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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ใน
สื่อโทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั ทัง้ เนื้อหารายการของ Second-Screen และศึกษากระบวนการสร้างสรรค์
Second Screen ให้สอดคล้องกับ First Screen รวมถึงศึกษารูปแบบและแนวทางของเนื้อหา
ของ Second Screen ทีเ่ หมาะสมกับผูร้ บั สารในประเทศไทย โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการรวบรวมเอกสารเพื่อการศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูใ้ หม่เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า Second Screen เป็ นตัวทีเ่ สริม First Screen ให้คนติดตามมากขึน้
โดยเป็ นตัวสร้างหรือเพิม่ คุณค่าให้คนอยากดูในตอนออกอากาศจริงจากสื่อโทรทัศน์หรือหน้าจอ
หลัก ส่วนตัวเนื้อหา (Content) ต้องทาให้สามารถไปได้ในทุกแพลทฟอร์ม (Platform) และทา
ให้ผชู้ มเป็ นแฟนเบส (Fan Base) และพัฒนาเป็ นซุปเปอร์แฟน (Super Fan) จนกลายเป็ นกลุ่ม
ผูช้ ม (Community) ทีม่ คี ุณภาพ
นอกจากนี้การทา Second Screen นัน้ ควรมีการยืนยันตัวบุคคลว่าใครเป็ นเจ้าของ
เพราะถ้าไม่ทราบแน่ชดั จะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกัน เช่นการร่วมสนุ ก
เล่นเกม การลงทะเบียน เป็ นต้น ส่วนระบบของไทยยังไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด ซึง่ เป็ น
ลัก ษณะการสื่อ สารทางเดียวทัง้ หมด คือ ต้อ งการผลิต อย่างเดีย ว แต่ ไม่ได้ม องการสื่อ สาร
ระหว่างผูช้ มกับช่อง ซึง่ ในความเป็ นจริงควรเริม่ จากช่องสัญญาณ แล้วก็จงู ใจให้คนมีการตอบรับ
โดยอาจจะต้องบอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเข้าใจ หรือบางทีอาจจะมีการจูงใจโดยการ
แจกของรางวัลให้มผี ตู้ ดิ ตาม จนกระทังไม่
่ ตอ้ งมีของรางวัลแจกก็มผี ตู้ ดิ ตาม
ในเรือ่ งอุปสรรคของการรับชมบน Second Screen ในปั จจุบนั นี้ ไม่ได้อยู่ทด่ี า้ น
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะระบบสัญญาณมีการพัฒนาไปไกลทัง้ มือถือ กล่องรับ

(4)
สัญญาณ จนถือได้ว่าเป็ นวิถชี วี ติ ของคนมากกว่าอุปสรรคไปแล้ว แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคน่ าจะเป็ น
เนื้อหาทีต่ อ้ งโดดเด่นมากกว่า ควรจะต้องคิดให้ซบั ซ้อนมากขึน้ ทัง้ แอพลิเคชัน่ เกมส์ หรือ
กิจกรรมส่งเสริม รวมถึงความรูข้ องผูผ้ ลิตทีจ่ ะทาออกมาอีกด้วย
อย่างไรก็ตามต้องคานึงถึงเม็ดเงินทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตสื่อด้วย แต่สุดท้ายแล้ว
สิง่ ทีจ่ ะทาให้ช่องหรือรายการนัน้ ๆ อยูไ่ ด้กค็ อื เนื้อหาทีโ่ ดดเด่น รวมไปถึงการสนับสนุนจากการ
โฆษณาต่าง ๆ ซึง่ ต้องมีการลงทุนควบคู่ไปกับเนื้อหาเช่นกัน
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This research aims to study on creativity strategies for Second Screen in Digital
Television media in terms of content and process of thinking to accord with First
Screen. Also, this research study on how to create the suitable content for Thai
audiences by conducting qualitative research, using in-depth interview process and
collecting documents analyze and synthesize new knowledge as a tool to collect data.
Result indicates that Second Screen is the best tool to convert audience’s
attention to First Screen. Seconds screen role is a creator or value added that stimulate
audiences want to watch the content on Main Screen but content has to playable on
any platform and convert audiences to become fan base and develop to super fan and
eventually, potential audience community
In order to do effective Second Screen, we have to identify the top box owner. If
that factor (owner) is unclear, communication issue will come after for example
campaign participation, campaign registration. Thai’s set top box has too many
providers (e.g. TrueVisions, PSI and etc.) results into one way communication from
provider to audience which makes communication barely able to achieve target
audience. To solve that issue, content provider has to encourage audience to participate
the campaign by give-away prizes until those content has strong fan base.
Nowadays, Second Screen obstacle is content. Content has to engage,
interesting, stand out from other contents and easy to understand. Its also has to
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accessible from any platform and easy to participate. In order to create content as
mentioned, content provide’s knowledge plays important role as well as media spending
budget.
As they once said ‘Content is KING’. Content is the only thing to make the
channel or program survive in the market but that also come from support of media
advertisement as well.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในยุค ที่ระบบโทรทัศ น์ ข องประเทศไทยได้ก้าวเข้า สู่โทรทัศ น์ ระบบดิจทิ ัล อย่า งเป็ น
ทางการ ตัง้ แต่ปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ที่ทาการเปิ ดประมูล หาผู้ดาเนินกิจการช่อง
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั จานวน 24 ช่องรายการ ซึง่ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญที่ทาให้ประเทศ
ไทยได้ ก้าวผ่านโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก (Analog Terrestrial) ไปสู่ระบบดิจทิ ลั (Digital
Terrestrial) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ โดยมีบริษทั เอกชน ทีเ่ อาชนะการประมูลครัง้ นี้รวมทัง้ สิน้ 17
บริษทั โดยแบ่งเป็ นการให้บริการออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1) ช่องรายการเพื่อเด็ก และเยาวชน จานวน 3 ช่องรายการ
2) ช่องรายการสาระและข่าวสาร จานวน 7 ช่องรายการ
3) ช่องรายการทัวไปความคมชั
่
ดปกติ (Standard Definition: SD) จานวน 7
ช่องรายการ
4) ช่องรายการ ทัวไปแบบความคมชั
่
ดสูง (High Definition: HD) จานวน 7
ช่องรายการ
ซึง่ ทัง้ หมดจะเป็ นช่องสาธารณะอีกจานวน 12 ช่องรายการ และช่องท้องถิน่ อีก 12 ช่อง
รายการ รวมทัง้ สิ้นเป็ น 48 ช่องรายการ ซึง่ ถือว่าเป็ นการปฏิวตั วิ งการโทรทัศน์ของประเทศ
ไทยครัง้ สาคัญ
โดยหลังจากการประมูล ผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ติ อลที่ชนะการประมูล ต่างมองหากลยุทธ์
เพื่อสร้างความแตกต่าง และหาความโดดเด่นให้กบั ช่องของตนเอง ทัง้ ในด้านเนื้อหา (Content)
รูปแบบรายการ (Format) และเทคโนโลยีท่ที นั สมัย (Platform) เพื่อสร้างสรรค์และนาเสนอ
ให้กบั ผูร้ บั ชมด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมากขึน้ ตอบรับกับระบบสมาร์ทโฟนของโทรศัพท์ในยุค
ปั จจุบนั และตามอุปกรณ์ (Device)ทีผ่ รู้ บั ชมสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility)
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เมื่ออุปกรณ์การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั มาถึงจุดเปลีย่ นแปลงไป ผูร้ บั ชมต่างเปลีย่ น
พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร จากเดิมที่รบั ชมโทรทัศน์ ผ่านหน้ าจอโทรทัศน์ แบบปกติ
(First Screen) เปลี่ยนไปเป็ นการรับชมโทรทัศน์ ผ่านหน้ าจอของโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile
Device) และ Tablet เพิม่ มากขึน้ ทุกวัน ทาให้การรับชมนัน้ จึงไม่ยดึ ติดกับหน้าจอหลักทาง
โทรทัศน์เพียงอย่างเดียว จนทาให้ผปู้ ระกอบการโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ต่างประสบปั ญหาในการรับชม
และ พยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเนื้อหารายการสามารถเข้าถึงช่องทางอื่น ๆ ของ
ผู้รบั ชมมากขึ้น ซึ่งหลายช่อ งก็ได้ให้ค วามสนใจเกี่ยวกับด้านของการนาเสนอข้อ มูลที่ลกึ ขึ้น
(More Informations) หรือนาเสนอข้อมูลที่แตกต่างออกไป (Extended Content) พร้อม
เชื่อมโยงการรับชมรายการจากทางหน้าจอหลักทางโทรทัศน์ (First Screen) ไปสู่สงั คมออนไลน์
(Social Network) ในขณะทีร่ บั ชมรายการ ทัง้ เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตา
แกรม (Instagram) ฯลฯ ซึง่ เป็ นทีม่ าของคาว่า “Second Screen” หรือการสื่อสารบนหน้าจอที่
สอง ซึง่ ในปั จจุบนั นัน้ จะได้ถูกปรับเปลีย่ นให้กลายเป็ นสร้างมูลค่าเพิม่ อย่างสูง ให้กบั เนื้อหาของ
รายการ และการโฆษณาอีกด้วย
คาว่า Second Screen ถือเป็ นคาใหม่ท่ถี ูกนามาใช้งานในช่วง 5-6 ปี ท่ผี ่านมาทัง้ ใน
ประเทศ และต่ า งประเทศ โดยมี ความหมายถึง หน้ า จอที่ส อง หรือ การใช้เ ทคโนโลยีข อง
แอพพลิเคชันบน
่ Mobile Device ต่าง ๆ มาสื่อสาร เชื่อมโยงกับรายการโทรทัศน์ทอ่ี อกอากาศ
บนหน้าจอทีห่ นึ่ง (First Screen) ซึง่ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในต่างประเทศนัน้ ต่างให้ความสนใจ
และตื่นตัวพัฒนาในเรื่องนี้เป็ นอย่างมาก เนื่องด้วย Second Screen ถือเป็ นกลยุทธ์ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ของวงการโทรทัศน์ท่จี ะเข้ามาสร้าง ความรับรูแ้ ละเข้าถึงผูช้ มได้ มากกว่า
การที่นาเนื้อหารายการออกอากาศเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ดหี น้าจอหลัก (First Screen)
นัน้ ก็ต้องมีการสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบที่สามารถเชื่อมโยง และสอดคล้องกับการใช้งานของ
Second Screen ด้วย ยิง่ ถ้ารายการ หรือสถานีโทรทัศน์ใดสามารถมี เนื้อหาที่ถูกคิดค้นแบบ
บูรณาการให้มกี ารใช้งานในด้าน Second Screen ตัง้ แต่ต้น และใช้ช่องทางของ Social
Network ประชาสัมพันธ์ดว้ ยแล้วนัน้ เชื่อว่าความนิยมในการรับชมรายการ (Rating) นัน้ จะต้อง
มีสงู ขึน้ ได้อย่างแน่นอน
Second Screen นัน้ เป็ นถือเป็ นหนึ่งวิธที จ่ี ะทาให้ผสู้ ่งสาร (สถานี) สามารถสื่อสารกับ
ผูร้ บั สาร (ผูร้ บั ชม) ได้ โดยทาการสื่อสารกันแบบสองทาง (Two way Communication) มากขึน้
เพราะมีค วามสะดวกในการใช้ ง าน อีก ทัง้ ยัง มีค วามน่ า สนใจ ที่จ ะดึง ดู ด ให้ ผู้ ร ับ สารนั ้น
เกิดปฏิกริ ยิ าตอบกลับ ซึง่ ในอดีต การทีผ่ รู้ บั ชม จะทาการสื่อสารไปยังสถานีฯ หรือผูจ้ ดั รายการ
มีน้อ ยมาก เพราะด้ว ยปั จจัยหลายอย่าง ซึ่งทาให้ผู้รบั สารนัน้ เป็ นเพียงแค่ผู้รบั แต่ ฝ่ ายเดียว
(Passive) ไม่มกี ารโต้ตอบกลับไปยังผู้ส่งสาร แต่ด้วยระบบ สมาร์ทโฟน ของโทรศัพท์ในยุค
ปั จจุบนั ทางานควบคู่ไปกับระบบ Internet ความเร็วสูง ทาให้ลกั ษณะของพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค นัน้ เปลีย่ นไป มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ส่อื สังคมออนไลน์ ในขณะรับชมรายการโทรทัศน์ มี

3
การแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกัน อย่างทันท่วงทีในวงกว้าง โดยลักษณะของประชากรทีใ่ ช้ iPad
iPhone Android และ Smartphone จะมีพฤติกรรมในการ ใช้งาน Internet พร้อมกับการรับชม
รายการโทรทัศน์ ซึง่ ถือว่าสื่อสังคมออนไลน์ทาให้ระบบโทรศัพท์มอื ถือ นัน้ เข้ามาเป็ นจุดเริม่ ต้น
ของการสื่อสารแบบบตอบกลับ เช่น
1) ทัง้ การส่งข้อความ (Texting)
2) สนทนา แบบออนไลน์
3) การแสดงความคิดเห็นความรูส้ กึ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
4) การร่วมกิจกรรมด้วยแอพพลิเคชันต่
่ าง ๆ
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาในข้างต้นนัน้ เป็ นเพียงรูปแบบทัวไปที
่ ม่ อี ยูข่ องการส่งเสริมการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์ในปั จจุบนั แต่หากพิจารณาลึกลงไปถึงเทคโนโลยีทม่ี ใี นปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการ
สถานีโทรทัศน์สามารถ ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ หรือสร้างการเข้าถึงผูร้ บั สารได้แบบ
ทันท่วงที (Real-Time Interactive) นันหมายถึ
่
งผูร้ บั ชมสามารถทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะร่วมอยู่
ในของเนื้อหารายการได้ ดังนัน้ การสื่อสาร แบบ 2 ทาง (Two way Communication) ในรูปแบบ
ของ Second Screen จึงถือเป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะใช้เป็ นกลยุทธ์ในการผลิตเนื้อหารายการและ
ใช้เป็ นช่องทางในการสื่อสารการตลาดเพื่อเกิดการเข้าถึงผูช้ มของโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในแต่ละสถานี
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในปั จจุบนั นอกจากในเรื่องของ Second Screen ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้เกิดขึน้ แล้ว
ยังมีการริเ่ ริม่ รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีท่ใี ช้ส่อื สารเนื้อหาต่าง ๆ มากยิง่ ขึน้ ไปอีก โดยสามารถเผยแพร่
เนื้อหาที่สถานีฯ ต้องการส่งออกไป ไปยังช่องทางต่าง ๆ ทุกช่องทาง โดยเรา เรียกว่า Multi Screen จะ
เป็ นการใช้งานอุปกรณ์ส่อื อิเล็คทรอนิกทีม่ จี อภาพ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ แทปเล็ต โดยครบสมบูรณ์มากกว่า
Second Screen ซึง่ พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างออกไปนัน้ คือ Multi Screen จะไม่มคี วามจาเป็ นต้อง
ใช้หน้าจอหลักอย่าง First Screen เป็ นตัวหลักในการนาเสนอเนื้อหา แต่กลับใช้ช่องทางในส่วน
ของสื่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องมือสื่อสาร ทัง้ Smart Phone Computer และ Tablet โดยทางาน
ผ่าน Applications และสื่อแบบ Social Network อย่าง Facebook Live และ Youtube เพียง
อย่างเดียวได้ ซึง่ เป็ นพฤติกรรมการรับชมใหม่ของประชากรในประเทศไทย และทัวโลกที
่
่กาลัง
เกิดขึน้ อีกทัง้ กาลังแพร่กระจายไปสู่ผบู้ ริโภคใน วงกว้างขึน้ และเร็วขึน้ เนื่องจากอุปกรณ์ส่อื สาร
อิเล็คทรอนิกมีราคาต่ าลง ทาให้ผู้บริโภคสามารถเป็ นเจ้าของได้ง่ายขึน้ นัน่ หมายถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคทีก่ าลังจะเปลีย่ นไปโดยทีจ่ ะเห็นได้ว่าช่องทางการรับชมแบบเดิมอย่าง First Screen
ได้รบั ความนิยมน้อยลงอย่างต่อเนื่อง Rating ของแต่ละสถานีฯ ก็ต่ าลงไปในทิศทางเดียวกัน
มูลค่าของเม็ดเงินจากการโฆษณาก็ลดลงและถูกแบ่งไปทีส่ ่อื ใหม่ในกลุ่ม Online มากขึน้ ทาให้
นักโฆษณา และนักการตลาดต่างต้องปรับกระบวนการทางานและกลยุทธ์ใหม่เพื่อหาช่องทางที่
จะเข้าถึงผูบ้ ริโภคในทุกทาง และต่อเนื่อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ สินค้า และมีความระลึก
ถึงใช้สนิ ค้านัน้ ๆ แต่หากมองในแง่ของการลงทุนสื่อออนไลน์แบบ Multi Screen ใช้เม็ดเงิน
สาหรับการลงทุนทีต่ ่ ากว่า เข้าถึงได้แบบเฉพาะเจาะจงผู้รบั สารได้มากกว่า แต่อย่างไรก็ดคี งจะ
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หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่พี ฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ในรูปแบบเดิมอย่าง First Screen ก็ยงั คงเป็ น
ช่องทางหลักทีผ่ รู้ บั สารเลือกใช้รบั ชมเนื้อหารายการของแต่ละสถานีฯ โทรทัศน์
ซึง่ ทาให้ในปั จจุบนั นักการตลาดของสถานีโทรทัศน์ นา 2 ช่องทางทีไ่ ด้รบั ความนิยมมา
บูรณาการร่วมกันจนเกิดเป็ นแนวคิดการใช้ Second Screen ซึง่ เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ จะต้องมี
การวางแผน และใช้ค วามคิดสร้างสรรค์ ประกอบสร้างเนื้อ หาที่โดดเด่นแตกต่าง อันถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญทีจ่ ะเป็ นเพื่อเพิม่ กลุ่มผูร้ บั ชม และสร้างให้เกิดการจดจาในตัวรายการของทางสถานี
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด ทางการตลาดของคอตเลอร์, การตะจายา, และเซเตียวาน. (2554) ที่
กล่าวไว้ว่า
“การที่จะบรรลุ เป้ าหมายหลักขององค์กรได้นัน้ จาเป็ นต้องมีการผสมผสานเครื่อ งมือ
ทางการตลาด ให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งขัน และมุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคเป้ าหมายซึ่งนัก การตลาดในปั จจุบนั มีเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดที่หลาก
หลายมากขึน้ ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีทางสังคม”
Csikszentmihalyi (1996) กล่ า วว่ า ความคิด สร้า งสรรค์เ กิด จากแต่ ละบุ ค คลที่ม ี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสนใจ จดจ่อต่อสิง่ ทีจ่ ะทา มีความใส่ใจ สนใจ ทัง้ ยังมีความสุขกับสิง่ ที่
จะทา รวมถึงแรงผลักดัน พลังงานและสัญชาตญาณ เขาเรียกกระบวนการนี้ว่า ภาวะลื่นไหล
(Flow) ได้แบ่งกระบวนการเหล่านี้แบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) การเตรียมการ (Preparation) จะเป็ นขัน้ ตอนแรกคือ การรับโปรเจคงานจาก
ลูกค้า
2) การบ่มเพาะ (Incubation) จะเป็ นช่วงของการคิดสร้างสรรค์งานหรือไอเดีย
นัน้ เอง
3) ความเข้าใจแรงบันดาลใจ (Insight of Inspiration) ช่วงประจักษ์หรือช่วงคิด
ผลงานออกทีเ่ ราเรียกว่าช่วง Aha Moment
4) การประเมินผล (Evaluation) จะอยู่ในช่วงวิเคราะห์ขอ้ มูล คัดกรองความคิด
ต่าง ๆ และทาการเลือกผลงานทีท่ ด่ี ที ส่ี ุด
5) รายละเอียด (Elaboration) ขัน้ ตอนสุดท้ายนาผลงานสู่สายตาบุคคลทัวไป
่
จาก 5 ขัน้ ตอนของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์นนั ้ สามารถเหมือนกับผูอ้ ่นื ได้ ดังนัน้
ในหลักการทางานหรือการให้แนวคิด ต้องมีความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยหลักการ
ของ Csikszentmihalyi จะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบทัง้ สามส่วน ในกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ คือ
1) องค์ความรูโ้ ดยรอบ (Domains) จะว่าด้วยเรื่องของประวัติ ภูมหิ ลังของผูท้ ่ี
จะศึกษา
2) สายงาน (Fields) การยอมรับของกลุ่มประชาชนนิยมหรือบุคคลในวงการที่
จะทาการศึกษา
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3) บุ ค คล (Persons) บุ ค คลที่ผู้ ว ิจ ัย จะศึ ก ษาซึ่ง สามารถแสดงโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักการ ดังปรากฏในภาพ ด้านล่าง

ภำพที่ 1.1 A Systems model of creativity.
แหล่งที่มำ: Csikszentmihalyi (1996).
Social TV หรือการรับชมเนื้อหารายการผ่านสื่อ Internet ทัง้ Facebook live Youtube
อันเป็ นปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ จากการที่ส่อื Social เปลี่ยนแปลงตนเองเข้ามามีพ้นื ที่ในการ
ออกอากาศแบบ Broadcaster รวมไปถึงทีใ่ นปั จจุบนั ราคาค่าอุปกรณ์ส่อื สารอย่าง Smartphone
ต่าลงมีรนุ่ หลายหลายทีใ่ ช้งานได้ให้เลือกใช้ ทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป โดยใช้เวลา
กับการเสพสื่อออนไลน์สูงขึน้ รวมไปถึงใช้ส่อื สังคมออนไลน์ไปพร้อมกับการรับชมโทรทัศน์เพื่อ
แสดงความคิดเห็นหรือ Chat กับเพื่อนในเรื่องของรายการที่กาลังรับชมระหว่างรับชมรายการ
โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ (Social Media) นัน้ ทาให้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป เกิดการสื่อสาร
สองทาง ผูร้ บั ชมมีการพูดคุยและแบ่งปั นข้อมูล ซึง่ กันและกัน การวัดผลทางด้านการรับชม ทีใ่ ช้
Social Media ก็เปลีย่ นไป เช่นกันจากการกดไลค์ หรือ แสดงความคิดเห็น แต่ต้องวัดผลทีก่ าร
ถูกพูดถึง หรือ เข้าถึงด้วย โดยการทาการตลาด Social Network คือ เว็บไซต์ทม่ี ผี ใู้ ช้ตอบโต้กนั
จนเกิดเป็ นสังคม (Social) จนกระทังกลายเป็
่
นเครือข่าย (Network) ที่โยงใยไปทัวโลก
่
ยกตัวอย่างเช่น Facebook MySpace Instragram Twitter เป็ นต้น ซึง่ เครื่องมือสาหรับการ
สร้ า ง Content Marketing โดยน าเอาเครื่อ งมือ อย่ า งวิดีโ อ และรู ป แบบการเล่ น เกมบน
แอพพลิเ คชัน่ มาใช้ผ่ า น สื่อ สัง คมออนไลน์ (ส านัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(องค์กรมหาชน) (สพธอ), 2556, อ้างถึงใน นุดี หนูไพโรจน์, 2556)

6
ด้วยเหตุผลในข้างต้นทีม่ กี ารขยายตัวในด้านเทคโนโลยี และ Internet ผูว้ จิ ยั ได้เห็นว่า
กระบวนการสร้างสรรค์และการส่งเสริมความสามารถในการสร้างให้เกิดการสื่อ สารสองทาง
แบบ Interactivity นัน้ เป็ นสาระสาคัญทีส่ ถานีโทรทัศน์หรือผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั
ต้องสร้างกลยุทธ์และเพิม่ เติมในด้านหลักการตลาด และการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second-Screen
ทีน่ อกเหนือจากการรับชมรายการบนหน้าจอหลัก (Extended Content) เพื่อสร้างฐานผู้ชมที่
เพิม่ ขึน้ ท่ามกลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาไปอย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่ ในต่างประเทศมีหลาก
สถานีทเ่ี ริม่ ใช้เทคโนโลยีของ Second Screen เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของ รายการโดยให้ผชู้ มทาง
บ้านได้มสี ่วนร่วมสนุกไปกับเนื้อหาขอรายการทีอ่ อกอากาศอยู่ ทัง้ ร่วมโหวตให้คะแนนแก่ผทู้ ต่ี น
ชื่น ชอบ แสดงความคิด เห็น และทัศ นคติ ได้ร ับ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ เนื้ อ หาเพิ่ม เติม ในขณะที่
ออกอากาศอยู่ ใช้ Promotion ของสินค้าทีเ่ ป็ นผูส้ นับสนุ นรายการบนหน้าจอหลักทีม่ อี ยู่ และ
จองรายการทีต่ ้องการรับชมครัง้ ต่อไป แต่ในประเทศไทยนัน้ ยังไม่มรี ายการใด หรือสถานีไหนที่
มีการประกาศตนออกมาอย่า งชัดเจน ว่าเป็ นผู้สาเร็จ หรือเป็ นเจ้าของรายการที่ใช้เทคโนโลยี
Second Screen ในการผลิตเนื้อหา รายการ อาจเป็ นเพราะต้องทาให้ผชู้ มนัน้ มีความเข้าใจใน
รูปแบบและวิธกี ารใช้งานและยัง มีผรู้ บั สารหลายท่านยังไม่มโี ทรศัพท์ทท่ี นั สมัยทีใ่ ช้งานร่วมกับ
Second Screen ได้

1.2 วัตถุประสงค์งำนวิ จยั
1) เพื่อศึกษากลยุทธ์ และกระบวนการในการสร้างสรรค์รายการผ่าน Second-Screen
ของโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั
2) เพื่อศึกษาเทคโนโลยี และความพร้อมของ Second Screen ในรายการโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ของประเทศไทย
3) เพื่อศึกษาแนวทางของการใช้ Second Screen ทีเ่ หมาะสมกับผูร้ บั ชมในประเทศ
ไทย

1.3 ปัญหำนำวิ จยั
1) กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการของ Second-Screen คืออะไร
2) กระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกับ First Screen ควรมี
ลักษณะอย่างไร
3) รูปแบบและแนวทาง ของเนื้อหาของ Second Screen ทีเ่ หมาะสมกับผูร้ บั สารใน
ประเทศไทย คืออะไร
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1.4 ขอบเขตงำนวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบไปด้วยกระบวนการใน
การค้นคว้าดังนี้
1) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (Depth Interview) สัมภาษณ์ถงึ หลักการและ
กระบวนการในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการโทรทัศน์ ยุคดิจทิ ลั ด้วยกลยุทธ์ Second-Screen
โดยผูว้ จิ ยั เลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายดังนี้
(1) ผูป้ ระกอบการด้านการผลิตเนื้อหารายการในโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั 1 ท่าน ได้แก่
คุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล (CEO บริษทั Mushroom Group จากัด)
(2) ผูช้ านาญการด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 1 ท่าน
ได้แก่ คุณพงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์ (บริษทั Shownolimit จากัด)
(3) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
(4) ผูช้ านาญการด้านการตลาดดิจทิ ลั และออนไลน์ 1 ท่าน ได้แก่ คุณธนกร สุทธิธน
(5) ตัวแทนองค์กรจากภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ กระทรวง
เทคโนโลยี และการสื่อสาร 1 ท่าน ได้แก่ คุณณัฐ พยงค์ศรี
โดยทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 - พฤษภาคม 2560
2) การวิจยั เชิงเอกสาร (Document Research) ทาการเก็บข้อมูลเอกสาร บทความ
วิชาการ (Journal) วิทยานิพนธ์ (Thesis) ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) รวมถึงเอกสาร ที่
เกี่ยวข้อง (Write paper) เว็บไซต์ แอพพลิเคชันโดยท
่
าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม
2558-กรกฎาคม 2560

1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1) สามารถนาผลการศึกษาด้านการสร้างสรรค์ Second Screen มาประยุกต์ใช้กบั การ
ผลิตรายการโทรทัศน์ของประเทศไทย
2) สามารถวางแผน และ เลือกใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์ Second Screen เพื่อเชื่อมโยง
กับFirst Screen ได้อย่างเหมาะสมลงตัว และเข้าถึงผูร้ บั สารได้มากขึน้
3) ให้ประชาชนมีความสนใจทีจ่ ะใช้ Second Screen ในการรับชมโทรทัศน์มากขึน้
4) สถานีโทรทัศน์ และผูผ้ ลิตรายการมีการวาแผนรองรับกับการขยายตัวในการใช้งาน
ทัง้ ด้านเทคโนโลยี และบุคคลากร มากยิง่ ขึน้
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1.6 นิ ยำมศัพท์
1) กระบวนการ (Process) หมายถึง การเปลีย่ นแปลงหรือการกระทาทีเ่ ป็ นระบบ ลาดับ
ขัน้ ตอนของสิง่ ทีจ่ ะกระทา การดาเนินการอย่างเป็ นระบบแบบแผน ไปตามลาดับขัน้ ตอนค่อย ๆ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ มีลาดับขัน้ ตอน ในการกระทาสิง่ หนึ่งสิง่ ใด เช่น กระบวนการการ
แต่งหน้า เริม่ จากขัน้ ตอนที่หนึ่ง การเตรียมผิว ไปจนถึงขัน้ ตอนสุดท้าย ของการแต่งหน้าเป็ น
ต้น หมายความว่า กระบวนการดาเนินการตามแบบแผนและขัน้ ตอนทีไ่ ด้กาหนดไว้แน่ นอน คา
ว่า กระบวนการ เป็ นคาทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Process
2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มคี วามคิด
สร้างสรรค์ คิดค้นประดิษฐ์ผลงานต่าง ๆ ของตัวเองได้อย่างหลากหลาย มีการนาความคิด
ดัง้ เดิมมาต่อยอด และพัฒนาให้เกิดเป็ นสิง่ ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ทันสมัยมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม หรือ
รวมถึงการเป็ นผูค้ ดิ ค้นริเริม่ สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ โดยทีย่ งั ไม่มใี ครคิดค้นและทามาก่อน
3) เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) คือเว็บไซต์ท่ผี ู้คนสามารถติดต่ อ
สื่อ สารกับเพื่อ นทัง้ ที่รู้จกั มาก่อ น หรือ รู้จกั ภายหลังทางออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์เ ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แต่ละแห่ง มีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักที่มเี หมือนกัน คือ
โปรไฟล์ (Profiles - เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี) การเชื่อมต่อ (Connecting - เพื่อ
สร้างเพื่อนกับคนทีร่ จู้ กั และไม่รจู้ กั ทางออนไลน์ ) และการส่งข้อความ (Messaging - อาจเป็ น
ข้อความส่วนตัว หรือข้อความสาธารณะ) เป็ นต้น โดยมี เฟซบุ๊ค เป็ นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมสูงสุดในปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั จึงเน้นศึกษาเฉพาะ เฟซบุ๊ค มากกว่าส่วนอื่น
4) คลิป วิดโี อคลิป หรือ วิดโี อคลิป (Video Clip) หมายถึง ไฟล์คอมพิวเตอร์ทบ่ี รรจุ
เนื้อหาเป็ นภาพยนตร์สนั ้ มักจะตัดตอนมาจากภาพยนตร์ทงั ้ เรื่อง ซึ่งมีขนาดความยาวปกติคลิป
มัก จะเป็ นส่ ว นที่ส าคัญ หรือ ต้อ งการน ามาแสดง มีค วามขบขันหรือ อาจเป็ นเรื่อ งความลับ ที่
ต้อ งการนามาเผยแพร่จากต้นฉบับเดิมแหล่ งของวิดีโอคลิปได้แก่ ข่าวข่าวกีฬ ามิว สิกวิดีโอ
รายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ ปั จจุบนั มีการใช้วดิ โี อคลิปแพร่ หลายเนื่องจากไฟล์คลิปวิดโี อ
คลิป นี้มขี นาดเล็ก สามารถส่ งผ่ า นอีเ มล์หรือ ดาวน์ โหลดจากเว็บ ไซต์ได้ส ะดวก ยกตัว อย่า ง
นามสกุลไฟล์คลิปวิดโี อคลิป ทีใ่ ช้อพั โหลดเช่น avi mpg mpeg mp4 ram mov wmv เป็ นต้น
5) โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั (Digital Television) หมายถึง การส่งสัญญาณภาพและเสียง และ
ข้อมูลสารสนเทศในระบบการบีบอัดสัญญาณแบบดิจทิ ลั เป็ นการส่งสัญญาณแบบผสมร่วมกัน
(Multicasting) ทัง้ ภาพและเสียง ซึ่งแตกต่างจากการออกอากาศในระบบอนาล็อกที่ต้องแยก
สัญญาณภาพและเสียงออกจากกันทีวดี จิ ทิ ลั จะใช้การแปลงสัญญาณคลื่น เป็ นรหัสดิจทิ ลั (0,1)
แล้วใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ บีบอัดสัญญาณภาพและเสียงนัน้ ให้มขี นาดเล็กลง จากนัน้ จึงส่ง
สัญญาณออกไปผ่านระบบแพร่ภาพ (ดาวเทียม หรือเคเบิล) ไปยังเครือ่ งรับปลายทาง ซึง่ จะมีตวั
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ถอดรหัส แปลงสญัญญาณนัน้ ออกมาเป็ น ภาพและเสียงออกสู่หน้ าจอ (Monitor) ซึ่งก็ค ือ
เครือ่ งรับสัญญาณภาพโทรทัศน์นนเอง
ั่
6) หน้าจอหลัก (Frist Screen) หมายถึง การรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ทแ่ี สดงผล
ผ่านช่องทางหลักโดยผูร้ บั สารสามารถรับชมได้ ทัวไป
่ คือ โทรทัศน์ โดยมีพ้นื ที่หรือระยะเวลา
จากัดในการรับข้อ มูล ข่าวสาร โดยส่ ว นใหญ่ จะเป็ น การสื่อ สารทางเดีย วแบบ One Way
Communication (Event Marketer, 2014) ซึง่ ในปั จจุบนั นัน้ มีทงั ้ รูปแบบไม่บอกรับสมาชิก
(Free TV) ทีผ่ รู้ บั ชมสามารถเปิ ดดูได้ทวไปโดยไม่
ั่
มใี ช้จา่ ยจากการรับชมเนื้อหา หรือจะเป็ นแบบ
ระบบบอกรับสมาชิก ทีจ่ ะมีค่าใช้จา่ ยในการรับชมเนื้อหารายการ เช่น True Vision เป็ นต้น
7) หน้าจอที่สอง (Second Screen) หมายถึง ช่องทางในการสื่อสารเนื้อหารายการ
หรือข้อมูลต่าง ๆ ทีผ่ สู้ ่งสารจัดทาขึน้ โดยผ่านอุปกรณ์ประเภท Mobile Device Tablet ต่าง ๆ
ซึง่ สามารถให้ขอ้ มูลมากกว่า (More Information) หน้าจอหลัก (First Screen) และทางาน
เชื่อมโยงสอดคล้องกับเนื้อหาที่ออกอากาศอยู่บนหน้าจอหลักได้สอดคล้องกัน อย่างลงตัว ไม่
แยกขาดจากกัน และจะต้องเป็ นป็ นการสื่อสาร 2 ทาง (Interactive Two Way Communication)
8) หน้าจอทีห่ ลากหลาย (Multi Screen) หมายถึง ช่องทางในการสื่อสารเนื้อหารายการ
หรือข้อ มูลที่ผู้ส่ งสารจัดทาขึ้นโดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ทาให้มกี ารใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากกว่า 1 จอ โดยจะใช้งานร่วมกัน หรือแยกใช้งานเฉพาะส่วนก็ได้
9) กล่องแปลงสัญญาณ (Set-top box) หมายถึง กล่องทีจ่ ะแปลงสัญญาณดิจทิ ลั ให้ทวี ี
แบบดัง้ เดิมหรือ ระบบอนาล็อก สามารถรับสัญญาณเข้าสู่ระบบของภาพและเสียงที่ส ามารถ
รับชมได้กบั ทีวรี ะบบดิจทิ ลั

บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การสร้างสรรค์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุค
ดิจทิ ลั ” นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาวรรณกรรม งานวิจยั และแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ส่อื ของผูร้ บั สาร
2.3 นวัตกรรมและการจัดการกลยุทธ์ Second-Screen ขององค์กรสื่อโทรทัศน์
2.4 แนวคิดการใช้กลยุทธ์การจัดการการใช้นวัตกรรม Second-Screen Application

2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับความคิ ดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
2.1.1 ความหมายของความคิ ดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ในตัวของมนุ ษย์เอง ซึง่ บางคนก็มมี าก
บางคนก็มนี ้อยหรือทีเ่ ข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์อยู่ในความถนัด (Aptitude) หรือความสามารถ
(Ability) ความคิดสร้างสรรค์นอกจากจะเกิดมาเฉพาะตัวบุคคลแล้ว ยังสามารถเกิดขึน้ ได้จาก
การสะสมประสบการณ์ และการแก้ปัญหา (เกษร ธิตะจารี, 2550) “ความคิดสร้างสรรค์” ได้มผี ู้
ศึกษาและให้คาจากัดความไว้หลายท่าน ดังนี้
Torrance (1963) กล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถของบุคคลในการคิด
แก้ปัญหา ด้วยการคิดอย่างลึกซึ้งที่นอกเหนือไปจากลาดับขัน้ การคิดอย่างปกติธรรมดาเป็ น
ลัก ษณะภายในของบุค คลที่จะคิดหลายแง่หลายมุม ประสมประสานกันจนได้ผ ลผลิต ใหม่ท่ี
ถูกต้องสมบูรณ์”
Guilford (1967) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
บุคคล เป็ นการคิดที่ก่อ ให้เกิดสิง่ ใหม่ๆ ขึ้นและสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ ได้
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความคิดหลายแง่หลายมุม”
De Bono (1982) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการคิดนอกกรอบ
(Lateral Thinking) เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ทจ่ี ะนามาใช้แก้ปัญหาได้หลาย ๆ แนวคิด และนา
แนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถใช้แก้ปัญหาทีต่ อ้ งการได้
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Rawlinson (1971) ได้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ เป็ นสองระดับ คือ ระดับแรก
หมายถึง การแสดงจินตนาการ หรือความรูส้ กึ อิสระในเรื่องทีส่ นใจอย่างจริงจัง และในระดับสูง
หมายถึง การค้นพบและการคิดค้นสิง่ ใหม่ ๆ ขึน้ มา
Rogers (1959) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลเป็ นความสามารถ
ของสมองทีพ่ ยายามยึดให้แตกต่างไปจากความคิดเดิมเพื่อนาไปสู่ความคิดใหม่ ๆ
กระทรวงศึก ษาธิก าร. กรมวิช าการ (2534)
ได้ใ ห้ค วามหมายไว้ว่ า หมายถึง
ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิง่ ต่าง ๆ โดยมีสงิ่ เร้าเป็ นตัวกระตุ้นทาให้
ความคิดใหม่ต่อเนื่อง กันไป และความคิดสร้างสรรค์น้ปี ระกอบด้วยความคล่องในการคิด ความ
ยืดหยุน่ และความคิดทีเ่ ป็ นของตนเองโดยเฉพาะ หรือความคิดริเริม่ ”
อารี พันธ์มณี (2537) ได้อธิบายความคิดสร้างสรรค์ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ลัก ษณะทางกระบวนการ หมายถึง ความรู้ส ึกไวต่ อ ปั ญ หา และสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีขนั ้ ตอนและเป็ นระบบ และนาผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสิง่ ใหม่ต่อไป
2) ลักษณะของบุคคล หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามอยากรูอ้ ยากเห็น กระตือรือร้น
กล้าคิด กล้าแสดง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีอารมณ์ขนั มีจนิ ตนาการ และมีความยืดหยุ่นทัง้
ความคิด และการกระทา และเป็ นบุคคลที่มคี วามสุขกับการทางานหรือสิง่ ที่ตนพอใจและยังไม่
หวังผล จากการประเมินภายนอก
3) ลักษณะทางผลิตผล หมายถึง คุณภาพของผลงานทีเ่ กิดขึน้ มีตงั ้ แต่ขนั ้ ต่ าที่
แสดงผลทีเ่ กิดจากความพอใจของตนทีจ่ ะแสดงซึง่ ความคิดและการกระทา จนกระทังพั
่ ฒนาขึน้
เป็ นการฝึ กทัก ษะและค่อยคิดได้เองถึงระดับการคิดค้นพบทฤษฎี หลักการและการประดิษ ฐ์
คิดค้นต่าง ๆ
สุวมิ ล เขี้ยวแก้ว (2540) ได้ส รุปความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ น
ความสามารถระดับสูงของสมองของคนทีส่ ามารถคิดแบบอเนกนัย มีความคิดริเริม่ มีแนวโน้มที่
จะค้นพบสิง่ ใหม่ ๆ มีความสามารถในการประเมินค่า มีความละเอียดลออ ความสามารถในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์มใี นตัวของบุคคล แต่อาจจะมีในระดับที่แตกต่างกัน ที่สาคัญก็คอื สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพด้านนี้ได้
ชัย ศัก ดิ ์ ลีล าจรัส กุ ล (2542)
ได้ ใ ห้ค วามหมายไว้ว่ า ความคิด สร้า งสรรค์ คือ
ความสามารถบุคคลในการคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างลึกซึง้ ทีน่ อกเหนือไปจากการคิดอย่าง
ปกติธ รรมดาเป็ นลัก ษณะภายในตัว บุ ค คลที่ส ามารถจะคิด ได้ ห ลายแง่ ห ลายมุ ม ประสม
ประสานกันได้ ผลผลิตใหม่ทถ่ี ูกต้องสมบูรณ์
พันธ์ ทองชุมนุ ม (2544) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึงความคิดของ
บุค คลใดบุค คลหนึ่งที่แ สดงออกมา โดยความคิดดังกล่ า วเป็ นความคิดที่มลี กั ษณะแตกต่ า ง
ออกไปจากความคิด ของบุค คลอื่น ๆ โดยทัวไป
่ และความคิดนัน้ สามารถก่ อ ให้เ กิดวิธ ีก าร
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แก้ปัญหาต่าง ๆ ทีม่ นุษย์เผชิญอยูใ่ ห้มสี ะดวกรวดเร็ว สามารถเพิม่ ผลผลิต และเป็ นกระบวนการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่าทีเ่ คยมีหรือเคยปฏิบตั กิ นั มา
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2545, อ้างถึงใน ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2549) ได้ให้ความหมาย
ความคิดสร้างสรรค์ ไว้ 3 ลักษณะ คือ หนึ่ง หมายถึง ความคิดแง่บวก (Positive Thinking) คือ
การพูดแง่บวก โดยไม่ได้มนี ัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความแตกต่างหรือแปลกใหม่ ทัง้ นี้ความคิดแง่บวก
เป็ นสิ่งที่เ กี่ยวเนื่ อ งกับลัก ษณะนิ ส ัยมากกว่า วิธ ีค ิด ตรงการข้ามกับการคิดแง่ล บ (Negative
Thinking) ซึง่ หมายถึง ความคิดทีไ่ ม่ดงี าม คิดไม่ดตี ่อผูอ้ ่นื และตนเอง คิดบันทอนกาลั
่
งใจ สอง
หมายถึง การกระทาที่ไม่ทาลายใคร (Constructive Thinking) ใช้ในความคิดทีไ่ ม่ทาลายล้าง
การคิดและการกระทาในเชิงบวก มุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้ดขี น้ึ ตรงข้ามกับความคิดและการ
กระทาในเชิงลบที่มุ่งทาลาย เป็ นลักษณะการเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์และสามารถเอาไปใช้ได้
สาม หมายถึง การสร้างสิง่ ใหม่ ๆ (Creative Thinking) ซึง่ เป็ นความหมายเกี่ยวกับความหมาย
ทัว่ ๆ ไปในภาษาอังกฤษ เป็ นการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ทแ่ี ตกต่างไปจากเดิม
ลักขณา สริวฒ
ั น์ (2549) ได้กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถ
ของสมองของบุคคลทีป่ ระกอบด้วยความคิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ และคิดริเริม่ ผสม
ประสานกันจนเกิดเป็ นแนวคิดได้หลายทิศทาง หรือแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็ น
การคิด ที่ท าให้เ กิด สิ่ง ใหม่ หรือ เป็ นการดัด แปลงปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขสิ่ง ต่ า งๆ ที่ม ีอ ยู่แ ล้ ว ให้ ม ี
ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ๆ ใหม่ ทีไ่ ม่ซ้าของเดิมและเป็ นการคิดทีไ่ ม่ซ้ากับ
ผูอ้ ่นื
จารุว รรณ ปะกัง (2551) ได้ส รุป ความหมายความคิดสร้างสรรค์ ไ ว้ว่า หมายถึง
ความสามารถของสมองทีค่ ดิ ได้กว้างไกลหลายแง่มุม เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนัย ซึง่ ทาให้
เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็ นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของ
สิง่ ต่าง ๆ รอบตัว เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ จนเกิดปฏิกิรยิ าตอบสนองให้เกิดความคิดเชิง
จินตนาการ ซึง่ เป็ นลักษณะสาคัญของความคิดสร้างสรรค์อนั นาไปสู่การประดิษฐ์หรือคิดค้นสิง่
แปลกใหม่ หรือเพื่อการแก้ปัญหาซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้
ทัง้ หมดทีผ่ ่านมา
ประพัน ธ์ ศิร ิ สุ เ สารัจ (2551)
ได้ ก ล่ า วถึง ความคิด สร้า งสรรค์ ไ ว้ ว่ า หมายถึง
ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรูค้ วามคิดเดิมอย่างหลากหลายและรวดเร็ว
แล้ว สร้า งเป็ น ความรู้ ความคิด ใหม่ข องตนเอง สามารถคิด นอกกรอบได้ มีผ ลงานการคิด
สามารถริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานหรือสิง่ ใหม่ ๆ ได้
จากค ากล่ า วของนั ก การศึก ษาหลายท่ า นพอสรุ ป ได้ ว่ า ความคิด สร้า งสรรค์ คือ
ความสามารถในการคิดของบุคคลที่สามารถจะคิดได้หลายแง่หลายมุม มีลกั ษณะความคิดที่
แตกต่างออกไปจากบุคคลอื่น ๆ โดยทัวไป
่ โดยที่ผลของความคิดนัน้ สามารถก่อเกิดวิธกี าร
แก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ ผชิญอยู่ และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสิง่ ใหม่ต่อไปได้

13
2.1.2 องค์ประกอบของความคิ ดสร้างสรรค์
Guildford (1967) สรุปว่า การคิด ที่สาคัญ จะก่ อ ให้เ กิดความคิดสร้างสรรค์ค ือ
ความสามารถของบุคคลทีจ่ ะคิดแตกแยกออกไปหลายทิศทาง หลายลักษณะ หลายแง่หลายมุม
หรือเรียกว่าความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ความคิดต่าง ๆ ดังกล่าวประกอบด้วย
ความคิด 4 ลักษณะดังนี้คอื
1) ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดหา
คาตอบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว หรือคล่องตัว ในการคิดตอบสนองต่อสิง่ เร้าให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ ความคิดชนิดนี้จะเน้นในเรื่องปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ากันในเรื่องเดียวกัน โดย
แบ่งเป็ น
(1) ความคล่องแคล่วทางด้านภาษาหรือถ้อ ยคา (Work Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้ถอ้ ยคาในรูปแบบต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว
(2) ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency)
เน้ น ความสามารถที่จ ะคิด หาถ้อ ยค าที่เ หมือ นกัน หรือ คล้า ยกัน ได้ม ากที่สุ ด เท่ า ที่จ ะมากได้
ภายในเวลาทีก่ าหนด
(3) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้วลีห รือ ประโยค คือ ความสามารถที่จะนาค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ได้ประโยคทีต่ อ้ งการ
(4) ความคล่องในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถทีจ่ ะคิด
สิง่ ที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด เช่น ให้คดิ หาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากที่สุด ภายใน
เวลาทีก่ าหนด 5 นาที หรือ 10 นาที
2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด แบ่ง
ออกเป็ น
(1) ความคิดยืดหยุ่นที่ท่เี กิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะพยายามคิดได้หลายทาง อย่างอิส ระ คนที่มคี วามคิดยืดหยุ่นในด้านนี้ค ิด
ประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ว่ามีอะไรบ้าง ได้หลายทิศทาง ในขณะทีค่ นซึง่ ไม่มคี วามคิดยืดหยุ่น
จะคิดได้เพียงทิศทางเดียว
(2) ความคิดเห็นยืดหยุ่นทางการดัดแปลง (Adapter Flexibility) หมายถึง
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรือ ประสบการณ์ ใ ห้เ กิดประโยชน์ หลาย ๆ ด้าน ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ซึง่ คนทีม่ คี วามคิดยืดหยุน่ จะคิดได้ไม่ซ้ากัน
3) ความคิดริเริม่ (Originality) หมายถึง ความสามารถทางสมองในการหา
คาตอบทีแ่ ปลกใหม่ และเป็ นคาตอบทีไ่ ม่ซ้ากับคาตอบของผูอ้ ่นื เป็ นความคิดทีแ่ ตกต่างไปจาก
ความคิดธรรมดา
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4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับรายละเอียด
ทีใ่ ช้ในการตกแต่ง เพื่อทาให้คดิ ริเริม่ นัน้ สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
จะเห็น ได้ว่ า องค์ป ระกอบของความคิด สร้า งสรรค์จ ะประกอบด้ว ย ความคิด ริเ ริ่ม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ ซึง่ ลักษณะของความคิดเหล่านี้
จะทาให้เป็ น ผูท้ ม่ี คี วามคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึง่ แนวคิดของแต่ละลักษณะจะส่งผล
ซึง่ กันและกัน ให้มคี วามคิดสร้างสรรค์
2.1.3 กระบวนการของความคิ ดสร้างสรรค์
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาแต่ละท่านที่ได้
แบ่งไว้มหี ลายแบบแล้วแต่ความสนใจ และจุดเน้นของแต่ละท่านดังนี้
Morgan (1966, อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม, 2541) กล่าวว่า วิธกี ารที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จในการคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ซึง่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1) การเตรียม (Preparation) คือ การเตรียมปั ญหาว่า สิง่ ทีอ่ ยากรูค้ อื อะไร
2) การคิดหาทางแก้ (Incubation) เป็ นการคิดพิจารณาปั ญหา หรือสิง่ ทีอ่ ยากรู้
ว่าจะหาข้อมูลจากทีไ่ หน สิง่ ทีจ่ ะค้นคว้ารวบรวมได้มอี ะไรบ้าง
3) การทาให้ก ระจ่างชัด (Illumination) คือ การมองเห็นวิธ ีต่ าง ๆ ในการ
แก้ปัญหา
4) การหาคาตอบ (Verification) เป็ นการยืนยันผลจากการทดสอบว่า วิธกี าร
แก้ปัญหาใดทีใ่ ห้คาตอบได้ถูกต้องทีส่ ุด
Osborn (1963) ได้แ บ่ ง กระบวนการเกิด ความคิด สร้า งสรรค์ต ามทฤษฎี ความคิด
สร้างสรรค์ของเขา ออกเป็ น 7 ขัน้ คือ
1) ปั ญ หา สามารถชี้ระบุประเด็นปั ญ หาที่ต้อ งการจะใช้ค วามคิดสร้างสรรค์
แก้ปัญหา
2) การเตรียมและรวบรวมข้อมูล เป็ นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
3) วิเคราะห์ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลคิดพิจารณาและแจกแจงข้อมูล
4) การใช้ความคิดหรือคัดเลือกเพื่อหาทางเลือกต่างๆ เป็ นขัน้ พิจารณาอย่าง
ละเอียด รอบคอบ และหาทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ไว้หลายๆ แนวทาง
5) การฟั กความคิดและการทาให้กระจ่างเป็ นขัน้ ที่ทาให้การฟั กความคิดว่าง
และเกิด ความคิดบางอย่างขึน้ มาแล้วทาให้ความคิดนัน้ ชัดเจนขึน้
6) การสังเคราะห์และการบรรจุชน้ิ ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
7) การประเมินผล เป็ นการคัดเลือกจากคาตอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ุด
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Divito (1971) ได้กาหนดขัน้ ตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1) ขัน้ วิเคราะห์ (Analysis) คือขัน้ สัมผัสหรือเผชิญกับสถานการณ์ซ่งึ ส่วนมาก
จะเป็ น ปั ญหาต่าง ๆ ปั ญหาจะถูกนามาวิเคราะห์ กาหนดนิยามเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจใน
ปั ญหาและส่วนประกอบ
2) ขัน้ ผสมผสาน (Manipulate) หลังจากรู้สภาพปั ญหา วิเ คราะห์ปัญหา
ความคิดทีจ่ ะแก้ปัญหาถูกนามาผสมผสานกัน ซึง่ จะต้องอาศัยความคับข้องใจและความเข้าใจใน
ปั ญหาและส่วนประกอบ
3) ขัน้ การพบอุปสรรค (Impasse) เป็ นขัน้ ทีเ่ กิดขึน้ บ่อยและเป็ นขัน้ สูงสุดของ
การแก้ปัญหาในขัน้ นี้จะมีความรูส้ กึ ว่าวิธกี ารบางอย่างในการแก้ปัญหานัน้ ใช้ไม่ได้ คิดไม่ออก
รูส้ กึ ล้มเหลวในการแก้ปัญหา
4) ขัน้ คิดออก (Eureka) เป็ นขัน้ คิดแก้ปัญหาได้ทนั ทีทนั ใดหลังจากที่ได้พบ
อุปสรรคมาแล้วซึง่ จะทาให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการแก้ปัญหานัน้ ๆ
5) ขัน้ พิสูจน์ (Verification) เป็ นขัน้ ต่อจากขัน้ พบอุปสรรคและขัน้ คิดออก เพื่อ
พิสจู น์ ตรวจสอบความคิดเพื่อยืนยันความคิดดังกล่าว
วราภรณ์ คีรพี ฒ
ั น์ (2528, อ้างถึงใน พันธ์ ทองชุมนุ ม, 2544) ได้แบ่งกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1) ขัน้ ความรูค้ วามเข้าใจ (Cognition) เป็ นขัน้ ทีร่ คู้ วามต้องการทีจ่ ะแก้ปัญหา มี
ความคิดว่าสิง่ ใดเป็ นปั ญหาสาหรับทีจ่ ะแก้
2) ขัน้ หามโนมติ (Conception) เป็ นขัน้ ตอนทีจ่ ะทาการศึกษา สารวจ แสวงหา
แนวคิดด้วยวิธกี ารต่างๆ หาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแนวคิดเหล่านัน้
3) ขัน้ การค้นพบ (Combustion) เป็ นขัน้ ที่คน้ พบวิธแี ก้ปัญหาด้วยวิจารณญาณ
จิตสานึก เป็ นขัน้ ตอนแห่งการสร้างสรรค์ของความคิด
4) ทบทวนแก้ไข (Consummation) เป็ นขัน้ ตอนที่เป็ นการทบทวน ดัดแปลง
แก้ไข ความคิดทีเ่ กิดจากการค้นพบในขัน้ ตอนที่ 3 เพื่อความสมบูรณ์
5) ขัน้ สื่อสารและเผยแพร่ผลงาน (Communication) เป็ นขัน้ ตอนทีจ่ ะเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางการคิดหรือการทางานกับผู้อ่นื เพื่อให้รจู้ กั ผลการคิดของเรา
และรับความคิดเห็นทีเ่ สนอต่อเรา
ในทานองเดียวกัน อารี พันธ์มณี (2537) ได้กล่ าวถึงผลของความคิดสร้างสรรค์
คุณภาพของผลงานทีเ่ กิดขึน้ มีตงั ้ แต่ขนั ้ ต่าทีแ่ สดงทีเ่ กิดจากความพอใจของตนทีจ่ ะแสดงออก ซึง่
ความคิดและการกระทาจนกระทังพั
่ ฒนาขึน้ เป็ นการฝึกทักษะและค่อยคิดได้เอง จนถึงระดับการ
คิดค้นพบทฤษฎี หลักการ และการประดิษฐ์คดิ ค้นต่าง ๆ
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2.1.4 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิ ดสร้างสรรค์
บุ ค คลที่ม ีค วามคิด สร้า งสรรค์สูง ย่ อ มเป็ น ที่ต้อ งการของสัง คม ซึ่ง จะสัง เกตได้จ าก
อัตลักษณ์เฉพาะตัวดังทีน่ กั การศึกษาและนักจิตวิทยาได้กล่าวไว้ ดังนี้
Garison (1954, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2537) ได้อธิบายถึงลักษณะของบุคคลทีม่ ี
ความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1) เป็ นคนทีส่ นใจปั ญหา ยอมรับความเปลีย่ นแปลง ไม่ถอยหนีปัญหาทีเ่ กิดขึน้
แต่กล้าทีจ่ ะเผชิญปั ญหา กระตือรือร้นทีจ่ ะแก้ปัญหาตลอดจนหาทางปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพัฒนา
ตนเองและงานอยูเ่ สมอ
2) เป็ นคนทีม่ คี วามสนใจกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์รอบด้านต้องการเอาใจใส่
ในการศึก ษาหาความรู้จากแหล่ งต่ า ง ๆ เพิ่ม เติม อยู่เ สมอ พร้อ มทัง้ ยอมรับข้อ คิด เห็น จาก
ข้อเขียนทีม่ สี ารประโยชน์ และนาข้อมูลเหล่านัน้ มาประกอบใช้พจิ ารณาปรับปรุงพัฒนางานของ
ตน
3) เป็ นคนที่ชอบคิดหาทางแก้ปัญหาไว้หลาย ๆ ทาง เตรียมทางเลือกสาหรับ
แก้ปัญหาไว้มากกว่าหนึ่งวิธเี สมอ
4) เป็ นบุค คลที่มสี ุ ขภาพสมบูรณ์ ทงั ้ ร่างกายและจิต ใจ หรือมีสุ ขภาพกายก็ดี
สุขภาพจิตก็ดนี ัน่ เอง ทัง้ นี้เพราะมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีความสนใจต่อสิง่ ใหม่ท่พี บ
และยังเป็ นคนช่างซัก ช่างถามและจดจาได้ดี ทาให้สามารถนาข้อมูลทีจ่ ดจามาใช้ประโยชน์ได้ดี
5) เป็ นคนทีย่ อมรับและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่ามีผลกระทบ
ต่อความคิดสร้างสรรค์ ดังนัน้ การจัดบรรยากาศ สถานที่ สิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม จะสามารถขจัด
สิง่ รบกวนและอุปสรรค ทาให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Roger (1959, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2537) ได้นิยามลักษณะของคนทีม่ คี วามคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้
1) เผชิญกับประสบการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ถอยหนี หรือรับประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่
หลีกหนี หรือหลบถอย
2) ทางานเพื่อความสุของตนเอง มิใช่เพื่อหวังการประเมินผลหรือยกย่องจาก
ผูอ้ ่นื
3) มีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์ต่าง ๆ
Jerild (1968) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของคนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ว่า ลักษณะของผูท้ ม่ี ี
ความคิดสร้างสรรค์ คือ เป็ นผูค้ ดิ หลายแง่หลายมุม โดยใช้ประสบการณ์ทเ่ี ขาได้รบั และไม่ถอื ว่า
คาตอบทีถ่ ูกต้อง มีคาตอบเดียวแต่จะพิจารณาหลาย ๆ คาตอบทีอ่ าจเป็ นไปได้
สมศักดิ ์ สินธุระเวชญ์ (2526) ได้กล่าวถึงลักษณะบุคคลทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1) มีศลิ ปะในการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็ นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ศิลปะในที่น้ี
ไม่ได้ หมายถึง ความถูกต้องในการใช้ภาษา แต่หมายถึงการประหยัดถ้อยคาการรูจ้ กั ควบคุม
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ตนเองในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน รูจ้ กั ใช้ขอ้ ความกะทัดรัดแต่ครอบคลุมเนื้อหา กระจ่าง
ชัด และถูกต้อง
2) มีความฉลาด คือมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ผูท้ ม่ี คี วามคิด
สร้างสรรค์ ส่วนใหญ่จงึ เป็ นบุคคลทีช่ อบใฝ่ หาความรูอ้ ยูเ่ สมอ
3) เป็ นบุคคลทีช่ อบขีดเขียน
4) มีความสานึก ต่อ สังคม บุค คลประเภทนี้จะทางานเพื่อ สังคมและมีชวี ิตอยู่
ท่ามกลาง สังคมในแง่ดอี ยูเ่ สมอ
5) มีอารมณ์อ่อนไหว บุคคลประเภทนี้มกั จะมองสิง่ ที่อยู่รอบตัวเขาด้วยท่าที
ฉงนสงสัยทุกสิง่ ดูจะเป็ นทีส่ ะดุดตา สะดุดใจ และสะดุดอารมณ์ความรูส้ กึ ของคนประเภทนี้ เพื่อ
พยายามแสวงหาความคิดสร้างสรรค์สงิ่ เหล่านี้
6) มีแรงจูงใจทีจ่ ะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของ
เขา บางครัง้ เราไม่อาจจะทราบได้ว่า บุคคลใดมีความคิดสร้างสรรค์จนกว่าเราจะมอบหมายให้
เขากระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นผลมาจากการลองผิดลองถูก
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2532) ได้สรุปลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์สูง สาขา
ต่าง ๆ ไว้ ดังต่อไปนี้
1) มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
2) ไม่ชอบทาตามผูอ้ ่นื โดยไม่มเี หตุผล
3) มีความพยายามเอาใจจดจ่ออยูก่ บั งานมาก และมีความอดทนอย่างทรหด
4) เป็ นผูไ้ ม่ยอมเลิกล้มความตัง้ ใจง่าย ๆ
5) มีความคิดคานึงสูง
6) มีความกระตือรือร้น
7) มีความเป็ นผูน้ า
8) มีลกั ษณะขีเ้ ล่น รืน่ เริง
9) เป็ นคนชอบรับประสบการณ์ต่าง ๆ โดยไม่หลีกเลีย่ งหนี
10) ชอบแสดงความเด่น
11) ชอบคลุกคลีในสังคม
12) ถือตนเองเป็ นศูนย์กลาง
13) มีความเชื่อมันในตนเองอย่
่
างยิง่
14) มีความเป็ นอิสระ
15) ไม่มคี วามวิตกกังวล
16) ยอมรับและสนใจในสิง่ แปลก ๆ
17) มีความคิดในลักษณะยืดหยุน่
18) มีความซับซ้อนในการรับรู้
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19) มีความกล้าหาญ
20) ไม่ค่อยจะทาตามแบบแผน
จากการศึกษาลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ Csikszentmihalyi (1999) เชื่อ
ว่า การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการทางสังคมดังภาพด้านล่างนี้

ภาพที่ 2.1 A Systems Model of Creativity.
แหล่งที่มา: Csikszentmihalyi (1996).
Csikszentmihalyi (1996) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากแต่ละบุคคลโดยบุคลนัน้
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ลี กึ ซึ้งในอุตสาหกรรม หรือองค์ความรู้นัน้ ๆ
บุคคลนัน้ ๆ สามารถที่ จะรวบรวมความคิดและมีความสุขกับการค้นหาอย่างไม่รจู้ บด้วยตนเอง
และมีความสามารถทีจ่ ะแยกแยะว่า อะไรควรทีจ่ ะให้ความสนใจและอะไรควรทีจ่ ะละทิง้ เพื่อ
Csikszentmihalyi (1996) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากแต่ละบุคคลทีม่ คี วามคิด
สร้างสรรค์ มีความสนใจ จดจ่อต่อสิง่ ที่จะทา มีความใส่ใจ สนใจ ทัง้ ยังมีความสุขกับสิง่ ที่จะทา
รวมถึงแรงผลักดัน พลังงานและสัญชาตญาณ เขาเรียกกระบวนการนี้ว่า ภาวะลื่นไหล (Flow)
ได้แบ่งกระบวนการเหล่านี้แบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) การเตรียมการ (Preparation) จะเป็ นขัน้ ตอนแรกคือ การรับโปรเจคงานจาก
ลูกค้า
2) การบ่มเพาะ (Incubation) จะเป็ นช่วงของการคิดสร้างสรรค์งานหรือไอเดีย
นัน้ เอง
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3) ความเข้าใจแรงบันดาลใจ (Insight of Inspiration) ช่วงประจักษ์หรือช่วงคิด
ผลงานออกทีเ่ ราเรียกว่าช่วง Aha Moment
4) การประเมินผล (Evaluation) จะอยู่ในช่วงวิเคราะห์ขอ้ มูล คัดกรองความคิด
ต่าง ๆ และทาการเลือกผลงานทีท่ ด่ี ที ส่ี ุด
5) รายละเอียด (Elaboration) ขัน้ ตอนสุดท้ายนาผลงานสู่สายตาบุคคลทัวไป
่
จาก 5 ขัน้ ตอนของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์นนั ้ สามารถเหมือนกับผูอ้ ่นื ได้ ดังนัน้
ในหลักการทางานหรือการให้แนวคิด ต้องมีความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยหลักการ
ของ Csikszentmihalyi จะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบทัง้ สามส่ว น ในกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ คือ
1) องค์ความรูโ้ ดยรอบ (Domains) จะว่าด้วยเรื่องของประวัติ ภูมหิ ลังของผูท้ ่ี
จะศึกษา
2) สายงาน (Fields) การยอมรับของกลุ่มประชาชนนิยมหรือ บุคคลในวงการที่
จะทาการศึกษา
3) บุคคล (Persons) บุคคลทีผ่ วู้ จิ ยั จะศึกษา
ซึง่ สามารถแสดงโครงสร้าง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักการ ดังปรากฏ ในภาพ
ที่ 2.1 ซึง่ จากโครงสร้างดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการนาข้อมูล มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์การแต่งหน้า คือต้องมีขอ้ มูลจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
งานจากภาคเอกสาร และทีส่ าคัญคือการลงศึกษาข้อมูลจริงจากภาคสนาม
2.1.5 อุปสรรคของความคิ ดสร้างสรรค์
นักการศึกษา และนักจิตวิทยาหลายท่านได้มองถึงอุปสรรคของ ความคิดสร้างสรรค์ไว้
ดังต่อไปนี้
Rawlinson (1971, อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ, 2534) ได้ศกึ ษาและ
สรุปว่าอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ม ี 6 ประการ ดังนี้
1) การต้องการคาตอบทีถ่ ูกต้องเพียงคาตอบเดียว (The One Right Answer)
บุคคลทัว่ ๆ ไป หรือแม้แต่ผทู้ ช่ี อบวิเคราะห์ จะพยายามหาคาตอบซึง่ ถูกต้องทีส่ ุด เพียงคาตอบ
เดียว และจะมีความพอใจเมื่อได้พบคาตอบนัน้ แล้ว แต่ผู้ทม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์เมื่อพบคาตอบ
แล้วเขาจะหาคาตอบหรือผลเพิม่ เติมทีน่ อกเหนือจากคาตอบทีถ่ ูกต้องนัน้
2) การจากัดความคิดตนเอง (The Self-imposed Barrier) บุคคลทัว่ ๆ ไป จะ
คิดในขอบเขต ทีจ่ ากัด ซึง่ ในบางปั ญหาก็จะไม่สามารถหาคาตอบได้ แต่ผทู้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์
จะคิดเกินขอบเขตไม่อยูใ่ นวงจากัด และเขาจะพบวิธแี ก้ปัญหาในทีส่ ุด
3) ความเคยชิน (Habit) บุคคลทัว่ ๆ ไปจะคิดเท่าทีเ่ ห็นปรากฏตามความเคย
ชินหรือ ประสบการณ์ทต่ี นมีมา แต่ผทู้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์จะคิดในแง่มุมต่างๆ นอกเหนือจาก
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ที่เป็ นอยู่ เช่น อาจจะมองสิง่ ๆ หนึ่งในหลายมิติ ในขณะที่คนทัว่ ๆ ไปมองเห็นเพียงมิตเิ ดียว
เป็ นต้น
4) การไม่สนใจในสิง่ ทีท่ า้ ทายความคิด (Failing to Challenge the Obvious) มี
การกระทา บางอย่างทีท่ า้ ทายความสนใจและความคิด ซึง่ ถ้าพิจารณาแล้วก็ไม่น่าเป็ นไปได้ แต่
ก็อาจเป็ นไปได้ คนทัวไปจะไม่
่
สนใจทาสิง่ เหล่านี้ แต่ผทู้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์ จะพยายามทาสิง่
นัน้ ให้เป็ นจริงขึน้ มาให้ได้
5) การประเมินผลความคิดเร็วเกินไป (Evaluating Ideas too quickly)
นักวิเคราะห์หรือคนทัวไปมั
่
กจะประเมินผลความคิดของเขาเกือบจะทั นทีเมื่อเริม่ ใช้ความคิด
เกีย่ วกับสิง่ นัน้ ๆ เช่น อาจจะประเมินว่าความคิดของตนเป็ นความคิดโง่ๆ หรือไม่อาจเป็ นไปได้
ซึ่งจะทาให้ความคิดนัน้ ๆ ไม่ได้ถูกนามาใช้เลย การประเมินผลยังไม่ควรมีบทบาท ในขณะที่
คนเรากาลังใช้ความคิดสร้างสรรค์ควรจะรัง้ รอพิจารณาความคิดทีเ่ กิดขึ้นไว้ก่อน เพราะความคิด
นัน้ อาจจะเป็ นก้าวหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์
6) ความกลัวจะถูกมองว่าโง่ (The Fear of Looking a Fool) บุคคลทัวไปจะไม่
่
พยายามแสดงความคิด เห็น ของตนเองออกมา ด้ว ยกลัว จะถู ก มองว่ า โง่ แต่ ผู้ท่ีม ีค วามคิด
สร้า งสรรค์จ ะไม่ค ิด เช่ น นี้ เ ขาจะกล้า แสดงความคิด ออกมาให้ม ากที่สุ ด ที่จ ะมากได้ โดยไม่
จาเป็ นต้องคานึงถึงคุณภาพของความคิดเหล่านัน้ เพราะอาจจะมีความคิด ใดความคิดหนึ่งที่
เป็ นความคิดสร้างสรรค์ทด่ี มี ากก็ได้
ศรีสุรางค์ ทีนะกุล และคณะ (2542) ได้กล่าวถึงอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ดงั นี้
1) การไม่ชอบให้ซกั ถาม หมายถึง การทีผ่ ใู้ หญ่ไม่ชอบและไม่สนับสนุ น ให้เด็ก
เป็ น คนช่ า งซัก ถาม หรือ ยับ ยัง้ การถามและรู้ส ึก ร าคาญ และไม่ พ อใจที่เ ด็ก ซัก ถามบ่ อ ยๆ
โดยเฉพาะการทีเ่ ด็กถามคาถามแปลกๆ และผูใ้ หญ่มกั จะตัดบทไม่ตอบคาถาม หรือดุเด็กไม่กล้า
ทีจ่ ะถามอีกต่อไป
2) การเอาอย่างกันหรือทาตามอย่างกัน เป็ นการกระทาที่ชอบเอาอย่างกันคิด
ตามกันคิดเลียนแบบหรือกระทาในสิง่ ที่เลียนแบบของเดิม ไม่กล้าคิดแตกต่างจากคนอื่น กลัว
สังคมไม่ยอมรับหรือถูกหัวเราะเยาะ
3) การเน้นบทบาทและความแตกต่างระหว่างเพศ หมายถึง การทีส่ งั คมกาหนด
บทบาทของเพศหญิงและเพศชายอย่างเคร่งครัด เช่น เพศชายต้องเล่นปื นเล่นตุ๊กตาไม่ได้ หรือ
เพศหญิงจะต้องทางานบ้านเป็ นทุกอย่าง
4) วัฒนธรรมที่ยกย่องความสาเร็จและประณามความล้มเหลว การที่สงั คมมี
ค่านิยมต่อ ความสาเร็จมากเกินไป ความล้มเหลวเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ยอมรับ ทาให้ไม่กล้าทดลองกระทา
สิง่ ใหม่ๆ เพราะกลัวความล้มเหลว
5) บรรยากาศที่เคร่งเครียดและเอาจริงเอาจังมากเกินไป หมายถึง การกระทา
หรือความคิดทุกอย่างต้องอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จะเบีย่ งเบนหรือคลาดเคลื่อน
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จากสิง่ ทีก่ าหนดไม่ได้ ถือเป็ นความผิด บรรยากาศเช่นนี้จะทาให้เกิดความรูส้ กึ อึดอัด หวาดกลัว
และไม่กล้าคิดสร้างสรรค์
6) ความกลัว ความไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้ากระทาสิง่ ใหม่ๆ
7) ความเคยชิน หมายถึง การยอมรับหรือ การยึดติดอยู่กับรูปแบบหรือ การ
กระทา เดิมทีเ่ คยทามาเป็ นประจา
8) ความมีอคติหรือความลาเอียง หมายถึง ความเชื่อและคิดตามทัศนะของตน
ลาเอียงและยึดมันกั
่ บความเข้าใจของตนโดยไม่ยอมรับ ความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ทาให้ม ี
ทัศนะทีค่ บั แคบ
9) ความเฉลื่อชา อืดอาด เชื่องช้า ทัง้ ในการริเริม่ ทัง้ ความคิด และการกระทา
ทาให้งาน ล่าช้า ไม่ทนั การ และล้าสมัย
10) ความเกียจคร้าน รวมทัง้ การหลบหลีก หลีกเลี่ยงไม่เต็มใจ ไม่รบั ผิดชอบ
ไม่หวังใน ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จะทาให้ไม่สามารถสร้างสรรค์งานทีด่ ไี ด้
จะเห็นได้ว่าอุปสรรคทีส่ าคัญคือการไม่กล้าทีจ่ ะแสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่ของตน
เพราะกลัวถูกตาหนิดุว่า และกลัวว่าตนจะถูกมองว่าเป็ นคนโง่ในสายตาของคนอื่น สิง่ เหล่านี้เป็ น
อุปสรรคทีจ่ ะทาให้บุคคลขาดความคิดสร้างสรรค์
พรรณเจริญ วนแสงสกุล (2539) ได้ศึกษาวิธกี ารสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเจมส์
เวบบ์ ยัง (Jame Webb Young) นักเขียนบทโฆษณาผูม้ ชี ่อื เสียงจากบริษทั โฆษณาเจ วอลเตอร์
ทอมสัน จะเป็ นแนวที่ยอมรับแพร่หลายมากที่สุด เขามีความคิดเห็นว่าในการสร้างความ คิด
สร้างสรรค์ บุคคลจะต้องจับหลักการ (Principle) ของการสร้างสรรค์ให้ได้ จากนัน้ จึงฝึกในเรื่อง
ของวิธกี าร (Method) โดยหลักการความคิดของเจมส์ มีอยู่สองประการด้วยกัน คือ 1) ความคิด
คือการรวมตัวกันในรูปแบบใหม่ (An Idea is a New Combination) และ 2) ความสามารถทีจ่ ะ
สร้า งให้ เ กิด การรวมตัว ใหม่ ต้ อ งขึ้น อยู่กับ ความสามารถที่จ ะมองเห็น ความสัม พัน ธ์ข อง
ส่วนประกอบ
โดย เจมส์ (อ้างถึงใน พรรณเจริญ วนแสงสกุล, 2539) กล่าวถึงวิธกี ารสร้างความคิด
สร้างสรรค์นนั ้ มีอยู่ 5 ขัน้ ตอนด้วยกัน ทัง้ ห้าขัน้ ตอนนี้เป็ นสิง่ ที่แน่ นอนและจะเกิดทุกครัง้ ที่ม ี
การสร้างความคิด โดยไม่จากัดว่าความคิดนัน้ จะเป็ นความคิดอะไร นอกจากนี้ลาดับขัน้ ต่าง ๆ
ของแต่ละขัน้ ตอนนัน้ ก็เป็ นสิง่ ที่แน่ นอนว่าจะต้องเรียงตามลาดับขัน้ ตอนในการสร้างความคิด
ตามทีเ่ ขาอธิบายไว้ม ี 5 ขัน้ ตอนด้วยกัน คือ
1) ขัน้ สะสมวัตถุดบิ (The Gathering of Materials) ขัน้ ตอนแรกของการสร้าง
ความคิดคือการสะสมวัตถุดบิ ขัน้ นี้เป็ นการหาข้อมูลซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ของความคิด ซึง่ ในส่วนนี้ยงั
สามารถแบ่งเป็ นวัตถุดบิ 2 ประเภท คือ
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(1) วัตถุดบิ เฉพาะ (Particular Materials) วัตถุดบิ ซึง่ เป็ นเรื่องเกี่ยวกับสิง่ ที่
จะโฆษณา
(2) วัตถุดบิ ทัวไป
่ (General Materials) เป็ นเรื่องกว้าง ๆ ทีจ่ ะต้องสะสมอยู่
เสมอเหมือนความรูท้ วไป
ั่
2) ขัน้ บดย่อย (The process of Masticating Materials) ขัน้ นี้ความคิดจะถูก
นามาเรียบเรียงแง่มมุ ต่าง ๆ โดยข้อมูลจะถูกพิจารณาและมองถึง ความสัมพันธ์ของสิง่ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับปั ญหา เนื่องจากความคิดคือการรวมตัวในรูปแบบใหม่ มีการพยายามที่จะแก้ปัญหา
โดยการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ ขัน้ นี้สมองจะทางานหนัก จะมีการใช้ความคิดเต็มที่ การ
ทีเ่ ราเห็นคนทีแ่ ก้ปัญหาหรือคิดทาอะไรอยู่มอี าการเหม่อลอย เขามักจะกาลังอยูข่ นั ้ นี้
3) ขัน้ ฟั กตัว (Incubation) เมือ่ ผ่านงานหนักในสองขัน้ แรกแล้ว ในตอนท้ายของ
ขัน้ ทีส่ อง นักสร้างสรรค์อาจมองว่าเหมือนสิน้ หวังแล้วเหนื่อย ไม่สามารถคิดต่อไปได้ สิง่ ทีพ่ อจะ
เป็ นประโยชน์ในขัน้ นี้คอื หาสิง่ ผ่อนคลาย ที่จะช่วยกระตุ้นจินตนาการและอารมณ์ ยังยืนยันอีก
ด้วยว่า ขึน้ นี้จาเป็ นและจะต้องผ่านก่อนทีค่ วามคิดสร้างแท้จริงจะเกิด
4) ขัน้ กาเนินความคิด (The Actual Birth of the Idea) ในขัน้ นี้จะตามขัน้ บ่ม
ฟั ก มีลกั ษณะทีว่ ่าเกิดขึน้ มาเอง เป็ นการมองเห็นปั ญหาที่เรียกว่ามองทะลุ ความคิดจะพรังพรู
่
ออกมา
5) ขัน้ ปรับแต่ง (The Final Shaping and Development) หลังจากได้ความคิด
มาแล้ว ขัน้ นี้ จ ะเป็ น การน าความคิด มาสู่โ ลก ของความจริง มีก ารปรับ แต่ ง ให้เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ การใช้งานจริง และมีการนาไปทดสอบ โดยของคาวิพากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ ่นื
ทิพวัลย์ ปั ญจมะวัต (2548) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ จานวน 4 ด้าน คือ 1) ความคิดคล่อง หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากใน
เวลาจากัด 2) ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการคิดได้หลายทิศทาง หลาย
ประเภท หลายชนิด หลายกลุ่ม 3) ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดที่
นามาตกแต่ง ความคิดครัง้ แรกให้สมบูรณ์ แล้วทาให้เกิดภาพชัดเจนและ ได้ความหมายสมบูรณ์
ขึน้ และ 4) ความคิดริเริม่ หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดสิง่ แปลกใหม่ไม่ซ้ากับผูอ้ ่นื
โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ ทอร์เรนซ์ (Torrance) ที่มที งั ้ แบบใช้
ภาษาและใช้แบบรูปภาพ
สอดคล้องกับ พยอม ศรีสมัย (2551) ทีศ่ กึ ษาความคิดสร้างสรรค์ในการใช้กระบวนการ
ทางวิท ยาศาสตร์ใ นการแก้ปั ญ หา พบว่ า ผู้ว ิจ ยั ได้ศึก ษาองค์ป ระกอบความคิด สร้า งสรรค์
(Creativity) ซึ่งจาแนกได้ 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความคล่ องในการคิด (Fluency) เป็ น
ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีคาตอบเป็ นปริมาณ
มากในเวลาจากัด 2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็ นความสามารถของบุคคลในการคิดหา

23
คาตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง คิดได้ไม่ซ้ากัน และเป็ นตัวเสริมความคิดคล่องแคล่ว
ให้มคี วามแตกต่างออกไป หลีกเลีย่ งการซ้าซ้อน หรือเพิม่ คุณภาพความคิดให้มากขึน้ ด้วยการ
จัดเป็ นหมวดหมู่ และ 3) ความคิดริเริม่ (Originality) เป็ นความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คาตอบที่แปลกใหม่ โดยการนาความรูเ้ ดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดสิง่ ใหม่ขน้ึ ไม่ซ้า
แบบกับคาตอบของผูอ้ ่นื

2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมการใช้สื่อของผูร้ บั สาร
ความหมายของพฤติ กรรม
โกลเดนสัน (Goldenson, 1984, น. 90, อ้างถึงใน รัตนา พุ่มสุวรรค์, 2544, น. 19) ให้
คาจากัดความของคาว่าพฤติกรรมไว้ว่า เป็ นการกระทาหรือตอบสนองทางจิตวิทยาของแต่ละ
บุค คลและเป็ น ปฏิส ัม พัน ธ์ใ นการตอบสนองสิ่ง กระตุ้น จากภายในหรือ จากภายนอก ที่เ ป็ น
กิจกรรมหรือกระทาต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นไปอย่างมีจดุ มุง่ หมายทีส่ ามารถสังเกตเห็นได้ หรือเป็ นกิจกรรม
หรือการกระทาทีไ่ ด้ผ่านการใคร่ครวญมาแล้ว หรืออาจเป็ นไปโดยไม่รสู้ กึ ตัว
พฤติกรรม หมายถึง การกระทาที่สามารถสังเกตได้ เช่น การพูด การเดิน ความรูส้ กึ
รับรู้ การคิดและการจดจา การกระทาทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น การกระทาไปโดยทีไ่ ม่รตู้ วั ไม่
ว่าจะเป็ นพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์ เพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคลโดน
จะมีความสัมพันธ์กบั สิง่ กระตุน้ ทัง้ ภายในและภายนอก (อัครฤทธิ ์ หอมประเสริฐ, 2543, น. 10)
พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยา อาการทีแ่ สดงออกหรือปฏิกริ ยิ าโต้ตอบเมื่อเผชิญกับ
สิง่ เร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาจเป็ นการเคลื่อนไหวที่สงั เกตได้หรือวัดได้ เช่น
การเดิน การพูด การเขีย น การคิด การเต้ น ของหัว ใจ เป็ น ต้ น จากที่ไ ด้ก ล่ า วไปสิ่ง เร้า ที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมอาจเป็ นได้ทงั ้ สิง่ เร้าจากภายใน (Internal Stimulus) และสิง่ เร้าจากภายนอก
(External Stimulus)
1) สิง่ เร้าภายใน (Internal Stimulus) ได้แก่ สิง่ เร้าทีเ่ กิดจากความต้องการทาง
กายภาพ เช่น ความหิว ความกระหาย สิง่ เร้าภายในนี้จะมีอทิ ธิพลสูงสุดในการกระตุ้นให้เกิด
แสดงพฤติกรรม จะมีผลมากในกลุ่มของเด็กและจะลดความสาคัญลงเมื่อเด็กเหล่านัน้ เดิบโตขึน้
แต่สงิ่ เร้าภายนอกทีเ่ กิดจากการเรียนรูจ้ ากสังคมและสภาพแวดล้อมจะมีอทิ ธิพลมากกว่า
2) สิง่ เร้าภายนอก (External Stimulus) ได้แก่ สิง่ กระตุ้นต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้
สิง่ แวดล้อมทางสังคมทีอ่ ยู่รอบตัวบุคคลนัน้ ทีส่ ามารถสัมผัสได้ดว้ ยประสาททัง้ 5 คือ หู ตา คอ
จมูก และการสัมผัส จะเป็ นสิง่ เร้าทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมจากการทีไ่ ด้เผชิญสิง่ เร้านัน้
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จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีผใู้ ห้ความหมายคาว่า “พฤติกรรม” โดยมีผทู้ ใ่ี ห้
ความหมายทีค่ ล้ายกันและแตกต่างกันดังต่อไปนี้
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2528, น. 45) ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึงสิง่ ที่
บุคคลกระทา แสดงออก ตอบสนองต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง สามารถ
ได้ยนิ หรือ สังเกตเห็นได้ อีกทัง้ สามารถวัดได้ตรงกันด้วยเครื่อ งมือที่เป็ นวัตถุ นิสยั ไม่ว่าการ
แสดงออกหรือการตอบสนองนัน้ จะเกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกร่างกาย
ชุดา จิตพิทกั ษ์ (2525, น. 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทา
ของบุคคลไม่นบั เฉพาะทีแ่ สดงออกมาภายนอกเท่านัน้ แต่รวมถึงสิง่ ทีอ่ ยู่ภายในจิตใจของบุคคล
นัน้ ที่ไ ม่ส ามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง เช่น ทัศ นคติหรือ เจตคติท่เี ขามีต่ อ สิ่งต่ าง ๆ ความ
คิดเห็น ความเชื่อ รสนิยม และสภาพจิตใจ ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลนัน้
โสภา ชูพกิ ุลชัย (2521, น. 82) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระทาหรือกิจการต่าง ๆของ
มนุ ษ ย์หรือ สิ่งมีชีว ิต กระทาลงไปหรือแสดงออกด้วยกิรยิ า ความคิด เช่น กิน เดิน นอน พูด
แสดงความรู้สกึ แสดงความคิดเห็น เป็ นต้น โดยสิ่งที่แสดงออกมานัน้ สามารถสังเกตและใช้
เครือ่ งมือทดสอบได้
ข้อมูลจากผลงานวิจยั Connections Panel ของ Initiative เปรียบเทียบพฤติกรรม
ระหว่างปี 2010 กับ 2012 แล้วพบว่าในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมาสัดส่วนของคนไทยที่ทากิจกรรม
ต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตสูงขึน้ ในทุกกิจกรรมหลัก ๆ โดยคนไทยใช้อนิ เตอร์เน็ตโดยทัวไปอย่
่
าง
น้อยสัปดาห์ละหนึ่งครัง้ เพิม่ ขึน้ ถึง 39% จากเดิมทีม่ สี ดั ส่วน 28% ในปี 2010 มาเป็ น 39% ในปี
2012 ซึง่ กิจกรรมทีค่ นไทยทาเพิม่ ขึน้ สูงมากเป็ นอันดับแรกก็คอื
การดูวดิ โี อออนไลน์ ทีม่ กี ารเติบโตสูงถึง 123% หรือจาก 14% ในปี 2010 มาเป็ น 31%
ในปี 2012 ซึ่งจานวนการใช้งานที่เพิม่ ขึ้นมานี้ส่วนหนึ่งมาจากการดูละครย้อนหลังหรือซีรสี ์
ต่าง ๆ รวมทัง้ เรื่องราวทีเ่ ป็ นกระแสสังคมต่าง ๆ ทีม่ กั จะเริม่ เกิดขึน้ จากเฟซบุ๊คและยูทูป เช่น
เรือ่ งของ “คุณครูองั คณา” “เนวัดดาว” รวมไปถึงคลิป “กังนัมสไตล์” ในยูทปู ทีท่ าให้คนต้องหันมา
เล่น หันมาดูเพื่ออัพเดตตัวเองให้ทนั กระแสสังคม
อันดับ 2 ก็คอื การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่มี ปี ริมาณการใช้เพิม่ ขึน้ ถึง 98% หรือ
จาก 16% ในปี 2010 มาเป็ น 32% ในปี 2012 ซึง่ ส่วนหนึ่งมาจากการตามกระแสสังคมทีเ่ กิดขึน้
จาก เฟซบุ๊ค เช่น แก่ สปอร์ต ใจดี กทม. หรือการตามเป็ นแฟนเพจเพื่อติดตามข้อมูลของบุคคล
สาคัญต่าง ๆ เป็ นต้น (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และ สุรสีห์ ประมุข, 2556)
ด้ว ยกระแสการใช้เ ครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง จึงทาให้
สินค้าหลากหลายตราสินค้าต่างก็เริม่ หันมาทากิจกรรมทางการตลาดบนออนไลน์มากขึน้ เพื่อ
เป็ นช่องทางใหม่ให้ผู้บริโภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้ตดิ ต่อ และสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ตราสินค้า
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการรับข่าวสารหรือเล่นเกมส์ล่ารางวัลต่าง ๆ กับตราสินค้าเหล่านัน้
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โดย Opify.net ทาการสารวจถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใ ช้งานและทาการสรุปออกมาได้เป็ น
ผูใ้ ช้งานรวมทัง้ หมด 9 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1) กลุ่มนักสะกดรอย (The Stalker) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้มพี ฤติกรรมที่ช่นื ชอบการ
ติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวของเพื่อนหรือผูใ้ ช้งานคนอื่น ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลีย่ ใน
การใช้งาน เฟซบุ๊ค มากกว่าผูใ้ ช้งานทัวไปถึ
่ ง 14 เท่า
2) กลุ่มผูส้ ูงอายุ (The Baby Boomer) กลุ่มผู้สูงอายุนับว่าเป็ นอีกหนึ่งที่เ ริม่
ให้ความสนใจและหันมาใช้งาน เฟซบุ๊ค เพิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ โดยเป็ นกลุ่มทีม่ อี ายุเฉลีย่ ระหว่าง
55-65 ปี ขน้ึ ไป ซึง่ การใช้งานส่วนใหญ่เป็ นการติดต่อสื่อสารกับลูกหลาน
3) กลุ่มผู้เล่นหน้ าใหม่ (The Newbie) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มเด็ก
วัยรุ่นทีเ่ พิง่ หัดใช้งาน ซึง่ ส่วนใหญ่นิยมถ่ายตัวเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment โดยผล
การสารวจพบว่าผู้เล่นหน้าใหม่กลุ่มนี้มกี ารกด Like สูงถึง 5 แสนครัง้ ภายในระยะเพียงแค่
2 นาที
4) กลุ่มที่รกั การโพสและแชร์เป็ นชีวติ จิตใจ (The Over-Sharer) ลักษณะของ
ผูใ้ ช้งานในกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มทีร่ กั และชื่นชอบการเช็คอิน โดยผลการสารวจพบว่าผูใ้ ช้งานประเภทนี้
มีจานวนมากถึง 4.8 ล้านคน
5) กลุ่มนักประชาสัมพันธ์ (The Brand Promoter) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานของตราสินค้าหรือบริษทั ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการใช้งาน เฟซบุ๊ค เพื่อโปรโมท ประชาสัมพันธ์
และแชร์เฉพาะสินค้าขององค์กรเท่านัน้
6) กลุ่มทีก่ ลัวเสียความเป็ นส่วนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน
กลุ่มนี้ค่อนข้างมีความลึกลับและไม่ค่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวสู่ สาธารณะ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั
ใช้ช่อื สมมุติในการใช้งานรวมถึงยังไม่ค่อยกดรับ เพื่อนจากคนแปลกหน้าอีกด้วย โดยผลการ
สารวจพบว่าผูใ้ ช้งานทีม่ พี ฤติกรรมลึกลับ เหล่านี้มจี านวมมากถึง 13 ล้านคน
7) กลุ่มทีช่ อบโพสและแชร์เพื่อสร้างกระแส (The Curator) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ชอบ
โพสรูปภาพหรือวิดโี อคลิป ไม่ว่าจะเป็ นแมว สุนัข เด็ก รวมถึงมุขตลกและคาคมทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมเพื่อสร้างกระแสและได้ยอดกด like โดยการโพสในรูปแบบนี้พบว่าเป็ นรูปแบบที่คนส่วน
ใหญ่ช่นื ชอบมากทีส่ ุด
8) กลุ่มนักเล่นเกมส์ (The Gamer) กลุ่มนี้เน้นการใช้งานเพื่อการเล่นเกมส์บน
เฟซบุ๊ค เท่านัน้ ซึ่งบนหน้ าโปรไฟล์ของผู้ใช้งานกลุ่มนี้มกั มีเพียง แค่การอัพเดท คะแนนและ
สถิตใิ นการเล่น เกมส์ต่าง ๆ
9) กลุ่มทีม่ เี ฟซบุ๊คไว้เฉย ๆ (The Non-User) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มทีม่ บี ญ
ั ชี
แต่ไม่เคยใช้งานหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอะไรเลยและบางส่วนยังใช้เป็ นบัญชีสาหรับสัตว์ เลีย้ ง
อย่าง น้องหมาน้องแมวอีกด้วย โดยผู้ใช้งานกลุ่มนี้คดิ เป็ นสัดส่วนมากถึง 18% ของจานวน
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊คทัง้ หมด (Thumbsup, 2013)
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พฤติกรรมทัง้ 9 ประเภทนี้ พบว่าสามารถสะท้อนให้เห็น ถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊คในแต่ละกลุ่มว่ามีกลุ่มไหนบ้างทีม่ พี ฤติกรรมในการใช้งานทีเ่ อื้อต่อการทาการตลาด เพื่อ
เป็ นประโยชน์สาหรับนาไปต่อยอดและปรับใช้ในกลยุทธ์การตลาดต่อไป

2.3 นวัตกรรมและการจัดการกลยุทธ์ Second-Screen ขององค์กรสื่อโทรทัศน์
ปั จจุบนั อุ ต สาหกรรมสื่อ โทรทัศ น์ ในประเทศไทยอยู่ใ นระหว่างการเปลี่ยนแปลงใน
หลายด้าน ทัง้ ด้านนโยบาย เทคโนโลยี ผนวกกับ พฤติกรรมผู้บ ริโ ภค โดยการเกิด ขึ้นของ
กสทช. ส่งผลให้เกิดองค์กรอิสระที่มบี ทบาทหน้ าที่ในการกากับดูแลเรื่องใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ท่นี าไปสู่การเรียกคืนสัมปทานและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ทงั ้ หมด รวมถึงการ
เปลีย่ นผ่านไปสู่การออกอากาศในระบบดิจติ ลั ทีเ่ กิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีอนั จะส่งผลถึง
การดาเนินการและรูปแบบของการประกอบธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง
ในขณะเดียวกัน ทางด้านผูบ้ ริโภคเองก็มพี ฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอันเป็ นผลจาก ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดว้ ยเช่นเดียวกัน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ของผูบ้ ริโภคนี้ มี
ผลโดยตรงกับการดาเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ ในฐานะทีเ่ ป็ นสื่อมวลชน โทรทัศน์ถูกมองว่า
เป็ นสื่อทางเดียวมาตลอด โดยผูช้ มเป็ นฝ่ ายรับสารแต่เพียงฝ่ ายเดียว (Passive) แต่ต่อมาการ
พัฒนาเทคโนโลยีทาให้การดูโทรทัศน์สามารถ รับการสื่อสารแบบมีการตอบกลับ (Feedback)
แบบในทันทีได้ เช่นการส่งข้อความ SMS เพื่อแสดงความคิดเห็นและร่วมสนุ กกับรายการ
โทรทัศน์ต่าง ๆ โดยขึน้ ข้อความด้านล่างจอ เป็ นต้น อีกทัง้ การพัฒนาของเทคโนโลยียงั ทาให้
เกิดการบริโภครายการโทรทัศน์แบบ Time-shifting หรือจะดูเวลาใดก็ได้ตามความสะดวกของ
ผู้บริโภคแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็ นการเกิดขึน้ ของยูทูป (Youtube) เว็บทีว ี (Web TV) หรือ
อินเตอร์เน็ตทีว ี (Internet TV) รวมทัง้ ระบบ Video-on-Demand หรือ Pay-Per-View นอกจากนี้
เมื่อเทคโนโลยีโทรศัพท์พฒ
ั นาขึน้ สู่สมาร์ทโฟน ยิง่ ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคพัฒนาไปอีกขัน้
หนึ่ง นันคื
่ อสามารถทากิจกรรมอื่น ๆ ในระหว่างรับชมรายการโทรทัศน์ได้มากขึน้ ทาให้มคี วาม
สนใจหรือตัง้ ใจใน การรับชมรายการต่าง ๆ สัน้ ลง สังคมกลายเป็ นสังคมทีใ่ ครๆ ก็ต้องการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความสามารถในการเข้าถึงและผลิตเนื้อหา (Content) ข่าวสาร
ของตัวเองผ่านช่องทางสื่อดิจติ ลั ต่าง ๆ ก็สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึน้ (User-Generated Content)
หรือทีเ่ รียกกันว่าวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Participatory Culture) ซึง่ หมายถึงวัฒนธรรมที่แทบ
จะไม่มอี ุปสรรคต่อการแสดงออกทางศิลปะของคนทัวไป
่ มีการสนับสนุ นให้เกิดการสร้างสรรค์
และแบ่งปั นเนื้อหา (Content) และการเผยแพร่ความรูอ้ ย่างไม่เป็ นทางการจากผูม้ ปี ระสบการณ์
สู่ผสู้ ร้างคอนเทนต์มอื ใหม่ (Jenkins, 2009)
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นอกจากนี้ Social TV อันเป็ นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการมี สมาร์ทโฟน/แท๊บเลท
และ Internet ทาให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป Social TV หมายถึงการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุย (Chat) กับเครือข่าย
เพื่อนในระหว่างรับชมรายการโทรทัศน์ Social TV เกิดขึน้ ได้ เพราะการมี “จอที่สอง” หรือ
Second Screen ของคนในปั จจุบนั (Stanton, 2012) คนไทยกาลังเข้าสู่ยุคทีม่ สี ห่ี น้าจอต่อหนึ่ง
ผูใ้ ช้ (สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือ แท๊บเลท และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากอุปกรณ์
เหล่านี้เข้าด้วยกัน เช่น ดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ผ่านมือถือหรือ แท๊บเลท และแม้แต่การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านจอโทรทัศน์ (Thanachart Numnonda, 2013) ปั จจุบนั ผู้บริโภคเป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และ แท๊บเลท กันมากขึ้น ทาให้รบั ชมรายการต่ าง ๆ ผ่ านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้อกี ทางหนึ่งด้วย เทรนด์ของผูใ้ ช้ สมาร์ทโฟน ก็สูงขึน้ เป็ นลาดับ โดยทัวโลกต่
่
าง
มีการศึกษาการใช้อุปกรณ์ การสื่อสารแบบพกพามากมาย ซึง่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า
ผูใ้ ช้ สมาร์ทโฟน ใช้แอพพลิเคชัน่ (Application) เฉลีย่ 45 นาทีต่อชัวโมง
่
และมีอตั ราการเข้าถึง
และใช้งานแอพพลิเคชันที
่ ่สูงขึน้ มาก ส่วนในสหรัฐอเมริกาพบว่าร้อยละ 80 ของผูท้ ่ใี ช้ iPhone
iPad Android หรือคอมพิวเตอร์ Laptop มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตในขณะดูโทรทัศน์ โดยส่วน
ใหญ่จะรับ-ส่ง email ส่งข้อความ (Texting) สนทนาออนไลน์หรือ Chat รวมทัง้ อัพเดทสเตตัสใน
เฟซบุ๊ค หรือไม่กส็ ่งข้อความผ่านทวิตเตอร์ ซึง่ ไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้องกับรายการทีก่ าลังรับชมอยู่
แต่อย่างใด (Stanton, 2012) ส่วนตัวเลขจาก หนังสือพิมพ์ The Guardian พบว่าชาวอังกฤษ
ร้อยละ 75-85 ใช้ Second Screen ในระหว่างการดูโทรทัศน์ ซึง่ Ofcom (องค์กรอิสระทีท่ า
หน้าทีก่ ากับดูแลกิจการกระจายเสียงของอังกฤษ) ก็รายงานผลการศึกษาทีส่ อดคล้องกันว่าคน
อังกฤษดูโทรทัศน์โดยเฉลีย่ วันละ 4 ชัวโมง
่
(Cohen, 2013) ส่วนประเทศไทยนัน้ ตลาด สมาร์ท
โฟน ราคาถู ก ก าลัง เจาะตลาดชนบทมากขึ้น ท าให้ค นชนบทนิย มแสดงออกผ่ า นสื่อ สังคม
ออนไลน์มากขึน้ ตามมา (คมชัดลึก, 2013) โดยประชากรไทย ร้อยละ 31 มีการใช้งาน สมาร์ท
โฟน นอกจากนี้ เท่าที่ผ่านมายอดจาหน่ าย สมาร์ทโฟน และ แท๊บเลท มีเพิม่ ขึน้ และมีการ
คาดการณ์ไว้ว่ายอดจาหน่ ายอุปกรณ์ แท๊บเลท จะเพิม่ สูงขึน้ ถึง 3.5 ล้านเครื่องในปี 2014 ซึง่
ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากนโยบายแจก แท๊บเลท ของรัฐบาลด้วย (Thanachart Numnonda, 2013)
ด้ ว ยเหตุ น้ี การส่ ง เสริม ความสามารถในการท าให้ เ กิ ด การสื่อ สารสองทางหรือ
Interactivity จึงเป็ นองค์ประกอบทีส่ ถานีโทรทัศน์หรือผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ ต้องตระหนักและ
วางแผนรองรับล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเข้าสู่ระบบ การออกอากาศดิจติ ลั ทีจ่ ะทาให้เกิด
iDTV (Interactive Digital TV) ทีท่ าให้เกิดปฏิสมั พันธ์หรือ Interaction ได้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้
ยัง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เรื่อ งการเพิ่ ม เนื้ อ หาและบู ร ณาการ ผู้ ช มเพื่อ ให้ เ กิ ด การมีป ฏิ ส ัม พัน ธ์
(interaction) ด้วยเช่นให้แสดงความคิดเห็นได้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น สัมภาษณ์
พิเศษ ภาพหลุดจากกองถ่าย เป็ นต้น (ธาม เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2556) องค์กรโทรทัศน์จงึ ต้อง
คิด ค้น นวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการ ที่เ กิด จากการเปลี่ยนแปลงของ
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อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค พร้อม ๆ กับเตรียมตัวสาหรับการแข่งขัน ทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ Second Screen Experience ถือเป็ น กลยุทธ์ทน่ี ่ าสนใจอย่างหนึ่ง ทีใ่ น
ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในยุโรปได้เริม่ ใช้มาระยะหนึ่งแล้ว ซึง่ กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการก็มกี ารวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์ดงั กล่าวน่ าจะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในอนาคต (Santos,
2013)
บทความนี้เป็ นการศึกษากลยุทธ์การใช้ Second-Screen Application เพื่อสร้าง
Second-Screen Experience ขององค์กรสื่อโทรทัศน์ ซึง่ ผูเ้ ขียนเชื่อว่าน่ าจะมีแนวโน้ม ทีเ่ ป็ นไป
ได้ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย หากแต่อาจต้องมีการปรับในด้านของเนื้อหาเพื่อ ให้สอดคล้อง
กับลัก ษณะ พฤติก รรม และวัฒนธรรมของผู้บริโภคชาวไทย โดยได้นาเสนอการศึกษาและ
อภิปรายในด้านประโยชน์ การจัดการกลยุทธ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับองค์กรสื่อโทรทัศน์
ในการน ากลยุท ธ์น้ี ม าใช้ ผ่ า นการศึก ษาเอกสารและการวิเ คราะห์ล ัก ษณะของการจัด การ
นวั ต กรรมทางการสื่ อ สารและน า ไปสู่ บ ทสรุ ป ส าหรับ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ Second-Screen
Application สาหรับองค์กรสื่อโทรทัศน์ของไทย
2.3.1 นวัตกรรมด้านกลยุทธ์: การใช้ Second Screen Application
2.3.1.1 Second-Screen Application คืออะไร
แนวคิดการใช้ประสบการณ์จอที่ส องที่เรียกว่า Second-Screen Experience
หมายถึงการใช้แ อ็พ พลิเคชัน่ (Application) ในการสร้างมิติใ หม่ ให้กับการรับชมรายการ
โทรทัศน์หรือภาพยนตร์ มีเป้ าหมายเพื่อดึงความสนใจของผู้ชมให้กลับมาอยู่ทร่ี ายการที่รบั ชม
อยู่ แทนที่จ ะไปท ากิจ กรรมเบี่ย งเบนความสนใจอย่า งอื่นบนจอที่ส อง (Stanton, 2012)
พฤติก รรมการใช้ Second Screen ของผู้ช มโทรทัศ น์ แ บ่ ง ออกได้ เ ป็ น สองประเภท
(Vanattenhoven & Geerts, 2012) คือ
1) ใช้ในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับรายการที่รบั ชมอยู่ (Program-Related) เช่น
การค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายการ ดารานาแสดง เป็ นต้น
2) ใช้ใ นงานที่ไ ม่ เ กี่ย วข้อ งกับ รายการที่ร บั ชมอยู่ (Not ProgramRelated) เช่น การรับส่ง email การใช้อนิ เทอร์เน็ตหาข้อมูลหรือดูอย่างอื่น การอัพเดทสถานะใน
เฟซบุ๊ค เป็ นต้น แน่ นอนว่าสิง่ ทีอ่ งค์กรโทรทัศน์ต้องการคือการส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคใช้จอที่สอง
เพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการให้ได้มากที่สุด อย่างที่ผลการศึกษาของ Microsoft and
Wunderman ได้พบว่าร้อยละ 69 ของผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้ Multi-Screen หรือใช้อุปกรณ์มากกว่าหนึ่ง
จอ (Screens) มีความรูส้ กึ ว่าการบริโภคคอนเท้นต์ผ่านหลายจอเกิดประโยชน์มากกว่า สร้าง
ความเกี่ยวข้องกันได้มากกว่าและให้ขอ้ มูลได้มากกว่า (Stanton, 2012; Roy & Galarneau,
2013) ซึง่ การใช้กลยุทธ์ Second-Screen Experience ถือเป็ นนวัตกรรมทีค่ ดิ ค้นขึน้ เพื่อตอบรับ
กับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ลี กั ษณะ Multi-Tasking หรือการใช้หลายจอใน
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เวลารับชมโทรทัศน์ และนอกจากจะมีหน้าที่หลักเพื่อป้ องกันผูช้ มไม่ให้หนั เหความสนใจไปทา
กิจกรรมบนหน้ าจออื่น ๆ และดึงความสนใจให้กลับสู่รายการที่กาลังรับชมดังทีก่ ล่าวไปข้างต้น
แล้วนัน้ ยังเป็ นการสร้าง Engagement ระหว่างผู้ชมกับรายการอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ติดตามรับชมอย่างเป็ นประจาเท่ากับเป็ นการสร้าง Loyalty ให้กบั ผู้ชมด้วย ในขณะเดียวกัน ก็
เชื่อมโยงเสียงตอบรับหรือ Feedback จากคนดูระหว่างจอโทรทัศน์กบั เนื้อหาบนจอทีส่ องให้เกิด
เป็ นวงจรได้อกี ด้วย (Roy & Galarneau, 2013) Roy & Galarneau ได้ศกึ ษาและสรุปประโยชน์
ของการใช้กลยุทธ์การสร้าง Second-Screen Experience ไว้ใน White Paper โดยเป็ น
การศึกษาภายในประเทศแคนาดา ซึ่งจะได้อภิปรายเปรียบเทียบกับสถานการณ์และการรับชม
โทรทัศน์ในประเทศไทยในหัว ข้อถัดไป
2.3.1.2 ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การสร้าง Second-Screen Experience ต่อ
การรับชมรายการ
การใช้กลยุทธ์การสร้าง Second-Screen Experience มีประโยชน์ 3 ประการ
ดังที่ Roy & Galarneau (2013) ศึกษา ซึง่ อาจสรุปได้ ดังนี้
1) ประโยชน์ในด้านการค้นพบ (Discovery) ซึง่ หมายถึงการที่ผบู้ ริโภค
“พบ” หรือรูจ้ กั ได้ยนิ ชื่อของรายการเป็ นครัง้ แรกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือแอพพลิเคชันอื
่ ่น ๆ
เช่น Zeebox และ Miso[1] ซึ่งเป็ น Social TV อย่างหนึ่งที่เป็ นปั จจัยทีก่ ระตุ้นให้ผู้ใช้งาน
(Users) ในสังคมออนไลน์เกิดความสนใจในรายการทางโทรทัศน์ทก่ี าลังอยู่ในกระแส จนนาไปสู่
การเปิ ดรับชมรายการ ซึ่งผลการวิจยั โดยบริษัทวิจยั Horowitz Associates พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามชาวอังกฤษ ร้อยละ 24 ทีม่ อี ายุ 18-34 ปี และ ร้อยละ 30 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มอี ายุ 15-17 ปี เริม่ เปิ ดรายการโทรทัศน์ดูหลังจากอ่านคาวิจารณ์ท่ดี ใี นสังคมออนไลน์ ซึ่ง
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ควรใช้ประโยชน์ จากการค้นพบนี้ในการส่งเสริมรายการนอกเหนือจาก
การออกอากาศโปรโมทรายการทางสถานีโทรทัศน์แบบเดิมด้วย
2) ประโยชน์ในด้านการสร้างความภักดีของผู้ชม (Loyalty) การบูรณา
การ Second-Screen Experience เข้ากับรายการทางโทรทัศน์ช่วยเพิม่ ความสนใจ ของผูช้ มให้
ยาวนานจนรายการจบได้ ยาวข้ามตอนหรือ Episode ก็ได้ แม้แต่จนจบ Season และอาจ
นาไปสู่การติดตาม Season ต่อไปก็ได้ ด้วยเหตุผลดังนี้
(1) ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการรับชมรายการ
(2) ช่วยส่งเสริมให้ผชู้ มติดตามรับชมเป็ นประจา
(3) สร้า งสภาพแวดล้ อ มแบบสัง คมออนไลน์ ท าให้แ ฟนรายการ
สามารถพบปะสนทนากันได้
(4) ท าให้ ผู้ ช มมีป ฏิส ัม พัน ธ์ กับ เนื้ อ หารายการ ซึ่ง ในประการนี้
สอดคล้องกับแนวโน้มของการเป็ น Interactive มากขึน้ ของโทรทัศน์ไทยในอนาคตด้วย (ธาม
เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2556)
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ทัง้ นี้ รายงานของ Roy & Galarneau (2013) ชีว้ ่ากลไกในการสร้างความ
ภักดีของผูช้ มใน Second-Screen Application มี 3 ประการ ได้แก่ การใช้คอนเทนต์ทเ่ี พิม่ มูลค่า
(Added-Value Content) การใช้กลไกมีส่วนร่วม (Participation) และ การใช้กลไกการให้รางวัล
(Reward)
ก) การใช้คอนเท้นต์ทเ่ี พิม่ มูลค่า (Added-Value Content) เช่น
การทาให้คอนเท้นต์ (Content) ของรายการโทรทัศน์ท่กี าลังรับชมมีมูลค่ามากขึน้ ตัวอย่างใน
ประเทศอังกฤษและ Wales ช่วยให้เด็กและผู้ปกครองเรียนรู้ภาษา Gaelic ด้วยการทวีต
(Tweet) สานวนภาษา Gaelic ทีแ่ ปลแล้ว ในระหว่างการออกอากาศรายการ Ti Fi A Cyw
Show หรือสร้าง Link ใน AppStore บน Second-Screen Application ทีแ่ นะนาวิดโี ออื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องสอดคล้องกับรายการทีร่ บั ชมอยู่ เป็ นต้น
ข) การใช้กลไกมีส่วนร่วม (Participation) ผ่านการคอมเม้นต์
(Comments) ทาง Social Networks ในระหว่างการออกอากาศ โดยปราศจากการแทรกแซง
ของผู้ผลิตคอนเท้นต์รายการในคอมเม้นต์ ซึ่งการใช้ดารานาแสดงหรือพิธกี รรายการเข้ามามี
ส่ว นร่วมเป็ นเทคนิคที่ไ ด้ผ ลในการกระตุ้นการมีส่ ว นร่ว มและสร้างกระแสนิยม เช่นการทวีต
(Tweet) ของโค้ชในรายการ The Voice (แคนาดาและอเมริกา) ระหว่างออกอากาศ โดยมีการ
นาข้อความทวีต (Tweet) ขึ้นหน้ าจอด้วย (The Voice อเมริกา) ซึ่งวิธนี ้ีก็น่าจะประสบ
ความสาเร็จในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ไม่ยากหรือการที่ช่องเคเบิลอย่างรายการของ
Animal Planet ทีใ่ ช้ กลยุทธ์การสร้าง account ทวิตเตอร์ (Twitter) โดยใช้ตวั ละครจากรายการ
อื่นของช่อง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนทนาข้ามรายการ เช่น Meep the Bird ทีเ่ ป็ นนกพูดได้
เข้ามาทวีต ระหว่างออกอากาศรายการ The Puppy Bowl tournament เป็ นต้น
อีกตัวอย่างทีน่ ่าสนใจและน่าจะเหมาะกับผูบ้ ริโภคชาวไทย คือการกระตุ้น
ผูช้ มด้วยการให้รว่ มสนุกกับรายการทีอ่ อกอากาศผ่าน Second Screen เช่น ให้ทายตอนจบของ
Episode หรือโหวตให้กบั ผูแ้ ข่งขันในรายการเกมโชว์ ซึง่ ในอเมริกามีการทาจริงมาแล้วกับซีรส่ี ์
เรื่อง Hawaii-Five-O ทางช่อง CBS ทีผ่ ู้ชมสามารถโหวตเลือกตอนจบของ Episode ได้ ใน
ระหว่างการออกอากาศตอนนัน้ เลย (Real-Time) โดยกาหนดตอนจบไว้สองแบบ แบบทีผ่ ู้ชม
โหวตให้มากทีส่ ุดก็จะนามาออกอากาศ ในตอนนัน้ ทันที หรือการให้ร่วมส่งคลิปต่าง ๆ เช่นคลิป
เลียนแบบการจัดรายการของ พิธกี รรายการโดยผู้ชม แล้วเลือ กคลิปที่ดีท่สี ุดมาออกอากาศ
วิธกี ารนี้น่าจะเหมาะสาหรับผู้ชมรายการไทย เนื่องจากเป็ นที่นิยมอยู่แล้วเพียงบางแต่ไม่ได้ทา
ผ่าน Second-Screen Application ซึ่งรายการประเภทละคร เกมโชว์ ทอล์คโชว์ ของไทยก็
สามารถนาไปใช้สาหรับการสร้าง Second-Screen Experience ให้กบั ผูช้ มรายการในอนาคต
เพราะทาได้งา่ ย สะดวก และถูกจริตผูบ้ ริโภคชาวไทย
นอกจากนี้ การเพิ่ม คอนเทนต์ ท่ี Exclusive
ใน Second-Screen
Application ก็เ ป็ น การเพิ่ม มูล ค่ า (Value-Added) ให้กับ คอนเทนต์ร ายการ และเพิ่ม
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ประสบการณ์ในการรับชมรายการ เป็ นการยกระดับการรับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบปกติ
ให้กบั ผูช้ มอีกด้วย (McGrail & Roberts, 2005) ไม่ว่าจะเป็ นเบือ้ งหลังการถ่ายทา มิวสิควิดโี อ
สัมภาษณ์พเิ ศษ ภาพหลุดจากกองถ่าย เป็ นต้น
ค) การใช้กลไกการให้รางวัล (Reward) ในต่างประเทศพบว่า
Viggle (มีผู้ใช้งานที่ยงั เข้ามาร่วมกิจกรรม (Active Users) 1.8 ล้านราย) และ GetGlue
(มีผใู้ ช้งานทีย่ งั เข้ามาร่วมกิจกรรม (Active Users) 1.5 ล้านราย) เป็ นสองผูน้ าในด้านการสร้าง
ความภัก ดีของผู้ชมให้เข้ามาใช้แอ็พฯ อย่างต่ อ เนื่อ งสม่ าเสมอ ด้ว ยการให้ผู้ใ ช้งาน (Users)
“เช็คอิน” (Check-In) กับรายการเพื่อให้รวู้ ่ากาลังเข้ามาดูอยู่เพื่อสะสมคะแนนสาหรับ แลกเป็ น
ของรางวัล ซึง่ ระบบการให้รางวัลนี้สามารถสร้างความภักดีต่อแอ็พฯ และรายการโทรทัศน์ได้ใน
เวลาเดียวกัน และเป็ นการดึงให้ผชู้ มติดตามดูรายการในตอนต่อ ๆ ไปเพื่อเช็คอินสะสมคะแนน
ไปพร้อมกันด้วย
3) ประโยชน์ในด้านการเพิม่ มูลค่าการโฆษณา (Increased Advertising
Value)
เนื่องจากพฤติกรรม Multi-Tasking และการมีสองจอหรือหลายจอของ
ผู้บริโภค ทาให้นักโฆษณาเกิดความวิตกว่าผู้ชมจะหันเหความสนใจไปยังหน้ าจออื่นระหว่าง
โฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน์ แต่การวิจยั พบว่าในอีกทางหนึ่งก็ช่วยให้ผชู้ มไม่เปลีย่ นช่องไป
ดู อ ย่ า งอื่น ในระหว่ า งโฆษณา (ซึ่ง อาจหมายถึง การไม่ ก ลับ มาดู ร ายการหรือ ช่ อ งเดิม ต่ อ )
นอกจากนี้ ผลสารวจจากบริษทั Gfk MRI ของอเมริกาในเดือนเมษายนปี 2012 ยังพบว่า แอ็พ
พลิเคชัน่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือ ทวิตเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับรายการเป็ นหนทางที่จะโป
รโมท แบรนด์ทเ่ี ห็นทางโทรทัศน์หรือเข้าถึงกลุ่มผูช้ ม Multi-Tasking ได้ด้วย โดยผูม้ ี แท๊บเลท
ร้อยละ 44 ของผูท้ ถ่ี ูกสารวจจานวน 1000 ราย ใช้ Second Screen ในการค้นหาข้อมูลของ
สินค้าและแบรนด์ทเ่ี ห็นทางทีว ี อีกทัง้ ยังพบว่าร้อยละ 56 ทีใ่ ช้ แท๊บเลท ระหว่างดูทวี ี สนใจใน
โฆษณาและรับคอนเท้นต์โฆษณาทีป่ รากฏอยู่ใน app ระหว่างดูโทรทัศน์มากกว่า
ในขณะที่ทางฝั ง่ อังกฤษ ร้อยละ 55 ของผู้ท่มี ี สมาร์ทโฟน ใช้โทรศัพท์
เพื่อหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสินค้าที่เห็นจากโฆษณาทางโทรทัศน์ และร้อยละ 32 มีการซื้อ
สินค้านัน้ ในเวลาต่อมา ส่วนผูท้ ม่ี ี แท๊บเลท ร้อยละ 60 หาข้อมูลเพิม่ ของสินค้าหลังจากดูโฆษณา
ทางโทรทัศน์ และร้อยละ 42 มีการซือ้ สินค้านัน้ ในทีส่ ุด ส่วนในยุโรป Tradedoubler Insight Unit
พบว่าชาวยุโรปร้อยละ 52 ของผูม้ สี มาร์ทโฟน และซือ้ ของออนไลน์เดือนละครัง้ มีแอพพลิเคชัน่
ทีเ่ กี่ยวกับการซื้อของ เช่น แอ็พฯ เปรียบเทียบราคาสินค้า คูปองลดราคา ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่ง
แอ็พฯ บนอุปกรณ์พกพาของตน (Cohen, 2013)
องค์กรสื่อในอเมริกาหลายแห่ง เช่น Comca st TiVo Canoe
Ventures ROVI HSN FX Cable Verizon และ Zazum ต่างก็เปิ ดช่องทางการซือ้ ขายสินค้า
ผ่าน Second-Screen Application ของตน แอ๊พฯ ประเภทนี้เรียกว่า TV Commerce เช่น eBay
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ร่วมด้วยพันธมิตร PayPal เปิ ดแอพพลิเคชันที
่ ช่ ่อื Watch with eBay สาหรับ โทรศัพท์เคลื่อนที่
และ แท๊บเลท เพื่อให้ขอ้ มูลและรายการสินค้าแนะนาทีเ่ กี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์จานวนมาก
ซึง่ ผูใ้ ช้งานสังซื
่ อ้ ได้ในระหว่างทีร่ ายการออกอากาศ (Roy & Galarneau, 2013)
ส่วนในประเทศไทย ผลการสารวจจาก Mastercard พบว่า ประเทศไทยมี
การซือ้ ของทางสมาร์ทโฟน ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 37 ของผูต้ อบแบบสอบถาม) สอดคล้องกับผล
สารวจของ OurMobilePlanet ทีพ่ บว่าคนไทยซือ้ ของผ่าน สมาร์ทโฟน สูงถึงร้อยละ 51 ซึง่ เป็ น
ตัวเลขทีส่ งู กว่าประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ หรือไต้หวัน นอกจากนี้ ข้อมูล
ทางด้านการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อเดือนเมษายนปี น้ี ประเทศ
ไทยมีบญ
ั ชี Internet Banking ถึง 7 ล้านบัญชี และมีบญ
ั ชี Mobile Banking 969,977 บัญชี
แสดงให้เ ห็นถึงแนวโน้ มการใช้ สมาร์ทโฟนและแท๊บเลท ในการจับจ่ายใช้ส อยที่เ พิ่มสูงขึ้น
(Thanachart Numnonda, 2013)
ประเด็นประโยชน์ในด้านการเพิม่ มูลค่าให้กบั โฆษณาทางโทรทัศน์ น่ าจะ
เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่บ่งชี้ว่า Second-Screen Application เป็ นกลยุทธ์การ ใช้นวัตกรรมการ
สื่อสารที่น่าสนใจ และเป็ นโอกาสในการดึงดูดโฆษณาเพิม่ รายได้ให้ กับรายการโทรทัศน์ หรือ
องค์กรโทรทัศน์อกี ทางหนึ่ง นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์หรือสถานีโทรทัศน์ ยังสามารถ
ใช้ประโยชน์จาก Second-Screen Application ผ่านฐานข้อมูลการลงเบียนเพื่อใช้งานแอ็พพลิ
เคชันของ
่
Users อีกด้วย ซึง่ จะทาให้มฐี านข้อมูลของผูช้ มทีถ่ ูกต้องแม่นยานาไปใช้อ้างอิงกับนัก
โฆษณาได้ และนาไปสู่การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทาให้ Second-Screen Application เป็ น
เครื่องมือทางการตลาดที่มปี ระสิทธิภาพสูงสาหรับผู้ผลิตดนตรี ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
สานักพิมพ์ รวมไปถึงบริษทั อื่น ๆ ทีป่ ระกอบกิจการให้เช่าพืน้ ทีส่ ่อื (Stanton, 2012)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้กลยุทธ์ Second-Screen Application จะช่วย
ตรึงความสนใจของผู้ชมไว้ได้ อีกทัง้ ยังสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิม่ มูลค่าทางโฆษณาที่
เกีย่ วข้องกับเนื้อหารายการ แต่การใช้กลยุทธ์น้ยี อ่ มทาให้เกิดการปรับเปลีย่ นทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรได้เช่นกัน

2.4 แนวคิ ด การใช้ ก ลยุท ธ์ก ารจัด การการใช้ น วัต กรรม Second-Screen
Application
จากความคิด (Idea) สู่การปฏิบตั คิ อื การนา Second-Screen Application สู่การใช้งาน
ของผู้บริโภค (Delivery) จาเป็ นต้องมีการวางแผน การใช้ผู้สนับสนุ นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการสร้างสรรค์ดว้ ย ซึง่ ในบางครัง้ การส่งเสริมการใช้งาน Second-Screen Application
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มักเกิดขึน้ ก่อนการผลิตรายการและการโปรโมทรายการ ตลอดจนการออกอากาศรายการทาง
โทรทัศน์ โดยธรรมชาติกลยุทธ์มกั ทาให้เกิดผลระยะยาวอยู่แล้ว และบ่อยครัง้ ก็ส่งผลกระทบต่อ
คนจานวนมากในระบบ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จงึ เป็ นเรื่องใหญ่ อีกทัง้ กลยุทธ์การใช้ Second
Screen เอง ก็เป็ นเพียงแอพพลิเคชันหนึ
่ ่งในแอพพลิเคชันจ
่ านวนมหาศาลที่มใี ห้เลือกใน App
Store จึงควรมีลกั ษณะทีเ่ จาะเฉพาะกลุ่ม (Niche) แทนทีจ่ ะเจาะตลาดระดับ Mass (Santos,
2013) ซึ่งในบทความนี้ จะกล่าวถึงการจัดการออกเป็ น 3 ส่วน คือ การจัดการการใช้งาน
(Implementation Management) การจัดการคอนเท้นต์ (Content Management) และ การ
จัดการด้านการดาเนินการ (Operation Management)
1) การจัดการการใช้งาน (Implementation management)
กระบวนการผลิตของสื่อโทรทัศน์ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่าง ๆ 6 ขัน้ ตอน ซึ่ง
หากมีการใช้ Second Screen จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเนื่องจากขัน้ ตอนทีเ่ พิม่ เติม
เข้าใน ทาให้กระบวนการผลิต ประกอบด้วยขัน้ ตอนทัง้ หมด 8 ขัน้ ตอน จากเดิม 6 ขัน้ ตอน คือ
แนวคิด (Concept) เงินสนับสนุ น (Funding) การผลิต (Production) การเปิ ดตัว (Unfolding)
การออกอากาศ (Broadcasting) การโฆษณา (Advertising) การดูแลรักษาและอัพเดท
(Maintenance and Update) การให้ใบอนุ ญาต (Licensing) ซึง่ ขัน้ ตอนที่เพิม่ เติมเข้ามาคือ
การเปิ ดตัว (Unfolding) และ การดูแลรักษาและอัพเดท (Maintenance and Update) (Roy &
Galarneau, 2013)
การเปิ ดตัว (Unfolding) หมายถึงการทาให้แอพพลิเคชันใช้
่ งานได้บน Platform
ทีก่ าหนดไว้ (เช่น Android หรือ iOS) ซึง่ อาจต้องทาให้เสร็จก่อนการออกอากาศหรือพร้อมกับ
การออกอากาศของรายการ และยังสามารถใช้งานต่อได้หลังจากนัน้ ต่อไป เช่น แอพพลิเคชัน่
สาหรับการถ่ายทอดการประกาศรางวัล ออสการ์ (Oscar) ของช่อง ABC ที่มกี ารเปิ ดตัว
แอพพลิเคชันก่
่ อนการออกอากาศ 1 เดือน ส่วนการดูแลรักษาและอัพเดท (Maintenance and
Update) เกิดขึน้ เพราะการใช้ Second-Screen มีเป้ าหมายในการกระตุ้นความสนใจ ของผูช้ ม
ได้หลายระดับ (การค้นพบและการรับรู้ (Discovery and Awareness) ความภักดี (Loyalty) และ
การเงิน (Monetization)) ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการออกอากาศ จึงจาเป็ นต้องออกแบบ
หน้าจอการใช้งงาน (Interface) ของแอพพลิเคชันให้
่ สามารถอัพเดทและปรับปรุงหรือพัฒนาได้
เป็ นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ผูผ้ ลิตรายการหรือสถานีโทรทัศน์อาจร่วมมือกับพันธมิตร
ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างและบูรณาการ Second-Screen Application เข้ากับการรับชมโทรทัศน์
ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกของการผลิตรายการ ไม่ว่าจะเป็ นด้านเทคโนโลยี ด้านโฆษณา และด้านการ
สร้างปฏิสมั พันธ์ (Interaction) กับผูบ้ ริโภค
2) การจัดการคอนเท้นต์ (Content Management)
จากการศึกษาตอนต้น อาจสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการใช้ Second-Screen
Application ประกอบด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมกับรายการโทรทัศ น์ (การสร้าง

34
Audience Engagement) และการตรึงหรือดึงดูดให้ผชู้ มสนใจ หรือรับชมรายการจนจบ รวมไป
ถึงการให้ตดิ ตามต่อไปในตอนหรือฤดูกาล (Season) ถัดไป ดังนัน้ เนื้อหาหรือ Content บน
Second-Screen Application จึงควรให้มอี งค์ประกอบของเนื้อหา ดังนี้ (Vanattenhoven &
Geerts, 2012)
(1) ให้คาแนะนา
(2) มีรายการทีบ่ นั ทึกไว้ให้เรียกดูได้
(3) มีเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับคอนเท้นต์ของรายการ
(4) มี ส่ ว น ที่ น่ า สนใจ เช่ น สั ม ภาษ ณ์ ดา ราพิ ธ ี ก รแ บบ Exclusive
(ไม่สามารถรับชมที่อ่นื ได้ ) ภาพเบื้องหลังการถ่ายทา ภาพหลุด Sneak Preview ก่อน
ออกอากาศ ตามหลักการ Critical Mass ทีใ่ ช้ดาราคนดังเพื่ดงึ ดูดฐานผูช้ มจานวนมาก (Rogers,
2003)
(5) ข่าวสารข้อมูลเกีย่ วกับดารา นักแสดง พิธกี ร แขกรับเชิญ ของรายการ
(6) กิจกรรมสร้างการมีส่ วนร่ว ม ไม่ว่าจะเป็ นการโหวต การขึ้นข้อ ความ
ทวีต (Tweet) ในรายการประเภทเกมโชว์ และการร่วมสนุกอื่น ๆ
(7) การแจ้งข่าวสาร รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ระหว่างผูช้ มรายการด้วยกันเอง
เมื่อ เกิดการร่วมมือ ทางธุรกิจในการจัดการด้านการใช้งาน (Implementation
Management) แล้ว ผู้ท่เี ข้า มามีส่ ว นเกี่ยวข้อ งในการพัฒนาและการจัดการ แนวคิดของ
คอนเท้นต์บนแอพพลิเ คชันจึ
่ งประกอบด้ว ยหลายฝ่ าย ตัง้ แต่ส ถานีโทรทัศ น์ (Broadcasters)
พันธมิตรทางด้านเทคโนโลยี รวมทัง้ นักโฆษณาหรือ Advertisers และต้องทางานร่วมกันใน
ขัน้ ตอนของการผลิตรายการโทรทัศน์ (Roy & Galarneau, 2013)
ทัง้ นี้ นอกจากการจัดการทัง้ สองด้านดังกล่า วข้างต้นแล้ว Roy & Galarneau
(2013) ยังพบด้วยว่าการนากลยุทธ์ Second Screen มาใช้ยงั ต้องคานึงผลกระทบในด้านอื่น
ด้วย เช่น ด้านการเงิน ที่ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากการสร้างแอพพลิเคชันเทคโนโลยี
่
ท่เี ลือกใช้
และการจัดการข้อมูลทีเ่ กิดจากการสร้างของผู้ใช้งาน (Users) เช่น คอมเม้นต์ต่าง ๆ ซึง่ ส่วน
ใหญ่งประมาณสาหรับการใช้กลยุทธ์น้ีนัน้ จะมีสดั ส่วนใกล้เคียงกับงบประมาณที่ใช้ในการผลิต
และการโปรโมทรายการ แต่ในบางครัง้ การใช้ส่อื สังคมออนไลน์กอ็ ย่าง เฟซบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์
อาจมีความเหมาะสมมากกว่า และถ้าการแข่งขันสูงก็อาจ เพิม่ สัดส่วนงบประมาณ ส่วนนี้ได้ ซึง่
กลยุทธ์ Second Screen นี้ถอื เป็ นการปูทางสาหรับโอกาสใหม่ในการ เป็ นผูส้ นับสนุ นรายการ
ซึง่ ส่วนใหญ่ได้แก่การผลิตวิดโี อ Exclusive ของรายการซึง่ รับชมได้ผ่านทาง Second Screen
Application เท่านัน้
ผลกระทบด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตแอพพลิเคชันก็
่ เป็ นเรื่องทีต่ ้อง
คานึงถึงด้วยเช่นกัน เพื่อให้แอพพลิเคชันท
่ าให้เกิดการมีส่วนร่วม ของผูช้ มได้มากทีส่ ุด และบาง
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กรณีอ าจต้อ งใช้เ ทคโนโลยีท่ีอ อกแบบเฉพาะส าหรับ รายการหนึ่ ง ๆ บางกรณีก็ต้อ งอาศัย
พัน ธมิต รทางเทคโนโลยี ม ากกว่ า หนึ่ ง บริษัท ในขณะที่ก ารสร้า ง ฟั ง ก์ ช ัน่ ที่เ ชื่อ มโยงกับ
แอพพลิเคชันเปิ
่ ดอื่น ๆ เช่น Instagram Pinterest หรือ Shazam ก็ช่วยให้เกิดความสนใจกับ
รายการ ได้โดยเฉพาะกับรายการประเภทเกมโชว์ หรือรายการข่าวบันเทิง นอกจากนี้ ยังต้อง
พิจารณาเรื่องของการสร้างปฏิสมั พันธ์ด้วย เช่น จะใช้การ Synchronize เสียงกับรายการที่
ออกอากาศอยู่หรือไม่ รายการเป็ นรายการสดหรือไม่ ใช้ได้เฉพาะตอนรายการออกอากาศอยู่
หรือไม่ หรือใช้เพียงเพื่อเสริมรายการโดย ไม่ต้องรอรายการออกอากาศ ฯลฯ ประเด็นต่าง ๆ
เหล่านี้ เป็ นตัวกาหนดเทคโนโลยี ทีจ่ าเป็ นต้องใช้
3) การจัดการด้านการดาเนินการ (Operation Management)
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนคือ ก่อนออกอากาศ (Pre-Release) ระหว่างการออกอากาศ (Original
Broadcast) และ หลังการออกอากาศ (Post-Release) โดย Roy & Galarneau (2013) ได้
อธิบายไว้ดงั นี้
(1) ก่อนออกอากาศ (Pre-Release) เพื่อดึงดูดความสนใจให้กบั รายการที่
กาลังจะออกอากาศ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผู้ชมกลุ่มที่เ ป็ น Early Adopters ตามทฤษฎี
Diffusion of Innovation ซึง่ จะทาหน้าทีเ่ ผยแพร่การใช้ Second-Screen Application ไปสู่ผชู้ ม
อื่นที่มคี วามสนใจรายการประเภทเดียวกันในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจาก Opinion Leaders
เป็ นตัวกาหนดอัตราการรับนวัตกรรม (Rogers, 2003) นอกจากนี้ ยังเป็ นอีกโอกาสหนึ่งทีช่ ่วย
ให้สถานีโทรทัศน์เปิ ดตัวสปอนเซอร์รายการได้มากขึน้ ในขัน้ ตอนนี้
(2) ระหว่างการออกอากาศ (Original Broadcast) เป็ นหัวใจของกลยุทธ์การ
ใช้ Second Screen เนื่องจากเป็ นขัน้ ตอนของการมีส่วนร่วมและปฏิสมั พันธ์ และสปอนเซอร์ก็
สามารถเปิ ดตัวการโฆษณาแบบ Interactive ไปด้วย ตัวอย่าง เช่น ในช่วงออกอากาศการ
ประกาศผลรางวัล Grammys ผูใ้ ช้สามารถใช้แอ็พพลิเคชัน่ Grammys เพื่อเข้าชมการแสดงและ
สัมภาษณ์พเิ ศษศิลปิ นได้ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นโอกาสทีจ่ ะตรึงความสนใจของผูช้ มให้อยูก่ บั รายการ
(3) หลังการออกอากาศ (Post-Broadcast) เป็ นโอกาสที่ทาให้ช่องรายการ
หรือ สถานี โ ทรทัศ น์ ย ัง มีค วามสัม พัน ธ์กับ รายการที่เ พิ่ง ออกอากาศไปได้อ ยู่ ไม่ ว่ า จะเป็ น
Episode ของซีรสี ์ Season การออกอากาศของซีรส่ี ล์ ะครต่าง ๆ
ทัง้ นี้ กลยุทธ์ Second-Screen ไม่ว่าจะประกอบด้วยเทคนิคหรือเนื้อหาแบบใด
ต้อ งตรงกับ ธรรมชาติแ ละพลังขับเคลื่อ นของรายการที่เ ชื่อ มโยงกัน หัว ใจหลัก ของกลยุท ธ์
Second-Screen จึงเป็ นการสร้างประสบการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับตัวรายการทีเ่ พิม่ มูลค่าด้วยการมี
Theme และวัตถุประสงค์เดียวกัน ในขณะทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ การใช้งาน และประโยชน์ของตัว
Application และรายการเอง (Roy & Galarneau, 2013)
การใช้แอพพลิเคชัน่ Second Screen เพื่อสร้าง Second Screen Experience
ขององค์กรโทรทัศน์ถอื เป็ นนวัตกรรมด้านกลยุทธ์ ทีใ่ ช้นวัตกรรม Second Screen Application
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ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและข้อได้เปรียบให้กบั องค์กร เพื่อดึงดูดและตรึงความสนใจของ
ผูช้ มด้วยการเพิม่ มิตใิ หม่ให้กบั รายการโทรทัศน์ และเป็ นการตอบรับพฤติกรรมการใช้จอที่สอง
ของผู้บริโภคในระหว่างการรับชมรายการโทรทัศ น์ ท่อี าจดึงความสนใจของผู้บริโภคไปจาก
รายการหรือโฆษณาของผูส้ นับสนุ นรายการ ไม่ว่าจะเป็ นการรับ-ส่ง email การใช้ เฟซบุ๊ค หรือ
การ Chat ระหว่างชมรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะในระหว่างการโฆษณา กลยุทธ์ Second
Screen ประสบความสาเร็จอย่าง มากในต่างประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะได้รบั ผลตอบรับและมี
การนามาใช้เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ บริษทั ใหญ่ ๆ อย่าง AT&T ที่
ครองตลาด โทรคมนาคมอย่างกว้างขวาง ไปจนถึงบริษทั เกมอย่างนินเทนโด้ (Nintendo) หรือ
แม้แต่มหกรรมกีฬาโอลิมปิ กฤดูรอ้ นในปี 2012 ทีผ่ ่านมา ก็ยงั มีการใช้ Second Screen ผ่าน
Application ทัง้ บนระบบ Android และ iOS ในการถ่ายทอดสดกิจกรรมการแข่งขัน ให้ผบู้ ริโภค
รับชมได้ทนั ที อีกทัง้ ยังทาให้เรียกดูสถิตติ ่าง ๆ ของการแข่งขันได้ (Santos, 2013) การที่
Second-Screen Application ถูกบูรณาการเข้ากับรายการส่งผลโดยตรงต่อ ความสามารถใน
การตรึงความสนใจของผู้ชมให้อยู่กบั รายการได้นานขึน้ เสริมสร้าง Engagement และช่วยให้
วงจรของ Feedback ระหว่างรายการโทรทัศน์และกิจกรรมบน Second-Screen รวมทัง้ ผูผ้ ลิต
รายการและผูช้ มเกิดความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลการชมและมีส่วนร่วม
ของรายการบน Second Screen (Roy & Galarneau, 2013)
อย่างไรก็ตาม แม้ในต่างประเทศเอง Second Screen และ Social TV ยังเป็ น
เรื่องใหม่สาหรับผู้ผลิตรายการหลายราย แต่แนวโน้ มในประเทศไทย เองก็ช้ไี ปในแนวทางนี้
เพราะพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารใช้ สมาร์ทโฟน หรือ แท๊บเลท มากขึน้ ข้อควรคานึงถึงในการ
ทา Second-Screen Application จึงต้องทาสาหรับ Platforms ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น
Android หรือ iOS หรือ Windows (Thanachart Numnonda, 2013) ทัง้ นี้ คาถามที่
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และนักลงทุนยังต้องหาคาตอบซึ่ง องค์กรสื่อโทรทัศน์
และผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ของไทยเองก็คงต้องพิจารณาและคานึงถึงประเด็นเหล่านี้ดว้ ยเช่นกัน
คือ (Roy & Galarneau, 2013)
(1) จานวนแฟนบน Social Networks และการมีส่วนร่วมถือเป็ นตัวบ่ งชี้
ความสาเร็จของรายการหรือไม่
(2) จานวนการดาวน์โหลด ความถี่ของการเช็คอินทีเ่ กี่ยวข้องกับความภักดี
ของผู้บริโภคหรือการแนะนาแอ็พฯ หรือการมีปฏิสมั พันธ์บน Second Screen ก่อน ระหว่าง
และหลังการออกอากาศ มีความเกีย่ วข้องกับความนิยมของรายการหรือไม่
(3) Social TV และ Second-Screen Applications มีผลอย่างแท้จริงและผล
โดยตรงต่อเรตติง้ ความนิยมผูช้ มโทรทัศน์หรือไม่
(4) กลยุทธ์ Second-Screen ที่มขี นาดใหญ่และมีความละเอียดซับซ้อน
มากขึน้ จะส่งผลต่อเรตติง้ ระหว่างการออกอากาศเพิม่ ขึน้ หรือไม่
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สาหรับประเทศไทย การใช้กลยุทธ์ Second-Screen ยังเป็ นเรื่องทีใ่ หม่มาก แต่
เมื่อพิจารณาจากเป้ าหมายของกลยุทธ์กจ็ ะพบว่าเป็ นโอกาสอันดีสาหรับองค์กรสื่อโทรทัศน์ท่มี ี
ความพร้อมทัง้ ด้านทุนและเทคโนโลยีทจ่ี ะริเริม่ นากลยุทธ์น้ีมาใช้ เนื่องจากเป็ นกลยุทธ์ทส่ี อดรับ
กับพฤติกรรมและการเข้าถึงเทคโนโลยีของผูบ้ ริโภคอยู่แล้ว เมื่อพิจารณาจากยอดจาหน่ ายและ
สถิตกิ ารใช้อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และ แท๊บเลท และพฤติกรรม Multi-Tasking หรือ SecondScreening ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
(Participatory Culture) (Jenkins, 2009) ในยุคนี้ และความจาเป็ นในการเพิม่ การมีปฏิสมั พันธ์
ของโทรทัศน์ในยุคดิจติ ลั (ธาม เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2556) ด้วย โดยหัวใจหลักของการจัดการการใช้
กลยุทธ์ Second Screen อยู่ทก่ี ารโปรโมทและการเปิ ดโอกาสให้ Early Adopters เข้าถึงและมี
บทบาทสาคัญในการเผยแพร่การใช้ Second-Screen Application ให้เป็ นทีร่ จู้ กั และก่อให้เกิด
กระแสความนิยมในสังคมออนไลน์ ตามหลักการเผยแพร่นวัตกรรม (Rogers, 2003)
นอกจากนี้ หากพิจ ารณาในด้ า นของการเผยแพร่ น วั ต กรรม จะพบว่ า มี
ความเป็ นไปได้มากว่า Second-Screen Application ในประเทศไทยจะประสบความสาเร็จ
เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติ 5 ประการ ที่ทาให้นวัตกรรมได้รบั การเผยแพร่ (Carrington &
Robinson, 2009) ได้แก่
(1) ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทีม่ ากพอ (Relative Advantage) หมายถึงการที่
ผู้ใช้ (Users) รับความคิดที่ว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะนาไปสู่สงิ่ ที่ดขี น้ึ ซึ่งกรณีของ SecondScreen Application หากมีการพัฒนาเนื้อหาทีด่ แี ละตรงใจผูบ้ ริโภคก็น่าจะทาให้เกิดการยอมรับ
ได้ไม่ยาก เนื่องจากนวัตกรรม Second-Screen ทาให้ผู้ใช้งานได้รบั อภิสทิ ธิ ์ทางสังคม (Social
Prestige) อันเกิดจากการได้รบั ชมเนื้อหาที่ Exclusive สามารถพูดคุยกับดารา และเพื่อนใน
เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ไ ด้โดยไม่ต้อ งเปลี่ย นย้ายอุ ปกรณ์ หรือ ซื้อ ของที่ปรากฏในรายการ
โทรทัศน์ได้ก่อนใคร ฯลฯ
(2) ความสามารถในการเข้า กับ ค่ า นิ ย มหรือ พฤติก รรมที่ป ฏิบ ัติอ ยู่แ ล้ว
(Compatibility with Existing Values) ซึ่งคุณสมบัติใ นข้อนี้ การใช้ Second-Screen
Application ก็สอดคล้องกับผู้บริโภคทีม่ พี ฤติกรรม multi-task และใช้ Second Screen เป็ น
ทุนเดิมอยู่แล้ว และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึ่งน่ าจะทาให้เกิดการยอมรับได้เร็วหากมีการนากลยุทธ์
ดังกล่าวมาใช้
(3) การใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน (Simplicity and Ease of Use) ซึง่ หมายถึง
ความง่ายของการใช้งานของนวัตกรรม ซึง่ ในกรณีของ Second Screen ทีผ่ ใู้ ช้ส่วนใหญ่ถนัด
การใช้งาน Application อยูแ่ ล้วจึงไม่น่าเป็ นปั ญหาต่อการใช้งาน Application ทีเ่ กี่ยวกับรายการ
โทรทัศน์ทเ่ี กิดขึน้ ใหม่น้ี
(4) ความสามารถในการทดลองใช้งาน (Trialability) หมายถึงระดับของการ
ทดลองใช้งานนวัตกรรมอย่างจากัด โดยนวัตกรรมที่ทดลองใช้งานได้ก็จะส่งผลให้ระดับความ
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ลังเลที่จะใช้งานของผูใ้ ช้ (Users) น้อย ในกรณีของ Second Screen ก็ไม่น่ามีปัญหาเช่นกัน
เนื่องจากการดาวน์โหลด Application เป็ นเรื่องง่ายและไม่ซบั ซ้อน สามารถโหลดมาทดลองใช้
งานได้ทุกเมือ่
(5) ผลที่สงั เกตเห็นได้ (Observable Results) หมายถึงการที่นวัตกรรม
ส่งผลให้เห็นได้อย่างชัดเจนทาให้คนเปิ ดรับนวัตกรรมง่ายขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นการกระตุ้นให้เกิดการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนในกลุ่ม ในประเด็นนี้ การเปิ ดโอกาสให้ Early Adopters รับ
นวัตกรรมเร็ว การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารถึงผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการเปิ ดรับ Second Screen ก็
จะรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
จะเห็นได้ว่า Second-Screen Application มีคุ ณสมบัติค รบทุกประการในฐานะ
นวัต กรรมที่จ ะเผยแพร่สู่ผู้ใ ช้ ดัง นัน้ การใช้กลยุท ธ์น้ี จ ึง มีค วามเป็ นไปได้เ ป็ น อย่า งยิ่ง ที่จ ะ
นามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรสื่อโทรทัศน์ รวมถึงผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์

2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วิมลพรรณ อาภาเวท (2554) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค ความคาดหวัง
การใช้ประโยชน์ แ ละความพึงพอใจที่ มตี ่ อ เฟซบุ๊ ค ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพัน ธ์ระหว่า ง
คาดหวัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊คกับพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊คของ
นักศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วธิ เี ชิงสารวจ จากจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
จากผลวิจ ยั พบว่า นัก ศึกษาที่มลี กั ษณะทางประชากรแตกต่ างกัน มีพฤติกรรมการ
สื่อสารในเฟซบุ๊คและความคาดหวังในการเล่นเฟซบุ๊คไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่มรี ายได้
ครอบครัวทีแ่ ตกต่างกัน จะมีการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊คแตกต่างกัน โดยความคาดหวัง การใช้
ประโยชน์ และความพึง พอใจต่ อ เฟซบุ๊ ค มีค วาสัม พัน ธ์ เชิง บวกกับ พฤติก รรมการสื่ อ สาร
ในเฟซบุ๊ค นอกจากนี้ยงั พบว่านักศึกษาเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครมีการใช้เฟซบุ๊คทุกวัน
และมีความคาดหวัง การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากและปานกลาง ส่วนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
จุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง “พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอม (www.Facebook.com) มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษา
ถึงลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊คดอทคอม
และศึกษาถึงผลกระทบทีก่ ลุ่มผูใ้ ช้บริการได้รบั จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊คดอท
คอม (www.Facebook.com) การศึกษาในครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
จากผลการศึก ษาพบว่า จากการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับผลกระทบ จากการใช้เ ครือ ข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอมของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผลกระทบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านสังคม 2) ด้าน
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เศรษฐกิจ และ 3) ด้านจิตใจ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ ด้านสังคม โดยรวมมีผลกระทบต่อการ
ใช้เครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมในระดับมาก โดยผลกระทบจากการใช้เครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอม
สูงที่สุด คือ ทาให้การสนทนาติดต่อสื่อสารสะดวกและง่ายขึน้ ทาให้รบั ทราบข่าวสารอัพเดทได้
รวดเร็วขึน้ ลาดับต่อมา คือ ทาให้ขยายกลุ่มเพื่อน มีเพื่อนมากขึน้ ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่า ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอม ทาให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ใน
ระดับปาน ด้านจิตใจ โดยรวมมีผลกระทบต่อการใช้เครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมในระดับปานกลาง
โดยรวมมีผลกระทบต่อการใช้เครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมในระดับปานกลาง โดยผลกระทบจาก
การใช้เครือข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมสูงทีส่ ุด คือ ทาให้อยู่ในโลกส่วนตัวมากเกินไป (ไม่สนใจสิง่ รอบ
ข้างมากนัก) รองลงมา คือ ทาให้ไม่มสี มาธิในการทางาน (สมาธิสนั ้ ลง) และลาดับต่อมา คือ ทา
ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ ์ของคนอื่น ๆ ได้งา่ ยขึน้
นุ ชรีย์ แผ่นทอง (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บน เฟซบุ๊ค ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษา
พฤติก รรมการใช้เ ฟซบุ๊ค และปั จจัยรูปแบบการให้บริการที่มอี ิทธิพลต่ อ การใช้เ ฟซบุ๊ค จาก
ผลการวิจ ัย พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริก ารให้ ค วามส าคัญ ในระดับ มากในส่ ว นของฟี เจอร์ (feature)
แอปพลิเคชัน่ (Application) รองลงมาคือ ส่วนของบุคคล (Profile)
ลักขณา ลักษณ์สริ กิ ุล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การโฆษณาภาพยนตร์ทาง เฟซบุ๊ค
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ใช้ในกรุงเทพมหานคร 1) เพื่อศึกษาลักษณะ
ประชากรของผูใ้ ช้ในกรุงเทพมหานครทีเ่ ปิ ดรับการโฆษณาภาพยนตร์ผ่านทาง เฟซบุ๊ค 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ค ของผูใ้ ช้ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิ ดรับการโฆษณาภาพยนตร์
ผ่านทาง เฟซบุ๊ค 3) เพื่อศึกษาการติดต่อสื่อสารทาง เฟซบุ๊ค ระหว่างผูโ้ ปรโมทภาพยนตร์และ
ผูบ้ ริโภคเป้ าหมาย 4) เพื่อศึกษาวิธใี ช้คลิปวิดโี อ ภาพ ข้อความทีใ่ ช้โฆษณาภาพยนตร์ของผูใ้ ช้
เฟซบุ๊ค เพื่อการแบ่งปั น และ 5) เพื่อศึกษากิจกรรมพิเศษที่จดั สาหรับผู้ใช้เฟซบุ๊ค เพื่อการ
โฆษณาภาพยนตร์ จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้ เฟซบุ๊ค ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 25-32 ปี
มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั มีรายได้ต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท มีการเปิ ดรับการโปรโมทภาพยนตร์ผ่านทาง เฟซบุ๊ค มากทีส่ ุด พฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊ค ของผู้ใช้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ส่งต่อสื่อ ภาพยนตร์สู่เพื่อน ทาให้ไม่สามารถ
กระจายสื่อโฆษณาภาพยนตร์ทาง เฟซบุ๊ค ไปในวงกว้างกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ได้การติดต่อสื่อสารทาง
เฟซบุ๊ค ระหว่างผู้โปรโมทภาพยนตร์ และผู้บริโภคเป้ าหมายพบว่า ระดับความสัมพันธ์ของ
คาพูดอยูใ่ นระดับผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูร้ บั ข้อมูล ผูบ้ ริโภคเป้ าหมาย มีความรูส้ กึ ดีทไ่ี ด้รบั ข่าวสารจาก
ผู้โปรโมท และพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มกี ารแจ้งความต้องการของตนสู่ผู้โฆษณา วิธใี ช้คลิปวิดโี อ
ภาพ ข้อความที่ใช้โปรโมทภาพยนตร์ของผู้ใช้ เฟซบุ๊ค เพื่อการแบ่งปั นพบว่า ส่วนใหญ่เลือก
วิธ ีก ารที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ในการแบ่ งปั น ซึ่งมีค วามคิดเห็น ว่าการ แบ่ง ปั น ด้ว ยภาพและ
ข้อความเป็ นวิธที ่งี ่ายและรวดเร็วในขณะเดียวกัน หากต้องการแบ่งปั นด้วยวิดโี อ ก็จะเลือกใช้
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การแนบ Link วิดโี อซึง่ รวดเร็วและง่ายเช่นกัน กิจกรรมพิเศษทีจ่ ดั สาหรับผูใ้ ช้ เฟซบุ๊ค เพื่อการ
โฆษณาภาพยนตร์พบว่า การที่ผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากต้องการของรางวัลพิเศษ และใน
การร่วมกิจกรรมดังกล่าวผูใ้ ช้ตอ้ งการการดูแลอย่างดี ไม่มคี ่าใช้จา่ ยใด ๆ เพิม่ เติม
Skågeby (2008) ได้ทาการศึกษาเรื่อง Gifting Technologies–Ethnographic Studies
of End-Users and Social Media Sharing เพื่อศึกษาถึงเหตุผล ของผูใ้ ช้ในการแชร์เนื้อหาบน
สังคมเครือข่ายออนไลน์ และเหตุผลเชิงลึกของผู้ใช้ผ่านมุมมองที่เป็ นกิจกรรมทางสังคม ผล
การศึกษาพบว่า การแชร์หรือการแบ่งปั นเนื้อหาผ่านสังคมออนไลน์นัน้ มีเหตุผลทีใ่ กล้เคียงกับ
เหตุผลในการแบ่งปั นในโลกออฟไลน์ โดยต่างทีก่ ารแบ่งปั นบนโลกออนไลน์จะทาได้รวดเร็ว กว่า
และมีความสัมพันธ์ในเชิงสังคมกับคนแปลกหน้ามากกว่าในโลกออฟไลน์ การแบ่งปั นเนื้อหาบน
โลกออนไลน์นัน้ ผู้ท่ที าการแบ่งปั นจะรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่ง ของสังคมที่กว้างกว่าในโลกออฟไลน์
เนื่องมาจากขอบเขตในโลกออนไลน์ ทีเ่ ชื่อมต่อกับผูค้ นเป็ นจานวนมาก
Cheng, Dale, & Liu (2007) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “Understanding the
Characteristics of Internet ShortVideo Sharing: YouTube as a Case Study” เพื่อศึกษาถึง
คุณลักษณะของวิดโี อคลิป ขนาดสัน้ บนเว็ปไซด์ยทู ูปจากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของวิดโี อ
คลิป ทีส่ นั ้ กระชับ และความง่ายในการเข้าถึง และอัพโหลดข้อมูลวิดโี อคลิปบนยูทูปคือสาเหตุ
หลักของความนิยมในการแชร์วดิ โี อคลิป และมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ธาม เชือ้ สถาปนศิร ิ ได้อธิบายถึงแนวคิด “Interactive TVs” หรือ “10 ข้อทีค่ นทาทีวตี ้อง
คิด หากจะอยูร่ อดในทีวดี จิ ติ ลั ” ได้กล่าวไว้ว่า อุตสาหกรรมโทรทัศน์หรือ ทีว ี ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของ
ทีวดี จิ ติ อลอย่างเต็มตัว เมือ่ กสทช. ได้ประกาศและมอบใบอนุญาตให้แก่ผทู้ ช่ี นะการประมูล โดย
เริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2557 ไปอีก 15 ปี จึงทาให้เกิดการแข่งขันอย่างชัดเจนทัง้ ผู้
เล่นรายเดิมและผูเ้ ล่นรายใหม่ ไม่แปลก เลยทีผ่ ทู้ อ่ี ยู่ในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน แขนงอื่น ๆ
อย่า งเช่ น หนัง สือ พิม พ์ ผู้ผ ลิต รายการ ฯลฯ ต่ า งเข้า แย่ง ชิง ใบอนุ ญ าตนี้อ ย่างมากมาย
โดยเฉพาะเจ้าของสื่อ อย่างหนังสือ พิมพ์ท่เี ข้าประมูล เพราะการถดถ้อ ยของยอดขาย จาก
สาเหตุความนิยมของผูบ้ ริโภคลดถ้อยลง ซึง่ เกิดขึน้ ใน โลกตะวันตก มีหนังสือพิมพ์จานวนมาก
ได้ ล้มหายตายจากไปตัง้ แต่ 2000 เป็ นต้น มากว่าร้อยละ 50 ผู้ท่อี ยู่รอดได้ปรับเปลี่ยนการ
นาเสนอให้ถูกกับอรรถรสของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยโลก อินเทอร์เน็ตเข้ามีบทบาทสูงขึ้น
ส่งผลต่อการปรับตัวของสื่อสารมวลชน จากเดิมเป็ น เพียงเครื่องมือในการส่งข่าวสารซึง่ กันและ
กัน (e-mail) แต่ในปั จจุบนั กลายเป็ น ช่องทางการ นาเสนอข่าวสารต่าง ๆ สื่อผู้บริโภค อย่าง
ชนิดทีว่ ่าเข้าถึงและเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ไปแล้ว

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจยั เรื่อง “การสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second-Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั ” ผูว้ จิ ยั
ได้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนการดังนี้

3.1 แบบแผนการวิ จยั
3.1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
เป็ นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ให้สมั ภาษณ์ ซึ่งเป็ นผู้ท่ที างาน
และมีความเชี่ยวชาญในด้านผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริม
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนจานวน 5 คน เพื่อศึกษาถึง
แนวทางลักษณะเนื้อหา ของการสร้างสรรค์เนื้อหารายการในรูปแบบการส่งเสริมการตลาดของ
สถานีโทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั ผ่านสื่อออนไลน์
3.1.2 การรวบรวมเอกสารเพื่อการศึ กษา วิ เคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่
โดยแบ่งเอกสารออกเป็ น 2 ประเภทคือ
3.1.2.1 เอกสารชัน้ ต้น (Primary Document) เช่น เอกสารประกอบจากผูท้ ใ่ี ห้
สัมภาษณ์ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ
3.1.2.2 เอกสารชัน้ รอง (Secondary Document) เช่น บทความวิชาการ
(Journal) วิทยานิพนธ์ (Thesis) ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) รวมถึงเอกสาร ทีเ่ กี่ยวข้อง (Write
Paper) นามาจัดเรียง รวบรวม อภิปรายผล เปรียบเทียบ ข้อมูลทีม่ อี ยู่ โดยแสดง อยู่ในรูปของ
ตาราง รูปภาพ โดยผูว้ จิ ยั จะเลือกใช้กรอบการเลือกเอกสารของโดยใช้เกณฑ์สาคัญประกอบด้วย
1) ความจริง (Authenticity)
2) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ (Credibility)
3) การเป็ นตัวแทน (Representativeness)
4) ความหมาย (Meaning)
ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการค้นคว้าข้อมูลเปรียบเทียบการสร้างสรรค์เนื้อหารายการเทคโนโลยีท่ี
ใช้ในปั จจุบนั ขัน้ ตอนการทางานรวมไปถึงการนา Social Network มาใช้ให้เหมาะสม ซึง่ หมาย
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รวมถึง ช่ ว งเวลา ที่ผู้ใ ช้ง านจะน าอุ ป กรณ์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ ในแต่ ช่ ว งเวลา ผู้ว ิจ ยั จะด าเนิ น การ
สัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องหรือผูด้ าเนินการ Second Screen ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 - เดือน
พฤษภาคม 2560

3.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้จะเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) ผูป้ ระกอบการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ผู้เชีย่ วชาญด้านการส่งเสริมการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์ และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน รวมทัง้ หมดจานวน 5 คน ได้แก่
1) คุ ณ พงศ์ สุ ข หิ ร ัญ พฤกษ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี Social Media/
Application ทีส่ นับสนุนการใช้งาน Second Screen
2) คุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล กรรมการผู้จดั การ บริษทั Mushroom Group จากัด
ผูผ้ ลิตรายการทางโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั และ Content Development
3) ผศ.กุ ล เชษฐ์ เล็ ก ประยู ร นั ก วิ ช าการ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นนิ เ ทศศาสตร์
ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4) คุณธนกร สุทธิธน Digital Marketing Media Consultant ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การตลาดและโฆษณาสื่อดิจทิ ลั
5) คุณณัฐ พยงค์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ กระทรวงเทคโนโลยี
และการสื่อสาร

3.3 เครื่องมือในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่องมือในการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยจะเน้นการถามข้อเท็จจริง (Facts) เกี่ยวกับแนวทางลักษณะเนื้อหาของการทา
รายการทีส่ อดคล้องกับการจัดทา Second Screen ทัง้ ในด้านของกระบวนการคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับการใช้กบั Second Screen รวมไปถึงปั จจัยที่จะก่อให้เกิด
ความสาเร็จและการเข้าถึงผูร้ บั ชมของ Second Screen โดยใช้ลกั ษณะของคาถามปลายเปิ ด
(Open-End Question) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์มอี สิ ระในการตอบและขยายความในจุด
ต่างๆเพื่อให้ได้คาตอบในแง่ต่างๆซึง่ อาจอยูน่ อกเหนือจากการคาดคะเนของผูว้ จิ ยั โดยในการทา
การสัมภาษณ์จะเป็ นการ สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ผูว้ จิ ยั จะมี
การเตรียมแนวคาถามและกรอบของการสัมภาษณ์ท่ผี ู้วจิ ยั ได้สร้างขึน้ จากการศึ กษา แนวคิด
ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้กล่าวถึงแล้วในบทที่ 2 และเพื่อให้สามารถ
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เก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนในการสัมภาษณ์จะมีการใช้เครื่องมือเช่นเครื่องอัดเสียงและการจด
บันทึก

3.4 ขัน้ ตอนการสัมภาษณ์
ผู้ว ิจ ยั ใช้แ บบสัม ภาษณ์ แ ละแนวค าถามที่ ผ่ า นขัน้ ตอนการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพื่อนาไปสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) เนื่องจากต้องการความ
ยืดหยุน่ สาหรับการเก็บข้อมูล
โดยในขัน้ แรกการเชิญผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เข้ามาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษาครัง้ จะทาการ
ติดต่อขอสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ E-mail การเข้าพบโดยตรงหรือการติดต่อ ผ่านทางคน
รู้จกั โดยจะมีก ารเล่ า ถึงวัต ถุ ป ระสงค์ของการศึกษาและการสัมภาษณ์ เ พื่อ สร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นแก่ ผู้ใ ห้ส ัมภาษณ์แ ละแจ้งผู้ใ ห้สมั ภาษณ์ทราบว่าหลังจากการสัมภาษณ์ ในรายงาน
การศึกษาอาจจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลบางส่วน เช่นข้อมูลส่วนตัวหลัง จากทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ในการสัมภาษณ์ผู้สมั ภาษณ์จะมีการสอบถามและบันทึกข้อมูล ทางประชากรศาสตร์
และข้อ มูล พื้น ฐาน เช่ น ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ รวมทัง้ พูด คุ ย เรื่อ งทัว่
ๆ ไปและกล่ า วถึง
วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์จะเป็ นไปในลักษณะของการพูด คุยเพื่อให้ผู้ใ ห้
สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นและมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระโดยผู้วจิ ยั จะมีการจด
บันทึกบันทึกเสียงและมีการพูดคุยตอบโต้บ้างตามความเหมาะสม ผู้วจิ ยั จะมุ่งถามคาถามไป
ตามแนวทางค าถามที่ไ ด้เ ตรีย มไว้เ ป็ น หลัก และอาจมีก ารซัก ถามเพิ่ม เติม ในกรณี ท่ีผู้ใ ห้
สัมภาษณ์ไม่สามารถตอบคาถามหรือยังได้ขอ้ มูลไม่ครบตามกรอบคาถามนาวิจยั

3.5 การเตรียมข้อมูล
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีกระบวนการเตรียมข้อมูล 3 ขัน้ ตอนดังนี้
1) การจัดเตรียมข้อมูลจากการสังเกตโดยเริม่ จากนาบันทึกย่อข้อมูลและข้อมูล
เกี่ยวกับ พฤติกรรมของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มาตรวจสอบความครบถ้วนแล้วนามาจัดเรียงตามลาดับ
เวลาและสถานที่
2) การจัดเตรียมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในเทประหว่าง
การสัมภาษณ์มาตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อมูลและหากมีขอ้ ความทีส่ าคัญจะใช้วธิ กี ารถอดข้อมูล
เฉพาะบางส่วน
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3) การรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดโดยนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตระหว่างการ
สัมภาษณ์ รวมทัง้ ข้อมูลจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์นามารวบรวมเพื่อตรวจสอบความครบถ้วน

บทที่ 4
วิเคราะห์ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั เรือ่ งการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อ
โทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (Depth Interview) สัมภาษณ์
ถึงหลักการและกระบวนการในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการโทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั ด้วยกลยุทธ์
Second-Screen โดยผูว้ จิ ยั เลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายดังนี้
1) ผูป้ ระกอบการด้านการผลิตเนื้อหารายการในโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั 1 ท่าน
ได้แก่ คุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล (CEO บริษทั Mushroom Group จากัด)
2) ผู้ช านาญการด้า นเทคโนโลยีและการส่ ง เสริมการตลาดผ่ านสื่อ ออนไลน์
1 ท่าน ได้แก่ คุณพงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์ (บริษทั Shownolimit จากัด)
3) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
4) ผู้ชานาญการด้านการตลาดดิจทิ ลั และออนไลน์ 1 ท่าน ได้แก่ คุณธนกร
สุทธิธน
5) ตัว แทนองค์ก รจากภาครัฐ ได้แ ก่ นัก วิช าการคอมพิว เตอร์ช านาญการ
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 1 ท่าน ได้แก่ คุณณัฐ พยงค์ศรี
โดยทาการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 - พฤษภาคม 2560 มาทาการ
วิเคราะห์โดยอ้างอิงกับหลักทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อประมวลผลวิเคราะห์และสรุปผล
โดยลาดับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ส่วนที่ 1 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการของ Second Screen
ส่วนที่ 2 รูปแบบและแนวทางของเนื้อหาของ Second Screen ทีเ่ หมาะสมกับผูร้ บั สาร
ในประเทศไทย
ส่วนที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกับ First Screen
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4.1 ส่วนที่ 1 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนื้ อหารายการของ Second Screen
ผลจากการสัมภาษณ์ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทัง้ 5 ท่าน แต่ละท่านได้มคี วามคิดเห็นที่เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่อาจมีความคิดเห็นเสริมเพิม่ เติมในแต่ละส่วนตามมุมมองในสายอาชีพของ
ท่านนัน้ ๆ โดยคุณพงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์ มองว่า
ปั จจุบนั นี้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้ง่ายมากขึน้ โดยเฉพาะทาง Smart Phone ทาให้การที่จะมีเทคโนโลยีประเภท
Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั มีความพร้อมในด้านนี้ แต่การที่จะทาแอพลิ
เคชันที
่ ่ดี ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้เกิดความสาเร็จของ Second Screen
และสามารถรองรับกับจานวนผู้บริโภคจริง ๆ นัน้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากว่าประเทศ
ไทยมีคนทีค่ ดิ สร้างสรรค์ออกมามากมายแต่ยงั ไม่มบี ุคคลากรทีผ่ ลิตหรือ ทาออกมาได้
ครบถ้วนจริง ๆ และสามารถใช้งานได้จริงเหมือนกับในต่างประเทศ ทีม่ กี ารพัฒนาได้
ต่อเนื่องก้าวไกล
นอกจากนี้ Second Screen เป็ นตัวสร้างหรือเพิม่ คุณค่าให้คนอยากดูในตอน
ออกอากาศจริงจากสื่อโทรทัศน์หรือหน้าจอหลัก (First Screen) อย่างไรก็ตาม สุดท้าย
แล้วตัวเนื้อหา (Content) จะทาให้มรี ะดับหรือไฮคลาส (Hi-Class) มากไม่ได้เพราะคน
เมือ งส่ ว นใหญ่ ไ ม่ค่ อ ยดูโทรทัศ น์ แ ล้ว เพราะมีการใช้โ ทรทัศ น์ ท่ีส ามารถรับ ชมผ่ า น
Social TV เข้ามาอย่างแพร่หลายในปั จจุบนั ดังนัน้ ต่อไปสื่อโทรทัศน์จะต้องนึกถึงกลุ่ม
คนต่ างจังหวัด (Rural Mass) ให้มากยิง่ ขึ้น (พงษ์สุ ข หิรญ
ั พฤกษ์ , สัมภาษณ์ ,
12 สิงหาคม 2560)
ซึ่งการที่คานึงถึงพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละกลุ่มนัน้ ค่อนข้างสอดคล้องกับ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร (Media Exposure) ทีว่ ่า การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็ นสิง่ ที่
อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลว่าความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือ
สภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิ ดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่
แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับที่ โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, 1960, pp. 19-25) กล่าวไว้ว่า
กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิ ดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้
ของมนุษย์ ประกอบด้วยการกลันกรอง
่
4 ขัน้ คือ
1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เป็ นขัน้ แรกในการเลือกช่องทางการ
สื่อสาร ในที่น้ีคอื การที่ผบู้ ริโภคหรือผู้ชมจะเลือกชมผ่านสื่อโทรทัศน์หน้าจอหลัก หรือ ชมผ่าน
Second Screen
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2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ ปิ ดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่
จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็นและความสนใจ ในทีน่ ้ีคอื
การทีผ่ ชู้ มเลือกรับจากเนื้อหา (Content) ของรายการนัน้ ๆ นันเอง
่
3) การเลือกรับรูแ้ ละตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
เมื่อบุคคลเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็จะเกิดการรับรูแ้ ละตีความหมายสารแตกต่างกันไปตาม
ความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และ
จิต ใจ ฉะนัน้ แต่ ล ะคนอาจตีค วามเฉพาะข่าวสารที่ส อดคล้อ งกับลักษณะส่ ว นบุค คลดังกล่ าว
เท่านัน้
4) การเลือกจดจา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาในส่วนทีต่ รงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง ในทีน่ ้ีหากผูช้ มมีการจดจาก็ย่อมทาให้เกิด
ผูต้ ดิ ตามรายการนัน้ ๆ เพิม่ ขึน้ ตามลาดับ
สาหรับคุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั Mushroom Group จากัด ซึ่ง
เป็ นบริษทั ทีผ่ ลิตเนื้อหา (Content) ในสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยแยกเป็ นรายการโทรทัศน์
ทัวไป
่ เรียลลิต้ฟี อแมท ทาสื่อโฆษณา วางแผนสื่อโฆษณา และทาสัมมนาระดับอาเซียน ได้ม ี
มุมมองในเรือ่ งการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั ว่า
โทรทัศน์เป็ นเพียงแพลทฟอร์ม (Platform) หนึ่งเท่านัน้ ที่จริงแล้วผู้บริโภคดูท่ี
เนื้อหาของรายการมากกว่า ขึน้ อยูก่ บั ว่าชมผ่านสื่อใดเท่านัน้ โดยการสร้างสรรค์กลยุทธ์
Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั ทีท่ าให้เกิดการส่งเสริมเนื้อหาให้มคี ุณค่ามาก
ขึน้ เพื่อจะได้มผี ชู้ มมากขึน้ นัน้ ต้องทาให้เนื้อหานัน้ ๆ สามารถไปได้ทุกแพลทฟอร์ม
(Platform) และทาให้ผู้ชมเป็ นแฟนเบส (Fan Base) และพัฒนาเป็ นซุปเปอร์แฟน
(Super Fan) จนกลายเป็ นกลุ่มผูช้ ม (Community) ทีม่ คี ุณภาพในทีส่ ุด (อรรฆรัตน์ นิติ
พล, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2560)
ซึง่ สอดคล้องกับ Roy & Galarneau (2013) ในแนวคิดการใช้กลยุทธ์การจัดการการใช้
นวัตกรรม Second-Screen Application ว่า สื่งทีผ่ ปู้ ระกอบการ ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ และนัก
ลงทุนยังต้องหาคาตอบ พิจารณาและคานึงถึงประเด็นเหล่านี้ คือ
1) จานวนผู้ตดิ ตามบน Social Networks และการมีส่วนร่วมถือเป็ นตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของรายการหรือไม่
2) จานวนการดาวน์โหลด ความถี่ของการเช็คอินทีเ่ กี่ยวข้องกับความภักดีของ
ผูบ้ ริโภคหรือการแนะนาแอ็พฯ หรือการมีปฏิสมั พันธ์บน Second Screen ก่อน ระหว่าง และ
หลังการออกอากาศ มีความเกีย่ วข้องกับความนิยมของรายการหรือไม่
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3) Social TV และ Second-Screen Applications มีผลอย่างแท้จริงและผล
โดยตรงต่อ เรตติง้ ความนิยมผูช้ มโทรทัศน์หรือไม่
4) กลยุทธ์ Second-Screen ทีม่ ขี นาดใหญ่และมีความละเอียดซับซ้อน มากขึน้
จะส่งผลต่อเรตติง้ ระหว่างการออกอากาศเพิม่ ขึน้ หรือไม่
ทัง้ นี้จะเห็นว่าคาถามต่าง ๆ ข้างต้นมีผลต่อการเกิดฐานแฟนและเกิดคอมมูนิต้ตี ามมา
อย่างไรก็ตาม Second Screen และ Social TV ยังถือเป็ นเรื่องใหม่สาหรับผูผ้ ลิตรายการหลาย
ราย โดยแนวโน้มในประเทศไทยก็ชไ้ี ปในแนวทางที่ Second-Screen Application ถูกเชื่อมกับ
รายการ ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการดึงความสนใจของผูช้ มให้อยู่กบั รายการได้นาน
ขึน้ สร้างความผูกพัน (Engagement) และช่วยให้ผลตอบรับ (Feedback) ระหว่างสื่อโทรทัศน์
และกิจกรรมบน second-screen รวมทัง้ ผู้ผลิตรายการและผู้ชมเกิดความสมบูรณ์ (Roy &
Galarneau, 2013) เนื่องจากว่าพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารใช้ Smartphone หรือ Tablet มากขึน้
ข้อควรคานึงถึงในการทา Second-Screen Application จึงต้องทาสาหรับ Platforms ที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น Android หรือ iOS หรือ Windows (Thanachart Numnonda, 2013)
สาหรับหน่วยวัดเรทติ้ง (Rating) ของเนลสันทีว่ ดั จากกลุ่มคนจานวนมากนัน้ ในอนาคต
การที่จะทาสื่อออกมา ลูกค้าต้องการตัวสื่อทีห่ ลากหลาย ฉะนัน้ การทีม่ กี ารวัดเรทติ้งจึงเป็ นการ
ลงเพื่อภาพลักษณ์เท่านัน้ แต่สงิ่ ทีส่ ร้างยอดขายจริง ๆ คือแฟนเบส ยกตัวอย่างเช่น รายการอายุ
น้อยร้อยล้าน เรทติ้งอาจจะไม่ได้มากมายนัก แต่ส่งื ที่สร้างยอดขาย คือ แฟนเบสซึ่งกลุ่มคนที่
เป็ นเจ้าของธุรกิจ เป็ นต้น
ส่วนผลจากการสัมภาษณ์ คุณธนกร สุทธิธ น ในเรื่องการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second
Screen ในสื่อโทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั พบว่า
Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั ช่วยในเรื่องของการส่งเนื้อหาไปสู่
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูช้ มของสถานีฯ โดยจากเดิมที่ช่องโทรทัศน์มเี พียง 5-6 ช่อง ซึ่ง
ฐานผูช้ มเป็ นคนที่ดูโทรทัศน์จริง ๆ เช่น แม่บา้ นทีม่ เี วลาว่าง จึงสามารถเปิ ดดูรายการ
ที่ช่ ืน ชอบหรือ สนใจได้ ต ามเวลาที่ส ถานี ก าหนด แต่ ต่ อ มากลุ่ ม เป้ าหมายอื่ น ๆ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลุ่มวัยรุ่น มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเปิ ดโทรทัศน์ ดังนัน้ การที่จะทา
เนื้ อ หารายการในสื่อ โทรทัศ น์ อ ย่า งเดีย ว เพื่อ ส่ ง ไปหากลุ่ ม เป้ า หมายกลุ่ ม นี้ คงไม่
สามารถเข้าถึงได้ เป็ นต้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปั จจุบนั สื่อยุคดิจ ิทลั ต่าง ๆ ช่วยอานวย
ความสะดวกทุกอย่างให้สามารถจบได้ในมือถือเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็ นการรับชม
การแชร์ การแสดงความคิดเห็น เพราะฉะนัน้ สื่อดิจทิ ลั ต่าง ๆ เป็ นตัวช่วยให้เกิดความ
หลากหลายด้านเนื้อหา (Content) ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ จากเดิมช่อง 3 และ ช่อง 7 จะมี
แต่ละครแนวเดิม ๆ หรือมีการนากลับมาทาใหม่หลายรอบ แต่ปัจจุบนั ผู้จดั หน้าใหม่
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พยายามนาเสนอเนื้อหาที่เฉพาะกลุ่มและมีความแตกต่างมากขึน้ แต่จะแตกต่างด้วย
การสร้างสรรค์สงั คมหรือทาลายสังคมถือเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งปั จจุบนั คนทุกเพศทุกวัย
สามารถเปิ ดรับเนื้อหาได้มากขึน้ โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดชมผ่านสื่อโทรทัศน์ท่บี า้ น เพื่อ
รอดูละครหลังข่าว ปั จจุบนั นี้หากรถติดอยู่กส็ ามารถดูรายการเหล่านัน้ ผ่านแอพลิเคชัน่
หรือผ่านเว็บไซด์ได้ในเวลาเดียวกันกับทีโ่ ทรทัศน์กาลังออกอากาศได้เลย
นอกจากนี้หากชื่นชอบเนื้อหานัน้ ๆ ยังสามารถแคปเจอร์ (Capture) และโพสต์
(Post) ลงโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของตัวเองได้ ก่อให้เกิดสื่อทีไ่ ม่ต้องเสียเงินซือ้
หรือทีเ่ รียกว่า Earn Media ไปเรื่อย ๆ ซึ่งทาให้คนที่เห็นเกิดความสนใจ ชอบและ
ติดตามต่อ ดังนัน้ ทางสถานีโทรทัศน์ต้องปรับตัวให้ทนั ทัง้ ในเรื่องของวิสยั ทัศน์ซ่ึ งเป็ น
เรือ่ งสาคัญ โดยบางช่องยังคง ให้ความสาคัญกับเรทติง้ แต่ในอนาคตอันใกล้ส่อื ดิจทิ ลั จะ
มีการวัดเรทติง้ เช่นเดียวกับบนโทรทัศน์ เพราะฉะนัน้ แต่ละสถานี ถ้าใครมีวสิ ยั ทัศน์ไกล
มีค วามคิดสร้างสรรค์ มองเห็นอนาคตได้เ ร็ว และตัดสินใจได้ ดีกว่า (ธนกร สุ ทธิธ น,
สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
ซึง่ สอดคล้องตามที่ Guilford (1967) ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคล เป็ นการคิดที่ก่อให้เกิดสิง่ ใหม่ ๆ ขึน้ และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความคิดหลายแง่หลายมุม ช่องนัน้
น่าจะอยูร่ อดบนธุรกิจสถานีโทรทัศน์
ในทางเดียวกัน ผลจากการสัมภาษณ์คุณณัฐ พยงค์ศรี ได้เสริมในเรื่องการสร้างสรรค์
กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั ว่า
สื่อ โทรทัศน์ ยุคดิจทิ ลั มีจานวนช่อ งที่มาก ซึ่งการจดจาของประชาชนต่ อช่อ ง
นัน้ ๆ เป็ นเรื่องสาคัญ บางช่องคนยังจาไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะจาที่ตวั
รายการ หรือ ตัว บุ ค คลที่ต นชื่น ชอบมากกว่ า จดจ าช่ อ งหรือ เลขช่ อ ง ฉะนั น้ ถึง จะมี
ช่องเยอะแต่ผู้ชมไม่ได้ตดิ ช่อง แต่ตดิ ที่รายการมากกว่า (ณัฐ พยงค์ศรี, สัมภาษณ์,
9 กันยายน 2560)
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ซึง่ การจดจาของผูช้ มสอดคล้องกับโจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, 1960, pp. 19-25)
ทีก่ ล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิ ดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสาร
ในการรับรูข้ องมนุษย์ ซึง่ ประกอบด้วยการกลันกรอง
่
4 ขัน้ ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เป็ นขัน้ แรกในการเลือกช่องทางการ
สื่อสารบุคคลจะเลือกเปิ ดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารทีม่ อี ยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง ซึง่ ในทีน่ ้ีอาจ
เลือกทีต่ วั เองสะดวกในการรับชม
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ ปิ ดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่
จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อ
สนับสนุนทัศนคติเดิมทีม่ อี ยู่
3) การเลือกรับรูแ้ ละตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
เมื่อบุคคลเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรูข้ ่าวสารทัง้ หมดตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่งสาร
เสมอไปเพราะคนเรามักเลือกรับรูแ้ ละตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ นอกจากจะทาให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการ
บิดเบือนข่าวสารให้มที ศิ ทางเป็ นทีน่ ่ าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย
4) การเลือกจดจา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาข่าวสารในส่วนที่
ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่นาไปถ่ายทอด
ต่อในส่วนทีต่ นเองไม่สนใจ
ทางด้านอาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผลจากการสัมภาษณ์มมี ุมมองในเรื่องเม็ดเงินเข้า
มาเกีย่ วข้อง โดยพบว่า
วงการสื่อโทรทัศน์ หลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านจาก 6 ช่องมาเป็ นยุคดิจทิ ลั ที่ม ี
24 ช่องนัน้ ทาให้ส่อื โทรทัศน์มเี นื้อหามาก แต่มเี ม็ดเงินเท่าเดิมและมีส่วนแบ่งมากขึน้
หากช่องใดทีส่ ามารถอยู่ได้กอ็ าจเพราะมีสายป่ านยาว หรือครีเอทีฟรูใ้ จและรูจ้ กั ผูช้ มว่า
ต้อ งการชมอะไร ฉะนัน้ ทุกวันนี้แต่ ละช่องจึงต้อ งหาความเป็ น ตัว เอง (กุ ล เชษฐ์ เล็ก
ประยูร, สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2560)
อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริงของสื่อโทรทัศน์ไทยมี 12 ช่องก็เต็มทีแ่ ล้ว ไม่จาเป็ นต้อง
มีถงึ 24 ช่อง เนื่องจากว่า กสทช. มีการกาหนดแผนการทางานภายในระยะเวลา 5 ปี ที่
เรียกว่า แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อ
ใช้เป็ น แนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ใ นกิจการวิทยุและโทรทัศ น์ โดยแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มเี ป้ าประสงค์ดงั นี้
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1) ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุ ญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทถ่ี ูกต้อง ทัวถึ
่ ง เป็ นธรรม และมีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริโภคได้รบั บริการและคุ้มครองมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
3) ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นมีส ิ ท ธิ เ สรีภ าพในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
หลากหลายอย่า งเท่ าเทีย ม และสามารถใช้ค ลื่น ความถี่ใ นกิจการกระจายเสีย งและกิจ การ
โทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
4) ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มกี ารแข่งขันได้อย่างเสรี
ภายใต้กติกาที่เป็ นธรรม เนื้อหารายการมีคุณภาพ หลากหลาย เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
5) ผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผู้ผลิตรายการ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาคุ ณภาพ มีมาตรฐานทางจริยธรรมของการ
ประกอบวิชาชีพ (Codes of Conducts)
6) กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รบั การพัฒนาไปสู่ความทันสมัย
และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ไิ ม่สามารถทาได้ อย่างช่องเด็กและเยาวชนก็ไม่ได้เป็ นช่อง
เด็กและเยาวชนจริง ๆ เพียงแค่มกี ารจากัดช่วงเวลาเท่านัน้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะทุกอย่างต้องใช้
เงิน หากอยากได้เนื้อหาดี ๆ ก็ต้องใช้เงิน ทาให้ช่องสาธารณะอย่างช่อง TPBS ไม่สามารถมี
โฆษณาได้ แต่ในทางเดียวกันช่อง KBS ของประเทศเกาหลีสามารถทาได้ทงั ้ ๆ ทีส่ ถานะของ
ช่องเป็ นช่อง สาธารณะเช่นเดียวกับ TPBS ของไทย หรืออาจเป็ นเพราะเกาหลีถูกปลูกฝั งมา
ว่าวัฒนธรมสร้างชาติ ต่างจากประเทศไทยที่คานึงถึงเม็ดเงินและแย่งผู้ชมกัน ทาให้แม่บทกับ
ความเป็ นจริงมีบางอย่างทีข่ ดั กันอยู่ ซึง่ ควรจะต้องปรับกลยุทธ์

4.2 ส่วนที่ 2 รูปแบบและแนวทางของเนื้ อหาของ Second Screen ที่เหมาะสม
กับผูร้ บั สารในประเทศไทย
จากผลการสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องทัง้ 5 ท่าน โดยรวมมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันว่า
รูปแบบและแนวทางของเนื้อหาของ Second Screen ทีเ่ หมาะสมกับผูร้ บั สารในประเทศไทย
ขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรมของคนไทย โดยคุณพงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์ กล่าวว่า
หากมองในเรื่องของกลุ่มคนเมืองและกลุ่มคนต่างจังหวัด จะเห็นว่าพฤติกรรม
ของคนเมืองส่วนมากมักจะใช้ Smart Phone และเน้นความสะดวกสบายในการรับชม
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ชมได้ทุกทีท่ ุกเวลา โดยแถบจะไม่คานึงถึงหน้าจอหลักเลยแม้แต่น้อย เนื่องจากกว่าคน
เมืองมีเวลาว่างน้อย อีกทัง้ ใช้ชวี ติ ทีเ่ ร่งรีบ จึงชมผ่าน Mobile Device เป็ นส่วนใหญ่ต่าง
จากกลุ่มคนต่างจังหวัดทีโ่ ดยมากทาไร่ ทานาหรือมีวถิ ชี วี ติ ทีม่ เี วลา รวมถึงกลุ่มแม่บา้ น
แม่ ค้า ที่ติ ด ละครหรือ รายการต่ า งๆท าให้ ส ามารถชมผ่ า นสื่อ โทรทัศ น์ ไ ด้ต ามเวลา
ออกอากาศจริงแล้วนามาพูดเล่าบอกกล่าวกันในกลุ่ม (พงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์, สัมภาษณ์,
15 สิงหาคม 2560)
ซึง่ การเปิ ดรับของคน 2 กลุ่มนี้ สอดคล้องกับ ขวัญเรือน กิตวิ ฒ
ั น์ (2531, น. 23-26) ทีม่ ี
ความเห็นว่า ปั จจัยทีท่ าให้บุคคลมีการเปิ ดรับข่าวสารทีแ่ ตกต่างกัน คือ
1) ปั จจัยด้านบุ ค ลิกภาพและจิต วิทยาส่ ว นบุค คล ซึ่งเป็ นผลสืบ เนื่อ งมาจาก
ลักษณะการอบรมเลีย้ งดูทแ่ี ตกต่างกัน การดารงชีวติ ในสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
2) ปั จจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับ
กลุ่มสังคมทีต่ นอยู่ การตัดสินใจทีจ่ ะแสดงออกซึง่ พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามจึงมักจะคล้อยตามกลุ่ม
ในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม
3) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร เชื่อว่าลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
เพศอาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ทาให้เ กิดความคล้ายคลึงของการเปิ ดรับเนื้อหาของการ
สื่อสาร รวมถึงการตอบสนองต่อเนื้อหาด้วย
นอกจากเรือ่ งพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปของคนในปั จจุบนั ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว ในเรื่องที่
คุณพงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์ (2560) กล่าวว่า “Second Screen เป็ นตัวสร้างหรือเพิม่ คุณค่าให้คน
อยากดูในตอนออกอากาศจริงจากสื่อโทรทัศน์หรือหน้าจอหลัก (First Screen) สุดท้ายแล้วต้อง
คานึงถึงเนื้อหาด้วย” ทาให้เห็นว่า การเพิม่ เนื้อหา (Content) ที่พเิ ศษใน Second-Screen
Application ก็เป็ นการเพิม่ มูลค่า (Value-Added) ให้กบั เนื้อหารายการ และเพิม่ ประสบการณ์ใน
การรับชมรายการ อีกทัง้ เป็ นการยกระดับการรับชมรายการโทรทัศน์รปู แบบปกติให้กบั ผูช้ มอีก
ด้วย (McGrail & Roberts, 2005) ไม่ว่าจะเป็ นเบือ้ งหลังการถ่ายทามิวสิควิดโี อ สัมภาษณ์พเิ ศษ
เป็ นต้น
ทางด้านคุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล มองรูปแบบและแนวทางในมุมมองของผูผ้ ลิตว่า ครีเอทีฟ
ควรจะคิดทารายการที่มกี ลุ่มผูช้ มหรือคอมมูนิต้ที ช่ี ดั เจน และมีประโยชน์กบั คนดู ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของ อารี พันธ์มณี (2537) ทีอ่ ธิบายความคิดสร้างสรรค์
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ลัก ษณะทางกระบวนการ หมายถึง ความรู้ส ึก ไวต่ อ ปั ญ หา และสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีขนั ้ ตอนและนาผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสิง่ ใหม่ต่อไป ในที่น้ีคอื ครีเอ
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ทีฟต้องรูจ้ กั คนดูว่าต้องการอะไร แต่ละกลุ่มมีความสนใจเรื่องใดและจับเรื่องนัน้ มาคิดผลิตต่อ
ยอด
2) ลักษณะของบุคคล หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าแสดง
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีอารมณ์ขนั มีจนิ ตนาการ และมีความยืดหยุ่นทัง้ ความคิด และการ
กระทา และเป็ นบุคคลที่มคี วามสุขกับการทางานหรือสิง่ ที่ตนพอใจและยังไม่หวังผล ในที่น้ีคอื
ครีเอทีฟต้องคิดสร้างสรรค์ผลงานทีแ่ ปลกใหม่ มีคุณภาพ และนึกถึงประโยชน์ทผ่ี ชู้ มจะได้รบั เป็ น
หลัก
3) ลักษณะทางผลิตผล หมายถึง คุณภาพของผลงานทีเ่ กิดขึน้ มีตงั ้ แต่ขนั ้ ต่ าที่
แสดงผลทีเ่ กิดจากความพอใจของตนทีจ่ ะแสดงซึง่ ความคิดและการกระทา จนกระทังพั
่ ฒนาขึน้
เป็ นการฝึ กทักษะและค่อยคิดได้เองถึงระดับการคิดค้นพบสิง่ ใหม่ ในที่น้ีคอื ผลงานที่ผลิตออก
มาแล้วได้รบั ผลตอบรับจากผู้ชมว่ามีคนชื่นชอบหรือไม่ อย่างไร แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาต่อไป
ส่วนตลาดยุคดิจทิ ลั ในปั จจุบนั นี้ คุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล มีความเห็นว่า
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ถือเป็ นแพลทฟอร์มหนึ่ง โดยมีโทรทัศน์เป็ นตัว
ตัง้ ต้น ซึ่งจะมีสปั ดาห์ละครัง้ ที่ออกอากาศ และโซเชียลมีเดีย คือ ตัวช่วยที่เพิม่ เนื้อหา
เข้าไปให้คนเห็นบ่อยขึน้ และอยากติดตาม ทัง้ นี้ต้องดูว่ากลุ่มผูช้ มชอบอะไร เช่น ถ้าเป็ น
คนชอบเรียลไทม์ (Real time) ก็ต้องเป็ นสื่อโทรทัศน์ แต่หากเป็ นซีรส่ี ก์ ด็ ูตามออนไลน์
ได้เป็ นตอน ๆ เป็ นต้น (อรรฆรัตน์ นิตพิ ล, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2560)
ซึ่งเป็ นไปในทางเดียวกันกับกลยุทธ์การใช้ Second-Screen Application เพื่อสร้าง
Second-Screen Experience ขององค์กรสื่อโทรทัศน์ โดยผู้ศึกษาเชื่อว่าน่ าจะมีแนวโน้มที่
เป็ น ไปได้ใ นอุ ต สาหกรรมโทรทัศ น์ ไ ทย แต่ อ าจต้อ งมีก ารปรับ ในด้า นของเนื้ อ หาเพื่อ ให้
สอดคล้องกับลักษณะ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของผู้บริโภคชาวไทย โดยความเห็นของคุณ
อรรฆรัตน์ นิตพิ ล มีความสอดคล้องกับประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การสร้าง Second-Screen
Experience ต่อการรับชมรายการตามที่ Roy & Galarneau (2013) ศึกษาไว้คอื ประโยชน์ใน
ด้านการสร้างความภักดีของผู้ชม (Loyalty) โดยการบูรณาการ Second-Screen Experience
เข้ากับรายการทางโทรทัศน์จะช่วยเพิม่ ความสนใจของผู้ชมให้ยาวนานจนรายการจบได้ หรือ
อาจยาวข้ามตอนหรือ Episode ก็ได้ ด้วยเหตุผลดังนี้
1) ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการรับชมรายการ
2) ช่วยส่งเสริมให้ผชู้ มติดตามรับชมเป็ นประจา
3) สร้างสภาพแวดล้อมแบบสังคมออนไลน์ ทาให้แฟนรายการสามารถพบปะ
สนทนากันได้
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4) ทาให้ผู้ชมมีป ฏิส ัมพัน ธ์กับเนื้อ หารายการ ซึ่ง ในประการนี้ ส อดคล้อ งกับ
แนวโน้มของการเป็ น Interactive มากขึน้ ของโทรทัศน์ไทยในอนาคตด้วย (ธาม เชือ้ สถาปนศิร,ิ
2556)
ทัง้ นี้รายงานของ Roy & Galarneau (2013) ชีว้ ่ากลไกในการสร้างความภักดีของผูช้ ม
ใน Second-Screen Application มี 3 ประการ ได้แก่ 1) การใช้คอนเทนต์ทเ่ี พิม่ มูลค่า (AddedValue Content) 2) การใช้กลไกมีส่วนร่วม (Participation) และ 3) การใช้กลไกการให้รางวัล
(Reward)
สาหรับอาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร มีความเห็นว่า
สื่อโทรทัศน์ของประเทศไทยถึงแม้จะมีความคิดสร้างสรรค์ แต่รปู แบบส่วนใหญ่
ก็ไปซือ้ ฟอร์มแมท (Format) จากทีอ่ ่นื มา นอกจากนี้จาเป็ นต้องมี First Screen และมี
Second Screen ควบคู่กนั ไปด้วย เพราะปั จจุบนั เมื่อผูบ้ ริโภคนัง่ ดูโทรทัศน์กเ็ ล่นมือถือ
ไปด้วย ผู้ผลิตจึงต้องนาสองสิง่ นี้มาเชิอ่ มโยงกันตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งการที่
ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะสะดวกสบาย ถ้าไม่ตดิ รายการหรือละครนัน้ ๆ มากก็
รอดูตอนออกอากาศจริง แต่ถ้าคนดูติดก็จะดูก่อนและติดตามทุกตอน (กุลเชษฐ์ เล็ก
ประยูร, สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2560)
พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปนี้สอดคล้องกับ ข้อมูลจากผลงานวิจยั Connections Panel ของ
Initiative ทีเ่ ปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างปี 2010 กับ 2012 แล้วพบว่าในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา
สัดส่วนของคนไทยทีท่ ากิจกรรมต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตสูงขึน้ ในทุกกิจกรรมหลัก ๆ โดยคนไทย
ใช้อนิ เตอร์เน็ตโดยทัวไปอย่
่
างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครัง้ เพิม่ ขึน้ ถึง 39% จากเดิมทีม่ สี ดั ส่วน 28%
ในปี 2010 มาเป็ น 39% ในปี 2012 ซึง่ กิจกรรมทีค่ นไทยทาเพิม่ ขึน้ สูงมากเป็ นอันดับแรก คือ
การดูวดิ โี อออนไลน์ ทีม่ กี ารเติบโตสูงถึง 123% หรือจาก 14% ในปี 2010 มาเป็ น 31% ในปี
2012 ซึ่งจานวนการใช้งานที่เพิม่ ขึน้ มานี้ส่วนหนึ่งมาจากการดูละครย้อนหลังหรือซีรสี ์ต่าง ๆ
รวมทัง้ เรือ่ งราวทีเ่ ป็ นกระแสสังคมต่าง ๆ ทีม่ กั จะเริม่ เกิดขึน้ จาก เฟซบุ๊ค และยูทปู
อันดับต่อมาคือ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทม่ี ปี ริมาณการใช้เพิม่ ขึน้ ถึง 98% หรือ
จาก 16% ในปี 2010 มาเป็ น 32% ในปี 2012 ซึง่ ส่วนหนึ่งมาจากการตามกระแสสังคมทีเ่ กิดขึน้
จาก เฟซบุ๊ค เช่น แก่ สปอร์ต ใจดี กทม. หรือการตามเป็ นแฟนเพจเพื่อติดตามข้อมูลของบุคคล
สาคัญต่าง ๆ เป็ นต้น (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และสุรสีห์ ประมุข, 2556)
ในเรือ่ งของการตลาด คุณธนกรมองรูปแบบและแนวทางของผูร้ บั สารในประเทศไทยว่า
ปั จจุบนั การทาการตลาดในสื่อดิจทิ ลั ช่องทีวดี จิ ทิ ลั ที่มเี รทติ้งสูงสุด ตอนนี้ คือ ช่อง Workpoint
เนื่องจากช่องนี้สามารถทาการตลาดได้ดที ุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นบนเฟสบุ๊ค ซึง่ มีฐานผูช้ มเยอะมาก
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ประกอบกับเนื้อหาที่กว้าง ซึ่งมีฐานผู้ชมอยู่แล้วด้วย ทาให้ทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันหมด
เห็นได้จากบนเฟสบุ๊คของ Workpoint จะเห็นว่าเวลาโพสต์อะไรก็ตาม ยอด Like ยอด Share มี
เยอะมาก นอกจากนี้ยงั มี Line Official Account ซึ่งเมื่อเข้าไปดูจะพบว่ามีคนติดตามอยู่ 16
ล้านคน ทัง้ นี้ Workpoint สามารถพูดถึงเนื้อหาของช่องได้ทุกวัน มีอะไรมาใหม่กส็ ามารถบอกได้
รวดเร็ว เช่น จะมีรายการใหม่มา จะมีถ่ ายทอดสด เป็ นต้น ซึ่งกลุ่ มเป้ าหมายมีค วามชอบใน
เนื้อหาอยูแ่ ล้ว พอทราบข่าวก็จะตามไปดูบนสื่อโทรทัศน์ต่อไป
สาหรับอีกช่องทีท่ าโซเชียลมีเดียได้ดี คือช่อง One โดยเน้นสายละคร ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
บางเนื้อหาบางรายการ ผูช้ มไม่รจู้ กั ว่าอยูช่ ่อง One แต่จะเห็นในหน้าเฟสบุ๊คทีม่ กี ารแชร์มากกว่า
ซึง่ ช่องนี้ทากระแสแทบทุกเรื่องก็ว่าได้ ทัง้ นี้ พฤติกรมของผู้ชมมีส่วนทาให้รายการนัน้ ๆเกิด
กระแสต่างๆด้วยเช่นกัน เห็นได้จากที่ Opify.net ทาการสารวจถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งาน
และทาการสรุปออกมาได้เป็ นผูใ้ ช้งานรวมทัง้ หมด 9 กลุ่ม โดยกลุ่มทีช่ อบโพสและแชร์เพื่อสร้าง
กระแส (The Curator) พบว่าเป็ นรูปแบบทีค่ นส่วนใหญ่ช่นื ชอบมากทีส่ ุด และกลุ่มทีร่ กั การโพส
และแชร์เป็ นชีวติ จิตใจ (The Over-Sharer) มีผลการสารวจพบว่าผูใ้ ช้งานประเภทนี้มจี านวน
มากถึง 4.8 ล้านคน
ในด้านปั จจัยทีต่ ้องคานึงในการทาการตลาดบนโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั คือ เม็ดเงินลงทุนใน
การสนับสนุนเป็ นเรื่องแรก และปั จจัยต่อมา คือเรื่องของลูกเล่น หรือการคิดสร้างสรรค์ ว่าจะทา
ยัง ไงให้ ค นสนใจและบอกต่ อ แต่ ท ัง้ นี้ ก็ ต้ อ งขึ้น อยู่ กับ ฐานผู้ช มที่แ ต่ ล ะช่ อ งมีอ ยู่ แ ล้ว ด้ ว ย
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเปรียบเทียบไทยรัฐ กับ True4U แล้ว ไทยรัฐมีขอ้ ได้เปรียบในเรื่องของการ
ทา Content เรียกว่า PPR เนื่องจากฐานของไทยรัฐเป็ นข่าว พอเป็ นข่าวก็จะมีมุมในการหยิบมา
พูด หยิบมาชักชวนสร้างกระแสได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เขาอาจจะ PPR ล่วงหน้ าสัก 3
สัปดาห์ และมี Content มาเล่นได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็ นสถิตติ ่าง ๆ เพราะมีแหล่งของข้อมูลข่าว
เยอะมาก และน่ าจะเป็ นอันดับ 1 ของเมืองไทยทีค่ นเสพ ในขณะทีส่ งิ่ ที่ True4U ทา PPR ส่วน
ใหญ่ คือการโพสต์บอกข้อมูล อย่างวันและเวลาทีม่ รี อบแข่งขัน ติดตามดูได้ทไ่ี หน มีภาพนิ่งหรือ
วีดโิ อเท่านัน้ เพราะไม่ได้มแี หล่งที่สามารถดึงให้คนสนใจ ทาให้ความน่ าสนใจและความแพรว
พราวอาจจะยังไม่เทียบเท่าไทยรัฐ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ผทู้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์ส่วนมาก มองว่า สื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยยังมีการแข่งขันทีไ่ ม่สูง
อย่างที่ คุณณัฐ พยงค์ศรี ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า
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ประเทศไทยยัง ถือ ว่ าการแข่ง ขันยัง ไม่สูง มาก เพราะส่ ว นมากรายการเป็ น
รายการเดิมทีย่ กมาจากระบบอนาล็อค ไม่ได้เป็ นรายการใหม่ รายการข่าวก็เป็ นนักข่าว
คนเดิม จึงทาให้เนื้อหาบางช่องอ่อนลง ส่งผลให้ผู้ชมเปลีย่ นช่องไปมา ไม่ได้เกิดความ
ภักดีกบั ช่องนัน้ ๆ (ณัฐ พยงค์ศรี, สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
ส าหรั บ เนื้ อ หาที่ ผู้ ช มอยากรั บ ชมนั ้น โดยพฤติ ก รรมของคนไทยมั ก จะชอบ
เรือ่ งชาวบ้าน ๆ ฟั งเข้าใจง่าย ซึง่ ไม่ได้เป็ นเรือ่ งวิชาการมากนัก โดยคนไทยจะเห็นและเชื่อในสิง่
แรกที่เห็นสะดุดตา แต่จะไม่มองเนื้อหาทัง้ หมดในทีเดียว เช่น รายการข่าวก็ต้องดึงเรื่องที่คน
สนใจในโซเชียลมาเชื่อมโยงกัน เป็ นต้น ทัง้ นี้การสร้างสรรค์เนื้อหารายการต่าง ๆ แต่ละช่องมี
ทีมงานที่ต่างกัน มีการย้ายช่องเป็ นบางรายการ พอช่องมากขึน้ ทาให้มกี ารกระจายตัวทีมงาน
ซึ่งแต่ละช่องก็จะมีลกั ษณะเฉพาะตัวอย่างเช่น ช่อง PPTV เนื้อหาจะเจาะลึกรายละเอียดแต่
ไม่ได้โฟกัสเฉพาะเรื่อง ๆ เป็ นลักษณะทีใ่ ห้ประชาชนรับรูข้ ่าวสารแต่ไม่ชน้ี า และให้ผชู้ มเรียนรู้
แล้วตัดสินใจเอง เป็ นต้น
ในเรื่องทิศทางของโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั คุณณัฐมองว่า ถูกจากัดจาก คสทช.ด้วย ฉะนัน้ การ
จะทาอะไรต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนไทยด้วย เช่น คนไทยชอบบริโภคข่าวถึง 80% หรือไม่
แล้วก็ต้องมาดูตามข้อจากัด รวมถึงระยะเวลาทีจ่ ะทาให้คนผูกพันในช่องนัน้ ๆ เป็ นต้น ในระยะ
ยาวช่องน่ าจะค่อย ๆ หายไปและกลับมามีเพียงไม่ก่ชี ่องแบบเดิม ดังนัน้ ในการปรับของช่อง
ต้องแปลกใหม่ เช่น บางช่องมีการ Live เป็ นต้น สอดคล้องกับ De Bono (1982) ทีก่ ล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เพื่อสร้างแนวคิด
ใหม่ทจ่ี ะนามาใช้แก้ปัญหาได้หลายๆ แนวคิด และนาแนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถ
ใช้แก้ปัญหาทีต่ ้องการได้ ซึง่ จริง ๆ แล้วช่องต้องคานึงถึงคุณภาพของรายการและมีการสื่อสาร
ระหว่ างรายการกับผู้ช มด้ว ย ส่ ว นทางด้านโซเชีย ลทีว ีคุ ณนัทมองว่า ใช้ต้น ทุนต่ า เนื่อ งจาก
ประกอบด้วยอินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องผูซ้ ง่ึ ทาหน้าทีโ่ ต้ตอบกับผูใ้ ช้งาน โดยการโต้ตอบ
นี้ ทาให้ทราบถึงความต้องการของผู้ชมอย่างแท้จริงว่าต้องการรับชมอะไร และทราบว่าผู้ชมมี
เวลาว่างรับชมช่วงเวลาไหน ซึ่งถ้าทราบสิง่ เหล่านี้ผู้ผลิตจะได้ทาการส่งสารให้ตรงตามความ
ต้องการของผูช้ ม
ดังนัน้ โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ควรทาแพลตฟอร์มให้มากขึน้ เพราะคนทีเ่ ข้าถึงทัวไปไม่
่
ได้มเี วลา
ดูโทรทัศน์แบบเวลาปกติ เรื่องการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตเป็ นส่วนสาคัญ เพื่อทีจ่ ะได้รบั ชมได้
ทุกที่ ซึ่งผู้ผลิตต้องพัฒนาแอพลิเคชันให้
่ มคี ุณภาพทัง้ ภาพและเสียง ส่วนโซเชียลมีเดียก็ต้อง
เข้าใจคนทีอ่ อนไลน์ว่ามีความสนใจติดตามกันเป็ นเรื่อง ๆ ไป โดยผูช้ มจะกาหนดเองว่าอยากได้
ช่องนัน้ ให้ปรากฏก่อนเป็ นอันดับแรก ๆ เนื้อหาจึงต้องกระชับ สัน้ และได้ใจความ แต่มขี อ้ ดี
ตรงทีว่ ่าผูใ้ ช้งานสามารถแชร์และแสดงความคิดเห็นได้ เมือ่ คนอื่นก็เห็นก็เหมือนเป็ นการบอกต่อ
และเนื้อหาก็ไม่ได้หายไปไหนแม้เวลาผ่านไปนานก็ยงั คงอยู่
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4.3 ส่วนที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกับ First Screen
กระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกับ First Screen นัน้ ผลจากการ
สัมภาษณ์ 4 ท่านได้แก่ คุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล คุณพงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์ คุณธนกร สุทธิธน และ
คุณณัฐ พยงค์ศรี มีทศิ ทางเดียวกัน คือมองว่าจะมีทงั ้ First Screen และ Second Screen
ควบคู่กนั ไป โดยตัวเนื้อหาเป็ นสิง่ ที่สาคัญในการสื่อสาร ในทางตรงกันข้ามมีเพียงอาจารย์กุล
เชษฐ์เท่านัน้ ที่มมี ุมมองต่างออกไปว่า ในอนาคตอาจมีเฉพาะ Second Screen และไม่ม ี
ออกอากาศบน First Screen โดยรายละเอียดการสัมภาษณ์ของแต่ละท่านมี ดังนี้
คุณพงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์ (2560) มองว่า “การสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อ
โทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั ต้องมีการคิดทีแ่ ปลกใหม่ ส่วนสื่อโทรทัศน์ (First Screen) ก็ต้องรวดเร็วและ
อัพเดทมากขึน้ ด้วย” ดังที่ De Bono (1982) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถใน
การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ทจ่ี ะนามาใช้แก้ปัญหาได้หลาย ๆ
แนวคิด และนาแนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถใช้แก้ปัญหาที่ต้องการได้ และควร
ส่งเสริมแอพลิเคชันด้
่ วยของรางวัล อย่างการใช้กลไกการให้รางวัล (Reward) ในต่างประเทศ
พบว่า Viggle (มีผใู้ ช้งานทีย่ งั เข้ามาร่วมกิจกรรม (Active Users) 1.8 ล้านราย) และ GetGlue
(มีผใู้ ช้งานทีย่ งั เข้ามาร่วมกิจกรรม (Active Users) 1.5 ล้านราย) เป็ นสองผูน้ าในด้านการสร้าง
ความภัก ดีของผู้ชมให้เข้ามาใช้แอ็พฯ อย่างต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอ ด้ว ยการให้ผู้ใ ช้งาน (Users)
“เช็คอิน” (Check-In) กับรายการเพื่อให้รวู้ ่ากาลังเข้ามาดูอยู่เพื่อสะสมคะแนนสาหรับแลกเป็ น
ของรางวัล ซึง่ ระบบการให้รางวัลนี้สามารถสร้างความภักดีต่อแอ็พฯ และรายการโทรทัศน์ได้ใน
เวลาเดียวกัน และเป็ นการดึงให้ผชู้ มติดตามดูร ายการในตอนต่อ ๆ ไปเพื่อเช็คอินสะสมคะแนน
ไปพร้อมกันด้วย สุดท้ายแล้วหากทุกอย่างสามารถประสานงานและสอดคล้องกันได้ด้วยดี ทัง้
อินเตอร์เน็ต สัญญาณ ขัน้ ตอนการผลิตและเนื้อหารายการ ถึงตอนนัน้ สิง่ ทีอ่ าจจะเป็ นอุปสรรคก็
น่าจะอยูท่ ก่ี ารพัฒนาระบบให้ราบรื่นเท่านัน้ เอง
ส่วนความไม่พร้อมหรืออุปสรรคของการทาธุรกิจบน Second Screen ตามความคิดของ
คุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล คือ ด้านความรูเ้ รือ่ งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ น แอพลิเคชัน่ ระบต่าง ๆ ทีน่ าไป
ซึง่ การตลาด เนื่องจากสื่ออื่น ๆ ยังรูว้ ่าขายอะไรได้บา้ ง มีเรทติ้ง มีผสู้ นับสนุ น แต่โซเชียลมีเดีย
ประเทศไทยเรายังมีความรูน้ ้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามคุณอรรฆรัตน์ มองว่า การทีใ่ ช้ส่อื โทรทัศน์
และ Second Screen พร้อมกันนัน้ ไม่ใช่คุณค่าทีแ่ ท้จริง เพราะสุดท้ายแล้วต้องดูความชื่นชอบ
ของแฟนเบสจริง ๆ โดยเฉพาะคุณค่าของเนื้อหาทีช่ น้ี าอะไรต่าง ๆ ทาให้ผชู้ มได้ประโยชน์ เมื่อ
มีคนเชื่อแล้วคุณภาพของคนทีเ่ กิดขึน้ ก็จะตามมา
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ทางด้านคุณธนกร สุทธิธน มีความเห็นต่อไปว่า
ในอนาคตเนื้อหาของช่องแต่ละช่องจะมีการแข่งขันกันกันมากขึน้ เนื่องจากมี
คนผลิต อะไรใหม่ ๆ เข้า มาตลอด ประกอบกับ สามารถสร้า งเนื้ อ หาได้ง่ า ยทัง้ บน
Youtube บน Line TV เพราะฉะนัน้ ทุกอย่างวัดกันทีค่ วามชื่นชอบของเนื้อหาจริง ๆ
ว่าทาออกมาได้ถูกใจผูช้ มแค่ไหน ทัง้ นี้ ความดังของนักแสดง พิธกี ร อาจจะไม่ได้มสี ่วน
ช่วยแบบสมัยก่อนแล้ว
ส่วนในเรื่องของการชมผ่าน First Screen หรือ Second Screen นัน้ ในความ
จริงแล้ว ไม่ใช่แค่ผู้ชมคนละฐาน หรือคนละกลุ่มเท่านัน้ แต่ข้นึ อยู่กบั ความสะดวกกับ
ความชอบของผู้ชมด้วย เพราะถ้าหากออกอากาศพร้อมกัน การเลือกชมบนโทรทัศน์
ใหญ่ ๆ น่าจะได้อรรถรสกว่า ส่วนอันทีช่ อบรองลงมาก็สามารถไปเปิ ดช่องทางยูทูปหรือ
ทาง Line TV ย้อนหลังได้ เพราะสุดท้ายก็ได้รบั ชมเหมือนกัน แต่ในบางกรณีก็มบี าง
รายการที่เ ป็ นที่รู้จกั ในสื่อ โซเชียลก่ อ น แล้ว หลังจากนัน้ เรทติ้งทางสื่อ โทรทัศ น์ ค่ อ ย
ตามมา เช่น รายการ The Face ซึง่ มีกระแสทีแ่ รงและมีการตอบรับทีด่ ี จนถือว่าหาก
ใครไม่ดูถอื ว่าตกเทรนด์ก็ว่าได้ โดยทุกอย่างของรายการนี้ต้องมีการวางแผนมาแล้วว่า
ตอนนี้ จะมีลกู เล่นแบบใด และจะส่งต่อไปแต่ละตอนอย่างไร เพื่อให้คนติดตามและบอก
ต่อ เป็ นต้น (ธนกร สุทธิธน, สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
จากตัว อย่างดังกล่ าวแสดงให้เ ห็นว่า การผลิต รายการแต่ ล ะรายการนัน้ ทุกอย่างถู ก
วางแผนมาหมดแล้ว ทัง้ ฝ่ ายผลิตรายการและฝ่ ายการตลาดต้องมีการปรึกษากัน ไม่ใช่เป็ นการที่
เนื้ อ หาเสร็จ แล้ว ค่ อ ยมาคุ ย กัน ว่ า จะท าการโปรโมทอย่ า งไร เพราะปฏิเ สธไม่ไ ด้ว่ า การท า
การตลาดแบบ Real Time มีความจาเป็ นและมีความรวดเร็ว ซึง่ ในการวางแผนอย่างสร้างสรรค์
ค่อนข้างสอดคล้องกับภาวะลื่นไหล (Flow) ของ Csikszentmihalyi (1996) โดยได้แบ่ง
กระบวนการเหล่านี้เป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) การเตรียมการ (Preparation) จะเป็ นขัน้ ตอนแรกคือ การรับโปรเจคงานจาก
ลูกค้า
2) การบ่มเพาะ (Incubation) จะเป็ นช่วงของการคิดสร้างสรรค์งานหรือไอเดีย
3) ความเข้าใจแรงบันดาลใจ (Insight of Inspiration) ช่วงประจักษ์หรือช่วงคิด
ผลงานออกทีเ่ ราเรียกว่าช่วง Aha Moment
4) การประเมินผล (Evaluation) จะอยู่ในช่วงวิเคราะห์ขอ้ มูล คัดกรองความคิด
ต่างๆและ ทาการเลือกผลงานทีท่ ด่ี ที ส่ี ุด
5) รายละเอียด (Elaboration) ขัน้ ตอนสุดท้ายนาผลงานสู่สายตาบุคคลทัวไป
่
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Second Screen เป็ นตัวเสริม First Screen มากกว่า ซึง่ นอกจากจะดูยอ้ นหลังได้แล้ว
บางรายการยังใช้พร้อมกับจอหลักด้วย ซึง่ เป็ นไปในลักษณะในผูช้ มใช้แอพลิเคชันร่
่ วมสนุ กหรือ
เล่นเกมส์ เช่น รายการราคาพารวย เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนวัตกรรมและการจัดการกลยุทธ์
Second-Screen ขององค์กรสื่อโทรทัศน์ ท่วี ่า การส่งเสริมความสามารถในการทาให้เกิดการ
สื่อสารสองทางหรือ Interactivity เป็ นองค์ประกอบทีส่ ถานีโทรทัศน์หรือผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์
ต้องตระหนักและวางแผนรองรับล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเข้าสู่ระบบการออกอากาศดิ
จิตลั ทีจ่ ะทาให้เกิด iDTV (Interactive Digital TV) ทีท่ าให้เกิดปฏิสมั พันธ์หรือ Interaction ได้
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงเรื่องการเพิม่ เนื้อหาและบูรณาการ ผูช้ มเพื่อให้เกิดการมี
ปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ด้วยเช่นให้แสดงความคิดเห็นได้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ (ธาม
เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2556) อีกทัง้ Second Screen เองก็ต้องมีความพิเศษด้วยถึงจะทาให้ประสบ
ความสาเร็จ
การทีค่ ดิ ว่าจะทา Second Screen บนรายการอาจจะง่ายกว่าการทาบนซีรยี ห์ รือละคร
เพราะต้องลงทุนเยอะขึน้ ในการผลิต ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน ฉะนัน้ การทางานจะเพิม่ ทัง้ ใน
เรื่องเงินและเวลา ทาให้ยงั ไม่เห็นสิง่ เหล่านี้ออกมาแบบชัดเจน อาจจะมีออกมาบ้าง เช่น เกมส์
โชว์ กีฬา เป็ นต้น หากเป็ นละครทีม่ หี ลายตอนก็ต้องดูแล้วว่าจะใช้ Second Screen ทุกตอน
หรือไม่ ถ้าใช้ Second Screen ทุกตอนก็ตอ้ งมาคิดเพิม่ แล้วว่าแล้วจะเล่นอะไรให้ผชู้ มติดตาม
สาหรับการทาการค้าขายบน Second Screen ในปั จจุบนั e-Commerce เป็ นเรื่องที่
กระจุกอยู่แค่ตวั เมืองหรือร้านค้าบนเฟสบุ๊ค แต่การทีจ่ ะทา Second Screen เป็ น One Stop
Service คนที่เล่นได้มนั ต้องมีความรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่ง คงต้องรอเวลาอีกสักระยะ ซึง่ ตอนนี้เทรนด์
ของ e-Commerce เริม่ มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็ น Tesco Lotus ทีเ่ ริม่ มี e-Commerce แล้วดังนัน้ คง
ต้องรออีกสักพักให้ e-Commerce กระจายไปถึงคนหมู่มากจริง ๆ ในอนาคตผูท้ จ่ี ะทาให้เกิดขึน้
ได้เร็วที่สุดต้องเป็ นคนทีม่ ปี ั จจัยในมือครบ ทัง้ คนทีม่ สี ถานีโทรทัศน์ คนทีม่ รี ะบบ e-Commerce
ในมือ เพราะสองอย่างนี้ตอ้ งมาด้วยกัน และคุณธนกร สุทธิธน ยังได้กล่าวอีกว่า
Second Screen ต้องเป็ นคนกล้าที่จะทา ทีอ่ าจจะไม่ได้กงั วลถึงรายได้ ต้อง
ยอมเป็ นคนเริม่ สร้างให้เ กิดขึ้นก่ อ น แล้ว คิดว่าอย่างอื่นจะตามมา แต่อ ย่างไรก็ต าม
เงินทุนย่อมสูง เพราะต้องลงทุนกับเนื้อหา (Content) ลงทุนกับการโปรโมทอีก ซึง่ ก็ยงั
ไม่ไม่สามารถรูไ้ ด้ว่าจะได้กลับมาเท่าไร ถ้าเท่าทุนก็ยงั พอไปได้ อันนี้สาหรับในฝั ง่ ของ
สถานี ส่วนฝั ง่ ของงานโฆษณา (Advertiser) เองก็ต้องดูอกี ว่าจะกล้ามาเล่นกับรายการ
หรือ ช่อ งหรือ ไม่ แต่ ค ิดว่าอนาคตคงจะเกิดขึ้น ทัง้ นี้ส ิ่งที่จะทาให้เ กิดขึ้น คือ เนื้อ หา
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เพราะต่อให้มที ุกอย่างพร้อมแล้ว แต่เนื้อหาไม่ไปด้วยกันก็ทาไม่ได้ ทุก ๆ ส่วน ตัง้ แต่
ต้นน้ายันปลายน้าต้องไปด้วยกันทัง้ หมด (ธนกร สุทธิธน, สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
สาหรับคุณณัฐ พยงค์ศรี มองว่า
ในอนาคตหากรับชมโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั และมี Second Screen ควบคู่ไปด้วย ถือว่า
เป็ นสิง่ ที่แปลกใหม่และควรจะมี เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ส่อื หรือคนทารายการได้
ทราบว่าผู้ชมต้องการอะไร และทางรายการต้องปรับปรุงอะไร นอกจากนี้รูปแบบของ
แอพลิเคชันของ
่
Second Screen ก็จะมีเรื่อง E-commerce เข้ามาเกี่ยวข้อง (ณัฐ
พยงค์ศรี, สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
โดยสอดคล้องกับผลการสารวจจาก Mastercard ทีพ่ บว่า ประเทศไทยมีการซือ้ ของทาง
สมาร์ทโฟน ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 37 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) สอดคล้องกับผลสารวจของ
OurMobilePlanet ทีพ่ บว่าคนไทยซือ้ ของผ่าน สมาร์ทโฟน สูงถึงร้อยละ 51 ซึง่ เป็ นตัวเลขทีส่ ูง
กว่าประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ หรือไต้หวัน นอกจากนี้ ข้อมูลทางด้าน
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อเดือนเมษายนปี น้ี ประเทศไทยมี
บัญชี Internet Banking ถึง 7 ล้านบัญชี และมีบญ
ั ชี Mobile Banking 969,977 บัญชี แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มการใช้ สมาร์ทโฟน และ แท๊บเลทในการจับจ่ายใช้สอยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ (Thanachart
Numnonda, 2013) ทัง้ นี้ ทางผูผ้ ลิตต้องคานึงถึงการเก็บเงินว่าจะทาโดยวิธใี ดเวลาลูกค้าซือ้ ของ
อาจเก็บเงินโดยการตัดจากกล่อง ระบบมือถือ หรือให้ธนาคารตัดเงิน เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และไม่เกิดปั ญหาทางผลประโยชน์ในภายหลัง ส่วนรายการวาไรตี้ใน Second Screen นัน้ ก็
เหมาะสมและสามารถทาได้ โดยหากพิจารณาจะเห็นว่าเนื้อหาในรายการที่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์มรี ะยะเวลาไม่ยาว แล้วการวัดผลกว่าจะทราบผลตอบรับจากผูช้ ม บางครัง้ ก็จบรายการ
ไปนานแล้ว ทาให้ปรับปรุงรายการได้ช้า ถ้าหากมี Second Screen ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหา
ในส่วนนี้ได้มาก
อย่างไรก็ตามการทา Second Screen นัน้ ควรมีการยืนยันตัวบุคคลว่าใครเป็ นเจ้าของ
ท็อปบ็อกซ์ เพราะถ้าไม่ทราบแน่ ชดั จะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกัน เช่น
การร่วมสนุ กเล่นเกม การลงทะเบียน เป็ นต้น ส่วนระบบของไทยยังไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ทัง้ หมด ซึง่ เป็ นลักษณะการสื่อสารทางเดียวทัง้ หมด คือ ต้องการผลิตอย่างเดียว แต่ไม่ได้มอง
การสื่อสารระหว่างผูช้ มกับช่อง ซึง่ ในความเป็ นจริงควรเริม่ จากช่องสัญญาณ แล้วก็จงู ใจให้คนมี
การตอบรับ โดยอาจจะต้องบอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเข้าใจ หรือบางทีอาจจะมีการจูง
ใจโดยการแจกของรางวัลให้มผี ตู้ ดิ ตาม จนกระทังไม่
่ ตอ้ งมีของรางวัลแจกก็มผี ตู้ ดิ ตาม
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อย่างไรก็ตามการทาทัง้ หมดไม่ได้อยูท่ ค่ี นผลิตอย่างเดียว แต่ต้องรูถ้ งึ ความต้องการของ
ผู้รบั ชม ทางภาครัฐเองก็ต้องมีการทาเสาสัญญาณให้เ พียงพอ และจัดระบบที่รองรับผู้ชมด้วย
ไม่เช่นนัน้ ประชาชนพร้อมแล้วแต่ระบบไม่รองรับ คนก็จะเบื่อและไม่มกี ารสื่อสารหรือไม่มผี ล
ตอบกลับมา และจะไม่เกิดการพัฒนาไปในทีส่ ุด
ทางด้านผลสัมภาษณ์ของอาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร (2560) กลับมองต่างมุมเล็กน้อย
โดยมองว่า “ในอนาคตอาจเป็ นไปได้ว่าจะมีเฉพาะบน Second Screen และไม่มอี อกอากาศบน
First Screen ก็เป็ นได้ เช่น ไลน์ทวี ี ซึง่ ก็มนี โยบายว่าจะอยู่ใน Second Screen และต่อไปค่อย
กระจายไปทีอ่ ่นื เป็ นต้น”
ในส่วนของครีเอทีฟและโปรแกรมเมอร์นนั ้ อาจารย์กุลเชษฐ์ มองว่า เป็ นงานคนละส่วน
กันแต่ต้องทางานประสานกัน ซึง่ เป็ นไปในทางเดียวกันกับหลักการของ Csikszentmihalyi ใน
ขัน้ ตอนของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในหลักการทางานหรือการให้แนวคิด ทีต่ ้องมีความ
ร่ว มมือ กันเพื่อ ให้เ กิด การยอมรับ โดยจะให้ค วามส าคัญ กับองค์ประกอบทัง้ 3 ส่ ว น ใน
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ คือ
1) องค์ความรูโ้ ดยรอบ (Domains) ในทีน่ ้คี อื แต่ละส่วนงานมีความรูใ้ นงานของ
ตนเอง
2) สายงาน (Fields) ในทีน่ ้ีคอื การยอมรับในการเลือกครีเอทีฟ โปรแกรมเมอร์
หรือผูผ้ ลิตรายการคนนัน้ ๆจากทีป่ ระชุมหรือในวงการให้ทารายการและดูแลรายการนัน้ ๆ
3) บุคคล (Persons) ในทีน่ ้ีคอื ผูด้ เนินการในแต่ละส่วนต้องเข้าใจและทราบถึง
ความต้องการของผูช้ มทีต่ อ้ งการสื่อสารเนื้อหานัน้ ๆ ออกไป
นอกจากนี้กระบวนการผลิตของสื่อโทรทัศน์ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่าง ๆ 6 ขัน้ ตอน ซึง่
หากมีการใช้ Second Screen จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเนื่องจากขัน้ ตอนทีเ่ พิม่ เติม
เข้าใน ทาให้กระบวนการผลิต ประกอบด้วยขัน้ ตอนทัง้ หมด 8 ขัน้ ตอน จากเดิม 6 ขัน้ ตอน คือ
แนวคิด (Concept) เงินสนับสนุ น (Funding) การผลิต (Production) การเปิ ดตัว (Unfolding)
การออกอากาศ (Broadcasting) การโฆษณา (Advertising) การดูแลรักษาและอัพเดท
(Maintenance and Update) การให้ใบอนุ ญาต (Licensing) ซึง่ ขัน้ ตอนที่เพิม่ เติมเข้ามาคือ
การเปิ ดตัว (Unfolding) และ การดูแลรักษาและอัพเดท (Maintenance and Update) (Roy &
Galarneau, 2013)
สาหรับอุปสรรคของการรับชมบน Second Screen ในปั จจุบนั ไม่ได้อยู่ทด่ี า้ นเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะระบบสัญญาณมีการพัฒนาไปไกลทัง้ มือถือ กล่องรับสัญญาณ จนถือ
ได้ว่าเป็ นวิถชี วี ติ ของคนมากกว่าอุปสรรคไปแล้ว แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคน่าจะเป็ นเนื้อหาทีต่ ้องโดด
เด่นมากกว่า ควรจะต้องคิดให้ซบั ซ้อนมากขึน้ ทัง้ แอพลิเคชัน่ เกมส์ หรือกิจกรรมส่งเสริมอีกด้วย
ซึง่ การคิดสร้างสรรค์น้ี สอดคล้องกับที่ จารุวรรณ ปะกัง (2551) ได้ให้ความหมาย
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า คือ “ความสามารถของสมองที่คดิ ได้กว้างไกลหลายแง่มุม เรียกว่า
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ความคิดแบบอเนกนัย ซึง่ ทาให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็ นความสามารถใน
การมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่ าง ๆ รอบตัว เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ จนเกิดปฏิกิรยิ า
ตอบสนองให้เ กิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งเป็ นลักษณะสาคัญ ของความคิดสร้างสรรค์อ ัน
นาไปสู่การประดิษฐ์หรือคิดค้นสิง่ แปลกใหม่ หรือเพื่อการแก้ปัญหาซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณา
การจากประสบการณ์และความรูท้ งั ้ หมดที่ผ่านมา” และในส่วนของเนื้อหาก็ต้องมีความพิเศษ
และพิถีพ ิถ ัน มากขึ้น เพื่อ เป็ น การเพิ่ม มูล ค่ า (Value-Added)
ให้กับ รายการ และเพิ่ม
ประสบการณ์ในการรับชมรายการ เป็ นการยกระดับการรับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบปกติ
ให้กบั ผูช้ มอีกด้วย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั มี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
1) ศึกษากลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการของ Second-Screen คืออะไร
2) ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกับ First
Screen ควรมีลกั ษณะอย่างไร
3) ศึกษารูปแบบและแนวทาง ของเนื้อหาของ Second Screen ทีเ่ หมาะสมกับ
ผู้รบั สารในประเทศไทย เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
โทรทัศน์ในด้านต่าง ๆ และ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล บรรยายเชิง
พรรณาและสรุปผล

5.1 สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ทงั ้ 5 ท่าน
โดยภาพรวมแล้วมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องทีม่ องว่า Second Screen เป็ นตัว
ทีเ่ สริม First Screen ให้คนติดตามมากขึน้ เพียงแต่เน้นกันในคนละส่วน คนละมุมมองตามแต่
ประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาของแต่ละท่าน โดยคุณพงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์ มองในแง่ของผู้
เชียวชาญด้านเทคโนโลยีว่า Second Screen เป็ นตัวสร้างหรือเพิม่ คุณค่าให้คนอยากดูในตอน
ออกอากาศจริงจากสื่อโทรทัศน์หรือหน้ าจอหลัก ส่วนตัวเนื้อหา (Content) จะทาให้มรี ะดับ
หรือไฮคลาส (Hi-Class) มากไม่ได้เพราะคนเมืองส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูโทรทัศน์แล้ว ต่อไปสื่อ
โทรทัศน์จะต้องนึกถึงกลุ่มคนต่างจังหวัด (Rural Mass) ให้มากยิง่ ขึน้ ต้องมีการคิดทีแ่ ปลกใหม่
รวดเร็วและอัพเดทมากขึน้ ด้วย
ในทางเดียวกันคุณอรรฆรัตน์ นิติพล ก็มมี ุมมองของผู้ผลิต โดยจะเน้ นในส่วนของ
เนื้อหาเป็ นพิเศษ ซึง่ มองว่าการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั ที่
ทาให้เกิดการส่งเสริมเนื้อหาให้มคี ุณค่ามากขึ้น เพื่อจะได้มผี ู้ชมมากขึ้นนัน้ ต้องทาให้เนื้อหา
นัน้ ๆ สามารถไปได้ทุกแพลทฟอร์ม (Platform) และทาให้ผชู้ มเป็ นแฟนเบส (Fan Base) และ
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พัฒนาเป็ นซุปเปอร์แฟน (Super Fan) จนกลายเป็ นกลุ่มผู้ชม (Community) ที่ม ี
คุณภาพ เพราะสุดท้ายแล้วความชื่นชอบของแฟนเบสจะมีผลต่อคุณค่าของเนื้อหาที่ช้นี าอะไร
ต่าง ๆ ทาให้ผู้ชมได้ประโยชน์ เมื่อมีคนเชื่อแล้วคุณภาพของคนที่เกิดขึน้ ก็จะตามมา ส่วน
อาจารย์กุลเชษฐ์ก็จะมีมุมมองทางด้านวิชาการและมองในเรื่องเม็ดเงินทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ผลิตสื่อ แต่สุดท้ายแล้วสิง่ ทีจ่ ะทาให้ช่องหรือรายการนัน้ ๆ อยู่ได้กค็ อื เนื้อหาทีโ่ ดดเด่น รวมไป
ถึงการสนับสนุ นจากการโฆษณาต่าง ๆ ซึง่ คุณธนกร สุทธิธน ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า ควร
ต้องมีการลงทุนควบคู่ไปกับเนื้อหาเช่นกัน
ทางด้านคุณณัฐ พยงค์ศรี มีการเสริมว่า การทา Second Screen นัน้ ควรมีการยืนยัน
ตัวบุคคลว่าใครเป็ นเจ้าของท็อปบ็อกซ์ เพราะถ้าไม่ทราบแน่ ชดั จะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ใน
การสื่อสารระหว่างกัน เช่นการร่วมสนุ กเล่นเกม การลงทะเบียน เป็ นต้น ส่วนระบบของไทยยัง
ไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด ซึง่ เป็ นลักษณะการสื่อสารทางเดียวทัง้ หมด คือ ต้องการผลิต
อย่า งเดีย ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ม องการสื่อ สารระหว่ า งผู้ช มกับ ช่ อ ง ซึ่ง ในความเป็ น จริง ควรเริ่ม จาก
ช่องสัญญาณ แล้วก็จงู ใจให้คนมีการตอบรับ โดยอาจจะต้องบอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
เข้าใจ หรือบางทีอาจจะมีการจูงใจโดยการแจกของรางวัลให้มผี ู้ตดิ ตาม จนกระทังไม่
่ ต้องมีของ
รางวัลแจกก็มผี ตู้ ดิ ตาม
นอกจากนี้ ในเรื่องอุปสรรคของการรับชมบน Second Screen ในปั จจุบนั บุคคลทีใ่ ห้
สัมภาษณ์ทุกท่านเห็นว่า ไม่ได้อยู่ทด่ี า้ นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะระบบสัญญาณมี
การพัฒนาไปไกลทัง้ มือถือ กล่องรับสัญญาณ จนถือได้ว่าเป็ นวิถชี วี ติ ของคนมากกว่าอุปสรรค
ไปแล้ว แต่สงิ่ ที่เป็ นอุปสรรคน่ าจะเป็ นเนื้อหาที่ต้องโดดเด่นมากกว่า ควรจะต้องคิดให้ซบั ซ้อน
มากขึน้ ทัง้ แอพลิเคชัน่ เกมส์ หรือกิจกรรมส่งเสริม รวมถึงความรูข้ องผู้ผลิตทีจ่ ะทาออกมาอีก
ด้วย

5.2 อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลสรุปดังกล่าว ผูว้ จิ ยั สามารถนาผลการวิจยั มาอภิปรายได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการของ Second Screen
ส่วนที่ 2 รูปแบบและแนวทางของเนื้อหาของ Second Screen ทีเ่ หมาะสมกับผูร้ บั สาร
ในประเทศไทย
ส่วนที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกับ First Screen
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5.2.1 ส่วนที่ 1 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนื้ อหารายการของ Second Screen
ผลจากการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการของ Second Screen
ปั จจุบนั นี้มคี วามพร้อ มในด้านเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย
โดยเฉพาะทางสมาร์ทโฟน แต่ประเทศไทยยังมีเพียงคนที่คดิ สร้างสรรค์ออกมา แต่กลับไม่ม ี
บุคคลากรทีผ่ ลิตหรือทาออกมาได้ครบถ้วนจริง ๆ
ทัง้ นี้ คุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล มองว่า การสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อ
โทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั ทีท่ าให้เกิดการส่งเสริมเนื้อหาให้มคี ุณค่าเพื่อจะได้มผี ชู้ มมากขึน้ นัน้ ต้องทาให้
เนื้อหานัน้ ๆ สามารถไปได้ทุกแพลทฟอร์ม (Platform) โดยมีโทรทัศน์เป็ นตัวตัง้ ต้น ซึง่ จะมี
สัปดาห์ละครัง้ ทีอ่ อกอากาศ และโซเชียลมีเดีย คือ ตัวช่วยทีเ่ พิม่ เนื้อหาเข้าไปให้คนเห็นบ่อยขึน้
รูส้ กึ อยากติดตาม และทาให้ผชู้ มเป็ นแฟนเบส (Fan Base) และพัฒนาเป็ นซุปเปอร์แฟน (Super
Fan) จนกลายเป็ นกลุ่มผูช้ ม (Community) ทีม่ คี ุณภาพในทีส่ ุด โดยมุมมองของคุณอรรฆรัตน์
นิตพิ ล จะเป็ นไปในทิศทางของผู้ผลิต จึงมักจะคานึงถึงเนื้อหาเป็ นหลัก ที่ต้องให้ประโยชน์แก่
ผูช้ ม เพราะถือว่าโทรทัศน์เป็ นเพียงแพลทฟอร์ม (Platform) หนึ่งเท่านัน้ ทีจ่ ริงแล้วผูบ้ ริโภคดูท่ี
เนื้อหาของรายการมากกว่า แต่ขน้ึ อยู่กบั ว่าชมผ่านสื่อใด ซึง่ สอดคล้องกับ Roy & Galarneau
(2013) ในแนวคิดการใช้กลยุทธ์การจัดการการใช้นวัตกรรม Second-Screen Application ทีจ่ ะ
คานึงถึงจานวนแฟนทีต่ ดิ ตาม
ส่วนความเห็นทางด้านอาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร นัน้ จะมองในแง่นักวิชาการ โดยผล
จากการวิจยั พบว่า วงการสื่อโทรทัศน์หลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านมาเป็ นยุคดิจทิ ลั ทีม่ ี 24 ช่องนัน้
ทาให้ส่อื โทรทัศน์มเี นื้อหามาก แต่มเี ม็ดเงินเท่าเดิมและมีส่วนแบ่งมากขึน้ หากช่องใดทีส่ ามารถ
อยู่ได้อาจเป็ นเพราะมีเงินทุน หรือครีเอทีฟรูใ้ จและรู้จกั ผู้ชมว่าต้องการชมอะไร ฉะนัน้ ทุกวันนี้
แต่ละช่องจึงต้องหาความเป็ นตัวเอง เช่นเดียวกันกับทีค่ ุณธนกร สุทธิธน ได้ให้สมั ภาษณ์ไว้ว่า
ด้า นปั จ จัย ที่ต้อ งค านึ ง ในการท าการตลาดบนโทรทัศ น์ ยุค ดิจ ิท ัล คือ เม็ด เงิน ลงทุ น ในการ
สนับสนุนเป็ นเรือ่ งแรก และปั จจัยต่อมา คือเรือ่ งของลูกเล่น หรือการคิดสร้างสรรค์ ว่าจะทายังไง
ให้คนสนใจและบอกต่อ แต่ทงั ้ นี้กต็ อ้ งขึน้ อยูก่ บั ฐานผูช้ มทีแ่ ต่ละช่องมีอยูแ่ ล้วด้วย
นอกจากนี้ยงั พบว่า Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั ช่วยในเรื่องของการส่ง
เนื้อหาไปสู่กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นผูช้ มของสถานีมากขึน้ โดยจากเดิมผูท้ ช่ี มสื่อโทรทัศน์จะเป็ นผูท้ ่ี
ว่างหรือมีเวลาและชมผ่านโทรทัศน์ แต่ปัจจุบนั สามารถรับชมผ่ านสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้หากชื่นชอบเนื้อหานัน้ ๆ ยังสามารถแคปเจอร์ (Capture) และโพสต์ (Post) ลง
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ของตัวเองได้ ก่อให้เกิดสื่อที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อหรือที่เรียกว่า
Earn Media ไปเรือ่ ยๆ ซึง่ ทาให้คนทีเ่ ห็นเกิดความสนใจ ชอบและติดตามต่อ
อย่างไรก็ตามสื่อโทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั มีจานวนช่องทีม่ าก แต่ส่วนใหญ่แล้วผูค้ นกลับจดจาที่
ตัวรายการ หรือ ตัวบุค คลที่ต นชื่นชอบมากกว่าจดจาช่องหรือเลขช่อง ซึ่งการจดจาของผู้ชม
สอดคล้องกับ โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, 1960, PP. 19-25) ซึง่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
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กับต่ างประเทศแล้ว ประเทศไทยถือ ว่าการแข่งขันยังไม่สูง เพราะถึงจะมีช่อ งที่มากขึ้น แต่
รายการส่วนใหญ่ก็เป็ นรายการเดิมที่ยกมาจากระบบอนาล็อค ไม่ได้แปลกใหม่ จึงทาให้เนื้อหา
บางช่องอ่อนลง ส่งผลให้ผชู้ มเปลีย่ นช่องไปมาและไม่เกิดความภักดีกบั ช่องนัน้ ๆ
5.2.2 ส่วนที่ 2 รูปแบบและแนวทางของเนื้ อหาของ Second Screen ที่เหมาะสม
กับผูร้ บั สารในประเทศไทย
ผลการวิจยั ในส่วนนี้พบว่า Second Screen เป็ นตัวสร้างหรือเพิม่ คุณค่าให้คนอยากดูใน
ตอนออกอากาศจริงจากสื่อโทรทัศน์หรือหน้าจอหลัก (First Screen) โดยคุณพงษ์สุข หิรญ
ั
พฤกษ์ กล่าวว่า ตัวเนื้อหา (Content) เป็ นส่วนสาคัญทีผ่ ผู้ ลิตจะต้องคานึงถึงการเข้าถึงของคน
ส่วนใหญ่ (Mass) ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนัน้ ค่อนข้างสอดคล้องกับทฤษฎี
เกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร (Media Exposure) โดยคนจะมีการเปิ ดรับที่ต่างกันตามแต่
ประสบการณ์ของแต่ละคน ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ ทาให้ผู้ผลิตต้องนึกถึงทัง้ คนเมืองและคน
ต่ างจังหวัด หากมองในเรื่อ งการเข้า ถึงของกลุ่ มคนเมือ งและกลุ่ มคนต่ า งจัง หวัด จะเห็นว่ า
พฤติกรรมของคนเมืองส่วนมากมักจะใช้ Smart Phone และเน้นความสะดวกสบายในการรับชม
เนื่องจากกว่าคนเมืองมีเวลาว่างน้อย อีกทัง้ ใช้ชวี ติ ทีเ่ ร่งรีบ จึงชมผ่าน Second Screen เป็ นส่วน
ใหญ่ต่างจากกลุ่มคนต่างจังหวัดทีโ่ ดยมากทาไร่ ทานาหรือมีวถิ ชี วี ติ ทีม่ เี วลา รวมถึงกลุ่มแม่บา้ น
แม่คา้ ทีต่ ดิ ละครหรือรายการต่าง ๆ ทาให้สามารถชมผ่านสื่อโทรทัศน์ได้ตามเวลาออกอากาศ
จริงแล้วนามาพูดเล่าบอกกล่าวกันในกลุ่ม ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีความเห็นว่า อาจเป็ นเพราะคนเมืองใน
ประเทศไทยนัน้ มีการเปิ ดรับสารผ่านช่ องทาง Mobile Device มากจนเกินไป อาจเพราะ
พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ดังที่ผถู้ ูกสัมภาษณ์กล่าวในข้างต้น แต่ดว้ ยเทคโนโลยีทเ่ี ข้ามาเร็วเกินไป
บางอย่าง และคนไทยนัน้ ไม่ได้เรียนรู้การใช้แบบบูรณาการ วิง่ ตามกระแสการใช้งานทัง้ ตัวผู้
ให้บริการ ผูผ้ ลิต และผูร้ บั สาร จึงอาจจะทาให้การเกิดของ Second Screen นัน้ เป็ นไปได้อย่าง
เพราะเสมือนการปลูกฝั งว่าถ้าไม่มเี วลารับชมก็จะสามารถรับชมย้อนหลังได้ โดยแต่กต่างจากใน
ต่างประเทศที่มกี ารแบ่งประเภทว่า รายการโทรทัศน์ แบบไหนที่มไี ว้เ พื่อการรับชมย้อนหลัง
รายการไหนมีไว้เพื่อการรับชม และสนับสนุ นกับ Second Screen จึงทาให้รายการ และวงการ
โทรทัศ น์ นัน้ สามารถพัฒ นาได้ไ ปควบคู่กัน โดยไม่มสี ่ ว นไหนมากจนเกิน ไป แต่ ถ้า หากใน
ประเทศไทยมีการจัดระบบ การรับชมรายการโทรทัศน์ดงั เช่นในต่างประเทศ Second Screen ก็
จะสามารถเกิดขึน้ ในเร็ว ๆ นี้ได้เช่นกัน
ทางด้านคุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล ได้เสริมในเรือ่ งหน่วยวัดเรทติ้ง (Rating) ของเนลสันทีว่ ดั
จากกลุ่มคนจานวนมากนัน้ คุณ อรรฆรัตน์ มองว่า การวัดเรทติ้งเป็ นการลงเพื่อภาพลักษณ์
เท่านัน้ แต่สงิ่ ทีส่ ร้างยอดขายจริง ๆ คือแฟนเบส ซึง่ ผูว้ จิ ยั เองมีความเห็นกับเรื่องนี้ว่า ประเด็นที่
คุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล ได้กล่าวมานัน้ เป็ นจุดสาคัญที่จะสามารถให้ผู้รบั สาร มีความสนใจในตัว
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เนื้อหาของรายการ หรือรูปแบบของรายการทีส่ ร้างขึน้ โดยไม่ได้มุ่งไปที่ว่าจะต้องทาขึน้ มาเพื่อ
รับชมผ่านสื่อออนไลน์เท่านัน้ แต่ทาให้เกิดความสนใจทีต่ วั เนื้อหาหลักคือรายการก่อน และจึงใช้
เครื่องมาอย่าง Social Media หรือ Second Screen เข้าไปเสริมให้เกิดความแข็งแรงในตัว
รายการนัน้ ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งน่ าจะเป็ นสิง่ ที่ถูกต้องมากที่สุด และคล้ายคลึงกับรูปแบบของ
Second Screen ในต่างประเทศ
และถึงแม้ว่าสื่อโทรทัศน์ของประเทศไทยจะมีความคิดสร้างสรรค์ แต่อาจารย์ กุลเชษฐ์
เล็กประยูร กลับมองว่าส่วนใหญ่กไ็ ปซือ้ ฟอร์มแมท (Format) จากทีอ่ ่นื มา นอกจากนี้จาเป็ นต้อง
มี First Screen และมี Second Screen ควบคู่กนั ไปด้วย เพราะปั จจุบนั เมื่อผู้บริโภคนัง่ ดู
โทรทัศน์กเ็ ล่นมือถือไปด้วย ผูผ้ ลิตจึงต้องนาสองสิง่ นี้มาเชิอ่ มโยงกันตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ซึง่ การทีผ่ บู้ ริโภคมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะสะดวกสบาย ถ้าไม่ตดิ รายการหรือละครนัน้ ๆ มากก็
รอดูตอนออกอากาศจริง แต่ถ้าคนดูตดิ ก็จะดูก่อนและติดตามทุกตอน พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้
สอดคล้องกับข้อมูลจากผลงานวิจยั Connections Panel ของ Initiative ที่เปรียบเทียบ
พฤติกรรมระหว่างปี 2010 กับ 2012 แล้วพบว่าในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมาสัดส่วนของคนไทยทีท่ า
กิจกรรมต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตสูงขึน้ ในทุกกิจกรรมหลัก ๆ
ในอนาคตรูปแบบและเนื้อหาของช่องแต่ละช่องจะมีการแข่งขันกันกันมากขึน้ เนื่องจาก
มีคนผลิตอะไรใหม่ ๆ เข้ามาตลอด ทัง้ นี้การผลิตรายการแต่ละรายการนัน้ ทุกอย่างถูกวางแผน
มาหมดแล้ว ทัง้ ฝ่ ายผลิตรายการและฝ่ ายการตลาดต้องมีการปรึกษากัน ไม่ใช่เป็ นการทีเ่ นื้อหา
เสร็จแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะทาการโปรโมทอย่างไร เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการทาการตลาดแบบ
real time มีความจาเป็ นและมีความรวดเร็ว ซึ่งในการวางแผนอย่างสร้างสรรค์ ค่อนข้าง
สอดคล้องกับภาวะลื่นไหล (Flow) ของ Csikszentmihalyi (1996)
สาหรับการทาการค้าบน Second Screen ซึ่งเป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของสื่อโทรทัศน์
คุณธนกรมองในมุมการตลาดว่า ปั จจุบนั ยังกระจุกอยู่แค่ตวั เมือง เพราะการที่จะทา Second
Screen เป็ น One Stop Service คนทีเ่ ล่นได้ต้องมีความรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่ง คงต้องรอเวลาอีกสัก
ระยะ ซึง่ ตอนนี้เทรนด์ของ e-Commerce เริม่ มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็ น Tesco Lotus ทีเ่ ริม่ มี eCommerce แล้ว ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่าในส่วนนี้คอื ปลายทางเมื่อเทคโนโลยี Second Screen
เกิดความสาเร็จ มีผชู้ มเกิดความรับรูเ้ ข้าใจโดยแพร่หลาย และเป็ นการต่อยอดอย่างแท้จริง เช่น
ในต่างประเทศทีใ่ ช้รปู แบบการขายสินค้า หรือส่งเสริมการขายสินค้าผ่าน Second Screen เช่น
เมื่อ มีก ารแข่งขันกีฬา และมีพกั ครึ่งเวลา เราสามารถที่จ ะใช้คูปองส่ว นลดที่ผู้ผลิตส่งไปไว้ท่ี
Second Screen เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซือ้ ขายทันที เพราะได้ส่วนลดหรือของแถม ซึง่ แต่ละ
สินค้าก็มรี ปู แบบการสร้างความน่ าสนใจกับผูร้ บั สารทีแ่ ตกต่างกัน
สุดท้ายนี้ ทิศทางของโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนสุดท้ายอย่างคุณณัฐ พยงค์ศรี
มองว่า ถูกจากัดจาก กสทช. ด้วย ฉะนัน้ การจะทาอะไรต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนไทย แล้วก็
ต้อ งมาดูต ามข้อ จากัดด้ว ย ในส่ ว นนี้ผู้ว ิจยั มีค วามเห็นว่าในด้านของส่ว นงานภาครัฐที่เ ป็ นผู้
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ควบคุมสื่อนัน้ ควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ผู้รบั สารได้มสี ่วนร่วมกับเนื้อหารายการที่ผู้ผลิตได้ทาขึ้น
มากกว่านี้ เพราะบางอย่างนัน้ มีขอ้ จากัดในด้านการโฆษณาในเนื้อหารายการ เพราะถูกมองว่า
เป็ นโฆษณาแฝง และอยู่นอกกฎข้อบังคับ อีกทัง้ รายการทีเ่ กิดขึน้ ใหม่กต็ ้องใช้เวลา ในการสร้าง
การรับรูใ้ ห้กบั ผู้ชม กว่าที่จะเกิดการติดตามนัน้ ก็ต้องทุ่มงบประมาณจานวนมากเพื่อให้รายการ
นัน้ ๆ เป็ นทีร่ บั รูใ้ นวงกว้างได้
ในระยะยาวของโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั นัน้ ช่องน่ าจะค่อย ๆ หายไปและกลับมามีเพียงไม่ก่ี
ช่องแบบเดิม ดังนัน้ ในการปรับของช่องต้องแปลกใหม่ สอดคล้องกับหลักความคิดสร้างสรรค์
ของ De Bono (1982) อีกทัง้ ช่องต้องคานึงถึงคุณภาพของรายการและมีการสื่อสารระหว่าง
รายการกับผู้ชมด้วย โดยโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ควรทาแพลตฟอร์มให้มากขึน้ เพื่อที่ผู้รบั ชมสามารถ
รับ ชมได้ทุ ก ที่ทุ ก ทาง ซึ่ง ผู้ผ ลิต ต้อ งพัฒ นาแอพลิเ คชัน่ ให้ม ีคุ ณ ภาพทัง้ ภาพและเสีย ง ส่ ว น
โซเชียลมีเดียก็ตอ้ งเข้าใจพฤติกรรมของผูท้ อ่ี อนไลน์ว่ามีความสนใจติดตามอย่างไร
5.2.3 ส่วนที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกับ
First Screen
ผลการวิจยั พบว่า ในด้านตัวเนื้อหาเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ โดยการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second
Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั ต้องมีการคิดที่แปลกใหม่ ส่วนสื่อโทรทัศน์ (First Screen)
ก็ต้องรวดเร็วและอัพเดทมากขึน้ ด้วย ฉะนัน้ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบตามที่
De Bono (1982) ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยผูว้ จิ ยั เห็นว่าอาจเนื้อหารายการนัน้ จะต้องมีการเล่ น
เกมส์ หรือมีของรางวัลทีน่ ่าสนใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ทัง้ ในรูปแบบของประเภทส่วนลดสินค้าต่าง ๆ
หรือการสะสมคะแนนผ่านเกมส์ แต่อย่างไรก็ตาม หากทุกอย่างเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้
อินเตอร์เน็ต สัญญาณ ขัน้ ตอนการผลิตและเนื้อหารายการ และความพร้อมของผูร้ บั สาร ถึงตอน
นัน้ สิง่ ทีอ่ าจจะเป็ นอุปสรรคก็น่าจะอยูท่ ก่ี ารพัฒนาระบบให้ราบรื่นเท่านัน้
ทางด้านคุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล มองว่า คุณค่าของเนื้อหาทีช่ น้ี าอะไรต่าง ๆ ทาให้ผชู้ มได้
ประโยชน์ เมือ่ มีคนเชื่อแล้วคุณภาพของคนทีเ่ กิดขึน้ ก็จะตามมา ในทางเดียวกันผูว้ จิ ยั เห็นว่า สิง่
ทีค่ ุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล มองนัน้ อาจจะเป็ นหลักการที่สามารถนามาเป็ นจุดเริม่ ต้นของ Second
Screen ในประเทศไทยได้ โดยใช้สงิ่ สาคัญของเนื้อหารายการมาสร้างสรรค์เ นื้อหาให้มคี วาม
โดดเด่น และใช้เทคโนโลยีมาเป็ นส่วนพลักดันให้เกิดความแข็งแรงต่อไป
นอกจากนี้ ในอนาคตหากรับชมโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั และมี Second Screen ควบคู่ไปด้วย
ถือว่าเป็ นสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่และควรจะมี โดยคุณณัฐ พยงค์ศรี ได้กล่าวในส่วนนี้ว่า เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ส่อื หรือคนทารายการได้ทราบว่าผูช้ มต้องการอะไร และทางรายการต้องปรับปรุงอะไร
ส่วนรูปแบบของแอพลิเคชันของ
่
Second Screen จะมีเรื่อง e-commerce เข้ามาเกี่ยวข้อง โดย
สอดคล้องกับผลการสารวจจาก Mastercard ทีพ่ บว่า ประเทศไทยมีการซือ้ ของทาง สมาร์ทโฟน

69
ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 37 ของผูต้ อบแบบสอบถาม) ทัง้ นี้ ทางผูผ้ ลิตต้องคานึงถึงการเก็บเงินว่าจะ
ทาโดยวิธใี ด เพื่อ ให้เกิดความชัดเจนและไม่เกิดปั ญ หาทางผลประโยชน์ ใ นภายหลัง ในส่ว น
รายการวาไรตี้ใน Second Screen นัน้ มีความเหมาะสมและสามารถทาได้ โดยสามารถช่วย
แก้ปัญหาในเรื่องการวัดผลตอบรับจากผูช้ มและนามาปรับปรุงรายการให้รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ กว่า
การรับชมจากสื่อโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว อีกทัง้ การทา Second Screen ควรมีการยืนยันตัว
บุค คลว่าใครเป็ นเจ้าของกล่ อง ท็อปบ็อ กซ์ เพราะถ้าไม่ทราบอย่างชัดเจน จะมีปัญ หาเรื่อ ง
ผลประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกัน เช่นการร่วมสนุ กเล่นเกม การลงทะเบียน เป็ นต้น
เช่นเดียวกันกับคุณธนกร สุทธิธน ที่มคี วามคิดไปในทางเดียวกันว่า Second Screen
เป็ นตัวเสริม First Screen มากกว่า ซึง่ นอกจากจะดูยอ้ นหลังได้แล้ว บางรายการยังใช้พร้อมกับ
จอหลักด้วย ซึง่ สอดคล้องกับนวัตกรรมและการจัดการกลยุทธ์ Second-Screen ขององค์กรสื่อ
โทรทัศน์ท่วี ่า การส่งเสริมความสามารถในการทาให้เกิดการสื่อสารสองทางหรือ Interactivity
ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า สิง่ ทีค่ ุณธนกร มองนัน้ ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันกับหลาย ๆ ท่าน
และเป็ นวิธกี ารทีส่ ามารถทาให้การสร้างสรรค์รปู แบบการรับชมแบบ Second Screen เกิดขึน้ ได้
คือทัง้ First Screen และ Second Screen จะต้องเชื่อโยงเกี่ยงข้องกัน แต่มกี ารสร้างสรรค์
รูปแบบที่แตกต่างกัน ส่งเสริมกัน และใช้ขอ้ ดีของกันและกัน มาเป็ นจุดที่จะพลักดันให้เกิดการ
รับชมได้ อย่างไรก็ตาม มองว่าการเกิด Second Screen ต้องเป็ นคนกล้าทีจ่ ะทา ทีอ่ าจจะไม่ได้
กังวลถึงรายได้ ต้องยอมเป็ นคนเริม่ สร้างให้เกิดขึน้ ก่อน แล้วคิดว่าอย่างอื่นจะตามมา ทัง้ นี้ต้อง
คานึงถึงเนื้อหาด้วย เพราะถึงแม้จะทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่เนื้อหาไม่ไปด้วยกันก็ทาไม่ได้ ทุก ๆ
ส่วนต้องไปด้วยกันทัง้ หมด
ในขณะเดียวกันก็มอี กี มุมมองทีแ่ ตกต่างออกไป อย่างอาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ซึ่ง
มองว่า ในอนาคตอาจเป็ นไปได้ว่าจะมีเฉพาะบน Social TV และไม่มอี อกอากาศบน First
Screen ก็เป็ นได้ เช่น ไลน์ทวี ี ซึง่ ก็มนี โยบายว่าจะอยู่ใน Mobile Device และต่อไปค่อยกระจาย
ไปทีอ่ ่นื เป็ นต้น ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นในเรือ่ งนี้ว่าด้วยการทีผ่ ผู้ ลิตรายการต่างแสวงหาความนิยม
ในการรับชม จึงอยากทีจ่ ะพลักดันในรายการนัน้ เกิดการกระจายตัวไปในช่องทางต่าง ๆ แต่ก็
ไม่ได้คานึงถึงว่าถ้าหากว่าจะทารายการทีม่ แี ต่ใน Social TV ผ่าน Mobile device ต่าง ๆ จน
เกิดการเปลี่ยนแปลงการับชมรายการแบบถาวร ผู้ชมต่างไม่สนใจในตัวรายการที่นาเสนอผ่าน
ช่องทาง First Screen แล้ว วงการโทรทัศน์จะอยู่ต่อได้หรือไม่ ซึง่ อย่างในต่างประเทศได้มกี าร
แบ่งรูปแบบในการนาเสนอว่าอะไรทีส่ ร้างสรรค์มาเฉพาะ Social TV อะไรทีส่ ร้างสรรค์มาเฉพาะ
Second Screen จึงทาให้เกิดการรักษาพืน้ ทีข่ องแต่ละรูปแบบได้ ไม่เหมือนกับในประเทศไทย
ทีม่ งุ่ ไปในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง โดยไม่ได้คานึงว่าเกิดผลกระทบในด้านใดบ้าง
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการรับชมบน Second Screen ในปั จจุบนั ไม่ได้อยู่ทด่ี า้ น
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะระบบสัญญาณมีการพัฒนาไปไกลทัง้ มือถือ กล่ องรับ
สัญญาณ จนถือได้ว่าเป็ นวิถชี วี ติ ของคนมากกว่าอุปสรรคไปแล้ว แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคน่ าจะเป็ น
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เนื้อ หาที่ต้อ งโดดเด่น มากกว่ า ควรจะต้อ งคิดให้ซบั ซ้อ นมากขึ้นทัง้ แอพลิเ คชัน่ เกมส์ หรือ
กิจกรรมส่งเสริมอีกด้วย

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษางานวิ จยั
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่องการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุค
ดิจทิ ลั ทาให้ทราบว่าการผลิตรายการทัง้ ในสื่อโทรทัศน์และ Second Screen ทุกฝ่ ายต้องมีการ
วางแผนและทางานให้เป็ นในทิศทางเดียวกัน ในกรณีศกึ ษาจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับสื่อโทรทัศน์ทงั ้ 5 ท่าน ได้สรุปและมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ในยุคปั จจุบนั ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ 4G ในประเทศไทยได้มแี ล้ว จึงถือว่าไม่ค่อยเป็ น
อุปสรรคมากนัก แต่สงิ่ ที่ยงั มีอุปสรรคอยู่ คือ ฝ่ ายผลิต โดยฝ่ ายผลิตไม่สามารถสร้างแอพลิเค
ชันที
่ ด่ จี ริง ๆ ได้ อาจเป็ นเพราะบุคคลากรยังมีความรูใ้ นด้านระบบแอพลิเคชันไม่
่ มากพอ อีกทัง้
ขัน้ ตอนในการผลิตยังไม่ไปทางเดียวกันเท่าทีค่ วร ซึง่ มีหลายกรณีทค่ี รีเอทีฟคิดงานออกมาอย่าง
หนึ่ง คนขายงานได้รบั บรีฟมาเพิม่ เติม แต่พอลงมือผลิตออกมากลับเป็ นอีกอย่างหนึ่ง ซึง่ ไม่ได้
เป็ นไปตามที่คดิ ตัง้ แต่แรกเริม่ ทัง้ นี้ ทางโปรแกรมเมอร์และคนออกแบบแอพลิเคชันก็
่ มสี ่วน
สาคัญทีต่ อ้ งมีความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าวอย่างชัดเจ นและเข้าใจให้ตรงกัน ซึง่ การแก้ปัญหานี้ควรจะ
มีการปรึกษาและประสานงานกันให้มากขึน้ อีกทัง้ ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องต้องมีการศึกษาความรูเ้ พิม่ เติม
หรืออาจมีผเู้ ชียวชาญเข้ามาเป็ นที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้งานเป็ นไปตามกาหนดและเป็ นไปในทาง
เดียวกัน
นอกจากนี้ผลการการวิจยั ทาให้เห็นว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ท่รี บั ชมผ่าน Second Screen
โดยมากเป็ นกลุ่มคนในเมืองที่มอี ุปกรณ์พร้อมไม่ว่าจะเป็ น Smart Phone กล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์รุ่นที่รองรับอุปกรณ์ ฯลฯ แต่ในบางพื้นที่และเขตชนบทนัน้ ถึงแม้ว่าผู้ชมจะมีโทรศัพ์
หรือ สมาร์ท โฟนก็จ ริง แต่ บ างรุ่น อาจจะไม่ส ามารถรองรับ กับ แอพลิเ คชัน่ ได้ท ัง้ หมด หรือ
แม้กระทังโทรทั
่
ศน์ก็อาจเป็ นรุ่นเก่าทีไ่ ม่รองรับเช่นกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ในด้านนี้ทางภาครัฐ
จะต้องเร่งดาเนินการทัง้ ในเรื่องของระบบการออกอากาศ การกระจายสัญญาณของโทรทัศน์
ดิจทิ ลั ไปในภูมภิ าค เพื่อกระตุ้นให้ผรู้ บั สารมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการรับชม ทัง้ ในด้าน
โทรทัศน์ทใ่ี ช้อยู่ และการมีส่วนร่วมกับรายการทีอ่ อกอากาศได้
และสุดท้ายนี้ เนื่องจากว่า Second Screen เป็ นสื่อทีส่ ามารถรับชมได้พร้อมกับจอหลัก
ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ในประเทศไทยปั ญหาอีกประการทีพ่ บคือ เวลาทีอ่ อกอากาศเลื่อมกันหรือ
ช้ากว่ากันเล็กน้อย ซึง่ ถ้าเป็ นละครหรือซีรย่ี จ์ ะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่หากเป็ นรายการหรือ
เกมส์โชว์ทม่ี กี ารทายผล จับรางวัล และตอบคาถามต่าง ๆ ทีม่ กี ารจับเวลา สิง่ นี้จะมีผลต่อการ
รับชมและลุน้ ผลนันเอง
่
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โดยสรุปแล้วจะเห็นว่าการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจทิ ลั
เป็ นสิง่ ที่กาลังเกิดขึน้ ในปั จจุบนั แต่ต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ทางด้าน
ระบบ แอพลิเคชัน่ รวมถึงความรูข้ องผูผ้ ลิตและการเปิ ดรับของผูช้ ม ทัง้ นี้เนื้อหาเป็ นสิง่ สาคัญที่
ผูผ้ ลิตจะต้องตระหนักถึง เพื่อทีผ่ ชู้ มจะได้รบั ประโยชน์และคุณค่าจากสื่ออย่างแท้จริง

5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรท าการศึก ษาวิจยั ในเชิง ปริมาณ เพื่อ ที่จ ะได้น าข้อ มูล ทางสถิติม าเป็ น ข้อ มูล
สนับสนุ นมากยิง่ ขึน้ และนามาปรับใช้ในการสร้างกลยุทธ์ Second Screen กับสื่อโทรทัศน์ยุค
ดิจทิ ลั ในอนาคตต่อไป
2) เนื่องจากว่าโลกปั จจุบนั เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงควรทาการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่อง และศึกษาในส่วนรายละเอียดเพิม่ เติม เพื่อทีจ่ ะ
ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดและอัพเดทมากยิง่ ขึน้
3) การวิจยั ครัง้ นี้เ ป็ นการศึกษาเฉพาะแนวคิดของบุค คลที่ เ กี่ยวข้อ งกับสื่อ โทรทัศ น์
จานวน 5 ท่านเท่านัน้ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษางานของบุคคลอื่นในสายงาย
ต่าง ๆ เพิม่ เติมด้วย เพื่อจะได้นาผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละงาน
หรือแต่ละแนวคิดได้ต่อไป

73

บรรณานุกรม

73

บรรณานุกรม
กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และ สุรสีห์ ประมุข. (2556, พฤศจิกายน 27). การตลาด
MARKETING - คอลัมน์: การตลาด MARKETING. ฐานเศรษฐกิจ. สืบค้นจาก
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
182330
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ . (2532). การสอนความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพ ฯ: คุรสุ ภา.
เกสร ธิตะจารี. (2552). ความคิดสร้างสรรค์. สืบค้นจาก http://www.media.academic.
chula.ac.th/
ขวัญเรือน กิตวิ ฒ
ั น์. (2531). พลศาสตร์การสือ่ สาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
คอตเลอร์, ฟิ ลปิ , การตะจายา, เฮรมาวัน, และเซเตียวาน อีวาน. (2554). การตลาด 3.0:
ทาการตลาดอย่างไร ให้ “โดนใจ” ลูกค้าตลอดกาล [Marketing 3.0: From products
to customer to the human spirit] (พิมพ์ครัง้ ที่ 8) (ณงลักษณ์ จารุวฒ
ั น์, ผูแ้ ปล).
กรุงเทพฯ: เนชันบุ
่ ๊คส์.
จารุวรรณ ปะกัง. (2551). “ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เกีย่ วกับเรือ่ ง
วงกลม จากผลงานศิลปะ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์).
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
จุฑามณี คายะนันทน์. (2554). พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊คดอทคอม (www.Facebook.com). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ไม่ได้ตพี มิ พ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ชัยศักดิ ์ ลีลาจรัสกุล. (2542). ชุดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพือ่ พัฒนาการจัดค่ายคณิตศาสตร์.
กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอร์กรุป๊ แมเนจเมนท์.
ทิพวัลย์ ปั ญจมะวัต. (2548). ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิสติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ธาม เชือ้ สถาปนศิร.ิ (2559). “Interactive TVs 10 ข้อทีค่ นทาทีวตี อ้ งคิด หากจะอยูร่ อดในทีว ี
ดิจติ ลั ”. สืบค้นจาก http://www.positioningmag.com/magazine/details.aspx?
id=97102
นุดี หนูไพโรจน์. (2557). “นวัตกรรมแ

74
ละการจัดการกลยุทธ์ Second-Screen ขององค์กรสือ่ โทรทัศน์ ”. สืบค้นจาก
http://ndeenupairoj.blogspot.com/2013/10/second-screen.html
นุชรีย์ แผ่นทอง. (2555). ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
บน Facebook ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์). มหาวิทยาลัยรามคาแหง, กรุงเทพฯ.
นิวฒ
ั น์ ชาตะวิทยากูล และไกรชิต สุตะเมือง. (2555). แรงจูงใจในการแบ่งปั นวิดโี อคอนเทนท์
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจเนเรชันวาย.
่
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์). มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี.
ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ. (2551). การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิคพรินติง้ .
พรรณเจริญ วนแสงกุล. (2539). การศึกษาวิธกี ารสร้างความคิดสร้างสรรค์ในภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
พันธ์ ทองชุมนุ ม. (2544). การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
รัตนา พุ่มสุวรรค์. (2544). ค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาปริญญาตรีสถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ลักขณา ลักษณ์สริ กิ ุล. (2554). การโฆษณาภาพยนตร์ทาง Facebook มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตร์ของผูใ้ ช้ในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพมิ พ์). มหาวิทยาลัยรามคาแหง, กรุงเทพฯ.
ลักขณา สริวฒ
ั น์. (2549). การคิด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
วิมลพรรณ อาภาเวท. (2544). พฤติกรรมการสือ่ สารในเฟซบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ไม่ได้ตพี มิ พ์). เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ.
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. (2543). พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: อักษรพิพฒ
ั น์.
สมศักดิ ์ สินธุระเวชญ์. (2526). “แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์”. สารพัฒนาหลักสูตร,
22(7), 47-56.
สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. (2528) ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุชา จันทร์เอม. (2541). จิตวิทยาทัวไป.
่ กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สุวมิ ล เขีย้ วแก้ว. (2540). การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา. ปั ตตานี: ภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี.
โสภา ชูพกิ ุลชัย. (2521). จิตวิทยาทัวไป.
่ กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

75

อัครฤทธิ ์ หอมประเสริฐ. (2543). การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการบริโภคอาหาร
ฟาสฟู๊ ดประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
กรุงเทพฯ.
อารี พันธ์มณี. (2537). ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ.
Cheng, Xu, Dale, Cameron, & Liu, Jiangchuan. (2007). Understanding the
Characteristics of Internet Short Video Sharing: YouTube as a Case Study.
Retrieved October 15, 2013, from https://arxiv.org/pdf/0707.3670.pdf
Cohen, D. (2013). Second screen 'sofa shoppers' on rise. Retrieved September 30,
2013, from http://www.theguardian.com/medianetwork/media-networkblog/2013/jul/09/second-screen-sofa-shoppers-rise-tv
Csikszentmihalyi, Mihaly. (1996). Where is creativity? In creativity: Flow and the
psychology of discovery and invention. New York: HarperCollins.
De Bono, E. (1982). Plus, minus, interesting: Weighing the pros and cons of a decision,
De Bono’s thinking course. Retrieved from http://www.mindtools.com/pages/
article/newTED_05.htm
Divito, A. (1971). Recognized assessing creativity developing teacher competencies.
Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
Guilford, J. P. (1967). Creativity: Yesterday, today and tomorrow. The Journal of
Creative Behavior, 1(1), 3-14. doi: https://doi.org/10.1002/j.21626057.1967.tb00002.x
Jenkins, H. (2009). Confronting the challenges of participatory culture. Massachusetts:
The MIT Press.
Jerold, H. (1968). Family roles and interaction: An anthology. Chicago: Rand McNally &
Company.
Jersild, A. T. (1968). Child Psychology (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Klapper, J. T. (1960). The effect of communication. New York: The Free Press.
McGrail, M., & Roberts, B. (2005). Strategies in the broadband cable TV industry:
The challenges for management and technology innovation. Emerald,
7(1), 53-65.

76
Osborn, A. F. (1963). Applied imagination: Principles and procedures of creative thinking
(3rd ed.). New York, NY: Charles Scribner’s Sons.
Rawlinson, J.G. (1971). Creative thinking and brainstorming. New York: Management
Raining Limited.
Carrington, V., & Robinson, M. (2009). Digital literacies social learning and classroom
practices. London: SAGE.
Rogers, C. R. (1959). A Theory of therapy, personality, and interpersonal relationships:
as developed in the client-centered framework. In S. Koch (Ed.),
Psychology: A Study of a science. Formulations of the person and the social
context. (pp.184-256). New York: McGraw Hill.
Roy, C. S., & Galarneau, B. (2013). The Second screen and TV: Benefits and impacts.
Retrieved from https://trends.cmf-fmc.ca/wp-content/uploads/29-secondscreen-and-tv-report3.pdf
Santos, A. (2013). The State of the second screen: Will TV companion apps proliferate
or dwindle?. Retrieved October 10, 2013, from http://www.engadget.com/
2013/01/11/the-state-of-the-second-screen/
Stanton, R. (2012). Second screen revolutionizing the TV experience. Retrieved from
http://www.tcs.com/resources/ white_papers/Pages/Second-ScreenRevolutionizing-Television-ExperiencePart-2.aspx
Skågeby, Jorgen. (2008). Semi-public end-user content contributions - A case-study of
concerns and intentions in online photo-sharing. Journal of Human-Computer
Studies, 20(4), 287-300. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/
science/article/B6WGR-4R1MF6N-/2/e6e761bc01ed319820c01222309435b1
Thanachart Numnonda. (2013). Technology Trends 2014. Retrieved October 12, 2013,
from http://thanachart.org/2013/09/06/tech nology-trends-2014/
Thumbsupteam. (2556). สถิตมิ นั ฟ้ อง ปี 2012 สือ่ ออนไลน์โตสวนทางสือ่ อืน่ ๆ ทีห่ ดตัวอย่าง
ชัดเจน (infographic). สืบค้นจาก http://thumbsup.in.th/2013/06/impact-socialmedia-and-digital-video-web-usage/
Thumbsupteam. (2557). เผยสถิตกิ ารใช้งาน Instagram ของคนไทยปี 2556. สืบค้นจาก
https://thumbsup.in.th/2014/03/instagram-in-thailand-2013-zocial-inc/

77
Torrance, E. P. (1963). Education and the creative potential. Minneapolis: University of
Minnesota Press.
Vanattenhoven, J., & Geerts, D. (2012). Second-screen use in the home:
An ethnographic study. Retrieved October 15, 2013, from
https://core.ac.uk/download/pdf/34531610.pdf

84

ภาคผนวก
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์

83

ภาคผนวก
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์

คุณพงษ์สุข หิรญ
ั พฤกษ์ (หนุ่ย)

80

คุณอรรฆรัตน์ นิตพิ ล (CEO บริษทั Mushroom จำกัด)

อำจำรย์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร (ผูช้ ่วยคณบดี คณะนิเทศน์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ)

81

คุณธนกร สุทธิธน (ตำแหน่ง Executive Marketing Manager @True4U)

คุณณัฐ พยงค์ศรี
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วย
กำรกระทำควำมผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สำนักป้ องกันและปรำบปรำมกำรกระทำ
ควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)

ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นายนัทพร แบบประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2548

ประสบการณ์ทางาน

พ.ศ. 2548 - 2552
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดพิเศษ ฝ่ ายการตลาด
บริษทั จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จากัด
พ.ศ. 2552 - 2556
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด และมัลติมเี ดีย
บริษทั จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จากัด และ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์พบั ลิชชิง่ จากัด
พ.ศ. 2554 - 2556
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - 2558
ผูจ้ ดั การแผนกจัดหา และพัฒนาเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ดจิ ติ อล
ไทยรัฐทีว ี
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั
อาจารย์พเิ ศษ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

83
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สถานีโทรทัศน์ดจิ ติ อล
ทรูโฟร์ยู ช่อง 24
บริษทั ทรู คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
ผูเ้ ชีย่ วชาญการฝึกสอน
หลักสูตร Train The Trainer
Master Automotive Training (MAT)

