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การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษารู ปแบบสารในการรณรงค์ผ่านเฟสบุ๊ค แฟน
เพจ (Facebook Fan Page) ขององค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย ที่เผยแพร่ช่วง พ.ศ. 2554 - 2557
(2) เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติและแนวโน้ มการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่
ซี และ (3) เพื่อค้ นหารูปแบบสารที่มีลกั ษณะตรงตามความสนใจ และความต้ องการ ของกลุ่มผู้รับ
สารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี
การศึกษาวิจยั ใช้ ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ กรณีศกึ ษาเชิงเปรี ยบเทียบ แบ่งออกเป็ น
2 ส่วน ส่ว นที่ หนึ่ง เป็ นการวิ เ คราะห์ เนื อ้ หา ผลการศึก ษาพบว่า รู ปแบบสารของโครงการ
กรณีศึกษา 3 โครงการ ที่มีลกั ษณะของการให้ ข้อมูล และมีลกั ษณะของการโน้ มน้ าวใจ ด้ วยการ
ตอกย ้าสารด้ วยการใช้ จดุ จูงใจแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดแนวโน้ มการมีส่วนร่วม มีความโดดเด่น
ในการใช้ จดุ จูงใจดังนี ้ คือ (1) โครงการปกป้องอาร์ กติก โดดเด่นด้ านการใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อารมณ์
(2) โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน โดดเด่นด้ านการใช้ จุดจูงใจโดยใช้ เหตุผล (3) โครงการ
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จากถ่านหิน ส่งผลต่อการรับรู้ ของกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก มากที่สุด ทาให้ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักเกิด
ทัศนคติในแง่บวกโดยเกิดความชอบ และยังทาให้ เกิดความคล้ อยตาม แต่ยงั ไม่ต้องการมีสว่ นร่วม
จากผลการศึกษาทังสองส่
้
วน นามาซึ่งรู ปแบบสารที่มีลกั ษณะตรงตามความสนใจ และ
ความต้ องการ ของกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี ดังนี ้ (1) รูปแบบสารที่แสดงออกถึง

(4)

ความคิดสร้ างสรรค์ มีความสวยงาม ทันสมัย (2) มีการให้ ข้อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ งแบบครบทุกด้ าน
(3) มีการจัดลาดับสารที่ดี (4) เนื ้อหาสารจะต้ องสื่อความหมายตรงตัว (5) ใช้ สญ
ั ลักษณ์แทน
ข้ อมูลเชิงสาระอย่างมีประสิทธิภาพ (6) บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชดั เจน (7) การใช้
รูปภาพเพื่อโน้ มน้ าวใจอย่างเหมาะสม (8) เข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยง่าย (9) สื่อสารที่ให้ ร้ ูสึกว่าประเด็น
ปั ญหานันใกล้
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นอกจากนี ้ผลจากการศึกษาวิจยั ยังพบข้ อค้ นพบที่น่าสนใจที่ว่า นอกจากรูปแบบสาร แล้ ว
ยังมีปัจจัยด้ านกระแสนิยมที่สง่ ผลโดยตรงต่อการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
คนเจนเนอเรชัน่ ซี อีกด้ วย
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The objectives of this research are (1) to study the types of campaign messages
of Greenpeace Thailand which are distributed through Facebook during the period from
B.E. 2554 to 2557, (2) to study perception, attitude and participating tend of the generation
C audience, and (3) to explore the types of campaign messages which have characteristics
that conform to the attention and needs of the generation C audience.
Comparative Case Study is the methodology used in this qualitative research, which
is divided into two parts. The first part is the contents analysis under which three cases for
comparisons were studied and it is found that they had different dominant incentives i.e. (1)
Pathos (emotional incentives which have fear appeals as key features) in Save the Arctic
campaign, (2) Logos, in Protect Krabi campaign, and (3) Ethos, in Energy Revolution
campaign.
The second part is the in-depth interview which was applied to verify the
Effectiveness of the type of campaign message regarding perception, attitude and
participating trends, of the generation C audience. Ten peoples, who are selected as
samples from criterion based selection method, were interviewed. The results revealed that
the type of campaign message of Protect Krabi affects perception of the audiences the
most, it causes positive attitude and makes the interviewed people feel liking and
convinced. However, the feeling of participation is lack from those people.

(6)

According to the outcome of the researches under those two parts, the types of
campaign messages which have characteristics that conform to the attention and needs of
the generation C audience are the messages that are (1) Creative and Modern (2)
Informative and Comprehensive (3) Prioritized and Concise (4) Direct and Simple (5)
Smart Use of Symbols (6) Objectives Clearly Stated (7) Visually Appealing (8) Easily
Accessible (9) Relevant and Realistic (10) Engaging Influencers.
In addition, the research outcomes also show the interesting finding that apart
from the type of campaign message, popularity trend has a direct impact to the
perception, attitude and participating tend of the generation C audience.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ของกรี นพีซ
ประเทศไทย ที่มีตอ่ กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ ซี สาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี เนื่องจากได้ รับความช่วยเหลือ
จากบุคคลหลายท่าน ได้ แก่ ผศ.ดร. วรั ชญ์ ครุ จิต อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่เมตตาให้
คาแนะนา ตลอดจนชี ้แนะแนวทาง พร้ อมทังจุ
้ ดประกายความคิดในแง่มมุ ใหม่ๆ และเป็ นประโยชน์
อย่างยิ่ง ผู้วิจยั จักขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
อาจารย์ ดร. วิเชียร ลัทธิพงศ์พนั ธ์ ผู้เป็ นประธานสอบวิทยานิพนธ์ ที่ชี ้แนะแนวทางการคิด
อย่างสร้ างสรรค์ ทาให้ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้สมบูรณ์ และน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น
ผศ.ดร. ธาตรี ใต้ ฟ้าพูล ที่ได้ ให้ เกียรติ และสละเวลามาเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทัง้
ยังให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ในวิทยานิพนธ์นี ้ ซึ่งผู้วิจยั ได้ นาคาแนะนา
ดัง กล่า วมาแก้ ไขปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ถูก ต้ อ งตามหลัก คิ ด และทฤษฎี ต่า งๆ
จนกระทัง่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี ้ต้ องขอขอบคุณ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักในการให้ สมั ภาษณ์ของทุกท่าน ที่ได้ สละ
เวลาให้ ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลหลักในการจัดทาวิทยานิพนธ์นี ้ และขอขอบพระคุณ
กาลังใจที่ดีที่สุดจากครอบครัว ผู้ซึ่งให้ การอบรมเลีย้ งดูสั่งสอน รวมทังให้
้ ทุนด้ านสติปัญญาแก่
ผู้วิจยั ในการศึกษา ตลอดจนการใช้ ชีวิต นอกจากนี ้ต้ องขอขอบคุณในความกรุ ณาของทุกท่านที่
มิได้ เอ่ยนามในที่นี ้ ที่ให้ ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจอยูเ่ บื ้องหลังความสาเร็จนี ้
ชนม์ชนก เพ็งกุล
ตุลาคม 2558

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่ อ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของงานวิจยั
1.2 คาถามนาวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์การวิจยั
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.6 นิยามศัพท์
บทที่ 2 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับกรี นพีซประเทศไทย (Greenpeace Thailand)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชัน่ ซี (Generation C)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร (Innovative Communication)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อเฟสบุ๊ค (Facebook)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์ (Social Campaign)
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
2.7 ประสิทธิผลของการสื่อสาร (Effectiveness of Communication)
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.9 กรอบแนวคิดการวิจยั

(3)
(5)
(7)
(8)
(10)
(11)
1
1
9
10
10
10
11
14
15
26
33
36
41
57
64
77
81

(9)

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
3.2 ส่วนที่ 2 วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
บทที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
4.2. ส่วนที่ 2 วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้
5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป

82
82
85
89
89
111
124
124
129
145
145

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัตผิ ้ ูเขียน

147
153
173

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 ตัวอย่างการนาสัญลักษณ์ทางอวัจนภาษามาใช้ ในการสร้ างสาร
2.2 ประเภทของสารในงานนิเทศศาสตร์ จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
3.1 ตารางแสดงจานวนโพสที่ปรากฏในเฟสบุ๊คแฟนเพจของกรี นพีซ
ประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2554 ถึง 2557
5.1 ตารางสรุปรูปแบบสารในการรณรงค์ผา่ นเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook
Fan Page) ขององค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย
5.2 ผลของการรับรู้ ทัศนคติและแนวโน้ มการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมาย
เจนเนอเรชัน่ ซี ที่มีตอ่ รูปแบบสารของโครงการกรณีศกึ ษา
5.3 ตารางสรุปรูปแบบสารที่มีลกั ษณะตรงและไม่ตรงตามความสนใจ และ
ความต้ องการ ของกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี
5.4 ขันบั
้ นได (laddering) จากคุณลักษณะกลายเป็ นคุณประโยชน์

หน้ า
51
54
83
125
127
128
141

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 ผู้ตดิ ตามงานรณรงค์ของกรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางโซเชียลมีเดีย
1.2 จานวนผู้ร่วมรณรงค์ออนไลน์แสดงจุดยืนต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้ อม
1.3 สถิตผิ ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
2.1 ภาพโดมกู้วิกฤติโลกร้ อน ในงานมหกรรมปฏิวตั พิ ลังงาน 2555
2.2 ภาพกิจกรรมพลังชาวประมงร่วมปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
2.3 ภาพกิจกรรม "ฮักกระบี่ให้ เต็มร้ อย"
2.4 Information Graphic ปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
2.5 ภาพกิจกรรม Ice Ride-Ride for Rice
2.6 ภาพกิจกรรมปฏิบตั กิ ารหุน่ มนุษย์
2.7 แผนผังแสดงระดับของอิทธิพลด้ านพฤติกรรมต่างๆของเจนเนอเรชัน่ ซี
2.8 แผนภาพแสดงลักษณะของเจนเนอเรชัน่ ซี ที่จะเกิดขึ ้นในปี 2020
2.9 สินค้ าเชิงสังคม 3 ชนิด
2.10 กรอบแนวคิดการวิจยั
4.1 ตัวอย่างโพสต์ที่ 1 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
4.2 ตัวอย่างโพสต์ที่ 2 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
4.3 ภาพตัวอย่างจากวิดีโอ Save the Arctic
4.4 ตัวอย่างโพสต์ที่ 3 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
4.5 ภาพตัวอย่างที่ 1 จากวิดีโอปกป้องอาร์ กติกจากเชลล์และเพื่อนรัสเซีย
4.6 ภาพตัวอย่างที่ 2 จากวิดีโอปกป้องอาร์ กติกจากเชลล์และเพื่อนรัสเซีย
4.7 ภาพตัวอย่างที่ 3 จากวิดีโอปกป้องอาร์ กติกจากเชลล์และเพื่อนรัสเซีย
4.8 ตัวอย่างโพสต์ที่ 4 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
4.9 ตัวอย่างโพสต์ที่ 5 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
4.10 ตัวอย่างโพสต์ที่ 1 ของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
4.11 ตัวอย่างที่ 1 จาก Motion Graphic: ทาไมเราต้ องปกป้องกระบี่จากถ่านหิน?

หน้ า
7
8
8
18
18
20
21
22
25
30
32
62
81
90
91
92
93
94
94
95
97
98
99
100

(12)

4.12 ตัวอย่างที่ 2 จาก Motion Graphic: ทาไมเราต้ องปกป้องกระบี่จากถ่านหิน?
4.13 ตัวอย่างที่ 3 จาก Motion Graphic: ทาไมเราต้ องปกป้องกระบี่จากถ่านหิน?
4.14 ตัวอย่างที่ 4 จาก Motion Graphic: ทาไมเราต้ องปกป้องกระบี่จากถ่านหิน?
4.15 Infographic 'กระบี่ มรกตแห่งอันดามัน' และ 'ถ่านหิน ภัยร้ ายคุกคามกระบี่
4.16 ตัวอย่างโพสต์ที่ 2 ของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
4.17 ตัวอย่างโพสต์ที่ 3 ของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
4.18 ตัวอย่างโพสต์ที่ 1 ของโครงการปฏิวตั พิ ลังงาน
4.19 ตัวอย่างโพสต์ที่ 2 ของโครงการปฏิวตั พิ ลังงาน
4.20 ตัวอย่างโพสต์ที่ 3 ของโครงการปฏิวตั พิ ลังงาน
4.21 หน้ าเว็บไซต์ โครงการปฏิวตั ิพลังงาน
5.1 ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีสว่ นร่วม
ตามลักษณะพฤติกรรมของเจนเนอเรชัน่ ซี
5.2 ลักษณะการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีสว่ นร่วมของเจนเนอเรชัน่ ซี
5.3 แผนผังความคิดแสดงผลของการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้
ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่วมของเจนเนอเรชัน่ ซี

101
102
102
103
105
106
108
109
110
111
134
136
144

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของงานวิจัย
นับตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 21 เป็ นต้ นมา ทั่วโลกรวมทัง้ ประเทศไทยได้ ก้าวเข้ าสู่ยุค
โลกาภิวตั น์ (Globalization) ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ วด้ วยพลัง
แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจที่เร่งรัดเพื่อตอบสนองความต้ องการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ ดีขึ ้นได้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมนุษย์สร้ างความเสียหายหรื อ
ทาลายสิ่งแวดล้ อมโดยไม่ร้ ูตวั เพราะละเลยต่อผลกระทบที่จะตามมาจากการพัฒนา ยกตัวอย่าง
เช่น มนุษย์มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้า เมื่อสังคมขยายตัวขึ ้นความต้ องการไฟฟ้าก็เพิ่ มมากขึ ้นไปด้ วย
มนุษย์จงึ เกิดแนวคิดที่จะเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น การก่อสร้ างเขื่อนเพื่อนาเอาพลังน ้า
มาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยหารู้ ไม่ว่าการสร้ างเขื่อนที่ใหญ่โตนันได้
้ ทาลายพื ้นที่ป่าไม้ อนั เป็ นแหล่ง
ดารงรั กษาความสมดุล ของระบบนิเวศน์ ของโลก หรื อการใช้ ถ่านหิ นเป็ นเชื อ้ เพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการเผาไหม้ ถ่านหินสกปรกนันส่
้ งผลกระทบต่อชันบรรยากาศของโลก
้
อย่างร้ ายแรง จากตัวอย่างข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของประเด็นปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้น
ในความเป็ นจริงปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั ได้ ขยายครอบคลุมไปในทุกๆ ประเด็น กล่าวคือ
สิ่งแวดล้ อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ น ้า อากาศ สัตว์ป่า ล้ วนมีปัญหา และปั ญหาเหล่านันก็
้
เกิดขึ ้นจากการกระทาของมนุษย์แทบทังสิ
้ ้น การกระทาของมนุษย์ตอ่ สิ่งแวดล้ อมยังส่งผลให้ สภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้ เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติบ่อยครั ง้ และทวีความรุ นแรงมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ซึง่ กระทบต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แม้ ว่าในประเทศไทยประเด็นปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมจะถูกให้ ความสาคัญและปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายฉบับต่อเนื่องมาถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ได้ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อมอย่างยั่ง ยื นโดยให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์ฟืน้ ฟูและสร้ างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
การปรับกระบวนทัศน์ การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรี ยมพร้ อมไปสู่การเป็ นเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ด้ านสังคมจะพัฒนาด้ วยการสร้ างจิตสานึกให้ คนไทยมีความ
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รั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม สร้ างค่า นิ ย มการผลิ ต และบริ โ ภคที่ รั บ ผิ ด ชอบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นต้ น
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2557) อย่างไรก็ตามการ
วางแผนเพื่ อ พัฒ นาประเทศที่ ห วัง ผลอย่างยั่ง ยื น ของทางภาครั ฐ ฯ เป็ นประโยชน์ อ ย่า งยิ่ง ต่อ
ประเทศชาติ แต่จะเป็ นที่นา่ เสียดายหากแผนฯ ดังกล่าวไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิได้ จริ ง เพราะ
นโยบายหรื อแผนงานจะไม่สามารถส่งผลต่อการกระทาต่อประชาชนได้ หากขาดการรณรงค์ที่
เหมาะสมและจริ ง จัง เพื่ อกระตุ้ นให้ ประชาชนเกิ ดการรั บรู้ เกิ ดความตระหนัก และเกิ ดความ
ต้ องการที่จะลงมือปฏิบตั อิ ย่างแท้ จริง
ด้ วยผลของการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมของทางรัฐบาลไม่ประจักษ์ ชดั ต่อสังคม อีกทัง้
ยังมีนโยบายจากทางภาครัฐที่มีแนวโน้ มจะทาลายสิ่งแวดล้ อมเสียเอง ก่อให้ เกิดข้ อพิพาทต่างๆ ซึ่ ง
นาไปสู่ความขัดแย้ งในสังคมไทยอยู่บ่อยครัง้ ทาให้ กลุ่มนักสิ่งแวดล้ อมไทยรวมตัวกันจัดตังเป็
้ น
องค์กรปกป้องสิ่งแวดล้ อมในด้ านต่างๆ อันได้ แก่ มูลนิธิโลกสีเขียว และมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เป็ น
ต้ น นอกจากนี ้ยังมีองค์กรสิ่งแวดล้ อมระดับสากลอย่างกรี นพีซ (Greenpeace) ก็เข้ ามามีบทบาท
ในการปกป้องดูแ ลและด าเนิน การรณรงค์ปกป้องสิ่ ง แวดล้ อมในประเทศไทยด้ วย ส านัก งาน
ระดับประเทศที่ ก่อตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย อยู่ภ ายใต้ ก ารดูแลของส่วนงานระดับ ภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Greenpeace Southeast Asia)
โดยในปี พ.ศ. 2544 ได้ ก่อตังส
้ านักงานในประเทศไทย (Greenpeace Thailand) อย่าง
เป็ นทางการ และจัดตังให้
้ เป็ นศูนย์กลางของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องด้ วยความพร้ อมทัง้
ทางด้ านภูมิศาสตร์ และความมีเสรี ภาพแห่งประชาธิปไตย ระบบนิเวศน์ในภูมิภาคนี ้นับได้ ว่าเป็ น
แหล่งทรัพยากรที่สาคัญอย่างมากต่ออนาคตของโลก ทังมรดกทางธรรมชาติ
้
ที่ยงั คงอุดมสมบูรณ์
ควรค่าแก่การปกป้อง ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็ นส่วนสาคัญในการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศน์ และอีกเหตุผลหนึ่งที่กรี นพีซไม่อาจละเลยนัน่ ก็คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อาจ
กลายเป็ นแหล่งรองรับมลพิษจากโลกตะวันตก ที่ส่งผ่านมาในรู ปของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ด้ วยความเสี่ยงที่คนเอเชียขาดการตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่ องของผลกระทบจากการทาลาย
สิ่งแวดล้ อม และกลไกอันอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตย ซึง่ นับเป็ นภัยคุกคามและอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิ่งแวดล้ อมในภูมิภาคนี ้ กรี นพีซจึงเข้ ามามี บทบาทในการปกป้องและ
หยุดยังการท
้
าลายสิ่งแวดล้ อมทังในระดั
้
บภูมิภาค และระดับประเทศอย่างจริ งจัง ด้ วยพันธกิจที่ว่า
"เรามุง่ มัน่ ที่จะปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้ อม เปิ ดโปงและหยุดยังอาชญากรรมต่
้
อสิ่งแวดล้ อม พร้ อม
กับเร่งรัดการพัฒนาที่สะอาด ด้ วยวิธีเปิ ดเผย สร้ างสรรค์ บนพื ้นฐานของสันติวิธี" นอกจากนี ้กรี น
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พีชยังคงดารงไว้ ซึ่งความเป็ นองค์กรอิสระอย่างแท้ จริ ง ด้ วยการปฏิเสธเงินบริ จาคทังจากภาครั
้
ฐ
และเอกชน
กลยุทธ์หลักของการรณรงค์ของกรี นพีซในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2554-2556 ซึ่งเป็ นช่วง
ของแผนงานระยะสัน้ ได้ แก่ (1) การรณรงค์ต่อสู้ภ าวะโลกร้ อนโดยผลักดัน การใช้ พ ลัง งาน
หมุนเวียนที่ยงั่ ยืน (2) การปกป้องป่ าไม้ (3) พิทกั ษ์ มหาสมุทร (4) การผลักดันเกษตรกรรมยัง่ ยืนที่
ปลอดสารพิษ และการต่อต้ านอาหารตัดต่อพันธุกรรม (GMO) (5) การยับยังการปล่
้
อยสารพิษ
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการรณรงค์ให้ บริ ษัทต่างๆ เลิกใช้ สารพิษในผลิตภัณฑ์
อิเล็ กทรอนิกส์ และการรณรงค์ให้ รัฐบาลมีกฎหมายและมี นโยบายควบคุม โรงงานให้ หยุดการ
ปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งนา้ ด้ วยความตังใจของกรี
้
นพีซในการก่อตังส
้ านักงานระดับประเทศขึน้
เพื่อต้ องการสื่อสารกับประชาชนในภูมิภาคนันๆ
้ โดยตรง และมุง่ หวังที่จะหยัง่ ลึกเข้ าถึงคนในชุมชน
อย่างแท้ จ ริ ง นอกจากนี ก้ รี น พี ซ ยัง เน้ น การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการสื่ อสารให้ เ ข้ ากับยุค สมัย ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้ วย โดยเน้ นการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ ตามการรณรงค์เพื่ อสัง คมด้ านสิ่ง แวดล้ อมของกรี นพี ซ นัน้ จ าเป็ นอย่างยิ่ง ที่
จะต้ องคานึงถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนในสังคมนันๆ
้ เนื่องจากกรี นพีซเป็ นองค์กรระดับโลก
ที่เริ่ มก่อตังและด
้
าเนินงานรณรงค์ในฝั่ งโลกตะวันตกมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1971 หากจะนาเอาแนวทาง
ปฏิบตั ิเดียวกันมาใช้ กบั ประเทศในฝั่ งตะวันออก ที่มีรูปแบบการดาเนินชีวิตและบริ บททางสังคมที่
แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง ก็ คงจะไม่ถูกต้ องนัก เพราะในการรณรงค์ซึ่ง เป็ นรู ปแบบหนึ่ง ของการ
สื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ ที่ผ้ สู ื่อสารจาเป็ นจะต้ องคานึงถึงผู้รับสารเป็ นสาคัญ เพื่อให้ สารที่ต้องการ
สื่อนันเข้
้ าถึงผู้รับ และสามารถก่อให้ เกิดผลต่อทัศนคติอนั จะนาไปสูแ่ นวโน้ มการมีส่วนร่วมต่อไปได้
ซึง่ รูปแบบการรณรงค์เพื่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่ วม (Participatory Communication) กับ รู ปแบบเครื อข่ายการสื่อสาร (Communication
Network) (กาญจนา แก้ วเทพ, 2556) กล่าวคือ กระบวนการที่ทาให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมใน
การปกป้องสิ่งแวดล้ อมนัน้ จะต้ องเริ่ มจากการมีความรู้สึกร่วมในความเป็ นเจ้ าของสิ่งแวดล้ อมนัน้
หรื อรู้สกึ เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผลของการเกี่ยวข้ องนันเป็
้ นสิ่งเร้ าให้ เกิดการกระทา ส่วนเครื อข่ายการสื่อสาร
มีส่วนช่วยในการรวบรวมพลังของบุคคลคนในสังคม เมื่อบุคคลที่มีเจตนารมณ์เดียวกันรวมตัวกัน
แลกเปลี่ยนข่าวสารในเรื่ องเดียวกัน ซึ่งกันและกันแล้ วจะก่อให้ เกิดเป็ นเครื อข่าย และย่อมส่งเสริ ม
ให้ เกิดพลังแห่งการรณรงค์เพิ่มมากขึ ้น
ปั จจุบนั ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างมากต่อกระบวนการรณรงค์เพื่อ
สังคม เนื่องด้ วยเทคโนโลยีทาให้ เครื อข่ายสังคมก่อตัวขึ ้นมาได้ อย่างง่ายดาย ในระยะเวลาอันสัน้
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กล่าวคือ การสื่อสารในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั อย่างสมบูรณ์ หรื อ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า
ยุคเว็บ 2.0 ที่การติดต่อสื่อสารสามารถรับส่งข้ อมูลตอบโต้ กันผ่านโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ การ
สื่อสารลักษณะนี ้เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) คือ การสื่อสารแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ กันตัง้ แต่ส องคน ไปจนถึง กลุ่ม คนจานวนมากจนกลายเป็ นสังคมเครื อข่าย (Social
Networking) ซึ่งลักษณะของการสื่อสารจะเน้ นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ คือผู้ใช้ สามารถมีส่วนร่วม
ในการระดมความคิดในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม รวมทังสามารถแบ่
้
งปั นสิ่งที่ตนเองมีใน
ลักษณะของการร่วมกันสร้ าง (Co-Creation) เนื ้อหา (Content) ขยาย (Extend) และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ (Connect) ระหว่างผู้ใช้ ด้วยกันได้ อีกทัง้ ยังมุ่งเน้ นให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ ร วดเร็ ว
และเป็ นรู ปแบบที่มีความเฉพาะตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ตัวอย่างเช่น เฟสบุ๊ค
(Facebook) และยูทปู (YouTube) เป็ นต้ น (สภาวิศวกร, 2553)
การเกิ ด เครื อ ข่ า ยสัง คมในการรณรงค์ เ พื่ อ สัง คมที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสัง คมไทย ยกตัว อย่ า ง
เหตุการณ์การต่อต้ านการสร้ างเขื่อ นแม่วงก์ นาโดยคุณศศิน เฉลิมลาภ ด้ วยเครื อข่ายสังคมได้ ก่อ
ตัวขึน้ อย่างรวดเร็ ว ด้ วยการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้ อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
รวมทังระดมพลจนก่
้
อตัวเป็ นเครื อข่าย ร่วมกิจกรรมเดินเท้ า “จากป่ าสู่เมือง” เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ที่ไม่เห็นด้ วยกับการก่อสร้ างเขื่อน อันจะก่อให้ เกิดการทาลายทรัพยากรป่ าไม้ อย่างร้ ายแรง ร่วมทัง้
การทาลายระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ ในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวก่อให้ เกิดกระแสในสังคม
อย่างมาก เป็ นผลทาให้ โครงการก่อสร้ างเขื่อนฯ ต้ องหยุดชะงัก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องต้ องกลับไป
ทบทวนความเหมาะสมของการสร้ างเขื่อนแม่วงก์อย่างละเอียดอีกครัง้
ในการรณรงค์ยุคดิจิทลั นัน้ สภาวการณ์ของสังคมและรู ปแบบการสื่อสารมีความซับซ้ อน
มากขึ ้น นักรณรงค์จาเป็ นจะต้ องมีการวางแผนและออกแบบแนวคิดของโครงการอย่างรัดกุมเพื่อ
การรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพ อีกทังประเด็
้
นด้ านปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มในสังคมไทย เป็ นประเด็นที่มี
เนื อ้ หาจริ ง จัง และไม่ดึง ดูดความสนใจ ซ า้ ร้ ายการรณรงค์ใ นประเด็นดัง กล่า วอาจสร้ างความ
ราคาญแก่คนในสังคมส่วนใหญ่ ทังๆ
้ ที่ประเด็นปั ญหานี ้เรื อ้ รังอยู่ในสังคมไทยเป็ นเวลานานและ
ปั จ จุบนั ปั ญ หาเข้ าขัน้ วิกฤติและจาเป็ นอย่างยิ่งจะต้ องสร้ างความตระหนักให้ เกิ ดขึน้ แก่คนใน
สังคมไทยโดยเร็ ว นักรณรงค์จึงนาแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) มาเป็ นตัวช่วย
ในการออกแบบและวางแผนโครงการรณรงค์ เพราะการตลาดเพื่อสังคมเป็ นการประยุกต์แนวคิด
ทางด้ านการตลาดเชิงธุรกิจมาใช้ ในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบตั ิ และกาหนดแนวทางการ
ประเมินผลการรณรงค์ เพื่อให้ การสื่อสารรณรงค์ที่ออกแบบขึ ้นมามีประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถ
เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ มากขึ ้น อีกทังยั
้ งมีการนาเอาหลักการจูงใจ (Appeals) เข้ า
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มามีส่วนช่วยในการเสริ มแรง โดยลักษณะของแผนงานการรณรงค์การตลาดเพื่อสังคมนันจะเป็
้
น
การพัฒนาจากแผนการตลาดปกติมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมแทนการขายสินค้ า หรื อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ (Fox & Kotler, 1980 อ้ างถึงใน พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช, 2547) นอกจากนี ้
แนวคิดของการตลาดเพื่อสังคมยังให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์ตวั ผู้รับสารและวางตัวผู้รับสาร
เป็ นศูน ย์ ก ลางในการออกแบบสารรวมทัง้ การวางแผนการรณรงค์ ทั ง้ หมด ขัน้ ตอนต่ า งๆ
ประกอบด้ วย การพิจารณาถึงความต้ องการ (Wants) ทัศนคติ (Attitudes) และพฤติกรรมของผู้รับ
สารเป้าหมาย ซึ่งการพิจารณาเหล่านี ้จะทาให้ เราทราบข้ อมูลเพื่อนามาช่วยในการวางแผน ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการรณรงค์เพื่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม
ตัว อย่า งโครงการรณรงค์ ที่ มี ก ารน าแนวคิ ด การตลาดเพื่ อ สัง คมมาประยุก ต์ ใ ช้ เช่ น
โครงการรณรงค์ปกป้องกระบี่จากถ่านหิน กรี นพีซประเทศไทยพยายามพัฒนาแนวความคิดของ
โครงการให้ มีความน่าสนใจ เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายในยุคดิจิตอลได้ ง่ายขึ ้น โดยใน
การเชิญชวนประชาชนเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลของ
จังหวัดกระบี่ กรี นพีซประเทศไทยใช้ เทคนิคการพัฒนาสินค้ า (Product Development) โดยการ
กระชับข้ อมูลโครงการที่มีความซับซ้ อน ลดทอนให้ เหลือเฉพาะใจความสาคัญซึ่งก็คือแนวความคิด
หลักของโครงการ แล้ วนาเสนอด้ วยสื่อที่มีลูกเล่นทันสมัย คือ คลิปวิดีโอโมชัน่ กราฟฟิ ก (Motion
Graphic) ด้ วยสื่อชนิดนี ้สามารถเล่าเรื่ องได้ ด้วยตัวสื่อเอง สามารถดึงดูดความสนใจกลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมายที่เป็ นคนรุ่นใหม่ได้ ดี ด้ วยรูปภาพและสัญลักษณ์ ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติมและ
ทาความเข้ าใจ ทังยั
้ งช่วยให้ จดจาได้ นานมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังเพิ่มจุดดึงดูดใจด้ วยการใช้ บคุ คลที่
มีชื่อเสี ยง (Ethos) คือ คุณธนชัย อุชชิ น หรื อ ป๊ อดโมเดิร์นด็อก มาช่วยสร้ างกระแส นับว่าการ
ออกแบบโครงการรณรงค์ นี ้ เป็ นการประยุก ต์ ใ ช้ แ นวความคิ ด การตลาดเพื่ อ สัง คมได้ อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์ และทันยุคทันสมัย ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ กบั โครงการรณรงค์ได้ เป็ นอย่างดี และที่
สาคัญเป็ นการเพิ่มโอกาสในการยอมรับแนวความคิดของผู้รับสารเป้าหมายที่เป็ นคนรุ่ นใหม่อีก
ด้ วย
กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายของกรี นพีซ คือ กลุ่มประชากรทัง้ หมดในสังคม แต่ในสังคมนัน้
ประกอบไปด้ วยบุคคลซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทังด้
้ านลักษณะประชากรศาสตร์ หรื อแม้ แต่
ด้ านจิตวิทยาก็ตาม ความแตกต่างเหล่านีท้ าให้ กระบวนการเปิ ดรับสารของแต่ละบุคคลต่างกัน
โดยบุคคลสามารถที่จะเลือกเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ ตามความปรารถนาของตน ผ่านการ
เลื อกสรร (Selective Process) หรื อกระบวนการเปิ ดรั บข่าวสาร (Selective Exposure)
ความสามารถนี ้เป็ นเสมือนเครื่ องกรองข้ อมูลของแต่ละบุคคล (ชานนท์ ศิริธร, 2554) ซึ่งทาให้ การ
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นาส่งข้ อมูลไปสู่ผ้ รู ับสารเป้าหมายจะต้ องมีการวิเคราะห์ผ้ รู ับสาร รวมทังจะต้
้ องมีการวางแผนมา
อย่ า งละเอี ย ดเพี ย งพอ ด้ ว ยความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ป ระกอบกับ รู ป แบบการสื่ อ สารที่
เปลี่ ยนแปลงไป ส่ง ผลให้ เ กิ ดความเปลี่ ยนแปลงหลายอย่างต่อคนในสัง คม รวมทัง้ ทาให้ เกิ ด
รูปแบบการดาเนินชีวิตรู ปแบบใหม่ๆ ขึ ้นมา ทังนี
้ ้ด้ วยการที่นกั สังคมวิทยาเชื่อว่า บริ บททางสังคม
ในแต่ล ะยุค นัน้ เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ ส ามารถหลอมรวมให้ ค นในสัง คมเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้ านทัศนคติ เกิดเป็ นพฤติกรรม และรู ปแบบการดาเนินชีวิตได้ และเมื่อคนที่มี รูปแบบการ
ดาเนินชีวิตแบบใหม่เหล่านันรวมตั
้
วกัน เกิดเป็ นกลุ่มคนที่มีลกั ษณะเฉพาะ ก็สามารถให้ คานิยาม
แก่กลุ่มคนเหล่านันได้
้ ดังเช่น ความเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 21 เป็ นต้ นมาก่อให้ เกิด
รูปแบบการดาเนินชีวิตของคนจานวนหนึง่ ซึง่ เป็ นผลมาจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ วขึน้ กลุ่มคนที่ว่านีเ้ ป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่ถูกเรี ยกว่ากลุ่มคนเจนเนอ
เรชัน่ ซี (Generation C)
กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ ซี คือ กลุ่มคนที่ไม่ได้ ถกู จาแนกด้ วยกฎเกณฑ์ด้านอายุ แต่กลับเป็ น
ใครก็ได้ ที่กาเนิดและเติบโตขึ ้นมากับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และมีพฤติกรรมการ
เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา (Nielsen USA, 2010) ลักษณะของคนเจนเนอเรชัน่ ซี คือ
บุคคลที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว จึงกลายเป็ นกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่มีความซับซ้ อนมากขึน้
โดยลักษณะของคนกลุ่มนีส้ ามารถสรุ ปเป็ นคานิยามสันๆ
้ ได้ 4 คา 1) Connection เป็ นผู้ที่มี
ปฏิสมั พันธ์ผา่ นสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลา คือ มากกว่า 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน 2) Community มีกลุ่ม
สังคมออนไลน์ ที่เหนียวแน่น คือ มีลกั ษณะเป็ นผู้ติดตาม (Followers) หรื อ แฟนคลับ (Fans) ของ
คน หรื อกลุม่ คนในสังคมออนไลน์ 3) Creation: เป็ นคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์ 4) Curation: เป็ นผู้
ที่มีปฏิสัมพันธ์ กับสังคมออนไลน์อย่างมีสติ คื อ เลือกสรรเฉพาะข้ อมูลที่มีความเหมาะสม เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคม และสามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ที่ดีของตน เพื่อส่งต่อข้ อมูล (Share) ผ่านทาง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของพวกเขาตลอดเวลา หรื ออย่างน้ อยสัปดาห์ละหนึ่ง
ครัง้ (Google Think Insights, 2013) ดังนัน้ หากต้ องการที่จะเข้ าถึงคนกลุ่มนี ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องศึกษาถึงรูปแบบการใช้ ชีวิต และพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ออย่างลึกซึ ้ง
จากผลสารวจข้ อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในปี นี ้พบว่า ในปี 2556 ค่าเฉลี่ยของการใช้
อินเทอร์ เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึน้ จากการใช้ งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อใช้ เวลา
โดยประมาณ 4.6 ชัว่ โมงต่อวัน และในปี 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ น 50.4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อใช้ เวลา
โดยประมาณ 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน ข้ อมูลดังกล่าวบ่งชี ้ให้ เห็นว่าระยะเวลาเพียงหนึ่งปี ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
ในบ้ านเราใช้ เวลากับการท่องอินเทอร์ เ น็ตเพิ่มสูงขึน้ ถึง 56 เปอร์ เซ็นต์หรื ออาจจะกล่าวได้ ว่า
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ปั จจุบนั นี ้คนไทยใช้ เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้ งานอินเทอร์ เน็ต (สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2557) นัน่ หมายความว่าคนเจนเนอเรชัน่ ซี ในประเทศไทยมีตวั ตนอยู่จริ งและ
มีแนวโน้ มว่าจะมีจานวนมากขึ ้นจนกลายเป็ นเป้าหมายสาคัญที่นา่ จับตามอง
แม้ ว่าการดาเนินงานรณรงค์เพื่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อมของกรี นพีซ ประเทศไทย ช่วงปี
พ.ศ. 2554 - 2556 จะมีการปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารให้ ทนั สมัยมากขึ ้น โดยการเน้ นการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ ้นก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ รับความสนใจ หรื อตอบรับข้ อมูล
ข่าวสารจากเจนเนอเรชัน่ ซี เท่าที่ควร โดยจากรายงานประจาปี 2556 ของกรี นพีซ ที่ระบุสถิติ
จานวนประชาชนคนไทยที่เข้ าร่ วมรณรงค์ออนไลน์แสดงจุดยืนต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้ อม และ
ติดตามงานรณรงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์ น้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ จานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
ทังหมด
้

ภาพที่ 1.1 ผู้ติดตามงานรณรงค์ของกรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางโซเชียลมีเดีย
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557.

8

ภาพที่ 1.2 จานวนผู้ร่วมรณรงค์ออนไลน์แสดงจุดยืนต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้ อม
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557.

ภาพที่ 1.3 สถิตผิ ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
แหล่ งที่มา: Simon Kemp, 2014.
โดยจากภาพที่ 1.1 มีจานวนผู้ติดตามงานรณรงค์เพื่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อมของกรี นพีซ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางโซเชียลมีเดียในประเทศไทยเพียง 115,939 คน ในขณะที่จานวนคน
ไทยผู้ใช้ โซเชียลมีเดียเฉพาะเฟสบุ๊ค (Facebook) ดังภาพที่ 1.3 มีจานวนมากถึง 24 ล้ านคน คิด
เป็ น 0.4 เปอร์ เซ็นต์เท่านัน้ หรื อจานวนคนไทยผู้ร่วมรณรงค์ออนไลน์แสดงจุดยืนต่อสถานการณ์
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สิ่งแวดล้ อมจากภาพที่ 1.2 มีเพียง 13,549 คน ในขณะที่จานวนคนไทยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตมีถึง
17,779,139 คน ซึ่งคิดเป็ น 0.07 เปอร์ เซ็นต์ จากข้ อมูลดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ตอกย ้าว่าประชาชนคน
ไทยเพิกเฉยต่อความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมอย่างมาก หรื ออาจเป็ นไปได้ ว่าการรณรงค์เพื่อสังคม
ด้ านสิ่งแวดล้ อมของกรี นพีซ ประเทศไทย ไม่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอที่จะก่อให้ เกิดผลต่อสังคม
โดยเฉพาะกลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี
ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงสนใจศึกษารูปแบบสารในการรณรงค์เพื่อสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ขององค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย ในช่วง พ.ศ.
2554-2557 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ ามามีบทบาทชัดเจน และ
สอดคล้ องกับแผนการรณรงค์ของกรี นพีซ ประเทศไทย ที่มีการปรับกลยุทธ์ ระยะสันโดยค
้
านึงถึง
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้ วย โดยศึกษารู ปแบบสารตามแนวคิดเรื่ องการออกแบบสารโน้ ม
น้ าวใจในการรณรงค์ และ ลักษณะของรู ปแบบสารตามแนวคิดเรื่ องการใช้ จดุ จูงใจในการสื่อสาร
การตลาดเพื่อสังคม ทังนี
้ ้เพื่อนาผลการศึกษา ที่เป็ นรูปแบบสารไปทดสอบประสิทธิผลที่เกิดขึ ้นกับ
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักเจนเนอเรชัน่ ซี ในด้ านการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่วม เพื่อนาผล
ของการศึกษาวิจัยไปใช้ ในการพัฒนารู ปแบบสารที่มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่ ซี อันจะเป็ นผลดีอย่างยิ่งต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมโดยรวมต่อไปในอนาคต

1.2 คาถามนาวิจัย
1.2.1 รู ปแบบสารในการรณรงค์ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของ
องค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย เป็ นอย่างไร?
1.2.2 ผลของการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่ วม ของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย
เจนเนอเรชัน่ ซี ที่มีตอ่ รูปแบบสารในการรณรงค์ผา่ นเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของ
องค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย เป็ นอย่างไร?
1.2.3 รูปแบบสารที่มีลกั ษณะตรงตามความสนใจ และความต้ องการ ของกลุ่มผู้รับสาร
เป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี เป็ นอย่างไร?
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1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษารูปแบบสารในการรณรงค์ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)
ขององค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย
1.3.2 เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติและแนวโน้ มการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย
เจนเนอเรชัน่ ซี ที่มีตอ่ รูปแบบสารในการรณรงค์ผา่ นเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของ
องค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย
1.3.3 เพื่อค้ นหารูปแบบสารที่มีลกั ษณะตรงตามความสนใจ และความต้ องการ ของกลุ่ม
ผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี

1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ผลการวิจยั ช่วยให้ เข้ าใจรูปแบบสารของโครงการรณรงค์เพื่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม
ที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่ วม ของคนเจนเนอเรชัน่ ซี มากขึ ้น ทังนี
้ ้ยัง
สามารถนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ เพื่อกาหนดแนวทางในการออกแบบสาร สาหรับโครงการรณรงค์
เพื่อสังคมอื่นๆ ที่มีผ้ รู ับสารเป้าหมายเป็ นกลุม่ เจนเนอเรชัน่ ซี ต่อไปในอนาคตได้
1.4.2 เป็ นประโยชน์เชิงวิชาการ และเป็ นแนวทางสาหรับนักวิจยั หรื อผู้ที่สนใจจะศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่ องการรณรงค์เพื่อสังคมอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
1.4.3 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ และเอกชน ที่ต้องการสื่อสารเนื ้อหาเชิงสาระกับ
กลุ่มเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี ทัง้ นีเ้ พราะผลการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ จะนามาซึ่งแนวทางในการ
ออกแบบสารให้ ตรงตามความต้ องการ และความสนใจของกลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี โดยเฉพาะ

1.5 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
กรณีศกึ ษาเพื่อศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Case Study Method) แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ดังนี ้
ส่วนที่หนึ่ง ศึกษารู ปแบบนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมที่ปรากฏในเฟสบุ๊ค
แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ขององค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2554-2557 เท่านัน้
เพื่อคัดเลือกกรณีศกึ ษา 3 โครงการที่มีความครบถ้ วนตามองค์ประกอบของการรณรงค์ และการใช้
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จุดจูงใจ (Appeals) ที่โดดเด่น 3 แบบ ได้ แก่ การใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos), การใช้ จดุ จูงใจ
โดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos) และ การใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos)
จากนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยค้ นหาลักษณะของรูปแบบสาร
ตามแนวคิดเรื่ องการออกแบบสารโน้ มน้ าวใจในการรณรงค์ และลักษณะของรู ปแบบสารตาม
แนวคิดเรื่ องการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
ส่วนที่สอง เป็ นส่วนของการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาผลด้ านการรับรู้ ทัศนคติและแนวโน้ มการ
มีส่วนร่วม จากการใช้ จดุ จูงใจเพื่อการโน้ มน้ าวใจ (Appeals) ในโครงการกรณีศึกษาทัง้ 3 แบบ
ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่งทาการสัมภาษณ์หลังจากรับสารของ
โครงการ โดยใช้ วิธีทดสอบการระลึก (Recall Test) กับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักจานวน 10 คน ที่มา
จากวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Criterion Based Selection Method) มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป และมี
คุณสมบัตดิ ้ านพฤติกรรม 4 ข้ อ ดังนี ้
1) คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นผู้มีพฤติกรรมการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์
มากกว่า 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน
2) คัดเลื อกกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล หลัก ที่ เป็ นผู้ติดตาม (Followers) หรื อ แฟนคลับ
(Fans) ของคน หรื อกลุม่ คนในสังคมออนไลน์
3) คัด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มู ล หลัก ที่ เ ป็ นผู้ สร้ างสรรค์ หรื อ เผยแพร่ ค อนเทนต์
(Content) ไม่วา่ จะเป็ นภาพถ่าย บทความ หรื อวิดีโอ ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ของตนเอง
4) คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นผู้มีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมออนไลน์อย่างมีสติ
คือ เป็ นผู้ที่เลือกสรรเฉพาะข้ อมูลที่มีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และสามารถสะท้ อน
ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องตน เพื่ อส่ง ต่อ ข้ อ มูล (Share) หรื อ เผยแพร่ ข้ อ มูล ผ่า นทางเครื อข่า ยสัง คม
ออนไลน์ของตน

1.6 นิยามศัพท์
ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หมายถึ ง ผลส าเร็ จของการสื่ อ สารที่ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้ โดยวัดผลจากการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่วม
ของผู้รับสารเป้าหมาย หลังจากที่ได้ รับสารของโครงการกรณีศกึ ษาทัง้ 3 โครงการ ได้ แก่ โครงการ
ปกป้องอาร์ กติก โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน และโครงการปฏิวตั พิ ลังงาน
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การรั บรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการแปลความหมายของสาร ที่มากระทบ
ประสาทสัมผัสของผู้รับสารเป้าหมาย แล้ วแปลความหมายออกมาเป็ นความรู้ ความเข้ าใจ
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความคิดเห็น ความสนใจและความรู้ สึกของผู้รับสาร
เป้าหมาย ได้ แก่ ความสนใจ หรื อไม่สนใจ ความรู้ สึกชอบ ไม่ชอบ หรื อเฉยๆ ที่แสดงออกหลังจาก
ได้ รับสารของโครงการกรณีศกึ ษาที่นาเสนอ
แนวโน้ มการมีส่วนร่ วม หมายถึง ความคล้ อยตามแนวความคิด หรื อเกิดความตระหนัก
ในความสาคัญ หลังจากได้ รับสารของโครงการกรณีศกึ ษาที่นาเสนอ จนกระทัง่ ส่งผลให้ เกิดความ
ต้ องการที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการรณรงค์
ความสนใจ (Attention) หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรื อความพึงพอใจที่มีตอ่ รู ปแบบสาร
ซึง่ เป็ นความรู้สกึ ภายในของตัวบุคคล ที่มีความแตกต่างกันออกไป
ความต้ องการ (Needs) หมายถึง ความคาดหวังที่จะได้ รับการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในที่นี ้คือความประสงค์ที่จะได้ หรื อคาดหวังที่จะได้ รับสารในรูปแบบที่สนใจ
นวัตกรรมการสื่อสาร (Innovative Communication) หมายถึง การสื่อสารรู ปแบบใหม่
หรื อการพัฒนาการสื่อสารรู ปแบบเดิมให้ ดีขึ ้น ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีเป็ นส่วนช่วยให้ การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) หมายถึง การประยุกต์ใช้ หลักการตลาดใน
การสื่อสารเพื่อสร้ างอิทธิพลต่อผู้รับสารเป้าหมายให้ เกิดการยอมรับปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ พื่อสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงด้ านพฤติกรรม อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม สาหรับการประยุกต์ใช้ หลักการ
ตลาดเพื่อสังคมในองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร มักจะถูกใช้ เพื่อช่วยให้ การวางแผนโครงการรณรงค์มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
ซึง่ ส่วนผสมทางการตลาดที่ใช้ ในการพิจารณาโครงการรณรงค์ ประกอบด้ วย 1) สินค้ าเชิง
แนวความคิด (product) หรื อความต้ องการของผู้รับสารเป้าหมาย (Consumer) 2) พลังงานที่
ผู้รั บ สารเป้ าหมายจะต้ อ งเสี ย ไป (Cost) 3) ความสะดวกสบายของผู้รั บ สารเป้ าหมาย
(Convenience) ในด้ านการเลือกใช้ สื่อกลางในการส่งต่อสินค้ าเชิงความคิด และ 4) การสื่อสาร
(Communications)
รู ปแบบสาร (Type of Message) หมายถึง ลักษณะเนื ้อหาสารที่ใช้ ในการรณรงค์ของ
องค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย ซึ่งมีลกั ษณะของการให้ ข้อมูล (To Educate) และมีลกั ษณะของการ
โน้ มน้ าวใจ (To Persuade) ด้ วยการตอกย ้าสารด้ วยการใช้ จุดจูงใจรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้
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เกิดแนวโน้ มการมี ส่วนร่ วม ได้ แก่ การใช้ จุดจูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos) การใช้ จุดจูง ใจโดยใช้
อารมณ์ (Pathos) และ การใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos)
กรี นพีซประเทศไทย (Greenpeace Thailand) หมายถึง องค์กรด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ไม่
แสวงหาผลกาไรระดับประเทศ ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้ อมในประเทศไทย ดาเนินงาน
ภายใต้ พนั ธกิจเดียวกันกับกรี นพีซสากลซึง่ เป็ นองค์กรอิสระระดับโลก
เฟสบุ๊ ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) หมายถึง พืน้ ที่ ส่วนหนึ่ง ที่เฟสบุ๊ค
(Facebook) อนุญาตให้ สมาชิกทังบุ
้ คคลธรรมดา และองค์กร สร้ างพื ้นที่ในระบบสาหรับรวมกลุ่ม
คนที่มีความชอบเหมือนกัน หรื อเป็ นช่องทางสาหรับส่งต่อข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร ไปสู่
สังคมวงกว้ าง ซึ่งเฟสบุ๊ค (Facebook) จัดเป็ นสื่อดิจิทัลที่ทางานอยู่บนพืน้ ฐานของเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ที่มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มีผ้ ใู ช้ เป็ นผู้สร้ างสรรค์
เนื ้อหา แบ่งปั นเนื ้อหาให้ กบั ผู้อื่นในเครื อข่ายออนไลน์ของตน ซึ่งเป็ นการสื่อสารแบบมีปฏิสมั พันธ์
ถึงกันอย่างรวดเร็ว ปราศจากเงื่อนไขของเวลาและสถานที่
เจนเนอเรชั่น ซี (Generation C) หมายถึง บุคคลที่กาเนิดและเติบโตขึ ้นมากับสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) และมีพฤติกรรมการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา ขอบเขตของ
เจนเนอเรชั่น ซี กาหนดด้ วยลักษณะพฤติกรรมที่สาคัญดังต่อไปนี ้ คือ 1) Connection เป็ นผู้ที่มี
ปฏิสมั พันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดเวลา คือ มากกว่า 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน 2) Community: มี
กลุ่มสังคมออนไลน์ ที่เหนียวแน่น คือ มีลกั ษณะเป็ นผู้ติดตาม (followers) หรื อ แฟนคลับ (Fans)
ของคน หรื อกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ 3) Creation: เป็ นผู้สร้ างสรรค์ คอนเทนต์ (Content) ไม่ว่า
จะเป็ นภาพถ่าย บทความ หรื อวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเครื อข่ายออนไลน์ของตน 4) Curation:
เป็ นผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์ กับสังคมออนไลน์อย่างมีสติ คือ เลือกสรรเฉพาะข้ อมูลที่มีความเหมาะสม
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และสามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ที่ดีของตน เพื่อส่งต่อข้ อมูล (Share) ผ่าน
ทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของตนตลอดเวลา หรื ออย่างน้ อยสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมขององค์กร
กรี นพีซ ประเทศไทย ที่มีตอ่ กลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี ” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับลักษณะ กระบวนการ หรื อธรรมชาติขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับ
การศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี ้ ทังนี
้ ้เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในส่วนต่างๆ ของกระบวนการวิจยั ซึ่ง
สามารถแบ่ง แนวคิดด้ ว ยลัก ษณะการน าไปใช้ เป็ นสองส่ว นคือ ส่ว นของแนวคิด ที่ เ ป็ นข้ อ มูล
เบื ้องต้ นที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับองค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย (Greenpeace Thailand)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชัน่ ซี (Generation C)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร (Innovative Communication)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อเฟสบุ๊ค (Facebook)
ในส่วนที่สอง คือแนวคิดและทฤษฎี ที่จะใช้ เป็ นหลักในการนาข้ อมูลส่วนต้ น ประกอบกับ
ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิจยั มาประกอบการคิดวิเคราะห์ และอภิปราย โดยแนวคิด และทฤษฎี
ต่างๆ มีดงั ต่อไปนี ้
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์ (Social Campaign)
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
2.7 ประสิทธิผลของการสื่อสาร (Effectiveness of Communication)
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.9 กรอบแนวคิดการวิจยั
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2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับกรี นพีซประเทศไทย (Greenpeace Thailand)
จุดกาเนิดขององค์กรกรี นพี ซ เกิดขึ ้นใน พ.ศ. 2514 โดยกลุ่มอาสาสมัครและนักข่าวที่
ดาเนินการรณรงค์ตอ่ ต้ านความเสื่อมถอยทางสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการล่องเรื อจากแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนาดา ไปสู่หมู่เกาะอัมชิตกา ทางเหนือของรัฐอลาสก้ า ที่ซึ่งรัฐบาลสหรัฐกาลังทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ ใต้ ดิน ด้ วยภารกิจในการ "เป็ นประจักษ์ พยานในที่เกิดเหตุ" ด้ วยการที่เกาะอัมชิตกาเป็ น
ภูมิภาคที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็ นสถานหลบภัยของนากทะเลที่ใกล้ สูญ
พันธุ์กว่า 3,000 ตัว และเป็ นบ้ านของนกอินทรี ย์หวั ล้ าน เหยี่ยวต่างถิ่น และสัตว์ป่าอื่นๆมากมาย
ถึงแม้ ว่าเรื อของกลุ่มอาสาสมัครจะถูกขัดขวางก่อนที่จะไปถึงอัมชิตกา แต่การเดินทางครัง้ นี ้ได้ จุด
ประกายให้ แก่สาธารณชนในเรื่ องของการพิทกั ษ์โลกในระดับหนึง่
ปั จจุบนั กรี นพีซเป็ นองค์กรระดับโลกที่ให้ ความสาคัญแก่การรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้ อม ที่
ปราศจากความรุนแรง และการไม่มีพนั ธมิตรหรื อศัตรู ถาวร ส่งเสริมการถกเถียงที่เปิ ดเผยและเสนอ
ข้ อ มูล ทางเลื อ กด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ กับ สัง คม โดยใช้ ง านวิ จัย และการเจรจาแบบสัน ติ เ พื่ อ
ดาเนิน การให้ บรรลุเ ป้าหมาย รวมถึง การสร้ างข้ อ ขัด แย้ ง แบบสัน ติวิ ธี ที่ ไ ด้ รั บความสนใจจาก
สาธารณชนเป็ นการเพิ่มความเข้ มข้ นและคุณภาพของการถกเถียงของสาธารณชน นอกจากนี ้กรี น
พีซยังเป็ นองค์กรที่ยืนหยัดอยู่ได้ ด้วยการรับเงินบริ จาคจากผู้ที่รักสิ่งแวดล้ อม และปฏิเสธที่จะรับ
เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและเอกชน กรี นพีซจึงเป็ นองค์กรที่ดาเนินงานอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมที่เป็ น
อิสระอย่างแท้ จริ ง ด้ วยความเชื่อที่ว่าโลกอันแสนเปราะบางใบนีร้ อการปกป้องและแก้ ไขปั ญหา
ด้ วยการลงมือทา
กรี น พี ซ ประกอบด้ วยกรี น พี ซ สากล (Greenpeace International หรื อ Stichting
Greenpeace Council) ตังอยู
้ ่ในกรุ งอัม สเตอร์ ดมั ประเทศเนเธอแลนด์ และมีสานักงานใน
ประเทศและภูมิภาคต่างๆ 27 แห่ง ใน 41 ประเทศทัว่ โลก สานักงานในประเทศและภูมิภาคต่างๆ
เหล่านี ้พึง่ ตนเองเป็ นส่วนใหญ่ในการดาเนินการกลยุทธ์ของงานรณรงค์ทวั่ โลกที่ได้ รับการเห็นชอบ
ร่วมกัน และอยูใ่ นบริบทของท้ องถิ่นที่พวกเขาดาเนินงาน และพึง่ ตนเองในการระดมเงินสนับสนุนที่
จาเป็ นจากผู้บริ จาคเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับงานรณรงค์ การพั ฒนาและการประสานงานกลยุทธ์ทวั่
โลกเป็ นงานของกรี นพีซสากล ด้ วยการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและให้ คาปรึ กษา กรี นพีซ
สากลสามารถประสานงานงานรณรงค์ทวั่ โลก ดูแลการพัฒนาและประสิทธิภาพของสานักงานกรี น
พีซระดับประเทศและภูมิภาคด้ วย กรี นพีซสากลเป็ นหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ติดต่อ กับผู้สนับสนุนและ
ผู้บริ จาคในประเทศที่ไม่มีสานักงานกรี นพีซอยู่ นอกจากนี ้ยังให้ บริ การหลายอย่างแก่สานักงาน
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ระดับ ประเทศและภูมิ ภ าค เช่น การสนับ สนุนงานระดมทุน ของส านัก งานระดับประเทศและ
ภูมิ ภ าค การให้ บริ การเทคโนโลยี สารสนเทศและเครื่ องมื อบนอินเทอร์ เน็ ต และ การคุ้ม ครอง
เครื่ องหมายการค้ ากรี นพีซ สานักงานกรี นพีซระดับประเทศและภูมิภาคได้ รับสิทธิให้ ใช้ ชื่อ "กรี น
พีซ" จาก Stichting Greenpeace Council สานักงานเหล่านี ้สนับสนุนทางการเงินให้ แก่กรี นพีซ
สากล ทางานรณรงค์ในท้ องถิ่น มีส่วนร่วมในงานรณรงค์ระดับนานาชาติ และช่วยกาหนดรูปแบบ
งานรณรงค์ระดับนานาชาติ
ในปี พ.ศ. 2544 กรี นพีซ (Greenpeace) ได้ เข้ ามามีบทบาทในการปกป้องดูแลและ
ดาเนินการรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้ อมในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการด้ วยการก่อตังส
้ านักงาน
ระดับประเทศขึน้ โดยอยู่ภ ายใต้ ก ารดูแลของส่ว นงานระดับภูมิ ภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉี ย งใต้
(Greenpeace Southeast Asia) และจัดตังให้
้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของทวีปเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ เนื่ อ งด้ วยความพร้ อมทัง้ ทางด้ า นภูมิ ศ าสตร์ และความมี เ สรี ภ าพแห่ง ประชาธิ ป ไตย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ นบั ว่าเป็ นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญอย่างมากต่ออนาคตของโลก
เพราะยังคงไว้ ซงึ่ มรดกทางธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็ นส่วนสาคัญ
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเ วศน์ นอกจากนี ภ้ ูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อาจกลายเป็ น
แหล่งรองรับมลพิษจากโลกตะวันตกที่ส่งผ่านมาในรู ปของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
โดยง่ายเพราะคนเอเชียขาดการตระหนักรู้ เกี่ยวกับเรื่ องของผลกระทบจากการทาลายสิ่งแวดล้ อม
และกลไกของระบอบประชาธิปไตยอันอ่อนแอ ซึ่งหากกรี นพีซไม่เข้ ามามีบทบาทในการปกป้อง
และหยุดยังการท
้
าลายสิ่งแวดล้ อมในภูมิภาคนี ้อาจก่อให้ เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติอย่างร้ ายแรง
ขึ ้นในเร็ววัน อย่างไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วใน 30
ปี ที่ผ่านมาได้ ส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้ อม ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมของภูมิภาคนีย้ ัง
ขยายวงกว้ างออกไปยังประเทศอื่นๆที่ใกล้ เคียงด้ วย มลพิษและการผลาญทาลายทรัพยากรกาลัง
ทับถมขึ ้นทุกขณะ บริษัทข้ ามชาติและประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ วต่างๆ ล้ วนมีเป้าหมายให้ ภูมิภาคนี ้เป็ น
ฐานขยายการดาเนินงาน และเพิ่มเทคโนโลยีที่ทาลายสิ่งแวดล้ อม
กรี นพีซเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่เหล่านี ้
ดังนัน้ เพื่อที่จ ะผนึกกาลัง การต่อสู้ขึน้ ในเอเชี ยตะวันเฉี ยงใต้ จึง ได้ ริเริ่ มโครงการรณรงค์ปกป้อง
สิ่งแวดล้ อมในประเด็นต่างๆ ขึ ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 เป็ นช่วงของแผนงานระยะสันที
้ ่กรี ซพีซ
วางไว้ ประเด็นต่างๆ ที่กรี นพีซตังเป
้ ้ าหมายในการดาเนินการปกป้อง ได้ แก่ การต่อสู้ภาวะโลกร้ อน
โดยผลักดันการใช้ พลังงานหมุนเวียนที่ยงั่ ยืน , การปกป้องป่ าไม้ , พิทกั ษ์ มหาสมุทร, การผลักดัน
เกษตรกรรมยั่งยืนที่ปลอดสารพิษ ต่อต้ านอาหารตัดต่อพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) และการยับยัง้ การ
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ปล่อยสารพิษอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการรณรงค์ให้ บริ ษัทต่างๆ เลิกใช้ สารพิษใน
ผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิต และการรณรงค์ให้ รัฐบาลมีกฎหมายและมีนโยบายควบคุมโรงงานให้ หยุดการ
ปล่อยสารพิษลงสูแ่ หล่งน ้า
พัน ธกิ จ ของกรี น พี ซ เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ คื อ "เรามุ่ ง มั่น ที่ จ ะปกป้ องสิ ท ธิ ด้ า น
สิ่งแวดล้ อม เปิ ดโปงและหยุดยังอาชญากรรมต่
้
อสิ่งแวดล้ อม พร้ อมกับเร่ งรัดการพัฒนาที่สะอาด
ด้ วยวิธีเ ปิ ดเผย สร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานของสันติวิ ธี" ด้ วยความตัง้ ใจของกรี นพีซ ในการก่อตัง้
สานักงานระดับประเทศขึ ้น เพื่อต้ องการสื่อสารกับประชาชนในภูมิภาคนันๆ
้ โดยตรง และมุ่งหวังที่
จะหยัง่ ลึกเข้ าถึงคนในชุมชนอย่างแท้ จริง
กลยุทธ์หลักของการรณรงค์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2554-2557 แยกตาม
ประเด็น 5 ประเด็น ซึง่ มีรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1.1 การรณรงค์ ต่อสู้ภาวะโลกร้ อน
สาเหตุของภาวะโลกร้ อนก็คือการที่มนุษย์เผาผลาญเชื ้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น ้ามัน
และ ก๊ าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน และต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะโลกร้ อน
เช่น การละลายของนา้ แข็ง ขัว้ โลก ระดับนา้ ทะเลที่สูง ขึน้ ความแห้ ง แล้ ง อย่างรุ นแรง การแพร่
ระบาดของโรคร้ ายต่างๆ อุทกภัย ปะการังฟอกขาว และ การเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน โดยผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบมากที่สดุ ได้ แก่ ประเทศตามแนวชายฝั่ ง ประเทศที่เป็ นเกาะ และภูมิภาคที่กาลังพัฒนา
อย่างเอเชีย
ด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้ อน) เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ ง ทางออกด้ าน
พลังงานที่เราสามารถนามาใช้ ในปั จจุบนั ได้ รับการพิสูจน์แล้ วว่าสามารถใช้ ทดแทนกระบวนการ
ผลิตพลังงานที่สง่ ผลเสียต่อสภาพแวดล้ อม และลดปั จจัยที่ทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อนได้ ทังนี
้ ้พลังงาน
ทดแทนยังสามารถสร้ างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และผลิตพลังงานให้ เพียงพอกับทุกคนได้ แต่การ
เปลี่ ยนแปลงสู่ยุคแห่ง พลัง งานทดแทนดัง กล่าวจะเกิ ดขึน้ ได้ เร็ วพอที่ จะหลี กเลี่ ยงผลกระทบที่
ร้ ายแรงได้ หรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั ความร่วมมือในหลายภาคส่วน
กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จงึ มีเป้าหมายในการเป็ นประจักษ์พยานต่อผลกระทบของ
ภาวะโลกร้ อน และกระตุ้นให้ สาธารณชนตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึน้ นอกจากนี ้ กรี นพีซ เอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ยังรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางของนโยบายด้ านพลังงานของภูมิภาคใน
อนาคต โดยผลักดันให้ มีการเปลี่ยนจากการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล ไปใช้ แหล่งเชื อ้ เพลิงที่เป็ นพลังงาน
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หมุนเวียนที่สะอาดและยัง่ ยืน โครงการต่างๆ ที่กรี นพีซดาเนินการรณรงค์เพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้ อน
ได้ แก่
“มหกรรมปฏิ วัติพ ลัง งาน” ที่ จัด ขึน้ เพื่ อ สร้ างการรั บ รู้ ในข้ อ เท็จ จริ ง ที่ ว่า ประเทศไทยมี
ประสิทธิ ภาพทางพลังงาน ในการสร้ างพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่สามารถทดแทนพลังงาน
ฟอสซิลที่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้ อมที่ใช้ อยู่ทุกวันนี ้ได้ จริ ง ไฮไลท์ของงานคือ โดมกู้วิกฤติ
โลกร้ อน หรื อ Climate Rescue Station ที่มีแสงไฟส่องสว่างพร้ อมด้ วยเสียงเพลงและกิจกรรมราย
ล้ อมรอบโดมตลอดทังวั
้ น และที่สาคัญไฟฟ้าทุกหน่วยที่ใช้ ในงานนันล้
้ วนมาจากพลังงานหมุนเวียน
ที่ผลิตขึน้ ได้ เองจากกังหันลม และแผงโซลาร์ เซลล์ เป็ นการยืนยันว่าพลังงานหมุนเวียนสามารถ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ ไฟฟ้าที่เยอะได้ จริง

ภาพที่ 2.1 ภาพโดมกู้วิกฤติโลกร้ อน ในงานมหกรรมปฏิวตั พิ ลังงาน 2555
“โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน” เป็ นโครงการรณรงค์หยุดถ่านหินเพื่อหยุดภาวะโลก
ร้ อน เป็ นโครงการรณรงค์ของกรี นพีซที่โดดเด่นอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งดาเนินการปกป้องจังหวัดกระบี่
จากการตังโรงไฟฟ
้
้ าถ่านหิน ที่อาเภอเหนือคลอง กระบี่ ช่วงปี 2556 เป็ นต้ นมา ด้ วยกระบี่เป็ นหนึ่ง
ในพื น้ ที่ ชุ่ม น า้ ที่ มี ค วามส าคัญ ของโลก เป็ นที่ อ ยู่อาศัยของสัตว์ ป่ า สัต ว์ นา้ และนกนานาชนิ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นบ้ านของพะยูนซึง่ ใกล้ สญ
ู พันธุ์
ซึง่ การสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กาลังผลิต 870 เมกะวัตต์ พร้ อมด้ วยท่าเทียบเรื อและการขน
ถ่ายถ่านหินกลางทะเลจากเรื อเดินสมุทรขนาด 50,000 – 100,000 เดทเวทตัน จะทาลายแนว
ปะการั ง ห่ว งโซ่อาหาร สัต ว์ น า้ ทัง้ หมด รวมถึง ท าให้ เ กิ ดสารพิ ษปนเปื ้อนในอาหารทะเล นั่น
หมายความว่าจะเป็ นการทาลายมรกตแห่งอันดามันไปอย่างถาวร
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องกระบี่ ประกอบไปด้ วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ แก่
การร่ วมลงชื่อเรี ยกร้ องให้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หยุดแผนพัฒนาโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน, การรวมพลังเครื อข่ายชาวประมงกระบี่เพื่อเรี ยกร้ องปกป้องพื ้นที่ช่มุ น ้าปากแม่น ้ากระบี่
โดยร่วมกันกางป้ายผ้ าลอยน ้า ขนาด 20x32 เมตรข้ อความ “Protect Krabi” หรื อ “ปกป้องกระบี่”
พร้ อมปล่อยพันธุ์ปู และติดป้ายข้ อความรณรงค์ปกป้องป่ าชายเลนเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ แห่งการ
เรี ยกร้ องให้ ขยายพื ้นที่ชมุ่ น ้าปากแม่น ้ากระบี่ แทนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ภาพที่ 2.2 ภาพกิจกรรมพลังชาวประมงร่วมปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
กิจกรรม “Greenpeace Mini marathon – Run for Krabi” ที่สวนหลวงพระราม 8 โดย
กลุม่ เยาวชน อาสาสมัครกรี นพีซและนักวิ่งได้ ร่วมทากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ กางป้ายผ้ าภาพพะยูน
ขนาดมหึมาที่กลุ่มเยาวชนกรี นพีซร่ วมกันผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ พร้ อมประกาศว่า “Protect
Krabi” เรี ยกร้ องให้ ทกุ คนมาร่วมกันปกป้องกระบี่ นอกจากพลังของทุกคนที่ม าร่วมวิ่งรณรงค์แล้ ว
ยังมีกระแสกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ ด้ วยการโพสต์ภาพกิจกรรมพร้ อมแฮชแท็ก #RunforKrabi
และ #ProtectKrabi กลายเป็ นอีกกระแสที่ออกมาขอให้ พวกเราร่วมกันปกป้องกระบี่อนั เป็ นบ้ าน
และมีหญ้ าทะเลผืนใหญ่ที่สดุ ในไทยเป็ นแหล่งอาหารสาคัญของพะยูน
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ภาพที่ 2.3 ภาพกิจกรรม "ฮักกระบี่ให้ เต็มร้ อย
ในเทศกาล "กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน" ซึง่ เป็ นเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระบี่ที่จดั ขึ ้น
เป็ นประจาทุกปี ในปี นี ้ 2557 กรี นพีซเข้ าร่วมงานเทศกาลเพื่อสร้ างการรับรู้และความตระหนักต่อ
คนในพื ้นที่อย่างแท้ จริงด้ วยการจัดกิจกรรม "ฮักกระบี่ให้ เต็มร้ อย"
การจัดเวทีสาธารณะ จัดขึ ้นเพื่อสร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดทิศทาง
และอนาคตของระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเป็ นธรรม โดยหยิบกรณีโครงการโรงไฟฟ้าและท่าเรื อ
ถ่านหินที่จังหวัดกระบี่เป็ นกรณีศึกษา ส่วนการจัดงานแถลงข่าว “พื ้นที่ช่มุ น ้า ปากแม่น ้ากระบี่
ภายใต้ การรุกรานจากถ่านหิน คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่กรี นพีซจัดขึ ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณะ
ชนรับรู้ถึงความไม่ชอบธรรมของรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (หรื อ
ร่างรายงาน EHIA) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
นอกจากนี ้กรี นพีซประเทศไทย ยังได้ สร้ างสรรค์สื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์โครงการ คือ
การจัดทาวิดีโอ Motion Graphic ให้ ข้อมูลความสาคัญของโครงการในรู ปแบบใหม่ที่มีความ
น่าสนใจ เผยแพร่ไปยังสื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย และมีการลดทอนข้ อมูลจากวิดีโอ Motion
Graphic ลงในภาพภาพเดียว หรื อที่เรี ยกว่า Information Graphic เผยแพร่ ไปยังสื่อออนไลน์
โดยเฉพาะ Facebook ซึง่ สามารถสร้ างกระแสในเครื อข่ายคนออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 2.4 Information Graphic ปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
“โครงการปกป้ องอาร์ ก ติ ก ” คื อ โครงการที่ ด าเนิ น การรณรงค์ ป กป้ องอาร์ ก ติ ก จาก
อุตสาหกรรมน ้ามันและการประมงทาลายล้ าง เนื่องด้ วยอาร์ กติก เป็ นเสมือนบ้ านของสัตว์นานา
สายพันธุ์ และยังเป็ นภูมิภาคที่มีบทบาทในการรักษาสภาพภูมิอากาศของโลก โดยทาหน้ าที่เป็ น
เสมือนเครื่ องปรับอากาศของโลกคอยรักษาระดับความเย็นของโลกทังใบไว้
้
น ้าแข็งของอาร์ กติกทา
หน้ าที่เป็ นเสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้ อนแสงอาทิตย์และความร้ อนกลับไปยังอวกาศ นอกจากนี ้
อาร์ กติกยังรักษาสมดุลของสภาพภูมิอากาศและนา้ ทะเลด้ วยถึงแม้ จะอยู่ห่างออกไปอีกซีกโลก
หากปราศจากน ้าแข็งที่อาร์ กติกแล้ ว ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเลวร้ าย
และส่งผลไปทัว่ โลก
โครงการ Save The Arctic เป็ นกิจกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้เพื่อ
รวบรวมรายชื่อจากประชากรทัว่ โลก เพื่อนาไปเรี ยกร้ องให้ บรรดาผู้นาโลกกาหนดให้ บริ เวณขัวโลก
้
เหนือเป็ นเขตคุ้มครองธรรมชาติของโลก ด้ วยโครงการนี ้เป็ นโครงการรณรงค์ระยะยาว จึงมีกิจกรรม
ต่างๆเกิดขึ ้นมากมาย ได้ แก่ งาน Ice Ride-Ride for Rice จากทุ่งน ้าแข็งอาร์ กติกถึงทุ่งข้ าวเมือง
สองแคว เป็ นต้ น
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ภาพที่ 2.5 ภาพกิจกรรม Ice Ride-Ride for Rice
2.1.2 การปกป้องป่ าไม้
การทาลายป่ ากาลังคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก และมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ ประชาชาติใ นภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ อย่า งเช่น
ประเทศไทย และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นหนึง่ ในพื ้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สดุ การปกป้องผืนป่ าอันกว้ างใหญ่มหาศาลในอินโดนีเซียเป็ น
หนึง่ ในกุญแจสาคัญในการ รักษาสมดุลของสภาพภูมิอากาศ และในทางกลับกันก็นาผลประโยชน์
มาสูภ่ มู ิภาคนี ้ด้ วย
การรณรงค์ด้านการรักษาป่ าไม้ ที่เด่นชัดของกรี นพีซ เป็ นการปกป้องผืนป่ าแห่งอินโดนีเซีย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ง กาลังถูกทาลายในอัตรารวดเร็ วกว่าแห่งใดในโลก การ
ทาลายป่ าฝนและป่ าพรุ ที่เต็มไปด้ วยคาร์ บอนเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มนา้ มันและกระดาษนันคื
้ อ
สาเหตุหลักว่าทาไมอินโดนีเซียเป็ นประเทศที่ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมากเป็ นอันดับสามของโลก
กรี นพีซจึงเรี ยกร้ องให้ ยตุ ิการทาลายป่ าและระบบนิเวศป่ าพรุ ในอินโดนีเซีย และให้ ยตุ ิการทาลาย
ป่ าโดยสิ ้นเชิงภายในปี 2558 ถึงแม้ วา่ ผืนป่ าแห่งอินโดนีเซียจะห่างไกลจากประเทศไทยออกไป แต่
การทาลายผื นป่ าขนาดใหญ่นนั ้ ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และต่อโลกในอนาคตอย่าง
แน่นอน
โครงการรณรงค์ปกป้องป่ าของกรี นพีซที่ปรากฏให้ เห็นในสื่อสังคมออนไลน์ เป็ นโครงการ
ปกป้องผืนป่ าเขตร้ อนแห่ง ประเทศอินโดนีเซีย แม้ ว่าตาแหน่งผืนป่ าที่กรี นพีซรณรงค์ปกป้องจะ
ไม่ใช่ผืนป่ าของประเทศไทย แต่ การทาลายป่ าฝนเขตร้ อนและป่ าพรุ ในประเทศอินโดนีเซีย เป็ น
ปั จจัยในการก่อให้ เกิดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซต์มากขึ ้น การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออก
ไซต์ที่เกิดจากการทาลายป่ าในอินโดนี เซียนี ้ คิดเป็ น 20% ของการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซต์
ทั่วโลก นั่นหมายความว่า การทาลายผื นป่ าแห่ง อินโดนี เซี ยสามารถส่ง ผลกระทบด้ า นสภาพ
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ภูมิ อากาศต่อประเทศไทย และต่อโลกได้ อย่างแน่นอน จึง เป็ นสาเหตุให้ กรี นพี ซ ต้ องสร้ างการ
ตระหนักรู้ผา่ นงานรณรงค์ตอ่ ประชาชนในประเทศไทยด้ วย ภายใต้ โครงการ “Protect Paradise”
2.1.3 พิทักษ์ มหาสมุทร
ท้ องทะเลไทยนับว่ามีความหลากหลายของสัตว์ทะเลสูงมากเมื่อเทียบกับน่านน ้า บริ เวณ
อื่นของโลก โดยมีปลามากกว่า 2,000 ชนิด หรื อมากถึงร้ อยละ 10 ของทัว่ โลก มีหอยประมาณ
2,000 ชนิด สัตว์นา้ อื่นๆ รวมกันอีก 11,900 ชนิด นอกจากนัน้ ยังมีสาหร่ าย พืชนา้ และแนว
ปะการังนานาชนิด ถือเป็ นความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลทังในฝั
้ ่ งอ่าวไทยและทะเล
อันดามันตลอดพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล 23 จังหวัดของประเทศไทย ทรัพยากรชายฝั่ งจึงเป็ นขุมทรัพย์ทาง
ธรรมชาติอนั มีคา่ ซึ่งเป็ นสายเลือดที่หล่อเลี ้ยงชาวประมง และเป็ นครัวเลี ้ยงดูปากท้ องของคนไทย
และทัว่ ทังโลกอี
้
กหลายล้ านชีวิตนับไม่ถ้วน
โครงการ “ปกป้องทะเลไทย” ภายใต้ งานรณรงค์ทวั่ โลก “ปกป้องผืนมหาสมุทร” โดยกรี น
พีซนี ้มีขึ ้นเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์มหาสมุทรและทะเลทังในประเทศไทยและทั
้
ว่ โลก ด้ วยการสร้ าง
แนวคุ้มกันมหาสมุทรจากการแสวงผลประโยชน์ และควบคุมการกระทาของมนุษย์ เป็ นการให้
มหาสมุทรและทะเลมีเวลาหยุดพักเพื่อสามารถฟื น้ ฟูคืนสภาพกลับมาดังเดิมได้
2.1.4 ปฏิเสธการตัดต่ อพันธุกรรม GMOs
แม้ ว่า ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องสาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาโมเลกุล ท าให้ ปั จ จุบัน
สิ่งมีชีวิตต่างๆ สามารถนามาดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้ างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนตาม
ความต้ องการของมนุษย์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีนีย้ ังใหม่และไม่มีความแน่นอน จึงไม่สามารถ
คาดการณ์ผลร้ ายที่อาจเกิดขึ ้นต่อสุขภาพของประชาชน และต่อสิ่งแวดล้ อมในอนาคตได้ ดังนัน้
เมื่อยังไม่มีความเห็นทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้ องกันในเรื่ องผลกระทบระยะยาว กรี นพีซ จึงเข้ ามา
มีบทบาทในการรณรงค์ตอ่ ต้ านการปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็ น
การป้องกันผลร้ ายที่อาจเกิดขึ ้นกับมนุษย์ในอนาคต
แม้ วา่ ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ นาเข้ าเมล็ดพัน ธุ์หรื อพันธุ์พืชจีเอ็มโอเพื่อเพาะปลูกในเชิง
พาณิชย์ยกเว้ นเพื่อการศึกษาวิจยั เท่านัน้ และการศึกษาวิจยั ก็ให้ ดาเนินการเฉพาะในโรงเรื อนหรื อ
แปลงทดลองเท่านัน้ มิให้ ดาเนินการในไร่ นาของเกษตรกร แต่ก็ยงั เกิดเหตุการณ์มะละกอจีเอ็มโอ
ปนเปื อ้ นจากแปลงทดลองออกสู่สิ่งแวดล้ อม และแพร่กระจายไปสู่แปลงเกษตรกร 2,600 ราย ทัว่
ประเทศ กรี นพีซจึงไม่อาจนิ่งเฉย และได้ ดาเนินการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ ชิด และดาเนินการ
รณรงค์สนับสนุนมาตรการชัว่ คราวทังหลาย
้
เช่น การติดฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของจีเอ็มโอ และ
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การแยกพืชและเมล็ดพันธุ์ตดั ต่อพันธุกรรมออกจากพื ชและเมล็ดพันธุ์ธรรมชาติ และร่วมต่อต้ าน
การจดสิทธิบตั รพืช สัตว์ และมนุษย์ รวมถึงการจดสิทธิบตั รยีนของพืช สัตว์ และมนุษย์
2.1.5 การยับยัง้ การปล่ อยสารพิษอันตราย
การที่ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนแปลงเป็ นประเทศอุตสาหกรรมอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้ ภูมิภาคนี เ้ ป็ นหนึ่งในภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ วที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาของภูมิภาคดังกล่าวได้ ก่อให้ เกิดผลเสียอย่างร้ ายแรงต่อสภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะมลพิษ
ในเมืองและเขตอุตสาหกรรมได้ มาถึงจุดที่เป็ นอันตรายแล้ ว
เมืองใหญ่ๆ ในภูมิภาคนี ้อย่างกรุ งเทพฯ จาการ์ ตา และมะนิ ลา ต่างถูกจัดให้ เป็ นหนึ่งใน
เมืองที่มีมลภาวะเป็ นพิษมากที่สุดในโลก การขาดการควบคุมสภาพแวดล้ อมที่เพียงพอ และการ
สนับสนุนให้ เกิดการเจริ ญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่คานึงถึงผลกระทบ ล้ วนเป็ นสาเหตุ
ให้ ทวั่ ทังภู
้ มิภาคนี ้มีมลภาวะเป็ นพิษในปริ มาณที่สูงที่สดุ อย่างที่ไ ม่เคยมีมาก่อน ทาให้ ระบบนิเวศ
ทังระบบอยู
้
่ในภาวะอันตรายทังแหล่
้ งน ้าและแหล่งอาหารล้ วนปนเปื อ้ นสารพิษ คนงานและชุมชน
เสี่ยงต่อการได้ รับอันตรายจากสารพิษ
กรี นพีซเข้ ามามีบทบาทในการเปิ ดเผยถึงปั ญหาและหาหนทางออกที่เชื่อมโยงกันในระดับ
ท้ องถิ่นและสากล ได้ แก่ การรณรงค์บนออนไลน์และกิจกรรมที่จดั ขึ ้นหลายที่ทวั่ โลกที่มีผ้ สู นับสนุน
นับแสนคนที่เรี ยกร้ องให้ มีการ “ล้ างสารพิษ” ในอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าโดยยุติการใช้ สารเคมีอนั ตราย
ในกระบวนการผลิตและผลักดันให้ รัฐบาลในประเทศผู้ผลิตต้ องมีนโยบายที่ม่งุ ให้ อตุ สาหกรรมลด
การใช้ สารพิษและมีความโปร่งใสในการรายงานข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อม
“ปฏิบตั ิการหุ่นมนุษย์” (Mannequin Revolt) เป็ นกิจกรรมที่กลุ่มอาสาสมัครกรี นพีซ 20
คน แสดงเป็ นหุ่ น แบบเสื อ้ มนุ ษ ย์ แ สดงข้ อความรณรงค์ ถึ ง ปั ญ หามลพิ ษ ทางน า้ ที่ เ กิ ด จาก
อุตสาหกรรมแฟชั่นให้ กับกลุ่ม ผู้ซื อ้ สินค้ า ณ บริ เวณลานหน้ าห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
กิจกรรมรณรงค์ดงั กล่าวนี ้ได้ จดั ขึ ้นพร้ อมกันทัว่ โลกกว่า 80 เมือง เพื่อเรี ยกร้ องแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่
ชันน
้ า อาทิ ซาร่า (ZARA) และแบรนด์ดงั อื่นๆ เข้ าร่วมโครงการ “ล้ างสารพิษ (Detox)”
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ภาพที่ 2.6 ภาพกิจกรรมปฏิบตั กิ ารหุน่ มนุษย์
นอกจากนีก้ รี นพีซประเทศไทยได้ ผลักดันให้ มีการจัดทาและเปิ ดเผยทาเนียบข้ อมูลการ
ปลดปล่อยและเคลื่อนย้ ายมลพิษสู่สิ่งแวดล้ อม รวมถึงผลักดันการแก้ ปัญหาการปนเปื อ้ นสารพิษ
ในแหล่ง นา้ เช่น กรณี ห้วยคลิ ตี ้ ที่ อุตสาหกรรมแต่ง แร่ ตะกั่ว ปล่อยสารตะกั่วจนทาให้ เ กิ ดการ
ปนเปื ้อนอย่างร้ ายแรง และจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ และ
ชุมชนคลิตี ้ล่างที่ได้ รับผลกระทบทางานร่วมกัน สามารถประสบความสาเร็ จในการผลักดันให้ กรม
ควบคุมมลพิษให้ คามัน่ ที่จะฟื น้ ฟูพื ้นที่ดงั กล่าว
รายละเอียดที่แสดงไว้ ข้างต้ นนัน้ เป็ นรายละเอียดของการดาเนินโครงการรณรงค์ต่างๆ
ของกรี นพีซโดยรวม ไม่ได้ แสดงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงรู ปแบบสารที่สื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊ค
แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของกรี นพีซประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวนัน้ จะถูก
นาไปใช้ ในการเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรณีศกึ ษาในบทที่ 3 และ
อาจมีประโยชน์สาหรับการอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ในส่วนถัดไปด้ วย
ส่วนรายละเอียดที่เกี่ ยวของกับโครงการกรณี ศึกษา ในส่วนของรู ปแบบสารที่ใช้ ในการ
รณรงค์ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ที่จ ะใช้ ส าหรับการวิเคราะห์ เอกสาร
(Content Analysis) และข้ อมูลสาหรับการศึกษาวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Case Study
Method) นัน้ ผู้วิจยั จะแสดงไว้ ในส่วนของผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อแสดงถึงขัน้ ตอนในการ
ศึกษาวิจยั โดยละเอียดต่อไป
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น ซี (Generation C)
การที่ ผ้ ูส่ ง สารจะประสบความส าเร็ จ ในการโน้ ม น้ า วใจโดยสามารถมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ
ความคิดและพฤติกรรมของผู้รับสารเป้าหมายได้ นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทราบถึงลักษณะ
ความสนใจและความต้ องการของผู้รับสารเป้าหมายก่อน เพื่อประโยชน์ในการนาข้ อมูลดังกล่าวไป
ปรับใช้ กบั กลยุทธ์การสื่อสาร ตลอดจนเนื ้อหาสารในการรณรงค์ให้ สอดคล้ อง เพื่อประสิ ทธิภาพใน
การรณรงค์
ด้ ว ยงานวิ จัย ฉบับ นี ไ้ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจในกลุ่ม ผู้รั บ สารเป้ าหมายรุ่ น ใหม่ ซึ่ง มี ลัก ษณะ
พฤติกรรมที่พิเศษ และกาเนิดขึ ้นในสังคมไทยเมื่อไม่นานมานี ้ ซึง่ มีชื่อเรี ยกว่า กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่
ซี โดยรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนัน้ เป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับลัก ษณะพฤติกรรมที่สารวจพบ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และข้ อมูลที่เป็ นความคาดการณ์ เกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมของคน
เจนเนอเรชั่น ซี ในอนาคต ทัง้ นีก้ ารศึกษาลักษณะพฤติกรรมเบื ้องต้ น จะทาให้ ผ้ ูวิจัยเข้ าใจถึง
ธรรมชาติพืน้ ฐานของคนเจนเนอเรชั่นซี ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับการใช้ อิน เทอร์ เน็ต และสื่อสังคม
ออนไลน์ตลอดเวลา รวมถึงเข้ าใจลักษณะการใช้ งาน และการมีปฏิสมั พันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อีกด้ วย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การอภิปรายผลการ
ศึกษาวิจยั ต่อไป โดยข้ อมูลดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี ้
กลุ่มคนเจนเนอเรชั่น ซี เป็ นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลระดับโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เป็ นเพราะคน
กลุม่ นี ้ได้ กลายเป็ นกลุม่ ประชากรส่วนใหญ่ของโลก และเมื่อใครก็ตามที่ค้นพบแนวทางที่ถกู ต้ องใน
การติดต่อสื่ อสาร จะไม่ได้ เ พี ยงแค่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านพฤติกรรมเท่านัน้ แต่จ ะ
สามารถเข้ าถึงจิตใจของคนเจนเนอเรชัน่ ซี และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แม้ กระทัง่ ความรู้สึกนึกคิด
ของพวกเขาด้ วย จึงไม่ใช่เรื่ องยากที่จะโน้ มน้ าวใจให้ คนเจนเนอเรชัน่ ซี เข้ ามาเป็ นผู้สนับสนุนที่
สาคัญขององค์กร แต่ก่อนที่จะติดต่อสื่อสารกับคนกลุม่ นี ้จะต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต และลักษณะพฤติกรรมของพวกเขาให้ ดีเสียก่อน
ด้ วยความหมายที่หลากหลายของเจนเนอเรชั่น ซี สร้ างความสับสนให้ กับสังคมไม่น้อย
ตัวอย่างเช่น Collins Dictionary (2014) ได้ ปรากฏความหมายว่าเจนเนอเรชัน่ ซี (Generation C)
คือ บุคคลผู้ซึ่งสร้ างสรรค์และเผยแพร่ เนื อ้ หา อันได้ แก่ บล็อก ไฟล์ มัลติมีเดีย หรื อ วีดีโอ ผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
หรื อจากคากล่าวของ Pankraz (2010, October 27) ผู้จดั การฝ่ ายงานวางแผนและ
พัฒนากลยุทธ์ ของบริ ษัทนีลเส็น ประเทศออสเตรเลีย ได้ กล่าวไว้ ว่าเจนเนอเรชัน่ ซี (Generation

27
C) คือ กลุ่มคนพื ้นเมืองยุคดิจิทลั (Community of Digital Natives) หรื ออีกความหมายหนึ่งที่
ปรากฏในบทความเรื่ อง Generation C (2004) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ trendwatching.com ระบุ
ว่า C ย่อมาจาก Content ซึ่งสามารถสร้ างขึ ้นโดยใครก็ได้ ที่มีความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์
แม้ จะมีความสามารถดังกล่าวเพียงเล็กน้ อยก็สามารถจัดเข้ ากลุม่ เจนเนอเรชัน่ ซี ได้
หรื อความหมายอื่นๆ อีกมากมายอันได้ แก่ Connectivity, Collaboration, Change, Cocreation หรื อ Curiosity จนกระทัง่ ในปี 2010 ความหมายของเจนเนอเรชัน่ ซี ก็คอ่ ยๆ กระจ่างชัด
ขึ ้น ซึ่งสามารถได้ ข้อสรุ ปว่า C คือ Connectedness โดย Mr. Dan Pankraz ได้ กล่าวไว้ ใน
บทความ Introducing gen-c ซึ่งเป็ นบทสรุปจากงานสัมมนา Nielsen’s Inaugural Consumer
360 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏความหมายของ Generation C คือ Connected Collective'
consumer หรื อกลุ่มผู้บริ โภคที่มีพฤติกรรมการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา และไม่ได้ ถูก
จาแนกด้ วยกฎเกณฑ์ด้านอายุและปี ที่เกิดเหมือนกับเจนเนอเรชัน่ อื่นๆ แต่กลับเป็ นใครก็ได้ ที่เป็ น
คนรุ่นใหม่ หรื อคนที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป
ที่ ส าคัญ คือการกาหนดขอบเขตของกลุ่ม คนกลุ่ม นี ไ้ ด้ เน้ นไปที่ ลักษณะของพฤติกรรม
กล่าวคือเจนเนอเรชัน่ ซี กาเนิดขึ ้นมาพร้ อมกับสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการใช้
ชีวิตอย่างมาก หรื อเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญเสมือนเป็ นอวัยวะหนึ่งของร่ างกายก็ว่าได้ ด้ วย
ความที่ พ วกเขาเติ บ โตขึ น้ มาในยุค ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่อ สูง หรื อ มี ชี วิ ต อยู่ ใ นโลกออนไลน์ หรื อ มี
ปฏิสมั พันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทบจะตลอดเวลา เป็ นผลให้ คนกลุ่มนี ้จะคาดหวังความรวดเร็ ว
ในการติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และความหวัง ที่ จ ะสามารถเข้ า ถึง ข้ อมูล และ
สร้ างสรรค์ข้อมูลต่างๆ พร้ อมทังเผยแพร่
้
ข้อมูลที่ตนสร้ างสรรค์ขึ ้นได้ อย่างง่ายดาย ในทุกที่และทุก
เวลา
ลักษณะของเจนเนอเรชัน่ ซี เป็ นอย่างไร? จากบทความเรื่ อง Meet Gen C ของ Google
Think Insights (2013) ได้ อธิ บายไว้ ว่าเจนเนอเรชัน่ ซี จะต้ องเป็ นคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์
(Creation) ช่างเลือกสรร (Curation) มีปฏิสมั พันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลา(Connection)
และมีกลุ่มสังคมออนไลน์ (Community) ที่เหนียวแน่น กล่าวคือปั จจุบนั เทคโนโลยีคล้ ายกับว่าจะ
หลอมรวมไปกับการใช้ ชีวิตของคนเจนเนอเรชัน่ ซี อย่างสมบูรณ์ พวกเขามีชีวิตอยู่กับปั จจุบนั
ติดต่อสื่อสารผ่านทุกเครื่ องมือสื่อสารที่ตนมี ทุกที่ทกุ เวลา
Connection: จากผลสารวจของ Google Consumer Surveys พบว่า อินเทอร์ เน็ตคือสิ่ง
แรกที่เจนเนอเรชัน่ ซี นึกถึงเมื่อต้ องการความบันเทิง โดยผลสารวจ 59% ใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่ง
สร้ างความบันเทิง 38% บอกว่าคิดที่จะใช้ โทรศัพท์เป็ นสิ่งแรกเมื่อต้ องการความบันเทิง และ 66%
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บอกว่าใช้ เวลาในการดูวิดีโอออนไลน์มากกว่าหรื อเท่ากับการดูทีวี แต่พวกเขาก็ไม่เลิกดูทีวีแบบ
ดังเดิ
้ มไป เพียงแต่พวกเขาได้ เข้ าไปในระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มเติมในส่วนของการกดไลค์ (Like)
หรื อแสดงความคิดเห็น รวมทังส่
้ งต่อข้ อมูลผ่านเครื อข่ายออนไลน์ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการแสดงออกซึ่ง
ตัวตนต่อสังคมออนไลน์ของพวกเขา
Community: เจนเนอเรชัน่ ซี มักจะโหยหาการมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้คนทัว่ โลกผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ทัง้ เพื่อน และครอบครั วในสัง คมจริ ง ๆ หรื อแม้ แต่ผ้ ูติดตาม (Followers), แฟนคลับ
(Fans) หรื อคนรู้ จักที่มาจากสังคมเสมือนจากที่ห่างไกลทั่วโลก พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ กับผู้คน
มากมายและมีอิทธิพลต่อกันด้ วยความหลงใหลและการมีเจตคติที่ตรงกัน รวมตัวกันเป็ นกลุ่มคน
หรื อสังคมในโลกออนไลน์
เจนเนอเรชัน่ ซี มักจะออนไลน์และมีปฏิสมั พันธ์ตลอดเวลา โดย 55 เปอร์ เซ็นต์ กล่าวว่า
พวกเขากาลังเชื่อมต่อกับ 100 คน หรื อมากกว่านันผ่
้ านสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะที่ 15 เปอร์ เซ็นต์
จะมี ก ารเชื่ อมต่อกับคนมากกว่า 500 คน และชอบที่ จ ะมี ปฏิ สัม พัน ธ์ กับแบรนด์ ต่า งๆด้ ว ย
ยกตัวอย่างเช่น จากข้ อค้ นพบของ INTEL ในการจัดกิจกรรม “A Momentary Lapse” บน
Youtube ซึ่งเป็ นการจัดการแข่งขันการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์ ชุดในรูปแบบไทม์แล็ป
(Time Lapse) ในช่วงระยะเวลา 5 เดือน พบว่ากิจกรรมนี ้ได้ เกิดปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบของสังคม
ผ่านเครื อข่ายสังคม รวมทังถู
้ กผลักดันโดยกลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี เป็ นหลัก
Creation & Curation: ไม่เพียงแค่การแสดงออกซึ่งความคิดสร้ างสรรค์ ด้ วยการเป็ นผู้
สร้ างสรรค์ (Creation) ที่เป็ นลักษณะสาคัญอย่างที่สองของคนเจนเนอเรชัน่ ซี แต่พวกเขายังเป็ น
พวกช่างเลือกสรร (Curation) ด้ วย กล่าวคือ พวกเขาจะคิดก่อนโพสต์ คือสิ่งที่พวกเขาสร้ างสรรค์
ขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นภาพถ่าย หรื อวีดีโอต่างๆ จะผ่านกระบวนการเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่จะมีผลต่อสังคม
ออนไลน์ของเขาเท่านัน้ โดย 83% ของคนเจนเนอเรชัน่ ซี โพสต์ภาพที่ตนเองถ่าย แต่มีเพียง 42%
ที่โพสต์ภาพถ่ายทุกสัปดาห์ ในขณะที่ 65% ได้ อพั โหลดวิดีโอที่พวกเขาสร้ างขึ ้น แต่มีเพียง 25%
เท่านันที
้ ่อพั โหลดวิดีโอทุกสัปดาห์ การอัพโหลดวีดีโออาจหมายถึง การสร้ างสรรค์เนื ้อหาขึ น้ มาใหม่
ด้ วยตนเอง หรื ออาจหมายถึงการปั่ นกระแสด้ วยการแชร์ วีดีโอที่ผ้ อู ื่นสร้ างขึ ้นก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น มี
การอัพ โหลดวี ดีโอฮาเร็ ม เชคผ่านทาง Youtube กว่าครึ่ ง ล้ าน แต่วีดีโอเหล่านัน้ มียอดเข้ าชม
มากกว่าพันล้ านครัง้ อย่างไรก็ตามความคิดสร้ างสรรค์ (Creation) ของคนเจนเนอเรชัน่ ซี สามารถ
แสดงออกได้ 2 รูปแบบด้ วยกัน คือ การแสดงเป็ นผู้สร้ างสรรค์ และการแสดงเป็ นผู้เลือกสรร ซึ่งทัง้
สองก็ล้วนแล้ วแต่เป็ นการแสดงออกซึง่ ตัวตนของเจนเนอเรชัน่ ซี ทังสิ
้ ้น
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ต่อ ไปจะเป็ นความแตกต่า งของเจนเนอเรชั่น ซี กับ เจนเนอเรชั่น วาย เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจ
ลักษณะของเจนเนอเรชัน่ ซี มากขึ ้น โดย พสุ เดชะริ นทร์ (2555) ได้ อธิบายไว้ ว่าแม้ ว่าคนเจนเนอ
เรชัน่ ซี จะชอบโพสต์ไม่ว่าจะเป็ นข้ อความต่างๆ รูปภาพ หรื อวีดีโอ บนสื่อสังคมออนไลน์ อันได้ แก่
Facebook, Youtube หรื อ Twitter แต่คนกลุ่มนี ้จะโพสต์สิ่งต่างๆ ด้ วยความระมัดระวังและมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชัด เจน ไม่ ว่ า จะเป็ นการแบ่ ง ปั น สิ่ ง ดี ๆ ให้ กั บ ผู้ อื่ น การแบ่ ง ปั นความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์ตนเองหรื อครอบครัวหรื อหน่วยงาน การแบ่งปั นอดีตกับเพื่อนๆ เป็ นต้ น ส่วนคน เจน
เนอเรชัน่ วาย จะโพสต์เป็ นข้ อความพร่ าราพันถึงอารมณ์ในช่วงต่างๆ ของตนเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งต่าง
จากคนเจนเนอเรชัน่ ซี ที่ใช้ สติในการมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีมากกว่า
ลัก ษณะด้ า นพฤติก รรมของคนเจนเนอเรชั่น ซี จากบทความเรื่ อ ง The Rise of
Generation C Implication for the World of 2020 (Friedrich, Peterson, Koster and Blum,
2010) ที่ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลจากประชากรทัว่ โลก โดย Booz & Company ได้ ทาการสารวจ
ด้ วยการศึกษาว่าเจนเนอเรชัน่ ซี มีพฤติกรรมการบริ โภคข้ อมูลข่าวสาร และความบันเทิงอย่างไร
และมีปฏิสมั พันธ์อย่างไรต่อข้ อมูลข่าวสารและความบันเทิงเหล่านัน้ ซึง่ ลักษณะพฤติกรรมที่สารวจ
พบนี ้เป็ นผลมาจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีทงสิ
ั ้ ้น และผู้สารวจยังเชื่อมัน่ อีกว่าในอีกไม่กี่ปี
ข้ างหน้ านี ้ กลุ่มเจนเนอเรชั่น ซี จะกลายเป็ นกลุ่มผู้บริ โภคกลุ่มใหญ่ที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในโลก
ระดับของอิทธิ พลด้ านพฤติกรรมต่างๆ ของเจนเนอเรชั่น ซี ที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในปี 2020 ตามการ
คาดการณ์ของ Booz & Company ดังแสดงในแผนผังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 2.7 แผนผังแสดงระดับของอิทธิพลด้ านพฤติกรรมต่างๆ ของเจนเนอเรชัน่ ซี
On the Grid 24/7 (Twenty-four Seven): คือ ลักษณะของการเชื่อมต่อกับเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตตลอดเวลากาลังจะกลายเป็ นบรรทัดฐาน หรื อสิ่ง จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตในปี 2020
ปั จจุบนั มีจานวนผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือทัว่ โลกเป็ นจานวนกว่า 4.6 พันล้ านคน ซึ่งเป็ นกลุ่มวัยรุ่นชาว
ยุโรปกว่า 1.7 พันล้ านคน โดยที่ 52% บอกว่าพวกเขาจะรู้ สึกเสมือนว่าขาดการเชื่อมต่อจากโลก
หากเขาไม่ได้ พกโทรศัพท์ไว้ กบั ตัว และ 91% จะพกโทรศัพท์ไว้ ใกล้ ตวั ห่างจากตัวน้ อยกว่า 1 เมตร
ทังช่
้ วงเวลาตื่นหรื อแม้ แต่ช่วงขณะหลับ คาดการณ์ว่าในปี 2020 จานวนผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือจะมี
มากถึง 6 พันล้ านคน และจานวนผู้เข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือจะเพิ่มขึ ้นถึง 4.7 พันล้ าน
คน ด้ วยอิทธิพลของอินเทอร์ เน็ตที่ไม่เพียงแต่จะทาให้ เกิดการพัฒนาของธุรกิจออนไลน์เพียงอย่าง
เดียว แต่จะสามารถก่อให้ เกิดการเลี่ยนแปลงด้ านสังคมและวัฒนธรรมด้ วย ในช่วงเวลาเดียวกัน
เราสามารถทากิจกรรมได้ มากมายทัง้ ธุรกิ จ การงาน ติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเพื่อน หรื อหาความ
บันเทิง ด้ วยการดาเนินชีวิตที่ทกุ วินาทีมีความหมายเช่นนี ้ ทาให้ เวลาของคนยุคนี ้จึงกลายเป็ นสิ่งที่
มีคา่ อย่างหาที่เปรี ยบไม่ได้
Social Animal 2.0: สัตว์สงั คมยุค 2.0 ด้ วยประสิทธิภาพการทางานร่วมกันของเทคโนโลยี
และกลไกทางสังคม ซึง่ หมายรวมถึงเครื อข่ายสังคม (Social Network) ช่องทางแสดงความคิดเห็น
(Voice Chanel) กลุ่มสังคมออนไลน์ (Online Group) บล็อก (Blog) และข้ อความอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ทาให้ ขนาดและความหลากหลายของเครื อข่ายความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลจะยังคงเติบโตขึน้
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เรื่ อยๆ เครื อข่ายที่วา่ นี ้จะรวมถึงคนรู้จกั ซึง่ นอกเหนือจากครอบครัว เพื่อน หรื อเพื่อนร่วมงาน แต่ จะ
เป็ นใครก็ได้ ที่มีความประสงค์ หรื อมีจดุ มุง่ หมายเดียวกัน โดยพบว่า 49% ของกลุ่มคนชาวยุโรปที่มี
อายุ 16-24 ปี เป็ นผู้ที่มีความรู้ความเข้ าใจเป็ นอย่างดีเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคม ความเคลื่อนไหวใน
เครื อข่ายสังคมเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว หรื อแรงสะท้ อนกลับจากการกระทาใดๆ บนเครื อข่ายสังคมจะ
เกิดขึ ้นแบบฉับพลัน ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับการเมืองหรื อธุรกิจก็ตาม โดยเฉลี่ยผู้คนในปี 2020 จะใช้ ชีวิต
อยู่ในเว็บไซต์ร่วมกับเพื่อนในเครื อข่ายสังคมจานวน 200-300 คน แม้ จะอาศัยอยู่กบั ครอบครัวแต่
ความสัมพันธ์ทางกายภาพจะลดลง แต่การมีปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบดิจิทลั จะเพิ่มขึ ้น
Digital Information Osmosis: ผู้คนจะบริ โภคข้ อมูลผ่านระบบดิจิทลั เพิ่มขึ ้นอย่างมาก
ข้ อมูลข่าวสารจะเพิ่มขึ ้นมากมายเสมือนหนึ่งว่าถูกบรรจุอยู่ในสระน ้าขนาดมหึมา รอให้ ผ้ บู ริ โภค
เข้ ามาเลือกสรรข้ อมูลข่าวสารเฉพาะที่ตนต้ องการ การบริ โภคข้ อมูลแบบปราศจากขอบเขตและ
เงื่อนไขกาลังจะกลายเป็ นบรรทัดฐานของสังคมในยุคนี ้
Broadcast Privacy: ความกังวลเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้ อมูล
ส่วนบุคคลลดลง เนื่องจากผู้คนรับรู้ประโยชน์ที่จะได้ รับที่มีมากกว่าความเสี่ยงเหล่านัน้ และกลไก
รั ก ษาความปลอดภัย ของข้ อ มูล ส่ว นบุ ค คลก็ ถูก พัฒ นามากขึน้ กว่า ในอดี ต จนท าให้ ผ้ ูใ ช้ ร้ ู สึก
ปลอดภัยมากขึน้ ผลลัพธ์ ที่ได้ คือความพร้ อมและความสมบูรณ์สูงสุดในการติดต่อสื่อสารแบบ
เรี ยลไทม์ ได้ แก่ ข้ อมูลส่วนบุคคล, สถานะออนไลน์, ตาแหน่งที่อาศัย, ช่องทางการสื่อสาร, กลุ่ม
เพื่อน หรื อแม้ กระทั่งพฤติกรรมการซื อ้ สินค้ าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อ
นักการตลาดในการนาข้ อมูลเหล่านี ้ไปใช้
i-Everywhere: ด้ วยความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลเพิ่มขึน้
เจนเนอเรชัน่ ซี จะสามารถเข้ าสู่ชีวิตดิจิตอลของตนเองได้ จากอุปกรณ์ใดใด หรื อจากที่ใดในโลกก็
ได้ ด้ วยข้ อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดได้ ถูกบันทึกไว้ ในระบบที่เรี ยกว่า Cloud ด้ วยความที่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสิ่งสาคัญในศตวรรษนี ้ ทาให้ แนวโน้ มในเรื่ องราคาของอุปกรณ์ต่างๆ จะลดลง
แต่คา่ ใช้ จา่ ยสาหรับบริการอินเทอร์ เน็ตไร้ สายยังคงสูงอยู่
Growing Generation Gap: ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบดิจิทลั ได้ ขยายวงกว้ างไป
ถึงคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ปั จจุบนั คนที่มีอายุ 65 ปี ใช้ เวลาในโลกออนไลน์ 2-3 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ แต่ในปี 2020 พวกเขามีแนวโน้ มที่จะใช้ งานอินเทอร์ เน็ตมากขึ ้นถึง 8 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี ที่ใช้ เวลา 13 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ จะมีแนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรม
เสพติดออนไลน์เพิ่มมากขึ ้นในอนาคต

32

ภาพที่ 2.8 แผนภาพแสดงลักษณะของเจนเนอเรชัน่ ซี ที่จะเกิดขึ ้นในปี 2020
จากแผนภาพแสดงให้ เห็นถึงลักษณะของเจนเนอเรชัน่ ซี ที่คาดการณ์ว่าจะเป็ นไปในปี
2020 ที่จะถึงนี ้ โดยเจนเนอเรชัน่ ซี ได้ กลายเป็ นศูนย์กลางของโลกดิจิทลั อย่างสมบูรณ์ จะเห็นว่า
การดาเนินชีวิต ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการพักผ่อน หรื อด้ านการทางาน ล้ วนถูกแวดล้ อมไปด้ วยอุปกรณ์
การสื่อสารที่จาเป็ นจะต้ องเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา
จากข้ อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้ องทังหมดที
้
่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษา และรวบรวมไว้ ข้างต้ น
นัน้ สามารถสรุปคานิยามของกลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี สาหรับการศึกษาวิจยั ในเรื่ องประสิทธิผลของ
นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ที่มีตอ่ กลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี ดังนี ้
เจนเนอเรชัน่ ซี คือ บุคคลที่ถกู กาหนดด้ วยคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรม คือ ไม่ได้ จากัดด้ วย
กฏเกณฑ์ด้านอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ หรื อรายได้ ซึง่ ลักษณะพฤติกรรมมีดงั ต่อไปนี ้
1) มีปฏิสัมพันธ์ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ตลอดเวลา (Connection) หรื อมากกว่า
7.2 ชัว่ โมงต่อวัน
2) มีกลุ่มสังคมออนไลน์ (Community) โดยเป็ นผู้ติดตาม (Followers) หรื อ แฟน
คลับ (Fans) ของคน หรื อกลุม่ คนในสังคมออนไลน์
3) เป็ นผู้สร้ างสรรค์ (Creation) คอนเทนต์ (Content) ไม่ว่าจะเป็ นภาพถ่าย
บทความ หรื อวิดีโอ ที่มีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์ต่อสงคม สามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ที่ดี
ของตน เพื่อเผยแพร่ (Post) ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ของตนเองตลอดเวลา หรื ออย่างน้ อย
สัปดาห์ละหนึง่ ครัง้
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4) เป็ นคนช่างเลือก (Curation) โดยเป็ นผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมออนไลน์อย่างมี
สติ คือ เป็ นผู้ที่เลือกสรรเฉพาะข้ อมูลที่มีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์ต่อสงคม และสามารถ
สะท้ อ นภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องตน เพื่ อ ส่ง ต่อ (Share) ผ่ า นทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ของตนเอง
ตลอดเวลา หรื ออย่างน้ อยสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่ากลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ ซี จะไม่ถูกจากัดด้ วยกฏเกณฑ์ด้านอายุก็ตาม
แต่เ พื่ อ เป็ นการสร้ างกรอบการศึก ษาวิ จัย ที่ ชัด เจนขึ น้ ผู้วิ จัย จึง ของน าเอาแนวความคิ ด ของ
Pankraz (2010) ที่วา่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี คือกลุม่ คนรุ่นใหม่ ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ ้นไป

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร (Innovative Communication)
ในส่วนของ “นวัตกรรมการสื่อสาร” ของกรี นพีซ ประเทศไทย คือการที่กรี นพีซประเทศไทย
มุง่ เน้ นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การสื่อสารจากการใช้ สื่อบุคคล (สื่อดังเดิ
้ ม) อันได้ แก่ อาสาสมัครใน
การประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ หรื อการสื่อสารข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ยคุ 1.0 ซึ่งเป็ นรูปแบบ
ของการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) มาใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
เป็ นช่องทางในการสื่อสารเพิ่มเติมจากการใช้ สื่อแบบเดิม โดยเน้ นสื่อสารผ่าน สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา (กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (สานักงาน
ประเทศไทย), 2557) ซึ่งเห็นได้ ชดั จากการปรับปรุงเนื ้อหา รวมทังการสร้
้
างสรรค์รูปแบบสารที่มี
ความสอดคล้ องกับตัวสื่อมากยิ่งขึ ้น
ซึง่ ข้ อมูลข้ างต้ นมาจากการพิจารณารูปแบบการสื่อสารของกรี นพีซ ประเทศไทย ตามหลัก
ของแนวคิดเรื่ อง “นวัตกรรมการสื่อสาร” ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
2.3.1 ความหมายของนวัตกรรม
“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยมี ใช้ มาก่อน
หรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ ว ให้ ทันสมัยและใช้ ได้ ผลดียิ่งขึน้ เมื่อนา
นวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้ การทางานนันได้
้ ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทังยั
้ ง
ช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ ด้วย กล่าวคือ นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ กา) หมายถึงการนา
สิ่งใหม่ๆ เข้ ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทาอยู่เดิม เพื่อให้ ใช้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น (บุญเกื อ้
ควรหาเวช, 2543)
ดังนันไม่
้ ว่าวงการหรื อกิจการใดๆ ก็ตาม เมื่อมีการนาเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ ามา
ใช้ เพื่อปรั บปรุ งงานให้ ดีขึน้ กว่าเดิม ก็สามารถเรี ยกได้ ว่าเป็ นนวัตกรรมของวงการนัน้ ๆ เช่น ใน
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วงการการสื่อสาร ก็สามารถเรี ยกว่าเป็ น “นวัตกรรมการสื่อสาร” (Innovative Communication) ได้
เช่นกัน
2.3.2 องค์ ประกอบของนวัตกรรม
จากประเด็นที่ เ ป็ นแก่ นหลัก ส าคัญของคานิย าม องค์ ประกอบที่ เป็ นมิ ติส าคัญของ
นวัตกรรม มีอยู่ 3 ประการ คือ (สมนึก เอื ้อจิระพงษ์ พนั ธ์ , พักตร์ ผจง วัฒนสินธุ์, อัจฉรา จันทร์ ฉาย
และประกอบ คุปรัตน์, 2553)
1) ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็ นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึน้ ซึ่ง อาจเป็ น
ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อกระบวนการ โดยจะเป็ นการปรับปรุงจากของเดิม หรื อพัฒนาขึ ้นใหม่เลยก็
ได้
2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรื อการสร้ างความสาเร็ จใน
เชิงพาณิชย์ กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้ องสามารถทาให้ เกิดมูลค่าเพิ่มขึ ้นได้ จากการพัฒนาสิ่งใหม่
นันๆ
้ ซึง่ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นอาจจะวัดได้ เป็ นตัวเงินโดยตรง หรื อไม่เป็ นตัวเงินโดยตรงก็ได้
3) การใช้ ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่ง
ที่จะเป็ นนวัตกรรมได้ นนต้
ั ้ องเกิดจากการใช้ ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์เป็ นฐานของการพัฒนา
ให้ เกิดซ ้าใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ การทาซ ้า เป็ นต้ น
2.3.3 นวัตกรรมการสื่อสาร
นวัตกรรมการสื่อสาร คือ นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ ้นกับตัวสื่อ หรื อช่องทางการสื่อสาร หรื อ
นวัตกรรมที่เกิดขึ ้นกับตัวสารเอง ซึ่งเป็ นความโดดเด่นอย่างหนึ่งของการสื่อสารทางนิเทศศาสตร์
เช่น การที่กรี นพีซ ประเทศไทย ปรับปรุ งเนือ้ หาสาร รวมทัง้ สร้ างสรรค์รูปแบบสารด้ วยการ
ประยุกต์ใช้ ห ลักการพัฒ นาสินค้ าเชิ งความคิดของการสื่อสารการตลาดเพื่ อสังคม ทัง้ นีเ้ พื่อให้
รูปแบบสารนันสอดคล้
้
องกับตัวสื่อและสังคมยุคใหม่มากยิ่งขึ ้น
“นวัตกรรมทางการสื่อสาร” สามารถเกิดขึ ้น ได้ ในหลายลักษณะ (กาญจนา แก้ วเทพ,
2556 อ้ างถึงใน วศิน ประดิษฐศิลป์, 2556) ดังตัวอย่างดังต่อไปนี ้
1) การเปลี่ยนที่ตวั สื่อ (Media) เช่น พัฒนาการของจดหมายมาสูอ่ ีเมล์
2) การเปลี่ยนวิธีการใช้ สื่อ (Media Use) หรื อ Channel เช่นรูปแบบของเว็บไซต์
ที่พฒ
ั นาจากยุคธุรกิจมาสูย่ คุ แห่งความบันเทิง
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3) การเปลี่ยนเนื ้อหา ทัง้ Content, Message และ Meaning เช่น การพิจารณา
เปลี่ยนกฎหมายให้ “ใบกระท่อม” กลายเป็ นพืชถูกกฎหมาย ช่วยเปลี่ยนความหมายของใบ
กระท่อมที่เคยเป็ นลบ ให้ มีลกั ษณะเป็ นบวกมากยิ่งขึ ้น
4) การเปลี่ยนสัมพันธบท (Intertextuality) คือ การนาเอาเรื่ องเก่ามาเล่าใหม่ เช่น
การเปลี่ยนจากนวนิยายซึ่งเป็ นสื่อดังเดิ
้ ม มาสู่บทละครวิทยุ บทภาพยนตร์ และหนังสือการ์ ตนู
ฯลฯ
5) การหลอมรวมสื่อ (Mixing Media หรื อ Convergence) เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้
ในปั จจุบนั ที่สื่อมวลชน สื่อชุมชน สื่อพื ้นบ้ าน สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล ฯลฯ มารวมกันอยูใ่ นสื่อใหม่
6) การสร้ างรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ เช่น เวทีเสวนา การสาธิต พื ้นที่สาธารณะ
7) การเปลี่ยนแบบจาลองทางการสื่อสาร จาก Transmission Model (อานาจ
จากบนลงล่าง) ไปสู่ Ritualistic Model (สื่อสารแบบเท่าเทียมระหว่างกัน)
8) การเปลี่ยน Unit ทางการสื่อสาร เช่น การรณรงค์จากระดับชาติส่รู ะดับท้ องถิ่น
การเปลี่ยนจากสื่อส่วนตัวเป็ นสื่อสาธารณะ (ไดอารี่ ไปเป็ น Blog) หรื อ การเปลี่ยนระดับการ
สื่อสารจากระดับปั จเจกบุคคลไปสู่ระดับกลุ่ม องค์กร และชุมชน เช่น การรี วิวร้ านอาหาร ใน
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
9) การเปลี่ยนและเชื่อมโยงภาคส่วน (Sector) เช่น การรวมกลุ่มของประชาชน
เป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้โดยไม่ต้องได้ รับการสนับสนุนจากรัฐ หรื อการจับมือระหว่างรัฐ และเอกชน
ในลักษณะพันธมิตร
10) การเปลี่ยนหรื อเพิ่มหน้ าที่ (Function) ของสื่อ เช่น การใช้ สื่อเพื่อเผยแพร่
ข้ อมูล ไปสูส่ ื่อเพื่อสร้ างความสามัคคี สร้ างยอดขาย หรื อสร้ างความศรัทธา
11) เปลี่ยนทิศทาง (Direction) หรื อลักษณะดังเดิ
้ ม (Orientation) ทางการ
สื่อสาร เช่น เปลี่ยนจากผู้สง่ สารเป็ นศูนย์กลาง มาสูก่ ลุม่ ผู้รับสารเป็ นศูนย์กลาง
12) การเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารของกรี นพีซ ประเทศไทย ที่เห็นได้ ชดั และเป็ นไปตาม
ลักษณะที่กล่าวถึงข้ างต้ น ได้ แก่ การเปลี่ยนวิธีการใช้ สื่อ (Media Use) หรื อ Channel จากการใช้
สื่อกระแสหลัก มาใช้ สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan page), การ
เปลี่ยนเนื ้อหา ให้ มีความเหมาะสมกับตัวสื่อใหม่มากยิ่งขึ ้น, การหลอมรวมสื่อ (Mixing Media) มา
ใช้ เพื่อการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การเปลี่ยนหรื อเพิ่มหน้ าที่ (Function) ของสื่อ ในการ
รวบรวมรายชื่อ เพื่อสนับสนุนให้ เกิดความร่ วมมือบางอย่าง และเปลี่ยนทิศทาง (Direction) เป็ น
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ต้ น จึงกล่าวได้ ว่าการสื่อสารของกรี นพีซ ประเทศไทย ได้ มีการปรับปรุ ง และพัฒนาจนกลายเป็ น
นวัตกรรมการสื่ อสาร ที่ เหมาะสมกับสภาพสัง คมในปั จ จุบัน ดัง นัน้ การสื่ อสารของกรี นพี ซ จึง
เหมาะสมที่จะใช้ เป็ นกรณีศกึ ษาสาหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อเฟสบุ๊ค (Facebook)
2.4.1 สื่อเฟสบุ๊ค (Facebook)
เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็ นเครื อข่ายสัง คมออนไลน์ ระดับโลกที่ ไ ด้ รับการยอมรั บ และมี
อิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตในสังคมมากที่สดุ (ฐิ ติกานต์ นิธิอทุ ยั , พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และเอก
ชัย เกรี ยงโกมล, 2554 ) เฟสบุ๊ค (Facebook) ยังเป็ นบริการเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ผ้ ใู ช้ สามารถ
สร้ างข้ อมูลส่วนตัว เพิ่มรายชื่อผู้ใช้ อื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปลี่ยนข้ อความ ติดต่อสื่อสาร ตัง้
ประเด็นถามตอบในเรื่ องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรื อบล็อก หรื อ
สนทนาแบบโต้ ตอบทันที
นอกจากนันผู
้ ้ ใช้ ยงั สามารถร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัว จัดระบบกลุ่มเพื่อนตามสถานที่
ทางาน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย หรื ออื่นๆ และสามารถทากิจกรรมต่างๆ ผ่านแอพลิเคชัน่ เสริ ม
(Applications) ที่มีอยูม่ ากมาย ซึง่ แอพลิเคชัน่ ดังกล่าวได้ ถกู พัฒนาเพิ่มเติมขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
การใช้ งานเฟซบุ๊ค จะเป็ นไปในลักษณะของ การอัพเดท การแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารซึ่งกัน
และกันของกลุ่มผู้ใช้ ทัง้ กลุ่มที่อยู่ในเฟซบุ๊คหรื อแม้ แต่ผ้ ูใช้ เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊ค ก็
สามารถสื่อสารส่งต่อหรื อแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงกันได้ ทาให้ สงั คมออนไลน์บนเฟซบุ๊คเป็ น
เครื อข่ายที่กว้ างขวางและเข้ มแข็งมาก
ลักษณะการใช้ ของเฟสบุ๊ค (Facebook) แบ่ง ตามฟั ง ก์ ชั่น (Function) การใช้ ง าน (ฐิ ติ
กานต์ นิธิอทุ ยั และคณะ, 2554 ) มีดงั นี ้
1) บัญชี (Account) ได้ แก่ บัญชีส่วนบุคคล (Personal หรื อ Profile account)
และบัญชีธุรกิจ (Bussiness)
2) กลุ่ม (Group) เป็ นพืน้ ที่สาหรับกลุ่มคนที่มีความชอบ หรื อความสนใจในสิ่ง
เดียวกัน มารวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูล หรื อความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีจานวน
สมาชิกไม่มากนัก ค่อนข้ างอยู่ในวงจากัด เช่น กลุ่มของรุ่ นนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็ นต้ น ซึ่งการ
เข้ าร่วมกลุม่ นันจะต้
้ องได้ รับ “การยอมรับเข้ ากลุม่ ” ก่อน จึงจะเข้ าร่วมกลุม่ นันได้
้
3) หน้ า (Page) หรื อ แฟนเพจ (Fan page) ซึ่งแบ่งได้ เป็ น หน้ าธุรกิจ (Business
page) กับหน้ าส่วนบุคคล (Page หรื อ Personal page) หน้ าแฟนเพจ จะมีความคล้ ายคลึงกับ
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หน้ าบัญชีส่วนบุคคล แต่มีความสามารถพิเศษ เช่น อนุญาตให้ มีผ้ ตู ิดตามได้ ไม่จากัด และผู้ใช้
เฟสบุ๊คทุกคน สามารถมองเห็นเพจ (Page) นัน้ ๆ สามารถคลิกที่ปมไลค์
ุ่
(Like) เพื่อเข้ าร่ วมเป็ น
แฟน (Fans) ของเพจนันๆ
้ ได้ ทนั ที โดยไม่ต้องรอการตอบรับจากผู้ดแู ลเพจ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ เข้ าร่วมเป็ น
แฟนของเพจแล้ ว จะได้ รับข้ อมูลข่าวสาร หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่ผ้ ดู แู ลเพจ (Admin) สื่อสารกับแฟน
เพจ (Fan page) ได้ ตลอดเวลา
ด้ วยเหตุนี ้เฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) จึงกลายเป็ นเครื่ องมือที่องค์กรต่างๆ
สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ โดยตรง รวดเร็ ว และที่สาคัญคือไม่ต้องเสีย
ค่าบริการใดใดเลย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ สนใจศึกษารูปแบบสารในการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมของกรี น
พีซ ประเทศไทย โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) เท่านัน้ ซึ่งเฟสบุ๊ค เป็ น
เครื่ องมือสื่อสารรูปแบบหนึ่งในประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือใน
การสื่อสารระหว่างกันในเครื อข่ายสังคม (Social Networking) โดยเครื อข่ายสังคมนัน้ เป็ นรูปแบบ
ของเว็บไซต์ หรื อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ สร้ างเครื อข่ายสังคมบนอินเทอร์ เน็ต (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม,
2556) การจะทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการการทางานของเฟสบุ๊ค แฟนเพจได้ นนั ้ จะต้ อง
ศึกษาจากลักษณะและกระบวนการของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และการสื่ อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ มากกว่าการศึกษาเพียงลักษณะของเฟสบุ๊ค (Facebook) เท่านัน้
ซึ่งการศึกษาวิจยั นอกจากจะสนใจศึกษารูปแบบสารแล้ ว ยังสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผล
ของการสื่อสารที่มีตอ่ กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ ซี อีกด้ วย ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการค้ นหาข้ อมูลที่เป็ นข้ อ ง
กับปั จจัยทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องในการสื่อสาร ได้ แก่ สื่อสังคมออนไลน์, เจนเนอเรชัน่ ซี, การรณรงค์
เพื่อสังคม และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.4.2 สื่อสังคมออนไลน์ กับคนเจนเนอเรชั่น ซี
Morin (2014b) กล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์กบั คนเจนเนอเรชัน่ ซี ไว้ ในบทความเรื่ อง “Is
Generation C the Key to Understanding Social Media Influence?” ความว่า ในอีกไม่กี่ปี
ข้ างหน้ าอานาจของผู้บริ โภคยุคใหม่จะยังคงเป็ นส่วนสาคัญในการกระตุ้นกระบวนการของสื่ อ
สังคมออนไลน์ และสื่อสังคมนันจะมี
้
อิทธิพลต่อสังคมมากขึ ้น ซึ่งจะแทรกซึมไปในทุกๆ หน่วยใน
สังคม ดังที่ทราบกันดีว่าผู้บริ โภคยุคใหม่ ซึ่งก็คือกลุ่มเจนเนอเรชัน่ ซี นัน้ เกิดและเติบโตมาพร้ อม
กับสื่อสังคมออนไลน์ และมีอิทธิพลต่อกันในแง่ของการผลักดันให้ เกิดกระบวนการต่างๆ หรื อเกิด
ปรากฏการณ์ ต่างๆ ขึน้ ในสื่ อสัง คม แต่อย่า งไรก็ ตามนักการตลาดและนัก รณรงค์ก็ยัง คงไม่มี
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แนวทางที่เหมาะสมในเชิงกลยุทธ์ หรื อวิธีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้ ผลดีที่สุดสาหรับ
การสร้ างอิทธิ พ ลต่อคนเจนเนอเรชั่น ซี รู ปแบบการสื่ อสารจึง ต้ องถูกปรั บ และพัฒ นาไปตาม
วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ในแต่ละครัง้ และแต่ละโครงการจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ใน
สังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปั จจุบนั
นอกจากนี ้ Morin (2014a) ยังได้ กล่าวไว้ ในบทความเรื่ อง Generation C: The Nine
Spheres of Social Media Influence ว่าเจนเนอเรชัน่ ซี มีรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบใหม่ ซึ่งมุ่ง
ให้ ความสาคัญกับแนวคิดของความร่วมมือ และความยัง่ ยืนของสิ่งแวดล้ อม ด้ วยความสามารถใน
การเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ ยวกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี และสิ่งแวดล้ อมที่ยั่งยืนได้ ง่ายขึน้
และดีกว่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Prosumer หรื อผู้บริ โภคยุคใหม่ หรื อเจนเนอเรชัน่ ซี สามารถ
ก่อให้ เกิดความร่วมมือ และการสร้ างความตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาของโลกและมนุษยชาติผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้
2.4.3 สื่อสังคมออนไลน์ กับการรณรงค์
เคลย์ เชอร์ (2008 อ้ างถึงใน ณฐา สุวนั ทารั ตน์, 2555) ได้ กล่าวว่า ก่อนที่โลกจะเข้ าสู่ยุค
อิ น เทอร์ เ น็ ต การรวมกลุ่ม กั น เพื่ อ ท ากิ จ กรรมที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นหรื อ ผลกระทบสู ง เช่ น การ
เคลื่อนไหวผลักดันกฎหมาย หรื อการประท้ วงการตัดสินที่ไม่เป็ นธรรม จาเป็ นต้ องอาศัยองค์กรที่มี
โครงสร้ างและการจัดแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจน เช่น บริ ษัท มูลนิธิ หรื อ
หน่วยงานของรัฐ
แต่ในยุคอินเทอร์ เน็ต เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน ด้ วย
ปรากฏการณ์ ค วามนิ ย มของสื่ อ สัง คมออนไลน์ ที่ ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม โดยเฉพาะเฟสบุ๊ ค
(Facebook) สื่อสังคมออนไลน์ ไม่เพียงแต่ตอบสนองความเป็ นสัตว์ สังคมของมนุษย์ได้ อย่างดี
เยี่ยมเท่านัน้ แต่ยัง ช่วยเปิ ดพื น้ ที่ และสร้ างรู ปแบบใหม่ๆ ในการทางานร่ วมกันอย่างไม่เคยเกิ ด
ขึ ้นมาก่อน กระทัง่ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกจริ งนอกจอ โดยตอนนีอ้ ินเทอร์ เน็ต
ไม่ได้ เป็ นแค่แหล่งข้ อมูลข่าวสารอีกต่อไปแล้ ว หนึ่งในความสามารถอันหลากหลายของมันคือการ
ช่วยให้ คนบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันได้ อย่างที่ไม่เคยทาได้ มาก่อน
สื่อสังคมออนไลน์สามารถทาให้ คนรวมกลุม่ กันทากิจกรรมต่างๆ ได้ รวดเร็ ว และเป็ นระบบ
โดยไม่ต้องก่อตังหรื
้ อสังกัดองค์กรใดๆ และมีต้นทุนต่า
นอกจากนี ้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในยุคปั จจุบนั กาลังช่วยก่อให้ เกิดรู ปแบบใหม่ๆ ของการ
เคลื่ อนไหวเป็ นกลุ่ ม ช่วยสร้ างกลุ่ม ที่ ทางานร่ วมกันที่ มี ขนาดใหญ่ กว่า และสมาชิ กอยู่กระจัด
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กระจายกันมากกว่ายุคที่ผ่านมา เคลย์ เชอร์ ยัง ได้ เสสนอความคิดว่า กิจ กรรมกลุ่มเป็ นบันได
กิจกรรม ที่เครื่ องมือทางสังคม หรื อเครื อข่ายออนไลน์ทาให้ เกิดการปรับปรุงไปในทางที่ดีกว่าเดิม
โดยขันบั
้ นไดนันเรี
้ ยงตามลาดับ ดังนี ้
1) การแบ่งปั น (Sharing) เป็ นขันตอนที
้
่ใช้ ความพยายามในการเรี ยกร้ องให้ คนใน
เครื อข่ายเข้ ามามีส่วนร่ วมน้ อยที่ สุด โดยที่เว็บไซต์ หรื อเครื อข่ายสังคม เป็ นเสมือนเวทีแบ่งปั น
หลายๆ เวที เช่น ฟลิกเกอร์ ทางานในลักษณะ “ไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ ” ซึ่งเป็ นการมอบเสรี ภาพให้ แก่
ผู้ใช้ เลือกตัดสินใจเองว่าจะเข้ าไปมีส่วนร่ วมหรื อไม่ การแบ่งปั นงานของคนหนึ่งให้ กับคนอื่นโดย
สมัครใจเป็ นวิธีที่ง่ายที่สดุ ในการใช้ ประโยชน์จากเครื่ องมือใหม่ๆ ทางสังคม
2) การประสานงานกัน (Cooperation) ยากกว่าการแบ่งปั น เพราะจะต้ องมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ สอดคล้ องกับคนอื่น กลุ่มแบ่งปั นนันเป็
้ นเพียงผลโดยรวมของ
คนที่มีสว่ นร่วม แต่การประสานงานสร้ างอัตลักษณ์กลุ่ม โดยใช้ เครื่ องมือทางสังคมคือการสนทนา
ไม่ว่าจะเป็ นบทสนทนายาวอย่างอีเมล์ หรื อข้ อความสันๆ
้ หรื อแม้ กระทัง่ การใช้ สื่ออื่นๆ เช่น ยูทูป
(Youtube) นันได้
้ สร้ างความรู้ สึกในการเป็ นสังคมมากกว่าการแบ่งปั น ในแง่ของโครงสร้ าง ความ
แตกต่างที่ชดั เจนที่สดุ คือ ในการผลิตงานเป็ นกลุ่มจะต้ องอาศัยการระดมความคิดเห็นร่วมกันจาก
คนหลายฝ่ าย ซึ่งการผลิตแบบกลุ่มนัน้ ย่อมใช่พลังงานมากกว่า และคุณค่าของงานนัน้ ย่อมมี
คุณค่ามากกว่าการแบ่งปั นจากบุคคลเพียงคนเดียว
3) การเคลื่อนไหวเป็ นกลุ่ม (Collective Action) การแบ่งปั นข้ อมูล (Sharing) ทา
ให้ สมาชิกในเครื อข่ายสังคมเดียวกันรับรู้ ข้อมูลร่ วมกัน และการประสานงาน (Cooperation) เป็ น
การร่วมกันสร้ างบางสิ่ง แต่การเคลื่อนไหวเป็ นกลุ่มนันเป็
้ นการสร้ างความรับผิดชอบร่วมกัน ด้ วย
การผูกโยงอัตลักษณ์สว่ นบุคคลเข้ ากับอัตลักษณ์ของกลุม่ ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวของสหภาพ
แรงงาน คือการกระทาบางอย่างในนามของสมาชิกเพื่อก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย
ของกลุม่ และบ่อยครัง้ ที่การกระทาเรี ยกร้ องโดยกลุ่มนันจะถู
้
กต่อต้ านด้ วยกลุ่มอื่นที่มีเป้าหมายไม่
ตรงกัน
นอกจากนี ้การเคลื่อนไหวเป็ นกลุ่มเผชิญกับความความท้ าทายในการกากับดูแล ฉะนัน้
การที่กลุ่มใดก็ตามจะเคลื่อนไหวเป็ นกลุ่มได้ สมาชิกในกลุ่มจะต้ องมีวิสยั ทัศน์ร่วมกันที่แข็งแกร่ ง
พอให้ ผนึกกาลังกันเป็ นกลุ่ม ถึงแม้ บางครัง้ การตัดสินใจบางประการอาจทาให้ สมาชิกบางคนไม่
พอใจ ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ การเคลื่อนไหวแบบกลุ่มนันยากแก่
้
การจัดการมากกว่าการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล หรื อการร่วมมือกันทางาน แต่เครื่ องมือใหม่ๆ ก็ก่อให้ เกิดกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆเช่นกัน
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เคลย์ เชอร์ ยังกล่าวอีกว่า ขีดจากัดของการแบ่งปั นข้ อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไป ในช่วง
ก่อนยุคอินเทอร์ เ น็ต การแบ่ง ปั นข้ อมูลหรื อการส่ง ต่อข้ อมูลเป็ นไปด้ วยความยุ่ง ยาก แต่ในยุค
อินเทอร์ เ น็ ตการติดต่อสื่ อ สารง่ ายและสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึน้ ในการเคลื่ อนไหวเป็ นกลุ่ม ไม่
จาเป็ นต้ องอยู่ใกล้ กนั เหมือนในอดีตอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีช่วยผ่อนปรนเงื่อนไขของเวลาและ
ระยะทาง ซึ่งช่วยสนับสนุนและเร่ งการประสานงานระหว่างกันและการเคลื่อนไหวร่ วมกันให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
2.4.4 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้ อม
การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ในยุคโลกาภิวตั น์มีความแตกต่างจากการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในยุคพัฒนา โดยในยุคพัฒนาการเคลื่อนไหวมักมีลักษณะทางชนชัน้ ในการเรี ยกร้ อง
ความยุตธิ รรมทางสังคม แต่ในยุคโลกาภิวตั น์ การเคลื่อนไหวทางสังคมเป็ นเรื่ องของการเรี ยกร้ องที่
มีประเด็นปั ญหาเป็ นตัวกาหนด เช่น การเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรี นิยมในการเรี ยกร้ องความเสมอ
ภาค หรื อการเคลื่อนไหวของกระบวนการ “เขียว” เพื่อเรี ยกร้ องให้ เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
สิ่งหนึง่ ที่เป็ นจุดร่วมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ในยุคโลกาภิวตั น์นี ้คือ
การต่อต้ า นการผูก ขาดอ านาจจากรั ฐ บาล และเพิ่ ม อานาจให้ ป ระชาชนและชุม ชน และเน้ น
กิจกรรมที่มีการแสดงออกที่ชดั เจน (จามะรี เชียงทอง, 2549 อ้ างถึงใน ณฐา สุวนั ทารัตน์, 2555)
ขบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ทางสิ่งแวดล้ อมในยุคหลังปี 1962 มีความแตกต่างจาก
ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติในสมัยก่อน คือการอนุรักษ์ ธรรมชาติในสมัยก่อนนันเรี
้ ยกร้ องให้ ผ้ คู นมี
จิตใจรักในธรรมชาติ ปกป้องรักษาธรรมชาติ ในขณะที่ขบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ในยุคหลัง
ปี 1962 จะมีการตังข้
้ อสงสัยเกี่ยวกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงและตัก
ตวงธรรมชาติของมนุษย์ (ณฐา สุวนั ทารัตน์, 2555)
ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของการเคลื่อนไหวด้ านสิ่งแวดล้ อมในตะวันตกในยุคปั จจุบนั
คือ การเคลื่อนไหวที่มีลกั ษณะข้ ามชาติ พอล แวพเนอร์ (Paul Wapner,1996 อ้ างถึงใน ณฐา
สุวนั ทารัตน์, 2555) ได้ ยกตัวอย่างองค์กรสาคัญ เช่น กรี นพีซ (Greenpeace) โดยการรณรงค์ส่วน
ใหญ่เป็ นการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์เพื่อกระตุ้นจิตสานึกของบุคคลทัว่ ไปให้ เห็นถึงความสาคัญของ
ธรรมชาติและระบบนิเวศซึง่ อาจเกิดอันตรายจากการกระทาของมนุษย์
โดยกรี นพีซใช้ การเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางสื่อสารมวลชน เพื่อส่งสัญลักษณ์เกี่ยวกับการ
พิทกั ษ์สิ่งแวดล้ อมให้ ไปถึงประชาชนให้ ได้ มากที่สดุ และมีการตังส
้ านักงานไปทัว่ โลกเพื่อเสริ มสร้ าง
ให้ คนในท้ องถิ่นมีความสนใจต่อปั ญหาสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น ภายใต้ กรอบความคิดโลกใบเดียวกัน
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(Single Planet Earth) ที่ให้ ความสาคัญว่าผลกระทบเชิงลบที่ใดที่หนึ่งต่อสิ่งแวดล้ อมในโลกย่อม
แพร่กระจายเป็ นลูกโซ่สง่ ผลกระทบต่อโลกทังโลก
้
จากข้ อมูลเกี่ยวกับเฟสบุ๊ค (Facebook) และสื่อสังคมออนไลน์ ที่แสดงข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั
ได้ ข้อสรุปที่เป็ นประโยชน์ และสนับสนุนให้ เกิดการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ประเด็นดังนี ้
1) รู ปแบบสาร และการสื่อสารที่มี กลุ่ม ผู้รับสารเป้าหมายเป็ นกลุ่ม คนเจนเนอ
เรชัน่ ซี นัน้ ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอน คือ นักรณรงค์ หรื อแม้ กระทัง่ นักสื่อสารการตลาดก็ยงั คงไม่
พบการสื่อสารที่ได้ ผลดีที่สดุ สาหรับเจนเนอเรชัน่ ซี
2) เจนเนอเรชัน่ ซี มีแนวโน้ มที่จะสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับประเด็นด้ านสังคมมาก
ขึ ้น ทังด้
้ านประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม หรื อด้ านสุขภาวะ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการเข้ าถึงข้ อมูลต่า งๆ เป็ นไป
ได้ ง่าย และรวดเร็วมากขึ ้นนัน่ เอง
3) สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยการรวมกลุ่มเพื่อรณรงค์ เกิดขึ ้นได้
ง่ายขึ ้น รวดเร็วขึ ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ที่สาคัญคือ เป็ นการรวมกลุม่ ที่ไม่ต้องใช้ ทนุ ทรัพย์
เลย

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์ (Social Campaign)
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการรณรงค์ ประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ความหมายและคุณลักษณะของการรณรงค์ องค์ประกอบของการรณรงค์ การออกแบบสาร การ
นาเสนอสารโน้ มน้ าวใจในการรณรงค์ และการใช้ จดุ จูงใจเพื่อการโน้ มน้ าวใจในการรณรงค์
ทัง้ นี เ้ พื่ อ น าแนวคิ ด และทฤษฎี ดัง กล่ า วไปใช้ ในการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาสาร (Content
Analysis) ที่ กรี นพี ซ ประเทศไทย ใช้ ในการสื่อสารเพื่ อการรณรงค์ โดยการวิเคราะห์ แยกแยะ
องค์ประกอบของรู ปแบบสาร และค้ นหารู ปแบบสาร เพื่อให้ สามารถอธิบายได้ อย่างเป็ นระบบว่า
1) รูปแบบสารในการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฉพาะเฟสบุ๊ค (Facebook) ขององค์กรกรี นพีซ
ประเทศไทย เป็ นอย่างไร? จากนันจึ
้ งสามารถนาไปอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ต่อได้ ว่า 2) รูปแบบ
สารที่มีลกั ษณะตรงตามความสนใจ และความต้ องการ ของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี
เป็ นอย่างไร? ซึง่ แนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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2.5.1 ความหมายและคุณลักษณะของการรณรงค์
การรณรงค์ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ ้นในสังคม แต่เป็ นวิถีปฏิบตั ิของสมาชิกในสังคม
ที่ เ กิ ด ขึน้ มานานหลายทศวรรษแล้ ว แต่สิ่ง ที่ ท าให้ เกิ ด ปรากฏการณ์ ใ หม่ใ นการรณรงค์ ตัง้ แต่
ทศวรรษที่ 20 เป็ นต้ นมาก็คือ ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ที่เข้ ามามีบทบาท
และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามในอดีตนักวิชาการหลายท่านได้ ให้
ทัศ นะเกี่ ย วกับ ค านิ ย ามของการรณรงค์ ไ ว้ ซึ่ ง ทัศ นะเหล่ า นัน้ เป็ นพื น้ ฐานส าคัญ ที่ จ ะน ามา
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ดังต่อไปนี ้
Pfau and Parrott (1993, p.12 อ้ างถึงใน ณัฏฐ์ ชดุ า วิจิตรจามรี , 2556) กล่าวว่า การ
รณรงค์ คือ ความพยายามในการสื่อสารโดยใช้ ชดุ ของการสื่อสารในช่วงระยะเวลาที่กาหนด เพื่อ
จุดประสงค์ในการมีอิทธิพลทางสังคม โดยมีลกั ษณะของความพยายามอย่างมีเป้าประสงค์ เพื่อให้
ข้ อมูล และโน้ มน้ าวใจ หรื อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ต่อ
ตัวบุคคลและ หรื อสังคมโดยรวมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยใช้ กิจกรรมทางการสื่อสารที่มีการโน้ ม
น้ าวใจเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
การรณรงค์ คือ รู ปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่ อโน้ มน้ าวใจ การทาความเข้ าใจถึงปั จจัย
สาคัญในการโน้ มน้ าวใจ และเข้ าใจถึงกระบวนการโน้ มน้ าวใจย่อมมีส่วนทาให้ การออกแบบสาร
และการสื่อสารไปยังผู้รับสารเป้าหมายประสบความสาเร็จมากขึ ้น
ทังนี
้ ้ในสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่มีผ้ สู ่งสารมากขึ ้น (Source) มีข้อความหรื อข่าวสารมากขึ น้
(Message) ส่งไปในช่องทาง (Chanel) ที่หลากหลาย หรื อผู้รับสาร (Receiver) ที่มีความซับซ้ อน
มากยิ่งขึ ้น การสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจนันย่
้ อมต้ องมีกระบวนการที่รัดกุมจึงจะทาให้ การโน้ มน้ าว
ใจนันเกิ
้ ดประสิทธิผลได้ อีกทังต้
้ องอาศัยปั จจัยต่างๆในการสื่อสารอีกด้ วย
ดังที่ Rogers and Storey (1987) ได้ สรุ ปปั จจัยที่ส่งผลให้ การสื่อสารเพื่อการรณรงค์
ประสบความสาเร็ จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ไว้ จานวน 9 ประการ ดังนี ้ (1) การ
เปิ ดรับสารรณรงค์ของผู้รับสารเป้าหมาย (2) การวางบทบาทของสื่อมวลชนไว้ ที่การสร้ างความ
ตระหนักรู้ การกระตุ้นการสื่อสารระหว่างบุคคล และการเชิญชวนบุคคลให้ เข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์
(3) การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลผ่ า นเครื อ ข่ า ยเพื่ อ นฝู ง ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ต่ อ การน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการรักษาพฤติกรรมของผู้รับสารเป้าหมายให้ เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
(4)การรับรู้ ความน่าเชื่ อถือของแหล่งสาร (5) การประเมินผลเบื ้องต้ น ซึ่งจะช่วยในด้ านการผลิต
สารได้ เจาะจงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา (6) การเน้ นจุดจับใจในด้ านที่ไม่ไกลตัว
ผู้รับสารเป้าหมาย (7) การเน้ นผลเชิงบวกที่สามารถเห็นได้ อย่างรวดเร็ ว (8) การแบ่งแยกกลุ่มผู้รับ
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สารเป้าหมายด้ วยการกาหนดเนื ้อหาของสารให้ เฉพาะเจาะจง (9) ความสอดคล้ องของเวลา และ
การเข้ าถึงสื่อและสารระดับบุคคล
นอกจากนี ้ Rice and Atkin (1989) ได้ พยายามแยกแยะให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
การรณรงค์สาธารณะกับการรณรงค์อื่นๆ โดยมองว่า การรณรงค์สาธารณะ คือ ความพยายามซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูล การโน้ มน้ าวใจ และจูงใจให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรม ให้ เกิดขึ ้นกับกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายกลุ่มใหญ่ ที่มีการระบุไว้ อย่างชัดเจน และมักเน้ น
กิจกรรมด้ านการให้ บริการสาธารณะประโยชน์ในลักษณะที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ในขณะที่
การรณรงค์อื่นๆ เช่น การรณรงค์ทางการเมือง การรณรงค์ทางการค้ า ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความ
พยายามของกลุ่มบุคคลในการแสวงหาผลประโยชน์ตา่ งๆ เช่น คะแนนเสียงจากการเลือกตัง้ หรื อ
การขายสินค้ า/บริการ เป็ นต้ น
2.5.2 องค์ ประกอบของการรณรงค์
Atkin (2001 อ้ างถึงใน ปาริชาต สถาปิ ตานนท์, 2551) เชื่อว่าการรณรงค์เกิดผลกระทบอัน
ยิ่งใหญ่ได้ หากกระบวนการสื่อสารในเชิงการรณรงค์ให้ ความสาคัญกับด้ านต่างๆ 5 ด้ านดังนี ้
1) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group): การสื่อสารสามารถก่อให้ เกิดประสิทธิผลได้
หากมีการกาหนดสัดส่วนที่สาคัญ (Focal Segment) ซึ่งหมายถึง การเลือกว่าใครเป็ นกลุ่มบุคคล
เป้าหมายหลัก โดยที่กลุ่มเป้าหมายหลักไม่จาเป็ นต้ องครอบคลุมเฉพาพกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรม
ไม่ พึ ง ประสงค์ แต่ ยั ง เกี่ ย วข้ องกั บ บุ ค คลอื่ น ๆ อาทิ กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค คลอื่ น
(Interpersonal Influencer) เช่น กลุม่ เพื่อน พ่อแม่ ครู เจ้ าหน้ าที่ตารวจ ฯลฯ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้
บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วยเทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การ
ให้ ข้อมูล การโน้ มน้ าวใจ และการควบคุมพฤติกรรม
2) เป้าประสงค์ (Target Response): เป้าประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ที่นกั รณรงค์ต้องการให้ กลุ่มเป้าหมายมีการประพฤติปฏิบตั ิภายหลังจากการที่ได้ รับสาร
รณรงค์ ซึง่ โครงการรณรงค์ที่ประสบความสาเร็ จมักมีการระบุพฤติกรรมที่พึงปรารถนา (พฤติกรรม
ที่ต้องการส่งเสริมให้ เกิดการปฏิบตั )ิ และพฤติกรรมที่กระตุ้นให้ หลีกเลี่ยงไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้
ยัง พบว่ า นัก รณรงค์ ยัง เน้ น ให้ เกิ ด การตอบสนองในด้ า นอื่ น ๆ อาทิ ความตระหนัก ความรู้
ภาพลักษณ์ ความเชื่อ ความคาดหวัง ค่านิยม และทัศนคติ ตลอดจนการกระตุ้นให้ กลุ่มเป้าหมาย
บางกลุ่มเข้ ามามีบทบาทสาคัญ ในการรณรงค์ในฐานะกลุ่มผู้มี อิทธิ พลหลัก หรื อกลุ่มผู้กาหนด
นโยบายในสังคม เป็ นต้ น
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3) รู ปแบบของสารในการรณรงค์ (Types of Campaign Message): Atkin
(2001) ยังได้ วิเคราะห์ไว้ ว่ารู ปแบบสารรณรงค์ที่ประสบความสาเร็ จนัน้ สัมพันธ์ กับระดับของ
วัตถุประสงค์ซงึ่ มี 3 รูปแบบ ได้ แก่
(1) ให้ ข้อมูลข่าวสาร (to Inform) คาแนะนาแนวปฏิบตั ิ ด้ วยการให้ ข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน (How to Do It) เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายได้ รับความรู้และทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบตั ติ น ตลอดจนการสร้ างความเชื่อมัน่ ในความสามารถของแต่ละบุคคล เป็ นต้ น
(2) โน้ มน้ าวใจให้ กระทา (to Persuade) ด้ วยการชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญและ
กระตุ้นความสนใจให้ แสวงหาข้ อมูลต่างๆต่อ หรื อการสร้ างความหวั่นไหวต่ออารมณ์ ความรู้ สึก
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ข่าว โฆษณา เป็ นต้ น
(3) กระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (to Mobilize Overt Behavior
Change) ด้ ว ยการตอกย า้ สารด้ ว ยวิ ธี ก ารต่า งๆ เพื่ อ กระตุ้น ให้ เ กิ ด การปฏิ บัติ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดจนการใช้ จดุ จูงใจเชิงแรงกระตุ้นด้ านบวกและด้ านลบ ซึ่งสารที่สามารถโน้ มน้ าวใจได้ สงู มัก
เน้ นการใช้ คารมที่โน้ มน้ าวใจ และสนับสนุนจากคนกลางที่น่าเชื่อถือ หรื อหลักฐานต่างๆที่ตอกย ้า
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม นักรณรงค์อาจใช้ วิธีการกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั จังหวะเวลา และกลุม่ เป้าหมาย
4) ลักษณะของช่องทาง (Type of Channels): การเลือกใช้ สื่อต่างๆจะต้ องมีการ
คานึงถึงธรรมชาติของสื่อนันๆ
้ ในด้ านต่างๆ เช่น การเข้ าถึง การเจาะจง การเรี ยกร้ องความสนใจ
การมีส่วนร่ วม การทาให้ ดูเหมือนเป็ นคนมีความสามารถในการชีน้ าความหมาย ความลึกของ
เนื ้อหา ความน่าเชื่อถือ โอกาสในการเข้ าถึง และมูลค่า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมักเลือกใช้ สื่อต่างๆ
ตามธรรมชาติของผู้รับสาร ระดับการอ่าน รสนิยม ระดับความรู้ และความเชื่อต่างๆ รวมทังเทคนิ
้
ค
ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ ก็เป็ นสิ่งสาคัญต่อการรณรงค์เช่นเดียวกัน เช่น การสร้ างประเด็น หรื อ
ผลิตสารคดี เป็ นต้ น
5) การออกแบบสาร (Message Design): McGuire (2001 อ้ างถึงใน ปาริ ชาต
สถาปิ ตานนท์, 2551) เน้ นว่า แหล่งสารเป็ นองค์ประกอบสาคัญของความสาเร็ จในการรณรงค์ โดย
เชื่อว่าแหล่งสารจาเป็ นต้ องมีคณ
ุ ลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ ความน่าเชื่อถื อ (Credibility)
ความดึงดูดใจ (Attractiveness) และอานาจ (Power) โดยอธิบายว่า ความน่าเชื่อถือเป็ นเรื่ องที่
เกี่ ยวกับคน ผู้ซึ่งเป็ นแหล่ง สารที่เ ป็ นผู้เชี่ ยวชาญ รู้ ข้ อเท็จ จริ ง เกี่ ยวกับปั ญหาและไว้ ใจได้ หรื อ
สามารถรายงานข้ อ มูล ต่ า งๆ ด้ ว ยความจริ ง ใจ นอกจากนัน้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ยัง เกี่ ย วข้ อ งกับ
การศึกษา ความคุ้นเคยกับประเด็นปั ญหา และการพูดในลักษณะที่บง่ บอกถึงความมีอานาจ ส่วน
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ความดึงดูดใจ หมายถึง การเป็ นที่นิยมชมชอบ และดูไม่แตกต่างจากผู้รับสารเป้าหมายในเชิ ง
คุณลักษณะทางประชากร ส่วนอานาจนันเกี
้ ่ยวข้ องกับความสามารถของแหล่งสารในการควบคุม
เกี่ยวกับการให้ รางวัลและลงโทษ อันทาให้ ผ้ รู ับสารยอมทาตามและติดตามผลที่เกิดขึ ้นได้
นอกจากนี ้ แมนนอฟ (Manoff, 1985) ยังได้ แนะนาการออกแบบสาร (Message) ไว้ อีกว่า
ควรจะต้ องสอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคแต่ละกลุ่ม และที่ สาคัญที่สดุ สารเหล่านันจะต้
้
อง
เอาชนะแรงต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้นต่อบุคคล หรื อสังคมโดยรวมให้ ได้ ด้วย
ส่วนข้ อเสนอแนะที่สาคัญอีกบางประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญ คือ แมคคอบี และ อเล็กซาน
เดอร์ (Maccoby & Alexander อ้ างถึงใน พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช, 2547) ที่สรุ ปได้ ดงั นี ้ (1) การ
สร้ างสารต้ องชัดเจน มีประโยชน์และเป็ นสารที่มีความโดดเด่น (2) ต้ องมีการใช้ สื่อ ตารางเวลา ใน
การเข้ าถึงผู้รับด้ วยความถี่ที่เหมาะสม (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้ องชัดเจน ว่าให้ เปลี่ยน
อะไรในข่าวสารแต่ละชิ ้น (4) ควรใช้ แผนรณรงค์ที่เป็ นแผนระยะยาวเพื่อกลุ่มเป้าหมายจะได้ มีเวลา
พิจารณาที่ยาวนานขึ ้น
2.5.3 การออกแบบสารโน้ มน้ าวใจในการรณรงค์
ในการวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบของสารรณรงค์ จาเป็ นจะต้ องอาศัยหลักเกณฑ์ใน
การตัดสิน ซึง่ เกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั จะนามาใช้ ในการจาแนกในที่นี ้จะขอนาเอาการแบ่งประเภทของสารใน
งานนิเทศศาสตร์ ด้วยเกณฑ์การพิจารณาตามลักษณะของสาร เกณฑ์พิจารณาตามความหมาย
สาร เกณฑ์การพิจารณาตามสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการสื่อสาร เกณฑ์พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของ
การสื่ อสาร และเกณฑ์ การพิ จ ารณาตามการน าเสนอสารผ่า นการสื่ อ สารประเภทต่างๆ ซึ่ง มี
รายละเอียดต่อไปนี ้
1) เกณฑ์การพิจารณาตามลักษณะของสาร ลักษณะของสารในงานนิเทศศาสตร์
จาแนกตามลักษณะของสาร ประกอบด้ วย สารประเภทข้ อเท็จจริ ง สารประเภทข้ อคิดเห็น และสาร
ประเภทข้ อความแสดงอารมณ์
(1) สารประเภทข้ อเท็จจริ ง หมายถึง สารใดใดก็ตามที่สามารถตรวจสอบ หรื อ
พิสจู น์ได้ ว่าเป็ นเรื่ องจริ ง มักนามาใช้ ใน 2 ลักษณะ คือ 1) ใช้ อธิบายความจริ งเกี่ยวกับบุคคล สัตว์
สิ่ ง ของ หรื อเหตุก ารณ์ ต่างๆ ที่ เ กิ ดขึน้ เช่น การนาเสนออัตตชี วประวัติข องบุคคลส าคัญ การ
รายงานข่าวอุบตั ิภัยทางภาคใต้ เป็ นต้ น 2) ใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนการนาเสนอสารให้ มี ความ
น่าเชื่อถือยิ่งขึ ้น เช่น การนาสถิติ ทางประชากรศาสตร์ มาใช้ เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนนโยบาย
เป็ นต้ น
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ทังนี
้ ้ สารประเภทข้ อเท็จจริง เป็ นสารที่นามาใช้ มากในการนาเสนอสารเพื่อบอก
กล่าว และใช้ ความรู้ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง แก่ผ้ ูรับสาร เช่น การรายงานข่าว หรื อข้ อเท็จ จริ งผ่าน
สื่อมวลชนประเภทต่างๆ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตาม นอกจากการนาเสนอผ่านสื่ อมวลชนประเภทต่างๆแล้ ว สาร
ประเภทข้ อเท็จจริงยังเป็ นสารที่พบมากในการเขียนรายงานสื่อสารในเชิงสารัตถคดี ซึ่งแปลตามตัว
แล้ วก็คือ การเขียนงานสื่อสารที่มีเนื ้อหาสาระนัน่ เอง (อวยพร พานิช และคณะ, 2556) ระบุว่า การ
เขียนงานสื่อสารในเชิงสารัตถคดี ประกอบด้ วย การเขียนเรื่ องราว หรื อข้ อความยาว และการเขียน
นาเสนอความคิดรวบยอด หรื อ ข้ อความสัน้ เป็ นต้ น
(2) สารประเภทข้ อคิดเห็น หมายถึง สารที่แสดงความคิดเห็นของผู้ส่งสารที่มี
ต่อ บุคคล วัตถุ หรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทังนี
้ ้ การนาเสนอสารประเภทข้ อคิดเห็นนี ้ ผู้รับ
สารจะเป็ นผู้พิจารณาว่าจะเห็นด้ วยกับสารที่สง่ มาหรื อไม่ อย่างไร
สารประเภทข้ อคิดเห็นในงานนิเทศศาสตร์ จึงเป็ นการนาเสนอสารเพื่อแสดง
จุดยืนของผู้ส่งสาร โดยไม่จาเป็ นว่าจุดยืนนันจะต้
้
องสอดคล้ องกับความคิดเห็นของผู้รับสารเสมอ
ไป เนื่องจาก “ข้ อคิดเห็น” เกิดจากความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ซึง่ ต่างก็แตกต่างกันออกไป
นอกจากนี ้ สารประเภทข้ อคิดเห็นในงานนิเทศศาสตร์ ยังอาจเกิดจากวิธีคิด
แบบจิตนิยม ซึ่งเป็ นการนาเสนอตาม “ความเชื่อ” และ “ศรัทธา” และวิธีคิดแบบประจักษ์ นิยม ซึ่ง
เป็ นการนาเสนอโดยมีตวั อย่างที่เกิดจากการสังเกตและการทดลองที่เป็ นรูปธรรม มาสนับสนุนการ
นาเสนอนันๆ
้ ด้ วยเช่นกัน
(3) สารประเภทข้ อความแสดงอารมณ์ หมายถึงสารที่แสดงความรู้สึกของผู้ส่ง
สารออกมาเพื่อถ่ายทอดให้ ผ้ รู ับสารได้ รับรู้ หรื อเพื่อกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับสารให้ เป็ นไปในทิศทาง
ที่ผ้ ูส่งสารต้ องการ ทังนี
้ ้ ข้ อความแสดงอารมณ์ อาจเป็ นการแสดงความรู้ สึกในเชิงบวก หรื อการ
แสดงอารมณ์ในเชิงลบก็ได้
สารประเภทข้ อความแสดงอารมณ์ พบได้ โดยทั่วไปในงานนิเทศศาสตร์
ลักษณะต่างๆ เนื่องจากการสร้ างผลทางอารมณ์ เป็ นกลยุทธ์ หลักประการหนึ่งของผู้ผลิตสื่อ ใน
การสร้ างการมีสว่ นร่วมของผู้บริโภคสื่อ เพื่อให้ การสื่อสารเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในงานนิเทศศาสตร์ สารที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับสารให้ เป็ นไปตาม
ทิศทางที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการ ไม่ใช่สารที่เป็ นภาษาพูดและภาษาเขียนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงภาษาภาพ
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และภาษาเสียงที่นามาใช้ สื่ อความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์ กับการเกิดอารมณ์การรับรู้ ใน
ลักษณะต่างๆ อีกด้ วย
2) เกณฑ์การพิจารณาตามความหมายสาร ลักษณะของสารในงานนิเทศศาสตร์
จาแนกตามความหมายสาร ประกอบด้ วย ความหมายโดยเนื ้อหาสาร ความหมายโดยเจตนาของ
ผู้สร้ างสาร และความหมายโดยการตีความของผู้รับสาร
(1) ความหมายโดยเนื อ้ หาสาร แบ่ง ออกเป็ น ความหมายโดยอรรถ หรื อ
ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) และความหมายโดยนัยประวัติ หรื อความหมายแฝง
(Connotative Meaning)
ความหมายโดยอรรถ หรื อความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เป็ น
ความหมายที่เป็ นที่ยอมรับร่วมกัน สามารถอธิบายได้ ในเชิงรูปธรรม และนาไปอ้ างอิงได้ เช่น เมื่อ
กล่าวถึงคาว่า “บ้ าน” ทุกคนก็จะสามารถให้ ความหมายของบ้ านได้ เหมือนๆกัน หรื อใกล้ เคียงกัน
ว่า บ้ าน คือ ที่พกั อาศัย ในขณะที่ความหมายของคาว่า “บ้ าน” ก็จะปรากฏในพจนานุกรมด้ วย
เช่นกัน
ความหมายโดยนัยประวัติ หรื อความหมายแฝง (Connotative Meaning)
เป็ นความหมายที่ บุคคลให้ แก่ส าร ในลักษณะที่แตกต่างไปจากความหมายโดยอรรถ ที่ เป็ นที่
ยอมรั บทั่วไป กล่าวคือ ความหมายโดยนัยประหวัด ไม่ไ ด้ เกิดจากความหมายที่ เป็ นที่ ยอมรั บ
ร่ ว มกัน ตามที่ ก าหนดไว้ อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรมในพจนานุก รม แต่เ ป็ นความหมายที่ บุค คลเป็ นผู้
“ประกอบสร้ าง” ขึ ้นตามประสบการณ์สว่ นตัวที่มีการสะสมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น คาว่า “บ้ าน” โดย
ความหมายโดยนัยประหวัด ของคนที่กาลังจะแต่งงาน และเตรี ยมสร้ างบ้ านเป็ นเรื อนหอ ไม่ได้ มี
ความหมายเพียงแค่ที่พกั อาศัย แต่หมายถึงสถานที่ซงึ่ อบอวลไปด้ วยความรักของ 2 คน เป็ นต้ น
ความหมายโดยอรรถ และความหมายโดยนัยประหวัดนี ้ ได้ รับการพัฒนาไปสู่
การอธิบายความหมายของสารในเชิงสัญญวิทยา ซึ่งเป็ นแนวทางการศึกษาความหมายของสารที่
สาคัญแนวทางหนึง่
(2) ความหมายโดยเจตนาของผู้สร้ างสาร เนื่องจากสารในงานนิเทศศาสตร์
เป็ นสารที่ถกู “กาหนดสร้ าง” ความหมายโดยผู้สร้ างสาร ความหมายที่เกิดจากผู้สร้ างสาร จึงถือว่า
เป็ นความหมายที่แท้ จริง ซึง่ ผู้สร้ างสารต้ องการให้ เกิดขึ ้นในกระบวนการสื่อสาร ทังนี
้ ้ การพิจารณา
ความหมายโดยเจตนาของผู้สร้ างสาร มีข้อควรคานึงถึง ดังนี ้ 1) เจตนาของผู้สร้ างสารในงานนิเทศ
ศาสตร์ อาจเป็ นเจตนาตรง หรื อเจตนาโดยอ้ อมก็ได้ 2) ความหมายโดยเจตนาทังโดยตรง
้
และโดย
อ้ อม ของผู้สร้ างสาร อาจเป็ นที่รับรู้เพียงบางส่วน หรื อไม่เป็ นที่รับรู้แก่ผ้ รู ับสารเลยก็ได้
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(3) ความหมายโดยการตีความของผู้รับสาร เป็ นความหมายที่มีความสาคัญ
มากที่สุด เพราะเป็ น “ผล” ที่ได้ จากการสื่อสารในแต่ละครัง้ และเป็ นเครื่ องบ่งชีว้ ่าการสื่อสารที่
เกิดขึ ้นสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของผู้สร้ าง / ส่งสาร ได้ มากน้ อยเพียงใด
โดยทั่ว ไปแล้ ว การสื่ อ สารจะมี ป ระสิทธิ ภ าพก็ ต่อเมื่ อ สารที่ ส่ง ออกไปโดย
ผู้สร้ าง/ส่งสาร มีความหมายสอดคล้ อง หรื อเป็ นไปในทิศ ทางเดียวกันกับสารที่ผ้ รู ับสารได้ รับรู้และ
มีการตอบสนองต่อสารนัน้ และประสิทธิภาพจะเกิดขึ ้นสูงสุด เมื่อความหมายสารที่ผ้ รู ับสารได้ รับ
เป็ นความหมายเดียวกับความหมายสารที่ผ้ สู ง่ สารส่งไป
ซึง่ กรณีดงั กล่าวสามารถเกิดขึ ้นได้ น้อยมาก เนื่องจากกระบวนการตีความของ
ผู้รับสาร ที่เป็ นไปตามความรู้ ความรู้ สึก ความเชื่อ ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ และทักษะ
ทางการสื่อสารที่ได้ สะสมมาอย่างต่อเนื่อง เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ความหมายสาร ที่เกิดจากการ
ตีความของผู้รับสาร ไม่สามารถเป็ นไปตามความหมายสารโดยเจตนาของผู้สง่ สารได้ ทงหมด
ั้
อย่างไรก็ตาม กระบวนการตีความหมายสารของผู้รับสารจะเป็ นไปในทิศทาง
ที่ผ้ สู ร้ าง/ส่งสารต้ องการ มากหรื อน้ อยเพียงใด ย่อมขึ ้นอยู่กับ “กรอบแห่งการอ้ างอิง” เป็ นสาคัญ
กรอบแห่งการอ้ างอิง เกิดจากประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่มีการสะสมกันมาผ่านการเรี ยนรู้ การ
อบรมเลี ้ยงดูในสังคม และวัฒนธรรมของตน ยิ่งผู้รับสารมีกรอบแห่งการอ้ างอิงร่วมกับผู้สร้ างสาร/
ส่งสาร มากเท่าไร การตีความก็จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันมากเท่านัน้
3) เกณฑ์การพิจารณาตามสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการสื่อสาร “สัญลักษณ์” หมายถึง
สิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนแสดง หรื อสะท้ อนความรู้ สึกนึ กคิดที่มีต่อสิ่งต่างๆ และเพื่อ
เชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่นในสังคม ประกอบด้ วย “วัจนภาษา” ซึง่ หมายถึง สัญลักษณ์ที่เป็ นภาษาพูด
และภาษาเขียน และ “อวัจนภาษา” ซึ่งหมายถึง สัญลักษณ์ที่ไม่ได้ เป็ นทัง้ ภาษาพูด และภาษา
เขียน
(1) สัญลักษณ์ทางวัจนภาษา การใช้ สัญลักษณ์ ทางวัจนภาษา เป็ นการใช้
สัญลักษณ์ที่เกิดขึ ้นโดยตังใจ
้ และผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของผู้กระทาการสื่อสารมาแล้ วระดับ
หนึ่ง ต่างกับการใช้ สัญลักษณ์ทางอวัจนภาษา ซึ่งอาจเกิดจากสัญชาตญาณ หรื อความไม่ตงใจ
ั้
ของผู้กระทาการสื่อสาร การสร้ างสารในงานนิเทศศาสตร์ ด้วยการใช้ สัญลักษณ์ ทางวั จนภาษา
อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ จึง หมายถึง การเข้ าใจวัจ นภาษาในฐานะที่ เ ป็ น “สัญ ลักษณ์ ” ไม่ใ ช่แ ค่
“เครื่ องมือ” ที่นามาใช้ เพื่อส่งผ่านข้ อมูลข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว
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วั จ นภาษา คื อ การใช้ ถ้ อยค าโดยมี ก ารจั ด ภาษาออกเป็ นระดั บ ของ
ภาษา หมายถึง การเรี ยบเรี ยงถ้ อยคาที่ใช้ ตามโอกาส กาลเทศะ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
เป็ นผู้สง่ สารและผู้รับสาร แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
(1.1) ภาษาระดับปากหรื อระดับกันเองใช้ กับบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคย
กันเป็ นพิเศษ เช่น ระหว่างเพื่อนสนิท ระหว่างบุคคลในครอบครัว สื่อสารกันในเนื ้อหาที่รับรู้กนั ได้
เฉพาะคูส่ นทนาเท่านัน้ คาที่ใช้ อาจไม่สภุ าพสาหรับสาธารณชน อาจใช้ คาคะนองหรื อคาที่เข้ าใจ
กันเฉพาะกลุม่
(1.2) ภาษาระดับสนทนา ใช้ สื่อสารกันระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ยังไม่ถึงขันสนิ
้ ทสนม เช่น การสนทนาในการติดต่อธุรการงาน แนะนาตัวในสังคม ภาษาระดับนี ้
อาจจะนาไปถ่ายทอดในงานเขียนประเภทบันเทิงคดี เช่น เรื่ องสัน้ ผู้ที่ใช้ ภาษาระดับนี ้ไม่ต้องใช้
ความระมัดระวังที่จะให้ รับรู้กนั เฉพาะคูส่ นทนาเท่านัน้
(1.3) ภาษาระดับกึ่งทางการ ใช้ เพื่อสื่อสารให้ เกิดความเข้ าใจกันด้ วย
ความรวดเร็ ว เช่น การพูดในที่สาธารณะที่ม่งุ ให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจง่ายและรวดเร็ ว ภาษาที่ใช้ ในจดหมาย
กึ่งทางการ การพูดทางวิทยุหรื อโทรทัศน์ที่ผ้ ฟู ั งเป็ นบุคคลทัว่ ไป
(1.4) ภาษาระดับทางการ เป็ นภาษาที่ใช้ ในหนังสือราชการ คาสัง่ หรื อ
ประกาศเพื่อให้ สาธารณชนทราบ เป็ นภาษาที่ใช้ ในการเขียนตาราทางวิชาการ การประชุมที่มีแบบ
แผน การอภิปรายหรื อปาฐกถาอย่างเป็ นทางการ
(1.5) ภาษาระดับพิธีการ เป็ นภาษาที่ใช้ ในโอกาสสาคัญเป็ นพิเศษ เช่น
ประกาศสาคัญๆในงานพระราชพิธี หรื อรัฐพิธี หรื อการชี ้แจงเรื่ องราวที่มีความสาคัญแก่กิจการ
บ้ านเมือง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ภาษายังมีความสาคัญอย่างมากในการโน้ มน้ าวใจ ด้ วยคาที่ผ้ สู ่ง
สารเลือกใช้ สามารถส่งผลกระทบต่อการรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อและอารมณ์ของผู้รับสาร การใช้
ภาษาในลักษณะต่างๆ ได้ แก่ ภาษารุ นแรง (Intense Language) ภาษาหยาบคาย (Profanity)
ภาษาแสดงความไร้ อานาจ (Powerlessness) และภาษาที่ผ้ ูรับสารคุ้นเคย มีผลต่อการสร้ าง
ทัศนคติ ความเชื่อ และการโน้ มน้ าวใจ ดังนี ้
การใช้ ภาษารุนแรง สะท้ อนถึงอารมณ์และทัศนคติที่ไม่เป็ นกลางของผู้พดู ต่อ
หัวข้ อ นอกจากนี ้ยังเป็ นถ้ อยคาที่แสดงทิศทางการประเมินหรื อแสดงการเปรี ยบเทียบแบบอุปมา
เช่น คากล่าวที่ว่านักการเมืองใจยักษ์ เท่านัน้ ที่ สนับสนุนให้ สร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ย่อมสะท้ อ น
ทัศนคติทางลบอย่างมากต่อการสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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มีข้อค้ นพบจากงานวิจัยจ านวนมากเกี่ ยวกับผลกระทบของการใช้ ถ้อยคา
รุนแรงที่มีตอ่ ประสิทธิผลในการโน้ มน้ าวใจ ในประเด็นความน่าเชื่อถือพบว่า ผู้รับสารมองว่าผู้พดู ที่
ใช้ ถ้อยคารุนแรงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า นอกจากนี ้ ความเกี่ยวพันของผู้รับสารหรื อทัศนคติเดิม
ของผู้รับสารมีความสัมพันธ์ กับผลของการใช้ ถ้อยคารุ นแรง นัน่ คือ ผู้รับสารที่มีทศั นคติเป็ นกลาง
ต่อหัวข้ อได้ รับผลกระทบจากถ้ อยคารุนแรงของผู้พูดมากกว่าผู้รับสารที่มีความเกี่ยวพันกับหัวข้ อ
หรื อมี ทัศนคติโน้ ม เอียงไปทางบวกหรื อลบอยู่ แล้ ว ถ้ อยคารุ นแรงจะให้ ผลดีต่อการโน้ มน้ าวใจ
หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั ทัศนคติเดิมของผู้รับสารเป็ นสาคัญ
การใช้ ภาษาหยาบคาย แสดงความก้ าวร้ าวและส่งผลทางลบต่อการโน้ มน้ าว
ใจ ผู้พดู ที่ใช้ ถ้อยคาหยาบคาย จะถูกประเมินว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ดงึ ดูดใจ และไม่สามารถที่
จะโน้ มน้ าวใจผู้รับสารได้
การใช้ ภาษา หรื อวลีที่ค้ นุ เคย ผู้ส่งสารสามารถนาภาษาหรื อวลีที่ค้ นุ เคยและ
ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางมาใช้ ในการโน้ มน้ าวใจได้
(2) สัญลักษณ์ทางอวัจนภาษา เป็ นสัญลักษณ์ที่ผ้ กู ระทาการสื่อสารมักใช้
ประกอบกับ สัญ ลัก ษณ์ ท างวัจ นภาษาเพื่ อ ย า้ ความ (Repeating) เน้ น ความส าคัญ ของสาร
(Accenting) เสริมความให้ สมบูรณ์ (Complementing) และใช้ แทนวัจนสาร (Substituting)
สัญลักษณ์ทางอวัจนภาษา มีมากมายหลายประเภท สัญลักษณ์บางประการ
มีความหมายเป็ นที่เข้ าใจเฉพาะในบางวัฒนธรรม แต่อาจจะไม่เป็ นที่เข้ าใจในวัฒนธรรมอื่นๆ การ
ใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางอวัจนภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 7 รูปแบบ ได้ แก่
(2.1) การใช้ วัต ถุ (Artifacts) เพื่ อ บอกความหมายที่ ต้ อ งการสื่ อ สาร
“วัตถุ” ในที่นี ้ หมายถึง สิ่งของที่บ่งบอกถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม หรื อ
อานาจ ของผู้กระทาการสื่อสาร
นอกจากนี ้ สารในงานนิเทศศาสตร์ บางประเภทยังมีการนาสัญลักษณ์มา
ใช้ ประกอบการสร้ างความหมายสาร ให้ เป็ นไปในทิศทางที่ผ้ สู ร้ างสารต้ องการมากขึ ้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างการนาสัญลักษณ์ทางอวัจนภาษามาใช้ ในการสร้ างสาร
สัญลักษณ์ ทางอวัจน
ภาษา

ตัวอย่ างการนามาใช้ กับสารใน
ความหมายที่ต้องการให้ เกิด
งานนิเทศศาสตร์
กระตุ้นความสนใจ / ให้
ลักษณะ / ขนาดตัวอักษร พาดหัวข่าวด้ วยตัวอักษรขนาดใหญ่
ความสาคัญกับข้ อความนันๆ
้
การเลือกขนาดภาพ / มุมกล้ อง /
เทคนิ ค การตัด ต่ อ และล าดั บ
ภาพ มี ผ ลต่อ การรั บ รู้ ของผู้รั บ
ขนาดภาพ / มุมกล้ อง / การเลือกใช้ ภาพ มุมกล้ อง การตัด
สาร เช่ น การท าภาพจางซ้ อ น
เทคนิคการตัดต่อ และ
ต่อ และลาดับภาพในงาน
(Dissolve) ของบุค คลเดี ย วกัน
ลาดับภาพ
ภาพยนตร์
ใน 2 ช่วงวัยคือ วัยหนุ่ม และวัย
แก่ แสดงความหมายถึง เวลาที่
ผ่านไป เป็ นต้ น
การเลือกใช้ เสียงดนตรี และเสียง
ประกอบในงาน
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และ
การเลือกใช้ เสียงดนตรี และเสียง
เสียงดนตรี และเสียง
ภาพยนตร์ มีผลต่อการรับรู้ของ
ประกอบในงานวิทยุกระจายเสียง
ประกอบ
ผู้รับสาร เช่น การใช้ เสียง
โทรทัศน์ และภาพยนตร์
ประกอบที่สร้ างเสียงเลียน แบบ
เสียงคลื่นในทะเล บ่งบอกถึง
บรรยากาศที่สงบสุข เป็ นต้ น
การเลื อ กใช้ สี ใ นการสร้ างฉาก
หรื อ สัญ ลัก ษณ์ ใ นงานสิ่ ง พิ ม พ์
การเลือกใช้ สีในการสร้ างฉาก หรื อ
โทรทัศน์ และภาพยนตร์ มีผลต่อ
สี และวัสดุภาษาอื่นๆ
สัญลักษณ์ ในงานสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
การรั บ รู้ ของผู้รั บ สาร เช่น โทน
และภาพยนตร์
ห้ อ งสี เ ขี ย ว ให้ ค วามรู้ สึ ก เรี ย บ
ง่าย เป็ นธรรมชาติ
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นอกจากนี ้ การใช้ ภาษาในลักษณะต่างๆกัน หรื อแม้ กระทัง่ การใช้ ภาพ และสัญญะ ก็มี
ส่วนอย่างยิ่งในการสร้ างสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจที่มีประสิทธิภาพ ดังนี ้
(2.2) การใช้ ภาพ (Images) และสัญญะ (Semiotics) เพื่อการโน้ มน้ าว
ใจ
ภาพ (Images) เป็ นเครื่ องมือที่มีพลังในการถ่ายทอดสารและโน้ มน้ าวใจ
ผู้รับสาร ภาพใช้ สื่อสารแทนคาพูดหรื อตัวอักษรในสารโน้ มน้ าวใจได้ ดี การสื่อสารด้ วยภาพเป็ น
วิธีการสื่อสารที่สาคัญทางหนึ่งในการสื่อความหมายถึงเรื่ องราวและเหตุการณ์ ต่างๆ อีกทัง้ การ
มองเห็นนันเป็
้ นการรับรู้ ตามธรรมชาติอนั ดับแรก และมีประสิ ทธิภาพสูงสุดสาหรับมนุษย์ ภาพใน
ที่นี ้ครอบคลุมทังภาพถ่
้
าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิ กหรื อภาพที่ตกแต่งด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนแบบตัวอักษรที่ใช้
องค์ประกอบของภาพ (Image Composition) ที่ถ่ายทอดความหมาย
เช่น สี (Color) สีแต่ละสีสามารถสื่อสารความหมายที่แ ตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม เส้ น (Line)
รูปทรง (Shape) แสง (Lighting) บริ เวณว่าง (Space) และในกรณีของภาพถ่ายยังมีองค์ประกอบ
หลักที่สื่อสารความหมายต่างๆเช่น ขนาด ระยะภาพ การวางมุมกล้ อง ก็สามารถส่งผลต่อการรับรู้
ของมนุษย์ได้ เช่นกัน
ระบบสัญญะของภาพ (Semiotics) กรอบความคิดของเพียร์ ซ (Peirce)
เกี่ยวกับระบบสัญญะของภาพ ได้ แบ่งสัญญะของภาพออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
ก) สัญรู ป (Icon) การสื่อความหมายตามสิ่งที่ภาพได้ นาเสนอ ภาพ
ทาหน้ าที่เป็ นสัญรู ปโดยการแทนความหมายของแนวความคิด คน เหตุการณ์ หรื อสิ่งต่างๆ เช่น
ภาพถ่าย ภาพการ์ ตูน ภาพวาดบุคคล เป็ นสัญรู ปที่ เชื่ อมโยงกับตัวบุคคลที่ภ าพนาเสนอ ภาพ
ทิวทัศน์ เป็ นต้ น ซึ่งลักษณะสัญรู ปของภาพสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสารได้ เช่น
ภาพผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปนุ่ ปี 2011 กระตุ้นความรู้สกึ เศร้ าและสงสาร
ข) ดรรชนี (Index) คือการสื่ อสารที่ ต้ องอาศัยการเชื่อมโยงความ
เป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน หรื อการคิดตีความของผู้รับสาร เช่น ภาพคนนอนเหงื่อโซกบนชายหาด เป็ น
ดรรชนีแสดงความร้ อนระอุของอากาศ ภาพบางภาพสามารถทาหน้ าที่เป็ นสัญรู ปและดรรชนีได้
พร้ อมกัน เช่น ภาพหอไอเฟลเป็ นสัญรูปแทนหอไอเฟลจริง ขณะเดียวกันก็เป็ นดรรชนีสื่อถึงประเทศ
ฝรั่งเศสได้ เช่นกัน
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ค) สัญลักษณ์ (Symbol) คือ สัญลักษณ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ของคนในสังคม มีความหมายถึงสิ่งอื่นตามที่คนในสังคมได้ ตกลงกันไว้ เช่น ภาพดอกกุหลาบสี
แดงเป็ นสัญลักษณ์สื่อถึงความรัก เป็ นต้ น
หน้ าที่ของภาพในการโน้ มน้ าวใจ ภาพทาหน้ าที่สาคัญหลายอย่างใน
การโน้ มน้ าวใจ โดยที่ภาพช่วยดึงดูดความสนใจ และภาพยังทาหน้ าที่เสนอข้ อโต้ แย้ งทางความคิด
ด้ วย แนวคิด เกี่ ยวกับระบบสัญ ญะของภาพช่ว ยระบุห น้ าที่ ข องภาพในการโน้ ม น้ าวใจได้ ดัง นี ้
(Borchers, 2005, p. 171-177 อ้ างถึงใน ณัฏฐ์ ชดุ า วิจิตรจามรี , 2556)
ง) ภาพนาเสนอความจริ ง หน้ าที่หนึ่งของภาพคือการเป็ นตัวแทน
ของความจริ งด้ วยคุณ ลักษณะในด้ านสัญรู ป (Icon) ของภาพ เช่นภาพถ่ายเหตุการณ์ ในการ
นาเสนอความจริง ภาพได้ ดงึ ดูดให้ ผ้ รู ับสารสนใจสารโน้ มน้ าวใจ และกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้รับสาร ซึ่งเป็ นหน้ าที่ที่สาคัญมาก ภาพทาหน้ าที่ในการกระตุ้นความสนใจได้ ดี ซึ่งมีหลายวิธีใน
การใช้ ภาพเพื่อวัตถุประสงค์นี ้ โดยอาจใช้ เทคนิคการจ้ องมองผู้รับสาร โดยปกติคนเราจะให้ ความ
สนใจกับคนที่มองมายังตนเอง ภาพดาราที่ มองกล้ องและพูดถึงคุณสมบัติของสินค้ า สามารถ
กระตุ้นให้ เกิดความสนใจได้ และทาให้ ผ้ รู ับสารรู้ สึกว่าภาพตังใจสื
้ ่อสารกับตนเอง ส่วนการใช้ ภาพ
เพื่อกระตุ้นอารมณ์ ความรู้ สึกสามารถทาได้ ด้วยการอาศัยเทคนิคที่หลากหลาย เช่นการจัดมุม
กล้ องในการถ่ายภาพ การจัดแสง เป็ นต้ น
จ) ภาพเป็ นหลักฐานประกอบการโน้ มน้ าวใจ ภาพที่ทาหน้ าที่สญ
ั รูป
ในการกระตุ้นการรับรู้ถึงสิ่งที่ภาพนาเสนอ ในขณะที่ภาพ จะทาหน้ าที่เป็ นหลักฐานประกอบในสาร
โน้ มน้ าวใจ เช่น รอยเท้ าบนหิมะเป็ นหลักฐานแสดงว่ามีคนเดินผ่านบริ เวณนี ้ โดยที่ภาพอาจจะ
ไม่ได้ เป็ นกระจกสะท้ อนความจริง แต่เป็ นหน้ าต่างที่เลือกบางด้ านของความจริงมานาเสนอ
ฉ) ภาพแสดงข้ อโต้ แย้ งแทนคาพูด ภาพช่วยถ่ายทอดความหมาย
หรื อเหตุผ ลข้ อโต้ แย้ งแทนคาพูด ทัง้ นีเ้ พราะหน้ าที่ ในการเป็ นสัญลักษณ์ (Symbol) ของภาพที่
ถ่ายทอดความหมายมากไปกว่าตัววัตถุในภาพ หรื อ ที่ เ รี ย กว่า ความหมายในเชิ ง สัญลักษณ์
นกพิราบแทนสันติภาพ ผู้โน้ มน้ าวใจจึงสามารถใช้ ภาพเพื่อแทนความหมายของคาพูดได้
อย่างไรก็ ตาม การตี ความหมายสารที่ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ท างวัจ นภาษา
และอวัจนภาษา จะสมบูรณ์ ได้ ก็ต่อเมื่อมีการเชื่ อมโยงกับสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้ อม ดังนัน้ การใช้
สัญลักษณ์ ทางวัจนภาษา และอวัจนภาษาที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับสถานการณ์ ทางการ
สื่อสารที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก หากเลือกใช้ ได้ ไม่เหมาะสม หรื อไม่
สอดคล้ อง ก็อาจส่งผลให้ ผ้ รู ับสารตีความหมายสารคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ผ้ สู ร้ างสารต้ องการได้
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(3) เกณฑ์การพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ประเภทของสารใน
งานนิเทศศาสตร์ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ดังปรากฏในตารางข้ างล่างนี ้
ตารางที่ 2.2 ประเภทของสารในงานนิเทศศาสตร์ จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ ในการสื่อสาร
1. เพื่อบอกกล่าว
2. เพื่อให้ ความรู้
3. เพื่อโน้ มน้ าวใจ
4. เพื่อให้ ความบันเทิง

ประเภทของสารในงานนิเทศศาสตร์
สารให้ ความรอบรู้
สารให้ ความรู้
สารโน้ มน้ าวใจ
สารให้ ความบันเทิง

ในการสื่อสารในงานนิเทศศาสตร์ ผู้รับสารจะได้ รับสารทัง้ 4 ประเภทนีอ้ ยู่
ตลอดเวลา ในรู ปแบบและสัดส่วนที่ต่างกันออกไป และผู้สร้ างสารก็จาเป็ นต้ องผสมผสานการ
นาเสนอสารทัง้ 4 ประเภทให้ มีความเหมาะสม โดยยึดวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสาร และการ
ตอบสนองต่อ ความต้ อ งการของผู้ รั บ สารเป็ นส าคัญ เนื่ อ งจากการสื่ อ สารมัก ไม่ ไ ด้ มี เ พี ย ง
วัตถุประสงค์หลักเพียงวัตถุประสงค์เดียว อาจมีวตั ถุประสงค์รองเข้ ามาประกอบเพื่อช่วยเสริ มให้
การสื่อสารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
(4) เกณฑ์การพิจารณาตามการนาเสนอสาร ผ่านการสื่อสารประเภทต่างๆ
หมายถึงการพิจารณาโดยใช้ วิธีการนาเสนอสารผ่านประเภทของการสื่อสารเป็ นเกณฑ์จาแนก
ประกอบด้ วย สารที่มีการนาเสนอในการสื่อสารแบบเฉพาะหน้ า และการสื่อสารแบบมีสิ่งสกัดกัน้
(4.1) สารที่มีการนาเสนอในการสื่อสารแบบเฉพาะหน้ า (Face-to-Face
Communication) การนาเสนอสารที่ผ้ ูส่งสาร และผู้รับสารสามารถเห็ นหน้ าขณะทาการสื่อสาร
เช่น การนาเสนอสารในกลุม่ ใหญ่ หรื อกลุม่ สาธารณะชน เป็ นต้ น
(4.2) สารที่ มี การนาเสนอในการสื่ อสารแบบมี สิ่ง สกัดกัน้ (Interpose
Communication) หมายถึง การนาเสนอสารในลักษณะที่ ผ้ ูส่ง สาร และผู้รับสารอยู่ห่างไกลกัน
จาเป็ นต้ องใช้ สื่อมวลชน เป็ นเครื่ องมือเชื่อมโยงให้ ผ้ สู ง่ สารสามารถส่งผ่านสารไปยังผู้รับสารได้
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2.5.4 การใช้ จุดจูงใจเพื่อการโน้ มน้ าวใจ (Persuasive Appeals)
การใช้ จดุ จูงใจ (Appeals) เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งที่นกั รณรงค์ และนัก การตลาด
เพื่อสังคมจาเป็ นต้ องใช้ ในการวางแผน เพื่อให้ การสื่อสารประสบผลสาเร็ จในการมีอิทธิพลเหนือ
ผู้รับสารเป้าหมาย และบรรลุตอ่ วัตถุประสงค์ที่วางไว้ กล่าวคือ การใช้ จดุ จูงใจ (Appeal) นัน้ เป็ น
แรงเสริ มให้ ผ้ รู ับสารเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และมีความคล้ อยตามแนวความคิด
ของโครงการได้ ง่ายขึ ้น
ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาในเรื่ องของจุดจูงใจที่โดดเด่นที่นักรณรงค์ และนักการ
ตลาดเพื่อสังคมนิยมใช้ ในการสื่อสาร ตามแนวคิดของอริ สโตเติล นักปราญ์ ช าวกรี ก ที่ ไ ด้ แบ่ง
ประเภทจุดจูงใจแบ่งออกเป็ น 3 แบบ ได้ แก่ การจูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos), การจูงใจโดยใช้
อารมณ์ (Pathos) และ การจูงใจโดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos) (วรวัฒน์ จินตกานนท์ และ
คณะ, 2554) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) การจูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos) คาว่า logos เป็ นคาในภาษากรี ก แปลว่า
การใช้ เหตุผล หรื ออ้ างด้ วยเหตุผล การจูงใจโดยใช้ เหตุผลมักอ้ างถึงข้ อมูลที่ถูกต้ อง (Fact) และ
เข้ าใจได้ ง่ าย พร้ อมแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผลที่เกิ ดขึน้ ได้ ตามหลักการที่ เป็ นที่
ยอมรับ ข้ อกล่าวอ้ าง (Claim หรื อ Proposition) ถูกนามาใช้ ในการอ้ างเหตุผลเพื่อสนับสนุนการ
โน้ มน้ าวใจ โดยมีรูปแบบต่างๆกัน ซึง่ อาจเสนอเป็ นข้ อความหรื อภาพประกอบก็ได้ เช่นการนาเสนอ
ข้ อเท็จจริ ง โดยอาจมีการนาตัวอย่างที่เคยเกิดขึน้ มาแล้ วใช้ เป็ นข้ อมูลเสริ ม แม้ ว่าวิธีการนีจ้ ะมี
ความเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มผู้รับสารที่นิยมการใช้ ความคิดที่ถูกต้ อง แต่ข้อด้ อยของ
วิธีการจูงใจโดยใช้ เหตุผลนี ้ก็คือ ผู้รับสารอาจเกิดอาการเบื่อหน่ายต่อการพยายามทาความเข้ าใจ
ในเนื ้อหาที่หนักจนเกินไป จนอาจหลีกหนีจากการเปิ ดรับข่าวสารประเภทนี ้
2) การจูง ใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos) คาว่า Pathos ในภาษากรี ก แปลว่า
สถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความรู้ สึก เช่น เศร้ า หรื อสงสาร การจูงใจโดยใช้ อารมณ์เป็ นที่นิยมใช้ กัน
มากในการจูงใจให้ ผ้ รู ับสารเป้าหมายคล้ อยตามความคิด โดยการให้ ข้อมูลหรื อเรื่ องเล่า หรื อภาพที่
สามารถกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ เช่น อารมณ์กลัวเมื่อเห็นภาพผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ โดยแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
(1) การจูงใจโดยใช้ อารมณ์ ทางบวก (Positive Emotional Appeals) เช่น
การใช้ อารมณ์รัก (Love Appeals) การทาให้ ร้ ูสึกดี (Virtue Appeals) เช่น รู้สึกว่าเป็ นธรรม เป็ น
การแสดงความกล้ าหาญ แสดงความรั กโลก เป็ นต้ น การใช้ อารมณ์ ขัน (Humor Appeals)
อารมณ์ขนั เป็ นเรื่ องที่คนส่วนใหญ่พอใจ เรื่ องจากเป็ นสิ่งที่สร้ างความรื่ นรมย์และความสุขใจ สร้ าง
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ความน่าสนใจให้ เนือ้ หาที่นาเสนอ และยังมีส่วนช่วยให้ ผ้ รู ับสารจดจาเนื ้อหาได้ ดีขึ ้นด้ วย การใช้
เรื่ องเกี่ยวกับเพศ (Sex Appeals) เรื่ องที่เชื่อมโยงกับเพศ เช่น การแต่งกายน้ อยชิ ้นของหญิงและ
ชายที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถเรี ยกความสนใจจากผู้รับสารได้ เป็ นอย่างดี
(2) การจูงใจโดยใช้ อารมณ์ทางลบ (Negative Emotional Appeals) การใช้
ความกลัว (Fear Appeals) การทาให้ ร้ ูสึกผิด (Guilt Appears) เช่นกล่าวหาว่าเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สว่ นรวม เป็ นต้ น
การจูงใจโดยใช้ ความกลัว (Fear Appeals) คือ ความพยายามเปลี่ยนเจตคติ
ของผู้รับสาร โดยการให้ ข้อมูลที่ก่อให้ เกิดความกลัวต่อผลร้ ายที่อาจจะเกิดขึ ้น หัวใจของการโน้ ม
น้ าวใจด้ วยความกลัว จึง ได้ แ ก่การกระตุ้นความกลัว ให้ เกิ ดขึน้ ในผู้รับ สาร โดยความกลัว คื อ
อารมณ์ทางลบแบบหนึง่ ซึง่ เกิดควบคูก่ บั การกระตุ้นเร้ าทางกายในระดับสูง เกิดจากการรับรู้ถึงภัย
คุกคามที่มีความรุนแรงและมีโอกาสเกิดขึ ้นกับตัวบุคคล (Witte, 1992 อ้ างถึงใน จุฬาวิทยานุกรม,
2558)
ความรู้ สึกกลัวเป็ นเสมือนแรงขับ (Drive) ให้ บุคคลพิจารณาหนทางปฏิบตั ิ
เช่น การลดการใช้ พลาสติก เพื่อลดโอกาสที่บคุ คลจะประสบกับภัยคุกคามที่อ้างถึง เช่น ภาวะโลก
ร้ อย และสภาพอากาศแปรปรวน จึงเป็ นการลดความรู้สกึ หวาดกลัวในที่สดุ
ความกลัวมีที่มาจากการรับรู้ 2 ลักษณะ คือ การที่ตนมีโอกาสจะประสบ
ผลร้ าย และ ความหนักหนาสาหัสหรื อความรุนแรงของผลร้ ายนัน้ ดังนัน้ การสร้ างแรงจูงใจโดยใช้
ความกลัว จึงต้ องเริ่มจากการสร้ างความกลัวขึ ้นในผู้รับสารในระดับที่มากพอ โดยการชี ้ให้ ผ้ รู ับสาร
เห็นว่าโทษภัยหรื อผลร้ ายต่างๆ มีโอกาสจะเกิดขึ ้นกับเขา และผลร้ ายเหล่านันมี
้ ความรุ นแรงพอ
มิใช่เป็ นเรื่ องเล็กน้ อยเท่านัน้ (จุฬาวิทยานุกรม, 2558)
ส่วนสารที่จะสามารถกระตุ้นความกลัวในการโน้ มน้ าวใจให้ ได้ ผลดีนนั ้ จาเป็ น
จะต้ องทาให้ ผ้ รู ับสารเกิดการรับรู้ 3 ลักษณะ (Rogers, 1975, 1983 อ้ างถึงใน จุฬาวิทยานุกรม,
2558) คือ 1) ภัยคุกคาม หรื อผลร้ ายที่กล่าวอ้ างนันต้
้ องมีความรุนแรงของความน่ากลัว 2) ตัว
บุคคลจะต้ องมีโอกาสที่จะประสบภัยนันได้
้ และ 3) พฤติกรรมที่แนะนาในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
นันมี
้ ประสิทธิภาพจริง เช่น การเลิกสูบบุหรี่ ลดโอกาสการเป็ นมะเร็งปอดได้ จริ ง เป็ นต้ น การรับรู้ทงั ้
สามนี ้จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นอย่างครบถ้ วน การใช้ ความกลัวในการโน้ มน้ าวใจจึงจะเกิดผลสาเร็จ
3) การจูงใจโดยใช้ อัตลักษณ์ข องบุคคล (Ethos) คาว่า Ethos ในภาษากรี ก
หมายถึงคุณสมบัตขิ องบุคคล การใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคลเป็ นการใช้ คณ
ุ สมบัตขิ องบุคคลที่ผ้ รู ับ
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สารเป้าหมายยอมรับ เป็ นที่น่าเชื่อถือ (Credibility) มีเสน่ห์ส่วนบุคคล (Charisma) และมีอานาจ
ในการควบคุม (Control) แนวคิดนี ้ได้ ถกู นามาใช้ อธิบายประสิทธิผลของการสื่อสารตังแต่
้ ยคุ กรี ก
โบราณ โดย Aristotle เป็ นผู้นาแนวความคิดนี ้มาอธิบายการโน้ มน้ าวใจบุคคลว่า ความน่าเชื่อถือ
ของบุคคลมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการโน้ มน้ าวใจให้ คล้ อยตาม หรื อปฏิบตั ิตาม ความน่าเชื่อถือที่
เกิดขึ ้นจากการสัง่ สมของบุคคลหากได้ ดาเนินมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง อาจก่อให้ เกิดความเชื่อถือใน
ข้ อมูลที่นาเสนอ หรื อก่อนที่บคุ คลนันจะน
้ าเสนอข้ อมูลเสียอีก
คุณสมบัตทิ ี่นาไปสูค่ วามน่าเชื่อถือได้ แก่ ความเชี่ยวชาญ สถานะทางสังคม หรื อชื่อเสียงที่
เป็ นที่ยอมรับ ความสามารถ ส่วนเสน่ห์ส่วนบุคคลที่ผ้ รู ับสารรู้ สึ กได้ นนั ้ เกี่ยวข้ องกับความคุ้นชิน
ความพอใจ และความมีเสน่ห์ดงึ ดูดใจของบุคคล สาหรับการมีอานาจควบคุมนัน้ ได้ มาจากอานาจ
ที่มีอยู่ ความชอบธรรมในการตัดสินใจ ความสามารถที่จะตรวจสอบผู้อื่น

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
ในการดาเนินการโครงการรณรงค์เพื่อสังคมของนักรณรงค์ หรื อองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ ใน
ปั จ จุบนั นี ้ ได้ มี การนาเอาแนวความคิดการตลาดเพื่ อสัง คมมาใช้ เพื่ อออกแบบการดาเนินงาน
เพื่อให้ การรณรงค์มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ซึ่งการตลาดเพื่อสังคมนัน้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กับการรณรงค์ขององค์กรได้ ทงั ้ ใน
องค์กรที่แสวงหาผลกาไรและไม่แสวงหาผลกาไร โดยที่องค์กรที่แสวงหากาไรมักอยู่ในรูปแบบของ
การน าแนวความคิ ด การตลาดเพื่ อ สัง คมเข้ ามาสนับ สนุ น การตลาดขององค์ ก รเพื่ อ สร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และเสริ มสร้ างความน่าเชื่อถือในความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะที่องค์กรที่ไม่
แสวงกาไรมักอยู่ในรู ปแบบของการนาแนวคิดทางการตลาดเข้ ามาสนับสนุนกระบวนการทางาน
อันจะนามาซึง่ แผนงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ด้ วยเหตุนีผ้ ้ ูวิจัยจึงได้ ศึกษาและรวบรวมแนวคิดเกี่ ยวกับการตลาดเพื่ อสังคม อันได้ แก่
แนวคิดและกระบวนการ, การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อสังคม ทังนี
้ เ้ พื่อนา
หลักการไปใช้ ในการตีความข้ อมูล และอภิปรายผลที่ได้ จาการศึกษาวิจยั ต่อไป โดยรายละเอียด
ของหลักการดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี ้
การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เป็ นกลยุทธ์สาคัญที่มีการนามาใช้ ในการพัฒนา
ประชากรอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ ต้นทศวรรษที่ 1970 จากเดิมที่มีการนามาใช้ ในการรณรงค์เพื่อการ
วางแผนครอบครั ว แต่เ พี ย งอย่ า งเดี ย วในเวลาต่อ มาประเทศต่า งๆทั่ว โลกได้ น าแนวคิด นี ม้ า
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ประยุกต์ใช้ ในการพัฒ นาประชากรและสัง คมในด้ านต่างๆ อย่างแพร่ หลายทัง้ ด้ านสุขภาพ
สิ่งแวดล้ อมความปลอดภัยการศึกษาและการพัฒนาชุมชน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เนื่องมาจากความสาเร็ จ
ของการน าแนวคิด และหลัก วิ ช าทางการตลาดมาใช้ ใ นการเปลี่ ยนแปลงความรู้ ทัศ นคติแ ละ
พฤติกรรมของคนในสังคมอย่างเป็ นระบบย่อมจะช่วยส่งผลให้ ประชากรเป้าหมายเกิดการพัฒนา
ในด้ านต่างๆ อย่างพึงประสงค์และเป็ นไปตามนโยบายของประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดการตลาดเพื่ อสัง คมได้ ถูกนิยามขึน้ เป็ นครั ง้ แรกจากบทความทางวิช าการของ
Kotler and Zaltman (1971) ในบทความที่ชื่อว่า “Social Marketing: An Approach to Planned
Social Change” โดยนิยามความหมายของการตลาดเพื่ อสังคมไว้ ว่าการตลาดเพื่อสัง คม
หมายถึง การออกแบบ (Design) การดาเนินงาน (Implementation) และ การควบคุม (Control)
แผนการที่ถูกจัดทาขึ ้นเพื่อมุ่งสร้ างอิทธิพลต่อการยอมรับในความคิดทางสังคม (Social Ideas)
ตลอดจนมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการพิจารณาในการวางแผนสินค้ า (Product) ราคา (Pricing) การ
สื่อสาร (Communication) การกระจายสินค้ า (Distribution) และการวิจัยตลาด (Marketing
Research)
ซึ่ ง หลั ง จากบทความนี ถ้ ู ก เผยแพร่ อ อกไปนั ก วิ ช าการด้ านการตลาดในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาต่างก็ตื่นตัวกับแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมนี ้อย่างแพร่ หลาย และมีนกั วิชาการอีก
หลายท่านที่ได้ นิยามความหมายของ การตลาดเพื่อสังคมเพิ่มเติม อาทิ Andreasen (1995) เสนอ
ว่าการตลาดเพื่อสังคมเป็ นการประยุกต์ความรู้ ทางการตลาดเชิงพาณิชย์มาใช้ ในการวางแผนเพื่อ
มุง่ สร้ างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมาย ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการปรับปรุงสภาพชีวิตความ
เป็ นอยู่ของบุคคลในสังคมให้ ดีขึ ้น ขณะที่ Hawkins et al. (1998) ได้ กล่าว ว่าการตลาดเพื่อสังคม
หมายถึงการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ และยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อเปลี่ยนแปลงหรื อสร้ างพฤติกรรมที่
ก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านบวกต่อกลุม่ เป้าหมายหรื อสังคมโดยรวม
นอกจากนี ้ Kotler et al. (2002) ก็ได้ เสนอความหมายของการตลาดเพื่อสังคมไว้ ด้วย
เช่นกัน โดยพวกเขาได้ กล่าวว่าการตลาดเพื่อสังคมหมายถึงการใช้ หลักและเทคนิคทางการตลาด
เพื่อสร้ างอิทธิพลต่อกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายให้ เกิดการยอมรับปฏิบตั ิปรับเปลี่ยนหรื อเลิกพฤติกรรม
เพื่อประโยชน์ทงแก่
ั ้ บคุ คลกลุม่ หรื อสังคมโดยรวม
ซึ่งหลักและเทคนิคทางการตลาดเพื่อสังคมนัน้ จะมีลกั ษณะเหมือนกับการตลาดเพื่อขาย
สินค้ าและ บริ การเพียงแต่จะมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยอาจจะเกิดขึ ้นได้ ใน
หลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็ น (1) การยอมรับพฤติกรรมใหม่ (2) การปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่
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อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต (3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปั จจุบนั หรื อ (4) การละหรื อเลิก
พฤติกรรมเก่า
ซึง่ แนวทางการปฏิบตั นิ นจะเป็
ั้
นการเปลี่ยนแปลงด้ านความรู้และทัศนคติของบุคคลอันจะ
นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้ ในที่สดุ และจากความหมายต่างๆ ของนักวิชาการ
ที่ได้ กล่าวถึงในข้ างต้ น อาจสรุปได้ วา่ การตลาดเพื่อสังคม หมายถึง การประยุกต์ใช้ แนวคิดทางการ
ตลาดมาใช้ ในการวางแผนการปฏิบตั ิที่ม่งุ สร้ างอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนหรื อสังคมโดยรวม เพื่อทาให้ สภาพชีวิตความเป็ นอยู่ดีขึน้
ด้ วยเหตุนี ้การตลาดเพื่อสังคมจึงมีความสาคัญและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาประชากรทัง้ ในด้ านสุขภาพ การป้องกันอุบตั ิเหตุ การรักษาสิ่งแวดล้ อม หรื อการ
พัฒนาชุมชนเป็ นอย่างมาก
2.6.1 กระบวนการการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept & Process)
ฟ็ อกซ์ และ คอตเลอร์ (Fox & Kotler, 1980 อ้ างถึงใน พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช, 2547) ได้
อธิ บ ายว่าการตลาดเพื่ อสัง คม เป็ นการใช้ แนวความคิดทางการตลาดเพื่ อจุดประสงค์ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ เป็ นไปในทิศทางที่ต้องการซึ่งมีการเพิ่มองค์ประกอบของแนวความคิด ที่ทา
ให้ เกิดความแตกต่างไปจากการสื่อสารเพื่อสังคม 4 องค์ประกอบด้ วยกันคือ
1) การใช้ การวิจยั ทางการตลาด (Marketing Research) เพื่อเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
ตลาดเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนที่เหมาะสม เช่น การวิจยั ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย การวิจยั
ถึงการแบ่งกลุ่มทางการตลาด รวมถึงลักษณะของส่วนแบ่งตลาด (Market segment) โดยเฉพาะ
การวิจยั ในเรื่ องของความต้ องการ ทัศนคติ และรูปแบบพฤติกรรม เพื่อให้ การออกแบบแผนรณรงค์
ได้ อย่างเหมาะสมกับแต่ละกลุม่
2) การพัฒนาสินค้ า (Product development) ซึ่งมี 2 แนวทางในการพัฒนา
สินค้ าสาหรับสังคม คือ การพิจารณาสินค้ าที่มีอยู่แล้ ว หรื อสินค้ าที่มีแนวโน้ มที่ง่ายต่อ การยอมรับ
ของสังคม และแสวงหาสินค้ าใหม่ที่ดีที่สดุ ในขณะนัน้ เพื่อตอบสนองความต้ องการที่มากกว่า
สินค้ าที่มีอยู่แล้ วในสังคม ตัวอย่างเช่น ในประเทศเม็กซิโกมีโครงการรณรงค์ให้
วัยรุ่นมีความรับผิดชอบต่อการมีเพศสัมพันธ์ให้ มากขึ ้น เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยเรี ยน
และปั ญหาการทาแท้ ง ซึง่ เป็ นปั ญหาเรื อ้ รัง นักการตลาดเพื่อสังคมพยายามคิดถึงการพัฒนาสินค้ า
ให้ เ ป็ นที่ น่า สนใจของกลุ่ม เป้ าหมาย มากกว่าการสอนและการบรรยายให้ ฟั ง ถึ ง การมี ค วาม
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รับผิดชอบ โดยการแต่งเพลงขึ ้นมา 2 เพลง ชื่อว่า “Stop” และ “When we are together” และให้
นักร้ องวัยรุ่นชื่อดังเป็ นผู้ขบั ร้ อง
เนื ้อหาภายในเพลงจะบอกถึงว่าเพศสัมพันธ์ อาจไม่จาเป็ นต้ องกลายมาเป็ นส่วน
หนึง่ ของความรักก็ได้ และภายในกล่องเทปบรรจุแผ่นพับที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ความรับผิดชอบ พร้ อมทังบอกสถานที
้
่ที่จะหาข้ อมูลเพิ่มเติมด้ วย จะเห็ นได้ ว่าเพลงทัง้ 2 เพลงที่
แต่งขึ ้น เป็ นการพัฒนาสินค้ าภายใต้ แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมได้ อย่างประสบความสาเร็จ
3) การใช้ สิ่งจูงใจ (The Use of Incentives) นักการตลาดเพื่อสังคมนอกจากจะ
ให้ ความสาคัญที่ขา่ วสารแล้ ว ยังให้ ความสาคัญกับการใช้ สิ่งจูงใจต่างๆ เพื่อเพิ่มระดั บแรงจูงใจให้
มากขึ ้น เพื่อก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา การใช้ สิ่งจูงใจนี ้อาจทาได้ หลายลักษณะ
ตามแนวคิดของการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เช่นการให้ ของแถม ของรางวัล เป็ นต้ น
4) การอานวยความสะดวกต่างๆ (Facilitation) เป็ นแนวความคิดเกี่ยวกับการทา
ให้ เกิดความง่ายที่สดุ ที่จะทาให้ สงั คมยอมรับพฤติกรรม หรื อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เอล-แอนซารี และเครเมอร์ (El-Ansary & Kramer, 1973 อ้ างถึงใน พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช,
2547) ได้ ใช้ แนวความคิดหลักทางการตลาด 4 แนวความคิดในการสนับสนุนแผนการรณรงค์ให้
ประสบความสาเร็ จ หนึ่งในแนวคิดดังกล่าวคือ การอิงผู้บริ โภคเป็ นหลัก (Consumer Orientation)
ซึง่ นับว่าเป็ นแนวความคิดทางการตลาดที่สาคัญมากที่สดุ แนวคิดหนึง่
การตลาดเพื่อสังคมนาแนวความคิดนี ้มาเป็ นแนวความคิดหลักในการวางแผน เป็ นการ
เริ่มต้ นการวางแผน และจบแผนด้ วยความต้ องการของผู้บริ โภคเป้าหมาย ซึ่งก็คือสมาชิกในสังคม
ซึ่ง หมายถึ ง ว่า ก่ อ นและระหว่างการวางแผนใดๆ จะต้ องมี ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายและรวมถึงลักษณะอื่นๆ คือ ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ (Demographics)
เช่น เพศ อายุ การศึกษา เป็ นต้ น และลักษณะทางด้ านจิตวิทยา (Psychographics) เช่น แรงจูงใจ
ทัศนคติ ความต้ องการ เป็ นต้ น เพราะข้ อมูลเหล่านีเ้ ป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการออกแบบแผน
รณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
ส่วนของการรณรงค์ของกรี นพีซประเทศไทย โดยเฉพาะการเน้ นการสื่อสารด้ วยนวัตกรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) มาตังแต่
้ ปี 2554 นัน้
ผลของการดาเนินงานที่ วัดจากจานวนผู้เข้ าร่ วมสนับสนุนโครงการผ่านทางสื่ อสัง คมออนไลน์
นับว่ามีจานวนน้ อยมากเมื่อเทียบกับจานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยทังหมด
้
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ซึ่งจากข้ อมูลของกรี นพีซ ประเทศไทย จากการสืบค้ นเบื ้องต้ น พบว่ากรี นพีซ ฯ ไม่ได้ ระบุ
กลุม่ เป้าหมายหลักในการสื่อสาร เพียงแต่เหมารวมว่ากลุ่มผู้รับสารเป้าหมายคือประชาชนคนไทย
ทังหมด
้
แม้ วา่ จะสื่อสารด้ วยสื่อสังคมออนไลน์เป็ นหลักก็ตาม
ผู้วิจยั จึงขอสรุ ปว่าผู้รับสารเป้าหมายของการใช้ นวัตกรรมการสื่อสารของกรี นพีซประเทศ
ไทยนัน้ คือกลุ่มคนผู้มี ลกั ษณะเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตตลอดเวลา อย่างเช่น กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ ซี
ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่จะทาการศึกษาในครัง้ นี ้
2.6.2 การวางแผนกาหนดกลยุทธ์ (Social Marketing Strategic Planning)
หลังจากที่นักการตลาดเพื่อสังคมรู้ ถึงปั ญหา หรื อความเปลี่ยนแปลงที่ สงั คมต้ องการ มี
การวิเ คราะห์ ถึง ปั จ จัยแวดล้ อม ที่ จ ะมี อิทธิ พ ลต่อการวางแผน มี การตัง้ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ รวมทังมี
้ การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ยอมรับเป้าหมายจนรู้จกั กลุ่ม
เหล่านีอ้ ย่างดีแล้ วว่าควรเสนอในลักษณะใดจึงจะเหมาะต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ขัน้ ตอน
ต่อ ไปนี เ้ ป็ นขัน้ ตอนการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ การตลาดที่ จ ะชนะใจ หรื อ เพื่ อ ก่อ ให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับแต่ละกลุม่
ในขัน้ ตอนนี จ้ ะประกอบไปด้ ว ยกลยุทธ์ ย่อ ยหลายๆ กลยุท ธ์ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับแนวคิด
ทางการตลาดในเชิงธุรกิจ คือเรื่ องของ 4 P’s (Product, Price, Place, Promotion) คือการพัฒนา
สินค้ าที่ถูกต้ องนาไปวางขายในสถานที่ที่ถูกต้ อง ด้ วยราคาที่เหมาะสม โดยมีการจัดการส่งเสริ ม
การตลาดที่ดี (Kotler & Zaltman, 1971 อ้ างถึงใน พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช, 2547) ซึ่งองค์ประกอบ
ทางการตลาดเพื่อสังคมทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
1) การกาหนดกลยุทธ์ สินค้ า หรื อ สินค้ าเชิงแนวความคิด (Product) ในการ
กาหนดกลยุทธ์สินค้ านันหมายความถึ
้
งการให้ คาจากัดความคาว่า “สินค้ า” หรื ออีกนัยหนึ่งคือ ขัน้
ที่นกั การตลาดเพื่อสังคมรู้ ถึงปั ญหาในสังคมว่าปั ญหาอะไรที่ต้องการจะแก้ ไข แล้ วแสวงหาหรื อ
กาหนดสินค้ าขึ ้นมาเป็ นตัวแทนการแก้ ปัญหานันๆ
้ (Kotler,1982 อ้ างถึงใน พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช,
2547) ซึ่ง สิ น ค้ า ทางสัง คมส่ว นใหญ่ จ ะออกมาในลัก ษณะของแนวความคิด (Concept) หรื อ
ความคิด (Idea) ในการแก้ ปัญหาที่เราตระหนักถึง
หน้ าที่ของนักการตลาดเพื่อสังคมคือ การทาความคิดทางสังคมนันให้
้ อ อกมาใน
ลักษณะที่กลุม่ เป้าหมายรู้สกึ ต้ องการ และเต็มใจที่จะซื ้อ และที่สาคัญที่สดุ คือ เป็ นสินค้ าที่มองเห็น
และเข้ าใจได้ ง่าย โดยสามารถแบ่งชนิดของสินค้ าทางสังคมออกได้ เป็ น 3 ชนิด
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ความเชือ
(Belief)
ความคิ ด (Idea)

ทัศนคติ
(Attitude)
ค่านิ ยม (Value)

สิ นค้าเชิ งสังคม
(Social Product)
การปฏิ บตั ิ
(Practice)
วัตถุที่จบั ต้องได้
(Tangible Object)

การกระทา (Act)
พฤติ กรรม
(Behavior)

ภาพที่ 2.9 สินค้ าเชิงสังคม 3 ชนิด
แหล่ งที่มา: พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช, 2547, 68.
สินค้ าทางความคิด (Social Idea) คือแนวความคิดของสาร หรื อโครงการที่จะ
นาเสนอสามารถออกมาได้ ในหลายรูปแบบ เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม
การประพฤติปฏิบตั ิทางสังคม (Social Practice) อาจเป็ นการกระทาครัง้ เดียว
(Single Act) เช่น การบริจาคโลหิต หรื ออาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรม เช่น การเลิก
สูบบุหรี่ หรื อการคุมกาเนิด เป็ นต้ น
หลังจากที่ให้ คาจากัดความได้ แล้ วว่าสินค้ าคืออะไร นักการตลาดจะต้ องพยายาม
สร้ างสินค้ าในเชิงความคิดและการปฏิบตั ิ ให้ กลายเป็ นสินค้ าที่จบั ต้ องได้ เพื่อความง่ายต่อการขาย
หรื อการตอบรับจากกลุม่ เป้าหมาย
ไวน์ริค (Weinreich, 1999 อ้ างถึงใน พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช, 2547) ได้ ให้ ข้อเสนอ
ว่าเมื่อมีสินค้ าเพื่อสังคมแล้ ว วิธีการหนึ่งที่จะทาให้ สินค้ านันเป็
้ นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คือ
การเปลี่ ย นแปลงคุณ ลัก ษณะ (Attributes) ของสิน ค้ า ให้ ก ลายเป็ นคุณ ประโยชน์ (Benefit) ที่
กลุ่ม เป้ าหมายจะได้ รั บ จากสิ น ค้ า หรื อ การเกิ ด พฤติ ก รรมนัน้ ๆ โดยใช้ วิ ธี ก ารสร้ างขัน้ บัน ได
(laddering) ทีละขันจากคุ
้
ณลักษณะให้ กลายเป็ นคุณประโยชน์
2) การกาหนดกลยุทธ์ราคา หรื อในแง่ของการตลาดเพื่อสังคมคือ พลังงานที่ผ้ รู ับ
สารเป้าหมายจะต้ องเสียไป (Cost) หมายถึง การลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะต้ องยอมรับเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินค้ า
เชิงแนวความคิดนัน้ ราคาที่จะต้ องคานึงถึง คือ ราคาที่เป็ นจานวนเงิน (Money Costs) ราคาค่า
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เสียโอกาส (Opportunity Costs) ราคาที่ต้องสูญเสียพลังงาน (Energy Costs) ราคาในการ
เสียเวลา (Time Costs) และราคาด้ านจิตใจ (Psychic Costs)
ในการตังราคาสิ
้
นค้ าทางสังคมนันจะต้
้ องอยู่บนพื ้นฐานของกลุ่มเป้าหมายว่าจะมี
การวิเคราะห์ถึงการลงทุน-ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ (Cost-Benefit Analysis) หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม
สินค้ าที่จะนามาเสนอควรจะต้ องง่ายต่อการให้ ความสนใจและง่ายต่อการเข้ าใจ และช่องทางที่จะ
ใช้ ต้องเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายอย่างมากที่สดุ และดีที่สดุ เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเสียเวลา เสียพลังงาน
และเสียสภาพจิตใจให้ น้อยที่สดุ เท่าที่จะทาได้
3) กลยุ ท ธ์ ก ารวางสิ น ค้ า หรื อ ความสะดวกสบายของผู้ รั บ สารเป้ าหมาย
(Convenience) ในด้ า นการเลื อกใช้ สื่ อกลางในการส่ง ต่ อ สินค้ าเชิ ง ความคิด ในแง่ มุม ของ
การตลาดเพื่อสังคม การวางสินค้ า หมายถึง การจัดทาให้ สินค้ านันพบเห็
้
นได้ ง่าย อาจจะจัดโดย
ผ่านองค์กร ซึง่ ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนแรงจูงใจที่มีอยู่ในตัวสมาชิกสังคมให้ กลายเป็ นการกระทา
(Action) ดังนัน้ การเลือกใช้ ตวั กลางให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับตัวสินค้ า จะช่วยให้ การเกิดการ
แพร่กระจายและง่ายต่อการเข้ าถึงของกลุม่ เป้าหมาย
4) กลยุทธ์การส่งเสริ มสินค้ า หรื อ การสื่อสาร (Communications) ประกอบไป
ด้ วยการใช้ การโฆษณา (Advertising) การเผยแพร่ ข่าวสาร (Publicity) และการส่งเสริ มการขาย
(Sales Promotion) เช่นเดียวกับการตลาดโดยปกติ
ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ นักการตลาดเพื่อสังคม สามารถใช้ เครื่ องมือต่างๆ
ซึง่ จะทาให้ การขายง่ายขึ ้น เป็ นที่เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น และมีทศั นคติที่ดีตอ่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ต้องการมากขึ ้น เช่น การเขียนบทความ การรายงานสถิติ เป็ นต้ น สาหรับการโฆษณา ถือได้ ว่า
เป็ นส่วนที่สาคัญอย่างหนึง่ ต่อการวางแผนรณรงค์ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะมีอิทธิพลใน
การจูงใจสูง การเลือกจุดจูงใจ (Appeals) และการเขียนข้ อความ (Copy Writing) การเลือกสื่อที่
เหมาะสม (Effective Media) การเลือกลงเวลาที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นกลยุทธ์ที่ต้องการ
วางแผนทังสิ
้ ้น
อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญสาหรับการวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมนัน้ ก็คือ
องค์ประกอบทางการตลาด ที่กล่างถึงข้ างต้ น เช่นเดียวกันกับการศึกษากลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย ซึ่ง
ถึงแม้ วา่ โครงการต่างๆ ของกรี นพีซ ประเทศไทย จะไม่ได้ เป็ นโครงการที่ริเริ่ มขึ ้นมาใหม่ แต่แนวคิด
เกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม ก็สามารถเข้ าไปมีส่วนช่วยในระหว่างการดาเนินการรณรงค์ได้ โดย
ผู้วิจยั สามารถที่จะประยุกต์ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ทางการตลาดของรูปแบบสารที่กรี นพีซประเทศไทยใช้ ในการสื่อสารช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้ ทราบถึง
จุดเด่น จุดด้ อยของรูปแบบสารของโครงการที่นาเสนอ
ทังนี
้ ้เพื่อนาข้ อสรุปจากการวิเคราะห์มาใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ ไข และวางแผนงาน
การสื่ อ สารใหม่ ใ นอนาคต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ กว่ า เดิ ม เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ สรุ ป ที่ ว่ า
องค์ประกอบใดส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูรับสารเป้าหมายเกิ ดการรั บรู้ เกิ ดทัศนคติที่ดี และนาไปสู่การเกิ ด
แนวโน้ มของการมี ส่ ว นร่ ว มได้ ก็ จ ะสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ไป ในทางกลับ กั น หาก
องค์ประกอบใดที่ก่อให้ เกิดประสิทธิผลในทางตรงกันข้ าม ก็จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปปรับปรุง
แก้ ไขรูปแบบสาร เพื่อการสื่อสารในโครงการรณรงค์ตอ่ ไปในอนาคต

2.7 ประสิทธิผลของการสื่อสาร (Effectiveness of Communication)
ในงานวิจยั ฉบับนี ้ ผู้วิจยั จะอ้ างเอาแนวความคิดเรื่ องการประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์
หลักของทฤษฎีการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม (Knowledge Attitude and Practice) และตัวแบบ
ลาดับขันบรรลุ
้
ผล มาใช้ ในการวิเคราะห์ และอธิบายระดับ ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสาร
การตลาดเพื่ อ สัง คม ที่ มี ต่อ การรั บ รู้ ทัศ นคติ และแนวโน้ ม การมี ส่ว นร่ ว ม ของกลุ่ม ผู้รั บ สาร
เป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี ซึง่ มีรายละเอียดต่อไปนี ้
2.7.1 การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์
จากการศึกษาเรื่ องการประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์ จากแนวความคิดของ สกนธ์
ภู่งามดี (2556) พบว่า การประเมินสารในงานนิเทศศาสตร์ มีความเกี่ยวข้ องกับการวัดประสิทธิผล
ของการสื่อสาร กล่าวคือ
การประเมินสาร หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์เนื ้อหาของสาร (Mass-Media Content) อัน
เป็ นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการสื่อสาร ทังนี
้ ้ในทางนิเทศศาสตร์ “สาร” ที่ส่งผ่านสื่อต่างๆ
จะต้ องสามารถเผยแพร่ ความหมายของสารนัน้ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และนาไปสู่พฤติกรรมการ
บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ด้ วยเหตุนี ้คุณลักษณะของสาร จึง
สัมพันธ์ กับประสิทธิ ผลของการรับรู้ ทัศนคติของผู้รับสารเป้าหมาย อย่างแยกออกจากกันไม่ได้
โดยรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการประเมิ นสารในงานนิเทศศาสตร์ ของ สกนธ์ ภู่งามดี (2556) มี
ดังต่อไปนี ้
การกาหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิ นสาร เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับประเมิน “สาร” ที่
ปรากฏในสื่อทางนิเทศศาสตร์ เพื่อนาไปสู่คาตอบที่ว่า “สาร” ที่ใช้ ในสื่อเหล่านัน้ มีผลต่อการโน้ ม
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น้ าวหรื อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหรื อไม่ เพียงใด ทังนี
้ ้ การกาหนด
จุดมุง่ หมายในการประเมินสารต้ องกาหนดให้ ชดั เจน
โดยจุดมุ่งหมายของการประเมิ นสารในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ คือ การประเมินสารเพื่ อ
ตรวจสอบผลสัม ฤทธิ์ ข องการน าเสนอสื่ อ ทางนิ เ ทศศาสตร์ อัน เกิ ด จาก “สาร” ที่ ส่ ง ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย และ การประเมินสารเพื่อการปรับปรุ งแก้ ไข ซึ่งเป็ นการประเมินสารขณะการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนการใช้ สื่อ ซึ่งเน้ นการประเมินความเข้ าใจในความหมายของ “สาร” ของ
ผู้บ ริ โ ภคกลุ่ม เป้ าหมาย เพื่ อ เตรี ย มการแก้ ไขปั ญ หาอัน เกิ ด จากเหตุก ารณ์ ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคเข้ า ใจ
ความหมายที่คลาดเคลื่อนไปจากแนวการใช้ สื่อที่กาหนดไว้ และ
และการประเมินสารหลังการปฏิบตั งิ านตามแผนการใช้ สื่อ ซึง่ เน้ นการประเมินความเข้ าใจ
ในความหมายของ “สาร” และความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภคของกลุ่มเป้าหมาย อัน
เกิดจากประสิทธิภาพการโน้ มน้ าวใจของ “สาร” ที่นาเสนอออกไปตามสื่อ ทังนี
้ ้ ผลการประเมินจะ
เป็ น “ข้ อมูลย้ อนกลับ” (Feedback) สาหรับการแก้ ไขข้ อผิดพลาดการกาหนดสารในแผนการใช้ สื่อ
ระยะต่อไป
เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในเรื่ องประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
ของกรี นพีซ ประเทศไทย ที่มีตอ่ กลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ แนวทางการ
ประเมินสารที่เกี่ยวข้ องในงานวิจยั เรื่ องนี ้ คือ การประเมินสารตามวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
การประเมินสารตามวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ หมายถึง การประเมินที่ต้องใช้ เครื่ องมือใน
การทดสอบสารเพื่อให้ ได้ ข้อมูลลักษณะเนื ้อหา (Content) ไม่ใช่ตวั เลข ซึ่งข้ อมูลที่ได้ นนสามารถ
ั้
น าไปวิ เ คราะห์ ข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ยของสารที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อ การทดสอบหรื อ การวิ จัย ขัน้ ต่อ ไป
เครื่ องมือเชิงคุณภาพ ได้ แก่ การสัมภาษณ์ (interview) การใช้ แบบสอบถาม (Questionaire) การ
สังเกตการณ์ (Observation) การศึกษาจากเอกสารข้ อมูลหรื อการทบทวนวรรณกรรม (Literature
Review)
รูปแบบการประเมินสารที่มกั จะถูกนามาประยุกต์ใช้ ได้ แก่ การทดสอบความเห็นของกลุ่ม
ผู้บริโภค (Customer’s Opinion Test) หรื อการทดสอบการระลึกได้ (Recall test) เป็ นต้ นเครื่ องมือ
และขันตอนในการประเมิ
้
นสาร เครื่ องมือหลักๆ ที่มกั นามาใช้ ในการประเมินได้ แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการใช้ แบบสอบถาม ส่วนขันตอนในการประเมิ
้
นสารนัน้ ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือขันตอนการวางแผนการประเมิ
้
น ขันตอนการด
้
าเนินการประเมิน ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูล
และขันตอนการแปลผลและการน
้
าผลไปใช้
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การพิจารณาถึงผลของการสื่อสาร จะต้ องพิจารณาในประเด็นหลัก 2 ประการ คือ 1) ผล
ของการสื่ อสารในมิ ติต่างๆ และ 2) ผลของการสื่ อสารที่ เกิ ดจากสารในงานนิเทศศาสตร์ ซึ่ง มี
รายละเอียดต่อไปนี ้ (สกนธ์ ภู่งามดี, 2556)
1) ผลของการสื่อสารในมิติต่างๆ การทาความเข้ าใจเรื่ องผลของการสื่อสารใน
มุมมองของการสร้ างสาร ควรเริ่ มจากการทาข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องผลของการสื่อสารในมิติต่างๆ 4
มิติ ให้ ชดั เจน ได้ แก่ ช่วงเวลาในการเกิดผลของการสื่อสาร (Timing of Effects) ประเภทของผล
ของการสื่อสาร (Type of Effects) ทิศทางของผลของการสื่อสาร (Direction of Effects) และ
ความตังใจในการก่
้
อให้ เกิดผลของการสื่อสาร (Intentionality) เนื่องจากความรู้ ที่ได้ จากการทา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับผลของการสื่อสารในมิติต่างๆ ทัง้ 4 มิตินี ้ จะทาให้ ผ้ สู ร้ างสารสามารถนาไป
เป็ นข้ อมูลประกอบการวางแผนด้ านการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสมต่อไป
(1) ช่วงเวลาในการเกิดผลของการสื่อสาร (Timing of Effects) สารในงาน
นิ เ ทศศาสตร์ ส่ ง ผลต่อ ผู้รั บ สารในช่ ว งเวลาที่ แ ตกต่า งกัน สารบางประเภทก่ อ ให้ เ กิ ด ผลใน
ทันทีทนั ใด (Immediate Effect) คือ การเกิดผลในขณะที่ผ้ รู ับสารกาลังเปิ ดรับสารอยู่ และอาจ
ส่ง ผลต่อเนื่ องไปในช่วงเวลาสัน้ ๆ และ สารบางประเภทก่อให้ เกิ ดผลในระยะยาว (long-term
Effect) คือ ขณะที่ผ้ รู ับสารกาลังเปิ ดรับสารอยู่นนไม่
ั ้ ได้ เกิดผลใดๆต่อผู้รับสาร หากแต่จะเกิดผล
เมื่อเวลาผ่านไปแล้ วระยะหนึ่ง ทังนี
้ ้ สารที่สามารถก่อให้ เกิดผลระยะยาวได้ ต้ องเป็ นสารที่มีการ
นาเสนออย่างต่อเนื่อง และมีความถี่ในการนาเสนอที่เหมาะสม
(2) ประเภทของผลของการสื่อสาร (Type of Effects) แบ่งออกเป็ น
ผลด้ านความรู้ ความเข้ าใจ (Cognitive Effects) เป็ นผลที่ เกิ ดจากสารที่ มี
วัตถุประสงค์ในการให้ ความรู้ หรื อต้ องการให้ เกิดการเรี ยนรู้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่งอาจเป็ นได้ ทงั ้
การให้ ความรู้โดยตรง และการให้ ความรู้โดยอ้ อม โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ทางสังคม
ผลด้ านทัศนคติ (Attitudinal Effects) เป็ นผลที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ าน
ความคิดเห็น ความเชื่อ และค่านิยมของผู้รับสารที่มีตอ่ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เป็ นผลที่เกิดจากสารที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อโน้ มน้ าวใจ ซึ่งสารในงานนิเทศศาสตร์ สามารถก่อให้ เกิด
ผลด้ านทัศนคติได้ ใน 3 ระดับ คือ การสร้ างทัศนคติใหม่ให้ เกิดขึ ้น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมที่มี
อยู่ ให้ เป็ นไปในทิศทางที่ต้องการ และการเสริ มทัศนคติเดิมที่มีอยู่ให้ เข้ มข้ นมากยิ่งขึ ้น ซึ่งการสร้ าง
สารเพื่อก่อให้ เกิดผลด้ านทัศนคติในระดับต่างๆก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป
ผลด้ านอารมณ์ (Emotional Effects) เป็ นผลที่เกิดจากการกระตุ้นเร้ าของสาร
ให้ ผ้ รู ับสารเกิดอารมณ์ ในลักษณะต่างๆ เช่น รู้ สึกสนุก หรื อเศร้ า เมื่ออ่านนวนิยาย เป็ นต้ น การ
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สร้ างผลทางการสื่อสารด้ านอารมณ์นี ้ เป็ นกลยุทธ์หนึง่ ที่ผ้ สู ร้ างสารในงานโฆษณา มักนามาใช้ เพื่อ
กระตุ้นผู้รับสารให้ มีพฤติกรรมตอบสนองแบบทันทีทนั ใด
ผลด้ า นสรี ร ะศาสตร์ (Physiological) หรื อ ผลทางกายภาพ เป็ นผลของ
ปฏิ กิริ ยาตอบสนองของร่ า งการต่อ สารที่ นาเสนอ ซึ่ง อาจเป็ นผลที่ ส ามารถสัง เกตเห็ นได้ จ าก
ภายนอก หรื อ ผลที่ เ กิ ด กับกลไกการท างานภายในร่ า งกาย เช่น อาการขนลุก เมื่ อ ได้ ยิ น สารที่
ก่อให้ เกิดความซาบซึ ้งรุนแรง หรื ออาการหัวใจเต้ นแรงขณะชมภาพยนตร์ สยองขวัญ เป็ นต้ น
ผลด้ านพฤติกรรม (Behavioral Effects) เป็ นผลที่ก่อให้ เกิดการตอบสนองเชิง
พฤติกรรม เช่น การตัดสินใจซื ้อยาสีฟันยี่ห้อใหม่ เพราะเพิ่งได้ รับชมโฆษณายาสีฟันยี่ห้อนี ้ อย่างไร
ก็ตาม ผลด้ านพฤติกรรม โดยเฉพาะผลที่เกิดขึ ้นในระยะยาว อาจเป็ นผลที่เกิดขึ ้นโดยผู้รั บสารไม่
รู้ ตวั และเป็ นผลที่ไม่ได้ มาจากความตังใจของผู
้
้ ส่งสาร เช่น พฤติกรรมก้ าวร้ าวที่เกิดจากการชม
ภาพยนตร์ บ๊ ู ล้ างผลาญอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น
(3) ทิศทางของผลของการสื่อสาร (Direction of Effects) แสดงออกได้ ใน 2
ลักษณะ คือ ผลของการสื่อสารในเชิงบวก หรื อผลที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ (Positive Effects) และผล
ของการสื่อสารในเชิงลบ หรื อผลที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ (Negative Effects)
(4) ความตังใจในการก่
้
อให้ เกิดผลของการสื่อสาร (Intentionality) สามารถ
พิจารณาได้ จากทังมุ
้ มมองของผู้สร้ างสาร และผู้รับสาร
หากมองในมุม ของผู้รั บ สารแล้ ว การเลื อ กเปิ ดรั บ สารจะเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อยู่แล้ ว เช่น อ่านหนังสือพิมพ์เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร เป็ นต้ น ส่วนใน
มุมมองของผู้สร้ างสาร การสร้ างสารในแต่ละครัง้ จะต้ องเกิดขึ ้นด้ วยความตังใจที
้ ่จะตอบสนองต่อ
ความต้ องการพื ้นฐานของผู้รับสารเป็ นหลัก แต่ทงนี
ั ้ ้ ความตังใจของผู
้
้ สร้ างสาร และผู้รับสารอาจจะ
ไม่สอดคล้ องกันก็ได้
2) ผลของการสื่อสารที่เกิดจากสารในงานนิเทศศาสตร์ ดังที่ได้ กล่าวแล้ วว่า ผล
ของการสื่อสารสามารถเกิดขึ ้นได้ หลายลักษณะตามมิตทิ ี่แตกต่างกันออกไป จากผลการศึกษาวิจยั
เรื่ องการสื่อสารพบว่า ผลของการสื่อสารที่เกิดขึ ้นมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับองค์ประกอบต่างๆ
ของการสื่อสาร เช่น การสื่อสารจากแหล่งข้ อมูลที่จากัน ผ่านเนื ้อหาสารรูปแบบเดียว ไปสู่ผ้ รู ับสาร
ที่มีความเฉื่อยชาผลของการสื่อสารที่ไม่มีความแตกต่าง หรื อ สามารถคาดเดาได้ เป็ นต้ น
แม้ ว่าผลของการสื่อสารจะสามารถคาดเดาได้ หรื อไม่ได้ ก็ตาม แต่ผ้ ูสร้ างสารก็
สามารถกาหนดรู ปแบบ และกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้ องกับผลที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นได้ ในระดับ
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หนึ่งเสมอ อย่างไรก็ตาม ผลของการสื่อสารที่สามารถคาดเดาได้ จะพิจารณาจากปั จจัยด้ านสาร
และปั จจัยด้ านผู้รับสารเป็ นเกณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) ปั จจัยด้ านสาร
(1.1) สารที่มีเนื ้อหาต่างกัน จะส่งผลต่อการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป
(1.2) สารที่ มี ก ารน าเสนอแบบย า้ เตื อ นบ่อ ยๆ จะส่ง ผลให้ ผ ลของการ
สื่อสารเป็ นไปในทิศทางเดียวกับผู้สร้ างสารต้ องการ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิ ภาพ
(1.3) สารที่มีเนือ้ หาสอดคล้ องกับความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่เกิด
จากการอบรมบ่มเพาะทางสังคม (Socialization) จากสถาบันทางสังคมต่างๆ ของผู้รับสาร จะ
ส่งผลให้ ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่มีอยูเ่ ดิมของผู้รับสารมีความเข้ มข้ นมากยิ่งขึ ้น
ทัง้ นี ห้ ากการนาเสนอเนื อ้ หาสารที่ขัดแย้ งกันในเรื่ องดัง กล่าว ผู้รับสารมี
แนวโน้ มที่จะเชื่อสารที่มีการนาเสนอผ่านสื่อมวลชน มากกว่าสารที่ได้ รับการถ่ายทอดจากสถาบัน
ทางสังคม ยิ่งผู้รับสารที่ใช้ เวลากับสื่อมวลชนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งให้ ความสาคัญกับสารที่มีการ
นาเสนอผ่านสื่อมวลชนมากขึ ้นเท่านัน้
(1.4) สารที่ มี ก ารน าเสนอโดยบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความส าเร็ จ และได้ รั บ
ผลตอบแทนจากการกระทานันๆ
้ จะได้ รับความเชื่อ และยึดมัน่ เป็ นแบบอย่างมากกว่า ทังนี
้ ้ “ตัว
แบบ” (Models) ที่ปรากฏทางสื่อมวลชนมีผลโดยตรงต่อผู้รับสาร โดยเฉพาะผู้รับสารที่เป็ นเด็กและ
เยาวชน (Bandura, 1994 อ้ างถึงใน สกนธ์ ภู่งามดี, 2556, น. 55)
(2) ปั จจัยด้ านผู้รับสาร
(1.1) พัฒนาการด้ านการเรี ยนรู้ ของบุคคล ส่งผลต่อผลของการสื่อสารที่
เกิดขึ ้น โดยเฉพาะพัฒนาการในวัยเด็ก จากการศึกษาพบว่า เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจเป็ นลาดับขัน้ และจะสามารถพัฒนาด้ านความรู้ ความเข้ าใจเป็ นลาดับ ขัน้ และจะสามารถ
พัฒนาด้ านความรู้ ความเข้ าใจได้ เที่ยบเท่ากับผู้ใหญ่ เมื่ออายุ 12 ปี
(1.2) ผู้รับสารที่มีแรงจูงใจในการเปิ ดรับสาร โดยมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
จะเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดีกว่าผู้รับสารที่มีแรงจูงใจต่า ทังนี
้ ้ผู้ที่มีระดับสติปัญญา และระดับการศึกษา
สูง จะมีแรงจูงใจในการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์จากสื่อมวลชนมากกว่า
(1.3) ผู้รั บ สารที่ มี ค วามรู้ ด้ า นใดด้ า นหนึ่ง เป็ นพิ เ ศษ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี
แรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากสารที่มีการนาเสนอทางสื่อมวลชน และจะ
สามารถบูรณาการความรู้ใหม่ เข้ ากับความรู้เดิมอย่างมีประสิทธิภาพ
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(1.4) สารที่ มีการนาเสนอโดยบุคคล หรื อ “ตัวแบบ” ทางสื่ อมวลชนที่ มี
ลักษณะคล้ ายคลึง กับผู้รับสาร จะได้ รับการยอมรับสูงกว่า และก่อให้ เกิดผลทางการสื่ อสารได้
มากกว่า เนื่องจากความคล้ ายคลึงดังกล่าว จะก่อให้ เกิดความเชื่อมั่นในสารที่นาเสนอ และยิ่ง
ความเชื่อมัน่ ในสารมีสงู ผู้รับสารก็จะได้ รับผลกระทบจากสารมากขึ ้นตามไปด้ วย
(1.5) ผู้รับสารที่ ถูกกระตุ้นในขณะที่ มี การเปิ ดรั บสารอยู่อย่างตัง้ ใจ จะ
จดจาสารที่เข้ ามากระตุ้นได้ เป็ นอย่างดี เช่น การใช้ ภาพซ้ อนตัวใหญ่ขึ ้นขณะชมภาพยนตร์ โฆษณา
เพื่อกระตุ้นและย ้าเตือนความทรงจา จะทาให้ ผ้ รู ับสารจดจาสารนันได้
้ ดียิ่งขึ ้น
ทังนี
้ ้การนาเสนอสารในงานนิเทศศาสตร์ ก็มีการใช้ เทคนิคพิเศษ มากระตุ้น
ผู้รับสารในหลายรูปแบบ เช่น การใช้ เสียงดนตรี ดงั ๆ เข้ ามาเร้ าความสนใจ การใช้ เทคนิคการตัดต่อ
เพื่อสร้ างความสนใจให้ เกิดขึ ้นอย่างทันทีทนั ใด เป็ นต้ น
(1.6) ผู้รับสารเป็ นคนเก็ บตัว ไม่ค่อยมี ปฏิ สัม พันธ์ ทางสังคมกับผู้อื่น มี
แนวโน้ มที่จะได้ รับผลจากสารที่มีการนาเสนอผ่านสื่อมวลชนมากกว่าผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมสูง
(1.7) ผู้รับสารที่มีค่านิยมทางสังคมที่ชดั เจนเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง จะ
ใช้ คา่ นิยมดังกล่าวเป็ นมาตรฐานการเปิ ดรับสาร และจะปฏิเสธสารที่ขดั แย้ งกับค่านิยมของตนเอง
เสมอ แต่ทัง้ นี ก้ ารนาเสนอสารด้ วยกลยุทธ์ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง จะค่อยๆเปลี่ ยนค่านิย ม
ดังกล่าวไปในที่สดุ
(1.8) ผู้ รั บ สารที่ ไ ม่ มี ป ระสบการณ์ ท างสัง คมที่ ห ลากหลาย จะได้ รั บ
ผลกระทบจากสารที่มีการนาเสนอผ่านสื่อมวลชนมากกว่าผู้ที่มีโอกาสทางสังคมที่สงู กว่า เนื่องจาก
ไม่สามารถออกไปแสวงหาข้ อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นๆ มาเปรี ยบเทียบได้
กล่าวโดยสรุป ในฐานะผู้สร้ างสาร เราอาจกาหนดผลของการสื่อสารที่ต้องการให้
เกิดขึ ้นได้ ด้ วยการบูรณาการมุมมอง เกี่ยวกับผลของการสื่อสารในมิติต่างๆ เข้ ากับประเด็นการ
พิจารณาเรื่ องปั จจัยด้ านสาร และปั จจัยด้ านผู้รับสารประกอบกัน
จากรายละเอียดที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ทาให้ ผ้ ูวิจัยทราบถึงแนวทางในการ
ประเมินสาร ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ ในการกาหนดระเบียบวิธีสาหรับการศึกษาวิจยั ได้ รวมทังใช้
้
เพื่อการสร้ างเครื่ องมือสาหรับการค้ นหาคาตอบของการศึกษาวิจยั ที่ว่า ผลของการรับรู้ ทัศนคติ
และแนวโน้ มการมีส่วนร่ วม ของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี ที่มีต่อ รู ปแบบสารในการ
รณรงค์ผา่ นเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ขององค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย เป็ นอย่างไร
ได้ อีกด้ วย
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2.7.2 ทฤษฎีการรั บรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม (KAP)
ทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมอันเกิดจากการได้ รับ
ข้ อมูล สะสมจนกลายเป็ นความรู้ อันมี ผลต่อความเปลี่ ยนแปลงความคิด ความรู้ สึก และเกิ ด
พฤติกรรมของมนุษย์นนั ้ มีชื่อเรี ยกว่า ทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP: Knowledge
Attitude and Practice)
ซึง่ โดยสรุปทฤษฎีนี ้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้ องเริ่ มต้ นจากการให้ ความรู้แก่ผ้ รู ับ
สารเป้าหมาย เพื่อที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้ เกิดความคล้ อยตาม สนับสนุน และ
ท้ ายที่สดุ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็จะเกิดขึ ้น โดยรายละเอียดของทัง้ 3 ตัวแปร มีดงั นี ้
1) ความรู้ (Knowledge)
ความรู้ หมายถึง การได้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง รู ปแบบ วิธีการ กฎเกณฑ์ แนว
ปฏิ บัติสิ่ ง ของ เหตุก ารณ์ หรื อ บุค คล ซึ่ง ได้ จ ากการสัง เกต ประสบการณ์ หรื อ จากสื่ อ ต่า ง ๆ
ประกอบกัน ความรู้ จึงเป็ นความสามารถในการใช้ ข้อเท็จจริ ง หรื อความคิด ความหยัง่ รู้ หยัง่ เห็น
หรื อสามารถเชื่อมโยงความคิดเข้ ากับเหตุการณ์
(1) ระดับความรู้
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า บุคคลส่วนใหญ่จะรับรู้ เบื ้องต้ นผ่าน
ประสบการณ์ แล้ ว จัดระบบเป็ นโครงสร้ างของความรู้ ผสมผสานระหว่างความจ า กับสภาพ
จิตวิทยา ความรู้ จึงเป็ นความจาที่เลือกสรรให้ สอดคล้ องกับสภาพจิตใจของตน ซึ่งความรู้ ทาให้
บุคคลได้ ร้ ูถึงความสามารถในการจา และระลึกถึงเหตุการณ์ และประสบการณ์ที่เคยพบมาแล้ ว ซึ่ง
สามารถแยกการประเมินระดับความรู้ได้ 6 ระดับ ดังนี ้
(1.1) ระดับที่ระลึกได้ (Recall) เป็ นระดับของความรู้ ที่สามารถดึงข้ อมูล
ออกมาจากความทรงจาได้
(1.2) ระดับที่ รวบรวมสาระส าคัญได้ (Comprehension) เป็ นระดับที่
สามารถทาบางสิ่งบางอย่างได้ มากกว่าการจาเนื ้อหาที่ได้ รับ สามารถเขียนข้ อความด้ วยถ้ อยคา
ของตนเอง สามารถแสดงให้ เห็นได้ ด้วยภาพ ให้ ความหมายแปลความ และเปรี ยบเทียบความคิด
อื่นๆ หรื อคาดคะเนผลที่เกิดขึ ้นต่อไปได้
(1.3) ระดับของการนาไปใช้ (Application) สามารถนาเอาข้ อเท็จจริ ง และ
ความคิดเห็นที่เป็ นนามธรรม ไปปฏิบตั จิ ริงอย่างเป็ นรูปธรรม
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(1.4) ระดับของการวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นระดับที่สามารถใช้ ความคิด
ในการนาความคิดมาแยกส่วน เป็ นประเภท หรื อการนาข้ อมูลมาประกอบกันเพื่อกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องตนเองได้
(1.5) ระดับ ของการสัง เคราะห์ (Analysis) คื อ การน าเอาข้ อมู ล
แนวความคิด มาประกอบกัน แล้ วนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตา่ งจากเดิม
(1.6) ระดับของการประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถในการใช้
ข้ อมูลเพื่อตังเกณฑ์
้
การรวบรวมผล และวัดข้ อมูลตามมาตรฐาน เพื่อให้ ตงข้
ั ้ อตัดสินถึงระดับของ
ประสิทธิผลของกิจกรรมแต่ละอย่าง
ส่วนการรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการที่บุคคลแปลความจากสิ่งที่
สัมผัส โดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ และตีความเป็ นข้ อมูลตามความสามารถและประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล การรับรู้ ขึน้ อยู่กับพื ้นฐานความคิด ความรู้ สึก และสภาพแวดล้ อมของผู้รับสาร
ผู้รับสารไม่สามารถเปิ ดรับข้ อมูลได้ ทงหมด
ั้
แต่จะเลือกรับรู้หรื อเปิ ดรับข้ อมูลเท่าที่ศกั ยภาพในการ
รับรู้ของแต่ละบุคคลจะทาได้ เท่านัน้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, น. 66)
การรับรู้ ข่าวสารเป็ นปั จจัยสาคัญที่ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจะเพิ่มมากขึ ้นเมื่อบุคคลนันต้
้ องการข้ อมูล
ในการตัดสินใจ หรื อไม่แน่ใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง นอกจากนันข่
้ าวสารยังเป็ นสิ่ งที่ทาให้ ผ้ เู ปิ ดรับมี
ความทันสมัย สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ของโลกปั จจุบนั ได้ ดียิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทังหมด
้
แต่จะ
เลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คดิ ว่ามีประโยชน์เท่านัน้ ดังนันข่
้ าวสารที่ผ่านเข้ าจากช่องทางต่างๆ จะถู ก
คัดเลือกตามความน่าสนใจ มีประโยชน์ และเหมาะสมกับลักษณะการรับรู้ของผู้รับสารนันๆ
้ การ
เลือกสรรข่าวสาร (Selective Process) หรื อการเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลเป็ นสิ่งที่อธิบายถึง
พฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
(2) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคล
มีดงั นี ้ (Todd & Brent, 1993 อ้ างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
(1.1) ความต้ องการ (Need) คือ ปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ในกระบวนการเลือก
ของมนุษย์ ความต้ องการทุกอย่างของมนุษย์ ทัง้ ความต้ องการทางกายและใจ หรื อระดับความ
ต้ องการ สูงและต่า ย่อมเป็ นตัว กาหนดการเลือกของมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์เลือก เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของตนเอง เพื่อให้ ได้ ข่าวสารที่ต้องการ แสดงรสนิยม หรื อการยอมรับในสังคม เป็ น
ต้ น
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(1.2) ทัศนคติ และค่า นิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คื อ
ความชอบและมีใจโน้ มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเรื่ องต่างๆ ส่วนค่านิยม คือ
หลักพื ้นฐานที่บคุ คลยึดถือ เป็ นความรู้สกึ ว่าควรจะทาหรื อไม่ควรทาอะไร ซึ่งทัศนคติและค่านิยมมี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกรับข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจา
(1.3) เป้าหมาย (Goal) บุคคลทุกคนมีเป้าหมายในการดาเนินชีวิต โดย
เป้าหมายที่กาหนดขึ ้นนี ้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการ
เลือกจดจาเพื่อสนองเป้าหมายของตน
(1.4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
รวมทังความสามารถด้
้
านภาษา ซึ่งมีอิทธิพลในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลื อกตีความหมาย และ
เลือกเก็บเนื ้อหาของข่าวนันไว้
้
(1.5) การใช้ ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ ว บุคคลจะให้ ความ
สนใจและใช้ ความพยายามในการทาความเข้ าใจ และจดจาข่าวสารเฉพาะที่จะสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ตนเองได้
(1.6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การที่ เป็ นผู้รับสาร
สนใจที่จะเปิ ดรับข่าวสารหรื อไม่นนส่
ั ้ วนหนึ่ง ขึน้ อยู่กับลีลาในการสื่อสาร คือ ความชอบหรื อไม่
ชอบ ดังนันบางคนจึ
้
งชอบที่จะเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อที่แตกต่างกัน เช่นฟั งวิทยุ หรื อบางคนชอบ
อ่านหนังสือพิมพ์
(1.7) สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี ้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลา
สิ่งต่างๆเหล่านี ้มีล้วนมีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสารเป้าหมาย กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่มีผ้ อู ื่น
ร่วมรับรู้ในกระบวนการเลือกรับสาร ผู้รับสารย่อมต้ องคานึงถึงภาพลักษณ์ของตนต่อสังคมรอบข้ าง
เป็ นสาคัญด้ วย
(1.8) ประสบการณ์ และนิสยั (Experience and Habit) ผู้รับสารต่าง
เติบ โตด้ ว ยประสบการณ์ แ ละพัฒ นานิสัย ที่ แ ตกต่า งกัน ลักษณะการเปิ ดรั บข่าวสารย่อมต้ อ ง
แตกต่างกันไป
นอกจากนี ้ McLeod (1972 อ้ างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554) ได้ ระบุว่า
ตัวชี ้วัดพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ (Media exposure) มี 2 ชนิดด้ วยกัน ได้ แก่ 1) วัดจากเวลาที่ใช้ กบั
สื่อ คือเวลาที่บคุ คลเปิ ดรับสื่อนันๆ
้ เช่น ระยะเวลาที่เปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ หรื อระยะเวลาที่เปิ ดรับสื่อ
ออนไลน์ เป็ นต้ น 2) วัดจากความถี่ของการใช้ สื่อ คือ การวัดความถี่ในการใช้ สื่อของแต่ละบุคคล
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2) ทัศนคติ (Attitude)
โรเจอร์ (1978 อ้ างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) ได้ กล่าวถึง ทัศนคติ ไว้ ว่า
ทัศคติ คือ ความคิด และความรู้ สึกของบุคคลต่อคนรอบข้ าง วัตถุ หรื อสิ่ ง แวดล้ อม ตลอดจน
สถานการณ์ตา่ งๆ โดยทัศนคตินนมี
ั ้ รากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้
ทัศนคติจึงเป็ นเพียงความพร้ อมที่จะตอบสนองต่อ สิ่งเร้ า และเป็ นมิติของการประเมิน ซึ่งจะแสดง
ออกมาในรูปของเชิงบวกหรื อเชิงลบ หรื อชอบ หรื อไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็ นการสื่อสาร
ภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะมีผลต่อ
พฤติกรรมต่อไป
(1) ทัศนคติของบุคคลมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ ดังนี ้
(1.1) ทัศนคติเป็ นความรู้สกึ นึกคิดที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่
(1.2) ทัศนคติเป็ นเรื่ องความคิดที่สะสมอยู่ในความคิดของบุคคล ทัศนคติ
เป็ นผลลัพ ธ์ ข องการรั บ รู้ และการประมวลสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มูล มา และแสดงออกมาในรู ป ของ
พฤติกรรม
(1.3) ทัศนคติจะค่อนข้ างคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ เนื่องจากเป็ นการ
หล่อหลอมความรู้ สึกขึน้ ที ล ะนิดและมั่น คง เมื่ อเกิ ดขึน้ แล้ วก็ จ ะเปลี่ ยนแปลงได้ ยาก แต่ไ ม่ไ ด้
หมายความว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เลย
(1.4) ทัศนคติเกิดขึน้ ภายใต้ สถานการณ์ หนึ่งๆ ดังนัน้ การรับข้ อมูลเพิ่ม
หรื อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อาจจะทาให้ ทศั นคติเปลี่ยนไป
ทัศนคติสามารถแบ่งออกเป็ น ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) และ
ทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) ซึ่งทัศนคติเชิงบวกจะก่อให้ เกิดการปฏิบตั ิในเชิงบวก และ
ทัศนคติในเชิงลบจะก่อให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ใิ นเชิงลบเช่นกัน
(2) หน้ าที่ของทัศนคติ
Katz (อ้ างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, น. 105-107) นักจิตวิทยา อธิบายว่า
ทัศนคติเป็ นสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นเพื่อช่วยในการอานวยความสะดวกในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ
โดยอาศัยทัศนคติในการประเมินทางเลือกของตน ทัศนคติมีหน้ าที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี ้
(1.1) หน้ าที่ที่มองเห็นประโยชน์เป็ นสาคัญ (Utilitarian Function) เป็ น
หน้ าที่ที่มาจากการเรี ยนรู้ แบบกาหนดเงื่อนไขในการกระทา และหลักของการให้ รางวัลและการ
ลงโทษ โดยเชื่อว่ามนุษย์จะเกิดทัศนคติได้ จากการมองเห็นประโยชน์หรื อโทษจากสิ่งนันๆ
้ คือ มี
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ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เป็ นประโยชน์ที่ ตนเองได้ รับ หรื อมีทศั นคติทางลบต่อสิ่งที่ทาให้ เกิดความรู้ สึก
ทางลบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นความเจ็บปวด ความกลัว เป็ นต้ น
(1.2) หน้ าที่ด้านคุณค่า (Value-expressive Function) เป็ นหน้ าที่ในการ
แสดงตัวตนและค่านิยมของบุคคล
(1.3) หน้ าที่ด้านการปกป้องตนเอง (Ego-defensive Function) เป็ น
ทัศนคติที่บุคคลสร้ างขึน้ เพื่ อทาหน้ าที่ ปกป้องตัวตนและความรู้ สึกของตนเองจากสิ่ง แวดล้ อม
ภายนอกหรื อจากความรู้สกึ บางอย่างของตนเอง
(1.4) หน้ าที่ด้านความรู้ (Knowledge Function) ทัศนคติจะเป็ นเสมือน
กรอบสาหรับอ้ างอิงที่บุคคลสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในการตีความและทาความเข้ าใจต่อสิ่งต่างๆ เมื่อผู้รับ
สารเป้าหมายมีทศั นคติที่เป็ นพื ้นฐาน หรื อเมื่อมีข้อมูลหรื อสิ่งใหม่ๆเข้ ามา ก็จะทาความเข้ าใจตาม
กรอบของทัศนคติเดิมที่มีอยู่เมื่อระยะเวลาผ่านไป มีการเติบโต มีการเรี ยนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา
จะท าให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ทัศ นคติต่อ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ห ลากหลายเพิ่ ม ขึน้ และเป็ นกรอบช่ว ยให้ ผ้ ูรั บ สาร
เป้าหมายเข้ าใจสิ่งต่างๆ ได้ ง่ายขึ ้น
(3) องค์ประกอบของทัศนคติ
ทัศนคติประกอบด้ วยองค์ประกอบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 3 ประการ
คือ
(1.1) การเกิดความรู้ความเข้ าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้ านการรับรู้
เกิดจากการได้ รับความรู้หรื อประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนก่อให้ เกิดเป็ นความรู้และความ
เข้ าใจ ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคล และแสดงออกมาในรูปของความเชื่อ (belief) ความเชื่อที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
(1.2) ความรู้ สึก (Affective) องค์ประกอบด้ านความรู้ สึกอาจทาได้ ทัง้
ก่อนที่จะมีความรู้และประสบการณ์ต่อสิ่งใดๆ หรื อเกิดความรู้ สึกก่อนที่จะเกิดความรู้ความเข้ าใจ
หรื อมีประสบการณ์ตอ่ สิ่งนันก็
้ ได้ ซึง่ แสดงออกมาในรูปของความกลัว ความชอบ ความโกรธ ความ
เกลียด อันเป็ นการสะท้ อนความรู้สกึ ในใจ
(1.3) พฤติกรรมที่จะแสดงออก (Behavior) องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม
อาจเกิดขึ ้นเมื่อมีความรู้ สึกต่อสิ่งใดๆ ก็จะส่งผลต่อการกระทาในการตอบสนองตามความรู้สึกนัน้
หรื อเกิดขึ ้นหลังจากมีความรู้ความเข้ าใจต่อสิ่งนัน้ ซึง่ จะเป็ นเหตุผลให้ เกิดการกระทา
นอกเหนือจากองค์ประกอบ 3 ประการข้ างต้ น Richard W. Scholl อาจารย์
ด้ านการจัดการแห่ง University of Rhode Island (2002 อ้ างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550,
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น.107) กล่าวว่า การประเมิน (Evaluation) เป็ นองค์ประกอบกลางของทัศนคติ การประเมิน
ประกอบด้ วยความเชื่อมโยงของระดับ ชอบ-ไม่ชอบ ดี-ไม่ดี ที่มีตอ่ เป้าหมาย เมื่อใช้ แสดงทัศนคติ
ทางบวกหรื อทางลบก็จะต้ องใช้ การประเมินเข้ ามาประกอบ
3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อ การยอมรับปฏิบตั ิ (Practice)
“การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” เป็ นเสมือนเป้าหมายที่นกั รณรงค์ปรารถนา โดย
ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ (2551) ได้ รวบรวมทัศนะของนักวิชาการด้ านการสื่อสารรณรงค์ ในการ
ตังเป
้ ้ าหมายของการรณรงค์ไว้ ที่ระดับความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ดังต่อไปนี ้
Rogers and Storey (1987 อ้ างถึงใน ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ , 2551) กาหนด
เป้าหมายของการรณรงค์ไว้ ที่การให้ ข้อมูล การโน้ มน้ าวใจ และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม จะเห็นได้ วา่ การรณรงค์ใดๆ ย่อมหวังผลให้ เกิดผลสูงสุด นัน่ คือ พฤติกรรม ของผู้รับสาร
เป้าหมาย ส่วนลักษณะบ่งชี ้ที่เรี ยกว่าพฤติกรรม หรื อความหมายของพฤติกรรมได้ มีนกั วิชาการ
จานวนหนึง่ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
McGuire (1968 อ้ างถึง ใน ปาริ ช าต สถาปิ ตานนท์ , 2551) มองว่าการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวข้ องกับความสนใจ การจดจาได้ การยอมตาม การเก็บข้ อมูล และการ
ลงมือปฏิบตั ิ ส่วน
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิในรู ปแบบ 4 ประการดังนี ้
(อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2549)
(1) ทัศนคติเป็ นตัวกลางที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ และการปฏิ บตั ิ ดังนันความรู
้
้ มี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ และมีผลต่อพฤติกรรม หรื อการปฏิบตั ิ
(2) ความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กนั และทาให้ เกิดการปฏิบตั ติ ามมา
(3) ความรู้ และทัศนคติต่างทาให้ เกิดการปฏิบตั ิได้ โดยที่ความรู้ และทัศนคติ
ไม่จาเป็ นต้ องมีความสัมพันธ์กนั
(4) ความรู้มีผลต่อการปฏิบตั ทิ งทางตรงและทางอ้
ั้
อม
อย่างไรก็ดี Roger กล่าวว่า บางครัง้ ทัศนคติอาจไม่นาไปสู่พฤติกรรมเสมอไป
กล่าวคือ เมื่ อการสื่ อสารก่อให้ เ กิดความรู้ และทัศนคติในทางบวกต่อสิ่ง เร้ า ในขัน้ การยอมรั บ
ปฏิบตั ิอาจมีผลในทางตรงกันข้ าม เพราะอาจเกิดช่องว่างของความรู้ (อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท,
2549)
ในการดาเนินการรณรงค์ด้วยการสื่อสารตลาดเพื่อสังคมของกรี นพีซประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน ย่อมมีความจาเป็ นต้ องมีการสื่อสารให้ กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้ าใจ
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และมีทศั นคติที่ดี เพื่อทาให้ เกิดการตระหนัก และเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง จนกระทัง่ เข้ าไปมี
ส่วนร่วมสนับสนุนการรณรงค์ อย่างไรก็ดี จากข้ อมูลข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจถึงความหมายของ
ตัวแปรทัง้ 3 คือ ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบตั ิ มากขึ ้น
ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีเหล่านี ้มีความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือ ที่จะช่วยให้ การ
สร้ างคาถาม ส าหรั บนาไปใช้ เ ป็ นหลักการในการสร้ างเครื่ องมื อในการศึกษาวิจัย ส าหรั บการ
ศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นไปได้ ง่ายขึ ้น รวมทัง้ ผู้วิจยั สามารถคาดการณ์ถึงคาตอบจากคาถามเหล่านัน้
ได้ อีกด้ วย
2.7.3 ตัวแบบลาดับขัน้ บรรลุผล (Hierarchy of Effects Model)
ตัวแบบลาดับขันบรรลุ
้
ผล ได้ พฒ
ั นาขึ ้นโดย โรเบิร์ต ลาวิดจ์ และ แกรี สเตเนอร์ (Robert
Lavidge and Gary Steiner) ซึ่งตัวแบบนี ้เป็ นรูปแบบความคิด (Paradigm) เพื่อใช้ เป็ นตัวกาหนด
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา และงานรณรงค์ โดยยึดถือความเชื่อว่าการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
หรื อการยอมรับแนวความคิดของผู้รับสารเป้าหมายนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นทันที แต่จะผ่านกระบวนการ
เป็ นขัน้ ตอนต่างๆ ตามล าดับขัน้ ตัง้ แต่เริ่ ม รับรู้ ข้ อ มูล ไปจนกระทั่ง การตัดสินใจซือ้ หรื อยอมรั บ
แนวความคิด ดังนันจึ
้ งควรจะมุ่งเน้ นการให้ ข่าวสารเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็ จไปทีละขัน้ ตามลาดับ
มากกว่าการทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ หรื อการปฏิบตั ใิ นทันที ซึง่ มี 6 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1) ขันการรั
้
บรู้ (Awareness) เป็ นการที่ผ้ บู ริโภคมีการรับรู้ถึงการมีตวั ตนของสินค้ า
หรื อไม่ ในที่นี ้ สินค้ าในการรณรงค์เพื่อสังคมโดยใช้ แนวความคิดการตลาดเพื่อสังคมมาใช้ ในการ
วางแผนนัน้ คือ แนวความคิด (Idea) ที่ต้องการส่งผ่านไปยังผู้บริ โภค คือผู้รับสารเป้าหมายของ
งานรณรงค์ ซึง่ ถือเป็ นภารกิจหลักของกระบวนการตอบสนอง
2) ขันความรู
้
้ (Knowledge เมื่อมีการรู้จกั ในแนวความคิด (Idea) บ้ างแล้ วขันตอน
้
ต่อมาคือการรับรู้ ในส่วนของข้ อมูลของ เช่น แนวความคิดเกี่ยวกับอะไร เป็ นต้ น
3) ขัน้ ความชอบ (Linking) เมื่ อ รั บรู้ แนวความคิด ของการรณรงค์ แล้ ว เกิ ด
ความรู้สกึ อย่างไร คือ การชอบหรื อไม่ชอบ
4) ขัน้ ความพอใจ (Preference) เมื่อมีการชอบเกิ ดขึน้ แล้ วความชอบนัน้ ๆ มี
มากกว่าในแนวความคิดอื่นๆ หรื อแนวความคิดในด้ านตรงข้ ามหรื อไม่
5) ขันความเชื
้
่อมัน่ (Conviction) เมื่อเกิดความชอบมากกว่าแล้ ว ก็ยงั ไม่สามารถ
ที่จะตัดสินได้ วา่ จะยอมรับแนวความคิดนันๆได้
้
ยังต้ องมีการเชื่อมัน่ ในแนวความคิดนันด้
้ วย
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6) ขันการซื
้
้อ (Purchase) ในที่นี ้หมายถึงขันตอนของการยอมรั
้
บแนวความคิด คือ
เมื่อมีความเชื่อมัน่ แล้ วก็จะก่อให้ เกิดการยอมรับในแนวความคิดนันๆ
้ ได้
สาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับตัวแบบลาดับขันบรรลุ
้
ผลนัน้ ผู้วิจยั จะนาไปใช้ เป็ นเกณฑ์ในการวัด
ระดับการตอบสนองทางความคิดของกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในการหาคาตอบของคาถามนาวิจัย
เรื่ องประสิทธิผลของการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่วมของผู้รับสารเป้าหมาย พร้ อมทัง้
สามารถใช้ เป็ นแนวคิดหลักสาหรับการศึกษาในเชิงเปรี ยบเทียบกรณีศกึ ษาได้ อีกด้ วย

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พรพรรณ สุจจิตรจูล (2545) ได้ ทาการศึกษาวิจยั ในเรื่ องทัศนะของนักรณรงค์ไทย และการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่ อศึกษาทัศ นะของนักรณรงค์ไ ทยต่อแนวคิดการตลาดเพื่ อสัง คม อันประกอบด้ ว ย
ความหมายและที่มาของแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม ตลอดจนเหตุผลที่นาความคิดนี ้มาใช้ ในการ
จัดทาโครงการรณรงค์เ พื่ อพัฒ นาสังคม อี กทัง้ ยังศึกษาถึงทัศนะของนักรณรงค์ไทยต่อการนา
แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมไปประยุกต์ใช้ ในโครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาสังคม อันประกอบไปด้ วย
ขันตอนการวางแผน
้
ความสาเร็ จของโครงการ และปั จจัยสู่ความสาเร็ จ ตลอดจนทัศนะต่อแนวคิด
การตลาดเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็ นทางการกับ
นักรณรงค์ไทยจากองค์กรแสวงหากาไรและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรผู้จดั ทาโครงการรณรงค์
เพื่อพัฒนาสังคมจานวน 12 ท่าน และศึกษาเอกสารของโครงการ
ผลของการวิจยั พบว่า ทัศนะของนักรณรงค์ไทยต่อแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม และการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดมีความสอดคล้ องกับเป้าหมายและภารกิจขององค์กรแต่ละประเภท ในแง่ของ
การสร้ างคุณค่าเพิ่มให้ แก่โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาสังคมที่องค์กรจัดทา สาหรับองค์กรที่แสวงหา
กาไรมักอยู่ในรูปแบบของการนาแนวความคิดการตลาดเพื่อสังคมเข้ ามาสนับสนุนการตลาดของ
องค์กร เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี และเสริ มสร้ างความน่าเชื่อถือในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร อันจะนามาซึง่ การสนับสนุนองค์กรและผลิตภัณฑ์ขององค์กรในระยะยาว ในขณะที่องค์กร
ที่ไม่แสวงกาไรมักอยู่ในรู ปแบบของการนาแนวคิดทางการตลาดเข้ ามาสนับสนุนการทางานด้ าน
สังคมขององค์กร อันจะนามาซึง่ แผนงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ณฐา สุวนั ทารัตน์ (2555) ได้ ศึกษาวิจยั ในเรื่ องการเลือกใช้ สื่อและการออกแบบสารเพื่อ
การเคลื่อนไหวทางสังคมของโครงการบิก๊ ทรี โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการ
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เลือกใช้ สื่อ โดยเฉพาะสื่อใหม่ และ (2) วิเคราะห์การออกแบบสารของโครงการบิ๊กทรี รวมทัง้ (3)
การปรากฏของประเด็น ต้ น ไม้ ใ หญ่ ในเมื อ งในสื่ อ มวลชน ใช้ ร ะเบี ยบวิ ธี วิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ และ
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่าโครงการบิ๊กทรี มีการเลือกใช้ สื่อใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแฟนเพจเฟสบุ๊คเป็ นหลักในการนาเสนอสารในประเด็นต้ นไม้ ใหญ่ในเมืองกับผู้รับสาร โดย
เหตุผลที่เลือกใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นหลักในการสื่อสาร เนื่องด้ วยเหตุผล 9 ประการ (1) ไม่
เสียค่าใช้ จ่าย (2) ผู้ใช้ งานเป็ นเจ้ าของสื่อและกาหนดเนื ้อหาที่ลงได้ ด้วยตัวเอง (3) แพร่ กระจาย
ข่าวสารได้ รวดเร็ว (4) สามารถเข้ าถึงคนจานวนมากได้ ง่าย (5) สะดวกต่อการแบ่งปั นต่อ (6) มีผ้ ใู ช้
เป็ นจานวนมาก (7) เป็ นแหล่งรวบรวมข้ อมูล (8) มีลกั ษณะการสื่อสารเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง
(9) ไม่ต้องพึ่งพากระแสหลัก และการออกแบบสารของโครงการนันเน้
้ นให้ มีข้อความที่สนกระชั
ั้
บ
เน้ นการแฝงคาถามเพื่อให้ ผ้ รู ับสารเก็บไปคิดต่อ เน้ นการเล่าเรื่ องด้ วยภาพ และเน้ นการแชร์ ข้อมูล
จากแฟนเพจสิ่งแวดล้ อม โดยมีแนวทางการนาเสนอคือ ไม่นาเสนอเนื ้อหาที่มีการแฝงความรุนแรง
ไม่โพสต์ข้อความโจมตีฝ่ายใดและเน้ นเนื ้อหาที่เป็ นกลาง นอกจากนี ้จากการศึกษาพบว่าปริ มาณ
ข่าวสารข้ อมูลในประเด็นต้ นไม้ ใหญ่ในเมืองในสื่อมวลชนนันจาก
้
17 เดือนพบทังหมด
้
99 ข้ อมูล
และพบข้ อมูลปริ มาณมากในช่วงเดือนธันวาคม 2553 และพบข่าวในสื่อประเภทหนังสือพิมพ์มาก
ที่สดุ ส่วนผู้รับสารมีการเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่มากที่สดุ และให้ ความสาคัญกับประเด็นต้ นไม้
ใหญ่ในเมืองที่ระดับปานกลางทังผู
้ ้ ที่ร้ ูจกั และไม่ร้ ูจกั โครงการบิก๊ ทรี
Lukic (2009) ได้ ศกึ ษาเชิงเปรี ยบเทียบในการใช้ จดุ จูงใจด้ านอารมณ์ทางบวกและทางลบ
ของโครงการรณรงค์เพื่อสังคม โดยในงานวิจยั ฉบับนี ้ได้ แบ่งประเภทของโครงการรณรงค์เพื่อสังคม
ออกเป็ น 2 ประเภทด้ วยกัน คือ โครงการที่เน้ นประเด็นเกี่ยวกับตัวบุคคล กับโครงการที่เน้ นประเด็น
เกี่ยวกับสังคม ประเด็นเกี่ยวกับตัวบุคคลจะเน้ นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล และ
รวมถึงประเด็นด้ านสุขภาพและความปลอดภัยด้ วย ประเด็นเกี่ยวกับสังคมจะเน้ นการสื่อสารตังแต่
้
ระดับบุคคลครอบคลุมไปจนถึงประเด็นด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม อันได้ แก่ การรี ไซเคิล และแม้
กระทังปั
้ ญหาคนไร้ บ้าน ในงานวิจยั ฉบับนี ้ได้ ศกึ ษาว่าโครงการทังสองประเภท
้
กับการใช้ จดุ จูงใจ
ด้ านอารมณ์ว่ามีความสัมพันธ์ กนั อย่างไร นอกจากนี ้ยังศึกษาว่าจุดจูงใจที่โดดเด่นในการสื่อสาร
ของโครงการที่ มี ประเด็น เกี่ ยวกับ ตัว บุค คลแตกต่า งจากการสื่ อ สารของโครงการที่ มี ป ระเด็น
เกี่ ยวกับสังคมอย่างไร แนวคิดและทฤษฎี ที่ศึกษาคือ ทฤษฎี เกี่ ยวกับจุดจูง ใจด้ านอารมณ์ และ
แรงจูงใจ
ผลการวิจยั พบว่า จุดจูงใจจากการทาให้ กล้ วเป็ นจุดจูงใจที่โดดเด่นที่สดุ ในการสื่อสารของ
โครงการที่มีประเด็นเกี่ยวกับตัวบุคคล ในขณะที่จุดจูงใจจากการทาให้ ร้ ู สึกผิดเป็ นจุดจูงใจที่โดด
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เด่นที่ สุดในการสื่ อสารของโครงการที่ มี ประเด็นด้ านสัง คม และยัง สามารถสรุ ปได้ ว่าประเด็น
เกี่ยวกับตัวบุคคลมีการใช้ จุดจูงใจจากการทาให้ ร้ ู สึกผิดมากกว่าประเด็นด้ านสังคมอย่างชัดเจน
และยังมีการค้ นพบการใช้ จดุ จูงใจทางบวกในโครงการทังสองประเภท
้
แต่ก็สามารถสรุปได้ ว่าจุดจูง
ใจทางบวก พบในโครงการที่มีประเด็นด้ านสังคม มากกว่าโครงการที่มีประเด็นเกี่ยวกับตัวบุคคล
Brennan and Binney (2008) ได้ ศกึ ษาวิจยั ในเรื่ องจุดจูงใจจากการทาให้ กลัว และการทา
ให้ ร้ ูสึกผิดหรื อทาให้ อบั อาย ในโครงการการตลาดเพื่อสังคม (Fear, Guilt, and Shame Appeals
in Social Marketing) งานวิจยั ฉบับนีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาประสิทธิผลของสื่อ
โฆษณาที่ใช้ จดุ จูงใจจากการทาให้ กลัว และการทาให้ ร้ ูสึกผิด ที่มีต่อผู้รับสารที่มีรายได้ (Income
Support Recipients) โดยขอบเขตการศึกษาจะเน้ นเฉพาะบริ บทของเครื อข่ายทางสัง คมใน
วงจากัดมากกว่าเครื อข่ายสังคมในวงกว้ าง
การศึกษาครัง้ นีแ้ สดงให้ เห็นว่าจุดจูงใจด้ านลบมีผลต่อแนวโน้ มที่จะกระตุ้นให้ เกิดการ
ป้องกันตัวเองและการไม่ยอมรับปฏิ บตั ิมากกว่าการตอบสนองในเชิงรุ ก เช่น การสมัครใจที่จ ะ
ปฏิบตั ิ นักการตลาดเพื่อสังคมจาเป็ นต้ องพิจารณาการใช้ จุดจูงใจจากการทาให้ กลั ว, การทาให้
รู้สึกผิด หรื อทาให้ อบั อาย ในโครงการการตลาดเพื่อสังคม เพื่อให้ เกิดรับการยอมรับปฏิบตั ิโดย
สมัครใจ เนื่องจากการศึกษาพบว่ามีการใช้ จดุ จูงใจในเชิงลบมากเกินไป ในขณะที่การวิจยั ในเชิง
ให้ ข้อมูลมีความจาเป็ นมากขึ ้น ทิศทางในการศึกษาวิจยั ในอนาคตสามารถนาไปพัฒนาเครื่ องมือ
ในการวัดผลของการใช้ จุดจูงใจจากการทาให้ อบั อายที่มีต่อการตัดสินใจในเชิงเอือ้ ประโยชน์แก่
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของเครื อข่ายทางสังคมในวงจากัด
ผลการวิจยั พบว่า แนวความคิดในการใช้ จุดจูงใจจากการทาให้ ร้ ู สึกอับอายสัมพันธ์ กับ
กลุม่ ทางสังคมอย่างมีนยั ยะสาคัญ และพบว่าการใช้ จดุ จูงใจดังกล่าวจะไม่เกิดผล ถ้ าความอับอาย
นัน้ ไม่มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ บริ บ ทของกลุ่ม ทางสัง คมนัน้ ๆ นอกจากนี จ้ ากการศึก ษายัง พบว่ า
การตลาดเพื่อสังคมจะประสบผลสาเร็ จได้ นนั ้ ขนาดและขอบเขตของปั ญหาที่ต้องการการแก้ ไข
จะต้ อง ไม่เกินขอบเขตความสามารถของผู้รับสารที่จะแก้ ปัญหาได้ ซึ่งหมายความถึงขอบข่ายของ
ปั ญ หาในระดับนานาชาติหรื อระดับโลกได้ ด้ วย กล่าวคือการโฆษณาจ านวนมากจะลดความ
เชื่อมัน่ ในความสามารถที่จะแก้ ปัญหาได้ โดยบุคคลแต่ละคน ซึ่งส่งผลให้ การตอบสนองต่อการ
โฆษณาหรื อจุดจูงใจนันลดลง
้
ยิ่งไปกว่านันการที
้
่นกั การตลาดเพื่อสังคมใช้ จุดจูงใจในเชิงลบโดย
ไม่ปรับให้ เหมาะสมกับผู้รับสารเป้าหมาย จะส่งผลให้ ผ้ ู รับสารเกิดความรู้สึกเพิกเฉยในที่สดุ และ
ลดความเป็ นไปได้ ที่จะตอบสนองต่อสารเหล่านันแม้
้ จะเป็ นสารที่สาคัญก็ตาม
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พชรมน ธรรมประสิทธิ์ (2554) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์เนื ้อหาการสื่อสารในภาวะ
วิกฤติ: กรณีศึกษาคลิปวีดีโอ “รู้ สู้flood” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่ อการศึกษาเรื่ องต่อไปนี ้คือ (1)
เนื ้อหาที่นาเสนอข้ อมูลในภาวะวิกฤติน ้าท่วม ผ่านคลิปวีดีโอที่ปรากฏบนอินเตอร์ เน็ตของคลิป
วีดีโอ “รู้ส้ ู flood” (2) รูปแบบและเทคนิคการนาเสนอข้ อมูลในภาวะวิกฤติน ้าท่วม ผ่านคลิปวีดีโอที่
ปรากฏบนอินเตอร์ เน็ตของคลิปวีดีโอ “รู้ส้ ู flood”
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นการวิเคราะห์
เนื ้อหา(Content Analysis) โดยทาการเก็บข้ อมูลโดยตรงจากคลิปวีดีโอ “รู้ส้ ู flood” และทาการลง
รหัสหรื อบันทึกข้ อมูลในตาราง Coding Sheet เพื่อทาดัชนีข้อมูลและจัดหมวดหมู่ในการวิเคราะห์
ตามประเด็นหรื อเนื ้อหาสารที่ต้องการและเพอื่ ตอบวัตถุประสงค์ จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ ทงหมดมา
ั้
สรุปผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยแบ่งเป็ นประเด็น
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ผลการศึกษาพบว่า (1) เนื ้อหาสารของคลิปวีดีโอออนไลน์ “รู้ส้ ู flood” พบว่า เป็ นสาร
ประเภทข้ อเท็จจริงที่อธิบายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของและเหตุการณ์ (2) วัตถุประสงค์การสื่อสาร
ของเนื ้อหาในภาวะวิกฤติน ้าท่วมของคลิปวีดีโอออนไลน์ “รู้ สู้flood” คือ 1) เพื่อให้ ความรู้ 2) เพื่อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ (3) กลยุทธ์การสร้ างสารในภาวะวิกฤติน ้าท่วมของคลิปวีดีโอ “รู้ส้ ู flood” นัน้
ผู้วิจยั พบว่ามี องค์ประกอบสาคัญ 5 ประการคือ 1) ใคร (Who) 2) สื่อสารอะไร (Says What) 3)
สื่อสารผ่านสื่อใด (In Which Channel) 4) สื่อสารไปยังใคร (To Whom) และ 5) ด้ วยผลอย่างไร
(With What Effect) (4) รูปแบบของการนาเสนอเนื ้อหาสาระของคลิปวีดีโอออนไลน์ “รู้ส้ ู flood”
เป็ นลักษณะ คลิปวีดีโออินโฟกราฟฟิ ก หรื อคือภาพเคลื่อนไหวอนิเมชัน่ โดยมีเสียงประกอบเนื ้อหา
ภายในคลิป วีดีโออยูส่ องประเภทคือ เสียงบรรยาย และเสียงดนตรี และมีการใช้ ข้อความหรื อ
ตัวอักษร (Text)
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2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย

รู ปแบบสารในการรณรงค์
ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ ของ
กรี นพีซ ประเทศไทย เป็ น
อย่างไร?
-- ข้ อมูลเกี่ยวกับกรี นพีซ
-- แนวคิดเกี่ยวกับ นวัตกรรม
การสื่อสาร
-- แนวคิดเกี่ยวกับสื่อเฟสบุ๊ค
-- แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์
-- แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
เพื่อสังคม

ผลของการรับรู้ ทัศนคติ
และแนวโน้ มการมีสว่ น
ร่ วม ของกลุม่ ผู้รับสาร
เป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี
เป็ นอย่างไร?
-- แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอ
เรชัน่ ซี (Generation C)
-- ประสิทธิผลของการสื่อสาร

ภาพที่ 2.10 กรอบแนวคิดการวิจยั

รู ปแบบสารที่มีลักษณะ
ตรงตามความสนใจ
และความต้ องการ ของ
กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย
เจนเนอเรชั่น ซี เป็ น
อย่ างไร?

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิ จัย เรื่ อ งประสิ ท ธิ ผ ลของนวัต กรรมการสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สัง คม ของกรี น พี ซ
ประเทศไทย ที่มีตอ่ กลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี โดยเน้ นศึกษาเฉพาะรูปแบบสารของโครงการรณรงค์ ที่
เผยแพร่ ผ่านเฟสบุ๊ค ของกรี นพี ซ ประเทศไทย เป็ นการศึกษาวิจัยเชิ ง คุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้ กรณีศกึ ษาเพื่อศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Case Study Method)
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนของการวิเคราะห์เนื ้อหา(Content Analysis) และส่วนของการ
สัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) ซึ่ ง รายละเอี ย ดของระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ทัง้ สอง
ส่วนประกอบด้ วย รายละเอียดของแหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอข้ อมูล
3.1 ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
3.1.1 แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
เนื่องจากวิธีศึกษาวิจัยในงานวิจัยฉบับนี ้ ใช้ กรณี ศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative
Case Study Method) จึงต้ องมีการคัดเลือกโครงการกรณีศกึ ษา ที่มีความโดดเด่นของรูปแบบสาร
ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงคัดเลือกโครงการจานวน 3 โครงการ โดยมีหลักในการ
คัดเลือก ดังนี ้
หลักเกณฑ์ที่หนึ่ง มีความครบถ้ วนตามองค์ประกอบของการรณรงค์ โดยเฉพาะมีความ
ครบถ้ วนของรูปแบบสารในการรณรงค์ (Types of Campaign Message) ในแต่ละโครงการ คือ มี
ลักษณะของการให้ ข้อมูล (to Educate) และมีลกั ษณะของการโน้ มน้ าวใจ (to Persuade) ด้ วย
การตอกย ้าสารด้ วยการใช้ จดุ จูงใจแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดแนวโน้ มการมีสว่ นร่วม
หลักเกณฑ์ที่สอง คัดเลือกโครงการที่มีการใช้ จดุ จูงใจเพื่อการโน้ มน้ าวใจ ที่โดดเด่น 3 แบบ
โดยเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นในการใช้ จดุ จูงใจ แบบละ 1 โครงการ ได้ แก่ การใช้ จดุ จูงใจโดย
ใช้ เหตุผล (Logos), การใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos) และการใช้ จดุ จูงใจโดยใช้
อารมณ์ (Pathos)
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ทังนี
้ ้จากการสารวจรู ปแบบสารของโพสต์ ที่ปรากฏในเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan
Page: www.facebook.com/ greenpeaceseath) ของกรี นพีซ ประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2554 ถึง
2557 เบื ้องต้ นพบโพสต์ ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจานวนโพสที่ปรากฏในเฟสบุ๊คแฟนเพจของกรี นพีซ ประเทศไทย ช่วง
พ.ศ. 2554 ถึง 2557
โครงการ
พ.ศ.

ปี

1) โครงการปกป้องอาร์ กติก “Save
the Arctic”
2) โครงการปกป้องกระบี่จาก ถ่าน
หิน “Protect Krabi
3) โครงการปฏิวตั พิ ลังงาน
“Energy Revolution”

2557

2556

2555

2554

รวม

จานวนครัง้ ที่ปรากฏ
16

55

4

1

76

61

6

1

-

68

8

11

29

11

59

4) โครงการปกป้องทะเล

7

25

11

1

44

5) ”โครงการปกป้องผืนป่ าเขตร้ อนแห่ง
อินโดนีเซีย “Protect Paradise”

9

2

25

5

41

6) โครงการ “ล้ างสารพิษ Detox”

7

4

17

5

33

7) โครงการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิเสธการ
ตัดต่อพันธุกรรม GMOs

5

5

-

4

14

จากการสารวจรูปแบบสารในการรณรงค์เบื ้องต้ น พบว่าโครงการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ทังสองหลั
้
กเกณฑ์ และมีความถี่ของจานวนโพสสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่
1) โครงการปกป้องอาร์ กติก “Save the Arctic” มีความโดดเด่นในการใช้ การใช้
จุดจูงใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos)
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2) โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน “Protect Krabi” มีความโดดเด่นในการใช้
จุดจูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos)
3) โครงการปฏิวตั ิพลังงาน “Energy Revolution” มีความโดดเด่นในการใช้ จดุ จูง
ใจโดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos)
3.1.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ศึกษาข้ อมูลโครงการกรณีศกึ ษา โดยละเอียดจากเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook
fan page) ของกรี นพีซ ประเทศไทย
2) เนื่ อ งจากข้ อมู ล ในส่ ว นนี จ้ ะถู ก น าไปใช้ ศึ ก ษาเชิ ง กึ่ ง ประเมิ น ( Quasi
Evaluation) คือการค้ นหาคาตอบบางประการเพื่อตอบคาถามที่ ผ้ ูวิจัยให้ ความสนใจ นั่นคือ
รูปแบบสารในการรณรงค์ฯ เป็ นอย่างไร? ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาแนวคิดเรื่ องการออกแบบสารโน้ มน้ าว
ใจในการรณรงค์(Message Design) และลักษณะของรูปแบบสารตามแนวคิดเรื่ องการใช้ จดุ จูงใจ
ในการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Appeals in Social Marketing) มาเป็ นหลักในการค้ นหา
ลักษณะของรูปแบบสาร เพื่อให้ ได้ มาซึง่ คาตอบของงานวิจยั ในประเด็นที่ต้องการอย่างครบถ้ วน
3) เรี ยบเรี ยงข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา จากนันจึ
้ งรวบรวมเป็ นชุดข้ อมูล เพื่อใช้ เป็ น
เครื่ องมือสาหรับประกอบการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักในส่วนต่อไป
3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบบันทึกข้ อมูลโครงการ
รายละเอียดแต่ละโครงการจะถูกบันทึกในรูปแบบเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………
รายละเอียดโครงการโดยย่อ……………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ของเนื ้อหาในการสื่อสาร ……………………………………………………….
การใช้ จดุ จูงใจเพื่อการโน้ มน้ าวใจ
รายละเอียดของการใช้ จุดจูงใจ (Appeals) ที่โดดเด่นของแต่ละโครงการ ในการสื่อสาร
เพื่อให้ ข้อมูล (to Educate) และ การโน้ มน้ าวใจ (to Persuade) ดังต่อไปนี ้
1) โครงการปกป้องอาร์ กติก: การใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos)
2) โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน: การใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos)
3) โครงการปฏิวตั พิ ลังงาน: การใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos)
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3.1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยค้ นหาลักษณะของรูปแบบสารตามแนวคิดเรื่ อง
การออกแบบสารโน้ มน้ าวใจในการรณรงค์ และลักษณะของรูปแบบสารตามแนวคิดเรื่ องการใช้ จดุ
จูงใจในการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
แนวคิดเรื่ องการออกแบบสารโน้ มน้ าวใจในการรณรงค์ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสาร
ดังนี ้
1) พิจารณาตามลักษณะของสาร
2) พิจารณาตามความหมายสาร
3) พิจารณาตามสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการสื่อสาร
4) พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
5) พิจารณาตามการนาเสนอสาร
3.1.5 การนาเสนอข้ อมูล
นาเสนอข้ อมูลด้ วยแบบบันทึกรายละเอียดของโครงการกรณีศกึ ษา (Case Study) เพื่อใช้
เป็ นชุดข้ อมูลจานวน 3 ชุด สาหรับใช้ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ส่วนต่อไป

3.2 ส่ วนที่ 2 วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
เป็ นการสัม ภาษณ์ เพื่อศึกษาผลด้ านการรั บรู้ ทัศนคติและแนวโน้ มการมีส่วนร่ วม จาก
รูปแบบสาร และการใช้ จุดจูงใจเพื่อการโน้ มน้ าวใจ (Appeals) ในโครงการกรณีศกึ ษาทัง้ 3 แบบ
ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่งทาการสัมภาษณ์หลังจากรับสารของ
โครงการ โดยใช้ วิธีทดสอบการระลึก (Recall Test) กับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักจานวน 10 คน ที่มา
จากวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Criterion Based Selection Method) อายุ 20 และมีอายุ 20 ปี
ขึ ้นไป และมีคณ
ุ สมบัตดิ ้ านพฤติกรรมตามที่กาหนดไว้ เท่านัน้
แนวทางการสัม ภาษณ์ มี 2 ขัน้ ตอน คือ สัมภาษณ์ เกี่ ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ม ผู้ให้
ข้ อมูลหลักที่มีตอ่ รู ปแบบสารของโครงการกรณีศึกษาแต่ละโครงการ เพื่อตอบคาถามนาวิจยั ที่ว่า
ผลของการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีสว่ นร่วม ของกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี ที่มี
ต่อรู ปแบบสารในการรณรงค์ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ขององค์กรกรี นพีซ
ประเทศไทย เป็ นอย่างไร?
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ส่วนขัน้ ตอนที่ส อง เป็ นการสัมภาษณ์ ในลักษณะของการเปรี ยบเทียบรู ปแบบสารของ
โครงการกรณี ศึกษาทัง้ 3 โครงการ ตามความคิดเห็น ของกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อมูล หลัก อัน จะนามาซึ่ง
คาตอบ ของคาถามนาวิจัยที่ว่า รู ปแบบสารที่มีลกั ษณะตรงตามความสนใจ และความต้ องการ
ของกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี เป็ นอย่างไร?
3.2.1 กลุ่มประชากรที่ศึกษา
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก จานวน 10 คน จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Criterion Based
Selection Method) อายุ 20 ปี ขึน้ ไป ที่ มี คุณ สมบัติ ด้ า นพฤติก รรมเป็ นคนเจนเนอเรชั่น ซี
(Generation C) ดังต่อไปนี ้
1) มี ปฏิ สัม พันธ์ ผ่านสื่ อสัง คมออนไลน์ ต ลอดเวลา (Connection) โดยคัดเลื อ ก
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นผู้มีพฤติกรรมการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์มากกว่า 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน
2) มีกลุ่มสังคมออนไลน์ (Community) โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก ที่เป็ น
ผู้ตดิ ตาม (Followers) หรื อ แฟนคลับ (Fans) ของคน หรื อกลุม่ คนในสังคมออนไลน์
3) เป็ นผู้สร้ างสรรค์ (Creation) โดยคัดเลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นผู้สร้ างสรรค์
คอนเทนต์ (Content) ไม่วา่ จะเป็ นภาพถ่าย บทความ หรื อวิดีโอ ที่มีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์
ต่อสงคม สามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเพื่อเผยแพร่ (Post) ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook)
ของตนเองตลอดเวลา หรื ออย่างน้ อยสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้
4) เป็ นคนช่างเลื อก (Curation) โดยคัดเลื อกกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล หลัก ที่ เป็ นผู้ที่ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั สังคมออนไลน์อย่างมีสติ คือ เป็ นผู้ที่เลือกสรรเฉพาะข้ อมูลที่มีความเหมาะสม เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สงคม และสามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ที่ดีของตน เพื่อส่งต่อ (Share) ผ่านทางเฟสบุ๊ค
(Facebook) ของตนเองตลอดเวลา หรื ออย่างน้ อยสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้
นอกจากนี ้การคัดเลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักจะเจาะจงเลือกเฉพาะกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่ไม่
มีการเผยแพร่ (Post) ในลักษณะของการพร่ าราพันถึงอารมณ์ในแต่ละช่วงของตน ในระยะ 3 เดือน
ก่อนหน้ าที่จะทาการสัมภาษณ์
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่ อ งจากการศึก ษาวิ จัย ในส่ว นนี ้ ผู้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth
Interview) จึงมีวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1) ผู้วิจยั นาเสนอชุดข้ อมูลของโครงการรณรงค์กรณีศึกษา (Case Study) พร้ อม
ทังสั
้ งเกตปฏิกิริยาตอบสนองของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักระหว่างการนาเสนอ
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2) ผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาผลด้ านการรับรู้ ทัศนคติและแนวโน้ มการมี
ส่วนร่ วมของกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล หลัก ที่ มี ต่อรู ปแบบสารของโครงการกรณี ศึกษา โดยใช้ คาถามที่
จัดเตรี ยมไว้
3) ผู้วิจัยทาการสัม ภาษณ์ เกี่ ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในเชิ ง
เปรี ยบเทียบรู ปแบบสารของโครงการกรณี ศึกษา แต่ละโครงการ โดยใช้ แนวคาถามสัมภาษณ์ ที่
จัดเตรี ยมไว้
4) ผู้วิจยั จดบันทึกข้ อมูล และบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์
3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) ชุดข้ อมูลโครงการกรณีศกึ ษา (Case Study) จานวน 3 ชุด
2) แบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ ในการศึกษาผลด้ านการรับรู้ ทัศนคติและแนวโน้ มการมี
ส่วนร่วมของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก และศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบรูปแบบสารของโครงการกรณีศกึ ษา
จากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก หลังจากได้ รับสารของโครงการ
3) รูปแบบของคาถามเป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question) เพื่อให้
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก สามารถตอบคาถาม หรื อเล่าเรื่ องได้ เต็มที่ตามประเด็นที่ผ้ วู ิจยั วางไว้ และ
ยืดหยุ่นประเด็นคาถามตามสถานการณ์ในระหว่างการสัมภาษณ์ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดประเด็น
คาถามไว้ ล่วงหน้ า ดังนี ้
(1) ประเด็นด้ านการรับรู้
หลังจากที่ได้ รับสารของโครงการแล้ วคุณรับรู้ จดจา หรื อเข้ าใจถึงแนวความคิด
ของโครงการดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร? โปรดเล่ารายละเอียดของโครงการตามความเข้ าใจของคุณ
(2) ประเด็นด้ านทัศนคติ
คุณรู้สกึ สนใจ และอยากค้ นหาข้ อมูลของโครงการเพิ่มเติมหรื อไม่ อย่างไร?
คุณมีความรู้ สึกอย่างไรต่อรู ปแบบสารของโครงการ……… ที่มีความโดดเด่น
ของการใช้ จดุ จูงใจ (Appeals) ด้ าน............. (เจาะจงเฉพาะการใช้ จดุ จูงใจที่โดดเด่นแบบต่างๆ)
(3) ประเด็นด้ านแนวโน้ มการมีส่วนร่วม
คุณ มี ค วามคิด คล้ อ ยตาม หรื อ ยอมรั บแนวความคิด ของโครงการดัง กล่า ว
หรื อไม่ อย่างไร? และมีความคิดที่จะปฏิบตั ติ าม หรื อมีสว่ นร่วมกับโครงการหรื อไม่ อย่างไร?
(4) การเปรี ยบเทียบรูปแบบสารของโครงการกรณีศกึ ษา
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ในส่ ว นของแนวค าถามเพื่ อ การเปรี ย บเที ย บรู ป แบบสารของโครงการ
กรณีศกึ ษา จากทัศนคติของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ดังต่อไปนี ้
(4.1) รูปแบบสารของโครงการใด ที่ทาให้ คณ
ุ มีความสนใจมากที่สดุ ?
(4.2) รูปแบบสารของโครงการใด ที่ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ ชอบมากที่สดุ ?
(4.3) รูปแบบสารของโครงการใด ที่ทาให้ คณ
ุ อยากมีสว่ นร่วมมากที่สดุ ?
3.2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ โดยเริ่มจากการถอดบทสนทนา จากนันจึ
้ งวิเคราะห์แยก
ประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่ อตอบคาถามนาวิจัย จากนัน้ จึงตีความข้ อมูล
(Interpretation) เพื่ออธิบาย (Explanation) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยอาศัยเหตุผลซึ่งอ้ างอิงจาก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสรุปเป็ นผลการวิจยั
3.2.5 การนาเสนอข้ อมูล
น าเสนอข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ วยการพรรณนาเชิ ง วิ เ คราะห์ ( Analytic
Description) เพื่อนาเสนอข้ อมูลควบคูไ่ ปกับการอธิบายเชิงเหตุและผล
3.2.6 การทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือการวิจัย
ทดสอบความน่าเชื่อถื อของเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ด้ วยการนาข้ อมูลที่ได้ จากการ
ศึกษาวิจยั ทังสองส่
้
วน มาเปรี ยบเทียบกันเพื่อตอบคาถามนาวิจยั ทัง้ 3 ข้ อ ได้ อย่างครบถ้ วน
โดยที่ ข้อมูล จากการวิเ คราะห์ เนื อ้ หาจะเป็ นข้ อมูลด้ านรู ปแบบสาร ที่ ใช้ ในการสื่ อสาร
การตลาดเพื่อสังคม ของกรี นพีซประเทศไทย กับข้ อมูลด้ านประสิทธิผลของการรับรู้ ทัศนคติ และ
แนวโน้ มการมีส่วนร่ วม ของกลุ่มเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี ที่ได้ จากส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วทาให้ ได้ ข้อมูลซึ่งเป็ นคาตอบของคาถามนาวิจยั ข้ อที่ 3 คือ รูปแบบสารที่มี
ลักษณะตรงตามความสนใจ และความต้ องการ ของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี เป็ น
อย่างไร?

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึกษาข้ อมูลตามระเบียบวิธีวิจยั ในบทที่ 3 ซึ่งแบ่งส่วนของการศึกษาออกเป็ น 2
ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์เนื ้อหา(Content Analysis) และส่วนของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-Depth Interview) ผลของการศึกษาวิจยั แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

4.1 ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาข้ อมูลโครงการกรณีศึกษา จากเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan
Page) ของกรี นพีซ ประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2554 ถึง 2557 ผลการศึกษามีดงั นี ้
4.1.1 โครงการปกป้องอาร์ กติก “Save the Arctic”
กรณีศกึ ษาที่มีความโดดเด่นของการใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos) โดยเฉพาะความ
กลัว (Fear appeals)
รายละเอียดโครงการโดยย่อ
โครงการปกป้องอาร์ กติกจากอุตสาหกรรมน ้ามัน และการประมงทาลายล้ าง เป็ นโครงการ
ที่ต้องการรวบรวมรายชื่อประชาชนทัว่ โลก เพื่อเรี ยกร้ องให้ บรรดาผู้นาประเทศที่มีอาณาเขตร่วมใน
ภูมิภาคอาร์ กติก ร่วมมือกันกาหนดให้ บริ เวณขัวโลกเหนื
้
อเป็ นเขตคุ้มครองธรรมชาติของโลก ด้ วย
พื ้นที่บริเวณขัวโลกเหนื
้
อเป็ นเสมือนบ้ านของสัตว์นานาสายพันธุ์ และยังเป็ นภูมิภาคที่มีบทบาทใน
การรักษาสภาพภูมิอากาศของโลก โดยทาหน้ าที่เป็ นเสมือนเครื่ องปรับอากาศคอยรักษาระดับ
ความเย็นของโลกทัง้ ใบไว้ นา้ แข็งของอาร์ กติกทาหน้ าที่เป็ นเสมื อนกระจกบานใหญ่ ที่สะท้ อน
แสงอาทิตย์และความร้ อนกลับไปยังอวกาศ
ซึ่ง ถึง แม้ จะอยู่ห่างออกไปอีกซีกโลก แต่ถ้าหากนา้ แข็ง ที่อาร์ กติกละลายลง ก็ สามารถ
ส่งผลกระทบในด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้ กรี นพีซ ประเทศไทย จึง
ต้ องการสื่อสารข้ อมูลการรณรงค์ผา่ นทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook fan page) ของไทย เพื่อให้
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การสื่อสารกับคนไทยเป็ นไปได้ ง่าย และรวดเร็ วขึ น้ โดยโครงการนี ้มีจานวนการโพสต์สงู สุดในช่วง
พ.ศ. 2556
วัตถุประสงค์ของเนื ้อหาในการสื่อสาร
ผลจากการศึกษาเนื ้อหาในโพสต์ของโครงการปกป้องอาร์ กติก พบว่า วัตถุประสงค์ของ
เนื ้อหาในการสื่อสารของโครงการ คือ เพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ รู ับสารเป้าหมายลงชื่อสนับสนุน เพื่อร่ วม
เรี ยกร้ องให้ บรรดาผู้นาประเทศร่ วมมื อกันกาหนดให้ บริ เวณขัว้ โลกเหนื อเป็ นเขตคุ้ม ครองทาง
ธรรมชาติของโลก โดยการให้ ข้อมูล (to Educate) และการโน้ มน้ าวใจ (to Persuade) เพื่อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสารเป้าหมาย ให้ เกิดความคิดคล้ อยตามแนวความคิดของโครงการ
โดยเนื ้อหาสารมีความโดดเด่นในการใช้ จดุ จูงใจด้ านอารมณ์ (Pathos) โดยเฉพาะความกลัว (Fear
Appeals) โดยรายละเอียดจากการวิเคราะห์เนื ้อหาสาร มีดงั ต่อไปนี ้
4.1.1.1 การให้ ข้อมูลข่าวสาร (to Educate)
จากการศึก ษารู ป แบบสารของโครงการ ด้ า นการให้ ข้ อ มูล ข่ า วสารเพื่ อ สร้ าง
ความรู้ สึกกลัวแก่ ผ้ ูรั บสารเป้าหมาย โพสต์ ส่ว นใหญ่ เป็ นการน าเสนอสารประเภทข้ อ เท็จ จริ ง
เกี่ยวกับปรากฎการณ์น ้าแข็งละลายที่ภมู ิภาคอาร์ กติก และสถานการณ์การรุกล ้าเขตแดนอาร์ กติก
โดยบริษัทน ้ามันขนาดใหญ่ในช่วงที่น ้าแข็งละลาย โดยอ้ างอิงหลักฐานด้ วยรูปภาพ ประเภทสัญรูป
(Icon) คือ รูปภาพมีความหมายตรงตัว เป็ นการแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
ดังตัวอย่างโพสต์ตอ่ ไปนี ้

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างโพสต์ที่ 1 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2556ข.
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“สภาวะโลกร้ อนท าให้ น า้ แข็ ง ขั ว้ โลกเหนื อ ละลาย และหมี ขัว้ โลกก าลั ง ล้ ม
ตาย… ดร.เอียน สเตอร์ ลิง ผู้เชี่ยวชาญด้ านหมีขวโลก
ั้
กล่าวว่า พบเจ้ าหมีขวโลกตั
ั้
วนี ้ที่สวาลบาร์ ด
หมู่เ กาะในมหาสมุท รอาร์ ก ติก ซึ่ง ตายจากการอดอาหารเพราะทะเลนา้ แข็ ง ละลายทาให้ ไ ม่
สามารถออกล่าสัตว์ได้ โดยในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมาน ้าแข็งในอาร์ กติกได้ ละลายไปแล้ วถึง 75%”
ข้ อความจากตัวอย่างโพสต์ที่ 1 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก ภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างโพสต์ที่ 2 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2556ค.
“วิ ดี โ อนี ถ้ ่ า ยทอดอย่า งง่ า ยๆ ให้ เ ราเข้ า ใจถึ ง ภัย คุก คามที่ เ ป็ นสาเหตุว่า ท าไม
อาร์ กติกจึงตกอยู่ในความเสี่ยง และถึงเวลาที่เราต้ องลุกขึ ้นปกป้อง ดูวิดีโอแล้ วมาร่ วมลงมือเพื่อ
สร้ างการเปลี่ยนแปลงกับเรากันค่ะ”
ข้ อความดัง กล่าว เป็ นข้ อความเชิ ญชวนให้ ผ้ ูรับสารเป้าหมายคลิกดูวิดีโอคลิ ป
เพื่อให้ เข้ าใจถึงปั ญหา ที่มาของปั ญหา และวิธีการเข้ าร่วมเพื่อช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าว ซึ่งวิดีโอคลิป
นันสื
้ ่อสารด้ วยภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่น (Animation) มีเสียงประกอบบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ
บรรยายถึงที่มาและความสาคัญของปั ญหา ซึ่งเนื ้อหาที่ถ่ายทอดด้ วยการบรรยายเรื่ องราวนัน้ เป็ น
สารประเภทข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ มี ค วามสมเหตุส มผล และมี ค วามเป็ นไปได้ ความหมายของสาร
หมายความตรงตามข้ อความที่นาเสนอ ไม่ต้องอาศัยการตีความที่ซบั ซ้ อน ดังนี ้
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ภาพที่ 4.3 ภาพตัวอย่างจากวิดีโอ Save the Arctic
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2556ค.
จากภาพที่ 4.3 เป็ นภาพตัวอย่างบางฉากจากคลิปวิดีโอ ซึ่งมีใจความสาคัญดังนี ้
“พื ้นที่น ้าแข็งขัวโลกละลายลงทุ
้
กปี ซึ่งเป็ นปั ญหาใหญ่ เพราะนอกจากอาร์ กติกจะเป็ นที่อยู่อาศัย
ของหมีขวั ้ โลกแล้ ว ยังเป็ นภูมิภ าคที่มีหน้ าที่รักษาระดับอุณหภูมิของโลกทัง้ ใบเอาไว้ โดยทะเล
น ้าแข็งจะช่วยสะท้ อนแสง ขณะที่ผืนน ้าทะเลอาร์ กติกจะดูดแสงและความร้ อนเอาไว้ เมื่อทะเล
น ้าแข็งละลาย น่านน ้าทะเลอาร์ กติกก็ยิ่งเปิ ด เป็ นการเพิ่มการดูดซับแสงอาทิตย์ไว้ มากยิ่งขึ ้น ซึ่งทา
ให้ น ้าทะเลมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ ้น และในเวลาเดียวกันก็ยิ่ งทาให้ น ้าแข็งละลายเร็ วขึ ้นด้ วย ซึ่งเป็ น
สาเหตุให้ เกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศแปรปรวนไปทัว่ โลก
ด้ วยการที่นา้ แข็งละลายลง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทนา้ มันเข้ ามาตังแท่
้ นขุด
เจาะบริเวณนัน้ แต่พวกเขาไม่ได้ เตรี ยมแผนไว้ สาหรับกรณีที่เกิดภาวะน ้ามันรั่ว ซึ่งแม้ ว่าเทคโนโลยี
ปั จจุบนั จะก้ าวหน้ า แต่การกาจัดคราบน ้ามันให้ หมดไปนัน้ ไม่มีทางเป็ นไปได้
นอกจากนีย้ ัง มีเรื อประมงขนาดใหญ่ฉวยโอกาสเข้ ามาตักตวงทรั พยากรและฝูง
ปลาทะเลใต้ แผ่นน ้าแข็ง ซึ่งประเทศแรกๆ ที่เข้ ามาคือ รัสเซีย สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ไอซ์แลนด์
และสแกนดิเนเวีย ยังไม่พอ เรื อขนส่งสินค้ าขนาดใหญ่ยังใช้ น่านนา้ อาร์ กติกเป็ นทางลัด ไปยัง
ประเทศตะวันออกไกลได้ ง่ายขึ ้นอีกด้ วย ทางเดียวที่จะหยุดยังเรื
้ ่ องเลวร้ ายเหล่านี ้ได้ คือพวกเรา
ต้ องร่วมมือกัน คลิก www.savethearctic.org”
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หลังจากการสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับที่มาและความสาคัญของปั ญหาแล้ ว กรี นพี ซได้
มีการนาเสนอสารอี กชุดหนึ่ง ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ การต่อต้ านการตังแท่
้ นขุดเจาะนา้ มันของเชลล์ ใน
บริ เวณภูมิภ าคอาร์ กติก ด้ วยตัวอย่างที่จะนาเสนอต่อไปนี ้ เป็ นสื่อในรู ปแบบของวิดีโอคลิป ให้
ข้ อมูลที่สร้ างความกลัว ด้ วยภาพกราฟฟิ กเคลื่อนไหวอนิเมชัน่ ประกอบคาบรรยายภาษาอั งกฤษ
ซึง่ มีใจความสาคัญดังนี ้
“อาร์ กติกกาลังละลาย และเพราะนา้ แข็งละลายนี่เอง บริ ษัทนา้ มันต่างกาลังมุ่ง
หน้ าเข้ าสู่ขวโลกเหนื
ั้
อ… เชลล์ คือ ตัวปั ญหาในการขุดเจาะน ้ามันครัง้ นี ้ โดยเชลล์ได้ ทาสัญญากับ
บริษัทแก๊ ซพรอม บริ ษัทน ้ามันจากรัสเซียที่มีประวัติการเกิดน ้ามันรั่ วหลายครัง้ ... แต่กระนันเชลล์
้
ก็
ยังยินดีที่จะทาให้ อาร์ กติก ภูมิภาคอันสวยงาม ต้ องตกอยู่ในภาวะเสี่ยง...” ข้ อความบางส่วนจาก
วิดีโอที่เข้ าถึงผ่านลิ ้งค์ (Link) ที่แสดงไว้ ในตัวอย่างโพสต์ที่ 3 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก ภาพที่
4.4

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างโพสต์ที่ 3 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2556ฉ.
จากการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาสารในวิ ดี โ อ พบสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการสื่ อ สาร คื อ
ภาพประกอบภาพประเภทภาพกราฟฟิ กเคลื่อนไหวอนิเมชัน่ เพื่อช่วยให้ การส่งต่อสารไปยังกลุ่ม
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ผู้รับสารเป้าหมายนันมี
้ ความน่าสนใจมากขึ ้น โดยผู้วิจยั ขอยกตัวอย่างเนื ้อหาในวิดีโอ ในฉากที่มี
การสื่อความหมาย ดังนี ้

ภาพที่ 4.5 ภาพตัวอย่างที่ 1 จากวิดีโอปกป้องอาร์ กติกจากเชลล์และเพื่อนรัสเซีย
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2556ฉ.
จากภาพซึ่งเป็ นตอนหนึ่งของวิดีโอ จะเห็นแท่นขุดเจาะน ้ามันสีดา มีรูปร่างน่ากลัว
คล้ า ยหุ่น ยนต์ ปีศาจ มี ไ ฟสปอร์ ตไลท์ ส่อ งนาทาง เบื อ้ งหลัง เป็ นท้ องฟ้ าสี เ ขี ยวหม่น ส่ว นภาพ
ด้ านขวาคือแท่นขุดเจาะน ้ามันจมลง หน้ าภูเขาน ้าแข็ง อนุมานได้ ว่าเป็ นบริ เวณอาร์ กติก ท้ องฟ้า
เบื อ้ งหลั ง เปลี่ ย นเป็ นสี เ ทาเข้ มเจื อ สี แ ดง ภาพทั ง้ สองคื อ สัญ ลัก ษณ์ ( Symbol) ในการสื่ อ
ความหมาย ซึ่ ง หากพิ จ ารณาในเชิ ง สัญ ญะวิ ท ยาจะพบว่ า มัน คื อ ตัว หมาย (Signifier) ที่
หมายความถึงแท่นขุดเจาะนา้ มัน ส่วนตัวหมายถึง (Signified) คือ แท่นขุดเจาะน ้ามันที่น่ากลัว
ราวกับปี ศาจ ซึ่ง ตัวหมายถึงนี ้ หากแท่นนา้ มันไปอยู่ในบริ บทอื่ นอาจให้ ความหมายที่ แตกต่าง
ออกไป แต่ในที่นี ้ต้ องการจะสื่อสารถึงความน่ากลัวของอุตสาหกรรมน ้ามัน

ภาพที่ 4.6 ภาพตัวอย่างที่ 2 จากวิดีโอปกป้องอาร์ กติกจากเชลล์และเพื่อนรัสเซีย
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2556ก.
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ตัวอย่างภาพที่ 2 เป็ นภาพนายทุนของบริษัทมหาอานาจทางพลังงานสองบริ ษัทจับ
มือกัน มีของเหลวสีดาไหลออกจากข้ อมือ ซึง่ อนุมานได้ ว่าเป็ นน ้ามัน เบื ้องหลังเป็ นภูเขาน ้าแข็ง ซึ่ง
อนุมานได้ ว่าเป็ นบริ เวณอาร์ กติก ด้ านล่างเป็ นนา้ ทะเลสีหม่น เมื่อของเหลวจากข้ อมือไหลลงสู่
ทะเล ทาให้ ทะเลกลายเป็ นสีดา ดังภาพด้ านขวา ภาพทังสองคื
้
อสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย
ซึง่ หากพิจารณาในเชิงสัญญะวิทยาจะพบว่า การจับมือกัน หมายความถึงการตกลงร่วมมือกันใน
ภารกิจบางประการ ส่วนตัวหมายถึง (Signified) คือ ความร่วมมืออันจะนามาสู่หายนะต่อภูมิภาค
อาร์ กติก ซึง่ หากการจับมือกันไปอยูใ่ นบริบท หรื อองค์ประกอบภาพอื่น ก็อาจให้ ความหมายของตัว
หมายถึงนี ้มีความหมายที่แตกต่างออกไป

ภาพที่ 4.7 ภาพตัวอย่างที่ 3 จากวิดีโอปกป้องอาร์ กติกจากเชลล์และเพื่อนรัสเซีย
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2556ก.
ตัวอย่างภาพที่ 3 เป็ นภาพก้ อนน ้าแข็งทรงกลมขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยแรงคน
จานวนมากช่วยกันผลักดันให้ เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า เพื่อให้ ก้อนน ้าแข็งนันพุ
้ ่งชนแท่นขุดเจาะน ้ามัน
ให้ พังลง ดังภาพตรงกลาง และเมื่อแท่นขุดเจาะน ้ามันพังลงไป ท้ องฟ้ าจึงเปลี่ยนเป็ นสีขาว เจอ
เหลืองส้ ม ดังภาพด้ านขวา จากภาพทัง้ 3 พบ สัญลักษณ์ (Symbol) ในการสื่อความหมาย ดังนี ้
คือ ก้ อนน ้าแข็งก้ อนใหญ่ หมายถึง ภารกิจอันยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคนจานวนมากร่ วมมือกันผลักดัน
จึง จะส าเร็ จ โทนสี มื ด ทึ บ แปรเปลี่ ย นเป็ นโทนสว่ า ง คื อ การสร้ างความหมายที่ พิ เ ศษให้ กับ
ภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างของสองสถานการณ์อย่างชัดเจน
นอกจากคาบรรยายในวิดีโอแล้ ว ยังมีการสื่อความหมายด้ วยเสียงดนตรี ร่วมด้ วย
เพื่อสร้ างความตื่นเต้ น กระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารเกิดความรู้สกึ พิเศษบางประการ
4.1.1.2 การโน้ มน้ าวใจ (Persuasion)
จากการศึกษาเนื ้อหาสารที่มีลกั ษณะของการโน้ มน้ าวใจของโครงการ พบว่าเนื ้อหา
สารส่วนใหญ่มีความโดดเด่นด้ านการใช้ ความกลัวเป็ นจุดจูงใจในสาร โดยการเน้ นย ้าถึงผลกระทบ
จากการละลายของน ้าแข็งขัวโลก
้
ที่อาจส่งผลต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของคนทังโลก
้ รวมทังประเทศ
้
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ไทย เพื่อต้ องการที่จะก่อให้ เกิดความหวัน่ วิตก และตระหนกในภัยที่อาจมาถึงในอนาคต และเพื่อ
โน้ ม น้ า วใจให้ ผ้ ูรั บสารเป้ าหมายเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ หรื อคล้ อยตามแนวความคิดที่ กรี นพี ซ
นาเสนอ
ด้ วยทัศนคติของคนไทย ที่ร้ ู สึกว่าการที่น ้าแข็งบริ เวณอาร์ กติกละลายนันเป็
้ นเรื่ อง
ไกลตัว กรี น พีซจึงพยายามที่จะเสนอข้ อมูลที่เป็ นหลักฐานว่าผลกระทบนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ ที่
ประเทศไทย และมนุษย์เป็ นสาเหตุหลักของปั ญหาโลกร้ อนดังกล่าว ดังตัวอย่างโพสต์ตอ่ ไปนี ้
“จากอาร์ กติกสูไ่ ทย หายนะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนันเกิ
้ ดขึ ้นจริ ง!...
รายงานทางวิทยาศาสตร์ ล่าสุดจาก IPCC เมื่อไม่นานมานี ้ ยิ่งตอกย ้าว่า มนุษย์เป็ นสาเหตุหลัก
ของโลกร้ อน อีกทังข้
้ อมูลจากธนาคารโลกรายงาน หากโลกอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ ้นอีก 4 องศา เอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ และประเทศไทย จะเป็ นภูมิภาคหนึ่งที่ยิ่งเสี่ยงและเปราะบางมากยิ่งขึ ้น ไม่ใช่
เแค่การเพิ่มขึ ้นของตัวเลขอุณหภูมิ แต่หมายถึงสภาพภูมิอากาศของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปและ
ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ โดยรวมทังหมด
้
เป็ นมหันตภัยที่คกุ คามประชากรโลกในระยะยาว
สัญญาณเหล่านี ้บ่งชี ้ว่าเรากาลังก้ าวมาสู่จดุ ที่โลกอาจไม่สามารถฟื น้ ตัวได้ อีก! ถึง
เวลาแล้ ว ที่ เ ราต้ อ งจริ ง จัง และหัน ไปสู่ท างออกเพื่ อ อนาคตที่ ยั่ง ยื น ยุติก ารเผาไหม้ พ ลัง งาน
สกปรก ที่ เ ป็ นตัว การท าให้ นา้ แข็ ง ละลายส่ง ผลกระทบต่อ อาร์ ก ติก ...” ข้ อ ความบางส่ว นจาก
ตัวอย่างโพสต์ที่ 4 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
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ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างโพสต์ที่ 4 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2556จ.
นอกจากนีย้ งั พบการใช้ ภาพประกอบที่ตกแต่งขึน้ ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
เป็ นรูปภาพประเภทดรรชนี (Index) ที่ต้องอาศัยการตีความของผู้รับสารจึงจะเข้ าใจถึงความหมาย
ที่ ต้อ งการสื่ อสารได้ คื อภาพมี ลักษณะเชิ ง เปรี ยบเที ยบเกิ นจริ ง ที่ เปรี ยบเที ย บถึ ง ความร้ อนที่
ผิ ด ปกติ ข องสภาพอากาศในปั จ จุบัน จนเป็ นผลให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในภาพคื อ แมวน า้ ซึ่ ง เป็ นสัต ว์
สัญลักษณ์ของภูมิภาคอาร์ กติกละลายลง การใช้ รูปภาพเปรี ยบเทียบเกินจริ งนัน้ เป็ นการสื่อสาร
การตลาดที่โน้ มน้ าวความสนใจได้ เป็ นอย่างดี ประกอบกับตัวอักษรกากับขนาดใหญ่สะดุดตา เป็ น
ข้ อความโน้ มน้ าวใจด้ วยความกลัว ดังตัวอย่างโพสต์ที่ 4 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
“Save the Arctic before it’s too late” ข้ อความบางส่วนจากตัวอย่างโพสต์ที่ 4
ของโครงการปกป้องอาร์ กติก ภาพที่ 4.9
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างโพสต์ที่ 5 ของโครงการปกป้องอาร์ กติก
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2556ช.
4.1.2 โครงการปกป้องกระบี่จากถ่ านหิน “Protect Krabi”
กรณีศกึ ษาที่มีความโดดเด่นของการใช้ จดุ จูงใจ (Appeals )โดยใช้ เหตุผล (Logos)
รายละเอียดโครงการโดยย่อ
โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เป็ นโครงการรณรงค์เพื่อหาแรงสนับสนุนทางสังคม
โดยการรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อหยุดยังแผนการขยายโรงไฟฟ
้
้ าถ่านหินกระบี่ และโครงการท่า
เทียบเรื อถ่านหินคลองรัว้ ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้ วยกระบี่เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว และเป็ นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สาคัญระดับโลก กรี นพีซ ประเทศไทย จึงได้ มีส่วนใน
การขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ร่วมกับ 22 องค์กร ภายใต้ ชื่อ “เครื อข่าย
ปกป้องกระบี่” ด้ วยการดาเนินการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน และให้ ข้อมูลกับสังคมเกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริ งเรื่ องผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีตอ่ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านบริ เวณนัน้
และผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมโดยรอบ เพื่อโน้ มน้ าวใจให้ ประชาชนคล้ อยตามแนวความคิดของ
โครงการ และเข้ าร่ วมเป็ นกาลังสนับสนุน ในการนาเสนอข้ อมูลโครงการ กรี นพีซ ประเทศไทย ได้
ทาการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อเข้ าถึงกลุม่ คนในวงกว้ าง ด้ านการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค
(Facebook) กรี นพีซ ได้ มีการนาเสนอผ่านโพสต์อย่างต่อเนื่อง โดยมีความถี่ในการสื่อสารผ่าน
เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ด้ วยจานวนโพสต์สงู สุดในช่วง พ.ศ. 2557
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วัตถุประสงค์ของเนื ้อหาในการสื่อสาร
ผลจากการศึกษาเนือ้ หาในโพสต์ของโครงการปกป้องกระบี่ พบว่า วัตถุประสงค์ของ
เนื ้อหาในการสื่อสาร คือ เพื่อให้ ผ้ รู ับสารเป้าหมายร่ วมเป็ นแรงสนับสนุน ด้ วยการลงชื่อเพื่อร่ วม
หยุดยังแผนการขยายโรงไฟฟ
้
้ าถ่านหินที่ จังหวัดกระบี่ ด้ วยการการให้ ข้อมูล (to Educate) และ
การโน้ มน้ าวใจ (to Persuade) โดยเนือ้ หาสารมีความโดดเด่นในการใช้ จุดจูงใจโดยใช้ เหตุผล
(Logos) ดังรายละเอียดจากการวิเคราะห์เนื ้อหาสาร ต่อไปนี ้
4.1.2.1 การให้ ข้อมูลข่าวสาร (to Educate)
จากการศึกษาเนือ้ หาสารของโครงการ ด้ านการให้ ข้อมูลเชิง เหตุผลแก่ผ้ ูรับสาร
เป้ าหมาย พบว่า โพสต์ ส่ว นใหญ่ เป็ นการนาเสนอสารประเภทข้ อเท็จ จริ ง ที่ ใ ห้ ข้ อมูลเกี่ ย วกับ
ความส าคัญของกระบี่ อันเป็ นแหล่ง ทรั พยากรที่ยังคงสมบูรณ์ ระดับโลก และผลกระทบที่ อาจ
เกิดขึ ้นจากการสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดังตัวอย่างโพสต์ตอ่ ไปนี ้

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างโพสต์ที่ 1 ของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557ค.
ตัวอย่างโพสต์ที่ 1 ประกอบด้ วยข้ อความ และลิ ้งค์ (Link) ที่เชื่อมต่อไปยัง วิดีโอ
คลิป ด้ วยการนาเสนอสารของโครงการนี ้ เป็ นการนาเสนอสารประเภทหลักฐาน แสดงเหตุผลว่า
“ทาไมเราต้ องปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ” รวมถึงเป็ นข้ อมูลเชิงสถิติที่ชีใ้ ห้ เห็นถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ ้นเป็ นหลัก อันเป็ นข้ อมูลที่มีเนื ้อหาเชิงสาระและเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างจากัด กรี นพีซ
ประเทศไทย จึ ง ได้ ใ ช้ ก ลวิ ธี ใ นการสร้ างสาร หรื อ การพัฒ นารู ป แบบสารของ โครงการให้ มี
ความสามารถในการเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นคนรุ่นใหม่ได้ ง่ายขึ ้น
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ด้ วยความร่ วมมือจากทีมงาน CreativeMove ที่ได้ เข้ ามาช่วยสร้ างสรรค์รูปแบบ
สารให้ มีความทันสมัยมากขึ ้น โดยการสร้ างภาพกราฟฟิ กเคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารข้ อมูล หรื อโมชัน่
กราฟฟิ ก (Motion Graphic) อันประกอบด้ วยภาพกราฟฟิ คบ่ง ชีข้ ้ อมูล และเสี ยงบรรยาย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
“กระบี่ จังหวัดที่มีท้องทะเลที่สวยงาม มีชายหาดน่าเที่ยวติดหนึ่งในสิบของโลก แต่
คุณรู้หรื อไม่วา่ ... กระบี่ยงั มีระบบนิเวศน์อนั อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง โดยมีพื ้นที่หญ้ าทะเลที่ใหญ่ที่สดุ
ในไทย อันเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าเศรษฐกิจ และสัตว์หายากใกล้ สูญพันธุ์ ที่มีความสาคัญต่อ
ระบบนิเวศน์อย่างพยูน มีพื ้นที่ชมุ่ น ้าที่สาคัญระดับโลก แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ และเป็ นที่อยู่
อาศัยของพันธุ์พืช สัตว์ป่า และนกเกือบสี่ร้อยชนิด …ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์นี ้อาจหมดสิ ้นไป
หากมีการสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึง่ นัน่ จะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่ออนาคตของกระบี่...”
“...โรงไฟฟ้าถ่านหินใช้ นา้ ปริ มาณมหาศาลในกระบวนการผลิตโดยโรงนึงใช้ นา้
เทียบเท่ากับสระว่ายน ้าขนาดมาตรฐานโอลิมปิ กทุกๆ 3.5 นาที หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8 ของความ
ต้ องการน ้าของประชากรโลกทังหมด
้
และยังปล่อยน ้าที่ป้นเปื อ้ นออกสู่สิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะตกค้ าง
เป็ นมลพิษไปอีกหลายสิบปี การเผาไหม้ ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะก่อให้ เกิดฝุ่ นผง และสารพิษ เช่น
ปรอทซึง่ เป็ นอันตรายต่อคนและสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียง...”

ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างที่ 1 จาก Motion Graphic: ทาไมเราต้ องปกป้องกระบี่จากถ่านหิน?
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557.
จากภาพตัวอย่างที่ 1 เป็ นภาพประกอบที่มีการสื่อความหมายตามคาบรรยาย
ข้ างต้ น ซึง่ เป็ นภาพประกอบเชิงสัญลักษณ์ (Symbol) ด้ วยข้ อมูลที่ต้องการจะสื่อสารเป็ นข้ อมูลเชิง
ลึก ซึ่งผู้รับสารเป้าหมายมีแรงจูงใจ (Motivation) และมีความสามารถ (Ability) ในการทาความ
เข้ า ใจสารต่ า กรี น พี ซ ประเทศไทย และ ที ม งาน CreativeMove จึ ง ได้ ส ร้ างสัญ ลัก ษณ์ แ ทน
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ความหมาย เป็ นภาพประกอบกราฟฟิ กที่เข้ าใจง่ายแสดงแทนข้ อมูล เพื่อช่ว ยให้ ผ้ รู ับสารเป้าหมาย
เกิดมโนทัศน์ร่วมได้ ง่ายขึ ้น
ดังการสร้ างสัญลักษณ์ เพื่ อเปรี ยบเทียบปริ มาณนา้ มหาศาลที่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน
จะต้ องใช้ กับปริมาณน ้าของสระว่ายน ้าโอลิมปิ ก หรื อเปรี ยบเทียบกับปริมาณความต้ องการน ้าของ
ประชากรโลกทังหมด
้
ด้ วยการสร้ างภาพโรงไฟฟ้าให้ มีขนาดเล็ ก และจานวนน ้าที่ต้องใช้ คือสระ
ว่ายน ้า และโลก มีขนาดใหญ่เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบปริ มาณให้ เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ยังมี
การใช้ สีเชิงบวก คือสีโทนเย็น ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าข้ อมูลเหล่านันไม่
้ ได้ หนักและเข้ าใจยากจนเกินไป

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างที่ 2 จาก Motion Graphic: ทาไมเราต้ องปกป้องกระบี่จากถ่านหิน?
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557.
“...ทางออกของความขัดแย้ ง คือการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มศักยภาพ
โดยกระบี่เป็ นจังหวัดที่ได้ ชื่อว่ามีศกั ยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็ นพลังงานลม
แสงอาทิตย์ ชีวมวล หรื อก๊ าซชีวภาพ...”
จากภาพตัวอย่างที่ 2 พบสัญลักษณ์ (Symbol) ในการแทนความหมาย ของคาว่า
พลังงานหมุนเวียน ดังภาพด้ านขวา เป็ นภาพของแหล่งกาเนิดพลังงานหมุนเวียนรู ปแบบต่างๆ
ได้ แก่ แผงโซล่าร์ เซลล์ แทน พลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าชีวมวล และ กังหันลม แทน พลังงาน
ลม เป็ นต้ น การแสดงภาพสัญลักษณ์เช่นนี ้ เพื่อให้ ผ้ รู ับสารเป้าหมายเกิดมโนทัศน์ร่วม และเข้ าใจ
ความหมายของข้ อมูลได้ โดยง่าย
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ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างที่ 3 จาก Motion Graphic: ทาไมเราต้ องปกป้องกระบี่จากถ่านหิน?
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557.
“...ซึ่ ง นอกจากจะเป็ นพลัง งานที่ ส ะอาดและยั่ง ยื น แล้ ว ยัง น าไปสู่ก ารสร้ าง
เศรษฐกิจสามพันห้ าร้ อยล้ านบาท สร้ างงานหนึง่ หมื่นห้ าร้ อยตาแหน่ง อีกทังลดการน
้
าเข้ าเชื ้อเพลิง
ได้ ถึงเก้ าร้ อยห้ าสิบล้ านบาทต่อปี และลดก๊ าซเรื อนกระจกถึงหนึง่ จุดหนึง่ ล้ านตันต่อปี ...”
จากภาพตัวอย่างที่ 2 พบการใช้ ภาพประกอบเน้ นยา้ โดยใช้ ตวั เลขประกอบคา
บรรยาย เพื่อให้ การสื่อสารเนื ้อหาเชิงลึกมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างที่ 4 จาก Motion Graphic: ทาไมเราต้ องปกป้องกระบี่จากถ่านหิน?
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557.
“...แล้ วกระบี่ก็จะมีพลังงานที่ยั่งยืนและมั่นคง โดยที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ไม่
ทาลายความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงาม เป็ นมรกตแห่งอันดามันของประเทศไทย ตลอดไป...”
จากภาพตัวอย่างที่ 4 พบสัญลักษณ์ (Symbol) ในการสื่อความหมาย ดังนี ้ ซึ่งเป็ น
ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) ได้ แก่ ภาพหลอดไฟ หมายถึง พลังงาน และ
สัญลักษณ์อินฟิ นิตี ้ (infinity) หมายถึง ความยัง่ ยืนและมัน่ คงอย่างไม่มีขีดจากัด ส่วนภาพด้ านขวา
มี การเพิ่ม เติม สัญ ลักษณ์ ของหญ้ าทะเล, พื น้ ที่ ชุ่ม นา้ และปะการั ง ภายในหลอดไฟ หมายถึ ง
พลังงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
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4.1.2.2 การโน้ มน้ าวใจ (Persuasion)
จากการศึกษาเนื ้อหาสารที่มีลกั ษณะของการโน้ มน้ าวใจของโครงการปกป้องกระบี่
จากถ่านหิน พบว่าเนื ้อหาสารส่วนใหญ่ เป็ นสารโน้ มน้ าวใจด้ วยการให้ ข้อมูล ซึ่งเป็ นการอ้ างอิง
หลักฐานต่างๆ เพื่อเป็ นการสนับสนุนแนวความคิดของโครงการ โดยการลดทอนข้ อมูลจานวน
มหาศาลให้ เหลื อเฉพาะใจความสาคัญของโครงการ (Key Message) แล้ วสื่ อสารด้ วยอินโฟ
กราฟฟิ ก (Information Graphic) ซึ่งประกอบด้ วยสัญลักษณ์แทนข้ อมูล เชิงสาระ พร้ อมคาอธิ บาย
และตัวอักษรพาดหัวขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจ
การนาเสนอเนื ้อหาสารผ่านอินโฟกราฟฟิ กนัน้ แบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนของ
ข้ อ มูล เชิ ง บวก คื อ ความส าคัญ ของกระบี่ และข้ อมูลเชิ ง ลบ คื อ ผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึน้ จาก
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ภาพที่ 4.15 Infographic 'กระบี่ มรกตแห่งอันดามัน' และ 'ถ่านหิน ภัยร้ ายคุกคามกระบี่
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557ก; กรี นพีซ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557ข.
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จากภาพจะเห็นได้ ว่าอินโฟกราฟฟิ ก ที่ให้ ข้อมูลเชิงบวกนัน้ ใช้ สีเชิงบวก ประกอบ
กับข้ อความที่นาเสนอให้ เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรของกระบี่ และใช้ ข้อความที่ให้ ความรู้สึกเชิง
บวกเพื่อเชิญชวนให้ ร่วมปกป้องกระบี่ ดังนี ้
“กระบี่ มรกตแห่งอันดามัน”
“ทราบหรื อไม่วา่ ทะเลกระบี่เป็ นพื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่าและมีความสาคัญระดับโลก”
“ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ทั ง้ หมดนี ้ ก าลั ง จะถู ก คุ ก คาม ร่ วมปกป้ องกระบี่ ที่
www.protectkrabi.org”
ส่วนอินโฟกราฟฟิ กที่ให้ ข้อมูลเชิงลบนัน้ ได้ เพิ่มเติมในส่วนของการใช้ จดุ จูงใจด้ าน
อารมณ์ทางลบ โดยเฉพาะความกลัวร่วมด้ วย แต่อย่างไรก็ตาม เนื ้อหาสารก็ยงั คงเป็ นการให้ ข้อมูล
ด้ านเหตุผลเป็ นหลัก โดยนาเสนอข้ อมูลด้ านผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ซึ่งนาเสนอด้ วยสัญลักษณ์แทนข้ อมูลประกอบคาอธิบายสันๆ
้ และประโยคเชิญชวนที่โน้ มน้ าวให้
เกิดความกลัว ดังนี ้
“ถ่านหิน ภัยร้ ายคุกคามกระบี่”
“ความสวยงามของกระบี่กาลังจะถูกทาลาย ด้ วยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน”
“กระบี่ที่สวยงาม อาจไม่หลงเหลือให้ เชยชม ร่ วมลงชื่อปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
ด้ วยกันที่ www.protectkrabi.org.”
อินโฟกราฟฟิ กดังกล่าว ได้ เผยแพร่ผา่ นโพสต์ตอ่ ไปนี ้

105

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างโพสต์ที่ 2 ของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557ก.
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ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างโพสต์ที่ 3 ของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2557ข.
4.1.3 โครงการปฎิวัตพ
ิ ลังงาน “Energy Revolution”
กรณีศกึ ษาที่มีความโดดเด่นของการใช้ จดุ จูงใจ โดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos)
รายละเอียดโครงการโดยย่อ
โครงการปฏิ วัติ พ ลัง งานเป็ นโครงการที่ ด าเนิ น การผลัก ดัน ให้ เ กิ ด กฎหมายพลัง งาน
หมุน เวี ยนในประเทศไทย โดยการรวบรวมรายชื่ อ ของผู้ร่ ว มสนับ สนุน เพื่ อผลัก ดันกฎหมาย
ดังกล่าวต่อรัฐบาล โดยนาเสนอกรอบกฎหมายต่อกระทรวงพลังงาน โดยกรี นพีซ ประเทศไทย
ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อที่หลากหลาย รวมทังทาง
้
Facebook โดยมีความถี่ใน
การโพสต์สดุ ในช่วง พ.ศ. 2555
วัตถุประสงค์ของเนื ้อหาในการสื่อสาร
ผลจากการศึกษาเนื อ้ หาในโพสต์ของโครงการปฏิวัติพลังงาน พบว่า วัตถุประสงค์ของ
เนื ้อหาในการสื่อสาร คือ การให้ ข้อมูล (to educate) และการโน้ มน้ าวใจ (to persuade) ให้ ผ้ รู ับ
สารเป้าหมายลงชื่อ เพื่อร่วมผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียนต่อกระทรวงพลังงาน โดยเนื ้อหา
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สารมีความโดดเด่นในการใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos) ดังรายละเอียดจากการ
วิเคราะห์เนื ้อหาสาร ต่อไปนี ้
4.1.3.1 การให้ ข้อมูลข่าวสาร (to Educate)
จากการศึกษาโพสต์ของโครงการพบการใช้ อตั ลักษณ์บคุ คลเพื่อดึงดูดให้ เกิดความ
สนใจค้ นหาข้ อมูลต่อ หากผู้รับสารเป้าหมายต้ องการข้ อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจะต้ องเข้ าถึงข้ อมูล
เหล่านัน้ ผ่านทางลิง้ ค์ (Link) ที่แสดงไว้ หรื อเข้ าร่ วมงานมหกรรมที่จัดขึน้ เพื่อให้ ความรู้ พร้ อม
ประสบการณ์จริง
ซึ่งหากพิจารณาเนื อ้ หาในโพสต์ พบข้ อความ และรู ปภาพ ที่ เป็ นการบอกกล่าว
พร้ อมทังบั
้ นทึกภาพบรรยากาศของงานมหกรรมที่จดั ขึ ้น ประกอบกับข้ อความสันๆ
้ ในการเชิญชวน
ให้ ผ้ รู ับสารเป้าหมายลงชื่อสนับสนุนร่างกฏหมายพลังงานหมุนเวียนนี ้
ซึ่ ง ในงานมหกรรมที่ จัด ขึ น้ นัน้ มี ก ารแสดงคอนเสิ ร์ ต ที่ ใ ช้ ไฟฟ้ าจากพลัง งาน
หมุนเวียน ของศิลปิ นนักร้ อง ตัวอย่างเช่น เป้ อารักษ์ นักแสดง นายแบบ และนักดนตรี ที่มี
ลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะตัวเป็ นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็ นขวัญใจและเป็ นเสมือนตัวแทนของคนรุ่นใหม่
ในช่วงเวลานัน้ และ แป้งโกะ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้ รับความนิยม และสร้ างกระแสในสังคมออนไลน์
อย่างมากเช่นเดียวกัน โดยรายละเอียดของโพสต์มีดงั ต่อไปนี ้
“สาวน้ อยแป้งโกะ Wondering Pango และเหล่าหมูน้อย ร่ วมกับกรี นพีซสร้ าง
ความบันเทิงให้ กับผู้คนที่ เอเชียทีค เดอะริ เวอร์ ฟร้ อนท์ ด้ วยดนตรี และเสียงเพลงที่ใช้ ไฟฟ้าที่มา
จากขีห้ มู เพื่อร่ วมโชว์ศกั ยภาพของพลังงานหมุนเวียน ร่ วมลงชื่อสนับสนุนกฏหมายพลังงาน
หมุนเวียนฉบับแรกของไทยกับเราได้ ที่ www.greenpeace.or.th/GoRenewable” ข้ อความจาก
ตัวอย่างโพสต์ตอ่ ไปนี ้
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ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างโพสต์ที่ 1 ของโครงการปฏิวตั พิ ลังงาน
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2555ค.
“บรรยากาศพิธีเปิ ด "มหกรรมปฏิวตั ิพลังงาน" ... พร้ อมทัง้ เป้ อารักษ์ และปี ศาจ
แบนด์ ร่วมแสดงคอนเสิร์ตเพื่อโชว์ศกั ยภาพของพลังงานหมุนเวียน” ข้ อความบางส่วนจากตัวอย่าง
โพสต์ที่ 2 ของโครงการปฏิวตั พิ ลังงาน ภาพที่ 4.19
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ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างโพสต์ที่ 2 ของโครงการปฏิวตั พิ ลังงาน
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2555ข.
"แสงอาทิตย์....ตลอดชีวิตของพวกผมไม่มีโอกาสได้ เห็นมัน แต่วนั นี ้แสงอาทิตย์ทาให้ ผม
สามารถสร้ างรอยยิ ้มและความสุขผ่านเสียงดนตรี เพราะๆ ที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ พวกคุณ
ได้ ".... สุเมธ วง Diamond วันที่ 15 ก.ค.55 สุดยอดวงดนตรี คนตาบอดชื่ อดัง … "พลัง งาน
หมุนเวียนที่สะอาดและยัง่ ยืน ไม่ใช่ความฝั นแห่งอนาคต แต่เป็ นความจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ ว" ร่วมปฎิวตั ิ
พลังงาน ผ่านกฎหมายพลังงานหมุนเวียนฉบับแรกของไทยกับกรี นพีซวันนี ้!!!...” ข้ อความบางส่วน
จากตัวอย่างโพสต์ที่ 3 ของโครงการปฏิวตั พิ ลังงาน ภาพที่ 4.20
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ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างโพสต์ที่ 3 ของโครงการปฏิวตั พิ ลังงาน
แหล่ งที่มา: กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2555ก.
4.1.3.2 การโน้ มน้ าวใจ (Persuasion)
ด้ านการโน้ มน้ าวใจ กรี นพีซ ประเทศไทย ได้ ใช้ หลักการของการตลาดเพื่อสังคมมา
พัฒนาสื่อที่ใช้ ในการสื่อสารของโครงการ ด้ วยการแต่งเพลงขึ ้นมา 1 เพลง ชื่อว่า “ถ้ าหากมีเธอก็คง
ดี” โดยให้ ศลิ ปิ นที่ได้ รับความนิยมในสังคมออนไลน์ในขณะนัน้ ได้ แก่ สิงโต นาโชค, หนึ่ง อีทีซี และ
แป้งโกะ เป็ นผู้ถ่ายทอดบทเพลง แล้ วบันทึกเป็ นวิดีโอเพื่อเผยแพร่ ทางสังคมออนไลน์อย่างยูทูป
(Youtube) เนื อ้ หาเพลงเป็ นเนื อ้ หาสารเชิ ง อารมณ์ (Emotional) บอกถึ ง อากาศดี ๆ ที่ ทุก คน
ปรารถนานัน้ หากไม่ช่วยกันรักษาก็คงหมดไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของบทเพลงนี ้ต้ องการเชิญชวนให้
ผู้รับสารเป้าหมายช่วยกันลงชื่อสนับสนุน ผลักดันให้ เกิดกฏหมายพลังงานหมุนเวียนขึ ้นจริ ง ด้ วย
เนื ้อเพลงมีดงั ต่อไปนี ้
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“...อากาศดี ดี นัน้ เราเคยมี กัน อยู่แ ล้ ว อากาศอบอุ่น นัน้ ฉั น ขอวอนเธอด้ ว ยใจ
บรรยากาศดีดีนนั ้ ฉันรู้มนั ช่างอ่อนไหว เพียงแค่เราช่วยกันนัน่ ก็พอแล้ ว ถ้ าหากมีเธอก็คงดี... ถ้ าไม่
มีเธอฉันใจหาย... ถ้ าไม่มีเธอ ฉันก็คงไม่หายใจ ขอเธอโปรด หันมาช่วยฉันที”

ภาพที่ 4.21 หน้ าเว็บไซต์ โครงการปฏิวตั พิ ลังงาน
แหล่ งที่มา กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สานักงานประเทศไทย), 2554.

4.2 ส่ วนที่ 2 วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ที่มีคณ
ุ สมบัตดิ ้ านพฤติกรรมของคนเจนเนอเรชัน่ ซี
(Generation C) จานวน 10 คน ผู้วิจยั สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์แยกตามประเด็น และคาถาม
ในการสัมภาษณ์ได้ ดังต่อไปนี ้
4.2.1 โครงการปกป้องอาร์ กติก “Save the Arctic”
กรณีศกึ ษาที่มีความโดดเด่นของการใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos) โดยเฉพาะความ
กลัว (Fear Appeals)
ประเด็นด้ านการรับรู้ “จาได้ แต่ไม่เข้ าใจ”
ด้ วยคาถามการสัมภาษณ์ที่ว่า หลังจากที่ได้ รับสารของโครงการแล้ วคุณรับรู้ จดจา และ
เข้ าใจแนวความคิดของโครงการดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร? โปรดเล่ารายละเอียดของโครงการตาม
ความเข้ าใจของคุณ
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พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ มีการรับรู้ แนวความคิดของโครงการในระดับการระลึกได้
(Recall) คือ สามารถจดจารายละเอียดของโครงการ พร้ อมทังสามารถดึ
้
งเอาความทรงจาเหล่านัน้
ออกมาบรรยาย พร้ อมทังบอกเหตุ
้
ผลของโครงการได้
ด้ านความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของเนื ้อหาสารของโครงการ ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ไม่
เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของเนื ้อหาสาร เป็ นเพราะ
1) เนื ้อหาสารของโครงการเข้ าใจยาก เพราะส่วนใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ
2) เนื ้อหาสารไม่มีการลาดับความสาคัญ หรื อบ่งบอกวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน
และผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนน้ อย มีความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของเนื ้อหาสาร โดยผู้ให้ ข้อมูล
หลักจานวนหนึง่ ได้ กล่าวถึงตัวชี ้วัด คือ มีการกล่าวถึง “การลงชื่อ” เพื่อสนับสนุนโครงการ ขณะทา
การสัมภาษณ์ พร้ อมทังสามารถบอกถึ
้
งความสาคัญของภูมิภาคอาร์ กติก สถานการณ์ น ้าแข็ง
ละลาย และปั ญหาด้ านภัยคุกคามจากอุตสาหกรรมน ้ามันได้
ดังเช่นคุณปิ ยบุตร ดวงสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2558) ได้ เล่ารายละเอียดของ
โครงการปกป้องอาร์ กติกหลังจากได้ รับสารของโครงการไว้ วา่
ผมพบประเด็นหลักๆ อยู่ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก น ้าแข็งบริ เวณขัวโลกเหนื
้
อ
กาลังละลาย และมีอตั ราความรวดเร็ วของการละลายเพิ่มสูงขึ ้นทุกๆ ปี ประเด็นที่สอง เมื่อ
น ้าแข็งกาลังละลายเชลล์ (Shell) ได้ ถือโอกาสเข้ าไปขุดเจาะน ้ามัน โดยกรี นพีซไม่ได้ เน้ นให้
เห็นผลกระทบของน ้าแข็งละลายเป็ นหลัก แต่กลับเน้ นย ้าว่าเมื่อน ้าแข็งละลายบริ ษัทน ้ามัน
จึงเข้ าไป ในแง่ที่ว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมของโลก โดยคิดว่าจุดประสงค์ของ
โครงการนี ้ต้ องการจะให้ ประชาชนรับรู้ รับทราบว่า นายทุนต้ องการทาอะไร และต้ องการ
แรงสนับสนุนในการต่อต้ านจากพวกเรา ด้ วยการรวบรวมรายชื่อของพวกเรา ไปยื่นต่อ
นานาชาติ
ประเด็นด้ านทัศนคติ “เฉยชาต่อปั ญหา”
ด้ วยคาถามที่ว่า คุณรู้ สึกสนใจอยากค้ นหาข้ อมูลของโครงการเพิ่มเติมหรื อไม่ อย่างไร?
ผู้ให้ ข้อมูล หลัก ส่วนใหญ่ ต่างตอบเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า ไม่ต้องการที่ จ ะหาข้ อมูลเพิ่ม เติม ด้ วย
เหตุผลดังต่อไปนี ้
1) ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่คดิ ว่าประเด็นปั ญหานันไกลตั
้
วมากเกินไป
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2) ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่คิดว่าขอบเขตของปั ญหานันใหญ่
้
เกินความสามารถที่
จะช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าวได้
3) ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่คิดว่าประเด็นนี ้เป็ นประเด็นที่พูดถึงกันมานานจนไม่
คิดว่ามีความสาคัญ หรื อจาเป็ นเร่งด่วนต่อการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตของตนเพื่อแก้ ไขปั ญหา
นี ้
ในขณะเดียวกัน ผู้วิจยั ยังพบว่าส่วนผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนน้ อย ที่มีความสนใจที่จะหาข้ อมูล
เพิ่มเติม ได้ ให้ เหตุผลที่นา่ สนใจ ดังนี ้
1) มีความคิดว่าเนื ้อหาสารที่กรี นพีซนาเสนอนัน้ เป็ นข้ อมูลข่าวสารเพียงด้ านเดียว
จึงต้ องการค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม
2) ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีข้อมูลพื ้นฐานจากประสบการณ์ที่สอดคล้ องกับแนวความคิด
ของโครงการนี ้อยูแ่ ล้ ว จึงสนใจและเห็นถึงความสาคัญของโครงการ
นอกจากนี ้ เมื่อผู้วิจยั ได้ ถามคาถามกับกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ด้ วยคาถามที่สอง ที่ว่าคุณมี
ความรู้สึกอย่างไรต่อรูปแบบสารของโครงการปกป้องอาร์ กติก “Save the Arctic” ที่มีความโดด
เด่นของการใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos) โดยเฉพาะความกลัว (Fear Appeals) ก็พบว่า
การใช้ ความกลัว (Fear Appeals) ไม่ส่งผลต่อทัศนคติของกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือไม่ก่อให้ เกิด
ทัศนคติเชิงบวก หรื อเชิงลบต่อแนวคิดของโครงการ โดยผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความรู้สึกเฉยๆ
ต่อการโน้ มน้ าวใจด้ วยความกลัว ด้ วยเหตุผล 2 ประการ ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ไม่ร้ ูสึกถึงความดึงดูดใจของรูปแบบสารของโครงการ
เนื่องจากรู้สกึ ว่าเป็ นรูปแบบสารที่ให้ ข้อมูลมากกว่า รูปแบบสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจ
2) ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ร้ ู สึกว่ารู ปแบบสารของโครงการไม่เร้ าอารมณ์ให้ เกิด
ความรู้สกึ หวาดกลัวมากขึ ้น
(1) โดยผู้ให้ ข้อมูลหลัก ยอมรั บว่ารั บรู้ ถึง การโน้ ม น้ าวใจด้ วยความกลัว แต่
ไม่ไ ด้ ร้ ู สึก กลัวมากขึน้ กว่า เดิม เพราะทัศนคติส่วนตัวที่ คิดว่า มนุษย์ สามารถปรั บตัวให้ เ ข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ตลอดเวลา
(2) ผู้ให้ ข้อมูลหลักรู้สกึ ว่าประเด็นปั ญหานันไกลตั
้
วเกินไป
(3) ผู้ให้ ข้อมูลหลักรู้สึกถึงความไม่แน่ใจในความน่าเชื่อถือของสาร เนื่องจาก
สัญลักษณ์ทางการสื่อสารที่นาเสนอนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นภาพที่สร้ างขึ ้นด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
รูปแบบของภาพกราฟฟิ ก (Graphic) หรื อการ์ ตนู อนิเมชัน่ (Cartoon Animation) จึงไม่สามารถ
ดึงดูดให้ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีอารมณ์ร่วมกับสารที่นาเสนอได้
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ดังเช่นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ กล่าวไว้ วา่
“ส่วนตัวรู้สกึ เฉยๆ นะ เพราะเค้ าบอกในประเด็นที่ก็ร้ ูอยู่แล้ ว รูปภาพก็ไม่จริ ง เลยไม่ได้ ร้ ูสึก
กลัว อันที่เป็ นการ์ ตนู ก็ร้ ูสึกว่าน่า รักดี คือโอเค หมีขวโลกโดนน
ั้
้ามันมันก็แย่แล้ วล่ะ แต่ถ้าเป็ นภาพ
จริงอาจจะทาให้ น ้าตาไหลได้ ” ญาณกาญจน์ หลงสวาสดิ์ (สัมภาษณ์, 22 มิถนุ ายน 2558)
“คิดว่าถ้ าเค้ าจะสื่อแบบนี ้ ไม่ได้ ร้ ู สึกกลัว กลับรู้ สึกว่าเป็ นแค่ข่าวให้ ความรู้ เฉยๆ ไม่ได้ มา
เตือนให้ เราควรต้ องเปลี่ยนแปลงตัวเอง” นิรัญชา บูรณโชติ (สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
“อันที่จริงตังแต่
้ เกิดจาความได้ จนถึงตอนนี ้ก็ร้ ูว่าโลกมันเปลี่ยนไป แต่เราก็ยงั ปรับตัวอยู่กบั
มันได้ เลยไม่ร้ ู สึกกลัว หรื อแม้ แต่จ ะคิดว่าต้ องตายจากภาวะโลกร้ อน ก็ คิดว่ามันไม่ตายหรอก
เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อปรับตัว” ศิโรรัตน์ สุชาติ (สัมภาษณ์, 28 มิถนุ ายน 2558)
“อยากจะให้ ท าสื่ อ ที่ มัน รู้ สึก ใกล้ ตัว มากกว่ า นี ห้ น่ อ ย เพื่ อ จะให้ มัน สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด
แรงจูงใจ แบบว่าทาให้ ร้ ูสึกว่าเราต้ องเข้ าร่วมแล้ วนะ ถ้ าเราไม่เข้ าร่วมแล้ วมันจะเกิดผลกระทบต่อ
ตัวเรามากมายมหาศาล หรื อเกิดผลต่อสภาพแวดล้ อมที่จะส่งผลต่อรุ่นลูกรุ่นหลายของเรา”
ธรรศ นวลฤกษ์ (สัมภาษณ์, 28 มิถนุ ายน 2558)
แนวโน้ มการมีสว่ นร่วม “ไม่คล้ อยตาม และไม่ต้องการเข้ าร่วม”
จากคาถามที่ว่า หลังจากการรับสารของโครงการที่นาเสนอแล้ วคุณมีความคิดคล้ อยตาม
หรื อยอมรับแนวความคิดของโครงการดังกล่าว หรื อไม่ อย่างไร? และมีความคิดที่จะปฏิบตั ิตาม
หรื อมีสว่ นร่วมกับโครงการหรื อไม่ อย่างไร?
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูล หลัก ต่างตอบเป็ นเสี ยงเดีย วกันว่า สารของโครงการที่ นาเสนอนัน้ ไม่
สามารถโน้ มน้ าวให้ เกิดความคิดคล้ อยตามได้ รวมทังยั
้ งไม่เกิดความคิดที่จะปฏิบตั ิตาม หรื อมี ส่วน
ร่วมกับโครงการ
4.2.2 โครงการปกป้องกระบี่จากถ่ านหิน “Protect Krabi”
กรณีศกึ ษาที่มีความโดดเด่นของการใช้ จดุ จูงใจ (Appeals )โดยใช้ เหตุผล (Logos)
ประเด็นด้ านการรับรู้ “รวบรวมสาระสาคัญได้ จึงเข้ าใจ”
จากการสัม ภาษณ์ ด้วยการทดสอบการระลึกได้ หลัง จากการนาเสนอรู ป แบบสารของ
โครงการ พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักทังหมดล้
้
วนมีความเข้ าใจในเนื ้อหาสารของโครงการ และมีการรับรู้
สารของโครงการในระดับ รวบรวมสาระส าคัญ ได้ (Comprehensive) คื อ สามารถจดจ า
รายละเอียดของโครงการได้ ทงหมด
ั้
แล้ วถ่ายทอดออกมาเป็ นบทสรุปด้ วยถ้ อยคาของตนเอง
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ด้ านความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ให้ ข้อมูลหลักทังหมด
้
กล่าวถึงตัวชี ้วัดขณะ
ทาการสัมภาษณ์ คือ กล่าวถึง การรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเป็ นแรงสนับสนุนในการหยุดยัง้
แผนการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จงั หวัดกระบี่
โดยผู้ให้ ข้อมูลหลักรับรู้ และสามารถถ่ายทอดข้ อมูลที่ได้ รับออกมาเป็ นประเด็นดังนี ้
1) ผู้ให้ ข้อมูล หลัก รั บรู้ ถึง ความส าคัญของกระบี่ ที่ เป็ นแหล่ง ทรั พ ยากรที่ ยัง คง
ความอุดมสมบูรณ์ระดับโลก
2) ผู้ให้ ข้อมูลหลักรับรู้ ว่าการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโครงการท่าเทียบ
เรื อถ่านหินคลองรัว้ ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้ านบริเวณนัน้ และรวมถึงสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
3) ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก รั บ รู้ ว่า ทางออกของปั ญ หาดัง กล่า วนัน้ จะต้ อ งอาศัย ความ
ร่วมมือของผู้สนับสนุนภาคประชาชน เพื่อรวบรวมรายชื่อหยุดยังโครงการฯ
้
และร่ วมสนับสนุนให้
กระบี่หนั มาใช้ พลังงานทดแทน
ประเด็นด้ านทัศนคติ “ชอบเพราะเข้ าใจง่าย”
ด้ านความสนใจค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติม พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะหาข้ อมูล
เพิ่ม เติม เนื่ องจากสารของโครงการนี ้ ได้ นาเสนอเนื อ้ หาอย่างละเอี ยดและครบถ้ วน ด้ วยการ
จัดลาดับความสาคัญของสารได้ อย่างเป็ นระบบ ทาให้ ผู้ให้ ข้อมูลหลักเข้ าใจข้ อมูลทังหมดได้
้
ง่าย
และรวดเร็ว
ส่วนผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนน้ อยสนใจที่จะหาข้ อมูลเพิ่มเติม ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1) เพื่อติดตามความคืบหน้ าของโครงการ
2) ต้ อ งการค้ น หาข้ อ มูล ในส่ว นของข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ของโรงไฟฟ้ าถ่ า นหิ น เพิ่ ม เติ ม
เพราะจากสารที่ได้ รับเป็ นข้ อมูลในส่วนของข้ อเสียเพียงด้ านเดียว
3) เพื่อพิสจู น์ความถูกต้ องของข้ อมูลที่ได้ รับจากกรี นพีซ
ส่วนด้ านการใช้ จุดจูงใจด้ านเหตุผล (Logos) พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักทังหมด
้
เกิด
ทัศนคติในเชิงบวก คือเกิดความชอบ (Liking) ซึ่งนาไปสู่การยอมรับแนวความคิดของโครงการ
โดยผู้ให้ ข้อมูล หลัก ต่างกล่าวว่า การนาเสนอสารด้ วยข้ อมูลข่าวสารนัน้ เหมาะสมเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะการรับรู้ข่าวสารสามารถทาให้ เราเข้ าใจเนื ้อหา และเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ อัน
จะนาไปสู่การตัดสินใจในขันต่
้ อไปไปได้ โดยสามารถสรุ ปความรู้ สึกของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ที่มีต่อ
รูปแบบสารของโครงการนี ้ ได้ เป็ นประเด็นดังต่อไปนี ้
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1) ผู้ให้ ข้อมูลหลักรู้สกึ ว่าเนื ้อหาสารของโครงการมีความครบถ้ วน จัดลาดับสารได้
ดี
2) ผู้ให้ ข้อมูลหลัก รู้ สึกว่าการใช้ สัญลักษณ์ ในการถ่ายทอดเนือ้ หาสารเชิงสาระ
สามารถท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจได้ ง่ า ยขึ น้ ด้ ว ยการแปลงข้ อ มูล เชิ ง สถิ ติ ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ น ให้
กลายเป็ นภาพกราฟิ กเปรี ยบเทียบอย่างง่าย
3) ผู้ให้ ข้อมูลหลักรู้สกึ ว่าการนาเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสามารถกระตุ้นให้
เกิดความสนใจได้ มากยิ่งขึ ้น ดังส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์จากกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ดังนี ้ “ตัวสื่อที่
เป็ นวิดีโอ ชอบครับ สื่อเข้ าใจง่าย และชัดเจนดีครับ แล้ วก็ให้ ข้อมูลครบ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ”
ธรรศ นวลฤกษ์ (สัมภาษณ์, 28 มิถนุ ายน 2558)
รู้สกึ ว่าวิดีโอที่ให้ ข้อมูลนี่คือเข้ าใจง่าย ถามว่าดึงดูดมัย้ ข้ อมูลที่นาเสนอรูปแบบนี ้ก็
ดึงดูดอยูแ่ ล้ วล่ะ มันก็ดีกว่าถ้ าเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่เป็ นเฉพาะตัวอักษร มันก็ดีแล้ วก็รวบ
รัด และกระตุ้นความสนใจได้ ดี... ในส่วนของข้ อมูลยอมรั บว่าโพสต์ต่างๆ ได้ ให้ ข้อมูล
เพิ่มเติมมากขึ ้น (ณัฐภรณ์ เพ็งกุล, สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
ส่วนตัวแล้ วชอบนะ โดยเฉพาะสื่อที่เป็ นวิดีโอ คิดว่าสื่อสารข้ อมูลได้ ชดั เจน เข้ าใจ
ประเด็นต่างๆ ได้ ง่าย และคิดว่าอินโฟกราฟฟิ ก (Information Graphic) มันเหมาะสมกับ
โซเชียลมีเดียอย่างมาก เพราะมันเป็ นการรวบรวม และสรุ ปประเด็นต่างๆ มาให้ เข้ าใจได้
ง่าย และเข้ าใจได้ อย่างรวดเร็ว (นิรัญชา บูรณโชติ, สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
แนวโน้ มการมีสว่ นร่วม “คล้ อยตาม แต่ไม่เข้ าร่วม”
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ทัง้ หมดมีความคิดคล้ อยตามแนวความคิดของ
โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะ
1) รู้สกึ ว่าเป็ นประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นใกล้ ตวั
2) ตระหนักถึง ความสาคัญของกระบี่ อันเป็ นสถานที่ท่องเที่ ยว และเป็ นแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลที่สาคัญระดับโลก การตังโรงไฟฟ
้
้ าถ่านหิน และท่าเทียบเรื อขนส่งถ่านหินนัน้
เป็ นการทาลายทรัพยากรอันมีคา่ ของประเทศไทย
ด้ านแนวโน้ มการมีส่วนร่ วมกับโครงการนัน้ พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ ไม่ต้องการมี
ส่วนร่ วมกับโครงการ เพราะไม่เชื่อมัน่ ว่า การเข้ าร่ วมโครงการด้ วยจากการลงชื่อนัน้ จะสามารถ
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หยุดยังแผนการของโครงการโรงไฟฟ
้
้ าถ่านหินได้ ดังบทสัมภาษณ์จากส่วนหนึ่งของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ต่อไปนี ้
ส่วนตัวมี ค วามคล้ อ ยตามนะ แต่ถ้ าให้ ลงชื่ อ เข้ า ร่ วมต่อต้ านกับ กรี น พี ซ ก็ คงไม่
เพราะกรี นพีซมีแต่การยกประเด็นยับยัง้ ต่อต้ าน สาหรับประเทศไทยการลงชื่อเพื่อยับยัง้
มันไม่เพียงพอ ก็เป็ นแค่การยืดเวลาออกไปก่อนเท่านันเอง
้ (ปิ ยบุตร ดวงสวัสดิ์, สัมภาษณ์,
28 มิถนุ ายน 2558)
ก็ตอบว่าคล้ อยตามนะ เพราะรู้สกึ ว่าเป็ นประเด็นใกล้ ตวั กระบี่เป็ นจังหวัดใกล้ บ้าน
เกิ ด ส่วนการเข้ าร่ วมกับกรี นพี ซ คิดว่าไม่เพราะยั ง ไม่ร้ ู ว่าเข้ าร่ วมแล้ วจะเกิดประโยชน์
อย่างไร (ศิโรรัตน์ สุชาติ, สัมภาษณ์, 28 มิถนุ ายน 2558)
ส่วนตัวรับรู้ ถึงปั ญหาของประเด็นนี ้นะ และรู้ว่าเราจะเป็ นส่วนหนึ่งได้ ยงั ไง รู้ ว่าจะ
แก้ ไขได้ อย่างไร แล้ วแก้ ไขแล้ วจะได้ ผลอะไร จึงรู้ สึกสนใจ เพราะใกล้ ตวั ด้ วย เป็ นเรื่ องที่
เกิดขึ ้นในบ้ านเรา ในประเทศไทย ยิ่งเป็ นทะเลก็ยิ่งรู้สึกว่าโอเคที่จะเข้ าร่วม (อรไท บัวทอง,
สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
คือเนื ้อหาทุกอย่างดี รูปดี อินโฟกราฟฟิ กดี แต่ตรงลิ ้งค์นี่น่าจะมีแตกออกมาเลยว่า
คลิกอันนี ้แล้ วจะได้ คาตอบอะไร ไม่ใช่ลิ ้งค์ไปแล้ วไม่เจออะไร ไม่ได้ คาตอบ อย่างตอนนี ้
ตัดสินใจแล้ วว่าอยากเข้ าร่ วมสนับสนุนโครงการ แต่พอคลิกลิง้ ค์ (Link) ไปปุ๊ บ กลับเจอ
ตัวหนังสือเด้ งๆ เลยรู้สึกว่าจบเลย ไม่ลงชื่อแล้ ว ยากเกินไป (ณัฐภรณ์ เพ็งกุล, สัมภาษณ์,
14 มิถนุ ายน 2558)
ส่วนในหน้ าลงชื่อที่ทีแรกดูเหมือนว่าจะง่าย แค่คลิก ลิง้ ค์ (Link) ก็เสร็ จ แต่นี่กลับ
กลายเป็ นว่าการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือไม่ตอบรับกัน คือเข้ าไปแล้ วคลิกอะไรไม่ได้ เลย
ก็ เ ลยเลิ กล้ ม ความตัง้ ใจ ขอไปสนับสนุนด้ ว ยวิธี อื่นดี กว่า (ญาณกาญจน์ หลงสวาสดิ์ ,
สัมภาษณ์, 22 มิถนุ ายน 2558)
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4.2.3 โครงการปฏิวัตพ
ิ ลังงาน “Energy Revolution”
กรณีศกึ ษาที่มีความโดดเด่นของการใช้ จดุ จูงใจ โดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos)
ประเด็นด้ านการรับรู้ “ไม่เข้ าใจ”
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ส่วนใหญ่ มีการรับรู้ สารของโครงการในระดับการระลึกได้ (Recall) คือ
สามารถจดจารายละเอียดบางส่วนของโครงการได้ ส่วนด้ านความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ไม่เข้ าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลเพราะ
1) เนื ้อหาสารในโพสต์ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน และไม่เพียงพอต่อการทาความเข้ าใจ
2) การเข้ าถึงข้ อมูลของโครงการ จะต้ องเข้ าถึงผ่านทางลิ ้งค์ ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่ร้ ูสกึ ยุง่ ยาก และซับซ้ อน
ส่วนผู้ให้ ข้อมูล หลัก ส่วนน้ อยที่ มี ความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ กล่าวถึง
ตัวชี ้วัดที่แสดงถึงความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ กล่าวถึงการลงชื่อเพื่อร่วมสนับสนุน
กฎหมายพลังงานหมุนเวียน โดยลาดับของความรู้ที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักเข้ าใจ มีดงั นี ้
1) ผู้ให้ ข้อมูลหลักรับรู้ว่ามีการจัดงานมหกรรมปฏิวตั พิ ลังงาน โดยวัตถุประสงค์
ของการจัดงานคือการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
2) ผู้ให้ ข้อมูลหลักรับรู้ว่ามีศลิ ปิ นมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตในงานมหกรรม โดยการใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในการจัดคอนเสิร์ต
3) ผู้ให้ ข้อมูลหลักรับรู้ว่าเป้าหมายของโครงการ คือ การผลักดันให้ เกิดกฎหมาย
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ประเด็นด้ านทัศนคติ “ไม่สนใจ”
ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ ไม่สนใจที่จะหาข้ อมูลเพิ่มเติม เนื่องจาก
1) ผู้ให้ ข้อมูลหลักไม่เห็นความสาคัญ และประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียน
2) ผู้ใ ห้ ข้ อมูล หลัก ไม่เ ห็น ถึง ความเป็ นไปได้ ข องแหล่ง พลัง งานหมุนเวี ย นที่ จ ะ
เกิดขึ ้นได้ จริงและยัง่ ยืนในประเทศไทย
นอกจากนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักส่วนน้ อยที่สนใจ จะค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติม ด้ วยเหตุผลดังนี ้
1) เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ที่ประเทศไทยจะเปลี่ ยนแหล่งพลังงานหลัก ไปใช้
พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
2) เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่กรี นพีซนาเสนอ
3) เนื่องจากแนวความคิดนี ้เป็ นเรื่ องที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักสนใจอยู่แล้ ว
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ดังเช่นคุณรัฐพล โสภณธรรมกิจ (สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)ได้ กล่าวเอาไว้ วา่
เข้ าใจว่าเป็ นโครงการผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียน ด้ วยรายชื่อของพวกเรา
ก็น่าสนใจนะ เพราะส่วนตัวเป็ นคนสนใจเรื่ องพวกนีอ้ ยู่แล้ ว คือ พวกเรื่ องการประหยัด
พลังงาน การขี่จกั รยานแทนการใช้ รถ ถ้ ามีเวลาก็อยากจะอ่านเพิ่มเติม แต่ข้อมูลเบื ้องต้ นก็
โอเคครับ
ด้ านความรู้ สึก พบว่าการใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos) ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่มีความรู้ สึกเฉยๆ และผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนน้ อยรู้ สึกไม่ชอบการนาเสนอสารของโครงการใน
รูปแบบนี ้อีกด้ วย โดยผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ ให้ เหตุผล ซึง่ สามารถสรุปเป็ นประเด็นดังต่อไปนี ้
1) การใช้ ดาราสามารถสร้ างกระแสได้ เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้ จึงไม่เพียงพอ
สาหรับโครงการรณรงค์ระยะยาว ที่มงุ่ หวังการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสารเป้าหมาย
2) ศิลปิ น หรื อดาราที่เลือกมาเป็ นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการนัน้ ไม่มี
ความรู้สกึ เชื่อมโยงกับแนวคิดของโครงการ
3) ดาราไม่ได้ มีส่วนในการส่งต่อแนวความคิดเลย เพราะผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่
ที่สนใจแนวความคิดของโครงการ ล้ วนเป็ นความสนใจที่มาจากประสบการณ์ของตนเองแทบทังสิ
้ ้น
ดังเช่นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แสดงความคิดเห็นดังนี ้
ผมเห็นด้ วยกับการให้ ข้อมูล และดารา แต่จะทาอย่างไรให้ ข้อมูลสามารถเข้ าไปสู่
คนจานวนมากกว่านี ้ การเอาดารามาเป็ นพรี เซนเตอร์ (Presenter) สามารถเข้ าถึงคนได้
เพี ย งแค่ชั่วขณะ ควรคิด ว่า จะท าอย่างไรให้ คนเห็ นแล้ วจดจ า พร้ อมทัง้ เอาไปบอกต่อ
ลูกหลาน หรื อเพื่อนฝูง การใช้ ดาราก็เป็ นกระแสได้ แค่ระยะหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปคนก็ลื ม
คนอยากจะไปดูดาราเสียมากกว่า ก็อาจจะต้ องมีอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ แนวความคิดนัน้
อยูใ่ นความทรงจาของคนได้ นานขึ ้น จนถึงขันน
้ าไปปฏิบตั ิ (ธรรศ นวลฤกษ์ , สัมภาษณ์, 28
มิถนุ ายน 2558)
การใช้ ศิล ปิ นดารา มาจัดมหกรรมคอนเสิร์ ต หรื อร้ องเพลงเพื่ อดึง ดูดให้ ส นใจ
โครงการนัน้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง คือ การใช้ ศิลปิ นก็เป็ นการสร้ างสีสนั และทาให้ มีชีวิตชีวา
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ก็จริ ง แต่ไม่ได้ ช่วยให้ ร้ ูสึกเกิดอารมณ์ร่วมกับคอนเซปของโครงการมากขึ ้นเลย (ณัฐภรณ์
เพ็งกุล, สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
สาหรั บเรื่ องการใช้ ดารามาดึงดูดความสนใจ ผมคิดว่า ก็ เป็ นหลักการโฆษณา
โดยทัว่ ไปอยู่แล้ ว ไม่ได้ ร้ ู สึกพิเศษอะไร มันก็สามารถทาให้ ข้อมูลต่างๆเข้ าถึงคนทัว่ ไปได้
ง่าย แต่สาหรับตัวผมไม่ได้ สนใจดารา แค่ข้อมูลที่ให้ ผมก็พอแล้ ว (ปิ ยบุตร ดวงสวัสดิ์,
สัมภาษณ์, 28 มิถนุ ายน 2558)
แนวโน้ มการมีสว่ นร่วม “ไม่คล้ อยตาม และไม่เข้ าร่วม”
ด้ า นความคล้ อ ยตามแนวความคิด พบว่า ผู้ให้ ข้อ มูล หลัก ส่ว นหนึ่ง กล่า วว่า สารของ
โครงการที่นาเสนอสามารถโน้ มน้ าวให้ เกิดความคิดคล้ อยตามระดับหนึ่ง โดยให้ เหตุผลว่าความคิด
คล้ อยตามนัน้ เกิ ด ขึน้ จากความน่า สนใจของแนวความคิด ที่ พ ยายามผลักดันให้ เ กิ ดกฎหมาย
พลังงานหมุนเวียน ให้ เกิ ดขึน้ จริ งในประเทศไทย แต่ไม่ได้ เกิดความคล้ อยตามเพราะการดึงดูด
ด้ วยอัตลักษณ์บคุ คล
ด้ านแนวโน้ มการมีส่วนร่ วมกับโครงการนัน้ พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ ไม่ต้องการมี
ส่วนร่วมกับโครงการ เพราะไม่มีความเชื่อมัน่ ที่ว่า โครงการนี ้จะสาเร็ จได้ ด้วยการลงชื่อสนับสนุน
เพียงอย่างเดียว
ส่วนผู้ให้ ข้อมูลหลัก ส่วนน้ อย ที่ต้องการมีส่วนร่ วมกับโครงการด้ วยการลงชื่อสนับสนุน
โครงการ และเข้ าร่วมโครงการในลักษณะอื่นๆ นัน้ มีความหวังว่าจะได้ ความรู้เพิ่มเติมจากการเป็ น
ผู้สนับสนุนโครงการ และต้ องการมีประสบการณ์ ร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ พลังงาน
หมุนเวียน
ดังส่วนหนึง่ ของผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
การจัดคอนเสิร์ตโดยใช้ พลังงานจากขี ้หมูนี่สนใจครับ แต่ไม่ได้ สนใจในตัวศิลปิ น
เป็ นพิเศษ การใช้ ดารามาดึงดูดส่วนตัวคิดว่าเฉยๆ ครับ แต่ที่ชอบคือชอบวิธีการนาเสนอ
อื่นๆ มากกว่า (อิศรานุพงศ์ พุม่ ช่วย, สัมภาษณ์, 16 มิถนุ ายน 2558)
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จากสื่อไม่ได้ ช่วยให้ คล้ อยตาม แต่การคล้ อยตามแนวความคิดนันมาจากตั
้
วเอง
จากข้ อมูลพื ้นฐานที่มี เพราะฉะนัน้ เห็นด้ วย และคล้ อยตามนะ แต่การคล้ อยตามนัน้ ไม่
ได้ มาจากสื่อที่กรี นพีซสร้ าง (ณัฐภรณ์ เพ็งกุล, สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
ผมสนใจเรื่ องพวกนี ้อยู่แล้ ว การพึ่งตนเอง การใช้ พลังงานน้ อยๆ พึ่งตนเองเยอะๆ
อะไรแบบนี ้ สนใจที่จะลงชื่อครับ เผื่อจะได้ รับข้ อมูลต่างๆ เพิ่มเติมจากทางกรี นพีซ (รัฐพล
โสภณธรรมกิจ, สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
4.2.4 การเปรี ยบเทียบรู ปแบบสารของโครงการกรณีศึกษา
ผลของการเปรี ยบเทียบรูปแบบสารของโครงการกรณีศึกษาทัง้ 3 โครงการ จากทัศนคติ
ของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก มีดงั ต่อไปนี ้
ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ กล่าวว่า มีความสนใจรูปแบบสารและการนาเสนอของโครงการ
ปกป้องกระบี่จากถ่านหิน มากที่สดุ ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1) เนื่ อ งจากการน าเสนอสารมี ค วามทัน สมัย น่ า สนใจ ประกอบกับ ข้ อ มูล ที่
ครบถ้ วน มีการจัดลาดับสารที่ดี โดยกล่าวถึงปั ญหา และวิธีแก้ ไขปั ญหาที่เข้ าใจได้ ง่ายภายในเวลา
อันรวดเร็ว
2) เพราะมีความรู้ สึกร่ วมในการเป็ นเจ้ าของ ด้ วยกระบี่เป็ นส่วนหนึ่งของประเทศ
ไทย จึงนับว่าเป็ นสมบัตทิ ี่มีคา่ ของประชาชนในประเทศ
3) เพราะรู้ สึกว่าประเด็นปั ญหานัน้ ใกล้ ตวั จึงรู้ สึกสนใจที่จะหาข้ อมูลเพิ่มเติม
รวมทังสนใจที
้
่จะติดตามสถานการณ์ความคืบหน้ าของโครงการ
ดังส่วนหนึง่ ของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหินน่าสนใจที่สุด เพราะดูจะใกล้ ตวั มากที่สุ ด และเข้ าใจ
ข้ อมูลจากที่กรี นพีซสื่อมากที่สดุ (ณัฐภรณ์ เพ็งกุล, สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน น่าสนใจที่สดุ โดยเฉพาะอินโฟกราฟฟิ ก (Infographic)
เพราะเป็ นการให้ ความรู้ และจบในภาพภาพเดียว ไม่ต้องต่อลิ ้งค์ไปมากมาย (อิศรานุพงศ์ พุ่มช่วย,
สัมภาษณ์, 16 มิถนุ ายน 2558)
โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหินน่าสนใจที่สดุ เพราะแม้ ข้อมูลจะเยอะจริ ง แต่ก็มีสรุปมา
ให้ เข้ าใจได้ ง่าย (อรไท บัวทอง, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
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ส่วนรูปแบบสารของโครงการที่กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักรู้สึกชอบมากที่สดุ คือ โครงการปกป้อง
กระบี่จากถ่านหิน เพราะรูปแบบสารของโครงการนี ้ทาให้ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักทังหมดเกิ
้
ดทัศนคติใน
เชิงบวก (Positive Attitude) คือรู้สกึ ชอบมากที่สดุ ด้ วยเหตุผลต่อไปนี ้
1) รู ปแบบสารของโครงการนาเสนอให้ เห็นถึงความสาคัญของปั ญหามากกกว่า
โครงการกรณีศกึ ษาโครงการอื่น
2) รูปแบบสารของโครงการนาเสนอข้ อมูลเข้ าใจง่าย สรุปชัดทุกประเด็น
3) รูปแบบสารของโครงการ สื่อสารให้ ร้ ูสึกว่ามีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ ที่จะทาให้
สาเร็จ
ดังส่วนหนึง่ ของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
รู้สึกชอบโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะอินโฟกราฟฟิ กรู้ เรื่ อง ตรงประเด็น (รัฐ
พล โสภณธรรมกิจ, สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน นาเสนอข้ อมูลที่เข้ าใจง่ายและครบถ้ วนที่สุด มีการ
เสนอปั ญหาพร้ อมแนวทางทดแทนแก้ ไข” (ปิ ยบุตร ดวงสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 28 มิถนุ ายน 2558)
ชอบโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหินมากที่ สุด เพราะสรุ ปข้ อมูลได้ ดี เข้ าใจได้ ในคราว
เดียว (อรไท บัวทอง, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558)
โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะเข้ าใจข้ อมูลทุกอย่าง และรู้ชดั เจนว่าจะให้ ช่วยได้
ยังไง (นิรัญชา บูรณโชติ, สัมภาษณ์, 28 มิถนุ ายน 2558)
โครงการปกป้องกระบี่ค่ะ ตรงส่วนของวีดีโอน่ะค่ะ ที่เพราะว่าการนาเสนออธิบายให้ เห็น
ความสาคัญมากกว่า เพราะอีกสองโครงการไม่ได้ บอกอธิบายอะไรที่ทาให้ สนใจเลยค่ะ (อริ ศรา สิริ
กรกุลชัย, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2558)
ด้ านแนวโน้ มการมีสว่ นร่วม พบว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนมาก จานวน 6 คน มีความคิดคล้ อย
ตาม และอยากมีส่วนร่วมกับโครงการปกป้องกระบี่มากที่สดุ ด้ วยเหตุผลต่อไปนี ้
1) ผู้ให้ ข้อมูลหลักต่างมีทศั นคติเชิงบวกต่อเนื ้อหาสารที่นาเสนอ
2) ผู้ให้ ข้อมูลหลักต่างมีความรู้สึกว่าประเด็นดังกล่าว มีความเกี่ยวข้ อง เชื่อมโยง
กับชีวิตความเป็ นอยูข่ องตนมากที่สดุ
3) ผู้ให้ ข้อมูลหลักต่างคิดว่าความสาเร็จของโครงการมีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ
นอกจากนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักจานวนหนึง่ อยากมีสว่ นร่วมกับโครงการปฏิวตั ิพลังงานมาก
ที่สดุ ด้ วยเหตุผลของความสนใจที่มาจากประสบการณ์ของตน และชื่นชอบแนวคิดที่ใกล้ เคียงกับ
แนวความคิดของโครงการนี ้มาก่อนหน้ านี ้แล้ ว
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ส่วนผู้ให้ ข้อมูล หลัก อี กอี กจ านวนหนึ่ง ที่ ไ ม่มี ความคิดคล้ อยตาม และเกิ ดการยอมรั บ
ปฏิบตั กิ บั โครงการใดเลย ด้ วยเหตุผลที่วา่ เนื ้อหาสาร และการนาเสนอของกรี นพีซยังไม่ดงึ ดูดมาก
พอ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพวกเขาได้
ดังส่วนหนึง่ ของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ที่ได้ ให้ ความเห็นแตกต่างดังนี ้
โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะใกล้ ตวั ที่สดุ สามารถช่วยได้ ทนั ที เหมือน
เค้ า ต้ อ งการความช่วยเหลื อ ด่ว นกว่าโครงการอื่ น และมันมี เอฟเฟค (Effect) จากการ
ช่วยเหลือของเรามากกว่าโครงการอื่น (อิศรานุพงศ์ พุ่มช่วย, สัมภาษณ์, 16 มิถนุ ายน
2558
โครงการปฏิวตั พิ ลังงานครับ เพราะส่วนตัวเป็ นคนสนใจเรื่ องพวกนี ้อยู่แล้ ว คือพวก
เรื่ องการประหยัดพลังงาน การขี่จกั รยานแทนการใช้ รถ ถ้ ามีการจัดนิทรรศการให้ ความรู้
ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก กลางเมือง อย่างเช่นหอศิลป์ หรื อพารากอนฮอลล์ (Paragon
hall) นี่คงจะดีมากเลย (รัฐพล โสภณธรรมกิจ, สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
ไม่มีโครงการไหนเลยที่อยากเข้ าร่ วม สิ่งที่ทาให้ มีความรู้ สึกอยากมีส่วนร่ วมคือ
สถานการณ์ จ ริ ง ที่ ไ ด้ ร้ ู มา คื อ จากสื่ อ ทัง้ 3 โครงการที่ น าเสนอมาไม่ ไ ด้ มี ผ ลอะไรเลย
(ณัฐภรณ์ เพ็งกุล, สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากผลวิจยั ในบทที่ 4 ที่แบ่งส่วนของการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) และส่วนของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่ง
ผลการวิจยั ดังกล่าวนัน้ สามารถตอบคาถามนาวิจยั ได้ ดงั ต่อไปนี ้
5.1.1 สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบคาถามนาวิจัยข้ อที่ 1
จากการศึกษารูปแบบสารของโครงการกรณีศึกษาทัง้ 3 โครงการ สามารถสรุ ปเพื่อตอบ
คาถามนาวิจยั ที่ว่า รูปแบบสารในการรณรงค์ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ของ
องค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย เป็ นอย่างไร? ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปรูปแบบสารในการรณรงค์ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page)
ขององค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย
รู ปแบบสาร
โครงการ
ปกป้อง
อาร์ กติก
“Save the
Arctic”
ปกป้องกระบี่
จากถ่ านหิน
“Protect
Krabi”
ปฏิวัติ
พลังงาน
“Energy
Revolution”

การให้ ข้อมูล
(to educate)

จุดจูงใจเพื่อการโน้ มน้ าวใจ

การโน้ มน้ าวใจ เหตุผล อารมณ์
(to persuade) (Logos) (Pathos)

บุคคล
(Ethos)

อ้ างอิงหลักฐานด้ วย เพื่อเปลี่ยนแปลง
รูปภาพ,วิดีโออนิ ทัศนคติ ด้ วย
เมชัน่ (Animation) ภาพกราฟิ ก
ภาพกราฟิ กให้
ภาพเคลื่อนไหว
ข้ อมูล
โมชัน่ กราฟิ ก
(Information
(Motion Graphic)
Graphic)
โน้ มน้ าวใจด้ วยบท
ภาพศิลปิ น ดารา
เพลงที่มีเนื ้อหาสาร
จากงานมหกรรม
เชิงอารมณ์
ปฏิวตั พิ ลังงาน
(Emotional)

นอกจากข้ อมูลด้ านรู ปแบบสารของโครงการกรณี ศึกษาที่สรุ ปได้ 2 รู ปแบบ คือ การให้
ข้ อมูล (to Educate) และ การโน้ มน้ าวใจ (to Persuade) ดังตารางข้ างต้ น ผู้วิจยั ยังสามารถสรุ ป
รูปแบบสารของโครงการในประเด็นเพิ่มเติม ได้ ดงั นี ้
1) โครงการปกป้องอาร์ กติก “Save the Arctic”
ใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos) โดยเฉพาะความกลัว (Fear Appeals) ในการ
สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้ วยการใช้ สารประเภทภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่น (Animation) และ
ภาพนิ่งที่มีลกั ษณะเชิงเปรี ยบเทียบ โดยในภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่นประกอบด้ วยเสียงบรรยาย
เรื่ องราวเป็ นภาษาอังกฤษ และดนตรี ประกอบ เพื่อสร้ างความรู้สึกพิเศษให้ กับผู้รับสารเป้าหมาย
ซึ่งทังภาพเคลื
้
่อนไหวและภาพนิ่ง เป็ นภาพประกอบที่ถกู สร้ างขึ ้นด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ภาพที่สร้ างขึ ้นนัน้ เป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการเล่าเรื่ องราว และสถานการณ์ตา่ งๆ ที่กรี นพีซอ้ างถึง
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2) โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน “Protect Krabi”
ใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos) ในการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้ วยการใช้
สารประเภทภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว (Motion Graphic) และอินโฟกราฟิ ก (Information Graphic)
ซึ่งเป็ นภาพประกอบที่ถูกสร้ างขึน้ ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นกัน แต่เป็ นสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่
สร้ างขึ น้ เพื่ อ บ่ง ชี ข้ ้ อ มูล เช่น ข้ อ มูล เชิ ง สถิ ติ และความรู้ โดยสัญ ลัก ษณ์ ต่า งๆ ถูก ใช้ เ พื่ อ สื่ อ
ความหมายแทนข้ อมูลเชิงลึก ให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น
3) โครงการปฏิวตั พิ ลังงาน “Energy Revolution”
ใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos) คือ การใช้ คณ
ุ สมบัติของบุคคลที่
ผู้รั บ สารเป้ าหมายยอมรั บ และน าเสน่ห์ ส่ ว นบุค คล (Charisma) มาใช้ เ พื่ อ ดึง ดูด ให้ ผ้ ูรั บ สาร
เป้าหมายเกิดความสนใจเข้ ามาศึกษาข้ อมูล พร้ อมทังพั
้ ฒนาสื่อเพื่อใช้ ในการสื่อสารของโครงการ
ด้ วยการแต่งเพลงขึ ้นมาใหม่ 1 เพลง ชื่อว่า “ถ้ าหากมีเธอก็คงดี” โดยให้ ศิลปิ นที่เหล่านันเป็
้ นผู้
ถ่ายทอดบทเพลง แล้ วบันทึกเป็ นวิดีโอเพื่อเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์
5.1.2 สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบคาถามนาวิจัยข้ อที่ 2
ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลักเจนเนอเรชัน่ ซี จานวน 10 คน
เพื่อตอบคาถามนาวิจยั ข้ อที่ 2 ที่ว่า ผลของการรับรู้ ทัศนคติและแนวโน้ มการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ผู้รั บ สารเป้ าหมายเจนเนอเรชั่น ซี ที่ มี ต่อ รู ป แบบสารในการรณรงค์ ผ่ า นเฟสบุ๊ค แฟนเพจ
(Facebook Fan Page) ขององค์กรกรี นพีซ ประเทศไทย เป็ นอย่างไร? สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 5.2 ผลของการรั บรู้ ทัศนคติและแนวโน้ ม การมี ส่วนร่ วมของกลุ่ม ผู้รับสารเป้าหมาย
เจนเนอเรชัน่ ซี ที่มีตอ่ รูปแบบสารของโครงการกรณีศกึ ษา
ประสิทธิผลของรู ปแบบสาร
โครงการ

การรั บรู้ ความเข้ าใจ
(Knowledge)

ทัศนคติ
(Attitude)

แนวโน้ มการมีส่วนร่ วม
(Practice)

“จาได้ แต่ไม่เข้ าใจ”

“เฉยชาต่อปั ญหา”

“ไม่คล้ อยตาม และไม่
ต้ องการเข้ าร่วม”

ปกป้องกระบี่
“รวบรวมสาระสาคัญได้
จากถ่านหิน
จึงเข้ าใจ”
“Protect Krabi”

“ชอบเพราะ
เข้ าใจง่าย”

“คล้ อยตาม
แต่ไม่เข้ าร่วม”

ปฏิวัตพ
ิ ลังงาน
“Energy
Revolution”

“ไม่สนใจ”

“ไม่คล้ อยตาม และไม่
ต้ องการเข้ าร่วม”

ปกป้องอาร์ กติก
“Save the Arctic”

“ไม่เข้ าใจ”

5.1.3 สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบคาถามนาวิจัยข้ อที่ 3
ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิผลด้ านการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่วม ของกลุ่ม
ผู้ให้ ข้อมูลหลักทัง้ 10 คน ที่มีต่อรู ปแบบสารทัง้ 3 โครงการ พบว่า กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลักรู้ สึกว่า
รูปแบบสารของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหินน่าสนใจที่สดุ ทังยั
้ งทาให้ ร้ ูสึกชอบ และอยากมี
ส่วนร่วมกับโครงการมากที่สุด ดังนันจึ
้ งอาจสรุปได้ ว่ารู ปแบบสารของโครงการปกป้องกระบี่จาก
ถ่ า นหิ น ดูเ หมื อ นว่า จะมี ลัก ษณะตรงตามความสนใจ และความต้ อ งการของกลุ่ม ผู้รั บ สาร
เป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วน
ร่ วม กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ แสดงความคิดเห็น และให้ ข้อเสนอแนะต่อโครงการกรณีศึกษาทัง้ 3
โครงการไว้ อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจยั สามารถรวบรวมเป็ นลักษณะที่ตรง และไม่ตรงตามความ
สนใจและความต้ องการของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ดังสามารถแสดงในรูปแบบตารางดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 5.3 ตารางสรุ ป รู ป แบบสารที่ มี ลัก ษณะตรงและไม่ต รงตามความสนใจ และความ
ต้ องการ ของกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี
ความสนใจและความ
ต้ องการ
ตรง
ไม่ ตรง

ลักษณะรูปแบบสาร
เชื่อมโยงข้ อมูลด้ วยลิ ้งค์ (Link)
รูปภาพกราฟิ ก เพื่อเร้ าอารมณ์ให้ เกิดความกลัว
นาเสนอข้ อมูลด้ วยภาพเคลือ่ นไหวอนิเมชัน่ (Animation)
ภาพกราฟิ กเปรี ยบเทียบเกินจริ ง ที่แสดงถึงความคิดสร้ างสรรค์
ข้ อความยาว
ข้ อความสัน้
ข้ อความชวนสงสัย
การใช้ ศิลปิ น ดารา
ระบุรายละเอียดชัดเจน
ข้ อความกระชับ บอกใจความสาคัญครบถ้ วน ชัดเจน
รูปแบบสารที่มีการจัดลาดับความสาคัญของข้ อมูล
นาเสนอทางออกของปั ญหา
รูปแบบสารที่นาเสนอข้ อมูลไกลตัว ข้ อมูลที่จบั ต้ องไม่ได้
นาเสนอข้ อมูลใกล้ ตวั
ข้ อมูลด้ านเดียว
ข้ อมูลครบทุกด้ าน
ใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการถ่ายทอดเนื ้อหาเชิงสาระ
เนื ้อหาสารสือ่ สารให้ เห็นถึงความสาคัญของแนวคิดโครงการ
เนื ้อหาสารภาษาอังกฤษ
ภาพถ่ายจริ ง ประกอบคาบรรยายภาพธรรมดา
สือ่ สารให้ ร้ ูสกึ ว่าขอบเขตของปั ญหานันใหญ่
้
เกินไป
นาเสนอข้ อมูลด้ วยกราฟิ กเคลือ่ นไหว (Motion Graphic)
กราฟิ กบ่งชี ้ข้ อมูล อินโฟกราฟิ ก (Information Graphic)
บอกวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน
การแสดงผลของข้ อมูลไม่ตอบสนองต่ออุปกรณ์สอื่ สาร เช่น สมาร์ ทโฟน
เนื ้อหาสารที่สอื่ ความหมายตรงตัว
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยและสรุ ปผลการวิจัย สามารถนามาอภิ ปรายแยกตามประเด็นต่างๆ ที่
สอดคล้ องกับแนวคิด และทฤษฎี ที่อ้างไว้ ในบทที่ 2 ดังนี ้
5.2.1 รู ปแบบสารในการรณรงค์ ท่ เี หมาะสมกับเจนเนอเรชั่น ซี
จากผลการวิจยั และสรุปผลการวิจยั ผู้วิจยั สามารถนาข้ อมูลด้ านลักษณะของรูปแบบสาร
ที่ มี ลักษณะตรงและไม่ตรงตามความต้ องการของกลุ่ ม ผู้รั บสารเป้ าหมายเจนเนอเรชั่น ซี มา
อภิปราย และกาหนดเป็ นลักษณะของรูปแบบสาร ที่ดเู หมือนว่าจะตรงตามความสนใจ และความ
ต้ องการ ของกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี ได้ ดงั ต่อไปนี ้
5.2.1.1 Creative and Modern: รูปแบบสารที่แสดงออกถึงความคิดสร้ างสรรค์
ด้ วยการใช้ ภาษา หรื อใช้ ความสามารถทางการออกแบบสิ่งที่มองเห็น ไม่ว่าจะเป็ นรูปภาพเพื่อการ
สื่อความหมาย หรื อรู ปภาพบ่งชี ้ข้ อมูลที่มีความสวยงาม ทันสมัย และสามารถดึงดูดความสนใจ
ผู้รับสารเป้าหมายได้
5.2.1.2 Informative and Comprehensive: มีการให้ ข้อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ งแบบ
ครบทุกด้ าน ได้ แก่ การนาเสนอสารทังแง่
้ บวก และแง่ลบ ข้ อดี และข้ อเสีย หรื อหากเป็ นข้ อมูลที่
คัดค้ านเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ จะต้ องมีการเสนอแนะทางออกของปั ญหาเหล่านันด้
้ วย
5.2.1.3 Prioritized and Concise: รู ปแบบสารจะต้ องมีการจัดลาดับสารที่ดี
ได้ แก่ การลาดับความสาคัญของเนื อ้ หาสาร การลาดับความเป็ นเหตุเป็ นผลของเนื ้อหาสาร และ
สื่อสารเนื ้อหาเฉพาะใจความสาคัญ เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เป็ นต้ น
5.2.1.4 Direct and Simple: เนือ้ หาสารจะต้ องสื่อความหมายตรงตัว สื่ อ
ความหมายครบถ้ วน สามารถเข้ าใจได้ ในทันที โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการตีความที่ซบั ซ้ อน
5.2.1.5 Smart Use of Symbols: ใช้ สญ
ั ลักษณ์แทนข้ อมูลเชิงสาระอย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ การใช้ สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ จะต้ องง่ายต่อการทาความเข้ าใจ เช่น การแปลง
ข้ อมูลเชิงลึก หรื อข้ อมูลที่มีความซับซ้ อน ให้ กลายเป็ นภาพกราฟิ กเปรี ยบเทียบอย่างง่าย
5.2.1.6 Objectives Clearly Stated: ภายในเนือ้ หาสารจะต้ องบ่งบอกถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ชดั เจน เพื่อให้ ผ้ รู ับสารเป้าหมายรับรู้ รับทราบ และเข้ าใจได้ ในทันที
5.2.1.7 Visually Appealing: การใช้ รูปภาพเพื่อโน้ มน้ าวใจ จะต้ องคานึงถึงความ
เหมาะสมของประเด็น หรื อวัตถุ ประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสาร กล่าวคือ เลื อกใช้ รูปภาพจริ ง ใน
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โอกาสที่ต้องการนาเสนอหลักฐาน หรื อสื่อสารถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งเท่านัน้ เพื่อให้ สารนันมี
้
ความน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ น้ หรื อ ใช้ รู ป ภาพเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ เช่ น ภาพกราฟิ ก ในลั ก ษณะของ
ภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic) หรื อภาพกราฟิ กบ่งชี ้ข้ อมูล (Information Graphic) ในโอกาส
ที่ต้องการทาให้ สารนันเข้
้ าใจง่ายขึ ้น เป็ นต้ น
5.2.1.8 Easily Accessible: การเข้ าถึงข้ อมูลด้ วยวิธีการต่างๆ จะต้ องทาได้
โดยง่าย เช่น หากมีการแสดงลิ ้งค์ (Link) เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้ อมูล จะต้ องมีการระบุอย่า งชัดเจนว่า
เชื่อมโยงไปสู่อะไร และข้ อมูลที่เข้ าถึงได้ ด้วยลิ ้งค์เหล่านันจะต้
้
องมีความพร้ อม เช่น หากเชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซต์ หน้ าตาเว็บไซต์ต้องใช้ งานได้ สะดวก เข้ าใจได้ ง่าย (User Friendly) เข้ าถึงข้ อมูลที่
ต้ องการได้ ง่าย และรวดเร็ ว ที่สาคัญการแสดงผลจะต้ องรองรับอุป กรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น สมาร์ ท
โฟน (Smart Phone) หรื อแท็ปเล็ต (Tablet) ด้ วย
5.2.1.9 Relevant and Realistic: รูปแบบสารจะต้ องสื่อสารด้ วยเนื ้อหาสารที่ให้
ความรู้ สึก ว่า ประเด็น ปั ญ หานัน้ ใกล้ ตัว เกี่ ย วข้ องกับ ชี วิ ตความเป็ นอยู่ข องผู้รั บสารเป้ าหมาย
โดยตรง และขอบเขตของประเด็นปั ญหานันต้
้ องไม่ใหญ่เกินความสามารถ และต้ องมีความเป็ นไป
ได้ จริง
5.2.1.10 Engaging Influencers: การเลือกใช้ สื่อบุคคลนัน้ นอกจากจะคานึงถึง
ความมีชื่อเสียงของตัวบุคคลเพื่อสร้ างการรับรู้แล้ ว ควรที่จะคานึงถึงความสามารถในการสร้ างการ
มีส่วนร่วมได้ กล่าวคือ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความสามารถในการโน้ มน้ าวใจ มีความน่าเชื่อถือ และมี
ความเกี่ ย วข้ องกั บ แนวความคิ ด อย่ า งแท้ จ ริ ง รวมทัง้ จะต้ อ งมี ค วามสามารถในการส่ ง ต่ อ
แนวความคิดที่ต้องการจะสื่อสารด้ วย ทังนี
้ ้เพราะการสื่อสารเนื ้อหาเชิงสาระ หรื อการสื่อสารเพื่อ
การรณรงค์นนั ้ ส่วนใหญ่เป็ นการสื่อสารที่หวังผลในระยะยาว เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อันจะ
นาไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมทังสิ
้ ้น
5.2.2 การรั บรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่ วม ของเจนเนอเรชั่น ซี
จากผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ที่แสดงให้ เห็นว่ารูปแบบสารของโครงการปกป้องกระบี่จาก
ถ่านหินดูเหมือนว่าจะมีลักษณะตรงตามความสนใจและความต้ องการของเจนเนอเรชัน่ ซี มาก
ที่สุดนัน้ ก็ไม่ได้ หมายความว่า รู ปแบบสารของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหินจะนาไปเป็ น
ต้ นแบบของการรณรงค์ตอ่ ไปในอนาคตได้ ทงหมด
ั้
เนื่องจากผลของการศึกษาวิจยั ด้ านการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่วมของกลุ่ ม
ผู้ให้ ข้อมูลหลักนัน้ พบว่ายังมีประเด็นที่ขดั แย้ งอยู่ประเด็นหนึ่ง คือ หลังจากที่กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
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ได้ รับสารของโครงการแล้ ว เกิดการรับรู้ในระดับ“รวบรวมสาระสาคัญได้ จึงเข้ าใจ” เนื ้อหาสารของ
โครงการ และเกิ ดทัศนคติในเชิ ง บวก คื อเกิ ดความรู้ สึก “ชอบเพราะเข้ า ใจง่ าย” ส่ง ผลให้ เกิ ด
ความคิด “คล้ อยตาม แต่ไม่ต้องการเข้ าร่วมสนับสนุนโครงการ”
ด้ วยเหตุนีผ้ ้ ูวิจัยจึงจาเป็ นต้ องอภิปรายปรากฏการณ์ ดงั กล่าว ในส่วนนีผ้ ้ ูวิจัยขออ้ างถึง
ลักษณะพฤติกรรมของคนเจนเนอเรชัน่ ซี มาอภิปรายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น ประกอบกับผลจาก
การศึกษากับข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่ได้ อ้างอิงไว้ ในบทที่ 2 ดังนี ้
5.2.2.1 จากลักษณะด้ านพฤติกรรมของเจนเนอเรชัน่ ซี ในด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลา (Connection) โดยเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์มากกว่า 7.2 ชัว่ โมง
ต่อวันนัน้ ส่งผลให้ เจนเนอเรชัน่ ซี คุ้นเคยกับความสะดวกสบาย ของเทคโนโลยี และอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสูง ด้ วยความคุ้นเคยและรู้ อยู่แล้ วว่าจะใช้ ประโยชน์จากโลกออนไลน์อย่างไรเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ดังนันสิ
้ ่งอื่นๆ ที่จะดึงให้ ออกไปจากสิ่งที่กาลังทาอยู่จึงได้ ผลน้ อย ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งที่เป็ น
เนื ้อหาสาระ หรื อสิ่งบันเทิงอื่นๆ ในขณะเดียวกันความรวดเร็วและความสะดวกสบายนี ้ก็ได้ สร้ างให้
คนเจนเนอเรชัน่ ซี กลายเป็ นผู้ที่ตดิ อยูก่ บั ความรวดเร็ว และฉาบฉวย
บทสรุปข้ างต้ นสอดคล้ องกับผลจากการสัมภาษณ์ ที่พบว่ากลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่ใช้ เวลาดูโพสต์อย่างรวดเร็ ว คือใช้ เวลาสาหรับดูภาพรวมเพื่อจับใจความสาคัญภายในโพสต์
เท่านัน้ ที่สาคัญหากการเชื่อมต่อข้ อมูลผ่านทางลิ ้ง (Link) ที่ไม่ได้ ระบุชดั เจนว่าเชื่อมต่อไปสู่อะไร
หรื อเมื่อเชื่อมต่อไปแล้ วไม่ได้ ข้อมูลที่ต้องการ หรื อข้ อมูลคาดหวัง ก็จะเกิดความไม่พอใจ
หรื อแม้ กระทัง่ ในหน้ าลงชื่อเพื่อเข้ าร่ วมสนับสนุนโครงการ ที่แม้ ว่ากลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
หลักจะเกิดความคล้ อยตามแนวความคิดของโครงการแล้ วก็ตาม แต่เมื่อเข้ าไปในหน้ าเว็บเพจเพื่อ
เข้ าสูก่ ารลงชื่อสนับสนุน กลับพบปั ญหาในการแสดงผลทางหน้ าจอโทรศัพท์มือถือ ประเภทสมาร์ ท
โฟน ทาให้ เกิดความไปพอใจ และล้ มเลิกความตังใจที
้ ่จะเข้ าร่วมสนับสนุนโครงการไปในที่สดุ
จากผลดังกล่าวช่วยสนับสนุนลักษณะของรู ปแบบสารที่ดเู หมือนว่าจะมีลกั ษณะ
ตรงตามความสนใจ และความต้ องการของคนเจนเนอเรชัน่ ซี ในบางข้ อได้ แก่ Direct and Simple:
เนื ้อหาสารจะต้ องสื่อความหมายตรงตัว Smart Use of Symbols: ใช้ สญ
ั ลักษณ์แทนข้ อมูลเชิง
สาระอย่างมีประสิทธิภาพ Objectives Clearly Stated: บ่งบอกวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน Prioritized
and Concise: รูปแบบสารจะต้ องมีการจัดลาดับสารที่ดี และ Easily Accessible: การเข้ าถึง
ข้ อมูลด้ วยวิธีการต่างๆ จะต้ องทาได้ โดยง่าย
5.2.2.2 ด้ ว ยลัก ษณะพฤติ ก รรมของคนเจนเนอเรชั่ น ซี อี ก ประการหนึ่ ง ที่ มี
ลักษณะเป็ นผู้ติดตาม (Followers) หรื อ แฟนคลับ (Fans) ของคน หรื อกลุ่มคนในสังคมออนไลน์
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หรื อมีลกั ษณะการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มอย่างเหนียวแน่น ในสังคมออนไลน์ (Community) นัน้ มีผล
ต่อความคล้ อยตาม และการมีสว่ นร่วมของเจนฯ ซี อย่างมาก
ดังจะเห็นได้ จากความนิยมในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในสังคมออนไลน์ หากได้ รับความ
สนใจในระดับหนึ่งแล้ ว ความสนใจนันก็
้ จะเพิ่มขึ ้นอย่างทวีคณ
ู ด้ วยกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ล้วน
มีพฤติกรรมตามกระแส ลักษณะเช่นนี ้สามารถเชื่อมโยงกับผลจากการสัมภาษณ์ ที่พบว่า
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ส่วนใหญ่ต่างกล่าวว่าไม่เคยได้ รับรู้ ข้อมูลของโครงการเหล่านีม้ า
ก่อนเลย นัน่ เป็ นเพราะการสื่อสารของโครงการ ไม่ได้ ถูกทาให้ เป็ นกระแส หรื อความคิดเห็นของ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักบางส่วนที่กล่าวไว้ วา่ หากเรื่ องดังกล่าวได้ รับความนิยมจากคนในสังคมจานวนมาก
หรื อเป็ นกระแส ก็จะส่งผลให้ เกิดการตัดสินใจที่จะเข้ าร่วมสนับสนุนโครงการได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม กระแสความนิยมย่อมเกิดขึน้ มาจากคุณภาพ และความน่าสนใจ
ของคอนเทนต์ (Content) เป็ นหลัก ซึ่งสอดคล้ องกับลักษณะพฤติกรรมของคนเจนฯ ซี ที่เป็ นผู้ที่ให้
การตอบรับกับคอนเทนต์ที่แฝงความคิดสร้ างสรรค์เป็ นอย่างดี ซึง่ จะกล่าวถึงในลาดับถัดไป
5.2.2.3 เจนเนอเรชัน่ ซี เป็ นผู้สร้ างสรรค์ (Creation) คือเป็ นผู้ที่มกั จะสร้ างสรรค์
คอนเทนต์ (Content) ไม่ว่าจะเป็ นในลักษณะเรื่ องราว คลิปวิดีโอ หรื อแม้ กระทัง่ รูปภาพ เผยแพร่
ไปในแวดวงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของตนเอง ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความคิดสร้ างสรรค์
ความเป็ นตัวของตัวเอง ในด้ านที่ต้องการให้ สงั คมยอมรับเท่านัน้
ด้ ว ยเหตุนี ท้ าให้ ลัก ษณะการเปิ ดรั บ สารของเจนเนอเรชั่น ซี สอดคล้ อ งไปกับ
ลักษณะพฤติกรรมข้ างต้ นด้ วย กล่าวคือ ด้ วยความที่เจนเนอเรชัน่ ซี เป็ นผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์
จึงมักจะเปิ ดรับข่าวสารเฉพาะรูปแบบสารที่มีความคิดสร้ างสรรค์ และความน่าสนใจ
ดังผลจากการสัมภาษณ์ กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ส่วนใหญ่ ได้
แสดงออกถึงทัศนคติเชิงบวกต่อโพสต์ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่ รูปแบบสารที่นาเสนอผ่านภาพ
การฟิ กให้ ข้อมูล ประเภทภาพเคลื่ อนไหว (Motion Graphic) หรื อ อินโฟกราฟิ ก (Information
Graphic) ของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน หรื อรู ปภาพกราฟิ ก ได้ แก่ ภาพแมวนา้ ละลาย
ของโครงการปกป้องอาร์ กติก นันได้
้ รับความชื่นชมจากกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในลักษณะของการ
เปรี ยบเทียบอย่างสร้ างสรรค์
จากผลการอภิปรายในส่วนนี ้ ช่วยสนับสนุนลักษณะของรู ปแบบสารที่ดเู หมือนว่า
จะมีลกั ษณะตรงตามความต้ องการ และความสนใจของคนเจนเนอเรชัน่ ซี ในเรื่ องที่ว่า รูปแบบสาร
จะต้ องแสดงออกถึงความคิดสร้ างสรรค์ Creative and Modern
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5.2.2.4 นอกจากคนเจนเนอเรชั่น ซี จะเป็ นผู้ส ร้ างสรรค์ แ ล้ ว ยัง เป็ นคนช่ า ง
เลือกสรร (Curation) อีกด้ วย โดยลักษณะพฤติกรรมข้ อนี ้ เป็ นหนึ่งในลักษณะที่สาคัญ ที่ทาให้ เจน
เนอเรชัน่ ซี แตกต่างจากลักษณะของประชากรกลุ่มอื่น การเป็ นคนช่างเลือกนี ้ไม่ได้ มีความหมาย
ในแง่ลบ แต่กลับเป็ นลักษณะพฤติกรรมที่ส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของคนเจนเนอเรชัน่ ซี กล่าวคือ
คนเจนเนอเรชัน่ ซี นันเป็
้ นผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมออนไลน์อย่างมีสติ คือ เลือกสรรเฉพาะข้ อมูลที่
มีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ที่ดีของตน เพื่อส่งต่อ
ข้ อมูล (Share) ผ่านไปยังเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของตนเอง
ลักษณะเช่นนี ้ มีความสอดคล้ องกับผลของการสัมภาษณ์ ที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก ต่าง
กล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่า โพสต์ที่มีสาระประกอบกับมีประโยชน์ต่อทังกั
้ บตนเองและผู้อื่น และที่
สาคัญเป็ นโพสต์ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ สวยงาม ก็อยากจะส่งต่อไปยังเครื อข่ายสังคมของตน
ด้ ว ยผลจากการอภิ ป รายการรั บ รู้ ทัศ นคติ และแนวโน้ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม ตาม
ลักษณะพฤติกรรมของเจนเนอเรชัน่ ซี และความสอดคล้ องกับลักษณะของรูปแบบสาร ที่กล่าวถึง
ทัง้ หมดนัน้ ผู้วิจัยสามารถสรุ ปความสัม พันธ์ ของปั จ จัยต่างๆ ที่ มี ผลต่อการรั บรู้ ทัศนคติ และ
แนวโน้ มการมีสว่ นร่วมของเจนเนอเรชัน่ ซี ในรูปแบบของแผนผัง ต่อไปนี ้
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ภาพที่ 5.1 ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่ วม ตาม
ลักษณะพฤติกรรมของเจนเนอเรชัน่ ซี
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเฉพาะรูปแบบสาร ที่สื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊ค แฟน
เพจ (Facebook Fan Page) ของกรี นพีซ ประเทศไทย เท่านัน้ จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั ไม่ได้ นาเอาปั จจัย
ด้ านอื่นๆ ที่อาจมีผลทาให้ โครงการประสบความสาเร็ จมาพิจารณาร่วมด้ วย ซึ่งหากนาเอาปั จจัย
เหล่านันมาประกอบการพิ
้
จารณาจะพบว่า นอกเหนือจากการสื่อสารภายในสื่อสังคมออนไลน์แล้ ว
ยังพบว่าการบูรณาการระหว่างสื่อออนไลน์ กับสื่อกระแสหลักหรื อ สื่อออฟไลน์นนั ้ สามารถทาให้
โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหินเป็ นที่ร้ ูจกั สังคมให้ ความสาคัญ และจับตามอง จนเป็ นผลทาให้
การด าเนิ น โครงการปกป้ องกระบี่ จ ากถ่ า นหิ น ประสบผลส าเร็ จ ในส่ ว นของการหยุด ยัง้ การ
ดาเนินการของโครงการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน และก่อสร้ างท่าเทียบเรื อคลองรัว้ ที่จงั หวัดกระบี่
เอาไว้ ได้ (รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์, 2558, มีนาคม 6)
โดยการบูรณาการระหว่างสื่อออนไลน์ กับสื่อกระแสหลัก หรื อสื่อออฟไลน์นนั ้ คือ การใช้
สื่อออนไลน์สร้ างกระแส แล้ วต่อยอดด้ วยกิจกรรมออฟไลน์ หรื อกิจกรรมออฟไลน์ถกู นาไปสร้ างให้
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เกิดกระแสทางสื่อออนไลน์ จนเกิดเป็ นกระแสนิยมต่อคนในสังคมวงกว้ างขึ ้น ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการ
แสดงหลักฐานของการขับเคลื่อนที่เกิดขึ ้นจริ ง จึงทาให้ คนในสังคมตัดสินใจเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมเหล่านันได้
้ ง่ายขึ ้น
ซึง่ อิทธิพลจากสื่อกระแสหลัก หรื อสื่อออฟไลน์ที่กล่าวถึง นัน่ ก็คือ การเกิดปรากฏการณ์ที่
ทาให้ ประเด็นนัน้ “กลายเป็ นข่าว” กล่าวคือ การดาเนินการรณรงค์ของโครงการปกป้องกระบี่จาก
ถ่านหินนัน้ ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมที่ หลากหลาย ไม่เพี ยงเฉพาะการสื่ อสารผ่านทางสื่ อสัง คม
ออนไลน์ หรื อเฟสบุ๊ค (Facebook) เท่านัน้ แต่ยงั มีการดาเนินการในรูปแบบอื่นๆ อีก ยกตัวอย่าง
เช่น การจัดกิจกรรม ฮักกระบี่ให้ เต็มร้ อย (Hug Krabi) กับกรี นพีซ ในงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน
2557, การจัดงานแถลงข่าว “พื ้นที่ช่มุ น ้า ปากแม่น ้ากระบี่ภายใต้ การรุกรานจากถ่านหิน, การจัด
เวทีสาธารณะ หรื อแม้ กระทัง่ การเดินขบวนประท้ วง เป็ นต้ น (ข้ อมูลจากบทที่ 2) กิจกรรมเหล่านี ้
ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการส่งเสริ มให้ ประเด็นดังกล่าวเป็ นที่สนใจแก่สื่อมวลชน ซึ่งนาไปสู่ความสนใจ
ความอยากรู้อยากเห็น และการติดตามความคืบหน้ าของสาธารณชนอีกด้ วย
นอกจากนี ้ การศึกษาวิจยั ยังพบว่า นอกจากลักษณะด้ านพฤติกรรมของคนเจนเนอเรชัน่ ซี
และรู ปแบบสาร และสื่อกระแสหลัก จะมีอิทธิพลต่อผลของการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมี
ส่วนร่ วมนัน้ ก็ยัง พบว่ามี องค์ประกอบอื่ นๆ ที่ส่ง ผลต่อความคล้ อยตามแนวความคิด และการ
ตัดสินใจเข้ าร่วมสนับสนุนโครงการของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักร่ วมด้ วย อันได้ แก่ ข้ อมูลพื ้นฐาน และ
ประสบการณ์ตรงที่กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักมีตอ่ แนวความคิดของโครงการนันๆ
้
ซึ่งการรับรู้ข้อมูลของโครงการผ่านเนื ้อหาสารที่นาเสนอในครัง้ นี ้ เป็ นการเพิ่มเติมการรับรู้
หรื อตอกยา้ แนวความคิดเดิม ที่ มี อยู่ของกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ซึ่ง ส่ง ผลโดยตรงต่อทัศนคติ และ
แนวโน้ มการมีส่วนร่ วม โดยหากทัศนคติที่มีอยู่เดิมนัน้ เป็ นทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
เมื่อได้ รับสารที่ตรงตามความสนใจ ก็จะก่อให้ เกิดทัศนคติในเชิงบวก และเกิดแนวโน้ มการมีส่วน
ร่วมได้ มากขึ ้น แต่หากทัศนคติที่มีอยู่เดิมเป็ นทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) เมื่อได้ รับสาร ก็
อาจจะเป็ นการตอกย ้าทัศนคติในเชิงลบ หรื อไม่ส่งผลต่อแนวโน้ มการมีส่วนร่วม หรื อส่งผลให้ เกิด
ความเฉยชาต่อสารนัน้ เป็ นต้ น
จากแนวความคิดดังกล่าวผู้วิจยั สามารถสรุ ปลักษณะการรับรู้ การเกิดทัศนคติ และการ
เกิดแนวโน้ มการมีสว่ นร่วม เป็ นแผนผังได้ ดงั ต่อไปนี ้
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ภาพที่ 5.2 ลักษณะการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีสว่ นร่วมของเจนเนอเรชัน่ ซี
5.2.3 การใช้ จุดจูงใจ (Appeals) เพื่อการโน้ มน้ าวใจ
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักเจนเนอเรชัน่ ซี ในเรื่ องของการใช้ จดุ จูงใจเพื่อการ
โน้ มน้ าวใจในการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม แม้ วา่ ผลจากการสัมภาษณ์จะพบว่าโครงการปกป้อง
กระบี่จากถ่านหิน ที่มีความโดดเด่นในการใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos) จะส่งผลต่อการรับรู้
ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีสว่ นร่วมของกลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี มากที่สดุ แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ ว่า
การใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos) ของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน จะเป็ นจุดจูงใจที่ทา
ผลให้ การสื่อสารเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะผลจากการศึกษาที่พบว่า แม้ ว่ารูปแบบสารของโครงการปกป้องกระบี่จาก
ถ่านหินจะส่งผลให้ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักเกิดการรับรู้ เกิดทัศนคติในเชิงบวก และเกิดความคิดคล้ อย
ตามแล้ วก็ตาม แต่อย่างไรก็ไม่สามารถทาให้ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักต้ องการร่วมสนับสนุนโครงการ
จากการวิเคราะห์เนื ้อหา ด้ านรูปแบบสารของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ผู้วิจยั ยัง
พบการใช้ จดุ จูงใจอื่นๆ ที่มีสว่ นช่วยส่งเสริ มให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยผู้วิจยั พบการ
ใช้ จุดจูงใจโดยใช้ ความกลัว (Fear Appeals) ในบางโพสต์ ที่พบว่ามีการใช้ ภาษา ที่แสดงใน
รูปแบบของข้ อความ การใช้ รูปภาพ และโทนสี เพื่อโน้ มน้ าวใจให้ เกิดความกลัว
นอกจากนี ้ยังพบการใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อตั ลักษณ์บคุ คล (Ethos) อีกด้ วย โดยพบว่ามีการ
ใช้ ศิล ปิ น คือ ป๊ อด โมเดิร์นด็อก ศิลปิ นที่มี ลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะตัว และนา้ เสี ยงที่ เป็ น
เอกลักษณ์ มาช่วยพากษ์ เสียงในคลิปวิดีโอโมชัน่ กราฟิ ก (Motion Graphic) เพื่อช่วยในการดึงดูด
ความสนใจผู้รับสารเป้าหมาย ให้ สนใจเปิ ดรั บสารมากขึ ้น ทังยั
้ งมีส่วนช่วยให้ เกิดทัศนคติเชิงบวก
ซึง่ สามารถนาไปสูก่ ารมีแนวโน้ มการมีสว่ นร่วมมากขึ ้นอีกด้ วย
ด้ วยผลการศึกษาที่กล่าวถึงข้ างต้ นนัน้ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั จะต้ องอภิปรายผล
การศึกษาในส่วนนี ้ ซึง่ ผู้วิจยั ขอนาเอาผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเฉพาะผลด้ านการใช้
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จุดจูง ใจเพื่ อการโน้ มน้ าวใจรู ปแบบต่างๆ ทัง้ ในส่วนของจุดจูงใจที่กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก มี ความ
คิดเห็นว่าเกิดผล และในส่วนที่คิดว่าไม่เกิดผล และจุดจูงใจที่เกิดผลและไม่เกิดผลนัน้ สาเหตุเป็ น
เพราะอะไร? ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการหาคาตอบที่วา่ การใช้ จดุ จูงใจอย่างไร จึงจะทาให้ รูปแบบสารนันตรง
้
ตามความสนใจ และความต้ องการของผู้รับสารเป้าหมาย เจนเนอเรชัน่ ซี โดยรายละเอียดการ
อภิปรายมีดงั ต่อไปนี ้
5.2.3.1 การใช้ จุดจูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos) การเข้ าถึงการรับรู้ ของกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลหลัก ด้ วยการใช้ จดุ จูงใจรูปแบบนี ้ นับว่ าเป็ นวิธีที่เปิ ดรับมากที่สดุ แต่ควรระมัดระวังในเรื่ อง
ของความยาวของเนื ้อหา เพราะในยุคสมัยที่การสื่อสารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว และเป็ นยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารท่วมท้ นเช่นนี ้ การกระชับใจความสาคัญเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ เพราะการได้ รับโอกาสในการ
เข้ าถึงกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายนันเป็
้ นเรื่ องยาก ฉะนันการสร้
้
างสารต้ องชัดเจน มีประโยชน์และเป็ น
สารที่มีความโดดเด่น และมีประสิทธิภาพที่สามารถก่อให้ เกิดประสิทธิผลได้ ในคราวเดียว
เพราะเจนเนอเรชั่น ซี เป็ นกลุ่มคนที่มีความสนใจ และมีลักษณะด้ านพฤติกรรม
เฉพาะตัว คือ มีส ติในการคิดวิเคราะห์ ในการเลื อกสรร (Curation) ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ และ
ส่งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดีของตน ประกอบกับการเป็ นผู้สร้ างสรรค์ (Creation) เจนเนอเรชัน่ ซี จึง
ตอบรับเฉพาะรู ปแบบสารที่ตรงตามความสนใจ และความต้ องการ เท่านัน้ และที่สาคัญหากมี
ความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ แล้ ว ก็จะพยายามแสวงหาข้ อมูลเพิ่มเติมด้ วยตนเอง แต่ถ้าหากไม่มี
ความสนใจ การใช้ กลยุทธ์เพื่อการโน้ มน้ าวใจใดใดก็ไร้ ความหมาย
แต่อย่างไรก็ตาม เนื ้อหาสารที่ใช้ เพื่อการจูงใจด้ านเหตุผลนัน้ จะต้ องคานึงถึงความ
ยาวของเนื ้อหา เพราะแม้ ว่าการใช้ จุดจูงใจด้ านเหตุผล (Logos) จะมีความเหมาะสมและเป็ นที่
ยอมรับในกลุ่มผู้รับสารเจนเนอเรชัน่ ซี ก็ตาม แต่ข้อด้ อยของวิธีการจูงใจโดยใช้ เหตุผล ก็คือ ผู้รับ
สารอาจเกิดอาการเบื่อหน่ายต่อการพยายามทาความเข้ าใจในเนื ้อหาเป็ นสาระ และเนื ้อหาที่หนัก
จนเกินไป จนอาจหลีกหนีจากการเปิ ดรับข่าวสารประเภทนี ้ไปเลยก็ได้
อีกทังในยุ
้ คสมัยที่การสื่อสารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว และเป็ นยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วม
ท้ นเช่นนี ้ การกระชับใจความสาคัญเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ เพราะการได้ รับโอกาสในการเข้ าถึงกลุ่ม
ผู้รับสารเป้าหมายนันเป็
้ นเรื่ องยาก ฉะนันการสร้
้
างสารต้ องกระชับ ชัดเจน มีประโยชน์และเป็ นสาร
ที่มีความโดดเด่น เพื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถก่อให้ เกิดประสิทธิผลได้ ในคราวเดียว
จากผลการศึกษา ยังค้ นพบประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อกลุ่ม ผู้ให้
ข้ อมูลหลักได้ รับสารจากรู ปแบบสารของโครงการที่นาเสนอแล้ วนัน้ มีความสนใจที่จะหาข้ อมูล
เพิ่มเติม ด้ วยเหตุผลที่ว่า ต้ องการที่จะหาข้ อมูลจากแหล่งอื่นๆ หรื อต้ องการค้ นหาข้ อมูลในด้ าน
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อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อนาความรู้ที่ได้ มาประกอบการตัดสินคุณค่าของรูปแบบสารที่ได้ รับต่อไป นับว่า
ความสนใจในการค้ นหาข้ อมูล เพิ่ม เติม ของคนเจนเนอเรชั่นซี นัน้ เป็ นลัก ษณะของผู้ที่มี ความ
ต้ องการรับรู้ความจริงแบบครบทุกด้ าน เพื่อประกอบการคิดวิเคราะห์
เพราะฉะนัน้ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบสารที่ ต รงตามความสนใจและความ
ต้ องการ ของคนเจนเนอเรชัน่ ซี อีกประการหนึ่งก็คือ Informative and Comprehensive: การ
นาเสนอ หรื อการให้ ข้อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริงแบบครบทุกด้ าน
5.2.3.2 จุดจูงใจโดยใช้ อารมณ์ (Pathos) โดยเฉพาะความกลัว (Fear Appeals)
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก ด้ านการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่ วมที่มีต่อ
รูปแบบสารของโครงการปกป้องอาร์ กติก พบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักรับรู้ถึงความพยายามในการ
สื่อสารให้ เกิดความกลัว แต่กลับรู้ สึก “เฉยชาต่อปั ญหา” และไม่ร้ ู สึกคล้ อยตาม รวมทังไม่
้ มีความ
ต้ องการที่จะเข้ าร่ วมกับโครงการอีกด้ วย ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการสื่อสารของกรี นพีซ นันน
้ าเสนอ
เนื ้อหาสารในประเด็นที่ไกลตัวเกินไป ทาให้ ไม่ร้ ูสึกถึงความเกี่ยวข้ องกับชีวิตความเป็ นอยู่ของพวก
เขา หรื อไม่ร้ ูสกึ ถึงความจาเป็ นอย่างเร่งด่วนที่จะต้ องให้ ความร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหา
อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ เสนอแนะแนวทางในการใช้ จุดจูงใจโดยใช้
อารมณ์ (Pathos) โดยเฉพาะความกลัว (Fear Appeals) ให้ เกิดผล ไว้ ว่า การสื่อสารเพื่อให้ เข้ าถึง
ความรู้ สึกนึกคิดของพวกเขานัน้ เนื ้อหาสารจะต้ องมีความลึกซึง้ กินใจ เร้ าอารมณ์ ให้ เกิดความ
สะเทือนใจมากกว่านี ้ ซึ่งการเร้ าให้ เกิดความสะเทือนใจได้ นนั ้ ประเด็นที่ยกมาสื่อสารจะต้ อง
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับตัวบุคคล และกระทบต่อจิตใจ จึงจะทาให้ การสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจด้ วย
จุดจูงใจด้ านความกลัวนันเกิ
้ ดประสิทธิผลสูงสุด
นอกจากนี จ้ ากผลการศึกษายัง ค้ นพบว่า การใช้ รูปภาพกราฟิ กในการสื่ อสาร
เพื่อให้ เกิดความรู้สกึ กลัวนัน้ ไม่ประสบผลสาเร็จ โดยผลจากการศึกษารูปแบบสาร เช่น รูปภาพหมี
ขัวโลกละลาย
้
พบว่าผลของการรับรู้และทัศนคติของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นไปในทางลบ เพราะ
ภาพที่ใช้ สื่อสารนันเป็
้ นกราฟิ กไม่ใช้ ภาพจริ ง หากใช้ เพื่อเป็ นหลักฐานในการกล่าวถึงหรื อยืนยันถึง
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนัน้ นอกจากจะไม่สามารถทาให้ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักรู้ สึกกลัวแล้ ว ยัง
ส่งผลให้ เกิดความเคลือบแคลงใจว่า ข่าวสารที่กรี นพีซอ้ างถึงนันเป็
้ นความจริงหรื อไม่
ด้ วยปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ จากการศึกษาวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัยใน
หัวข้ อนี ้ ช่วยสนับสนุนลักษณะของรู ปแบบสารที่ดูเหมือนว่าจะตรงตามความสนใจ และความ
ต้ องการของคนเจนเนอเรชัน่ ซี สองประการ นัน่ คือ Relevant and Realistic: รูปแบบสารจะต้ อง
สื่อสารด้ วยเนื อ้ หาสารที่ให้ ความรู้ สึกว่าประเด็นปั ญหานัน้ ใกล้ ตวั และต้ องมีความเป็ นไปได้ จริ ง
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และ Visually Appealing: การใช้ รูปภาพเพื่อโน้ มน้ าวใจ จะต้ องคานึงถึงความเหมาะสมของ
ประเด็น หรื อวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสารด้ วย
5.2.3.3 จุดจูง ใจโดยใช้ อัตลักษณ์ ของบุคคล (Ethos) จากผลการศึกษาวิจัย ที่
พบว่ากลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงลบต่อการใช้ ศลิ ปิ น หรื อดาราเป็ นหลักในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิวตั ิพลังงาน กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ วย กับการ
ใช้ ศิลปิ น หรื อดาราในการสื่อสาร ทังนี
้ เ้ ป็ นเพราะตัวศิลปิ นที่คดั เลือกมาใช้ นนั ้ ไม่ได้ มีคณ
ุ สมบัติ
เชื่อมโยงกับแนวความคิดที่ต้องการจะสื่อสารเลย
ในขณะเดียวกัน ผลจากการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักกลุม่ เดียวกัน กลับพบว่า
รู้ สึกชอบการที่ ป๊ อด โมเดิร์นด็อก หรื อ คุณธนชัย อุช ชิ น มามี ส่วนช่วยในการสื่ อสารโครงการ
ปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่า กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักชื่นชอบในตัวตนของศิลปิ น เพราะ
ด้ ว ยการที่ คุ ณ ธนชั ย เป็ นศิ ล ปิ นที่ มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ นศิ ล ปิ นที่ มี
ความสัม พันธ์ ที่ ดีกับกลุ่ม วัยรุ่ นหรื อ คนรุ่ นใหม่ ที่ แม้ ว่าคุณธนชัยจะเพี ยงแค่เป็ นผู้พ ากษ์ เ สี ย ง
ประกอบวิดีโอโมชัน่ กราฟิ ก (Motion Graphic) เท่านัน้
ด้ วยผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง สามารถอภิ ปรายได้ ว่า การเลื อกใช้ สื่อบุคคล หรื ออัต
ลักษณ์บคุ คล ในการสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจนัน้ ควรให้ ความสาคัญเป็ นอันมากกับการคัดเลือก
ตัวบุคคลที่จะใช้ เป็ นตัวแทนในการส่งต่อแนวความคิด โดยเฉพาะแนวความคิดเชิงสาระ โดยควรที่
จะคัดเลือกผู้ที่สามารถเป็ นผู้นาทางความคิดของสังคมได้ มีอิทธิ พลสูงในการเป็ นแบบอย่างที่ดี
และที่สาคัญต้ องไม่ลืมพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะ หรื อตัวตนที่แท้ จริ งของบุคคลเหล่านัน้ ว่ามี
ความเชื่อมโยงกับแนวความคิดนันๆ
้ หรื อไม่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่จะ
ทาการสื่อสารด้ วยหรื อ เปล่า ทัง้ นีเ้ นื่องจากกลุ่มของคนในสังคมมีความแตกต่างกัน การเลือก
อัตลักษณ์บคุ คลจึงควรจะต้ องคานึงถึงผู้รับสารเป้าหมายเป็ นสาคัญด้ วย
ผลการอภิปรายข้ างต้ น ช่วยสนับสนุนรู ปแบบสารที่ดูเหมือนว่าจะมีลกั ษณะตรง
ตามความสนใจและความต้ องการ ของกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ ซี ข้ อหนึ่งที่ว่า การเลือกใช้ สื่อบุคคล
นัน้ จะต้ องเลือกบุคคลที่เป็ นผู้นาความคิดเกี่ยวกับเรื่ องนันๆ
้ อย่างแท้ จริ ง หรื อ Truly Relevant
Influencers นัน่ เอง
5.2.4 นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
ในส่วนนี ้ ผู้วิจัยได้ ทาการอภิ ปรายผลการศึกษา โดยอ้ างอิงจากแนวความคิดเกี่ ยวกับ
การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ที่อ้างอิงไว้ ในบทที่ 2 ซึ่งจากการอภิปรายพบว่า ผลของ
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การศึกษาวิจัยครั ง้ นี ม้ ีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พรพรรณ สุจ จิ ตรจูล (2545) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาวิจยั ในเรื่ องทัศนะของนักรณรงค์ไทย และการประยุกต์ใช้ แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม
ในโครงการรณรงค์ เ พื่ อ พัฒ นาสัง คม ผลของการวิ จัย ครั ง้ นัน้ พบว่ า การประยุก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด
การตลาดเพื่อสังคมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ถูกนาไปใช้ เพื่อวางแผนและออกแบบสารให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ มากยิ่งขึ ้น
เช่นเดียวกับกรี นพีซ ประเทศไทย ที่ได้ ร่วมมือกับ Creative Move พัฒนาแนวความคิดใน
การออกแบบสารเพื่อการรณรงค์ให้ มีความน่าสนใจมากขึ ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงกลุ่มผู้รับ
สารเป้าหมายในยุคดิจิตอล การพัฒนาแนวความคิดนัน้ เป็ นการนาเอาหลักของการพัฒนาสินค้ า
(Product Development) ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งจากแนวความคิดเรื่ องการตลาดเพื่อสังคม (Social
Marketing) ซึง่ สินค้ าในที่นี ้คือแนวความคิดของโครงการ (Concept Idea)
การพัฒนาสินค้ าของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน คือ การกระชับข้ อมูลโครงการที่มี
ความซับซ้ อน ลดทอนให้ เหลือเฉพาะใจความสาคัญ คือแนวคิดหลักของโครงการ แล้ วนาเสนอใน
รูปแบบที่มีลกู เล่นทันสมัย คือ นาเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอโมชัน่ กราฟฟิ ก (Motion Graphic) ด้ วย
รูปแบบสารชนิดนี ้สามารถเล่าเรื่ องได้ ด้วยตัวเอง สามารถดึงดูดความสนใจกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย
ที่เป็ นคนรุ่นใหม่ได้ ดี ด้ วยรูปภาพและสัญลักษณ์ ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติมและทาความ
เข้ าใจ ทัง้ ยังช่วยให้ จดจาข้ อมูลต่างๆ ได้ นานมากขึน้ นับว่าเป็ นการพัฒนานวัตกรรมสารของ
โครงการที่มีประสิทธิภาพโครงการหนึง่
นอกจากนี ้ หากพิจารณาด้ วยแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P’s ตาม
แนวคิดของการตลาดเพื่อสังคม จะพบว่าสิ่งที่ทาให้ โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ส่งผลต่อ
การรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีสว่ นร่วมสูงสุด นันคื
้ อองค์ประกอบดังนี ้
5.2.4.1 สิ น ค้ า เชิ ง แนวความคิ ด (Product) จากผลการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาของ
รูปแบบสารในการสื่อสารของกรี นพีซ พบว่าการกาหนดกลยุทธ์สินค้ า ที่มีความสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้บริโภคที่เป็ นกลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี มีรายละเอียดดังนี ้
1) สินค้ าในเชิง ความคิด คือ การต่อต้ านการสร้ างโรงไฟฟ้ าถ่านหินที่
จังหวัดกระบี่
2) การพัฒนาสินค้ าในเชิงความคิดให้ กลายเป็ นสินค้ าที่จับต้ องได้ คือ
การร่วมมือต่อต้ านการสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จงั หวัดกระบี่ ทาได้ ด้วยการลงชื่อ
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3) เมื่อสินค้ าเชิงความคิดถูกแปลงเป็ นสินค้ าที่จบั ต้ องได้ แล้ ว จะต้ องมี
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ (Attributes) ของสินค้ าให้ กลายเป็ นคุณประโยชน์ (Benefit) เพื่อให้
สินค้ านัน้ เป็ นที่ต้องการมากยิ่งขึ ้น
4) การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้ กลายเป็ นคุณประโยชน์ของสินค้ าเชิง
แนวความคิดของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน มีดงั นี ้
ตารางที่ 5.4 ขันบั
้ นได (Laddering) จากคุณลักษณะกลายเป็ นคุณประโยชน์
คุณลักษณะของแนวความคิด

คุณประโยชน์

คุณประโยชน์

การลงชื่อเพื่อร่วมปกป้องกระบี่ เป็ นการปกป้องมรดก คือ
เกิดความภูมิใจที่ได้ มีสว่ นใน
จากการสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทรัพยากรธรรมชาติ อันมีคา่ ของ การปกป้องทรัพยากรอันเป็ น
ประเทศไทย
มรดกของคนในชาติ
ซึง่ แนวคิดดังกล่าว สอดคล้ องกับผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักที่พบว่า
การพัฒนาสินค้ าตามแนวความคิดนี ้ สามารถทาให้ กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก เกิดความรู้ สึกถึงความ
เชื่ อ มโยง ความเกี่ ย วข้ อ งกับ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องตน หรื อ รู้ สึก ถึ ง การมี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย กับ
เหตุการณ์นนๆ
ั ้ ทาให้ กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลักคล้ อยตามแนวความคิดของโครงการได้ โดยง่าย ด้ วย
เหตุผลที่ว่า กระบี่เป็ นส่วนหนึ่งของประเทศไทย จึงรู้ สึกว่าเป็ นสมบัติของตน และเชื่อมั่นว่าหาก
โรงไฟฟ้าถ่านหินถูกสร้ างขึ ้นจริงจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ อันจะส่งผลกระทบต่อพวก
เขาในด้ านจิตใจ และภาพลักษณ์ของตนในฐานะที่เป็ นคนไทยอย่างแน่นอน ดังนันจึ
้ งอยากที่จะเข้ า
ร่วมปกป้อง ในขณะที่มีความคิดเห็นต่ออาร์ กติกว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว และไม่อาจเกิดผลกระทบต่อ
ตนเองได้ ในช่วงเวลาอันใกล้
5.2.4.2 การกาหนดกลยุทธ์ราคา (Price) หรื อ ต้ นทุนของผู้บริ โภค (Consumer’s
Cost to Satisfy) จากการศึกษาด้ วยการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักพบว่า แม้ ว่ารูปแบบสารของ
โครงการที่นาเสนอผ่านโพสต์ ในเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ด้ วยข้ อความเชิญชวน
ให้ ลงชื่อสนับสนุนโครงการ สามารถลงชื่อได้ โดยการเข้ าถึงลิ ้งค์ที่แสดงไว้ นนั ้ จะทาให้ กลุ่ม ผู้ให้
ข้ อมูลหลักรู้สกึ ง่าย และสูญเสียพลังงานในการเข้ าร่วมน้ อย เพราะเพียงแค่คลิ ้กลิ ้งค์ก็สามารถเป็ น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการได้ แล้ ว แต่ในความเป็ นจริ งไม่ได้ เป็ นอย่างที่คาดการณ์ เพราะ
ลิ ้งค์ที่แสดงไว้ นนั ้ เชื่อมต่อไปยังหน้ าเว็บเพจที่ใช้ เวลาในการโหลดค่อนข้ างนาน และการแสดงผล
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ของหน้ าเว็บไซต์ไม่รองรับอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ ด้ วยเหตุนี ้กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลักจึงเกิดความลังเลใน
การตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการ แม้ วา่ จะคล้ อยตามแนวความคิดของโครงการแล้ วก็ตาม
5.2.4.3 กลยุทธ์ การวางสินค้ า (Place) หรื อความสะดวก (Convenience) การ
เลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์นบั ว่าเป็ นช่องทางที่สะดวกที่สดุ ทังแก่
้ ผ้ สู ่งและผู้รับสารเป้าหมาย เพราะ
เป็ นช่องทางที่ง่ายและไม่เสียค่าใช้ จา่ ย ทังยั
้ งสามารถส่งสารไปสูผ่ ้ รู ับสารเป้าหมายวงกว้ างได้ อย่าง
รวดเร็ว
แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คนัน้ จาเป็ นต้ องใช้ กลยุทธ์เพื่อช่วยให้ โพสต์
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ทังนี
้ ้เพราะโอกาสในการเห็นโพสต์ของกลุ่มผู้รับ
สารเป้าหมายนัน้ มี น้อยลง เนื่ องจากการสื่ อสารที่ คับคั่ง ประกอบกับกระบวนการของเฟสบุ๊ค
(Facebook Algorithm) ในการคัดเลือกโพสต์เพื่อขึ ้นนิวฟี ด (New Feed) ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ ผ้ รู ับ
สารเป้าหมายอาจไม่เห็นโพสต์ที่สื่อสารออกไปได้ อย่างทัว่ ถึง
ดังนันในการสื
้
่อสารผ่านเฟสบุ๊ค จึงจาเป็ นจะต้ องให้ ความสาคัญกับการกระจาย
ข้ อมูลให้ มีประสิทธิภาพ ด้ วยการสร้ างสารให้ มีความสามารถในการเข้ าถึงกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย
และเข้ าถึงด้ วยความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ สารที่ต้ องการสื่อสารผ่านโพสต์ในทุกๆ โพสต์ ส่งถึงผู้รับ
สารเป้าหมายตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
นอกจากนี ้ จากผลการวิจยั เรื่ องการเกิดแนวโน้ มการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล
หลักกับการสร้ างกระแส ที่พบว่ามีความสัมพันธ์ กัน ซึ่งต้ องอาศัยการสื่อสารแบบบูรณาการสื่อ
ออนไลน์ กับสื่อกระแสหลัก หรื อสื่อออฟไลน์เข้ าด้ วยกัน ด้ วยแนวคิดเรื่ องการสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคม ในส่วนของการวางตาแหน่งของสินค้ าเชิงแนวความคิด (Place) นัน้ หมายถึง ในการรณรงค์
สาธารณะให้ เกิดผลรูปธรรมขึ ้นได้ นนั ้ จาเป็ นจะต้ องมีการบูรณาการระหว่างกิจกรรมออนไลน์ กับ
สื่อกระแสหลัก หรื อกิจกรรมออฟไลน์
5.2.4.4 ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สิ น ค้ า ( Promotion) ห รื อ ก า ร สื่ อ ส า ร
(Communication) ด้ วยการที่ ก รี นพี ซ ประเทศไทยได้ เพิ่ม ช่องทางในการสื่ อสารผ่านสื่ อสัง คม
ออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) ตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ น
มานัน้ นับว่าเป็ นการเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารอย่างชาญฉลาด ด้ วยสื่อสังคมออนไลน์สามารถ
เพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ ข่าวสารการรณรงค์ได้ มากขึ น้ สามารถจูงใจและอานวยความสะดวก
ให้ กับผู้รับสารเป้าหมายได้ ดีขึ ้น ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางในการส่งต่อแนวความคิด และ
อาจเป็ นวิถีทางที่ง่ายที่สดุ ที่สงั คมเปิ ดรับ ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะนาไปสู่การยอมรับแนวความคิด และ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อไปในอนาคตได้
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ผลการอภิปรายในหัวข้ อทัง้ 4 ที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถนามาสรุ ปในรู ปแบบ
ของแผนผังความคิดดังนี ้
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Sender

Message

Channel

กรี นพีซ

แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์

ตัวกลางที่ชว่ ยในการนาส่ง

ปกป้องสิง่ แวดล้ อม

สาร

Online
Facebook

Receiver
กลุม่ คน
เจนเนอเรชัน่ ซี

-- รูปแบบสารที่มีลกั ษณะตรงตาม
ความสนใจและความต้ องการ

เข้ าร่ วม

- ประสบการณ์
- ความรู้ / ความเข้ าใจ
- ทัศนคติ

ความคล้ อยตามแนวความคิด

Offline

กระแสนิยม

สื่อกระแสหลัก

ภาพที่ 5.3 แผนผังความคิดแสดงผลของการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีสว่ นร่วมของเจนเนอเรชัน่ ซี
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แนวโน้ มการมีสว่ นร่วม

-- การใช้ จดุ จูงใจ (Appeals)
-- การตลาดเพื่อสังคม
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5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรั บการนาผลวิจัยไปประยุกต์ ใช้
5.3.1 ผลจากการศึกษาวิจยั แสดงให้ เห็นถึงรูปแบบสารที่ตรงตามความสนใจ และความ
ต้ องการ ของกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายเจนเนอเรชัน่ ซี ซึง่ นักรณรงค์สามารถนาไปปรับใช้ กบั การสร้ าง
สาร การกาหนดรูปแบบสารเพื่อการวางแผนการรณรงค์ หรื อวางแผนเพื่อการสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคม ที่มีผ้ รู ับสารเป้าหมายเป็ นกลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี ต่อไปในอนาคตได้
5.3.2 สาหรับจุดจูงใจเพื่อการโน้ มน้ าวใจ (Appeals) ในการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
หรื อการสื่อสารอื่นๆ ที่มีกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเป็ นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่น ซี สามารถนาผลการ
อภิปรายเรื่ องรูปแบบการใช้ จุดจูงใจที่มีแนวโน้ มจะส่งผลต่อการรับรู้ และทัศนคติของกลุ่มคนเจน
เนอเรชัน่ ซี ไปประยุกต์ใช้ ด้ วยบทสรุปดังกล่าว กล่าวถึง การใช้ จดุ จูงใจแบบผสมผสาน คือการใช้
จุดจูงใจหลายแบบ เพื่อส่งเสริมซึง่ กันและกัน
ดังรูปแบบสารของโครงการกรณีศกึ ษาที่ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วน
ร่ วมสูงสุดในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ที่มีการใช้ จุดจูง ใจด้ านเหตุผล (Logos) เป็ นจุดจูงใจที่โดดเด่น
ที่สดุ และใช้ จดุ จูงใจด้ านความกลัว (Fear Appeals) และอัตลักษณ์บคุ คล (Pathos) เป็ นส่วนเสริ ม
ให้ รูปแบบสารของโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
5.3.3 ผลจากการศึกษาวิจยั ทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถอภิปรายผลการศึกษา แล้ วจึงนาผลการ
อภิปรายในด้ านต่างๆ มาสร้ างเป็ นโมเดลของกระบวนการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่วม
ของเจนเนอเรชัน่ ซี ซึ่งโมเดลดังกล่าวนัน้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการสื่อสาร
ข้ อมูลเชิงสาระ โดยเฉพาะการออกแบบสารเพื่อการรณรงค์เพื่อสังคมต่อไป

5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
5.4.1 งานวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นการศึกษาเฉพาะเนื ้อหาสาร และผลของการสื่อสารด้ วยรูปแบบ
สาร (Type of Message) เท่านัน้ ซึ่งทาให้ ได้ ผลจากการประเมินโครงการในบางประเด็นที่จาเป็ น
ต่อการตอบคาถามนาวิจัยเท่านัน้ ดังนัน้ ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต คื อ การศึกษา
รูปแบบการสื่อสาร (Form of Communication) ทังระบบของโครงการ
้
(Campaign) การสื่อสาร
การตลาดเพื่ อ สัง คม หรื อ โครงการรณรงค์ อื่ น ๆ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ กล่ า วคื อ ควรศึก ษา
องค์ประกอบทางการสื่อสารทัง้ 4 ส่วน ได้ แก่ ผู้สง่ สาร รูปแบบสาร ช่องทางในการสื่อสาร และผู้รับ
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สารเจนเนอเรชัน่ ซี รวมทัง้ ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ หรื อเป้าหมายของการสื่อสารด้ วย ทังนี
้ เ้ พื่อให้
ได้ มาซึง่ สูตรสาเร็จทางการสื่อสาร สาหรับผู้รับสารเป้าหมายกลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี
5.4.2 สาหรับการศึกษาวิจยั ในอนาคต อาจดาเนินการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณ ด้ วยการ
แจกแบบสอบถามให้ กบั กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักเจนเนอเรชัน่ ซี เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในมุมกว้ างมากขึ ้น
5.4.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับเจนเนอเรชัน่ ซี (Generation C) ยังมีน้อย ในขณะที่กลุ่มประชากร
กลุ่มนีม้ ีแนวโน้ มเติบโตมากขึน้ และมีแนวโน้ มในการมีอิทธิพลต่อสังคมในด้ านต่างๆ สูงสุดด้ วย
ดัง นัน้ การศึก ษาเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งนี จ้ ะเป็ นประโยชน์ อ ย่ า งมากต่อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ การ
ดาเนินงานขององค์กรต่างๆ ในอนาคต
5.4.4 จากผลการศึกษาพบข้ อจากัดประการหนึ่ง ในการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)
เนื่องด้ วยการสื่อสารโครงการผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอต่อการเกิดผลใน
ระดับปฏิบตั ิ หรื อการมีสว่ นร่วมของกลุม่ คนเจนเนอเรชัน่ ซี เพราะฉะนัน้ การศึกษาในอนาคต อาจ
ศึกษากระบวนการการสื่อสารของโครงการทังระบบออนไลน์
้
และออฟไลน์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
คาตอบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ มการมีส่วนร่ว มของคนเจนเนอเรชัน่ ซี นัน้
ที่แท้ จริงนันประกอบไปด้
้
วยอะไรบ้ าง
5.4.5 การศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจใช้ ทฤษฎีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ทฤษฎีการ
ขับ เคลื่ อ นสัง คม ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารสาธารณะ หรื อ การบริ ห ารประเด็น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล ด้ า น
กระบวนการทางการสื่อสารในเชิงลึกมากยิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก
ผู้วิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มีคณ
ุ สมบัติด้านพฤติกรรมของคนเจนเนอ
เรชัน่ ซี (Generation C) จานวน 10 คน ดังนี ้
1) คุณรัฐพล โสภณธรรมกิจ
อายุ 31 ปี
อาชีพ: นักศึกษาปริญญาโท
สัมภาษณ์วนั ที่: 14 มิถนุ ายน 2558
2) คุณณัฐภรณ์ เพ็งกุล
อายุ 32 ปี
อาชีพ: ที่ปรึกษากฎหมาย
สัมภาษณ์วนั ที่: 14 มิถนุ ายน 2558
3) คุณธรรศ นวลฤกษ์
อายุ 29 ปี
อาชีพ: เจ้ าหน้ าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สัมภาษณ์วนั ที่: 28 มิถนุ ายน 2558
4) คุณญาณกาญจน์ หลงสวาสดิ์ อายุ 29 ปี
อาชีพ: นักออกแบบกราฟฟิ ก สัมภาษณ์วนั ที่: 22 มิถนุ ายน 2558
5) คุณปิ ยบุตร ดวงสวัสดิ์ อายุ 28 ปี
อาชีพ: วิศวกร
สัมภาษณ์วนั ที่: 28 มิถนุ ายน 2558
6) คุณศิโรรัตน์ สุชาติ
อายุ 27 ปี
อาชีพ: สถาปนิกภายใน
สัมภาษณ์วนั ที่: 28 มิถนุ ายน 2558
7) คุณอิศรานุพงศ์ พุม่ ช่วย
อายุ 27 ปี
อาชีพ: นักวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ สัมภาษณ์วนั ที่: 16 มิถนุ ายน 2558
8) คุณอรไท บัวทอง
อายุ 26 ปี
อาชีพ: Digital account manager
สัมภาษณ์วนั ที่: 1 กรกฎาคม 2558
9) คุณนิรัญชา บูรณโชติ อายุ 26 ปี
อาชีพ: นักออกแบบกราฟฟิ ก สัมภาษณ์วนั ที่: 15 มิถนุ ายน 2558
10) คุณอริ ศรา สิริกรกุลชัย
อายุ 24 ปี
อาชีพ: นักออกแบบอิสระ สัมภาษณ์วนั ที่: 12 สิงหาคม 2558
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1. โครงการปกป้องอาร์ กติก “Save the Arctic”
1.1 ประเด็นด้ านการรั บรู้
คาถาม: หลังจากที่ได้ รับสารของโครงการแล้ วคุณรับรู้ จดจา และเข้ าใจแนวความคิดของโครงการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร? โปรดเล่ารายละเอียดของโครงการตามความเข้ าใจของคุณ
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า โครงการพยายามเน้ นย ้าให้ เห็นถึงปั ญหาว่าอาร์ กติกมีความสาคัญกับ
โลกยัง ไง และกาลัง เผชิ ญ อันตรายอะไร โดยรายละเอี ยดเนี่ ย ถ้ าพูดตามตรงคือข้ อมูลที่ ให้ ไ ว้
ค่อนข้ างเยอะ เดาว่าคนทัว่ ไปไม่คอ่ ยอ่าน ก็เลยจะมีการลิ ้งค์ไปที่เว็บไซต์เซฟดิอาร์ กติก พอคลิกลิ ้ง
เข้ าไปแล้ วบางอันก็ร้ ู สึกว่ายาวเกินไป สิ่งที่ทาให้ เข้ าไปดูแล้ วก็ได้ รับข้ อมูลเยอะที่สุดก็ คือโพสต์ที่
เป็ นวิ ดีโอภาพอนิเ มชั่น เพราะมันดูง่ ายและน่าสนใจ เพราะโพสต์ อื่นๆเป็ นภาพและข้ อ ความ
ทังหมด
้
ซึง่ ยุคนี ้คนส่วนใหญ่รวมทังส่
้ วนตัวนี่จะดูจากมือถือ ถ้ าข้ อความเยอะเนี่ยโหลดดูจากมือถือ
แล้ วอ่านมันไม่เอื ้ออานวยให้ อ่านเนื ้อหาทังหมด
้
ยกเว้ นแต่ว่าจะสนใจจริ งๆ หรื อว่าทาวิจยั หรื อว่า
กาลังศึกษาเรื่ องนีอ้ ยู่ ส่วนในโพสต์ที่เป็ นข้ อความสัน้ ก็กดอ่านต่อนะเพราะข้ อความมันสัน้ เลย
อยากรู้วา่ จะมีข้อมูลอะไรต่อ
รั ฐพล: กล่าวว่า นา้ แข็งขัว้ โลกน้ อยลงแล้ ว และจะทาให้ โลกร้ อนขึน้ และมีผลมาถึง
เมืองไทยแล้ ว
ธรรศ: กล่าวว่า จากสื่อที่ได้ ดูจะเป็ นสื่อที่ออกมาเพื่อเชิญชวน ให้ เห็นด้ วยเกี่ ยวกับการ
ต่อ ต้ า นการท าลายภูมิ ภ าคอาร์ ก ติก อัน ที่ น าเสนอจะเป็ นเรื่ อ งของการขุด เจาะน า้ มัน ซึ่ ง จะ
ก่อให้ เกิดผลเสีย ซึง่ จุดประสงค์ก็นา่ จะให้ พวกเราช่วยกัน ให้ พวกเราช่วยกันลงชื่อสนับสนุนโปรเจค
นี ้ เดิมไม่ได้ สนใจเรื่ องพวกนี ม้ ากน่ะครับ เพราส่วนใหญ่เวลาเล่นโซเชียลก็จะติดตามข่าวสารของ
เพื่อนมากกว่า
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า ประเด็นแรกน ้าแข็งบริ เวณขัวโลกเหนื
้
อกาลังละลาย และมีอตั ราความ
รวดเร็วของการละลายเพิ่มสูงขึ ้นทุกๆ ปี ประเด็นที่สองเมื่อน ้าแข็งกาลังละลายเชลล์ (Shell) ได้ ถือ
โอกาสเข้ าไปขุดเจาะน ้ามัน โดยกรี นพีซไม่ได้ เน้ นให้ เห็นผลของกระทบของแข็งละลายเป็ นหลัก แต่
กลับ เน้ น ย า้ ว่า เมื่ อ น า้ แข็ ง ละลายบริ ษั ท น า้ มัน จึ ง เข้ า ไป ในแง่ ข องว่ า มัน จะส่ ง ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้ อมของโลก โดยคิดว่าจุดประสงค์ของโครงการนี ้ต้ องการจะให้ ประชาชนรับรู้รับทราบ
ว่า นายทุนต้ องการทาอะไร และต้ องการแรงสนับสนุนในการต่อต้ านจากพวกเรา ด้ วยการรวบรวม
รายชื่อของพวกเรา ไปยื่นต่อนานาชาติ
อิ ศ รานุ พ งศ์ : กล่า วว่า จากสื่ อ ที่ ไ ด้ ดู เหมื อ นจะขอความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ช่ว ยปกป้ อง
อาร์ กติก โดยขอให้ ชว่ ยลงชื่อ ถ้ าคนที่อินๆ ก็จะลงชื่อเลย เพราะน ้าแข็งขัวโลกก
้
าลังจะละลาย และ
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โลกมันก็แย่ลงทุก จึงต้ องการคนมาช่วยปกป้องอาร์ กติกจากพวกบริ ษัทนา้ มัน ที่หาโอกาสช่วง
น ้าแข็งละลายเข้ าไปขุด
อรไท: กล่าวว่า คือออมรู้นะว่าเป็ นประเด็นเกี่ยวกับอาร์ กติก แต่ไม่ร้ ูว่าแล้ วไงอะ ต้ องการ
ให้ ไปทาอะไรกับใคร ไม่ได้ ร้ ูลกึ ขนาดนัน้ คือบางโพสต์อาจจะบอกนะ
ญาณกาญจน์ : เข้ าใจแนวความคิดทังหมดนะ
้
ศิโรรั ตน์ : กล่าวว่า โครงการนี ้เป็ นโครงการเกี่ยวกับช่วยกันรณรงค์ปกป้องพื ้นที่บริ เวณขัว้
โลกเหนือ เพื่อไม่ให้ น ้าแข็งละลาย และโลกเราร้ อนมากไปกว่านี ้ เพราะจะส่งผลต่อความสมดุลทาง
สภาพภูมิอากาศของโลก และส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติบนโลก
นิรัญชา: จากที่ดสู ื่อพอจะจับประเด็นได้ ว่าตอนนี ้โลกเรากาลังแย่ และกรี นพีซขอให้ เรา
ช่วยกัน แต่มนั ไม่ได้ สะเทือนใจถึงขนาดว่าเราต้ องทาอะไร แค่ร้ ูสกึ ว่าให้ ข้อมูลเฉยๆ
อริ ศรา: โดยส่วนตัวโบว์ออกจะอคติกบั กรี นพีชหน่อยๆนะคะ 555 ดูแล้ วรู้สึกว่าโฆษณา
ชวนเชื่อมากไป สื่อโครงการต้ องการนาเสนอปั ญหาที่เกิดขึ ้นจาการที่น ้าแข็งขัวโลกละลาย
้
แต่ไม่ได้
บอกเล่าเรื่ องเท่าไหร่วา่ มันมีความสาคัญแค่ไหน ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเป็ นยังไง แล้ วการขอให้
ลงชื่อสนับสนุนโครงการ ลงชื่อต่อต้ านไปจะมีอะไรเกิดขึ ้นประมาณนันอะค่
้ ะ
1.2 ประเด็นด้ านทัศนคติ
คาถาม: คุณรู้สกึ สนใจอยากค้ นหาข้ อมูลของโครงการเพิ่มเติมหรื อไม่ อย่างไร?
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้ วไม่ได้ สนใจที่จะหาข้ อมูลเพิ่ม
รัฐพล: กล่าวว่า เป็ นเรื่ องที่เรารู้อยูแ่ ล้ วว่าโลกร้ อนนะ เลยไม่ได้ คดิ อยากจะหาอ่านเพิ่ม
ธรรศ: กล่าวว่า จากสื่อที่ ได้ ดทู าให้ เราอยากรู้ อยากเห็นมากขึ ้น เพราะในแต่ละโพสต์ยงั
ไม่ได้ ให้ ควมรู้อะไรมากมาย เรารู้แค่เพียงรายละเอียดคร่าวๆ ก็เลยอยากจะรู้ตอ่ ว่าเอ๊ ะ ที่มามันเป็ น
ยังไง ตัวปั ญหามันเป็ นยังไง และก็เค้ าต้ องการให้ เราทาอะไรเพิ่มเติมรึป่าว
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า จากสื่อที่ได้ ดวู ิดีโอเป็ นการเอาความจริ งมานาเสนอ แต่เสนอไม่หมดทุก
ด้ าน ทาให้ เราอยากหาข้ อมูลเพิ่มจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ อยากจะศึกษาต่อเพื่อให้ ทราบว่าข้ อมูลที่
กรี นพีซนาเสนอน่ะมันจริงรึป่าว หรื อว่ามีข้อเท็จจริงอื่นมาขัดแย้ งหรื อป่ าว เพราะว่าจากที่อ่านนี่มนั
เป็ นเพียงทิศทางของกรี น พีซเพียงด้ านเดียว ส่วนอันที่เป็ นถ้ อยคาบรรยาย เป็ นการเร้ าอารมณ์
มากกว่า ไม่มีการเสนอข้ อเท็จจริ งเท่าไหร่ เหมือนใส่ให้ มนั ดูน่าค้ นหา มันเลยทาให้ ร้ ูสึกว่า เพียงแค่
คลิกลิ ้งค์ (Link) ต่อก็ยงั ไม่อยากคลิก เพราะรู้ว่าเมื่อคลิกไปแล้ วจะต้ องเจอกับอะไร มันเหมือนการ
ยัดเยียดข้ อมูลใส่สมองมากเกินไป ส่วนอันที่เป็ นภาพเปรี ยบเทียบแมวน ้าละลาย อันนี ้ก็น่าสนใจ
แต่จะสนใจน้ อยกว่าวิดีโอ
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อิศรานุพงศ์ : กล่าวว่า มันไม่ได้ ทาให้ ผมสนใจค้ าหาข้ อมูลเพิ่มครับ คือโอเคว่าเป็ นเรื่ องที่
ได้ รับรู้ เก็บไว้ ในสมองได้ แต่ไม่ได้ เป็ นกระแสคนทัว่ ไปไม่ได้ ให้ ความสนใจก็เลยไม่น่าสนใจ และ
รู้สกึ ว่าไกลตัวมากเกินกว่าที่จะสนใจ
อรไท: กล่าวว่า ออมรู้สกึ ว่ามันไม่ได้ อิน ออมไม่สนใจ เพราะไม่ได้ ร้ ูสึกว่าเกี่ยวกับชีวิตออม
เท่าไหร่
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่าสนใจ แต่อยากเห็นภาพจริง เพราะสิ่งที่เห็นมันเป็ นภาพที่ทา
ขึ ้นมา ไม่ร้ ูวา่ จริงรึป่าว เราไม่เห็นของจริงว่ามันคืออะไร
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า เราไม่ใช่คนที่มีความรู้พื ้นฐาน ถามว่าสนใจมัย้ ก็ไม่ได้ สนใจมาก และก็
ไม่ได้ อยากค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมด้ วย เท่าที่อา่ นดูก็อา่ นผ่านๆ
นิรัญชา: กล่าวว่า ก็อยากหาข้ อมูลต่อนะ คิดว่าเหมือนกับว่าเค้ ายังไม่ได้ ให้ รายละเอียด
ชัดเจน อยากรู้ เพิ่ม แต่จะหาข้ อมูลต่อจากที่อื่น คือประเด็นนี ้ทุกคนรู้ แต่ไม่ได้ มีคนมาบอกว่าต้ อง
ทาอะไร และยังไม่ร้ ูสึกว่ามันจาเป็ นต้ องร่วมมือ คือน ้าแข็งละลายก็คงเหมือนในหนัง และสุดท้ าย
ทุกคนก็ต้องตายอยูด่ ี
คาถาม: คุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อรูปแบบสารของโครงการปกป้องอาร์ กติก “Save the Arctic”
ที่ มี ค วามโดดเด่น ของการใช้ จุด จู ง ใจโดยใช้ อ ารมณ์ (Pathos) โดยเฉพาะความกลัว (Fear
appeals)
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า อันที่เป็ นวิดีโออนิเมชัน่ ให้ ข้อมูลของฝรั่งเนี่ยน่าสนใจ แต่อนั ที่เป็ นกรี น
พีซ ประเทศไทย โพสต์สว่ นใหญ่เป็ นหัวข้ อข่าว ที่มีแต่ข้อความ มันไม่ดงึ ให้ เราอ่านต่อ ส่วนการโน้ ม
น้ าวใจด้ วยความกลัวหรอ ไม่ทนั สังเกต รู้สกึ ว่าเป็ นข้ อมูลเก่า เพราะมีแต่ตวั หนังสือเต็มไปหมด เลย
ไม่สามารถที่จะจูงใจให้ เข้ าร่วมสนับสนุนโครงการได้
จะมี อีกหน่วยงานหนึ่ง ที่ ชื่ อว่าเชนจ์ ดอทโออาร์ จี (Change.org) อันนัน้ เค้ าจะมี การส่ง
อีเมล์มาให้ อยู่เรื่ อยๆ เช่นโครงการหนึ่งที่รณรงค์ไม่ให้ ยดั เยียดโฆษณาบนบีทีเอส ก็ไปลงชื่อไว้ นะ
แล้ วเค้ าก็อัพเดตข้ อมูลความคืบหน้ าให้ เรื่ อยๆ อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ กรี นพีซไทยปรับปรุ งคือ
น่าจะทาให้ แต่ละโพสต์ยสู เซอร์ เฟรนด์ลี่ (User friendly) กว่านี ้ คือถ้ าเน้ นที่จะสื่อสารผ่านโซเชียล
มีเดีย ก็ควรจะปรับปรุ งให้ ข้อความมันกระชับ แอสเสจ (Access) ง่ายๆ ในมือถือ ไม่ใช่เป็ นข่าว
ยาวๆ แบบนี ้คนจะไม่สนใจอ่าน แล้ วบอกให้ กระชับชัดเจนว่าจะให้ ผ้ อู า่ นทาอะไร
รัฐพล: กล่าวว่า ไม่ร้ ูสกึ อะไรอะครับ เพราะเรื่ องพวกนี ้เราก็ ร้ ูอยู่แล้ ว ถามว่ากลัวมัย้ ก็กลัว
นะ แต่จากสื่อก็ไม่ได้ ทาให้ เกิดความกลัวมากขึ ้นกว่าเดิม
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อยากจะแนะนาว่า ถ้ าอยากเน้ นเรื่ องความกลัวมันจะต้ องเร้ าอารมณ์ ตรงประเด็นมากกว่า
นี ้ แบบนี ้แล้ วไง ก็แค่ดแู ล้ วก็ผ่านไป ให้ มนั รู้ สึกว่าเป็ นปั ญหาร้ ายแรง แบบที่ได้ ดนู ี ้มันก็น่า รักดี แต่
มันก็ไม่ได้ กลัว คือถ้ าเป็ นคนธรรมดา ไม่ได้ สิ่งแวดล้ อมจ๋า ก็คงไม่สนใจ แค่ดแู ล้ วเฉยๆ ไม่ได้ คิดว่า
ต้ องลุกขึ ้นมาทาอะไร
ธรรศ: กล่าวว่า ชอบ ชอบในตัวของสื่อที่ทาออกมาแล้ วรู้สึกว่าดูง่าย แต่ในส่วนของเนื ้อหา
ก็ยงั ไม่ละเอียดมาก สาหรับคนที่ไม่ได้ มีความรู้ทางด้ านนี ้โดยตรงก็อาจจะต้ องไปหาข้ อมูลเพิ่มเติม
อันนี ้ส่วนตัวผมมีความรู้นิดๆหน่อยๆก็คิดว่าจะต้ องไปหาความรู้เพิ่มเติมเช่นกันครับ
อยากจะให้ ท าสื่ อ ที่ มัน รู้ สึก ใกล้ ตัว มากกว่ า นี ห้ น่อ ย เพื่ อ จะให้ มัน สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด
แรงจูงใจ แบบว่าทาให้ ร้ ูสึกว่าเราต้ องเข้ าร่วมแล้ วนะ ถ้ าเราไม่เข้ าร่วมแล้ วมันจะเกิดผลกระทบต่อ
ตัวเรามากมายมหาศาล หรื อเกิดผลต่อสภาพแวดล้ อมที่จะส่งผลต่อรุ่นลูกรุ่นหลายของเรา
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า อันที่เป็ นรู ปภาพเปรี ยบเทียบคิดว่ามันน่าสนใจ มันทาให้ ร้ ู สึกสะกิดใจ
ได้ วิดีโอก็ตามแนวทางของกรี นพีซที่เป็ นนักอนุรักษ์ นิยม อารมณ์ของวิดีโอก็ร้ ูสึกรุ นแรง สะเทือน
อารมณ์แบบนี ้ก็คิดว่าเหมาะแล้ ว แต่อย่างไรก็คิดว่ามันเป็ นแค่ความคิดของกรี นพีซเพียงด้ านเดียว
อยูด่ ี
ถ้ าจะตังองค์
้ กรหรื อกลุม่ ก็ต้องมีแนวทางที่ชดั เจน ไม่ใช่แค่ตอ่ ต้ านหรื อหยุดยัง้ แต่จะต้ องมี
แนวทางทดแทน เช่นสมมุตวิ า่ บอกว่าน ้าแข็งขัวโลกละลายเพราะการใช้
้
พลังงานฟอสซิลจากในโลก
ก็ควรที่จะต้ องมีอีกทางเลือกนึงของแนวความคิดที่เป็ นทางออก เสนอแนวทางที่ทดแทนกันได้ คือ
ถ้ าไม่ให้ ใช้ พลังงานฟอสซิลจากจุดนัน้ แล้ วกรี นพีซมีทางเลือกของแหล่งพลังงานอื่นทดแทนกัน
ได้ มยั ้
อิศรานุ พงศ์ : กล่าวว่า ไม่ร้ ู สึกถึง การดึง ดูดใดๆเลย ถ้ าบอกว่าต้ องการทาให้ กลัว ก็ไ ม่
รู้ สึกกล้ ว เพราะด้ วยการใช้ ภาพการ์ ตนู และด้ วยความที่เป็ นเรื่ องไกลตัวด้ วย เลยไม่ร้ ู สึกกลัว ตัว
วิชวล (Visual) ก็ดีนะ เป็ นการเปรี ยบเทียบน่าสนใจดี แต่ไม่ได้ ทาให้ ร้ ูสึกกลัว มันต้ องมีการรณรงค์
อย่างจริ งจัง ต้ องนาโดยคนที่มีพลังต่อพวกเรา จะเป็ นใครก็ได้ ที่มีอิทธิพลต่อเรา ถึงจะมาโน้ มน้ าว
คนอย่างเราได้
อรไท: กล่าวว่า ไม่ได้ ร้ ู สึกกลัวเลย เพราะมันไม่ได้ เกิดขึ ้นกับเราวันนี ้พรุ่ งนี ้ คิดว่าการ์ ตนู
มันน่ารักดี ส่วนตัวเท็ก (Text) ก็ไม่น่าอ่านเลย คืออาจจะบอกเป็ นใจความสาคัญว่า ตอนนีเ้ กิด
อะไรขึ ้น ทาไมเราต้ องทาแบบนี ้ คือถ้ าเท็กส์ (Text) ยาวก็อาจจะไม่ใช่ปัญหานะถ้ ามันน่าอ่าน แต่
จัว่ หัวคือต้ องเป็ นการบอกเมสเสจ (Message) หลักๆนิดนึง อันนี ้ของกรี นพีซขึ ้นมาก็เท็กส์ (Text)
คือไม่ร้ ู ลาดับความสาคัญว่าอันไหนมันสาคัญกว่ากัน ที่สาคัญคือมันไม่ดึงดูด อาจจะต้ องทาให้
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ดึงดูดมากกว่านี ้ คือวิชวล (Visual) บางอันมันก็ไม่ดึงดูดเอาซะเลย บางอันก๊ อปปี ้ (Copy) ก็ไม่สื่อ
อะไรเลย ยิ่งคลิกลิ ้งค์ (Link) เข้ าไปแล้ วเห็นตัวหนังสือมันเด้ งๆ ก็ไม่อยากอ่านแล้ ว
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า อันนี ้เราเฉยๆนะ เพราะเค้ าบอกในประเด็นที่ก็ร้ ูอยู่แล้ ว รูปภาพก็
ไม่จริง เลยไม่ได้ ร้ ูสกึ กลัว อันนี ้เป็ นการ์ ตนู เราก็ร้ ูสกึ ว่ามันน่ารักดี คือโอเคหมีขวโลกโดนน
ั้
้ามัน มันก็
แย่แล้ วล่ะ แต่ถ้าเป็ นภาพจริ งอาจจะทาให้ น ้าตาไหลได้ อะไรประมาณนี ้ ส่วนอันที่เป็ นรู ปแมวนา้
ละลาย อย่า งเราเป็ นครี เ อที ฟ ก็ เ ลยชอบ และก็ คิ ด ว่ า คนทั่ว ไปก็ น่ า จะเข้ า ใจนะ มัน เป็ นการ
เปรี ยบเทียบที่ ดี ส่วนคาอธิ บาย (Caption) คิดว่ามันมีปัญหา คือจะต้ องอ่านหลายรอบกว่าจะ
เข้ าใจว่าต้ องการจะสื่อถึงอะไร ก็อย่างที่ร้ ู นะว่าคนสมัยนี ้เวลาเปิ ดอ่าน เวลาก็มีนิดเดียว จะเปิ ด
ผ่านๆ คือถ้ าอ่านแว๊ บเดียวแล้ วไม่ร้ ูเรื่ องก็จะเปิ ดผ่า นไปเลย อย่างโพสต์ที่คนแชร์ เยอะ ประโยคจะ
กระชับไง ประโยคเดียว หรื อสองประโยคจบ ก็เข้ าใจแล้ วก็ดงึ ดูดความสนใจได้ มากกว่า
ส าหรั บ การสื่ อ สารในโซเชี ย ล เราว่ า เมสเสจมัน ต้ อ งสัน้ กระชับ แล้ ว บอกชัด เจนว่ า
ผลกระทบคืออะไร แล้ วดีเทล (Detail) คนก็จะเข้ าไปดูเอง แล้ วอันนี ้คือพอคลิก (Click) เข้ าไปดูก็ไม่
เจออะไร เจอแค่ว่าให้ ช่วยกันต่อต้ านเชลล์ (Shell) แล้ วคนต่อต้ านคือใคร เอสโซ่ (Esso) หรอ คือ
สมัยนี ้มันซับซ้ อนนะ มันมีการจ่ายเงินให้ องค์กรเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า โดยส่วนตัวก็ชอบนะ ชอบอันที่เป็ นวิดีโอ เพราะแม้ ว่าจะดูร้ ูเรื่ องบ้ างไม่
รู้เรื่ องบ้ าง แต่มนั ก็ดนู า่ สนใจกว่าตัวหนังสือธรรมดา หรื อภาพถ่ายจริ งๆ อันที่จริ งตังแต่
้ เกิดจาความ
ได้ จนถึงตอนนี ้ก็ร้ ูสา่ โลกมันเปลี่ยนไป แต่เราก็ยงั ปรับตัวอยู่กบั มันได้ เลยไม่ร้ ูสึกกลัว หรื อแม้ แต่จะ
คิดว่าต้ องตายจากภาวะโลกร้ อน เราก็วา่ มันไม่ตายหรอก เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อปรับตัว
นิรัญชา: กล่าวว่า คิดว่าถ้ าเค้ าจะสื่อแบบนี ้ ไม่ได้ ร้ ู สึกกลัว กลับรู้ สึกว่าเป็ นแค่ข่าวให้
ความรู้เฉยๆ ไม่ได้ มาเตือนให้ เราควรต้ องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ประเด็นพวกนี ้ก็เหมาะกับการสื่อสาร
ผ่านโซเชียลมีเดียนะ เพราะมันเป็ นเรื่ องของคนทุกคน แต่จะต้ องเป็ นสื่อที่เข้ าถึงคนได้ และก็ต้อง
สร้ างความตระหนกให้ คนอยากจะแชร์ อาจจะต้ องแก้ ไขที่แคปชัน่ (Caption) อันนี ้มันเหมือนต้ อง
ตังใจอ่
้ าน บางทีเวลาอ่านมันไม่มีเวลามาก เห็นแค่วูบเดียว มันจะต้ องรู้สึกว่า “เห้ ยอะไรอะ” ให้
เกิดความรู้สกึ ว่าน่าสนใจ ถึงจะหยุดอ่าน เพราะว่าในโซเชียลข้ อมูลเยอะมาก บางทีก็อยากอ่านอัน
นู้นอันนี ้ แต่พอมาอันนี ้ ของกรี นพีซก็ร้ ูสกึ แบบว่า ไม่อา่ นดีกว่า
อริศรา: กล่าวว่า ภาพสวยดีคะ่ ห้ าห้ าห้ า ดูแล้ วเฉยๆน่ะค่ะ ถ้ าเขาสื่อให้ นา่ กลัว ก็คิดว่า
ออกจะผิดทางไปหน่อย ดูเนื ้อหาสื่อไปทางเปิ ดโปงบ.เชลล์ ซึง่ ก็ไม่ได้ มีผลกระทบโดยตรงอะไรกับ
คนดูนกั
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1.3 แนวโน้ มการมีส่วนร่ วม
คาถาม: คุณ มี ความคิดคล้ อยตาม หรื อยอมรั บแนวความคิดของโครงการดัง กล่าว หรื อไม่
อย่างไร? และมีความคิดที่จะปฏิบตั ติ าม หรื อมีสว่ นร่วมกับโครงการหรื อไม่ อย่างไร?
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า มันดูไกลตัว รู้ สึกว่าประเด็นนี ้มันจับต้ องไม่ได้ คือเข้ าใจว่า โอเคมี
ปั ญหาโลกร้ อนแล้ วยังไงต่อ ไม่ร้ ูอยากมีส่วนร่วมค่ะ เพราะรู้สกึ ว่าข้ อมูลโครงการมันไม่อพั เดต
รัฐพล: กล่าวว่า ไม่คล้ อยตาม เพราะรู้สกึ ว่าประเด็นนี ้เราทาอะไรไม่ได้ และไม่อยากเข้ า
ร่วม เพราะไม่ร้ ูวา่ ลงชื่อไปแล้ วเราจะไปช่วยอะไรได้ จานวนคนที่ลงชื่อก็เหมือนเป็ นข้ อมูลทางสถิติ
เท่านัน้ สิ่งที่เราทาได้ ก็ทาเหมือนเดิมนี่ละ่ ลดขยะ ลดการใช้ ไฟฟ้า
ธรรศ: กล่าวว่า ก็คงจะต้ องไปศึกษาข้ อเท็จจริงให้ มากกว่านี ้ก่อน เพราะว่าอย่างที่บอกว่า
จากโพสต์ หรื อแม้ แต่ลิงค์ที่ลิงค์ไป ก็ไม่ได้ ให้ ข้อมูลอะไรมากมาย และก็เป็ นข้ อมูลของกรี นพีซแค่
ด้ านเดียว การหาข้ อมูลเพิ่มก็จะหาจากหลายๆ แหล่ง
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า ไม่ร้ ูสกึ ว่าอยากเข้ าร่วม เพราะข้ อมูลที่มียงั น้ อย และเป็ นเพียงข้ อมูล
ทางฝั่ งกรี นพีซด้ านเดียว
อิศ รานุ พงศ์ : กล่าวว่า ไม่เกิ ดแอคชั่น (Action) อะไรต่อตัวผม เพราะมันยังไม่โหดพอ
ไม่ได้ ทาให้ ร้ ูสึกอิน คนที่จะเข้ าร่วมสนับสนุนต้ องมีความรู้มาก่อน ถ้ าอยู่ๆคนธรรมดาคลิก (Click)
เข้ ามาดูก็ยงั ไม่โดนครับ บางทีรายละเอียดไม่ต้องมากก็ได้ แต่มนั ยังไม่นา่ สนใจนะสาหรับผม
อรไท: กล่าวว่า คือถ้ าข้ อมูลมันดี มีคีย์เมสเสจ (Key message) เจ๋งๆ เปิ ดตัวมาดี คนก็
สนใจแต่แรก เรายอมคลิกที่จะอ่านข้ อมูลเพิ่มนะ แล้ วถ้ ามีลิ ้งค์ (Link) เชื่อมไปยังเว็บเพจเจ๋งๆ ที่
เจาะจงโดยเฉพาะ เราโอเค แต่ที่ดมู านี่มนั ไม่โอเค
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า ไม่ เพราะรู้สึกว่าสารที่ส่งมามันมาจากทางกรี นพีซด้ านเดียว ซึ่ง
เราก็ ไ ม่ร้ ู ว่าเบือ้ งหลัง แล้ วมี คอนฟลิค (Conflict) อะไรรึ ป่าว นั่นคือเหตุผลที่ อยากเห็นภาพจริ ง
สถาณการณ์จริงที่เกิดขึ ้นก่อน
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า ถ้ า ณ ตอนนี ้ เราได้ รับสื่อเพียงแค่นี ้ เราคิดว่ายังไม่ร้ ูสกึ อิน แต่ก็ไม่ได้
คัดค้ านนะ เรายังอยากรู้ให้ มากกว่านี ้อีกหน่อย แต่ถ้าถามว่าจะช่วยแชร์ มยก็
ั ้ ตอบว่าจะช่วยแชร์ แต่
โดยส่วนตัวอยังไม่ได้ อยากเข้ าร่วมสนับสนุน
นิรัญชา: กล่าวว่า ไม่
อริศรา: กล่าวว่า ไม่อะค่ะ
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2. โครงการปกป้องกระบี่จากถ่ านหิน “Protect Krabi”
2.1 ประเด็นด้ านการรั บรู้
คาถาม: หลังจากที่ได้ รับสารของโครงการแล้ วคุณรับรู้ จดจา และเข้ าใจแนวความคิดของโครงการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร? โปรดเล่ารายละเอียดของโครงการตามความเข้ าใจของคุณ
รั ฐพล: เค้ าต้ องการต่อต้ านการสร้ างโรงไฟฟาถ่านหินที่จงั หวัดกระบี่ โดยที่กรี นพีซ อยาก
สนับสนุนให้ ใช้ พ ลัง งานทางเลื อกแทน เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้ อม
รวมทังส่
้ งผลกระทบต่อการดารงชีวิต การทามาหากิน และสัตว์ทะเล
ธรรศ: กล่า วว่า ประเด็น นี จ้ ะเป็ นเรื่ อ งเกี ย วกับ การต่อ ต้ านโรงไฟฟ้ าถ่า นหิ น ซึ่ง จะมี
ผลกระทบต่อจังหวัดกระบี่ โดยเน้ นไปที่ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ด้ วยสื่อที่พยายามจะชี ้ให้ เห็นถึง
ผลกระทบด้ านลบซะเป็ นส่วนใหญ่ มีการบรรยายเป็ นขันตอน
้
มีการลงรายละเอียด แล้ วก็มีการทา
ภาพประกอบให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น เพื่อให้ คนเข้ าใจ และเข้ าร่วมสนับสนุนโครงการด้ วยการลงชื่อ
อิศรานุพงศ์ : ได้ ร้ ูวา่ ที่กระบี่จะมีการสร้ างโรงไฟฟ้า ทีนี ้จะมีคนไม่เห็นด้ วย เพราะจะมี
ผลกระทบตามมา คือสิ่งแวดล้ อมมันจะเสีย เค้ าก็เลยรณรงค์เพื่อต่อต้ าน
อรไท: กล่าวว่า ออมรับรู้ถึงปั ญหาของประเด็นนี ้นะ และรู้วา่ เราจะเป็ นส่วนหนึง่ ได้ ยงั ไง รู้
ว่าจะแก้ ไขได้ อย่างไร แล้ วแก้ ไขแล้ วจะได้ ผลอะไร
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตกาลังจะสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แล้ วเรี ยกว่า
ถ่านหินสะอาดที่กระบี่ ซึง่ จะก่อให้ เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้ อมและสิ่งมีชีวิต
ศิโรรั ตน์ : กล่าวว่า ทราบว่าต้ องการจะสื่อว่ากระบี่มีความสวยงาม มีความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ การที่จะไปสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นนั ้ จะเป็ นการทาลายทรัพยากร
อย่างร้ ายแรง สาหรับโครงการนี ้เริ่มรู้สกึ ใกล้ ตวั
นิรัญชา: กล่าวว่า เข้ าใจที่มา และเหตุผลของโครงการ
อริศรา: กล่าวว่า โบว์เข้ าใจเนื ้อหา รวมทังจุ
้ ดประสงค์ของโครงการทังหมดค่
้
ะ ว่าเขา
ต้ องการให้ ทาอะไร

2.2 ประเด็นด้ านทัศนคติ
คาถามที่1: คุณรู้สึกสนใจอยากค้ นหาข้ อมูลของโครงการเพิ่มเติมหรื อไม่ อย่างไร?
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า อยากจะทราบข้ อมูลความคืบหน้ ามากกว่าค่ะ ว่าตอนนี ้โครงการมัน
ถึงไหนแล้ ว แต่ลิงค์ที่ให้ ไว้ ไม่ค่อยดีเลย คือเนื ้อหาทุกอย่างดี รู ปดี อินโฟกราฟฟิ กดี แต่ตรงลิ ้งค์นี่
น่าจะมี แตกออกมาเลยว่าคลิ กอันนี แ้ ล้ วจะได้ คาตอบอะไร ไม่ใช่ลิง้ ค์ไปแล้ วไม่เจออะไร ไม่ไ ด้
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คาตอบ อย่างตอนนี ้ตัดสินใจแล้ วว่าอยากเข้ าร่วมสนับสนุนโครงการ แต่พอคลิกลิ ้งค์ (Link) ไปปุ๊ บ
กลับเจอตัวหนังสือเด้ งๆ เลยรู้สกึ ว่าจบเลย ไม่ลงชื่อแล้ ว ยากเกินไป
รัฐพล: กล่าวว่า ก็นา่ สนใจนะ นี่เซฟลิ ้งค์ (Link) เก็บไว้ อา่ นทีหลัง
ธรรศ: กล่าวว่า ส่วนตัวผมรู้ สึกสนใจมากขึน้ แต่ติดอยู่ต รงที่ คาว่าเทคโนโลยี ถ่านหิ น
สะอาด เรื่ องนี ้อยากจะไปค้ นคว้ าเพิ่มเติมให้ ร้ ูมากกว่านี ้ เพราะว่าถ้ ารู้ว่ามีตา่ งประเทศไหนที่เค้ าทา
อยู่ เราก็อยากจะไปศึกษาดูว่าเค้ าทาแล้ วมันสะอาดจริ งมัย้ มีข้อดีข้อเสี ยอย่างไร อย่างในลิง้ ค์
(Link) บทความที่ได้ อ่านจะมีของประเทศเยอรมัน ซึ่งคิดว่าประเทศนี ้ค่อนข้ างจะเป็ นผู้นาทางด้ าน
เทคโนโลยี และมีระเบียบวินยั สูง ซึง่ ถ้ าเค้ าทาแล้ วสาเร็จ เราก็นา่ จะไปศึกษาโมเดลดู
ปิ ยบุตร: รวบรวมสาระสาคัญได้ (Comprehension) คือสามารถบรรยายรายละเอียด
โครงการ จับใจความสาคัญของโครงการได้ และบรรยายได้ ด้วยถ้ อยคาของตนเอง พร้ อมทัง้
คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ ้นต่อไปได้
อิศรานุพงศ์ : กล่าวว่า สนใจครับ ค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมครับ
อรไท: กล่าวว่า ออมรู้สกึ สนใจ เพราะใกล้ ตวั และเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นในบ้ านเราอะ ใน
ประเทศไทย ยิ่งเป็ นทะเล ออมรู้สกึ ว่าโอเคที่จะเข้ าร่วม
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า ส่วนตัวไม่สนใจค้ นหาข้ อมูลเพิ่ม เพราะก็เข้ าใจหมดแล้ ว
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า คิดว่าไม่ เพราะว่าจากวิดีโอที่ได้ ดกู ็คดิ ว่าเข้ าใจ และรู้หมดแล้ ว ถ้ าจะ
ให้ หาข้ อมูลเป็ นตัวหนังสือมาอ่านเพิ่มก็คดิ ว่าไม่ดีกว่า
นิรัญชา: กล่าวว่า เข้ าใจและสนใจหาข้ อมูลเพิ่มเติมนะ อยากรู้สถานการณ์ตอ่ จากนี ้ ว่า
จะเป็ นยังไง
คาถามที่2: คุณมีความรู้สกึ อย่างไรต่อรูปแบบสารของโครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน “Protect
Krabi” ที่มีความโดดเด่นของการใช้ จดุ จูงใจ (Appeals ) โดยใช้ เหตุผล (Logos)
ณั ฐ ภรณ์ : กล่า วว่า รู้ สึกว่า วิ ดีโ อที่ ใ ห้ ข้ อมูล นี่ คือ เข้ าใจง่ าย ถามว่าดึง ดูดมัย้ ข้ อ มูล ที่
นาเสนอรูปแบบนี ้ก็ดงึ ดูดอยูแ่ ล้ วล่ะ มันก็ดีกว่าถ้ าเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่เป็ นเฉพาะตัวอักษร มันก็
ดีแล้ วก็ รวบรัด และกระตุ้นความสนใจได้ ดี แต่ว่าที่อยากให้ มี คืออยากเห็นว่าโครงการมี ความ
เคลื่อนไหวหรื อว่าทาอะไรบ้ างนอกจากการให้ ไปลงชื่อ หมายถึงว่ามีการรายงานรูปภาพกิจกรรม
หรื อว่าเป็ นสิ่งที่เห็นว่ามันจับต้ องได้ ให้ เห็นว่าคนในพื่นที่ หรื อกรี นพีซดาเนินการจริ ง เพราะการลง
ชื่อมันเหมือนเป็ นเรื่ องฉาบฉวย ดูลงชื่อก็จบ
ในส่วนของข้ อมูลยอมรับว่าโพสต์ต่า งๆ ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ ้น แต่ในแง่รายละเอียด
เชิงลึกยังไม่ได้ ด้ วยตัวสื่อที่จากัดจึงได้ แค่ทาให้ สนใจมากกว่า มันทาได้ แค่เสนอข้ อมูลสันๆ
้ แต่ตวั
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ข้ อมูลสันๆนี
้ ่ล่ะ มันได้ ทาหน้ าที่ของมันได้ สาเร็ จรึ ป่าว เช่น อันนี ้ที่บอกว่าถ่านหินไม่ได้ ดีอย่างที่
เข้ าใจ จึงต้ องอาศัยกลยุทธ์ สาหรับคนที่ดโู พสต์แค่ชว่ งเวลาสันๆเนี
้ ่ย มันจะมีข้อมูลที่กระตุ้นเค้ า ให้
เค้ ารู้ สึกจับต้ องได้ และรู้ สึกอิน ส่วนข้ อมูลในเชิงลึกก็แล้ วแต่ว่าคนที่สนใจก็จะติดตามเข้ าไปอ่าน
เอง
รัฐพล: กล่าวว่า ผมชอบวิดีโอ เพราะเข้ าใจง่าย มีการเปรี ยบเทียบ และรับรู้ เข้ าใจทังหมด
้
ว่ามันคืออะไร กาลังจะเกิดอะไรขึ ้น และมีอะไรเสียหายบ้ าง เกิดผลเสียยังไง แต่เราก็ยงั ไม่ร้ ูวา่
ข้ อมูลนันมั
้ นจริงหรื อป่ าว เอาข้ อมูลพวกนี ้มาจากไหน มันเหมือนเป็ นข้ อมูลแค่ด้านเดียว ถามว่ามัน
เข้ าใจง่ายมัย้ ก็เข้ าใจแต่ก็ยงั มีข้อสงสัยว่าจริงหรื อป่ าว ถึงแม้ วา่ จะรู้วา่ มันจริงแล้ วไงล่ะ
ธรรศ: กล่าวว่า ตัวสื่อที่เป็ นวิดีโอ ชอบครับ สื่อเข้ าใจง่าย และชัดเจนนะครับ แล้ วก็ให้
ข้ อมูลครบ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ส่วนสื่อที่เป็ นบทความก็คอ่ นข้ างที่จะเป็ นความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียนซะส่วนใหญ่ ซึง่ จะหยิบยกเฉพาะที่เป็ นผลกระทบ ซึง่ เป็ นข้ อมูลเพียงด้ านเดียวอยู่
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า ถ้ าตัวสื่อวิดีโอจริงๆก็ชอบนะ อินโฟกราฟฟิ ก (Infographic) ก็โอเค
เพราะมีข้อมูลเนื ้อหาครบถ้ วน เหมาะกับการนาไปพรี เซ้ น (Present) เอาไปชักจูกใครๆ ให้ เข้ าร่วม
แต่สาหรับผมกรี นพีซหมดเครดิตไปกับโพสต์อื่นๆที่ไร้ สาระหมดแล้ ว คือโอเคถ้ าเป็ นสื่อนี ้สื่อเดียว
ไม่เห็นโพสต์ประปราย ก็จะทาให้ กรี นพีซดูเป็ นองค์กรที่มีข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ ถึงแม้ วา่ จะเป็ นข้ อมูล
เพียงด้ านเดียวก็ตาม
นอกจากนี ้ยังทาให้ คนอย่างผมสนใจได้ โดยเฉพาะตัววิดีโอ เพราะโดนส่วนตัวไม่สนับสนุน
ให้ ตงโรงไฟฟ
ั้
้ าถ่านหิ นอยู่แล้ ว อย่างในวิดีโอก็ตอกยา้ ว่าคาตอบของประเทศไทย ไม่ใช่โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน แต่เป็ นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทางเลือกที่สะอาด
อิศรานุพงศ์ : กล่าวว่า รู้สึกชอบครับ มันเข้ าใจง่าย เพราะอันนี ้เป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ด้ วย ก็เลย
สนใจ และมีการเอาคนที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้ วยก็ยิ่งสนใจ
อรไท: กล่าวว่า ข้ อมูลที่ให้ ก็ทาให้ ร้ ูเพิ่มมากขึ ้นนะ คือทาให้ ร้ ูถึงผลกระทบ ถ้ าเป็ นภาพอิน
โฟ (Info) ออมอยากจะแชร์ เพราะรู้สึกว่ามันเป็ นภาพหนึ่งภาพที่สรุปมาให้ แล้ ว ง่ายดี ออมจะแชร์
ส่วนตัววิดีโอก็โอเค เพราะต้ วยเสียงที่ค้ นุ หูมงั ้ เสียงพี่ป๊อดมันฟั งสบาย จริ งๆฟั งแล้ วก็เพลินนะ ฟั ง
ไปซักพักก็ จ ะเริ่ ม งงและจับประเด็นไม่ไ ด้ คื อมันยาวไป แต่ยัง ดีที่มี สรุ ปแรปอัพ (Rape Up)
ตอนท้ าย ก็ออ่ โอเค เข้ าใจ
ออมว่ามันจะทาให้ น่าสนใจขึ ้นถ้ าเป็ นการบอกผลกระทบที่มีต่อคนๆนึงยังไง แต่อนั นี ้มัน
เป็ นการบอกผลแบบวงกว้ าง คืออ่อส่งผลต่อทะเล ส่ งผลต่อระบบนิเวศน์ในทะเล คนอาจจะไม่ได้
สนใจมากนัก ยกตัวอย่างรู้ ส้ ฟู ลัด (Fight for flood) อันนันอะคนจะสนใจเพราะมั
้
นเกี่ยวกับเรา
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โดยตรง คืออันนี ้มันเป็ นเรื่ องที่เกิดในบ้ านเรา มันก็ห่างไกลตัวเราอยู่ดี แต่ถามว่าสนใจมัย้ ก็สนใจ
มากกว่าประเด็นอาร์ กติก
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า ถ้ าเป็ นการให้ ข้อมูล ก็โอเค แต่การดูคลิปมันก็คือขยายความจาก
อินโฟกราฟฟิ ก คือถ้ าเห็นสองอันก็จะกดอินโฟกราฟฟิ กก่อน การดูคลิปมันเสียเวลา ถ้ าเป็ นคลิปที่มี
ความยาวเกิน สองหรื อสามนาที คนก็ไม่สนใจแล้ ว ด้ วยความที่คนสมัยนี ้อะไรๆ มันก็เร็ว เพราะ
เรื่ องมันซีเรี ยส เราว่าสุดท้ ายมันก็ขึ ้นอยูก่ บั ว่าคนๆนันสนใจประเด็
้
นนี ้รึป่าว บางทีสื่อมันก็ชว่ ย แต่
มันก็ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นฐานคนอยู่ดี
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า ชอบนะ ชอบการสรุปข้ อมูล การยกประเด็นที่เข้ าใจง่าย
นิรัญชา: กล่าวว่า ชอบนะ โดยเฉพาะสื่อที่เป็ นวิดีโอ คิดว่าสื่อสารข้ อมูลได้ ชดั เจน เข้ าใจ
ประเด็นต่างๆ ได้ ง่าย และคิดว่าอินโฟกราฟฟิ ก (Information graphic) มันเหมาะสมกับโซเชียล
มีเดียอย่างมาก เพราะมันเป็ นการรวบรวม และสรุปประเด็นต่างๆ มาให้ เข้ าใจได้ ง่าย และเข้ าใจได้
อย่างรวดเร็ว
อริศรา: กล่าวว่า ส่วนของวีดีโอทาให้ ร้ ูสึกสนใจมากขึ ้น
2.3 แนวโน้ มการมีส่วนร่ วม
คาถาม: คุณ มี ความคิดคล้ อยตาม หรื อยอมรั บแนวความคิดของโครงการดัง กล่าว หรื อไม่
อย่างไร? และมีความคิดที่จะปฏิบตั ติ าม หรื อมีสว่ นร่วมกับโครงการหรื อไม่ อย่างไร?
รัฐพล: กล่าวว่า ก็มีความคล้ อยตามประมาณนึงนะ แต่ยงั สงสัยว่ามันจริงรึป่าว ที่ลงชื่อไป
เพราะรู้วา่ ถ่านหินนี่มนั ไม่ดีแน่ๆ คือถ่านหินมันมีหลายประเภท และที่ใช้ ในไทยเนี่ยมันเป็ นแบบถูก
อีกทังการจั
้
ดการแบบไทย ก็ไม่เชื่อล่ะว่าประเทศไทยจะสามารถทาให้ มนั มีผลกระทบน้ อยที่สดุ ได้
ธรรศ: กล่า วว่า อยากจะเสนอแนะเพิ่ ม เติม มากกว่า ครั บ ด้ ว ยการที่ เ ห็ น จากสื่ อ คื อ
เนื่ องจากกรี นพีซ นาเสนอข้ อมูลเพียงด้ านเดียว จึง อยากจะเห็นกรี นพีซ จัดเสวนามากกว่าครั บ
เพราะเป็ นการเสนอข้ อมูลในเชิงลึก และชัดเจน พร้ อมทังมี
้ น ้าหนักมากกว่านี ้ครับ ก็จะสามารถโน้ ม
น้ าวใจ ทาให้ ผมอยากจะเข้ าสนับสนุนได้ มากขึ ้น เช่นนาเสนอเป็ นบทสรุปงานสัมนาอะไรประมาณ
นี ้น่ะครับ
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า ส่วนตัวมีความคล้ อยตามนะ แต่ถ้าให้ ลงชื่อเข้ าร่วมต่อต้ านกับกรี นพีซก็
คงไม่ เนื่องจากกรี นพีซมีแต่การยกประเด็นยับยัง้ ต่อต้ าน สาหรับประเทศไทยการลงชื่อเพื่อยับยั
้ ง้
แล้ วไงต่อ ก็แค่เป็ นการยืดเวลาออกไปก่อนแค่นนเอง
ั้
อิศรานุพงศ์ : กล่าวว่า ก็มีความคิดคล้ อยตามครับ เพราะมันใกล้ ตวั คล้ อยตามได้ ง่าย ถ้ า
เค้ าขอความร่วมมืออะไรง่ายๆก็จะทาครับ แต่ถ้ายุง่ ยากก็ไม่ทา
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ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า แค่ร้ ูก็ลงชื่อแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องพูดอะไรเยอะ คือมีความคิดเห็น
ส่วนตัวที่ชดั เจนอยู่แล้ วว่าจะสนับสนุน หรื อไม่สนับสนุนเรื่ องอะไร เพราะฉะนันสื
้ ่อต่างๆที่ได้ ดมู นั
แค่บอกให้ เรารู้เท่านันเองว่
้
ากาลังเกิดอะไร เป็ นข้ อมูลที่เรารู้เพิ่มเติมเท่านันเอง
้ เลยทาให้ เรารู้สึกว่า
ต้ องลงชื่อ แต่หน้ าลงชื่อเนี่ย มือถือเรามันไม่ตอบรับ เข้ าไปแล้ วคลิกอะไรไม่ได้ เลย ก็เลยเลิกล้ ม
ความตังใจ
้ ขอไปสนับสนุนด้ วยวิธีอื่นดีกว่า
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า คล้ อยตามนะ เพราะรู้สกึ ว่าเป็ นประเด็นใกล้ ตวั กระบี่เป็ นจังหวัดใกล้
บ้ านเกิด และคิดว่าจะแชร์ อนั ที่สวยพร้ อมสาระก็จะแชร์ ให้ ด้วยความเต็มใจ ส่วนการเข้ าร่วมกับ
กรี นพีซ คิดว่าไม่เพราะยังไม่ร้ ูวา่ เข้ าร่วมแล้ วจะเกิดประโยชน์อย่างไร
นิรัญชา: กล่าวว่า เห็นด้ วยนะ เพราะว่าไม่อยากให้ มีโรงไฟฟ้า รู้สกึ ว่ากระบี่เป็ นสมบัติของ
ประเทศไทย คิดว่าไม่ใช่แค่คนไทยชอบ แต่เหมือนเป็ นหน้ าเป็ นตาของประเทศ
อริศรา: กล่าวว่า จากข้ อมูลต่างๆที่เขาสรุปมาว่า ถ่านหินมันน่าจะไม่ใช่เรื่ องดี ดูแล้ ว
คล้ อยตาม แต่ก็ไม่ได้ ถึงขันสนใจลงชื
้
่อค่ะ
3. โครงการปฏิวัตพ
ิ ลังงาน
3.1 ประเด็นด้ านการรั บรู้
คาถาม: หลังจากที่ได้ รับสารของโครงการแล้ วคุณรับรู้ จดจา และเข้ าใจแนวความคิดของโครงการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร? โปรดเล่ารายละเอียดของโครงการตามความเข้ าใจของคุณ
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า คือโดยแนวความคิดแล้ วดี แต่สื่อที่ออกมาไม่ได้ กระตุ้น และไม่ได้ บอก
รายละเอี ย ด คื อบอกแค่ว่า ให้ ล งชื่ อเพื่ อให้ มี ก ฎหมาย แต่ไ ม่ไ ด้ บ อกว่ากฎหมายที่ ต้อ งการนัน้
หลักการคืออะไร คือบังคับ หรื อให้ รัฐบาลช่วยส่งเสริ มหรื ออะไร คือไม่ได้ สรุ ปให้ แต่โดยคอนเซป
(Concept) คือดีแหละ แต่ขาดเนื ้อหา ซึง่ อาจจะสรุปโดยย่อให้ เข้ าใจง่ายๆ
รั ฐพล: กล่าวว่า เข้ าใจว่าเป็ นโครงการพลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียน ด้ วยรายชื่อ
ของพวกเรา
ธรรศ: กล่าวว่า จากสื่อชุดนี ้จะชี ้ให้ เห็นถึงพลังงานทดแทน ซึ่งอธิบายให้ เห็นว่าพลังงาน
ส่วนไหนมาใช้ ทดแทนได้ บ้าง ก็จะเห็นในตัวของพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล
ซึ่งเรื่ องพวกนี ้ก็ดงั มาซักพักแล้ ว และสื่อที่ออกมาก็ไม่ได้ ทาให้ อินอะไรได้ มากมาย เพราะคนไทยก็
ติดอยูก่ บั การใช้ ไฟฟ้าแบบเดิมๆ ใช้ กนั กระหน่าซัมเมอร์ เซลล์
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า กรี นพีซต้ องการจะดันร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียน โดยให้ เ ราลงชื่อ
สนับสนุน มี การบอกถึง ประโยชน์ ที่จ ะได้ รับจากกฎหมายพลัง งานหมุนเวี ยน ความหมายของ
พลังงานหมุนเวียน มีสิ่งที่สนับสนุนอะไรบ้ าง
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อิ ศ รานุ พ งศ์ : กล่ า วว่ า เป็ นโครงการที่ ใ ห้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ พลั ง งานหมุ น เวี ย น ว่ า
แหล่งกาเนิดมันมาจากอะไรได้ บ้าง
อรไท: คือเค้ าพยายามที่ จะให้ ความรู้เรื่ องพลังงานทดแทนกับเรา โดยใช้ ดารามาเป็ นตัว
ดึงดูดความสนใจ
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า เค้ าต้ องการจะชักชวนให้ คนเข้ ามารับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน โดยการให้ ข้อมูล และชักจูงคนด้ วยการใช้ ดารา
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า อันนี ้ก็เหมือนกับเป็ นการนาเสนอแนวทางการใช้ พลังงานทดแทน ที่ไม่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
นิรัญชา: กล่าวว่า เค้ ามีการจัดงาน เพื่อให้ ความรู้เรื่ องการใช้ พลังงานทดแทน และมีการ
แสดงคอนเสิร์ต
อริศรา: ไม่เข้ าใจวัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวังของงานค่ะ เหมือนแค่อยากงานจัด
คอนเสิร์ตเฉยๆ ห้ า ห้ า ห้ า
3.2 ประเด็นด้ านทัศนคติ
คาถามที่1: คุณรู้สึกสนใจอยากค้ นหาข้ อมูลของโครงการเพิ่มเติมหรื อไม่ อย่างไร?
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า ถ้ าถามว่าสนใจจะหาข้ อมูลต่อหรื อไม่ ก็คงไม่ คือก็เข้ าใจคอนเซปแล้ ว
ที่อยากรู้ คือข้ อสรุ ปง่ายๆ และคือไม่ได้ ร้ ู สึกอิน สื่อไม่ได้ ทาให้ สนใจ และเห็นความสาคัญที่จะต้ อง
ทาเป็ นอย่างแรก
รั ฐพล: กล่าวว่า เข้ าใจว่าเป็ นโครงการพลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียน ด้ วยรายชื่อ
ของพวกเรา ก็น่าสนใจนะ เพราะส่วนตัวเป็ นคนสนใจเรื่ องพวกนี ้อยู่แล้ ว คือพวกเรื่ องการประหยัด
พลังงาน การขี่จกั รยานแทนการใช้ รถ อันที่ให้ ดนู ี่ดผู า่ นๆนะ ยังไม่ได้ อ่าน แต่เก็บลิ ้งค์ (Link) ไว้ แล้ ว
กะว่าจะกลับมาอ่านเพิ่มเติมอีก แต่ข้อมูลเบื ้องต้ นก็โอเคนะ
ธรรศ: กล่าวว่า จากสื่อชุดนี ้จะชี ้ให้ เห็นถึงพลังงานทดแทน ซึ่งอธิบายให้ เห็นว่า พลังงาน
ส่วนไหนมาใช้ ทดแทนได้ บ้าง ก็จะเห็นในตัวของพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล
ซึ่งเรื่ องพวกนี ้ก็ดงั มาซักพักแล้ ว และสื่อที่ออกมาก็ไม่ได้ ทาให้ อินอะไรได้ มากมาย เพราะคนไทยก็
ติดอยูก่ บั การใช้ ไฟฟ้าแบบเดิมๆ ใช้ กนั กระหน่าซัมเมอร์ เซลล์ ข้ อมูลชุดนี ้ให้ ข้อมูลครบ ประกอบกับ
ผมมีข้อมูลพื ้นฐาน ก็อยากจะค้ นหาข้ อมูลต่อครับ
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า กรี นพีซต้ องการจะดันร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียน โดยให้ เราลงชื่อ
สนับสนุน มี การบอกถึง ประโยชน์ ที่จ ะได้ รับจากกฎหมายพลัง งานหมุนเวี ยน ความหมายของ
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พลังงานหมุนเวียน มี สิ่งที่สนับสนุนอะไรบ้ าง สนใจ จากข้ อมูลความรู้ ที่มี อยู่เดิม ของกรี นพีซ ที่
นาเสนอมาก็ถือว่าดี
อิ ศ รานุ พ งศ์ : กล่ า วว่ า เป็ นโครงการที่ ใ ห้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ พลั ง งานหมุ น เวี ย น ว่ า
แหล่งกาเนิดมันมาจากอะไรได้ บ้าง ผมยังไม่สนใจ เพราะยังไม่มีบ้านเป็ นของตัวเอง ถ้ ามีบ้านก็คง
จะคิดหาแผงโซล่าร์ เซลล์ (Solar cell) มาติดดู ตอนนี ้ก็คือไกลตัว
อรไท: คือเค้ าพยายามที่จะให้ ความรู้เรื่ องพลังงานทดแทนกับเรา โดยใช้ ดารามาเป็ นตัว
ดึงดูดความสนใจ คือเรื่ องพวกนี ้ยังไม่ได้ อยูใ่ นความสนใจจึงไม่อยากหาข้ อมูลต่อ
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า เค้ าต้ องการจะชักชวนให้ คนเข้ ามารับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน โดยการให้ ข้อมูล และชักจูงคนด้ วยการใช้ ดารา ส่วนความรู้สึกสนใจในการค้ นหาข้ อมูล
เพิ่มเติม ไม่สนใจ เพราะคอนเทนต์ (Content) ก็ยากแล้ ว สื่อที่นาเสนอมันก็เข้ าถึงยากอีก หมายถึง
ต้ องคลิกลิงค์ (Link) เข้ าไปหลายสเตป (Step) ก็ยงั ไม่ได้ ข้อมูลอะไรเลย เลยหมดความพยายาม
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า อันนี ้ก็เหมือนกับเป็ นการนาเสนอแนวทางการใช้ พลังงานทดแทน ที่ไม่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ส่วนความรู้สกึ สนใจในการค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติม ยังไม่ได้ ร้ ูสกึ สนใจ
นิรัญชา: กล่าวว่า เค้ ามีการจัดงาน เพื่อให้ ความรู้เรื่ องการใช้ พลังงานทดแทน และมีการ
แสดงคอนเสิร์ต ไม่ร้ ู สึกสนใจ เพราะไม่ร้ ู สึกอิน แต่ก็อยากหาข้ อมูลเพิ่ ม ถ้ าอยู่ในช่วงเวลานัน้ ก็
อยากจะไปงานมหกรรม เพราะคิดว่าน่าจะได้ ความรู้จริ งๆ และก็ดจู ากโปสเตอร์ และคาโปรยต่างๆ
ก็ร้ ูสกึ สนใจ เพราะดูครี เอทีฟดี
อริศรา: ไม่เข้ าใจวัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวังของงานค่ะ เหมือนแค่อยากงานจัด
คอนเสิร์ตเฉยๆ ห้ า ห้ า ห้ า
คาถามที่2: คุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อรูปแบบสารของโครงการปฏิวตั ิพลังงาน ที่มีความโดดเด่น
ในการใช้ จดุ จูงใจโดยใช้ อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos)
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า การใช้ ศิลปิ นดารา มาจัดมหกรรมคอนเสิร์ต หรื อร้ องเพลงเพื่อดึงดูด
ให้ สนใจโครงการนัน้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง คือโอเคการใช้ ศิลปิ นก็เป็ นการสร้ างสีสรร และทาให้ มี
ชีวิตชีวาก็จ ริ ง แต่ไม่ไ ด้ ช่วยให้ ร้ ู สึกอินกับคอนเซปของโครงการมากขึน้ เลย คือการสื่อสารทาง
เฟสบุ๊คเป็ นสื่อที่ง่ายและดี แต่ทายังไงให้ การสื่อสารนันเข้
้ าใจง่ายกว่านี ้แค่นนเอง
ั้
รัฐพล: กล่าวว่า ไม่ได้ ร้ ูสึกพิเศษอะไรกับดาราเลย คือถ้ าจะแต่งเพลงขึ ้นมานี ้ก็ควรจะ
กรอกหู และติดหูมากกว่านี ้
ธรรศ: กล่าวว่า ผมเห็นด้ วยกับการให้ ข้อมูล และดารา แต่จะทาอย่างไรให้ ข้อมูลมันเข้ าไป
สู้คนจานวนมากกว่านี ้ การเอาดารามาเป็ นพรี เซนเตอร์ (Presenter) มันก็เข้ าถึงคนได้ เพียงแค่
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ชัว่ ขณะ แต่ต้องทาอย่างไรให้ คนเห็นแล้ ว จดจา พร้ อมทังเอาไปบอกต่
้
อ ต่อลูกหลาน เพื่อนฝูง การ
ใช้ ดาราก็เป็ นกระแสได้ แค่แป๊ บเดียว เมื่อเวลาผ่านไปคนก็ลืม คนอยากจะไปดูดารากันมากกว่า ก็
อาจจะต้ องมีอย่างอื่นเพิ่มเติม คงจะต้ องหาวิธีกระจายข้ อมูล ด้ วยวิธีที่หลากหลายมากขึ ้น อาจจะ
เป็ นเกมส์ รู ปแบบของเพลง อันนีก้ ็ มีเพลง ก็สามารถเจาะกลุ่มที่ชอบการฟั งเพลง การใช้ ดาราก็
เจาะได้ กลุม่ หนึง่ สาหรับคนที่นิยมดารา แต่สว่ นตัวผมทาเป็ นวิดีโออินโฟกราฟฟิ กให้ ข้อมูล ผมว่าดี
ที่ สุด เพราะการให้ ข้อมูล แบบที่ เ ป็ นตัวหนัง สื อเยอะๆ คนจะขี เ้ กี ยจอ่าน ทายัง ไงก็ ไ ด้ ให้ มันน่า
ตื่นเต้ น อยากรู้ อยากจะเอาไปให้ คนอื่นดูต่อ กรี นพีซต้ องหาทางที่จะเข้ าถึงคนได้ มากว่านี ้ ผมไม่
เห็นสื่อของกรี นพีซเลย มันยังเป็ นสื่อสาหรับคนกลุ่มย่อยอยู่ อันนี ้กรี นพีซจะต้ องหาวิธีที่จะทาให้ สื่อ
มันกระจายไปในคนหลายกลุม่ ในวงกว้ างมากกว่านี ้ จะต้ องมีความบันเทิงสอดแทรกเข้ าไปหรื อว่า
ยังไง ซึง่ กรี นพีซต้ องไปค้ นหา
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า จากแนวคิดก็ร้ ู สึกว่าดี การอ้ างอิงข้ อมูลก็ถือว่าดี ตัวสื่อก็ไม่ติดอะไร
เพราะส่ว นใหญ่ ก็เ ป็ นข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถูก ต้ อ ง และก็ พูด ถึ ง ผลประโยชน์ ที่ เ ราจะได้ จ ากกฎหมาย
พลังงานหมุนเวียนอันนี ้ ตัวสื่อที่ให้ ข้อมูลนี ้เทียบเท่ากับต่างประเทศ และก็การเรี ยงลาดับข้ อมูลได้ ดี
ไม่ได้ เป็ นข้ อมูลที่หวือหวาแต่ก็ครบ ไม่เป็ นการให้ ความเห็นไปในทางใดทางนึงซึ่งถือว่าดีมากบางที
ไม่จาเป็ นต้ องมีอะไรดึงดูด ดาราหรื อวิดีโอมากมาย ถ้ าคนสนใจก็เข้ ามาอ่านได้ เอง ส่วนเรื่ องดารา
คิดว่า ก็เป็ นหลักการโฆษณาโดยทัว่ ไปอยู่แล้ ว ไม่ได้ แอนตี ้อะไร มันก็ใช้ ให้ เข้ าถึงได้ ง่ายสาหรับคน
ทัว่ ไป แต่สาหรับตัวผมไม่ได้ สนใจดารา แค่ข้อมูลที่ให้ ผมก็พอแล้ ว สนใจแล้ ว
อิศรานุพงศ์ : กล่าวว่า การจัดคอนเสิร์ตโดยใช้ พลังงานจากขี ้หมูนี่สนใจนะ แต่ไม่ได้ สนใจ
ในตัวศิลปิ นเป็ นพิเศษ การใช้ ดารามาดึงดูดส่วนตัวคิดว่าเฉยๆ ครับ แต่ที่ชอบคือชอบวิธีการ
นาเสนออื่นๆ มากกว่า ส่วนวิธีที่ให้ ศลิ ปิ นมาร้ องเพลงเชิญชวนอันนี ้มันมีวธีที่ทาให้ นา่ สนใจได้
มากกว่านี ้ เช่น การจัว่ หัวโพสให้ นา่ สนใจ เช่น “แล้ วคุณจะอึ ้ง! แป้งโกะจัดคอนเสิร์ต โดยใช้ พลัง
ไฟฟ้าจากขี ้หมู” อะไรประมาณนี ้ และในคลิปก็เป็ นเรื่ องจริง อันนี ้ผมคิดว่าจะสามารถทาให้ คน
อย่างผมแชร์ ได้ แต่ต้องเป็ นเรื่ องจริงนะ ถ้ าไม่จริงกรี นพีซก็จะเสียเครดิตไป แต่ยงั ไงการจัดงาน
มหกรรมก็ยงั จาเป็ นอยูท่ ี่คนจะเข้ าไปสัมผัส และพิสจู น์วา่ มันทาได้ จริง
อรไท: กล่าวว่า ออมคิดว่าดาราช่วยได้ เพราะอย่างน้ อยก็มีฐานแฟนคลับที่จะมาตามๆ
กันน่ะ แต่ถ้าเป็ นตัวออมออมไม่สนใจ ออมไม่ได้ ชื่นชอบคนเหล่านันค่
้ ะ
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า ถ้ าสื่อสารกับเด็กๆ และใช้ ดาราเป็ นตัวดึงดูดก็คิดว่าเหมาะ แต่
ถ้ าเป็ นตัวเรา คือแยกไม่ออกว่าดารากับคนปกติมนั ต่างกันยังไง
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ศิโ รรั ต น์ : กล่า วว่า สื่ อที่ ไ ด้ ดู อั นที่ เ ป็ นจุล สารให้ ข้ อมูล คื อมันก็ ดูสะอาด ด้ วยวิ ธี ก าร
ออกแบบ แต่มันไม่ส ะดุดตา ไม่ร้ ู สึกหวื อหวาแค่ร้ ู สึกโอเค คือรู้ สึกถึง ความพอดีของรู ปภาพกับ
เนื ้อหา คือไม่ได้ ไม่อยากอ่าน หรื อรูปภาพไม่ได้ เยอะเกินไปจนไม่มีเนื ้อหา ส่วนการใช้ ดารานักร้ อง
เราก็ไม่ได้ ร้ ูจกั ถึงแม้ ว่าจะเป็ นสิงโตนาโชคที่ร้ ูจกั ก็ไม่ได้ ดงึ ดูดให้ คนอย่างเราสนใจได้ แต่เพลงและ
สไตล์เพลงของสิงโต ที่สิงโตร้ องให้ กรี นพีซก็คิดว่าเข้ ากันดี คือเป็ นสไตล์ดนตรี บ้านๆ เหมาะกับการ
ย้ อนกลับไปแบบไม่ใช้ เทคโนโลยี คือถ้ าเอาคนเนี๊ยบๆ มาก็ไม่เข้ า แต่การเอาคนที่เป็ นธรรมชาติ
แบบนี ้มาก็เข้ ากับอารมณ์งานดี
นิรัญชา: กล่าวว่า การใช้ ดารานักร้ องมาดึงดูด ก็ชอบนะ เพราะรู้ สึกว่าเค้ าไม่จาเป็ นต้ อง
มาทาอะไรแบบนี ้ก็ได้ แต่เค้ าก็ยงั มาทา ก็เลยรู้สกึ ดึงดูด
อริศรา: กล่าวว่า การใช้ ดารามาดึงดูดให้ คนเข้ าไปสนใจข้ อมูล คิดว่าไม่คอ่ ยเวิร์คอะค่ะ
จากเท่าที่อา่ นที่ดกู ็ไม่ได้ ข้อมูลอะไรนัก หรื อคนที่ไปร่วมงานก็นา่ จะไปเพราะดารามากกว่าจะสนใจ
จะไปเสพข้ อมูลในงาน
3.3 แนวโน้ มการมีส่วนร่ วม
คาถาม: คุณ มี ความคิดคล้ อยตาม หรื อยอมรั บแนวความคิดของโครงการดัง กล่าว หรื อไม่
อย่างไร? และมีความคิดที่จะปฏิบตั ติ าม หรื อมีสว่ นร่วมกับโครงการหรื อไม่ อย่างไร?
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า จากสื่อไม่ได้ ช่วยให้ คล้ อยตาม แต่การคล้ อยตามแนวความคิดนันมา
้
จากตัวเอง จากข้ อมูลพืน้ ฐานที่มี เพราะงัน้ เห็นด้ วย และคล้ อยตามนะ แต่การคล้ อยตามนัน้ ไม่
ได้ มาจากสื่อที่กรี นพีซสร้ าง
รั ฐ พล: กล่ า วว่ า ผมสนใจเรื่ อ งพวกนี อ้ ยู่แ ล้ ว การพึ่ ง ตนเอง การใช้ พ ลัง งานน้ อ ยๆ
พึง่ ตนเองเยอะๆอะไรแบบนี ้ สนใจที่จะลงชื่อครับ เผื่อจะได้ รับข้ อมูลต่างๆ เพิ่มเติมจากกรี นพีซ
ธรรศ: กล่าวว่า มีความคิดคล้ อยตามครับ ผมทางานเกี่ยวกับเรื่ องนี ้อยู่แล้ ว และคิดว่ามัน
มีทางเป็ นไปได้ และสนับสนุนเต็มที่
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า ก็มีความคิดคล้ อยตามนะ ส่วนตัวคลุกคลีกบั เรื่ องพวกนี ้อยูแ่ ล้ ว
อิศรานุพงศ์ : กล่าวว่า คิดว่าเจ๋งดีครับ ถ้ าวันนึงเราใช้ พลังงานที่เป็ นพลังงานสะอาดได้ ก็
คงดี ณ ตอนนี ้ยังคิดว่าเป็ นไปได้ ยาก และยังไกลตัวอยูม่ ากครับ
ศิโรรั ตน์ : กล่าวว่า ในรายละเอียดงานที่ว่าเป็ นการจัดคอนเสิร์ตโดยไม่ใช้ พลังงานไฟฟ้า
อันนี ้สนใจและอยากเข้ าร่วม เพื่อไปดูของจริงว่ามันทาได้ จริงๆหรอ น่าสนใจดี
นิรัญชา: กล่าวว่า ไม่ร้ ูสึกว่าอยากเข้ าร่ วมกับโครงการนี ้ เพราะยังไม่ร้ ูว่าเราต้ องทาอะไร
แล้ วถ้ าเราทาแล้ วจะมีประโยชน์ยงั ไง
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4. การเปรี ยบเทียบรู ปแบบสารของโครงการกรณีศึกษา
4.1 รู ปแบบสารของโครงการใดที่ทาให้ คุณมีความสนใจมากที่สุด เพราะเหตุใด?
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะดูจะใกล้ ตวั มากที่สุด และ
เข้ าใจข้ อมูลจากที่กรี นพีซสื่อมากที่สดุ
รัฐพล: กล่าวว่า โครงการปฏิวตั พิ ลังงาน เพราะความสนใจส่วนตัวที่มีอยูแ่ ล้ ว
ธรรศ: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหินครับ
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะดูจะใกล้ ตวั มากที่สดุ
อิ ศ รานุ พ งศ์ : กล่ า วว่ า โครงการปกป้ องกระบี่ จ ากถ่ า นหิ น เฉพาะอิ น โฟกราฟฟิ ก
(Infographic) เพราะมันให้ ความรู้ และจบในภาพภาพเดียว ไม่ต้องต่อลิ ้งค์ไปมากมาย
อรไท: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะแม้ ข้อมูลจะเยอะจริ ง แต่ก็มีสรุป
มาให้ เข้ าใจได้ ง่าย
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน อันนี ้อย่างที่บอกว่าโพสต์ที่
ให้ ดบู างอันมันก็น่าอ่านน่าสนใจ อ่านรู้ เรื่ อง อย่างโครงการอาร์ กติก อันนันไม่
้ เข้ าใจ แค่เห็นก็ไม่
คลิกแล้ ว
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะดูจะใกล้ ตวั มากที่สดุ
นิรัญชา: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
อริศรา: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่คะ่
4.2 รู ปแบบสารของโครงการใดที่ทาให้ คุณรู้ สึกชอบมากที่สุด เพราะเหตุใด?
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า ปกป้องกระบี่คะ่ ด้ วยเหตุผลทังหมดที
้
่ได้ บอกไปแล้ ว
รัฐพล: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่ เพราะอินโฟกราฟฟิ กรู้เรื่ อง ตรงประเด็น
ธรรศ: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหินครับ เพราะรู้สกึ ว่าเป็ นไปได้ ที่สดุ
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ข้ อมูลเข้ าใจง่ายและครบถ้ วนที่สดุ
มีการเสนอปั ญหาพร้ อมแนวทางทดแทนแก้ ไข
อิศรานุพงศ์ : กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะเข้ าใจง่ายสุด
อรไท: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่ เพราะสรุปข้ อมูลได้ ดี เข้ าใจได้ ในคราวเดียว
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ชอบคลิปกับอินโฟกราฟฟิ ก ดู
ตังใจท
้ า และด้ วยเครดิตของทีมงานที่ทาด้ วย
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เข้ าใจข้ อมูลมากที่สดุ
นิรัญชา: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะเข้ าใจข้ อมูลทุกอย่าง และรู้
ชัดเจนว่าจะให้ ชว่ ยได้ ยงั ไง
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อริศรา: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่คะ่ ตรงส่วนของวีดีโอน่ะค่ะ ที่โบว์เลือกกระบี่ นี่
เพราะว่าการนาเสนออธิบายให้ เห็นความสาคัญมากกว่า เพราะอีกสองโครงการไม่ได้ บอกอธิบาย
อะไรที่ทาให้ สนใจเลยค่ะ
4.3 รู ปแบบสารของโครงการใด ที่ทาให้ คุณอยากมีส่วนร่ วมมากที่สุด เพราะเหตุ
ใด?
ณัฐภรณ์ : กล่าวว่า ไม่มีอนั ไหนเลย อันที่ทาให้ มีความรู้สึกอยากมีสว่ นร่วม คือ
สถานการณ์จริงที่ได้ ร้ ูมา สื่อทัง้ 3 โครงการไม่ได้ มีผลอะไรเลย
รั ฐพล: กล่าวว่า โครงการปฏิวตั ิพลังงาน ถ้ ามีการจัดนิทรรศการให้ ความรู้ ในสถานที่ที่
เดินทางสะดวก กลางเมือง เช่นหอศิลป์ พารากอนฮอลนี่คงจะดีมากเลย
ธรรศ: กล่าวว่า โครงการปฏิวตั พิ ลังงานครับ
ปิ ยบุตร: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่ เพราะดูจะเป็ นไปได้ และเกิดผลมากที่สดุ
อิศรานุพงศ์ : กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่ านหิน เพราะใกล้ ตวั ที่สุด มันช่วยได้
ทันที เหมือนเค้ าต้ องการความช่วยเหลือด่วนกว่า และมันมีเอฟเฟค (Effect) จากการช่วยเหลือของ
เรามากกว่า พลังงานหมุนเวียน คือเราอยูแ่ บบเดิม ใช้ พลังงานแบบเดิมก็ไม่เห็นความต่าง
อรไท: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ใกล้ ตวั ที่สดุ
ญาณกาญจน์ : กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เพราะรู้สกึ ใกล้ ตวั สุด
ศิโรรัตน์ : กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน รู้สกึ ว่าอยากปกป้องทะเลใต้
นิรัญชา: กล่าวว่า โครงการปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
อริศรา: กล่าวว่า ไม่มีโครงการไหนเลย
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