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และมีการสารวจผลตอบรับจากผู้ฟังรายการเพื่อนาไปพัฒนาการนาเสนอเนื้อหา หรือรูปแบบรายการ
ต่อไปในอนาคต
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The creation process study of the broadcast programming via Podcast channel in
Thailand aims to 1) Explore a preparing process before broadcast programming via
Podcast channel (pre-production). 2) Explore a Podcast programming in terms of a
content presentation and Technical management. 3) Explore a Podcast postproduction; Publishing management and Evaluation. This study applied the qualitative
approach collection method into 2 data. A primary data; In-depth interview with
Podcast producer and Podcast listener. A secondary data from documentary research.
The findings can be summarized as follows: 1) The preparation process (preproduction stage); The Podcaster needs to understand about broadcast programming
via Podcast channel and to prepare a technical management for programme
production. 2) Podcast production stage; The Podcaster needs to set a content
presentation and Technical management for Podcast programming. 3) Podcast postproduction stage; The Podcaster needs to select a podcast channel for publishing, a
public relations channel and a popularity survey.
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บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ช่วงเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2000 ได้ถือกาเนิดระบบที่อนุญาตให้ทาการดาวน์โหลดไฟล์เสียง
อัตโนมัติไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถส่งต่อไฟล์ไปที่เครื่องเล่นที่เก็บไฟล์เสียง MP3 โดยเครื่อง
เล่นจากผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า i2Go ซึ่งเป็นบริษัทที่ทาการริเริ่มทาไฟล์เสียงข่าวและ
บริการเรื่องราวบันเทิงต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า MyAudio2Go.com ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์
เสี ยงข่าวทั่ว ไปเป็น ตอน ๆ และเรื่องราวอื่น ๆ ทั้งกีฬ า บันเทิง พยากรณ์ อากาศ เพลง เพื่อฟังบน
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ i2Go ยังออกผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า eGo ซึ่งเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบพกพา รวมทั้ง
เครื่องเล่นไฟล์ MP3 อื่น ๆ ตามมา (Credeur, 2001) โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นการให้บริการดาวน์โหลด
ไฟล์เสียงที่ทาการเผยแพร่ล่าสุดแบบอัตโนมัติไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ติดตามบริการดังกล่าว ซึ่ง
ต่อมาในช่วงเดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2000 แนวคิดการให้บริการดังกล่าวได้ถูกพัฒนาต่อยอดโดยใช้แบบ
ร่างของ Tristan Louis และ Dave Winer สองนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นาแบบร่างดังกล่าวมาพัฒนา
เป็นระบบ RSS Feeds กล่าวคือ ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานที่ติดตามช่องการกระจายเสียงดาวน์โหลด
ไฟล์เสียงตอนล่าสุดได้อย่างโดยอัตโนมัติ โดยหลังจากการถือกาเนิดของระบบดังกล่าวขึ้นมา ก็มีผู้ที่ทา
การพัฒนาระบบนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ระบบ RSS Feeds ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากยังมี
ข้อจากัดของการใช้งานที่ยังซับซ้อนและหลายขั้นตอน (Doyle, 2005)
จากการพัฒนาระบบดังกล่าว เป็นที่มาของการเกิดรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์เสียงประเภท
หนึ่งที่เรียกว่าพอดแคสต์ (Podcast) โดยคาดังกล่าว เกิดจากคาที่ผสมระหว่างตัวย่อ POD (Personal
On-Demand) กั บ การตั ด ค าจากค าว่ า Casting จากค าว่ า Broadcasting (การกระจายเสี ย ง)
กลายเป็นคาว่า Podcasting ตัดคาให้สั้นเหลือคาว่า Podcast (อานวัฒน์ บุตรจันทร์, 2552) ซึ่งจาก
การพัฒนาพอดแคสต์เป็นช่องทางในการรับฟังไฟล์เสียง ทาให้เกิดเป็นรูปแบบการจัดรายการคล้ายกับ
การจัดรายการวิทยุ กล่าวคือ การทาการบันทึกเสียงคล้ายกับการบันทึกเสียงรายการวิทยุ แต่ทาการ
เผยแพร่ อ อกไปในโลกอิ น เทอร์ เน็ ต แทนการกระจายเสี ย งผ่ า นเครื อ ข่ า ยวิ ท ยุ แ บบดั้ ง เดิ ม หรื อ
วิทยุกระจายเสียงในระบบ AM หรือ ระบบ FM

2

ภาพที่ 1.1 แผนภาพวิธีการทางานของระบบ RSS
ที่มา : https://bit.ly/2GSoYyZ
จุดเริ่มต้นของรายการพอดแคสต์เกิดขึ้นเมื่อ ช่วงเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2004 โดยความคิด
ของ Adam Curry อดีตนักแสดงตลกช่อง MTV ร่วมกับ Dave Winer นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้สร้าง
โปรแกรมที่ ชื่ อ iPodder ขึ้ น มา โดยเป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ ท าให้ ร ะบบดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล เสี ย งจาก
อินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมบรรจุลงไปที่เครื่องเล่นไอพอดของเจ้าของเครื่องแบบอัตโนมัติหากเจ้าของ
เครื่องกดติดตาม (Subscribe) ผู้เผยแพร่เสียงนั้น ๆ ซึ่ง iPodder ช่วยให้ระบบ RSS เริ่มได้รับการ
ยอมรับในวงกว้าง เนื่องจากว่าไฟล์เสียงต่าง ๆ ที่ดาวน์โหลดผ่านระบบ RSS ของ iPodder ส่งผ่านไป
ยังเครื่องเล่นไอพอดของผู้ใช้งานได้โดยตรง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการโอนถ่ายไฟล์ผ่านซอฟต์แวร์
iTunes ในคอมพิ ว เตอร์ เข้ ามายั งเครื่ อ งเล่ น อี ก ซึ่ ง Adam Curry ได้ ใช้ ช่ อ งทางนี้ ในการเผยแพร่
รายการของตนเอง ที่มีชื่อว่า The Daily Source Code โดยหลังจากรายการเผยแพร่ออกไป ทาให้
คาว่า ‘พอดแคสต์’ เริ่มเป็นที่รู้จัก ถือเป็นหนึ่งในสื่อทางเลือกที่คนเริ่มให้ความสนใจ (Watson, 2005)
พอดแคสต์ทั้งในความหมายของรูปแบบหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล และในความหมาย
ของรายการกระจายเสียงที่นิยมเรียกกันว่า “รายการพอดแคสต์” เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น โดย Della Cava ได้นาเสนอบทความลงตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ USA Today โดยนาเสนอว่า
พอดแคสต์ถือเป็ น สื่ อทางเลื อกใหม่ที่เป็น ช่องทางในการรับ ฟังไฟล์ เสี ยงจากผู้ จัดรายการ รวมทั้ ง
น าเสนอรายการพอดแคสต์ ต่ าง ๆ ที่ น่าสนใจด้วย มีการนาเสนอว่า รายการพอดแคสต์ที่ ถือ เป็ น
รายการอันดับ 1 ที่น่าติดตาม คือรายการ “The Dawn and Drew Show” รายการเกี่ยวกับการ
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ล้อเลียนหรือหยอกล้อเกี่ยวกับชีวิตคู่ ซึ่งรายการดังกล่าวได้นามาซึ่งความนิยมในการผลิตรายการที่มี
ลักษณะเนื้อหาแบบดังกล่าว และจานวนผู้ฟังที่มีเพิ่มขึ้น รายการดังกล่าวส่งผลให้คาว่า Podcasts ถือ
เป็นคาสาคัญ (Keyword) ที่ได้รับการค้นหาในเว็บไซต์ Google โดยจานวนการค้นหาได้บรรลุจานวน
ครั้งมากกว่า 1 แสนครั้ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2004 (Cava & R., 2005) ถือเป็นข้อมูลยืนยันที่แสดง
ให้เห็นว่ารายการพอดแคสต์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีผู้คนติดตามรับฟังมากขึ้น อีกทั้งจากการที่
สื่อกระแสหลักอย่างสานักข่าว BBC ทาการเผยแพร่รายการเสียงในรูปแบบรายการพอดแคสต์ และ
จัดทารายการพอดแคสต์ที่มีชื่อว่า “In Our Time” กล่าวคือดัดแปลงไฟล์เสียงจากวิทยุกระจายเสียง
FM เดิม มาเผยแพร่ในช่องทางพอดแคสต์ด้วยอีกทาง (Torrone, 2004)
จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ทาให้ ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2005 บริษัท
Apple Inc. บริ ษั ท ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ และที่ ให้ บ ริ การระบบปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ได้ ท าการบรรจุ
ฟังก์ชันการใช้งานพอดแคสต์ลงในซอฟต์แวร์ให้บริการดาวน์โหลดและฟังเพลง ‘iTunes’ ในเวอร์ชัน
ที่ 4.9 ซึ่งในฟังก์ชันการใช้งานดังกล่าว ทาให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและดาวน์โหลดไฟล์เสียงจากผู้
จัดรายการพอดแคสต์ รวมทั้งได้เพิ่มฟังก์ชันสาหรับผู้ผลิตทั่วไป สามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของตนเอง
ขึ้นบนพื้นที่ให้บริการที่มีชื่อว่า iTunes Store เผยแพร่ต่อไปยังแอปพลิเคชัน Podcasts ใน iPhone
ซึ่งจากการที่ บ ริ ษั ท Apple Inc. ที่ ถือ เป็ น บริษั ท เทคโนโลยี ที่ ให้ บ ริก ารเทคโนโลยี ต่ าง ๆ ที่ เป็ น ที่
ยอมรับระดับสากลในหลากหลายอย่าง ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพอดแคสต์ ส่งผลทาให้
พอดแคสต์เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับสากล (C.B., 2017)

ภาพที่ 1.2 เครื่องเล่น iPod ปี ค.ศ. 2005
ที่มา : https://bit.ly/2HcDbUQ
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ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2005 รายการกระจายเสียงในรูปแบบรายการพอดแคสต์เริ่มเป็นที่
รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอีก จากที่มีผู้นาระดับประเทศจัดรายการพอดแคสต์ เช่น Stephen Harper
นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา, George W. Bush ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา จัดรายการพอดแคสต์ และในเดือนเดียวกัน นั้น มีการจัดงานในลักษณะเทศกาลอย่างเป็นทางการครั้งแรก ที่มีชื่อว่า
Podcast Expo ขึ้น โดยเป็นเทศกาลที่มีการมอบรางวัลรายการพอดแคสต์ดีเด่น คล้ายกับการมอบ
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าพอดแคสต์เติบโตและเป็นที่
ยอมรับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2005 คาว่า “Podcasts” ได้บรรลุ
จานวน 1 ร้อยล้านครั้งจากการเป็นคาสาคัญสาหรับการค้นหาข้อมูล ในเว็บไซต์ Google และคาว่า
Podcasts ยังถือเป็ นคาแห่งปี ค.ศ. 2005 จากการเลือกของ New Oxford American Dictionary
และต่อมาได้มีการบรรจุคาศัพท์ Podcast ลงในพจนานุกรมอย่างเป็นทางการครั้งแรก (C.B., 2017)
สานั กข่าว BBC รายงานผลส ารวจว่า รายการพอดแคสต์ “The Adam Carolla Show”
รายการออกอากาศประจาสัปดาห์ในช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2009 ถึงช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011
พบว่าในช่วงเวลา 2 ปี มีผู้ดาวน์ โหลดรายการพอดแคสต์รายการนี้จานวนกว่า 60 ล้ านคน ซึ่งนับ
จานวนผู้ฟังเฉพาะในประเทศสหราชอาณาจักรมีถึง 8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้ง
ประเทศ โดยมีจานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลสารวจที่ฟังรายการนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสั ปดาห์ ซึ่ง
ถือเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของจานวนผู้ฟังพอดแคสต์ (Markman & Sawyer, 2014)
Campbell (2005) ทาการวิจัยและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพัฒ นาการของพอดแคสต์ โดย
นาเสนอว่าการเพิ่มขึ้น ของเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา สัมพันธ์กับการผลิตรายการพอดแคสต์ โดย
พิจ ารณากับ ปั จจั ย หลั ก 5 ปั จ จัย ได้แก่ การที่ เรามีกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น , การเติบโตที่
รวดเร็ว ของอิน เทอร์ เน็ ต ความเร็ว สู ง , การแพร่กระจายของอุป กรณ์ มัล ติ มีเดีย เช่น คอมพิ วเตอร์
ส่วนตัว, ระบบสตรีมมิ่งทางานได้ดียิ่งขึ้น และการปรับตัวต่าง ๆ ของเครื่องเล่น MP3 แม้ปัจจุบันเรา
ไม่ได้รับฟังรายการพอดแคสต์ผ่านเครื่องเล่นพกพา แต่โดยสรุปถึงแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา แต่พอดแคสต์ยังถือเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและยังสามารถปรับตัวเข้าได้กับเครื่องมือ
เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี (Donnelly & Berge, 2006) ในสั ง คมที่ เวลาถื อ เป็ น สิ่ ง มี ค่ า
ลักษณะเฉพาะของพอดแคสต์ส ามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ส าหรับการเปิดรับสื่ อประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะเฉพาะที่ทาให้พอดแคสต์โดดเด่นกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ คือ การที่เราสามารถ
เปิดรับสื่อประเภทนี้ได้ในอุปกรณ์มัลติมีเดียขนาดเล็ก สามารถเลือกเปิดรับสื่อชนิดนี้ในเวลาใด หรือ
เปิ ดรั บ สื่ อชนิ ด นี้ ที่ ไหนขึ้ น อยู่ กับ ผู้ รับ สารเอง อีกหนึ่ งข้อ ได้ เปรียบที่น่ าสนใจคื อคนฟั งพอดแคสต์
สามารถรับฟังในขณะทากิจกรรมอื่น ๆ อาทิ ทาอาหาร เขียนหนังสือ ขับรถ วิ่งออกกาลังกาย ซึ่งถือ
เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทาให้พอดแคสต์มีพัฒนาการที่น่าสนใจและผู้คนเปิดรับสื่อประเภทนี้มากขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ (Fernandez et al., 2015)
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ในช่วงระยะเวลา 10 ปี พอดแคสต์เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกวัตถุประสงค์การใช้งาน รายงาน
จาก Edison Research (2017) ที่ได้สารวจข้อมูล เมื่อช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017
พบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้จักคาว่าพอดแคสต์สูงถึงร้อยละ 60 โดยแบ่งเป็น เคยฟังพอดแคสต์ (ร้อยละ 40)
ฟังทุกเดือน (ร้อยละ 24) โดยมีการประมาณการว่ามีจานวนผู้ฟังเป็นประจาสูงถึง 42 ล้านคน โดยที่มี
จานวนเวลาเฉลี่ยในการฟังต่อสัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมง 7 นาที โดยจากการพัฒนาการของระบบสตรีมมิ่ง
ทาให้ผู้ใช้งานพอดแคสต์มีรูปแบบการใช้งานที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเปิดพอดแคสต์
ฟังโดยตรงผ่านระบบสตรีมมิ่งมากกว่าการใช้งานแบบ RSS โดยผู้ใช้งานรับฟังผ่านเครื่องมือสื่อสาร
แบบพกพาได้ เช่น สมาร์ทโฟน (ร้อยละ 69) มากกว่าการใช้งานพอดแคสต์บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถานที่
ที่ใช้งานพอดแคสต์แบ่งเป็นหลากหลายที่ เช่น รับฟังที่บ้าน (ร้อยละ 84) รับฟังในรถยนต์ส่วนตัว (ร้อย
ละ 65) รับฟังขณะเดินเล่น (ร้อยละ 42) รับฟังที่ทางาน (ร้อยละ 39) รับฟังขณะอยู่ในยิมหรือออก
กาลั งกาย (ร้ อยละ 29) รั บ ฟังขณะใช้ บริการขนส่ งมวลชน (ร้อยละ 29) (Edison Research and
Triton Digital, 2017)

ภาพที่ 1.3 กราฟแสดงจานวนผู้ฟังพอดแคสต์ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่มา : https://bit.ly/2rkxgEI
นอกจากนี้ จ ากรายงานของ The Nielsen Company บริ ษั ท การจั ด การที่ ท างานด้ า น
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการค้า การตลาด สื่อ เทคโนโลยีทั่วโลก ได้นาเสนอข้อมูล
เบื้องลึกเกี่ยวกับตลาดของการผลิตและรับฟังพอดแคสต์ในปี ค.ศ. 2017 โดยรายงานว่า ประชากร
อเมริกัน ร้อยละ 60 คุ้นเคยกับคาว่าพอดแคสต์เป็นอย่างดี โดยประชากรร้อยละ 50 (มากกว่า 60
ล้านคน) สามารถบอกได้ว่าตนเองเป็นแฟนรายการพอดแคสต์ รายการใด ทั้งยังมีการนาเสนอว่ามี
จานวนรายการนั บ เฉพาะในช่องทาง iTunes ของ Apple Inc. มีผู้ ที่อัปโหลดไฟล์ เสียงในรูปแบบ
รายการพอดแคสต์มากกว่า 5 แสนบัญชีรายชื่อ (User Account) ซึ่งรวมเนื้อหารายการมากกว่า 100
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ภาษาทั่ ว โลก (The Nielson Company, 2017) ตั ว เลขดั ง กล่ า วบ่ ง บอกได้ ว่ า พอดแคสต์ เ ป็ น
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับสากล
จากความนิยมของรายการพอดแคสต์ต่าง ๆ ในระดับสากลที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้รายการ
ต่าง ๆ เหล่านั้นมีจานวนผู้ฟังรายการในประเทศไทยด้วยเช่นกัน และจากการรับฟังรายการที่เป็นที่
นิยมในระดับสากลทาให้ ‘ภาสกร หงส์หยก’ ที่เป็นผู้ฟังรายการพอดแคสต์ภาษาอังกฤษหลากหลาย
รายการ ได้ริเริ่มสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ภาษาไทยเป็นรายการแรก เนื่องจากเกิดความต้องการ
เบื้องต้นในการผลิตรายการพอดแคสต์ที่เป็นรายการภาษาไทย จึงเป็นที่มาของรายการพอดแคสต์ที่มี
ชื่อว่า ‘ช่างคุย’ เป็นการทดลองจัดทารายการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเพื่อนของคุณภาสกรเอง โดยมี
จุดประสงค์เพื่อเป็นการบันทึกความรู้ ความเข้าใจไว้ และทาการกระจายความรู้ไปสู่ผู้ที่ให้ความสนใจ
ซึ่งเป็นการเน้นการพูดคุยที่เจาะลึกลงไปในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ตั้งขึ้นมา ทาการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ทางเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อว่า Changkhui.com แต่ในช่วงเวลานั้นจานวนผู้ฟัง
รายการพอดแคสต์และจานวนรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยยังมีอยู่ในวงจากัดมาก เนื่องจาก
ปัจจัยเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเวลานั้น และการที่ยังไม่มีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ที่เป็นช่องทางในการสื่อสารแบบในปัจจุบัน
แต่หากพิจารณาความนิยมของรายการพอดแคสต์ในระดับสากลที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ปัจจุบัน และข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคนไทย
โดยสามารถสั น นิ ษ ฐานเบื้ อ งต้น ได้ ว่า ในประเทศไทยมี การใช้ งานพอดแคสต์ม ากขึ้น จากจานวน
รายการพอดแคสต์ที่มีมากขึ้น และจานวนผู้ฟังที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากรายการช่างคุย
แล้ว ก็มีรายการพอดแคสต์ ที่เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นตามลาดับ อาทิ การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทาง
พอดแคสต์เมื่อวัน ที่ 16 มิถุน ายน พ.ศ. 2555 ของรายการที่ใช้ชื่อว่า WiTcast รายการที่นาเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ดาเนินรายการโดย คุณแทนไท ประเสริฐกุล, คุณอาบัน
สามั ญ ชน และคุ ณ อาจวรงค์ จั น ทมาศ ที่ ท าการน าเสนอเนื้ อ หาหลากหลายเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์ ในลักษณะเพื่อนคุยกัน สอดแทรกความบันเทิงต่าง ๆ หรือจากการเผยแพร่รายการที่ใช้
ชื่อว่า Omnivore เมื่อวัน ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็น รายการพอดแคสต์ที่นาเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ ในแง่มุมต่าง ๆ ดาเนินรายการ
โดยคุณโตมร สุขปรีชา และคุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล ซึ่งทั้ง 2 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ผู้ดาเนิน
รายการมีชื่อเสียงและมีผลงานด้านการสื่อสาร เช่น การเขียนหนังสือ การผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งทา
ให้รายการพอดแคสต์ได้เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย
รวมถึงการเกิดขึ้นของช่องรายการพอดแคสต์ในรูปแบบสถานี (Podcast Station) กล่าวคือ
ช่องรายการพอดแคสต์ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นช่องพอดแคสต์ทมี่ ีรายการในสังกัดหลากหลายรายการ เช่น ช่อง
รายการพอดแคสต์ ที่ มี ชื่ อ ว่ า The Standard Podcast ของส านั ก สื่ อ ออนไลน์ The Standard
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รวมทั้งจากการเกิดขึ้นของช่องรายการพอดแคสต์จากผู้ผลิตอิสระ เช่น GetTalks, Infinity Podcast,
โลกไปไกลแล้ว ที่เกิดจากการรวมกลุ่มผู้ผลิตรายการในการสร้างสรรค์ช่องรายการพอดแคสต์ในฐานะ
กลุ่มผู้ผลิตอิสระที่พยายามพัฒนารูปแบบรายการและเผยแพร่ตอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เห็นได้ว่าทั้ง
ผู้ผลิตและผู้ฟังรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยมีจานวนที่เพิ่มขึ้นตามลาดับในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา
จากสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต ของคนไทย ที่รายงานโดย “We Are Social” บริษัทดิจิทัล
เอเจนซี่ และ “Hootsuite” ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้
รวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก และ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละ
ประเทศ ซึ่งได้เผยข้อมูล ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ประมาณ 57 ล้ านคน ซึ่งในจานวน
ดังกล่าวนี้ มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นประจาผ่าน Smart Device ประมาณ 46 ล้านคน และยังได้
แสดงข้ อ มู ล ที่ ท าให้ เห็ น ได้ ชั ด เจนว่าปั จ จุ บั น ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ค นใช้ เวลาต่ อ วัน อยู่กั บ
อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก หากพิจารณาเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน มีการใช้งาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 56 นาที นอกจากนี้ยังใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 10 นาที
ต่อวัน ใช้เวลาไปกับการดูทีวี หรือวิดีโอออนไลน์ (Broadcast, Streaming, Video On Demand) ไม่
ต่ากว่า 4 ชั่วโมง 3 นาทีต่อหนึ่งวัน (Brand Buffet, 2561) หากพิจารณาอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ของคนไทยจากข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นโอกาสสาหรับผู้ผลิตสื่อต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ที่เป็นสื่อ
ที่ทาการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์ เน็ต ในการผลิตสื่อเพื่อเข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดี
ของผู้ผลิตสื่อดิจิทัลโดยทั่วไป โดยพอดแคสต์ก็ถือเป็นช่องทางที่เป็นสื่อทางเลือกที่มีความน่าสนใจ
หากดูจากวัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้งานที่มีความแตกต่างจากการใช้งานสื่อดิจิทัลประเภทอื่น
เนื่องจากผลิตง่ายกว่าสื่อประเภทภาพเคลื่อนไหว และสามารถเข้าถึงผู้รับสื่อได้เป็นจานวนมากเช่นกัน
โดยใช้งบประมาณต่าง ๆ ที่น้อยกว่ามาก
บุ ญ ณั ฐ ฉั ต รเสาวภั ณ ฑ์ (2561) นั ก การตลาดดิ จิ ทั ล และเป็ น ผู้ ผ ลิ ต รายการพอดแคสต์
GULaxy Podcast ได้ก ล่ าวว่า การที่ พ อดแคสต์ยั งไม่ แพร่ห ลายมากนั ก ในประเทศไทยในเวลานี้
เนื่องจากการที่พอดแคสต์เป็นรูปแบบการฟังรายการที่เข้ามาในประเทศไทยได้ยังไม่นานนัก และมี
รูปแบบที่มีความแตกต่างจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่น ๆ อย่างเฟซบุ๊ก หรือ ทวิตเตอร์ แต่อย่างไร
ก็ตามปัจจัยที่ส่งเสริมให้ในอนาคตรายการพอดแคสต์ได้รับความนิยมมากขึ้น คือ ความหลากหลายใน
เนื้อหาของรายการพอดแคสต์ที่เพิ่มขึ้นตามลาดับ และเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ฟังที่เป็นกลุ่ม
Early Adopters หรื อ กลุ่ ม ที่ ต้ อ งการความแปลกใหม่ ข องเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ เริ่ม ใช้ งานกั น อย่ า ง
แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งนั่นจะทาให้ต่อไปในประเทศไทยมีกลุ่มผู้ฟังกลุ่ม Early Majority และกลุ่ม Late
Majority ซึ่งถือเป็ น ผู้ ฟั งกลุ่ มใหญ่ ซึ่ งจะท าให้ แพลตฟอร์มพอดแคสต์เติบโตขึ้น อย่างต่อ เนื่องและ
แพร่หลายมากขึ้นตามลาดับในประเทศไทย ตามทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม
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แม้พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประเภทพอดแคสต์ในประเทศไทยจะถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่
สิ่ งที่ท าให้ สื่ อประเภทพอดแคสต์ เติบ โตขึ้น และจะเป็ นรูป แบบสื่ อประเภทหนึ่งที่ คงอยู่ ยั่งยืน คื อ
รูปแบบการผลิตและเปิดรับสื่อที่มีความโดดเด่นกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ ดังที่ พัชชา พูนพิริยะ (2560)
กล่าวว่า รายการพอดแคสต์กาลังจะเป็นที่นิยมต่อไปในอนาคตในประเทศไทย จากที่ผู้ฟังได้รับเนื้อหา
ใหม่จากหลากหลายรายการที่น่าสนใจ ตรงกับความสนใจของทุกกลุ่มผู้ฟัง แม้ว่าการรับฟังพอดแคสต์
เป็นสื่อที่ใช้หูฟัง แต่กลับช่วยให้ผู้ฟังได้เปิดตาพบกับประสบการณ์ใหม่ที่สามารถสร้างความบันเทิง
สร้างแรงบันดาลใจ และผู้ฟังรายการได้ประโยชน์กับตัวเองในแง่ต่าง ๆ จากการเลือกเปิดรับฟัง ดังนั้น
พอดแคสต์จึงถือเป็นสื่อดิจิทัลประเภทหนึ่งที่แม้ผลิตได้ไม่ยาก แต่ถือเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารประเด็นต่าง ๆ ในสังคมได้ จึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสาหรับผู้ผลิตสื่อในประเทศไทย
โตมร สุขปรีชา (2561) ถือเป็นผู้ฟังรายการพอดแคสต์ภาษาต่างประเทศหลากหลายรายการ
และถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ กล่าวว่า พอดแคสต์แตกต่างจากสื่ออื่น เพราะพอดแคสต์
ได้มอบความชิดเชื้อ (Intimacy) ให้แก่ผู้ที่ได้รับฟัง เวลาฟังพอดแคสต์ คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังจากลาโพง
แต่มักจะฟังผ่านหูฟัง เป็นการฟังตามลาพังคนเดียว จึงคล้ายกับว่าผู้จัดรายการของรายพอดแคสต์ มา
นั่งเล่าเรื่องให้ฟังที่ริมหู เกิดความผูกพันบางอย่างขึ้นระหว่างผู้ฟังกับผู้จัดพอดแคสต์ ในแบบที่สื่ออื่น
อาจจะทาได้ยากกว่า ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพอดแคสต์เป็นสื่อที่นอกจากจะเฉพาะทาง คือผู้ฟังต้อง
เลือกพอดแคสต์ที่เหมาะสมกับ รสนิยมและความต้องการของตัวเองแล้ว เวลาฟังยังเป็นการฟังที่มี
ลักษณะ ‘ส่วนตัว’ ด้วย คือเลือกฟังหรือหยุดฟังตามจังหวะและสถานการณ์ของตัวเอง พอดแคสต์จึง
เป็นสื่อที่โดยทั่วไปไม่สามารถฟังร่วมกันหลาย ๆ คนได้เหมือนสื่อทีวี ภาพยนตร์ หรือการฟังวิทยุ
ด้วยที่มาและความสาคัญที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และด้วยรูปแบบของการสร้างสรรค์รายการจาก
มุม ของผู้ ผ ลิ ตรายการ หรื อการเข้าถึงสื่ อ ประเภทนี้ ในมุ มของผู้ เปิ ดรับ สื่ อ ที่ ส ามารถท าได้ โดยไม่
ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งจากอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่ มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้มีแนวโน้มที่จะมีจานวนผู้ผลิตรายการและจานวนผู้ฟังมากขึ้นตามลาดับ โดยจากที่หลากหลาย
แหล่งข้อมูลได้มีการนาเสนอว่าการผลิตสื่อประเภทพอดแคสต์ถือไม่ซับซ้อนนัก แต่ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อในลักษณะนี้ยังไม่มีผู้นาเสนออย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการผลิตรายการ หรือกระบวนการนาเสนอต่าง ๆ นาเสนอออกมาเป็นแนวทางสาหรับผลิต
รายการพอดแคสต์ ด้ ว ยบริ บ ทการผลิ ต ในประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น เหตุ ผ ลจุ ด ประกายให้ เกิ ด การ
ทาการศึกษาครั้งนี้ โดยการวิจัยในครั้งนี้มีความตั้งใจที่จะทาการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แบ่ง
การนาเสนอเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตรายการพอดแคสต์ เพื่อการนาเสนอข้อมูลให้เกิดแนวทาง
ต่อผู้ผลิตรายการพอดแคสต์อิสระ ผู้ผลิตที่เป็นสื่อมวลชน หรือจากองค์กร รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เกี่ยวกับพอดแคสต์ในแง่การทาการผลิตรายการพอดแคสต์ หรือการดัดแปลงปรับเปลี่ยนเนื้อหาสื่อ
ประเภทอื่น ๆ มาเป็นรูปแบบรายการพอดแคสต์ในสังคมไทยต่อไปในอนาคต

9

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านช่องทางพอดแคสต์
2. เพื่อศึกษาการนาเสนอเนื้อหา การจัดการทางด้านเทคนิคขณะทาการผลิตรายการ
3. เพื่อศึกษาการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผลหลังการเผยแพร่รายการ

คาถามนาวิจัย
1. กระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านพอดแคสต์เป็นอย่างไร
2. วิธีการนาเสนอเนื้อหา การจัดการด้านเทคนิคขณะผลิตรายการพอดแคสต์เป็นอย่างไร
3. การเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผลหลังเผยแพร่รายการพอดแคสต์เป็นอย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
การศึ กษาวิจัย ครั้งนี้ เป็ น การวิจัยเชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งเน้ นศึ กษา
รูปแบบการสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์หรือการผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย ทั้งในแง่การ
เตรีย มการผลิ ตรายการ การออกแบบเนื้อหาสาร กระบวนการนาเสนอหรือวิธีการน าเสนอ การ
เผยแพร่รายการรวมทั้งการจัดการทางด้านเทคนิคต่าง ๆ สาหรับการทารายการพอดแคสต์ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิต รายการ ที่มีการ
ผลิตรายการพอดแคสต์มากกว่า 1 รายการ จานวน 7 คน, กลุ่มผู้ฟังรายการพอดแคสต์ที่รับฟังเป็น
ประจามากกว่า 1 ปี จานวน 5 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมการผลิตรายการในขั้นการเตรียมการผลิตรายการ
2. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนาเสนอ การจัดการด้านเทคนิค ขณะทาการผลิตรายการ
3. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเผยแพร่ การติดตามประเมินผลต่าง ๆ หลังการเผยแพร่
4. ได้นาเสนอแนวทางการผลิตรายการพอดแคสต์สาหรับผู้ผลิตรายการในประเทศไทย
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นิยามศัพท์
1) สื่ อดิ จิ ทัล สมัยใหม่ หมายถึง สื่ อที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากระบบ
อนาล็อก หรือจากสื่อดั้งเดิม มาเป็นระบบดิจิทัล ทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง
และข้อความไปพร้อมกันหรือเรียกว่าสื่อมัลติมีเดีย ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น
ซึ่งเป็นสื่อทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระ
- พอดแคสต์ หมายถึง สื่อประเภทมัลติมีเดีย ประเภทไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ในช่วง
ระยะเริ่มแรกของพอดแคสต์ ได้ใช้รูปแบบการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้
ระบบอาร์ เ อสเอส (RSS : RSS Feeds) กล่ า วคื อ การปล่ อ ยให้ เ ครื่ อ งเล่ น พกพาหรื อ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทาการดาวน์โหลดไฟล์สื่อชนิดต่าง ๆ ในระยะเวลา
ต่อมามีการพัฒ นาเว็บ ไซต์สาหรับ การเปิดรับฟังพอดแคสต์ในรูปแบบสตรีมมิ่ง มีเว็บไซต์
ให้ บ ริการที่เป็ น เซิร์ฟเวอร์รองรับไฟล์เสี ยงจานวนมาก อาทิ เว็บไซต์ SoundCloud หรือ
แม้แต่เว็บไซต์ผู้ให้บริการอัปโหลดภาพและเสียง เช่น YouTube เป็นต้น
2) รายการกระจายเสียง หมายถึง รายการวิทยุกระจายเสียง หรือรายการวิทยุโทรทัศน์ ที่
ทาการเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาต่าง ๆ ตามลักษณะหรือรูปแบบรายการที่ถูกกาหนดโดยบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร เช่น ผู้บริหารสถานี เจ้าของรายการ ผู้ออกแบบเนื้อหา พิธีกร เป็นต้น ซึ่ง
รายการเหล่านี้จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดสารไปยังผู้ชมหรือผู้ฟังในฐานะผู้รับสาร
- ราย ก าร พ อ ด แ ค ส ต์ ห ม าย ถึ ง ก ารจั ด ท าราย ก ารค ล้ าย กั บ ราย ก าร
วิท ยุ ก ระจายเสี ย ง แต่ท าการน าเสนอผ่ านรูป แบบของพอดแคสต์แทน โดยผู้ จัดรายการ
สามารถเลือกที่จะทาการสร้างสรรค์รายการในลักษณะใดขึ้นอยู่กับตัวผู้ผลิตรายการเอง โดย
สามารถกาหนดให้รายการพอดแคสต์มีความถี่ของการเผยแพร่แต่ละตอนแบบใด ความสั้น
ยาวของแต่ละตอนเท่าใด มีเนื้อหาลักษณะใดขึ้นอยู่กับตัวผู้ผลิตรายการเอง
3) การผลิตรายการ หมายถึง การผลิตหรือการสร้างสรรค์สื่อประเภทพอดแคสต์ โดยการ
ผลิตรายการในงานวิจัยนี้ คือ การผลิตรายการที่นาเสนอผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ทั้งนี้การผลิต
รายการพอดแคสต์จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้น ได้แก่
3.1) การเตรี ยมการผลิตรายการ หมายถึ ง การที่ผู้ ผ ลิ ตรายการเตรียมการผลิ ต
รายการพอดแคสต์ กล่าวคือ การเตรียมเนื้อหารายการที่เป็นประเด็นหลัก ประเด็นรองใน
การสื่อสารกับผู้ฟัง หรือ การเตรียมการลาดับประเด็นในการสื่อสาร การเตรียมการจัดการ
ทางด้านเทคนิค การเตรียมวิธีการนาเสนอในรายการ เป็นต้น
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3.2) การผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ หมายถึง การผลิตรายการ คือ การ
บั น ทึ ก เสี ย งรายการผ่ านเครื่องอั ด หรือการเผยแพร่รายการแบบสตรีม มิ่ งผ่ านเว็บ ไซต์ ผู้
ให้บริการ การเผยแพร่รายการ คือ การนาไฟล์เสียงที่บันทึกและผ่านการจัดการด้านคุณภาพ
และตัดต่อเรียบเรียง หรือจัดการทางด้านเทคนิคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปอัปโหลดผ่านช่องทาง
ในการกระจายเสียงรายการพอดแคสต์ที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์รองรับไฟล์รายการพอดแคสต์
3.3) หลังการเผยแพร่รายการ หมายถึง การจัดการหรือติดตามประเมินผลต่าง ๆ
หลังการอัปโหลดหรือเผยแพร่ไฟล์เสียงรายการพอดแคสต์ที่บันทึกไว้ โดยอาจประเมินผลจาก
ผลตอบรับจากผู้ฟังรายการ เช่น การสอบถามจากผู้ฟังโดยตรง หรือ การแสดงความคิดเห็น
ในสื่อสังคมออนไลน์ของรายการ
โดยในขั้นตอนการผลิตรายการหลักนั้นมีส่วนประกอบย่อยดังนี้
- การจั ด การทางด้ า นเทคนิ ค หมายถึง การจัด การด้านเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์รายการ เช่น การเตรียมสถานที่ที่เป็นห้ องอัดเสียง
ไมโครโฟน เครื่องอัดเสียงหรือสมาร์ทโฟน ในการใช้อัดเสียงขณะบันทึกเสียงรายการ
การจัดการนาไฟล์เข้าไปยังซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และทาการจัดเรียงไฟล์เสียง ตัด
ช่วงที่ไม่ต้องการออก เพิ่มเสียงดังในบางช่วง ลดเสียงก้อง เป็นต้น
- วิธี ก ารน าเสนอ หมายถึง รูป แบบวิธีการในการน าเสนอ เช่น การจั ด
รายการแบบผู้จัดรายการคนเดียว ทาการเล่าเรื่องต่าง ๆ การจัดรายการแบบพูดคุย
โต้ตอบสองคน การจัดรายการแบบการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ การจัดรายการแบบ
พู ดคุ ย เป็ น กลุ่ มใหญ่ การจั ดรายการแบบออกนอกสถานที่ เพื่ อ ท าการสั ม ภาษณ์
ภาคสนาม เป็นต้น
- การกระจายเสียง หมายถึง การเผยแพร่รายการพอดแคสต์ หลังจากผ่าน
กระบวนการการสร้างสรรค์รายการเรียบร้อยแล้ ว โดยทาการกระจายเสี ยงผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ของผู้ให้บริการช่องทางในการกระจายเสียง
- ช่องทางในการกระจายเสียง หมายถึง แพลตฟอร์มที่ให้บริการพื้นที่ไฟล์
เสี ย งพอดแคสต์ ท าการรองรับ ไฟล์ พ อดแคสต์ ของผู้ ผ ลิ ตรายการ ในการท าการ
อั ป โหลดไฟล์ ขึ้ น ไปในหน้ าเว็ บ ไซต์ ข องผู้ ให้ บ ริ ก าร ซึ่ งปั จ จุ บั น มี ช่ อ งทางในการ
กระจายเสียงที่เป็ นเว็บไซต์สาหรับพอดแคสต์โดยเฉพาะ และเว็บไซต์ที่ให้บริก าร
อัปโหลดไฟล์ภาพและเสียงอื่น ๆ ก็สามารถอัปโหลดไฟล์พอดแคสต์ขึ้นไว้บนเว็บไซต์
ได้เช่นกัน
- การสารวจความนิยม หมายถึง จานวนผู้ชมหรือผู้ฟังที่แสดงผลยอดผู้ชม
หรือผู้ฟัง บนแพลตฟอร์มที่ให้บริการพื้นที่ไฟล์เสียงพอดแคสต์ ซึ่งจะแสดงออกมา
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เป็นยอดตัวเลข (Views) หรือในลักษณะการกดไลค์ กดหัวใจ หรือจานวนผู้ใช้งานที่
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อตัวรายการพอดแคสต์
4) ผู้ผลิตรายการ หมายถึง บุคคลที่ทาการจัดรายการและผลิตรายการในขั้นตอนอื่น ๆ ถือ
เป็ น ผู้ ส่ งสาร ซึ่งผู้ ผ ลิ ตรายการอาจมีลั กษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ออกไป เช่น อายุ อาชีพ
รายได้ เป็นต้น
- ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ หมายถึง ผู้จัดรายการพอดแคสต์ที่ทาการผลิตรายการต
พอดแคสต์ ตั้งแต่การบันทึกเสียง เรียบเรียง ตัดต่อไฟล์เสียง เผยแพร่รายการ โดยถือเป็น
สื่อมวลชนได้ในลักษณะหนึ่ง ที่ทาการผลิตรายการพอดแคสต์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงานที่ได้ผลิตออกมา โดยขั้นตอนทั้งหมดส่วนใหญ่ทาด้วยตนเอง จึงเรียกได้ว่าเป็น
ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ มากกว่าการเป็นผู้จัดรายการในลักษณะผู้จัดรายการในสื่ออื่น ๆ
โดยเป็น ผู้ ผลิ ตรายการพอดแคสต์มากกว่า 2 รายการขึ้นไป และทาการผลิ ตและเผยแพร่
รายการพอดแคสต์มากกว่า 20 ตอนขึ้นไป
- ผู้ ผ ลิ ต อิ ส ระ หมายถึ ง ผู้ ผ ลิ ต รายการพอดแคสต์ ที่ ไม่ ได้ ผ ลิ ต รายการจากการ
ประกอบอาชีพ โดยทาการผลิตรายการพอดแคสต์ เป็นงานอดิเรก หรือเกิดจากความชอบ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนอยากสื่ อสารกับ ผู้ ที่ ส นใจ ซึ่งอนาคตจากการที่ท าการผลิ ต
รายการพอดแคสต์ อาจสามารถต่อยอดนามาเป็นอาชีพเสริมได้
5) ผู้ฟังรายการ หมายถึง บุคคลที่เลือกเปิดรับฟังหรือติดตามรับชมรายการพอดแคสต์หรือ
ผู้รับสื่อ ซึ่งเป็นผู้ฟังรายการพอดแคสต์เป็นประจา หรือรับฟังรายการทุ กวัน เป็นเวลามากกว่า 1 ปี
โดยเป็ น ผู้ ฟั งรายการที่ ชื่น ชอบการใช้ งานพอดแคสต์ เล็ งเห็ น ถึ งประโยชน์ ของการใช้ งาน น าไป
ประยุกต์กับการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ยังเป็นคนฟังรายการพอดแคสต์
หลากหลายรายการ หรือ รับฟังรายการพอดแคสต์มากกว่า 3 รายการ
6) สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ช่องทางที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์นิยมใช้เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ห รือประชาสัมพัน ธ์รายการพอดแคสต์ เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับผู้ฟังรายการใน
ประเทศไทย โดยมีช่องทางหลัก คือ เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) และ เว็บไซต์ทวิตเตอร์ (Twitter)
ซึ่งทั้ง 2 เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีแอปพลิเคชันใน Smart Device ต่าง ๆ เช่นกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางการผลิ ตรายการกระจายเสี ยงเพื่อเผยแพร่ ผ่ าน
รูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกั บแนวทางการผลิตรายการกระจาย
เสียงโดยผ่านช่องทางพอดแคสต์เป็นหลัก โดยมีความตั้งใจศึกษาทั้งในมุมมองของผู้ส่งสารหรือผู้ผลิต
ในการผลิตรายการพอดแคสต์ มุมมองของผู้รับสารในฐานะผู้ฟังรายการพอดแคสต์ รวมทั้งมุมมองของ
ผู้รับสารที่สามารถเป็นผู้ส่งสารได้ในอนาคต ซึง่ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
เกี่ยวข้องกับบริบทดังกล่าว เพื่อเป็น แนวทางการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านรูปแบบรายการพอด
แคสต์ในประเทศไทยโดยในบทนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการศึกษาดังนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ (New Digital Media)
2.2 แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (User-Generated Content)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรายการและการผลิตรายการ (Programme Production)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาสาร (Message Design)
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ (Media Exposure)
2.6 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (Uses and Gratification Theory)
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แนวคิดเกี่ยวกับสื่อดิจิทลั สมัยใหม่ (New Digital Media)
พัฒ นาการด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ สื่อสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒ นาต่าง ๆ ในภาพรวม
ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมวลชนที่ ท าให้ รูป แบบและคุ ณ สมบั ติ ข องสื่ อ รวมทั้ ง
สื่อสารมวลชนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดตามแต่ละยุคสมัย จากแต่เดิม ที่เป็นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เปลี่ยนเป็นการสื่อสารผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สู่การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาการศักยภาพด้านการสื่อสารระบบดิ จิทัลอันเป็นผลจากการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต ส่งผล
ให้ศักยภาพของสื่อได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปทั้งในด้านรูปแบบ คุณสมบัติการทางาน รวมทั้ง
ลักษณะต่าง ๆ ของสื่อ
การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้สามารถแบ่งประเภทของสื่อออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 1) สื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) กล่าวคือ สื่อที่ผู้ส่งสารทาหน้าที่ส่งสาร
ไปยั งผู้ รั บ สารได้ ท างเดี ย ว และที่ ผู้ รั บ สารไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ กลั บ ทางตรงไปยั ง ผู้ ส่ ง สารได้ เช่ น
หนังสือพิมพ์ สื่อโทรเลข สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ และ 2) สื่อใหม่ (New Media) หรือ
ชื่อเต็มว่า สื่อดิจิทัล สมัยใหม่ (New Digital Media) กล่ าวคือ สื่ อที่เอื้อให้ ผู้ ส่งสารและผู้รับสารทา
หน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกัน เป็นการสื่อสารสองทาง นอกจากนี้สื่อใหม่ยังมีคุณสมบัติพิเศษใน
การส่งสารได้หลายรูปแบบ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความ และสื่อแบบประสม
สื่ อ ใหม่ (New Media) หรื อ สื่ อ ดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ (New Digital Media) เข้ า มามี บ ทบาท
สาคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารยุคปัจจุบัน Rogers (2003) ได้นิยามความหมายของ “สื่อใหม่” ว่าเป็น
เทคโนโลยีหรือสื่อที่เอื้ออานวยให เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลข่าวสารบนฐานของคนจานวนมากผ่าน
ระบบการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางจะเห็น ได้ชัดเจนวาจากยุคดั้งเดิมมนุษย์สื่อสารตัวต
อตั ว โดยใชค าพู ด และการใชสั ญ ลั ก ษณ์ ต่ อ มาการเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ส งผลใหเกิ ด การ
พัฒนาการทางการสื่อสารมากขึ้นทาใหเกิดการสื่อสารกันผ่ านสื่อมวลชน (Mass Media) มากขึ้น จึง
เกิดสื่อมวลชนขึ้นมาหลายประเภท เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ เป็นตน แต่
ส่ ว นใหญ่ แล้ ว ในปั จ จุ บั น การสื่ อ สารได้ มุ่ งเน้ น แบบเฉพาะเจาะจงตั ว บุ ค คลมากขึ้ น แต่ ก็ มี ค วาม
หลากหลายในเวลาเดียวกันจึงสามารถเรียกการสื่อสารรูปแบบนี้วา “สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน”
กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล (2555) ได้ให้นิยามคาว่าสื่อใหม่ (New Media) ว่า
เป็นสื่อที่เกิดจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างของ “สื่อดั้งเดิม” โดยความหมายของสื่อ
ใหม่ นั้ น ครอบคลุ ม ไปถึ ง เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี เครือ ข่ าย รวมถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่งสื่อใหม่มีคุณสมบัติเฉพาะทั้งในเชิง
เทคนิค (Technical Aspect) และคุณสมบัติในเชิงสังคม (Social Aspect) ที่แตกต่างจากสื่อดั้งเดิม
โดยกล่าวถึงลักษณะของสื่อใหม่ตามคุณสมบัติ เช่น
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- สื่อใหม่เป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication)
- สื่อใหม่ง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่กระจายสารสนเทศ โดยปราศจากข้อจากัดเรื่อง พื้นที่
และเวลา
- สื่อใหม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาได้สะดวก เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทดีไวซ์ เป็นต้น
- สื่อใหม่มีลักษณะที่หลอมรวมกัน (Media Convergence)
- สื่อใหม่มีความสามารถที่จะประมวลเนื้อหาจากหลายแหล่งมาไว้รวมกัน (Aggregation of
Content) เช่น สามารถถ่ายโอนไฟล์ต่าง ๆ ได้ง่าย รวมไปถึงการที่ผู้ใช้สามารถนาเนื้อหาจาก
แหล่งต่าง ๆ มาคัดเลือก ดัดแปลง หรือตัดทอนได้ไม่จากัด
- สื่ อ ใหม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ รั บ สารเป็ น ผู้ เปลี่ ยนแปลงเนื้ อ หา (User-based transformation of
new media) ต่างจากสื่อดั้งเดิม ที่การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาสื่ อเป็นส่ วนหนึ่ง
ของกระบวนการผลิต ที่มีแต่ผู้ผลิตสื่อเท่านั้นเป็นผู้ดาเนินการ
สื่อดิจิทัลสมัยใหม่มีลักษณะเนื้อหาที่ไม่ผูกติดกับอุปกรณ์ที่ใช้ แต่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหานั้น
ได้จาก อุปกรณ์หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือจากอินเทอร์เน็ต ดูภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
รวมทั้งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้เป็นผลมาจากการ
หลอมรวมของสื่อ (Media Convergence)
การหลอมรวมสื่ อ (Media Convergence) มี ผู้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ห ลายความหมาย
ตัวอย่างเช่น การหลอมรวมสื่อ หมายถึงทางด่วนข้อมูล คือ เครือข่ายการสื่อสารในอนาคตที่เกิดจาก
การหลอมรวมระหว่างเครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ (public network) เครือข่าย
เคเบิ ล ที วีซึ่ งเป็ น เครื อข่ ายเอกชน(private network) และเครือ ข่ ายอิ น เตอร์เน็ ต ซึ่ งเป็ น เครือ ข่ า ย
ประชาชน (People Network)
การหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อ (Convergence) เป็นการพัฒนาเข้ามาใกล้กันของเทคโนโลยี มี
ลักษณะเป็นการวิวัฒนาการมาพบกันของเทคโนโลยี ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีการแพร่ภาพ
และเสี ย ง (Broadcast and Motion Picture Technology) เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ (Print and
Publishing Technology) และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) โดยมีเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Technology) อาทิ เครือข่าย 4G เป็นปัจจัยสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ใด เช่น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ หรือ
งานกราฟิก ได้รับปรับเปลี่ย นให้ เป็นภาษาระบบดิจิทัล (Digital Language) ที่เป็นระบบตัวเลข ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านและส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว
ยังสามารถนาเสนอในลักษณะใดก็ได้ ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน ความเปลี่ยนแปลงนี้ถู ก
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เรียกว่า “การทาให้เป็นระบบดิจิทัล” (Digitization) กระบวนการของการแปลงสภาพเทคโนโลยีสื่อ
หรือการหลอมรวมสื่อ

ภาพที่ 2.1 การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)
ที่มา : https://mklnd.com/2LtCknB
Straubhaar & LaRose (2000) ได้ให้ความหมายของ การหลอมรวมสื่อว่า การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วไปสู่ยุคสังคมสารสนเทศ (Information Society) เนื่องจากความก้าวหน้าของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และ การสื่อสารโทรคมนาคม ทาให้เกิด การผสมผสานกลมกลืนหรือการหลอมรวมกัน
ของสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกความ
แตกต่างของสื่อเล่นนั้นได้การหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) ทาให้เกิดบริการใหม่ ๆ ที่ใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างมากมาย ข้อมูลที่ส่งผ่านสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
และข้อ ความ ซึ่งถูกบี บ อัดไว้ใช้พื้ นที่ ในการเก็บ ข้อ มูล น้อย จึงสามารถเก็บเนื้ อหาและข้อมูล ไว้โน
อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก เช่น สมาร์ทโฟน และไดรฟ์ พกพาขนาดเล็ก การเข้าถึงข้อมูลของสื่อทาได้ง่าย
และรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบที่ไม่ เป็นเส้นตรง คือ การเข้าถึงได้ในทุกช่วงของเนื้อหา
และสามารถข้ามไปยั งช่วงต่าง ๆ ได้ เช่น การดูภ าพยนตร์ไม่ จาเป็นต้องดูจากต้น จนจบเรื่อง แต่
สามารถเลือกดูได้ ในตอนและฉากที่ ผู้ชมต้องการการจัดการข้อมูลและเนื้อหาสามารถทาได้ง่ายและ
รวดเร็ว โดยในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงสื่อดิจิทัลสมัยใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่สื่อประเภทพอดแคสต์เป็นหลัก
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2.1.1 สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ประเภทพอดแคสต์
พอดแคสต์ (Podcast) คือคาที่ผสมระหว่างตัวย่อ POD (Personal On-Demand : อุปสงค์
ส่วนบุคคล) กับการตัดคาจากคาว่า Broadcasting หรือการออกอากาศ การกระจายเสียง กลายเป็น
คาว่า Podcasting ตัด คาให้ สั้ น เหลื อ ค าว่า Podcast (อานวัฒ น์ บุ ต รจัน ทร์ , 2552) ทั้ งนี้ ยังมีก าร
กล่าวถึงคาว่าพอดแคสต์ว่ามาจากคาว่า iPod (ไอพอด) เครื่องเล่น MP3 พกพาผลิตโดย Apple Inc.
ผสมกับคาว่า Broadcasting เช่นกัน (Hammersley, 2004) ซึ่ง Apple ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาซอฟท์แวร์พอดแคสต์ใน iTunes รวมทั้งบรรจุฟังก์ชันการใช้งานพอดแคสต์
ลงเครื่องเล่น iPod
โดยบริษัท Apple Inc. ได้ให้คานิยามคาว่าพอดแคสต์ว่า “พอดแคสต์คือเทปบันทึกเสียงหรือ
วิดีโอต้นฉบับ แต่ในบางครั้งก็อาจเป็นเทปบันทึกรายการโทรทัศน์หรือรายการวิทยุที่ออกอากาศจริง
การบรรยาย การแสดง หรืออีเวนท์อื่น ๆ ตามปกติแล้วพอดแคสต์แต่ละตอนจะอยู่ในรูปแบบไฟล์
เดียวกัน เช่น เสียงหรือวิดีโอ เพื่อให้ ผู้รับฟังได้สนุกกับรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกันทุกครั้ง
สาหรับผู้ฟังพอดแคสต์ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการรับชมรับฟังเนื้อหาต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกแบบไม่
เสียค่าใช้จ่าย และ สาหรับผู้เผยแพร่พอดแคสต์ นี่คือช่องทางที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมในวง
กว้าง” พอดแคสต์ถือเป็นสื่อประเภทมัลติมีเดีย ประเภท ไฟล์ เสียงหรือวิดีโอ ในช่วงระยะเริ่มแรกของ
พอดแคสต์ ได้ใช้รูปแบบการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้ระบบอาร์เอสเอส (RSS :
RSS Feeds) กล่าวคือการปล่อยให้เครื่องเล่นพกพาหรือคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทา
การดาวน์โหลดไฟล์สื่อชนิดต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในระยะเวลาต่อมามีการพัฒนาเว็บไซต์สาหรับการ
เปิดรับฟังพอดแคสต์ในรูปแบบสตรีมมิ่ง มีเว็บไซต์ให้บริการที่เป็นเซิร์ฟเวอร์รองรับไฟล์เสียงจานวน
มาก อาทิ เว็บไซต์ SoundCloud หรือแม้แต่เว็บไซต์ YouTube ก็ตาม

ภาพที่ 2.2 Barack Obama ประธานาธิบดีสหรัฐขณะเป็นแขกรับเชิญรายการพอดแคสต์
ที่มา : https://bit.ly/2JhTdh0
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2.1.2 ประโยชน์และข้อจากัดของพอดแคสต์
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผลของพอด
แคสต์ ได้พบว่ามีการพูดถึงผลจากการใช้งานพอดแคสต์ในหลากหลายมุมมอง ทั้งจากแง่มุมของข้อดี
และข้อเสียของการใช้พอดแคสต์เป็นสื่อการเรียนรู้สาหรับการศึกษา หรือการใช้พอดแคสต์เพื่อเป็นสื่อ
ทางเลือกในการกระจายข้อมูลต่าง ๆ อาทิ การใช้งานพอดแคสต์ใช้วงการการศึกษา การใช้พอดแคสต์
เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์สาหรับบริษัท องค์กร เป็นต้น
ประโยชน์ และข้ อ จ ากั ด ของการใช้ ง าน พ อดแค สต์ ด้ า น การศึ ก ษ า เนื่ อ งจาก
สถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษามีการใช้พอดแคสต์เป็นสื่อการเรียนรู้
กันอย่างแพร่หลาย และได้มีการทาการพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้พอดแคสต์ในเชิงการศึกษาไว้
หลากหลาย จากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้พอดแคสต์ในสถานศึกษาของ V.
Fernandez และคณะ (2015) ได้พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้พอดแคสต์ในทางการศึกษา
และได้รวบรวมออกมาเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ งานวิจัยของผู้ที่สรุปว่าพอดแคสต์ไม่มีผลกระทบต่อ
การเพิ่มความรู้ในกระบวนการการเรียนรู้ และ งานวิจัยที่สรุปว่าพอดแคสต์ส่งผลกับการเรียนรู้ใน
ทางบวก ซึ่งในงานวิจัยที่ได้นาเสนอด้านข้อจากัดของการใช้พอดแคสต์เพื่อการศึกษา มีลักษณะเช่น
พอดแคสต์ทาให้ผู้เรียนคิดว่าไม่จาเป็นต้องเข้าเรียน และไปฟังไฟล์เสียงบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน
ย้อนหลังในพอดแคสต์ได้, ผู้เรียนทาการดาวน์โหลดพอดแคสต์เฉพาะช่วงก่อนการสอบ ซึ่งจุดประสงค์
ของผู้สอนบางครั้งต้องการให้ทบทวนบทเรียนหลังจากที่ได้เรียนไปในช่วงก่อนการเข้าเรียนในครั้ง
ถัดไป ในส่วนของงานวิจัยที่ได้นาเสนอประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์เพื่อการศึกษา มีลักษณะเช่น
พอดแคสต์ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทาให้นักศึกษาเข้าเรียนน้อยลง, พอดแคสต์ช่วยให้ผู้เรียนมีความเครียด
น้อยลงในช่วงก่อนสอบ เพราะใช้พอดแคสต์ในการช่วยทบทวนบทเรียนได้เป็นอย่างดี , พอดแคสต์มีป
ระโยชน์ หากผู้ เรีย นจดบั น ทึกและการฟังทบทวนบ่อยครั้งจะช่วยให้ การใช้งานพอดแคสต์ยิ่งเป็ น
ประโยชน์, การใช้พอดแคสต์ช่วยเพิ่มความคุ้นเคยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ
ในการเรียนมากยิ่งขึ้น และผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนจากการใช้งานพอดแคสต์ ได้ดีกว่าการศึกษา
ในรูปแบบเดิม เช่น การอ่านตาราเรียน (Fernandez et al., 2015)
ประโยชน์ของการใช้งานพอดแคสต์เพื่ อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรื อเชิงพาณิ ชย์ มีการ
นาเสนอประโยชน์ด้านนี้ โดย Shelley Frost (2016) ได้นาเสนอบทความเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของ
การใช้พอดแคสต์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงธุรกิจ โดยนาเสนอไว้ 4 ด้านหลัก ได้แก่
ด้านการเป็นนาเสนอรายการด้วยตัวเจ้าของธุรกิจ หรือตัวแบรนด์เอง กล่าวคือ พอด
แคสต์ถือเป็นช่องทางในการกระจายเสียงที่ช่วยให้แบรนด์สามารถแสดงความชานาญหรือ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแขนงที่แบรนด์หรือองค์กรดาเนินงานอยู่ เราสามารถสร้างการให้
ข้ อ มู ล จากค้ น คว้ าและแสดงถึ งความช านาญของเราให้ ผู้ ฟั งได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ งช่ ว ยท าให้
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ผู้ บ ริ โ ภคที่ รั บ ฟั ง รายการพอดแคสต์ รั บ รู้ ว่ า บริ ษั ท หรื อ องค์ ก รของเรารู้ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ส่งผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือไปในตัว
ด้านการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ฟัง กล่าวคือ การฟังเสียงของผู้นาเสนอ
สินค้าหรือบริการเพิ่มความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกว่าการที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการอ่านข้อมูลใน
เว็บไซต์เอง หากแบรนด์หรือองค์กรทาการกระจายเสียงพอดแคสต์เป็นประจาจะทาให้ผู้ฟัง
เกิดความคุ้นเคยกับเสียงและวิธีการนาเสนอ ซึ่งความคุ้นเคยนี้จะช่วยให้ผู้ฟังนึกถึงบริ ษัท
สินค้าหรือองค์กรเราหากเขาต้องการเลือกใช้สินค้าหรือบริการในหมวดที่ตรงกับที่บริษัทหรือ
องค์กรเรามีนั่ น เอง หรือแม้แต่การสร้างลู กค้าใหม่ พอดแคสต์ถือเป็นช่องทางที่เข้าถึงตัว
บุ คคลได้ง่าย ผู้ ฟังสามารถฟังข้อมูล ที่เรานาเสนอและทาอย่างอื่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน
แตกต่างจากสื่อเก่าอื่น ๆ ที่หากผู้รับฟังต้องการจะเข้าถึงสินค้าและบริการจะต้องเพ่งเล็งหรือ
ตั้งใจในการอ่านบทความในสื่อสิ่งพิมพ์ การฟังวิทยุแบบดั้งเดิมที่เลือกเปิดรับฟังโดยเลื่อนไป
มาหรือข้ามไม่ได้หรือแม้แต่การอ่านบนเว็บไซต์เองก็ตาม
ด้านความง่าย กล่าวคือ พอดแคสต์ถือเป็นสื่อที่ผลิตได้ง่าย เพราะไม่ว่าคุณจะเป็น
บริษัทที่ใหญ่โตหรือบริษัทเล็กระดับเป็นบริษัทในบ้าน การผลิตพอดแคสต์ก็ใช้วิธีการผลิตที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก เราไม่จาเป็นต้องพึ่งพาการใช้ห้องอัดเสียงระดับดีราคาแพงเกินไปในการ
อัดเสียง ก็สามารถผลิตไฟล์เสียงคุณภาพดีในการผลิตพอดแคสต์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็น
ช่องทางที่ง่ายและมีวิธีที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าการใช้สื่อรูปแบบเก่า
ด้านการสร้างการรับรู้แบรนด์ กล่าวคือ การสร้างรายการพอดแคสต์ที่มีการรวบรวม
เนื้ อหาที่เกี่ย วข้องกับ บริษัท แบรนด์ หรือองค์กร ในทางอ้อม จะช่วยเพิ่มความคุ้นเคยใน
ธุรกิจและการตรงกับเนื้อหาพอดแคสต์ในลักษณะดังกล่าวจะช่วยทาให้ชื่อของบริษัทเราเป็น
ที่จดจาได้ ตัวอย่างเช่น หากเป็นนักวางแผนทางการเงิน ก็สามารถทาการผลิตรายการพอด
แคสต์ตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับการวางแผนการเงินสาหรับการเกษียณอายุได้ ซึ่งสิ่งเหล่า นี้จะช่วย
ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดี ชื่อของแบรนด์เป็นที่จดจา และถือเป็นการโฆษณาธุรกิจ
ของผู้ผลิตได้ไปในตัว และนอกจากนี้มีการนาเสนอในแง่มุมที่เป็นข้อจากัดของการใช้พอด
แคสต์เพื่อการพาณิชย์ เนื่องจากการใช้งานสื่อประเภทพอดแคสต์ ผู้ฟังถือเป็นผู้เลือกเปิดรับ
สื่อได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ทาให้ผู้ฟังมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการเลือกเปิดรับสื่อ ผู้ฟังในฐานะ
ผู้รับสารเมื่อรู้ว่ารายการพอดแคสต์ที่กาลังฟังอยู่ผลิตจากบริษัท องค์กร หรือแบรนด์ใด ๆ ก็
อาจทาให้ไม่เกิดความเชื่อถือหากมีการพูดถึงในเชิงโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์จนเกิดพอดี
หรือในแง่การรับเงินสนับสนุนรายการ เมื่อผู้ฟังมีการรับรู้ว่าพอดแคสต์ช่องใดมีการโฆษณา
หรือรับ เงิน สนั บ สนุ น จากสิ นค้าหรือองค์กรใดมาเพื่ อพูดประชาสั มพัน ธ์ห รือโฆษณาอะไร
บางอย่างที่เกินจริง ก็จะทาให้ผู้ฟังเริ่มเกิดอคติกับพอดแคสต์ช่องนั้น ๆ มากขึ้น ดังนั้นหาก
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ต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้สนับสนุนรายการผ่านช่องทางพอดแคสต์ ผู้ผลิตรายการ
อาจต้องพิจารณาถึงเนื้อหาสารที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน (Frost, 2017)
จากการทบทวนวรรณกรรมด้านประโยชน์และข้อจากัดของพอดแคสต์ในเชิงคุณสมบัติของ
การใช้งานพอดแคสต์เอง มีการกล่าวถึงด้านคุณสมบัติการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการ
น าเสนอในแง่ข้อดี และข้อเสี ย ของการใช้งานพอดแคสต์ ซึ่งท าให้ ส ามารถแบ่ งเนื้อหาและสรุป ได้
ออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
2.1.2.1 ข้อดีของพอดแคสต์
ข้อดีของพอดแคสต์ทั้งในมุมของผู้ผลิตและผู้ฟังสามารถจาแนกได้ดังนี้ (Essays UK, 2013)
- ความสะดวกสบาย ตั้งแต่เครื่องเล่น iPod สามารถเล่นซ้าไฟล์พอดแคสต์ได้ โดย
การที่ไฟล์พอดแคสต์สามารถดูหรือฟังได้ทุกที่ทุกเวลา ทาให้เราไม่ต้องยึดติดอยู่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการเปิดไฟล์ต่าง ๆ เหล่านี้ การรับฟังรายการพอดแคสต์ถือว่าเป็นช่องทางที่มี
คุณ ค่าส าหรับ นั กเรียน นั กศึกษาหรือบุ คคลทั่ว ไป ที่มีความต้องรับฟั งข้อมูล หรือเพื่ อการ
ทบทวนบทเรียนต่าง ๆ เพื่อทาความเข้าใจบทเรียนหรือทบทวนเนื้อหาที่จาเป็น ซึ่งผู้ที่รับฟัง
รายการสามารถฟังรายการพร้อมกันกับเรียนรู้ทบทวนบทเรียนหรือเนื้อหาผ่านการอ่านไป
พร้อม ๆ กัน ไฟล์พอดแคสต์เหล่านี้สามารถสร้างและอัปโหลดได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่าย
ที่ในการเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ที่ไม่สูงมากหรือบางเว็บไซต์ให้บริการฟรี ดังนั้นการบรรยาย
หรือพรีเซนเทชันต่าง ๆ ในช่องทางพอดแคสต์นั้นสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และไม่คานึงถึง
เวลาและสถานที่
- เข้ า ถึงง่า ย ในมุม ของผู้ ผ ลิ ตรายการพอดแคสต์ เราสามารถสร้างรายการและ
เผยแพร่ให้ผู้ฟังเห็นไฟล์ได้โดยง่าย โดยเฉพาะจากระบบ RSS Feeds ที่หากมีผู้ติดตามช่อง
รายการเราอยู่แล้ว เมื่อเราอัปโหลดไฟล์รายการพอดแคสต์แล้วเรียบร้อย ระบบเบื้องหลังจะ
ทางานด้วยการดาวน์โหลดแบบอัตโนมัติสาหรับผู้ที่ติดตามรายการของเราอยู่ และหากเป็น
ระบบแบบสตรีมมิ่งเมื่อเราทาการติดตามช่องรายการที่เราให้ความสนใจ เมื่อผู้ผลิตรายการ
พอดแคสต์ ท าการอั ป โหลดเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ไฟล์ เสี ย งหรื อ ภาพเหล่ า นั้ น จะขึ้ น ไปอยู่ บ น
Dashboard หรือ Feeds ของผู้ ใช้บริการ ที่ส าคัญ กว่านั้นไฟล์ เสียงหรือภาพจากรายการ
พอดแคสต์ไม่มีวันหมดอายุ และเราสามารถเลือกลบหรือเก็บไฟล์เสียงนั้น ๆ ไว้ได้ตลอดเวลา
ด้วยตัวเราเอง
- ขั้น ตอนการผลิตไม่ซั บซ้อน การผลิตรายการพอดแคสต์มีขั้น ตอนที่ไม่ยุ่งยาก
เพี ย งมีอุ ป กรณ์ ไม่กี่อย่ างเราก็ ส ามารถผลิ ต รายการเพื่ อให้ ผู้ ฟั งติด ตามรายการเราได้ เรา
สามารถผลิตได้ทันทีหากเรามีข้อมูล เนื้อหาที่อยากนาเสนอ และมีอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียง
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หรือภาพและเสียง ความยากของการผลิตรายการคือการสร้างเนื้อหาให้มีผู้ติดตามรายการ
ของเรา หรือกลยุทธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์รายการต่าง ๆ ซึ่งหากทาได้ดึงดูดเพียงพอ
รายการพอดแคสต์ที่สร้างสรรค์จะประสบความสาเร็จในเชิงจานวนผู้ติดตามรับฟัง
2.1.2.2 ข้อเสียของพอดแคสต์
ข้อเสียของพอดแคสต์ทั้งในมุมของผู้ผลิตและผู้ฟังสามารถจาแนกได้ดังนี้ (Miksen, 2008)
- การผลิตที่อาจใช้เวลามาก สาหรับการอัดรายการและตัดต่อไฟล์เสียงรายการ
พอดแคสต์มีการใช้เวลาสูง ทั้งการวางแผนกาหนดทิศทางของรายการ การคิดรูปแบบการ
นาเสนอ การเขียนบทรายการด้วยตนเอง และการสร้างทั้งหมดด้วยตนเอง ที่แม้จัดทาได้ไม่
ยาก แต่ล้วนแล้วแต่ใช้เวลามากพอสมควร ซึ่งบางครั้งเราอาจเสียเวลาเป็นชั่วโมง ๆ หากเรา
เป็นผู้ทาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยตนเอง แผนการกระจายเสียงรายการพอดแคสต์หนึ่งครั้งต่อ
สัปดาห์จึงเหมาะสมกว่าการจัดทากระจายเสียงรายการวันต่อวันหรือหลายครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่ง
จะส่งปัญหาต่อการทาอย่างอื่นในชีวิตได้
- การกาหนดผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย รายการพอดแคสต์สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจ ได้ โดยเป็ น ส่ วนช่วยในการสร้างภาพลั กษณ์ ของตราสิ นค้า / องค์กร / บริษัท และ
สามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นรายการของเราได้ แต่การสร้างรายการพอดแคสต์นั้นอาจไม่ได้
เหมาะกับทุกแขนงธุรกิจเสมอไป เพราะไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะเหมาะกับการใช้พอดแคสต์เพื่อ
เชื่อมต่อกับ กับ ลูกค้าหรือผู้บริโภคสื่ อกลุ่มเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่น ประเภทธุรกิจที่ผลิ ต
สินค้าหรือให้บริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านั้นอาจไม่ได้มีโอกาสฟังรายการพอด
แคสต์หรือไม่สามารถเรียนรู้รูปแบบของการฟังลักษณะนี้ได้ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ฟัง
สาหรับพอดแคสต์อาจเหมาะสมกับเฉพาะวัยที่ยังต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่
- ปัญหาด้านลิขสิทธิ์หรือกฎหมายต่าง ๆ เมื่อเราสร้างสรรค์รายการกระจายเสียง
ใด ถือเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการนาเสียงเพลงหรือนาภาพวิดี โอต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในเนื้อหารายการของเรา ซึ่งหากใช้ไฟล์เสียงต่าง ๆ ที่ติดเรื่องลิขสิทธิ์ เราอาจถูกฟ้องร้องทาง
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ ผู้สร้างสรรค์รายการพอดแคสต์จึงจาเป็นต้องขออนุญาติหรือทาหนังสือ
ขออนุ ญ าติในการใช้ภ าพหรือเสี ยงนั้น ๆ จากเจ้าของลิ ขสิ ท ธิ์เสี ยก่อน ปัญ หานี้อาจไม่ใช่
ปัญหาสาคัญนักหากคุณเป็นเจ้าของเพลงนั้น ๆ เสียเองหรือไม่ใช้เพลงประกอบรายการเลย
ซึ่งก็จะทาให้รายการค่อนข้างขาดสีสันและราบเรียบจนเกินไป
- การเข้าถึงผู้ฟัง รายการพอดแคสต์มีความจาเป็นที่จะต้องดึงดูดความสนใจของ
ผู้ฟังให้ได้ทันทีและให้ผู้ฟังสามารถฟังไม่กี่นาทีแล้วอยากติดตามรายการเราได้ตลอดรายการ
ตอนนั้น ๆ ซึ่งสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ผู้จัดรายการนาเสนอในรายการนั่นเอง ซึ่งมันอาจไม่ได้
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ง่ายอย่ างที่เราคิด ข้อมูล ที่เป็นตัวอักษรหรือลายลักษณ์ อักษรเป็นข้อมูล ที่มีประสิทธิภ าพ
เนื่องจากว่าผู้อ่านสามารถมองภาพรวมของบทความหรือพิจารณาย่อหน้าต่าง ๆ ได้ตามที่เขา
เหล่านั้นต้องการ หากผู้จัดเพียงแสดงอาการประหม่าขณะพูดหรือบรรยาย หรือหากไม่มีเสียง
ที่พูดฟังชัดหรือน่าดึงดูด อาจเป็นการง่ายต่อผู้ฟังในการออกจากการรับฟังรายการและไปรับ
ฟังรายการอื่นต่อไป
- เครื่องมือสืบค้น (Search Engine) ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่าผู้จัด หรือบริษัท/องค์กร
ของผู้จัดรายการพอดแคสต์มีเว็บไซต์หรือไม่ จึงเป็นการยากที่จะขับเคลื่อนผู้คนให้ไปยังแหล่ง
กระจายเสียงพอดแคสต์ และให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเรามีรายการพอดแคสต์ ไม่เหมือนกับการ
ผลิ ต เนื้ อหาเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษรซึ่ งสามารถเสิ ร์ช ค้ น หาค าค้น ได้ต ามที่ ต้อ งการ และเรา
สามารถซ่อนคาสาคัญต่าง ๆ เพื่อการให้คนทั่วไปค้นหาเนื้อหาเราเจอ แต่ด้วยความเป็นไฟล์
เสี ย งและวิดีโอที่เป็ น รู ป แบบพอดแคสต์ ซึ่งไม่มี การแสดงผลหากใช้ตัว อักษรในคาค้ นหา
ดังนั้ น การตั้งชื่อตอนแต่ล ะตอนจึงมีความสาคัญต่อการแสดงผลดังกล่ าว รวมทั้งการซ่อน
คาค้นต่าง ๆ ในระบบหลังบ้านด้วยเช่นกัน
2.1.3 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการพอดแคสต์
Tsagkias, Larson, Weerkamp, & de Rijke (2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา
วิธีการพูดของผู้จัด และเทคนิ คที่ใช้ในการจัดรายการพอดแคสต์ และนาเสนอกรอบการวิเคราะห์
รายการพอดแคสต์ โดยตั้งชื่อกรอบดังกล่าวว่า PodCred Analysis Framework โดยอธิบายว่ากรอบ
ดังกล่าวนามาประเมินและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและคุณภาพของรายการพอดแคสต์ที่ถูกเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต โดยทาการแบ่งส่วนของการวิเคราะห์ในกรอบดังกล่าวออกเป็นตัวชี้วัดต่าง ๆ ของ
รายการ ที่ทาให้ผู้เปิดรับฟังรายการพอดแคสต์ชอบรายการหนึ่งมากกว่า นาสิ่ งที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวชี้วัด
นั้น มาเปรียบเทียบกัน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหารายการพอดแคสต์ 2) ด้านผู้จัด
รายการพอดแคสต์ 3) ด้านบริบทของรายการพอดแคสต์ และ 4) ด้านการจัดการทางด้านเทคนิค
กรอบการวิเคราะห์จะช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์รายการ โดยคาว่า PodCred เป็นคาที่เกิด
จากคาว่า Pod (Podcast) และ Cred (Credibility) ซึ่งได้มีวิธีการทาวิจัยจากการทาการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในสื่อประเภทอื่น การกาหนดมาตรฐานของรายการพอดแคสต์และจาก
การวิเคราะห์ ร ายการที่ ได้ รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ รายการพอดแคสต์ ในปี ต่ าง ๆ การศึ ก ษากรอบการ
วิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยจะนามาประยุกต์เกี่ยวกับการผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย โดยการ
วิจัยในครั้งนั้น ได้นาเสนอออกมาเป็นตารางกรอบการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ 2.1 กรอบการวิเคราะห์รายการพอดแคสต์ PodCred
กรอบการวิเคราะห์รายการพอดแคสต์ PodCred
ด้านเนื้อหารายการพอดแคสต์

ด้านบริบทของรายการพอดแคสต์

เนื้อหาของผู้จัดรายการ

- รายการพอดแคสต์มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงชัดเจน
- การปรากฎชื่อของแขกรับเชิญบนชื่อตอน
- มีการใช้การจัดรายการแบบภาคสนาม
- มีการให้ข้อมูลแบบทางการ ข้อมูลจริง มีอ้างอิง
- มีการโต้ตอบ แสดงความเห็นระหว่างผู้จัดรายการ
- มีการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความเห็นต่อผู้อื่น
- มีการให้คาแนะนาต่าง ๆ
- การให้แหล่งข้อมูลของผู้จัด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดกับผู้ฟัง

ความตรงกันของเนื้อหา

- มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงตอนต่อตอน
บริบทของพอดแคสต์กับโลกภายนอก
- มีการให้เนื้อหาที่ตรงกันทั้งตอนที่เผยแพร่
- มี ก ารอ้ า งอิ ง หรื อ พู ด ถึ ง เนื้ อ หาตอนอื่ น ๆ ในการอั ด
รายการ ณ ขณะนั้น
- มีการเผยแพร่ตอนต่าง ๆ เป็นปกติ

- ผู้จัดกับผู้ฟังติดต่อกันโดยตรง
- จานวนความคิดเห็นต่อตอนต่าง ๆ ของรายการ
- ผู้จัดรายการตอบความเห็นของผู้ฟัง
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่พูดเป็นลิงก์ต่าง ๆ ในช่องทาง
ที่การเผยแพร่
- รายการพอดแคสต์มีฟอรั่มพูดคุย (กรุ๊ป, เว็บบอร์ด)

- รายการพอดแคสต์ที่เผยแพร่ซ้าจากรายการวิทยุเดิม
- มี ก ารพู ด ถึ งเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น หรือ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ในช่วงบันทึกเสียงรายการ
- มีร้านค้าจาหน่ายสินค้า
- มีพูดโฆษณาในรายการ
- มีผู้สนับสนุนรายการ
- พอดแคสต์มีการแสดงรางวัลหรือใบรับรอง
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ตารางที่ 2. 1 กรอบการวิเคราะห์รายการพอดแคสต์ PodCred (ต่อ)
กรอบการวิเคราะห์รายการพอดแคสต์ PodCred
ด้านผู้จัดรายการ
วาทศิลป์ของผู้จัดรายการ - ความคล่องแคล่ว / ความมั่นใจ
- ความเร็วของการพูด
- การเลือกใช้คาพูด
- สาเนียง
ลั ก ษณะ/ลี ล าของผู้ จั ด - ใช้วิธีการสนทนา หรือสัมภาษณ์
รายการ
- ใช้คาพูดที่เป็นประโยคความซ้อน
- พูดถึงเรื่องของตัวเองในรายการ
- ใช้คาหลากหลายและสร้างสรรค์
- การมีอารมณ์ร่วมขณะพูด
- ใช้คาดูถูก เหยียด /ประณาม
- ใช้คาพูดขาขัน
- พูดกระชับ ใช้คารวบรัด
เกี่ยวกับผู้จัดรายการ
- ใช้ชื่อของผู้จัดในการตั้งชื่อพอดแคสต์
- ผู้จัดมีหนังสือหรือใบรับรอง
- ความผูกพันของผู้จัดรายการต่อผู้ฟัง
- เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ด้านการจัดการทางเทคนิค
การผลิตรายการ

การจัดการภาพลักษณ์ของรายการ

การกระจายเสียง

- มีเพลงเปิด-ปิดเฉพาะของรายการ
- มีการใช้เสียงเพลงประกอบเบื้องหลัง
- มีการใช้ซาวด์เอฟเฟคต่าง ๆ
- มีการแก้ไขเรียบเรียงเอฟเฟคต่าง ๆ
- คุณภาพของเสียงจากห้องอัด
- ให้ ข้ อ มู ล ของรายการครบถ้ ว น (ชื่ อ รายการ,
คาอธิบายรายการ)
- มีการให้ข้อมูลของตอนต่าง ๆ ครบถ้วน (ชื่อตอน,
คาอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับตอนดังกล่าว)
- สามารถฟังเสียงแบบคุณภาพสูง (หลายคุณภาพ
เสียงให้เลือก)
- มีสัญลักษณ์รายการ
- มีภาพปกของแต่ละตอน
- มีเว็บไซต์ของรายการ
- เผยแพร่ทางช่องทางของเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการ
- เผยแพร่ในช่องทางสาหรับ Podcast โดยเฉพาะ
- สามารถดาวน์โหลดมาฟังได้อย่างน่าเชื่อถือ

25

26
2.1.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ช่องทางในการกระจายเสียง และรับฟังรายการพอดแคสต์
2.1.4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
การผลิตรายการพอดแคสต์ถือเป็นการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทหนึ่ง ที่สามารถทาได้ไม่
ยากนัก โดยมีอุปกรณ์หลักในการผลิตคือไมโครโฟน หรือเครื่องมือที่สามารถใช้บันทึกเสียงได้
เพื่อทาการบันทึกเสียงของผู้จัดรายการ คอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บไฟล์เสียงที่บันทึก และ
ซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ในการตั ด ต่ อ หรื อ พั ฒ นาไฟล์ เสี ย งรายการ เว็ บ ไซต์ Podcast
Insights มีการนาเสนอบทความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่ใช้เพื่อการผลิตรายการพอด
แคสต์ทั้ งส าหรั บ ผู้ เริ่ม ต้น หรือผู้ ส นใจจัดรายการ และส าหรับ ผู้ จั ดรายการมื ออาชี พ โดย
บทความดังกล่าวเน้นไปที่อุปกรณ์ที่ ใช้ในการอัดเสียงเบื้องต้น จนกระทั่งอุปกรณ์สาหรับผู้ที่
ต้องการนาไปทาห้องอัดรายการอย่างมืออาชีพโดยแบ่งเป็นรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ดังนี้ (Ross, 2018b)
อุปกรณ์สาหรับการทาห้องอัดรายการพอดแคสต์
- เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป ใช้สาหรับการจัดการเกี่ยวกับไฟล์เสียงต่าง ๆ
โดยควรเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพด้านฮาร์ดแวร์ที่ดี เพื่อใช้สาหรับการจัดการซอฟต์แวร์ที่ใช้
พื้นที่สูงได้อย่างไม่มีปัญหามากนัก
- ไมโครโฟน ได้มีการแนะนาว่าไม่ควรใช้ไมโครโฟนที่ให้มากับเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยตรง เพราะจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของไมโครโฟนจากคอมพิวเตอร์ จึงมีข้อแนะนาว่า วิธี
ที่ง่ายที่สุดที่จะทาให้ไฟล์เสียงมีคุณภาพดีคือการใช้ไมโครโฟนแยกออกจากคอมต่างหาก โดย
เป็นไมโครโฟนหนึ่งตัวที่เป็นสายต่อ USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งง่ายสาหรับผู้ที่ทาการ
จัดรายการคนเดียว แต่หากเป็ นรายการที่มีผู้จัดหลายคนหรือต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
อาจต้องใช้ไมโครโฟนมากกว่าหนึ่งตัว โดยเป็นไมโครโฟนแบบ XLR หรือไมโครโฟนที่ใช้กับ
เครื่องเสียงทั่วไป ต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมประเภทต่าง ๆ เช่น แผ่นกรองเสียง (Pop Filter)
หรื อ ตั ว ตั ด เสี ย งลม (Windscreen) ตั ว จั บ ไมค์ (Shock Mount) และขาตั้ ง ไมโครโฟนที่
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ เป็ น ต้ น โดยพิ จ ารณาบรรยากาศในการอั ด เสี ย งและประเภทของ
ไมโครโฟนคือแบบ Dynamic หรือแบบ Condenser เนื่องจากประเภทไมโครโฟนทั้งสอง
ประเภทมีการรับคลื่นความถี่เสียงที่แตกต่างกัน
- เครื่องแปลงสัญญาณเสียง (Audio Interface) เครื่องดังกล่าวมีไว้สาหรับใช้ใน
การถ่ายโอนข้อมูลเสียงจากไมโครโฟนของเราไปสู่คอมพิวเตอร์ หรือเป็นการถ่ายโอนข้อมูล
เสียงที่เป็นสัญญาณอนาล็อกจากไมโครโฟน สู่สัญญาณดิจิทัลในคอมพิวเตอร์

27
- หูฟัง (Headphone) เพื่อป้องกันความการผิดพลาดในการใช้ไมโครโฟน ซึ่งการ
ใช้หูฟังในอุปกรณ์ที่เราทาการอัดเสียง ใช้กับอุปกรณ์ขยายเสียงหูฟัง หรือแม้แต่ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยตรง จะทาให้เราได้ยินเสียงที่เราพูดผ่านไมโครโฟน ซึ่งบางครั้งเราอาจลืม
เปิดไมโครโฟน หรือเราอาจพูดเสียงดังมากจนเกินไป การใช้หูฟังจะช่วยให้ได้ยินเสียงจริงที่
เหมือนกับผู้ฟังได้ยิน
- ซอฟต์แ วร์ในการอัดเสียงและจัดเรียงตัดต่อเสียง ซอฟต์แวร์สาหรับใช้จัดการ
เกี่ย วกับ เสี ย งใช้ในจุ ดประสงค์ ส าหรับ การอั ดสด และใช้ ซอฟต์ แวร์ส าหรับ งานแก้ ไขงาน
ภายหลัง ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจั ดการไฟล์เสียงเพื่อทาการจัดเรียงเนื้อหา ตัดต่อความ
ยาว ความสั้น ลดเสียงรบกวน มีซอฟต์แวร์ให้ บริการจัดการเสี ยงอยู่อย่างแพร่หลาย โดย
เว็บไซต์ Podcast Insights ได้เสนอชื่อของซอฟต์แวร์ด้านดังกล่าว โดยนาเสนอทั้งสาหรับ
ผู้ใช้งานเบื้องต้น อย่าง Audacity หรือ Garageband และผู้ใช้งานที่เพิ่มระดับขึ้นมาอย่าง
โปรแกรม Adobe Audition
- แผ่นกันเสียง / ซับเสียง เป็นวัสดุที่เป็นแผ่นโฟมหรือแผ่นกระดาษอัด ใช้สาหรับ
ซับเสีย งสาหรับ ห้ องที่มีเสียงก้องมาก การใช้แผ่นเหล่ านี้ในการซับเสียงจะช่วยให้ ลดเสียง
สะท้อนหรือเสียงก้องต่าง ๆ ลงไป ทาให้มีคุณภาพของเสียงที่ดีน่าฟังมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2.3 อุปกรณ์เบื้องต้นสาหรับการจัดรายการพอดแคสต์
ที่มา : http://www.wired.co.uk/article/podcast-kit
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อุปกรณ์สาหรับการอัดรายการพอดแคสต์นอกห้องอัดเสียง
- เครื่องอัดเสียง เครื่องดังกล่าวใช้เมื่อเราต้องการอัดเสียงแบบไม่ใช่ในห้องอัดเสียง
หรือหากต้องการใช้เพื่อการสัมภาษณ์ผู้คนนอกสถานที่ ทาให้สามารถพกพาเครื่องดังกล่าวไป
ในที่ ต่ าง ๆ ที่ เหมาะสมในการอัด เสี ย งเพื่ อจัด รายการพอดแคสต์ โดยไฟล์ เสี ยงที่ได้ รับ มี
คุณภาพที่ดีในระดับที่สามารถเผยแพร่ได้โดยทั่วไป และมีราคาที่ไม่สูงนักเหมาะสมสาหรับผู้
เริ่มต้นทารายการพอดแคสต์
-โทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต ในปั จ จุ บั น ไมโครโฟนที่ ติ ด มากั บ
เครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีคุณภาพดี และมีแอปพลิเคชันสาหรับใช้ในการอัดเสียงเป็นไฟล์
เสี ย งคุณ ภาพดี ซึ่ งทาให้ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้มาก ซึ่งเหมาะสมกับผู้ ที่
ต้องการทดลองที่จะจัดรายการ มีวิธีการอัดเสียงที่เข้าใจง่าย กล่าวคือ เปิดใช้แอปพลิเคชัน
อัด เสี ย งที่ มี ม าให้ จ ากระบบปฏิ บั ติ ก าร หรือ ท าการดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชัน ที่ ใช้ ในการ
อัดเสียงอื่นมาใช้ กดปุ่มอั ดเสียง ระบบก็จะทาการอัดเสียงพูดของผู้พูด และทาการแสดงผล
ออกมาเป็นกราฟเสียงผ่านจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทันที
2.1.4.2 ช่องทางในการกระจายเสียงและรับฟังรายการพอดแคสต์
ช่ อ งทางในการกระจายเสี ย งและรั บ ฟั ง รายการพอดแคสต์ ใ นปั จ จุ บั น มี อ ย่ า ง
แพร่หลาย และไม่ได้ซับซ้อนเท่าในช่วงแรกของการมีพอดแคสต์ที่ยังต้องพึ่งพาแพลตฟอร์ม
iTunes ของบริษัท Apple Inc. ในการใช้ RSS Feeds เพื่อการเผยแพร่พอดแคสต์ หรือการ
เผยแพร่เฉพาะในเว็บไซต์ส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์รายการที่สร้างขึ้นมาสาหรับเผยแพร่ และ
ด้ว ยแต่เดิ มที่ ยั งไม่มีผู้ ให้ บ ริก ารเกี่ยวกับ พื้ นที่ ฝ ากไฟล์ เสี ยงพอดแคสต์ โดยเฉพาะ โดยใน
ปัจจุบันมีเว็บไซต์หรือช่องทางที่รับฝากไฟล์เสียงในลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
เว็บไซต์ Podcast Insights ได้นาเสนอช่องทางในการกระจายเสียงและรับฟังพอด
แคสต์ โดยได้คัดเลือกผู้ให้บริการที่โดดเด่น และได้แบ่งประเภทของเว็บไซต์ออกเป็น 2 ด้าน
โดยแต่ละด้านมีผู้ให้บริการที่โดดเด่นของด้านนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Ross, 2018c)
1) ช่องทางที่ให้บริการพื้นที่พอดแคสต์โดยเฉพาะ
- Blubrry ถื อ เป็ น ช่ อ งทางที่ มี ผู้ ผ ลิ ต รายการใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ม ากที่ สุ ด ในโลก
รายการพอดแคสต์ที่มีชื่อเสียงจานวนมากใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่รายการ มีข้อดีคือการ
ให้บริการการทางานเบื้องหลังในขณะก่อน-ระหว่าง-หลังอัปโหลดที่เข้าใจง่าย การเชื่อมโยง
ลงส่ ว นเติ ม แต่ ง ส าหรั บ เว็ บ ไซต์ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโดเมน Wordpress ซึ่ ง เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ มี
ผู้ใช้บริการสร้างเว็บไซต์มากที่สุดเช่นกัน สามารถอัปโหลดได้มากกว่าที่ Blubrry กาหนดที่
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100 เมกะไบต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีค่าบริการสาหรับผู้ผลิตรายการในการอัปโหลด
เริ่มต้น 12 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเหมาะสาหรับรายการที่เผยแพร่ตอนใหม่ทุกสัปดาห์
- Podbean ถือเป็นช่องทางในการใช้บริการพอดแคสต์ยอดนิยมเนื่องจากมีราคา
ค่าบริการต่อเดือนเริ่มต้น 3 ดอลลาร์สหรัฐและให้พื้นที่ฝากไฟล์เสียงถึง 100 เมกะไบต์ ซึ่ง
เพียงพอต่อการฝากไฟล์เสียงได้จานวนหลายตอน แต่หากต้องการพื้นที่ฝากไฟล์เสียงแบบไม่
จ ากั ดพื้ น ที่ ส ามารถจ่ ายในราคา 9 ดอลลาร์ส หรัฐ ซึ่ งเป็ น ราคาที่ รวมการแสดงผลข้ อมู ล
เบื้องหลังแบบขั้นสูง ค่าเว็บไซต์พอดแคสต์ ค่าโดเมนเว็บไซต์รายการของผู้ผลิต และอื่น ๆ
ส่ ว นผู้ ฟั ง รายการไม่ คิ ด ค่ า บริ ก าร โดยนอกจากจะรั บ ฟั ง ทางเว็ บ ไซต์ Podbean เป็ น
แอปพลิเคชันที่มีทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สาคัญคือเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ผลิต
รายการภาษาไทยเข้าไปใช้ช่องทางนี้กันพอสมควร
- Buzzsprout เป็ น ช่ อ งทางที่ ถูก ออกแบบแนวคิ ด ให้ ผู้ ใช้ งานผลิ ต รายการพอด
แคสต์ได้ไม่ยาก ข้อดีคือการให้บริการแสดงผลเบื้องหลังที่โชว์ สถิติขั้นสูงตั้งแต่ราคาเริ่มต้น
และถูกออกแบบการทางานเพื่ อสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ได้ดีที่สุดในบรรดาเว็บไซต์
พอดแคสต์ทั้งหมด สามารถใช้เวลาในการสร้างสรรค์ปรับแต่งเนื้อหาได้มากกว่าการทาการ
อัปโหลดไฟล์เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็มีเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ดีในโทรศั พท์สมาร์ทโฟน
สาหรับผู้ผลิตรายการมีช่วงเวลาให้ทดลองใช้งานฟรี 3 เดือน หลังจากนั้นหากพึงพอใจการใช้
เว็บไซต์ต่อมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเดือนละ 12 ดอลลาร์สหรัฐ แต่สาหรับผู้ฟังรายการสามารถรับ
ฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 2.4 เปรียบเทียบข้อมูลการให้บริการของเว็บไซต์พอดแคสต์
ที่มา : Ross (2018c)
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2) ช่องทางที่ให้บริการพื้นที่ในการอัปโหลดสื่อ นอกเหนือจากไฟล์พอดแคสต์
- SoundCloud เป็นช่องทางการรับฟังรายการพอดแคสต์แบบสตรีมมิ่งที่ได้รับ
ความนิยม เนื่องจากมีหน้าตาของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เข้าใจได้ไม่ยาก เริ่มมีรายการ
พอดแคสต์ของผู้ผลิตชาวไทยมากขึ้นตามลาดับ ข้อดีคือผู้ฟังสามารถโต้ตอบหรือคอมเมนท์ใน
ส่ วนของนาทีต่าง ๆ ที่ผู้ ฟั งต้องการจะเขียนถึงและระบบจะทาการโชว์ความคิดเห็ นของ
ผู้ใช้งานให้ ทั้งผู้ส ร้างสรรค์รายการและผู้ ฟังคนอื่น ๆ เห็ นข้อความนั้น ๆ ข้อเสี ยคือเราไม่
สามารถดาวน์โหลดไฟล์พอดแคสต์เก็บไว้เพื่อรับฟังภายหลังได้ สามารถรับฟังแบบสตรีมมิ่งได้
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ในด้านของผู้ผลิตรายการในประเทศไทย SoundCloud ตอบโจทย์เรื่อง
จานวนผู้ฟังที่เริ่มมีผู้ฟังจานวนหนึ่งรู้จักช่องทางนี้ และในเชิงรายละเอียดของการเผยแพร่ทาง
ช่องทางนี้ ผู้ผลิตรายการที่ทาการเผยแพร่รายการสามารถเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้งาน (Account)
กั บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ร องรั บ ไฟ ล์ พ อดแคสต์ ข อง Apple นั่ น คื อ iTunes ซึ่ ง หากผู้ ใ ช้ ง าน
SoundCloud ต้องการใช้งานบริการดังกล่าวจะมีค่าใช้บริการ ซึ่งข้อดีคือการทาการอัปโหลด
อัตโนมัติไปยังแหล่งอื่น ๆ สามารถกระจายสู่ผู้ฟังได้มากขึ้น
- YouTube เป็นช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ประเภทแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมกับ
เสียงที่ได้รับ ความนิยมสูงที่สุดในโลก ข้อดีของการสร้างช่อง YouTube คือการเปิดให้ผู้ใช้
ทั่วไปสามารถทาการอัปโหลดไฟล์ภาพเคลื่อนไหววิดีโอหรือเสียงขึ้นไปที่ช่องบั ญชีผู้ใช้ส่วนตัว
โดยไม่คิดค่าบริการ และสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะตั้งให้ เนื้อหาของเราไปสู่สาธารณะหรือ
เข้าถึงเฉพาะผู้ที่มีลิงก์ของเนื้อหานั้น ๆ ข้อดีของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ YouTube คือการมี
ช่องทางเลือกหลากหลาย สามารถจัดการเพลย์ลิสต์ได้ สามารถเปิดฟังแบบสตรีม มิ่ง หรือ
ดาวน์โหลดเนื้อหาไว้ฟังภายหลังได้ เนื้อหาใดที่มียอดผู้ชมสูงระบบจะมีการแบ่งค่าโฆษณา
ให้เรา ทาให้สร้างรายได้และนามาซึ่งอาชีพหรืองานอดิเรก เว็บไซต์ YouTube ถือเป็นช่อง
ทางเลือกในการกระจายเสียงพอดแคสต์ที่น่าสนใจเนื่องจากมีผู้ใช้งานในประเทศไทยจานวน
มาก ข้อเสียของการใช้ช่องทางนี้คือไม่เหมาะกับการรับฟังพอดแคสต์โดยเฉพาะ เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่มีเนื้อหาประเภทวิดีโออื่น ๆ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากรูปแบบการรับฟังพอด
แคสต์โดยทั่วไป และเนื่องจากไม่คิดค่าบริการจึงมีการขั้นด้วยโฆษณาต่าง ๆ อีกด้วย
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2.1.5 ปัจจัยและเหตุผลที่ทาให้พอดแคสต์ได้รับความนิยม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของวงการพอดแคสต์
ในประเทศไทย โดยนาเสนอเหตุผลที่ทาให้พอดแคสต์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น (รุ่งนภา พิมมะศรี,
2561) มีดังนี้
1. เป็นทางเลือกสาหรับการหลีกหนีจากหน้าจอและพักสายตา เพราะสื่อรูปแบบอื่น
ล้วนต้องใช้สายตาเพ่งมองที่หน้าจอ หรือแม้แต่การอ่านหนังสือ (กระดาษ) ก็ต้องเพ่งสายตา
ไปที่ตัวหนังสือ พอดแคสต์ซึ่งเป็นสื่อที่ไม่ต้องใช้สายตาจึงเป็นที่นิยมขึ้นมา
2. มีเสรีภาพในการนาเสนอ เนื้อหาไม่โดนเซนเซอร์เหมือนสื่ออื่น
3. ความสะดวกคล่องตัว เนื่องจากเป็นการฟังด้วยเสียงเท่านั้น ไม่ต้องมองหน้าจอ
ฉะนั้นจึงสามารถฟังที่ไหนก็ได้ ฟังขณะที่ทากิจกรรมต่าง ๆ ได้
4. การเข้ าถึ งอิ น เทอร์เน็ ต ยิ่ งประชากรโลกเข้ าถึ งอิ น เทอร์ เน็ ต มากเท่ าไหร่ สื่ อ
ออนไลน์ต่าง ๆ ก็ยิ่งเติบโตขึ้น และข้อได้เปรียบของพอดแคสต์คือ สามารถดาวน์โหลดไว้ฟัง
ตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้
5. จุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทาให้พอดแคสต์เติบโตและบ่งบอกว่ายังแนวโน้มจะโตขึ้นอีก
คือ กลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่ของพอดแคสต์เป็นคนที่อายุยังไม่มาก (Nielsen Audio Today ของ
บริษัทวิจัยตลาด Nielsen รายงานข้อมูลว่า คนอายุ 25-34 ปี เป็นช่วงอายุที่ฟังพอดแคสต์
เป็นอันดับ 1 ครองสัดส่วนอยู่ 28.2% ตามด้วยช่วงอายุ 35-44 ปี 21.2% ช่วงอายุ 18-24 ปี
18.1% และช่วงอายุ 45-54 ปี 16.1%) ดังนั้นกลุ่มผู้ฟังในปัจจุบันยังมีเวลาอยู่กับพอดแคสต์
ไปอีกนาน และจะมีกลุ่มคนอายุน้อยกว่านั้นที่โตขึ้นมาสมทบด้วย
2.1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลสมัยใหม่
ณัฏฐ์ชดา วัฒนาชัยผล (2560) ทาการศึกษาเรื่องสื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อ
ข่าว โดยเป็ น การวิจัย เชิงคุณ ภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้สื่อใหม่ข องผู้ สื่อข่าวในการ
นาเสนอข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว 2) ผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ทางานของผู้สื่อข่าวในกระบวนการสื่อข่าว เมื่อผู้รับสารใช้สื่อใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร และ 3)
วงจรข่าวระหว่างผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ ช่องทางการสื่อข่าว และช่องทางการรับข่าวสารของผู้รับ
ข่าวสารที่ใช้สื่อใหม่ในกระบวนการสื่อข่าว โดยการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจานวน 21 แหล่งข่าว จาก
สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์สื่อโทรทัศน์บอกรับสมาชิก สื่อวิทยุกระจายเสียง และ
นักจัดรายการ ของสื่อในศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์
เชิงลึ ก ผลการวิจั ย มีดั งนี้ 1) ด้ านการใช้สื่ อใหม่ของผู้ สื่ อข่าวในการน าเสนอข่าวสารที่ มีผ ลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว พบว่า ผู้สื่อข่าวมีกระบวนการแบบเดิม หากแต่มีการนาสื่อใหม่เข้า
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มาช่วยในเรื่องการถ่ ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง การนา “อากาศยานไร้คนขับ ” (Drone)
มาใช้ในการถ่ายภาพ การส่งข่าวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เช่น อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น 2)
ด้านผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางานของผู้สื่อข่าวในกระบวนการสื่อข่าว เมื่อผู้รับสารใช้สื่อ
ใหม่ในการรับ ข้อมูล ข่าวสาร พบว่า ปัจจุบันรูปแบบการทางานในกระบวนการสื่ อข่าวยังคงเดิม
หากแต่มีการเพิ่มเติมในการนาเสนอข่าวที่รวดเร็วถูกต้อง สด ใหม่ มีความน่าเชื่อถือ โดยใช้สื่อใหม่เข้า
มาช่วยในกระบวนการ บรรณาธิการก็ต้องมีความรอบคอบ เพิ่มวิจารณญาณในการเผยแพร่ ข่าวผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือของสื่อเช่นเดิม และ 3) ด้านวงจรข่าว
ระหว่างผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ ช่องทางการสื่อข่าว และช่องทางการรับข่าวสารของผู้รับข่าวสารที่ใช้
สื่อใหม่ในกระบวนการสื่อข่าว พบว่า วงจรข่าวยังคงเป็นรูปแบบเดิม หากแต่มีการใช้สื่อใหม่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือในขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับ
ข่าวสารซึ่งใช้ช่องทางการรับสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2.1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการใช้งานพอดแคสต์
Chung & Kim (2015) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกับ
การใช้พอดแคสต์ โดยได้ทาการศึกษาในเชิงมูลเหตุจูงใจในการเลือกเปิดรับสื่อประเภทพอดแคสต์
อาทิ มูลเหตุจูงใจของนักศึกษาในการใช้พอดแคสต์ ทัศนคติที่มีต่อพอดแคสต์ ด้วยการประยุกต์ทฤษฎี
การใช้และความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ (The Use and Gratification Theory) ซึ่งมีการนาปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีดังกล่าวมาพิจารณาในการตั้งคาถามวิจัย ได้มาด้วยคาถามวิจัย 3 ข้อ
ได้แก่ 1) มูลเหตุจูงใจสาคัญประการใดที่ทาให้นักศึกษาเลือกใช้สื่อประเภทพอดแคสต์ และมูลเหตุจูง
ใจนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจในการใช้พอดแคสต์ กับทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้พอดแคสต์ โดยพิจารณาปัจจัยด้านการรับรู้ความสัมพันธ์ และการใช้งานจริง
3) แรงจูงใจในการใช้พอดแคสต์และทัศนคติที่มีต่อพอดแคสต์สามารถคาดการณ์ความพึงพอใจและ
พฤติ กรรมการใช้ งานพอดแคสต์ล่ ว งหน้ าได้ อย่ างไร ท าการวิจัย เชิงปริ ม าณโดยกลุ่ ม ตั ว อย่ างคื อ
นักศึกษามหาวิทยาลัยจานวน 636 คน ในแบบสอบถามแบบ Likert Scale 5 ระดับ ทาการสารวจ
12 ปัจจัยแรงจูงใจในการใช้สื่อ แต่ละปัจจัยจะมีคาถามในแบบสอบถามปัจจัยละ 3 ข้อ รวมเป็น 36
ข้อคาถาม ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ความผ่อนคลาย, ความเป็นมิตร, ลักษณะนิสัย, การฆ่าเวลา,
ความบันเทิง, ปฏิสัมพันธ์ในสังคม, ข้อมูลความรู้, ความเร้าอารมณ์ , การหลีกหนีความจาเจ, ความ
สะดวกในการใช้งาน, การถ้ามอง ซึ่งเพิ่มปัจจัยด้านการศึกษาไปสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเพิ่มเติม
คาถาม 3 ข้อในแบบสอบถาม ได้แก่ 1) ฉันใช้พอดแคสต์เพราะมีประโยชน์ต่อภาระงานในห้องเรียน
2) ฉันใช้พอดแคสต์เพราะฉันสามารถฟังการบรรยายในวันที่ฉันขาดเรียนได้ 3) ฉันใช้พอดแคสต์เพราะ
ฉันใช้เพื่อทบทวนบทเรียนเตรียมตัวสอบ และเสริมเพิ่มเติมด้วยคาถามเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมการ
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ใช้ งาน รวมทั้ งปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจด้ า นอื่ น ๆ ในตอนท้ า ย ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการใช้พอดแคสต์ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.5 ใช้พอดแคสต์น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อ
วัน ผลการวิจัยนาเสนอ 6 มิติที่โดดเด่นของมูลเหตุจูงใจในการใช้งานพอดแคสต์ ได้แก่ 1) มิติด้านการ
รั บ รู้ เรื่ อ งราวของบุ ค คลอื่ น , ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั งคม และความเป็ น มิ ต ร 2) มิ ติ ด้ า นความบั น เทิ ง ,
ความผ่อนคลาย และความเร้าอารมณ์ 3) มิติด้านการศึกษา และข้อมูลความรู้ 4) มิติด้านการฆ่าเวลา
และการหลีกหนีจากความจาเจ 5) มิติด้านลักษณะนิสัย 6) มิติด้านความสะดวกของการใช้งาน โดย
ผลการวิจัยด้านมูลเหตุจูงใจสาคัญที่สุดในการใช้พอดแคสต์ ได้แก่ ด้านความบันเทิงและด้านความ
สะดวกของการใช้งาน ซึ่งถือเป็นสองปัจจัยสาคัญที่สุดสาหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการใช้
พอดแคสต์ โดยคาถามที่ถามในแบบสอบถามว่า “ฉันใช้พอดแคสต์เนื่องด้วยมันใช้ฟรี ” ในปัจจัยด้าน
ความสะดวกของการใช้งานได้รับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้มูลเหตุจูงใจที่สัมพันธ์กับความตื่นเต้นเร้าใจ
และแรงจูงใจในการสาเร็จการศึกษา สามารถนามาอธิบายการใช้งานจริงของการใช้พอดแคสต์สาหรับ
นักศึกษาที่เปรียบเสมือนค่านิยมในการใช้งานได้ดีกว่ามูลเหตุจูงใจด้านอื่น ๆ เท่านั้ นยังไม่พอ ในแง่
ของความผูกพันกับสื่อของนั กศึกษา รวมทั้งการที่นักศึกษาใช้พอดแคสต์เพื่อตามมูลเหตุจูงใจเรื่อง
ความทันสมัย สามารถนามาคาดการณ์การใช้และความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี
Markman & Sawyer (2014) ได้ทาการศึกษาวิจัยและค้นพบเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจสาหรับ
ผู้ผลิตอิสระในการผลิตรายการพอดแคสต์ โดยทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลบนฐานข้อมูลเว็บไซต์
จากรายการพอดแคสต์ ที่เป็ น ผู้ ผ ลิ ต อิส ระ ไม่ สั งกัด สื่ อส านักใด ๆ ทั้งสื่ อรูป แบบดั้ งเดิม รวมทั้ งสื่ อ
รูปแบบออนไลน์อื่น ๆ โดยได้ประชากรจากรายการพอดแคสต์ทั้งรายการที่ยังดาเนินอยู่ รายการที่
ออกตอนใหม่เป็นประจา รายการที่ไม่ได้ ออกเป็นประจา และรายการที่เลิกผลิตแล้ว จาก iTunes
ทั้งสิ้ น 355 รายการ กลุ่มตัวอย่างผู้ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 120 คน ด้านข้อมูลด้านประชากร
ผลการวิจัยพบว่าผู้จัดรายการพอดแคสต์อิสระ มีอายุเฉลี่ย 41 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดรายการเพศชาย
(ร้อยละ 82.5) มีการศึกษาระดับสู ง โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 40) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านการประกอบอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นผู้จัดรายการพอดแคสต์แบบเต็มเวลา กล่าวคือมีอาชีพเป็นนักจัดรายการพอดแคสต์ หรือการ
กระจายเสียงประเภทออนไลน์อื่น ๆ ด้านความเกี่ยวพันหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
ประเภทสื่อที่ใช้มากที่สุดคือ ทวิตเตอร์ รองลงมาคือ บล็อกต่าง ๆ ด้านการผลิตรายการพอดแคสต์
จานวนตอนเฉลี่ยที่ผู้ผลิตอิสระได้เผยแพร่รายการพอดแคสต์อยู่ที่ 5.9 ตอน ได้เผยแพร่รายการพอด
แคสต์มาเฉลี่ย 4.3 ปี
รูป แบบการจั ด รายการพอดแคสต์ ของผู้ ผ ลิ ต อิส ระที่ ได้รับ ความนิย มมากที่ สุ ด คือ การจั ด
รายการแบบพูดคุยเป็น หลัก (Talk based podcasts) กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ของการเผยแพร่ส่วน
ใหญ่ที่ 1 ตอนต่อสัป ดาห์ ส่วนใหญ่เป็นไฟล์เสียงอย่างเดียว ด้านวิธีการติดต่อสื่อสารกับผู้ฟัง กลุ่ ม
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ตัวอย่างส่วนใหญ่ติดต่อกับผู้ฟังทางอีเมล ด้านการหารายได้เข้ารายการ ผู้จัดรายการกลุ่มตัวอย่างมี
การหารายได้ด้วยการเปิดรับโฆษณา หรือผู้สนับสนุนจากแบรนด์หรือองค์กรต่าง ๆ มากที่สุด (ด้าน
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดรายการพอดแคสต์ ผู้จัดรายการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้ค่าใช้จ่ายไปกับ
การเช่าพื้นที่เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการ สาหรับการศึกษาด้านเหตุผลที่เริ่มทารายการพอด
แคสต์ ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์, 2. การแสดงออก
หรือนาเสนอเนื้อหา, 3. ด้านการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Long Tail) และ 4. ความบันเทิง ปัจจัย
ด้านการน าเสนอความคิด สร้ างสรรค์ นั้น มี ตัว แปรส าคั ญ ที่เกี่ยวข้อ งคือ การแสดงให้ เห็ น ถึงความ
เชี่ยวชาญ, การเข้าร่วมกระบวนการการผลิตพอดแคสต์ และการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออก
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการแสดงหรือนาเสนอเนื้อหามีตัวแปรสาคัญที่ เกี่ยวข้องคือ ความต้องการจัด
รายการวิทยุ, ความต้องการนาเสนอเนื้อหาต่าง ๆ, ความชื่นชอบในการพูดหรือการแสดงออกต่าง ๆ
และการแสวงหาความสนใจต่าง ๆ ปัจจัยด้านลองเทลหรือเฉพาะเจาะจง มีตัวแปรสาคัญที่เกี่ยวข้อง
คือ ความสนใจในเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ ๆ, ความสะดวกของสื่อที่มีต่อบุคคล, ความอิสระของสื่อที่มี
ต่อบุคคล และความสนใจในตลาดกลุ่มเฉพาะเจาะจง และปัจจัยด้านความบันเทิงมีตัวแปรสาคัญที่
เกี่ยวข้องคือ ความต้องการที่จะทาอะไรที่รู้สึกสนุก และ การเป็นผู้ฟังพอดแคสต์อยู่แล้ว
สาหรับผลการศึกษาด้านเหตุผลที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์จัด ทารายการพอดแคสต์ต่อไป ได้
แบ่งการวิเคราะห์เป็น 5 ปัจจัย ปัจจัยด้านการผลิตและการใช้สื่อมีตัวแปรสาคัญที่เกี่ยวข้องคือ ความ
สนใจในการพัฒนาทักษะการผลิตพอดแคสต์ , ความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ทาการผลิต
พอดแคสต์, ความรู้สึกสนุกที่ได้ทาการผลิตและเรียนรู้ก ระบวนการการผลิตรายการ และ การยอมรับ
ผลตอบรั บ จากผู้ ฟัง ปั จ จั ย ด้านการแสดงความคิดมี ตัว แปรส าคัญ ที่ เกี่ยวข้องคือ ความต้ องการมี
ชื่อเสียง, การแสดงถึงความเชี่ย วชาญหรือได้รับการยอมรับ และการมองว่าการผลิตรายการพอด
แคสต์คือการแสดงความคิดส่วนบุคคล ปัจจัยด้านอาชีพมีตัวแปรสาคัญที่เกี่ยวข้องคือ การยึดถือการ
ผลิตรายการพอดแคสต์เป็นอาชีพ , รายการพอดแคสต์สร้างรายได้ และ การใช้พอดแคสต์เพื่อการ
เพิ่ มเติ มความรู้ เปรี ย บเสมื อนห้ องเรียน ปั จจัย ด้านความสั มพั น ธ์ระหว่างบุ ค คลมี ตัว แปรส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องคือ ความต้องการนาเสนอบุคคลหรือเนื้อหา และพั ฒนาความสัมพันธ์ผ่านการผลิตรายการ
พอดแคสต์ ปัจจัยด้านความต้องการช่วยเหลือมีตัวแปรสาคัญที่เกี่ยวข้องคือ ความต้องการที่จะทาให้
เรื่องที่พูดสร้างความแตกต่างและการเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง
สาหรับการศึกษาด้านทัศนคติที่มีต่อการผลิตรายการพอดแคสต์ ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 3
ปัจจัย ได้แก่ 1. ด้านความเป็นมืออาชีพ, 2. ด้านชุมชนพอดแคสต์ และ 3. ด้านตัวตน ปัจจัยด้านความ
เป็นมืออาชีพมีตัวแปรสาคัญที่เกี่ยวข้องคือ การสร้างมาตรฐานสูงสาหรับการผลิตรายการ, การผลิต
รายการพอดแคสต์อย่างเอาจริงเอาจัง , การพัฒนาทักษะในการผลิตรายการอย่างสม่าเสมอ, การมอง
การผลิตรายการพอดแคสต์ในฐานะสื่อทางเลือก และความต้องการที่จะทาเป็นอาชีพเต็มเวลา ปัจจัย
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ด้านการรวมตัวของผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ มีตัวแปรสาคัญที่เกี่ยวข้องคือ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัด
รายการอื่น ๆ สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายการของตน และ การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดในลักษณะอี
เวนท์รวมตัว ปัจจัยด้านตัวตน มีตัวแปรสาคัญที่เกี่ยวข้องคือ การแสดงตัวตนต่อผู้อื่นว่าเป็นนักจัด
รายการพอดแคสต์ และ การแสดงตัวตนต่อผู้อื่นว่าเป็นบล็อกเกอร์ (Blogger)
การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในด้านของสื่อดิจิทัลสมัยใหม่
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสื่ อดิ จิ ทัล สมัย ใหม่ ที่น ามาเป็น ประเด็น หลั กในงานวิจัยนี้ คือสื่ อดิ จิทัล สมัยใหม่
ประเภทพอดแคสต์ ทาให้เข้าใจพอดแคสต์ในลักษณะหรือมุมมองของความเป็นสื่อใหม่ ประโยชน์และ
ข้อจากัดของพอดแคสต์ ข้อดีและข้อเสีย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ช่ องทางในการเผยแพร่ ซึ่งทั้งหมด
ทาให้สื่อใหม่อย่างพอดแคสต์ถือเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการยืนยันจากงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยได้มีความเข้าใจและได้รับรู้ข้อมูลพัฒนาการ
ของพอดแคสต์ รวมทั้งเบื้องลึกสาหรับการผลิตรายการ การจัดการด้านเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งผลตอบ
รับจากความพึงพอใจของผู้ฟัง ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนาไปใช้ประยุกต์กับงานวิจัยฉบับนี้ได้
และสามารถนาเสนอเกี่ยวกับพอดแคสต์ในฐานะสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ที่จะได้รับความนิยมในสังคมไทย
ต่อไปในอนาคต

36

แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (User-Generated Content)
2.2.1 ความเป็นมาและความหมายของแนวคิด
ปี ค.ศ. 2006 นิตยสาร Time ได้นาเสนอบทความเกี่ยวบุคคลแห่งปี (Person of the Year
2006) โดยบุคคลที่ได้รับไปในปีนั้น คือ “You” หรือแปลได้ง่าย ๆ ว่า “คุณทุกคน” โดยมีหน้าปกเป็น
รูปหน้าจอมอนิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ บริเวณกลางจอมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ You. โดยมีแถบ
แสดงเวลา ปุ่ มกดเล่ น ภาพเคลื่ อนไหว คล้ ายกับหน้าจอคอมพิว เตอร์ที่กาลั งเปิ ดเว็บ ไซต์สื่ อสั งคม
ออนไลน์ YouTube อยู่ และมีคาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเล่มว่า “ใช่ คุณ นั่นแหละ คุณคือผู้
ควบคุมยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนี้ ยินดีต้อนรับสู่โลกของคุณเอง” ดังภาพที่ 2.5 ซึ่งนิตยสารฉบับดังกล่าว
ได้ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ในปักษ์หลังของเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2006 และเป็นจุดเริ่มต้นให้คนทั่ วไป
เริ่ ม มี ค วามเข้ า ใจจากการน าเสนอดั ง กล่ า วว่ า การเกิ ด ขึ้ น ของเว็ บ ไซต์ ส ารานุ ก รมความรู้ อ ย่ า ง
Wikipedia การมีผู้อัปโหลดวิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube นับล้านช่อง การแพร่หลายและได้รับการ
ยอมรับของเครือข่ายสังคมออนไลน์ MySpace ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกเพียงอย่างเดียว แต่
ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงไปถึงวิถีการเปลี่ยนโลกของทุกคนหรือวิธีคิดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทั้งมวลอีกด้วย ซึ่งการนาเรื่องดังกล่าวขึ้นหน้าปกนิตยสาร Time ทาให้เริ่มมีการพูดถึงแนวคิดผู้รับสื่อ
เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (User-Generated Content : UGC) กันมากยิ่งขึ้น (van Dijck, 2009)

ภาพที่ 2.5 ปกนิตยสาร Time วันที่ 16-31 ธันวาคม 2006
ที่มา : https://bit.ly/M91563
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แต่ในความเป็นจริงแล้วได้มีการพูดถึงแพลตฟอร์มแบบ UGC ตั้งแต่การเกิดขึ้นของเว็บไซต์
แบบ 2.0 กล่าวคือ เป็นเว็บไซต์ที่แตกต่างจากเว็บไซต์แบบที่ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบ หรือป้อนข้อมูล
กลับ ขึ้นยั งบนเว็บ ไซต์ได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการส่ งเสริมให้ เกิดการแบ่งปันข้อมูล การพัฒ นาในด้าน
แนวความคิดการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) เกิดการร่วมสร้าง
ข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ต (World wide web : WWW) เว็บไซต์ที่ออกแบบโดยใช้หลักการของ
เว็บ 2.0 จะทาให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกันในลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
เป็ น ที่ ม าของการพู ด ถึงแนวคิ ด UGC (Livingstone, 2004) ซึ่ งการเกิ ดขึ้ น ของเว็บ ไซต์ ในรูป แบบ
ดังกล่าวเป็นผลให้เวลาต่อมาเกิดการพัฒนาเป็นสื่อสังคมออนไลน์อย่าง YouTube เว็บไซต์ที่ใช้เป็น
โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลอย่าง Google, Yahoo เป็นต้น
ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2557) กล่าวว่า แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผ ลิ ตเนื้อหา (User-Generated
Content : UGC) เป็นคาที่ถูกใช้กันมากขึ้นหลังจากการเข้าสู่ยุคแห่งการสร้างภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป
กล่าวคือ ยุคที่สื่อมีอิทธิพลในการกาหนดข้อมูลข่าวสารของโลก ตัวอย่างเช่น การมีเว็บไซต์แบบฟอรั่ม
(Forum Website) เว็บไซต์กระดานสนทนาหรื อเว็บบอร์ด (Webboard) การเกิดขึ้นของสื่ อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ ที่กลายมาเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนประเด็นข่าวสารโลก โดยกล่าวเพิ่มเติม
ถึงส่วนประกอบของแนวคิดแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ (1) เนื้อหา เรื่องราว เรื่องเล่า (Content, Stories)
ที่ (2) ผู้ใช้ทั่ว ๆไป คนธรรมดา ใครก็ได้ (General Users) (3) ผลิตหรือสร้างสรรค์ขึ้นมา (Produce,
Create) (4) เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่ออินเทอร์เน็ต (Publish Online) (5) ที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วม
จากทุกคน (Openness & Collaborative)
โดยรู ป แบบของผู้ รั บ สื่ อ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หา (User-Generated Content : UGC) สามารถ
จัดเป็น 5 กลุ่มหลัก หรือช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2557)
(1) กระดานสนทนา เช่ น เว็บ บอร์ด ฟอรั่ม ที่ ก าหนดหั ว ข้ อ สนทนาเป็ น เรื่อง ๆ
ประเด็น ๆ ไป
(2) บล็อก/ไดอารี่ออนไลน์ (Blog : Weblog) เช่น WordPress, BlogSpot
(3) สารานุกรมออนไลน์ เช่น Wikipedia
(4) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram
(5) ชุ ม ชนแฟน เช่ น ชุม นุ ม คนดู ห นั ง อ่ านละครออนไลน์ หรือ คนรั กรถ รัก การ
ถ่ายภาพ รักเพลง หรือ ที่เป็นชุมชนเสมือนสาหรับกิจกรรม งานอดิเรก
โดยช่องทางเหล่านี้ได้กลายมาเป็น “สนามแห่งความรู้ ” (Knowledge Field) แห่ งใหม่ ที่
โฆษณาและนักการตลาดต้องการเข้าถึง ทั้งโฆษณาสินค้ าและบริการ กระทั่งการความหาไอเดียหรือ
ความคิดเห็นตอบกลับของผู้ใช้งาน หรือความคาดหวัง ความต้องการอนาคตของผู้ใช้ สามารถรู้ว่า
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อะไรทันสมัย หรืออะไรไม่เป็ น ที่ต้องการของผู้บริโภค ผู้ ใช้เหล่ านี้ได้กลายมาเป็นผู้กาหนดความรู้
ความไม่รู้ ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดข้อมูลข่าวสารของสังคม ที่ในปัจจุบันผู้ใช้สื่อได้มีอิทธิพลอย่างสูง
สกุลศรี ศรีสารคาม (2559) กล่าวว่า ผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (User-Generated Content)
เกิดขึ้นจากการที่ลักษณะเด่นของสื่อประเภทออนไลน์ที่สามารถรับรู้กันได้โดยทั่วไป คือ การเป็นการ
สื่อสารสองทาง (Two-way Communication) การเข้าถึงสื่อในวงกว้าง สื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อใหม่ที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพราะมีการปฏิสัมพันธ์กับสาร และเผยแพร่ต่อได้ เชื่อมโยงข้อมูลได้
จานวนมาก ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์มีลักษณะแยกชิ้นส่วน หากผู้ รับสารไม่เข้าใจและไม่สามารถ
ประกอบรวมได้อาจทาให้เกิดการเข้าใจผิดได้ แต่ถ้าประกอบรวมได้จะมีประโยชน์ในการสื่อสารที่รอบ
ด้าน สื่อออนไลน์ เอื้อต่อการสร้างชุมชน ทาให้ เกิดการรวมกลุ่ ม โดยเฉพาะการรวมกลุ่ มความคิด
นาไปสู่การหลอมทัศนคติและพฤติกรรมกลุ่ม สื่อออนไลน์มีความสามารถในการประมวลเนื้อหาจาก
หลายแห่ง ซึ่งทาให้บทบาทของ User-Generated Content นั้นสาคัญ สื่อออนไลน์มีลักษณะส่งเสริม
การรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่วมมือกันทางไซเบอร์ ทั้งยังทาให้เกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ์ คือการ
เลือกเนื้อหามาดัดแปลง ตัดต่อ ประกอบสร้างใหม่ โดยที่ผู้รับสารเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้น
ณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม (2560) อธิบายว่าแนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (User-Generated
Content : UGC) ถือเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นตามพฤติกรรมของผู้รับสื่อในการใช้สื่อ (Media Usage) ซึ่ง
หากพิจารณาในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์จะเห็นภาพได้ชัดเจน และสามารถนามาอธิบายตัวอย่าง
ได้ อย่ างดี มีค าอธิบ ายว่า UGC เกิด ขึ้น ของผู้ บ ริโภค หรือ ผู้ ใช้สื่ อเองโดยอั ตโนมัติ กล่ าวคื อ UGC
เกิดขึ้นจากการสร้างเนื้อหาโดยผู้บริโภคที่ต้องการสื่อสารถึงผู้บริโภคด้วยกัน โดยที่ไม่ได้เป็นการจัด
แสดงหรือเป็นการโฆษณา โดยผู้ที่มีความต้องการข้อมูลเนื้อหาลักษณะนี้มากที่สุดคือประชากรที่เกิด
ในยุค Millennials หรือบุคคลที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000
2.2.2 ส่วนประกอบทีน่ ามาพิจารณาแนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
นอกจากนี้ ธาม เชื้ อ สถาปนศิ ริ (2557) ได้ น าเสนอมุ ม มองในการพิ จ ารณ า UGC
นอกเหนือจากการที่ผู้ผ ลิตเนื้อหาสารเป็นตัวกาหนดกระแสข้อมูล ข่าวสารแล้วนั้น ยังมีอีก 3 ด้าน
พิจารณา โดยเฉพาะเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ ในบริบทออนไลน์ คือ
1) ผู้ ใ ช้ เ ป็ น ผู้ ก าหนดคั ด กรองเนื้ อ หาสาร (User-Generated Filtering)
กล่าวคือ ผู้ใช้งานได้พัฒนามาเป็นผู้กาหนดว่า อะไรหรือสิ่งใดคือเนื้อหาที่สมควรผ่าน “ประตู
กล” สื่อสารของเขาได้ พวกเขาจะใช้ความรู้ส่วนตัว ความชื่นชม อคติ หรืออื่น ๆ ในการ
พิจารณาส่วนตัว เพื่อบอกว่า “เนื้อหาใดจะได้ไปต่อ” เช่น การกดไลค์ในเฟซบุ๊ก และกดแชร์
บทความจากเว็บ ไซต์ส านั กข่าวที่ได้อ่านต่ อผ่ านไลน์ ซึ่ง สิ่ งเหล่ านี้ เป็น เรื่องที่ ผู้ ผ ลิ ตสื่ อพึ ง
ตระหนักและควรสังเกตพฤติกรรมว่าเนื้อหาแบบไหนที่ได้รับการกดชอบ กดส่งต่อมากที่สุด
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2) ผู้ใช้เป็นตัวกระจายเนื้อหาสาร (User-Generated Distribution) กล่าวคือ
ผู้ใช้งานสื่อจะเป็นผู้ที่คอยเฝ้าดู ติดตาม และกระจายข่าวสาร โดยจะปฏิบัติตนเป็นสื่อมวลชน
เสียเอง โดยการใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ประกอบกันขึ้นจากคนรู้จัก เพื่อนร่วม
ห้องเรียน เพื่อนร่วมงาน หรือคนอื่น ๆ ที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกัน หรือเพื่อนจากการรู้จักกันโดย
บังเอิญ ผ่านเครือข่ายสั งคมออนไลน์ ซึ่งผู้ทาการผลิตสื่อออกไปควรสนใจว่า ผู้ใช้งานหรือ
ผู้ติดตามข่าวสารของเราเลือกแชร์เนื้อหาต่าง ๆ นั้น ผ่านระบบเครือข่ายสื่อใด ทาไมจึงเลือก
ที่จะใช้ หรือไม่ใช้สื่อใด โดยสังเกตเพิ่มเติมว่ามีเนื้อหาประเภทใด ที่สามารถมีพลังสามารถ
แพร่กระจายข้ามแพลตฟอร์มได้บ้าง อาทิ การส่งข้อมูลจากแอปพลิเคชันสนทนาแชท Line
มาสู่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยการสังเกตจุดที่น่าสนใจของการแพร่กระจายเนื้อหา
สาร (Content) เหล่านี้ ว่ารูปแบบการแพร่กระจายนั้น ผ่านรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม
เช่นไร ระดับใด ความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่ทางาน แบบคนรู้จักทั่วไป หรือเพื่อนสนิท กระทั่ง
ความสัมพันธ์ผ่านคนในครอบครัว หรือคนรัก
3) ผู้ใช้เป็นตัวสร้างประสบการณ์ สื่อนั้นเอง (User-Generated Experience)
กล่าวคือ ผู้ใช้สื่อจะเข้ามาเขียนความคิดเห็น จากการใช้สินค้าและบริการ ประสบการณ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (Review) ที่ทาให้ผู้อ่าน ผู้เขียนรู้สึกว่าตนเองได้แบ่งปันเรื่องราวผ่านเรื่องเล่าและ
นาไปสู่การสร้างความรู้หรือทัศนคติ กระทั่ง ความเห็นร่วมสรุปไปในทิศทางสนับสนุน หรือ
ต่อต้านก็ได้หลายครั้ง การสร้างประสบการณ์ร่วมกันนั้น สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ผ่านการณรงค์คัดค้าน หรือร่ว มระดมสรรพกาลั งในการแก้ไขปัญ หาหรือเรียกร้อง
บางอย่างได้เช่นกัน อย่างเช่น กรณีศึกษาการรณรงค์หรือการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม
ผ่านเว็บไซต์ Change.org ซึ่งหลายต่อหลายครั้ง ประเด็นที่มีผู้ใช้งานเริ่มตั้งประเด็นรณรงค์
ต่าง ๆ ได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2.2.3 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ User-Generated Content
อธิป อัศวานั นท์ (2556) ได้อธิบายถึงตัวอย่างที่เป็นกรณี ศึกษาส าหรับแนวคิดผู้ใช้สื่ อเป็น
ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หา (User-Generated Content) ว่ า User-Generated Content เป็ น อี ก ปั จจั ย หนึ่ ง ที่
สนับสนุนโมเดลการให้บริการเนื้อหา อย่างไม่เก็บค่าบริการ แต่แสวงหารายได้จากการโฆษณา บริการ
ในโลกออนไลน์ ที่มีการใช้งานสูงสุด เช่น Google, YouTube, Facebook ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่
ในเว็บไซต์เหล่านี้เป็น User-Generated Content ผู้ให้บริการจึงไม่มีต้นทุนในการผลิต เพราะเนื้อหา
ส่ ว นใหญ่ ถู ก สร้ างและน าเสนอโดยผู้ ใช้ งาน ผู้ ให้ บ ริ ก าร Google, YouTube, Facebook ฯลฯ มี
หน้าที่เพียงการให้บริการเทคโนโลยีสาหรับเผยแพร่เนื้อหาเท่านั้น ซึ่งหากนึกย้อนกลับไปสู่ยุคแรกเริ่ม
ของอินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่มีการแลกเปลี่ยนสูงสุดคือ เพลงและวีดีโอที่มีลิขสิทธิ์ในรูปแบบของไฟล์
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MP3 ฯลฯ ซึ่งเป็น Premium Content แต่เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างผิดกฎหมาย แต่ด้วยพัฒนาการ
ของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และสื่อสังคมออนไลน์ เอื้อต่อการสร้างและเผยแพร่ UserGenerated Content จึ ง ท าให้ User-Generated Content เป็ น เนื้ อ หาที่ มี ค วามนิ ย ม และมา
ทดแทน Premium Content จากยุ ค ก่ อ นหน้ า อย่ า งไรก็ ต าม มี ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร Premium
Content ในรูปแบบใหม่ โดยมีโมเดลทางธุรกิจที่เก็บค่าบริการจากผู้ใช้ เช่น NetFlix, Hulu, iTunes
Store, Amazon Instant Video ฯลฯ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารที่ ป ระสบความส าเร็ จ โดยให้ บ ริ ก าร
Premium Content ในรูปแบบของ เพลงและวีดีโอ ที่มีลิขสิทธิ์และมีต้นทุนในการผลิตสูง
ปั จ จุ บั น NetFlix เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ได้ รั บ ความสนใจสู ง สุ ด โดย NetFlix คื อ ผู้ บุ ก เบิ ก การ
ให้บริการวีดีโอที่มีลิขสิทธิ์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการรายเดือน ความแตกต่างระหว่าง
NetFlix กับ โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ในรูปแบบของเคเบิลและดาวเทียมนั้น คือ ในแง่
ของการใช้ งาน NetFlix ผู้ ใช้ งานจะสามารถเลื อกชมรายการอย่าง On Demand และสามารถใช้
บริการได้จากทุกที่ทุกเวลา ที่มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ททีวี , กล่อง Set Top
Box, สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องอยู่หน้าโทรทัศน์เหมือนแต่เดิม หรือ
เลือกชมรายการตามเวลาที่ช่องสถานีกาหนดมาเท่านั้น ซึ่งการให้บริการเหล่านี้เป็ นที่นิยมในระดับ
สากลมากขึ้นตามลาดับ รวมถึงประเทศไทยด้วย
กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ UGC เช่น กณณีศึกษาวงดนตรีเกิร์ลกรุ๊ป BNK 48 ข้อมูลจาก
ปณชั ย อารี เพิ่ ม พร (2561) บรรณาธิ ก าร The Standard ที่ ได้ ท าการสั ม ภาษณ์ จิ รั ฐ บวรวัฒ นะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โรส เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ผู้เป็นเจ้าของ บริษัท บีเอ็นเค
โฟร์ตี้เอท ออฟฟิศ จากัด โดยกล่าวว่า ช่วงปลายปี 2560 วงดนตรีเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 ที่ยกโมเดลธุรกิจ
มาจากประเทศญี่ปุ่น ได้ถูกพูดถึงกันในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย แต่ถูกกล่าวถึงกันว่าเป็นวง
ดนตรีที่เติบโตด้วยการใช้ User Generated Content โดยมีคาอธิบายเพิ่มเติมว่าแฟนคลับศิลปินทุก
วงต้องอยากจะเห็นนักร้องที่ตนรัก วงที่ตัวเองเชียร์ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน เติบใหญ่ใน
วงการบันเทิงและเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปเป็นธรรมดา ซึ่งไม่ต่างอะไรจากกลุ่มโอตะ (กลุ่มแฟนคลับวง
BNK48) ที่จิ รั ฐบอกว่าแฟนคลั บ วง BNK48 ทุ กคนล้ วนแล้ ว แต่มีความเป็น โปรโมเตอร์ และ User
Generated Content ในตัว พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์วงและศิลปินได้อย่างแพร่หลายและทั่วถึง ซึ่ง
ถือเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ BNK เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว
2.2.4 การประยุกต์แนวคิด User-Generated Content กับการผลิตรายการพอดแคสต์
แนวคิ ด ผู้ รั บ สื่ อ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หา (User-Generated Content : UGC) ถู ก น ามาอธิ บ าย
รูปแบบการใช้งานของผู้ผลิตรายการพอดแคสต์กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มี
แนวคิดหลักว่า เนื้อหาที่พัฒนาโดยสมัครใจโดยบุคคลหรือกลุ่มคนและเผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์ม
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ออนไลน์ (McKenzie et al., 2012) ซึ่งตรงตามแนวคิดหลักของการสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์
ที่ว่าไม่ว่าใครก็สามารถเป็นทั้งผู้จัดรายการได้เองและเป็นผู้ฟังรายการอื่น ๆ ได้ตามสมัครใจ ซึ่งทาให้
พอดแคสต์ถือเป็นช่องทางการเผยแพร่สื่อที่แตกต่างจากวิทยุที่เป็นสื่อเก่า โดยแม้จะเป็นการกระจาย
เสียงเหมือนกัน แต่วิธีการผลิตและวิธีการกระจายเสียงรายการพอดแคสต์มีความแตกต่างกับวิทยุ ซึ่ง
สามารถอธิบ ายเพิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยทฤษฎี ห ลอมรวมสื่ อ ของ Jenkins (2006 อ้ างถึ งใน Markman &
Sawyer, 2014) ที่ ได้ ให้ ค วามหมายของการหลอมรวมว่ า เป็ น การไหลเวีย นของเนื้ อ หาในหลาย
แพลตฟอร์มของสื่อความ, ร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่ออันหลากหลาย และพฤติกรรมของผู้รับที่จะ
ไปเกือบทุกที่ในการค้นหาชนิดของประสบการณ์ความบันเทิงที่พวกเขาต้องการ ซึ่งการหลอมรวมนี้
เองสามารถนามาอธิบายพฤติกรรมของผู้ผลิตสื่อและผู้บริโภคสื่อในการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ซึ่งการด้วยการไม่แบ่งแยกบทบาทของผู้ผลิตสื่อและผู้บริ โภคสื่อให้ชัดเจน ทาให้ผู้บริโภคสื่อที่ทาการ
เปิดรับสื่อนั้น ๆ ตอบสนองต่อสื่อแบบไม่มีกฎตายตัวสาหรับการสื่อสารเหมือนที่เคยเป็นมา ซึ่งการ
หลอมรวมดังกล่าวสามารถนามาอธิบายจุดโดดเด่นของ UGC ที่ค่อนข้างให้อิสระในการผลิตเนื้อหาที่
ผู้รับสื่อเองไม่เพียงแต่ได้รับเนื้อหาอยู่ฝ่ายเดียว ผู้บริโภคในวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมก็จะมีส่วนร่วมใน
กระบวนการการผลิต รวมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อื่น ๆ โดยในท้ายที่สุดจะมีการให้แนะนาต่อไปยัง
ผู้ผลิตสื่อและให้คะแนนต่อการบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การหลอมรวมสื่อมีความหมายว่าหน้าที่
ของผู้ผลิตสื่อและผู้ใช้สื่อถูกหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกัน เนื่องจากว่าเราทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและ
ผู้ใช้สื่อได้ในขณะเวลาเดียวกัน (Produsage) โดยได้มีการให้นิยามศัพท์ Produsers เพื่อนามาอธิบาย
ผู้ผลิตสื่อแบบ UGC ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าผลผลิตสื่อส่วนใหญ่ที่เกิด ขึ้นภายในเครือข่าย
ชุมชนที่ทางานร่วมกัน (Bruns, 2008)
ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น ท าให้ แ นวคิ ด ผู้ รับ สื่ อ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หา (User-Generated
Content : UGC) สามารถนามาอธิบายบริบทของสื่อประเภทพอดแคสต์ได้ ทั้งในมุมมองของการผลิต
รายการพอดแคสต์ โดยเฉพาะจากผู้ผลิตอิสระ และมุมมองของผู้รับฟังรายการพอดแคสต์ที่มีการให้
ความคิดเห็ น โดยตรงกับ ผู้ผ ลิตรายการในการวิจารณ์ หรือชื่นชมรายการตอนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งใน
ง า น วิ จั ย เรื่ อ ง Why Pod? Further Explorations of the Motivations for Independent
Podcasting (Markman & Sawyer, 2014) ได้ ประยุกต์ค าอธิบ ายของทฤษฎี เป็ น คาถามวิจัยย่อ ย
เบื้องต้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) โปรไฟล์ของผู้ผลิตพอดแคสต์อิสระเป็นแบบใด 2) เหตุผลใดที่ทาให้ผู้ผลิต
อิสระคิดจะสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ 3) สิ่งใดทาให้ผู้ผลิตอิสระมีส่วนร่วมกับการจัดทารายการ
พอดแคสต์ 4) ทัศนคติของผู้จัดรายการพอดแคสต์ต่อการจัดรายการพอดแคสต์ ซึ่งเป็นคาถามที่เกิด
จากการประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ผู้ รั บ สื่ อ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หา (User-Generated Content : UGC) เข้ า กั บ
แนวคิดการผลิตรายการพอดแคสต์
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แนวคิดเกี่ยวกับรายการและการผลิตรายการ (Programme Production)
การจัดรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์มีลักษณะการจัดรายการที่คล้าย
กับ การจัดรายการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และด้วยการจัดรายการกระจายเสียงผ่ าน
รูปแบบรายการพอดแคสต์ยังไม่เป็นที่นิยมนักในสังคมไทย การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารอ้างอิง
ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง น าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รายการและการผลิ ต รายการที่ เ ป็ น รู ป แบบรายการ
วิทยุกระจายเสียงเป็นหลัก
อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ (2552) ได้ให้คานิยามเกี่ยวกับ การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงว่า
การกาหนดรายการในผังรายการเพื่อออกอากาศ โดยกาหนด รูปแบบรายการ เวลาออกอากาศ ความ
ยาวของรายการ ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องทาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะนาแนวคิดที่วางไว้มาผลิตรายการ
ดังนั้ น การผลิ ตรายการจึ งหมายถึ ง การท าให้ แนวคิ ดกลายเป็ น รายการวิท ยุกระจายเสี ยงพร้อ ม
ออกอากาศ ซึ่งถือว่าการจัดรายการเป็นการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างกว้าง ๆ ในระยะยาว
2.3.1 ขอบเขตของการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงมีขอบเขตครอบคลุมงาน 2 ด้านดังนี้ (สุมน อยู่สิน, 2543)
1) การวางแผนรายการ งานวางแผนให้มีรายการใดรายการหนึ่ง หมายถึง การ
วางแผนจัดการเริ่มต้นด้วยการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมาย ทั้งด้านประชากรศาสตร์และ
พฤติกรรมการรับสื่อของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับสื่อนี้จะช่วยให้ผู้บริหารด้าน
การจั ด รายการ น าไปตั ด สิ น ใจในการจั ด รายการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
กลุ่ มเป้ าหมายในชุม ชนนั้ น ถ้าเป็ นสถานีวิท ยุกระจายเสี ยงเพื่ อการค้า สิ่ งที่จะต้ องน ามา
ประกอบการพิ จ ารณาวางแผนรายการก็ คื อ สภาพการแข่ งขั น กั บ สถานี วิท ยุ อื่ น ๆ โดย
การศึกษาจากอัตราส่วนความนิยมรายการ (Rating) ซึ่งมีบริษัทวิจัยเกี่ยวกับการโฆษณาทาไว้
การศึกษาอัตราส่วนความนิยมรายการจะทาให้ทราบว่าสถานีวิทยุของตนติดอันดับความนิยม
ของประชาชนบ้างหรือไม่ และทาให้ทราบว่ารายการประเภทใดของสถานีวิทยุใดได้รับความ
นิยมสูงสุด เพื่อนามาวางแผนกลยุทธ์ในการจัดรายการให้เป็นที่นิยมของผู้ฟัง
2) การวางผั ง รายการ งานบรรจุ ต ารางกระจายเสี ย งหรื อ งานวางผั งรายการ
หมายถึง การกาหนดประเภทของรายการ วันเวลาในการออกอากาศ ความยาวของรายการ
และผู้ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบไว้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ส่วนการที่จัดหารายการมาบรรจุ
ตามผังรายการให้ครบนั้นต้องมีการมอบหมายให้ผู้ผลิตรายการผลิตรายการมาป้อน ซึ่งผู้ผลิต
รายการนี้ อาจเป็นผู้ผลิตรายการภายในของสถานีเองหรือผู้ผลิตรายการภายนอกที่มาซื้อ
เวลาของสถานีก็ได้
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หากผู้ จั ด รายการท างานทั้ ง สองส่ ว นนี้ ไ ด้ อ ย่ า งครอบคลุ ม กล่ า วคื อ การที่ ส ถานี
วิทยุ กระจายเสี ย งใดมีผั งรายการที่ดี จะมีส่ วนช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ ฟังได้ดี เนื่องจากมีการ
วิเคราะห์ ผู้ ฟั งและแนวโน้ มต่ าง ๆ ทาให้ ส ามารถผลิ ตรายการตรงกับ ความต้ องการของกลุ่ มผู้ ฟั ง
เป้าหมาย ทั้งส่วนเนื้อหา รูปแบบ และเวลาออกอากาศมีกาหนดเวลาออกอากาศที่แน่นอน และใน
ส่วนของผู้ผ ลิตรายการเองจะได้รับประโยชน์ในแง่ที่มีแผนการทางานที่ชัดเจนแน่นอน ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาขอบเขตของการจัดรายการที่ครอบคลุมทั้งสองด้านแล้ว ทาให้เกิดความกระจ่างชัดในหลัก
และขอบเขตของการจัดรายการ สามารถนามาประยุกต์ใช้ซึ่งครอบคลุมทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ รวมไปถึงวิทยุในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย
2.3.2 ส่วนประกอบที่ทาให้รายการวิทยุกระจายเสียงน่าสนใจ
การกาหนดประเภทรายการหรือจัดหารายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบรรจุลงในผังรายการ
โดยทั่วไปผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะเลือกรายการที่มีคุณภาพและรายการที่คาดว่าจะได้รับความนิยมจาก
ประชาชน รายการวิทยุกระจายเสียงใด ๆ จะมีความน่าสนใจและมีความน่าติดตามรับฟังหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ 8 ประการดังต่อไปนี้ (จิราภรณ์ สุนทรวาจกกสิกิจ, 2543)
1) ผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมรายการ การกาหนดตัวผู้ ดาเนินรายการและการ
เลือกผู้ที่จะมาร่วมรายการมีความสาคัญ เพราะ วิทยุกระจายเสียงมีลักษณะเฉพาะตัวคือใช้
เสี ย งในการสื่ อ สาร ดั ง นั้ น การสร้ า งความประทั บ ใจให้ ผู้ ฟั ง ขึ้ น อยู่ กั บ เสี ย งเป็ น ส าคั ญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ดาเนินรายการ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของรายการ
2) ภาษาพูด การสื่อสารผ่านวิทยุเมื่อผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับได้ ยกเว้นจะ
บันทึกเสียงไว้ แต่โดยปกติไม่มีใครทา ดังนั้น ภาษาพูดที่ใช้ในรายการจึงมีความสาคัญ ผู้พูดไม่
ควรใช้ประโยคยาว ซับซ้อน เข้าใจยาก ใช้ศัพท์เทคนิคมากจนเกินไป เพราะจะทาให้คนฟังไม่
เข้าใจ แล้วก็อาจจะรู้สึกเบื่อและเลิกฟังในที่สุด ดังนั้นภาษาที่ใช้ควรมีลักษณะประโยคสั้น
กะทัดรัด แต่ได้ใจความ นอกจากนี้ยังต้องไม่หยาบ ไม่มีลักษณะสองแง่สองง่าม รวมทั้งไม่ใช้
ภาษาในลักษณะที่จะทาให้ภาษาวิบัติ
3) ลี ล าการพู ด ลี ล าการพู ด เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของแต่ ล ะคน รายการ
วิทยุกระจายเสียงแต่ละประเภทต้องใช้ลีลาในการพูดแตกต่างกัน เช่น ลีลาการพูดในรายการ
ข่าว ควรกระฉับกระเฉง ฉับไว เป็นต้น ดังนั้น จึงควรเลือกบุคคลที่มีลีลาการพูดเหมาะสมกับ
ลักษณะรายการ
4) เพลงและเสียงประกอบที่ใช้ในรายการ สามารถแบ่งโดยทั่วไปได้ 2 ประเภท
ได้แก่ เพลงประจารายการและเพลงเชื่อมในรายการ การเลือกใช้เพลงต้องคานึงถึงชนิดของ
เพลง เครื่ อ งดนตรี ที่ ใช้ อารมณ์ เพลง และเนื้ อ หาที่ อยู่ ในเพลง ควรเลื อ กให้ เหมาะสมกั บ
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บรรยากาศของรายการ นอกจากเพลงประจารายการและเพลงเชื่อมในรายการแล้ว เสียง
ประกอบยังเป็นส่วนสาคัญที่ต้องวางแผนเลือกใช้ให้เหมาะสม เพราะเสียงประกอบจะช่วย
สร้างอารมณ์และบรรยากาศได้เป็นอย่างดี เช่น ในรายการพูดถึงธรรมชาติ ใช้เสียงนกแว่วมา
ไกล ๆ เป็นเสียงประกอบ เป็นต้น
5) การเปิ ด -ปิ ด และการเชื่อมต่อ รายการ ในการเปิ ดรายการหากสามารถวาง
แผนการเสนอรายการในช่วงเปิดรายการได้ดึงดูดใจผู้ฟังได้ ก็จะทาให้ผู้ฟังติดตามฟังรายการ
ต่อไป และเมื่อสามารถทาให้ผู้ฟังติดตามฟังรายการแล้วยังต้องวางแผนต่อไปถึงช่วงเชื่อม
รายการ เช่น รายการเพลง ช่วงที่เพลงหนึ่งจบจะพูดเชื่อมไปยังเพลงต่อไปอย่างไรให้ราบรื่น
ต่อเนื่อง และช่วงท้ายรายการต้องดึงดูดให้ผู้ฟังกลับมาฟังรายการของเราอีก สิ่งเหล่านี้เป็น
เรื่องที่ต้องวางแผนล่วงหน้า
6) ความหลากหลายของรายการ โดยธรรมชาติเรามักไม่ชอบความซ้าซากจาเจ
ดังนั้น การดาเนินรายการต้องมีความหลากหลาย ซึ่งความหลากหลายนี้เกิดขึ้นจากการใช้
เสียงและรูปแบบรายการ เช่น รายการพูดคุยอาจสร้างความหลากหลายของเสียงด้วยเทป
เสียงสัมภาษณ์บุคคลภายนอก เสียงเพลง เสียงประกอบ เป็นต้น หรือสร้างความหลากหลาย
ด้านรูปแบบรายการ ด้วยการให้ผู้ฟังโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็น มีการตอบคาถาม เป็นต้น
7) เอกภาพของรายการ ความหลากหลายสามารถดึงดูดความสนใจผู้ฟังรายการได้
แต่ ข ณะเดี ย วกั น ยั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความมี เอกภาพของรายการด้ ว ย หมายถึ ง ในความ
หลากหลายนั้น ผู้ฟังจะต้องรู้สึกว่าทั้งหมดนั้นเป็นรายการเดียวกัน โดยอาจจะกาหนดแกน
เรื่องในการนาเสนอ
8) อารมณ์ของรายการ อารมณ์ของรายการสร้างขึ้นได้จากผู้ดาเนินรายการ ผู้ร่วม
รายการ ลีลาการพูด ภาษาพูด เสียงประกอบ เสียงเพลง เป็นต้น ซึ่งผู้ที่จะมีส่วนสร้างอารมณ์
ของรายการที่ ส าคั ญ ยิ่ งคื อ ผู้ ด าเนิ น รายการ อาจสร้างบรรยากาศให้ เป็ น กัน เองหรือ เป็ น
ทางการมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รายการ สิ่งที่ผู้ดาเนินรายการสร้างขึ้นนี้จะ
ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมตามไปด้วย
รายการวิทยุกระจายเสียงใดก็ตามจะเป็นรายการที่มีคุณภาพชวนให้ผู้ฟังติดตามรับฟัง ผู้ทา
หน้ าที่ในการจัดรายการจึงต้องผสมผสานองค์ประกอบทั้ง 8 ประการที่กล่ าวไว้ข้างต้น เพื่อทาให้
รายการวิทยุมีความน่ าสนใจหรือน่ าติดตามมากที่สุด ซึ่งเราสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการผลิ ต
รายการพอดแคสต์ที่เป็นสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ได้เช่นกัน
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2.3.3 รูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ใช้เสียงในการสื่อสาร โดยทั่วไปมนุษย์มีสมาธิในการฟังที่จากัด
เพศและวัยที่แตกต่างกันมีผลให้มีสมาธิในการฟังที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่แตกต่างกันคือ ถ้าฟัง
สิ่งที่จาเจซ้าซาก ผู้ฟังจะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีความสนใจ และไม่อยากฟัง การกาหนดรูปแบบของ
รายการวิทยุกระจายเสียงให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองผู้ฟังที่มีความแตกต่างหลากหลายและ
เพื่ อให้ ผู้ ฟั งที่ ฟั งวิท ยุ เป็ น เวลานานไม่เกิด ความเบื่ อหน่ าย โดยรูป แบบรายการวิทยุ กระจายเสี ย ง
สามารถแบ่งได้เป็น 13 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ (นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล, 2541)
1) รายการพูดคุย (Straight Talk Programme) เป็นการพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรง
หมายถึง ผู้ดาเนินรายการเป็นผู้พูดคนเดียว ผู้ฟังเป็นผู้รับสาร รายการรูปแบบนี้ควรมีบทเพื่อ
การพูดไม่ใช่การอ่าน โดยทั่วไปเนื้อหาในรายการแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เรื่องที่พูดคุยได้
ง่าย ซึ่งมักเป็นเรื่องที่ผู้พูดประสบเหตุมาด้วยตนเอง และเรื่องที่พูดคุยได้ยาก คือ พูดถึงสิ่งที่ผู้
พูดไม่เคยคุ้นเคยหรือไม่ชานาญ วิธีการพูดควรเริ่มต้นด้วยประโยคที่น่าสนใจ แล้วเข้าสู่เนื้อหา
อย่างรวดเร็ว ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาง่ายที่สร้างภาพพจน์ได้ดี
2) รายการสนทนา (Conversational Programme) เป็นรายการพูดคุยแต่เป็น
การพู ดคุย กัน ระหว่างผู้ ด าเนิน รายการตั้ งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยฝ่ ายหนึ่ งทาหน้ า ที่ผู้ ด าเนิ น
รายการควบคุมให้การสนทนาเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด เชื่อมโยงประเด็นและพูดคุยกับ
ผู้ฟังโดยตรง เช่น ขึ้นต้นและปิดรายการ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ร่วมรายการ ผู้ดาเนินรายการ
นั้นสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ รายการประเภทนี้ผู้ดาเนินรายการควรเป็นบุคคลที่มี
ความกระตือรือร้น พูดคุยสนุกสนาน
3) รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme) เป็นรายการซึ่งมีบุคคลตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปมาซักถามเรื่องราวปัญหาข้อข้องใจให้ผู้ฟังได้รับฟัง โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์หรือ
ตั้ ง ค าถาม (Interviewer) อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ ค าสั ม ภาษณ์ หรื อ เป็ น ผู้ ต อบค าถาม
(Interviewee) ฝ่ายนี้จะมีกี่คนก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของเวลาในรายการและเนื้อหาที่
จะสัมภาษณ์ว่าควรจะเชิญใครมาสัมภาษณ์บ้าง รายการสัมภาษณ์จะมีข้อแตกต่างกับรายการ
สนทนา ตรงที่ผู้สัมภาษณ์มีหน้าที่ป้อนคาถามอย่างเดียว แต่ไม่มีหน้าที่ ตอบคาถามนั้นเสียเอง
ไม่เหมือนกับผู้ดาเนินการสนทนาซึ่งร่วมสนทนาด้วยในบางโอกาส สิ่งที่ผู้สัมภาษณ์จะทาได้คือ
สรุปให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นเท่านั้น โดยการสัมภาษณ์สามารถ
ทาได้ทั้งในห้องอัดรายการหรือนอกห้องอัดรายการ สามารถแบ่งลั กษณะการสัมภาษณ์ได้ 2
แบบ คือ 1. การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ เช่น การเชิญบุคคลสาคัญหรือผู้มีชื่อเสียงมา
สั ม ภาษณ์ โดยมี ก ารนั ด แนะวั น เวลาและสถานที่ ที่ สั ม ภาษณ์ อ ย่ า งเป็ น ทางการและมี
จุดประสงค์ที่แน่นอน 2. การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เช่น สัมภาษณ์คนเดินถนน มัก
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เป็นการถามคาถามที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน ถามปัญหาเฉพาะหน้า ถามความคิดเห็น ความรู้สึก
หรือสัมภาษณ์ผู้พบเห็นเหตุการณ์น่าตื่นเต้น เป็นต้น
4) รายการอภิปราย (Panel Discussion หรือ Discussion Programme) เป็น
รายการพูดคุยอีกลักษณะหนึ่ง คือ ไม่ใช่การพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรง แต่ เป็นการพูดคุยออก
ความเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ผู้มาร่วมอภิปรายนั้นต่างความ
คิดเห็นต่างทัศนะกัน จึงมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นจะเป็นไปทีละ
คนอย่างมีระเบียบ โดยมีผู้ดาเนินการอภิปรายเป็นผู้ควบคุมให้รายการดาเนินไปตามแนวและ
ขอบเขตที่วางไว้ ผู้ดาเนิ นการอภิปรายทาหน้าที่เพียงผู้ นาการอภิปราย และเน้นหรือสรุป
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอภิปรายในโอกาสอันควร แต่จะไม่ร่วมอภิปรายด้วยเหมือรายการ
สนทนา โดยส่วนใหญ่แล้ววัตถุประสงค์ของรายการอภิปรายคือต้องการจะฟังความคิดเห็น
จากบุคคลต่าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจมีความเห็นไม่ตรงกันหรืออาจ
พ้องกัน รายการอภิปรายแต่ละครั้งไม่ควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายมามากเกินไป หรือไม่ควรเกิน
ครั้งละ 4 คน
5) รายการสารคดี (Documentary หรือ Feature Programme) รายการสาร
คดีหมายถึง รายการที่ทาในลักษณะการเล่าเรื่องหรือบรรยายความรู้ การเล่าเรื่องประวัติ
วรรณคดี หรือบทประพันธ์ที่สร้างเป็นแบบละคร ลักษณะเด่นของรายการในลักษณะนี้ คือ
ต้องเป็นเรื่องจริงหรืออ้างอิงจากของจริงและเสนอหัวข้อนั้นอย่างละเอียดหลายแง่มุมเท่าที่จะ
เสนอได้ รายการสารคดีเป็นลักษณะรูปแบบรายการที่ให้สาระความรู้ลึกลงไปในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง แต่การนาเสนอรายการสารคดีนั้นอาจทาได้ในหลากหลายลักษณะ เพื่อทาให้ผู้ฟังไม่เบื่อ
และดึงดูดความสนใจผู้ ฟังให้มากที่สุด ดังนั้น รายการสารคดีต้องมีความหลากหลายแต่มี
เอกภาพเพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายนั้นไว้ด้วยกัน โดยวิธีการจัดทารายการสารคดีต้องมี
การวางแผนล่วงหน้า โดยกาหนดสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ เรื่อง (Subject) ที่จะทาเป็นรายการคือ
เรื่องอะไร ผู้ฟัง (Target Audience) เป็นใคร หัวข้อเรื่อง (Topic) ว่าอย่างไร แนวหรือแกน
(Theme) ของเรื่องคืออะไร เนื้อหา (Content) เป็นอย่างไร แยกเป็นประเด็นให้ชัดเจน แล้ว
จัดเรียงลาดับประเด็น ชื่อเรื่อง (Title) เป็นลาดับสุดท้าย ต้องตั้งชื่อให้ดึงดูดความสนใจ
6) รายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme) หมายถึง รายการที่
มีห ลากหลายรู ป แบบรวมกัน ในรายการเดี ยวกัน ผู้ ฟั งจานวนมากมีค วามสั บ สนเกี่ยวกั บ
รายการนิตยสารทางอากาศกับรายการสารคดี รายการทั้งสองรายการนี้มีลักษณะแตกต่างกัน
คือ รายการนิตยสารนั้นมีหลายเรื่องในรายการเดียวกัน แต่รายการสารคดีมีเพียงเรื่องเดียว
โดยทั่วไปรายการนิตยสารทางอากาศมีความยาวประมาณ 15-30 นาที อาจเป็นรายการที่ยึด
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กลุ่มผู้ฟังเป็นหลัก เช่น รายการสาหรับเด็ก รายการสาหรับแม่บ้าน เป็นต้น หรือ เป็นรายการ
ที่ยึดเนื้อหาเป็นหลัก เช่น รายการนิตยสารการเกษตร นิตยสารกีฬา เป็นต้น
7) รายการข่ า ว (News Programme) หมายถึ ง รายการที่ รายงานเหตุ ก ารณ์
ส าคั ญ ที่ เกิด ขึ้ น แล้ ว ในหนึ่ งวัน เพื่ อ ให้ ผู้ ฟั งได้ รู้ว่าใคร ท าอะไร ที่ ไหน เมื่ อ ไร ท าไม และ
อย่างไร การรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า News Reporting อาจเป็นการรายงาน
จากสถานที่เกิดเหตุจริง แต่เหตุการณ์นั้นได้ผ่านไปแล้วจึงได้รายงานตามมาในเวลาห่างกันไม่
นานนัก ถ้าเป็นการเขียนเรียบเรียงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วจึง นามาอ่าน เรียกว่า News
Reading การรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียง ควรสั้นชัดเจนเข้าใจง่าย มีหัวข้อข่าวทาให้รู้
ว่าเป็นเรื่องอะไร และมีรายละเอียดครอบคลุมให้ชัดเจนว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาไม
และอย่างไร รายการข่าวอาจแยกประเภทตามเนื้อหาข่าวได้เป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าว
พระราชสานัก ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา ข่าวการศึกษา และข่าวบันเทิง เป็นต้น
8) รายการบรรยายเหตุการณ์ (Commentary Programme) เป็นการรายงาน
เหตุ การณ์ อีกลั กษณะหนึ่ งซึ่งต่างจากการรายงานข่ าว คือ เป็น การรายงานเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นและรายงานในขณะที่เหตุการณ์นั้นกาลังดาเนินอยู่ แล้วผู้บรรยายถ่ายทอดเหตุการณ์
นั้นเป็ นผู้ถ่ายทอดให้ฟัง โดยอาจมีเสี ยงประกอบจริงจากสถานที่เกิดเหตุนั้นด้วย เป็นการ
บรรยายสิ่งที่เห็นและบางครั้งมีการวิจารณ์เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพตามไปด้วย เรียกผู้บรรยาย
เหตุการว่า Commentator รายการประเภทนี้มักเป็นรายการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สาคัญ
หรื อ พิ เศษขึ้ น เช่ น การถ่ ายทอดพระราชพิ ธี รวมไปถึ งกรณี เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น อุ บั ติ เหตุ
หายนะภัยต่าง ๆ เป็นต้น
9) รายการตอบปั ญ หา (Quiz Programme) มี ห ลากหลายลั กษณะ เช่น เชิ ญ
ผู้ตอบคาถามมาร่วมรายการในลั กษณะแข่งขันกัน หรือเปิดโอกาสให้ ผู้ฟังได้มีโอกาสร่ว ม
รายการ โดยถามปัญหาแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตอบปัญหากลับมาทางโทรศัพท์ เป็นการใช้สื่อ
วิทยุกระจายเสียงสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) รายการตอบปัญหา
อีกลักษณะหนึ่งไม่ใช่ลักษณะของการแข่งขันตอบปัญหา แต่เป็นการถามข้อข้องใจทีละเรื่อง
รายการรูป แบบนี้ ไม่ใช่ร ายการตอบปั ญ หา แต่ เป็ น ลั กษณะไขข้ อข้อ งใจหรือตอบคาถาม
มากกว่า
10) รายการเพลง (Music Programme) เป็ น รายการที่ ได้ รับ ความสนใจและ
ความนิยมจากผู้ฟังอย่างมาก รายการเพลงเป็นรายการที่มุ่งให้ความบันเทิงอย่างแท้จริง โดย
มี ข่ าวประกอบบ้ างเล็ ก น้ อ ย การจั ด รายการเพลงให้ น่ า ฟั งเป็ น ที่ นิ ย มนั้ น รายการต้ อ งมี
เอกภาพ หมายถึง ในรายการหนึ่งควรเลือกจัดเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว
เช่น จัดรายการเพลงคลาสสิก หรือไทยสากล หรือลูกทุ่ง ส่วนการสร้างความหลากหลายนั้น
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หมายถึงความหลากหลายในแต่ละเพลงซึ่งมีอยู่แล้ว เช่น ความหลากหลายในเสียงนักร้อง
ชาย-หญิง จังหวะเร็ว-ช้า เป็นต้น แต่ไม่นิยมความหลากหลายในประเภทของเพลง คือ ไม่จัด
รายการเพลงลูกทุ่งอยู่ในรายการเดียวกับเพลงคลาสสิก เป็นต้น
11) รายการละครวิทยุ (Radio Drama Programme) การนาเสนอรายการใน
รูปแบบของการแสดงบทบาทที่สมมติขึ้น โดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาความรู้และความบันเทิง
ด้วยศิลปะต่าง ๆ ทางการใช้เสียง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ เกิดอารมณ์ ความรู้สึกคล้อย
ตาม โดยอาศัยบทเจรจา การบรรยาย รวมทั้งใช้เพลงและเสียงประกอบ
12) รายการปกิณกะ (Variety Programme) เป็นรายการที่ผสมรายการหลาย
รูป แบบรวมอยู่ ในรายการเดียวกัน (Combination) แต่ไม่ใช่รายการนิ ตยสารทางอากาศ
เพราะไม่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่อง เป็นเพียงการเสนอเนื้อหาและรูปแบบหลายรูปแบบผสม
ปนเปกัน มีความหลากหลายแต่ไม่มีเอกภาพจึงมักเรียกรายการรูปแบบนี้ว่า “สิ่งละอันพันละ
น้อย” เช่น รายการประเภทเกมโชว์ รายการตลก เป็นต้น
13) รายการสาระละคร (Docu-Drama Programme) บางครั้งเรียกว่าสาระ
นิ ย าย เป็ น รูป แบบรายการที่ นิยมท ากัน เพื่ อมุ่งให้ ความรู้และความบัน เทิ งพร้อมกัน เป็ น
รายการที่ใช้รูป แบบของละครวิทยุผสมกับรูปแบบสารคดี โดยช่วงแรกเสนอรายการด้วย
รูปแบบของละคร ในเนื้อหาของละครอาจยกประเด็นปัญหามาโต้ตอบกันด้วยเทคนิคละคร
วิทยุ โดยการผูกเรื่องให้ผู้ฟังตระหนักว่าสิ่งนั้นคือปัญหา สาเหตุของปัญหาคืออะไร และเปิด
ให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามีวิธีแก้ปัญหานั้นได้หลายวิธี ต่อจากนั้นเป็นช่วงของการแก้ปัญหา โดยการเชิญ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ห ลาย ๆ คนมาแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัญ หานั้ น หรือใช้รูปแบบการไป
สั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น จากผู้ รู้ รายการรูป แบบนี้ ส่ ว นมากใช้ ในรายการประเภทที่ มุ่ งให้
การศึกษาเป็นส่วนใหญ่ แต่ทารายการด้วยการให้ความบันเทิงหรือแง่คิดที่ไม่น่าเบื่อเกินไป
รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเมื่อนามาใช้ในการจัดรายการ อาจจะ
เลือกใช้รูป แบบใดรูปแบบหนึ่ง หรืออาจนารูปแบบหลายรูปแบบมาผสมผสานกันเพื่อให้รายการมี
ความน่าสนใจ ซึ่งรูปแบบรายการวิทยุดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้เองสามารถประยุกต์ใช้กับการผลิตรายการ
กระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ได้เช่นกัน
2.3.4 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (Programme Production)
อุ ษ ณี ย์ ศิ ริ สุ น ทรไพบู ล ย์ (2552) กล่ า วว่ า การผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง คื อ
กระบวนการทาให้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียง ถือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน เป็น
สิ่งที่ต้องทาหลังจากที่วางแผนจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเรียบร้อยแล้ว ทาให้ ทราบว่าต้องผลิ ต
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รายการอะไร รู ป แบบรายการอะไร ต้ อ งเตรี ย มเนื้ อ หาสาระอะไรบ้ า ง การผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียงจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายผลิตรายการ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน (สุมน อยู่สิน, 2543)
1) รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐาน กระบวนการผลิ ต รายการเริ่ ม จากผู้ ผ ลิ ต รายการ
(Producer) ได้รับมอบหมายจากผู้จัดรายการให้ผลิตรายการใดรายการหนึ่ง ผู้ผลิตรายการ
จะเป็ น ผู้รวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ ที่จาเป็น คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ฟัง รูปแบบและประเภทของ
รายการที่ควรจะผลิต ประเด็น เนื้อหา รวมทั้งงบประมาณในการผลิตรายการ ตามปกติผู้ผลิต
รายการจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากผู้จัดรายการ (Programmer)
2) การวางแผนผลิตรายการ เป็นขั้นตอนที่ผู้ผลิตรายการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่มี
อยู่ว่าจะดาเนินการผลิตรายการอย่างไร จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของรายการ จะใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ได้แก่ บุคคล วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร
3) การเขียนบท เป็นขั้นตอนที่ผู้ผลิตรายการมอบหมายให้ ผู้เขียนบท นาแนวคิด
และประเด็ น เนื้ อ หาอย่ างกว้ าง ๆ ไปสร้า งจิ น ตนาการและเรี ย บเรี ย งออกมาเป็ น ค าพู ด
เสียงเพลง เสียงดนตรี และเสียงประกอบอื่น ๆ บทวิทยุจะเป็นเครื่องมือในการทางานร่วมกัน
ของฝ่ายต่าง ๆ ในกลุ่มผลิตรายการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขั้นแรกของการเขียนบท
ผู้เขียนอาจเขียนโครงร่างบทอย่างคร่าว ๆ ก่อน แล้วจึงเขียนบทอย่างสมบูรณ์ในภายหลัง
หรือจะเขียนบทสมบูรณ์เลยก็ได้ ถ้าหากเป็นรายการที่ไม่ใช้เทปแทรกประกอบรายการ
4) จัดเตรียมวัสดุรายการ จากการศึกษาบทวิทยุหรือโครงสร้างของบทคร่าว ๆ จะ
ทาให้ผู้ผลิตรายการสามารถจัดเตรียมวัสดุรายการไว้ล่วงหน้า เช่น จัดเตรียมเทปบันทึกเสียง
จัดเตรียมห้องผลิตรายการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงนอกสถานที่ไว้ให้พร้อม
สาหรับที่จะใช้งานได้ทันที
5) ประสานงานการผลิตรายการ เป็นการประสานงานผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในบท เช่น การประสานงานกับผู้กากับการแสดง ผู้แสดง ผู้ดาเนินรายการ ช่าง
เทคนิค และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ ผลิตรายการจะต้อง
ประสานงานกับบุคคลเหล่านี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้
6) ซักซ้อม การผลิ ตรายการวิทยุกระจายเสี ยงที่ดีนั้นต้องมีการซักซ้อมก่อนการ
บันทึกเสียง การซักซ้อมอาจมีหลายขั้นตอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของรายการ ถ้าเป็นรายการ
ที่ผลิตยากและมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก เช่น รายการละคร ก็ต้องซ้อมหลายขั้นตอนและ
ต้องมีความพิถีพิถันมาก ข้อดีของการซ้อมคือ ช่วยลดความผิดพลาดทั้งด้านเนื้อหา การพูด
และการแสดง เพราะระหว่างการซ้อมผู้ผลิตและผู้กากับรายการจะต้องแนะนาผู้ร่วมรายการ
ทุกฝ่าย ทาให้มีโอกาสแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ก่อนมีการบันทึกเสียง
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7) บั น ทึ ก เสี ย ง เป็ น ขั้ น ตอนการบั น ทึ ก เสี ย งในห้ อ งส่ งหรื อ ห้ อ งสตู ดิ โ อ ซึ่ ง ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องมาอยู่พร้อมกันตามที่กาหนดไว้ในบทวิทยุ เป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก
เพราะเป็ น การบั น ทึ ก เสี ย งรายการตั้ งแต่ ต้ น จนจบเพื่ อ เก็ บ ไว้ ส าหรั บ ออกอากาศตามผั ง
รายการ รายการที่ผลิตออกมาต้องมีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและคุณภาพเสียง ดังนั้นผู้กากับ
รายการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมช่างเทคนิคให้ผสมเสียงที่มาจากแหล่ง
ต่าง ๆ ได้ แก่ เสี ย งพู ดจากไมโครโฟน เสี ยงจากแผ่ น เสี ย ง หรือจากเทปแทรก ให้ มีความ
ผสมผสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องสามารถให้คาแนะนาเรื่องการแสดงบทบาท
การออกเสี ยงอย่ างถูกต้องแก่ผู้ดาเนินรายการ ผู้แสดง และวิทยากร บทบาทของผู้ กากับ
รายการในขณะที่มีการบันทึกเสียงเรียกว่า “การกากับรายการ”
8) ตรวจสอบคุณ ภาพ การประเมิน คุ ณ ภาพและประเมิน ผลรายการ เมื่อการ
บันทึกเสียงเสร็จแล้ว ขั้นตอนของการผลิตรายการยังไม่สิ้นสุด ผู้ผลิตรายการและผู้ที่ร่วมใน
รายการทุกคนจะต้องตรวจสอบคุณภาพของเสียงที่บันทึกว่ามีความชัดเจนถูกต้อง สมจริงสม
จังหรือไม่ มีตอนใดบ้างที่ควรจะบันทึกใหม่ หรือมีตอนใดที่ควรจะตัดออกโดยวิธีการตัดต่อ
เทป ขั้น ตอนนี้ จ าเป็ น ต้องมีขึ้น ก่อนที่กลุ่ ม ผลิ ตรายการจะแยกย้ายกัน ไป เพื่ อจะได้แก้ไข
ทัน เวลาก่อนที่จ ะน ารายการไปออกอากาศ นอกจากนี้แล้ วยังต้องมีการประเมินคุณ ภาพ
รายการ ซึ่งเป็นการพิจารณาดูว่ารายการที่ผลิตออกมาแล้วมีความเหมาะสมที่จะออกอากาศ
หรือไม่ โดยพิจ ารณาทั้งด้า นเทคนิคการผลิต เนื้อหาสาระ เทคนิคการเสนอรายการ การ
ประเมินนี้เป็นงานที่ฝ่ายรายการต้องดาเนินการก่อนที่รายการนั้นจะออกอากาศ สามารถทา
ได้ 2 วิธีการ ได้แก่ วิธีแรก ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและเทคนิคการ
ผลิต โดยอาจจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง
รายการ วิธีที่สอง ประเมินคุณภาพโดยกลุ่มตัวอย่าง วิธีนี้ต้องสุ่มตัวอย่างผู้ที่มีลักษณะคล้าย
กับกลุ่มเป้าหมายของรายการ นาตัวอย่างรายการไปเปิดให้ฟัง แล้วให้ตอบแบบสอบถามหรือ
ใช้ วิ ธี สั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น หลั ง จากการออกกระจายเสี ย งไประยะหนึ่ ง แล้ ว ควรจะ
ประเมินผลรายการ ซึ่งเป็นการประเมินความสนใจและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากที่
ได้รับฟังรายการ การประเมินผลนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตรายการวิทยุสามารถปรับปรุงรายการใน
ครั้งต่อไปให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ผ ลิตรายการ
สามารถพัฒนาปรับปรุงรายการวิทยุของตนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ฟังรายการ
โดยจากขั้นตอนการผลิตรายการทั้งหมด 8 ขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถนามา
สรุปเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้ ทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ
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1) ขั้นเตรียมการก่อนผลิต (Pre-Production) ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานและวางแผนการผลิต การเขียนบท การเตรียมวัสดุรายการ การประสานงาน และ
การซักซ้อม
2) ขั้ น การผลิ ต (Production) ประกอบด้ ว ยการบั น ทึ ก เทปรายการ หรื อ
ออกอากาศสด
3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) ประกอบด้วย การตัดต่อ แก้ไข และการ
ตรวจสอบคุณภาพรายการ ตลอดจนการประเมินผลหลังการออกอากาศ
การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรายการและการผลิตรายการ ที่เป็นรายการ
วิทยุ กระจายเสี ย งเป็ น หลั ก สามารถน าไปประยุกต์กับการผลิ ตรายการกระจายเสี ยงผ่ านรูป แบบ
รายการพอดแคสต์ได้เช่นกัน เนื่องจากว่ าเป็นลักษณะการจัดรายการที่ใช้รูปแบบรายการที่แบ่งเป็น
รูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะของเนื้อหารายการของรายการพอดแคสต์ สามารถแบ่งได้เหมือนกันกับ
รายการวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้การผลิตรายการยังใช้เสียงในการเป็นสื่อหลักส่งผ่านไปยังผู้รับสื่อ ทั้ง
รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการพอดแคสต์นั้นมีความแตกต่างกันเพียงช่องทางในการกระจาย
เสียงที่วิทยุแบบดั้งเดิมใช้การฝากสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปกับคลื่นวิทยุ หรือ คลื่นพาห์ (Carrier
Wave) ที่ช่วยน าสั ญ ญาณข้อมูลนั้ นผ่ านสายอากาศของเครื่องส่งออกอากาศไปยังสายอากาศของ
เครื่ องรั บ ได้ ซึ่ งเรี ย กว่ าการผสมคลื่ น แบบเอเอ็ ม (AM) และแบบเอฟเอ็ ม (FM) ที่ เราคุ้ น เคยกัน ดี
ในขณะที่ ก ารกระจายเสี ย งผ่ านรู ป แบบพอดแคสต์นั้ น เป็ น รูป แบบการจั ด รายการที่ เป็ น สื่ อใหม่
กล่าวคือ ใช้ไฟล์เสียงรายการที่ผ่านการผลิตเรียบร้อยแล้วในการอัปโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตขึ้นไว้ใน
เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์เสียงพอดแคสต์ต่าง ๆ ซึ่งนิยมเรียกกันว่ารายการพอดแคสต์
ซึ่งถึงแม้ว่าช่องทางการกระจายเสียงจะมีความแตกต่างกัน แต่ขณะเดียวกันการผลิตรายการแบบ
วิทยุกระจายเสียงแบบดั้งเดิม กับ การผลิตรายการกระจายเสียงแบบพอดแคสต์มีความคล้ายคลึงกัน
ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตแบ่งได้เป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการเตรียมการผลิต 2) ขั้น
การผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ 3) ขั้นหลังการเผยแพร่รายการ ซึ่งได้นามาประยุกต์ใช้ใน
การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ โดยจะมีการนาเสนอกระบวนการผลิตรายการพอดแคสต์ ทั้ งใน
ส่วนของกระบวนการที่มีความคล้ายคลึงกัน และในส่วนที่ความแตกต่างกัน
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แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาสาร (Message Design)
2.4.1 นิยามของการออกแบบเนื้อหาสาร
ในกระบวนการสื่อสาร นอกจากความสาคัญของผู้ส่งสารและผู้รับสารแล้ว การสร้างสรรค์
เนื้ อ หาสารถื อ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในกระบวนการการสื่ อ สาร โดยมี ก ารกล่ า วกั น ว่ า สาร
(Message) นั้น ถือเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดในกระบวนการการสื่อสาร (Littlejohn & Foss, 2008)
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้กล่าวว่า สาร (Message) คือสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งออกไปเพื่อถ่ายทอด
ความคิด ความต้องการ ความรู้สึก ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของผู้ส่งสาร โดยสารนั้น
จะต้องอาศัยรหัสเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด เช่น ภาษา ดนตรี ภาพวาด เป็นต้น ซึ่งผู้ส่งสารแต่ละ
คนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ให้สื่อความหมายที่ดี โดยจัดให้สอดคล้อง
กับ เนื้ อหาสาระเรื่องราวของสารให้ เหมาะสมก็จะเป็นเนื้อหาของเรื่องที่จะสื่อสาร และเรียบเรียง
จัดการด้วยวิธีการต่าง ๆ ของแต่ละคน อาทิ ลีลาการนาเสนอของผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ วิธีการ
พูด การใช้สาเนียงการพูดของนักจัดรายการวิทยุ เป็นต้น
อวยพร พานิ ช (2549) นิยามความหมายของการออกแบบสาร หรือการสร้างสารว่า การ
สร้างสารหมายถึงกระบวนการการสื่อสารที่ผู้สร้างสารปรุงแต่งสารที่ส่งไปให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับสารนั้น ๆ ตามเจตจานงของผู้ส่งสาร โดยวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสารคือเพื่อให้ผู้รับสารเกิด
ความรับรู้และความเข้าใจสารนั้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร อันเป็นผลของการสื่อสารที่ผู้สร้างสาร
ตั้ งใจหรื อ ได้ มี ก ารวางแผนไว้ตั้ งแต่ ต้ น การออกแบบสารหรือ การสร้า งสารในเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์จึ ง
จาเป็นต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารของผู้สร้างสาร ซึ่งได้แก่ ทักษะการคิด การเขียน การอ่ าน การ
ฟัง การสังเกต เพื่อให้เกิดผลก็คือ ความเข้าใจในสารนั้นตรงกัน
กฤษมัน ต์ วัฒ นาณรงค์ (2553) กล่าวว่า การออกแบบสาร คือ การจัดกระทาทางความรู้
ความคิด หรือ เรื่องราวที่เป็นเนื้อหาสาระต่าง ๆ ทั้งสารที่อยู่ในรูปของนามธรรม ซึ่งอาจไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู และรับรู้ ได้ด้วยสัมผัสต่าง ๆ และสารในแบบรูปธรรม ให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้สาหรับการนาเสนอผ่านสื่อให้ผู้อื่นรับรู้หรือ เรียนรู้ได้ในสถานการณ์ต่ าง ๆ การออกแบบ
สารจึงมีความสัมพันธ์กับช่องทางของการนาเสนอ ซึ่งหมายถึง สื่อต่าง ๆ โดยที่สื่อแต่ละประเภท แต่
ละชนิดจะมีหลักการและกระบวนการออกแบบสารที่ต้องการนาเสนอที่มีความแตกต่างกันออกไป
การออกแบบสารถื อ เป็ น การจั ด การวั จ นภาษาและอวัจ นภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารได้ อ ย่ า ง
พอเหมาะพอดี กั บ ความสนใจและความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมตามที่ผู้ส่งสารต้องการ เมื่อผ่าน การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบสารการเลือกใช้สื่อ และ
การวางแผนการผลิตสื่อแล้ว จะมุ่งสู่รายละเอียดของ การสร้างสรรค์สารเพื่อการพัฒนา พิจารณาจาก
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การกาหนดวัตถุประสงค์การสื่อสาร การกาหนดแนวคิดหลัก การสื่อสาร การนาเสนอเรื่องราวและ
การประเมินผลการออกแบบสาร (ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์, 2548)
2.4.2 ขั้นตอนการสร้างสารในกระบวนการการสื่อสาร
การออกแบบสารหรือการสร้างสารถือเป็นขั้นตอนแรกที่เกิดขึ้นในกระบวนการการสื่อสาร ซึ่ง
มีการผนวกขั้นตอนการตัดสินใจและกาหนดความหมายสาร รวมทั้งขั้นตอนการเข้ารหัสสารไว้ด้วยกัน
โดยกระบวนการสื่อสารนั้นประกอบไปด้วย
1) ขั้นตอนการตัดสินใจและกาหนดความหมายสาร (Deciding and Determine
Meanings) กล่าวคือ การที่ผู้ส่งสารตัดสินใจจะกระทาการสื่อสาร และกาหนดว่าต้องการให้
ผู้รับสารได้รับสารในความหมายใด
2) ขั้ น ตอนการเข้ า รหั ส สาร (Encoding Message) คื อ การที่ ผู้ ส่ ง สารน าสารที่
ต้องการถ่ายทอดออกไป มาแปลรหัสในรูปของภาษาและสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับผู้รับสาร
หรือกล่าวได้อีกอย่างว่า ผู้ส่งสารต้องแปลความคิดที่เกิดในขั้นตอนการตัดสินใจและกาหนด
ความหมายสารให้เป็นภาษาและสัญลักษณ์ที่ผู้รับสารจะเข้าถึงหรือเข้าใจได้มากที่สุด
3) ขั้นตอนการส่งสาร (Sending Message) คือ การถ่ายทอดสารที่ผ่านการเข้ารหัส
แล้วไปยังผู้รับสาร
4) ขั้นตอนการได้รับสาร (Receiving Message) คือ ขั้นตอนที่ผู้รับสารได้รับสารที่
ยังอยู่ในรูปของรหัส ซึ่งก็คือภาษาและสัญลักษณ์ที่ถูกส่งมาโดยผู้ส่งสาร สารในชั้นตอนนี้จึงไม่
มีความหมายต่อการรับรู้ของผู้รับสาร
5) ขั้ น ตอนการถอดรหั ส สาร (Decoding Message) คือ การที่ ผู้ รับ สารน าสารที่
ได้รับ มาถอดรหัส แปลความตามกระบวนการการรับรู้ของแต่ละบุคคลโดยสามารถนามา
อธิบายเป็นภาพได้ดังนี้ (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2549)
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กระบวนการสร้างสาร

กระบวนการรั บ สาร

- การตัดสินใจและ
กาหนดความหมายสาร
- การเข้ารหัสสาร

- การได้รับสาร
- การส่งสาร
- การถอดรหัสสาร

ภาพที
1 ขั้นตอนการสร้
างสารในกระบวนการการสื
่อสาร
ภาพที่ 2.6
ขั้น่ 2.ตอนการสร้
างสารในกระบวนการการสื
่อสาร
ทีม่ า: (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2549)

ซึ่งขั้นตอนทั้ง 5 นี้ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร โดยผู้ส่งสารในขั้นตอนการตัดสินใจและกาหนดความหมายสาร และขั้นตอนการเข้ารหัส
สารอาจเป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น กั บ ผู้ ส ร้างสารหรือ คนละบุ ค คลก็ ได้ แต่ ห ากเป็ น บุ ค คลเดี ยวกั น การ
ถ่ายทอดความหมายสารจะเป็นไปในลักษณะที่ผู้สร้างสารต้องการได้มากกว่าการที่ผู้สร้างสารต้องการ
ถ่ายทอดความหมายที่ต้องการให้ผู้ส่งสารนาไปเผยแพร่ต่อ อย่างไรก็ตามการส่งสารระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสารเป็นเพียงกลไกการถ่ายทอดสารเท่านั้น แต่ความหมายของสารจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงใน
ขั้นตอนการเข้ารหัสและการถอดรหัสสาร ดังนั้นถ้าความหมายที่ได้จากการถอดรหัสสารของผู้รับสาร
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ รหั ส ของสารที่ ผู้ ส่ ง สารส่ ง มา และถ้ า ผู้ ส่ งสารสามารถเข้ า รหั ส สารได้
สอดคล้ อ งกั บ ความสามารถในการถอดรหั ส สารของผู้ รั บ สาร การสร้ า งสารก็ จ ะเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
มีการกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การออกแบบสาร กล่าวคือ กลยุทธ์การออกแบบสารคือ
การวางแผนในการจัดการเข้ารหัสของสารไม่ว่าจะเป็นด้วยสัญลักษณ์ใด ๆ เช่น คา ข้อความ รูปภาพ
ท่าทาง เพื่อสื่อไปยังผู้รับสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยผู้ออแบบสารจะต้อง
ให้ความสาคัญกับทั้งตัวสารและการนาเสนอสาร (วรวัฒน์ จินตกานนท์ , 2549) นอกจากนี้ยังมีการ
นาเสนอปัจจัยในการพิจารณาสาหรับการออกแบบสารโดยนาเสนอปัจจัย 6 ประการที่ต้องคานึงถึง
ดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2549)
1. ปัจ จัยด้านผู้ส่งสาร หรือ ผู้ผลิ ตสาร โดยมีมิติด้านประชากรทั่วไปในการนามา
พิ จ ารณา อาทิ เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ ชนชั้ น ทางสั งคม ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อภู มิ ล าเนา
รวมทั้ ง ปั จ จั ย ย่ อ ยอื่ น ของผู้ ส่ งสารในเชิ ง จิ ต วิ ท ยา อาทิ จุ ด ยื น ทางการเมื อ ง แนวคิ ด ต่ อ
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สิ่ งแวดล้ อมรอบตัว เป็ น ต้น ซึ่งปัจจัยด้ านผู้ ส่ งสารนี้มีอิ ทธิพ ลต่อ การออกแบบสารตั้งแต่
ขั้นตอนการเลือกว่าจะผลิตสารอะไร ไปจนถึงวิธีการนาเสนอสารนั้นว่าจะเสนอสารอย่างไร
2. ปั จ จั ย ด้ า นผู้ รั บ สาร โดยเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี มิ ติ ย่ อ ยคล้ า ยกั บ ปั จ จั ย ด้ า นผู้ ส่ ง สาร
ความสาคัญและบทบาทของผู้รับสารในกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาสาร หรือการสร้างสาร
ออกแบบสาร จะมีมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของการสร้างสาร,
แนวคิดในการสร้างสาร และทัศนะที่ผู้ผลิตสารมีต่อผู้รับสาร อาทิ ทัศนะที่ว่าผู้รับสารรับสาร
อย่างรับอย่างเดียว หรือตั้งรับ (Passive) และผู้รับสารมีวิธีการหรือแบบแผนการเลือกรับสาร
(Active) เป็นต้น
3. ปัจจัยด้านสาร สาหรับปัจจัยด้านสารนั้นเน้นไปในเรื่องของสารและวิธีการใช้สาร
เป็ นหลัก เช่ น ประเภทและธรรมชาติของสาร การสร้างสารแบบใช้ภ าษาพูด ภาษาเขียน
ภาษาท่ าทาง ซึ่งย่ อมมี วิธีก ารสร้างที่ แ ตกต่ างกัน หรือ การใช้ เกณฑ์ อื่ น ๆ ในการจ าแนก
ประเภท เช่น เป็นเนื้อหาประเภทเรื่องแต่ง หรือการนาเสนอเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานจากเรื่อง
จริง โดยในการสื่อสารแต่ละครั้งย่ อมมีความยาวของสารไม่เท่ากัน เราควร กาหนดเนื้อหา
หลักของสารว่าประเด็นสาคัญที่เราต้องการสื่อสารคืออะไร และพยายามสร้างสารให้อยู่ใน
ประเด็น ไม่ออกนอกประเด็น และนอกจากความสาคัญในเนื้อหาแล้ว การนาเสนอลีลา
อารมณ์และจุดจูงใจของสารก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารเช่นกัน ลีลาอารมณ์นั้นจะ
พิจารณาจาก วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และโครงร่างผู้รับสารเป็นส่วนประกอบ ผู้สร้าง
สารจะต้ องเลื อ กลี ล าอารมณ์ ข อง สารและการ น าเสนอให้ เหมาะสม เช่ น การนาเสนอ
ข่าวสารย่อมจะมีลีลาและอารมณ์ที่เป็นทางการ เป็นต้น
ซึ่งนอกจากลั ก ษณะดั งกล่ าวข้างต้ น แล้ ว Gibson & Hanna (1992) ได้ กล่ าวถึ ง
ประเด็นที่ผู้ออกแบบสารจะต้องคานึงถึงในการสร้างสาร โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1)
ด้านคุณภาพของเนื้อหา 2) ด้านความน่าสนใจของสารต่อผู้รับสาร 3) ขอบเขตของเนื้อหาที่
ต้องการสื่อสาร 4) ความเกี่ยวข้องของความคิดความสนใจ 5) ขีดจากัดความลึกของเนื้อหา
4. ปัจจัยด้านสื่อ กล่าวคือ ประเภทของสื่อที่จะบรรจุข่าวสาร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ภาพและเสียง สื่อวัตถุ ลักษณะของสื่อที่ใช้จะเป็นตัวกาหนดสารที่จะสร้างขึ้น โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละชนิด
5. เป้าหมายของการสร้างสาร กล่าวคือ การสื่อสารแต่ละครั้งย่อมมีเป้าหมายในการ
สื่อสาร และเป้ าหมาย ดังกล่าวก็จะถูกย่อยมาเป็นเป้าหมายของการสร้างสารและการ
เลือกใช้สื่อ สารที่มีเป้าหมายแตกต่างกันจะมี เนื้อหา วิธีการจัดเรียงสาร วิธีการนาเสนอ รหัส
ที่ใช้ แตกต่างกันไปด้วย
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6. บริบทของการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ บริบทที่มีการสื่อสารนั้นเกิดขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง
ระดับของการสื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในองค์กร ฯลฯ และในแต่ละ
ระดับของการสื่อสารก็อาจจะมีประเภท ย่อยของบริบทของการสื่อสารแยกลงไปอีก เช่น
การสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในองค์กร
2.4.3 หลักการออกแบบสาร
ในการทาการออกแบบสาร มีสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึง 6 ประเด็น ซึ่งจะมีรายละเอียดดังภาพ
ต่อไปนี้ (พนม คลี่ฉายา, 2554)

ภาพที่ 2.7 หลักการออกแบบสาร
ที่มา : (พนม คลี่ฉายา, 2554)
โดยจากภาพข้างต้นสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. เรียนรู้ภูมิหลังและโจทย์: ก่อนจะทาการออกแบบสารหรือสร้างสารนั้น ผู้ทาการ
ส่งสารจาเป็นต้องรู้เรื่องที่จะสื่อสารกับผู้รับสารก่อน โดยทาการศึกษาข้อมูล เนื้อหา ประเด็น
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะออกแบบสาร ทั้งนี้ผู้ส่งสารต้องสามารถระบุประเภทการสื่อสารและเข้าใจ
กลยุทธ์ เครื่องมือ และวิธีการการสื่อสารก่อน เนื่องจากการสื่อสารแต่ละประเภท จะมีกลวิธี
และกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะ ซึ่งในการสื่อสารแบบบูรณาการ มีประเภทและ
กลวิธี อาทิ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อการบริหาร การสื่อสารสาธารณะ เป็นต้น
2. ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารสื่ อ สาร: โดยจะต้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แผนงานหรือองค์กร วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร เช่น การรับรู้ การสร้างความเข้าใจ การสร้าง
ความเห็นใจ การโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวความคิดและความเชื่อ การปลุกเร้าอารมณ์ และ
การกระตุ้นการกระทา เป็นต้น
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3. วิเคราะห์ผู้รับสารเป้าหมาย: ผู้ส่งสารจะต้องคานึงถึงค่านิยม บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงประสบการณ์ของผู้รับสารแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากัน หรือแตกต่างกันออกไป
เพื่อกาหนดช่องทางในการสื่อสารกับผู้รับสาร อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ผู้รับสารได้ด้วยอีกว่ามี
รูปแบบการดาเนินชีวิต ทัศนคติ และความเชื่อเป็นอย่างไร
4. กาหนดทิศทางและกลยุทธ์สาร: เมื่อการสื่อสารแต่ละประเภทมีหลักและกลยุทธ์
เฉพาะ ดังนั้นในการกาหนดแนวทางและกลวิธีการสร้างสาร การโน้มน้าวใจ จึงต้องดาเนินไป
ตามประเภทและกลวิธีในการสื่อสาร โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีให้สอดคล้องกัน
5. กาหนดสื่อ หรือ ช่องทางการสื่อสาร: เมื่อได้สารแล้ว จึงพร้อมที่จะผลิตสื่อเพื่อส่ง
สารไปยั งผู้ รั บ สาร ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลวิ ธี มี ทั้ ง ช่ อ งทาง (Channel) และ สาร (Message) ที่
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นผู้ส่งสารจึงต้องเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์และประเภทการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร
อย่างเช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ อีเวนท์ เป็นต้น
6. กาหนดเนื้ อหาสาร: กาหนดสาระของสารให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการ
สื่อสาร เนื้อหาสารครอบคลุมถึงตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ปฏิสัมพันธ์สื่อใหม่
อวัจนสาร และกิจกรรม
2.4.4 การนาเสนอเนื้อหาสารด้วยการเล่าเรื่อง (Storytelling)
การผลิ ต รายการพอดแคสต์ ผู้ ผ ลิ ต รายการหลากหลายรายการนิ ย มใช้ วิ ธี ก ารเล่ าเรื่ อ ง
(Storytelling) ในการน าเสนอเนื้ อ หาในรายการ จากการทบทวนวรรณกรรมด้ านดั งกล่ าว พบ
งานวิจั ย ของ อุบ ลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2558) ได้ท าการศึก ษาวิจัย เรื่อ ง “การเล่ าเรื่อ งทางนิเทศ
ศาสตร์:ศึกษาจากงานวิจัย” โดยได้มีการกล่าวว่า การเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ เนื่องจาก
การสื่อสารต่าง ๆ ถือเป็นการเล่าเรื่องทั้งสิ้น ไม่ว่าจะสื่อสารระหว่างบุคคลหรือเป็นการสื่อสารผ่าน
สื่อกลางต่าง ๆ ก็ตาม Storytelling คือการเล่าเรื่องที่ใช้ในความหมายกว้าง ๆ คาว่า Storytelling นี้
มักจะใช้โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงเรื่องเล่าหรือการเล่าเรื่องในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา เมื่อพูดถึง
เทคนิคการเล่าเรื่อง โดยเฉพาะนิทานด้านสังคมวิทยา เมื่อพูดถึงเรื่องเล่าในชุมชน ฯลฯ
นพพร ประชากุล (2543, อ้างถึงในอุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2558) กล่าวถึงการเล่าเรื่องว่า
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1) ระดับเนื้อความหรือระดับตัวบท คือเนื้อความที่รับรู้ได้ด้วยตาเป็นรูปธรรมตามที่
ปรากฏจริง เช่น เนื้อความต่าง ๆ ในนวนิยาย
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2) ระดับเนื้อเรื่องเป็นระดับโครงสร้าง ที่เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิดหรือ
มโนทั ศ น์ (Concept) ที่ อ ยู่ ในเรื่ อ งโดยการศึ ก ษาการเล่ า เรื่ อ งในระดั บ เนื้ อ ความจะดู ที่
องค์ประกอบการเล่าเรื่อง
ทั้งยังมีการกล่าวถึงความสาคัญของการเล่าเรื่องในบริบทต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1) การเล่าเรื่องทาหน้าที่ถ่ายทอดจินตนาการ และความสนุกเพลิดเพลิน ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดให้ แก่ผู้คนในสั งคม ตัวอย่าง เช่น การเล่ าเรื่องในนว
นิยาย นิทาน รวมถึงเรื่องสั้นต่าง ๆ
2) การเล่ า เรื่ อ งท าหน้ า ที่ ค้ น หา เปิ ด เผย รวมถึ ง น าเสนอเหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราว
ประสบการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งในปัจจุบัน
และในทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน เช่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นคว้าใหม่ ๆ
เรื่องเล่าจากการผจญภัย
3) การเล่าเรื่องที่ทาหน้าที่ในการโน้มน้าวใจและจรรโลงจิตใจ โดยเรื่องเล่าต่าง ๆ มัก
แฝงคติสอนใจที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตได้ เรื่องเล่าประเภทนี้ได้แก่ เรื่อง
เล่าเชิงชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ
4) การเล่ าเรื่องที่ ทาหน้ าที่ ในการชี้แจง หรือบอกกล่ าวข้อเท็จจริง บ่อ ยครั้งที่ ใน
สังคมเกิดความขัดแย้งกันทางความคิด หรือ ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล หรือใน
ระดับมวลชน การเขียนเล่าเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง น าเสนอความคิดเห็น เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน งานประเภทนี้ได้แก่ บันทึก รายงาน จดหมายร้องทุกข์ ขออุธรณ์
รวมถึงประกาศและแถลงการณ์ต่าง ๆ
5) การเล่าเรื่องที่ทาหน้าที่ในการให้การศึกษา อบรม ในกระบวนการเรียน การสอน
ทุ ก ระดั บ มี การประยุ กต์ ใช้ เรื่อ งเล่ าเพื่ อ ประโยชน์ ในการเรีย นการสอน และการพั ฒ นา
บุคลากร ตัวอย่างเช่น เรื่องเล่าจากกรณีศึกษาต่าง ๆ เรื่องเล่าเกี่ยวกับการจัดการความรู้
โดยในงานวิจัยดังกล่าว มีการกล่าวถึงประเด็นหลักจากการศึกษางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การเล่ าเรื่ องทางนิ เทศศาสตร์ และได้ มี การกล่ าวถึงประเด็ น ย่ อยเกี่ ยวกั บ การเล่ าข่าวในวิท ยุ ซึ่ ง
สามารถนามาปรับใช้กับการจัดรายการพอดแคสต์ได้ในบางส่วน โดยมีการอธิบายไว้ว่า
1) วิธีการเล่าข่าวของผู้จัดรายการวิทยุ ประกอบไปด้วย การบรรยาย การสร้างมุข
ตลก การนาข่าวมาเล่าคล้ายการแสดง การแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ มีการ
สร้างสรรค์อันเกิดจากจินตนาการ (Improvisation) ที่นอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงหรือบท
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ข่าวที่จั ดเตรี ย มไว้เสมอ ทาให้ การเล่ าข่าว มีความน่าสนใจยิ่งขึ้ น ทั้ งนี้เป็ นความสามารถ
เฉพาะตัวของผู้จัดรายการข่าวแต่ละคนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน
2) ทวน ทั ก ษิ ณ ผู้ จั ด รายการข่ า วทางวิ ท ยุ ประสบความส าเร็ จ ในการเล่ า ข่ า ว
เนื่องจากใช้โครงสร้างของข่าวและองค์ประกอบทางภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อข่าวโครงสร้าง
การเล่ าข่าวมี 3 องค์ป ระกอบ คือ เริ่ม ด้ว ยการอ้ างที่ม าของข่าว เนื้ อเรื่อ งเล่ าตามล าดั บ
เหตุการณ์แสดงปมปัญหา ส่วนองค์ประกอบทางภาษา ใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการ การใช้
คาพื้น ๆ การใช้ภาษาถิ่นและคาแสลง ยังมีการใช้โวหารอุปมาอุปมัย ประกอบการสื่ออารมณ์
และความคิด นอกจากนี้ยังโน้มน้าวให้ผู้ฟังมีวิธีคิดที่สร้างสรรค์ โดยใช้การเล่าข่าวสร้างความ
เพลิดเพลิน ให้ข้อเท็จจริงและให้ข้อคิด
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบสารหรือสร้างสารนั้น ทาให้เข้าใจว่าการ
ออกแบบสารจาเป็นต้องคาถึงถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร อันเชื่อมโยงกับภูมิหลัง ประเภท และ
กลวิธีการสื่อสารในแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ส่งสารได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่าอย่างไร โดยการ
คานึ งถึงผู้รับ สารที่เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายหลั กที่จะทาการส่ งสารไป โดยพิจารณาว่ามีบริบททางสังคม
วัฒนธรรม ค่านิยม ประสบการณ์เฉพาะบุคคลอย่างไร จากนั้ นจึงทาการสร้างสารพร้อมทั้งผลิตสื่อ
หรือเลือกช่องทางให้เหมาะสม ซึ่งสาหรับการผลิตรายการพอดแคสต์นั้น ถือเป็นช่องทางการสื่อสาร
ประเภทกระจายเสียง โดยผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล เป็นหลัก ผู้สร้างสรรค์รายการในฐานะผู้ส่งสารจึง
จาต้องคานึงถึงหลักและขั้นตอนการออกแบบสารดังกล่าวในการสร้างสารไปยังผู้รับสารในฐานะผู้ฟัง
รายการ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทั้งผู้สร้างสรรค์รายการและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังรายการ
มากที่สุด จากการเลือกเปิดรับฟังรายการพอดแคสต์ช่องต่าง ๆ นั่นเอง
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แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ (Media Exposure)
การน าเสนอแนวคิดและทฤษฎี ในส่ วนนี้ จะเป็ นการนาเสนอข้อ มูล ที่ มีค วามเกี่ยวข้องกั บ
แนวคิดการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) เพื่อเป็นการทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อของผู้รับสาร โดยการประยุกต์เข้ากับการเปิดรับสื่อของผู้รับสารประเภทพอดแคสต์ ซึ่ ง
แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อสามารถนามาอธิบายการเลือกเปิดรับสื่อของผู้รับสารประเภทพอด
แคสต์ได้ เนื่องจากลักษณะการฟังรายการพอดแคสต์เป็นการเปิดรับข่าวสารเฉพาะแต่ละบุคคลโดย
พื้ น ฐาน หรื อ เป็ น ปั จ เจกบุ ค คล (Individual) โดยขึ้ น อยู่ กั บ ความสนใจของผู้ รั บ สารเป็ น หลั ก
(Audience Interest) ซึ่ง Hybels & Weaver (1988) อธิบายว่าผู้รับสารโดยทั่วไปนั้น มักมีการเลือก
รับสารเฉพาะในประเด็นที่ตนเองสนใจและเลือกไม่รับสารในประเด็นที่ตนเองไม่สนใจ ซึ่งความสนใจ
ดังกล่าวนั้น รวมถึงความเชื่อถือของบุคคลต่อเนื้อหาสารนั้น ๆ โดยในส่วนของแนวคิดทฤษฎีนี้จะ
ประกอบด้วยแนวคิดที่เกี่ยวข้อง คือ กระบวนการในการเลือกรับสาร (Selectivity Process)
2.5.1 กระบวนการเปิดรับสาร (Selective Process)
Klapper (1960) นาเสนอเรื่องกระบวนการเลือกรับสาร (ข่าวสาร) ของมนุษย์ โดยอธิบาย
เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารด้านพฤติกรรมการเปิดรับที่เปรียบเทียบได้กับเครื่องกรองในการรับรู้ ซึ่ง
กระบวนการเลือกรับสารของมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) ถือเป็นขั้นตอนแรกสุดของการเลือก
ช่องทางในการสื่อสาร เนื่องจากแต่ละบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะเลือกเปิดรับสื่อหรือข่าวสาร
จากแหล่ งต่ า ง ๆ ตามแต่ ล ะความสนใจและความต้ อ งการของบุ ค คลนั้ น ๆ และมี ก าร
หลีกเลี่ยงที่จะไม่สื่อสารสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือความสนใจของตนเอง ทั้งนี้
การเลือกเปิดรับสื่อหรือข่าวสารอาจมีปัจจัยด้านทัศนคติ ความสามารถ ทักษะ ความชานาญ
เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยเช่ น กั น ตั ว อย่ า งเช่ น การเลื อ กเปิ ดช่ อ งรายการโท รทั ศน์
วิทยุกระจายเสียง หรือช่องรายการออนไลน์ต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับความสนใจและความต้องการ
ของบุคคลนั้น ๆ บุคคลที่มีประสบการณ์หรือความชอบที่แตกต่างกัน อาจมีการเลือกเปิดรับ
สื่อที่เหมือนกันและแตกต่างกันได้ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ทั กษะทางภาษาของผู้ รั บ สาร ความสามารถในการท าความเข้ าใจเนื้ อ หาสารที่ ผู้ ส่ งสาร
นาเสนอ ความชานาญในการรับรู้ข่าวสาร เป็นต้น
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ต่อเนื่องจากการเลือกเปิดรับ
สาร ในลาดับถัดมา บุคคลเลือกให้ความสนใจหรือเปิดรับสารโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มไปยังสิ่ง
ที่บุคคลนั้น ๆ ให้ความสนใจเป็นสิ่งแรก มักมีการเลือกให้สอดคล้องหรือเข้ากันกับทั ศนคติ
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หรือความเชื่อดั้งเดิมของตนเอง หรือเป็นการเลือกตามความเห็นของตนเอง โดยการเลือกรับ
สารจากความสนใจนั้นนามาซึ่งการสนับสนุนความเห็นหรือทัศนคติของตนเองก่อนหน้า และ
จะหลีกเลี่ยงการรับสารที่ขัดกับความเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดความเข้าใจดั้งเดิมของ
ตนเอง เพือ่ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจ ความไม่สบายใจ หรือ ความไม่สอดคล้องทางความ
เข้าใจ (Cognitive Dissonance) นั่นเอง
3) การเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความ (Selective Perception) การเลือกรับรู้จะ
อธิบายว่าเมื่อบุคคลเปิดรับสื่อหรือข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้ว บุคคลจะมีการเลือก
รับรู้หรือเลือกตีความเนื้อหาสารได้ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า
มนุ ษย์ มีแนวโน้มที่จ ะเปิ ดความและตีความสาร เพื่อให้ส อดคล้องกันกับความคิดเห็นและ
ความสนใจของบุคคลนั้น ๆ และเนื่องจากมนุษย์มีการเลือกรับรู้และตีความไปในทิศทางที่
แตกต่างกันตามทัศนคติ ความสนใจ หรือประสบการณ์ ดังนั้นอาจมีทิศทางของการที่ข่าวสาร
หรือเนื้อหาข้อความบางอย่างถูกตัดออกไป หรือเป็นการบิดเบือนของการรับสารเพื่อเป็นไป
ตามความพึงพอใจของแต่ละบุคคลด้วย ตัวอย่างเช่น บุคคลสองคนในฐานะผู้รับสารอาจได้
ยินผู้พูดในฐานะผู้ส่งสาร พูดเรื่องเดียวกันหรือมีทิศทางของสารในสิ่งเดียวกัน แต่บุคคลทั้ง
สองนั้นอาจมีการเลือกรับรู้หรือเลือกตีความได้แตกต่างกัน
4) การเลื อ กจดจ า (Selective Retention) หลั งจากการเลื อ กรับ รู้ ห รือ เลื อ ก
ตีความตามทัศนคติ ความสนใจ ประสบการณ์หรือความเชื่อของตน บุคคลยังเลือกที่จะจดจา
ข่าวสารในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือตรงกับความต้องการ ในขณะเดียวกันก็มีการไม่เลือกในสิ่งที่
ตนเองไม่สนใจหรือมักจะลืมในสิ่งที่ตนเองไม่สนใจ กล่าวคือ ความพร้อมที่จะจดจาสารสั ก
เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ให้ความสนใจหรือพร้อมที่จะเข้าใจ ส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ ความสนใจ
หรือไม่ต้องการให้ ความรับรู้และความเข้าใจเกิดขึ้นกับตน ก็มีความพร้อมที่จะลืมสารนั้น
เช่นกัน
โดยสามารถสรุปกระบวนการเปิดรับสาร (Selective Process) แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
ได้ดังภาพที่ 2.8

การเลือกเปิดรับ

การเลือกสนใจ

การเลือกตีความ

การเลือกจดจา

ภาพที
่ 2. กระบวนการเปิ
2 กระบวนการเปิดรับสาร
ภาพที
่ 2.8
สาร(Selective
(SelectiveProcess)
Process)
ที่มา : (ดารา ทีปะปาล, 2546)
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2.5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับสาร
Wiber Schramm (1973) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเปิดรับสาร โดยชี้ให้เห็นถึง
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับสารของบุคคล โดยสามารถจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) ด้ า นประสบการณ์ การเลื อ กเปิ ด รั บ สารของแต่ ล ะบุ ค คลย่ อ มมี ปั จ จั ย ด้ า น
ประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้รับสารแต่ละคนอาจมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สารนั้น ๆ แตกต่างกันออกไป ดังนั้นประสบการณ์จึงถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
เปิ ด รั บ สาร หรื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ ผู้ รั บ สารรั บ รู้ ข่ า วสารในมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
ตัวอย่างเช่น ผู้ชื่นชอบในการรับชมกีฬามีการเปิดรับสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาได้
มากกว่าบุคคลที่ไม่ได้ชื่นชอบรับชมกีฬา เป็นต้น
2) ด้านการประเมินประโยชน์ของสาร การเลือกเปิดรับสารของแต่ละบุคคล จะมี
การแสวงหาข่ า วสารหรื อ เนื้ อ หาสารตามแต่ ค วามต้ อ งการเพื่ อ ท าการตอบสนองต่ อ
จุดประสงค์ที่บุคคลนั้น ๆ พึงประสงค์ หรือเรียกได้ว่าการเลือกเปิดรับสารต่าง ๆ ผู้รับสารแต่
ละคนได้ทาการประเมินประโยชน์ของสารนั้น ๆ แล้ว ซึ่งทาให้ผู้รับสารได้เรียนรู้ว่าข่าวสาร
หรือเนื้อหาสารอย่างใด ๆ นั้นล้วนมีประโยชน์ที่แตกต่างกันตามการประเมินสารประโยชน์
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาการ การปรับปรุงอุปนิสัย และรูปแบบการแสวงหา
ข่าวสาร
3) ด้านภูมิหลังของแต่ละบุคคล มนุษย์ล้วนแล้วมักสนใจในสิ่งที่ตนอาจไม่เคยพบเห็น
มาก่อน หรือสนใจในสิ่งที่แตกต่างจากสภาพที่เป็นอยู่ ซึ่ งถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั้น
การได้พบเห็นอะไรใหม่ ๆ หรือการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จึงส่งผลต่อการ
เลือกเปิดรับสาร
4) ด้านการศึกษาและสถานะทางสั งคม การได้รับการศึกษาถือเป็นองค์ประกอบ
พื้น ฐานของแต่ล ะบุ ค คลที่ ท าให้ เกิดเป็น ประสบการณ์ ถือ เป็ นตั วชี้ ว่า พฤติกรรมของการ
สื่อสารของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งการศึกษาและสถานะทางสังคมเป็นพื้นฐานของปัจจัยด้ายอื่น ๆ
ด้วย เช่น ความสามารถ ทัศนคติ อารมณ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
รับสื่อ การเลือกเนื้อหาสาร เพราะการศึกษาช่วยให้ บุคคลมีความสามารถในการอ่านและ
ความต้องการแสวงหาความรู้ให้เพิ่มไปมากกว่าที่ได้รับมา
5) ด้านความสามารถ แต่ละบุคคลมีความสามารถในการรับสารที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้ง
สภาพทางร่างกาย หรื อด้านกายภาพและด้านสภาพจิตใจของแต่ล ะบุ คคล ล้ วนมีส่ ว นที่
สัมพันธ์กับความสามารถในการรับสาร ดั่งเช่น บุคคลที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ความสามารถในการรับสารอาจได้รับดีกว่าบุคคลที่ไม่แข็งแรง ด้านจิตใจเช่น บุคคลที่มีสภาพ
จิตใจที่ไม่ดีอาจเลือกเปิดรับสารได้ไม่ดีเท่าบุคคลที่มีสถาพจิตใจที่ดี
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6) ด้านบุคลิกภาพ มนุษย์ต่างมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นบุคลิกภาพ
ของผู้รับสารแต่ละคนจึงสัมพันธ์กับการเปิดรับสาร ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การ
โน้ มน้ าวใจ และพฤติ กรรมของผู้ รับ สารอีกทอดหนึ่ ง ซึ่งปั จจัย ด้านนี้ จะคล้ ายกั น กับ ด้าน
ความสามารถของบุคคล มีการกล่าวกันว่าผู้มีความคิดวิตกกังวล (Anxiety) หรือตื่นเต้น มัก
ได้รับอิทธิพลทางสังคม และมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงนั่นเอง
7) ด้านอารมณ์ ผู้รับสารแต่ละคนมีสภาพอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถือเป็นตัว
แปรสาคัญในการเข้าใจความหมายของสาร ในขณะเดียวกันอาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจ
ความหมายในสารที่ได้เปิดรับ ซึ่งถ้าผู้รับมีสภาพอารมณ์ปกติ มีความพร้อมรับสาร จะทาให้
การรับ สารนั้ น ๆ มีผลสัมฤทธิ์ที่มากกว่าบุคคลที่มีสภาพอารมณ์ ไม่ปกติ หรือไม่มีอารมณ์
ร่วมกับสารนั้น ๆ ซึ่งอารมณ์ของผู้รับสารพิจารณาได้จากความรู้สึกระหว่างรับสารที่เกิดจาก
ตัวผู้รับสารเองและความรู้สึกก่อนหน้าที่จะรับสารนั้น ๆ ด้วย
8) ด้านทัศนคติ เป็นปัจจัยที่อยู่ระหว่างการรับและการตอบสนองระว่างสารกับสิ่ง
เร้ าต่ าง ๆ ด้ ว ยการแสดงออกผ่ านพฤติ ก รรมของผู้ รับ สารเอง กล่ าวคื อ ทั ศ นคติ ถือ เป็ น
คุณสมบัติหรือท่าทีที่ผู้รับสารแต่ละคนมีอยู่ก่อนที่จะทาการเปิดรับสารใด ๆ แต่ขณะเดียวกัน
นั้น ทัศนคติก็เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากทัศนคติมีการเปลี่ยนแปลงจะทาให้การส่ง
สารและรับสารเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ Schramm ยังได้ให้อีกมุมมองหนึ่งว่า หลักการของการเลือกความสาคัญของสาร ขึ้นอยู่
กับ ผลที่ จ ะได้ รั บ (Promise of Reward) และ การใช้ ความพยายามน้ อยที่ สุ ด (Least Effect) ซึ่ ง
ออกมาในรูปของสูตร ซึ่งสูตรนี้จะทาให้เห็นได้ว่า บุคคลต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเปิดรับสารที่ใช้ความ
พยายามน้อยกว่า อาทิ การหาข่าวสารจากแหล่งที่ใช้เวลาได้สั้นกว่า หรือสะดวกกว่า ซึ่งการเลือกใช้
ความพยายามนั้น ๆ มีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป เช่น ประสบการณ์ ความสามารถ สภาวะทางจิตใจ
เป็นต้น ซึ่งสูตรดังกล่าวจะมีลักษณะดังภาพที่ 2.8
สิ่งตอบแทนความคาดหวัง

การเลือกรับข่าวสาร

=

ความพยายามที่ต้องใช้
ภาพที
กรับบข่ข่าาวสาร
วสาร
ภาพที่ 2.9
่ 2. 3สูสูตตรการเลื
รการเลืออกรั
ที่มา : (Schramm, 1973)
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นอกจากนี้ Todd Hunt และ Brent D. Ruben ได้ ทาการศึ กษาและอธิบายเกี่ ยวกับ การ
สื่อสารมวลชน เน้นไปในด้านผู้ผลิตสื่อในฐานะผู้ส่งสาร และ ผู้บริโภคในฐานะผู้รับสาร โดยนาเสนอ
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับสารของบุคคล ซึ่งสามารถจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
(Hunt & Ruben, 1993)
1) ด้านความต้องการ (Needs) ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในกระบวนการเลือกสรร
ของมนุ ษ ย์ โดยอธิ บ ายได้ ว่ า ความต้ อ งการของบุ ค คลหนึ่ ง นั้ น มี ร ะดั บ ความต้ อ งการที่
หลากหลาย อาทิ ความต้องการทางอารมณ์ ห รือความต้องการทางกายภาพ ซึ่งล้ วนเป็ น
ตัวกาหนดแนวทางการเลือกรับสารของแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่เรามักเลือกเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลนั่นเอง
2) ด้ านค่ านิ ย มและทั ศ นคติ (Values and Attitude) ค่ านิ ย ม คื อ หลั ก แนวคิ ด
พื้นฐานที่บุคคลยึดถือ เป็นความรู้สึกว่าควรทาหรือไม่ควรทา ทัศนคติ คือ เรื่องของการโน้ม
เอียงทางใจหรือความชอบในเรื่องต่าง ๆ ทัศนคติและค่านิยมจึงมีส่วนอย่างยิ่งต่อการเลือก
เปิดรับสาร การเลือกใช้สื่อ การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจา
3) ด้านจุดประสงค์หลักหรือเป้าหมาย (Goal) บุคคลล้วนแล้วมีจุดประสงค์หลักใน
การทาสิ่งใด ๆ กล่าวคือ การมีเป้าหมาย ซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายในการทาสิ่งใด ๆ
และล้วนที่จะกาหนดจุดประสงค์หลักในการใช้ชีวิตทั้งสิ้น ซึ่งเป้าหมายหรือจุดประสงค์หลักใน
การใช้ชีวิตมีผลต่อการเลือกเปิดรับสาร การเลือกใช้สื่อ การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจาทั้งสิ้น โดยทาการเลือกเปิดรับสารเพื่อตอบสนองเป้าหมายหลักของบุคคลนั้น ๆ
4) ด้านความสามารถ (Capability) ความสามารถของมนุษย์ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกรับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถด้านภาษาที่มีผลต่อการเลือก
รับสาร เพราะความสามารถด้านภาษาของแต่ละบุคคลมีไม่เท่ากัน ดังนั้นภาษาจึงมีอิทธิพล
ต่อบุคคลในการเลือกเปิดรับสาร การเลือกใช้สื่อ การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจา
หรือการเลือกเก็บเนื้อหาของสารนั้นไว้
5) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility) ถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ว่าสารที่บุคคล
จะได้รับนั้นมีประโยชน์ต่อตัวบุคคลนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปมนุษย์จะเลือกให้ความ
สนใจ รวมทั้งพยายามที่จะทาความเข้าใจ และเลือกจดจาเนื้อหาสาร ของสารที่ได้รับและคิด
ว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ๆ
6) ด้านลักษณะ หรือวิธีการในการสื่อสาร (Communication Style) บุคคลจะให้
ความสนใจต่อสารหรือเปิดรับสารมากขึ้น หากบุคคลนั้น ๆ ใช้ลักษณะลีลาหรือวิธีการในการ
สื่อสารที่ผู้ส่งสารเลือกใช้ กล่าวคือ บุคคลอาจเกิดความชอบหรือไม่ชอบสื่อหรือเนื้อหาสาร
บางประเภทหากลักษณะหรือวิธีการในการสื่อสารไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้รับสารให้ความสนใจ
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7) ด้านบริบทที่เกี่ยวข้อง (Context) บริบทที่เกี่ยวข้องหรือสภาวะ สถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง บุคคล สถานที่ เวลาที่อยู่ในเหตุการณ์ สถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
มีผลต่อการเลือกเปิดรับสาร ตัวอย่างเช่น การมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยกันในขณะเปิดรับสื่อกับเวลา
ที่มีเราอยู่บุคคลเดียวในขณะเปิดรับสื่อจะแตกต่างกันในบางโอกาส นั่นคือการที่บุคคลนั้น ๆ
มี ก ารประเมิ น เรื่ อ งการถู ก ตี ต ราจากบุ ค คลอื่ น การคิ ด ว่ าคนอื่ น จะมองเราอย่ างไร หรื อ
ความคิดอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งที่คิดในระหว่างเปิดรับสื่อขณะที่มีบุคคลอื่นร่วมอยู่ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มี
ผลต่อการเลือกเปิดรับสื่อของบุคคลนั้น ๆ
8) ด้านประสบการณ์และอุปนิสัยส่วนบุคคล (Experience and Habit) การที่แต่
ละบุคคลในฐานะผู้รับสารเลือกเปิดรับสาร เป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับสาร โดยจะ
มีลักษณะการพัฒนาความชอบสื่อชนิดใด ๆ รายการใด ๆ หากเรามีประสบการณ์ อุปนิสัย
หรือความชอบส่วนบุคคล สนใจในด้านใดด้านหนึ่ง บุคคลจึงเลือกเปิดรับสื่อนั้น ๆ
2.5.3 พฤติกรรมการเปิดรับและวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิดรับสาร
Denis McQuail (2000) ได้ทาการนาเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน โดยมีการกล่าวถึง
ในด้านของทั้งการส่งสารและการรับสาร และเสนอเกี่ยวกับแบบแผนการเปิดรับสื่อในด้านพฤติกรรมที่
มีผลต่อกระบวนการการสื่อสาร โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) พฤติกรรมการรับสารเชิงเครื่องมือ (Instrumental Viewing Behavior) ซึ่งเป็น
การเปิดรับสารที่ผู้รับสารตั้งใจที่จะเปิดรับ และมีจุดมุ่งหมายที่จะนาสารนั้นไปใช้ประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง
2) พฤติกรรมการรับสารเชิงความเคยชิน (Habitual Viewing Behavior) ซึ่งเป็ น
การเปิดรับสารแบบที่ไม่ได้มีเป้าหมายใดเป็นพิเศษ กล่าวคือ เป็นการรับสารโดยไม่ได้มีความ
ตั้งใจที่จะนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใดเป็นหลัก หรือเป็นการเปิดรับสารด้วยความเคยชิน ไม่ได้
คาดหวังเจาะจงใดเป็นพิเศษ
โดยสามารถจาแนกพฤติกรรมการเปิดรับสารได้ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
1) การค้นหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ การที่บุคคลทาการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารเพื่อต้องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดความคล้ายกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ตัวอย่ างเช่ น การเกิดเหตุการณ์ เครื่องบิ น ตกในขณะนั้ น ๆ ท าให้ ผู้ คนสนใจในการค้น หา
เรื่องราวของเครื่องบินตกที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
2) การเปิ ด รั บ ข้ อ มู ล (Information Receptivity) กล่ าวคื อ การที่ บุ ค คลเปิ ด รั บ
ข่าวสารหรือเรื่องราวใด ๆ ก็ตามที่ตอบสนองความต้องการอยากทราบข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ
ให้ความสนใจ
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3) การเปิ ด รั บ ประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่ าวคื อ การที่ บุ ค ลล
เปิดรับข่าวสารหรือเรื่องราวใด ๆ ก็ตาม เป็นไปเพื่อการตอบสนองความต้องการกระทาหรือ
ความต้องการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการเปิดรับสารเพื่อรับประสบการณ์หรือผ่อน
คลายทางอารมณ์ เช่น การเปิดรับข่าวสารบันเทิง หรือกีฬา เพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ที่
เกิดจากความเครียดต่าง ๆ เป็นต้น
McCombs & Becker (1979) ได้นาเสนอแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับมนุษย์ในการเลื อกเปิดรับ
สาร กล่ าวคื อ มนุ ษ ย์ แต่ ล ะคนมี การเลื อกเปิด รับ สาร หรือการเปิ ดรับสื่ อ โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้น ๆ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่
1) มนุษย์เปิ ดรับสารเพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) กล่าวคือ
บุคคลสามารถที่จะติดตามหรือสังเกตความเคลื่อนไหวต่าง ๆ รอบตัวจากการเปิดรับสาร ซึ่ง
ทาให้บุคคลนั้น ๆ เป็นบุคคลที่มีความทันสมัยและเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์
2) มนุษย์เปิดรับสารเพื่อการตัดสินใจ (Decision) กล่าวคือ บุคคลสามารถกาหนด
ความเห็นของตนต่อสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้จากการเปิดรับสาร เพื่อท้ายที่สุดได้ใช้
ในการประกอบการตัดสินใจในการกระทาสิ่งใด ๆ
3) มนุษย์เปิดรับ สารเพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) กล่าวคือ บุคคลสามารถนา
เนื้อหาสาร เหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเวลาต่าง ๆ จากการเปิดรับสาร เพื่อ ไปพูดคุย
สนทนากับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น การติดตามข่าวสารบ้านเมืองในขณะเวลานั้น ๆ เพื่อการ
พูดคุยสนทนากับผู้อื่นอย่างเข้าใจ
4) มนุ ษ ย์ เปิ ด รับ สารเพื่อ พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ว ม (Participation) กล่ าวคือ บุ คคล
สามารถท าความเข้ า ใจในเนื้ อ หาสารจากการเปิ ด รั บ สาร เพื่ อ เป็ น ส่ ว นร่ ว มหรื อ เป็ น ผู้
สังเกตการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
การทาความเข้าใจในทฤษฎีการเปิดรับสื่อช่วยทาให้ เกิดความเข้าใจทั้งในมุมมองของการ
สร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ และมุมมองของผู้เลือกเปิดรับฟังรายการพอดแคสต์ กล่าวคือ พิจารณา
ทั้งมุมมองของผู้ส่งสารและผู้รับ สาร โดยผู้วิจัยจะนามาพัฒนาในส่วนของการทาความเข้าใจผู้รับสาร
ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นหลัก บุคคลมีพฤติกรรมอย่างไรในการเลือกเปิดรับสาร การเลือก
สนใจสาร และในรายละเอียดอื่น ๆ การสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์และการเลือกเปิดรับฟังรายการ
พอดแคสต์ ถือเป็นการสื่อสารทางเลือกที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีสิทธิเลือกปฏิบัติได้อย่างอิสระ เพื่อใน
ท้ายที่สุดนามาพัฒนาความเข้าใจในตัวผู้รับสาร ในการนาเสนอการเลือกผลิตรายการพอดแคสต์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
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ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (Uses and Gratification)
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีที่มีทัศนะในแบบ
จิตวิทยาการสื่อสาร (Rubin, 2009) ที่ปรับเปลี่ยนมาจากความสนใจจากมุมมองแบบกลไก หรือตัว
จักรในการตัดสินใจเลือกใช้ประเภทของสื่อ และเนื้อหาตามที่ต้องการ (Mechanistic Perspective)
โดยมีการมุ่งประเมินผู้รับสารว่าบุคคลต่าง ๆ ใช้สื่ออย่างไร หรือมีวัตถุประสงค์และการทางานของสื่อ
ที่ทาหน้าที่สนับสนุนความต้องการของผู้รับสารในเชิงรุกได้อย่างไร
โดยทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึ งพอใจจากสื่อถือเป็นทฤษฎีที่มีการให้ความสาคัญกับ
ผู้รับสารเป็นหลัก และเป็นทฤษฎีที่ศึกษาว่าผู้รับสารมีกระบวนการคัดเลือกสารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนอย่างไร และมีแนวคิดว่าพฤติกรรมของผู้รับสารที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการตอบสนอง
ความต้องการภายในจิ ตใจ ทฤษฎีการใช้ป ระโยชน์และความพึงพอใจจากสื่ อ จึงมุ่งเน้นอธิบายว่า
สาเหตุใดผู้รับสารจึงเลือกใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเป็นพิเศษ กล่าวคือ บุคคลใด ๆ ต่างมีอิสระในการเลือกใช้สื่อ
ที่มีอยู่ได้อย่างเสรี ดังนั้นบุคคลนั้น ๆ จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้สื่อใดในเวลาใด
Katz, Blumler & Gurevitch (1974) ได้กล่ าวไว้ว่า ทฤษฎี การใช้ป ระโยชน์และความพึ ง
พอใจจากสื่อ นั้นจะเน้นและให้ความสาคัญไปที่ผู้รับสารในฐานะที่เป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ
เพื่อสนองความต้องการของตนเองเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการศึกษาผู้รับสารในเชิงสภาวะทางสังคมและ
จิตใจ ซึ่งก่อให้ เกิดความคาดหวัง จากเนื้อหาสารของแหล่ งข้อมูล แล้ พั ฒ นาไปสู่ การเปิดรับสื่ อใน
รูปแบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความพึงพอใจตามที่ต้องการ โดยสามารถสรุปเป็นความต้องการใช้ประโยชน์
จากสื่อหรือการรับสื่อของผู้รับสารในแง่ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังนี้
1) ความต้ อ งการที่ จะรู้ (Cognitive Needs) คื อ ความต้ อ งการด้ านความข้ อมู ล
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด และความเข้าใจ
2) ความต้ อ งการด้ านอารมณ์ (Affective Needs) คื อ ความต้ อ งการด้ านความ
คิดเห็น ความบันเทิง และความสุนทรียะ
3) ความต้ อ งการการไม่ แ ปลกแยก (Personal Integrative Needs) คื อ ความ
ต้องการในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง ด้านความน่าเชื่อถือ ความสนใจ ความมั่นคง
และสถานภาพของตนเอง
4) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Social Integrative Needs) คือ ความ
เชื่อมั่นในการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับคนในครอบครัว เพื่อน และคนอื่น ๆ ในสังคม
5) ความต้องการที่ปลดปล่อยตัวจากความตึงเครียด (Tension Release Needs)
คือ ความต้องการหันเห และหลีกหนีความกดดันและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวัน โดยหัน
ไปหาสิ่งบันเทิงในสื่อมวลชน เพื่อลดความเครียด
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2.6.1 กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทฤษฎี
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อถือเป็นทฤษฎีที่เน้นความสาคัญไปที่ผู้รับสาร
เป็นหลัก โดย Katz, Blumler & Gurevitch (1974) มีการเน้นย้าว่าผู้รับสารถือเป็นผู้เลือกเนื้อหาที่
ตอบสนองความต้องการโดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตัวผู้รับสารเอง ซึ่งในการสื่อสารใด ๆ แต่
ละครั้ง จาเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะเตรียมสารและสื่อให้มีความเหมาะสมกับตัวผู้รับสาร ทั้งนี้ผู้ส่งสารหรือ
ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ ต่ าง ๆ จึ งต้ อ งท าความเข้ าใจในส่ ว นของผู้ รั บ สารในฐานะกลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารที่ได้ตั้งเอาไว้
ซึ่งการพิจารณากลุ่มเป้าหมายต้องทาการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ควรคานึง ซึ่งมีการ
นาเสนอปัจจัยที่ควรนามาพิจารณากลุ่มเป้าหมายดังนี้ (Katz et al., 1974)
1) ปัจจัยด้านความต้องการของผู้รับสาร โดยความต้องการของผู้รับข่าวสารของแต่
ละบุคคลจะเป็นไปเพื่อความต้องการตอบสนองสิ่งเหล่านี้ กล่าวคือ ต้องการข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ของตนเอง, ต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติ ความเชื่อของตน, ต้องการ
ข่าวสารเพื่อได้รับประสบการณ์ใหม่ และ ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร
2) ปัจจัยด้านความแตกต่างของผู้รับสาร โดยความแตกต่างของผู้รับสาร ปัจจัยย่อย
ที่ น ามาพิ จ ารณาในการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างได้ แ ก่ อายุ , เพศ, สถานะทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ และ ระดับการศึกษา
3) ปัจจัยด้านความตั้งใจและประสบการณ์ สาหรับการรับสาร ปัจจัยด้านความตั้งใจ
จะช่วยให้มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสารได้ดีกว่า และประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลจะช่วย
ให้ บุ คคลสามารถรั บ รู้ ข่ าวสารได้ ดี กว่าเช่น กั น ดังนั้ น การพิ จารณากลุ่ มเป้ าหมายจึ งต้ อ ง
พิจารณาด้านปัจจัยทั้งสองที่แตกต่างกันด้วย
4) ปัจจัยด้านความคาดหวังและความพึงพอใจ ความต้องการที่จะทาให้เกิดสิ่งที่ตน
ต้องการทาให้เกิดความคาดหวังต่อสาร ส่วนความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจที่ได้รับสาร
ผู้ส่งสารจึงควรพิจารณาปัจจัยด้ านนี้เนื่องจากในบริบทของการรับสารนั้น มีหลายโอกาสที่
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังภายในและความพึงพอใจเฉพาะบุคคลที่ทาการรับสาร
ดังนั้นจึงควรคานึงว่าสารที่มอบให้ผู้รับสอดคล้องกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจได้
ทั้งนี้ยังได้มีการนาเสนอกรอบวัตถุประสงค์ หลักของการใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจไว้ทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้ (Katz et al., 1974)
1) การใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเพื่ออธิบายว่าบุคคลมีลักษณะ
การใช้สื่ออย่างไรเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง
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2) การใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเพื่ อทาให้ เกิด ความเข้าใจใน
แรงจูงใจของพฤติกรรมการใช้สื่อ
3) การใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเพื่อนามาจาแนกหน้าที่และผล
จากความต้องการ แรงจูงใจ และพฤติกรรม
2.6.2 กระบวนการเลือกรับข่าวสาร
ได้มีการสรุปกระบวนการเลือกรับข่าวสารออกมาเป็นแบบจาลอง โดยสามารถอธิบายได้ว่า
สภาพสภาวะทางจิตใจที่มีความแตกต่างกัน เป็นสาเหตุให้บุคคลต่างมีความต้องการแตกต่างกัน โดย
ก่อให้เกิดเป็นความคาดหวังจากสื่อ ส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้สื่อที่อาจมีความแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละบุคคล และเกิดเป็นความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อที่แตกต่างกันออกไป หรือเป็นผลอื่น ๆ ที่เกิด
ตามมาด้วยเช่นกัน (Katz et al., 1974) ดังภาพที่ 2.10
สภาวะทาง
จิตใจ

ความต้องการ
จาเป็นของบุคคล

ความคาดหวัง
จากสื่อ

พฤติกรรม
การใช้สื่อ

ความพึงพอใจ
ที่ได้รับจาก
สื่อ

4 ประโยชน์และความพึงพอใจ
ภาพที่ 2.10 แบบจาลองการใช้สภาพที
ื่อเพื่อ่ 2.การใช้
ที่มา : Katz et al. (1974)

โดยแบบจาลองที่ถือเป็นกระบวนการเลือกรับข่าวสารดังกล่าว สามารถยกตัวอย่างอธิบายให้
เข้าใจได้ เช่น หากบุคคลหนึ่งมีความต้องการที่จะเป็นคนทันสมัยรอบรู้ เพื่อให้เกิดเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้อื่นมีความคาดหวังจากการใช้สื่อ สามารถเลือกดูรายการข่าวในแฟนเพจเฟซบุ๊กของสานักข่าวเพื่อให้
ได้รับความพึงพอใจที่เขาต้องการ เนื่องจากการเปิดรับชมรายการข่าวนั้น ๆ จะช่วยให้เป็นคนทันสมัย
รอบรู้ซึ่งเป็ น ความต้องการของบุ คคลนั้นเอง แต่ในขณะเดียวกันนั้นการเปิดรับสื่ อก็อาจมีผ ลอื่นที่
ตามมานอกเหนือจากความต้องการส่วนตัวเช่นกัน อาทิ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ หรือ
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมนิสัยบางอย่างเช่นกัน
นอกจากกระบวนการดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้นาเสนอแบบจาลองการใช้ประโยชน์และผลของการ
สื่อสาร โดยยังได้มีการนาเสนอแบบจาลองที่ให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์จากสื่อเป็นแกน โดย
อธิบายว่าการใช้สื่อและการใช้ประโยชน์จากสื่อสามารถมีความหมายได้เทียบเท่ากับการเปิดรับสาร
หรือการรับรู้สาร โดยอาจหมายความถึงกระบวนการที่ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน เช่น การที่บุคคล
บริโภคข่าวสารภายใต้สภาพเงื่อนไขต่าง ๆ ถือเป็นกระบวนการที่ผูก พันกับความคาดหวังที่จะได้รับ
ความพึงพอใจ โดยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของ Lawrence
A. Wenner (1982) และนามาสรุปความพึงพอใจจากการใช้สื่อได้ดังนี้
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1) ความพึ ง พอใจจากการได้ ใ ช้ ข่ า วสารเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ท างด้ า นข้ อ มู ล
(Orientation Gratification) เพื่ อ น ามาเป็ น แหล่ งอ้ างอิ ง และเน้ น ความส าคั ญ เพื่ อ เสริ ม
ความสัมพั น ธ์ระหว่างบุ คคลกับสั งคม โดยมีรูปแบบที่แสดงออกมาผ่ านตัวอย่างเช่น การ
ติดตามข่าวสาร และการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ เป็นต้น
2) ความพึงพอใจจากการได้ใช้ข่าวสารเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับสังคม
(Social Gratification) โดยทาการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่รับรู้จากข่าวสาร เข้ากับ
เครือข่ายหรือปัจเจกบุคคล เช่น การได้นาข้อมูลที่ได้รับมาไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่นในเรื่อง
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ เป็นต้น
3) ความพึงพอใจจากกระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือผ่อนคลาย
ความตึงเครียดทางอารมณ์ (Para-Orientation Gratification) ซึ่งเป็นกระบวนการในการ
ใช้สื่อเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลในการลดความตึงเครียด หรือการใช้เวลาให้หมดไปเพื่อความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน ความบันเทิง หลีกหนีจากสิ่งที่บุคคลนั้น ๆ ไม่พึงพอใจ เป็นต้น
4) ความพึงพอใจจากกระบวนการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อคงอัตลักษณ์ของ
บุคคล (Para-Social Gratification) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับสื่อ ตัวอย่างเช่น การชื่นชมหรือให้ความเชื่อถือผู้ประกาศข่าวที่ติดตามเพื่อเป็น
แบบอย่างในเชิงพฤติกรรม
2.6.3 องค์ประกอบของทฤษฎี
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจจากสื่อ Katz, Blumber & Guravitch (1974) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจ
ของการใช้ สื่ อ (Gratification) โดยมี ก ารระบุ ว่ า ความพึ ง พอใจนั้ น เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการใช้ สื่ อ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 3 แบบ ได้แก่ 1) ความพึงพอใจจากเนื้อหาที่เปิดรับผ่านสื่อต่าง ๆ เพราะแต่ละ
สื่อมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 2) ความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อในรูปแบบของเสียง ข้อความ 3)
ความพึงพอใจเชิงบริบทต่าง ๆ ขณะใช้สื่อ เช่น การรับชมรายการโทรทัศน์ออนไลน์ที่บ้าน การไปดู
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
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McQuail, Blumler, & Brown (1972) ได้ ศึ ก ษาตั ว แปรที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของความ
ต้องการของผู้รับสารจากสื่อมวลชนไว้ดังนี้
1) ความต้องการสื่อสารสนเทศ
(1) เพื่อทาให้ทราบถึงเหตการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง บริบทสภาพแวดล้อม
รอบตัว และสภาพสังคม
(2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อแนะนาในการปฏิบัติ ความคิดเห็น และการ
ตัดสินใจ
(3) เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ
(4) เพื่อเป็นการเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง
(5) เพื่อสร้างความรู้สึกที่มั่นคง
2) ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ของบุคคล
(1) เพื่อให้แรงเสริมแก่ค่านิยมส่วนบุคคล
(2) เพื่อให้ตัวแบบทางพฤติกรรม
(3) เพื่อแสดงออกร่วมกับค่านิยมของผู้อื่น
(4) เพื่อการรู้จักตนเองอย่างแท้จริง
3) ความต้องการการรวมตัวและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทางสังคม
(1) เพื่อการรู้จักผู้อื่นอย่างแท้จริง
(2) เพื่อเป็นการแสดงออกร่วมกับผู้อื่น เกิดความรู้สึกในลักษณะที่เป็นเจ้าของ
(3) เพื่อนาไปใช้ในการสนทนาและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(4) เพื่อการใช้แทนคนสนิทหรือเพื่อน
(5) เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามบทบาทในสังคม
(6) เพื่อการสานสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ คนรอบตัวและสังคม
4) ความต้องการสิ่งบันเทิง
(1) เพื่อการคลายเครียด
(2) เพื่อการใช้วัฒนธรรมตอบสนองประสบการณ์ทางสุนทรียะ
(3) เพื่อได้ใช้เวลาให้หมดไปด้วยความเพลิดเพลิน
(4) เพื่อความสบายอารมณ์
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นอกจากนี้ McCombs & Becker (1979) ได้กล่ าวเกี่ยวกับ การใช้สื่ อตามความพอใจและ
ความต้อการไว้ว่า บุคคลใช้สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการดังต่อไปนี้
1) ความต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) ได้รับจากการที่บุคคลสังเกตการณ์
และติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อมวลชน เพื่อทาให้บุคคลนั้น ๆ รู้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย รู้
ว่าสิ่งใดมีความสาคัญมากน้อยกว่ากัน และควรจะเรียนรู้อะไร
2) ความต้องการช่วยตัดสินใจ (Decision) ได้รับจากการที่บุคคลตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การรับสื่อมวลชน ซึ่งทาให้บุคคลสามารถที่จะกาหนดความคิดเห็น
ของตนเองต่อบริบทรอบตัว
3) ความต้ อ งการข้ อ มู ล เพื่ อ การถกเถี ย งพู ด คุ ย (Discussions) บุ ค คลมี ข้ อ มู ล ที่
สามารถนาไปพูดคุยประเด็นต่าง ๆ กับผู้อื่นได้ โดยข้อมูลเหล่านั้นได้รับจากการรับสื่อมวลชน
4) ความต้องการการมีส่วนร่วม (Participating) โดยเฉพาะในเหตุการณ์และความ
เป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ซึ่งการเป็นบุคคลที่รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงในเวลานั้น
ๆ ผ่านสื่อมวลชนทาให้บุคคลมีส่วนร่วมกับเรื่องราวนั้น ๆ
5) ความต้องการการได้รับการเห็นด้วย ได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว
(Reinforcement) ได้มีข้อมูลจากสื่อมวลชนในการอ้างอิงสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว เช่น การซื้อ
สิน ค้าใดมาแล้ว และมีการนาเสนอข้อมูลของสินค้านั้น ๆ ผ่านสื่อมวลชน บุคคลนั้นจึงนา
ข้อมูลจากสื่อมวลชนไปยืนยันการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นของตน
6) ความต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) ได้รับจากการที่
บุคคลรับสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อความเพลิดเพลิน สบายอารมณ์
2.6.4 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ที่ค้นพบเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสื่อ
ดิจิทัลสมัยใหม่ นั่ นคือการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) นั่นทาให้เราได้เห็นว่า สื่อดิจิทัล
สมัยใหม่นั้น มีลักษณะการใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย และความพึงพอใจจากการใช้
งานสื่อใหม่เหล่ านั้ น เอง ที่ทาให้ ทิศทางของการใช้งานสื่ อดิจิทัล สมัยใหม่ มีความต้องการใช้อย่าง
ต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถนามาอธิบายให้เห็นภาพได้
เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การใช้ Facebook เพื่อการสานสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเรียน
มัธยมศึกษา และเพื่อการติดต่อกับเครือญาติ , การใช้ Instagram เพื่อติดต่อสานสัมพันธ์กับเพื่อน
และเพื่อติดตามบุ คคลที่เราให้ความสนใจในแง่ต่าง ๆ หรือการติดตามผู้ มีชื่อเสี ยง ดารา นักแสดง
นักกีฬาระดับโลก, การใช้ Twitter เมื่อต้องการติดตามข่าวสารที่เป็นประเด็นด่วน หรือใช้เพื่อการฆ่า
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เวลา ซึ่งจากการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากการใช้งานสื่อใหม่เหล่านี้ อธิบายได้ด้วยการประยุกต์
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (Uses and Gratification) ด้วยโมเดลดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.11 Uses and Gratifications : Social Media Model
ที่มา : https://bit.ly/2LxdFhR
จากโมเดลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าจากพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลใหม่ ประเภทสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ที่แตกต่างกัน นามาซึ่งประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน โดยที่
ผู้ใช้งานต่างรับรู้ถึงประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความมั่นใจในตนเอง (Self
Confidence) 2) ความเพลิดเพลิน (Pleasure) 3) การเพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment)
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อทาให้ได้
เข้าใจว่า การที่บุคคลจะได้ใช้ประโยชน์จากสื่อ และบุคคลเกิดความพึงพอใจจากสื่อนั้น เป็นมุมมองที่
ให้ความสาคัญในตัวผู้รับสาร มากกว่ามุมมองจากผู้ส่งสารเพียงอย่างเดียว โดยมีการเน้นย้าถึงการให้
ความสาคัญของผู้รับสาร การพิจารณาว่าผู้รับสารนั้นมีความต้องการสิ่งใดจากเนื้อหาสาร มีความ
ต้องการใช้สื่อประเภทใด ซึ่งหากพิจารณาในมุมมองดังกล่าว สื่อมวลชนในฐานะผู้ผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่ง
สารจึงจ าเป็ น ต้องพิจารณาถึงเนื้ อหาที่นาเสนอที่ให้ ประโยชน์ต่อผู้ รับสาร และควรพิจารณาว่าทา
อย่างไรผู้รับสารจึงจะเกิดความพึงพอใจจากการได้รับสารที่ส่งไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอมุมมองของผู้ ส่งสารในฐานะผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ ซึ่ง
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทาความเข้าใจในมุมมองของผู้รับสารหรือผู้ฟังรายการพอดแคสต์ ผู้วิจัยจึงจะนา
แนวคิดของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อในการมาปรับใช้และวิเคราะห์ถึงความพึง
พอใจในการรับฟังจากมุมมองของผู้รับสาร หรือผู้ฟังรายการพอดแคสต์ต่อไป

ระเบียบและวิธีการวิจยั
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง “การศึกษาแนวทางการผลิ ตรายการกระจายเสี ยงเพื่ อเผยแพร่ผ่ าน
รูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมุ่งเน้นศึกษาแนวทางการผลิตรายการพอดแคสต์ กระบวนการสร้างสรรค์รายการ รูปแบบรายการ
กระบวนการนาเสนอหรือวิธีการนาเสนอ รวมทั้งการจัดการทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตรายการ
พอดแคสต์ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 2
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ และกลุ่มผู้ฟังรายการพอดแคสต์ รวมทั้งการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ โดยมี
รายละเอียดระเบียบวิจัยและการเก็บข้อมูลดังนี้
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ระยะเวลาในการดาเนินการเก็บข้อมูล
3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย
3.5 การนาเสนอข้อมูลและเขียนรายงานการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง “การศึกษาแนวทางการผลิ ตรายการกระจายเสี ยงเพื่ อเผยแพร่ผ่ าน
รูป แบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย” เป็น การวิจัยโดยใช้ วิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยศึกษาเกี่ย วกับ กระบวนการสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ที่เป็นมุมมองจากผู้ผ ลิ ต
รายการ และการเปิดรับฟังรายการพอดแคสต์จากมุมมองของผู้รับฟังรายการ โดยได้มีการเลือกวิธีการ
เก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
- การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการพอดแคสต์
- การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ฟังรายการพอดแคสต์
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเชื่อมโยงคาถามนาวิจัย องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ทบทวนวรรณกรรมมาประยุกต์ใช้ในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งจะนาไปใช้ในคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิง
ลึกต่อไป ผู้วิจัยได้การสรุปรูปแบบการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 รูปแบบการศึกษา
คาถามนาวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1 . ก ร ะ บ ว น ก า ร ด้านผู้ผลิตรายการ
เตรียมการผลิ ตรายการ - แนวคิดเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลสมัยใหม่
ก ร ะ จ า ย เสี ย ง เพื่ อ - แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ
- แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาสาร
เผยแพร่ผ่านพอดแคสต์
- แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
เป็นอย่างไร
ด้านผู้ฟังรายการ

2 . วิ ธี ก า ร น า เส น อ
เนื้ อหา การจั ดการด้าน
เ ท ค นิ ค ข ณ ะ ผ ลิ ต
รายการพอดแคสต์เป็ น
อย่างไร

- แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
- แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ
ด้านผู้ผลิตรายการ
- แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ
ด้านผู้ฟังรายการ
- ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
- แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา

ระเบียบวิธีวิจัย
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)

- การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)
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3. การเผยแพร่รายการ
การติด ตามประเมิ น ผล
หลั ง เผยแพร่ ร ายการ
พอดแคสต์เป็นอย่างไร

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ด้านผู้ผลิตรายการ
- แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ
- แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
ด้านผู้ฟังรายการ
- ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
- แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา

ระเบียบวิธีวิจัย
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจั ยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยใช้ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 2
รูปแบบ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และ ข้อมูลทุติยภูมิ
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ และกลุ่มผู้ฟัง
รายการพอดแคสต์ โดยมีรายละเอียดผู้ให้ข้อมูล แนวคาถามในการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์ในลาดับต่อไป โดยมีรายละเอียด
ของการเก็บข้อมูลปฐมภูมิดังนี้
3.2.1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการพอดแคสต์
การใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ ผ ลิ ต รายการพอดแคสต์ จ ะช่ ว ยท าให้ เข้ า ใจ
กระบวนการผลิตรายการพอดแคสต์ ซึ่งจะได้นาเสนอข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยต่อไป
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์)
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับการผลิตรายการ
พอดแคสต์ในประเทศไทย ดังนี้
1) คุณ ภาสกร หงษ์ ห ยก ผู้ จัดรายการพอดแคสต์ และเจ้าของเว็บ ไซต์ที่เผยแพร่
รายการพอดแคสต์ ‘ช่างคุย’ มีประสบการณ์การผลิตรายการ 12 ปี ผลิตหลากหลายรายการ
และตอนที่ผลิตและเผยแพร่มากกว่า 500 ตอน สัมภาษณ์วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
2) คุณแทนไท ประเสริฐกุล ผู้จัดรายการพอดแคสต์ WiTcast และจัดทาเว็บไซต์
เผ ย แ พ ร่ ร า ย ก า ร ท า ง http://www.witcastthailand.com/ แ ล ะ ท า ง iTunes มี
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ประสบการณ์ ก ารผลิ ต รายการพอดแคสต์ 6 ปี มากกว่ า 260 ตอน สั ม ภาษณ์ วั น ที่ 2
มิถุนายน พ.ศ. 2561
3) คุณ ชนิ นทร เพ็ญสูตร ผู้ก่อตั้งช่องรายการพอดแคสต์ ‘Infinity Podcast’ และ
เป็ น ผู้ จั ด รายการพ อดแคสต์ เผยแพ ร่ ท างเว็ บ ไซต์ SoundCloud และ iTunes มี
ประสบการณ์การผลิตรายการพอดแคสต์มากกว่า 2 ปี ผลิตและเผยแพร่มากกว่า 100 ตอน
สัมภาษณ์วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561
4) คุ ณ พลสั น นกน่ว ม ผู้ ก่อ ตั้งช่อ งรายการพอดแคสต์ ‘GetTalks’ ผู้ จัด รายการ
GetTalks และยู ธู ป มี ป ระสบการณ์ การผลิ ต รายการพอดแคสต์ ม ากกว่า 2 ปี ผลิ ต และ
เผยแพร่รายการมากกว่า 150 ตอน สัมภาษณ์วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
5) คุ ณ บุ ญ ณั ฐ ฉั ต รเสาวภั ณ ฑ์ ผู้ ผ ลิ ต รายการอิ ส ระ ผู้ จั ด รายการพอดแคสต์
หลากหลายรายการในช่อง GUlaxy Podcast เจ้าของสถานที่อัดเสี ยงรายการพอดแคสต์
บ้านดอยปุย ผลิตและเผยแพร่มากกว่า 50 ตอน สัมภาษณ์วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
6) คุณธาตรี ชีถนอม ผู้ผลิตรายการอิสระ ครูขึ้นสตอรี่ และ ครูไววิทยาศาสตร์การ
กีฬา เผยแพร่ทางช่องรายการพอดแคสต์ Infinity Podcast ในเว็บไซต์ SoundCloud และ
iTunes ผลิตและเผยแพร่มากกว่า 50 ตอน สัมภาษณ์วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
7) คุณโอมศิริ วีระกุล ผู้ผลิตรายการอิสระ ผู้จัดรายการพอดแคสต์และเจ้าของแฟน
เพจเฟซบุ๊ก ‘ออฟฟิศ 0.4’ เผยแพร่ทางช่องรายการพอดแคสต์ ‘โลกไปไกลแล้ว’ ในเว็บไซต์
SoundCloud และ iTunes ผลิ ต และเผยแพร่ ม ากกว่ า 20 ตอน สั ม ภาษณ์ วั น ที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แนวคาถามในการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) แนวคาถามในการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์จะนามาจากแนวคิด ทฤษฎี
ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการตั้งคาถาม โดยกาหนดให้เป็นแนวคาถามแบบไม่ตายตัว รูปแบบ
คาถามจะมีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ของแต่ละ
คนอย่ างครบถ้ ว น นอกจากนี้ จ ะมี ก ารจั ด บั น ทึ ก และมี ก ารบั น ทึ ก เสี ย งในการเก็ บ ข้ อ มู ล
สาหรับแนวคาถามที่ นามาสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ เกิดจากการประยุกต์ความรู้ที่
ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลสมัยใหม่, แนวคิดเกี่ยวกับ
การผลิตรายการ, แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาสาร และแนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิต
เนื้อหา ดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 การประยุกต์แนวคิดกับแนวคาถามสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ
คาถามนาวิจัย
การประยุกต์แนวคิด
แนวคาถามในการสัมภาษณ์
1 . ก ร ะ บ ว น ก า ร แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ
- เหตุผลของการใช้พอดแคสต์เป็นช่องทางในการ
เต รี ย ม ก า ร ผ ลิ ต ดิจิทัลสมัยใหม่
ผลิ ตรายการกระจายเสี ยงทดแทนการเลือกใช้สื่ อ
รายการกระจายเสียง
ประเภทอื่นคืออะไร
เพื่ อ เผ ย แ พ ร่ ผ่ าน
- เป้าหมายหลักในการผลิตรายการพอดแคสต์
พ อ ด แ ค ส ต์ เป็ น แนวคิดเกี่ยวกับการ
- การจัดการด้านการเตรียมการผลิตรายการ เช่น
อย่างไร
ผลิตรายการ
วิธีการวางแผน/วางผังรายการ ตารางออกอากาศ
วันบันทึกเสียงรายการ ความยาวของแต่ละตอนมี
การกาหนดอย่างไร
- มี ก ารเขี ย นบท การประสานงานผู้ ร่ ว มรายการ
และการซักซ้อมต่าง ๆ อย่างไร
แนวคิดเกี่ยวกับการ
- มี ก ารคิ ด หรื อ คั ด เลื อ กประเด็ น ในการน าเสนอ
ออกแบบเนื้อหา
เนื้อหาอย่างไร
- ปั จ จั ย ใดบ้ า งที่ น ามาพิ จ ารณาในการออกแบบ
เนื้อหารายการ
แนวคิดผู้รับสื่อเป็น
- ความคาดหวังในเนื้อหาและคุณ ภาพของผู้ฟัง มี
ผู้ผลิตเนื้อหา
ผลต่อการจัดเตรียมเนื้อหา หรือการพัฒนาคุณภาพ
รายการอย่างไร
- ผู้ ฟั ง รายการมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดเนื้ อ หา
รายการอย่างไร
2. วิ ธี ก ารน าเสน อ แนวคิดเกี่ยวกับการ
- การใช้ภาษาพูด ลีลาการพูด เสียงเพลงประกอบ
เนื้ อ หา การจั ด การ ผลิตรายการ
การเปิด-ปิดรายการ การจัดลาดับเนื้อหา ประเด็น
ด้านเทคนิคขณะผลิต
หลัก ประเด็นรองเป็นอย่างไร
รายการพอดแคสต์
- การจัดการด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดรายการเป็น
เป็นอย่างไร
อย่ า งไร เช่ น คุ ณ ภาพของเครื่ อ งอั ด เสี ย งหรื อ
สถานที่อัดเสียง
- การแก้ปั ญ หาเฉพาะหน้ าต่าง ๆ เช่น การแก้ ไข
ข้อมูล ทาอย่างไร
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3. ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
รายการ การติดตาม
ป ร ะ เมิ น ผ ล ห ลั ง
เผยแพร่รายการพอด
แคสต์เป็นอย่างไร

การประยุกต์แนวคิด
แนวคาถามในการสัมภาษณ์
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การ - คัดเลือกช่องทางสาหรับเผยแพร่รายการอย่างไร
ผลิตรายการ
- มี ก ารน าผลตอบรับ ต่ าง ๆ ของผู้ ฟั งรายการมา
ปรับปรุงหรือปรับใช้ในรายการอย่างไร
แน วคิ ด ผู้ รั บ สื่ อ เป็ น - ผลตอบรับจากผู้ฟังจากการได้รับฟังรายการพอด
ผู้ผลิตเนื้อหา
แคสต์ที่เผยแพร่ออกไปเป็นอย่างไร
- มี ก ารเช็ ค จ านวนผู้ ฟั งต่ อ ตอนและน ามาพั ฒ นา
เนื้อหาที่ผู้ฟังชอบหรือไม่อย่างไร

วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลผู้ผลิตรายการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อนามาอธิบายปัญหานาวิจัยมีดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการในการเก็บข้อมูลและคาถามนาวิจัย
คาถามนาวิจัย
วิธีการ
ข้อมูลที่ได้รับ
1. กระบวนการเตรีย มการ - การสัมภาษณ์
- กระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจาย
ผลิ ต รายการกระจายเสี ย ง
เสี ย ง (Pre-Production) อาทิ การก าหนด
เพื่อเผยแพร่ผ่านพอดแคสต์
รูป แบบรายการ การก าหนดเนื้ อหารายการ
เป็นอย่างไร
การออกแบบเนื้อหาสาร
- การเตรียมการทางด้านเทคนิ คส าหรับการ
ผลิตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการ
พอดแคสต์
2. วิ ธี ก ารน าเสนอเนื้ อ หา - การสัมภาษณ์
- วิ ธี ก ารน าเสนอต่ า ง ๆ ขณะท าการผลิ ต
การจัดการด้านเทคนิคขณะ
รายการพอดแคสต์
ผลิตรายการพอดแคสต์เป็น
- การจัดการด้ านเทคนิ คในขณะท าการผลิ ต
อย่างไร
และเผยแพร่รายการ อาทิ การจัดการเครื่อง
บันทึกเสียง การใช้เว็บไซต์ในการเผยแพร่
3. การเผยแพร่รายการ การ - การสัมภาษณ์
- วิธีการจัดการและการประเมิ น ผลหลั งการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลหลั ง
เผยแพร่ เช่น การตอบคาถามที่ผู้ฟังคอมเมนท์
เผยแพร่รายการพอดแคสต์
การเช็ ค ยอดผู้ ฟั ง ต่ อ จ านวนตอนเพื่ อ น ามา
เป็นอย่างไร
ออกแบบเนื้อหาในตอนอื่น ๆ

80
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลผู้ผลิตรายการ
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการพอดแคสต์
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ โดย ขั้นตอนการวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูลดังนี้
1) น าเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การผลิ ต รายการพอดแคสต์ ใ น
กระบวนการเตรียมการผลิตรายการในขั้นการเตรียมการผลิตรายการ
2) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการพอดแคสต์ด้านวิธีการ
นาเสนอต่าง ๆ ในขั้นการผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ
3) น าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ ยวกั บ การผลิ ต รายการพอดแคสต์ ด้านการ
จัดการและการประเมินผลต่าง ๆ หลังการเผยแพร่รายการ
3.2.1.2 การสัมภาษณ์ผู้ฟังรายการพอดแคสต์
การใช้ วิธีการสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก ผู้ ฟั งรายการพอดแคสต์ จะช่ว ยท าให้ เข้ าใจการใช้
ประโยชน์ ความพึงพอใจจากสื่อของผู้ฟังรายการพอดแคสต์ การตั้งใจเปิดรับสื่อประเภท
รายการพอดแคสต์ ซึ่งจะได้นาเสนอข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยต่อไป
โดยผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกผู้ฟังรายการพอดแคสต์ที่ฟังรายการเป็นประจาตลอด
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยการคัดเลือกจากผู้ฟังรายการที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ผลิตรายการ
เช่น การคัดเลือกผู้ฟังรายการที่มีปฏิสัมพันธ์ มีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ผลิตรายการ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ของรายการพอดแคสต์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ฟังรายการ
การคัดเลือกผู้ฟังรายการที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนรายการ อาทิ การไปร่วมงานพบปะ
ระหว่างผู้ จัดรายการและผู้ฟังรายการ (Fan Meet), การคัดเลือกผู้ฟังรายการที่ทาการให้
ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ รายการพอดแคสต์ในประเทศไทย อาทิ การเขียน Blog
แนะนารายการพอดแคสต์ที่น่าสนใจ หรือ การคัดเลือกผู้ฟังรายการที่คัดเลือกจากผู้ ผลิ ต
รายการพอดแคสต์ให้ความเห็นว่าเป็นผู้ฟังรายการที่ฟังรายการเป็นประจา
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก (ผู้ฟังรายการพอดแคสต์)
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับผู้ฟังรายการที่ฟัง
รายการพอดแคสต์เป็นประจาทุกวันอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 1 ปี ดังนี้
1) คุ ณ เพชร เครื อ พานิ ช 30 ปี อาชี พ โปรแกรมเมอร์ อาจารย์ พิ เศษสอนระดั บ
ปริญ ญาตรี ฟั งรายการพอดแคสต์ เป็นประจาทุกวัน ประมาณ 4-5 ปี รับฟั งหลากหลาย
รายการ เคยเขียน Blog ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนะนารายการพอดแคสต์ในประเทศไทย ที่มี
ความน่าสนใจ (สัมภาษณ์วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
2) คุณ สุรเกียรติ สุรธนานันต์ 27 ปี อาชีพภูมิสถาปนิก ฟังรายการพอดแคสต์ เป็น
ประจาทุกวันมาเป็นระยะเวลาประมาณ 5-6 ปี เป็นผู้ฟังรายการที่รับฟังรายการหลากหลาย
รายการ โดยเป็นผู้ฟังมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ผลิตรายการต่าง ๆ รวมทั้งสื่อ
สังคมออนไลน์ของรายการพอดแคสต์รายการต่าง ๆ เคยใช้ทักษะการวาดรูปของตนเองวาด
รูปผู้ผลิตรายการ เพื่อให้ผู้ผลิตรายการนาไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเคยเข้าร่วมกิจกรรมใน
ลักษณะ Fan Meet (สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
3) คุ ณ ชาญวุฒิ อมรรั ต นเกศ 27 ปี อาชี พ ฟรีแ ลนซ์ ฟั งรายการพอดแคสต์ เป็ น
ประจาทุกวันประมาณ 1 ปี เป็นผู้ฟังที่รับฟังรายการหลากหลายรายการ มีปฏิสัมพันธ์ในสื่อ
สั งคมออนไลน์ ทั้ งกั บ ผู้ ผ ลิ ต รายการและของรายการต่ าง ๆ รวมทั้ งเคยเข้ าร่ว มกิ จกรรม
Workshop ของรายการพอดแคสต์ GetTalks (สัมภาษณ์วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
4) คุณ ปวรวรรณ ฤทธิพ ากร 29 ปี นั กศึกษาปริญ ญาเอกทัน ตแพทยศาสตร์ ฟั ง
รายการพอดแคสต์เป็นประจาทุกวันประมาณ 2 ปี เคยเป็นผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรม Workshop ที่
ใช้ ชื่ อ ว่ า PodTalks เป็ น ผู้ แ สดงตนในกลุ่ ม สื่ อ สั ง คมออนไลน์ Facebook ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า
Podcasts and Podcasters Thailand ว่าตนเองเป็ น ผู้ ฟั งที่ ชื่น ชอบติ ด ตามรายการพอด
แคสต์หลากหลายรายการ (สัมภาษณ์วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
5) คุณ ชนิ สรา กิตติวิเศษ 24 ปี อาชีพนักเขียน ฟังรายการพอดแคสต์เป็นประจา
ประมาณ 1 ปี เป็นผู้ฟังรายการที่มีปฏิสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ผลิตรายการพอด
แคสต์ ร ายการต่ าง ๆ เคยเข้ าร่ว มกิ จ กรรมพบปะแฟนรายการ และเคยสนั บ สนุ น ผู้ ผ ลิ ต
รายการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น นาของฝากไปให้ (สัมภาษณ์วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
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แนวคาถามในการสัมภาษณ์ผู้ฟังรายการพอดแคสต์
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) แนวคาถามในการสัมภาษณ์ผู้ ฟังรายการพอดแคสต์จะนามาแนวคิด ทฤษฎีที่ได้
ศึกษามาประยุกต์กับการตั้งคาถาม โดยกาหนดให้ เป็นแนวคาถามแบบไม่ตายตัว รูปแบบ
คาถามจะมีการเปลี่ ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ของแต่ละ
คนอย่ างครบถ้ ว น นอกจากนี้ จ ะมี ก ารจั ด บั น ทึ ก และมี ก ารบั น ทึ ก เสี ย งในการเก็ บ ข้ อ มู ล
สาหรับแนวคาถามที่นามาสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ เกิดจากการประยุกต์ความรู้ที่
ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา, ทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจ และแนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 การประยุกต์แนวคิดกับแนวคาถามสัมภาษณ์ผู้ฟังรายการ
คาถามนาวิจัย
การประยุกต์แนวคิด
แนวคาถามในการสัมภาษณ์
1 . ก ร ะ บ ว น ก า ร - แนวคิ ด ผู้ รั บ สื่ อ เป็ น - ผู้ ฟั ง รายการมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดเนื้ อ หา
เต รี ย ม ก า ร ผ ลิ ต ผู้ผลิตเนื้อหา
อย่างไร
รายการกระจายเสียง
- หากต้องการติดต่อกับผู้ ผลิ ตรายการโดยตรง ใช้
เพื่ อ เผ ย แ พ ร่ ผ่ าน
วิธีการใด
พ อ ด แ ค ส ต์ เป็ น
- ทาอย่างไรหากผู้ฟั งอยากมีส่ วนร่วมกับ การผลิ ต
อย่างไร
รายการ
- แนวคิดและทฤษฎี
การเปิดรับสื่อ

- ผู้ฟังรายการมีความความต้องการสิ่งใดจากเนื้อหา
สารที่ได้รับฟังจากรายการพอดแคสต์
- ปัจจัยใดบ้างที่นามาพิจารณาในการเลือกเปิดรับ
ฟังรายการ
- ผู้ฟังรายการชื่นชอบและเลือกเปิดรับฟังรายการ
จากสิ่ งใด เช่ น ตั ว ผู้ จั ด รายการ เนื้ อ หาที่ สื่ อ สาร
รายการ แขกรับเชิญ
- ผู้ ฟั งรายการมีค วามต้อ งการใช้ สื่ อประเภทพอด
แคสต์ผ่านช่องทางใดเป็นหลัก เช่น เว็บไซต์ หรือใช้
งานแอปพลิเคชันใด
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2. วิ ธี ก ารน าเสน อ
เนื้ อ หา การจั ด การ
ด้านเทคนิคขณะผลิต
รายการพอดแคสต์
เป็นอย่างไร
3. ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
รายการ การติดตาม
ป ร ะ เมิ น ผ ล ห ลั ง
เผยแพร่รายการพอด
แคสต์เป็นอย่างไร

- ท ฤ ษ ฎี ก า ร ใ ช้ - มีความพึงพอใจของผู้ฟังรายการในการฟังรายการ
ประโยชน์และความพึง พอดแคสต์ อ ย่ า งไร เช่ น ชอบรั บ ฟั ง ในลั ก ษณะ
พอใจ
รูปแบบรายการแบบใด ความยาวของรายการควรมี
ความยาวเท่าใด ความคาดหวังในคุณภาพของเสียง
- พฤติกรรมใดบ้างทีป่ ฏิบัติขณะรับฟังรายการ
- ท ฤ ษ ฎี ก า ร ใ ช้ - การแสดงผลตอบรับต่อผู้ผลิตรายการทาอย่างไร
ประโยชน์และความพึง
พอใจ
แน วคิ ด ผู้ รั บ สื่ อ เป็ น - จากการรั บ ฟั ง รายการพอดแคสต์ แ ล้ ว เกิ ด แรง
ผู้ผลิตเนื้อหา
บั น ดาลใจในการสร้างช่ อ งพอดแคสต์ ข องตนเอง
หรือไม่

วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลผู้ฟังรายการพอดแคสต์
วิธีการใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อนามาอธิบายปัญหานาวิจัยมีดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการในการเก็บข้อมูลและคาถามนาวิจัย
คาถามนาวิจัย
วิธีการ
ข้อมูลที่ได้รับ
1. กระบวนการเตรีย มการ - การสัมภาษณ์ - การมีส่วนร่วมของผู้ฟังรายการ ในการให้ผลตอบ
ผลิ ต รายการกระจายเสี ย ง
รับหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ สาหรับ การเตรียมการ
เพื่อเผยแพร่ผ่านพอดแคสต์
การผลิตรายการพอดแคสต์
เป็นอย่างไร
- ความคาดหวังของผู้ฟังรายการก่อนการเปิดรับฟัง
รายการพอดแคสต์
2. วิ ธี ก ารน าเสนอเนื้ อ หา - การสัมภาษณ์ - การมีส่วนร่วมของผู้ฟังรายการ ในการให้ผลตอบ
การจัดการด้านเทคนิคขณะ
รั บ หรื อ ข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ ส าหรั บ ด้ า นวิ ธี ก าร
ผลิตรายการพอดแคสต์เป็น
นาเสนอต่าง ๆ
อย่างไร
3. การเผยแพร่รายการ การ - การสัมภาษณ์ - ข้อเสนอแนะของผู้ฟังรายการ ความคาดหวังของ
ติ ด ตามประเมิ น ผลหลั ง
ผู้ฟังต่อการฟังรายการเดิมในตอนต่อ ๆ ไป
เผยแพร่รายการพอดแคสต์
- ผลตอบรับอื่น ๆ เช่น การเป็นแฟนคลับรายการ
เป็นอย่างไร
การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ผู้ ฟั ง รายการ ความชิ ด เชื้ อ ที่ มี ต่ อ
รายการ
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การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลผู้ฟังรายการพอดแคสต์
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ฟังรายการพอดแคสต์
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ โดย ขั้นตอนการวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูลดังนี้
1) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการพอดแคสต์จากมุมมอง
ของผู้ ฟั งรายการ น าข้ อมู ล ที่ ได้ม าประยุ กต์ ใช้แ ละน าเสนอแนวทางในด้านกระบวนการ
เตรียมการผลิตรายการในขั้นการเตรียมการผลิตรายการ
2) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการพอดแคสต์ จากมุมมอง
ของผู้ฟังรายการ นาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้และนาเสนอแนวทางในด้านวิธีการนาเสนอ ใน
ขั้นการผลิตรายการและการเผยแพร่รายการ
3) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการพอดแคสต์ จากมุมมอง
ของผู้ฟังรายการ นาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้และนาเสนอแนวทางในด้านการจัดการและการ
ประเมินผลต่าง ๆ หลังการเผยแพร่รายการ
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผู้วิจั ยใช้การเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
กล่าวคือ การใช้แหล่งข้อมูลจากที่มีอยู่แต่เดิม ที่มีการอธิบายหรือบรรยายเนื้อหา ให้ความรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรายการพอดแคสต์ ทั้งในเชิงการใช้งานพอดแคสต์ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับช่องทางพอดแคสต์ พฤติกรรมระหว่างการใช้งานพอดแคสต์ มูลเหตุจูงใจในการทารายการ
พอดแคสต์ เป็นต้น และในเชิงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการทางด้านเทคนิคต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมความ
พร้อมของอุปกรณ์บันทึกเสียงรายการ การจัดการไฟล์เสียง ช่องทางในการเผยแพร่รายการพอดแคสต์
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถนามาประยุกต์เข้ากับวัตถุประสงค์การวิจัย ผ่านการให้ข้อมูลจากทั้ง
ผู้จัดรายการพอดแคสต์ที่เคยเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านรายการพอดแคสต์ รวมทั้งข้อมูลจากตารา
งานวิจัย และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสามารถนามาเป็นข้อมูล
ประกอบในผลการวิจัยได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาในการดาเนินการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้วางแผนระยะเวลาดาเนินการวิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในช่วงระยะเวลา
ทั้งสิ้น 4 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เมษายน
ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการและสังเกตการณ์การผลิตรายการ
พฤษภาคม
ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้ฟังรายการ
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มิถุนายน
กรกฎาคม

ประมวลผลและสรุปผลการศึกษา
นาเสนอผลการศึกษา

การตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย
ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล ในลั ก ษณะการตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ร วบรวมข้ อ มู ล
(Methodological Triangulation) กล่ าวคื อ ผู้ วิจัย ได้ ใช้ วิธีการเก็บ ข้อมู ล ต่าง ๆ จากแหล่ งข้อมู ล
ทางด้านเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่อง
เดียวกัน มาตรวจสอบควบคู่กับสภาพความเป็นจริง
ข้อมูลประเภทบุ คคลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกทั้งจากผู้ที่ทาการผลิ ตรายการและผู้ฟัง
รายการพอดแคสต์ สามารถตรวจสอบได้โดยการเปรียบเทียบกับ ข้อมูลทางด้านเอกสารที่ ได้รับจาก
กรอบการวิเคราะห์รายการพอดแคสต์ PodCred (Tsagkias et al., 2008) ที่ได้จากการการวิเคราะห์
เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วมขณะทาการผลิตรายการพอดแคสต์

การนาเสนอข้อมูลและเขียนรายงานการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพ ดั งนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งได้ น าเสนอข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
การศึกษาในแบบการวิจัยเชิงอธิบ าย หรือ การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ตามวิธี
วิจัยโดยวิธีการหลัก คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ทาการถอดเทปที่ได้ทาการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ ย วข้ อ ง และวิธีวิจั ย ประกอบเพิ่ ม เติม ในส่ ว นของเนื้ อ หาประกอบการวิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยการ
วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดย
ประกอบแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการวิ จั ย และน าเสนอผลการศึ ก ษาตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอ ดังนี้
3.5.1 ในส่วนของผลการวิจัย นาเสนอข้อมูล 3 ส่วน คือ
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อ
เผยแพร่ผ่านช่องทางพอดแคสต์
2) การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ วิธีการนาเสนอเนื้อหา การจัดการทางด้านเทคนิค
ขณะทาการผลิตรายการพอดแคสต์
3) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผล
หลังการเผยแพร่รายการพอดแคสต์
3.5.2 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง “การศึกษาแนวทางการผลิ ตรายการกระจายเสี ยงเพื่ อเผยแพร่ผ่ าน
รูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย” เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาแนวทางในเชิงกระบวนการ
การผลิตรายการกระจายเสียงพอดแคสต์ ในส่วนของบทที่ 4 นี้ เป็นผลการศึกษาถึงการผลิตรายการ
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์วิจัยในบทที่ 1 หรือ 3 ขั้นตอนหลัก
กล่าวคือ 1) กระบวนการเตรียมการผลิตรายการ 2) ขณะทาการผลิตรายการ 3) การเผยแพร่และการ
ประเมินผลหลังการเผยแพร่ ซึ่งได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ ผู้ฟัง
รายการพอดแคสต์ การศึกษาวิจั ยเชิงเอกสาร ทั้งจากหนังสือ และเว็บไซต์ที่ให้คาแนะนาด้านการ
จัดการเชิงเทคนิค สามารถแบ่งการนาเสนอข้อมูลออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กระบวนการเตรี ย มการผลิ ต รายการกระจายเสี ย งเพื่ อ
เผยแพร่ผ่านช่องทางพอดแคสต์
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการนาเสนอเนื้อหา การจัดการทางด้านเทคนิคขณะทา
การผลิตรายการพอดแคสต์
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผลหลังการ
เผยแพร่รายการพอดแคสต์
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ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ในแบบการวิจัยเชิงอธิบาย หรื อ การวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) ตามวิ ธี วิ จั ย หลั ก ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการ
และผู้ฟั งรายการพอดแคสต์ และ ข้อมูล ทุติยภูมิ จากแหล่ งข้อมูล เว็บไซต์ที่ให้ คาแนะน าเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตรายการพอดแคสต์ โดยมีรายละเอียดของแหล่งข้อมูลในการวิจัยดังนี้
1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการพอดแคสต์
ชื่อ - สกุล
ชนินทร เพ็ญสูตร

วันที่สัมภาษณ์
18 เมษายน 2561

บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์

21 เมษายน 2561

พลสัน นกน่วม

27 เมษายน 2561

ธาตรี ชีถนอม

27 เมษายน 2561

ภาสกร หงษ์หยก

6 พฤษภาคม 2561

โอมศิริ วีระกุล

17 พฤษภาคม 2561

แทนไท ประเสริฐกุล

2 มิถุนายน 2561

รายการทีผ่ ลิต
1) Infinity Podcast
2) Minimalist’s Diary
3) Countdown
4) Startupwit
5) เรื่องมันร้อน
1) คุยไม่ได้ศัพท์
2) เที่ยวที่แล้ว
3) Dog’s Nation
1) GetTalks
2) GetTalks Weekend
3) ยูธูป
4) ขอแชร์นะคับ
1) ครูไวแคส วิทยาศาสตร์การกีฬา
2) ครูขึ้นสตอรี่
3) ตามไปครู
เกินกว่า 10 รายการในสถานีช่างคุย
1) ออฟฟิศ 0.4
2) Creative Salary
1) WiTcast
2) WiTThai
3) Long Take
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2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ฟังรายการพอดแคสต์
ชื่อ - สกุล

วันที่สัมภาษณ์

ประสบการณ์การฟัง

รายการที่ฟัง

สุรเกียรติ สุรธนานันต์

16 พฤษภาคม 2561

ฟังเป็นประจาทุกวัน
(5-6 ปี)

เพชร เครือพานิช

17 พฤษภาคม 2561

ฟังเป็นประจาทุกวัน
(4-5 ปี)

ชาญวุฒิ อมรรัตนเกศ

17 พฤษภาคม 2561

ฟังเป็นประจาทุกวัน
(1 ปี)

ปวรวรรณ ฤทธิพากร

22 พฤษภาคม 2561

ฟังเป็นประจาทุกวัน
(2 ปี)

ชนิสรา กิตติวเิ ศษ

22 พฤษภาคม 2561

ฟังเป็นประจาทุกวัน
(1 ปี)

1) ทุกรายการใน WiTcast
2) ทุกรายการใน The Standard
3) GetTalks
4) ยูธูป
5) ออฟฟิศ 0.4
6) เต็กตีบวก
1) ทุกรายการใน WiTcast
2) ทุกรายการใน The Standard
3) ทุกรายการใน GetTalks
4) Startupwit
5) ครูไวแคส / ครูขึ้น
6) ช่างคุย
7) Infinity Podcast
8) Minimalist’s Diary
9) Countdown
1) Omnivore
2) RUOK
3) GetTalks
4) จดหมายจากทางบ้าน
5) We need to talk
6) ชาบูบางรัก
1) เสาเสาเสา
2) ยูธูป
3) WiTcast
1) ยูธูป
2) ชาบูบางรัก
3) สัพเพ Hey ไรว้า
4) GetTalks
5) จดหมายจากทางบ้าน
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3) ข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรายการพอดแคสต์
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการพอดแคสต์ ใน - เว็บไซต์รายการช่างคุย (http://www.changkui.com/)
ประเทศไทย
- เว็บไซต์รายการ WiTcast (http://www.witcastthailand.com/)
- เว็บไซต์รายการ Infinity Podcast (https://startupwit.co/)
- เว็บไซต์ The Standard Podcast
(https://thestandard.co/podcast/)
- เว็บไซต์ SoundCloud (https://SoundCloud.com/)
- แอปพลิเคชัน iTunes ในคอมพิวเตอร์
- แอปพลิเคชัน Podcasts ในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS
- แอปพลิเคชันเล่นไฟล์เสียงพอดแคสต์อื่น ๆ
ค าแนะน าการจั ด การ - เว็บไซต์ Podcast Insights (https://www.podcastinsights.com/)
ทางด้ า นการจั ด การ - Pat Flynn ผู้จัดรายการ YouTube แนะนาเกี่ยวกับการจัดรายการ
ทางเทคนิคในการผลิต (https://www.youtube.com/user/SmartPassiveIncome/)
รายการพอดแคสต์
- ‘Podcast Fast’ รายการ YouTube แนะนาเกี่ยวกับการจัดรายการ
(https://bit.ly/2KpZozR)
- Asayhi channel รายการ YouTube แนะนาเกี่ยวกับอุปกรณ์
บันทึกเสียง (https://bit.ly/2MujObE)
- ศุภางค์ นันตา จากหนังสือ ‘การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น’

จากการรวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ งข้ อ มู ล ดั งกล่ าว สามารถน าเนื้ อ หาที่ ได้ รับ มาวิ เคราะห์
จาแนกข้อมูล เป็ น ส่ วนต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยเฉพาะการได้รับผลการวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตรายการพอดแคสต์ ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียง
เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางพอดแคสต์
สาหรับ วัตถุป ระสงค์ การวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมการผลิ ตรายการ
กระจายเสียงผ่านช่องทางพอดแคสต์ จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการ และ
ผู้ฟังรายการพอดแคสต์ สามารถแบ่งได้เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทารายการกระจายเสียงผ่านช่องทางพอดแคสต์

• การเตรียมการด้านเนื้อหาสาหรับผลิตรายการ
• การเตรียมการจัดการด้านเทคนิคก่อนการผลิตรายการ
• การทาความเข้าใจเรื่องความคาดหวังของผู้ฟัง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับฟังรายการ
โดยจากการศึกษาวิจั ย ในครั้งนี้ สามารถจาแนกส่ ว นประกอบย่อยที่มี ความเกี่ยวข้องกั บ
วัตถุป ระสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 ประกอบกับจากการประยุกต์เนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทบทวน
วรรณกรรม สามารถนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถเรียบเรียงและสามารถ
จาแนกรายละเอียดได้ดังนี้
4.1.1 การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทารายการกระจายเสียงผ่านช่องทางพอดแคสต์
ก่อนที่ผู้จัดรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยจะเริ่มผลิตรายการพอดแคสต์ ผู้จัดรายการส่วน
ใหญ่มักเป็นคนที่ชื่นชอบฟังรายการพอดแคสต์เป็นประจา จึงได้มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน
พอดแคสต์ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็ น มุมมองทั้งจากในฐานะของผู้ผ ลิตรายการและในฐานะของผู้ฟั ง
รายการ โดยก่อนจะทาการผลิตรายการพอดแคสต์ ผู้จัดรายการพอดแคสต์จะเริ่มจากการทาความ
เข้าใจวิธีการทางานของพอดแคสต์ที่ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ซึ่งด้วยการเป็นลักษณะของ
สื่อดิจิทัล ที่มีคุณลักษณะที่ผู้ใช้งานเริ่มต้นใช้งานและเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก ทาให้ใครก็ตามที่มีเนื้อหา
หรืออะไรต่าง ๆ ที่อยากจะนาเสนอในรูปแบบเสียง สามารถเป็นผู้จัดรายการพอดแคสต์ได้ โดยในส่วน
ของการทาความเข้าใจนี้สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้
1) การทาความเข้าใจด้านการใช้งานและรูปแบบของพอดแคสต์
2) เป้าหมายของการใช้พอดแคสต์ในการผลิตรายการกระจายเสียง
3) การทาความเข้าใจประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์ทดแทนการผลิตสื่อเพื่อ
เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น ๆ
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4.1.1.1 การทาความเข้าใจด้านการใช้งานและรูปแบบของพอดแคสต์
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและรูปแบบของพอดแคสต์ ถือเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการ
พอดแคสต์จาเป็นต้องทาความเข้าใจ โดยการทาความเข้าใจเรื่องของวิธีการทางาน การใช้งานจาก
ผู้ฟังรายการ หรือรูปแบบการทางานต่าง ๆ ในเชิงเทคนิคที่จาเป็นต้องศึกษา ซึ่งจากการทาการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสั มภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย พบว่าผู้ ผลิตรายการพอด
แคสต์เริ่มจากการติดตามฟังรายการพอดแคสต์อย่างต่อเนื่อง หรือรับฟังรายการพอดแคสต์เป็นประจา
ก่อน ซึ่งก็จะทาให้เกิดความเข้าใจด้านการใช้งานและรูปแบบของรายการพอดแคสต์
การผลิตรายการพอดแคสต์ ในประเทศไทยในช่วงแรกเริ่มนั้น คุณภาสกร หงษ์หยก ผู้ผลิต
รายการ ‘ช่างคุย’ ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ที่เป็นภาษาไทยรายการแรก โดยคุณภาสกร
เริ่มจากการเป็นผู้ฟังรายการพอดแคสต์ที่มีอยู่ในยุคที่พอดแคสต์เริ่มเป็นที่รู้จักในระดับสากลก่อน และ
เริ่มจากการฟังรายการที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ ซึ่งจากการรับฟังรายการพอดแคสต์มาระยะหนึ่ง
เกิดความต้องการในการนาเสนอหรือถ่ายทอดเนื้อหาที่ตนเองสนใจ ให้คนทั่วไปได้รับฟัง
“ผมว่าไม่น่าจะต่างกับผู้เริ่มจัดรายการพอดแคสต์คนอื่นเท่าไหร่ ก็คือเราฟังเยอะ
ก่อนครับ ผมต้ องเดินทางขับรถจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ต บ่อย ๆ แล้วก็ต้องหาอย่างอื่นฟังที่
ไม่ใช่เพลง วิทยุต่าง ๆ ไม่สามารถรับฟังได้เวลาเราขับรถไปเรื่อย ๆ ตอนนั้นเราอ่านบทความ
เจอ อธิบายว่าพอดแคสต์คืออะไร เราก็ลองศึกษาดู เพราะว่าตอนนั้นเครื่อง iPod เริ่มเป็นที่
ใช้กันอย่างแพร่หลายละ แล้วก็มันมีเมนูพอดแคสต์ในเครื่อง iPod ผมก็ลองหาอ่านบทความ
เกี่ยวกับพอดแคสต์ว่าคืออะไร แล้วก็ลอง Download พอดแคสต์มาฟัง เออ เข้าท่านะ มีการ
พูดอะไรบางอย่ างที่เราไม่เคยได้ยินในมุมนี้มาก่อน ตอนนั้นที่เราฟังจริง ๆ คือรายการชื่อ
Buzz Out Loud ของ C Net ซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ฟังแล้ว เออ สนุกดีนะ แล้วเราก็
ฟังไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องเปิดเพลง เราเลยเริ่มลองทาเองจากการทาความเข้าใจด้วยตัวเราเอง”
(ภาสกร หงษ์หยก, สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2561)
เช่นเดียวกับผู้ผลิตรายการ WiTcast และ ผู้ผลิตรายการ Infinity Podcast ที่เริ่มจากการรับ
ฟังรายการพอดแคสต์ของต่างประเทศในเนื้อหาที่แต่ละคนให้ความสนใจ ซึ่งการรับฟังรายการต่าง ๆ
เหล่านั้น ทาให้เข้าใจในรูปแบบของการทารายการพอดแคสต์ รวมทั้งช่องทางที่เผยแพร่ วิธีการดาวน์
โหลดรายการ วิธีการพูดเปิด-ปิด วิธีการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ และได้นามาปรับใช้ในรายการของตน
“เราเริ่ มจากฟังก่อน ตอนนั้นเพิ่ งได้ iPod มา iPod ก็เป็นเครื่องเล่ นเพลง ดาวน์
โหลดเพลงมาฟัง แต่เราก็สงสัยว่าทาไมใน iPod มีอะไรติดมาด้วยนะ เขียนชื่อว่า Podcasts
ก็เลยลองเข้าไปดู แล้วก็ลอง Search ดูในอินเทอร์เน็ตว่ามันคืออะไร อ๋อ มันมี รายการพอด
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แคสต์ ก็ลองดาวน์โหลดมาฟัง เริ่มแรกเราจาไม่ได้แล้วว่าเราฟังรายการอะไร แต่เราไปเจอ
รายการวิทยาศาสตร์ที่เราชอบมาก ๆ อยู่หลายรายการเหมือนกัน แล้วมาจากทั่วโลกอะ แล้ว
ไปเจอรายการ The Skeptics Guide to the Universe เป็นรายการที่กลุ่มเพื่อน 4-5 คน
มานั่งคุยกันแบบเป็นกันเอง อัปเดตข่าววิทยาศาสตร์ วิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อความเข้าใจผิด
ต่าง ๆ ในสังคมที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ เราฟังเราก็ติดรายการนี้มาก แล้วก็มีรายการอื่น ๆ อีก
เช่น All in the Mind รายการผู้จัดเป็นชาวออสเตรเลีย ก็เป็นเรื่องที่อธิบายจิตวิทยา พูด
เรื่องสมองอะไรแบบนี้ ซึ่งเป็นสายที่เราเรียนมา เราก็แบบ เออ ไม่เคยคิดเลยนะ ว่าเรื่องที่เรา
เรียนมา เอามาทารายการแบบนี้ได้ด้วยเหรอ แล้วคุยสนุกด้วยนะ มีรูปแบบที่แบบว่าไม่ต้อง
อะไรมากเลย ก็แค่ลงนั่งคุยกันนั่นแหละ กับอีกแบบเป็นสารคดีวิทยุ มีไปสัมภาษณ์คน ใส่
เพลง ทิ้งจังหวะ เล่าเรื่อง ก็เลยได้เข้าใจว่าโลกของพอดแคสต์เป็นแบบนี้เอง ทาให้เราเริ่มทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทารายการ” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
“ฟังครั้งแรกตอนนั้นกาลังเรียนอยู่ที่อังกฤษประมาณ 2012 แล้วก็สงสัยว่าแอปฯ ใน
iPhone อัน นี้ มีไว้ทาอะไร เราก็เลยลองเปิด ปรากฎว่ามีเนื้อหารายการพอดแคสต์ต่าง ๆ
ขึ้นมาแบบอันไหนเป็นที่นิยม เราก็มีความสนใจในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน
หุ้น แล้วมันสามารถเลือกเป็นฟังก์ชันการใช้งานตั้งค่าการติดตามต่าง ๆ ในหมวดเนื้อหาที่เรา
ชื่นชอบ ก็เลยติดตามฟังมาเรื่อย ๆ แต่ ณ เวลานั้นก็ไม่ได้ติดตามฟังภาษาไทยเลย คือตอนที่
เราฟังเรารู้สึกได้ว่า จริง ๆ เราสามารถทาได้นะอะไรแบบนี้ แต่เอาจริง ๆ เรารู้ว่าเราเป็นคน
Low Technology ไม่รู้ว่าอะไรพวกนี้ท ายังไง แต่พอเข้าทางานไปได้ซักพั กแล้ ว พอต้น ปี
2017 เราก็เริ่มถามคนที่เขามีความรู้เรื่องนี้ เขาก็บอก จริง ๆ มันทาไม่ยาก ต้องซื้อเครื่องไม้
เครื่องมือนี้ ๆ นาไปเผยแพร่ทางนี้ ๆ มี iTunes นะ มี SoundCloud นะ ก็เลยลองเริ่มทา”
(ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
โดยจากการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทาความเข้า ใจเกี่ยวกับ
การจั ด ทารายการพอดแคสต์ โดยพบว่าผู้ ผ ลิ ต รายการพอดแคสต์ในงานวิจัยครั้งนี้ ต่างเป็น ผู้ ฟั ง
รายการพอดแคสต์อื่น ๆ มาก่อน โดยเฉพาะรายการของต่างประเทศ ซึ่ง จากการฟังรายการเหล่านั้น
ทาให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการทางานของพอดแคสต์ โดยจะเริ่มจากการซึมซับรูปแบบวิธีการของ
รายการที่ตนเองฟัง จากนั้นผู้ผลิตรายการจะทาการพิจารณารูปแบบหรือวิธีการทางานของพอดแคสต์
จากการศึกษาวิธีการต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น วิธีการเผยแพร่ข้อมูลไฟล์เสียงผ่านช่องทางผู้ให้บริการ
พอดแคสต์ทาอย่างไร รวมทั้งการทาความเข้าใจว่าผู้ใช้งานหรือผู้ฟังรายการรับฟังรายการจากแหล่งใด
ซึ่งพบว่า ในปัจจุบันผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยหลากหลายรายการนิยมเผยแพร่ไฟล์เสียง
ทางเว็บไซต์ SoundCloud และ เผยแพร่ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน iTunes เป็นหลัก
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4.1.1.2 เป้าหมายของการใช้พอดแคสต์ในการผลิตรายการกระจายเสียง
เป้าหมายในการใช้พอดแคสต์เป็นช่องทางในสื่อสารประเด็นต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งที่ ผู้ผลิตต่างทา
ความเข้าใจในความต้องการเบื้องต้น เนื่องด้วยการใช้สื่อประเภทพอดแคสต์นั้น เป็นการสื่อสารเนื้อหา
ที่เป็นเสียง (Audio Content) เป็นหลัก ผู้ผลิตรายการต่างให้ความเห็นสอดคล้องกันว่ าพอดแคสต์
เป็นสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงคนได้ง่าย เพียงแต่ว่าในปัจจุบัน อาจจะยังมีผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม และยังไม่ทั่วถึงคน
ทั่ ว ไปในสั งคมไทยมากนั ก ซึ่ งผู้ ผ ลิ ต รายการพอดแคสต์ ให้ ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น เกี่ ย วกั บ การ
ตัง้ เป้าหมายหลักในการใช้พอดแคสต์ในการผลิตรายการจากการต้องการสื่อสารประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ
ไปสู่ผู้คนผ่านสื่อทางเลือกใหม่ แต่ก็มีบางเหตุผลที่มีความแตกต่างกันออกไป เช่น ชอบพูดคุยกับเพื่อน
และคิดว่าเรื่องที่คุยนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหากมีการบันทึกเสียงและเผยแพร่ออกไป เป็นต้น
“ทุกอย่างเริ่มจากที่เรารู้สึกว่าเมืองไทย รายการที่เป็นสื่อสารวิทยาศาสตร์มีน้อยจัง
ก็เลยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ว่า อยากมาปลุกตรงนี้ ขึ้นมา เราต้องการสื่อสารด้วยการพูดออกไป
เพราะเราถนัดการพูด เราชอบคุยกับเพื่อนเรื่องต่าง ๆ อยู่ แล้ว การที่เราเลือกช่องทางที่เป็น
พอดแคสต์นี้เพราะส่วนหนึ่งเราฟังแล้วเราก็ชอบด้วย เราเลือกพอดแคสต์เพราะส่วนหนึ่งเรา
มองว่าเนื้อหายาว ๆ ยาก ๆ ของวิทยาศาสตร์ สามารถนามาอธิบาย มาเล่าเป็นเสียงได้ เราจึง
อยากสื่อสารประเด็นที่เราต้องการ โดบที่เนื้อหาเหล่านี้ก็ยังไม่ค่อยมีในช่องทางอื่นด้วย หรือ
ถ้ามีก็ยังไม่มีในประเทศเรา” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
หรือตัวอย่างผู้ผลิ ตที่วางเป้าหมายของการจัดรายการที่ต้องการนาเสนอเนื้อหาที่ตนเองมี
ความสนใจ แต่ในแง่หนึ่งก็ได้ พัฒนาความรู้ของตน เพิ่มความรู้ของตนด้วยการจัดรายการพอดแคสต์
ซึ่งนอกจากจะได้ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ แล้ว ตนเองยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสารต่าง ๆ อีกด้วย เป็นต้น
“ถ้าเราอยากพูดในสิ่งต่าง ๆ ในเนื้อหาต่าง ๆ เราก็อยากที่จะให้รายการหรือเนื้อหา
ที่เราทา คนฟังได้อะไรจากเนื้อหาเรา ไม่ใช่ว่าพูดอะไรก็ได้ไปเรื่อย เราก็เลยอยากลองทาในสิ่ง
ที่เราอยากรู้ด้วย ก็เลยด้วยความหวังว่า ขั้นแรกสุดจะมีคนฟังก็ไ ด้ ไม่มีคนฟังก็ได้ แต่ตัวฉัน
เอง ฉัน อยากจะรู้เรื่องนี้ เพิ่ม ฉันก็เลยจัดเพื่อส่ วนหนึ่งต้องได้อะไรจากมัน ฉันสนองความ
ต้องการตัวเอง เราได้พัฒนาความรู้ตัวเองจากการเตรียมข้อมูลมาจัด ซึ่งถ้ามองในมุมที่ตัวเอง
ได้ ก่อนจะทาการเผยแพร่ หรือมีผลตอบรับอะไรหลังจากเผยแพร่ไปแล้ว คือแน่นอนว่าเราได้
พัฒนาความรู้ของตัวเองไปแล้วแน่ ๆ” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
ส าหรับ เป้ าหมายของการใช้พ อดแคสต์ ในการผลิ ตรายการพอดแคสต์ จากการประมวล
เนื้อหาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการทั้ง 7 คน ทาให้ พบว่า จากการที่พอดแคสต์เป็น
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สื่อดิจิทัลที่เข้าถึงคนได้ง่าย เพียงแต่ว่าในปัจจุบันยังมีผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม และยังไม่ทั่วถึงคนทั่วไปในสังคม
มากนัก ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยปัจจุบันจึงมีเป้าหมายในการผลิตรายการพอดแคสต์
แตกต่ างกั น ไป ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่าจากเป้ าหมายการผลิ ต รายการพอดแคสต์ที่ แตกต่างกัน นั้ น แต่ล ะ
เป้าหมายของกลุ่มตัวอย่างล้วนเป็นด้านที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 เป้าหมายในการผลิตรายการพอดแคสต์ของกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย
ชนินทร บุญณัฐ พลสัน ธาตรี ภาสกร โอมศิริ แทนไท
ความต้องการใช้ ช่องทาง √
√
√
√
√
√
√
ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ เ ป็ น
ทางเลือกใหม่
ค วาม ต้ อ งก ารพั ฒ น า √
√
√
√
√
√
√
ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร
ของตนเอง สามารถนาไป
ปรั บ ใช้ กั บ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได้
ความต้ อ งการถ่ า ยทอด
√
√
√
√
ความรู้
ยั ง ไม่ มี สื่ อ รู ป แบบอื่ น ๆ
√
√
√
√
น าเสนอเนื้ อ หาที่ ต นเอง
ต้องการสื่อสาร
การจั ด ท ารายการพอด
√
√
√
√
แคสต์เป็นงานอดิเรก
ชอบพูดคุยประเด็นต่าง ๆ
√
√
√
√
กับเพื่อน คิดว่าเรื่องที่คุย
กั น จะเป็ น ป ระโยช น์
และสร้ า งความบั น เทิ ง
ต่าง ๆ ได้
ต้ อ งการพั ฒ นาความรู้
√
√
√
ของตนจากการเตรี ย ม
เนื้อหา
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4.1.1.3 การท าความเข้ า ใจประโยชน์ ข องการใช้ พ อดแคสต์ ท ดแทนการผลิ ต สื่ อ เพื่ อ
เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น ๆ
เนื่องจากพอดแคสต์ถือเป็นสื่อดิจิทัลชนิดหนึ่ง โดยเป็นสื่อที่ต้องอาศัยทักษะการสื่อสารด้วย
เสียงพูดเป็นหลัก การผลิตรายการพอดแคสต์จึงถือเป็นช่องทางหนึ่ง ที่ตอบโจทย์ผู้ผลิตรายการที่ถนัด
ในการใช้สื่อสารด้วยเสียงพูด เพียงอย่างเดียว โดยหากเทียบกับสื่อดิจิทัลที่นาเสนอเนื้อหาต่าง ๆ แต่
เป็นทั้งภาพและเสียง อาทิ รายการที่มีผู้จัดรายการเผยแพร่โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ YouTube เพื่อใช้
สาหรับการสื่อสารเนื้อหาต่าง ๆ หรือที่เรียกผู้ผลิตรายการผ่านช่องทางเหล่านั้น ว่า YouTuber โดยผู้
จัดรายการพอดแคสต์ส่วนหนึ่งได้เปรียบเทียบกับสื่อดิจิทัลที่ใช้ทั้งภาพและเสียงนั้น ดังนี้
“ผู้จัดร่วมกันอีกคนนึงอยากจะเป็น YouTuber เหมือนกันนะ แต่ผมก็เสนอว่า ทา
รายการพอดแคสต์ดูมั้ย พอดแคสต์มันไม่ต้องมีเรื่องภาพมาเกี่ยวอะไรเลย นาเสนอเสี ยง
นาเสนอเนื้อหาล้วน ๆ ถ้าผมทารายการ YouTube ผมอยู่ในตัวเมืองประจวบฯ จะทาอะไร
รีวิวหรือ รีวิวแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบฯ แล้ ว จะนาเสนอได้กี่ตอน แล้วเรามีงาน
ประจาเป็นข้าราชการครู สมมติ เราเลือกทา YouTube ผมก็ไม่รู้จะเอาภาพที่ไหนมาใส่ หรือ
ตั้งกล้องอัดตัวเองก็ดูไม่น่าเวิร์คอีก คือผมมีเนื้อเรื่องที่จะเล่าอยู่ ผมอยากจะเล่า แต่ผมไม่ ค่อย
อยากออกหน้าตาตัวเอง เลยรู้สึกดีมากที่เราได้มาเจอช่องพอดแคสต์ คือ ช่องทางที่เราอยาก
เล่าอะไรเราเล่าเป็นเสียงได้นี่หว่า เราสามารถเล่าเรื่องอะไรก็ได้ โดยที่มีความท้าทายตรงที่
ต้องทายังไงให้คนฟังเห็นภาพ” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
“เราเคยลองอัดเป็นลักษณะของวิดีโอจะลง YouTube อะไรแบบนี้ แล้วพออัดเป็น
วิดีโอเรารู้สึกว่า เราสองคนแพ้กล้อง เราเลยรู้สึกไม่ค่อยแสดงอะไรตอนคุยออกมา พอมาดู
ย้อนหลังมันรู้สึกมันเกร็ง ๆ เราเลยรู้สึกว่าถ้าเราลงเสียงอย่างเดียว เราอัดเป็นเสียงให้มีคนฟัง
อย่างเดียว เราไม่ต้องห่วงกับภาพลักษณ์หรืออะไรมากมาย มันเป็นตัวเราได้เยอะพอสมควร
เราอยากหัวเราะท่าทางแบบไหนเราทาออกมาได้เต็มที่ ขณะที่ตอนเรามีกล้อง มันเหมือนมัน
โดนจ ากั ด อารมณ์ ในการแสดงออกอะไรบางอย่ าง ซึ่ งถ้าบางที บ างเทปท าอะไรไม่ ค่อ ยดี
ท่าทางไม่ดี ก็อาจจะเป็นตราบาปเหมือนกันนะ โลกออนไลน์เวลาเราเผยแพร่ไปเราอาจจะ
เอากลับคืนไม่ได้ อะไรแบบนี้ เราเลยรู้สึกว่า เราทาแบบนี้เราสบายใจ เราสามารถปล่อยมัน
ได้เต็มที่ ก็เลยเลือกเป็นทางพอดแคสต์” (โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
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หรือจากการที่ผู้ผลิตรายการมีการพูดถึงประโยชน์ของการใช้งานพอดแคสต์โดยเปรียบเทียบ
กับการใช้งานสื่อที่มีอยู่ดั้งเดิม เช่น การใช้พอดแคสต์ทดแทนวิทยุกระจายเสียง การรับฟังรายการพอด
แคสต์แทนการติดตามสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งมีการเปรียบถึง การนาเสนอเนื้อหา และช่วงเวลาที่ถูก
จากัดเหมือนกับการสื่อสารผ่านสื่อดั้งเดิม
“พอดแคสต์ตอบโจทย์ตรงที่ทาให้วิทยาศาสตร์ออกมามีชีวิตชีวา เราได้ยินเสียงคน
เล่าอย่างตื่นเต้น คนเล่าก็อินด้วย ซึง่ ได้มากกว่าจากตัวหนังสือในกระดาษมอบให้เราไม่ได้ ถ้า
ในแง่ของสื่อหลั กอื่น สมมติไปออกทีวี มันก็ไม่ได้ Feel พอดแคสต์อีก เพราะรายการจะมี
กาหนดเวลา ผมจะเล่าเรื่องวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต ผมมีให้เล่าได้แค่สิบนาที แล้วเขาก็ไปถาม
เรื่องอื่นต่อ แล้วเวลาเราไปออก มันจะไม่วนมาถึงคาถามที่เราอยากตอบซักที ถือหนึ่งในแรง
บันดาลใจที่มาทารายการพอดแคสต์ ในแง่การสื่อสารวิทยาศาสตร์ มันตัดไปหลายปัญหาเลย
หนึ่งคือตัดความไม่เข้าใจในประเด็นที่พูดคุยของพิธีกร เพราะเขาไม่ได้แบบอยู่ในแวดวงที่เขา
สนใจ เขาก็ถามไม่โดนเป้า สองคื อตัดเรื่องการจากัดเวลาออกไป การที่เราใช้พอดแคสต์เรา
สามารถค่อย ๆ อธิบายให้คนฟังเข้าใจได้อย่างไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเร่งรีบ เป็นตัวของตัวเองได้
เต็มที่ ไม่ต้องเกร็งเรื่องแต่งหน้า แต่งตัว ไม่ต้องกังวลแขกรับเชิญที่เขาเชิญมาออกคู่ด้วย มัน
จะแบบ Flow ได้แบบธรรมชาติ พอดแคสต์เป็นโลกที่อิสระมาก ๆ” (แทนไท ประเสริฐกุล ,
สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
“ตอนแรก ๆ ผมเคยมองว่าพอดแคสต์ คงไม่สามารถไป Disrupt วิทยุแบบดั้งเดิม
แบบสื่อเก่าได้ เพราะว่าพอดแคสต์ในไทยมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาเลย แต่เวลาต่อมาผมมอง
ว่าพอดแคสต์ก็อาจเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มทีอ่ าจจะมา Disrupt ตัววิทยุดั้งเดิม วิทยุที่เป็นสื่อ
เก่า ก็อาจจะถูกแทนที่ด้วยพอดแคสต์ได้ เพราะพอดแคสต์คือ Content on Demand น่ะ
ครับ คุณไม่อยากฟังรายการผม คุณก็ไปดาวน์โหลดรายการอื่น ๆ ที่คุณอยากฟัง เราจึงต้อง
รับรู้ด้วยว่าผู้ฟังมีสิทธิที่จะเลือกไม่ฟังรายการเราได้มากกว่า เขาอ่านจากชื่อตอนได้ เลื่อนฟัง
บางส่ วนก่อนได้ เราจึ งต้อง Balance การทารายการ ให้ มีเนื้อหาที่เราอยากสื่อสาร และ
เนื้อหาที่คนอยากฟัง คนรอฟังด้วย” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
ก่อนทาการผลิตรายการ ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์จะทาการศึกษาประโยชน์ของการใช้ งาน
พอดแคสต์ทดแทนการใช้งานสื่อประเภทอื่น ด้วยการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การ
ใช้พอดแคสต์ทดแทนการผลิตรายการและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ YouTube ที่ต้องมีการสร้างสรรค์ทั้ง
ภาพและเสียง หรือการใช้งานพอดแคสต์ทดแทนการผลิตสื่อในสื่อเก่า เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ
แม้กระทั่งสื่อเก่าที่มีรูปแบบการกระจายเสียงเหมือนกัน อย่างวิทยุ โดยที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ต่าง
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มีความเข้าใจถึงข้อดี และสามารถเปรียบเทียบถึงประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์ทดแทนสื่อ อื่นในแง่
ความง่ายในการผลิต และตรงกับความต้องการในการสื่อสารเนื้อหาในรูปแบบการใช้เสียง สามารถเล่า
อธิบ าย หรือพู ดคุย สั มภาษณ์ ต่าง ๆ และสื่ อสารกับผู้ ฟั งรายการได้ง่าย ซึ่งการท าความเข้าใจถึง
ประโยชน์ด้านนี้ทาให้ผู้ผลิตสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทารายการกระจายเสียงผ่านช่องทาง
พอดแคสต์ ทาให้เห็นว่าก่อนทาการผลิตรายการผู้ผลิตรายการต่างมีการทาความเข้าใจ เรื่องการใช้
งานพอดแคสต์ การตั้งเป้าหมายของการผลิตรายการพอดแคสต์ ประโยชน์ของรายการพอดแคสต์ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะนาเสนอภาพรวม ในส่วนของการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป
4.1.2 การเตรียมการด้านเนื้อหาสาหรับผลิตรายการ
จากการทาการศึกษาวิจัย ผู้ให้ ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุป ระสงค์การวิจั ย ข้อที่ 1 ที่มีการนาเสนอในส่ ว นของก่อนที่ ผู้ ผ ลิ ตรายการจะเริ่มท าการผลิ ต
รายการพอดแคสต์ มีการกล่าวถึงการเตรียมการด้านเนื้อหาสาหรับการผลิตรายการ โดยผลการวิจัยมี
การประยุ กต์การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในส่ ว นของแนวคิดเกี่ยวกับ รายการและการผลิ ต
รายการ (Programme Production) โดนสามารถแบ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) การกาหนดรูปแบบและแนวคิดของรายการ
2) การเตรียมเนื้อหารายการ
3) การเตรียมบทรายการ และการลาดับเนื้อหา
4) การประสานงานผู้ร่วมรายการสัมภาษณ์
5) ผู้ฟังรายการกับการมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหารายการ
4.1.2.1 การกาหนดรูปแบบและแนวคิดของรายการ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการ พบว่า ผู้ผลิตรายการต่างมี การกาหนดรูปแบบของ
รายการพอดแคสต์ โดยที่ผู้ผลิตรายการมีความต้องการให้เนื้อหามีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ผู้ ฟั งที่ มี ค วามแตกต่ างหลากหลาย และตรงตามเป้ าหมายที่ ต้ อ งการใช้ พ อดแคสต์ หรื อเป็ น การ
กาหนดให้รูปแบบรายการตรงตามกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ซึ่งในส่วนนี้จะมีการกาหนดรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป ตามรูปแบบที่ผู้จัดรายการแต่ละคนถนัด ผู้จัดรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย สามารถ
แบ่งรูปแบบรายการได้เป็น
o รายการพูดคุยแบบจัดคนเดียว (Straight Talk Programme)
o รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme)
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o รายการสนทนา (Conversational Programme)
o รายการอภิปราย (Discussion Programme)
o รายการปกิณกะ (Variety Programme)
โดยการกาหนดรูปแบบรายการจะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรายการกาหนดในแต่ละตอน รายการแต่
ละตอนอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน และสิ่งที่ ควบคู่กับการกาหนดรูปแบบรายการ คือผู้จัดต่างมีการ
กาหนดแนวคิดของรายการไปด้วย แต่ด้วยรูปแบบความอิสระต่าง ๆ ของรายการพอดแคสต์ ผู้ผลิต
รายการต่าง ๆ จึงอาจไม่ได้มีเนื้อหาตายตัวแบบรายการวิทยุ หรือแต่ละคนอาจมีรูปแบบและแนวคิด
รายการหลากหลาย ดังเช่นในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การกาหนดรูปแบบและแนวคิดรายการของผู้ผลิตรายการ
ผู้ผลิตรายการ
รูปแบบรายการ
แนวคิดของรายการ
- รายการพูดคุยแบบจัดคนเดียว
- เรื่องที่ตนเองมีความถนัด
ชนินทร เพ็ญสูตร
- รายการอภิปราย
- รายการสัมภาษณ์
- รายการสนทนา
บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ - รายการพูดคุยแบบจัดคนเดียว
- รายการอภิปราย
- รายการสนทนา
- รายการสัมภาษณ์
พลสัน นกน่วม
- รายการสนทนา
- รายการปกิณกะ
- รายการพูดคุยแบบจัดคนเดียว
ธาตรี ชีถนอม
- รายการสัมภาษณ์
- รายการสนทนา

ภาสกร หงษ์หยก
โอมศิริ วีระกุล
แทนไท ประเสริฐกุล

- เรื่องที่เป็นประเด็นพูดถึงในสังคม ณ ขณะ
เวลานั้น ๆ
- เรื่องที่ตนเองกาลังศึกษาวิจัย
- เรื่องที่ตนเองมีความถนัด
- เรื่องที่เป็นประเด็นพูดถึงในสังคม ณ ขณะ
เวลานั้น ๆ
- เรื่องราววาไรตี้ต่าง ๆ
- เรื่องไลฟ์สไตล์ทั่วไป

- รายการอภิปราย
- รายการสัมภาษณ์
- รายการสนทนา
- รายการสนทนา

- เรื่องที่เป็นประเด็นพูดถึงในสังคม ณ ขณะ
เวลานั้น ๆ
- เรื่องที่ผู้ผลิตกาลังให้ความสนใจ
- เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพตนเอง
- เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
- เรื่องที่ผู้ผลิตกาลังให้ความสนใจ
- เรื่องที่เป็นประเด็นสังคม
- เรื่องที่ตนเองมีความถนัด

- รายการสัมภาษณ์
- รายการสนทนา

- เรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ต้องการสื่อสาร
- เรื่องภาพยนตร์ / ซีรีส์ ที่ได้รับชม
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ซึ่งจากตารางดังกล่าว สามารถขยายความเพิ่มเติมจากที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ได้ให้ข้อมูล
ในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น คุณธาตรี ชีถนอม
ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ ที่มีอาชีพหลักเป็นข้าราชการครู มีความต้องการนาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพของตนเอง และจากการที่ผู้จัดรายการร่วมกันอีกหนึ่งท่าน เป็นข้าราชการครูเหมือนกัน จึง
ทาให้สื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้สอดรับกัน กอปรกับการที่เป็นคุณธาตรีเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้
จัดรายการร่วมกันอีกท่าน เป็นครูสอนวิชาพลศึกษาและสุ ขศึกษา ทาให้สามารถผลิตรายการ จาก
กาหนดแนวคิดรายการที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ด้วยเช่นกัน
“จุดประสงค์ที่ตั้งใจจริง ๆ ก็คือ อยากนาเสนอในเรื่องของการศึกษา จุดประสงค์
หลักของผมก็อย่างเรื่องการศึกษาเลย ผมเองเป็นครู แต่ก็มองว่าครูเป็นอาชี พที่ถูกยกมาก
เกินไปในสังคมนี้อะครับ จริง ๆ ครูก็เป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ครูหลายคนลืมภาพว่าตัวเองก็เป็น
มนุษย์ธรรมดา พอครูหลุดภาพความเป็นมนุษย์ธรรมดา ก็เหมือนกับว่าอยากให้คนเข้าใจใน
มุมของคนธรรมดา เราชวนครูโจที่มองเห็ นปั ญ หาเหล่านี้คล้ าย ๆ กัน รายการเราจึงเป็ น
รายการมาคุย กันมาสนทนากัน แล้วแนวคิดของการทารายการอีกบบหนึ่ง เนื่องจากครูโจ
ถนั ดเรื่องพลศึกษา สุขศึกษา ก็มีการสอดแทรกเนื้อหาวิ ทยาศาสตร์การกีฬา แต่ละตอนที่
นาเสนอไปก็ เดี๋ยวเป็นเนื้อหาด้านปัญหาในวงการการศึกษาบ้าง เดี๋ยวเป็นวิทยาศาสตร์การ
กีฬา สุขภาพ การลดความอ้วนสลับไป แล้ วแต่ว่าช่วงเวลานั้น ๆ เราอยากสื่อสารเรื่องไหน
หรือผู้ฟังอยากฟังแบบไหน รายการเราก็เป็นรายการสนทนา หรือบางทีก็มีตั้งประเด็นแล้วมา
ถกกัน อภิปรายกันก็มี” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
ผู้ผลิตรายการอื่น ที่มีการกาหนดแนวคิดรายการจากการนาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของ
ตนเองมานาเสนอ เช่น ผู้ผลิตรายการช่างคุยมีการนาเรื่องราววิศวกรรม รวมทั้งเรื่องส่วนตัวอื่น ๆ มา
นาเสนอในรายการ
“พอดแคสต์เราสามารถเสนอเรื่องอะไรก็ได้เลยออกไป เรามองว่าเราก็เป็น มนุษย์
ธรรมดา ก็จะมี เรื่องหน้าที่การงาน เรื่องส่วนตัว ก็ลองเอาเรื่องหน้าที่การงานมานั่งคุยกัน
สนทนาระหว่างเพื่อน เป็นเรื่องของวิศวกรรม อีกมุมเราก็จะมีด้านส่วนตัวคือ ทุกคนก็ต้อง
ชอบดนตรี ชอบเพลง ชอบอะไร เราก็ เออ มันก็คุยได้นี่หว่า เราก็แทนที่จะทาเป็นรายการ
ใหญ่ ก็เป็ น อีกรายการนึ งได้ แล้ วก็เป็นรายการอื่น ๆ ต่อ ๆ มาอีก คือกลายเป็นว่าเราทา
รายการได้หลากหลายเลย ด้วยช่องทางของพอดแคสต์ที่ให้อิสระนี้ แล้วแต่ว่าเราอยากพูดคุย
เรื่องอะไร ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวเลย” (ภาสกร หงษ์หยก, สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2561)
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อีกลักษณะของการกาหนดแนวคิดรายการคือ การนาเสนอเนื้อหาที่ตนเองกาลังศึกษา หรือ
เป็นประเด็นที่ตนเองกาลังให้ความสนใจ ซึ่งผู้ผลิตรายการ Infinity Podcast ได้นาเสนอเรื่องราวต่าง
ๆ ที่ตนเองกาลังสนใจ โดยสามารถแตกออกมาเป็นรายการหลากหลายรายการได้ ด้วยการมีลักษณะ
ของเนื้อหาเป็นตัวกาหนดแนวคิดรายการ
“เราอยากให้มันออกมาแบบมีการให้ความรู้ เรามีความรู้อะไรก็มาพูด แต่ Infinity
Podcast นี่ ไป ๆ มา ๆ กลายเป็ น รายการสั ม ภาษณ์ คื อ ตอนแรกก็ไม่ ได้ ตั้ งใจจะให้ เป็ น
รายการสัมภาษณ์ ตั้งใจจะให้เป็นรายการสนทนากับอาจารย์เพื่อนร่วมงานอีกคน แต่อาจารย์
อีกคนเขาก็ไม่ค่อยมีเวลามา แกยุ่งๆ พอเรามาทาก็แบบถ้าเราจัดเองเป็นตอน เรารู้ Theme
เรากาหนดการพูดได้ นัดสัมภาษณ์คนได้ คือตอนเราออกรายการที่สอง อย่าง Startupwit
ตอนนั้นคือเพิ่งออก Infinity Podcast ไปไม่กี่ตอนเองนะ ก็ตั้งใจจะพูดเนื้อหาเกี่ยวกับสตาร์ท
อัพโดยเฉพาะเลย หรือแบบรายการ Minimalist Dairy ก็จะเป็นรายการพูดคนเดียว เรื่องที่
เรากาลังสนใจ กาลังอินพอดี แล้วอย่างรายการล่าสุด Countdown ก็เป็นรายการพูดสนทนา
กับอาจารย์อีกคน คุยกันเรื่องการเมือง พรรคการเมือง นับถอยหลังเลือกตั้ง แบบที่เมืองนอก
เขามี การกาหนด Theme แต่ละรายการให้ชัดจะช่วยกาหนดเนื้อหาของรายการเราได้เป็น
อย่างดี” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
รายการ ‘ยูธูป’ ที่เผยแพร่ทางช่อง GetTalks เป็นรายการที่มีการวางแนวคิดหลักไว้ว่าเป็น
รายการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผี หรือเรื่องเล่าเร้นลับต่าง ๆ โดยจะใช้วิธีการกาหนด Theme ของแต่ละ
ตอนเพื่ อให้ เข้ากับ แนวคิ ดหลั กของรายการ ซึ่ งวิธีก ารคิด Theme ของแต่ล ะตอนจะไม่มีรูป แบบ
ตายตัว อาจมีการกาหนดจากภาพปกรายการ การกาหนดด้วยความบังเอิญต่าง ๆ เป็นต้น
“เรากาหนดให้เป็นรายการที่กลุ่มเพื่อนมานั่งคุยกัน ด้วยผู้จัดเราหลายคน เวลาคุย
กัน ก็เริ่มจากว่า ข้อแรกเราอยากฟังอะไร อยากฟังใครเล่าอะไร พอตอนหลัง มีคนฟังเราเยอะ
ขึ้น เริ่มคิดโจทย์ประหลาด ๆ แบบว่าโจทย์แบบนี้จะยังหาเรื่องผีได้มั้ย ยูธูปจะมี Gimmicks
อยู่ที่ภาพปก ปกกับชื่อตอน ขณะที่รายการผีอื่น ๆ ที่เป็นรายการผีเมนสตรีม The Shock
หรืออะไรแบบนี้ จะไม่มี Theme มาคุมอยู่แล้ว ก็มีอะไรก็ว่าไป แต่เราเอา Theme มาครอบ
แล้ ว ก็ เรื่ อ งเล่ า ก็ ถ้ าตาม Theme ก็ จ ะดี ถ้ าไม่ ต าม Theme เราก็ มี บ างอย่ างมาครอบไว้
ตอนนี้เราเล่าเรื่องนี้นะ สุดท้ายแล้วถ้ามันหลุด Theme ไป ก็ไม่เป็นไร ก็เล่นกันสนุก ๆ แล้วก็
ไม่ได้ซีเรียสว่าจะตรงหรือไม่ตรง บางทีนึกอะไรออกประหลาดๆ ก็ มาเลย ‘ผีไม่ได้ตั้งใจตาย’
ละกันพี”่ (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
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ข้อมูลที่ได้รับจากการสั มภาษณ์ ผู้ผลิ ตรายการพอดแคสต์ พบว่า ก่อนทาการผลิตรายการ
ผู้ผลิตจะทาการกาหนดรูปแบบของรายการตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อว่าจะวางรูปแบบชองรายการว่าเป็น
ลักษณะใด ตัวอย่างเช่น รายการ Minimalist’s Diary จากช่อง Infinity Podcast จะเป็นรายการเล่า
เรื่อ งของผู้ จั ดรายการเพี ย งคนเดีย ว มีก ารสื่ อ สารประเด็น ต่ าง ๆ ในลั กษณะการเล่ าเรื่อ ง (Story
Telling) อีกรูปแบบหนึ่งคือรายการลักษณะสัมภาษณ์ เช่น รายการ WiTThai จากช่อง WiTcast ซึ่ง
จะเป็นรายการพูดคุยสัมภาษณ์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่งานวิ จัยที่น่าสนใจ และอีกหนึ่ง
รูปแบบรายการที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย คือรายการพูดคุยในลักษณะเพื่อนคุยกัน ตัวอย่างเช่น
รายการในช่อง GetTalks ทั้งหมด และรายการ WiTcast เป็นต้น
ซึง่ แต่ละรายการจะมีการกาหนดแนวคิดของรายการ โดยแนวคิดของแต่ละรายการนั้นจะถูก
วางไว้อย่างกว้าง ๆ การกาหนดแนวคิดของรายการเป็นการกาหนดทิศทางของเนื้อหาในรายการ เช่น
รายการ Minimalist’s Dairy ทางช่อง Infinity Podcast เป็นการนาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิด Minimalist ในแง่มุมต่าง ๆ หรือ รายการออฟฟิศ 0.4 สื่อสารเรื่องที่ของมนุษย์เงินเดือนหรือ
พนักงานออฟฟิศต่างมีประสบการณ์ร่วม
4.1.2.2 การเตรียมเนื้อหารายการ
เนื่องจากเป็นการผลิตสื่อที่นาเสนอเนื้อหา และเนื่องจากพอดแคสต์เป็นสื่อลักษณะหนึ่งที่
เข้าถึงคนได้ไม่ยาก ผู้ฟังรายการจึงอาจเป็นใครก็ได้ เพราะฉะนั้น เนื้อหาที่นาเสนอจึงมีความสาคัญ
เพราะหากผู้ผลิตรายการนาเสนอเนื้อหาที่คาดเคลื่อน หรือไม่เป็นความจริง ผู้ฟังอาจรับข้อมูลที่ผิดไป
จากความเป็นจริง ดังนั้น การเตรียมเนื้อหาที่จะนาเสนอ จึงถือเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ การผลิต
รายการพอดแคสต์ ผู้ผลิตรายการส่วนหนึ่งได้มีการพูดถึงความสาคัญของการเตรียมเนื้อหาไว้ดังนี้
“การตระเตรียมเนื้อหาสาคัญมาก เวลามีคนกดเข้ามาฟังเนื้อหาที่เราพูด เขาเข้ามา
เพราะเขามองเรื่องว่าเราเป็นผู้มีข้อมูลในเรื่องนี้ เขาตั้งใจเข้ามาฟังเรื่องนี้ ถ้ามันยังไม่ดีพอ ก็
อาจจะทาให้คนฟังผิดหวังได้ ซึ่งผมก็ไม่อยากให้คนฟังไม่แฮปปี้กับรายการที่เราทา ได้ข้ อมูล
ผิดๆ ไป อะไรแบบนี้อะครับ การหาข้อมูล การอ่านเยอะ ๆ พยายามไม่มั่ว สาคัญมาก ๆ ทุก
สัปดาห์ก็จะคิดเนื้อหากันหนัก บางทีแบบผมกาลังสนใจเนื้อหาอะไรอยู่ ก็แบบแชร์เก็บไว้ใน
Facebook ตัวเอง ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวว่าให้เราเห็นได้คนเดียว เผื่อว่าคนฟังหรือเพื่อน ๆ
เราจะได้ไม่รู้มาก่อนว่าเราจะนาเสนออะไร เพื่อจะได้เก็บไว้ Surprise ในรายการว่าตอนนี้ผม
สนใจเรื่องนี้อยู่ อะไรแบบนี้ครับ ส่ วนใหญ่จะเป็นการเตรียมเนื้อหาลักษณะนี้ แล้วเวลาอัด
จริงก็ปล่อยตามธรรมชาติของเราเลย” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
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โดยผู้จัดรายการพอดแคสต์จะมีวิธีการเตรียมเนื้อหารายการที่แตกต่างกันออกไปตามที่แต่ละ
คนมีความถนัด หรือตามที่ตกลงระหว่างผู้จัดกันเอง ตัวอย่างเช่น
“ขั้นตอนในการเตรียมงาน ก็จะคุยกัน ก็มีการส่งประเด็นมา เราก็จะคิดชื่อตอน ชื่อ
ตอนอะไรดีนะ จนส่งคุยกันไปจนชื่อตอนนิ่ง พอนิ่งก็มาหาว่าตอนนี้ควรจะให้เขารู้เรื่องอะไรดี
ให้เขารู้เรื่องภาพกว้างก่อนมั้ย อย่างเช่น แบบเรื่องของเงินเดือนไม่พอต้องมีงานเสริม จะให้
พูดเรื่องของว่า งานนี้ดี ๆ เลยก็ไม่ใช่ งั้นให้รู้ก่อนว่าในยุคนี้เขานิยมทางานเสริมอะไรที่มันเป็น
ที่นิยมบ้าง ก็ไปหาข้อมูลมา เผื่อเป็นไอเดียให้กับคนฟังที่กาลังแบบหาอาชีพเสริมอยู่ ที่แบบ
เออ เราน่าจะทาได้นะ เราก็ไปหามา หนึ่งถึงสิบยอดนิยม เพราะอะไร อุตสาหกรรมไหน แล้ว
ก็ลอง Research อีกว่า ทาไมคนถึงต้องมีอาชีพเสริม เงินเดือนไม่พอหรือว่าเป็นเทรนด์ที่ทุก
คนต้องมีอาชีพเสริมไปแล้ว มั นก็จะเป็น Step ในการเล่าพอสมควร อาจจะต้องหาจังหวะ
เบรคระหว่างเนื้อหาบ้าง เพื่อไม่ให้รายการเป็นรายการเล่าเนื้อหาอย่างเดียว จังหวะนี้ถาม
ประสบการณ์จากผู้จัดอีกคนนึง ว่าเขาเคยมีประสบการณ์ยังไงบ้าง ทาไมถึงเป็นอย่างนั้น ดีไม่
ดียังไงกับชีวิต อะไรแบบนี้ มันก็จะมีจั งหวะให้ใส่ความคิดเห็นของเราไปด้วย เพื่อไม่ให้มัน
แห้งไป เพื่อให้มันมีสีสันหน่อย เพราะแบบเล่าด้วยชุดความจริง กับเล่าด้วยอารมณ์บางอย่าง
มันคนละแบบกัน” (โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
“ตอนเราเตรียมเนื้อหา เราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบการเล่าที่ต่อเนื่องกันเป็นตอน ๆ เรา
ชอบแบบจบในตอนเดียว เพราะเราไม่สามารถประเมินได้ว่าคนฟังอยู่กับเราต่อหรือเปล่า ใน
ตอนต่อ ๆ ไป แล้ว อีกอย่ างคือ ถ้าสมมติเราต้องไป Focus กับอะไรแบบนั้นนาน ๆ มันก็
เหมือนกับว่าเราต้องทา Research และวางแผนการเล่าเรื่องที่จริงจังมาก ซึ่งโดยส่วนตัวถ้า
เราทารายการที่ต้องเล่าต่อกัน อย่างมากสุดก็ใช้แค่ 2 Episode ซึ่งเกิดจากว่าบางทีเราไป
สัมภาษณ์คนแล้วเขาพูด 3 ชั่วโมง มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตัดเนื้อหาแล้วเหลือรายการแค่ตอน
เดียว” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
ในขณะเดีย วกัน เนื่ องจากรูปแบบรายการที่ส ามารถสร้างสรรค์ได้อย่างอิส ระ ทาให้ ผู้ จัด
รายการบางส่วนอาจไม่ได้มีการเตรียมเนื้อหาในลักษณะที่เตรียมข้อมูลมาพูดแบบเป็นสคริปต์ตายตัว
แต่เป็นการตั้งประเด็นกว้าง ๆ แล้วมานาเสนอความเห็นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการที่เป็นรายการ
มีเนื้อหาวาไรตี้บันเทิง หรือรายการพูดคุยสนทนากันระหว่างเพื่อน ตัวอย่างเช่น
“ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเตรียมเนื้อหาเลย อย่างถ้ารายการ GetTalks หรือ GetTalks
Weekend นี่ ไม่ มี เลย เพราะคุ ย กั บ เพื่ อ นสนิ ท ด้ ว ย เราเข้ าขากั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว เป็ น การ Set
ประเด็ น ไว้ก ว้ าง ๆ มากกว่ า ส่ ว นรายการอื่ น ๆ ยู ธู ป ก็ จะเป็ น วาง Theme คร่ าว ๆ ไว้
มากกว่า ก็ ท าการบ้ าน หาเรื่อ งมาเล่ า ติดต่อ คนมาเล่ า สมมติ ห าเรื่อ งมาเล่ าไม่ได้ ก็ จะมี
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Gimmicks ที่เข้ามา เช่นแบบ ชวนน้องที่ออฟฟิศมานั่ง Live สดกัน เป็น Gimmicks แปลก
ๆ เชิญคนนั้นคนนี้มา เจอเรื่องมาอยากเล่า หรือรายการอย่าง ‘เสาเสาเสา’ ก็ไม่ได้มีการเขียน
บทวาง Plot เรื่องไว้ หรือไม่ได้เตรียมเนื้อหามาเล่าจริงจัง แต่เป็นการวาง Theme ไว้ แล้ว
มาเล่า เอาประสบการณ์มาพูดคุยกัน” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการด้านการเตรียมเนื้อหารายการ พบว่าผู้ผลิตทาการเตรียมการ
ออกแบบเนื้อหารายการ โดยจะเริ่มต้นจากการคิดหรือคัดเลือกประเด็นในการพูดคุย หรือ คิดประเด็น
ที่จะมาเล่าในรายการในตอนนั้น ๆ ก่อน ซึ่งจะมีการกาหนดเนื้อหาโดยผู้จัดรายการโดยตรง หรือเป็ น
พูดคุยกันระหว่างผู้ผลิต (สาหรับรายการที่มีผู้จัดมากกว่า 1 คน) ว่ามีเรื่องใดเหมาะที่จะนามานาเสนอ
เนื้อหาแบบใดสามารถนามานาเสนอในรายการและเข้ากับแนวคิดของรายการ
โดยจะมีการวางประเด็ น ไว้กว้าง ๆ และผู้ จั ดรายการทาการเตรียมเนื้ อหามาน าเสนอใน
รายการ การออกแบบเนื้ อหารายการของแต่ละรายการจะมีลักษณะที่เฉพาะตัว แต่ล ะรายการมี
วิธีการเตรียมเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน โดยผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ต่างให้ความเห็นสอดคล้องกันถึง
ความสาคัญของการเตรียมเนื้ อหา และการนาเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง เพราะผู้ ฟังรายการควรได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องจากการนาเสนอเนื้อหาในรายการ
4.1.2.3 การเตรียมบทรายการ และการลาดับเนื้อหา
การเตรีย มการผลิ ตรายการพอดแคสต์ ผู้ จัด รายการพอดแคสต์ อ าจมี การเตรียมสคริป ต์
รายการในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการเขียนบทรายการที่จริงจัง ไปจนถึงผู้ผลิตที่มีการเตรียมลาดับเนื้อหา
อย่างจริงจัง ซึ่งผู้ผลิตรายการจะมีเทคนิคในการเตรียมบทรายการ หรือการลาดับเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ออกไป ตัวอย่างเช่น
การเตรียมบทแบบวางโครงเรื่อง
“สคริปต์ที่ทาก็จะทาค่อนข้างหลวม คือโดยส่วนตัวเคยทาพวกสคริปต์รายการต่าง ๆ
ที่เป็นสคริปต์ตายตัวมาก่อน เรารู้สึกว่ามันทาให้รายการไม่เป็นธรรมชาติ เพราะตอนเขียนกับ
ตอนเอาไปเล่า มันคนละแบบอยู่แล้วไง สคริปต์ที่ดีคือต้องเป็นสคริปต์ที่ทาให้คนหยิบไปแล้ว
เอาไป Improvise ได้ เขียนไว้หลวมๆ มีแกนเรื่องไว้หน่อย จังหวะไหนที่ได้น่าเล่นเล่นได้ จาก
จังหวะและประสบการณ์ที่สั่งสมมา ก็ปล่อยให้เล่นไป แล้วเรามีหน้าที่แบบดึงมันกลับมาไม่ให้
มันหลุดประเด็นหลุดแกนเกินไป” (โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
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การเตรียมบทรายการแบบวางประเด็นสาคัญ (Bullet Point)
“ส่วนตัวไม่ชอบมีการแบบเปิดเว็บไซต์ เปิดกระดาษดูระหว่างจัด เพราะเวลาตอน
เราเป็นคนฟัง ถ้าเราได้ยินอะไรแบบนั้น อาจจะดูไม่มืออาชีพพอ หลัก ๆ ถ้ามีกระดาษก็จะมี
วางเป็นหัวข้อหลัก ๆ ที่จะพูดในรายการจดไว้ในสมุด เราก็เรียงไว้เป็น Bullet Point ก็คือ
เบื้ องต้น เราอ่านมาแล้ ว ก็ จะมีการย้อนไปดูพวกข้อมูล ตัว เลขบางอย่างบ้าง เราไม่ชอบให้
ตัวเองพูดผิดหรือให้ข้อมูลผิด บางทีอันไหนเราไม่แม่นข้อมูลขนาดนั้น เบื้องต้นเราก็จะออกตัว
หน่อยบอกว่าอาจจะไม่ได้คล่องข้อมูลนะ รู้สึกจะเป็นเรื่อง BNK48 มั้ง เราไม่แม่นข้อมูล เรา
อ่านอะไรมาเราก็จด ๆ เป็นจุด ๆ ไว้ ไม่ได้เยอะ แล้วเราก็ไปตามหัวข้อของเรา ประสบการณ์
ของเราเป็นหลัก” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
การเตรียมลาดับเนื้อหาแบบละเอียดเป็นขั้นตอน
“บางคนเขาก็จะมีการเรียง Sequence ที่ละเอียด อย่างรายการ ชาบูบางรัก (ช่อง
GetTalks) เขาก็จะเรียงประเด็นมาว่า 1 2 3 4 5 คืออะไร แล้วพอเวลาพูด ๆ กันอยู่ แล้ว
เรื่องมันหลุดประเด็นออกไปปุ๊บ เขาก็จะจดเรื่องที่หลุดออกไปจดเก็บเอาไว้ เพราะว่าสุดท้าย
แล้วคือเวลาที่เขาทาสรุป เป็น Description คาอธิบายคลิปเสียง เขาจะบอกว่าใน Episode
นั้น เขามีเรื่องอะไรบ้าง แม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่เขาเตรียมมา แต่เขาก็จะสรุปคร่าว ๆ ให้
คนฟั งว่าแบบ Episode นี้ มีอะไร นาทีไหนยังไง ก็จะเขียนไว้ในช่อง Description เนื้อหา
รายการ” (บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ผ ลิ ตรายการในเรื่องการเตรีย มบทรายการ พบว่า เนื่ องจากเป็ นการ
นาเสนอในรูปแบบรายการพอดแคสต์ที่ให้อิสระกับผู้จัดรายการว่าจะจัดแบบใด การใช้ภาษา การ
ลาดับเนื้อหา การนาเสนอเนื้อหาแบบใด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรายการ และการที่ไม่ใช่รายการกระจายเสียง
ที่อาจเผยแพร่สด ทาให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อผู้จั ดรายการสื่อสารเนื้อหาผิด หรือเมื่อบันทึกเสียง
เสร็จ สิ่งที่พูดไปอาจไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง ก็สามารถบันทึกรายการใหม่ หรือเลือกที่จะไม่
เผยแพร่ตอนนั้น ๆ ได้ ผู้จัดรายการจึงไม่นิยมทาการเขียนบทหรือเตรียมสคริปต์แบบตายตัวชัดเจน
หากแต่เป็นการเขียนโครงร่างเนื้ อหา หรือเป็นลาดับของเรื่องที่จะนาเสนอเท่านั้น ซึ่งในระหว่างการ
นาเสนอประเด็นที่ได้ตั้งไว้ ก็จะมีการเล่าเรื่องยกตัวอย่างต่าง ๆ หรือพูดเนื้อหาอื่น ๆ นอกจากประเด็น
ที่ได้ตั้งไว้ได้เช่นกัน
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4.1.2.4 การประสานงานผู้ร่วมรายการสัมภาษณ์
รายการสัมภาษณ์ ถือเป็นรูปแบบรายการพอดแคสต์ที่เป็นที่นิยมอีกแบบหนึ่ง เนื่องจากการ
ได้ รั บ สาระประโยชน์ ต่ าง ๆ จากผู้ เชี่ ย วชาญด้ านต่ าง ๆ ที่ ได้ รั บ เชิ ญ มาสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ ได้ รับ เชิ ญ
สัมภาษณ์บางคนจะมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
จะมีกลุ่มผู้ติดตามอยู่เดิม ซึ่งการเชิญแขกรับเชิญในระดับนั้นมาจะช่วยทาให้รายการพอดแคสต์เป็นที่
รู้จักมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้สาระประโยชน์แล้ว ในด้านของผู้จัดรายการยังได้ประโยชน์ในส่วนของ
การสร้างความรับรู้ว่ามีรายการพอดแคสต์รายการนั้น
“ตอนนั้นที่ทาให้เราเป็นที่รู้จัก ส่วนหนึ่ง คือเราได้แขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงระดับนึง
อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงระดับศิลปินดารา แต่คนที่มามีคนติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ เยอะ
เป็น Influencer บางอย่างในสังคม เช่น อาจารย์เจษ (เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์) มีแฟนพันธุ์
แท้ประเทศญี่ปุ่น ชื่อพี่นัตคุง ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล ที่เป็นนักเขียน นักแปลของสานักพิมพ์
Salmon Books มีพี่ที่เราคุ้นเคยกันดี อย่างพี่แอน ปรัชญา สิงห์โต หรือ iannnnn ที่มีคน
ตามใน Twitter เยอะ เกือบล้านคนอะ ก็เป็นหนึ่งในคนที่เราเชิญมาแรก ๆ หรือเอาใครที่มา
ตอบคาถามในเรื่องที่เราสงสัยได้ นัดคุยกัน นัด สัมภาษณ์กัน เราเลือกคนที่ทาให้มีคนรู้จัก
รายการเรา แล้วเขาสนใจเข้ามาฟังรายการ” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
ซึ่งจากความเห็นของพลสัน นกน่วม ผู้ร่วมจัดรายการ GetTalks สอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้ฟังรายการ GetTalks ที่ว่าผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมรายการมีผลต่อการเลือกเปิดรับฟังรายการเช่นกัน
“ตอนนั้นที่เราเริ่มฟัง อย่างรายการ GetTalks คือรายการเขาก็แบบเอาคนนั้นคนนี้
มาร่วมจัด เอาพี่เบนซ์ พี่วิชัยมา เราก็แบบอยากฟังมากเลย เพราะเราตามเขาอยู่แล้ว ชื่อแขก
รับ เชิญ น่ าสนใจก็มีผ ลเหมือนกัน เราเห็ นคนเหล่ านี้มาร่วมรายการด้วยความที่เราอาจจะ
ติดตามเขาอยู่แล้วในสื่อสังคมออนไลน์ ยิ่งทาให้เราอยากฟังเขา แต่อย่างบางอันเป็นคนที่เรา
ไม่ได้สนใจมา ก็อาจจะไม่ได้ฟัง” (ชาญวุฒิ อมรรัตนเกศ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
การจัดรายการในลักษณะการสัมภาษณ์นั้น ผู้จัดรายการจาเป็นต้องมีทักษะการประสานงาน
กับ คนที่มาให้ ข้อมูล ในฐานะผู้ ถูกสั มภาษณ์ โดยที่ผู้ จัดรายการจะเป็นผู้ ประสานงานผู้ที่จะท าการ
สัมภาษณ์ ด้วยตนเอง หรือ ประสานงานผ่ านคนรู้จัก ซึ่งรูปแบบของการประสานงาน จะเริ่มจาก
แนะนาตนเองกับผู้ที่จะเชิญมาสัมภาษณ์ แนะนาว่าทารายการเกี่ยวกับอะไร เผยแพร่ทางช่องทางใด
นาเสนอแนวคาถาม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่จะนามาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับเชิญมาสัมภาษณ์ อาจดูจาก
ลักษณะการพูดคุยก่อน หากเป็นคนที่มีลักษณะการพูดคุยที่มีแนวโน้มว่าจะพูดคุยกันได้ ราบรื่น ไม่
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ติดขัด ก็จะเป็นการดีต่อผู้จัดรายการที่ไม่ต้องใช้ความพยายามในการตั้งคาถามมากนัก และ เป็นการดี
ต่อผู้ฟังที่จะได้รับฟังเนื้อหาที่ราบรื่น
“คัดเลือกจากคนที่คนใกล้ตัวเราประสานงานได้ก่อน ที่เราได้สัมภาษณ์ เบน ชลาทิศ
ก็มีเพื่อนของดิฉันคนนึงเป็นเพื่อนสนิทของเบน ชลาทิศเลย เพื่อนก็เลยลองถามเราว่า เบนมา
ลองเอามาสัมภาษณ์มั้ย คือพูดตรง ๆ ว่าคนรอบข้างพอรู้ว่าเราทารายการพอดแคสต์หรือ
รายการอะไรอย่างเนี้ย คนก็อยากช่วย หรือคนที่จะมาให้สัมภาษณ์ก็อยากช่วยเรา ทั้งอย่าง
เบน หรือคนอื่น ๆ ที่เอามาได้ เราจะรู้สึกว่าเขาอยากแชร์อยากเล่าเรื่องราวของตัวเอง คือ
ถึงแม้รายการเราจะเป็นรายการเล็ก ๆ แต่เรารู้สึกว่าแต่ละคนที่มาให้เราสัมภาษณ์ คือรู้สึกได้
เลยว่าเขาเต็มใจมาพูด ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบโดนบังคับมานั่งพูด ก็ให้ความรู้สึกแบบเหมือน
มานั่งคุยกันมากกว่า อาจารย์บางคน เราก็ติดต่อล่วงหน้าเขาไปก่อนที่เขาจะมา เอ๊ะ เราก็เห็น
ว่าคณะเชิญเขามา เราก็เลยร่างอีเมลแยก เขียนหลักการและเหตุผลตามฟอร์ม อาจารย์เขาก็
ตอบตกลง โอเคได้ แต่ปัญหาของการสัมภาษณ์คน แต่ละคนนี่เราลุ้นมากเลยนะ บางคนที่เรา
เอามาแบบเขาพูดไม่เก่ง เราขุดไม่ขึ้น เคมีของผู้ถูกสัมภาษณ์กับเราไม่เข้ากัน พอในมุมผู้ฟัง
อาจจะเบื่อรายการเราก็ได้ ส่วนใหญ่คือเราเจอแบบคนแบบเพิ่งเจอกันแล้วสั มภาษณ์ บางคน
มาอาจจะเป็นนักธุรกิจที่พูดไม่เก่ง เล่าเรื่องไม่เก่ง ซึ่งเราอาจจะต้องขุดตรงนี้ซึ่งก็ต้องใช้พลัง
เยอะมาก อย่างบางคนพูดอัดกันไปสองชั่วโมง วนกลับมาอยู่เรื่องเดิม ๆ ที่คาถามเดิม เราก็
ต้องตัด” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
“เราสัมภาษณ์คนหลาย ๆ คนก็จริง แต่เลือกก็ต้องเลือกคนที่เราไม่เหนื่อยจนเกินไป
นัก เคมีเข้ากัน บางคนมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ อย่างยุ้ย สฤณี อาชวานันทกุล เนี่ย ยุ้ย
เป็นมนุษย์แบบ ผมว่ามันเป็ นทางใกล้ ๆ กัน คือไม่ต้องรู้จักกันมาก พอคุยกันปุ๊บ มันก็ไปกัน
ได้ โดยที่ไม่ต้องปูเยอะ อีกอย่างคือ ยุ้ยก็เป็นคนทาสัมภาษณ์ด้วย พอสัมภาษณ์ไปเรื่อย ๆ
แล้วจะเจอไอพวกแบบจิ้มนิดเดียวมันไหลพรวดออกมาหมดเลย โดยที่เราไม่ต้องทาอะไรเยอะ
เลย มันพูดของมันเอง แต่ถ้าเกิด โอ้โห มาถามคาตอบคา เหนื่อยเลย (หัวเราะ) แล้วเทปนั้นก็
จะน่าเบื่อด้วย เพราะฉะนั้นมันเป็นแบบ หลัง ๆ พอก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เราก็จะรู้แล้วล่ะว่ า
เราต้องเลือกคนแบบไหน” (ภาสกร หงษ์หยก, สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2561)
รายการการสัมภาษณ์ถือเป็นรูปแบบรายการพอดแคสต์ที่เป็นที่นิยมอีกแบบหนึ่ง เนื่องจาก
ผู้ผลิตและผู้ฟังรายการจะได้รับสาระประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ได้รับเชิญมาสัมภาษณ์
ในรายการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดในมุมมองต่าง ๆ ที่เป็นคนที่มีผู้ ติดตามอยู่
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เดิม (Media Influencer) ซึ่งข้อดีของการเชิญบุคคลเหล่านี้มาออกรายการ สามารถดึงดูดความสนใจ
จากผู้ ฟั งในวงกว้ า งได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น มี ผู้ รู้ จั ก รายการมากขึ้ น การติ ด ต่ อ ประสานงานผู้ ร่ ว มรายการ
สัมภาษณ์นั้น เนื่องจากผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ถือเป็นสื่อมวลชนในลักษณะหนึ่ ง จึงจาเป็นต้องใช้
ทักษะการประสานงานที่เป็นทางการ หรือ หากผู้จัดรายการมีความสนิทสนม หรือมีคนรู้จักใกล้ตัว
บุคคลเหล่านั้น ก็จะทาให้ประสานงานมาร่วมรายการพอดแคสต์นั้นง่ายขึ้น
4.1.2.5 ผู้ฟังรายการกับการมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหารายการ
ลักษณะเด่นแบบหนึ่งของรายการพอดแคสต์ คือ ช่องทางในการเผยแพร่รายการมีการเปิด
โอกาสให้มีการคอมเมนต์ได้ หรือในอีกมุมมองหนึ่ง การที่พอดแคสต์เป็นสื่อดิจิทัลที่ผู้ฟังรายการส่วน
ใหญ่ มีเข้าถึงได้ หรือรู้จักผ่ านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงทาให้ ผู้ จัดรายการใช้สื่อสั งคม
ออนไลน์ในการเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ฟังรายการ ซึ่งผู้จัดรายการได้ใช้เป็นช่องทางในการให้ผู้ฟัง
เสนอเรื่องราวที่อยากฟังได้เช่นกัน
“เราก็แบบมีตั้งโพสต์ในเพจเหมือนกัน ประมาณว่าใครมีประเด็นอะไรที่อยากให้เล่า
อยากให้อะไรลอง inbox มา ซึ่งก็มีพอควรเลยนะ บางคนมาปัญหาหนักเลย ทางานไปแล้วไม่
แน่ใจว่าตัวเองแบบทุกวันนี้คือความพึงพอใจหรือเปล่า หรือเป็นกับดักของ Comfort Zone
ที่ทาให้ตัวเองเฉยชา หรืออะไรแบบเป็นเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ในห้องประชุม บางคน
มาให้พูดเรื่องเงินเดือนไม่พอให้ทายังไงดี ก็จะมี ขอเรื่องมาให้เราพูดในรายการ พอเขาพิมพ์
หลังบ้านมาทักทายตามประสา เรารู้สึกว่าคนฟังเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเรา เราเลยคุยแบบ
เพื่อน เพื่อนแซวกัน จะไม่ใช้ภาษาสวยงาม เป็นไลฟ์โค้ช เสียงหล่อทาแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้นะ
ครั บ เราไม่มี การวางฟอร์ ม กอดคอแล้ ว ไปด้ วยกัน เหมื อนเป็ น Concept ในการสื่ อ สาร
เหมือนกัน เพราะฉะนั้ น ทุกคนจะรู้สึ กแบบ เออ ดูกันเองจังเลย เพราะเราแบบทาให้ การ
สื่อสารแบบทั้งตอนทารายการ ทั้งตอนทาเพจ แบบเป็นเพื่อนคุยกัน แลกเปลี่ยนกันได้นะ”
(โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
สอดคล้องกับความคิดเห็น จากการสัมภาษณ์ ผู้ฟังรายการพอดแคสต์ ที่ให้ความเห็นในส่วน
ของการนาเสนอความคิดเห็น หรือการมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหารายการ ผู้ฟังจะนาเสนอต่อผู้
จัดรายการได้โดยตรง ว่า มีความต้องการฟังรายการแบบใด เนื้อหาแบบใด เนื้อหาที่นาเสนอถูกต้อง
หรือไม่ เป็นต้น โดยผู้ฟังรายการจะมีมุมมองต่อผู้จัดรายการพอดแคสต์ในลักษณะที่คุ้นเคยจากการฟัง
รายการ และจากการมีช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ จึงทาให้พูดคุยกันได้แม้ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
“บางทีเราจะได้ยินผู้จัดเขาพูด หรือเห็นเขาตั้งโพสต์ อยากเห็นคอมเมนต์ของผู้ฟัง
บางทีเรื่องที่พูดไปก็อยากลองอ่านมุมมองของผู้ฟังด้วย ลองคอมเมนต์ให้เรารับรู้บ้ างก็ได้อะไร

108
แบบนี้ เราก็จะใช้วิธีคอมเมนต์ในโพสต์นั้นหรือแบบ inbox ไปคุยกับเขาได้ว่าแบบ เออ เรา
สนใจประเด็นนี้นะ ซึ่งเขาก็ยังไม่เคยทามาก่อน เราก็เสนอ ๆ ไป เขาก็ดูมีการพิมพ์ตอบรับ
เดี๋ยวไปหาคนมาสัมภาษณ์ ก็มีการคุยกันกับคนจัดรายการบ่อยเหมือนกัน เรารู้สึกว่าเข้าถึงผู้
จัดรายการง่าย” (สุรเกียรติ สุรธนานันต์, สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2561)
“คือการที่เป็นรูปแบบรายการพอดแคสต์ มันเหมือนเรามีความเป็นกันเองกับผู้จัด
รายการมากกว่าสื่ ออื่ น ๆ เราสามารถ Request ผู้ จัด รายการไปว่า เราอยากจะฟั งเรื่อ ง
ประมาณนี้อะไรแบบนี้ หรือว่าอยากให้ลองคุยเรื่องนี้นะ มี Content อยู่ที่ประมาณตรงนี้นะ
เผื่อสนใจ ก็เป็นการแนะนาเรื่องราวให้เขา ส่วนตัวรู้สึกว่าคนที่ทารายการพอดแคสต์ทุกคนจะ
ค่อนข้างเปิดรับหรือพูดคุยกับผู้ฟัง หรือคนอื่น ๆ ที่เข้าหาเขา ด้วยความที่เราฟังเขามาเรื่อย ๆ
เราจะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับเขา ทั้ง ๆ ที่เราไม่เคยได้ลองคุยกับเขาเองก็มี พอเราได้ทักไปก็
เหมือนเราได้คุยกับเพื่อนเราคนนึง ไม่เหมือนกับเราได้พูดคุยกับสื่ออยู่ ” (เพชร เครือพานิช ,
สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
โดยสรุปภาพรวมจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เกี่ยวกับการเตรียมการผลิ ตรายการ หรือ
กระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านช่องทางพอดแคสต์ สามารถนารายการต่าง ๆ ที่
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการและจากการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตรายการต่าง ๆ ได้มีการพูดถึง
ในรายการ ผู้วิจัยได้คัดเลือกรายการต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันถึงความแตกต่างในวิธีการการบริหาร
จัดการเวลา การเตรียมตัวผลิตรายการ การกาหนดวิธีการนาเสนอ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายการพอดแคสต์
รายการต่าง ๆ นั้น สามารถเลือกผลิตรายการได้โดยไม่จากัดรูปแบบ ดังเช่นในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบกระบวนการเตรียมการผลิตรายการ
รายการ
ความถีใ่ นการเผยแพร่
การเตรียมบท
mission to the moon

รายวัน

ยูธูป

รายสัปดาห์

ออฟฟิศ 0.4

รายสัปดาห์

ครูไวแคส / ครูขึ้น /
ตามไปครู

รายสัปดาห์

เตรียมเรื่องมาเล่า

วิธีการนาเสนอ

การเล่าเรื่อง การ
ยกตัวอย่างประกอบ
ไม่มีการเตรียมสคริปต์ การตั้งวงคุย เล่าเรื่อง และ
เป็นการกาหนด Theme เปิดให้ผู้ฟังร่วมโทรมาเล่า
กว้าง ๆ มาเล่าเรื่อง
เรื่อง
เขียนสคริปต์เป็นลิสต์
เสนอความคิดเห็น+
(Bullet Point)
นาเสนอกรณีศึกษา
ตั้งประเด็นกว้าง ๆ เตรียม การพูดคุยแลกเปลี่ยน
เนื้อหามาเล่าในรายการ
อภิปรายประเด็นต่าง ๆ
โดยแต่ละตอนจะมีผู้เล่า รวมทั้งนาเสนอความรู้ดา้ น
เรื่องหลัก 1 คน
ต่าง ๆ
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รายการ

ความถีใ่ นการเผยแพร่

การเตรียมบท

WiTcast

ตามที่ผู้จดั สะดวก

มีการอัปเดตเนื้อหา
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ แต่เป็นการ
นาเสนอเนื้อหาแบบลึก
ในช่วง“เลทแต่ลึก”
เตรียมคาถามสัมภาษณ์
เตรียมนาเสนอข้อมูลของผู้
ที่ถูกสัมภาษณ์

WiTThai

GetTalks
Minimalist’s Diary

วิธีการนาเสนอ

นาเสนอเรื่องราว
หลากหลายเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ
โดยเป็นการสลับกันเล่า
สลับกันถาม
แบ่งการเผยแพร่เป็นซีซั่น
นาเสนอเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับนักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทย ผ่านการ
สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์
คนนั้น ๆ
ตามที่ผู้จดั สะดวก
ตั้งประเด็นกว้าง ๆ ไว้ ไม่มี
เพื่อนสนิทนั่งคุยกัน
การเตรียมบท
ไม่มีการกาหนดชัดเจน ตั้ ง ประเด็ น และ เตรี ย ม
นาเสนอแนวคิด
เนื่องจากเป็นผูผ้ ลิต
ประเด็นต่าง ๆ มานาเสนอ
Minimalis พร้อม
รายการที่ทาหลายรายการ
มีลาดับการเล่าเรื่อง
กรณีศึกษา หรือ
ขึ้นอยู่กับประเด็นที่จะ
ยกตัวอย่างประกอบ
นามาเสนอในช่วงนั้น ๆ

4.1.3 การเตรียมการจัดการด้านเทคนิคก่อนการผลิตรายการ
ผู้ผลิต รายการพอดแคสต์แต่ละคนจะมีทักษะการจัดการด้านเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป
ผู้ผลิตบางรายมีทักษะด้านการตัดต่อวิดีโอ การตัดต่อไฟล์เสียงอยู่เดิม มีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์
การจัดการด้านสถานที่ รู้ว่าต้องใช้ห้องแบบใด สถานที่แบบใดในการอัดเสียง สาหรับผู้จัดรายการที่มี
ทักษะด้านนี้ก็จะไม่มีปัญหามากนัก แต่สาหรับผู้จัดรายการบางราย ทุกอย่างเริ่มต้นจากความไม่เคยรู้
มาก่อน ก็จะใช้วิธีการศึกษาจากการอ่านบทความในเว็บไซต์ต่าง ๆ การตามดูวิดีโอที่นาเสนอเรื่อง
เหล่านี้ ซึ่งสามารถศึกษาได้ไม่ยากนัก โดยในท้ายที่สุด จะขึ้นอยู่กับตัวผู้จัดรายการแต่ละคนเองว่า มี
ความต้องการเลือกใช้อุปกรณ์แบบใด สถานที่อัดเสียงแบบใดเหมาะสมและใกล้ตัวมากกว่ากัน และใช้
ซอฟต์แวร์แบบใดที่ถนัดมากที่สุด
“บอกตามตรงเลยว่าตั้งแต่แรก เราก็ได้ปรึกษาเพื่อนร่วมงานที่เขาก็พอเป็นเรื่องนี้
ระดับนึง แต่อาจจะไม่ได้เก่งเทพขนาดนั้ น เราก็ปรึกษาเขา แล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็ Google
เป็นภาษาอังกฤษหมด เพราะตอนนั้นก็เข้าใจว่า Search ภาษาไทยแล้วยังไม่มีใครมาบอก
อะไร เราก็เลย Search เป็นภาษาอังกฤษ พวกเว็บไซต์ทั้งหลายเขาก็จะบอกวิธีละเอียดมาก
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แบบว่าควรใช้อุปกรณ์แบบไหน เราก็เปิดเน็ตดูใน YouTube เขาก็จะอธิบายว่าทายังไง แต่
พูดตามตรงว่าของเราเองก็ไม่ได้ Advance อะไรเลย ซื้ออะไรมาก็ใช้อย่างนั้นเรื่อยมา คือ
ต้นทุนถูกมาก เรื่องซอฟต์แวร์ที่ใช้ เราใช้โปรแกรม GarageBand ตอนแรกทาไม่เป็นเลย ก็ใช้
วิธีศึกษาจาก YouTube ล้วน ๆ เลย ก็ Search แบบ Basic ทายังไง ค่อย ๆ เรียนรู้ วิธีการ
เอาไฟล์ ตรงนั้ น มาต่อตรงนี้ วิธีเอาเสี ยงเพลงมาใส่ เปิดปิด วิธีการลดเสี ยงก้อง วิธีล ดเสี ยง
Noise ต่าง ๆ เราดูแล้วก็ทาตาม มันก็เข้าใจได้เร็ว ศึกษาได้เองไม่ ยากเลย ยิ่งเทียบกับการตัด
ต่อวิดีโอ การทาพอดแคสต์ง่ายกว่า” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
“ตอนนั้นที่เราจะเริ่มทา เราลุยเองเลย ศึกษาเอง จากที่ไม่รู้ ต้องรู้ให้ได้ เขาทากัน
ยังไง ก็ค่อย ๆ Upgrade เรื่อยมา จากเครื่องอัดเสียงธรรมดา ๆ ก็ศึกษาเลยว่า การอัดเสียง
พอดแคสต์แบบรายการที่เราฟังของเมืองนอกเขาทากันยังไง หาภาพ หาคลิปดู พยายามไป
อ่านไปหาข้อมูล อ๋อ เขาต่อไมค์เข้ามิกซ์เซอร์ก่อน พอเข้ามิกซ์เซอร์ ค่อยไปเข้าคอม พอเข้า
คอมถึงค่อยไปเข้าโปรแกรมตัดต่อ เราก็ได้เรียนรู้ ถ้าเป็นมิกซ์เซอร์เอารุ่นไหนดี เราจะมีแขกกี่
คน แต่ละรุ่นเสียบไมค์ได้กี่ช่อง อะไรแบบนี้ เราไปหาข้อมูล พอหาข้อมูลเสร็จก็เลย คือเราก็ดู
ว่ าในงบที่ เราได้ ม านี้ เราเอาไปซื้ อ อะไรได้ อย่ า งพวกโปรแกรมตั ด ต่ อ เสี ย ง เราก็ ศึ ก ษา
Learning by doing ทั้ งดู ค ลิ ป ลองท าตาม ซึ่ งเราก็ ค่ อ ย ๆ ท าเป็ น มากขึ้ น มี ก ารก าจั ด
Noise มีการเพิ่มดัง จังหวะไหน มีวิธีเร่งเสียง คนนึงพูดดังไป คนนึงพูดเบา สมมติเราไม่ปรับ
อะไร รายละเอียดต่าง ๆ ก็ค่อยเรียนรู้มา จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้ ” (แทนไท ประเสริฐกุล ,
สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างรายการ YouTube ที่มีการแนะนาเกี่ยวกับการจัดรายการพอดแคสต์
ที่มา : https://bit.ly/2N7A1Va
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4.1.4 การทาความเข้าใจความคาดหวังของผู้ฟัง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับฟังรายการ
การทาความเข้าใจด้านความคาดหวังของผู้ฟัง และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปิดรับฟั ง
รายการพอดแคสต์ เป็นสิ่งที่ผู้จัดรายการพอดแคสต์ควรพิจารณา เนื่องจากการรับรู้ ความคาดหวังของ
ผู้ฟังจะทาให้รับรู้ว่าผู้ฟังมีความต้องการอะไรจากการฟังรายการพอดแคสต์ และการทาความเข้าใจ
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับฟังรายการจะทาให้ผู้จัดรายการรับรู้ว่าผู้ฟังรายการเลือกฟังรายการ
พอดแคสต์ต่าง ๆ จากปัจจัยใด ซึ่งผลการวิจัยเกิดจากการประยุกต์การศึกษาและทบทวนวรรณกรรม
ในส่วนของทฤษฎีการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้
4.1.4.1 ความคาดหวังของผู้ฟังรายการที่มีต่อรายการพอดแคสต์
ความคาดหวังของผู้ฟังรายการจะส่งผลให้ผู้จัดรายการใส่ใจการทารายการมากยิ่งขึ้น ผู้จัด
รายการต่างยิ น ดี ที่จ ะเปิ ดรั บ ผลตอบรับ ต่าง ๆ จากผู้ ฟั ง และน าผลตอบรับ นั้ นมาปรับ ใช้ ซึ่งผู้ จั ด
รายการพอดแคสต์ ‘ออฟฟิศ 0.4’ ได้ให้ความคิดเห็นดังนี้
“พอเรารู้สึกว่าเริ่มมีกลุ่มคนฟัง อัตโนมัติธรรมชาติมันจะบังคับให้ยิ่งใส่ใจมากยิ่งขึ้น
เราต้องฟังความเห็น เปิดรับ Feedback ทุกอย่าง เพราะเรารู้สึกว่าการที่เขามี Feedback
มา คือการที่เขาฟังเรา เขาเสียต้นทุนทางด้านเวลามาให้เรา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปใส่
ใจคนที่เสียต้นทุนของเขา คืนเขาด้วยการพัฒนารูปแบบ ดูเรื่องระยะเวลาของตอน ยาวไปมั้ย
ยาวไปหน่อย เปิดหัวหน่อย บางคน Comment แบบตอนพูดชอบมีเสียง จิ๊จ๊ะ มันราคาญหู
นิดนึง เราก็เลยมาย้อนฟัง เออจริง ด้วย แล้วเราก็ค่อย ๆ ปรับ เราก็จะรู้สึกได้ว่า คนฟังเป็น
โค้ชเรานะ ไม่รู้จักกันแต่เขาแนะนา สร้างจังหวะการพูดเราให้ดีขึ้น หรือแบบสร้างบุคลิกการ
พูดเราให้ดีขึ้น เรารู้สึกนี่มันมีแต่กาไร” (โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
ซึ่งในมุมมองของผู้ฟังรายการ จากคาถามเกี่ยวกับความคาดหวังจากการรับฟังรายการ ผู้ฟัง
รายการพอดแคสต์ส่วนใหญ่ให้คาตอบลักษณะเช่น ด้วยลักษณะของพอดแคสต์ที่เป็นสื่อใหม่ จึงไม่ได้มี
ความคาดหวังที่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสื่อดั้งเดิม และเนื่องจากส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการใช้งานพอด
แคสต์เป็นส่วนเสริมจากการทากิจกรรมอื่น ๆ ความคาดหวังที่มีจึงเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงรายการที่
ฟังได้ไม่ยากจนเกินไป และความคาดหวังในส่วนของเนื้อหาที่ได้รับจากการฟัง ตัวอย่างเช่น
“ความที่ มั น เป็ น สื่ อ ทางเลื อ กใหม่ ข องเรา เราเลื อ กเปิ ด ฟั งได้ เอง เราก็ เลยไม่ ได้
คาดหวังอะไรว่าเขาต้องพูด อะไร เรารู้สึ กว่า เวลาเราฟั งเขาแล้ วเรามีเพื่ อน ฟั งเป็น เพื่ อ น
เดินทาง ตอนฟัง ๆ ไป ประสบการณ์บางอย่างของเขาก็อาจจะเป็นประสบการณ์บางอย่างที่
ทาให้ เราเห็ น อีก มุม นึ ง มองในมุ มของประสบการณ์ คนอื่ นที่ เขาได้เจอ คือ ผมคิ ดว่า เรา
อาจจะคาดหวังอะไรจากเขามากก็ไม่ได้ หรือไม่คาดหวังอะไรมากกว่า เพราะส่วนใหญ่เวลาผู้
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จัดมาเล่าก็จะเป็นการมาเล่าในมุมมองส่วนตัว หรือเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า เช่น สิ่งที่เขาเจอ
ในชีวิตประจาวันอะไรแบบนี้ แต่คือขณะเดียวกันสิ่งที่เขาเล่ามุมมองหลาย ๆ อย่างก็ช่วยเปิด
โลกเราได้ ถ้าคาดหวังจริง ๆ ก็คงเป็นเรื่องเนื้อหาที่มีประโยชน์ ” (ชาญวุฒิ อมรรัตนเกศ,
สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
จากการให้ข้อมูลของผู้ฟังรายการ พบว่าผู้ฟังบางส่วนก็มีความคาดหวังในเนื้อหาที่มีความ
แปลกใหม่ แตกต่างจากสื่ออื่น ๆ ที่เคยเปิดรับ
“คาดหวังเรื่องความแปลกใหม่มากกว่า คือเราไม่ได้อยากไปจากัดแนวทางการทา
รายการของแต่ละรายการนะ แต่ว่าถ้าเขามีหนทางใหม่ ๆ ทารายการขึ้นมาใหม่ที่ดูน่าสนใจ
ทาเลยๆ เดี๋ยวเราไปไล่ตามฟังเอง ถ้ามันน่าสนใจจริง ๆ อย่างบางรายการแบบทารายการมี
รูปประกอบสวยดี มีช่วงคั่นพักรายการ แทรก Jingle ตรงนี้ ๆ มีการสรุปเนื้อหาก่อน มีสรุป
เนื้ อหาหลั ง มีแนะน าหนั งสื อ แนะนาหนัง มีเกมมาเล่ น คือเหมือนแต่ละรายการเขาก็จะ
แบบครีเอทวิธีการที่น่าสนใจมา พอเราฟังรายการต่าง ๆ ไปแบบนี้ ถ้าเรื่องของความคาดหวัง
จริง ๆ สาหรับเรา ก็คงเป็นความคาดหวังในสิ่งใหม่ๆ คือนอกจากจะทารายการที่มีเนื้อหา
น่าสนใจแล้ว วิธีการนาเสนอถ้าน่าสนใจก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้เราอยากฟังรายการนั้น ๆ ต่อ แล้ว
เราก็จะจดจารายการนั้น ๆ ได้ และเลือกเปิดฟังเมื่อเขา Upload ตอนใหม่เรื่องคุณภาพเสียง
สาหรับผมเรื่องคุณภาพเสียงอะไรไม่ซีเรียสนะ มันก็มีตอนที่เสียงแย่ ๆ แต่เราก็แบบฟังให้
เพลิน ๆ ไป ไม่ได้คิดอะไรมาก ขอแค่ไม่ต้องฟังลาบากเกินไปก็พอ ส่วนใหญ่คาดหวังเรื่อง
เนื้อหาที่นาเสนอมากกว่า” (สุรเกียรติ สุรธนานันต์, สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2561)
จากการสัมภาษณ์ผู้ฟังรายการ พบว่า ผู้ฟังต่างมีความคาดหวังต่อการฟังรายการพอดแคสต์ที่
แตกต่างกัน โดยความคาดหวังเหล่ านั้น มีส่ วนอย่างยิ่งกับ การทาให้ ผู้ ผลิ ตรายการมีความใส่ ใจกับ
เนื้อหาและคุณภาพของรายการ ซึ่งผู้ผลิตรายการเองก็ต่างมีความยินดีที่จะเปิดรับผลตอบรับต่าง ๆ
จากผู้ฟังรายการ และนาผลตอบรับนั้น ๆ มาปรับใช้ในการจัดรายการ ผู้ฟังรายการพอดแคสต์ส่วน
ใหญ่จึงไม่ได้มีความคาดหวังที่สูงจากการรับฟังรายการพอดแคสต์ เมื่อเทียบกับสื่อดั้งเดิมอื่น ๆ ทั้งใน
เรื่องคุณภาพเสียง คุณภาพเนื้อหา โดยเฉพาะกับผู้ผลิตรายการที่เป็นผู้ผลิตอิสระ
โดยความคาดหวังของผู้ฟังรายการที่มีต่อรายการพอดแคสต์ที่เป็นผู้ผลิตอิสระนั้น จะเป็น
ความคาดหวังในเรื่องของเนื้อหาที่ได้รับฟังที่ต้องมีความแปลกใหม่ วิธีการนาเสนอที่แตกต่างจากสื่อ
ดั้งเดิม และหากเป็นการรับฟังรายการจากผู้ผลิตที่เป็นสื่อมวลชน เช่น การรับฟังรายการพอดแคสต์
จากสานั กสื่ อออนไลน์ The Standard Podcast ผู้ ฟังรายการก็จะมีความคาดหวังในคุณภาพและ
เนื้อหาที่สูงกว่า เนื่องจากสานักสื่อดังกล่าวได้สร้างมาตรฐานการผลิตรายการพอดแคสต์ไว้ได้ดี ทั้งผู้
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ดาเนินรายการที่ หรือ แขกรับเชิญที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการ เป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่าง ๆ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น
4.1.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเปิดรับฟังรายการพอดแคสต์ของผู้ฟังรายการ
ผู้ฟังรายการพอดแคสต์มีการเลือกเปิดรับฟังรายการจากหลากหลายเหตุผล ผู้ฟังบางส่วนเปิด
ฟังรายการต่าง ๆ จากความชื่นชอบตัวผู้จัดรายการนั้น ๆ แต่หากยังไม่รู้จักผู้จัดรายการ แต่รายการมี
เนื้อหาที่น่าสนใจ ก็สามารถเลือกเปิดรับฟังได้ และเมื่อได้ลองเปิดรับฟังแล้วกลับรู้สึกชอบฟัง สามารถ
เปิดรับฟังต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยวิธีการพูดหรือการนาเสนอของผู้จัดรายการ จนเป็นแฟนรายการ เช่น
“ตอนแรกผู้จัดก็ไม่ได้มีผลอะไรนะ แต่พอเราเริ่มฟังรายการเขา พอฟังไปเรื่อย ๆ เรา
จะรู้สึกว่า พี่เขาจัดกันดีจัง ก็เลยแบบเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันที่ทาให้เราเลือกเปิดฟังรายการ
ต่าง ๆ แต่ว่าถ้าหากเราไม่ได้รู้จักผู้จัดรายการขนาดนั้น เราก็เลือกเปิดฟังได้ ถ้าเนื้อหาที่เขา
นาเสนอเป็นสิ่งที่น่าสนใจ อย่างรายการที่เราฟัง เช่น เสาเสาเสา เต็กตีบวก แบบนี้ จริง ๆ
เป็นรายการที่ไกลจากสิ่งที่เราเคยรับรู้หรือสิ่งที่เราเคยเรียนมา ทางานก็ไม่ใช่สายนี้ ไม่ ใช่แนว
สถาปนิกเลย แต่การที่เราเปิดรายการเขาฟังมันเกิดจากความที่เราสนใจตัวเนื้อหาเหล่านี้ด้วย
เลยลองฟัง แล้วผู้จัดรายการก็นาเสนอ หรือพูดในมุมที่แบบไม่ยากเกินความเข้าใจ คนฟัง
ทั่วไปที่ไม่ต้องเรียนด้านสถาปัตย์มา ก็ฟังได้ เราก็อยากรู้ด้วยว่า เออ สาขาที่เขาเรียน ๆ กัน
มันมีเนื้อหาประมาณไหน มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจ ซึ่งเราก็พบว่ามันมีอะไรที่เราไม่ได้รู้อีกมาก
แล้วเราก็รู้จากการเปิดฟังรายการ พอมาฟังจากที่ไม่รู้จักเขา ไม่ได้รู้เรื่องที่เขานาเสนอ แต่เรา
กลับเป็นแฟนรายการเขาไปเลย” (ปวรวรรณ ฤทธิพากร, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2561)
“อาจจะพูด ได้ว่าตอนแรกที่เรามารู้จัก พอดแคสต์ เป็น ช่ว งที่เราตามฟั งจากผู้ จัด
รายการ เช่น แบบ เราตามคุณ โตมร (โตมร สุขปรีช า) เขาเขียนหนังสื อมาก่อนแล้ วมาจัด
รายการพอดแคสต์ Omnivore แต่พอเรามารู้จักรายการพอดแคสต์ต่าง ๆ แล้ว ด้วยความที่
ในสังคมผู้จัดรายการมีหลากหลาย เราก็อาจจะไม่ได้รู้จักทุกคนที่จัด ก็เลยเริ่มหาสไตล์ของ
รายการนั้น ๆ ว่าเขาจัดรายการเกี่ยวกับอะไร จัดเรื่องที่เราให้ความสนใจหรือเปล่า เพราะ
หลังจากที่เรารู้จักคนที่ทาให้เราตามมาฟังรายการแล้ว นอกจากนั้นเราไม่รู้จักใครละ เราก็
เป็นคนชอบเนื้อหาอะไรใหม่ๆ อยากรู้อะไรที่เรายังไม่รู้ ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วด้วย ส่วนหนึ่ง
ของการฟังพอดแคสต์เลยมาเติมเต็มในส่วนที่เราชอบ คือการฟังอะไรที่เราได้รู้อะไรใหม่ๆ
เปิดโลกเรา เราฟังพอดแคสต์ในรายการที่เราสนใจ ที่ตรงกับเรื่องที่เรากาลังอ่านอยู่ มั นเป็น
การเพิ่มในส่วนที่เราเข้าใจอยู่ว่า เออ ที่เราเข้าใจมันถูกนะ มีคนยืนยัน เข้าใจตรงกันกับคนจัด
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มีบ างอัน อาจจะไม่เข้าใจ แต่ว่าคนจัดรายการเข้าใจในจุดนั้น ก็มาพู ดให้ ฟั ง เป็ นการเพิ่ ม
ความรู้ให้เราในด้านนั้น ๆ มากขึ้น” (ชาญวุฒิ อมรรัตนเกศ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
ผู้ฟังรายการพอดแคสต์บางส่วนไม่ได้เลือกฟังรายการพอดแคสต์จากตัวผู้จัดรายการเป็นหลัก
แต่เลือกฟังจากเนื้อหา วิธีการพูด ความสนุก และการใช้สื่อประเภทพอดแคสต์ในขณะทากิจกรรมอื่น
“คือผู้จัดมีผลมั้ยก็อาจจะมีผล แต่สาหรับส่วนตัวเรา มองว่าตัวผู้จัดไม่ใช่ปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้ เราตัดสิ น ใจฟังหรือไม่ฟั งขนาดนั้น จะเป็ นใครก็ได้มาจัด ตอนที่เราเริ่มฟั ง คนที่ มี
ชื่อเสียง อะไรแบบนี้ไม่ได้มาจัดกันเท่าไหร่นะ หลาย ๆ คน เรามาลอง Search แล้วเพิ่งรู้จัก
เขาในพอดแคสต์ด้วยซ้า คือเรามองว่าที่ทาให้เราฟังต่อ เป็นเรื่องของว่าเขาสามารถทาให้เ รา
สนุก หรือทาให้เราคล้อยตาม เราได้ประโยชน์จากการฟัง หรือทาให้เราเพลินมากน้อยแค่ไหน
มากกว่า” (เพชร เครือพานิช, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
“เริ่มจากความสนใจของเราก่อนเลย อย่าง WiTcast นี่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ศาสตร์ที่เราสนใจ พอเราฟังแล้วเราเหมือนจูนกับเขาติดได้ง่าย เรื่องที่เราเข้าใจและสนใจ
ส่วนรายการอื่น ๆ ก็จะเป็นรายการที่นาเสนอในเรื่องที่เราสนใจด้วย อย่าง GetTalks ก็พูด
เรื่องไลฟ์สไตล์ทั่วไป มีความตลกของเพื่อนนั่งคุยกัน รายการอย่างพักกองก็จะเป็นเรื่องของ
การถ่ายภาพ เราก็สนใจเรื่องของการถ่ายภาพ อยากรู้เรื่องของการถ่ายภาพเป็นยังไง เหมือน
ช่วงทางานปีสองปีแรก ก็เริ่มถ่ายภาพขายภาพพอดี ก็เลยฟังมาเรื่อย ๆ เลย อย่างยูธูปนี่ก็
แบบ แม้เราไม่ได้สนใจเรื่องผี แต่เราสนใจในเรื่องรูปแบบการจัดรายการของเขา เหมือนเรา
เปิดยูธูปนั่งฟังเสียงให้เหมือนมี คนมาพูดอยู่ข้าง ๆ เล่าไปเรื่อย ฟังเขาคุยกันเอง แล้วเรารู้สึก
เหมือนมีเขาเป็นเพื่อนนั่งทางาน” (สุรเกียรติ สุรธนานันต์, สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2561)
ผู้ฟังรายการจะมีการเลือกเปิดรับฟังรายการจากหลากหลายเหตุผลที่ทั้งมีความเหมือนกัน
และมีความแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นประโยชน์ของการใช้งานพอดแคสต์ และผู้ผลิต
สามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบรายการได้ ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ปัจจัยเลือกเปิดฟังรายการของผู้ฟังรายการ
ปัจจัยเลือกเปิดฟังรายการ
สุรเกียรติ เพชร ชาญวุฒิ ปวรวรรณ ชนิสรา
เลื อ ก ฟั งร า ย ก า ร ที่ ม อ บ ค ว า ม
√
√
√
√
√
เพลิ ด เพลิ น หรื อ ความบั น เทิ ง ใน
ขณะที่ฟัง
เลื อกฟั งรายการจากการตั้ งชื่อตอน
√
√
√
√
√
หรื อ การเขี ย นค าอธิ บ ายเนื้ อ ห า
รายการ
เลือกฟังรายการ จากการติดตามผู้จัด
√
√
√
√
√
รายการที่สื่อสารเนื้อหาได้น่าฟัง
เลือกฟังรายการที่นาเสนอโดยบุคคล
√
√
√
√
√
ที่มีชื่อเสียงจากด้านอื่น ๆ มาก่อน
เลือกจากช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการ
√
√
√
√
ทากิจกรรม เช่น วิ่ง นั่งทางาน
เลื อ กจากการทดลองฟั ง เนื้ อ หา
√
√
√
รายการผ่าน ๆ ก่อน
เลือกฟังรายการจากการบอกต่อของ
√
√
√
เพื่ อ น หรื อ จากการประชาสั ม พั น ธ์
ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องผู้ ผ ลิ ต
รายการ
เลือกฟังตามเทรนด์ หรือจากการพูด
√
√
√
ถึงในสื่อสังคมออนไลน์
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนาเสนอเนื้อหา การจัดการทางด้านเทคนิค
ขณะทาการผลิตรายการพอดแคสต์
สาหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า เพื่อศึกษาการนาเสนอเนื้อหา การจัดการทางด้าน
เทคนิคขณะทาการผลิตรายการ จากการเก็บข้อมูลจากทั้งแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ ผู้ฟังรายการพอดแคสต์ และจากข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
ทาให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการพอดแคสต์ สามารถแบ่งได้เป็นรายละเอียดในการวิเคราะห์
ได้ ดังต่อไปนี้
• การนาเสนอเนื้อหาในรายการพอดแคสต์

• การจัดการด้านเทคนิคในการจัดรายการพอดแคสต์
โดยจากการศึกษาวิจั ย ในครั้งนี้ สามารถจาแนกส่ ว นประกอบย่อยที่มี ความเกี่ยวข้องกั บ
วัตถุป ระสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 ประกอบกับจากการประยุกต์เนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทบทวน
วรรณกรรม สามารถนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถเรียบเรียงและสามารถ
จาแนกรายละเอียดได้ดังนี้
4.2.1 การนาเสนอเนื้อหาในรายการพอดแคสต์
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการออกแบบเนื้อหาสาร พบว่าหลักการออกแบบเนื้อหาสาร
(พนม คลี่ฉายา, 2554) มีในส่วนของการ กาหนดเนื้อหาสาร ที่มีการอธิบายว่า คือ การกาหนดสาระ
ของสารให้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ใช้ ในการสื่ อ สาร เนื้ อ หาสารครอบคลุ ม ถึ ง ตั ว อั ก ษร ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง ปฏิ สั ม พั น ธ์สื่ อ ใหม่ อวั จ นสาร และกิ จกรรม กล่ าวคื อ หากพิ จ ารณาจาก
ส่วนประกอบของหลักการออกแบบเนื้อหาสารดังกล่าวแล้ว ในส่วนของการกาหนดเนื้อหาสารที่ได้รับ
ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ผู้จัดรายการพอดแคสต์ สามารถแบ่งได้เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1) อารมณ์ของรายการและลักษณะของเนื้อหาในรายการ
2) การใช้ภาษาพูด ลีลาการพูด
3) การลาดับเนื้อหา หรือการนาเสนอต่าง ๆ ในรายการ
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4.2.1.1 อารมณ์ของรายการและลักษณะของเนื้อหาในรายการ
อารมณ์ของรายการสร้างขึ้นได้จากผู้ดาเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ลีลาการพูด ภาษาพูด
เสี ยงประกอบ เสียงเพลง เป็ น ต้น ซึ่งผู้ที่จะมีส่ วนสร้างอารมณ์ของรายการที่ส าคัญ ยิ่งคือผู้ดาเนิน
รายการ อาจสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองหรือเป็นทางการมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
รายการ สิ่งที่ผู้ดาเนินรายการสร้างขึ้นนี้จะส่งผลให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมตามไปด้วย โดยผู้จัดรายการ
พอดแคสต์มีการพูดถึงลักษณะของเนื้อหาในรายการ โดยเนื้อหาของรายการที่นาเสนอนั้น จะมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายหรือจากการกาหนดรูปแบบและแนวคิดของรายการ ตัวอย่างเช่น
“ตั้ งใจจั ด ด้ ว ยความสนุ ก แหละ แต่ ในความสนุ ก นั้ น คนฟั งที่ ฟั งเราต้ อ งได้ อ ะไร
กลับไปหน่อย เพราะคนฟังรายการเราแบบ 30 นาที มันก็เป็นการดึงเวลา ถ้าเรามองในมุม
เขา เราก็อยากให้ผู้ฟังได้อะไรกลับไปหน่อย โอเค สนุก แต่พ่วงของความสนุกคืออะไร คือได้
อะไรเป็นสาระกลับไปบ้าง ตอนเราเตรียมหาข้อมูล หรือตอนมานาเสนอเรารู้สึกแบบ เออ
สนุกดี งั้นเอามาเล่าดีกว่า” (โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
“เราพั ฒ นาในเรื่ อ งของวิ ธี ก ารน าเสนอต่ า ง ๆ ตามที่ เราวางแนวคิ ด รายการไว้
เบื้องต้น เช่น Gimmick ของแต่ละตอน คือจะคาดเดาไม่ได้ว่าตอนนั้น ๆ จะมาไม้ไหน อย่าง
ตอนล่าสุด พี่แอนแบบ เปิดเพลง Acoustic เบา ๆ ประกอบกับการอ่านข่าว พอฟังย้อนไป
เอ้อ มันน่ารักดีนะ เป็นรายการผีที่น่ารักบ้องแบ๊วใช้ได้ ไม่ใช่ว่าเป็นรายการผีแบบอื่น ๆ ที่ต้อง
น่ากลัว ต้องน่ากลัวช่ วงนี้ ขณะที่ยูธูปเป็นรายการผีที่บันเทิงมาก ในเชิงเทคนิคเรื่องวิธีการ
นาเสนอ บางทีก็คิดกันสด ๆ ก่อนอัดเลยก็ยังมี แต่ลักษณะของเนื้อหา รูปแบบอะไรต่าง ๆ
ของรายการเราชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
ลั ก ษณะของเนื้ อ หารายการมาจากที่ เราตั้ ง ว่ า เราอยากสื่ อ สารกั บ คนกลุ่ ม ไหน
วิทยาศาสตร์แบบเด็ก ๆ ก็มีเยอะแล้วในสังคม เรื่องวิทยาศาสตร์พอโผล่มาอีกทีเป็นระดับ
มัธยมปลาย กับความเครียดที่จะต้องเรียนวิชายาก ๆ ในห้องเรียน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เด็กที่
เรียน แยกเป็นสายวิทย์ สายศิลป์ เด็กสายศิลป์พอได้ยินคาว่า ตรีโกณมิติ ไมโทคอนเดรีย
แทบจะวิ่งหนี พูดอะไรของมัน ไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเลย เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จะเริ่มเป็น
โหมดของความเคร่งเครียดละ พอไปอีกทีคือระดับ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่สนใจจริง ๆ หรือ
มุ่งหน้าไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ละ ซึ่งมันอยู่แต่ในแวดวงวิชาการ แล้วคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวอะไร
กับวิทยาศาตร์โดยตรงล่ะ เขาไม่สนใจหรอ เราก็เลยเห็นช่องว่างนี้ ทายังไงให้บรรยากาศของ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่โตขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียด แข่งขันอย่างเดียว แต่มันเป็นความรู้ที่
เปิดโลก เปิดจักรวาลให้เรา ได้เห็นสรรพสิ่ง เห็นธรรมชาติ เห็นมองลึกไปในสิ่งที่ปกติเราไม่ได้
มองเห็น เราอยากเอาความ Amazing ตรงนี้มาเผยแพร่ในสังคม ในขณะเดียวกัน ในแวดวง
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วิชาการระดับสูง ก็อยากให้เกิดกลุ่มสังคมที่คนอยากจะออกมาสื่อสาร มาเล่าเรื่องมากขึ้น
(แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
ในขณะที่เรากาลังฟังรายการภาษาต่างประเทศ แต่ในแง่หนึ่ง องค์ความรู้ของบ้าน
เรามั น น้ อ ย คนที่ ใช้ ภ าษาอังกฤษได้จ นถึงขั้น อ่ านหนั งสื อ ของฝรั่งได้ เป็ น เล่ ม ๆ จบได้ ใน
ประเทศเราก็ไม่ได้เยอะอะไร เพราะฉะนั้นหากเราได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการที่
เราอ่านหรือฟัง เพราะฉะนั้นเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก็เลยเรียกเพื่อน ๆ ที่อยู่ในสาย
งานวิศวกรรมด้วยกัน เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยม แล้วก็มีการเจอกันทุกวันเสาร์ ก็เลยเอากลุ่ม
นี้แหละมานั่งคุยกัน แล้วชวนแบบ เรามาลองกันมั้ย เพื่อนๆ เนี่ย ด้วยความเกรงใจ แล้วก็
อยากลอง มาอัดเสียงดู” (ภาสกร หงษ์หยก, สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2561)
อารมณ์หรือลักษณะของเนื้อหารายการจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์มีความ
เหมือนและแตกต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ซึ่งหากเทียบกับรูปแบบของรายการ
จะเห็นได้ว่ารายการต่าง ๆ อาจไม่ได้มีรูปแบบตายตัวรูปแบบเดียว ดังตัวอย่าง ตามตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบรูปแบบรายการและอารมณ์ของรายการ
รายการ

รูปแบบรายการ

เนื้อหาที่นาเสนอ

WiTcast

สนทนา + สัมภาษณ์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ยูธูป

สนทนา + สัมภาษณ์

GetTalks

สนทนา + สัมภาษณ์

ครูขึ้น

สนทนา

ชีวิตราชการครู

ช่างคุย

สนทนา + สัมภาษณ์

ไลฟ์สไตล์ทั่วไป

Minimalist
Diary
Countdown

พูดคุย
ผู้จัดรายการคนเดียว
สนทนา

แนวคิด Minimalist
การเมือง การเลือกตั้ง

ออฟฟิศ 0.4

สนทนา

พนักงานออฟฟิศ

อารมณ์ของรายการ

นาเสนอเนื้อหาจริงจัง ในมุมมอง
สนุก อารมณ์ขัน
เล่าเรื่องผี
พูดคุยในลักษณะเหมือนเพื่อน
คุยกัน เพื่อนเล่าเรื่องผีในมุมมอง
ใหม่ ๆ มีความตลกปนไปด้วย
ไลฟ์สไตล์ทั่วไป วาไรตีบ้ ันเทิง
พูดคุยกันแบบเพื่อนสนิท
แสดงความเห็นเชิงวิพากษ์ต่าง ๆ
แบบสอดแทรกอารมณ์ขัน
น าเสนอเนื้ อ หาสาระต่ า ง ๆใน
เชิ ง เล่ า เรื่ อ ง หรื อ วิ พ ากษ์ ใ ห้
ความเห็น + สอดแทรกอารมณ์
ขัน
เล่าเรื่องต่าง ๆ ยกตัวอย่าง
ประกอบ หรือเสนอกรณีศึกษา
วิพากษ์พรรคการเมืองต่าง ๆ
ด้วยมุมมองจากนักวิชาการ
แลกเปลีย่ นมุมมอง ยกตัวอย่าง
ต่าง ๆ แบบสนุกสนาน
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4.2.1.2 การใช้ภาษาพูด ลีลาการพูด
ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์จะมีความใส่ใจในเรื่องของการจัดการน้าเสียง การใช้ภาษา ลีลาการ
พูดต่าง ๆ ซึ่งมีการเรียบเรียงคาพูดที่ผู้ให้ความเห็นว่าแต่ละคนมีวิธีการพูดที่ไม่เหมือนกัน โดยผู้ผลิต
รายการ Infinity Podcast ให้ความเห็นว่า ลีลาหรือวิธีการพูดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการซึมซับวิธีการ มา
จากสิ่งเร้าอื่น ๆ โดยที่ผู้พูดก็อาจไม่รู้ตัว
“การพูดยังไง คิดว่าสไตล์ เป็นธรรมชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน หลายๆ คนอย่าง
เอาง่ายๆ อย่างคุณวิทวัส สุนทรวิเนตร์ แกจบออสเตรเลีย แรก ๆ ที่แกทารายการวาไรตี้โชว์
เนี่ย ถ้าใครไปดูนะ มันจะเหมือนรายการของออสเตรเลียเลย บางทีคือเราไม่รู้ตัว แต่เราได้
Inspire มา อย่างเราเราอาจชอบฟังรายการที่มี Detail เยอะ ๆ แล้วเวลาเขาเล่าย้อนกลับไป
แบบนั้นแบบนี้ เราอาจจะซึมซับวิธีโดยไม่รู้ตัว พอเรามาจัดรายการเอง พอ Intro เรื่องอะไร
เราก็จะเล่าเหมือนเป็นเรื่องราวนิดนึง” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
ผู้ ผ ลิ ต รายการมี ก ารให้ ค วามเห็ น ว่า ผู้ จัด รายการพอดแคสต์ จ ะใช้ วิธี พู ด แบบใดก็ ได้ โดย
สามารถใช้น้าเสียงแบบใดก็ได้ ที่ทาให้ผู้ฟังสามารถจดจ่อ อยู่กับรายการได้ไปตลอดทั้งตอน มีการให้
คาแนะนาว่าให้ทดลองอัดเสียงแล้วลองอัดเสียงตนเองและลองฟังเสียงก่อน เพื่อรับฟังเสียงของตนเอง
ซึ่งอาจพบข้อบกพร่องต่าง ๆ และนามาปรับปรุงได้
“การทารายการพอดแคสต์ ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาทาได้เลยนะ ไม่ต้องมีการมา
สอบใบผู้ประกาศ ไม่ต้องพูดจาฉะฉานออกเสียงชัดเจนคาควบกล้า ร.เรือ ล.ลิง เพราะนี่คือ
สื่อยุคดิจิทัล เป็นวิทยุแบบใหม่ ไม่ต้องรออะไรมากมาย ทดลองทาได้เลย ถ้าลองแล้วไม่ชอบก็
เลิก แต่การใช้เสียง เราก็ต้องดูด้วยว่าจะต้องใช้เสียงยังไงให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเขาต้องอยู่กับ
เราไปตลอดทั้งรายการที่เราเผยแพร่ มันต้องมีเสน่ห์ครับ สิ่ งที่อยากจะแนะนาก็คือ การลอง
อัดแล้วฟังเสียงตัวเอง มันดูน่าเบื่อมั้ย ตอนอัดมีเดตแอร์มั้ย มันไม่ควรมีเลยนะ แบบรายการ
เงียบไป 3 วินาทีถือเป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับรายการใช้เสียง อย่างเช่น รายการผมหากดูตอน
ตัดต่อจัดการไฟล์เสียง ดูว่าถ้าช่วงไหนมีเดตแอร์ ผมตัดช่วงนั้นออกไปเลย การมีเสียงว่าง ๆ 3
วินาทีมันไม่ใช่เรื่องดี ตอนพูดไม่ควรจะพูดเหมือนอยู่ในความคิดอะครับ คาพูดควรจะต้องตก
ผลึกมาแล้ว ถ้าพูดเหมือนกาลังคิดอยู่ คาพูดมันจะดูวกไปวนมาอะครับ เราต้องจับประเด็นให้
ดีด้วย” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
ซึ่งจากความคิดเห็นของผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ดังกล่าว สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ฟัง
รายการพอดแคสต์ที่ไม่อยากฟังรายการที่ผู้จัดรายการมีวิธีการพูดหรือสื่อสารที่ไม่ดีเท่าที่ควร
“ก็จะมีเรื่องของวิธีการพูด บางรายการก็จะเป็นแบบ เวลาพูดจะมี เอ่อ เอิ่ม อ่ อม
อะไรเยอะ ๆ เวลาพูดไม่ค่อยมั่นใจ แล้วเหมือนฟังแล้วดูไม่ลื่นเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะเขา
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เตรียมข้อมูลไม่ดี หรือเวลาเขาพูดเขาดูไม่มั่นใจ เวลาเราที่เป็นผู้ฟังฟังเยอะๆ ก็จะฟังออกเลย
แล้วพอเจออะไรแบบนี้เราก็จะรู้สึกไม่อยากฟังละ มันดูน่าเบื่อ ส่วนมากก็จะเป็นสองประเด็น
ที่ทาให้ไม่ฟัง หนึ่งคือ มาเล่าไม่สนุก คุยไม่สนุก เล่าแล้วฟังดูน่าเบื่อ ไม่่น่าติดตาม สองคือเป็น
เรื่องที่ไกลตัวเรามาก เราไม่ได้สนใจ เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ” (เพชร เครือพานิช ,
สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
4.2.1.3 การลาดับเนื้อหา หรือการนาเสนอต่าง ๆ ในรายการ
ข้อแนะนาจากผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ว่าการเริ่มต้นพูดด้วยการบอกวันที่ เป็นการบ่งบอกว่า
เรื่องที่กาลังสื่อสารเป็น ประเด็นในช่วงเวลาไหน เนื่องจากว่าพอดแคสต์จะอยู่ในระบบออนไลน์ไป
ตลอด ผู้ ฟังรายการสามารถย้ อนกลั บมาฟั งได้ตลอดเวลา อย่างเช่น คุณ ภาสกร หงษ์ห ยก ผู้ ผ ลิ ต
รายการช่างคุยได้มีการพูดถึงรายการที่เคยจัด และได้เผยแพร่ไปเมื่อหลายปีที่แล้ว จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมี
ผู้ฟังย้อนกลับไปฟัง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของช่องทางพอดแคสต์ และเป็นข้อควรพิจารณาที่ผู้ผลิต
รายการควรนาเสนอเนื้อหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
“มันไม่มี Shelf Life (อายุการเก็บรักษา) อะนะ คือ หลาย ๆ คนเพิ่งมาเจอเราเนี่ย
คือปี 2560 แต่หลายคนกลับไปแบบโหลดฟังตอนเก่ามากเลย กลับไปย้อนฟัง คือก็แสดงให้
เห็นว่า พอดแคสต์เนี่ยมันไม่มี Shelf Life จริง ๆ คือมันอยู่นานมาก ตอนเก่าขนาดนั้นเราก็
ไม่คิดว่าจะมีคนย้อนกลับไปฟัง” (ภาสกร หงษ์หยก, สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2561)
ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อดีของการพูดเปิดด้วยการบอกวัน ที่ เดือน ปีที่อัดรายการที่ คุณบุญณัฐ
ฉัตรเสาวภัณ ฑ์ ได้ อธิบ าย ซึ่งการเริ่มด้วยการพูด วัน เดือน ปี จะช่วยทาให้ ผู้ฟังเข้าใจว่าสิ่ งที่ผู้พู ด
สื่ อ สารอยู่ เป็ น ประเด็ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาใด โดยเฉพาะกั บ รายการที่ มี ก ารน าเสนออะไรที่
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น รายการข่าว รายการเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องที่
ดีกว่าไม่ได้พูดเปิดในลักษณะนี้ หากช่องทางที่เผยแพร่ต่าง ๆ เกิดปิดตัวลงไป
“การพูดเปิดรายการด้ว ยการเปิดหัวบอกวันที่อัดรายการ เพราะว่ามันจะ Stamp
ว่า เรื่องที่คุณกาลังเล่า เป็นเรื่องที่คุณพูดถึงในช่วงเวลาไหน อาจจะเปลี่ยนปได้เรื่อย ๆ จริง ๆ
แม้กระทั่งรายการอะไรก็ตามที่ไม่น่าจะมีเรื่องของสถานการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เข้ามาเกี่ ย วข้อง แม้เป็ น รายการบั น เทิ ง วาไรตี้ ทั่ว ๆ ไป ผมว่าท าไว้ก็ดี แบบวัน นี้เราอั ด
รายการวันที่นี้ ๆ นะครับ อะไรแบบนี้ไป แบบบางทีมุกต่าง ๆ ที่เราเล่น มันอาจจะไม่ตลก
แล้ว ในอีกยุคนึงไรแบบนี้ก็ได้ แล้วอีกอย่างนึงเพราะว่า สมมติเราเอาไปโพสต์ลง มันก็เป็น
เวลาที่เราโพสต์ลงเฉย ๆ แต่พอสมมติวันนึงช่องทางที่เราเคยใช้เผยแพร่เกิดปิดตัว ไปทายังไง
ล่ะ เราจะจาวันที่ไม่ได้แน่ ว่าเราโพสต์ลงไปวันไหนยังไง เพราะข้อมูลมันอยู่ในแหล่ง ที่ปิดไป
นั้นนี่” (บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
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ช่วงของการพูดเปิดรายการถือเป็นช่วงสาคัญที่สุดช่วงหนึ่ง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟังอาจมี
การพิจารณาว่าจะฟังรายการต่อหรือไม่ โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ฟังรายการในการวิจัยครั้งนี้ต่าง
มีการให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังเช่น
“ส่วนหนึ่งคือการเปิดหัว ของแต่ละรายการ ของแต่ละตอน ถ้าฟังแล้วรู้สึกน่าฟังก็จะ
ฟังต่อ แต่ถ้าเราลองฟังแล้ว รู้สึกไม่น่าฟังเราก็ปิดไป หารายการอื่นฟังแทน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรา
ไม่ ได้ คาดหวังว่าเขาจะท าอะไรให้ เราหรอก มั น อยู่ที่ เขาเอาเราอยู่ตั้ งแต่ ที แรกหรือเปล่ า
มากกว่า” (ชาญวุฒิ อมรรัตนเกศ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
ส่วนของการลาดับเนื้อหาในรายการเป็นสิ่งที่ผู้จัดรายการแต่ละคนมีวิธีที่คล้ายกัน คือ คล้าย
กับการเขียนบทความ หรือ การลาดับเรื่องของภาพยนตร์ กล่าวคือ มีส่วนนา ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนสรุป
แต่หลาย ๆ รายการ ก็มีวิธีการนาเสนอที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากรูปแบบการผลิตรายการที่ผู้จัด
รายการสามารถออกแบบล าดับ เนื้ อหาได้ตามอิสระ ซึ่งส่ งผลให้แต่ล ะรายการอาจมีวิธีการที่ไม่ได้
เหมือนกัน หรือแม้แต่ในรายการเดียวกัน ผู้จัดรายการอยากทดลองเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ ยนลาดับ
เนื้อหาต่าง ๆ ก็สามารถทาได้โดยอิสระ
“ก็ง่าย ๆ เหมือนเป็นลาดับหนังเลยนะ มีต้น กลาง จบ เปิดก็เหมือนเป็นทุกเทปเลย
สวัสดีครับ รายการออฟฟิศ 0.4 ดาเนินรายการโดย พี่หนอม TaxBugNom และโอม โอมศิริ
Creative Salary แล้ ว ก็ แ บบแนะน าขา ๆ สนุ ก ๆ แล้ ว ก็ เข้ า เรื่อ งเลย เพื่ อ ไม่ ให้ เสี ย เวลา
หลังจากที่เราเปิดหัวประมาณ 30 วินาที แล้วก็แชร์หน่อยว่าทาไมเราถึงเลือกเรื่องนี้มาพูด
แล้วก็เข้าประเด็น เพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงกลางเป็นช่วงใจความส าคัญมากที่สุด เหมือนดู
หนังอะ เปิดเรื่องมานิดหน่อยถึงประเด็นต่าง ๆ แล้วก็ค่อยมาเข้าเรื่ องหลัก เรารู้สึกว่าช่วง
กลางเป็นช่วงที่เราควรใส่ใจ แล้วเราก็เรียงไปเลยว่า ให้คนฟังเห็นภาพใหญ่ก่อนนะ แล้วค่อย
มาภาพเล็ก ประเด็นย่อย กรณีศึกษาต่าง ๆ หรือบางทีเราจะมาจากภาพเล็ก ประเด็นเล็ก ๆ
ก่อน แล้วค่อยสะท้อนไปภาพใหญ่ว่าเราสะท้อนถึงอะไร แล้วก็มาปิดท้ายด้วย Beyond 0.4
เพราะ Concept เราก็แบบ Looser ไง จะทายังไงให้มัน Beyond ไปกว่า 0.4 นะ มันมีอะไร
ให้คนฟังเอาไปติดตามต่อด้วยตัวเองได้ จะแนะนาหนังสือ หนัง ซีรีส์ ก็เป็นวัตถุดิบที่คนน่าจะ
หยิบมาใช้ได้ไม่ยาก” (โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
“ตอนแรกเราคิดว่ารายการควรจะมีอะไรบ้าง แรกสุดก็จะเริ่มด้วยข่าววิทยาศาสตร์
ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีที่อื่นที่เอาข่าวสารวิทยาศาสตร์มาทากัน ซึ่งช่วงแรก ๆ มันเป็นแบบ
นั้นจริงนะ คือทุกอาทิตย์จะมีการไปควานหาข่าวที่น่าสนใจมาคุยกัน หรือมีอยู่ช่วงนึงคือพอ
เราจัดไปเราพบเนเจอร์ของป๋องแป๋งว่า สามารถเล่าเรื่องยาว ๆ ได้ เอาคนฟังอยู่ ก็เลยจัดเป็น
ช่วงพิเศษให้มัน คือช่วง วิทย์ฐาน ก็คือว่าเอาความรู้มาหัวข้อนึงเลย แล้วก็เล่าตั้งแต่ต้นกาเนิด
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ของหัวข้อนี้ จนถึงบทสรุปเลย ให้คนเข้าใจไปเลย บางที เล่าเป็นชั่วโมง คือเราจะมาตกลงกัน
แต่ละอาทิตย์ว่า อาทิตย์นี้จะมีวิทย์ฐานมั้ย อาทิตย์นี้จะมีข่าวมั้ย ถ้ายังเตรียมไม่ทันก็จะเลื่อน
ไปเป็นอาทิตย์หน้า หรืออะไรก็คุยกัน แล้วส่วนของอาบันก็คอยซักถาม คอยเปรียบเทียบนู่นนี่
ให้มันเข้าใจง่าย อาบัน ก็จะคอยแทรกอยู่ในทุก ๆ ตอน อย่างเวลาผมเล่าข่าวใหม่ ๆ ผมก็จะ
เล่าความรู้เสริมอยู่แล้ว เนื้อหาแบบนั้นแบบนี้ช่วงกลางก็ปรับได้ตลอด จบท้ายตอนยังไง ก็ไป
เลียนแบบ รายการต้นแบบเรา The Skeptics Guide to the Universe เขาจะมีเล่นเกมกัน
ทุกอาทิตย์ ก็คือลองเอามาปรับใช้ดูแล้วมันสนุก ให้ผู้ฟังส่งคาตอบกันเข้ามา จริง ๆ ก็ปรับได้
เรื่อย ๆ ไม่มีอะไรตายตัว ซึ่งความที่เป็นพอดแคสต์ด้วยแหละ เลยทาให้เราปรับอะไรต่าง ๆ
ได้ตามที่สะดวก” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
นอกจากนี้ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ในการวิจัยครั้งนี้ มีการพูดถึงทักษะของการนาเสนอในอีก
ลักษณะหนึ่ง คือผู้จัดรายการที่มีทักษะการเล่าเรื่อง (Story Telling) ซึ่งจะเป็นการดีหากผู้จัดรายการ
สามารถเล่าเรื่องได้อย่างต่อเนื่อง มีจังหวะการพูดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลต่อลาดับเนื้อหาต่าง ๆ
ได้ดี ซึ่งจะทาให้ผู้ฟังรายการสามารถเปิดฟังได้อย่างต่อเนื่อง
“คนที่มีศักยภาพในการจัดพอดแคสต์ ต้องเป็น คนที่เล่ าเรื่องเป็น Story Telling
ต้องดี ซึ่ง Story Telling ต้องดีหมายความว่า คุณต้องเป็นคนที่เขียนดี เขียนดีก็คือว่า คุณ
สามารถที่จะเรียบเรียงเรื่องอะไรต่าง ๆ ได้ เห็น Sequence เห็นลาดับเรื่องดี พอเรียงเรื่องดี
ปุ๊ บ พอเวลาจะเล่ า เราก็ เล่ า มาดี พอเล่ า ดี คนต่ า ง ๆ ที่ มี ทั ก ษะเหล่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะ
กลายเป็นพรีเซนเตอร์ พรีเซนท์ได้ดี ออกหน้ากล้องก็ทาได้ดี แล้วแต่นะ บางคนอาจจะถนัด
พูดแบบนั้นแบบนี้มากกว่า พูดหน้ากล้องแล้วดีกว่า พูดแต่เสียงแล้วมั่นใจกว่า มันก็เป็นทาง
ของใครไป แต่มันต้องมีทักษะต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามาอยู่ สาหรับคนจัดรายการพอดแคสต์ ถาม
ว่าทุกคนสามารถเป็น Podcaster ได้มั้ย ผมว่าอาจจะไม่ใช่ เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีวิธีการ
เรียบเรียงเล่าเรื่องที่ดี เหมือนกับคุณชอบอ่านหนังสือแล้ววันนึงอยากเป็นนักเขียน มันทา
ได้มั้ยก็ทาได้น ะ แต่ก็ต้องขึ้ นอยู่กับว่าพอมาทาจริง ๆ แล้ว คุณเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีด้วยมั้ย
ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนอ่านมาเยอะ คุณเป็นผู้ฟัง คนเปิดรับสื่อมาเยอะ ผมมองว่าหากคุณไม่ได้มี
ทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี ก็อาจเป็น Podcaster ที่คนไม่ได้อยากตามฟัง ”
(บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
ผลการวิจัยโดยสรุปเกี่ยวกับการนาเสนอเนื้อหาในรายการพอดแคสต์ ผู้ผลิตรายการจะมีการ
วางโครงร่างของเนื้ อหาไว้อ ย่ างคร่าว ๆ ตั ว อย่างเช่น รายการพู ดคุ ย ที่ เป็ น รายการที่ พู ด กับ ผู้ ฟั ง
โดยตรงโดยผู้ดาเนินรายการเป็นผู้พูดคนเดียว จะมีการใช้การวางลาดับเนื้อหาคร่าว ๆ ตั้งเป็น Bullet
Point ไว้ แล้วเมื่อบันทึกเสียงก็พูดนาเสนอตามประเด็นที่ได้ลาดับไว้ โดยอาจมีการใช้เทคนิคของเล่า
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เรื่องต่าง ๆ มาประกอบด้วย หรืออย่างในรายการสัมภาษณ์ จะมีการวางลาดับของคาถามที่เป็นขั้น
เป็นตอน เนื้อหามีความเป็นเอกภาพและมีลาดับของเนื้อหาที่ดี โดยส่วนใหญ่ผู้จัดรายการจะมีการวาง
ลาดับเนื้อหาในลักษณะคล้ายกับการเขียนบทความ ลาดับเรื่องในภาพยนตร์ กล่าวคือ มีส่วนนา ส่วน
เนื้อหา ส่วนสรุป
4.2.2 การจัดการด้านเทคนิคในการจัดรายการพอดแคสต์
ในการผลิตรายการพอดแคสต์ นอกจากการนาเสนอเนื้อหาแล้ว อีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความสาคัญ
ส าหรั บ การผลิ ต รายการคื อ การใช้ ค วามสามารถในการจั ด การทางด้ านเทคนิ ค ซึ่ งสามารถแบ่ ง
รายละเอียดของการจัดการได้ดังต่อไปนี้
1) การบริหารจัดการด้านวันเวลาในการบันทึกเสียง
2) การใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง
3) สถานที่ในการบันทึกเสียง
4) การจัดการด้านคุณภาพของเสียง
5) การใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อและเรียบเรียงไฟล์เสียง
6) การใช้เสียงเพลงประกอบรายการ
7) ความยาวของรายการ
8) การตั้งชื่อตอนและการเขียนอธิบายเนื้อหา
9) ภาพปกรายการ
4.2.2.1 การบริหารจัดการด้านวันเวลาในการบันทึกเสียง
ลักษณะเด่น ของสื่ อประเภทพอดแคสต์คือ การเป็ น สื่ อที่ให้ อิส ระกับผู้ ผ ลิตรายการ ผู้ ผ ลิ ต
รายการจึงต่างสามารถเลือกทาการเผยแพร่รายการ โดยสามารถกาหนดความถี่ของการเผยแพร่ได้
ตามที่แต่ ล ะคนมีความถนั ด การบริห ารจัด การวันเวลาในการเผยแพร่รายการจึงเป็ นการจัดการ
ทางด้านเทคนิคในอีกรูปแบบหนึ่ง มีการแบ่งได้ว่า ผู้ผลิตรายการมีความสะดวกที่จะเลือกเผยแพร่ตอน
ต่าง ๆ โดยมีความถี่แต่ละตอนแบบใด เช่น แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามแต่ที่ผู้จัด
รายการแต่ละคนสะดวก
หากมีความต้องการที่จะเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ก็จะต้องมีการบริหารจัดการด้านวันเวลาใน
การอัดเสียง และเนื่องด้วยผู้จัดรายการพอดแคสต์แต่ละคนจะมี อาชีพ หน้าที่การงานที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งผู้จัดรายการพอดแคสต์ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกจะมีวิธีการบริห ารจัดการเวลาในการ
อัดเสียงแตกต่างกันออกไป คุณพลสัน นกน่วม หนึ่งในผู้ร่วมจัดรายการ ‘ยูธูป’ รายการพอดแคสต์ที่มี
การเผยแพร่แต่ละตอนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ มากกว่า 100 ตอน อธิบายว่าผู้จัดรายการยูธูปต่างมี
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หน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไป แต่จะมีวิธีจัดการด้วยการนัดวันที่ชัดเจนในสัปดาห์ ซึ่งผู้จัดทุกคน
จะต้องมาเจอกัน และอัดรายการกันในวัน นั้น โดยมองเป็นเรื่องที่ ต้องรับผิ ดชอบต่อผู้ ที่ติดตามฟั ง
รายการเช่นกัน
“รายการที่เราจัดอยู่เป็นประจาคือ ยูธูป อย่างยูธูปเหมือนกับว่าทุกคนที่จัดรายการ
ต้องลงตารางวันเวลาไว้ชัดเจนนะ ว่ามาจัดวันจันทร์ ทุกวันจันทร์ก็จะเจอกัน ไม่ว่าจะเกิด
อะไรก็ตามทุ กวัน จั น ทร์ต้องมาเจอกัน ต้องไปให้ ได้ ช้าหรือ เร็ว ก็ต้องไป มั นเป็ นข้อตกลง
ร่วมกันนะว่า วันจันทร์ต้องไปจัดนะเพราะคนฟังรออยู่ ยิ่งตอนหลังมี Live สดด้วย ยิ่งเบี้ยว
ไม่ได้เลย เหมือนกลายเป็นหน้าที่ เพราะอย่าง Voov เขาจ้างเรา Live ไรแบบนี้ด้วย ซึ่งก็เป็น
รายได้อีกทางนึ งที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกัน แบบสมมติเราอยู่ที่นี่ที่ทางาน Content ในสื่ อ
ดิจิทัล บางทีแบบมันก็ต้องใช้เวลา หรือออกไปนอกสถานที่ แต่ถ้าวันนั้นเป็นวันจันทร์เราก็จะ
จัดการเวลาละ ถ้ารู้ว่าวันนี้มีอัด รู้หน้าที่ว่ามีอะไรรออยู่ มีคนฟังรอเราอยู่ ก็ต้องจัดการให้
เรี ย บร้อ ยไป แต่พ อตอนหลั งยูธูป มาจัด กัน ที่ นี่ ล ะ ก็เลยง่ายขึ้ น เรื่องนี้ ” (พลสั น นกน่ ว ม,
สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
ผู้จัดรายการต่าง ๆ จะมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องเวลาแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ผู้จัด
รายการ ‘ออฟฟิศ 0.4’ รายการที่เผยแพร่รายสัปดาห์ ตอนละประมาณ 30-40 นาที ผู้จัดรายการทั้ง
สองคนต่างไม่ได้มีโอกาสและเวลาพบกันมากนัก หากต้องทารายการและเจอกันทุกสัปดาห์ ก็จะไม่
สะดวกต่อเรื่องการบริหารเวลาการทางานด้านอื่น ๆ ซึ่งผู้จัดรายการนี้จะใช้วิธีการว่า เมื่อได้มีโอกาส
มาเจอกัน จะมีการเผื่อเวลา และทาการอัดรายการ 2-3 ตอน
“เวลามาเจอกัน เนื่องด้วยเราอาจจะไม่ได้ เจอกันประจา อาจจะเจอกันสองอาทิตย์
ครั้ง เวลาเจอกันก็จะอัดอย่างน้อย 2 ตอน หรือบางที 3 ตอน ซึ่งระหว่างก่อนที่จะเจอกัน ก็
จะมีการมาเตรียมเนื้อหา บางทีเตรียมสด ๆ เลยก็มีนะ แบบยังตัน คิดไม่ออกเลยจะเอาอะไร
ดี ก็มาเจอกันก่อนอัดพูดคุยกันไปเรื่อยก่อน แล้วก็ได้ประเด็น อัด เสร็จก็มี” (โอมศิริ วีระกุล,
สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
ผู้จัดรายการส่วนใหญ่ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าแม้หน้าที่การงานต่าง ๆ จะทาให้อาจไม่ได้
เผยแพร่ ร ายการเป็ น ประจ าอย่ างต่ อเนื่ อง แต่ เพื่ อความยั่งยืนในอนาคตของวงการพอดแคสต์ ใน
ประเทศไทย รายการต่าง ๆ ควรจะมีการเผยแพร่ให้สม่าเสมอที่สุดเท่าที่จะทาได้
“เริ่มช่วงแรก ๆ เราอัดแบบอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพราะมันก็จัดไม่ยากด้วย แล้วเรื่องที่
จัดมันก็เป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่แล้ว ก็แบบเรารู้จักใครก็เรียกเขามาสัมภาษณ์ แบบเพื่อนของ
เพื่อน หรืออย่าง Wongnai เรารู้จักกับญาติเราก็เอามาสัมภาษณ์ จะมีทั้ง 2 รายการที่เราทา
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ทั้งสองรายการนี้พื้นฐานรายการส่วนใหญ่เป็นการสัมภาษณ์เป็นหลักเลย เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่
เราถนัด เบื้องต้นก็เอาจากคนรู้จักเลย แต่หลังจากนั้นด้วยภาระหน้าที่อะไรต่าง ๆ เราก็ต้อง
บริหารเวลาให้มากขึ้น ด้วยงานด้วยอะไรต่าง ๆ อาจทาให้เราไม่ได้อัดนานเลยก็มี ทางที่ดีก็
ควรหาโอกาสในการอัดรายการให้สม่าเสมอมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพราะไม่งั้น ช่องที่เราทา
มา โมเดลที่เราตั้งใจไว้ ก็ดูไม่จริงจังซักที” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
4.2.2.2 การใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง
ผู้จัดรายการหลากหลายรายการในประเทศไทย ในการบันทึกเสียงรายการพอดแคสต์ จะ
เริ่มต้นจากใช้อุปกรณ์ที่แต่ละคนมีอยู่แล้ว กล่าวคือ การใช้แอปพลิเคชันอัดเสียงที่มีอยู่ในโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน หรือ การใช้เครื่องอัดเสียงแบบพกพา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีไมโครโฟนในตัว (Built-in
microphone) เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ซึ่งผู้จัดรายการให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ในการจัด
รายการพอดแคสต์นั้น สิ่งที่สาคัญมากกว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ คือ การสื่อสารเนื้อหา
“อย่ า งอุ ป กรณ์ เริ่ ม แรกก็ จ ะเป็ น เครื่ อ งอั ด เสี ย ง Olympus เครื่ อ งเล็ ก ๆ ขนาด
ประมาณไฟแช็ค อัดกัน แบบนั้นประมาณ 30 ตอน คุณ ภาพเสียงก็โอเคนะ คือปานกลาง
ไม่ได้ดีมาก มีติด Noise ติดอะไรมา เพียงแต่สารที่เราต้องการสื่อ คนฟังยังสามารถติดตาม
และได้รับอรรถรสมากอยู่” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
เมื่อต้องการเพิ่มเรื่องของคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้อัดเสียง ผู้จัดรายการพอดแคสต์ก็จะเริ่ม
พัฒนาด้วยการใช้ไมโครโฟนที่แยกออกมา อาจจะเป็นการใช้ไมโครโฟนสายที่สามารถต่อกับโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน แท็บ เล็ ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ หรือเป็นการลงทุนซื้อไมโครโฟนแบบต่าง ๆ ที่มีความ
เหมาะสมกับรูปแบบ ความถนัด และงบประมาณของแต่ละรายการ
“ตอนแรกก็มีใช้มือถืออัดเสียง แล้วก็จะมีเครื่องอัดเสียงพกพาธรรมดาๆ เราตั้งชื่อว่า
แบรดพิท ก็เป็นเครื่องอัดเสียงที่เราใช้อัดเสียงสัมภาษณ์ คนตอนทางานหนังสือนี่แหละ ตอน
หลังพี่แอนไปซื้อไมค์มา สรุปก็คือ จากเครื่องอัดธรรมดา ที่มีไมค์ Built in ก็เพิ่มเติมด้วยการ
มีไมค์แยกออกมา แล้วก็ใช้ไมค์เสียบคอม อั ดเข้าโปรแกรม GarageBand แล้วก็กดอัดยาว
เลย” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
“หลังจากที่เราเปิดรับเงินบริจาคจากผู้ฟัง พวกเทคโนโลยีอะไรต่าง ๆ เราก็ค่อย ๆ ดี
ขึ้น เราก็ลุยเองเลย ศึกษาเอง จากที่ไม่รู้ ต้องรู้ให้ได้ เขาทากันยังไง การอัดเสียงพอดแคสต์
แบบรายการที่เราฟังของเมืองนอก มันดูมืออาชีพจัง พยายามไปอ่านไปหาข้อมูล หาภาพดู
อ๋อ เขาต่อไมค์เข้า Mixer ก่อน พอเข้า Mixer ค่อยไปเข้าคอมฯ พอเข้าคอมฯ ถึงค่อยไปเข้า
โปรแกรมตัดต่อ เราก็ได้เรียนรู้ ถ้าเป็น Mixer เอารุ่นไหนดี เราจะมีแขกกี่คน แต่ละรุ่นเสียบ
ไมค์ได้กี่ช่อง อะไรแบบนี้ เราไปหาข้อมูล พอหาข้อมูลเสร็จ ก็มาดูว่าในงบที่เราได้มานี้ เราเอา
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ไปซื้ออะไรได้บ้าง ก็โอเค สรรหาได้มาละ อุปกรณ์เราที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ จริง ๆ จะมีค่า
ส่งหมดเลย แต่เราโชคดีที่เรามีแฟนรายการที่อยู่ต่างประเทศ เขาจะกลับมาพอดี เขาเลย
อาสาขนมาให้ เรา มันมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถามไปในเพจ คุยกันหลังไมค์ ก็คือมิติที่
นอกเหนือจากการจัดรายการ ก็ได้มิตรภาพด้วย พอได้อุปกรณ์ปุ๊บ เสียงดีขึ้นเยอะ” (แทนไท
ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
ไมโครโฟนที่มีการใช้งานในการบันทึกเสียงรายการพอดแคสต์
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง เว็บไซต์ PODCAST INSIGHTS
ได้มีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานไมโครโฟน ซึ่ง ผู้วิจัยคัดเลือกไมโครโฟนที่เหมาะสมกับการใช้
ในการอัดรายการพอดแคสต์ที่สอดคล้องกับที่ผู้จัดรายการพอดแคสต์ในการวิจัยครั้งนี้แนะนา โดยเป็น
ไมโครโฟนต่าง ๆ ที่ใช้งานได้ไม่ยาก และหาซื้อได้ง่าย
- ไมโครโฟนแบบติ ด ปกเสื้อ (Lavalier Microphone) เป็ นไมโครโฟนที่มีราคาไม่แพง มี
วิธีการใช้งาน โดยสามารถต่อกับช่องเสียบหูฟังของสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งการใช้
ไมโครโฟนชนิดนี้ ช่วยให้เสียงผู้จัดรายการพอดแคสต์ชัดเจนขึ้น หลักการทางานคือ การทาให้
ตัวรับเสียงใกล้กับแหล่งกาเนิดเสียงมากยิ่งขึ้น โดยไมโครโฟนลักษณะนี้ จะเหมาะกับผู้จัด
รายการแบบพูดคุยคนเดียว แต่หากต้องการใช้ไมโครโฟนลักษณะนี้ ในรายการที่มีผู้จัดหลาย
คน สามารถทาได้ด้วยการเชื่อมต่อตัวเพิ่มช่องเสียบ ซึ่งสามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปเช่นกัน

ภาพที่ 4.2 ไมโครโฟนติดปกเสื้อ (Lavalier)
ที่มา :https://bit.ly/2tiXlGe
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- ไมโครโฟนไดนามิค (Dynamic Microphone) ไมโครโฟนแบบไดนามิคมีหลักการทางาน
คือการรับเสียงแบบตรง คล้ายกับ ไมโครโฟนที่ใช้ในห้องบรรยายต่าง ๆ เป็นไมโครโฟนที่มี
คุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งานประเภทรายการที่พูดคนเดียว มีราคาหลายระดับ คุณภาพ
เสี ยงที่ได้ รับ ดี และส่ ว นใหญ่ จะเลื อกใช้งานแบบเป็น สายต่อ USB ท าให้ ต่อเข้าใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการอัดเสียงได้ทันที

ภาพที่ 4.3 ไมโครโฟนแบบไดนามิค
ที่มา : https://bit.ly/2MzSwkR
- ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ (Condensor Microphone) ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์มี
หลักการทางานตรงข้ามกับไดนามิค เนื่องมาจากคอนเดนเซอร์ใช้วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์มา
ช่วยและต้องใช้ไฟมาเลี้ยงซึ่ง ดังนั้นความไวต่อการรับเสียงซึ่งสูงมากและสามารถตอบสนอง
ต่อเสียงได้ราบรื่นตลอดย่านความถี่ เหมาะกับผู้ใช้งานพอดแคสต์ที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดี
มาก เป็นไมโครโฟนประเภทเดียวกับที่ใช้กันในห้องอัดรายการวิทยุต่าง ๆ

ภาพที่ 4.4 ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์
ที่มา : https://bit.ly/2MxFtjI
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4.2.2.3 สถานที่ในการบันทึกเสียง
ผู้จัดรายการพอดแคสต์จะพิจารณาเลือกสถานที่ บันทึกเสียง จัดการใช้สถานที่ที่ไม่ใช้ห้ อง
โปร่งโล่ง จะใช้สถานที่ปิด ไม่มีเสียงก้องต่าง ๆ มากจนเกินไป โดยส่วนใหญ่จะเลือกจากความสะดวก
เช่น ห้องนอนในคอนโดมิเนียม ห้องประชุมขนาดเล็ก เป็นต้น
“ตอนอัดรายการเราใช้ห้องอัดแบบไหน เรียกว่าไม่มีห้องอัดดีกว่า ก็เป็นห้องประชุม
ห้องอะไรธรรมดา ตอนแรกเราใช้ห้องประชุมใหญ่ ก็ปรับมาใช้ห้องที่เล็กลง เพราะเราก็เรียนรู้
ว่าถ้าห้องใหญ่ ห้องโถงกว้าง ก็จะมีเสียงก้อง เราก็ลดขนาดห้องให้เล็กลงมาเรื่อย ๆ จริง ๆ
แม้ห้องเล็กก็เสียงยังก้องอยู่ อาจจะต้องเป็นห้องที่มีการเก็บเสียงและบุผนังให้ดีกว่านี้ด้วย”
(ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
หากไม่ได้ใช้ห้องต่าง ๆ ที่มี อยู่เดิม จะเป็นการจัดการแบบเป็นห้องอัดรายการที่เป็นทางการ
ซึ่งในประเทศไทยเวลานี้มีการจัดการห้องอัดรายการที่มีลักษณะแบบเป็นทางการคล้ายกับห้องอัด
รายการพอดแคสต์ต่างประเทศ ตัวอย่างคือ รายการพอดแคสต์จากสานักสื่อออนไลน์ The Standard
ที่มีการจั ดทาห้ องอัดรายการที่มีการเก็บเสี ยงอะไรต่าง ๆ เช่น การบุผนังห้ องต่าง ๆ เพื่อลดเสี ยง
สะท้อน คล้ายห้องอัดเสียงเพลง หรือ ห้องอัดรายการวิทยุ

ภาพที่ 4.5 ห้องอัดรายการ The Standard Podcast
ที่มา : https://bit.ly/2JZLNPC
การจัดการด้านเทคนิ คในการจัด การด้านอุปกรณ์ และสถานที่อัดเสี ยงรายการพอดแคสต์
บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ ผู้จัดรายการพอดแคสต์รายการ GUlaxy Podcast ประกอบอาชีพด้านการทา
การตลาดดิจิทัล ในบริษัท Digital Agency ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการด้าน
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เทคนิคในการจัดรายการพอดแคสต์สาหรับผู้ผลิตอิสระ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการขายโฆษณา
ในรายการพอดแคสต์ ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ถือ เป็นผู้ที่ลงทุนจัดทาห้องอัดรายการของตนเองขึ้นมา มี
การลงทุนด้านอุปกรณ์อัดเสียงและการจัดการสถานที่อัดเสียง โดยเป็นห้องอัด ที่มีชื่อเรียกว่า “บ้าน
ดอยปุย” โดยมีความตั้งใจจะให้เป็นสถานที่ที่ตนเองสามารถอัดรายการได้ หรือ เปิดโอกาสให้ผู้จัด
รายการอื่น ๆ มาใช้สถานที่ได้ โดยมีรายการต่าง ๆ สามารถเข้าไปใช้ห้องอัดได้โดยไม่คิดค่าบริการ
รายการในช่อง GetTalks หลากหลายรายการเคยไปใช้งาน เช่น รายการสัพเพ Hey ไรว้า รายการ
เสาเสาเสา รายการยูธูป ได้ให้ความคิดเห็นและข้อแนะนาไว้ว่า
“ผมมองว่าเรื่องเทคนิค การจัดรายการพอดแคสต์ไม่มีอะไรยุ่งยาก เบื้องต้นเพียงแต่
แค่หาอุปกรณ์ที่พออัดเสียงได้ มีห้องที่นั่งอัดเสียงไม่ก้องเกินไป อีกอย่างคือ ต้องมีความรู้ใน
แง่การตัดต่อเรียบเรียงไฟล์เสียง ใช้ซอฟต์แวร์เป็นนิดนึง เอาแค่รู้ว่าตรงไหนต้อง Trim ออก
มีใส่หัวใส่หาง เอาเพลง Fade in / Fade out เข้าไป คือ ถ้าแนะนาสาหรับคนที่ทดลองมา
จัด ผมก็แนะนามือถือก่อนนี่ล่ะ แต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากพัฒนาด้านอุปกรณ์ละ ก็เริ่มใช้
จากไมค์ Condenser อื่น ๆ อย่างยี่ห้ อ Samson บางรุ่น ที่ส ามารถเสี ยบมือ ถือได้ ราคา
ประมาณ 2 พันบาท คือถ้าพูดถึงในเทคนิคของอุปกรณ์อัดเสียง มันจะแบ่งประเภทของไมค์
ง่ายๆ เป็น 2 แบบ คือไมค์ที่ใช้ไฟเลี้ยง กับไมค์ที่ไม่ใช้ไฟเลี้ยง การที่เป็นไมค์ที่ใช้ไฟเลี้ยงก็จะ
ดีกว่า ไม่ใช้ไฟก็คือแค่เหมือนต่อหูฟังที่มีไมค์เฉย ๆ ก็ถือเป็นไมค์เหมือนกัน แต่พอมีไฟเลี้ยงก็
จะเก็บความถี่เก็บ Range อะไรได้เยอะขึ้น มีไฟเลี้ยงนี่หมายถึง เอาแค่แบบต่อ USB มีแหล่ง
ไฟจาก Power Bank จากคอมพิวเตอร์ อะไรแบบนี้ก็ ถือว่ามีไฟเลี้ยงแล้วนะ หรือไมค์แบบ
ไม่ใช่มือถืออะ ที่เป็นเครื่องอัดเสียง อย่างยี่ห้อ Zoom อะไรแบบนี้ อย่างนี้ก็ถือว่ามีไฟเลี้ยง
เพราะว่ามีแบตเตอรี่ ใส่ถ่าน AA ผมว่ามีแค่นี้คือจัดรายการได้และคุณภาพดีกว่ามือถือขึ้น
มากแล้วนะ ผมก็แนะนาอย่างรายการพักกอง รายการที่แบบต้องตามไปสัมภาษณ์ ช่างภาพ
ผมก็บ อกว่า ใช้มือถื ออย่ างเดี ยวไม่เวิร์คหรอก มัน ท าให้ ขอบเขตในการทางานอาจจะไม่
สะดวก เราแค่ใช้ตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนึง ก็จะดีขึ้น คุณภาพเสียงก็จะดีขึ้น เสียงรบกวนเบื้องหลัง
ก็อาจจะน้อยลง โดยอาจทาให้เราเก็บเสียงคนจัดรายการ คนที่ถูกสัมภาษณ์ได้ดีขึ้น โดยที่เรา
ไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรให้ดูวุ่นวาย ต้องมองในมุมใส่ใจคนฟังมากขึ้นแล้วนะ หรือถ้าไม่อยาก
ลงทุนอะไร มาทดลองใช้ห้องอัดบ้านดอยปุยได้ก่อนเลย บอกผมก่อน เดี๋ยวมาเปิดให้ใช้ คือ
เราอยากให้คนจัดรายการพอดแคสต์กันเยอะ ๆ ยิ่งถ้ามีรายการที่มีคุณภาพมากขึ้น ก็เป็น
ผลดีต่อวงการ” (บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
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ภาพที่ 4.6 ห้องอัดรายการบ้านดอยปุย
“เรื่องของ Production ที่ผมมาทาตัวห้องอัด ของตัวเองขึ้นมา เพราะว่าครั้งหนึ่ง
ผมเคยลองไปอัดกับรายการยูธูป รายการที่คิดว่าน่าจะดังและคนฟังมากสุดในพอดแคสต์
เมืองไทยละ ผมก็คิดในใจว่า เออ มันต้องมีอุปกรณ์ มีเครื่องมืออะไรซักอย่างที่แบบดีงาม แต่
พอไปถึง ภาพที่ เห็ น คือ มื อถื อตั้ งโต๊ะหนึ่ งเครื่อ ง แล้ ว ก็ เป็ น ล าโพง Bluetooth วาง แล้ ว
เสียงเพลง เสียง Fade ต่าง ๆ ใช้มือยกเอามือถือเข้าออก วันนั้นผมไป ผมแบบ ทาแบบนี้กไ็ ด้
ด้วยเหรอ รายการคนฟังแบบหลักหมื่น ทาได้ด้วย นี่เขาลงทุนแค่นี้ แต่คนฟังแบบมหึมาเลย
ผมก็แนะนาไป มันไม่ได้ ทาอย่างนี้ในระยะยาว หรือจะให้มันยั่งยืนแบบนี้ไป มันไม่น่าได้ นะ
เรื่องของระยะยาว มันก็ต้องคานึงถึงนะ วันนึงคุณอยากให้ใครเขาสนใจสินค้าคุณ อยากให้
ของคุณขายได้ แล้วคุณแต่งตัวซอมซ่อไปเจอลูกค้า มันไม่ได้ คุณก็ต้องพัฒนาปรับปรุงอะไร
บางอย่าง ด้วยเทคนิค ด้วยวิธีการอะไรต่าง ๆ ผมก็เลยคิดในใจว่า โอเค ถ้าไม่มีใครทา ผมก็ไม่
กล้าจะไปพูดกับทุกรายการนะ เพราะว่าเขาก็อาจจะมองว่าไม่ได้มีปัญหา เพราะเขาก็ทาแบบ
นี้ไป ก็สะดวกของเขา ผมก็ เลยลองตัดสินใจว่า ผมจะลองซื้ออุปกรณ์มาดู ลงทุนเอง จ่ายเงิน
ตัวเองเลย ซื้อไมโครโฟนมา มาบุผนังห้อง ทาเองหมดเลย ซื้อของทุกอย่างเลย แล้วผมก็ มา
รู้จักกับเพื่อนกลุ่ม GetTalks ก็มีเพื่อนๆ ที่ทาเหมือนกัน ผมเลยรู้ สึกว่า ถ้าเราช่วยทาอะไร
บางอย่างได้ ก็โอเค ก็เลยลงทุนทาสตูดิโอขึ้นมา ใครมาใช้ก็ได้ ใครที่อยากมาอัด แล้วอยากจะ
พัฒนาตัวที่เป็นคุณภาพเสียงอะไรแบบนี้ ก็มา แล้วก็ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีอะไร เดี๋ยวผมช่วยดูให้
ช่วยคุม ช่วยสอนวิธีการใช้อุปกรณ์” (บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
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4.2.2.4 การจัดการด้านคุณภาพของเสียง
ผู้จัดรายการพอดแคสต์ที่จัดรายการอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการทาให้รายการที่ผลิตมี
คุณภาพที่ดี และมีผู้ติดตามอย่างยั่งยืน จะต้องมีการลงทุนเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง เพื่อให้
รายการมีคุณภาพที่ดี และทาให้ผู้ฟังรายการได้รับเนื้อหาสาร แบบที่ผู้จัดรายการต้องการโดยไม่มี
อุปสรรคในการรับฟัง
“การจัดการด้านคุณ ภาพเสียง ผมว่า ต้องเริ่มจากลงทุนเพิ่มเรื่องไมค์ให้ มีการเก็บ
เสียงที่ดีขึ้น เวลาผมฟังว่าเสียงไหนมันดีไม่ดี ผมฟังคือเราได้ยิน เสียงมันชัดหรือเปล่า เสียงผู้
จัดชัดหรือ ไม่ชัด เวลาเราฟั งรายการพอดแคสต์ต่างประเทศ เสี ยงผู้ จัดชัดมากเลย ผมว่า
เพราะว่าเขาลงทุนอย่างดีทุกอย่าง หนึ่งเรื่องไมค์ก็ดี สองตาแหน่งที่นั่ง ตาแหน่งไมค์ให้ดี สาม
คือเซทบรรยากาศรอบตัว เช่น ถ้าแก้เรื่องเสียงก้องเสียงสะท้อน ต้องแก้เรื่องนี้ก่อน พอเสียง
ก้องเสียงสะท้อนเสร็จ ค่อยมาแก้เรื่องเสียงอื่น ให้มันเงียบขึ้น ก็ไปบุผนัง ผุอะไรเพิ่มขึ้นเข้าไป
ต่ อ มาก็ คื อ เรื่ อ ง Mixer ที่ ส ามารถดู พ วกเรื่อ ง Effect อะไรแบบนี้ ได้ เหมื อ นเวลาเราฟั ง
รายการวิทยุจะมีปุ่มกดเสียง ตึงตึงตึง เวลาตอบถูก เสีย งแป่ว เวลามุกแป้ก ผมคิดว่าถ้ามีตรง
นี้ก็น่าจะสนุกดี ก็คือเป็นฟังก์ชันเผื่อเอาไว้สาหรับเวลาต้องการจะใช้ คือ ถ้าเราไม่มีคุณภาพ
เสียงที่ดี มีการจัดการด้านเทคนิคที่ดี คุณภาพเสียงเราออกมาดี คนฟังจะไม่โฟกัสในเรื่องเสียง
อะไรละ ได้ฟังเนื้อหาของเราเต็มที่” (บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
ซึ่งเรื่องของคุณภาพเสียงรายการพอดแคสต์ เป็นสิ่งที่ผู้ฟังรายการต่างให้ความเห็น ว่าหาก
เป็ น รายการที่มีคุณ ภาพเสี ย งไม่ดี หรือฟังแล้ ว ต้องใช้ความพยายามมากจนเกินไปในการฟั ง ผู้ ฟั ง
รายการจะไม่เปิดรับฟังรายการนั้น ๆ ต่อไป
“เวลาฟังรายการต่าง ๆ แม้คุณภาพเสียงไม่ดี แต่ก็ จะลองพยายามฟังดูก่อนค่ะ แต่
อย่างมีบางช่วงที่เขาอาจมีการ Phone in ซึ่งเขาใช้วิธีเปิดผ่านลาโพงอื่นอีกที มันก็อาจจะ
เสียงก้อง ๆ มาก พอฟังแล้วถ้าเกิดมันไม่เวิร์คจริง ๆ พี่ๆ ผู้จัดรายการเขาจะใช้วิธีมาเล่าปิด
ท้ายให้ฟังอีกทีว่าเป็นรายละเอียดยังไงที่คน Phone in สายนั้น ๆ เล่ามา สรุปเป็นตอนท้าย
ว่าเรื่องที่คนนั้น ๆ เล่าเป็นประมาณไหน ซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีพอสมควร แต่ก็
อาจมีผลต่อผู้ฟังตอนที่แบบโฟนอินเสียงก้อง ๆ มาก ๆ เราอาจเลือกเลื่อนไม่ฟังตอนนั้นไปเลย
ก็ได้” (ชนิสรา กิตติวิเศษ, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2561)
“เราดูเรื่องของคุณภาพเสียงที่เราเปิดฟัง เหมือนกัน ไม่ว่าเราจะเปิดใส่หูฟัง หรือใช้
ลาโพงในรถ สมมติว่าเราฟั งไปซักพักนึ งแล้ วเรารู้สึ กว่ารายการเขาเสี ยงก้องจังเลย เสี ยง
รบกวนเยอะจังเลย เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเปิดฟังต่อ เพราะคุณภาพเสียงมันไม่ค่อยชัด ถ้ามัน
กลาง ๆ พอฟังได้ ไม่ได้แบบต้องใช้ความพยายามในการฟังมาก ก็จะฟังได้ บางรายการแบบ
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เสียงก้อง ๆ อู้ ๆ เราก็เคยเจอ เราไม่เปิดรับฟังก็มี เราคาดหวังกับตัวเสี ยงที่อัดพอสมควร
สมมติว่าผู้จัดรายการนั่งกันเป็นกลุ่ม คนนึงพูดใกล้ตัวเครื่องอัด เสียงโดดมาก อีกคนนึงนั่งไกล
ตัวอัดเสียงก็เบาลง เราก็ต้องมาเร่งเสียงลดเสียง ความคาดหวังในคุณภาพเสียงถ้าเต็มสิบก็
น่าจะคาดหวังซักแปด บางทีที่ฟังเสียงที่เพิ่มมาแล้วเกิดสลับเป็นผู้จัดที่อยู่ใกล้เครื่ องอัดพูด
มันก็เสียงแหลมขึ้นมา ต้องคอยไปลดอะไรแบบนี้ค่ะ ” (ปวรวรรณ ฤทธิพากร, สัมภาษณ์ 22
พฤษภาคม 2561)
ในขณะเดียวกัน ผู้ฟังรายการพอดแคสต์บางส่วนก็มีความเข้าใจในมุมมองของผู้จัดรายการ
โดยเข้าใจในเรื่องของงบประมาณและการจัดการต่าง ๆ การจัดการของรายการพอดแคสต์ที่ แตกต่าง
จากวิทยุ กระจายเสี ย ง ซึ่งผู้ ฟังพอดแคสต์บ างส่ วนจะคาดหวังในส่ วนของคุณ ภาพเนื้อหารายการ
มากกว่าในเรื่องของคุณภาพเสียง ซึ่งเพียงต้องทาให้อยู่ในคุณภาพที่รับฟังได้ไม่ยากนักก็เพียงพอ
“คุณภาพเสียงก็ควรจะอยู่ในลักษณะที่ ไม่อัดในที่โล่งเกินไป แบบมีเสียงลมมีเสียง
อะไรรบกวนตลอดเวลา แต่อย่างเราเองก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องมีคุณภาพสูงเหมือนห้องอัด
วิทยุ หรือแบบรายการพอดแคสต์ที่มี มาตรฐานคุณ ภาพรายการสู งอย่าง The Standard
เสียงนิ่งตลอด มี Jingle เข้า-ออก มีคั่นพักระหว่างกลาง คือเราไม่ได้คาดหวังอะไรถึงขั้นนั้ น
แต่ถามว่าถ้ามีแล้วดีมั้ย เราคิดว่ามันดี มองในมุมแบบนั้นมากกว่า ส่วนใหญ่เราคาดหวังใน
คุณภาพเนื้อหา ด้านคุณภาพเสียงก็ขอแค่ไม่แย่เกินไป ฟังไม่ราคาญหู ลักษณะว่าคุยแล้วไม่มี
เสียง Noise รบกวน เสียงก็เป็นโทนความถี่เสียงเท่าเดิมตลอด ไม่ใ่ว่
ช่ า ตอนแรกเสียงเท่านี้
อยู่ ๆ เกิดเสียงพีคขึ้นมาอะไรแบบนี้ ก็ต้องนึกสภาพไปถึงผู้ฟังที่เขาใส่หูฟังด้วย หรือแบบเรา
เปิดผ่านลาโพง เกิดเสียงแหลมขึ้นมา ก็จะสร้างความราคาญให้กับผู้ฟัง หรือแบบผู้ฟังก็ต้อง
มาลาบากในการปรับเสียงตาม น่าจะเป็นการลองดูกราฟเสียงให้เท่า ๆ กันทั้งรายการ ซึ่ง
อะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไร” (เพชร เครือพานิช, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
4.2.2.5 การใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อและเรียบเรียงไฟล์เสียง
การใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อและเรียบเรียงไฟล์เสียงถือเป็นสิ่งที่ผู้จัดรายการพอดแคสต์จาเป็นต้อง
เรียนรู้ ซึ่งผู้จัดรายการพอดแคสต์ทุกคนสามารถเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้ไม่ยาก และ
สามารถทาได้ด้วยตนเอง ข้อดีของซอฟต์แวร์เหล่านี้ นอกจากความสามารถในการตัดต่อส่วนที่ไม่
ต้องการออก เรียบเรียง ตัดสลับ ใส่เพลงเปิด-ปิด ต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถใช้งานในฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพรายการ โดยเฉพาะหากไฟล์เสียงที่อัดมานั้นเป็นเสียงที่คุณภาพไม่ดี
นัก โดยซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เหล่านั้นจะช่วยแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
“โปรแกรมที่ใช้กันก็จะมีโปรแกรมตัดต่อเสียงอย่าง Adobe Audition ก็จะต้องซื้อ
ผ่ า น Adobe หรื อ ถ้ า ใช้ ฟ รี ก็ มี Audacity ใน Windows อะไร แต่ บ้ า งถ้ า ใช้ Mac ก็ ใ ช้
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Garage Band ทั้งหมดก็จะใช้อัดสดผ่านซอฟต์แวร์ได้เ ลย หรือถ้าไม่อัดสดผ่านซอฟต์แวร์ ก็
ใช้วิธีเอาไฟล์เสียงที่ได้จากเครื่องอัดมาลง แล้วใช้ตัดต่อหัวท้ายอะไรต่าง ๆ ลดเสียงก้อง ลด
Noise ได้” (บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
“ในส่วนของการใช้งานโปรแกรมตัดต่อเสียง เราก็เริ่มศึกษาเรื่อยมา พอเราทาบ่อย
ๆ เราทาเป็นมากขึ้น รู้ว่ามันมีการกาจัด Noise มีการเพิ่มดัง จังหวะไหน มีวิธีเร่งเสียง คนนึ
งพูดดังไปดึงเสียงลงมา คนนึงพูดเบาเร่งเสียงขึ้นไป สมมติเราไม่ปรับอะไร คนฟังเราตอนฟัง
ผ่านหูฟังเวลาที่คนพูดเบาอยู่เขาเร่งเสียงขึ้นมา พอสลับมาเป็นคนพูดดังพูด เสียงก็ดังเปรี้ยง
เข้าหู สร้างความราคาญให้เขาอีก เราก็เลยต้องจัดการตั้งแต่โปรแกรมที่เราทาเลย ต้องใส่ใจ
พอสมควรนะ รายละเอียดต่าง ๆ ก็ค่อยเรียนรู้มา จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้ แล้วเรามีถ่ายทอด
ต่อด้วยนะ เรานาวิธีการพวกเอา Noise ออก ไปแชร์ไปทาคอนเทนต์ในเพจ Facebook ของ
รายการ” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
ซึ่งจากการศึกษาข้อแนะนาด้านซอฟต์แวร์ตัดต่อและเรียบเรียงไฟล์เสียงในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เพิ่มเติม พบว่า มีการแนะนาให้ใช้โปรแกรมตัดต่อไฟล์เสียงที่มีการแนะนาสาหรับผู้ที่เริ่มต้นทารายการ
พอดแคสต์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการปล่อยให้ผู้ใช้งานทั่วไปดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี สามารถแบ่งเป็น
โปรแกรมใช้งานฟรี โดยแบ่งจากประเภทระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ Windows แล้ว แบบ
Mac OS ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) Audacity : เป็ น โปรแกรมตั ด ต่ อ และเรีย บเรี ย งไฟล์ เสี ย ง ฟรี ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ต่ มี
คุ ณ ภาพและฟั งก์ ชั น การใช้ งานที่ ห ลากหลาย เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ทั้ งในระบบปฏิ บั ติ ก าร
Windows และ Mac OS แต่ เ ห มาะสม ส าห รั บ ระบ บ ป ฏิ บั ติ ก าร Windows ห รื อ
คอมพิวเตอร์พีซีมากกว่า มีการกล่าวถึงความสามารถของโปรแกรม Audacity เบื้องต้น ต่าง
ๆ โดยแบ่งได้ กล่าวคือ สามารถอัดเสียงได้จาก Microphone หรือ จากแหล่งเสียงอื่น ๆ ที่
Line in ต่อเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ , สามารถปรับ Level Meter ระหว่าง อัด หรือก่อนและ
หลั งอัดเสี ยงก็ได้ , รองรับ ประเภทไฟล์เสียงหลากหลาย, สามารถ Cut / Copy / Paste /
Delete ห้วงเสียงได้ทุกรูปแบบ, ทา Undo / Redo กี่ครั้งก็ได้, ตัดต่อไฟล์ใหญ่ ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว, ตัดต่อและ Mix เสียงกี่ Track ก็ได้, Fade เสียงเข้าหรืออกแบบนุ่มๆก็ทาได้ ลบเสียง
บรรยากาศ เช่นพวกเสียง hiss / hum และอื่น ๆได้, ปรับแต่งเสียงด้วย Equalizer ได้, และ
หาดาวน์โหลด effect มาใส่เพิ่มได้, อัดเสียงได้บนระบบ 16 / 24 / 32 bit ความถี่ที่อัดได้
สูงสุดที่ 96 Khz (Ripmilla, 2552)
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ภาพที่ 4.7 หน้าตาของโปรแกรม Audacity
ที่มา : https://www.audacityteam.org/
2) GarageBand : โปรแกรม GarageBand คือ ซอฟต์ แวร์ที่ ผู้ ผ ลิ ต รายการพอด
แคสต์ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ Mac นิยมใช้ เนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรีที่ติดมากับเครื่อง Mac
โดยจุดประสงค์ของการออกแบบโปรแกรมนี้ บริษัท Apple Inc. ได้ออกแบบและให้นิยามว่า
GarageBand คื อ สตู ดิ โ อสร้ า งสรรค์ เ พ ลงเต็ ม รู ป แบบ ใน Mac ของคุ ณ แต่ ด้ ว ย
ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการอัดเสียงจากไมโครโฟนได้อย่างชัดเจน ทาให้
เป็ น ที่นิ ยมใช้เป็ น อย่างมาก เนื่องจากได้ไฟล์เสี ยงที่มีความคมชัดในระดับห้ องอัดเสี ยงมือ
อาชีพ โดยนอกจากเป็นโปรแกรมสาหรับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac แล้ว ยังสามารถ
ใช้งานในแอปพลิเคชัน ในทุก Smart Device ของ Apple
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ภาพที่ 4.8 หน้าตาของโปรแกรม GarageBand
ที่มา : https://apple.co/2JWGt2H
นอกจากนี้ยังมีความนิยมในการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Audition โปรแกรมจัดการไฟล์
เสี ย งที่ รวมมากั บ แพคเกจ ที่ม าพร้อมกั บโปรแกรมต่าง ๆ ที่ ซื้อจากบริษั ท Adobe หรือ ที่เรียกว่า
Adobe Creative Cloud โดยเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถต่าง ๆ ในเบื้องลึกที่มากกว่าโปรแกรม
Audacity ซึ่งก็เป็ น ทางเลื อ กส าหรับ ผู้ ใช้งานซอฟต์ แวร์ในการตั ดต่ อ เรียบเรีย งไฟล์ เสี ยง รวมทั้ ง
สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อเรียบเรียงไฟล์เสียงอื่น ๆ ได้ ตามความถนัดของผู้ผลิตรายการแต่ละคน

ภาพที่ 4.9 สัญลักษณ์โปรแกรม Adobe Audition
ที่มา : https://adobe.ly/2JMEO04

136
4.2.2.6 การใช้เสียงเพลงประกอบรายการ
รายการพอดแคสต์จะมีลักษณะคล้ายกับรายการวิทยุ ด้านการเป็นรายการที่เป็นลักษณะ
กระจายเสี ย งเหมื อ นกั น ดั งนั้ น ด้ ว ยรู ป แบบที่ ค ล้ า ยกั น เพลงและเสี ย งประกอบรายการจึ งถื อ
ส่วนประกอบที่ทาให้รายการมีความน่าสนใจ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมส่วนประกอบที่ ทาให้
รายการวิท ยุ น่ าสนใจ (จิ ร าภรณ์ สุ น ทรวาจกกสิ กิจ , 2543) มี ก ารอธิบ ายเกี่ ยวกั บ เพลงและเสี ย ง
ประกอบว่า สามารถแบ่ งโดยทั่วไปได้ 2 ประเภท ซึ่งได้แก่ เพลงประจารายการและเพลงเชื่อมใน
รายการ โดยการเลือกใช้เพลงต้องคานึงถึงชนิดของเพลง เครื่องดนตรีที่ใช้อารมณ์เพลง และเนื้อหาที่
อยู่ในเพลง ควรเลือกให้เหมาะสมกับบรรยากาศของรายการ นอกจากเพลงประจารายการและเพลง
เชื่อมในรายการแล้ว เสียงประกอบยังเป็นส่วนสาคัญ ที่ต้องวางแผนเลือกใช้ให้เหมาะสม เพราะเสียง
ประกอบจะช่วยสร้างอารมณ์และบรรยากาศได้เป็นอย่างดี
รายการพอดแคสต์ในประเทศไทยมีการใช้เสียงเพลงประกอบรายการ คล้ายกับรายการวิทยุ
และรายการพอดแคสต์ในระดับสากล ซึ่งจะมีการใช้งานเพลงแบบเปิด -ปิดรายการ (Jingle) ซึ่งผู้จัด
รายการพอดแคสต์จะเลือกใช้เพลงใดเพลงหนึ่งไปตลอด เพื่อเป็นการทาให้ผู้ฟังจดจารายการได้ ซึ่งถือ
เป็นการแสดงอัตลักษณ์ของรายการ โดยเพลงเหล่านั้นอาจเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเอง เหมือนรายการ
WiTcast หรือเป็นเพลงที่ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง หรือเพลงฟรีลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ก ารทา Jingle
อาจเป็นการนาเสียง Melody ต่าง ๆ มาผสมกัน พร้อมพูดชื่อรายการ
“การที่เราฟังรายการพอดแคสต์ มันก็ซึมซับรูปแบบของมันเองตั้งแต่ปี 2012 พอเรา
เริ่มทารายการของเราเอง แต่ละอันก็จะมีเพลงขึ้น เพลงปิด คือรายการไหนที่เราฟังมาอย่าง
Freakonomics ใช้เพลงไหนมาก็ใช้เพลงนั้นมาเรื่อย ๆ ไม่เปลี่ยนเลยนะ คือ Jingle เหล่านั้น
มัน ท าให้ เราจ าได้ อย่ างเวลาขึ้ น อิ น โทรมาส่ ว นใหญ่ เลยก็ จะมี การพู ด เนื้ อ หาผู้ ส นั บ สนุ น
รายการ เป็นลักษณะโฆษณาก่อน ตอนเลือกเพลงเราจะให้ความสาคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์มาก ที
นี้ Jingle แรกที่ใช้เลย ก็หาดูว่าพอดแคสต์เจ้าอื่น ๆ เขาใช้เพลงจากไหน พอเราเจอปุ๊บ เราก็
ใช้แบบจ่ายเงินเต็มเลย เราก็อีเมลไปถามเจ้าของลิขสิทธิ์เลย เพราะแต่ละเพลงก็มีค่าลิขสิทธิ์
ไม่เท่ากันด้วย แบบถ้าเรทเพลงนี้ ถ้าคุณเอาไปใส่ในภาพยนตร์ก็ราคาอีกเรทนึง ถ้าใส่พอด
แคสต์ก็เรทนึง แล้วก็มีอีกว่าถ้าจานวนผู้ฟังเท่าไหร่ ก็ค่าเรทต่าง ๆ ก็ต่างกัน เขาก็ตอบมาว่า
ใช้ได้ พอเข้าไปปุ๊บนี่ ไปเห็นเงื่อนไขว่าใช้ได้ปีนึง แล้วพอปีนึงก็ต้องเปลี่ยนเพลง ซึ่งเราว่ามัน
ไม่เวิร์คอะ ถ้าต้องมาเปลี่ ยนใหม่ เราอยากให้ มันใช้ได้ไปตลอดแบบที่เราฟังรายการพอด
แคสต์ที่เคยฟัง ทีนี้เลยไปหาเพลงฟรีลิขสิทธิ์แทน ก็นะเพลงฟรีก็อาจหาที่ถูกใจยากมาก ไม่
เหมือนเพลงที่เราจ่ายเงิน ก็โอเคเจอที่ถูกใจแล้วก็ใช้ได้ฟรี จะถูกลิขสิทธิ์หมด ซึ่งเราว่าหลาย
ๆ รายการที่มีอยู่ไม่ได้ให้ ความสาคัญในเรื่องนี้เท่าที่ควร ถ้าเราอยากให้รายการมีอยู่อย่าง
ยั่งยืนเราก็ต้องให้ความสาคัญด้านนี้” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
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“คือเวลาเราฟังรายการต่าง ๆ เขาก็มีเพลงเปิดรายการกันอะนะ ทาไมของเราต้อง
เป็ น เพลงนี้ มั น ค่ อ นข้าง Random มากเลยอะ ตอนช่ ว งนั้ น ก าลั งชอบฟั งวงนั้ น อยู่ เราก็
อยากจะได้อิน โทรของเพลงเขามา มาแต่งเนื้อเอง เราไม่ส ามารถท าดนตรีเองได้ เราก็ไป
พึ่งพาวงไหนที่เขามีเพลงที่เราฟังแล้วแบบเอามาแต่งเนื้อได้บ้าง เนื้อเพลงก็แต่งอยู่วันนึง แล้ว
ก็ให้ป๋องแป๋งกับอาบันมาร้องร่วมกัน ไม่รู้วิธีอัดเสียงอะไรเลยนะ มั่ว ๆ มากอะ แต่ก็กลายเป็น
เพลงติดหูคนฟังมาก คือ WiTcast ก็จะมีความ Musical อยู่เหมือนกัน บางทีป๋องแป๋งเล่น
เปียโน เราร้องเพลง อาบันร้อง Opera มีร้อง Rap บ้างอะไรบ้าง คือการมีเพลงจะช่วยให้คน
จารายการเราได้ ผู้ ฟังหลายคนบอก ฟังเพลง ‘มาฟัง WiTcast’ ทีไร ก็อมยิ้มได้ตลอดทุ ก
ครั้ง” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
“ผมคิดว่ารายการพอดแคสต์ก็จาเป็นต้องมีการใช้เพลงเปิดบ้างนะ ไม่งั้นแบบอาจจะ
แห้ง ๆ น่าดู แบบเราก็ต้องเข้าใจในมุมผู้ฟังด้วย แบบสมมติรายการมาพูดๆ เปิดเลย ไม่มีอิน
โทรเพลงเลย ไม่มี Jingle เลย ก็อาจจะแปลกไป คือพอดแคสต์มันมีความเป็นรายการวิทยุอยู่
เราคงไม่ได้เห็นรายการวิทยุไหนเปิดขึ้นมาเปิดรายการไม่มี Jingle เลย หลายรายการเลือก
เพลง Jingle ที่เป็นแบบเดิมตลอด ซึ่งข้อดีก็คือทาให้คนจารายการเขาได้ พอเปิด Jingle นี้
มารู้แล้วว่ารายการนี้รายการอะไร หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง Jingle ด้วยก็ได้ รายการผมก็
เปลี่ยนไปตลอด แต่จะเลือกใช้เพลงที่แบบเป็นเพลงในยุคสมัยผม มีความสะท้อนเนื้อหา คน
ฟังเข้าใจ แต่ Theme ของเพลงที่ใช้ จะไปในโทนคล้าย ๆ กัน และสะท้อนเนื้อหาประมาณ
กัน” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
4.2.2.7 ความยาวของรายการ
ความยาวของแต่ละตอนที่เผยแพร่ในรูปแบบรายการพอดแคสต์ จะมีความแตกต่างกันไปซึ่ง
อาจไม่ได้จากัดระยะเวลาออกอากาศเหมือนในวิทยุ โทรทัศน์ และจากการที่รูปแบบต่าง ๆ ไม่ตายตัว
ให้อิสระกับผู้ผลิตรายการ ทาให้ผู้ผลิตรายการสามารถกาหนดความยาวได้อย่างอิสระ แต่ละรายการ
จึงมีการกาหนดเวลาที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ รายการพอดแคสต์ในประเทศไทยมีความ
ยาวของรายการเริ่มตั้งแต่ รายการสั้น น้อยกว่า 10 นาที ไปจนถึง 4 ชั่วโมง มีการให้คาแนะนาจาก
ผู้จั ดรายการพอดแคสต์ว่าแต่ล ะตอนของรายการไม่ควรมีความยาวเกิน 1 - 1.30 ชั่วโมง แต่ห าก
รายการมีความยาวมาก แต่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสื่อสารและกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ก็สามารถทา
ได้โดยอิสระ อาทิ รายการที่แม้มีความยาวถึง 3-4 ชั่วโมง อย่างรายการยูธูป ทางช่อง GetTalks ก็ยัง
มียอดคนฟังเฉลี่ยในระดับ 1 หมื่นวิว (Views) ซึ่งเป็นยอดผู้ฟังที่ถือว่ามากพอสมควรสาหรับจานวน
ผู้ฟังรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยเวลานี้
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“เท่าที่ผมสารวจจากคนที่เขาจัดรายการกันนะ ความยาวผมว่าไม่ควรเกินชั่วโมงนึง
แต่อย่างรายการที่ยาวเกินชั่วโมง บางที 2 บางที 3-4 ชั่วโมงก็มี ซึ่งอันนั้นผมว่ามันเป็นความ
ตั้งใจของผู้จัดรายการที่อยากจะเล่าไปเรื่อย ๆ ผมเรียกว่ามันเป็น Concept รายการแล้วกัน
ที่เขาต้องการให้ยิงยาวแบบนั้น แต่ว่าในบางรายการและผมว่าเป็นรายการส่วนใหญ่ ผมคิดว่า
ทุกคนพยายามตัดเนื้อหาให้ดูกระชับ ไม่อยากให้เล่าไปเรื่อย ๆ แล้วก็ฟังจนหลับ ฟังแล้วให้ได้
ประเด็น ครบ คือต้องไม่ลื มว่าเราจัดรายการกันถี่เหมือนกันนะ อาทิ ตย์ล ะตอนอะ เราไม่
จาเป็นต้องเล่ารวดเดียวให้มันจบก็ได้หนิ เราเก็บไว้เล่าครั้งอื่นอะไรก็ได้แบบนี้ แต่ถ้าเกิดของ
ผมเอง ช่วงแรก ๆ ผมพยายามบีบให้มันซักครึ่ งชั่วโมงนะ แต่พอหลังๆ คุยๆ แล้วนึกเรื่องนี้
เรื่องนั้นออก ก็อาจจะยาวไป แต่ผมว่าที่ผมแนะนาเลยคือ อย่าให้เกินหนึ่งชั่วโมง” (บุญณัฐ
ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
“จากที่จัดมาไม่เคยดูเวลาเลยครับ เหมือนปล่อยให้ความคิดมัน Flow ที่สุด มีอย่าง
เดียวที่ต้องพิจารณาคือ ถ้ามันเกินชั่วโมงครึ่งปุ๊บก็ต้องมารีบหาจังหวะลงละ เพราะไม่งั้นมัน
จะยาวเกินไป แบบตอนอัดเราแทบไม่สนใจเรื่องเวลาเลย อย่างถ้าเลขข้างหน้ามันยังไม่ขึ้น
หนึ่ง นี่แทบจะอัดกันเพลินๆ เลย แต่พอมันขึ้นเลข 1 ชั่วโมงแล้ว ก็ต้องระวังเรื่องเนื้อหาไม่ให้
ยืดเกินไปละ แต่ส่วนใหญ่แบบก็พูดๆ ไป พอถึง ชั่วโมงยี่สิบละ ก็ต้องรีบหาจังหวะลง หลัก ๆ
จะประมาณนี้ ซึ่งช่วงเวลาประมาณนี้ก็จะหมดเรื่องพูดในตีมนั้นพอดีครับ ” (ธาตรี ชีถนอม,
สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ฟังรายการถึงประเด็นความยาวของรายการที่เหมาะสม ผู้ฟังรายการ
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกฟังรายการจากความยาวของแต่ละตอน โดยดูจากวัตถุประสงค์การ
ใช้งานหรือกิจกรรมที่ทาเป็น หลัก หากทากิจกรรม เช่น นั่งทางานอย่างยาวนาน สามารถเลือกฟัง
รายการที่มีความยาวมากได้ หากฟังรายการขณะวิ่งออกกาลังกาย ถ้าวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร จะเลือก
ฟังรายการประมาณ 1 ชั่วโมง หากมากกว่านั้นก็หารายการที่มีความยาวเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้
วิ่งออกกาลังกาย หรือการฟังขณะขับรถ หากขับรถไปทางานในเมืองก็จะฟังรายการที่มีความยาว
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากขับรถทางไกลต่าง ๆ ก็สามารถฟังรายการที่ มีความยาวมากกว่านั้น เป็นต้น
ซึ่งผู้ฟังรายการแนะนาช่วงเวลาที่เหมาะสมของรายการพอดแคสต์ 1 ตอน ไว้เช่นกัน
“ถ้าแบบเน้นเพลิน ๆ เลย นั่งทางานยาว ๆ 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง เราก็เอาเลย เปิดยู
ธูป WiTcast ฟัง คือแล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะฟังมันตอนไหนด้วย เหมือนเราเลือกความยาว
ของรายการจากกิ จ กรรมที่ ท า เช่ น ว่ า สมมติ เราวิ่ งออกก าลั งกายระยะนี้ น่ าจะใช้ เวลา
ประมาณไหน แล้วมีรายการไหนตอบโจทย์เรา ณ ขณะนั้น เราก็เลือกอันนั้น หรือแบบก่อน
นอนมีเวลานิ ด นึ ง ลองเลื อ กรายการสั้ น ๆ 10 นาที มาฟั ง ถ้าท างานมี เวลายาวๆ ก็เลื อ ก
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รายการยาวๆ มาฟังได้ แต่ถ้าเอาความยาวของรายการที่เหมาะสม ผมว่ารายการของเครือ
The Standard กาลังโอเค ยาวประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง มีประเด็นคุยกระชับ ๆ ง่าย ๆ
สุดท้ายมีสรุปการพูดคุยรวบยอดเป็นประเด็น บางทีแบบถ้าพิธีกรขยันทางานหน่อยก็มีแบบ
ลิสต์ Bullet Point เป็นข้อ ๆ มาให้ตอนต้น หรือตอนสุดท้าย ก็ดีแบบเออ กระชับ ย่อยง่าย”
(สุรเกียรติ สุรธนานันต์, สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2561)
“ด้วยความที่เราฟังตอนออกกาลังกายเป็นหลัก สองอย่างหลัก ๆ เลย เหมือนอย่าง
ตอนเราวิ่งระยะยาว เราก็จะหารายการที่แบบเป็นช่วงระยะเวลาประมาณกับที่เราใช้เวลาวิ่ ง
ฟัง สมมิตเราวิ่ง 10 กิโล มันจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึง อีกอย่างคือถ้าเราจะวิ่งระยะยาว
หน่อยก็หารายการยาว ๆ 3-4 ชั่วโมงฟัง เหมือนมีเพื่อนมาวิ่งด้วยกัน แต่เราไม่ต้องพูดอะไร
ออกไป ฟังอย่างเดียว เพราะปกติคนวิ่งก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้ว ” (ปวรวรรณ ฤทธิพากร,
สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2561)
“การทารายการพอดแคสต์น่าจะเหมือนกันกับการทาผลิตภัณฑ์บางอย่างขึ้นมา เขา
ก็ต้องระบุได้ว่าคนที่เป็นผู้ฟังเป้าหมายของเขาคือใคร เช่น ถ้าแบบกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเขา
คือคนที่แบบเป็นคนทั่วไป ไม่ได้เป็นคนที่สามารถอยู่หน้าคอมได้นาน ๆ ไม่สามารถฟังอะไรได้
ตลอดเวลา ก็ควรจะเป็นรายการที่ไม่น่าจะเกิน 45 นาที หรือถ้าประเมินแล้วว่าตั้งใจให้ผู้ฟัง
สามารถฟังยาว ๆ ได้เรื่อย ๆ แบบรายการ ยูธูป ก็ทาไปเลย 3-4 ชั่วโมง คือผู้จัดน่าจะต้อง
ลองประเมินกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายดู ซึ่งผมว่าการไม่มีข้อกาหนดอะไรตายตัวว่ าเวลาควรจะเป็น
เท่าไหร่ดี ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของรายการพอดแคสต์ แต่คิดว่าถ้าเอาเรื่องของมาตรฐานก็
น่าจะประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมงนะ” (เพชร เครือพานิช, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
ความยาวต่อหนึ่งตอนของรายการพอดแคสต์จะมีความหลากหลาย บางรายการมีความยาว
ของแต่ละตอนไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นเพราะรูปแบบที่ให้อิสระกับผู้จัดรายการ หากเปรียบเทียบความยาว
ของรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยมีความยาวของแต่ละตอนโดยประมาณ จากการเฉลี่ยคร่าว ๆ
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะเห็นว่ามีความหลากหลายตั้งแต่
รายการขนาดสั้น จนถึงรายการขนาดยาว ดังตางรางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบความยาวโดยประมาณต่อ 1 ตอน
รายการ
ช่อง
New Year New You
The Standard Podcast
โลกจิต
โลกไปไกลแล้ว
mission to the moon
mission to the moon
We need to talk
The Standard Podcast
ออฟฟิศ 0.4
โลกไปไกลแล้ว
Minimalist’s Diary
Infinity Podcast
GetTalks Weekend
GetTalks
GetTalks
GetTalks
Countdown
Infinity Podcast
ช่างคุย
Changkhui Podcast
ครูขึ้น
Infinity Podcast
เสาเสาเสา
GetTalks
WiTcast
WiTcast Thailand
ยูธูป
GetTalks

ความยาวตอน
8 นาที
10 นาที
20 นาที
30 นาที
30 นาที
45 นาที
45 นาที
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง 30 นาที
3 ชั่วโมง

4.2.2.8 การตั้งชื่อตอนและการเขียนอธิบายเนื้อหา
สิ่ งที่ พ อดแคสต์ แ ตกต่ างจากรายการกระจายเสี ย งผ่ านวิ ท ยุ คื อ การใช้ งานผ่ า นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมีการแสดงผลผ่านหน้าจอ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ดังนั้นด้วยการกาหนดของ
ช่องทางเหล่ านี้ ที่มี การบั งคั บ ให้ ตั้งชื่อตอนและการเขี ย นอธิบายเนื้อหา ซึ่งถือเป็ น ข้อดี และเป็ น
สิ่งจาเป็นสาหรับการทารายการพอดแคสต์ เนื่องจากว่า พอดแคสต์คือเนื้อหาเสียงที่อยู่ในรูปแบบที่
หากไม่เปิดเข้าไปฟังก็จะไม่ได้รับรู้เนื้อหาโดยภาพรวม ซึ่งก่อนที่ผู้ฟังจะกดเข้าไปรับฟังหรือดาวน์โหลด
รายการนั้ น จะต้องผ่ านการอ่า นชื่ อรายการ หรืออ่านคาอธิบ ายเนื้ อหา (Description) โดยในอี ก
มุ ม มองหนึ่ ง ความส าคั ญ ของการตั้ งชื่ อ รายการคื อ การตั้ งชื่ อ เพื่ อ ให้ ต รงกั บ การค้ น หาใน Search
Engine เช่น Google
“เราต้องคิดถึงเรื่องของการค้นหาให้เจอ คานึงในเรื่องของ SEO (Search Engine
Optimization) เหมือนถ้าเป็น รายการ YouTube ก็จะเป็นเรื่องการตั้งชื่อคลิป ชื่อตอนให้ดี
ให้น่าสนใจ การเขียนคาอธิบายแต่ละตอนให้น่าสนใจ และตรงกับคาค้นของคนทั่วไป ซึ่งเกิด
วัน นึ งมีคนที่ไม่รู้จั กรายการพอดแคสต์เราเลย แค่อยากจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง พิ มพ์ค้นหา
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Google แล้วเจอรายการเรา ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นไรแบบนี้นะ การตั้งชื่อตอนมีความหมายมาก
ต่อการทาเนื้อหา ในแพลตฟอร์มดิจิทัล แบบนี้ เพราะเชื่อมั้ย เสียงเราที่พูดออกไปในวันนี้
อาจจะยังไม่มีคนฟังนะ แต่ไม่แน่อีกหลายปีข้างหน้าเกิดมีคนใช้คาค้นใน Google แล้วไปเจอ
รายการเรา แล้วเขาได้ฟังรายการเรา แล้วเกิดประโยชน์ต่อเขา ผมว่าเป็นประโยชน์ที่เราคาด
ไม่ถึงได้เลยนะ” (บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
การตั้งชื่อตอนแต่ละตอนนั้น ผู้จัดรายการอาจจะใช้วิธีตั้งชื่อตอนพร้อมกับการคิดประเด็น
หรือในอีกมุมมองก็จะมีการมาตั้งชื่อตอนในภายหลัง หรือคิดระหว่างที่ ทาการตัดต่อเรียบเรียงไฟล์
เสี ย ง หรื อ รอ Upload รายการ ซึ่ ง เกิ ด จากการได้ ฟั งทบทวนเนื้ อ หาที่ ก าลั งจะเผยแพร่ โดยใน
ช่องทางผู้ให้บริการไฟล์เสียงพอดแคสต์นั้น จะมีการบังคับให้ใส่ชื่อตอนต่าง ๆ ลงไปด้วย
“ชื่อตอนต่าง ๆ เราอาจจะไม่ได้ตั้งมาตั้งแต่แรก โดยมันจะได้ไอเดียตอนที่เราแบบได้
ฟังรายการที่เราอัดไปซ้า บางทีไปได้ไอเดียตอนที่ระหว่างรอ Upload เพราะด้วยความที่เรา
ได้ฟังมันซ้ามันเลยเกิดเป็นชื่อตอนที่เข้ามาในหัวอะไรแบบนี้ครับ ชื่อตอนจะมีผลให้คนกดเข้า
มาฟังรายการเรามาก เขาอาจเห็นชื่อตอนที่โดนใจเลยกดเข้ามาฟั ง เขาอาจจะเลื่อนฟังผ่านๆ
ทั้งตอนก่อนก็ได้ แต่ถ้าเนื้อหามันโดนใจเขาในระหว่างเลื่อนผ่านๆ เขาก็อาจจะย้อนกลับไปฟัง
มันทั้งตอน” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
ซึ่งพลสัน นกน่วม ผู้จัดรายการยูธูปและ รายการ GetTalks มีการให้ คาแนะนาว่าชื่อตอน
เปรีย บเหมือนกับ การดึงดูดผู้ฟังให้ เข้ามาฟังรายการ เนื่องจากผู้ ฟังอาจดูว่าเนื้อหาของตอนนั้น ๆ
เกี่ยวกับอะไรจากชื่อตอน บางตอนมีชื่อที่ดีหรือดึงดูดผู้ฟังได้มาก สามารถทาให้จานวนผู้ฟังเพิ่มมาก
ขึ้น การตั้งชื่อตอนในรายการพอดแคสต์จะนาด้ว ยชื่ อรายการ ล าดับของตอน และตามด้วยชื่อที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของตอนนั้น ๆ เช่น ยูธูป Ep. 3 : ผีที่มหาลัย
“ชื่อตอนมีผลมาก อารมณ์เหมือนเราเขียน Content แล้วมีพาดหัวดี ๆ อะ ชื่อตอน
กับภาพปกสาคัญมาก จริง ๆ ผู้ฟังเขาเกิดการเรียนรู้ว่าอย่างรายการเรามีคาแรคเตอร์แบบนี้
ชื่อตอนเป็นส่วนนึงที่ดึงดูดผู้ฟังให้เข้ามาฟัง มันจะมี Gimmick ตั้งแต่ชื่อตอน ภาพปก และ
เนื้อหา ทุกอย่างที่อยู่ในรายการเป็น Content เดียวกันหมดเลย อย่างเช่น ยกตัวอย่างอย่าง
ตอนผีมหาลัย แบบเออชื่อตอนแบบธรรมดามาก แต่ก็เป็นเรื่องที่แบบคนฟังอยากฟัง อาจ
เพราะคนฟังเป็นเด็กมหาลัย กาลังจะขึ้นมหาลัย หรือเรียนจบมหาลัยกันมา มีประสบการณ์
ร่วมอะไรแบบนั้น” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
สอดคล้องกับผู้ฟังรายการที่ก่อนจะเปิดฟังรายการจะดูชื่อตอนและคาอธิบายเนื้อหาในตอน
ก่อน หากมีการตั้งชื่อที่ดึงดูดให้เข้าไปฟัง ก็อาจจะมีการเปิดเข้าไปทดลองฟัง
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“ส่วนใหญ่การเลือกฟังรายการของเราก็จะเป็นการอ่านชื่อรายการ การดูชื่อตอน
การเขียนอธิบายเนื้อหาในตอนนั้น ๆ พอเราลองดูคร่าวๆ แล้ว เหมือนเราสกรีนส่วนหนึ่งแล้ว
ทีนี้ พอเปิดฟังรายการก็เป็ นหน้าที่ของผู้จัดรายการแล้ วว่า เขาจะเอาเราอยู่มั้ย (สุรเกียรติ
สุรธนานันต์, สัมภาษณ์” 16 พฤษภาคม 2561)
“การตั้งชื่อตอนมี ผ ลต่อการที่ เรากดดาวน์โหลดไปฟั งมากค่ะ เพราะด้ว ยความที่
รายการมันมีเนื้อหาอยู่ข้างใน ต้องฟังถึงจะรู้ทั้งหมด การตั้งชื่อตอน เขียนคาอธิบายคร่ าว ๆ
ว่าตอนนั้น ๆ มีอะไรบ้างก็เลยมีความสาคัญกับการที่เราจะฟังรายการนั้นมั้ยเหมือนกัน เราก็
โอเคเลือกเข้าไปฟัง มันอาจจะเหมือนเราดูชื่อหนังสือ ดูคาโปรยหนังสือว่าเล่มนั้น ๆ เกี่ยวกับ
อะไร ดึงดูดความสนใจให้เราลองอ่านมากแค่ไหน อันนี้น่าจะเหมือนกันตรงที่ว่าชื่อตอนมีการ
กล่าวถึงอะไร มีการเขียนคาอธิบายเนื้อหาของตอนนั้น ๆ ว่ายังไง ก็มีส่วนสาคัญให้เราลอง
ดาวน์โหลดมาฟังค่ะ” (ปวรวรรณ ฤทธิพากร, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2561)
4.2.2.9 ภาพปกรายการ
เนื่ อ งจากก่ อ นผู้ ฟั งจะได้ เข้ าไปฟั งนั้ น ข้ อ มู ล ของรายการจะแสดงผลผ่ านหน้ า จอต่ า ง ๆ
ช่อ งทางรั บ ฟั งรายการพอดแคสต์ ต่ าง ๆ หรือ ทางเว็บ ไซต์ ต่ าง ๆ จึ งมี ก ารแสดงภาพปกรายการ
(Cover) ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรายการต่าง ๆ จะ Upload ภาพใดขึ้นไป อาจเป็นภาพที่สื่อสารถึงเนื้อหา
รายการตอนนั้น ๆ โดยภาพปกจะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ผู้ฟังกดเข้ามาฟังรายการเช่นกัน
“ภาพปกก็มีผลให้คนกดฟังครับ ผมลองสังเกตถ้าตอนไหนภาพดูสวยหน่อย ดูโดด
เด่นหน่อย คนก็เข้ามาดูเยอะกว่าตอนที่ภาพอาจจะไม่โดน ขอยกตัวอย่าง อย่างตอนหนี้ครูอะ
ครับ ตอนหนี้ครูนี่ผมไปร้านหนังสือเก่ามา ผมไปเจอปกหนังสือเล่มนึงน่าจะประมาณปี พ.ศ.
2500 เป็นหน้าปกภาพแบบเกี่ยวกับการทาบัญชีอะไรอย่างนี้ ผมก็ถ่ายเก็บไว้ แล้วก็เอาภาพ
นั้นมาทาเป็นภาพปกรายการตอนนั้น แล้วกลายเป็นภาพที่ดูขลัง ปี พ.ศ. 2500 แบบคิดว่าไม่
มีใครเคยเห็นภาพนี้เท่าไหร่นะ เพราะหน้าปกหนังสือเล่มนั้นก็อยู่บ้านผมไปซะเล่มนึงแล้ว ซึ่ง
ผมก็ชอบปกนี้มากเลย แล้วก็เอาภาพนี้มาลงแล้วใส่คาว่าหนี้ครูเข้าไปเท่านั้นเอง กลายเป็นว่า
เป็นตอนที่คนฟังเยอะสุดไปเลย” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
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ภาพที่ 4.10 ภาพปกรายการครูขึ้น ตอนหนี้ครู
ที่มา : https://bit.ly/2MDmULi
หากผู้จัดรายการมีทักษะในการออกแบบสามารถออกแบบปกที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ดี
ผู้ฟังรายการบางส่วนจะมีการคาดหวังและรอติดตามว่าหากชื่อตอนเป็นแบบนี้ ภาพปกของตอนนั้น ๆ
จะเป็นอย่างไร
“แล้วแบบคนฟังก็คาดหวังว่าพี่แอน (ผู้ร่วมจัดรายการยูธูป) จะทาภาพปกอะไร ไหน
ผีมหาลัยเป็นภาพอะไร หรืออย่างตอนผีไม่ได้ตั้งใจตาย คนก็รอดูว่าแบบเออเป็นภาพอะไร
ปกอะไร แบบบางตอนปกน่ารักดี มุ้งมิ้งจัง คือเรื่องนี้ ถือเป็นความโชคดีที่แบบพี่แอนคือเป็น
สายครีเอทีฟอยู่ละ คือภาพปกมีส่วนสาคัญมาก แบบชื่อตอนกับภาพปกออกมาพร้อมกัน คน
เห็นแบบ เอ้อ นี่เล่ นแบบนี้เลยหรอ อารมณ์เหมือนคนคิด Caption เวลาลงรูป Instagram
เหมือน Copywriter เขียนคาดี ๆ ภาพประหลาดๆ คนก็จะชอบและรอดูกันว่ายูธูปจะเป็น
ภาพออกมายังไง” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)

ภาพที่ 4.11 ภาพปกยูธูป Ep.2 : ผีในออฟฟิศ
ที่มา : https://bit.ly/2ynK3yb
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แต่ห ากเป็น ผู้จัดรายการที่ไม่ได้มีทักษะด้านการออกแบบมากนัก อาจเป็นการทาภาพปก
รายการที่เรียบง่ายและสื่อความหมายได้ สามารถใช้โปรแกรมที่สามารถหาใช้งานได้ง่าย ทดแทนการ
ใช้โปรแกรมการออกแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การออกแบบในซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint เป็นต้น
“เราใช้ Photoshop หรือ Illustrator ไม่เป็นเลย เราก็ใช้วิธีทาใน PowerPoint ทา
ใน PowerPoint เลย เราก็คิดอยู่ เอ๊ะ ฝันโคตรไกล แต่ไปยังไม่ถึง น่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไร
ก็เอาไอเดียที่เป็นแบบ ถูกทิ้ง เหมือนกับกระดาษที่ถูกเขียนแล้วขยาทิ้ง แบบไม่เอา มาเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ดู Looser ลองขีดใต้ คาเป็ น สี แดงหน่ อยให้ ดิูมี Gimmicks เราใช้ สี เหลื องเป็ น
ตั ว แทนของวั น จั น ทร์ วั น จั น ทร์ แ บบชาวออฟฟิ ศ บ่ น ไม่ อ ยากไปท างานไรแบบนี้ ใน
ขณะเดียวกันสีเหลืองก็เป็นสีแห่งความคิดสร้างสรรค์ สีที่กระตุ้น อะไรประมาณนี้ ซึ่งน่าจะตัด
กับ Concept รายการ มีความหมายดี แล้วพอเราเอาไปลงพื้นหลัง กับตัวชื่อรายการที่เป็น
ชื่อสีดา ชื่อตอนเป็ นสีดา Logo กระดาษขยา เป็นสีดา เออ ก็ดูออกมาสวยดีอีกแบบ ทาได้
เหมือนกันนี่หว่า ก็เลย เอาอันนี้” (โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)

ภาพที่ 4.12 ภาพปกออฟฟิศ 0.4 Ep.7 : ความสาเร็จ ออกแบบโดยโอมศิริ วีระกุล
ที่มา : https://bit.ly/2JRBi4w
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผล
หลังการเผยแพร่รายการพอดแคสต์
สาหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ที่ว่า เพื่อศึกษาการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตาม
ประเมินผลหลังการเผยแพร่รายการ จากการเก็บข้อมูลจากทั้งแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ ผู้ฟังรายการพอดแคสต์ และจากข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นการวิจัยเชิง
เอกสาร ทาให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนหลังการผลิตรายการและการเผยแพร่รายการพอดแคสต์ ที่
สามารถแบ่งได้เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• การคัดเลือกช่องทางสาหรับเผยแพร่รายการ

•
•
•
•

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์รายการ
การสารวจความนิยมหรือการเช็คยอดผู้ฟังรายการ
การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ หลังการเผยแพร่
การสร้างรายได้จากการผลิตรายการพอดแคสต์

โดยจากการศึกษาวิจั ย ในครั้งนี้ สามารถจาแนกส่ ว นประกอบย่อยที่มี ความเกี่ยวข้องกั บ
วัตถุป ระสงค์การวิจัย ข้อที่ 3 ประกอบกับจากการประยุกต์เนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทบทวน
วรรณกรรม สามารถนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถเรียบเรียงและสามารถ
จาแนกรายละเอียดได้ดังนี้
4.3.1 การคัดเลือกช่องทางสาหรับเผยแพร่รายการ
จากการเป็ นแพลตฟอร์มที่พึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ช่องทางสาหรับการเผยแพร่
รายการพอดแคสต์ หรือ ช่องทางการกระจายเสียงในรูปแบบพอดแคสต์ จึงเป็นช่องทางที่ต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีทางสื่อออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการฝากไฟล์เสียง
ซึ่งผู้ผลิตรายการต่าง ๆ อาจใช้วิธีที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไป โดยจากผลการวิจัยสามารถ
จาแนกได้ดังนี้
4.3.1.1 การสร้างเว็บไซต์รายการ และ สร้างบัญชีผู้ใช้งานใน iTunes Store
ในช่วงที่สื่อสังคมออนไลน์ยังไม่ได้รับความนิยมในสัง คมไทย ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ จะใช้
วิธี Upload ไฟล์เสียงขึ้นไปที่เว็บไซต์ที่มีการให้บริการไฟล์เสียงฟรี หรือนาไฟล์เสียง Upload ไว้บน
เว็บ ไซต์ ดังเช่น รายการช่างคุย ที่ ใช้เว็บ ไซต์ http://www.changkhui.com/ เป็น ช่องทางในการ
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เผยแพร่หลัก โดยภายหลังจึงมีช่องทางการให้บริการไฟล์เสียงพอดแคสต์จากบริษัท Apple Inc. ผ่าน
ช่องทางที่มีชื่อว่า iTunes ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้บริการจนถึงปัจจุบัน
“ผมเอาไปใส่ ในเว็บไซต์ธ รรมดานี่ล่ ะ ตอนนั้น ไม่ได้มีเฟซบุ๊ก แต่ตอนนั้นก็มีแบบ
เว็บไซต์พันทิปแล้ว แล้วก็มีเว็บไซต์ ผมเขียนเว็บเอง ตอนนั้นก็ HTML นั่งดูไฟล์ ดู Code เลย
แล้ ว ก็ นั่ งเขีย น HTML CSS เว็บ เอง แล้ ว ก็เช่ าเว็บ ไซต์จ าก GoDaddy เอง อั ดเสี ยงแล้ ว ก็
พยายามไปฝาก ผมจาไม่ได้ว่าผมฝากที่ไหนบ้าง ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะแปะลิงก์ทั่ว ๆ ไป
นอกจากเว็บไซต์ ก็มี iTunes อันนี้ผมได้เจอผู้ฟังหลายท่านเลยบอกว่า เข้า ไปใน iTunes ใน
แอปฯ Podcasts แล้วค้นหา Podcast ภาษาไทย ก็มีแต่ของช่างคุย ก็เลยต้องดาวน์โหลด
ช่างคุย มานั่ งฟั ง ก็อัน นั้ น หลั ก ๆ ก็มีเว็บไซต์ตัวเอง ซึ่งก็มีไปฝากไว้ที่ พันทิป บ้าง แล้ วก็ใน
iTunes” (ภาสกร หงษ์หยก, สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2561)
ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ส่วนใหญ่จะใช้บริการฝากไฟล์พอดแคสต์ ทางช่องทาง iTunes โดย
บริษัท Apple Inc. ซึ่งถือเป็น ศูน ย์กลางในการเผยแพร่รายการพอดแคสต์ ส ากล ผู้ผ ลิต รายการใด
อยากให้รายการเป็นที่รู้จักสามารถสมัครบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ผ่าน Apple ID และสามารถ
ทาการ Upload ได้ฟรี โดยระบบจะทาการส่ งไฟล์ รายการของเราผ่านไปยัง iTunes Store ให้คน
ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหรือเปิดรับฟังได้ ซึ่งจากการที่ Upload ผ่านช่องทาง iTunes นั้น รายการ
ต่าง ๆ จะถูกส่งไปยัง ผู้ให้บ ริการ Server อื่น ๆ ที่อาจเป็นทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใน Smart
Device ทั้งในระบบปฏิบั ติการ Apple iOS และ Google Android เช่น แอปพลิเคชัน Podcasts
ส าหรั บ iPhone แอปพลิ เคชัน Podcast Addict ส าหรับ ระบบปฏิบั ติการ Android ซึ่ งทาให้ ทาง
ผู้ผลิตรายการอย่างเช่น รายการ WiTcast ได้เลือกใช้วิธีการเผยแพร่ผ่าน iTunes และนามาเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของรายการ พร้อมกับเขียนอธิบายเนื้อหาต่าง ๆ เพิ่มเติมในตอนนั้น ๆ คล้ายกับการเขียน
Blog ซึ่งอาจมีการเขียน Time Index เพิ่มเติมว่าช่วงของเนื้อหาใดอยู่ในนาทีใดให้ผู้ฟังเลือกฟังได้
“การเผยแพร่ก็มีหลัก ๆ ทางเว็บไซต์ witcastthailand.com เว็ปไซต์ที่สร้างมาเป็น
ของทางรายการโดยตรง แล้วก็ทางช่องทาง iTunes ของ Apple ที่เขาจะเอาไปลงแอปฯ
Podcasts ใน iPhone คือเดี๋ยวนี้จะดีตรงที่ ผู้ฟังแต่ละคนจะมีแอปฯ เล่นพอดแคสต์ที่ตัวเอง
ชื่นชอบอยู่ เช่น ของผมชอบแอปฯ Podcast Addict ไม่ว่าผมจะฟังรายการไหนก็ตาม ของ
ประเทศไหนก็ตาม ผมก็จะฟังผ่านแอปนี้ ซึ่งเวลาเรา Upload ไปใน iTunes มันก็ Upload
ไปยังพวกแอปพวกนั้นอัตโนมัติ เรียงถูกอย่างสวยงาม เหมือนเราใช้งาน NetFlix เราเลื่อนหา
หนังดูอะครับ เพียงแต่ว่าอันนี้เราใช้งานพอดแคสต์ เราตามช่องไหนไว้บ้าง พอกดเข้าไปก็จะมี
เรี ย งมาเลย อั น ไหนออกมาใหม่ คื อ Podcast Addict ก็ ส ามารถท าให้ ผู้ ใ ช้ ง านแบบ
Subscribe รายการที่ อ ยากติ ด ตาม เพราะฉะนั้ น ถ้ า ผมเข้ า แอปฯนี้ แ ล้ ว กด Subscribe
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รายการ WiTcast ตั้งแต่นั้นไป รายการก็จะมาอยู่บนหน้าจอ ทุกครั้งที่เผยแพร่ใหม่ก็จะโผล่
บนหน้าจอ เท่าที่สารวจตอนนี้ คนฟัง รายการก็จะฟังในลักษณะแบบนี้ครึ่งนึง อีกครึ่งนึงคือ
คนที่เข้าเว็บไซต์แล้วกด Play ได้เลย” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)

ภาพที่ 4.13 หน้าตาของเว็บไซต์รายการ WiTcast
ที่มา : http://www.witcastthailand.com/witcast-ep-59-1/
4.3.1.2 เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ‘SoundCloud’
ผู้ จั ด รายการพอดแคสต์ ในประเทศไทยหลากหลายรายการ มี ก ารใช้ ช่ อ งทางเว็ บ ไซต์
SoundCloud ซึ่งจะมีแอปพลิเคชันสาหรับผู้ฟังโดยตรงใน Smart Device ด้วยเช่นกัน โดยการใช้
บริการ Upload ไฟล์เสียงทางเว็บไซต์ SoundCloud จะมีทั้งแบบให้ทดลองใช้ฟรี และมีค่าใช้บริการ
หากผู้ผลิตรายการต้องการใช้พื้นที่ รองรับต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งหลากหลายช่องรายการ เช่น โลกไปไกล
แล้ว, GetTalks, Infinity Podcast, The Standard Podcast, GUlaxy Podcast เป็นช่องรายการที่
มีการใช้บ ริการแบบ Pro Unlimited กล่ าวคือ มีค่าใช้จ่ายต่ อปีป ระมาณ 135 ดอลลาร์ส หรัฐ ซึ่ ง
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารดั งกล่ าวสามารถ Upload ได้ ไม่ จ ากั ด จ านวนไฟล์ ในขณะเดี ย วกั น จากแพคเกจการ
ให้บริการดังกล่าวยังทาการ Upload ไฟล์เสียงไปยังระบบ iTunes โดยอัตโนมัติอีกด้วย
“แพคเกจ Pro Unlimited ที่เขาใช้กันใน SoundCloud ก็พ่วงกับการเผยแพร่ทาง
Apple Podcasts เหมือนกันนะ อย่าง แอปฯ Podcasts นั้นก็เหมือนพอมีแค่ใน iOS แล้ว
แม้แต่คนที่ใช้ Apple iPhone เอง หลาย ๆ คน ก็ไม่รู้ด้วยซ้านะ ว่ามีแอปฯ นี้ในเครื่องด้วย
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ซึ่ ง พอเป็ น SoundCloud คนก็ รู้ จั ก ระดั บ นึ ง ” (บุ ญ ณั ฐ ฉั ต รเสาวภั ณ ฑ์ , สั ม ภาษณ์ 21
เมษายน 2561)

ภาพที่ 4.14 เปรียบเทียบราคาแพคเกจการให้บริการของ SoundCloud
ที่มา : https://SoundCloud.com/pro
ช่องรายการพอดแคสต์ที่ใช้บริการ SoundCloud อาทิ GetTalks, Infinity Podcast และ
โลกไปไกลแล้ว เกิดจากการที่ผู้ผลิตรายการในช่องที่ริเริ่มสร้างช่องรายการในเว็บไซต์ SoundCloud
ขึ้นมา เห็นข้อดีของการใช้งาน Upload ไฟล์เสียงอย่างไม่จากัดจานวน โดยมีค่าบริการ จึงเกิดเป็น
การรวมตัวกันเพื่อแชร์พื้นที่ใช้งานฝากไฟล์เ สียง แต่เดิมช่องรายการพอดแคสต์ ‘GetTalks’ ผู้ก่อตั้ง
ช่องและผลิตรายการมีความตั้งใจจะผลิตรายการที่ชื่อ GetTalks แต่ตอนหลังเริ่มมีรายการอื่น ๆ เพิ่ม
ขึ้นมา ทั้งจากรายการที่ผลิตโดยผู้ก่อตั้งช่องรายการเอง และรายการอื่น ๆ ที่เกิดจากการเชิญชวนของ
ผู้ก่อตั้งช่องรายการ มารวมตัวกันเผยแพร่ผ่านช่องเดียวกัน ซึ่งข้อดีของการรวมตัวกันในลักษณะนี้ คือ
การได้แชร์ค่าบริการร่วมกัน และใช้เนื้อที่จากผู้ให้บริการอย่างคุ้มค่า และยังทาให้รายการของผู้ผลิต
อิสระต่าง ๆ เข้าถึงผู้ฟังมากขึ้น
“ความที่แพลตฟอร์มของ SoundCloud ที่เราจ่ายเงินไป มัน Pro Unlimited แล้ว
แบบสมมติคนอยากทารายการพอดแคสต์ถ้าเริ่มต้นทาเองไม่อยากเสียเงินอะ เสียเงินรายปี
เท่านี้เพื่อทารายการเดียวอาจจะไม่คุ้ม อย่างของเราเสียเงินไปละ มาอยู่ด้วยกันก็ได้ มาเป็น
รายการในช่องเดียวกัน อย่างบางรายการเคยอยู่เป็นรายการเดียวก็หงอย ๆ อย่าง ‘พักกอง’
ก็แบบคนในวงการโฆษณา ทาหนัง อยากทารายการพอดแคสต์สนุก ๆ ไม่ได้อยากทาอะไร
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จริงจัง แต่ถ้าต้องจ่ายรายปีเท่านี้ก็คิดเยอะหน่อย เลยชวนมาอยู่ร่วมกัน มาอยู่กับเราคนฟังก็
เยอะขึ้น เพราะเรามีฐานคนฟังระดับนึงแล้ว รายการ ‘ชาบูบางรัก’ ตอนนั้นก็มีคนเริ่มตั้งโพ
สต์อยากจัดรายการครับ มีใครอยากจัดมั้ย เราก็ไปชวนมาทาด้วยกันมั้ย ลองทาดู ก็เวิร์คดี
ตอนหลังก็คิด Content กันสนุกสนาน” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
โดยอี ก หนึ่ งข้ อ ดี ข องการใช้ ช่ อ งทางเว็บ ไซต์ SoundCloud คื อ เป็ น ช่ อ งทางที่ ส ามารถ
จัดการรายละเอียดต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ภาพปกรายการ ชื่อตอน การเขียนคาอธิบายเนื้อหา การจัด
Playlist รายงานค่าสถิติต่าง ๆ เช่น ยอดผู้ฟัง ฟังจาก Location ใด และที่สาคัญคือมีการเชื่อมโยงกับ
iTunes หากผู้ใช้งาน Upload ไฟล์ลง SoundCloud ระบบจะทาการ Upload ไปที่ iTunes Store
โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถกระจายช่องทางการรับฟังได้ทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งจากการที่แอปพลิเคชันของ
SoundCloud เอง มีให้บริการทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และจากการเป็นช่องทางที่
อนุญาตให้ผู้ผลิตรายการสามารถแก้ไขอะไรต่าง ๆ หลังการเผยแพร่ได้ เช่น การแก้ไขความบกพร่อง
ของไฟล์เสียง การบันทึกเสียงทับในส่วนที่ให้ข้อมูลผิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้ผู้ผลิตรายการใน
ประเทศไทยนิยมใช้
“ข้อดีของ SoundCloud ใน Insight Stats ของ SoundCloud ก็จะบอกอีกว่าคน
ทีก่ ดเข้ามาฟัง เขากดมาจาก Link ไหน จาก iTunes หรือจาก SoundCloud ปรากฎว่าจาก
SoundCloud มีเรตที่มีคนกดเข้ามาเยอะสุด เราก็เลยใช้อันนี้ เราก็เห็นแล้วล่ะ ด้วยความ
ที่ ว่ า คนฟั ง ส่ ว นใหญ่ ใ นไทย และผู้ ผ ลิ ต ใช้ SoundCloud เราก็ เ ลยใช้ เป็ น หลั ก อย่ า ง
SoundCloud นี่ เราก็คงจะใช้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าเขาจะเจ๊งกันไป มันมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ปีล ะ
ประมาณ 4-5 พัน บาท คือมองว่าแพงก็แพง แต่ถ้ามองในมุมการสร้างช่องรายการ มาอยู่
ร่วมกัน ก็ใช้จ่ายไม่ได้เยอะอะไร” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
“เผยแพร่ ร ายการพอดแคสต์ ใน SoundCloud เพราะไม่ ต้ อ งมามี ข้อ จากั ด เรื่อ ง
ระบบปฏิ บั ติ ก าร iOS หรื อ Android ไรแบบนี้ ด้ ว ย ข้ อ ดีข อง SoundCloud อีก อย่างคื อ
เวลารายการที่เราเผยแพร่ไปแล้ว ตอนที่เผยแพร่ออกไปนี้คนคอมเมนท์เยอะมากว่าแบบเสียง
ไม่ดีเลย เสียงเบามาก เร่งเสียงสุดแล้วก็ไม่ค่อยได้ยิน ผมที่ยังเก็บไฟล์เสียงไว้อยู่ก็มาเร่งเสียง
ขึ้นในโปรแกรม แล้ว Upload ทับของเดิมไปเลย ข้อดีของ SoundCloud ก็จะมีตรงนี้ด้วย
Save ทับไปได้เรื่อย ๆ เลย ทั้ง Save ทับแบบทั้งคลิป หรือเป็นช่วง ๆ ก็ได้ เช่น สมมติเวลา
เราพูดผิดช่วงไหน เรามาย้อนฟัง พูดผิดนี่หว่า เราก็อัดทับไปแค่ช่วงนั้นก็ยังได้ หรือแบบผู้ฟัง
ตอบมาว่ า ช่ ว งนาที นี้ เสี ย งเบามากเลยครั บ เราก็ อั ด ทั บ ไป” (บุ ญ ณั ฐ ฉั ต รเสาวภั ณ ฑ์ ,
สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
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ภาพที่ 4.15 หน้าตาช่องรายการ GetTalks ทางเว็บไซต์ SoundCloud
ที่มา : https://SoundCloud.com/gettalks
4.3.2 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์รายการ
นอกจากผลิตรายการพอดแคสต์แล้ ว หากมีความต้องการทาให้รายการพอดแคสต์ที่ผลิ ต
ออกมาเป็นที่รู้จักและมีผู้ฟังเข้ามาฟังรายการมากขึ้น ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์จะใช้ช่องทางต่าง ๆ ใน
การประชาสัมพันธ์รายการ ในการนาลิงก์ (URL) รายการที่ได้เผยแพร่ไว้ในช่องทางที่เลือก โดยผู้ผลิต
รายการส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีที่ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ การใช้งานช่องทางประชาสัมพันธ์รายการผ่าน
สื่ อสั งคมออนไลน์ ที่ ต นเองมี ความถนั ด โดยรายการพอดแคสต์ส่ วนหนึ่ งมีก ารใช้ เว็บ ไซต์เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์รายการด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ จากการเขียนรีวิวของผู้ฟังรายการ หรือจากสื่อสานัก
ต่าง ๆ ก็เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่ทาให้คนรู้จักรายการพอดแคสต์มากยิ่งขึ้น
4.3.2.1 การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ช่องทางที่เป็นที่นิยมในการประชาสัมพันธ์รายการ เนื่องจากใช้งานง่าย และฟรี คือการใช้
งานเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง เพจเฟซบุ๊ก (Facebook Pages)
ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์นิยมใช้ โดยนอกจากใช้ในการนาลิงก์ของรายการที่
เผยแพร่ในช่องทางอื่น มาแชร์ไว้เพื่อให้ผู้ติดตามรับรู้แล้ว ยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ
ผู้ฟัง อาจมีการสร้างสรรค์เนื้อหาในลักษณะอื่น ๆ เช่น การสร้าง Content เกี่ยวกับเนื้อหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดของรายการ
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“ตอนแรกก็แค่จะทาลง SoundCloud อย่างเดียว แต่ก็คุยกันแบบ เออ ลองทาเพจ
หน่อยมั้ย เพื่อรองรับคนที่แบบสนใจ เอาไปแปะไว้เผื่อคนได้เห็นแล้วลองเข้ามาฟัง แล้วผู้ฟัง
เขาจะได้ สื่ อ สารเป็ น Two way Communication กั บ เราได้ เนื้ อ หา รู ป ต่ าง ๆ เราก็ ใช้
PowerPoint นี่ล่ะ แล้วที่ทาเพจก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว ฟรีนี่ ก็ตาม Concept รายการเลย
Looser จัดรายการกันสองคน ไม่ต้องหล่อ Graphic ห้ามหล่อ คาพูดที่ใช้สื่อสารในเพจไม่
ต้องโลกสวยด้วย ต้องห่วย ๆ คนห่วย ๆ ต้องหาทางยังไงให้ไปถึงในจุดที่วันนึงรู้สึกแบบ เอ้อ
โอเคละ รู้สึกมันสนุกขึ้นอีกและมีมุมมอง มีเรื่องให้เล่าตลอด กลายเป็นนอกจากเราทาพอด
แคสต์แล้ว เรายังได้เอาเนื้อหาต่าง ๆ ที่เราอยากแชร์ อยากสื่อสารกับคนที่ไม่ได้ฟังรายการไป
ด้วย อะไรแบบนี้ ออฟฟิศ 0.4 กลายเป็นเพจนาเสนอ Content ไปด้วยเลย ทามาแป๊บเดียว
คนติดตาม 3 พันคนแบบนี้” (โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)

ภาพที่ 4.16 การใช้ Facebook Pages ในการประชาสัมพันธ์รายการ
ที่มา : https://www.facebook.com/Office0.4TH/
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ภาพที่ 4.17 การใช้ Facebook Pages สื่อสารเนื้อหาอื่น ๆ นอกจากประขาสัมพันธ์รายการ
ที่มา : https://www.facebook.com/Office0.4TH/
ทวิตเตอร์ (Twitter) ถือเป็นอีกหนึ่งสื่อสังคมออนไลน์ ที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ในไทยนิยม
ใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์รายการเช่นกัน โดยการใช้งาน Twitter เป็นส่วนหนึ่งทาให้คนทั่วไป
เริ่มรู้จักรายการพอดแคสต์มากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น รายการยูธูป ที่คุณแอน - ปรัชญา สิงห์โต ผู้ก่อตั้งเว็บ ไซต์ f0nt.com เจ้าของ
โปรไฟล์ @iannnnn ใน Twitter เป็ น หนึ่ งในผู้ จั ด รายการยู ธู ป กล่ าวคื อ โปรไฟล์ @iannnnn มี
ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ติดตามมากกว่า 9 แสน 8 หมื่นราย ซึ่งเป็นจานวนที่มากพอที่จะ
ทาให้คนรู้จักรายการยูธูปและรายการพอดแคสต์รายการอื่น ๆ มากขึ้น
“ยูธูปนี่คือ ตอนแรก ๆ ถ้าให้เดาคนฟังเกือบร้อยเปอร์เซ็ นต์อยู่บน Twitter แล้วพี่
แอนมีคนตามจะล้านคนแล้วอะ แค่พี่แอนคนเดียวก็มีพลังส่ง Message ไปถึงผู้คนว่าเรามี
รายการนี้ ๆ อยู่ ตอนนั้นพูดกันบอกพอดแคสต์คืออะไร ใน Twitter ไม่มีคนรู้จักหรอก ซึ่งมัน
เป็นเรื่องที่ใหม่มาก แต่ พอพี่แอนช่วย Tweet ว่า มันมีรายการผีแบบนี้ ๆนะ ในเว็บนี้ เป็น
รายการพอดแคสต์ พอคนได้ลองฟังปุ๊บ พอเผยแพร่ไปแบบนี้ คนฟังเยอะ มีโอกาสเป็นไปได้
ว่าคนฟังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก ก็ลองหยั่งเสียงว่าจะมีคนจะลองฝากเรื่องมาเล่ามั้ย มีคน
อยาก Phone in มั้ย ซึ่งดูทิศทางแล้วดูเป็นไปได้สวย ก็เลยเริ่มทามาเรื่อย ๆ จนถึงตอนนี้ มัน
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เลยไม่เหงา มีคนมาฟังตลอด พี่แอนเปิด Twitter ของรายการ มีการคุยกับคนใน Twitter
พอมีการ ReTweet กันเยอะ ๆ คนก็ตามมาฟัง เกิดเป็นชุมชนของคนฟัง แต่ผมว่าตอนนี้คน
ที่ไม่เล่น Twitter แต่ฟังยูธูปก็มีเยอะขึ้นละ ผมว่าน่าจะซักประมาณ 80% อยู่ใน Twitter
20% จากแหล่งอื่น Facebook ไรแบบนี้” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
อีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาสาหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Twitter คือ ผู้ผลิตรายการ
‘สัพ เพ Hey ไรว้าาา’ ที่มีผู้ จั ด รายการทั้ง 4 คน โดยแต่ล ะคนมี ผู้ ติดตามใน Twitter โดยรวมเป็ น
จานวนมาก แต่ละสัปดาห์จะมีการสร้างประเด็นพูดคุยแต่ละ โดยการสร้างแฮชแท็ก (# Hashtag) ใน
Twitter ตั้งเป็ น ประเด็ น ต่าง ๆ ขึ้นมา ตามชื่อตอนที่ กาลั งจะจัด โดยทุกสั ป ดาห์ Hashtag ที่ผู้ จัด
รายการสร้างขึ้นจะเป็นที่ติดอันดับความนิยม (Trend) ใน Twitter มีผู้ใช้งาน Tweet ข้อความและใส่
Hashtag นั้น ๆ ซึ่งผู้จัดรายการก็จะนาเนื้อหาเหล่านั้นบางส่วนมานาเสนอในวันที่บันทึกเสียงรายการ
ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ผู้ผลิตรายการได้ตั้งใจวางเอาไว้
ผลจากการสั มภาษณ์ เชิงลึกถึง มุมมองของผู้ ฟังรายการ เกี่ยวกับ การที่ผู้ จัดรายการต่าง ๆ
สร้างช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น ผู้ฟังรายการให้ความเห็นว่า การที่ผู้ผลิตรายการใช้
สื่ อสั งคมออนไลน์ ในทางหนึ่ ง ท าให้ ผู้ ฟั งได้มี การใช้งานสื่ อสั งคมออนไลน์ม ากยิ่ งขึ้น เนื่อ งจากว่า
ต้ อ งการติ ด ตามว่า มี ค นพู ด ถึ งประเด็ น ต่ าง ๆ ที่ ได้ รับ ฟั งนั้ น อย่ า งไร หรือ มี ก ารเพิ่ ม เป็ น เพื่ อ นใน
Facebook ส่วนตัวของผู้จัดรายการ เนื่องจากฟังแล้วชื่นชอบและรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่ง
“เหมื อนพอเรามาฟั งพอดแคสต์ ก็ทาให้ เรามีพ ฤติก รรมการใช้ สื่ อ Social Media
เพิ่ ม ขึ้ น ด้ว ยนะ คื อเพราะเราฟั งพอดแคสต์ กลายเป็ น ว่าเราเล่ น Twitter มากขึ้น เพราะ
รายการส่ ว นใหญ่ ที่ เราฟั ง ก็ ใช้ ช่ อ งทาง Twitter ด้ ว ย เราไปดู เพื่ อ ดู ว่ าเขาพู ด ถึ งประเด็ น
เกี่ยวกับพอดแคสต์นี้ ว่าไงบ้าง เป็นการแบบเหมือนเราได้ดูได้ตาม Community ของคนที่ฟัง
อะไรเหมือนเรา หรือบางที การที่เราเป็น เพื่อนใน Facebook หรือติดตามเขาใน Twitter
ส่วนตัว ความผูกพันบางอย่างจากการฟังพอดแคสต์ ทาให้ ส่วนหนึ่งก็คือเราติดตามว่าเขาทา
อะไรบ้างในชีวิตประจาวัน ก็แบบเขามีไลฟ์สไตล์ยังไง ส่วนใหญ่ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
ซึ่งผมว่าน่าจะคล้ายกับ ตอนเราฟังดีเจวิทยุนะ ที่แบบอาจจะตามไปขอเป็นเพื่อน แต่อย่าง
พิธีกรรายการทีวีหรืออะไรแบบนี้เราไม่ค่อยตามไปดู อาจจะเพราะเราไม่มีโอกาสได้เห็นหน้า
คนจัดวิทยุ อะไรแบบนี้ก็ได้” (ชาญวุฒิ อมรรัตนเกศ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
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4.3.2.2 การสร้างเว็บไซต์หรือ Blog ของรายการ
นอกจากใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์รายการแล้ว บาง
รายการยังมีการสร้างเว็บไซต์เพิ่มเติม และนอกจากการสร้างเว็บไซต์แล้ว การใช้ช่องทางผ่านการ
เขียน Blog รีวิวรายการต่าง ๆ ก็ช่วยให้คนรู้จักรายการมากยิ่งขึ้น
“ตอนแรกเราไม่ได้ทาอะไรเลย เราใช้ช่องทาง SoundCloud ที่เราเผยแพร่อย่าง
เดียว ตอนหลังก็มีเอามาแปะใน Facebook มาแปะใน Twitter แล้วก็มีไปสร้างเว็บไซต์ไว้
ชื่อเว็บ https://startupwit.co เรามองอนาคตแบบอยากทาอันนี้ให้จริงจัง เป็นเว็บไซต์เรา
เป็ น หลั ก แล้ว ขยายไปเป็ นเว็บไซต์ ที่การเก็บ Content เพราะเรามีคนรอบตัว ชอบเขียน
ชวนกันมาเขียนแล้วเอามาลง แต่เอาเข้าจริงทุกคนก็ไม่ค่อยได้มีเวลาขนาดนั้น เลยยังขาดอยู่
เรารู้สึกว่าการฟังรายการ กับการเขียนเว็บไซต์หรือเขียนบล็อก เป็นอะไรที่เข้ากัน ไปด้วยกัน
ได้” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
ความเห็นของผู้ผลิตรายการ Infinity Podcast สอดคล้องกับการที่ผู้ฟังรายการบางส่วนที่มี
การนาเนื้อหารายการที่ได้รับฟัง ไปเขียนวิพากษ์แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนารายการ
พอดแคสต์ผ่าน Blog ส่วนตัว
“จากที่เราเป็นคนฟังบ่อย ๆ เราก็เห็นข้อดีไง เราเลยเขียน Blog เพราะส่วนหนึ่งเรา
เป็นคนฟังรายการต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย เราอยากให้คนมาฟังพอดแคสต์กันเยอะ ๆ พอเรา
เขี ย นแล้ ว ลงไป เอาไปแชร์ใน Facebook ตั ว เอง ผู้ จั ด รายการเห็ น ก็ เอาไปแชร์ ในเพจ
รายการเขา หรือแบบบางรายการเอาไปพูดถึงตอนบันทึกเสียงเลยก็มี เรารู้สึกว่าในมุมมอง
ของคนที่ฟังบ่อย ๆ เรารู้ว่ามันดี ทายังไงก็ได้ให้คนมาฟังรายการพอดแคสต์เยอะ ๆ น่าจะดี
เลยเขียนเป็น Blog นั้นคือมา ซึ่งก็น่าจะถือเป็นการประชาสัมพันธ์รายการต่าง ๆ ในอีกทาง
หนึ่งได้เหมือนกัน” (เพชร เครือพานิช, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
4.3.3 การสารวจความนิยมหรือการเช็คยอดผู้ฟังรายการ
การสารวจความนิ ยมของรายการเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ค่อนข้างให้ความใส่ใจ
เนื่องจากหากว่ารายการที่ผลิตและเผนแพร่ออกไปแล้วนั้น ตอนใดมีผู้ฟังจานวนมากน้อยเพียงใด ก็จะ
สามารถประเมินได้ในระดับหนึ่งว่าเพราะเหตุใด เช่น การนาแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงมาออกรายการ
ซึ่งนอกจากยอดวิว (Views) ผู้ฟังแล้ว ยังพิจารณาในเรื่องของการถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์
“ใน SoundCloud สามารถดูได้ เช่น จานวนครั้งที่กด ประเทศไหนมากที่สุด หรือ
ว่าตอนไหนมากที่สุด All Time เราก็ดูบ่อย เป็นคนชอบสถิติ อย่างนี้ก็คือ Total คนที่กดเข้า
มาดูของเรา ประมาณปีนึงที่ผ่านมา 2 แสนกว่าคลิ๊กนะ ก็จะขึ้นให้เห็นเลยว่าในแต่ละเดือนมี
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ผู้กดเข้ามาฟังมากขึ้น เรื่อย ๆ ก็จะแสดง Top Played Track ก็จะเห็ นเลยว่ารายการไหน
นิยมสุด อันไหนใครผู้ฟังมากสุด ก็จะเห็นเลยว่ามาจากไหนยังไง แล้วเรารู้ว่าบางอันมีการฟัง
ซ้าจากเมืองเดิม ๆ มีคนไทยที่ฟังจากต่างประเทศ มีการบอกว่าคนฟังเราอยู่ที่ไหน ซึ่ง Insight
ต่าง ๆ เหล่ านี้ ก็ค่อนข้างเป็น ข้อมูล ที่วัดผลได้ ว่าเพราะอะไรตอนนั้ น ๆ ถึงมีความนิยม”
(ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
“ทุกอย่างในโลกออนไลน์มันวัดได้ด้วย Stat หรือข้อมูล Insight อยู่แล้วล่ะ อย่าง
SoundCloud ก็ จ ะมี Stat ให้ เราดู ซึ่ งมั น ก็ เป็ น รหั ส ที่ บ อกว่า เราสามารถดู ส ถิ ติ ค ร่า ว ๆ
เหล่านี้เพื่อนาไปพัฒนาอะไรบางอย่างได้ อื่น ๆ ก็ดูเรื่องปฏิสัมพันธ์ในช่องทางอื่น เช่น มีคน
มา Comment โต้ตอบมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราแชร์ไป ตอนใหม่ออกมามีคนพูดถึงมาก
น้อยแค่ไหน ใน Twitter จาก Hashtag นี้มีคนทวีตเยอะแค่ไหน ใน Facebook Post ที่เรา
ตั้ง มีคนกด Likeคน Comment แค่ไหน” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
4.3.3.1 การแสดงผลตอบรับต่าง ๆ ที่มีต่อรายการ
ผู้จัดรายการพอดแคสต์ต่างมีความต้องการรับฟังผลตอบรับที่เป็นความคิดเห็นต่าง ๆ จาก
ผู้ฟังรายการ เพื่อนาข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนาหรือปรับปรุงรายการ
“ผมว่าคนจัดรายการพอดแคสต์ทุกคนน่าจะเป็นคล้าย ๆ กันนะ สมมติมีคนมาแสดง
ความเห็นใน Timeline เสียงใน SoundCloud อะครับ เราก็มาดูว่าเขา Comment อะไร
บางทีกดฟังด้วยว่าตอนนั้นเราพูดอะไรนะเขาถึงชอบ เขาถึง Comment แบบนี้ ซึ่งมันคือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนจัดกับคนฟังอะครับ ซึ่งเราต้องยอมรับเลยว่า Feedback สาคัญมาก ๆ
กับการจัดรายการ” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
“มีอาจารย์ด้วยกันฟัง ก็ให้ Feedback เสียงก้องมากเลย ฟังยาก เพราะแบบเราไป
สัมภาษณ์ใครอะไรยังไง เขาก็อยากฟังของเขา ก็มีการให้ Feedback อะไรแบบนี้ เราก็น้อม
รับฟังแล้วเอาไปปรับ คือคนฟังก็ Concern เรื่องคุณภาพเสียงบ้างเหมือนกันนะ อย่างบาง
ตอนเราโดนบ่นเรื่องคุณภาพเสียง แบบขอดีกว่านี้ได้มั้ย ผู้ฟังก็เป็นเหมือนทั้งกาลังใจและเป็น
คนที่มาคอยกากับเราด้วย” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
ซึ่งสอดคล้องกับผู้ฟังรายการที่มองว่าการแสดงผลตอบรับ ในแง่การแสดงความคิดเห็น หรือ
ความพึงพอใจต่าง ๆ เป็นทั้งการแสดงให้ผู้จัดรายการรับรู้ว่ามีคนติดตามรับฟัง และส่วนหนึ่งเป็นการ
แสดงความคิดเห็นในส่วนของข้อมูลที่ผู้จัดรายการอาจจะสื่อสารผิด เป็นต้น

156
“เราฟังพี่ผู้จัดรายการยูธูปก็เคยบอก คือโอเคแหละ เขาเองก็จัดด้วยความชอบ แต่
เขาก็พู ด อยู่ บ่ อย ๆ ว่าถ้ามีข้ อติ ช มอะไร หรือ อยากด่าอะไร ด่ ามาได้เลย เขาก็ คงอยากรู้
Feedback ต่าง ๆ เราก็มีส่วนร่วมในการไป Comment สมมติเราฟังใน SoundCloud ใน
คอม มันจะมีกราฟเสียงให้เราไปปักความเห็นได้ว่า ชอบอันนี้ ๆ เราฟังแล้วอินมาก ๆ เลย
เราก็ไป Comment ไว้เพื่อเป็นการแสดงให้ผู้จัดเขารับรู้” (สุรเกียรติ สุรธนานันต์, สัมภาษณ์
16 พฤษภาคม 2561)
“ในเรื่องอื่น ๆ เราไม่ค่อยมี Feedback อะไรนะ แต่เราก็จะ Feedback ในลักษณะ
ของข้อมูลมากกว่า อาจจะผิด หรืออะไร เราก็จะเสริมเข้าไปให้ เป็นการ Comment แล้วแต่
ว่าเราจะเลือกทางไหน อาจจะ Comment โดยตรงใน SoundCloud หรือ Mentioned ใน
Twitter แต่ก็จะใช้วิธี Direct Message เป็นหลัก แบบว่าเนื้อหานี้ไม่ถูกหรือเปล่า ถ้าเกิดว่า
เรารู้ในเรื่องนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการ Feedback เนื้อหา เราไม่ค่อยได้ อะไรกับ
เรื่ อ งวิ ธี ก ารจั ด รายการ เพราะว่ า เรามองว่ า มั น คื อ โชว์ นึ ง เขาออกแบบโชว์ ม าแบบนี้
เพราะฉะนั้นเราเลือกเปิดรับเองที่จะดูโชว์แบบนี้ เราโอเคที่จะดูโชว์แบบนี้ ถ้าเราไม่โอเคที่จะ
ดูโชว์แบบนี้เราก็จะไม่ดู เช่นอย่างรายการยูธูปเขาวางเป็นว่ารายการเขาเป็นรายการเพื่อนมา
นั่ ง เล่ าเรื่ อ งผี กั น เขาก็ จ ะมี เสี ย งนั่ งกิ น ขนม กิ น อะไรก๊ อ งแก๊ ง ซึ่ ง เขาตั้ งใจโชว์ แ บบนั้ น ”
(เพชร เครือพานิช, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
4.3.3.2 พฤติกรรมการฟังซ้า
ผู้ฟังรายการบางส่วนจะมีการฟังรายการซ้า หรือมีการย้อนกลับไปฟังในส่วนที่ต้องการฟัง
เนื้อหาซ้า หรือผู้ฟังสามารถเลื่อนไปรับฟังแค่บางช่วงของรายการ ซึ่งผู้ฟังอาจมีความตั้งใจในการรับฟัง
หรือพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ผลิตรายการจึงควรนาเสนอเนื้อหาในส่วนของข้อมูลที่
ถูกต้อง ซึ่งหากมีการนาเสนอเนื้อหาที่ผิดออกไป ผู้ฟังรายการฟังซ้าในเนื้อหานั้น ก็อาจทาให้ผู้ฟังได้รับ
ข้อมูลที่ผิดและอาจถ่ายทอดเนื้อหาที่ผิดนั้นต่อไปได้
“มีแบบว่าอย่างรายการ WiTcast เขาก็ Upload ขึ้นทางเว็บ แล้วมันมีช่วงที่ไม่ได้
จัดอยู่นานเลย ผมก็ใช้วิธีฟังย้อน ฟังซ้า ฟังวนไปเรื่อย ๆ ดาวน์โหลดไว้ในเครื่อง ลากไฟล์
ทั้งหมดมาใส่เพลย์ลิสต์ให้โปรแกรมมันสุ่มไปให้เลย หรือแบบช่วงที่ฟังใน SoundCloud แบบ
ถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบอยากฟังช่วงไหนช่วงเดียว อยากฟังแค่ท่อนนี้ของรายการ เราก็แบบเออ
ย้อนกลับไปฟังก็มีบ่อยเหมือนกันครับ ด้วยความที่เรารู้สึกผูกพันด้วย การที่ได้ฟังรายการซ้า
ก็เป็นข้อดีของพอดแคสต์ในแบบหนึ่ง ซึ่งเราจะฟังซ้ากี่รอบก็ได้ ยิ่งถ้าเนื้อหาไหนเป็น เนื้อหาดี
ๆ เราอยากจดจา เราสามารถฟังซ้า เป็นความรู้ของเรา แล้วยังเอาไปถ่ายทอดต่อได้ ความที่
เราจาเนื้อหาที่เขานาเสนอได้” (สุรเกียรติ สุรธนานันต์, สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2561)
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4.3.4 การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ หลังการเผยแพร่
การแก้ไขข้อมูลที่นาเสนอหากมีการพูดสื่อสารเนื้อหาผิดหรือมีผู้ฟังทักท้วงเนื้อหาต่าง ๆ และ
เมื่อตรวจสอบแล้วพบข้อมูลใหม่ ผู้ผลิตรายการจะใช้วิธี 2 แบบ คือ การแก้ไขโดยใช้วิธีเขียนคาอธิบาย
เนื้ อหา ณ นาที นี้ มี ข้อ มูล ที่ ถูก ต้อ งแบบใด และอีก แบบคื อการพู ด เสี ยงอัด ทั บ ลงไป ซึ่ งช่อ งทางผู้
ให้บริการเช่น SoundCloud อนุญาตให้ Upload ทับลงไปในไฟล์เดิม หรือทับเฉพาะบางช่วงได้ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการแก้ไขข้อมูลได้แล้ว ยังสามารถแก้ในส่วนของ Feedback เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ
เสียงต่าง ๆ ที่ผู้จัดสามารถแก้ไขและ Upload ขึ้นใหม่ได้เช่นกัน
“ผมว่ามันจะมีหลายขั้นตอน ส่วนตัวหากเราพูดข้อมูลผิด คือหนึ่งก็มีการชี้แจงลงใน
Description อะไรแบบนี้ ใส่เข้าไปในขั้นนึง ขั้นที่สองคืออาจจะมีการอัดทับในช่วงนั้น หรือ
แบบจะเป็ นการอัพเดตคลิปเสียง Trim ออก แล้วเพิ่มข้อมูลล่าสุ ดมา เช่น อันนี้ๆ นะครับ
เมื่อวันนั้นวันนี้ มีการออกอัลกอริทึมแบบใหม่ใน Facebook หรือขั้นสุดท้ายหากเรารู้สึกว่าที่
เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนั้น ไม่เวิร์คอะ เราลบคลิปนั้นออกไปเลย หรืออัดรายการใหม่
แล้ว Upload ทับไปดีกว่า เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะ
ซึ่งมันก็ต้องซีเรียสในเรื่องพวกนี”้ (บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)
รายการ WiTcast ถือเป็นหนึ่งในรายการที่จะมีการพูดแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ อยู่เสมอ เนื่องจาก
ผู้ผลิตรายการมองว่าเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ผู้ฟังรายการไม่ควรได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด
และถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบข้อมูลในโลกออนไลน์
“หนึ่งในสิ่งที่เราพยายามอยู่เสมอ คือการพยายามทาให้ข้อมูลที่นาเสนอไปถูกต้อง
ถ้าเกิดเราพบว่าข้อมูลส่วนไหนผิดก็จะแก้ ทุกครั้งผมจะฟังอีกรอบแล้วก็อัดแก้ไปว่าความจริง
เป็นอย่างนี้นะ เพิ่งจะไปอ่านเจอมาอีกแบบนึง ว่าข้อมูลจริง ๆ เป็นแบบนี้นะ เหมือนเป็นการ
รับผิดชอบต่อผู้ฟัง วัฒนธรรมนึงที่เราอยากจะตรวจสอบคือ สิ่งที่คุณเชื่อ หรือสิ่งที่คุณพูดมัน
ชัวร์แค่ไหน เราไม่ชอบคนที่พูดผิด แต่มั่นใจในข้อมูลนั้น ไม่คิดจะตรวจสอบเลยว่า ชัวร์แน่
หรอ ผมพยายามตรวจสอบ หาข้อมูลอะไรอยู่เสมอ ถ้าเกิดผิดแล้วมาแก้ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย
จริง ๆ ถ้าไม่แก้ น่ าอายกว่า เป้ าหมายของเราอยู่ที่ความตั้งใจจะปรับ ปรุงแก้ไขตัวเองอยู่
ตลอดเวลามากกว่า” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
การที่ผู้ผลิตรายการสื่อสารข้อมูลที่ผิดและผู้ ฟังหรือผู้รับสารได้รับสารที่ผิดไปจากความเป็น
จริง และเนื่องด้วยพอดแคสต์ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ไฟล์เสียงต่าง ๆ ที่ได้เผยแพร่ออกไป จะอยู่ในโลก
ออนไลน์ไปอีกนาน ทาให้ผู้ผลิตรายการจาเป็นต้องทาการตรวจสอบข้อมูลทั้งก่อนการเผยแพร่ และ
หลังการเผยแพร่ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด
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4.3.5 การสร้างรายได้จากการผลิตรายการพอดแคสต์
นอกจากความตั้งใจในการสื่อสารเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านรายการพอดแคสต์แล้ว หนึ่งในเรื่องที่
ผู้ผลิตรายการบางส่วนมีการคิด ต่อยอด คือการพัฒนารายการไปสู่การสร้างรายได้ เนื่องจากว่าผู้จัด
รายการแต่ละรายการอาจมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์ การพัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคนิคต่าง ๆ โดยใน
การสร้างรายได้นั้ น จะมีทั้งจากช่องทางการเปิดรับโดยตรงจากผู้ฟัง การเสนอของบประมาณเป็น
โครงการ หรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมพบปะระหว่างผู้จัดและผู้ฟังรายการ
4.3.5.1 การเปิดรับบริจาค
การผลิตรายการพอดแคสต์ในบางรายการ จาเป็นต้องใช้ทุนในการผลิ ตรายการ เช่น ค่า
เดินทางไปสัมภาษณ์ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเว็บไซต์ ซึ่งผู้ผลิตรายการ WiTcast มีการคิดหาวิธีการ
โดยได้นาโมเดลการหารายได้จากรายการต่างประเทศ เช่น การเปิดรับบริจาค (Donate) ต่าง ๆ จาก
ผู้ฟังรายการ โดยมีการลงรายละเอียดในเว็บไซต์ หรือ ในคาอธิบายเนื้อหา ซึ่งหากเทียบกับการสร้าง
รายได้ของรายการวิทยุกระจายเสียง จะมีในมุมมองของ จากการคิดค่าบริการ SMS จากผู้ฟัง หรือ
บางคลื่นมีการเปิดรับบริจาคจากผู้ฟังเช่นกัน
“ตอนแรกคือเราไม่กะได้เงินอยู่แล้ว เราแค่กะแบบว่า ขอให้เราได้สร้างผลงาน และ
มีคนรับ รู้น ะ อยากฟั ง แบบนี้ก็ พอ พอไปซักพั กนึ ง เรามีค่าใช้ จ่าย ก็ ไปเอาโมเดลมาจาก
รายการที่เราฟังของเมืองนอก คือว่าทุกรายการเลยที่เราฟัง เขาจะมีให้ Donate ใครอยาก
สนับสนุนรายการ โอนมาคนละนิดหน่อย ไปกดลิงก์ PayPal ได้ที่หน้านี้ ๆ นะ แต่บ้านเรายัง
ไม่มีระบบอะไรที่ง่ายแบบนั้น ยังไม่มี PromptPay เหมือนตอนนี้ ก็เลยบอกเป็นเลขบัญชีไป
ก็มีคนบริจาคเรามาเรื่อย ๆ ครับ ที่ประทับใจมีแบบบางครั้ง Donate กันได้สะใจมากอะ เช่น
ป๋องแป๋งไปนั่งกินข้าวอยู่แล้วมีคุณลุงคนนึง มาทัก คุณป๋องแป๋งใช่มั้ ย ผมชอบมาก WiTcast
ผมว่าจะบริจาคตั้งนานแล้ว วันนี้เอาเลยละกัน แล้วแกก็เททั้งกระเป๋าตังค์ทั้งหมด ทั้งเหรียญ
ทั้งอะไรมาหมด ให้ป๋องแป๋งไปหมดเลย รู้สึกจะได้มา 5 พัน ล่าสุดก็ยังคงมีคน Donate อยู่
เรื่อยๆ นะครับ อย่ างไปงานหนังสื อไปนั่งเซ็นต์ห นังสื อมีคนยื่นซองแดงมา บอกควันหลง
ตรุ ษ จี น เปิ ด มาให้ ม า 3 พั น แล้ ว บอกอยากสนั บ สนุ น รายการ” (แทนไท ประเสริฐ กุ ล ,
สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
4.3.5.2 การสนับสนุนจากองค์กรในลักษณะโครงการต่าง ๆ
ผู้จัดรายการบางส่วนมีการนารายการที่ตนเองผลิต เป็นโครงการในลักษณะเชิงวิชาการ หรือ
เป็ น โครงการ Startup ซึ่ งองค์ ก รต่ า ง ๆ จะมี โ ครงการที่ ม อบเงิน ทุ น ส่ ว นหนึ่ งให้ โครงการที่ เป็ น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งพอดแคสต์ถือว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ เช่นกัน

159
“เราเริ่มที่จะมีช่องทางหาเงินทางอื่น ที่ไม่ต้องรบกวนคนฟังได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น
ของ สกว. (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) ก็เป็นโครงการพิเศษที่เราสร้างร่วมกับเขา
เขาก็ไม่ได้สนับสนุน WiTcast โดยตรง แต่ว่าเขาสนับสนุนรายการ WitThai มาทารายการ
สัมภาษณ์นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งเอาจริงก็คือ เหมือนเราทา WiTcast ไปด้วย ทา
WitThai ไปด้วย แล้วเราก็ได้เงินก้อนนี้สนับสนุน ถือว่ารวม ๆ กันไป ก็ไม่ได้เยอะมาก แต่ก็
ดีกว่าสมัยเริ่มรายการตั้งเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้คือแทบจะทุกตอนที่ทา ก็เหมือนมีค่าตอบแทนให้
ผู้จัดรายการ ประมาณนั้น” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
“การสร้างรายได้เป็นสิ่งที่เราคิดแต่แรกเลย เพราะไม่งั้นเราก็ต้องจ่ายไปแบบนี้ 5
พั น บาทต่ อ ปี ค่ าบริ ก าร SoundCloud เป็ น เหตุ ที่ ท าให้ ล องเอาโครงการทั้ งหลาย ไปเข้ า
ประกวด Startup ที่ ผ่ า นมาเราได้ 2 อั น คื อ ติ ด 1 ใน 20 ของ สวทช. (สถาบั น บั ณ ฑิ ต
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไทย) โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ก็ลองไปสมั คร ก็ได้เงินทุน
มา ไม่เยอะเลย แต่ก็ยังได้เงินทุน แล้วอีกอันที่เราติดเข้าไปก็คือ True Incube ก็ได้ไปอบรม
มาที่ ทรู ก็ไปเข้ารอบไปอะไร คือจากการจัด พอดแคสต์ เนี่ย ก็พ ยายามที่จะไม่เอาเงินทุ น
รายได้ของตัวเองมาออก ซึ่งทุกวันนี้เราไม่ต้องจ่ายค่าบริการเองละ เอาเงินจากโครงการมา
สมทบ คือเอาง่าย ๆ โมเดลธุรกิจของรายการพอดแคสต์ มันจะคล้ายกับวิทยุ ซึ่งก็ จะต้อง
เอาสปอตโฆษณามาลง ซึ่งมันมีคนขอมาเป็นสปอนเซอร์นะ แต่เราไม่อยากเอา เพราะที่ผ่าน
มาอย่างขายครีม อะไรแบบนี้ หรือก็มีอย่างมีซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เชียงใหม่ก็มาขอเสนอเรา เขา
ให้มั้ย เดือนละเท่านี้ ๆ ซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาทา CSR แต่เราก็ยังรู้สึกว่า มันยังไม่ใช่อะไรที่มา
จากความอยากของเขา เขาเห็ นคุณค่าของเนื้อหา เราก็รอและคาดหวังในเรื่องของโมเดล
รายได้” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
4.3.5.3 การสนับสนุนจากองค์กรในลักษณะเชิงพาณิชย์
การหาผู้สนับสนุน (Sponsor) จากบริษัท องค์กร หน่วยงานหรือ แบรนด์ต่าง ๆ ในลักษณะ
เชิงพาณิชย์ จะเป็นลักษณะของการสนับสนุนรายการ หรือเป็นการสนับสนุนประจาตอน มีการช่วงพูด
โฆษณาคล้ ายกับ รายการวิทยุ แต่น้อยกว่า ซึ่งเป็นโมเดลที่ผู้ผ ลิตรายการในประเทศไทย ได้รับฟั ง
รายการจากต่างประเทศและนามาปรับใช้เช่นกัน อาจมีการพูดถึงแบรนด์เหล่านั้นในช่วงต้นรายการ
ซึ่งอาจจะไม่ได้ให้เป็นตัวเงิน แต่มีการให้ผลิตภัณฑ์มาใช้ และให้พูดถึงในรายการ เป็นต้น
“ครั้งแรกสุดมี Fitbit เนี่ย Fitbit ให้นาฬิกา ตอนนั้นเขาให้มาสี่เรือน คือไม่ได้ให้เป็น
เงินนะ แต่โดยตัวมูลค่าของนาฬิกาเขาอะ ตัวละเป็นหมื่น มันไม่น้อยนะ ซึ่งให้มาสี่เรือน เขาก็
ขอให้เราทารายการสี่ตอน ซึ่งตอนนั้นที่เราได้มา เราแบบ โห ให้สี่เรือนเลยหรอ เราก็มาทา
รายการที่พูดเกี่ยวกับการเดิน ใช้ชื่อรายการว่า Time on Foot คือการใช้เวลาด้วยขาของ
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ตัวเอง แบบเป็นรายการสุขภาพหน่อย ๆ เพราะแบรนด์นี้เขาเป็นนาฬิกา Tracking พวกก้าว
เดิน เราก็เอาไปถามพี่บุ้ ย ก็ปั จจุบั นเขาเป็ นแอดมิ นเพจไทยรัฐ ก็ให้ เขาเอาใส่ ไปญี่ ปุ่ น พี่
จัดการเลย ผมให้นาฬิกาพี่ เขาก็เอาไปใช้ทาตอนพิเศษ 4 ตอน พูดถึงการไปเที่ยวญี่ปุ่นของ
เขา แล้วมีนาฬิกานี้แทรกมานิดหน่อย อาจพูดฟังก์ชันนาฬิกาเขาหน่อย เช่น มีตอนเดินขึ้น
เขา นาฬิกาช่วยทาให้เขาเห็นอะไรบ้าง อะไรแบบนี้ ก็เป็นแบบ Tie in ผลิตภัณฑ์ เล่าเรื่อง
เข้าไป” (พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน)
“ก็มี Voov นี่ล่ะ Voov เป็นแอปฯ ที่แบบรวมการไลฟ์สดทั้งหลาย ตอนนั้นเขาหา
แบบ Content Creator เขาหาอะไรก็ได้ละ ใน Voov ทุกคนก็จะเป็นการตั้งกล้องคุย มันก็
เหงา ๆ หน่อย แบบเราก็มาจัดใน Voov แต่ก็ต่างกับของคนอื่น ๆ เพราะเวลาเราจัดเราคุย
กันเอง เราไม่ได้มาคุยกับคนมาเมนท์ไรแบบนั้นเท่าไหร่ คือคนก็เ ข้ามาดู เหมือนเปิดรายการ
ทีวีดูรายการนึง คนมาดูเขาก็รู้สึกเหมือนเขานั่งอยู่ในวงด้วย แบบอยู่ไหนเขาก็ดูได้ แล้ว Voov
เขาสนับสนุนเราแบบมีการเซ็นต์สัญญาอะไรแบบนี้ทุกสองเดือน มีข้อตกลงเช่น ต้อง Live
เดือนนึงสิบชั่วโมงอะไรแบบนี้ จริง ๆ มันก็ไม่ง่ายสาหรับรายการอื่ น แต่อย่างยูธูปง่ายมาก
เพราะตอนนึ งก็สามชั่วโมงอะไรแบบนี้ละ เงื่อนไขเขาก็คือ ต้อง Liveอาทิตย์ละสองครั้งไร
แบบนี้ บางทีเราก็อาจมีชาบู บางรัก Live ด้วย ซึ่งก็ได้เป็นรายได้เข้ามา” (พลสัน นกน่วม,
สัมภาษณ์ 27 เมษายน)
4.3.5.4 การขายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ
การจัดรายการพอดแคสต์ เมื่อมีผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นแล้ว สามารถนาข้อ
ได้เปรียบจุดนี้มาต่อยอดคิดเป็นธุรกิจต่าง ๆ ได้โดยผู้จัดรายการ WiTcast เป็นผู้จัดรายการที่มักหา
โมเดลธุ ร กิ จ ต่ าง ๆ เพื่ อ เป็ น การสร้า งรายได้ ให้ กั บ รายการอยู่ เสมอ ซึ่ งมี ก ารตั้ งร้ านค้ าออนไลน์
WitShop ขึ้นมา เพื่อขายของที่ระลึกต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการ หรือเป็นการขาย
เสื้อสกรีนที่เป็น Fan Art จากแฟนรายการวาด หรือเสื้อสกรีนสัญลักษณ์ของรายการ ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน
ช่องทางทารายได้เช่นกัน
“อีกอันนึงก็คือตั้งเป็น WitShop ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นอีกความฝันของผมก็คือว่า ความ
เนิร์ด ความชอบในวิทยาศาสตร์ของคนเรา บางทีมันนาไปสู่ของซื้อขายที่มันน่ารัก ๆ โดนใจ
ได้หลากหลายมาก ช่วงที่เกิดแรงบันดาลใจ ผมไปเห็นรูปในอินเทอร์เน็ต เอารูปจากกล้อง
โทรทรรศน์ที่ถ่ายพวก Galaxy ถ่าย Nebula สวย ๆ เอามา Print เป็นผ้าปูที่นอน แล้วก็แบบ
เราคิดว่า มัน น่าจะถูกใจคนฟัง WiTcast เหมือนกันนะ ไปเห็ นรองเท้า Converse แต่เป็น
ลายตารางธาตุแบบนี้อะ ผมก็เออ เฮ้ย ถ้าใส่นี่รู้แน่นอนว่าเป็นสายเนิร์ด คือวิทยาศาสตร์มัน
ไม่ได้อยู่ในตารา มันปะปนในวิถีชีวิต ในแฟชั่นก็ได้นี่ ของขวัญอะไรต่าง ๆ หรืออะไรที่ประดับ
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ประดาชีวิตเราด้วยของเนิร์ด ๆ แบบนี้แล้วเราฟินกับมันอะ ก็เลยตั้งเป็น WitShop ขึ้นมา
แล้วตั้งเป็นว่า หลังจากนี้ ใครจะสนับสนุนรายการ WitCast ไม่ต้องบริจาคแล้วก็ได้ ซื้อของ
Witshop ก็จะเป็นช่องทางหารายได้อีกช่องนึง ผู้ฟังเขาก็รอดูนะ ดูสิว่าร้านเราจะไปสรรหา
ของอะไรที่มันวิทย์ ๆ มาขายได้บ้าง ซึ่งก็ทาให้เราได้เรียนรู้โลกธุรกิจการค้าขายด้วย ตอนแรก
นี่ ใครสั่งอะไรมา จดลง excel จดลง NotePad พอหลัง ๆ ไม่ได้แล้วอะ มันต้องทาอะไรที่
เป็นระบบ ต้องรู้จักการทาบัญชี จดออเดอร์ การส่งไปรษณีย์ การแพ็คของ ของแต่ละอย่าง
Shipping ยังไง สั่งทางไหนถูกสุด เป็นการเรียนรู้โลกธุรกิจเข้ามาด้วย เป็นมุมมองที่ถ้ามอง
ย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราทา ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาทาอะไรแบบนี้นะ” (แทนไท
ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)

ภาพที่ 4.18 การขายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ ของรายการ WiTcast
ที่มา : https://www.facebook.com/witcastthailand
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โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ฟังรายการส่วนใหญ่พร้อมสนับสนุนรายการ ในเรื่องของการอุดหนุน
สินค้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับรายการ ตัวอย่างเช่น จากที่รายการมีการขายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ
เช่ น รายการ WiTcast ท าให้ ผู้ ฟั งรายการที่ ฟั งรายการ WiTcast เป็ น ประจา จะมี การสนั บ สนุ น
รายการในลักษณะของการซื้อสินค้าที่ระลึกจากรายการ หรือใช้ความสามารถของตนในการสนับสนุน
ผู้จัดรายการ เช่น การใช้ทักษะการวาดรูปในการวาดรูปผู้จัดรายการ ในลักษณะ Fan Art เป็นต้น ซึ่ง
ในมุมมองหนึ่งคือการสนับสนุนและเป็นการกาลังใจผู้จัดรายการ ตัวอย่างเช่น
“ก็ ถ้ า พู ด ถึ ง ที่ เราซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก อย่ า งโคมไฟดวงจั น ทร์ เราก็ เคยเห็ น แบบใน
อินเทอร์เน็ตมาแล้วเหมือนกัน พวกที่แบบขึ้นโฆษณาในเฟซบุ๊ก ในแถบโฆษณา เออ เราเห็นก็
น่าสนใจ แต่สมมติเราซื้อแบบต้องพรีข้ามประเทศ ไม่รู้จะโดนหลอกเปล่า นั่นนี่ ส่งมาของ
แตกเสียหาย แต่พอมันเป็นของเนิร์ด แล้วมันอยู่กับรายการเนิร์ด แล้วแบบเราเห็นเราก็ เออ
มันก็เข้าดีเว้ย เขาอาจจะบวกเรทค่าส่ง ค่าอะไรของเขา เราก็รู้สึกว่าเราเต็มใจสนับสนุนเขา ก็
เลยซื้อผ่านรายการเขา อย่าง WitCast นอกจากเราจะสนับสนุนเขาแบบนี้ คือ คนอื่นๆ ก็จะ
มีวิธีแบบบริจาคเงินอะไรเหมือนกัน อย่างผมอาจจะไม่ได้บริจาคเป็นเงิน ก็มีการวาดรูปเป็น
Fan Art ให้เขา ให้เขาไปสกรีนเสื้อขาย เขาก็ทาเป็นเสื้อขายของเขา บางทีเดิ นข้างนอกเจอ
คนใส่ เสื้ อ ของรายการที่ แ บบเป็ น เราวาด เราก็ เออ ยิ้ ม ๆ ในใจ ให้ ค วามรู้ สึ ก แปลกๆ ดี
เหมือนกัน ก็คล้ายๆ กับว่าเราสนับสนุนเขาด้วยวิธีอื่น ๆ บางคนอาจจะถนัดแบบ โอนเงินมา
เลย เลขบัญชีตามที่เขาเขียนในเว็บ รายการอื่นใช้วิธีทาเสื้อขาย สกรีนเสื้อ ของเราวาด Fan
Art ถ้าพิธีกร ผู้จัดรายการเขาสนใจเอาไปทาอะไร เอาไปทาเสื้อขาย ทาอะไร ผมยกให้ฟรีเลย
เขาก็ไปหาทางต่อยอดเอาเอง” (สุรเกียรติ สุรธนานันต์, สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2561)
4.3.5.5 การจัดกิจกรรมพบปะระหว่างผู้จัดรายการและผู้ฟังรายการ
โมเดลการสร้างรายได้อีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ผลิตรายการในประเทศไทยใช้ คือการจัดกิจกรรม
พบปะกันระหว่างผู้จัดรายการและผู้ฟังรายการ ในลักษณะ Fan Meet โดยถือเป็นช่องทางการสร้าง
รายได้ที่นอกจากผู้ผลิตรายการจะได้จากการเก็บค่าผ่านบัตรต่าง ๆ แล้ว ทั้งผู้ผลิตและผู้ฟังรายการเอง
ต่างมีความชื่นชอบการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เนื่องจากระหว่างผู้ฟังเองก็เหมือนได้พบกับกลุ่มคนที่
ชอบอะไรเหมือนกัน ผู้ ผ ลิ ตรายการก็ได้พ บปะกลุ่ มผู้ ฟังรายการตัวจริง โดยการจัดกิจกรรมในอีก
ลักษณะหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือ การมีการจัดรายการสดเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการพบปะ
“ก็จริง ๆ หลังจากที่ผมจัดช่างคุยไปซักสองปี จัดปีแรกเนี่ย ไม่มีเงิน จัดปีที่สอง เริ่ม
มี ก็ลองจัดปาร์ตี้ดู มีคนมาอะ เราเก็บเงินด้วยนะ แต่ว่าเก็บไม่มาก ค่าอาหาร มีคนมา เราก็
เลย คิดว่าเป็นความรู้สึกดี ๆ ที่มีคนรู้จักเราด้วย มีคนฟังเราจริง ๆ ด้วยนะ ที่แบบเขาไม่รู้จัก
เราเลย แต่พอเราจัดงานแล้วเขามาหาเราอะ เสร็จแล้วก็พยายามจัดเกือบทุกปี แล้วก็จะเจอ
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ผู้ฟังหลาย ๆ ท่านที่เดิน มาคุย แล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันนะ แบบบางที มาเจอแล้วเอาเงินมา
บริจาค มีคนส่งกาลังใจมาให้เราอยู่เรื่อย ๆ ครับ การมาเจอกันแล้วผู้ฟังได้เล่ามุมมองนั่นนี่ให้
เราฟังบ้าง เป็นอะไรที่มันเติมเต็มเรามากจริง ๆ แล้วบางทีเราจัดรายการสด ๆ คนฟังนั่งฟัง
สด ๆ เลยก็มี” (ภาสกร หงษ์หยก, สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2561)
ช่องรายการ GetTalks ใช้วิธีการของ Fan Meet โดยเป็นการจัดงานอีเวนท์ในลักษณะของ
Workshop จัดรายการสด มีผู้ฟังรายการซื้อบัตรมานั่งรับชมผู้จัดรายการพูดคุยกันสด ๆ ซึ่งเปรียบ
เหมือนการสร้างสังคมระหว่างผู้ผลิตรายการและผู้ฟังรายการ การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ถือเป็นการหา
รายได้ได้อีกทางหนึ่ ง ซึ่งผู้ร่ว มจั ดรายการพอดแคสต์ GetTalks คือ คุณ กตัญ ญู สว่างศรี ได้คิ ดต่อ
ยอดจาก Workshop ดังกล่าวไปทาอีเวนท์ Standup Comedy ซึ่งประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้เช่นกัน
“GetTalks Festival เป็น Workshop ที่ เริ่มจากเราคิดกั นว่า โมเดลธุรกิ จต่าง ๆ
มันไม่ได้ต้องหาเงินได้ทางเดียว อย่างรายการที่ทา SoundCloud ที่เราทา ถ้าไม่มีค นมาลง
โฆษณา งั้นเราลองขยายตัวไปทาอย่างอื่น เราลองทาอีเวนท์มั้ย ลองขายบัตรดู เป็นอีเวนท์ที่
ให้คนดูมาดูรายการสด ๆ ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เราทาเงินได้ ถ้าอย่างเราทา SoundCloud
มันไม่ได้เงินแบบทา YouTube ซึ่งพอเรามาทาเป็นอีเวนท์ คนมาชมบรรยากาศสด ๆ ก็เป็น
อีกช่องทางนึงที่แบบเออ เราก็เห็นโอกาสความเป็นไปได้ว่าแบบ พอทาเป็นอีเวนท์แล้วมีคน
ซื้อบั ตรมานั่ งดู เป็นไรที่ดีมากเลยนะ Feedback ออกมาดีนะ เราก็มองโอกาส เราทาไปก็
เหมือนเป็นการลองตลาดดูครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรเลย เราได้สปอนเซอร์มา คือกาไร
ถามว่ามีมั้ย ก็ไม่ได้มีเยอะหรอก แต่คือมันเป็นจุดเริ่มต้น พอจะเห็นช่องทางอีกหนึ่งแบบที่เรา
มีโอกาสทาได้ ซึ่งอนาคตเราก็มีแผนที่จะทาอีก พอ GetTalks เติบโตเป็นบริษัทจริง ๆ จัง ๆ
มั น ต้ อ งมี พ าร์ ท อี เวนท์ เป็ น หลั ก อยู่ แ ล้ ว ด้ ว ย อย่ า งยู ท า A-Katanyu เป็ น งาน Standup
comedy จริงจัง ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดจากพอดแคสต์ เกิดจากการทา
GetTalks ถ้าไม่ทาก็คงไม่ได้มาถึงขนาดนี้ ซึ่งเราก็คุยกันเอง แล้วก็ได้ข้อสรุปแบบว่า เออ ก้าว
แรกของอาชีพทุกวันนี้ของมัน ก็เริ่มจากการได้ลงมาทาพอดแคสต์นี่แหละ คือเหมือนกับมัน
ค่อย ๆ มา พอทา GetTalks รู้สึกมันขยับมาทา GetTalks Workshop ได้ สถานที่นี้ที่เราจัด
งานนี่ มั น เล่ น Standup comedy ได้ นี่ ห ว่า ก็ อ ยากท า ๆ ท าดี ก ว่ า ก็ ต่ อ มาเรื่อ ย ๆ มั น
เหมือนต่อจุดมา จนถึงจุดใหม่ที่ใหญ่ขึ้น จนมันชัดเจน มีแนวทางที่เวิร์คนะ” (พลสัน นกน่วม,
สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
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ภาพที่ 4.19 กิจกรรม GetTalks Festival
ที่มา : https://www.facebook.com/GetTalks/
ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะพบปะกันระหว่างผู้จัดรายการและผู้ฟังรายการ ก็เป็นแนวทางที่
รายการพอดแคสต์อื่น ๆ มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมลั กษณะนี้เช่นกัน หรือมีการมองอนาคตไปถึงการ
เป็นผู้จัดอีเวนท์ในลักษณะการสัมมนา เป็นต้น
“มัน น่ าจะดี น ะ ถ้าสมมติ ว่าเราเผยแพร่ไปหลายตอนแล้ ว เราลองหยั่งเสี ยงดู ใน
Facebook ดูมั้ย ว่าเราจะลองจัดเป็นมาพบปะกันมั้ย คือมันกลายเป็น Community ของคน
จัดคนฟังรายการออฟฟิศ 0.4 มาเจอกันตัวเป็น ๆ มาแชร์ประสบการณ์เรื่องการทางานกัน
ตัง้ เป็น Topic เป็น Theme ของงานนั้นขึ้นมา สมมติคิด Theme แบบ รวมพลคนเงินเดือน
สองหมื่น อะไรแบบนี้ ทุกคนมาเจอกัน มาแลกเปลี่ยนกัน หรือแบบให้โหวต ถ้าจัดงานนี้ เชิญ
Speaker คนนี้ ๆ อยากมากันมั้ย ถ้ามีคนเข้าร่วมแน่นอน 100 คน เราจะชัวร์เลย จัดแน่นอน
แล้วมาเจอกัน” (โอมศิริ วีระกุล, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
“แง่นึงที่คุยกันคือเราคาดหวังอยากโตพอที่จะเป็น Organizer ในการจัดสัมมนาดี ๆ
ได้ครับ เราอยากจะเอาเรื่องที่เราพูดกันในรายการมาพูดให้ คนฟัง ฟั งกันสด ๆ เหมือนที่
GetTalks ทา Workshop แบบนั้น เช่น ผมพูดเรื่องการศึกษา ผมอาจจะเป็นแค่พิธีกรในงาน
นี้ แล้วก็เชิญแขกรับเชิญที่จะพูดในงานนี้มา ผมก็ตั้งประเด็นและสัมภาษณ์ ซึ่งอยากให้มัน
ออกมาในลักษณะของการบริการวิชาการหน่อย ๆ หรือแบบสมมติผมเลือกตอนใดตอนนึงที่
รายการของผมประสบความส าเร็จในแง่จานวนผู้ ฟั ง เอาประเด็ น นั้น มาขยี้ต่ อในการจั ด
สัมมนา อย่างเรื่องหนี้ครู ก็อาจจะเชิญวิทยากร สมมติอย่างออมสินงี้มา เอาคนที่เขาเกี่ยวข้อง
จริง ๆ มา ผมก็ตั้งประเด็น หาข้อมูลมา แล้วถามให้ผู้ให้ข้อมูลนาเสนอข้อมูลในส่วนของเขา
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อะไรแบบนี้ อะครับ เราก็จะได้ความรู้ไปด้วย คนฟังก็ได้ข้อมูลจากแหล่ งข้อมูล จริงๆ เราก็
อยากจะสร้างสรรค์สั งคมให้ มันดีขึ้นผ่ านการสั มมนาแบบนี้ ซึ่งมัน ดีมากตรงที่ถ้าเกิดงาน
สัมมนาแบบนี้จริง ๆ มันเกิดจากรายการเป็น Base ก่อน แล้วก็พอได้รับความนิยมเราถึงค่อย
ต่อยอด เป็นอีเวนท์แบบนั้น” (ธาตรี ชีถนอม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
ซึ่งในมุมมองของผู้ฟังรายการส่วนหนึ่ง ก็มีมุมมองที่ต้องการพบปะกับผู้จัดรายการเช่นกัน ทั้ง
เป็นการไปเจอสังคมระหว่างผู้ฟังด้วยกันเอง และเป็นการไปสนับสนุน มอบกาลังใจผู้จัดรายการ
“เรามองว่าส่ ว นหนึ่งคือเราก็รู้จัก คนจัดในระดับ นึง แม้ว่าเราจะรู้จักกัน ผ่ านโลก
ออนไลน์ แต่ด้วยความที่เขามีตัวตนจริง ๆ เป็นบุคคลสาธารณะในระดับนึง จัดรายการมีผู้ฟัง
จานวนเยอะอยู่เหมือนกัน เราก็อยากเอาไปให้เขา อย่างเช่น มีอยู่ครั้งนึงเราเอาขนมไปให้ผู้
จัดรายการ เหมือนเรารู้จักกันซักระยะนึงแล้วกับผู้จัดรายการ เราเอ็นจอยกับการที่เขาจัด
รายการในลักษณะนี้ แล้วพี่ ๆ ทุกคนก็เป็นคนน่ารัก เราเคยเอาขนม เอาของฝากไปให้เขา
ตอนเขาจัดรายการ ตอนที่เราไปก็รู้สึกว่าได้มิตรภาพเพิ่ม อย่างเวลามีจัดอีเวนท์เป็นแฟนมีท
ล่าสุดรายการที่เราฟัง คือ สัพเพ Hey ไรว้าาา จัดแฟนมีท เราก็ไป เหมื อนเราไปแสดงตนให้
เขารั บ รู้ ไปให้ ก าลั งใจคนฟั ง แล้ ว เราก็ ไปนั่ งฟั งสด ๆ สนุ ก ไปกั บ เขา ได้ บ รรยากาศ ได้
มิตรภาพ” (ชนิสรา กิตติวิเศษ, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2561)
4.3.6 ทิศทางของรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย
ผู้จัดรายการพอดแคสต์มีการนาเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเป็นประเด็นที่ได้ จากการตั้ง
คาถามเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ในส่วนของการประเมินผลรายการหลังการเผยแพร่ โดยสามารถนาเสนอ
ออกมาเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของรายการพอดแคสต์ในอนาคต มีการเทียบการเติบโตตั้งแต่
ในอดีต จนถึงปัจจุบัน คุณแทนไท ประเสริฐกุล ผู้ผลิตรายการที่มีประสบการณ์การทารายการพอดแค
สต์มากกว่า 6 ปี ได้แสดงความเห็นดังนี้
“วงการพอดแคสต์ไทยดูเติบโตขึ้นเยอะนะ การมี GetTalks มี The Standard ก็นา
ผู้ฟังเข้ามาได้เยอะ แค่คนตาม Twitter เฉพาะของ The Standard Podcast ก็เป็นแสนนะ
คือผมว่าอะไรก็ตามที่ทาให้คนรู้จักคาว่าพอดแคสต์ขึ้นอะ ผมว่าดี แล้วตอนนี้ก็เริ่มมา แต่
เทียบกับ YouTube ที่มี YouTuber ก็ยังมองว่าไปช้า ๆ อะนะ ไม่ห วือหวาเท่า อันนั้นคือ
ปล่อยมาทีคนดูเป็นล้านวิว คือพอดแคสต์ในเวลานี้ยังมีความเป็น Niche อยู่ แต่มองว่ามัน
น่ าจะทะลุ เพดานของความ Niche ได้ในซักวัน นึง คือ เราก็ยั งอยู่ต รงนี้ ของเราไปเรื่อย ๆ
แหละ เท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็พอใจในระดับนึง แต่ถ้ามีคนเข้ามาฟังมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ยิ่งเป็น
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ผลดีกับคนจัดรายการทั้งเราและคนอื่น ๆ เป็นผลดีกับผู้ฟังที่จะได้อะไรกลับไปจากการฟัง
ด้วย” (แทนไท ประเสริฐกุล, สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2561)
สอดคล้องกับ เพชร เครือพานิช ผู้ฟังรายการพอดแคสต์ที่ฟังรายการเป็นประจา มากกว่า 4
ปี ในมุมมองเรื่องการเติบโตของรายการในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะมีบริษัทที่สนใจในการผลิต
สื่อต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง หรือตั้งใจผลิตสื่อออกมาเป็นรูปแบบรายการพอดแคสต์ขึ้นมามากขึ้น
และจานวนผู้จัดรายการที่เป็นผู้ผลิตรายการอิสระที่จะมีมากขึ้น
“ถ้าผมมองย้อนกลับไปเมื่อตอนเริ่มต้นฟัง เราเห็นว่ารายการมันน้อยมาก แล้วพอ
ผ่านมาซักพักก็เริ่มมีช่องต่าง ๆ เกิดขึ้นมา คือส่วนตัวมองว่ามันคื อสิ่งที่ตลาดมันกาลังจะโต
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต บริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทก็จะลงมาเล่นเรื่องนี้มากขึ้น แล้วก็
ผู้ผลิตอิสระรายย่อยที่ไม่ได้สังกัดใคร ก็จะมีคนมาลองทามากขึ้น เรามองว่ามันเหมือนเป็น
การเขียนบทความใน Blog นั่นแหละ อย่างการเขียนคือใครมีเรื่องอะไรมาเล่าก็เขียนขึ้นมา
อันนี้คือในมุมของผู้ผลิตอิสระ พอดแคสต์ก็คือใครมีเวลาก็สามารถมาอัดลงได้ มองว่ามันเป็น
เรื่องใกล้เคียงกัน แล้วยิ่งมันมีเทรนด์ที่ Facebook บอกว่าจะทาอะไรคล้าย ๆ SoundCloud
ก็ยิ่งรู้สึกว่าวันนึงเกิด Facebook เปิดตัวนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ นั่นหมายความว่าเหมือนกันกับตอน
ที่เราเห็นว่า Facebook Live ครั้งแรก ก็จะมีคนทา Live Content ออกมาเยอะมาก ๆ โดย
ที่เราไม่คาดคิดเลยว่าจะมี อันนี้ก็อาจจะเหมือนกัน ก็จะมีคนที่ทา Content ในลักษณะที่เป็น
แบบพอดแคสต์ออกมาง่าย ๆ ได้เหมือนกัน เรามองว่าตลาดมันจะโตขึ้น” (เพชร เครือพานิช,
สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
จะเห็นได้ว่าทิศทางของรายการพอดแคสต์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถทาการคาดคะเนได้
ว่าทั้งผู้จัดรายการมีแนวโน้มที่คิดพัฒนาต่อยอดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และจากการซึมซับในฐานะผู้ฟัง
รายการที่ฟังรายการเป็นประจาบางส่วนมีความต้องการในการสื่อสารเนื้อหาผ่านการกระจายเสียงใน
รูปแบบรายการพอดแคสต์ เหมือนกับที่ผู้จัดรายการพอดแคสต์ประเทศไทยในอดีตที่เคยเป็นเพียงผู้ฟัง
รายการของต่างประเทศ โดยรายละเอียดต่าง ๆ สามารถจาแนกได้ดังนี้
4.3.6.1 จุดมุ่งหมายในอนาคตของผู้จัดรายการ
มุ ม มองของผู้ จั ด รายการพ อดแคสต์ บ างส่ ว น มองว่ า ห ากข้ อ จ ากั ด ต่ า ง ๆ ของ
วิทยุกระจายเสียงมีมาก เมื่อเทียบกับข้อดีต่าง ๆ ของสื่อออนไลน์ หรือเทียบกับพอดแคสต์ อาจทาให้
วิทยุกระจายเสียงอาจปิดตัวลงไป ซึ่งผู้จัดรายการพอดแคสต์มองว่าพอดแคสต์คือสื่อที่จะมาทดแทน
การหายไปของวิทยุ การจะทาให้วงการพอดแคสต์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นในอนาคต ต่อไปจะต้องมี
การวางแผนและพู ด คุ ย กั น ว่า ช่ อ งรายการต่ าง ๆ จะมี ก ารก่ อ ตั้ งเป็ น ลั ก ษณะของบริ ษั ท บริ ห าร
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Content หรือเป็นบริษัท Startup โดยมีพอดแคสต์เป็นหนึ่งในส่วนหลัก และยังมีการนาเสนอไอเดีย
เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน สาหรับรายการพอดแคสต์ภาษาไทยโดยเฉพาะ โดยผู้ผลิตรายการต่างมีความ
เชื่อว่าการเติบโตของพอดแคสต์จะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนารายการพอดแคสต์
ที่ตนเองผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นมืออาชีพต่าง ๆ และรองรับจานวนผู้ฟังที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ
หากมี Content รายการที่มีคุณ ภาพ และมีอยู่อย่างหลากหลายก็จะเป็นการดีกว่าหากรายการที่
เผยแพร่ไปมีคุณภาพที่ไม่ดีนัก
“ณ เวลานี้ GetTalks กาลังมีความพยายามทาเป็นบริษัท โดยที่มีคนมาช่วยบริหาร
จริงจัง ตอนนี้ก็กาลังวางโครงสร้างกันอยู่ คือเราตั้งเป็นบริษัท GetTalks พอดแคสต์ ขึ้นมา
เลย ซึ่งพอเปิดเป็นบริษัท เราก็จะมีแบบ Studio การจัดรายการที่แบบจริงจังเรื่องเทคนิค
มากขึ้น เวลาใครจะอัดรายการมารวมตัวกันที่นั่น ซึ่งก็จะมีการทาข้อตกลงกันว่า พื้นที่นี้จะ
เป็นพื้นที่ของคนทาพอดแคสต์ที่อยู่ในช่องเรา มันเกิดจากการที่เราวิเคราะห์และเห็นปัญหา
กันว่า วิทยุกาลัง Drop ลงเรื่อย ๆ มันต้องมีอะไรมาแทน ซึ่งอย่าง แอปฯ Podcasts หรือ
SoundCloud ก็เป็น สิ่ งที่มีอยู่มานานแล้ ว นะ เราก็เห็ นว่าอย่างในต่างประเทศมีอัตราการ
เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่มีคนฟังเยอะมาก ซึ่งเราก็พอเห็นช่องละว่าเดี๋ยวพอวิทยุ
เริ่ ม หายไป พอดแคสต์ คื อ มี ลั ก ษณะคล้ า ยวิ ท ยุ คื อ การกระจายเสี ย ง แต่ เป็ น วิ ท ยุ on
demand คือสามารถฟังมัน ได้ทุ กที่ที่ต้องการ Anywhere Anytime คือเอาจริง ๆ บางที
พอดแคสต์บางรายการอาจจะมีคนฟังมากกว่ารายการวิทยุบางรายการไปแล้วด้วยซ้า เหมือน
เวลาเราเห็นรายการ YouTube ยอด Views เป็นล้านอะ เยอะกว่ารายการทีวี บางรายการ
อีก พอหลังจากนี้เราก็จะทาเป็นอะไรที่จริงจังมากขึ้น เป็นชุมชนที่แบบคนจัดก็มีรายได้ เรามี
ห้องอัดจริงจังแล้วนะ มีค่าอัดด้วยนะ มีทีมหาสปอนเซอร์นะ ซึ่งก็จะมีคนมาร่วมทุนทาเป็น
บริษัท หรือจริง ๆ อนาคตแบบเป็นแอปฯ รวมพอดแคสต์ในไทยเลยมั้ย หรืออะไรแบบนี้”
(พลสัน นกน่วม, สัมภาษณ์ 27 เมษายน 2561)
“ส่วนตัวมองว่าพอดแคสต์มันสามารถไปไกลได้ อย่าง Gimlet Media ที่เป็นคนทา
รายการ Startup Podcast นี่ ภายในแค่ปีสองปีเขาทาเงินได้ประมาณ 7-8 ล้านเหรียญสหรัฐ
คือเราเห็นการขยายของเขาอย่างจริงจังจริง ๆ เราก็รู้สึกว่าเมืองไทยก็น่าจะทาได้จริง ๆ นะ
ภาษาไทย คนใช้ภาษาไทยได้ก็มีจานวน 60-70 ล้านคน ก็มีคนใช้ภาษาเยอะอยู่ แต่โอเคคน
ที่มาฟังตรงนี้อาจจะยังน้อย คือมันมีความคิดว่าก็ควรจะไปให้ไกลระดับนั้น อาจจะบอกว่ามัน
เป็ นสื่อที่ยังต้องพึ่งพาแพลตฟอร์ม อื่นอยู่ ไม่แน่ว่าเราอาจทาอะไรที่มันแปลกๆ ขึ้นมาก็ได้
อย่างเช่น ทาไมเราไม่ทา SoundCloud หรือแอปฯ Podcasts ใน Version ของคนไทย แต่
เราก็รู้ว่าในทางเทคนิคก็ไม่ได้ง่าย” (ชนินทร เพ็ญสูตร, สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561)
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4.3.6.2 การเปลี่ยนแปลงจากผู้ฟังเป็นผู้จัดรายการ
การที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยในยุคเริ่มต้นนั้น ส่วนใหญ่รู้จักพอดแคสต์จาก
การเป็นผู้ฟังรายการพอดแคสต์ของต่างประเทศก่อน แล้วจึงทดลองทารายการของตนเอง สื่อสาร
ประเด็นต่าง ๆ ที่ตนเองต้องการผ่านช่องทางพอดแคสต์ นั่นทาให้ สามารถคาดการณ์ทิศทางในอนาคต
ว่าผู้ฟังรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยปัจจุบันก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้ผลิตรายการได้ เช่นกัน
จากการมองเห็นโอกาสต่าง ๆ และรับรู้กันว่าการผลิตสื่อชนิดนี้ที่ไม่ได้ใช้เทคนิควิธีการที่ยากมากนัก
“คิดว่าวันนึงเราก็คงต้องลุกขึ้นมาจัดบ้าง เพราะเราอยากลองจัด คือถ้าจะจัดก็ตั้ง ใจ
ไว้ว่าจะหาเรื่องมาเล่าได้ซักอย่างน้อย 10 ตอน ให้ เป็นแบบหนึ่งซีรีส์ หนึ่งซีซันของตัวเอง
แบบวันนึงเราต้องมีรายการพอดแคสต์เป็นของตัวเอง ด้วยความที่เราอยากลองทาอะไรแบบ
นี้ อยากเป็นคนสื่อสารประเด็นอะไรซักอย่างเกี่ยวกับที่เรารู้ออกไป คือก่อนหน้านี้ตอนที่เรา
ไม่รู้จักช่องทางพอดแคสต์ เราคิดภาพไม่ออกเลยว่าเราจะสื่อสารประเด็นต่าง ๆ ที่เราสนใจ
ออกไปเป็นเสียงให้คนฟังได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่นักจัดรายการวิทยุ แต่พอเรามารู้จักรายการพอด
แคสต์ พอเป็นรายการพอดแคสต์เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะ สิ่งที่เราคิดไว้นี่ มันเป็นไปได้เลย
เพราะรู้สึกว่าไม่ได้ยากอะไร” (ชาญวุฒิ อมรรัตนเกศ, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
“การที่เราฟังเยอะ ๆ เราก็อยากลองทานะ คิดว่าวันนึงน่าจะทา เพราะเรารู้สึกว่ามัน
ทาไม่ได้ยาก ใคร ๆ ก็น่าจะสามารถทาได้ แค่มีเรื่องที่อยากจะพูด แค่นั้นเราก็สามารถทาได้
มันก็จะง่ายกว่าเราทา YouTube ที่ต้องมีทั้งภาพและเสียง อันนั้นอาจจะต้องมีเรื่องของการ
ใช้กล้อง มีการตัดต่อ อะไรแบบนี้ รายการพอดแคสต์ในไทยก็จะถูก Set ขึ้นมาว่าทาได้เลย
ไม่ยากนะ มีไมค์ มีอะไรมาตั้งอัด ปล่อยยาวเลยก็ได้ ขยันหน่อยก็มาปรับเสียงหน่อย ปรับให้
มันกระชับหน่อย เราเลยรู้สึกว่ ามันไม่ยาก เลยรู้สึกว่า อยากลองทาดู” (เพชร เครือพานิช ,
สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561)
เนื่ องด้วยการทาการผลิตรายการพอดแคสต์ที่ส ามารถทาได้ไม่ยาก ผู้ผลิตไม่จาเป็นต้องมี
ทักษะทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตสื่อมาก หากเทียบกับการผลิตสื่อที่เป็นรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
ที่ต้องอาศัยทั้งทักษะการใช้กล้อง การตัดต่อเรียบเรียง ลาดับภาพต่าง ๆ การใส่เสียง หรือแม้กระทั่ง
การพูดต่อหน้ากล้อง ซึ่งการผลิตพอดแคสต์ในประเภทรายการที่เป็นรายการเสียงอย่างเดียว จึงไม่
จาเป็นต้องใช้ทักษะการผลิตสื่อมากเท่าการผลิตสื่อชนิดนั้น ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ในงานวิจัยครั้งนี้
ล้วนแล้วแต่เคยเป็ นผู้ ฟังรายการมาก่อน ดังนั้นผู้ ฟังรายการพอดแคสต์ใ นการวิจัยครั้งนี้ก็อาจเป็น
ผู้ผลิตสื่อชนิดนี้ได้ในอนาคตเช่นกัน ซึ่งสามารถคาดการณ์เบื้องต้นได้ว่า รายการพอดแคสต์ในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาวิจั ย เรื่ อง “การศึก ษาแนวทางการผลิ ต รายการกระจายเสี ย งเพื่ อเผยแพร่ผ่ าน
รูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการผลิตรายการพอดแคสต์ กระบวนการสร้างสรรค์รายการ รูปแบบรายการ
กระบวนการนาเสนอหรือวิธีการนาเสนอ รวมทั้งการจัดการทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตรายการ
พอดแคสต์ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ และกลุ่มผู้ฟังรายการพอดแคสต์ รวมทั้งการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยจากแหล่ งข้อมู ล ต่าง ๆ ทั้งนี้ จาก
ผลการวิจัยทั้งหมดผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 กระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง
รายการพอดแคสต์ (Pre-Production)
5.1.2 วิ ธี ก ารน าเสนอเนื้ อ หา และการจั ด การทางด้ า นเทคนิ ค ขณะท าการผลิ ต
รายการพอดแคสต์ (Production)
5.1.3 การจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผลหลังการเผยแพร่รายการ
พอดแคสต์ (Post-Production)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการผลิตรายการพอดแคสต์
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

170

สรุปผลการวิจัย
จากการศึ กษาเรื่ อง “การศึ กษาแนวทางการผลิ ตรายการกระจายเสี ย งเพื่ อ เผยแพร่ผ่ าน
รู ป แบบรายการพอดแคสต์ ในประเทศไทย” สามารถสรุ ป ผลการวิ จั ย โดยแบ่ ง หั ว ข้ อ ออกเป็ น
กระบวนการเตรี ย มการผลิ ต รายการ (Pre-Production) วิธีก ารน าเสนอเนื้ อ หา และการจั ด การ
ทางด้านเทคนิ คขณะทาการผลิ ตรายการ (Production) การจัดการเผยแพร่รายการ การติดตาม
ประเมินผลหลังการเผยแพร่รายการ (Post-Production) ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 กระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านพอดแคสต์
จากผลการวิจัย ในส่วนที่ 1 เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงผ่าน
รูปแบบรายการพอดแคสต์ (Pre-Production) สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้
5.1.1.1 การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทารายการผ่านช่องทางพอดแคสต์
หากมีความตั้งใจในการผลิ ตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ ผู้ ผ ลิ ต
รายการจาเป็นต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทารายการผ่านช่องทางนี้ โดยก่อนที่ผู้ผลิตรายการ
พอดแคสต์จะเริ่มทาการผลิตรายการ หรือ มีความต้องการที่จะผลิตรายการผ่านช่องทางนี้ จะมีการ
ทาความเข้าใจ เป้าหมาย และรับรู้ถึงประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของการทารายการพอดแคสต์ดังนี้
- การทาความเข้าใจด้านการใช้งานและรูปแบบของพอดแคสต์ โดยผู้ผลิตรายการจะทา
การพิจารณารูปแบบหรือวิธีการทางานของพอดแคสต์ จากการศึกษาว่า วิธีการในการเผยแพร่ข้อมูล
ไฟล์ เสี ย งผ่ านช่ องทางผู้ ให้ บ ริก ารพอดแคสต์ท าอย่ างไร การเผยแพร่ข้อ มูล แบบ RSS Feeds ท า
อย่างไร, การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แบบสตรีมมิ่ง (Streaming) เป็นอย่างไร รวมทั้งการทาความเข้าใจว่า
ผู้ ใช้งานหรือ ผู้ ฟังรายการรับ ฟังรายการจากแหล่ งใด ซึ่งผู้ ผ ลิ ตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย
หลากหลายรายการในปัจจุบันนิยมใช้เว็บไซต์ SoundCloud และ เผยแพร่ผ่าน iTunes เป็นหลัก
- เป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ พ อดแคสต์ ใ นการผลิ ต รายการกระจายเสี ย ง
เนื่องจากว่าพอดแคสต์เป็นสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงคนได้ง่าย เพียงแต่ในปัจจุบันยังมีผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม และยัง
ไม่ทั่วถึงคนทั่วไปในสังคมมากนัก ผู้ ผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยปัจจุบัน จึงมีเป้าหมายใน
การผลิตรายการพอดแคสต์แตกต่างกันไป เช่น การจัดรายการพอดแคสต์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้
ที่ตนมีผ่านช่องทางการสื่อสารทางเลือกใหม่, ผลิตรายการพอดแคสต์เป็นงานอดิเรก จากการชอบ
พูดคุยประเด็นต่าง ๆ กับเพื่อนอยู่แต่เดิมอยู่แล้ว คิดว่าเรื่องที่คุยนั้นจะเป็นประโยชน์ และสร้างความ
บันเทิงต่าง ๆ ได้ หากมีการบันทึกเสียงและเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้เรื่องราวเหล่านั้นด้วย ก็จะเป็น
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ประโยชน์ต่อผู้ฟัง, ผู้จัดรายการที่ต้องการพัฒนาความรู้ของตน เพิ่มความรู้ของตนด้วยการจัดรายการ
พอดแคสต์ นอกจากจะได้ค้นคว้าเรื่องราวมาถ่ายทอด ยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสารต่าง ๆ อีกด้วย
- ประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์ทดแทนการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่น ๆ ผู้ผลิต
รายการพอดแคสต์จะทาการศึกษาประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์ทดแทนการใช้งานสื่อประเภทอื่น
เช่น ทดแทนการผลิตรายการและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ YouTube ที่ต้องมีการสร้างสรรค์ทั้งภาพและ
เสียง หรือการใช้งานพอดแคสต์ทดแทนการผลิตสื่อในสื่อเก่า เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่ง
สื่อเก่าที่มีรูปแบบการกระจายเสียงเหมือนกัน อย่างวิทยุ โดยที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ ต่างมีความ
เข้าใจถึงข้อดี และสามารถเปรียบเทียบถึงประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์ทดแทนสื่ออื่นในแง่ความ
ง่ายในการผลิต และตรงกับความต้องการในการสื่อสารเนื้อหาในรูปแบบการใช้เ สียง สามารถเล่ า
อธิบาย หรือพูดคุย สัมภาษณ์ต่าง ๆ และสื่อสารกับผู้ฟังรายการได้ง่าย
5.1.1.2 การเตรียมการผลิตรายการและการออกแบบเนื้อหารายการ
- การกาหนดรู ป แบบและแนวคิ ด รายการ ผู้ ผ ลิ ต รายการพอดแคสต์ จะท าการก าหนด
รูปแบบของรายการตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อว่าจะวางรูปแบบชองรายการว่าเป็นลักษณะใด ตัวอย่างเช่น
รายการ Minimalist’s Diary จากช่อง Infinity Podcast จะเป็นรายการเล่าเรื่องของผู้จัดรายการ
เพียงคนเดียว มีการสื่อสารประเด็นต่าง ๆ ในลักษณะการเล่าเรื่อง (Story Telling) อีกรูปแบบหนึ่งคือ
รายการลั ก ษณะสั ม ภาษณ์ เช่ น รายการ WiTThai จากช่ อ ง WiTcast ซึ่ งจะเป็ น รายการพู ด คุ ย
สัมภาษณ์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่งานวิจัยที่น่าสนใจ และอีกหนึ่งรูปแบบรายการที่เป็นที่
นิยมในประเทศไทย คือรายการพูดคุยในลักษณะเพื่อนคุยกัน ตัวอย่างเช่น รายการในช่อง GetTalks
ทั้งหมด และรายการออฟฟิศ 0.4 เป็นต้น ซึ่งจะมีการกาหนดแนวคิดของรายการที่จะถูกวางไว้อย่าง
กว้าง ๆ การกาหนดแนวคิดของรายการเป็นการกาหนดทิศทางของเนื้อหาในรายการ เช่น รายการ
Minimalist’s Dairy ทางช่ อ ง Infinity Podcast เป็ น การน าเสนอเรื่อ งราวที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด
Minimalist ในแง่มุมต่าง ๆ หรือ รายการออฟฟิศ 0.4 สื่อสารเรื่องที่ของมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงาน
ออฟฟิศต่างมีประสบการณ์ร่วม
- การเตรี ยมเนื้ อ หารายการ เป็ น การออกแบบเนื้ อ หารายการ จะเริ่ ม ต้น จากการคิ ด หรื อ
คัดเลือกประเด็นในการพูดคุย หรือ คิดประเด็นที่จะมาเล่าในรายการในตอนนั้น ๆ ซึ่งจะมีการกาหนด
เนื้อหาโดยผู้จัดรายการ หรือเป็นพูดคุยกันระหว่างผู้จัดว่ามีเรื่องใดเหมาะที่จะนามานาเสนอ เนื้อหา
แบบใดสามารถนามานาเสนอในรายการและเข้ากับแนวคิดของรายการ โดยจะมีการวางประเด็นไว้
และผู้จัดรายการทาการเตรียมเนื้อหามานาเสนอในรายการ การออกแบบเนื้อหารายการของแต่ละ
รายการจะมีลักษณะที่เฉพาะตัว แต่ละรายการมีวิธีการเตรียมเนื้อหาทีไ่ ม่เหมือนกัน โดยผู้ผลิตรายการ
พอดแคสต์ตา่ งให้ความเห็นถึงความสาคัญของการเตรียมเนื้อหา และการนาเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง
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- การเตรียมบทรายการและการลาดับเนื้อหา

เนื่องจากเป็นการนาเสนอในรูปแบบรายการ
พอดแคสต์ที่ให้อิสระกับ ผู้จัดรายการว่าจะจัด แบบใด การใช้ภาษา การลาดับเนื้อหา การนาเสนอ
เนื้อหาแบบใด ขึ้นอยู่กับตัวผู้ผลิตรายการเป็นหลัก และจากการที่ไม่ใช่รายการที่อาจเผยแพร่สด ทาให้
สามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อผู้จัดรายการสื่อสารเนื้อหาผิด หรือเมื่อบันทึกเสียงเสร็จ สิ่งที่พูดไปอาจไม่
ตรงกับความต้องการของตนเอง ก็สามารถบันทึกรายการใหม่ หรือเลือกที่จะไม่เผยแพร่ตอนนั้น ๆ ได้
ผู้จัดรายการจึงไม่นิยมทาการเขียนบทหรือเตรียมสคริปต์ แบบตายตัวชัดเจน หากแต่เป็นการเขียน
โครงร่างเนื้อหา หรือเป็นลาดับของเรื่องที่จะนาเสนอเท่านั้น ซึ่งในระหว่างการนาเสนอประเด็นที่ได้ตั้ง
ไว้ ก็จะมีการเล่าเรื่องยกตัวอย่างต่าง ๆ หรือพูดเนื้อหาอื่น ๆ นอกจากประเด็นที่ได้ตั้งไว้ได้เช่นกัน
- การประสานงานผู้ร่วมรายการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ถือเป็นรูปแบบรายการพอดแคสต์
ที่เป็นที่นิยมอีกแบบหนึ่ง เนื่องจากการได้รับสาระประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ได้รับเชิญ
มาสัมภาษณ์ในรายการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดในมุมมองต่าง ๆ ที่เป็นคนที่
มีผู้ติดตามอยู่เดิม (Media Influencer) ข้อดีของการเชิญบุคคลเหล่านี้มาออกรายการ สามารถดึงดูด
ความสนใจจากผู้ฟังในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น มีผู้รู้จักรายการมากขึ้น โดยการติดต่อประสานงานผู้ร่วม
รายการสั ม ภาษณ์ นั้ น จากการที่ ผู้ ผ ลิ ต รายการพอดแคสต์ ถื อ เป็ น สื่ อ มวลชนในลั ก ษณะหนึ่ ง จึ ง
จาเป็นต้องใช้ทักษะการประสานงานที่เป็นทางการ หรือ หากผู้จัดรายการมีความสนิทสนม หรือมีคน
รู้จักใกล้ตัวบุคคลเหล่านั้น ก็จะทาให้ประสานงานมาร่วมรายการพอดแคสต์นั้นง่ายขึ้น
- ผู้ฟังรายการสามารถมีส่วนร่ วมในการกาหนดเนื้อหารายการ เนื่องจากลักษณะของ
รูปแบบรายการที่เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ผลิตรายการต่าง ๆ สามารถทา
ได้ไม่ยาก ผู้ฟังสามารถนาเสนอเนื้อหาที่ต้องการรับฟังจากผู้จัดรายการได้ โดยที่ผู้จัดรายการพอด
แคสต์ต่างมีความยินดีที่จะได้สื่อสารเนื้อหาที่ผู้ฟังต้องการฟังเช่นกัน หลากหลายรายการมีการเชิญ
ผู้ฟังรายการไปออกรายการ เช่น รายการยูธูป รายการ WiTcast โดยอาจจะเป็นลักษณะของการ
โทรศัพท์พูดคุย (Phone in) หรือเป็นการเชิญผู้ฟัง รายการที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่มี
แง่มุมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายการไปพูดคุยกันในรายการ บางรายการจะเป็นลักษณะที่ผู้ฟัง
รายการมีเรื่องราวที่สอดคล้องกับเนื้อหารายการและมีความต้องการไปเล่าเรื่อง และร่วมอัดรายการ
ด้วย ทาการติดต่อผู้จัดรายการโดยตรงและผู้จัดรายการเชิญมาออกรายการ เป็นต้น
5.1.1.3 การทาความเข้าใจความคาดหวังของผู้ฟัง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับฟังรายการ
- ความคาดหวั ง ของผู้ ฟั ง รายการที่ มี ต่ อ รายการพอดแคสต์ ผู้ ฟั งรายการต่ างมี ค วาม
คาดหวังต่อการฟังรายการพอดแคสต์ที่แตกต่างกัน โดยความคาดหวังเหล่านั้น มีส่วนอย่างยิ่งกับการ
ทาให้ผู้ผลิตรายการมีความใส่ใจกับเนื้อหาและคุณภาพของรายการ ซึ่งผู้ผลิตรายการมีความยินดีที่จะ
เปิดรับผลตอบรับต่าง ๆ จากผู้ ฟังรายการ และนาผลตอบรับนั้น ๆ มาปรับใช้ในการจัดรายการ ผู้ฟัง
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รายการพอดแคสต์ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีความคาดหวัง ที่สูงจากการรับฟังรายการพอดแคสต์ ทั้งในเรื่อง
คุณภาพเสียง คุณภาพเนื้อหา โดยเฉพาะกับผู้ผลิตรายการที่เป็นผู้ผลิตอิสระ หรือหากผู้ฟังรายการเกิด
ความคาดหวังที่มีต่อรายการพอดแคสต์ ที่เป็นผู้ผลิตอิสระนั้น จะเป็นความคาดหวังในเรื่องของเนื้อหา
ที่ได้รับฟังที่ต้องมีความแปลกใหม่ วิธีการนาเสนอที่แตกต่างจากสื่อดั้งเดิม เป็นต้น หากเป็นการรับฟัง
รายการจากผู้ผลิตที่เป็นสื่อมวลชน เช่น การรับฟังรายการพอดแคสต์จากสานึกสื่อ The Standard
Podcast ผู้ฟังรายการก็จะมีความคาดหวังในคุณภาพและเนื้อหาที่สูงกว่า เนื่องจากสานักสื่อดังกล่าว
ได้สร้างมาตรฐานการผลิตรายการพอดแคสต์ไว้ได้ดี ทั้งผู้ดาเนินรายการที่ หรือ แขกรับเชิญที่มาให้
สัมภาษณ์ในรายการ เป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเปิดรับฟังรายการพอดแคสต์ของผู้ฟังรายการ ผู้ฟังรายการจะมี
การเลือกเปิดรับฟังรายการจากหลากหลายเหตุผลที่ทั้งมีความเหมือนกัน และมีความแตกต่างกัน เช่น
การเลือกฟังรายการพอดแคสต์รายการที่เป็นการพูดคุยระหว่างกลุ่มเพื่อนเพิ่มเติมความเพลิดเพลิน
หรือ ความบันเทิงขณะนั่งทางาน การติดตามฟังรายการโดยเลือกจากผู้จัดรายการนั้น ๆ การเลือกฟัง
รายการจากเนื้อหารายการ การเลือกเปิดฟังรายการที่มีความยาวเพื่อเปิดฟังขณะกิจกรรมอื่น ๆ การ
เลือกฟังเพื่อเป็นการตามเทรนด์ เป็นต้น
5.1.2 การนาเสนอเนื้อหา และการจัดการทางด้านเทคนิคขณะทาการผลิตรายการ
จากผลการวิจัย ในส่วนที่ 2 เกี่ยวการนาเสนอเนื้อหา การจัดการด้านเทคนิค ในขณะทาการ
ผลิตรายการพอดแคสต์ (Production) สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้
5.1.2.1 การนาเสนอในรายการพอดแคสต์
- อารมณ์ ข องรายการและลั ก ษณะของเนื้ อ หาในรายการ เกิ ด ขึ้ น จากเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของการทารายการ ผู้ผลิตรายการจะสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองหรือเป็นทางการมาก
น้ อ ยเพี ย งใด ขึ้ น อยู่ กั บ เป้ าหมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการท ารายการของผู้ ผ ลิ ต รายการนั้ น ๆ
เนื่องจากเป็นช่องทางที่ทุกคนสามารถเผยแพร่ในรูปแบบใดก็ได้ตามที่ต้องการ รายการพอดแคสต์ จึง
เป็ น รายการที่ มีการใช้ร ะดั บ ภาษาของผู้ จัด รายการแตกต่ างจากสื่ อดั้งเดิมที่ เป็ น สื่ อกระจายเสี ย ง
เหมือนกันอย่างวิทยุ กล่าวคือ ผู้จัดรายการพอดแคสต์ จะใช้ภาษาพูดในระดับกันเอง จนถึงระดับไม่
เป็นทางการ ตามการแบ่งระดับภาษาตามหลักภาษาไทย ซึ่งถือเป็นข้อโดดเด่นของการจัดรายการ
พอดแคสต์ที่ทาให้มีความเป็นกันเองระหว่างผู้จัดรายการด้วยกัน และระหว่างผู้จัดรายการกับผู้ฟัง
รายการ รายการต่าง ๆ จะมีการวางลักษณะของการพูดคุยกันระหว่างผู้จัดรายการไว้อย่างคร่าว ๆ
เหมือนกับรูปแบบรายการวิทยุ ตัวอย่างเช่น รายการในช่อง GetTalks ได้วางรูปแบบของการพูดคุย
แบบรายการสนทนา เป็นรายการพูดคุยแต่เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ดาเนินรายการตั้งแต่ 2 คนขึ้น
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ไป โดยมีการกาหนดรูปแบบของรายการว่าเปรียบเหมือนรายการที่ให้เพื่อนสนิทมานั่งคุยกัน ซึ่งส่งผล
ให้รายการต่าง ๆ ในช่องมีลักษณะเป็นกันเอง บางรายการจะมีลักษณะคล้ายการมาพูดคุยสังสรรค์กัน
ระหว่างผู้จัดรายการ เพียงแต่มีการตั้งประเด็นในการพูดคุยขึ้นมา
- การใช้ภาษาพูด และลีลาการพูด จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้จัดรายการนั้น ๆ โดย
การใช้ภาษาเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน รายการพอดแคสต์แต่ละรายการจะมีการใช้ลีลาใน
การพู ดแตกต่ างกัน แต่ ส่ ว นใหญ่ แล้ ว ในการจั ด รายการพอดแคสต์ การพู ด คุย กัน ในรายการจะมี
ลักษณะเป็นกันเองมากกว่าในวิทยุกระจายเสียง โดยการใช้ภาษาพูดหรือลีลาการพูดนั้น หากผู้ผลิต
รายการที่ไม่เคยลองจัดรายการ อาจทาการทดลองจัดรายการ จากการลองบันทึกเสียงและรับฟัง
เสียงพูดของตนเอง เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องต่าง ๆ เช่น การพูดแบบไม่มั่นใจ การเว้นช่องว่างระหว่าง
การพูด จังหวะการหายใจ เสียงจากการกระทบกันของปากกับลิ้นที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด ซึง่ ผู้ผลิตรายการ
สามารถปรับเปลี่ยนและฝึกฝนให้คล่องแคล่วได้ จากการสั่งสมประสบการณ์ในการจัดรายการ
- การลาดั บ เนื้ อ หาหรื อ การน าเสนอเนื้ อ หาต่ า ง ๆ ในรายการ การจัด ล าดับ เนื้ อหาใน
รายการพอดแคสต์ ผู้จัดรายการจะมีการวางโครงร่างของเนื้อหาไว้อย่างคร่าว ๆ เช่น จากการที่ผู้ผลิต
วางรูปแบบรายการว่าเป็นรายการพูดคุย โดยเป็นรายการที่ผู้ผลิตตั้งใจพูดกับผู้ฟังโดยตรงโดยผู้ดาเนิน
รายการเป็นผู้พูดเพียงคนเดียว จะมีการใช้การวางลาดับเนื้อหาคร่าว ๆ แล้วพูดตามประเด็นที่ได้ลาดับ
ไว้ โดยอาจมี ก ารใช้ เทคนิ ค ของเล่ าเรื่อ ง (Story Telling) มาประกอบด้ ว ย หรื อ อย่ างในรายการ
สัมภาษณ์ จะมีการวางลาดับของคาถามที่เป็นขั้นเป็นตอน เนื้อหาจะมีความเป็นเอกภาพและมีลาดับ
ของเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยส่วนใหญ่ผู้จัดรายการจะมีการวางลาดับเนื้อหาในลักษณะคล้ายกับการเขียน
บทความ หรือลาดับเรื่องในภาพยนตร์ กล่าวคือ มีการวางลาดับส่วนนา ส่วนเนื้อหา ส่วนสรุป
5.1.2.2 การจัดการด้านเทคนิคในการจัดรายการพอดแคสต์
- การบริหารจัดการเวลาในการบันทึกเสียง หากต้องการที่จะทาให้รายการพอดแคสต์ได้ทา
การเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง อาจมีการกาหนดวันเวลาในการเผยแพร่ เพื่อให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังตอน
ใหม่ ผู้ จั ดรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยจะมีวิธีการจัดการด้านวัน เวลาที่ แตกต่างกั น ออกไป
ตัวอย่างเช่น รายการ ยูธูป ทางช่อง GetTalks ที่เผยแพร่กันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี มีการ
เผยแพร่แล้วทั้งสิ้นมากกว่า 100 ตอน ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านวันเวลาในการอัดเสียง
ของกลุ่มผู้จัดรายการมีการลงวันที่ทาการอัดเสียงประจาสัปดาห์ และวันที่ทาการเผยแพร่อย่างชั ดเจน,
การจัดการด้านวันบันทึกเสียงแบบรายการ ออฟฟิศ 0.4 ที่ผู้จัดรายการไม่ได้มีโอกาสพบเจอกันบ่อย
นัก แต่เมื่อได้มีโอกาสพบกัน ก็จะมีการนัดแนะเตรียมการอัดรายการอย่างน้อย 2 ตอน เป็นต้น ในอีก
แนวทางหนึ่ งที่ผู้ ผ ลิตรายการพอดแคสต์ส่ วนหนึ่ งแนะนา คือการนาเสนอวันที่ เดื อน ปี ที่ท าการ
บัน ทึกเสี ยงรายการลงไปด้วย เนื่ องจากว่าเนื้อหาต่าง ๆ ในไฟล์เสียงพอดแคสต์จะยังคงอยู่ในโลก
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ออนไลน์ไปตลอด ในอนาคตวันใดวันหนึ่งอาจมีผู้เปิดไฟล์เสียงที่เราสื่อสารฟัง ซึ่ งประเด็นที่เราสื่อสาร
ในเวลาขณะนั้น อาจมีชุดข้อมูลบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ่งผู้รับฟังจะได้มีความเข้าใจในประเด็น
ที่สื่อสาร กับบริบททางเวลาช่วงนั้นมากยิ่งขึ้น
- การใช้อุปกรณ์และสถานที่ในการบันทึกเสียงขณะผลิตรายการ การจัดการด้านคุณภาพ
เสีย งในรายการพอดแคสต์ ผู้ ผ ลิตรายการพอดแคสต์จะเริ่มต้นทดลองจัดรายการด้วยการเลือกใช้
อุปกรณ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก กล่าวคือ ทาการบันทึกเสียงผ่านแอปพลิเคชันเพื่อการอัดเสียงใน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการบันทึกเสียง โดยรูปแบบดังกล่าวให้ไฟล์เสียงที่มีคุณภาพดีพอใช้
หากผู้จัดรายการต้องการคุ ณภาพเสียงที่ดีขึ้นจะใช้เครื่องอัดเสียงที่มีไมโครโฟนคุณ ภาพดี
หรื อ การใช้ ไมโครโฟนประเภทไดนามิ ค /คอนเดนเซอร์ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ โดยตรงเข้ า กั บ เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าการใช้เครื่องมือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการบันทึกเสียง
โดยคัดเลือกสถานที่ บันทึกเสียงที่มีเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนน้อย ผู้จัดรายการสามารถ
ทดลองเทียบสถานที่อัดเสียงว่าห้องใดเสียงสะท้อนหรือเสียงก้องน้อยกว่ากัน โดยการฟังเปรียบเทียบ
ไฟล์เสียงที่อัดนั้นผ่านหูฟัง หรือจะใช้วิธีจัดการห้องอัดเสียงในรูปแบบห้องอัดรายการ มีการใช้อุปกรณ์
ลดเสี ย งสะท้ อ นในห้ อ ง ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ผ ลิ ต รายการ Gulaxy Podcast ท าการดั ด แปลงห้ อ งใน
คอนโดมิเนียมขนาดเล็กเป็นห้องอัดรายการ มีการบุผนังห้อง และใช้อุปกรณ์ลดเสียงสะท้อน มีการใช้
ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์คุณภาพดี และมีการใช้ Mixer ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยเป็นการจัดทาห้อง
อัดรายการพอดแคสต์ที่มีการใช้ห้องอัดร่วมกันของผู้ผลิตรายการอิสระ ใช้ชื่อว่า “บ้านดอยปุย” และ
ในอีกลักษณะหนึ่งคือการจัดการห้องอัดและการจัดการอุปกรณ์ที่เหมือนสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วไป
เช่น ห้องอัดรายการพอดแคสต์สานักสื่อออนไลน์ The Standard เป็นต้น
- การใช้ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์เสียง หลังจากได้รับไฟล์เสียงดิบที่เป็นเนื้อหารายการแล้ว ผู้
จัดรายการพอดแคสต์จะนาไฟล์เสียงเข้าไปทาการตัดต่อและเรียบเรียงโดยใช้ซอฟต์แวร์ อาทิ Garage
Band, Audacity และ Adobe Audition เป็ นต้น ซึ่งการนาไฟล์ มาเรียบเรียง ตัดต่อในซอฟต์แวร์
นอกจากจะนาส่วนที่ต้องการตัดออกไปจากรายการแล้ว จะมีการจัดการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการลดเสียง
รบกวน ลดเสียงก้อง เสียงสะท้อนต่าง ๆ จากไฟล์เสียงที่อัดไว้ และใส่เพลงเปิดปิดรายการต่าง ๆ ได้
เพิ่มเติมตามที่ผู้จัดรายการต้องการ
- การใช้ เสียงเพลงประกอบรายการ การใช้ เพลงและเสี ยงประกอบที่ ใช้ในรายการเป็ น
วิธีการที่ช่วยให้ผู้ฟังรายการจดจารายการได้ ผู้ผลิตรายการจะเลือกใช้เพลงในลักษณะจิงเกิ้ล (Jingle)
กล่าวคือ เพลงประจารายการ ซึ่งอาจมีการบอกชื่อรายการ แนวคิดรายการ ชื่อหรือนามแฝงของผู้จัด
รายการ มีท่วงทานองดนตรีที่กระชับ เร้าใจ และสร้างความสนใจให้ผู้ฟังสามารถจดจาลักษณะเฉพาะ
ของรายการได้ โดยปกติจิงเกิ้ลจะมีความยาว 10 – 20 วินาที ซึ่งควรเลือกใช้เพลงที่ไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์
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หรื อ อาจท าการแต่ งเพลงขึ้ น มาใหม่ แ ละท าการอั ด เสี ย งด้ ว ยเครื่อ งมื อ ที่ มี ตั ว อย่ างเช่ น รายการ
WiTcast มีการใช้เพลงเปิดรายการที่แต่งขึ้นมาเอง แต่ผู้ฟังรายการทุกคนฟังครั้งเดียวแล้วจดจาได้
- ความยาวของรายการ เนื่องจากว่าพอดแคสต์เป็นช่องทางที่ไม่จากัดเรื่องระยะเวลาต่าง ๆ
ในการ Upload ไฟล์ ของแต่ล ะตอน ซึ่งได้ให้ อิส ระกับผู้ ผ ลิ ตรายการในการกาหนดความยาวของ
รายการพอดแคสต์แต่ละตอน ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์จึงเลือกใช้ความยาวของรายการ โดยมีตั้งแต่
รายการความยาว 10 นาที รายการความยาวประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง รายการที่มีความยาว
1.30 - 2 ชั่วโมง ไปจนถึงรายการที่มีความยาว 3 - 4 ชั่วโมง ส่วนผู้ฟังรายการพอดแคสต์มีทางเลือกที่
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทาขณะรับฟังรายการพอดแคสต์เป็นหลัก หากมีเวลาในการรับฟัง
นานก็สามารถรับฟังรายการพอดแคสต์ที่มีความยาวของแต่ละตอนนานได้ โดยทั้งผู้ผลิตรายการและ
ผู้ฟังรายการส่วนใหญ่แนะนาว่ารายการพอดแคสต์หนึ่งตอนควรมีระยะเวลาไม่เกินตอนละ 1 ชั่วโมง
- การตั้งชื่อตอนและเขียนคาอธิบายเนื้อหา การสื่อสารผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียงแบบ
ดั้งเดิม กับการเผยแพร่ผ่านช่องทางพอดแคสต์ สาหรับการผลิตสื่อวิทยุแบบดั้งเดิม อาจไม่มีความ
จาเป็ น ต้องตั้งชื่อตอนที่สื่ อสารออกไป หรือทาการเขียนคาอธิบ ายเนื้อหาใด ๆ เนื่องจากเป็นการ
เปิดรับฟังผ่านวิทยุแบบดั้งเดิมที่ไม่มีคุณลักษณะของการแสดงผลชุดข้อมูลดังกล่าว แต่การตั้งชื่อตอน
และการเขียนคาอธิบายเนื้อหาถื อเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการทารายการพอดแคสต์ เนื่องจากการตั้งชื่อ
ตอนเป็นการทาให้ผู้ฟังเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของตอนนั้น ๆ ก่อนการเปิดรับฟัง นอกจากนี้ การตั้งชื่อ
ตอนให้ดึงดูด สามารถทาให้ผู้ ฟังกดเข้ามาฟังรายการได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งทาให้ ผู้ที่ต้องการสื บค้น
ข้อมูลใน Search Engine ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Google หรือช่อง Search ในแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ
ไฟล์เสียงพอดแคสต์เอง สามารถเข้าถึงรายการพอดแคสต์ที่ผลิตออกไปได้มากขึ้น การเขียนคาอธิบาย
เนื้อหาเป็นสิ่งสาคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นการแสดงให้ผู้ฟังรับรู้เนื้อหาคร่าว ๆ ก่อนการกดฟังได้
- การออกแบบสัญลักษณ์ รายการและภาพปกรายการ การทาภาพปกหรือที่เรียกกันว่า
Cover ถือเป็นสิ่งที่ผู้จัด รายการให้ความสาคัญ เนื่องจากว่ารายการพอดแคสต์เป็นสื่อที่ก่อนผู้ฟังจะ
เข้าไปรับฟัง ต้องเห็นภาพปกของแต่ละตอน ซึ่งสามารถออกแบบได้ตามทักษะของแต่ละบุคคล ผู้ผลิต
รายการอาจต้องมีทักษะในการออกแบบ หรืออาจไม่จาเป็นต้องมีทักษะด้านการออกแบบมากนัก
ดังเช่น ผู้ผลิตรายการ ออฟฟิศ 0.4 ใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint ที่ใช้ในการออกแบบการ
นาเสนอต่าง ๆ เข้าถึงผู้ใช้งานโดยทั่วไป สามารถนามาประยุกต์ในการออกแบบสัญลักษณ์รายการและ
ภาพปกรายการ แต่ก็ให้ภาพที่สวยงาม จดจาได้ง่าย การออกแบบสัญลักษณ์และภาพปกนั้น ถือว่า
ผู้ ผ ลิ ต รายการส่ ว นใหญ่ ให้ ความใส่ ใจ แม้ การผลิ ตรายการพอดแคสต์ จะเป็ น การสื่ อสารด้ ว ยการ
กระจายเสียงเป็นหลัก แต่ด้วยคุณลักษณะของความเป็นสื่อใหม่ของพอดแคสต์ ที่มีการหลอมรวมสื่อ
ประเภทอื่นเข้าไว้ด้วย ทั้งข้อความ ภาพ เสียง ซึ่งผู้ผลิตรายการบางส่วนก็ให้ความเห็นว่า หากรายการ
มีภาพปกในแต่ละตอนที่ดี ก็อาจทาให้มีผู้กดเข้ามาฟังมากยิ่งขึ้นด้วย
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5.1.3 การจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผลหลังการเผยแพร่รายการ
จากผลการวิจัยในส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผล ใน
ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้
5.1.3.1 การคัดเลือกช่องทางสาหรับเผยแพร่รายการ
ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ช่องทางเว็บไซต์ SoundCloud ที่เป็น
ช่องทางให้บริการฝากไฟล์เสียง โดยเป็นเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทดลองฝากไฟล์เสียงได้ฟรี 180
นาที หลังจากนั้นหากมีความต้องการเผยแพร่ไฟล์เสียงเพิ่มเติม จะมีค่าบริการแบบรายเดือน หรือ
แบบรายปี ซึ่งผู้ ใช้งานที่ เป็ น ผู้ ผ ลิ ตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยนิยมให้ บ ริการแบบไม่จากัด
จานวนไฟล์ และขนาดไฟล์ (Pro Unlimited) ซึ่งเป็ นที่ มาให้ เกิดการใช้พื้ นที่ ในหนึ่งบัญ ชี ผู้ ใช้งาน
(Profile) เดียวกัน เกิดเป็นลักษณะช่องรายการหรือสถานีพอดแคสต์ต่าง ๆ อาทิ GetTalks, โลกไป
ไกลแล้ว, Infinity Podcast ที่ผู้เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานเปิดโอกาสให้ผู้จัดรายการอิสระมาร่วมกันจัด
รายการของตนเอง เนื่องจากมีพื้นที่ในการ Upload ไฟล์เสียงแบบไม่จากัด โดยจะมีค่าใช้จ่ายเช่นกัน
นอกจากช่องทางการเผยแพร่อย่างเว็บไซต์ SoundCloud อีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ผลิตรายการ
พอดแคสต์ในประเทศไทยนิยมเผยแพร่ควบคู่กันไป คือ การเผยแพร่ผ่านช่องทาง iTunes ของบริษัท
Apple Inc. ซึ่งทาการเผยแพร่ลงแอปพลิเคชัน iTunes ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และทาการเผยแพร่ลง
แอปพลิเคชัน Podcasts สาหรับ Smart Device ระบบปฏิบัติการ iOS รวมทั้งช่องทางผู้ให้บริการรับ
ฟังพอดแคสต์อื่น ๆ เช่น Podcast Addict แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการ Upload ลง
SoundCloud ในแบบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งทาการ Upload อัตโนมัติในแอปพลิเคชัน iTunes และ
Podcasts โดยที่ผู้ฟังไม่จาเป็นต้องใช้ช่องทาง SoundCloud ก็รับฟังได้
ปัจจุบันช่องทางการเผยแพร่รายการที่เป็นศูนย์กลางการกระจายเสียงรายการพอดแคสต์ คือ
ช่องทาง iTunes ของบริษัท Apple Inc. ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่มีบัญชี (User Account) ที่สมัครไว้
กับแพลตฟอร์มที่ให้บริการ หรือที่เรียกว่า Apple ID สามารถเผยแพร่รายการผ่าน iTunes Store ได้
ฟรี และผู้ฟังสามารถรับฟังได้ฟรีเช่นกัน โดยหากผู้ใช้งาน Upload ไฟล์เสียงแล้วเรียบร้อย ระบบจะ
ทาการเผยแพร่ ไปยัง Server ที่ดึงข้อมูล จาก iTunes ไปลงในแพลตฟอร์มของเว็บ ไซต์อื่น ๆ เช่น
เว็บไซต์ PodBean, เว็บไซต์ Overcast ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านั้นก็มีแอปพลิเคชันให้บริการเช่นกัน
5.1.3.2 การคัดเลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์รายการ
- การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นวิธีที่รายการพอดแคสต์ในประเทศไทย
เลื อกใช้กัน อย่ างมาก ทั้ งการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ Facebook Pages หรือ Twitter เนื่ องจากเป็ น
ช่องทางในการเข้าถึงผู้ฟังรายการเป้าหมายได้ง่าย ผู้จัดรายการพอดแคสต์รายการต่าง ๆ จะใช้สื่ อ
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สังคมออนไลน์ที่เป็นช่องทางที่ตนเองถนัดและใช้งานเป็นหลัก อาทิ ผู้จัดรายการหลากหลายรายการ
เป็นผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่ตัวผู้จัดรายการเองมีผู้ติดตามจานวนมาก ในการสื่อสารกับผู้ฟัง
รายการเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ Twitter เช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้คนทั่วไป
เริ่มรู้จักรายการพอดแคสต์มากยิ่งขึ้น
- การสร้างเว็บไซต์ของรายการ รายการพอดแคสต์บางรายการมีการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา
อาทิ เว็บ ไซต์ Changkui.com, เว็บไซต์ The Standard Podcast, เว็บ ไซต์ WiTcast Thailand ที่
เป็นช่องรายการที่มีเว็บไซต์อย่างเป็นรูปธรรมและมีลักษณะการแบ่งหมวดหมู่รายการต่าง ๆ ที่ชัดเจน
ทาให้ผู้ฟังรายการสามารถเข้าถึงเนื้อหารายการได้อย่างง่ายดาย สามารถสืบค้นเนื้อหาย้อนหลังต่าง ๆ
ในการรับฟังได้โดยสะดวก และมีการเขียนอธิบายเนื้อหารายการตอนต่าง ๆ (Description) เพื่อให้
ผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาโดยสรุปก่อนการตัดสินใจเปิดรับฟัง หรือ มีการนาภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่สื่อสารมาลงเพิ่มเติมในเว็บไซต์ เป็นการประกอบคาอธิบายจากเนื้อหารายการที่พูดสื่อสารไป
5.1.3.3 การสารวจความนิยม
การสารวจความนิยมหรือ วิธีการตรวจสอบยอดผู้ฟังรายการพอดแคสต์นั้น สามารถใช้วิธี
เบื้องต้นได้ด้วยการดูจากยอดผู้กดเล่นไฟล์เสียงนั้น ๆ (Views) ในแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการไฟล์
เสียงพอดแคสต์ ซึ่งจะมีการแสดงยอดผู้ฟังรวม และในรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลเบื้อง
ลึกที่สามารถเห็นได้เฉพาะผู้ ที่ทาการเผยแพร่รายการ (Insight) เช่น อายุของผู้ฟังรายการ ตาแหน่งที่
อยู่ของผู้ที่เปิดรับฟังรายการ หรือสามารถตรวจสอบยอดการดาวน์โหลดรายการ การติดอันดับความ
นิ ย ม (Top Charts) ในแอปพลิ เคชั น Podcasts เป็ น ต้ น อี ก ส่ ว นหนึ่ งของการส ารวจความนิ ย ม
รายการ คือการดูผลตอบรับจากผู้ฟังรายการ (Feedback) ที่พูดถึงรายการ โดยผู้ผลิตรายการพอด
แคสต์จะใช้วิธีตรวจสอบจากผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ของรายการ จานวนผู้ที่แชร์
โพสต์ของรายการ หรือการสร้าง Hashtags ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ
- การแสดงผลตอบรับต่าง ๆ ที่มีต่อรายการ ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ต่างมีความต้องการ
รับฟังผลตอบรับที่เป็นความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ฟังรายการ เพื่อนาข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงรายการ โดยผู้ฟังรายการมีการมองว่าการแสดงผลตอบรับ ในแง่การแสดงความคิดเห็น หรือ
ความพึงพอใจต่าง ๆ เป็นการแสดงให้ผู้จัดรายการรับรู้ว่ามีคนติดตามรับฟัง และส่วนหนึ่งเป็นการ
แสดงความคิดเห็นในส่วนของข้อมูลที่ผู้จัดรายการอาจจะสื่อสารผิด เป็นต้น
- พฤติกรรมการฟังซ้า ผู้ฟังรายการบางส่วนจะมีการฟังรายการซ้า หรือมีการย้อนกลับไปฟัง
ในส่วนที่ต้องการฟังเนื้อหาซ้า หรือผู้ฟังสามารถเลื่อนไปรับฟังแค่บางช่วงของรายการ ซึ่งผู้ฟังอาจมี
ความตั้งใจในการรับ ฟัง หรื อพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ ผลิ ตรายการจึงควรน าเสนอ
เนื้ อหาในส่ วนของข้อมูล ที่ ถูกต้อง ซึ่งหากมีการน าเสนอเนื้อหาที่ ผิ ดออกไป ผู้ ฟังรายการฟังซ้าใน
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เนื้อหานั้น ก็อาจทาให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลที่ผิดและอาจถ่ายทอดเนื้อหาที่ผิดนั้นต่อไปได้ หรือในอีกมุมมอง
หนึ่ง หากผู้ผลิตรายการนาเสนอเนื้อหาที่ผิดออกไป โดยที่ผู้ฟังต่างรู้ถึงข้อมูลที่เป็ นความจริง ความ
น่าเชื่อถือในการจัดรายการของผู้ผลิตรายการนั้น ๆ อาจลดน้อยลงไป
5.1.3.4 การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ หลังการเผยแพร่
การแก้ไขข้อมูลที่นาเสนอหากมีการพูดสื่อสารเนื้อหาผิดหรือมีผู้ฟังทักท้วงเนื้อหาต่าง ๆ และ
เมื่อตรวจสอบแล้วพบข้อมูลใหม่ ผู้ผลิตรายการจะใช้วิธี 2 แบบ คือ การแก้ไขโดยใช้วิธีเขียนคาอธิบาย
เนื้ อหา ณ นาที นี้ มี ข้อ มูล ที่ ถูก ต้อ งแบบใด และอีก แบบคื อการพู ด เสี ยงอัด ทั บ ลงไป ซึ่งช่อ งทางผู้
ให้บริการเช่น SoundCloud อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถ Upload ทับลงไปในไฟล์เดิม หรือทับเฉพาะ
บางช่วงได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไ ขข้อมูลได้แล้ว หากได้รับ Feedback เกี่ยวกับคุณภาพเสียง
ผู้ผลิตก็สามารถแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเสียงต่าง ๆ ที่สามารถแก้ไขในซอฟต์แวร์ และทา
การ Upload ขึ้นไปทับบนไฟล์เดิมได้เช่นกัน
5.1.3.5 การสร้างรายได้จากการผลิตรายการพอดแคสต์
- การเปิดรับบริจาคจากผู้ฟังรายการ การผลิตรายการพอดแคสต์ในบางรายการ จาเป็นต้อง
ใช้ทุ น ในการผลิ ตรายการ เช่ น ค่าเดินทางไปสั มภาษณ์ ค่าอุป กรณ์ ต่าง ๆ โมเดลการสร้างรายได้
ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ เป็ น ที่ นิ ย มในต่ า งประเทศ คื อ โมเดลการเปิ ด รั บ เงิ น ทุ น จากบุ ค คลทั่ ว ไป หรื อ
Crowdfunding ซึ่งผู้ผลิตรายการ WiTcast มีการคิดหาวิธีการ โดยได้ ดัดแปลงโมเดลการหารายได้
จากรายการต่างประเทศ เป็ น การเปิดรับบริจาค (Donate) ต่าง ๆ จากผู้ ฟังรายการ โดยมีการลง
รายละเอียดของช่องทางในการสนับสนุนไว้ในเว็บไซต์ หรือ ในคาอธิบายเนื้อหารายการแต่ละตอน
- การสนับ สนุน จากองค์กรในลักษณะโครงการต่าง ๆ ผู้ ผ ลิ ต รายการบางส่ ว นมีการน า
รายการที่ตนเองผลิต เป็นโครงการในลักษณะเชิงวิชาการ หรือโครงการ Startup ซึ่งองค์กรต่าง ๆ จะ
มีกิจกรรมที่มอบเงินทุนส่วนหนึ่งให้โครงการที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเป็นการจัด
ประกวดโครงการนวัตกรรม ซึ่งพอดแคสต์อาจตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น เช่น โครงการการ
ประกวดเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ของ สวทช. (สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไทย) เป็นต้น
- การสนั บ สนุ น จากองค์ ก รในลั ก ษณะเชิ ง พาณิ ช ย์ เป็ น ลั ก ษณะการหาผู้ ส นั บ สนุ น
(Sponsor) จากบริษัท องค์กร หน่วยงานหรือ แบรนด์ต่าง ๆ ในลักษณะเชิงพาณิชย์ จะเป็นลักษณะ
ของการสนับสนุนรายการ หรือเป็นการสนับสนุนประจาตอน มีการช่วงพูดโฆษณาคล้ายกับรายการ
วิทยุ แต่จะน้อยกว่า ซึ่งเป็นโมเดลที่ผู้ผลิตรายการในประเทศไทย ได้รับฟังรายการจากต่างประเทศ
และนามาปรับใช้เช่น กัน อาจมีการพูดถึงแบรนด์เหล่านั้นในช่วงต้นรายการ ซึ่ง มีทั้งให้ เป็นเงินทุ น
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สนับสนุนโดยตรง หรืออาจจะไม่ได้ให้เป็นตัวเงิน โดยตรง แต่มีการให้ผลิตภัณฑ์มาใช้ฟรี และให้พูดถึง
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น (Review) ในรายการ เป็นต้น
- การขายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ เมื่อมีผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นแล้ว สามารถนาข้อ
ได้ เปรี ย บจุ ด นี้ ม าต่ อ ยอดคิ ด เป็ น ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ในลั ก ษณะการขายสิ น ค้ า ที่ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ
(Merchandise) ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดรายการ WiTcast มีการตั้งร้านค้าออนไลน์ WitShop ขึ้นมา
ออกผลิตภัณฑ์ หรือหากสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการ ของรายการมาขาย
แก่ผู้ฟังรายการ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตรายการในอีกทาง โดยที่ผู้ฟังรายการต่างพร้อม
สนับสนุนสินค้าต่าง ๆ ที่รายการนาเสนอออกมาเช่นกัน
- การจั ด กิ จ กรรมระหว่า งผู้ จั ด กั บ ผู้ ฟั ง การจัด กิ จ กรรมในลั กษณะพบปะ (Fan Meet)
ระหว่างผู้ผลิตรายการ และผู้ฟังรายการ ถือเป็น ทั้งการสารวจผลตอบรับอีกรูปแบบหนึ่งของรายการ
พอดแคสต์ และเป็นการหารายได้ในอีกทาง โดยผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ ‘ช่างคุย’ ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวจัดกิจกรรมพบปะระหว่างผู้จัดรายการและผู้ฟังรายการ โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะพบปะ
แฟนรายการเป็นประจาทุกปี ซึ่งเหมือนเป็นการพบปะผู้ฟังรายการช่างคุย ทาให้เกิดเป็นลักษณะการ
ชุ ม นุ ม ร่ ว มระหว่า งผู้ จั ด รายการและผู้ ฟั งรายการ มี ก ารมาพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หารายการต่ า ง ๆ
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในลักษณะอื่น เช่น ช่องรายการ GetTalks มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
Workshop “GetTalks Festival” จัดรายการสด ให้ผู้ฟังมานั่งฟังรายการในสถานที่เดียวกัน เป็นต้น
5.1.3.6 ทิศทางของรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย
- จุ ดมุ่งหมายของผู้จัด รายการ มุมมองของผู้จัดรายการพอดแคสต์บางส่วน มองว่าหาก
ข้อจากัดต่าง ๆ ของวิทยุกระจายเสียงมีมาก เมื่อเทียบกับข้อดีต่าง ๆ ของสื่อ ใหม่หรือสื่อออนไลน์
ข้อจากัดเหล่านั้นอาจทาให้วิทยุกระจายเสียงบางสถานีปิดตัวลงไป ซึ่งผู้จัดรายการพอดแคสต์มองว่า
พอดแคสต์คือสื่อที่จะมาทดแทนการลดลงของวิทยุ การจะทาให้ วงการพอดแคสต์ในประเทศไทย
เติบโตขึ้นในอนาคตต่อไป จะต้องมีการวางแผนและพูดคุยกันว่าช่องรายการต่าง ๆ จะมีการก่อตั้งเป็น
ลักษณะของบริษัทบริหาร Content หรือเป็นบริษัท Startup โดยมีพอดแคสต์เป็นหนึ่งในส่วนหลัก
- การเปลี่ยนแปลงจากผู้ฟังเป็นผู้จัดรายการ จากที่ส่วนใหญ่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ใน
ประเทศไทย รู้จักพอดแคสต์จากการเป็นผู้ฟังรายการพอดแคสต์ของต่างประเทศก่อน แล้วจึงทดลอง
ทารายการของตนเอง สื่ อสารประเด็น ต่าง ๆ ที่ ตนเองต้องการผ่ านช่องทางพอดแคสต์ นั่ นท าให้
มองเห็นทิศทางในอนาคตว่าผู้ฟังรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้ผลิต
รายการได้ในอนาคต เนื่องจากมองเห็นโอกาสต่าง ๆ และรับรู้กันว่าการผลิตสื่อชนิดนี้ที่ไม่ได้ใช้เทคนิค
วิธีการที่ยากมากนัก ซึ่งทาให้เห็นได้ว่าทิศทางของการเติบโตของรายการพอดแคสต์ จานวนรายการ
ต่าง ๆ ที่จะมากขึ้นในอนาคต หรือมีผู้ทดลองทารายการมากขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
การอภิ ป รายผลการวิ จั ย เรื่อ ง “การศึ ก ษาแนวทางการผลิ ต รายการกระจายเสี ย งเพื่ อ
เผยแพร่ผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย” นั้น จากวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 3 ข้อ ได้แก่
1) เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านช่องทางพอดแคสต์ 2) เพื่อศึกษา
การน าเสนอเนื้อหา การจัดการทางด้านเทคนิคขณะทาการผลิตรายการ 3) เพื่อศึกษาการจัดการ
เผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผลหลังการเผยแพร่รายการ ทาให้ได้ผลการวิจัยที่แบ่งออกเป็น
ทั้ง 3 ด้าน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีประเด็นและมุมมองที่สามารถนามาอภิปราย ซึง่ สอดคล้อง
กับทฤษฎีและแนวคิดที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ วิจั ย ได้ ใช้ การอภิ ป รายด้ ว ยการเปรียบเที ยบการผลิ ตสื่ อกระจายเสี ยงแบบดั้งเดิ ม อย่าง
กระบวนการผลิตรายการวิทยุ ประกอบการนาเสนอมุมมองการผลิตสื่อแบบสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ของ
พอดแคสต์ ซึ่งถือเป็ น ข้อค้น พบและมุมมอง ที่ ทาให้ สื่ อดิจิทั ลสมัยใหม่ประเภทพอดแคสต์เป็ นสื่ อ
กระจายเสียงที่มีความแตกต่างและโดดเด่นด้านต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้การนาเสนอเกี่ยวกับการอภิปราย
ผลการวิจัยครั้งนี้มีทิศทางที่ชัดเจน ผู้วิจัยจะขออภิปรายผลไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบ
แนวคิดในการวิจัยในแต่ละส่วน ซึ่ง ได้แบ่งการอภิปรายตามกระบวนการการผลิตรายการ โดยในแต่
ส่วนนั้นจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่โดดเด่น โดยสามารถแบ่งการอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
5.2.1 การอภิปรายผลเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อ
เผยแพร่ผ่านช่องทางพอดแคสต์
ผู้วิจัยได้พบข้อโดดเด่นอย่างหนึ่งของการผลิตรายการพอดแคสต์ที่มีการถูกกล่าวถึงบ่อยครั้ง
ในงานวิจัยครั้งนี้ นั่นคือ การที่พอดแคสต์เป็นสื่อที่ผลิตในรูปแบบของสื่อใหม่ (หรือ สื่อหลอมรวม) ที่
อาจมาทดแทนการใช้วิทยุกระจายเสียงได้ในอนาคต การเติบโตอย่างต่อเนื่องของช่องทางพอดแคสต์
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในอนาคตอาจทาให้วิทยุกระจายเสียงแบบดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาใช้
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมของผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถอธิบายได้ด้วย คุณลักษณะเด่น
ของพอดแคสต์อย่างหนึ่ง นั่นคือ การที่พอดแคสต์เป็นสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ (New Digital Media) กอปร
กับการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ทาให้ค้นพบว่าคุณลักษณะของพอด
แคสต์นั้น คือสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีความโดดเด่นประเภทหนึ่ง โดยพอดแคสต์มีรูปแบบ คุณสมบัติใน
การทางาน รวมทั้งลักษณะการใช้งานต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบัน และด้วยการพัฒนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน
ผ่านการกระจายเสียงในคุณลักษณะสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) สู่การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
ที่มีศักยภาพด้านการสื่อสารในระบบดิจิทัล โดยหากเชื่อมโยงคาอธิบายดังกล่าวกับการวิจัยในครั้งนี้
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สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า การพั ฒ นาการหรื อ เปลี่ ย นผ่ า นจากสื่ อ กระจายเสี ย งดั้ ง เดิ ม อย่ า ง
วิทยุกระจายเสียง สู่การกระจายเสียงในรูปแบบที่เป็นทางเลือกใหม่อย่างพอดแคสต์ ซึ่งคาอธิบาย
เหล่านี้เอง เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทาให้ผู้ให้ข้อมูล ทั้งผู้ผลิตและผู้ฟังรายการพอดแคสต์ ต่างเลือกส่ง
สารและรับสารผ่านช่องทางนี้
สาหรับในประเทศไทย แม้ว่าผู้ฟังรายการพอดแคสต์จะยังมีจานวนที่ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับ
ผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงสถานีต่าง ๆ ซึ่ งแม้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายคลื่นในปัจจุบันจะ
ยังคงมีและพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ด้วยคุณลักษณะของสื่อใหม่ประเภทต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้ง เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับ การผลิ ตรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยเหตุผลที่ผู้รับสื่ อมี
ทางเลือกในการเปิดรับสื่อมากขึ้น ในอนาคตสื่อดิจิทัลสมัยใหม่อย่างพอดแคสต์ก็อาจมีการชิงบทบาท
ของวิท ยุ (Digital Disruption) โดยส าหรับ การอภิ ป รายผลเกี่ ยวกับ กระบวนการเตรีย มการผลิ ต
รายการ (Pre-Production) นั้ น ผู้ วิจัยได้รับ ข้อค้นพบจากผลการวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถนามา
เปรียบเทียบกับกระบวนการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม ซึ่งสามารถจาแนกได้ข้อค้นพบที่เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- การทาความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเป้าหมายในการใช้งานพอดแคสต์
ด้วยคุณลักษณะของพอดแคสต์ ที่มีวิธีการผลิตหลักคล้ายกับการผลิตรายการวิทยุแบบดั้งเดิม
แต่มีความแตกต่างในเรื่องของช่องทางการเผยแพร่ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวนี้ เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้สื่อ
ดิจิทัลอย่างพอดแคสต์ ถือเป็นสื่อที่มีความโดดเด่น กล่าวคือ การทาการเผยแพร่หรือกระจายเสียงของ
ผู้ส่งสาร (กระจายเสียง) ไปสู่ผู้รับสาร โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้พอดแคสต์ถือเป็นสื่อที่มี
วิธีการต่าง ๆ ที่มีความเข้าถึงง่าย ทั้งมุมมองของผู้ผลิตรายการ และมุมมองของผู้ฟังรายการ การไม่มี
ข้อจากัดเรื่องเวลา การใช้ งานที่สามารถใช้ได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต การผลิตและใช้งานได้
ผ่านอุปกรณ์ที่พกพาได้สะดวก เช่น การใช้สมาร์ทโฟนอัดเสียงรายการพอดแคสต์ โดยที่ผู้ฟังรายการก็
ฟังรายการผ่านแอปพลิเคชันที่ตนเองถนัด หรือจากการที่ผู้ฟังรายการเปิดรับฟังรายการพอดแคสต์
เป็นจานวนมาก แล้วเกิดความคิดริเริ่มในการผลิตรายการเพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องยาก และใช้งานได้
ฟรี เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้เกิดการเติบโตและเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในระดับสากล โดยเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการใช้งานพอดแคสต์ และรายการพอดแคสต์ภาษาไทยที่มีมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ซึ่งจากคุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับที่ กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล (2555)
ได้ ให้ นิ ย ามค าว่ า สื่ อ ใหม่ (New Media) ว่ า เป็ น สื่ อ ที่ เกิ ด จากการปรับ ปรุงหรือ เปลี่ ย นคุ ณ สมบั ติ
บางอย่างของสื่อดั้งเดิม โดยมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะของสื่อใหม่ต่าง ๆ เช่น ลักษณะของสื่อ
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ใหม่นั้นง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่กระจายสารสนเทศ โดยปราศจากข้อจากัดเรื่อง พื้นที่และเวลา,
สื่อใหม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาได้สะดวก เช่น สมาร์ทโฟน, สื่อใหม่อนุญาตให้ผู้รับสารเป็นผู้
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาต่างจากสื่อดั้งเดิม ที่การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาสื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของ
กระบวนการผลิต ที่มีแต่ผู้ผลิตสื่อเท่านั้นเป็นผู้ดาเนินการ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการทาความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเป้าหมายในการใช้งานพอดแคสต์
ในผลวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมการผลิตรายการที่ได้นาเสนอไปในบทที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ผลิตรายการต่าง ๆ ก่อนทาการผลิตรายการมีการทาความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและการใช้งาน
รวมทั้งมีความเข้าใจถึงประโยชน์จากการใช้งานพอดแคสต์เพื่อทดแทนการผลิตสื่อแบบดั้งเดิม โดย
สะท้อนมุมมองของเป้ าหมายในการใช้งานพอดแคสต์อีกด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมุมมองที่มีความ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ของพอดแคสต์ทั้งสิ้น อาทิ ความง่ายของการใช้
งานและการผลิตรายการ ความต้องการการนาเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เป็นทางเลือกใหม่
ซึ่งนอกจากการทาความเข้าใจเกี่ยวกับด้านที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ยังได้
ให้ความสาคัญกับในมุมมองของประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับจากการรับฟังรายการ จากการพิจารณาใน
เรื่องของผลตอบรับของผู้ฟังรายการที่มีต่อรายการที่ได้นาเสนอออกไป ซึ่งผู้ผลิตรายการต่างนาผล
ตอบรับต่าง ๆ มาปรับใช้ โดยในการวิจัยครั้งนี้ก็ยังได้นาเสนอมุมมองของผู้ฟังรายการ ที่ต่างมีปัจจัยใน
การเลือกเปิดรับฟังรายการในมุมมองที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันออกไป เช่น เลือกฟังรายการจากชื่อ
ตอน เลือกฟังรายการจากชื่อแขกรับเชิญ เลือกฟังรายการจากการได้ฟังรายการแล้วรู้สึกได้รับความ
เพลิดเพลินและความบันเทิงขณะฟังรายการ เลือกฟังรายการขณะทากิจกรรมอื่น ๆ
ผลการวิจั ย เกี่ย วกับ เรื่องนี้ สอดคล้องกับที่ Chung & Kim (2015) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ
เป้าหมายในการใช้งานพอดแคสต์ ผลวิจัยมีการนาเสนอว่า มูลเหตุจูงใจสาคัญที่สุดในการใช้ งานพอด
แคสต์ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การใช้งานเพื่อด้านความบันเทิงและด้านความสะดวกของการใช้งาน
กล่าวคือ ด้านความบั นเทิงนั้น มีคาอธิบายเพิ่มเติมว่าเกิดจากการที่ผู้ฟังรายการรับรู้ว่ามีเนื้อหาที่
นาเสนอในรายการพอดแคสต์ที่อาจมีความแตกต่างหรือเหมือนกันกับรายการบันเทิงอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน
สื่อชนิดอื่น แต่ผู้ฟังสามารถรับฟังได้เพียงแค่ฟังแต่เสียง ซึ่งสามารถฟังขณะทากิจกรรมอื่น ๆ ได้ โดย
เหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ผู้ฟังรายการค้นพบความสะดวกในการใช้งานพอดแคสต์ เมื่อเทียบกับสื่อชนิด
อื่น หรือสื่อดั้งเดิมที่เคยมีเช่นกัน ผลการวิจัยมีการเปรียบเทียบการรับฟังรายการต่าง ๆ ผ่านสื่อดั้งเดิม
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ กับการรับฟังรายการพอดแคสต์ ในขณะวิ่งออกกาลังกายนอกบ้าน ซึ่งจากการที่
ผู้ฟังรายการ สามารถฟังรายการได้ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนโดยตรง อาจมีการดาวน์โหลดไฟล์
เสียงพอดแคสต์เก็บไว้ก่อนได้ เมื่อเทียบกับการใช้งานวิทยุที่แม้เป็นรูปแบบวิทยุออนไลน์ แต่ผู้ฟังไม่
สามารถรับฟังแบบดาวน์ โหลดเก็บไว้ก่อนได้ หรือ หากออกไปวิ่งออกกาลังกายก็ไม่สามารถรับชม
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รายการที่เป็ นภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ เป็นการนาเสนอในแง่ความสะดวกของการใช้งานสื่อพอด
แคสต์ เทียบกับสื่อดั้งเดิม
แต่หากเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวนี้ กับพฤติกรรมการใช้งานพอดแคสต์พอดแคสต์ของคน
ไทย เนื่องด้วยจานวนผู้ใช้งานพอดแคสต์ในประเทศไทยปัจจุบันยังมีจานวนผู้ใช้งานในวงจากัด ทาให้
ปัจจุบันพอดแคสต์เป็นสื่อที่อาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตสื่อแบบดั้งเดิม เหมือนกับการผลิตสื่อ
ดิ จิ ทั ล ประเภทอื่ น ๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ น าเสนอบทความ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ดั้ ง เดิ ม สื่ อ
ภาพเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ YouTube ส่งผลกระทบต่อจานวนผู้รับชมโทรทัศน์ แต่ด้วยรูปแบบของ
การผลิตรายการพอดแคสต์ที่ง่ายและไม่ซับซ้อนมากนัก ทาให้พอดแคสต์เป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้
ผู้ผลิตสื่อดั้งเดิมสามารถนารูปแบบของการผลิตรายการไปใช้งานในการเผยแพร่ผ่านช่องทางพอด
แคสต์ หรือถือเป็นส่วนเสริมสาหรับการผลิตสื่อแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น สถานีวิทยุ BBC Radio มีการ
นาไฟล์เสียงบางส่วนของการอัดรายการสดที่เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงแบบ FM มาเผยแพร่ผ่าน
รูปแบบรายการพอดแคสต์ทางเว็บไซต์สถานี BBC และทางแพลตฟอร์มผู้ให้บริการพอดแคสต์
- การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากพอดแคสต์
จากผลการวิจัย ที่ได้รับ มีการน าเสนอถึงประโยชน์จากรายการพอดแคสต์ในมุมมองของ
ผู้ผลิตรายการ คือ ประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์ทดแทนการใช้สื่อช่องทางอื่น ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การผลิตรายการพอดแคสต์ และในมุมมองของผู้ฟังในการใช้ประโยชน์จากพอดแคสต์ และความพึง
พอใจที่มีต่อการรับฟังรายการพอดแคสต์ ทั้งในแง่ของการแสดงความพึงพอใจ การฟังรายการซ้า การ
สนับสนุนผู้ผลิตรายการในด้านต่าง ๆ โดยจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ
ความพึ ง พอใจจากสื่ อ (Uses & Gratification Theory) สามารถน ามาอภิ ป รายได้ ถึ ง การได้ รั บ
ประโยชน์จากการใช้งาน ความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้งาน ทั้งจากมุมมองของผู้ผลิตรายการ และ
ผู้ฟังรายการพอดแคสต์
แม้ว่าทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ จะเป็นทฤษฎีที่ให้มุมมองความสาคัญ
ไปที่ผู้รับสารเป็นหลัก แต่ในมุมมองของผู้ผลิตรายการพอดแคสต์นั้น ผู้ผลิตรายการโดยส่วนใหญ่ก็เป็น
ผู้รับสารจากการรับฟังรายการอื่น ๆ หรือเป็นแฟนรายการพอดแคสต์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งผู้ผลิต
รายการพอดแคสต์และผู้ฟังรายการพอดแคสต์ที่เป็นให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ต่างมีการนาเสนอการ
ใช้ประโยชน์และแสดงความพึงพอใจของการรับฟังพอดแคสต์ในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งจากการได้
เปิดรับฟังรายการเพื่อความเพลิดเพลิน , การเปิดรายการรับฟังในขณะทากิจกรรมต่าง ๆ, การเปิดรับ
ฟังรายการพอดแคสต์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง, การเปิดรับฟังรายการและมีความต้อ
การพบปะหรือพูดคุยกับคนที่รับฟังรายการเหมือนกัน และการเปิดรับฟังรายการพอดแคสต์จากการ
ติดตามผู้จัดรายการที่เราให้ความสนใจ
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ซึ่งจากผลการวิจัยที่ได้รับดังกล่าวสอดคล้องกับที่ได้รับจากการทบทบวนวรรณกรรมการใช้
ทฤษฎี การใช้ป ระโยชน์ และความพึ งพอใจจากสื่ อ ที่ Lawrence A. Wenner (1982) ได้น ามาสรุป
ความพึงพอใจจากการใช้สื่อ โดยได้แบ่งเป็นความพึงพอใจด้านต่าง ๆ คือ 1) ความพึงพอใจที่ได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 2) ความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลจากสื่อมาสนทนากับผู้อื่นในเรื่องต่าง ๆ 3) ความ
พึงพอใจจากการใช้สื่ อเพื่ อความเพลิ ดเพลินต่าง ๆ 4) ความพึงพอใจจากสื่อเพื่อคงอัตลักษณ์ ของ
บุคคล เช่น การติดตามฟังรายการจากผู้ผลิตรายการที่เรามีความชื่นชม
การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ที่มีต่อรายการพอดแคสต์ สอดคล้องกับตัว
แปรที่เป็นองค์ประกอบของความต้องการรับสารจากสื่อมวลชน นาเสนอโดย McQuail, Blumler, &
Brown (1972) ซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์เข้ากับประโยชน์ของการใช้งานหรือการ
เปิดรับฟังรายการพอดแคสต์ เช่น เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ, เพื่อนาไปใช้
ในการสนทนาและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม, เพื่อการใช้แทนคนสนิทหรือเพื่อน และ เพื่อได้ใช้เวลา
ให้หมดไปด้วยความเพลิดเพลิน เป็นต้น
ผลการวิจัยมีการนาเสนอเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพอดแคสต์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมอง
ว่าพอดแคสต์เป็นสื่อที่มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ถือเป็นสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร และจากการที่พอดแคสต์มีแพลตฟอร์มที่เข้ากับยุคสมัยที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัวทุกคนอีกต่อไป ซึ่งในมุมมองของผู้ฟังรายการนั้น การเข้าถึงสื่อชนิดนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่าง
ใด โดยหากในประเทศไทยในอนาคตมีการเปิดรับสื่อชนิดนี้มากยิ่งขึ้น เราก็จะได้เห็นการใช้ประโยชน์
ที่หลากหลายแง่มุมมากขึ้นอีกเช่นกัน
- การปราศจากข้อจากัดเกี่ยวกับเวลา
ถึ ง แม้ รู ป แบบรายการ วิ ธี ก ารสื่ อ สารอาจมี ค วามคล้ า ยกั น กั บ การผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียง แต่ข้อแตกต่างสาคัญอย่างหนึ่งของพอดแคสต์ที่ถือเป็นข้อโดดเด่นอีกประการของ
สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ นั่นคือการไม่มีข้อกาหนดเรื่องเวลาที่ตายตัว ส่งผลให้การผลิตรายการพอดแคสต์
ปราศจากข้อจากัดเรื่องเวลา
การที่พอดแคสต์ปราศจากข้อจากัดดังกล่าว ทาให้ผู้ผลิตรายการมีอิสระในการบริหารจัดการ
เวลาในการบันทึกเสียง และการกาหนดวันเวลาในการเผยแพร่รายการ ผู้ผลิตรายการสามารถกาหนด
ตารางในการออกอากาศ ผู้ผ ลิ ตรายการอาจกาหนดว่าจะเผยแพร่สั ปดาห์ ล ะหนึ่งตอน ซึ่งถือเป็ น
มาตรฐานของการเผยแพร่รายการในประเทศไทย หรือผู้ผลิตรายการอาจตั้งใจเผยแพร่เดือนละ 1-2
ตอน ผู้ผ ลิ ตรายการบางรายการ อาจมีการจัดการด้วยการเผยแพร่รายการโดยแบ่งออกเป็นซีซัน
ตัว อย่ างเช่น การผลิ ตรายการด้ ว ยการกาหนดการออกอากาศเป็ น ซีซั น ละ 30 ตอนต่อปี โดยจะ
เผยแพร่ ติด ต่อ กัน รวดเดีย วสั ป ดาห์ ล ะ 1 ตอน จนครบ 30 ตอน หลั งจากนั้ น ท าการหยุด พั กการ

186
เผยแพร่รายการ และทาการเผยแพร่รายการใหม่อีกครั้งในปี ต่อ ๆ ไป โดยอาจมีการลดหรือเพิ่ ม
จานวนตอน ตามแต่ที่ผู้ผลิตรายการตั้งใจกาหนดออกมา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นการกาหนดของตัว
ผู้ผลิตรายการเอง ที่มีความตั้งใจจะให้รายการมีกาหนดการเผยแพร่ออกมาในลักษณะใด
รวมทั้ งในมุมมองของผู้ ฟั งรายการก็มีอิส ระในการเลื อกเปิดรับ ฟังรายการ กล่ าวคือ ผู้ ฟั ง
รายการสามารถเปิดรับฟังรายการได้ทันทีที่รายการเผยแพร่ หรือจะเลือกเปิดรับฟังรายการที่เคย
เผยแพร่ไปแล้วก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น รายการช่างคุ ย ที่เผยแพร่ตอนแรกสุดเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.
2549 แต่ในปัจจุบันเราก็ยังสามารถย้อนกลับไปรับฟังรายการช่างคุยตอนแรกได้ ซึ่งจากการปราศจาก
ข้อจากัดเรื่องเวลานั้น ก็ได้ถือเป็นข้อโดดเด่นของการสื่อสารผ่านช่องทางพอดแคสต์
สาหรับข้อค้นพบดังกล่าว ถือเป็นข้อโดดเด่นของการที่พอดแคสต์เป็นสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ โดย
คุณลักษณะที่ว่า สื่อใหม่ง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่กระจายสารสนเทศ โดยปราศจากข้อจากัด
เรื่ อง พื้ น ที่ และเวลา (กาญจนา แก้ ว เทพ และ นิ คม ชั ยขุน พล, 2555) ซึ่งจากนิย ามของสื่ อ ใหม่
ดังกล่าวนั่นเอง ที่นอกจากจะทาให้เห็นว่าพอดแคสต์เป็นสื่อที่ไม่มี ข้อจากัดเรื่องเวลาแล้ว ยังสามารถ
นามาอภิปรายผลได้ในประเด็นถัดไป
- การปราศจากข้อจากัดเกี่ยวกับพื้นที่การใช้งาน
การเปิดรับสื่อดิจิทัลสมัยใหม่นั้น ไม่มีข้อจากัดเรื่องพื้นที่ หรืออาณาเขตต่าง ๆ ในการเปิดรับ
สื่ อ ขอแค่ เพี ย งในพื้ น ที่ ต่ าง ๆ เหล่ านั้ น มี สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ เข้ าถึ ง ซึ่งในปั จ จุบั น การเข้ าถึ ง
อินเทอร์เน็ตไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากอีกต่อไป การเข้าถึงสื่อประเภทพอดแคสต์จึงไม่มีข้อจากัดเรื่องพื้นที่
ในการใช้งานเหมือนกับสื่อวิทยุดั้งเดิม
ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ เช่น คุณธาตรี ชีถนอม ปัจจุบันอยู่
อาศัย ในจั งหวัด ประจวบคี รีขั น ธ์เป็ น หลั ก และคุณ ชนิ น ทร เพ็ ญ สู ต ร ปั จ จุบั น อยู่ อาศั ยในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นหลัก สามารถสื่อสารประเด็นต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านช่องทางพอดแคสต์ได้โดยที่ผู้ฟังรายการ
ส่วนมากเป็นผู้ฟังรายการจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีผู้ฟังจานวนหนึ่งจากต่างจังหวัด และ
ประเทศอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ไ กลจากที่ ผู้ ผ ลิ ต รายการอาศั ย อยู่ (จากข้ อ มู ล Insight Stat ของเว็ บ ไซต์
SoundCloud ที่เปิ ดเผยโดยผู้ให้ ข้อมูล) ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่า ด้วยคุณลั กษณะของการเป็นสื่อดิจิทัล
สมัยใหม่ ทาให้พอดแคสต์เป็นสื่อที่ไม่ถูกจากัดเรื่องพื้นที่ในการรับฟัง เหมือนกับการกระจายเสียงด้วย
สัญญาณวิทยุแบบดั้งเดิม ซึ่งจากการที่พอดแคสต์สามารถรับฟังได้ด้วยการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
หรือ การที่ส ามารถดาวน์ โหลดไฟล์จานวนมากเก็บไว้รับฟังได้นี่เอง ทาให้ ผู้ฟังรายการพอดแคสต์
สามารถรับฟังรายการที่ไหนก็ได้ในโลก หากไม่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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5.2.2 การอภิปรายผลเกี่ยวกับการนาเสนอเนื้อหา และการจัดการทางด้านเทคนิคขณะ
ทาการผลิตรายการ
ถึงแม้ภ าษาไทยจะเป็ น ภาษาที่ ใช้ในการสื่ อ สารจากัด เพี ยงจ านวนเพี ยงคนไทยหรือ ผู้ ที่ รู้
ภาษาไทย แตกต่างจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลโดยเฉพาะในแง่ของจานวนผู้ใช้ภาษาที่มีจานวน
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ ในแง่หนึ่งผู้ผลิตรายการก็ต่างมีความต้องการให้วงการพอดแคสต์ในไทยที่
กาลังเติบโต สามารถคงอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน โดยความยั่งยืนเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของการ
ผลิตรายการ หากผู้ผลิตรายการมีความต้องการจะทาให้รายการพอดแคสต์ของตนเองมีการเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดสู่การเป็นสื่อหลักในอนาคต สามารถนาการผลิตรายการพอดแคสต์มา
ใช้ในการสร้างรายได้ เป็นลักษณะที่เป็นมืออาชีพ อาจต้องพิจารณาถึงมาตรฐานในการผลิตรายการที่
ดี เช่น การบริหารจัดการด้านเวลาในการเผยแพร่ ผู้ผลิตใช้คาพูดต่าง ๆ ในรายการได้อย่างมีความ
น่าเชื่อถือ ทั้งในแง่การนาเสนอข้อมูล ข้อมูลที่นาเสนอมีความถูกต้อง มีแหล่งอ้างอิงที่ดี ผู้ฟังรายการ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในแงต่าง ๆ ได้ มีการจัดการด้านคุณภาพในเชิงเทคนิคการผลิตรายการที่ดี
มีการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่นาเสนอรายการพอดแคสต์ที่เข้าถึงผู้ฟัง
รายการพอดแคสต์ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
โดยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัย Tsagkias et al. (2008) ทีไ่ ด้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
เนื้ อหา วิธีการพูดของผู้ จั ด และเทคนิคที่ ใช้ในการจัด รายการพอดแคสต์ และน าเสนอกรอบการ
วิเคราะห์ ร ายการพอดแคสต์ ที่ มี ความน่ าเชื่ อถื อ โดยตั้ งชื่ อ กรอบดั งกล่ าวว่า PodCred Analysis
Framework โดยอธิบายว่ากรอบดังกล่าวนามาประเมินและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและคุณภาพของ
รายการพอดแคสต์ที่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต หากรายการต่าง ๆ ผลิตได้ตามนี้จะถือเป็นรายการที่
มีคุณภาพและจะมีจานวนผู้ฟังที่ติดตามอย่างยั่งยืน โดยในกรอบดังกล่าวได้ทาการแบ่งส่วนของการ
วิเคราะห์ในกรอบดังกล่าวออกเป็นตัวชี้วัดต่าง ๆ ของรายการ ที่ทาให้ผู้เปิดรับฟังรายการพอดแคสต์
ชอบรายการหนึ่ งมากกว่า นาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวชี้วัดนั้นมาเปรียบเทียบกัน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหารายการพอดแคสต์ 2) ด้านผู้จัดรายการพอดแคสต์ 3) ด้านบริบทของรายการ
พอดแคสต์ และ 4) ด้านการจัดการทางด้านเทคนิค กรอบการวิเคราะห์นี้จะช่วยในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ รายการ ในด้ านต่าง ๆ มี ปัจจัยประกอบ เช่น ด้านเนื้ อหารายการ มี ปัจจัยด้ าน เนื้ อหา
เฉพาะเจาะจงชัดเจน มีการให้ข้อมูลแบบทางการ ข้อมูลจริง มีอ้างอิง ด้านผู้จัดรายการ มีปัจจัยด้าน
ความคล่องแคล่ว ความมั่นใจ ความเร็วของการพูด การเลือกใช้คาพูด สาเนียงที่ใช้ เป็นต้น
โดยสาหรับการอภิปรายผลเกี่ยวกับ การนาเสนอเนื้อหารายการ และการจัดการด้านเทคนิค
ต่าง ๆ ในขณะทาการผลิตรายการ (Production) ผู้วิจัยได้รับข้อค้นพบจากผลการวิจัยในครั้งนี้ โดย
สามารถนามาเปรียบเทียบกับกระบวนการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับข้อมูลจาก
การทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถจาแนกได้ข้อค้นพบที่เป็นประเด็นที่แตกต่างกันด้านต่าง ๆ ดังนี้

188
- การนาเสนอเนื้อหา และการใช้ภาษาในรายการพอดแคสต์
การนาเสนอเนื้อหาและการใช้ภาษาในรายการพอดแคสต์ถือเป็นข้อโดดเด่นสาหรับการผลิต
รายการพอดแคสต์ ที่ ผู้ ผ ลิ ต รายการต่ างมี อิ ส ระในการน าเสนอเนื้ อหาในรายการ โดยที่ ส ามารถ
นาเสนอด้วยภาษาในระดับที่ตนเองต้องการสื่อสารได้อย่างไม่มีข้อจากัด
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า
การจัดรายการพอดแคสต์ทาให้มีโอกาสได้นาเสนอความคิดสร้างสรรค์, ได้แสดงออกหรือนาเสนอ
เนื้อหารายการที่ตนจัด โดยที่ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารายการพอดแคสต์ในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ เป็ น รายการในลั กษณะการจั ดรายการแบบพูดคุยเป็ นหลั ก (Talk based) เนื่องจากรายการ
พูดคุยลักษณะนี้นั้น ทาการนาเสนอไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ในงานวิจัยครั้งนี้ จึงใช้
วิธีตั้งประเด็นในการพูดคุย นัดแนะกันระหว่างผู้จัดรายการ และเมื่อถึงเวลาก็เพียงบันทึกเสียงและ
ปล่อยให้เครื่องบันทึกเสียงทาหน้าที่บันทึกเสียงขณะพูดคุยกันไปเรื่อย ๆ
โดยอีกด้านหนึ่งของการนาเสนอเนื้อหา ผลการวิจัยจากการสั มภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการ
แสดงให้ เห็ น ว่า ผู้ ผลิ ตรายการต่างมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่รายการสั ปดาห์ ละหนึ่งตอน นาเสนอ
เนื้อหาตอนละหนึ่งประเด็นหลัก และผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ฟังรายการพอดแคสต์ได้ให้
ความเห็ น สอดคล้ อ งกัน ว่าชื่ น ชอบฟั งรายการที่ มี ลั ก ษณะการพู ด คุ ยประเด็ น ต่ าง ๆ เนื่ อ งจากว่ า
สามารถทาการเปิ ดรับฟังสื่อประเภทพอดแคสต์ในขณะที่ทากิจกรรมอื่น ๆ และได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ เช่น นั่งฟังระหว่างทางาน ฟังในขณะเดินทาง ฟังขณะออกกาลังกาย ซึ่งเป็นการเปิดฟัง
รายการในลักษณะผู้จัดรายการพูดคุยกัน โดยทาให้เหมือนกับการมีเพื่อนมาพูดคุยในขณะทากิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น แต่ได้สารประโยชน์และความบันเทิงเพิ่มเติม
ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง Why Pod? Further Explorations of the
Motivations for Independent Podcasting. ข อง Markman & Sawyer (2014) ที่ ได้ ท าการ
สารวจมูลเหตุจูงใจสาหรับผู้ผลิตอิสระในการผลิตรายการพอดแคสต์ จานวน 120 รายการ ผลวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดรายการพอดแคสต์ของผู้ผลิตอิสระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการจัดรายการ
แบบพูดคุยเป็นหลัก (Talk based podcasts) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ของการเผยแพร่ ไฟล์
เสียงที่หนึ่งตอนต่อสัปดาห์ โดยปัจจัยที่ทาให้ผู้ผลิตรายการทาการผลิตรายการพอดแคสต์ต่อไป คือ
ความต้องการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์, ต้องการมีช่องทางในการแสดงออกหรือนาเสนอเนื้อหาต่าง
ๆ, ด้านการตลาดสามารถทาการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) และ ด้านการนาเสนอ
ความบันเทิงที่จัดรายการพอดแคสต์แล้วให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ส่วนในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดการ
ทางด้านเทคนิค การจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผล ในแต่ละรายการจะมีวิธีการที่
เฉพาะตั ว และหลากหลายในการเลื อกใช้ ซึ่งไม่ต ายตั ว และเปลี่ ยนแปลงได้เสมอ สอดคล้ องกั บ
ลักษณะของความเป็นสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ในลักษณะที่ต่างจากสื่อดั้งเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในพอดแคสต์ต
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อบโจทย์กับ ผู้ จัดรายการในสั งคมไทยที่ต้องการนาเสนอเนื้อหาประเด็นที่ผู้จัดรายการต้องการจะ
สื่อสารกับสังคม
ในอีกมุมมองหนึ่งจากการให้ข้อมูลของผู้ฟังบางส่วน มีการพูดถึง ความคาดหวังจากการรับฟัง
รายการพอดแคสต์ โดยเฉพาะเรื่อง ความแปลกใหม่ ของเนื้อหารายการ ซึ่งเป็นความแปลกใหม่ของ
เนื้ อหาที่อาจไม่ได้รับ ในสื่อดั้งเดิม หรือสื่ อดิจิทัล สมัยใหม่ประเภทอื่น ๆ ซึ่งหากผู้ผ ลิ ตรายการคิด
นาเสนอเนื้อหาโดยให้ความสาคัญกับเรื่องความแปลกใหม่ของเนื้อหารายการ ก็จะทาให้รายการมี
ความน่าสนใจยิ่งขึ้น และดึงดูดผู้ฟังรายการที่ต้องการความแปลกใหม่ หรือ ผู้ฟังที่มีความต้องการรับ
ฟังรายการที่มีความแตกต่างกับสื่อประเภทอื่น ๆ ได้
หากอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น ผู้วิจัยของยกตัวอย่าง เกี่ยวกับการผลิตรายการโดยผู้ใช้งาน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน YouTube ที่ไม่ได้เป็นสื่อมวลชน หากแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยเป็น
สื่อมวลชนมาก่อน (ยูทูปเบอร์ ; YouTuber) เช่น เด็กนักเรียนที่มีทักษะการเล่าเรื่อง ทาการนาเสนอ
ชีวิตประจาวันผ่านการเล่าเรื่องด้วยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่ตนเองทาในแต่ละวัน ทา
การนาเสนอเนื้อหาในผ่านรูปแบบรายการคล้ายกับรายการโทรทัศน์ แต่เลือกนาเสนอผ่านช่องทาง
YouTube แทน (YouTube Channel) ซึ่งถือเป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่มีความต้องการ
นาเสนอเนื้ อหาใด ๆ ที่ไม่ผิดกับ นโยบายของเว็บไซต์ สามารถเผยแพร่ได้แบบไม่จากัดจานวน ซึ่ง
ก่อให้เกิดรูปแบบรายการ YouTube ที่มีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ และหารับชมทางช่องทาง
สื่อดั้งเดิมด้วยข้อจากัดหลาย ๆ อย่าง ที่โทรทัศน์ทาไม่ได้ แต่กระนั้นรายการ YouTube ที่ถูกผลิตและ
สร้างสรรค์ขึ้นจากบุคคลทั่วไปเหล่านี้ ก็สามารถเข้าถึงผู้ติดตามได้จานวนมาก ซึ่ง อีกหนึ่งข้อดีของสื่อ
ออนไลน์ประเภทนี้ คือ การแสดงยอดผู้ชม (Views) ว่าคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไป มียอดผู้ชมรายการ
เท่าใดได้แบบทันที ซึ่งตัวอย่างดังกล่าว สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อ จากสถิติที่รายงานโดย
ผู้อานวยการส านั กงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายงานเมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม พ.ศ. 2561) พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการต่าง ๆ หรือการฟังเพลง ดู
ภาพยนตร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ YouTube เว็บไซต์ NetFlix โดยเฉลี่ยถึง วันละ
2 ชั่วโมง 35 นาที ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเมื่อเทียบกับพฤติ กรรมการใช้งานสื่อดั้งเดิม (โทรทัศน์ วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์) ที่ค่อย ๆ ลดจานวนลงไปอีกด้วย
- การบริหารจัดการด้านวันเวลาในการบันทึกเสียง
จากการอภิปรายผลการวิจัยในส่วนของการปราศจากข้อจากัดเรื่องเวลาที่ได้นาเสนอไปแล้ว
ก่อนหน้ านี้ ผู้วิจัยจะทาการอภิปรายผลการวิจัยเพิ่ มเติม และเพื่อให้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้
สังเคราะห์ไว้ในบทที่ 4 ซึ่งจะเทียบมุมมองของสื่อดิจิทัลสมัยใหม่กับสื่อดั้งเดิมเช่นเคย โดยในส่วนของ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแบบดั้งเดิมนั้น เนื่องจากรายการต่าง ๆ จะต้องมีขอบเขตของเวลา
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เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กาหนดการออกอากาศ หรือตารางกระจายเสียง ที่มีการวางผังรายการต่าง ๆ
รวมทั้งมีการกาหนดความยาวของรายการที่ชัดเจน ซึ่งทาให้ การเตรียมการผลิตรายการวิทยุนั้นมี
ข้อจากัดในเรื่องของการบริห ารจัดการด้านวันเวลาในการบันทึกเสียง กล่ าวคือ การผลิ ตรายการ
วิทยุกระจายเสียงจะมีเรื่องข้อกาหนดของเวลาออกอากาศ ซึ่งแต่ละสถานีวิทยุอาจมีการบริหารจัดการ
เวลาออกอากาศของรายการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปตามนโยบายของแต่ละสถานี แต่โดยมากแล้ว
รายการวิทยุในประเทศไทยแต่ละรายการมักจะมีช่วงเวลาในการออกอากาศประมาณ 1 ชั่วโมง (ซึ่ง
รวมถึงช่วงเวลาของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แล้ว)
ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ได้พบว่าผู้ผลิตรายการต่าง ๆ ต่างให้ข้อมูลว่าพอดแคสต์เป็นสื่อที่
ไม่มีข้อจากัดในเรื่องของความยาวของแต่ละตอน จึงไม่มีข้อจากัดเรื่องของความยาวของรายการ เรา
จึงได้เห็นความยาวของรายการที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ตั้งแต่รายการสั้น ๆ ไม่กี่นาที ไป
จนถึงรายการยาวเป็นหลัก 3-4 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ยังสามารถกาหนดการ
ออกอากาศหรือวัน ที่ต้องการเผยแพร่ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตรายการ สามารถวาง
แผนการเผยแพร่ได้ด้วยความอิสระ ซึ่งส่งผลกับวันเวลาในการบันทึกเสียงด้วย โดยผู้ ผลิตรายการอาจ
ใช้ช่วงเวลาที่นอกเหนือจากเวลางานที่เป็นอาชีพหลัก จัดสรรเวลาเพื่อบันทึกเสียงนอกเหนือจากเวลา
งาน หรือในเวลาว่าง นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบอื่น ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับวันเวลาในการ
บันทึกเสียง ที่ผู้ผลิตรายการต่างมีการให้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องที่มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น
การบันทึกเสียงรายการของรายการออฟฟิศ 0.4 ที่ผู้ผลิตรายการเลือกวันเวลาในการบันทึกเสียงที่ไม่
ตายตัว เนื่ องจากผู้ จั ดรายการทั้ งสองท่านไม่ได้ มีโอกาสที่จะพบปะกัน บ่อยครั้งนัก จึงไม่ส ามารถ
บัน ทึกเสี ยงได้พร้อม ๆ กัน ในทุกสัป ดาห์ ได้ แต่ผู้ ผลิตรายการดังกล่าวก็มีความต้องการให้ รายการ
เผยแพร่อย่างต่อเนื่องไปตลอดทุกสัปดาห์ จากโอกาสที่ได้เจอกัน 2-3 สัปดาห์ ต่อครั้ง จึงเลือกวันเวลา
ที่เหมาะสม และมีการเผื่อเวลาในการบันทึกเสียงรายการ 2-3 ตอน ในทุกครั้งที่พบกัน เป็นต้น
- การจัดการด้านอุปกรณ์และสถานที่บันทึกเสียง
การผลิตรายการพอดแคสต์สามารถทาได้ด้วยการใช้ต้นทุนการผลิตที่ไม่มากนัก โดยหาก
เที ย บกั บ การผลิ ตรายการวิท ยุ ก ระจายเสี ยง ที่ ต้ องมี ต้ น ทุ นเรื่องต่าง ๆ เช่ น ค่ าเช่าช่อ งสั ญ ญาณ
กระจายเสี ย ง หรื อ ค่ าใช้จ่ ายในการจัด สรรเรื่อ งเงิน ทุ น ส าหรับ การตั้ งเสากระจายสั ญ ญาณคลื่ น
กระจายเสียงแบบต่าง ๆ, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง เช่น ไมโครโฟน มิกซ์เซอร์ การ
สร้างห้องอัดรายการหรือห้องส่ง ซึ่งอาจรวมไปถึงค่าเสื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย เหล่านี้พบว่าแม้การ
ผลิตรายการวิทยุจะใช้เงินทุนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เป็นสื่อดั้งเดิมเหมือนกัน
แต่หากเทียบการจัดการด้านอุปกรณ์และสถานที่บันทึกเสียงระหว่างการผลิตรายการวิทยุ กับการผลิต
รายการพอดแคสต์ พบว่าการผลิตรายการพอดแคสต์สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย โดยเบื้องต้น
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ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์มีความจาเป็นที่ต้องใช้ เพียงอุปกรณ์ที่บันทึกเสียงได้ และอุปกรณ์ที่สามารถ
จั ดการเกี่ย วกับ ไฟล์ เสี ย งต่าง ๆ ทั้ งการตัด ต่อ เรีย บเรียง และการน าไปเผยแพร่ในช่ องทางของผู้
ให้บริการ ซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ที่บุคคลทั่วไปมีไว้ครอบครองกันอยู่แล้ว เช่น เครื่องบันทึกเสียงแบบ
พกพา, สมาร์ทโฟนที่มีแอปพลิเคชันบันทึกเสียงได้ , ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์เสียง ที่อาจเป็นโปรแกรม
พื้นฐานติดมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้เห็นข้อโดด
เด่นของการผลิตสื่อดิจิทัลสมัยใหม่อย่างพอดแคสต์ โดยที่การลงทุนในเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความ
แตกต่างกันอย่างมาก แต่ผู้ผลิตสื่อก็ได้สื่อสารประเด็นต่าง ๆ ไปยังผู้รับฟังได้เหมือนกัน
ผู้ผลิตรายการในงานวิจัยครั้งนี้ มีการใช้อุปกรณ์การบันทึกเสี ยงหลากหลายรูปแบบ อาทิ
เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา สมาร์ทโฟน ไมโครโฟนอัดเสียงแบบตั้งโต๊ะเสียบต่อกับสมาร์ทโฟน ไป
จนถึ ง ลงทุ น ด้ ว ยเงิ น ทุ น จ านวนหนึ่ ง ในการใช้ ไ มโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ (Condenser
Microphone) ต่อเข้ากับมิกซ์เซอร์ และบันทึกเสียงเข้าไปที่ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์เสียงโดยตรง
ข้อดีการจัดการด้านอุปกรณ์ที่ถือเป็นข้อโดดเด่นของการผลิตรายการพอดแคสต์ คือ ผู้ผลิต
รายการต่างเลือกใช้อุปกรณ์ที่ตนเองมีอยู่แล้ว หรือ สามารถลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ในหลากหลาย
รูปแบบ โดยที่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง เช่น หากต้องการทารายการ
สัมภาษณ์ เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องเดินทาง ก็อาจใช้อุ ปกรณ์บันทึกเสียงคุณภาพดีที่สามารถพกพา
ได้ไม่ยาก ซึ่งมีหลากหลายราคาให้เลือกใช้ โดยที่ผู้ผลิตรายการสามารถเลือกทดลองใช้อุปกรณ์ได้อย่าง
อิสระ ผู้ผลิตรายการบางรายเคยใช้อุปกรณ์สาหรับบันทึกเสียงในหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น คุณ
แทนไท ประเสริ ฐ กุ ล ผู้ ผ ลิ ต รายการ WiTcast ที่ ท าการผลิ ต รายการโดยเริ่ ม ตั้ งแต่ ก ารใช้ เครื่อ ง
บันทึกเสียงแบบพกพาที่มีอยู่เดิม หลังจากรายการเริ่มมีชื่อเสียงและมีจานวนผู้ฟังมากขึ้นเรื่อย ๆ จึง
ลงทุนเกี่ยวกับการจัดการด้านอุปกรณ์บันทึกเสียงให้มีความมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน พบว่าผู้ ผลิ ตรายการบางส่วนได้ มีการลงทุนในการสร้างสรรค์ห้องบันทึก
รายการอย่างจริงจัง เช่น คุณบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ ผู้ผลิตรายการ GUlaxy Podcast ที่มีการจัดทา
ห้องบันทึกเสียงด้วยเงินทุนส่วนตัว จัดทาห้องบันทึกเสียงรายการพอดแคสต์ที่มีชื่อว่า “บ้านดอยปุย”
เป็นห้องบันทึกเสียงรายการพอดแคสต์ที่ สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้รายการที่ตนเองผลิตนั้นมีคุณภาพ
เสียงที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ฟังได้รับฟังรายการที่มีเสียงคุณภาพที่ดีกว่าการใช้อุปกรณ์การบันทึกเสียงที่ไม่ได้
เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงโดยตรงอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งนี้จากการจัดทาห้องบันทึกเสียงดังกล่าว
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการอื่น ๆ สามารถมาใช้งานได้ โดยที่เจ้าของห้องบันทึกเสียงมีความยินดีที่
จะให้บุคคลต่าง ๆ มาทดลองใช้งาน
สาหรับ ตัวอย่ างดังกล่ าว สามารถอภิปรายได้ว่าที่ผู้ ผ ลิ ตรายการบางส่ ว นลงทุน สร้างห้ อง
บันทึกเสียงของตัวเองนั้น เป็นเพราะมองเห็นความสาคัญของการสื่อสารผ่านรายการพอดแคสต์ ที่
มองว่าเป็ น ช่องทางการสื่อสารที่ อาจมาทดแทนการใช้งานวิทยุแบบดั้งเดิม และด้ว ยการเป็นช่อง
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ทางการสื่อสารที่ส ามารถทาได้ไม่ยากนัก และมีความต้องการให้ วงการพอดแคสต์ในประเทศไทย
เติบ โตไปพร้ อม ๆ กัน โดยหวังว่าอาจเป็น สื่ อใหม่ ที่กลายเป็ นสื่ อ ช่องทางหลั ก สามารถเข้าถึงคน
จานวนมากได้ เหมือนที่ สื่ อใหม่อย่าง เว็บไซต์และแอปพลิ เคชั น YouTube, NetFlix, Line TV ที่
ประสบความสาเร็จในเรื่องของจานวนผู้เปิดรับสื่อดังกล่าวเป็นอย่างมาก
- การตั้งชื่อตอนและการเขียนคาอธิบายเนื้อหา
จากการที่รายการวิทยุกระจายเสียงต่าง ๆ มีตารางเวลา วันออกอากาศที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
รายการ Morning Talk ทางสถานีวิทยุ FM 99 Active Radio มีช่วงเวลาออกอากาศ วันจันทร์ -ศุกร์
ตั้งแต่ เวลา 7.30 – 9.00 น. รายการคุยได้คุยดี ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด มีช่วงเวลา
ออกอากาศ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยผู้ฟังรายการต่างมีพฤติกรรมการรับฟังที่
ไม่ได้ติดตามจากประเด็นที่นาเสนอในแต่ละตอนเป็นหลัก หากแต่เป็นการเปิดรับฟังที่ติดตามจาก
เนื้อหารายการโดยภาพรวม การติดตามรับฟังจากความชื่นชอบชื่นชมในตัวผู้จัดรายการ การเลือก
เปิดรับฟังรายการวิทยุต่าง ๆ ในขณะทากิจกรรมอื่น ๆ เช่น การขับรถไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทางาน
เป็นต้น ซึ่งเป็นผลจากการที่ช่องทางการเผยแพร่ที่เป็นวิทยุแบบดั้งเดิม ที่ไม่จาเป็นต้องมีการแสดงผล
เกี่ยวกับ รายละเอียดรายการอื่น ๆ บนหน้าจอ มีเพียงเลขคลื่นความถี่ของช่องวิทยุต่าง ๆ เท่านั้น
รายการวิทยุ ต่าง ๆ จึ งมีการให้ ข้อมูล เกี่ยวกับรายการเพี ยงว่า เป็นรายการที่มีชื่อว่าอะไร ดาเนิ น
รายการโดยใคร ออกอากาศช่วงเวลาใด ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างรายการพอดแคสต์
กับรายการวิทยุกระจายเสียงแบบดั้งเดิม
สาหรับการรับฟังรายการพอดแคสต์นั้น ผู้ฟังรายการส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเปิดรับฟัง
รายการ โดยจะเป็นผู้เลือกเปิดรับฟังรายการผ่านเนื้อหาที่นาเสนอเป็นหลัก และด้วยคุณลักษณะความ
เป็นสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ซึ่งมีการหลอมรวมการแสดงผลผ่านหน้าจอต่าง ๆ มีการนาเสนอผ่านตัวอักษร
จากการมีให้ตั้งชื่อรายการ การตั้ง ชื่อตอน (Title) การเขียนคาอธิบายเนื้อหารายการ (Description)
ซึ่งในมุมมองหนึ่งก็กลายเป็นข้อโดดเด่นของการผลิตรายการพอดแคสต์ ที่หากผู้ผลิตรายการไม่ได้เป็น
ผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่แต่เดิม แต่ทาการนาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ และจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ฟัง
รายการทุกคน ในขั้นก่อนที่จะเปิดฟังรายการพอดแคสต์ จะต้องเห็นว่ารายการพอดแคสต์ตอนนั้น ๆ
มีการตั้งชื่อตอนที่น่าสนใจมากน้อยเพียงใด มีการเขียนคาอธิบายเนื้อหาของตอนนั้น ๆ ไว้ว่าอย่างไร
ซึ่งในเบื้องต้นหากผู้ผลิตรายการมีความใส่ใจในการตั้งชื่อตอน การเขียนคาอธิบายเนื้อหา ก็จะเป็ น
ปัจจัยแรกที่จะทาให้คนเปิดเข้ามาฟังรายการ ซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการนาเสนอเนื้อหาผ่าน
เสียงพูดในรายการ ว่าผู้ผลิตรายการจะมีการสื่อสารต่าง ๆ ที่ทาให้ผู้ฟังรายการอยู่กับเราไปตั้งแต่ต้น
จนจบหรือไม่ การตั้งชื่อตอนต่าง ๆ จึงเป็นส่วนประกอบสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการเลือกเปิดรับฟังรายการ
พอดแคสต์ ซึ่งในผลการวิจัยครั้งนี้มีการนาเสนอมุมมองของทั้งผู้ผลิตรายการและผู้ฟังรายการเกี่ยวกับ
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เรื่องดังกล่าวเช่นกัน ตัวอย่างเช่น รายการพอดแคสต์บางรายการนาชื่อแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียง มาให้
สัมภาษณ์ในรายการ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อตอน ตอนนั้น ๆ ก็สามารถดึงดูดให้ผู้ฟังเปิดรับฟังรายการ
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
- การสร้างสรรค์ภาพปกรายการ
ข้อแตกต่างสาคัญอีกหนึ่งอย่างที่มีความแตกต่างกันระหว่างรายการวิทยุกระจายเสียงแบบ
ดั้งเดิม กับรายการพอดแคสต์ โดยต่อเนื่องจากประเด็นชื่อตอนและคาอธิบายเนื้อหา จากคุณลั กษณะ
ของความเป็ นสื่อใหม่ที่มีในเรื่องของการแสดงภาพผ่านหน้าจอต่าง ๆ ด้วยนั้น ทาให้ ช่องทางพอด
แคสต์ต่าง ๆ มีการกาหนดให้ ผู้ที่ทาการอัปโหลดไฟล์เสียงพอดแคสต์สามารถอัปโหลดรูปภาพปก
รายการ (Cover) ซึ่งอาจเป็นรูปสัญลักษณ์รายการ หรือ รูปที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการตอน
นั้น ๆ นั่นทาให้ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ต่าง ๆ ล้วนมีการออกแบบสัญลักษณ์รายการ หรือ ภาพปก
รายการของตอนที่เผยแพร่ต่าง ๆ ไปโดยปริยาย
จากการให้ข้อมูลของผู้ผลิตรายการบางส่วนที่ว่า ภาพปกของรายการที่ดี ก็มีผลต่อการดึงดูด
จานวนผู้ เปิ ดฟังรายการด้วยเช่น กัน สามารถอภิปรายได้ด้วยการเป็นสื่ อดิจิทัลสมัยใหม่ ผ่ านการ
สื่อสารผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยจากคุณลักษณะของความเป็นสื่อหลอมรวม (Media
Convergence) ของสื่อประเภทพอดแคสต์ ส่งผลให้ พอดแคสต์เป็นสื่ อที่แตกต่างจากสื่อวิทยุแบบ
ดั้งเดิมที่มีในเรื่องของการสื่อสารผ่านด้ว ยเสียงอย่างเดียว แต่พอดแคสต์มีการแสดงผลด้วยการมีภาพ
และเสียง โดยภาพเหล่านั้นอาจเป็นภาพนิ่งเพียงอย่างเดียวของภาพปกรายการ หรือ รายการพอด
แคสต์บางรายการ มีการแสดงผลในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวในขณะบันทึกเสียงรายการเพิ่มเติม
ด้วย หรือที่เรียกว่า วิดีโอพอดแคสต์ (Video Podcast) เหล่านี้ทาให้พอดแคสต์คือสื่อมัลติมีเดียที่มี
ความโดดเด่นในเรื่องของการนาเสนอเสียง แต่มีความโดดเด่นกว่ารายการวิทยุบางรายการ ที่พอด
แคสต์จะมีการนาเสนอผ่านการมองเห็น จากการมีภาพปกรายการ หรือมีภาพเคลื่อนไหวด้วย
ซึ่งรายการวิทยุ กระจายเสี ยงแบบดั้งเดิม สามารถปรับตั วในลั กษณะนี้ ได้ เช่นกั น โดยแม้
ตัวเครื่องวิทยุจะไม่แสดงผลต่าง ๆ เหล่านี้ แต่การพึ่งพาแพลตฟอร์มอื่น เช่น การใช้ช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ การมีเว็บไซต์เพื่อเปิดฟังรายการต่าง ๆ ได้ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์
YouTube รวมทั้งการทาแอปพลิเคชันเพื่อรับฟังรายการ โดยหากรายการวิทยุแบบดั้งเดิมปรับตัวเข้า
กับแพลตฟอร์มออนไลน์ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่เปลี่ยนไปก็อาจไม่ได้ทาให้รายการวิทยุแบบดั้งเดิม
หมดโอกาสในการแข่งขัน กับสื่ อดิจิทัลสมัยใหม่เสมอไป ซึ่งเราก็ได้เห็ นแล้ วว่า รายการวิทยุในบาง
สถานีวิทยุในประเทศไทย มีการปรับตัวเกี่ยวกับการนาเสนอเนื้อหาเข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็น
เหตุผลให้รายการวิทยุต่าง ๆ ก็สามารถมีภาพปกรายการด้วยเช่นกัน
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ดังนั้นด้วยการคุณลักษณะเด่นของช่องทางการสื่อสารแบบดิจิทัลสมัยใหม่ ผู้ผลิตรายการ
พอดแคสต์ ต่างควรให้ความใส่ใจในการออกแบบภาพปกรายการ การออกแบบสัญลักษณ์ให้เข้ากับ
เนื้ อหารายการ ผ่านการเลือกใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่มีรูปลั กษณ์ ที่ เหมาะสมกับแนวคิดรายการ การ
เลื อกใช้ สี ที่สื่ อความหมาย การออกแบบให้ น่ าดึงดูดนั้น ผู้ ผ ลิ ต รายการไม่จาเป็ นต้ องมีทั กษะการ
ออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้แบบกราฟฟิคดีไซเนอร์โดยทั่ วไปใช้ หากแต่สามารถใช้แอปพลิเคชันทา
การออกแบบสาเร็จรูปในสมาร์ทโฟน หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ไม่ยาก แต่สามารถออกแบบได้
ดี ดั ง ตั ว อย่ า งของ ผู้ ผ ลิ ต รายการออฟฟิ ศ 0.4 ที่ ใช้ โ ปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการ
ออกแบบสัญลักษณ์รายการ ภาพปกรายการ รวมทั้งใช้ออกแบบภาพที่สื่อสารในสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
โดยสามารถใช้ออกแบบได้เรียบง่ายและสื่อความหมายได้ดี

5.2.3 การอภิปรายผลเกี่ยวกับการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผล
หลังการเผยแพร่รายการ
การสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ในด้านเกี่ยวกับการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตาม
ประเมินผลหลังการเผยแพร่รายการ (Post-Production) เป็นเรื่องที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ให้ความ
ใส่ ใจเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งด้ ว ยลั ก ษณะของการเผยแพร่ ร ายการที่ แ ตกต่ า งอย่ า งสิ้ น เชิ ง กั บ การ
ออกอากาศของวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจากการที่เป็นช่องทางที่ต้องพึ่งพาการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ ตเป็นหลัก หรือเป็นการใช้ช่องทางออนไลน์แบบสื่อดิจิทัลสมัยใหม่นั้น จากการที่ต้องใช้
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านั้น ส่งผลให้พอดแคสต์สามารถเชื่อมต่อกับการใช้งานสื่ออื่น ๆ ที่เป็นสื่อ
ออนไลน์ได้ไม่ยากนัก อาทิ การใช้เว็บไซต์ในการเผยแพร่รายการ การใช้แพลตฟอร์มของผู้ ให้บริการ
ไฟล์ เสี ย งพอดแคสต์ ทั้ งเว็บ ไซต์ แอปพลิ เคชั น โดยส่ งผลต่ อ การเชื่ อมต่ อการใช้ งานสื่ อ ออนไลน์
ประเภทอื่น เช่น การแชร์รายการพอดแคสต์ไปในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจากผลการวิจัยจะ
เห็นได้ว่า นอกจากการผลิตรายการพอดแคสต์แล้ว การใช้สื่อออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ประกอบกับการ
ผลิตรายการนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการทุกคนให้ความใส่ใจ ซึ่งจากผลการวิจัยมีการนาเสนอในมุมมอง
ของผู้ฟังรายการที่ให้การตอบรับ (Feedback) รวมทั้งพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น การฟังซ้า การสนับสนุน
ผู้ผลิตรายการต่าง ๆ เป็นต้น
โดยสาหรับการอภิปรายผลเกี่ยวกับ การจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผล หลัง
การเผยแพร่รายการ (Post-Production) ผู้วิจัยได้รับข้อค้นพบจากผลการวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถ
นามาเปรียบเทียบกับกระบวนการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถจาแนกได้ข้อค้นพบที่เป็นประเด็นที่แตกต่างกันด้านต่าง ๆ ดังนี้

195
- การใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
ผลการวิจั ย ครั้งนี้ แสดงให้ เห็ น ว่าผู้ ผ ลิ ต รายการพอดแคสต์ทุ ก รายการให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ช่องทางการสื่อสารกับผู้ฟังรายการ โดยผู้ผลิตรายการทุกรายการต่างมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
โดยบางรายการอาจใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ตนเองใช้เป็นประจาอยู่เดิม ในการสื่อสารกับผู้ฟังรายการ ซึ่งผู้ผลิตบางรายการก็มี
การใช้งานที่รวมถึงการใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ อีกด้วย
ซึ่งด้วยการที่พอดแคสต์เป็นช่องทางการสื่อสารที่ผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้ว ผู้ฟังรายการ
ทุกคนจึงเป็นคนที่มีความเข้าใจต่อการใช้งานสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อยู่เดิม ซึ่งล้วนแล้วมีพฤติกรรมการใช้
งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ถือเป็นข้อที่แตกต่างจากวิทยุ กระจายเสียงแบบ
ดั้งเดิม ที่ผู้ฟังรายการอาจไม่จาเป็นต้องใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับผู้ผลิตรายการ โดยผู้ฟัง
รายการวิท ยุ มั กเป็ น ผู้ รั บ สื่ อในลั กษณะทางเดี ยว (One Way Communication) แต่ ห ากมี ค วาม
ต้องการในการสื่อสารกับผู้ผลิตรายการ สถานีวิทยุต่าง ๆ โดยเฉพาะรายการสด ที่ไม่ได้บันทึกเสียงไว้
ก่อน ก็จะมีวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตรายการกับผู้ฟังรายการผ่านการบริการส่งข้อความสั้น ๆ ที่
ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ (Short Message Service ; SMS) หรือเป็นการเปิดให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้า
ไปในรายการ ซึง่ ทั้งสองรูปแบบนั้นต่างมีค่าบริการในการใช้งาน
การผลิตรายการพอดแคสต์จะเป็นการสื่อสารทางเดียวคล้ายกับวิทยุ แต่ผ่านการพูดสื่อสารผู้
จัด รายการ และบั น ทึ กเสี ย ง เผยแพร่ออกไปในช่องทางออนไลน์ แต่ข้อแตกต่างส าหรับ การผลิ ต
รายการพอดแคสต์ในประเทศไทย คือ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของรายการพอดแคสต์นั้น เป็นใน
ลักษณะที่เป็นเรียลไทม์มากกว่า หากมีผู้ฟังรายการมาซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในนาทีนั้น ๆ
ผู้ผลิตรายการก็จะใช้วิธีโต้ตอบผ่านคอมเมนต์เหล่านั้นได้ทันที ซึ่งในทางหนึ่งส่งผลให้ ผู้ผลิตรายการ
พอดแคสต์สามารถสารวจผลตอบรับ ของรายการพอดแคสต์ในตอนต่าง ๆ ได้โดยง่าย ในแง่ของยอด
รวมผู้ใช้งานสื่อสั งคมออนไลน์ ที่มีปฏิสั มพันธ์กับประเด็นนั้น ๆ จากการที่ผู้ผลิ ตรายการนาลิงก์ฟัง
รายการมาแชร์ไว้ในสื่อสังคมออนไลน์
โดยแม้ว่ารายการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยบางสถานีจะมีการปรับตัวเรื่องของการ
เผยแพร่รายการในลักษณะการเผยแพร่ภาพขณะบันทึกเสียงรายการ หรือขณะออกอากาศสด ผ่าน
สตรี ม มิ่งของ Facebook Live แต่รายการวิท ยุ เหล่ านั้ นก็ ยังใช้ วิธีก ารโต้ต อบผ่ าน SMS เป็ น หลั ก
มากกว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุผลจากการที่ใช้แพลตฟอร์มที่เป็นวิทยุดั้งเดิมเป็นหลัก
และนาแพลตฟอร์มของออนไลน์มาเพื่อเป็นการสร้างการเข้าถึงผู้ฟังในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นเท่านั้น
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- การแก้ไขข้อมูลหลังการเผยแพร่
หนึ่งในแนวคิดของการกาเนิดขึ้นของสื่อดิจิทัลประเภทพอดแคสต์ คือการเป็นแพลตฟอร์มที่
ลดข้อจากัดของการผลิ ตรายการวิทยุกระจายเสียงแบบดั้งเดิมออกไป ข้อโดดเด่น ที่สุ ดอย่างหนึ่ ง
สาหรับการผลิตรายการพอดแคสต์ คือ การอนุญาตให้ผู้ผลิตรายการ ผู้เผยแพร่รายการ สามารถแก้ไข
ข้อมู ล ที่ เผยแพร่ ได้ โดยที่ ส ามารถทาได้จ ากการน าไฟล์ เสี ยงใหม่ ที่ท าการบั นทึ ก ข้อมู ล ที่ ต้ องการ
เผยแพร่จริง ๆ อัปโหลดทับลงไปในไฟล์เสียงเดิม หรือเป็นการบันทึกเสียงเฉพาะช่วงต่าง ๆ ที่ มีความ
ต้องการแก้ไข ซึ่งจะเป็นทั้งการแก้ไขข้อมูลที่นาเสนอ และเป็นการแก้ไขในเรื่องของรายละเอียดเชิง
เทคนิ ค เช่ น ผู้ ผ ลิ ตรายการได้ฟั งรายการที่เผยแพร่ไปแล้ ว แต่มาพบภายหลั ง เมื่อมีผู้ ฟั งรายการ
Feedback ว่า มีเสียงสะท้อน หรือเสียงรบกวน ผู้ผลิตรายการก็สามารถนาไฟล์เ สียงต่าง ๆ เหล่านั้น
ไปแก้ไขในซอฟต์แวร์จัดการไฟล์เสียง เพื่อลดเสียงสะท้อน เสียงรบกวนเหล่านั้น ก่อนที่จะทาการ
อัปโหลดขึ้นใหม่ได้ ซึ่งถือเป็นข้อดีของการผลิตรายการพอดแคสต์ ที่เป็นทั้งประโยชน์สาหรับผู้ผลิต
รายการ ที่มีความรับผิ ดชอบต่อผู้ฟังรายการ ในการที่จะได้นาเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง หรือนาเสนอ
รายการที่มีไฟล์เสียงคุณภาพที่ดี ไม่มอบความลาบากแก่ผู้ฟังรายการที่ต้องใช้ความพยายามสูงในการ
ฟัง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังรายการที่จะได้รับเนื้อหารายการที่มีความถูกต้อง และได้รับฟังไฟล์เสียง
ทีส่ ามารถรับฟังได้อย่างไม่มีอุปสรรครบกวนมากนัก
- พฤติกรรมการฟังซ้า
แนวคิดของการใช้งานพอดแคสต์ที่เป็นการลดข้อจากัดของรายการวิทยุเดิมในอีกรูปแบบหนึ่ง
คือ ความสามารถในการฟังรายการซ้า ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ก็ได้มีการนาเสนอว่ามีผู้ฟังรายการจานวน
หนึ่ งที่ท าการฟั งรายการซ้าด้วยเช่นกัน ซึ่ง ถือเป็ นพฤติกรรมการใช้งานของผู้ เปิดรับ สื่ อ ที่มีความ
แตกต่างจากการใช้งานวิทยุกระจายเสียงแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง
ความสามารถในการฟังซ้าเหล่านี้ส่ งผลให้ผู้ฟังรายการสามารถเปิดรับฟังรายการได้จานวนกี่
ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเหมาะกับรายการพอดแคสต์ที่นาเสนอเนื้อหาที่ผู้ฟังรายการมีความต้องการ
ทบทวนเนื้อหา เช่น รายการนาเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รายการเรียนภาษาต่าง ๆ เป็นต้น
สถานีวิทยุกระจายเสียงบางสถานีมีการปรับตัวเรื่องการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทางออนไลน์
เช่น นาไฟล์เสียงที่บันทึกรายการที่ออกอากาศทางวิทยุ มาเผยแพร่ซ้าในเว็บไซต์ของสถานี หรือบาง
สถานีมีการเพิ่มช่องทางรับฟังนอกเหนือจากวิทยุ กล่าวคือ สามารถรับฟังสดผ่านเว็บไซต์และแอป
พลิเคชัน ในรูปแบบ Streaming ซึ่งก็เป็นช่องทางการนาเสนอที่มีความน่าสนใจและมีความคล้ายกับ
พอดแคสต์ แต่ก็มีข้อแตกต่างดังที่เรียนไว้แล้ว นั่นคือ การตั้งชื่อตอนต่าง ๆ และการเขียนคาอธิบาย
เนื้อหา ซึ่งจากการที่รายการวิทยุต่าง ๆ ไม่ได้มีการตั้งชื่อตอนต่าง ๆ ไว้ หากนาไฟล์เสียงย้อนหลังมา
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เผยแพร่อย่างมากก็เป็นเพียงชื่อรายการ วันเวลาที่ออกอากาศ ชื่อผู้ดาเนินรายการ ซึ่งแตกต่างจาก
แพลตฟอร์มของพอดแคสต์ที่มีการกาหนดในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น
- การเปลี่ยนแปลงจากผู้ฟังรายการเป็นผู้ผลิตรายการ
ด้วยคุณลักษณะของรายการพอดแคสต์ที่เป็นสื่อดิจิทัลสมัยใหม่อย่างที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
และด้วยรูปแบบที่เปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ได้สามารถเป็นผู้ผลิตรายการได้ เป็นเหตุผลที่ทาให้ ผู้ผลิต
รายการพอดแคสต์ ต่างมีความสนใจ และเริ่มทาการผลิตรายการพอดแคสต์ด้วยตนเอง ผลการวิจัยนี้
สามารถอธิบายได้ด้วย แนวคิดผู้รับสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (User-Generated Content : UGC) ที่เป็น
แนวคิดที่ถูกนามาอธิบายในยุคที่การผลิตสื่อสามารถทาได้โดยง่ายจากผู้ใช้งาน (User) กล่าวคือ ผู้ผลิต
พอดแคสต์ในประเทศไทยเมื่อมีการรับฟังหรือชื่นชอบรายการพอดแคสต์ต่าง ๆ แล้ว ก็ต่างมีความ
ต้องการในการสื่อสารเนื้อหาต่าง ๆ ที่ต้องการด้ วยตนเอง สอดคล้องกับที่ Bruns (2008) อธิบายว่า
พอดแคสต์นั้นได้อนุญาตให้ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อได้ในขณะเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้จากการที่ช่องทางการนาเสนอในช่องทางอื่น ๆ หรือรูปแบบอื่น ๆ นั้น อาจไม่เอื้ออานวย
หรือตอบโจทย์ของผู้ผลิตรายการพอดแคสต์เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ WiTcast
ที่มีความต้องการนาเสนอเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ในมุมมองที่ผู้ผลิตรายการสนใจ ในอารมณ์ ของ
รายการที่ต้องการกาหนดด้วยตนเอง และนาเสนอประเด็นหรือเนื้อหาที่อยากให้ ผู้ฟังรายการรับรู้
เล็งเห็นว่าไม่สามารถนาเสนอเนื้อหาดังกล่าวในแพลตฟอร์มอื่น เช่น กรณีที่คุณแทนไท ประเสริฐกุล
ผู้ผลิตรายการ WiTcast ได้มีการกล่าวถึงการนาเสนอแบบภาพและเสียงในรายการ YouTube หรือ
การนาเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ในช่องทีวีดิจิทัลของไทยหลากหลายช่องที่ได้เคยมีโอกาสไปออก
รายการ ซึ่งไม่สามารถสื่อสารเนื้อหาอย่างที่ตนเองต้องการได้ ตรงกับที่ McKenzie et al. (2012) ได้
อธิบ ายว่าการนาเสนอเนื้อหาในรายการพอดแคสต์นั้น คือการนาเสนอเนื้อหา ที่ถูกพัฒ นาขึ้นโดย
สมัครใจโดยบุคคลหรือกลุ่มคนและเผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์
การผลิ ตรายการพอดแคสต์ในมุมมองของแนวคิดผู้ รับสื่อเป็น ผู้ ผลิตเนื้อหา สอดคล้ องกับ
ค าอธิ บ ายของ ธาม เชื้ อ สถาปนศิ ริ (2557) ที่ ก ล่ าวว่ า แนวคิ ด ผู้ รั บ สื่ อ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หา (UserGenerated Content : UGC) เป็นคาที่ถูกใช้กันมากขึ้นหลังจากการเข้าสู่ยุคแห่งการสร้างภูมิทัศน์สื่อ
ที่เปลี่ ย นไป กล่ าวคือ ยุ คที่สื่ อ มีอิทธิพ ลในการกาหนดข้อมูล ข่าวสารของโลก ตัว อย่างเช่น การมี
เว็บ ไซต์แบบฟอรั่ม (Forum Website) เว็บไซต์กระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ด (Webboard) การ
เกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่กลายมาเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนประเด็นข่าวสาร
โลก โดยช่องทางเหล่านี้ได้กลายมาเป็น “สนามแห่งความรู้” (Knowledge Field) ซึ่งไม่แตกต่างอะไร
กับพอดแคสต์ที่เป็นแหล่งรวมความรู้ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
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โดยหากพิจารณาจากความต้องการในการผลิ ตรายการพอดแคสต์ในมุมมองของการเป็น
User-Generated Content ที่ผู้ผลิตรายการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้บางส่วนได้ให้ความ
คิดเห็นไว้เกี่ยวกับการผลิตรายการพอดแคสต์ ว่าตนต่างเป็นผู้ฟังรายการพอดแคสต์มาก่อน ก่อนที่จะ
เห็นประโยชน์ของพอดแคสต์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเห็นว่าพอดแคสต์เป็นสื่อที่ผลิตได้อย่างไม่ยากนัก ซึ่ง
ส่ งผลให้ ผู้ ผ ลิ ต รายการในการวิ จั ย ครั้งนี้ ท าการผลิ ต พอดแคสต์ ขึ้ น มา ทั้ งนี้ ผ ลการวิ จั ย จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ฟังรายการ มีการนาเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากผู้ฟังรายการไปเป็นผู้ผลิต
รายการได้ในอนาคต ซึ่งทาให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ผลิตรายการพอดแคสต์จะมีจานวนที่เพิ่มขึ้น
ต่อไปในอนาคตนั่นเอง
- ประเด็นและแนวโน้มการใช้งานพอดแคสต์ด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยในอนาคต
ผลการวิจัยในครั้งนี้มีการนาเสนอเกี่ยวกับทิศทางของรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย ทั้ง
จากมุมมองของผู้ ผลิตรายการ และมุมมองของผู้ฟังรายการ โดยทั้งผู้ผลิ ตและผู้ ฟังรายการต่างให้
ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานพอดแคสต์ในประเทศไทยที่จะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง
ผู้ผลิตที่ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตรายการอย่างต่อเนื่อง และผู้ผลิตรายการในปัจจุบันก็อยากให้ใน
อนาคตมี ผู้ ผ ลิ ตรายการพอดแคสต์ จานวนเพิ่ มขึ้น ด้ วยเช่น กั น ซึ่งจุดมุ่ งหมายในปั จจุบั น ของผู้ จั ด
รายการ มีการมองว่าอาจสามารถทารายการพอดแคสต์ให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น ก่อตั้ง
เป็นสานักสื่อที่นาเสนอรายการพอดแคสต์เป็นหลัก คล้ายกับสานักสื่อ Gimlet Media ในมหานคร
นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากมุมมองของผู้ฟังรายการในปัจจุบันที่ก็มีแนวคิดที่จะผลิต
รายการของตนเองในอนาคต ผลการวิจัยเหล่านี้สามารถคาดการณ์ได้ถึงความเติบโตของวงการพอด
แคสต์ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคนไทยที่
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ ร ายงานโดย We are Social และ HootSuite ได้ เผยว่ า
ปัจจุ บัน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ ตประมาณ 57 ล้ านคน และหากเจาะจงลงในข้อมูล เบื้องลึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้โดยง่ายอย่าง สมาร์ทโฟน
ยังพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนต่อวันมากที่สุดในโลก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 56 นาที
นอกจากนี้คนไทยยังใช้เวลาในการเล่น Social Media โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 10 นาทีต่อวัน และใช้เวลา
ไปกับการดูทีวี (Broadcast, Streaming, Video On Demand) ไม่ต่ากว่า 4 ชั่วโมง 3 นาทีต่อหนึ่ง
วัน (Brand Buffet, 2561) ซึ่งถือเป็นโอกาสหนึ่งของผู้ผลิตสื่อ หรือผู้ผลิตรายการ ในการใช้ช่องทาง
พอดแคสต์ และพั ฒ นารู ป แบบรายการพอดแคสต์ ให้ มี ค วามน่ าสนใจและเข้ า ถึ งผู้ ฟั งได้ ม ากขึ้ น
เนื่องจากในประเทศไทยมีผู้ใช้งานสื่ออิน เทอร์เน็ตได้โดยทั่วไป และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบน
สมาร์ทโฟนกันได้โดยปกติ
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โดยมุมมองจากผู้ผ ลิ ตรายการพอดแคสต์ ทั้ งคุณ บุณ ณั ฐ ฉัตรเสาวภั ณ ฑ์ และคุณ แทนไท
ประเสริฐกุล ที่ได้กล่าวถึง แนวโน้มของการใช้งานพอดแคสต์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีการอ้างอิง
เกี่ยวกับทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Theory of Diffusion of Innovation) โดยเปรียบเทียบ
ว่า ผู้ ผ ลิ ต ช่ อ งทางหรื อ ผู้ ให้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม พอดแคสต์ คื อ ผู้ ที่ คิ ด ค้ น นวั ต กรรมเหล่ านี้ ขึ้ น มา
(Innovators) ต่อมาเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถ Upload รายการพอดแคสต์ได้ คนกลุ่มแรก
ๆ ที่ Upload รายการอาจถือเป็น Innovators ได้เช่นกัน โดยผู้ฟังรายการกลุ่มแรก ๆ ถือเป็นผู้ฟังที่
เป็นผู้ที่ชอบลองใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่กาลังได้รับความนิยมในสังคม (Early Adopters) ซึ่งจากการใช้
งานพอดแคสต์ของคนกลุ่มนี้จะส่งผลให้ มีผู้ใช้งานกลุ่มอื่น ๆ ใช้งานตามกันมา โดยในระยะนี้ผู้ฟัง
รายการพอดแคสต์ในประเทศไทยยังเป็นกลุ่ม Early Adopters แต่เมื่อเทคโนโลยีพอดแคสต์เป็นที่
รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น ก็จะทาให้มีผู้ฟังรายการในกลุ่ม Early Majority ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ใน
สังคมเปิดรับฟังรายการพอดแคสต์มากขึ้นในอนาคต
จึงสามารถอภิปรายจากผลจากงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ว่า แนวโน้มการใช้งานพอด
แคสต์ในประเทศไทยโดยหากอ้างอิงถึงทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม คาดการณ์ได้ว่าในปัจจุบัน
กลุ่ มผู้ ฟังรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยคือกลุ่ม Early Adopters และต่อไปเกิดมีจานวนผู้ฟั ง
เพิ่มขึ้นเป็นผู้ฟังกลุ่ม Early Majority เพิ่มไปจนถึงผู้ฟังกลุ่ม Late Majority ตามลาดับ คล้ายกับการ
เพิ่มขึ้นของจานวนผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ของผู้ใช้งานชาวไทย ที่ระยะเริ่มแรกยังไม่เป็นที่
นิยมเท่าปัจจุบัน โดยสรุปได้ว่าในอนาคตทั้งผู้ผลิตรายการและผู้ฟังรายการพอดแคสต์ มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ในปั จ จุ บั น เราจะเห็ น ได้ว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่ อของคนเราเปลี่ ยนไป ซึ่งนอกจากการ
เกิดขึ้น ของสื่อดิจิทัลสมัยใหม่แล้ ว อีกหนึ่งเหตุผลส าคัญ คือ การเปลี่ยนไปของการเปิดรับสื่อผ่ าน
อุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์แบบสื่อดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น การเปิดรับชมละครโทรทัศน์ แต่เปิด
รับชมผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน YouTube, Line TV, NetFlix ซึ่งช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้ มีทั้ง
ผู้ผลิตรายการ หรือละครต่าง ๆ ที่ได้นามาเผยแพร่ซ้าผ่านช่องทางเหล่านี้ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้ง
ผู้ผลิตที่ได้มีจานวนผู้รับชมเพิ่มขึ้นทางช่องทางออนไลน์ และตัวผู้รับสื่อเองก็สามารถเปิดรับชมผ่าน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และยังสามารถเปิดรับชมซ้าผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน
ดังเช่น กรณีศึกษา ละครซีรีส์เรื่อง Hormones วัยว้าวุ่น ละครเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ผลิตโดย GTH ในสังกัดบริษัท Grammy เป็นซีรีส์ละครที่
มีทั้งหมด 3 ซีซัน ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ช่อง one31 และ GTH on air ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558
ซึ่งเป็นละครที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก มีผู้ชมผ่านโทรทัศน์โดยสามารถวัด จานวนได้สูง ซึ่งนอกจาก
ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์แล้ว ยังนามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ YouTube เว็บไซต์ Line TV ซึ่งหาก
นับเฉพาะยอดผู้ชมในเว็บไซต์ดังกล่าว มียอดผู้ชมรวมมากกว่า 2 ล้าน Views ต่อตอน และเมื่อไม่นาน
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มานี้ทางผู้ผลิตได้มีการนาละครมาเผยแพร่ซ้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน NetFlix ซึ่งข้อดีของการ
นามาเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้เพิ่มเติม จะทาให้มียอดผู้ชมละครมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังรายงานที่ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ได้ท าการน าเสนอข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ งานอิน เทอร์เน็ ตของคนไทย
ประจาปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายงานในหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตดิจิทัลของคนไทย โดยมี
รายงานในส่ ว นของพฤติ กรรมการใช้ สื่ อ ประเภทสื่ อที่ มี ในรูป แบบดั้ งเดิ ม เช่ น การดู โทรทั ศ น์ ดู
ถ่ายทอดสด ดูภาพยนตร์ ฟังวิทยุ ซึ่งแบ่งเป็นรับชมหรือรับฟั ง ผ่ านช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์
พบว่า ผู้รับชมสื่อเหล่านี้มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อผ่านช่องทางออนไลน์สูงถึง ร้อยละ 76.1 และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการรับชมสื่อเหล่านี้ของ
คนไทยเปลี่ยนไป เป็นโอกาสสาหรับผู้ผ ลิตสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งจากการที่ผู้คนเปิดรับสื่อ
ประเภทออนไลน์มากขึ้นนั้ น ก็จะเป็นโอกาสสาหรับจานวนผู้ใช้งานพอดแคสต์ที่จะมีแนวโน้มว่ามี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
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ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตรายการพอดแคสต์
จากการนาเสนอผลการวิจัยทั้งหมด เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้นา
ผลวิจัยทั้งหมดมาอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการผลิตรายการ เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์การวิจัย
เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยขอนาผลการวิจัยทั้งหมดมาสรุปเป็นการนาเสนอแนวทางผลิตรายการรายการพอดแคสต์
โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองแนวทางดังนี้
5.3.1.1 การผลิตรายการพอดแคสต์สาหรับผู้ผลิตทั่วไป
หากบุคคลทั่วไปมีความต้องการที่จะสื่อสารประเด็นต่าง ๆ หรือมีความต้องการเป็นผู้ส่งสาร
ในทางใดทางหนึ่ง การริเริ่มใช้ช่องทางพอดแคสต์ ถือเป็นสื่อทางเลือกที่มีความเหมาะสม ดังที่ผู้ผลิต
รายการพอดแคสต์ปัจจุบันในประเทศไทย ต่างก็เป็นผู้ที่มีความต้องการนาเสนอเนื้อหา หรือมีความ
ต้องการสื่อสารประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาสารที่ต้องการสื่อสารนั้นไปสู่ผู้รับสาร ด้วยรูปแบบที่มอบ
อิสระให้กับผู้ผลิตรายการ ในการสามารถจัดการเนื้อหารายการ รูปแบบรายการ อารมณ์ของรายการ
ความยาวของรายการ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของรายการได้อย่างอิสระ ตามแบบที่บุคคลนั้น ๆ มี
ความต้องการ ซึ่งผู้ผลิตรายการพอดแคสต์จะเริ่มต้นจากการทดลองฟังรายการอื่น ๆ และริเริ่มทดลอง
ทารายการของตนเอง ซึ่งจากการทดลองทารายการในเบื้องต้น อาจมีการพบข้อบกพร่องต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถปรับได้รูปแบบของรายการได้ตามที่ต้องการเช่นกัน หรือแม้กระทั่งเมื่อมาทดลองจัดรายการ
แล้วพบว่าตนเองอาจเหมาะสมกับรูปแบบสื่อชนิดอื่น ๆ มากกว่า
จากค าว่า Personal on Demand (POD) หรือ Content on Demand ที่ ผู้ ผ ลิ ต รายการ
หลายคนพูดถึงข้อดีดังกล่าวในผลการวิจัย ทาให้เห็นได้ว่าผู้ฟังต่างทาการเลือกเปิดรับสื่อประเภทนี้ได้
จากตัวเนื้อหา หรือจากตัวผู้จัดรายการ ส่งผลให้ความยากที่สุดของการผลิตสื่อชนิดนี้ อยู่ที่การพูด
สื่อสารให้ตรงใจกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย หรือตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนั้นการ
สื่อสารที่ต้องดีและตรงใจผู้ ฟังแล้ว จะต้องมีความใส่ใจด้านการจัดการด้านเทคนิคที่มีการควบคุม
คุณภาพของเสียงต่าง ๆ ไม่ให้มีคุณภาพที่ผู้ ฟังต้องใช้ความลาบากในการรับฟังมากจนเกินไปนัก ซึ่ง
หากมีความยากลาบากในการฟัง ผู้ฟังก็จะไม่เลือกเปิดฟังรายการต่อไปเช่นกัน
กระบวนการผลิตรายการพอดแคสต์มีความคล้ายคลึงกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
โดยหากอ้างอิงจากที่ อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ (2552) ได้กล่าวว่า การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
คือ กระบวนการทาให้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียง ถือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน
เป็นสิ่งที่ต้องทาหลังจากที่วางแผนจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเรียบร้อยแล้ว ทาให้ทราบว่าต้องผลิต
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รายการอะไร รู ป แบบรายการอะไร ต้อ งเตรียมเนื้ อหาสาระอะไรบ้ าง ส่ ว นหนึ่ งของข้อมูล เหล่ านี้
สามารถนามาประยุกต์กับผลการวิจัยในครั้งนี้และนาเสนอเป็นแนวทางการผลิตรายการพอดแคสต์ได้
โดยที่คุณลักษณะของความเป็นสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ของพอดแคสต์ ทาให้การผลิตรายการพอดแคสต์มี
ความโดดเด่นและแตกต่างจากการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ทั้งในแง่การนาเสนอเนื้อหา ที่ผู้ผลิต
รายการสามารถนาเสนอได้อย่างอิสระ ผู้ผลิตรายการจะเป็นใครก็ได้ที่มีความต้องการสื่อสารประเด็น
ต่าง ๆ ในแง่การจัดการทางด้านเทคนิค ที่ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์อาจไม่จาเป็นต้องลงทุนใช้อุปกรณ์
ที่มีราคาสูง ในการบันทึกเสียง หรือต้องใช้ห้องบันทึกเสียง และการเผยแพร่รายการที่ไม่จาเป็นต้องใช้
เสาส่งสัญญาณต่าง ๆ มีแค่เพียงอินเทอร์เน็ต และช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลก็เพียงพอ
ซึ่งรวมไปถึงแง่ของการใช้งานของผู้ฟังรายการที่มีความแตกต่างกับวิทยุกระจายเสียงแบบดั้งเดิมด้วย
ซึ่งจากผลการวิจัยและข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทา
ให้ผู้วิจัยค้นพบว่าแนวทางการผลิตรายการสาหรับผู้ผลิตที่เป็นบุคคลทั่วไป ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมาก
จนเกิน ไปนั ก หากผู้ ผ ลิ ต รายการมีค วามต้อ งการที่ จะสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ หากมี ความ
ต้องการที่จะสร้างสรรค์รายการอย่างต่อเนื่องและทาให้รายการที่สร้างสรรค์มีความยั่งยืนและมีผู้เข้า
มาฟั งอย่ างต่อเนื่ อง ผู้ ผ ลิ ตรายการควรมีค วามใส่ ใจต่อการนาเสนอเนื้ อหารายการ ควบคู่ กับการ
ควบคุมคุณภาพทางเทคนิค รวมทั้งกาหนดการเผยแพร่รายการที่มีความชัดเจน หรือความสม่าเสมอ
ในการเผยแพร่ เพื่อให้ผู้ฟังรายการที่รอติดตามรับฟังได้อย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่สาคัญที่สุดในการผลิต
รายการไม่ใช่ในส่วนของกระบวนการเตรียมการผลิต และการบันทึกเสียงให้มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว
แต่การเปิดรับผลตอบรับจากผู้ฟังรายการ และนาผลตอบรับในด้านต่าง ๆ มาพั ฒนารายการต่อไป ก็
สามารถทาให้รายการที่ผู้ผลิตอิสระทาการผลิตออกมา สร้างผลตอบรับที่ดีสังคมได้ กระบวนการผลิต
รายการสามารถอธิบายได้ตามแผนภาพ ดังภาพที่ 5.2
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ภาพที่ 5.1 แนวทางการผลิตรายการพอดแคสต์
5.3.1.2 การผลิตรายการพอดแคสต์สาหรับสานักสื่อหรือองค์กรต่าง ๆ
จากความหลากหลายของวัตถุประสงค์การใช้งานพอดแคสต์ในระดับสากล สามารถนามา
ประยุกต์เข้ากับการปรับตัวเข้าหาสื่อดิจิทัลชนิดนี้มากขึ้นในประเทศไทยได้เช่นกัน โดยผู้วิจัยมีตัวอย่าง
เปรียบเทียบ ที่สามารถเป็นแนวทางการผลิตรายการได้ ดังต่อไปนี้
1) การผลิตรายการพอดแคสต์ที่เกิดจากการปรับตัวของสื่อดั้งเดิม สานักข่าว หรือสานัก
สื่อต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลมาตั้งแต่เป็นสื่อแบบดั้งเดิม เช่น สานักข่าว BBC สานักข่าว CNN
สานักข่าว NBC เป็นสื่อดั้งเดิมที่มีการปรับตัวเข้ากับสื่ อดิจิทัลได้เป็นอย่างดี และแน่นอนว่าสานักสื่อ
เหล่านี้มีความจริงจังในการผลิตเนื้อหาผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากพิจารณาดู
จาก สานักสื่ออย่าง BBC ที่มีการปรับตัวเข้ากับสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่ประเภทต่าง ๆ ทั้ง สื่อสังคม
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ออนไลน์ เว็บไซต์ พอดแคสต์ แต่สานักสื่อ BBC ก็ยังไม่ได้ปิดตัวสื่อดั้งเดิมที่เป็นสื่อเก่าลงไป คลื่นวิทยุ
BBC Radio ก็ยังเป็นสื่อที่ให้บริการผู้ฟังอยู่เช่นเดิม ในขณะเดียวกันก็มีการปรับตัวเข้ากับพอดแคสต์
แพลตฟอร์มกระจายเสียงที่ว่ากันว่าจะมาทดแทนวิทยุ ด้วยเช่นกัน
เมื่อเทียบกับสานักสื่อในประเทศไทยที่มีการปรับตัวในเรื่องของการผลิตรายการพอดแคสต์
ควบคู่ไปกับการผลิตสื่อดิจิทัลอื่น ๆ และสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิมก็ยังคงผลิตอยู่เช่นกัน อย่างบริษัทสื่อ GM
Multimedia Group ที่ ท าการผลิ ต สื่ อ ในรู ป แบบหลากหลาย ทั้ งการผลิ ต สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ า ง ๆ สื่ อ
ออนไลน์ประเภทเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ GM Live ซึ่งสานัก GM ได้เคยทดลองทาการผลิตรายการ
พอดแคสต์ด้วย เช่นกัน หรือจากการที่สานักสื่อออนไลน์อย่างเว็บไซต์ The Standard ที่เป็นสานักสื่อ
ออนไลน์ที่พึ่งพาแพลตฟอร์มของสื่อใหม่ ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ การผลิตรายการแบบ Live
Content ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live ที่เป็นรายการคล้ายรายการสดทาง
โทรทัศน์แบบดั้งเดิมแต่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
โดยการผลิตรายการพอดแคสต์ ที่ส านั กสื่ อ The Standard ได้ทาการผลิ ต และนาเสนอ
รายการพอดแคสต์ที่หลากหลาย และถือเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดี ทั้ งรูปแบบการนาเสนอเนื้อหา
การเรียบเรียงเนื้อหา ที่มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการจัดการด้านเทคนิคต่าง ๆ เช่น การจัดทาห้อง
บั น ทึ กเสี ย งที่ มีม าตรฐานคล้ ายกับ ห้ องบัน ทึ กเสี ยงรายการวิท ยุ การกระจายเสี ยงผ่ านช่องทางที่
หลากหลาย ซึ่งจากมาตรฐานที่สานักสื่อ The Standard ได้สร้างไว้ ผู้ผลิตรายการต่าง ๆ สามารถ
นาไปเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการผลิตรายการได้เป็นอย่างดี
2) การผลิตรายการพอดแคสต์ในฐานะขององค์กรสื่อยุคใหม่ การผลิตรายการพอดแคสต์ที่
เป็ น ลั ก ษณะสถานี ที่ น่ าสนใจและมี ผู้ ติ ด ตามอย่ างมากในระดั บ สากล คื อ การเกิ ด ขึ้น ของบริษั ท
Gimlet Media อ งค์ ก ร ผ ลิ ต สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ ท าก าร ผ ลิ ต สื่ อ ป ระ เภ ท พ อ ด แ ค ส ต์ เป็ น ห ลั ก
(https://www.gimletmedia.com/) โดยบริษัทดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2014 เป็นสานักสื่อที่มี
รายการพอดแคสต์ในสังกัดหลากหลายรายการ ซึ่งแต่ละรายการมีผู้ติดตามรับฟังมากเช่นกัน โดยทาง
บริษัทได้มีการรายงานผลสถิติว่า ช่องรายการ Gimlet Media ได้มียอดดาวน์โหลดทุกรายการรวมกัน
ต่อเดือนเฉลี่ย 12 ล้านครั้ง จากผู้ฟังทั่วโลก ซึ่งจากยอดดาวน์โหลดดั งกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถต่อ
ยอดทางธุรกิจ และสามารถทารายได้โดยรวมมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าการตลาด
ที่สูงมาก ซึ่งช่องรายการ Gimlet Media ถือเป็นตัวอย่างของสื่อยุคใหม่ที่ทาการผลิตพอดแคสต์อย่าง
จริงจัง มีการเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง มีเนื้อหารายการต่าง ๆ ที่หลากหลาย และมีผู้ติดตามฟัง
รายการอย่างเหนียวแน่น ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่นามาปรับเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการทาสื่อ
ในลักษณะนี้ได้เช่นกันในประเทศไทย
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ภาพที่ 5.2 ภาพปกรายการพอดแคสต์ที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบันของ Gimlet Media
ที่มา : https://www.gimletmedia.com/
โดยผู้ผ ลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยบางส่ วนก็ได้มองถึงโอกาสในการรวมตัวเป็น
รูป แบบบริ ษั ท สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ มี การผลิ ตสื่ อ ประเภทพอดแคสต์เป็ น หลั ก เช่ น กั น นั่ น คื อ ช่ อ งรายการ
GetTalks และช่ อ งรายการ Infinity Podcast ที่ มี เป้ า หมายในการพั ฒ นาช่ อ งรายการอย่ า งเป็ น
รูปธรรม โดยแม้ในเวลานี้รายการพอดแคสต์ในประเทศไทยอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมในวงกว้าง แต่ด้วย
การมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งสามารถเป็น
แนวทางสาหรับ ผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจสื่อในลั กษณะนี้ หากมีการศึกษาข้อมูล และ
โมเดลทางธุรกิจจากสานักสื่อพอดแคสต์ในระดับสากล ในการนามาปรับใช้ให้เข้าพฤติกรรมการใช้งาน
สื่อดิจิทัลที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ของประเทศไทย
3) การผลิตรายการพอดแคสต์ของหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษา อาทิ สถานศึกษา
ศูน ย์วิจั ยต่าง ๆ เริ่มเป็ นที่นิ ย มและยอมรับกันในระดับสากล โดยการผลิ ตรายการพอดแคสต์เพื่ อ
การศึกษาในต่างประเทศ มีทั้งจากสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึง
ระดับ อุดมศึกษาที่มีการผลิ ตรายการพอดแคสต์ จากทั้งการบันทึกเสียงการบรรยายของผู้ สอนใน
ห้ องเรี ย น ไปจนถึงการจั ด รายการพอดแคสต์ ของผู้ ส อนโดยตรง โดยมี ทั้ งรูป แบบที่ เผยแพร่ท าง
ช่องทางผู้ให้บริการพอดแคสต์โดยทั่วไป หรือ เป็นการให้บริการในเชิงวิชาการ เช่น การผลิตรายการ
พอดแคสต์และเผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ของสถานศึกษา หรือแพลตฟอร์ม ที่เป็นเว็บไซต์ ให้บริการคอร์
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สเรี ย นออนไลน์ ต่ า ง ๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ Coursera, iTunes U เป็ น ต้ น ซึ่ งถื อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้
ผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่ไม่ใช่นักเรียน นักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ เข้าถึงการให้บริการทางวิชาการลักษณะ
นี้ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของสังคมออนไลน์ในปัจจุ บัน และรูปแบบการเรียนรู้
เรื่องราว หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้จากัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น
ซึ่งในส่วนของการผลิตรายการพอดแคสต์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการศึกษานั้น จากงานวิจัยที่
Fernandez et al., (2015) ได้ทาการศึกษารวบรวมเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้พอดแคสต์เป็น
สื่อการเรียนรู้ทั้งในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง มีการเผยแพร่เสียงบรรยายของผู้สอนในห้องเรียนผ่านรูปแบบรายการ
พอดแคสต์ หรือมีการดาเนินการให้ผู้สอนได้มาบันทึกเสียงในห้องอัด บรรยายความรู้เฉพาะในด้าน
ต่าง ๆ โดยในงานวิจัยครั้งนั้นมีการนาเสนอประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้งานพอดแคสต์ช่วยให้
ผู้เรียนมีความเครียดน้อยลงในช่วงก่อนสอบ เพราะผู้เรียนได้มีการใช้พอดแคสต์ในการช่วยทบทวน
บทเรียนได้เป็นอย่างดี, พอดแคสต์มีประโยชน์หากผู้เรียนจดบันทึกสิ่งที่ผู้สอนบรรยายและหากฟังการ
บรรยายทบทวนจากพอดแคสต์บ่อยครั้ง ก็จะช่วยเพิ่มประโยชน์ของการใช้งานพอดแคสต์มากขึ้น
ผู้เรียนที่ทาการฟังรายการบ่อยครั้ง จะมีการจดจาเนื้อหาที่ได้เรียนไปอย่างคงทน, การใช้พอดแคสต์
ช่วยเพิ่มความคุ้น เคยระหว่างผู้ สอนกับผู้เรียน ด้ว ยลั กษณะที่มีความชิดเชื้อคล้ ายฟังรายการวิท ยุ
(Intimacy) ส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น และผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนจาก
การใช้งานพอดแคสต์ได้ดีกว่าการศึกษาในรูปแบบเดิม อาทิ เช่น การอ่านตาราเรียน การเขียน Blog
เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนไปในห้องเรียน
โดยในประเทศไทยมีกรณีศึกษาสาหรับสถานศึกษาที่จัดทารูปแบบคอร์สเรียนฟรีออนไลน์ใน
ลักษณะที่คล้ายกับสถานศึกษาต่างประเทศที่ผู้วิจัยได้มีการพูดถึง อาทิ การให้บริการของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่เปิดให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ได้ฟรี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า CHULA
MOOC มีแนวคิดในการให้บริการว่า “คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเรา
เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต” แต่กระนั้นการให้บริการดังกล่าวก็ยังไม่มี
การให้ บริการในรูป แบบรายการพอดแคสต์ กล่าวคือ ปัจจุบัน CHULA MOOC เป็นการให้บริการ
เรีย นคอร์ส ออนไลน์ ในลั กษณะให้ อาจารย์มาสอนผ่ านรูป แบบวิดีโอ แต่การให้ บ ริการในลั กษณะ
ดังกล่ าวนี้ สถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้ งผู้ ที่ เกี่ยวข้อ งในวงการการศึก ษา สามารถน าไปปรับ ใช้เป็ น
แนวทางในการให้บริการเชิงวิชาการในรูปแบบดังกล่าวได้ หรือสามารถทาเฉพาะรายการพอดแคสต์ที่
เป็นรายการเสียงเพียงอย่างเดียวได้เช่นกัน
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ภาพที่ 5.3 หน้าตาของเว็บไซต์ CHULA MOOC
ที่มา : https://mooc.chula.ac.th/
ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ครู อาจารย์ หรือนักวิชาการอื่น ๆ สามารถนารูปแบบการผลิตรายการ
พอดแคสต์ไปประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการในเชิงวิชาการ โดยการผลิตรายการพอดแคสต์
ทาได้ไม่ยาก เมื่อเทียบกับการทาสื่อวิดีโอ สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถบันทึกเสียงได้ ทาการ
บันทึกเสียงบรรยายต่าง ๆ หรือจัดทารายการพอดแคสต์ขึ้นมาใหม่ เหมือนกับกรณีที่ผู้ผลิตรายการ
พอดแคสต์ Infinity Podcast ได้ทดลองทา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ในอนาคต เพราะรายการพอดแคสต์เมื่อผลิตและเผยแพร่แล้ว เสียงต่าง ๆ ที่
ผู้ผลิตรายการสื่อสารและเผยแพร่ไป จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของสื่อเหล่านั้นไปตลอดนั่นเอง ซึ่งถือเป็น
ข้ อ ดี อ ย่ า งยิ่ ง อี ก แบบหนึ่ ง ของช่ อ งทางพอดแคสต์ โดยประโยชน์ ที่ บุ ค คลทั่ ว ไปได้ รั บ จากการที่
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ทาการสื่อสารกับสังคมในลักษณะการให้บริการเชิ งวิชาการในลักษณะนี้
จะมีมูลค่าในเชิงวิชาการอย่างมาก
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่โดยภาพรวม เป็นการมุ่งเน้นศึกษาจากมุมมอง
ของผู้ผลิตรายการเป็นหลัก ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาในมุมมองของผู้ฟังรายการพอด
แคสต์ ซึ่งสามารถศึกษาได้หลากหลายมุมมอง อาทิ การศึกษาผลตอบรับของผู้ฟังรายการพอดแคสต์ที่
มีผลต่อการออกแบบเนื้อหารายการ, การสร้างชุมชนหรือเครือข่ายระหว่างผู้ฟังรายการ, ปัจจัยที่ส่งผล
ให้ผู้ฟังรายการเลือกเปิดรับฟังรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย เป็นต้น
2) การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของกระบวนการการผลิตรายการพอดแคสต์ เป็น
หลัก ดังนั้นยังมีมุมมองของการศึกษาผู้ผลิตรายการในแง่มุมอื่นที่น่าสนใจและ ด้วยเหตุผลที่งานวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังถือเป็นเรื่องที่ใหม่ในสังคมไทย จึง ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายการพอดแคสต์ใน
ประเทศไทยไม่มากนั ก ในการวิจั ยครั้งต่อไปสามารถน าเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิ ต
รายการพอดแคสต์ได้ หลากหลาย เช่น การประยุกต์ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี กับเทคโนโลยี การ
ผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย หรือ การประยุกต์ทฤษฎีการผลิตรายการในการเจาะลึกด้าน
การจัดการทางด้านเทคนิคในการผลิตรายการพอดแคสต์ เป็นต้น
3) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไม่ได้มีการมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณ ที่จะมีการ
นาเสนอด้านสถิติต่าง ๆ เช่น ความถี่ของการผลิตรายการ ความยาวของรายการ คาพูดที่ผู้ จัดรายการ
พูดบ่อย หรือการนาเสนอการผลิตรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย ที่เป็นการศึกษาแบบวิเคราะห์
เนื้ อ หารายการ (Content Analysis) ซึ่งการศึกษาในลั กษณะนั้น อาจได้มุ มมองของสถิติที่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการพอดแคสต์ต่อไปได้ในอนาคต
4) หากเป็ น การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณในมุมมองของผู้ ฟังรายการ ก็มีข้อมูลต่าง ๆ ที่น่า
ทาการศึกษาวิจัย เช่น การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อพอดแคสต์ในประเทศไทย, การ
ประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ ในการออกแบบคาถามวิจัย เช่น ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี เป็นต้น
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