะสรางความเขมแข็งใหกับบีอีซีเวิลด  

ดวยการผนวกรวมความสามารถของทุกหนวยและสงเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีบีอีซีเวิลด ทําหนาที่เปน

ศูนยกลางการบริหารจัดการ   

ซึ่งปจจุบันผูชมไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งชอง 3 ดิจิทัล 

จําเปนตองปรับปรุงอัพเดทใหมีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น จึงตองมีความชัดเจนทั้งโครงสรางและขั้นตอนการ
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ทํางาน อันนําไปสูการปรับโครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือสรางความแข็งแกรง และไมใหเปนภาระกับธุรกิจ

โทรทัศนมากเกินไป 

  3) ดานบุคคลากร  ควรใหความรูแกพนักงาน รวมไปถึงการจัดอบรมแกพนักงานทั่วไป 

ตลอดจนการเรียนรูพรอมทํางาน (On the job training) ทั้งหมดเพ่ือเปนการเพ่ิมความรูของคนในองคกรให

เพ่ิมมากขึ้น พรอมกับการสรางองคความรูใหมๆ ใหกับองคการ บางทีการจางบุคคลากรจากภายนอกมา

สามารถจะชวยแกไขปญหาเร่ืององคกรไปได และผูบริหารตองเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดย

แนวทางในการจัดการบริหาร ไดแก การเลือกสรรบุคลากรใหมๆที่มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีดิจิตอล

เขามารวมงานในองคกร และใชวิธีการจัดการอบรมดานดิจิทัลใหเขาใจทั้งองคกร 

 2. กระบวนสรางรายได (Business Model) ของสถานีโทรทัศนดิจิทัลที่เหมาะสมควรมีรูปแบบการ

สรางรายไดของสถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัลออกเปน 3 ตัวแปร คือ 

1. ดานผูชม หากลุมผูชมใหมๆ ผานรูปแบบการสื่อสารตางๆ เพ่ือรักษาสถานะทางการตลาด 

2. ดานเน้ือหา ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรางเน้ือหาในรายการตางๆ ใหเหมาะสมกับประเทศ

ไทย 

3. ดานเรตต้ิงและการตลาด  ตองใชสื่อสังคมออนไลนในการสรางการรับรูและเรตต้ิงที่ดีขึ้น 

ทั้งน้ีก็เพ่ือใหสถานีโทรทัศนชอง 3 สามารถแชงขันกับสื่อใหม ๆ อันเกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม  

ขณะเดียวกันก็ยังคงตองดํารงคุณคาของสื่อโทรทัศนไวใหไดทามกลางการปรับตัวและการแขงขัน เพ่ือใหอยู

รอดจากความทาทายของสื่อมใหม  ๆ โดยผูบริหารจะตองเปนหัวใจของการขับเคลื่อนองคการไปสูการ

เปลี่ยนแปลง 

3. การสรางมูลคา (Business Value) ของสถานีโทรทัศนในยุคดิจิทัล  

แผนการปรับปรุงสถานการณของสถานีโทรทัศนของดิจิตอลทีวีชอง 3 จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน

โครงสรางองคกรภายใน  รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร ซึ่งตัวแปรดานบุคลากรขององคกรเปนสิ่ง

ที่สําคัญตัวแปรหน่ึง และเปนตัวแปรที่สงผลตอธุรกิจในระยะยาว สถานีโทรทัศนของดิจิตอลทีวีชอง 3 

จําเปนตองมีการวางแผนและกลยุทธการเปลี่ยนผานไปสูความเปนดิจิทัลทีวี เชน การทํา Road Map 

แผนพัฒนาองคกรและบุคลากรเปนเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาและประเมินผลอยางเปนระบบ 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 
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ผลจากการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศนดิจิทัลในชวงการเปลี่ยนผานสูยุค

โทรทัศนดิจิทัลกรณีศึกษาสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ทําใหทราบวา เพ่ือใหการปฏิบัติงานในกระบวนการ

เปลี่ยนผานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

การทําธุรกิจ “สถานีโทรทัศน” การมีฐานคนดูจํานวนหน่ึงเพียงกลุมเดียว แมจะเปนกลุมที่เหนียวแนน

ก็ตาม แตในเชิงธุรกิจระยะยาวจะไมสามารถสรางการเติบโตใหกับสถานีฯ ได จําเปนอยางย่ิงที่ตองสรางฐาน

คนดูจํานวนมาก และหลากหลายกลุม เพ่ือตอบโจทยคนดูในกลุมตางๆ และใหคอนเทนตแตละรายการ แตละ

ประเภทเขาถึงกลุมผูชมหลากหลายโดยเฉพาะการเพ่ิมฐานกลุมผูหญิง และคนรุนใหม ซึ่งเปนผูบริโภคสินคา-

บริการตางๆ กลุมใหญของประเทศ และเพ่ิมโอกาสในการขายโฆษณา เพ่ือดึงเม็ดเงินโฆษณาจากเจาของแบ

รนดสินคา-บริการ 

นอกจากน้ี การปรับผังรายการที่ทางชอง 3 มองวาจะดีกับอนาคตของชอง เพราะมีกลุมคนดู

หลากหลายเพ่ิมเขามา ดังน้ัน การมีคอนเทนตหลากหลาย ทําใหชอง 3 สามารถตอบโจทยลูกคาไดมากขึ้น 

และเพ่ิมโอกาสแกชอง 3 มากขึ้นในการแยงเคกเม็ดเงินโฆษณากับชองหลัก 

และสุดทายน้ี กลยุทธแบบเดิมที่เคยใชไดดี อาจจะใชไมไดผลในยุคน้ี เน่ืองจากกลุมคน ความคิด 

ทัศนคติ ไลฟสไตล และเครื่องมือในการสรางธุรกิจน้ันไดเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิงโดยทุกอยางถูกยายมาอยูใน

ดิจิทัลเกือบจะทั้งหมด ดังน้ัน สิ่งที่ตองทําคือ การสรางความเขมแข็งซึ่งจะชวยใหผูบริหารและบุคลากรมี

แนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีไดในทิศทางเดียวกัน เพราะผูนําคือหัวใจ

สําคัญในการบริหารจัดการสื่อโทรทัศนยุคดิจิทัลและเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของชอง 

3  

ขอเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะแนวคิดของบุคคลที่เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศน  สถานีโทรทัศนไทย

ทีวีสี ชอง 3 จํานวน 4 ทาน เทาน้ัน ดังน้ัน การศึกษาครั้งตอไปควรแนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน

ดิจิทัลในมุมมองของผูบริหารสถานีโทรทัศนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมดวย เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบ

ความแตกตางในแตละงานหรือแตละแนวคิดไดตอไป 
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บทคัดยอ 

งานศึกษาน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดประสงคเพ่ือทําความเขาใจการรับรูตนเอง   และการให

ความหมายในเรื่องคุณคาของผูสูงอายุไทยพฤฒิพลัง (Thai Active Aging)  ผานการเลาเรื่องที่ประกอบสราง

ความจริงจากความทรงจํา     โดยศึกษาองคประกอบเรื่องเลา   ผูสูงอายุมีวิธีการเลาเรื่องอัตลักษณตนเองอยางไร 

อัตลักษณทางสังคมที่ผูสูงอายุพฤฒิพลังประกอบสรางเปนอยางไร     ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการใหผูสูงอายุ

กรณีศึกษา  โดม สุขวงศ  ผูอํานวยการหอภาพยนตร (องคการมหาชน) และดร.พระครูวินัยธรมานพ  เลาเรื่อง

ของตนเอง   

ผลการศึกษาพบวา  องคประกอบเรื่องเลาอัตลักษณ ไดแก  ตัวละคร  โครงเรื่อง สถานที่หรือฉาก  

เวลาและรุน  อารมณการเลาเรื่อง  ภาพความนึกคิดที่แสดงออก  แกนเรื่อง  ระบบคุณคาหรืออุดมการณที่สื่อสาร

ออกมา  ตอนสําคัญหรือจุดพลิกผัน  และเครือขายทางสังคมที่มีบทบาทในเร่ืองเลา   ผูสูงอายุพฤฒิพลังไทยมีวิธี

เลาเรื่องที่แสดงคุณคาของตนตามระยะเวลาประวัติชีวิต เริ่มจากชีวิตวัยเด็ก บานเกิด  การเรียนหนังสือ การ

ทํางาน  การใชชีวิตในปจจุบัน  การเลาเรื่องมีลักษณะใหเหตุผลวาตัวตนในวันน้ีมีจุดเร่ิม  ที่มาอยางไร คนพบวา

ตนเองควรจะเปนอะไร  เร่ืองที่เลามีความสอดคลอง  เปนเหตุเปนผลกันตลอดเรื่อง   โครงสรางการเลาเรื่อง เริ่ม

จากการเปดเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ  จุดสุดยอด  การแกปญหา  และการจบเรื่อง   การประกอบสรางอัต

ลักษณตนเอง  และอัตลักษณทางสังคม   ผูสูงอายุกรณีศึกษาใชการสื่อสารเปนเครื่องมือในการประกอบสราง 

ธํารงรักษา  และตอรองอัตลักษณตนเองอยูตลอดเวลา   อัตลักษณทางสังคมของผูสูงอายุมีหลากหลาย ข้ึนอยูกับ

บทบาทหนาที่ และปฏิสัมพันธ 

คําสําคัญ :   ผูสูงอายุ  พฤฒิพลัง การเลาเรื่องอัตลักษณ คุณคาผูสูงอายุ  การประกอบสรางความจริง 

 

Abstract 

 Thai Elderly Narrative Identity, case study:  Dome Sukvong and Provost Dr. Manop.  

The objective of this study aimed to examine how Thai active aging narrate individual 

identities and construct realities from memory and to study the components of narration; 
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how individual identity and social identity were constructed.  Two case studies were Dome 

Sukvong , Thai Film Archive (Public Organization)  and Provost Dr. Manop. 

 The results of the research showed that the components of narrative identity are 

characters, plot, space or scene, time or cohort, narrative tone, imagery, theme, value or 

ideology, turning point and social network. Thai active aging narrate social value in their lives 

starting from their childhood, student life, working life to current life. Narrative identity 

revealed self and self-discovered rationality. Narrative started from exposition, rising action, 

climax, resolution to closure. To construct individual and social identity, Thai active aging 

used communication to construct, maintain and negotiate their identities to the public. 

Social identities of Thai active aging have various types according to their social roles and 

interactions. 

Keywords : Elderly, Senior citizen, Active aging, Narrative identity, social value of elderly , 

social construction of reality. 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพสังคมไทยเร่ิมเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ซึ่งหมายถึงการมีสัดสวนของประชากร

อายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดมาต้ังแต พ.ศ.2548  และในอีก 4 ปขางหนาในพ.ศ.

2564 ไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Completed Aged Society)   คือมีประชากรวัยสูงอายุรอยละ 

20 ของประชากรทั้งประเทศ  สังคมไทยเกิดความต่ืนตัวในการศึกษาวิจัยผูสูงอายุทั้งภาวะสูงอายุในระดับ

บุคคล   สังคมวิทยาภาวะสูงอายุ  นโยบาย และมาตรการในการดูแลผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุหมายถึง บุคคลในวัยสุดทายของวงจรชีวิตที่ต้ังตนจากวัยทารก  วัยเด็ก  วัยรุน  วัยหนุมสาว  

และวัยชรา  ระยะที่เขาขายวัยชรา ตางกันในแตละสังคมและวัฒนธรรม  โดยทั่วไปกําหนดตามการ

เกษียณอายุจากงานประจําซึ่งแตละประเทศกําหนดไวแตกตางกัน ประเทศทางตะวันตก นับผูสูงอายุตามการ

เกษียณงานที่ 65 ป    ประเทศไทยกําหนดผูสูงอายุคือบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณข้ึนไปตาม

กฏหมายพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546  

การศึกษาผูสูงอายุในปจจุบัน  ศาสตรวาดวยผูสูงอายุ (Gerontology) เปนสหสาขาวิทยาการ   ศึกษา

ผูสูงอายุเชิงกายภาพ  เชิงจิตวิทยา  เชิงสังคมวิทยา  และพัฒนาการ   งานวิจัยผูสูงอายุ ทําใหทราบวา  ความ

เสื่อมถอยดานรางกาย  สติปญญา และการแยกตัวออกจากสังคมของผูสูงอายุแตละบุคคลมีความแตกตางกัน   

อายุเกษียณ หรือการเปนผูสูงอายุตามกฎหมายเปนเพียงขอกําหนดบทบาท  สถานภาพ ที่แตละสังคมได

กําหนดกฎเกณฑให   ผูที่มีอายุมากกวา 60 ปในสังคมไทยจํานวนมากยังทํางานอยางตอเน่ือง และมีคุณคาตอ



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 487  

สังคม (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ , 2553; ปราโมทย ประสาทกุล และปทมา วาพัฒนพงศ, 2553 ; จรัส สุวรรณเวลา , 

2559)   

 ผูศึกษาสนใจผูสูงอายุสําเร็จการศึกษาดานการสื่อสาร ที่ยังมีความกระฉับกระเฉงในทางความคิด  

สามารถแสดงความเปนตัวตน (Self) แสดงอัตลักษณ (Identity)  สื่อสารกับสาธารณะ   มีบทบาทในการสืบ

ทอด รักษา ผลิต สงตอภูมิปญญา ความรูใหชุมชนและสังคมไทย  จึงเปนที่มาของงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องน้ี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการเลาเร่ืองอัตลักษณของผูสูงอายุพฤฒิพลังไทย  Thai Active Aging ที่มีบทบาทใน

การสืบทอด รักษา ผลิต สงตอภูมิปญญา ความรูใหชุมชนและสังคมไทย  จากผูสูงอายุที่เปน

กรณีศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาการประกอบสรางอัตลักษณตนเอง และอัตลักษณทางสังคมจากผูสูงอายุที่เปน

กรณีศึกษา 

3.  

คําถามนําวิจัย 

1. ผูสูงอายุไทยพฤฒิพลัง  (Thai Active Aging) เลาเรื่องอัตลักษณของตนเองอยางไร 

2. ผูสูงอายุไทยพฤฒิพลังใหความหมายคุณคาแหงตนเองตอสังคมอยางไร 

3. ผูสูงอายุไทยพฤฒิพลังประกอบสรางความจริงดวยเรื่องเลาอัตชีวประวัติอยางไร 

 

นิยามศัพท 

 ผูสูงอายุ หมายถึง  บุคคลที่มีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไปสัญชาติไทย โดยนับอายุตามปฏิทินเปน

มาตรฐานสากล 

พฤฒิพลัง (Active Aging)  หมายถึง  ภาวะสุขสมบูรณของผูสูงอายุและเปนเปาหมายของภาวะ

หรือคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั่วโลก  ซึ่งมี 3 ดาน คือ 1) ดานสุขภาพ  2) ดานการมีสวนรวมทางสังคม และ 

3) ดานการมีหลักประกันที่มั่นคง  (ตามคําจํากัดความองคการอนามัยโลก 2012)    ในงานศึกษาน้ี ให

ความสําคัญกับดานการมีสวนรวมทางสังคม 

การเลาเรื่อง (Narration)  หมายถึง  วิธีการที่คนจัดระบบความคิด   บอกกลาว  ถายทอด

ประสบการณ  เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหน่ึงเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมอยางมีความหมาย 

การเลาเรื่องอัตลักษณ (Narrative Identity) หมายถึง  การอธิบายถึงตัวตน  ความรูสึก   ทัศนคติ

มุมมองที่มีเกี่ยวกับตนเอง 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี  ใชวิธีการศึกษาจากเรื่องเลา (Narrative 

Approach)  โดยผูวิจัยเก็บขอมูลจากใหผูสูงอายุที่เปนกรณีศึกษาเลาประวัติชีวิตของตนเอง   ผูวิจัยทําการ

สังเกตระหวางการเก็บขอมูล   โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานการวิจัย  ไดแก การเลือกกรณีศึกษา และการ

เก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 

การเลือกกรณีศึกษาเพ่ือใหการวิจัยครั้งน้ีไดกรณีศึกษาที่สอดคลองกับประเด็นที่ศึกษา   ผูวิจัยไดใช

การเลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  เกณฑที่ใชในการคัดเลือกกรณีศึกษา คือ  

เปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป  เพศชาย  ไมมีภาวะทุพพลภาพ   เปนผูที่ทํางานอยางตอเน่ืองกอนอายุ 60 ป ไมตํ่า

กวา 30 ป   เปนผูที่สําเร็จการศึกษาดานการสื่อสารและทํางานสื่อสาร  ยังคงทํางานตอเน่ืองหลังจากอายุ 60 

ปจนปจจุบัน  เปนผูสืบทอด รักษา ผลิต สงตอภูมิปญญา ความรูใหชุมชนและสังคมไทย  

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี ทําการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือการเก็บรวบรวมขอมูล

ปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ ดวยวิธีการใหกรณีศึกษาเลาเรื่องของตนเอง  และการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ

จากเวบไซต  หนังสือ   ระยะเวลาทําการวิจัย  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 

การทบทวนวรรณกรรม  แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 

แนวคิดเรื่องคุณคาผูสูงอายุไทย   คุณคาผูสูงอายุ   นักวิชาการศึกษาการรับรูของผูสูงอายุตอบทบาท

และสถานภาพตนเองวามีคุณคาหรือไม   (ปรีชา อุปโยคิน, 2541)   ศึกษาภาพสะทอนคุณคาผูสูงอายุจากคน

สองวัย  (กาญจนา ต้ังชลทิพยและคณะ, 2553)  พบวา ผูสูงอายุไทยมีคุณคาทางเศรษฐกิจจากการเปนผูสราง

รากฐานใหครอบครัวในอดีต  และมีคุณคาทางเศรษฐกิจในปจจุบันจากการยังคงทํางานทั้งที่กอใหเกิดรายได

หรือไมเกิดรายได  (ปรีชา อุปโยคิน, 2541)   ผูสูงอายุไทยมีคุณคาทางเศรษฐกิจจากการยังคงทํางานเพ่ือเลี้ยง

ตนเองเน่ืองจากไดรับการชวยเหลือจากบุตรหลานนอย (กุศล สุนทรธาดา, 2553)    

ปรีชา อุปโยคิน และคณะ (2541, หนา 38-44)  ศึกษาเร่ืองบทบาทและสถานภาพผูสูงอายุ  โดยวิธี

สัมภาษณผูสูงอายุเขตภาคกลาง 3 จังหวัด (จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสิงหบุรี)  หน่ึงในคําถาม

สัมภาษณ คือ “ผูสูงอายุหรือคนแกมีคุณคาหรือไม”  กลุมตัวอยางใหคําตอบเปน 3 กลุม  กลุมแรก  ผูสูงอายุมี

คุณคาแนนอน  กลุมสอง การมีคุณคาหรือไมมีคุณคาขึ้นอยูกับเง่ือนไขและการตีความ  กลุมสาม  ผูสูงอายุไมมี

คุณคา  ในกลุมแรกที่เช่ือวาผูสูงอายุมีคุณคาแนนอน  สามารถสรุปเหตุผลออกเปน 7 กลุมความเห็น ไดแก  

กลุมที่หน่ึง  ผูสูงอายุมีคุณคาเน่ืองจากไดสะสมประสบการณที่ เปนประโยชนและสามารถนําความรู 

ประสบการณถายทอดใหคนรุนลูกรุนหลาน   กลุมที่สอง  ผูสูงอายุมีคุณคาเพราะเปนผูสรางรากฐานความ

มั่นคงใหคนรุนใหม  ผูสูงอายุเปนผูผลิต   ทํางานหนัก เพ่ือสรางฐานะที่มั่นคงใหลูกหลาน    กลุมที่สาม  

ผูสูงอายุมีคุณคาจากการสรางประโยชนในปจจุบัน จากปริมาณงานที่ทําเมื่อเทียบกับสุขภาพรางกาย   กลุมที่สี่  

คุณคาของผูสูงอายุอยูที่การประพฤติตัวใหเปนที่เคารพนับถือของลูกหลาน   กลุมที่หา  คุณคาผูสูงอายุเกิดจาก

การเปนเสาหลักของบาน  คนในบานยอมรับ รูสึกอบอุนใจ   กลุมที่หก  ผูสูงอายุมีคุณคาจากโภคทรัพย  
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ลูกหลานคาดหวังทรัพยสมบัติที่จะไดจากผูสูงอายุในอนาคต   กลุมที่เจ็ด  คุณคาเกิดจากตัวผูสูงอายุเองที่มี

ความรู ความ สามารถ   ทําคุณประโยชนใหครอบครัวทั้งอดีตและปจจุบัน เปนที่รักที่นิยม เคารพยกยองจาก

ลูกหลาน 

อรทัย อาจอํ่า ( 2553, หนา 179-180)  สังเคราะหงานวิจัยคุณคาดานตาง ๆ ของผูสูงอายุ  ผูสูงอายุมี

คุณคาในดานตาง ๆ ทั้งดานประวัติศาสตร  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญา  การอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ความรู ประสบการณที่มีคุณคา การสรางคนรุนใหม  คุณคาดานจิตใจ คุณคาทาง

เศรษฐกิจ และคุณคาทางสมอง  ผูวิจัยเสนอใหศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสรางคุณคาใหผูสูงอายุ และให

ความสําคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมขั้นพ้ืนฐานที่ขาดหายไปในสังคม 

กาญจนา  ต้ังชลทิพยและคณะ (2553)  ศึกษาภาพสะทอนคุณคาผูสูงอายุจากคนสองวัย คือ วัย

ทํางานและวัยนักเรียนตอผูสูงอายุวัยตน และผูสูงอายุวัยปลาย  พบวา คนสองวัยมีทัศนคติที่ดีตอผูสูงอายุทั้ง

สองชวงอายุ  แตมมีุมมองที่ดีตอผูสูงอายุวัยตนมากกวา 

แนวคิดเรื่อง อัตลักษณ   งานวิจัยอัตลักษณ 

อัตลักษณ (Identity) ถูกศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา   เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาจาก

หลายสํานักคิด (กาญจนา แกวเทพ,2555)   ทัศนะทางจิตวิทยา สนใจอัตลักษณระดับบุคคล  (Individual or 

Personal Identity) โดยกลุมทฤษฎี Trait Theory สนใจผลผลิตอัตลักษณที่มีคุณลักษณะคงตัวและแสดง

ออกมาในรูปของบุคลิกภาพ  กลุมทฤษฎี Ego Theory  สนใจศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของบุคคล  

ทัศนะทางสังคมวิทยา  สํานักปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณสนใจกระบวนการกอรางสรางตัวตน (Self) ของบุคคล

วา  ตัวตนกอรางจากการมีปฏิสัมพันธกับผู อ่ืน  หรืออัตลักษณเปนผลผลิตที่เกิดจากปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

(กาญจนา แกวเทพ,2553)  อัตลักษณคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม (อภิญญา เฟองฟู

สกุล, 2559)   จอรช เฮอเบิรต มี้ด (George Herbert Mead, 1934) เห็นวากลไกสําคัญของการสรางตัวตน

คือการเรียนรูที่จะสวมบทบาทของผูอ่ืน  และการเรียนรูถายทอดผานภาษาซึ่งเปนชองทางถายทอดระบบ

สัญลักษณและกฎเกณฑรวมของสังคม  มี้ด เสนอแนวคิดวา ตัวตนมีสองดานที่ปะทะสังสรรคกันตลอดเวลา  

คือ me เปนตัวตนที่เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  และ I เปนสวนที่เปนลักษณะเฉพาะของตัวเรา

เอง  (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546)   

McAdams (1993) ใหความหมายอัตลักษณตามแนวทางชีวประวัติ (Biographical Approach) วา 

คือ เรื่องเลาชีวิตที่เปนตํานานของบุคคล  บุคคลเริ่มสรางอัตลักษณในชวงวัยรุนตอนปลายและวัยหนุมสาว เพ่ือ

สื่อเปาหมายชีวิตตน  อัตลักษณตามนิยามของแมคอดัมจึงเปน เรื่องเลาชีวิต (Life Story Model of Identity) 

(De Fina, 2011) 

สํานักวัฒนธรรมศึกษา ใหความหมายอัตลักษณตามแนวทางปฏิสัมพันธ   ( Interactional 

Approaches) วา    อัตลักษณ  หมายถึง ความเปนตัวตนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่สังคมยอมรับภายใต

เง่ือนไขและสภาวะของเวลาและพ้ืนที่  ขณะเดียวกัน  อัตลักษณสามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบท (อภิญญา 
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เฟองฟูสกุล, 2546 อางใน ตวงทอง สรประเสริฐ, 2559)  อัตลักษณบุคคลเกิดจากสังคมและวัฒนธรรม  ไมใช

สิ่งที่ติดตัวแตกําเนิด  แตเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางข้ึนมาโดยสังคมภายหลังจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

และการถายทอดทางวัฒนธรรม (Socialization and Acculturation) (Barker, 2000 อางถึงในกาญจนา 

แกวเทพ, 2553)   อัตลักษณบุคคลไมไดมีเพียงหน่ึง  แตมีหลากหลายมิติ  มีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณ    บุคคลเลือกและจัดการอัตลักษณตนเอง   การแสดงอัตลักษณในแบบใดสื่อสารกับผูอ่ืน  ข้ึนอยู

กับผลประโยชนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่บุคคลตองตอรอง   (นิติ อัครพันธุ, 2541 อางถึงใน

กาญจนา แกวเทพ, 2553 ; Medeiros, 2014)  อัตลักษณเกี่ยวพันกับการสื่อสาร  เพราะดานหน่ึงของอัต

ลักษณคือความรูสึกวาเปนพวกเดียวกับผูอ่ืน และผูอ่ืนรูสึกเชนเดียวกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2545 อางถึงใน

สมสุข หินวิมาน, 2548)  อัตลักษณจึงเปนตัวกําหนดขอบเขตวาเราเหมือนหรือตางจากคนอ่ืนอยางไร  เราควร

มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางไร   (สมสุข หินวิมาน,2545)   อัตลักษณทําหนาที่ตอบคําถาม 2 ขอ  ขอแรก 

ผูอ่ืนรูจักเราอยางไร  ขอสอง ตนเองรูวาตนเองเปนอยางไร (Nelson, 2001) 

อัตลักษณสวนบุคคล (Self-Identity)  และอัตลักษณทางสังคม (Social Identity) (Erving 

Goffman, 1963)    อัตลักษณสวนบุคคล เปนอัตลักษณที่คนอธิบายตัวตน  ทัศนคติ  ความรูสึกที่มีตอตนเอง   

กับอัตลักษณทางสังคม ซึ่งเปนความคาดหวังของสังคมตอตัวเรา   อัตลักษณสวนบุคคลถูกหลอหลอมจาก

สังคม วัฒนธรรม  จึงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับเวลาและสถานที่ (Barker, 2012, p.220)    อัตลักษณ เปน

สิ่งที่บุคคลสื่อถึงตัวตนตามบทบาทที่บุคคลอ่ืนคาดหวังในบริบทเฉพาะ หรือเปนการนําเสนอตัวตน (Self-

presentation)    

ประเภทของอัตลักษณ (Identity Types)  สามารถวิเคราะหในหลายรูปแบบ  ไดแก  การ

วิเคราะหอัตลักษณระดับปจเจกบุคคล (Individual or Personal Identity) ที่แตกตางไปตามภูมิหลังหรือ

ประสบการณบุคคล ไดแก  เปาหมาย  ระบบคุณคา ความเช่ือ มาตรฐานพฤติกรรมและการตัดสินใจ  การ

ตระหนักในคุณคาตนเอง อัตลักษณสัมพันธภาพ (Relational Identity)  คือ อัตลักษณที่เกิดจากบทบาทของ

บุคคลที่มีตอผูอ่ืน  ไดแก  การเปนลูก  เปนคูครอง  เปนพอ-แม  เปนผูรวมงาน  เปนหัวหนางาน  เปนลูกคา  

อัตลักษณรวมของกลุม (Collective Identity) ซึ่งเปนอัตลักษณรวมกันของสมาชิกในสังคม  ไดแก อัตลักษณ

ชาติพันธุ  อัตลักษณครอบครัว  (สมสุข หินวิมาน,2548 ; De Fina, 2015 ; Schwartz, 2011)     

การวิเคราะหอัตลักษณผานการเลาเรื่อง  คือ อัตลักษณผูเลา (narrator’s identity)  กับ อัตลักษณ

บุคคลอ่ืนในเรื่อง (character’s identity) ซึ่งเปนการวิเคราะหเฉพาะในแนวทางการเลาเร่ือง  งานวิจัยของ 

Schiffrin (1996) แสดงใหเห็นวา  ผูเลาเร่ืองประกอบสราง และแสดงอัตลักษณตน 2 แบบ  แบบแรก เรียก 

epistemic self เปนตัวตนที่ผูเลาเรื่องสะทอนความเช่ือ และเช่ือมั่นสิ่งที่ตนเปน  กับ agentive self ที่

นําเสนอเปนผูกระทําการในเร่ืองเลา  การวิเคราะหระหวางตัวตนในสองแบบน้ี  ทําใหเห็นถึงการประกอบ

สรางอัตลักษณโดยผูเลาเรื่อง (De Fina, 2015) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 การนําเสนอผลการวิจัย สามารถนําเสนอไดเปน 3 ประเด็นหลัก  ไดแก 

1. องคประกอบของเรื่องเลาอัตลักษณในระดับเน้ือหา 

2. ผูสูงอายุไทยพฤฒิพลังเลาเรื่องอัตลักษณที่แสดงคุณคาของของตนเองอยางไร 

3. อัตลักษณทางสังคมที่ผูสูงอายุไทยพฤฒิพลังประกอบสราง 

1. องคประกอบเรื่องเลาอัตลักษณ (Component of Narrative Identity)  ไดแก ตัวละคร 

(Character)  โครงเรื่อง (Plot) สถานที่หรือฉาก (Space or Scene)    เวลาและรุน  (Time or Cohort) 

อารมณการเลาเร่ือง (Narrative Tone)   ภาพความนึกคิดที่แสดงออก (Imagery)    แกนเรื่อง (Theme)   

ระบบคุณคาหรืออุดมการณที่สื่อสารออกมา   (Value or Ideology)   ตอนสําคัญหรือจุดพลิกผัน (Turning 

Point)  เครือขายทางสังคมที่มีบทบาทในเรื่องเลา (Social Network) 

 

องคประกอบเรื่องเลาอัตลักษณ โดม ดร.พระครูวินัยธรมานพ 

1.ตัวละคร (Character) 

1.1 ตัวเอก ผูกระทําการทาง

สังคม (Social Actor or Hero) 

1.2 ผูชวยตัวเอก 

1.3 ผูอุปถัมภ / ผูชวยใหพน

วิกฤติ 

 

1.4 ตัวราย คูปรปกษ หรือ

อุปสรรคสําคญั(Villains) 

 

โดม 

 

เพ่ือนฝูง  เครอืขาย 

ตนเอง 

 

ระบบราชการ 

 

ดร.พระครูวินัยธรมานพ 

 

- 

พระวิสุทธาธิบดี  เจาอาวาสวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ระบบคุณคาของคนในสังคม  

ความคิดดูแคลนจากคนรอบตัว 

2.โครงเรื่อง (Plot) ตายก็ยอม รักษาสิ่งที่ตนเอง

ใหคุณคา 

 

 

จากไมมีโอกาสเรียน ด้ินรนจน

เรียนจบปริญญาเอก เพ่ือชีวิตที่

ดีกวา 

องคประกอบเรื่องเลาอัตลักษณ โดม ดร.พระครูวินัยธรมานพ 

3. สถานที ่หรอืฉากเดนในเรื่อง

เลา (Place , Scene) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค

กรุงเทพ (อนุรกัษฟลม) 

หอภาพยนตรแหงชาติ (หอ

ศิลปเจาฟา) 

ชนบทกันดารที่พิษณุโลก 

 

 

ชนบทแหลงเพลงสุพรรณบุร ี
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หอภาพยนตร (องคการมหา 

ชน) ศาลายา 

วัดบางเสาธง   

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 

4.เวลาและรุนชวงสําคัญในการ

เลาเรื่อง (Time, Cohort) 

เวลาที่เดนในเรื่อง ชีวิต

นักศึกษาชวง 14 ตุลาคม 

2516 ยุคสมัยที่หอศิลป พีระ

ศรี  เกอเธ   เอยูเอ มีกิจกรรม

แสดงงานศิลปะแขนงตางๆ 

ชวงเวลาสําคัญในเรื่องเลา คือ 

ชวงที่อยูในการอุปถัมภของอธิบดี

สงฆวัดพระเชตุพนฯ องคที่ 13   

พระวิสุทธาธิบดี 

 

 

5.อารมณการเลาเรื่อง 

(Narrative Tone) 

เลาเรื่องเหมือนภาพยนตรที่ 

ยอนหลัง Flash Back   

เหตุการณในอดีต อารมณ

เรื่องเลาคือ การไมยอมแพ  

ไมลมเลิกสิ่งทีต่นเองมุงมั่นจะ

ทําใหสําเร็จ 

 

เลาเรื่องดวยความภูมิใจที่ตนเองมี

วันน้ีไดเพราะไมยอมแพตอ

โชคชะตา 

6.ภาพความนึกคิดที่แสดงออก

(Imagery) 

ความวังเวงที่เทคนิคกรุงเทพ 

โดมกําลังอนุรักษฟลม 

 

การเทศนมหาชาติและการแหลที่

มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

7.แกนเรื่อง (Theme) 

 

เปนแนวทางสรางแรงผลักดัน 

(Motivational Theme)  

มนุษยเกิดมาสามารถกําหนด

ไดวาจะทําอะไร  ความมุงมั่น

ในการกระทําของคนทําให

เกิดผลที่ต้ังเปาหมายไว 

เปนแนวทางสรางแรงผลักดัน 

(Motivational Theme)  

คนเราเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือ

พัฒนาตนเอง 

การเปนคนยากจนไมมีผูอุปถมัภ

ตองตอสูด้ินรนเพ่ือการมีชีวิตที่

ดีกวา 

 

8.อุดมการณและความเช่ือที่

สื่อสารออกมา (Ideology) 

พลังของคนหนุมสาวผลักดัน

โลก 

ระบบอุปถัมภ 

หลักพระพุทธศาสนา คนเปนไป 

ตามกรรม แตตองสรางกรรมใหม

เพ่ือชีวิตที่ดี  ไมยอมจํานนตอ
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โชคชะตา 

 

องคประกอบเรื่องเลาอัตลักษณ โดม ดร.พระครูวินัยธรมานพ 

9.จุดพลิกผัน (Turning Point) -เปนคนยากไรที่ตองมา

อนุรักษหนังของพระราชา 

-พบฟลมหนังในหลวงรัชกาล

ที่ 5 เสด็จยุโรป 

-ผลักดันใหหอภาพยนตรเปน

องคการมหาชน 

 

การเทศนมหาชาติกัณฑชูชกครั้ง

แรกที่วัดบางเสาธง  

10.เครือขายทางสังคมที่มีบทบาท

ในเรื่องเลา 

เครือขายวิชาชีพสื่อมวลชน 

จากการทํากิจกรรมระหวาง

เปนนิสิต เครือขายนิสิตจุฬาที่

ทํากิจกรรมวรรณศิลป คน

สรางหนัง 

 

ครูอาจารยโรงเรียนที่ไปเทศน

มหาชาติแนะนําใหศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรีทั้งที่ทิ้งการเรียนไป

แลว 20 ป 

 

2. ผูสูงอายุพฤฒิพลังไทยเลาเรื่องอัตลักษณที่แสดงคุณคาของตนเอง  จากการตอบคําถาม 2 ขอ  

ขอแรก ตนเองคือใคร  ขอสอง  ตนเองมีชีวิตอยูเพ่ืออะไร   ผูศึกษาวิเคราะหเน้ือความการเลาเรื่อง  ขั้นตอนใน

การเดินเรื่อง หรือการพัฒนาตัวเรื่อง (Story Development)  เปนการขยายรายละเอียดจากแนวคิด โครง

เรื่อง (Plot) (กาญจนา แกวเทพ, 2553) จากการเลาเรื่องของโดมและดร.พระครูวินัยธรมานพ  ผูศึกษาใชปรา

มิดของเฟรยแท็ก (Freytag’s Pyramid) ( G.Freytag, 1968 อางถึงในรัตนา จักกะพาก และจิรยุทธ สินธุพันธุ

, 2545) มาอธิบายลําดับการพัฒนาเรื่องเลาวาตนเองคือใคร  จุดเริ่มตน  การพัฒนาเหตุการณ  จุดสุดยอดหรือ

จุดพลิกผันในเรื่องคืออะไร  ผูสูงอายุสื่อสารอัตลักษณตนเองอยางไร 

ทั้งโดมและดร.พระครูวินัยธรมานพ  มีข้ันตอนการเลาเร่ืองตามระยะเวลาประวัติชีวิต   เร่ิมจากชีวิต

วัยเด็ก  ถิ่นกําเนิด   การเรียนหนังสือ   การหาเลี้ยงชีพ หรือการทํางานเร่ิมตน  การทํางานหรือการใชชีวิตใน

ปจจุบัน    เปนจุดจบของเร่ืองเลา     โดยการเลาเรื่องจะใหเหตุผลวาตัวตนในวันน้ีมีจุดเริ่ม  ที่มาอยางไร    

และคนพบวาตนเองควรจะเปนอะไร     เรื่องที่เลามีความสอดคลอง และเปนเหตุเปนผลกันตลอดเรื่อง 
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ขั้นตอนการเลาเรื่องมีโครงสรางการเลาเรื่องรูปตัววี 

                                                       จุดสุดยอด (Climax) 

           

           พัฒนาเหตุการณ (Rising Action)                                 

 

 

ตัวเอก (Protagonist)                                คูปรปกษ    (Antagonist)                          การแกปญหา  

(Resolution) 

 

 

เปดเรื่อง (Exposition) ระยะเวลาการดําเนินเรื่อง (Temporal Axis)  การจบเรื่อง (Closure) 

แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสรางในการเลาเร่ืองรูปตัววีของกุสตาฟ  เฟรยแท็ก (Freytag’s Pyramid)  จาก

รายงานผลการวิจัยจินตทัศนทางสังคมและกลวิธีการเลาเรื่องของสัตยาจิต เรย  : การศึกษาวิเคราะห โดย 

รัตนา จักกะพาก และจิรยุทธ สินธุพันธุ  2545 

โดม สุขวงศ  เปดเร่ืองดวยการเปนลูกขาราชการ  ชีวิตวัยเด็กอยูในจังหวัดภูเก็ต   ช่ืนชอบการชม

ภาพยนตร  เปนคนรักการอาน  อานหนังสือพิมพทั้งฉบับต้ังแตเปนเด็กนักเรียน  สอบเอนทรานซเลือกเรียน

แผนกอิสระสื่อสารมวลชน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คณะนิเทศศาสตรในปจจุบัน)  ดวยความมุงหวังจะเรียน

ภาพยนตร  แตในสมัยน้ันยังไมมีการเปดสอน  จึงเรียนรูดวยตนเองจากการอานหนังสือตางประเทศใน

หองสมุด  ชวงเวลาที่เรียนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตรงกับเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516     ซึ่งมีผลตอคนหนุม

สาวในยุคสมัยน้ันที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกดวยมือของตนเอง   หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดม

มุงหวังที่จะเปนผูกํากับหรือผูเขียนบทภาพยนตร จากการคนควาที่หอสมุดแหงชาติเพ่ือเก็บขอมูลสําหรับงาน

เขียนบทภาพยนตร ประสบการณการคนควาในหอสมุดทําใหทราบวามีแหลงขอมูลมหาศาลเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรภาพยนตรในประเทศไทย   เกิดแรงดลใจที่จะคนควาและเขียนเรื่องประวัติศาสตรภาพยนตร

ไทย   ตอมา   จากการตามหาฟลมตนฉบับภาพยนตรนางสาวสุวรรณที่การรถไฟแหงประเทศไทย ทําใหพบ

ฟลมเกากองภาพยนตรเผยแผขาว กรมรถไฟหลวง  สมัยรัชกาลที่ 7  จากน้ัน  โดมติดตอหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ  และสงมอบฟลมใหเพ่ือทําการอนุรักษ   แตหอจดหมายเหตุฯอนุรักษผิดวิธี    โดมจึงนําฟลมกลับมา

อนุรักษดวยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ   มีอาสาสมัครนักศึกษามาชวยงาน  จุดสุดยอดของเรื่องมี 3 ครั้ง  

ครั้งแรก คือ ความมุงมั่นที่จะอนุรักษฟลมภาพยนตรดวยความยากลําบาก เน่ืองจากมีความเช่ือวาสิ่งที่ตนเอง

ทําอยูมีคุณคา ซึ่งโดมใชคําวา แมตายก็ยอม  คร้ังที่สองคือ จุดพลิกผันการคนพบฟลมภาพยนตรในหลวง

รัชกาลที่ 5 จนทําใหราชการเห็นความสําคัญ  จัดต้ังหอภาพยนตรแหงชาติขึ้น   ครั้งที่สาม คือ  ความพยายาม

ในการเปลี่ยนสถานะหอภาพยนตรแหงชาติจากสวนราชการมาเปนองคการมหาชนใหสําเร็จ   คูปรปกษใน



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 495  

เรื่องเลาของโดม คือ ระบบราชการ    การแกไขปญหาใหคลี่คลาย นําไปสูจุดจบของเรื่องคือ  การแปลงสภาพ

หนวยงานใหเปนองคกรมหาชนสําเร็จภายในระยะเวลา 8 ป  ทําใหสามารถพัฒนางานและทําใหหอภาพยนตร

เปนดังศาสนสถานทําหนาที่เผยแผศาสนา คือ ภาพยนตร    โดมสื่อสารอัตลักษณตนเองจากเรื่องเลาวา  เปน

นักตอสูเพ่ือใหไดมาในสิ่งที่ตนเองเช่ือมั่นวามีคุณคา  คือการอนุรักษฟลมและภาพยนตรไทย  เปนนักวิชาการ

ภาพยนตร  เปนผูที่เรียนรูจากการลงมือทํา  ทั้งการอนุรักษฟลมเกา  การศึกษาดูงานในตางประเทศที่นํามา

ประยุกตใช  เปนตัวอยางของคนที่มุงมั่น  สรางสิ่งที่ตนเองฝนอยากใหเกิดขึ้นในสังคมไทย  ทั้งที่ตองฟนฝา

อุปสรรคมากมายคุณคาของโดมที่สื่อสาร  คือ การทําใหภาพยนตรเปนศาสนา  สื่อที่สอนคนในสังคมใหรูผิด

ชอบช่ัวดี  การสื่อสารเปนเครื่องมือประกอบสรางอัตลักษณตนเองของโดมวา  เขาเปนนักวิชาการดาน

ภาพยนตรจากการที่เขาพัฒนางานหอภาพยนตรใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของเด็ก  โดมใชเฟสบุคสื่อ

สารอัตลักษณนักวิชาการดานภาพยนตรดวยการแชรกิจกรรมหอภาพยนตร   สื่อสารงานศึกษาคนควา เขียน

หนังสือประวัติศาสตรภาพยนตรไทยและบุคคลสําคัญในเวบไซตหอภาพยนตร   การสื่อสารที่เปนปฏิสัมพันธ

ทางสังคม (Social Interaction)  ของโดมกับกลุมเครือขาย  ไดแก แฟนเพจ  ผูเขารวมกิจกรรมหอภาพยนตร

ที่ศาลายา  ผูเขารวมกิจกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โรงภาพยนตรสกาลา  การประกวดหนังสั้น  การให

ทุนวิจัยนักศึกษา   และกิจกรรมวาระพิเศษที่หอภาพยนตรอ่ืน ๆ    โดมเลาเรื่องวาชีวิตตนเกิดมาเพ่ือทํางาน   

รูสึกวาเปนกรรมที่ตองทํางานดวยความยาก ลําบาก    มีชีวิตเพ่ืออยูกับภาพยนตร   

ดร.พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.พระครูมานพ) เริ่มเลาเรื่องจากชีวิตวัยเด็กเปนชาวสุพรรณบุรี  

ครอบครัวยากจน  ขาดโอกาสทางการศึกษา  ทํามาหาเลี้ยงชีพดวยการใชแรงงาน  จนวัยเลยบวช  ไมสบาย

มาก  เมื่อรักษาหายจึงบวชเรียนที่วัดเจาพระยาจักรอําเภออูทอง  สุพรรณบุรี 3 ป สอบไดนักธรรมเอก   ยาย

เขากรุงเทพมาอยูวัดบางเสาธง  บางกอกนอย  พระครูมานพสนใจการเทศน  การแหล  และมีพ้ืนฐาน

ความชอบรองเพลงต้ังแตวัยเด็ก  ทานฝกการเทศนจากการดูตัวอยางพระนักเทศน  และศึกษาจากเทป

บันทึกเสียงต้ังแตบวชอยูสุพรรณบุรี   ทานขึ้นเทศนมหาชาติกัณฑชูชกครั้งแรกที่วัดบางเสาธงเน่ืองจากทางวัด

ขาดพระเทศนกัณฑน้ี   การเทศนครั้งแรกสามารถผานไปไดเน่ืองจากการมีทักษะการใชเสียงของทาน  แตยัง

ไมนับวาเปนการเทศนที่ดี   ดวยความชอบการเทศนและความมุงมั่นที่จะเอาดีดานการเทศน  ทานจึงศึกษา

และฝกฝน  ระหวางอยูที่วัดบางเสาธงทานเรียนตอระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนภาคคํ่าจนไดวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา 6    จากน้ันทานไดเขามาอยูในสังกัดพระวิสุทธาธิบดี  อธิบดีสงฆองคที่ 13 วัดพระเชตุพนวิมลมัค

ลาราม (เจาอาวาสวัดโพธ์ิ)  พระวิสุทธาธิบดีเมตตา ใหความไววางใจใชทานติดตัว  แตไมใหเรียนตอ   นอกจาก

ความเมตตา  ทานยังไดเรียนรูการเทศนมหาชาติจากทานเจาอาวาส สํานักวัดโพธ์ิซึ่งมีช่ือเสียงในการจัดเทศน

มหาชาติทํานองหลวง   พระครูมานพอยูวัดโพธ์ิ 20 ป ทานเจาอาวาสมรณภาพ จึงไดเรียนตอระดับปริญญาตรี  

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นับจากน้ัน  ทานศึกษาตอมหาบัณฑิตไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  และดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปริญญาตรี

ศิลปศาสตร สาขาไทยคดีศึกษา   สาขาบริหารรัฐกิจและสื่อสารมวลชน ปจจุบันทานกําลังศึกษาระดับดุษฎี
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บัณฑิตพุทธบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   คูปรปกษจากการเลาเรื่อง ดร.พระ

ครูมานพ คือ ระบบคุณคาของคนในสังคม  ความคิดดูแคลนจากคนรอบตัว   จุดสุดยอดในการเลาเรื่อง คือ 

การตัดสินใจเรียนหนังสือระดับปริญญาตรีหลังจากวางเวนมา 20 ปเมื่ออายุ 48 ป   ดร.พระครูวินัยธรมานพ

สื่อสารอัตลักษณตนเองวา  เปนพระที่ตอสูด้ินรนทั้งชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีชีวิตที่ดีกวา  จากบทบาทและ

สถานภาพตาง ๆ    ทานมีหลากหลายอัตลักษณทางสังคม  ทั้งการเปนพระผูเช่ียวชาญเทศนมหาชาติในระดับ

จบปริญญาเอกดวยหัวขอศึกษาทํานองเทศนมหาชาติ    การเปนนิสิตปริญญาตรีศึกษาลงทะเบียนเรียนอยาง

ตอเน่ืองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง   เปนนิสิตปริญญาเอกศึกษาพุทธบริหาร

การศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนผูชวยเจาอาวาสปกครองคณะสงฆที่วัดพระเชตุ

พน ฯ   การสื่อสารเปนเครื่องมือประกอบสรางอัตลักษณตนเองของทานพระครู  ทานใชเวบเพจมหาชาติ

สื่อถึงอัตลักษณการเปนพระผูเชี่ยวชาญการเทศนมหาชาติ   ใชเฟสบุคสื่อสารอัตลักษณพระนักเทศน  หรือ

การเปนนิสิตปริญญาเอก   การสื่อสารที่เปนปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction)  กับกลุมตาง ๆ ทําให

กลุมเครือขาย  เปนแฟนเพจ  นับถือ ศรัทธา  ทานตามอัตลักษณทางสังคมที่ทานสื่อสารออกไป  ในการ

สัมภาษณจะเห็นวาแมพระผูใหญจะใหโอกาสทานเปนเลขานุการพระธรรมทูต  แตทานไมเลือกเสนทาง

ดังกลาว  เน่ืองจากทานประเมินวา จะเปนการทิ้งเสนทางเทศนมหาชาติที่ทานสรางมาตลอดชีวิตคุณคาของดร.

พระครูวินัยธรมานพ คือ การใชเทคโลยีการสื่อสารเผยแพรความรูเทศนมหาชาติผานเวบไซต และการให

ความรูสอนพระ  เณร  นักเทศนรุนใหม  การมีบทบาทเปนครูพระสอนศีลธรรม  เปนกรรมการสถานศึกษา  

เปนวิทยากรอบรมพระนักเทศน  เปนผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพน ฯ ปกครองคณะสงฆ 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

ผูสูงอายุพฤฒิพลังไทยประกอบสรางอัตลักษณโดยใชทุนที่ตนเองมี  ไดแก  ความรู  ความเช่ียวชาญ

จากประสบการณและการเรียนรูตลอดชีวิต  ความเปนผูมีสติปญญา  การมีเครือขายทางสังคม  ผูสูงอายุทุกคน

เลาเรื่องตนเองโดยมีจุดเริ่มเรื่อง  กลางเรื่อง  จุดจบของเร่ือง  องคประกอบการเลาเร่ืองมีลักษณะรวมกับการ

เลาเรื่องดรามา  ภาพยนตร  แตสิ่งที่การเลาเรื่องอัตลักษณผูสูงอายุพฤฒิพลังไทยแตกตางจากองคประกอบ

การเลาเรื่องผานสื่อ คือ ภาพสะทอนสังคมไทยในชวงที่เกิดเหตุการณ   โดมเรียนในมหาวิทยาลัยในยุคแสวงหา   

นิสิตนักศึกษามีกิจกรรมที่เขมขน  ผานเหตุการณ  14 ตุลาคม 2516 ผูเลาเรื่องไดแสดงใหเห็นปฏิสัมพันธ

ระหวางตนเองกับสังคม   อุดมการณบางอยางหลอหลอมชีวิต  มีผลตอความเช่ือ วิธีคิด  และสงผลตออัต

ลักษณบุคคล   โดมเช่ือในพลังคนหนุมคนสาววาดวยสองมือสามารถเปลี่ยนโลก     ภาพสะทอนสังคมในเรื่อง

เลาอัตลักษณตนเองของดร.พระครูวินัยธรมานพ คือ ชีวิตความเปนอยูชนบทที่ยากจน   การด้ินรนเพ่ือชีวิตที่

ดีกวาดวยการบวชเรียน    ดร.พระครูมานพเช่ือวาตนเองเปนคนรูผิดรูชอบ ตองมีคนอุปถัมภ   

การเลาเร่ืองอัตลักษณผูสูงอายุไทยกรณีศึกษาทั้ง 2 คนมีความแตกตางจากงานวิจัยการเลาเรื่องอัต

ลักษณของผูใหญอเมริกัน (McAdams, 2013)  คือ  ผูใหญอเมริกันที่มีพัฒนาการระดับที่ 7 ตามทฤษฎีอิริคสัน
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สื่อสารความสามารถในการพลิกสถานการณจากเลวรายมาสูสถานการณที่ดี เปรียบเสมือนเปน วีรบุรุษ (Hero)   

แตผูสูงอายุไทยกรณีศึกษาสื่อสารเรื่องการเผชิญสถานการณที่เลวรายโดยบอกวาเปนกรรม  และพวกเขาไดรับ

ความชวยเหลือจากเครือขาย หรือผูอุปถัมภ  โดมตอสูอยางไมถอย  แตเขาหาเครือขาย  สายสัมพันธ สราง

หนวยเล็ก ๆ เพ่ือใหทํางานตอได  เชน เทคนิคกรุงเทพชวยดานสถานที่ในการอนุรักษฟลมภาพยนตร  หา

อาสาสมัครมารวมทํางาน   ดร.พระครูวินัยธรมานพ ไดรับการอุปถัมภจากเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม     

จุดเนนในการเลาเร่ืองของผูสูงอายุกรณีศึกษา  ทําใหผูฟงเกิดการรับรูและประเมินวา  เรื่องใดในชีวิต

ที่ตราตรึงอยูในความทรงจํา  และเปนสิ่งที่สะทอนอัตลักษณของพวกเขาในวันน้ี   โดมเลาถึงการรําพึงวาทําไม

คนยากไรอยางเขาตองมาดูแลหนังของพระราชา    ดร.พระครูมานพเลาถึงการไดรับการดูถูกจากคนบางคน  

สิ่งที่เหมือนกันของเรื่องเลาผูสูงอายุกรณีศึกษาคือ  ทุกคนตองฟนฝาอุปสรรคในชีวิตมามากมายกวาจะมาเปน

พวกเขาในวันน้ี    ในขณะที่ถายทอดเร่ืองที่ประทับในความทรงจํา  โดมและดร.พระครูมานพจะอธิบายฉาก

และเหตุการณเรื่องน้ัน ๆ ไดอยางละเอียด  รวมทั้งอารมณความ รูสึก  สีหนา แววตา นํ้าเสียง 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช  ดังตอไปน้ี 

1) ใชสนับสนุนงานวิจัยเชิงนโยบายเร่ืองอายุเกษียณผูสูงอายุไทยสมควรขยายจาก 60 ป เปน 65 ป   

โดยขอพิจารณาไมควรใชเกณฑอายุเพียงอยางเดียว แตควรพิจารณาภาวะพฤฒิพลัง (Active 

Aging)  ศักยภาพผูสูงอายุ  ตลอดจนทักษะความชํานาญการพิเศษที่แตละบุคคลมี 

2) ใชเปนจุดเริ่มตนการวิจัยเรื่องการเลาเร่ืองอัตลักษณผูสูงอายุไทยเมื่อเปรียบเทียบกับผูสูงอายุ

อาเซียน  ผูสูงอายุชาวยุโรป  อเมริกัน   วามีความเหมือนหรือความแตกตางกันอยางไรในการ

ประกอบสรางความจริงจากความทรงจํา 

3) ใชสนับสนุนงานวิจัยเร่ืองคุณคาผูสูงอายุไทยในศตวรรษที่ 20  เปรียบเทียบกับคุณคาผูสูงอายุ

สังคมไทยในอดีต 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะการทําวิจัยตอไปในหัวขอการเลาเรื่องอัตลักษณผูสูงอายุ  ดังตอไปน้ี 

1) ควรเพ่ิมจํานวนผูสูงอายุที่เปนกรณีศึกษา  ศึกษาทั้งผูสูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง  กลุม

ผูสูงอายุชวงตน (อายุ 60-70 ป)  ชวงกลาง (อายุ 70-80 ป) และชวงปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป)   

2) ควรนํางานวิจัยเชิงคุณภาพ  หาตัวแปร ต้ังขอสมมติฐาน  คัดเลือกประชากรที่สนใจศึกษา และ

พัฒนาเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ   เพ่ือใหสามารถนําผลการศึกษาอธิบายการเลาเรื่อง อัตลักษณ

ผูสูงอายุ 

3) ควรทําวิจัยในกลุมสังคมที่สนใจศึกษาที่มีปฏิสัมพันธตอสังคมในทางวิชาชีพ  เชน นักนิเทศ

ศาสตร  นักสื่อสารมวลชน  ตลอดจนการศึกษาอัตลักษณบุคคล (Individual Identity) ที่บุคคล

ต้ังใจจะสื่อสาร  กับอัตลักษณทางสังคม (Social Identity)  ที่ผูรับสารรับรูและใหความหมาย 
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4) ควรทําการวิจัยระยะยาว (Longitudinal Research)  การเลาเรื่องอัตลักษณบุคคลต้ังแตกอน

อายุ 60 ป และเก็บขอมูลทุก 2-3 ป โดยใชเคร่ืองมือเดิม  เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงการเลา

เรื่องอัตลักษณผูสูงอายุแตละบุคคลเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
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ภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนชัน้นาํและความภักดีของผูใชบริการ 

IMAGE OF THE LEADING PRIVATE HOSPITAL AND LOYALTY AMONG CUSTOMERS 

นางสาวกิตาวี  ศุภผลศริ ิและ รศ.ดร.วรวรรณ องคครฑุรักษา 

สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา (2) เพ่ือ

ศึกษาความภักดีของผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของภาพลักษณ

ของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําและความภักดีของผู ใชบริการ ใชระเบียบวิธีวิจัย        เชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งจะ   มุงศึกษาภาพลักษณ

โรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา คือ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร และ โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยกลุมตัวอยางเปน

ประชาชน เพศชายและหญิง อายุ 25-60 ป เปนกลุมคนระดับกลางถึงระดับบน (รายไดตอเดือน 30,000-

100,000 บาทขึ้นไป) ที่เคยใชบริการโรงพยาบาล ใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaires) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 คน แบงเปน ผูใชบริการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

200 คน และ ผูใชบริการโรงพยาบาลกรุงเทพ 200 คน วิเคราะห500ดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอางอิง

สําหรับการทดสอบสมมติฐานดวยการเปรียบเทียบ สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา  

ภาพลักษณโดยภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําอยูในระดับที่ดี โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมองวา

โรงพยาบาลเอกชนช้ันนํามีภาพลักษณดานเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทยดีกวาภาพลักษณดานอ่ืนๆ โดยมี

ระดับภาพลักษณดีมาก ในขณะที่ภาพลักษณดานสื่อสารองคกรมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืนๆ แตภาพลักษณ

ดังกลาวยังอยูในระดับที่ดี 

สําหรับความภักดี กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในการกลับมาใชบริการอีกในระดับมาก รองลงมาคือ การ

แนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการโรงพยาบาลที่ตนเองใชบริการอยู  

และจากการทดสอบสมมติฐานพบวาภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํามีความสัมพันธกับความ

ภักดีของผูใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เปนความสัมพันธในระดับสูงมากและมีทิศ

ทางบวก 

คําสําคัญ ภาพลักษณองคกร ความภักดี โรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา   
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บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยเปนปจจุบันธุรกิจโรงพยาบาล เปนหน่ึงในธุรกิจบริการที่สามารถแขงขันไดในระยะยาว 

สงผลใหรัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub) เน่ืองดวย    มีขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันในดานคุณภาพการบริการและอัตราคารักษาพยาบาลที่ถูกกวาใน     แถบอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐฯ) และสิงคโปร ซึ่งปจจุบันสถานพยาบาลของไทยที่ไดรับการรับรอง         ในระดับมาตรฐานสากล 

โดยเฉพาะ “มาตรฐาน JCI” (Joint Commission International accreditation) มีถึง 42 แหง สูงกวาใน

ประเทศคูแขงหลักในภูมิภาคทั้ง อินเดีย สิงคโปร หรือมาเลเซีย ที่มีอยู 23 แหง 10 แหง และ 17 แหง 

ตามลําดับ  นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดมีมาตรการเพ่ิมเติม อาทิ การยกเวนการตรวจลงตรา (VISA) และการทํา

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ฯลฯ เพ่ือจูงใจผูปวยตางชาติ/ผูสูงอายุตางชาติเขาใชบริการมากขึ้น 

(Woodman, 2010) จากปจจัยหนุนดังกลาว ทําใหเกิดการขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  และ

มีจํานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตียงผูปวยเพ่ิมข้ึน จึงมีแนวโนมที่ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนตอง

แขงขันสูงขึ้นดวย โดยมีโรงพยาบาล 2 แหง ที่เปนผูนําในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและเปนคูแขงกันในการแยง

ชิงสวนแบงการตลาด ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ  และ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ที่มีการใหบริการทาง

การแพทยอยางครบวงจร และมีศักยภาพการใหบริการเทียบเทาระดับสากล และยังเปนโรงพยาบาลเอกชนช้ัน

นําของประเทศที่มีความพรอมในการใหบริการอยูในระดับสูง และมีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกัน  

ทั้งน้ีโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําทั้ง 2 แหง  ไดมุงเนนการสรางภาพลักษณของโรงพยาบาล เชน การ

ลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย และพัฒนาบุคลากรทางการแพทยให             มีความ

เช่ียวชาญ มีการประยุกตและผสมผสานกลยุทธการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ  โดยใชเทคนิค   วิธีตาง ๆ  อยาง

เปนเอกภาพ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานสูเปาหมายภาพลักษณที่พึงประสงค       ขององคกร เชน การ

โฆษณาเพ่ือสรางภาพลักษณที่แสดงถึงความเช่ียวชาญในระดับตาง ๆ และ      ใชนโยบายทําการตลาด

ประชาสัมพันธ โดยเร่ิมหันมาชูจุดเดนในดานการรักษาโรคที่มีความซับซอน (Tertiary Care) เพ่ือยกระดับใน

การรักษาใหมีมาตรฐานระดับสากลและแสดงใหเห็นถึง           ความเช่ียวชาญ รวมทั้งการทุมงบในสื่อ

โฆษณาตางๆ เพ่ือสรางการรับรูที่ดีเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน     ของโรงพยาบาลที่สรางความเช่ือมั่นให

ผูใชบริการและพัฒนาระดับการใหบริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีที่นําไปสูการสรางช่ือเสียง และการยอมรับตลอดจนสรางความภักดีใหกับผูรับบริการ

ในระยะยาว 

การสรางภาพลักษณในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงถือไดวาเปนสวนสําคัญ ไมวาจะเปน     ดาน

ช่ือเสียงโรงพยาบาล ภาพลักษณของแพทยผูใหบริการ ภาพลักษณของพยาบาล และเจาหนาที่   ที่ใหบริการ
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ในโรงพยาบาล ความพรอมของเคร่ืองมือทางการแพทยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย       สถานที่ ต้ังของ

โรงพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลก็ลวนแตชวยสรางภาพลักษณของโรงพยาบาลใหเปนที่

จดจําได มีความนาเช่ือถือและความเช่ือมั่นใหกับผูใชบริการในการตัดสินใจ  ที่จะกลับมาใชบริการอีก รวมไป

ถึงแนะนําตอใหกับบุคคลอ่ืนอีกดวย   

  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําทั้ง 2 แหง คือ

โรงพยาบาลบํารุงราษฎรและโรงพยาบาลกรุงเทพ วาภาพลักษณมีผลตอความภักดีของผูใชบริการหรือไม 

เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของของทางโรงพยาบาลเอกชนสามารถนําขอมูลที่ศึกษาไปใชประโยชนในการวางแผน 

ปรับปรุง และสรางภาพลักษณใหเปนไปตามที่ตองการ รวมทั้งการสื่อสารขอมูลและขาวสาร เพ่ือสรางการรับรู

และความเขาใจที่ถูกตองแกผูใชบริการอยางมีประสิทธิผลมากที่สุดเปนอยางไร  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา 

2. เพ่ือศึกษาความภักดีของผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา 

3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธของภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําและความภักดีของผูใชบริการ  

ระเบยีบวิธีวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ซึ่งจะมุงศึกษาภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา คือ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร และ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยกลุมตัวอยางเปนประชาชน เพศชายและหญิง อายุ 25-60 ป เปนกลุมคนระดับกลาง

ถึงระดับบน (รายไดตอเดือน 25,000-100,000 บาทข้ึนไป) ที่เคยใชบริการโรงพยาบาล และเน่ืองจากทราบ

จํานวนประชากร จึงคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamene (1973) โดยกําหนดสัดสวน

ของประชากรเทากับ 0.5 ดังน้ันจึงสามารถหาจํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดเทากับ 400 คน โดย

แบงเปน ผูใชบริการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํานวน 200 คน และ ผูใชบริการโรงพยาบาลกรุงเทพ 200 คน 

เครื่องมือวิจัยและการวัด 

 เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามออนไลน ( Online Questionnaire) เปนเครื่องมือ   ในการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยไดรับการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญ และ 

ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเหมาะสม ชัดเจนย่ิงขึ้น หาความเช่ือมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใหกลุม

ตัวอยาง 30 คน ตอบแบบสอบถาม และวิเคราะหโดยหาคาความเช่ือมั่นดวยการใชการคํานวณดวยสถิติ ของ 

Conbach’s Alpha Coefficient หรือ คาอัลฟา (α)  ไดคาความเช่ือมั่นของภาพลักษณโรงพยาบาลบํารุง
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ราษฎร ภาพลักษณโรงพยาบาลกรุงเทพ และความภักดีของผูใชบริการ เทากับ 0.908 , 0.862 , 0.803 

ตามลําดับ แบบสอบถามประกอบดวย  4 สวนโดย  ในสวนที่ 3 - 4 เปนคําถามมีลักษณะเปนมาตรประมาณ

คา(Rating scale) 5 ระดับ มีเกณฑการ      ใหคะแนน ดังน้ี ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย 

เห็นดวยอยางย่ิง ใหคะแนน      จาก 1–5 คะแนน โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังน้ี 

 สวนที่ 1 คําถามคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา คือ โรงพยาบาล     บํารุงราษฎร 

และ โรงพยาบาลกรุงเทพ ตามแนวคิดของของเสรี วงษมณฑา (2540) ชํานาญ ภูเอ่ียม (2537) และ

ของศุภฤกษ  โพธิไพรัตนา (2553) ที่นํามาปรับใชกับธุรกิจโรงพยาบาล แบงเปนภาพลักษณ 6 ดาน 

ดานละ 3 ขอ ประกอบดวย 1.ดานคุณภาพบริการทางการแพทย 2.ดานคุณภาพบริการจากพยาบาล

และเจาหนาที่หนวยงานอ่ืนๆ 3.ดานเครื่องมือ /อุปกรณทางดานการแพทย 4.ดานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอม 5.ดานช่ือเสียงของโรงพยาบาล และ 6.ดานสื่อสารองคกร  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีของผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา คือ โรงพยาบาล

บํารุงราษฎร และ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีทั้งหมด 2 ขอ 

สวนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม/ผูใชบริการ ไดแก เพศ อายุ รายได 

ระดับการศึกษา อาชีพ โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดไว (Multiple 

Choices) 

ในการวิจัยน้ีผูวิจัยกําหนดเกณฑ การวิเคราะห ภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําที่มี     ผลตอ

ความภักดีของผูใชบริการ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 1. วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพ่ืออธิบายและแจกแจง คาความถี่ รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอขอมูลสวนตัว

เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับกับภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําทั้ง 6 ดาน  ประกอบดวย

1. ดานคุณภาพบริการทางการแพทย 2. ดานคุณภาพบริการจากพยาบาลและเจาหนาที่หนวยงานอ่ืนๆ 3. 

ดานเครื่องมือ /อุปกรณทางดานการแพทย                4. ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 5. ดาน

ช่ือเสียงของโรงพยาบาล  6. ดานสื่อสารองคกร และขอมูลเกี่ยวกับความภักดีของผูใชบริการและสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson’s Product Moment Correlation) ในการหาความสัมพันธระหวาง 

ภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา    ความภักดีของผูใชบริการ) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 การนําเสนอผลการวิจัยประกอบไปดวย 4 สวน ดังตอไปน้ี  
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1.ขอมูลดานลักษณะประชากร 

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาในคร้ังน้ีเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีอายุอยูในชวง 

25-31 ปมากที่สุด จบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาโท และประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 

และมีรายไดตอเดือน 25,001–60,000 บาท 

2.ขอมูลดานภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนํา 

 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีตอภาพลักษณโดยภาพรวม   ของ

โรงพยาบาลเอกชนช้ันนําอยูในระดับที่ดี โดยมองวา โรงพยาบาลเอกชนช้ันนํามีภาพลักษณ     ดานเครื่องมือ/

อุปกรณทางการแพทยดีกวาภาพลักษณดานอ่ืน ๆ รองลงมา คือ ดานช่ือเสียง          ของโรงพยาบาล ดาน

คุณภาพบริการจากพยาบาลและเจาหนาที่  ดานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม ดานคุณภาพทาง

การแพทย ตามลําดับ ในขณะที่ภาพลักษณดานสื่อสารองคกร        มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืน ๆ แต

ภาพลักษณดังกลาวยังอยูในระดับที่ดี 

 

2.1 ขอมูลดานภาพลักษณของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีตอภาพลักษณโดยภาพรวม   ของ

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อยูในระดับที่ดีมาก ทั้งน้ีเมื่อศึกษาถึงภาพลักษณในรายดาน พบวา โรงพยาบาลบํารุง

ราษฎรมีภาพลักษณดานช่ือเสียงของโรงพยาบาลดีกวาดานอ่ืน ๆ เน่ืองจาก        เปนโรงพยาบาลช้ันนําระดับ

โลก และเปนผูนําดานการรักษาโรคทั่วไป และโรคที่มีความซับซอน เชน โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบประสาท 

และโรคที่เก่ียวกับการรักษาสุขภาพ อีกทั้งไดรับการยกยอง/รางวัลจากสถาบันระดับภูมิภาคและระดับโลก 

รองลงมา คือ ภาพลักษณดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ    ทางการแพทย เน่ืองจากมีความพรอมดานเทคโนโลยีใน

การรักษาพยาบาล เชน มีเทคโนโลยี          ในการรักษาที่เพียงพอ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชวยใหแพทยทํา

การรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ  มีอุปกรณทางการแพทย/ภาชนะบรรจุและเวชภัณฑที่สะอาด รองลงมา 

คือ ภาพลักษณดานคุณภาพบริการจากพยาบาลและเจาหนาที่ ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเห็นวา 

พยาบาลและเจาหนาที่มีความเช่ียวชาญ สามารถใหขอมูลคําแนะนํา และคําตอบได มีการยิ้ม ไหว และทักทาย

ผูใชบริการดวยความอบอุน สุภาพ และเอาใจใสผูใชบริการ และการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว ถูกตองตาม

ขั้นตอน รองลงมาคือ ภาพลักษณดานคุณภาพทางการแพทย ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเห็นวา 

แพทยมีความเช่ียวชาญ/ใหการวินิจฉัยโรคที่แมนยํา และใหเวลาในการรักษาที่เพียงพอกับผูใชบริการ อีกทั้งมี

การติดตามผลหลังการรักษาอีกดวย รองลงมา คือ ภาพลักษณ       ดานสื่อสารองคกร เน่ืองจากเว็บไซตหลัก

ของโรงพยาบาลบํารุงราษฎรมีความนาสนใจ นาอาน และสะดวกในการหาขอมูลและติดตอนัดหมาย อีกทั้งมี

การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ในโรงพยาบาล เชน โบรชัวรตามแผนก โปสเตอรในลิฟทของ
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โรงพยาบาลอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีการ  ใหขอมูลความรูเกี่ยวกับเร่ืองโรค และขอมูลกิจกรรมผานทาง

เว็บไซตโรงพยาบาล ทางสื่อสังคมออนไลน เชน เฟซบุก ไลน ทวิตเตอร และอินสตราแกรมของโรงพยาบาล ซึ่ง

ขอมูลเปนประโยชนตอผูใชบริการ ในขณะที่ภาพลักษณดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม เปนสิ่งที่กลุม

ตัวอยางเห็นวาเปนภาพลักษณที่ดีนอยกวาดานอ่ืน ๆ เชน อาคาร มีความสะอาดตามมาตรฐาน การออกแบบ

ตกแตง โทนสี แสง และบรรยากาศรูสึกสะดวกสบายและหรูหรา สถานที่ต้ังอยูศูนยกลางยานธุรกิจ เดินทาง

สะดวก มีที่จอดรถ เพียงพอ มีรานคาและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เปนตน 

 

2.2 ขอมูลดานภาพลักษณของโรงพยาบาลกรุงเทพ 

 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีตอภาพลักษณโดยภาพรวม   ของ

โรงพยาบาลกรุงเทพ อยูในระดับที่ดี ทั้งน้ีเมื่อศึกษาถึงภาพลักษณในรายดาน พบวา โรงพยาบาลกรุงเทพมี

ภาพลักษณดานเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทยดีกวาดานอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความพรอม  ดานเทคโนโลยีในการ

รักษาพยาบาล เชน มีเทคโนโลยีในการรักษาที่เพียงพอ และมีเทคโนโลยี         ที่ทันสมัย ชวยใหแพทยทําการ

รักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีอุปกรณทางการแพทย/ภาชนะบรรจุและเวชภัณฑที่สะอาด รองลงมาคือ 

ภาพลักษณดานช่ือเสียงของโรงพยาบาล ความคิดเห็น   โดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเห็นวา โรงพยาบาลกรุงเทพ

เปนโรงพยาบาลช้ันนําระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และเปนผูนําดานการรักษาโรคที่มีความซับซอน โดยเฉพาะ 

โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และ       โรคกระดูกและขอ อีกทั้งไดรับรางวัลจากสถาบันระดับภูมิภาคและระดับโลก 

รองลงมา คือ ภาพลักษณดานคุณภาพบริการจากพยาบาลและเจาหนาที่ ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางเห็นวา เจาหนาที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ยิ้ม ไหว และทักทายผูใชบริการดวยความสุภาพ พยาบาล

และเจาหนาที่มีความเช่ียวชาญ สามารถใหขอมูลและคําแนะนําได อีกทั้งมีการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว 

ถูกตองตามขั้นตอน รองลงมาคือ ภาพลักษณดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ซึ่ง        มีการออกแบบ

ตกแตงที่ทันสมัย ภายในอาคารสะอาดตามมาตรฐาน ปลอดเช้ือโรคและมลภาวะและสถานที่ต้ังอยูศูนยกลาง

ยานธุรกิจ เดินทางสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ มีรานคาและสิ่งอํานวย      ความสะดวกครบครัน รองลงมา คือ 

ดานคุณภาพทางการแพทย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ             มีความคิดเห็นวา แพทยมีความเช่ียวชาญ

สามารถใหการวินิจฉัยโรคที่แมนยํา และใหเวลาในการรักษา  ที่เพียงพอกับผูใชบริการ อีกทั้งมีการติดตามผล

หลังการรักษา ในขณะที่ภาพลักษณดานสื่อสารองคกร เปนสิ่งที่กลุมตัวอยางเห็นวาเปนภาพลักษณที่ดีนอยกวา

ดานอ่ืน ๆ เชน ความนาสนใจ นาอาน     ความสะดวกในการหาขอมูลและติดตอนัดหมายแพทยในเว็บไซต

หลักของโรงพยาบาล การโพสตความรูเกี่ยวกับเรื่องโรค และกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูใชบริการผานทางสื่อ

สังคมออนไลน       ของโรงพยาบาล เชน เฟซบุก ไลน และการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใน

โรงพยาบาล   อยางสม่ําเสมอเชน โบรชัวรตามแผนก โปสเตอรในลิฟทของโรงพยาบาล  

 

3. ขอมูลความภักดีของผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนชั้นนํา 
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  จากผลการวิจัยเรื่องความภักดีของผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําในภาพรวม พบวา ความ

คิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมีความภักดีตอการใชบริการอยูในระดับที่ดี โดยความภักดี    ในดานการ

กลับมาใชบริการโรงพยาบาลอีกมีมากที่สุด รองลงมาคือ การแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการโรงพยาบาลที่ตนเอง

ใชบริการอยู  

 

 3.1 ความภักดีของผูใชบริการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

 

 จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความภักดีตอการใชบริการโดยภาพรวมอยูในระดับที่   ดีมาก 

โดยกลุมตัวอยางจะกลับมาใชบริการที่โรงพยาบาลอีกอยางแนนอน รองลงมาคือ จะแนะนําผูอ่ืนใหมาใชบริการ

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ตามลําดับ 

 

 3.2 ความภักดีของผูใชบริการโรงพยาบาลกรุงเทพ 

 

 จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความภักดีตอการใชบริการโดยภาพรวมอยูในระดับที่ดี โดย

ความภักดีดานการกลับมาใชบริการที่โรงพยาบาลมีมากทีสุด รองลงมาคือ จะแนะนําผูอ่ืนใหมาใชบริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ตามลําดับ 

4.ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 สรุปไดวา มีความสัมพันธระหวางภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํากับความภักดี   ของ

ผูใชบริการ และโดยจากสมมติฐานการวิจัยที่วา ภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา มีความสัมพันธกับ

ความภักดีของผูใชบริการน้ัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ภาพลักษณ ของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํามี

ความสัมพันธกับความภักดีของผูใชบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

  

 ทั้งน้ีไดทดสอบความสัมพันธของภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํากับความภักดี    ของ

ผูใชบริการ ในรายดาน พบวา  

 ภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําในดานคุณภาพทางการแพทย มีความสัมพันธระดับปาน

กลางในทิศทางบวกกับความภักดีของผูใชบริการ ทั้งในดานการกลับมาใชบริการอีก และ        การแนะนํา

ผูอ่ืนใหมาใชบริการ และในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังใจ

ไว 



 
 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  Page | 507  

 ภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําในดานคุณภาพบริการจากพยาบาลและเจาหนาที่   มี

ความสัมพันธระดับปานกลางในทิศทางบวกกับความภักดีของผูใชบริการ ทั้งในดานการกลับมาใชบริการอีก 

และการแนะนําผูอ่ืนใหมาใชบริการ และในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังใจไว 

 

 ภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําในดานเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทยมีความสัมพันธระดับ

ปานกลางในทิศทางบวกกับความภักดีของผูใชบริการ ทั้งในดานการกลับมาใชบริการอีกและการแนะนําผูอ่ืน

ใหมาใชบริการ และในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังใจไว 

 

 ภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําในดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมมีความสัมพันธ

ระดับปานกลางในทิศทางบวกกับความภักดีของผูใชบริการ ทั้งในดานการกลับมาใชบริการอีกและการแนะนํา

ผูอ่ืนใหมาใชบริการ และในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังใจ

ไว 

 ภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําในดานช่ือเสียงของโรงพยาบาลมีความสัมพันธระดับปาน

กลางในทิศทางบวกกับความภักดีของผูใชบริการ ทั้งในดานการกลับมาใชบริการอีกและการแนะนําผูอ่ืนใหมา

ใชบริการ และในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังใจไว 

 

 ภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําในดานสื่อสารองคกรมีความสัมพันธระดับปานกลางในทิศ

ทางบวกกับความภักดีของผูใชบริการ ทั้งในดานการกลับมาใชบริการอีกและการแนะนําผูอ่ืนใหมาใชบริการ 

และในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังใจไว 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยเร่ืองภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํามีความสัมพันธกับความภักดีของ

ผูใชบริการ มีขอสรุปดังน้ี 

 

 

สวนที่ 1 ภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนํา 

 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอภาพลักษณโดยภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา 

โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมองวาโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํามีเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทยที่มีความพรอม
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ดานเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล เชน มีเทคโนโลยีในการรักษาที่เพียงพอ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชวยให

แพทยทําการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีอุปกรณทางการแพทย/ภาชนะบรรจุและเวชภัณฑที่สะอาด 

ซึ่งหากพิจารณาจากผลการศึกษาแลวจะพบวาในขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในไทยมีการแขงขันกันอยาง

สูง แตขณะเดียวกันลักษณะของการบริการของโรงพยาบาลแตละแหงก็ไมแตกตางกันมากนัก การจะสราง

ความแตกตางจําเปนตองมุงเนนการสรางภาพลักษณของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําไดมีการ

ลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย เพ่ือผลลัพธทางการักษาที่ดีย่ิงข้ึน ก็ยอมที่จะสามารถสราง

ความเช่ือมั่นใหกับผูใชบริการที่เขามารับการรักษาได ซึ่งสอดคลองกับที่พงษเทพ วรกิจโภคาทร (2540 : 127 -

129)      ที่กลาวไววา การใชเทคโนโลยี เปนวิธีการหน่ึงของการกําหนดภาพลักษณที่พึงปรารถนาขององคกร  

โดยผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณโดยภาพรวมของโรงพยาบาลบํารุง

ราษฎร อยูในระดับที่ดีมาก ทั้งน้ีเมื่อศึกษาถึงภาพลักษณในรายดาน กลุมตัวอยางสวนใหญ       มีความคิดเห็น

วา โรงพยาบาลบํารุงราษฎรมีภาพลักษณดานช่ือเสียงของโรงพยาบาลดีกวาดานอ่ืน ๆ  เน่ืองจากเปน

โรงพยาบาลช้ันนําระดับโลก และเปนผูนําดานการรักษาโรคทั่วไป และโรคที่มี         ความซับซอน เชน 

โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบประสาท และโรคที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ อีกทั้งไดรับการยกยอง/รางวัลจาก

สถาบันระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งในสวนของโรงพยาบาลกรุงเทพ     มีกลุมตัวอยางกลับมีการรับรู

ภาพลักษณดานเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทยที่เดนชัดกวา ดังที่      พงษเทพ วรกิจโภคาทร (2540 :127 -

129) ไดกลาวถึงไววา ภาพลักษณที่บุคคลหรือประชาชน       มีตอองคกรจะเปนอยางไร ยอมขึ้นอยูกับ

ประสบการณและขอมูล ขาวสารที่ประชาชนไดรับสิ่งเหลาน้ี   ยอมกอตัวข้ึนเปนความประทับใจ การที่

โรงพยาบาลบํารุงราษฎรและโรงพยาบาลกรุงเทพ             สรางประสบการณกับผูใชบริการในดานที่ตางกัน 

ยอมเปนสวนสําคัญที่สรางภาพลักษณดังกลาวใหกับผูใชบริการดวยเชนกัน  

 

สวนที่ 2 ความภักดีของผูใชบริการที่มีตอโรงพยาบาลเอกชนชั้นนํา 

 

จากผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความภักดีตอการใชบริการอยูในระดับที่ดี โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญจะกลับมาใชบริการโรงพยาบาลอีก รวมทั้งแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการโรงพยาบาลที่ตนเองใช

บริการอยูอีกดวย ซึ่งอาจกลาวไดวาภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา  มีผลตอความภักดีของ

ผูรับบริการโรงพยาบาลเอกชน กลาวคือ ภาพลักษณที่ดีของโรงพยาบาลเอกชน ทําใหเกิดความภักดี โดยมี

พ้ืนฐานมาจากทัศนคติที่ดีตอโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําของผูใชบริการ สงผลใหใชบริการซ้ําอีกหลายครั้ง 

เน่ืองจากผูใชบรอการไดเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับบริการน้ัน ซึ่งไดสนองความตองการและทําใหผูใชบริการมี

ความรูสึกพึงพอใจ (Assael ,1995)  

 สวนที่ 3 ความสัมพันธของภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําและความภักดีของ

ผูใชบริการ 
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 ผลการทดสอบสมติฐานพบวา ภาพลักษณโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา มีความสัมพันธในทิศ

ทางบวกกับความภักดีของผูใชบริการ ทั้งในดานการกลับมาใชบริการอีก และการแนะผูอ่ืนใหมาใชบริการ

โรงพยาบาลที่ตนใชอยู ถือไดวาสอดคลองสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว แสดงใหเห็นวา ภาพลักษณของ

โรงพยาบาลเอกชนช้ันนํามีผลตอความภักดีของผูใชบริการเอกชน กลาวคือ เมื่อภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชน

ช้ันนําเปนภาพลักษณที่ดีแลวยอมทําใหเกิดความภักดี      ในผูใชบริการตามไปดวย 

 

 ทั้งน้ีเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาพลักษณทั้งหมด 6 ดาน(ดานคุณภาพทางการแพทย ดานคุณภาพ

การบริการจากพยาบาลและเจาหนาที่ ดานเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทย ดานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอม ดานช่ือเสียงของโรงพยาบาล และดานสื่อสารองคกร) มีความสัมพันธ     ในทิศทางบวกระดับ

ปานกลาง กับความภักดีของผูใชบริการ แตเมื่อพิจารณาระดับภาพลักษณรวมของโรงพยาบาลเอกชนช้ัน

นํากลับอยูในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งการที่ภาพลักษณมีความสัมพันธเชิงบวกกับความภักดีของผูใชบริการ ยัง

สอดคลองกับแนวคิดของ Le Blanc and Nguyen (1996) ที่กลาววา ภาพลักษณองคกรมีผลตอความ

จงรักภักดีของลูกคา ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมของผูบริโภค ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในความสําเร็จทางธุรกิจ 

สําหรับผูผลิตหรือผูใหบริการ ภาพลักษณ เปนปจจัยหน่ึงซึ่งมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของลูกคา เกี่ยวกับการ

ใหบริการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความประทับใจโดยรวมขององคกร จึงอาจกลาวไดวา ผูบริโภคมีทัศนคติที่

ดีเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร   แลว จะเกิดเปนความภักดีและเกิดการใชบริการซ้ําบอยครั้งหรือมีการบอกตอให

ผูอ่ืนใหมาใชบริการ   ที่ตนมีความภักดีอีกดวย และสอดคลองกับการศึกษาของ Merrilees and Fry (2002) 

ที่พบวาภาพลักษณขององคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความภักดีของผูบริโภค โดยภาพลักษณที่ดี   

จะชวยเสริมสรางระดับความภักดีของผูบริโภคที่อาจเพ่ิมสูงขึ้นไดอีกดวย 

  

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนํา 

ผลการศึกษาวิจัย พบวา ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีตอภาพลักษณโดยรวมของ

โรงพยาบาลเอกชนชนช้ันนําอยูในระดับที่ดี โดยสําหรับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร มีภาพลักษณดานช่ือเสียงที่

ดีกวาดานอ่ืน ๆ ในขณะที่โรงพยาบาลกรุงเทพมีภาพลักษณดานเครื่องมือ/อุปกรณ   ทางการแพทยที่ดีกวา

ดานอ่ืน ๆ จากภาพลักษณดังกลาวของโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําทั้ง 2 โรงพยาบาล จะเห็นไดวา จุดเดนของ

โรงพยาบาลเอกชนช้ันนําตามการรับรูของผูใชบริการและสงผลใหผูใชบริการเกิดความภักดี  คือ การมี

เครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ ซึ่งชวยใหแพทยทํา

การรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําจึงควรมุงลงทุนในเรื่องการนําเทคโนโลยีที่
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ทันสมัยเพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขงที่อยูในระดับเดียวกันและยังเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาทาง

การแพทยใหกับผูใชบริการดวย อีกทั้งผูที่ทํางานทางดานประชาสัมพันธ หรือ ดานการสื่อสารการตลาดของ

องคกรควรที่จะทํา       การสื่อสารเกี่ยวกับภาพลักษณเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทยใหกับผูใชบริการไดรับ

รูอยางตอเน่ือง เพ่ือรักษาภาพลักษณดังกลาวใหอยูในระดับดีและกอใหเกิดภาพลักษณดานช่ือเสียงตามมา            

อันจะนําไปสู การยอมรับและไดรับความภักดีจากผูใชบริการในการมารับบริการดานสุขภาพกับทาง

โรงพยาบาลชนช้ันนําอยางตอเน่ือง 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําที่เปนชาวไทยเทาน้ัน ใน

การศึกษาคร้ังตอไป ควรขยายกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาใหกวางขึ้น         โดยศึกษากับ

ผูใชบริการชาวตางชาติเพ่ิมเติม เพราะผูใชบริการที่มารับบริการ                ของโรงพยาบาลไมได

จํากัดอยูเฉพาะแคภายในประเทศไทยเทาน้ัน และเพ่ือทราบถึงการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาล

เอกชนช้ันนําที่ครอบคลุมมากที่สุด 

2. การศึกษาในครั้งน้ีใชการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสํารวจ (Survey 

Research) มีเครื่องมือที่ในการใช คือ การใชแบบสอบถาม (Questionnaire)       ซึ่งเปนเครื่องมือที่

มีขอจํากัด คือ ขาดขอมูลเชิง โดยจากประเด็นในงานวิจัย คนพบวา ภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ัน

นํามีความสัมพันธกับความภักดีของผูใชบริการในทิศทางบวกระดับดี แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ภาพลักษณทั้ง 6 ดาน (ดานคุณภาพทางการแพทย ดานคุณภาพการบริการจากพยาบาลและ

เจาหนาที่ ดานเครื่องมือ/อุปกรณ ทางการแพทย ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานช่ือเสียง

ของโรงพยาบาล และดานสื่อสารองคกร) มีความสัมพันธในทิศทางบวกระดับปานกลางกับความภักดี

ของผูใชบริการ ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรใชเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Researchอยางการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) หรือ การทําสนทนากลุม (Focus 

Group) วามีตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีควบคูกับภาพลักษณที่ใชศึกษาในครั้งน้ี

หรือไม อีกทั้งยังไดขอมูลเชิงลึกจากทัศนคติของผูใชบริการที่อาจจะเปนประโยชนสําหรับงานวิจัยใหมี

ความสมบูรณมากขึ้น 
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กระบวนการการสรางสรรค TEDxBangkok 

THE CREATION OF TEDXBANGKOK 

นางสาวกนกอร เรืองศร ี

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสรางสรรค TEDxBangkok ผูวิจัย

รวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากคุณพิริยะ กุล

กาญจนาชีวิน Co-Organizer และคิวเรเตอร (Curator) ของ TEDxBangkok รวมถึงสัมภาษณทีมงานผูจัดทํา 

TEDxBangkok เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมย่ิงขึ้น 

 ผลการวิจัยพบวาการสรางสรรค TEDxBangkok แบงเปน 2 สวนไดแก การสรางสรรคดานโปรดักชัน 

(Production) ประกอบไปดวย 1.) การคัดเลือกอาสาสมัครทีมงาน 2.) การจัดการโปรดักชัน  และการสรางสรรค

เน้ือหา (Content) ประกอบไปดวย 1.) การกําหนดแนวคิดหลัก (Theme)  

2.) การคนหาผูพูด (Speaker) 3.) การคิดคนเน้ือหา  

  ดานโปรดักชัน มีความสําคัญในการจัดการภาพรวมของงานใหสมบูรณ และตองทําหนาที่สื่อสารให

ผูเขารวมงานเขาใจแนวคิดหลักของแตละป รวมถึงการสรางพ้ืนที่การสื่อสารใหกับผูเขารวมงานผานกิจกรรมตาง ๆ  

ดานการสรางสรรคเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ีทําใหเห็นวากวาจะไดเน้ือหาที่พูดบนเวที 12-15 นาทีน้ัน ตองใชเวลาการ

จัดทํากวา 6 เดือน เพ่ือขัดเกลาใหไดไอเดียที่ชัดที่สุด เพ่ือใหเหมาะสมกับการเปนไอเดียที่ควรคาแกการเผยแพร

ตามสโลแกนของ TED  

คําสําคัญ : TEDxBangkok/ การสรางสรรคโปรดักชัน/ การสรางสรรคเน้ือหา  

 

Abstract 

 This research aims to study the creation of TEDxBangkok. The data were collected by 

using documentary research and in-depth interview from Piriya Kulganchanacheewin, Co-

organizer and curator of TEDxBangkok and crew. The finding showed that the creation of 
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TEDxBangkok consists of two main parts, which is the creation of production and the creation of 

content. Firstly, the creation of production contains 1.) Crew recruitment 2.) Production 

Management. Secondly, the creation of content contains 1.) Theme creation 2.) Speaker 

selection 3.) Content design.  

 The roles and responsibilities of production team is to manage the event from the start 

to finish, including to communicate with attendees and create the communication areas for 

attendees through activities. The content creation shows the process of creating the content to 

communicate the ideas within 12-15 minutes. To make the idea worth spreading, the curators of 

TEDxBangkok spent almost 6 months to crystalize the ideas.     

Keywords : TEDxBangkok / The creation of production / The creation of content 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 TED คือ องคกรไมแสวงผลกําไร ที่กอต้ังข้ึนเพ่ือเผยแพรแนวคิดใหมๆ แกผูฟง ผานการพูดที่ทรงพลังและ

สรางแรงบันดาลใจ ภายในเวลา 18 นาที ที่รูจักกันในช่ือ “TED Talks” โดย TED มีที่มาจากคํา 3 คํา คือ 

เทคโนโลยี (Technology) เอนเตอรเทนเมนต (Entertainment) และดีไซน (Design) โดยชารด ซอล เวอรแมน 

(Richard Saul Wurman) คิดริเริ่มการประชุม TED ข้ึนมาในป 1984 และประสบความเร็จเปนอยางมาก 

จนกระทั่งในป 2009 องคกรตาง ๆ ตางขอใบอนุญาตใหบุคคลภายนอกสามารถจัดงานข้ึนมาไดเองในระดับชุมชน 

โดยใชช่ือวา “TEDx” ซึ่งภายใน 3 ป มีการพูดกวา 16,000 เรื่องที่เกิดขึ้นใน TEDx ซึ่งการจัดงานในหลาย ๆ 

ประเทศน้ีเองทําให TED Talks กลายเปนที่นิยมจากผูฟงทั่วโลก   

 เมื่อ TED ประสบความสําเร็จไปทั่วโลก ในประเทศไทยจึงมีผูสนใจนํา TEDx มาจัดดวยเชนกัน โดยTEDx 

ในประเทศไทยที่เปนที่รูจักที่แรก คือ “TEDxDoiSuthep” ที่จัดข้ึนในจังหวัดเชียงใหม โดยชาวตางชาติที่รวมกลุม

กันผลักดันใหเกิดเวทีการพูดน้ีขึ้น ซึ่งการจัดในครั้งน้ันประสบความสําเร็จเปนอยางมาก วิดีโอการพูดเรื่อง “Life is 

Easy. Why Do We Make It So Hard?” ของคุณโจน จันได ผูบุกเบิกการสรางบานดินในประเทศไทย มีผูเขาชม

กวา 6,000,000 คร้ัง ในปถัดมาจึงมีการจัด TEDx ขึ้นมาอีกครั้งในช่ือ “TEDxThapaeGate” กอนจะเปลี่ยนช่ือ

เปน “TEDxChiangmai” อยางเปนทางการในครั้งที่ 3  เมื่อ TEDxChiangmai ไดรับความนิยมมากข้ึน คุณอรรณ

วุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา ผูที่รวมงานกับ TED มาอยางยาวนานในฐานะนักแปลซับไตเต้ิล (Subtitle) และเปนทีมงาน
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ในการจัด TEDxChiangmai รวมกับทีมคนอ่ืน ๆ จึงสนใจนํา TEDx มาจัดที่กรุงเทพมหานคร ทําใหเวทีการพูด 

TEDx เกิดขึ้นคร้ังแรกในกรุงเทพมหานครในช่ือ “TEDxBangkok” เมื่อป พ.ศ. 2558 ซึ่งปจจุบันคุณอรรณวุฒิ ลี

ไ พศ าลสุ ว ร รณา  เ ป น ผู ถื อ ลิ ข สิ ท ธ์ิ  TEDxBangkok และ เ ป น ผู จั ด ง าน ร ว มกั บ 

คุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน ที่มีหนาที่เปน Event Manager และ Co-organizer ปจจุบัน TEDxBangkok จัดขึ้น

มาแลวทั้งหมด 3 ครั้ง (ขอมูลถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558  

ใชช่ือธีมวา “Catching the Ripples”  ซึ่งมีทอลกทั้งหมด 18 เรื่อง มีผูพูด (Speaker) จํานวน 18 คน ครั้งที่สอง

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ใชช่ือธีมวา “Learn, Unlearn, Relearn” มีทอลกทั้งหมด 20 เรื่อง ผูพูด 

(Speaker) จํานวน 19 คน กับ 2 กลุมการแสดง และครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ใชช่ือธีมวา “Little 

Things Mingle” มีทอลกทั้งหมด 15 เรื่อง ผูพูด (Speaker) จํานวน 14 คนกับ 1 กลุมการแสดง ซึ่งทั้ง 3 ครั้ง

ไดรับการตอบรับเปนอยางสูง กลายเปนเวทีการพูดที่มีคนติดตามจํานวนมาก สงผลใหเวที TEDx เปนที่รูจัก มีผูชม 

ทุกเพศ ทุกวัยเขารวมชมเวทีการพูด TEDxBangkok นอกจากน้ี TEDxBangkok ยังสรางพ้ืนที่การแบงปน และ

เผยแพรขอมูล ความรูและแนวคิดตาง ๆ อีกทั้งยังเปนเวทีการพูดหลักที่ทําใหเกิดเวทีการพูดอีกหลาย ๆ ที่ใน

ประเทศไทย ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการสรางสรรค TEDxBangkok วามีวิธีการในการ

สรางสรรค และมีแนวคิดในการสรางสรรคเวทีการพูดน้ีอยางไร จึงทําใหเวที TEDxBangkok ไดรับความนิยม และ

จัดอยางตอเน่ืองมาถึง 3 ป ซึ่งจากการอานงานวิจัยที่ผานมาน้ัน พบวางานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยของ

ตางประเทศทั้งสิ้น ผูวิจัยจึงคิดวามีความนาสนใจที่จะศึกษา TEDx ในประเทศไทย เพ่ือดูวิธีการสรางสรรคเวที การ

พูด TEDxBangkok ดังกลาว   

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 เพ่ือศึกษาการสรางสรรคเวทีการพูด TEDxBangkok2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 แนวคิดหลักที่นํามาใชในงานวิจัยเรื่องน้ี คือ แนวคิดเรื่องศิลปะการแสดงบนเวที (Stage Performance) 

โดยริชารด เช็กเนอร (Richard Schechner) โดยมีหลักการวิเคราะหตามข้ันตอนทางการแสดงแบบเรียงลําดับ

ตามเวลาและพ้ืนที่ (The performance process as a time–space sequence) ประกอบไปดวย 1.) 

กระบวนการกอนการแสดง (proto-performance) ไดแก การฝกอบรม (Training)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) การซอม (Rehearsal) 2.) กระบวนการระหวางการแสดง (performance) ไดแก การบริหาร

รางกาย (Warm-up) การขึ้นแสดง (Public performance) ปจจัยและบริบทของการแสดง (Events/contexts 

                                                            
2
 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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sustaining the public performance) และการผอนคลาย (Cooldown) 3.) กระบวนการหลังการแสดง 

(aftermath)  

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรค TEDxBangkok” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการสรางสรรคเวที

การพูด TEDxBangkok  ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

คือ วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยแหลงขอมูลในการศึกษาเปนแหลงขอมูลบุคคล 

ไดแก คุณพิริยะ กุลกาญจนา Co-organizer และคิวเรเตอร (Curator) ของ TEDxbangkok และสัมภาษณทีมงาน

ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน โดยการสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal Interview) 

เพ่ือใหไดขอมูลที่ลึกมากขึ้น  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหไดผลการวิจัยเรื่องการสรางสรรค TEDxBangkok ดังน้ี  

  1. การสรางสรรคดานโปรดักชัน  

   1.1 การคัดเลือกอาสาสมัครทีมงาน  

   1.2 การจัดการดานโปรดักชัน  

  2. การสรางสรรคเนื้อหา  

   2.1 การคิดคนแนวคิดหลัก (Theme)   

   2.2 การคนหาผูพูด (Speaker)  

   2.3 การคิดคนเน้ือหา  

1. การสรางสรรคดานโปรดักชัน 

 การสรางสรรคดานโปรดักชันที่ผูวิจัยจะกลาวถึง จะเร่ิมต้ังแตการคัดเลือกอาสาสมัครที่เขามารวมงานกับ 

TEDxBangkok เน่ืองจากทีมงานเปนสวนสําคัญที่สุดที่ทําใหการดําเนินงานของโปรดักชัน TEDxBangkok ดําเนิน

ไปไดดวยดี  

 1.1 การคัดเลือกอาสาสมัครทีมงาน (Volunteer)   
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 ขั้นตอนการคัดเลือกอาสาสมัคร หรือวอลันเทียร ที่จะเขามาชวยงานน้ัน TEDxBangkok ไมไดมองถึงการ

คัดเลือกเฉพาะคนเกงเทาน้ัน แตพิจารณาถึงความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนหลัก โดยทีมงานใหญ ๆ 

ของ TEDxBangkok แบงตามหนาที่ ไดแก  

• Content Team ประกอบดวยทีมยอย ๆ 3 ทีม คือ  

⋅ Curator คือ ผูดูแลจัดการเรื่องเน้ือหาเปนหลัก เริ่มต้ังแตการสัมภาษณ สปกเกอร วาง

เคาโครงของเน้ือหา จนกระทั่งเขียนเน้ือหาจนสําเร็จ  

⋅ Speaker Coordinator คือ ผูดูแลประสานงานกับสปกเกอร นับต้ังแตการติดตอ ขอ

ช่ือ-สนามสกุลที่ถูกตอง สอบถามเร่ืองวันและเวลาในการฝกซอม ช้ีแจงรายละเอียดตาง 

ๆ ของงาน จนกระทั่งถึงวันขึ้นเวที  

⋅ Speaker Researcher คือ ผูที่มีหนาที่คนหาขอมูลของสปกเกอรในแตละป  

• Production Team ประกอบดวยทีมยอย ๆ 3 ทีม คือ  

⋅ In Hall Team คือ ทีมที่ดูแลกิจกรรม รูปแบบ โครงสราง และบรรยากาศภายใน

สถานที่จัด TEDxBangkok ทั้งหมด  

⋅ Art Direction Team คือ ทีมกราฟก ที่ตองสรางสรรคงานใหสามารถสื่อสารกับผูชมได 

⋅ Activity Team คือ ทีมกิจกรรม ที่จะจัดกิจกรรมข้ึนในงาน TEDxBangkok แตละป 

เพ่ือใหผูชม รวมถึงผูพูดบนเวที มีกิจกรรมใหทํารวมกัน สรางพ้ืนที่ในการพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนไอเดียกันใหมากขึ้น  

และนอกจากน้ียังมีตําแหนงอ่ืน ๆ ที่ประกอบอยูในภาระงานแตละฝาย เชน Activity Coordinator ที่จะทําหนาที่

ประสานงานและสนับสนุนงานทีม Activity ภายในงาน ชางภาพ หรือ Doorman ผูดูแลประตู เปนตน  

 ซึ่งการคัดเลือกอาสาสมัครในแตละฝายน้ัน ผูสมัครจะตองกรอกเอกสารในใบสมัคร และนําเสนอแนวคิด

ของตัวเองลงในใบสมัคร ตามคําถาม หรือขอกําหนดน้ัน ๆ ซึ่งเปนกระบวนการที่ 

แกนนําทีม TEDxBangkok คือ License Holder และ Co-organizer จะนํามาพิจารณารับอาสาสมัครเขามา

ทํ า ง าน  ซึ่ ง ห ลั ก  ๆ  แ ล ว  อ ง ค ป ร ะกอบที่  TEDxBangkok ใ ช พิ จ า ร ณา  ไ ด แ ก  

 1. มายดเซ็ท (Mindset) คือ กระบวนการคิด หรือแนวคิดซึ่งดร. แครอล ดเวก (Carol Dweck) ระบุวา 

Mindset มีที่มาหลักจากความเช่ือ และคานิยมที่เกิดจากประสบการณที่สั่งสมมา (Dweck, 2008) โดยทั่วไปความ

เขาใจของคําวา “Mindset” จะถูกใช ในความหมายที่หมายถึง วิ ธีคิดและกระบวนความคิด สําหรับ 

TEDxBangkok การคนหาอาสาสมัครจะคนหาคนที่มี Mindset ที่ตรงกัน มีความเช่ือในเรื่องเดียวกัน คือ ความเช่ือ

เ รื่ อ ง  “ ไ อ เ ดี ย ”  ที่ ถู ก ถ า ย ท อ ด ผ า น  “ เ รื่ อ ง เ ล า ”  ว า ส า ม า ร ถ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ล ก ไ ด  
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 2. เวลา ในความหมายของทีม TEDxBangkok เวลา คือ ความทุมเท และการเสียสละเวลา เน่ืองจาก

ทีมงาน TEDxBangkok ลวนเปนอาสาสมัครที่มีงานประจําอยูแลว การใหเวลาตอทีมจึงเปนเร่ืองสําคัญ ตองแบง

เวลาจากงานประจํา และทุกขั้นตอนของการจัด TEDxBangkok ก็ตองใชเวลามาก เชน การดูแลดานโปรดักชัน 

การประชุมคิดคนเน้ือหา การคนหาสปกเกอร เปนตน 

 ในแตละป TEDxBangkok จะมีทีมงานประมาณ 100 คน ที่แตกตางกันไปทั้งเรื่องอายุ ประสบการณการ

ทํางาน และความถนัดในสาขาตาง ๆ สิ่งหน่ึงที่ TEDxBangkok เนนย้ําคือการเคารพในความหลากหลาย และการ

สรางไอเดียใหเกิดขึ้นใหมากที่สุดในระหวางการทํางาน  

 ทั้งน้ี ดวยจํานวนทีมงานที่มีจํานวนมาก และทีม TEDxBangkok ใชระบบการทํางานแบบ Bottom-Up ที่

เนนใหทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการคิด และการสรางสรรคทุกข้ันตอน จึงเปนไปไดยากที่กลุมคนที่มีความ

หลากหลายทั้งดานอายุ อาชีพการงาน และประสบการณจะมีความเห็นพองตองกันไปทุกอยาง TEDxBangkok จึง

ไดคิดโมเดลที่เรียกวา “I like, I wish” ขึ้นมา เพ่ือเปนเครื่องมือในการหาขอสรุปในการประชุมแตละครั้ง  

 I like คือ สิ่งที่ชอบในไอเดียน้ันคืออะไร  

 I wish คือ แนวทางในการแกไขคืออะไร ถาหากไมชอบ หรืออยากเพ่ิมเติมไอเดีย  

 ดังน้ัน เมื่อไรก็ตามที่มีความเห็นไมตรงกัน แตละคนตองใหเหตุผลวา สิ่งที่ชอบในไอเดียที่นําเสนอคืออะไร 

และถาไมชอบ มีแนวทางในการทําใหไอเดียน้ันดีข้ึนอยางไร ซึ่งเปนวิธีการที่เนนการรักษาความสัมพันธระหวางทีม 

ทําใหไดขอสรุปที่ตรงกัน ในขณะเดียวกันก็รักษาบรรยากาศในการทํางานเปนทีมดวย  

 1.2 การจัดการดานโปรดักชนั 

 สําหรับดานทีมโปรดักชันของ TEDxBangkok จะกระจายกันไปทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในวัน

จัดงาน เชน ดูแลความเรียบรอยของสถานที่จัดงาน เตรียมงานพรีเซนตเทชัน เตรียมกิจกรรมในงานใหผูรวมงานได

รวมกิจกรรม เปนตน แตการเตรียมการ และการประชุมงานจะเริ่มตนต้ังแตที่ทีมคิวเรเตอรสามารถคิดธีม หรือ

แนวคิดหลักของปน้ัน ๆ ไดแลว ซึ่ง Production Team ประกอบดวยทีมยอย 3 ทีม ดังที่กลาวไปแลวขางตน  

 ขั้นตอนการทํางานของทีมโปรดักชันขั้นแรก คือ การชวยกันตีความตามแนวคิดหลัก หรือ 

ธีมของงานในปน้ัน ๆ วาสามารถคิดไปในแนวทางใดบาง เพ่ือจะกําหนดเปน Key Visual หรือ ภาพหลักของงาน ที่

จะทําใหผูเขารวมงานซึมซับกับบรรยากาศของ TEDxBangkok ในแตละปไดเปนอยางดี นอกเหนือจากการมาฟง

ทอลกบนเวที สวนสําคัญที่สุดที่ทีมโปรดักชันตองดูแล คือ บริเวณเวที และหองทอลก ซึ่งทีมพยายามคิด และสราง

บรรยากาศใหมีความนาสนใจแตกตางกันไปในทุกป ซึ่งในสวนน้ีจะเปนหนาที่ของ In Hall Team คือ ทีมที่ดูแล
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กิจกรรม รูปแบบ โครงสราง และบรรยากาศภายในสถานที่จัด TEDxBangkok ทั้งหมด รวมกับทีม Art Direction 

ที่จะชวยกันสรางสรรคบรรยากาศภายในงานใหสามารถสื่อสารกับผูเขารวมงานได อยางเชน ในปที่ 3 ธีม “Little 

Things Mingle” ที่ทีมโปรดักชันประชุมงานกัน รวมกันเสนอไอเดีย จนไดเปนแนวคิด Little Things Mingle กับ

ความเปนกรุงเทพฯ สุดทายภาพที่ออกมาบนเวที คือ ฉากทองถนนในกรุงเทพฯ ที่มีสายไฟระโยงระยาง มีกําแพง

สังกะสี มีโปสเตอรติดอยูบนกําแพง  

 นอกจากเรื่องเวทีแลว ยังเห็นไดวาการจัดแสง และสีใหเหมาะสมกับเรื่องราวในแตละทอลกก็เปนเรื่อง

สําคัญ ในสวนน้ีทีมโปรดักชันจึงตองทํางานรวมกับทีมคิวเรเตอร เพ่ือดูแนวทางของเรื่อง และออกแบบแสง ใหเขา

กับบรรยากาศของเรื่องมากที่สุด  

 สําหรับทีมกิจกรรม (Activity Team) จะรับหนาที่บริเวณนอกหองทอลกเปนหลัก สรางพ้ืนที่กิจกรรม

ใหกับผูเขารวมงาน โดยวัตถุประสงคหลักของการจัดกิจกรรมเหลาน้ีก็เพ่ือใหผูเขารวมงานไดมีพ้ืนที่ในการได

แลกเปลี่ยนไอเดีย บอกเลาเรื่องราวซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนไปตามความต้ังใจขอหน่ึงของ TEDxBangkok ที่วา 

“TEDxBangkok ตองการสรางชุมชน หรือคอมมูนิต้ีใหคนไดมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนไอเดียกันมากขึ้น และ

สามารถนําไอเดียเหลาน้ันไปตอยอดไดในอนาคต” ในแตละปทีมกิจกรรมจึงสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ขึ้นมา 

ขึ้นอยูกับธีมของแตละป ดังที่จะยกตัวอยางกิจกรรมในแตละป ดังตอไปน้ี  

 ปที่ 1 พ.ศ. 2558 ธีม “Catching the Ripples”  

 กิจกรรม “Blind Theatre” ที่เปดโอกาสใหผูชมที่เขารวมงานไดทํากิจกรรมดูละครเวทีโดยใชประสาท

สัมผัสทั้งเสียง กลิ่น แรงสั่นไหว การสัมผัส แตไมไดเห็นดวยตา ใหใชความรูสึกในการดูละครเวทีเรื่องน้ีแทน ซึ่ง

กิจกรรมน้ีไดไอเดียมาจากเร่ืองของคุณกฤษณ สงวนปยะพันธ ผูกอต้ังกลุม Hidden Art Society  ซึ่งในปน้ันคุณ

กฤษณเปนสปกเกอรบนเวที ที่ขึ้นมาพูดเกี่ยวกับการทําละครเพ่ือผูพิการทางสายตาในเร่ือง “หากคุณเหน่ือย ลอง

ว่ิงอีกกาวสิ”  

 ปที่ 2 ธีม “Learn, Unlearn, Relearn”  

 กิจกรรม “ อุโมงค  Unlearn” ที่ ใหผูชมเดินเขาไปในอุโมงคที่ขางในมีขอมูลเปนอินโฟกราฟก 

(Infographic) ที่เปนเร่ืองที่ผูชมจะคาดไมถึง เชน มีเซ็กสครั้งแรกเมื่อไร และใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็นตอ

เรื่องน้ัน ๆ ดวย เพ่ือที่จะได “Relearn” ใหมไปพรอม ๆ กัน   

 ปที่ 3 ธีม “Little Things Mingle”   
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 กิจกรรม “Brain Smells” ที่ใหผูเขารวมงานไดสํารวจความรูสึกผานกระบวนการการทํางานของสมอง 

ผานการดมกลิ่นตาง ๆ โดยเช่ือมตอสมองของคุณเขากับอุปกรณเซนเซอร แลวดูวากลิ่นที่แตกตางกันจะทําใหสมอง

รับรูตางกันไดอยางไร ซึ่งกิจกรรมน้ีไดไอเดียมาจา คุณชลิดา คุณาลัย นักออกแบบกลิ่น ที่เคยขึ้นเวทีพูดเรื่อง “จง

ใชชีวิตดวยสุนทรียะแหงกลิ่น” ใน TEDxBangkok ปที่ 1  

 จะเห็นไดวา กิจกรรมสวนใหญที่ TEDxBangkok จัดข้ึน จะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเขารวมงานได

แสดงความคิดเห็น และเสนอไอเดียใหม ๆ ตอเรื่องน้ัน ๆ สรางเปนชุมชนแหงการแลกเปลี่ยนขึ้นมา เพ่ือให

ผูเขารวมงานไดมีโอกาสในการเผยแพรไอเดียของตัวเองมากขึ้น เขาใจตัวเองมากขึ้น และเคารพในความคิดอัน

หลากหลายของกันและกัน 

2. การสรางสรรคเนื้อหา (Content)  

 การสรางสรรคเน้ือหาของ TEDxBangkok สามารถแบงได 3 องคประกอบ ดังตอไปน้ี  

 2.1 การคิดคนแนวคิดหลัก (Theme)   

 2.2 การคนหาสปกเกอร  

 2.3 การคิดคนเน้ือหา  

  2.3.1 การสัมภาษณ  

  2.3.2 การวางโครงเรื่อง และการพัฒนาบท 

  2.3.3 การฝกซอม  

 ขั้นตอนการคิดคนเน้ือหา เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของ TEDxBangkok เน่ืองจาก “เน้ือหา” คือ 

ผลิตภัณฑหลักของ TED ที่ใชนําเสนอไอเดียที่ควรคาแกการเผยแพร ดังน้ันการคิดคนเน้ือหาจึงมีความสําคัญเปน

อยางมาก ดวยระยะเวลาที่จํากัดเพียงแค 12 – 18 นาที เน้ือหาที่นําเสนอจึงตองอัดแนนไปดวยเร่ืองราวที่มี

คุณภาพ และไอเดียที่จะสามารถสงถึงผูฟงไดมากที่สุด ซึ่งหนาที่ในสวนน้ีทีมที่จะรับผิดชอบ คือ ทีมคิวเรเตอร 

(Curator) ซึ่งใน TEDxBangkok หมายถึงผูสรางสรรค วางโครงสราง และขัดเกลาเร่ืองราวทั้งหมดที่จะถูกเลาบน

เวที 

 ทีมคิวเรเตอร (Curator) ของ TEDxBangkok ประกอบดวย 3 ทีม ไดแก คิวเรเตอร (Curator) คือ ผูดูแล

จัดการเรื่องเน้ือหาเปนหลัก ผูประสานงานสปกเกอร (Speaker Coordinator) และผูคนหาขอมูลของสปกเกอร 

(Speaker Researcher) ซึ่งคิวเรเตอรทั้ง 3 ตําแหนง มาจากการคัดเลือก เน่ืองจาก “เน้ือหา” เปนองคประกอบที่

สําคัญที่สุดของ TEDxBangkok ผูที่จะเขามาทําหนาที่คิวเรเตอรได จึงตองถูกทดสอบในเบ้ืองตนอยางเขมขน เชน 

การนําเสนอไอเดีย การทดลองวางโครงสรางของทอลกที่จะพูดบนเวที วิธีการการคนหาขอมูลของสปกเกอร เปน
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ตน ทั้งน้ี นอกจากความรูความสามารถในการจัดการกับเร่ืองเลาแลว คุณสมบัติที่สําคัญของคิวเรเตอรที่ 

TEDxBangkok มองหา คือ คิวเรเตอรตองเปนคนที่ “เกลียดไมลง” หมายถึง คนที่มีความสามารถในการทํางานกับ

คนเปนจํานวนมาก และมีพลังบวกสงถึงผูอ่ืนตลอดเวลา เน่ืองจากคิวเรเตอรเปนหนาที่ที่ตองพบปะกับผูคนจํานวน

มาก ตองจัดการกับขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดเรื่องเลาที่ประกอบดวยไอเดียที่ดีที่สุดใน

การนําเสนอบนเวที 

 2.1 การคิดคนแนวคิดหลัก (Theme)  ในขั้นตอนการคิดคนเน้ือหา เริ่มตนจากการหาแนวคิด หรือธีม 

(Theme) ในแตละป โดยแนวคิดของ TED จะเนนเรื่อง “Diversity” คือ ความหลากหลาย ซึ่งจะนํามาซึ่งผลลัพธ

ที่ดีที่สุด ดังน้ันการคิดธีมของ TEDx จึงควรเปนธีมที่กวาง และฟุง ไมควรจะเปนเรื่องที่ช้ีชัดไปในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

แตจะฟุงกระจาย จับไมไดวาคืออะไร ซึ่งจะทําใหผูฟงเกิดความสงสัย และเกิดการถกเถียง พูดคุยกัน (Discuss) ซึ่ง

จะนํามาสูไอเดียใหม ๆ แตอยางไรก็ตามธีมน้ันจะโอบอุมเร่ืองราวทั้งหมดที่ถูกบอกเลาบนเวทีไวดวยกัน การ

กําหนดแนวคิดหลัก TEDxBangkok น้ัน การตัดสินใจจะเปนของ License Holder เน่ืองจากความคิดเห็นของคน

ในทีม มักจะไมมาบรรจบกันที่จุดเดียว ทําใหตองใชเวลานานกวาที่ไอเดียเหลาน้ันจะมาบรรจบกันได แมจะประชุม

กันอยางยาวนานก็ตาม 

 แนวคิดหลักปแรกของ TEDxBangkok ช่ือวา “Catching the Ripples” เกิดข้ึนจากที่ License Holder 

ไดไปเขารวมงาน TEDGlobal 2013  สปกเกอรช่ือวา “อัน เซียว มินา” (An Xiao Mina) นักเขียน นักเทคโนโลยี 

และนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ “Chinese memes” ไดกลาววา “หากอยากจะรูวาคลื่นมาจากทิศทางใด จงเฝาดู

ระลอกคลื่นที่กําลังเคลื่อนไหว” กลาวคือ หากตองการจะรูวาคลื่นของสังคม ของโลกกําลังเคลื่อนไปในทิศทางใด 

จะดูจากคลื่นอยางเดียวไมได ตองดูจากแรงกระเพ่ือมที่อยูภายใตคลื่นที่สงผลใหเกิดคลื่นน้ัน แนวคิดหลักของปที่ 2 

เปนแนวคิดที่ไดจากผล 

ตอบรับ (Feedback) ในปแรก ที่โดยสวนใหญจะเปนไปในแนวทางเดียวกันวาทอลกบนเวที จะเปนเรื่องราวสวน

บุคคล (Personal Story) มากเกินไป ดวยเหตุน้ีเองทําใหทีม TEDxBangkok ไดเรียนรูวาหัวใจหลักของ 

TEDxBangkok นอกจากจะเปนเร่ืองเน้ือหาแลว ยังเกี่ยวของกับการพูดคุย แลกเปลี่ยนของผูชมดวย แนวคิดหลัก

ในปที่ 2 จึงเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการเรียนรูเพ่ือใหเห็นมุมมองใหม ๆ ของโลก ประกอบกับการไดรับแรงบันดาล

ใจจากคําพูดของ “อัลวิน ทอฟฟเลอร” (Alvin Toffler) นักเขียนชาวอเมริกัน ที่กลาวไววา “ในศตวรรษที่ 21 คน

ที่มีการศึกษา ไมไดแบงกันที่ใครอานออกเขียนได หรือไมได แตแบงกันที่คนไหนสามารถเรียนรูไดเร็ว แลวพรอมที่

จะลมลางความคิดที่เราเรียนรูออกมาทั้งหมด แลวเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่มันอาจจะตรงกันขามกับสิ่งที่เราเช่ือ” ดังน้ัน

แนวคิดในปที่ 2 จึงสรุปออกมาเปนช่ือธีมวา “Learn, Unlearn, Relearn”  และแนวคิดหลัก (Theme) ในปที่ 3 

TEDxBangkok พยายามทําใหเห็นถึงความหมายของ “Ideas Worth Spreading” มากข้ึน โดยมองวาไอเดียควร

มาจากเรื่องราวที่หลากหลาย ในปน้ีสปกเกอรบนเวทีจึงมาจากหลากหลายอาชีพ แตในความหลากหลายน้ี 
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TEDxBangkok เช่ือวาเมื่อทุกอยางมารวมกันจะเกิดเปนพลังอันยิ่งใหญที่สามารถขับเคลื่อนสังคมไปได แนวคิด

หลักในปน้ีจึงใชช่ือวา “Little Thing Mingle”  

 ดังน้ันเมื่อพิจารณาจากทั้ง 3 ป จะสามารถสรุปการคิดคนแนวคิดหลักหลักของ TEDxbangkok ไดออกมา

เปนแผนผังดังน้ี  

 
(ภาพที่ 1 แสดงแผนผังการคิดคนแนวคิดหลัก (Theme) ของ TEDxBangkok) 

 

 กลาวคือ แนวคิดหลัก (Theme) ของ TEDxBangkok จะเปนแคแนวคิดที่โอบอุมเร่ืองราวทั้งหมดเอาไว 

โดยทอลกแตละเรื่องจะไมไดเกี่ยวของกับแนวคิดหลักโดยตรง แตเปนสวนหน่ึงของแนวคิดหลักที่ประกอบกันเปน

เรื่องราวเดียวกัน เรื่องจะมีทั้งความเหมือน และความแตกตางดังที่แสดงไวในแผนผังที่มีทั้งวงกลมที่ติดกัน และไม

ติดกัน ไมไดมีขอกําหนดตายตัว วาในแตละปจะสรางสรรคแนวคิดไปในทิศทางใด แตจะคงแกนเดิมของ TED ไว 

น่ันคือ แนวคิดหลักน้ันจะตองกวาง และคอนขางเปนนามธรรม ไมช้ีชัดไปในทิศทางใด แตจะครอบคลุมเรื่อง

ทั้งหมดที่ผูพูดนํามาพูดบนเวที ซึ่งการสรางสรรคแนวคิดหลักในรูปแบบน้ี มีจุดประสงคเพ่ือใหเกิดการวิเคราะห 

ถกเถียง และแบงปนไอเดียซึ่งกันและกันระหวางผูเขารวมงาน และผูชมผานสื่ออ่ืน ๆ  

 2.2 การคนหาสปกเกอร  

 การคนหาผูพูดหรือสปกเกอรที่มาขึ้นเวทีพูดใน TEDxBangkok เปนอีกข้ันตอนที่ตองใชระยะเวลาจํานวน

หน่ึง การคนหาจะยึดจากธีม และแนวคิดที่ไดจากการประชุมกับทีมวากําลังมองหาไอเดียในรูปแบบและทิศทาง

ใดบาง เมื่อไดขอสรุปแลวทีมก็จะแยกยายกันไปคนหาขอมูล โดยเกณฑการคัดเลือกสปกเกอรของ TEDxBangkok 

ทั้ง 3 ปน้ันแตกตางกัน ใน 2 ปแรก การคนหาสปกเกอรมีโควตาสําหรับคนดัง หรือผูมีช่ือเสียง แตในปที่ 2 มีสิ่งที่

เพ่ิมขึ้นมา คือ การมองหาสปกเกอรที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีเรื่องเลาที่นาสนใจ และมีไอเดียใหม ๆ ที่ไม

ตองย่ิงใหญ แตมีผลกระทบตอสังคมวงกวาง และปที่ 3 ทีม TEDxBangkok นําประสบการณจากปที่ 2 มาปรับใช 

โดยการลดโควตาคนดังลง แลวมองหาผูพูดที่มีเร่ืองราวที่นาสนใจมากข้ึน อาจเปนคนที่ไมมีใครรูจักเลย แตมี

มุมมองตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่นาสนใจ และเปนเรื่องราวที่ควรคาตอการเผยแพร  
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 ทั้งน้ีในการพิจารณาเร่ืองเลาที่จะถูกเลาบนเวทีของ TEDxBangkok ประกอบไปดวยหลักเกณฑ 3 

ประการ ไดแก  

 1. Unlearn คือ ไอเดียที่แปลกใหมที่เราไมเคยรูมากอน อาจไมจําเปนวาตองเปนเรื่องยาก แตเปนไอเดีย

ที่ต้ังคําถามกับชุดความเช่ือเดิม ๆ เปดมุมมอง โลกทัศนใหม ๆ ใหกับผูที่ไดฟง  

 2. Urgent คือ ไอเดียที่ใกลตัว ที่เราอาจมองขาม ทั้งที่ควรจะหยิบยกข้ึนมาพูด และแกไขปญหากันอยาง

เรงดวน เชน เรื่องปญหาการจราจร ปญหาเรื่องกฎหมาย ปญหาเรื่องรถเมล เปนตน  

 3. Impact คือ เร่ืองเหลาน้ันมีผลตอสังคมมากนอยเพียงใด หลักเกณฑในขอน้ีไมไดจํากัดแควาตองเปน

ไอเดียที่เกี่ยวของกับเรื่องใหญ ๆ ระดับประเทศเทาน้ัน แตจะเกี่ยวเน่ืองกับหลักเกณฑ 2 ขอที่ผานมา คือ เปนเรื่อง

เล็ก ๆ แตมีผลกระทบย่ิงใหญตอสังคม และสามารถเขาถึงผูชมได เชน เร่ืองปายรถเมล เร่ืองทางเดินในกรุงเทพฯ 

ความรูเรื่องประวัติศาสตรละแวกบาน เปนตน  

 เมื่อไดแนวคิดหรือไอเดียที่ตรงตอความตองการของทีมแลว ทีมคิวเรเตอรก็จะคนหา 

สปกเกอร โดยชองทางในการคนหา หลัก ๆ แลวจะมี 3 ชองทางดวยกัน ไดแก  

 1. การเสนอช่ือผานระบบออนไลน (Online Nomination) ผานกูเกิลฟอรม (Google Form) โดยเปด

โอกาสใหทุกคน สามารถนําเสนอผูที่อยากใหข้ึนมาพูดบนเวทีได ซึ่งการคนหาในรูปแบบน้ีอาจไดผลนอยที่สุด แต

ทําใหเห็นทิศทางของเรื่องที่คนอยากฟง และไอเดียอันหลากหลายที่กําลังเกิดขึ้นในสถานการณปจจุบัน  

  2. การคนหาโดยการสอบถามจากคนในแวดวงน้ัน ๆ หรือสปกเกอรที่เคยรวมงานกับ TEDxBangkok 

รวมถึงผูชม (Audience) ที่มีเรื่องราวที่นาสนใจ สามารถยกระดับมาเปนเรื่องที่สามารถถายทอดบนเวทีได 

 3. การลงพ้ืนที่ดวยตัวเอง คนหาสปกเกอรจากประสบการณการทํางานของคิวเรเตอรเอง ซึ่งจะทําใหไดส

ปกเกอรที่มาจากหลากหลายอาชีพ และไดคนพบคนที่มีเรื่องราวนาสนใจเพ่ิมมากขึ้น  

  โดยในขั้นตอนแรกจะรวบรวมรายช่ือบุคคลที่นาสนใจใหไดจํานวนมากที่สุด โดยมีผูที่ถูกเสนอช่ือผาน

ระบบออนไลน (Online Nomination) ประมาณ 3 – 400 คน และคนที่ทีมคิวเรเตอรคนหามาประมาณ 40 – 50 

คน แลวนํามาเขาที่ประชุมเพ่ือคัดเลือกใหเหลือจํานวนสปกเกอรที่ตองการ เมื่อคัดเลือกตามขั้นตอนทั้งหมดแลว 

จะเหลือรายช่ือสปกเกอรอยูจํานวน 30 – 40 คน เมื่อไดจํานวนน้ี ทีมคิวเรเตอรก็จะเริ่มหาขอมูลเชิงลึกของบุคคล

เหลาน้ัน รางประเด็น และเน้ือหาคราว ๆ เพ่ือขอเขาไปสัมภาษณ ทั้งน้ีจํานวนที่คัดเลือกผูพูดในข้ันตอนน้ี อาจจะมี

จํานวนไมเทากันในแตละป 
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 2.3 การสรางสรรคเนื้อหา   

  2.3.1 การสัมภาษณ 

 จากขอมูลที่นําเสนอไปขางตน เมื่อทีมคิวเรเตอรไดสปกเกอร และขอมูลมาในรอบแรกแลว ตอมาก็เปน

ขั้นตอนการขอเขาไปสัมภาษณ ขั้นตอนการเขาไปสัมภาษณ ครั้งแรก TEDxBangkok จะไมไดเขาไปสัมภาษณใน

รูปแบบการสัมภาษณที่จริงจัง แตจะใชการ “พูดคุย” เพ่ือคนหาเรื่องราวและไอเดียที่นาสนใจจากตัวผูพูด หลังจาก

คุยแลว ผูพูดคนใดมีไอเดียที่นาสนใจ ก็จะมีการสัมภาษณที่จริงจังเกิดข้ึนหลังจากน้ัน ซึ่งการพูดคุยในแตละครั้งใช

เวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง เพ่ือใหไดเร่ืองที่ดีที่สุดจากสปกเกอร เมื่อสัมภาษณจนไดไอเดียที่นาสนใจแลว ทีมคิวเร

เตอรก็จะนําเร่ืองราวของสปกเกอรมาเขาที่ประชุม ถกเถียงหารือกันในทีมวาใครนาสนใจมากกวากัน เรื่องราวมี

ความนาสนใจในระดับใด โดยพยายามเฉลี่ยใหไดสปกเกอรในหลากหลายสาขาจํานวนเทา ๆ กัน  

 ขั้นตอนหลังจากน้ัน เมื่อทีมคิวเรเตอรสามารถสรุปกันไดแลววาผูพูดเปนใครบาง และสรุปวาจะเอาไอเดีย

ใดเปนไอเดียหลักในการพูด ขอมูลเหลาน้ีจะถูกสงกลับไปยังสปกเกอร เพ่ือบอกเลารายละเอียดของเรื่อง รวมถึง

การนัดหมายเพ่ือพูดคุยรายละเอียดกันอยางตอเน่ือง   

 การเขาไปพูดคุยและแลกเปลี่ยนไอเดียกับสปกเกอรของทีม TEDxBangkok น้ัน ไมไดเขาไปอยางเปน

ทางการที่จะทําใหบรรยากาศตึงเครียด แตจะเนนใชการพูดคุยแบบ “สปกเกอรดินเนอร” ซึ่งเปนการนัดเจอทีม

คิวเรเตอร และสปกเกอรทุกคนเปนคร้ังแรก ๆ เพ่ือทําความรูจักกัน สรางชุมชน หรือคอมมูนิต้ี (Community) ให

เกิดขึ้น ซึ่งการสรางชุมชนน้ีเปนอีกภารกิจหลักของ TEDxBangkok ที่ตองการสรางพ้ืนที่ในการพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกัน หลังจากน้ัน ทีมคิวเรเตอรก็จะเขาไปสัมภาษณสปกเกอรแตละคนอีกครั้งเพ่ือหา

ใจความหลักของเรื่อง (Key Message) เพ่ือพัฒนาสูการวางโครงรางบท และการเขียนบทในขั้นตอนถัดไป  

  2.3.2 การวางโครงเรื่อง และการพัฒนาเปนบท 

 ขั้นตอนสําคัญที่สุดของงาน TEDxBangkok คือการวางโครงรางของเรื่อง และพัฒนาสูเรื่องเลาที่สมบูรณ

แบบบนเวที TEDxBangkok ซึ่งขั้นตอนน้ีจะใชเวลา 5 – 6 เดือนนับต้ังแตทีมคิวเรเตอรตกลงเลือกสปกเกอร ซึ่งใน 

2 เดือนแรกทีมคิวเรเตอรจําเปนตองเลือกใจความหลัก (Key Message) ของเร่ืองของสปกเกอรแตละคนแลว 

เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนาเปนบทที่แนนอน  

 ในการออกแบบโครงรางของบท เครื่องมือสําคัญที่ทีมคิวเรเตอรใชในการออกแบบ คือ “แผนผังกางปลา” 

(Fish Bone Diagram) ซึ่งแผนผังกางปลา มีช่ืออยางเปนทางการวา “แผนผังสาเหตุและผล” (Cause and Effect 

Diagram) แผนผังกางปลาเปนผังที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางสาเหตุตาง ๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางเปน

ระบบ  ดวยประสิทธิภาพของเคร่ืองมือแผนผังกางปลา ทําใหทีม TEDxBangkok นํามาใชในการคิดโครงรางบท
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ของเรื่องเลา ที่จะถูกนําไปเลาบนเวที โดยปรับเปลี่ยนใหเขากับการใชงานของทีมใหมากที่สุด สิ่งสําคัญที่สุดคือ 

“ใจความสําคัญ” (Key Message) หรือแกนเร่ืองที่ตองการนําเสนอ ที่ตองชัดเจน สงสารใหผูชมไดอยางตรงเปา

ที่สุด  

 ขั้นตอนการสรางโมเดลกราฟกางปลาของ TEDxBangkok เริ่มตนจากการกําหนด “ใจความสําคัญ” ที่เกิด

จากไอเดียที่ไดพูดคุยกับสปกเกอร วาจะนําขอมูลเรื่องใดมาเปนแกนเรื่องหลัก ซึ่งสวนใจความสําคัญ คือ “กระดูก

สันหลังของปลา” จากน้ันใสบทนําลงไปตรงบริเวณหางปลา แลวใสเน้ือหาที่เปนองคประกอบของเรื่องเขาไปในแต

ละกาง ซึ่งเน้ือหาน้ีไดมาจากการพูดคุยกับสปกเกอร และการประชุมของทีมคิวเรเตอรเอง วาควรนําประเด็นใดมา

เพ่ิมเติมสนับสนุนใจความหลักบาง เชน ประสบการณของสปกเกอร งานวิจัย การยกตัวอยางเหตุการณจริง เปน

ตน ทั้งน้ีเน้ือความที่นํามาประกอบ ตองมีความเกี่ยวของกับใจความหลักของเรื่อง กลาวคือสวนกระดูกสันหลังของ

ปลาจะทําหนาที่เหมือนกรอบที่ทําใหขอมูลทั้งหมดเปนเรื่องเดียวกัน กระชับและไมออกนอกประเด็น และสวน

สุดทาย คือ “Call to Action” ที่อยูบริเวณหัวปลา หมายถึงเปาหมายในการถายทอดเรื่องน้ีกระตุนใหผูฟงเกิด

พฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดบางอยาง เพ่ือการพัฒนา เปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดในอนาคต ซึ่งรูปแบบ

โมเดลกราฟกางปลาของ TEDxBangkok สามารถแสดงเปนแผนผังได ดังน้ี  

 

(ภาพที่ 2 แสดงแผนผัง“กราฟกางปลา”) 

  

 จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกดังที่ไดนําเสนอไปขางตน จะเห็นไดวากระบวนการสรางสรรคของ 

TEDxBangkok ใชระบบการทํางานเชนเดียวกับองคกรการทํางานอ่ืน ๆ แตจะเนนที่กระบวนการการมีสวนรวม

ของทีมงานทุกคน และใชระบบยืดหยุนใหเหมาะสมกับเวลา จะเปนไปในรูปแบบที่เรียกวา “สนามเด็กเลน” 

กลาวคือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงวิธีการใหเหมาะสมกับแตละป  

สรุป และขอเสนอแนะ 

  จากการศึกษาสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี  
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 กระบวนการการสรางสรรค TEDxBangkok ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก การสรางสรรคโปรดักชัน 

และการสรางสรรคเน้ือหา ดานโปรดักชัน มีความสําคัญในดานการจัดการภาพรวมของงานใหสมบูรณ และตองทํา

หนาที่สื่อสารใหผูเขารวมงานเขาใจแนวคิดหลักของแตละป รวมถึงการสรางพ้ืนที่การสื่อสารใหกับผูเขารวมงาน

ผานกิจกรรมตาง ๆ  ทําใหองคประกอบของงานสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน ดานการสรางสรรคเน้ือหา TEDxBangkok 

ใหความสําคัญอยางมากในการสรางเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ีทําใหเห็นวากวาจะไดเน้ือหาที่พูดบนเวที 12-15 นาทีน้ัน 

ตองใชเวลาการจัดทํากวา 6 เดือน เพ่ือคัดสรรและขัดเกลาใหไดไอเดียที่ดีที่สุด ควรคาตอการเผยแพรมากที่สุด 

เพ่ือคงความเปนพ้ืนที่การสื่อสารสาธารณะ สรางชุมชนใหผูเขารวมงานไดมีโอกาสในการพูดคุย ถกเถียงและ

แบงปนไอเดียกันไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ทําใหเห็นไดวา TEDxBangkok มีการพยายามสรางโครงสรางการทํางาน

อยางเปนระบบเชนเดียวกับองคกร คือการแบงหนาที่เปนฝายตาง ๆ เพ่ือรับผิดชอบหนาที่ของตัวเอง แตใน

ขณะเดียวกันทุกฝายก็สามารถทํางานขามตําแหนงกันได ในดานการสรางสรรคการพูด เมื่อเทียบกับทฤษฎีดานการ

แสดงที่ผูวิจัยใชวิเคราะหขอมูลแลวพบวาขั้นตอนอาจจะไมเหมือนกันทุกอยาง แตมีความใกลเคียงกัน กระบวนการ

กอนการแสดง (Proto-performance) ของ TEDxBangkok คือ การซอมการพูดกอนขึ้นเวที สิ่งสําคัญคือใน

ระหวางการซอมน้ัน ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหา และปรับปรุงวิธีการนําเสนอใหออกมาดีที่สุด โดยไมมีการ

ฝกอบรม (Trainning) หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แตจะเปนการสัมภาษณ และการพูดคุยระหวาง

คิวเรเตอร และสปกเกอร เพ่ือคนหาขอมูลและแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน เมื่อถึงวันแสดง ระหวางการ

แสดง (Performance) ผูพูดก็จะมีเวลากําหนดในการพูด แตเวลาจะไมไดเครงครัดมากนัก และจะมีกระบวนการที่

เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน คือกิจกรรมภายในงานที่เปนปจจัยลอมรอบการแสดง ทําใหเกิดพ้ืนที่ในการแบงปนขอมูล และ

ทําใหผูเขารวมงานเขาใจแนวคิดของงานมากขึ้น สวนหลังการแสดง (Aftermath) จะมีการบันทึกการพูดเพ่ือนําไป

ลงในเว็บไซตยูทูบ ทั้งน้ีการทํางานของ TEDxBangkok ไมไดเรียงลําดับเวลา แตจะมีความทับซอนกันในบาง

กระบวนการทั้งในเร่ืองเวลา และหนาที่ ที่ทุกฝายสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดทั้งหมด ซึ่งทําใหการจัดงาน

ของ TEDxBangkok มีความโดดเดนในเรื่องการจัดการ และการวางแผนงานเพ่ือเปนพ้ืนที่ในการเผยแพรไอเดีย 

และการทํางานอยางเปนระบบทําให TEDxBangkok เปนเวทีการพูดที่จัดตอเน่ืองกันมาถึง 3 ปดวยกันอีกดวย 

 ดานเน้ือหา การนําแผนผังกางปลามาใชก็ทําใหการวางโครงเรื่องของ TEDxBangkok มีความกระชับ ไม

ซับซอน เนนยํ้าแกนเรื่องเพียงประเด็นเดียว เปนเรื่องที่ดีที่จะทําใหผูฟงเขาใจไอเดียที่ผูพูดตองการถายทอดไดอยาง

ชัดเจน  

 ดวยกระบวนการที่กลาวไปขางตน ทําใหเห็นวาการสรางสรรค TEDxBangkok มีความ 

พิธีพิถันอยางมากในการจัดทําเวทีการพูด TEDxBangkok ในแตละป ผูที่เขารวมงานก็จะไดมีสวนรวมกับกิจกรรม

อ่ืน ๆ ที่ TEDxBangkok สรางขึ้นที่ไมใชแคการมาฟงพูดเพียงอยางเดียว แตยังไดสรางเครือขายการแบงปนความรู 
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ผานกิจกรรม และการพูดคุยกันในงาน ทําใหในปจจุบัน TEDxBangkok เปนตนแบบในการจัด TEDx ที่อ่ืน ๆ ใน

ประเทศไทยอีกดวย  

 อยางไรก็ตามในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาไปที่กระบวนการสรางสรรค TEDxBangkok เพียงอยางเดียว 

ยังไมครอบคลุมไปถึงดานเน้ือหาโดยละเอียดของ TEDxBangkok ในแตละป ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางมาก 

เน่ืองจาก “เน้ือหา” เปนสิ่งสําคัญที่สุดของ TEDxBangkok การศึกษาเน้ือหาในประเด็นตาง ๆ เชน ปจจัยที่ทําให

เกิดเน้ือหาแตละเรื่องของ TEDxBangkok แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาในแตละป หรือความสัมพันธของ

เน้ือหากับคานิยมของสังคมในสมัยน้ัน ๆ เปนตน ดังน้ันผูวิจัยเห็นวายังเหลือประเด็นที่เกี่ยวของกับ TEDxBangkok 

อีกมากใหผูที่สนใจศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในวงการวิจัยดานนิเทศศาสตรตอไป  
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การสื่อสารความหมายใหมของตัวละครสาํมนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย 

COMMUNICATION OF NEW MEANING OF SAMMANAKKHA THROUGH CONTEMPORARY CHUI 

CHAY  PERFORMANCE 

นางสาววิรสา  โรจนวรพร และ อาจารย ดร. ปอรรัชม  ยอดเณร 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ือง  “การสื่อสารความหมายใหมของตัวละครสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย”  เปน

การวิจัยเชิงสรางสรรค  ( Creative Research )  ที่มีวัตถุประสงคในการวิจัย  เพ่ือศึกษาการสื่อสารความหมาย

ใหมและสรางสรรคตัวละครสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย  และศึกษาการรับรูความหมายใหมของตัว

ละครนางสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย 

 ผลการวิจัยพบวา  การสื่อสารความหมายใหมและการสรางสรรคการแสดง  ฉุยฉายนาง สํามนักขารวม

สมัย  สามารถนําองคประกอบในการแสดง  “ฉุยฉาย”  มาประยุกตใชผานกระบวนทาทางการรายรําในรูปแบบ

นาฏยศิลปไทยรวมสมัย  ผนวกกับการนําทั้งบทรองด้ังเดิมของการแสดงฉุยฉายศูรปนขา  และบทรองจากเพลง

สมัยนิยมที่ผูคนรูจัก  มาเปนสื่อกลางในการถายทอดเน้ือหาเรื่องราวและอารมณของตัวละคร  รวมถึง

ความสามารถในการถายทอดอารมณของตัวละครผานนักแสดง  เพ่ือใชในการสื่อสารความหมายใหมใหกับตัว

ละครนางสํามนักขา  ผานรูปแบบการแสดงฉุยฉายรวมสมัย 

 การจัดการแสดง  “ฉุยฉายนางสํามนักขารวมสมัย”  พบวา  ผูชมที่เปนผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา  รูปแบบ

และองคประกอบในการแสดงสามารถสื่อสารความหมายใหมใหกับตัวละครนางสํามนักขาได  แตทั้งน้ีก็ข้ึนอยูกับ

พ้ืนฐานความรูของผูชมเกี่ยวกับนางสํามนักขาดวย  สวนทัศนคติของผูชมพบวา  รูปแบบในการจัดการแสดง  เปน

สวนที่ผูชมช่ืนชอบมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  54.12  ผูแสดงสามารถถายทอดเน้ือเรื่องและอารมณไดในระดับ  

มากที่สุด  (M=4.34)  เน้ือหาในการแสดงมีความนาสนใจในระดับ  มาก  (M=4.04)  บทรองและดนตรีมีความ

เหมาะสมตอการแสดงในระดับ  มาก  (M=3.93)  และผูชมมีทัศนคติตอตัวละครนางสํามนักขาแตกตางไปจากเดิม  

คิดเปนรอยละ  76.47 

คําสําคัญ การสื่อสารความหมายใหม,การแสดงฉุยฉายรวมสมัย 

 

Abstract 
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 “COMMUNICATION OF NEW MEANING OF SAMMANAKKHA THROUGH CONTEMPORARY 

CHUI CHAY  PERF0RMANCE” is a creative research that aims to  study the new meaning of  

female giant character with feminist concepts. Then create a contemporary CHUI CHAY 

performance and study the meaning of the character through that performance. 

 The research found that The Contemporary CHUI CHUY SAMMANAKKHA Performance 

can be applied through the composition of the original CHUI CHUY performance in a new 

contemporary Thai dance styles. Together with the original lyrics of CHUI CHAY performance 

and contemporary songs in this period of time. As a medium to convey the story and emotions 

of the character. Including the ability to convey the emotions of the character through the 

performer. In order to communicate the new meaning to SAMMANAKKHA character. Through the 

style of contemporary CHUI CHUY performance. 

 Expert spectators revealed that the elements of the performance can communicate the 

meaning to the character. But it depends on the knowledge base of the audience about this 

character. The attitude of the audience revealed that 54.12 percent of the audience likes the 

format of the performance the most. The performer was able to broadcast the story and 

emotions at the highest level (M = 4.34). The content of the show was very interesting (M = 

4.04).The lyric and the music that use in the performance are suitable to tell the story (M = 

3.93). And the audience had a different attitude toward the characters accounted for 76.47 

percent. 

Keyword COMMUNICATION OF NEW MEANING, CONTEMPORARY CHUI CHAY  PERF0RMANCE 

 

 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
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 ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทย  เปนภาพแทนความคาดหวังที่สังคมมีตอสถานภาพและบทบาทของผูหญิง

ในสังคม  โดยที่ตัวละครเอกฝายหญิงซึ่งเปนตัวละครฝายดี  จะถูกสรางใหเปนตัวละครแบบฉบับ (Stereotype)  

โดยมีตัวละครเอกปฏิปกษเปนคูเปรียบเทียบใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูหญิงที่ไมเหมาะสม  ทําใหตัวละครปฏิปกษ

หญิงถูกวางใหเปนอ่ืน  ซึ่งเหลาบรรดาตัวละคร  นางยักษ  ก็ถูกรวมอยูในกลุมของตัวละครปฏิปกษหญิงเหลาน้ี  

ดวยเผาพันธุ  ชาติกําเนิด  และรูปลักษณภายนอกที่แตกตางจากมนุษย  และพฤติกรรมของนางยักษสนับสนุนการ

ไมอาจอยูรวมกันไดกับมนุษยน่ันเอง 

 และหากเมื่อเราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับยักษตางๆในวรรณคดีไทย  หน่ึงในบรรดาวรรณคดีไทยที่มีตัวละคร

ยักษที่คนไทยทุกคนคุนเคยและรูจักกันเปนอยางดีก็คือ  เรื่อง  รามเกียรต์ิ  เพราะดวยเน้ือหาเรื่องราวที่เลาเรื่อง

การตอสูกันระหวางฝายคนดี  น่ันคือ  ฝายพระราม  ซึ่งเปนมนุษย  กับฝายคนช่ัว  น่ันคือ  ฝายทศกัณฐ  ซึ่งเปน

ยักษ  ทําใหรามเกียรต์ิเปนอีกหน่ึงวรรณคดีไทยที่ตอกยํ้าความเปนอ่ืนใหกับตัวละครยักษอยางเห็นไดชัด  และหน่ึง

ในตัวละครยักษผูหญิงที่ถือไดวามีบทบาทสําคัญของเรื่องรามเกียรต์ิ  น้ันก็คือ  นางสํามนักขา 

 ตัวละคร  นางสํามนักขา  เปนตัวละครยักษผูหญิง  ที่มีรูปกายสีเขียว  นางสํามนักขาน้ันเปนธิดาองคเดียว

ของทาวลัสเตียน  และนางรัชฏา  เปนนองสาวของทศกัณฐ กุมภกรรณ พิเภก ขร ทูษณและตรีเศียรนางสํามะนัก

ขามีสามีช่ือ ชิวหา ซึ่งชิวหาผูน้ีทําหนาดูแลกรุงลงกาเมื่อครั้งที่ทศกัณฐไดไปเที่ยวปากับนางมณโฑเปนเวลา 7 วัน 7 

คืนทําใหชิวหาน้ันเกิดความงวงนอน จึงไดแลบลิ้นยาวออกมาปกคลุมกรุงลงกาและนอนหลับพักผอน เมื่อทศกัณฐ

กลับมาพบวากรุงลงกาถูกปกคลุมก็คิดวาเปนเวทมนตรของศัตรู จึงขวางจักรไปตัดลิ้นของชิวหาจนขาดทําใหชิวหา

ถึงแกความตายยังความเศราโศกเสียใจใหแกนางสํามนักขายิ่งนักนางสํามนักขาจึงเปนมาย  

 วันหน่ึงนางสํามนักขาไปเที่ยวปาและไดพบพระราม  ดวยความวาเหวผนวกกับความรูปงามของพระราม  

เมื่อนางสํามนักขาเห็นเขาก็นึกรักและอยากไดไปเปนคูครอง  นางจึงไดเขาไปเกี้ยวพาราสีพระรามแตพระรามไม

สนใจ นางสํามนักขาจึงตามพระรามไปที่อาศรม  และไดพบเห็นนางสีดา จึงคิดวา ถาหากตนกําจัดนางสีดาได 

พระรามคงจะหันมาสนใจตน ดังน้ันนางสํามนักขาจึงเขาไปทํารายนางสีดาแตถูกพระรามและพระลักษณจับได 

พระลักษณจึงจับนางสํามนักขาไปตัดหู  จมูก  มือและเทา  แลวไลนางไป  นางสํามนักขาจึงไดเดินทางกลับไปฟอง

พ่ีชาย  คือ  ทูษณ  ขร  และตรีเศียร  วาถูกพระรามชมเหง  แตยักษทั้ง  3  ตน  ก็ถูกพระรามสังหาร  นางสํามนัก

ขาจึงไดไปหาทศกัณฐ  เพ่ือชอความชวยเหลืออีกตน  นางสํามนักขาชมโฉมของนางสีดาใหทศกัณฐฟง  จนทศกัณฐ

นึกอยากไดเปนชายา  จึงไดไปลักพาตัวนางสีดามาเปนเหตุใหเกิดสงครามระหวางพระรามกับทศกัณฐน่ันเอง 

 นอกจากที่ตัวละครนางสํามนักขาจะมีบทบาทสําคัญ  เพราะถือไดวาเปนตัวละครที่จุดชนวนสงคราม

ระหวางฝายพระรามและฝายทศกัณฐแลวน้ัน  ในการแสดงโขนละครเร่ือง  รามเกียรต์ิ  น้ันยังไดมีชวงตอนหน่ึงที่

เปนสวนของการแสดงของนางสํามนักขาเพียงตัวเดียวดวย  เรียกวา  “ฉุยฉายศูรปนขา”  ทําใหเห็นไดวาตัวละคร
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นางสํามนักขาน้ันก็มีบทบาทที่สําคัญในการแสดงโขนละครเรื่อง  รามเกียรต์ิ  อยูไมนอย  และในการแสดงฉุยฉายศู

รปนขาน้ันเปนการแสดงในชวงตอนที่นางสํามนักขาแปลงกายจากนางยักษเปนผูหญิงสวย  เพ่ือที่จะเขาไปหา

พระรามน่ันเอง  โดยรูปแบบการแสดงฉุยฉายศูรปนขาน้ี  ในสมัยกอนมักจะใชผูชายในการแสดงเปนนางยักษ  

ทั้งน้ีเพราะเรื่องรามเกียรต์ิถือไดวาเปนการแสดงละครในของพระมหากษัตริย  นิยมใชนักแสดงชายในการแสดง

ทั้งหมด  แตตอมาตามสมัยนิยม  การแสดงฉุยฉายศูรปนขา  บางก็ใชนักแสดงผูหญิง  บางก็ใชนักแสดงผูชาย  

ตามแตโอกาส 

 นอกจากน้ันในสวนของการนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับตัวละครผูหญิงที่ถูกนําเสนอในรูปแบบในการแสดง  

ฉุยฉายศูรปนขา  ตามแบบตนฉบับเดิมที่เปนการแสดงในรูปแบบนาฏยศิลปไทยน้ัน  เปนการแสดงที่มองสะทอน

ภาพของตัวละครนางสํามนักขาในเร่ืองของรูปราง  ทาทาง  ผูวิจัยจึงเกิดความสงสัยวา  แลวเราจะสามารถมองตัว

ละครนางสํามนักขาในแงมุมอ่ืนๆไดหรือไม  เราจะสามารถมองตัวละครน้ีในฐานะที่เปนตัวละครหญิงตัวหน่ึง  ที่

ไมใชคูปฏิปกษที่เปนคูตรงขามกับตัวละครหญิงตัวอ่ืนๆ  เหมือนอยางที่สังคมต้ังกรอบบรรทัดฐานทางสังคมที่มีตอ

รูปลักษณภายนอกของผูหญิงเพียงอยางเดียวไดหรือไม  โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับผูหญิงมาใชมองตัวละครนางสํามนัก

ขา  และนํามาสรางสรรรคผานรูปแบบการแสดงฉุยฉายรวมสมัย  ทั้งน้ีเพราะในการแสดงรวมสมัยที่สะทอน

เรื่องราวเกี่ยวกับนางยักษน้ันยังมีนอย  สวนมากจะเปนการแสดงรวมสมัยที่สะทอนเรื่องราวของยักษผูชายเปนสวน

ใหญ  เชน  การแสดงชุด  Demon  ของคุณพิเชษฐ  กลั่นช่ืน  เปนตน 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาตัวละครสํามนักขา  และรูปแบบการแสดงฉุยฉายศูรปนขา  ตามรูปแบบ

การแสดงนาฏยศิลปไทยแบบด้ังเดิม  ทั้งน้ีเพ่ือนํามาสรางสรรคเปนการแสดงฉุยฉายรวมสมัย  โดยนําแนวคิด

เกี่ยวกับผูหญิงมาใชมองตัวละครตัวน้ี  เพ่ือสื่อสารความหมายใหมใหกับตัวละครนางยักษสํามนักขา  และ

สรางสรรคเปนการแสดงในรูปแบบใหมที่สามารถเขาถึงกลุมผูรับสารไดอยางครอบคลุมทุกชวงวัย 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารความหมายใหมและสรางสรรคตัวละครสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย 

2. เพ่ือศึกษาการรับรูความหมายใหมของตัวละครนางสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย 

วิธีการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  โดยศึกษาจากงาน

เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูล  แลวนํามาสรางสรรคการเสดงฉุยฉายรวมสมัย  

(Creative Research)  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังน้ีคือ 
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 ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวละครนางสํามนักขา  และการแสดง  ฉุยฉายศูรปนขา  รวมถึง

แนวคิดเก่ียวกับผูหญิง  จากหนังสือ  เอกสาร  งานวิจัย  และวีดีทัศนที่เกี่ยวของ  เพ่ือนํามาศึกษาวิเคราะหตัว

ละครนางสํามนักขา  และศึกษาวิเคราะหรูปแบบและองคประกอบในการแสดงฉุยฉาย  ศูรปนขา  เพ่ือนํามาเปน

แนวทางในการสรางสรรคการแสดงฉุยฉายรวมสมัยนางสํามนักขา  เพ่ือสื่อสารความหมายใหมใหกับตัวละคร 

 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบสรางสรรคการแสดง  “ฉุยฉายรวมสมัยนางสํามนักขา”  จากการศึกษาวิเคราะห

รูปแบบและองคประกอบในการแสดง  ฉุยฉายศูรปนขา  และจัดแสดง 

 ขั้นตอนที่  3   วิเคราะหและวิพากษการแสดง  “ฉุยฉายรวมสมัยนางสํามนักขา”  จาก     1) 

แบบสอบถามผูเขาชมการแสดง  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  SPSS  และ 2) จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเช่ียวชาญทางดานนาฏยศิลปไทย  ผูเช่ียวชาญทางดานนาฏยศิลปรวมสมัย  และผูเช่ียวชาญทางดานสตรีนิยม 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 การสรางสรรคการแสดงชุด  “ฉุยฉายรวมสมัยนางสํามนักขา”  เปนการสรางสรรคผลงานการแสดง

นาฏยศิลปไทยรวมสมัย  ที่กําหนดแนวคิดเกี่ยวของกับตัวละครนางสํามนักขา  จากเร่ืองรามเกียรต์ิ  เพ่ือตองการ

นําเสนอมุมมองในอีกมิติหน่ึงของตัวละครนางยักษ  มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาการสื่อสารความหมาย

ใหมและสรางสรรคตัวละครนางสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย  และศึกษาการรับรูความหมายใหมของ

ตัวละครนางสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย  โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลผานหนังสือ  เอกสาร  งานวิจัย  

และวีดีทัศนที่เกี่ยวของกับตัวละครนางสํามนักขา  นํามาสูการสรางสรรคการแสดง  “ฉุยฉายนางสํามนักขารวม

สมัย”  แลวจัดทําแบบสอบถามผูชมที่เขาชมการแสดง  รวมทั้งสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานนาฏยศิลปไทย  

ผูเช่ียวชาญทางดานนาฏยศิลปรวมสมัย  และผูเช่ียวชาญทางดานสตรีนิยม  เพ่ือวิเคราะหและวิพากษการแสดงชุด

น้ี 

 จากการศึกษาสามารถนําวาวิเคราะหไดเปน  2  หัวขอ  ดังน้ี 

1. การสื่อสารความหมายใหมและสรางสรรคตัวละครสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย 

 จากการศึกษาความเปนมาของตัวละครนางสํามนักขาทําใหพบวา  ตัวละครนางสํามนักขา  มีแงมุมในชีวิต

ตัวละครที่สามารถสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับผูหญิง  โดยแบงเปน  2  แงมุมคือ  1.เรื่องภายในครอบครัว  ฐานะทาง

สังคมในครอบครัวระหวาง  พ่ีชายและนองสาวโดยตัวละครนางสํามนักขาน้ันโดนพ่ีชายของตนเอง  ซึ่งก็คือ  

ทศกัณฐ  กดขี่ขมเหงนํ้าใจ  จากเมื่อครั้งที่ทศกัณฐเขาใจผิดและไดฆาสามีของนาง  แตในฐานะนองสาว  นางสําม

นักขาไมสามารถมีสิทธ์ิเรียกรองความยุติธรรมจากใครได  ทําใหเห็นวาฐานะทางครอบครัวระหวางพ่ีชายและ
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นองสาวในสังคม  ผูที่มีศักด์ิสูงกวายอมมีอํานาจเหนือกวาผูที่มีศักด์ิที่ตํ่ากวา  ซึ่งเหตุการณในคร้ังน้ันสงผลกระทบ

ตออารมณความรูสึกของตัวละครนางสํามนักขาดวยเชนกัน  2. เรื่องความรัก  โดยเมื่อครั้งนางสํามนักขาไปหลอก

ลอพระรามน้ัน  นางเกิดมีใจใหกับพระราม  นางจึงใชตัวเองเปนเคร่ืองมือในการหลอกลอพระรามใหมาหลง  โดย

การแปลงกายเปนหญิงสาวที่มีรูปรางสวยงาม  ซึ่งหากมองวาเปนความฉลาดของนางที่ใชสิ่งที่ตนเองมีอยูใหเกิดผล

ประโยชนมากที่สุด  ซึ่งในที่น่ีก็คือมนตรในการแปลงรูปลักษณของตนเองใหสวยงามไดน้ันเอง  นอกจากศึกษาตัว

ละครนางสํามนักขาแลวน้ัน  ในการศึกษารูปแบบและองคประกอบการแสดง  “ฉุยฉาย”  ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชใน

การแสดง  พบวา  การแสดง  “ฉุยฉาย”  มีองคประกอบดังน้ี  1. บทรอง  2. ดนตรี  3. กระบวนทารํา  4. เครื่อง

แตงกาย  5. นักแสดง  โดยใชนักแสดงเพียงคนเดียวในการแสดงเปนหลัก 

 ผลจากการจัดการแสดง  “ฉุยฉายนางสํามนักขารวมสมัย”  โดยนําขอมูลจากการศึกษาลักษณะบทบาท

ของตัวละครนางสํามนักขาและรูปแบบในการแสดงขางตน  มาใชในการสรางสรรคการแสดง  ทําใหสามารถ

วิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

 1.เน้ือเร่ืองและเน้ือหาในการแสดง  ในสวนของประเด็นเน้ือเรื่องที่นํามาใชในการแสดงน้ัน  ไดนําประเด็น

เรื่องปมความรักที่ไมเคยสมหวังของนางสํามนักขา  โดยใชแนวความคิดสตรีนิยมเปนเครื่องมือในการวิเคราะห  

พบวา  สาเหตุที่เรือ่งราวความรักของนางสํามนักขาตองพบกับความผิดหวังน้ัน  มีพ่ีชายซึ่งก็คือ  ทศกัณฐ  เปนผูที่

อยูเบ้ืองหลังเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นกับนางสํามนักขา  ดวยฐานะทางสังคมในครอบครัว  ผนวกกับลักษณะทาง

วัฒนธรรมของคนไทยที่ผูนอยตองยอมตามผูที่ใหญกวาตนน้ัน  ทําใหนางสํามนักขาซึ่งมีฐานะเปนนองสาว  ไม

สามารถมีสิทธ์ิในการตอรองทศกัณฐ  ซึ่งมีฐานะเปนพ่ีชายของตนเองได  ผูวิจัยจึงไดนําประเด็นในเรื่องความรักของ

นางสํามนักขามาสรางสรรคเปนการแสดง  โดยนําเสนอมุมมองความรักผานอารมณความรูสึกของตัวละครนางสําม

นักขาเปนหลัก  โดยนําเสนออารมณความรูสึกที่แสนเจ็บปวดจากการที่ถูกคนอ่ืนปฏิเสธ  แตก็ยังคงมีความ

แข็งแกรงในฐานะผูหญิงคนหน่ึง 

 2. รูปแบบในการแสดง  ในสวนของรูปแบบการแสดงไดนํารูปแบบการแสดงฉุยฉายเปนสื่อกลางในการ

สรางสรรคการแสดง  โดยองคประกอบที่สําคัญของการแสดงฉุยฉายน้ันประกอบไปดวย  1. บทรอง  2. ดนตรี  3. 

กระบวนทารํา  4. เครื่องแตงกาย  5. ผูแสดง  ดังน้ันในการออกแบบสรางสรรคการแสดงน้ีจึงตองยังคง

องคประกอบหลักทั้งหมดของการแสดงฉุยฉายเอาไว  แตไมไดยึดถือตามขนบประเพณีเดิม  น้ันคือ 

  2.1 บทรอง  ไดนําบทรองเดิมจากการแสดง  ฉุยฉายศูรปนขา  ผนวกกับการนําเน้ือรองจากบท

เพลงตามสมัยนิยมที่ผูคนสวนใหญรูจักและตองเปนเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความเปนผูหญิง  และรองโดยนักรอง

หญิงเปนเกณฑในการเลือกเพลง  และใชชวงยุคสมัยเปนเกณฑในการเรียงลําดับเน้ือรอง  เพ่ือใชในการเลาเรื่อง

และอารมณความรูสึกของตัวละครนางสํามนักขา 
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  2.2  ดนตรี  ไดใชดนตรีบรรเลงไทยประยุกต  แทนการใชวงปพาทยในการบรรเลง  ทั้งน้ีเพ่ือให

สามารถไปดวยกันไดดีกับบทรองใหมที่มีทั้งบทรองเดิม  และบทเพลงตามสมัยนิยม  โดยดนตรีบรรเลงที่เลือกใชคือ  

เพลงลาวดวงเดือน  เน่ืองจากเพลงลาวดวงเดือนเปนเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรัก  ซึ่งรูปแบบที่เลือกนํามาใช

เปนดนตรีบรรเลงไทยประยุกต  เพ่ือใหผูชมฟงแลวเกิดความรูสึกคุนเคยและเขาถึงไดงาย 

  2.3  กระบวนทารํา  ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเปนนาฏยศิลปไทยรวมสมัย  โดยผูวิจัยได

คิดประดิษฐทาขึ้นมาใหม  และใชเคร่ืองแตงกายเปนสวนหน่ึงของการแสดงดวย  เพ่ือสื่อใหเห็นถึงการปลดเปลื้อง

การตีตราความเปนนางยักษออกไป  แลวจะพบวาเน้ือแทภายในของนางสํามนักขาก็เปนเพียงผูหญิงธรรมดาคน

หน่ึง  โดยในชวงที่ 1  ของการแสดงน้ันจะยังคงมีการนําทาทางจากการแสดงฉุยฉายศูรปขนามาผสมผสาน  แตใช

ลีลาที่กระชับมากขึ้น  ในชวงที่ 2  ของการแสดง  ไดมีการปลดเปลื้องเครื่องประดับออกทีละช้ิน  รวมไปถึงการ

ปลดสไบและผานุง  แลวแตงตัวใหมโดยเปลี่ยนรูปแบบการแตงกายใหม  เพ่ือสื่อใหเห็นถึงการปลดเปลื้องภาพจํา

หรือสามัญทัศนของความเปนนางยักษออกไป  และในชวงที่ 3  ซึ่งเปนชวงสุดทายของการแสดง  ใชทาทางการ

แสดงนาฏยศิลปไทยรวมสมัยทั้งหมด  เพ่ือตองการสื่อใหเห็นความเปนคนผูหญิงธรรมดาทั่วไปที่อยูภายใน  ที่ไมใช

นางยักษอยางที่ทุกคนรูจัก   

  2.4  เครื่องแตงกาย  ไดปรับเปลี่ยนเครื่องแตงกายใหม  จากแตเดิมที่จะตองแตงกายอยางงดงาม  

ครบดวยเครื่องประดับตางๆ  ก็ไดลดทอนเครื่องแตงกายและเครื่องประดับลง  แตยังคงการนุงผาแบบเดิมไว  และ

ใชเครื่องแตงกายเปนสวนประกอบหน่ึงของการแสดงดวย  โดยในแตละชวงของการแสดง  ผูแสดงจะมีการปลด

เครื่องประดับออกทีละช้ิน  ไปจนถึงไดมีการปลดสไบและผานุงออกเพ่ือตองการสื่อใหเห็นถึงความเปนผูหญิงขาง

ใน  ที่อยูภายใตรูปลักษณภายนอกที่เปนนางยักษของนางสํามนักขา 

  2.5  ผูแสดง  ยังคงใชผูแสดงเด่ียวในการแสดงเหมือนอยางเดิม  เพราะเน้ือหาเรื่องราวเปนการ

เลาเรื่องความรูสึกของตัวละครเพียงตัวเดียว 

 3.นักแสดงการเลือกนักแสดงน้ันมีบทบาทสําคัญมากตอการแสดง  เพราะในการแสดงรูปแบบน้ี  ใช

นักแสดงเพียงคนเดียวเทาน้ันเปนตัวดําเนินเรื่องราวทั้งหมด  นักแสดงจึงจําเปนตองมีความสามารถในการสะกด

อารมณของผูชมใหสนใจที่ผูแสดงเพียงคนเดียว  รวมทั้งนักแสดงจะตองมีทักษะการแสดงนาฏยศิลปไทยรวมสมัยที่

ดีดวย  จึงจะสามารถถายทอดอารมณผานทาทางตางๆไดเปนอยางดี 

 4.บทรองและดนตรี  ต้ังแตการคัดเลือกบทรอง  และบทเพลงตามสมัยนิยม  รวมไปถึงการจัดเรียงลําดับ

เน้ือหาของบทรองและบทเพลงตางๆเปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับการแสดงในครั้งน้ี  เน่ืองจากบทรองและบทเพลง

ตางๆเหลาน้ัน  คือสาร  สําคัญที่ใชในการเลาเรื่อง  และเลาความรูสึกเพ่ือสื่อความหมายใหมของตัวละครนางสําม

นักขา  รวมไปถึงนํ้าเสียงที่ใชในการอานบทรองในชวงการแสดงดวย  โดยไดมีการจัดเรียงบทเพลงดังตอไปน้ี 
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  4.1ฉุยฉายศูรปนขา   ทอนรองเพลงฉุยฉาย  เพ่ือเปนการบรรยายสภาพบรรยากาศและ

สถานการณที่  เมื่อนางสํามนักขาไดพบเจอกับพระรามเปนครั้งแรก  บอกถึงความรูสึกเมื่อครั้งแรกเจอของนางสําม

นักขาที่มีตอพระราม 

  4.2เพลงมั่นใจไมรัก  ศิลปน  รวงทอง  ทองลั่นทม  เพ่ือเปนการบรรยายถึงความรูสึกภายในจิตใจ

ของนางสํามนักขาที่เกิดความวาวุนใจ  วาหากตนตองตกหลุมรักอีกครั้งหน่ึง  แลวอาจตองพบเจอกับความผิดหวัง

และสูญเสียคนรักเหมือนเมื่อรักครั้งแรกหรือไม 

  4.3  ฉุยฉายศูรปนขา   ทอนรองแมศรีเพ่ือเปนการบรรยายอากับกิริยาที่นางสํามนักขาไดใชเวท

มนตรในการการแปลงกายตนเอง  จากนางยักษไปเปนผูหญิงสวย 

  4.4อาจจะเปนคนน้ี  ศิลปน  แหวน  ฐิติมา  เพ่ือเปนการบรรยายความรูสึกของนางสํามนักขาที่มี

ความหวังในความรักครั้งใหม  เมื่อไดเขาไปอยูใกลชิดกับพระราม   

  4.5  ผูหญิงก็มีหัวใจ  ศิลปน  รวงทอง  ทองลั่นทม  เพ่ือเปนการบรรยายความรูสึกของนางสําม

นักขาเมื่อถูกพระรามปฏิเสธ  รวมไปถึงเปนการระบอกออกซึ่งความรูสึกของตัวละครที่ถูกสั่งสมมานาน  ต้ังแตครั้ง

ที่ตองสูญเสียคนรักไป  ที่มีทั้งความรูสึกเศราเสียใจ  และโกรธแคนในคราวเดียวกัน 

  4.6  ผูหญิงธรรมดา  ศิลปน  ลานนา  คัมมินท  เพ่ือเปนการบอกกลาวความรูสึกภายในจิตใจของ

ตัวละครนางสํามนักขาตามแนวความคิดสตรีนิยม  ที่ตองการใหมองทุกคนอยางเทาเทียมกัน  ไมวาจะเปนนางยักษ

หรือเปนหญิงสาวสวย  ความเปนผูหญิงภายในเปลือกนอกที่ทุกคนเห็นน้ันก็เหมือนๆกับผูหญิงคนอ่ืนทั่วไป 

  4.7 เกิดเปนผูหญิง  ศิลปน  นิว  นภัสสร  เพ่ือเปนการบอกยํ้าใหเห็นถึงความรูสึกภายในจิตใจ

ของตัวละครนางสํามนักขาตามแนวความคิดสตรีนิยมอีกเชนกัน  ที่ตองการใหมองถึงความเทาเทียมกันของทุกคน

ในสังคม  ไมวาจะเปนเพศใดก็ตาม 

 5. รูปแบบในการจัดสถานที่  ไดกําหนดการจัดการแสดงโดยแบงสัดสวนของผูชมกับนักแสดงออกจากกัน 

2. การรับรูความหมายใหมของตัวละครนางสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลทั้งจากแบบสอบถามผูชมที่เขาชมการแสดง  และจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

สาขาตางๆน้ันพบวา  หลังจากที่ไดชมการแสดงแลวน้ัน  ผูชมไดรับรูและมีความรูสึกตอตัวละครนางสํามนักขาใน

มิติมุมมองที่แตกตางไปจากกอนชมการแสดง  คือรูสึกสงสาร  และมีความเห็นอกเห็นใจตอตัวละครนางสํามนักขา

มากขึ้น  ทั้งน้ีเพราะดวยมุมมองเน้ือหาของเรื่องราวที่นําเสนอไดถูกเลาใหเห็นถึงอารมณความรูสึกของตัวละครที่ไม

เคยไดพูดออกมาใหผูชมไดเห็น  หากแตวาเปนเพียงแคอารมณความรูสึกที่มีตอตัวละครเทาน้ันที่เปลี่ยนไป  ยัง

ไมไดเกิดการสรางความหมายใหมตอตัวละครนางสํามนักขาใหเกิดข้ึนกับผูชม  ทั้งน้ีเพราะผูชมใหความสนใจไปใน

สวนของรูปแบบการแสดงที่มีความรวมสมัย  ทําใหผูชมรูสึกแปลกใหมแตในขณะเดียวกันก็รูสึกคุนเคยและเขาถึง

ไดมากกวาการสื่อสารความหมายใหมของตัวละคร  โดยเน้ือเร่ืองและเน้ือหาที่นําเสนอในการแสดงน้ัน  สงผลตอ
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ความรูสึกของผูชมในการเปดมิติมุมมองใหมๆที่มีตอตัวละครนางสํามนักขาใหมเทาน้ัน  แตยังไมสามารถสราง

ความหมายใหมใหกับตัวละครได 

 และในสวนของรูปแบบการแสดง  ที่ใชรูปแบบการแสดงฉุยฉายเปนองคประกอบหลักในการแสดงน้ัน  

สามารถทําใหผูชมเขาใจเน้ือหาของเรื่องราวที่ตองการนําเสนอไดงายขึ้น  และยังทําใหผูชมมีอารมณรวมไปกับการ

แสดงไดเปนอยางดี  เน่ืองจากเปนรูปแบบการแสดงที่คนสวนใหญรูจัก  แตไมคุนเคย  ทําใหผูชมเกิดความสนใจ

เพราะดวยเน้ือหาเรื่องราวและวิธีการนําเสนอการแสดงที่แปลกตาไปจากเดิม 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ือง  “การสื่อสารความหมายใหมของตัวละครสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย”  เปน

การวิจัยเชิงสรางสรรค  ( Creative Research )  ที่มีวัตถุประสงคในการวิจัย  เพ่ือศึกษาการสื่อสารความหมาย

ใหมและสรางสรรคตัวละครนางสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย  และศึกษาการรับรูความหมายใหมของ

ตัวละครนางสํามนักขาผานการแสดงฉุยฉายรวมสมัย 

 จากการวิจัยโดยการสรางสรรคการแสดงชุด“ฉุยฉายนางสํามนักขารวมสมัย”  ทําใหพบวา  ตัวละครนาง

สํามนักขาน้ันมีเรื่องราวชีวิตของตัวละครที่สามารถวิเคราะหดวยแนวคิดสตรีนิยมไดเปนอยางดี  ไมวาจะเปนเรื่อง

ของฐานะทางสังคมในครอบครัว  ฐานะทางสังคมตามกรอบของประเพณีและวัฒนธรรม  และเมื่อนํามาสรางสรรค

การแสดงใหม  ในรูปแบบของการแสดงฉุยฉายรวมสมัย  ทําใหผูชมสามารถเขาถึง  และเขาใจความรูสึกของตัว

ละครในอีกมิติมุมมองหน่ึงได  ซึ่งรูปแบบในการแสดงเปนสวนสําคัญที่สงผลตอความรูสึกของผูชม  ทําใหผูชมเกิด

ความเขาใจตัวละครนาง    สํามนักขาในอีกมิติหน่ึงได  คือ  รูสึกสงสาร  เกิดความเห็นอกเห็นใจตอตัวละคร  เปน

การเปดมุมมองตอตัวละครในอีกมิติหน่ึง  แตยังไมถึงข้ันที่สามารถสรางความหมายใหมใหแกตัวละครนางสํามนัก

ขาได  น่ันคือ  ผูชมยังไมไดเปลี่ยนสามัญทัศนที่มีตอนางยักษไปไดทั้งหมด  หากแตเปนการเปดประตูความเขาใจ

ของผูชมที่มีตอตัวละครตัวน้ีในอีกมุมมองหน่ึง  อีกทั้งความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวละครนางสํามนักขากอนชมการ

แสดงของผูชมที่ไมเทากันก็เปนอีกปจจัยในการรับรูความหมายใหมตอตัวละครน้ีของผูชมอีกดวย 

 ขอเสนอแนะ    1. สงเสริมใหเกิดการวิจัยเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับการสื่อสารความหมายใหมใหกับตัวละคร

นางยักษตัวอ่ืนๆ  เพ่ือศึกษารูปแบบและกลวิธีการสรางสรรคการแสดงที่หลากหลาย  และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ

การสื่อสารความหมายใหมใหกับตัวละครโดยใชรูปแบบในการสรางสรรคที่แตกตางกันเพ่ือเสริมใหเกิดองคความรู

ความเขาใจใหมๆตอตัวละครที่ผูคนอาจละเลยหรือมองไมเห็นคุณคา 

 2. สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคการแสดงเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและอนุรักษวรรณคดีที่สําคัญ

ของไทย  ตอนักเรียน  นักศึกษา  และผูที่สนใจศึกษา  เน่ืองจากการทําวิจัยพบวา  ผูชมมีความรูความเขาใจใน
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พ้ืนฐานของตัวละครที่แตกตางกัน  ทําใหสงผลตอการรับรูและรูสึกตอตัวละครที่แตกตางกันคอนขางมาก  ดังน้ัน

หากมีการนํางานสรางสรรคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงกลุมคนโดยเฉพาะ  นักเรียน  นักศึกษา  ไดก็จะทําให

กลุมคนเหลาน้ันเกิดความตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู 

 3. ประเด็นที่นาสนใจศึกษาวิจัยตอไป  คือ  การนํากระบวนการและรูปแบบการสรางสรรคงานวิจัยช้ินน้ี  

ในการวิจัยเพ่ือสื่อสารความหมายใหมใหกับตัวละครอ่ืนๆในละครรวมสมัยมากขึ้น  อาธิเชน  ตัวละครนางรายที่

เกิดจากการผลิตซ้ําของสื่อ  เปนตน  เพ่ือใหเกิดการสื่อสารมุมมองความหมายใหมๆใหกับตัวละครที่ผูชมพบอยูเปน

ประจํา  เปนการเปดมุมมองของตัวละครที่ผูคนคุนชินในมิติใหมๆ 
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คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

การศึกษา วิจัยครั้ ง น้ี  มี วัตถุประสงค เ พ่ือ ศึกษาและเป รียบเทียบการสื่ อสารเ ชิงกลยุทธกับ 

ผูมีสวนไดสวนเสียของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (เอส

ซีจี) ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีวิเคราะหสองรูปแบบ คือ โดยการ

สัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) จากการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งมี

ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ  ( Key Informant) คื อ  ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ 

ผูปฏิบัติการ จํานวน 10 คน ประกอบกับการศึกษาคนควาจากขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Data) 

เ ช น  เ ว็ บ ไ ซ ต อ ง ค ก ร  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป  ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง ย่ั ง ยื น  

สื่อออนไลนตางๆ เปนตน โดยจากผลการวิจัยพบวา การสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูสวนไดสวนเสียของกฟผ. และเอสซี

จีน้ัน มีการใชองคประกอบของการสื่อสารเชิงกลยุทธที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เริ่มตน

จากการสังเกตสถานการณที่องคกรเผชิญอยูในปจจุบัน ซึ่งมีทั้งปญหาที่เกิดจากภาวะวิกฤต การรูจัก การรับรูใน

บทบาทหนาที่ ภาพลักษณ และช่ือเสียงขององคกร รวมไปถึงขอมูลดานนโยบาย วิสัยทัศนจากผูบริหาร ภาครัฐ 

และสวนอ่ืนๆ เพ่ือเปนโจทยในการกําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสารเพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของ

องคกรในระยะยาว อีกทั้งใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรในแตละกลุม 

โดยเฉพาะกลุมที่มีบทบาทตอการดําเนินงานขององคกร (Key Player) โดยการศึกษาและประเมินผล

กลุมเปาหมาย เพ่ือใหทราบถึงความคาดหวัง ความตองการ และการรับรูในภาพลักษณและช่ือเสียงขององคกรวา

อยูในลักษณะใด แลวนํามากําหนดกลยุทธ กลวิธี และกิจกรรม เพ่ือใหเขาถึงและตอบรับความคาดหวังและความ

ต อ ง ก า ร ข อ ง ก ลุ ม ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ใ ห ม า ก ที่ สุ ด  จ น เ กิ ด เ ป น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ทั ศ น ค ติ  แ ล ะ 

การรับรูในภาพลักษณและช่ือเสียงทั้งในปจจุบันและอนาคต ทั้งน้ีในจุดเดนของเอสซีจี คือการบริหารจัดการองคกร

ภายใตแนวคิดการสรางแบรนดและการใหความสําคัญของประสบการณของผูรับสารและช่ือเสียงขององคกรทั้งใน

ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงการกําหนดวิสัยทัศนใหเปนองคกรแหงนวัตกรรมและการ
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พัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งใชเปนหลักการในการขับเคลื่อนใหองคกรสามารถเติบโต อยูรอด และยั่งยืน ในสวนจุดเดนขอ

งกฟผ. คือ การยึดมั่นในพันธกิจหลักขององคกร และการใหความสําคัญกับความคาดหวังและความตองการของ

กลุมผูรับสารหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือที่จะสามารถมอบผลลัพธที่เหมาะสมตามความคาดหวังในแตละกลุมให

มากที่สุด 

คําสําคัญ: การสื่อสารเชิงกลยุทธ ผูมีสวนไดสวนเสีย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ.  

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เอสซีจี 

 

Abstract 

 The objective of the research is to study and compare strategic communication to 

stakeholders of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and Siam Cement Group 

Public Company Limited (SCG).  This is a qualitative research, and analysis takes two forms: in-

depth interview of 10 key informants of executives and operational workers, based on 

purposive sampling, and study of documentary data from organizations’ websites, annual 

reports, sustainable development reports, and other online media.  The finding reveals that the 

strategic communication to the stakeholders of EGAT and SCG makes use of all its components 

in a unifying and consistent manner.  In other words, it starts with observation of the current 

situation facing each organization, including crises, recognition of its duty and function, image, 

and reputation, as well as policy-based information, executive visions, policy of the public 

sector and others.  All this forms the basis for setting the communication objective to reach the 

organization’s long-term goal and vision, while attaching importance to each target group of 

stakeholders, especially the key players. This is done through a study and assessment of the 

target group to learn about their expectations, needs and wants, as well as their perception of 

the organizational image and reputation.  The information is then used to plan strategies, 

stratagems, and activities to meet and respond to the stakeholders’ expectations and needs as 

much as possible.  All this is designed to create satisfaction, positive attitude and perception of 

the organizational image and reputation for today and in the future.  In this connection, SCG’s 

outstanding feature is seen in its organizational management under the brand-creating concept, 

while attaching importance to the experience of message receivers and organizational 

reputation both in Thailand and in ASEAN. It also includes having a vision as an organization of 

innovation and sustainable development, serving as a driving force for growth, survival, and 
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sustainability.  On the other hand, EGAT’s outstanding features is seen in its adherence to the 

organization’s mission, attaching importance to the expectations and needs of the message 

receivers or stakeholders, with a view to delivering the best possible results to meet the 

expectation of each group. 

Keywords: strategic communication, stakeholders, Electricity Generating Authority of Thailand 

(EGAT), Siam Cement Group Public Company Limited (SCG) 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเขามาของสื่อดิจิทัลทําใหเกิดผลกระทบตอการปรับตัวในการดําเนินงานขององคกรทั้งภาครัฐและ

เอกชนเปนอยางมาก เพราะการเกิดขึ้นของสื่อดิจิทัลน้ัน ไมไดมีแคเรื่องของสื่อทีวีดิจิทัลแตเพียงอยางเดียว แต

หมายรวมถึงการเกิดขึ้นของสื่อใหม (New Media) ในรูปแบบตางๆ มากมายในเวลาอันรวดเร็วอีกดวย ทําใหหลาย

องคกรตางก็ตองวางแผนกลยุทธตางๆ เพ่ือการต้ังรับ ปรับตัว และเดินหนาตอไปในอนาคต ทามกลางสภาวะการ

แขงขันที่รุนแรง จนเห็นไดชัดเจนตามที่ปรากฎในขาววา หลายธุรกิจหรือองคกรสื่อสารมวลชนที่ประสบ

ความสําเร็จ และสามารถเดินหนาแผนธุรกิจใหมีการปรับตัวไดดีในยุคสื่อดิจิทัล เชน บริษัท เวิรกพอยท เอนเตอร

เทนเมนท จํากัด องคกรธุรกิจในรูปแบบสื่อสารมวลชน ซึ่งเปนผูผลิตเน้ือหา (Content Provider) ทางดานบันเทิง

แบบครบวงจรอันดับตนๆ ของประเทศไทย และในขณะเดียวกันที่หลายธุรกิจหรือองคกรสื่อสารมวลชนเองก็

ประสบความลมเหลว จากผลกระทบของการเขามาของสื่อยุคดิจิทัลดวยเชนกัน เชน สถานีโทรทัศนไทยทีวี (THV) 

ในเครือนิตยสารทีวีพูล และการปดตัวลงของสื่อสิ่งพิมพอีกหลายฉบับ เชน บานเมือง สกุลไทย ดิฉัน ขวัญเรือน 

IMAGE เปรียว คูสราง คูสม เปนตน ดังน้ันจากที่เคยมีการเจริญรุงเรืองอยางสูงสุดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและเปน

ประเภทสื่อมวลชนที่ไดรับความนิยมมากสุดจากผูรับสื่อ กลับกําลังเขาสูในยุคของการเปลี่ยนผานสูความเปนดิจิทัล

มากขึ้น รวมไปถึงการวิวัฒนาการสื่อสารมวลชนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในอนาคต  

ทางสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เผยผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต ป 2560 ไววา คนไทยมีการใช

อินเตอรเน็ตในวันทํางาน/เรียนหนังสือ เฉลี่ย 6 ช่ัวโมง 30 นาทีตอวัน กิจกรรมที่ทํามากที่สุดคือ การใช Social 

Media 3 ช่ัวโมง 30 นาทีตอวัน ตามมาดวยการดูทีวี/ดูหนัง/ฟงเพลงออนไลน เลนเกมออนไลน และอานหนังสือ 

ในวันหยุดมีการใชอินเทอรเน็ต เฉลี่ย 6 ช่ัวโมง 48 นาทีตอวัน กิจกรรมที่ทํามากที่สุดคือ การใช Social Media 3 

ช่ัวโมง 36 นาทีตอวัน ตามมาดวยการดูทีวี/ดูหนัง/ฟงเพลงออนไลน เลนเกมออนไลน แพลตฟอรมที่คนไทยใชงาน

มากที่สุดคือ YouTube 97.1% ตามมาดวย Facebook, Line, Instagram, Pantip, Twitter, และ WhatsApp 
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และสถานที่ที่ใชอินเตอรเน็ตหลักๆ ยังเปนที่บาน/ที่พักอาศัย ตามมาดวยที่ทํางาน ระหวางเดินทาง ที่สาธารณะ 

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย และอินเตอรเน็ตคาเฟ (ETDA, 2560) 

จากสภาพการณ ดั งกล า วถื อ เป นปรากฏการณ และกรณี ศึ กษาที่ น า สน ใจ  ที่ นอกจากจะ 

ส งผลกระทบตอวงการสื่ อสารมวลชนเองแล ว  ยั งส งผลกระทบตอองคกร ธุรกิจต างๆ ในด านของ 

การสื่อสารองคกรทั้ งภาครัฐและเอกชนอีกดวย เพราะคณะผูบริหารและหนวยงานที่ เกี่ ยวของกับ 

การสื่อสารของแตละองคกรน้ัน จําเปนตองเรียนรู และปรับเปลี่ยนกลยุทธและการใชสื่อ เพ่ือสื่อสารขอมูลขาวสาร

ตางๆ ใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ผานการศึกษาจากพฤติกรรม ความตองการ และการรับรูของกลุมเปาหมาย 

ผูบริโภค หรือผูมีสวนไดสวนเสียของแตละองคกรใหมากยิ่งขึ้น โดยผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ปจเจกบุคคลหรือกลุม

บุคคล องคการ สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวของ ที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการ

ที่มีโครงการหรือนโยบายน้ัน (Jamnean R, 2559) ดังน้ันการสื่อสารในรูปแบบตางๆ จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ

ดําเนินงานขององคกร เพราะในทุกองคกรจะมีฝายสื่อสารองคกรเปนผูวางแผนกลยุทธและดําเนินงานในการแจง

ขาวสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารองคกร (Corporate 

communication) เปนการสื่อสารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งและเผยแพรผลงานขององคกร 

เพ่ือใหองคกรเปนที่ รูจัก ยอมรับและมีภาพลักษณและช่ือเสียงที่ดีในสายตาของสาธารณชน ช่ือเสียงและ

ภาพลักษณที่ดีขององคกร จะเปนพ้ืนฐานที่ดีในการที่จะไดรับการสนับสนุน และมองเห็นวาองคกรมีสวนในการ

ดํารงอยูและความเจริญกาวหนาของสังคม (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554, น. 12) 

จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “การสื่อสารเชิงกลยุทธกับ 

ผูมีสวนไดสวนเสียของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)” ซึ่งเปน

องคกรที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักในประเทศไทย อีกทั้งมีลักษณะในการดําเนินงานที่แตกตางกัน กลาวคือ การ

ไ ฟ ฟ า ฝ า ย ผ ลิ ต แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( ก ฟ ผ .)  เ ป น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ด า น กิ จ ก า ร พ ลั ง ง า น ภ า ย ใ ต 

การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดใหไดมา และจําหนาย

พลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ผูใชไฟฟาตามกฎหมายกําหนดและ

ประเทศใกลเคียง พรอมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการไฟฟาภายใตกรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. เปนองคกร

รัฐวิสาหกิจที่นําสงรายไดใหกับรัฐเปนอันดับตนๆ และไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนในป 2560 อีกทั้งยังเปนองคกร

ที่เผชิญกับประเด็นปญหาจากการดําเนินงานขององคกรอยูเสมอ เชน การรองเรียนจากประชาชนหรือผูมีสวนได

สวนเสียจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาไฟฟา สถานการณไฟฟาดับในพ้ืนที่ตางๆ หรือแมกระทั่งการตอตานโครงการ

โรงไฟฟาถานหินที่จังหวัดสงขลาและกระบ่ี เปนตน  

ในส วนของบ ริษัท  ปูนซิ เ มนต ไทย  จํ ากั ด  (มหาชน)  หรื อ  เอสซี จี  เป นองค กร เอกชนที่ มี 

การดําเนินธุรกิจหลักจํานวน 3 กลุมธุรกิจ ไดแก เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง (SCG Cement - Building 

Materials) เอสซีจี เคมิคอลส (SCG Chemicals) และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG Packaging)  มีบริษัทยอยภายใต
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แบรนดมากกวา 200 บริษัท ในดานช่ือเสียงขององคกรน้ัน การไดรับรางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกที่เอสซีจี

ไดรับอยางตอเน่ืองในทุกป อาทิเชน เปนองคกรแรกในประเทศไทย ที่ไดรับการคัดเลือกใหอยูในดัชนีความย่ังยืน

ของ DJSI จากการประเมิน โดย RobecoSAM และไดรับการจัดอันดับตอเน่ืองยาวนานที่สุด 13 ปติดตอกัน ต้ังแต

ป 2547 ไดรับ 7 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 รางวัลความเปนเลิศ

ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล ดานนวัตกรรมและการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ดานสินคาบริการ ดานการพัฒนาอยาง

ย่ั งยืนความรับผิดชอบตอสั งคม ด านบริหารการเ งิน ราง วัลความเปน เลิศด านการตลาด เปนตน  

(SCG. (2560). รูจักเอสซีจี. http://www.scg.com/th /01corporate_profile/) และยังไดรับ 

การคัดเลือกวาเปนบริษัทที่มีคนอยากรวมงานดวยมากที่สุดในป 2017 อางอิงขอมูลจาก Work Venture, 

JobsDB, Manpower Group (2018)  

ดังน้ันจากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา ถึงแมจะมีความแตกตางในรูปแบบและการดําเนินงาน แตทั้ง 2 

องคกรก็มีการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอ เพ่ือที่จะสรางการรับรูในอัตลักษณ ภาพลักษณ และการ

ดําเนินงานในดานตางๆ ขององคกร ซึ่งสามารถยืนยันไดจากสถานการณตางๆและรางวัลที่องคกรไดรับ ดวยเหตุน้ี

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธขององคกรเพ่ือที่จะทราบถึงความเหมือนและความแตกตาง 

โดยมุงศึกษากลุมผูใหขอมูล (Key Informant) ที่เปนผูบริหารและผูปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย

และการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูมีสวนไดสวนเสีย อีกทั้งเพ่ือทราบถึงการเลือกใชสื่อของแตละองคกร 

และการปรับตัวในยุคสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการรับเปดรับขาวสารของผูบริโภคและประชาชน 

ทามกลางสภาวะการแขงขันในดานตางๆ ของแตละองคกร เพ่ือนํามาสูกลยุทธการสื่อสารองคกรที่สงผลตอความ

ย่ังยืนของอัตลักษณ ภาพลักษณ และช่ือเสียงขององคกรไดในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

1 .  เ พ่ื อศึ กษากา รสื่ อ ส า ร เ ชิ งกล ยุทธ กั บผู มี ส วน ได ส วน เ สี ย ของการ ไฟฟ าฝ า ยผลิ ตแห ง 

ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  

3. เ พ่ือเปรียบเทียบการสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูมีสวนไดสวนเสียของการไฟฟาฝายผลิตแหง 

ประเทศไทยกับบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูมีสวนไดสวนเสียของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

และบริษัท ปูนซิ เมนต ไทย จํากัด (มหาชน)” ใชรูปแบบการศึกษาดวยระเบียบวิธี วิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเจาะลึก (In - Depth Interview) จาก 
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การเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากลักษณะของ 

กลุมผูใหขอมูล (Key Informant) ถูกแบงเปนองคกรละ 2 ระดับ ไดแก ระดับผูบริหาร จํานวน 1 คน พนักงาน

ระดับปฏิบัติการ จํานวน 3 คน  โดยใชแนวคําถามที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับองคประกอบของการสื่อสารเชิงกล

ยุทธ ไดแก สถานการณ (Situation) วัตถุประสงค (Objective) ขอมูล (Facts) เปาหมาย (Goals) ผูรับสาร 

(Audience) ใจความสําคัญ (Key messages) กลยุทธ (Strategies) กลวิธีหรือกิจกรรม (Tactics of 

communication activities) ตารางการปฏิบัติงาน (Calendar – time tables) และการประเมินผล 

(Evaluation) ครอบคลุมถึงเรื่องของการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธ และสื่อดิจิทัลตางๆ ในการสื่อสารกับผูมีสวนได

สวนเสียทั้งภายในและภายนอก ประกอบกับการศึกษาคนควาจากขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary 

Data) เชน เว็บไซตองคกร รายงานประจําป รายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน สื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลนตางๆ ของ

องคกร เปนตน และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตาม

วัตถุประสงคการวิจัยที่ต้ังไว 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากผลการ วิจั ยพบว า  ป จจั ยความสํ า เ ร็ จ ในการวางแผนและการ ดํา เ นินงานการสื่ อสาร 

เชิงกลยุทธกับผูสวนไดสวนเสียของกฟผ.และเอสซีจีน้ัน เกิดมาจากการใชองคประกอบของการสื่อสารเชิงกลยุทธที่

สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เริ่มตนจากการสังเกตสถานการณที่องคกรเผชิญอยูในปจจุบัน 

ซึ่งมีทั้งปญหาที่เกิดจากภาวะวิกฤต การรูจัก การรับรูในบทบาทหนาที่ ภาพลักษณ และช่ือเสียงขององคกร รวมไป

ถึงขอมูลดานนโยบาย วิสัยทัศนจากผูบริหาร ภาครัฐ และสวนอ่ืนๆ เพ่ือเปนโจทยในการกําหนดวัตถุประสงคใน

การสื่อสารเพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนขององคกรในระยะยาว  

อีกทั้งใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรในแตละกลุม โดย กฟผ. มี

ทั้ ง ห ม ด  8  ก ลุ ม  แ บ ง เ ป น ภ า ย ใ น  2  ก ลุ ม  คื อ  ก ลุ ม พ นั ก ง า น แ ล ะ ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น  แ ล ะ 

กลุ มภ าครั ฐ และผู กํ า กั บ ดู แล  ในส วนภายนอกมี  6  กลุ ม  คื อ  กลุ ม ชุ มชน  กลุ ม สถา บันกา ร เ งิ น  

กลุมสื่อมวลชนและนักขาว กลุมนักวิชาการฯ กลุมลูกคาและผูใชไฟฟาทั่วไปฯ และกลุมคูคาและพันธมิตรธุรกิจ 

สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรมากที่สุด คือ ภาครัฐและผูกํากับดูแล

ซึ่งเปนผูมอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงานใหกับกฟผ. อีกทั้งยังเปนผูตรวจสอบ กํากับ ดูแล การ

ดําเนินงานในภาพรวมทั้งน้ีในมิติของดานการสื่อสารน้ัน กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีบทบาทมากที่สุด คือ กลุม

สื่อมวลชน เน่ืองจากเปนกลุมที่เปนกระบอกเสียงในการสื่อสารกับสาธารณชนทั่วทุกภูมิภาคในทุกสถานการณ 

ในสวนของเอสซีจีมีทั้งหมด 11 กลุม แบงเปนภายใน 2 กลุม คือ พนักงานและผูถือหุน สวนภายนอก มี 9 

กลุม คือ ลูกคา คูคาคูธุรกิจ ผูรวมลงทุน เจาหน้ี ชุมชน หนวยงานราชการ สื่อมวลชน คูแขง และกลุมภาคประชา

สังคมฯ ทั้งน้ีผูเลนหลัก (Key Player) ที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคกรมีดวยกัน 3 กลุม คือ ผูถือหุนมี
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บทบาทเปนเจาของบริษัท พนักงานมีบทบาทเปนผูขับเคลื่อนองคกร และลูกคามีบทบาทเปนผูอุดหนุนในเชิงธุรกิจ 

สวนกลุมอ่ืนๆ เปนผูสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหองคกรขับเคลื่อนตามแบบแผนของวิสัยทัศนและพันธกิจของ

องคกร  

โดยการศึกษาและประเมินผลกลุมเปาหมายของทั้ง 2 องคกร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงความคาดหวัง 

ความตองการ และการรับรูในภาพลักษณและช่ือเสียงขององคกรวาอยูในลักษณะใด แลวนํามากําหนดกลยุทธ 

กลวิธี และกิจกรรม เพ่ือสื่อสารใหเขาถึงและตอบรับความคาดหวังและความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียให

มากที่สุด จนเกิดเปนความพึงพอใจ ทัศนคติ และการรับรูในอัตลักษณ ภาพลักษณ และช่ือเสียงขององคกรทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต  

ทั้งน้ีในจุดเดนของเอสซีจี คือการบริหารจัดการองคกรภายใตแนวคิดการสรางแบรนดและการให

ความสําคัญของประสบการณของผูรับสารและช่ือเสียงขององคกรทั้งในประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

รวมไปถึงการกําหนดวิสัยทัศนองคกรใหเปนองคกรแหงนวัตกรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งใชเปนหลักการและ

องคประกอบหลักในการขับเคลื่อนใหองคกรสามารถเติบโต อยูรอด และย่ังยืน ในสวนจุดเดนของกฟผ, น้ัน คือ 

การยึดมั่นในพันธกิจหลักขององคกร ภายใตการกํากับดูแลของภาครัฐ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานใน

บางขั้นตอนขององคกร และการใหความสําคัญกับความคาดหวังและความตองการของกลุมผูรับสารหรือผูมีสวนได

สวนเสีย เพ่ือที่จะสามารถมอบผลลัพธที่เหมาะสมเพ่ือตอบความคาดหวังที่ผูรับสารตองการใหมากที่สุด 

ผลกา รศึ กษ ากา รสื่ อ ส า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ กั บผู มี ส ว น ไ ด ส วน เ สี ย ขอ งก า ร ไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต 

แห งประ เทศ ไทย  พบว า  เป นหน วย งาน รัฐ วิส าหกิ จที่ มี ก า ร เผ ชิญกั บสถานการณที่ ต อ งสื่ อส าร 

กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในรูปแบบที่ เปนสถานการณภาวะวิกฤตกับองคกรซึ่ งสงผลกระทบเชิงลบ 

ต ออ งค ก ร  ดั ง น้ั นองค ก รจึ งต อ ง เข า ไปสื่ อ ส า รกั บผู มี ส วน ได ส วน เสี ย เ พ่ื อสร า งความ เข า ใ จและ 

ลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับองคกรใหได สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการจัดการภาวะวิกฤตของ  

Fearn-Banks (2011, p. 2) ที่วา ภาวะวิกฤตเปนเหตุการณใหญที่สงผลเชิงลบตอองคกร ดังน้ันสิ่งที่จะชวยให

ปญหาตางๆ ทุเลาลงนอกเหนือไปจากการแกไขประเด็นหลักๆ ของวิกฤตแลว คือการสื่อสารกับคูกรณี โดยการ

สื่อสารที่ดีชวยใหวิกฤตลดความตึงเครียดและคลี่คลายลงได  

ในดานวัตถุประสงคน้ัน องคกรตองการสรางการรับรู (Perception) ถึงภารกิจหลักขององคกร การสราง

การยอมรับ (Acceptance) และสนับสนุน (Support) ในการดําเนินงานภารกิจหลักและกิจกรรมตางๆ และ

เ ส ริ ม ส ร า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ  ( Image) ที่ ดี ใ ห กั บ อ ง ค ก ร  โ ด ย เ ริ่ ม ต น จ า ก 

การสื่อสารปลูกฝงให บุคลากรภายในองคกร เขาใจและรักษาภาพลักษณที่ ดีขององคกรเอาไวและ 

ถายทอดไปสูภายนอกองคกรได สอดคลองกับแนวคิดวัตถุประสงคขององคการของ ไพโรจน วิไลนุช (2557, น. 

3) ที่วา องคการตองกําหนดวัตถุประสงคการสื่อสารไวอยางชัดเจน เพ่ือใหพนักงานไดรูวาเขาควรปฏิบัติงาน

อยางไร จนมีสวนผลักดันใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
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ทั้งน้ีในสวนของขอเท็จจริง องคกรมีการใชขอมูลในการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ ไดแก แผน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  น โ ย บ า ย จ า ก ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ผู กํ า กั บ ดู แ ล  น โ ย บ า ย ข อ ง ผู บ ริ ห า ร  แ ล ะ ข อ มู ล จ า ก 

การวิจัยในเรื่ องการรับรู  การยอมรับ รวมไปถึงความคาดหวังจากผูมีส วนไดส วนเสียในดานตางๆ  

ซึ่ งกลุ มผู มีส วนไดส วนเสียที่มี อิท ธิพลตอการสื่อสารขององคกรมากที่ สุดคือสื่ อมวลชน เพราะเปน 

กลุมที่เปนกระบอกเสียงในการสื่อสารกับสาธารณชนทั่วทุกภูมิภาคใหกับองคกรในทุกสถานการณ สอดคลองกับ

แ น ว คิ ด ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ ห น า ที่ ข อ ง สื่ อ ม ว ล ช น  ที่ ว า  สื่ อ ม ว ล ช น มี ฐ า น ะ เ ป น ผู ร า ย ง า น 

ความเปนไปในสังคมและใหขอมูล ความรูเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งการสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชนจะทํา

ใหทราบหนาที่ของสื่อมวลชน เชน การนําเสนอขาวอยางละเอียดและรวดเร็ว ดังน้ันหากตองการใหสื่อมวลชน

นําเสนอเรื่องขององคกรก็ตองสงขอมูลอยางรวดเร็วทั้งตองมีประโยชนตอสังคมรวมดวย (McQuail, 2011, p. 

54-55) 

ในสวนของกลยุทธเชิงรุก พบวา กรณีที่องคกรเผชิญกับสถานการณปญหาภาวะวิกฤต องคกรจะมีการใช

กลยุทธการจัดการความขัดแยง ประเด็นปญหา และภาวะวิกฤต เขามาแกไขสถานการณที่เกิดข้ึนโดยทันที โดยให

ผูบริหารจะเปนตัวแทนองคกรในการเขามาสื่อสารกับกลุมเปาหมายในสถานการณที่เกิดข้ึน สอดคลองกับแนวคิด

การจัดการภาวะวิกฤตขององคการ ที่วา การจัดการภาวะวิกฤตถือเปนหนาที่สําคัญขององคการเพราะผลการ

จัดการมีผลตอช่ือเสียงและความมั่นคงขององคกร ดังน้ันผูบริหารจะตองจัดการเพ่ือเรียกความนาเช่ือถือกลับมา 

โดยองคการแตละแหงจะมีวิธีที่แตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะขององคการ (ไพโรจน วิไลนุช, 2557, น. 183) 

ทั้งน้ีในสวนกลวิธีหรือกิจกรรม องคกรมีการใชการประชาสัมพันธผานสื่อกิจกรรมเขามาตอบรับความ

ค า ด ห วั ง แ ล ะ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ใ น แ ต ล ะ ก ลุ ม  ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ น ว คิ ด 

ผูมีสวนไดสวนเสียของ Jamnean R (2559) ที่วา ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคล องคการ 

สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวของ ที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการหรือ

นโยบายน้ันๆ  

และ ในการ โฆษณา  พบว า  อ งค ก า ร ยั งมี ก า ร ใ ช สื่ อ ด้ั ง เ ดิ ม โ ดย เฉพาะสื่ อ สิ่ ง พิ มพ  ค วบคู 

กับสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเหตุผลที่ใชสื่อสิ่งพิมพเน่ืองจากเปนสื่อที่สามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายที่อยูตามพ้ืนที่ตางจังหวัดได ซึ่งเปนกลยุทธการใชสื่อเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายขององคกร 

สอดคลองกับแนวคิดหลักการพิจารณาเลือกใชสื่อ ที่วา การเลือกใชสื่อตามสถานการณและสิ่งแวดลอม องคการ

จําเปนจะตองรูและคํานึงถึงสถานการณและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวบุคคลที่เกี่ยวของหรือการดําเนินกิจการของ

อ ง ค ก า ร ต า ม ส ภ า พ ค ว า ม เ ป น จ ริ ง ใ น ป จ จุ บั น ด ว ย  

ซึ่ งสถานการณและสิ่ งแวดลอมเหล า น้ี ยั ง เปน ตัวกํ าหนดในการเลือกสื่ อ เ พ่ือ เข า ถึ งกลุ ม เป าหมาย  

(พรทิพย พิมลสินธุ, 2544, น. 559) 
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ผลการศึกษาศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 

(มหาชน) พบวา เปนองคกรเอกชนที่มีการเผชิญกับสถานการณในรูปแบบที่องคกรเปนที่รูจักอยูทั่วไปในสังคม 

ดั ง น้ั นจึ ง ต อ งมี ก า รสื่ อ ส า ร เ พ่ื อ รั กษา ช่ื อ เ สี ย ง  ( Reputation) ขอ งอ งค ก ร จ าก 

กลุมผูมีสวนไดเสียในแตละกลุมเอาไว โดยใชวิสัยทัศนขององคกรเปนตัวกําหนดกลยุทธในการสื่อสาร สอดคลอง

กั บ แ น ว คิ ด ก า ร กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ก ล ยุ ท ธ  ที่ ว า  ก ล ยุ ท ธ  คื อ  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ห รื อ ห ลั ก ที่ 

ถูกนํามาใชทั้งระยะกลางถึงระยะยาวโดยองคกรซึ่งสอดคลองกับพันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goals) และ

วัตถุประสงค  (Objectives) ของการวางแผนทั้ งหมดสําหรับอนาคตขององคกร ซึ่ งม ี

รูปแบบความตอเน่ืองและเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยางไมหยุดยั้ง โดยผูบริหารระดับสูงและผูเช่ียวชาญที่

เหมาะสมซึ่งแผนปฏิบัติการจะอธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืนๆ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

(ภานุ ลิมมานนท, 2549, น. 18) 

ในสวนของวัตถุประสงคในการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย จะอยูภายใตการบริหารจัดการแบรนดเปน

หลัก โดยมีกลยุทธ Build and Protect เปนกลยุทธในการดําเนินงาน กลาวคือ การสราง (Build) คือ การทําให

เอสซีจีเปนที่รูจัก (Awareness) ผานการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ และในสวนของการปองกัน (Protect) คือ การ

รักษาช่ือเสียง (Maintain Reputation) ขององคกร ซึ่งแสดงใหเห็นวาองคกรเอกชนมีการใหความสําคัญของการ

ส ร า ง แ บ ร น ด เ ป น อ ย า ง ม า ก  อี ก ทั้ ง ยั ง ใ ช กิ จ ก ร ร ม 

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนเปนกลยุทธเชิงรุกในการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกใหเกิด

ประสบการณรวมกันกับองคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสรางตราสินคาผานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

ข อ ง อ ง ค ก ร ข อ ง  อ ร ร ถ ก า ร  สั ต ย พ า ณิ ช ย  ( 2 5 5 8 , น . 87)  ที่ ว า  

การสรางตราสินคาผานโครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร เปนประเด็นที่องคกรตางๆ 

นํามาใชในการสื่อสารมากขึ้น เน่ืองจากเปนการชวยเพ่ิมภูมิคุมกันใหตราสินคา ทั้งในดานภาพลักษณ และช่ือเสียง

องคกร  

ทั้งน้ีในการสื่อสารกับพนักงานภายในองคกรน้ันมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกร โดยใหพนักงาน

เปนตัวแทนของแบรนด (Brand Representative) หรือองคกรในการขับเคลื่อนองคกรจากภายในสูภายนอก 

สอดคลองกับแนวคิดการสรางแบรนดภายใน (Internal Branding) ของ เสริมยศ ธรรมรักษ (2553, น. 21) ที่วา 

ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ ผู ที่ มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ภ า ย น อ ก  ส า ม า ร ถ ใ ช 

การสรางแบรนดภายใน (Internal Branding) เปนองคประกอบไดโดยมีกลุมเปาหมายสําคัญคือ พนักงาน ผาน

การสรางความผูกพันระหวางพนักงานกับแบรนดใหมีความแนบแนนและมีความรูสึกที่ดีตอกันจนสะทอนไปสูการ

สรางแบรนดภายนอกได อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดการวางตัวใหเปนตัวแทนองคกร (Corporate Brand 

Ambassador) ของ อนัณทินี จิตจรุงพร (2560) ซึ่งสามารถสรุปไดวา การสรางพนักงานใหเปน Brand 

Ambassador ก็คือ ทําใหพนักงานเปนเสมือนแบรนดที่กลายเปนคน (Personal Branding) โดยการที่จะทําตัว
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เปนแบรนดได พนักงานก็ตองเขาใจแบรนดองคกรอยางแทจริงลึกไปถึงความเช่ือขององคกร ซึ่งผลที่ไดนอกจากจะ

ทําใหแบรนดองคกรแข็งแกรงแลว องคกรสามารถสรางการมีสวนรวม (Engagement) ใหเกิดขึ้นกับพนักงาน จน

เ กิ ด เ ป น 

ความภูมิใจและความสุขกับงานที่ตนทําภายใตองคกรน้ันๆ 

ในสวนของขอเท็จจริงหรือขอมูลที่ใชในการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธน้ัน องคกรมีการใชขอมูลเชิงลึก

ดานผูบริโภค (Consumer Insight) เพราะขอมูลดังกลาวสามารถทําใหองคกรทราบถึงความตองการ (Need) และ

การรับรู (Perception) ของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายขององคกรกอนที่จะทําแผนการสื่อสารทุกครั้ง สอดคลอง

กับแนวคิดการวิเคราะหผูรับสารกลุมเปาหมายที่วา ผูรับสารคือผูไดขอมูลนําไปตีความหมายและมีการตอบกลับซึ่ง

ในกระบวนการสื่อสารผูรับสารเปนเปาหมายของการสื่อสารที่ผูสื่อสารตองการใหเกิดการรับรู ความเขาใจ และ

อาจมีพฤติกรรมติดตามมา ผูรับสารอาจเปนบุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพในการรับรูและตีความสัญลักษณตาง ๆ ที่สง

มาจากผูสื่อสาร อีกทั้งมุมมองของนักการตลาดยังเขามามีบทบาทตอการวิเคราะหผูรับสารดวย น่ันคือ การมองวา

ผูรับสารทุกคนเปนผูบริโภคสินคาดวย จึงไดมีการนําแนวคิดตาง ๆ เชน ลักษณะทางประชากรหรือลักษณะทาง

จิต วิทยามาใช ในการ วิ เคราะหพฤ ติกรรมของผู รั บสารด วย  ดั ง น้ันผู รั บสารจึ ง เปน เป าหมายของ 

การสื่อสาร ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่จะตองศึกษาเพ่ือใหการสื่อสารน้ัน ๆ บรรลุเปาหมาย การจะสื่อสารกับ

ผูรับสารจึงตองมีความเขาใจผูรับสารเปนอยางดี (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554, น. 18-19)   

และในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของเอสซีจี พบวา ผูถือหุน พนักงาน และลูกคา เปนกลุมที่บทบาทและ

อิทธิพลตอการดําเนินงานขององคกรมากที่สุด (Key Player) สวนกลุมอ่ืนๆ เปนเพียงแคผูสนับสนุนการขับเคลื่อน

ธุรกิจเพียงเทาน้ัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการแบงผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยอาศัยความสัมพันธระหวาง 

Power และ Interest ของ Gregory (2007, p. 65) ที่วา กลุมที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับองคกร (Key 

Players) เปนกลุมที่มีพลังอานาจ (Power) ที่สงผลตอผลตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอ่ืนๆ ในระดับสูงและมี ระดับ

ความสนใจ (Interest) ตอตัวองคกร ในระดับสูง เปนกลุมที่มีปฏิสัมพันธกับองคกรอยางเต็มที่ และมีความสามารถ

ในการจัดการปญหาหากเกิดความเสียหายอยางใดอยางหน่ึงกับองคกร  

ผลการศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน 

พบวา กฟผ. และเอสซีจีมีการดําเนินงานการสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูสวนไดสวนเสียน้ัน โดยการใชองคประกอบของ

การสื่อสารเชิงกลยุทธที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเร่ิมตนจากการวิเคราะหสถานการณที่องคกร

เผชิญอยูในปจจุบันและในอนาคต ซึ่งมีทั้งปญหาที่เกิดจากการรูจัก การรับรูในภารกิจหลัก ภาพลักษณ ช่ือเสียง 

หรือแมกระทั่งสถานการณภาวะวิกฤตขององคกร รวมไปถึงขอมูลดานนโยบาย วิสัยทัศนจากผูบริหาร ภาครัฐ และ

สวนอ่ืนๆ ที่ตองนํามาเปนองคประกอบในการกําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสาร เพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายและ

วิสัยทัศนขององคกร อีกทั้งการใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรในแตละกลุม 

โดยเฉพาะกลุมที่มีบทบาทตอการดําเนินงานขององคกร (Key Player) โดยการศึกษาและประเมินผล
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กลุมเปาหมาย เพ่ือใหทราบถึงความคาดหวัง ความตองการ และการรับรูในภาพลักษณและช่ือเสียงขององคกรวา

อยูในลักษณะใดบาง แลวนํามากําหนดกลยุทธ กลวิธี และกิจกรรม เพ่ือใหเขาถึงและตอบรับความคาดหวังและ

ความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จนเกิดเปนความพึงพอใจ ทัศนคติและการรับรูในภาพลักษณและ

ช่ือเสียงขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ ของ ยุบล 

เ บ็ ญ จ ร ง ค กิ จ  ( 2 5 5 4 , น . 33)  ที่ ว า  ก า ร ว า ง แ ผ น 

การสื่อสารเชิงกลยุทธ จะตองทําใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และวิสัยทัศนขององคกร การตลาดหรือ

การรณรงคทางสังคม เพ่ือใหกิจกรรมการสื่อสารเปนสวนหน่ึงของการสนับสนุนกลยุทธหลักขององคกร เพ่ือหลัก

ดันใหนโยบายขององคกรบรรลุเปาหมาย และเพ่ือใหงานดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน  

อี ก ทั้ ง ใ น ด า น ก า ร ป รั บ ตั ว ใ น ยุ ค สื่ อ ดิ จิ ทั ล น้ั น ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ วิ ส า ห กิ จ แ ล ะ เ อ ก ช น มี 

การปรับตัวตอการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบันมากย่ิงขึ้น กลาวคือ มีการปรับโครงสรางและจัดต้ังฝายที่

รับผิดชอบสื่อดิจิทัลขององคกรโดยตรง เพ่ือรองรับและพัฒนาการสื่อสารขององคกรใหเขาถึงกลุมผูมีสวนไดสวน

เ สี ย ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ย่ิ ง ขึ้ น  เ ช น  ก า ร ใ ช สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  ไ ด แ ก  

เฟซบุก ไลน ทวิตเตอร เขามาเปนชองทางในการสื่อสารที่ตอบรับกันอยางรวดเร็วและมีรูปแบบเน้ือหาที่โดดเดน

และแตกตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดรูปแบบของสื่อดิจิทัลของ ปยะพร เขตบรรพต (2553, น.9) ที่วา 

รูปแบบเน้ือหาของสื่อดิจิทัลที่พบเห็นไดในปจจุบัน น้ันมีแนวโนมวาจะมีบทบาทสําคัญมากยิ่งข้ึนในอนาคต โดยสื่อ

แตละประเภทมีความโดดเดนและแตกตางกันตามประโยชนและวัตถุประสงคในการใช อีกทั้งยังถูกใชเปนสื่อหลัก

ในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต  

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูมีสวนไดสวนเสียของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

พบวา องคกรยังไมเปนที่รูจักถึงบทบาทหนาที่ที่แทจริงขององคกร และผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมยังไมสามารถ

แยกแยะถึงความแตกตางของภารกิจหลักของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง 

(กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ได ดังน้ันองคกรควรมีการสรางจุดเดนในการสื่อสารเพ่ือสรางการจดจํา

ว า ก ฟ ผ .  น้ั น มี ค ว า ม แ ต ก ต า ง จ า ก อ ง ค ก ร 

การไฟฟาอ่ืนๆ อยางไร อีกทั้งในการเขาควบคุมการทํางานของผูกํากับดูแลน้ัน อาจทําใหการทํางานขององคกรน้ัน

มีขั้นตอนและขอจํากัดมากยิ่งขึ้น ดังน้ันผูกํากับดูแลควรเปดโอกาสใหองคกรไดดําเนินงานภายใตการวางแผนตาม

กลยุทธขององคกรเอง เพ่ือลดขั้นตอนและขอจํากัดบางประการลง อีกทั้งยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานขององคกรมากย่ิงขึ้น 
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2. จากการศึกษาการใชสื่อโฆษณาของกฟผ. พบวา องคกรมีการใชสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลักในการสื่อสารกับ

ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย น้ั น  ท า ง ผู วิ จั ย มี ค ว า ม เ ห็ น ว า ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ล ด ค ว า ม สํ า คั ญ ล ง เ ป น 

สื่อรองหรือสนับสนุน เน่ืองจากในปจจุบันการเขาถึงสื่อดังกลาวของประชาชนมีแนวโนมลดลงเปนอยางมาก ดังน้ัน

ควรนํางบประมาณดังกลาวมาซื้อสื่อโฆษณาประเภทอ่ืนที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายตามภูมิภาคตางๆ ใหมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ย่ิ ง ขึ้ น  เ ช น  สื่ อ อ อ น ไ ล น  สื่ อ น อ ก บ า น  

สื่อโรงภาพยนตร เฉพาะทองถิ่นหรือภูมิภาคน้ันๆ เปนตน 

3. จากผลการศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

พ บ ว า  เ อ ส ซี จี มี ก า ร นํ า เ ร่ื อ ง ก า ร ส ร า ง แ บ ร น ด ม า เ ป น ก ล ยุ ท ธ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร 

จัดการองคกร และการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหองคกรมีการ

ขับเคลื่อนตามสถานการณตางๆ ได อีกทั้งยังทําใหองคกรมีช่ือเสียงที่มั่นคงและย่ังยืนมากย่ิงข้ึน ดังน้ันจุดเดน

ดั ง ก ล า ว จึ ง เ ป น สิ่ ง ที่ อ ง ค ก ร ค ว ร มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต อ ไ ป  แ ต ใ น ด า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่ถูกจัดทําทุกๆ 2 ปน้ัน อาจจะคอนขางนานเกินไป เน่ืองจากแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูบริโภคมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ดังน้ันควรมีการเพ่ิมความถี่ในการประเมินผลกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใน

แตละกลุมใหมากย่ิงขึ้น เพ่ือจะไดนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับเปลี่ยนกลยุทธในการสื่อสารใหเขาถึง

กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในแคมเปญการสื่อสารตอไปในอนาคต 

 

 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1 .  ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี เ ป น ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร สื่ อ ส า ร เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ กั บ ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ข อ ง 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เพียง 2 องคกร ดังน้ันในการศึกษา

ค รั้ ง ต อ ไ ป  ค ว ร ข ย า ย ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ใ ห มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ย่ิ ง ขึ้ น  เ ช น  ค ว ร ศึ ก ษ า 

กลุมตัวอยางในหนวยงานที่ถูกจัดอันดับ 5 องคกรแรกที่คนอยากรวมงานดวยมากที่สุด ทั้งในสวนของภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ เอกชนและองคกรการกุศล  เปนตน หรือควรเลือกศึกษาองคกรใดองคกรหน่ึงที่มีความนาสนใจแบบ

เจาะลึกรอบดานเพียงองคกรเดียวหากมีระยะเวลาในการวิจัยที่จํากัด 

2. ควรศึกษาตัวช้ีวัดความสําเร็จของการสื่อสารเชิงกลยุทธของแตละองคกร ที่เปนการวิจัยเชิงสํารวจหรือ

การวิจัยเชิงปริมาณกับบุคคลภายนอกที่เปนกลุมเปาหมายขององคกรน้ันๆ เพ่ือจะไดรับทราบถึงผลการศึกษาใน

แงมุมมองผูรับสารรวมดวย 

 

เอกสารอางอิง 
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การสื่อสารตราสนิคาของตราสนิคาเพื่อสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาตราสนิคา The Body Shop และ 

L’Occitane 

Brand Communication and Green Brands – 

A Case Study on The Body Shop and L’Occitane 

นางสาวปณุชญา  ใจภักดี และ รศ.ดร. นภวรรณ ตันติเวชกุล 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองการสื่อสารตราสินคาของตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาตราสินคา The Body Shop 

และ L’Occitane มุงศึกษาการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมประเภทผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว The Body 

Shop และ L’Occitane ในประเทศไทย โดยการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยวิธีการการศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) ที่เก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อตาง ๆ อาทิ 

เว็บไซต (Website) เฟสบุคแฟนเพจ (Facebook Fanpage) รานคา (Store) และ บทความโฆษณา 

(Advertorials) จากเว็บไซตอ่ืน ๆ ที่มีการสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Marketing) ของตรา

สินคา The Body Shop และ L’Occitane ในชวงระยะเวลา 1 ป  

ผลการวิจัย พบวา ตราสินคา The Body Shop และ L’Occitane ในประเทศไทยพบวา มีการสื่อสาร

ผานชองทางทั้งหมด 6 ชองทาง ไดแก (1) เอกลักษณขององคกร (2) แผนการรณรงคเชิงการตลาดเหตุสัมพันธ (3) 

การโฆษณาองคกร (4) การประชาสัมพันธองคกร (5) การสื่อสารผานผูแทนองคกร และ (6) การสนับสนุนกิจกรรม 

โดยในภาพรวม พบวา The Body Shop มีการสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับสัตว ซึ่งเปนการสื่อสารประเด็นดาน

สิ่งแวดลอมที่ชัดเจนมากกวาตราสินคา L’Occitane ที่เนนสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับธรรมชาติของแควนโพวองซ 

คําสําคัญ การสื่อสารตราสินคา ตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม 

**บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารตราสินคา ความใสใจสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมผูบริโภคตอ

ตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมของเจเนอเรช่ันวาย 

 

Abstract 
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The research of “Brand communication and green brand – A case study on The Body 

Shop and L’Occtane” aim to study on green brand communication of skin care product (The 

Body Shop and L’Occitane Thailand).  

This research was qualitative research by using documentary research method. 

Documentary research on brand communication such as website, Facebook Fanpage, Store and 

Advertorials within one year. The research found that The Body Shop and L’Occitane used 6 

ways to communicate brand (1) Corporate Identity (2) Cause-related marketing Campaigns (3) 

Corporate Advertising (4) Corporate Public Relations (5) Corporate Spokesperson and (6) 

Sponsorship. Overall, The Body Shop had communication about animal issues, which was a 

clearer environmental communication than the L’Occitane Brand who focused on 

communicating with the nature of En Provence.  

 

Keyword Brand Communication, Green Brands 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอม เปนปญหาที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ นับวาเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้น

ทั่วโลก ไมวาจะเปนปญหาภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงช้ันบรรยากาศ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนกรด 

มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ้า หรือปญหาขยะ เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลาน้ีสงผลกระทบตอมนุษย สัตว 

และโลกใบน้ี อยางหลีกเลี่ยงไมได ชวงไมกี่ทศวรรษที่ผานมาการใชประโยชนจากโลกและการลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้นในอัตราที่นาตกใจ เน่ืองจากการกระทําของมนุษยไมไดชวยปกปองโลกใบน้ี จึงทําให

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยขึ้น ทั้งในรูปของอุทกภัย คลื่นสึนามิ หรือพายุไซโคลน (Environmental Concern, 

2018) ทําใหมนุษยเริ่มตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาและหันมาใสใจดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น เกิดกระแส

ความใสใจสิ่งแวดลอม ผูคนบางสวนใหความสนใจและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตใหมีความใสใจ

สิ่งแวดลอมและลดการกอมลภาวะตอสภาพแวดลอมที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค (Coddington, 1993)  

องคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) มีความตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเห็นไดจาก

วาระพัฒนาภายหลังป พ.ศ. 2558 คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
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Goals: SDGs) มีเน้ือหาสําคัญสวนหน่ึงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยเห็นวา ไมมีประเทศใดในโลกที่ไมเห็นผลกระทบอัน

รุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจกยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจากป 2533 

มากกวา 50% ทั้งน้ี ภาวะโลกรอนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง

ผลลัพธที่ตามมาอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงได หากไมเริ่มดําเนินการในตอนน้ี ไมเพียงเทาน้ี ความเสื่อมโทรมของ

ที่ดินแบบที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน และการสูญเสียที่ดินทํากิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแลงและการแปรสภาพเปน

ทะเลทรายก็ยังคงเพ่ิมขึ้นในแตละป รวมจํานวนการสูญเสียถึง 12 ลานเฮกเตอร และสงผลกระทบตอชุมชนที่

ยากจนทั่วโลก สัตวที่เปนที่รูจัก 8,300 สายพันธุ มีจํานวน 8% ที่กําลังจะสูญพันธุและอีก 22% มีความเสี่ยงตอ

การสูญพันธุ รวมทั้งผูคนกวาสามพันลานคนเคยใชชีวิตกับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง แตใน

ปจจุบัน 30% ของปลาทะเลของโลกไดถูกใชไปเกินขนาด ซึ่งตํ่ากวาระดับที่พวกเขาสามารถผลิตผลตอบแทนที่

ย่ังยืนใหได ทางองคการสหประชาชาติ จึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสรางกรอบการ

ทํางานในการจัดการอยางย่ังยืนและปกปองระบบนิเวศทางชายฝงและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหลงบนบก 

ตลอดจนจัดการปญหาผลกระทบของการเปนกรดของมหาสมุทร เสริมสรางการอนุรักษและใชประโยชนอยาง

ย่ังยืนของทรัพยากรทะเลผานกฎหมายระหวางประเทศซึ่งจะสามารถชวยบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร 

นอกจากน้ียังมุงมั่นที่จะอนุรักษและฟนฟูประโยชนจากระบบนิเวศทางบก อาทิ ปาไม พ้ืนที่ชุมนํ้า พ้ืนที่กึ่งแหงแลง 

และภูเขา การสงเสริมการจัดการปาอยางย่ังยืนและแกไขการตัดไมทําลายปาก็เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยบรรเทา

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรตองดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัย

ตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ซึ่งเปนสวนหน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรม (The Global Goals 

for Sustainable Development, 2015) ไมเพียงแตองคการสหประชาชาติเทาน้ันที่เห็นความสําคัญของ

สิ่งแวดลอม ยังมีองคกรระดับโลกอีกมากมายที่ใหความสําคัญในเรื่องน้ี ไมวาจะเปน UNESCO Greenpeace 

WWF หรือ โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ เปนตน 

ดังน้ัน กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝายไมวาจะเปนรัฐบาล องคกรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวม

ไปถึง ผูบริโภค องคกรเอกชน และผูประกอบการ จึงไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการ

พิทักษและปกปองสภาพแวดลอม หรือมลภาวะที่เปนปญหาวิกฤติอยูในขณะน้ัน ซึ่งในสวนของภาคเอกชน

โดยเฉพาะผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือบริการ ไดเริ่มนําเอาเรื่องสิ่งแวดลอมเขามาเปนนโยบายในการดําเนิน

ธุรกิจ ทั้งการผลิต การขนสง และการจัดจําหนาย กอใหเกิดแนวคิดเรื่องการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมและตราสินคา

เพ่ือสิ่งแวดลอม 

ตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Brands) คือ ตราสินคาที่นําเอาแนวคิดเรื่องการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม 

(Green Marketing) มาใชในกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ โดยกิจกรรมเหลาน้ันจะถูกสรางและออกแบบขึ้นเพ่ือ

ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางนักการตลาดกับผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความตองการและ

ความจําเปนของผูบริโภค ซึ่งความพึงพอใจของผูบริโภคน้ันตองอยูภายใตเง่ือนไขที่วาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
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ตองถูกทําลายนอยที่สุด (Polonsky, 1995) อีกทั้ง การตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมยังเกี่ยวของกับการพัฒนาสินคาที่มี

กระบวนการผลิต การใช หรือการกําจัด ที่สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและสงผล

ทางบวกตอสิ่งแวดลอมดวย  

ตราสินคาระดับโลกมากมายไดมีการปรับตัวและนําเอาแนวคิดเร่ืองตราสินคาและการตลาดเพ่ือ

สิ่งแวดลอมมาใช มีการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Product)  นักการตลาดพบวา การพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมใชเพียงโอกาสที่จะทําในสิ่งที่ถูกตองเทาน้ัน แตยังเปนการเสริมสราง

ภาพลักษณตอทั้งองคกรและตราสินคา ชวยประหยัดคาใชจาย และ เปดตลาดใหมใหกับผลิตภัณฑที่ตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคเพ่ือใหผูบริโภคมีชีวิตที่ดีข้ึน (Ottman, 1993)  อาทิเชน Levi’s ออกผลิตภัณฑยีนสโดย

ใชผาฝายอินทรีย (organic cotton jean) 100 % (Hawkins and Mothersbaugh, 2013) หรือ LUSH ใช

วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ โดย 60% ของผลิตภัณฑไมมีสารเคมีเจือปนเพ่ือการเก็บรักษาและ 40% เปนผลิตภัณฑ

แบบ Naked หรือผลิตภัณฑที่ไมใชบรรจุภัณฑ เพ่ือลดขยะ (LUSH Thailand, 2560) เปนตน 

จากตัวอยางทั้งหมดที่กลาวมาสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จและความต้ังใจในดานการใสใจสิ่งแวดลอมของ

ตราสินคาประเภทตาง ๆ ทําใหในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (Cosmetics Industry) ซึ่งเปน

อุตสาหกรรมหน่ึงที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอยางตอเน่ือง จากการประมาณการมูลคาตลาด

เครื่องสําอางโลกของ RNCOS Business Consultancy Services พบวา มูลคาตลาดเครื่องสําอางโลกมีแนวโนม

ขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหวางป 2555-2560 คิดเปนรอยละ 4.6 โดยในป 2557 มี

มูลคาประมาณ 255 ลานเหรียญสหรัฐ และคาดวาในป 2560 มูลคาจะเพ่ิมข้ึนเปน 292 ลานเหรียญสหรัฐ มูลนิธิ

เพ่ือผูบริโภค (2560) ไดกลาวถึงปญหาของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑดูแลรางกายและเคร่ืองสําอางที่มีตอ

สิ่งแวดลอมวา ปจจุบัน อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑดูแลรางกายและเครื่องสําอางตางมีการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ

ที่ใชเม็ดพลาสติกจําพวกน้ีอยางกวางขวางและแพรหลายมากข้ึนเรื่อย ๆ  โดยมีตลาดอาเซียนที่มีผูบริโภคกวา 500 

ลานคนเปนตลาดใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก  นํ้าเสียและขยะทางทะเลที่เกิดข้ึนจากการใชผลิตภัณฑเหลาน้ีจํานวน

มากกําลังจะทําใหระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมทางทะเลของภูมิภาคน้ีถูกคุกคามไปดวย  เชน ทัศนียภาพและความ

สวยงามของทองทะเลจะเปลี่ยนไป  นอกจากน้ีสารพิษในเม็ดพลาสติกจิ๋วจํานวนมหาศาลยังอาจจะสงผลใหสัตวนํ้า

โยกยายถิ่น หรือแมแตกอใหเกิดการแตกกระจายของสายพันธุตาง ๆ ในทองทะเลได  ความเสียหายจากเม็ดไมโค

รพลาสติกที่ชัดเจนและเริ่มขยายตัวจนเปนปญหาระดับโลก ทําใหสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United 

Nations Environment Assembly: UNEA) ใหความสําคัญตอการปองกันและยับย้ังปญหาน้ีกอนที่จะรุนแรงมาก

ไปกวาน้ี ดังน้ัน  การปองกันและการจัดการขยะที่ดีตอสิ่งแวดลอม คือกุญแจสําคัญของการแกปญหามลพิษทาง

ทะเลในระยะยาว การแกปญหาขยะพลาสติกในทะเลและไมโครพลาสติกดวย  โดยทาง UNEA ขอใหรัฐบาลและ

ผูผลิตสินคาตาง ๆ ทยอยเลิกใช ไมโครพลาสติกในการผลิตผลิตภัณฑดูแลรางกายและเครื่องสําอางตาง ๆ  ทั้ง
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ขอใหเปลี่ยนมาใช “สารประกอบอินทรียหรือแรธาตุอ่ืน ๆ ที่ไมกออันตรายแทน” น่ีเปนเพียงปญหาหน่ึงเทาน้ันที่

เกิดจากภาคการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากปญหาเรื่องของ

เม็ดพลาสติกแลว ยังมีปญหาเร่ืองอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั้งในภาคการผลิต การจัดจําหนาย และการบริโภค เชน 

ปญหาการทดลองในสัตว ปญหาเรื่องนํ้า สารเคมี ดิน หรือปญหาขยะที่เกิดจากตัวบรรจุภัณฑ เปนตน 

ดวยเหตุน้ี ทําใหมีตราสินคาจํานวนมากในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไดหันมาต่ืนตัวเรื่องสิ่งแวดลอมกัน

มากขึ้น ตัวอยางเชน The Body Shop ซึ่งถือวาเปนตราสินคาเจาแรก ๆ ที่ผูบริโภคมักจะนึกถึง เมื่อกลาวถึง

แนวคิดเรื่องการตลาดและผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม The Body Shop  เกิดขึ้นในป 1976 โดยผูใหกําเนิดสินคา

อยาง Anita Roddick นักรณรงคเพ่ือสิทธิมนุษยชน ที่เห็นวาธุรกิจเครื่องสําอางไมมีความจําเปนที่ตองใชสารเคมี

เพราะวัตถุดิบจากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุด จึงเนนการนําเอาพืชพรรณธรรมชาติมาเปนสวนประกอบสําคัญของ

สินคา พยายามใหมีสารเคมีนอยที่สุด โดย The Body Shop เห็นวาความงามคือวิถีธรรมชาติแหงการมีชีวิต 

เพราะฉะน้ัน ธุรกิจ จะตองกระทบกับสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด การใหผลประโยชนดานความงาม แตใน

ขณะเดียวกันก็ตองทดแทนใหสิ่งที่ใชไปอยางสมดุล นอกจากน้ี The Body Shop ยังเปนหน่ึงในผูริเริ่มตอตานการ

ทดลองในสัตวของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและเดินหนาใหทุนสนับสนุนองคกรตาง ๆ ในการรณรงคเพ่ือยุติการ

ทรมานสัตวโดยไมจําเปนตองผานมูลนิธิ The Body Shop  

ใน ป 2002 The Body Shop ไดรวมการรณรงคระดับโลกกับกลุม Greenpeace เพ่ือสนับสนุนการใช

พลังงานหมุนเวียน ซึ่งการรณรงคครั้งน้ีจบลงดวยการย่ืนรายช่ือลูกคากวา 6 ลานช่ือตอที่ประชุมสุดยอดวาดวยการ

พัฒนาที่ย่ังยืน ณ เมือง Johannesburg ทั้งน้ี The Body Shop ยังไดสานตอเจตนารมณดานการพัฒนา

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนดวยการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียน โดยใหเงินสนับสนุนโครงการดานการใชพลังงานอยาง

มีประสิทธิภาพในประเทศกําลังพัฒนา และใชบรรจุภัณฑที่ไดจากกระบวนการรีไซเคิล รวมไปถึงการผลิต การ

บรรจุหีบหอ การพัฒนาและทดสอบสินคากอนวางตลาดโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม The Body Shop ยังมีการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการสื่อสารตราสินคาโดยเนนดานสิ่งแวดลอมมาจนถึงปจจุบัน (The Body Shop 

Thailand, 2016)  

 นอกจากตราสินคา The Body Shop แลวตราสินคาอ่ืน ๆ ในประเภทผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว เชน 

L’Occitane LUSH หรือ Neal’s Yard Remedies เปนตน ไดหันมาใหความสําคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม

เพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน  

การปรับตัวดานสิ่งแวดลอมถือวาเปนสวนหน่ึงที่ชวยใหตราสินคามีความแตกตางและสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันมากขึ้น นอกจากน้ี ตราสินคาที่ประกาศวาเปนตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมหรือมีสวนชวยเหลือดาน

สิ่งแวดลอมยังเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงผูบริโภคไดอีกดวย 
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ดังน้ัน การศึกษาการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมในบริบทของประเทศไทยจึงเปนสิ่งที่นาสนใจอยาง

ย่ิง ในยุคที่ผูบริโภคและสังคมใหความสนใจเกี่ยวกับประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม การศึกษาในครั้งน้ีจะชวยให

เขาใจถึงความสําคัญของตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมมากย่ิงข้ึน อันจะเปนประโยชนตอผูบริหารตราสินคา 

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม รวมไปถึง

ประโยชนตอมนุษย สัตว และโลกใบน้ีอีกดวย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมประเภทผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการการศึกษาจากเอกสาร 

(Documentary research) ที่เก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อตาง ๆ ไดแก เว็บไซต (Website) เฟสบุคแฟนเพจ 

(Facebook Fanpage) รานคา (Store) และ บทความโฆษณา (Advertorials) จากเว็บไซตอ่ืน ๆ ที่มีการสื่อสาร

เกี่ยวกับการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Marketing) ของตราสินคา The Body Shop และ L’Occitane 

ในชวงระยะเวลา 1 ป เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษารูปแบบเน้ือหาและวิธีการสื่อสารตราสินคาของตราสินคาแลว 

ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดานการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมของตรา

สินคา The Body Shop และ L’Occitane และเอกสารที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามกรอบ

แนวคิดการวิจัยซึ่งแบงเปน 5 หัวขอ และหัวขอที่พบเพ่ิมเติมจากการศึกษาเอกสาร 1 หัวขอ รวมเปน 6 หัวขอ 

ไดแก (1) เอกลักษณขององคกร (Corporate Identity) : ช่ือตราสินคา การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) สีที่ใช 

การออกแบบบรรจุภัณฑ และพันธสัญญา (Commitments) (2) แผนการรณรงคเชิงการตลาดเหตุสัมพันธ (3) 

การโฆษณาองคกร (Corporate Advertising) (4) การประชาสัมพันธองคกร (Corporate Public Relations) (5) 

การสื่อสารผานผูแทนองคกร (Corporate Spokesperson) และ (6) การสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) และ

นําเสนอขอมูลโดยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Description Analysis) เน้ือหาเกี่ยวกับการสื่อสารตราสินคาเพ่ือ

สิ่งแวดลอม ตามวัตถุประสงคงานวิจัย  

ในสวนของวิธีการคัดเลือกตราสินคาสําหรับใชงานวิจัย ผูวิจัยไดทําการคนหาขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาเพ่ือ

สิ่งแวดลอมประเภทผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว (skincare) จากเว็บไซตwww.thegoodshoppingguide.com ซึ่ง

เปนเว็บไซตขององคกรอิสระ ประเทศอังกฤษ ที่ชวยเปรียบเทียบจริยธรรมของผลิตภัณฑ บริษัทหรือตราสินคา 

เพ่ือใหผูบริโภคไดเลือกผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พบวามีตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมประเภทผลิตภัณฑ
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ดูแลสุขภาพผิวจํานวนกวา 20 ตราสินคาและเปนตราสินคาที่มีจําหนายในประเทศไทยจํานวน 4 ตราสินคา อัน

ไดแก The Body Shop, Lush, L’Occitane และ Neal’s Yard Remedies จากน้ันนําตราสินคาที่ไดมาทํา

แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะตรงกับกลุมเปาหมายการวิจัยจํานวน 40 คน โดยการใหเรียงลําดับตรา

สินคาที่คิดวามีความเปนตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมมากที่สุด จากอันดับที่ 1 ไปถึงอันดับที่ 4 เพ่ือเก็บคาคะแนนของ

แตละตราสินคา ซึ่งอันดับที่ 1 เทากับ 4 คะแนน อันดับที่ 2 เทากับ 3 คะแนน อันดับที่ 3 เทากับ 2 คะแนน และ

อันดับที่ 4 เทากับ 1 คะแนน เมื่อไดคาคะแนนแลว ผูวิจัยไดเลือกตราสินคาที่มีคะแนนสูงสุดใน 2 อันดับแรกอัน

ไดแก The Body Shop ไดคะแนน 125 คะแนน และ L’Occitane ไดคะแนน 112 คะแนนมาเปนตราสินคาที่ใช

ในการวิจัยครั้งน้ี  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสาร อันไดแก ขอมูลจากเว็บไซต (Website) เฟซบุกแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 

รานคา (Store) และ บทความโฆษณา (Advertorials) จากเว็บไซตอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของของตราสินคา The Body 

Shop และ L’Occitane ในประเทศไทย เพ่ือศึกษาการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม โดยศึกษาตามกรอบ

แนวคิดการวิจัยแบงเปน 5 หัวขอ และหัวขอที่พบเพ่ิมเติมจากการศึกษาเอกสาร 1 หัวขอ รวมเปน 6 หัวขอ ไดแก 

(1) เอกลักษณขององคกร (Corporate Identity) : ช่ือตราสินคา การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) สีที่ใช การ

ออกแบบบรรจุภัณฑ และพันธสัญญา (Commitments) (2) แผนการรณรงคเชิงการตลาดเหตุสัมพันธ (3) การ

โฆษณาองคกร (Corporate Advertising) (4) การประชาสัมพันธองคกร (Corporate Public Relations) (5) 

การสื่อสารผานผูแทนองคกร (Corporate Spokesperson) และ (6) การสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) ซึ่งมี

รายละเอียดผลวิจัยดังตอไปน้ี 

1. เอกลักษณขององคกร (Corporate Identity) 

ช่ือตราสินคา  

การใชช่ือตราสินคา ทั้ง 2 ตราสินคาใชช่ือเปนภาษาอังกฤษไดแก The Body Shop และ L’Occitane 

เน่ืองจากเปนตราสินคาที่มาจากตางประเทศ ซึ่งในแตละช่ือตราสินคาจะมีประวัติความเปนมาที่เกี่ยวของหรือ

สอดคลองกับผลิตภัณฑ โดย “The Body Shop” เปนตราสินคาที่มาจากประเทศอังกฤษ ช่ือของตราสินคามี

ความหมายตรงตัวและเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือรานคาที่ขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับรางกาย สวนช่ือ “L’Occitane” มี

ความหมายวา ผูหญิงจากเมือง Occitania ซึ่งเปนเมืองเกาแกอยูทางตอนใตของประเทศฝร่ังเศส ช่ือถือเปนการ

สะทอนตราสินคาวาเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความสวยงาม (ผูหญิง) และเกี่ยวของกับประเทศฝรั่งเศส 
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การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) และสีที่ใช  

การออกแบบตราสัญลักษณของตราสินคาทั้งสองมีความใกลเคียงกันคือการนําช่ือตราสินคามาเปนสวน

หน่ึงของการออกแบบตราสัญลักษณ โดยตราสินคา The Body Shop มีการออกแบบที่มีความเรียบงาย ลายเสน

ไมซับซอน แตแฝงความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมลงไป สีที่ใชหลัก ๆ คือสีเขียวและนํ้าตาลเพ่ือสื่อถึงธรรมชาติ 

สวนตราสินคา L’Occitane เปนการนําช่ือตราสินคามาใชเปนตราสัญลักษณเลย และมีคําวา ออง โพรวองซ เพ่ือ

เนนยํ้าถิ่นกําเนิดของตราสินคา สีที่ใชหลัก ๆ คือสีเหลืองและสีกรมทา 

การออกแบบบรรจุภัณฑ 

ตราสินคาทั้งสองมีการออกแบบผลิตภัณฑที่มีความใสใจตอสิ่งแวดลอม โดยตราสินคา The Body Shop 

เนนการออกแบบที่มีบรรจุภัณฑนอยช้ินที่สุด สินคาบางประเภทไมมีการใชกลองกระดาษในการใสผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑสวนมากสามารถนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลได เชนเดียวกับตราสินคา L’Occitane ที่ใชวัสดุที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมในการออกแบบบรรจุภัณฑ ไมวาจะเปนแกว พลาสติกรีไซเคิล หรืออลูมินัม สวนกระดาษที่

นํามาใชในตราสินคาจะเปนกระดาษหรือกระดาษแข็งตามแนวทางนิเวศวิทยา (ecological) น่ันคือ กระดาษ

คราฟทที่ไดจากการทําความสะอาดผืนปา กระดาษที่มีตราสัญลักษณเพ่ือสิ่งแวดลอม  กระดาษรีไซเคิลที่ผลิตจาก

สาหรายทะเลในทะเลสอบเวนิส และกระดาษรีไซเคิล สนับสนุนใหผูบริโภครีไซเคิลบรรจุภัณฑของตราสินคา โดย

การนําบรรจุภัณฑมาใชซ้ํา เพ่ือประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะที่ฝงกลบหรือเผา รวมไปถึงการทํา

ผลิตภัณฑ Eco-Refill เพ่ือลดการใชบรรจุภัณฑ ทั้งน้ี บนฉลากของตราสินคา L’Occitane จะมีตราสัญลักษณ 

“Green Dot” แสดงถึงการมีสวนรวมในโครงการการกําจัดและรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑทั้งหมดในยุโรป 

พันธสัญญา (Commitments) 

พันธสัญญา (Commitments) ของตราสินคา The Body Shop คือ “Enrich not Exploit-It’s in our 

hands” หมายถึง การสรางคุณคาโดยไมหวังผลประโยชน คําวา Enrich น้ันหมายถึงการสรางคุณคา อันไดแก 1. 

สรางคุณคาใหแกผูคน (Enrich our people) 2. สรางคุณคาใหกับโลก (Enrich our planet) และ 3. สรางคุณคา

ใหกับผลิตภัณฑ (Enrich our product) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะไมบ่ันทอนธรรมชาติและชวยรักษาไว

โดยไมหวังผลประโยชนใด ๆ โดยพันธสัญญาน้ีถูกปรับเปลี่ยนมาจากปรัชญา 5 ขอซึ่งเปนคุณคาหลัก (Core 

Values) ของตราสินคา The Body Shop น่ันคือ (1) ไมทดลองผลิตภัณฑกับสัตว (2) ใชผลิตภัณฑออรแกนิก (3) 

ไมเอาเปรียบผูบริโภค (4) ประหยัดพลังงาน และ (5) การคาที่ยุติธรรม (Community Fair Trade) ซึ่งใกลเคียงกับ

พันธสัญญาของตราสินคา L’Occitane น่ันคือ (1) หลงรักแควนโพวองซ (In Love with Provence) (2) มีการ

สรรหาวัตถุดิบอยางมีจริยธรรม (Ethical Sourcing) (3) เปนมิตรตอโลก (Earth Friendly) (4) มีแนวทางสําหรับ
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เยาวชน (A Vision for Children) (L’Occitane, 2018) ซึ่งจะเห็นไดวา ทั้งสองตราสินคามีพันธสัญญาที่ใสใจตอ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จากการศึกษาการสื่อสารเอกลักษณตราสินคา พบวา ตราสินคา The Body Shop มีเอกลักษณตราสินคา

ที่ชัดเจนในดานสิ่งแวดลอมมากกวาตราสินคา L’Occitane ทั้งช่ือที่จดจําไดงาย และสวนประกอบอ่ืน ๆ มีความ

เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน ตราสัญลักษณ สีที่ใช ไดแก สีเขียวและสีนํ้าตาลที่สื่อถึงธรรมชาติ การ

ออกแบบบรรจภัุณฑที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม และพันธะสัญญาที่สื่อถึงคุณคาหลักของตราสินคา The Body Shop 

อยางไรก็ตาม จากพันธสัญญาของทั้งตราสินคา The Body Shop และ ตราสินคา L’Occitane จะเห็นได

วามีความสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จของการทําการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมโดย Peattie (1995 as cited in 

Simao & Lisboa, 2017) ทั้งในเร่ืองของ Satisfaction หรือความพึงพอใจตอความตองการของผูบริโภค Safety 

หรือความปลอดภัยในการผลิตและผลิตภัณฑ ที่มีตอผูบริโภค สังคมและสิ่งแวดลอม Social acceptance หรือ

ผลิตภัณฑ การผลิต และกิจกรรมเสริม เปนที่ยอมรับของสังคม และSustainability หรือความย่ังยืนของผลิตภัณฑ 

การผลิต และกิจกรรมเสริม  

2. แผนการรณรงคเชิงการตลาดเหตุสัมพันธ (Cause-related marketing) ในฐานะ 

ตราสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม 

 จากการศึกษาคนควาพบวาตราสินคาทั้งสอง มีแผนการรณรงคเพ่ือสิ่งแวดลอมในเชิงการตลาดเหตุ

สัมพันธ โดยตราสินคา The Body Shop มีจํานวน 2 แคมเปญ คือ (1) แคมเปญตอตานการทดลองกับสัตว หรือ 

Forever Against Animal Testing (FAAT)  เปนแคมเปญที่ตราสินคา The Body Shop ทั่วโลกรณรงคมาอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือรักษาชีวิตของสัตวที่จะถูกนําไปทดลอง ในแคมเปญน้ีมีการสื่อสารใหทุกคนรูสึกเปนสวนหน่ึงของการ

รักษาชีวิตสัตวทดลองใหไมตองเผชิญความทรมานจากการทดลองสวนผสมตาง ๆ แคมเปญตอตานการทดลองกับ

สัตว ถือไดวาเปนหน่ึงในกลยุทธเพ่ือตอกยํ้าคุณคาหลัก (Core Values) ของตราสินคาในเรื่องการไมทดลองกับสัตว 

ซึ่งเปนจุดขาย (selling point) สําคัญที่ทําใหตราสินคามีความแตกตางจากตราสินคา อ่ืน ๆ อยางชัดเจน (2) 

แคมเปญสรางสะพานชีวภาพ  (Bio-Bridge) เปนแคมเปญเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษธรรมชาติและชุมชน เช่ือมตอ

พ้ืนที่อยูอาศัยของสัตว เพ่ิมพ้ืนที่ปาใหโลก ลดอัตราการสูญพันธของสัตวปา รวมถึงสรางชุมชนที่ย่ังยืน ซึ่งใน

แคมเปญน้ีจะระดมเงินบริจาคจากการขายผลิตภัณฑ เพ่ือนํารายไดจากการขายผลิตภัณฑรวมบริจาคเงินสนับสนุน

ใหกับองคกรที่เกี่ยวของ โดยโครงการน้ีเร่ิมตนในป 2017 จากประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สวนป 

2018 รวมบริจาคเงินสนับสนุนใหกับองคกร Red Panda Network ในการปลูกปาเพ่ือสรางสะพานชีวภาพ (Bio-

Bride) ใหกับแพนดาแดง 



 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย   Page | 562  
 

 สําหรับตราสินคา L’Occitane มีแผนการรณรงคเชิงการตลาดเหตุสัมพันธ จํานวน 1 แคมเปญ คือ 

แคมเปญจัดทําผลิตภัณฑ Solidarity Balm – Ultra Soft – Apricot Fragance ข้ึนเพ่ือนํารายไดสุทธิจากการ

ขายผลิตภัณฑทั้งหมด มอบใหมูลนิธิ L’Occitane เพ่ือบริจาคแกสตรีชาวเบอรกีนา ฟาโซ เน่ืองในวันสตรีสากล 

อยางไรก็ตาม แมวาแผนการรณรงคน้ีจะไมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม แตมูลนิธิ L’Occitane ยังมีสวนรวมในโครงการ

ตาง ๆ เชน การอนุรักษมรดกทางธรรมชาติของ แควนโพวองซ เปนตน  

 ดังน้ัน สามารถสรุปไดวา ตราสินคา The Body Shop มีแผนการรณรงคเพ่ือสิ่งแวดลอมในเชิงการตลาด

เหตุสัมพันธในประเด็นเกี่ยวกับสัตว ทั้งแคมเปญตอตานการทดลองกับสัตวและแคมเปญสรางสะพานชีวภาพเพ่ือ

เช่ือมตอที่อยูอาศัยของสัตว ซึ่งถือวาประเด็นเรื่องสัตวเปนประเด็นที่ The Body Shop ใชเปนจุดขายสําคัญของ

ตราสินคา สวนตราสินคา L’Occitane เนนประเด็นเกี่ยวกับผูหญิงและธรรมชาติของแควนโพวองซ ซึ่งเปนจุดขาย

หลักของตราสินคา 

3. การโฆษณาองคกร (Corporate Advertising) 

การโฆษณาองคกรของทั้ง 2 ตราสินคา โดยแบงประเภทโฆษณาเพ่ือสิ่งแวดลอมเปน 4 ประเภท ตาม

แนวคิดของ Coddington (1993) คือ การโฆษณาเพ่ือสงเสริมสังคม (Public Service Announcements) การ

โฆษณาภาพลักษณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Environmental Image Advertising) ฉลาก (Labeling) และการ

โฆษณาผลิตภัณฑ (Product-related ads) พบวา ตราสินคา The Body Shop มีการโฆษณาเพ่ือสงเสริมสังคม 

ฉลากและการโฆษณาผลิตภัณฑ แตไมพบการโฆษณาภาพลักษณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยโฆษณาเพ่ือสงเสริมสังคม

ที่พบคือ การโฆษณาแคมเปญรณรงคตอตานการทดลองกับสัตว ซึ่งถือวาเปนโฆษณาที่สื่อถึงความใสใจเพ่ือ

สิ่งแวดลอมในดานเกี่ยวกับสัตวของตราสินคา The Body Shop สวน การโฆษณาเพ่ือสิ่งแวดลอมประเภทฉลาก 

(Labeling) ของตราสินคา The Body Shop จะปรากฏอยูในตอนทายของสื่อภาพยนตรโฆษณาผลิตภัณฑในเฟ

ซบุกแฟนเพจของตราสินคา ซึ่งฉลากน้ันมีเน้ือหาเกี่ยวกับการไมทดลองกับสัตว สวนผสมธรรมชาติ 100 % และ

การคาที่เปนธรรม เพ่ือสื่อสารกับผูบริโภควาผลิตภัณฑตัวน้ีมีสวนผสมที่มาจากธรรมชาติ 100% และไมทําการ

ทดลองผลิตภัณฑกับสัตว ในสวนของโฆษณาเพ่ือสิ่งแวดลอมประเภท การโฆษณาผลิตภัณฑ (Product-related 

ads) น้ันไมสามารถแยกขาดไดจากการโฆษณาประเภทฉลาก เน่ืองจากการโฆษณาประเภทฉลากเปนสวนหน่ึงของ

การโฆษณาผลิตภัณฑ ซึ่งการโฆษณาผลิตภัณฑของตราสินคา The Body Shop นอกจากจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของตราสินคาแลว ยังมีเน้ือหาเกี่ยวกับการใชสวนผสมที่มาจากธรรมชาติ 100 % เมื่อมีสวนผสมที่เปน

ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี จึงเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

สําหรับตราสินคา L’Occitane ไมพบวามีการโฆษณาเพ่ือสิ่งแวดลอมตามแนวคิดของ Coddington 

(1993) แมแตประเภทเดียว แตพบโฆษณาที่ใกลเคียงกับการโฆษณาเพ่ือสิ่งแวดลอมประเภท การโฆษณา

ผลิตภัณฑ ซึ่งไมไดมีเน้ือหาเกี่ยวกับการทําเพ่ือสิ่งแวดลอมโดยตรง แตเปนการสื่อสารถึงความงามทางธรรมชาติ
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ของแควนโพวองซ ภาพยนตรโฆษณาเต็มไปดวยภาพธรรมชาติที่งดงามของแควนโพวองซ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับ

คุณคาหลักของตราสินคาที่ตองการใหผูบริโภคหลงรักแควนโพวองซและรักษาความงามทางธรรมชาติของแควนน้ี

ไว  

สรุปไดวา ในการโฆษณาของตราสินคา The Body Shop เนนเน้ือหาเรื่องสัตวและวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

สวนตราสินคา L’Occitane เนนเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติ (Natural) ของแควน 

โพวองซ 

 

4. การประชาสัมพันธองคกร (Corporate Public Relations) 

การประชาสัมพันธองคกรของตราสินคา The Body Shop และตราสินคา L’Occitane พบในลักษณะ

ของเว็บไซตตราสินคา เฟซบุคแฟนเพจ รานคา และกิจกรรมพิเศษ  

โดยในเว็บไซตตราสินคาทั้งสองจะประกอบดวยขอมูลรายละเอียดตราสินคา พันธสัญญาของตราสินคา 

ผลิตภัณฑแนะนํา ขอมูลสวนผสมของผลิตภัณฑ/รายละเอียดวัตถุดิบ ขอมูลผลิตภัณฑโดยแบงตามประเภทของ

ผลิตภัณฑ คําแนะนําในการใชผลิตภัณฑ ที่ต้ังของสาขาที่ใหบริการ ขอมูลสิทธิพิเศษของสมาชิก รวมทั้งหนาราน

ออนไลน ซึ่งกลุมเปาหมายสามารถสั่งสินคาไดจากหนาเว็บไซตน้ี สวนที่ตางกันของเว็บไซตคือ ตราสินคา The 

Body Shop มีสวนแนะนําการใชผลิตภัณฑ และตราสินคา L’Occitane มีสวนของที่มาและแหลงผลิต 

ในสวนของเฟซบุกแฟนเพจของทั้งสองตราสินคา เนนการนําเสนอขาวสารตราสินคา แคมเปญ โฆษณา

หรือแนะนําผลิตภัณฑ และแจงขาวสารโปรโมช่ัน แตตราสินคา The Body Shop  

มีการรวมเฉลิมฉลองในเทศกาลสําคัญโดยเนนเทศกาลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน วันคุมครองโลก (Earth Day) 

ทั้งน้ีในการใชเฟซบุกแฟนเพจเพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ผูวิจัยพบวา ตราสินคาทั้งสองไดทําการสงสารที่มี

เน้ือหาเกี่ยวกับความใสใจดานสังคมและสิ่งแวดลอมผสมผสานอยูในขอความของการใหขอมูลของผลิตภัณฑ โดย

ตราสินคา The Body Shop พบ 3 ประเด็นคือ (1) ประเด็นการใชผลิตภัณฑออรแกนิก (2) ประเด็นการไมทดลอง

ผลิตภัณฑกับสัตว และ (3) ประเด็นการคาที่ยุติธรรม (Community Fair Trade) สวนตราสินคา L’Occitane พบ 

2 ประเด็นคือ (1) ประเด็นการใชผลิตภัณฑธรรมชาติ และ (2) ประเด็นวัตถุดิบจากแควนโพวองซ ซึ่งจะเห็นไดวา 

ทั้งสองตราสินคาใชประเด็นดานผลิตภัณฑจากธรรมชาติมาสื่อสารเหมือนกัน 

สําหรับการสื่อสารผานรานคา ตราสินคา The Body Shop จัดตกแตงรานโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและ

ผูบริโภคเปนหลัก ใชสีสันของธรรมชาติ เชน สีเขียว สีนํ้าตาล มีการประชาสัมพันธแคมเปญเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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นอกจากน้ี ตราสินคา The Body Shop ยังมีการสื่อสารเนนยํ้าเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมผาน

การตกแตงภายในราน รวมถึงถุงกระดาษที่ไดรับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ โดยมีตราสัญลักษณ (logo) ของตราสินคาและ

ขอความวา “GOOD THING INSIDE” สวนดานขางมีขอความพันธะสัญญาของตราสินคา และในสวนของพนักงาน

ขาย สะทอนภาพลักษณความสดใส มนุษยสัมพันธดี เขาถึงงาย รวมถึงความใสใจตอสิ่งแวดลอม ผานการพูดคุย 

แนะนําสินคา และการแตงกาย โดยการแตงกายของพนักงานเปนการแตงกายแบบไมเปนทาง (Casual) โดยใสเสื้อ

ยืดสีดํามีประโยคภาษาอังกฤษสีชมพูเขียนคําวา “I AM FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING” เพ่ือ

ประชาสัมพันธแคมเปญตอตานการทดลองกับสัตว สวนตราสินคา L’Occitane พบวา รานคาทุกสาขามีการจัด

ตกแตงรานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยตกแตงรานในโทนสีเหลืองตามสีของตราสินคา ประดับรานดวยดอกไม

แหงทั้งดอกอิมมอคแตล และดอกลาเวนเดอร รวมถึงภาพไรลาเวนเดอร ไรอิมมอคแตล และภาพแควนโพวองซ ใน

สวนของพนักงานขายจะสะทอนภาพลักษณความเรียบหรู อัธยาศัยดี ดูคอนขางเปนทางการ โดยพนักงานขาย

แตงตัวเหมือนกันหมดทุกคนดวยเสื้อเช้ืตสีขาว มีผาคลุมสีกลมทามีช่ือตราสินคา L’Occitane กลัดเข็มกลัดเขียนวา 

En Provence  

สวนการสื่อสารผานกิจกรรมพิเศษ พบวากิจกรรมพิเศษสวนใหญที่ตราสินคาทั้งสองจัดคือ กิจกรรมเปดตัว

ผลิตภัณฑใหม เพ่ือแนะนําขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและเนนยํ้าเร่ืองสวนผสมจากธรรมชาติ ซึ่งตราสินคา 

L’Occitane จะเนนย้ําเรื่องสวนผสมจากธรรมชาติที่มาจากแควนโพวองซ โดยบุคคลที่มารวมภายในงานคือ บุคคล

ในแวดวงสังคมและผูนําทางความคิด (Influencers) นอกจากกิจกรรมน้ี ตราสินคา The Body Shop ยังมี

กิจกรรมเปดตัวราน The Body Shop โฉมใหม ที่สาขาสยามพารากอน โดยมีหมอเจี๊ยบ ลลนา มารวมเปดงาน

และรวมสงช่ือสนับสนุนการตอตานการทดลองกับสัตว ถือวาเปนอีกหน่ึงการประชาสัมพันธแคมเปญตอตานการ

ทดลองกับสัตว เพ่ือเนนยํ้าภาพลักษณของตราสินคา The Body Shop ในเรื่องน้ี 

นอกจากลักษณะการประชาสัมพันธองคกรที่กลาวไป ผูวิจัยพบวา ตราสินคา The Body Shop ยังมีการ

สื่อสารตราสินคาผานการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ที่สะทอนภาพลักษณและเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อันไดแก 

กิจกรรม Save The Planet. Let’s Go Green. โดยใหกลุมเปาหมายโพสรูปวิธีรักษโลกผานหนาแฟนเพจ แลวนํา

ภาพมาแสดงที่ราน The Body Shop เพ่ือรับสวนลด 30% และ กิจกรรม GO GREEN GET GREEN โดยเมื่อ

ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑใดก็ได 1 ช้ิน จะไดรับตนไม 1 ตนทันที  

5. การสื่อสารผานผูแทนองคกร (Corporate Spokesperson) 

ในการสื่อสารผานผูแทนองคกร พบวา ทั้งสองตราสินคาไมมีการสื่อสารผานผูแทนองคกรในแงของการ

ออกมาพูดหรือสื่อสารจากผูแทนองคกร แตพบวาผูแทนองคกร ซึ่งในที่น้ีหมายถึงผูกอต้ังตราสินคาอยาง Anita 

Roddick ของตราสินคา The Body Shop หรือ Olivier Baussan ของตราสินคา L’Occitane ถูกนํามาเปนสวน

หน่ึงของการสื่อสารเกี่ยวกับที่มาและจุดยืนของตราสินคา เพ่ือเช่ือมโยง สงผานภาพลักษณและคุณคาของผูแทน
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องคกรไปสูตราสินคา โดยตราสินคา The Body Shop ไดเช่ือมโยงความใสใจทั้งดานสังคมและสิ่งแวดลอมจาก 

Anita Roddick ซึ่งเปนบุคคลที่มีอุดมการณดานสังคมและสิ่งแวดลอม สวนตราสินคา L’Occitane ไดสงผาน

ภาพลักษณความออนโยน รักธรรมชาติและแควนโพวองซจาก Olivier Baussan ไปสูตราสินคา 

 

6. ผูสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) 

ตราสินคา The Body Shop และ ตราสินคา L’Occitane เปนผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนหรือ

สังคม โดยเปนผูสนับสนุนทางการเงินหรือสถานที่หรืออ่ืน ๆ ใหกับการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับตราสินคา ซึ่ง

พบวา ตราสินคา The Body Shop ไดเปนผูสนับสนุนทั้งหมด 3 แคมเปญ/โครงการ ไดแก (1) โครงการ 

Community trade หรือ โครงการคาขายกับชุมชน ที่มีความรวมมือระหวางบริษัทและชุมชนที่ยากจนทั่วโลก 

เพ่ือซื้อวัตถุดิบในราคาที่เปนธรรมกับชุมชน นอกจากจะไดชวยเหลือชุมชนแลว ตราสินคายังไดวัตถุดิบหรือ

สวนผสมจากธรรมชาติ 100% อีกดวย (2) แคมเปญสรางสะพานชีวภาพ  (Bio-Bridge) เปนแคมเปญเพ่ือสนับสนุน

การอนุรักษธรรมชาติและชุมชน โดยทําการขายผลิตภัณฑของตราสินคาในบางกลุม เพ่ือนํารายไดสวนหน่ึงจากการ

ขายผลิตภัณฑไปใหมูลนิธิและองคกรที่เกี่ยวของ (3) มูลนิธิ The Body Shop เปนมูลนิธิเพ่ือการกุศลของตรา

สินคา The Body Shop ซึ่งใหการสนับสนุนดานเงินทุนแกองคกรที่ทํางานเพ่ือผูดวยโอกาสในถ่ินทุรกันดาร 

รวมถึงมูลนิธิยังใหความสําคัญกับการชวยเหลือองคกรตาง ๆ ที่ทํางานเพ่ือสิทธิมนุษยชน และการคุมครองสัตวและ

สิ่งแวดลอม 

สวนตราสินคา L’Occitane ไดเปนผูสนับสนุนทั้งหมด 3 แคมเปญ/โครงการ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 

ไดแก (1) โครงการจัดหาวัตถุดิบอยางมีจรรยาบรรณ (Ethical sourcing) โดยเลือกใชวัตถุดิบคุณภาพจาก

แหลงที่มาทางธรรมชาติที่นาเช่ือถือ ซึ่งสรรหามาอยางมีจริยธรรม ใหราคาที่เหมาะสม (2) มูลนิธิ L’Occitane มี

จุดประสงคในการตอบแทนชุมชน โดยริเริ่มโครงการจากการสนับสนุนบุคคลตาบอดทั่วโลก และการสรางอิสรภาพ

ทางการเงินใหกับผูหญิงชาวเบอรกีนา ฟาโซ รวมถึงมีสวนรวมในโครงการตาง ๆ เชน การกอสรางซอมแซมหลัง

เกิดสึนามิที่ญี่ปุน และการอนุรักษมรดกทางธรรมชาติของแควนโพวองซ เปนตน (3) โครงการปลูกตนอัลมอนต 

ตราสินคา L’Occitane สงเสริมและจัดทําโครงการปลูกตนอัลมอนต เพ่ือสืบสานและอนุรักษใหตนอัลมอนตคงอยู

คูกับดินแดนที่ราบสูงโพรวองซ ทั้งน้ี เพ่ือความย่ังยืนของโครงการ ตราสินคาไดนําอัลมอนตจากโครงการน้ีมาเปน

วัตถุดิบสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑของตราสินคา L’Occitane ที่มีอัลมอนตเปนสวนประกอบหลักทุกช้ิน 

 สําหรับหัวขอผูสนับสนุนกิจกรรม สามารถสรุปไดวา ตราสินคา The Body Shop เปนผูสนับสนุน

กิจกรรม (Sponsorship) โดยเนนประเด็นดานการคาที่ยุติธรรม การคุมครองสัตว และสิทธิมนุษยชน ตามลําดับ 

ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นน้ีถือวาเปนสวนหน่ึงของพันธะสัญญาที่กลาวถึง การสรางคุณคาโดยไมหวังผลประโยชน หรือ 
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“Enrich not Exploit-it’s in our hands”และคุณคาหลักของตราสินคา คือ การเนนยํ้าในเรื่องการไมทดลอง

ผลิตภัณฑกับสัตว เชนเดียวกันกับตราสินคา L’Occitane ซึ่งเปนผูสนับสนุนกิจกรรมที่เนนประเด็นสวนใหญ

เกี่ยวกับคน และชุมชน โดยเฉพาะแควนโพวองซ  ซึ่งประเด็นดังกลาวน้ีถือวาสอดคลองและเปนสวนหน่ึงของพันธ

สัญญาของตราสินคา 

 ทั้งน้ี ผลการศึกษา พบวา การสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมของตราสินคา The Body Shop ที่เนน

ประเด็นเรื่องสัตวและสวนผสมธรรมชาติ 100% ของผลิตภัณฑ อาจกลาวไดวาเปนการใชกลยุทธการตลาดเพ่ือ

สิ่งแวดลอมแบบ Assertive or aggressive approach หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินการเปนผูนําในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอม โดยนําเรื่องสิ่งแวดลอมมาเปนประเด็นสําคัญในการวางแผนการตลาดระยะยาว เพ่ือสรางภาพลักษณที่

ดีใหแกองคกร ซึ่งกระทํามากกวาที่รัฐบาลและผูบริโภคคาดหวังไว ทําใหเกิดขอไดเปรียบในการดําเนินการแขงขัน

อยางชัดเจน (McDaniel and Rylander, 1993) เน่ืองจากตราสินคาถือไดวาเปนผูนําในประเด็นที่เกี่ยวกับสัตว 

การตอตานการทดลองในสัตว สวนตราสินคา L’Occitane น้ันเนนการสื่อสารเกี่ยวกับความงามทางธรรมชาติของ

แควนโพวองซมากกวาการสื่อสารถึงประเด็นสิ่งแวดลอมโดยตรง 

อยางไรก็ตาม ตราสินคาทั้งสองยังไดสื่อสารประเด็นที่กลาวไปควบคูกับประเด็นเรื่องสวนผสมธรรมชาติ 

100% ของผลิตภัณฑเปนหลักในการสื่อสารทุกวิธีการ ถือวาเปนการสื่อสารที่สอดคลองและเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกัน ทําใหสามารถสื่อสารเน้ือหาเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Message) ของตราสินคาไดชัดเจน เมื่อผูบริโภคเกิด

การรับรู ขอมูล จึงเกิดการเช่ือมโยงตราสินคา (brand associate) ดังเชนที่ Keller (2013) และ Solomon 

(2015) กลาววา เมื่อผูบริโภครับรูขอมูลเกี่ยวกับตราสินคา ขอมูลน้ันจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ Node และหาก

ไดรับขอมูลเขามาใหมหรือ Node ใหม ขอมูลจะถูกเช่ือมตอกันในเรื่องที่เกี่ยวของกันจนเกิดกลุมคํา ความคิด หรือ

สัญลักษณ (Schema) ที่มีลักษณะเปนเครือขาย (Network) เกิดเปนการเช่ือมโยงตราสินคา (brand association) 

โดยการเช่ือมโยงน้ันอาจเปนไปไดทั้งคุณสมบัติตราสินคา (Brand attribute) และคุณประโยชนตราสินคา (Brand 

benefit) รวมไปถึงเมื่อตราสินคาหยิบยกประเด็นดานสิ่งแวดลอมมาใชการสื่อสาร ทําใหสามารถสรางความ

แตกตางจากตราสินคาคูแขง กอใหเกิดคุณคาและความแตกตางในใจของผูบริโภค และเกิดการรับรูได (Keller, 

2013)  

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการวิเคราะหการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมของตราสินคา The Body Shop และ 

L’Occiatane ในประเทศไทย พบวา ตราสินคา The Body Shop และ L’Occitane ในประเทศไทยมีการสื่อสาร

ผานทั้ง 6 ชองทาง ไดแก เอกลักษณขององคกร (Corporate Identity) แผนการรณรงคเชิงการตลาดเหตุสัมพันธ 
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การโฆษณาองคกร (Corporate Advertising) การประชาสัมพันธองคกร (Corporate Public Relations) การ

สื่อสารผานผูแทนองคกร (Corporate Spokesperson) และ การสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) 

โดยในภาพรวม พบวาตราสินคา The Body Shop มีทั้งความถ่ีและการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม

มากกวาตราสินคา L’Occitane โดยเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน คือการสื่อสารเกี่ยวกับสัตว 

ซึ่งถือวาเปนประเด็นที่เนนยํ้าคุณคาหลักของตราสินคา ในเรื่องการไมทดลองผลิตภัณฑเกี่ยวกับสัตว เพ่ือตอกยํ้าวา

ตราสินคาเปนผูนําในดานน้ี ในขณะที่ตราสินคา L’Occitane เนนสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับธรรมชาติของแควนโพ

วองซ ซึ่งมีความเขมขนและความชัดเจนดานการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมนอยกวาตราสินคาตราสินคา 

The Body Shop 

อยางไรก็ตาม นอกจากประเด็นที่กลาวไปแลว ทั้งสองตราสินคายังมีการสื่อสารเกี่ยวกับสวนผสมธรรมชาติ 

100% ของผลิตภัณฑอีกดวย ซึ่งประเด็นทั้งหมดน้ีถูกนําไปใชในทุก ๆ วิธีการสื่อสารตราสินคา ไมวาจะเปนการ

โฆษณาองคกร การประชาสัมพันธองคกร การสื่อสารผานผูแทนองคกร และการเปนผูสนับสนุนกิจกรรม ควบคูไป

กับประเด็นดานสังคมอยางสอดคลองและเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพ่ือสะทอนคุณคาหลักและพันธกิจของตรา

สินคา  

ทั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคต โดยอาจเลือกตราสินคาในประเภท 

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเภทผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิว เชน เครื่องด่ืม รถยนต หรือตราสินคาประเภทบริการ รวม

ไปถึงในการศึกษาการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมควรขยายระยะเวลาในการสื่อสารมากกวา 1 ป เพ่ือให

สามารถมองเห็นภาพรวมของการสื่อสารระยะยาวของตราสินคาวามีวิธีการสื่อสารอยางไร นอกจากน้ีเพ่ือใหเขาใจ

การสื่อสารตราสินคาและมุมมองของผูสงสารมากขึ้น ควรใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณ

ผูบริหาร นักการตลาด หรือนักประชาสัมพันธของตราสินคา รวมดวย 

สวนขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปประยุกตใช สําหรับนักการตลาดหรือเจาของ 

ตราสินคาที่ตองการสื่อสารตราสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอมประเภทผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิวในประเทศไทย จําเปน

จะตองอาศัยการวางแผนการสื่อสารที่ดีควบคูไปกับสื่อสารทั้งดานความรูหรือประเด็นสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน เพ่ือให

ผูบริโภคไดรับรูวาตราสินคาน้ีเปนตราสินคาที่ไดดําเนินการเพ่ือสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูทัศนคติที่ดีและการ

ตัดสินใจซื้อตอไป 
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การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชบรกิารเรียกรถโดยสารผานแอปพลเิคชันของกลุมเจนเนอเรชั่นวาย 

GENERATION Y CONSUMERS PERCEPTIONS OF MARKETING COMMUNICATION ATTITUDE 

AND BEHAVIOR TOWARDS RIDE-HAILING APPLICATION 

นาย ณัฐพล วัฒนะวิรณุ และ ผศ.ดร.สทุธลิักษณ หวังสนัติธรรม 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยน้ีเพ่ือศึกษา การรับรูการสื่อสารการตลาด ทัศนคติ และความต้ังใจใชบริการของ

ผูบริโภค โดยรูปแบบของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอผูใหบริการ

เรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน โดยผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมเจนเนอเรช่ันวาย จํานวน 

400 ชุด โดยจําแนกตามขอมูลพ้ืนฐานไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ 

อาชีพ โดยสถิติที่ใชทดสอบคือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน, t-test, f-test 

และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูการสื่อสารการตลาด มีการรับรูบริการ GrabTaxi และ Uber X มากที่สุด 2) 

ผูบริโภคมีทัศนคติตอการเห็นคาโดยสารกอนการเรียกรถมากที่สุด 3) ผูบริโภคมีความต้ังใจใชบริการอยูในระดับสูง 

4) ปจจัยดานประชากรในภาพรวมจะมีการรับรูการสื่อสารการตลาดไมแตกตางกัน 5) ปจจัยดานประชากรใน

ภาพรวมจะมีทัศนคติตอผูใหบริการไมแตกตางกัน 6) ปจจัยดานประชากรจะมีความต้ังใจใชบริการไมแตกตางกัน 

7) การรับรูการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธตอทัศนคติ 8) ทัศนคติมีความสัมพันธกับความต้ังใจใชบริการ 

 

คําสําคัญ: แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร, การสื่อสารการตลาด 
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The purposes of this research are to study perception, attitude, and behavioral intention. 

The quantitative is conduced to explore towards ride-hailing application. The researcher 

collected data from 400 people who are generation Y. It was classified the data by gender, age, 

status, education, average income and occupation. The statistical techniques used for analyzing 

the data were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test and 

Pearson’s correlation coefficient. 

 

 The result shows thats 1) Most of customers have perception about Grab Taxi and uber 

X. 2) Most of customers have perception about see the cost before call the car. 3) Most of 

customers will use Grab and uber in highly. 4) There are no different factors in population that 

affects perception. 5) There are no different factors in population that affects attitude. 6) There 

are no different factors in population that affects behavioral intention. 7) The high of frequency 

of perception that affect to positive attitudes. 8) The positive attitudes that affect to behavioral 

intention. 

  

Keyword: Ride-Hailing Application,  Marketing Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
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ในปจจุบันการใหบริการรถแท็กซี่ในประเทศไทยมีการเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ แตปญหาการใหบริการรถแท็กซี่

น้ัน ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได โดยมีการรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิเสธผูโดยสารและการ

บริการที่ไมดี ซึ่งมีผูโดยสารรองเรียนเปนจํานวนมาก (กรมการขนสงทางบก, 2560)  ปจจุบันจึงมีการพัฒนาแอป

พลิเคชันเรียกรถโดยสารขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซึ่งไดรับความนิยมในปจจุบัน โดยการ

เรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชันเปนเร่ืองของการใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพ่ือใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคน

ปจจุบันที่สวนใหญมีสมารทโฟนและออนไลนตลอดเวลา ดังน้ันเมื่อมีแอปพลิเคชันเขามาชวยนอกจากจะทําให

ผูใชบริการเขาถึงไดงายแลวยังทําใหสะดวกสบายมากขึ้นดวย โดยยอดผูใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน

มีจํานวนเพ่ิมขึ้น จึงทําใหมีผูใหบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชันมีจํานวนเพ่ิมขึ้นดวย(สํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2560) โดยปจจุบันมีผูใหบริการแท็กซี่ในประเทศไทยจํานวน 5 ราย ไดแก  Grab, 

uber, Easy Taxi, All Thai Taxi, และ Taxi Beam แตผูใหบริการรถโดยสารที่ไดรับความนิยมคือ Grab และ

uber โดยผูใหบริการรถโดยสารทั้ง 2 ราย เปนบริษัทแรก ๆ ที่ใหบริการในประเทศไทย สําหรับ Grab ในประเทศ

ไทยน้ัน มีอัตราการเติบโตตอเน่ืองทุกปถึงรอยละ 226 นับต้ังแตเร่ิมดําเนินการในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2556 

โดยผูขับรถโดยสารมีรายไดเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 19 เมื่อเทียบจากอัตราคาแรงโดยเฉลี่ยของประเทศไทย และยังชวย

ลดระยะเวลาในการเดินทางของผูโดยสารลงไดถึงรอยละ 20 นอกจากน้ี อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารใน

เครือขายแกร็บอยูในเกณฑตํ่ากวาสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนของประเทศถึง 5 เทา ดังน้ันจึงทําใหแกร็บมี

สมาชิกผูขับขี่ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง (Grab, 2560) ในสวนของ uber น้ัน บริษัทไดเตรียมแผนที่จะ

เพ่ิมจํานวนพนักงานประจํา เพ่ือรองรับงานตาง ๆ ที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอัตราการใชงานที่เติบโตอยางรวดเร็ว 

นอกจากน้ียังมีแผนที่จะขยายไปในตางจังหวัด เชนพัทยา ชลบุรี เชียงใหม และ เชียงรายอีกดวย (brandinside, 

2560) 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาทั้ง แกร็บ และ อูเบอร มีการเติบโตของธุรกิจและมีแผนการที่จะ

ขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งทําใหมีการสื่อสารการตลาดที่มากข้ึน โดยทั้ง 2 บริษัท ไดมีการสื่อสารการตลาดหลาย

รูปแบบเชน การสื่อสารในสื่อออนไลน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย ซึ่งการสื่อสารสวนใหญ

ที่ทั้ง แกร็บ และ อูเบอร ทําน้ันจะเนนเปนสื่อออนไลน เชนFacebook, Instagram และ Youtube โดยกิจกรรม

ตางๆ เหลาน้ีมีจุดประสงคเพ่ือตองการไดกลุมเปาหมายใหม และ ใหกลุมเปาหมายเดิมเกิดการภักดี        

ดวยเหตุน้ีทางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการรับรูการสื่อสารการตลาด ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชันของกลุมเจนเนอเรช่ันวาย ซึ่งเปนกลุมที่เติบโตมาพรอม

กับยุคคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี และเปนกลุมที่มีการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

และเปนประโยชนกับผูดําเนินธุรกิจบริการรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสํารวจ การรับรูการสื่อสารการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเค

ชัน 

2. เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรตอการรับรูการสื่อสารการตลาด ทัศนคติ และ พฤติกรรม

การใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการสื่อสารการตลาดตอผูใหบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชันกับ

ทัศนคติ 

4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมการใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 

 

วิธีการวิจัย 

 

ประชากรที่จะศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรกลุมเจนเนอเรช่ันวายที่เกิดระหวางป พ.ศ.2523-

2543  โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี จะตองเคยใชบริการของแอปพลิเคช่ันเรียกรถโดยสาร และเปนกลุมเจน

เนอเรช่ันวายที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  โดยผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความไมนาจะเปน 

(Nonprobability sampling) และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยในครั้งน้ี คือแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) จํานวน

ทั้งหมด 400 ชุด โดยผูวิจัยจะใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามทาง Google Docs Form ซึ่งจะกระจาย

แบบสอบถามทาง Social Network โดยจะมีการนําไปฝากที่กลุม Facebook ของ Grab และ uber ซึ่งจะทําการ

เก็บขอมูล ในชวงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2561 เปนระยะเวลาประมาณ 2 เดือน โดยสถิติที่ใชทดสอบ

คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน, t-test, f-test และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเพียรสัน 

 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) 

 

1.1 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
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พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางผูใชบริการ Grab และ uber เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 33 เพศหญิงคิด

เปนรอยละ 67  

 

1.2 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางผูใชบริการ Grab และ uber อยูในชวงอายุ 23-27 ปมากที่สุดคิดเปนรอย

ละ 36.5 ลําดับตอมา เปนชวงอายุ 28-32 ปคิดเปนรอยละ 32.75 ตามมาดวยชวงอายุ 18-22 ปคิดเปนรอยละ 

16.5 และลําดับสุดทายคือ ชวงอายุ33-38 ปคิดเปนรอยละ 14.25 

1.3 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
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พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางผูใชบริการ Grab และ Uber มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

89.75 ลําดับตอมา คือ สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 9.25 และลําดับสุดทายสถานภาพหมาย/หยา คิดเปนรอย

ละ 1 

 

1.4 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางผูใชบริการ Grab และ uber มากที่สุดเปนระดับการศึกษาปริญญาตรีคิด

เปนรอยละ 56.75 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 36.75 และลําดับสุดทายคือ

ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 6.5 

 

1.5 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 4.5 พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางผูใชบริการ Grab และuber มีรายไดเฉลี่ย15,001 – 

30,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.25 รองลงมาคือมีรายไดเฉลี่ย 30,001 - 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 

22.25 รองลงมาคือมีรายไดเฉลี่ย 45,001 - 60,000 บาทคิดเปนรอยละ 17.25 มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 15,000 บาท

คิดเปนรอยละ 14.25 และลําดับสุดทายคือมีรายไดมากกวา 60,000 บาทขึ้นไปคิดเปนรอยละ 4 
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1.6 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 การรับรูการสื่อสารการตลาดของผูใชบริการ Grab และ uber 
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จากผลการวิจัยพบวาจากกลุมตัวอยางโดยรวม 400 คน พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูการสื่อสารการตลาด

ของผูใหบริการ Grab อยูในระดับคอนขางสูง มีคาเฉลี่ย 4.05 โดยมีการรับรูบริการ Grab Taxi มากที่สุด มี

คาเฉลี่ย 4.7 รองลงมาคือมีการรับรูบริการ Grab Bike (Win) อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือมีการ

รับรูบริการ Grab Car Plus อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ มีการรับรูบริการ Grab Bike (Delivery) 

อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ มีการรับรูการจายคาบริการผานบัตรเครดิตอยูในระดับสูง  มีคาเฉลี่ย 

4.39 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางที่มีการรับรูการสื่อสารการตลาดของผูใหบริการ uber น้ัน อยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ย 3.12 โดยมีการรับรูบริการ uber X มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือ มีการรับรูบริการ uber 

BLACK อยูในระดับคอนขางสูง มีคาเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือ มีการรับรูบริการ uber FLASH อยูในระดับคอนขาง

สูง มีคาเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือมีการรับรูบริการ uber SUV อยูในระดับคอนขางสูง มีคาเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ 

 

1.8 ทัศนคติของผูใชบริการ Grab และ uber 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการวิจัยพบวาจากกลุมตัวอยางโดยรวม 400 คน พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอผูใหบริการ Grab 

และ uber อยูในระดับเชิงบวกคอนขางสูง มีคาเฉลี่ย 3.98 โดยมีทัศนคติตอการเห็นคาโดยสารกอนการเรียกรถ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.52 รองลงมาคือ มีทัศนคติตอความสะดวกสบายในการรับ-สง อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 

4.30 รองลงมาคือมีทัศนคติตอความสะดวกสบายในการใชงานอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.26 รองลงมาคือมี

ทัศนคติตอชองทางการชําระเงินที่หลากหลายและมีการบริการที่ดี พูดจาสุภาพอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.21 

ตามลําดับ 
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1.9 ความต้ังใจใชบริการ Grab และ uber 

 

 

 

 

 

จากผลการวิจัยพบวาจากกลุมตัวอยางโดยรวม 400 คน พบวากลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการต้ังใจใช

บริการรถโดยสาร Grab และ uber อยูในระดับคอนขางสูง มีคาเฉลี่ย 4.17 โดยการใชบริการเรียกรถโดยสารผาน

แอปพลิเคชันเทาน้ันมีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.32 รองลงมาคือการใชบริการซ้ําในอนาคตอยูในระดับคอนขางสูง มี

คาเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือการแนะนําบริการใหกับผูอ่ืนและเรียกใชบริการกอนเรียก Taxi ปกติ อยูในระดับ

คอนขางสูง มีคาเฉลี่ย 4.08 ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

2.1 ความแตกตางของประชากร ตอการรับรู ทัศนคติ และความต้ังใจใชบริการ ของ Grab และ uber โดย

เครื่องหมาย ✔ หมายถึง Significance สวนเครื่องหมาย X หมายถึง ไม Significance 
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2.2 ความสัมพันธระหวางการรับรูกับทัศนคติ และ ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความต้ังใจใชบริการของ Grab 

และ uber โดยเครื่องหมาย ✔ หมายถึง มีความสัมพันธกัน สวนเครื่องหมาย X หมายถึง ไม Significance 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลสรุปการวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถอภิปรายผล โดยแบงออกเปน 8 สวน ดังน้ี 

 

1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูการสื่อสารของผูใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 

2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 

3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการต้ังใจใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 

4. ความแตกตางของลักษณะประชากรในดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ กับการ

รับรูการสื่อสารการตลาดของผูใหบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 

5. ความแตกตางของลักษณะประชากรในดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ กับ

ทัศนคติของผูใหบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 

6. ความแตกตางของลักษณะประชากรในดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ กับความ

ต้ังใจใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 
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7. ความสัมพันธระหวางการรับรูการสื่อสารการตลาดกับทัศนคติของผูใหบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 

8. ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับความต้ังใจใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูการสื่อสารการตลาด ทัศนคติ และ ความต้ังใจใชบริการเรียกรถโดยสารผาน

แอปพลิเคชัน พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูการสื่อสารการตลาดของผูใหบริการ Grab อยูในระดับคอนขางสูง โดย

มีการรับรูบริการ Grab Taxi มากที่สุด รองลงมาคือมีการรับรูบริการ Grab Bike (Win) บริการ Grab Car Plus 

บริการ Grab Bike (Delivery) ตามลําดับ อาจกลาวไดวา Grab Taxi มีการรับรูมากที่สุดเพราะวาเปนบริการแรก

ที่ Grab มี และมีการสื่อสารการตลาดอยางตอเน่ือง โดยสอดคลองกับแนวคิดของ ลักขณา สริวัฒน (2549) ที่

กลาววา อิทธิพลที่มีผลตอการรับรูจากสิ่งเราภายนอกที่จะดึงดูดความสนใจและความต้ังใจไดคือ การกระทําซ้ําๆ 

โดย Grab Taxi มีการสื่อสารการตลาดมากกวาบริการอ่ืน ๆ เพราะเปนบริการแรกและบริการหลักของ Grab 

นอกจากน้ียังมีการทําการตลาดมาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน Grab Taxi จึงมี การรับรูมากที่สุดเมื่อเทียบกับบริการอ่ืน 

ๆ ของ Grab 

 สวนกลุมตัวอยางที่มีการรับรูการสื่อสารการตลาดของผูใหบริการ uber น้ัน อยูในระดับปานกลาง โดยมี

การรับรูบริการ uber X มากที่สุด รองลงมาคือ มีการรับรูบริการ uber BLACK บริการ uber FLASH บริการ 

uber SUV ตามลําดับ อาจกลาวไดวา uber X มีการรับรูมากที่สุดเพราะวาเปนบริการแรกที่ uber และมีการ

สื่อสารการตลาดอยางตอเน่ือง ซึ่งเหมือนกับ Grab Taxi ที่กลาวมาขางต นที่มีการสื่อสารการตลาดมากกวาบริการ

อ่ืน ๆ เพราะเปนบริการแรกและบริการหลักของ uber และยังมีการทําการตลาดมาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน  uber X 

จึงมี การรับรูมากที่สุดเมื่อเทียบกับบริการอ่ืน ๆ ของ uber 

       อน่ึงการวิจัยพบวาจากกลุมตัวอยางโดยรวม มีทัศนคติตอผูใหบริการ Grab และ uber อยูในระดับเชิง

บวกคอนขางสูง  โดยมีทัศนคติตอการเห็นคาโดยสารกอนการเรียกรถมากที่สุด รองลงมาคือ มีทัศนคติตอความ

สะดวกสบายในการรับ-สง มีทัศนคติตอความสะดวกสบายในการใชงาน มีทัศนคติตอชองทางการชําระเงินที่

หลากหลายและมีการบริการที่ดี ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โชติมา ชูกุล (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถยนตโดยสารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวาการแจงคาโดยสารที่แมนยําภายในแอปพลิเคชัน มีผลคอนขางมากตอการใชบริการ ซึ่งเปนอันดับแรก โดย

เหมือนกับงานวิจัยของขาพเจาที่ผูใชบริการใหความสําคัญกับคาบริการมากที่สุด อาจกลาวไดวา การเห็นคาบริการ

กอนน้ัน ทําใหเราสามารถเปรียบเทียบราคาและ คํานวณงบประมาณในการใชบริการได 

         ในดานพฤติกรรมการต้ังใจใชบริการ พบวาจากกลุมตัวอยางโดยรวม มีพฤติกรรมการต้ังใจใชบริการรถ

โดยสาร Grab และ uber อยูในระดับคอนขางสูง โดยการใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชันเทาน้ันมีมาก

ที่สุด รองลงมาคือการใชบริการซ้ําในอนาคต การแนะนําบริการใหกับผูอ่ืนและเรียกใชบริการกอนเรียก Taxi ปกติ 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Blackwell & Miniard (1993) ที่กลาววา หากผูบริโภคมีความพึงพอใจใน
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สินคา ผูบริโภคอาจจะเกิดการซื้อซ้ํา หรือ บอกตอไปยังกลุมอ่ืน ๆ ได ซึ่งการใชบริการเรียกรถโดยสารอยูใน

ระดับสูง จึงทําให การใชบริการซ้ําในอนาคต และ การแนะนําบริการใหกับผูอ่ืน อยูในระดับที่สูงตามไปดวย 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ โชติมา ชูกุล (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใช

บริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถยนตโดยสารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยทางดานกระบวนการ

ใหบริการและปจจัยทางดานผลิตภัณฑแอปพลิเคชัน มีความสัมพันธกับการใชบริการเรียกรถโดยสาร ซึ่งอาจกลาว

ไดวาหากผูใหบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชันสามารถสรางประสบการณเชิงบวกมากเทาใด ก็จะสงผลใหมี

ความต้ังใจใชบริการสูงขึ้นตามไปดวย  

ความแตกตางของลักษณะประชากร กับการรับรูการสื่อสารการตลาด ทัศนคติ และ ความต้ังใจใชบริการ

ของผูใหบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน ในสวนของ Grab ผูใชบริการในดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได และอาชีพ ไมตางกันกับการรับรูการสื่อสารการตลาด ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว สวน

ผูใชบริการ uber ทางดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไมตางกันซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว  แตสิ่งที่แตกตางคือรายได โดยรายไดที่แตกตางกันจะมีการรับรูการสื่อสารการตลาดที่ตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยภาพรวมอาจกลาวไดวาการรับรูการสื่อสารการตลาด เปนเรื่องที่ไมซับซอน 

สามารถรับรูไดงาย ผลจึงไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โชติมา ชูกุล (2559) ไดทําการวิจัย

เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถยนตโดยสารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน อาจเน่ืองจากผูใหบริการทั้งสองมีกลุมเปาหมายที่

มีความหลากหลายทางดานประชากร จึงมีการสื่อสารการตลาดที่ออกไปสําหรับคนทุกระดับ ดังน้ันผลของการรับรู

การสื่อสารการตลาดจึงไมแตกตางกันมาก  

 

ในสวนของ Grab ผูใชบริการในดาน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ไมตางกันกับ

ทัศนคติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตมีสิ่งที่แตกตางคืออายุ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว สวน

ผูใชบริการ uber ทางดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไมตางกันซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว แตมีสิ่งที่แตกตาง คือ รายได กลาวคือผูใชบริการ uber ที่มีรายไดแตกตางกัน จะมีทัศนคติ

ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ดังน้ันอาจกลาวไดวาผูใหบริการทั้งสองมีกลุมเปาหมายที่มีความ

หลากหลายทางดานประชากร ซึ่งการบริการน้ันเหมาะสําหรับคนทุกระดับ ดังน้ันผลของทัศนคติจึงไมแตกตางกัน

มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โชติมา ชูกุล (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ

แอพพลิเคช่ันเรียกรถยนตโดยสารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน 

โดยรวมไมแตกตางกัน 

ในสวนของ Grab ผูใชบริการในดาน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ไมแตกตางกัน

กับความต้ังใจใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตมีสิ่งที่แตกตางคืออายุ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
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ที่ต้ังไว สวนผูใชบริการ uber ทางดาน ดาน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ไมตางกัน ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตมีสิ่งที่แตกตาง คืออายุ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว กลาวคือผูใชบริการ 

Grab และ uber ที่มีอายุแตกตางกัน จะมีความต้ังใจใชบริการที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โชติมา 

ชูกุล (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถยนตโดยสารของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันในดาน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน มีเพียงปจจัยดานอายุที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

อาจเน่ืองจากผูใหบริการทั้งสองมีกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายทางดานประชากร ซึ่งทุกคนสามารถใชบริการ

เรียกรถโดยสารได ดังน้ันความต้ังใจใชบริการจึงไมแตกตางกันมาก 

ในสวนของความสัมพันธระหวางการรับรูการสื่อสารการตลาดกับทัศนคติของผูใหบริการเรียกรถโดยสาร

ผานแอปพลิเคชันพบวา การรับรูการสื่อสารการตลาดของผูใชใหบริการ Grab และ uber มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติเชิงบวกตอผูใหบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีเพราะ

ผูใชบริการมีการรับรูการสื่อสารการตลาดอยูในระดับคอนขางสูง จะมีทัศนคติคอนขางสูงซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กลาววาทัศนคติของบุคคล สามารถเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี เชน การไดรับขอมูล

ขาวสารจากผูอ่ืน หรือจากสื่อตาง ๆ ขอมูลขาวสารที่ไดรับจะทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของทัศนคติ 

ในสวนของการรับรูเชิงแนวคิด และเมื่อองคประกอบสวนใดสวนหน่ึงเปลี่ยนแปลง องคประกอบสวนอ่ืนก็มี

แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย กลาวคือ การรับรูการสื่อสารการตลาดของผูใชบริการน้ัน มีความสัมพันธใน

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได โดยยังสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ 

และ พฤติกรรม หรือ KAP ของ Patrick Meredith (1973) ที่กลาววา กระบวนการรับรูเกิดจากการที่มีทัศนคติ

เดิม หรือ ตามที่ทัศนคติที่ตนเองเขาใจ ซึ่งการเกิดการรับรูไมวาจะระดับไหนก็ตาม มีความสัมพันธกับทัศนคติ 

สําหรับทัศนคติของผูใชใหบริการ Grab และ uber มีความสัมพันธกับความต้ังใจใชบริการเรียกรถโดยสาร

ผานแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยสอดคลองกับแนวคิดของ Fitzsimons & Morwitz 

(1996) ที่กลาววาความต้ังใจซื้อของผูบริโภคข้ึนอยูกับประสบการณการใชสินคาและทัศนคติที่มีตอตราสินคา โดย

ถามีทัศนคติที่ดีอยูในเชิงบวก ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมความต้ังใจซื่อคอนขางสูง ซึ่งทัศนคติของผูใช Grab และ 

uber อยูในระดับเชิงบวกคอนขางสูง ดังน้ันแนวโนมการใชบริการจึงสูงเชนกัน 

โดยสรุปจากผลการวิจัยทั้งหมดสรุปไดวา ผูใชบริการ Grab และ uber มีการรับรูการสื่อสารการตลาดอยู

ในระดับคอนขางสูง มีทัศนคติอยูในระดับคอนขางสูง และมีความต้ังใจใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเคชัน

อยูในระดับคอนขางสูง ซึ่งถือวาโดยรวมมีการสื่อสารการตลาดคอนขางดี ในสวนความแตกตางของลักษณะ

ประชากรตอการรับรู ทัศนคติ และ ความต้ังใจใชบริการ ปจจัยทางดาน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สวนใหญไมแตกตางกัน มีเพียงอายุกับรายไดที่มีความแตกตางกัน สวนการรับรูการสื่อสารการตลาดมีความ
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ความสัมพันธกันกับทัศนคติ และ ทัศนคติมีความสัมพันธกันกับความต้ังใจใชบริการเรียกรถโดยสารผานแอปพลิเค

ชัน  

 

ขอเสนอแนะในการนําไปประยุกตใช 

1. ผูใหบริการควรจะทําการสื่อสารการตลาดกับบริการอ่ืน ๆ มากขึ้น นอกเหนือจากบริการหลักอยาง 

Grab Taxi และ uber X เชน แคมเปญ และ โปรโมช่ันตาง ๆ เพ่ือใหผูใชบริการมีการรับรูถึงบริการในรูปแบบใหม 

ๆ มากขึ้น รวมถึงการสงเสริมการตลาดดวย 

2. ผูบริการควรจะรักษาระดับการบริการที่ดีแบบน้ีตอไป หรือพัฒนาใหดีกวาเดิม เพ่ือสรางประสบการณที่

ดีตอลูกคา ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความพึงพอใจ จนเกิดการใชซ้ํา และบอกตอในอนาคต 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ทําการเปรียบเทียบผูใหบริการเรียกรถผานแอปพลิเคช่ันรายใหม ๆ ที่เกิดขึ้น หรือคูแขงที่มีศักยภาพ

เทาเทียมกันหรือเหนือกวา เชน Line Taxi 

2. การศึกษาคร้ังถัดไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบดวย เชน การจัดสนทนาแบบกลุม (Focus 

Group) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใชบริการที่มากขึ้น 
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานที่ที่ใชพืน้ที่การทํางานรวมกัน (Co – Working Space) ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING CO – WORKING SPACE USAGE                                  BEHAVIOR 

AMONG SERVICE USERS IN BANGKOK 

นางสาวมนสัภร สีเมฆ 

 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานที่ที่ใชพ้ืนที่การทํางานรวมกัน 

(Co – Working Space) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคคือเพ่ือ

ศึกษา ลักษณะทางประชากร  การเปดรับขาวสาร ความคาดหวังตอการใชบริการ พฤติกรรมการใชบริการ ความ

พึงพอใจตอการใชบริการ และแนวโนมการใชบริการ Co – Working Space กลุมตัวอยางที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป 

และมีการใชบริการ Co – Working Space อยางนอย 3 ครั้งในรอบ 6 เดือน อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 420 คน ผลการวิจัยพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได 20,001-30,000 บาท 

โดยมีเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ Co–Working Space จากสื่อออนไลนมากที่สุด โดยเปดรับในดานขอมูลโดยทั่วไป

และราคาการใชบริการของ Co–Working Space มากที่สุด ในสวนของการใชบริการ Co – Working Space 

ผูใชบริการใชบริการสวนใหญ 5 ครั้งตอเดือน กลุมตัวอยางมีความคาดหวังและความพึงพอใจในดาน ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสรมิการตลาด พนักงาน กระบวกการการใหบริการ และสิง่แวดลอมทาง

กายภาพ อยูในระดับที่มากที่สุด และมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบรกิารอยูในระดับมากที่สุด ในการทดสอบ

สมมติฐาน ความคาดหวังการใชบริการโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการและพฤติกรรมการใช

บริการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอใชบริการ ทั้งน้ียังพบวา ผลการทดสอบทํานายพฤติกรรมการใชบริการ 

Co–Working Space ความคาดหวังดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ความคาดหวังดานการสงเสริมการตลาด ความ

พึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด ความพึงพอใจดานราคา ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการรอยละ75.7  

คําสําคัญ : Co – Working Space ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พฤติกรรมการใชบรกิาร 

 

 

Abstract 
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 The Objectives of this research were to study expectation, satisfaction and 

costumers’ decisions in co – working Space use among people in the Bangkok metropolitan 

area. The study used quantitative research via questionnaire as a  

data – collecting tool. The data sample consisted of 420 residents, aged 18 years and above 

who used Co – Working Space at least 3 times within 6 months. Data was analyzed using 

descriptive statistics to consider demographic characteristics, media exposure, expectation, 

satisfaction and consumer decision while using co – working spaces. This research was carried 

out to assist the business development of relevant agenciesand improve their offerings. The 

majority of the samples are female, aged between 21 and 30 years, with the highest education 

level at bachelor’s degree, working in private companies, with a monthly income of 20,001-

30,000 baht. Information about co – working space was accessed primarily from on-line. For co -

working space usage, the samples used the service with the frequency of 5 times per month. 

For the expectation and satisfaction the samples were expected and satisfied with the product, 

price, place, promotion, people, process and physical evidence is at a highest level. Their 

behavioral tendency using the co – working space was at a high level. The testing of the 

hypothesis revealed that the service expectations has related with service usage and the service 

usage also has relationship with service satisfaction. The analysis of the equation predicting their 

behavioral on using co – working space, using stepwise multiple regression Analysis, yielded that 

promotion satisfaction, physical evidence expectation, price satisfaction and promotion 

expectation related to behavioral usage, have a joint predictive of 75.7 

keyword : Co – Working Space Expectation Satisfaction Customer behavior 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

Co – Working Space คือการรวมตัวของกลุมคน (Freelance หรือ Startup) ซึ่งเปนกลุม

คนที่รักความอิสระ ทุกคนตางคนตางทํางานอิสระ ไมไดเปนพนักงานหรือสมาชิกบริษัทใดเปนหลัก 

เพียงแตแบงปนพื้นที ่ในการทํางานรวมกัน ซึ ่งในสถานที ่นั ้นๆ ก็จะมีทั ้งหองสวนตัว หองประชุม 

หองครัว เเละพื้นที่ใหทํากิจกรรมตางๆมาใชพ้ืนที่ช่ัวคราว ในการสรางสรรคผลงานตางๆ รวมกันในรูป

เเบบของออฟฟศ นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ที่อํานวยความสะดวกเเละใหทํากิจกรรมตางๆรวมกันอีกดวย เเละ

ยังเปนสถานที่ ที่ไดพบกับบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ เปนเเรงขับเคลื่อนทางความคิดในการทําธุรกิจ ซึ่ง
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การพบปะผูคนสามารถเช่ือมโยงกันเปนเครือขายขนาดใหญไดในอนาคต เเละยังเปน Community ใน

การเเบงปนความรู เเลกเปลี่ยนประสบการณจากกลุมคนที่หลากหลายทางอาชีพการงานเเละความคิด  

นอกจากน้ีพบวาอาชีพฟรีแลนซ มีทิศทางการเติบโตเพ่ิมขึ้นเปนอยางมากสําหรับในประเทศไทยมี

ผูที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือที่เรียกวาฟรีแลนซ เปนสวนหน่ึงของแรงงานนอกระบบที่มีอยูกวา 21 ลาน

คน จากการสํารวจปลาสุดของสํานักงานสถิติแหงชาติ คิดเปน 55.6% ของแรงงานที่มีงานทําทั้งประเทศ 

การที่ธุรกิจเติบโตที่ประเทศอเมริกา ก็ไดขยายกระเเสความนิยมเขามาสูประเทศในเเถบเอเชีย เเละมีเเนว

โนมไดรับความนิยมสูงอยางตอเน่ือง ที่ผานมาพบวามีจํานวนผูใชบริการราว 8.35 แสนรายทั่วโลก 

ขยายตัวเฉลี่ยจากป 2011 ถึง 81% ตอป และคาดวาจะสูงถึง 1.18 ลานรายในป 2017 จากจํานวน

ผูใชบริการที่เพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดดน้ีจึงสงผลใหจํานวน Co-Working space มีการขยายตัวเพ่ือรองรับ

ความตองการที่เพ่ิมขึ้น โดยมีจํานวนราว 1.13 หมื่นแหงในป 2016 เติบโตเฉลี่ยจากป 2011 ราว 58% 

ตอป และคาดวาจะมีจํานวน 1.38 หมื่นแหงภายในป 2011 ในกลุมประเทศอาเซียนกระแสความนิยมใน

การดําเนินธุรกิจ Co-Working space ไดแพรหลายอยางรวดเร็วในภูมิภาคอ่ืนๆ ไมวาจะเปนไทย 

อินโดนีเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส 

โดยปจจุบันน้ันมีผูใชบริการ Co – Working Space ตอที่  โดยเฉลี่ยอยูที่ 85 คน และเมื่อมี Co 

– Working Space เพ่ิมขึ้น คนก็จะมีความตองการที่จะใชเพ่ิมมากข้ึน และความตองการที่จะใช Co – 

Working Space น้ันมีมากกวาปริมาณ Co – Working Space ที่มีอยู ทําใหธุรกิจน้ีสามารถเติบโตตอไป

ไดอีก 

Co-working Space คือบริการที่เปน Fragmention (การกระจายตัว, การแยกออกปนสวนๆ) 

จากการเติบโตของกลุม สตารทอัพและฟรีแลนซน้ัน การที่จะมีตนทุนเพ่ือที่จะทําออฟฟศก็จะเปนการ

ลงทุนที่สูงมากสําหรับผูเร่ิมตน ธุรกิจแนว Co – Working Space จึงเปนอีกหน่ึง Segment ที่เปนการ

ผสมของรานกาแฟและออฟฟศใหเชาทั่วไป 

 แ ล ะแ นว โน ม ขอ งตล าด ใน วั น น้ี น้ั น มี ค ว าม ชั ด เ จ น ข้ึ น เ รื่ อ ย ๆ  แ ม ก ร ะทั่ ง ตั ว ข อ ง 

 Co –Working Space เองก็จะมีความมีเอกลักษณและเฉพาะเจาะมากข้ึน จากแคสถานที่น่ังทํางานก็มี

รูปแบบใหมๆเกิดขึ้น เพ่ือรองรับความตองการของคนในสมัยน้ี ทั้งหองประชุม สถานที่จัดกิจกรรมตางๆ 

จัดกิจกรรมเวิรคช็อป และอุปกรณตางๆที่อํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ แตสิ่งเหลาน้ีก็เปนสิ่ง

พ้ืนฐานที่แตละที่พึงจะมี 

สิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้นคงจะมาตอบความ Fragment ของตลาดอยาง Co-working Space ที่มาตอบ

สําหรับกลุมสตารทอัพดานเทคโนโลยี อยาง Syn Hub ที่ใหบริการแบบครบวงจรต้ังแตดําเนินการ

ออกแบบผลิต คํานวณตนทุนในการผลิต และกระบวนการขนสงใหถึงลูกคาปลายทางพรอมรับบริการการ

ผลิตต้ังแตงานตนแบบจนถึงงานจํานวนมากๆใหแกกลุมเปาหมาย เน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยีกาวไกลไป
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มาก เพียงแคมีอินเตอรเน็ต ทุกคนก็สามารถทํางานไดจากทุกที่ ทํางานจากที่ใหนก็ได มีอิทธิตอคนในสมัย

น้ี อยางเห็นไดชัด เเละยังสงผลใหมีผลตอพฤติกรรมของคนรุนใหมและคนรุนเกาเกิดการเปลี่ยนเเปลงไป

อยางมาก เเละยังรวมถึงพฤติกรรมการทํางานของคนในยุคปจจุบันดวย 

คนในยุคปจจุบัน รักอิสระกันมากขึ้น เบ่ือการทํางานเเบบเดิมทุกวันๆ ไมอยากเปนลูกจางของใคร 

ตองการที่จะเปนผูนํา จึงเกิดการที่อยากจะเปนเจานายตัวเอง คนในยุคสมัยน้ีจึงเลือกการทํางานเเบบ ฟรี

เเลนซ หรือเปนเจาของ Startup เพ่ือตอบสนองความตองการของตัวเองโดยที่ ตัวฟรีเเลนซเเละ Startup 

สิ่งที่กลุมคนเหลาน้ีตองการก็คือสถานที่ทํางาน ซึ่งตองเปนสถานที่ที่สามารถอํานวยความสะดวกได

ครอบคลุมทุกดาน การเดินทางที่สะดวก สิ่งของเครื่องใชที่จําเปน เเตการที่จะใหกลุม ฟรีเเลนซ เเละ 

Startup สรางออฟฟศเปนของตัวเองก็คงจะเปนเรื่องที่ยาก เลยตองหาสถานที่ที่สามารถมารองรับความ

ตองการเหลาน้ีได 

ธุรกิจ Co - working space นาจะเปนคําตอบและสามารถที่จะตอบโจทยของกลุมคนเหลาน้ี ซึ่ง

เปนพ้ืนที่ที่รองรับความตองการได เพราะราคาประหยัดกวาการที่จะตองเชาออฟฟศรายเดือน ที่ราคา

คอนขางสูง เเละพ้ืนที่อาคารก็ใหญเกินความตองการ เพราะกลุมคนเหลาน้ีพ่ึงเริ่มสรางตัวมีกําลังคนที่นอย 

เ เ ล ะ ยั ง ไ ม มี ค น ทุ น ที่ ม า ก นั ก 

Co – Working Space มีคาใชจายเปนรายวันหรือรายช่ัวโมงซึ่งคิดเปนคาใชจายที่ถูกกวา เเละยังมี

อุปกรณอํานวยความสะดวกเหมือนออฟฟศทั่วๆไป เเละยังใหความยืดหยุนไดมากกวา ปรับเปลี่ยนไปยัง

ความตองการของลูกคาเเตละกลุม เเละมีพ้ืนที่ที่สามารถรองรับความตองการได ทั้งหองประชุม หอง

ทํางานเฉพาะบุคคล หองสําหรับการนําเสนอ  หองอาหาร หรือพ้ืนที่ใหทํากิจกรรมหรือ workshop ตางๆ

อีกดวย นอกจากจะเปนสถานที่ที่ใชทํางานเเลว เเละเปนเหมือน Community ขนาดเล็กที่เปนไปดวย 

Idea เเละ Connection ทําใหเกิดการเเลกเปลี่ยนความคิด เเลกเปลี่ยนประสบการณ เปรียบเสมือนตัว

ขับเคลี่อนทางธุรกิจ หรืออาจจะเปนพันธมิตรกันไดในอนาคต 

          เห็นไดวาธุรกิจ Co –Working Space เปนธุรกิจที่กําลังไดรับความนิยมเเละเติบโตอยางตอเน่ือง 

จึงอยากที่จะศึกษาเกี่ยวกับ Co – Working Space ปจจัยอะไรที่ทําใหธุรกิจน้ีเติบโตไดอยางรวดเร็ว เเละ

เปนที่ตองการของกลุมที่รักอิสระอยางFreelance เเละ Startup รวมถึงศึกษาถึง ความคาดหวัง การใช

บริการ เเละความพึงพอใจของผูบริโภค การศึกษาในครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอตัวผูประกอบการเอง วา

ปจจัยใดที่มีผลตอการใชบริการ Co – Working Space จะไดนําสิ่งที่ไดไปใชพัฒนาตัวธุรกิจตอไป หรือ

เปนเเบบอยางเเกธุรกิจอ่ืนๆที่ใกลเคียงกันดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะหปจจัยที่ผูบริโภคใช

ประกอบการใชบริการCo-Working Space เพ่ือใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลมาใชเปนประโยชนใน

การวางแผน การตลาด ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสวนแบงทางการตลาด และขยายฐานลูกคา ตลอดจนสามารถ
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ใหบริการที่ตรงความตองการของลูกคา อีกทั้งผูที่สนใจในดานการศึกษาในเร่ืองธุรกิจ Co – Working 

Space  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อ ความคาดหวัง พฤติกรรมการใชบริการ ความพึงพอใจ แนวโนมพฤติกรรมตอ 

Co – Working Space ที่มีตอผูใชบริการ 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันกับการเปดรับสื่อเกี่ยวกับ 

 

 Co – Working Space  

 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธการเปดรับสื่อกับความคาดหวังที่มีตอ Co – Working Space 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธความคาดหวังกับพฤติกรรมการใชบริการที่มีตอ 

 Co – Working Space 

 5.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการกับความพึงพอใจที่มีตอ  

Co – Working Space 

 6.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการที่มตีอ Co – 

Working Space 

 7. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังใชบริการ 

Co – Working Space 

 8. เพ่ือศึกษาสมการถดถอยพยากรณพฤติกรรมการใชบริการ Co – Working Space  

 วิธีการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใหประชากรที่เปนกลุม

ตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-administered) และผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ

ผสมผสาน (Mixed Sampling Method) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability 

Sampling) และการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) โดยการเลือกสุม

ตั ว อ ย า ง แ บ บ แ บ ง ช้ั น ภู มิ 

(Statified Cluster Sampling) เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามตองการ 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
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 จากผลการวิจยัพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ คิดเปนรอยละ 65 และม ี      อายุ 21-30 ป 

คิดเปนรอยละ 51.7 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ55.2 มรีายได 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอย

ละ 27.9 ซึ่งเปนกลุมวัยทํางานตอนตน มีเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ  

Co–Working Space จากสือ่ออนไลน มากที่สุด โดยเฉลี่ย 8 ครั้ง/เดือน เพราะวาสื่อออนไลนเปนสื่อที่เขาถึงงาย

ในยุคปจจุบัน ผูคนสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา ในปจจุบันสื่อออนไลนเปนชองทางหลักที่ผูคนทั่วไปใชคนหา

ขอมูลตางๆ 

          กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ Co–Working Space ในประเด็นขอมูลโดยทั่วไปของ Co–

Working Space และ ในดานราคาการใชบริการของ Co–Working Space มากที่สดุใกลเคียงกัน เพราะจะทําให

ไดรูขอมูลเบ้ืองตนของแตละ Co – Working Space กอนที่จะไปใชบริการและสามารถวางแผนกอนการใชบริการ

ได 

         นอกจากน้ีเหตุผลที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ Co–Working Space น้ันก็คือเพ่ือตองการทราบ

ขอมูลโดยทั่วไปของ Co–Working Space และ เพ่ือที่จะตองการทราบราคาการใชบริการของ Co–Working 

Space ซึ่งสอดคลองกับประเภทของขาวสารที่กลุมตัวอยางที่เปดรับ  

         กลุมตัวอยางมีความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใชบริการมากที่สุดในทุกดาน ทั้งในดาน ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการการใหบริการ และสิง่แวดลอมทาง

กายภาพ อยูในระดับที่มากที่สุด โดยทีใ่นดานของความคาดหวังกลุมตัวอยางมีความคาดหวังในดาน พนักงาน มาก

ที่สุดในประเด็น พนักงานอัธยาศัยดี สุภาพ ออนนอม ย้ิมแยมแจมใส ซึ่งผูใชบริการมีความคาดหวังที่จะไดรับการ

บริการที่ดีจากพนักงาน สวนในดานของความพึงพอใจกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดาน ลักษณะทางกายภาพ 

มากที่สุด เพราะแตละ Co – Working Space น้ันก็จะมีการตกแตง มีบรรยากาศภายในที่แตกตางกันออกไป แต

โดยรวมแลวก็จะอออกแบบมาใหเขากับสภาพแวดลอมของการทํางานมากที่สุด โดยที่กลุมตัวอยางมีการใชบริการ

ของ Co–Working Space ที่ราน too fast too sleep มากที่สุดเน่ืองดวยเพราะวา เปน Co – Working Space 

ที่เปดตลอด 24 ช่ัวโมง มีอัตราคาบริการที่ไมสูงมาก มีหลายสาขา และการเดินทางมีความสะดวกสบาย สวน

เหตุผลที่กลุมตัวอยางตัดสินใจใชบริการ Co –Working Space น้ันเน่ืองจาก  

Co–Working Space สามารถรองรับความตองการได และ Co – Working Space มกีารตกแตงที่สวยงาม ทําให

ตอบโจทยกับการทํางานในยุคปจจุบัน โดยเฉลี่ยแลวมีการใชบริการ Co – Working Space เฉลี่ย 5 ครั้งตอเดือน 

โดยที่กลุมตัวอยางมีความต้ังใจมากที่จะใชบริการ Co–Working Space ตอไป โดยมีความต้ังใจจะใชบริการ 

Co–Working Space ตอไป มากที่สุด มีความเปนไปไดวาธุรกิจ Co – Working Space  เปนธุรกิจที่มีแนวโนมใน

การเติบโตในอนาคต 

 สวนในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับความคาดหวังตอการ

ใชบริการ Co – Working Space ผลการวิจัยพบวา สื่อที่กลุมตัวอยางเลือกมากที่สุด 2 อันดับ คือ ออนไลน และ
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สื่อบุคคล การเปดรับขาวสารจากสื่อออนไลน มีความสมัพันธกับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการใชบริการ 

แตการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล ไมมคีวามสัมพันธกับความคาดหวังตอการใชบริการ เน่ืองจากกลุมตัวอยาง

สวนใหญอยูใน Gen Y ที่มพีฤติกรรมการ เปดรับขาวสารจากสื่อออนไลนที่เปนที่นิยมในปจจุบันและลักษณะของ

สื่อที่สามารถเปดรับไดทุก ชวงเวลาและมีเครื่องมือที่เขาถึงไดงาย สามารถเปดรับยอนหลังไดตลอดทําใหการ

เปดรับขาวสารจาก สื่อออนไลนน้ันสงผลตอทัศนคติของกลุมตัวอยางน้ี โดยที่ช่ัวโมงการใชอินเตอรเน็ตของคนใน

ยุคปจจุบันอยูที่ 45 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือเฉลี่ยอยูที่ 6.4 ช่ัวโมงตอวัน โดยกลุมทีใ่ชอินเตอรเน็ตสูงที่สุดคือกลุม 

Gen Y ซึ่งทําใหคนกลุมน้ีมีการเปดรับสื่อ เปดรับขาวสารตางๆ ไดในระยะเวลาที่มาก นอกจากน้ีความคาดหวังตอ

การใชบริการ มีความสมัพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ Co–Working Space ทั้งน้ียังพบวาพฤติกรรมการใช

บริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ การใชบริการ Co – Working Space นอกจากน้ียังพบวา ความพึง

พอใจตอการใชบริการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการ Co–Working Space และผลการทดสอบ

สมมติฐานสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค (Customer satisfaction ) คอตเลอร 

(Kotler, 2006) กลาวคอื เมื่อผูบริโภคไดใชสินคาหรือบริการจะเกิดการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการ

ปฏิบัติงานของผูใหบริการกับการใหบริการที่ผูบริโภคคาดหวังไว ถาผลลัพธที่ไดตํ่ากวาความคาดหวังผูบริโภคก็จะ

เกิดความไมพอใจ แตถาผลที่ไดสูงกวาความคาดหวังผูบริโภคก็จะเกิดความประทับใจ และยังสอดคลองกับแนวคิด

ของ    

ไมเคิล พอรเตอร (Michael porter) ไดมองวาธุรกิจประกอบไปดวย ลูกโซแหงกิจกรรม (Chain of activities) ที่

สรางสรรคคุณคา (Values) ตอเน่ืองสัมพันธไปเหมือนกับลูกโซ เปนเหมือนการเพ่ิมคุณคาใหกับตัวผลิตภัณฑหรือ

บริการ โดยกิจกรรมจะมีสวนชวยในเรื่องของการเพ่ิมคุณคาของผูใชบริการ 

 ในสวนของสมการถดถอยพยากรณพฤติกรรมการใชบริการ Co – Working Space ผลการวิจัยพบวา 

พบวา มีตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ ความคาดหวังดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ความคาดหวังดานการสงเสริม

การตลาด ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด ความพึงพอใจดานราคา ที่มอิีทธิพลตอตัวแปรตาม คือ 

พฤติกรรมการใชบริการ Co–Working Space ทั้งความคาดหวัง และความพึงพอใจ น้ัน เปนสิ่งที่ตอใหเกดิ

พฤติกรรมของผูใชบริการ ด้ังน้ันการที่ Co – Working Space ตองสรางกลยุทธทางดานราคา และ ดานการ

สงเสริมการตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางเหมาะสม เพราะเหตุผลที่วาบุคคลจะพึง

พอใจตอสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของพวกเขาได ถาไมไดรับการตอบสนองก็จะเกิดความไมพึงพอใจขึ้น

ได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของสินคาน้ันโดยพ้ืนฐานแลวน้ันจะ

ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสรมิการตลาด (Kotler, 1997) 

แตสําหรับสวนประสมทางการตลาดบริการจะมีความแตกตางกับตัวของสวนประสมทางการตลาดของสินคา โดย 

จะเนนที่พนักงาน กระบวนการการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยทั้งสามสวนน้ันเปนสวนประกอบ

หลักในบริการ สวนประสมการตลาดของการบริการก็คือ (7Ps) ประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
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จําหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Payne, 1993) 

การตลาดนอกจากหนาที่ทางธุรกิจแลวยังมหีนาที่อ่ืนๆอีกมากมาย เพราะการตลาดตองเกี่ยวของกับลูกคา ไมวาจะ

เปนการสรางความเขาใจ การมีความคิดสรางสรรค การติดตอสื่อสารรวมทั้งการสงมอบความพึงพอใจใหลูกคา สิ่ง

เหลาน้ีถือเปนหลักสําคญัในการปฏิบัติสําหรับหลักการตลาดสมัยใหม ความหมายของการตลาดที่งายที่สุดคือ 

“การตลาดคือการสงมอบความพอใจใหกับลูกคา ณ ระดับกําไรจํานวนหน่ึง” โดยมีเปาหมายสองประเด็นคือ 

พยายามดึงดูดลูกคารายใหมโดยการบอกใหเห็นคุณคาที่ดีกวา และการรกัษาลูกคาที่มีอยูแลวโดยการสรางความพึง

พอใจ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล  

(2554 : 1-2) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพยากรณการตัดสินใจซื้อเครื่องเสียงภายในอาคารของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้ 

เครื่องเสียงในอาคารโดยรวมไดรอยละ 62.6 และพยากรณความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทาง การตลาดที่มีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องเสียงในอาคารในแตละขั้นตอน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

                                         สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางที่สําคัญดังตอไปน้ี 

1. จากผลการวิจัยพบวา สื่อออนไลน เปนสื่อที่ผูใชบริการใหความสนใจและเปดรับมากที่สุด ดังน้ัน Co –

Working Space ควรที่จะวางแผนการสื่อสารโดยมุงเนนการใชสื่อออนไลน เชน เฟชบุค Youtube และตัว 

Website ของ Co – Working Space เปนตน เพ่ือเปนชองทางในการใหขอมูลแกผูใชบริการCo – Working 

Space ไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

          2. จากผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังกอนใชบริการมีคาเฉลี่ยมากกวา ความพึงพอใจหลังใชบริการ 

ดังน้ัน Co –Working Space ควรที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงในดานตางๆใหรองรับ ตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการใหไดมากที่สุด อาจจะมีกลองรับความคิดเห็นของผูใชบริการ เพ่ือพัฒนา Co – Working Space ใหดี

ย่ิงขึ้น 

          3. จากผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความคาดหวังและความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาดนอย

ที่สุด ดังน้ัน Co – Working Space ควรที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ ในการประชาสัมพันธ อาจจะมีรูปแบบใหมๆ  ที่

เขาถึงคนในยุค Gen Y ไดงายขึ้น อาจจะเปนสื่อ Inforgraphic หรือ Motion Graphic จะทําใหผูใชบริการจดจํา

ไดมากขึ้น 

        ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกจาก

ผูใชบริการ Co –Working Space 
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2. การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาผูที่เคยใชบริการ Co – Working Space ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควร

มีการศึกษาในกลุมของ ผูที่ไมเคยใชบริการ เพ่ือที่จะไดศึกษาในปจจัยที่เกี่ยวกับการทําใหผูที่ไมเคยใชบริการมาใช

บริการ Co – Working Space 

3. จากผลการวิจัย ทําใหรูวาแนวโนมการใชบริการ Co – Working Space มีแนวโนมที่สูง ทําใหรูไดวา 

ธุรกิจน้ีเปนธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และในการศึกษาครั้งน้ีศึกษาแคผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน 

ควรที่จะมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน จังหวัดใหญๆ เชน เชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต เปนตน  
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การแสดงออกความโศกเศร้าสาธารณะกบัวาทกรรมความเป็นชาติไทย 

PUBLIC GRIEVING AND THAI NATIONHOOD DISCOURSE 

นางสาวธันย์ชนก ร่ืนถวลิ และ ผศ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพนัธ์ุ 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทและวิธีการที่รัฐเขาแทรกแซงการแสดงออกความโศกเศรา

สาธารณะของประชาชน เพ่ือศึกษาปจจัยตัวกําหนดการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะ และเพ่ือศึกษาการ

สรางวาทกรรมของความเปนชาติไทย ผานการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะในชวงถวายความอาลัยแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร นับต้ังแตวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 

จากผลการวิจัยพบวาชวงเวลาหลังเหตุการณสวรรคตมีความสําคัญและมีความเปราะบางอยางย่ิงทั้งในดาน

การเมืองคือชวงเวลาของการผลัดแผนดิน และดานอารมณความรูสึกของปจเจกชนที่ตองเผชิญหนากับความ

สูญเสียองคพระมหากษัตริยอยางกระทันหัน รัฐจึงจําเปนตองเขามาเปนผูจัดการแทรกแซงในการแสดงออกความ

โศกเศราของปจเจกเพ่ือใหปจเจกชนมองเห็นความสัมพันธระหวารัฐกับปจเจกชน ตลอดจนแสดงออกถึงความพวก

พองในชาติเดียวกัน ซึ่งเปนกลไกหน่ึงของอํานาจที่จําผูกโยงปจเจกชนเขากับรัฐชาติในฐานะ “พลเมืองไทย”  ผาน

การจัดการของรัฐที่จัดการควบคุมเทศะหรือพ้ืนที่สาธารณะ รวมทั้งจัดการรางกายในฐานะตัวแทนหรือสื่อแทน

ความหมาย (carrier of signification)  และการจัดการตรวจตรา (surveillance) การสังเกต (observe) หรือการ

เพงมอง (gaze) โดยกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติตนตางๆ ที่ไดกลายมาเปนเกณฑมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังพบวาปจจัยตัวกําหนดการแสดงความโศกเศราสาธารณะ อันไดแก ปจจัยที่หน่ึงพิธีกรรมเปน

ตัวกระตุนสํานึกความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางความคิดของปจเจกกับสังคม ปจจัยที่สองสถานภาพที่แสดง

ใหเห็นถึงสถานภาพของสถาบันกษัตริยที่เปนศูนยกลางแหงความดีงามที่ถูกแสดงผานพิธีกรรม ปจจัยที่สามบทบาท

ของปจเจกชนที่จําเปนจะตองสวมบทบาทใหสอดคลองกับสถานภาพของตน ดังน้ันทั้งการแทรกแซงของรัฐและ

ปจจัยตัวกําหนดการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะไดสะทอนวาทกรรมของความเปนชาติไทย อันไดแก วาท

กรรมกษัตริยนิยม (Royalism)  และ วาทกรรมชาตินิยม (Nationalism) ที่ถูกนํามาใชรวมกันอยางแยกไมออกจน

กลายเปนอัตลักษณรวม (collective identity) อยางหน่ึงของความเปนไทย 

 

คําสําคัญ: ความโศกเศราสาธารณะ, วาทกรรมความเปนชาติไทย 

Abstract 
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This research is a study of state intervention and performativity of public grief during the 100 

days mourning of the death of King Bhumibol Adulyadej, from 13 October 2016 until 20 January 

2017. It takes a look at the Thai state’s intervention in public grieving, factors that determine 

Thai citizen’s expression of public grief, and how such a controlled performativity of public grief 

creates a discourse about the Thai Nationhood. 

It found out that the Thai state employed a series of intervention in public grieving in an 

attempt to mobilize Thai society during the time of uncertainties and to gain control over the 

framing of discourse in the political public sphere. Through successions of performative codes 

imposed by the state, the docile body of mourners became carriers of surveillance and signifiers 

of a discourse about the Thai Nationhood. 

Important factors which determined the state’s intervention of public grieving include traditions 

and public protocols, and the status quo of the Thai monarchy. Traditions and public protocol 

creates a cultural norm and connects individual consciousness to that of the society. The status 

quo of the monarchy as a God-like political symbol plays an important role in the design of the 

this intervention, and it is confirmed through a series of performative protocols and rituals 

performed by the public. Performing of public grief during this period reflects the ideology of 

the Thai Nationhood under the hegemony of Royalism and Nationalism discourse. Thus, the 

Monarchy, Thai Nationhood and Thainess becomes dismissible part of Thai's collective identity. 

 

Keywords: PUBLIC GRIEVING, THAI NATIONHOOD DISCOURSE 

 

 

ที่มาและความสําคญั 

ตามประกาศสํานักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ประกาศจากสํานัก

พระราชวังฉบับดังกลาวไดนํามาซึ่งความรูสึกโศกเศราอยางใหญหลวงภายในจิตใจของประชาชนชาวไทย เน่ืองจาก

พระองคทรงเปนประมุขที่เปนศูนยรวมทางจิตใจของคนในชาติ อีกทั้งสถาบันกษัตริยมีบทบาทสําคญัหลายประการ

ในฐานะตัวแทนของความเปนชาติ อันประกอบดวย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยจะขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไปไมได การ

ตองสูญเสียบุคคลที่มีความสําคัญระดับพอไปน้ันทําใหปจเจกชนที่ยึดโยงตัวเองเขากับแนวคิดน้ีรูสึกต้ังรับกับความ

สูญเสียไมทัน ไรที่พ่ึงพิง เกิดความรูสึกสับสน ไมแนนอนในอนาคต จึงทําใหระดับความรูสึกที่เกิดจากการสูญเสียใน
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ครั้งน้ีกระทบตออารมณความรูสึกของปจเจกชนอยางรุนแรง จนกระทั่งปจเจกชนในสังคมตางตองออกมารวมกัน

เพ่ือแสดงออกซึ่งความรูสึกโศกเศราของตนเองในพ้ืนที่สาธารณะ รวมทั้งในพ้ืนที่สื่อสงัคมออนไลน ที่กลายเปน

ปรากฏการณทางสังคมขนาดใหญจนสามารถเรียกไดวาเปน ความโศกเศราสาธารณะ (Public Grief) การรวมตัว

น้ันเกิดขึ้นเพ่ือเปนหนทางใหปจเจกชนไดระบายความรูสึกที่คับแนนอยูภายในจิตใจของตนออกมา และเพ่ือ

สนับสนุน ใหกาํลังใจกันและกันโดยผานการมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนที่รูสกึสูญเสียเหมือนกัน  

ภายหลังจากเหตุการณหลังการสวรรคต รฐับาลไดเขามาจัดการกับการแสดงออกความโศกเศราของประชาชน 

ผานการออกแถลงการณฉบับตางๆ ถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

ประชาชนในดานตางๆ โดยการจัดการของรัฐน้ันมองเผินๆ ดูเหมือนเพียงแคเปนการตอรอง ไกลเกลี่ย จัดการ

วิธีการแสดงออกความโศกเศราของสวนตางๆ ในสังคม เพ่ือไมใหเกิดความวุนวายขึ้นในภาคสวนตางๆ เพราะ

ปจเจกชนแตละคนลวนมีอัตลักษณสวนตน จึงทําใหมีวิธีในการรับมือกับความโศกเศราที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนที่

แตกตางกันไปหลากหลายรูปแบบ ตีความตามอุดมการณที่ตัวปจเจกชนหรือกลุมคนน้ันๆ ยึดถือเอาไว ดังน้ันการ

แสดงออกความโศกเศราสาธารณะในชวงเวลาดังกลาวจึงไมใชเพียงการระบายความรูสึกในจิตใจของปจเจกชนที่

เกิดขึ้นเพียงอยางเดียว หากแตเปนการแสดงออกเพ่ือสื่อสารอัตลักษณของปจเจกชนในฐานะพลเมอืงของชาติไทย

ที่มีความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐไดเขามามีสวนในการกําหนดและจัดการการ

แสดงออกความโศกเศราในรปูแบบของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติตน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในดาน

ตางๆ ใหแกประชาชน  

การแสดงออกความโศกเศราในเหตุการณหลังการสวรรคตน้ันจึงเปนสิ่งที่ไมควรมองขามในฐานะปรากฏการณทาง

สังคมวาดวยการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะที่รัฐและปจเจกชนไดเขามามีสวนรวมในการกระทํา โดยเฉพาะ

รัฐที่ไดเขามามบีทบาทในการแทรกแซงและมีสวนในการกาํหนดบอกทิศทางชีวิตของปจเจก ผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ะ

ศึกษาบทบาทและวิธีการที่รัฐเขาแทรกแซงการแสดงออกความโศกเศรา รวมทั้งปจจัยตัวกําหนดการแสดงออก

ความโศกเศราสาธารณะ และการแสดงออกความโศกเศราน้ันไดสะทอนความเปนชาติไทยออกมาอยางไร โดย

ผูวิจัยคาดหวังวาในงานวิจัยช้ินน้ีจะสามารถทําใหเกิดการมองปรากฏการณทางสังคมวาดวยการแสดงออกความ

โศกเศราสาธารณะหลังการสวรรคตน้ีอยางรอบดานมากขึ้น เพ่ือกอใหเกิดมุมมองที่หลากหลายในความเปนปจเจก

ชนที่ไมควรมีใครถูกทํารายจากความเปนตัวของตัวเอง และเปนทบทวนถึงนิยามความเปนชาติไทยที่มีความเปน

พลวัตมากกวาที่ยึดมั่นในอุดมการณเพียงแบบเดียว 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทและวิธีการที่รัฐเขาแทรกแซงการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะของประชาชน

ในชวงแสดงความอาลัยถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพ้ืนที่สาธารณะและสื่อสังคม

ออนไลน 
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2. เพ่ือศึกษาปจจัยตัวกําหนดการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะ 

3. เพ่ือศึกษาการสรางวาทกรรมของความเปนชาติไทยผานการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะ 

 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

ในงานวิจัยเรื่อง “การแสดงออกความโศกเศราสาธารณะกับวาทกรรมความเปนชาติไทย” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยผูวิจัยไดใชแนวทางการศึกษา คือ แนวทางการวิเคราะหตัวบท (textual analysis) 

และมานุษยวิทยาทัศนา (Visual Anthropology) โดยผูวิจัยแบงหนวยการวิเคราะหออกเปน 3 กลุมตามประเภท

ของสื่อเพ่ือใหเห็นถึงพฤติกรรมของปจเจกชนคนไทยในหลากหลายรูปแบบ อันไดแก หนังสือพิมพรายวัน อันไดแก 

ไทยรัฐ - หนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน ที่มียอดจําหนายสูงสุดของประเทศ  คมชัดลึก - หนังสือพิมพภาษาไทย

รายวัน ในเครือเนช่ัน  มติชน - หนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน ในเครือมติชน ประกาศจากทางราชการ อันไดแก  

สํานักพระราชวัง  สํานักนายกรัฐมนตรี และสื่อออนไลน ที่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่สาธารณะเชิงกายภาพและพ้ืนที่

ออนไลน อันไดแก Facebook แฟนเพจ บีบีซี ไทย (BBC Thai) เพ่ือใหเห็นถึงบริบทของคนไทยผูอาศัยอยูใน

ตางประเทศ และแฮชแท็ก(#Hashtag) ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลนที่มียอดการเขาใชงานมากกวา 10,000 ซึ่งผูวิจัยได

คัดเลือกจากสํารวจของ บริษัท แสนรู จํากัด ผูใหบริการซอฟตแวรสําหรับชวยบริหารจัดการวิเคราะหขอมูลสื่อ

สังคมออนไลนแบบเรียลไทม ไดสํารวจ 10 อันดับแฮชแท็กของผูใชทวิตเตอรที่พูดถึงมากที่สุด ต้ังแตชวงวันที่ 13-

19 ตุลาคม และนําเสนอขอมูลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห (descriptive analysis) เพ่ืออธิบายและ

สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาการแสดงออกความโศกเศราของปจเจกชนควบคูไปกับการแทรกแซงการแสดงออก

ความโศกเศราของรัฐและปจจัยที่กําหนดการแสดงออกความโศกเศราในชวงเวลาดังกลาว เพราะทั้งการแสดงออก

ของปจเจกชน การแทรกแซงของรัฐ และปจจัยตัวกําหนดน้ันมีความสัมพันธและเปนสิ่งที่เกิดควบคูกันตลอดเวลา 

โดยแบงเน้ือหาออกเปน 4 สวน เพ่ือทําความเขาใจบทบาทของรัฐในการแทรกแซงการแสดงออกความโศกเศรา

สาธารณะของปจเจกชน รวมทั้งมองหาปจจัยตัวกําหนดการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะของปจเจกชน 

ไดแก 

1. บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่กอกําเนิดหลักปฏิบัติการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะของปจเจกชน 

การศึกษาความโศกเศราสาธารณะในคร้ังน้ีเปนความพยายามในการอธิบายรูปแบบการแสดงออกความโศกเศรา

สาธารณะของประชาชนคนไทย ในกรณีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ) เน่ืองจากประชาชนสวนใหญในสังคมไทย ณ ชวงเวลาน้ัน ลวนแลวแตมีชีวิตอยูภายใต

รัชสมัยการครองราชยที่ยาวของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9  เปน 70 ปดวยกัน ไมเคยตองอยูในชวงเวลาที่เรียกวา 
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“การผลัดแผนดิน” มากอน ดังน้ันในภาวะที่ตองเผชิญหนากับการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก นอกจากกอใหเกิด

ความรูสึกโศกเศราภายในจิตใจของปจเจกชนเน่ืองดวยความรูสึกของการสูญเสียพระเจาแผนดินน้ันเปนความรูสึก

ที่ปจเจกชนสวนใหญไมเคยประสบมากอน นอกจากน้ีความสูญเสียที่เกิดขึ้นไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดาน

สังคมที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของปจเจกชนดวย  

ปจเจกชนสวนใหญในสังคมไทยเช่ือวา ชาติ ศาสนา กษัตริยน้ันเปนสิ่งที่ถูกยึดถือในความเปนไทยมานานแลว โดย

ชุดความเช่ือเหลาน้ีถูกประกอบสรางขึ้นมากจาก ประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยม (royal-national history) ที่

เช่ือวาสถาบันกษัตริยน้ันเปนผูที่รักษาเอกราช กอบกูชาติ ปกปองผืนแผนดินแหงน้ีเอาไว จึงทําให “ราชา” กับ ”

ชาติ” เปนอันหน่ึงอันเดียวกันโดยไมอาจแยกขาดออกจากกันได ความรูประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยมจึงมี

หนาที่ตอกย้ําความรูฉบับน้ีที่คํ้าจุนระเบียบสังคมแบบราชาชาตินิยมเอาไวที่ทองไดเปนสูตรสําเร็จ ไดแก ความ

สามัคคี ความภูมิใจในบรรพบุรุษ ความสํานึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย (ธงชัย วินิจจะกูล, 2544) รัฐจึงไดมี

การอางอิงการจัดการภายใตกรอบวาทกรรมแบบราชาชาตินิยมเชนเดียวกัน จึงเห็นไดวาบริบาททางสังคม

วัฒนธรรมไทยน้ันมองความเปนชาติไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงในรัฐบาลทหารที่สถาบันกษัตริยถูกนําเอามาใชอยาง

หนักทั้งในเชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะตองจะเชิดชู ปกปองและเผยแพรความรูเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย  

ยอนไปในชวงปลายศตวรรษที่ 20 พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มีภาพลักษณประดุจดังพระสันตะปาปา ประชาชน

จํานวนมากกราบไหวบูชาประดุจดังสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ หรืออยางนอยก็ในฐานะพระโพธิสัตว กลไกรัฐเองก็มีสวนในการ

เผยแผภาพลักษณดังกลาว (Gray, 1992 อางถึงใน  Johnson, 2017)จากการศึกษาของผาสุก พงษไพจิตร และ 

เบเคอร คริส (2557) พบวา จอมพลสฤษด์ิไดรวมมือกันกับสหรัฐอเมริกาฟนฟูสถาบันกษัตริยใหกลับขึ้นมามี

บทบาทขึ้นอีกครั้งเพ่ือการตอตานคอมมิวนิสตดวยเหตุผลวาคอมมิวนิสตน้ันเปนภัยคุกคามตอสถาบันกษัตริย โดย

สรางบทบาทใหสถาบันกษัตริยกลับมาเปนศูนยรวมความสามัคคี ศูนยรวมใจของชาติอีกครั้ง ทั้งยังสงเสริมใหขยาย

บทบาทของพระมหากษัตริย ทําใหพระราชกรณียกิจในพิธีกรรมของสถาบันกษัตริยเปนที่ประจักษแกสาธารณชน

มากขึ้น จึงทําใหพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงเปรียบเสมือน “พอบานพอเมือง” ปกครองพสกนิกรชาวนาที่เปน

เสมือนลูกหลานที่เรียบรอย 

จากการศึกษาจึงเห็นไดวาบริบาททางสังคมวัฒนธรรมไทยน้ันมองความเปนชาติไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงในรัฐบาล

ทหารที่สถาบันกษัตริยถูกนําเอามาใชอยางหนักทั้งในเชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะตองจะเชิดชู ปกปองและเผยแพร

ความรูเก่ียวกับสถาบันกษัตริย และหลักคานิยมไทย 12 ประการในฐานะตนแบบแหงความดีงาม พอเพียง และ

เปนประชาธิปไตยที่ประชาชนควรเจริญรอยตามในฐานะคานิยมที่ดีเพ่ือสรางประเทศไทยที่เจริญกาวหนาและ

เขมแข็ง ดังน้ันรัฐชาติจึงจําเปนจะตองประกอบดวยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ภายใตความรูประวัติศาสตร

แบบราชาชาตินิยมวาคุณงามความดีของสถาบันกษัตริย ทั้งปกปองชาติใหเปนเอกราช หรือในยุคปจจุบันคือการ

ทํานุบํารุง ดูแลความเปนอยูกินดีอยูดีของราษฎรยังคงครอบงําระบบความคิดและอุดมการณหลักของสังคมไทย
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เอาไว จึงทําใหสถาบันกษัตริยถูกสรางใหเปนศูนยกลางของนิยามความเปนชาติอยางเลี่ยงไมได รวมทั้งการมองเห็น

สถาบันกษัตริยเปนตัวแทนของความดีงาม 

2. ประมวลภาพของการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะ ชวงภาวะวิกฤติต้ังแตวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 

2559  

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 กอนหนาที่สํานักราชวังไดออกแถลงการณพระอาการประชวร พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ฉบับที่ 37 ใจความเกี่ยวของกับพระอาการประชวรที่โดยรวมยังไมคงที่ ตอง

ควบคุมดวยพระโอสถ นอกจากน้ีในวันน้ันนายกรัฐมนตรีไดประกาศยกเลิกภารกิจชวงบายที่จังหวัดชลบุรีและ

เดินทางกลับกรุงเทพฯ ทันที จากน้ันพระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ มายังโรงพยาบาลศิริราชอยางตอเน่ืองต้ังแตชวง

เย็นกอนจะเสด็จฯ กลับในเวลาค่ํา จึงทําใหเกิดกระแสขาวลือตางๆ ที่สรางความวิตกกังวล ทําใหมีประชาชน

จํานวนหน่ึงเดินทางออกจากบานมายังโรงพยาบาลศิริราช ประชวร แมปจเจกชนจะสามารถคาดเดาเหตุการณได

ลวงหนาแลวก็ตาม แตยังคงหวังใหมีปาฏิหาริยอยูลึกๆ จึงออกมาทําพิธีกรรมตางๆ รวมกันดวยความหวังวาจะให

เกิดปาฏิหาริยทําใหพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงหายจากอาการพระประชวร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในชวง

เชาน้ันประชาชนยังคงเดินทางเขามาสมทบบริเวณโรงพยาบาลศิริราชอยางตอเน่ือง จนถึงเวลา 18.47 น. สํานัก

พระราชวังออกประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ

ดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต และตอเวลา 19.00 น. ไดมีแถลงการณถึงการเสด็จสวรรคต

ผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่ประกาศจากสํานักพระราชวังและแถลงการณ

ของนายกรัฐมนตรีดังกลาวไดนํามาซึ่งความโศกเศรา ปจเจกชนจํานวนมากตางพากันแสดงความโศกเศราของตน

ทั้งการออกมาในพ้ืนที่สาธารณะ เน่ืองจากภาวะที่ตองเผชิญหนากับการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักน้ัน สงผลกระทบ

ตออารมณความรูสึกของปจเจกชนอยางรุนแรงจึงทําใหมีปจเจกชนยังคงเดินทางออกมารวมแบงปนโศกเศราของ

ตนเองกับผูอ่ืนที่รูสึกโศกเศราเหมือนๆ กันในพ้ืนที่สาธารณะ นอกจากน้ีรัฐยังไดดําเนินการจัดการกับการแสดงออก

ความโศกเศราของปจเจกชนผานการออกแถลงการณฉบับตางๆ ถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในดานตางๆ เพ่ือไมใหเกิดความสับสน วุนวายข้ึน ในวันที่ 14 

ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีที่ไดประกาศไวใหวันที่ 14 ตุลาคม 2559  เปนวันหยุดราชการเพ่ือใหประชาชนได

นอมเกลานอมกระหมอมถวายอาลัย และเปนวันแรกที่สังคมไทยไดเขาสูภาวะของการไวทุกขอยางเปนทางการ 

ตอเน่ืองจากคืนที่ 13 ตุลาคม 2559 ทําใหสภาพแวดลอมทางการยภาพของปจเจกชนน้ันเปลี่ยนแปลงไปอยางเปน

รูปธรรม มีการดําเนินปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐที่ไดประกาศใหมีการไวทุกขเปนเวลา 30 วัน มีลดธงครึ่งเสา ขอความ

รวมมือสถานบันเทิงและสถานบริการตาง ๆ งดหรือลดกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 

สถานีโทรทัศน ใหงดการเผยแพรรายการที่แสดงถึงความรื่นเริง ไมเพียงแตภาครัฐหรือราชการเทาน้ัน ภาคเอกชน

อยางหางสรรพสินคาก็มีการปฏิบัติตามคําสั่งรัฐดวย จากการพยายามปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นถูกทําใหชัดเจน 

ตอกย้ําใหเห็นวาเหตุการณสวรรคตน้ันเปนเร่ืองจริงที่ตองทําใจยอมรับ นอกจากน้ีตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได
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ประกาศใหน้ี เปนวันหยุดราชการเพ่ือใหประชาชนไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายอาลัย และต้ังแตเวลา 14.30 

เปนตนไป โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ จะถายทอดพิธีเชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระที่น่ังพิมาน

รัตยาในพระบรมมหาราชวัง 

 

3. บทบาทของรัฐในการจัดการความโศกเศราสาธารณะ 

บทบาทที่รัฐไดเขาแทรกแซงการแสดงออกความโศกเศราของปจเจกผานทางการจัดการควบคุมเทศะหรือ

พ้ืนที่สาธารณะ จัดการรางกายของปจเจกในฐานะตัวแทนหรือสื่อแทนความหมาย (carrier of signification)  

และการจัดการตรวจตรา (surveillance) การสังเกต (observe) หรือการเพงมอง (gaze) สิ่งเหลาน้ีลวนแตทําให

สามารถมองเห็นถึงอํานาจผานวิธีการการใชเทคนิควิธีการในการสรางรางกายใตบงการ (Docile Body) ของ

ปจเจกชนที่คอยควบคุม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองจากภายในขึ้นมา ผานการแสดงออกอารมณความ

โศกเศราซึ่งเปนอารมณที่ในแตละสังคมวัฒนธรรมน้ันมีวิถีทางในการแสดงออกซึ่งความโศกเศราหรือแสดงความ

อาลัยแดผูเสียชีวิตในแบบของตนเอง  ต้ังอยูบนเง่ือนไขทางสังคมที่วาควรทําอะไรกับใคร ที่ไหน อยางไร จากกรณี

การเสด็จสวรรคตของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 น้ันเห็นไดอยางชัดเจนเน่ืองจากทรงมีสถานะเปนประมุขของชาติ 

และสถาบันกษัตริยเปนหน่ึงในความหมายของความเปนชาติไทย รัฐจึงจําเปนที่จะตองเขาจัดการเพ่ือทําใหเกิดการ

เปลี่ยนผานที่ราบร่ืน รวมทั้งทําใหความหมายของความเปนรัฐชาติที่จะสงผลตอการกําหนดอัตลักษณของปจเจก

ชนใหมั่นคงอยูตอไป 

ปจจัยสําคัญในการกําหนดการแสดงออกความโศกเศราของปจเจกชนในภาวะที่ตองเผชิญหนากับการสูญเสีย

สถาบันที่เปนเสมือนที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ยอมกอใหความเขมขนทางอารมณของความโศกเศรา ดังน้ันชวงเวลาหลัง

เหตุการณสวรรคตจึงมีความสําคัญและมีความเปราะบางอยางย่ิงทั้งในดานการเมืองเพราะคือ ชวงเวลาของการ

ผลัดแผนดิน และดานอารมณความรูสึกของปจเจกชนที่ตองเผชิญหนากับความสูญเสียองคพระมหากษัตริยอยาง

กระทันหัน จึงไมใชเร่ืองงายที่ปจเจกชนจะสามารถรับรูและเขาใจสถานการณการเปลี่ยนผานน้ีไดอยางทันที รัฐจึง

ไดเขาไปมีบทบาทในการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะผาน 3 วิธีการ อันไดแก จัดการควบคุมเทศะหรือพ้ืนที่

สาธารณะ การจัดการรางกายของปจเจกในฐานะตัวแทนหรือสื่อแทนความหมาย (carrier of signification) และ

การจัดการตรวจตรา (surveillance) การสังเกต (observe) หรือการเพงมอง (gaze) 

จัดการควบคุมเทศะหรือพ้ืนที่สาธารณะ ในชวงเวลาหลังการสวรรคตของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 รัฐไดพยายาม

สรางพ้ืนที่สาธารณะใหอยูในการรับรูของปจเจกชนในลักษณะที่ตอกยํ้าใหเห็นถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญในครั้งน้ี 

จากการสูญเสียบุคคลสําคัญระดับชาติ ผูมีพระมหากรุณาธิคุณอยางย่ิงตอปจเจกชนคนไทยทุกคน ซึ่งสะทอน

ออกมาใหเห็นถึงวาทกรรมแบบราชาชาตินิยมกอใหเกิดจินตนาการวาดวย กษัตริยน้ันเปนผูมีพระคุณตอพสกนิกร 

ทําใหประชาชนน้ันมีความกินดีอยูดีขึ้น รวมทั้งเปนผูมีความสามารถที่ดีเลิศในทุกดาน การสูญเสียในคร้ังน้ีจึงเปน

ความศูนยเสียในระดับที่พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีใชคําวา “ความวิปโยคย่ิงใหญที่สุดในชีวิตของ



 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย   Page | 601  
 

ปวงชนชาวไทย” จากการสูญเสีย “สมเด็จพระภัทรมหาราช” พระมหากษัตริย ผูประเสริฐยิ่ง หรือการที่

คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศใหวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนวันหยุดราชการเพ่ือใหประชาชนไดนอมเกลานอม

กระหมอมถวายอาลัย และประกาศใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจจะถายทอดพิธีเชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิ

ริราชไปยังพระที่น่ังพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง ต้ังแตเวลา 14.30 เปนตนไป ลวนแตเปนการช้ีใหเห็นถึง

ความสําคัญของเหตุการณสวรรคตในครั้งน้ีแทบทั้งสิ้น  

แตอยางไรก็ตามในบริบทรัฐสมัยใหมน้ัน ทําใหรัฐไมสามารถที่จะใชกําลังในการบังคับขูเข็ญใหปจเจกชนทําตาม

แบบแผนของรัฐไดอยางตรงไปตรงมา เมื่อไมสามารถใชอํานาจในการบงการหรือสั่งการใหปจเจกชนปฏิบัติตนตาม

แบบที่รัฐตองการไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รัฐจึงจําเปนตองพยายามสรางเทคนิควิธีการในการใชอํานาจโดยทําให

ปจเจกชนไมรูตัวผานเรื่อง ระเบียบวินัย ซึ่งเกิดขึ้นไดจากการเขาการควบคุมพ้ืนที่สาธารณะ ผานการออก

แถลงการณฉบับตางๆ ถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม โดยยึดเอาธรรมเนียมปฏิบัติหรือวิถีแบบราชสํานักมา

ใชรวมทั้งสรางพิธีกรรมตางๆ ขึ้นมาเพ่ือสงเสริมความศักด์ิสิทธ์ิ ตองทําใหปจเจกชนเห็นถึงความสําคัญของยศ 

ตําแหนง สถานภาพอยางชัดเจน และเมื่อควบคุมพ้ืนที่สาธารณะเอาไวไดแลวระเบียบวินัยน้ันในฐานะที่เปนอํานาจ

แบบหน่ึงจะเขาควบคุมรางกายของปจเจกชนเริ่มจากระดับสังคมจากพ้ืนที่สาธารณะ (public sphere) เขาสูพ้ืนที่

สวนบุคคล  (private sphere)  ในระดับชาติลงสูระดับชีวิตประจําวัน เช่ือมโยงปจเจกเขากับรัฐชาติในฐานะที่เปน 

“พลเมือง” และในพ้ืนที่สาธารณะน้ันยอมคาดหวังที่จะเห็นการแสดงออกของปจเจกที่เปนไปในทางเดียวกัน ใน

ลักษณะที่เปนพวกพองภายในรัฐชาติเดียวกัน  

จากการศึกษายังพบวาจุดเนนที่รัฐไดใหความสําคัญในการจัดการในเรื่องพ้ืนที่สาธารณะหรือบรรยากาศการไว

อาลัยผานการจัดการ 2 ดาน ไดแก การจัดการในดานสื่อมวลชน รัฐไดขอความรวมมือจากสถานีโทรทัศนทุกชอง 

ใหงดออกอากาศรายการของชองตนเองเปนเวลา 30 วัน รวมทั้งสื่อภาพและเสียงอ่ืนที่เผยแพรสดทางสื่อออนไลน 

และใหดึงสัญญาณจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกอากาศพระราช

กรณียกิจ แมวาภายหลังไดมีการประกาศอนุญาตใหกลับเขาสูผังการออกอากาศรายการในภาคปกติของแตละ

สถานีได แตยังใหคงใหงดรายการที่แสดงถึงการบันเทิงใจ ในสภาวะวิกฤติน้ันการสื่อสารเปนเรื่องที่มีความสําคัญ

อยางมาก จําเปนจะตองมีการจัดการที่ดีและมีการแจงขอมูลขาวสารที่เพียงพอ เพราะไมเชนน้ันจะกอใหเกิดความ

ต่ืนตระหนก ทั้งยังเปนชองวางทําใหเกิดขาวลือ ซึ่งจะทําใหสภาวะวิกฤติน้ันแยลงได รัฐจึงจําเปนตองเขมงวดในการ

ดูแลสื่อในชวงเวลาแหงความสับสนวุนวายและออนไหว แตในขณะเดียวสื่อมวลชนน้ันเปนเครื่องมือสําคัญที่มีพลัง

ในการสรางการรับรู จินตนาการของปจเจกชนและควบคุมเทศะหรือพ้ืนที่สาธารณะในสังคมที่จะสามารถจัด

ระเบียบสังคม ผลิตซ้ําวาทกรรม เชน การที่รัฐใหนําภาพพระราชกรณียกิจมาฉายซ้ํา หรือใหสื่อเสนอรายการที่

เกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รายการเทิดพระเกียรติ ลวนแตเปนการตอกยํ้าใหเห็นถึงภาพลักษณของ

องคพระมหากษัตริย ที่จะสงเสริมสถานะความสําคัญของสถาบันกษัตริยใหแข็งแรงอยูตอไป และดานการจัดการ

บรรยากาศของสังคม ตามธรรมเนียมเมื่อมีการผลัดแผนดินเกิดขึ้น ยอมตองมีการจัดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
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เพ่ือรองรับการครองราชยของพระเจาอยูหัวรัชกาลใหมที่จะตองดําเนินการใหเปนไปอยางตอเน่ือง ดังน้ันเมื่อมีการ

ปรับเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ ปจเจกชนจึงเร่ิมมีความต่ืนตัว อยางเห็นไดชัด ไปในทิศทางของการต้ังตัวไมทัน 

ยอมรับไมได เพราะเริ่มปรากฏขอความที่แสดงออกในลักษณะ รูสึกทําใจไมได รูสึกใจหาย ไมอยากใหนํารูปออก 

รวมทั้งการโพสรูปปายที่เคยมีพระบรมฉายาลักษณที่วางเปลาลง สิ่งที่ทําใหปจเจกชนรูสึกเชนน้ัน สืบเน่ืองมากการ

เช่ือมโยงอัตลักษณของเขากับสถาบันกษัตริยที่ปจเจกชนคิดวาเปนสถาบันที่มั่นคงแนนอนนที่สุด เมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เห็นจนชินตาน้ันยอมเกิดความกังวลใจ แตรัฐก็ไมไดน่ิงนอนใจมีการเขาจัดการ เชน 

นายกรัฐมนตรีไดสั่งการเพ่ิมเติมวา " จะตองไมมีกรอบพระบรมฉายาลักษณใดๆ ที่วางลงเด็ดขาด เพียงแตบาง

ถอยคําและโบสัญลักษณน้ันตองปรับเปลี่ยน " (มติชน, 2559) รวมทั้งการขอความรวมมือสถานบันเทิงและสถาน

บริการตาง ๆ งดหรือลดกิจกรรมความบันเทิงเปนเวลา 30 วันน้ัน ผลกระทบที่ปจเจกชนบางกลุม เชน ผูประกอบ

สถาบันเทิง นักรองนักดนตรีอาชีพ กลุมคนเหลาน้ันก็ตางไดรับผลกระทบจากการถูกยกเลิกหรืองดงานในชวงตลอด

เดือนตุลาคมน้ี และแมวาจะพนระยะเวลาไวทุกขตามที่รัฐประกาศไวแลว รัฐยังคงขอความรวมมือใหดําเนินการ

กิจกรรมตางๆ โดยยังพยายามคงไวซึ่งบรรยากาศของการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บรรยากาศความไมรื่น

เริงมากเกินไป จนกวาจะพนชวงเวลา 100 วันไปกอน เชน กิจกรรมสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2560  

การเขาแทรกแซงเทศะหรือพ้ืนที่สาธารณะน้ันมีความสําคัญในฐานะที่เปนเครื่องมือในการรักษาระบบระเบียบของ

สังคมแบบเดิมไว ถาอํานาจของรัฐยังสามารถครอบครองพ้ืนที่สาธารณะในสังคมสวนใหญเอาไวไดอยู สถานภาพ

ของรัฐก็ยังจะมั่นคงอยูเชนเดิม แมจะไมสามารถจัดการควบคุมพ้ืนที่สาธารณะไดบางสวนรัฐจําเปนจะตองตอรอง

กับทั้งปจเจกชนและผูประกอบการมากขึ้น ในดานปจเจกชนผลกระทบที่อาจเกิดจากการขาดรายได หรือจากการ

จัดการสื่อในสภาพบังคับที่สามารถเกิดผลกระทบแกปจเจกชนไปสองทิศทาง คือ หน่ึงทําใหปจเจกชนรูสึกดีหรือมี

กําลังใจที่ไดเรียนรูเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ หรือสองย่ิงทําใหปจเจกชนเกิดความเครียดหรือ

เศรามากขึ้น และอาจทําใหปจเจกชนจํานวนหน่ึงเกิดการตอตานเพราะสภาพบังคับที่รัฐกําหนดใหปจเจกชนเสพ

ขาวสารเพียงดานเดียว หรือจากการพยายามจะรักษามวลบรรยากาศความโศกเศราไวอยางเกินจําเปน จัดการ

รางกายของปจเจกในฐานะตัวแทนหรือสื่อแทนความหมาย (carrier of signification)  

สืบเน่ืองมาจากการที่เทศะหรือพ้ืนที่สาธารณไดถูกเขาแทรกแซงโดยรัฐ ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่เปดโอกาสใหอํานาจสามารถ

ที่จะจัดการเขาบงการรางกายของปจเจกชน จากความพยายามของรัฐที่จะนิยามรางกายที่พ่ึงปรารถนาของปจเจก

ชน ผานการกําหนดวิถีขอปฏิบัติตางๆ เพ่ือใหปจเจกมองเห็นความสัมพันธ ตําแหนงแหงที่ของตนเองในสังคมน้ัน 

รางกายในฐานะที่เปนพ้ืนที่การเขาจัดกระทําของอํานาจรัฐ ซึ่งสามารถสะทอนวาทกรรมของสังคมออกมาใหเห็นได

ก็จริง แตการใชอํานาจของรัฐน้ันไมไดอยูในรูปแบบของคําสั่ง การลงโทษเมื่อไมทําตาม หรือมีใครมาควบคุมใหเรา

ทํา แตอํานาจน้ันอยูในรูปแบบของการขอความรวมมือที่ปจเจกชนก็ยินยอมที่จะทําตาม รวมทั้งรับเอาความจริงที่

เกี่ยวของกับสถาบันกษัตริยหรือคุณคา ความเช่ือของสังคมบางอยางที่ปรากฏตัวในพ้ืนที่สาธารณะเขามาไวกับตัว

ของตนเอง จนอํานาจน้ันเขาบงการรางกายอยางไมรูตัว แตในขณะเดียวกันปจเจกชนก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
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ของรัฐ ทําใหรัฐจําเปนจะตองประเมินสถานการณของแตละอารมณและทํานายความเปนไปเพ่ือที่จะสามารถ

สนองตอบอารมณของปจเจกชนไดตรงตามความคาดหวัง เพราะหากไมมีการประเมินความคาดหวังที่ปจเจกชนมี

ตอรัฐ และสถานการณรวมทั้งความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นลวงหนาใหดี อาจกอใหเกิดความคับของใจ รวมทั้งจะ

ทําลายความเช่ือมั่นที่ปจเจกมีตอรัฐ และนําไปสูสถานการณที่วุนวาย ซึ่งอาจพัฒนาไปสูการตอตานรัฐเองตามมา 

หรือหากรัฐเลือกที่จะน่ิงเฉยหรือหามปราม โดยไมมีการเปดโอกาสใหปจเจกชนไดตอรองน้ัน ปจเจกชนอาจตีความ

ไดวารัฐน้ันมองไมเห็นความสําคัญของปจเจกชนหรือสถาบันกษัตริยได รัฐจึงจําเปนจะตองพิจารณารูปแบบการ

ตอบสนองตอความคาดหวังของปจเจกชนที่เหมาะสม จัดทําแบบแผนการแสดงออกพฤติกรรม เพ่ือชวยใหปจเจก

ทําความเขาใจตอสถานการณไดงายขึ้น และสามารถที่จะจัดการชวงเปลี่ยนผานดังกลาวใหเปนไปอยางราบรื่น  

ไมเพียงเทาน้ันรัฐยังไดเขากระทําในการจัดการรางกายของปจเจกชนผานการประกอบสรางความจริงที่เกี่ยวของ

กับสถาบันกษัตริย เนนกษัตริยเปนศูนยรวมของชาติ เชิดชูสถาบันกษัตริยในแงคุณงามความดีตางๆ ทําใหพระ

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงเปรียบเสมือน “พอบานพอเมือง” ปกครองพสกนิกรที่เปนเสมือน “ลูก” และปจเจกชน

ไดรับเอาวาทกรรมที่ถูกประกอบสรางขึ้นในฐานะ ความจริงชุดหน่ึง ซึ่งความจริงชุดน้ีไดนํามาซึ่งการจัดการวิธีทาง

ของปจเจกชนปฏิบัติในฐานะที่เปนไพรฟาใตรมพระบารมี ผานการสรางแบบแผน กฎเกณฑ ระเบียบวาดวยวิธีการ

ไวอาลัยหรือไวทุกขขึ้น ที่แฝงไปดวยการแสดงใหปจเจกชนเห็นสถานะ ตําแหนงแหงที่ รวมทั้งความสัมพันธที่

ปจเจกมีกับสถาบัน กลาวคือปจเจกชนจะมีภาพของรางกายที่พ่ึงปรารถนาของตนเองอยูโดยที่ภาพน้ันอิงอยูกับ

กรอบทางวาทกรรมหลักของสังคม จากน้ันปจเจกชนก็ไปหหยิบยืมความหมายที่อยูในพ้ืนที่สาธารณะในสังคมมา

ประกอบสรางอัตลักษณปฏิบัติหรือแสดงออกมา เพ่ือใชรางกายน้ันในการแสดงอัตลักษณของตนเอง รางกายจึง

เปนเสมือนภาพตัวแทนของอัตลักษณของตนเองไปดวยซึ่งเนนย้ําใหเห็นถึงความศักด์ิสิทธ์ิ สถานภาพที่เหนือขึ้นไป 

ที่ปจเจกชนไมอาจปฏิบัติตน ปฏิสัมพันธกันไดอยางเทาเทียมเชนคนทั่วไป เห็นเดนชัดไดจาก 2 เรื่อง ดังตอไปน้ี 

ดานการใชถอยคํา รัฐไดเขามาจัดการกับระบบความคิดของผูคน ผานองคความรูเกี่ยวกับการใชถอยคําที่ไปตอกยํ้า

ถึงอุดมการณกษัตริยนิยมของรัฐไทย เชน สํานักรัฐมนตรีไดประกาศใหใชถอยคําถวายความอาลัยวา "ปวง

ขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได ดวยเกลาดวยกระหมอมขอ

เดชะ”  สํานักงานราชบัณฑิตยสภา บอกเกณฑการใชคําตางๆ เปนการตอกย้ําเรื่องกษัตริยในความคิดของปจเจก

ชนคนไทยน้ันมี ความศักด์ิสิทธ์ิ เปนสมมติเทพทําใหปจเจกชนไมสามารถที่จะปฏิบัติตนตอกษัตริยในลักษณะที่เปน

คนเทาๆ ตอยางไรก็ตามขอกําหนดการใชคําเหลาน้ีมักถูกใชในบริบทที่เปนทางการมากกวา ปจเจกชนก็ไดคิดคนคํา

หรือขึ้นมาเพ่ือใชสื่อถึงความอาลัยและความจงรักภักดีอยางไมเปนทางการข้ึนมาใชกันเอง เชน เรารักในหลวง ขอ

เปนขารองบาททุกชาติไป ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ คนสองแผนดิน เปนตน เหตุดวยวลีเหลาน้ีเปนภาษาที่จดจํางาย 

จึงทําใหขอความเหลาน้ีไมเพียงแตปรากฏอยูบนเสื้อผาเทาน้ัน แตยังพบขอความเหลาน้ีบนขาวของเครื่องใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน ถุงพลาสติก รถยนต งานสตรีทอารตตามที่สาธารณะตางๆ รวมทั้งการสักลงไปบนเรือนรางของ

ปจเจกชน และรอยสักน้ันเปนการประทับตราที่จะอยูอยางถาวร เรือนรางของปจเจกกลายเปนเรือนรางทางสังคม 
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(social body) สะทอนใหเห็นถึงรายกายที่ถูกสรางขึ้นจากวาทกรรม คานิยม รางกายและความคิดจึงถูกควบคุมไว

ดวย ปจเจกชนน้ันเปนผูจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย เรียกไดวาวัฒนธรรมเหลาน้ีตางถูกผลิตซ้ําและ

บริโภคกันเองในหมูปจเจกชน และดานการแตงกาย จากความพยายามของรัฐที่จะนิยามรางกายที่พ่ึงปรารถนาของ

ปจเจกชน ผานการกําหนดวิถีขอปฏิบัติตางๆ เพ่ือใหปจเจกมองเห็นความสัมพันธ ตําแหนงแหงที่ของตนเองใน

สังคมน้ัน รางกายในฐานะที่เปนพ้ืนที่การเขาจัดกระทําของอํานาจรัฐ ในรูปแบบของการขอความรวมมือที่ปจเจก

ชนก็ยินยอมที่จะทําตาม ปจเจกชนเองจากการที่นําความจริงมาใชในการบังคับรางกาย โดยคิดวาน้ันเปนการ

กระทําดวยตนเอง ทําดวยตนเอง การประกอบสรางรางกายที่สมบูรณแบบน้ันมักยึดโยงอยูกับวาทกรรมหรือแบบ

แผนทางวัฒนธรรมที่คนในสังคมมีรวมกัน ณ เวลาน้ันเปนกรอบในการกอสรางรางกายที่พึงปรารถนาออกมา ผาน

การตีความในแบบของตนเอง ใหสอดคลองกับจินตนาการและความคาดหวังของสังคม 

การจัดการตรวจตรา (surveillance) การสังเกต (observe) หรือการเพงมอง (gaze) 

ความพยายามของรัฐในการจัดการตรวจตรา (surveillance) การสังเกต (observe) หรือการเพงมอง (gaze) ลวน

แตทําใหสามารถมองเห็นถึงอํานาจผานวิธีการการใชเทคนิควิธีการในการสรางรางกายใตบงการ (Docile Body) 

ของปจเจกชนที่คอยควบคุม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองจากภายในขึ้นมา ผานการแสดงออกอารมณความ

โศกเศราซึ่งเปนอารมณที่ในแตละสังคมวัฒนธรรมน้ันมีวิถีทางในการแสดงออกซึ่งความโศกเศราหรือแสดงความ

อาลัยแดผูเสียชีวิตในแบบของตนเอง  ต้ังอยูบนเง่ือนไขทางสังคมที่วาควรทําอะไรกับใคร ที่ไหน อยางไร 

รัฐบาลไดยึดเอาหลักการเร่ืองความจงรักภักดีตอ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” เปนหลักในการจัดการกับความ

โศกเศราของปจเจกชน ภายใตความรูประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยมที่วาดวยการกอบกูและรักษาเอกราชของ

ชาติมาต้ังแตโบราณของสถาบันกษัตริย จึงมีหนาที่ตอกยํ้าความรูฉบับที่คํ้าจุนระเบียบสังคมแบบราชาชาตินิยม ที่

ทองไดเปนสูตรสําเร็จ ไดแก ความสามัคคี ความภูมิใจในบรรพบุรุษ ความสํานึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย 

(ธงชัย วินิจจะกูล, 2544) รัฐไดทําใหความโศกเศราสาธารณะน้ีเขาสูพ้ืนที่สาธารณะของสังคมไทยทุกสวน ผานการ

กระทําตางๆ จากทั้งหนวยงานราชการ เอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน แตถึงอยางไรน้ันรัฐก็ไมสามารถที่จะควบคุม

ปจเจกชนไดอยางอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกลาวคือ ปจเจกชนมีอํานาจในการตอรองกับรัฐมากข้ึน มีอํานาจในการใช

ตอรองวาจะแสดงออกหรือไมแสดงออกแบบใดไดบาง การกระทําของปจเจกชนน้ันไมไดเกิดข้ึนจากการที่อํานาจ

เขาไปควบคุม ชักใยปจเจกชนในรูปแบบของระเบียบวินัยจนกลายเปนรางกายใตบงการ แตปจเจกชนตางหากที่ได

ออกมาแสดงอัตลักษณโดยการหยิบเอาอุดมการณทางสังคมบางอยางมาใชผานการตีความในแบบของตนเอง มี

การนําเอามาตอรอง จนปจเจกชนไมรูตัว แตก็ไดรับเอาวาทกรรมแบบนิยมกษัตริยในฐานะความจริง กลายเปน

กรอบทางสังคมคมที่แมแตรัฐเองก็ตกอยูภายใตวาทกรรมเดียวกัน ยังมีเร่ืองของการถูกตัดสินตามเกณฑมาตรฐาน 

(normalizing judgment) ที่เปนตัวขีดเสนวาสามารถแสดงพฤติกรรมไดนอยหรือมากกวาระดับมาตรฐาน ถานอย

กวาสังคมจะยอมรับได ในกรณีน้ีคือการแสดงออกความโศกเศราไมมากเทาที่ควรตอกรณีการสวรรคตยอม

กอใหเกิดการตัดสินลงโทษ ความรุนแรงมีต้ังแตการทํารายทางวาจาและจิตใจ เชน การถูกเสียบประจานในโลก
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ออนไลน ถูกทําราย ไลออกนอกประเทศ ดังเห็นไดหลายกรณีหลังเหตุการณณสวรรคต และการที่ปจเจกชน

มองเห็นตัวเองเปนฟนเฟองหน่ึงในสังคมยังกอใหเกิดการจับตามองระหวางปจเจกชนดวยกันเอง จึงไมตางอะไรกับ

การเฝาระวัง (surveillance) ที่เปนวิธีการควบคุมพฤติกรรม โนมนาวใหเช่ือฟงและทําใหอยูในวินัยของปจเจกอีก

รูปแบบหน่ึง รัฐเองก็ไดใชประโยชนจากการจับตามองระหวางกันเองของปจเจกชนหลายกรณี 

กลาวไดวาบทบาทและวิธีการที่รัฐเขาแทรกแซงการแสดงออกความโศกเศราสาธารณะของประชาชนในชวงแสดง

ความอาลัยไมไดเปนการจัดการทางสังคมเพียงเพ่ือการเปลี่ยนผานที่เปนไปอยางราบรื่นเพียงอยางเดียว แตยัง

ปรากฏการณของการเขาจัดการที่แฝงไปดวยเหตุผลเชิงอํานาจที่เขากระทําตอรางกายของปจเจกชนเพ่ือดํารง

สถานะของความเปนรัฐชาติที่ตองประกอบดวย “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ใหมั่นคงแข็งแรง ซึ่งเปนเหตุผล

ทางดานการเมืองที่ไดกอใหเกิดกฎ วิถีทางในการแสดงออกความโศกเศราของปจเจกชนที่สงผลใหเกิดการจัด

ระเบียบความสัมพันธระหวารัฐกับปจเจกชน ตลอดจนแสดงออกถึงความพวกพองในชาติเดียวกันออกมา ดังน้ัน

เมื่อรัฐไดเขามาดําเนินการจัดการเชนน้ีแลวบทบาทการแสดงความโศกเศราจึงไมใชเรื่องการตอบสนองทางอารมณ

หรือการจัดการสังคมในภาวะเปราะบางอีกตอไป แตเปนกลไกหน่ึงของอํานาจที่จําผูกโยงปจเจกชนเขากับรัฐชาติ

ในฐานะ “พลเมืองไทย”   

4. ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการแสดงออกความโศกเศราของปจเจกชน 

ในชวงเวลาหลังการสวรรคตยังไดกอใหเกิดปรากฏการณการแสดงออกความโศกเศราที่เต็มไปดวยพฤติกรรมที่มี

ความซับซอนจากจินตนาการที่ปจเจกชนมองเห็นตนเองในฐานะไพรฟาใตรมพระบารมี ที่สามารถจะทําความ

เขาใจขยายไปสูการมองเห็นในเชิงโครงสรางของสังคมและวัฒนธรรมไทย ผานการศึกษาพิธีกรรมซึ่งจะเปน

ตัวกําหนดและช้ีใหปจเจกชนเห็นถึงระเบียบสังคมและลําดับช้ันทางสังคม ความหมายตางๆ ที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมจะ

ทําใหปจเจกชนสามารถหยิบไปใชในการทําความเขาใจวาตนเองน้ันมีสถานะอยางไร และสังคมมีความคาดหวังตอ

ตนอยางไร ดังน้ันนอกเหนือจากการกําหนดและจัดการการแสดงออกความโศกเศราในรูปแบบของกฎ ระเบียบ รัฐ

ยังตองดําเนินการจัดรัฐนาฏกรรม (Theatre State)  หรือ พิธีกรรมทางสังคม (Social Rituals) เพ่ือใหเห็นถึง

ระเบียบโครงสรางทางสังคม ที่กอใหเกิดความเปนเอกภาพ เปนพวกพองในชาติเดียวกัน ซึ่งประกอบข้ึนจากปจจัย

ดังตอไปน้ี 

4.1 พิธีกรรม 

รัฐไทยเปนเสมือนเวทีการแสดงขนาดใหญที่มีพิธีกรรมตางๆ ถูกจัดขึ้น ปจเจกชนเปนทั้งผูดูและผูแสดงรวมไปกับ

พิธีกรรมตางๆ ดวย รัฐนาฏกรรมน้ันมีความสําคัญตรงที่เปนจุดเช่ือมตอระหวางรัฐและปจเจกชน รัฐจึงจําเปนตอง

พยายามหาชองทางในการสรางความศักด์ิสิทธ์ิ โดยการดึงเอาปจเจกชนเขามามีสวนรวม ใหมีบทบาทในการชวยค้ํา

จุนระบบสังคมและวัฒนธรรม รัฐจึงจะตองดําเนินการผานการประเพณีประดิษฐ (Invented tradition) หรือการ

ประกอบพิธีกรรมใหมๆ บางอยางขึ้นมา 
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พิธีกรรมสามารถที่จะกระตุนสํานึกความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางความคิดของปจเจกชนกับสังคมและสราง

ความสัมพันธระหวางสถาบันและปจเจกชนใหใกลชิดกันมากขึ้นแตไมไดในลักษณะที่เทาเทียมกัน พิธีกรรมจึง

กลายเปนหน่ึงในเคร่ืองมือทางอํานาจที่รัฐนํามาใชเพ่ือตอกยํ้าความภูมิฐาน เกียรติยศ แสดงใหเห็นถึงสถานภาพ

ของสถาบันกษัตริย ช้ีใหปจเจกน้ันมองเห็นถึงตําแหนงของตนเอง เพ่ือที่จะรักษาโครงสรางทางสังคมที่มีลําดับสูงตํ่า

เอาไว ในรัฐนาฏกรรมมีการดําเนินการจัดการความจริงผานระบบสัญญะตางๆ ในที่คือ คําพูด รูปภาพ เพ่ือบงบอก

ถึงสถานการณและตําแหนงแหงที่ของปจเจกในโครงสรางทางสังคมที่มีสถาบันกษัตริยเปนศูนยกลางหรืออยูสูงสุด

เสมอ อันเห็นไดจากตัวอยางพิธีกรรมดังตอไปน้ี  พิธีกรรมการกราบ พิธีกรรมในระดับรัฐที่การเปดใหปจเจกชนเขา

ถวายนํ้าสรงพระบรมศพเบ้ืองหนาพระบรมฉายาลักษณ ซึ่งเปนธรรมเนียมที่ปฏิบัติมที่ถูกสรางข้ึนมาใหม เมื่อครั้ง

งานพระบรมศพพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนคราวแรก (ธงทอง จันทรางศุ, 2559) และการเปดใหปจเจกชน

เขาถวายบังคมเบ้ืองหนาพระบรมศพ เพราะเดิมน้ันงานพระราชพิธีลวนแลวแตถูกจํากัดอยูเพียงในเขตพระราชฐาน

เทาน้ัน เปนพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใหมไมเคยมีมากกอน พิธีกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ ที่กอใหเกิดรูปแบบกิจกรรมการออกมารวมตัวกันของปจเจกชนเพ่ือแสดงความอาลัยในพิธีแสดงความ

อาลัยมักประกอบดวย การยืนสงบน่ิง การแปรอักษร การจุดเทียนเพ่ือถวายอาลัย  กิจกรรมเขียนคําปฏิญาณทํา

ความดีเพ่ือพอ 

4.2 สถานภาพ (status) 

สถานภาพของสถาบันกษัตริยมีความสําคัญในการเปนตัวบงช้ีถึงตําแหนงแหงที่ใหกับบุคคลน้ันๆ ในสังคม 

เชนเดียวกับในรัฐนาฏกรรมหรือพิธีกรรม เรื่องของยศตําแหนง สถานภาพ ก็เปนสิ่งสําคัญที่สุด อยางไรก็ตาม

สถาบันกษัตริยน้ันไมไดคงไปซึ่งความศักด์ิสิทธ์ิแบบสมมติเทพที่ไมสามารถจับต้ังไดอีกตอไป มีการปรับบทบาท 

สถานภาพของสถาบันกษัตริยน้ัน ทําใหองคพระมหากษัตริยเองแมจะคงไวซึ่งความศักด์ิสิทธ์ิ แตในขณะเดียวกันก็

เปนที่ความช่ืนชอบของประชาชนดวย ชีวิตสวนตัวไมไดอยูแคในรั้วในวัง แตมีความเปนสาธารณะมากข้ึน กลาวคือ 

ลักษณะ“การอยูทามกลางประชาชน” จึงเปนนิยามใหมของสถาบันกษัตริย เมื่อมองยอนกลับไปวาทกรรมดังกลาว

ไดถูกประกอบสรางขึ้นจากความรวมมือกันระหวางกลุมรอยัลลิสตและสหรัฐฯ เพ่ือตอตานคอมมินิสตโดยการทํา

สงครามจิตวิทยาโดยการสรางสถาบันกษัตริยใหกลายเปนสัญลักษณแหงชาติ เพ่ือตอตานคอมมิวนิสตที่เปนภัย

คุกคาม กลุมรอยัลลิสต ยังมีแผนการสรางกระแสความนิยมพระองคใหเกิดในหมูประชาชน ดวยการเสนอโครงการ

ใหพระองคเสด็จเย่ียมประชาชนในชนบท ซึ่งไดสรางความนิยมใหกับพระองคอยางมาก (ณัฐพล ใจจริง, 2554, p. 

123) จึงเปนที่มาของการประกอบสรางความจริงที่เกี่ยวของกับสถาบันกษัตริยขึ้นในคนไทยทุกรุนสืบมา โดยที่

ปจเจกชนน้ันรับรูวา องคพระมหากษัตริยน้ันปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยางหนักเพ่ือความเปนอยูที่ดีขึ้นของราษฎร  

การผลิตซ้ําสถาบันกษัตริยในลักษณะของการอยูทามกลางประชาชนและเปนสัญลักษณแหงชาติยังคงอยู รวมทั้ง

ความเช่ือเรื่องความเปนสมมติเทพของกษัตริยน้ันก็ยังคงอยูดวยเชนกัน ในสถานการณหลังการสวรรคตยังพบวา

ความเช่ือเรื่องความเปนสมมติเทพไดปรากฏตัวข้ึนอยาชัดเจนจากที่ปจเจกชนเช่ือมโยงปรากฏการณทางธรรมชาติ
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เขากับการเสด็จสูสวรรค เชน หมอกธุมเกตที่เช่ือวาจะเกิดข้ึนเมื่อพระเจาแผนดินผูมีบุญและผูเปนที่รักเสด็จ

สวรรคต พระจันทรทรงกลด หรือแมกระทั่งมองเห็นเมฆเปนรูปพระพักตรพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เปนตน รวมทั้ง

การมองตนเองเปนผูอาศัยใตรมพระบารมี สถาบันกษัตริยคือผูมีบุญคุณอยูในสถานะที่เหนือข้ึนไปจึงควรคาแกการ

เคารพ กราบไหวจึงเกิดภาพการแสดงความอาลัยโดยการกมลงกราบ ตามภาพจําเมื่อครั้งเสด็จปฏิบัติพระราช

กรณียกิจ ที่มีเด็กชายคนหน่ึงกมลงกราบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 

4.3 บทบาททีป่จเจกปฏิบัติการสวมบทบาท 

บทบาทของสังคมน้ันผูกติดอยูกับชุดความคิดหรือวาทกรรมของสังคมที่คาดหวังวาปจเจกชนในสังคมจะแสดง

บทบาทใดบทบาทหน่ึงใหสมกับสถานภาพของตนเองไปในทิศทางเดียวกัน ในกรณีการเสด็จสวรรคตน้ันบทบาทที่

ปจเจกชนเลือกแสดงออกความโศกเศราของตนเอง ผานจากการที่ปจเจกชนเขาไปมีสวนรวมในพิธีกรรมตางๆ ที่

เกิดขึ้น และพิธีกรรมน้ันไดชวยทําใหปจเจกชนมองเห็นถึงตําแหนงแหงที่ของตนเองในสังคมตามสถานภาพ ในเรื่อง

บทบาทจะทําใหปจเจกชนรูวาตนเองน้ันจะมีปฏิสัมพันธทางอารมณและรับมือกับความรูสึกของผูอ่ืนในสังคม

อยางไร สืบเน่ืองมาจากพิธีกรรมตางๆ ในสังคมทําใหปจเจกชนมองเห็นลําดับช้ันทางสังคมที่ที่สัมพันธกับการรับรู

สถานภาพของสถาบันกษัตริย บทบาทเหลาน้ีจึงไดซึมลึกลงไปในในจิตใจของปจเจกชน และแสดงออกมาในรูป

ของอัตลักษณสวนบุคคล ซึ่งตัวตนและอัตลักษณของปจเจกชนไทยในฐานะพลเมืองไทยก็เปนหน่ึงในปจจัยและตัว

ละครสําคัญ และกลไกเหลาน้ีไมไดจํากัดอยูเพียงแตพลเมืองภายใตอาณาเขตรัฐไทยเทาน้ันคนไทยในตางแดนที่รับ

เอาความเปนคนไทยพลเมืองไทย อัตลักษณความเปนไทยไปกับตัวดวย 

ภายใตกระบวนการจัดการกับความโศกเศรากอใหเกิดวัฒนธรรมแบบไฮเปอรรอยัลลิสต (Hyper-royalism) ขึ้น 

โดยที่ทั้งรัฐและปจเจกชนตางมีสวนในการชวยกันผลิตและบริโภคอยางไมรูตัว มีลักษณะดังน้ี ประการแรก รัฐได

เขามาแทรกแซงการแสดงออกความโศกเศราของปจเจกชน ประการที่สอง ปจเจกชนก็มียกยองสถาบันกษัตริย

ดวยความศรัทธาในฐานะที่เปนสถาบันอันศักด์ิสิทธ์ิ เชน ปจเจกชนปฏิบัติตอพระบรมฉายาลักษณดวยความเคารพ

อยางสูง หรือพระบรมฉายาลักษณ ไดกลายเปนวัตถุบูชาในเชิงความเช่ือใชกราบไวเสมือนพระเครื่อง ประการที่

สาม ทั้งมีกฎหมายและมาตรการทางสังคมบังคับใหตองแสดงความนับถือเหมือนๆ กัน อันไดแก กฎหมายมาตรา 

112 ประมวลกฎหมายอาญา และประการสุดทาย คือ การที่เร่ืองราวเกี่ยวสถาบันกษัตริย ไมวาจะคุณงามความดี 

ความศักด์ิสิทธ์ิ หรือการอยูทามกลางประชาชนได เพราะถูกรัฐและปจเจกชนรวมกันผลิตซ้ําและบริโภคกันเอง  

เชน การรายการที่เกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รายการพิเศษ เพลงพระราชนิพนธและเพลงที่มี

ความหมายเกี่ยวกับพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทั้งรัฐและปจเจกชนจึงลวนแลวแตตกอยูภายใตวาทกรรมแบบ

เดียวกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
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ในการอภิปรายผลผูวิจัยไดคนพบประเด็นที่นาสนใจที่ไดจากการศึกษา โดยไดแบงประเด็นการอภิปรายออกเปน

ดังน้ี  

การตอรองทางความหมาย 

ในสภาวะการผลัดแผนดิน ที่เกิดจากการสูญเสียพระมหากษัตริยที่ทรงครองราชยยาวนานจนมีสถานภาพเปนหน่ึง

เดียวกับสถาบันกษัตริยอยางเลี่ยงไมได ความโศกเศราที่เกิดขึ้นน้ันจึงถูกเรียกวาเปน ความโศกเศราสาธารณะ 

(Public Grief) การสูญเสียบุคคลที่จิตใจรูสึกวามีความหมายอยางย่ิงตอชีวิตและเปนความสูญเสียในระดับ

สาธารณะ ในสังคมที่มีความซับซอนอยางในสังคมเมืองเวลาผูเสียชีวิตเปนบุคคลสาธารณะจะมีองคกรสวนตางๆ 

เขามาเก่ียวของและมีวิธีคิดในการจัดงานที่หลากหลาย ดังน้ัน หนวยงานกลางซึ่งก็คือรัฐบาลตองเขามาไกลเกลี่ย

ตอรอง โดยตองเลือกเอาขนบธรรมเนียมบางอยางมาเปนบรรทัดฐาน เชน จารีตประเพณีอยางที่ปฏิบัติกันมาเปน

ตรงกลางเพ่ือใหการตอรองเรื่องการไวทุกขเปนไปในทางเดียวกัน น่ีเปนการไกลเกลี่ยตอรองเรื่องการไวทุกข เพ่ือให

อยูในระเบียบ ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐเปนผูใหความเห็นชอบ (นฤพนธ ดวงวิเศษ  อางถึงใน กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, 2559) 

รัฐจึงตองพยายามอยางหนักในการคนหาและจัดพิธีกรรมหรือกิจกรรมในพ้ืนที่สาธารณะในรูปแบบใหมๆ ให

สอดคลองกับความคิดความเช่ือของปจเจกชน เพ่ือตอกยํ้าถึงวาทกรรมหลักของสังคมที่วาสถาบันกษัตริยน้ันเปน

เอกลักษณของชาติที่นาภาคภูมิใจและคนไทยเปนผูที่มีความจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริยเสมอ พิธีกรรมเหลาน้ีจึงมี

หนาที่ในการเช่ือมโยงใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในประเทศชาติและเกิดความรูสึกวาเปน “พลเมือง” 

เพ่ือที่จะใหนิยามความหมายของความเปนชาติอันประกอบดวย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คงอยูตอไปไมจาง

หายไปพรอมกับพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 สอดคลองกับจากการศึกษาของ Eric Hobsbawm มองวาประเพณีน้ัน

ไมไดมีความเกี่ยวเน่ืองกับอดีต หากแตมันไดถูกประดิษฐขึ้นมาเพ่ือรองรับเหตุผลของการกระทําในปจจุบันและ

อนาคต ในสังคมหน่ึงๆ จึงเต็มไปดวยสิ่งที่เรียกวา ประเพณีประดิษฐ (Invented tradition) หมายถึง ชุดของการ

กระทํา (set of practices) ที่อยูภายใตกฎเกณฑหรือขอกําหนดที่เปนที่รับรูรวมกันทั้งโดยตรงและโดยนัย รวมไป

ถึงพิธีกรรมหรือสัญลักษณที่คอยตอกย้ําถึงคุณคาและบรรทัดฐานบางอยางของสังคมที่ถูกนํามาทําซ้ําๆ จน

กลายเปนที่เขาใจไปวามีความเกี่ยวพันตอเน่ืองมาจากประวัติศาสตรในอดีต ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสราง

ความตอเน่ืองน้ันใหปรากฏขึ้นในประวัติศาสตรชุดใดชุดหน่ึงอยางเจาะจงดวย (Hobsbawm & Ranger, 2004, p. 

1)  

อยางไรก็ตามรัฐชาติสมัยใหมกําลังเผชิญหนากับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นหลังยุคโลก

ภิวัฒน จึงไมสามารถที่จะควบคุมใหความหมายของความเปนชาติมีความเปนหน่ึงเดียวกัน หรือความรูสึกเปนพวก

เดียวกันไดอีกตอไป  รัฐไทยเองก็กําลังเผชิญหนากับการตอสูเรียกรองความเสมอภาคทางการเมืองในรูปแบบตางๆ 

การเมืองที่มุงเชิดชูเสรีภาพความเทาเทียมอยางหนัก จึงทําใหรัฐตองมีทาทีที่ประนีประนอม อะลุมอลวยกับคนกลุม

ตางๆ มากขึ้น จากการศึกษาผูวิจัยพบวาในปรากฏการณการแสดงความโศกเศราสาธารณะในครั้งน้ี การตอรอง

ทางความหมายน้ันมีหลายทศิทาง ผสมผสานกันอยูภายใตเง่ือนไขทางวัฒนธรรมและวาทกรรมหลักของสังคม 
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เพราะรัฐไมไดเปนผูบงการอยาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกตอไปแลวจึงกอใหเกิดการตอรอง อันไดแก การตอรองเชิง

ความหมายตอความสูญเสียทีเ่กิดขึ้น รัฐไดใหความหมายไวแลววาการสูญเสียครั้งน้ีมีความสําคัญ ปจเจกชนทุกคน

ในชาติจะตองแสดงออกถึงความโศกเศราน้ีดวยกัน ซึ่งภายหลังไดกอใหเกิดปญหาตามมา รัฐจึงตองตอรองกับ

ปจเจก เชน การที่เสื้อผาสีดําไมเพียงพอก็อนุญาติใหผูที่ไมสามารถหาเสื้อผาสีดําใสสสีุภาพแทนได แตการตอรอง

ประนีประนอมน้ันยังคงอยูบนเง่ือนไขภายใตการครอบงําของวาทกรรมที่สังคมมสีถาบันกษัตริยอยูสูงสุดและเปน

ศูนยกลางของทุกอยาง ดังน้ัน การแสดงความโศกเศราตอพระเจาอยูรัชกาลที่ 9 น้ันถอืเปนหนาที่ ทีค่นไทยทุกคน

ควรกระทํา ไมใชสิทธ์ิที่จะเลอืกทําหรือไมทาํก็ได ไมมีการโตแยง ปจเจกชนน้ันจําเปนจะตองสวมบทบาทที่ถูกเขียน

เอาไว การแสดงออกความโศกเศราในลักษณะที่สอดคลองบรรทัดฐานของสังคมทั่วไป และการตอรองในการรักษา

ความผูกพันทีม่ีตอพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ถูกเนนยํ้าผานการใชความดีความชอบจากการปฏิบัติพระราชกรณีย

กิจตางๆ รายการเฉลิมพระเกยีรติยศ ละครเทิดพระเกียรติยศ หรือแมกระทั่งละครเรื่อง แผนดิน ที่ถูกนํามาฉาย ซ้ํา

อีกครั้ง รวมทั้งยังคงไมมีการขึ้นครองราชยของรัชกาลใหมขึ้นทันที และวันสําคัญอยางวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปก็

ยังคงเปนวันพอ ในเรื่องน้ีรัฐไดตอรองกับปจเจกชนโดยการทําใหรูสึกวา พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 น้ันยังอยู ไมได

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดจนระยะเวลา 1 ปเต็ม แตคอยๆ เพ่ิมบทบาทของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 ผานการ

ที่ทรงเขาประกอบพระราชพิธีตางๆ พระราชทานสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยภาคใตเขามาภายหลัง ฯลฯ เพราะ

การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันทนัทีโดยไมประนีประนอมกับความรูสึกของปจเจกชนยอมไมสงผลดีกับความรูสึกที่

ปจเจกชนมีตอสถาบันโดยรวม จึงจําเปนตองไดรับการจัดการที่ดีผานการเนนยํ้าถึงความผูกพันของปจเจกชนตอ

พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ถึงคุณคาหรือประโยชนของการมีพระมหากษตัริยที่ทรงเปนเหมือนพอของชาติ ที่ดูแล

ทุกขสุข  

ภาพตัวแทน (Representation) ความเปนไทย 

ภายใตวาทกรรมความเปนชาติที่ประกอบดวย “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” และการที่มีสถาบันกษัตริยเปน

ศูนยกลางหรือศูนยรวมจิตใจไทยทั้งชาติที่กอใหเกิดความสามัคคี สงบรมเย็น ซึ่งวาทกรรมในความหมายของมิเชล 

ฟูโกต คือ ความรูในเรื่องใดเรือ่งหน่ึง ที่ถูกนิยามเอาไววาเปนความจริงภายใตกรอบความรูแบบหน่ึงดวยปฏิบัติการ

ของความสัมพันธเชิงอํานาจในการนิยามความหมาย (อานันท กาญจนพันธุ, 2555)  ทัง้วาทกรรมกษัตริยนิยมและ

ชาตินิยมถูกทําใหกลายเปนความจริงชุดหน่ึงในสังคมที่ปจเจกชนยึดโยงเขามาเปนสวนหน่ึงของอัตลักษณและเปน

ตัวช้ีนําใหปจเจกชนแตละคนรับรูวาตัวเองเปนใคร ตําแหนงแหงที่อยูตรงไหนในโครงสรางทางสังคม สอดคลองกับ

ที่ธงชัย วินิจจะกูล (2544) ไดใหนิยามประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยม (royal-national history) ไววา 

คุณลักษณะของราชาชาตินิยมใหมที่สําคญั คือ เปนพระมหากษัตริยของประชาชน เปน Populist  ทั้งกําเนิด ผลิต

ซ้ํา แพรกระจายของความทรงจําในรูปแบบ ทําใหความทรงจําตอ Populist King กลายเปนสินคา เพ่ือใหผูคน

สามารถเขาถึงไดสะดวกทั้งที่บาน ที่ทํางาน ทองถนน และในทุกหนทุกแหง ที่ทองไดเปนสูตรสําเร็จ ไดแก ความ

สามัคคี ความภูมิใจในบรรพบุรุษ ความสํานึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย (ธงชัย วินิจจะกูล, 2544) แมวาในรฐั
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ชาติหน่ึงๆ ยอมเต็มไปดวยความแตกตางหลากหลายทั้งทางดานวัฒนธรรม ชาติพันธุ รัฐจึงไมสามารถที่จะควบคุม

ความหมายของความเปนชาติใหมีความเปนหน่ึงเดียวกัน หรือความรูสกึเปนพวกเดียวกันไดอีกตอไป แตรัฐไดเลือก

ที่จะสรางภาพตัวแทนของความเปนไทย คือ คนไทยน้ันนับถือ เทิดทูน และช่ืนชมสถาบันกษัตริยขึ้นมา จึงทําให

ภายใตความพลวัตรของรัฐชาติน้ันถูกลดทอนลง ปฏิเสธความแตกตางหลากหลายที่วาในสังคมไทยยังมีกลุมคนที่

นิยมสถาบันกษัตริยและไมนิยมสถาบันกษตัริยในหลายรปูแบบ 

แนวคิดของฟูโกต มองวาประวัติศาสตรน้ันเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้น เพ่ือรับใชอํานาจ อุดมการณบางอยางใน

ชวงเวลาในแตละยุคสมัย รางกายน้ันไดถูกลดทอนจิตวิญญาณลงใหเปนเพียงวัตถุที่ยอมจํานนและสามารถที่จะดัด 

เปลี่ยนแปลงได การประดิษฐกายวิภาคทางการเมืองน้ีมีผลมาจากกระบวนการยอยๆ ที่ตางมุงหวังผลไปในทิศทาง

เดียวกันที่ถูกทําซ้ําๆ ในรูปแบบของกําหนดหรือหลักการบางอยาง การตกอยูใตบงการเชนน้ีเรียกวาถูกนิยาม การ

ถูกนิยามก็คือวาทกรรม (อานันท กาญจนพันธุ, 2555) จนรางกายของปจเจกชนกลายเปนแบบจําลองที่ปจเจกชน

คนอ่ืนๆ ในสังคมจะมองเห็นได และสามารถรับรูไดทันที่วาคือ รางกายของพลเมืองไทย จากลักษณะของการ

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสยบยอมตอลําดับช้ันทางสังคม ดังน้ันจากแนวคิดเรื่องรางกายใตบงการของมิ

เชล ฟูโกต รางกายของปจเจกชนจึงตกอยูภายใตการบงการของอํานาจ อุดมการณ วัฒนธรรมในฐานะที่คอยกํากับ

ความคิดและพฤติกรรมของปจเจกชนอยางแนบเนียนจนกลายเปนตัวเน้ือเดียวกัน แตปจเจกชนน้ันยังมีเจตจํานง

เสรีในการตัดสนิใจที่จะเลือกกระทําการบางอยางหรือไมกระทําการบางอยางไดดวย เมื่อมองการแสดงออกความ

โศกเศราในครัง้น้ีผานแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการสวมบทบาท (Performativity) ของจูดิธ บัตเลอร 

(Judith Butler) จะทําใหมองเห็นไดวาที่ปจเจกชนรูวาตนเองจะตองแสดงความโศกเศราออกมาอยางไรน้ันไมใชสิ่ง

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่เราตองแสดงหรือทําตามกรอบที่สังคมวางไว ซึ่งกรอบที่วาคือวาทกรรมที่

มองเห็นสถาบันกษัตริยเปนศูนยกลางของสังคม ผานการหลอหลอมทั้งจากการศึกษาและสื่อมวลชนที่ไดสรางความ

ศักด์ิสิทธ์ิ  และปลูกฝงลงไปในจิตใตสํานึกของปจเจกชนตลอดมา ทําหนาที่ขัดเกลาความรูสึกของปจเจกที่มีตอ

สถาบันกษัตริยที่ถูกปลูกฝงกนัสืบตอมาในสงัคม และการที่สังคมถูกจํากดัอยูแคการเห็นภาพตัวแทนในสังคมที่มี

เพียงแบบเดียวจะคอย ๆ สรางอัตลักษณของปจเจกชน ซึ่งสะทอนถึงสิ่งที่ไดรับการสอนตลอดมากอใหเกิดการ

เหมารวมลักษณะของคนไทย  

ดังน้ันเมื่อปจเจกชนมองตนเองเปนพลเมืองคนหน่ึงในสังคมก็ตองทําหนาที่จะตอบสนองความเปนหน่ึงเดียวกันของ

ความเปนรัฐชาติน้ันเอาไว จึงไมสามารถจะมีพฤติกรรมทีอ่อกนอกลูนอกทางได ดังน้ันการเปนคนไทยจึงไมสามารถ

ละเมิดออกไปจากกรอบพวกน้ีไปได ในฐานะที่รางกายเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นผานกระบวนการทางสังคมจาก 

วัฒนธรรม คานิยมและวาทกรรม ที่ปจเจกชนไดยึดโยงเขามาเปนสวนหน่ึงของตัวเอง และวิถีการทํางานของอํานาจ

ที่ปรากฏผานเขาครอบงํากระทําของปจเจกชนในฐานะหุนเชิดภายใตการประกอบสราง ปฏิบัติการทางสังคมและ

อุดมการณ  
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

ทางดานวิชาการ 

1. การศึกษาความโศกเศราสาธารณะและวาทกรรมความเปนชาติไทยเปนกลไกสําคัญในการศึกษา เรื่องราว

ตางๆ ใหเห็นถงึวาทกรรม เพ่ือเลี่ยงการตอกยํ้าและผลิตซ้ําวาทกรรมแบบเดิมๆ ในการสือ่สาร 

2. การศึกษาความโศกเศราสาธารณะควรครอบคลุมไปถึงมิติดานอารมณและความรูสึกของปจเจกชนที่ตอง

เผชิญหนากับการสูญเสียและรับมือกับมัน ซึ่งเปนเรื่องภายในจิตใจของปจเจกแตละบุคคล 

3. การศึกษาเรื่องความโศกเศราสาธารณะไมเพียงทําการศึกษาเพ่ือใหคําแนะนําเรื่องการรับมือกับความ

โศกเศราที่เกอดขึ้นเพียงเทาน้ัน แตควรมีการศึกษาในแงที่กอใหเกิดการรวมตัวกันและไดสะทอนความหมาย

บางอยางไดเชนกัน 

ทางดานรัฐ 

1. ในการทํางานของรัฐควรตระหนักถึงความลื่นไหลของวาทกรรมของความเปนชาติไทยและการ

เปลี่ยนแปลงทีไ่มอาจครบงําสังคมไวดวยวาทกรรมกระแสเดียวอีกตอไป เพ่ือกอใหเกิดการเคารพและปฏิบัติตอกัน

ในฐานะมนุษยดวยกัน 

2. รัฐควรทบทวนความโศกเศราสาธารณะในฐานะที่เปนเครื่องมือและกลไกในการควบคุมอุดมการณและ
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การสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะของละครโทรทัศนชดุ Project S the series ตอน Side by Side พี่นอง

ลูกขนไก และ SOS Skate ซึม ซาส 

CREATION OF SPECIFIC CHARACTERS IN PROJECT S THE SERIES : SIDE BY SIDE AND SOS 

นางสาวจุฑามาศ สาคร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะ ของละครโทรทัศนชุด  

Project S The Series  ตอน  Side by Side  พ่ีนองลูกขนไก และ SOS Skate Skate ซึม ซาส ซึ่งแพรภาพผาน

ทางชองGMM25 และมีตัวละครหลักในเร่ืองเปนผูมีภาวะออทิสติกและผูปวยโรคซึมเศรา งานวิจัยช้ินน้ีใชวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะหเน้ือหาจากละคร สัมภาษณโดยตรงกับผูกํากับและผูเขียนบท รวมถึง

ขอมูลบทสัมภาษณจากผูกํากับและนักแสดง ซึ่งจากการศึกษาพบการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะ 3 ลักษณะ 

ไดแก 1. การสรางตามโครงของการสรางตัวละคร ซึ่งยึดตามวิธีการสรางตามแบบฉบับของ Boggs 2. การสรางตัว

ละครจากบุคคลตนแบบและการเก็บขอมูล โดยพบวาตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะทั้งสองเรื่องมีบุคคลตนแบบที่มี

ตัวตนอยูจริง ผูกํากับนําช่ือ บุคลิก หรือพฤติกรรมบางสวน ผสมผสานกับการเก็บขอมูลจากแพทย หนังสือ 

บทความ และการสัมภาษณผูปวยหรือบุคคลใกลชิด มาหลอมรวมเพ่ือสรางตัวละคร พ่ียิม และ บู ที่มี

ลักษณะเฉพาะขึ้นมา 3. การสรางตัวละครที่เกิดจากตัวผูกํากับ ผูเขียนบท และนักแสดงพัฒนารวมกัน ผูกํากับและ

ผูเขียนบทไดจําลองวิธีการพูด การคิด การกระทํา ของตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะใสในตัวเองเพ่ือใหเขาใจการ

กระทําของตัวละครที่อยูในภาวะตางๆและเขียนบทละครที่สมจริงออกมา และ นักแสดงไดศึกษาทําความเขาใจกับ

ตัวละคร ออกความคิดและดีไซนการแสดงและการเขาถึงบทบาทตัวละครของตนเองใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

 

คําสําคัญ : ตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะ, ละครโทรทัศนชุด  Project S The Series, ออทิสซึม, โรคซึมเศรา 
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The purpose of this research is to study about the creation of specific characters from 

TV series, Project S The Series; Side by Side and SOS Skate, which aired on GMM25 channel, that 

represent main characters with autism and depression. This research is based on a qualitative 

research, data analysis from the storyline, a direct interview with the director and screenwriter, 

and from interview articles done by the director and actors. The study shows that there are 

three different ways of character creation from these series: 1) Characterization based on Boggs’ 

theories. 2) Characterization based on an actual person: These two series have specific 

characters based on an actual person. The director took names, personalities, and some 

behaviors of the person, combining with medical research, books, journals, and interviews with 

patients and those that are close to them, to create specific characters like Gym and Boo. 3) 

Characterization by developing characters together among directors, screenwriters, and actors. 

The director and screenwriter had simulated speech patterns, thoughts, and action of those 

specific characters, to understand their reaction to different circumstances, and write a realistic 

script. Along with actors that, aside from understanding their characters, have taken part in 

sharing their view, designing their own scene and getting into their character perfectly. 

Keyword :  specific character, Project S The Series; Side by Side and SOS Skate, autism, 

depression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
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ละครโทรทัศน เปนรายการบันเทิงที่อยูคูสังคมไทยมายาวนานกวา 60ป รวมทั้งเปนสื่อที่แพรกระจายในวง

กวางและเขาถึงผูชมไดอยางรวดเร็ว การรับชมโทรทัศนไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมด่ังเชนภาพยนตรหรือละครเวที ถึง

สามารถเขาถึงและสงไปใหผูชมรับรูไดมากกวา  รุจิเรข คชรัตน (2542) กลาวไววา ละครโทรทัศนไดมีสวนสะทอน

วิถีชีวิตของคนในสังคม ดวยการนําเสนอเร่ืองราวตางๆผานตัวละคร รวมไปถึงการแพรกระจายวัฒนธรรม คานิยม

ตางๆภายในสังคม จนอาจจะกลาวไดวาละครมีสวนสําคัญในการสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติ คานิยม บรรทัดฐานของ

สังคม 

เน่ืองดวยโทรทัศนเปนสื่อที่เขาถึงไดในทุกครัวเรือน ดังที่บทความของ สมสุข หินวิมาน (2541) ไดกลาวไว

วาชวงเวลาของละครภาคค่ําเปนชวงที่สมาชิกครอบครัวจะอยูพรอมหนาเพ่ือทํากิจกรรมดูโทรทัศนในแตละวันได

มากที่สุด วัฒนธรรมการดูละครทีวีจึงนาจะเปนกิจกรรมที่สื่อสารกับคนไดหลากหลายเพศและวัย ซึ่งเมื่อละครเปน

สื่อที่สามารถสื่อสารกับผูคนไดอยางหลากหลาย หากนํามาใชประโยชนในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผูปวยทางจิต

เวชและผูมีภาวะสติปญญาบกพรอง ก็อาจจะทําใหเกิดความเขาใจในภาวะและพฤติกรรมของผูปวยไดงายดายขึ้น 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (2560, ออนไลน) ไดเปดเผยวาโรคซึมเศราเปนปญหาสุขภาพจิตที่สําคัญของประเทศไทย แตจํานวน

ของผูที่เขารับการรักษาทั่วประเทศในป 2560 มีเพียงรอยละ 53 จากผูปวยที่คาดประมาณไวทั้งประเทศ สวนใหญ

เปนผูสูงอายุและวัยทํางาน ในทางกลับกัน กลุมวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป จะเขารับการรักษาเพียงรอยละ 11 และ 

เมื่อวันที่ 24กรกฎาคม พ.ศ. 2560 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน (2560, ออนไลน) ไดเปดเผยวาในประเทศ

ไทยพบอัตราผูปวยออทิสติกเปนจํานวน 6 คนในประชากร 1,000 คน และคาดการณวามีผูปวยทั่วประเทศ

ประมาณ 300,000 คน ซึ่งเขารับการรักษาเพียงรอยละ 10 หรือปละ 30,000คน เทาน้ัน  

จากขอมูลที่ไดรับช้ีใหเห็นถึงการขาดความเขาใจในตัวโรคและผูปวยที่ถูกตองของสังคมไทย รวมถึง

ทัศนคติในเชิงลบบางประการที่มีตอผูปวยทางจิตเวชและผูมีภาวะสติปญญาบกพรอง หากประชาชนไดรับความรู

และความเขาใจที่ถูกตองอาจจะมีผลใหผูที่เขารับการรักษามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นได  การที่ความรูจะเขาถึง

ประชาชนไดอยางทั่วถึงน้ันสื่อจึงเปนบทบาทสําคัญในการสงตอและถายทอดโดยเฉพาะสื่อที่ไดรับความสนใจและ

เขาถึงคนในสังคมไดอยางทั่วถึงอยางละครโทรทัศน 

ในปจจุบัน ผูปวยโรคทางจิตเวชและผูมีภาวะสติปญญาบกพรอง ในโลกของภาพยนตรน้ันไดมีการพัฒนา

และยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะในภาพยนตรตางประเทศที่ใหความสําคัญกับตัวละครเหลาน้ีเชน What's Eating 

Gilbert Grape ของผูกํากับ Lasse Hallström ในป 1993 หรือ I Am Sam ของผูกํากับ Jessie Nelson ในป 

2001 ที่นอกจากจะสรางความกลมกลอมของเรื่องราวแลวยังแฝงความรูเกี่ยวกับโรคที่ปรากฏในเรื่องอยางการพบ

แพทยหรือการรักษารวมเขาไปดวย แตในภาพยนตรไทยจะเนนไปในแนวทางของความตลกขบขันเจือปนความ

อบอุนอยาง เออเหรอ ของผูกํากับ พจน อานนท ในป 2548  แนวแอคช่ันอยาง ช็อกโกแลต ของผูกํากับ ปรัชญา 
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ปนแกว ในป 2551 หรือแนวกึ่งสารคดีอยาง เดอะ ดาวน เปนคนธรรมดามันงายไป ของผูกํากับ พิสุทธ์ิ มหพันธ ใน

ป 2558 

ในขณะเดียวกัน หากกลาวถึงโรคทางจิตเวชในละครโทรทัศนไทย พบวาอาการของโรคทางจิตเวชน้ันกลับ

ถูกนํามาใชเปน ‘บทสรุป’ ของตัวละครราย มากกวาจะนําเสนอในทางอ่ืน สันฐิตา นุชพิทักษ (2552)  กลาวไววา

บทสรุปของตัวละครรายที่ไมมีการสํานึกผิดในตอนทายของละครโทรทัศนไทยมากกวาครึ่งจะตองถูกลงโทษใหมี

ชีวิตพลิกผัน เชน เสียชีวิต เสียสติ ถูกจับ หรือเปนอัมพาต ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมของละครโทรทัศนไทย ดังน้ัน ภาพ

ของผูปวยโรคทางจิตเวชและผูมีภาวะสติปญญาบกพรอง ในละครไทยในบางครั้งจึงถูกตีคาวาเปนบทลงโทษของ

ความรายกาจหรือผลกรรมแทบจะเปนไปโดยปริยาย 

 หลังจากปพ.ศ. 2558 ระบบโทรทัศนของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคของโทรทัศนระบบดิจิตอล 

สงผลใหเกิดชองทางในการรับชมที่แตกตางมากขึ้น ละครโทรทัศนเองก็ไดมีการปรับตัวเพ่ือรองรับความตองการ

ของผูชมที่หลากหลาย ซึ่งสงผลใหเน้ือหาของละครเกิดความแปลกใหมและเปดกวางมากข้ึน ในป พ.ศ. 2560 

บริษัท จีดีเอช หาหาเกา และนาดาว บางกอกไดเผยแพรละครชุด Project S the series ที่ถายทอดเรื่องราวชีวิต

วัยรุน ครอบครัว และกีฬา ซึ่งละครสองชุดในโปรเจ็กตน้ีไดมีตัวละครหลักเปนผูมีภาวะออทิสติกและผูปวยโรค

ซึมเศรา คือเรื่อง Side by side พ่ีนองลูกขนไก  และ SOS Skate ซึม ซาส ตามลําดับ 

Side by side พ่ีนองลูกขนไก เปนเรื่องราวของครอบครัวที่ประกอบไปดวยพ่ีนองสองคนและแมอีกสอง

คน โดยตัวละครหลักในเร่ืองมีภาวะออทิสติกแตมีความสามารถในการเลนแบดมินตันอยางยอดเยี่ยม ตัวละครพ่ี

นองถูกเลี้ยงดูมาอยางใกลชิดและมีความใฝฝนวาจะเปนนักกีฬาแบดมินตันชนิดคูที่เกงที่สุดใหได 

SOS Skate ซึม ซาส เปนเรื่องราวของวัยรุนคนหน่ึงที่เปนผูปวยโรคซึมเศราและมีปญหากับครอบครัว เขา

ไดพบกับโลกใบใหมคือกีฬาสเก็ตบอรดและกลุมคนใหมๆที่เปนเหมือนความหวังที่ทําใหรูสึกดีขึ้นโดยในเรื่องยังมี

จิตแพทยฝกหัดคอยใหคําแนะนําอีกดวย 

ละครชุดทั้งสองเร่ืองนําเสนอภาพของผูปวยที่มีปญหาทางรางกายและทางสภาพจิตใจในแงมุมที่ตาง

ออกไป คือมองตัวละครหลักเปนวัยรุนคนหน่ึงในสังคม มีการสอดแทรกความรูของภาวะโรคที่ตัวละครเปน 

บุคลิกภาพและลักษณะของผูปวยเขาไปในละครไดอยางเหมาะสม ผสานการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวผูปวย

กับความสนุกของละครโทรทัศนไดอยางลงตัว หลังจากละครชุดน้ีออกฉายก็ไดรับการตอบรับที่ดีทั้งจากบุคลากร

ทางการแพทย สื่อบันเทิง และผูรับชมอยางลนหลาม รวมถึงมีกระแสกลาวถึงในเครือขายสังคมออนไลนอยางทวิต

เตอร , เฟซบุก ,เว็บไซตของสํานักขาวตางๆ รวมถึงเว็บบอรดที่มีช่ือเสียงของประเทศไทยอยางพันทิปดอทคอม 

นอกเหนือจากผูชมทั่วไปที่รับชมเพ่ือความเพลิดเพลินและเพ่ิมเติมความรูแลว ผูชมที่มีประสบการณรวมอยางผูชม

ที่มีภาวะซึมเศรา หรือ ผูชมที่มีผูมีภาวะออทิสติกในปกครองก็ไดรวมแสดงความเห็นในเชิงบวกตอการจัดทําละคร

ชุดน้ีในเว็บไซตพันทิปดวย 
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ทั้งน้ี นอกจากละครโทรทัศนชุด Project S the series เรื่อง Side by side พ่ีนองลูกขนไก  และ SOS 

Skate ซึม ซาส จะไดรับความความนิยมเน่ืองจากการใหความรูควบคูไปกับความบันเทิงแลว ละครยังเสริมสราง

ความเขาใจที่มากขึ้นตอผูปวยโรคทางจิตเวชและผูมีภาวะสติปญญาบกพรอง ไปยังสังคม ผูวิจัยจึงเล็งเห็น

ความสําคัญและเกิดความสนใจที่จะศึกษาการสรางของตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะ ของสื่อละครโทรทัศนเรื่องน้ี

เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคละครโทรทัศนตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาการสรางตัวละครผูมีภาวะออทิสติก และ ผูมีภาวะซึมเศรา ที่ปรากฏในละครโทรทัศน Project 

S the series ตอน Side by side พ่ีนองลูกขนไก และ sos skate ซึม ซาส 

วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยศึกษาการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ปรากฏในละครโทรทัศน 

Project S the series ตอน Side by side พ่ีนองลูกขนไก และ sos skate ซึม ซาส โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ดังน้ี  

1. การวิเคราะหเน้ือหา (Textual Analysis) โดยใชแหลงขอมูลประเภทโสตทัศนวัสดุคือ 

คลิปวีดีโอละครโทรทัศน Project S the series ตอน Side by side พ่ีนองลูกขนไก จํานวน 8 ตอน และ ตอน 

SOS skate ซึม ซาส จํานวน 8 ตอนโดยดูผาน Line TV  และ You tube และแหลงขอมูลประเภทเอกสาร ไดแก 

เอกสารบทสัมภาษณของนักแสดงและผูกํากับ, ขอมูลทั่วไปของละครทั้งสองเรื่องจากหนังสือ บทความสิ่งพิมพ บท

วิเคราะห และแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

2. สัมภาษณอยางเจาะลึกกับผูกํากับและผูเขียนบท 2 ทาน คือ คุณ นฤเบศ กูโน ผูกํากับ 

ตอน Side by Side พ่ีนองลูกขนไก  และ คุณพัฒน บุญนิธิพัฒน ผูกํากับตอน SOS skate ซึม ซาส  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ในการศึกษาการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ปรากฏในละครโทรทัศน Project S the series ตอน 

Side by side พ่ีนองลูกขนไก และ sos skate ซึม ซาส พบวา การสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะของทั้งสอง

เรื่อง มี 3 ลักษณะ ไดแก การสรางตามโครงของการสรางตัวละคร  การสรางตัวละครจากบุคคลตนแบบ และการ

สรางตัวละครที่เกิดจากตัวผูกํากับ ผูเขียนบท และนักแสดง  

โดยการสรางตามโครงของการสรางตัวละคร ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Textual Analysis) จากละครทั้งสองเรื่อง 

เรื่องละ 8 ตอน การสรางตัวละครจากบุคคลตนแบบ และการสรางตัวละครที่เกิดจากตัวผูกํากับ ผูเขียนบท และ

นักแสดง น้ัน ใชวิธีการสัมภาษณอยางเจาะลึกกับผูกํากับ ผูเขียนบท และเอกสารบทสัมภาษณของนักแสดง เพ่ือ

หาผลการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. การสรางตามโครงของการสรางตัวละคร 

 การสรางตัวละครตามแบบของ Boggs ( 2003, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2553 : 272-276 ) ได

ประมวลวิธีการสรางตัวละครไวหลากหลายวิธี ซึ่งจากการศึกษาจากบทละครโทรทัศนของทั้งสองเรื่องจะพบไดวามี

การสรางตัวละครตามโครงสรางอยางชัดเจน เพ่ือแสดงออกถึงตัวตนของตัวละครออทิสติกและผูปวยโรคซึมเศรา  

ในเรื่อง Side by side พ่ีนองลูกขนไก ภาพลักษณภายนอก ของพ่ียิมคือเด็กหนุมนักกีฬาวัยรุนรางสูง

โปรงผูช่ืนชอบสีชมพู มีรางกายแข็งแรงเหมือนบุคคลปกติทั่วไป แตในขณะเดียวกันก็มีการแสดงออกใหเห็นอยาง

ชัดเจนวามีอาการของภาวะออทิสติก เชน การอยูไมน่ิง มีภาวะอารมณที่รุนแรงยามโกรธหรือขัดใจ มีลักษณะความ

เปนเด็กอยูในตัวคอนขางสูง  ตัวละครพ่ียิมมี การสรางตัวละครผานบทสนทนาในชีวิตประจําวัน คือมีอาการพูด

ซ้ําๆ พูดย้ําๆ ดวยเสียงที่ดัง หรือบางคร้ังอาจจะพูดไมรูเรื่องและมีการวางคําพูดในแบบเฉพาะของตัวเอง

เน่ืองมาจากภาวะออทิสติก แตในขณะเดียวกันการพูดของพ่ียิมก็แสดงใหเห็นทัศนคติที่มีตอสิ่งตางๆรอบตัว ดังเชน

ฉากในสนามแขง เมื่อคูแขงทํากิริยาไมดี พ่ียิมก็จะแสดงอาการตอตานโดยทันที แสดงใหเห็นวาพ่ียิมเปนคนรักษา

กฎแตไมยืดหยุน จนบางครั้งนําพาไปสูสถานการณเลวรายลงได  

ผูกํากับต้ังใจแนะนําตัวละครพ่ียิมผาน การกระทําภายนอก ที่แสดงถึงคุณลักษณะของพ่ียิมใหผูชมไดรูจัก

ตัวตนของเขาต้ังแตในตอนแรก ทั้งเรื่องความนารักที่แสดงออกกับแมแตง กิริยาอาการออนเหมือนเด็กๆ และ

อาการดานออทิสติก เชน การขยับมือตลอดเวลา อยูไมน่ิง เดินเขยงในบางครั้ง ความเปนคนไมยืดหยุนในการซอม

หรือการแขงขัน ไปจนถึงการควบคุมอารมณไมไดจนออกอาการโมโหราย ซึ่งภายในตอนเดียวน้ันผูชมจะสามารถ

รูจักพ่ียิมไดในทุกแงมุมทั้งนิสัยที่ดีและไมดี และในสวนของ การกระทําภายใน ผูกํากับก็ไดแสดงใหเห็น ความ

ปรารถนาและความฝนในการอยากเปนนักแบดมินตันคูระดับประเทศผานทั้งคําพูดและการกระทําเชน การฝกซอม

โดยไมลดละแมวาจะอยูในภาวะไมเอ้ืออํานวยอยางฝนตก  

นอกจากน้ีแลว อีกหน่ึงวิธีสําคัญในการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะอยางพ่ียิมคือ การสรางผาน

ปฏิกิริยาจากตัวละครอ่ืน ในการสรางจากรูปแบบน้ีจะแบงเปน 2 ฝงอยางชัดเจนคือ ใชตัวละครที่มีความเกี่ยวของ

นอยพูดถึงการแสดงออกของตัวละครที่มีภาวะออทิสติกในเชิงของความไมเขาใจและขัดเคืองกับการกระทํา และ 

ใชตัวละครที่มีความเกี่ยวของคอนขางมากเชน ครอบครัว นองชาย อธิบายถึงตัวละครพ่ียิมดวยความเขาใจ ซึ่งฉาก

ที่แสดงใหเห็นการสรางตัวละครของพ่ียิมผานปฏิกิริยาจากตัวละครอ่ืน ไดแก ฉากภายในหองโคช  โคชพูดถึงทีมที่

ไมสามารถควบคุมสมาธิและอารมณไดจนสรางเรื่องในสนามจนเกือบถูกแบน พรอมทางจะตัดพ่ียิมออกจากการ

แขงขัน แตแมแตงพยายามแยงวาพ่ียิมมีฝมือพอพอๆกับเด็กอายุเทากันและมีขอดีคือเปนเด็กต้ังใจมาก ซอมตรง

เวลา และมีวินัยมากกวาคนทั่วไป (ภัทรนาถ พิบูลยสวัสด์ิ, 2561 : 78-79 )  

ในสวนของ การสรางตัวละครโดยการสรางตัวละครเทียบเคียง น้ัน ก็ปรากฏอยางชัดเจนในการเทียบตัว

ละครพ่ียิมกับนองโดง ที่ถูกเลี้ยงดูมาดวยครอบครัวเดียวกันต้ังแตเด็ก ผูเขียนบทไดใชลักษณะของตัวละครนองโดง

ที่มีลักษณะเปนเด็กที่เก็บความรูสึก เสียสละ ไมคอยออน และพยายามอดทนบอกความตองการของตนเอง มา
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เปรียบเทียบกับพ่ียิม ซึ่งไมสามารถควบคุมอารมณได บอกความตองการของตนเองอยางชัดเจน และขี้ออนจน

บางครั้งมีทาทางเอาแตใจมาก ซึ่งการ นําตัวละคร 2 ตัวน้ีมาดําเนินเรื่องเปรียบเทียบกันต้ังแตตนจนจบ ก็ย่ิงแสดง

ใหเห็นถึงความแตกตางของทั้งคูอยางชัดเจนในแงของความคิด การกระทํา และการตอบสนองตอสถานการณ

รอบตัว  

การเลือกชื่อใหตัวละคร ก็เปนสวนสําคัญในการสรางใหตัวละครสมบูรณ คุณนฤเบศ กูโน ผูกํากับและทีม

เขียนบท ไดใหสัมภาษณถึงการเลือกช่ือของตัวละครหลักในเรื่องไววา “ใหช่ือพ่ียิม เพราะอยากไดช่ือที่ดูนารัก 

เขียนเรื่องพ่ีนองลูกขนไกมายาวมากแตยังไมมีช่ือของตัวละครหลักที่เปนออทิสติกเลย จนวันนึงเห็นช่ือของรุนพ่ี

นิเทศจุฬา ก็เลยนํามาใช เพราะฟงแลวนารักดี สวนนองโดงน้ัน เพราะอยากไดช่ือเกี่ยวกับแบดมินตัน และช่ือโดงก็

ดูดีที่สุดแลวจากช่ือที่คิดทั้งหมด สวนแมต้ัมแมแตงเปนช่ือที่ต้ังขึ้นมาเพ่ือใหรูวาทั้งสองคนเปนพ่ีนองกัน” (นฤเบศ กู

โน, 2561)   

 การสรางใหพี่ยิมมีการกระทําเกินเลยซํ้าๆ ก็เปนอีกปจจัยสําคัญในการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะ

ใหโดดเดนและเปนที่รัก แตในขณะเดียวกัน ก็ยังสรางเพ่ือสะทอนใหผูชมรับรูไดถึงอาการของผูมีภาวะออทิสติก

ดวยเชนกัน พฤติกรรมของพ่ียิมที่เปนภาพจําของคนดูคือ ความเปนคนไมยืดหยุนและตรงตอเวลามาก ไมอยูน่ิง 

ขยับตัวตลอดเวลา และจะมีคําพูดติดปากคือ พ่ียิมตองซอมต้ังแตหาโมงถึงสองทุม หรือกระทั่งการแสดงออกทาง

รางกายและจิตใจเชน เวลาเขาในสนามกอนแขงขัน พ่ียิมจะโบกไมโบกมือยิ้มแยมใหคนรอบๆสนามอยางต่ืนเตน 

หรือออกอาการพูดไมหยุด ซึ่งอาการเหลาน้ันมีปจจัยจากภาวะออทิสติกและผูกํากับรวมถึงนักแสดงไดหยิบยกมา

เสริมให “พ่ียิม” สมจริงมากขึ้น 

สําหรับเรื่อง SOS Skate ซึม ซาส น้ัน การสรางตัวละครของผูปวยโรคซึมเศรา คือ บู หรือบูรณะ มี 

ลักษณะภายนอก เปนวัยรุนเพศชาย รูปรางเล็ก ตัดผมเกรียน ทาทางซึมเซา  มีบุคลิกภาพที่ไมคอยดีนักโดยเฉพาะ

กิริยาการเคลื่อนไหวของตัวละครเชน ยืนน่ังหลังงอ หอตัวเหมือนปกปองตัวเอง ทาทางหวาดกลัวผูคน กมหนาและ

พยายามไมสบตาใคร ปลีกตัวออกจากเพ่ือนๆ ลักษณะการพูดของบูจะมีความไมมั่นใจในตัวเองแฝงอยูตลอดเวลา 

ซึ่งเมื่อผูชมไดเห็นบูจะทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด และตัวละครของบูมีทัศนคติตอชีวิตตัวเองคอนไปในทางที่เปนแง

ลบ และไมมีความมั่นใจในตัวเอง โดยสังเกตไดจากจังหวะการพูดที่จะอํ้าๆอ้ึงๆ ตอบไมเต็มเสียงไมวาจะคุยกับใครก็

ตาม และดวยโรคซึมเศราที่เปนอยู ทําใหบูมีการแสดงความคิดออกมาผานทางบทสนทนาที่แสดงออกถึงอาการ

ของโรค เชน “ผมเกลียดตัวเอง ผมมันไมมีอะไรดีเลย” “ผมทําไมได” “คนอยางผมไมมีเปาหมายอะไรเลย” หรือ 

“ถาตายไปชีวิตคนอ่ืนคนดีขึ้น ถาชีวิตไมมีความหมายจะอยูไปทําไม ผมไมเหลืออะไรแลว” ซึ่งคําพูดเหลาน้ีแสดงให

เห็นชัดเจนในแงความคิดของตัวละครที่ปวยเปนโรคซึมเศราอยางบู 

  ในตอนเปดเร่ืองน้ัน ผูเขียนบทไดสรางใหตัวละครบูเปนผูเลาเรื่องอาการของตนเอง เพ่ืออธิบายวา

ความรูสึกในตอนน้ันเปนอยางไร ซึ่งการเลาเรื่องดวยบุรุษที่ 1  จะทําใหผูชมรับทราบถึงความรูสึกและอาการที่บู

ตองเผชิญไดอยางชัดเจน รวมถึงดึงความรูสึกและอารมณรวมไปกับตัวละครดวย และหลังจากที่บูเลาเรื่องของ
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ตัวเองจนจบ ผูเขียนบทก็ไดเปลี่ยนการดําเนินเร่ืองเปนมุมมองจากพระเจาแทน เพ่ือที่จะทําใหเขาใจไปในสวนลึก

ของตัวละครทุกตัว ตัวละครที่เปนผูปวยซึมเศราอยาง บู น้ัน มี การสรางผานการกระทําภายนอก ที่เห็นไดชัดเจน

คือ ชอบหลบหลีกสายตาผูคน ปลีกตัวอยูคนเดียว และมีอาการทํารายตัวเองเชนฉากที่เอาไมบรรทัดหรือคัตเตอร

ทิ่มที่ขา ซึ่งทุกครั้งที่บูไดรับความบีบคั้นทางจิตใจ เขาก็ใชวิธีทํารายตัวเองเปนทางออกอยูเสมอ ซึ่งการกระทําน้ีตรง

กับอาการของผูปวยโรคซึมเศราในแงของการพยายามทําใหตัวเองเจ็บปวดหรือมีบาดแผลเปนการลงโทษตัวเอง 

สําหรับการสรางตัวละครผานการกระทําภายใน ตัวละครหลักอยางบู ซึ่งความคิดในแงลบจากอาการ

ของโรค ก็จะแสดงออกผานทางคําพูดความคิดและการกระทําใหผูชมไดรับรู เขาจะมีความหวาดกลัวตอสายตาคน

อ่ืนและยํ้าคิดยํ้าทําวาตัวเองไมมีประโยชน ไมสมควรอยูบนโลก ควรอยูคนเดียว หรือตายไปไดก็ดี ซึ่งสิ่งเหลาน้ีน้ัน

ลวนแลวแตเปนสิ่งที่อยูภายในตัวตนของเขาตลอดเวลาต้ังแตเร่ิมจนจบเรื่อง การสรางตัวละครผานปฏิกิริยาของ

ตัวละครอ่ืน ในเร่ือง SOS  Skate ซึม ซาส ปฏิกิริยาของคนรอบตัวของบูเปนเหมือนภาพสะทอนของคนในสังคม

วาคิดอยางไรกับบุคคลที่ดูแปลกแยกหรือแตกตาง  เชนฉากที่บูพยายามทักทายเพ่ือนผูชายที่หนาโรงเรียน แต

เพ่ือนกลับมองกลับและเมินไมสนใจ แตอยางไรก็ตาม ในตัวละครที่ถูกวางไวใหเปน “ผูมีความเขาใจ” เชน หมอ

เบล ที่เปนจิตแพทยฝกหัด ตัวละครน้ันก็จะอธิบายในอีกแงมุมหน่ึงของบูใหผูชมไดรับรู เชน ฉากที่หมอเบลคุยกับ

ไซมอนเรื่องอาการโรคซึมเศราของบู อธิบายวาการกระทําบางอยางของบูน้ันเกิดมาจากโรคที่เปน ไมไดมาจาก

ตัวตนจริงๆของเขา และบูจะสามารถหายเปนปกติได 

 เน่ืองจาก ลักษณะของตัวละคร บู  มีความเก็บตัว ซึมเซา เพ่ือนนอย และ เก็บอารมณไวกับตัวเอง 

ผูเขียนบทและผูกํากับจึงไดสรางตัวละครที่มีลักษณะที่เปนขั้วตรงขามอยาง ไซมอน เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นถึง

ความแตกตางของทั้งสองคน ไซมอน เปนตัวแทนของอีกฝงที่บูเขาไมถึง คือ เปนคนเพ่ือนเยอะ แสดงความรูสึก

ออกมาอยางตรงไปตรงมา พูดจาโผงผาง กลาหาญไมหวาดกลัว และใชชีวิตอยางสุดเหว่ียง ซึ่งเมื่อเอาไซมอนมา

เทียบกับบูแลว ก็จะยิ่งเสริมใหเห็นความแตกตางและลักษณะเดนของตัวละครทั้งคูไดชัดเจนมากขึ้น  

นอกจากน้ีแลวอีกสองปจจัยในการสรางสรรคตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะอยางบู  โดยอยางแรกคือการ

สรางโดยใชความเกินเลยหรือการทําซ้ําๆ  ตัวละครบูเมื่อเวลาเจอปญหาหรือเกิดเรื่องทุกขใจจนทนไมไหว เขาจะ

ใชวิธีการทํารายตัวเองเปนการระบายความรูสึกขางในแทน ไมวาเร่ืองน้ันจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แตการทําซ้ํา

ของ บู น้ันจะมีการพัฒนา เชน ในตอนแรกเขาทําเพียงจิกขาตัวเอง เอาคัตเตอรทิ่มขาจนเปนรอยชํ้า กรีดขาตัวเอง 

จนถึงกระทั่งกินยาเพ่ือฆาตัวตาย ซึ่งการพัฒนาการทํารายตัวเองก็มีความเช่ือมโยงกับอาการปวยและเรื่องราวที่เกิด

ขึ้นกับชีวิตของเขาในชวงเวลาน้ัน สุดทายน้ัน ช่ือของบู หรือบูรณะ ผูกํากับได เลือกใชชื่อ น้ีเพ่ืออธิบายถึงตัวละคร

ที่เปนโรคซึมเศราและเน้ือเรื่อง โดยใชช่ือวาบูรณะ เพ่ือเช่ือมโยงกับบู ที่เอามาจากบุคคลตนแบบ รวมถึงพองเสียง

กับ บลู (Blue) ที่หมายถึงความเศรา และใชเปนช่ือจริงเพ่ือสื่อความหมายถึงการซอมสรางปรับปรุงใหดีข้ึน ซึ่งเปน

สิ่งที่ตัวละครตองการอยากใหตัวเองเปนเชนน้ันและอยากหายจากโรคซึมเศรา 
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2. การสรางตัวละครจากบุคคลตนแบบและการเก็บขอมูล 

ในการสรางตัวละครที่มีลักษณะพิเศษอยาง พ่ียิม ที่เปนผูมีภาวะออทิสติก และ บู ที่เปนผูปวยโรคซึมเศราน้ัน 

ขอเท็จจริงของโรค ขอมูลของอาการ และประสบการณจริงจากผูปวยหรือผูใกลชิด มีความสําคัญมากที่จะทําใหตัว

ละครที่ถูกสรางมีความสมจริงและเปนธรรมชาติ ผูกํากับ  ผูเขียนบท และ นักแสดง จึงจําเปนตองคนหาขอมูลจาก

หลายๆแงมุมเพ่ือนํามาพัฒนาในการสรางตัวละครใหสมบูรณที่สุด ละครทั้งสองเร่ืองน้ี ไดมีการเก็บขอมูลใน

แนวทางของตนเอง แตจากการสัมภาษณ พบวาการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะของทีมงานน้ันตางมีบุคคล

ตนแบบ ที่ดึงคาแรคเตอรมาใชเปน “โครง” ของทั้งพ่ียิมและบู 

Side by Side พ่ีนองลูกขนไก ตัวละครหลักที่สําคัญคือ พ่ียิม ที่เปนเด็กหนุมวัยรุนและมีภาวะออทิสติกแบบ  

High function  กลาวคือ จะเปนผูมีภาวะออทิสติกที่มีความสามารถมากในดานใดดานหน่ึง ซึ่งสําหรับตัวละครน้ีก็

คือการเลนแบดมินตัน ในเวลาปกติแลวพ่ียิมจะเปนคนที่นารัก นาเอ็นดู ชอบออนใหคนในครอบครัวตามใจ แต

เวลาที่มีเรื่องขัดใจหรือโมโหจะแสดงอารมณออกมาอยางรุนแรงโดยควบคุมไมได แมพ่ียิมจะเปนพ่ีชายของ โดง แต

ดวยภาวะออทิสติก ทําใหโดงที่เปนนองชายกลับตองเปนฝายดูแลพ่ียิมในหลายๆเร่ือง เชน การดูแลตัวเองใน

ชีวิตประจําวัน การควบคุมและปลอบโยนในสนามแขงขัน จากการสัมภาษณ คุณนฤเบศ กูโน ผูกํากับและคนเขียน

บท ไดกลาวถึงการหาขอมูลของผูมีภาวะออทิสติกไววา “เริ่มจากไดโจทยกีฬามากอนและตัวละครคือตอธนภพ แต

ไมอยากใหตอเลนบทบาทแบบเดิมๆ และอยากใหนองมีภาพใหมๆ จึงวางคาแรคเตอรใหตอเปนคนนารักชอบสี

ชมพู หลังจากน้ันก็รีเสิรชวา อะไรที่เหมาะสมกับกีฬาที่ไดเลือก ก็คนหาไปหลายอยาง จนไดเจอคุณครูที่เปนโคชให

เด็กออทิสติกเลนแบดมินตัน ก็เลยสนใจและหยิบอาการออทิสติกข้ึนมาใสในตัวละครพ่ียิม ซึ่งตัวละครพ่ียิมจะเปน

แบบ High function  คือสามารถเลนกีฬาได แตจะมีอาการหลายๆอยางในแบบที่ออทิสติกเปนคือ เขมงวดตอ

เวลา ทํารายตัวเอง ไมพอใจก็แสดงออกอยางรุนแรง อารมณรุนแรงเวลาโมโหหรือโกรธ”  (นฤเบศ กูโน, 2561) 

อีกสองบุคคลที่ผูกํากับและทีมเขียนบทหยิบยกมาเปนตนแบบของ พ่ียิม-นองโดงคือ อิงค อัครวินท อภิสุข 

และ ไอซ อิงครัตน อภิสุข ฝาแฝดนักกีฬาแบดมินตัน ทั้งสองทานมีความคลายคลึงกับภาพพ่ีนองนักกีฬาที่ผูกํากับ

คิดไว โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธพ่ีนอง ความรูสึกของแตละคนที่มีตอครอบครัว ตออีกฝาย การดูแลซึ่งกันและ

กัน และการทะเลาะกันในสนาม จนเปนที่มาของตอนจบของเรื่อง (ภัทรนาถ พิบูลยสวัสด์ิ, 2561 : 66-69 ) 

นอกจากน้ีแลวเพ่ือความสมบูรณของตัวละครนักกีฬาแบดมินตันที่เปนออทิสติก ผูกํากับและทีม   ยังมีการหา

ขอมูลจากแหลงตางๆ เชนแพทยที่ปรึกษา2 ทาน การสังเกตจากลูกพ่ีลูกนองของผูกํากับที่มีภาวะออทิสติก หนังสือ 

ตําราแพทย   internet เว็บไซตพันทิป และ Social ตางๆ รวมถึงยังไดไปยังสถานของเด็กออทิสติก ซึ่งกอนหนาที่

จะไป ผูกํากับมีคาแรคเตอรของพ่ียิมอยูในหัวอยูแลว และไดไปขอพบคุณครู เพ่ือสอบถามถึงเด็กออทิสติกที่

ใกลเคียงกับภาพของพ่ียิมในหัวผูกํากับ จากน้ันยังไดพูดคุยกับคุณครูและนองๆหลายทานเพ่ือสังเกตอาการ และได

เจอผูมีภาวะออทิสติกคนหน่ึงที่ทําในรานกาแฟ มีหนาที่เปดประตู และจะยืนอยูอยางน้ันและคอยเปดประตูใหทุก

คน แมแตเวลาจะเขาหองนํ้าก็จะยังพะวงอยูกับการเปดประตู ซึ่งมีพฤติกรรมซ้ําๆ และพฤติกรรมที่ไมยืดหยุนไมวา
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จะเกิดสถานการณอะไรขึ้น เมื่อผูกํากับไดสังเกตและพูดคุยจึงหยิบมาเปนอีกหน่ึงตนแบบของอาการของออทิสติดก

ในตัวละครพ่ียิม 

นอกจากการหาขอมูลเบ้ืองตนแลว ผูกํากับและทีมเขียนบทยังไดใชวิธีสัมภาษณผูปกครองหรือผูดูแลเด็กพิเศษ

อาทิตยละครั้ง ซึ่งจากการพูดคุยทําใหไดขอมูลตางๆ ซึ่งผูกํากับเก็บสะสมเปนรายละเอียด เพ่ือนํามาใชกับการสราง

ตัวละครพ่ียิม  เปนการนําขอมูลจากการสัมภาษณผูปกครองมาประสมกันทีละเล็กละนอย เน่ืองจากเด็กออทิสติก

จะแตกตางกันโดยไมมีการซ้ําแบบ จากน้ันจึงคัดเลือกขอมูลจากการสัมภาษณผูปกครองมาใชในการสรางตัวละคร

พ่ียิม 

  SOS Skate ซึม ซาส มีตัวละครหลักคือ บู หรือ บูรณะ ที่เปนนักเรียนมัธยมทั่วไป มีความกดดันในการ

เรียนและใชชีวิตเน่ืองจากถูกคาดหวังจากผูเปนพอ บู เปนลูกชายคนเดียวของบาน แมของเขาและยาที่เปนคน

สําคัญเสียไปต้ังแตยังเล็ก พอของบูเปนคนเจาระเบียบและมีหนาที่การงานสมบูรณ บูที่ไดรับอิทธิพลความสมบูรณ

แบบจากพอก็ย่ิงรูสึกแยเมื่อทําอะไรไมไดด่ังใจหวัง บูปวยเปนโรคซึมเศราและมีอาการขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 

แยกตัวจากกลุมเพ่ือน ไมมีเปาหมายในชีวิต แตบูก็ไมยอมแพตอโรค พยายามหาวิธีรักษาใหหายโดยไดรับการ

ชวยเหลือจากหมอเบล จนกระทั่งไดพบกับ สเก็ตบอรดและไซมอน 

จากการสัมภาษณ คุณ พัฒน บุญนิธิพัฒน ผูกํากับและทีมเขียนบท ไดกลาวถึงการหาคาแรคเตอรตัวละคร

เพ่ือใหเขากับกีฬาสเก็ตบอรด จนไดพบขาวในเว็บไซตหน่ึงเกี่ยวกับเด็กผูหญิงชาวคาริบเบียน อายุ22 ที่เปนโรค

ซึมเศราแตกีฬาสเก็ตบอรดทําใหอาการดีขึ้น และในเว็บไซตมีรูปของเธอถือสเก็ตบอรดยืนเกๆกังๆ ทาทางเขินอาย

และเก็บตัว ซึ่งแตกตางจากภาพของเด็กสเก็ตบอรดคนอ่ืนๆที่ผูกํากับรูจัก จากภาพน้ันทําใหผูกํากับรูสึกวาบุคลิกที่

ขัดกับกีฬาสเก็ตบอรดนาสนใจ และอาจจะไดเห็นมุมมองที่ไมเคยเห็น ประกอบชวงที่หาขอมูลเพ่ือเขียนบทในราง

แรกๆ ผูกํากับได คนหาคาแรคเตอรของคนในวงการสเก็ตที่นาสนใจ และไดไปสังเกตการณที่ลานสเก็ต จนไดพบ

ผูชายคนหน่ึงช่ือ “บู” ที่มีบุคลิกที่คอนขางแปลกคือ เปนคนเก็บตัว พูดคนเดียว มีโลกสวนตัวสูง ชอบเลนสเก็ต

แบบไมแครคนอ่ืนๆ รางกายสูงใหญ ทาทางนากลัวแตไมไดเปนอันตรายกับใคร และสืบรูไดวามีอาการทางจิต

เล็กนอย ผูชายคนน้ันเลนสเก็ตมากกวา 10 ปและเปนที่รูจักในวงการสเก็ต และแมจะมีอาการทางจิตแตทุกคนก็

ยินดีที่จะใหเลนสเก็ตดวย หลังจากผูกํากับไดพัฒนาบทและดึงเอาลักษณะของ “บู” ตัวจริงมาปรับเพ่ือสรางตัว

ละครที่เปนโรคซึมเศรา ก็ไดนําช่ือ “บู” มาใชเปนช่ือของตัวละครเอกเพราะชอบการออกเสียงที่ดูมีเอกลักษณและ

แตกตางจากช่ือทั่วไป รวมทั้งยังคลองกับ Blue ที่หมายถึงความเศราอีกดวย 

นอกจากบุคคลตนแบบที่ผูกํากับหยิบยกมาดัดแปลงเพ่ือสรางตัวละครที่เปนผูปวยโรคซึมเศราแลว ยังไดมี

การคนควาขอมูลของโรคเพ่ือใชประกอบในการเขียนบทโทรทัศนใหสมบูรณ คุณพัฒนไดคนควาขอมูลโดยใชวิธี

หลัก 3 ทางคือ 1. ขอมูลจากจิตแพทย โดยไดปรึกษาจากจิตแพทย 4 ทานที่เปนผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับโรคซึมเศราใน

แตละชวงวัยเชน วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยชรา 2.ขอมูลจากผูปวยโรคซึมเศราโดยตรง 3.ขอมูลจากหนังสือ 

เว็บไซตความรู สื่อโซเชียล  และกระทูพ้ืนที่ทางสังคมอ่ืนๆเชน พันทิป    
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3. การสรางตัวละครที่เกิดจากตัวผูกํากับ ผูเขียนบท และนักแสดง พัฒนารวมกัน 

จุดเริ่มตนของละคร ใน Project S The Series  คือ Sport and Spirit ซึ่งเปนโปรเจ็กต ซีรีสกีฬา สี่เรื่องจาก

ผูกํากับสี่ทาน หลังจากที่ผูกํากับไดรับโจทยจาก GDH จึงพัฒนาแตละชนิดกีฬาไปตามความถนัดของตน และหา 

core idea ของกีฬาที่เลือก เพ่ือหาแกนเรื่องและสรางพล็อตใหม (Nampai, 2560)     

ในเรื่อง Side by Side พ่ีนองลูกขนไก เน่ืองจากผูกํากับและทีมเขียนบทไมมีกีฬาที่ถนัดเปนพิเศษ จึงนึกถึง

กีฬาที่สามารถเลนที่หนาบานไดอยางแบดมินตันเช่ือมโยงกับประเด็นของครอบครัว และมีการพัฒนาบทละคร

อยางตอเน่ืองรวมถึงการเพ่ิมเรื่องของผูมีภาวะออทิสติกเปนตัวละครหลัก  ผูกํากับและผูเขียนบทใชวิธีจําลอง

ความรูสึกของตัวละคร “พ่ียิม” เขากับตัวเองเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการความคิดของเด็กออทิสติกในแบบพ่ียิมตอ

การตอบสนองสิ่งเราและการแสดงความรูสึก ในชวงสรางคาแรคเตอรพ่ียิม ผูกํากับและผูเขียนบทไดผลัดกันสวม

บทพ่ียิมเพ่ือศึกษาตัวละครน้ีใหเขาใจ เชน การหัวเราะแบบพ่ียิม การโกรธ การพูดคําหยาบคาย คําพูดติดปาก 

หรือจําลองสถานการณตะโกนเสียงดังในหางสรรพสินคาแลวใหอีกฝายรับบทโดงเพ่ือศึกษาวาหากอยูใน

สถานการณจริง คําพูดแบบไหนถึงจะทําใหตัวละครหยุดพฤติกรรมที่กําลังกระทําอยูได 

ทางดานนักแสดงอยางคุณธนภพ ลีรัตนขจร ที่รับบทพ่ียิม นอกจากการฝกซอมแบดมินตันกับโคชจริงๆเพ่ือให

สมบทบาทนักกีฬาตามที่ไดรับแลว ยังไดมีการศึกษาขอมูลจากหนังสือ อินเตอรเน็ต แพทย รวมถึงการสังเกตการณ

และใชชีวิตรวมกับเด็กออทิสติกเพ่ือทําความเขาใจในเบ้ืองตน กอนจะพัฒนาบุคลิกและการแสดงรวมกับแอคต้ิง

โคช ผูกํากับ เพ่ือสรางคาแรคเตอรของพ่ียิมตามแบบฉบับของคุณธนภพเอง โดยมีการทดลองออกแบบและแสดง

ใหผูเก่ียวของไดรับชมและหาจุดรวมวาลักษณะการแสดงออกเชนน้ีเหมาะกับตัวละครพ่ียิมหรือไม โดยในการ

สัมภาษณกับนภษร ไดใหแนวความคิดเร่ืองการเขาถึงบทบาทการแสดงไววา “จากการศึกษาและรูเยอะแตทดลอง

จริงแลวแปก เขาไมถึง แมกระทั่งตัวเองก็ไมเช่ือ จนกระทั่งไดลองเปลี่ยนทัศนคติใหม ทัศนคตินักแสดงโดยทั่วไปจะ

ใชความเขาใจ ใชใจเปนสําคัญ “เขาใจ-รูสึก-ทํา” แตออทิสติกทําแบบน้ันไมได ถาทําแบบน้ันจะไมมีทางแตะถึงเขา

ไดเลย “เขาใจ-รูสึก-ทํา” ผลที่ไดคือ เฟค สิ่งที่ผมคนพบก็คือ โอเค ไมอยากเขาใจแลว พอแลว ไมอานอะไร

เกี่ยวกับออทิสติกแลวนะอานมามากพอแลว มันไมใชมุมของคนที่อยากเขาใจแลว แตมันคือการบอกตัวเอง

ตลอดเวลาวา “กูจะเปนออทิสติก กูไมตองการเขาใจ วันน้ีกูจะเปนจริงๆ เปนทั้งๆ ที่ปกติแบบน้ีแหละ” จากน้ันผม

ก็เริ่มเจอแกนของตัวละครแลวผสมกับความคิดสรางสรรคของผมลงไป ออกแบบทุกอยางที่จะเปนลักษณะเฉพาะ

ของพ่ียิมเทาน้ัน” (นภษร, 2560)  

สําหรับเรื่อง SOS Skate ซึม ซาส ผูกํากับคุนเคยกับกีฬาสเก็ตมากอนจึงไดนํามาเปนกีฬาหลักของเรื่อง ผู

กํากับและทีมเขียนบทพัฒนาเน้ือเร่ืองและแกไขบทละครมาเรื่อยๆ จนไดไอเดียวาสเก็ตบอรดจะชวยเยียวยาคนได

อยางไร และนําเรื่องของโรคซึมเศรามาใชในตัวละครหลัก ผูกํากับใหความเห็นวา จุดหลักของโรคซึมเศราและสเก็ต

บอรดที่เหมือนกันคือการตอสูกับตัวเอง สเก็ตเปนกีฬาที่เลนคนเดียว ตองพัฒนาเพ่ือเอาชนะตัวเอง ไมมีขีดจํากัด

ของการแขงขันมาเปนตัววัด ไมตองตอสูกับใคร เชนเดียวกับโรคซึมเศรา ที่ผูปวยแตละคนตางมีอาการที่แตกตาง
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ออกไป มีที่มาและพ้ืนฐานตางกัน การจะหายปวยจากโรคน้ีไดจึงตองพ่ึงพาตนเองเปนหลัก (พัฒน บุญนิธิพัฒน, 

2561)   

ผูกํากับไดใชวิธี อธิบายที่มาที่ไปของการกระทําตัวละคร บอกลักษณะวิธีคิดของการเปนผูปวยโรคซึมเศรา 

อธิบายคาแรคเตอรที่ตองการใหนักแสดงเขาใจไดมากที่สุด อธิบายฉากตอฉากถึงเรื่องความรูสึก ทั้งตอตัวละครเอง 

และคนรอบขางอยาง พอ หมอเบล ไซมอน ใบเฟรน เมื่ออธิบายอยางละเอียดใหนักแสดงเขาใจแลวความรูสึกของ

ตัวละครที่นักแสดงไดรับก็จะตามมา คุณพัฒนใชวิธีอธิบายวิธีคิดของบูใหกับคุณธีรดนย คุณธีรดนยจะนําแนววิธีคิด

ในความเปน “บู” มาพัฒนาตอและดีไซนเรื่องการเคลื่อนไหว ความรูสึก การกระทําตอ เชน การจิกขาคือการ

เตือนสติตัวเอง หรือการเดินกมหนาเปนเพราะไมมั่นใจตัวเอง รูสึกดอยคา ไมกลาสบสายตาใคร เดินเร็วเพ่ือ

หลีกเลี่ยงสายตาคนเพราะรูวาตนเองไมไดสําคัญกับใคร เปนตน 

อีกหน่ึงปจจัยสําคัญที่ทําใหนักแสดงสามารถถายทอดและเขาถึงตัวละครบูที่ปวยเปนโรคซึมเศราและตัวละคร

รอบขางไดอยางชัดเจน คือ การ workshop รวมกับแอคต้ิงโคช โดยเริ่มแรกผูกํากับจะอธิบายวาตัวละครเปน

อยางไร และตองการเห็นอะไรจากการแสดงของนักแสดง แอคต้ิงโคชจะเปนผูจัดการหาวิธีการ หาเกมหรือ

กิจกรรม ที่จะดึงตัวตนของตัวละครออกมาสรางเปนคาแรคเตอรของแตละคน โดยพบวาการอธิบายอยางเดียว

อาจจะใชจินตนาการมากและใชเวลาในการทําความเขาใจ แตพอใชกิจกรรมเขาไปใหนักแสดงรวมทําแลว 

นักแสดงเขาใจตัวละครมากขึ้นและสื่อสารออกมาไดดีขึ้น 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะในละครโทรทัศนชุด Project S the series ตอน Side 

by Side พ่ีนองลูกขนไก และ SOS Skate ซึม ซาส ปรากฏ 3 ลักษณะ คือ      การสรางตามโครงของการสรางตัว

ละคร, การสรางตัวละครจากบุคคลตนแบบและการเก็บขอมูล และ การสรางตัวละครที่เกิดจากตัวผูกํากับ ผูเขียน

บท และนักแสดง พัฒนารวมกัน การสรางตัวละครตามโครงสรางน้ันผูวิจัยไดใชโครงสรางของ Boggs เขามา

เทียบเคียงและวิเคราะหจากบทละครที่ฉายในโทรทัศน พบวาทั้ง Side by Side พ่ีนองลูกขนไก และ S.O.S Skate 

ซึม ซาส มีการสรางตามโครงสรางอยางชัดเจนโดยเฉพาะทางดานการกระทําภายนอกของตัวละครที่ปรากฏ ใน

สวนของการสรางตัวละครจากบุคคลตนแบบและการเก็บขอมูลน้ัน ผูกํากับเรื่อง Side by Side พ่ีนองลูกขนไก ได

นําบุคคลในวงการแบดมินตันซึ่งเปนพ่ีนองฝาแฝดมาเปนตนแบบของ พ่ียิม-โดง และนําบุคลิกของผูมีภาวะออทิ

สติกที่พบในรานกาแฟของศูนยพัฒนามาผสมผสาน อีกทั้งยังมีการเก็บขอมูลจากแพทยเฉพาะทาง ผูปกครองของ

เด็กออทิสติก เด็กออทิสติก หนังสือและสื่อตางๆรวมถึงพ้ืนที่สาธารณะในโลกออนไลนอยางพันทิปหรือเว็บไซตผู

กํากับเรื่อง SOS Skate ซึม ซาส  มีบุคคลตนแบบเปนนักสเก็ตคนหน่ึงที่มีบุคลิกเครงขรึม ชอบพูดคนเดียว มีโลก

สวนตัวสูง โดยยังนําช่ือ “บู” มาเปนช่ือตัวละครในเรื่องอีกดวย การเก็บขอมูลทําโดยการปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญ

ดานโรคจิตเวช 4 ทาน ผูปวยโรคซึมเศรา หนังสือและสื่อตางๆรวมถึงพันทิปหรือเพจ Facebook การหาบุคคล
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ตนแบบและการเก็บขอมูลของทั้งสองเร่ืองทําเพ่ือหาขอมูลที่ถูกตองและสมจริงที่สุดเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาตัว

ละครทั้งความคิดและการกระทําตอไป การสรางตัวละครที่เกิดจากตัวผูกํากับ ผูเขียนบท และนักแสดง พัฒนา

รวมกัน เปนการสรางตัวละครที่เริ่มตนจากผูกํากับและทีมเขียนบทไดดีไซนตัวละครในระยะแรกเร่ิม โดยทีมเขียน

บท Side by Side พ่ีนองลูกขนไก ไดจําลองความคิด การกระทําตอบโต การแสดงความรูสึกของพ่ียิมและนองโดง

ในสถานการณจริง รวมถึงเลนบทบาทสมมุติเพ่ือใหเขาถึงตัวละครไดอยางชัดเจน การแสดงของนักแสดงมีการ

คิดคนเทคนิคสวนตัวคือ การสวมตัวเองเขาไปเปนเด็กออทิสติกไมใชการมีความคิดที่วาเปนนักแสดงที่ไดรับบทน้ัน 

เมื่อรวมกับการฝกสอนและทําความเขาใจกับแอคต้ิงโคชและผูกํากับ จึงทําใหตัวละคร “พ่ียิม” มีความสมบูรณมาก

ขึ้น  สําหรับผูกํากับ เรื่อง S.O.S Skate ซึม ซาส ไดใชกีฬาสเก็ตบอรดที่คุนเคยผสมกับขอมูลเรื่องโรคซึมเศรารวม

เขียนบทละครกับทีมเขียนบท และเพ่ือใหนักแสดงเขาถึงตัวละคร “บู” จึงใชวิธีพูดอธิบายวิธีการคิด การกระทํา 

และการตอบสนองตอรอบขาง โดยอธิบายแบบฉากตอฉาก และนักแสดงไดนําความเขาใจนานมาดีไซนการแสดง

ของตนเอง รวมทั้งยังมีการ workshop กับแอคต้ิงโคช ดวยการเลนเกม และทํากิจกรรม เพ่ือดึงตัวตนของตัวละคร

แตละตัวในเรื่องออกมาและทําใหนักแสดงเขาใจในตัวละครมากขึ้น  

การสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะมีหลากหลายวิธีการซึ่งตองอาศัยทั้งการคนหาขอมูลความรูจาก

ผูเช่ียวชาญทางการแพทย ผูใกลชิด ตัวผูปวย ขอมูลจากเอกสาร ขอมูลจากอินเตอรเน็ตและพ้ืนที่ออนไลน

สาธารณะ และตองนําขอมูลน้ันมาคัดกรองและดัดแปลงเปนบทละครโดยทีมงานเพ่ือจะรังสรรคใหตัวละคร

เหลาน้ันมีชีวิตที่สมจริง รวมถึงผูแสดงตองมีความเขาใจในบทบาทที่ไดรับอยางถี่ถวนและใสความคิดสรางสรรคเพ่ือ

ถายทอดตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะออกมาสูสายตาผูชม ละครโทรทัศนชุด Project S The Series  จึงมิไดจัดทํา

เพ่ือความบันเทิงเพียงเทาน้ัน แตเปนภาพสะทอนจากละครโทรทัศนสูสังคมเพ่ือเปดโอกาสใหผูชมไดรับขอมูลที่

ถูกตองและมีความเขาใจในโรคซึมเศราและภาวะออทิสติกไดมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาการสรางตัวละครผูมีภาวะออทิสติกและผูปวยโรคซึมเศรา ของละครโทรทัศน ชุด Project 

S The Series ทั้ง 2 เรื่อง คาดวาสามารถเปนประโยชนแกผูผลิตละครโทรทัศน หรือผูเขียนบท เพ่ือ

สามารถนําไปประยุกตในการศึกษาการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะในรูปแบบอ่ืนได เชน ตัวละครที่มี

ความพิการทางรางกาย หรือ ตัวละครที่เปนโรคทางจิตเภทอ่ืนๆ 

2. งานวิจัยช้ินตอไป อาจเลือกศึกษาจากแงมุมของผูชม โดยมีตัวอยางผูชทเปนบุคคลธรรมดาธรรมดา ผูชมที่

เปนผูปวยโรคซึมเศรา และผูชมที่ เปนผู ดูแลเด็กออทิสติก วามีทัศนคติอยางไรตอตัวละครที่มี

ลักษณะเฉพาะในละครโทรทัศนไทย 

3. งานวิจัยช้ินตอไป อาจเลือกศึกษาการสรางตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตัว

ละครของตางประเทศ 
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การศึกษากลยทุธการสรางสรรค Second Screen ในสือ่โทรทัศนยุคดิจิทัล 

Creativity strategies for Second Screen in Digital Television media 

 

นายนัทพร แบบประเสริฐ และ ผศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว 

 

คณะนิเทศศาสตร และนวัตกรรมการจัดการ 

สาขา นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 

             การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องการสรางสรรคกลยุทธ Second Screen หรือการสื่อสารบน

หนาจอที่สอง ในสื่อโทรทัศนยุคดิจิทัล ทั้งในดานของเน้ือหารายการของ และศึกษากระบวนการสรางสรรคใหเกิด

ความสอดคลองกับ First Screen หรือการสื่อสารบนหนาจอหลัก โดยจะรวมไปถึงการศึกษารูปแบบ และแนวทาง

ของเน้ือหาของ Second Screen ที่เกิดความเหมาะสมกับผูรับสารในประเทศไทยอีกดวย โดยในการวิจัยครั้งน้ี

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)  และการรวบรวมเอกสารตางๆ

เพ่ือการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหความรูใหมเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

จากผลการวิจัยพบวา Second Screen หรือการสื่อสารบนหนาจอที่สองน้ัน เปนสิ่งที่เสริม ให First 

Screen เกิดการติดตามจากผูชมมากขึ้น โดย Second Screen น้ันเปนตัวสรางและเพ่ิมคุณคาใหผูชมเกิดความ

สนใจอยากดูเน้ือหารายการในตอนออกอากาศจริงจากสื่อโทรทัศน หรือหนาจอหลัก (First Screen)  สวนดานของ

ตัวเน้ือหา (content) ตองทําใหสามารถไปใชไดในทุกแพลทฟอรม (Platform) และทําใหผูชมเกิดการติดตามจน

เปนแฟนเบส (Fan Base) และพัฒนาอยางตอเน่ืองเปนซุปเปอรแฟน (Super Fan) และกลายเปนกลุมผูชม 

(Community) ที่มีคุณภาพในที่สุด  

นอกจากน้ีการทํา Second Screen น้ันก็ควรมีการยืนยันตัว และระบุตัวบุคคลไดวาใครเปนเจาของ 

เพราะถาไมทราบแนชัดจะมีปญหาเรื่องผลประโยชนในการสื่อสารระหวางกัน เชนการรวมสนุกเลนเกม การ

ลงทะเบียน การแลกของรางวัลเปนตน สวนระบบการเผยแพรเน้ือหาของประเทศน้ันไทยยังไมเปนมาตรฐาน

เดียวกันทั้งหมด  และยังเปนลักษณะแบบการสื่อสารทางเดียว คือตองการผลิตแตเน้ือหาอยางเดียว ไมไดมองใน

ดานการสื่อสารกันระหวางผูชมกับสถานีฯ ซึ่งในความเปนจริงควรเร่ิมจากชการจูงใจใหคนมีการตอบรับ โดย

อาจจะตองบอกวาการรับชมบน Second Screen ไมเสียคาใชจายใหประชาชนเขาใจ หรือบางทีอาจจะมีการจูงใจ

โดยการแจกของรางวัลใหมีผูติดตาม    
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ในเรื่องอุปสรรคของการรับชมบน Second Screen ในปจจุบันน้ี ไมไดอยูที่ดานเทคโนโลยีเพียงอยาง

เดียวแลว เพราะมีการพัฒนาใหทันสมัยทัดเทียมตางชาติ จนถือไดวา  Second Screen เปนวิถีชีวิตของคน

มากกวาอุปสรรคไปแลว แตสิ่งที่เปนอุปสรรคนาจะเปนเน้ือหาที่ตองโดดเดนมากกวา ควรจะตองคิดใหครบทุกดาน

ทุกมิติ ทั้ง แอพลิเคช่ัน เกมส หรือกิจกรรมสงเสริมการตลาด รวมถึงความรูของผูผลิตที่จะเปนผูผลิตอีกดวย แต

อยางไรก็ตามในการผลิตรายการที่สอดคลองกับ Second Screen ตองคํานึงถึงเม็ดเงินที่เขามาเกี่ยวของดวย                                                            

 

คําสําคัญ : ความคิดสรางสรรค , โทรทัศนดิจิทัล , หนาจอหลัก (Frist Screen) ,หนาจอที่สอง (Second 

Screen)  

 

Abstract 

This research aims to study on creativity strategies for Second Screen in Digital Television 

media in terms of content and process of thinking to accord with First Screen. Also, this 

research study on how to create the suitable content for Thai audiences by conducting 

qualitative research, using in-depth interview process and collecting documents analyze and 

synthesize new knowledge as a tool to collect data . 

           Result indicates that Second Screen is the best tool to convert audience’s attention to 

First Screen. Seconds screen role is a creator or value added that stimulate audiences want to 

watch the content on Main Screen but content has to playable on any platform and convert 

audiences to become fan base and develop to super fan and eventually, potential audience 

community 

In order to do effective Second Screen, we have to identify the top box owner. If that 

factor (owner) is unclear, communication issue will come after for example campaign 

participation, campaign registration. Thai’s set top box has too many providers (e.g. TrueVisions, 

PSI and etc.) results into one way communication from provider to audience which makes 

communication barely able to achieve target audience. To solve that issue, content provider 

has to encourage audience to participate the campaign by give-away prizes until those content 

has strong fan base. 

Nowadays, Second Screen obstacle is content. Content has to engage, interesting, stand 

out from other contents and easy to understand. Its also has to accessible from any platform 

and easy to participate. In order to create content as mentioned, content provide’s knowledge 
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plays important role as well as media spending budget. 

As they once said ‘Content is KING’. Content is the only thing to make the channel or 

program survive in the market but that also come from support of media advertisement as well. 

Keywords: Creativity, Digital Television, First Screen, Second Screen       

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ในยุคที่ระบบโทรทัศนของประเทศไทยไดกาวเขาสูโทรทัศนระบบดิจิทัลอยางเปนทางการ ต้ังแตปลายป 

2556 ที่ผานมา ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม หรือกสทช. 

ที่ทําการเปดประมูล หาผูดําเนินกิจการชองโทรทัศนดิจิทัล จํานวน 24 ชองรายการ ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้ง

สําคัญที่ทําใหประเทศไทยไดกาวผานโทรทัศนในระบบอนาล็อก (Analog Terrestrial)  ไปสูระบบดิจิทัล (Digital 

Terrestrial)  ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีบริษัทเอกชน ที่เอาชนะการประมูลคร้ังน้ีรวมทั้งสิ้น 17 บริษัท โดย

แบงเปนการใหบริการออกเปน  4 ประเภท คือ  

 1. ชองรายการเพ่ือเด็ก และเยาวชน จํานวน 3 ชองรายการ  

 2. ชองรายการสาระและขาวสาร จํานวน 7 ชองรายการ  

 3. ชองรายการทั่วไปความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) จํานวน 7 ชองรายการ  

 4. ชองรายการ ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (High Definition: HD) จํานวน 7 ชองรายการ  

 ทั้งหมดจะเปนชองสาธารณะอีกจํานวน 12 ชองรายการ และชองทองถ่ินอีก 12 ชองรายการ  รวมทั้งสิ้น

เปน  48 ชองรายการ ซึ่งถือวาเปนการปฏิวัติวงการโทรทัศนของประเทศไทย 

 โดยหลังจากการประมูล ผูประกอบการทีวีดิจิตอลที่ชนะการประมูล ตางมองหากลยุทธ เพ่ือสรางความ

แตกตาง และหาความโดดเดนใหกับชองของตนเอง ทั้งในดานเน้ือหา (Content), รูปแบบรายการ (Format) และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Platform) เพ่ือสรางสรรคและนําเสนอใหกับผูรับชมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน, ตอบ

รับกับระบบสมารทโฟนของโทรศัพทในยุคปจจุบัน และตามอุปกรณ (Device)ที่ผู รับชมสามารถเขาถึงได 

(Accessibility) 

 เมื่ออุปกรณการรับชมโทรทัศนระบบดิจิทัลมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงไป ผูรับชมตางเปลี่ยนพฤติกรรมการเปดรับ

ขอมูลขาวสาร จากเดิมที่รับชมโทรทัศนผานหนาจอโทรทัศนแบบปกติ (First Screen) เปลี่ยนไปเปนการรับชม

โทรทัศนผานหนาจอของโทรศัพทมือถือ (Mobile Device) และ Tablet เพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  ทําใหการรับชมน้ันจึง

ไมยึดติดกับหนาจอหลักทางโทรทัศนเพียงอยางเดียว  จนทําใหผูประกอบการโทรทัศนดิจิทัลตางประสบปญหาใน

การรับชมและ พยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธใหมๆ เพ่ือเน้ือหารายการสามารถเขาถึงชองทางอ่ืนๆ ของผูรับชมมาก
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ขึ้น ซึ่งหลายชองก็ไดใหความสนใจเกี่ยวกับดานของการนําเสนอขอมูลที่ลึกขึ้น (More Informations) หรือ

นําเสนอขอมูลที่แตกตางออกไป (Extended Content) พรอมเช่ือมโยงการรับชมรายการจากทางหนาจอหลักทาง

โทรทัศน (First Screen) ไปสูสังคมออนไลน 

(Social Network) ในขณะที่รับชมรายการ ทั้งเฟซบุค (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตา แกรม 

(Instagram) ฯลฯ  ซึ่งเปนที่มาของคําวา “Second Screen” หรือการสื่อสารบนหนาจอที่สอง ซึ่งในปจจุบันน้ัน

จะไดถูกปรับเปลี่ยนใหกลายเปนสรางมูลคาเพ่ิมอยางสูง ใหกับเน้ือหาของรายการ และการโฆษณาอีกดวย   

          คําวา Second Screen ถือเปนคําใหมที่ถูกนํามาใชงานในชวง 5-6 ปที่ผานมาทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศโดยมีความหมายถึง“หนาจอที่สอง”หรือการใชเทคโนโลยีของแอพพลิเคช่ันบน Mobile Device ตางๆ

มาสื่อสาร เพ่ือเช่ือมโยงใหผูชมมีสวนรวมกับเน้ือหารายการโทรทัศนที่ออกอากาศอยูบนหนาจอที่หน่ึง (First 

Screen) ไปพรอมๆกัน ซึ่งวงการอุตสาหกรรมโทรทัศนในตางประเทศน้ันตางใหความสนใจ และต่ืนตัวพัฒนาใน

เรื่องน้ีเปนอยางมาก เน่ืองดวย Second Screen ถือเปนกลยุทธ และเทคโนโลยีสมัยใหม ของวงการโทรทัศนที่จะ

เขามาสราง ความรับรูและเขาถึงผูชมได มากกวาการที่นําเน้ือหารายการออกอากาศเพียงอยางเดียว ดังเชน ในการ

ถายทอดสดการแขงขันกีฬาฟุตบอลโลกซึ่งผูชมจะรับชมเน้ือหาการแขงขันผานทางหนาจอโทรทัศน (First Screen) 

แตในกรณีที่นํา Second Screen มาเสริมการรับชมจะเปนการรวมสนุกทายผลการแขงขัน,ดูขอมูลเชิงลึกของทีม

และนักเตะ ไปจนถึงการสั่งซื้อสินคาที่เปนของผูสนับสนุนของรายการแขงขันได แตอยางไรก็ดีไมใชวาทุกๆเน้ือหา

รายการจะใช Second Screen ได แตรายการที่นําเสนอผานทางหนาจอหลัก (First Screen) น้ันก็ตองมีการ

สรางสรรคเน้ือหา รูปแบบที่สามารถเช่ือมโยง และสอดคลองกับการใชงานของ Second Screen ดวยยิ่งถา

รายการหรือสถานีโทรทัศนใดสามารถมี เน้ือหาที่ถูกคิดคนแบบบูรณาการใหมีการใชงานในดาน Second Screen 

ต้ังแตตน และใชชองทางของ Social Network ประชาสัมพันธดวยแลวน้ัน เช่ือวาความนิยมในการรับชมรายการ 

(Rating) น้ันจะตองมีสูงขึ้นไดอยางแนนอน 

        Second Screen น้ันเปนถือเปนสิ่งใหมหน่ึงวิธีที่จะทําใหผูสงสาร (สถานี) สามารถสื่อสารกับผูรับสาร (ผู

รับชม) ไดโดยทําการสื่อสารกันแบบสองทาง (Two way Communication) มากข้ึน เพราะมีความสะดวกในการ

ใชงาน อีกทั้งยังมีความนาสนใจ ที่จะดึงดูดใหผูรับสารน้ันเกิดปฏิกิริยาตอบกลับ ซึ่งในอดีตการที่ผูรับชมจะทําการ

สื่อสารไปยังสถานีฯหรือผูจัดรายการมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก เพราะดวยปจจัยหลายอยาง ซึ่งทําใหผูรับสารน้ันเปน

เพียงแคผูรับสารแตฝายเดียว (Passive) ไมมีการโตตอบกลับไปยังผูสงสาร แตดวยระบบของโทรศัพทในยุคปจจุบัน

ทํางานควบคูไปกับระบบ Internet ความเร็วสูงจากผูใหบริการโครงขาย ทําใหลักษณะของพฤติกรรมของผูบริโภค

น้ันเปลี่ยนไป มีการเช่ือมโยงตนเองเขาสูสื่อสังคมออนไลน ในขณะรับชมรายการโทรทัศน มีการแสดงความคิดเห็น

โตตอบกันอยางทันทวงทีในวงกวาง จนบางครั้งกลายเปนการตอยอดแตกประเด็นมาทําเปนอีกหน่ึงหัวขอในการ

นําเสนอเน้ือหาใหม โดยลักษณะของประชากรที่ใชอุปกรณสื่อสารประเภท ipad ,iphone ,Android และ 
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Smartphone จะมีพฤติกรรมในการ ใชงาน Internet พรอมกับการรับชมรายการโทรทัศน ซึ่งถือวาสื่อสังคม

ออนไลนทําใหระบบโทรศัพทมือถือ น้ันเขามาเปนจุดเริ่มตนของการสื่อสารแบบบตอบกลับ เชน  

• ทั้งการสงขอความ (Texting) 

• สนทนาแบบออนไลน 

• การแสดงความคิดเห็นความรูสึกผานสื่อสังคมออนไลน 

• การรวมกิจกรรมในรูปแบบตางๆผานแอพพลิเคช่ัน 

 โดยทั้งหมดที่กลาวมาในขางตนน้ัน เปนเพียงแครูปแบบทั่วไปที่มีอยูของการสงเสริมการตลาดผานสื่อ

ออนไลนในปจจุบัน แตหากพิจารณาลึกลงไปถึงเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน ผูประกอบการสถานีโทรทัศนสามารถ

สงเสริมการตลาดผานสื่อออนไลน หรือสรางการเขาถึงผูรับสารไดแบบทันทวงที (Real-time Interactive) น่ัน

หมายถึงผูรับชมสามารถที่จะเปนสวนหน่ึงที่จะรวมอยูในของเน้ือหารายการได ดังน้ันการสื่อสาร แบบ 2 ทาง ( 

Two way Communication ) ในรูปแบบของ Second Screen จึงถือเปนสวนสําคัญที่จะใชเปนกลยุทธในการ

ผลิตเน้ือหารายการ และใชเปนชองทางในการสื่อสารการตลาดเพ่ือเกิดการเขาถึงผูชมของโทรทัศนดิจิทัลในแตละ

สถานีฯ  

 และดวยเหตุผลในขางตนที่เห็นไดวามีขยายตัวในดานเทคโนโลยีในการรับชมรายการโทรทัศน ผูวิจัยเห็นวา 

กระบวนการสรางสรรคและการสงเสริมความสามารถในการสรางใหเกิดการสื่อสารสองทางแบบ Interactivity น้ัน

เปนสาระสําคัญที่สถานีโทรทัศนหรือผูผลิตรายการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ตองสรางกลยุทธและเพ่ิมเติมในดาน

หลักการตลาด และการสรางสรรคกลยุทธ Second-Screen ที่นอกเหนือจากการรับชมรายการบนหนาจอหลัก 

(Extended Content) เพ่ือสรางฐานผูชมที่เพ่ิมขึ้นทามกลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางไมหยุดย้ัง  

ซึ่งในตางประเทศมีหลากสถานีที่เร่ิมใชเทคโนโลยีของ Second Screen เขามาเปนสวนหน่ึงของ รายการโดยให

ผูชมทางบานไดมีสวนรวมสนุกไปกับเน้ือหาขอรายการที่ออกอากาศอยู ทั้งรวม 

โหวตใหคะแนนแกผูที่ตนช่ืนชอบ , แสดงความคิดเห็นและทัศนคติ, ไดรับขอมูลเกี่ยวกับเน้ือหา 

เพ่ิมเติมในขณะที่ออกอากาศอยู , ใช Promotion ของสินคาที่เปนผูสนับสนุนรายการบน 

บนหนาจอหลักที่มีอยู และจองรายการที่ตองการรับชมครั้งตอไป แตในประเทศไทยน้ันยังไมมีรายการใด หรือ

สถานีไหนที่มีการประกาศตนออกมาอยางชัดเจน วาเปนผูสําเร็จหรือเปนเจาของรายการที่ใชเทคโนโลยี Second 

Screen ในการผลิตเน้ือหารายการ อาจเปนเพราะตองทําใหผูชมน้ันมีความเขาใจในรูปแบบและวิธีการใชงานและ

ยัง มีผูรับสารหลายทานยังไมมีโทรศัพทที่ทันสมัยที่ใชงานรวมกับ Second Screen ได 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษากลยุทธ และกระบวนการในการสรางสรรครายการผาน Second-Screen ของโทรทัศนใน

ระบบดิจิทัล 

2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยี และความพรอมของ Second Screen ในรายการโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศ

ไทย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางของการใช Second Screen ที่เหมาะสมกับผูรับชมในประเทศไทย 

 

คําถามนาํวิจัย  

1. กลยุทธในการสรางสรรคเน้ือหารายการของ Second-Screen คืออะไร 

2. กระบวนการสรางสรรค Second Screen ใหสอดคลองกับ First Screen  

ควรมีลักษณะอยางไร 

3. รูปแบบและแนวทางของเน้ือหาของ Second Screen ที่เหมาะสมกับผูรับสารในประเทศไทย คืออะไร  

 

 

 โดยจากงานวิจัยผูวิจัยเล็งเห็นถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับวาจะมีสวนที่จะนําผลจากการศึกษาดังกลาว 

มาประยุกตใชกับการผลิตรายการโทรทัศนในประเทศไทย ทั้งในดานการวางแผน การเลือกใชกลยุทธการ

สรางสรรค Second Screen ตางๆ เพ่ือนําไปเช่ือมโยงการใชงานกับ First Screen ไดอยางเหมาะสมลงตัว และ

เขาถึงผูชมไดมากที่สุด อีกทั้งในแงของสถานีโทรทัศนเองก็สามารถที่จะวางแผนรองรับการขยายงานไดอยาง

ถูกตองลงตัวทั้งในแงของอุปกรณ , บุคคลากร และผูเช่ียวชาญ สําหรับการศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการ

สรางสรรค Second Screen ในสื่อโทรทัศนยุคดิจิทัล” น้ัน ผูวิจัยไดทําการศึกษาวรรณกรรม งานวิจัยและแนวคิด

ที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 

2.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสื่อของผูรับสาร  

3. นวัตกรรมและการจัดการกลยุทธ Second-Screen ขององคกรสื่อโทรทัศน 

4. แนวคิดการใชกลยุทธการจัดการการใชนวัตกรรม Second-Screen Application   

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง  “การสรางสรรคกลยุทธ Second-Screen ในสื่อโทรทัศนยุคดิจิทัล” ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ดวยกระบวนการดังน้ี 

 1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)   
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 เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหสัมภาษณ ซึ่งเปนผูที่ทํางานและมีความเช่ียวชาญใน

ดานผูประกอบการสถานีโทรทัศนดิจิทัล,ผูเช่ียวชาญดานการสงเริมการตลาดผานสื่อออนไลน และ นักวิชาการดาน

สื่อสารมวลชนจํานวน 5 คน เพ่ือศึกษาถึงแนวทางลักษณะเน้ือหา ของการสรางสรรคเน้ือหารายการในรูปแบบการ

สงเสริมการตลาดของสถานีโทรทัศนยุคดิจิทัลผานสื่อออนไลน  

 2. การรวบรวมเอกสารเพ่ือการศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหความรูใหม โดยแบงเอกสารออกเปน 2 

ประเภทคือ  

 - เอกสารช้ันตน (Primary document) เชน เอกสารประกอบจากผูที่ใหสัมภาษณที่มีความเช่ียวชาญใน

ดานน้ันๆ 

 - เอกสารช้ันรอง (Secondary document) เชน บทความวิชาการ (Journal) วิทยานิพนธ (Thesis) ดุษฎี

นิพนธ (Dissertation) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของ (Write paper) นํามาจัดเรียง รวบรวม อภิปรายผล เปรียบเทียบ

ขอมูลที่มีอยู โดยแสดงอยูในรูปของตารางรูปภาพ โดยผูวิจัยจะเลือกใชกรอบการเลือกเอกสารของโดยใชเกณฑ

สําคัญประกอบดวย  

1. ความจริง (Authenticity) 

2. ความถูกตองนาเช่ือถือ (Credibility)  

3. การเปนตัวแทน (Representativeness)  

4. ความหมาย (Meaning) 

 ผูวิจัยจะดําเนินการคนควาขอมูลเปรียบเทียบการสรางสรรคเน้ือหารายการเทคโนโลยีที่ใชในปจจุบัน

ขั้นตอนการทํางานรวมไปถึงการนํา Social Network มาใชใหเหมาะสม ซึ่งหมายรวมถึงชวงเวลา  ที่ผูใชงานจะนํา

อุปกรณชนิดตางๆ ในแตชวงเวลา ผูวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณ ผูที่เกี่ยวของหรือผูดําเนินการ Second Screen 

ในชวงเดือนกรกฎาคม 2558 - พฤษภาคม 2560 

 

ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 ประชากรซึ่งเปนกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีจะเลือกสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

ผูประกอบการสถานีโทรทัศนดิจิทัล, ผูเช่ียวชาญดานการสงเริมการตลาดผานสื่อออนไลน และ นักวิชาการดาน

สื่อสารมวลชน รวมทั้งหมดจํานวน 5 คน  ไดแก 

 

     1.  คุณพงศสุข  หิรัญพฤกษ         ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี Social Media /     

                                     Application ที่สนับสนุนการใชงาน Second Screen 

     2.   คุณอรรฆรัตน นิติพล            กรรมการผูจัดการ บริษัท Mushroom Group จํากัด 

                                                ผูผลิตรายการทางโทรทัศนดิจิทัล 
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     3.   ผศ.กุลเชษฐ  เล็กประยูร        นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญดานนิเทศศาสตร  

                                                ผูชวยคณบดี คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

     4.   คุณธนกร  สุทธิธน               Digital Marketing Media Consultant  

                                               ผูเช่ียวชาญดานการตลาดและโฆษณาสื่อดิจิทัล  

     5.   คุณณัฐ  พยงคศรี                นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  

                                               กระทรวงเทคโนโลยี และการสื่อสาร  

เครื่องมือในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) เปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะ

เนนการถามขอเท็จจริง (Facts) เกี่ยวกับแนวทางลักษณะเน้ือหาของการทํารายการที่สอดคลองกับการจัดทํา 

Second Screen ทั้งในดานของกระบวนการคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใชกับ Second 

Screen รวมไปถึงปจจัยที่จะกอใหเกิดความสําเร็จและการเขาถึงผูรับชมของ Second Screen โดยใชลักษณะของ

คําถามปลายเปด (Open-end question) เพ่ือเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณมีอิสระในการตอบและขยายความในจุด

ตางๆเพ่ือใหไดคําตอบในแงตางๆซึ่งอาจอยูนอกเหนือจากการคาดคะเนของผูวิจัยโดยในการทําการสัมภาษณจะ

เปนการ สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) ผูวิจัยจะมีการเตรียมแนวคําถามและกรอบ

ของการสัมภาษณที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของอ่ืนๆตามที่ได

กลาวถึงแลวในบทที่ 2 และเพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลไดอยางครบถวนในการสัมภาษณจะมีการใชเคร่ืองมือเชน

เครื่องอัดเสียงและการจดบันทึก 

 

ขั้นตอนการสัมภาษณ 

 ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณและแนวคําถามที่ผานข้ันตอนการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือนําไป

สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Infnormal interview) เน่ืองจากตองการความยืดหยุนสําหรับการเก็บขอมูล 

 โดยในขั้นแรกการเชิญผูใหสัมภาษณเขามารวมเปนสวนหน่ึงในการศึกษาครั้ง จะทําการติดตอขอสัมภาษณ

ผานทางโทรศัพท การเขาพบโดยตรงหรือการติดตอผานทางคนรูจักโดยจะมีการเลาถึงวัตถุประสงคของการศึกษา

และการสัมภาษณเพ่ือสรางความเขาใจเบ้ืองตนแกผูใหสัมภาษณและแจง ผูใหสัมภาษณทราบวาหลังจากการ

สัมภาษณ ในรายงานการศึกษาอาจจะมีการเปดเผยขอมูลบางสวน เชนขอมูลสวนตัวหลัง จากที่ไดรับการยอมรับ

จากผูใหสัมภาษณ 

 ในการสัมภาษณผูสัมภาษณจะมีการสอบถามและบันทึกขอมูล ทางประชากรศาสตรและขอมูลพ้ืนฐาน 

เชน ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ รวมทั้งพูดคุยเร่ืองทั่วๆ ไปและกลาวถึงวัตถุประสงคการสัมภาษณ ในการสัมภาษณจะ

เปนไปในลักษณะของการพูดคุยเพ่ือใหผูใหสัมภาษณสามารถแสดงความคิดเห็นและมุมมองตางๆ ไดอยางอิสระ

โดยผูวิจัยจะมีการจดบันทึกบันทึกเสียงและมีการพูดคุยตอบโตบางตามความเหมาะสม ผูวิจัยจะมุงถามคําถามไป
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ตามแนวทางคําถามที่ไดเตรียมไวเปนหลัก และอาจมีการซักถามเพ่ิมเติมในกรณีที่ผูใหสัมภาษณไมสามารถตอบ

คําถามหรือยังไดขอมูลไมครบตามกรอบคําถามนําวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศน โดยผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหให

สอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัย อีกทั้งอางอิงกับหลักทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  ใน

ดานของขอมูลจากการสัมภาษณทางผูใหสัมภาษณตางมีวิธีการ และมุมมองที่เห็นภาพรวมของ Second Screen 

หรือการสื่อสารผานทางหนาจอที่สอง ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดโยมีใจความสําคัญหลักคือ Second Screen 

น้ันเปนตัวที่สงเสริม First Screen ใหเกิดการติดตามจากผูชมมากข้ึน โดยจะเปนตัวสราง หรือเพ่ิมคุณคาใหผูชม

น้ันอยากรับชมรายการในตอนออกอากาศจริงจากสื่อโทรทัศนหรือหนาจอหลัก สวนตัวเน้ือหา (content) จะตองมี

การคิดที่แปลกใหม นาสนใจ และสามารถเช่ือมโยงกันไดระหวาง First Screen และ Second Screen ไดเปน

อยางดี และสิ่งสําคัญคือการสรางสรรคเน้ือหาน้ันจะตองทําสามารถไปใชไดไดทุกแพลทฟอรม (Platform) 

เพ่ือที่จะสรางใหผูชมเปนแฟนเบส (Fan Base) และพัฒนาเปนซุปเปอรแฟน (Super Fan) จนกลายเปนกลุมผูชม 

(Community) ที่มีคุณภาพในที่สุด เพราะสุดทายแลวความช่ืนชอบของแฟนเบสจะมีผลตอคุณคาของเน้ือหาที่ช้ีนํา

อะไรตางๆทําใหผูชมไดประโยชน เมื่อมีคนเช่ือแลวคุณภาพของคนที่เกิดขึ้นก็จะตามมา ซึ่งก็จะสงผลตอเม็ดเงิน

จํานวนมหาศาลที่เขามาเกี่ยวของในการสรางสรรคเน้ือหา เพราะแนวโนมในการที่ผูรับสารจะใหความสนใจน้ันมี

คอนขางสูงอันสืบเน่ืองจากการพัฒนาของเทคโนโลยีของอุปกรณสื่อสาร และ Internet ที่ทําใหเกิดเขาถึงไดมาก

ย่ิงขึ้น และขอสําคัญจากทรรศนะของผูใหสัมภาษณตางมองไปที่การพัฒนาทั้งในดานของเน้ือหา และความ

นาสนใจในการใชงานผาน รวมไปถึงกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการใชงาน ทั้งในดานของรางวัล , การมีสวนรวม , 

และสิทธิพิเศษตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการใช Second Screen และหากนําผลจากการวิจัยนํามาอางอิงกับหลักของ

ทฤษฏี มารถนําเสนออกมาไดเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  กลยุทธในการสรางสรรคเน้ือหารายการของ Second Screen 

สวนที่ 2  รูปแบบและแนวทางของเน้ือหาของ Second Screen ที่เหมาะสมกับผูรับสาร 

สวนที่ 3  กระบวนการสรางสรรค Second Screen ใหสอดคลองกับ First Scren 

 

สวนที่ 1 กลยุทธในการสรางสรรคเนื้อหารายการของ Second Screen  

ผลจากการวิจัยพบวา กลยุทธในการสรางสรรคเน้ือหารายการของ Second Screen ปจจุบันน้ีมีความ

พรอมในดานเทคโนโลยีและอินเตอรเน็ต ซึ่งสามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย โดยเฉพาะทางสมารทโฟน แตประเทศ

ไทยยังมีเพียงคนที่คิดสรางสรรคออกมา แตกลับไมมีบุคคลากรที่ผลิตหรือทําออกมาไดครบถวนจริงๆ   



 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย   Page | 636  
 

ทั้งน้ีการสรางสรรคกลยุทธ Second Screen ในสื่อโทรทัศนยุคดิจิทัลที่ทําใหเกิดการสงเสริมเน้ือหาใหมี

คุณคา เพ่ือจะไดมีผูชมมากขึ้นน้ัน ตองทําใหเน้ือหาน้ันๆสามารถไปไดทุกแพลทฟอรม (Platform) โดยมีโทรทัศน

เปนตัวต้ังตน ซึ่งจะมีสัปดาหละครั้งที่ออกอากาศ และโซเชียลมีเดีย คือ ตัวชวยที่เพ่ิมเน้ือหาเขาไปใหคนเห็นบอย

ขึ้น รูสึกอยากติดตาม และทําใหผูชมเปนแฟนเบส (Fan Base) และพัฒนาเปนซุปเปอรแฟน (Super Fan) จน

กลายเปนกลุมผูชม (Community) ที่มีคุณภาพในที่สุด ซึ่งจะตองคํานึงถึงเน้ือหาเปนหลักที่ตองใหประโยชนแก

ผูชม เพราะถือวาโทรทัศนเปนเพียงแพลทฟอรม (Platform) หน่ึงเทาน้ัน ที่จริงแลวผูบริโภคดูที่เน้ือหาของรายการ

มากกวา แตขึ้นอยูกับวาชมผานสื่อใด ซึ่งสอดคลองกับ Roy & Galarneau (2013) ในแนวคิดการใชกลยุทธการ

จัดการการใชนวัตกรรม Second-Screen Application ที่จะคํานึงถึงจํานวนแฟนที่ติดตาม  

รวมไปถึงตองคํานึงถึงปจจัยในการทําการตลาดบนโทรทัศนยุคดิจิทัล คือ เม็ดเงินลงทุนในการสนับสนุน

เปนเรื่องแรก และปจจัยตอมา คือเรื่องของลูกเลน หรือการคิดสรางสรรค วาจะทํายังไงใหคนสนใจและบอกตอ แต

ทั้งน้ีก็ตองขึ้นอยูกับฐานผูชมที่แตละชองมีอยูแลวดวย  

นอกจากน้ียังพบวา Second Screen ในสื่อโทรทัศนยุคดิจิทัลชวยในเรื่องของการสงเน้ือหาไปสู

กลุมเปาหมายที่เปนผูชมของสถานีมากขึ้น  โดยจากเดิมผูที่ชมสื่อโทรทัศนจะเปนผูที่วางหรือมีเวลาและชมผาน

โทรทัศน แตปจจุบันสามารถรับชมผานสมารทโฟนไดตลอดเวลา นอกจากน้ีหากช่ืนชอบเน้ือหาน้ันๆ ยังสามารถ

แคปเจอร (capture) และโพสต (post) ลงโซเชียลมีเดีย (social media) ของตัวเองได กอใหเกิดสื่อที่ไมตองเสีย

เงินซื้อหรือที่เรียกวา earn media ไปเรื่อยๆ ซึ่งทําใหคนที่เห็นเกิดความสนใจ ชอบและติดตามตอ  

 

สวนที่ 2 รูปแบบและแนวทางของเนื้อหาของ Second Screen ที่เหมาะสมกับผูรับสารในประเทศไทย  

ผลการวิจัยในสวนน้ีพบวา Second Screen เปนตัวสรางหรือเพ่ิมคุณคาใหคนอยากดูในตอนออกอากาศ

จริงจากสื่อโทรทัศนหรือหนาจอหลัก (First Screen) โดยตัวเน้ือหา (content) เปนสวนสําคัญที่ผูผลิตจะตอง

คํานึงถึงการเขาถึงของคนสวนใหญ (mass)  ซึ่งพฤติกรรมของผูบริโภคแตละกลุมน้ัน คอนขางสอดคลองกับทฤษฎี

เกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร (Media exposure) โดยคนจะมีการเปดรับที่ตางกันตามแตประสบการณของแตละ

คน ตามสภาพแวดลอมที่อยู ทําใหผูผลิตตองนึกถึงทั้งคนเมืองและคนตางจังหวัด หากมองในเรื่องการเขาถึงของ

กลุมคนเมืองและกลุมคนตางจังหวัด จะเห็นวาพฤติกรรมของคนเมืองสวนมากมักจะใช Smart Phone และเนน

ความสะดวกสบายในการรับชม เน่ืองจากกวาคนเมืองมีเวลาวางนอย อีกทั้งใชชีวิตที่เรงรีบ จึงชมผาน Second 

Screen เปนสวนใหญตางจากกลุมคนตางจังหวัดที่โดยมากทําไร ทํานาหรือมีวิถีชีวิตที่มีเวลา รวมถึงกลุมแมบาน

แมคาที่ติดละครหรือรายการตางๆทําใหสามารถชมผานสื่อโทรทัศนไดตามเวลาออกอากาศจริงแลวนํามาพูดเลา

บอกกลาวกันในกลุม  ทั้งน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา อาจเปนเพราะคนเมืองในประเทศไทยน้ันมีการเปดรับสารผาน

ชองทาง Mobile Device มากจนเกินไป อาจเพราะพฤติกรรมการใชชีวิตดังที่ผูถูกสัมภาษณกลาวในขางตน แต

ดวยเทคโนโลยีที่เขามาเร็วเกินไปบางอยาง และคนไทยน้ันไมไดเรียนรูการใชแบบบูรณาการ ว่ิงตามกระแสการใช
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งานทั้งตัวผูใหบริการ , ผูผลิต และผูรับสาร จึงอาจจะทําใหการเกิดของ Second Screen น้ันเปนไปไดอยาง 

เพราะเสมือนการปลูกฝงวาถาไมมีเวลารับชมก็จะสามารถรับชมยอนหลังได โดยแตกตางจากในตางประเทศที่มีการ

แบงประเภทวา รายการโทรทัศนแบบไหนที่มีไวเพ่ือการรับชมยอนหลัง , รายการไหนมีไวเพ่ือการรับชม และ

สนับสนุนกับ Second Screen จึงทําใหรายการและวงการโทรทัศนน้ันสามารถพัฒนาไดไปควบคูกัน โดยไมมีสวน

ไหนมากจนเกินไป แตถาหากในประเทศไทยมีการจัดระบบ การรับชมรายการโทรทัศนดังเชนในตางประเทศ 

Second Screen ก็จะสามารถเกิดขึ้นในเร็วๆน้ีไดเชนกัน  

ในอนาคตรูปแบบและเน้ือหาของชองแตละชองจะมีการแขงขันกันกันมากขึ้น เน่ืองจากมีคนผลิตอะไร

ใหมๆ เขามาตลอด ทั้งน้ีการผลิตรายการแตละรายการน้ัน ทุกอยางถูกวางแผนมาหมดแลว ทั้งฝายผลิตรายการ

และฝายการตลาดตองมีการปรึกษากัน ไมใชเปนการที่เน้ือหาเสร็จแลวคอยมาคุยกันวาจะทําการโปรโมทอยางไร 

เพราะปฏิเสธไมไดวาการทําการตลาดแบบ real time มีความจําเปนและมีความรวดเร็ว ซึ่งในการวางแผนอยาง

สรางสรรค คอนขางสอดคลองกับภาวะลื่นไหล (Flow) ของ Mihaly Csikszentmihalyi (1996)  

สําหรับการทําการคาบน Second Screen ซึ่งเปนอีกรูปแบบหน่ึงของสื่อโทรทัศน                   คุณธน

กรมองในมุมการตลาดวา ปจจุบันยังกระจุกอยูแคตัวเมือง เพราะการที่จะทํา Second Screen เปน one stop 

service คนที่เลนไดตองมีความรูเปนสวนหน่ึง คงตองรอเวลาอีกสักระยะ ซึ่งตอนน้ีเทรนดของ e-commerce เริ่ม

มาแลว ไมวาจะเปน tesco lotus ที่เริ่มมี e-commerce แลว ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาในสวนน้ีคือปลายทางเมื่อ

เทคโนโลยี Second Screen เกิดความสําเร็จ มีผูชมเกิดความรับรูเขาใจโดยแพรหลาย และเปนการตอยอดอยาง

แทจริง เชนในตางประเทศที่ใชรูปแบบการขายสินคา หรือสงเสริมการขายสินคาผาน Second Scrren  เชน เมื่อมี

การแขงขันกีฬา และมีพักคร่ึงเวลา เราสามารถที่จะใชคูปองสวนลดที่ผูผลิตสงไปไวที่ Second Screen เพ่ือ

กระตุนใหเกิดการซื้อขายทันที เพราะไดสวนลดหรือของแถม ซึ่งแตละสินคาก็มีรูปแบบการสรางความนาสนใจกับ

ผูรับสารที่แตกตางกัน  

แตอยางไรก็ดีควรคํานึงถึงปจจัยที่มาจากองคกรที่ควบคุมอยาง กสทช.ดวย ฉะน้ันการจะทําอะไรตอง

เขาใจพฤติกรรมของคนไทย แลวก็ตองมาดูตามขอจํากัดดวย ในสวนน้ีผูวิจัยมีความเห็นวาในดานของสวนงาน

ภาครัฐที่เปนผูควบคุมสื่อน้ันควรที่จะเปดโอกาสใหผูรับสารไดมีสวนรวมกับเน้ือหารายการที่ผูผลิตไดทําขึ้นมากกวา

น้ี เพราะบางอยางน้ันมีขอจํากัดในดานการโฆษณาในเน้ือหารายการ เพราะถูกมองวาเปนโฆษณาแฝง และอยูนอก

กฎขอบังคับ อีกทั้งรายการที่เกิดขึ้นใหมก็ตองใชเวลา ในการสรางการรับรูใหกับผูชม กวาที่จะเกิดการติดตามน้ันก็

ตองทุมงบประมาณจํานวนมากเพ่ือใหรายการน้ันๆเปนที่รับรูในวงกวางได  

ในระยะยาวของโทรทัศนยุคดิจิทัลน้ัน ชองนาจะคอยๆหายไปและกลับมามีเพียงไมกี่ชองแบบเดิม  ดังน้ัน

ในการปรับของชองตองแปลกใหม สอดคลองกับหลักความคิดสรางสรรคของ De Bono (1982) อีกทั้งชองตอง

คํานึงถึงคุณภาพของรายการและมีการสื่อสารระหวางรายการกับผูชมดวย  โดยโทรทัศนดิจิทัลควรทําแพลตฟอรม
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ใหมากขึ้น เพ่ือที่ผูรับชมสามารถรับชมไดทุกที่ทุกทาง  ซึ่งผูผลิตตองพัฒนาแอพลิเคช่ันใหมีคุณภาพทั้งภาพและ

เสียง สวนโซเชียลมีเดียก็ตองเขาใจพฤติกรรมของผูที่ออนไลนวามีความสนใจติดตามอยางไร 

 

สวนที่ 3 กระบวนการสรางสรรค Second Screen ใหสอดคลองกับ First Screen  

ผลการวิจัยพบวา ในดานตัวเน้ือหาเปนสิ่งที่สําคัญ โดยการสรางสรรคกลยุทธ Second Screen ในสื่อ

โทรทัศนยุคดิจิทัล ตองมีการคิดที่แปลกใหม สวนสื่อโทรทัศน (First Screen) ก็ตองรวดเร็วและอัพเดทมากขึ้นดวย 

ฉะน้ันตองใชความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบตามที่ De Bono (1982) ไดกลาวไวขางตน โดยผูวิจัยเห็นวาอาจ

เน้ือหารายการน้ันจะตองมีการเลนเกมส หรือมีของรางวัลที่นาสนใจเขามาเกี่ยวของ ทั้งในรูปแบบของประเภท

สวนลดสินคาตางๆ , หรือการสะสมคะแนนผานเกมส แตอยางไรก็ตาม หากทุกอยางเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้ง

อินเตอรเน็ต สัญญาณ ขั้นตอนการผลิตและเน้ือหารายการ และความพรอมของผูรับสาร ถึงตอนน้ันสิ่งที่อาจจะ

เปนอุปสรรคก็นาจะอยูที่การพัฒนาระบบใหราบรื่นเทาน้ัน  

โดยคุณคาของเน้ือหาที่ช้ีนําอะไรตางๆทําใหผูชมไดประโยชน เมื่อมีคนเช่ือแลวคุณภาพของคนที่เกิดขึ้นก็

จะตามมา ในทางเดียวกันผูวิจัยเห็นวา สิ่งที่คุณอรรฆรัตน มองน้ันอาจจะเปนหลักการที่สามารถนํามาเปน

จุดเริ่มตนของ Second Screen ในประเทศไทยได โดยใชสิ่งสําคัญของเน้ือหารายการมาสรางสรรคเน้ือหาใหมี

ความโดดเดน และใชเทคโนโลยีมาเปนสวนพลักดันใหเกิดความแข็งแรงตอไป  

ซึ่ง Second Screen จะมีลักษณะเปนตัวเสริม First Screen มากกวา นอกจากจะดูยอนหลังไดแลว บาง

รายการยังใชพรอมกับจอหลักดวย ซึ่งสอดคลองกับนวัตกรรมและการจัดการกลยุทธ Second-Screen ขององคกร

สื่อโทรทัศนที่วา การสงเสริมความสามารถในการทําใหเกิดการสื่อสารสองทางหรือ Interactivity ซึ่งผูวิจัยมี

ความเห็นวาการสรางสรรครูปแบบการรับชมแบบ Second Screen จะเกิดขึ้นไดคือทั้ง First Screen และ 

Second Screen จะตองเช่ือโยงเกี่ยงของกัน แตมีการสรางสรรครูปแบบที่แตกตางกัน สงเสริมกัน และใชขอดีของ

กันและกัน มาเปนจุดที่จะพลักดันใหเกิดการรับชมได อยางไรก็ตามมองวา การเกิด Second Screen ตองเปนคน

กลาที่จะทํา ที่อาจจะไมไดกังวลถึงรายได ตองยอมเปนคนเริ่มสรางใหเกิดขึ้นกอน แลวคิดวาอยางอ่ืนจะตามมา 

ทั้งน้ีตองคํานึงถึงเน้ือหาดวย เพราะถึงแมจะทุกอยางพรอมแลว แตเน้ือหาไมไปดวยกันก็ทําไมได ทุกๆสวนตองไป

ดวยกันทั้งหมด 

แตในอาจเปนไปไดวาจะเน้ือหาของรายการที่มีเฉพาะบน Social TV และไมมีออกอากาศบน First 

Screen มากข้ึนก็เปนไดก็เปนได เชน ไลนทีวี ซึ่งก็มีนโยบายวาจะอยูใน Mobile Device และตอไปคอยกระจาย

ไปที่อ่ืน เปนตน  ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นในเร่ืองน้ีวาดวยการที่ผูผลิตรายการตางแสวงหาความนิยมในการรับชม จึง

อยากที่จะพลักดันในรายการน้ันเกิดการกระจายตัวไปในชองทางตางๆ แตก็ไมไดคํานึงถึงวาถาหากวาจะทํารายการ

ที่มีแตใน Social TV ผาน Mobile device ตางๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงการับชมรายการแบบถาวร ผูชมตางไม

สนใจในตัวรายการที่นําเสนอผานชองทาง First Screen แลว วงการโทรทัศนจะอยูตอไดหรือไม ซึ่งอยางใน
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ตางประเทศไดมีการแบงรูปแบบในการนําเสนอวาอะไรที่สรางสรรคมาเฉพาะ Social TV อะไรที่สรางสรรคมา

เฉพาะ  Second Screen จึงทําใหเกิดการรักษาพ้ืนที่ของแตละรูปแบบได  ไมเหมือนกับในประเทศไทย ที่มุงไปใน

ทิศทางใด ทิศทางหน่ึง โดยไมไดคํานึงวาเกิดผลกระทบในดานใดบาง  

อยางไรก็ตามอุปสรรคของการรับชมบน Second Screen ในปจจุบันไมไดอยูที่ดานเทคโนโลยีเพียงอยาง

เดียวแลว เพราะระบบสัญญาณมีการพัฒนาไปไกลทั้ง มือถือ กลองรับสัญญาณ จนถือไดวาเปนวิถีชีวิตของคน

มากกวาอุปสรรคไปแลว แตสิ่งที่เปนอุปสรรคนาจะเปนเน้ือหาที่ตองโดดเดนมากกวา ควรจะตองคิดใหซับซอนมาก

ขึ้นทั้งแอพลิเคช่ัน เกมส หรือกิจกรรมสงเสริมอีกดวย - 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษางานวิจัย   

ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางสรรคกลยุทธ Second Screen ในสื่อโทรทัศนยุคดิจิทัล ทําใหทราบ

วาการผลิตรายการทั้งในสื่อโทรทัศนและ Second Screen ทุกฝายตองมีการวางแผนและทํางานใหเปนในทิศทาง

เดียวกัน ในกรณีศึกษาจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศนทั้ง 5 ทาน ไดสรุปและมีขอเสนอแนะดังน้ี 

  ในยุคปจจุบันระบบอินเตอรเน็ต ระบบ 4G ในประเทศไทยไดมีแลว จึงถือวาไมคอยเปนอุปสรรคมากนัก 

แตสิ่งที่ยังมีอุปสรรคอยู คือ ฝายผลิต โดยฝายผลิตไมสามารถสรางแอพลิเค    ช่ันที่ดีจริงๆได อาจเปนเพราะ

บุคคลากรยังมีความรูในดานระบบแอพลิเคช่ันไมมากพอ อีกทั้งขั้นตอนในการผลิตยังไมไปทางเดียวกันเทาที่ควร 

ซึ่งมีหลายกรณีที่ครีเอทีฟคิดงานออกมาอยางหน่ึง คนขายงานไดรับบรีฟมาเพ่ิมเติม แตพอลงมือผลิตออกมากลับ

เปนอีกอยางหน่ึง ซึ่งไมไดเปนไปตามที่คิดต้ังแตแรกเริ่ม ทั้งน้ีทางโปรแกรมเมอรและคนออกแบบแอพลิเคช่ันก็มี

สวนสําคัญที่ตองมีความรูในเร่ืองดังกลาวอยางชัดเจนและเขาใจใหตรงกัน ซึ่งการแกปญหาน้ีควรจะมีการปรึกษา

และประสานงานกันใหมากขึ้น อีกทั้งผูที่เกี่ยวของตองมีการศึกษาความรูเพ่ิมเติมหรืออาจมีผูเชียวชาญเขามาเปนที่

ปรึกษาเพ่ือชวยใหงานเปนไปตามกําหนดและเปนไปในทางเดียวกัน 

 นอกจากน้ีผลการการวิจัยทําใหเห็นวา ผูชมสวนใหญที่รับชมผาน Second Screen โดยมากเปนกลุมคน

ในเมืองที่มีอุปกรณพรอมไมวาจะเปน Smart Phone  กลองรับสัญญาณ โทรทัศนรุนที่รองรับอุปกรณ ฯลฯ แตใน

บางพ้ืนที่และเขตชนบทน้ัน ถึงแมวาผูชมจะมีโทรศัพหรือสมารทโฟนก็จริง แตบางรุนอาจจะไมสามารถรองรับกับ

แอพลิเคช่ันไดทั้งหมด หรือแมกระทั่งโทรทัศนก็อาจเปนรุนเกาที่ไมรองรับเชนกัน ดังน้ันผูวิจัยเห็นวา ในดานน้ีทาง

ภาครัฐจะตองเรงดําเนินการทั้งในเรื่องของระบบการออกอากาศ การกระจายสัญญาณของโทรทัศนดิจิทัลไปใน

ภูมิภาค เพ่ือกระตุนใหผูรับสารมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับชม ทั้งในดานโทรทัศนที่ใชอยู และการมีสวน

รวมกับรายการที่ออกอากาศได       

 และสุดทายน้ีเน่ืองจากวา Second Screen เปนสื่อที่สามารถรับชมไดพรอมกับจอหลักผานอุปกรณตางๆ 

แตในประเทศไทยปญหาอีกประการที่พบคือ เวลาที่ออกอากาศเลื่อมกันหรือชากวากันเล็กนอย ซึ่งถาเปนละคร

หรือซีรี่ยจะไมคอยมีปญหามากนัก แตหากเปนรายการหรือเกมสโชวที่มีการทายผล จับรางวัล และตอบคําถาม

ตางๆที่มีการจับเวลา สิ่งน้ีจะมีผลตอการรับชมและลุนผลน่ันเอง 
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 โดยสรุปแลวจะเห็นวาการสรางสรรคกลยุทธ Second Screen ในสื่อโทรทัศนยุคดิจิทัลเปนสิ่งที่กําลัง

เกิดขึ้นในปจจุบัน แตตองมีการพัฒนาตอไปในอนาคต ไมวาจะเปนทั้งทางดาน ระบบ  แอพลิเคช่ัน รวมถึงความรู

ของผูผลิตและการเปดรับของผูชม ทั้งน้ีเน้ือหาเปนสิ่งสําคัญที่ผูผลิตจะตองตระหนักถึง เพ่ือที่ผูชมจะไดรับ

ประโยชนและคุณคาจากสื่ออยางแทจริง 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ เพ่ือที่จะไดนําขอมูลทางสถิติมาเปนขอมูลสนับสนุนมากย่ิงข้ึน และนํามา

ปรับใชในการสรางกลยุทธ Second Screen กับสื่อโทรทัศนยุคดิจิทัลในอนาคตตอไป 

2. เน่ืองจากวาโลกปจจุบันเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงควรทําการศึกษา

วิจัยอยางตอเน่ือง และศึกษาในสวนรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะไดขอมูลที่ละเอียดและอัพเดทมากย่ิงขึ้น  

3 .การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะแนวคิดของบุคคลที่เกี่ยวของกับสื่อโทรทัศนจํานวน 5 ทานเทาน้ัน ดังน้ัน

การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษางานของบุคคลอ่ืนในสายงายตางๆเพ่ิมเติมดวย เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาที่ไดมา

เปรียบเทียบความแตกตางในแตละงานหรือแตละแนวคิดไดตอไป 
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กระบวนการสือ่สาร และปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอกระบวนการตัดสนิใจเขารวมกลุมรณรงคการใชจักรยาน

ของกลุมปนเดะ 

PUBLIC COMMUNICATION PROCESS, DECISION MAKING PROCESS 

AND COMMUNICATION FACTORS AFFECTING  THE PARTICIPATION OF PUNDAY CAMPAIGN 

นายวงศกร สงิหวรวงศ และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสาร และปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมรณรงคการใช

จักรยานกลุมปนเดะ” มีวัตถุประสงค 2 ประการ 1.เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสาร ในการรวมกลุมจักรยานของกลุม

ปนเดะของแกนนํากลุม และ 2.ศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจการเขารวมกลุมรณรงคการ

ใชจักรยานของกลุมปนเดะ โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาสื่อตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ กลุมปนเดะ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการการสังเกตการณประกอบกับสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 

Interview) โดยผูใหขอมูลหลัก อันไดแก ผูกอต้ังกลุม ผูนํากลุม รวมทั้งสิ้น 6 คน และผูวิจัยไดใชวิธีสัมภาษณกลุม 

(Focus Group) กับผูที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 3 กลุม และนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ในการวิเคราะห  

ผลการวิจัยพบวา เปาหมายในการสื่อสารของแกนนํากลุมปนเดะกับสาธารณชนประกอบดวย 2 ประการดวยกัน 

คือ เพ่ือใหขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือใหไดเกิดความเขาใจวัตถุประสงคของกลุมรวมถึง

ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมปนเดะ และ เพ่ือเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม ประเด็นการสื่อสารที่

แกนนํากลุมปนเดะใชในการสื่อสารกับสาธารณชน คือการปลุกจิตสํานึกใหคนแบงปนถนนใหกับรถจักรยานเปน

เครื่องมือละลายพฤติกรรม สรางวัฒนธรรมจักรยานสามารถใหอยูรวมกันกับผูใชรถใชถนนได โดยแบงเปน

กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ผูใชจักรยาน เพ่ือรวมสรางวัฒนธรรมจักรยานของจังหวัดนครราชสีมา กลุมเปาหมาย

รอง  ไดแก ผูใชรถใชถนนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กลยุทธดานสารที่แกนนํากลุมปนเดะใชในการสื่อสารตอ

สาธารณชน เนนการเชิญชวนใหรวมกิจกรรมของกลุม และ เนนการแบงประสบการณซึ่งกันและกัน กลยุทธดาน

สื่อประกอบดวย การสื่อสารผานสื่อบุคคลแบบปากตอปาก การสื่อสารผานการทํากิจกรรม การสื่อสารผานสื่อ

ออนไลน 

ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจการเขารวมกลุมรณรงคการใชจักรยานของกลุมปนเดะ แบง

ออกเปน ปจจัยดานสาร  เนนดวยการทํากิจกรรมรวมกัน เชน การปนชมเมืองในตอนกลางคืน และ การทํา

กิจกรรมในพ้ืนที่เปนจุดเดนและนาสนใจ  และ เกิดการพัฒนาความเปนชุมชนของผูใชจักรยาน และปจจัยทางดาน

ชองทางการ แบงเปน สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อใหม ปจจัยทางดานผูรับสาร ปจจัยทางดานผูรับสารประกอบดวย 

แรงจูงใจในดานความสัมพันธระหวางผูเขารวม สนับสนุนความคิดของตนเอง ปฏิบัติเปนตัวอยางแกผูอ่ืน  
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Abstract 

The purpose of this research is to study public communication process, decision making process 

and communication factors affecting the participation of Punday campaign has two objectives. 

To study the factors influencing the decision-making process, the participation of the cycling 

group of the group. Qualitative Research is used in media studies, spatial data collection, 

observation and in-depth interviews. The research team used a focus group interview 

methodology with 3 participants and presented Descriptive Statistics 

The research found that The main purpose of communication between the two groups is to 

provide information. Activities for the purpose of understanding the objectives of the group 

include the activities of the group and to invite them to participate in activities. Communication 

issues that the top spinners use to communicate with the public. Is raising awareness for people 

sharing the road to the bike as a dissolver tool. Bicycle culture can be shared with the road 

users. The main target groups are bicycle users. To build bicycle culture of Nakhon Ratchasima. 

Secondary target groups are car users using Nakhon Ratchasima municipality. The substance 

used by the spinner is used to communicate with the public. Focus on inviting group activities 

and focusing on sharing experiences. Media strategies include: Viral communication 

Communication through activity Online Communication 

Factors influencing the decision-making process Participation in the cycling campaign of the 

spinning group is divided into the substance. They focus on activities such as city sightseeing at 

night and activities in the area that are highlighted and interesting, and the development of a 

community of bicycle users. And the channel factor is divided into the media, the media, the 

new media, the recipient factor. Recipients include: Motivation in the relationship between 

participants. Support your thoughts. Act as an example to others. 

Keywords : Communication process, Bicycle Campaign, factors affecting participation 

 

บทนํา 
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จากกระแสการลดสภาวะโลกรอนโดยการอนุรักษพลังงานจากฟอสซิล ปญหาดานการจราจร และกระแสการใสใจ

ดูแลสุขภาพที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําใหการขี่จักรยานกลายเปนกิจกรรมที่กําลังไดรับความนิยมอยางสูงในหมูคนไทยโดยมี

ปจจัยในการใชจักรยาน เชน ตองการออกกําลังการเพ่ือรักษาสุขภาพ การใชเพ่ือประหยัดพลังงานในการเดินทาง

ระยะใกล การใชในชีวิตประจําวันเพ่ือเปนตัวเลือกของการเดินทาง หรือการแขงขันจักรยาน จึงเปนกระแสที่

แพรกระจาย เพราะนอกจากชวยใหเพลิดเพลินและรางกายแข็งแรงแลวยังถือเปนทางเลือกในการเดินทางที่ชวยลด

ปญหาจราจรติดขัดและประหยัดการใชพลังงานเช้ือเพลิงไดอีกมาก (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ,2558 : ออนไลน) 

 จากกระแสของการใชจักรยานที่เพ่ิมมากข้ึนจึงกอใหเกิดการรวมตัวของผูใชจักรยานที่รวมกันมาปน

จักรยานในสถานที่สําคัญตาง ๆ เชน การปนจักรยานตอนกลางคืนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดกระจายไปยังหัว

เมืองใหญตางๆ เชน เชียงใหม หาดใหญ ขอนแกน นครราชสีมา เปนตน    

จังหวัดนครราชสีมาไดมีการรวมตัวของกลุมผูใชจักรยานที่ช่ือวากลุม ปนเดะ (Pun Day) เปนกิจกรรมการพา

จักรยานมาปนรวมกันเปนกลุมที่รวมคนใชจักรยานทั้งในชีวิตประจําวัน ออกกําลังกาย หรือแขงขัน เขามารวมสราง

กิจกรรมในการพัฒนาการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและพ้ืนที่ใกลเคียง ซึ่งเริ่มจากการรวมตัว

ออกมาปนกันในทุกเย็นวันศุกร เพ่ือเปนแสดงสัญลักษณและวิถีของจักรยาน สมาชิกเขารวมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ

จึงเปนการสรางภาพใหผูที่พบเห็นหรือชาวจังหวัดนครราชสีมา ไดเกิดแรงกระตุนใหออกมาทํากิจกรรมรวมกัน 

กิจกรรมรณรงคใชจักรยาน ปนเดะ กอต้ังเมื่อป 2555 ซึ่งเปนแนวคิดที่เกิดจากแนวคิดของผูชวยศาสตราจารยนิคม 

บุญญานุสิทธ์ิ นักวิชาการดานผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยไดรวมตัวผูใชจักรยานใน

เทศบาลนครนครราชสีมา ไมวาจะเปนการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ใชในการออกกําลังกาย ซึ่งมารวมตัวกันใน

ตอนเย็น ทุกวันศุกร ซึ่งจะปนจักรยานไปรอบบริเวณคูเมืองนครราชสีมา โดยวัตถุประสงค เปนการรวมตัวเพ่ือ

เรียกรองทางสําหรับรถจักรยาน โดยในเริ่มแรกมีสมาชิกเขารวมประมาณ  10-30 คัน และตอมาเมื่อจักรยานไดรับ

ความนิยมมากขึ้น จึงกลายมาเปนการรวมตัวของคนใชจักรยาน ซึ่งไมมีผลทางการเมืองมาเกี่ยวของ ปราศจาก

ผลประโยชนทางธุรกิจ ปนเดะไดมีการสื่อสารทางสังคมออนไลน Facebook และไดเปลี่ยนจากการเรียกรองเรื่อง

ทางจักรยานเปนการรณรงคเพ่ือใหคนประชาชนในเขตเทศบาลนคร หรือใกลเคียงนําจักรยานมารวมกันปน โดย

เปนการสรางเครือขายการใชจักรยาน จนสมาชิกที่มาเขารวมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มาจนปจจุบันมีสมาชิกเขารวมกิจกรรม

ประมาณ 100-200 คัน ซึ่งกิจกรรมปนเดะไดดําเนินกิจกรรมจากเดิมขี่จักรยานรอบคูเมืองเปลี่ยนเปนการขี่

จักรยานไปยังบริเวณสถานที่สําคัญตางๆ หรือแหลงชุมชน ซึ่งกลุมปนเดะไดใชการสื่อสารทางสื่อสังคม Facebook 

เพ่ือใชติดตอสื่อสาร นัดหมายรวมตัว หรือแมกระทั่งการนัดหมายของสมาชิกในกลุมเพ่ือออกไปข่ีจักรยานรวมกัน  

โดยจะมีการโพสแสดงภาพหรือวีดีโอผานทางสื่อสังคม เฟซบุค ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแลว 

ปญหานําวิจัย 

1. แกนนํามีกระบวนการสื่อสาร ในการรวมกลุมจักรยานของกลุมปนเดะอยางไร 
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2. ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจการเขารวมกลุมรณรงคการใชจักรยานของกลุมปนเดะ

เปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารของแกนนํากลุมปนเดะตอผูรับสาร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยการเขารวมกลุมรณรงคการใชจักรยานของกลุมปนเดะ 

นิยามศัพท 

 กระบวนการสื่อสารของกลุมปนเดะ หมายถึง ข้ันตอน วิธีการ ในการสงสาร หรือการถายทอดขอมูล 

เกี่ยวกับกิจกรรม ปนเดะ โดย กลุมแกนนําหลักของกลุม เปนผูสงสารไปยังบุคคลทั่วไป  รวมถึงบุคคลที่มาเขารวม

กิจกรรม และผูพบเห็นกิจกรรม ดวยวิธีการตางๆ ทั้งสื่อใหม เชน เฟซบุค หรือสื่อบุคคล เพ่ือสรางการรับรูและการ

ตัดสินใจเขารวมกลุมปนเดะ 

การรณรงคการใชจักรยาน หมายถึง เผยแพรแนวคิด วิธีการในการสงเสริมการใชจักรยานในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา 

ปจจัยที่มีผลตอการเขารวมโครงการ หมายถึง องคประกอบที่สนับสนุนเพ่ือใหผูรับสารเขารวมกิจกรรม เชน ความ

ตองการทางจักรยาน  ความตองการมีเพ่ือน  ความตองการแสดงอัตลักษณตัวตน  ความตองการดานรณรงค

ประหยัดพลังงาน หรือการรณรงคในการใชจักรยานเปนพาหนะหลัก  ความอยากแสดงออกถึงจักรยานของตนเอง 

เปนตน 

 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสาร และปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการการตัดสินใจเขารวมกลุมรณรงคการใช

จักรยานของกลุมปนเดะ  แบงการศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน คือสวนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  และโดยใชการสัมภาษณกลุม (Focus Group) 

สวนที่ 1 การศึกษากระบวนการสื่อสารของผูกอต้ังกลุมปนเดะ มีรายละเอียดดังน้ี ในสวนน้ีเปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research)ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  และจากเอกสารที่

เกี่ยวของ  

กลุมเปาหมายในการวิจัย 

ผูวิจัยเลือกกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี โดยใชวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และยังไดใช

วิธีการ Snowball Technique โดยการสอบถามแกนนํากลุมเพ่ือใหแกนนํากลุมแนะนํา แกนนําคนอ่ืนๆ เพ่ือที่

สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตอไปได 
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สวนที่ 1 ผูกอต้ังกลุมปนเดะ จํานวน 5 ทาน โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางวิธีการ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(In-Depth Interview)  ประกอบดวย 

1. ผูกอต้ังกลุม 1 ทาน 

ผูชวยศาสตราจารยนิคม บุญญานุสิทธ์ิ ผูกอต้ังกลุม ปนเดะ 

แกนนํากลุมปนเดะ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางวิธีการ Snowball Technique 

โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)   

2. แกนนํากลุม  

2.1 คุณพสิษฐ เหมะธร 

2.2 คุณพงศกร พิสิษฐวานิชย  

2.3  คุณธนยศ หมวกเพ็ชร 

2.4  คุณวีรพจน เนตรสุวรรณ  

สวนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ปจจัยการเขารวมกิจกรรมของกลุมผูเขารวมกิจกรรม ปน

เดะ จํานวน 30 คน โดยใชการสนทนาแบบกลุม (Focus Group แบงออกเปนกลุมๆละ 8-12 คน  จํานวน 3 กลุม 

ไดแก กลุมเขารวมประจํา กลุมที่เขารวมครั้งแรก กลุมที่เขารวมเปนกลุมใหญ เชนจากมหาวิทยาลัยตางๆ หรือภาค

สวนตางๆ 

1.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยผูวิจัยไดศึกษาเน้ือหา รูปภาพ วีดีโอ จากแหลงขอมูลที่

เกี่ยวของในเฟซบุคของ ปนเดะ ทั้งหนาเพจ และ เฟซบุคกลุม ซึ่งนํามาใชในการกําหนด 

 

แนวคําถามในการสัมภาษณ 

1.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เปนขอมูลที่ไดจากาการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากแกนนําจัด

กิจกรรมและผูเขารวมกิจกรรมรณรงคการใชจักรยาน ปนเดะ 

 

 

 

แนวคําถามในการวิจัย 

ปญหานําการวิจัยสวนที่ 1  แนวคําถามสําหรับผูกอต้ังกลุม ผศ.นิคม บุญญานุสิทธ์ิ แนวคิดเรื่องรณรงคทางการ

สื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร 

- เปาหมายและวัตถุประสงคของกลุม 

- เพราะเหตุใดจึงจัดกิจกรรมรณรงคในการใชจักรยาน 

- การออกแบบและการริเริ่มกิจกรรม 
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- พฤติกรรมที่พึงประสงคที่ตองการใหกลุมเปาหมายไดประพฤติปฏิบัติ 

- เหตุผลที่เลือกวันศุกรเปนวันจัดกิจกรรม 

- กลุมเปาหมายในการณรงคคือใคร 

- รูปแบบการรณรงค 

- รูปแบบการสื่อสาร 

- ปญหาและปจจัยในการรวมกลุม 

- ภาครัฐหรือภาคเอกชนมีสวนรวมอยางไร 

- ปจจัยที่จะทําใหกิจกรรมน้ีย่ังยืน 

ปญหานําการวิจัยสวนที่ 2 แนวคําถามสําหรับแกนนํากิจกรรม ปนเดะ แนวคิดเรื่องรณรงคทางการสื่อสาร และ

กระบวนการสื่อสาร 

- การวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธการรณรงค เปนอยางไร 

- กลยุทธการใชสื่อเปนอยางไร มีหลักเกณฑอยางไร 

- เหตุผลการใช สื่อสังคมเพ่ือการรณรงค 

- เน้ือหาที่เผยแพรตอสาธารณชนเปนอยางไร  

- วิธีการเลือก รูปแบบการนําเสนอ 

- การสื่อสารภายในกลุมเปนอยางไร 

- รูปแบบลักษณะของสารรณรงคการสื่อสารตอชุมชนเปนอยางไร 

- ผลลัพธและปญหา เปนอยางไร 

- ในอนาคต กลุมจะมีการรณรงคทางการสื่อสารในทิศทางใด หรือจะมีการปรับเปลี่ยนการใชสื่อหรือไม 

- ภาครัฐหรือภาคเอกชนมีสวนรวมอยางไร 

ปญหานําการวิจัยสวนที่ 3 กลุมผูเขารวมกิจกรรม ปนเดะ ในดานปจจัยเขารวมกิจกรรม 

- ทราบการรณรงคจากสื่อใด 

- สื่อใดที่เขาถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

- เหตุผลที่ตัดสินใจเขารวมกลุม 

- ปจจัยที่เขารวม 

- ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการรวมกลุม 

- กระบวนการสื่อสารของกลุมเปนอยางไร 

- การแสวงหาขอมูลขาวสาร  

- ปญหาที่พบ เปนอยางไร 

- ขอเสนอแนะ 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสาร และปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมรณรงคการใช

จักรยานกลุมปนเดะ” มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงศึกษากับสาธรณชนของคณะทํางานของกลุมรณรงคการใชจักรยาน

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาสื่อตางๆ ที่

เก่ียวของ กลุมปนเดะ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการการสังเกตการณประกอบกับสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 

Interview) โดยผูใหขอมูลหลัก อันไดแก ผูกอต้ังกลุม ผูนํากลุม รวมทั้งสิ้น 6 คน และผูวิจัยไดใชวิธีสัมภาษณกลุม 

(Focus Group) กับผูที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 3 กลุม ซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

รวมกับขอมูลที่ไดศึกษาจากแหลงขอมูลเอกสารเปนประกอบเพ่ือสรุปประเด็นสําคัญ และนําเสนอขอมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห และไดนํามาสรุปผลการศึกษาดังน้ี 

1.กระบวนการสื่อสารกับสาธารณชนของกลุมปนเดะ  

จากการวิเคราะหผลการวิจัย พบวา กระบวนการสื่อสารกับสาธารณชนของกลุมปนเดะ รูปแบบการสื่อสารของ

กลุมปนเดะ ใชสื่อและชองทางในการสื่อสาร โดยเริ่มตนจากการใช สื่อกิจกรรมในลักษณะแฟลชม็อบ (flashmob) 

คือการรวมตัวของกลุมคนในสถานที่หน่ึงอยางฉับพลัน สูการเชิญชวนโดยใชแกนนําในลักษณะสื่อบุคคล และ

จากน้ันนําเสนอภาพกิจกรรมผานทางการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เฟสบุค ซึ่งเปนสื่อที่สาธารณชนทุก

กลุมวัยมีความไดรับรูและสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับจักรยานซึ่งเน้ือหาภายในจะเนนขาวและภาพ

กิจกรรมตางๆ การแขงขันจักรยาน หรือกิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับแนวคิดของ มาลีวรรณ ศุขวัฒน (2552) ที่ให

ความหมายวา การสื่อสาร คือ กระบวนการในการถายทอดขาวสาร ขอมูลหน่ึง(ผูสงสาร)ไปยังบุคคลหน่ึง(ผูรับสาร) 

โดยผานสื่อ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติพฤติกรรม เกิดความเขาในและสามารถที่จะกระทําโตตอบ

ไปกลับมาระหวางผูสงสารและผูรับสารได สิ่งเน้ือหาที่ใชเปนการชักจูงใหเขารวมการรณรงคใชจักรยานผานการ

ปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการรณรงคทางการสื่อสาร (กิตติ กันภัย,2546) การถายทอดเน้ือหาใน

กระบวนการรณรงค ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญหลักการใหญกับผลลัพธของการรณรงค คือ การใหขอมูล (To 

Inform) เพ่ือโนมนาวใจใหคลอยตาม (To Persuade) อันจะนําไปสูการระดมใหมีสวนรวมในกิจกรรม (To 

Mobilze) จนในที่สุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทํา (Behavior  Change) และสามารถดํารงไวซึ่งพฤติกรรม

ที่ตองการน้ันๆอีกดวย กลาวไดวาการรณรงคมีวัตถุประสงคเพ่ือมีอิทธิพลตอความเช่ือหรือพฤติกรรมของประชาชน

กลุมเปาหมาย โดยผานการใชกลยุทธดานสื่อ เพ่ือใหความสําคัญกับการสื่อสารเพ่ือรักษาสายสัมพันธที่ดีกับ

กลุมเปาหมายทั้งที่เคยเขารวมกิจกรรมและกําลังหาขอมูล ซึ่งถือวาไดวาเปนเครือขายสมาชิกโดยมี และมีกิจกรรม

แปลกใหมที่สามารถสรางความนาสนใจ ซึ่งจะมีสื่อกิจกรรมที่ใชควบคูกับสื่อออนไลน ซึงเปนการใชสื่อที่

หลากหลาย สอดคลองกับ สิริพรรษ ศรีบุญลือ (2549) การสรางสัญลักษณรวม เปนแนวทางที่มุงเนนการสราง
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ความรูสึกในเชิงอารมณ (Emotional Appeal) เพ่ือใหกลุมบุคคลเกิดความรูสึกรวม และเกิดจิตสํานึก คานิยม 

ความรวมมือ หรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน 

จากผลการศึกษาวิจัย ยังพบวา กลยุทธดานสารพบวา กลยุทธดานสารที่แกนนํากลุมปนเดะใชในการสื่อสารตอ

สาธารณชน ประกอบดวย การเชิญชวนใหรวมกิจกรรมของกลุม และ การแบงประสบการณซึ่งกันและกันที่เนน

การแบงปนประสบการณคนอ่ืน ทําใหชวยเสริมความเขาใจไดมากข้ึน ความประทับใจของผูที่มาเขารวมกลุม

รณรงค ทําใหเกิดความนาเช่ือถือ สรางความนาสนใจจากการใชภาพของการทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ รุงรัตน 

ชัยสําเร็จ (2550)ใหความเห็นวา รูปแบบของการติดตอสื่อสารเพ่ือการถายทอดเรื่องราวขาวสารทั้งที่เปน

ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากสถาบันหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงไปสูกลุมประชาชนเปาหมาย โดยมีการวางแผน

กําหนดวัตถุประสงคและดําเนินการเพ่ือบอกกลาวใหทราบ เพ่ือช้ีแจงใหเขาใจถูกตอง อันเปนการสรางและรักษา 

(to build and sustain) ความสัมพันธที่ดี ตลอดจนเพ่ือสรางช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดี อันจะนําไปสูการไดรับ

ความรวมมือจากประชาชนกลุมเปาหมาย”และ Rogers(1971) ใหความเห็นวา การสงสารซ้ําหลาย ๆ ครั้งจะทําให

สารน้ันถูกยอมรับโดยผูรับสารมากขึ้นและทําใหผูรับสารจําเน้ือหาสารไดดีข้ึนและมีประสิทธิภาพในการจูงใจมาก

ขึ้น 

กลยุทธดานสื่อ (Media Strategy) จากการศึกษาวิจัย พบวา แกนนํากลุมปนเดะ แกนนํากลุมปนเดะใชสื่อสังคม

การนําเสนอเสนทางและเวลาที่จะรวมตัวของกลุม หรือประชาสัมพันธเมื่อกิจกรรมใหม ที่สามารถสรางความ

นาสนใจ เปนสิ่งจูงใจทําใหเกิดการเขารวมกิจกรรม โดยแกนนํากลุมไดใชสื่อสังคมเพ่ือใชรูปแบบการนําเสนอใน

ลักษณะการแบงปนขอมูลประสบการณจากกลุมเฟสบุค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กฤษฎา มอมุงคุณ (2558) โซ

เชียล มีเดีย มีผลในการโนมนาวความคิดสงผลใหเกิดความรูสึกตอผูอาน ผานการเลาเร่ือง เเชรประสบการณ

ระหวางกัน เเสดงความคิดเห็นสวนบุคคล โดยใชโซเชียล มีเดียเปนสื่อกลางในการเช่ือมโยง  

นอกจากน้ัน กลยุทธดานการใชสื่อที่แกนนํากลุมใชในการสื่อสารกับสาธารณชนของกลุมปนเดะ โดยจะทําการ

เผยแพรกิจกรรมใหเปนที่รูจักผานทั้งทางสื่อบุคคล สื่อกิจกรรมและสื่อใหม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลอง

กับที่กิติมา สุรสนธิ (2545) กลาวไววา รูปแบบวิธีการใชสื่อใหมีประสิทธิภาพ โดยการใชสื่อแบบผสม (Mix media 

หรือ Media forum) เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใชสื่อหลายประเภท หรือหลายสื่อเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

อยางใดอยางหน่ึง และเพ่ือใหการสื่อสารน้ัน มีความสามารถเขาถึงผูรับไดอยางกวางขวาง สามารถสรางความ

นาสนใจและการเขาใจการรับรูขาวสารไดอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับที่ Ray กลาววา การสื่อสารเชิงประยุกต

มิไดจํากัดขอบเขตของการใชสื่อมวลชนเฉพาะดาน แตเปนการผสมผสานสื่อตาง ๆ โดยเนนการเขาถึงขอมูลที่

ถูกตอง (right person) ในชวงเวลาที่ถูกตอง (right time) และดวยขอความที่ถูกตอง (right message) ซึ่งกลุม

ปนเดะก็มีการใชสื่อในหลายชองทางเพ่ือใหแตละสื่อเสริมกันและกันและทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด 

 

2. ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจการเขารวมกลุมรณรงคการใชจักรยานของกลุมปนเดะ 
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ปจจัยดานผูสงสาร จากผลการศึกษาวิจัย พบวา แกนนําของกลมปนเดะ ซึ่งเปนผูนํากิจกรรมและทําใหกลุมปนเดะ

เกิดขึ้นและปฏิบัติไดอยางตอเน่ืองเปนผูสงสารที่สามารถโนมนาวใจกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี เน่ืองดวยแกนนํา

กลุม เปนบุคคลที่มีทัศนคติและความสนใจไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงลักษณะ ความนาเช่ือถือ ความสนิท ความ

เปนมิตร ทัศนคติของแกนนําเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหกลุมเปาหมายตัดสินใจที่จะเขารวมกิจกรรม  สอดคลองกับ 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) กลาวไววาทัศนคติในการสื่อสาร คือ ความมีใจโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาอยางใดอยางหน่ึง

ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ประกอบดวย ทัศนคติตอตนเอง ทัศนคติตอเร่ืองที่จะสื่อสาร และทัศนคติตอผูรับสาร ทั้งน้ีเพราะ

ทัศนคติดังกลาว จะเปนตัวกําหนดทาทีของผูสงสารในการสื่อสาร โดยผูสงสารจะประสบความสําเร็จในการสื่อสาร

เพียงไรขึ้นอยูกับทัศนคติของผูสงสารน่ันเองซึ่งสอดคลองกับเดวิด เค เบอรโล (Berlo, 1960, pp. 30-72) คือ ผูสง

สารในที่น้ีเปนวิทยากรและผูเช่ียวชาญที่มีความรูและทักษะเฉพาะทางเปนอยางดี (2) มีทัศนคติที่ดีตอผูรับสาร มี

ความรูในเรื่องการสื่อสารที่ดี คือ รูจักใชชองทางการสื่อสาร มีความรูเร่ืองของขาวสารที่ใชในกระบวนการสื่อสาร

น้ัน ๆ และยังมีความเขาใจในเรื่องของความแตกตางของบุคคล และสภาพแวดลอมของกระบวนการสื่อสาร 

นอกจากน้ี ยังพบวาความสัมพันธ หรือความสนิทชิดเช้ือระหวางแกนนํากับผูเขารวมกิจกรรมยังมีอิทธิพลตอยัง

สงผลตอการเขารวมกิจกรรม  สอดคลองกับ โรเจอร และเมยเนน (1969) ที่ไดกลาวไววาผูรับสารบางคนมีแนวโนม

ที่จะเช่ือถือและยอมรับความคิด หรือทรรศนะของสื่อบุคคลที่คุนเคยมากกวาบุคคลที่ไมเคยรูจัก  

ปจจัยดานสาร จากการศึกษาวิจัย พบวา กลุมปนเดะมีการนําเสนอเน้ือหาสารใน 2 รูปแบบ คือ วัจนสาร

และอวัจนสาร วัจนสาร เปนการสื่อสารเพ่ือสรางความนาสนใจเขาใจงายและสามารถดึงดูดใจกลุมเปาหมายไดเปน

อยางดี  ดานวัจนภาษา เน้ือหาหลักของกลุมปนเดะจะมุงเนนไปที่การนําเสนอแนวคิดของการทําใหโคราชเปนเมือง

จักรยาน และสรางคุณคาของจักรยานเพ่ือใหสามารถใชเสนทางหรือถนนรวมกับรถยนตและมอเตอรไซคได 

ดานอวัจนสาร เน้ือหาคือการปฏิบัติกิจกรรมสรางความนาสนใจที่แตกตาง ไมนาเบ่ือ  ไดมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับ

กลุมเปาหมายที่หลากหลาย โดยจะปรับใหกิจกรรมการเหมาะกับผูเขารวมกิจกรรม สามารถดึงดูดใจใหมีความสุข

กับการทํากิจกรรมตางๆ เมื่อภาพกิจกรรมเหลาน้ีถูกนําไปเผยแพรไมวาจะปากตอปาก หรือชองทางสื่อตางๆ จะ

กลายเปนปจจัยสําคัญ ที่ดึงดูดใหสาธารณชนที่เปนกลุมเปาหมายของกลุมปนเดะสนใจที่จะเขารวมกิจกรรม 

สอดคลองกับสิริพรรษ ศรีบุญลือ (2549) ที่กลาววา แนวทางการรณรงคที่มุงเนนการใชวาทศิลป (Rhetoric) เพ่ือ

สรางความประทับใจตอกลุมเปาหมาย และสาธารณชน เพ่ือใหเกิดการพูดกันแบบปากตอปาก และเพ่ือใหเกิด

กระแสความต่ืนตัวใหกลุมบุคคลเปาหมายและสาธารณชน และเกิดการสรางสัญลักษณรวม เปนแนวทางที่มุงเนน

การสรางความรูสึกในเชิงอารมณ (Emotional Appeal) เพ่ือใหกลุมบุคคลเกิดความรูสึกรวม และเกิดจิตสํานึก 

คานิยม ความรวมมือ หรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน 

ปจจัยดานชองทางการสื่อสาร จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี พบวาชองทางการสื่อสารเปนองคประกอบที่สําคัญที่

สนับสนุนผูใชจักรยาน  ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของกลุมเขารวมกิจกรรมชองทางการสื่อสารซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอ

การเขารวมกลุมปนเดะ ไดแก การสื่อสารแบบปากตอปากซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการขยายวงกวาง โดย สวนใหญ
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รูจักกิจกรรมและตัดสินใจเขารวมกิจกรรมจากการที่ไดรับการแนะนําจากเพ่ือน บุคคลใกลชิดหรือบุคคลที่เปนที่

ยอมรับในสังคม ซึ่งบอกตอ ๆ กันมา สอดคลองกับงานวิจัยของ พรดี สะสมบัติ  (2548) พบวาใชในการสื่อสารเพ่ือ

การรณรงค คือ กลุมนมแมใชรูปแบบการสื่อสารในการสรางและขยายกลุมโดยใชการสื่อสารแบบปากตอปากและ

การสื่อสารผาน Connection เปนหลัก  

ทําใหกลยุทธการสื่อสารทางสังคมที่นํามาใชมีประสิทธิภาพ คือ กลยุทธการสื่อสารแบบปากตอปาก สื่อกิจกรรม 

สื่อกิจกรรมเปนชองทางการสื่อสารหลักกลุมปนเดะใชในการเผยแพรกิจกรรมใหเปนที่รูจัก โดยจัดกิจกรรมผาน

พ้ืนที่ชุมชน ใหเกิดขึ้นอยางเปนประจําสม่ําเสมอโดย กอใหเกิดความเขาใจในวัตถุประสงคหรือรูปแบบของกลุมมาก

ย่ิงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมน่ันเอง สอดคลองกับ คัทลิปและคณะ (Scott M. Cutlip et al., 

2000, หนา 382) ไดกลาวถึงกลวิธีการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธอยางมีหลักการ การนําเสนออยางตอเน่ือง

สม่ําเสมอ (Continuity and Consistency)   และสอดคลองกับ นภาภรณ อัจฉริยะกุล (2527) กลาวถึงวิธีการใช

สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธไววา การย้ําหรือทําซ้ําบอย ๆ (Repeating) ติดตอกันไปจะชวยใหเกิดความนาสนใจมาก

ย่ิงขึ้นคงทนถาวรมากขึ้น ทําใหเกิดความแมนยํา แตการใชวิธีน้ี มีขอควรระวัง คือ ถายํ้าบอย ๆ และกระทํา

ตอเน่ืองมานานอาจถึงจุดอ่ิมตัว ผลจะลดลงทันที เพราะผูรับจะเริ่มเบ่ือหนายหรือชินชา 

ดังน้ัน  การใชสื่อใหม อันไดแก เฟสบุคเปนชองทางการสื่อสารเพ่ือเผยแพรขอมูลเน้ือหา รูปภาพการทํากิจกรรม

และเชิญชวนเพ่ือพิจารณาที่จะตัดสินใจเขารวมกลุมปนเดะ สอดคลองกับ พนม คลี่ฉายา (2549) ที่ไดใหความเห็น

วา สื่อใหมเปนสื่อที่ไดรับการพัฒนาขึ้นจากคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี มีลักษณะทั้งภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 

กราฟก ขอความ เสียง และสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบกับผูใชได และสามารถสรางความเสมือนจริงได และ

สอดคลองกับ Charles K. Atkin และ Ronald E. Rice(2009) ที่กลาววาสื่อใหมนําเสนอมิติเพ่ิมเติมในการรณรงค

ผานทางการติดตอสื่อสาร, การปะติดปะตอ,และเพ่ือเจาะกลุมผูชมที่มีความสนใจ การโตตอบแบบสองมิติรวมถึง

หลักทิศทางของการสื่อสารและระดับการควบคุมในกระบวนการสื่อสารซึ่งทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูใชกับ

แหลงขอมูล 

ในขณะที่ผลการวิจัยพบวา การใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ประกอบดวย สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม และสื่อ

ใหมเพ่ือใหสื่อสารไดอยางครอบคลุม มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและสอดคลองกับลักษณะกลุมเปาหมาย โดยผาน

การใชการสื่อสารที่หลากหลายชองทาง สอดคลองกับ ซึ่งสอดคลองกับที่พนม คลี่ฉายา (2551) กลาววา แนว

ทางการพิจารณาเลือกใชสื่อที่มีประสิทธิภาพ คือ การบูรณาการสื่อ (Integration) คือการใชสื่อผสมผสานกัน 

เก้ือหนุนกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เพราะสื่อแตละประเภทมีธรรมชาติขอดี ขอเสีย และขอจํากัดแตกตางกัน 

หากนํามาผสมผสานกันจะชวยเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนแนวทางที่จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคได 

 

ขอเสนอแนะ 
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1. จากผลการวิจัย กลุมปนเดะ น้ันเปนกลุมเกิดจากสาธารณชน จึงควรเปดโอกาสใหกับผูเขารวมไดมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นหรือในการปฏิบัติกิจกรรมของกลุม เน่ืองจากกลุมไดเปดโอกาสใหแกนนํากลุมไดออกจาก

กลุมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ทําใหขาดกิจกรรมที่สรางสรรค สรางจุดดึงดูดรวมถึงทําใหผูเขารวมกิจกรรมลดนอยลง 

2. เพ่ือใหกิจกรรมมีความนาเช่ือถือมากย่ิงขึ้น แกนนําเพ่ิมควรชองทางในการสื่อสาร เชน จอแอลอีดี และควรมีการ

ติดตามผลของผูเขารวมกิจกรรมรับทราบปญหาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือที่จะนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงกิจกรรม

และเน้ือหาของกิจกรรมใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้นและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกลุมได 

3. การศึกษาการสื่อสารกับสาธารณชนในการเผยแพรโครงการของกลุมปนเดะใหวาผลของการสื่อสารของกลุมปน

เดะอยางไรบาง 

4. การศึกษาความตองการทางจักรยานภายในตัวเมืองนครราชสีมา หรือ การพัฒนาใหเปนเมืองจักรยาน เพราะ

จากผลการศึกษา พบวา ปนเดะ ยังไมสามารถทําใหเกิดทางจักรยานภายในตัวเมืองนครราชสีมา และ การพัฒนา

ใหเปนเมืองจักรยาน ไดสําเร็จ 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ียังมีขอจํากัดและไมครอบคลุม ผูวิจัยเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 

1.การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในเรื่องกระบวนการสื่อสาร และ

ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเขารวมกลุมรณรงคการใชจักรยานของกลุมปนเดะ แตไมไดมี

การศึกษาถึงความสัมพันธของแตละปจจัยที่ทําการศึกษาวามีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอกันหรือไม อยางไร 

จึงควรมีการทําการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือจะไดขอมูลที่ชัดเจน ครบถวน รอบดาน และทราบถึงความสัมพันธของแต

ละปจจัยและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดมากย่ิงขึ้น 

2. การศึกษาปจจัยทางการตลาดในการซื้อจักรยานของรวมกลุมปนเดะ เพ่ือความสัมพันธระหวางแกนนําและ

ผูเขารวมกลุมปนเดะกับรานคาจักรยาน ซึ่งมีรานคาจักรยานเขามารวมกิจกรรมทั้งในดานรวมทํากิจกรรม และ การ

มอบของในโอกาสพิเศษ 
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กลยุทธการนาํเสนอภาพลักษณองคกรผานทางสื่อยูทบู 

Organization Image Presentation Strategy on Youtube 

นายเดชพัฒน ม่ันคงหัตถ และ รศ.ดร.ประทุม ฤกษกลาง 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

สาขา นวัตกรรมนิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนา 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมุงศึกษากลยุทธการนําเสนอคลิปวีดิโอโฆษณาประชาสัมพันธของ 3 องคกรที่ประสบ

ความสําเร็จบนสื่อยูทูบ คือมียอดวิวเกิน 10 ลานวิว จากการสํารวจเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 และถูกนําไป

เผยแพรซ้ําบนชองทางสื่ออ่ืนๆ อีกหลายคร้ัง เชน บนเว็บไซตอินเตอรเน็ท เฟสบุก ทวิตเตอร หรือ ไลน และมีการ

ดัดแปลงเปนแบบ 30 วินาที เพ่ือขึ้นฉายบนโฆษณาโทรทัศน ทําใหมีผูชมไดเห็นเปนจํานวนมาก และมีการพูดถึง

อยูบอยครั้งเปนปากตอปาก รวมถึงมีการแบงปนตอผานสื่อใหมไดในระยะเวลารวดเร็ว จํานวน 3 คลิป ไดแก คลิป 

"Unsung Hero" (Official HD) : TVC Thai Life Insurance 2014 ของโฆษณาไทยประกันชีวิต ป พ.ศ. 2557, 

คลิป dtac "the power of love" TVC (Official HD) ของโฆษณาดีแทค ป พ.ศ. 2557 และ, คลิป ทรูมูฟ เอช " 

การให คือการสื่อสารที่ดีที่สุด " TrueMove H : Giving ป พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษารูปแบบ

การนําเสนอคลิปวีดิโอเพ่ือการสรางภาพลักษณขององคกรที่เผยแพรบนยูทูบ โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพดวย

การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผานทางการดูคลิปยูทูบทั้ง 3 คลิป เพ่ือศึกษารูปแบบวิธีการนําเสนอ 

การเลาเรื่อง กลยุทธ การถายทําคลิปวีดิโอ และแรงจูงใจตางๆ ที่มีผลใหคลิปดังกลาวประสบความสําเร็จ  

 ผลการวิจัยพบวา คลิปวีดิโอทั้ง 3 คลิปมีการนําเสนอเรื่องราวที่สะทอนชีวิตและสังคมในปจจุบัน มีการเลา

เรื่องที่ชวนติดตาม เลือกใชตัวละครที่มีภาพลักษณและการแสดงที่ดูเปนธรรมชาติ เลือกใชฉากที่สมจริงและ

ใกลเคียงกับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เลือกใชมุมกลอง แสง สี ที่สื่อถึงอารมณตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น และมีการตัด

ตอเรื่องราวที่มีความตอเน่ือง ชวยโนมนาวใจผูชมใหติดตามเร่ืองราวตลอดวา เหตุการณจะดําเนินตอไปยังทิศทาง

ใ ด  อี ก ทั้ ง ยั ง ไ ด ใ ช ก า ร เ ล า เ รื่ อ ง แ บ บ ก า ร 

จุดประกายใหลงมือทําและการถายทอดคานิยม ที่กระตุนใหผูชมไดลองคิดถึงประโยชนที่ไดและการนําไปตอยอด

ในอนาคต รวมถึงทําใหผูชมหันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเร่ืองราว ที่มีการพูดเช่ือมโยงถึงองคกร

เจาของคลิปดังกลาว จนกลายเปนขอถกเถียงในวงกวาง นําไปสูการพูดแบบปากตอปาก ทั้งในโลกความจริงและ
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โลกโซเชียล ตลอดจนมีการแบงปนและเผยแพรซ้ําอยางตอเน่ือง ชวยสรางการจดจําตอกลุมผูชมเปนจํานวนมาก 

ซึ่งคลิปดังกลาวเปนไปตามหลักการทําโฆษณาสถาบัน ที่ออกแบบใหผูชมไดตระหนักในตัวองคกร และชวยสงเสริม

การสรางภาพลักษณเชิงบวก ตลอดจนสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร  

คําสําคัญ : ยูทูบ, การนําเสนอ, การเลาเรื่อง, การโนมนาวใจ, ภาพลักษณ 

 

ABSTRACT 

This research aims to study the strategy of video clip presentation from 3 Organizations 

that success on Youtube, 10 million view on 27 January 2015, was re-edited on several others 

media channels e.g. Internet Facebook Twitter or Line. It also was adapted for 30 seconds to be 

screened on television ads that showed the audience a lot of times and is often word of 

mouth. Including sharing on new media rapidly. Those 3 video clips are "Unsung Hero" (Official 

HD) : TVC Thai Life Insurance 2014, dtac "the power of love" TVC (Official HD) and TrueMove H : 

Giving. The purpose is to study the video presentation format for Organization image creation on 

YouTube, Use the Documentary Research to see all 3 video clips to study the presentation 

format. Story Telling, Strategies, Filming and motivation that resulted in the clip succeeded.  

The research found that All Video clips present a story that reflects life and society 

today, good story telling to follow, use characters with a natural look and feeling, use realistic 

and close-up scenes that happen in everyday life, use a camera angle, light, color that reflects 

the mood of the story, and use continuous editing. It make to convince the audience to follow 

the story what the next situation will be? It also used storytelling as a spark to act and convey 

the values that Encourage viewers to think about the benefits and bring them to the future. And 

the audience turned to discuss the story that link to the organization that owns video clips. It is 

a broad debate, lead to Word of Mouth in the both real world and social. It is constantly being 

shared and republished, help to create a large perception for many audience. The clip is based 

on the principle of institutional advertising that designing the audience to realize the 

organization and to promote a positive image. Including creates credibility for the organization. 

Keyword : Youtube, Presentation, Story Telling, Persuasion, Image  
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบัน เรื่องของภาพลักษณไดเขามามีบทบาทกับองคกรตางๆเพ่ิมมากขึ้น เพราะการสื่อสารการตลาดยุค

ใหม ทําใหผูบริโภคมีการเปดรับสื่อมากขึ้น และสามารถเขาถึงสื่อไดหลากหลายชองทาง โดยไมจําเปนที่จะตองรับ

ขอมูลขาวสารจากทางฝงองคกรแตเพียงแหลงเดียว การรับสารที่หลากหลายมากข้ึน ทําใหผูบริโภคมีประสบการณ

โดยตรงจากสินคาและบริการ ทําใหเกิดเปนทัศนคติสวนตัว และมีอารมณความรูสึกรวมไปกับตราสินคา และเกิด

เปนเรื่องเลาปากตอปาก (Word of Mouth) ใหกับผูบริโภคคนอ่ืนๆดวย ผูบริโภคจึงมีสิทธิในการตัดสินขอมูลดวย

ตัวเองมากขึ้น การนําเสนอขายแคตัวสินคาและบริการจึงทําไดลําบากมากข้ึน องคกรตางๆในฐานะผูสงสาร ไมวา

จะเปนภาคธุรกิจหรือราชการ จําเปนที่จะตองปรับตัวตามรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายมากข้ึน มีชองทางการ

เผยแพรสื่อมากขึ้น ใชกลยุทธและขั้นตอนการคิดเน้ือหาสารที่ซับซอนขึ้น รวมถึงผลลัพธจากปจจัยความสัมพันธที่มี

ตอผูรับสาร ซึ่งมีผลโดยตรงกับดานภาพลักษณองคกร หากวาองคกรสามารถสรางภาพลักษณที่ดีขึ้นมาได ผูบริโภค

ก็ยอมมีทัศนคติที่ดีตอองคกร และสามารถโนมนาวใจในการนําเสนอสินคาและบริการไดดีย่ิงขึ้น  

การสรางภาพลักษณสามารถทําไดโดยหลากหลายวิธี ที่เดนชัดคือการใชโฆษณาผานสื่อมวลชนเขามาชวย

เผยแพร เพราะสามารถเผยแพรออกไปสูผูรับสารไดเปนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น แตก็จําเปนที่จะตองเสีย

คาใชจายที่สูงมาก จากขอมูลแนวโนมเม็ดเงินโฆษณาสื่อทีวียุคดิจิตอลของสํานักขาวโพสตทูเดยเมื่อวันที่ 27 

มิถุนายน พ.ศ. 2556 พบวา อัตราคาโฆษณาทางโทรทัศนทั่วไปนอกเวลาไพรมไทมเฉลี่ยอยูที่ระหวาง 80,000 – 

450,000 บาท/นาที และในชวงเวลาไพรมไทมอยูที่ระหวาง 350,000 – 500,000 บาท/นาที การสรางภาพลักษณ

ที่คุมคากับการวางแผนทางการตลาดจึงนิยมใชกระบวนการประชาสัมพันธเขามาเกี่ยวของ เพราะมีความนาเช่ือถือ

จากการพูดความจริงมากกวาการโฆษณา และแทบไมตองเสียคาใชจายในทําการประชาสัมพันธแตละครั้ง   

แตดวยขอจํากัดของสื่อเกา คือ ไมสามารถควบคุมการไหลของขาวสารขอมูลได เชน ไมสามารถเลือก

ชวงเวลาในการรับสื่อได ไมสามารถพกพาแหลงที่ใชสงและรับสารติดตัวไดตลอดเวลา ไมสามารถทําการผลิต 

ดัดแปลง และเผยแพรตอไดในชวงเวลาเดียวกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2556) ทําใหการสื่อสารในยุคเดิมยังไม

สามารถใชประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ จะเห็นไดวาสื่อเกาเปนสื่อที่ขึ้นอยูกับกาละและเทศะ (เวลาและสถานที่) 

และยังเปนเปนการสื่อสารทางเดียว ทําใหผูขาดผลตอบรับ (Feedback) ในการประเมินผลการสื่อสาร กระทั่งการ

มาถึงของยุคสื่อสมัยใหม จึงเปนจุดเปลี่ยนครั้งใหญในกระบวนการสื่อสารการตลาด 
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“สื่อสมัยใหม” (New Media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสและดิจิทัลซึ่งสามารถกระจายขาวสารไปได

รวดเร็วและกวางไกล ตัวอยางเชน ไมโครอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร เครือขายการสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ ที่ได

รวมเอาเสียง ขอความ และภาพไวในสื่อเดียวกัน (กาญจนา, 2556) ซึ่งสื่อสมัยน้ีเองไดลบขอจํากัดของสื่อเกา

ออกไปแทบทุกดาน สื่อใหมเปนการสื่อสารสองทาง นอกจากทําใหผุรับสารสามารถแสดงผลตอบรับกลับไปใหผูสง

สารไดที่สงมากอนหนาแลว ยังสามารถเปลี่ยนบทบาทตนเองใหเปนผูสงสารคนใหม และแบงปนเน้ือหาดังกลาว

เผยแพรไปยังผูรับสารคนอ่ืนๆได โดยสามารถผลิตดัดแปลงแกไขเน้ือหาเดิมที่มีมาใหกลายเปนเน้ือหาใหมได 

สามารถสงและรับเน้ือหาสารไดปราศจากขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ ทุกคนสามารถยอนไปดูขาวหรือคลิปขาว

ยอนหลังไดหลายป โดยสามารถเลือกวันและชวงเวลาไดอยางสะดวก และดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหในสวน

ของเครื่องรับสารสามารถออกแบบใหมีขนาดเล็กลง แตยังคงรองรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายได นอกจากน้ียังมี

หลอมรวมกัน (Convergence) ไดกับสื่อประเภทอ่ืนๆ ทําใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได (Interoperability) 

(กาญจนา, 2556) และเกิดกระบวนสื่อสารที่หลากหลายแพรกระจายระหวางผูสงสารดวยกันมากกวาเดิม  

จากคุณลักษณะของสื่อใหมที่ไดกลาวมา จึงเปนขอยืนยันวาการใชสื่อใหมในปจจุบันเปนที่ไดรับความนิยม 

และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น จาก รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2557 โดย

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ( MICT ) ใชขอมูลผูตอบแบบสํารวจมา  16,596 ราย ซึ่งสวนใหญเปนกลุมคนขาราชการ , พนักงาน

หรือลูกจางเอกชน และ กลุมนักเรียนนักศึกษา เปน 3 อันดับแรกที่ตอบแบบสํารวจมากที่สุด  ทั้งน้ีจากกลุมผูตอบ

แบบสํารวจ สวนใหญใชอินเทอรเน็ตมากกวา 5 ปแลว คาเฉลี่ยของการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาหเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อ

เทียบกับป 2556 ซึ่งมี ตัวเลขการใชงานเน็ตโดยเฉลี่ย 32.3 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือใชเวลาโดยประมาณ 4.6 ช่ัวโมง

ตอวัน  พอมาป 2557 น้ี  ตัวเลขการใชงานอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนเปน 50.4 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือใชเวลา

โดยประมาณ 7.2 ช่ัวโมงตอวัน  ( หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของวันเพ่ือใชงานอินเทอรเน็ต )โดยกิจกรรมการใชสื่อของ

คนไทยพบวา ใชผานทางสมารทโฟน จะนิยมเขาใชพวก Social Network มากที่สุดเปนอันดับ1 ,สวนอานขาว 

อานอีบุค มาเปนอันดับ 2   และ คนหาขอมูล เปนอันดับที่ 3กับใชผานทางคอมพิวเตอรต้ังโตะ จะนิยมเขาไปเช็ค

เมล รับ-สงอีเมล มากที่สุด  สวนอันดับ 2  เปนการคนหาขอมูล และอันดับ 3 อานขาว อานอีบุค 

ดวยคุณลักษณะและขอมูลดังกลาวของสื่อใหม ทําใหเปนเรื่องที่นาสนใจในการศึกษาเรื่องสื่อใหมในยุค

ปจจุบัน เพราะสื่อใหมสามารถนําไปประยุกตใชในกระบวนการการสื่อสารไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนกิจกรรม

ทางการตลาด หรือการเสริมสรางภาพลักษณ สื่อใหมที่ในปจจุบันที่ไดรับความนิยมเชน เฟสบุก (Facebook), ทวิต

เตอร (Twitter), ไลน (Line), อินสตาแกรม (Instagram) และสื่อใหมที่ใชเปนเครื่องมือในการเผยแพรเน้ือหาใน

รูปแบบคลิปวีดิโอที่ไดรับความนิยมที่สุดในขณะน้ีคือ ยูทูบ (Youtube) ซึ่งเปนเว็บไซตที่แสดงผลทางดานคลิปวีดิโอ 

มีคุณสมบัติของสื่อใหมที่ทําใหผูใชสามารถเปนไดทั้งผูสงสารและผูรับสาร คือ สามารถเปนเจาของบัญชีในยูทูบ 
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เพ่ืออัพโหลดคลิปวีดิโอเผยแพร และสามารถดูคลิปวีดิโอที่โพสตในที่ตางๆ หรือกดคนหาในเว็บไซตของยูทูบได

ทันที 

ปจจุบันองคกรตางๆไดเร่ิมหันมาใชยูทูบในการประชาสัมพันธภาพลักษณของตน โดยสมัครบัญชียูทูบ

อยางเปนทางการ พรอมทั้งผสมผสานเครื่องมือตางๆ ตามกลยุทธที่ตัวเองไดวางแผนเอาไว เมื่อคลิปดังกลาวของ

องคกรน้ันถูกเผยแพรออกไป คลิปที่มีเน้ือหาสารที่ดี ยอมมีแรงจูงใจใหคนดูเกิดการรับรูและทัศนคติที่คลอยตาม 

ทําใหเกิดการยอมรับและศรัทธาองคกรน้ันๆ และเกิดการบอกปากตอปาก หรือสงใหรับชมกันตออยางรวดเร็ว 

(share) สงผลใหยอดการรับชม (view) ของคลิปน้ันๆในยูทูบพุงขึ้นสูง  

ตัวอยางคลิปยูทูบที่ประสบความสําเร็จในองคกรใหญๆ เชน คลิป "Unsung Hero" (Official HD) : TVC 

Thai Life Insurance 2014 : โฆษณาไทยประกันชีวิต 2557 อัพโหลดข้ึนเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 มียอด

วิวจํานวน 23,773,799 วิวเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558, คลิป dtac "the power of love" TVC (Official 

HD): โฆษณาดีแทค อัพโหลดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557  มียอดวิวจํานวน 17,589,572 วิวเมื่อวันที่ 27 

มกราคม พ.ศ. 2558, คลิป ทรูมูฟ เอช " การให คือการสื่อสารที่ดีที่สุด " TrueMove H : Giving อัพโหลดขึ้นเมื่อ

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557  มียอดวิวจํานวน 18,111,649 วิวเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 

จากกรณีดังกลาว ย่ิงทําใหยูทูบเปนสื่อที่นาสนใจ และนาศึกษาเพ่ือการนํามาใชงานอยางจริงจังในดานการ

สรางภาพลักษณองคกร ดวยคุณสมบัติของสื่อใหมที่มีคาใชจายไมสูง แตคงคุณสมบัติในการเผยแพรที่เปนวงกวาง 

และยังสามารถเรียกดูซ้ําไดตลอดเวลา เปนผลใหกลุมผูรับสารสามารถจดจําคลิปดังกลาวไดงาย สามารพูดถึงและ

บอกตอกันปากตอปากได ทําใหสะทอนถึงภาพลักษณของผลิตภัณฑและองคกรไดโดยตรง ซึ่งการทําใหคลิปบนยู

ทูบเกิดประสิทธิภาพและผลลัพธที่เยี่ยมยอดตอผูชมน้ัน จําเปนที่จะตองมีการนําเสนอและเลาเร่ืองราวของเน้ือหา

ของภาพยนตรในคลิปใหนาสนใจ ชวนดึงดูดใหนาติดตาม กระทั่งผูชมพอใจที่จะรับชมไปตลอดจนจบคลิป มี

อารมณความรูสึกรวมที่พึงพอใจ  เกิดเปนการรับรูและทัศนคติที่ดี อันจะสามารถเช่ือมโยงไปถึงเรื่องของ

ภาพลักษณองคกรได 

วัตถุประสงคการวิจัย 

- เพ่ือศึกษารูปแบบการนําเสนอคลิปวีดิโอเพ่ือการสรางภาพลักษณขององคกร 

ที่เผยแพรบนยทููบ 

 

วิธีการวิจัย 
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การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากคลิปวีดิโอโฆษณา

ประชาสัมพันธของ 3 องคกรที่ประสบความสําเร็จบนสื่อยูทูบ คือมียอดวิวเกิน 10 ลานวิว จากการสํารวจเมื่อวันที่ 

27 มกราคม พ.ศ. 2558 จํานวน 3 คลิป ไดแก คลิป "Unsung Hero" (Official HD) : TVC Thai Life Insurance 

2014 ของโฆษณาไทยประกันชีวิต ป พ.ศ. 2557 ช่ือบัญชียูทูบ thailifechannel อัพโหลดข้ึนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 

พ.ศ. 2557 มียอดวิวจํานวน 23,773,799 วิว, คลิป dtac "the power of love" TVC (Official HD) ของโฆษณา

ดีแทค ป พ.ศ. 2557 ช่ือบัญชียูทูบ DTAC อัพโหลดข้ึนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557  มียอดวิวจํานวน 

17,589,572 วิว และ คลิป ทรูมูฟ เอช " การให คือการสื่อสารที่ดีที่สุด " TrueMove H : Giving ป พ.ศ. 2557 

ช่ือบัญชียูทูบ Truemove H อัพโหลดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 มียอดวิวจํานวน 18,111,649 วิว โดย

เก็บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงเอกสาร โดยใชวิธีคนควาขอมูลจากการเปดคลิปวีดิโอทั้ง 3 คลิป แลว

สังเกตดูเรื่องราวในคลิปน้ันๆ แบบช็อตตอช็อต จากน้ันใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลคือ แบบขอมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ ดวยวิธีการจดบันทึกและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) แลวศึกษา

รูปแบบวิธีการนําเสนอ การเลาเรื่อง กลยุทธ และการถายทําคลิปวีดิโอ ที่ใชในการสรางภาพลักษณองคกรที่

เผยแพรบนยูทูบ โดยทั้ง 3 คลิปวีดิโอ มีเน้ือเรื่องยอดังตอไปน้ี 

ภาพยนตรโฆษณา “Unsung Hero” ของบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ความยาว 3.05 นาที 

กลาวถึงผูชายวัยทํางานคนหน่ึงที่มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ทําดีตอสิ่งรอบขางโดยไมหวังผลตอบแทน มอง

โลกในแงดี (โลกสวย) มีการใชชีวิตที่คิดเผื่อแผสิ่งรอบขางตลอดเวลา อาทิ ยกกระถางตนไมที่แหงแคะแกร็นมารับ

นํ้า ชวยปาเข็นรถเข็นขายของ ใหไกช้ินใหญเปนอาหารหมา ใหเงินแกขอทานจํานวนไมนอย แบงปนกลวยแกยาย

ในหอพัก เสียสละที่น่ังบนรถโดบสารใหพนักงานเก็บสตางค ซึ่งลวนแตเปนการกระทําที่ดูประหลาด เพราะเปนการ

เสียสละแบบสุดโตงเกินไป แตชายคนดังกลาวยังคงใชชีวิตและการกระทําแบบเดิม ซ้ําไปมาในแตละวัน จนกระทั่ง

ผูชมจะไดพบวา สิ่งรอบขางตัวเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเปนผลดีตอสังคม และเปนความสุข

แกชายคนดังกลาวน้ันเอง 

ภาพยนตรโฆษณา “The Power of Love” ของบริษัท DTAC ความยาว 2.00 นาที 

กลาวถึงผูชายคนหน่ึงที่เปนพออยูบานกับลูกทารกที่นอนในเปล จุๆ ลูกต่ืนขึ้นมาแลวรองไมหยุด ผูชายคน

ดังกลาวจึงโทรศัพทหาภรรยาที่เปนแมของลูก เพ่ือปรึกษาหาวิธีการทําใหลูกหยุดรอง ภรรยาก็ชวยแนะนําหาวิธี

สารพัด แตลูกก็ยังไมหยุดรอง จนกระทั่งฝายชายเริ่มคิดได จึงตัดสินใจอุมลูกขึ้นมา ลูกจึงหยุดรอง 

ภาพยนตรโฆษณา “Giving” ของบริษัท TrueMove H ความยาว 3.02 นาที  
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กลาวถึงเด็กคนหน่ึงที่ขโมยยามาจากรานเพ่ือจะเอาไปใหแมแลวถูกจับได ขณะที่เจาของรานกําลังเอาเรื่อง

เด็กคนดังกลาว พอคารานขายกวยเต๋ียวที่อยูบริเวณใกลเยงไดเขามาชวยจายคายาเพ่ือยุติเรื่องที่เกิดขึ้น พรอมมอบ

เกาเหลาจากรานของตัวเองใหกับเด็กคนดังกลาวอีกดวย เวลาผานไป 30 ป เด็กคนดังกลาวเติบโตเปนแพทยที่

โรงพยาบาลแหงหน่ึง และไดพบกับพอคารานกวยเต๋ียวที่เคยชวยชีวิตตนเมื่อครั้นอดีตอีกครั้งในฐานะคนไขของตน

ที่ตองการการรักษาอยางเรงดวน จึงตัดสินใจรักษาพอคาคนดังกลาวแบบไมเสียคาใชจายใดๆ เพราะเปนการให 

และถือเปนการตอบแทนบุญคุณที่เขาตองการจะชดใชเมื่อสมัยยังเด็ก 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การวิจัยคร้ังน้ี รายงานผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษารูปแบบการนําเสนอคลิปวีดิโอเพ่ือ

การสรางภาพลักษณขององคกรที่เผยแพรบนยูทูบ จากทั้ง 3 คลิปวีดิโอ โดยสรุปผลตามลําดับดังตอไปน้ี 

 ลักษณะการนําเสนอ การเลาเร่ือง กลยุทธ ของคลิปวีดิโอเพ่ือการสรางภาพลักษณองคกรทั้ง 3 เรื่อง ใช

การนําเสนอเรื่องราวที่สะทอนชีวิตและสังคมในปจจุบัน ตามแนวคิดเร่ืองสภาพการณ ที่ใชความเหมือนจริง 

(Plausibility) และความใกลของสถานที่ (Local Connection) และใชการเลาเรื่องแบบเรียบเรียงเน้ือเรื่อง

ตามลําดับเวลา (Chronological Organization) ที่จัดใหสาระสําคัญอยูตอนทายของเรื่องราว (Climax Order) 

เพ่ือรอยเรียงเหตุการณและปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดสูการนําเสนอขอยุติและขอคิดที่ไดจากเร่ืองราว โดยการ

ออกแบบเรื่องราวในแตละเร่ืองจะมีการเพ่ิมปญหาและอุปสรรคใหกับตัวละคร เพ่ือเปนการโนมนาวใจผูชมให

ติดตามเรื่องราวตลอดวา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในเร่ืองจะสงผลกระทบตอไปอยางไร ตัวละครแตละตัวจะไดรับผล

อยางไรเหตุการณจะดําเนินตอไปยังทิศทางใด ซึ่งเปนไปตามแนวคิดสรางความสนใจที่วา มนุษยเรามักสนใจใน

ลักษณะตัวละคร และความขัดแยงที่เกิดข้ึน สงผลใหการดําเนินเน้ือเรื่องมีความนาสนใจและชวนติดตาม 

จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของเหตุการณ (Climax) ที่สรุปการคลี่คลายปญหาทั้งหมดของเร่ือง ซึ่งใชจุดดึงดูดใจดาน

อารมณทางบวก (Positive Appeal) คือความซึ้งและประทับใจในเรื่องราว และจุดดูดใจดานเหตุผลทางสถานภาพ 

(Status Apeal) ทําใหผูชมคลอยตามสิ่งดีๆ ที่ตัวละครในเรื่องไดรับผลจากการกระทําตามประเด็นในเรื่องราวน้ัน 

และมีการใชจุดดึงดูดใจมาชวยเสริมอารมณความรูสึกผูชมหลังจากไดดูคลิปดังกลาว ทั้งน้ี องคประกอบโดยรวม

ของคลิป ไดมีการใชตัวละครที่มีภาพลักษณและการแสดงที่ดูเปนธรรมชาติ เลือกใชฉากที่สมจริงและใกลเคียงกับที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เลือกใชมุมกลอง แสง สี ที่สื่อถึงอารมณตามเรื่องราวที่เกิดข้ึน และมีการตัดตอเรื่องราวที่

มีความตอเน่ือง ทําใหผูชมเกิดการคลอยตาม และอยากติดตามเรื่องราวน้ันจนจบเรื่อง  

 นอกจากน้ี การเลาเรื่องทั้ง 3 คลิป ใชรูปแบบการจุดประกายใหลงมือทํา โดยอธิบายสิ่งดีๆที่เปนผลลัพธ

จากการที่ตัวละครในเร่ืองเลือกทําในสิ่งที่ถูกตองหรือควรทํา ทิ้งไวเปนขอสรุปและขอคิดไวตอนทาย ที่กระตุนให
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ผูชมไดลองคิดและต้ังคําถามในใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนในเร่ือง วาไดขอคิดอะไร ไดรับประโยชนอยางไร และนําไปใชตอ

ยอดในชีวิตหรือนาคตไดอยางไร รวมถึงการใชรูปแบบการถายทอดคานิยม ที่ทําใหผูชมหันมาพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นจากเรื่องราว ตลอดจนการพูดถึงองคกรที่เปนเจาของคลิปดังกลาวเขามารวมเช่ือมโยง กลายเปนขอ

ถกเถียงในวงกวาง นําไปสูการพูดแบบปากตอปาก ทั้งในโลกความจริง และโลกโซเชียล อาทิ ยูทูบ เฟสบุก ทวิต

เตอร หรือการต้ังกระทูพูดคุยตามเว็บไซตตางๆ ตลอดจนมีการแบงปนและเผยแพรซ้ําอยางตอเน่ือง ที่เปนการชวย

สรางและสงเสริมการจดจําคลิปดังกลาวตอกลุมผูชมเปนจํานวนมาก 

 โดยกระบวนการที่เกิดขึ้น เปนหน่ึงในหลักการทําโฆษณาสถาบันหรือโฆษณาบริษัท (Institutional or 

Corporate Advertising) ที่มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางช่ือเสียง นําเสนอแนวคิด ความปรารถนาดี หรือปรัชญาของ

องคกร ที่ไมใชการสงเสริมการขาย แตหวังผลพลอยไดทางการตลาดที่ไมใชดานผลิตภัณฑ ซึ่งออกแบบให

สาธารณชนไดตระหนักในตัวองคกร เพ่ือชวยในการสงเสริมการสรางภาพลักษณเชิงบวก ตลอดจนสรางความ

นาเช่ือถือใหกับองคกร ที่นําเสนอดานความรับผิดชอบที่มีตอผูบริโภคและสังคม ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการเกิด

ภาพลักษณช่ือเสียง แมในตอนแรกผูชมบางกลุมมีเปาหมายการรับรูที่เนนไปในดานผลิตภัณฑหรือบริการ ทําใหไม

สามารถรับรูเน้ือหาที่คลิปตองการจะนําเสนอทั้งหมดเพียงครั้งเดียวได แตเมื่อถึงระยะหน่ึง บุคคลจะสราง

ภาพลักษณ ตลอดจนช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตัวองคกรน้ันๆ มากขึ้น และชวยเติมเต็มขอเท็จจริงบางสวนที่

ขาดหายไปเพ่ือทําใหภาพลักษณองคกรมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  

 ทั้งน้ี ปจจัยการสรางภาพลักษณองคกรที่ดี ไมไดข้ึนอยูกับแคการทําโฆษณาสถาบัน หรือโฆษณา

ประชาสัมพันธเทาน้ัน แตยังมีองคประกอบสําคัญอีก 6 ประการ คือ 1.) ความเปนจริงพ้ืนฐานขององคกร 2.) 

กิจกรรมและคุณคาขาวที่มีตอองคกร 3.) ความหลากหลายของกิจการหรือผลิตภัณฑ 4.) ความพยายามและ

ความสามารถในการสื่อสารขององคกรตอกลุมเปาหมายหรือสังคม 5.) ระยะเวลาการสรางภาพลักษณและช่ือเสียง 

และ 6.) การเสื่อมความทรงจําของกลุมเปาหมายและสังคมตอช่ือเสียงที่มีอยูเดิมขององคกร โดยทุกปจจัย ลวนมี

ผลตอการผลิตคลิปวีดิโอโฆษณาสถาบันหรือโฆษณาประชาสัมพันธใหองคกรทั้งสิ้น ซึ่งคลิปวีดิโอที่ดี ควรสรางจาก

ขอมูลจริงพ้ืนฐานขององคกร รวมถึงกิจกรรมและขาวดานบวกขององคกร มีจุดเช่ือมโยงในตัวกิจการ ผลิตภัณฑ 

หรือบริการขององคกร และตองใชระยะเวลาในการสรางภาพลักษณอยูสม่ําเสมอ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ยูทูบ เปนอึกหน่ึงชองทางที่นาสนใจที่ใชการสรางภาพลักษณใหแกองคกรดวยการผลิตคลิปวีดิโอประเภท

โฆษณาสถานบัน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ เพราะเปนสื่อใหมที่มีสามารถดูซ้ําและเผยแพรตอไดอยางรวดเร็ว 

รวมถึงบูรณาการรวมกับสื่ออ่ืนได ทําใหกลุมเปาหมายและผูชมสามารถเขาถึงสิ่งที่องคกรตองการจะนําเสนอไดเปน
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อยางดี  แตการจะใชใหเกิดประโยชนสูงสุด แตละองคกรจําเปนตองเช่ือมโยงการทําคลิปวีดิโอดังกลาวใหตรงกับ

คุณลักษณะขององคกร ทั้งขอมูลองคกร ขาวสารและกิจกรรม รูปแบบกิจการ ผลิตภัณฑ และบริการ เพ่ือใหผูชม

เกิดการจดจําที่ดี และเกิดความรูสึกประทับใจในองคกร ซึ่งจะชวยสงผลดีตอภาพลักษณและความนาเช่ือถือใน

ลําดับตอไป แตหากการทําคลิปวีดิโอดังกลาวไมสามารถเช่ือมโยงคุณลักษณะขององคกรที่กลาวมาน้ันได แมวา

คลิปวีดิโอจะมีการนําเสนอที่ดี การเลาเร่ืองดี มีกลยุทธการโนมนาวใจที่มีประสิทธิภาพ หรือกระบวนการถายทํา

คลิปวีดิโอที่ชวนติดตาม ก็ไมอาจชวยใหภาพลักษณและความนาเช่ือถือองคกรที่อยูในใจของกลุมเปาหมายหรือผูที่

ไดรับชมคลิปวีดิโอน้ันดีขึ้น ในทางกลับกัน อาจทําใหกลุมเปาหมายหรือผูชมจดจําภาพลักษณองคกรผิดไปจาก

ความจริงก็เปนได  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการประยุกตใชวิจัย 

1. การวิจัยดังกลาว มุงเนนศึกษารูปแบบการนําเสนอ การเลาเรื่อง และกลยุทธการโนมนาวใจ ซึ่งขอมูล

ดังกลาวสามารถใชใชการกําหนดทิศทางการออกแบบและผลิตคลิปวีดิโอเพ่ือการสรางภาพลักษณองคกร 

ไปจนถึงการนําไปสรางโฆษณาประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ 

2. นอกจากการนําไปใชในระดับองคกรหรือภาคธุรกิจแลว ขอมูลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวสามารถนําไปผลิต

คลิปวีดิโอสําหรับผูใชทั่วไปหรือผูใชยูทูบในระดับมือสมัครเลน เพ่ือนําเสนอเน้ือหาที่เปนประโยชนใน

รูปแบบหนังสั้น ในชอง (Channel) ของตนเอง หรือสรางเรื่องราวดีๆ และใหแงคิดดีๆ ที่เปนประโยชนตอ

สังคมในอนาคตตอไป  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. เพ่ือความชัดเจนในการนําเสนอคลิปวีดิโอ ควรศึกษาขอมูลเชิงลึกในมุมของผูสงสาร จากทั้งผูบริหาร

องคกร เจาของธุรกิจ หรือกลุมผูผลิตและถายทําคลิปวีดิโอ ใหเขาใจวัตถุประสงคที่แทจริงของการผลิต

และนําเสนอคลิปวีดิโอในแตละคลิป 

2. การผลิตคลิปวีดิโอใหไดผลลัพธที่ดี จําเปนตองมีการวิเคราะหผูรับสารเพ่ิมเติม เพ่ือใหรูปแบบการนําเสนอ 

การเลาเรื่อง และกลยุทธการโนมนาวใจ มีความเหมาะสมกับลักษณะกลุมเปาหมายที่ตองการสงสารไปหา

ใหไดมากที่สุด 

3. แมวายูทูบจะเปนหน่ึงสื่อใหมที่ไดรับความนิยมคอนขางมาก แตดวยคุณสมบัติสื่อใหมในการหลอมรวม

และบูรณาการรวมกับสื่ออ่ืนๆ ได ทําใหควรศึกษาวิจัยสื่ออ่ืนๆ ในประเด็นเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบการ

เขาถึงในแตละสื่อ วามีผลตอการโนมนาวใจอยางไร  
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การจัดการขอมูลโดยใช กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) ในการจัดกลุมเพอรโซนา (Persona) ผู

เขาชมเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพือ่การศึกษาตอ 

Information management website visitor National Institute of Development Administration 

Graduate School of Communication Arts and Management 

by Google Analytics to create persona for admission 

นายรณกร วงษสวรรค 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดกลุมของผูที่เยี่ยมชมเว็บไซตโดยจะศึกษาพฤติกรรมและ

ลักษณของผูที่เขาชมเว็บไซตที่หาขอมูลเพ่ือหาขอมูลศึกษาตอ เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

และใชการเก็บขอมูลแบบ ดิจิทัล รีเสิรจ (Digital Research)  โดยไดใชเครื่องมือวิเคราะหเว็บไซตกูเกิล อนาไลท

ติกส (Google Analytics) ในการเก็บขอมูลของผูที่เขาชมเว็บไซต โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่ 17 กุมภาพัน 2561 

ถึงวันที่ 27 เมษายน  2561 การเก็บขอมูลเปนแบบ ดิจิทัลดาตา และจากน้ันจึงนําขอมูลน้ันมาวิเคราะหโดยแบง

ตามลักษณะและพฤติกรรมการผูเขาชมเว็บไซต แลวนํามาสรางเปนเพอรโซนา (Persona) 

ผลการวิเคราะหพบวาผูเย่ียมชมเว็บไซตทั้งหมดมีจํานวน มีผูเขาชมเว็บไซตทั้งหมด 4,952 ยูสเซอร 

(Users) และ 7,433 เซสเชิน (Sessions) สวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 25-34 ป การแบงกลุมจะแบงโดยใช

หนาเว็บไซตที่มีขอมูลเกี่ยวการเขาศึกษาตอ ซึ่งสามารถแบงกลุมผูที่สนใจศึกษาตอไดเปน 3 กลุม โดยมีลักษณะ

และพฤติกรรม ดังน้ี 1. กลุมผูที่สนใจหาขอมูลหลักสูตรมีลักษณะเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34 ป มีความ

ตองการที่จะมีหนาที่การงานที่ดีขึ้น ตองการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมมีพฤติกรรมการเขาเว็บไซตประเภท อาหาร 

ดาราขาวสาร และทองเที่ยว 2. กลุมผูที่สนใจหาขอมูลการสมัครเรียนตอ ลักษณะเปนเพศหญิงอายุระหวาง 25-34 

ป มีความตองการที่จะมีหนาที่การงานที่ดีขึ้นพฤติกรรมการเขาเว็บไซตประเภท อาหาร ดาราขาวสาร และ

ทองเที่ยว 3. กลุมของผูเขาชมเว็บไซตหนาหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC) มีลักษณะเปนเพศหญิง

อายุระหวาง 25-34 ปมีความตองการที่จะหาขอมูลเพ่ือศึกษาตอ มีพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะ 

Google Search  เปนหลัก 



 

รายงานสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561  (14 กรกฎาคม 2561) 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย   Page | 667  
 

คําสําคัญ : Google Analytics ลักษณะผูเยี่ยมชมเว็บไซต พฤติกรรมผูเย่ียมชมเว็บไซต กลุมผูเย่ียมชมเว็บไซต 

ABSTRACT 

The purpose of research is segment group of website visitors by studied the visitor 

behaviors and appearances, who searched the information for admission. This research is an 

Action research and collected data by digital research with analyzed by Google analytic tools. 

Period of collecting website visitor was on February17, 2018 – April27, 2018 by digital data. The 

collecting data has analyzed and segmented by appearances and behaviors of website 

visitors.  Then, create the Persona. 

The result found that there are 4,952 users and 7,433 sessions. Majority is female 

between the ages 25-34. Segmentation is divided into webpage that contained about Master 

degree which can be segmented into 3 groups of appearances and behaviors as follows; 

1)Those who interested in the curriculum are female between the ages of 25-34, who wish to 

have a better job and seek for more information and have behavior to access website which 

contained about Food & Dining/Foodies, News & Politics/News Junkies/Entertainment & 

Celebrity News Junkies and Travel/Trips by Destination 2) Those who interested in searching 

information to apply for admission are female  between the ages of 25-34 who wish to have a 

better job and have behavior to access website which contained about Food & Dining/Foodies, 

News & Politics/News Junkies/Entertainment & Celebrity News Junkies and Travel/Trips by 

Destination. 3)Segment of IMC website visitors are female between the ages 25-34 who need to 

search for admission information and have behaviors to surf the internet, majority is Google 

search. 

 

Keywords : Google Analytics  , Appearance of visitors , Behaviors of visitors, Group of visitors 

บทนํา 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

ความเจริญกาวหนาและการเติบโตอยางกาวกระโดดทางดานเทคโนโลยีไดเปลี่ยนวิถีทางการดําเนินชีวิตไป

อยางมาก หลายธุรกิจไดรับผลกระทบจากการเขามาของเทคโนโลยี แตก็มีอีกหลาย ๆ ธุรกิจที่ไดรับผลประโยชน

จากเทคโนโลยีเชนกัน ดังน้ัน ธุรกิจควรปรับตัวและใชประโยชนจากเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการนํา

ระบบตาง ๆ เชน หุนยนตเขามาชวยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การนําระบบปญญาประดิษฐเขามาชวยลดตนทุน ในการ

จัดสรรทรัพยากรหรือชวยวิเคราะหการจัดการ หรือเว็บไซตที่จะชวยใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ

องคกร 

ในปจจุบันน้ี ยุคที่เทคโนโลยีสามารถชวยใหผูประกอบการเขาถึงลักษณะและพฤติกรรมผูบริโภคของ

ตนเองไดน้ันมีเคร่ืองมือหลายอยางดวยกัน ไมวาจะเปนการสังเกตพฤติกรรมหนาราน หรือการเก็บขอมูลจาก

พฤติกรรมการใชจาย หรือแมแตพฤติกรรมการใชเว็บไซต และหน่ึงในเคร่ืองมือที่สามารถใชในการเก็บขอมูลจาก

เว็บไซตไดเปนอยางดี คือ เว็บอนาไลทติกส (Web Analytics) ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยใหผูประกอบการเขาใจถึง

พฤติกรรมและลักษณะของผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตไดอยางดีย่ิงข้ึน โดยตัวเคร่ืองมือน้ีในการใชงานจริงมีให

เลือกใชไดอยางหลากหลายไมวาจะเปน กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics), ฮอทจาร (Hotjar), อโดบ้ี อนา

ไลทติกส (Adobe Analytics) ซึ่งเคร่ืองมือตาง ๆเหลาน้ีเปนแคสวนหน่ึงของเครื่องมือที่ช่ือวา เว็บ อนาไลทติกส 

(Web Analytics) เทาน้ัน ซึ่งหน่ึงในเคร่ืองมือ เว็บอนาไลทติกส (Web Analytics) ที่ไดรับความนิยมมาก คือ กู

เกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) ซึ่งถูกพัฒนาและเปดใหใชงานโดยบริษัท กูเกิล ซึ่งเปนบริษัทที่มีมูลคาสูง

ที่สุดเปนอันดับ 3 ของโลก Jessica Tyler (2018) โดย กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) เปนเครื่องมือ

หน่ึงที่ชวยใหผูใหบริการเว็บไซตสามารถเรียนรูพฤติกรรมและลักษณะรวมไปถึงสามารถจัดกลุมผูเย่ียมชมเว็บไซต

ได 

วงการการศึกษาก็เปนหน่ึงในการที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ี โดยมีผลกระทบหลายประการ

อาทิเชน การที่เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นทําใหสามารถรับการศึกษาแบบออนไลน การแขงขันของมหาวิทยาลัยและ

จํานวนการเกิดของเด็กที่มีอัตราที่ลดลง 

ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงควรออกแบบหลักสูตรใหตรงกับความตองการของนักศึกษา และทําความเขาใจใน

พฤติกรรมและลักษณะของนักศึกษาที่ตองการเขารับการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการทําความเขาใจน้ัน
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ตองทําในรูปแบบงานวิจัยหรือทําแบบสอบถาม แลวนําขอมูลมาวิเคราะห แตจุดออนของการทําวิจัยรูปแบบน้ีคือ

ขอมูลอาจจะไมใชขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริงก็ได  

แตการมีเคร่ืองมือกูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) เขามาจะชวยใหมหาวิทยาลัยเขาใจใน

พฤติกรรมและลักษณะของผูที่สนใจเขาศึกษาตอไดดีและตรงตามความเปนจริงมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการเก็บขอมูล

จากผูที่เขาเยี่ยมชมเว็บไซตน้ัน ๆ วาเปนคนแบบใดมีพฤติกรรมอยางไร ลักษณะของผูที่มาเย่ียมชมเว็บไซตในแตละ

กลุมมีความตองการอะไร ซึ่งทําใหผูดูแลเว็บไซตสามารถนําเสนอสิ่งที่ผูเย่ียมชมเว็บไซตตองการจากเครื่องมือที่มี

อยาง กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) ซึ่งนําขอมูลทางดิจิทัลที่เกิดจากประวัติการใชงานอินเตอรเน็ตมา

วิเคราะห ทําใหเปนเรื่องยากในการโกหกเพราะขอมูลที่ไดมาน้ันมาจากการใชงานอินเตอรเน็ตของผูเยี่ยมชม

เว็บไซตที่แทจริง จึงเปนขอมูลที่เกิดจากความตองการโดยตรง 

กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics)  คือเครื่องมือที่ชวยวิเคราะหและเก็บขอมูลเชิงสถิติของผูเขา

เว็บไซตในเชิงลึก รวมถึงลักษณะและพฤติกรรมการใชงานเว็บไซตของผูเย่ียมชมอยางละเอียดเพ่ือที่จะนําขอมูลที่

ไดไปวิเคราะหปรับปรุงในสวนงานตาง ๆ ไมวาจะเปนการทําการตลาด การซื้อโฆษณา การปรับเปลี่ยนเว็บไซต 

รวมไปถึงการวิเคราะหและจัดกลุมผูเขาชมเว็บไซตในรูปแบบการทํา เพอรโซนา (Persona)  

การจัดกลุมผูเขาชมเว็บไซตมีหลากหลายวิธีในการนําเสนอ ซึ่งปจจุบันวิธีการจัดกลุมที่นิยมใชน้ันคือการ

ทําเพอรโซนา (Persona) ซึ่งเปนวิธีการสรางบุคลิกลักษณะของกลุมเปาหมายออกมา เพ่ือเปนตัวแทน

กลุมเปาหมายหรือลูกคาในอุดมคติที่วางไวจากการใชขอมูลการวิจัยทางการตลาดและการเก็บขอมูล ซึ่งการทํา

เพอรโซนา (Persona) ออกมาน้ีมีความสําคัญอยางมากในการทํากลยุทธทางการตลาดตาง ๆ เพราะจะสามารถให

ภาพที่ชัดเจนไดของความคาดหวังของกลุมเปาหมาย ทําใหสามารถวางแผนไดถูกวาจะสื่อสารอะไรจากขอมูลที่มี

มากมาย ทําใหการทํางานน้ันชัดเจนมากขึ้น สามารถทําใหการสื่อสารน้ันถูกตอง ถูกที่ ถูกเวลา ดังน้ันการสรางหรือ

เขาใจเพอรโซนา (Persona) น้ันจึงมีความสําคัญในการทํางานเพ่ือเขาใจกลุมเปาหมายมากย่ิงขึ้น โดยสามารถสราง

จากขอมูลทาง “ดิจิทัลดาตา” (Digital Data) ที่ทาง กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) นําเสนอใหใน

ชองทางตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันจากรองรอยทางดิจิทัล 

สําหรับคณะคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรน้ันยังเปน

คณะใหมที่เพ่ิงเปดไดเพียงไมนาน และภายใตภาวะการณแขงขันของมหาวิทยาลัยที่มีการแขงขันเพ่ิมสูงขึ้นทุกป

ทางคณะควรมีความเขาใจถึงความตองการและพฤติกรรมของผูที่ตองการศึกษาตอ ดังน้ัน หากทางคณะสามารถ
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เขาถึงลักษณะและพฤติกรรมของคนแตละกลุม ก็จะสามารถนําเสนอเน้ือหาที่ตรงกับกลุมเปาหมายไดมากย่ิงขึ้น 

ซึ่งเปนการชวยเพ่ิมโอกาสที่จะทําใหผูเย่ียมชมเว็บไซตไดขอมูลที่ตองการ เพ่ือชวยในการตัดสินใจที่จะเรียนตอได

งายขึ้น สรางความไดเปรียบในเชิงกลยุทธ รวมถึง ปรับปรุงประสบการณของผูที่มาเย่ียมชมเว็บไซตใหดีย่ิงขึ้น ไมวา

จะเปน รูปแบบการนําเสนอขอมูลมีขอมูลที่ตรงกับกลุมคนกลุมน้ัน ๆ หรือการทําใหรูสึกวาการเขาศึกษาขอมูล

เกี่ยวกับการศึกษาตอน้ันสามารถทําไดแบบงาย ๆ ไมยุงยากซับซอน 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1 เพ่ือศึกษาลักษณะของผูที่เขาชมเว็บไซต คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร โดยใช กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics)   

2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเขาชมเว็บไซต คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร และความสนใจของกลุมผูเยี่ยมชม โดยใช กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics)   

3 เพ่ือจัดกลุมเพอรโซนา (Personas) ผูที่สนใจศึกษาตอคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยใช กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics)    

4 เพ่ือนําเสนอเน้ือหา (Content) ใหสอดคลองกับความสนใจของกลุมเพอรโซนา (Personas) แตละกลุม 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1 เพ่ิมองคความรูเกี่ยวกับปจจัยทางดานการศึกษาตอ โดยใชขอมูลรองรอยทางดิจิทัล จาก กูเกิล อนาไลท

ติกส (Google Analytics)   

2 เพ่ือสรางเพ่ือสรางระบบนิเวศในรณรงคเพ่ือการศึกษาตอ (Campaign Ecology) 

3 สถาบันการศึกษาสามารถนํา เอาองคความรูไปพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการศึกษาตอได 

4 ผูประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ สามารถนํา ไปประยุกตใชในการสรางกลุม เพอรโซนา (Persona) ของ

ตัวเองได 
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กรอบแนวคิด 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และใชการเก็บขอมูลแบบดิจิทัลรีเสิรจ 

(Digital Research)  โดยไดใชเคร่ืองมือวิเคราะหเว็บไซต กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) ในการเก็บ

ขอมูลของผูที่เขาชมเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยเก็บ

ขอมูลระหวางวันที่ 17 กุมภาพัน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน  2561 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและลักษณของผูที่เขาชม

เว็บไซต โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

การเตรียมเว็บไซตใหพรอม คือการวางแผนโครงสรางตาง ๆ ของเว็บไซต และเน้ือหา ติดชุดคําสั่ง กูเกิล 

อนาไลทติกส (Google Analytics) ในเว็บไซต ทุกหนา 

ลักษณะประชากร เปน หนวยศึกษาไดแก ผูที่เขาชมเว็บ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (http://gscm.nida.ac.th/th/) ระหวางวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 27 

เมษายน  2561 โดยใช กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) ในการเก็บขอมูล 

http://gscm.nida.ac.th/th/
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) ที่เปนเครื่องมือวิเคราะห

เว็บไซต ติดในทุกหนาในรูปแบบของโคดโปรแกรมจาวา (Java) เพ่ือใชในการการสังเกต (observation) 

พฤติกรรมการเย่ียมชมเว็บไซต และ สถิติตาง ๆ 

การวิเคราะหขอมูล ใชขอมูลที่ไดจาก กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) และวิเคราะหขอมูล โดย

ใช มาตรวัด ของทาง กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics)  ดังน้ี  

• ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชาการ ไดแก เพศ, อายุ, สถานที่, ความสนใจจากรองรอยทางดิจิทัล, 

เครื่องมือที่ใชเปดเว็บไซตในการหาขอมูล 

• ขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม ของผูเขาชมเว็บไซต โดยใชแบงตามวัตถุประสงคของหนาเว็บไซต  

โดยจะใชหนาเว็บไซตที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการเขาศึกษาตอเทาน้ัน ไดแก หนาหลักสูตร และหนารับ

สมัคร เทาน้ัน 

 การนําเสนอขอมูล  การนําเสนอขอมูลของ กลุม (Personas) น้ันเราไดใช Template ของกลุม 

(Personas) ทีไ่ดมาจาก กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) ที่ประกอบไปดวย  

• ขอมูลดาลักษณะประชาการ ไดแก เพศ, อายุ, สถานที่, ความสนใจจากรองรอยทางดิจิทัล, เครื่องมือ

ที่ใชเปดเว็บไซตในการหาขอมูล 

• ขอมูลดานพฤติกรรม ไดแก หนาเว็บไซตที่ผูเขาชมเว็บไซตเขาชม, ระยะเวลาในการเขาชม, ชอง

ทางการเขาถึงเว็บไซต, พฤติกรรมการใชเว็บไซต  

จากปจจัยที่กลาวมาน้ี จึงไดนํามาสรางเปน Personas Template ของผูที่เขาชมเว็บไซตคณะนิเทศ

ศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และตองการเขาศึกษาตอ ในขอจํากัดของ กู

เกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) และจะใชมิติดังตอไปน้ีเพ่ือสรางกลุม (Personas)  สวนบุคคล, การใชชีวิต

, เปาหมาย, การเขาถึง, ความผิดหวัง, แรงจูงใจ, เทคโนโลยี, เน้ือหาที่ตองการ 

สรุปผลการวิจัย 

จากงานวิจัยสามารถสรุปเกี่ยวกับผูที่สนใจหาขอมูลศึกษาตอ จากขอมูลที่เก็บไดโดยมีเง่ือนไขคือ หนาน้ัน

ตองเกี่ยวของกับการหาขอมูลเพ่ือศึกษาตอ และ มีจํานวน เซสเชิน (Sessions) หรือ ยูสเซอร (Users)  มากกวา 

100 ซึ่งสามารถแบงได 3 เว็บเพจ ไดแก  
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• หนารวมของหลักสูตร http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php 

• หนาหลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-

desc.php?id=1 

• หนารับสมัคร http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php 

ลักษณะของผูที่เขาชมเว็บไซต 

ผูเขาชมเว็บไซตเพื่อหาขอมูลหลักสูตร โดยใชเงื่อนไขการเขาชมหนารวมของหลักสูตร

(http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php) 

จากผูเย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรทั้งหมดต้ังแตวันที่ 17 กุมภาพัน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน  

2561  พบวาเย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรทั้งหมด  1,048  ยูสเซอร (Users)  และ 1,242 เซสเชิน 

(Sessions)ใชเวลาโดยเฉลี่ยบนเว็บไซต 2.50 นาที โดยสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 70.90 และเพศชายรอยละ 

29.10 สวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ปคิดเปนรอยละ 59.59 เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

คิดเปนรอยละ 81.94 เปดเขาชมเว็บไซตจากอุปกรณประเภทใชโทรศัพทมือถือคิดเปนรอยละ 73.19  ใชโทรศัพท 

ย่ีหอ แอปเปล เยอะที่สุดคิดเปนรอยละ 65.87 

ผูเขาชมเว็บไซตเพื่อหาขอมูลการสมัครเรียนตอ โดยใชเงื่อนไขการเขาชมหนารบัสมัคร 

http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php 

จากผูเย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลการสมัครเรียนตอทั้งหมดต้ังแตวันที่ 17 กุมภาพัน 2561 ถึงวันที่ 27 

เมษายน  2561  พบวา เย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลการสมัครเรียนตอทั้งหมด 479  ยูสเซอร (Users ) และ 579 

เซสเชิน ( Sessions )ใชเวลาโดยเฉลี่ยบนเว็บไซต 3.26 นาที โดยสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 71.40 และเพศ

ชายรอยละ 28.60 สวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ปคิดเปนรอยละ 55.60 เขามาเย่ียมชมเว็บไซตจากจังหวัด

กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 87.23 เปดเขาชมเว็บไซตจากอุปกรณประเภทใชโทรศัพทมือถือคิดเปนรอยละ 

68.68  ใชโทรศัพทย่ีหอ แอปเปล เยอะที่สุด คิดเปนรอยละ 64.88 

ผูเขาชมเว็บไซตเพื่อหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสือ่สารการตลาด (IMC) โดยใชเงื่อนไขการเขาชมหนา

หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (http://gscm.nida.ac.th/th/ course-master-desc.php?id=1) 

http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php
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จากผูเยี่ยมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC) ทั้งหมดต้ังแตวันที่ 17 

กุมภาพัน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน  2561  พบวาเยี่ยมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร

การตลาด (IMC) ตอทั้งหมดทั้งหมด  228  ยูสเซอร (Users)  และ 271 เซสเชิน (Sessions)ใชเวลาโดยเฉลี่ยบน

เว็บไซต 3.05 นาที โดยสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 66.90 และเพศชายรอยละ 33.10 สวนใหญมีอายุระหวาง 

25-34 ปคิดเปนรอยละ 65.15 เขามาเย่ียมชมเว็บไซตจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 79.91 เปดเขา

ชมเว็บไซตจากอุปกรณประเภทใชโทรศัพทมือถือคิดเปนรอยละ 55.26   

พฤติกรรมการเขาชมเว็บไซต 

ผูเขาชมเว็บไซตเพื่อหาขอมูลหลักสูตร โดยใชเงื่อนไขการเขาชมหนารวมของหลักสูตร 

(http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php) 

จากผูเย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรทั้งหมดต้ังแตวันที่ 17 กุมภาพัน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน  

2561  พบวาผูเย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรทั้งหมดมีพฤติกรรมการใช อินเทอรเน็ตโดยใชรองรอยทาง

ดิจิทัล (Digital Footprint) พบวา 5 อันดับแรกดานความสนใจทั้งหมดของเย่ียมชมเว็บไซตทั้งหมด มีพฤติกรรม

การใช อินเทอรเน็ตเว็บไซตประเภท News & Politics/News Junkies/Entertainment & Celebrity News 

Junkies, Shoppers/Value Shoppers, Food & Dining/Foodies, Lifestyles & Hobbies/Green Living 

Enthusiasts, Food & Dining/Fast Food Cravers 

และมีความสนใจในและเหตุการณสําคัญในขณะที่เย่ียมชมเว็บไซต 5 อันดับแรกไดแก Home & 

Garden/Home Appliances/Small Appliances, Travel/Trips by Destination/Trips to Asia-

Pacific/Trips to Thailand, Employment, Travel/Hotels & Accommodations, Consumer 

Electronics/Mobile Phones 

ผูเขาชมเว็บไซตเพื่อหาขอมูลการสมัครเรียนตอ โดยใชเงื่อนไขการเขาชมหนารบัสมัคร 

(http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php) 

จากผูเย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลการสมัครเรียนตอทั้งหมดต้ังแตวันที่ 17 กุมภาพัน 2561 ถึงวันที่ 27 

เมษายน  2561  พบวาผูเย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลการสมัครเรียนตอทั้งหมดมีพฤติกรรมการใช อินเทอรเน็ต

โดยใชรองรอยทางดิจิทัล (Digital Footprint) พบวา 5 อันดับแรกดานความสนใจทั้งหมดของเย่ียมชมเว็บไซต

ทั้งหมด มีพฤติกรรมการใช อินเทอรเน็ตเว็บไซตประเภท News & Politics/News Junkies/Entertainment & 
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Celebrity News Junkies, Shoppers/Value Shoppers, Food & Dining/Foodies, Lifestyles & 

Hobbies/Green Living Enthusiasts, Food & Dining/Fast Food Cravers 

และมีความสนใจในและเหตุการณสําคัญในขณะที่เย่ียมชมเว็บไซต 5 อันดับแรกไดแก Home & 

Garden/Home Appliances/Small Appliances, Travel/Trips by Destination/Trips to Asia-

Pacific/Trips to Thailand, Employment, Travel/Hotels & Accommodations, Consumer 

Electronics/Mobile Phones 

ผูเขาชมเว็บไซตเพื่อหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสือ่สารการตลาด (IMC) โดยใชเงื่อนไขคือการเขาชมหนา

หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php?id=1) 

จากผูเย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC)ต้ังแตวันที่ 17 กุมภาพัน 

2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน  2561  พบวาผูเย่ียมชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 

(IMC) ทั้งหมดมีพฤติกรรมการใช อินเทอรเน็ตโดยใชรองรอยทางดิจิทัล (Digital Footprint) พบวา 5 อันดับแรก

ดานความสนใจทั้งหมดของเย่ียมชมเว็บไซตทั้งหมด มีพฤติกรรมการใช อินเทอรเน็ตเว็บไซตประเภท 

Shoppers/Value Shoppers, News & Politics/News Junkies/Entertainment & Celebrity News 

Junkies, Lifestyles & Hobbies/Green Living Enthusiasts, Food & Dining/Foodies, 

Technology/Mobile Enthusiasts 

และมีความสนใจในและเหตุการณสําคัญในขณะที่เย่ียมชมเว็บไซต 5 อันดับแรกไดแก Consumer 

Electronics/Mobile Phones, Travel/Hotels & Accommodations, Travel/Trips by Destination/Trips 

to Asia-Pacific/Trips to Thailand, Real Estate/Residential Properties, Home & Garden/Home 

Appliances/Small Appliances 

จัดกลุม (Personas) ของผูที่สนใจศึกษาตอ  

จากการศึกษางานวิจัยน้ีพบวา กลุม (Personas) ของผูที่สนใจในการศึกษาตอสามารถแบงได 3 กลุมคือ  

1. กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตร 

2. กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลการสมัครเรียนตอ 

3. กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC)  
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โดยสามารถสรุปในมิติของการทํา Personas ไดดังน้ี 

กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพื่อหาขอมูลหลักสูตร 

 

รูปท่ี 1 กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตร 

กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพื่อหาขอมูลการสมัครเรียนตอ 

 

รูปท่ี 2 กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลการสมัครเรียนตอ 

กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพื่อหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC)  

 

รูปท่ี 3 กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC)  
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อภิปรายผล 

ดานลักษณะผูเยี่ยมชมเว็บไซต 

เน่ืองจากทั้ง 3 กลุมน้ันมีลักษณะของผูเยี่ยมชมเว็บไซตที่เหมือนกันคือ เปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34 

ปจึงสามารถอภิปรายผลดานลักษณะของผูเยี่ยมชมเว็บไซตที่สนใจหาขอมูลเพ่ือศึกษาตอไดดังน้ี 

 จากการศึกษาพบวาผูที่สนใจหาขอมูลที่จะศึกษาตอน้ันเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กนิษฐ สิรินฤพัทธ (2552) ที่พบวานักศึกษาที่เรียนตอระดับปริญญาโท โครงการเศรษฐศาสตรธุรกิจ

น้ันเพศหญิงใหความสนใจศึกษาตอมากกวาเพศชายซึ่งเพศหญิงตองมีการพ่ึงพาตนเองมาขึ้นจึงทําใหเพศหญิง

ตองการเพ่ิมวุฒิเพ่ือที่จะเลื่อนตําแหนงจากการศึกษาตอในระดับปริญญาโทสงผลทําใหเพศหญิงสนใจในการศึกษา

ตอเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนไปตามความสนใจของ Digital Footprint ที่ทาง กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics) น้ัน

เก็บขอมูลไดในสวนของ ความสนใจและเหตุการณสําคัญในขณะน้ันของผูที่ผูเย่ียมชมเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่มักจะมีเรื่อง Employment เขามาติดอันดับเสมอ  

อายุของผูที่สนใจหาขอมูลเพ่ือศึกษาตอสวนใหญจะอยุที่ชวงอายุระหวาง 25-34  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ธนาชัยวัฒน เดชาสินธเจริญ (2553) พบวาในปจจุบันผูที่จบปริญญาตรีไดเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาตอ

ในระดับปริญญาโทมากขึ้นซึ่งจะมีอายุระหวาง 21-30 ป และ ศาสตราจารย ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห (2560) กลาววา 

กลุมคน Gen Y ที่มีอายุระหวาง 18-34 ปจะไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงกวา คน Gen อ่ืน ๆ  เน่ืองจาก พอแม

ของกลุมคน Gen Y ก็คือกลุม Baby Boom (อายุ 51-70 ป) ซึ่งเปนกลุมอายุที่ทํางานหนักในชวงเศรษฐกิจ

ขยายตัว คนกลุมน้ีจึงตองทํางานหนัก เลือกที่จะมีลูกนอยลง (ซึ่งก็คือกลุมคน Gen Y) ทําใหพอแมคน Gen Y 

สนับสนุนใหศึกษาตอ 

ดานพฤติกรรมการเขาชมเว็บไซต 

พฤติกรรมกการใช อินเทอรเน็ตของกลุมผูเขาชมเว็บไซตของทั้ง 3 กลุมไดแก  กลุม (Personas) ผูเขาชม

เว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตร ,กลุม (Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลการสมัครเรียนตอ, กลุม 

(Personas) ผูเขาชมเว็บไซตเพ่ือหาขอมูลหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (IMC) มีพฤติกรรมการเขาชมที่

คลายกัน คือ มาจากการคนหาขอมูล และ จากสังคมออนไลน การใชโปรแกรมคนหาขอมูล จาก Search ที่สวน

ใหญจะพิมพคําคนหาวา “นิเทศ นิดา” Jim Lecinski (2014) ที่พบกวา ZMOT (Zero Moment Of Truth) คือ
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การคนหาขอมูล ในการนึกถึงของแตละชวงเวลาใหความสําคัญกับเหตุการณของคําคนหาและใหความสําคัญ ณ 

ชวงเวลาน้ัน ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปถึงเหตุการณจากการคนหาคําวา “นิเทศ นิดา” ไดวา ผูที่คนหาขอมูลโดยใชคํา

วา “นิเทศ นิดา” คือผูที่สนใจหาขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ ที่นิดาอยางแทจริง เพราะวา ตามหลักของ ZMOT 

คําวา “นิเทศ นิดา” จะเปนหมายถึงวา ผูเยี่ยมชมน้ันไดรับรูถึงการมีอยูของ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการ

จัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงมีความสนใจ และมีพฤติกรรมการคนหาขอมูลน้ี ซึ่งตรงกับปจจัยที่

เกี่ยวของในการตัดสินใจเรียนตอในดาน ช่ือเสียงของสถาบันและความรูความสามารถของอาจารย  

พฤติกรรมการใชเว็บไซตจาก รองรอยทางดิจิทัล (Digital Footprint) ที่ทุกกลุมจะมีความสนใจในเวลาน้ัน

คือ Employment หมายความวา ณ เวลาน้ันผูเยี่ยมชมเว็บไซตมีความสนใจในการหางานใหมอยูดวยซึ่งตรงกับ

งานวิจัยของ สุดารา ดิษฐากรณ (2535), จริยา รัตนพิทักษ (2545), กนิษฐ สิรินฤพัทธ (2552), นิตยา วัฒนาภรณ 

(2531) และสมฤทัย ไทยนิยม (2547) พบวา มีความสัมพันธตอ การตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโท อยางมี

นัยสําคัญ กลุม ตัวอยางมีความคาดหวังในปจจัยทางดานสังคมอยางมาก ก็จะย่ิงสงผลตอการ ตัดสินใจศึกษาตอ

ระดับปริญญาโทมากขึ้นโดยดานสังคมน้ีหมายถึง ความกาวหนาในหนาที่การงาน ความมั่นคง การยอมรับในสังคม 

การพัฒนาความรูและวุฒิการศึกษาใหสูงขึ้นเพ่ือไดรับความรูใหม การเปลี่ยนแปลงอาชีพและการทํางานและยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญนันท วีรภัทรรุงโรจน (2559) ที่เกี่ยวกับเจเนอเรช่ันวาย ที่มีบุคลิกภาพและอุปนิสัย

ทะเยอทะยาน มีความคิดของตนเอง คอนขางสูง ไมชอบอยูในกรอบ กลาแสดงออกมีชอบทํางานเปนทีม ความ

อดทนตํ่า ชอบงานที่ยืดหยุน (Flexible) มีอิสระ ทางความคิด (Independent) ตองการความชัดเจน ในเรื่องงาน 

การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ทาทาย ชอบทาทายกฎระเบียบ จึงทําใหคนเจเนอเรช่ันวายชอบเปลี่ยนงานบอยเขากับ

พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่เกี่ยวกับ Employment  

ขอคนพบใหมที่ทางผูวิจัยพบ คือ กลุมผูที่สนใจหาขอมูลเพ่ือศึกษาตอทั้งหมดมีความสนใจ  ณ เวลาน้ัน

เกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยวจากขอมูลรองรอยทางดิจิทัล (Digital Footprint) ในหมวดหมูของ Travel/Trips by 

Destination/Trips to Asia-Pacific/Trips to Thailand ซึ่งตรงกับ R.Somboon (2017) ที่พบวา กลุมเจน วาย 

กลายเปนกลุมนักทองเที่ยวที่สําคัญไปแลวในทุกวันน้ี เพราะไลฟสไตลของคนเจน วาย เมื่อไปเที่ยวมักจะชอบสราง

คอนเทนตในรูปแบบของการรีวิวสถานที่ทองเที่ยวน้ัน ๆ สงผลตอการกระตุนใหเกิดความตองการอยากจะ

ทองเที่ยวมากขึ้น ซึ่งไมเพียงแคคนเจน วาย ดวยกันเทาน้ัน แตยังมีอิทธิพลตอกลุมที่เปนเบบ้ีบูม ที่เสพคอนเทนต

จากสื่อออนไลน และคนกลุมเจนวาย มีการเที่ยวมากข้ึน พวกน้ีจะดูเรื่องของราคาที่ไมแพง มีโปรโมช่ันหรือไม ซึ่ง
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การเขาถึงกลุมน้ีจะสามารถนํามาตอยอดไปสูการกระตุนการทองเที่ยวในกลุมเบบ้ีบูมที่มีศักยภาพ และกําลังซื้อที่ดี

ได เราจึงตองพยายามทําใหเกิดแรงบันดาลใจเพ่ือใหพวกเขานําไปแชรตอในโลกออนไลน และสามารถเซิรชขอมูล

จากกูเกิลไดไมยากนัก ซึ่งขอคนพบน้ีคือการที่กลุมคนเจนวาย ใหความสําคัญกับการทองเที่ยวและใหความสําคัญ

กับการการศึกษาตอเชนกัน 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

 จากผลการวิจยัสามารถนําไปประยุกตใช ไดในหลายมิติดังน้ี 

1. สราง กลุม (Personas) เพ่ือการสื่อสารในธุรกิจของผูประกอบการไมวาจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ 

เพ่ือสราง กลยุทธ ในการสื่อสารใหตรงกับกลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน ยกตัวอยางเชน ถากลุมเปาหมาย

เปนผูหญิงและชอบวงการบันเทิงก็สามารถสรางเน้ือหาใหเกี่ยวโยงกับวงการบันเทิงหรือเรื่องราว ณ 

ตอนน้ันเพ่ือใหกลุมเปาหมายสนใจในเน้ือหาของเรา 

2. ปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต สามารถเขาใจถึงพฤติกรรมการใชเว็บไซตของผูเยี่ยมชมเว็บไซต วา

ทําไมผูเย่ียมชมถึงใชเวลาอยูบนเว็บไซตเปนเวลานาน หรือแมแต ผูเย่ียมชมเว็บไซตสวนใหญใช

อุปกรณอะไรเปดหนาเว็บไซต ทําใหสามารถปรับปรุงการออกแบบใหเหมาะกับอุปกรณที่ผูเย่ียมชมใช

มากย่ิงขึ้นเชน ผูเขาชมเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร สวนใหญใช iPhone ในการเปดเขาชม การออกแบบใหเว็บไซตน้ันควรตองงายและเหมาะกับ

การแสดงผลดวย iPhone 

3. ทําใหการโฆษณาตรงกับวัตถุประสงค โดยอาศัยการตอกย้ําโดยใชการทํา Remarketing  หรือ 

Retargeting เชน เมื่อผูเขาชมเว็บไซตคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร หนาที่เกี่ยวกับการสมัคร แตวาผูเยี่ยมชมยังไมตัดสินใจสมัคร ก็สามารถทําโฆษณา

กลับไปหาคนๆน้ันได เชน ทําขอความวา เรียนที่น่ีแลวดียังไง จบมามีงานอะไรทํา เปนตน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

งานวิจัยครั้งน้ี เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) และใชการเก็บขอมูลแบบ ดิจิทัล รีเสิรจ 

(digital research) โดยใช   กูเกิล อนาไลทติกส (Google Analytics)  ซึ่งขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรที่

จะใช เครื่องมือตัวอ่ืนเพ่ิมมาดวยเพ่ือความแมนยํามากยิ่งข้ึน เชน เฟสบุค (Facebook Analytics) มาชวยในการ

วิเคราะห หรือ  ฮอทจา (Hotjar)  ที่สามารถทําใหทราบถึงพฤติกรรมแบบรายบุคคล   และเน่ืองจาก การเก็บ
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ขอมูลควรเพ่ิม การติดตาม พฤติกรรมตาง ๆ ในรูปแบบ บ๊ิกดาตา (Big Data)  โดยการสราง ดาตาเบส (Data 

Base)ในการเก็บขอมูลเปนของตัวเองเพ่ือเพ่ิมความแมนยํา 
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การประยุกต์ใช้บอร์ดเกมเพ่ือพฒันาทกัษะส่ือสารการแสดง 

APPLICATION OF BOARD GAMES FOR PERFORMING ARTS COMMUNICATION SKILL 

DEVELOPMENT 

นางสาวรักชน พทุธรังษี 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

บทคัดยอ 

บทความน้ีเปนการนําเสนอการวิจัยประยุกต มุงศึกษาองคประกอบของบอรดเกมที่สงเสริมทักษะสื่อสาร

การแสดง และกระบวนการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง โดยจัดกระบวนการพัฒนา

ทักษะสื่อสารการแสดงดวยบอรดเกมมาใชกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก กลุมตัวอยางนักแสดง และกลุมตัวอยาง

นักเลนบอรดเกม ประกอบกับสหวิธีการไดแก การสัมภาษณผูเ ช่ียวชาญดานบอรดเกมแบบเจาะลึก การ

สังเกตการณแบบมีสวนรวม การประเมินกอน-หลังกิจกรรม และการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางแตละกลุมหลังจบ

กิจกรรม ผลการวิจัยพบวา บอรดเกมที่สงเสริมทักษะสื่อสารการแสดงจะตองประกอบไปดวย 1) องคประกอบดาน

ประเภทของบอรดเกม จะตองเปนบอรดเกมประเภทปารต้ีเกม 2) องคประกอบดานแนวของบอรดเกม จะตองเปน

บอรดเกมแนวโนมนาวใจ แนวอารมณขัน แนวแกลงกัน แนวเลาเร่ือง และแนวตัดตัวเลือก 3) องคประกอบดาน

กลศาสตรของบอรดเกม จะตองเปนบอรดเกมที่มีกลศาสตรการสวมบทบาท กลศาสตรการเลาเรื่อง กลศาสตร

ความจํา และกลศาสตรการลงมติ ทั้งน้ี กระบวนการในการประยุกต จะตองคัดเลือกเกมที่มีองคประกอบขางตนมา

วางแผนเรียงลําดับโครงสรางกระบวนการ เพ่ือใหสนับสนุนการใชทักษะสื่อสารการแสดง โดย 1) เริ่มดวยเกมอุน

เครื่อง 2) เขาสูเกมแนวตัดตัวเลือกที่มีกลศาสตรการสวมบทบาท 3) เขาสูเกมแนวตัดตัวเลือกที่มีกลศาสตรการมี

คูหู 4) เขาสูเกมที่เนนไหวพริบ และ 5) สนทนาหลังจบกิจกรรม และควรมีการนํากิจกรรมมาทําซ้ํา เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูและการพัฒนาทักษะตอไป 

คําสําคัญ การประยุกตใช / บอรดเกม / ทกัษะสื่อสารการแสดง / เกมการแสดง 
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ABSTRACT 

 This article is the presentation of the applied research which aimed to study board 

games structures supporting performing arts communication skill development and the process 

of applying board games for performing arts communication skill development by creating a 

project of board games application for performing arts communication skill development to 

workshop with 2 different samples which are actors/actress, and board gamers; board games 

experts in-depth interview; participating observation; pre-post self-evaluation; and focus group 

with the samples after the workshop. The result found those of board games which are support 

performing arts communication skill development should include these qualities; (1) board 

games type should be party games; (2) board games categories should be Negotiation, Humor, 

Bluffing, Storytelling, and Deduction; (3) board games mechanics should be Role-Playing, 

Storytelling, Memory, and Voting.  

 Keywords: APPLICATION / BOARD GAMES / PERFORMING ARTS COMMUNICATION SKILL / 

THEATRE GAMES 

บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัและปญหา 

 การเลนเกม เปนกิจกรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนมานาน นับต้ังแตในวัยเด็ก ที่นําเกมมาใชเพ่ือสงเสริม

การเรียนรูและพัฒนาการตางๆ ทั้งนอกและในช้ันเรียน ทําใหเกิดประโยชนทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ

สังคม อยางมีประสิทธิภาพ เกิดความรู มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในดานตางๆ (วิวัฒนไชย วรบวร, 2555, น. 

11-20) และเมื่อผานพนวัยเรียนมาแลว ก็ยังมีเกมสําหรับผูใหญอยูมากมาย เพ่ือใชผอนคลายความตึงเครียดจาก

การทํางาน (Treher, 2011) 

คุณสมบัติของเกมที่สําคัญคือ มีบรรยากาศในการเลนผอนคลาย ซึ่งแตกตางอยางตรงขามจากบรรยากาศ

ความตึงเครียดจากการใชชีวิตประจําวันและการเรียนในช้ันเรียน ดังน้ัน เมื่อผูเลนไดใชทักษะใดในระหวาง

กระบวนการของเกม ผูเลนจะไดใชทักษะน้ันๆ อยางอิสระ กลาตัดสินใจ ไดมีโอกาสทดลองกระทําสิ่งที่ไมอาจทําได
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ในชีวิตจริง มีการลองผิดลองถูก และจะนําไปสูการคนพบพรสวรรคบางอยางของตนเอง และเมื่อมีการเลนซ้ําอยาง

ตอเน่ือง ผูเลนก็จะไดพัฒนาทักษะน้ันๆ ดวย (Rooyackers & Hofland, 2002) 

บอรดเกม เปนรูปแบบหน่ึงของเกม ที่กําลังไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน เปนเกมที่ผูเลนจะตองเลน

โดยเผชิญหนา มีปฏิสัมพันธกันระหวางเลน ซึ่ง Treher (2011) ไดศึกษากระบวนการเรียนรูดวยบอรดเกม พบวา

บอรดเกมสามารถสงเสริมทักษะของผูเลนทุกวัย ไมจํากัดเพียงวัยเด็กเทาน้ัน เพ่ือใหผูเลนไดใชทั้งทักษะการคิด 

(Heads-on Skill) และทักษะการปฏิบัติ (Hands-on Skill) ควบคูกัน และสามารถนํามาใชเพ่ือการเรียนรูไดในทุก

ประเด็น 

ในการนําบอรดเกมมาประยุกตใชเพ่ือสงเสริมการเรียนรู หรือการพัฒนาทักษะ จะตองผานกระบวนการ

คัดเลือกเกมและประยุกตใหเขากับประเด็นใดประเด็นหน่ึงอยางเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ี องคประกอบสําคัญในการ

กําหนดโครงสราง ไดแก กลศาสตรของบอรดเกม (Board Games Mechanics) ซึ่งสิ่งที่นาสนใจในมุมของการ

สื่อสารเชิงสุนทรียะก็คือ บอรดเกมบางเกมมีกลศาสตรที่เกี่ยวชองกับทักษะสื่อสารการแสดงอยูดวย เชน ความจํา 

(Memory)  การสวมบทบาท (Role-Playing)  การจํ าลองเหตุการณ  (Simulation)  และการเล า เรื่ อ ง 

(Storytelling) จากกลศาสตรที่นาสนใจเหลาน้ีทําใหผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา บอรดเกมที่มีกลศาสตรที่กําหนดวิธีการ

เลนใหใชทักษะสื่อสารการแสดง อาทิUltimate Werewolf, Rory’s Story Cubes, Spyfall เปนตนน้ี อาจ

สามารถนํามาใชสงเสริมทักษะสื่อสารการแสดงได  เชนเดียวกับรูปแบบของเกมการแสดง (Theatre 

Games/Acting Games/Drama Games) ที่ Spolin (1999) ไดนํากระบวนการของการเลนมาเทียบเคียงกับการ

แสดง เพ่ือนํามาใชพัฒนาทักษะของนักแสดง รวมถึงเพ่ือละลายพฤติกรรม ทําความรูจักและคุนเคยกันระหวาง

นักแสดง กอนการทํางานรวมกันดวย 

งานวิจัยเรื่อง การประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง นอกจากตองการประยุกตใช

บอรดเกมเพ่ือนํามาใชพัฒนาทักษะของนักแสดงแลว ผูวิจัยยังต้ังขอสังเกตอีกดวยวา ผูที่มีทักษะสื่อสารการแสดง 

เชนนักแสดง กับผูที่ไมมีทักษะสื่อสารการแสดงแตมีทักษะการเลนบอรดเกม จะมีการใชทักษะสื่อสารการแสดง

แตกตางกันอยางไรบาง การวิจัยน้ีจึงมีความสนใจศึกษาองคประกอบของบอรดเกมที่สงเสริมทักษะสื่อสารการ

แสดง และประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง โดยการลงมือปฏิบัติการสรางสรรคกระบวนการ

ประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาองคประกอบของบอรดเกมที่สงเสริมการพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง 

2. เพ่ือประยุกตใชบอรดเกมในการพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยประยุกต โดยผูวิจัยไดสรางสรรคกระบวนการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนา

ทักษะสื่อสารการแสดงขึ้น จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานบอรดเกม จากน้ันจึงนํากระบวนการดังกลาวมาใชกับ

กลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก กลุมตัวอยาง ก. กลุมตัวอยางนักแสดง ซึ่งคัดมาจากนักแสดงที่มีประสบการณการ

แสดง 5 ปขึ้นไป จํานวน 6 คน และกลุมตัวอยาง ข. กลุมตัวอยางนักเลนบอรดเกม ซึ่งคัดมาจากนักเลนบอรดเกมที่

มีประสบการณการเลนบอรดเกม 2 ปขึ้นไป จํานวน 6 คน ประกอบกับขอมูลจากการประเมินตนเอง กอน-หลัง 

กิจกรรม และการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางแตละกลุม โดยผูวิจัยจะสังเกตการณแบบมีสวนรวมตลอด

กระบวนการ เพ่ือนําผลการวิจัยมาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ 

ขั้นตอนการวิจัย 

1. ขั้นตอนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานบอรดเกมแบบเจาะลึก เปนข้ันตอนในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพ่ือ

เปนประโยชนในการเตรียมการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง โดยสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญดานบอรดเกม จํานวน 3 ทาน ไดแก 

ก. ตรัง สุวรรณศลิป แชมปบอรดเกมคาทานแหงประเทศไทย 

ข. ดร.เดชรัต สุขกําเนิด อาจารยหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรการเกษตรและทรัพยากร คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นักออกแบบเกมกลุม “เถื่อนเกม” 

ค. วัฒนชัย ตรีเดชา ผูบริหารบริษัท ทีวีมั้ง จํากัด ผูผลิตรายการบอรดเกมไนท 

2. ขั้นตอนการเตรียมกระบวนการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง เปนข้ันตอนกอน

จัดกิจกรรม ประกอบไปดวยการคัดเลือกเกม การจัดลําดับเกม การปรับกลศาสตรเกม การเตรียมอุปกรณ 

เตรียมสถานที่ และนัดหมายกลุมตัวอยางแตละกลุม 

3. ขั้นตอนกิจกรรมการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง เปนขั้นตอนในการใช

กระบวนการการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดงกับกลุมตัวอยางแตละกลุม โดย

ทําแบบประเมินตนเองกอนและหลังทํากิจกรรม 
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4. ขั้นตอนการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยาง เปนข้ันตอนสุดทาย ที่ผูวิจัยทําการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยาง

แตละกลุมหลังจบกิจกรรม เพ่ือนํามาประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยในหัวขอ การประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง สามารถนําเสนอ

ผลการวิจัยโดยแยกตามคําถามนําการวิจัยทั้ง 2 ขอไดดังน้ี 

1. องคประกอบใดบางของบอรดเกมที่สงเสริมทักษะสื่อสารการแสดง 

จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานบอรดเกม พบวาการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการ

แสดงมีความเปนไปได เน่ืองจากเคยมีนักการละครไดใชกระบวนการของบอรดเกมในการฝกซอมละครเวที ทําให

เห็นวามีความเกี่ยวของกัน ระหวางบอรดเกม และการสื่อสารเชิงสุนรียะ ดังน้ันหากมีการคัดเลือกเกมที่มี

องคประกอบสงเสริมทักษะสื่อสารการแสดง และปรับประยุกตองคประกอบยอยบางสวน ก็อาจทําใหบอรดเกม

สามารถนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะในการพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดงได เชนเดียวกันกับที่บอรดเกมถูก

นําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ  

องคประกอบของบอรดเกม สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการกําหนดเกณฑการเลือกบอรดเกมที่

เหมาะสมในการนํามาพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง ดังน้ี 

1.1 องคประกอบดานประเภทของบอรดเกม (Board Game Types) 

  ประเภทของบอรดเกมสามารถจําแนกตามลักษณะโดยทั่วไปอยางกวางๆ คือ ระยะเวลาในการเลน ความ

ซับซอนของกติกา และจํานวนผูเลน ไดแก เกมครอบครัว (Family Games) เกมวางแผน (Strategy Games) 

ปารต้ีเกม (Party Games) เกมที่มีธีม (Thematic Games) และเกมนามธรรม (Abstract Games) 

บอรดเกมที่สามารถสงเสริมทักษะสื่อสารการแสดงไดดีที่สุดคือปารต้ีเกม เน่ืองจากมีกติกาเขาใจงาย วิธี

เลนไมซับซอน อุปกรณประกอบการเลนนอย พกพาสะดวก สามารถเลนไดหลายคน และมีบรรยากาศเหมือนการ

สังสรรค กระตุนใหผูเลนไดใชทักษะการสื่อสารทั้งดวยวัจนภาษา อวัจนภาษา กระตุนประสาทสัมผัส และ

แสดงออกอารมณความรูสึกอยางเต็มที่ 

1.2 องคประกอบดานแนวของบอรดเกม (Board Game Categories) 
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   แนวของบอรดเกมมีทั้งหมด 64 แนว แตแนวที่เปดโอกาสใหผูเลนไดใชทักษะสื่อสารการแสดง ไดแก แนว

อารมณขัน (Humor) แนวโนมนาวใจ (Negotiation) แนวเลาเรื่อง (Storytelling) แนวตัดตัวเลือก (Deduction) 

และแนวแกลงกัน (Bluffing) โดยในการเลน ผูเลนจะตองใชทักษะสื่อสารการแสดง ที่ไดกลาวถึงแลว มาใช

ประกอบการเลน เพ่ือใหเกิดบรรยากาศสนุกสนานในการเลน และเพ่ือเอาชนะในเกม ดังน้ัน ไมวาจะเปนผูเลนที่มุง

เอาชนะ หรือผูเลนที่มุงสรางความสนุกสนานในการเลน ก็จะไดใชทักษะสื่อสารการแสดงกันอยางเต็มที่ 

1.3 องคประกอบดานกลศาสตรของบอรดเกม (Board Game Mechanics) 

  กลศาสตรของบอรดเกม เปนโครงสรางที่กําหนดกฎ กติกา เง่ือนไข การกระทํา วิธีการชนะหรือแพในเกม 

เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะจะเปนตัวกําหนดวิธีการเลนและทิศทางการเลนของผูเลน โดยองคประกอบ

ของบอรดเกมที่สงเสริมทักษะสื่อสารการแสดง ไดแก กลศาสตรการสวมบทบาท (Role-Playing) กลศาสตรการ

เลาเรื่อง (Storytelling) กลศาสตรการลงมติ (Voting) เปนตน ซึ่งเปนกลศาสตรที่กําหนดใหผูเลนตองมีการสมติ

สถานการณ มีการคิดสรางสรรค และมีการสื่อสารเพ่ือโนมนาวจิตใจ ซึ่งเปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา และจะ

นําไปสูการสื่อสารการแสดงได  

1.4 ขอจํากัดของผูเลนบอรดเกม 

  อุปนิสัยสวนตัวของผูเลน มีผลตอการใชทักษะในการเลน เชน ผูเลนที่มีนิสัยเก็บตัว ไมชอบแสดงอารมณ

ความรูสึก พูดนอย หรือผูเลนที่ไมสนใจเปาหมายของเกม ลวนทําใหเกิดอุปสรรคในกระบวนการประยุกตใชบอรด

เกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง ดังน้ันผูดําเนินเกมจะตองสามารถควบคุมสถานการณ และอธิบาย

จุดประสงคของการเลนเกมใหชัดเจน เพ่ือใหผูเลนเกิดสมาธิกับเกมมากขึ้น 

1.5 ผูดําเนินเกม 

  ผูดําเนินเกมจะตองเปนผูที่เขาใจทั้งกลศาสตรของบอรดเกม และทักษะสื่อสารการแสดง เปนอยางดี 

เพราะตองเปนผูควบคุมสถานการณเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

2. กระบวนการการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดงมีลําดับขั้นตอนอยางไร 

นอกจากองคประกอบดานบอรดเกมที่สงเสริมทักษะสื่อสารการแสดงแลว ผูเช่ียวชาญดานบอรดเกมยัง

เปนที่ปรึกษาสําคัญในการสรางสรรคกระบวนการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง โดย

หลังจากจบขั้นตอนการวางแผน การนําไปใช และมีการสังเกตการณแบบมีสวนรวมดวยตนเองตลอดกระบวนการ 

ผูวิจัยพบวากระบวนการการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง ควรจัดใหอยูในระยะเวลา 3 

ช่ัวโมง โดยใชบอรดเกมจํานวน 3-4 เกมตอครั้ง และมีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

2.1 เริ่มตนดวยเกมอุนเครื่อง (Introduction Games / Warm-Ups) 
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บอรดเกมที่ควรนํามาใชเปนเกมแรก จะตองเปนเกมที่มีคุณสมบัติเปนการอุนเครื่อง เตรียมความพรอม

ใหกับผูเลนกอนเขาสูกิจกรรมการเลนบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดงอยางเต็มรูปแบบตอไป โดยใน

งานวิจัยน้ีผูวิจัยเลือกเกม Rory’s Story Cubes ซึ่งเปนเกมที่มีกลศาสตรการเลาเรื่องเปนกลศาสตรหลัก สามารถ

ออกแบบวิธีการเลน กําหนดธีมในการเลาเรื่องเองได จากน้ันแบงการเลนออกเปน 3 ชวง เพ่ือใหผูเลนไดคุนเคยกับ

การใชอุปกรณเกม และคุนเคยกับการพูดคุยกันผานบรรยากาศเกม ไดแก ชวงที่ 1 การแนะนําตัว กําหนดธีมการ

เลาเรื่องเปนการแนะนําตัวเอง เพ่ือทําความรูจักกันระหวางผูเลนอยางคราวๆ และทําความรูจักกับบอรดเกม ชวงที่ 

2 การมีปฏิสัมพันธกัน และอุนเครื่องทักษะความคิดสรางสรรค จะเปนข้ันที่ใหผูเลนไดมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น โดย

การกําหนดธีมการเลาเรื่องที่ไมใชเรื่องสวนตัวในอดีตของผูเลา เชนในงานวิจัยน้ีใชธีม “พรุงน้ีจะไปไหน” โดยใหผู

เลารับลูกเตาจากผูเลนคนอ่ืน แทนที่จะทอยเอง เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธกันมากขึ้น และชวงที่ 3 การเช่ือมโยง

ระหวางผูเลน โดยใหทุกคนผลัดกันเลาทีละคน แตใหรอยเรียงเน้ือหาเปนเรื่องเดียวกัน เพ่ือฝกใหฟงกันและกันมาก

ขึ้น 

2.2 เขาสูเกมแนวตัดตัวเลือก (Deduction) ที่มกีลศาสตรการสวมบทบาท (Role-Playing) 

บอรดเกมแนวตัดตัวเลือกที่มีกลศาสตรการสวมบทบาทจะทําใหผูเลนมีสมาธิอยูกับเปาหมายของตัวละคร

ในเกม (Objective) ซึ่งเปนพ้ืนฐานการแสดงที่สําคัญ ผูเลนจะตองเอาชนะเกมตามเง่ือนไขของตัวละครที่ตนไดรับ 

แรงขับเคลื่อนของการกระทําตางๆ ในเกมก็จะเกิดมาจากความตองการน้ันเอง ซึ่งโดยสวนมากจะตองปกปด

สถานะที่แทจริงของตน ไมใหใครลวงรูบทบาทตัวละครที่ตนไดรับ ผูเลนจึงอาจจะตองใชทักษะสื่อสารการแสดง

อ่ืนๆ เขารวมดวย ในการชนะเกม โดยบอรดเกมที่ถูกเลือกมาใชในงานวิจัยน้ีคือเกม Ultimate Werewolf 

2.3 เขาสูเกมแนวตัดตัวเลือก (Deduction) ที่มีกลศาสตรการมีคูหู (Partnership) 

ในลําดับน้ี ผูเลนจะตองสามารถแยกประสาทสัมผัสในการคิดและการปฏิบัติหลายๆ อยางพรอมกัน 

นอกจากจะตองหาคําตอบของปญหาที่เปนโจทยของเกมแลว ผูเลนจะตองทํางานกันอยางเปนทีม โดยไมรูวาใคร

คือพวกของตัวเองอยางแทจริง กลาวคือ ผูเลนจะตองคิด วิเคราะห หาจุดเช่ือมโยงอยางเปนเหตุเปนผล สังเกต 

และจดจําสิ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือคนหาคําตอบที่ถูกตอง และหาคนที่มีเปาหมายเดียวกันในเกมเพ่ือรวมมือกัน ในขณะที่ผู

เลนฝายที่เปนตัวเลือกที่ถูกตองก็จะตองใชทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปดวยระหวางกระบวนการเลนเกมน้ี 

โดยนานวิจัยน้ีผูวิจัยเลือกเกม C.S. Files ซึ่งตองปรับกลศาสตรหลายๆ อยางเพ่ือใหผูเลนไดใชทักษะสื่อสารการ

แสดงมากเปนพิเศษ โดยเฉพาะการเพ่ิมกลศาสตรการเลาเรื่อง เพ่ือใหผูเลนไดพัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรค 

ความสามารถในการใชภาษาพูด และความกลาแสดงออกดวย 

2.4 เขาสูเกมที่เนนไหวพริบ 
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เกมในลําดับสุดทายเปนการประมวลทักษะที่ไดใชมาตลอดทั้งกิจกรรม คือ Spyfall ซึ่งตองอาศัยความ

พรอมของประสาทสัมผัส เพ่ือใหรูสึกต่ืนตัวตลอดเวลา ในเกมน้ีผูเลนจะตองใชทักษะการสังเกต ทักษะการพูด มี

ความพรอมของประสาทสัมผัส ทักษะความจํา ความคิดสรางสรรค ตลอดจนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ไมวาจะ

ไดรับบทบาทใดในเกมก็ตาม 

2.5 สนทนาหลังจบกิจกรรม 

เปนขั้นตอนในการสรุปกิจกรรม หลังจากที่ไดเลนเกมทั้งหมดแลว เพ่ือบันทึกวาผูเลนไดใชทักษะสื่อสาร

การแสดงตรงตามเปาหมายที่ไดวางไวหรือไม หากไดใช ผูเลนไดใชทักษะใดบาง มากหรือนอยอยางไร หรือหาก

ไมไดใช ก็จะไดคนหาวิธําการแกไขปญหาดังกลาวในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 

อภิปรายผล 

 ความสัมพันธระหวางทักษะสื่อสารการแสดงในแตละทักษะกับการเลนบอรดเกมแตละเกม มี

ความสัมพันธเช่ือมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผลกันทั้งสองดาน กลาวคือ ผูที่เลนบอรดเกมที่มีองคประกอบสงเสริม

ทักษะสื่อสารการแสดงเปนประจํา ก็จะมีทักษะสื่อสารการแสดง และในอีกดานหน่ึง ผูที่มีทักษะสื่อสารการแสดง

และฝกทักษะสื่อสารการแสดงดวยกระบวนการอ่ืนๆ มาแลว ก็จะสามารถเลนบอรดเกมไดดี มีคุณสมบัติที่

ไดเปรียบผูเลนบอรดเกมคนอ่ืนๆ ในบางทักษะที่เกี่ยวของกับการแสดง 

จากผลการวิจัยพบวา กระบวนการของบอรดเกมสามารถสงเสริมทักษะสื่อสารการแสดงได 10 ทักษะ 

โดยองคประกอบของบอรดเกมที่สงเสริมทักษะสื่อสารการแสดง ประกอบไปดวยองคประกอบ 4 ดาน ดวยกัน ใน

การอภิปรายผลในประเด็นความสัมพันธของทักษะสื่อสารการแสดง ผูวิจัยจะอภิปรายดวยองคประกอบของบอรด

เกมที่ยอยที่สุด คือ องคประกอบดานกลศาสตรของบอรดเกม ไดแก กลศาสตรการสวมบทบาท กลศาสตรการเลา

เรื่อง กลศาสตรความจํา และกลศาสตรการลงมติ 

1. ความสัมพันธระหวางทักษะสื่อสารการแสดงกับกลศาสตรการสวมบทบาท (Role-Playing) 

 กลศาสตรการสวมบทบาทเปนองคประกอบของบอรดเกมที่ทําใหบอรดเกมมีตัวละคร ซึ่งเมื่อผูเลนเริ่มเลน

เกม ก็จะมีการกระทําของตัวละครที่จะนําไปสูการขัดแยง และคลี่คลายในตอนจบ โดยโครงเรื่องจะถูกกําหนด

ตอนตนเรื่องไวแลวดวยโครงเรื่องของบอรดเกม จากน้ันเรื่องราวจะถูกเลาตอโดยการกระทําของตัวละครที่รับ

บทบาทโดยผูเลนบอรดเกมแตละคน 

 บอรดเกมที่มีกลศาสตรการสวมบทบาท จึงมีความคลายกันมากกับการแสดงละคอนสด (Improvisation) 

ที่มีการกําหนดรายละเอียดของเหตุการณไวเพียงคราวๆ เชน สถานการณ ตัวละคร แตไมมีบทพูดและรายละเอียด

ในฉาก แตความแตกตางกันระหวางการแสดงละคอนสดกับบอรดเกม คือวิธีการแสดง การแสดงละคอนสดจะมี
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การแสดงโดยใชพ้ืนที่และเขาสูบทบาทดวยกระบวนการของแบบฝกหัดการแสดง สวนการเลนบอรดเกมที่มี

กลศาสตรการสวมบทบาทจะเปนเพียงการทดลองเขาสูบทบาทโดยการน่ังลอมวงเลนกันบนโตะเทาน้ัน ในระหวาง

การเลน ผูเลนจะไดมีโอกาสเขาใจวิธีการคิดแบบการแสดงละคอนสด มีการฝกสมาธิ อยูกับเปาหมายของตัวละคร 

บอรดเกมที่มีกลศาสตรการสวมบทบาท มีความสัมพันธกับทักษะสื่อสารการแสดงดานตางๆ ดังน้ี 

 - ความสามารถในการใชภาษาพูด เปนการพูดเพ่ือโนมนาวใจ การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดแสดงผล

การวิเคราะหในเกม และการพูดเพ่ือสื่อสารทั่วๆ ไปในระหวางเกม 

- ความพรอมของอารมณและความรูสึก เน่ืองจากผูเลนตองควบคุมการแสดงออกเพ่ือซอนความตองการ

สูงสุดที่แทจริงของตัวละคร มิใหถูกผูเลนอ่ืนขัดขวางเพราะมีความตองการสูงสุดขัดแยงกัน 

- ความพรอมของประสาทสัมผัส เพราะผูเลนตองมีความต่ืนตัวตลอดเวลา อีกทั้งทําหลายๆ อยางพรอมๆ 

กัน ทั้งคิดวิเคราะห แสดงออกอารมณและความรูสึก และกระทําตามความตองการของตัวละคร 

- สมาธิ เปนทักษะที่ผูเลนตองใชมากที่สุดในบอรดเกมที่มีกลศาสตรการสวมบทบาท เน่ืองจากผูเลนตองมี

สมาธิอยูกับความตองการของตัวละคร เชนเดียวกับนักแสดงที่ตองมีสมาธิอยูกับบทบาทของตัวละครที่ตนไดรับ 

- ความสามารถในการสังเกต ผูเลนจะตองสังเกตรายละเอียด ไดแก อากัปกิริยาตางๆ ของผูเลนคนอ่ืนๆ 

เพ่ือวิเคราะหบทบาทตัวละครที่ผูเลนคนอ่ืนๆ ไดรับ 

- ความจํา เมื่อผูเลนตองวิเคราะหบทบาทตัวละครของผูอ่ืน จะตองใชความจําเขามาเปนตัวชวยในการเก็บ

ขอมูลไปวิเคราะห รวมถึงชวยในการตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําอะไรบางอยาง 

- ความเขาใจ ผูเลนที่มีความเขาใจภาพรวมของเหตุการณมากอนแลว หรือสามารถทําความเขาใจไดอยาง

รวดเร็ว จะไดเปรียบในเกม เน่ืองจากมีขอมูลที่เปนโครงสรางของสถานการณสมมติมาลวงหนา 

- การแกไขปญหาเฉพาะหนา เน่ืองจากผูเลนอาจจะตองซอนบทบาทของตน หรือตองโกหกหลอกลวง 

ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา จะทําใหผูเลนสามารถตอบคําถามตางๆ ไดอยางรวดเร็ว มีสติ มีไหวพริบ 

2. ความสัมพันธระหวางทักษะสื่อสารการแสดงกับกลศาสตรการลาเรื่อง (Storytelling) 

ในเกมการแสดง มีกลุมเกมเลาเร่ือง ซึ่งคลายกันกับบอรดเกมที่มีกลศาสตรการเลาเรื่อง นักการละครบาง

กลุมแยกเกมการแสดงกลุมเกมเลาเรื่อง (Story Telling Games) ออกมาจากการแสดงละคอนสด (Impro / 

Improvisation) เพ่ือเนนที่ทักษะที่ถูกพัฒนา โดยไมไดจํากัดอยูที่วิธีการแสดงละคอนสดเทาน้ัน เกมการแสดงกลุม 
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น้ี จะเปนตัวชวยใหสามารถเลาเรื่องไดอยางผอนคลาย แกปญหาความกดดันในการสื่อสารผานการเลาเรื่อง 

(Johnstone, 2012) 

ในบอรดเกมที่มีกลศาสตรการเลาเร่ือง ผูเลนไดพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดงในดานความสามารถในการ

ใชภาษาพูด และความคิดสรางสรรค ดังน้ี 

- ความสามารถในการใชภาษาพูด เกิดขึ้นจากความพยายามเลาเรื่องในกระบวนการของบอรดเกม ซึ่งตอง

มีการคิดเรียบเรียงวิธีการพูดอยางเปนระบบ รอยเรียงเรื่องราวใหเช่ือมโยงกันและนาสนใจ 

- ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ เกิดขึ้นจากความพยายามในการรอยเรียงเรื่องราว จากโจทยที่ไดรับ 

การเลนบอรดเกมที่มีกลศาสตรน้ีอยางตอเน่ือง จะมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่ดี 

3. ความสัมพันธระหวางทักษะสื่อสารการแสดงกับบอรดเกมที่มีกลศาสตรความจํา (Memory) 

กลศาสตรความจํา เปนกลศาสตรที่กําหนดใหผูเลนตองใชทักษะความจํา โดยทักษะความจําน้ีจัดเปน

ทักษะสื่อสารการแสดงอยางหน่ึง นักแสดงจะนําทักษะความจําน้ีไปใชในการจดจําขอมูลตางๆ ในชีวิตประจําวันมา

ใชในการแสดง รวมถึงใชในการจําบทพูด และวิธีการแสดงในฉากแตละฉากดวย 

4. ความสัมพันธระหวางทักษะสื่อสารการแสดงกับบอรดเกมที่มีกลศาสตรการลงมติ (Voting) 

การลงมติ เปนกลศาสตรการกระทําหน่ึงในกระบวนการของบอรดเกม ซึ่งกําหนดใหการตัดสินใจเปนไป

ตามเสียงสวนมากของกลุม ดังน้ัน ผูเลนจะตองใชทักษะตางๆ ในการกระทําใหผูเลนสวนมากในกลุม ตัดสินใจใน

ทิศทางเดียวกับตน 

ความสัมพันธระหวางทักษะสื่อสารการแสดงแตละดานกับบอรดเกมที่มีกลศาสตรการลงมติมีดังน้ี 

- ความสามารถในการใชภาษาพูด การลงมติเปดโอกาสใหผูเลนไดใชทักษะการพูดโนมนาวใจ เพ่ือใหผูเลน

คนอ่ืนๆ คลอยตามตน 

- ความพรอมของอารมณและความรูสึก อาจถูกนํามาใชประกอบกับการพูดโนมนาวใจดวย เพราะผูเลน

จะตองปดบังความรูสึกที่แทจริงที่เกิดขึ้น และแสดงออกอารมณและความรูสึกอีกรูปแบบหน่ึงเพ่ือใหผูเลนคนอ่ืนๆ 

ไดรูสึกคลอยตามและลงมติตามความตองการของตนไดสําเร็จ 

ในการคัดเลือกบอรดเกมมาใชเพ่ือสงเสริมทักษะสื่อสารการแสดงจึงสามารถพิจารณาจากองคประกอบ

ดานกลศาสตรของบอรดเกมเพ่ือใหเกิดการใชทักษะสื่อสารการแสดงในดานตางๆ ได และอาจเลือกเนนกลศาสตร
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ใดกลศาสตรหน่ึงขึ้นมาตามทักษะที่ตองการใหเกิดการนํามาใชในกระบวนการของบอรดเกม โดยใหผูดําเนินเกม

เปนผูนําใหเกิดการใชกลศาสตรน้ันๆ ในเกม 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษา

องคประกอบขอบอรดเกมที่สงเสริมทักษะสื่อสารการแสดง และประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการ

แสดง โดยสรางสรรคกระบวนการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดงขึ้นจากการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญดานบอรดเกม เพ่ือวางแผนกระบวนการและปรึกษาผูเช่ียวชาญดานบอรดเกมตลอดกระบวนการ ซึ่ง

องคประกอบของบอรดเกมที่สงเสริมทักษะสื่อสารการแสดง มีทั้งองคประกอบดานประเภทของบอรดเกม 

องคประกอบดานแนวของบอรดเกม องคประกอบดานกลศาสตรของบอรดเกม องคประกอบดานขอจํากัดของผู

เลน และองคประกอบดานผูดําเนินเกม ซึ่งองคประกอบที่สําคัญที่สุดคือกลศาสตรของบอรดเกม ที่จะเปน

ตัวกําหนดวิธีเลน แนวทางการเลน และสามารถระบุทักษะที่เฉพาะเจาะจง ที่ตองการใหเกิดการพัฒนาใน

กระบวนการเลนได และผูดําเนินเกมที่จะเปนผูควบคุมสถานการณเกมใหเปนไปในทิศทางที่ตองการและบรรลุ

วัตถุประสงคได 

อยางไรก็ตามการใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง จําเปนตองมีการทําซ้ํา เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรู การจดจํา และการพัฒนาทักษะอยางแทจริง โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในเชิงวิชาการ 

- ในการสอนวิชาการแสดง สามารถนํากระบวนการประยุกตใชบอรดเกมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารการ

แสดงไปใชได เชน นําไปเปนเกมอุนเคร่ือง (Introduction Games / Warm Ups) เพ่ือเตรียมความพรอมของ

ทักษะภายในของผูเลนกอนเร่ิมกระบวนการฝกนักแสดงดวยแบบฝกหัดอ่ืนๆ ที่ใชอยูแลว หรือนําบอรดเกมที่มี

กลศาสตรการสวมบทบาทมาใชแทนการแสดงละคอนสด เปนตน  

- สามารถศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความอิสระและการใชพ้ืนที่อิสระ (Free Space) แทนพ้ืนที่โตะหรือ

กระดานของบอรดเกม และตอยอดเปนงานวิจัยตอไป 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
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- ในการนําบอรดเกมไปใชในการฝกนักแสดงกอนเขาสูบทบาท สามารถเลือกบอรดเกมที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นน้ัน หรือออกแบบบอรดเกมใหมโดยปรับจากกลศาสตรเดิมของเกม เพ่ือใหบอรดเกมน้ันเลาเร่ืองภาพรวม

ของประเด็นน้ันๆ และทําใหนักแสดงสามารถเขาใจภาพรวมและเขาสูบทบาทไดดีขึ้น 

- การสรางสรรคละครเวทีจากบอรดเกม จะตองศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของกลศาสตรการสวมบทบาท เพ่ือ

วางบุคลิกตัวละครในเกม แลวจึงนํามาใชแทนกระบวนการแสดงละคอนสด (Improvisation) ในขั้นตอนการ

สรางสรรคบทละครและฝกฝนนักแสดงไดดวย 

- ในการนํากระบวนการของบอรดเกมไปใชแทนเกมการแสดง สามารถประยุกตกระบวนการของเกมการ

แสดงเขามาผสมผสานกับกระบวนการของบอรดเกม โดยใหเลนในพ้ืนที่อิสระ (Free Space) แทนการเลนบนโตะ 
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ภาพตัวแทนของพืน้ที่ “สามจังหวดัชายแดนภาคใต้” ในภาพยนตร์ไทย 

THE REPRESENTATIONAL SPACES OF  

“THAILAND’S THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES” IN THAI CINEMA 

นางสาววริิยาภรณ์ จุนหะวทิยะ และ ผศ.ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสรางภาพตัวแทนของพ้ืนที่และ

ความสัมพันธระหวางภาพตัวแทนของพ้ืนที่กับปรากฏการณทางสังคมเกี่ยวกับพ้ืนที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” 

ในภาพยนตรไทย โดยมุงเนนการวิเคราะหเน้ือหา (Textual Analysis) และวิเคราะหบริบท (Contextual 

Analysis) ผานภาพยนตรไทยขนาดยาวที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ผลิตและออกฉาย

ในชวงป พ.ศ. 2546-2559 จํานวน 6 เร่ือง ประกอบการสัมภาษณเจาะลึกผูผลิตภาพยนตรและนักวิชาการจํานวน 

7 ทาน 

ผลการวิจัยพบวา ภาพยนตรไทยสรางภาพตัวแทนของพ้ืนที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ดวยกลวิธีที่

แตกตางกัน ข้ึนอยูกับลักษณะของระบบการสราง ตระกูลภาพยนตร และองคประกอบของเรื่องเลาแตละประเภท 

โดยภาพยนตรที่สรางในระบบสตูดิโอมักหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นความรุนแรงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใตโดยตรง สวนภาพยนตรนอกระบบน้ันมักใชวิธีการนําเสนอเชิงศิลปะและมุมมองเชิงปจเจกในการวิพากษ

เหตุการณ ภาพยนตรสวนใหญใชองคประกอบการเลาเรื่องตามตระกูลภาพยนตรที่สามารถเลาเรื่องใหเขาใจไดงาย 

นอกจากน้ี ภาพยนตรแนวบันเทิงคดีน้ันมีวิธีการเลาเร่ืองพ้ืนที่อยางหลากหลาย ไมยึดติดกับขอมูลความจริง 

แตกตางจากภาพยนตรสารคดีที่เนนการบันทึกภาพจากเหตุการณจริงมากกวา 

ดานความสัมพันธระหวางภาพตัวแทนของพ้ืนที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ในภาพยนตรไทยกับ

ปรากฏการณทางสังคมน้ัน มีบทบาทในการสะทอน การแสดงเจตจํานง และการประกอบสรางความหมายของ

พ้ืนที่ต้ังแตระดับปจเจกไปจนถึงระดับโครงสราง โดยผูผลิตภาพยนตรเปนปจจัยสําคัญในการผลิตความหมายของ

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตผานสายตาของคนนอกพ้ืนที่ที่พยายามจะเขาใกลและทําความเขาใจกับพ้ืนที่

ดังกลาวในเชิงบวกมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: ภาพตัวแทนของพ้ืนที่, ภาพยนตรไทย, สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
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Abstract 

This research is a qualitative research which has the purpose to study the construction 

of representational spaces and the relationship between representational spaces and social 

phenomenon of “Thailand’s three southern border provinces” in Thai cinema. The research 

focuses on textual analysis and contextual analysis through six Thai films during 2003-2016 AD, 

which their stories are related to the three southern border provinces of Thailand, and also the 

depth interview of seven film crews and academic scholars. 

The research found that Thai film produces the representational spaces of “Thailand’s 

three southern border provinces” depending on the production system, film genre and 

elements of narration. The films in studio system make an attempt to avoid the narration about 

the violence in the southern border provinces of Thailand directly. On the other hand, the 

independence films often use the artistic techniques and individualism to criticize the situation, 

which most of the films are using film genres in order to make it easier for the audience to 

understand. Furthermore, fiction film has variety of narration of space which does not reflecting 

the true fact while documentary film further concentrates on recording the scenes in actual 

situation. 

The relationship between representational spaces of “Thailand’s three southern border 

provinces” and social phenomenon has a strong connection in terms of reflecting and 

constructing the meaning of spaces from individual space to the larger construction. The 

filmmakers play an important role in generating meaning of representational spaces of 

“Thailand’s three southern border provinces” through the point of view of the outsiders who 

attempt to get closer and understand the area of “Thailand’s three southern border provinces” 

in a more positive light. 

 

Keywords: REPRESENTATIONAL SPACE, THAI CINEMA, THAILAND’S THREE SOUTHERN BORDER 

PROVINCES 
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ที่มาและความสําคญั 

การเลาเรื่องเกี่ยวกับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐไทยในชวงทศวรรษที่ 2540-2560 มักนําเสนอ

ประเด็นปญหาละเอียดออน ความขัดแยงของวิถีชีวิตบนพรมแดนที่มีความแตกตาง หลากหลาย ผสมผสาน และ

เหลื่อมซอนกับพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม รวมถึงวาระซอนเรนตาง ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินมา

อยางตอเน่ืองยาวนาน ความพยายามในดานวิชาการสวนใหญมักสืบยอนกลับไปชําระความซับซอนเชิงอํานาจเพ่ือ

พิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยมักมีการอางอิงวาเปนผลกระทบลูกโซจากการจัดระเบียบสังคมโลกดวยแนวคิด

ความเปนรัฐ-ชาติ (nation-state) ต้ังแตในชวงศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ซึ่งภาพหลักของสถานการณความรุนแรง

บนหนวยพ้ืนที่แหงน้ี มักถูกฉายแสดงตอคนไทยในเชิงอารมณผานสื่อตาง ๆ (Montessano & Jory, 2008, pp.1-

2)   

ในชวงเวลากวา 6 ทศวรรษตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรของภาพยนตรไทย ภาพยนตรที่มีเน้ือหา

เก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตมีสัดสวนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยกระแส

หลัก ในบทความ “ตํานานมายา: ‘ความจริง’ แตะตองไมได... ‘หนังไทย’ จึงมีแตความฝน” (หน่ึงเดียว, 2556) 

มองปญหาความขัดแยงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตผานสื่อบันเทิงคดีตาง ๆ โดยสังเขปวาต้ังแตชวงปลาย

ทศวรรษที่ 2490 ถึงชวงทศวรรษที่ 2530 น้ัน สื่อภาพยนตรหรือนวนิยายไทยนิยมเลาเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณความ

รุนแรง ผานวิถีชีวิต แนวคิด และอุดมการณของตัวละครหลายรูปแบบที่เปน “คนนอก” ไมวาจะเปนเจาหนาที่รัฐ 

คนตางศาสนา ฯลฯ ที่ไดเขาไปอยูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

แมวาภาพยนตรไทยกระแสหลักที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตมีปริมาณคอนขางนอย แต

อยางไรก็ดี ผูสรางภาพยนตรไทยทั้งกระแสหลักและนอกกระแส หรือทั้งที่เปนคนในพ้ืนที่และคนนอกพ้ืนที่ ตางก็มี

ความพยายามที่จะเลาเร่ืองและนําเสนอภาพเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตในหลากหลายรูปแบบเพ่ือเปาหมาย

การสื่อสารที่แตกตางกัน ซึ่งภาพยนตรเปนกระบวนการทางเทคโนโลยีของ “ภาพ” และ “เสียง” ที่มีจุดมุงหมาย

ในการสื่อสาร 3 ลักษณะ ประการแรกคือ การสื่อสารเชิงสารัตถคดี (Informative Communication) ที่เนน

คุณคาดานความรูหรือขอมูลขาวสาร ประการที่สองคือ การสื่อสารเชิงกลยุทธ (Strategic Communication) ที่มุง

หมายใหผูรับสารอยูภายใตอิทธิพลบางประการตามจุดประสงคของผูสงสาร และประการที่สามคือ การสื่อสารเชิงจิ

นตคดี (Imaginative Communication) ซึ่งเนนประโยชนดานความบันเทิง โดยเฉพาะอยางย่ิงในกระแสทุนนิยม

และบริ โภค นิยม  สื่ อภาพยนตร ส วน ใหญ มั ก ใ ช ตอบสนองความต อ งการด านสุ นท รียประ โยชน  

ทําใหการผลิตภาพยนตรเปนสินคาทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมมวลชน (mass culture) ที่สามารถเขาถึงคนดูได

ทุกกลุมและมีลักษณะคอนขางเปนสากล รวมถึงมีอิทธิพลตอการหลอหลอมอุดมการณคานิยมผานกลวิธีการเลา

เรื่องในลักษณะตาง ๆ (กาญจนา แกวเทพ, 2553; ถิรนันท อนวัชศิริวงศ และคณะ, 2546) ดังน้ัน ภาพยนตรที่มี
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เน้ือหาเก่ียวกับชายแดนภาคใตจะถูกใชเปนพ้ืนที่ย่ัวลอเพ่ือวิพากษสังคม หรือเปนเครื่องมือทางอํานาจน้ัน ปจจัย

สวนหน่ึงก็ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการผลิตดวยน่ันเอง 

เมื่อมองยอนกลับไปในประวัติศาสตรภาพยนตรไทย มีภาพยนตรแนวบันเทิงคดีที่กลาวถึงพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตวาเปนพ้ืนที่หางไกลการปกครองและเปนแหลงซองสุมโจร เชน ภูตเหลือง (2502) ปุลากง (2532) 

ซึ่งทั้งสองเรื่องมีโครงสรางของการเลาเรื่องเกี่ยวกับเจาหนาที่รัฐที่มีภารกิจตองลงพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตเพ่ือ

ปราบปรามโจร หรือแนวชีวิตที่ดัดแปลงมาจากนวนิยาย เชน ผีเสื้อและดอกไม (2528) ผลงานกํากับโดยยุทธนา 

มุกดาสนิท นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายชาวมุสลิมฐานะยากจนที่อาศัยอยูในจังหวัดสงขลาซึ่งตองออกจาก

โรงเรียนไปทํางานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว จนกระทั่งเขาไปพัวพันกับกลุมวัยรุนขนขาวสารขามชายแดนประเทศ

มาเลเซียอยางผิดกฎหมาย ทําใหผูชมไดเห็นภาพความสวยงามของพ้ืนที่และวิถีชีวิตของคนธรรมดาที่อาศัยอยูใน

แถบสามจังหวัดชายแดนภาคใตมากขึ้น 

การเลาเร่ืองเกี่ยวกับพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตในตลาดภาพยนตรไทยกระแสหลักหดหายไปในชวง

ทศวรรษที่ 2530 จนถึงตนทศวรรษที่ 2540 จนกระทั่งภาพยนตรเรื่อง โอเคเบตง ผลงานกํากับโดย นนทรี นิมิบุตร 

ออกฉายในป พ.ศ. 2546 เรื่องราวเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดกลับมาถูกเลาบนจอภาพยนตรอีกครั้ง 

เน่ืองจากกระแสการเมืองที่ครุกรุนระหวางรัฐบาลกับการจัดระเบียบความสงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ทําใหผูคนเกิดคําถามที่มีตอความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งตอมาใน พ.ศ. 2547 ไดเกิด

เหตุการณที่นักวิชาการหลายฝายนับเปนชนวนเหตุการณความรุนแรงของปญหา “ไฟใต” ไดแก กรณีการปลน

อาวุธปนที่คายกองพันทหารพัฒนา อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 กรณี

ปะทะระหวางเจาหนาที่และกลุมที่ถูกอางวาเปนกลุมกอความไมสงบ ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 และการ

สลายการชุมนุมของคนทองถิ่นซึ่งเปนขบวนการเรียกรองใหปลอยตัวผูที่ถูกจับคดียักยอกอาวุธปนของราชการและ

คดียาเสพติด หนา สภ.อ. ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ทําใหทุกฝายมีการต่ืนตัวและมี

ความพยายามในการหาสาเหตุ เช่ือมโยงไปสูผูเกี่ยวของหลายกลุม หลายทฤษฎีดวยกัน (ชาญวิทย เกษตรศิริ และ 

กาญจนี ละอองศรี (บรรณาธิการ), 2552)  

ขอมูลจากสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558) ระบุวา สาเหตุปญหาของความไม

สงบในพ้ืนสามจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดจากปจจัยดานการเมืองที่สําคัญ ไดแก การกําหนดเขตแดนระหวางสยาม

และอังกฤษเมื่อป พ.ศ. 2452 โครงสรางการปกครองและการดําเนินนโยบาย “รวมอํานาจ” สูศูนยกลางในสมัย

รัชกาลที่ 5 การดําเนินนโยบายรัฐนิยมในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ปลุกระดมใหคนทั้งชาติตอง

แสดงออกถึง “ความเปนไทย” และบังคับไมใหชาวมุสลิมตองปฏิบัติตามระเบียบของรัฐบาลอยางเครงครัด และ

การหายสาบสูญของ หะยีสุหรง อับดุลการเด โตะอิหมามที่เปนผูนําทางความคิดคนสําคัญของชาวมลายูมุสลิมใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนบิดาของนายเดน โตะมีนา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปตตานี อดีตรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
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นอกจากปญหาทางการเมืองดังกลาวแลว ยังมีปจจัยทางศาสนาที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสรางความ

ขัดแยง ปจจัยทางเศรษฐกิจดานความยากจนของคนในพ้ืนที่ที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรที่ทําใหเกิดความกดดัน

ตอชาวบาน ปจจัยดานสังคมที่เกิดจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความแตกตางทางวัฒนธรรม ปจจัยดาน

การจัดระเบียบการศึกษา และปจจัยดานกระบวนการยุติธรรม คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 23 

มีนาคม พ.ศ. 2548 ไดเริ่มปรากฏการใชคําวา “จังหวัดชายแดนภาคใต” และนับแตน้ันเปนตนมา ปญหาในพ้ืนที่น้ี

ไดยกระดับเปน “วาระแหงชาติ” ที่ทุกรัฐบาลพยายามแกไขมาอยางตอเน่ือง (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 2560)  

ทามกลางชวงปแหงความรุนแรง สื่อมวลชน อาทิ สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต เปนพ้ืนที่ของ

การนําเสนอภาพสามจังหวัดชายแดนใตสูมวลชนที่มีบทบาทตอบสนองตอสถานการณอยางรวดเร็ว ทันทวงที 

ในขณะที่สื่อภาพยนตรกลับมามองพ้ืนที่แหงน้ีในชวงของการเยียวยาฟนฟู หรือการหาคําตอบของช้ินสวน

เหตุการณบางอยางที่หายไป แมวาสื่อภาพยนตรไทยมีการเลาเรื่องที่เกี่ยวของกับหนวยพ้ืนที่น้ีอยางตอเน่ืองในชวง

ป พ.ศ. 2546-2559 แตทาทีของเน้ือหาในภาพยนตรน้ัน อาจไมไดซื่อตรงตอการสะทอนความจริงดวยลักษณะ

ธรรมชาติของสื่อ การคัดเลือกความจริงหรือเลียนแบบความจริงผานกรอบภาพและการตัดตอตาง ๆ ทําให

ภาพยนตรเปนสื่อ “re-presents” มากกวา “present” (Montessano & Jory, 2008) 

เน่ืองจากการวิจัยศึกษาภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตรวมสมัยยังมีคอนขางนอย 

ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาภาพยนตรไทยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเลือกสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดแก จังหวัดปตตานี, ยะลา, นราธิวาส ซึ่งเดิมเปนสามจังหวัดที่เคยอยูในพรมแดน “มณฑลรัฐปตตานี” รวมกัน 

แตถูกแบงเขตแดนออกเปนสามจังหวัดในสมัยรัชกาลที่ 6 เพ่ือความเปนระเบียบในการบริหารปกครอง (มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย, 2542) ทวา ซึ่งเปนความสําคัญประการหน่ึงของที่มาของคําวา “สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต” และเปนปฏิบัติการทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการกําหนดอัตลักษณของพ้ืนที่ชายแดนที่เปน “จังหวัด

ชายแดนภาคใต” มาจนถึงปจจุบัน 

อีกประการหน่ึง ผูวิจัยเลือกขอบเขตปของภาพยนตรในชวงป พ.ศ. 2546-2559 เพ่ือใหครอบคลุม

ชวงเวลารวมสมัยของปญหาสถานการณ “ไฟใต” ซึ่ง “ภาพยนตร” ในฐานะที่เปนสื่อรวมสมัยประเภทหน่ึงที่กอ

รางอยูภายใต ทามกลาง หรืออาจจะอยูเหนือปฏิบัติการทางสังคมดวยอํานาจบางประการ มีความสําคัญตอ

การศึกษาวิเคราะหตัวบทในมิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือใหวิชาการดานภาพยนตรศึกษามีลักษณะเปนสห

วิทยาการที่โยงใยกับศาสตรอ่ืน ๆ มากขึ้น ซึ่งอิทธิพลหลังสมัยใหมเสนอมุมมองวาทุกอยางเปนตัวบท และสื่อ

ภาพยนตรเปนตัวบทที่ใชศึกษาสังคมได (กําจร หลุยยะพงศ, 2556; จันทนี เจริญศรี, 2544) โดยที่บริบททาง

การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ลวนมีอิทธิพลในการสงตอและเปลี่ยนผานความหมายของการประกอบ

สรางอุดมการณไปสูการผลิตใหมและผลิตซ้ําในสื่อภาพยนตรไทยดวยเชนกัน สอดคลองกับทัศนะของ บุญรักษ 

บุญญะเขตมาลา (2552ข, น.53) ที่กลาวถึงการวิเคราะหภาพยนตรเชิงสังคมศาสตรที่มักจะมีคําถามตอความเขาใจ

ของภาพยนตรและสังคมรวมกันวา 
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“ภาพยนตรแตละเร่ือง หรือแตละกลุม หรือแนวโนมของภาพยนตรบางชนิด กําเนิดขึ้นจากพลังอะไรบง

บอกอะไรบางเกี่ยวกับมนุษยและสังคมในยุคน้ัน ๆ และมีผลกระทบอยางไรบางตอมนุษยและสังคมใน

ปจจุบันและอนาคต” 

จากความสําคัญของปรากฏการณและแนวทางการศึกษาที่จะชวยขยายความเขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร

และสังคมดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของการสรางภาพตัวแทนของ

พ้ืนที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ในสื่อภาพยนตร และความสัมพันธระหวางภาพตัวแทนและปรากฏการณทาง

สังคม ดวยการวิเคราะหในกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับองคประกอบการนําเสนอ การสรางภาพตัวแทนของสื่อ และ 

ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ในภาพยนตร  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการสรางภาพตัวแทนของพ้ืนที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ในภาพยนตรไทย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาพตัวแทนในภาพยนตรไทยและปรากฏการณทางสังคมที่เกี่ยวของ

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ในภาพยนตรไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) แบบสหวิธีการ (Multiple Methodology) ประกอบไปดวย 

1. Textual Analysis วิเคราะหภาพยนตรไทยขนาดยาวที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต ต้ังแตป พ.ศ. 2546-2559 จํานวน 6 เรื่อง ไดแก โอเคเบตง (2546) ปนใหญจอมสลัด (2551) พลเมืองจูห

ลิง (2551) ละติจูดที่ 6 (2558) ขุนพันธ (2559) และ มหาสมุทรและสุสาน (2559) ประกอบกับการวิเคราะห

เอกสาร (Documentary Analysis) ไดแก บทสัมภาษณผูสรางสรรคภาพยนตร บทวิจารณภาพยนตร และเอกสาร

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับภาพยนตรแตละเรื่อง  

2. In-depth Interview สัมภาษณผูเกี่ยวของกับการสรางภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตจํานวน 5 ทาน และนักวิชาการผูเช่ียวชาญ 2 ทาน เพ่ือสรางกรอบและขยายมุมมองในการ

วิเคราะหอยางรอบดานมากขึ้น โดยวิธีสุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพ่ือใหไดขอมูลที่เกี่ยวของ

กับหัวขอที่ศึกษามากที่สุด  
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ผลการวิจัย 

ผูวิจัยแบงผลการวิจัยออกเปน 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยสรุปผลการวิจัยการสราง

ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ในภาพยนตรไทยขนาดยาวในชวงป พ.ศ. 2546-2559 ได

ดังน้ี 

1. ภาพยนตรไทยแตละเร่ืองสรางภาพตัวแทนของพื้นที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ดวยกลวิธีที่แตกตาง

กัน ขึ้นอยูลักษณะของระบบการสราง ตระกูลภาพยนตร และองคประกอบของเรื่องเลาแตละประเภท 

1.1 ระบบการสราง ตระกูล และพื้นที่จริงที่ถูกอางถึงในฉากภาพยนตร 

ระบบการสรางภาพยนตร  

1) ภาพยนตรระบบสตูดิโอ ภาพยนตรในกลุมน้ีเนนการสรางภาพยนตรแนวบันเทิงคดีเพ่ือการคาทั้งใน

ตลาดภาพยนตรไทยและตางประเทศ ทําใหภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ผลิตในระบบ

สตูดิโอมักถูกสรางขึ้นตามลักษณะรูปแบบภาพยนตรที่กําลังเปนที่นิยมของตลาดผูชมทั่วไปทั้งในและตางประเทศ

ในชวงเวลาน้ัน ๆ โดยเนนความสนุกสนานตามตระกูลภาพยนตรและสอดแทรกเน้ือหาเชิงบวก  

2) ภาพยนตรนอกระบบ ภาพยนตร ในกลุม น้ี เปนการรวมกลุมของศิลปนอิสระ  

นักเคลื่อนไหวทางสังคม นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน เปนตน ผูผลิตคอนขางมีอิสระในการสรางสรรคเน้ือหา

ภาพยนตรโดยคาดหวังการจัดฉายภาพยนตรในกลุมผูชมคนไทยและผูชมตางประเทศที่เปนกลุมเฉพาะ ทําให

ภาพยนตรในกลุมน้ีคํานึงถึงเน้ือหาเชิงศิลปะที่คอนขางเปนกลาง  

ตระกูลภาพยนตร 

1) ภาพยนตรที่มีตระกูลหลักในการเลาเร่ือง ภาพยนตรในกลุมน้ีมักนําเสนอประเด็นดานชีวิต ซึ่งผูผลิต

ภาพยนตรพยายามแสวงหาวิธีการเลาเรื่องที่ไมยากตอการทําความเขาใจของผูชมทั่วไปโดยใชตระกูลหลักที่ชัดเจน  

2) ภาพยนตรที่ผสมตระกูลในการเลาเรื่อง ภาพยนตรในกลุมน้ีมักใชอนุภาคของเรื่องเลาที่ดัดแปลงมาจาก

เกร็ดขอมูลทางประวัติศาสตรหรือเหตุการณจริงมาผสมผสานกับกลวิธีการเลาเรื่องอยางเหนือจริงเพ่ือลดขอจํากัด

ของความตึงเครียดดานขอเท็จจริงที่อาจกอใหเกิดความสุมเสี่ยงตอการเขาใจผิดระหวางผูชมที่เปนคนในพ้ืนที่และ

คนนอกพ้ืนที่ได  
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การอางถึงพ้ืนที่จริงในภาพยนตร  

ภาพยนตรสวนใหญมีการอางถึงสถานที่จริง ซึ่งมีนําเสนอภาพของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยาง

ประดิษฐบรรจง โดยนักวิชาการซึ่งเปนตัวแทนของคนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา

สื่อภาพยนตรหรือสื่อบันเทิงคดีพยายามจะถายทอดชุดความหมายเชิงบวกของพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใตผานมุมมอง

ของผูผลิตที่เปนคนนอก  

1.2 เรื่องเลาของพื้นที่และปรากฏการณทางสังคมในเนื้อหาภาพยนตร 

1) โอเคเบตง (2546)  ภาพยนตรเลาเร่ืองผานตัวละครคนนอกชาวไทยพุทธเปนหลัก และใชพ้ืนที่อ.เบตง 

จ.ยะลาเปนฉากสําคัญของเร่ือง ซึ่งสภาพของพ้ืนที่มีองคประกอบสําคัญที่บงช้ีถึงรากวัฒนธรรมไทย จีน และมลายู 

ที่ผสมผสานรวมกันอยูในพ้ืนที่น้ีอยางกลมกลืน มีการชวงชิงความหมายและต้ังคําถามเกี่ยวกับความเปนพุทธ ความ

เปนโจร และนําเสนอภาพกลุมขบวนการทางการเมืองที่มีลักษณะทางอุดมการณ เมืองเบตงในภาพยนตรเปนภาพ

ตัวแทนของเมืองทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนพ้ืนที่ที่ไมมีเหตุรุนแรง ประชาชนในพ้ืนที่ดําเนิน

ชีวิตอยางสงบสุข 

2) ปนใหญจอมสลัด (2551) ภาพยนตรเลาเรื่องผานตัวละครสมมติซึ่งเปนชาวมลายูในพ้ืนที่เปนหลัก มี

การผสมผสานเรื่องเลากับจินตนาการเกี่ยวกับรัฐปตตานีโบราณ องคประกอบของภาพมีจุดเดนทางศิลปวัฒนธรรม

แบบมลายูด้ังเดิม วิถีชีวิตของชุมชนแมจะมีอิสระแตก็ถูกปกครองดวยระบอบราชาธิปไตย ซึ่งมีรายาหญิงหรือกษัตรี

เปนผูนําสูงสุด มีการนําเสนอภาวะความสับสนระหวางความดีและช่ัวของตัวละครโดยใชภาพความมืดหรือสีดําเขา

มาแทนที่ ภาพของรัฐลังกาสุกะในจินตนาการเปนเมืองที่ย่ิงใหญทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  

3) พลเมืองจูหลิง (2551) ภาพยนตรเลาเรื่องผานการบันทีกภาพสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจริงในแตละ

พ้ืนที่ โดยผูบันทึกภาพและผูดําเนินเรื่องพูดคุยกับกลุมคนในพ้ืนที่อยางอิสระ โดยเฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนที่หมูบานกูจิ

งลือปะ จ.นราธิวาส ที่เกิดคดีทํารายครูจูหลิง ภาพยนตรนําเสนอภาพของกลุมบุคคลแตละกลุมที่มีพ้ืนที่ในการ

แสดงตัวตนและความคิดเห็นในมุมมองของตนเอง ซึ่งผูดําเนินเร่ืองมีแนวโนมที่คอนขางแสดงความเห็นใจกับกลุม

คนในพ้ืนที่ ภาพพ้ืนที่หมูบานกูจิงลือปะที่อยูในภาพยนตรเปนภาพของพ้ืนที่ที่เคยมีเหตุการณความรุนแรงจนกลาย

มาเปนพ้ืนที่สีแดง อีกทั้งยังเปนพ้ืนที่ที่ทั้งคนในพ้ืนที่และคนนอกพ้ืนที่ตางก็หวาดระแวงซึ่งกันและกัน 

4) ละติจูดที่ 6 (2558) ภาพยนตรเลาเรื่องผานตัวละครคนนอกที่เปนชาวไทยพุทธ และคนในที่เปนชาว

มลายูมุสลิมแตมีหลายชวงวัยและมีหลากหลายทัศนคติ ภาพของพ้ืนที่หลักที่ปรากฏในภาพยนตรคือ อ.เมือง

ปตตานี จ.ปตตานี มีองคประกอบทางศิลปวัฒนธรรมที่บงช้ีถึงวัฒนธรรมไทย จีน และมลายู ซึ่งสังคมเมืองใน

ภาพยนตรมีบรรทัดฐานของกลุมบุคคลตามอัตลักษณทางศาสนาและบทบาทหนาที่ คุณภาพชีวิตของตัวละครมี
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หลายระดับ เมืองปตตานีในภาพยนตรเร่ืองน้ีเปนภาพของเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนพ้ืนที่ที่

ยังคงมีเหตุรุนแรง แตประชาชนก็สามารถใชชีวิตอยูในพ้ืนที่ไดโดยยอมรับสถานการณที่เกิดขึ้น 

5) ขุนพันธ (2559) ภาพยนตรเลาเรื่องผานตัวละครคนนอกชาวไทยพุทธที่เปนเจาหนาที่รัฐซึ่งเดินทางเขา

มาปราบโจรในพ้ืนที่แถบจังหวัดภาคใตในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต้ังแตภาคใตตอนบนไปจนถึงเทือกเขาบูโด จ.

นราธิวาส ภาพยนตรใชรูปแบบที่ผสมผสานระหวางแอคช่ัน แฟนตาซี และบุกเบิกตะวันตก ทําใหสภาพเมืองดูเปน

พ้ืนที่ที่ถูกจัดฉากขึ้นมากกวาอางอิงพ้ืนที่จริง ภาพยนตรนําเสนอสภาพชนบทมีความใกลเคียงกับปา ความเจริญ

กระจุกตัวอยูในพ้ืนที่เมือง  

6) มหาสมุทรและสุสาน (2559) ภาพยนตรเลาเรื่องผานตัวละคนคนนอกชาวมลายูมุสลิมและชาวไทยพุทธ 

กลุมตัวละครหลักเปนคนจากกรุงเทพฯ ที่ขับรถลงไปที่อ.เมืองปตตานี จ.ปตตานี เพ่ือตามหาหมูบานอัลคาฟที่ไมมี

อยูจริง ภาพของเมืองปตตานีเปนพ้ืนที่ที่มีความเจริญแบบสมัยใหม สวนหมูบานอัลคาฟมีลักษณะก้ํากึ่งระหวาง

ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมกับวัฒนธรรมรวมสมัย เมืองปตตานีเปนภาพตัวแทนของพ้ืนที่ที่ก้ํากึ่งระหวางความเปนพ้ืนที่ที่

ปลอดภัยและพ้ืนที่อันตราย สวนหมูบานอัลคาฟน้ันเปนภาพตัวแทนของพ้ืนที่ทางความคิดที่เปนสภาวะทับซอน

ระหวางประวัติศาสตรปตตานีและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน 

2. ภาพตัวแทนของพื้นที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ในภาพยนตรไทยมีบทบาทในการสะทอน แสดง

เจตจํานง และการประกอบสรางความหมายของพื้นที่ต้ังแตระดับปจเจกไปจนถึงระดับโครงสราง 

 2.1 ภาพตัวแทนของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตกับอํานาจของผูผลิตสื่อภาพยนตร 

ผลจากการสัมภาษณ์และการส่ือสารระหว่างบุคคลกบัผูผ้ลิตภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้ง 6 เร่ือง ผูว้ิจยัพบวา่ อาํนาจของผูผ้ลิตภาพยนตร์ แบ่งเป็น 3 มุมมอง ไดแ้ก่  

1) มุมมองรัฐ รัฐพยายามแฝงอํานาจการควบคุมพ้ืนที่โดยการสรางภาพตัวแทนของพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตและภาพลักษณของเจาหนาที่รัฐในเชิงบวกในภาพยนตรเรื่องละติจูดที่ 6 (2558) เพ่ือแสดงทาทีที่

เปนมิตรตอประชาชนมากย่ิงขึ้น 

2) มุมมองนายทุน มักเนนการผลิตภาพยนตรเพ่ือการสื่อสารเชิงจินตคดีและนําเสนอภาพตัวแทนของพ้ืนที่

ในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ เพ่ือสรางตรรกะและอรรถรสในการเลาเร่ืองดานการตลาด คือ ภาพยนตรเร่ือง โอเคเบ

ตง (2546) ปนใหญจอมสลัด (2551) และขุนพันธ (2559)   
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3) มุมมองที่สาม คือ มุมมองนักวิชาการและศิลปนอิสระ มีการนําเสนอภาพเหตุการณในพ้ืนที่ที่มีความ

เปนลบบางสวน ใหเปนภาพตัวแทนของพ้ืนที่เชิงศิลปะที่คอนขางเปนกลาง คือ พลเมืองจูหลิง (2551) มหาสมุทร

และสุสาน (2559) 

2.2 ความหมายของภาพตัวแทนของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตในตัวบทภาพยนตร 

พ้ืนที่กับเวลา  

ยุคสมัยของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ปรากฏในเน้ือหาภาพยนตรแตละเรื่องโดยเทียบเคียงกับ

ปรากฏการณทางสังคม ซึ่งภาพยนตรในชวงทศวรรษที่ 2550 มีการผลิตเน้ือหาที่เลาเรื่องเกี่ยวกับพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตอยางหลากหลาย แบงไดเปน 3 ยุคกวาง ๆ คือ ยุครัฐโบราณ ยุครวมชาติไทย และยุคไฟใต ซึ่งแต

ละยุคน้ันเปนชวงเวลาที่เกิดเหตุการณสําคัญในกระบวนทัศนทางประวัติศาสตรของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใตน่ันเอง 

 พ้ืนที่เชิงกายภาพ  

พ้ืนที่เชิงกายภาพในภาพยนตรแบงเปน 2 ลักษณะใหญ ไดแก พ้ืนที่ทางธรรมชาติ และพ้ืนที่ที่เปน

สิ่งประดิษฐของมนุษย มีลักษณะผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เดนชัด 4 ลักษณะคือ สถานที่แบบไทย สถานที่แบบ

มลายู สถานที่แบบจีน และสถานที่แบบผสมหลายวัฒนธรรม โดยพ้ืนที่ที่ถูกนําเสนอคอนขางมาก คือ พ้ืนที่ทาง

ศาสนาและพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 

 พ้ืนที่กับตัวตน  

พ้ืนที่กับตัวตนสามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลัก คือ คนนอกและคนใน และแบงยอยตามความหลากหลาย

ดานชาติพันธุ บทบาท และเพศที่ปรากฏในภาพยนตร ตัวละครคนนอกแบงไดเปน 2 กลุมเปาหมาย คือ คนนอก

เดินทางเขามาในพ้ืนที่ช่ัวคราว และคนนอกที่เดินทางเขามาอยูอาศัยในพ้ืนที่ ซึ่งมีทั้งความกลัว ความไมเขาใจ และ

มีการใชอํานาจ สวนตัวละครคนในแบงไดเปน 2 กลุมกิจกรรม คือ คนในที่ยอมรับความหมายของพ้ืนที่ และคนใน

ที่ตองการเปลี่ยนแปลงความหมายพ้ืนที่ 

 พ้ืนที่กับสังคม  

พ้ืนที่กับสังคมแบงเปน 2 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ชนบท และพ้ืนที่เมือง ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ชุมชนชนบทที่ถูก

ถายทอดออกมาดูมีความใกลชิดกับธรรมชาติ เรียบงาย สงบเงียบ ลึกลับ และเปนพ้ืนที่ที่คนนอกเขาถึงไดยาก สวน

ภาพของพ้ืนที่สังคมเมืองในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพ้ืนที่ที่ปรากฏมากในภาพยนตรไทยยุคไฟใต แสดง

ใหเห็นวา พ้ืนที่เมืองเปนสถานที่รวมของกลุมผูกระทําที่มีบทบาทหลากหลาย ทั้งเจาหนาที่รัฐ พลเรือนที่เปน
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ชาวบานทั่วไป ซึ่งถึงแมวาพ้ืนที่เมืองจะเปนศูนยรวมของตัวละครและสถานการณความรุนแรง แตก็มีการนําเสนอ

ภาพการดําเนินชีวิตของคนทั่วไปที่สามารถปรับตัวอยูในพ้ืนที่และสถานการณเหลาน้ีได 

 พ้ืนที่กับการเมือง  

ความหมายของพ้ืนที่ทางการเมืองในภาพยนตรแบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก ทวิลักษณ และพหุลักษณ 

กลาวคือ การเมืองของพ้ืนที่แบบทวิลักษณ มีการแบงความหมายของการเปน “พวกเขา” และ “พวกเรา” โดยใช

มโนทัศนของความเปนไทยกับความเปนมุสลิม ซึ่งมองขามความหลากหลาย สวนการเมืองของพ้ืนที่แบบพหุลักษณ 

เปนการนําเสนอภาพของพ้ืนที่เปนสังคมพหุลักษณที่มีหลากหลายชาติพันธุอยูรวมกันมาอยางยาวนาน และความ

หลากหลายดังกลาวทําใหมีความขัดแยงซึ่งนําไปสูการแยงชิงความหมายใหม ๆ ของพ้ืนที่อยูเสมอ 

พ้ืนที่พิเศษ  

พ้ืนที่ที่เปนการรวมพ้ืนที่จริง (real space) และพ้ืนที่ในอุดมคติ (Foucault, 1967) หรือ ยูโทเปย 

(Utopia) ที่ปรากฏในภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีลักษณะที่สําคัญแบงไดเปน 6 

ประการ คือ พ้ืนที่พิเศษที่เกี่ยวของกับภาวการณเปลี่ยนแปลงหรือภาวะวิกฤตของบุคคลที่ทําใหเกิดสถานการณ

เฉพาะพ้ืนที่พิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายและกําหนดบทบาทใหมไดตามปรากฏการณทางสังคม พ้ืนที่

พิเศษที่สามารถอยูรวมกับพ้ืนที่อ่ืนในสังคมไดแตก็มีหนาที่อยางเฉพาะเจาะจง พ้ืนที่พิเศษที่ไมยึดติดกับเวลาหรือ

บทบาทที่แตกตางกัน พ้ืนที่พิเศษเปนทั้งพ้ืนที่เปดและพ้ืนที่ปดซึ่งมีเพียงคนเฉพาะกลุมที่จะเขาไปใชพ้ืนที่น้ีได และ

พ้ืนที่พิเศษสรางจินตนาการบางอยางขึ้นมารวมกันซึ่งกอใหเกิดการเช่ือมโยงพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในสังคม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ในภาพยนตรไทย ผูวิจัยมีการ

อภิปรายผล ดังน้ี 

1. การเลาเรื่องโดยอางอิงถึงพ้ืนที่จริงเพ่ือประกอบสรางความหมายของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตใน

เชิงบวก มักเปนภาพยนตรที่สรางจากมุมมองของรัฐและนายทุน โดยภาพยนตรไทยขนาดยาวแนวบันเทิง

คดีสวนใหญนําเสนอเรื่องเลาของพ้ืนที่ในลักษณะน้ี ดวยการพยายามนําเสนอวิถีชีวิตของปจเจกในแงงามที่

แตกตางไปจากกระแสการนําเสนอภาพความรุนแรงในสื่อประเภทอ่ืน (กองเกียรติ โขมศิริ, 2560; นนทรีย 

นิมิบุตร, 2560; ธนดล นวลสุทธ์ิ, 2560, สัมภาษณ)  
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2. การเลาเรื่องโดยอางอิงถึงพ้ืนที่จริงเพ่ือนําเสนอความหมายของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปน

กลาง มักเปนมุมมองของนักวิชาการและศิลปนอิสระ ภาพยนตรสารคดีมีบทบาทในการนําเสนอภาพ

ตัวแทนของพ้ืนที่อยางคอนขางเปนกลางเน่ืองจากมีการสํารวจพ้ืนที่จริง รวมถึงเปดโอกาสใหผูคน

หลากหลายเพศ ชาติพันธุ วัย บทบาท ทั้งคนนอกและคนในพ้ืนที่ไดพูดดวยเสียงของตัวเอง อยางไรก็ดี 

ภาพยนตรสารคดีอาจไมไดมีความเปนกลางไดอยางถองแท เน่ืองจากภาพยนตรเปนศิลปะการสื่อสารที่มี

การคัดเลือกการนําเสนอความจริงเพียงบางสวนเทาน้ัน (พิมพกา โตวิระ, 2560, สัมภาษณ; สมานรัชฎ์ 

กาญจนะวณิชย์, 2560, การสื่อสารระหวางบุคคล) 

3. การเลาเรื่องโดยอางอิงถึงพ้ืนที่จริงเพ่ือนําเสนอความหมายของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตในเชิงลบ 

มักเปนการเช่ือมโยงสถานที่ในบางฉากเพ่ือสื่อถึงสถานการณการกอการราย หรือผูกอการรายเพ่ือเสริม

ตรรกะของเร่ืองเลาเพียงบางสวน ซึ่งภาพยนตรสวนใหญไมไดมีปริมาณการนําเสนอภาพของพ้ืนที่ใน

ลักษณะน้ีมากนัก (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2560; นภดล ทิพยรัตน, 2560, สัมภาษณ) 

เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดของการสรางภาพตัวแทนของสจวต ฮอลล (Hall, 2013) โดยเปรียบเทียบ

กับภาพยนตรไทยในยุคกอนไฟใต พบวา ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ที่ปรากฏในภาพยนตรไทยขนาดยาว เปนการทับ

ซอนกันระหวางการสะทอน (reflect) การแสดงเจตจํานง (intention) และการประกอบสราง (construct) 

ความหมายของพ้ืนที่ที่ผูผลิตภาพยนตรไดรับอิทธิพลมาจากกระแสหลักทางสังคม และสื่อภาพยนตรมีสวนในการ

ผลิตความหมายของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นมาอีกชุดหน่ึงเชนเดียวกัน  

ดานการพิจารณาการผลิตภาพตัวแทนของพ้ืนที่ในกระบวนการสื่อสารตามแนวคิดของ เฮนรี่ เลอแฟบร 

(Lefebvre, 1991) พบวา ภาพยนตรไทยขนาดยาวที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใตในยุคไฟใตมี

ความหลากหลายในระบบการผลิต และมีความหลากหลายในรูปแบบของเน้ือหา โดยระบบโครงสรางทางสังคมมี

สวนในการสรางแรงกดดันตอการผลิตภาพยนตรแตกตางกัน  

ดวยเหตุน้ีจึงอาจกลาวไดวา รัฐและสังคมไทยสวนกลางในยุคน้ีมีความพยายามในการสรางความเขาใจ

เรื่องความหลากหลายของกลุมชาติพันธุทุกภูมิภาคในประเทศไทยมากข้ึน โดยรัฐตองเปลี่ยนบทบาทจากการ

ปราบปรามและครอบงําพ้ืนที่อยางเขมงวดมาเปนการปรองดองเพ่ือยุติเหตุการณความรุนแรง ในขณะเดียวกัน 

ภาพยนตรไทยที่ถูกผลิตในยุคไฟใตสวนใหญเปนการนําเสนอภาพความหลากหลายทางอัตลักษณวัฒนธรรมของ

กลุมชนในพ้ืนที่ในเชิงบวกหรือเปนกลางเพ่ือใหผูชมรูสึกเปนมิตรกับพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมากข้ึน และ

ลดบทบาทความชอบธรรมของตัวละครที่เปนเจาหนาที่รัฐลง  ซึ่งภาพยนตรในรูปแบบน้ีสามารถจัดฉายไดอยางเปน

ปกติ แตภาพยนตรบางเร่ืองที่มีแนวโนมของการวิพากษบทบาทของผูกระทําฝายเจาหนาที่รัฐและฝายผูกอการราย

อยางชัดเจนน้ันกลับถูกระงับฉาย แสดงใหเห็นวา สังคมไทยเช่ือวาภาพยนตรไทยมีอิทธิพลในการสรางความ
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เคลื่อนไหวทางสังคม และสังคมก็สรางกรอบที่สงผลตอทาทีของผูผลิตภาพยนตรไทยใหมีความระมัดระวังในการ

นําเสนอเน้ือหาภาพยนตรที่เกี่ยวของกับสถานการณไฟใตดวยเชนกัน  

ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตในภาพยนตรไทยคร้ังตอไป ควรขยาย

ประชากรภาพยนตรที่นํามาเปนขอมูลในการศึกษา โดยขยายขอบเขตชวงป ขยายการศึกษาภาพยนตรขนาดยาว

และขนาดสั้นที่ผลิตโดยคนในพ้ืนที่ หรือขยายขอบเขตดานพ้ืนที่ใหครอบคลุมจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคใตดวย เน่ืองจาก

งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ภาคใตน้ันยังมีไมมากนัก 

2. การสังเคราะหภาพตัวแทนของพ้ืนที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต” ในภาพยนตรไทยในการวิจัยครั้งน้ี

มีขอจํากัดทางดานลิขสิทธ์ิซึ่งทําใหผูวิจัยไมสามารถขยายผลการศึกษาไปสูการวิเคราะหผูรับสารเพ่ือศึกษาภาพ

ตัวแทนของพ้ืนที่ที่มีผลตอผูชมได หากมีการศึกษาในประเด็นน้ีตอไป อาจมีการขยายมุมมองดานผูรับสารเพ่ิมเติม 

เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่มีหลากหลายมิติมุมมองมากย่ิงขึ้น 
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