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เฟซบุ๊กกับกลยุทธ์การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอนในคู่รักของตน พฤติกรรมการสอดส่องที&ส่งผล

ต่อความหึงหวง 
FACEBOOK’S INFORMATION SEEKING STRATEGIC, PARTNER UNCERTAINTY AND THE 

FACEBOOK INTRUSION THAT AFFECT TO THE JEALOUSY 

ชริตา ปรมะธนวัตน& และ ผศ. ดร. พรพรรณ ประจักษ&เนตร 
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

บทคัดย#อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธของกลยุทธการแสวงหาข(อมูลบนเฟซบุ,ก ความ
ไม.แน.นอนในคู.รักของตน พฤติกรรมการสอดส.อง และความหึงหวง โดยศึกษากับกลุ.มตัวอย.างชายและ
หญิง อายุ 25 -34 ป; ท่ีมีการใช(งานเฟซบุ,กและกําลังอยู.ในความสัมพันธแบบคู.รักและศึกษาดูใจกัน ท้ังท่ี
สมรสและยังไม.ได(สมรส จํานวน 400 คน ผลวิจัยพบว.า กลุ.มตัวอย.างมีการแสวงหาข(อมูลของคนรักผ.านเฟ
ซบุ,กในระดับน(อยด(วยกลยุทธเชิงรับมากท่ีสุด ด(านความไม.แน.นอนในคู.รักของตนอยู.ในระดับตํ่า โดยส.วน
ใหญ.มีพฤติกรรมสอดส.องเฟซบุ,กและความหึงหวงบนเฟซบุ,กในระดับปานกลาง สรุปผลทดสอบสมมติฐาน
พบว.า กลยุทธการแสวงหาข(อมูลบนเฟซบุ,ก ความไม.แน.นอนในคู.รักของตน พฤติกรรมการสอดส.องเฟซบุ,ก 
มีความสัมพันธกับความหึงหวงบนเฟซบุ,กอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
คําสําคัญ เฟซบุ,ก, กลยุทธการแสวงหาข(อมูล, ความไม.แน.นอนในคู.รักของตน, พฤติกรรมการสอดส.อง
เฟซบุ,ก, ความหึงหวง 

Abstract 
 The purposes of this study were to examine the relationships between information 
seeking strategic, partner uncertainty, the Facebook intrusion and the Facebook jealousy 
in an effort to explain Facebook user’s behavior. A sample was selected from 400 cases 
were included Facebook user both male and female between 25-34 years old, who’re 
now dating or in relationship with partner, both married and not married as a sample. 
Research findings were as follows: the most of samples had been seeking for partner 
information in the low level. The passive strategy more using than the active and 
interactive strategy. The partner uncertainty was low level. The end results of hypothesis 
shows that the Facebook jealousy related to information seeking strategic, partner 
uncertainty reduction and the Facebook intrusion was statistically significant at 0.01level.  
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Keywords Facebook, Information Seeking Strategic, Partner Uncertainty Reduction, 
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บทนํา 
ท่ีมาและความสําคัญของป<ญหา 
 เทคโนโลยีส่ือสารท่ีทันสมัยทําให(ความสัมพันธระหว.างบุคคลได(พัฒนาก(าวข(ามขีดจํากัดด(าน
พรมแดนเวลาและสถานท่ี เช.น คุณสมบัติเด.นของเฟซบุ,กท่ีช.วยลดความคลุมเครือในความสัมพันธกับมิตร
ใหม.ท่ีอาจอยู.คนละซีกโลกลงผ.านการเปfดเผยข(อมูลส.วนตัว ซึ่งเปgนด(านบวกของเทคโนโลยีส่ือสาร แต.
ในทางตรงข(ามคุณสมบัติเด.นท่ีเอ้ือให(ผู(ใช(แสวงหาข(อมูลและมีพฤติกรรมสอดส.องความเปgนส.วนตัวของ
บุคคลอ่ืนได(โดยง.ายก็อาจมีส.วนสร(างความไม.แน.นอนในความสัมพันธรัก รวมไปถึงความหึงหวงได(เช.นกัน 
โดยงานวิจัยของ Clayton, Nagurne and Smith (2013) พบว.า ย่ิงใช(เวลากับเฟซบุ,กมากเท.าไหร.ก็ย่ิงมี
ผลกระทบด(านลบต.ออารมณและร.างกาย เช.นปmญหาการนอกใจ เลิกรา หย.าร(าง โดยคู.รักท่ีเล.นเฟซบุ,กจะ
ทําการสอดส.องติดตามความเคล่ือนไหวของคนรักจนส.งผลให(เกิดความระแวงหึงหวงและนําไปสู.การ
ทะเลาะ นอกจากน้ีผู(ท่ีเล.นเฟซบุ,กมากยังมีแนวโน(มท่ีจะสานสัมพันธกับแฟนเก.าในระดับสูง จากผลวิจัยจึง
สรุปได(ว.าเฟซบุ,กเปgนปmจจัยหน่ึงท่ีก.อให(ความหึงหวงและความไม.แน.นอนในความสัมพันธ สอดคล(องกับคดี
อาชญากรรมในประเทศไทยท่ีเฟซบุ,กมีบทบาทในการสร(างความหึงหวงในความสัมพันธของคู.รัก 
ยกตัวอย.างเช.น ข.าวพาดหัวจากหนังสือพิมพออนไลน “พิษแรงหึง !!!! ยิงเจาะกะโหลกเมียเก�าหน�าราม 
บาดตาอัพรูปคู�ชายอ่ืน” (สํานักข.าวทีนิวส, 2557, 10 พฤษภาคม)  คดี“พระขอนแก�นแอบส�องเฟซบุ)กอดีต
เมีย เกิดหึงหวง บุกฟ+นดับคาบ�าน”  (เรื่องเล.าเช(าน้ี, 2559, 26 เมษายน) คดี“ผัวหึงโหดเมียเล.นเฟซบุ,ก
หนุ.มขอแอดเฟรนดเพียบคว(ามีดฟmนดับ” (ISN Hotnews, 2559, 7 พฤศจิกายน) เปgนต(น แสดงถึงความ
เปgนจริงอีกด(านว.าคู.รักในยุคดิจิทัลกําลังเผชิญหน(ากับความท(าทายอย.างมากในการบริหารความสัมพันธรัก
ให(อยู.รอดได(อย.างไรเมื่อมีโลกออนไลนเปgนส.วนหน่ึงของการดําเนินชีวิต 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลกระทบของการใช(เครือข.ายสังคมออนไลนกับความสัมพันธ
ของคู.รักในประเทศไทยยังมีไม.มากเมื่อเทียบกับงานวิจัยของต.างประเทศ (ตัวอย.างเช.น Cacioppo, 
Gonzaga, Ogburn, & VanderWeele (2013); Kalpidou, Costin & Morris (2011); Mcandrew & 
Jeong (2012); Morgan, Salitsky, Stutzer & Thomas (2016) เปgนต(น) ท้ังท่ีประเทศไทยมีการใช(งาน
เฟซบุ,กสูงเปgนอันดับ 3 ของอาเซียน (ZocialRank: 2014 อ(างใน ไอที24ช่ัวโมง, 2015) โดยดิจิทัลเอเจนซี่ 
We Are Social ประเทศสิงคโปร ป; 2016 (อ(างใน 9Tana Tech Channel, 2559, 28 มกราคม) ระบุว.า
คนไทยราว 56% มีการใช(งานอินเทอรเน็ตและเครือข.ายสังคมออนไลนสูงถึง 100% จึงเปgนท่ีมาของการ
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วิจัยเพ่ือสํารวจพฤติกรรมของผู(ใช(งานเฟซบุ,กด(านความสัมพันธแบบคู.รักในบริบทไทย ท่ีนําไปสู.ความสงสัย
และความหึงหวงในความสัมพันธรักท่ีคู.รักควรนํามาพิจารณาเพ่ือหาทางป�องกันหลีกเล่ียงภัยคุกคาม
ความสัมพันธท่ีอาจเกิดข้ึนจากพฤติกรรมการใช(ส่ือสังคมออนไลน  

วัตถุประสงคAของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว.างกลยุทธการแสวงหาข(อมูลบนเฟซบุ,ก ความไม.แน.นอนในคู.รักของตน 

พฤติกรรมการสอดส.องเฟซบุ,ก กับความหึงหวงบนเฟซบุ,กของผู(ใช(งานเฟซบุ,กท่ีมีประสบการณด(าน
ความสัมพันธแบบคู.รัก 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
สมมุติฐานท่ี 1 กลยุทธการแสวงหาข(อมูลบนเฟซบุ,กมีความสัมพันธเชิงบวกกับความหึงหวงบนเฟซบุ,ก 
สมมุติฐานท่ี 2 ความไม.แน.นอนในคู.ของตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความหึงหวงบนเฟซบุ,ก 
สมมุติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการสอดส.องเฟซบุ,กมีความสัมพันธเชิงบวกกับความหึงหวงบนเฟซบุ,ก 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชIในการวิจัย: เพศชายและเพศหญิง ต้ังแต. อายุ 25-34 ป; ซึ่งเปgนกลุ.มประชากรท่ีมี
การระบุว.าเปgนช.วงอายุท่ีมีการเปfดใช(งานบัญชีเฟซบุ,กมากท่ีสุด(Thothzocial, 2559, 16 พฤษภาคม)   
โดยจะคัดเลือกกลุ.มตัวอย.างท่ีมีประสบการณด(านความสัมพันธแบบคู.รัก ท้ังคู.ท่ีสมรสแล(วหรืออยู.ในช.วง
กําลังศึกษาดูใจกันอยู. 
 การสุ#มตัวอย#าง: เน่ืองจากไอที 24 ช่ัวโมง (2015, 23 เมษายน) อ(างถึงสถิติท่ี Zocialinc ทําการ
สํารวจและเปรียบเทียบการเติบโตของประชากร Facebook ท่ัวโลก ได(ระบุว.า เขตกรุงเทพมหานครมีการ
เปfดบัญชีเฟซบุ,กมากถึง 20 ล(านบัญชี แต.ความเปgนจริงประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียง 

H2 H3 H1 

การแสวงหาข�อมูลบนเฟซบุ�ก 
1. กลยุทธ&เชิงรับ 
2. กลยุทธ&เชิงรุก 
3. กลยุทธ&แบบมีส4วนร4วม 

ความไม�แน�นอนในคู�รักของตน 
1. ความรักใคร4 
2. การประเมินผลพฤติกรรมของคนรัก 
3. เป`าหมายในอนาคตร4วมกัน 

พฤติกรรมการสอดส�องเฟซบุ�ก 
1.การตระหนักถึงการใช,เฟซบุ0ก 

2.พฤติกรรมการใช,เฟซบุ0ก 

3.ความขัดแย,งภายใน 

4.ความขัดแย,งในการทํากิจกรรมอื่น 

5.ความรู,สึกสบายใจความสุข 

6.การสูญเสียการควบคุม 

7.การหยุดใช,เฟซบุ0ก 
 

 ความหึงหวงบนเฟซบุ�ก 
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5,696,409 คนเท.าน้ัน (ศูนยข(อมูลกรุงเทพมหานคร, 2558) ซ่ึงไม.สอดคล(องตามความจริง ดังน้ันผู(วิจัยจึง
เลือกใช(สูตรของ Cochran (1977 อ(างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซึ่งเปgนสูตรกําหนดกลุ.มตัวอย.างท่ีไม.
ทราบจํานวนประชากรท่ีแน.นอน โดยมีสูตรคํานวณ คือ  P = 0.5  เลือกระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% ซ่ึง
ยอมให(เกิดความเคล่ือนเคล่ือนได( 5% ดังน้ันผลของขนาดกลุ.มตัวอย.าง คือ 384.16 หรือเท.ากับ 384 
หน.วย โดยใช(วิธีสุ.มตัวอย.าง 2 ข้ันตอน ดังน้ี 1) เลือกแบบเจาะจง ผ.านเฟซบุ,กแฟนเพจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
ความสัมพันธคู.รักซ่ึงมีผู(ติดตามมากท่ีสุดดังน้ี แฟนเพจคนอะไรเปgนแฟนหมี ผู(ติดตาม 1,850,554 (สืบค(น
เมื่อ 25 ธันวาคม 2559) และอ่ืน ๆ 2) เก็บข(อมูลแบบบังเอิญ ผ.านการส.งต.อภายในเครือข.ายสังคม
ออนไลน จนครบ 384 ราย ซึ่งมีผู(ตอบแบบสอบถามมากกว.าท่ีต้ังเป�าไว( เพื่อให(ง.ายต.อการวิเคราะหผู(วิจัย
จึงขอใช(กลุ.มตัวอย.างท่ีจํานวน 400 คน 
 การตรวจสอบเค ร่ือง มือ Validity & Reliability: ง านวิ จัย ช้ิน น้ี นํามาตร วัดต( นฉ บับ
ภาษาอังกฤษมาถอดความเปgนภาษาไทยแล(วให(ผู(มีความรู( ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยมี
เกณฑการพิจารณาค.าความสอดคล(องท่ีไม.ตํ่ากว.า 0.5 จากน้ันนําไปทดสอบกับกลุ.มตัวอย.าง 45 คน และ
นํามาหาค.าความเช่ือมั่น สูตร Cronbach’s Alpha โดยใช(เกณฑการยอมรับท่ีค.ามากกว.า 0.700 
 วิเคราะหAขIอมูล: โดยใช(โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือแจกแจงค.าความถ่ี ร(อยละ ค.าเฉล่ีย 
และค.าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด(วยวิธีวิเคราะหสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 สรุปผลวิจัยลักษณะทางประชากร ท้ังหมด 400 คน แบ.งเปgนเพศหญิงคิดเปgนร(อยละ 72.5 และ
เพศชายคิดเปgนร(อยละ 27.5 ด(านอายุพบว.าค.อนข(างมีสัดส.วนท่ีใกล(เคียงกัน โดยส.วนใหญ.มีอายุ 25 ป; คิด
เปgนร(อยละ 17.5 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปgนร(อยละ 52.8 โดยส.วนใหญ.เปgน
พนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด คิดเปgนร(อยละ 41.5 สถานะความสัมพันธพบว.าส.วนใหญ.มีแฟนแล(วคิด
เปgนร(อยละ 63.5 สถานะความสัมพันธท่ีแสดงบนเฟซบุ,กส.วนใหญ.มีการต้ังสถานะโสด คิดเปgนร(อยละ 61  
 สรุปผลวิจัยดIานกลยุทธAการแสวงหาขIอมูลบนเฟซบุXก มีภาพรวมอยู.ในระดับน(อยค.าเฉล่ีย 2.38 
โดยพบว.า มีการใช(กลยุทธเชิงรับมากท่ีสุด เช.น การสังเกตการลงรูปของคนรักอยู.ในระดับปานกลาง
ค.าเฉล่ีย 3.10 รองลงมาคือการสังเกตดูบัญชีเฟซบุ,กของคนรักอยู.ในระดับปานกลาง ค.าเฉล่ีย 3.07 ถัดมา
คือ ใช(เฟซบุ,กเพ่ือการสังเกตดูคนรักลงรูปและแสดงความคิดเห็นกับผู(อ่ืนบนหน(ากระดานข.าวสารอยู.ใน
ระดับปานกลาง ค.าเฉล่ีย 2.88  
 สรุปผลวิจัยดIานความไม#แน#นอนในคู#รักของตน มีภาพรวมอยู.ในระดับน(อยค.าเฉล่ีย 2.05 โดย
พบว.าอันดับ 1 คือด(านการประเมินผลพฤติกรรมของคนรัก เช.นความใส.ใจในการแสดงออกแบบโรแมนติก



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 7 

กับตนเองมีระดับน(อยค.าเฉล่ีย 2.33 รองลงมาคือด(านเป�าหมายในอนาคตร.วมกัน เช.นความต(องการคบหา
กับตนเองเปgนคนสุดท(าย ระดับน(อยค.าเฉล่ีย 2.30 ลําดับสุดท(าย คือด(านความรักใคร. เรื่องความต(องการท่ี
จะคบหากับตนเอง ระดับน(อยค.าเฉล่ีย 1.94 
 สรุปผลวิจัยดIานพฤติกรรมการสอดส#องเฟซบุXก มีภาพรวมอยู.ในระดับปานกลางค.าเฉล่ีย 2.89 
ส.วนใหญ.มีการใช(เฟซบุ,กโดยไม.มีเหตุผลระดับมากค.าเฉล่ีย 3.80 รองลงมาคือความรู(สึกเช่ือมโยงกับผู(อ่ืน
เมื่อใช(งานเฟซบุ,กระดับมากค.าเฉล่ีย 3.59 และความรู(สึกคิดถึงเฟซบุ,กเมื่อไม.ได(ใช(ระดับมากค.าเฉล่ีย 3.53  
 สรุปผลวิจัยดIานความหึงหวงบนเฟซบุXก มีภาพรวมอยู.ในระดับปานกลางค.าเฉล่ีย 3.06 โดยส.วน
ใหญ.จะหึงหวงถ(าคนรักลงภาพกับแฟนเก.าระดับมากค.าเฉล่ีย 4.15 รองลงมาคือความรู(สึกหัวเสียถ(าคนรัก
จํากัดการเข(าถึงบัญชีเฟซบุ,กระดับมากค.าเฉล่ีย 3.71 รู(สึกถูกคุกคามเมื่อคนรักเพ่ิมคนรักเก.าเปgนเพ่ือน
ระดับมากค.าเฉล่ีย 3.59 หึงหวงเม่ือคนรักลงภาพโอบไหล.กับเพศตรงข(ามระดับมากค.าเฉล่ีย 3.53 และการ
เฝ�าสังเกตเฟซบุ,กของคนรักเม่ือสงสัยในพฤติกรรมของเขาระดับมากค.าเฉล่ีย 3.42 ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขIอท่ี 1 กลยุทธการแสวงหาข(อมูลบนเฟซบุ,กมีความสัมพันธเชิงบวกกับความหึงหวง
บนเฟซบุ,ก ผลวิจัยพบค.าระดับความสัมพันธท่ี 0.457** ท้ัง 2 ตัวแปรจึงสัมพันธทางบวกในระดับปาน
กลาง โดย  Sig. (2–tailed) = 0.000 น(อยกว.า 0.01 ดังน้ันจึงสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
ยอมรับสมมติฐาน เน่ืองจากผลการวิจัยพบว.ากลุ.มตัวอย.างมีการใช(กลยุทธการแสวงหาข(อมูลเชิงรับ
มากกว.าวิธีอ่ืน ซึ่งสอดคล(องกับผลวิจัยด(านความหึงหวงบนเฟซบุ,กท่ีกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีความหึงหวง
ในระดับมากถ(าเห็นคนรักมีพฤติกรรม เช.น ลงภาพกับแฟนเก.า จํากัดการเข(าถึงบัญชีเฟซบุ,ก การเพ่ิมคน
รักเก.าเปgนเพ่ือน การลงภาพการโอบไหล.กับเพศตรงข(าม แสดงให(เห็นว.าแม(ว.าความไม.แน.นอนในคู.รักของ
กลุ.มตัวอย.างจะมีระดับตํ่าแต.เฟซบุ,กก็เปgนชนวนเหตุให(เกิดความหึงหวงได( หากฝ�ายหน่ึงละเมิดเง่ือนไข
ความสัมพันธ โดยการค(นหาข(อมูลเพ่ิมเติม คือวิธีการลดความไม.แน.นอนท่ีผูกติดกับอารมณกังวล (Case, 
Andrews, Johnson and Allard, 2005) 
 สรุปเฟซบุ,กมีหน(าท่ีเปgนเครื่องมือในการช.วยสังเกตพฤติกรรมของคู.รักเพื่อลดความไม.แน.นอนใน
ความสัมพันธหากอีกฝ�ายมีพฤติกรรมเข(าข.ายชวนให(สงสัย ดังน้ันหากมีการแสวงหาข(อมูลบนเฟซบุ,กมาก
ข้ึน โอกาสท่ีจะเกิดความหึงหวงก็มีแนวโน(มจะมากข้ึนตามไปด(วย  
 สมมติฐานขIอท่ี 2 ความไม.แน.นอนในคู.รักของตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับความหึงหวง
บนเฟซบุ,ก ผลวิจัยพบค.าระดับความสัมพันธท่ี 0.184**  ท้ัง 2 ตัวแปรจึงสัมพันธทางบวกในระดับตํ่ามาก  
โดย Sig. (2–tailed) = 0.000 น(อยกว.า 0.01 ดังน้ันจึงสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับ
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สมมติฐาน สอดคล(องกับงานวิจัยของ Knobloch, Solomon and  Cruz (2001) ท่ีพบว.าความไม.แน.นอน
สัมพันธกับการรับรู(ความหึงหวงโดยเปgนผลจากความใกล(ชิดท่ีเพิ่มข้ึนในช.วงยกระดับสถานะความสัมพันธ
ไปสู.ระดับท่ีจริงจัง โดยความไม.แน.นอนในช.วงเริ่มต(นคืออุปสรรคท่ีขวางไม.ให(ความสัมพันธถูกพัฒนาต.อไป 
โดย Afifi and Reichert (1996) พบว.าความหึงหวงมีความสัมพันธทางอ(อมกับความไม.แน.นอนในสัมพันธ
รักซ่ึงมาจากประสบการณในอดีตท่ีแตกต.างกันจนทําให(เกิดความสงสัยในกันและกัน เช.นเดียวกับ Berger 
and Bradac (1982) ท่ีระบุว.าความไม.แน.นอนในความสัมพันธเกิดจากความสงสัยและการเปรียบเทียบ
ตนเองกับอีกฝ�าย โดยจะพุ.งเป�าสงสัยไปท่ีการกระทําของคนรักเปgนพิเศษ ซึ่งเปgนการมองแบบแยกหน.วย
มากกว.าจะมองว.าเปgนการผูกสัมพันธแบบคู.  
 สรุปความไม.แน.นอนในความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในคู.รักมีส.วนจากการมองแบบแยกฝm�งแยกฝ�าย ซึ่ง
ประสบการณเชิงลบในอดีตของแต.ละฝ�ายอาจสร(างปมขัดแย(งและเปgนสาเหตุของความหึงหวง ซ่ึงทําให(
คู.รักขาดความเปgนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งเปgนจุดเริ่มต(นของความไม.แน.นอนท่ีเปgนอุปสรรคของยกระดับ
สถานะความสัมพันธของคู.รัก โดยจะเปgนตัวบอกทิศทางว.าคนท้ังคู.ควรจะศึกษาดูใจกันต.อไปหรือไม. 
 สมมติฐานขIอท่ี 3 พฤติกรรมการสอดส.องเฟซบุ,กมีความสัมพันธเชิงบวกกับความหึงหวงบนเฟ
ซบุ,ก ผลวิจัยพบค.าระดับความสัมพันธท่ี 0.307** ท้ัง 2 ตัวแปรจึงสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า โดย Sig. 
(2–tailed) = 0.000 น(อยกว.า 0.01 ดังน้ันจึงสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับสมมติฐาน 
จากผลวิจัยพบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีการใช(เฟซบุ,กโดยไม.มีเหตุผล โดยรู(สึกเช่ือมโยงกับผู(อ่ืนและรู(สึก
คิดถึงเฟซบุ,กเม่ือไม.ได(ใช(ในระดับมาก ซ่ึงเปgนพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการก(าวก.ายความสัมพันธรัก
อันนําไปสู.ปmญหาหึงหวงและไม.พึงพอใจความสัมพันธ (Elphinston & Noller, 2011) สนับสนุนด(วยผล
วิจัยด(านความหึงหวงบนเฟซบุ,กท่ีกลุ.มตัวอย.างยอมรับว.ามีการเฝ�าสังเกตเฟซบุ,กของคนรักเม่ือสงสัยใน
พฤติกรรมในระดับมาก ผลวิจัยน้ีจึงสอดคล(องกับ Muiseและคณะ (2009) ท่ีช้ีว.าความหึงหวงจะถูก
เปfดเผยและกระตุ(นจากข(อมูลของคู.รักซึ่งนําไปสู.การเฝ�าระวังและตรวจสอบเฟซบุ,กคู.รัก  
 สรุป ประสิทธิภาพในการก(าวก.ายความสัมพันธรักผ.านพฤติกรรมสอดส.องเฟซบุ,กข้ึนอยู.กับข(อมูล
ของคนรักท่ีได(รับมาผ.านการแสดงสถานะ การลงรูป และการแสดงความคิดเห็น หากฝ�ายตรงข(ามมี
พฤติกรรมท่ีไม.ก.อให(เกิดความหึงหวงในระดับมากพฤติกรรมสอดส.องก็อาจจะมีแนวโน(มท่ีจะลดลงด(วย 

ขIอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เฟซบุ,กเปรียบเสมือนเครื่องมือเฝ�าระวังพฤติกรรมของคนรักหากมีพฤติกรรมท่ี
เข(าข.ายชวนสงสัยว.าจะมีการละเมิดข(อตกลงในการคบหา ซึ่งข(อมูลบนเฟซบุ,กจะไปกระตุ(นให(เกิดความหึง
หวง โดยเฉพาะอย.างย่ิงในผู(ท่ีมีประสบการณรักในเชิงลบจะย่ิงมีการแสวงหาข(อมูลของอีกฝ�ายเพิ่มเติมเพ่ือ
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คลายความสงสัย ซ่ึงพฤติกรรมของท้ังสองฝ�ายมีประสิทธิภาพในการสร(างความไม.แน.นอนในความสัมพันธ
รัก โดยจะเปgนตัวช้ีทิศทางว.าสมควรจะพัฒนาความสัมพันธต.อไปหรือไม. ดังน้ันคู.รักจึงควรคุยตกลงกันให(
ชัดเจนเพ่ือป�องกันปmญหาท่ีอาจจะเกิดและคิดถึงคู.ของตนทุกครั้งก.อนทํากิจกรรมใดๆ บนเครือข.ายสังคม
ออนไลน เพ่ือหลีกเล่ียงการพุ.งเป�าจับผิดสงสัยในพฤติกรรมของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงเปgนพิเศษ ซ่ึงจะทําให(
ความสัมพันธรักขาดความเปgนเอกภาพ และนําไปสู.ปmญหาความหึงหวง หย.าร(าง เลิกราในท่ีสุด 
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ป$จจัยที่ส�งผลต�อการใช�งานการพาณิชย-ผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน- 
Factor Affecting Online Transaction through Social Commerce 

วิภาวี จันทรแก(ว และ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
บทคัดย#อ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปmจจัยการรับรู(ความเส่ียง ความไว(วางใจ และ
ความกังวลความเปgนส.วนตัว 2) เพื่อศึกษาความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน 3) 
เพื่อศึกษาปmจจัยท่ีส.งผลต.อความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน โดยเปgนงานวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ.มตัวอย.างในการวิจัยคือ ผู(ซื้อสินค(าบนการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน ภายใน
ระยะเวลา 1 ป; จํานวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบว.า 1) กลุ.มตัวอย.างมีการรับรู(ความเส่ียงในระดับมาก ความกังวลความเปgนส.วนตัว
ในระดับมาก และความไว(วางใจในระดับปานกลาง 2) กลุ.มตัวอย.างมีความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.าน
เครือข.ายสังคมออนไลน ค.าเฉล่ียรวมอยู.ท่ี 3.41 ซึ่งอยู.ในระดับมาก 3) ตัวแปรท่ีส.งผลต.อความต้ังใจใช(งาน
การพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนมากท่ีสุด คือ ความไว(วางใจ โดยมีตัวแปรท่ีร.วมอธิบายคือ ความ
กังวลความเปgนส.วนตัว และการรับรู(ความเส่ียง ซึ่งสามารถร.วมกันอธิบายได(ร(อยละ 46.9 

 
คําสําคัญ: การรับรู(ความเส่ียง ความไว(วางใจ ความกังวลความเปgนส.วนตัว 

 
Abstract 

The objectives of this research are: 1) To study Perceived Risk, Trust and Privacy 
Concerns 2) To study Social Commerce Intention. 3) To study factors affecting Social 
Commerce Intention. The study by quantitative research. The sample of this research is 
the social commerce’s customers of 400 persons during a year.  

The research found that 1) The samples had a level of Perceived Risk at high level, 
Privacy Concern at high level and Trust at moderate level. 2) The samples had a level of 

Social Commerce Intention at high level ( x̄ = 3.41) 3) Trust is the most effective variable 
in predicting Social Commerce Intention. Another two variables that could be described 
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the Social Commerce Intention were Privacy Concern and Perceived Risk. All of three 
factors could explain the Social Commerce Intention with a percentage of 46.9 

 
Keywords: Trust, Privacy Concern, Perceived Risk 

 
บทนํา 

 
ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 

เครือข.ายสังคมออนไลนได(เข(ามากลายเปgนส่ือหลักของโลกจนเรียกได(ว.าเปgนยุคทองของการ
แพร.หลายทางสังคมออนไลน (Social Ubiquity) ธุรกิจการซื้อขายสินค(าจึงได(ขยายตัวไปสู.การใช(เครือข.าย
สังคมออนไลนเพ่ือเปgนเครื่องมือในการขายสินค(ารูปแบบใหม.ท่ีเรียกว.า “การพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคม
ออนไลน (Social Commerce)” (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2559) โดยเครือข.ายสังคม
ออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือเฟซบุ,ก (Facebook) การเปfดกว(างของการใช(งานการพาณิชยผ.าน
เครือข.ายสังคมออนไลนทําให(ผู(ใช(งานเกิดความสะดวกสบายในการเข(าถึงเพื่อซื้อสินค(าและบริการ อย.างไร
ก็ตามในทางกลับกันได(กลายเปgนช.องโหว.ของมิจฉาชีพ จากการสํารวจพบว.าภัยอาชญากรรมส่ือสังคม
ออนไลนมีมากถึงร(อยละ 81% (thumbsupteam, 2013) โดยนับปmญหาภัยคุกคามไซเบอรอันดับสองของ
ประเทศไทย ทําให(ผู(บริโภคไม.กล(าซ้ือสินค(าและบริการออนไลนร(อยละ 57.6% (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส, 2558) 

การใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนมักมีความเก่ียวข(องกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการมีส.วนร.วมในการซ้ือขายและการตัดสินใจซื้อสินค(าของผู(บริโภค แบ.งออกเปgนหลายรูปแบบ เช.น 
การให(ข(อมูลท่ีผิดพลาด ความเส่ียงทางกฎหมาย ภัยคุกคามความปลอดภัย การบุกรุกความเปgนส.วนตัว 
เปgนต(น เม่ือผู(บริโภคมีการรับรู(ความเส่ียงในการใช(งานจะส.งผลให(ไม.ต(องการท่ีจะซื้อสินค(าอีกต.อไป หาก
ร(านค(าไม.มีความน.าเช่ือถือก็จะทําให(ผู(บริโภคเกิดระดับความเส่ียงท่ีมาก (Turban, Strauss, & Lai, 2015) 
อีกท้ังความไว(วางใจเปgนส่ิงสําคัญท่ีจะทําให(ธุรกิจสามารถดําเนินการต.อไปได( ถูกกําหนดโดยความ
น.าเช่ือถือของร(านค(า ช.องทางในการซื้อสินค(า และโครงสร(างสภาพแวดล(อมและการรับรองในการกํากับ
ดูแลการซื้อขายสินค(า (Turban, Strauss, & Lai, 2015) ผู(บริโภคจะไว(วางใจร(านค(าจากประสบการณท่ี
ผ.านมาของตนเองและข(อเสนอแนะท่ีได(รับจากผู(คนอ่ืนๆบนเครือข.าย (Srinivasan, 2004) นอกจากน้ัน
การเพ่ิมข้ึนของผู(ใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนทําให(ผู(บริโภคจึงมีความกังวลเรื่องความ
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เปgนส.วนตัวในการซ้ือสินค(า (Altshuler, Elovici, Cremers, Aharony, & Pentland, 2013) เพราะ
จําเปgนท่ีจะต(องแสดงข(อมูลส.วนตัวตลอดจนแบ.งปmนข(อมูลเก่ียวกับสินค(าแก.บุคคลอ่ืนๆบนชุมชนเดียวกัน 
(Magrane, 2015)  

จากปmญหาสําคัญดังกล.าวอันเปgนข(อจํากัดต.อการเติบโตของการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคม
ออนไลน ทําให(นักวิจัยต.างเข(ามาให(ความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับปmจจัยข(อจํากัดต.างๆท่ีผู(บริโภคมีต.อ
ผู(ขายสินค(า ท่ีงานวิจัยส.วนใหญ.มักเลือกท่ีจะศึกษาบางปmจจัยเท.าน้ัน ได(แก. 1) การรับรู(ความเส่ียง เช.น
งานวิจัยของ Lankton and Tripp (2013), สัญชัย อุปะเตีย (2554) 2) ความไว(วางใจ เช.นงานวิจัยของ 
Joinson, Reips, Buchanan, and Schofield (2010), พิศุทธ์ิ อุปถัมป� (2556) 3) ความกังวลความเปgน
ส.วนตัว เช.นงานวิจัยของ Xu, Michael, and Chen (2013), Magrane (2015) 

งานวิจัยน้ีจึงต(องการท่ีจะมุ.งศึกษาด(วยการรวบรวมปmจจัยสําคัญท่ีส.งผลต.อการใช(งานการพาณิชย
ผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน คือ การรับรู(ความเส่ียง ความไว(วางใจ และความกังวลความเปgนส.วนตัว ของ
ผู(บริโภคในยุคดิจิทัล เพื่อการเปgนแนวทางสําหรับแก(ไขปรับปรุงธุรกิจให(ดีย่ิงข้ึนเพื่อการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู. Digital Economy ได(อย.างเข(มแข็งและมีประสิทธิภาพต.อไป 
 
วัตถุประสงคA 

1) เพ่ือศึกษาปmจจัยการรับรู(ความเส่ียง ความไว(วางใจ และความกังวลความเปgนส.วนตัว  
2) เพ่ือศึกษาความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน 
3) เพ่ือศึกษาปmจจัยท่ีส.งผลต.อความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน  

 
วิธีการวิจัย 

 
 1) กลุ.มตัวอย.างท่ีใช(ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู(ซ้ือสินค(าบนการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน 
ภายในระยะเวลา 1 ป; จํานวน 400 คน รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช(
เครื่องมือแบบสอบถามออนไลน ระยะเวลาเก็บข(อมูลระหว.างเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2560 
 2) การวิเคราะหข(อมูลใช(โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหข(อมูลเชิงสถิติ โดยวิเคราะห
ข(อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะหข(อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ด(วยการใช(ค.าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 15 

Correlation Coefficient) และการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
แบบ Stepwise  

3) การทดสอบค.าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) ด(วยการหาค.าดัชนีความสอดคล(อง (IOC) 
โดยอยู.ในเกณฑท่ียอมรับได( และการทดสอบความน.าเช่ือถือ (Reliability) ด(วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) ได(ค.าความน.าเช่ือถือรวม 0.870  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผู(วิจัยนําเสนอผลการวิจัยและอภิปรายตามวัตถุประสงคโดยแบ.งออกเปgน 3 ส.วน ดังน้ี 
 

ส#วนท่ี 1 ผลการศึกษาปmจจัยการรับรู(ความเส่ียง ความไว(วางใจ และความกังวลความเปgนส.วนตัว 
ตารางท่ี 1 สรุปค.าเฉล่ียและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรท่ีใช(ในการศึกษา 

 ตัวแปร Mean SD แปลผล 

1 การรับรูIความเส่ียง 
ด(านการเปfดเผยข(อมูลส.วนตัว 
ด(านภัยคุกคามความเปgนส.วนตัว 
รวม 

 
3.75 
3.73 
3.74 

 
0.86 
0.90 
0.85 

 
มาก 
มาก 
มาก 

2 ความไวIวางใจ 
ด(านอารมณ 
ด(านความรู(ความเข(าใจ 
รวม 

 
2.88 
2.97 
2.97 

 
0.83 
0.79 
0.77 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

3 ความกังวลความเปfนส#วนตัว 
ด(านการบุกรุก 
ด(านการนําข(อมูลไปใช(โดยไม.ได(รับอนุญาต 
รวม 

 
3.51 
3.54 
3.53 

 
0.91 
1.00 
0.91 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 

ผลการวิจัยพบว.าปmจจัยท่ีมีค.าเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู(ความเส่ียง (x̄ = 3.74, SD = 0.85) 

รองลงมาคือ ความกังวลความเปgนส.วนตัว (x̄ = 3.53, SD = 0.91) และความไว(วางใจ (x̄ = 2.97, SD = 
0.77) ตามลําดับ จากการวิเคราะหปmจจัยพบว.ากลุ.มตัวอย.างให(ความสําคัญการรับรู(ความเส่ียงมากท่ีสุด 
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ผลวิจัยสอดคล(องกับแนวคิดของ Pavlou (2014) กล.าวว.าความเส่ียงเปgนสภาพแวดล(อมท่ีผู(บริโภครู(สึกถึง
ความไม.แน.นอนในการซ้ือขายสินค(าออนไลน สอดคล(องกับ ชูชัย สมิทธิไกร (2557) เม่ือผู(ใช(งานรู(สึกถึง
ความเส่ียงมากข้ึนจะทําการหาข(อมูลเก่ียวกับสินค(าและบริการน้ันมากข้ึนเพื่อป�องกันการตัดสินใจท่ี
ผิดพลาด  
ส#วนท่ี 2 ผลการศึกษาความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน 
ตารางท่ี 2 ค.าเฉล่ียและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคม 
              ออนไลน 

 ตัวแปร Mea
n 

SD แปลผล 

ความต้ังใจใชIงานการพาณิชยAผ#านเครือข#ายสังคมออนไลนA    
1 
2 
3 
4 

ความต้ังใจท่ีจะชําระค.าสินค(าและบริการให(แก.ร(านค(าบนเฟซบุ,กด(วย
ความรวดเร็ว 
ความต้ังใจท่ีจะซ้ือสินค(าและบริการผ.านร(านค(าบนเฟซบุ,กในอนาคต
ต.อไป 
ความต้ังใจท่ีจะซ้ือสินค(าบริการตามคําแนะนําของผู(คนในเครือข.ายเฟ
ซบุ,ก 
เลือกท่ีจะซ้ือสินค(าและบริการผ.านร(านค(าบนเฟซบุ,กมากกว.าการซื้อ
สินค(าผ.านทางเว็บไซตท่ัวไป 

3.58 
3.57 
3.29 
3.23 

1.01 
0.95 
1.00 
1.07 

มาก 
มาก 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 

 รวม 3.41 0.76 มาก 

 
ผลการศึกษาวิจัยพบว.ากลุ.มตัวอย.างมีระดับความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคม

ออนไลน (x̄ 3.41, SD 0.76) อยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข(อพบว.า กลุ.มตัวอย.างมีความต้ังใจท่ีจะ

ชําระค.าสินค(าและบริการให(แก.ร(านค(าบนเฟซบุ,กด(วยความรวดเร็ว (x̄ 3.58, SD 1.01) อยู.ในระดับมาก 
ตามท่ี Mark Zuckerberg ผู(ก.อต้ังเฟซบุ,กกล.าวว.า “หากจะคาดเดาเทคโนโลยีท่ีมาแรงในอนาคตย.อมไม.
พ(นธุรกิจรูปแบบ Social Commerce เปgนแน.” ท้ังน้ี รฐิยา อิสระชัยกุล (2559) กล.าวว.าคนไทยนิยมซื้อ
สินค(าผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนเปgนอันดับหน่ึงของโลก สอดคล(องกับ กรุงเทพธุรกิจ (2560) กล.าวว.า 
ส่ือสังคมออนไลนเปgนส่ือท่ีทรงพลังมากท่ีสุดในการซื้อขายสินค(าและบริการ และ Oongkhing (2017) 
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กล.าวว.ายอดการซื้อขายค(าบนการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนมีมูลค.ามหาศาลเกือบ 270,000 
ล(านบาท ในป;ท่ีผ.านมา  
 
ส#วนท่ี 3 ปmจจัยท่ีส.งผลต.อความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน  
ตารางท่ี 3 แสดงค.าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของปmจจัยด(านความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.าย 
              สังคมออนไลน 

ตัวแปรพยากรณA ความต้ังใจใชIงานการพาณิชยAผ#านเครือข#ายสังคม
ออนไลนA 

ค#าสหสัมพันธA Sig 

1. การรับรู(ความเส่ียง 
2. ความไว(วางใจ 
3. ความกังวลความเปgนส.วนตัว 

0.079 
0.422 
0.105 

0.115 
0.000 
0.036 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปรท่ีใช(อธิบายหรือพยากรณความต้ังใจใช(งาน 
             การพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน 

ตัวแปรพยากรณA R2 R2 
Change 

R2 
Adjust  

T Sig สัมประสิทธ์ิ
ถดถอย 

B Beta 

1. ความไว(วางใจ 
2. ความกังวลความเปgน
ส.วนตัว 
3. การรับรู(ความเส่ียง 

0.422 
0.449 
0.469 

0.178 
0.201 
0.220 

0.176 
0.197 
0.214 

0.421 
0.267 
0.179 

0.000 
0.000 
0.002 

0.416 
0.224 
0.162 

0.421 
0.267 
0.179 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว.า ตัวแปรท่ีส.งผลต.อความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.าย

สังคมออนไลนอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 3 ตัวแปรตามลําดับ ความไว(วางใจเปgนตัว
แปรท่ีได(รับการคัดเลือกเข(าสมการเปgนลําดับท่ี 1 สามารถทํานายได(ร(อยละ 42.2 หากเพิ่มตัวแปรความ
กังวลความเปgนส.วนตัว จะสามารถร.วมกันทํานายได(ถึงร(อยละ 44.9 และหากเพิ่มตัวแปรการรับรู(ความ
เส่ียง ซ่ึงเปgนได(รับการคัดเลือกลําดับท่ี 3 จะสามารถร.วมกันทํานายได(ถึงร(อยละ 46.9  
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ปmจจัยท้ัง 3 ตัวแปรท่ีมีผลต.อความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนได(ร.วมกัน

อธิบายความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี 
1) ความไว(วางใจ ในการซ้ือสินค(าและบริการบนน้ัน ผู(บริโภคย.อมต(องการความสบายใจด(วยการ

ไว(วางใจร(านค(าและผู(ขายสินค(า ดังท่ี Shanmugam, Sun, Amidi, Khani, and Khani (2016) อธิบายว.า
ความไว(วางใจเปgนปmจจัยสําคัญบนชุมชนออนไลนและเปgนกุญแจหลักสําคัญท่ีทําให( ธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ สอดคล(องกับแนวคิดของ Hajli (2012) กล.าวว.าความไว(วางใจจะช.วยให(สภาพแวดล(อมใน
การติดต.อประสานงานระหว.างผู(บริโภคและผู(ขายสินค(ามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

2) ความกังวลความเปgนส.วนตัว ปmจจัยส.งผลต.อความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคม
ออนไลนได(เปgนลําดับท่ีสอง ดังท่ี Li (2011) อธิบายว.าความกังวลความเปgนส.วนตัวมีบทบาทสําคัญต.อการ
ให(ข(อมูลส.วนตัวเพ่ือการเข(าถึงการบริการและการทําธุรกรรมออนไลน สอดคล(องกับแนวคิดของ Xu, 
Dinev, Smith, and Hart (2011) กล.าวว.าหากร(านค(าน.าเช่ือถือก็จะทําให(ผู(บริโภคไม.เกิดความกังวลท่ีจะ
ติดต.อส่ือสารกับร(านค(าเพื่อทําการซื้อสินค(า  

3) การรับรู(ความเส่ียง ปmจจัยท่ีส.งผลความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน
ลําดับสุดท(าย ตามท่ี Turban, Strauss, & Lai (2015) กล.าวว.าการใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคม
ออนไลนมีความเก่ียวข(องกับความเส่ียงผ.านการมีส.วนร.วมในการซ้ือขายสินค(า ซึ่งถ(าหากผู(บริโภคเคยมี
ประสบการณการได(รับความเส่ียงก็จะไม.ต(องการท่ีจะซ้ือสินค(าผ.านทางเครือข.ายสังคมออนไลนอีกต.อไป  
 

สรุปและขIอเสนอแนะ 
การใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนของผู(บริโภคในยุคดิจิทัลน้ัน ได(ให(ความสําคัญ

กับความไว(วางใจเปgนลําดับแรก ในการไว(วางใจร(านค(าและผู(ขายสินค(า ความกังวลความเปgนส.วนตัวเปgน
ปmจจัยท่ีรองลงมา เน่ืองจากผู(บริโภคจําเปgนท่ีจะต(องแบ.งปmนข(อมูลส.วนตัวต.างๆให(แก.ผู(ขายสินค(า และการ

ความไว้วางใจ 

ความกงัวลความเป็นสว่นตวั 

การรับรู้ความเสี�ยง 

ความตั �งใจใช้งาน 
การพาณิชย์ 

ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
(S-Commerce) 

R2 = 0.469 
Beta=.421 

(t = 0.421) 
 Beta=.267 

(t = 0.267) 
 

Beta=.179 

(t = 0.179) 
) 
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รับรู(ความเส่ียงเพราะการซื้อขายสินค(าในรูปแบบน้ีเปgนช.องทางท่ีเปfดกว(างและมีการทําธุรกรรมร.วมกัน ดัง
สรุปได(ว.าท้ัง 3 ปmจจัยดังกล.าวน้ันส.งผลต.อการใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน   

 
ขIอเสนอแนะท่ีไดIจากการวิจัย  

1) ปmจจัยการรับรู(ความเส่ียงเปgนปmจจัยท่ีมีค.าเฉล่ียมากท่ีสุด ดังแสดงให(เห็นได(ว.าผู(บริโภคในยุคน้ี
ได(ให(ความสําคัญประเด็นในเรื่องของความเส่ียงในการซื้อสินค(าและบริการบนการพาณิชยผ.านเครือข.าย
สังคมออนไลน จึงนับเปgนปmญหาหรือข(อจํากัดท่ีทําให(ธุรกิจไม.เติบโต ดังน้ันผู(ประกอบการจึงควรมีการสร(าง
ความน.าเช่ือให(กับร(านค(าของตนเองเพ่ือให(ผู(บริโภครู(สึกถึงความปลอดภัยท่ีจะใช(งาน 

2) ผู(บริโภคมีความต้ังใจใช(งานการพาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนในระดับมาก ดังน้ันหาก
เจ(าของร(านค(ามีการบริการลูกค(าท่ีดี ก็จะทําให(เกิดการสร(างความประทับใจให(แก.ผู(ซื้อสินค(าและนําไปสู.
การบอกต.อแก.ผู(บริโภคคนอ่ืนๆ ทําให(เกิดการสร(างยอดขายต.อไป  

 
ขIอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต#อไป 
 1) การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปgนการวิจัยเชิงปริมาณ ทําให(ได(ข(อค(นพบการวิจัยในลักษณะท่ีกว(าง 
สําหรับการวิจัยในครั้งต.อไปจึงควรทําการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิงคุณภาพ เพ่ือให(ได(ข(อค(นพบการวิจัยใน
เชิงลึกจากการสัมภาษณเชิงลึกต.างๆ 
 2) การศึกษาวิจัยครั้งต.อไปอาจทําการศึกษาปmจจัยเพ่ิมเติมอ่ืนๆท่ีเปgนข(อจํากัดต.อการใช(งานการ
พาณิชยผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน ด(วยการรวบรวมและศึกษาอย.างเจาะลึกถึงข(อจํากัดต.างๆ ซ่ึงจะทํา
ให(มองเห็นถึงปmญหาท่ีชัดเจนมากข้ึน  
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The Impact Factors for Establishing Thailand Official Music Chart 

ฉัตรชัย งามเลิศ และอ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศพันธ 
Chatchai Ngamlert 

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิด(า) 

Department of Innovative Marketing Communication, Graduate School of 
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National Institute of Development Administration 

 

บทคัดย#อ 

อุตสาหกรรมเพลงเปgนส.วนหน่ึงของอุตสาหกรรมสร(างสรรค มีความสอดคล(องกับแผนนโยบายใน
การพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเน(นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด(วยความคิดสร(างสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แต.ในอดีตจนถึงปmจจุบันข(อมูลด(านปรากฏการณและ
ความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมเพลงมีการเผยแพร.สู.แหล.งข(อมูลสาธารณะท่ีน(อย รวมถึงไม.มี
แหล.งข(อมูลท่ีน.าเช่ือถือและเข(าถึงได(ง.าย ในขณะท่ีต.างประเทศมีแหล.งข(อมูลท่ีน.าเช่ือถือและสามารถ
เข(าถึงแหล.งข(อมูลดังกล.าวได(ง.ายผ.านทางอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศ (Official Music Chart) อันเปgนนวัตกรรมท่ีมีความสําคัญในระบบอุตสาหกรรมเพลง
ต.างประเทศ 

ผู(วิจัยจึงมุ.งศึกษาถึงปmจจัยท่ีส.งผลให(ประเทศไทยไม.มี หรือไม.สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยได(ในปmจจุบัน โดยใช(วิธีการเก็บข(อมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-
Depth Interview) บุคลากรจากองคกรท่ีเก่ียวข(องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย ผู(เช่ียวชาญ
ด(านอุตสาหกรรมเพลงไทย อุตสาหกรรมเพลงเกาหลี และอุตสาหกรรมเพลงสากล 

หลังจากน้ันนําข(อมูลท่ีได(มาวิเคราะหและอภิปรายผลผ.านแนวคิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจําประเทศ (Official Music Chart) และทฤษฎีการแพร.กระจายของนวัตกรรม 
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(Diffusion of Innovation) พบว.า ค.ายเพลงในประเทศไทยให(การยอมรับนวัตกรรมการจัดทํารายงาน
การจัดอันดับเพลงยอดนิยมในการออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Radio Airplay) และยอดการรับชมทางยู
ทิวบ (Youtube) แต.บางครั้งมีการบิดเบือนข(อมูลอันดับความนิยมของการออกอากาศทางสถานีวิทยุ
ภายในองคกรของผู(ประกอบการ ยังไม.เกิดกระบวนการตัดสินใจในการยอมรับนวัตกรรมการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ จัดเปgนผู(รับนวัตกรรมรายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมประจําประเทศในกลุ.มล(าสมัย โดยมีปmจจัยสําคัญคือผู(ประกอบการมีลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบ
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Abstract 

The music industry is part of Creative industry which match to the ‘Thailand 4.0’ 
economy model, which aims to develop national economy by creatives, innovations, 
sciences, technologies and Research and Development (R&D). But, up until now, it’s not 
easy to find reliable data or news about Thai music industry phenomena and movements 
from easy-accessed public sources. In contrast,  the International music industry has plenty 
of reliable and easy-accessed sources, especially ‘Official Music Chart’, important and 
useful innovation in the international music industry.       

This research aims to study the impact factors for establishing Thailand Official 
Music Chart, why Thai music industry never has official music chart, by In-depth 
interviewed personnel from related organizations in Thai music industry, Thai music 
industry specialists, Korean music industry specialists & International music industry 
specialists. 

Then, analyzed and discussed based on Diffusion of Innovation theory and the 
concept of Official Music Chart. It was found that Thai music industry accepted ‘Radio 
Airplay’ data and ‘Youtube’ views count to use in organizations, but sometimes change 
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the chart order for business reason. Thai music industry is laggard adopter and innovation 
decision process to establish ‘Official Music Chart’ never happen. The impact factor is 
each music labels compete, occasionally cooperate each other, government organizations 
never have any policy to drive and support music industry system, not have central 
organizations to collect sales data, and free mentality of Thai listeners. 

Keywords: Official Music Chart, Music Industry, Innovation 

บทนํา 

ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา  

รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ (Official Music Chart) เปgนนวัตกรรมใน
การวัดความนิยมของเพลงเพ่ือเผยแพร.สู.สาธารณะอย.างเปgนทางการ ผ.านการรวบรวมข(อมูลสถิติการซ้ือ
ขายและเผยแพร.เพลงในรูปแบบต.างๆ เช.น วัสดุบันทึกเสียง (Physical Sales) การขายเพลงแบบดิจิทัล 
(Digital Sales) การออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Radio Airplay) สตรีมมิ่ง (Streaming) เปgนต(น นวัตกรรม
ดังกล.าวมีการพัฒนาการเก็บข(อมูลไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการฟmงเพลงอยู.เสมอ ทําให(เปgน
นวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีความน.าเช่ือถือ ค.ายเพลงในประเทศท่ีมีการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศ นําการจัดอันดับดังกล.าวมาใช(เปgนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จของศิลปfน 
รวมถึงนํามาใช(เปgนเครื่องมือทางการตลาดในการกระตุ(นความสนใจและส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อเพลงแก.
กลุ.มผู(ฟmง นอกจากน้ีนวัตกรรมดังกล.าวยังถือเปgนฐานข(อมูลในการศึกษาปรากฏการณความเคล่ือนไหวของ
อุตสาหกรรมเพลง (Ayers, 2012; Trust, 2013; White, 2012) 

ในขณะท่ีประเทศไทย แม(ว.าจะมีการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
แต.ไม.เคยเกิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ ทําให(ไม.มีเครื่องมือท่ีน.าเช่ือถือ
ในการวัดความสําเร็จโดยรวมของศิลปfนอย.างเปgนรูปธรรม ขาดแหล.งข(อมูลสาธารณะท่ีน.าเช่ือถือใน
การศึกษาปรากฏการณความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมเพลงไทย ด(วยเหตุน้ีทําให(ผู(วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาปmจจัยสําคัญท่ีทําให(ประเทศไทยไม.มี หรือไม.สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศไทยได( ต้ังแต.ในอดีตจนถึงปmจจุบัน  
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วัตถุประสงคA 

เพื่อศึกษาถึงปmจจัยท่ีส.งผลให(ประเทศไทยไม.มี หรือไม.สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศในปmจจุบัน 

 

วิธีการวิจัย 

 ผู(วิจัยเลือกใช(วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ.มตัวอย.างแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) จากผู(ท่ีมีความรู(ความเช่ียวชาญด(านอุตสาหกรรมเพลงและบุคลากรจากองคกร
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข(องกับอุตสาหกรรมเพลงไทย จํานวนท้ังส้ิน 11 คน เพื่อทราบถึงสถานการณ
การจัดทํารายงานการอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย และศึกษาโครงสร(างการจัดทํารายงานการ
จัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ โดยคัดเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) จาก 3 ประเทศ ได(แก. รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Billboard Chart) รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํากลุ.มประเทศสหราชอาณาจักร (UK 
Official Chart) และรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศเกาหลีใต( (Gaon Chart) ด(วยวิธี
วิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) จากเว็บไซตทางการ (Official Website) ของรายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศดังกล.าว เพื่อทราบถึงปmจจัยท่ีสําคัญในการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจําประเทศ หลังจากน้ันนําปmจจัยท่ีได(มาวิเคราะหเปรียบเทียบในบริบทของประเทศไทย 
เพื่อทราบถึงปmจจัยท่ีส.งผลให(ประเทศไทยไม.มี หรือไม.สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศในปmจจุบันและแนวโน(มในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทยในอนาคต และสรุปผล โดยมีวิธีนําเสนอข(อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ในอดีตถึงปmจจุบัน สถานการณเร่ืองการจัดทํารายงานการอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทย พบว.ามีการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมภายในค.าย จากยอดการออกอากาศทางสถานี
วิทยุ (Radio Airplay) และยอดชมยูทิวบ (Youtube) แต.ไม.เคยเกิดการเจรจาในกลุ.มค.ายเพลงในการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ อันเน่ืองมาจากค.ายเพลงในประเทศไทยมี
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รูปแบบการทํางานท่ีแข.งขันกันโดยส้ินเชิง ไม.เกิดการรวมตัวสมาคมอย.างแท(จริงในการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมเพลงไทย นอกจากน้ี แม(ว.าค.ายเพลงจะให(ความสําคัญกับรายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมภายในค.ายและสถานีวิทยุ ในการเปgนเครื่องมือการส่ือสารทางการตลาด แต.ไม.เห็นถึงความสําคัญของ
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ เน่ืองจากมีความเห็นว.าข(อมูลทางท่ีจําเปgนต.อการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมเปgนความลับในองคกร ในขณะท่ีองคกรภาครัฐไม.เคยมีนโยบาย
สนับสนุนในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเพลงอย.างแท(จริง (ธนพรรณ ไวทยะเสวี, ปfญชาน ศรีสังข, และ
เรวดี แก(วมณี, สัมภาษณ, วันท่ี 10 มีนาคม 2560; นราธิป ปานแร., สัมภาษณ, วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560; 
นิติเทพ คูณค้ํา, สัมภาษณ, วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559; ปmณณวิช สนิทนราธร, สัมภาษณ, วันท่ี 21 มีนาคม 
2560; พิมลรัตน วงศอารนะ, สัมภาษณ, วันท่ี 10 เมษายน 2560) 

จากการวิเคราะหสถานการณดังกล.าวผ.านทฤษฎีการแพร.กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of 
Innovation) โดยใช(แผนภาพการแบ.งกลุ.มผู(รับนวัตกรรม กําหนดช.วงระยะเวลาศึกษาต้ังแต.ช.วงริเริ่มการ
มีนวัตกรรมการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในป; 1936 จนถึงปmจจุบัน พบว.า
ประเทศไทยเปgนผู(รับนวัตกรรมในกลุ.มล(าสมัย (Laggards) ยังคงยึดติดอยู.กับความคิดแบบด้ังเดิม ไม.
ยอมรับความคิดใหม.ๆ ยังไม.มีการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับความสําคัญของรายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมในบริบทของประเทศไทย จึงไม.เคยเกิดความสนใจในนวัตกรรมดังกล.าวตามกระบวนตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรม สามารถสรุปได(ดังแผนภาพท่ี 1.1 

 

แผนภาพท่ี 1.1 แผนภาพแสดงกลุ.มผู(รับนวัตกรรมการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศ โดยใช(แผนภาพการแบ.งกลุ.มผู(รับนวัตกรรมของ Rogers (2003) 
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 จากสถานการณดังกล.าว ผู(วิจัยทําการวิเคราะหถึงปmจจัยท่ีส.งผลให(ประเทศไทยไม.มี หรือไม.
สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปmจจุบัน โดยใช(ปmจจัยสําคัญในการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ ผ.านแนวคิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประ จําประ เทศ (Billboard, 2006; Han, 2010; Korea Music Content Industry 
Association, 2016; Official Chart, 2016; Trust, 2013) พบว.ามี 4 ปmจจัย ได(แก. 

1. ปmจจัยเรื่องค.ายเพลงในประเทศไทย ค.ายเพลงในประเทศไทยมีการทํางานในลักษณะต.างคน
ต.างอยู.โดยส้ินเชิง ทํางานภายใต(การแข.งขันซึ่งกันและกัน มากกว.าการมองว.าเปgนอุตสาหกรรมท่ีสามารถ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศได( (นภิศรา นาทะพันธุ, 2551; นราธิป ปานแร., สัมภาษณ, วันท่ี 2 
กุมภาพันธ 2560; ปmณณวิช สนิทนราธร, สัมภาษณ, วันท่ี 21 มีนาคม 2560; พิมลรัตน วงศอารนะ, 
สัมภาษณ, วันท่ี 10 เมษายน 2560) ส.งผลให(ไม.สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังองคกรกลางเพ่ือขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมเพลง  นอกจากน้ี ยังมีการบิดเบือนข(อมูลภายในองคกรในบางครั้ง เช.น ค.ายเพลงในประเทศ
ไทยใช(บริการเก็บข(อมูลยอดการออกอากาศทางสถานีวิทยุจาก อินเทนซีฟ วอช (Intensive Watch) 
องคกรกลางท่ีไม.ข้ึนตรงหรือได(รับการสนับสนุนจากค.ายเพลงใดๆ (ทศพล ดิษยบุตร, สัมภาษณ, วันท่ี 9 
มีนาคม 2560) แต.เมื่อมีการเปfดเผยข(อมูลดังกล.าวมาในองคกร กลับมีการบิดเบือนให(ศิลปfนในค.ายของตน
อยู.ในอันดับสูงกว.าค.ายอ่ืน (นราธิป ปานแร., สัมภาษณ, วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560; ปmณณวิช สนิทนราธร, 
สัมภาษณ, วันท่ี 21 มีนาคม 2560) 

2. ปmจจัยเรื่องการสนับสนุนของรัฐบาล แม(ว.ารัฐเคยศึกษาถึงแนวโน(มการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมบันเทิง และพบว.าอุตสาหกรรมเพลงเปgนอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน(มในการเจริญเติบโตเปgนอับ
ดับท่ี 3 ของอุตสาหกรรมบันเทิงท้ังหมด รวมถึงมีการจัดต้ังหน.วยงานท่ีดูแลด(านศิลปะวัฒนธรรมและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร(างสรรค เช.น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ศูนย
สร(างสรรคงานออกแบบ กรมส.งเสริมวัฒนธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรมร.วมสมัย เปgนต(น แต.ยังไม.เคยมี
นโยบายในการส.งเสริมและพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพลงอย.างเปgนรูปธรรม (โกษม โกยทอง, 2557; ธน
พรรณ ไวทยะเสวี, ปfญชาน ศรีสังข, และเรวดี แก(วมณี, , สัมภาษณ, วันท่ี 10 มีนาคม 2560; นราธิป ปาน
แร., สัมภาษณ, วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560; นิติเทพ คูณคํ้า, สัมภาษณ, วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559; ปmณณวิช 
สนิทนราธร, สัมภาษณ, วันท่ี 21 มีนาคม 2560; พิมลรัตน วงศอารนะ, สัมภาษณ, วันท่ี 10 เมษายน 
2560) 
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3. ปmจจัยเรื่องการเก็บรวบรวมข(อมูล ปmจจุบันประเทศไทยมีการขายและเผยแพร.เพลงในรูปแบบ
ดิจิทัล (Digital Sales) สตรีมมิ่ง (Streaming) และการออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Radio Airplay) แต.ไม.
มีองคกรกลางท่ีทําหน(าท่ีรวบรวมข(อมูลดังกล.าวท้ังหมดอย.างเปgนระบบ มีเพียงการเก็บข(อมูลการ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุเท.าน้ัน (ทศพล ดิษยบุตร, สัมภาษณ, วันท่ี 9 มีนาคม 2560) 

4. ปmจจัยเรื่องการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมคนฟmงเพลง ปmจจุบันคนฟmงเพลง
สามารถเลือกเสพยผลงานของศิลปfนผ.านช.องทางท่ีหลากหลายและสามารถเข(าถึงศิลปfนท่ีสนใจได(โดยตรง 
เมื่อสามารถเข(าถึงหรือเสพยผลงานได(โดยไม.เสียเงิน การซื้อเพลงแบบถูกลิขสิทธ์ิจึงลดลง ทําให(ยอดท่ี
จําเปgนต.อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมน(อยเกินกว.าท่ีค.ายจะเปfดเผย (จตุพร ปfยะวาริ
นทรวงศ, พิมพชนก ล(วนโนลี, และอัญชลี สาเสน, สัมภาษณ, วันท่ี 12 มีนาคม 2560; ธนพรรณ ไวทยะเส
วี, ปfญชาน ศรีสังข, และเรวดี แก(วมณี, สัมภาษณ, วันท่ี 10 มีนาคม 2560; นราธิป ปานแร., สัมภาษณ, 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560; นิติเทพ คูณค้ํา, สัมภาษณ, วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559; ปmณณวิช สนิทนราธร, 
สัมภาษณ, วันท่ี 21 มีนาคม 2560; ประสาร งานแข็ง, สัมภาษณ, วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560; พิมลรัตน 
วงศอารนะ, สัมภาษณ, วันท่ี 10 เมษายน 2560; แพรวไพลิน ทองใบงาม, สัมภาษณ, วันท่ี 18 กุมภาพันธ 
2560) 

 

ขIอเสนอแนะ 

จากการศึกษาปmจจัยสําคัญต.อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย
น้ันมีข(อเสนอแนะดังต.อไปน้ี 

1. ปmจจุบัน ยังไม.มีงานวิจัยเก่ียวกับรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในประเทศ
ไทย ในขณะท่ีงานวิจัยต.างประเทศ มีการวิจัยอุตสาหกรรมเพลงโดยใช(รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศเปgนตัวช้ีวัด แต.ยังไม.มีงานวิจัยความสําคัญและผลกระทบของรายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศโดยตรง ดังน้ัน ควรศึกษาข(อมูลท่ีเก่ียวข(องกับรายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมประจําประเทศผ.านหนังสือ บทความ และรายงานสรุปข(อมูลท่ีเก่ียวข(องกับอุตสาหกรรมเพลง 
สัมภาษณผู(ท่ีเก่ียวข(องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงให(ครอบคลุมการศึกษา และศึกษาเก่ียวกับคําศัพท
เฉพาะทางของระบบอุตสาหกรรมเพลง เพ่ือป�องกันไม.ให(เกิดความคลาดเคล่ือนในงานวิจัย  
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2. ผลการวิจัยเก่ียวกับปmจจัยท่ีส.งผลให(ประเทศไทยไม.สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมได(ในปmจจุบัน รวบข(อมูลจากการสัมภาษณบุคลากรในภาคการจัดการ ผู(มีส.วนเก่ียวข(อง และ
ผู(เช่ียวชาญด(านระบบอุตสาหกรรมเพลงเท.าน้ัน หากต(องการทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมอย.างรอบด(าน ควรศึกษาความคิดเห็นจากกลุ.มคนฟmงเพลงท้ังกลุ.ม
แฟนคลับและกลุ.มขาจรด(วย 
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เน้ือหาและการมีส#วนร#วมบนเครือข#ายการส่ือสารออนไลนAเก่ียวกับการใชIจักรยานในชีวิตประจําวัน 
Content and Participatory Communication on Daily life Cycling Online 

Communication Network 

ศรัณย จันทรหาญ และ รศ.พัชนี เชยจรรยา 
คณะนิเทศศาสตรAและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA 

บทคัดย#อ 

 บทความวิจัยน้ีเปgนส.วนหน่ึงของการศึกษาเครือข.ายการส่ือสารออนไลนและปmจจัยท่ีอิทธิพลต.อ
การใช(จักรยานในชีวิตประจําวันเพื่อเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบ 3 ส.วน ได(แก. 1)การวิจัย
เชิงคุณภาพด(วยการสัมภาษณเชิงลึกกับผู(ใช(จักรยานเพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต.อเครื่อข.ายการส่ือสาร 2) 
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาความสัมพันธและตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต.อการใช(จักรยาน และ 3) การ
วิเคราะหเน้ือหาบนเครือข.ายการส่ือสารออนไลนเก่ียวกับการใช(จักรยานในชีวิตประจําวัน และการมีส.วน
ร.วมในการส่ือสารของสมาชิกในเครือข.าย ซึ่งผู(วิจัยนําเสนอเปgนบทความน้ี โดยกําหนดกลุ.มตัวอย.างคือ
เว็บไซตและแฟนเพจท้ังหมด 5 แหล.ง ซึ่งผู(วิจัยทําการเก็บข(อมูลย(อนหลังเปgนเวลา 3 ป; 4 เดือน และ
คัดเลือกเอา 3 เดือนแรกท่ีมีจํานวนกระทู(หรือโพสตมากท่ีสุดของแต.ละแหล.งมาใช(ในการวิเคราะหและ
นําเสนอ พบว.าเน้ือหาท่ีมีสัดส.วนมากท่ีสุดและสมาชิกในเครือข.ายแสดงการมีส.วนร.วมมากท่ีสุด คือ
ข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบ ซึ่งลักษณะดังกล.าวไม.เกิดผลดีต.อการส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือนให(
เกิดการใช(จักรยาน จึงควรมีการวางแผนการส่ือสารให(ชัดเจนและมีการปรับเปล่ียนไปใช(เน้ือหาลักษณะ
อ่ืนๆ ในการส่ือสารท่ีเอ้ือให(เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกว.าเดิม 

คําสําคัญ เครือข.ายการส่ือสารออนไลน วิเคราะหเน้ือหา การมีส.วนร.วม การใช(จักรยานในชีวิตประวัน  

 

Abstract 

This article is a part of research study, “Online Communication Network and 
Factors Influencing to Daily Life Cycling in Bangkok”. This research consist of 3 part 1) In-
depth interview to study the bicycle user’s opinion about online communication network. 
2) Quantitative research to study about relationship and influence factors to daily life 
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cycling. 3) Content analysis method to analyze online communication network and 
network member’s participatory which present in this article. 5 samples of network are 
chosen. The researcher was profiling data by 3 years and 4 months backward and choose 
only first 3 months by the most number of post for each to analyzed and presented. The 
result, most activated contents and network member’s participation are the negative of 
news, stories and experiences. Those kind of contents and participations do not lead to 
effectively drive for daily life cycling. Therefore, The  communication plan should be made 
and change the way to communicate to another effective contents. 

Keyword online communication network, content analysis, participatory, daily life cycling 

บทนํา 

 

ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 

เครือข.ายการส่ือสารออนไลนคือช.องทางท่ีมีคุณสมบัติเอ้ือให(กลุ.มผู(ใช(จักรยานสามารถรวมตัวกัน
เปgนชุมชนเพ่ือแลกเปล่ียนข(อมูลข.าวสารต.างๆ อย.างมีส.วนร.วม และเปgนเคร่ืองมือในการรณรงคขับเคล่ือน
ให(การใช(จักรยานเดินทางบนท(องถนนเปgนส่ิงท่ีเกิดข้ึนได(จริงและมีความปลอดภัย เพื่อเปgนส.วนหน่ึงของ
แนวทางการจราจรขนส.งท่ีย่ังยืน (Sustainable Transportation) ได( สอดคล(องกับหลักการส่ือสารเพื่อ
การพัฒนาอย.างย่ังยืน ท่ีต(องการการมีส.วนร.วมเพื่อดําเนินงานให(บรรลุเป�าหมาย (จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต, 
2555) 
 บทความน้ีจึงมุ.งศึกษาเน้ือหาของการส่ือสารและการมีส.วนร.วมในเครือข.ายการส่ือสารออนไลน
เก่ียวกับการใช(จักรยานในชีวิตประจําวัน เพ่ือเปgนแนวทางให(องคกรหรือบุคคลผู(ทําการส่ือสารและ
ขับเคล่ือนในประเด็นดังกล.าว ได(กําหนดลักษณะเน้ือหาในการส่ือสารให(เหมาะสมสามารถสร(างแรงจูงใจ
และสร(างทัศนคติท่ีดีต.อการใช(จักรยานในชีวิตประจําวันได(อย.างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคA 

เพื่อศึกษาลักษณะของเน้ือหาบนเครือข.ายการส่ือสารออนไลนเก่ียวกับการใช(จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน และการมีส.วนร.วมในการส่ือสารของสมาชิกในเครือข.าย 
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วิธีการวิจัย 

ผู(วิจัยกําหนดกลุ.มตัวอย.างโดยเลือกเครือข.ายออนไลนเก่ียวกับการใช(จักรยานในชีวิตประจําวันท่ีมี
สมาชิกมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได(แก. เว็บไซต ThaiMTB.com จํานวนสมาชิก 144,826 คน เฟซบุ,กเฟน
เพจ Bangkok Bicycle Campaign จํานวน 48,303 Likes เฟซบุ,กเฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน 
จํานวน 28,718 Likes  เฟซบุ,กเฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS จํานวน 27,011 Likes เฟซบุ,กเฟนเพจ 
Bike to Work – BKK จํานวน 10,651 Likes และทําการเก็บข(อมูลย(อนหลังเปgนเวลา 3 ป; 4 เดือน 
นับต้ังแต.วันท่ี 1 ม.ค. 2557 ซ่ึงเปgนป;ท่ีกระแสจักรยานและผู(ใช(จักรยานมีจํานวนเพิ่มสูงข้ึนกว.าท่ีเคย
เปgนมาในอดีต (พิมชนก, 2558, 17 สิงหาคม) ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2560 และนําเอาข(อมูลของ 3 เดือนแรก
ท่ีมีจํานวนกระทู(หรือโพสตมากท่ีสุดมาใช(ในการวิเคราะหและนําเสนอ 

ในส.วนของการจําแนกลักษณะเน้ือหา ผู(วิจัยได(ทําการสังเกตการณข(อมูลข.าวสารท่ีปรากฏบน
เครือข.าย ประกอบกับความคิดเห็นจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผู(ใช(จักรยานเดินทางในชีวิตประจําวัน
ท้ังหมด 10 ราย พบว.าแบ.งลักษณะของเน้ือหาได(เปgน 7 ประเภท ได(แก. 1) ข(อดีของการใช(จักรยาน
เดินทาง 2) ข(อเสียของการใช(จักรยานเดินทาง 3) แนะนําวิธีการใช(จักรยานบนท(องถนน 4) ข(อมูลเก่ียวกับ
เส(นทางการปm�น 5) ข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงบวก 6) ข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณ
เชิงลบ 7) อ่ืนๆเก่ียวกับการใช(จักรยานในชีวิตประจําวัน โดยจําแนกประเภทการมีส.วนร.วมจาก 3 รูปแบบ
หลักท่ีปรากฏบนเครือข.ายออนไลน ได(แก. 1) แสดงตัวว.ามีการรับรู(ข(อมูล 2) ร.วมแลกเปล่ียนข(อมูลและ
ความเห็น 3) เผยแพร.หัวข(อสนทนาไปยังแหล.งอ่ืน แล(วนํามาสร(างเปgนตารางวิเคราะหเน้ือหา (Coding 
Sheet) เพ่ือเปgนเครื่องมือในการเก็บข(อมูล  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการศึกษา พบว.า เว็บไซต ThaiMTB.com มีการโพสตกระทู( เก่ียวกับการใช(จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 56 คร้ัง โดยกระทู(ข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 33 ครั้ง 
คิดเปgนร(อยละ 58.93 ซึ่งในส.วนของการมีส.วนร.วม ประกอบด(วยการแสดงตัวว.ารับรู(ข(อมูล 67 ครั้ง โดย
กระทู(ข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 63 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 94.04 การ
ร.วมแลกเปล่ียนความเห็น 1,243 ครั้ง โดยกระทู(ข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบมีจํานวนมาก
ท่ีสุดคือ 913 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 73.45 และการเผยแพร.ไปยังแหล.งอ่ืน 67 ครั้ง โดยกระทู(ข.าวสาร 
เรื่องราว และประสบการณเชิงลบมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 63 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 94.04 
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เฟซบุ,กเฟนเพจ Bangkok Bicycle Campaign มีการโพสตเน้ือหาเก่ียวกับการใช(จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 88 ครั้ง โดยโพสตข.าวสาร เร่ืองราว และประสบการณเชิงบวกมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 28 
คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 31.83 ซ่ึงในส.วนของการมีส.วนร.วม ประกอบด(วยการแสดงตัวว.ารับรู(ข(อมูล 17,562 
คร้ัง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงบวกมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 6,313 คร้ัง คิดเปgนร(อย
ละ 35.95 การร.วมแลกเปล่ียนความเห็น 1,382 ครั้ง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบ
มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 574 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 41.53 และการเผยแพร.ไปยังแหล.งอ่ืน 1,898 ครั้ง โดย
โพสตอ่ืนๆเก่ียวกับการใช(จักรยานในชีวิตประจําวันมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 972 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 51.21 

เฟซบุ,กเฟนเพจ กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน มีการโพสตเน้ือหาเก่ียวกับการใช( จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 82 คร้ัง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 28 ครั้ง 
คิดเปgนร(อยละ 34.14 ซึ่งในส.วนของการมีส.วนร.วม ประกอบด(วยการแสดงตัวว.ารับรู(ข(อมูล 12,756 ครั้ง 
โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 4,576 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 
35.87 การร.วมแลกเปล่ียนความเห็น 788 คร้ัง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบมี
จํานวนมากท่ีสุดคือ 411 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 52.17 และการเผยแพร.ไปยังแหล.งอ่ืน 952 ครั้ง โดยโพสต
ข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 425 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 44.64 

เฟซบุ,กเฟนเพจ SAVE OUR CYCLISTS มีการโพสต เ น้ือหาเ ก่ียวกับการใช( จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 8 คร้ัง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงบวก และโพสตข.าวสาร เรื่องราว 
และประสบการณเชิงลบ มีจํานวนเท.าคือ 4 ครั้ง ซ่ึงในส.วนของการมีส.วนร.วม ประกอบด(วยการแสดงตัว
ว.ารับรู(ข(อมูล 601 ครั้ง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 413 
คร้ัง การร.วมแลกเปล่ียนความเห็น 5 ครั้ง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงบวกมีจํานวน
มากท่ีสุดคือ 3 ครั้ง และการเผยแพร.ไปยังแหล.งอ่ืน 47 คร้ัง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณ
เชิงลบมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 46 คร้ัง 

เฟซ บุ, ก เฟนเพจ Bike to Work – BKK มีการ โพสต เ น้ือหา เ ก่ียว กับการ ใช( จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 87 คร้ัง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงบวก มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 

68 ครั้ง ซึ่งในส.วนของการมีส.วนร.วม ประกอบด(วยการแสดงตัวว.ารับรู(ข(อมูล 13,081 คร้ัง โดยโพสต
ข.าวสาร เร่ืองราว และประสบการณเชิงบวกมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 10,792 ครั้ง การร.วมแลกเปล่ียน
ความเห็น 335 ครั้ง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงบวกมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 165 ครั้ง 
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และการเผยแพร.ไปยังแหล.งอ่ืน 102 ครั้ง โดยโพสตข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงบวกมีจํานวน
มากท่ีสุดคือ 58 คร้ัง 

จากข(อมูลดังกล.าว สามารถอธิบายได(ว.าลักษณะของเน้ือหาและการมีส.วนร.วมบนเครือข.าย 
การส่ือสารออนไลนเก่ียวกับการใช(จักรยานในชีวิตประจําวัน ส.วนใหญ.เปgนข.าวสาร เรื่องราว และ
ประสบการณเชิงลบดังตารางท่ี 1 โดยข.าวเชิงลบท่ีรุนแรงท่ีสุดคือข.าวอุบัติเหตุรถยนตชนผู(ท่ีกําลังใช(
จักรยานบนท(องถนนจนถึงแก.ชีวิตดังภาพตัวอย.างท่ี 1 จึงนับว.าเปgนการนําเสนอและตอกยํ้าต.อสมาชิกใน
เครือข.ายและบุคคลท่ัวไปท่ีเข(ามาร.วมส่ือสารในพ้ืนท่ีชุมชนออนไลน ว.าการใช(จักรยานบนท(องถนนคือการ
เส่ียงชีวิต ตรงกับท่ี Rodney .T (2003) ได(ให(ความเห็นไว(ว.า ความกลัวอุบัติเหตุและการถูกมองว.ากําลัง
ทําส่ิงท่ีสุ.มเส่ียงให(เกิดอันตราย คือปmจจัยด(านลบในการทําให(เกิดทัศนคติท่ีไม.ดีต.อการใช(จักรยานในชีวิต
ประวัน ซึ่งเม่ือเกิดทัศนคติด(านลบข้ึนแล(วในชุมชนหรือเครือข.ายออนไลน ท่ีมีลักษณะการส่ือสารและ
อภิปรายแบบกลุ.ม ก็ย.อมมีอิทธิพลต.อผู(ท่ีร.วมอยู.ในเครือข.ายหรือชุมชนน้ันๆ ให(เกิดการเปล่ียนแปลงความ
คิดเห็นหรือทัศนคติในทางท่ีเห็นคล(อยตามกลุ.มได( (Walther E., 2002 ; J Pfeffer et al., 2013) 
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ท้ังน้ี การเผยแพร.เน้ือหาและมีส.วนร.วมต.อข.าวสาร เรื่องราว และประสบการณเชิงลบ อาจเกิดข้ึน
เน่ืองจากข.าวสารและเหตุการณน้ันๆ กําลังเปgนกระแสอยู.ในความสนใจของสมาชิกเครือข.าย และกําลัง
เกิดอารมณร.วมในเร่ืองราวเดียวกัน หรืออาจเกิดจากการเผยแพร.ข.าวสารเพื่อระบายและลดความคับข(อง
ใจ โดยเฉพาะในป; 2558 ท่ีเกิดเหตุลักษณะดังกล.าวหลายครั้งต.อเน่ือง จึงสามารถกล.าวได(ว.าเปgนการ
ส่ือสารและเผยแพร.เน้ือหาโดยขาดกระบวนการวางแผน กําหนดกลยุทธ และการกําหนดเป�าหมายในการ
ส่ือสาร ท่ีเปgนองคประกอบสําคัญของการส่ือสารอย.างมีประสิทธิภาพ (Power, 1995 อ(างถึงใน วิระชัย 
ต้ังสกุล, 2549) ซึ่งเปgนเคร่ืองมือหลักอย.างหน่ึงในการขับเคล่ือนประเด็นทางสังคมต.างๆ รวมถึงการใช(
จักรยานในชีวิตประจําวัน ให(บรรลุผลสําเร็จ 

แต.อย.างไรก็ตาม พบว.า แฟนเพจ  Bike to Work – BKK เปgนเครือข.ายเดียวจากท้ัง 5 เครือข.าย
แหล.งข(อมูลในการศึกษา ท่ีมีการกําหนดเน้ือหาสารไว(ชัดเจนตามเป�าหมาย คือเน(นเผยแพร.เรื่องราวและ
รูปภาพผู(ใช(จักรยานในชีวิตประจําวันท่ีมีจํานวนมากมายบนท(องถนนในกรุงเทพฯ เพื่อให(สมาชิกใน
เครือข.ายหรือบุคคลท่ัวไปได(เห็นว.า ไม.ว.าใครก็สามารถใช(จักรยานเดินทางได(จริง จึงไม.จําเปgนต(องนําข.าวท่ี
กําลังเปgนกระแสซึ่งส.วนใหญ.จะเปgนข.าวอุบัติเหตุมาเผยแพร.ต.อ ท้ังน้ี แม(จํานวนสมาชิกผู(กดถูกใจในเพจจะ
มีน(อยกว.าแหล.งอ่ืนๆ และเน้ือหาท่ีเผยแพร.ไม.ใช.ข.าวท่ีอยู.ในกระแส แต.กลับสามารถสร(างการมีส.วนร.วมใน
ด(านต.างๆได(มากกว.าแหล.งอ่ืนอีกด(วย 

 

สรุปและขIอเสนอแนะ 

 เน้ือหาบนเครือข.ายการส่ือสารเก่ียวกับการใช(จักรยานในชีวิตประจําวัน เต็มไปด(วยข.าวสาร 
เรื่องราว และประสบการณเชิงลบ โดยเน้ือหาหลักๆ ท่ีรุนแรงคือข.าวอุบัติเหตุต.อผู(ใช(จักรยาน ซึ่งอาจทํา
การส่ือสารออกไปเพียงเพราะความคับข(องใจและเปgนลักษณะของเน้ือหาท่ีได(รับกระแสความสนใจมาก 
แต.กลับไม.เปgนประโยชนต.อการขับเคล่ือนการใช(จักรยานบนท(องถนน ผู(ผลิตหรือเผยแพร.เน้ือหาจึงควร
พยายามเผยแพร.เน้ือหาอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือให(การขับเคล่ือนสามารถบรรลุเป�าหมาย เช.น ประโยชนของการ
เดินทางด(วยจักรยาน วิธีการหรือเส(นทางในการใช(จักรยานให(ปลอดภัย รวมถึงข.าวสารอ่ืนๆ ท่ีทําให(
สมาชิกเครือข.ายหรือผู(รับสารท่ัวไปเกิดความเข(าใจและทัศนคติท่ีดีต.อการใช(จักรยาน 



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 39 

 

เอกสารอIางอิง 

จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต. (2555, กันยายน). การส่ือสารแบบเน�นการมีส�วนร�วมเพ่ือความสมดุลและย่ังยืน. 
คณะภาษาและการส่ือสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วิระ ชัย ต้ังสกุล .  (2549). การสร� างสารในงานนิ เทศศาสตร1 .  นนทบุรี :  มหา วิทยาลัย สุ โข ทัย 
ธรรมาธิราช. 

พิมชนก. (2558, 17 สิงหาคม). คนไทยปm�นจักรยานเพ่ิมข้ึน 100 เปอรเซ็นต [ข.าว]. สืบค(นจาก 
http://www.thaihealth.or.th/Content/29147-คนไทยปm�นจักรยานเพ่ิมข้ึน 100 
เปอรเซ็นต.html 

 
. Pfeffer, T. Zorbach & K. M. Carley.  (2014).  Understanding online firestorms: 

Negative word-of-mouth dynamics in social media networks, Journal of 
Marketing Communications, 2(20), 117-128. 

Rodney Tolley. (2003). Sustainable transportation: Planning for walking and cycling in 
urban environments. North America: CRC Press LLC. 

Walther E. (2002).Guilty by Mere Association: Evaluative Conditioning and The Spreading 

Attitude Effect.  Journal of Personality and Social Psychology, 6(82), 919–934. 

  
  



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 40 

 
การตลาดเชิงประสบการณ-ด�านความรู�สึกกับการบอกต�อของผู�บริโภคในการชมการแสดงทอล-คโชว- 

Experiential Marketing in Feel and Word of Mouth of Consumers in  
Talk Show 

นายชัชชพันธุ  เล็กเจริญ และ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

บทคัดย#อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1)  เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต.อการตลาดเชิงประสบการณด(าน
ความรู(สึกของผู(บริโภคท่ีเข(าชมการแสดงทอลคโชว 2) เพ่ือศึกษาการบอกต.อของผู(บริโภคท่ีเข(าชมการ
แสดงทอลคโชวและ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างทัศนคติท่ีมีต.อการตลาดเชิงประสบการณด(าน
ความรู(สึกกับการบอกต.อของผู(บริโภคท่ีเข(าชมการแสดงทอลคโชว โดยมีแบบสอบถามเปgนเคร่ืองมือในการ
ศึกษาวิจัยจากกลุ.มตัวอย.างผู(ท่ีมีประสบการณในการเข(าร.วมชมการแสดงทอลคโชวของนักแสดงท.านเดิม
อย.างน(อย 2 ครั้ง จํานวน 406 คน  
 ผลการศึกษาวิจัย พบว.า ผู(บริโภคท่ีเข(าชมการแสดงทอลคโชวมีทัศนคติโดยรวมต.อการตลาดเชิง
ประสบการณด(านความรู(สึกอยู.ในระดับดี การบอกต.อของผู(บริโภคท่ีเข(าชมการแสดงทอลคโชวอยู.ใน
ระดับสูงมาก เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน พบว.า การตลาดเชิงประสบการณด(านความรู( สึกมี
ความสัมพันธกับการบอกต.อของผู(บริโภคในการชมการแสดงทอลคโชว แต.มีเพียงความประหลาดใจและ
การมีส.วนร.วมเท.าน้ันท่ีมีความสัมพันธและอํานาจในการพยากรณการบอกต.อของผู(บริโภคในการชมการ
แสดงทอลคโชว  

คําสําคัญ : การตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึก, การบอกต.อ, ทอลคโชว 

Abstract 

 The objectives of the research are: 1) to study the attitude of experiential 
marketing in feel of consumer in live talk show; 2) to study word of mouth of consumers 
in live talk show and 3) to study relationship of word of mouth from attitude of 
experiential marketing in feel of consumer in live talk show. The process to achieve this 
research by surveying and gathering information from 406 customers, who have had the 
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experience of attending the show at least 2 times of the same actor. Questionnaire is used 
as a tool for information gathering in this research 
 The results of the research revealed that the experiential marketing in feel has a 
positive attitude. Word of mouth has a highest level. The results of hypothesis shown all 
experiential marketing in feel had a relationship with word of mouth and the power to 
predict word of mouth in live talk show. 

Keywords: Experiential marketing in feel, Word of mouth, Talk show 

บทนํา 

ความเปfนมาและความสําคัญ 

 การตลาดเชิงประสบการณ (Experiential Marketing) คือ กลยุทธการตลาดอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมุ.ง
เสริมสร(างประสบการณท่ีดีและสามารถตอบสนองความต(องการของผู(บริโภคได( นอกจากการสร(างความ
ผูกพันให(เกิดข้ึนกับผู(บริโภคแล(ว ยังมุ.งเน(นการสร(างความภักดีกับผู(บริโภคให(แนบแน.นด(วยการให(ผู(บริโภค
มีส.วนร.วมและสนับสนุนต.อองคกรได(อีกหน่ึงทาง เน่ืองจากสินค(าและบริการท่ีผู(บริโภคได(รับน้ันไมใช.แค.ตัว
สินค(าหรือบริการท่ีดีเพียงอย.างเดียว แต.ยังเปgนประสบการณท่ีจะเกิดกับผู(บริโภคท้ัง 5 ด(าน ได(แก. 
ประสาทสัมผัส ความรู(สึก ความคิด การกระทําและการเช่ือมโยง ซึ่งถือเปgนรากฐานของกรอบการตลาด
เชิงประสบการณ (Schmitt, 1999) การทําให(ผู(บริโภคได(ใช(ประสาทสัมผัสทุกส.วน ทําให(ผู(บริโภคเกิด
ความรื่นเริงและสร(างประสบการณแปลกใหม.แก.ผู(บริโภค (Experience) โดยเฉพาะการตลาดเชิง
ประสบการณด(านความรู(สึก ซึ่งเปgนการสร(างโอกาสท่ีก.อให(เกิดการซื้อซํ้าให(แก.ผู(บริโภคจนเกิดความพึง
พอใจ ความผูกพันและทําให(ผู(บริโภคเกิดความภักดี (Loyalty)         ในท่ีสุด (บุริม โอทกานนท, 2554)    
 การตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึกมีวัตถุประสงคในการสร(างความรู(สึกท่ีดีให(กับผู(บริโภค 
โดยความรู(สึกดีท่ีเกิดกับผู(บริโภคน้ันจะเปgนตัวการท่ีนํามาสู.ความช่ืนชอบในสินค(าและบริการ อีกท้ัง
สามารถสร(างความภักดีให(กับตราสินค(าได( แต.หากเมื่อใดท่ีผู(บริโภคน้ันเกิดความรู(สึกไม.ดีก็จะหลีกเล่ียง
การซื้อสินค(าและบริการ ดังน้ันแล(วการสร(างการตลาดเชิงประสบการณด(านความรู( สึกให(ประสบ
ความสําเร็จ จึงจะต(องสร(างความเข(าใจท่ีชัดเจนในการสร(างความรู(สึกขณะเกิดประสบการณ (Hulten, 
Broweus & Dijk, 2009)   
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 ความภักดีของผู(บริโภคเปgนส่ิงท่ีมีความสําคัญอย.างมาก เน่ืองจากความภักดีของผู(บริโภคน้ัน
เก่ียวข(องกับประสบการณท่ีผู(บริโภคได(รับจากการใช(สินค(าและบริการ กล.าวได(ว.าความภักดีจะเกิดข้ึน
ไม.ได(หากไม.ได(มีการทําการซื้อสินค(าและบริการมาก.อน  ซึ่งพฤติกรรมการบอกต.อท่ีถือได(ว.าเปgนส่ิงท่ีแสดง
ถึงความภักดีได(สูงสุด เพราะการบอกต.อคือการพูดถึงส่ิงท่ีดีเก่ียวกับผู(ให(บริการ เพ่ือแนะนําและกระตุ(นให(
ผู( อ่ืนสนใจและทดลองใช(บริการ (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996) การบอกต.อ (Word of 
mouth) เปgนอีกหน่ึงวิธีการส่ือสารท่ีอาศัยบุคคลเปgนช.องการส่ือสารท่ีสําคัญท่ีคอยบอกเรื่องราวข(อมูล
เก่ียวกับสินค(าและบริการต.างๆ ในลักษณะของปากต.อปาก การบอกต.อมีความน.าเช่ือถือมากกว.าพนักงาน
ขาย อีกท้ังยังเข(าถึงคนได(มากกว.าและเร็วกว.าการโฆษณา ดังน้ัน ผู(บริโภคจึงให(ความเช่ือถือการบอกต.อ
มากเพราะผู(บริโภคเช่ือว.าการบอกต.อเปgนการส่ือสารท่ีไม.ได(กระทําเพ่ือการค(าและอยู.นอกเหนือการ
ควบคุมของตราสินค(า ซ่ึงการบอกต.อส.งผลอย.างมากต.อการดําเนินธุรกิจไม.เว(นแต.สายงานด(านให(ความ
บันเทิงอย.างการแสดงทอลคโชว (Silverman, 2001) 
 ทอลคโชวหรือเด่ียวไมโครโฟน คือ การแสดงตลกผ.านการพูดโดยการเล.าเรื่องราวอารมณขัน ตลก
และสนุกสนานผ.านบทท่ีได(เตรียมไว( ซึ่งนักแสดงอาจมีการใช(อุปกรณประกอบฉาก เพลงหรือเทคนิคมายา
กลท่ีเปgนตัวช.วยในการเสริมสร(างการแสดงโชวเพื่อสร(างความสุขและเสียงหัวเราะให(ผู(ชม การแสดงทอลค
โชวได(รับความนิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในช.วงปลายศตวรรษท่ี 19 การแสดงของนักแสดงทอลค
โชวในยุคน้ันเกิดข้ึนในผับหรือสถานบันเทิง เช.น ตลกบาร ไนตคลับ ต.อมาเม่ือได(รับความนิยมเปgนอย.าง
มากจึงได(มีการถูกนํามาแสดงในสถานท่ีต.าง ๆ มากข้ึน เช.น มหาวิทยาลัย โรงภาพยนตร และโรงละคร ใน
ยุคปmจจุบันนอกเหนือจากการแสดงสดแล(วยังมีการทําการแสดงผ.านส่ือต.าง ๆ มากมาย อาทิ ทางโทรทัศน 
แผ.นดีวีดีและผ.านช.องทางอินเทอรเน็ต (Sankey, 1998) 
 เมื่อพิจารณาจากองคความรู(เก่ียวกับแนวคิดเรื่องการตลาดเชิงประสบการณด(านต.าง ๆ จาก
งานวิจัยต.าง ๆ พบว.า งานวิจัยมักนําแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณไปประยุกตใช(กับการนําเสนอการ
ส่ือสารทางการตลาดในกลุ.มสินค(าและบริการ เช.น งานวิจัยของ นิลาวรรณ มีเดช (2548) ทําการวิจัยเรื่อง
กลยุทธและประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณของบริษัททรู คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และงานวิจัยของ วรมาศ บุบผาชาติ (2557) ท่ีได(ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ความภักดี  ความมั่นคง
และความผูกพันผ.านการตลาดเชิงประสบการณของร(านคาเฟ�สัตวเล้ียง แต.ยังไม.มีงานวิจัยท่ีนําเสนอ
การตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึก ไปประยุกตใช(กับการแสดงทอลคโชว ดังน้ันแล(วในงานวิจัยน้ีจะ
มุ.งเน(นศึกษากลุ.มผู(บริโภคท่ีมีความภักดีด(านการบอกต.อในการได(รับประสบการณทางความรู(สึกจากการ
ชมการแสดงทอลคโชว  
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วัตถุประสงคA 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต.อการตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึกของผู(บริโภคท่ีเข(าชมการแสดง
ทอลคโชว 

2. เพ่ือศึกษาการบอกต.อของผู(บริโภคท่ีเข(าชมการแสดงทอลคโชว 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างทัศนคติท่ีมีต.อการตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึกกับการบอก

ต.อของผู(บริโภคท่ีเข(าชมการแสดงทอลคโชว 

วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปgนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช(แบบสอบถามเปgนเครื่องมือในเก็บรวบรวม
ข(อมูล จากกลุ.มตัวอย.างซึ่งเปgนผู(ท่ีมีประสบการณในการเข(าชมการแสดงทอลคโชวจากนักแสดงท.าน
เดียวกันอย.างน(อย 2 ครั้งจํานวน 406 คน ซึ่งคําถามในงานวิจัยน้ีได(ถูกพัฒนาคําถามมากจากงานวิจัยของ 
Kao, Y., Huang, L. & Yang, M. (2007) ท่ีได(มีการใช(ปmจจัยการวัดประสบการณด(านความรู(สึก ได(แก. 
ความประหลาดใจ (Surprise) การมีส.วนร.วม (Participation) และความเพลิดเพลิน (Immersion) มา
ทําการศึกษา หลังจากทําการรวบรวมข(อมูลและทําการตรวจสอบความครบถ(วนของแบบทดสอบเพื่อ
ความสมบูรณแล(ว จึงทําการลงรหัสและประมวลผลข(อมูลโดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการคํานวณ
ค.าสถิติต.าง ๆ ในการวิจัยเพื่อนําเสนอและสรุปผลในการวิจัย ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีได(มีการใช(การหาค.า
สหสัมพันธ (Correlation Analysis) และใช(สถิติเชิงวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ในการศึกษา  

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ภาพรวมทัศนคติต.อการตลาดเชิงประสบการณและการบอกต.อของผู(บริโภค 

ตัวแปร Mean S.D. แปลผล 

การตลาดเชิงประสบการณAดIานความรูIสึก 4.05 .605 ดี 
- ความประหลาดใจ 4.06 .708 ดี 
- การมีส.วนร.วม 3.82 .857 ดี 
- ความเพลิดเพลิน 4.15 .647 ดี 

การบอกต#อของผูIบริโภค 4.21 .689 สูงมาก 
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การตลาดเชิงประสบการณA 
ดIานความรูIสึก 

 จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาจากค.าเฉล่ีย สรุปได(ว.า ผู(บริโภคท่ีเข(าชมการแสดงทอลคโชวมี

ทัศนคติต.อการตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึกอยู.ในระดับดี (� �= 4.05) ซึ่งความเพลิดเพลินเปgน

ปmจจัยท่ีมีค.าเฉล่ียสูงท่ีสุด (� �= 4.15) รองลงมาคือ ความประหลาดใจ (� �= 4.06) และการมีส.วนร.วม 

(� �= 3.82) ซึ่งท้ัง 3 ปmจจัยน้ีมีทัศนคติอยู.ในระดับดี ในส.วนของการบอกต.อของผู(บริโภคมีค.าเฉล่ียอยู.ใน

ระดับสูงมาก (� �= 4.21)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการใช(การหาค.าสหสัมพันธ (Correlation Analysis) และใช(สถิติ
เชิงวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบว.า  ปmจจัยการตลาดเชิงประสบการณด(าน
ความรู(สึกซึ่ง ได(แก. ความประหลาดใจ (r = .503**) การมีส.วนร.วม (r = .473**) และความเพลิดเพลิน (r 

= .322**) มีความสัมพันธกับการบอกต.อของผู(บริโภคทอลคโชว แต.มีเพียงความประหลาดใจ (β = .345, 

t = 6.763) และการมีส.วนร.วม (β = .041, t = 5.374) ท่ีมีอํานาจในการพยากรณการบอกต.อของ
ผู(บริโภคในการชมการแสดงทอลคโชว 

 
          

 

                                                           

   

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงค.าการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธและอํานาจการพยากรณการบอกต.อของผู(บริโภค
ในการชมการแสดงทอลคโชว 

 

 

 

การบอกต#อ 

ความประหลาดใจ 

การมีส#วนร#วม 

 ความเพลิดเพลิน 

r = .473**, β = .041  
( t = 5.374) 

r = .322** 

r = .503**, β = .345  
( t = 6.763) 
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การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัย พบว.า การตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึกเปgนปmจจัยท่ีสามารถสร(าง
ทัศนคติท่ีดีให(กับกลุ.มตัวอย.างผู(บริโภคในการชมการแสดงทอลคโชวได( โดยเฉพาะความรู(สึกเพลิดเพลินท่ี
ได(สนุกสนานไปกับการแสดงโชวของนักแสดง ซ่ึงสอดคล(องกับคําอธิบายของ         Caru & Cova 
(2006) ว.า ความเพลิดเพลินของผู(บริโภค เปgนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากกับประสบการณของ
ผู(บริโภค เพราะเมื่อผู(บริโภคได(รับความเพลิดเพลินจากการชมการแสดงหรือกิจกรรมต.าง ๆ จํานําไปสู.การ
สร(างความจดจําท่ีดีของผู(บริโภค ซึ่งได(ยังสอดคล(องกับ          Arnould, E., Price, L. and Zinkhan, 
G., (2002) ท่ีกล.าวว.า การทําให(ผู(บริโภคเกิดความสนใจในจนกลายเปgนความเพลิดเพลินน้ัน จะช.วยใน
กระบวนการส.งเสริมประสบการณท่ีน.าจดจําและสร(างประสบการณท่ีรู(สึกไม.ซํ้าในความทรงจําให(กับ
ผู(บริโภค ซึ่งความเพลิดเพลินน้ันสามารถสร(างทัศนคติท่ีดีท่ีสุดให(กับกลุ.มตัวอย.างของผู(บริโภคการแสดง
ทอลคโชวท่ีมีต.อการตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึก แสดงให(เห็นว.ากลุ.มตัวอย.างของผู(บริโภคท่ีเข(า
ชมการแสดงทอลคโชวให(ความสําคัญกับความรู(สึกเพลิดเพลินจากกิจกรรมต.าง ๆ ของการแสดง อาจเน่ือง
ด(วยจากการแสดงทอลคโชวเปgนกิจกรรมด(านความบันเทิง ผู(บริโภคจึงให(ความสนใจกับความรู( สึก
เพลิดเพลินและคาดหวังว.าจะได(รับความเพลินดเพลินต.าง ๆ จากการชมการแสดง 
 ด(านการบอกต.อของผู(บริโภคมีเกณฑอยู.ในระดับสูง ซึ่งปmจจัยท่ีสามารถอธิบายความภักดีในด(านน้ี
ได(ดีท่ีสุดคือ การท่ีผู(บริโภคการแสดงทอลคโชวได(เล.าประสบการณท่ีดีจากการชมการแสดงให(ผู(อ่ืนฟmง 
แสดงให(เห็นถึงการมีความภักดีต.อการชมการแสดงทอลคโชว สอดคล(องกับงานวิจัยของ ณัฏฐา อุ.ยมานะ
ชัย (2556) ท่ีว.า พฤติกรรมการบอกต.อสืบเน่ืองมาจากการมีทัศนคติท่ีดีต.อธุรกิจ จึงเปgนช.องทางท่ีทรงพลัง
ในการประชาสัมพันธเผยแพร.ข(อมูลข.าวสารอย.างรวดเร็ว โดยผู(บริโภคท่ีมีความภักดีจะเปgนส่ือกลางช.วยใน
การกระจายข(อมูลไปยังกลุ.มอ่ืน เพ่ือเปgนการเพ่ิมฐานผู(บริโภคการแสดงให(มากข้ึน นอกจากน้ียังสอดคล(อง
กับงานวิจัยของ ประเสริฐ กวินนิพันธ (2546) พบว.า ผู(บริโภคท่ีมีการใช(สินค(าและบริการจะเกิดความพึง
พอใจและมีความต(องการท่ีจะบอกต.อ เก่ียวกับคุณสมบัติของสินค(าและบริการ รวมถึงการแนะนําให(ผู(อ่ืน
ใช(สินค(าและบริการน้ัน ๆ อยู.ในระดับมาก 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว.า การตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึก ได(แก.  ความ
ประหลาดใจ การมีส.วนร.วมและความเพลิดเพลินมีความสัมพันธกับการบอกต.อของผู(บริโภคในการชมการ
แสดงทอลคโชว แต.มีเพียงการตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึกด(านความประหลาดใจและการมีส.วน
ร.วมเท.าน้ันท่ีมีความสัมพันธและอํานาจในการพยากรณการบอกต.อของผู(บริโภคในการชมการแสดงทอลค
โชว ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีมีความขัดแย(งกับผลการศึกษาการตลาดเชิงประสบการณของ Kao, Y., Huang, 
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L. & Yang, M. (2007) ทําการวิจัยศึกษาผลกระทบขององคประกอบทางการตลาดเชิงประสบการณบน
ความพึงพอใจและความภักดีของผู(ชมการแข.งขันบาสเก็ตบอสในไต(หวัน โดยการศึกษาในครั้งน้ีได(มีการใช(
ความประหลาดใจ (Surprise) การมีส.วนร.วม (Participation) และความเพลิดเพลิน (Immersion) มา
เปgนตัวแปรต(นในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว.า ตัวแปรความเพลิดเพลินส.งผลต.อการมีช่ือเสียงและ
สร(างความภักดี แต.สําหรับตัวแปรความประหลาดใจและการมีส.วนร.วมน้ันไม.ได(ส.งผลต.อการมีช่ือเสียงและ
สร(างความภักดี  

 

สรุปและขIอเสนอแนะ 
ขIอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

1. นักแสดงทอลคโชวควรนําเอาการตลาดเชิงประสบการณด(านความรู( สึกไปใช(ในการสร(าง
ประสบการณท่ีดีให(กับผู(บริโภค โดยเฉพาะการสร(างความประหลาดใจและการมีส.วนร.วม เพราะ 2 ปmจจัย
ดังกล.าวมีความสัมพันธและอํานาจในการพยากรณการบอกต.อของผู(บริโภคได( 

2. นักแสดงทอลคโชวควรให(ความสําคัญกับการสร(างประสบการณท่ีดีมีคุณค.าแก.การบอกต.อให(กับ
ผู(บริโภค เพราะการบอกต.อถือได(ว.ามีความสําคัญและเปgนการส.งมอบประสบการณตรงจากผู(บริโภคสู.คน
รอบข(าง 

ขIอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต#อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต.อไปควรทําการศึกษาวิจัยด(านการใช(กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณด(าน
ความรู(สึกจากนักแสดงทอลคโชว เช.น การสัมภาษณนักแสดงทอลคโชว ผู(ผลิตการแสดงทอลคโชว เปgนต(น 
ท้ังน้ีเพื่อให(ทราบถึงวิธีการในการกําหนดใช(กลยุทธการตลาดเชิงประสบการณด(านความรู(สึกและรวมถึง
กลยุทธอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีการนํามาใช(ร.วมกัน 

2. ในการศึกษาครั้งต.อไปควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เช.น การสัมภาษณเชิงลึกจากผู(บริโภค
การแสดงทอลคโชว เพื่อท่ีจะสามารถนําผลมาประกอบการวิเคราะหกับงานวิจัยช้ินน้ี ท้ังน้ีเพ่ือให(ผลการ
ศึกษาวิจัยมีความตรงตามความต(องการของผู(บริโภคอย.างชัดเจนย่ิงข้ึน 
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 ขอขอบคุณทุกความช.วยเหลือและกําลังใจดี ๆ จากทุกคนในครอบครัว ขอขอบคุณคําแนะนําดี ๆ 
จากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยคณะกรรมการ ขอบคุณผู(ร.วมตอบแบบสอบถามทุกท.าน ขอบคุณเพ่ือน 
ๆ ท่ีคอยให(กําลังใจและช.วยเหลือกันมาตลอด ขอบคุณทุกท.านท่ีมีส.วนเก่ียวข(องกับการศึกษาในคร้ังน้ี และ
สุดท(ายน้ี ขอขอบคุณตัวผมเองท่ีมุ.งมานะพยายามจนเกิดความสําเร็จในครั้งน้ี 
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รูปแบบการดําเนินชีวิต และการเป3ดเผยตนเองในเฟซบุ�กของกลุ�มชายรักชาย 
Lifestyle and Self-Disclosure on Facebook of Male Homosexual. 

นายปรภัต จูตระกูล และ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ  
คณะนิเทศศาสตรAและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA 

 
บทคัดย#อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาลักษณะของรูปแบบการดําเนินชีวิตและการเปfดเผยตนเอง
ในเฟซบุ,กของกลุ.มชายรักชาย และเพ่ือศึกษาความแตกต.างของการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,ก ของกลุ.มชาย
รักชายท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกต.างกัน เปgนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช(
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเก็บข(อมูลผ.านทางแบบสอบถามออนไลน จากกลุ.มชายรัก
ชายอายุระหว.าง 20-35 ป; จํานวน 400 คน ท่ีมีการใช(งานเฟซบุ,ก วิเคราะหข(อมูลทางสถิติด(วยการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวิเคราะหปmจจัยและจัดกลุ.ม (Factor Analysis) การ
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA Analysis) เพ่ือวิเคราะหหาความแตกต.างระหว.างกลุ.ม โดย
ประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  
 ผลการวิจัยพบว.า กลุ.มชายรักชายมีรูปแบบการดําเนินชีวิตหกกลุ.ม คือ กลุ.มตามบรรทัดฐาน
สังคม กลุ.มไฮเทคออนไลน กลุ.มชาตินิยม กลุ.มวันไนทสแตนด กลุ.มโลกสวย และกลุ.มรักสงบ ท้ังน้ีกลุ.มชาย
รักชายมีการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กในระดับมาก และแต.ละกลุ.มมีการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กท่ีไม.
แตกต.างกัน  
คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินชีวิต, การเป{ดเผยตนเอง, ชายรักชาย 
 

Abstract 
 The aims of this research were to study lifestyle and self-disclosure on Facebook, 
and to study the differences of Gay lifestyles and self-disclosure on Facebook. The 
Quantitative research was conducted by using an online questionnaire, the sampling were 
400 male homosexuals aged between 20-35, who had used Facebook. Descriptive analysis, 
factor analysis and ANOVA Analysis were used to analyze data through SPSS program.  
 The result showed that the lifestyles of male homosexuals could be categorized 
into 6  groups namely Normalcy Gay Lifestyle, High-tech online Gay Lifestyle, Nationalism 
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Gay Lifestyle, One-Night Stand Gay Lifestyle, Optimistic Gay Lifestyle and Peaceful Gay 
Lifestyle. In terms of self-disclosure on Facebook, the study found that the disclosure rate 
was high among male homosexuals and did not make any differences to self-disclosure 
on Facebook. 
Keywords: Lifestyle, Self-Disclosure, Male Homosexual 

 
ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปmจจุบันในระดับปmจเจกบุคคลก.อให(เกิด “ชีวิต
ดิจิทัล (Digital Life)” ชีวิตสมัยใหม.ท่ีเช่ือมกันด(วยการส่ือสารผ.านระบบดิจิทัล ทําให(วิถีสังคม วิถีการ
ทํางาน วิถีครอบครัว และวิถีทางวัฒนธรรมเกิดการเปล่ียนแปลง และช.วยให(กระบวนการในการ
ติดต.อส่ือสารระหว.างมนุษยทําได(หลายรูปแบบ (กมลรัฐ อินทรทัศน, 2551) ความก(าวหน(าของเทคโนโลยี
ได(มาถึงจุดท่ีทําให(รูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงไปอย.าง
รุนแรง เทคโนโลยีใหม. ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช.น อินเทอรเน็ตไร(สาย มีศักยภาพในการเปล่ียนรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต (เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ, 2559)  
 นอกจากน้ีอินเทอรเน็ตยังสร(างประโยชนให(กับชายรักชายอย.างมาก เน่ืองจากการแสดงตัวตน 
“ชายรักชาย (เกย)” ในพ้ืนท่ีแห.งความเปgนจริงส.วนใหญ.จะแสดงออกมาในพ้ืนท่ีส.วนตัวหรือพื้นท่ีเฉพาะ
กลุ.ม โดยชายรักชายจะเปfดเผยตัวตนในทุกพื้นท่ีท่ีตนเองมีความรู(สึกว.าปลอดภัยหรือไว(วางใจจากบุคคล
รอบข(างในพ้ืนท่ีเหล.าน้ัน (เนติ สุนทราวราวิทย, 2553) อย.างไรก็ตามชายรักชายบางกลุ.ม ไม.สามารถ
เปfดเผยอัตลักษณทางเพศของตนเองได( จึงใช(พื้นท่ีในอินเทอรเน็ตในการทํากิจกรรมต.าง ๆ เพราะเปgน
พ้ืนท่ีทุกคนสามารถปรับแต.งตัวตนและเลือกแสดงออกมาตามต(องการได( จึงเกิดการเข(ามาหาเพ่ือน หาคน
รัก หาเซ็กส หรือซื้อ-ขายบริการทางเพศในอินเทอรเน็ต ซึ่งทําได(ยากในพื้นท่ีแห.งความเปgนจริง เพราะบาง
คนต(องรักษาสถานะทางสังคมเอาไว( (ชินวร ฟ�าดิษฐี, 2552)  
 การใช(อินเทอรเน็ตเปgนประจําของชายรักชาย โดยเฉพาะอย.างย่ิงการใช(เฟซบุ,ก กลายเปgนส.วน
หน่ึงของชีวิตประจําวันท่ีสามารถสะท(อนอัตลักษณทางเพศของชายรักชายได(เปgนอย.างดี (Goffman, 
1959) ในอดีตผู(คนจะเปfดเผยอัตลักษณทางเพศทางตรงด(วยวาจา และทางอ(อมด(วยพฤติกรรม แต.ใน
ปmจจุบันชายรักชายสามารถเปfดเผยตนเองทางตรงด(วยการโพสตข(อความประกาศแก.สาธารณะได(ว.า “ฉัน
เปgนเกย” หรือต้ังค.าในส.วนของข(อมูลพื้นฐานว.า “ฉันสนใจในผู(ชาย” ซ่ึงจะทําให(ผู(ท่ีเข(ามาดูทราบถึง
รสนิยมทางเพศ นับเปgนการเปfดเผยตนเองในทางอ(อม (Owens, 2016) 
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 จากงานวิจัยของ ก่ิงรัก อิงคะวัต (2542) เรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค 
และพฤติกรรมการเปfดรับส่ือของกลุ.มชายรักชาย (เกย) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ได(จัดกลุ.มรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของกลุ.มชายรักชายออกเปgน 6 กลุ.ม ได(แก. 1. Home Gay Lifestyle          2. Night Going 
Gay Lifestyle 3. Obviously Gay Lifestyle 4. Trendy Gay Lifestyle           5. Conservative Gay 
Lifestyle และ 6 .Healthy Gay Lifestyle  
 ต.อมา เรขณพัศ ภาสกรณ (2554) ได(ทําการศึกษาในเรื่องเดียวกันคือ “รูปแบบการดําเนินชีวิต 
พฤติกรรมการบริโภค และการเปfดรับส่ือของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ีได(จัดกลุ.ม
รูปแบบการดําเนินชีวิตของชายรักชายออกเปgน 7 กลุ.มได(แก. 1. Traveling Gay Lifestyle      2. 
Elegant Gay Lifestyle 3.  Adventurous Gay Lifestyle 4.  Hi-Technology Gay Lifestyle    5. 
Online Gay Lifestyle 6. Thailism Gay Lifestyle และ 7. Sweet Home Gay Lifestyle 
 จากงานวิจัยท้ังสองจะเห็นได(ว.า รูปแบบการดําเนินชีวิตของชายรักชายมีบางกลุ.มท่ีเปล่ียนแปลง
ไป เห็นได(ชัดจากกลุ.ม Online Gay Lifestyle (เรขณพัศ ภาสกรณ, 2554) ท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเน(น
ทํากิจกรรมด(านการเล.นอินเทอรเน็ต ส่ือสารผ.านสังคมออนไลน และพูดคุยกับเพ่ือนฝูง นิยมดาวนโหลด
เพลงและวิดีโอจากอินเทอรเน็ต ยามว.างชอบอ.านนิยาย เรื่องส้ัน หรือบทความจากเว็บไซต ต.างจาก
งานวิจัยของ ก่ิงรัก อิงคะวัต (2542) ท่ีอินเทอรเน็ตยังไม.มีบทบาทมากจนสามารถจัดเปgนกลุ.มรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตได( ช้ีให(เห็นว.าในงานวิจัยของ เรขณพัศ ภาสกรณ อินเทอรเน็ตเริ่มเข(ามามีบทบาทสําคัญจน
สามารถจัดเปgนกลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีชัดเจนได(  
 นอกจากน้ีประเด็นหน่ึงท่ีน.าสนใจคือ เมื่อป; พ.ศ. 2558 สพธอ. ทําการสํารวจพฤติกรรมการใช(
อินเทอรเน็ตจําแนกตามเพศพบว.า เพศท่ีสาม เปgนเพศท่ีมีจํานวนช่ัวโมงการใช(งานอินเทอรเน็ตสูงสุด เม่ือ
เทียบกับเพศชายและเพศหญิง อีกท้ังส่ือสังคมออนไลนอันดับแรกท่ีเพศท่ีสามนิยมใช(ได(แก.  เฟซบุ,ก 
(สพธอ., 2558) เม่ือสรุปภาพรวมแล(ว เพศท่ีสามเปgนผู( ท่ีใช(อินเทอรเน็ตมากกว.าเพศชายและหญิง 
โดยเฉพาะการใช(งานส่ือสังคมออนไลนเฟซบุ,ก  
 จากท่ีมาและความสําคัญดังกล.าว ทําให(ผู(วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องของ “รูปแบบการดําเนิน
ชีวิต และการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กของกลุ.มชายรักชาย” เน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคท่ี
อินเทอรเน็ตเข(าถึงผู(คนได(มากถึง 50% ของประชากรท่ัวโลก (We are social, 2560) ทําให(เกิดการ
เปล่ียนแปลงต.าง ๆ มากมาย และเฟซบุ,กเปgนส่ือท่ีชายรักชายนิยมใช(เปgนอันดับหน่ึง (สพธอ., 2558) ย่ิงไป
กว.าน้ัน เฟซบุ,กยังเปgนส่ือสังคมออนไลนท่ีกลุ.มชายรักชายสามารถเปfดเผยอัตลักษณทางเพศของตนเองท้ัง
ในทางตรงและทางอ(อมได(อีกด(วย Owens (2016)  
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วัตถุประสงคAในการวิจัย 
 1. เพ่ือหาลักษณะของรูปแบบการดําเนินชีวิตของชายรักชาย 
 2. เพ่ือหาลักษณะการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กของกลุ.มชายรักชาย 
 3. เพ่ือศึกษาความแตกต.างของการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,ก ของกลุ.มชายรักชายท่ีมีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตท่ีแตกต.างกัน  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปgนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช(วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยเก็บข(อมูลผ.านทางแบบสอบถามออนไลน จากกลุ.มชายรักชายอายุระหว.าง 20-
35 ป; จํานวน 400 คน ท่ีมีการใช(งานเฟซบุ,ก  
 วิเคราะหข(อมูลทางสถิติด(วยการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวิเคราะห
ปmจจัยและจัดกลุ.ม (Factor Analysis) ใช(การลดจํานวนตัวแปร (Data Reduction) เพื่อจัดกลุ.มตัวแปรท่ี
มีความสัมพันธกันไว(ด(วยกัน โดยการสกัดปmจจัยใช(วิธีองคประกอบหลัก (Principal Component) ท่ีค.า 
Eigen value มากกว.า 1 และหมุนแกนแบบ Varimax ในข้ันตอนแรกผู( วิจัยแยกคําถามของตัวแปร
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ออกจากกันเพ่ือทําการจัดกลุ.ม จากน้ันนํามาวิเคราะหต.อในข้ันท่ี
สองโดยการวิเคราะหองคประกอบของกลุ.มกิจกรรม กลุ.มความสนใจ และกลุ.มความคิดเห็น รวมกันเพ่ือ
จัดกลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตของชายรักชาย   
 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA Analysis) เพ่ือวิเคราะหหาความแตกต.างระหว.างกลุ.ม
รูปแบบการดําเนินชีวิต กับการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กของกลุ.มชายรักชาย ผู(วิจัยได(คัดเลือกกลุ.มตัวอย.าง
ผู(ท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกต.างกัน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีได(
จากการวิเคราะหปmจจัยข้ันท่ี 2 สูงสุด 30 คนแรก เปgนตัวแทนของผู(ท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตในแต.ละ
รูปแบบ ก.อนท่ีจะนําไปทดสอบวิเคราะหความแตกต.างโดยใช( F-Test ต.อไป 
 
ผลวิจัยและอภิปราย 
 การรายงานผลการวิจัยและอภิปรายผล ผู(วิจัยได(เรียงตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังต.อไปน้ี 
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1. เพ่ือหาลักษณะของรูปแบบการดําเนินชีวิต  
 จากผลการวิจัย รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ.มชายรักชาย ท่ีได(จากการวิเคราะหปmจจัย โดย
นําเอากลุ.มกิจกรรม 7 กลุ.ม กลุ.มความสนใจ 7 กลุ.ม และกลุ.มความคิดเห็น 11 กลุ.ม ท่ีได(จากการวิเคราะห
ในข้ันแรก มาทําการวิเคราะหปmจจัยรวมกันเปgนข้ันท่ี 2 สามารถจัดแบ.งได(เปgน 6 กลุ.มดังต.อไปน้ี 
 1) กลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตตามบรรทัดฐานสังคม (Eigenvalue = 6.35, Variance = 
25.39%) เปgนกลุ.มท่ีนิยมทํากิจกรรมนอกบ(าน เดินเล.นซื้อของตามห(างสรรพสินค(า ชมภาพยนตรท่ีโรง
ภาพยนตร ชมคอนเสิรตหรือละครเวที นิยมเท่ียวในต.างจังหวัดหรือต.างประเทศ เท่ียวสถานบันเทิง เข(า
ร.วมกิจกรรมปารต้ีเกย สูบบุหรี่และด่ืมแอลกอฮอล กลุ.มน้ีเปgนกลุ.มท่ีชอบท.องโลกอินเทอรเน็ต เล.นส่ือ
สังคมออนไลน Live Streaming  ในเฟซบุ,ก หรือแอปพลิเคช่ันอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันยังชอบทํากิจกรรม
เพื่อสังคมและส่ิงแวดล(อม ทําบุญ เข(าวัดฟmงธรรม น่ังสมาธิ ทํากิจกรรมหรือเรียนเพ่ือเสริมสร(างความรู( เล.น
กีฬา ออกกําลังกาย ตรวจสุขภาพประจําป; คนกลุ.มน้ีให(ความสนใจกับการดูแลรักษารูปร.างและผิวพรรณ
ให(ดีอยู.เสมอ และยังเปล่ียนทรงผม เส้ือผ(าตามสมัยนิยม ให(ความสนใจกับคนรอบข(างท้ังครอบครัวและ
แฟน ติดตามข.าวสารวงการบันเทิง ช่ืนชอบสินค(าและเทคโนโลยีใหม. ๆ  
 กิจกรรมโดยรวมของกลุ.มน้ีสอดคล(องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบรักการท.องเท่ียวของ 
เรขณพัศ ภาสกรณ (2554) ท่ีเน(นกิจกรรมด(านการท.องเท่ียว และสอดคล(องกับกลุ.มรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตแบบชีวิตออนไลน ท่ีเน(นกิจกรรมด(านการเล.นอินเทอรเน็ต ส่ือสารผ.านสังคมออนไลน และยัง
สอดคล(องกับกลุ.ม Healthy Gay Lifestyle ของก่ิงรัก อิงคะวัด (2542) ท่ีใช(ชีวิตอย.างคํานึงถึงสุขภาพ 
ผ.านกิจกรรมด(านกีฬา ออกกําลังกาย และยังมีกิจกรรมด(านการท.องเท่ียวสูง ชอบเท่ียวต.างจังหวัดและ
ต.างประเทศ 
 2) กลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตไฮเทคออนไลน (Eigenvalue = 2.09, Variance = 8.39%) เปgน
กลุ.มท่ีให(ความสนใจกับเทคโนโลยีการส่ือสาร ขาดอุปกรณการส่ือสารไม.ได( โลกเงียบเหงาเมื่อไม.มี
อินเทอรเน็ต นิยมซื้อสินค(าจากอินเทอรเน็ต ซื้อสินค(าด(วยอารมณ และเมื่อพอใจสินค(าย่ีห(อใดจะซื้อย่ีห(อ
น้ันไปตลอด คนกลุ.มน้ีชอบเท่ียวในท่ีของกลุ.มเกยมากกว.าชายหญิง มองว.าการซุบซิบนินทาเปgนเรื่องสนุก 
ให(ความสนใจกับการเลือกแฟนท่ีรูปร.างและหน(าตาเปgนหลัก มองว.าคนมีฐานะดูน.าคบ ชีวิตควรดําเนินไป
อย.างต่ืนเต(นมีสีสัน และมองว.าครอบครัวท่ีสมบูรณต(องมีพ.อ แม. และลูก  
 ความสนใจโดยรวมของกลุ.มน้ีสอดคล(องกับกลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบไฮเทคโนโลยีของ 
เรขณพัศ ภาสกรณ (2554) ท่ียึดม่ันในการเปgนผู(นําด(านการใช(อุปกรณ Hi-Technology และชอบซื้อ



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 54 

สินค(าจากอินเทอรเน็ต และสอดคล(องกับกลุ.ม Trendy Gay Lifestyle ของ ก่ิงรัก อิงคะวัด (2542) ท่ีให(
ความสําคัญกับการติดต.อส่ือสาร 
 3) กลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตชาตินิยม (Eigenvalue = 1.84, Variance = 7.36%)       เปgน
กลุ.มท่ีมีความคิดเห็นว.า วัฒนธรรมไทยเปgนส่ิงท่ีควรรักษาเอาไว( ประเทศไทยรับวัฒนธรรมต.างชาติมามาก
เกินไป ศรัทธาในการเมืองไทย และจะใช(สิทธิหน(าท่ีประชาชนของตนเองอย.างเต็มท่ี คนกลุ.มน้ีภูมิใจใน
ความเปgนเกยของตนเอง เปgนตัวเองได(ทุกท่ี ไม.ปfดบัง มองว.าสังคมเปfดกว(างยอมรับเกยแล(ว อินเทอรเน็ต
ช.วยให(เปfดเผยตัวได(มากข้ึน และเช่ือว.าทําดีต(องได(ดีเสมอ สอดคล(องกับกลุ.มอนุรักษ นิยมของ ณัฐ
กานต บุญนนท (2550) ท่ีดําเนินชีวิตอยู.ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีต.าง ๆ อย.างเคร.งครัด 
 4) กลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตวันไนทสแตนด (One night stand) (Eigenvalue = 1.45,           
Variance = 5.81%) เปgนกลุ.มท่ีเล.นแอปพลิเคช่ันหาคู. เกย และนิยมนัดเพ่ือนใหม.จากอินเทอรเน็ต 
สอดคล(องกับกลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบรักการท.องเท่ียวของ เรขณพัศ ภาสกรณ (2554) ท่ีมี
กิจกรรมนัดพบเพ่ือนใหม.จากอินเทอรเน็ตเช.นเดียวกัน  
 5) กลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตโลกสวย (Eigenvalue = 1.22, Variance = 4.88%)       เปgน
กลุ.มท่ีเช่ือม่ันในตนเอง มองว.าเกยควรสะสมทรัพยสินเอาไว(เผ่ือในยามแก. อยากมีชีวิตคู.ท่ีดูแลกันและกัน 
อยากรับบุตรบุญธรรมมาเล้ียงดู อยากจดทะเบียนสมรสอย.างถูกต(องตามกฎหมาย และอยากไปใช(ชีวิตอยู.
ท่ีต.างประเทศ คนกลุ.มน้ีมองว.าการจัดต้ังองคกรเพ่ือเกยน้ันมีประโยชน ประเทศไทยควรเปfดรับเกยให(เห็น
เปgนรูปธรรม และสินค(าไทยไม.ช.วยสร(างภาพลักษณท่ีดีให(แก.ตนเอง สอดคล(องกับกลุ.มความคิดเห็นของ
กลุ.มผู(อุปถัมภของ เรขณพัศ ภาสกรณ (2554) ท่ีมองว.าสินค(าไทยไม.ช.วยสร(างภาพลักษณท่ีดีให(กับตนเอง 
 6) กลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตรักสงบ (Eigenvalue = 1.16, Variance = 4.64%) เปgนกลุ.มท่ีรัก
อิสระ ให(ความสําคัญกับการพักผ.อนมาก และชอบพักผ.อนอยู.บ(านในวันหยุด ดูโทรทัศน ชมภาพยนตร 
รายการ หรือละครย(อนหลังทางอินเทอรเน็ต ให(ความสําคัญกับเพ่ือนเสมอ เต็มท่ีกับหน(าท่ีการงาน หรือ
การเรียน หาความรู(เพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาตนเองอยู.เสมอ และยังใส.ใจกับส่ิงแวดล(อมโลกอีกด(วย สอดคล(อง
กับกลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบรักบ(านของ เรขณพัศ ภาสกรณ (2554) ท่ีใช(เวลาส.วนใหญ.ทํากิจกรรม
ท่ีบ(าน โดยเน(นการพักผ.อนอยู.บ(าน ใช(ชีวิตอย.างสงบสุขในช.วงวันหยุด และสอดคล(องกับกลุ.ม Homey 
Gay Lifestyle ของ ก่ิงรัก อิงคะวัด (2542) ท่ีชอบทํากิจกรรมในบ(าน พักผ.อนอยู.บ(านในวันหยุดเช.นกัน 
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2. เพ่ือหาลักษณะการเป{ดเผยตนเองในเฟซบุXกของกลุ#มชายรักชาย 
 จากผลการวิจัยการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กของกลุ.มชายรักชาย พบว.า กลุ.มชายรักชายมีการ

เปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กโดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก (x� = 3.91, SD .564) โดยตัวแปรท่ีมีค.าเฉล่ียสูงสุด

ได(แก. ทัศนคติต.อภาวะชายรักชาย (x� = 4.39, SD .535) โดยข(อความท่ีกลุ.มชายรักชายเห็นด(วยมากท่ีสุด
คือ “การเปgนเกยถือเปgนรสนิยมทางเพศของแต.ละคน” สอดคล(องกับผลการวิจัยของ อันธิกา แจคเกอลีน 
ไคลน (2546) ท่ีพบว.า เกยก็เหมือนคนท่ัวไปปกติเพียงแต.ชอบผู(ชายด(วยกัน ถือเปgนรสนิยมอย.างหน่ึง 
นอกจากน้ีตัวแปรท่ีมีผลต.อการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กน(อยท่ีสุดได(แก. การมีส.วนร.วมในกิจกรรมเฟซบุ,ก 
และการบูรณาการเอกลักษณทางเพศให(เข(ากับแง.มุมอ่ืนของชีวิต สอดคล(องกับผลการวิจัยของ อันธิกา 
แจคเกอลีน ไคลน (2546) ท่ีพบว.า กลุ.มชายรักชายมีส.วนร.วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข(องกับเกยน(อย โดยให(
เหตุผลว.ายังไม.พร(อม แต.หากมีอายุมากข้ึนอาจจะเข(าร.วม ซ่ึงการนําเสนอตนเองบนสังคมออนไลนท่ีเข(า
ร.วม เปgนปmจจัยท่ีจะกําหนดว.าสังคมจะรู(จักบุคคลน้ันไปในทิศทางใด (พนา ทองมีอารม และคณะ, 2559)  
 
 
3. เพ่ือศึกษาความแตกต#างของการเป{ดเผยตนเองในเฟซบุXก ของกลุ#มชายรักชายท่ีมีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่แตกต#างกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว.า กลุ.มชายรักชายท้ังหกกลุ.ม มีการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กท่ีไม.
แตกต.างกัน อาจเปgนเพราะกลุ.มชายรักชายส.วนใหญ.ในปmจจุบัน มีการเปfดเผยตนเองในอินเทอรเน็ตท่ีมาก
ข้ึน เน่ืองจากอินเทอรเน็ตเปgนพ้ืนท่ีท่ีชายรักชายรู(สึกปลอดภัย และสามารถคัดกรองผู(ท่ีจะเข(ามาเปgนส.วน
หน่ึงในเครือข.ายสังคมออนไลนของตนเองได( จึงทําให(เกิดความสบายใจ ซึ่งชายรักชายจะเปfดเผยตัวตนใน
ทุกพื้นท่ีท่ีตนเองมีความรู(สึกว.าปลอดภัยหรือไว(วางใจจากบุคคลรอบข(างในพ้ืนท่ีเหล.าน้ัน (เนติ สุนทราวรา
วิทย, 2553) ซึ่งระดับของการเปfดเผยตนเองข้ึนกับว.ามีเพื่อนท่ีมีอยู.ในเครือข.ายน้ัน ๆ (วิลาส ฉ่ําเลิศวัฒน, 
2554)  
 อย.างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแต.ละกลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิต พบว.า กลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิต
ชาตินิยม มีการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กมากท่ีสุด อาจเปgนเพราะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมองว.าสังคม
เปfดกว(างยอมรับเกยแล(ว และอินเทอรเน็ตสามารถช.วยให(เปfดเผยตัวได(มากข้ึน ซึ่งคนกลุ.มน้ีเปgนกลุ.มท่ี
ภูมิใจในความเปgนเกยของตนเอง และสามารถเปgนตัวเองได(ทุกท่ีไม.จําเปgนต(องปfดบัง เม่ืออธิบายโดยใช(
แบบจําลองหน(าต.างโจฮารี (The Johari Window) (Luft, 1984) พบว.า รสนิยมทางเพศของกลุ.มชายรัก
ชายอยู.ในบริเวณเปfดเผย (Open area) เน่ืองจากมีความภูมิใจในความเปgนเกย และสบายใจท่ีจะมองว.า
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สังคมเปfดกว(างยอมรับเกย ทําให(รู(สึกปลอดภัยในการเปfดเผยรสนิยมทางเพศของตน โดยเฉพาะอย.างย่ิง
การเปfดเผยตนเองในโลกออนไลน เพราะเฟซบุ,กเปgนพ้ืนท่ีท่ีกลุ.มชายรักชายมองว.าเปgนของตนเอง โดยชาย
รักชายจะเปfดเผยตัวตนในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีความรู(สึกว.าปลอดภัยหรือไว(วางใจจากบุคคลรอบข(างในพ้ืนท่ี
เหล.าน้ัน (เนติ สุนทราวราวิทย, 2553)  
 
ขIอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได(ทําการศึกษาการเปfดเผยตนเองของชายรักชายในเฟซบุ,ก ซึ่งเปgนส่ีอ
สังคมออนไลน ท่ีเพศท่ีสามนิยมใช(มากท่ีสุด อย.างไรก็ตามการเปfดเผยตนเองของชายรักชายใน
ชีวิตประจําวันก็มีความสนใจท่ีน.าศึกษา รวมไปถึงความแตกต.างของลักษณะส.วนบุคคลของชายรักชายท่ี
แตกต.างกันจะมีการเปfดเผยตนเองแตกต.างกันอย.างไร นอกจากน้ียังมีกลุ.มวัฒนธรรมย.อยกลุ.มอ่ืน ท่ีมี
ความน.าสนใจท่ีจะศึกษาและนํามาจัดกลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิต เช.น กลุ.มหญิงรักหญิง กลุ.มสาวประเภท
สอง กลุ.มผู(สูงอายุ กลุ.มนักศึกษา ฯลฯ 
 จากผลการวิจัยพบว.า กลุ.มรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ังหกกลุ.มมีการเปfดเผยตนเองในเฟซบุ,กท่ีไม.
แตกต.างกัน นักโฆษณา นักการตลาด หรือนักวิชาการท่ีต(องการจะส่ือสารกับกลุ.มชายรักชายท่ีเปfดเผย
ตนเอง สามารถนําข(อมูลดังกล.าวไปศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อทําการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังกลุ.มเป�าหมาย  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู(เขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. บุหงา ชัยสุวรรณ อาจารยท่ีปรึกษาผู(ร.วมเขียนบทความวิจัย  ท่ีได(
กรุณาสละเวลาและความทุ.มเทในการให(คําปรึกษา ข(อช้ีแนะ แนวทางและรูปแบบในการเขียน รวมถึง
พิจารณาตรวจสอบบทความให(มีความถูกต(องและสมบูรณมากย่ิงข้ึน  
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การสื่อสารพุทธศาสนาสู�พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย 
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วรรณธัช ประเสริฐ และผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 
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บทคัดย#อ 

 บทความน้ีมุ.งนําเสนอรูปแบบการส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู.พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ัน
วาย โดยใช(ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด(วยการเก็บข(อมูลในการสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth Interview) 
จากเจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องและรับผิดชอบในกระบวนการส่ือสารและกิจกรรม ของหอจดหมายเหตุ พุทธ
ทาส อินทปmญโญ กรุงเทพฯ 3 คน กับ เสถียรธรรมสถาน แห.งละ 3 คน รวม 6 คน และการการสนทนา
กลุ.ม (Focus Group) กับกลุ.มคนเจเนอเรช่ันวาย (GenerationY) ท่ีเข(าร.วมกิจกรรม ของหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปmญโญ กรุงเทพฯ 2 กลุ.ม ๆ ละ 7 คน และ เสถียรธรรมสถาน จํานวนแห.งละ 2 กลุ.ม ๆ ละ 
7 คน รวม 28 คน 

ผลการวิจัยพบว.ารูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนผู(รับสารท่ีมีอายุระหว.าง 20 - 37 ป; 
หรือคนกลุ.มเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) คือ รูปแบบการส่ือสารท่ีใช(ส่ือบุคคลในการถ.ายทอดแบบ
ปากต.อปากตามแบบสมัยพุทธกาล โดยพระสงฆสาวกหรือบุคคลท่ีน.าเช่ือถือ น.าเล่ือมใส เปgนผู(ถ.ายทอด 
และใช(เครื่องมือส่ือสารสมัยใหม.เปgนอุปกรณเสริมร.วมด(วย และยังพบว.าข(อเสนอแนะเก่ียวการจัดทํา
รูปแบบการส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย ให(เข(ามามีส.วน
ร.วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาด(วยการส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนามาผสมผสานโดยใช(ส่ือบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต.อคนในสังคมท่ีสามารถแสดงธรรมในเชิงเหตุและผลได(ชัดแจ(ง เข(าใจง.าย ประกอบการจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบัติให(เห็นผลเชิงประจักษทําให(กลุ.มพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวายให(ความสนใจและ
ติดตามการเข(าร.วมกิจกรรมทางศาสนา 

คําสําคัญ : การส่ือสาร พุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน เจเนอเรช่ันวาย 
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Abstract 

 This article aims to presentation the research’s result on the Communication in 
Buddhism to Generation Y Buddhists, which use qualitative research methodology with 
data collecting by in-depth interview from 3 officers’ Buddhadasa Indapanno Archives and 
from 3 officers’ Sathira Dhammasathan.  For 2 focus groups, 7 for each group, together 14 
Generation Y Buddhists in Buddhadasa Indapanno Archives activities and 2 focus groups, 
7 for each group, together 14 Generation Y Buddhists in Sathira Dhammasathan. 

 The research result was found that the suitable communication is intrapersonal 
communication by word of mouth from faithful clergy as the same Buddha era for 
Buddhists receiver as generation Y between 20-37 years old.  The new model tools was 
used add in publicize.  The suggestion to prepare Doctrine communication suitable for 
participate activities and interested in Buddhism of Buddhists Generation Y is mixed media 
with influential person to social life that can fairness demonstration easy understand and 
clear in cause and effect, and input activities demonstrate to empirical results. 

Keyword: Communication in Buddhism, Generation Y 

 
บทนํา 

 
ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 
 นับจากพระพุทธเจ(าทรงตรัสรู( ทรงพิจารณาถึงการเผยแผ.หลักธรรมแก.มวลมนุษย ในปฐมบททรง
ทําหน(าท่ีด(วยพระองคเอง ในรูปแบบมุขปาฐะหรือส่ือบุคคล ใช(ส่ือ ปากต.อปาก (พุทธวจนะ)  แสดงธรรม
ต.อ พระปmญจวัคคีย ซ่ึงเปgนพระสงฆสาวกชุดแรกในพระพุทธศาสนา เปgนอัครสาวกทําหน(าท่ีประกาศ
พระพุทธศาสนา ซึ่งในสมัยพุทธกาล ส.วนใหญ.หรือเกือบท้ังหมดพระสงฆสาวกใช(วิธีท.องจําหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ(าไปสาธยายให(ผู(รับสารหรือพุทธศาสนิกชนฟmงสืบทอดกันมา 

 พุทธศาสนาในประเทศไทย ในยุคสมัยรัตนโกสินทร เปgนยุคท่ีศาสนาพุทธมีความรุ.งเรืองมากท่ีสุด 
เน่ืองจากมีระบบการส่ือสาร สามารถถ.ายทอดหลักธรรมคําสอนได(อย.างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในสมัย
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รัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให(มีการส่ือสารพุทธศาสนาผ.านทุก
ช.องทางส่ือสารคือ มีท้ังทรงแสดงพระบรมราโชวาทสอนธรรมะ ทรงผนวช ทรงเปgนองคอัครศาสนูปถัมภก 
จัดรูปแบบการส่ือสารทางศาสนาแบบสองทาง (Two-way Communication)  และมากกว.าสองทางใน
ลักษณะปฏิสัมพันธกันแบบเผชิญหน(า  โดยรูปแบบการส่ือสารยังคงให(พระภิกษุสงฆ ใช(วิธีทรงจําคําสอน
แล(วนําไปบอกต.อเผยแผ.ต.อประชาชน เปfดโอกาสให(ซักถาม หรือโรงเรียนมีครูพระ ทําหน(าท่ีครูสอน
หนังสือและธรรมะในเวลาเดียวกัน เปgนต(น   

 นอกจากความเจริญทางศาสนาแล(ว ยังมีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีอย.างมาก โดยเฉพาะผู(ท่ีเกิดในช.วงป; พ.ศ. 2523 - 2540 เปgนช.วงประเทศมีความอุดมสมบูรณ 
เศรษฐกิจรุ.งเรือง มีเสรีทางความคิด การค(าการลงทุน การหล่ังไหลวัฒนธรรมเชิงวัตถุนิยมจากภายนอก
เข(ามาอย.างไร(ขีดจํากัด ทําให(คนรุ.นดังกล.าวน้ี พบเห็นส่ิงใหม. ๆ แตกต.างจากชนรุ.นบิดามารดา เพราะมีส่ิง
อํานวยความสะดวกมากมาย และเปgนยุคท่ีมีเทคโนโลยีใหม. ๆ เข(ามามีบทบาทในสังคม เปgนสาเหตุหน่ึง 
คนรุ.นใหม.น้ีใช(เทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร(พรมแดน มีความคิดก(าวหน(า กล(าแสดงออก ไม.สนใจว.าผู(อ่ืน
คิดอย.างไร ฯลฯ  จึงมีคํานิยามสําหรับคนท่ีเกิดข้ึนช.วงดังกล.าวน้ีว.า กลุ.มเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y)   

 กลุ.มคนเจเนอเรช่ันวายเปgนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศด(วยเหตุผลท่ีว.า คนในกลุ.มน้ีมัก
ให(ความสําคัญกับกระบวนการคิดวิเคราะห และไม.ประสงคอยู.ในกฎเกณฑท่ีเคร.งครัดเกินไป  อุปนิสัย
มุ.งม่ันต.อผลสําเร็จในส่ิงท่ีตนสนใจ ส่ิงท่ีมีความท(าทายมากกว.า พิธีกรรม เปgนคนเปfดเผย จึงเข(าใจง.ายและ
ยอมรับสถานการณท่ีเกิดข้ึนอย.างไม.ลุ.มหลงงมงาย แต.เช่ือแล(วมักเช่ือสนิทใจ เช.น ด(านศาสนาแม(มีความ
เปgนสากลอยู.ในตนพอสมควรก็ตาม เน่ืองจากมีความสนใจเทคโนโลยีอย.างมาก ทําให(เจนเนอเรช่ันวายมี
ความสามารถ ก(าวทันต.อส่ิงอํานวยความสะดวก / เทคโนโลยีสมัยใหม. เฉลียวฉลาดและมีความคิด
สร(างสรรค   

 ท้ังน้ีเพราะคนเจเนอเรช่ันวายเกิดมาท.ามกลางความเปล่ียนแปลงแบบทวิสังคม คือมีความ
แตกต.างระหว.างรุ.นอย.างมาก กล.าวคือ รุ.นบิดามารดายังใช(พิมพดีด ในรุ.นเจเนอเรช่ันวายมีการ
เปล่ียนแปลงอย.างรวดเร็วมาก อุปกรณคอมพิวเตอรเข(ามามีบทบาท ทําให(การส่ือสารเรียนรู(ด(วยการส.ง
ข(อความ ประกอบภาพ พร(อมเสียงท่ีรวดเร็วภายในเส้ียววินาที การเรียนรู(จึงเกิดความเข(าใจง.าย ภายใต(
สภาพแวดล(อมท่ีมีความเจริญรุดหน(าทางเทคโนโลยี และการส่ือสารไร(พรมแดน ยังเปgนยุคท่ีเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตมาก  ชอบเปfดรับข.าวสารผ.านช.องทางท่ีหลากหลายจึงมีความเปgนสากล คนกลุ.มน้ีอยู.ในยุคท่ี
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เทคโนโลยีมีบทบาทมาก  จึงมีความสามารถในการติดต.อส่ือสาร ท้ังเปgนผู(รับและเปgนผู(ส.งสารในเวลา
เดียวกัน จึงมีความคิดสร(างสรรคส่ิงใหม. ๆ   

 คุณภาพของคนในกลุ.มเจเนอเรช่ันวายมีการใช(เครื่องมืออุปกรณส่ือสารได(อย.างชํานาญ มี
ประสิทธิภาพด(วย  มักต(องการความชัดเจนต.อความจริง ยอมรับในปรากฏการณ ให(ความสนใจในการ
ปรับปรุงแก(ไขตนเอง จากบุคลิกลักษณะเปgนคนท(าทายส่ิงใหม. ๆ ว.าส่ิงท่ีทํามีผลต.อตนเองและโดยรอบ
อย.างไร และคนกลุ.มน้ียังยินดีเข(าร.วมกิจกรรมและทําอย.างมุ.งมั่น  แต.ในทางกลับกัน หากคนกลุ.มเจเนอ
เรช่ันวาย หลงใหลกับส่ิงย่ัวยุท่ีหล่ังไหลจากอารยธรรมท่ีสร(างความก(าวร(าว ไม.เคารพผู(อาวุโส ไม.เช่ือใน
หลักความจริง อันเน่ืองมาจากขาดพื้นฐานความรู( ความเข(าใจ โดยเฉพาะขาดส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจคือ 
หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา คนกลุ.มน้ีอาจมีความเปgนไปได(ในการสร(างความบอบชํ้าให(กับครอบครัว 
สังคม ประเทศเช.นกัน   

 เทคโนโลยีท่ีพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตนท่ีไร(พรมแดน ทําให(เกิดการเลียนแบบก.อให(เกิดค.านิยม
ทางวัตถุตามแบบอย.างของชาติตะวันตกและมีการมุ.งเน(นการพัฒนาทางด(านวัตถุมากกว.าจิตใจ ทําให(
สภาพจิตใจคนกลุ.มน้ีถูกชักจูงไปสู.วัตถุนิยมและบริโภคนิยมได( ประกอบกับการให(ความสําคัญต.อสถาบัน
เศรษฐกิจ เพื่อช.วยยกระดับความเปgนอยู.ทางสังคมไทย และเข(าไปมีอิทธิพลต.อสถาบันศาสนาด(วย ดังท่ี
กาญจนา แก(วเทพ (2544) เคยให(ทัศนะว.า องคประกอบสําคัญของพุทธศาสนา เช.น วัดท่ีเคยเปgน
ศูนยกลางชุมชนในอดีตถูกแปรเปล่ียนเปgน ศูนยการค(า เน(นการปลุกเสก เช.าบูชา เปgนต(น เกิดความห.าง
เหินจากหลักธรรมคําสอนทําให(คนแปรเปล่ียนไปตามลักษณะสังคมแบบพุทธพาณิชย เปgนปรากฏการณ
ชัดเจนย่ิงในสังคมไทยคล(ายกับกระบวนการกลายเปgนโลกฆราวาส หรือ Secularization ของ Berger 
(1967, อ(างถึงใน Chernus, 2013) ท่ีเกิดข้ึนสังคมตะวันตกในอดีต โดยอธิบายว.าสังคมเปรียบเสมือนกง
ล(อท่ีมีสถาบันทางสังคมต.าง ๆ ร.วมกันขับเคล่ือน มีสถาบันศาสนาเปgนศูนยกลางเช่ือมโยงและควบคุมดูแล
สถาบันอ่ืน ๆ   

 ดังน้ันเพ่ือเปgนการหาคําตอบว.า การส่ือสารลักษณะใดท่ีสามารถส.งสาร ผ.านช.องทางการส่ือสาร
ใดท่ีตรงกับพฤติกรรมผู(รับสาร โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย  ผู(เขียนจึงใช(หลักวิชาการ
ทางการวิจัย มาเปgนแนวทางในการศึกษาและวิจัยรูปแบบการส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู.
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปmญโญ กรุงเทพฯ และเสถียรธรรม
สถานซ่ึงเปgนสถาบันทางศาสนาท่ีมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยไม.ได(หวังผลกําไรหรือผลตอบแทนใด ๆ 
ซึ่งมีการใช(กลยุทธการส่ือสารเข(ามาประยุกตและผสมผสานกับคําสอนทางศาสนาท่ีสร(างความน.าสนใจ
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ให(กับพุทธศาสนิกชน ซึ่งมีรูปแบบการส่ือสารศาสนาท่ีมุ.งหวังในการใช(หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมผ.านโครงการและกิจกรรมท่ีน.าสนใจ  

 ผลการวิจัยน้ีอาจมีส.วนช.วยให(ผู(ส.งสาร (สถาบันศาสนา) ใช(ช.องทางการส่ือสาร (Channel) และ
ตัวสาร (Message) หรือหลักธรรมในพุทธศาสนาซึ่งเปgนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ(า มาประยุกตให(
เกิดประโยชนสูงสุด เน่ืองจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการส่ือสารศาสนาท่ีผ.านมา มักจะมุ.งศึกษาเก่ียวกับ
การใช(ส่ือบุคคล (พระสงฆ) ในการเผยแผ.ศาสนา หรือการใช(ส่ือรูปแบบต.าง ๆ ในการส่ือสารศาสนากับ
กลุ.มบุคคลท่ัวไป แต.ยังไม.มีงานวิจัยใดท่ีศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารศาสนาในแง.มุมเก่ียวกับการส่ือสารกับ
กลุ.มเจเนอเรช่ันวาย ซ่ึงถือเปgนกลุ.มคนท่ีเปgนคนรุ.นใหม.ท่ีเติบโตในสังคมยุคดิจิทัลอย.างเต็มตัว อีกท้ัง
ผลการวิจัยอาจใช(สร(างองคประกอบในกิจกรรมเผยแพร.หลักธรรมพุทธศาสนาสําหรับพุทธศาสนิกชนเจ
เนอเรช่ันวาย หรือเกิดผลพวงต.อคนกลุ.มเจเนอเรช่ันใกล(เคียง อันเปgนวงล(อธรรมของการพัฒนาคุณภาพ
คน ท่ีเปgนฐานรากต.อการสร(างความม่ันคงและย่ังยืนแก.ประเทศชาติต.อไป 

วัตถุประสงคAการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู.พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ.มคนเจเนอเรช่ันวายต.อรูปแบบการส่ือสารหลักธรรมในพุทธ 
ศาสนา 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้ง น้ีเปgนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข(อมูล จาก
เจ(าหน(าท่ีผู(มีส.วนร.วมในการดูแลกิจกรรม และกลุ.มคนเจเนอเรช่ันวายผู(เข(าร.วมกิจกรรม ดังน้ี 

 1. ข(อมูลท่ีเก็บรวบรวมกลุ.มตัวอย.างท่ีเปgนตัวแทนประชากรเป�าหมาย ประกอบด(วย บุคลากร
เจ(าหน(าท่ีผู(วางแผนกระบวนการมีส.วนร.วมในการจัดกิจกรรมด(วยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยใช(แบบคําถามนําการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview Guideline)  เปgนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข(อมูล เจ(าหน(าท่ีท่ีดูแลการจัดกิจกรรมการส่ือสารของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปmญโญ กรุงเทพฯ  จํานวน 3 คน และ เจ(าหน(าท่ีท่ีดูแลการจัดกิจกรรมการส่ือสารของเสถียรธรรม
สถาน จํานวน 3 คน 

 2. ข(อมูลท่ีเก็บรวบรวมกลุ.มตัวอย.างท่ีเปgนตัวแทนประชากรเป�าหมาย ประกอบด(วยคนกลุ.มเจเนอ
เรช่ันวาย ด(วยวิธีการสนทนากลุ.ม (Focus Group) โดยใช(แบบคําถามนําการสัมภาษณกลุ.ม (Focus 
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Group Guideline) เปgนเครื่องมือสําหรับรวบรวมข(อมูล เพ่ือให(ทราบถึงความคิดเห็นของกลุ.มคนเจเนอ
เรช่ันวายต.อรูปแบบการส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนา ใช(วิธีการสุ.มตัวอย.างแบบเจาะจง คือ ผู(มีอายุ
ระหว.าง 20 - 37 ป; ท่ีเข(าร.วมกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปmญโญ กรุงเทพฯ จํานวน 2 กลุ.ม 
กลุ.มละ 7 รวมจํานวนตัวอย.างท้ังส้ิน 14 คน  และ ผู(มีอายุระหว.าง 20 - 37 ป; ท่ีเข(าร.วมกิจกรรม ณ 
เสถียรธรรมสถาน จํานวน 2 กลุ.ม กลุ.มละ 7 คน รวมจํานวนตัวอย.างท้ังส้ิน 14 คน   

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหAขIอมูลจากผูIใหIขIอมูลสําคัญ 

 จากการสัมภาษณแบบเชิงลึกของเจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(อง และสัมภาษณแบบสนทนากลุ.ม ของหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปmญโญ กรุงเทพฯ สรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัยได( ดังต.อไปน้ี 

 1. รูปแบบการส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู.พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย จากการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ของเจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องกับการใช(ส่ือและดูแลกิจกรรมของหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส สรุปได(ว.า รูปแบบการส่ือสารในยุคปmจจุบัน เพ่ือใช(ในการเผยแพร.หลักธรรมในพุทธ
ศาสนา ส่ือใช(เช.นเดียวกับสมัยพุทธกาล เปgนส่ือท่ีมีคุณภาพสูงสุด ผู(ส.งสารหรือส่ือบุคคลคือผู(นําทางศาสนา
ท่ีน.าเช่ือถือ เช.น พระอาจารยนวลจันทร กิตติปmญโญ หรือ พระวิปmสสนาจารยท่ีมีช่ือเสียงท.านอ่ืน ๆ มา
เทศน บรรยาย สนทนาธรรม สอนน่ังวิปmสสนา เดินจงกลม ฝ¢กปฏิบัติธรรมเช.นเดียวกับพระสงฆหรือผู(ทรง
ศีลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปgนตัวอย.างท่ีดี เปgนต(น  

 ในส.วนของการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ของเจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(องกับการใช(ส่ือ
และดูแลกิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน ได(ให(ทัศนะว.า  

“โครงการจิตประภัสสรจะมุ�งเน�นไปท่ีกลุ�มคู�รักซึ่งจะอยู�ในช�วงวัยทํางาน เพ่ือสร�างให�มีทิฐิ
เสมอกัน มองทุกอย�างไปในทางเดียวกัน เมื่อทิฐิเสมอกัน เข�าใจตรงกัน มีธรรมะเท�ากันก็
จะเกิดแต�ส่ิงท่ีดี พอจิตเป�นปกติ แล�วรู�สึกสบาย มันเกิดความเป�นปกติของคู�ชีวิต จิตใจ
เป�นสุข ทุกอย�างก็เกิดข้ึนได� กิจกรรมก็ส�งเสริมให�คนเข�าสู�ความเห็นท่ีถูกต�อง ความคิดท่ี
ถูกต�อง โดยมีแม�ชีศันสนีย1 เสถียรสุต เป�นผู�ถ�ายทอดบอกสอนธรรมะสําหรับคู�รักเพื่อการ
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ใช�ชีวิตคู� ดังน้ันโครงการท่ีเสถียรธรรมสถานก็จะเป�นประมาณน้ี” (แม.ชีโมลี เขียวสะอาด, 
เจ(าหน(าท่ีผู(ดูแลกิจกรรมของเสถียรธรรมสถาน) 

 อย.างไรก็ตาม เปgนท่ีน.าสังเกตว.า การส่ือสารหลักธรรมในยุคเจเนอเรช่ันวาย อาจมองว.าต(องใช(
เครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัยมากท่ีสุดมาช.วยในการส่ือสาร อาทิ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือสังคมออนไลน เพราะ
เหมาะสมกับคนกลุ.มเจเนอเรช่ันวาย เจ(าหน(าท่ีผู(ให(ข(อมูลสําคัญของหอจดหมายเหตุพุทธทาสให(ทัศนะว.า  

“ส่ืออินเทอร1เน็ต ส่ือสังคมออนไลน1อย�าง Facebook, Instagram เป�นช�องทางในการ
ส่ือสารกับกลุ�มคนท่ีมาเข�าร�วมกิจกรรม รวมถึงบุคคลภายนอกท่ัวไปด�วย เพื่อแจ�งตาราง
การปฏิบัติธรรม หรือแม�แต�สอนการน่ังสมาธิ เพราะเป�นเครื่องมือส�งเสริมการเรียนรู�
หลักธรรมคําสอนท่ีสามารถเข�าถึงได�ง�าย และอยู�ในโทรศัพท1มือถือประเภทสมาร1ทโฟน 
(Smart Phone) ของทุกคนอยู�แล�ว”  

(กรุณพล พานิ, เจ(าหน(าท่ีฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ) 

 2. ความคิดเห็นของกลุ.มคนเจเนอเรช่ันวายต.อรูปแบบการส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนา
ประกอบด(วยกิจกรรมท่ีส.งเสริมโน(มน(าวให(พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวายให(เข(ามามีส.วนร.วมในกิจกรรม
การเผยแผ.ธรรมะแก.พุทธศาสนิกชน โดยใช(รูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ได(แก. หนังสือ วารสาร นิตยสาร มา
ประกอบกับการเผยแผ. จัดกิจกรรม และประยุกตใช(ส่ืออิเล็กทรอนิกสมาใช(ร.วมด(วย คือ ส่ืออินเทอรเน็ต 
และส่ือสังคมออนไลนท่ีเปgนส่ือใหม. อาทิ Facebook, E-Book, Line Chat และTwitter ท่ีสามารถเข(าถึง
ได(ง.ายท่ีมีอยู.ในโทรศัพทมือถือเหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย   

“รูปแบบของส่ือท่ีได�รับในแต�ละช�องทางการส่ือสารมีลักษณะเฉพาะท่ีสร�างความสนใจ
ให�กับคนเฉพาะกลุ�มได�ดี  รับทราบข�าวสารกิจกรรมจาก Facebook เพราะใช�มือถือ
ประเภท Smart Phone อยู�แล�ว ทําให�ทราบข�อมูลข�าวสารของหอจดหมายเหตุพุทธ
ทาสฯ ได�รวดเร็ว ประกอบกับมีภาพประชาสัมพันธ1กิจกรรมทําให�เข�าใจได�ง�าย และมี
กลุ�มกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีสามารถเลือกเข�าร�วมได�ตามความชอบของตนเอง เช�น 
กิจกรรม “ดูหนังหาแก�นธรรม” มีการเชิญผู�ดําเนินรายการท่ีเป�นดารา นักแสดง หรือ
นักร�อง มาเป�นผู�ดําเนินรายการและบางคร้ังเป�นผู�ร�วมบรรยายเอง เช�น น้ิวกลม (สราวุธ 
เฮ�งสวัสด์ิ) อ�อม (สุนิสา สุขบุญสังข1) เป�นผู�มีช่ือเสียง ทําให�กิจกรรมมีความน�าสนใจ น�า
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ดึงดูดให�สมาชิกและบุคคลภายนอกให�เกิดความสนใจและตัดสินใจเข�าร�วมกิจกรรม” 
(โศศิษฐา พงศชัยโรจน, พนักงานบริษัทเอกชน)  

 

อภิปรายผล 

 

 จากการวิจัยท่ีพบว.า พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวายเปgนกลุ.มคนสมัยใหม.ท่ีต(องการทราบเหตุ 
และผลท่ีเหมาะสมสอดคล(อง นอกจากน้ียังมีความเปgนตัวของตัวเองและเช่ือม่ันในตนเองสูง แต.มัก
อ.อนไหวต.อการโน(มน(าวได(ง.าย ไม.ชอบอยู.ในกรอบ ไม.ชอบกฎ หากมีบุคคลท่ีมีอิทธิทางความคิด (Idol) 
เช.น พระสงฆท่ีมีช่ือเสียงโด.งดังเปgนท่ีนับถือศรัทธาของประชาชน เทศนเก.ง หรือ ดารา นักแสดง นักร(อง
มาบรรยายหรือนํากิจกรรม จะทําให(น.าสนใจและนําไปสู.การประพฤติปฏิบัติตามได(  ด(วยรูปแบบการ
ส่ือสารแบบสมัยพุทธกาล คือ มุขปาฐะ การส่ือสารแบบปากต.อปากจึงมีความเหมาะสมกลับกลุ.มเป�าหมาย
เพราะเปgนส่ือบุคคล 

 จึงกล.าวได(ว.าส่ือบุคคลมีผลสัมฤทธ์ิต.อการส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู.พุทธศาสนิกชน เจ
เนอเรช่ันวายได(เปgนอย.างดี สามารถพัฒนาเปgนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติได(  สอดคล(อง
กับหลักทฤษฎีการส่ือสารของลาสเวลล ท่ีพยายามอธิบายถึงลักษณะผู(ส.งสาร  รูปแบบการส่ือสาร  ผู(รับ
สารคือพุทธศาสนิกชน  ผลท่ีเกิดจากการส.งสาร  ท้ังกระบวนการส่ือสารท้ังหมด เพื่อกระตุ(นให(เกิดความ
สนใจ ต.อการรับฟmง และหวังผลเชิงบวกต.อกิจกรรมการส่ือสารน้ัน   

 ท้ังน้ียังมีข(อมูลจากการวิจัยสนับสนุนด(วยว.า การเผยแผ.ธรรมะของพระพุทธเจ(าเปgนวิธีการเผยแผ.
ท่ีมีความยืดหยุ.นสามารถปรับเปล่ียนให(สอดคล(องกับคนแต.ละประเภท ดังท่ีพระองคทรงเปรียบมนุษย
เหมือนบัว  ซึ่งแต.ละคนมีความแตกต.างกันในเรื่องความรู( ความสามารถ ความเข(าใจในการรับรู( และการ
ยอมรับ และความสามารถเข(าถึงหลักท่ีลึกซ้ึงได( การเผยแผ.ธรรมะท่ีใช(หลักธรรมตามรูปแบบท่ีพระองค
ทรงแสดงเปgนแบบอย.างไว( จึงเปgนวิธีท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดสามารถนํามาประยุกตใช(ในการโน(มน(าวให(คน
กลุ.มเจเนอเรช่ันวายเข(าร.วมกิจกรรม และมีส.วนร.วมในการเผยแพร.หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ(าให(
เผยแผ.สืบทอดในเจเนอเรช่ันต.อ ๆ ไป 



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 67 

 จากการวิจัยพบว.า รูปแบบการส่ือสารโดยใช(การส่ือสารด(วยส่ือบุคคลมีความสําคัญมากต.อการ
กระบวนการส่ือสาร และสอดคลองกับงานวิจัย “กลยุทธการส่ือสารพระพุทธศาสนาผ.าน www.dmc.tv 
ของวัดพระธรรมกาย” การเผยแผ.ศาสนาของวัดพระธรรมกายมีเจ(าอาวาสวัดพระธรรมกายซ่ึง
เปรียบเสมือนเปgนผู(นําองคกร หรือเปgนบุคคลท่ีเปgนศูนยรวมใจของวัดพระธรรมกาย และเปgนผู(รับผิดชอบ
กลยุทธด(านการส่ือสารสร(างความน.าเช่ือถือให(กับผู(รับส่ือ และกระบวนการดําเนินกลยุทธการส่ือสาร
พระพุทธศาสนามีกลยุทธหลักเพ่ือนําไปสู.ความสําเร็จด(วยวิธีการส่ือสารระดับบุคคล ท่ีสามารถถ.ายทอดได(
แบบเฉพาะเจาะจง และสามารถไขข(อข(องใจได(แบบทันทีทันใด ทําให(การเผยแผ.หลักธรรมในการส่ือสาร
ศาสนาน้ันเกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลสําเร็จเปgนอย.างดี และวัดพระธรรมกายเปgนวัดหน่ึงท่ีได(รับการ
ยอมรับว.า มีการนําส่ือสมัยใหม.มาประยุกตใช(ในการเผยแพร.ศาสนาของตนเองได(อย.างเปgนระบบ ได(แก. 
การส่ือสารผ.านเว็บไซต dmc.tv, การถ.ายทอดสดผ.านดาวเทียม, ส่ือสังคมออนไลน เช.น Facebook, 
YouTube เปgนต(น (นิรดา ไวศยะนันท 2558) 

 และยังมีงานวิจัยท่ีสอดคล(องเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารศาสนา โดยใช(ส่ือบุคคลเปgนกลยุทธใน
การเผยแผ.ศาสนาพุทธนิกายเซ็นเพ่ือส่ือสารหลักธรรมและเผยแผ.ศาสนา คือ พระติช นัท ฮันห โดยใช(
ตนเองเปgนส่ือบุคคล ในการเผยแผ.ศาสนา และพระติช นัท ฮันห เปgนบุคคลท่ีมีการใช(เหตุผล หลักคําสอน
มีการอ(างอิงหรือผ.านการทดสอบทดลองมาแล(ว มีความน.าเช่ือถือมีความเปgนมิตรความเข(ากับบุคคลอ่ืนได(
ง.าย และสุดท(ายพระติช นัท ฮันห ผ.านการศึกษาฝ¢กฝนและฝ¢กปฏิบัติเก่ียวกับศาสนา จึงมีคุณสมบัติเปgนผู(
ท่ีมีความรู( มีความสามารถ มีประสบการณจริง ซึ่งเปgนส่ือบุคคลท่ีมีความสําคัญต.อการเผยแผ.ศาสนาพุทธ
นิกายเซ็นด(วยการใช(ตนเองเปgนแบบอย.างของส่ือบุคคลในการส่ือสารศาสนาให(กับประชาชนผู(รับส่ือได(เปgน
อย.างดี (ณัฐภัทร พงษเสาร, 2559) 

 

สรุปและขIอเสนอแนะ 

 1. การส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู.พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย สถาบันทางศาสนาหรือ
สถาบันท่ีเก่ียวข(อง ควรจําลองรูปแบบการส่ือสารท่ีมีส่ือบุคคลมาเปgนผู(นําเพ่ือถ.ายทอดการส่ือสารแบบมุข
ปาฐะ ท่ีมีอิทธิพลในการโน(มน(าวจิตใจ ให(ประพฤติปฏิบัติตาม โดยการดําเนินกิจกรรม อาจจะต(องอาศัย
พระสงฆหรือดารา นักแสดง นักร(อง ท่ีเปgนแบบอย.างท่ีดีกับคนในสังคม มาเปgนผู(นํากิจกรรมและ
ดําเนินการสอน ให(เหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรมบางประเภท เช.น กิจกรรมดูหนังหาแก.นธรรม 
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กิจกรรมธรรมะของกลุ.มชีวิตไม.ได(มีด(านเดียว ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปmญโญ กรุงเทพฯ ท่ีเชิญ 
นักร(องนักแสดง หรือพิธีกรอย.าง น้ิวกลม หรือ อ(อม สุนิสา สุขบุญสังข มาเปgนผู(ดําเนินรายการ เปgนต(น 

 2. การส่ือสารหลักธรรมในพุทธศาสนาสู.พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวาย ควรพิจารณาการใช( 
อุปกรณสมัยใหม.ท่ีมีความเหมาะสมต.อคนกลุ.มเจเนอเรช่ันวาย เช.น แอพพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือ อาทิ 
การนําเสนอข.าวสารและคําสอนส้ัน ๆ แบบเชิงรุกให(มากข้ึน ผ.านส่ือใหม.อย.าง Social Media เช.น 
Facebook, Instagram หรือ Line Chat เปgนต(น 

 3. สถาบันทางศาสนาหรือสถาบันท่ีเก่ียวข(อง หากดําเนินการเผยแพร.พุทธศาสนาเพ่ือให( 
พุทธศาสนิกชนเจเนอเรช่ันวายเข(ามามีส.วนร.วม ด(วยการได(มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการสืบ
ทอดพุทธศาสนาควรแสดงหลักเหตุและผลท่ีชัดแจ(ง ประกอบกับการจัดกิจกรรมท่ีแสดงให(เห็นผลเพื่อ
สร(างการรับรู(เชิงประจักษด(วยตนเองของคนกลุ.มเจเนอเรช่ันวาย และทางสถาบันทางศาสนายังสามารถ
นําข(อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนให(สอดคล(องกับการพัฒนารูปแบบการส่ือสารศาสนา
และหลักธรรม ท่ีจะสามารถทันต.อการเปล่ียนแปลงทางสังคมได(   

 4. งานวิจัยครั้งน้ีเปgนงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงควรศึกษาเชิงปริมาณ เช.น การวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือ
จะทําให(เข(าใจความคิดเห็นของกลุ.มเจนวายท่ีครอบคลุมย่ิงข้ึน 
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การเป3ดรับส่ือ ความรู� ทัศนคติ และแนวโน�มพฤติกรรมต�อโครงการบ�านประชารัฐของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

MEDIA EXPOSURE, KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIORAL TOWARDS 
THE “BAAN PRACHA RAT” PROJECT 

นายภพธร วุฒิหาร 
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

คณะวารสารศาสตรAและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA 
 
บทคัดย#อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และแนวโน(ม
พฤติกรรมต.อโครงการบ(านประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปgนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช(รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงกลุ.มตัวอย.างเปgนผู(ท่ี
เคยเปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ ในรอบ 6 เดือนท่ีผ.านมา และอาศัยอยู. ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนเพศหญิง มีอายุระหว.าง 28-35 ป; มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได(ต.อเดือนระหว.าง 15,001 - 25,000 บาท มีเปfดรับส่ือเก่ียวกับ
โครงการบ(านประชารัฐจากส่ืออินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก เปgนอันดับท่ี 1 และส่ือโทรทัศนเปgนอันดับท่ี 
2 โดยเปgนการเปfดรับประเภทข.าวสารในเร่ืองราคาท่ีอยู.อาศัยมากท่ีสุด กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีระดับ
ความรู(ท่ีมีต.อโครงการบ(านประชารัฐในระดับน(อย กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีระดับทัศนคติโดยรวมต.อ
โครงการบ(านประชารัฐในเชิงบวก มีแนวโน(มพฤติกรรมท่ีจะเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ ในระดับต้ังใจ
ปานกลาง นอกจากน้ียังพบว.า ลักษณะประชากรท่ีแตกต.างกัน มีระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับ
ส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จากส่ืออันดับท่ี 1 (อินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก) แตกต.างกัน เฉพาะ 
อายุ อาชีพ และรายได( ส.วนเพศ และระดับการศึกษา ท่ีแตกต.างกัน มีระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการ
เปfดรับส่ือไม.แตกต.างกัน และลักษณะประชากรท่ีแตกต.างกัน มีระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับ
ส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จากส่ืออันดับท่ี 2 (โทรทัศน) แตกต.างกัน เฉพาะ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ส.วนส.วนเพศ อายุ และรายได( ท่ีแตกต.างกัน มีระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับส่ือไม.
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แตกต.างกัน ในขณะท่ีระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับข.าวสารจากส่ืออันดับท่ี 1 (อินเทอรเน็ต/โซ
เชียลเน็ตเวิรก) ไม.มีความสัมพันธกับความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ ต.างจากระดับความถ่ี (ครั้ง/
เดือน) ในการเปfดรับข.าวสาร จากส่ืออันดับท่ี 2 (โทรทัศน) มีความสัมพันธกับความรู(เก่ียวกับโครงการบ(าน
ประชารัฐ โดยมีความสัมพันธกันตํ่า ส.วนระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับข.าวสาร จากส่ืออันดับท่ี 
1 (อินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก) และอันดับท่ี 2 (โทรทัศน) ไม.มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวม
เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ ในด(านความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐมีความสัมพันธกับทัศนคติ
โดยรวมเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ มีความสัมพันธกันตํ่าในทุกด(าน ยกเว(นด(านผลิตภัณฑ นอกจากน้ี
ทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐมีความสัมพันธกับแนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการ
บ(านประชารัฐ โดยมีความสัมพันธกันปานกลางในทุกด(าน 
 
คําสําคัญ: การเปfดรับส่ือ, ความรู(, ทัศนคติ, แนวโน(มพฤติกรรม, โครงการบ(านประชารัฐ 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to investigate the exposure, knowledge, attitude 
and behavioral towards The Baan Pracha Rat project of people in Bangkok, which means 
that the research would be based on Quantitative Research by the survey. 
 The study found that the majority were female, aged between 28-35 years, 
education degree, monthly income, between 15,001-25,000 baht. The media about the 
project home state people from the media internet/social network is a sequence of 1 and 
television ranked 2 by is an open type information that the price of housing the most. 
Most of their knowledge towards the Baan Pracha Rat project at a low level. Most subjects 
with positive attitude towards T the Baan Pracha Rat project positive. The behavioral 
tendencies to participate the Baan Pracha Rat project at intended medium also is also 
that the different population with frequency (times/month) in the media about the Baan 
Pracha Rat project from media ranks 1 (internet/social network) are different. Specifically, 
age, occupation and income, sex and education level, different levels of frequency 
(times/month) of exposure were not significantly different and the population 
characteristics of different levels of frequency (times/month) in the media about the 
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project assignment state people from media ranks 2 (television). In specific, a specialized 
education level and occupation, sex, age and income differences with frequency 
(times/month) of exposure were not significantly different. While the frequency 
(times/month) in the exposure of media ranks 1 (internet/social network). The relationship 
with knowledge about the project home state people, different from the frequency 
(times/month) in the exposure of media ranked 2nd (television) which is related to the 
knowledge about the project. 
 
Keyword: media exposure, knowledge, attitude, behavioral, The Baan Pracha Rat project 
 
บทนํา 
ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 
 ปmจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาอย.างรวดเร็วทําให(โครงสร(างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู(คนเปล่ียนไปอย.างมาก ประกอบกับบริบทแวดล(อมของโลกเปล่ียนไปอย.างรวดเร็ว
และส.งผลมาสู.การเปล่ียนแปลงภายในประเทศ ความท(าทายท่ีสําคัญคือ ความสามารถในการปรับตัวของ
ภาคส.วนต.างๆ ในสังคมให(สอดคล(องกับการเปล่ียนแปลง ภาครัฐเปgนสถาบันท่ีกํากับดูแลกลไกการพัฒนา
และกํากับทิศทางการพัฒนาประเทศผ.านการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายในทุกมิติ 
 มิติด(านท่ีอยู.อาศัย เปgนอีกมิติหน่ึงท่ีน.าสนใจ เน่ืองจากการขยายตัวของจํานวนประชากร 
และการอพยพหรือย(ายถ่ินฐานมาทํางานหรือประกอบอาชีพในเมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร และเขต
ปริมณฑล ส.งผลให(เกิดการกระจุกตัวของประชากร และมีความหนาแน.นเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ความต(องการด(าน
ท่ีอยู.อาศัยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย.างต.อเน่ืองเช.นกัน จะเห็นได(จากข(อมูลสถิติเก่ียวกับสินเช่ือท่ีอยู.อาศัย ป; 
พ.ศ. 2537-2557 ท่ัวประเทศ ดังภาพท่ี 1.1 
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ภาพท่ี 1.1 แสดงแผนภูมิสินเช่ือท่ีอยู.อาศัยบุคคลท่ัวไปคงเหลือ ป; พ.ศ. 2537-2557 ท่ัวประเทศ 
โดย ศูนยข(อมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 
 ท้ังน้ี ปmญหาด(านท่ีอยู.อาศัยเรื่องท่ีทุกรัฐบาลตระหนักและให(ความสําคัญในการแก(ไขปmญหา
การขาดแคลนหรือความไม.เพียงพอต.อความต(องการท่ีอยู.อาศัยของประชาชน โดยเฉพาะผู(มีรายได(น(อย 
ปmญหาของท่ีอยู.อาศัยท่ีไม.ได(มาตรฐาน และความไม.ม่ันคงในท่ีดิน หรือการไม.มีกรรมสิทธ์ิในการอยู.อาศัย
รัฐบาลได(เข(ามาส.งเสริมการผลิตท่ีอยู.อาศัย และแก(ไขปmญหาขาดแคลนความต(องการท่ีอยู.อาศัย  โดยการ
จัดต้ังการเคหะแห.งชาติ เม่ือ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2516 เพ่ือทําหน(าท่ีหลักในการพัฒนาท่ีอยู.อาศัยให(กับ
ประชาชนท่ัวไปท่ีมีรายได(น(อยและรายได(ปานกลาง และให(ธนาคารอาคารสงเคราะหเปgนสถาบันการเงินท่ี
มีบทบาทหลักในการเปgนธนาคารเฉพาะกิจเพ่ือการให(สินเช่ือแก.ผู(ซ้ือท่ีอยู.อาศัยในกลุ.มผู(มีรายได(น(อย ซึ่ง
การเข(ามาแก(ไขปmญหาน้ันมีต้ังแต.การสร(างท่ีอยู.อาศัยท่ีราคาไม.แพง โดยมีเง่ือนไขและข(อจํากัดต.างๆ 
เพื่อให(กลุ.มผู(มีรายได(น(อยสามารถเข(าถึงท่ีอยู.อาศัยเหล.าน้ีได(ง.ายย่ิงข้ึน หรือการสนับสนุนด(านงบประมาณ
แล(วให(องคกรของภาครัฐ ออกมาในเชิงนโยบายสนับสนุนเปgนมาตรการช.วยเหลือทางการเงินแก.กลุ.มผู(มี
รายได(น(อย  
 “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยู.อาศัย 10 ป; (พ.ศ. 2559-2568)” ของรัฐบาลโดยคณะ
รักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปgนนายกรัฐมนตรี ได(ต้ังเป�าหมายเพ่ือ
ช.วยเหลือด(านท่ีอยู.อาศัยแก.ผู(มีรายได(น(อยกว.า 2.7 ล(านครัวเรือนท่ัวประเทศ จาก 4.6 ล(านครัวเรือน  ซึ่ง
ตามแผนยุทธศาสตรน้ีได(ระบุใน“กลุ.มเป�าหมายกลุ.มท่ี 1 กลุ.มผู(มีรายได(น(อยท่ัวไปท่ียังไม.มีกรรมสิทธ์ิในท่ี
อยู.อาศัย” และ”แผนงานหลักท่ี 1.4 แผนความร.วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาท่ีอยู.อาศัย จํานวนรวม 
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1,139,746 หน.วย ดําเนินการโดยกระทรวงการคลัง ผ.านมาตรการสนับสนุนต.างๆ และการเคหะเปgน
ผู(สนับสนุนการดําเนินการในส.วนท่ีเก่ียวข(อง”  
 ในการน้ี ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 มาตรา 4 (12) เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 
2559 มีมติเห็นชอบในการจัดต้ัง “โครงการบ(านประชารัฐ” ตามแผนยุทธศาสตรดังกล.าว โดยให(
กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และกําหนดธนาคารท่ีเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ
ประชาสัมพันธ และให(ข(อมูลโครงการแก.ประชาชน  
 โครงการบ(านประชารัฐ (ข.าวกระทรวงการคลัง, ฉบับท่ี 38/2559, ประจําเดือน มีนาคม 
2559) จัดทําข้ึนเพ่ือการสนับสนุนประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะผู(มีรายได(น(อย ข(าราชการพลเรือน ทหาร 
ตํารวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู(ท่ีมีรายได(ไม.แน.นอนหรืออาชีพอิสระท่ีไม.เคยมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู.
อาศัยมาก.อนให(สามารถมีท่ีอยู.อาศัยเปgนของตนเองในระดับราคาท่ีไม.สูงนัก และเหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชนแต.ละกลุ.ม คณะรัฐมนตรีจึงได(มีมติเห็นชอบกรอบการดําเนินโครงการบ(านประชารัฐ โดยให(
สถาบันการเงินของรัฐ ได(แก. ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สนับสนุนสินเช่ือเง่ือนไขผ.อนปรนท้ังสินเช่ือเพื่อพัฒนาโครงการท่ีอยู.อาศัย (Pre Finance) 
สําหรับผู(พัฒนาโครงการ และสินเช่ือเพื่อท่ีอยู.อาศัย (Post Finance) สําหรับประชาชนกลุ.มดังกล.าวท่ี
ต(องการมีท่ีอยู.อาศัยเปgนของตนเองหรือซ.อมแซมและ/หรือต.อเติมท่ีอยู.อาศัย 
 โครงการบ(านประชารัฐของรัฐบาลจะสําเร็จหรือไม. น้ัน ข้ึนอยู.กับการเปfดรับส่ือของ
ประชาชนเพ่ือให(เกิดการรับรู(ต.อนโยบาย ซ่ึงต(องอาศัยการส่ือสารนโยบายหรือโครงการของภาครัฐให(
ประชาชนได(มีข(อมูลในการตัดสินใจ โดยใช(การส่ือสาร การประชาสัมพันธ ผ.านส่ือต.างๆ เช.น วิทยุ 
โทรทัศน หนังส่ือพิมพ และอินเทอรเน็ต จะส.งผลต.อความรู( ทัศนคติท่ีดีและเกิดแนวโน(มพฤติกรรมการเข(า
ร.วมโครงการบ(านประชารัฐจึงจะสามารถนํานโยบายไปสู.การปฏิบัติ และประสบความสําเร็จตามเป�าหมาย
ท่ีต้ังไว( 
 ผู(วิจัยได(เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่ือสารนโยบายภาครัฐเปgนอย.างมาก อีกท้ังโครงการ
บ(านประชารัฐเปgนนโยบายท่ีจะทําให(คุณภาพชีวิตของผู(มีรายได(น(อยดีข้ึน จึงต(องการท่ีจะทราบว.า
เครื่องมือท่ีภาครัฐนํามาใช(ส่ือสารโครงการน้ีสู.ประชาชน ส.งผลให(ประชาชนได(รับรู(ข(อมูล และมีทัศนคติ 
แนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐเปgนอย.างไร 
 ท้ัง น้ี  ท่ีอยู. อา ศัยท่ี เปgนไปตามเ ง่ือนไขโครงการบ( านประชารัฐส.วนใหญ.จะอ ยู. ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เน่ืองด(วยความหนาแน.นของประชากร และในพ้ืนท่ีเขตเมืองน้ีมีผู(ท่ีมี
ความต(องการท่ีอยู.อาศัยจํานวนมาก จากความสําคัญน้ีทําให(ผู( วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาประชากรในเขต
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กรุงเทพมหานคร เพราะเปgนประชากรกลุ.มท่ีเข(าถึงการส่ือสารได(หลากหลายช.องทาง จะมีผลสัมฤทธ์ิใน
การส่ือสารโครงการเปgนอย.างไร และนําผลจากการศึกษาไปใช(เปgนแนวทางในการวางแผนเพื่อ
ประชาสัมพันธในนโยบายภาครัฐในโครงการน้ี และโครงการอ่ืนๆ ต.อไปให(เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงคA 
 1. เพื่อศึกษาการเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรม ต.อโครงการบ(านประชา
รัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความแตกต.างกันของลักษณะประชากรกับการเปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบ(าน
ประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือกับความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                       
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือกับทัศนคติเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างความรู(กับทัศนคติเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างทัศนคติกับแนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(าน
ประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปgนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช(รูปแบบเชิง
สํารวจ (Research Survey) โดยแบ.งเปgนการศึกษาข(อมูล และการดําเนินการเก็บรวบรวมข(อมูล ข(อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ได(แก. ข(อมูลการแจกแบบสอบถามโดยให(ผู(ตอบแบบสอบถามได(ทําการกรอก
ด(วยตนเอง (Self – Administration) โดยประชากรเป�าหมายท่ีใช(ในการศึกษาคร้ังน้ี กําหนดผู(ตอบ
แบบสอบถามเปgนประชากรท่ีอยู.ในเง่ือนไขโครงการบ(านประชารัฐ คือในช.วงอายุ 20-55 ป; ท่ีพํานักอาศัย
และประกอบอาชีพอยู.ในเขตกรุงเทพมหานคร และในรอบ 6 เดือนท่ีผ.านมา เคยเปfดรับส่ือเก่ียวกับ
โครงการบ(านประชารัฐอย.างน(อย 1 ส่ือ ซ่ึงมีกลุ.มตัวอย.างมีจํานวน 440 คน 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ลักษณะประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัย พบว.า กลุ.มตัวอย.าง
ส.วนใหญ.เปgนเพศหญิง มีอายุระหว.าง 28-35 ป; มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ข(าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได(ต.อเดือนระหว.าง 15,001 - 25,000 บาท 
จะเห็นได(ว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนกลุ.มวัยทํางาน และเปgนช.วงวัยท่ีสนใจและต(องการมีท่ีอยู.อาศัยเปgน
ของตนเอง สอดคล(องกับ David L. Loudon and  Albert J. Della Bitta (1979, อ(างอิงใน ยุทธนา 
ธรรมเจริญ, 2558, น. 1- 26-35) ท่ีกล.าวถึงแนวคิดเก่ียวกับปmจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อผู(บริโภค ว.า ส.วนหน่ึงเกิด
จากปmจจัยทางจิตวิทยา คือ ความต(องการ และแรงจูงใจ เมื่อคํานึงถึงอรรถประโยชน (Utility) และมีมูลค.า 
(Value) ในสายตาผู(บริโภค กล.าวคือ ช.วงวัยดังกล.าวเปgนช.วงวัยท่ีต(องสร(างรากฐานชีวิต และต(องการท่ีอยู.
อาศัยของตนเอง ทําให(เกิดแรงจูงใจต.อโครงการบ(านประชารัฐ 
 การเปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จากการวิจัย พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.
เปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐจากส่ืออินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก มีความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ใน
การเปfดรับส่ือ โดยเฉล่ียเท.ากับ 13.32 ครั้งต.อเดือน และประเภทข.าวสารท่ีเปfดรับเก่ียวกับโครงการบ(าน
ประชารัฐ พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปfดรับส่ือในเรื่อง ราคา คุณสมบัติผู(กู( และเรื่องความคิดเห็นผู(ท่ีเข(า
ร.วมโครงการ ตามลําดับ สอดคล(องกับ พรทิพย วรกิจโภคาธร (2530, น. 6-7) ท่ีกล.าวว.า ผู(รับสารจะมี
ลักษณะการเลือกเปfดรับส่ือจากส่ือท่ีสามารถจัดหามาได( (Availability) ธรรมชาติของมนุษยจะมีความพ
ยายยามเพียงระดับหน่ึงเท.าน้ัน เมื่อส่ือใดท่ีได(รับยากมักจะไม.ได(เลือก ในขณะท่ีส่ือท่ีสามารถหาได(ง.าย
หรือไม.ยากเกินไปมักถูกเลือก จะเห็นได(จากปmจจุบันประชากรเกือบท้ังหมดมีโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 
ซึ่งทําให(การเปfดรับส่ือหรือข.าวสารจากส่ือจากอินเทอรเน็ตและโซเชียลเน็ตเวิรกเปgนไปอย.างง.ายดาย 
 ความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จากการวิจัย พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.ตอบถูกใน
คําถามเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐในประเด็น “มีหลักการเพ่ือให(ประชาชนผู(ท่ีมีรายได(น(อย ซึ่งมี
รายได(ประจํา และมีรายได(ไม.แน.นอนหรืออาชีพอิสระ มีท่ีอยู.อาศัยเปgนของตนเอง” และตอบผิดมากท่ีสุด
ในประเด็น “ไม.มีการกําหนดรายได(ข้ันตํ่า ท้ังน้ีคณะกรรมการสินเช่ือจะเปgนผู(พิจารณาจากความสามารถ
ในการชําระ” ในขณะท่ีตอบไม.แน.ใจมากท่ีสุดในประเด็น “สําหรับวงเงินกู(ไม.เกิน 700,000 บาท จะมี
อัตราดอกเบ้ียป;ท่ี 1 ร(อยละ 0, ป;ท่ี 2-3 ร(อยละ 2, ป;ท่ี 4-6 ร(อยละ 5 และป;ท่ี 7-30 ดอกเบ้ียลอยตัว” 
 ท้ังน้ี กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีคะแนนความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐโดยเฉล่ีย เท.ากับ 
5.43 คะแนน โดยส.วนใหญ.มีระดับความรู(ท่ีมีต.อโครงการบ(านประชารัฐ ในระดับน(อย (3-5 คะแนน) มาก
ท่ีสุด สอดคล(องกับ สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, น. 120-121) กล.าวว.าท่ีมาของความรู( เปgนผลมาจาก
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การกําหนดวาระ (Agenda Setting) ส.งผลกระทบเชิงความรู( ท่ีส่ือกระจายออกไปเพ่ือให(ประชาชน
ตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระท่ีส่ือกําหนดข้ึน หากต้ังกับภูมิหลังและค.านิยมของสังคมแล(วผู(รับสาร
ก็จะเลือกรับสารสนเทศน้ัน  
 ทัศนคติต.อโครงการบ(านประชารัฐ จากการวิจัย พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีระดับ
ทัศนคติโดยรวมต.อโครงการบ(านประชารัฐในเชิงบวก (ค.าเฉล่ีย 3.67) เมื่อจําแนกรายด(านพบว.า มีทัศนคติ
ต.อโครงการบ(านประชารัฐด(านผลิตภัณฑ มีทัศนคติเชิงบวก (ค.าเฉล่ีย 3.76) ในประเด็นท่ีรู(สึกเห็นด(วย
อย.างย่ิงคือ “โครงการบ(านประชารัฐเปgนโครงการท่ีดี เพราะช.วยเพิ่มโอกาสให(ประชาชนผู(มีรายได(น(อย ท่ี
อยากมีท่ีอยู.อาศัยเปgนของตนเอง” มีทัศนคติต.อโครงการบ(านประชารัฐด(านราคา มีทัศนคติเชิงบวก 
(ค.าเฉล่ีย 3.70) ในประเด็นท่ีรู(สึกเห็นด(วยอย.างย่ิงคือ “วงเงินกู(สินเช่ือเพ่ือซ.อมแซม/ต.อเติมบ(าน มีความ
เหมาะสม” มีทัศนคติต.อโครงการบ(านประชารัฐด(านการจัดจําหน.าย มีทัศนคติเชิงบวก (ค.าเฉล่ีย 3.55) ใน
ประเด็นท่ีรู(สึกเห็นด(วยอย.างย่ิงคือ “ธนาคารท่ีเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ มีการแนะข(อมูลข.าวสารท่ี
ชัดเจนเข(าใจง.าย” และมีทัศนคติต.อโครงการบ(านประชารัฐด(านการส.งเสริมการตลาด มีทัศนคติเชิงบวก 
(ค.าเฉล่ีย 3.67) ในประเด็นท่ีรู(สึกเห็นด(วยอย.างย่ิงคือ “การส.งเสริมการตลาดโดยผู(กู(สินเช่ือบ(านจัดสรร/
คอนโดมิเนียม ท่ีดําเนินการโดยภาคเอกชนท่ีเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ จะได(รับส.วนลดค.าธรรมเนียม
การโอน 2% ค.าจดทะเบียนจํานอง 1% และค.าใช(จ.ายส.วนกลางในป;ท่ี 1 สามารถดึงดูดความสนใจได(” 
 จะเห็นได(ว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีระดับทัศนคติโดยรวมต.อโครงการบ(านประชารัฐในเชิง
บวก (ค.าเฉล่ีย 3.67) ซ่ึงเปgนเชิงบวกในระดับน(อย ซึ่งใกล(เคียงกับทัศนคติน่ิงเฉย สอดคล(องกับ Allport 
(1935, อ(างอิงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, น. 4/4) ท่ีกล.าวไว(ว.า ทัศนคติ คือ สภาพจิตหรือประสาทของ
ความพร(อม ท่ีจัดรูปข้ึนจากประสบการณและส.งอิทธิพลในทางกํากับ หรืออิทธิพลท่ีไม.อยู.น่ิงแก.การ
ตอบสนองของบุคคลต.อท่ีหมายและสถานการณท้ังหลายท่ีเก่ียวข(อง ซึ่งมีลักษณะร.วมของนิยามทัศนคติ 
คือ ทัศนคติมีท่ีหมาย (Attitude Object) มีการระบุในแง.ดี-ไม.ดี (Evaluative Aspect) มีลักษณะข(อน
ข(างยืนยงคงทน (Relatively Enduring) และมีความพร(อมในการตอบสนอง (Readiness for Response) 
กล.าวคือ ผู(ท่ีมีทัศนคติในเชิงบวก ตามแนวความรู(สึกท่ีเข(ามีต.อท่ีหมายน้ันๆ แต.ก็ไม.ได(หมายความว.า
ทัศนคติน้ันเปgนพฤติกรรม เปgนเพียงความพร(อมในการท่ีจะกระทําหรือตอบสนองเท.าน้ัน 
 แนวโน(มพฤติกรรมของผู(ท่ีสนใจเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ จากการวิจัย พบว.า มี
แนวโน(มพฤติกรรมท่ีจะเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ ในระดับต้ังใจปานกลาง (ค.าเฉล่ีย 3.40) เมื่อ
จําแนกรายด(าน โดยมีต(องการหาข(อมูลเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
เข(าร.วมโครงการมากท่ีสุด มากท่ีสุด รองลงมาคือ ต้ังใจท่ีจะแนะนําหรือบอกต.อให(บุคคลอ่ืน เก่ียวกับ
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โครงการบ(านประชารัฐ และมีแนวโน(มท่ีจะเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ เพ่ือท่ีอยู.อาศัยของท.านใน
อนาคต น(อยท่ีสุด กล.าวคือ แนวโน(มพฤติกรรมต(องอาศัยปmจจัยหลายอย.าง เพ่ือให(เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม สอดคล(องกับ ยุทธนา ธรรมเจริญ (2558, น. 26-35) ท่ีกล.าวถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ผู(บริโภค ว.าในความเปgนจริงแล(วไม.สามารถแยกสภาวะแวดล(อมออกจากผู(บริโภคได( อิทธิพลของสภาวะ
แวดล(อมมีผลต.อการตัดสินในของผู(บริโภค ขณะเดียวกันปmจจัยภายในท้ัง 6 ได(แก. ความต(องการ แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ การเรียนรู( การรับรู( และทัศนคติ ต.างมีอิทธิพลระหว.างกัน และการตัดสินใจทุกครั้งของ
ผู(บริโภคก็ได(รับอิทธิพลจากปmจจัยท้ัง 6 ด(วยเช.นกัน นอกจากน้ีกิจการอาจจะพบว.าพฤติกรรมผู(บริโภค
เปล่ียนแปลงอยู.ตลอดเวลา 
 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะประชากรท่ีแตกต#างกันมีการเป{ดรับส่ือเก่ียวกับโครงการ
บIานประชารัฐแตกต#างกัน  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 ลักษณะประชากรท่ีแตกต#างกัน มีระดับความถ่ี (คร้ัง/เดือน) 
ในการเป{ดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐ จากส่ืออันดับท่ี 1 (อินเทอรAเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรAก) 
แตกต#างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ลักษณะประชากร ได(แก. อายุ อาชีพ และรายได( ท่ีแตกต.าง
กันมีระดับความถ่ี (คร้ัง/เดือน) ในการเปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จากส่ืออันดับท่ี 1 
(อินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก) แตกต.างกัน โดยผู(ท่ีมีอายุ 20-35 ป; มีความถ่ีในการเปfดรับส่ือ มากกว.าผู(
ท่ีมีอายุ 36 ป;ข้ึนไป และผู(ท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส.วนตัว/เจ(าของกิจการ/รับจ(างท่ัวไป มีความถ่ีในการเปfดรับส่ือ
มากกว.านิสิต/นักศึกษา/ข(าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนิสิต/นักศึกษา/
ข(าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความถ่ีในการเปfดรับส่ือมากกว.าพนักงานบริษัทเอกชน 
ส.วนประชากรท่ีมีรายได( ไม.เกิน 15,000 บาท/เดือน มีความถ่ีในการเปfดรับส่ือมากกว.าผู( ท่ีมีรายได( 
15,001-25,000 บาทข้ึนไป/เดือน และ 35,001 บาทข้ึนไป/เดือน ดังน้ัน สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะ
ประชากรท่ีแตกต.างกัน มีระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จาก
ส่ืออันดับท่ี 1 (อินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก) และอันดับท่ี 2 (โทรทัศน) แตกต.างกัน สอดคล(องกับ
แนวคิดด(านลักษณะประชากร ต้ังอยู.บนพ้ืนฐานความแตกต.างระหว.างบุคคล (Individual Difference 
Theory) หลักการพื้นฐานของทฤษฎีน้ีคือ ความแตกต.างระหว.างปmจเจกบุคคลท่ีทําให(บุคคลแต.ละบุคคลมี
การเลือกรับข.าวสาร และมีพฤติกรรมการเปfดรับส่ือท่ีแตกต.างกันออกไป ไม.ว.าจะเปgน เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได( เปgนต(นซ่ึงสอดคล(องการวิเคราะหมวลชนผู(รับสารตามลักษณะทางประชากร (ปรมะ 
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สตะเวทิน, 2539, น. 105-109) สอดคล(องกับ ณัฐญา เกิดเพชร (2552) ได(ศึกษาเรื่อง “การประเมินผล
การส่ือสารโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน” ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า ลักษณะทาง
ประชากร ได(แก. เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได(ท่ีแตกต.างกัน  
 ส.วนเพศ และระดับการศึกษา ท่ีแตกต.างกัน มีระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับส่ือ
เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จากส่ืออันดับท่ี 1 (อินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก) ไม.แตกต.างกัน 
กล.าวคือ ถึงจะมีเพศและระดับการศึกษาท่ีต.างกัน แต.มีการเปfดรับส่ือผ.านอินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก 
ไม.แตกต.างกัน ไม.สอดคล(องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 105-109) ท่ีกล.าวว.า เพศ ผู(หญิงและผู(ชาย
ต.างกันมากในเรื่องของความคิด ค.านิยม และทัศนคติ ท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคมเปgนตัวกําหนด
บทบาทและกิจกรรมของความแตกต.างทาง และระดับการศึกษา เปgนปmจจัยท่ีทําให(คนมีความคิด ค.านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีแตกต.างกัน คนท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะได(เปรียบในการเปgนผู(รับสารท่ีดี เพราะ
เปgนผู(มีความรู(กว(างขวาง และเข(าใจสารได(ดี แต.สอดคล(องกับ งานวิจัยของ สุธิรา สุวรรณเบญจกุล (2556) 
ท่ีศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรมต.อศูนยสังคีตศิลป� 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า ลักษณะประชากรท่ีประกอบด(วย เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได(ท่ีแตกต.างกัน จะมีพฤติกรรมการเปfดรับส่ือ (ครั้งต.อเดือน) ผ.านส่ือ 3 
อันดับแรก ได(แก. ส่ือโปสเตอร ส่ือบุคคล และส่ือหนังสือพิมพไม.แตกต.างกัน  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ลักษณะประชากรท่ีแตกต#างกัน มีระดับความถ่ี (คร้ัง/เดือน) 
ในการเป{ดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐ จากส่ืออันดับที่ 2 (โทรทัศนA) แตกต#างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ลักษณะประชากร ได(แก. ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ี
แตกต.างกันมีระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จากส่ืออันดับท่ี 
2 (โทรทัศน) แตกต.างกัน โดยผู(ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว.าปริญญาตรี มีความถ่ีในการเปfดรับส่ือมากกว.าผู(ท่ี
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส.วนผู(ท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส.วนตัว/เจ(าของกิจการ/รับจ(างท่ัวไป มีความถ่ีในการ
เปfดรับส่ือมากกว.า นิสิต/นักศึกษา/ข(าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนิสิต/นักศึกษา/
ข(าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ความถ่ีในการเปfดรับส่ือมากกว.าพนักงานเอกชน 
 สอดคล(องกับ พรทิพย วรกิจโภคาทร (2530, น. 6-7) ท่ีได(กล.าวถึงการเปfดรับส่ือของผู(รับ
สาร มีลักษณะการเลือกส่ือท่ีตนสะดวก (Convenience) โดยแต.ละบุคคลมีพฤติกรรมการเปfดรับส่ือท่ี
แตกต.างกัน เช.น ผู(ใหญ.นิยมรับชมข.าวสารทางโทรทัศน วัยรุ.นนิยมรับข.าวสารผ.านเว็บไซตเพราะสามารถ
รับข.าวสารอ่ืนๆ ท่ีสนใจไปพร(อมๆ กัน ท้ังน้ีลักษณะเฉพาะของส่ือท่ีเปgนความต(องการของผู(รับสารเปgน
หลัก คือ ลักษณะของส่ือท่ีมีผลต.อการเลือกรับส่ือของผู(รับสารเปgนหลัก เช.น ลักษณะเด.นของโทรทัศน คือ
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เห็นภาพจริง เกิดความเร(าใจ ทําให(มีความรู(สึกร.วมเหมือนอยู.ในเหตุการณ เปgนต(น สอดคล(องกับงานวิจัย
ของ ปmทมา ปรัชญาวุฒิรัตน (2550) ได(ศึกษาเร่ือง “การเปfดรับและการรับรู(ข.าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ
ภายในของข(าราชการกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา : โครงการศูนยส.งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
กรุงเทพมหานคร” ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า ปmจจัยทางประชากรศาสตร ได(แก. สถานภาพสมรส ระดับ
ราชการ และรายได( เท.าน้ัน ทําให(การเปfดรับส่ือจากส่ือแตกต.างกัน ส.วนผู(ท่ีสมรสแล(วมีการเปfดรับส่ือจาก
ส่ือมากกว.าผู(ท่ีเปgนโสด ขณะท่ีข(าราชการระดับ 7-11 มีการเปfดรับส่ือจากส่ือมากกว.าระดับ 4-6 และกลุ.ม
ท่ีมีรายได(มากกว.า 25,001 บาทข้ึนไป มีการเปfดรับส่ือจากส่ือมากกว.ากลุ.มอ่ืนๆ ส.วนลักษณะประชากร
ด(านเพศ และอายุ มีการเปfดรับส่ือจากส่ือไม.แตกต.างกัน ส.วนลักษณะประชากรด(านเพศ และอายุ มีการ
เปfดรับส่ือจากส่ือไม.แตกต.างกัน 
 ส.วนเพศ อายุ และรายได(ท่ีแตกต.างกัน มีระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับส่ือ
เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จากส่ืออันดับท่ี 2 (โทรทัศน) ไม.แตกต.างกัน กล.าวคือ ถึงจะมีเพศ และ
รายได(ท่ีแตกต.างกัน มีความถ่ีในการเปfดรับส่ือผ.านโทรทัศนไม.ต.างกัน เน่ืองมาจากปmจจุบันเพศหญิง เพศ
ชาย มีความเท.าเทียมกันมากข้ึน รวมไปถึงรายได(ท่ีมีช.วงรายได(ระหว.างเพศท่ีไม.มีความแตกต.างกันมากนัก 
ส.งมาต.อพฤติกรรมการเปfดรับส่ือท่ีไม.แตกต.างกัน ไม.สอดคล(องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 105-109) 
ท่ีกล.าวว.า เพศ ผู(หญิงและผู(ชายต.างกันมากในเรื่องของความคิด ค.านิยม และทัศนคติ ท้ังน้ีเพราะ
วัฒนธรรมและสังคมเปgนตัวกําหนดบทบาทและกิจกรรมของความแตกต.างทางเพศ และผู(หญิงถูกชักจูงได(
ง.ายกว.าผู(ชายท้ังน้ีพบว.า ผู(ชายใช(เหตุผลมากกว.าผู(หญิง และผู(ชายจดจําข.าวสารได(มากกว.าผู(หญิง ส.วน
รายได( เปgนเครื่องกําหนดความต(องการ ความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงน้ันๆ และพฤติกรรมของคน คนท่ีมีฐานะ
ดีหรือรายได(สูงยังมีการเปfดรับส่ือมากด(วย ซ่ึงมักจะเปgนการเปfดรับเพื่อแสวงหาข.าวสารหนักๆ สําหรับ
นําไปใช(ประโยชนในโอกาสต.อไปได( เช.น อ.านบทบรรณาธิการ อ.านหรือดูหรือฟmงข.าวการเมือง ปmญหา
สังคมและเศรษฐกิจ เปgนต(น แต.สอดคล(องกับงานวิจัย จุฑาภรณ กาฬวัจนะ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง “การ
เปfดรับส่ือ ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน(มพฤติกรรมของผู(บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต.อการ
สะสมแสตมป�รักเมืองไทยของเซเว.นอีเลฟเว.น” การทดสอบสมมติฐาน พบว.า ผู(บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากรแตกต.างกันจะมีความถ่ีในการเปfดรับส่ือ (ครั้ง/สัปดาห) จากส่ือท่ีมี
ผู(ตอบมากท่ีสุด (ส่ือโทรทัศน) ของโปรโมช่ันไม.แตกต.างกัน และลักษณะประชากรผู(บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีซื้อเฉพาะสินค(าท่ีแจกแสตมป�ท่ีมีลักษณะประชากรแตกต.างกันจะมีพฤติกรรมด(าน
ความถ่ีในการซื้อสินค(า (ครั้ง/สัปดาห) และด(านข(อมูลในการซ้ือสินค(าโดยเฉล่ีย (บาทต.อครั้ง) ไม.แตกต.าง
กัน  
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 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเป{ดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐมีความสัมพันธAกับ
ความรูIเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐ  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ระดับความถ่ี (คร้ัง/เดือน) ในการเป{ดรับส่ือจากส่ืออันดับท่ี 1 
(อินเทอรAเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรAก) มีความสัมพันธAกับความรูIเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว.า ระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับส่ือจากส่ืออันดับท่ี 1 (อินเทอรเน็ต/โซ
เชียลเน็ตเวิรก) ไม.มีความสัมพันธกับความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐสอดคล(องกับ Klapper 
(อ(างอิงใน พีระ จิระโสภณ, 2529, น. 636-639) ท่ีกล.าวถึงแนวคิดการส่ือสารเพ่ือให(เกิดผลสัมฤทธ์ิ ข้ึนอยู.
กับวิธีการส.งสารเพื่อให(เข(าถึงความเข(าใจของผู(รับสารเพื่อให(เกิดการรับรู( มีความสําคัญไม.น(อยไปกว.ากว.า
เลือกใช(ช.องทางข.าวสารให(เหมาะสม ซ่ึงกระบวนการรับรู(จะเกิดข้ึนได( ต(องมีองคประกอบ 4 ข้ันตอน คือ 
การเลือกเปfดรับ (Selective Exposure) การเลือกสนใจ (Selective Attention) การเลือกรับรู(หรือ
ตีความ (Selective Perception and Selective Interpretation) และการเลือกจดจํา (Selective 
Retention) จะเห็นว.าการเปfดรับส่ือ เปgนเพียงองคประกอบหน่ึงท่ีจะทําให(การส่ือสารเพ่ือให(เกิดผล
สัมฤทธ์ิ และมีความรู(เก่ียวกับเร่ืองราวน้ันๆ ท้ังน้ีต(องอาศัยองคประกอบอ่ืนๆ ด(วย  
 และสอดคล(องกับ Good (1973, อ(างอิงใน ณัฐญา เกิดเพชร, 2552, น. 24) ท่ีกล.าวว.า 
ความรู( เปgนข(อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เปgนข(อมูลท่ีมนุษยได(รับและเก็บรวบรวมจาก
ประสบการณต.างๆ การท่ีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใดส่ิงหน่ึงได(อย.างมีเหตุผล บุคคลควรจะรู(เรื่อง
เก่ียวกับส่ิงน้ันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ น่ันก็คือบุคคลจะต(องมีข(อเท็จจริงหรือข(อมูลต.างๆ ท่ีสนับสนุน
และให(คําตอบข(อสงสัยท่ีบุคคลน้ันมีอยู. ช้ีแจงให(บุคคลเกิดความเข(าใจ และมีทัศนคติท่ีดีต.อเองใดเรื่องหน่ึง 
รวมท้ังเกิดความตระหนัก ความเช่ือ และค.านิยมต.างๆ ด(วย กล.าวคือความรู(ต(องอาศัยการเก็บรวบรวม
ข(อมูล และเกิดความเข(าใจ หากอาศัยเพียงความถ่ีในการเปfดรับส่ืออาจไม.ส.งผลต.อระดับความรู( สอดคล(อง
กับงานวิจัยของ ณัฐญา เกิดเพชร (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการส่ือสารโครงการธนาคาร
ประชาชน ของธนาคารออมสิน” การทดสอบสมมติฐาน พบว.า การเปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการไม.มี
ความสัมพันธกับความรู(เก่ียวกับโครงการ 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2 ระดับความถ่ี (คร้ัง/เดือน) ในการเป{ดรับส่ือ จากส่ืออันดับท่ี 2 
(โทรทัศนA) มีความสัมพันธAกับความรูIเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว.า 
ระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับส่ือ จากส่ืออันดับท่ี 2 (โทรทัศน) มีความสัมพันธกับความรู(
เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ โดยมีความสัมพันธกันตํ่าในทิศทางเดียวกัน กล.าวคือ ผู(ท่ีเปfดรับส่ือ จาก
ส่ืออันดับท่ี 2 (โทรทัศน) บ.อยครั้ง มีความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐสูงข้ึนตามไปด(วย ดังน้ัน ระดับ
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ความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ในการเปfดรับส่ือ เฉพาะจากส่ืออันดับท่ี 2 (โทรทัศน) มีความสัมพันธกับความรู(
เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ สอดคล(องกับ Schramm (1945, อ(างอิงใน นิชดา เตรียมชัยศรี, 2542, 
น. 18) ท่ีกล.าวถึงการเปfดรับข.าวสาร ว.าเปgนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของบุคคล ย่ิงบุคคลเปfดรับ
ข.าวสารมากเท.าไหร.ก็ย่ิงทําให(เปgนผู(ท่ีมีความรู(รอบด(านมากเท.าน้ัน นอกจากน้ี สุรพงษ โสธนะเสถียร 
(2533, น. 120-121) ได(กล.าวถึงท่ีว.าของความรู( ว.ามาจากการตอบข(อสงสัย (Ambiguity Resolution) 
การส่ือสารมักจะสร(างความสับสนให(สมาชิกในสังคม ผู(รับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศัยส่ือ
ท้ังหลายเพ่ือตอบข(อสงสัยและความสับสนของตน 
 และสอดคล(องกับงานวิจัยของ กัณฑพร กรรณสูต (2553) ท่ีศึกษาเรื่อง “การรับรู(โครงการ
ประชาสัมพันธ นโยบายเรียนฟรี 15 ป; ของรัฐบาล กรณีศึกษาผู(ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดสมุทรปราการ” ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า การเปfดรับส่ือโดยรวมมีความสัมพันธกับ
ความรู( โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและสัมพันธกันในระดับตํ่า ด(านการเปfดรับส่ือโดยรวมอยู.ใน
ระดับปานกลาง โดยเปfดรับจากส่ือประเภทส่ือมวลชนมากท่ีสุด รองลงมาเปgนส่ือบุคคล ตามลําดับ ในด(าน
วามรู( กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีระดับความรู(เก่ียวกับโครงการในระดับสูง เช.นเดียวกับ ณัฏฐชยา ลีลา 
(2557) ท่ีศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปfดรับส่ือ ความรู( การรับรู( และแนวโน(มพฤติกรรมเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนของครูประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก.น” ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า การเปfดรับส่ือ
โดยรวมมีความสัมพันธกับความรู( กลุ.มตัวอย.างท่ีมีอายุไม.เกิน 40 ป; มีพฤติกรรมการเปfดรับส่ือมากว.าอายุ 
40 ป;ขึ้นไป ส.วนใหญ.เปfดรับส่ือจากส่ือโทรทัศน และส่ือท่ีให(ความรู(มากท่ีสุด คือ โปสเตอร 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 การเป{ดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐมีความสัมพันธAกับ
ทัศนคติเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ระดับความถ่ี (ครั้ง/เดือน) ใน
การเปfดรับส่ือ จากส่ืออันดับท่ี 1 (อินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก) และอันดับท่ี 2 (โทรทัศน) ไม.มี
ความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ ไม.สอดคล(องกับ พรทิพย วรกิจโภคาทร 
(2530, น. 6-7) ท่ีได(กล.าวไว(ว.า เปfดรับการส่ือของผู(รับสารว.า ผู(รับสารจะเลือกเปfดรับส่ือตามลักษณะ โดย
หน่ึงในลักษณะน้ัน คือ เลือกส่ือท่ีสอดคล(อง (Consistency) กับความรู( ค.านิยม ความเช่ือ และทัศนคติ
ของตนเอง เช.น นักศึกษา กับนักวิชาการ จะนิยมอ.านหนังสือพิมพมติชนหรือสยามรัฐมากกว.าหนังสือพิมพ
อ่ืน เพราะหนังสือพิมพดังกล.าวให(ข.าวสารสาระความรู(ในแง.วิชาการสอดคล(องกับความต(องการของตนเอง 
จากแนวคิดดังกล.าวผู(รับสารจะเปfดรับส่ือท่ีสอดคล(องกับทัศนคติของตนเอง ซึ่งเปgนละส.วนกับทัศนคติ
เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ 
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 สอดคล(องกับ จุมพล รอดคําดี (2532, น. 117) ท่ีกล.าวถึงแนวคิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ
ต.อส่ิงหน่ึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษย ว.ามีกระบวนการเปล่ียนแปลงอยู. 3 ระดับ คือ การเปล่ียนแปลงความคิด 
ความรู(สึก และพฤติกรรม โดยแนวโน(มท่ีจะคล(อยไปตามการเปล่ียนแปลงน้ันต(องคํานึงถึงส่ิงต.อไปน้ี คือ 1) 
แหล.งข(อมูล หรือแหล.งข.าวสาร (Source) ซึ่งเปgนแหล.งข(อมูลท่ีมีอิทธิพลต.อการเปล่ียนแปลงเจตคติน้ัน 2) 
ข.าวสาร หรือข(อมูล (Message) รูปแบบข.าวสารหรือข(อมูล โครงสร(างของข.าวสาร เน้ือหาข.าวสาร และ 3) 
ผู(รับข(อมูล ผู(รับสาร (Audience) ซึ่งเปgนผู(ท่ีเราต(องเปล่ียนเจตคติ ซ่ึงในการเปล่ียนเจตคติน้ันควรคํานึงถึง
ลักษณะต.างๆ ของผู(รับข(อมูล เช.น อายุ ระดับสติปmญญา บุคลิกภาพ เพศ ประสบการณเดิมและ
ส่ิงแวดล(อม เปgนต(น ดังน้ันการเปล่ียนแปลงทัศคติจึงเปgนส่ิงท่ีทําได(ยาก เพราะมีกระบวนการเปล่ียนแปลง
ถึง 3 ระดับ การเปfดรับส่ือจึงไม.มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวม สอดคล(องกับงานวิจัยของ เตือนจิต 
พุฒิพงศโภไคย (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง “การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรมท่ีมีต.อมูลนิธิ
ป�อเต็กต๊ึงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า การเปfดรับส่ือ ความถ่ี 
(ครั้ง/เดือน) จากส่ืออันดับท่ี 1 (ส่ือโทรทัศน) ไม.มีความสัมพันธกับทัศนคติ เช.นเดียวกับ สุธิรา สุวรรณ
เบญจกุล (2556) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรมต.อศูนย
สังคีตศิลป� ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว.า พฤติกรรมการเปfดรับส่ือ 
(ความถ่ี) ไม.มีความสัมพันธกับทัศนคติ โดยพฤติกรรมการเปfดรับส่ือและทัศนคติไม.ได(ไปในทิศทางเดียวกัน  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ความรูIเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐมีความสัมพันธAกับทัศนคติ
เก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ
มีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ มีความสัมพันธกันตํ่าในทิศทางเดียวกัน 
กล.าวคือ ผู(ท่ีมีความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐมากข้ึน จะส.งผลให(มีทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับ
โครงการบ(านประชารัฐเปgนเชิงบวก ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาความรู(กับทัศนคติเปgนด(านๆ พบว.า ทัศนคติด(าน
ราคา ด(านการจัดจําหน.าย และด(านการส.งเสริมการตลาด มีความสัมพันธกันโดยมีความสัมพันธกันตํ่า 
ส.วนทัศนคติเปgนด(านผลิตภัณฑ ไม.มีความสัมพันธกับความรู( สอดคล(องกับ สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, 
น. 120-121) ท่ีกล.าวถึงความรู(ในทฤษฎีการส่ือสารน้ัน อาจปรากฏได(จากสาเหตุบางประการในแง.การ
สร(างทรรศนะ (Attitude Formation) ซึ่งผลการกระทบเชิงความรู(ต.อการปลูกฝmงทัศนะน้ันส.วนมากนิยม
ใช(กับสารสนเทศท่ีเปgนนวัตกรรม เพ่ือสร(างทัศนคติให(คนยอมรับการแพร.นวัตกรรมน้ันๆ (ในฐานะความรู() 
นอกจากน้ีเปgนการพอกพูนระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การส่ือสารสังคมมักกระจาย
ความเช่ือ ค.านิยม และอุดมการณด(านต.างๆ ไปสู.ประชาชน จึงทําให(ผู(รับสารรับทราบระบบความเช่ือ
หลากหลายและลึกซึ้งไว(ในความเช่ือของตนมากข้ึนเรื่อยๆ ดังน้ันระดับความรู(ของผู(รับสารจึงส.งผลการ
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สร(างทรรศนะ หรือทัศนคติ เช.นเดียวกับ แดลเนียลแคทซ (Katz, 1960, อ(างอิงในธงชัย สันติวงษ, 2540, 
น. 116-117) ได(อธิบายถึงหน(าท่ีหรือกลไกของทัศนคติ เพ่ือเปgนตัวจัดระเบียบความรู( (Knowledge) 
ทัศนคติจะเปgนมาตรฐานท่ีตัวบุคคลจะสามารถใช(ประเมิน และทําความเข(าใจกับสภาพแวดล(อมท่ีมีอยู.
รอบตัวเขา ด(วยกลไกดังกล.าวน้ีเองทําให(ตัวบุคคลสามารถรู(และเข(าใจถึงระบบระเบียบของส่ิงต.างๆ ท่ีอยู.
ในรอบตัวเขาได( กล.าวคือ เม่ือทัศนคติจะช.วยเปgนกลไกให(เกิดความรู(เช.นกัน 
 สอดคล(องกับงานวิจัยของ สิรินาถ แสงสุวรรณการ (2556) ศึกษาเร่ือง “การเปfดรับส่ือ 
ความรู( และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต.อการเผยแพร.ข.าวสารเก่ียวกับการเปล่ียน
ผ.านไปสู.โทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย” ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า ความรู(มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติต.อการเปล่ียนผ.าน โดยเปgนความสัมพันธทางบวก แต.ความรู(ไม.มีความสัมพันธกับทัศนคติต.อการ
เผยแพร.ข.าวสารการเปล่ียนผ.าน โดยกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีความรู(จะอยู.ในระดับปานกลาง ในด(าน
ทัศนคติพบว.าเปgนทัศนคติเชิงเปgนกลาง และสอดคล(องกับ เตือนจิต   พุฒิพงศโภไคย (2557) ศึกษาเรื่อง 
“การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรมท่ีมีต.อมูลนิธิป�อเต็กต๊ึงของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า ความรู(มีความสัมพันธกับทัศนคติต.อมูลนิธิป�อเต็กต๊ึง ใน
ด(านทัศนคติพบว.ามีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติเก่ียวกับโครงการบIานประชารัฐมีความสัมพันธAกับ
แนวโนIมพฤติกรรมการเขIาร#วมโครงการบIานประชารัฐ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ทัศนคติ
โดยรวมเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐมีความสัมพันธกับแนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(าน
ประชารัฐ โดยมีความสัมพันธกันปานกลางในทิศทางเดียวกัน กล.าวคือ ผู(ท่ีมีทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับ
โครงการบ(านประชารัฐเชิงบวก จะส.งผลต.อแนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐสูงตาม
ไปด(วย เมื่อพิจารณาทัศนคติเปgนด(านๆ พบว.า ทัศนคติด(านผลิตภัณฑ ด(านราคา ด(านการจัดจําหน.าย และ
ด(านการส.งเสริมการตลาด ท้ังหมดมีความสัมพันธกับแนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(านประชา
รัฐ สอดคล(องกับ ธีระพร อุวรรณโณ (2535, น. 4/4) ท่ีกล.าวถึงแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ ว.า องคประกอบ
ทัศนคติออกเปgน 3 ส.วน เปgนแนวความคิดท่ีเพลโตเคยถ.ายทอดไว(ในอดีตในรูปแบบของ ความคิด – 
อารมณ – พฤติกรรม ซึ่ งเรียกว.า cognation – affection – conation ท้ัง น้ี มีข(อสมมติฐานท่ีว. า 
องคประกอบท้ัง 3 มีความสัมพันธกันพอประมาณ คือไม.สัมพันธกันอย.างเต็มท่ี และจะไม.มีประโยชนท่ีจะ
แยกออกจากกัน ในทางกลับกันอาจจะไม.มีความสัมพันธกันเลยก็ไม.ได( เพราะถ(าเปgนอย.างน้ันองคประกอบ
ท้ัง 3 อาจเปgนมโนทัศนเอกท่ีเปgนอิสระแก.กันและกัน จึงไม.มีประโยชนท่ีจะอ(างว.าเปgนองคประกอบของ
มโนทัศนเดียว คือ ทัศนคติ นักจิตวิทยาส.วนมากมีความเห็นเหมือนกันว.า “องคประกอบทางอารมณเปgน
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องคประกอบแกนกลาง” และจะโดยเหตุผลน้ีหรือเหตุผลอ่ืนก็ตาม การวัดทัศนคติจะมีบ.อยครั้งท่ีผู(ศึกษา
มุ.งวัดแต.องคประกอบด(านน้ีเปgนหลัก กล.าวคือ ทัศนคติ เกิดจากองคประกอบทางอารมณ หรือความรู(สึก 
และสอดคล(องกับ ธนพงษ จันทรชอน (2546, น. 54-55) ท่ีกล.าวว.า ทัศนคติเปgนความรู(สึก (Affective) ท่ี
เกิดข้ึนต.อวัตถุหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเปgนผลจากการประเมินค.า (Evaluative) วัตถุตามระดับเข(มข(นของความ
เช่ือ (Belief) ท่ีมีคุณลักษณะต.างๆ (Attribute) ของวัตถุและมีผลให(เกิดความต้ังใจ (Intention) ในการ
แสดงพฤติกรรม (Behavior) ต.อวัตถุออกมาในทิศทางท่ีสอดคล(องกับทัศนคติ แนวความคิดดังกล.าวเปgนท่ี
นิยมกันมากในการศึกษาทางการตลาด และพฤติกรรมผู(บริโภค โดยจะมุ.งศึกษาเฉพาะทัศนคติหรือ
ความรู(สึกของบุคคลเก่ียวกับสินค(าและบริการเท.าน้ัน นักการตลาดจะพยายามค(นหาถึงท่ีมาของทัศนคติ
ผู(บริโภค และองคประกอบต.างๆ ท่ีสามารถใช(เพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติน้ันได( เพ่ือจะนําข(อมูลไปใช(ในการ
วางแผนการตลาด ซึ่งในระยะต.อมาได(มีการนําไปใช(ศึกษาส่ือมวลชนแขนงต.างๆ ด(วย โดยเร่ิมจากการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ และแพร.ขยายไปยังส่ืออ่ืนๆ ในเวลาต.อมา เช.นเดียวกับ เกียรติศักด์ิ วัฒนศักด์ิ 
และคณะ (2551, น. 51) ได(กล.าวถึงแนวคิดพฤติกรรมผู(บริโภค ว.าต(องอาศัยส่ิงกระตุ(นทางการตลาด 
(Marketing Stimuli) หรือส.วนประสมทางตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps เปgนการการตัดสินใจเลือก
ตัวแปลต.างๆ ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได(มาใช(ดําเนินงานวางแผนการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต(องการของลูกค(าในตลาดเป�าหมายในช.วงเวลาท่ีกําหนด ประกอบด(วยตําแปรสําคัญ 4 ประการ คือ 
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน.าย (Place หรือ Distribution) และการส.งเสริม
การตลาด (Promotion) ดังน้ัน ทัศนคติจึงเปgนความรู(สึก ท่ีมีความเช่ือมโยงและส.งผลต.อแนวโน(มพฤติ
พฤติกรรมอย.างมาก ท้ังน้ีต(องพิจารณาพฤติกรรมผู(บริโภคท่ีต(องอาศัยส่ิงกระตุ(นทางการตลาด หรือส.วน
ประสมทางตลาด (4Ps) เพื่อให(เกิดการส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จ 
 สอดคล(องกับงานวิจับของ สุธิรา สุวรรณเบญจกุล (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
เปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรมต.อศูนยสังคีตศิลป� ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” 
ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า ด(านทัศนคติต.อศูนยมีความสัมพันธกับแนวโน(มพฤติกรรม โดยหากมีทัศคติดี 
แนวโน(มพฤติกรรมจะไปในทางเดียวกัน ในด(านแนวโน(มพฤติกรรม พบว.า ต้ังใจระดับปานกลาง 
เช.นเดียวกับ จุฑาภรณ กาฬวัจนะ (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง “การเปfดรับส่ือ ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน(ม
พฤติกรรมของผู(บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต.อการสะสมแสตมป�รักเมืองไทยของเซเว.นอีเลฟเว.น” 
ผลทดสอบสมมติฐานพบว.า ทัศนคติผู(บริโภคมีความสัมพันธกับแนวโน(มพฤติกรรมในการสะสมแสตมป� 
โดยกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีทัศนคติในเชิงบวก และมีแนวโน(มพฤติกรรมในการสะสมแสตมป�ในระดับมาก 
และสอดคล(องกับ ธัญญวรรณ เกิดสมบัติ (2551) ศึกษาเรื่อง "ความรู( ทัศนคติ แนวโน(มพฤติกรรมการเข(า
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ร.วมโครงการหยุดเพิ่มความร(อนใส.กรุงเทพฯ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร" ผลทดสอบสมมติฐาน
พบว.า ด(านทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการหยุดเพ่ิมความร(อนใส.
กรุงเทพฯ โดยกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับโครงการในระดับเห็นด(วยอย.างย่ิง และใน
ด(านแนวโน(มพฤติกรรม กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีระดับแนวโน(มพฤติกรรมเข(าร.วมโครงการในระดับมาก
ท่ีสุด 
 
สรุปและขIอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรมต.อโครงการ
บ(านประชารัฐ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ทําให(ทราบถึงข(อมูลเก่ียวกับการเปfดรับส่ือ ความรู( 
ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรมต.อ โครงการบ(านประชารัฐ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
หลังจากได(ศึกษาแล(ว ผู(วิจัยมีข(อเสนอแนะด(านต.างๆ ดังน้ี 
 1. จากการศึกษา พบว.า การเปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ มักเปfดรับส่ือจากส่ือ
อินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก ดังน้ัน ในการวางแผนการการส่ือสารข(อมูลโครงการ ควรให(ความสําคัญกับ
การส่ือสารผ.านอินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก เช.น การจัดทําส่ือเผยแพร.ในแอพพลิเคชันเฟสบุ,ค อินสตา
แกรม หรือไลน ท้ังน้ีต(องส่ือสารให(เข(าใจง.ายและน.าสนใจ และจะทําให(ผู(รับสารส.งต.อข(อมูลหรือบอกต.อ
บุคคลในครอบครัว ญาติ หรือคนรู(จักต.อไป สร(างการรับรู(แก.ประชาชน และส.งผลต.อทัศนคติ หรือแนวโน(ม
พฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการต.อไป 
 2. จากการศึกษา พบว.า ความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ ส.วนใหญ.มี
ความรู(น(อย โดยตอบผิดมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ “ไม.มีการกําหนดรายได(ข้ันตํ่า ท้ังน้ีคณะกรรมการ
สินเช่ือจะเปgนผู(พิจารณาจากความสามารถในการชําระ” รองลงมาคือ “สามารถกู(สินเช่ือท่ีอยู.อาศัยทุก
ประเภท ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ในราคาไม.เกิน 1,500,000 บาท” และ “สําหรับวงเงินกู(ต้ังแต. 
700,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท จะมีอัตราดอกเบ้ีย ป;ท่ี 1-3 ร(อยละ 3, ป;ท่ี 4-6 ร(อยละ 5 และป;ท่ี 7-
30 ดอกเบ้ียลอยตัว” ดังน้ัน การสร(างความเข(าใจและมีการส่ือสารข(อมูลเก่ียวกับโครงการมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี
จากผลการวิจัยท่ีว.า ประชาชนส.วนใหญ.มีความรู(น(อย อาจเน่ืองมาจากการการส่ือสารข(อมูลท่ีไม.เพียงพอ 
ดังน้ันรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังควรพิจารณาการวางแผนการส่ือสาร และสร(างการรับรู(แก.ประชาชนให(
มากข้ึน เพ่ือบรรลุเป�าหมายโครงการ  
 3. จากการศึกษา พบว.า ทัศนคติท่ีมีต.อโครงการบ(านประชารัฐ อยู.ในเชิงบวกท้ังหมด 
(ค.าเฉล่ีย 3.67) เม่ือจําแนกรายด(าน พบว.า ด(านท่ีมีค.าเฉล่ียสูงสุดคือ ด(านผลิตภัณฑ (ค.าเฉล่ีย 3.76) 
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รองลงมาคือ ด(านราคา (ค.าเฉล่ีย 3.70) ด(านการส.งเสริมการตลาด (ค.าเฉล่ีย 3.55) และด(านการจัด
จําหน.าย (ค.าเฉล่ีย 3.67) ตามลําดับ โดย ทัศนคติด(านผลิตภัณฑ มีค.าเฉล่ียโดยรวมมากท่ีสุด ในประเด็น 
“โครงการบ(านประชารัฐเปgนโครงการท่ีดีเพราะช.วยเพิ่มโอกาสให(ประชาชนผู(มีรายได(น(อยท่ีอยากมีท่ีอยู.
อาศัยเปgนของตนเอง” รองลงมาคือ “คอนโดมิเนียมท่ีดําเนินการโดยภาคเอกชน ท่ีเข(าร.วมโครงการบ(าน
ประชารัฐ มีความน.าสนใจท่ีจะเข(าร.วมโครงการ” ส.วนทัศนคติด(านการจัดจําหน.าย มีค.าเฉล่ียโดยรวมน(อย
ท่ีสุด ในประเด็น “ธนาคารท่ีเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ มีการแนะข(อมูลข.าวสารท่ีชัดเจนเข(าใจง.าย” 
รองลงมาคือ “สาขาของธนาคารท่ีเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศสามารถ
ติดต.อสอบถามได(ง.าย” จะเห็นได(ว.า ทัศนคติโดยรวม (ค.าเฉล่ีย 3.67) ถึงแม(จะอยู.ในเชิงบวก แต.เปgนเชิง
บวกในตํ่า กล.าวคือ กล.าวคือประชาชนสนใจในโครงการ แต.ยังไม.สามารถเข(าถึงข(อมูลข.าวสารเก่ียวกับ
โครงการเท.าท่ีควร ดังน้ันจึงควรพัฒนาในส่ือสารข(อมูลโครงการ เพ่ือให(เกิดทัศนคติหรือความรู(สึกในเชิง
บวกต.อโครงการมากย่ิงข้ึน 
 4. จากการศึกษา พบว.า แนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐในระดับปาน
กลาง เมื่อจําแนกรายด(าน พบว.าด(านท่ีมีค.าเฉล่ียแนวโน(มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมากท่ีสุด คือ “ท.าน
ต(องการหาข(อมูลเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจเข(าร.วมโครงการ” 
รองลงมาคือ “ท.านมีความต้ังใจท่ีจะแนะนําหรือบอกต.อให(บุคคลอ่ืนเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ” และ 
“ท.านมีแนวโน(มท่ีจะเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ เพ่ือท่ีอยู.อาศัยของท.านในอนาคต” ดังน้ัน แนวโน(ม
พฤติกรรมท่ีอยู.ในระดับปานกลาง อาจเกิดจาการส่ือสารข(อมูลท่ีไม.ชัดเจน หรือมีเง่ือนไขข้ันตอนการเข(า
ร.วมโครงการท่ียุ.งยากซับซ(อน ทําให(ประชาชนไม.มีแนวโน(มเข(าร.วมโครงการเท.าท่ีควร ท้ังน้ีควรให(
ความสําคัญกับแผนการส่ือสาร โดยการเพ่ิมช.องทางการส่ือสารโครงการต.อไป 
 5. ผลการศึกษา พบว.า ตัวแปรของลักษณะประชากรท่ีแตกต.างกันมีความถ่ีในการเปfดรับส่ือ
เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ จากส่ืออินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก แตกต.างกัน ได(แก. อายุ อาชีพ และ
รายได(  ส.วนตัวแปรลักษณะประชากรท่ีแตกต.างกันมีความถ่ีในการเปfดรับส่ือเก่ียวกับโครงการบ(านประชา
รัฐ จากส่ือโทรทัศน แตกต.างกัน ได(แก. ระดับการศึกษา และอาชีพ ดังน้ัน เพื่อให(การเปfดรับส่ือของ
โครงการบ(านประชารัฐประสบความสําเร็จและสามารถเข(าถึงกลุ.มเป�าหมาย จึงควรเลือกใช(ส่ือให(
เหมาะสมกับลักษณะทางประชากรของตัวแปรข(างต(น กล.าวคือ ส่ืออินเทอรเน็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก ควร
วางแผนการส่ือสารให(สอดคล(องกับ อายุ อาชีพ และรายได( ส.วนส่ือโทรทัศน ควรวางแผนการส่ือสารให(
สอดคล(องกับ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
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 6. ผลการศึกษา พบว.า ผลการทดสอบความสัมพันธระหว.างความถ่ีในการเปfดรับส่ือ จากส่ือ
โทรทัศน กับความรู(เก่ียวกับโครงบ(านประชารัฐ มีความสัมพันธกันตํ่าในทิศทางเดียวกันกล.าวคือ ผู(มี
ความถ่ีในการเปfดรับส่ือโทรทัศนเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐบ.อยครั้ง จะมีความรู(เก่ียวกับโครงการ
บ(านประชารัฐสูงข้ึนตามไปด(วย ดังน้ัน ควรมีการพัฒนาส่ือโทรทัศน ในการส่ือสารโครงการบ(านประชารัฐ 
เพื่อเปgนการส.งเสริมความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐให(แก.ผู(รับสารอย.างต.อเน่ือง 
 7. ผลการศึกษา พบว.า ผลการทดสอบความสัมพันธระหว.างความรู(เก่ียวกับโครงการบ(าน
ประชารัฐ กับทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ มีความสัมพันธกันตํ่าในทิศทางเดียวกัน 
กล.าวคือ ผู(ท่ีมีความรู(เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐมากข้ึน จะส.งผลให(มีทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับ
โครงการบ(านประชารัฐเปgนเชิงบวก ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาความรู(กับทัศนคติเปgนด(านๆ พบว.า ทัศนคติด(าน
ราคา ด(านการจัดจําหน.าย และด(านการส.งเสริมการตลาด มีความสัมพันธกันโดยมีความสัมพันธกันตํ่า
เช.นกัน ดังน้ัน เพ่ือให(ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกต.อโครงการบ(านประชารัฐ ควรมีการส่ือสารความรู(
เก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐอย.างต.อเน่ือง ท้ังน้ีเน่ืองจากมีความสัมพันธกันตํ่า จึงควรพิจารณาปmจจัย
อ่ืนๆ ท่ีอาจส.งผลต.อทัศนคติด(วย 
 8. ผลการศึกษา พบว.า ผลการทดสอบความสัมพันธระหว.างทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับ
โครงการบ(านประชารัฐ กับแนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ มีความสัมพันธกันปาน
กลางในทิศทางเดียวกัน กล.าวคือ ผู(ท่ีมีทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐเชิงบวก จะส.งผล
ต.อแนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐสูงตามไปด(วย เมื่อพิจารณาทัศนคติเปgนด(านๆ 
พบว.า ทัศนคติด(านผลิตภัณฑ ด(านราคา ด(านการจัดจําหน.าย และด(านการส.งเสริมการตลาด ท้ังหมดมี
ความสัมพันธกับแนวโน(มพฤติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐ ดังน้ัน เพื่อให(ประชาชนมี
แนวโน(มพติกรรมการเข(าร.วมโครงการบ(านประชารัฐสูง ควรมีการสร(างทัศนคติในด(านต.างๆ เก่ียวกับ
โครงการบ(านประชารัฐในเชิงบวก  
 
ขIอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต#อไป 
 1. การศึกษาครั้งน้ีเปgนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งต.อไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพ 
เพื่อให(ได(ข(อมูลเชิงลึกเก่ียวกับโครงการบ(านประชารัฐ 
 2. การศึกษาครั้งน้ีมุ.งเน(นศึกษาประชาชนท่ีอยู.ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังต.อไป
อาจศึกษาประชากรท่ีอยู.ในเขตปริมณฑล หรือภูมิภาคท่ีแตกต.างกันออกไป เพื่อเพ่ิมความหลากหลายทาง
ประชากร 
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 3. การวิจัยครั้งต.อไป ควรทําการวิจัยในโครงการหรือนโยบายภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีแตกต.างกัน
ออกไป เพ่ือศึกษาการเปfดรับการส่ือสารเก่ียวกับโครงการ และนําไปปรับใช(กับการวางแผนการส่ือสาร
อย.างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสูงสุดแก.ประชาชนต.อไป 
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การเป3ดรับส่ือ ความรู� ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช�งานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต�อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม� “พร�อมเพย- – PromptPay” 
MEDIA EXPOSURE, KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND BEHAVIOR OF PEOPLE IN BANGKOK 

TOWARD PROMPTPAY SCHEME 

พิชามญชุ& ธีระพันธ& 
คณะวารสารศาตรและส่ือสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บทคัดย#อ 

 การวิจัยเร่ือง “การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช(งานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” มี
วัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ พฤติกรรมการใช(งาน และ
แนวโน(มพฤติกรรมการใช(งานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงิน
แบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” 

 2. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับการเปfดรับส่ือเก่ียวกับ
บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. 
“พร(อมเพย – PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับความรู(เก่ียวกับบริการโอนเงิน
และรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างความรู(เก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อม
เพย – PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับทัศนคติท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอน
เงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  

 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างทัศนคติท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อม
เพย – PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการใข(งานบริการโอนเงินและ
รับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  
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 6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างทัศนคติท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อม
เพย – PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับแนวโน(มพฤติกรรมการใข(งานบริการโอน
เงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  

 กลุ.มตัวอย.างท่ีศึกษาได(แก. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีช.วงอายุระหว.าง 18-60 ป; ท่ีมี
การเปfดรับส่ือเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” การวิจัยใน
ครั้งน้ีเปgนการเก็บข(อมูล ณ ช.วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-Sectional study) โดยใช(แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปgนเครื่องมือในการเก็บข(อมูล กําหนดกลุ.มตัวอย.างมีจํานวน 400 คน ในการคัดเลือก
กลุ.มตัวอย.างจะเลือกตัวอย.างแบบผสมผสาน (Mixed Sampling) คือการเลือกตัวอย.างแบบใช(ความน.าจะ
เปgน (Probability Sampling) และไม.ใช.ความน.าจะเปgน (Non-Probability Sampling)  

 ผลการศึกษาข(อมูลลักษณะประชากร พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนเพศหญิง มีจํานวน 296 
คน คิดเปgนร(อยละ 74 และกลุ.มตัวอย.างเพศชาย มีจํานวน 104 คน คิดเปgนร(อยละ 26 มีช.วงอายุระหว.าง 
26 – 35 ป; จํานวน 196 คน คิดเปgนร(อยละ 49.0 มีระดับการศึกษาสูงสุด/ปmจจุบันในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 266 คน คิดเปgนร(อยละ 66.5 มีอาชีพเปgนพนักงานบริษัทเอกชน/องคกรมหาชน/องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ จํานวน 237 คน คิดเปgนร(อยละ 59.3 มีช.วงรายได(ส.วนตัวต.อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 
จํานวน 121 คน คิดเปgนร(อยละ 30.3  

 ผลการศึกษาข(อมูลการเปfดรับส่ือเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” พบว.า กลุ.มตัวอย.างเปfดรับข.าวสารเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อม
เพย – PromptPay” จากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด จํานวน 129 คน คิดเปgนร(อยละ 33.3 มีความถ่ี (ครั้งต.อ
เดือน) ในการเปfดรับข.าวสารเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” 
โดยเฉล่ียเท.ากับ 5.44 ครั้งต.อเดือน หรือประมาณ 5 ครั้งต.อเดือน ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท.ากับ 3.533 
คร้ัง/เดือน โดยมีความถ่ีในการเปfดรับ 5 ครั้งต.อเดือน มากท่ีสุด จํานวน 32 คน คิดเปgนร(อยละ 24.8  

 ผลการศึกษาข(อมูลความรู( เก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีคะแนนความรู(โดยเฉล่ียเท.ากับ 11.34 คะแนน หรือ 11 คะแนน ส.วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท.ากับ 3.706 คะแนน โดยกลุ.มตัวอย.างได( 11 คะแนน มากท่ีสุด จํานวน 48 คน คิด
เปgนร(อยละ 12.0 กลุ.มตัวอย.างมีความรู(ปานกลาง มากท่ีสุด จํานวน 202 คน คิดเปgนร(อยละ 50.5 มี
ความรู(ในประเด็น “การใช(บริการพร(อมเพยสามารถใช(หมายเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลข
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โทรศัพทมือถือ 1 หมายเลข ผูกเข(ากับบัญชีมากกว.า 1 บัญชีได(” มากท่ีสุด จํานวน 338 คน คิดเปgนร(อย
ละ 84.5 และมีความรู(ในประเด็น “หากต(องการยกเลิกการใช(บริการพร(อมเพย สามารถยกเลิกได(หลาย
ทาง ได(แก. เคานเตอรธนาคาร, Mobile Banking, Internet Banking, ตู( ATM” น(อยท่ีสุด จํานวน 192 
คน คิดเปgนร(อยละ 48.0 

 ผลการศึกษาด(านทัศนคติเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” พบว.า ทัศนคติท้ัง 7 ด(านอันประกอบด(วย ทัศนคติด(านบริการ ทัศนคติด(านราคา ทัศนคติ
ด(านช.องทางการให(บริการ ทัศนคติด(านการส.งเสริมการตลาด ทัศนคติบุคลากรผู(ให(บริการ ทัศนคติด(าน
ลักษณะทางกายภาพ และทัศนคติด(านกระบวนการให(บริการ เปgนทัศนคติเชิงบวกท้ังส้ิน 

 ผลการศึกษาด(านพฤติกรรมการใช(งานบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” พบว.า กลุ.มตัวอย.างท่ีเคยใช(บริการ มีจํานวน 157 คน คิดเปgนร(อยละ 39.3 และกลุ.ม
ตัวอย.างท่ีไม.เคยใช(บริการ มีจํานวน 243 คน คิดเปgนร(อยละ 60.7 จากการศึกษาผู(ท่ีเคยใช(บริการ พบว.า 
กลุ.มตัวอย.างมีการใช(งานโดยเฉล่ีย 2.53 ครั้ง หรือ 2 คร้ัง ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท.ากับ 2.964 คร้ัง โดย
กลุ.มตัวอย.างใช(บริการ 1 ครั้ง มากท่ีสุด จํานวน 86 คน คิดเปgนร(อยละ 54.8 ประเภทการใช(บริการท่ีกลุ.ม
ตัวอย.างใช(มากท่ีสุดคือ บริการโอนเงิน จํานวน 149 คน คิดเปgนร(อยละ 53.9  

 ผลการศึกษาด(านแนวโน(มพฤติกรรมการใช(งานบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อม
เพย – PromptPay” พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีความต้ังใจท่ีจะหาข(อมูลเก่ียวกับพร(อมเพยเพ่ิมเติม เพ่ือการใช(
งานท่ีสะดวกย่ิงข้ึน/ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช(บริการ อยู.ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉล่ียของ
คะแนนอยู.ท่ี 3.60 มีแนวโน(มท่ีจะใช(บริการพร(อมเพยต.อไป/ในอนาคต อยู.ในระดับปานกลาง โดยมี
ค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.10 และมีแนวโน(มท่ีจะแนะนําให(ผู(อ่ืนใช(บริการพร(อมเพย อยู.ในระดับปาน
กลาง โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 2.81 โดยภาพรวมแล(วกลุ.มตัวอย.างมีแนวโน(มพฤติกรรมการใช(งาน
บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” อยู.ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉล่ีย
รวมของคะแนนเท.ากับ 3.06 

คําสําคัญ การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ พฤติกรรมการใช(งาน “พร(อมเพย – PromptPay” 
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บทนํา 

ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 

 ปmจจุบันเทคโนโลยีเข(ามามีบทบาทต.อการดําเนินชีวิตประจําวันและการดําเนินธุรกิจของมนุษย
มากข้ึน สําหรับด(านธุรกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีเข(ามามีบทบาทในแง.ของการเปgนช.องทางอํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต.างๆ ช.วยตอบสนองการใช(ชีวิตของผู(บริโภคยุคใหม. ให(
สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได(ทุกท่ีทุกเวลา สะดวกและรวดเร็ว โดยการทําธุรกรรมผ.านอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสต.างๆ เช.น ตู(เอทีเอ็ม โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร แท็บเล็ตท่ีเช่ือมโยงกับเครือข.าย
อินเทอรเน็ต เปgนต(น ด(วยความแพร.หลายในการทําธุรกรรมผ.านอุปกรณอิเล็กทรอนิกสน้ีเอง ปmจจุบัน
รัฐบาลจึงพยายามผลักดันระบบการทําธุรกรรมทางการเงินแบบแบบอิเล็กทรอนิกส ภายใต(ช่ือ National 
e-Payment เพ่ือให(ประเทศมีระบบรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีได(มาตรฐาน สอดคล(องกับ
การใช(งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือท่ีขยายวงกว(างข้ึน และมีการนําเทคโนโลยี
เข(ามาใช(เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได(ริเริ่มผลักดันแนวคิด 
National e-Payment ข้ึนต้ังแต.ในช.วงป; 2558 ท่ีผ.านมา โดยโครงการ National e-Payment เร่ิมเปgน
รูปเปgนร.างข้ึนอย.างชัดเจนเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร(าง
พ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแห.งชาติ ซ่ึงกําหนดให(มีการดําเนินการโครงการ 4 โครงการ 
ได(แก. โครงการท่ี 1 บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” โครงการท่ี 2 
การขยายการใช(บัตรอิเล็กทรอนิกส โครงการท่ี 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
โครงการท่ี 4 e-Payment ภาครัฐ  

 สําหรับงานวิจัยในครั้งน้ีจะมุ.งเน(นไปท่ี โครงการท่ี 1 บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม# 
“พรIอมเพยA – PromptPay” เน่ืองจากเปfดตัวเปgนโครงการแรก และการโอนเงินหรือชําระเงินถือเปgน
บริการข้ันพื้นฐานท่ีมีความสําคัญต.อการเคล่ือนย(ายเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีความ
เก่ียวข(องกับทุกภาคส.วน ดังน้ันจึงเปgนท่ีน.าสนใจว.า ในช.วงท่ีประเทศไทยกําลังก(าวสู.ระยะแรกของ
โครงการ National e-Payment บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” ได(
มีการเผยแพร.ข(อมูลข.าวสารให(ประชาชนได(รับรู(ข(อมูลข.าวสารเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบ
ใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” มากน(อยเพียงใด ก.อให(เกิดความรู( ทัศนคติ พฤติกรรมการใช(งานและ
แนวโน(มพฤติกรรมการใช(งานอย.างไรบ(าง  ซึ่งท้ังหมดน้ีจะเปgนส่ิงหน่ึงท่ีสะท(อนถึงความพร(อมของภาค
ประชาชน ในการเปล่ียนแปลงไปสู.ระบบ e-Payment ของประเทศในเวลาอันใกล(น้ี  
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วัตถุประสงคA  

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ พฤติกรรมการใช(งาน และ
แนวโน(มพฤติกรรมการใช(งานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงิน
แบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” 

 2. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับการเปfดรับส่ือเก่ียวกับ
บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. 
“พร(อมเพย – PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับความรู(เก่ียวกับบริการโอนเงิน
และรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างความรู(เก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อม
เพย – PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับทัศนคติท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอน
เงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  

 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างทัศนคติท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อม
เพย – PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการใข(งานบริการโอนเงินและ
รับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  

 6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างทัศนคติท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อม
เพย – PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับแนวโน(มพฤติกรรมการใข(งานบริการโอน
เงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”  

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปgนการเก็บข(อมูล ณ ช.วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-Sectional study) โดยใช(
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปgนเครื่องมือในการเก็บข(อมูล โดยประชากรเป�าหมายเปgนประชากร
ในช.วงอายุ 18-60 ป; ท่ีมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยู.ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร กําหนดกลุ.มตัวอย.างมี
จํานวน 400 คน ตามสูตรการคํานวณของทาโร. ยามาเน. (Taro Yamane, 1973) 
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 ในการคัดเลือกกลุ.มตัวอย.างจะเลือกตัวอย.างแบบผสมผสาน (Mixed Sampling) คือการเลือก
ตัวอย.างแบบใช(ความน.าจะเปgน (Probability Sampling) และไม.ใช.ความน.าจะเปgน (Non-Probability 
Sampling) โดยใช(การเลือกท้ังหมด 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกตัวอย#างกลุ#มแบบแบ#งชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) แบ.ง
กรุงเทพมหานคร 50 เขต ออกเปgน 6 ช้ันภูมิ 

 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตัวอย#างแบบกลุ#ม (Cluster Sampling) คัดเลือกเขตตัวอย.างตาม
สัดส.วน (Proportion) ท้ังหมด 10 เขต จากจํานวน 6 ช้ันภูมิ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การใชIการเลือกตัวอย#างสุ#มแบบง#าย (Simple Random Sampling) จับฉลาก
เพื่อเลือกรายช่ือเขตตัวอย.างจากท้ังหมด 10 เขต 

 ขั้นตอนที่ 4 การเลือกตัวอย#างแบบตรงตามชนิด (Typical are Sampling) คัดกรองกลุ.ม
ตัวอย.าง (Screening)  จากท้ังหมด 10 เขต โดยมีหลักในการคัดกรองคือ จะต(องเปgนผู(ท่ีอยู.ในช.วงอายุ 
18-60 ป; ท่ีเคยมีการเปfดรับข.าวสารเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” โดยเปgนผู(เคยใช(งาน 200 คน และไม.เคยใช(งาน 200 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน 400 คน 

 เครื่องมือท่ีใช(ในกาวิจัยในครั้งน้ี ใช(การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 400 ชุด ซึ่ง
ประกอบไปด(วยแบบสอบถามชนิดปลายปfด (Closed-Ended Questionnaire) โดยให(กลุ.มตัวอย.างเปgนผู(
กรอกแบบสอบถามด( วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) และแบ. ง โครงสร( า งของ
แบบสอบถามออกเปgน 7 ส.วน คือ คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ 
พฤติกรรมการใช(งาน แนวโน(มพฤติกรรมการใช(งาน และข(อเสนอแนะต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงิน
แบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” ตามลําดับ 

 ท้ังน้ีได(มีการทดสอบแบบสอบถามโดยทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) จากการสอบถามให( 
ผู(เช่ียวชาญและผู(ทรงคุณวุฒิพิจารณาความชัดเจนและความครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว( และ
ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) จากการทํา Pre-Test กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม.ใช.กลุ.ม
ตัวอย.าง แต.มีลักษณะเหมือนกลุ.มตัวอย.าง จํานวน 40 ชุด เพื่อหาความน.าเช่ือถือของแบบสอบถามว.ากลุ.ม
ตัวอย.างน้ีมีความเข(าใจแบบสอบถามหรือไม. ซึ่งจะเลือกคํานวณเฉพาะส.วนของแบบสอบถามท่ีสามารถ
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นํามาตีค.าเปgนคะแนนได( (Rating Scale) สําหรับค.าความน.าเช่ือถือท่ีใช(ในการศึกษาน้ีจะใช(สูตรของวิธี
สัมประสิทธ์ิแบบอัลฟ�า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 สถิติท่ีใช(ในการวิเคราะหข(อมูลและประมวลผลข(อมูลท่ีได(จากแบบสอบถาม ใช(การวิเคราะห
ข(อมูล 2 แบบ ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหAขIอมูลดIวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะ
ข(อมูลทางประชากร ได(แก. เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได( และอาชีพ ใช(การแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies) ค.าร(อยละ (Percentage) และเพ่ืออธิบายลักษณะการเปfดรับข.าวสาร ความรู( ทัศนคติ 
พฤติกรรมการใช( และแนวโน(มพฤติกรรมการใช(งาน ใช(การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค.าร(อยละ 
(Percentage) การแจกแจงความถ่ีค.าเฉล่ีย (Mean) และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะหAขIอมูลดIวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช(ทดสอบสมมติฐานตัว
แปร ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธของ 2 ตัวแปร เพ่ือวิเคราะหความแตกต.างระหว.าง
ค.าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ.ม ใช( Independence t-test และกรณีมากกว.า 2 กลุ.ม ใช(การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA) โดยใช( F-test เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 และเพ่ือวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Person Product Moment 
Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 2-5 โดยใช(ค.า t-test เพ่ือหาความสัมพันธ
ของ 2 ตัวแปร  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ส#วนท่ี 1 ขIอมูลลักษณะประชากร 

 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ.มตัวอย.างท่ีใช(
ในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุ.มประชากรเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุระหว.าง 18-60 ป; ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน พบว.า 

 1. เพศ กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนเพศหญิง มีจํานวน 296 คน คิดเปgนร(อยละ 74 และกลุ.ม
ตัวอย.างเพศชาย มีจํานวน 104 คน คิดเปgนร(อยละ 26 
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 2. ช#วงอายุ กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีช.วงอายุระหว.าง 26 – 35 ป; จํานวน 196 คน คิดเปgนร(อยละ 
49.0 รองลงมาคือช.วงอายุ 36 – 45 ป; จํานวน 84 คน คิดเปgนร(อยละ 21.0 ช.วงอายุ 18 – 25 ป; จํานวน 
54 คน คิดเปgนร(อยละ 13.4 ช.วงอายุ 46 – 55 ป; จํานวน 49 คน คิดเปgนร(อยละ 12.3 และช.วงอายุ 56 – 
60 ป; จํานวน 17 คน คิดเปgนร(อยละ 4.3 ตามลําดับ 

 3. ระดับการศึกษาสูงสุด/ป<จจุบัน กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีระดับการศึกษาสูงสุด/ปmจจุบันใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 266 คน คิดเปgนร(อยละ 66.5 รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 62 คน คิดเปgน
ร(อยละ 15.5 ปวส./อนุปริญญา จํานวน 45 คน คิดเปgนร(อยละ 11.3 มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 20 คน 
คิดเปgนร(อยละ 5.0 และสูงกว.าปริญญญาโท จํานวน 7 คน คิดเปgนร(อยละ 1.7 ตามลําดับ 

 4. อาชีพ กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีอาชีพเปgนพนักงานบริษัทเอกชน/องคกรมหาชน/องคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ จํานวน 237 คน คิดเปgนร(อยละ 59.3 รองลงมาคือ ค(าขาย/ธุรกิจส.วนตัว/รับจ(าง จํานวน 
56 คน คิดเปgนร(อยละ 14.0 ข(าราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ(างของส.วนราชการ จํานวน 53 คน คิดเปgน
ร(อยละ 13.3 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 44 คน คิดเปgนร(อยละ 11.0 พ.อบ(าน/แม.บ(าน จํานวน 6 คน คิด
เปgนร(อยละ 1.4 และอ่ืนๆ (ว.างงาน/กําลังหางาน/เกษียณอายุ ฯลฯ) จํานวน 4 คน คิดเปgนร(อยละ 1.0 
ตามลําดับ 

 5. รายไดIส#วนตัวต#อเดือน กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีช.วงรายได(ส.วนตัวต.อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท จํานวน 121 คน คิดเปgนร(อยละ 30.3 รองลงมาคือ กลุ.มตัวอย.างท่ีมีรายได( 15,001 – 25,000 บาท 
จํานวน 120 คน คิดเปgนร(อยละ 30.0 กลุ.มตัวอย.างท่ีมีรายได(ไม.เกิน 15,000 บาท จํานวน 88 คน คิดเปgน
ร(อยละ 22.0 กลุ.มตัวอย.างท่ีมีรายได( 45,001 บาทข้ึนไป จํานวน 42 คน คิดเปgนร(อยละ 10.5 และกลุ.ม
ตัวอย.างท่ีมีรายได( 35,001 – 45,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเปgนร(อยละ 7.2 ตามลําดับ 

ส#วนที่ 2 ขIอมูลการเป{ดรับส่ือเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม# “พรIอมเพยA – 
PromptPay” 

 จากการศึกษาการเปfดรับส่ือเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว.า การเปfดรับส่ือเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับ
โอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว.า กลุ.มตัวอย.าง
เปfดรับข.าวสารเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” จากส่ือโทร
ทัศนนมากท่ีสุด จํานวน 266 คน คิดเปgนร(อยละ 33.1 รองลงมาคือส่ือสังคมออนไลน จํานวน 134 คน คิด
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เปgนร(อยละ 16.6 ส่ือหนังสือพิมพ จํานวน 123 คน คิดเปgนร(อยละ 15.2 ส่ือเว็บไซต จํานวน 100 คน คิด
เปgนร(อยละ 12.5 ส่ือบุคคล จํานวน 91 คน คิดเปgนร(อยละ 11.4 ส่ือวิทยุ จํานวน 77 คน คิดเปgนร(อยละ 
9.5 และส่ือกิจกรรม จํานวน 14 คน คิดเปgนร(อยละ 1.7 ตามลําดับ 

 กลุ.มตัวอย.างเปfดรับข.าวสารเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” จากส่ือโทรทัศนนมากท่ีสุด จํานวน 129 คน คิดเปgนร(อยละ 33.3 รองลงมาคือส่ือสังคม
ออนไลน จํานวน 78 คน คิดเปgนร(อยละ 19.5 ส่ือเว็บไซต จํานวน 72 คน คิดเปgนร(อยละ 18.0 ส่ือ
หนังสือพิมพ จํานวน 48 คน คิดเปgนร(อยละ 12.0 ส่ือวิทยุ จํานวน 38 คน คิดเปgนร(อยละ 9.5 ส่ือบุคคล 
จํานวน 29 คน คิดเปgนร(อยละ 7.4 และส่ือกิจกรรม จํานวน 6 คน คิดเปgนร(อยละ 0.3 ตามลําดับ 

 กลุ.มตัวอย.างมีความถ่ี (คร้ังต.อเดือน) ในการเปfดรับข.าวสารเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงิน
แบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” โดยเฉล่ียเท.ากับ 5.44 ครั้งต.อเดือน หรือประมาณ 5 ครั้งต.อเดือน 
ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท.ากับ 3.533 ครั้ง/เดือน โดยมีความถ่ีในการเปfดรับ 5 คร้ังต.อเดือน มากท่ีสุด 
จํานวน 32 คน คิดเปgนร(อยละ 24.8 รองลงมาคือ 2 ครั้งต.อเดือน จํานวน 28 คน คิดเปgนร(อยละ 21.7 
พบว.า กลุ.มตัวอย.างเปfดรับข.าวสารเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” จากส่ือโทรทัศนนมากท่ีสุด จํานวน 266 คน คิดเปgนร(อยละ 66.5 รองลงมาคือส่ือสังคม
ออนไลน จํานวน 134 คน คิดเปgนร(อยละ 33.5 ส่ือหนังสือพิมพ จํานวน 123 คน คิดเปgนร(อยละ 30.8 ส่ือ
เว็บไซต จํานวน 100 คน คิดเปgนร(อยละ 25.0 ส่ือบุคคล จํานวน 91 คน คิดเปgนร(อยละ 22.8 ส่ือวิทยุ 
จํานวน 77 คน คิดเปgนร(อยละ 19.3 และส่ือกิจกรรม จํานวน 14 คน คิดเปgนร(อยละ 3.5 ตามลําดับ 

ส#วนท่ี 3 ขIอมูลความรูIเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม# “พรIอมเพยA – PromptPay” 

 จากการศึกษาความรู(ท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีคะแนนความรู(โดยเฉล่ียเท.ากับ 11.34 
คะแนน หรือ 11 คะแนน ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท.ากับ 3.706 คะแนน โดยกลุ.มตัวอย.างได( 11 คะแนน 
มากท่ีสุด จํานวน 48 คน คิดเปgนร(อยละ 12.0  รองลงมา คือ 15 คะแนน จํานวน 46 คน คิดเปgนร(อยละ 
11.5 และน(อยท่ีสุด 4 คะแนน จํานวน 5 คน คิดเปgนร(อยละ 1.3 

 กลุ.มตัวอย.างมีความรู(ปานกลาง มากท่ีสุด จํานวน 202 คน คิดเปgนร(อยละ 50.5 รองลงมา คือ มี
ความรู(มาก จํานวน 154 คน คิดเปgนร(อยละ 38.5 และมีความรู(น(อย จํานวน 44 คน คิดเปgนร(อยละ 11.0 
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 กลุ.มตัวอย.างมีความรู(ในประเด็น “การใช(บริการพร(อมเพยสามารถใช(หมายเลขประจําตัว
ประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพทมือถือ 1 หมายเลข ผูกเข(ากับบัญชีมากกว.า 1 บัญชีได(” มากท่ีสุด 
จํานวน 338 คน คิดเปgนร(อยละ 84.5 รองลงมา คือ “ธนาคารไม.สามารถนําข(อมูลส.วนตัวของผู(รับบริการ
พร(อมเพยมาเปfดเผยได( เน่ืองจากมีกฏหมายควบคุมและมีธนาคารแห.งประเทศไทยคอยตรวจสอบ” 
จํานวน 308 คน คิดเปgนร(อยละ 77.0 และมีความรู(ในประเด็น “หากต(องการยกเลิกการใช(บริการพร(อม
เพย สามารถยกเลิกได(หลายทาง ได(แก. เคานเตอรธนาคาร, Mobile Banking, Internet Banking, ตู( 
ATM” น(อยท่ีสุด จํานวน 192 คน คิดเปgนร(อยละ 48.0 

ส#วนท่ี 4 ทัศนคติเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม# “พรIอมเพยA – PromptPay” 

 ทัศนคติเก่ียวกับบริการ 

 จากการศึกษาพบว.า ทัศนคติด(านบริการท่ีกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เห็นด(วย คือ การรับเงินจาก
ภาครัฐ (คืนเงินภาษี/เงินเดือน/เบ้ียสวัสดิการต.างๆ) ผ.านพร(อมเพยทําให(ได(รับเงินเร็วข้ึน โดยมีค.าเฉล่ีย
ของคะแนนอยู. ท่ี 4.48 ซึ่งอยู.ในระดับบวก รองลงมาคือ การโอนเงินผ.านพร(อมเพยทําได(ง.ายและ
สะดวกสบาย โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.93 ซึ่งอยู.ในระดับบวกเช.นกัน ในขณะท่ีทัศนคติด(านบริการ
ท่ีกลุ.มตัวอย.างเห็นด(วยน(อยท่ีสุดคือ การทําธุรกรรมผ.านพร(อมเพยมีความปลอดภัย โดยมีค.าเฉล่ียของ
คะแนนอยู.ท่ี 3.25 ซ่ึงอยู.ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีโดยภาพรวมแล(วทัศนคติต.อด(านบริการของกลุ.มตัวอย.าง
อยู.ในระดับบวก โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.81 

 ทัศนคติดIานราคา 

 จากการศึกษาพบว.า ทัศนคติด(านราคาท่ีกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เห็นด(วย คือ การลงทะเบียนเพื่อ
ใช(บริการพร(อมเพยไม.ต(องเสียค.าใช(จ.าย จึงเปgนส่ิงจูงใจให(ลงทะเบียนเพ่ือใช(บริการ โดยมีค.าเฉล่ียของ
คะแนนอยู.ท่ี 3.86 ซ่ึงอยู.ในระดับบวก รองลงมาคือ อัตราค.าธรรมเนียมในการโอนเงินผ.านพร(อมเพยคุ(มค.า
กับเวลาท่ีเสียไปกับการทําธุรกรรม โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.79 ซึ่งอยู.ในระดับบวกเช.นกัน ในขณะ
ท่ีทัศนคติด(านราคาท่ีกลุ.มตัวอย.างเห็นด(วยน(อยท่ีสุดคือ อัตราค.าธรรมเนียมในการโอนเงินผ.านพร(อมเพยมี
ความเหมาะสม โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.78 ซ่ึงอยู.ในระดับบวก ท้ังน้ีโดยภาพรวมแล(วทัศนคติต.อ
ด(านราคาของกลุ.มตัวอย.างอยู.ในระดับบวก โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.84 
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ทัศนคติดIานช#องทางการใหIบริการ 

 จากการศึกษาพบว.า ทัศนคติด(านช.องทางการให(บริการท่ีกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เห็นด(วย คือ การ
ใช(บริการพร(อมเพยผ.านเคานเตอรธนาคาร, Mobile Banking, Internet Banking, ตู( ATM ทําให(ได(รับ
ความสะดวกสบาย โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 4.21 ซึ่งอยู.ในระดับบวก รองลงมาคือ การใช(บริการ
พร(อมเพยผ.านบัญชีธนาคารท่ีมีอยู.ทําให(ได(รับความสะดวกสบาย โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 4.17 ซึ่ง
อยู.ในระดับบวกเช.นกัน ในขณะท่ีทัศนคติด(านช.องทางการให(บริการท่ีกลุ.มตัวอย.างเห็นด(วยน(อยท่ีสุดคือ 
การลงทะเบียนเพื่อใช(บริการพร(อมเพยง.ายและสะดวกสบาย โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 4.15 ซึ่งอยู.
ในระดับบวก ท้ังน้ีโดยภาพรวมแล(วทัศนคติต.อด(านด(านช.องทางการให(บริการของกลุ.มตัวอย.างอยู.ในระดับ
บวก โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 4.18 

 ทัศนคติดIานการส#งเสริมการตลาด 

 จากการศึกษาพบว.า ทัศนคติด(านการส.งเสริมการตลาดท่ีกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เห็นด(วย คือ การ
โฆษณาประชาสัมพันธบริการพร(อมเพยผ.านส่ือมวลชน เช.น โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปgนต(น มีความ
เหมาะสม แพร.หลาย และสามารถเข(าถึงประชาชนได( โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.72 ซึ่งอยู.ในระดับ
บวก รองลงมาคือ การโฆษณาประชาสัมพันธบริการพร(อมเพยผ.านส่ือเว็บไซต/สังคมออนไลน เช.น 
เว็บไซตของธนาคาร Facebook Fanpage ของธนาคาร เว็บไซตหลักของบริการพร(อมเพย เปgนต(น มี
ความน.าสนใจและสามารถเข(าถึงประชาชนได(อย.างกว(างขวาง โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.67 ซึ่งอยู.
ในระดับบวกเช.นกัน ในขณะท่ีทัศนคติด(านการส.งเสริมการตลาดท่ีกลุ.มตัวอย.างเห็นด(วยน(อยท่ีสุดคือ การ
ประชาสัมพันธบริการพร(อมเพยผ.านส่ือบุคคล เช.น เจ(าหน(าท่ีธนาคาร ครอบครัว เพ่ือน เปgนต(น สามารถ
เข(าถึงประชาชนได(อย.างมีประสิทธิภาพ โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.25 ซึ่งอยู.ในระดับปานกลาง 
ท้ังน้ีโดยภาพรวมแล(วทัศนคติต.อด(านการส.งเสริมการตลาดของกลุ.มตัวอย.างอยู.ในระดับบวก โดยมีค.าเฉล่ีย
ของคะแนนอยู.ท่ี 3.52 

 ทัศนคติบุคลากรผูIใหIบริการ 

 จากการศึกษาพบว.า ทัศนคติบุคลากรผู(ให(บริการท่ีกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เห็นด(วย คือ พนักงาน
หรือ Call Center ของธนาคารมีความรู( ความเข(าใจในบริการพร(อมเพย และสามารถแนะนําได(เปgนอย.าง
ดี โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.60 ซึ่งอยู.ในระดับบวก รองลงมาคือ พนักงานธนาคารหรือบุคลากรท่ี
เก่ียวข(องมีอัธยาศัยดี เต็มใจบริการ โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.55 ซึ่งอยู.ในระดับบวกเช.นกัน 
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ในขณะท่ีทัศนคติด(านบุคลากรผู(ให(บริการท่ีกลุ.มตัวอย.างเห็นด(วยน(อยท่ีสุดคือ พนักงานหรือ Call Center 
ของธนาคาร สามารถแนะนําประโยชนและโน(มน(าวให(อยากเปล่ียนมาใช(บริการพร(อมเพยเข(าถึงประชาชน
ได(อย.างกว(างขวาง โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.37 ซ่ึงอยู.ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีโดยภาพรวมแล(ว
ทัศนคติต.อด(านบุคลากรผู(ให(บริการของกลุ.มตัวอย.างอยู.ในระดับบวก โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.50 

 ทัศนคติดIานลักษณะทางกายภาพ 

 จากการศึกษาพบว.า ทัศนคติด(านลักษณะทางกายภาพท่ีกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เห็นด(วย คือ ใน
การใช(งานผ.านตู( ATM สามารถมองเห็นสัญลักษณหรือปุ�มสําหรับการโอนเงินผ.านพร(อมเพยได(อย.าง
ชัดเจน โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 4.10 ซึ่งอยู.ในระดับบวก รองลงมาคือ ในการใช(งานผ.าน Internet 
Banking สามารถมองเห็นสัญลักษณสําหรับการโอนเงินผ.านพร(อมเพยได(อย.างชัดเจน โดยมีค.าเฉล่ียของ
คะแนนอยู.ท่ี 4.00 ซึ่งอยู.ในระดับบวกเช.นกัน ในขณะท่ีทัศนคติด(านลักษณะทางกายภาพท่ีกลุ.มตัวอย.าง
เห็นด(วยน(อยท่ีสุดคือ ภายในธนาคารมีสภาพแวดล(อม/บรรยากาศท่ีดี เอ้ือต.อการใช(บริการพร(อมเพย โดย
มีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.40 ซ่ึงอยู.ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีโดยภาพรวมแล(วทัศนคติต.อด(านลักษณะ
ทางกายภาพของกลุ.มตัวอย.างอยู.ในระดับบวก โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.83 

 ทัศนคติดIานกระบวนการใหIบริการ 

 จากการศึกษาพบว.า ทัศนคติด(านกระบวนการให(บริการท่ีกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เห็นด(วยมี 2 ข(อ 
คือ ธนาคารรักษาความเปgนส.วนตัวของข(อมูลต.างๆ เช.น เลขประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
ท่ีเช่ือมโยงกับบัญชีพร(อมเพยอย.างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการลงทะเบียนเพื่อใช(บริการ ตลอดจน
การใช(งานพร(อมเพยไม.ยุ.งยากและไม.มีระเบียบข(อบังคับมากจนเกินไป เอ้ือให(เกิดการใช(งานจริง โดยมี
ค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.60 ซ่ึงอยู.ในระดับบวก ในขณะท่ีทัศนคติด(านกระบวนการให(บริการท่ีกลุ.ม
ตัวอย.างเห็นด(วยน(อยท่ีสุดคือ ธนาคารมีการระบุนโยบายความเปgนส.วนตัวสําหรับการใช(งานพร(อมเพย
อย.างชัดเจน โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.52 ซึ่งอยู.ในระดับบวก ท้ังน้ีโดยภาพรวมแล(วทัศนคติต.อ
ด(านกระบวนการให(บริการของกลุ.มตัวอย.างอยู.ในระดับบวก โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.57 

ส#วนท่ี 5 พฤติกรรมการใชIงานบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม# “พรIอมเพยA – PromptPay” 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช(งานบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว.า กลุ.มตัวอย.างท่ีเคยใช(บริการ มีจํานวน 157 
คน คิดเปgนร(อยละ 39.3 และกลุ.มตัวอย.างท่ีไม.เคยใช(บริการ มีจํานวน 243 คน คิดเปgนร(อยละ 60.7 

 จากการศึกษาผู( ท่ีเคยใช(บริการ บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีการใช(งานโดยเฉล่ีย 2.53 คร้ัง หรือ 2 ครั้ง ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท.ากับ 2.964 คร้ัง โดยกลุ.มตัวอย.างใช(บริการ 1 ครั้ง มากท่ีสุด จํานวน 86 คน คิดเปgนร(อยละ 54.8 
รองลงมา คือ 2 ครั้ง จํานวน 41 คน คิดเปgนร(อยละ 26.3 และใช(บริการ 4,7,และ 8 ครั้ง น(อยท่ีสุด จํานวน 
1 คน คิดเปgนร(อยละ 0.6 

 ประเภทการใช(บริการท่ีกลุ.มตัวอย.างใช(มากท่ีสุดคือ บริการโอนเงิน จํานวน 149 คน คิดเปgนร(อย
ละ 53.9 รองลงมาคือขอคืนเงินภาษี จํานวน 76 คน คิดเปgนร(อยละ 27.6 รับโอนเงิน จํานวน 43 คน คิด
เปgนร(อยละ 15.6 และรับเงินสวัสดิการจากรัฐ จํานวน 8 คน คิดเปgนร(อยละ 2.9 ตามลําดับ 

ส#วนท่ี 6 แนวโนIมพฤติกรรมการใชIงานบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม# “พรIอมเพยA – 
PromptPay” 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช(งานบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีความต้ังใจท่ีจะหาข(อมูล
เก่ียวกับพร(อมเพยเพิ่มเติม เพื่อการใช(งานท่ีสะดวกย่ิงข้ึน/ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช(บริการ อยู.
ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.60 มีแนวโน(มท่ีจะใช(บริการพร(อมเพยต.อไป/ใน
อนาคต อยู.ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 3.10 และมีแนวโน(มท่ีจะแนะนําให(ผู(อ่ืนใช(
บริการพร(อมเพย อยู.ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉล่ียของคะแนนอยู.ท่ี 2.81 โดยภาพรวมแล(วกลุ.ม
ตัวอย.างมีแนวโน(มพฤติกรรมการใช(งานบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” อยู.ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉล่ียรวมของคะแนนเท.ากับ 3.06 

 การวิจัยเร่ือง “การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช(งานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต.อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” สามารถ
นํามาอภิปรายผลได(ดังน้ี 
 จากผลการวิจัยด(านลักษณะประชากร พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนเพศหญิง โดยส.วนใหญ.มี
ช.วงอายุ 26 – 35 ป; มีการศึกษาอยู.ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/องคกร
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มหาชน/องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีรายได(ส.วนตัวต.อเดือนอยู. ท่ี 25,001 – 35,000 บาท จาก
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได(ว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.ซ่ึงเปgนเพศหญิง มีอายุอยู.ในช.วงวัยกลางคน เปgน
กลุ.มเป�าหมายท่ีใช(บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” มากท่ีสุด โดย ซึ่ง
สอดคล(องกับรายได(ส.วนตัวต.อเดือน เน่ืองจากช.วงวัยกลางคนเปgนวัยท่ีมีกําลังทรัพยและต(องมีการทํา
ธุรกรรมต.างๆกับธนาคารอยู.ตลอดเวลา 
 จากผลการวิจัยด(านการเปfดรับส่ือเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” พบว.า กลุ.มตัวอย.างเปfดรับข.าวสารจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการเปfดรับ
ประมาณ 5 ครั้งต.อเดือน จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได(ว.า กลุ.มตัวอย.างสามารถเข(าถึงข.าวสารจาก
การรับชมโทรทัศน ซึ่งเปgนส่ือท่ีสามารถเข(าถึงได(ง.าย แทบทุกบ(านเรือนมีโทรทัศนไว(รับชมข.าวสารและ
ความบันเทิงต.างๆ และโทรทัศนมักจะเปgนส่ือมวลชนในอันดับต(นๆท่ีมีอิทธิพลต.อการรับรู(ข.าวสารของ
ประชาชน ต้ังแต.ต(นป; 2559 เปgนต(นมา หน.วยงานท่ีเก่ียวข(องไม.ว.าจะเปgนภาครัฐหรือเอกชนได(มีการ
ประชาสัมพันธบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay” เพิ่มมากข้ึน เพ่ือให(
ประชาชนสามารถเข(าถึงข(อมูลข.าวสารและเปล่ียนมาใช(บริการการโอนเงินในรูปแบบใหม.น้ีได(อย.างพร(อม
เพรียงและขจัดปmญหาหรือข(อสงสัยต.างๆ เราจึงสามารถพบเห็นโฆษณาเก่ียวกับบริการพร(อมเพยในส่ือ
โทรทัศนอย.างต.อเน่ืองในระยะหลังมาน้ี 
 จากผลการวิจัยด(านความรู(เก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีคะแนนความรู(โดยเฉล่ียเท.ากับ 11 คะแนน และมีความรู(ในประเด็น 
“การใช(บริการพร(อมเพยสามารถใช(หมายเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพทมือถือ 1 
หมายเลข ผูกเข(ากับบัญชีมากกว.า 1 บัญชีได(” มากท่ีสุด จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได(ว.า กลุ.ม
ตัวอย.างมีความรู(ในระดับปานกลาง (7-12 คะแนน)  
 จากผลการวิจัยด(านทัศนคติเก่ียวกับบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีทัศนคติเชิงบวกกับท้ัง 7 ด(าน ได(แก. ด(านบริการ ด(านราคา ด(าน
ช.องทางการให(บริการ ด(านการส.งเสริมการตลาด ด(านบุคลากรผู(ให(บริการ ด(านลักษณะทางกายภาพ ด(าน
กระบวนการให(บริการ จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได(ว.า หน.วยงานท่ีเก่ียวข(องสามารถเผยแพร.
ความรู(และประชาสัมพันธบริการพร(อมเพยได(อย.างเหมาะสม ทําให(กลุ.มตัวอย.างเกิดทัศนคติเชิงบวกกับตัว
บริการในทุกๆด(าน 
 จากผลการวิจัยด(านพฤติกรรมการใช(งานบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – 
PromptPay” พบว.ากลุ.มตัวอย.างท้ังหมด 400 คน มีผู(เคยใช(บริการ 157 คน และไม.เคยใช(บริการ 243 
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คน โดยกลุ.มตัวอย.างท่ีเคยใช(บริการมีการใช(งานโดยเฉล่ีย 2 ครั้งต.อเดือน และมีประเภทการใช(งานคือการ
โอนเงินมากท่ีสุด จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได(ว.า บริการพร(อมเพยเปgนบริการใหม.ท่ีเพิ่งเกิดข้ึน 
ประกอบกับเปgนบริการธุรกรรมทางด(านการเงิน ซึ่งโดยปกติของคนเราแล(วมักจะมีคําถามและความไม.เช่ือ
ใจเกิดข้ึนกับสินค(าหรือบริการใหม.ๆ ย่ิงบริการน้ันเก่ียวข(องกับธุรกรรมต.างๆแล(ว เรามักจะระมัดระวัง รอดู
สถานการณ ผลตอบรับ หรือรอระบบให(เสถียรเสียก.อน จึงเปgนสาเหตุให(กลุ.มตัวอย.างยังคงมีผู(ไม.เคยใช(
บริการมากกว.าผู(เคยใช( และในขณะเดียวกันผู(เคยใช(งานก็มีการใช(งานท่ีไม.ถี่นักต.อเดือน 
 จากการวิจัยด(านแนวโน(มพฤติกรรมการใช(งานบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อม
เพย – PromptPay” พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีแนวโน(มพฤติกรรมการใช(งานอยู.ในระดับปานกลางท้ัง 3 
ประเด็น ได(แก. ความต้ังใจท่ีจะหาข(อมูลเก่ียวกับพร(อมเพยเพ่ิมเติม เพื่อการใช(งานท่ีสะดวกย่ิงข้ึน/ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการใช(บริการ แนวโน(มท่ีจะใช(บริการพร(อมเพยต.อไป/ในอนาคต และแนวโน(มท่ี
จะแนะนําให(ผู(อ่ืนใช(บริการพร(อมเพย จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได(ว.า กลุ.มตัวอย.างยังคงมีท.าที
กลางๆ ไม.เอนเอียงไปในทางใดทางหน่ึงสําหรับการใช(งานพร(อมเพยในอนาคต ซึ่งอาจจะเปgนผลมาจาก
ความใหม.ของตัวบริการ การยังไม.เคยใช(งาน และการรอดูสถานการณสักระยะหน่ึงว.าตัวบริการมีความ
พร(อมและความเสถียรในการใช(งานมากน(อยเพียงใด 

ขIอเสนอแนะ 

1. ในการวิจัยครั้งต.อไป ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมในระยะท่ี 2-4 ของโครงการ National e-Payment 
เพื่อศึกษาถึงภาพรวมและประสิทธิผลของโครงการว.ามีมากน(อยเพียงใด 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันถึงประชาชนในเพ้ืนท่ีจังหวัดต.างๆ เพื่อดูผลว.าสอดคล(องกับ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม. อย.างไร 

3. เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเปgนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการสํารวจกลุ.มตัวอย.างท่ีเคยเปfดรับส่ือเก่ียวกับ
บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม. “พร(อมเพย – PromptPay”ผู(วิจัยจึงมีข(อเสนอแนะว.า ควรมีการ
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเน้ือหาในประเด็นเดียวกัน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและประเมิน อันจะ
นําไปสู.การพัฒนาโครงการ National e-Payment ให(มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก.
ประชาชน 
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การเป3ดรับส่ือและข�าวสาร ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และแนวโน�มต�อการเป3ดรับสาร
ภายในองค-กรของพนักงานกลุ�มบริษัทจันวาณิชย- 

Information and Media Reception and Expectation, 
Satisfaction and Trend of the Internal Organization Information 

Reception of the Employees in Chan Wanich Co., Ltd 
 

ภัทราภรณ& แต,มสุวรรณ 
คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
บทคัดย#อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา “การเปfดรับส่ือและข.าวสาร ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
และแนวโน(มต.อการเปfดรับสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย” ใช(กลุ.มตัวอย.างจํานวน 
400 คน ประชากรท่ีใช(ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีมีสังกัดทํางานภายใต(บริษัท จันวาณิชย ซีเคียว
ริต้ีพร้ินทต้ิง จํากัด(CSP) และบริษัท จันวาณิชย จํากัด (CWN) เท.าน้ัน ท่ีประกอบธุรกิจหลัก (Core 
Business) ด(านการผลิตและจัดจําหน.ายผลิตภัณฑส่ิงพิมพป�องกันปลอมแปลง (Security Printing 
Product) ซึ่งสังกัดทํางานภายใต( 2 บริษัทดังกล.าว สามารถแบ.งออกเปgน 6 หน.วยธุรกิจ โดยเปgนการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช(แบบสอบถามเปgนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข(อมูล  

ผลการวิจัย พบว.า พนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชยมีการเปfดรับส่ือ อยู.ในระดับมาก และเปfดรับ
ข.าวสารภายในองคกรเก่ียวกับสิทธิประโยชนท่ีพนักงานพึงได(รับ (เปล่ียนสิทธิประกันสังคม, ขอคืนเงิน
ภาษี) เปgนอันดับ 1 มีความคาดหวังต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรโดยรวม อยู.ในระดับมาก  มีความพึง
พอใจต.อส่ือและข.าวสารโดยรวม อยู.ในรับมาก และมีแนวโน(มต.อการเปfดรับสารภายในองคกรโดยรวม อยู.
ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว.า ความคาดหวังต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรของ
พนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชยโดยรวม มีความสัมพันธกับการเปfดรับส่ือภายในองคกร ว.า การเปfดรับส่ือ
ภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย มีความสัมพันธกับความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสาร
ภายในองคกรโดยรวม ความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรโดยรวมของพนักงานกลุ.มบริษัทจัน
วาณิชย มีความสัมพันธกับแนวโน(มต.อการเปfดรับสารภายในองคกร และความคาดหวังต.อส่ือและข.าวสาร
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ภายในองคกรโดยรวมของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชยท่ีแตกต.างกัน มีความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสาร
ภายในองคกรโดยรวมแตกต.างกัน 

คําสําคัญ : การเปfดรับส่ือและข.าวสาร, ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, แนวโน(มต.อการเปfดรับ
สาร พนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to: study the information and media reception 

and expectation, satisfaction and trend of the internal organization information reception 
of the employees in Chan Wanich Co., Ltd. The sample group comprised of 400 
candidates, who are employees only in Chan Wanich Security Printing Co., Ltd. and Chan 
Wanich Co., Ltd., whose core business is concerning producing and distributing security 
printing products. The branches managed under these 2 companies can be divided into 6 
business units. The research was conducted based on Quantitative Methods and using 
questionnaires for information collection.  

The result showed that the employees in Chan Wanich Co., Ltd. receive 
information and media in very high degree and receive internal organization information 
regarding the employee’s privileges (changing Social Security Scheme and requesting for 
tax refund) as the 1st option; their expectation in media and internal organization 
information reception is totally in high degree; their satisfaction in media and internal 
organization information reception is totally in high degree; and their trend on media and 
internal organization information reception is totally in high degree. Furthermore, the 
result of hypothesis reviewed that; their expectation of media and internal organization 
information is correlative to the internal organization information reception; the internal 
organization information reception is correlative to the satisfaction of internal organization 
information and media; and the satisfaction of internal organization information and media 
is correlative to the trend of internal organization information reception, while there are 
discrepancies in the expectation of internal organization information of the employees; 
and there are discrepancies in the internal organization information and media. 
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Keywords : Information and Media Reception; Expectation, Satisfaction and 
Trend of the Internal Organization Information Reception of the Employees in Chan 
Wanich Co., Ltd 

บทนํา 
จากสถานการณของการดําเนินธุรกิจในปmจจุบันท่ีมีการแข.งขันสูงมากน้ัน ส.งผลให(ธุรกิจทุก

ประเภทต(องปรับตัวเพ่ือความอยู.รอด และสามารถสร(างศักยภาพท่ีช.วยขับเคล่ือนให(องคกรได(เปรียบใน
การแข.งขัน ซ่ึงการส่ือสารภายในองคกรนับเปgนกลยุทธหน่ึงท่ีช.วยนําองคกรไปสู.ความสําเร็จได( เน่ืองจาก
การส่ือสารภายในองคกรท่ีดีจะช.วยสร(างความเข(าใจจุดมุ.งหมาย และนโยบายการการบริหารงาน แม(ว.า
ภายในองคกรจะมีการแบ.งแผนก แบ.งพ้ืนท่ีทํางานท่ีหลากหลาย แต.การส่ือสารจะช.วยลดความผิดพลาดใน
การส่ือสารระหว.างผู(บริหารไปสู.ผู(พนักงาน รวมถึงช.วยสร(างความสัมพันธและบรรยากาศการทํางานท่ีดี 
หากองคกรใดให(ความสําคัญต.อการส่ือสารมาก ก็ย่ิงเอ้ือประโยชนต.อการบริหารให(มีประสิทธิภาพได( 
เน่ืองจากการพัฒนาองคกร ต(องได(รับแรงขับเคล่ือนจากพนักงานท่ีทุ.มเทท้ังแรงกายและแรงใจร.วมกัน  

นอกจากน้ี การส่ือสารภายในองคกรท่ีดี จะช.วยเอ้ือการแก(ไขปmญหาพนักงานลาออกได( เน่ืองจาก
ในปmจจุบัน พนักงานมีความต(องการเรื่องของสมดุลชีวิตไม.น(อยไปกว.าเรื่องเงินเดือน ซึ่งหากงานใด
พนักงานมีความพึงพอใจ ก.อให(เกิดการทํางานด(วยความเต็มใจ จนเกิดการทํางานอย.างมีประสิทธิภาพ 
และภักดีต.อองคกรในเวลาต.อมา ซึ่งความสัมพันธท่ีดี จะเกิดข้ึนได(จําเปgนต(องใช(การส่ือสารเปgนเครื่องมือ
สําคัญ เพ่ือถ.ายทอดข(อมูลข.าวสารไปยังพนักงานด(วยความถูกต(อง  

จากการเติบโตของกลุ.มบริษัทจันวาณิชย ส.งผลให(มีการขยายกําลังผลิต จึงทําให(มีการขยาย
โรงงานในหลากหลายพ้ืนท่ีท้ังในกรุงเทพมหานครและต.างจังหวัด และพนักงานมีภูมิหลังทางประชากรท่ี
แตกต.างกัน กลุ.มบริษัทจึงต(องทําการส่ือสารกับพนักงานเพ่ือสร(างความเข(าใจเปgนอันหน่ึงอันเดียวให(กับ
พนักงานในทุกพื้นท่ี มีการเปfดรับส่ือและข.าวสารเปgนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงการส่ือสารภายในองคกรถือ
เปgนเครื่องมือท่ีสําคัญ ในการสร(างความเข(าใจในนโยบาย เม่ือการส่ือสารภายในท่ีชัดเจน ตอบสนองความ
ต(องการของพนักงาน ก็ส.งผลให(พนักงานเข(าใจนโยบายในการปฏิบัติงานได(อย.างถูกต(อง และทํางานอย.าง
มีเป�าหมาย  

กลุ.มบริษัทจันวาณิชย จึงได(เล็งเห็นความสําคัญถึงการส่ือสารภายในองคกร และได(มีการปรับปรุง
และพัฒนาการใช(การส่ือภายในองคกรตามความเหมาะสม เน่ืองจากพนักงานเข(าใจนโยบายการบริหาร
จนก.อให(เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติตามกฎ หรือข(อบังคับ ซ่ึงปmจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจประเภท
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น้ี คือ ความน.าเช่ือถือ และภาพลักษณท่ีดีขององคกร ในการเปgนผู(ผลิตท่ีสามารถรักษาข(อมูลความลับของ
ลูกค(า 

วัตถุประสงคA 
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร การเปfดรับส่ือและข.าวสาร ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

แนวโน(มต.อการเปfดรับสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย   
2.2  เพื่อศึกษาความแตกต.างของลักษณะทางประชากรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชยกับ

การเปfดรับส่ือภายในองคกร 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของความคาดหวังต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.ม

บริษัทจันวาณิชย กับการเปfดรับส่ือภายในองคกร 
2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเปfดรับส่ือภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย 

กับความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกร 
2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธของความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.ม

บริษัทจันวาณิชย กับแนวโน(มต.อการเปfดรับสารภายในองคกร 
2.6 เพื่อศึกษาความแตกต.างของความคาดหวังต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.ม

บริษัทจันวาณิชย กับความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปgนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด(วยการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยใช(แบบสอบถาม (Questionnaire) เปgนเครื่องมือในการเก็บข(อมูล ณ 
ช.วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว และให(ผู(ตอบเปgนผู(กรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered 
Questionnaire) โดยประชากร ได(แก. พนักงานของกลุ.มบริษัทจันวาณิชย ท่ีมีสังกัดทํางานภายใต(บริษัท 
จันวาณิชย ซีเคียวริต้ีพริ้นทต้ิง จํากัด และบริษัท จันวาณิชย จํากัด ท่ีประกอบธุรกิจหลัก ด(านการผลิต
และจัดจําหน.ายผลิตภัณฑส่ิงพิมพป�องกันปลอมแปลง เท.าน้ัน โดยผู(วิจัยได(กําหนดกลุ.มตัวอย.างช้ันภูมิแบบ
ง.าย โดยในแต.ละช้ันภูมิ แบ.งเปgนสัดส.วน และใช(วิธีการสุ.มตัวอย.างแบบบังเอิญ ตามช้ันภูมิท่ีกลุ.มประชากร
สังกัดทํางาน ทําให(ได(กลุ.มตัวอย.างท้ังสินจํานวน 400 คน ในส.วนของการวิเคราะหข(อมูล ใช(การวิเคราะห
เชิงพรรณนา ได(แก. การแจกแจงความถ่ี ร(อยละ ค.าเฉล่ีย  และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบาย
ลักษณะทางประชากร ใช(สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช( t- test และ F-test เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ขณะท่ีการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใช(ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 2, 3 และ 4 เพื่อหาความสัมพันธของ
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สองตัวแปร และการเปรียบเทียบค.าสหสัมพันธกลุ.มตัวอย.าง 2 กลุ.ม ใช( Pair Sample T-test ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยท่ี 5   

ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การเปfดรับส่ือและข.าวสาร ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และแนวโน(มต.อ

การเปfดรับสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย” พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีเปfดรับส่ือและ
ข.าวสารภายในองคกรจากส่ือบุคคล (หัวหน(างาน/เพ่ือนร.วมงาน) มากท่ีสุด เน่ืองจากเปgนส่ือท่ีมีความ
น.าเช่ือถือ มีความหนักแน.นมากกว.าส่ือประเภทอ่ืน รองลงมา คือ ป�ายประกาศ/บอรดประชาสัมพันธ โดย
ส่ือป� ายประกาศ/บอร ดประชา สัม พันธ  และ ส่ือ ท่ีมี กา ร เปf ด รับน( อย ท่ี สุ ด  คือ  ส่ื อ เ ว็บ ไซต  
(chanwanich.com) 

กลุ.มตัวอย.างมีเปfดรับข.าวสารภายในองคกรเก่ียวกับสิทธิประโยชนท่ีพนักงานพึงได(รับ (เปล่ียน
สิทธิประกันสังคม, ขอคืนเงินภาษี) เปgนอันดับ 1 จํานวน 114 คน คิดเปgนร(อยละ 28.4 เน่ืองจากข.าวสาร
ดังกล.าวเก่ียวข(องกับผลประโยชนท่ีพนักงานได(รับโดยตรง ซ่ึงหากพนักงานได(ปรับเปล่ียนสิทธิประสังคม 
น่ันหมายถึง ความสะดวก สบายในชีวิตมากข้ึน จึงมีความสนใจ และให(เลือกเปfดรับมากท่ีสุด กลุ.มตัวอย.าง
มีเปfดรับข.าวสารภายในองคกรเปgนอันดับ 2 คือ สารต.างๆ จากผู(บริหารสู.พนักงาน (นโยบายบริหาร, 
วิสัยทัศน, ทิศทางการทํางาน) กลุ.มตัวอย.างมีเปfดรับข.าวสารภายในองคกรเก่ียวข.าวประชาสัมพันธการ
ฝ¢กอบรม เช.น การบรรยายพิเศษปรับสมดุลความคิด สมดุลชีวิต ทํางานให(มีประสิทธิภาพ เปgนอันดับ 7  
ดังเช.นท่ี พีระ จิรโสภณ (2529, น.636) กล.าวไว(ว.า การเปfดรับข.าวสารของมนุษยมี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1. 
การเลือกเปfดรับหรือสนใจ 2. การเลือกให(ความสนใจ 3. การเลือกรับรู(และตีความหมาย และ 4. การ
เลือกจดจํา สอดคล(องกับวิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm, 1973) ได(กล.าวถึง การเลือกเปfดรับสาร
ของผู(รับสารว.าจะมีการประเมินประโยชนของข.าวสารท่ีตนเองเลือกเปfดรับ รวมถึงเปfดรับข.าวสารเพื่อ
ตอบสนองความต(องการของตนเอง  

กลุ.มตัวอย.างมีความคาดหวังต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรโดยภาพรวม อยู.ในระดับมาก                 
(ค.าเฉล่ีย 3.79) โดยกลุ.มตัวอย.างมีความคาดหวังต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกร ด(านการได(ข(อมูล
ข.าวสาร มากท่ีสุด (ค.าเฉล่ีย 3.92) ถือว.ามีความคาดหวังมาก รองลงมา คือ ด(านอ่ืนๆ (ค.าเฉล่ีย 3.63) ถือ
ว.ามีความคาดหวังมาก เน่ืองจากก.อนท่ีจะมีการลงมือกระทําการส่ิงใด ผู(รับสารย.อมมีธงอยู.ก.อนแล(ว ว.าน่ี
คือส่ิงตนจะกระทํา โดยแต.ละบุคคลจะใช(ประสบการณท่ีเคยมีมา มาเปgนปmจจัยในการกําหนดความ
คาดหวัง ต.อเหตุการณต.าง ๆ ท่ีคาดว.าจะเกิดข้ึน โดยพฤติกรรมการแสดงออกจะเปgนไปตามผลลัพธของ
ความคาดหวังท่ีต้ังไว(   
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กลุ.มตัวอย.างมีความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรโดยภาพรวม อยู.ในระดับมาก 
(ค.าเฉล่ีย 4.06) โดยกลุ.มตัวอย.างมีความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกร ด(านอ่ืนๆ มากท่ีสุด 
(ค.าเฉล่ีย 4.11) ถือว.ามีความพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ด(านการได(รับข(อมูลข.าวสาร (ค.าเฉล่ีย 4.03) ถือ
ว.ามีความพึงพอใจมาก เน่ืองจากส่ือและข.าวสารภายในองคกรสามารถท่ีจะตอบสนองความต(องการทราบ
ข.าวสารได(มากน(อยเพียงใด รวมถึงช.องทางและวิธีการส่ือสาร ซ่ึงหากเปgนไปตามความต(องการ ความพึง
พอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรก็จะเกิดข้ึน สอดคล(องกับงานวิจัยของ ปfยฉัตร ทับทิมเจือ (2556) 
ได(ศึกษา “ความพึงพอใจการส่ือสารภายในองคกร ความพึงพอใจในการทํางานและสมดุลชีวิตการทํางาน
ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต” พบว.า ความพึงพอใจการส่ือสารภายในองคกรมีความสัมพันธต.อความพึง
พอใจในการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิตด(วย ซ่ึงหากมีความสัมพันธในทิศทางบวก ความพึงพอใจ
การส่ือสารภายในองคกรมากข้ึน 

กลุ.มตัวอย.างมีแนวโน(มการต.อเปfดรับสารภายในองคกรโดยภาพรวม อยู.ในระดับมาก (ค.าเฉล่ีย 
3.86) โดยมีความต้ังใจท่ีจะแนะนํา/บอกต.อผู(ร.วมงานคนอ่ืนให(เปfดรับสารภายในองคกรต.อไป มากท่ีสุด 
(ค.าเฉล่ีย 3.87) ถือว.ามีความต้ังใจมาก รองลงมา คือ มีความต้ังใจท่ีจะเปfดรับสารภายในองคกรต.อไป 
(ค.าเฉล่ีย 3.84) ถือว.ามีความต้ังใจมาก สอดคล(องกับ ปาลมกรีน และ เรยเบิรน (Palmgreen and 
Rayburn, 1985, pp. 63-64) ได(กล.าวว.า แนวโน(มการต.อเปfดรับสารภายในองคกรเกิดจากการท่ีบุคคล
แสวสงหาความพึงพอใจจากส่ือ โดยการแสวงหาดังกล.าว เกิดจากความเช่ือ ความคาดหวัง ท่ีมีการ
ประเมินผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไว(แล(ว จึงนําไปสู.การเปfดรับสารในอนาคต โดยผลลัพธท่ีได(จะเปgนไป
ตามความคาดวังหรือไม.ก็ได( 

ในส.วนของการทดสอบตัวแปร พบว.า ลักษณะทางประชากรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชยท่ี
แตกต.างกัน มีการเปfดรับส่ือภายในองคกรแตกต.างกัน พบว.า เพศ อายุ ระดับการทํางาน และอายุงานของ
พนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชยท่ีแตกต.างกัน มีการเปfดรับส่ือภายในองคกร ไม.แตกต.างกัน อาจเปgนเพราะ 
กลุ.มบริษัทจันวาณิชยมีการเผยแพร.ส่ือและข.าวสารผ.านส่ือภายในองคกร ท้ัง 7 ประเภท จึงทําให(พนักงาน
ได(รับข.าวสารท่ัวถึง และตรงกับความต(องการสอดคล(องกับ ทอดด ฮันท และ เบรนท ดี รูเบน (Todd 
Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65) ได(กล.าวว.า ปmจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการเลือกเปfดรับข.าวสารของ
บุคคลประกอบด(วย ความต(องการ ทัศนคติและค.านิยม เป�าหมาย ความสามารถ การใช(ประโยชน ลีลาใน
การส่ือสาร และประสบการณและนิสัย ขณะท่ีระดับการศึกษา และสังกัดทํางานท่ีแตกต.างกัน มีการ
เปfดรับส่ือภายในองคกรแตกต.างกัน ท่ีเปgนเช.นอาจเปgนเพราะ ระดับการศึกษาท่ีแตกต.างกัน ทําให(
พนักงานแต.ละคนมีประสบการณ และความต(องการเปfดรับสารแตกต.างกันเน่ืองจากความสามารถในการ
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ตีความท่ีแตกต.างกัน สอดคล(องกับ เคทซ และคณะ (Katz and other อ(างถึงใน อาบบุญ พิชัยพันธ, 
2549, น.25-26) ท่ีกล.าวว.า ผู(รับสารแต.ละคนมีความแตกต.างทางด(านสภาวะจิตใจและสังคม และด(วย
ความคาดหวังจะได(รับความพึงพอใจจากส่ือตามท่ีคาดคะเนไว( เพ่ือนําผลการส่ือสารน้ันไปใช(ประโยชน 

ความคาดหวังต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย ซ่ึง
ประกอบด(วย ด(านการได(รับข(อมูลข.าวสาร และด(านอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับการเปfดรับส่ือภายในองคกร 
ท้ัง 7 ส่ือ แสดงให(เห็นว.า พนักงานมองเห็นถึงความสําคัญของการส่ือสาร ท่ีมนุษยจําเปgนต(องใช(เปgน
ส่ือกลาง เพ่ือให(บรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการใด ๆ สอดคล(องกับ สเวนสัน (Swenson, 1987, pp. 
237-254) ท่ีกล.าวไว(ว.า ความคาดหวังเปgนเครื่องมือท่ีจะช.วยกําหนดพฤติกรรมการรับส่ือ ท่ีช.วยก.อให(เกิด
ความต(องการได(รับข.าวสาร 

การเปfดรับส่ือภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรด(านการได(รับข(อมูลข.าวสาร และด(านอ่ืนๆ ซึ่งเม่ือพนักงานมีการเปfดรับ
ส่ือภายในองคกรเพ่ิมข้ึน จะทําให(ความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในโดยรวมเพิ่มข้ึนด(วย สอดคล(อง
กับ จอหน ดับเบ้ิลยู อีแวน (John W. Evan, 1962, p. 772-782) ได(กล.าวว.า ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนหลัง
ได(รับข.าวสาร เน่ืองจากข.าวสารต.าง ๆ ท่ีได(รับน้ัน หมายถึง พนักงานหรือผู(รับสารสามารถนําไปใช(
ประกอบการตัดสินใจหรือนําข(อมูลไปใช(ร.วมการวางแผนต.าง ๆ ได( 

ความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกร ด(านการได(รับข(อมูลข.าวสาร และด(านอ่ืนๆ                     
ของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย มีความสัมพันธกับแนวโน(มต.อการเปfดรับสารภายในองคกร โดยเม่ือ
เมื่อมีความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรโดยรวมเพิ่มข้ึน จะทําให(แนวโน(มต.อการเปfดรับสาร
ภายในองคกรเพิ่มข้ึนด(วย อาจเปgนเพราะ เมื่อมีประสบการณในการเปfดรับส่ือและข.าวสารแล(ว พบว.า 
ข.าวสารท่ีเปfดรับเปgนประโยชนต.อการทํางาน หรือสามารถนําไปใช(ในชีวิตประจําวันได( ทําให(ผู(รับสาร
ตระหนักถึงความสําคัญมากข้ึน ปาลมกรีน และ เรยเบิรน (Palmgreen and Rayburn, 1985, pp. 63-
64) ได(กล.าวว.า ความพึงพอใจท่ีแสวงหาเปgนหน(าท่ี ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว.างความเช่ือกับการ
ประเมินค.า โดยท่ีความคาดหวัง หรือความเช่ือ หมายถึง ความน.าจะเปgนในการรับรู(ว.าส่ิงใดส่ิงหน่ึงมี
คุณลักษณะเฉพาะ หรือรับรู(ว.าพฤติกรรมบางอย.างจะให(ผลเฉพาะอย.างตามมา 
ความคาดหวังต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรโดยรวมของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชยท่ีแตกต.างกัน มี
ความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกรโดยรวมแตกต.างกัน อาจเปgนเพราะ ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจการส่ือสารเปgนเรื่องของภูมิหลังทางประชากร ท่ีพนักงานแต.ละบุคคลมีทัศนะคติต.อการ
ส่ือสารภายในองคกรเปgนอย.างไร 
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ดังน้ัน จึงสรุปได(ดังน้ี ความพึงพอใจต.อส่ือและข.าวสารภายในองคกร จะเกิดข้ึนได(เม่ือความ
คาดหวังสอดคล(องกับความต(องการ ซึ่งสามารถตอบสนองความรู(สึกได(แล(ว รวมถึงบรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองคกรท่ีดี จะส.งผลให(พฤติกรรมการแสดงออก ความคิดริเริ่ม ความต่ืนตัวในการทํางานของ
พนักงาน      

สรุปและขIอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การเปfดรับส่ือและข.าวสาร ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และแนวโน(มต.อ

การเปfดรับสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย” ผู(วิจัยมีข(อเสนอแนะดังต.อไปน้ี  
1. ผลจากการศึกษา การเปfดรับส่ือภายในองคกร จะเห็นว.า ส่ือบุคคล (หัวหน(างานา / เพ่ือน

ร.วมงาน) มีการเปfดรับส่ืออยู.ในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีมีการเปfดรับส่ืออินทราเน็ต ส่ือเว็บไซต  
(chanwanich.com)  และส่ือเสียงตามสายภายในองคกร ในระดับปานกลาง เท.าน้ัน ผู(วิจัยจึงมี
ข(อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง ดังน้ี    - ส่ืออินทราเน็ต และส่ือเว็บไซต (chanwanich.com)  
ควรปรับปรุงเน้ือหาให(มีความทันต.อเหตุการณพร(อมปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอเพ่ือเพิ่มความน.าสนใจ
มากข้ึน - ส่ือเสียงตามสาย ควรมีการตรวจสอบอุปกรณเครื่องส.งสัญญานและลําโพงเปgนประจําทุกๆ 6 
เดือน หรือ 1 ป; เพื่อไม.เกิดการเสียโอกาสในการใช(ส่ือ  

2. ผลจากการศึกษา ประเภทข.าวสารท่ีพนักงานเลือกเปfดรับเปgนอันดับ 1 คือ เลือกเปfดรับสิทธิ
ประโยชนท่ีพนักงานพึงได(รับ (การเปล่ียนสิทธิประกันสังคม, ขอคืนเงินภาษี) ดังน้ัน บริษัทอาจใช(การ
เปfดรับน้ี ในการสอดแทรกข.าวสารท่ีต(องการให(พนักงานเปfดรับ จากความเคยชิน โดยไม.เปgนการยัดเยียด  

3. จากกการศึกษาข(อเสนอแนะปรับปรุงและพัฒนาการเผยแพร.ข(อมูลข.าวสารการส่ือสารภายใน
องคกร พบว.า พนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชยให(ความร.วมมือในการแสดงความคิดเห็นต.อการพัฒนาส่ือ
ภายในองคกรในระดับมาก แสดงให(เห็นถึงความพร(อมในการเปfดรับส่ือภายในองคกรท่ีจะเกิดข้ึน ซึ่งใน
ประเด็นน้ี สามารถนําข(อมูลมาพัฒนาส่ือและข.าวสารให(ตรงกับความต(องการของผู(รับสารท่ีพร(อมเปfดรับ 

ขIอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต 
1. การวิจัยคร้ังน้ีเปgนการศึกษาเชิงปริมาณ ทําให(ทราบข(อมูลมิติเดียว ซึ่งการศึกษาการเปfดรับส่ือ

และข.าว ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และแนวโน(มต.อการเปfดรับสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.ม
บริษัทจันวาณิชย หากมีการศึกษาเชิงคุณภาพควบคู.ไปด(วยงานวิจัยมีสมบูรณในเชิงลึกมากข้ึน 

2. การวิจัยครั้งน้ี มุ.งศึกษาการเปfดรับส่ือและข.าว ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และแนวโน(มต.อ
การเปfดรับสารภายในองคกรของพนักงานกลุ.มบริษัทจันวาณิชย เท.าน้ัน จึงอาจทําให(มองไม.เห็นภาพรวม
การเปfดรับส่ือและข.าวสารภายในองคกรของธุรกิจผลิตและจําหน.ายผลิตภัณฑส่ิงพิมพป�องกันการปลอม
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แปลง ดังน้ัน ผู(สนใจศึกษาในอนาคต อาจจะทําการศึกษาการเปfดรับส่ือและข.าวสารภายในองคกร
เปรียบเทียบระหว.าง ธุรกิจผลิตและจําหน.ายผลิตภัณฑส่ิงพิมพป�องกันการปลอมแปลง และองคกรของท่ี
สนใจศึกษา เพื่อให(ได(ภาพการเปfดรับส่ือและข.าว ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และแนวโน(มต.อการ
เปfดรับสารภายในองคกรของกลุ.มธุรกิจน้ี ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความตั้งใจซ้ือของผู�บริโภคต�อการทําการตลาดดิจิทัลผ�านแอป
พลิเคชันไลน-แอท 

ATTITUDES, SATISFACTION AND PURCHASE INTENTION 
OF CONSUMERS TOWARD DIGITAL MARKETING 

THROUGH LINE@ APPLICATION 

นางสาวเขมิกา กอเซ็ม 
คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน สาขาการจัดการการส่ือสารองคกร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

บทคัดย�อ 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกต.างกันระหว.างลักษณะทาง

ประชากรศาสตรกับทัศนคติของผู(บริโภคต.อปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอท และ
ศึกษาความสัมพันธระหว.างปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลผ.านไลนแอทกับทัศนคติของผู(บริโภค รวมถึง
ความสัมพันธระหว.างทัศนคติกับความพึงพอใจ ตลอดจนความสัมพันธระหว.างความพึงพอใจกับความ
ต้ังใจซ้ือสินค(าผ.านแอปพลิเคชันไลนแอทของผู(บริโภค โดยเปgนการศึกษาเจาะจงไปท่ีร(านค(าประเภทสินค(า
แฟช่ันท่ีเปfดขายและทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอทน้ีเท.าน้ัน โดยเปgนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการศึกษาจากกลุ.มตัวอย.าง
ประชากรชายหญิงท่ีใช(แอปพลิเคชันไลนในประเทศไทยจํานวน 400 คน และท้ังหมดน้ีเปgนผู(ท่ีเคยใช(แอป
พลิเคชันไลนแอทเพื่อติดตามร(านค(าสินค(าแฟช่ันในไลนแอท ใช(วิธีการสุ.มตัวอย.างแบบไม.อาศัยความน.าจะ
เปgน (Non-Probability Sampling) ใช(แบบสอบถาม (Questionnaire) เปgนเคร่ืองมือท่ีใช(ในการเก็บ
ข(อมูล ซ่ึงจากสมมติฐานการวิจัยได(ผลสรุปของการศึกษาดังต.อไปน้ีคือ 

1. เพศของผู(บริโภคท่ีแตกต.างกันจะมีทัศนคติต.อปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลผ.านไลน 
แอทท่ีแตกต.างกัน โดยเพศหญิงจะมีทัศนคติแตกต.างจากเพศชาย แต.สําหรับผู(บริโภคท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรในส.วนของอายุ อาชีพ และรายได(ต.อเดือน ท่ีแตกต.างกันน้ัน กลับมีทัศนคติต.อปmจจัยการทํา
การตลาดดิจิทัลไม.แตกต.างกัน 

2. ในส.วนของความสัมพันธระหว.างตัวแปร พบว.า ปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลผ.าน 
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แอปพลิเคชันไลนแอทท้ังในแง.ของเน้ือหาข(อมูล การปฏิสัมพันธ ความสะดวกความง.ายในการใช(งาน และ
รูปแบบของแอปพลิเคชัน มีความสัมพันธอย.างมีนัยสําคัญกับทัศนคติของผู(บริโภค ในส.วนของทัศนคติของ
ผู(บริโภคต.อปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอทมีความสัมพันธอย.างมีนัยสําคัญกับ
ความพึงพอใจ และความพึงพอใจจากทัศนคติมีความสัมพันธอย.างมีนัยสําคัญกับความต้ังใจซ้ือสินค(า
แฟช่ันผ.านแอปพลิเคชันไลนแอท โดยท้ังหมดเปgนความสัมพันธทางบวก 
 
คําสําคัญ: ส่ือสังคมออนไลน, แอปพลิเคชันไลนแอท, การตลาดดิจิทัล, ทัศนคติต.อปmจจัยการทําการตลาด

ดิจิทัล, ความพึงพอใจ, ความต้ังใจซื้อ 

 
 ABSTRACT 

 
 The purposes of this study were to investigate the differences between 
demographic features and attitude of consumers toward Digital Marketing through LINE@ 
Application, in addition to study the relationship between Digital Marketing factors through 
LINE@ Application and attitude, the relationship between attitude toward Digital Marketing 
factors and satisfaction, Including the relationship between satisfaction of attitude and 
purchase intention. This study focused on the online store that has been marketed via 
LINE@ Application platform, specific to fashion category. The study was a quantitative 
research in form of survey research. 

 The sample population was the Thai people who was LINE Application users 
and used to participate in fashion shop through LINE@ Application as followers. There 
were 400 samples and the non-probability random sampling method was used for this 
study, questionnaires were used to collect the data. 

 Referred to the hypotheses of this study, the results were as follow; 

1. There were differences between gender and attitude toward Digital - 
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Marketing through LINE@ Application factors. Besides, there were no differences between 
demographic features and consumer’s attitude toward Digital Marketing factors in terms 
of age, occupation and monthly income. 

2. Regarding the relationship of variables, the results revealed that the  
Digital Marketing through LINE@ Application factors in terms of content, interaction, 
convenience, ease to use and design were positively related to attitude. The Attitude 
toward Digital Marketing through LINE@ Application factors both cognitive and affective 
were positively related to satisfaction. And Satisfaction of attitude toward Digital Marketing 
through LINE@ Application was positively related to purchase intention. 

 
Keywords: Social Media, LINE@ Application, Digital Marketing,  

Attitude toward Digital Marketing Factors, Satisfaction, Purchase Intention 

บทนํา 

 
ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 

 
 ส่ือสังคมออนไลนในปmจจุบันน้ี ได(เข(ามามีบทบาทสําคัญต.อวิถีชีวิตคนในสังคมไทยและ นับ
ได(ว.าเปgนกิจกรรมยอดนิยมของคนไทยทุกเพศทุกวัยและแทบจะทุกช.วงเวลา เห็นได(จากจํานวนในการใช(
อินเทอรเน็ตท่ีมากข้ึนเฉล่ีย 6.4 ช่ัวโมงต.อวันและการได(รับความนิยมของส่ือออนไลนต.างๆ โดยส่ือสังคม
ออนไลนท่ีคนไทยนิยมใช(สามอันดับแรกคือ เฟซบุ,ก ไลน และอินสตาแกรม ซึ่งเฟสบุ,กมีจํานวนผู(ใช(งาน
ประมาณ 41 ล(านคน คิดเปgนร(อยละ 94.8  ของจํานวนผู(ใช( ส่ือสังคมออนไลนท้ังหมด ถัดมาเปgน
แอปพลิเคช่ันไลนซ่ึงมีจํานวนผู(ใช(มากถึง 33 ล(านคน หรือ94.6 เปอรเซ็น และสุดท(ายคืออินสตาแกรมมี
จํานวนผู(ใช(ท้ังส้ิน 7.8 ล(านคน หรือคิดเปgน 57.6 เปอรเซ็น (ETDA, 2559) โดยหน่ึงในแอปพลิเคชันท่ี
ได(รับความนิยมอย.างแพร.หลาย เติบโตภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและกําลังเปgนท่ีจับตามอง ก็คือ
แอปพลิเคช่ันไลน (LINE) และเพ่ือเปgนการตอบโจทยของสังคมแห.งดิจิทัล ไลนจึงได(พัฒนาโดยการเพ่ิมตัว
แอปพลิเคชันไลนแอท (LINE@) ข้ึนมาเพ่ือรองรับการเติบโตของการตลาดดิจิทัลในปmจจุบัน 
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แอปพลิเคชันไลนแอท (LINE@) มีลักษณะโดยรวมคล(ายกับเฟซบุ,กเพจ และบัญชีทาง  
การไลน (Line Official Account)  โดยท่ีสามารถสร(างบัญชีไลนแอทเปgนช่ือแบรนดสินค(า หรือร(านค(า 
เพื่อใช(โฆษณาสินค(า หรือประชาสัมพันธข.าวสารต.างๆ ซ่ึงความแตกต.างคือไม.ต(องเสียค.าใช(จ.ายนับล(าน
บาทเท.าบัญชีทางการไลน และมีความเปgนส.วนตัวมากกว.าเฟซบุ,กเพจ จึงทําให(ผู(บริโภคเลือกท่ีจะเปgนผู(เข(า
ไปติดตามร(านค(าต.างๆตามความสนใจของตนเองด(วยความสมัครใจ ส.งผลให(ข(อมูลท่ีถูกส.งมาเพื่อ
ประชาสัมพันธของแบรนดน้ันๆตรงกับความต(องการท่ีแท(จริงของผู(บริโภค (ต.อยอดธุรกิจอย.างได(เปรียบ
ด(วย LINE@, 2559)   

การศึกษาในครั้งน้ีได(นํารูปแบบและส.วนประกอบบางส.วนของการทําการตลาดดิจิทัล  
(Digital Marketing) มาเปgนหน่ึงในตัวแปรหลัก โดยพัฒนามาจากส.วนผสมการตลาดในยุคปmจจุบันซึ่งเปgน
การตลาดแบบยุค 3.0 ซ่ึงเปgนยุคแห.งการสร(างมูลค.าให(กับผลิตภัณฑโดยใช(นวัตกรรม น่ันก็คือ 4Cs โดย
เปgนการรวมศูนยความสําคัญไปท่ีลูกค(าเปgนหลัก อันได(แก. Consumer Solution, Consumer Cost, 
Consumer Convenience, Consumer Communication (ดํารงค, 2558) โดยนํามาใช(ประยุกตเปgน
ปmจจัยหลักๆในการทําการตลาดซึ่งระบุไปท่ีการทําบนแอปพลิเคชันไลนแอท ปmจจัยเหล.าน้ีจะเปgนตัวต้ังต(น
ในการวัดทัศนคติของผู(บริโภคท่ีได(มีการใช(บริการซื้อสินค(าผ.านแอปพลิเคชันน้ี รวมไปถึง ความพึงพอใจ
ตลอดจนนําไปสู.ความต้ังใจซ้ือของผู(บริโภค ซึ่งแอปพลิเคชันไลนแอทน้ันถือเปgนส.วนหน่ึงของการตลาด
ดิจิทัล ผลการศึกษาจะเปgนการส่ือให(เห็นถึงแนวโน(มและทิศทางในการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ผ.านส่ือสังคมออนไลนในอนาคต   
 จากป; 2559 ท่ีผ.านมาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีการเติบโตสูงและมีมูลค.าเงินท่ีสะพัด
กว.า 2.52 ล(านล(านบาท (ร(อยละ 40.08 ของมูลค(าสินค(าท้ังหมด) ซ่ึงอันดับสินค(าและบริการท่ีผู(บริโภคใน
ยุคน้ีนิยมซื้อหากันทางส่ือสังคมออนไลนมีลําดับความนิยม 3 อันดับแรกคือ สินค(าแฟช่ันร(อยละ 42.6  
อุปกรณไอทีร(อยละ 27.5  สินค(าเก่ียวกับสุขภาพและความงามร(อยละ 24.4 (ETDA, 2559) ในการน้ีผู(วิจัย
จึงได(ทําการหยิบยกร(านค(าในแอปพลิเคชันไลนแอทท่ีขายสินค(าเก่ียวกับแฟช่ัน เน่ืองจากเปgนหมวดสินค(า
ท่ีได(รับความนิยมสูงสุดจากสถิติมาทําการศึกษา เพ่ือท่ีจะได(เห็นภาพชัดเจนและเปgนไปในทิศทางเดียวกัน
ในการวัดตัวแปรทัศนคติท่ีเก่ียวกับปmจจัยในการทําการตลาดดิจิทัลผ.านไลนแอท 
  ดังน้ัน ด(วยเหตุท้ังหมดดังกล.าว ผู(วิจัยจึงมีความสนใจและต(องการศึกษา ว.าปmจจัยใดบ(างท่ี
ส.งผลต.อทัศนคติของผู(บริโภค และผู(บริโภคส.วนใหญ.ท่ีเลือกใช(บริการน้ัน มีทัศนคติอย.างไรต.อการทํา
การตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอทน้ี และทัศนคติของผู(บริโภค มีความสัมพันธต.อความพึงพอใจ 
ตลอดจนความต้ังใจซื้อสินค(าจากแบรนดน้ันๆ บนแอปพลิเคชันดังกล.าวหรือไม.  
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ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีจะเปgนการศึกษาถึงปmจจัยในการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอป - 
พลิเคชันไลนแอทของร(านค(าออนไลนประเภทสินค(าแฟช่ันในบางตัวแปรท่ีสําคัญ คือ เน้ือหา(Content ) 
ท่ีแบรนดใช(จูงใจลูกค(า ซ่ึงปmจจุบันถือว.าเปgนส่ิงท่ีสําคัญอย.างย่ิงในการจะทําการตลาดดิจิทัลเพราะเปgนหน่ึง
ในตัวแปรหลักท่ีแต.ละร(านใช(ในการแข.งขันเพื่อให(เข(าถึงผู(บริโภคและให(ผู(บริโภคเกิดการรับรู(แบ
รนด(Brand awareness) รวมถึงข(อมูลและรายละเอียดท่ีครบถ(วนของสินค(าแฟช่ัน นอกจากน้ีตัวแปรถัด
มาของการทําการตลาดดิจิทัลท่ีต(องการศึกษาคือ การปฏิสัมพันธ ระหว.างแอปพลิเคชันกับผู(บริโภคเพื่อให(
เกิดการสร(างความสัมพันธระหว.างแบรนดกับผู(บริโภคให(เกิดข้ึน ตัวแปรต.อมาคือความสะดวกและความ
ง.ายในการใช(งานผ.านแอปพลิเคชันซึ่งคาดว.าความใช(งานง.ายและไม.มีวิธีการใช(ท่ีซับซ(อนของแอปพลิเคชัน
น.าจะเปgนอีกหน่ึงตัวแปรสําคัญท่ีอาจจะส.งผลต.อทัศนคติของผู(ใช( และสุดท(ายคือรูปแบบการตกแต.งบัญชี
ของร(านค(าสินค(าแฟช่ัน 

 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผ.านมาพบว.า ในส.วนของแอปพลิเคชันไลนแอท ยังไม.มีงานวิจัย
ใดท่ีทําการศึกษาตัวแปรทัศนคติต.อการใช(งานแอปพลิเคชันดังกล.าว ซึ่งส.วนใหญ.แล(วจะเน(นไปท่ี
พฤติกรรมในการใช(งานเปgนหลักแล(วจึงทําการวัดจากพฤติกรรมท่ีได( ฉะน้ัน เพื่อเปgนการเติมช.องว.างของ
งานวิจัยในอดีต ผู(วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวัดส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากพฤติกรรมในการใช( อย.างเช.นตัวแปร
ทัศนคติและดึงตัวแปรความพึงพอใจออกมาเพื่อหาความสัมพันธ ซึ่งในส.วนน้ีจะสามารถทํานายความรู(สึก
และแนวโน(มของความต(องการซ้ือสินค(าของผู(บริโภคได(ชัดเจนมากข้ึน ข(อมูลจากผลการศึกษาในครั้งน้ีจะ
เปgนข(อมูลท่ีสําคัญและเปgนประโยชนอย.างมากต.อผู(ประกอบการร(านค(า องคกร หรือเจ(าของแบรนดสินค(า
ต.างๆ ท่ีต(องการจะพัฒนารูปแบบการทําการตลาดดิจิทัลแบบ Target  Marketing หรือการตลาดแบบ
เจาะกลุ.มเป�าหมาย เพ่ือสนองความต(องการได(อย.างตรงจุด รวมถึงสามารถเปgนส.วนท่ีช.วยในการวาง
แผนการใช(กลยุทธและวิธีการส่ือสารตราสินค(าขององคกรออกไปอย.างไรให(โดนใจและตรงกับความ
ต(องการของผู(บริโภคท่ีเปgนกลุ.มเป�าหมายของตนเองในอนาคต 
 
วัตถุประสงคA 

1. เพื่อศึกษาความแตกต.างกันระหว.างลักษณะทางประชากรกับทัศนคติของผู(บริโภคต.อการ
ทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอท  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว.างตัวแปร อาทิ ความสัมพันธระหว.างปmจจัยการทําการตลาด
ดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอทในด(านเน้ือหหาข(อมูล การปฏิสัมพันธ ความสะดวกความง.าย และ
รูปแบบของแอปพลิเคชันกับทัศนคติของผู(บริโภค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างทัศนคติของผู(บริโภคกับ
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ความพึงพอใจของผู(บริโภคต.อการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอท และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหว.างความพึงพอใจจากทัศคติของผู(บริโภคกับความต้ังใจซ้ือสินค(าผ.านแอปพลิเคชันไลน
แอท 
 

วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการตัดสินใจซ้ือของผู(บริโภคต.อการทํา

การตลาดดิจิทัล ผ.านแอปพลิเคชันไลนแอท (LINE@)” เปgนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) รูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช(แบบสอบถาม (Questionnaire) เปgน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข(อมูลโดยการสํารวจจากกลุ.มตัวอย.างเพียงครั้งเดียว  

โดยศึกษาจากกลุ.มตัวอย.างชายหญิงในประเทศไทยท่ีเปgนผู(ท่ีใช(แอปพลิเคชันไลนในปmจจุบัน
พบว.ามีจํานวนผู(ใช(ประมาณ 33 ล(านคน หรือคิดเปgน ร(อยละ 94.6 ของจํานวนผู(ใช(ส่ือสังคมออนไลนใน
ประเทศไทยท้ังหมด (ETDA, 2559)  

การกําหนดกลุ.มตัวอย.างในการใช(ศึกษาวิจัย ผู(วิจัยได(กําหนดจากสูตรของทาโร. ยามาเน. 
(Taro Yamane) โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นเท.ากับ 95% และความคลาดเคล่ือนเท.ากับ 5% หรือ 
0.05 จากการคํานวณ ทําให(ได(กลุ.มตัวอย.างเพ่ือทําการศึกษาด(วยกันท้ังหมด 400 คน และใช(วิธีการสุ.ม
ตัวอย.างแบบไม.ใช(ความน.าจะเปgน (Non-Probability Sampling) คือ การสุ.มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยกลุ.มตัวอย.างเปgนประชากรไทยชายหญิงท่ีใช(แอปพลิเคชันไลน และต(องเปgนผู(ท่ีเคยกด
ติดตามร(านค(าแฟช่ันท่ีทําการตลาดผ.านทางแอปพลิเคชันไลนแอท(LINE@)เท.าน้ัน  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
ผลการทดสอบในสมมติฐานที่ 1 พบว.า เพศท่ีแตกต.างกันจะมีทัศนคติต.อปmจจัยการทํา

การตลาดดิจิทัลผ.านไลนแอทแตกต.างกัน โดยเพศหญิงจะมีทัศนคติต.อปmจจัยดังกล.าวดีกว.าเพศชาย แต.
สําหรับในส.วนของ อายุ อาชีพ และรายได( ท่ีแตกต.างกันกลับมีทัศนคติต.อปmจจัยดังกล.าวไม.แตกต.างกัน ซึ่ง
หมายความว.า อายุ อาชีพ และรายได(ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไม.ได(เปgนตัวแปรท่ีสามารถไป
กําหนดทัศนคติว.าให(เปgนไปในทิศทางใด และไม.ได(แปรผันไปตามลักษณะความแตกต.างของประชากร แต.
สําหรับ เพศน้ัน เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ีเปgนการระบุประเภทของร(านค(าในแอปพลิเคชันไลนแอทว.าเปgน
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ร(านค(าประเภทสินค(าแฟช่ัน จึงมีความเปgนไปได(ตามผลการวิจัยว.าเพศหญิงจะมีทัศนคติท่ีดีกว.าเพศชายอยู.
เล็กน(อย เพราะโดยธรรมชาติแล(วเพศหญิงจะมีความสนใจในเรื่องของแฟช่ันมากกว.าเพศชายจึงทําให(มี
เพียงตัวแปร ด(าน เพศ เปgนเพียงตัวแปรเดียวท่ีเปgนไปตามท่ีต้ังสมมติฐาน สอดคล(องกับแนวคิดเรื่องความ
แตกต.างระหว.างบุคคล (Individual Differences) โดยท่ีแนวคิดน้ีได(กล.าวถึงความไม.เหมือนกันของบุคคล 
ซึ่งแต.ละบุคคลน้ันจะมีความเปgนตัวตนหรือมีเอกลักษณท่ีแตกต.างกันออกไป มีเอกลักษณเฉพาะ มีความ
แตกต.างกันทางพันธุกรรม ส่ิงแวดล(อม หรือพฤติกรรมต.างๆท่ีทําให(แต.ละบุคคลมีความแตกต.างกัน เช.น 
ร.างกาย สติปmญญา ความถนัด ค.านิยม เพศ อายุ รายได( การศึกษา ฐานะทางสังคม เปgนต(น ตัวอย.างเช.น 
เพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกต.างกันในหลายๆด(าน โดยผู(หญิงจะมีความสามารถทางด(านภาษา 
และศิลปะมากกว.าผู(ชาย (Terman and Tyler, 1954) โดยเมื่อมารวมกับแนวคิดของทัศนคติท่ีว.า 
ทัศนคติคือผลของการผสมผสานความนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น และความรู(สึกท่ีบุคคลมีต.อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ซึ่งจะแปรผลออกมาในรูปแบบของการประเมินไปในทิศทางท่ียอมรับหรือปฏิเสธก็ได( ดังน้ันการท่ี
ผู(บริโภคมีท้ังเพศชายและเพศหญิงประกอบกับแต.ละคนอยู.ในสภาพแวดล(อมและผ.านการเรียนรู( หรือพบ
เจอประสบการณมาไม.เหมือนกัน ก็เปgนไปได(ว.าจะมีทัศนคติท่ีไม.เหมือนกัน โดยเฉพาะในงานวิจัยครั้งน้ีท่ี
เปgนการศึกษาเฉพาะเจาะจงไปท่ีหมวดหมู.สินค(าแฟช่ัน ซึ่งอยู.ในข.ายของศิลปะและความคิดสร(างสรรค
และเปgนงานท่ีเพศหญิงมักให(ความสนใจมากกว.า สนับสนุนโดยแนวคิดความแตกต.างเฉพาะบุคคลและ
แนวคิดเรื่องทัศนคติข(างต(น และยังสอดคล(องกับงานวิจัยของ สรรพร มีเพียร (2556) ท่ีได(ทําการศึกษา
เก่ียวกับเรื่อง การเปfดรับทัศนคติ และความพึงพอใจต.อความต(องการใช(ประโยชนจากแผงโฆษณาบนเฟ
ซบุ,ก โดยผลการวิจัยพบว.า ลักษณะประชากรส.วนใหญ.เปgนเพศหญิง และลักษณะทางประชากรได(แก.เพศ
ท่ีแตกต.างกันมีทัศนคติต.อแผงโฆษณาบนเฟสบุ,กแตกต.างกัน 

นอกเหนือจากเรื่องของความแตกต.างเรื่องเพศของผู(บริโภคแล(ว ในส.วนของ อายุ อาชีพ  
และรายได( ท่ีแตกต.างกัน กลับไม.มีผลต.อการทําให(ทัศนคติของผู(บริโภคแตกต.างกันแต.อย.างใด ซ่ึง
สอดคล(องกับงานงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ชัยนิลพันธุ (2545) ได(ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู(ใช(บริการและ
แนวทางปรับปรุงเว็บไซต thaisecondhand.com ซึ่งผลการวิจัยพบว.าอาชีพและรายได(ท่ีแตกต.างกันจะมี
ระดับทัศนคติต.อองคประกอบหลักของเว็บไซต ท้ัง 3 ด(านไม.แตกต.างกัน องคประกอบหลักท่ีว.าน้ีก็คือ
องคประกอบด(านการออกแบบ ด(านเน้ือหา และด(านประสิทธิภาพของเวบไซต น่ันแสดงว.าลักษณะทาง
ประชากรเหล.าน้ีไม.ได(เปgนตัวกําหนดทิศทางของทัศนคติแต.อย.างใด อาจเปgนเพราะว.าปmจจุบันทุกคน
สามารถเข(าถึงข(อมูลทางส่ือสังคมออนไลนได(โดยเท.าเทียมกัน จึงทําให(ได(รับข(อมูลทุกอย.างแบบท่ัวถึงไม.ได(
มีการจํากัดอายุ หรืออาชีพ จึงทําให(มีทัศนคติท่ีไม.แตกต.างกันในผลการวิจัยในครั้งน้ี  
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 สําหรับสมมติฐานท่ี 2 พบว.า ปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอทท้ังใน
แง.ของ เน้ือหาข(อมูล การปฏิสัมพันธ ความสะดวกความง.ายในการใช(งาน และรูปแบบของแอปพลิเคชัน มี
ความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติต.อปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอท น่ัน
หมายความว.า ย่ิงผู(บริโภคให(ความสําคัญกับปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอท ได(แก. 
เน้ือหาข(อมูล การปฏิสัมพันธ ความสะดวกและ ความง.ายในการใช(งาน และรูปแบบของแอปพลิเคชันมาก
เท.าไหร. ก็จะย่ิงมีแนวโน(มในการเกิดทัศนคติท่ีดีต.อการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนมากข้ึน
เท.าน้ัน โดยปmจจัยท่ีมีผลต.อผู(บริโภคมากท่ีสุดคือ “ความสะดวกและความง.ายต.อการใช(งานของแอปพลิเค
ชัน” 

 ซึ่งสอดคล(องกับงานวิจัยของ ชนิกานต ประชานุกูล (2556) ท่ีได(ทําการศึกษาปmจจัยด(านการ
รับรู(ของผู(บริโภคท่ีส.งผลต.อทัศนคติต.อตราสินค(าท่ีมีการโฆษณาผ.านทางแอปพลิเคชันไลน ผลการศึกษา
พบว.า ปmจจัย การรับรู(ด(านเน้ือหาข(อมูล ด(านความสะดวกสบายในการเข(าถึงข(อมูล ท้ังหมดน้ีส.งผลต.อ
ทัศนคติต.อตราสินค(าในเชิงบวก เม่ือเกิดทัศนคติในเชิงบวก ก็จะทําให(เกิดความพึงพอใจ และยังสอดคล(อง
กับงานวิจัยของ ชาญชัย อรรคผาติ (2557) ได(ทําการศึกษาปmจจัยท่ีส.งผลต.อทัศนคติในการยอมรับ
เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติง เพื่อประยุกตใช(ในการให(บริการระบบบัญชีออนไลน ซึ่งผลการศึกษาพบว.า 
ปmจจัยความสะดวกในการใช(งาน มีผลต.อทัศนคติของผู(บริโภคมากท่ีสุด จากงานวิจัยท้ัง 2 งานดังกล.าว
ช้ีให(เห็นว.าความสะดวกและความง.ายมีผลต.อการเกิดทัศนคติในแง.บวกของผู(บริโภค เน่ืองจากเราอยู.ในยุค
การตลาด 3.0 ซึ่งเปgนยุคท่ีต(องเพ่ิมขีดความสามารถในการส่ือสารและเข(าถึงข(อมูลระหว.างบุคคลมากข้ึน 
ทุกอย.างจะต(องดําเนินไปด(วยความสะดวกรวดเร็วและทําให(ผู(บริโภคเข(าถึงได(ง.ายท่ีสุด  

ท้ังน้ีจากผลการศึกษาท่ีบ.งช้ีว.า ปmจจัยในการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลนแอท 
ซึ่งในท่ีน้ีได(กําหนดข้ึนมาท้ังส่ีปmจจัยได(แก. เน้ือหาข(อมูล การปฏิสัมพันธ ความสะดวกและความง.ายในการ
ใช(งาน รวมไปถึงรูปแบบของร(านค(าในแอปพลิเคชัน ส.งผลในทิศทางบวกต.อผู(บริโภค โดยเฉพาะอย.างย่ิง 
ความสะดวกและความง.ายมีผลต.อทัศนคติของผู(บริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงสอดรับกับข(อมูลท่ีว.า ผู(บริโภคในยุค
ดิจิทัลต(องการความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินชีวิตเน่ืองจากสังคมออนไลนได(เข(ามาเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของพวกเขาให(ดําเนินส่ิงต.างๆได(โดยง.ายและรวดเร็ว ประกอบกับข(อมูลท่ีมนุษยสนใจในเรื่องของกระแส
สังคม และการบอกต.อ ฉะน้ันนอกเหนือจากแบรนดจะต(องผลิตเน้ือหาท่ีตรงตามความต(องการของ
ผู(บริโภคแล(ว การอํานวยความสะดวกทําให(ทุกอย.างเปgนไปด(วยความง.ายไม.ซับซ(อน การใส.ใจในเรื่อง
ปฏิสัมพันธและตอบสนองผู(บริโภค การทํารูปแบบให(น.าสนใจ โดยการอาศัยเครื่องมือทางการตลาดอย.าง
แอปพลิเคชันไลนแอท ล(วนแล(วแต.สามารถสร(างให(ผู(บริโภคเกิดความประทับใจและเกิดทัศนคติท่ีดีต.อแบ
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รนดได(ในระดับหน่ึง ซ่ึงสอดคล(องกับ องคประกอบของ ปmจจัยการตลาดท้ัง 4Cs โดยเฉพาะอย.างย่ิง C- 
Consumer Convenience ท่ีต(องให(ความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกให(แก.ผู(บริโภค เพราะ แทนท่ี
จะไปซ้ือสินค(า ณ สถานท่ีจําหน.าย ผู(บริโภคจะเลือกซื้อสินค(าจากช.องทางท่ีให(ความสะดวกสบายแก.
ตนเอง ซึ่งการซื้อสินค(าการเลือกสินค(าทางออนไลนถือว.าตอบโจทย ย่ิงเปgนช.องทางท่ีอํานวยความสะดวก
แก.ผู(บริโภคทางส่ือสังคมออนไลนอย.างแอปพลิเคชันไลนแอทน้ัน ถือว.าเปgนการสนองความต(องการของ
ผู(คนในยุคดิจิทัลน้ีได(เปgนอย.างดี ดังน้ันจึงไม.ยากท่ีจะทําให(ผู(บริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีต.อแบรนด เพราะเม่ือ
ผู(บริโภครู(สึกได(ถึงความง.ายและความสะดวกสบายในการเข(าถึงร(านค(าท่ีตนเองสนใจก็จะเกิดการรับรู(และ
ความรู(สึกทางบวกกลายเปgนทัศนคติท่ีเปgนบวกต.อแบรนดน้ันๆไปโดยปริยาย 

 

ส#วนสมมติฐานท่ี 3 พบว#า ทัศนคติต.อปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลน
แอทมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจ กล.าวคือ ย่ิงผู(บริโภคมีทัศนคติด(านของการรับรู(และ
ความรู(สึกในทางบวกมากเท.าไหร. ก็จะย่ิงมีความพึงพอใจต.อการทําการตลาดดิจิทัลผ.านแอปพลิเคชันไลน
แอทมากข้ึนตามไปด(วย โดยทัศนคติด(านการรับรู(มีผลต.อความพึงพอใจมากท่ีสุดใน 2 ประเด็น คือ “การ
ตอบสนองของระบบอัตโนมัติและแอดมินร(าน” กับ “การรับรู(ในวิธีการใช(งานท่ีง.ายไม.ซับซ(อน” 

ซึ่งสอดคล(องกับงานวิจัย Chen-Ying, Chih-Hsuan, & Wan-Chuan (2015) ซ่ึงได(ศึกษาใน
เรื่องของความสัมพันธระหว.างทัศนคติการใช(และความพึงพอใจของผู(บริโภคต.อแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม
ประกันชีวิตในมือถือ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว.า ความเข(ากันได(ของเทคโนโลยีเปgนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลท่ีสุด 
นอกจากน้ีการท่ีผู(บริโภคได(รับประโยชนและมีความง.ายในการใช(งานสามารถส.งผลให(ผู(บริโภคเกิดความ
พึงพอใจในเชิงบวกเช.นกัน ย่ิงไปกว.าน้ันจากการวิเคราะหผลของการวิจัยน้ีแสดงให(เห็นว.าทัศนคติการใช(
งานแอปพลิเคชันเปgนปmจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดต.อความพึงพอใจของผู(บริโภค 
นอกจากน้ีผลการศึกษายังได(สอดคล(องกับงานวิจัยของ ธัญญนันท ปmณณพรพิชญ (2559) ท่ีได(ศึกษา
เก่ียวกับปmจจัยท่ีส.งผลต.อความพึงพอใจต.อการรับชมการส่ือสารโฆษณาดิจิทัลออนไลน )Youtube) ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปmจจัยท่ีทําการศึกษาหน่ึงในน้ันคือตัวแปรทัศนคติ ซึ่งผลการวิจัย
พบว.า ตัวแปรทัศนคติน้ันมีอิทธิพลต.อความพึงพอใจของผู(บริโภคต.อการรับชมการส่ือสารโฆษณาออนไลน 
(Youtube) น่ันแสดงว.าทัศนคติเปgนจุดเริ่มต(นของพฤติกรรมการตอบสนองทุกอย.าง ไม.ใช.เพียงแค.
ความคิดหรือมุมมองท่ีเกิดจากการส่ังสมเฉพาะตัวของแต.ละบุคคลเท.าน้ัน แต.ยังเปgนตัว 
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กําหนดการตอบสนองของบุคคลต.อส่ิงต.างๆในอนาคตอีกด(วย โดยทัศนคติน้ันเปgนส่ิงท่ีฝmงอยู.กับบุคลิกภาพ
ของคนเรา มีทัศนคติเปgนโครงยึดติดกับตัวตนเราเปgนทุนเดิมอยู.แล(วโดยเริ่มจากในด(านของความรู(สึก 
ความเช่ือ ซ่ึงท้ังสององคประกอบน้ีม่ีความสัมพันธกัน (Gibson, 2000) 
  จากผลการศึกษาท่ีระบุไว(ว.าความสัมพันธระหว.างทัศนคติต.อปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัล
กับความพึงพอใจน้ันอยู.ในระดับสูงมาก และเปgนความสัมพันธในทางบวก โดยทัศนคติท่ีมีผลต.อความพึง
พอใจมากท่ีสุดใน 2 ประเด็น คือ “การตอบสนองของระบบอัตโนมัติและแอดมินร(าน” กับ “การรับรู(ใน
วิธีการใช(งานท่ีง.ายไม.ซับซ(อน” น่ันก็หมายความว.า การตอบสนองของทางร(านกับการท่ีผู(บริโภคเห็นว.า
การใช(งานท่ีง.ายไม.ซับซ(อนของแอปพลิเคชันไลนแอทน้ัน ทําให(ผู(บริโภคเกิดการรับรู(ถึงความง.ายในการใช(
งานส.งผลถึงความรู(สึกท่ีดีท่ีเปgนความรู(สึกไปในทิศทางบวก ซ่ึงเปgนผลมาจากความรู(สึกนึกคิด ความรู(สึกท่ี
ผู(บริโภคมีต.อส่ิงหน่ึงในท่ีน้ีก็คือความรู(สึกท่ีมีต.อปmจจัยการใช(งานท่ีง.ายรวมถึงประทับใจในการตอบสนอง
ของแอปพลิเคชันท้ังการตอบสนองแบบอัตโนมัติของระบบอัตโนมัติท่ีช.วยให(ประหยัดเวลาในการรอคอย
คําตอบซึ่งเปgนคําตอบพื้นฐานเบ้ืองต(นท่ีทางร(านได(กําหนดให(อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตอบคําถามแทน
มนุษยได( และการตอบคําถามผู(บริโภคโดยแอดมินร(านค(า อาจเปgนเจ(าของกิจการเองหรือพนักงานร(าน ซึ่ง
จุดน้ีผู(บริโภคจะสามารถได(คําตอบเชิงลึกท่ีระบบไม.สามารถตอบได( เช.นการขอดูตัวอย.างสินค(าเปgนต(น 
เมื่อผู(บริโภคได(รับการตอบสนองความต(องการของตนเองก็จะทําให(เกิดทัศนคติท่ีเปgนบวกต.อการ
ตอบสนองของร(านค(าในแอปพลิเคชันไลนแอท เมื่อความต(องการถูกตอบสนองเปgนท่ีเรียบร(อยอย.างท่ี
คาดหวังหรืออาจจะเกินความคาดหวัง ก็จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจอย.างเปgนรูปธรรม  

 ผลของการศึกษาหาความสัมพันธระหว.างตัวแปรทัศนคติกับตัวแปรความพึงพอใจในครั้งน้ี
ทําให(เห็นถึงความชัดเจนอย.างเปgนรูปธรรมของความพึงพอใจหลังจากท่ีได(เกิดทัศนคติท่ีเปgนบวก ซ่ึง
ค.อนข(างท่ีจะแตกต.างกับงานวิจัยหลายๆงานท่ีไม.ได(ทําการแยกสองตัวแปรน้ีออกจากกัน เน่ืองด(วย
ความหมายท่ีคล(ายคลึงกันจึงทําให(คิดว.าท้ังสองตัวแปรน้ีคือเรื่องราวเดียวกันเพราะมีแนวโน(มไปในทิศ
ทางบวกและความรู(สึกท่ีดีท่ีเปgนบวกเหมือนกัน หลายๆงานวิจัยท่ีได(ทําการวัดผลของทัศนคติท่ีดีนําไปสู.
การตัดสินใจซ้ือเลย ซึ่งผู(วิจัยเห็นว.ามีช.องว.างในการวิจัยอยู. เน่ืองจากไม.สามารถวัดออกมาได(ชัดเจนว.าทุก
คนท่ีมีทัศนคติท่ีดีจะต(องเปgนผู(ท่ีซื้อสินค(าน้ันๆทันที ดังน้ันผู(วิจัยจึงได(ทําการแยกตัวแปรความพึงพอใจออก
จากทัศนคติและทําการวัดซํ้าอีกรอบเพ่ือหาแนวโน(มของความต้ังใจซื้อสินค(า ซึ่งจากการทบทวนก็มี
งานวิจัยท่ีพอจะใช(สนับสนุนความสัมพันธของตัวแปรน้ีอยู.บ(างในแง.ของการวัดจากการใช.ส่ือสังคม
ออนไลนต.างๆ เม่ือเห็นได(ชัดเจนแล(วว.าผู(บริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะสามารถนําไปสู.ความต้ังใจซื้อสินค(า
ได(ในท่ีสุด ซึ่งจุดน้ีถือว.าเปgนข(อมูลท่ีเปgนประโยชนอย.างมากสําหรับองคกรหรือหน.วยงานต.างๆท่ีกําลังคิดท่ี
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จะทําการตลาดโดยใช(แอปพลิเคชันไลนแอทเปgนเครื่องมือในการส่ือสารการตลาดไปยังกลุ.มเป�าหมาย
โดยตรง หรือการองคกรท่ีต(องการทําการส่ือสารออกไปสู.ภายนอกองคกรเพ่ือประชาสัมพันธหรือส.งต.อ
ข(อมูลให(กับผู(บริโภคท่ีเปgนกลุ.มเป�าหมายได(โดยตรง  

 

และสุดทIายสมมติฐานที่ 4 พบว.า ความพึงพอใจจากทัศนคติท่ีมีต.อปmจจัยการทําการตลาด
ดิจิทัลของร(านค(าแฟช่ันในไลนแอท มีความสัมพันธทางบวกกับความต้ังใจซื้อสินค(าแฟช่ันผ.านแอปพลิเค
ชันไลนแอท น่ันหมายความว.า ย่ิงผู(บริโภคมีความพึงพอใจมากข้ึนเท.าไหร. ก็จะย่ิงมีแนวโน(มในการ
ตัดสินใจซื้อสินค(าแฟช่ันผ.านแอปพลิเคชันไลนแอทมากข้ึนเท.าน้ัน โดยกลุ.มตัวอย.างมีความพึงพอใจระดับ
มากท่ีสุดในประเด็น “ความพึงพอใจในความสะดวก (Convenience) และความง.าย (Ease to use) ต.อ
การใช(งานของร(านค(าแฟช่ันในแอปพลิเคชันไลนแอท” 

ซึ่งสอดคล(องกับงานวิจัยของ Owen (2011) เรื่อง ผลกระทบของคุณลักษณะการขายปลีก
ในร(านค(าทางเลือก ความพึงพอใจ และความภักดีต.อตราสินค(ายีนสพรีเมี่ยม ท่ีพบว.า ปmจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อ
ความพึงพอใจของผู(บริโภคและจะสามารถนําไปสู.ความต้ังใจซ้ือสินค(าและการภักดีต.อแบรนดได( ท่ีพบว.า 
ปmจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อความพึงพอใจของผู(บริโภคและจะสามารถนําไปสู.ความต้ังใจซื้อสินค(าและการภักดีต.อ
แบรนดได( คือ ปmจจัยทางด(านโปรโมชัน ส่ิงแวดล(อมภายในร(าน สินค(า และความง.ายในการซื้อสินค(าและ
บริการ ซ่ึงจะเห็นได(ว.า ความง.ายในการซื้อสินค(าและบริการ เปgนปmจจัยหน่ึงท่ีจะนําไปสู.ความต้ังใจซื้อ
สินค(าได(เช.นกัน  เปgนท่ีแน.ชัดจากการยืนยันโดยงานวิจัยข(างต(นว.า ความพึงพอใจของผู(บริโภคมี
ความสัมพันธและส.งผลในเชิงบวกกับความต้ังใจซื้อของผู(บริโภคอย.างแน.นอน ท้ังน้ี ความพึงพอใจใน
งานวิจัยน้ีคือความพึงพอใจอันเกิดจากทัศนคติต.อปmจจัยการตลาดของร(านค(าท่ีทําการตลาดผ.านแอปพลิเค
ชันไลนแอท  

 โดยความพึงพอใจจะเปgนผลท่ีสืบเน่ืองมาจากการเปรียบเทียบระหว.างส่ิงท่ีได(รับกับส่ิงท่ี
คาดหวัง โดยท่ีระดับความพึงพอใจของผู(ใช(น้ันเกิดจากความแตกต.างระหว.างส่ิงท่ีได(รับกับส่ิงท่ีคาดหวัง 
กล.าวคือผู(บริโภคจะเกิดความพึงพอใจมากน(อยเพียงใด ดูได(จากหากได(รับส่ิงท่ีสนองมาตํ่ากว.าความ
คาดหวังก็จะทําให(เกิดความไม.พอใจ แต.ถ(าระดับผลของส่ิงท่ีได(รับสูงกว.าความคาดหวังก็จะทําให(เกิดความ
พึงพอใจ (สมิต สัชฌุกร, 2542) และในงานวิจัยครั้งน้ีช้ีให(เห็นว.า เมื่อผู(บริโภคได(เข(าไปมีส.วนร.วมใน
กิจกรรมการตลาดของร(านค(าแฟช่ันในแอปพลิเคชันไลนแอท แม(เพียงแค.กดติดตามความเคล่ือนไหวหรือ
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ติดตามโปรโมช่ันจากทางร(าน ซึ่งมีวิธีการเข(าถึงข(อมูลและการใช(งานท่ีง.ายไม.ยุ.งยากซับซ(อน และมีปmจจัย
ต.างๆ ท่ีสนองต.อความคาดหวังของผู(บริโภค ไม.ว.าจะเปgนเน้ือหาข(อมูลท่ีต(องการ การมีปฏิสัมพันธจาก
ระบบหรือจากแอดมินร(านค(าท่ีสามารถตอบคําถามท่ีต(องการ การท่ีแอปพลิเคชันมีระบบท่ีง.ายและสะดวก
ในการใช( รวมถึงรูแบบท่ีน.าสนใจ ล(วนแล(วแต.ทําให(เกิดความรู(สึกในด(านบวกซึ่งจะแสดงให(เห็นเปgนสภาพ
ของความพึงพอใจต.อส่ิงน้ันออกมาค.อนข(างเปgนรูปธรรม และนําไปสู.ความต้ังใจซ้ือในท่ีสุด  

 
สรุปและข�อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาจะเห็นได(ว.าผู(บริโภคเพศชายและหญิงจะมีทัศนคติต.อการทําการตลาด
ดิจิทัลของร(านค(าแฟช่ันในแอปพลิเคชันไลนแอทแตกต.างกัน แต.ตัวแปรอ่ืนๆไม.ว.าจะเปgน อายุ อาชีพ หรือ
รายได(ต.อเดือนกลับไม.ได(เปgนตัวกําหนดการเกิดทัศนคติแต.อย.างใด ซึ่งหมายความว.า ไม.ว.าจะมีอายุมาก
หรือน(อย อาชีพไม.เหมือนกัน รายได(ไม.เท.ากัน ล(วนแล(วแต.มีทัศนคติท่ีไม.ต.างกัน 

ในส.วนของความสัมพันธและความเช่ือมโยงกันระหว.างตัวแปรน้ัน ล(วนแล(วแต.มี
ความสัมพันธกันทางบวกท้ังส้ิน เริ่มจากปmจจัยการทําการตลาดดิจิทัลในส.วนของเน้ือหา การปฏิสัมพันธ 
ความสะดวกความง.ายในการใช(งาน และรูปแบบ ท่ีมีความสําคัญต.อการเกิดทัศนคติของผู(บริโภค ซึ่งเม่ือ
ผู(บริโภคเห็นด(วยกับความสําคัญของปmจจัยเหล.าน้ีมากเท.าไหร. ก็จะมีทัศนคติท่ีดีต.อปmจจัยดังกล.าว มากข้ึน
เท.าน้ันและเม่ือเกิดทัศนคติท่ีดีเปgนทัศนคติในเชิงบวกแล(วย.อมเกิดความพึงพอใจตามมาสุดท(ายความพึง
พอใจท่ีเกิดข้ึนก็จะทําให(ผู(บริโภคมีความคิดท่ีจะต้ังใจซื้อสินค(าแฟช่ันผ.านทางแอปพลิเคชันไลนแอทน้ี โดย
สรุปคือ เม่ือมีปmจจัยเอ้ืออํานวยและสามารถให(ในส่ิงท่ีตรงใจกับผู(บริโภคได( ย.อมเกิดความรู(สึกท่ีดี ทัศนคติ
ท่ีดี และ นําไปสู.กระบวนการคิดท่ีจะต้ังใจซื้อสินค(าดังกล.าวในท่ีสุด ข(อมูลเหล.าน้ีจะเปgนประโยชนต.อ
ผู(ประกอบการท่ีต(องการวางแผนในการส่ือสารการตลาดหรือส่ือสารข(อมูลขององคกรผ.านช.องทางแอป
พลิเคชันไลนแอทให(ตรงกับความต(องการของกลุ.มเป�าหมายท่ีต(องการ  

ข(อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีมีดังน้ี 

1. เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีเปgนการศึกษาเชิงปริมาณโดยการใช(แบบสอบถามในการเก็บ
ข(อมูลเท.าน้ัน จึงทําให(ไม.สามารถรับรู(ข(อมูลเชิงลึกจากผู(บริโภคได( จากผลการศึกษาท่ีได(มาเปgนเพียงแค.
การกําหนดตัวแปรจากส.วนผสมการตลาดบางตัวแปรเท.าน้ัน และเปgนการจํากัดข(อมูลเพียงแค.ส.วนเดียว 
การวิจัยในครั้งต.อไปอาจจะต(องมีการใช(การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู.ไปด(วย โดยใช(วิธีการสัมภาษณแบบกลุ.ม 
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(Focus Group) และ สัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) เพ่ือท่ีจะได(ทราบจากผู(ใช(จริงว.ามีปmจจัย
อ่ืนๆอะไรบ(างท่ีส.งผลต.อทัศนคติท่ีดีต.อผู(บริโภค ซึ่งจะเปgนประโยชนอย.างมากต.อองคกรธุรกิจ หรือ
ผู(ประกอบการท่ีจะใช(ช.องทางน้ีในการทําการส่ือสารการตลาด และจะได(ข(อมูลท่ีมีความละเอียด ลึกซ้ึง
มากย่ิงข้ึน ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพเปgนข(อมูลเชิงลึกท่ีจะสามารถสนับสนุนและทําให(งานวิจัยน้ีมีความ
น.าเช่ือถือมากข้ึน 

2. เน่ืองด(วยระยะเวลาอันจํากัดในการเก็บข(อมูล จึงเปgนการเก็บข(อมูลแบบครั้งเดียว ทําให(
ไม.สามารถกระจายออกไปยังฐานข(อมูลท้ังหมดของผู(ท่ีใช(ได(อย.างท่ัวถึง ซ่ึงการวิจัยในครั้งน้ีเปgนการกําหนด
กลุ.มตัวอย.างจากผู(ท่ีใช(แอปพลิเคชันไลนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีจํานวนถึง 33 ล(านคนในประเทศไทย ด(วย
ระยะเวลาอันจํากัดจึงทําให(สามารถเก็บข(อมูลจากกลุ.มตัวอย.างแค.ในเขตกรุงเทพมหานครเท.าน้ัน โดยจะ
คัดเหลือแค.ผู(ท่ีเคยใช(และติดตามร(านค(าในแอปพลิเคชันไลนแอท จากคําถามคัดกรองในแบบสอบถาม 
การวิจัยในครั้งต.อไปควรมีการกระจายเก็บข(อมูลตามภาคต.างๆพร(อมกับทําการวิจัยเชิงคุณภาพ จะ
สามารถทําให(เราได(ข(อมูลท่ีชัดเจนและใกล(เคียงกับความเปgนจริงมากท่ีสุด 

3. การวิจัยในครั้งต.อไปอาจจะเปgนการพัฒนาต.อยอดจากงานวิจัยในครั้งน้ี โดยทําการวัด
ทัศนคติของผู(ประกอบการธุรกิจท่ีใช(แอปพลิเคชันไลนแอทเปgนเครื่องมือในการทําการตลาดดิจิทัล 
เพื่อท่ีจะได(ทราบในอีกแง.มุมหน่ึงของทางผู(ประกอบการ อาจเปgนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด(วยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผู(ประกอบการร(านค(าท่ีประสบความสําเร็จกับการทํา
การตลาดดิจิทัลผ.านช.องทางน้ี เพ่ือท่ีจะได(นําข(อมูลไปประกอบกับทางฝm�งของผู(บริโภค จะช.วยทําให(
งานวิจัยมีข(อมูลมากพอท่ีจะสนับสนุนและเปgนงานวิจัยท่ีน.าเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 
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การสื่อสารอัตลักษณ-ความเปDนบุรีรัมย- เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียว 
Communication Identity Buriram Traditional for Promote Tourism 

อิศราพร  วิจิตร& 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
บทคัดย#อ 

 งานวิจัยเรื่องน้ีเปgนการศึกษากระบวนการส่ือสารอัตลักษณความเปgนบุรีรัมย และการใช(ประโยชน
จากอัตลักษณความเปgนบุรีรัมย จากการจัดกิจกรรมเพ่ือส.งเสริมการท.องเท่ียวท่ีปราสาทหินพนมรุ(งและ
ปราสาทสายฟ�า ท้ังน้ีเพื่ออธิบายการส่ือสารอัตลักษณความเปgนบุรีรัมยจากกิจกรรม “งานประเพณีข้ึนเขา
พนมรุ(ง” ท่ีจัดข้ึนโดยภาครัฐบาล และกิจกรรม “งานประเพณีสงกรานตเฟสติเวิล” ท่ีจัดข้ึนโดย
ภาคเอกชน ซ่ึงในกระบวนการส่ือสารอัตลักษณดังกล.าวมีผู(ส.งสาร (Source) คือภาครัฐและเอกชน สาร 
(Message) คืออัตลักษณความเปgนบุรีรัมย ส.งผ.านช.องทางการส่ือสาร (Channel) คือ กิจกรรมงาน
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(งและงานประเพณีสงกรานตเฟสติเวิล โดยมีผู(รับสาร (Receiver) คือ นักท.องเท่ียว
ท้ังภายนอกและภายในจังหวัดบุรีรัมย กระบวนการส่ือสารน้ีทําให(เห็นว.า การจัดกิจกรรมงานประเพณีข้ึน
เขาพนมรุ(งและงานประเพณีสงกรานตเฟสติเวิล เปgน “พ้ืนท่ี” ท่ีภาครัฐและภาคเอกชนเลือกหยิบยกอัต
ลักษณบางอย.างของบุรีรัมยมาใช(ในการส.งเสริมการท.องเท่ียว ซ่ึงส่ือสารอัตลักษณความเปgนบุรีรัมยให(เห็น
อย.างเด.นชัดอยู. 3 ประการ ได(แก. (1) อัตลักษณความเปgนขอม (2) อัตลักษณความเปgนเมืองกีฬา และ (3) 
อัตลักษณด(านการแต.งกาย นอกจากน้ียังพบว.า อัตลักษณความเปgนบุรีรัมยน้ันเปgนกระบวนการสร(างสรรค
ท่ีล่ืนไหล ไม.หยุดน่ิง มีการต.อรอง ต.อต(าน และบางครั้งก็เปgนการก.อร.างสร(างใหม.โดยผู(มีอํานาจในการ
กําหนดอัตลักษณน้ันๆ ท้ังน้ีก็เพ่ือใช(ประโยชนจากอัตลักษณความเปgนบุรีรัมย โดยการแปรรูปให(เปgนสินค(า
เพื่อตอบสนองความต(องการของนักท.องเท่ียว รวมถึงได(รับผลพวงในการทําให(คนในจังหวัดสามัคคีเปgน
หน่ึงเดียวอีกด(วย 
คําสําคัญ: การส่ือสาร, อัตลักษณ, การท.องเท่ียว, บุรีรัมย 
 

Abstract 
This research is the study of communicating identity and vitilization of Buriram 

from the promote tourism activity at the stone Castle Pranomrung and Thunder Castle. 
For explaining the Buriram communication identity from "Kho Phanomrung festival" 



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 136 

arranged by the government and "Songkran festival" arranged by the private sector. In the 
process of the study, the government and the private sector and "sources" and the Buriram 
identity is "message" the festival are "channels" and the tourists are "receivers". The process 
shoris that the festival are "spaces" and the government and the private sector use for 
promoting tourism and communicate the identity of Buriram. The identity can obviously 
be seen in 3 ways (1) identity of Khmer (2) identity of sport (3) identity of clothing. In 
addition to Buriram Communication Identity is a smooth flow and active creative process, 
also has the deprecation and negotiation. Sometime, it has been rebuilt by an authorized 
person for using the Buriram identity communication by transform them into the product 
for supplying the demand of tourist and make people in Buriram become a unity.      
Keywords: Communication, Identity, Tourism, Buriram 
 

บทนํา 
 มนุษยเราน้ันนอกจากจะแลกเปล่ียนหรือถ.ายทอดข.าวสารเพ่ือสร(างความรู(ความเข(าใจกันแล(ว ยัง
ส่ือสารโดยมีเป�าหมายท่ีจะบอกว.า “เราคือใคร” เราเปgนคนชนชาติอะไร เพศอะไร วัยอะไร และในขณะท่ี
เราใช(การส่ือสารเพ่ือบอกคนอ่ืนว.า เราเปgนใคร เราก็ยังใช(การส่ือสารเพ่ือบอกคนอ่ืนเพิ่มเติมอีกว.า “เขา
เปgนใคร” และท(ายท่ีสุดก็ส่ือสารเพ่ือบอกว.า “เราเหมือนหรือต.างกับเขาอย.างไร” (กาญจนา แก(วเทพ, 
25550, น. 50-51) ส่ิงน้ันเรียกว.า “อัตลักษณ” ผลพวงจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท.องเท่ียว 
(Tourism) จุดประกายให(อัตลักษณมีความสําคัญเด.นชัดข้ึน กล.าวคือ มีความสัมพันธกับกระบวนการท่ีทํา
ให(กลุ.มชาติพันธุกลายเปgนสินค(า (Commoditization) ทําให(เราเห็นปรากฏการณท่ีเรียกว.า การจัดหรือ
การสร(างความเปgนของแท(ด้ังเดิม (Staged Authenticity) กระแสโหยหาความแท(จริง และการหวนกลับ
อดีตเปgนอาหารทางวัฒนธรรมสําคัญของสังคมโลกานุวัตร (อภิญญา เฟ§�องฟูสกุล 2546, น. 129-131) 
 “บุรีรัมย” เปgนจังหวัดหน่ึงในภาคอีสานตอนล.าง ประชากรส.วนใหญ.ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปgนหลัก เน(นเพาะปลูกข(าวและพืชไร. ในป; 2557 ภาคเกษตรกรรมสร(างรายได(ให(กับบุรีรัมยกว.า 20,800 
ล(านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2558 : ออนไลน) การก.อต้ังสโมสรฟุตบอล บุรีรีรัมย ยูไนเต็ด และปณิธานท่ี
จะทําให(บุรีรัมยเปgนเมืองท.องเท่ียวกีฬาของภาคเอกชน นายทุนรายใหญ.อย.าง นายเนวิน ชิดชอบ ถือเปgน
จุดเปล่ียนท่ีทําให(นักท.องเท่ียวเดินทางมาเยือนจังหวัดบุรีรัมยกว.า 900,000 คนในป; 2553 และเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ จนในป; 2556 ยอดนักท.องเท่ียวพุ.งสูงถึงหน่ึงล(านคน กระท่ังในป; 2558 การท.องเท่ียวแห.งประเทศ
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ไทยจัดโครงการ “12 เมืองต(องห(ามพลาด” ตามนโยบายเชิงกลยุทธด(านการตลาด เพื่อขยายฐานการ
ท.องเท่ียวจากจังหวัดหลักท่ีมีจํานวนนักท.องเท่ียวเดินทางไปเยือนเปgนจํานวนมากอยู.แล(ว เช่ือมโยง
ท.องเท่ียวไปยังจังหวัดทางเลือกท้ัง 12 จังหวัด ท่ีมีศักยภาพ มีจุดเด.น ท้ังแหล.งท.องเท่ียวทางธรรมชาติ วิถี
ชีวิต และศิลปวัฒนธรรม และมีความพร(อมในการรองรับนักท.องเท่ียว ซึ่งหน่ึงในน้ันคือจังหวัดบุรีรัมย ใน
ฐานะ “เมืองปราสาทสองยุค” แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย ป; 2557-2560 ระบุว.า จุดแข็งของบุรีรัมยคือ มี
แหล.งท.องเท่ียวเปgนศูนยกลางอารยธรรมขอม มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย มีปรากฏการณ
มหัศจรรยทางสถาปmตยกรรมท่ีดวงอาทิตยข้ึน-ตก ตรง 15 ช.องประตู รวมถึงมีสนามกีฬาฟุตบอลท่ีมี
ช่ือเสียง ได(มาตรฐาน และมีสนามแข.งรถระดับโลก ส่ิงเหล.าน้ีถือเปgนต(นทุนในรูปแบบวัตถุและวัฒนธรรม 
ท่ีทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนได(เลือกสรรไปใช(ในบริบทส.งเสริมการท.องเท่ียว ท้ังน้ีเครื่องมือสําคัญท่ี
เข(ามามีส.วนช.วยส.งเสริมการท.องเท่ียวคือ “การส่ือสาร” รูปแบบท่ีปรากฏชัดท่ีสุดคือ “ส่ือกิจกรรม” 
ผู(วิจัยจึงสนใจว.า ส่ือกิจกรรมท่ีภาครัฐจัดข้ึนคือ “งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(ง” และส่ือกิจกรรมท่ี
ภาคเอกชนจัดข้ึนคือ “งานประเพณีสงกรานตเฟสติเวิล” สะท(อนให(เห็นกระบวนการส่ือสารอัตลักษณ
ความเปgนบุรีรัมยอย.างไรบ(าง และนําอัตลักษณน้ันไปใช(ประโยชนอย.างไร 
 
วัตถุประสงคA 

1. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารอัตลักษณความเปgนบุรีรัมย จากการจัดกิจกรรมเพ่ือส.งเสริม
การท.องเท่ียวท่ีปราสาทหินพนมรุ(งและปราสาทสายฟ�า 

2. เพื่อศึกษาการใช(ประโยชนจากอัตลักษณความเปgนบุรีรัมย จากการจัดกิจกรรมเพื่อส.งเสริม
การท.องเท่ียวท่ีปราสาทหินพนมรุ(งและปราสาทสายฟ�า 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู(วิจัยเลือกใช(ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษา
กระบวนการส่ือสารอัตลักษณความเปgนบุรีรัมย จากการจัดกิจกรรมเพ่ือส.งเสริมการท.องเท่ียวท่ีปราสาท
หินพนมรุ(งและปราสาทสายฟ�า โดยการลงพื้นท่ีเก็บข(อมูลแบบสังเกตการณอย.างมีส.วนร.วม (participant 
observation) ในกิจกรรมงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(งและงานประเพณีสงกรานตเฟสติเวิล ประจําป; พ.ศ. 
2559-2560 และใช(การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) กับตัวแทนผู(จัดงาน, นักท.องเท่ียว
ภายในและภายนอกจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือสังเกตการณการส่ือสารอัตลักษณความเปgนบุรีรัมย และการใช(
ประโยชนจากอัตลักษณความเปgนบุรีรัมยเก่ียวกับการส.งเสริมการท.องเท่ียว  
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

การส่ือสารอัตลักษณAความเปfนบุรีรัมยA 
ปmจจุบันจังหวัดบุรีรัมยถูกพัฒนาให(เปgนเมืองท.องเท่ียวมากข้ึน จากนโยบายของภาครัฐและเอกชน

ท่ีต(องการผลักดันให(บุรีรัมยเปgนเมืองท.องเท่ียวอารยธรรมขอมโบราณ และเปgนเมืองท.องเท่ียวกีฬา ซ่ึง
นับว.าเปgนการก.อร.างสร(างอัตลักษณใหม.โดยการดึงของเดิมมาใช( เช.น บุรีรัมยมีปราสาทหินจึงจัดกิจกรรม
งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(งให(เปgนงานย่ิงใหญ.ประจําป; เพื่อส่ือสารภาพลักษณความเปgนขอมโบราณ สร(าง
พ้ืนท่ีให(มีการแสดงอารยธรรมอีสานใต( ทําให(อัตลักษณหลายๆ อย.างสะท(อนสู.สายตานักท.องเท่ียว 
นอกจากน้ีทางด(านภาคเอกชนก็มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานตเฟสติเวิลอย.างย่ิงใหญ. ถือเปgนงาน
ประจําป; มีนักท.องเท่ียวมาเยือนสนามไอ-โมบายสเตเดียมนับแสนราย สร(างรายได(มหาศาล   

 อัตลักษณหรือความเปgนตัวตนของจังหวัดบุรีรัมยน้ัน สะท(อนผ.านกระบวนการส่ือสารแทบท้ัง
กระบวนการ กล.าวคือ เมื่อกระบวนการส่ือสารจําแนกออกได( 4 อย.าง ได(แก. ผู(ส.งสาร (Source), สาร 
(Message), ช.องทางในการส่ือสาร (Channel) และผู(รับสาร (Receiver) ซึ่งผู(วิจัยพบว.า “ส่ือกิจกรรม” ท่ี
ทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดข้ึนทุกๆ ป;น้ัน เปgน “พื้นท่ี” ท่ีผู(จัดงานสามารถเลือกใช(อัตลักษณความเปgน
บุรีรัมยท่ีมีมาเปgนจุดขาย สร(างแรงดึงดูดนักท.องเท่ียวให(รู(จักจังหวัดบุรีรัมย และเดินทางมาท.องเท่ียว
จังหวัดบุรีรัมยให(มากท่ีสุด ผู(วิจัยได(เลือกใช(ส่ือกิจกรรม “งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(ง” และ “งานประเพณี
สงกรานตเฟสติเวิล” เปgนพ้ืนท่ีตัวอย.างท่ีใช(ในการมองหาอัตลักษณความเปgนบุรีรัมย รวมถึงมองหาการใช(
ประโยชนจากอัตลักษณน้ันๆ ท้ังน้ีผู(วิจัยได(ลงพื้นท่ีเก็บข(อมูลในงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(งและงาน
สงกรานตเฟสติเวิลในป; พ.ศ. 2559-2560 พบว.ากิจกรรมดังกล.าวจัดข้ึนในช.วงเดือนเมษายนของทุกๆ ป; 
และนักท.องเท่ียวให(ความสนใจเปgนอย.างมาก  

ผลการวิจัยพบว.า กระบวนการส่ือสารอัตลักษณความเปgนบุรีรัมย ท่ีพบในงานงานประเพณีข้ึนเขา
พนมรุ(งและงานประเพณีสงกรานตเฟสติเวิลน้ัน ส่ือสารอัตลักษณความเปgนบุรีรัมยออกมา 3 ประการ
ด(วยกัน  

ประการแรกคือ “อัตลักษณความเปgนขอม” การจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(งของภาครัฐ 
ส่ือสารอัตลักษณด(านน้ีได(เด.นชัดท่ีสุด สังเกตุได(จากส่ือกิจกรรมต.างๆ ท้ังพิธีบวงสรวงในช.วงเช(าท่ีลาน
ด(านหน(าปราสาทพนมรุ(ง การจําลองขบวนแห.พระนางภูปตินทรลักษมีเทวีและเทพพาหนะท้ังสิบทิศ
ในช.วงค่ํา ซ่ึงพระนางเปgนมารดาของผู(สร(างปราสาทพนมรุ(งเสร็จจากเมืองพระนคร (กัมพูชา) และการนํา
หลักฐานท่ีพบในจารึกท่ีพบในปราสาทพนมรุ(งมาสร(างเปgนตัวละครในการแสดงแสงสีเสียงบอกเล.า
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ประวัติศาสตรของปราสาทหินพนมรุ(งในช.วงกลางคืน เน้ือหาบอกเล.าว.า กษัตริยนเรนทราทิตยเปgนผู(สร(าง
ปราสาทหินพนมรุ(ง   

ประการท่ี 2 คือ “อัตลักษณความเปgนเมืองกีฬา” ส่ิงท่ีแสดงให(เห็นเด.นชัดท่ีสุดคือ สนามฟุตบอล
ไอ-โมบายสเตเดียม ท่ีต้ังตระหง.านอยู.ใจกลางเมืองบุรีรัมย และโครงการต.างๆ ในอนาคตท่ีกําลังทยอย
สร(างเพ่ือให(เปgนไปตามเป�าหมายการสร(างบุรีรัมยให(เปgนมหานครแห.งการกีฬา ประเด็นน้ีได(รับความสนใจ
จากส่ือมวลชนเปgนอย.างมาก มีการนําเสนอข.าวเก่ียวกับการกีฬาในจังหวัดบุรีรัมยอย.างต.อเน่ือง เช.น เว็ป
ไซต thaipublica นําเสนอข.าวเก่ียวกับจังหวัดบุรีรัมยเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2558 ในหัวข(อ “กีฬาสร(าง
เศรษฐกิจ “เนวินโมเดล” ปลุกบุรีรัมยโตสวนกระแส เปล่ียนเมืองผ.านเปgนเมืองพัก-ก(าวต.อไป “เมือง
สุขภาพ” แห.งเอเชีย” เน้ือหากล.าวถึงความก(าวหน(าทางด(านกีฬาและการท.องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย ไม.
เพียงเท.าน้ัน ภาคเอกชนเปgนกําลังสําคัญท่ีผลักดันแนวคิด sport city อย.างไม.หยุดย้ัง เริ่มต(นจากทีม
ฟุตบอล การสร(างสนามไอ-โมบายสเตเดียม, บุรีรัมย คาสเซิล คอมมูนิต้ีมอลล และปราสาทพนมรุ(งจําลอง 
ท่ีต้ังอยู.ด(านหลังสนามไอ-โมบายสเตเดียมและสนามแข.งรถ ช(าง อินเตอรเนช่ันแนล เซอรกิต 

 
และประการท่ี 3 คือ “อัตลักษณการแต.งกาย” การแต.งกายท่ีพบมากท่ีสุดในงานประเพณีข้ึนเขา

พนมรุ(งคือ ผู(จัดงานใส.ชุดผ(าพ้ืนเมือง ผ(าไหมตีนแดง และผ(าภูอัคนี การแต.งกายของนักแสดงส.วนใหญ.ท่ี
เปgนนางอัปสรา กว.าร(อยคน ใส.ผ(าไหมตีนแดงบุรีรัมย ส.วนนักท.องเท่ียวชาวบุรีรัมยส.วนหน่ึงใส.เส้ือบุรีรัมย 
ยูไนเต็ดมาเท่ียวงาน ส.วนงานประเพณีสงกรานตเฟสติเวิลพบการแต.งกายด(วยผ(าไหมตีนแดงแล(ะผ(าภูอัคนี
น(อยมาก มีเพียงนางรําอัปสราเท.าน้ันท่ีสวมใส. ด(วยบริบทของงานเปgนงานเทศการท่ีเน(นความสนุกสนาน 
มีเวทีคอนเสิรตขนาดใหญ. นักท.องเท่ียวนิยมใส.เส้ือบุรีรัมยยูไนเต็ดมาร.วมงาน ส.วนหน่ึงมาจากนโยบายของ
ภาครัฐท่ีช.วยสนับสนุนให(ใส(เส้ือบุรีรัมย ยูไนเต็ดทุกๆ เทศกาล รวมถึงใส.มาทํางานในหน.วยงานราชการได( 
เส้ือบุรีรัมย ยูไนเต็ด จึงกลายเปgนอัตลักษณการแต.งกายท่ีเห็นได(ชัด และสะท(อนอัตลักษณความเปgนเมือง
กีฬาได(เปgนอย.างดี 

อัตลักษณความเปgนบุรีรัมยดังกล.าว ทางภาครัฐและภาคเอกชนได(ดึงมาใช(ตอบสนองตลาดการ
ท.องเท่ียว และยังส.งผลดีต.อประชนชนชาวบุรีรัมยในวงกว(างด(วย จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาผู(วิจัยพบว.า การ
ใช(ประโยชนจากอัตลักษณความเปgนบุรีรัมยของภาครัฐและภาคเอกชนมีหลากหลายด(าน ดังน้ี (1) อัต
ลักษณความเปgนบุรีรัมยกับการแปรรูปเปgนสินค(าสินค(า (2) อัตลักษณความเปgนบุรีรัมย สร(างบุรีรัมยให(
ทันสมัย (Modernization) และ (3) อัตลักษณความเปgนบุรีรัมย สร(างความเปgนหน่ึงเดียว   
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สรุปและอภิปรายผล 
การใชIประโยชนAจากอัตลักษณAความเปfนบุรีรัมยA  
1. อัตลักษณAความเปfนบุรีรัมยAกับการแปรรูปเปfนสินคIาสินคIา 

จากการศึกษาพบว.า ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนต.างมีส.วนในการใช( “อัตลักษณความเปgนบุรีรัมย” 
เพื่อตอบสนองตลาดการท.องเท่ียว ท้ังน้ีภาครัฐได(จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(งข้ึนอย.างย่ิงใหญ. ก็เพ่ือเปgน
พ้ืนท่ีในการขายสินค(า ท้ังสินค(นในรูปแบบของ Story การสร(างเรื่องราวท่ีมีหลักฐานอ(างอิงทาง
ประวัติศาสตรท่ีนักวิชาการทางโบราณคดีได(ศึกษาและบันทึกเอาไว( สรรสร(างออกมาเปgนขบวนแห.พระ
นางภูปตินทรลักษมีเทวีและเทพพาหนะท้ังสิบทิศ รวมถึงการแสดงแสงสีเสียงและภาพจินตนาการ 
นอกจากน้ียังมีสินค(าอุปโภคบริโภค ท้ังผ(าไหมตีนแดง และผ(าภูอัคนี ท่ีจัดแสดงในรูปแบบตลาดย(อนยุค
โดยใช(ช่ือว.า ตลาดอารยธรรมวนัมรุง  

ทางด(านภาคเอกชน ก็ได(นําอัตลักษณความเปgนบุรีรัมยมาใช(ประโยชนเช.นกัน แต.พบว.าใช( 2 ข(อ
แรกมากท่ีสุด น่ันคืออัตลักษณความเปgนอารยธรรมขอมและอัตลักษณความเปgนเมืองกีฬา ไม.พบว.ามีการ
นําเสนอผ(าไหมตีนแดงและผ(าภูอัคนีในพื้นท่ีของเอกชน แต.พบว.านักท.องเท่ียวชาวจังหวัดบุรีรัมย ทุกเพศ 
ทุกวัย นิยมใส.เส้ือบุรีรัมย ยูไนเต็ด ไม.เพียงแค.ใส.มาเท่ียวงานดังกล.าว แต.ยังใส.ในชีวิตประจําวันอีกด(วย 
นอกจากน้ีภาคเอกชนได(นําเอาอัตลักษณความเปgนขอมมาใช(เปgนสัญลักษณของทีมสโมสร กล.าวคือ การ
นําปราสาทหินพนมรุ(งมาใช(เปgนสัญลักษณของทีม แสดงให(เห็นว.าเปgนทีมฟุตบอลของบุรีรัมย เปgนส.วนหน่ึง
ของกลยุทธทางการตลาดในการสร(างฐานแฟนบอล และรวมคนบุรีรัมยให(เปgนหน่ึงเดียวกัน และอัตลักษณ
ท่ีชัดเชนท่ีสุดซ่ึงภาคเอกชนได(สร(างข้ึนมาน่ันคือ อัตลักษณความเปgนเมืองกีฬา โดยการสร(างพื้นท่ีสนาม
กีฬาขนาดใหญ.เพ่ือเปgนสถานท่ีในการจัดการแข.งขันฟุตบอล และได(ทําให(กลายเปgนพ้ืนท่ีสําหรับการ
บริโภคสินค(ากีฬาต.างๆ รวมถึงเปgนสถานท่ีท.องเท่ียว พักผ.อนหย.อนใจของชาวจังหวัดบุรีรัมยและ
นักท.องเท่ียวจังหวัดใกล(เคียง 
2. อัตลักษณAความเปfนบุรีรัมยA สรIางบุรีรัมยAใหIทันสมัย (Modernization) 

การจัดงานแบบใหม.ของผู(ว.าราชการคนใหม.สร(างเสียงวิภาควิจารณจากโลกออนไลนได(มากข้ึน 
เน่ืองจากในป; พ.ศ. 2560 มีการถ.ายทําละครเร่ือง “นาคี” ท่ีปราสาทหินพนมรุ(ง ซ่ึงละครเร่ืองดังกล.าวโด.ง
ดังจนมีนักท.องเท่ียวเดินทางตามรอยละครนาคีมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย ทางภาครัฐจึงได(เชิญนักแสดงนํา
เรื่องนาคี คือ คุณแต(ว ณฐพร เตมีรักษ นักแสดงนําจากสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีช.อง 3 มาร.วมงานด(วย 
นอกจากน้ียังพยายามดึงตัวละครหลักจากเรื่องนาคีมาผสมผสานกับบทการแสดงแสงสีเสียงบอกเล.า
ประวัติศาสตรของปราสาทพนมรุ(งในช.วงกลางคืนอีกด(วย ท้ังน้ีผู(จัดงานได(นําตัวละคร “นาคี” และ “ทศ
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พล” (เปล่ียนช่ือเปgนสุริยา) พระเอกของเรื่องนาคี ใช(ตัวละครท้ังสองคนน้ีบอกเล.าเรื่องราวความเปgนมา
ของปราสาทพนมรุ(ง เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท.องเท่ียวให(มากท่ีสุด  

ทว.านักท.องเท่ียวภายนอกจังหวัดบุรีรัมยท่ีผู(วิจัยได(สัมภาษณน้ัน รู(สึกสับสนกับการนําตัวละคร
นาคีและสุริยามาเล.าเรื่องประวัติความเปgนมาของปราสาทพนมรุ(ง “ไม.เข(าใจว.าทําไมนาคีถึงเก่ียวข(องกับ
จังหวัดบุรีรัมย เพราะตอนแรกคิดว.าละครเรื่องน้ีแค.มาแสดงท่ีเขาพนมรุ(งเฉยๆ” นักท.องเท่ียวชาวจังหวัด
ปราจีนบุรีท่ีมาเท่ียวงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(งและมาเยือนจังหวัดบุรีรัมยครั้งแรกกล.าว เช.นเดียวกับกลุ.ม
นักท.องเท่ียวท่ีเปgนชาวจังหวัดบุรีรัมยก็ถกเถียงกันหลังจากชมการแสดง Visualize 4D Presentation 
เรื่องพนมรุ(งเรืองศรัทธา ตามรอยมรรคาแห.งนาคี ว.า “เอานาคีมาแสดงด(วย กลัวคนจะเข(าใจว.านาคีมี
ตัวตนจริงๆ และอยู.ท่ีบุรีรัมยด(วย ท้ังท่ีเขาแค.มาถ.ายทําละครท่ีพนมรุ(งเฉยๆ รู(สึกว.าพยายามยัดจนเกินไป 
กลัวนักท.องเท่ียวจะเข(าใจผิดๆ” จะเห็นว.าการใช(ตัวละครท่ีกําลังได(รับความนิยมจากผู(คนท้ังประเทศมา
เปgนจุดขาย สามารถดึงดูดนักท.องเท่ียวให(สนใจและเดินทางมาเท่ียวได( แต.การส่ือสารเรื่องราวเก่ียวกับ
ประวัติศาสตรของปราสาทพนมรุ(งเปgนเรื่องละเอียดอ.อนท่ีนักท.องเท่ียวภายใจจังหวัดบุรีรัมยยังคงหวง
แหนและต(องการให(ภาครัฐส่ือสารกับนักท.องเท่ียวภายนอกให(ถูกต(องตามความเปgนจริง   

นอกจากเน้ือหาท่ีภาครัฐพยายามดึงนาคีเข(ามาช.วยอธิบายประวัติความเปgนมาของปราสาทหิน
พนมรุ(งแล(ว รูปแบบการจัดงานยังถูกทําให(ทันสมัยมากย่ิงข้ึน โดยการย(ายสถานท่ีท่ีทําการแสดงจากเดิมท่ี
เคยแสดงท่ีลานด(านหน(าปราสาทพนมรุ(ง ลงมาต้ังเวทีการแสดงท่ีลานโพธ์ิ รวมถึงยกเลิกการเก็บค.าเข(าชม
แล(วเปfดโอกาสให(นักท.องเท่ียวได(ชมการแสดงอย.างท่ัวถึง ใช(เทคนิค Visualize 4D Presentation 
สะท(อนเรื่องราวผ.านจอ LCD ขนาดใหญ. ผนวกกับการแสดงละครเวทีของนางเอกสาวท่ีมีช่ือเสียงโด.งดัง
อย.างคุณแต(ว ณฐพร เตมีรักษ และการแสดงรําอัปสราของจังหวัดบุรีรัมย ก็สะท(อนให(เห็นความพยายาม
ในการดึงดูดนักท.องเท่ียวและการทําดึงอัตลักษณความเปgนบุรีรัมยมาใช(แล(วสร(างให(ทันสมัยกว.าท่ีเคยเปgน 

การจัดงานสงกรานตเฟสติเวิลของภาคเอกชน ต้ังแต.เริ่มต(นจัดงานสงกรานตในป;แรก คือป; พ.ศ. 
2555 มีรูปแบบการจัดงานท่ีเน(นความสนุกสนาน เล.นนํ้า และเวทีคอนเสิรต รวมถึงนโยบายของสโมสร
บุรีรัมย ยูไนเต็ด ท่ีให(นักฟุตบอลในสังกัดเปgน Entertainer มอบความสุขให(กับแฟนบอล และมีผู(สนับสนุน
มากมาย ต.างจากภาครัฐท่ีจัดงานรดนํ้าดําหัวผู(ใหญ.ตามประเพณี การจัดงานสงกรานตของภาคเอกชนใน
แต.ละป;มีจํานวนนักท.องเท่ียวสูงข้ึนเร่ือยๆ กระท่ังป; พ.ศ. 2559 และ 2560 ท่ีผู(วิจัยเลือกลงพื้นท่ีศึกษา 
พบว.านักท.องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกจังหวัดบุรีรัมยบอกเปgนเสียงเดียวกันว.า ชอบการจัดงานของ
ภาคเอกชน และรู(สึกว.าส.งเสริมให(เศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมยดีข้ึนมาก โดยเฉพาะในป; พ.ศ. 2560 ภาค
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เอกขนร.วมมือกับภาครัฐในการร.วมกันจัดงานสงกรานตโดยใช(ช่ือว.า “บุรีรัมย สงกรานต คานิเวิล” 
รูปแบบการจัดงานส.วนใหญ.ยังคงเหมือนเดิม ท่ีเพ่ิมเข(ามาคือ “การประกวดขบวนแห.คารนิเวิล”  
3. อัตลักษณAความเปfนบุรีรัมยA สรIางความเปfนหน่ึงเดียว 

อย.างท่ีกล.าวไปข(างต(นว.า จังหวัดบุรีรัมยเปgนแหล.งเรียนรู(ประวัติศาสตรขอมโบราณ เปgนเมือง
ท.องเท่ียวกีฬา ตามวัตถุประสงคของภาครัฐและภาคเอกชน ระยะเวลาต้ังแต. พ.ศ. 2556-2560 การ
เปล่ียนแปลงท่ีเห็นได(ชัดท่ีสุดคือ ตัวเลขนักท.องเท่ียวเพิ่มข้ึนเกือบเท.าตัวทุกป; และตัวเลขรายได(หรือ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดบุรีรัมย (GPP) เพิ่มข้ึนเกือบเท.าตัวทุกป;เช.นกัน ส.งผลให(ระบบเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดกระเต้ืองข้ึน ราคาท่ีดินสูงข้ึน เม่ืออัตลักษณความเปgนบุรีรัมยเด.นชัด ท้ังส่ือมวลชน ส่ือออนไลน 
และส่ือท(องถ่ิน ส่ือสารในวงกว(างทุกช.องทาง เข(าถึงประชาชนท่ัวประเทศไทย นักท.องเท่ียวเร่ิมหล่ังไหล
เข(ามาท.องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมยมากข้ึนเร่ือยๆ ผู(ประกอบการท้ังท่ีพัก โรงแรม ร(านอาหาร และอ่ืนๆ ต.าง
ได(รับผลดีจากการพัฒนาเมืองให(เปgนเมืองท.องเท่ียว นักท.องเท่ียวชาวบุรีรัมยท่ีผู(วิจัยสัมภาษณ 4 ใน 5 
คน คิดว.าการพัฒนาเมืองให(เปgนเมืองท.องเท่ียวเปgนเร่ืองท่ีดี ทําให(ชาวบุรีรัมยมีรายได( มีเงินเข(ามา
หมุนเวียนในจังหวัดมากข้ึน และส่ิงหน่ึงท่ีเห็นได(ชัดคือ “ชาวบุรีรัมยทุกเพศ ทุกวัย ใส.เส้ือบุรีรัมย 
ยูไนเต็ด” ถือเปgนอัตลักษณการแต.งกายอย.างหน่ึงท่ีแสดงให(ผู(อ่ืนเห็นว.า ฉันคือคนบุรีรัมยและฉันภูมิใจใน
จังหวัดบุรีรัมย  

อย.างไรก็ตามก็ยังมีชาวบุรีรัมย 1 ใน 5 คนท่ียังเปgนห.วงเรื่องการพัฒนาอย.างก(าวกระโดด และ
เปgนห.วงเร่ืองกระบวนการการทํางานบางอย.างของภาครัฐและภาคเอกชน ผลกระทบท่ีตามมาจากการ
ท.องเท่ียวไม.ได(มีแต.ข(อดีเท.าน้ัน มัคคุเทศกอาวุโสชาวบุรีรัมย เห็นว.า การท.องเท่ียวบุรีรัมยปmจจุบันเปgนการ
เท่ียวแบบผิวเผิน ไม.มีบุคลากร มัคคุเทศก หรือส่ือ ท่ีช.วยให(นักท.องเท่ียวเข(าใจความเปgนตัวตนท่ีแท(จริง
ของจังหวัดบุรีรัมยเท.าท่ีควร ซ่ึงบางครั้งการส่ือสารท่ีผิวเผินก็อาจทําให(นักท.องเท่ียวเข(าใจผิดได( อย.างเช.น 
กรณีการนําตัวละครเรื่องนาคี มาเปgนตัวชูโรงในงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ(ง ป; 2560 มีนักท.องเท่ียวบาง
คนเข(าใจว.า นาคี มีตัวตนในปราสาทหินพนมรุ(งจริง ในวันแถลงข.าวงานข้ึนเขาพนมรุ(งป; 2560 ผู(วิจัยได(
สังเกตการสนทนาของนักเรียนท่ีมาทัศนศึกษา พบว.า นักเรียนวัยมัธยมเข(าใจว.านาคีมีตัวตนจริง และว่ิง
ตามหารูปปm«นเจ(าแม.นาคีในปราสาทหินพนมรุ(ง รวมถึงบทสนทนาท่ีผู( วิ จัยสังเกตเห็นหลังจากท่ี
นักท.องเท่ียวได(ชมการแสดง Visualize 4D Presentation เรื่องพนมรุ(งเรืองศรัทธา ตามรอยมรรคาแห.ง
นาคี คือ นักท.องเท่ียวท่ีมาเท่ียวไม.เข(าใจว.านาคีเก่ียวข(องกับปราสาทหินพนมรุ(งได(อย.างไร ถึงแม(ว.าในเน้ือ
เรื่องจะเช่ือมโยงสะพานนาคราชของปราสาทพนมรุ(งให(เข(ากับตัวละครท่ีเปgนพญานาคอย.างนาคีแล(วก็ตาม 
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ขIอเสนอแนะ 
 กระบวนการส่ือสารอัตลักษณนับว.ามีพลังในการผลักดันจังหวัดบุรีรัมยให(เปgนเมืองท.องเท่ียวได( 
อัตลักษณต.างๆ ท่ีจังหวัดบุรีรัมยมี มองเห็น และดึงมาใช(เปgนสินค(าเพื่อตอบสนองตลาดการท.องเท่ียว จน
บุรีรัมยหลายเปgนเมืองท.องเท่ียวท่ี ต(องห(ามพลาด ด(วยความร.วมมือจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีมีส.วน
ช.วยผลักดันนโยบายพัฒนาจังหวัด ผู(วิจัยมีความเห็นว.า การพัฒนาบ(านเมืองไม.ใช.หน(าท่ีของภาครัฐเท.าน้ัน 
หากแต.เปgนหน(าท่ีท่ีประชาชนสามารถช.วยพัฒนาตามศักยภาพท่ีตนเองมี หากมีการศึกษาอัตลักษณ
ท(องถ่ินของจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อให(เห็นอัตลักษณและนําไปสู.การนําอัตลักษณน้ันมาใช(ประโยชนได(อย.างมี
ประสิทธิภาพ จะเปgนการพัฒนาท(องถ่ิน พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให(ดีขึ้นได(ต.อไป  
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ป$จจัยที่มีผลกระทบต�อการเปDนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา 
(Factors Affecting the Digital Radio Stations in Educational Institutions) 

นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ และ ผศ. ดร.พจนา ธูปแก,ว 
สาขาวิชาการบริหารส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตรAและส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA 

บทคัดย#อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการณของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา
ต.อการเปล่ียนแปลงสู.วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลและศึกษาปmจจัยภายในและปmจจัยภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา ใช(วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะหข(อมูลเอกสาร การสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึก มีผู(ให(ข(อมูลสําคัญจํานวน 3 กลุ.ม ได(แก. 
ผู(บริหารสถานีวิทยุในเครือข.ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา จํานวน 9 แห.ง  นักวิชาการด(าน
ส่ือสารมวลชน และบุคลากรจากสํานักงาน กสทช. 
 ผลการวิจัยจากการวิเคราะหเอกสาร พบว.า (1) การเปล่ียนผ.านสู.การออกอากาศในระบบดิจิทัล
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ต(องพิจารณาบทบัญญัติและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข(อง 
รวมท้ังบริบทด(านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มาใช(พิจารณาประกอบ (2) สภาพการ
ดําเนินการต.อการเปล่ียนแปลงสู.ระบบดิจิทัล พิจารณาจาก ข(อมูลพ้ืนฐานสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาแต.
ละแห.ง ได(แก. จุดเร่ิมต(น วัตถุประสงค พันธกิจ ปmจจัยท่ีเก่ียวข(องในการบริหารจัดการสถานี ฯ รวมท้ังการ
วิเคราะหสภาพแวดล(อมของสถานี 
 ผลการวิจัยจากการสังเกตการณ พบว.า สถานีวิทยุสถาบันการศึกษามีความพร(อมในด(าน
เทคโนโลยีในการดําเนินกิจการ สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทุกแห.งใช(โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการ
ออกอากาศท่ีแตกต.างกัน นอกจากน้ีสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทุกแห.งมีการพัฒนาช.องทางการส.ง
กระจายเสียงด(วยระบบออนไลน แอพพลิเคชันโทรศัพทมือถือ และการใช(ส่ือสังคมออนไลน ด(านบุคลากร
สถานีวิทยุสถาบันการศึกษา บางแห.งมีปmญหาการขาดแคลนบุคลากรบางส.วนงาน รวมถึงสถานีวิทยุ
สถาบันการศึกษาบางแห.งบริหารงานร.วมกับบริษัทเอกชน มีการบริหารงานในรูปแบบวิสาหกิจ  สามารถ
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จัดหารายได(เพ่ือบริหารจัดการสถานีให(อยู.รอดท.ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม เทคโนโลยี การใช(
ชีวิตของประชากร ฯลฯ 
  ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเจาะลึก พบว.า (1) สถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษาส.วน
ใหญ. มีนโยบายและการส.งเสริมการเตรียมความพร(อมต.อการเปล่ียนแปลงสู.วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล 
ท้ังด(านเครื่องมือ ช.องทางกระจายเสียงสู.รูปแบบส่ือใหม. (2) นโยบายของผู(บริหารสถาบันการศึกษาเปgน
ปmจจัยหลักในการขับเคล่ือนสู.การเปล่ียนแปลงการส.งกระจายเสียงระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษา (3) ผู(ฟmงเปgนปmจจัยสําคัญในการดําเนินงานของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา เมื่อเกิดการ
เปล่ียนผ.านไปสู.ระบบดิจิทัลทําให(เกิดผู(ฟmงกลุ.มใหม. (4) สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาส.วนใหญ.ไม.มีปmญหา
อุปสรรคของปmจจัยภายใน และ (5) ปmจจัยภายนอก คือ ผู(ฟmงมีแนวโน(มลดลง เน่ืองจาก พฤติกรรมผู(ฟmง
เปล่ียนแปลงจากการท่ีช.องทางข(อมูลข.าวสารเพ่ิมมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: วิทยุดิจิทัล , ปmจจัยท่ีมีผลกระทบ, สถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา 

 
ABSTRACT 

 
 This research aims to study about status of radio station in educational Institutions 
for changing to digital radio station and study about internal and external factor that 
influence to digital radio station of educational Institutions This research uses qualitative 
research method through documentary research , observation and in-depth interview by 
ask 3 groups of key informants such as CEO of radio station in Educational institutions 
alliance connection about 9 station , mass communication specialists and officer from the 
office of NBTC 
 And the documentary research found that (1) the changing of digital broadcasting 
of radio station in educational institutions, that must consider in legal provision and 
another law was related, also including consider in politics, economics, social and 
technology (2) status for changing to digital radio station, that consider from fundamental 
information of radio station in educational institutions such as background, objective , 
mission , related management factor include the station's context analysis. 
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 And the observation found that the radio station in educational institutions was 
prepared carry out by technology. All of radio station using different computer application 
for broadcasting. Besides, all have broadcasting development in online, smart phone 
application, and social media channel. The human resources of radio station, some have 
a problem about human resource deficient in some section, Also some have cooperative 
with private company, management likes enterprise and have a benefit income to manage 
for survive in the changing of social, technology and citizen lifestyle, etc. 
 And the in-depth interview found that (1) most of radio station in educational 
institution has a policy and promoted for Preparing to changing to digital radio station in 
tools faction and broadcasting in new media channel (2) the CEO's policy was a major 
factor to changing to digital radio station of educational institution (3) the audience was 
important factor to managing the radio station in educational institution, in other word, 
It's has a new audience when changing to digital services (4) most of radio station in 
educational institution hasn't an obstacle of interior factor and (5) the external factor, the 
audience was decrease because the audiences' behavior was change from the increase of 
information channel. 
 
Keyword: digital radio, influence factor, the radio station in educational institution 
 

บทนํา 

ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 

สภาพกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยในปmจจุบัน  จากการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร
ก.อให(เกิดการเปล่ียนแปลงอย.างมากในวงการวิทยุกระจายเสียงท่ัวโลกและในประเทศไทย  ได(แก. มีการ
เปล่ียนแปลงจากการส.งสัญญาณแบบแอนะล็อกซึ่งเปgนแบบด้ังเดิมไปเปgนสัญญาณดิจิทัล   มีช.องทางใน
การส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงหลายช.องทางนอกเหนือจากการกระจายเสียงทางสายอากาศภาคพื้นดิน  
เช.น  การส.งสัญญาณผ.านดาวเทียม  การส.งสัญญาณทางสายเคเบ้ิล  การส.งรายการผ.านอินเทอรเน็ต  เปgน
ต(น  เทคโนโลยีใหม.ๆทําให(การผลิตรายการง.ายข้ึน  ลดจํานวนบุคลากรลง  เพราะบุคคลเพียงคนเดียว
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สามารถทํางานได(หลายอย.างด(วยอุปกรณ ท่ีใช(งานง.ายและสามารถควบคุมคุณภาพได(   สถานี
วิทยุกระจายเสียงมีแนวโน(มลดลง  ใช(อุปกรณในการทํางานน(อยช้ิน  ประหยัดค.าใช(จ.าย  ทําให(การลงทุน
ตํ่ากว.าการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงแบบด้ังเดิม  และเทคโนโลยีใหม.ทําให(ผู(ท่ีสนใจสามารถต้ัง
สถานีวิทยุของตนเองได(  โดยเฉพาะวิทยุบนอินเทอรเน็ต  เพราะไม.ต(องขออนุญาตจากหน.วยงานใด  จึงทํา
ให(สถานีวิทยุกระแสหลักมีคู.แข.งมากข้ึน  และถูกแย.งกลุ.มผู(ฟmงท่ีเลือกฟmงเฉพาะรายการท่ีตนเองชอบและ
ต(องการฟmง  รวมท้ังส.วนแบ.งรายได(จากการโฆษณาสินค(าจะลดน(อยลงด(วย  เพราะการโฆษณาผ.านวิทยุ
บนอินเทอรเน็ตมีราคาถูกกว.า (สุมน  อยู.สิน,2557)    

สถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยเกิดข้ึน ด(วยความง.ายและสะดวกในการจัดหาอุปกรณ และใน
การออกอากาศเปgนสถานีวิทยุ ทําให(เกิดคล่ืนวิทยุชุมชนรบกวนวิทยุคล่ืนหลักและคล่ืนรบกวนกันเองอย.าง
มาก ปmจจุบันประชาชนส.วนใหญ.ยังประสบปmญหาการรับฟmงวิทยุกระจายเสียงท่ีไม.ชัดเจน  เน่ืองจากกา
รบกวนคล่ืนความถ่ีระหว.างสถานีวิทยุด(วยกัน  ซึ่งเปgนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของผู(ประกอบกิจการกระจาย
เสียงเปgนจํานวนมาก  ทําให(จํานวนคล่ืนความถ่ีมีไม.เพียงพอกับความต(องการในการใช(งาน ( อรศรี ศรี
ระษา , 30 มกราคม 2559)    จึงมีการเริ่มระบบการส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล เพื่อ
แก(ไขปmญหาการรับฟmงวิทยุได( เพื่อช.วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช(งานคล่ืนความถ่ีวิทยุ ส.งผลให(การรับฟmงวิทยุ
สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีได(มากข้ึน  

วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล  นับเปgนส่ือใหม.ท่ีพัฒนาต.อยอดมาจากส่ือเก.าโดยยังคงคุณสมบัติ
แบบส่ือด้ังเดิมไว(อย.างครบถ(วน และเพิ่มลักษณะเด.นของส่ือใหม.โดยเฉพาะลักษณะความเปgนดิจิทัล  ท่ีทํา
ให(เข(าถึงได(ง.ายและมีจํานวนช.องความถ่ีมากข้ึน (ธัชวีร แย(มศิริ,2557) การรับส.งวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิทัล  คือการแปลงคล่ืนสัญญาณแอนะล็อก ให(เปgนคล่ืนสัญญาณดิจิทัล  ท่ีมีลักษณะเปgนคล่ืน
ส่ีเหล่ียม ในรูปของตัวเลขฐานสอง สัญญาณดิจิทัลท่ีมีอัตราการเหน่ียวนําทางไฟฟ�า หรือ บิทเรท คือ 0 กับ 
1   ซึ่งประโยชนของการรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล  มีหลายประการ  คือ   คุณภาพ
เสียงท่ีดีข้ึน ลดสัญญาณรบกวน , จัดสรรคล่ืนความถ่ีได(อย.างมีประสิทธิภาพ จํานวนรายการวิทยุเพ่ิมข้ึน, 
ประหยัดค.าใช(จ.ายในการประกอบกิจการ ลดการใช(พลังงาน, การแสดงผลแบบข(อมูลและภาพ  อาทิ  
ภาพสไลด   ภาพสไลดสินค(า สามารถให(บริการโฆษณาในหลายรูปแบบ   ข(อความว่ิง    การประยุกตใช(
บริการเสริมของการรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล  เช.น  รายละเอียดรายการ ช่ือสถานี 
ความถ่ี ช่ือรายการ ภาพหน(าปกซีดีและภาพประกอบ  การแสดงสภาพการจราจร  ตารางเท่ียวบินและ
รายงานสภาพอากาศในระหว.างการเล.นเพลงของสถานี   รวมท้ังสามารถให(บริการแจ(งเตือนภัยพิบัติ
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(EWS)  โดยระบบเตือนภัยจะทําการควบคุมด(วยการตัดรายการวิทยุเข(าสู.รายการเตือนภัยพิบัติ  (อรศรี 
ศรีระษา , 30 มกราคม 2559)  

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ (กสทช.) 
จึงจะใช(แนวทางการปรับเปล่ียนไปสู.วิทยุในระบบดิจิทัล  ซึ่งสามารถให(ช.องคล่ืนความถ่ีได(มากกว.าระบบ
แอนะล็อก และช.วยจัดระเบียบคล่ืนความถ่ีได(ดีกว.า เพื่อรองรับความต(องการและการขยายตัวของสถานี
วิทยุในปmจจุบัน อีกท้ังยังช.วยลดความหนาแน.นของช.วงคล่ืนความถ่ีและลดปmญหาคล่ืนรบกวนได(ด(วย 
เน่ืองจากวิทยุระบบดิจิทัลจะให(เสียงท่ีคมชัดและมีความเสถียรแต.อาจจะเพ่ิมต(นทุนในการประกอบกิจการ  
ท้ังน้ีประเทศไทยเปล่ียนผ.านจากการรับชมโทรทัศนในระบบแอนะล็อกมาเปgนระบบดิจิทัลอย.างเปgน
ทางการเปgนท่ีเรียบร(อยแล(ว ต้ังแต.วันท่ี 1 เมษายน 2557   ซึ่งหลายพื้นท่ีสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได(   
นอกจากทีวีดิจิทัลแล(ว   ในประเทศไทยมีแผนการเตรียมความพร(อมสําหรับการเกิดของ “วิทยุดิจิทัล” 
ด(วยเช.นกัน   ซึ่งการรับฟmงวิทยุแอนะล็อกแบบเดิมในปmจจุบันน้ัน ปmญหาท่ีผู(ฟmงทุกคนต(องได(ประสบพบเจอ 
น่ันคือ ไม.สามารถรับฟmงได(อย.างชัดเจน มักจะมีคล่ืนแทรก ไม.สามารถรับฟmงข(ามจังหวัดได( ทําให(การรับฟmง
วิทยุน้ันจํากัดอยู.ในเขตชุมชน  หรือในจังหวัด  ซึ่งในอนาคตการรับฟmงวิทยุจะไม.มีข(อจํากัดอีกต.อไปและจะ
มีประสิทธิภาพพร(อมความสามารถท่ีมากข้ึน เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ (กสทช.) กําลังมีแผนการท่ีจะรับส.งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิทัล  

ปmจจุบันการรับฟmงวิทยุในประเทศไทยยังคงใช(ระบบแอนะล็อกในการรับส.งสัญญาณ ซึ่งใช(คล่ืน
ความถ่ีในย.าน FM และ AM โดยปmญหาท่ีเกิดข้ึนจากการรับฟmงวิทยุกระจายเสียงในระบบอนาล็อกคือ ไม.
สามารถรับฟmงได(ชัดเจน และมีปmญหาจากการรบกวนสัญญาณจากวิทยุชุมชนท่ีมีการใช(งานคล่ืนความถ่ีใน
ระบบ FM จํานวนมาก การเริ่มระบบการส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลจึงเปgนปmจจัยท่ี
สามารถแก(ไขปmญหาการรับฟmงวิทยุได( เน่ืองจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช(งานคล่ืนความถ่ีวิทยุ สามารถ
รองรับรายการวิทยุได(มากข้ึนถึง 6 – 18 รายการ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีระบบแอนะล็อก ส.งผลให(การรับ
ฟmงวิทยุสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีได(มากข้ึน  จากเดิมท่ีสามารถรับฟmงได( เฉพาะบางพื้นท่ี   เช.น 
กรุงเทพมหานคร ก็จะสามารถรับฟmงได(ในระดับประเทศ  และอาจทําให(สัดส.วนจํานวนครัวเรือนท่ีรับฟmง
รายการวิทยุมีมากข้ึน นอกจากน้ียังสามารถให(บริการข(อมูล (Data Broadcasting) ไปพร(อมกับ
สัญญาณเสียง คือ สามารถฟmงวิทยุไปพร(อมๆดูข(อความหรือดูภาพ (ภาพน่ิง หรือ Slide) บนหน(าจอวิทยุ
ดิจิทัลได( ทําให(ผู(บริโภคสามารถได(รับข.าวสาร หรือข(อมูลเพ่ิมเติมจากเน้ือหารายการท่ีรับชม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ (กสทช.) 
ได(วางแนวทางการเปล่ียนผ.านสู.การกระจายเสียงวิทยุดิจิทัลของประเทศไทยไว(ในแผนแม.บทกิจการ
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กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งกําหนดให(มีการเริ่มเปล่ียนผ.านเข(าสู.
การรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนระบบดิจิทัลภายใน 4 ป; และกําหนดให(มีนโยบาย
และจัดทําแผนการเปล่ียนระบบการรับส.งสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปgนระบบดิจิทัลภายใน 1 ป; ตามตัวช้ีวัด
ของแผนแม.บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) ( สาโรจน แวว
มณี,2556)  
 

การเริ่มระบบการรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประเทศไทย กสทช. ได(
กําหนดยุทธศาสตรการเริ่มระบบการรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล และกําหนดจังหวัด
เป�าหมายสําหรับการทดลองทดสอบรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล  ดังน้ี  

ตารางท่ี 1 : ยุทธศาสตรการเริ่มระบบการรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 

แผน A สําหรับการเร่ิมระบบการรับส#งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

แผน B สําหรับการรับส#งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ 

- สําหรับการทดลองหรือทดสอบการรับส. ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

- กระบวนการออกใบอนุญาตจริงหลังจากยุติการ
ออกอากาศโทรทัศนระบบแอนะล็อก 

-  ใช(มาตรฐาน DAB+ ในย.านความถ่ี VHF lll  - ข้ึนอยู. กับความพร(อมของการตลาด กิจการ
กระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Market Demand) 

- คาดว.าจะลองรับบริการได(ถึง 36 รายการใน
จังหวัดท่ีจะเร่ิมการทดลองหรือทดสอบ 

 

     

ท่ีมา: การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประเทศไทย , อรศรี  ศรีระษา ,(2559).   

 

ตารางท่ี 2 : จังหวัดเป�าหมายสําหรับการทดลองทดสอบรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล   

ภูมิภาค จังหวัด 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร   นนทบุรี  สมุทรปราการ 
ปทุมธานี 
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ภาคกลาง ชลบุรี   หัวหิน 

ภาคเหนือ เชียงใหม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก.น   นครราชสีมา 

ภาคใต( สงขลา  นครศรีธรรมราช 

 

ท่ีมา: การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประเทศไทย , อรศรี  ศรีระษา ,(2559).   

  เมื่อรัฐบาลเปล่ียนแปลงการควบคุมคล่ืนวิทยุอย.างเคร.งครัด อันเปgนผลมาจากรัฐธรรมนูญแห.ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีแนวคิดว.า คล่ืนวิทยุเปgนทรัพยากรของชาติท่ีมีจํากัด ควรให(มีการ
แบ.งปmนกันใช(ได(อย.างเปgนธรรม ไม.ใช.ผูกขาดเฉพาะรัฐ และหน.วยงานของรัฐเท.าน้ัน ประชาชนควรมีสิทธิ
ในการใช(ทรัพยากรน้ีอย.างเท.าเทียมกันด(วย ประกอบกับเทคโนโลยีการแบ.งคล่ืนช.วงความถ่ีของวิทยุ
ก(าวหน(ามากข้ึน ทําให( มีช.องความถ่ีท่ีสามารถส.งกระจายเสียงได( เ พ่ิมข้ึน และคล่ืนความถ่ีของ
วิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุท่ีเกิดข้ึนใหม.น้ีเรียกว.าคล่ืนวิทยุชุมชน และจะลงท(ายของขนาดคล่ืนด(วย 
.25 MHz หรือ .75  ส.งผลให(เกิดสถานีวิทยุในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมากข้ึน  โดยแบ.งเปgนสถานี
วิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน 210 สถานี (broadcast.nbtc.go.th/radio.สืบค(น
เ ม่ื อ วั น ท่ี  22 มิ ถุ น า ย น  2560)  ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ร ะ บ บ  FM  จํ า น ว น  8 ส ถ า นี  
( broadcast.nbtc.go.th/data/operator/FM.สื บ ค( น เ มื่ อ วั น ท่ี  22 มิ ถุ น า ย น 2560)  แ ล ะ ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสียงระบบ AM จํานวน 5 สถานี  (broadcast.nbtc.go.th.สืบค(นเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 
2560)   
  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ   กําหนด
แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.    ตามพระราชบัญญัติ องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  และ
การประกาศหลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ. 2555  แก.สถานีวิทยุ
ท่ีได(รับสิทธิทดลองออกอากาศลักษณะช่ัวคราว  ดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  แบ.งออกเปgน ประเภทกิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการทาง
ธุรกิจ  ส. งผลให(สถานี วิทยุเ กิดและขยายตัว ข้ึนในหลายๆสถาบันของสังคม  สําหรับองค กร
วิทยุกระจายเสียงท่ีเกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทางด(านวิชาการอย.างชัดเจนได(แก.  สถานีวิทยุ
ของสถาบันการศึกษาต.างๆ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษาในประเทศไทย มีต้ังแต.ระดับ
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โรงเรียน  สถาบันอุดมศึกษา ได(แก. วิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย  ท่ีปรากฏชัดเจนคือสถาบันอุดมศึกษา  
ปmจจุบันสถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากท่ีได(จัดต้ังสถานีวิทยุข้ึน เพื่อเปgนแหล.งฝ¢กปฏิบัติงานด(านเทคโนโลยี
การกระจายเสียง สถานีวิทยุบางแห.งก็มุ.งท่ีจะยกระดับการฟmงรายการวิทยุกระจายเสียงของผู(ฟmงด(วยการ
จัดรายการวิทยุท่ีมีคุณภาพ จึงมีการนํามาใช(เปgนเคร่ืองมือเพ่ือการศึกษาและถ.ายทอดวิชาการ   ด(วย
เหตุผลท่ีวิทยุเปgนส่ือมวลชนท่ีสามารถเข(าถึงประชาชนได(อย.างท่ัวถึงและรวดเร็ว  สถาบันอุดมศึกษาจึงมี
การนํามาใช(เปgนส่ือในการบริการแก.สังคม(ดวงจันทร  ศิริบัญชาชัย,2538)   
   

เมื่อประเทศไทยก(าวเข(าสู.ยุคการเปล่ียนแปลงด(านส่ือสารมวลชน  หรือเรียกว.าเปgนการปฏิรูปส่ือ
โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  นับต้ังแต.การประกาศใช(รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 
และ ฉบับ พ.ศ. 2550 เปgนต(นมา  แต.การเปล่ียนแปลงยังไม.หยุดน่ิงเพราะมีระเบียบและกฎเกณฑต.างๆท่ี
มีการปรับเปล่ียนอยู.ตลอดเวลา  ทําให(องคกรวิทยุกระจายเสียงต(องมีการปรับตัวให(ทันต.อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงในยุคท่ีกําลังมีการเปล่ียนแปลง  เปgนเรื่องท่ี
มีความยุ.งยากสําหรับการบริหารกิจการแบบเดิมท่ีต(องมีการปรับตัวให( ทันกับสภาพแวดล(อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะกฎหมาย  ข(อบังคับต.างๆ ของ กสทช. และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่ง
มีความก(าวหน(าไปอย.างรวดเร็วมาก รวมถึงการแข.งขันท่ีมีมากข้ึน  เน่ืองจากการเปล่ียนผ.านจากระบบแอ
นะล็อกสู.ระบบดิจิทัล  จะทําให(มีสถานีวิทยุในรูปแบบต.างๆเกิดข้ึนอย.างมากมาย  อาทิ วิทยุผ.านดาวเทียม  
วิทยุบนอินเทอร เน็ต  วิทยุบนโทรศัพท เคล่ือนท่ี  ตลอดจนมีการแข.งขันกันเองระหว.างสถานี
วิทยุกระจายเสียง 3 ประเภท คือ ประเภทบริการสาธารณะ  ประเภทบริการธุรกิจ  และประเภทบริการ
ชุมชน  ถึงแม(ว.าจะมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานท่ีแตกต.างกัน  แต.ผู(บริหารจะต(องมีความตระหนักและ
กระตือรือร(นในการนําองคกรวิทยุกระจายเสียงท่ีอยู.ในความดูแลของตนเองให(ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  (สุมน  อยู.สิน,2557)   

สถานีวิทยุสถาบันอุดมศึกษา จัดเปgนสถานีวิทยุประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551   ในฐานะท่ีเปgนองคกร
ส่ือสารมวลชนในสังกัดของสถาบันการศึกษา การดําเนินงานของสถานีวิทยุของสถาบันอุดมศึกษาส.วน
ใหญ. จึงข้ึนกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเปgนสําคัญ โดยมีลักษณะเปgนสถานีท่ีมิใช.เพ่ือการค(า (Non 
Commercial Stations) หากจะให(สถานีดํารงกิจการอยู.ได(โดยการดําเนินกิจการอย.างมีประสิทธิภาพน้ัน 
จะหวังพ่ึงแต.เพียงงบประมาณแผ.นดิน ก็คงจะมิอาจเอ้ือให(การดําเนินกิจการเปgนไปอย.างมีประสิทธิภาพได( 
(ดวงจันทร  ศิริบัญชาชัย,2538)  จากท่ีกล.าวมาข(างต(น  นําไปสู.ข(อค(นพบจากการศึกษา โอกาสในการ



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 152 

เปล่ียนแปลงเข(าสู.การออกอากาศในระบบดิจิทัล  การถือครองคล่ืนความถ่ีระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุ
สถาบันการศึกษา จะมีโอกาสมากน(อยเพียงใด เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุประเภทธุรกิจท่ีมีข(อได(เปรียบใน
ด(านเงินทุน งบประมาณ บุคลากร การจัดหารายได( และปmจจัยอ่ืนๆ  สถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษา  จึงต(องตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะต(องได(รับจากการเปล่ียนแปลง ท้ังแผนแม.บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  แผนพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง ใน
การเปล่ียนแปลงระบบการออกอากาศเปgนดิจิทัล  ซ่ึงเปgนแนวโน(มใหม.ของวิทยุกระจายเสียงท่ัวโลก จึง
จําเปgนต(องเตรียมความพร(อมในทุกด(าน  เพ่ือรองรับเง่ือนไขการจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม.ท่ีอาจจะมีข้ึนใน
อนาคต ( กุลนารี เสือโรจน,2558)   

ในการศึกษาครั้งน้ี   ผู(วิจัยสนใจศึกษาปmจจัยท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา   โดยมุ.งเน(นศึกษาสภาพการณของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษา ต.อการเปล่ียนแปลงสู.วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล   รวมท้ังปmจจัยภายในและภายนอก 
ท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา  และผู(วิจัยจะได(ทําการศึกษาและ
วิจัยเพ่ือหาคําตอบและข(อสรุปในเรื่องท่ีศึกษาต.อไป 

 

วัตถุประสงคAของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการณของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ต.อการเปล่ียนแปลงสู.

วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล 

2. เพื่อศึกษาปmจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา 

3. เพื่อศึกษาปmจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา 

                                       ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “ปmจจัยท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษา” ครั้งน้ี  เปgนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   ผู( วิจัยใช(แนวทาง
การศึกษาวิเคราะหจากข(อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข(อมูลด(วย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In – Depth Interview)  ในประเด็นท่ีต(องการศึกษาจากผู(บริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา เครือข.ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา  จํานวน 9 สถานี   



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 153 

นักวิชาการด(านส่ือสารมวลชน   และบุคลากรจากสํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ (กสทช.)  การเก็บรวบรวมข(อมูลด(วยวิธีการสังเกตการณ(Observation) 
สถานีวิทยุสถาบันการศึกษา   และการเก็บรวบรวมข(อมูลจากเอกสาร (Documentary Analysis)  โดย
รวบรวมข(อมูลจากเอกสารต.างๆ เช.น ข(อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียง เครือข่ายพนัธมติรวิทยสุถาบนัการศกึษา  
ข(อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ 
(กสทช.)ข(อมูลจากเว็บไซต   รายงานประจําป;  และเอกสารท่ีเก่ียวกับธุรกิจส่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ดิจิทัล  รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง  วิเคราะหข(อมูลและการนําเสนอข(อมูลด(วยการอาศัยแนวคิด ทฤษฎีใน
บทท่ี 2 เปgนกรอบในการวิเคราะห  โดยใช(แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการองคกรส่ือวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือบริการสาธารณะ แนวคิดการวิเคราะห SWOT  ทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเปgน
ตัวกําหนด   และแนวคิดเก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล   นําเสนอผลการวิเคราะหในแบบบรรยาย
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  การวิเคราะหตีความของข(อมูลเชิงคุณภาพท่ีได( นํามาสรุปพร(อม
ท้ังให(ข(อเสนอแนะต.อไป 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง ปmจจัยท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษา ผลการวิจัยเอกสาร แบ.งออกเปgน 2 ประเด็นหลัก  ดังน้ี  

ประเด็นที่  1 กฎหมายที่เก่ียวขIองในการดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา 
และขIอมูลที่เก่ียวขIองในการดําเนินการเปล่ียนผ#านไปสู#วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล   

  ผู(ศึกษาพิจารณาจากเอกสารการดําเนินกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ตาม
กฎหมายท่ี กสทช. กําหนด ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ประกอบกิจการให(บริการ
กระจายเสียงท่ีต(องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2553  อีกท้ัง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551   ได(จัดประเภท สถานี
วิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา เปgนสถานีวิทยุประเภทบริการสาธารณะ ประเภทท่ีหน่ึง  มี
วัตถุประสงคการบริการเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน เพื่อการส.งเสริมความรู( 
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การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดล(อม การเกษตร และการ
ส.งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส.งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน หากพิจารณาจาก
วัตถุประสงคหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา มุ.งเน(นการให(บริการด(านการศึกษา  การ
บริการวิชาการแก.สังคม  โดยลักษณะผังรายการและสัดส.วนรายการ ตามหลักเกณฑมาตรา 33 ต(องมี
รายการท่ีเปgนข.าวสารหรือสาระท่ีเปgนประโยชนต.อสาธารณะไม.น(อยกว.าร(อยละ 70 งบประมาณสนับสนุน 
ตามเกณฑมาตรา 20 ผู(รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหน่ึง จะหารายได(จาก
การโฆษณาไม.ได( เว(นแต.เปgนการหางบประมาณสนับสนุน โดยการโฆษณาหรือเผยแพร.ข.าวสารเก่ียวกับ
งานหรือกิจการของหน.วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือการนําเสนอภาพลักษณของ
องคกร ประกอบกับ กสทช. ได(จัดทําแผนแม.บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ตามพระราชบัญญัติองคกร จัดสรรค ล่ืนความถ่ีและกํา กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 27 และมาตรา 48 เพ่ือ
ใช(เปgนแนวทางการอนุญาตใช(คล่ืนความถ่ีสําหรับประกอบกิจการ กําหนดให(การเปล่ียนผ.านไปสู.การรับส.ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล  ในยุทธศาสตรท่ี 5.6 การเปล่ียนผ.านไปสู.ระบบการรับส.ง
สัญญาณฯ ในระบบดิจิตอล กําหนดให(มีแผนการเริ่มการรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเปgนระบบ
ดิจิตอลภายใน 2 ป;  มีหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตให(ใช(คล่ืนความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลภายใน 3 ป;  มีการเริ่มรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
ภายใน 4 ป;  มีจํานวนครัวเรือนในเมืองใหญ.ท่ีสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได(ไม.
น(อยกว.าร(อยละ 80 ภายใน 5 ป;  ตามกรอบเวลาท่ีระบุในแผนแม.บท ดังน้ัน การเปล่ียนผ.านสู.การ
ออกอากาศในระบบดิจิทัลของส่ือวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยรวมท้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษา ต(องพิจารณาบทบัญญัติและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข(อง รวมท้ังบริบทปmจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ได(แก. ด(านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี มาใช(พิจารณาประกอบด(วย  ซ่ึงสอดคล(องกับรายงานการศึกษาการเปล่ียนผ.านสู.การ
กระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลของประเทศไทย (สาโรจน แววมณี,2556)  การกระจายเสียงวิทยุดิจิทัลใน
ต.างประเทศ สรุปว.าการเปล่ียนผ.านสู.การกระจายเสียงวิทยุดิจิทัลของประเทศต.างๆ ท่ัวโลก เริ่มต(นมากว.า
ทศวรรษแล(ว แต.ละประเทศมีแนวทางในการดําเนินการท่ีแตกต.างกัน  ท้ังน้ีข้ึนอยู.กับสภาพภูมิประเทศ 
เง่ือนไขทางเทคโนโลยี ทักษะความรู(ของบุคคลากร ฐานเศรษฐกิจของผู(รับฟmงวิทยุ  รวมไปถึงเป�าหมาย
และนโยบายของประเทศ ว.าจะพัฒนาด(านการส่ือสารของประเทศไปในทิศทางใด   
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ประเด็นที่  2 สภาพการดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ต#อการ
เปล่ียนแปลงสู#วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล   

ผลการศึกษาเอกสาร ข(อมูลท่ีเก่ียวข(องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง ของ สํานักงาน กสทช. 
เอกสารการดําเนินกิจการสถานี วิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา เครือข.ายพันธมิตร วิทยุ
สถาบันการศึกษา จํานวน 9 แห.ง พบว.าสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษาส.วนใหญ.  เปgนสถานี
วิทยุประเภทบริการสาธารณะ  มุ.งเน(นการเผยแพร.เน้ือหาด(านการศึกษา  การถ.ายทอดองคความรู(  
บริการวิชาการแก.ชุมชนและสังคม  เปgนแหล.งฝ¢กปฏิบัติงานของนักศึกษาด(านการจัดและผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง และฝ¢กปฏิบัติด(านเทคโนโลยีการกระจายเสียง รวมท้ังเปgนส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ
ให(กับสถาบันการศึกษาอีกด(วย ในประเทศไทยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา จํานวน 213 
สถานี  แบ.งเปgนสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน 210 สถานี สถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ FM  จํานวน 8 สถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ AM จํานวน 5 สถานี  
โดยไม.แสวงหาผลกําไรในทางธุร กิจ    สําหรับกลุ.มเป�าหมายในการศึกษาครั้ ง น้ี   เปgนสถานี
วิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา เครือข.ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา ท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย   
จัดเปgนสถานีวิทยุคล่ืนหลัก แบ.งออกเปgนสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM  จํานวน 7 สถานี ได(แก. 
จํานวน 9 สถานี  ได(แก. สถานีวิทยุเสียงส่ือสารมวลชน คณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   
สถานีวิทยุแห.งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ.     สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก.น  สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ AM 
จํานวน 2 สถานี ได(แก. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา จัดต้ังในรูปแบบนิติบุคคล  ลักษณะการดําเนินงานสามารถ
แบ.งออกเปgน 2 ลักษณะ ได(แก. สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาท่ีดําเนินการในลักษณะของหน.วยงานราชการ 
สังกัดมหาวิทยาลัย รายได(มาจากงบประมาณแผ.นดิน และสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา ท่ีไม.ได(ดําเนินการ
ในลักษณะหน.วยงานราชการ แต.อยู.ในรูปขององคกร หน.วยงานวิสาหกิจ และรูปแบบของการเปfดให(
เอกชนเข(ามาเช.าช.วงเวลา มีกลุ.มผู(ฟmงเฉพาะท่ีเปfดรับฟmง ผู(ศึกษาได(ค(นพบประเด็นด(านปmจจัยในการดําเนิน
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ส.วนใหญ.ต(องอาศัยปmจจัยหลายๆด(าน โดยเฉพาะอย.างย่ิง 
งบประมาณในการบริหารจัดการสถานี  สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาส.วนใหญ.ดําเนินกิจการจากการ
จัดสรรงบประมาณแผ.นดินจากมหาวิทยาลัย สถานีวิทยุฯบางแห.งบริหารในรูปแบบวิสาหกิจ สามารถหา
รายได(สําหรับการดําเนินกิจการของสถานีได(  ในขณะท่ีสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาบางแห.ง  ไม.สามารถ
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ดําเนินกิจการภายใต(ข(อจํากัดเรื่องงบประมาณแผ.นดินท่ีได(รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  จึงมีนโยบาย
การปรับโครงสร(าง การกําหนดข(อกฎหมาย เพื่อเปล่ียนรูปแบบการดําเนินการในลักษณะหน.วยงาน
ราชการ เปgนรูปแบบหน.วยงานวิสาหกิจ เพ่ือท่ีจะสามารถหารายได(สําหรับการบริหารจัดการ และพัฒนา
สถานีวิทยุของตนได(มากย่ิงข้ึน ท่ีสําคัญสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ต(องมีการเปล่ียนแปลง
การบริหารจัดการสถานีให(ทันต.อการเปล่ียนแปลงของสังคม  โดยศึกษาวิเคราะหจาก  แนวคิดการ
วิเคราะห SWOT กล.าวคือ  การวิเคราะหสภาวะของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา โดยสถานี
วิทยุมีความจําเปgนอย.างย่ิงท่ีจะต(องปรับเปล่ียนกลยุทธให(ทันต.อการเปล่ียนแปลงของสถานการณแวดล(อม 
(นีรชา หลิมสมบูรณ,2551,น.38)  

ผลจากการสัมภาษณเจาะลึก แบ.งออกเปgน 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี   ประเด็นท่ี 1 นโยบาย การ
ส.งเสริมการเตรียมความพร(อมต.อการเปล่ียนแปลงสู. วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ผู(บริหารสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาส.วนใหญ. นําเสนอว.า สถานี
วิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษาส.วนใหญ. มีนโยบายและการส.งเสริมการเตรียมความพร(อมต.อการ
เปล่ียนแปลงสู.วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล จากการสนับสนุนของผู(บริหารสถาบันการศึกษา  มีความ
พร(อมในด(านเทคโนโลยี อุปกรณ เครื่องมือในการดําเนินงานของสถานี   การพัฒนาช.องทางการส.ง
กระจายเสียงด(วยการหลอมรวมส่ือ การใช(ส่ือสังคมออนไลน แอพลิเคชัน และสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา
บางแห.ง ไม.มีนโยบายและการส.งเสริมการเตรียมความพร(อมต.อการเปล่ียนแปลงสู.วิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิทัล  แต.มีการส.งเสริมการเข(าถึงการเปล่ียนแปลงไปสู.ส่ือสังคมออนไลน  ผู(ทรงคุณวุฒิกลุ.มนักวิชาการ
และบุคลากรจากสํานักงาน กสทช.  แสดงทรรศนะว.า การเปล่ียนผ.านสู.วิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุ
สถาบันการศึกษา  มีโอกาสเกิดข้ึนได(ยากในปmจจุบัน แต.การเปล่ียนผ.านการกระจายเสียงระบบดิจิทัลของ
สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาสามารถทําได( ในรูปแบบของ Application และ New Media อ่ืนๆ ท่ี
สามารถรองรับได(  

 ประเด็นท่ี 2 ปmจจัยสนับสนุนภายในท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิ จิ ทัล ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ในภาพรวม ผู(ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 กลุ.ม  แสดงทรรศนะว.า นโยบายของ
ผู(บริหารสถาบันการศึกษาเปgนปmจจัยหลักในการขับเคล่ือนสู.การเปล่ียนแปลงการส.งกระจายเสียงระบบ
ดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา  ซึ่ งผู(บริหารต(องทําความเข(าใจเก่ียวกับ
วิทยุกระจายเสียงดิจิทัลในรูปแบบอ่ืนโดยไม.จําเปgนต(องใช(คล่ืนความถ่ีในรูปแบบเดิม   ประเด็นท่ี 3 ปmจจัย
สนับสนุนภายนอกท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัล ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา 
ผู(ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 กลุ.ม  แสดงทรรศนะว.า  ผู(ฟmงเปgนปmจจัยสําคัญในการดําเนินงานของสถานีวิทยุ
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สถาบันการศึกษา  สถานีวิทยุดํารงอยู.ได(เพราะมีผู(ฟmงเปgนกลุ.มเป�าหมาย  เมื่อเกิดการเปล่ียนผ.านไปสู.
ระบบดิจิทัล จะทําให(เกิดผู(ฟmงอีกกลุ.มหน่ึง   และเปgนการเพ่ิมฐานผู(ฟmงใหม.อีกด(วย  จากอิทธิพล
ความก(าวหน(าในด(านเทคโนโลยีการส่ือสาร และพฤติกรรมของผู(บริโภคข(อมูลข.าวสารเปล่ียนแปลงไป  ทํา
ให(โทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปgนเทคโนโลยีท่ีหลอมรวมส่ือทุกส่ือไว(ด(วยกัน  ส.งผลให(ผู(บริโภคในโลกยุคปmจจุบัน   
ใช(โทรศัพทมือถือเปgนส.วนหน่ึงในชีวิตประจําวัน การรับฟmงวิทยุจากโทรศัพท แอพลิเคช่ัน หรือช.องทางส่ือ
ใหม.อ่ืนๆ จะมีมากข้ึน ประเด็นท่ี 4 ปmญหา อุปสรรคของปmจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัล 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา  พบว.า สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาส.วนใหญ.ไม.มีปmญหา
อุปสรรคของปmจจัยภายใน เน่ืองจากมีความพร(อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสู.ระบบดิจิทัลท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยเฉพาะด(านเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาให(สอดคล(องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในปmจจุบัน 
แต.มีสถานีวิทยุบางแห.งมีปmญหาและอุปสรรคบางประการ อาทิ บุคลากร งบประมาณ  ผู(ทรงคุณวุฒิกลุ.ม
นักวิชาการและบุคลากรสํานกงาน กสทช. แสดงทรรศนะว.า  ส่ิงท่ีสําคัญคือการวางแนวทางของผู(บริหาร
ในการให(ความสําคัญต.อการเปล่ียนผ.านสู.ระบบวิทยุดิจิทัล  อันส.งผลต.อปmจจัยด(านอ่ืนๆท่ีมีส.วนผลักดันให(
สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาสามารถเปล่ียนผ.านสู.วิทยุระบบดิจิทัลได(  ซึ่งสอดคล(องกับแนวคิดเร่ืองการ
บริหารองคการส่ือสารมวลชน ของเดนิส แมคเควล (Denis McQuail)  ท่ีกล.าวถึงการบริหารงานองคกร
ส่ือสารมวลชนว.า โดยท่ัวไปส่ือมวลชนจะถูกควบคุมโดยปmจจัยต.างๆของสังคมท้ังภายในและภายนอก
องคกร ดังน้ันส่ือมวลชนจึงไม.สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระด(วยตัวของตัวเอง  แต.ต(องดําเนินงานอยู.
ท.ามกลางความกดดันจากตัวแปรต.างๆเหล.าน้ัน ท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย และ
หลักการในการปฏิบัติขององคกร   ประเด็นท่ี 5  ปmญหา อุปสรรคของปmจจัยภายนอก ท่ีมีผลกระทบต.อ
การเปgนวิทยุดิจิทัล ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา พบว.า  ผู(บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษาส.วนใหญ.กล.าวว.า ปmจจัยด(านผู(ฟmง มีแนวโน(มลดลง  วิทยุเปgนส่ือท่ีได(รับความสนใจน(อยลง  
ไม.ใช.ส่ือกระแสหลักอีกต.อไป   เน่ืองจาก ประชาชนมีทางเลือก ช.องทางในการเปfดรับข(อมูลข.าวสาร  
ท.ามกลางอิทธิพลของส่ือใหม.ท่ีดึงพฤติกรรมการบริโภคข(อมูลข.าวสารของประชาชนออกไปจากส่ือเดิม  
เมื่อท่ีมีการเปล่ียนแปลงด(านเทคโนโลยีระบบดิจิทัล   เปgนไปได(ยากท่ีผู(ฟmงจะซ้ือเครื่องรับวิทยุระบบดิจิทัล
ซึ่งมีราคาแพง ผู(ทรงคุณวุฒิกลุ.มนักวิชาการและบุคลากรจาก กสทช. แสดงทรรศนะว.า ในขณะท่ี
เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงและขับเคล่ือนอย.างรวดเร็วรวมท้ังพฤติกรรมผู(บริโภคก็ท่ีเปล่ียนแปลง รับ
ข(อมูลข.าวสารผ.านส่ือ Social Media มากข้ึน สอดคล(องกับทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเปgนตัวกําหนด 
กล.าวคือ เทคโนโลยีมีความสําคัญ หากเทคโนโลยีเปgนองคความรู(ในการจัดการให(มนุษยบรรลุวัตถุประสงค
บางอย.างแล(ว เทคโนโลยีจะกลายเปgนความจําเปgนหรือมีความสําคัญต.อชีวิตมนุษยหลายประการด(วยกัน 
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ซึ่งวอลเตอร เบ็นจามิน (Walter Benjamin) ระบุว.า ย่ิงเทคโนโลยีก(าวหน(ามากเท.าใด อํานาจของมวลชน
ในการผลิตและบริโภคความหมายและวัฒนธรรมการส่ือสารก็จะมีมากข้ึน  ดังน้ัน เม่ือถึงเวลาของการ
เปล่ียนผ.าน  อาจจะมีผู(ประกอบการให(ความสําคัญต.อการประมูลเพ่ือถือครองคล่ืนความถ่ีน(อยลง ซ่ึง
สอดคล(องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารงานส่ือสารมวลชน ท่ีมีพื้นฐานจากการทําความ
เข(าใจในโครงสร(างขององคการด(านส่ือสารมวลชน การแสดงออกของสมาชิกในองคการ และผลจากการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายขององคการน้ันๆ ในทางกลับกันผู(ท่ีทําการส่ือสารย.อมได(รับอิทธิพลจากภายนอก
เข(ามากระทําจากปmจจัยภายนอกวงกว(างมาสู.ปmจจัยภายนอกในระดับท่ีแคบลง เช.น จากกระแสโลกาภิวัตน
มาสู.สังคม  จากสังคมมาสู.อุตสาหกรรมส่ือ จากอุตสาหกรรมส่ือมาสู.บริษัทหรือองคการส่ือมวลชน และ
จากองคการส่ือมวลชนมาสู.นักการส่ือสาร ดังน้ันองคการส่ือมวลชนกับกระแสสังคมจึงมีปฏิกิริยาโต(ตอบ
ระหว.างกันโดยตลอด  ในขณะเดียวกันนักวิชาการบางท.าน แสดงทรรศนะว.า ปmจจัยภายนอกท่ีเปgนปmญหา
อุปสรรคต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษาไม.มี แต.มองปmจจัยเหล.าน้ีเปgน
โอกาส โอกาสในท่ีน้ีคือ การเปล่ียนรูปแบบวิทยุกระจายเสียงโดยการบูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม.   
เรียกว.า “วิทยุร.วมสมัย”และผู(ฟmงในอนาคต จะเปgนผู(ฟmงท่ีมีลักษณะเฉพาะกลุ.มมากข้ึน   

  ผลจากการสังเกตการณ  (Observation)  โดยผู( ศึกษาใช(ประสบการณจากการ
ดําเนินงานด(านวิทยุกระจายเสียง  และการศึกษาสภาพการณของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาแต.ละแห.ง 
โดยมีแนวคิดเรื่องการบริหารองคการวิทยุกระจายเสียง นํามาเปgนกรอบความคิดในการศึกษา  พบว.า  
สถานีวิทยุกระจายเสียง เครือข.ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา”  จํานวน 9 แห.ง มีความพร(อมในด(าน
เทคโนโลยีในการดําเนินกิจการ ได(แก. ห(องออกอากาศ  เครื่องส.ง  อุปกรณสําหรับการผลิตและการ
ออกอากาศ  อุปกรณท่ีใช(สําหรับการออนไลน เปgนต(น  สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทุกแห.งใช(โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการออกอากาศท่ีแตกต.างกัน  โดยสถานีวิทยุบางแห.งได(พัฒนาโปรแกรมสําหรับการ
ออกอากาศเทียบเท.ากับสถานีวิทยุเอกชน เช.น โปรแกรม RCH เปgนต(น  นอกจากน้ีสถานี วิทยุ
สถาบันการศึกษาทุกแห.งมีการพัฒนาช.องทางการส.งกระจายเสียงด(วยระบบออนไลน และแอพพลิเคชัน 
รวมท้ังสถานีวิทยุบางแห.งใช( ส่ือทางเลือก Social Media ในการเผยแพร.ข(อมูลข.าวสาร และการ
ออกอากาศด(วยวิธีการ Live สด  ปmจจัยด(านบุคลากรสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาบางแห.งมีปmญหาการขาด
แคลนบุคลากรบางส.วนงาน  สถานีวิทยุบางแห.งมีบุคลากรผู(เช่ียวชาญด(านเทคนิค วิศวกรรมศาสตร เพ่ือ
รองรับต.อการเปล่ียนแปลงสู.ระบบดิจิทัล  สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทุกแห.งมีเครือข.ายร.วมในการผลิต
และเผยแพร.รายการ ได(แก. คณาจารย บุคลากรจากคณะ ภาควิชาต.างๆ  สถาบันการศึกษาในเครือข.ายท้ัง
ในและต.างประเทศ หน.วยงานราชการ  ชุมชน  สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาบางแห.งบริหารจัดการร.วมกับ



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 159 

บริษัทเอกชน การบริหารจัดการในรูปแบบของวิสาหกิจ  สามารถจัดหารายได(เพ่ือบริหารจัดการสถานีให(
อยู.รอดท.ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม  ความก(าวหน(าของเทคโนโลยีท่ีไร(พรมแดน  และพฤติกรรม
การเปfดรับข(อมูลข.าวสาร การใช(ชีวิตของประชากรโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย.างรวดเร็ว   รวมท้ังการเตรียม
ความพร(อมเข(าสู.การส.งกระจายเสียงในระบบดิจิทัลในอนาคต  สอดคล(องกับแนวคิดการบริหารองคการ
วิทยุกระจายเสียง  โดยสภาพแวดล(อมเปgนตัวกําหนดท่ีสําคัญในการบริหารองคการวิทยุกระจายเสียง 
แบ.งเปgน 2 ประเภท  คือ สภาพแวดล(อมภายนอกสถานี และสภาพแวดล(อมภายในสถานี 

  

สรุปและขIอเสนอแนะ 

จากการศึกษา เรื่อง ปmจจัยท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษา พบว.า การดําเนินกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ตามกฎหมายท่ี 
กสทช. กําหนด ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ประกอบกิจการให(บริการกระจายเสียงท่ีต(อง
ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2553  อีกท้ังพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551   ประกอบกับ กสทช. ได(จัดทําแผนแม.บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)  ยุทธศาสตรท่ี 5.6 การเปล่ียนผ.านไปสู.
ระบบการรับส.งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล จากสภาพการดําเนินกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ต.อการเปล่ียนแปลงสู.วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล  พบว.า ในด(าน
การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา ส.วนใหญ.  เปgนสถานีวิทยุประเภทบริการ
สาธารณะ  มุ.งเน(นการเผยแพร.เน้ือหาด(านการศึกษา  การถ.ายทอดองคความรู(  บริการวิชาการแก.ชุมชน
และสังคม  จัดต้ังในรูปแบบนิติบุคคล  ลักษณะการดําเนินงานสามารถแบ.งออกเปgน 2 ลักษณะ ได(แก. 
สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาท่ีดําเนินการในลักษณะของหน.วยงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย รายได(มา
จากงบประมาณแผ.นดิน และสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา ท่ีไม.ได(ดําเนินการในลักษณะหน.วยงานราชการ 
แต.อยู.ในรูปขององคกร หน.วยงานวิสาหกิจ และรูปแบบของการเปfดให(เอกชนเข(ามาเช.าช.วงเวลา มีกลุ.ม
ผู(ฟmงเฉพาะท่ีเปfดรับฟmง  ผลการศึกษา นโยบาย การส.งเสริมการเตรียมความพร(อมต.อการเปล่ียนแปลงสู.
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา  โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษาส.วนใหญ. มีนโยบายและการส.งเสริมการเตรียมความพร(อมต.อการเปล่ียนแปลงสู.
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล แต.การเปล่ียนผ.านสู.วิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา  มี
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โอกาสเกิดข้ึนได(ยากในปmจจุบัน แต.การเปล่ียนผ.านการกระจายเสียงระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุ
สถาบันการศึกษาสามารถทําได( ในรูปแบบของ Application และ New Media อ่ืนๆ ท่ีสามารถรองรับได(   
สําหรับปmจจัยสนับสนุนภายในท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัล ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษา คือ นโยบายของผู(บริหารสถาบันการศึกษาเปgนปmจจัยหลักในการขับเคล่ือนสู.การ
เปล่ียนแปลงการส.งกระจายเสียงระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา   ปmจจัย
สนับสนุนภายนอกท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัล ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา 
พบว.า  ผู(ฟmงเปgนปmจจัยสําคัญในการดําเนินงานของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา  สถานีวิทยุดํารงอยู.ได(
เพราะมีผู(ฟmงเปgนกลุ.มเป�าหมาย  เม่ือเกิดการเปล่ียนผ.านไปสู.ระบบดิจิทัล จะทําให(เกิดผู(ฟmงอีกกลุ.มหน่ึง   
และเปgนการเพิ่มฐานผู(ฟmงใหม.อีกด(วย   ปmญหาอุปสรรคของปmจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุ
ดิจิทัล ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา  พบว.า สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาส.วนใหญ.ไม.มี
ปmญหาอุปสรรคของปmจจัยภายใน เน่ืองจากมีความพร(อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสู.ระบบดิจิทัลท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะด(านเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาให(สอดคล(องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ในปmจจุบัน ประการสุดท(าย ปmญหาอุปสรรคของปmจจัยภายนอก ท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัล ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา พบว.า  ปmจจัยด(านผู(ฟmง มีแนวโน(มลดลง  วิทยุเปgนส่ือท่ีได(รับ
ความสนใจน(อยลง  ไม.ใช.ส่ือกระแสหลักอีกต.อไป   เน่ืองจาก ประชาชนมีทางเลือก ช.องทางในการเปfดรับ
ข(อมูลข.าวสาร  ท.ามกลางอิทธิพลของส่ือใหม.ท่ีดึงพฤติกรรมการบริโภคข(อมูลข.าวสารของประชาชน
ออกไปจากส่ือเดิม  เมื่อถึงเวลาของการเปล่ียนผ.าน  อาจจะมีผู(ประกอบการให(ความสําคัญต.อการประมูล
เพื่อถือครองคล่ืนความถ่ีน(อยลง   

ข(อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง ปmจจัยท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัล ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษา  พบว.า ผู(ทรงคุณวุฒิท่ีเปgนกลุ.มตัวอย.างต.างให(ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
และผู(ศึกษาได(รับความร.วมมือเปgนอย.างดี  ผู(ศึกษาได(นําข(อเสนอแนะท่ีสําหรับการวิจัยครั้งต.อไป เพ่ือหา
คําตอบเก่ียวกับปmจจัยท่ีมีผลกระทบต.อการเปgนวิทยุดิจิทัล ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา 
เน่ืองจากช.วงท่ีศึกษามีข(อจํากัด และปmญหาอุปสรรคในด(านความไม.ชัดเจนของกฎหมายท่ีกํากับดูแล  
เน่ืองจากช.วงท่ีศึกษาการเปล่ียนผ.านสู.การกระจายเสียงวิทยุดิจิทัลของประเทศไทย  ยังไม.เปgนไปตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดไว(แผนแม.บทฯ  เน่ืองจากการข้ึนอยู.กับนโยบายของหน.วยงานกํากับดูแล  ท่ีกําหนด
แผน นโยบายท่ีมีการศึกษาบริบทก.อนมีมติประกาศใช(แผนการทดลองในระบบดิจิทัล   รวมถึง
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สภาพการณความเปล่ียนแปลงของส่ือ การเกิดข้ึนของทีวีดิจิทัลในประเทศไทย ท่ีออกอากาศอย.างเปgน
ทางการในเดือนเมษายน 2557  ปmญหาการประกอบกิจการทีวีดิจิทัลได(เกิดข้ึน เมื่อสถานีโทรทัศนดิจิทัล
หลายช�อง ต(องล(มเลิกและป�ดกิจการลง กสทช.จึงมุ.งดําเนินการในส.วนของกิจการทีวีดิจิทัลให(คงท่ีก.อน  
ประกอบกับการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยเปgนจํานวนมาก ก.อให(เกิดผลกระทบ เช.น การ
รบกวนวิทยุการบิน การรบกวนกันเองระหว.างสถานี รวมท้ังผลกระทบในด(านการเมือง จนระท่ังหลัง
เหตุการณรัฐประหาร เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ได(มีคําส่ังคณะรักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.) ปfด
สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนท้ังหมด  โดยผู(ประกอบการวิทยุท่ีได(รับใบอนุญาต จะสามารถออกอากาศได(
ตามปกติ ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการให(บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2557 และ กสทช. ได(กําหนดหลักเกณฑสถานีวิทยุท่ีได(รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต(องปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญ คือ ได(รับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการ   ได(รับอนุญาตวิทยุคมนาคม และผ.านการตรวจเคร่ืองส.งสัญญาณ ส.งผลให(ปmญหาเก่ียวกับวิทยุ
ชุมชนในประเทศไทยลดน(อยลงในปmจจุบัน  ท้ังน้ีจากการประชุมบอรด กสทช.เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
มีมติเห็นชอบแนวทางการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีวิทยุของส.วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน.วยงานอ่ืนของรัฐ  
จํานวน 537 คล่ืนท่ีถือครองโดยหน.วยงานอ่ืนของรัฐจํานวน 21 หน.วยงาน กําหนดให(ส.งคืนคล่ืนในเดือน
เมษายน 2560  ท้ังน้ี คล่ืนความถ่ีท่ี กสทช. เรียกคืนกลับมา ทาง กสทช. จะนํามาพิจารณาสําหรับการ
จัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม. หรือ นํามาจัดทําเปgนวิทยุดิจิทัล (www.matichon.co.th, 14 ธันวาคม 2559)  
จนกระท่ังหัวหน(าคณะรักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.) มีคําส่ังท่ี 76/2559 (ลงวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.
2559) เร่ือง มาตรการส.งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ (ข(อ 7) ให( กสทช. หรือสํานักงาน กสทช. ดําเนินการเรียกคืนคล่ืน
ความถ่ี เพ่ือนําไปจัดสรรใหม.หรือปรับปรุงการใช(คล่ืนความถ่ีตามแผนแม.บทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. 
2555) เม่ือพ(นกําหนดระยะเวลาห(าป; นับแต.วันครบกําหนดแผนแม.บทการบริหารคล่ืนความถ่ีดังกล.าว 
ท้ัง น้ี  ให(ส.วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน.วยงานของรัฐ ท่ีประกอบกิจการกระจายเสียงตาม
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 และได(รับความ
เห็นชอบให(ถือครองคล่ืนความถ่ีตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ยังคงมีสิทธิในการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และการถือครองคล่ืนความถ่ีดังกล.าวได(ตามขอบเขตและสิทธิเดิม ยังผลให(
หน.วยงานรัฐ สามารถถือครองคล่ืนวิทยุได( โดยท่ีไม.ต(องคืนคล่ืนมาเพ่ือจัดสรรใหม. ส.งผลให(แผนการเปล่ียน
ผ.านสู.การกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลในประเทศไทย ยังไม.เกิดข้ึนอย.างเปgนรูปแบบ   ล.าสุดประชุม
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ (กสทช.) ครั้งท่ี 
5/2560  เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ได(มีมติเอกฉันทเห็นชอบในหลักการ (ร.าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ และมอบอํานาจให( กสท. ปฏิบัติหน(าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา 27(24) แห.งพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในการจัดให(มีการรับฟmงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จส้ินกระบวนการ ก.อนนํา
ร.างประกาศฯ ฉบับท่ีผ.านการรับฟmงความคิดเห็นสาธารณะเรียบร(อยแล(ว เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ต.อไป  โดยเชิญชวนหน.วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน.วยงานอ่ืนของรัฐ องคกรภาคประชาชน หน.วยงาน
เอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  ร.วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต.อ (ร.าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ  ในวันท่ี  7 กรกฎาคม 2560 
(https://broadcast.nbtc.go.th,6มิถุนายน 2560)  ดังน้ัน แนวโน(มการเปล่ียนผ.านการส.งกระจายเสียง
วิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษา จะเปgนอย.างไร   ดั ง น้ั น  จึ ง ค ว ร มี ก า ร
ศึกษาวิจัยรายละเอียด ในบริบทต.างๆท่ีเก่ียวข(อง 

1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโน(มการเปล่ียนผ.านการส.งสัญญาณกระจายเสียงในระบบดิจิทัล
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทการทดลองประกอบกิจการในประเทศไทย 

2. ควรศึกษาปmจจัยแห.งความสําเร็จในการเปล่ียนผ.านสู.การส.งกระจายเสียงระบบดิจิทัลใน
ต.างประเทศ  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความพร(อมต.อการดําเนินการการสถานีวิทยุระบบดิจิทัล  ของสถานี
วิทยุประเภทอ่ืนๆ เช.น วิทยุประเภทธุรกิจ วิทยุชุมชน วิทยุเพื่อความมั่นคง  

4. ควรมีการศึกษากลุ.มตัวอย.างเพ่ิมเติม ได(แก. กลุ.มนักวิชาชีพด(านวิทยุกระจายเสียง  บุคลากร
ส.วนงานสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ   กระทรวงศึกษาธิการ  และประชาชน เพ่ือให(ได(
ผลการวิจัยหลากหมายมิติ  สามารถนํามาใช(ประโยชนต.อการกําหนดแผน นโยบาย ในการเตรียมความ
พร(อมการประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการศึกษาในระบบดิจิทัล 

5. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงการเปล่ียนรูปแบบการส.งกระจายเสียงวิทยุโดยใช(โครงข.ายโทรคมนาคม 
รวมถึงการบูรณาการส่ือวิทยุกระจายเสียงกับส่ือใหม. 
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การนําเสนอเน้ือหาความงามและผลิตภัณฑ-เคร่ืองสําอางผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน-โดย
บิวต้ีบล็อกเกอร- (Beauty Blogger) 

Cosmetics and beauty contents by beauty bloggers through online social network  

ฤติมา ดิลกตระกูลชัย 
คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดย#อ 

 การวิจัยเรื่อง “การนําเสนอเน้ือหาความงามและผลิตภัณฑเครื่องสําอางผ.านเครือข.ายสังคม

ออนไลนโดยบิวต้ีบล็อกเกอร (Beauty Blogger)” เปgนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดย

มีวัตถุประสงคการศึกษาเพ่ือศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเครื่องสําอางและผลิตภัณฑความงามท่ีบิวต้ีบล็อกเกอร

ส่ือสารผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน และเปรียบเทียบเน้ือหาเก่ียวกับเครื่องสําอางและผลิตภัณฑความงาม

ท่ีบิวต้ีบล็อกเกอรส่ือสารผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน โดยเก็บข(อมูลจากการนําเสนอเน้ือหาผ.านทางเฟ

ซบุ,ก อินสตาแกรม และยูทูบจากบิวต้ีบล็อกเกอรจํานวน 5 ท.าน ได(แก. Pearypie, หญิงแย(, SP Saypan, 

Nune noppaluck และ Nina BeaytyWorld ต้ังแต.วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 

พ.ศ. 2560 จํานวน 927 โพสต 

จากผลการศึกษาพบว.า เน้ือหาประเภทการแบ.งปmนเร่ืองราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good 

Story) เปgนเน้ือหาท่ีบิวต้ีบล็อกเกอรนําเสนอมากท่ีสุด และการนําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแส

ในสังคม (Viral) เปgนประเภทเน้ือหาท่ีปรากฏน(อยท่ีสุด สําหรับช.องทางในการนําเสนอเน้ือหาน้ัน จากท่ีมี

การนําเสนอในช.วงเวลาท่ีศึกษาพบว.า มีการนําเสนอผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน เฟซบุ,กมากท่ีสุด 

รองลงมา ได(แก. เครือข.ายสังคมออนไลนอินสตาแกรม และเครือข.ายสังคมออนไลนยูทูบ ตามลําดับ และ

การตอบสนองจากผู(รับสาร พบว.า บนเครือข.ายสังคมออนไลนเฟซบุ,ก การนําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็น

หรือกระแสในสังคม (Viral) มีค.าเฉล่ียการตอบสนองต.อโพสตมากท่ีสุด และการแบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ี

เกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story) มีค.าเฉล่ียการตอบสนองน(อยท่ีสุด การตอบสนองบนเครือข.ายสังคม
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ออนไลนอินสตาแกรม พบว.า เน้ือหาเก่ียวกับการสอน เทคนิควิธีต.างๆ (How to) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง

ต.อโพสตมากท่ีสุด และการนําเสนอข(อมูล ข.าวสารท่ัวไป (Give Information) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง

น(อยท่ีสุด ในขณะท่ีไม.มีการนําเสนอเร่ืองราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแสในสังคม (Viral) บนเครือข.ายสังคม

ออนไลนอินสตาแกรม และเครือข.ายสังคมออนไลนยูทูบ พบว.า เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน 

(Amaze) มีค.าเฉล่ียการตอบสนองต.อโพสตมากท่ีสุด และเน้ือหาเก่ียวกับการแนะนํา (Review) มีค.าเฉล่ีย

การตอบสนองน(อยท่ีสุด ในขณะท่ีไม.มีการนําเสนอข(อมูล ข.าวสารท่ัวไป (Give Information), แบ.งปmน

เรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story), เน้ือหาท่ีให(ผู(ติดตามมีส.วนร.วม (Activity) และการ

นําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแสในสังคม (Viral) บนเครือข.ายสังคมออนไลนยูทูบ 

คําสําคัญ : เน้ือหา, ความงาม, เครื่องสําอาง, บิวต้ีบล็อกเกอร, เครือข.ายสังคมออนไลน 

 

Abstract 

The study on “Cosmetics and beauty contents by beauty bloggers through online 

social network” is qualitative research with two purposes of study. The first one is to study 

contents regarding cosmetics and beauty products which beauty bloggers communicate 

on social online network. The other one is to compare cosmetics and beauty product 

contents which beauty bloggers convey through their online networks. Research 

methodology is collecting content presentation via Facebook, Instagram and Youtube 

channels of five beauty bloggers: Pearypie, Yingyae, SP Saypan, Nune Noppaluck and Nina 

Beauty World from April 1-30, 2017 with 927 posts. 

The research results were found that type of contents , which appearing most is 

Good Story and lifestyle contents, which appearing least is viral content. Social network, 

which presenting contents the most is Facebook, Instagram and Youtube, respectively. On 

Facebook, Viral contents received average interactions from audiences more than others 
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and Good story contents received least average interactions. On Instagram, How to 

contents received average interactions from audiences more than others and Give 

information contents received least average interactions. Moreover, on Youtube, Amaze 

contents received average interactions from audiences more than others, and Review 

contents receive least average interactions.  

Keywords: Content, Beauty, Cosmetics, Beauty bloggers, Social network  

 

บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของป<ญหา 

การเติบโตของโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบสมารตโฟนท่ีมีให(เลือกซื้อและสามารถครอบครองเปgน

เจ(าของได(ง.าย ก็ย่ิงช.วยทําให(การเข(าถึงโลกออนไลนน้ันง.ายย่ิงข้ึน ไม.ว.าจะทําอะไรอยู.ท่ีไหนก็สามารถ

เข(าถึงโลกออนไลนได(ตลอดเวลา มีคนจํานวนไม.น(อยท่ีสามารถมีช่ือเสียง เริ่มเปgนท่ีรู( จักได(ภายใน

ระยะเวลาแค.ช่ัวข(ามคืน จากการแสดงความสามารถต้ังแต.การเขียน การเล.าเรื่อง การถ.ายรูป ร(องเพลง 

ทําอาหาร หรือการแสดงออกอ่ืนๆ ผ.านแอปพลิเคชันเครือข.ายสังคมออนไลนต.างๆ ไม.ว.าจะเปgนเฟซบุ,ก 

(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) หรือยูทูบ (Youtube) เปgนผู(นําทางความคิดท่ีมีผู(ติดตามเปgน

จํานวนมาก เช.น กลุ.มเน็ตไอดอล กลุ.มบล็อกเกอรต.างๆ ซึ่งพวกเขาเหล.าน้ีจะนําเสนอเรื่องราวท่ีแต.ละคน

ถนัดหรือสนใจ รวมไปถึงวิถีชีวิตประจําวันให(ผู(ติดตามได(รับรู(และแสดงความคิดเห็น เปgนการให(สาระ 

ความรู( ความบันเทิงกับกลุ.มผู(ท่ีมีความสนใจในส่ิงเดียวกัน 

กลุ.มท่ีมีอิทธิพลต.อการเปgนผู(นําความคิดท่ีน.าสนใจกลุ.มหน่ึงได(แก. บิวต้ีบล็อกเกอร (Beauty 

Blogger) หรือนักเขียนบล็อกเก่ียวกับความงาม เปgนบุคคลท่ีมีความรู( ในด(านการแต.งหน(า รู( จัก

เครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑความงามอ่ืนๆ ไม.ว.าจะเปgนการทําผม การแต.งเล็บ การใช(นํ้าหอม เคล็ดลับ

การเสริมความงามต.างๆ ฯลฯ เปgนอย.างดีจนสามารถแนะนํา บอกต.อถึงข้ันตอนการแต.งหน(า การเลือกซ้ือ
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ผลิตภัณฑเครื่องสําอางแก.บุคคลอ่ืนๆ ได( เปgนผู(ใช(เครื่องสําอางอย.างสม่ําเสมอ และมีเรื่องราวท่ีทันสมัย

เก่ียวกับความสวยความงามมาแบ.งปmนแก.ผู(ติดตามตลอดเวลา โดยใช(ประสบการณตรงท่ีตนเองได(จากการ

ใช(ผลิตภัณฑต.างๆ มาแบ.งปmนประสบการณกับผู(ติดตามหรือผู(ท่ีสนใจ ให(คําแนะนํา ตอบคําถามเมื่อมีผู(มา

ขอคําแนะนําได(เปgนอย.างดี หากเน้ือหาท่ีส่ือสารมีความน.าสนใจ แปลกใหม. ทันสมัย ก็จะมีผู(ติดตามมาก

ข้ึนอย.างต.อเน่ืองและกลายเปgนท่ียอมรับในฐานะผู(มีความรู(เร่ืองเครื่องสําอางในท่ีสุด  

บ้ิวต้ีบล็อกเกอร หรือกูรูด(านความงาม ถือว.ามีอิทธิพลต.อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑความงาม

ประเภทต.างๆ ส.งผลให(เกิดการส่ังสินค(าล.วงหน(าหรือพรีออเดอรผลิตภัณฑความงามจากร(านค(าออนไลน

ท้ังในเฟซบุ,กและอินสตาแกรม เน่ืองจากบางผลิตภัณฑท่ีบล็อกเกอรแนะนําหรือรีวิวน้ัน ยังไม.มีวางขายใน

ประเทศไทย การทดลองผลิตภัณฑใหม.ๆ แล(วนําประสบการณมาแบ.งปmนให(ผู(ติดตามได(ทราบ พบว.าสินค(า

บางตัวท่ีบล็อกเกอรรีวิวน้ันมีการแพ( เกิดปmญหากับตัวบล็อกเกอร ถึงแม(ว.าในการรีวิวแต.ละคร้ังบล็อกเกอร

จะพยายามบอกถึงความแตกต.างของลักษณะผิวและปmญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได(เปgนรายบุคคลเท.าน้ัน แต.

ผู(ติดตามเมื่อเห็นว.าสินค(ามีปmญหากับตัวบล็อกเกอรก็จะเช่ือตาม ไม.ซื้อสินค(าตัวน้ันมาใช(เพราะเกรงว.าจะ

เปgนปmญหากับผิวตน ดังน้ันการรีวิวจึงมีท้ังด(านดีท่ีบล็อกเกอรเปgนคนท่ีทดลองและให(ข(อมูลก.อน เปgนผลดี

ต.อตราสินค(าและผู(ผลิตถ(าสินค(าท่ีบล็อกเกอรรีวิวไม.มีปmญหา เพราะผู(ติดตามมีแนวโน(มจะใช(สินค(าตามท่ี

บล็อกเกอรนําเสนอ ขณะเดียวกันก็ส.งผลเสียต.อตราสินค(าเช.นกันหากผลิตภัณฑเหล.าน้ันก.อปmญหากับ

บล็อกเกอร ผู(บริโภคอาจเช่ือตามบล็อกเกอรและหลีกเล่ียงท่ีจะใช(ผลิตภัณฑน้ัน 

ปmจจุบันบิวต้ีบล็อกเกอรมีส.วนสําคัญต.อผู(บริโภคเปgนอย.างมากเน่ืองจากเปgนผู(เผยแพร.ข(อมูล 

นําเสนอข.าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑความงามและเครื่องสําอางผ.านช.องทางการส่ือสารต.างๆ จนเกิดเปgน

การสร(างชุมชนหรือ Community เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน บิวต้ีบล็อกเกอรทําให(นักการตลาด

สนใจท่ีจะติดต.อให(นําเสนอผลิตภัณฑเพราะพวกเขามีอิทธิพลต.อการรับรู(ประกอบข(อมูลการตัดสินใจของ

ผู(บริโภค ดังน้ันเมื่อผู(บริโภคสามารถเข(าถึงข(อมูลต.างๆ ผ.านช.องทางออนไลน โอกาสท่ีผู(บริโภคจะเช่ือคํา

โฆษณาหรือจากการนําเสนอสินค(าจากแบรนดโดยตรงลดลง แต.จะเช่ือคําบอกเล.าจากคนใกล(ชิดท่ีมี

ประสบการณการใช(มาก.อน หรือเช่ือผู(ทรงอิทธิพลทางการตลาดมากกว.า จึงทําให(ตราสินค(าไม.สามารถ

ควบคุมทิศทางของส่ือได(เบ็ดเสร็จเหมือนอย.างท่ีเคยเปgนมาในอดีต (ภิเษก ชัยนิรันดร, 2554)  
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 จากการเติบโตของสินค(าเครื่องสําอางและผลิตภัณฑความงาม และการเกิดข้ึนของบิวต้ีบล็อก

เกอรท่ีมีการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความงามผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนเปgนจํานวนมาก จึงนํามาสู.การ

วิจัยเก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับผลิตภัณฑความงามของบิวต้ีบล็อกเกอร ช.องทางการเผยแพร.

เน้ือหา ตลอดจนการตอบสนองท่ีผู(รับสารมีต.อการนําเสนอเน้ือหาโดยบิวต้ีบล็อกเกอร 

 

วัตถุประสงคA 

1. เพื่อศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเครื่องสําอางและผลิตภัณฑความงามท่ีบิวต้ีบล็อกเกอรส่ือสารผ.าน

เครือข.ายสังคมออนไลน 

2. เพื่อศึกษาการตอบสนองของผู(รับสารท่ีมีต.อเน้ือหาเก่ียวกับเครื่องสําอางและผลิตภัณฑความงาม

ท่ีบิวต้ีบล็อกเกอรส่ือสารผ.านเครือข.ายสังคมออนไลน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง การนําเสนอเน้ือหาความงามและผลิตภัณฑเครื่องสําอางผ.านเครือข.ายสังคม

ออนไลนโดยบิวต้ีบล็อกเกอร (Beauty Blogger) ผู(ศึกษาได(เลือกใช(การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research Methodology) โดยใช(การวิ เคราะห เ น้ือหา (Content Analysis)) ศึกษาการนําเสนอ

ผลิตภัณฑความงามของบิวต้ีบล็อกเกอรบนเครือข.ายสังคมออนไลนเฟซบุ,ก อินสตาแกรม และยูทูบ ท่ีมี

ผู(ติดตามมากกว.า 100,000 คน จํานวน 5 ท.าน โดยเก็บข(อมูลจากการนําเสนอเน้ือหาผ.านทาง      เฟซบุ,ก 

อินสตาแกรม และยูทูบต้ังแต.วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก็บข(อมูล

โดยใช(เอกสารลงรหัส (Coding sheet) แล(วนําข(อมูลท่ีบันทึกมาวิเคราะหและสรุปผลโดยการพรรณนา  
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ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ประเภทเน้ือหาความงามและผลิตภัณฑ1เครื่องสําอางท่ีบิวต้ีบล็อกเกอร1นําเสนอบนเครือข�าย

สังคมออนไลน1 

 

 จากผลการศึกษาประเภทเน้ือหาความงามและผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีบิวต้ีบล็อกเกอรนําเสนอ

บนเครือข.ายสังคมออนไลนในตารางท่ี 1 พบว.า 

 เน้ือหาประเภทการแบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story) เปgนเน้ือหาท่ีบิวต้ี

บล็อกเกอรนําเสนอมากท่ีสุด จํานวน 349 โพสต คิดเปgนร(อยละ 37.65 รองลงมา ได(แก. เน้ือหาเก่ียวกับ

การแนะนํา (Review) จํานวน 314 โพสต คิดเปgนร(อยละ 33.87 การนําเสนอข(อมูล ข.าวสารท่ัวไป (Give 

Information) จํานวน 73 โพสต คิดเปgนร(อยละ 7.87 เน้ือหาเก่ียวกับการสอน เทคนิควิธีต.างๆ (How to) 

จํานวน 61 โพสต คิดเปgนร(อยละ 6.58 เน้ือหาท่ีให(ผู(ติดตามมีส.วนร.วม (Activity) จํานวน 49 โพสต คิด

เปgนร(อยละ 5.29 เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน (Amaze) จํานวน 40 โพสต คิดเปgนร(อยละ 

4.31 เน้ือหาเก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration) จํานวน 26 โพสต คิดเปgนร(อยละ 2.80 และ

การนําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแสในสังคม (Viral) เปgนประเภทเน้ือหาท่ีปรากฏน(อยท่ีสุด

จํานวน 15 โพสต คิดเปgนร(อยละ 1.62 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระหว�างประเภทและช�องทางในการนําเสนอ 

เน้ือหาเก่ียวกับความงามและผลิตภัณฑ1เครื่องสําอาง 

 

 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหว.างช.องทางในการนําเสนอและประเภทเน้ือหาเก่ียวกับ

ความงามและผลิตภัณฑเครื่องสําอางในตารางท่ี4.13 พบว.า  

เครือข.ายสังคมออนไลนเฟซบุ,กปรากฏประเภทเน้ือหาเก่ียวกับการแนะนํา (Review) มากท่ีสุด 

จํานวน 213 โพสต คิดเปgนร(อยละ 35.50 รองลงมา ได(แก. เน้ือหาประเภทแบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในแต.ละวัน (Good Story) จํานวน 164 โพสต คิดเปgนร(อยละ 27.33 เน้ือหาประเภทการนําเสนอข(อมูล 

ข.าวสารท่ัวไป (Give Information) จํานวน 62 โพสต คิดเปgนร(อยละ10.33 เน้ือหาประเภทเน้ือหา

เก่ียวกับการสอน เทคนิควิธีต.างๆ (How to) และเน้ือหาท่ีให(ผู(ติดตามมีส.วนร.วม (Activity) จํานวน

ประเภทละ 47 โพสต คิดเปgนร(อยละ 7.83 เท.ากัน เน้ือหาประเภทเน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณ

ขัน (Amaze) จํานวน 33 โพสต คิดเปgนร(อยละ 5.50 เน้ือหาเก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

จํานวน 19 โพสต คิดเปgนร(อยละ 3.17 และเน้ือหาประเภทการนําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแส

ในสังคม (Viral) น(อยท่ีสุด จํานวน 15 โพสต คิดเปgนร(อยละ 2.50 
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 เครือข.ายสังคมออนไลนอินสตาแกรมปรากฏเน้ือหาประเภทแบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.

ละวัน (Good Story) มากท่ีสุด จํานวน 185 โพสต คิดเปgนร(อยละ 60.86 รองลงมา ได(แก. เน้ือหาเก่ียวกับ

การแนะนํา (Review) จํานวน 89 โพสต คิดเปgนร(อยละ 29.28 เน้ือหาประเภทการนําเสนอข(อมูล 

ข.าวสารท่ัวไป (Give Information) จํานวน 11 โพสต คิดเปgนร(อยละ 3.62 เน้ือหาเก่ียวกับการสอน 

เทคนิควิธีต.างๆ(How to) และเน้ือหาเก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration)  จํานวนประเภทละ 6 

โพสต คิดเปgนร(อยละ 1.97 เท.ากัน เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน (Amaze) จํานวน 5 โพสต 

คิดเปgนร(อยละ 1.64 และเน้ือหาท่ีให(ผู(ติดตามมีส.วนร.วม (Activity) จํานวน 2 โพสต คิดเปgนร(อยละ 0.66  

 เครือข.ายสังคมออนไลนยูทูบปรากฏ เน้ือหาเก่ียวกับการแนะนํา (Review) มากท่ีสุด จํานวน 12 

โพสต คิดเปgนร(อยละ 52.17 รองลงมา ได(แก. เน้ือหาเก่ียวกับการสอนเทคนิควิธีต.างๆ (How to) จํานวน 8 

โพสต คิดเปgนร(อยละ 34.78 เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน (Amaze) จํานวน 2 โพสต คิดเปgน

ร(อยละ 8.70 และเน้ือหาเก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration) จํานวน 1 โพสต คิดเปgนร(อยละ 

4.35  

 ในส.วนของประเภทของเน้ือหาน้ัน พบว.า มีการนําเสนอเน้ือหาประเภทแบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ี

เกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story)  มากท่ีสุด จํานวน 349 โพสต คิดเปgนร(อยละ 37.65 รองลงมา ได(แก. 

เน้ือหาเก่ียวกับการแนะนํา (Review) จํานวน 314 โพสต คิดเปgนร(อยละ 33.87 การนําเสนอข(อมูล 

ข.าวสารท่ัวไป (Give Information) จํานวน 73 โพสต คิดเปgนร(อยละ 7.87 เน้ือหาเก่ียวกับการสอน 

เทคนิควิธีต.างๆ (How to) จํานวน 61 โพสต คิดเปgนร(อยละ 6.58 เน้ือหาท่ีให( ผู( ติดตามมีส.วนร.วม 

(Activity) จํ านวน 49 โพสต  คิ ด เปgนร( อยละ 5.29 เ น้ือหา ท่ีให(ความบันเ ทิง  สร( า งอารมณ ขัน 

(Amaze)จํานวน 40 โพสต คิดเปgนร(อยละ 4.32 เน้ือหาเก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

จํานวน 26 โพสต คิดเปgนร(อยละ 2.80 และมีการนําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแสในสังคม 

(Viral) น(อยท่ีสุด จํานวน 15 โพสต คิดเปgนร(อยละ 1.62 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบประเภทเน้ือหาและการตอบสนองของผู�รับสาร 

ท่ีมีต�อเน้ือหาความงามและเครื่องสําอางบนเครือข�ายสังคมออนไลน1เฟซบุ)ก 

 

  

จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบประเภทเน้ือหาและการตอบสนองของผู(รับสารท่ีมีต.อเน้ือหา

ความงามและเคร่ืองสําอางบนเครือข.ายสังคมออนไลนเฟซบุ,กในตารางท่ี 3 พบว.า เน้ือหาเก่ียวกับการ

แนะนํา (Review) จํานวน 213 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วยการรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด 

จํานวน 1,626,123 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 58.71 รองลงมา ได(แก. การแสดงความรู(สึก (Like) จํานวน 

1,058,215 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 38.20 ตามมาด(วย การแบ.งปmน (Share) จํานวน 66,148 ครั้ง คิดเปgนร(อย

ละ 2.39 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 19,378 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 0.70 

 เน้ือหาเก่ียวกับการสอน เทคนิควิธีต.างๆ (How to) จํานวน 47 โพสต พบว.า มีการตอบสนอง

ด(วยการรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 835,600 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 74.55 รองลงมา ได(แก. การ

แสดงความรู(สึก (Like) จํานวน 247,313 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 22.06 ตามมาด(วย การแบ.งปmน (Share) 



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 174 

จํานวน 30,527ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 2.72 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 7,456 ครั้ง 

คิดเปgนร(อยละ 0.67  

 เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน (Amaze) จํานวน 33 โพสต พบว.า มีการตอบสนอง

ด(วยการแสดงความรู(สึก (Like) จํานวน 404,155 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 48.43 รองลงมาได(แก. การรับชม

คลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 391,000 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 46.85 ตามมาด(วย การแบ.งปmน (Share) 

จํานวน 33,244 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 3.98 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 6,094 ครั้ง 

คิดเปgนร(อยละ 0.73 

 การนําเสนอข(อมูล ข.าวสารท่ัวไป (Give Information) จํานวน 62 โพสต พบว.า มีการตอบสนอง

ด(วยการรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 613,400 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 67.26 รองลงมา ได(แก. การ

แสดงความรู(สึก (Like) จํานวน 238,477 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 26.15 ตามมาด(วย การแบ.งปmน (Share) 

จํานวน 15,663 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 1.72 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 44,475 ครั้ง 

คิดเปgนร(อยละ 4.88  

 แบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story) จํานวน 164 โพสต พบว.า มีการ

ตอบสนองด(วยการแสดงความรู(สึก (Like) จํานวน 1,155,316 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 73.02 รองลงมา ได(แก. 

การรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 380,900 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 24.08 ตามมาด(วย การแบ.งปmน 

(Share) จํานวน 34,606 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 2.19 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 

11,290 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 0.71 

 เน้ือหาเก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration) จํานวน 19 โพสต พบว.า มีการตอบสนอง

ด(วยการแสดงความรู(สึก (Like) จํานวน 240,294 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 91.95 รองลงมา ได(แก. การแบ.งปmน 

(Share) จํานวน 18,792 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 7.19 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 

2,259 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 0.86 

เน้ือหาท่ีให(ผู(ติดตามมีส.วนร.วม (Activity) จํานวน 47 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วยการ

รับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 358,000 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 52.31 รองลงมา ได(แก. การแสดง
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ความรู(สึก (Like) จํานวน 264,434 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 38.64 ตามมาด(วย การแสดงความคิดเห็น 

(Comment) จํานวน 53,047 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 7.75 และการแบ.งปmน (Share) จํานวน 8,891 ครั้ง คิด

เปgนร(อยละ 1.30 

 การนําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแสในสังคม (Viral) จํานวน 47 โพสต พบว.า มีการ

ตอบสนองด(วยการรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 3,520,000 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 95.51 รองลงมา 

ได(แก. การแสดงความรู(สึก (Like) จํานวน 153,091 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 4.15 ตามมาด(วย การแบ.งปmน

(Share) จํานวน 10,198 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 0.28 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 

2,296 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 0.06 

 ค.าเฉล่ียการตอบสนองต.อโพสต พบว.า การนําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแสในสังคม 

(Viral) มีค.าเฉล่ียการตอบสนองต.อโพสตมากท่ีสุดท่ี 245,706 ครั้งต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 68.15 

รองลงมา ได(แก. เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน (Amaze) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 25,288 ครั้ง

ต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 7.01 เน้ือหาเก่ียวกับการสอน เทคนิควิธีต.างๆ (How to) มีค.าเฉล่ียการ

ตอบสนอง 23,849 ครั้งต.อโพสต  คิดเปgนร(อยละ 6.62 การนําเสนอข(อมูล ข.าวสารท่ัวไป (Give 

Information) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 14,710 ครั้งต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 4.08 เน้ือหาท่ีให(ผู(ติดตามมี

ส.วนร.วม (Activity) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 14,561 ครั้งต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 4.04 เน้ือหาเก่ียวกับ

การสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 13,755 ครั้งต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 3.82 

เน้ือหาเก่ียวกับการแนะนํา (Review) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 13,004 ครั้งต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 3.61 

และแบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story) มีค.าเฉล่ียการตอบสนองน(อยท่ีสุด 9,647 

คร้ังต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 2.68   
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบประเภทเน้ือหาและการตอบสนองของผู�รับสาร 

ท่ีมีต�อเน้ือหาความงามและเครื่องสําอางบนเครือข�ายสังคมออนไลน1อินสตาแกรม 

 

 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบประเภทเน้ือหาและการตอบสนองของผู(รับสารท่ีมีต.อเน้ือหา

ความงามและเครื่องสําอางบนเครือข.ายสังคมออนไลนอินสตาแกรมในตารางท่ี 4 พบว.า  

 เน้ือหาเก่ียวกับการแนะนํา (Review) จํานวน 89 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วยการรับชม

คลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 986,763 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 63.39 รองลงมา ได(แก. การแสดงความรู(สึก 

(Like) จํานวน 566,836ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 38.2 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 

3,065 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 0.20  

 เน้ือหาเก่ียวกับการสอน เทคนิควิธีต.างๆ (How to) จํานวน 6 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วย

การรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 390,512 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 99.94 และการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) จํานวน 7,456 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 0.67 ไม.ปรากฏจํานวนการตอบสนองด(วยการการแสดง

ความรู(สึก (Like)  

 เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน (Amaze) จํานวน 5 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วย

การการรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 95,900 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 77.73 รองลงมา ได(แก. แสดง
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ความรู(สึก (Like) จํานวน 26,946 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 21.84 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) 

จํานวน 524 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 0.42 

 การนําเสนอข(อมูล ข.าวสารท่ัวไป (Give Information) จํานวน 11 โพสต พบว.า มีการตอบสนอง

ด(วยการแสดงความรู(สึก (Like) มากท่ีสุด จํานวน 95,988 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 99.54 ตามมาด(วย และ

การแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 465 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 0.48  

 แบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story) จํานวน 185 โพสต พบว.า มีการ

ตอบสนองด(วยการแสดงความรู(สึก (Like) จํานวน 2,142,990 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 99.54 และการแสดง

ความคิดเห็น (Comment) จํานวน 9,802 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 0.46 

 เน้ือหาเก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration) จํานวน 6 โพสต พบว.า มีการตอบสนอง

ด(วยการแสดงความรู(สึก (Like) จํานวน 40,597 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 58.79 รองลงมา ได(แก. การรับชม

คลิป (View) จํานวน 28,200 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 40.84 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวน 

255 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 0.37 

 เน้ือหาท่ีให(ผู(ติดตามมีส.วนร.วม (Activity) จํานวน 2 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วยการแสดง

ความรู(สึก (Like) จํานวน 25,700 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 90.33 และการแสดงความคิดเห็น (Comment) 

จํานวน 2,752 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 9.67 

 ค.าเฉล่ียการตอบสนองต.อโพสต พบว.า เน้ือหาเก่ียวกับการสอน เทคนิควิธีต.างๆ (How to) มี

ค.าเฉล่ียการตอบสนองต.อโพสตมากท่ีสุดท่ี 65,122 ครั้งต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 42.45 รองลงมา ได(แก. 

เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน (Amaze) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 24,674 ครั้งต.อโพสต คิด

เปgนร(อยละ 16.08 เน้ือหาเก่ียวกับการแนะนํา (Review) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 17,491 ครั้งต.อโพสต 

คิดเปgนร(อยละ 11.40 เน้ือหาท่ีให(ผู(ติดตามมีส.วนร.วม (Activity) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 14,226 ครั้งต.อ

โพสต คิดเปgนร(อยละ 9.27 แบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story) มีค.าเฉล่ียการ

ตอบสนอง 11,637 คร้ังต.อโพสต  คิดเปgนร(อยละ 7.58 เน้ือหาเ ก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ 

(Inspiration) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 11,509 ครั้งต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 7.50 และการนําเสนอข(อมูล 
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ข.าวสารท่ัวไป (Give Information) มีค.าเฉล่ียการตอบสนองน(อยท่ีสุดท่ี 8,768 คร้ังต.อโพสต คิดเปgนร(อย

ละ 5.72 ในขณะท่ีไม.มีการนําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแสในสังคม (Viral) บนเครือข.ายสังคม

ออนไลนอินสตาแกรม 

 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบประเภทเน้ือหาและการตอบสนองของผู�รับสาร 

ท่ีมีต�อเน้ือหาความงามและเครื่องสําอางบนเครือข�ายสังคมออนไลน1ยูทูบ 

 

 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบประเภทเน้ือหาและการตอบสนองของผู(รับสารท่ีมีต.อเน้ือหา

ความงามและเครื่องสําอางบนเครือข.ายสังคมออนไลนยูทูบในตารางท่ี 5 พบว.า  

 เน้ือหาเก่ียวกับการแนะนํา (Review) จํานวน 12 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วยการรับชม

คลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 352,102 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 99.86 และการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) จํานวน 480 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 0.14 
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 เน้ือหาเก่ียวกับการสอน เทคนิควิธีต.างๆ (How to) จํานวน 8 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วย

การรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 492,366 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 99.81 และการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) จํานวน 938 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 0.19  

  เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน (Amaze) จํานวน 2 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วย

การการรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 309,431 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 77.73 และการแสดงความ

คิดเห็น (Comment) จํานวน 376 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 0.12 

 เน้ือหาเก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration)จํานวน 1 โพสต พบว.า มีการตอบสนองด(วย

การการรับชมคลิป (View) มากท่ีสุด จํานวน 91,596 ครั้ง คิดเปgนร(อยละ 99.89 และการแสดงความ

คิดเห็น (Comment) จํานวน 103 คร้ัง คิดเปgนร(อยละ 0.11 

 ค.าเฉล่ียการตอบสนองต.อโพสต พบว.า เน้ือหาท่ีให(ความบันเทิง สร(างอารมณขัน (Amaze) มี

ค.าเฉล่ียการตอบสนองต.อโพสตมากท่ีสุดท่ี 154,904 ครั้งต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 45.88 รองลงมา ได(แก. 

เน้ือหาเก่ียวกับการสร(างแรงบันดาลใจ (Inspiration) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 91,699 ครั้งต.อโพสต คิด

เปgนร(อยละ 27.16 เน้ือหาเก่ียวกับการสอน เทคนิควิธีต.างๆ (How to) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง 61,663 

คร้ังต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 18.26 และเน้ือหาเก่ียวกับการแนะนํา (Review) มีค.าเฉล่ียการตอบสนอง

น(อยท่ีสุดท่ี 29,382 ครั้งต.อโพสต คิดเปgนร(อยละ 8.70 ในขณะท่ีไม.มีการนําเสนอข(อมูล ข.าวสารท่ัวไป 

(Give Information), แบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story), เน้ือหาท่ีให(ผู(ติดตามมี

ส.วนร.วม (Activity) และการนําเสนอเรื่องราวท่ีเปgนประเด็นหรือกระแสในสังคม (Viral) บนเครือข.าย

สังคมออนไลนยูทูบ 
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อภิปรายผล 

 การศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑAความงามท่ีบิวต้ีบล็อกเกอรAส่ือสารผ#าน

เครือข#ายสังคมออนไลนA 

 จากการศึกษา พบว.า โดยส.วนใหญ.มักจะปรากฏผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนเฟซบุ,ก ตามมาด(วย

เครือข.ายอินสตาแกรม และยูทูบ ซึ่งเน้ือหาท่ีนําเสนอมากท่ีสุดและได(รับการตอบสนองสูงท่ีสุด ได(แก.

บันทึกเรื่องราวท่ัวไปท่ีไม. เก่ียวข(องกับเครื่องสําอางและความงาม พบว.าส.วนมากจะเปgนเน้ือหา

เก่ียวกับไลฟ�สไตลการดําเนินชีวิตประจําวันไม.ว.าจะเปgนการท.องเท่ียว การรับประทานอาหาร รองลงมาจะ

เปgนเน้ือหาจําพวกคําคม ข(อคิดเก่ียวกับความรัก ซึ่งแสดงให(เห็นว.าผู(รับสารมีความสนใจในชีวิตส.วนตัวของ

บิวต้ีบล็ฮกเกอรซ่ึงจะเปgนผู(มีอิทธิพลต.อความคิดและการใช(ชีวิต และยังแสดงให(เห็นอีกว.าผู(รับสารต(องการ

รับเน้ือหาท่ีหลากหลายไม.เฉพาะเรื่องเก่ียวกับความงามอย.างเดียว จากผลการศึกษาน้ีสะท(อนให(เห็นว.า

เน้ือหาท่ีนําเสนอน้ันนอกจากต(องเปgนประโยชนแก.ผู(รับสาร ให(ความรู( ให(แนวทางการแก(ปmญหาท่ีผู(รับสาร 

กําลังกังวลหรือประสบพบเจออยู.แล(ว ยังต(องการสร(างความบันเทิงทางจิตใจให(แก.ผู(รับสารด(วย (ณัฐพัชญ 

วงษเหรียญทอง, 2557: 104–109) ทําให(เน้ือหาท่ีนําเสนอมีความหลากหลายและเข(าใจง.าย 

 การนําเสนอเน้ือหาผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนเฟซบุ,กน้ัน มีการนําเสนอเน้ือหาประเภทเก่ียวกับ

การแนะนํา (Review) มากท่ีสุด เพราะเฟซบุ,กเปgนพื้นท่ีในการแสดงแนวคิด ความคิดเห็น ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณต.างๆ (รัชญา จันทะรัง, 2554  :14) ซ่ึงบิวต้ีบล็อกเกอรสามารถแสดงออกได(อย.างอิสระท้ัง

ถ(อยคําหรือภาพท่ีสามารถแสดงความในใจได(ดีกว.า มีเวลาไตร.ตรอง คิด เลือกรูป ท่ีทําให(เป�าหมายในการ

ส่ือสารชัดเจนและได(ผลย่ิงข้ึน (กิตติ กันภัย อ(างใน กรัณย จิตธารารักษ, 2556 : 30) เปgนการแสดงออกถึง

ความรู( ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีบิวต้ีบล็อกเกอรถนัดและสนใจ สําหรับการนําเสนอเน้ือหาผ.านเครือข.าย

อินสตาแกรมมีการนําเสนอเน้ือหาประเภทแบ.งปmนเรื่องราวต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต.ละวัน (Good Story) มาก

ท่ีสุด เพราะเปgนเครือข.ายสังคมออนไลนท่ีเน(นการแบ.งปmนรูปภาพ โดยผู(ใช(งานจะแบ.งปmนวิถีชีวิต ไลฟ�สไตล 

บอกเล.าเรื่องราวของตนและกิจกรรมต.างๆ ผ.านรูปภาพ เปgนช.องทางในการสร(างหรือเผยแพร.ผลงาน

ภาพถ.ายของตนเอง และใช(อินสตาแกรมเปgนช.องทางหน่ึงในการถ.ายทอดเน้ือหา ผลงานการแต.งหน(า การ
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แสดงความสวยงามในชีวิตประจําวันของบิวต้ีบล็อกเกอร (Jan Zimmerman and Deborah Ng, 2015(  

และเครือข.ายสังคมออนไลนยูทูบมีการนําเสนอเน้ือหาประเภทเก่ียวกับการแนะนํา (Review) มากท่ีสุด

เช.นเดียวกับเฟซบุ,ก ยูทูบเปgนช.องทางในการเผยแพร.วิดีโอไปสู.ผู(รับสารในวงกว(าง และด(วยคุณสมบัติของ

แอปพลิเคชันน้ีสามารถทําให(เห็นจริงได(ด(วยการสาธิตไม.ใช.การบอกเล.า แสดงให(เห็นถึงส่ิงท่ีกําลังส่ือสารว.า

ทําอะไรได(บ(าง ทําได(อย.างไรด(วยการทําให(เห็นอย.างเปgนรูปธรรม (Pulizzi, 2014) ในการนําเสนอบาง

เน้ือหาบิวต้ีบล็อกเกอรจึงใช(การส่ือสารด(วยวิดีโอผ.านคเรือข.ายสังคมออนไลนช.องทางน้ี 

 

 การศึกษาการตอบสนองของผูIรับสารท่ีมีต#อเน้ือหาเก่ียวกับเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑAความ

งามที่บิวต้ีบล็อกเกอรAส่ือสารผ#านเครือข#ายสังคมออนไลนA 

 จากผลการศึกษาจะเห็นได(ว.าวิดีโอเปgนเน้ือหาท่ีได(รับการตอบสนองสูงท่ีสุด รองลงมาได(แก.การ

แสดงความรู(สึก (Like) การแบ.งปmน (Share) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ตามลําดับซ่ึง

ท้ังหมดน้ันเปgนการแสดงการตอบสนองในระดับการยอมรับ (Endorsing) จะเห็นได(จากกลุ.มผู(รับสารมี

ส.วนร.วมต.อเน้ือหาท่ีนําเสนอค.อนข(างมาก เริ่มแบ.งปmนท่ีเปgนประโยชนหรือแสดงความเปgนตัวตน ความเปgน

คนทันสมัย ให(แก.ผู(อ่ืนในเครือข.ายสังคมออนไลนของตนได(รับรู(อย.างเต็มใจ เกิดการยอมรับในเน้ือหา 

ข(อมูลต.างๆ น้ันจนเกิดความรู(สึกอยากบอกต.อ สําหรับการแสดงความคิดเห็น (Comment) เปgนการ

ตอบสนองท่ีอยู.ในระดับให(การสนับสนุน (Contributing) โดยผู(รับสารหรือผู(ติดตามจะเข(าไปมีส.วนร.วมใน

การสร(างบทสนทนาร.วมกับผู(ส.งสารหรือบิวต้ีบล็ฮกเกอร ซึ่งการตอบสนองในลักษณะน้ีจะพบมากเม่ือผู(ส.ง

สารต(องการความคิดเห็น หรือทํากิจกรรมร.วมกับผู(ติดตาม เช.น การแจกของรางวัล การทักทายในโอกาส

พิเศษ เปgนต(น (Anthony Sostre, 2016)  

สําหรับการชมวิดีโอน้ัน เปgนเน้ือหาท่ีได(รับการตอบสนองมากท่ีสุด เน่ืองจาก เน้ือหามีความเข(าใจ

ง.ายในเวลาอันรวดเร็ว มีองคประกอบในเน้ือหาครบถ(วนและชัดเจน มีความบันเทิงและสามารถนําไปใช(ใน

ชีวิตประจําวันได( (Zimmerman and Ng 2015) และการตอบสนองต.อมาเปgนการแสดงความรู(สึก เปgน

การมีส.วนร.วมท่ีแสดงถึงการยอมรับ เพราะเน้ือหาเหล.าน้ันให(ข(อมูล ความช.วยเหลือ ความรู( เปgนประโยชน
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ต.อชีวิตประจําวัน สร(างความเปgนหน่ึงเดียวกันในสังคม สร(างความบันเทิงไม.ว.าจะเปgนมุกตลก สร(างแรง

บันดาลใจ แปลกใหม. สนุกสนาน และถ(าผู(รับสารเห็นว.าตรงจริต แสดงถึงความเปgนตัวตนของผู(รับสาร ก็

จะเกิดการแบ.งปmนเน้ือหาหล.าน้ันต.อไป (ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง, 2557 : 104 – 109) 

 

ขIอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต#อไป 

1. ควรมีการศึกษาการนําเสนอเน้ือหาผ.านเครือข.ายสังคมออนไลนด(านอ่ืนๆ เช.น เน้ือหาด(านกา

ท.องเท่ียว ร(านอาหาร ฯลฯ โดยใช(วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผู(สร(างเน้ือหา 

2. ควรมีการศึกษาการตอบสนองของผู(รับสารท่ีมีต.อเน้ือหาท่ีนําเสนอผ.านเครือข.ายสังคม

ออนไลนโดยใช(การศึกษาในเชิงปริมาณ 
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กว�าจะเปDนตลกหญิง: การเข�าสู�อาชีพกับการส่ังสมทุนในพ้ืนท่ีตลกรายการก�อนบ�ายคลาย
เครียด 

Comedian Profession: Women Comedians’ Career Path and Capital Accumulation 
in “Konbai” Comedy Television Program1 

ชาลิดา อรัญทิมา 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
บทคัดย#อ 

 การศึกษาเรื่อง “กว.าจะเปgนตลกหญิง: การเข(าสู.อาชีพกับการส่ังสมทุน ในพื้นท่ีตลกรายการก.อน
บ.ายคลายเครียด” เปgนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เลือกศึกษาเฉพาะกรณี (Case 
Studies) จากกลุ.มตลกหญิงในพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายคลายเครียด ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีช.อง 3 
จํานวน 3 คน ได(แก. ศิริพร อยู.ยอด หรือ ต๊ัก ลีลา, ธัณยสิตา สุวัชราธนากิตต์ิ หรือ ชมพู. ก.อนบ.ายฯ และ
ภัทรวดี ปf�นทอง หรือ หนูเล็ก ก.อนบ.ายฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหถึงการเข(าสู.อาชีพตลกใน
พ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ของตลกหญิง ด(วยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ร.วมกับ
การสัมภาษณพูดคุยแบบไม.เปgนทางการ (Informal Interview) อีกท้ังอาศัยวิธีการสังเกตแบบไม.มีส.วน
ร.วม (Non-Participation Observation) เพ่ือเก็บข(อมูลขณะอยู.ในช.วงของการถ.ายทํารายการก.อนบ.ายฯ 
รวมถึงใช(วิธีการสืบค(นข(อมูลท่ีเก่ียวข(องจากเทปบันทึกย(อนหลังทางการแสดงตลกในรายการก.อนบ.ายฯ 
เทปบันทึกย(อนหลังรายการโทรทัศนต.างๆ ส่ือออนไลนและส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังท่ีบันทึกไว(เปgนลาย
ลักษณอักษร (Written Documents) และบันทึกไว(เปgนภาพเสียง (Visual Documents) ร.วมด(วย โดยใช(
แนวคิดหลักท่ี สําคัญในเ ร่ืองทุน (Capital) และเรื่องแวดวง (Field) ของปfแอร บูรดิเยอ (Pierre 
Bourdieu) มาเปgนเกณฑในการศึกษาครั้งน้ี 
 ผลการศึกษาพบว.า กลุ.มตัวอย.างตลกหญิงท้ัง 3 คน สามารถเข(าสู.อาชีพตลกในพื้นท่ีตลกรายการ
ก.อนบ.ายฯ ด(วยปmจจัยสําคัญสามประการด(วยกัน ประการท่ีหน่ึงคือ ตลกหญิงกลุ.มน้ีมีภูมิหลังตัวตน 
(Habitat) ท่ีคล(ายคลึงกันคือเปgนคนอารมณดี กล(าแสดงออก ชอบร(องเพลง และชอบทํากิจกรรม จึงเปgน
ส.วนสําคัญหน่ึงท่ีเอ้ือต.อการเข(าสู.อาชีพตลกน้ี ประการท่ีสองคือ ตลกหญิงกลุ.มน้ีมีศักยภาพในการนําทุน 

                                                           

1 บทความน้ีเปUนส4วนหน่ึงของวิทยานิพนธ&เรื่อง “ตลกหญิง: การส่ือสารกับการต4อรองพ้ืนท่ีตลกในส่ือ
โทรทัศน&ไทย” ของนางสาวชาลิดา อรัญทิมา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาส่ือสารมวลชน คณะวารสาร
ศาสตร&และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 
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(Capital) ท่ีส่ังสมมาก.อนเข(าสู.อาชีพตลกในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ มาแปลงทุนให(กลายมาเปgนตลก
หญิงในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ โดยทุนท่ีได(ส่ังสมมาก.อนหน(าน้ันท่ีคล(ายคลึงกันและเปgนหน่ึงในทุน
หลักท่ีนํามาแปลงให(กลายเปgนตลกหญิงในรายการก.อนบ.ายฯ ก็คือ ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) 
ทางด(านทักษะและประสบการณด(านการร(องเพลงและด(านการ ใช(เสียง ท่ีมาจากกระบวนการหล.อหลอม
และแฝงฝmงจากครอบครัวและสถาบันการศึกษาเปgนสําคัญ และประการท่ีสามคือ นอกเหนือจากศักยภาพ
ในการส่ังสมทุนและแปลงทุน ตลกหญิงกลุ.มน้ีมีแวดวงย.อย (Subfield) ท่ีคอยพยุงและรองรับให(สามารถ
เข(าสู.แวดวง (Field) อาชีพตลกในพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ และดํารงอยู.ในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.าย
ฯ ได( โดยมีแวดวงย.อยท่ีคล(ายคลึงกัน ได(แก. ครอบครัว สถาบันการศึกษา แวดวงการประกวด
ความสามารถ แวดวงธุรกิจบันเทิงยามราตรี แวดวงส่ือมวลชน และแวดวงของผู(ร.วมอาชีพตลกในพ้ืนท่ี
ตลกรายการก.อนบ.ายฯ 
คําสําคัญ: ตลกหญิง, การเข(าสู.อาชีพ, การส่ังสมทุน, พ้ืนท่ีตลกในส่ือโทรทัศนไทย, รายการก.อนบ.ายคลาย
เครียด 
 

Abstract 
The purpose of this study is to examine how women comedians entered to their 

profession. To gather data, the researcher employed four qualitative data collection tools. 
They were 1) in-depth interviews, 2) informal interviews, 3) non-participation observations, 
and written documents. Three Thai women comedians volunteered to participate in the 
study. The notions of Pierre Bourdieu’s capital and field were used to analyze the gathered 
data. The analyzed data showed that three factors which have supported the three 
participants to become well-known were their cheerful characteristics, educational 
background and talents considered as cultural capital, and broadcast media. 
Keywords: women comedians, entering to profession, capital accumulation, the field of 
Thai television comedy, “Konbai” comedy television program 
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บทนํา 
ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 
 การโลดแล.นอยู.บนหน(าจอโทรทัศนมาอย.างยาวนานกว.า 20 ป; ของรายการก.อนบ.ายคลายเครียด 
นอกเหนือจากการเปgนพ้ืนท่ีต(นทางของการส่ือสารเพื่อถ.ายทอดความตลกไปสู.ผู(ชมคนดูด(วยแล(ว อีกส่ิง
หน่ึงท่ีโดดเด.นควบคู.กันน่ันก็คือ การเปgนพื้นท่ีในการผลักดันและสนับสนุนตลกหรือนักแสดงตลกหน(าใหม.
เข(าสู.แวดวงอาชีพตลกและแวดวงการบันเทิงไทย ซึ่งกลุ.มตัวอย.างตลกหญิงท่ีผู(วิจัยจะทําการศึกษาน้ีก็มา
จากการผลักดันและสนับสนุนจากพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ด(วยเช.นกัน แต.หนทางในการเข(าสู.เส(นทาง
สายตลกในรายการก.อนบ.ายฯ ของกลุ.มตัวอย.างตลกหญิงน้ี แน.นอนแม(ประตูจะเปfดกว(างต(อนรับแต.ก็ใช.ว.า
จะเดินเข(าไปกันได(โดยง.าย ท่ีกล.าวเช.นน้ีก็เพราะตลกหญิงกลุ.มน้ีจะต(องเจอกับบททดสอบในหลากหลาย
ด.านท่ีจะทําการวัดฝ;มือหรือวัดความเปgนไปได(ในการประกอบอาชีพตลกน้ีเลยก็ว.าได( ด.านสําคัญท่ีต(อง
เผชิญก็คือการต(องแสดงตลกร.วมกับตลกหรือนักแสดงตลกชายระดับมืออาชีพของแวดวงตลกไทย ซึ่งหาก
มองในแง.สัดส.วนของผู(กระทําการ (agency) ในแวดวง (field) อาชีพตลกด(วยแล(ว ตลกชายถือเปgนผู(ถือ
ครองท่ีกระทําการแสดงตลกหรือประกอบอาชีพตลกน้ีมาอย.างยาวนานและเปgนกลุ.มท่ีมีสัดส.วนใหญ.สุดใน
แวดวงแห.งน้ีอีกด(วย จึงมิใช.เรื่องง.ายเลยสําหรับตลกหญิงท่ีสถานะเสมือนถูกจําผลักให(กลายเปgนคนกลุ.ม
น(อยท่ีมีสัดส.วนของการกระทําทางการแสดงตลกน(อยในแวดวงน้ีไปโดยปริยายจะกระทําการแสดงตลกได(
อย.างไร(ซึ่งทัศนะกังขาแห.งปfตาธิปไตย แต.ท้ังน้ีการมีอยู.น(อยและการถูกบดบังเงาจากชายเปgนใหญ.ก็ใช.จะ
โดนลืมเลือนไปจากแวดวงตลกเสียทีเดียว ตลกหญิงส.วนหน่ึงได(มีการพิสูจนฝ;มือท่ีส่ังสมทางการแสดงตลก
และทําให(เห็นว.าสามารถได(รับการยอมรับจากในแวดวงอาชีพตลกและมีช่ือเสียงเปgนท่ีจดจําของผู(ชมคนดู
ได(ด(วยเช.นกัน หน่ึงในน้ันก็คือ กลุ.มตัวอย.างตลกหญิงในรายการก.อนบ.ายฯ ท้ัง 3 คน ได(แก. ศิริพร      อยู.
ยอด (ต๊ัก ลีลา), ธัณยสิตา สุวัชราธนากิตต์ิ (ชมพู. ก.อนบ.ายฯ) และภัทรวดี ปf�นทอง (หนูเล็ก ก.อนบ.ายฯ) 
ซึ่งถือเปgนกลุ.มศึกษาเฉพาะกรณี (case studies) ในงานวิจัยเรื่องน้ีด(วย 

ภาพทางหน(าจอท่ีเราในฐานะผู(ชมคนดูมักจะเห็นกลุ.มตัวอย.างตลกหญิงท้ัง 3 คน นอกเหนือจาก
การแสดงตลกในรายการก.อนบ.ายฯ ด(วยแล(ว เรายังเห็นตลกหญิงกลุ.มน้ีผ.านผลงานการแสดงอ่ืนไม.ว.าจะ
ละคร ภาพยนตร งานพิธีกร งานการเปgนคอมเมนเตเตอรในรายการประกวดร(องเพลงหรือประกวด
ความสามารถต.างๆ ฯลฯ ฉะน้ันกว.าจะมาเปgนตลกหญิงท่ีมีช่ือเสียง ได(รับการยอมรับจากท้ังในแวดวงตลก
และแวดวงการบันเทิงซึ่งเห็นได(จากผลงานท่ีปรากฏน้ัน รวมไปถึงการเปgนท่ีนิยมช่ืนชอบของผู(ชมคนดู
กระท่ังมีฐานแฟนคลับ ก.อนหน(าน้ันตลกหญิงกลุ.มน้ีเปgนเพียงผู(หญิงท่ีไม.มีช่ือเสียงในฐานะตลกหญิงภายใน
แวดวงตลกไทยมาก.อนเลย จึงเปgนความน.าสนใจสําหรับผู(วิจัยท่ีจะศึกษาถึงเส(นทางการเข(าสู.อาชีพตลกใน
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พ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ของตลกหญิง ซึ่งพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ น้ีถือเปgนแวดวง แรกท่ีกลุ.ม
ตัวอย.างตลกหญิงเข(าสู.อาชีพตลก และเปgนแวดวงท่ีสําคัญต.อการส่ังสมทุนและขยายทุนทางอาชีพตลกเพ่ือ
ไปซ่ึงถึงการดํารงสถานะตนได(อย.างมั่นคงและเปgนท่ียอมรับหรืออยู.รอดได(อย.างปลอดภัยในพื้นท่ีตลก
รายการก.อนบ.ายฯ ซึ่งเปgนพ้ืนท่ีหลักในการประกอบอาชีพตลกของตลกหญิงกลุ.มน้ี ฉะน้ันผู(วิจัยจะศึกษา
ต้ังแต.ต(นทางของการเริ่มส่ังสมทุนท่ีเสมือนเปgนต(นทุนปmจจัยในการผลิตของการก(าวเข(าสู.แวดวงอาชีพตลก
ในพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ โดยการศึกษาดังกล.าวจะทําให(เห็นถึงความสัมพันธระหว.างการกลายเปgน
ตลกหญิงในพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ กับกระบวนการส่ังสมทุนผ.านพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ของ
ตลกหญิง ว.าเปgนอย.างไร 
 
วัตถุประสงคA 
 เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงการเข(าสู.อาชีพตลกในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ของตลกหญิง 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง “กว.าจะเปgนตลกหญิง: การเข(าสู.อาชีพกับการส่ังสมทุน ในพ้ืนท่ีตลกรายการ

ก.อนบ.ายคลายเครียด” ผู(วิจัยใช(วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case Studies) จากกลุ.มตลกหญิงในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายคลายเครียด ทางสถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีช.อง 3 จํานวน 3 คน ได(แก. ศิริพร อยู.ยอด หรือ ต๊ัก ลีลา, ธัณยสิตา            สุวัชราธนากิตต์ิ 
หรือ ชมพู. ก.อนบ.ายฯ และภัทรวดี  ปf�นทอง หรือ หนูเล็ก ก.อนบ.ายฯ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหถึงการเข(าสู.
อาชีพตลกในพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ของตลกหญิง จากน้ันนําข(อมูลท่ีได(มาวิเคราะห อธิบายและ
ตีความตามแนวคิดหลักท่ีสําคัญในเรื่องทุน (Capital) และเรื่องแวดวง (Field) ของปfแอร บูรดิเยอ (Pierre 
Bourdieu) ท่ีเปgนเกณฑในการศึกษาครั้งน้ี โดยมีวิธีการเข(าถึงข(อมูลดังน้ี 

1. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ร.วมกับการสัมภาษณพูดคุยแบบไม.เปgนทางการ 
(Informal Interview) กับท้ังกลุ.มผู(ให(ข(อมูลหลัก (Key Informant) ซึ่งก็คือกลุ.มตัวอย.างตลกหญิงท้ัง 3 
คน และกลุ.มผู(ให(ข(อมูล (Informant) เสริม ซึ่งก็คือกลุ.มบุคคลแวดล(อมใกล(ชิดตลกหญิงในพื้นท่ีตลก
รายการก.อนบ.ายฯ ซึ่งก็คือ ตลกชายหรือนักแสดงตลกชาย เพ่ือนํามาซ่ึงข(อมูลท่ีลุ.มลึกและเปgนข(อมูลท่ีมา
จากความรู(ความเข(าใจจากประสบการณโดยตรง  
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2. การสังเกตแบบไม.มีส.วนร.วม (Non-Participation Observation) ในช.วงระหว.างของการถ.าย
ทํารายการก.อนบ.ายฯ โดยสังเกตการส่ือสารภายในพ้ืนท่ีการศึกษาของกลุ.มตัวอย.างตลกหญิงท่ีถ.ายทอดท้ัง
ในเชิงวัจนภาษา (Verbal Communication) และเชิงอวัจนภาษา (Non-verbal Communication) 

3. การศึกษาข(อมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข(องกับกลุ.มตัวอย.างตลกหญิงจากเทปบันทึกย(อนหลังทางการ
แสดงตลกในรายการก.อนบ.ายฯ เทปบันทึกย(อนหลังรายการโทรทัศนต.างๆ ส่ือออนไลนและส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังท่ีบันทึกไว(เปgนลายลักษณอักษร (Written Documents) และบันทึกไว(เปgนภาพ
เสียง (Visual Documents) ร.วมด(วย  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ด(วยความท่ีภูมิหลังตัวตน (Habitus) ของกลุ.มตัวอย.างตลกหญิงท้ัง 3 คน มีความคล(ายคลึงกันคือ

เปgนคนอารมณดี กล(าแสดงออก ชอบร(องเพลง และชอบทํากิจกรรม ซ่ึงส.วนน้ีก็ได(รับแรงผลักดันและแรง
สนับสนุนผ.านกระบวนการหล.อหลอม (Habitus) และแฝงฝmง (Embodied) จากครอบครัวและ
สถาบันการศึกษาเปgนสําคัญมาโดยตลอด จึงก.อเกิดการส่ังสมและกลายเปgนทุนวัฒนธรรม (Cultural 
Capital) ท่ีแฝงฝmงในกาย (Embodied Form) ท่ีมีคล(ายคลึงกันก็คือในด(านของการร(องเพลงและการใช(
เสียง 

แต.เน่ืองด(วยก.อนเข(าสู.อาชีพตลกในพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ กลุ.มตัวอย.างตลกหญิงท้ัง 3 คน 
ประสบปmญหาด(านทุนเศรษฐกิจ (Economy Capital) ท่ีคล(ายคลึงกัน จึงเปgนแรงผลักดันท่ีสําคัญ ในการ
นําทุนท่ีได(ส่ังสมมาก.อนหน(าเข(าสู.อาชีพตลกในพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ น้ันมาแปลงทุนให(กลายเปgน
ตลกหญิงในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ให(ได( เพ่ือจะได(เพิ่มช.องทางการได(มาซึ่งทุนเศรษฐกิจในรูปแบบ
รายได(ให(กับตนเองและครอบครัว โดยทุนท่ีได(ส่ังสมมาก.อนหน(าน้ันท่ีมีคล(ายคลึงกันในการนํามาแปลงให(
กลายเปgนตลกหญิงในรายการก.อนบ.ายฯ ก็คือทุนวัฒนธรรมทางด(านทักษะและประสบการณด(านการร(อง
เพลงและด(านการใช(เสียง แต.ก็มีทุนท่ีส่ังสมมาก.อนหน(าน้ันท่ีแตกต.างกันในแต.ละบุคคล อย.างกรณีของ ต๊ัก 
ศิริพร (ต๊ัก ลีลา) ได(นําทุนท่ีส่ังสมมาก.อนหน(าน้ันอย.างทุนสัญลักษณ (Symbolic Capital) ของการมี
ช่ือเสียงเปgนถึงนักร(องดีเด.นระดับประเทศจากเวทีสยามกลการและนักร(องมืออาชีพล(านตลับ ทุนสังคม 
(Social Capital) ท่ีผ.านเครือข.าย (Network) ของแวดวงผู(ผลิตรายการตลกทางโทรทัศน ก.อเกิดเปgนทุน
วัฒนธรรมความรู(และประสบการณด(านการแสดงตลก อย.างกรณีของชมพู. ธัณยสิตา (ชมพู. ก.อนบ.ายฯ) 
ได(นําทุนท่ีส่ังสมมาก.อนหน(าน้ันอย.างทุนวัฒนธรรมความรู(และประสบการณด(านการแสดงตลกท่ีได(จาก
แวดวงนักร(องอาชีพในจังหวัดชลบุรี ทุนสังคมท่ีผ.านเครือข.ายของแวดวงนักร(องอาชีพในจังหวัดชลบุรีและ
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แวดวงตลกอย.างน(าโย.ง เชิญย้ิม อย.างกรณีของหนูเล็ก ภัทรวดี (หนูเล็ก ก.อนบ.ายฯ) ได(นําทุนท่ีส่ังสมมา
ก.อนหน(าน้ันอย.างทุนวัฒนธรรมด(านความเปgนท(องถ่ินทางภาคใต(ผ.านสําเนียงเสียงพูด ทุนสังคมท่ีผ.าน
เครือข.ายของแวดวงการประกวดท่ีจัดข้ึนโดยผู(ผลิตรายการก.อนบ.ายฯ โดยกลุ.มตัวอย.างตลกหญิงท้ัง 3 คน 
นําทุนท่ีได(ส่ังสมมาก.อนหน(าน้ันท่ีแตกต.างกันมาใช(แปลงทุนให(กลายเปgนตลกหญิงในรายการก.อนบ.ายฯ 
ร.วมด(วย ฉะน้ันตลกหญิงกลุ.มน้ีจึงมีศักยภาพในการนําทุนท่ีส่ังสมมาก.อนเข(าสู.อาชีพตลกในพื้นท่ีตลก
รายการก.อนบ.ายฯ มาแปลงทุนให(กลายมาเปgนตลกหญิงในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ซ่ึงถ(าหากไร(ซ่ึง
ศักยภาพในการแปลงทุนแล(ว ก็ไร(ซึ่งการเข(าสู.แวดวงอาชีพตลกในรายการก.อนบ.ายฯ น้ีด(วยเช.นกัน 

นอกเหนือจากศักยภาพในการส่ังสมทุนและแปลงทุน ตลกหญิงกลุ.มน้ีสามารถเข(าสู.แวดวง 
(Field) อาชีพตลกในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ได(ด(วยการมีแวดวงย.อย (Subfield) ท่ีคอยพยุงและ
รองรับอยู. โดยมีแวดวงย.อยท่ีคล(ายคลึงกัน ได(แก. ครอบครัวท่ีสนับสนุนและผลักดันท้ังในเรื่องของการร(อง
เพลงและการแสดงตลก, สถาบันการศึกษาท่ีสนับสนุนและผลักดันท้ังในเรื่องของการร(องเพลงและการ
ส.งไปเข(าร.วมประกวดร(องเพลง, แวดวงการประกวดความสามารถท่ีตลกหญิงกลุ.มน้ีได(ผ.านการข้ึนเวทีการ
ประกวดร(องเพลงและอย.างกรณีหนูเล็ก ภัทรวดี (หนูเล็ก ก.อนบ.ายฯ) ได(ผ.านเวทีประกวดโครงการค(นคว(า
หาดาวตลกท่ีจัดข้ึนโดยผู(ผลิตรายการก.อนบ.ายฯ, แวดวงธุรกิจบันเทิงยามราตรี อย.างเช.นสถานบันเทิงคา
เฟ�หรือร(านอาหารท่ีเปรียบเสมือนเปgนแหล.งบ.มเพาะประสบการณท้ังด(านการร(องเพลงและด(านการแสดง
ตลก, แวดวงส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือโทรทัศนท่ีเปgนเสมือนแรงจูงใจของแหล.งรายได(และเปgนแหล.งพ้ืนท่ี
ในการขยายทุนสัญลักษณท่ีก.อให(เกิดช่ือเสียง และแวดวงของผู(ร.วมอาชีพตลกในพ้ืนท่ีตลกรายการก.อน
บ.ายฯ ท่ีคอยสนับสนุนและผลักดันให(ก.อเกิดทุนวัฒนธรรมความรู(ด(านการแสดงตลก ซ่ึงผู(วิจัยเห็นว.าถ(า
ตลกหญิงกลุ.มน้ีไม.มีแวดวงย.อยต.างๆ ในการช.วยพยุงและรองรับ ตลกหญิงกลุ.มน้ีก็ไม.สามารถท่ีจะเข(าสู.
แวดวงอาชีพตลกในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายได( 
 

สรุปและขIอเสนอแนะ 
กลุ.มตัวอย.างตลกหญิงท้ัง 3 คนได(แสดงให(เห็นอีกด(วยว.า การเข(าสู.แวดวงอาชีพตลกในพ้ืนท่ีตลก

รายการก.อนบ.ายฯ น้ีไม.ได(มาจากความบังเอิญ (By Accident) หรือฟ�ากําหนดมา (By Faith) แต.อย.างใด 
แต.เปgนการท่ีตลกหญิงกลุ.มน้ีแสดงความสามารถหรือแสดงศักยภาพในการแปลงทรัพยากรปmจจัยการผลิต
ท่ีได(ส่ังสมมาก.อนหน(าน้ันไม.ว.าจะทุนวัฒนธรรม ทุนสังคม ทุนสัญลักษณ รวมไปถึงทุนเศรษฐกิจดังท่ีกล.าว
ในข(างต(นให(กลายเปgนทุนในรูปแบบต.างๆ ท่ีนําไปต.อยอดได( ซึ่งเสมือนเปgนการสร(างโอกาสหรือเพิ่มโอกาส
ให(กับตนเองด(วยตนเองในการนําพาตนเองเข(าสู.แวดวงตลกในพ้ืนท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ แห.งน้ี ซ่ึง
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สอดคล(องกับหลักคิดเรื่องทุน (capital) ของปfแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) ท่ีว.าทุนในแต.ละรูปแบบ
น้ันไม.ได(มีข้ึนมาหรือติดตัวมาต้ังแต.เกิด ฉะน้ันไม.มีคําว.าพรสวรรค แต.บูรดิเยอเห็นว.า ทุนท่ีเกิดข้ึนจะต(อง
เกิดจากพรแสวง ซึ่งพรแสวงในท่ีน้ีจะต(องมีการส่ังสมโดยผ.านกระบวนการอบรมบ.มเพาะหรือหล.อหลอม
จากสถาบันทางสังคมต.างๆ หรือใฝ�หาฝ¢กฝนด(วยตนเอง ซึ่งย.อมต(องใช(เวลาในการส่ังสมเพื่อให(เข(าไปแฝง
ฝmงภายในตัวปmจเจก (individual) ได( ท้ังน้ีทุนท่ีปmจเจกส่ังสมไว(ไม.ว.าจะทุนทางเศรษฐกิจ และทุนอ่ืนๆ เช.น 
ทุนวัฒนธรรม/ทุนศาสนา/ทุนสัญลักษณน้ันสามารถถ.ายโอนไปมาซึ่งกันและกันได( (กาญจนา แก(วเทพ 
และ สมสุข หินวิมาน, 2553, น. 545) ซ่ึงการถ.ายโอนหรือขยับขยายทุนหรือแปลงรูปทุนจากประเภทหน่ึง
ไปเปgนอีกประเภทหน่ึงน้ัน ไม.สามารถเกิดข้ึนได(จากการร(องขอ การใช(จ.าย หรือการแลกเปล่ียน แต.การ
ถ.ายโอนหรือขยับขยายทุนหรือแปลงรูปของทุนจะต(องใช(เวลา ท้ังยังข้ึนอยู.กับปmจจัยทางสังคมอีกด(วย 
(เพชรดา วุฒิพาณิชยกุล, 2556, น. 31) แต.ท้ังน้ีการส่ังสมทุนและแปลงทุนเพียงอย.างเดียวอาจยังไม.
เพียงพอ ตลกหญิงกลุ.มน้ีต(องพึ่งพาแวดวงย.อยๆ ท่ีเปรียบเสมือนทุ.นลอยนํ้าท่ีคอยช.วยพยุงและรองรับพา
ตลกหญิงกลุ.มน้ีเข(าสู.แวดวงใหญ. ซึ่งก็คือแวดวงอาชีพตลกในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ขนานไปกันด(วย
เพื่อทําให(ตลกหญิงกลุ.มน้ีเข(ามาและดํารงอยู.ได(ในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ ได(อย.างราบรื่นและเปgนท่ี
ยอมรับ 
 ท้ังน้ีข(อเสนอแนะ ผู(วิจัยเห็นว.างานการวิจัยน้ีสามารถนําข(อมูลจากงานวิจัยเรื่องน้ีมาขยายมุมมอง
ต.อการให(ความหมายของอาชีพตลกไทย และสามารถนําองคความรู(ศาสตรตลกไทยจากงานวิจัยเรื่องน้ีมา
เปgนพื้นฐานท่ีสามารถนําไปต.อยอดในการสร(างหรือจัดทําหลักสูตรการเรียนรู(ในแวดวงวิชาการท่ีเก่ียวข(อง
กับศาสตรของตลกไทยหรือศาสตรการแสดงหรือศิลปะการแสดงของไทยได( อีกท้ังขยายมุมมองต.อผู(ท่ี
สนใจท่ีอยากจะเข(าสู.แวดวงอาชีพตลกในพื้นท่ีตลกรายการก.อนบ.ายฯ น้ี ว.าการจะกลายเปgนตลกหญิงใน
รายการก.อนบ.ายฯ ได(น้ัน บุคคลท่ีสนใจน้ันอาจจะต(องมีทุนหน่ึงท่ีสําคัญก็คือทุนวัฒนธรรมท่ีส่ังสมมาก.อน
หน(าน้ันอย.างด(านการร(องเพลง ด(านการใช(เสียง หรือด(านการแสดงตลก ประกอบกับอาจจะต(องมีพื้นฐาน
สําคัญของการเปgนตลกผ.านตามมุมมองของ เปgด เชิญย้ิม ผู(ผลิตรายการก.อนบ.ายฯ ท่ีจะต(องมีวาทะในการ
พูด/เสียงชัด/มีจังหวะพูดดี/ร(องเพลงเพราะ มีบุคลิกภาพดี และมีความเช่ือของการเปgนนักแสดง ข(อ
คําแนะนําส.วนน้ีจึงเปgนอีกหน่ึงแนวทางในการเตรียมตัวเพ่ือจะกลายเปgนตลกหญิงในรายการก.อนบ.ายฯ 
ให(กับผู(ท่ีสนใจได( และนอกจากน้ีผู(วิจัยมองต.ออีกว.า นอกเหนือจากแวดวงตลกหญิงแล(ว ผู(วิจัยสนใจใน
บริบทการส่ังสมทุนและขยายทุนในแวดวงของผู(หญิงกลุ.มอ่ืนอีก ซ่ึงผู(วิจัยอยากรู(ว.าแวดวงของผู(หญิงใน
กลุ.มอ่ืนน้ันจะมีกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีมีความแตกต.างมากน(อยอย.างไรกับกลุ.มตัวอย.างตลกหญิง 
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 ผู(วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ
ทุกท.าน รศ. กิติมา สุรสนธิ รศ.ดร.กําจร หลุยยะพงศ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ท่ีให(คําแนะนําและช้ี
ทางสว.างแก.ผู(วิจัยมาโดยตลอด รวมท้ังขอขอบพระคุณ ดร.ธัญญา โพธ์ิวิจิตร ท่ีให(โอกาสผู(วิจัยได(เข(า
สัมภาษณและสังเกตการณภายในรายการก.อนบ.ายฯ และท่ีสําคัญขอขอบพระคุณ พ่ีต๊ัก ศิริพร อยู.ยอด พ่ี
ชมพู. ธัณยสิตา สุวัชราธนากิตต์ิ พี่หนูเล็ก ภัทรวดี ปf�นทอง และพ่ีๆ ตลกทุกท.านท่ีให(โอกาสและให(ข(อมูล
อันมีค.าย่ิงสําหรับงานการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี 
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ทัศนคติและแนวโน�มพฤติกรรมการท�องเท่ียวประเทศไทยของนักท�องเท่ียวจีนภายใต�นโยบาย
ท�องเท่ียว 4.0 

Attitude and Behavioral Intention of Chinese tourists  
related to Thailand tourism under Tourism 4.0 policy.   
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บทคัดย#อ  

 
การวิจัยเรื่องทัศนคติและแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีน

ภายใต(นโยบายท.องเท่ียว 4.0 น้ันเปgนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช(แบบสอบถามเปgนเครื่องมือท่ีใช(ในการ
เก็บรวบรวมข(อมูลจากกลุ.มตัวอย.างท่ีเปgนประชากรท่ีเปgนนักท.องเท่ียวสัญชาติจีน (แผ.นดินใหญ.) อายุ 20 
ป;ข้ึนไป กําลังอยู.ในระหว.างการท.องเท่ียวประเทศไทยใน 6 พื้นท่ี ได(แก. กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต 
เกาะสมุย กระบ่ี และเชียงใหม. จํานวน 400 คน  และวิเคราะหข(อมูลโดยใช(สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบาย
ลักษณะทางประชากร ความรู( ทัศนคติ และแนวโน(มการท.องเท่ียวประเทศไทย เพื่อประโยชนต.อการ
นําไปพัฒนาการจัดการการท.องเท่ียวประเทศไทยกับนักท.องเท่ียวจีนของหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องได(อย.าง
เหมาะสมและดีย่ิงข้ึน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหได(ดังน้ี 

กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนเพศหญิง อายุระหว.าง 20-30 ป; สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
สูงสุด คือ ปริญญาตรี มีรายได(ส.วนตัวต.อเดือน ไม.เกิน 4,000 หยวน ส.วนด(านความรู(เก่ียวกับการท.องเท่ียว
ประเทศไทย พบว.า ประชาชนส.วนใหญ.มีความรู(อยู.ในระดับปานกลาง ด(านทัศนคติของประชาชนท่ีมีต.อ
สินค(าและบริการเก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทย พบว.า นักท.องเท่ียวจีนส.วนใหญ.มีทัศนคติต.อสินค(า
และบริการเก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยด(านสินค(าและบริการ ด(านราคาสินค(าและบริการ ด(าน
ช.องทางในการจัดจําหน.ายสินค(าและบริการ ด(านการส.งเสริมการตลาด ด(านบุคลากรท่ีเก่ียวข(อง  ด(าน
กระบวนการจัดการและด(านส่ิงแวดล(อมทางกายภาพในเชิง และแนวโน(มการท.องเท่ียวประเทศไทย  
พบว.านักท.องเท่ียวจีนส.วนใหญ.มีแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียว       ประเทศไทยในระดับมาก ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ความรู(เก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีน มีความสัมพันธในทาง
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เดียวกันกับทัศนคติท่ีมีต.อการท.องเท่ียวประเทศไทยโดยรวม  ส.วนการวิเคราะหสมการทํานายแนวโน(ม
พฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีน โดยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณอย.าง
มีข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมการทํานายแนวโน(มการ
ท.องเท่ียวประเทศไทย พบว.า ทัศนคติด(านสินค(าและบริการการท.องเท่ียวประเทศไทย ลักษณะทาง
ประชากรด(านภูมิลําเนาในประเทศจีนภาคกลางและภาคตะวันออก กับทัศนคติด(านราคาสินค(าและ
บริการการท.องเท่ียวประเทศไทยมีอํานาจร.วมกันทํานายแนวโน(มการท.องเท่ียวประเทศไทยได(ร(อยละ 
28.4  
คําสําคัญ: ความรู(, ทัศนคติ, แนวโน(มพฤติกรรม, ท.องเท่ียว, ประเทศไทย, นักท.องเท่ียวจีน 

 
Abstract 

 
The objective of the research is to study Attitude and Behavioral Intention of 

Chinese tourists related to Thailand tourism under Tourism 4.0 policy.  The study adopts 
a quantitative research, using the questionnaire as a data-collecting tool.  The population 
consists of 400 Chinese nationals (from mainland China) aged 20 years and above, while 
traveling in Thailand, covering six areas: Bangkok, Pattaya, Phuket, Samui Island, Krabi, and 
Chiangmai.   

The majority of the samples are female, aged between 20 and 30 years, with 
the highest education level at bachelor’s degree, and a personal income of not more than 
CNY 4,000 per month. Their knowledge of Thai tourism is found to be at a moderate level.  
Their attitude toward goods and services related to Thai tourism is positive when it comes 
to the products themselves, prices and quality of service, channels of distribution of goods 
and services, marketing promotion, related personnel, management process and 
management of the physical environment.    Their behavioral tendency on Thai tourism 
is at a high level. The testing of the hypothesis reveals that the Chinese tourists’ 
knowledge about Thai tourism has relationship with the attitude toward the subject. The 
analysis of the equation predicting their behavioral tendency toward Thai tourism, using 
Stepwise Multiple Regression Analysis, yields that their attitudes toward goods and 
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services, Thai tourism, demographic profile, domicile in the central and eastern regions of 
China, together with their attitudes toward prices of goods and services related to Thai 
tourism, have a joint predictive power of 28.4% with regard to Thai tourism tendency.  
Keywords: knowledge, attitude, behavioral, intention, tourism, Thailand, Chinese tourist 
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การท.องเท่ียวเปgนอุตสาหกรรมหลักท่ีนําเข(ารายได( เข(าสู.ประเทศไทยอย.างต.อเน่ือง   

โดยเฉพาะนักท.องเท่ียวต.างชาติท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวในประเทศ   ซึ่งจํานวนนักท.องเท่ียวในป; พ.ศ. 
2558  มีถึง 29,881,091 คน (กรมการท.องเท่ียว, 2558)  แม(ว.าจํานวนนักท.องเท่ียวจะมีจํานวนลดลง
เล็กน(อยในป; พ.ศ. 2557 แต.ภาคการท.องเท่ียวไทยก็สามารถเรียกความมั่นใจให(นักท.องเท่ียวต.างชาติ
กลับมาท.องเท่ียวในประเทศไทยได(อีกครั้ง  ในป; พ.ศ. 2558 จึงได(มีจํานวนนักท.องเท่ียวต.างชาติเพิ่มข้ึน
มากท่ีสุดในตลอดระยะเวลา 4 ป;ท่ีผ.านมา และป; พ.ศ. 2559 นักท.องเท่ียวต.างชาติก็ยังคงมีจํานวนเพิ่ม
มากข้ึนอย.างต.อเน่ือง  จากการสํารวจความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวต.างชาติท่ีเดินทางมาท.องเท่ียว
ประเทศไทยป; พ.ศ. 2559 โดยกองเศรษฐกิจการท.องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท.องเท่ียวและกีฬา 
(2559) พบว.านักท.องเท่ียวต.างชาติมีความพึงพอใจต.อการบริการด(านการท.องเท่ียวของประเทศไทยสูงถึง
ร(อยละ 86.6  และสูงกว.าท่ีคาดหวังไว(ก.อนใช(บริการถึงร(อยละ 83.2  ซ่ึงเปgนการยืนยันถึงความสําเร็จใน
อุตสาหกรรมการท.องเท่ียวไทยได(เปgนอย.างดี 

ท้ังน้ี  ในจํานวนของนักท.องเท่ียวต.างชาติท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวประเทศไทยมากข้ึนอย.าง
ต.อเน่ืองน้ัน พบว.าส.วนใหญ.เปgนนักท.องเท่ียวจีน โดยองคการการท.องเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization) ได(กล.าวถึงนักท.องเท่ียวจีนไว(ว.าการท่ีประชากรจีนมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  พร(อมท้ังกําลัง
ของนักท.องเท่ียวจีนท่ีนิยมออกไปหาประสบการณท.องเท่ียวใหม.ๆ สถานท่ีหรูหราสะดวกสบายใน
ต.างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอย.างค.อยเปgนค.อยไปน้ัน  ทําให(สามารถทํานายได(ว.าอนาคตจะมีจํานวนนักท.องเท่ียว
จีนเดินทางท.องเท่ียวต.างประเทศมากถึงประมาณ 100 ล(านคน ในป; พ.ศ. 2563   (World Tourism 
Organization, 2003, อ(างถึงใน Sparks B and Pan G.W., 2009)  ซ่ึงนักท.องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาก
ท.องเท่ียวประเทศไทยเริ่มมีจํานวนมากข้ึนต้ังแต.ป; พ.ศ. 2555               เปgนต(นมาน้ันเกิดจากอิทธิพล
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ของภาพยนตรเรื่อง Lost in Thailand  (《人再囧途之泰囧》) หรือช่ือภาพยนตรภาษาไทย
คือ “แก,งม.วนป�วนไทยแลนด”  เปgนภาพยนตรแนวตลกขบขัน                   ท่ีดําเนินการสร(างโดยชาว
จีน  แต.มีการถ.ายทําในประเทศไทยเปgนส.วนใหญ.  โดยภาพยนตรเรื่องน้ีได(รับความนิยมในประเทศจีนเปgน
อย.างมาก  จนกลายมาเปgนกระแส “ท.องเท่ียวไทย” ของคนจีน              ซึ่งหลังจากภาพยนตรดังกล.าว
ออกฉายก็ทําให(นักท.องเท่ียวจีนเดินทางมาท.องเท่ียวประเทศไทยมากกว.าก.อนหน(าถึงร(อยละ 68  
(Chinanews, 2014)     

นอกจากกระแสการท.องเท่ียวประเทศไทยท่ียาวนานต.อเน่ืองมา 5 ป;แล(ว กระแสสินค(าไทย
เองก็ยังเปgนท่ีนิยมในหมู.นักท.องเท่ียวจีนด(วย  ด(วยเหตุน้ี การท.องเท่ียวแห.งประเทศไทยจึงได(กําหนด
แผนการตลาดการท.องเท่ียวประเทศไทยรูปแบบใหม.ท่ีสอดคล(องกับนโยบายใหม.                “ไทยแลนด 
4.0”  คือ นโยบาย “ท.องเท่ียว 4.0” ท่ียึดตามหลักแนวทางเดียวกัน  2 ภารกิจ ภารกิจแรกคือสร(างความ
เข(มแข็งจากภายใน มีอยู. 3 ส.วนด(วยกัน ได(แก. สร(างความเข(มแข็งสู.ชุมชนและเครือข.าย ยกระดับ
นวัตกรรมทุกส.วนภายในประเทศ และสร(างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเปgนผู(ประกอบการ  ส.วนภารกิจ
ท่ีสองคือเช่ือมโยงภายในสู.เศรษฐกิจโลก  มุ.งเน(นการนําเทคโนโลยี  และออกแบบอย.างมีดีไซนขับเคล่ือน 
“เศรษฐกิจท.องเท่ียวฐานราก” สร(างความมั่งค่ังทางการท.องเท่ียวผ.านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  ความคิด
สร(างสรรคนํามาพัฒนา “สินค(าท.องเท่ียว” ให(มีนวัตกรรมแตกต.างจากเดิม (nationtv, 2016)  ซึ่งกลไกท่ี
การท.องเท่ียวแห.งประเทศๆทยจะมุ.งไปสู.ยุค 4.0 น้ันจะเน(นท่ี 5 เรื่องหลัก ได(แก. 1.การบริหารจัดการการ
ท.องเท่ียวอย.างย่ังยืน 2.สร(างปmจจัยแวดล(อมและพัฒนาโครงสร(างพื้นฐานท่ีเอ้ืออํานวยต.อการท.องเท่ียว คือ
ความคิดสร(างสรรคและเปgนมิตรต.อส่ิงแวดล(อม ให(สอดคล(องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและกระแสความ
ต(องการของกระแสโลก เช.น ท.องเท่ียวเชิงนิเวศ เปgนต(น  3.การตลาดสมัยใหม.เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต 4.การสร(างวิสาหกิจและสตารทอัพด(านท.องเท่ียวบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม และ 5.การสร(าง
เครือข.ายความร.วมมือท่ีมีประสิทธิภาพกับหน.วยงานรัฐท้ังเอกชนท้ังในและต.างประเทศ  ในทุกส.วนของ
ห.วงโซ.คุณค.าด(านท.องเท่ียว (Bangkokbiznews, 2560)  

แผนแม.บทการท.องเท่ียว ระยะ 5 ป; ระหว.าง พ.ศ. 2560 – 2564  ของการท.องเท่ียว                    
แห.งประเทศไทยคือการต้ังเป�าพลิก “ชุมชนท.องเท่ียว” โดยการใช(นวัตกรรมดีไซนสินค(าท.องเท่ียวให(มี
มาตรฐาน การใช(ทรัพยากรธรรมชาติอย.างคุ(มค.า เพื่อประโยชนสูงสุดท่ีจะตอบโจทกท(าทายในเรื่องของ
การสร(างดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล(อม สังคม ควบคู.ไปกับการเพ่ิมรายได(และใช(จ.ายโดยค.าเฉล่ียของ
นักท.องเท่ียวต.อคน  ซ่ึงแผนการตลาดการท.องเท่ียวดังกล.าวมีความสอดคล(องกับเป�าหมายในการส่ือสาร
การตลาดการท.องเท่ียวกับนักท.องเท่ียวจีนในป; พ.ศ. 2560  โดยผู(อํานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
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การท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย ท่ีกล.าวว.า เน่ืองจากการท.องเท่ียว                  แห.งประเทศไทยต(องการ
ให(นักท.องเท่ียวจีนเดินทางมาท.องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน  และยังต(องการให(นักท.องเท่ียวจีนได(พํานัก
อยู.ในประเทศไทยเปgนเวลาท่ีนานมากข้ึน  มีการจับจ.ายใช(สอยในประเทศไทยให(มากท่ีสุดเท.าท่ีจะเปgนไป
ได(  เพื่อรายได(ก็กระจายไปหาคนทุกระดับได(มากข้ึน  ดังน้ัน การท.องเท่ียวแห.งประเทศไทยจึงมีแนว
ทางการส่ือสารกับนักท.องเท่ียวจีนในแง.ของการนําเสนอการสร(างประสบการณจากการมีส.วนร.วมใน
กิจกรรมต.างๆ  นักท.องเท่ียวจะได(รับความประทับใจจากประสบการณท่ีได(ร.วมลงมือทํา อันเปgนวิถีการ
ท.องเท่ียวท่ีสอดคล(องกับการท.องเท่ียวเชิงสร(างสรรค (Creative Tourism) (รัญจวน ทองรุต, 2560) ท่ี

ส่ือสารผ.านคอนเซ็ป “ท.องเท่ียววิถีไทย หรือภาษาจีนคือ  เสินเส่ียงไท.เฟfงฉิง (探享泰风情 – 
Discover Thainess)”   

จากแผนการดําเนินงานภายใต( “แผนท.องเท่ียว 4.0” ของการท.องเท่ียวประเทศไทยใน
ข(างต(น ทําให(ผู(วิจัยต(องการทราบว.านักท.องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวประเทศไทยในช.วงไตรมาสแรก
ของป; พ.ศ. 2560 มีความรู(ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยภายใต(แผน
ท.องเท่ียว 4.0 อย.างไร นอกจากน้ี  ยังต(องการทราบความสัมพันธระหว.างความรู(เก่ียวกับการท.องเท่ียว
ประเทศไทยกับทัศนคติท่ีมีต.อการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนด(วย                   ซ่ึง
ผลการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถแสดงให(เห็นถึงความรู(และทัศนคติต.อสินค(าและบริการท่ีเก่ียวกับท.องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวจีนในช.วงไตรมาสแรกของป;                 พ.ศ. 
2560  ว.ามีจุดเด.นและจุดด(อยในด(านใดบ(าง  และสินค(าและบริการทางการท.องเท่ียว                ประเทศ
ไทยภายใต(แผนท.องเท่ียว 4.0 น้ันส.งผลต.อแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียว
จีนอย.างไรบ(าง  เพื่อเปgนประโยชนต.อการนําไปพัฒนาการจัดการการท.องเท่ียว            ประเทศไทยกับ
นักท.องเท่ียวจีนของหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องได(อย.างเหมาะสมและดีย่ิงข้ึน  เพราะนักท.องเท่ียวจีนคือกลุ.ม
นักท.องเท่ียวท่ีสร(างรายได(ให(กับประเทศไทยเปgนอันดับหน่ึงมาหลายป;ติดต.อกัน  ดังน้ัน  ผู(วิจัยจึงเห็นว.า
การวิจัยครั้งน้ีน.าจะมีประโยชนต.อภาคการท.องเท่ียวประเทศไทย   ในแง.ของการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการท.องเท่ียวเพ่ือให(เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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วัตถุประสงคA 
1. เพื่อศึกษาความรู(  ทัศนคติ และแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของ

นักท.องเท่ียวจีน  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างความรู(เก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยกับทัศนคติท่ีมี

ต.อการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีน   
3. เพ่ือศึกษาสมการทํานายแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียว

จีน 
 

วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีผู(วิจัยได(ใช(การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative- Research) โดยมีรูปแบบการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ด(วยการใช(แบบสอบถามเปgนเครื่องมือในการรวบรวมข(อมูลเพียงครั้ง
เดียว (Cross-sectional study) เปgนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข(อมูล โดยทําการศึกษานักท.องเท่ียวจีน
อายุ 20 ป;ข้ึนไป ท่ีอยู.ในระหว.างการท.องเท่ียวประเทศไทย ตามสถานท่ีท่ีนักท.องเท่ียวช่ืนชอบมากท่ีสุด 6 
สถานท่ี ได(แก. กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย และกระบ่ี (กระทรวงพานิชยแห.งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน, 2559)   
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
  

จากผลการวิจัยพบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนเพศหญิง อายุ 20-30 ป; ระดับการศึกษา
สูงสุดคือปริญญาตรี อาชีพในปmจจุบันคือนักเรียน/นักศึกษา  มีรายได(ส.วนตัวต.อเดือนตํ่ากว.า 4,000 หยวน 
และมีภูมิลําเนาในประเทศจีนคือภาตใต(และภาคตะวันออกเฉียงใต(  ส.วนความรู(เก่ียวกับการท.องเท่ียว
ประเทศไทย พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีความรู(เก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยในระดับปานกลาง  
โดยมีความรู(ในประเด็นว.า “นักท.องเท่ียวจีนสามารถเรียนรู( วิถีชีวิตและแนวทางการปรับตัวระหว.างคนกับ
สภาพแวดล(อมผ.านการใช(ชีวิตในรูปแบบโฮมสเตย” มากท่ีสุดรองลงมา คือ ประเด็น “นักท.องเท่ียวจีน
สามารถเข(าไปทํากิจกรรมร.วมกับคนในชุมชน ไม.ว.าจะเปgนเรียนทําอาหารไทย  นวดแผนไทย หรือเรียน
นวดแผนไทยได(ตามท(องถ่ินต.างๆ เพ่ือเข(าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนมากย่ิงข้ึน” ซึ่งจากผลการวิจัยส.วนน้ี
แสดงให(เห็นว.านักท.องเท่ียวจีนมีความรู(เก่ียวกับการท.องเท่ียวเชิงนิเวศและการท.องเท่ียวเชิงสร(างสรรค
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ค.อนข(างมาก แต.ในขณะเดียวกันยังมีความเข(าใจผิดในประเด็น “การท่ีนักท.องเท่ียวเดินทางไปดํานํ้าตาม
เกาะต.างๆ เช.น เกาะพีพี ตามโปรแกรมทัวร  ถือว.าเปgนการท.องเท่ียวท่ีส.งเสริมการอนุรักษส่ิงแวดล(อม” 
และ ประเด็น “การเข(าพักในรีสอรทท่ีต้ังอยู.ท.ามกลางธรรมชาติ (เช.น รีสอรทกลางป�า) เปgนการท.องเท่ียว
ท่ีอนุรักษส่ิงแวดล(อม” มากเช.นกัน  ส.วนทัศนคติท่ีมีต.อการท.องเท่ียวประเทศไทย  พบว.า กลุ.มตัวอย.าง
ส.วนใหญ.มีทัศนคติต.อการท.องเท่ียวประเทศไทยโดยรวมในเชิงบวก กล.าวคือ  นักท.องเท่ียวจีนมีทัศนคติ
ต.อสินค(าและบริการ ราคาสินค(าและบริการ ช.องทางการจัดจําหน.ายสินค(าและบริการ  การส.งเสริม
การตลาด บุคลากรท่ีเก่ียวข(อง กระบวนการการจัดการและส่ิงแวดล(อมทางกายภาพทางการท.องเท่ียว
ประเทศไทยในเชิงบวก  โดยท่ีทัศนคติท่ีมีต.อด(านสินค(าและบริการการท.องเท่ียวประเทศไทยมีค.าเฉล่ีย
คะแนนโดยรวมสูงท่ีสุด  แต.ในขณะเดียวกันทัศนคติด(านการส.งเสริมการตลาดก็มีค.าเฉล่ียคะแนนโดยรวม
ตํ่าท่ีสุด  ซ่ึงอาจเปgนไปได(ว.า นักท.องเท่ียวจีนความพึงพอใจต.อสินค(าและบริการทางการท.องเท่ียวประเทศ
ไทยมากก็จริง แต.ก็ยังต(องการให(มีกิจกรรมส.งเสริมการตลาดการท.องเท่ียวประเทศไทยท่ีมากย่ิงข้ึนเช.นกัน 
ส.วนแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีน พบว.า  กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มี
ความต้ังใจท่ีจะเดินทางกลับมาท.องเท่ียวประเทศไทยในครั้งต.อไป มีความสนใจท.องเท่ียวสถานท่ีท.องเท่ียว
ในประเทศไทยท่ียังไม.เคยไป มีความต้ังใจท่ีจะแนะนํา บอกต.อญาติ เพ่ือน หรือ คนรู(จักให(เดินทางมา
ท.องเท่ียวประเทศไทย  และมีความต้ังใจท่ีจะหาข(อมูลเก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยต.อไปในระดับ
มาก  แต.มีความต้ังใจท่ีจะแนะนํา บอกต.อญาติ เพ่ือน หรือ คนรู(จักให(เดินทางมาท.องเท่ียวประเทศไทย
มากท่ีสุด และมีความต้ังใจท่ีจะหาข(อมูลเก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยต.อไปน(อยท่ีสุด ผลการวิจัย
ส.วนน้ีอาจเปgนไปได(ว.านักท.องเท่ียวยังไม.มีแรงจูงใจท่ีจะหาข(อมูลเก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยต.อไป
เท.าท่ีควร  

ส.วนการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธระหว.างความรู(เ ก่ียวกับการ
ท.องเท่ียวประเทศไทยกับทัศนคติท่ีมีต.อการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีน พบว.า  ความรู(
เก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวมีความสัมพันธในเชิงบวกกับทัศนคติต.อสินค(าและ
บริการ ราคาสินค(าและบริการ ช.องทางการจัดจําหน.ายสินค(าและบริการ การส.งเสริมการตลาด บุคลากร
ท่ีเก่ียวข(อง กระบวนการการจัดการและส่ิงแวดล(อมทางกายภาพทางการท.องเท่ียว             ประเทศไทย
ของนักท.องเท่ียวจีน  ซึ่งสอดคล(องกับผลการวิจัยในส.วนของความรู(เก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท.องเท่ียวจีนท่ีมีความรู(ด(านสินค(าและบริการการท.องท.องเท่ียวประเทศไทยมากถึง ร(อยละ 12.6 ซึ่ง
เปgนคะแนนสูงสุดจากข(อคําถามในส.วนความรู(เก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยท้ังหมด และผลการ
ทดสอบสมมติฐานดังกล.าวยังมีความสอดคล(องกับการนําเสนอเรื่องทัศนคติเปgนองคประกอบหน่ึงท่ีก.อให(
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มนุษยเกิดความรู( ตามการนําเสนอสภาพการณท่ีก.อให(เกิดการเรียนรู( 7 ข้ันโดยครอนบาค (Cronbach, 
1954, อ(างถึงใน ภัทรกร เฉลยจรรยา, 2558, น.8-9)  
  ส.วนการวิเคราะหสมการทํานายแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียว
จีน พบว.า สามารถทํานายแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนได(เพียงร(อย
ละ 28.4 ซึ่งเปgนไปได(ว.า ตัวแปรต(นท่ีนํามาวิเคราะหสมการครั้งน้ี ซึ่งได(แก.ลักษณะทางประชากร ความรู( 
และทัศนคติท่ีมีต.อการท.องเท่ียวประเทศไทยไม.สอดคล(องกับพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท.องเท่ียวจีนเท.าท่ีควร กล.าวคือ แนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนอาจ
ไม.ได(ข้ึนอยู.กับตัวแปรต(นเหล.าน้ีถึงร(อยละ 71.6 จึงควรหาตัวแปรต(นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห
สมการทํานายแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนต.อไป  

 
 
 

ขIอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

จากการวิจัยครั้งน้ี  ผู(วิจัยขอเสนอแนะแนวทางท่ีสําคัญดังต.อไปน้ี  
1) จากแนวทางการส.งเสริมการตลาดการท.องเท่ียวประเทศไทย ตามเป�าหมายของการ

ท.องเท่ียวแห.งประเทศไทยในป; พ.ศ. 2560  เน(นเรื่องการท.องเท่ียวเชิงสร(างสรรค (Creative Tourism) 
คือให(นักท.องเท่ียวเข(ามาใช(พ้ืนท่ีและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในการทํากิจกรรมระหว.างการ
ท.องเท่ียวด(วย  ดังน้ันจึงน.าจะมีการประชาสัมพันธให(ความรู(นักท.องเท่ียวจีนเก่ียวกับแนวทางการ
ท.องเท่ียวท่ีเปgนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  เพื่อส.งเสริมให(นักท.องเท่ียวจีนเห็นข(อดีของการ
ท.องเท่ียวท่ีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

2) เน่ืองจากนักท.องเท่ียวจีนให(คะแนนทัศนคติด(านการส.งเสริมการตลาดการท.องเท่ียว
ประเทศไทยน(อยท่ีสุดจากท้ังหมด 7 ด(าน  ดังน้ันหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องน.าจะพิจารณาการส.งเสริม
การตลาดการท.องเท่ียวประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

3) นักท.องเท่ียวจีนมีทัศนคติในเชิงบวกด(านสินค(าและบริการการท.องเท่ียวประเทศไทยมาก
ท่ีสุด ซ่ึงอาจหมายความว.า  นักท.องเท่ียวจีนมีความรู(สึกดีต.อการท.องเท่ียวประเทศไทย  ซึ่งเปgนโอกาสดี
สําหรับหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องการตลาดการท.องเท่ียวประเทศไทยในการผลักดันสินค(าและบริการการ
ท.องเท่ียวประเทศไทยประเภทใหม.ๆ แก.นักท.องเท่ียวจีน    
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4) แนวโน(มพฤติกรรมการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนท่ีพบว.า  นักท.องเท่ียว
จีนมีแนวโน(มท่ีจะแนะนํา บอกต.อญาติ เพ่ือน หรือคนรู(จักให(เดินทางมาท.องเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุดน้ัน  
เปgนผลการวิจัยท่ีสอดคล(องกับงานวิจัยของ Dalina Amonhaemanon และ Lalita Amornhaymanon 
(2558) ท่ีอธิบายว.าการบอกเล.าต.อแบบปากต.อปาก (Word of Mouth) ไม.ว.าจะเปgนจากเพื่อนหรือญาติก็
มักจะถูกนํามาเปgนข(อมูลสําคัญในการตัดสินใจท.องเท่ียวของคนจีน  และยังสอดคล(องกับกลยุทธการ
ส่ือสารการตลาดการท.องเท่ียวประเทศไทยของการท.องเท่ียวประเทศไทย  ท่ีให(ความสําคัญกับการจ(าง
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาช.วยโปรโมทออนไลน (Celebrity หรือ Influencer) มาเปgนบุคคลบอกแนะนําหรือ
บอกต.อ (รัญจวน ทองรุต, 2560) ดังน้ัน การส่ือสารการตลาดการท.องเท่ียวประเทศไทยด(วยวิธี Word of 
Mouth จึงน.าจะเปgนอีกช.องทางการส่ือสารท่ีเข(าถึงนักท.องเท่ียวจีนได(อย.างมีประสิทธิภาพ 

5) จากผลการวิจัยส.วนแนวโน(มการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนท่ีพบว.า  
นักท.องเท่ียวจีนมีแนวโน(มท่ีจะต้ังใจหาข(อมูลเก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยในครั้งต.อไปน(อยท่ีสุดน้ัน  
หน.วยงานท่ีเก่ียวข(องจึงน.าจะมีกลยุทธการตลาดเพื่อกระตุ(นนักท.องเท่ียวจีนให(เกิดความสนใจท่ีจะหา
ข(อมูลเก่ียวกับการท.องเท่ียวประเทศไทยต.อไป เช.น การโฆษณากิจกรรมการท.องเท่ียวในสถานท่ีท.องเท่ียว
ในประเทศไทยท่ียังไม.ได(รับความนิยมในส่ือสังคมออนไลน  เพื่อให(นักท.องเท่ียวเกิดความสนใจแล(วมีความ
สนใจท่ีจะสืบค(นข(อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท.องเท่ียวน้ันต.อไป 

  
ข(อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
1)  ในการศึกษาวิจัยครั้งต.อไปควรศึกษากลุ.มตัวอย.างท่ีเปgนนักท.องเท่ียวจีนท่ีมีอายุ 50 ป;

ข้ึนไป  เพ่ือให(ทราบถึงความรู( ทัศนคติท่ีมีต.อการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนจากกลุ.ม
ประชากรตัวอย.างท่ีแตกต.างออกไป 

2)  ในการศึกษาวิจัยครั้งต.อไปควรศึกษานักท.องเท่ียวจีนในเชิงคุณภาพ เพ่ือให(ทราบถึง 
ความรู( ทัศนคติท่ีมีต.อการท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนในเชิงลึก 

3) ควรศึกษากลุ.มตัวอย.างท่ีเปgนนักท.องเท่ียวจีนท่ีมีภูมิ ลําเนาอ่ืน นอกเหนือจากจีน
แผ.นดินใหญ. เช.น ไต(หวัน ฮ.องกง มาเก,า มาเลเซีย สิงคโปร เพื่อให(ทราบถึงความรู( ทัศนคติท่ีมีต.อการ
ท.องเท่ียวประเทศไทยของนักท.องเท่ียวจีนอีกกลุ.ม 

4) ในการศึกษาครั้งต.อไปควรศึกษาถึงประสิทธิผลของเทคโนโลยีท่ีนํามาใช(ในการตลาดการ
ท.องเท่ียวประเทศไทยต.อนักท.องเท่ียวจีนของหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องกับการท.องเท่ียวประเทศไทย  เพ่ือเปgน
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แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการตลาดการท.องเท่ียวประเทศไทยต.อนักท.องเท่ียวจีนให(สอดคล(องกับ
นโยบาย “ท.องเท่ียว 4.0” มากย่ิงข้ึน   

5) ในการศึกษาสมการทํานายแนวโน(มพฤติกรรมการท.องเ ท่ียวประเทศไทยของ
นักท.องเท่ียวจีน  ควรจะนําตัวแปรด(านอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากลักษณะทางประชากร ความรู(และทัศนคติท่ีมี
ต.อการท.องเท่ียวประเทศไทยมาทํานายร.วม  เพื่อให(เกิดประสิทธิภาพในการทํานายมากย่ิงข้ึน 
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การบริหารส่ือออนไลน-เพ่ือการเกษตรแบบยั่งยืน 
Online Media’s Management Toward the Sustainable Agriculture 

นิติรัตน& สุขไทย 
คณะวารสารศาสตรAและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA 

 

บทคัดย#อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการบริหารส่ือออนไลนเพ่ือการเกษตรแบบอย.างยืน 
คือโฟลคไรซและเก็ตเกษตร โดยศึกษาเรื่องของรูปแบบและเน้ือหา นโยบายและวัตถุประสงค  
กระบวนการปฏิบัติงานและการพัฒนา รวมไปถึงปmญหาและอุปสรรคในการพัฒนาส่ือออนไลน 2. เพ่ือ
ศึกษากระบวนการขับเคล่ือนของส่ือออนไลนเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน ซ่ึงในปmจจุบันรัฐบาลได(ให(
ความสําคัญกับการปฏิรูปโครงสร(างเศรษฐกิจซ่ึงเปgนหน่ึงในนโยบายหลักทางด(านเศรษฐกิจจนเปgนท่ีมา
ของ “ไทยแลนด 4.0” ซึ่งเปgนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการ
ปรับเปล่ียนโครงสร(างเศรษฐกิจไปสู.เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด(วยนวัตกรรม กล.าวคือเปgนการเปล่ียนท่ีมี
ลักษณะสําคัญคือ 1. เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปmจจุบันไปสู.การเกษตร
สมัยใหม. ท่ีเน(นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart farming) โดยเกษตรกรต(องรํ่ารวยข้ึน และเปgน
เกษตรกรแบบเปgนผู(ประกอบการ (Entrepreneur) 2. เปล่ียนจากธุรกิจขนาดย.อมแบบด้ัง เ ดิม 
(Traditional SMEs) หรือรูปแบบธุรกิจขนาดย.อมท่ีรัฐต(องให(ความช.วยเหลือตลอดเวลา ไปสู.การเปgน
ผู(ประกอบการรุ.นใหม. (Smart Enterprises) และ เกิดเปgนบริษัทเกิดใหม. (Startups) ท่ีมีศักยภาพสูง 3. 
เปล่ียนจากการให(บริการแบบด้ังเดิม (Traditional Services) ซ่ึงมีการสร(างมูลค.าค.อนข(างตํ่า ไปสู.การ
ให(บริการข้ันสูง (High Value Services) และ 4. เปล่ียนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู.แรงงานท่ีมีคามรู( ความ
เช่ียวชาญ และทักษะสูง การท่ีภาคการเกษตรเริ่มมีนํานวัตกรรมเก่ียวกับส่ือดิจิตัลมาปรับใช(น้ีจึงเปgน
ประเด็นท่ีน.าสนใจสําหรับการศึกษาในส.วนของการบริหารส่ือออนไลนท่ีมีความเก่ียวข(องกับการเกษตร
แบบย่ังยืนว.าจะมีกระบวนการผลิตและมีกระบวนการขับเคล่ือนอย.างไรเพ่ือให(สอดรับกับนโยบายไทย
แลนด 4.0  ซึ่งเครื่องมือท่ีใช( สําหรับการศึกษาในครั้ง น้ี ใช(การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) กับกลุ.มเป�าหมาย เพื่อท่ีจะได(มาซ่ึงข(อมูลปฐมภูมิ โดยจะเปgนการสัมภาษณในรูปแบบก่ึง
ทางการ เพื่อให(กลุ.มเป�าหมายมีความรู(สึกสบายใจในการตอบคําถาม ให(ข(อมูลและแสดงความคิดเห็น ท้ังน้ี
ผู(วิจัยจะทําการสัมภาษณด(วยตนเองท้ังหมด ซึ่งผลการศึกษาจะสามารถแบ.งออกเปgน 3 ส.วน คือ  
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1. ด(านนโยบายและวัตถุประสงค ได(แก. แนวคิดการใช(ส่ือออนไลนเพ่ือพัฒนาการเกษตร และ
แนวคิดเก่ียวกับการเกษตรแบบย่ังยืนของผู(บริหารส่ือออนไลน รวมถึงการกําหนดนโยบายและการพัฒนา
ส่ือออนไลน ซึ่งผู(บริหารของท้ังสองส่ือออนไลนมีความคิดเห็นตรงกันในการใช(ส่ือออนไลนเพื่อให(การซื้อ
ขายสินค(าทางการเกษตรสามารถเกิดการหมุนเวียนในตลาดได(โดยท่ีเกษตรกรสามารถได(รับผลตอบแทน
ตามมูลค.าท่ีต้ังไว( และผู(บริโภคได(บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย อีกท้ังมีระบบการคัดเลือกสินค(าเพ่ือลง
จําหน.ายอย.างเปgนระบบ  

2. ด(านการบริหาร และพัฒนาส่ือออนไลน ผู(บริหารมีหลักในการบริหารโดยแบ.งเปgน 3 ด(าน 
ได(แก. 1) ด(านการออกแบบเว็บไซต 2) การบริหารโดยเน(นเก่ียวกับการตลาดบนเว็บไซต 3) ปmญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยในการการบริหารงานส่ือออนไลนน้ันต(องมีการออกแบบเพื่อให(ผู(ใช(งานสามารถ
เข(าถึงและใช(บริการได(ง.ายและสะดวกท่ีสุด อีกท้ังยังต(องมีการทําการตลาดออนไลนเพ่ือให(สามารถเกิด
การมองเห็นและสามารถเข(าถึงกลุ.มผู(ใช(งานได(มากข้ึน สามารถขยายเครือข.ายท้ังในกลุ.มของเกษตรกร
และผู(บริโภคให(กว(างข้ึน โดยท้ังน้ีในการบริหารส่ือออนไลนจําเปgนต(องมีการตรวจสอบระบบการ
ปฏิบัติงานอยู.เสมอ ค(นหาข(อผิดพลาดและปmญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบและทําการปรับปรุงแก(ไขทันทีเพ่ือให(
รวดเร็วต.อกระแสสังคมออนไลน และ  

3. กระบวนการขับเคล่ือนส่ือออนไลนเพื่อการเกษตรแบบย่ังยืนโดยกลุ.มเกษตรกรและผู(บริโภค 
พบว.าท้ังสองกลุ.มให(ความร.วมมือและยินดีในการใช(บริการส่ือออนไลนดังกล.าว ในส.วนของเกษตรกรมี
ความเข(าใจในวัตถุประสงค โครงสร(างการให(บริการ และประโยชนท่ีจะได(รับจากการใช(บริการ ส.วน
ผู(บริโภคก็ได(รับความสะดวกสบายในการซ้ือสินค(า และมีความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร วงจรท่ีเกิดข้ึนจึงทําให(เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได(และผู(บริโภคมีแหล.งอาหารท่ีปลอดภัยจน
เกิดเปgนความย่ังยืนในภาคการเกษตร 

 
คําสําคัญ ส่ือออนไลน, การบริหารส่ือออนไลน, การเกษตรแบบย่ังยืน, กระบวนการขับเคล่ือนส่ือออนไลน 
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Abstract 

Folkrice, connecting farmers in Thailand to consumers through a mobile 

application platform, and GetKaset, the operator of an online agricultural-products 

market place and community for Thai farmers, were studied. How form and content, 

policies and objectives, work processes and development, and problems about 

sustainable agriculture were examined. How online networks of sustainable agriculture 

groups function was also taken into account. Data was collected by semi-formal in-

depth interviews with samples, all Thai consumers of Folkrice and GetKaset products, as 

well as company founders.  

Results were that company founders saw online media as means to distribute 

products to the marketplace at prices which farmers may set by themselves. Online 

media management and development included website design, marketing management, 

and problems. Structural design had to allow users to reach the site conveniently, and 

required regular inspection to resolve errors promptly. Farmers and consumers were 

both strongly motivated toward sustainable agriculture, recognizing the benefits of 

online media. Consumers were satisfied with product quality, reliability, and 

convenience. As samples supported independent farmers directly, an ecosystem for 

sustainable agriculture was created with quality food purchased. These findings may be 

useful for future online sustainable agriculture projects in Thailand.  

Keywords: Online media, Online media management, Sustainable agriculture, Driving 

process of online media. 
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บทนํา 

ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 

 ในปmจจุบันรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน(าคณะรักษา
ความสงบแห.งชาติ (คสช.) ได(เน(นในเร่ืองการพัฒนาสู. “ความม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ด(วยการสร(างความ
เข(มแข็งจากภายใน ขับเคล่ือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ.านกลไกประชารัฐ ขับเคล่ือนและ
ปฏิรูปประเทศด(านต.างๆ เพ่ือปรับแก( จัดระบบ ปรับทิศทางและสร(างหนทางพัฒนาประเทศให(เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม.ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย.างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 
ได( ท้ังน้ีท่ีผ.านมาประเทศไทยติดอยู.ในช.วงของประเทศรายได(ปานกลางมาตลอดระยะเวลา 50 ป;ท่ีผ.านมา 
จึงนํามาสู.การปฏิรูปโครงสร(างเศรษฐกิจซึ่งเปgนหน่ึงในนโยบายหลักทางด(านเศรษฐกิจของรัฐบาลจนเกิด
เปgน “ไทยแลนด 4.0” ซึ่งเปgนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการ
ปรับเปล่ียนโครงสร(างเศรษฐกิจไปสู.เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด(วยนวัตกรรม  

จากนโยบายดังกล.าวในปmจจุบันจึงทําให(เกิดความร.วมมือกันอย.างหลากหลายระหว.างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการผลักดันเพื่อให(เกิดการสร(างบริษัทเกิดใหม. (Startup) ในหลายรูปแบบโดยหวังให(เกิด
การเติบโตในแง.ของรายได(และความก(าวหน(าด(านนวัตกรรม โดยเฉพาะการส.งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ีต(องการให(เกิดการบริหารจัดการและเทคโนโลยี หรือ Smart farming เพ่ือให(เกษตรกรมีฐานะและ
ความเปgนอยู. ท่ีดีข้ึนและเปgนเกษตรกรแบบเปgนผู(ประกอบการ โดยจะเห็นได(ว.าให(ความสําคัญกับ
การเกษตรโดยปรับใช(ให(เทคโนโลยีดิจิตัลและส่ือออนไลนเข(ามามีส.วนสนับสนุนในการทําธุรกิจเพื่อให(เกิด
ระบบนิเวศทางธุรกิจท่ีเอ้ือต.อเกษตรกรรมและเกิดความย่ังยืนในอาชีพต.อไป (ดร. สุวิทย เมษินทรีย, 
2559) 

การทําการเกษตรกรรมแบบย่ังยืน (Sustainable Agriculture) หรือ เกษตรกรรมถาวร 
(Permanent Agriculture หรือ Permaculture) น้ันเปgนระบบเกษตรกรรมท่ีมีหลักการใหญ.ๆ คล(ายคลึง
กัน โดยให(ความสําคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพท่ีดีและเพียงพอต.อเกษตรกรและ
ผู(บริโภค การพ่ึงพาตนเอง รวมท้ังการให(ความสําคัญกับชุมชนท(องถ่ิน หลักการสําคัญท่ีสุดจึงเปgน
จุดมุ.งหมายเพ่ือการผลิตอาหารและปmจจัยท่ีจําเปgนต.อการดํารงชีวิตมากกว.าการส.งออก ทําให(เกษตรกรไม.
จําเปgนต(องตามกระแสของตลาด มีการใช(ทรัพยากรธรรมชาติให(เกิดประโยชนสูงสุดโดยไม.เกิดผลเสียต.อ
ส่ิงแวดล(อม ระบบการผลิต การบริโภค และการใช(ทรัพยากรท(องถ่ินอย.างสมดุล อาหารท่ีผลิตได(เปgน
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อาหารท่ีมีคุณภาพปลอดสารพิษตกค(าง และเปfดโอกาสให(สมาชิกในครอบครัวสามารถทํางานร.วมกันได(
อย.างมีความสุข สามารถใช(ชีวิตร.วมกับธรรมชาติได(อย.างกลมกลืน ทําให(ระบบเกษตรกรรมน้ีดําเนินไปได(
นานท่ีสุด โดยไม.มีผลกระทบด(านลบต.อระบบนิเวศวิทยา และไม.เกิดปmญหาท้ังด(านสุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจ (คณะทํางานวิชาการ สมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืนคร้ังท่ี 3, 2547) 

อย.างไรก็ตามในปmจจุบันท่ีโลกออนไลน เข(ามาเปgน ส.วนหน่ึงในชีวิตประจําวันของผู(คน 
อินเตอรเน็ตก็ได(กลายมาเปgนส.วนหน่ึงของการบริหารงานและเปgนพื้นฐานสําคัญท่ีบริษัทเกิดใหม. 
(Startup) หลายๆ บริษัทต.างใช(เพ่ือเปgนเครื่องมือในการส่ือสาร สนับสนุน และทําธุรกิจ ท้ังน้ีในส.วนของ
ธุรกิจทางด(านการเกษตรเองก็ได(นําเอาส่ือออนไลนมาใช(เพื่อเปgนเครื่องมือและช.องทางในการส่ือสารกับ
เกษตรกรและผู(บริโภค อีกท้ังเพ่ือสร(างวงจรทางธุรกิจการเกษตรให(เกิดความครอบคลุมและเช่ือมต.อซึ่งกัน
และกันในระบบการบริหารธุรกิจออนไลน การทําการเกษตรเพ่ือให(เกิดความย่ังยืนในปmจจุบันจึงไม.ใช.เพียง
เพื่อการทําการเกษตรแบบอินทรียเพียงอย.างเดียวอีกต.อไป แต.ยังเพื่อนําเทคโนโลยีการส่ือสารด(าน
ออนไลนมาใช(สนับสนุนเพ่ือให(โครงสร(างและระบบการเกษตรแบบย่ังยืนสามารถดําเนินต.อไปได(  

ท้ังน้ีในส.วนของเว็บไซตและแอปพลิเคช่ันท่ีจะทําการศึกษา ประกอบด(วยเว็บไซตและ
แอปพลิเคช่ันโฟลคไรซ และ เว็บไซตเก็ตเกษตรซ่ึงส่ือออนไลนเหล.าน้ีมีการดําเนินงานในรูปแบบของ
บริษัทเกิดใหม. (Startups) ส่ือออนไลนน้ีมีลักษณะเปgนพ้ืนท่ีสําหรับเปfดให(เกษตรกรมาวางสินค(าเพื่อ
จําหน.ายออนไลน มีการทําการตลาดออนไลนและเปfดให(ผู(บริโภคได(มาพบจับจ.ายซื้อสินค(าบนส่ือออนไลน
ดังกล.าว มีการทํางานร.วมกันกับเกษตรกรอย.างใกล(ชิด รวมถึงการเข(าไปให(ความรู(เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด(านเทคโนโลยีและด(านการตลาดไปพร(อมๆ กันเพ่ือส.งเสริมให(เกษตรกรปรับตัวให(เข(ากับยุคสมัยใน
ปmจจุบัน อีกท้ังมีการวางโครงสร(างการบริหารเครื่องมือออนไลนน้ีเพ่ือท่ีจะให(สามารถรองรับกับเอ้ือ
ประโยชนให(กับท้ังท้ังกลุ.มเกษตรกรและผู(บริโภค และเพ่ือให(เกิดการใช(ประโยชนจากส่ือออนไลนเพื่อ
การเกษตรอย.างสูงสุด 

ปmจจุบันบริษัทเก็ตเกษตรและบริษัทโฟลคไรซดําเนินกิจการมาเปgนระยะเวลาสามป;และห(าป;
ตามลําดับ โดยมีเป�าหมายในการเปgนเครื่องมือสําหรับการเปfดพื้นท่ีซ้ือขายสินค(าการเกษตรท่ีเปgนสินค(า
กลุ.มอาหารคุณภาพดีและจัดจําหน.ายด(วยราคาท่ีเปgนธรรม มีการขยายจํานวนของเกษตรกรอย.าง
สมํ่าเสมอ อีกท้ังมีกระบวนการเข(าถึงและคัดเลือกเกษตรกรอย.างเปgนระบบ โดยผู(บริหารส่ือออนไลนท้ัง
สองน้ันต(องมีการศึกษา เก็บข(อมูล และลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบความต(องการของเกษตรกรและนํามา
ปรับปรุงระบบอย.างต.อเน่ือง เพ่ือท่ีจะทําการผลิตระบบบนส่ือออนไลนท่ีสามารถตอบโจทยความต(องการ
ของเกษตรกรได(อย.างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และในขณะเดียวกันเน่ืองจากตลาดสินค(า
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เกษตรออนไลนถือว.ายังไม.เปgนท่ีนิยมมากนัก จึงเปgนเรื่องท่ีท(าทายอย.างหน่ึงสําหรับผู(บริหารส่ือออนไลนใน
การท่ีจะหาวิธีการเข(าถึงกลุ.มผู(บริโภคและเสริมสร(างระบบนิเวศท่ีสมบูรณเพ่ือให(วงจรการซื้อขายสินค(า
เกษตรจากมือของเกษตรกรโดยตรงน้ีสามารถดําเนินต.อไป 

ดังน้ันการศึกษาเรื่องการบริหารส่ือออนไลนเพ่ือสร(างวงจรการเกษตรให(เกิดความม่ันคงและย่ังยืน 
ท้ังในด(านของเกษตรกรท่ีจะสามารถพ่ึงพาตัวเองได(ผ.านการจัดจําหน.ายสินค(าผ.านส่ือออนไลนด(วยราคาท่ี
ตนต(องการ ไม.จําเปgนต(องผ.านพ.อค(าคนกลาง และดํารงชีวิตได(ต.อไปโดยไม.ต(องร(องขอหรือรอความ
ช.วยเหลือจากรัฐบาล และในด(านของผู(บริโภคท่ีจะสามารถมีพื้นท่ีในการซ้ือสินค(าท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัยได(โดยตรงจากมือเกษตรกร เหล.าน้ีเปgนส่ิงท่ีน.าสนใจอย.างย่ิงในการศึกษาถึงกระบวนการในการ
บริหารจัดการโครงสร(างของส่ือออนไลนท้ังในส.วนของเว็บไซตและแอปพลิเคช่ัน เพ่ือการบริหารจัดการใน
เชิงธุรกิจให(สามารถดําเนินต.อไปได(อย.างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนต.อไปในอนาคต อีกท้ังการศึกษาในครั้ง
น้ีจะสามารถเอ้ือประโยชนให(กับบุคคลอ่ืนได(ศึกษาเรียนรู(ในกระบวนการบริหารและจัดการส่ือออนไลน
เพื่อการเกษตรท้ังในเร่ืองของการจัดระบบโครงสร(างส่ือออนไลนและการจัดการเชิงธุรกิจโดยมีท้ังสองส่ือ
ออนไลนน้ีเปgนตัวอย.าง 
 
นิยามศัพทA 

ส่ือออนไลนA หมายถึง เว็บไซตและแอปพลิเคช่ันท่ีผู(วิจัยเลือกมาเปgนกลุ.มตัวอย.างในการศึกษา 
ได(แก. เว็บไซตและแอปพลิเคช่ันโฟลคไรซ (Folkrice) และเว็บไซตเก็ตเกษตร (GetKaset) 

การบริหารส่ือออนไลนA หมายถึง การบริหารและจัดการเว็บไซตและแอปพลิเคช่ันของ
บริษัทโฟลคไรซและส.วนของเว็บไซตของบริษัทเก็ตเกษตร ในด(านการบริหารรูปแบบและเน้ือหา นโยบาย
และวัตถุประสงค กระบวนการปฏิบัติงานและการพัฒนา รวมไปถึงปmญหาและอุปสรรคในการพัฒนาส่ือ
ออนไลน  

การเกษตรแบบย่ังยืน หมายถึง ระบบเกษตรกรรมท่ีห(ความสําคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ 
ผลผลิต คุณภาพท่ีดีและเพียงพอต.อเกษตรกรและผู(บริโภค การพึ่งพาตนเอง รวมท้ังการให(ความสําคัญกับ
ชุมชนท(องถ่ิน ผลิตอาหารและปmจจัยท่ีจําเปgนต.อการดํารงชีวิตมากกว.าการส.งออก ทําให(เกษตรกรไม.
จําเปgนต(องตามกระแสของตลาด ทําให(ระบบเกษตรกรรมน้ีดําเนินไปได(นานท่ีสุด โดยไม.มีผลกระทบด(าน
ลบต.อระบบนิเวศวิทยา และไม.เกิดปmญหาท้ังด(านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 
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กระบวนการขับเคล่ือนส่ือออนไลนA หมายถึง กระบวนการท่ีส.งเสริมให(เกิดการทํางานร.วมกัน
ของกลุ.มเครือข.ายต.างๆ และระดมพลังจากทุกภาคส.วนเพื่อให(เกิดการสร(างส่ิงแวดล(อมทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือ
ต.อการสร(างวงจรการเกษตรแบบย่ังยืน 

 

วัตถุประสงคA 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารส่ือออนไลนเพ่ือการเกษตรแบบอย.างยืน โดยศึกษาเรื่องของรูปแบบและ
เน้ือหา นโยบายและวัตถุประสงค กระบวนการปฏิบัติงานและการพัฒนา รวมไปถึงปmญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาส่ือออนไลน 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการขับเคล่ือนของส่ือออนไลนเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน 

กรอบแนวคิดการวิจัย และทฤษฎีหรือแนวคิดที่เก่ียวขIอง 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช(ในการวิจัยครั้งน้ี มีความสอดคล(องกับวัตถุประสงคท่ีใช(ในการศึกษาซึ่ง
แบ.งออกเปgน 2 ส.วน ตามวัตถุประสงคดังน้ี 

1. การวิจัยในครั้งน้ีได(นําทฤษฎีส่ือใหม. ทฤษฎีเทคโนโลยีเปgนตัวกําหนด และแนวคิด
เรื่องระบบเกษตรกรรมแบบย่ังยืน มาเปgนกรอบในการศึกษาในเรื่องเก่ียวกับ นโยบายและ
วัตถุประสงค โดยจะเปgนการศึกษาในมุมของผู(บริหารส่ือออนไลนท่ีใช(ทฤษฎีและแนวคิดดังกล.าว
มาปรับใช(เพื่อเปgนแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารงาน นอกจากน้ียังมีการใช(แนวคิด
เก่ียวกับการออกแบบเว็บไซต แนวคิดเก่ียวกับการตลาดบนเว็บไซต และแนวคิดการบริหาร
บุคลากรสําหรับบริษัทเริ่มต(นธุรกิจใหม. มาใช(ศึกษาในด(านของรูปแบบและเน้ือหา รวมไปถึง
ปmญหาและอุปสรรคในการพัฒนาส่ือออนไลน ท้ังน้ีเพ่ือศึกษาตามวัตถุประสงคข(อแรก คือ เพ่ือ
ศึกษาการบริหารส่ือออนไลนAเพ่ือการเกษตรแบบอย#างยืน โดยศึกษาเร่ืองของรูปแบบและ
เน้ือหา นโยบายและวัตถุประสงคA กระบวนการปฏิบัติงานและการพัฒนา รวมไปถึงป<ญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาส่ือออนไลนA 
 

2. สําหรับแนวคิดท่ีใช(ในการศึกษาเพ่ือให(สอดคล(องกับวัตถุประสงคข(อท่ี 2 คือ เพ่ือ
ศึกษากระบวนการขับเคล่ือนของส่ือออนไลนAเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน ผู(วิจัยได(นํา



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 210 

ทฤษฎีระบบ โดยได(มีการศึกษาจากแบบจําลองของนักคิดต.างๆ และเลือกแบบจําลองท่ี
สอดคล(องกับการศึกษาครั้งน้ีมาเปgนกรอบในการศึกษา ท้ังน้ีในส.วนน้ีจะทําการศึกษาผ.านท้ังมุม
ของผู(บริหารส่ือออนไลน และเครือข.ายผู(ใช(บริการ ได(แก. กลุ.มเกษตรกร และกลุ.มผู(บริโภค และ
ปmจจัยแวดล(อมอ่ืนๆ ซึ่งล(วนเปgนปmจจัยสําคัญท่ีมีผลต.อการขับเคล่ือนธุรกิจและกระบวนการ
บริหารและจัดการส่ือออนไลนเพ่ือการเกษตรสามารถดําเนินการต.อไปได( 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนผังแสดงความสัมพันธของระบบ 

ทฤษฎีระบบเปgนการบริหารจัดการซึ่งมององคกรเปgนแบบองครวมซึ่งเช่ือว.าทุกส่ิงทุกอย.างเปgน
ส.วนหน่ึงของระบบใหญ. (Systems) และสามารถแยกย.อยลงไปเปgนระบบย.อย (Subsystems) อีกหลาย
ระดับ ระบบย.อยน้ีมีความสัมพันธกัน ทํางานร.วมกันเพ่ือให(บรรลุวัตถุประสงคและเป�าหมายเดียวกัน การ
บริหารจัดการเชิงระบบน้ีจึงสามารถใช(อธิบายระบบท่ีทํางานร.วมกันและพ่ึงพาอาศัยกัน เปgนการมอง
องคกรเปgนพลวัต (Dynamic) มีการเคล่ือนไหวเพ่ือดําเนินกิจกรรมในหน(าท่ีของตน และติดต.อ
ประสานงานกับระบบย.อยอ่ืนๆ โดยมีการมองภาพรวมเปgนหลัก (สมยศ นาวีการ, 2544, หน(า 49) 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารส่ือออนไลนเพ่ือการเกษตรแบบย่ังยืน” ผู(วิจัยได(กําหนดวิธีการศึกษาไว(
ดังน้ี 

 1. รูปแบบการวิจัย เปgนการศึกษาโดยใช(การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช(การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

 2. วิธีการเลือกกลุ.มตัวอย.าง การเลือกกลุ.มตัวอย.างจะใช(วิธีการแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ในกลุ.มตัวอย.างท่ีเก่ียวข(องกับกระบวนการบริหารงานส่ือออนไลนท้ังหมด ประกอบด(วย
ผู(บริหารส่ือออนไลน กลุ.มเกษตรกร และกลุ.มผู(บริโภคท่ีเคยได(ทดลองใช(ส่ือออนไลน 

 3. แหล.งข(อมูล ในการวิจัยครั้งน้ี ผู(ศึกษาได(แบ.งข(อมูลดังน้ี 1. ข(อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ข(อมูลปฐมภูมิท่ีใช(ในการวิจัยเรื่องน้ี ได(แก. ข(อมูลท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับการ
บริหารงานส่ือออนไลนท่ีจะนําไปสู.กระบวนการสร(างการเกษตรแบบย่ังยืน ประกอบด(วยผู(บริหารส่ือ
ออนไลนจากโฟลคไรซและเก็ตเกษตร กลุ.มเกษตรกรท่ีเข(าร.วมเปgนกลุ.มเกษตรกรในเครือข.ายส่ือออนไลน
เพื่อการเกษตรแบบย่ังยืน และกลุ.มผู(บริโภคท่ีเคยได(ทดลองใช(ส่ือออนไลน 

 4. เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย การวิจัยในครั้งน้ีใช(การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) กับกลุ.มเป�าหมาย ท้ังน้ีประเด็นหักท่ีจะใช(ในการสัมภาษณเพ่ือท่ีจะให(สอดคล(องกับ
วัตถุประสงคในการวิจัยและแนวคําถามท่ีเจาะลึกมีดังต.อไปน้ี 

วัตถุประสงคAการวิจัย 1. เพ่ือศึกษาการบริหารส่ือออนไลนเพ่ือการเกษตรแบบอย.างยืน โดย
ศึกษาเรื่องของรูปแบบและเน้ือหา นโยบายและวัตถุประสงค กระบวนการปฏิบัติงานและการพัฒนา รวม
ไปถึงปmญหาและอุปสรรคในการพัฒนาส่ือออนไลน 

แนวคําถามหลักท่ีใช(ในการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 1.1 ด(านนโยบายและวัตถุประสงค (มีนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดทําส่ือ

ออนไลนเพื่อการเกษตรแบบย่ังยืนอย.างไร, เหตุใดท.านจึงเลือกใช(ส่ือออนไลนเพ่ือเปgนช.องทางในการ
ส่ือสารกับเกษตรกรและผู(บริโภค) 
  1.2 ด(านการบริหารและพัฒนาส่ือออนไลน (มีการวางแผนออกแบบโครงสร(างและ
เน้ือหาส่ือออนไลนอย.างไร, มีกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให(เข(าถึงกลุ.มของเกษตรกรและ
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ผู(บริโภคอย.างกว(างขวางได(อย.างไร, บุคลากรท่ีจะเข(ามามีส.วนร.วมในการบริหารส่ือออนไลน, มี
กระบวนการในส.วนของการจัดการรายได(ในการบริหารส่ือออนไลนอย.างไร, มีแผนการส.งเสริมด(าน
การตลาดอย.างไรเพ่ือให(บรรลุผลเป�าหมาย, มีปmญหาหรืออุปสรรคอะไรบ(าง) 

วัตถุประสงคAขIอท่ี 2. เพื่อศึกษากระบวนการขับเคล่ือนของส่ือออนไลนเพ่ือพัฒนาการเกษตร
แบบย่ังยืน โดยในส.วนน้ีจะศึกษาปmจจัยท่ีมีส.วนต.อการขับเคล่ือนส่ือออนไลนท้ังสองด(วยการใช(ทฤษฎี
ระบบเพ่ือ 

 
 2.1 กระบวนการขับเคล่ือนส่ือออนไลนเพ่ือการเกษตรท่ีเก่ียวข(องกับเกษตรกรและ
ผู(บริโภคท่ีใช( 

บริการส่ือออนไลนเพื่อการเกษตรแบบย่ังยืน (รับทราบเก่ียวกับส่ือออนไลนเพ่ือการเกษตรแบบย่ังยืน
ดังกล.าวได(อย.างไร, ข(อมูลท่ีลงเพ่ือจําหน.ายสินค(าทางส่ือออนไลน มีกระบวนการอย.างไรบ(าง ท.านคิดว.าส่ือ
ออนไลนดังกล.าวเหมาะสมกับการใช(งานหรือไม., เหตุใดจึงเลือกใช(ส่ือออนไลนในการวางจําหน.ายสินค(า, มี
ความคิดเห็นอย.างไรหลังจากการใช(บริการซ้ือสินค(าทางการเกษตรจากส่ือออนไลน) 
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บทคัดย#อ 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างลักษณะทางประชากรกับ
การเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิม เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือ ความรู( และการมีส.วน
ร.วมท่ีมีต.อโครงการแยกแลกย้ิม โดยใช(การวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร ได(แก. ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีทราบข(อมูลของโครงการแยกแลกย้ิม ซ่ึงมีอายุ 18 ป;ข้ึนไป และใช(ขนาดตัวอย.าง 400 
คน  
 ผลการวิจัย พบว.า ผู(ท่ีมีเพศแตกต.างกัน จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมไม.แตกต.างกัน ไม.
ว.าจะเปgนในภาพรวม หรือจําแนกตามประเภทส่ือ ผู(ท่ีมีอายุแตกต.างกัน จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยก
แลกย้ิมแตกต.างกัน เฉพาะส่ืออินเทอรเน็ตเท.าน้ัน ผู(ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต.างกัน จะมีการเปfดรับ
ส่ือโครงการแยกแลกย้ิมแตกต.างกัน ท้ังในภาพรวมและเมื่อจําแนกตามประเภทส่ือ ผู(ท่ีมีอาชีพแตกต.างกัน 
จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมไม.แตกต.างกัน ไม.ว.าจะเปgนในภาพรวม หรือจําแนกตามประเภท
ส่ือ ผู(ท่ีมีรายได(ส.วนตัวต.อเดือนแตกต.างกัน จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมแตกต.างกัน ท้ังใน
ภาพรวมและเมื่อจําแนกตามประเภทส่ือ ยกเว(นเพียงส่ือวิทยุ รวมท้ังยังพบว.า การเปfดรับส่ือโครงการแยก
แลกย้ิมมีความสัมพันธทางบวกกับความรู(ท่ีมีต.อโครงการแยกแลกย้ิมและการมีส.วนร.วมของประชาชนต.อ
โครงการแยกแลกย้ิม ไม.ว.าจะเปgนในภาพรวมหรือจําแนกตามรายส่ือ นอกจากน้ันยังพบว.า ความรู(ท่ีมีต.อ
โครงการแยกแลกย้ิมมีความสัมพันธทางบวกกับการมีส.วนร.วมของประชาชนต.อโครงการแยกแลกย้ิม 
 
คําสําคัญ : โครงการแยกขยะ , ปตท. , การเปfดรับส่ือ , ความรู( , การมีส.วนร.วม 
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Abstract 
 

 The research aimed to compare the difference between demographic 
characteristics and media exposure in “Yak Lak Yim” campaign in order to study the 
relationship between media exposure, knowledge, and participation in the campaign by 
survey research. The populations were Bangkokians who have acknowledged the 
information of the campaign, aged 18 and up. The size of the sample group was 400 
persons.  
 According to the research, it was found that the gender difference has no relation 
with the difference of media exposure in “Yak Lak Yim” campaign in terms of the overview 
and media categorization. However, the age difference affects the difference of media 
exposure only from the internet. The difference of highest education also has the 
difference of media exposure in terms of the overview and media categorization. 
Nonetheless, the career difference has no difference in media exposure in “Yak Lak Yim” 
campaign in terms of the overview and media categorization, except the media via radio. 
In addition, media exposure in this campaign positively relates to knowledge and people’s 
participation towards “Yak Lak Yim” campaign, campaign in terms of the overview and 
media categorization. Furthermore, knowledge positively relates to people’s participation 
towards the campaign as well.  

 
Keyword: Waste segregation project ,  PTT , Media exposure , Knowledge , Participation 
 

บทนํา 
 

ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 
  
 ในช.วงหลายป;ท่ีผ.านมาประเทศไทยประสบปmญหามลพิษทางขยะ โดยกรุงเทพมหานครเปgน
จังหวัดท่ีผลิตขยะมูลฝอยมากท่ีสุดในประเทศไทยถึงร(อยละ 20 ของขยะมูลฝอยท้ังหมด และมีอัตราสร(าง
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ขยะเฉล่ียต.อคนสูงกว.าจังหวัดอ่ืนๆ ของไทย ทําให(ปmญหาขยะล(นเมืองเปgนปmญหาระยะยาวท่ีจําเปgนต(องมี
การแก(ไข โดยวิธีการสําคัญท่ีช.วยให(ขยะมูลฝอยลดลง และประชาชนท่ัวไปสามารถทําได( คือ การแยกขยะ
ในแต.ละประเภท ซึ่ง ปตท. ได(เล็งเห็นว.า หากองคกรสามารถนํารายได(จากการขายขยะท่ีแยกไว( 
โดยเฉพาะขยะประเภทขวดแก(ว กระป®อง และพลาสติก จะสามารถนํารายได(เหล.าน้ีไปช.วยเหลือชุมชน
รอบๆ สถานีบริการนํ้ามันให(มีชีวิตความเปgนอยู.ท่ีดีข้ึนได( ปตท. จึงได(จัดต้ังโครงการ “แยก แลก ย้ิม” ข้ึน 
โดยออกแบบถังขยะ 3 สี เพื่อแยกขยะ 3 ประเภท ต้ังอยู.ตามสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. กว.า 1,400 แห.ง 
ท่ัวประเทศ และได(มีการจัดทําส่ือประชาสัมพันธเปgนจํานวนมาก ผู(วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับการเปfดรับ
ส่ือ ความรู( และการมีส.วนร.วมของประชาชนต.อโครงการแยกแลกย้ิมของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 
วัตถุประสงคA 
 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างลักษณะทางประชากรกับการเปfดรับส่ือโครงการ
แยกแลกย้ิม 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือกับความรู(ท่ีมีต.อโครงการแยกแลกย้ิม 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือกับการมีส.วนร.วมของประชาชนต.อโครงการแยก
แลกย้ิม 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว.างความรู( ท่ีมีต.อโครงการแยกแลกย้ิมกับการมีส.วนร.วมของ
ประชาชน 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 
 1. ผู(ท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต.างกันจะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมแตกต.างกัน 
 2. การเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมมีความสัมพันธกับความรู(ท่ีมีต.อโครงการแยกแลกย้ิม 
 3. การเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมมีความสัมพันธกับการมีส.วนร.วมของประชาชนต.อโครงการ
แยกแลกย้ิม 

4. ความรู(ท่ีมีต.อโครงการแยกแลกย้ิมมีความสัมพันธกับการมีส.วนร.วมของประชาชนต.อโครงการ
แยกแลกย้ิม 
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วิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปgนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช(วิธีการสํารวจ 
(Survey Research) แบบเก็บข(อมูลช.วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross – Sectional Study) เครื่องมือท่ีใช(ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากร ได(แก. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีทราบ
ข(อมูลของโครงการแยกแลกย้ิมท่ีมีอายุ 18 ป;ขึ้นไป ขนาดตัวอย.าง 400 คน โดยมีวิธีการเลือกตัวอย.างเปgน 
3 ข้ันตอน คือ ใช(วิธีการสุ.มตัวอย.างแบบง.าย (Simple Random Sampling) ในการเลือกเขต และใช(
วิธีการเลือกตัวอย.างแบบโควตา (Quota Sampling) ในการกําหนดจํานวนตัวอย.างแต.ละเขต รวมท้ังใช(
วิธีการเลือกตัวอย.างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกตัวอย.างท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ี
กําหนดไว(   
 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว.า  
 - ผู(ท่ีมีเพศแตกต.างกัน จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมไม.แตกต.างกัน ไม.ว.าจะเปgนใน
ภาพรวม หรือจําแนกตามส่ือแต.ละประเภท ซึ่งไม.สอดคล(องกับงานวิจัยของณัฐพงศ พลับทอง (2555) ท่ี
กล.าวว.า ผู(ท่ีมีเพศท่ีแตกต.างกัน จะมีผลต.อการเปfดรับโครงการความรับผิดชอบต.อสังคมของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต.างกัน  
 - ผู(ท่ีมีอายุแตกต.างกัน จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมแตกต.างกัน เฉพาะส่ืออินเทอรเน็ต
เท.าน้ัน โดยผู(ท่ีมีอายุ 18-25 ป;จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมมากกว.าผู(ท่ีมีอายุ 36-45 ป; และผู(ท่ี
มีอายุ 26-35 ป;จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมมากกว.าผู(ท่ีมีอายุ 36-45 ป; อาจเปgนเพราะส่ือ
อินเทอรเน็ตเปgนส่ือสมัยใหม.ท่ีคนรุ.นใหม.นิยมติดตาม ดังน้ันคนรุ.นเก.าท่ีนิยมติดตามส่ือผ.านทางส่ือเก.า 
ได(แก. ส่ือโทรทัศน, ส่ือหนังสือพิมพ และส่ือวิทยุ ย.อมมีความสนใจในส่ืออินเทอรเน็ตน(อยกว.า ซ่ึง
สอดคล(องกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2553) ท่ีกล.าวว.า ความ
แตกต.างภายในผู(ส.งสาร ซึ่งในท่ีน้ีได(แก. อายุ จะทําให(เกิดการโน(มน(าวใจและเลือกเปfดรับส่ือไม.เหมือนกัน  
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 - ผู(ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต.างกัน จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมแตกต.างกัน โดย
ผู(ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดตํ่ากว.าปริญญาตรีจะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมมากกว.าผู(ท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีและสูงกว.าปริญญาตรี รวมท้ังผู(ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีจะมีการ
เปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมมากกว.าผู(ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดสูงกว.าปริญญาตรี ท้ังในภาพรวมและ
เมื่อจําแนกตามส่ือแต.ละประเภท ซึ่งไม.สอดคล(องกับปรมะ สตะเวทิน (2546) ท่ีกล.าวว.า คนท่ีมีการศึกษา
สูงจะได(เปรียบอย.างมากในการเปgนผู(รับสารท่ีดี และโดยท่ัวไปคนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใช(ส่ือมวลชน
มากกว.าคนท่ีมีการศึกษาตํ่า แต.ในปmจจุบันส่ือกระแสใหม. โดยเฉพาะส่ืออินเทอรเน็ตได(เข(ามามีบทบาท
สําคัญในการเปล่ียนแปลงการเปfดรับส่ือของผู(รับสาร จากแนวคิดของ Jasmine Ali และ Time Davies 
(2009) ท่ีได(กล.าวว.า ผู(ใช(ท่ีมีส่ืออินเทอรเน็ตก็สามารถเปgนผู(ส.งสารและผู(รับสารได(ในเวลาเดียวกัน รวมท้ัง
ส่ือของโครงการแยกแลกย้ิมก็มีความหลากหลาย แม(กระท่ังส่ืออินเทอรเน็ตท่ีมีการเผยแพร.ส่ือของ
โครงการผ.านทาง Facebook , Youtube และ Instagram ดังน้ันการท่ีผู(รับสารแม(จะมีระดับการศึกษา
สูงสุดแตกต.างกัน แต.ถ(ามีการเรียนรู(และความสามารถในการใช(ส่ืออินเทอรเน็ตก็สามารถท่ีจะเปfดรับส่ือ
โครงการแยกแลกย้ิมได(อย.างเท.าเทียมกัน  
 - ผู(ท่ีมีอาชีพแตกต.างกัน จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมไม.แตกต.างกัน ไม.ว.าจะเปgนใน
ภาพรวม หรือจําแนกตามส่ือแต.ละประเภท ซึ่งสอดคล(องกับแนวคิดการเปfดรับส่ือของพิชญาพร ประครอง
ใจ (2558) ท่ีกล.าวว.า หากผู(ส.งสารมีการวิเคราะหลักษณะทางประชากร ซึ่งในท่ีน้ีได(แก.อาชีพ  จะทําให(
สามารถกําหนดกลยุทธการส่ือสารได(อย.างเหมาะสมและท่ัวถึง ประกอบกับสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. เปgน
สถานท่ีท่ีเปfดโอกาสให(ทุกคนได(เข(ามาใช(บริการ ดังน้ันกลุ.มเป�าหมายท่ีมีอาชีพท่ีแตกต.างกันก็สามารถ
เปfดรับส่ือของโครงการแยกแลกย้ิมได(ทุกคน 
 - ผู(ท่ีมีรายได(ส.วนตัวต.อเดือนแตกต.างกัน จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมแตกต.างกัน ท้ัง
ในภาพรวมและเม่ือจําแนกตามส่ือแต.ละประเภท ยกเว(นเพียงส่ือวิทยุ เน่ืองจากส่ือของโครงการแยกแลก
ย้ิมแต.ละประเภทมีหลากหลาย ยกเว(นเพียงส่ือวิทยุท่ีมีแค.ประเภทเดียว ได(แก. โฆษณาส้ันๆ (Spot) “แยก 
แลก ย้ิม” ทางคล่ืนวิทยุ ทําให(ผลการอภิปรายท่ีออกมาไม.แตกต.างกัน เมื่อเทียบกับส่ือประเภทอ่ืนๆ ท่ีมี
ความหลากหลายมากกว.า 
 - ด(านการเปfดรับส่ือในภาพรวมและจากส่ือหนังสือพิมพรวมท้ังจากส่ือเฉพาะกิจน้ัน ผู(ท่ีมีรายได(
ส.วนตัวต.อเดือนไม.เกิน 15,000 บาท และ 15,001-25,000 บาท จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิม
มากกว.าผู(ท่ีมีรายได(ส.วนตัวต.อเดือน 35,001-45,000 บาท และ 45,001 บาทข้ึนไป ซึ่งไม.สอดคล(องกับ
แนวคิดเก่ียวกับการเปfดรับส่ือของ Wilbur Schramm (1973 , ปรมะ สตะเวทิน , 2546) ท่ีกล.าวว.า ผู(ท่ีมี
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สถานะทางสังคมท่ีสูงจะเลือกเปfดรับส่ือหนังสือพิมพมากกว.าผู(ท่ีมีสถานะทางสังคมตํ่าและปานกลาง 
เน่ืองจากส่ือหนังสือพิมพถือเปgนส่ือท่ีมีเน้ือหาท่ีละเอียด เหมาะสําหรับผู(ท่ีมีระดับการศึกษา ภูมิหลัง และ
หน(าท่ีการงานท่ีดี นอกจากน้ียังไม.สอดคล(องกับแนวคิดของ Kotler และ Lee (2005) ท่ีกล.าวว.า ส่ือ
เฉพาะกิจ (Special Event) อย.างการจัดงานนิทรรศการ กลุ.มเป�าหมายส.วนใหญ.มักจะเปgนผู(ท่ีมีฐานะ
ค.อนข(างดี เพราะกิจกรรมประเภทน้ีส.วนมากมักจะจัดในเมืองใหญ.ท่ีมีความเจริญ ทําให(กลุ.มเป�าหมายท่ีอยู.
ตามชนบทหรือท่ีห.างไกลจากตัวเมืองย.อมมีโอกาสท่ีจะได(เปfดรับส่ือประเภทน้ีค.อนข(างน(อย  
 - ส.วนการเปfดรับส่ือโทรทัศนน้ัน ผู(ท่ีมีรายได(ส.วนตัวต.อเดือนไม.เกิน 15,000 บาท และ 15,001-
25,000 บาท รวมท้ัง 25,001-35,000 บาท จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมมากกว.าผู(ท่ีมีรายได(
ส.วนตัวต.อเดือน 35,001-45,000 บาท และ 45,001 บาทข้ึนไป ซึ่งสอดคล(องกับแนวคิดเก่ียวกับการ
เปfดรับส่ือของ Wilbur Schramm (1973 , ปรมะ สตะเวทิน , 2546) ท่ีกล.าวว.า ผู(ท่ีมีสถานะทางสังคมตํ่า
และปานกลางจะเลือกเปfดรับส่ือโทรทัศนมากกว.าผู(ท่ีมีสถานะทางสังคมท่ีสูง เน่ืองจากการส่ือสารท่ีเข(าใจ
ง.าย และเผยแพร.ได(อย.างรวดเร็ว นอกจากน้ียังสอดคล(องกับแนวคิดของวรวรรณ องคครุฑรักษา (2548) 
ท่ีได(กล.าวถึงหลักในการใช(ส่ือประชาสัมพันธไว(ว.า ส่ือท่ีมีความรวดเร็วในการนําข.าวสารไปสู.กลุ.มเป�าหมาย 
เช.น โทรทัศน ยังสามารถนําข.าวสารไปสู.กลุ.มเป�าหมายได(รวดเร็วและท่ัวถึงกว.าส่ือส่ิงพิมพ  
 - สําหรับการเปfดรับส่ืออินเทอรเน็ตน้ัน ผู(ท่ีมีรายได(ส.วนตัวต.อเดือนไม.เกิน 15,000 บาท และ 
15,001-25,000 บาท จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมมากกว.าผู( ท่ีมีรายได(ส.วนตัวต.อเดือน 
35,001-45,000 บาท และ 45,001 บาทข้ึนไป รวมท้ังผู(ท่ีมีรายได(ส.วนตัวต.อเดือน 25,001-35,000 บาท 
จะมีการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมมากกว.าผู(ท่ีมีรายได(ส.วนตัวต.อเดือน 35,001-45,000 บาทเท.าน้ัน 
ซึ่งสอดคล(องกับแนวคิดเก่ียวกับส่ือประชาสัมพันธของวรวรรณ องคครุฑรักษา (2548) ท่ีกล.าวว.า ส่ือ
ประชาสัมพันธจําเปgนท่ีจะต(องใช(เน้ือท่ี (Space) และเวลา (Time) ในการเผยแพร.ข(อมูลข.าวสาร หากส่ือท่ี
ใช(มีความรวดเร็วก็จะสามารถเข(าถึงกลุ.มเป�าหมายได(ง.ายและท่ัวถึง ประกอบกับในปmจจุบันส่ืออินเทอรเน็ต
ถือเปgนส่ือสําหรับคนรุ.นใหม.ท่ีมีการใช(อย.างแพร.หลาย ดังน้ันกลุ.มเป�าหมายท่ีมีแนวโน(มท่ีจะเปfดรับข.าวสาร
โครงการแยกแลกย้ิมย.อมเปgนกลุ.มคนรุ.นใหม.ท่ีใช(ส่ืออินเทอรเน็ตเปgนชีวิตประจําวัน และมีรายได(ท่ียังไม.
มาก เม่ือเทียบกับกลุ.มเป�าหมายท่ีมีรายได(เปgนจํานวนมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว.า การเปfดรับส่ือโครงการแยก
แลกย้ิมมีความสัมพันธทางบวกกับความรู(ท่ีมีต.อโครงการแยกแลกย้ิม ไม.ว.าจะเปgนในภาพรวมหรือจําแนก
ตามรายส่ือ โดยพบว.า การเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมท่ีมีขนาดความสัมพันธกับความรู(ท่ีมีต.อโครงการ
แยกแลกย้ิมสูงท่ีสุด คือ ส่ือเฉพาะกิจ รองลงมา คือ ส่ือหนังสือพิมพ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือวิทยุ และส่ือ
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โทรทัศน ตามลําดับ ซึ่งสอดคล(องกับแนวคิดเก่ียวกับส่ือประชาสัมพันธของเสรี วงษมณฑา (2546) ท่ี
กล.าวว.า ส่ือประชาสัมพันธเปgนเครื่องมือท่ีใช(ในการกระจายข(อมูลข.าวสารท่ีก.อให(เกิดความรู( ความเข(าใจท่ี
จะนําไปสู.ภาพพจนท่ีดี โดยหากเราใช(ส่ือประชาสัมพันธท่ีสามารถเข(าถึงกลุ.มเป�าหมาย มีความถ่ีท่ี
เหมาะสม มีความสัมฤทธ์ิท่ีบรรลุวัตถุประสงคเพื่อสร(างการรับรู(และความเข(าใจแก.กลุ.มเป�าหมาย รวมท้ัง
สร(างความต.อเน่ือง เพื่อให( ส่ือประชาสัมพันธน้ันเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการส่ือสาร ขณะเดียวกันการท่ี
กลุ.มเป�าหมายเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมประเภทส่ือเฉพาะกิจมากท่ีสุด โดยเฉพาะถังขยะ 3 สีของ
โครงการแยกแลกย้ิม เน่ืองมาจากเปgนส่ือประชาสัมพันธท่ีต้ังอยู.ตามสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ท่ัวประเทศ 
และกลุ.มเป�าหมายสามารถเห็นและรับรู(ได(ง.ายว.า วัตถุประสงคของโครงการแยกแลกย้ิมคืออะไร เม่ือ
กลุ.มเป�าหมายเกิดความสนใจ ก็จะเรียนรู(และทําความเข(าใจต.อได(ว.า ควรท่ีจะแยกขยะอย.างไร เพื่อให(ทาง 
ปตท. สามารถนําขยะท่ีสามารถขายได( ไปแลกเปgนเงินเพื่อช.วยเหลือชุมชนรอบๆ สถานีบริการนํ้ามัน 
ปตท. ตามวัตถุประสงคหลักของโครงการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว.า การเปfดรับส่ือโครงการแยก
แลกย้ิมมีความสัมพันธทางบวกกับการมีส.วนร.วมของประชาชนต.อโครงการแยกแลกย้ิม ไม.ว.าจะเปgนใน
ภาพรวมหรือจําแนกตามรายส่ือ โดยพบว.า การเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิมท่ีมีขนาดความสัมพันธกับ
การมีส.วนร.วมของประชาชนต.อโครงการแยกแลกย้ิมสูงท่ีสุด คือ ส่ือเฉพาะกิจ รองลงมา คือ ส่ืออินเทอรเน็ต 
ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือโทรทัศน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล(องกับแนวคิดเก่ียวกับส่ือประชาสัมพันธ
ของอรุณรัตน ชินวรณ (2553) ท่ีกล.าวว.า ส่ือประชาสัมพันธเปgนงานท่ีเก่ียวข(องกับการส่ือสารกับกลุ.ม
ประชาชนเป�าหมายต.างๆ อย.างมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน นอกจากส่ือประชาสัมพันธจะช.วยเผยแพร.ข.าวสาร 
ให(ความรู(ความเข(าใจ และสร(างภาพลักษณท่ีดีแล(ว ยังช.วยให(ได(รับการสนับสนุนและความสนใจจาก
ประชาชนและเปgนการสร(างความนิยมให(กับองคกรอีกด(วย นอกจากน้ียังสอดคล(องกับแนวคิดเก่ียวกับการ
มีส.วนร.วมกับปmญหาขยะของสุนีย มัลลิกะมาลย และคณะ (2543) ท่ีกล.าวว.า ปmญหาขยะสามารถลดลงได(
หากมีการจัดการท่ีดี ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การป�องกันปmญหาท่ีต(นเหตุ น่ันคือ การลดปริมาณขยะด(วยการคัด
แยกขยะก.อนท้ิง เพื่อให(ขยะบางประเภทได(กลับนําไปใช(ประโยชนใหม. อันจะส.งผลให(เหลือขยะจํานวน
น(อยลง และความสําเร็จของการคัดแยกขยะน้ีข้ึนอยู.กับความร.วมมือของประชาชนในฐานะท่ีเปgนผู(ผลิต
และผู(ท้ิงขยะ ดังน้ันความสําเร็จและความล(มเหลวของโครงการแยกแลกย้ิมย.อมข้ึนอยู.กับความรับผิดชอบ
ของประชาชน มิใช.เปgนของผู(ริเริ่มโครงการ หากประชาชนมีการจัดการขยะอย.างมีประสิทธิภาพและได(มี
การชักชวนด(วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ย.อมนํามาซึ่งการขยายผลของการจัดการขยะให(มีความกว(างไกลออกไป   
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 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบว.า ความรู(ท่ีมีต.อโครงการแยก
แลกย้ิมมีความสัมพันธทางบวกกับการมีส.วนร.วมของประชาชนต.อโครงการแยกแลกย้ิม ซึ่งสอดคล(องกับ
แนวคิดเก่ียวกับความรู(ของ Benjamin B. Bloom (1971 , วิจิตร ศรีนนท, 2555) ท่ีกล.าวว.า ความรู( คือ การ
เรียนรู(ท่ีเน(นถึงการจําและการระลึกได(ถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณต.างๆ และเมื่อกลุ.มเป�าหมาย
เกิดความเข(าใจก็จะมีการนําไปปรับใช( ในการวิเคราะหและประเมินผลส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดังน้ันหาก
กลุ.มเป�าหมายมีความรู(เก่ียวกับโครงการแยกแลกย้ิมน(อย ก็จะไม.เกิดความเข(าใจและไม.เข(ามามีส.วนร.วมใน
โครงการมากนัก ขณะเดียวกันหากกลุ.มเป�าหมายมีความรู(เก่ียวกับโครงการแยกแลกย้ิมมาก ก็จะเกิดความ
เข(าใจและเข(ามามีส.วนร.วมในการช.วยกันแยกขยะท่ีสามารถนํากลับไปใช(ประโยชนต.อได( นอกจากน้ียัง
สอดคล(องกับแนวคิดของอรวรรณ ปfลันธนโอวาท (2542) ท่ีกล.าวว.า พฤติกรรมหรือการเข(ามามีส.วนร.วมท่ี
ถูกโน(มน(าวโดยการส่ือสารน้ัน อาจเกิดจากกระบวนการเรียนรู(หรือการตอบสนองต.อส่ือ และพยายามทํา
ให(บุคคลมีพฤติกรรมเพ่ือส.วนรวมหรือเพ่ือผู(อ่ืน ดังน้ันการโน(มน(าวใจด(วยวิธีการดังกล.าว สามารถก.อให(
กลุ.มเป�าหมายเกิดพฤติกรรมใหม.ท่ีจะเข(ามามีส.วนร.วมในโครงการแยกแลกย้ิม เพราะเห็นว.าผู( ท่ีได(
ประโยชนจากการแยกขยะผ.านโครงการแยกแลกย้ิมน้ี ก็คือประชาชนท่ีด(อยโอกาสน่ันเอง รวมท้ังยังเปgน
การช.วยลดปmญหาขยะท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได(อีกด(วย 
 

ขIอเสนอแนะ 
 
 1. ผลจากการวิจัยพบว.า ลักษณะทางประชากร เช.น อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และ รายได(
ส.วนตัวต.อเดือน มีผลต.อการเปfดรับส่ือโครงการแยกแลกย้ิม ดังน้ันทาง ปตท. จําเปgนต(องมีการปรับ
ลักษณะส่ือของโครงการแยกแลกย้ิม เพื่อให(เกิดการเปfดรับได(ในทุกกลุ.มเป�าหมายและสอดคล(องกับ
วัตถุประสงคหลักท่ีต(องการให(ประชาชนทุกคนได(ร.วมกันแยกขยะอย.างถูกต(อง 
 2. ผลจากการวิจัยพบว.า การเปfดรับส่ือกับความรู(ท่ีมีต.อโครงการแยกแลกย้ิมมีความสัมพันธกัน 
โดยเปgนความสัมพันธทางบวก แต.ในการนําเสนอส่ือของโครงการน้ัน ไม.ได(หมายความว.ากลุ.มเป�าหมายจะ
ได(รับความรู(จากโครงการน้ีอย.างละเอียดถ่ีถ(วน เน่ืองจากระยะเวลาของการประชาสัมพันธมีจํากัดและไม.
ต.อเน่ือง ดังน้ัน ปตท. ต(องมีการสร(างการเรียนรู(และความเข(าใจไปพร(อมกับการนําเสนอส่ือของโครงการ 
เพื่อท่ีกลุ.มเป�าหมายจะได(รับความรู(จากส่ือของโครงการได(อย.างเต็มท่ี ซ่ึงจะเปgนผลดีต.อภาพลักษณของ 
ปตท. ในระยะยาว 
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3. จากผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให(เห็นว.า การเปfดรับส่ือกับการมีส.วนร.วมต.อโครงการแยกแลก
ย้ิมมีความสัมพันธกัน โดยเปgนความสัมพันธทางบวก ดังน้ัน ปตท. จําเปgนท่ีจะต(องส.งเสริมเน้ือหาและการ
นําเสนอในรูปแบบใหม.ๆ ของโครงการแยกแลกย้ิมอย.างสม่ําเสมอ เพ่ือให(ประชาชนได(เข(ามามีส.วนร.วม
ผ.านโครงการอย.างต.อเน่ือง 

4. จากผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให(เห็นว.า ความรู(กับการมีส.วนร.วมต.อโครงการแยกแลกย้ิมมี
ความสัมพันธกัน โดยเปgนความสัมพันธทางบวก ซึ่งการส.งเสริมความรู(น้ัน ต(องเสริมสร(างความรู(เก่ียวกับ
ปmญหาและความสําคัญของการแยกขยะเพิ่มมากข้ึน เพ่ือท่ีกลุ.มเป�าหมายจะได(ตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของการแยกขยะ และเต็มใจท่ีจะเข(ามามีส.วนร.วมในการแก(ไขปmญหาเหล.าน้ี 
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บทคัดย#อ 

 การศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปfดรับ และทัศนคติท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิง
ดิจิทัลของผู(อ.านในเขตกรุงเทพมหานคร เปgนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบ
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งกลุ.มตัวอย.างท่ีใช(ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครอายุต้ังแต. 18 ป;ข้ึนไปท่ีอ.านนิตยสารสตรีดิจิทัล ในรอบ 4 เดือนท่ีผ.านมา อย.างน(อย 1 
ฉบับ ซึ่งผลการวิจัยพบว.า ผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครส.วนใหญ.เปgนเพศหญิง มีอายุ 
30 ป;ข้ึนไป – 35 ป; สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเปgนพนักงานเอกชน และมีรายได(ต.อเดือนอยู. ท่ี 
30,001-40,000 บาท โดยเปfดรับนิตยสารแพรวมากท่ีสุด ซ่ึงรู(จักนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลจากโฆษณาด้ังเดิม
เล.มท่ีอ.านเปgนประจํา ใช(วิธีดาวนโหลดมาอ.านด(วยตัวเอง โดยใช(เวลาอ.านน(อยกว.า 1 วันต.อสัปดาห และ
อ.านอย.างสนใจเฉพาะคอลัมนท่ีชอบบางฉบับ ในการอ.านแต.ละครั้งใช(เวลาไม.เกิน 30 นาที ในส.วนของ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลด(านการแสดงความคิดเห็นต.อประเด็นต.าง ๆ น้ัน
พบว.า ส.วนใหญ.มีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นด(านสังคมมากท่ีสุด  ด(านกิจกรรมในชีวิตประจําวันน้ัน
พบว.าส.วนใหญ.ทํากิจกรรมร.วมกับคนในครอบครัวมากท่ีสุด และด(านความสนใจในชีวิตประจําวันมีความ
สนใจด(านบันเทิงมากท่ีสุด สําหรับทัศนคติของผู(อ.านท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลน้ัน ส.วนใหญ.มีความเห็น
ว.าควรมีสีสันท่ีสดใสสะดุดตา ขนาดของตัวอักษรมีความชัดเจนอ.านง.าย ในส.วนของเน้ือหาส.วนใหญ.มี
ความเห็นว.าข(อมูลในนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลมีความน.าเช่ือถือ และทันสมัย ซึ่งข(อมูลท่ีได(ทําให(ผู(อ.านเปgนคน
ท่ีรอบรู( ทันโลก ทันสมัย เปgนแหล.งข(อมูลด(านการดูแลสุขภาพอนามัยและการออกกําลังกายท่ีผู(หญิงควรรู( 
ทําให(ผู(อ.านได(รับสาระและความรู(ต.าง ๆ มากมาย สามารถนํามาปรับใช(ประโยชนในชีวิตประจําวันได(เปgน
อย.างดี  และเน้ือหาในนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลควรเปgนเรื่องท่ีเบาสมอง เน(นบันเทิงเปgนส.วนใหญ. ในส.วนของ
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ภาพถ.ายดาราหรือบุคคลท่ีข้ึนปกมีลักษณะเหมาะสมดีแล(ว และแฟช่ันในนิตยสารทําให(รู( สึกมีความ
ต(องการปรับปรุงการแต.งกายและบุคลิกภาพให(ไปในทางท่ีดีข้ึน โดยโฆษณาในนิตยสารทําให(เกิดความ
ต(องการซ้ือสินค(าและบริการ และทําให(เกิดค.านิยมแบบตะวันตก ซึ่งทําให(ผู(อ.านกล(าแสดงออกในเรื่องต.าง 
ๆ มากข้ึน 

คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินชีวิต, พฤติกรรมการเปfดรับ, ทัศนคติ, นิตยสารผู(หญิงดิจิทัล, ผู(อ.าน 

 

ABSTRACT 

Quantitative research by survey was used to study reader lifestyles, behaviors, and 
attitudes about digital editions of women’s magazines in Bangkok, Thailand.  Samples 
were Bangkok Metropolitan Area (BMA) residents aged 18 years old and over who had read 
at least one digital edition of a women’s magazine within the previous four months.  

Results were that most samples were between 30 and 35 years old, unmarried, 
and working for private companies for monthly salaries between 30,001 and 40,000 baht. 
Praew Magazine, a lifestyle publication, was the most popular. Samples spent about half 
an hour per week reading favorite columns. Most samples were opinionated on social 
issues, involved with family life, and interested in entertainment. Samples appreciated 
colorful layout and easy-to-read fonts in publications. They enjoyed reliable, modern, and 
informative content, especially about health and exercise. These findings suggest that 
editors of digital editions of women’s magazines in the BMA might focus on soft content, 
particularly entertainment, to best serve reader needs. Publication covers might be 
devoted to performing celebrities and others in entertainment news. Fashion tips about 
style would further promote products and services, helping samples be more 
knowledgeable and informed. 

Keywords: Lifestyle, Behavior, Attitude, Digital editions, Women’s magazines, Reader. 

 



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 226 

บทนํา 

ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 

นิตยสารเปgนส่ือมวลชนท่ีเก.าแก.และมีวิวัฒนาการมาอย.างยาวนาน ซ่ึงแม(ในยุคแรกๆ จะไม.มี
บทบาทมากนักเมื่อเทียบกับส่ือท่ีมีอายุใกล(เคียงกันอย.างหนังสือพิมพแต.นิตยสารกลับปรับตัวและมี
พัฒนาการอย.างต.อเน่ือง จนทําให(ปรากฏเด.นชัดว.า เปgนส่ือมวลชนท่ีมีเน้ือหาหลากหลายและสอดแทรก
ความบันเทิงได(อย.างลงตัว อีกท้ังนิตยสารยังคงทําหน(าท่ีของส่ือมวลชนท่ีมีความสัมพันธกับผู(คนในสังคม
อย.างแน.นแฟ�นด(วยการเปgนกระจกสะท(อนภาพของสังคมและเปรียบเสมือนคลังความรู(ขนาดใหญ.ท่ีเก็บ
รวบรวมประวัติศาสตรของโลกใบน้ีได(อย.างครบถ(วน พร(อมกันน้ีนิตยสารยังมีลักษณะพิเศษท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนรูปแบบและเน้ือหาไปตามบริบททางสังคมอยู.ตลอดเวลา ส.งผลให(นิตยสารมีความทันสมัย และ
มีอิทธิพลต.อผู(อ.านท้ังความรู(สึกนึกคิดและรูปแบบการใช(ชีวิตอยู.เสมอ 

จากสภาพการณการเปล่ียนแปลงปmจจัยทางด(านเทคโนโลยี ซ่ึงเปgนปmจจัยท่ีมีบทบาทต.อการ
พัฒนาของส่ือส่ิงพิมพมาโดยตลอด ผู(ผลิตนิตยสาร หรือองคกรนิตยสารจึงจําเปgนต(องปรับตัว เพื่อท่ีจะให(
สามารถดํารงธุรกิจนิตยสารต.อไปได(ในอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย.างต.อเน่ือง เพื่อคงไว(ซึ่งการอยู.รอด
ของธุรกิจ ซ่ึงนิตยสารสําหรับผู(หญิงเปgนนิตยสารอีกหน่ึงประเภทท่ีดําเนินงานมาอย.างต.อเน่ืองจนถึง
ปmจจุบัน ท.ามกลางปmจจัยภายนอกท่ีเปgนตัวแปรและมีอิทธิพลซึ่งส.งผลกระทบต.อองคกรนิตยสารเปgนอย.าง
มาก ส.งผลให(นิตยสารสําหรับผู(หญิงต(องปรับตัว พัฒนารูปแบบการนําเสนอเน้ือหาให(สอดคล(องกับวิถีโลก
สมัยใหม. นําเน้ือหาท่ีมีความพร(อมและสมบูรณเข(าสู.โลกดิจิทัลแมกกาซีน เพ่ิมลูกเล.นให(น.าอ.าน รวมถึงนํา
ภาพวิดีโอต.าง ๆ ท่ีสอดคล(องกับบทความ หรือเน้ือหาภายในเล.ม ซึ่งถือเปgนการเพ่ิมมูลค.าให(กับเน้ือหา 
และสามารถเข(าถึงกลุ.มเป�าหมายได(อย.างชัดเจน 

นิตยสารดิจิทัล จึงหมายถึง นิตยสารท่ีมีการจัดเก็บเน้ือหาแล(วนํามาดัดแปลงในรูปแบบ
ต.างๆ ด(วยระบบดิจิทัล ก.อให(เกิดรูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลาย ได(ข(อมูลท่ีรวดเร็วท้ัง ในเชิงลึกและ
เชิงกว(าง อีกท้ังยังเปgนการเพ่ิมประสบการณท่ีแปลกใหม.ให(กับผู(อ.าน โดยสามารถอ.านนิตยสารดิจิทัลผ.าน
ทาง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภท Tablet และ Smartphone ต.าง ๆ  

นอกจากตัวเน้ือหา (Content) และภาพประกอบท่ีเหมือนกับนิตยสารท่ัวๆ ไปแล(ว 
นิตยสารดิจิทัลยังสอดแทรกภาพเคล่ือนไหว (Video Clip) ท่ีเปgน เบ้ืองหลังการถ.ายแบบประกอบ เพ่ือให(
ผู(อ.านได(ทราบรายละเอียดมากข้ึน และเกิดจินตนาการตามได(ดีกว.า จึงเหมือนการนําเอาเสน.หท่ีเปgนข(อดี
ของท้ังภาพน่ิงและภาพ เคล่ือนไหวมารวมกันโดยท่ีหากผู(อ.านอยากทราบรายละเอียดหรือภาพน่ิงก็
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สามารถอ.านท่ีเน้ือหาได(แต.หากอยากได(ประสบการณท่ีแปลกใหม.เสมือนน่ังพูดคุยอยู.กับนางแบบ (Face 
to Face) ก็สามารถเลือกชมท่ีคลิปวิดีโอได( 

ความพิเศษท่ีสร(างความแตกต.างอย.างชัดเจนระหว.าง นิตยสารท่ัวไปกับนิตยสารดิจิทัลคือ 
รูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลาย น.าสนใจ เปล่ียนเน้ือหาท่ีน.าเบ่ือหน.ายให(เปgนความสนุกกับเน้ือหาท่ี
ผู(ผลิตต(องการนําเสนอ ผู(อ.านสามารถอ.านเน้ือหาได(ตามปกติเหมือนนิตยสาร หรือหนังสือพิมพท่ัวไปความ
พิเศษของเน้ือหาท่ีสร(างความต.างกับนิตยสารท่ัวไปคือ ผู(อ.านสามารถใช( น้ิวในการสัมผัส (Touch) 
เคล่ือนย(ายตําแหน.งของเน้ือหาซูมเข(า-ออกเพื่อให(เห็นรายละเอียด ได(ชัดเจนย่ิงข้ึน ผู(อ.านสามารถเลือกชม
ภาพประกอบท่ีเปgนสไลดภาพน่ิงท่ีหลากหลายด(วยการสัมผัส และสามารถเปล่ียนโหมดเลือกรับชมเปgน
แบบวิดีโอได(พร(อม ๆ กัน เรียกได(ว.านิตยสารดิจิทัลเปgนการนําจุดแข็งของโทรทัศน ซ่ึงมีภาพและเสียงท่ี
ก.อให(เกิดจินตนาการและความน.าสนใจ และจุดแข็งของส่ิงพิมพ ซึ่งมีเน้ือหาท่ีสามารถกลับมาอ.านใหม.
ได(มารวมกัน 

ในประเทศไทยน้ัน นิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีนําเสนอบนเครื่อง ไอแพด (iPad)  ได(แก.  
Woman Plus Free Magazine (นิตยสาร แจกฟรี), Harper’s Bazaar Thailand, Cosmo Thailand, 
Madame Figaro Thailand, Her World Thailand, Dichan Magazine, LIPS Magazine, In 
Magazine, Image, OK! Magazine (a day: ได(เวลา อ.านนิตยสารดังบน iPad/iPhone, 2554) ซึ่งนับว.า
เปgนประสบการณท่ีแปลกใหม.สําหรับผู(อ.าน ท่ีเปล่ียนแปลงการอ.านแบบอนาล็อก (Analog) มาสู.การอ.าน
แบบดิจิทัล (Digital) นอกจากจะทําให(ผู(อ.านได(เน้ือหาท่ีคงไว(ซึ่งคุณภาพแล(ว ยังได(ความหลากหลายของ 
รูปแบบในการนําเสนอ สามารถสืบค(นเน้ือหาในเชิงลึกและกว(าง อีกท้ังยังสามารถตอบสนอง 
(Interactive) ไปยังผู(ผลิตได(โดยตรงอีกด(วย อีกท้ังนิตยสารดิจิทัลยังเข(าไปมีบทบาทกับวงการการศึกษา 
โดยมีส.วนช.วยพัฒนาของการเรียนการสอนให(สนุก และเพ่ิมประสิทธิภาพให(ดีย่ิงข้ึน ด(วยรูปแบบของ
เทคโนโลยีและแอพพลิเคช่ัน (Application) ของนิตยสารดิจิทัล  

โลกกําลังก(าวเข(าสู.รูปแบบดิจิทัลในทุกทิศทาง แม(กระท่ังส่ือและการส่ือสาร ผู(ผลิตและ
ผู(บริโภคต.างต(องปรับพฤติกรรมเพ่ือให(สอดรับการบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย.างรวดเร็ว รวมถึง
การเปล่ียนแปลงของส่ือมวลชนอย.างนิตยสารสําหรับผู(หญิงท่ีกําลังจะเปล่ียนรูปแบบเปgนนิตยสารดิจิทัล 
ดังน้ันในอนาคต อันใกล(น้ีเราอาจจะได(เห็นมิติใหม.ของการส่ือสารท่ีอาจเข(ามาเปgนทางเลือกใหม. หรือเข(า
มาแทนท่ีของเก.าก็เปgนได( ผู(ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึง “รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปfดรับ และ
ทัศนคติท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลของผู(อ.านในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือนําผลจากการศึกษาครั้งน้ีไป
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เปgนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการผลิตนิตยสารท่ีต(องปรับตัวให(เท.าทันกับการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู(อ.านในปmจจุบัน 

 
วัตถุประสงคA 

1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหว.างลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปfดรับ
ส่ือนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล  

2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหว.างลักษณะทางประชากรศาสตรกับทัศนคติท่ีมีนิตยสาร
ผู(หญิงดิจิทัล 

3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหว.างพฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลกับรูปแบบ
การดําเนินชีวิต 

4. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหว.างรูปแบบการดําเนินชีวิตกับทัศนคติของผู(อ.านท่ีมีต.อ
นิตยสารผู(หญิงดิจิทัล 

5. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหว.างพฤติกรรมการเปfดรับกับทัศนคติของผู(อ.านท่ีมีต.อ
นิตยสารผู(หญิงดิจิทัล 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปfดรับ และทัศนคติท่ีมีต.อนิตยสาร
ผู(หญิงดิจิทัลของผู(อ.านในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู(วิจัยได(นําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องมา
ศึกษาเพ่ือเปgนแนวทางในการทําวิจัย โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช(ในการศึกษาครั้งน้ี มีความสอดคล(องกับ
วัตถุประสงคท่ีใช(ในการศึกษา โดยการศึกษาครั้งน้ีผู(ศึกษาได(ทําการศึกษาผู(รับสาร น่ันคือ ผู(อ.านนิตยสาร
ผู(หญิงดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเปgนมวลชนผู(รับสารท่ีมีลักษณะประชากรท่ีแตกต.างกัน ทําให(
ความต(องการข.าวสารแตกต.างกันไป จึงถือได(ว.า ผู(รับสารเปgนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอย.างย่ิงในการ
ส่ือสาร โดยการส่ือสารจะสําเร็จหรือไม.น้ัน ผู(รับสารจะเปgนปmจจัยหน่ึงท่ีสามารถช้ีวัดรูปแบบและสะท(อน
ความสําเร็จของการส่ือสารได(เปgนอย.างดี ดังน้ัน ผู(ศึกษาจึงได(นําแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรของ
ผู(รับสารท่ีแตกต.างกันของผู(รับสาร ได(แก. เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได( เพ่ือศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตรในด(านพฤติกรรมการเปfดรับส่ือนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล  

มากไปกว.าน้ัน ผู(ศึกษาได(นําทฤษฎีการเปfดรับข.าวสารมาร.วมศึกษา เพราะผู(วิจัยเล็งเห็นว.า
การเปfดรับข.าวสารเปgนพ้ืนฐานหน่ึงท่ีผู(รับสารจะต(องมี โดยจะเลือกสรรข.าวสารท่ีแตกต.างกันตามลักษณะ
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ส.วนบุคคล, สภาพแวดล(อมตามสังคมน้ันๆ และความต(องการท่ีจะเปfดรับข.าวสารของแต.ละบุคคลท่ี
แตกต.างกัน ย.อมทําให(มีพฤติกรรมการเปfดรับข.าวสารท่ีแตกต.างกันได(ด(วย ดังน้ันจึงมีความจําเปgนอย.างย่ิง
ท่ีนักส่ือมวลชน ผู(ผลิตนิตยสาร และผู(ส.งสารจะต(องพิจารณาก.อนทําการวางแผนเพ่ือให(สามารถผลิต
นิตยสารและส่ือสารได(ตรงตามกลุ.มเป�าหมาย และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

สําหรับแนวคิดด(านทัศนคติท่ีมีนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลน้ัน เน่ืองด(วยทัศนคติเปgนความรู(สึก
นึกคิดของมนุษย หรือบุคคลท่ีสนองตอบหรือแสดงออกต.อส่ิงเร(า ผู(ผลิตนิตยสารจึงมีความจําเปgนท่ีจะ
ศึกษาระดับทัศนคติ ซึ่งอาจจะเปgนเชิงบวก เปgนกลาง หรือเชิงลบของผู(อ.าน เพ่ือเปgนแนวทางในการแก(ไข
และปรับเปล่ียนให(นิตยสารผู(ญิงดิจิทัลมีความเหมาะสม จึงได(นําแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติมาร.วม
ศึกษาในข(อน้ี 

ในส.วนของแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ผู(วิจัยเล็งเห็นว.ารูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของผู(รับสารในด(านกิจกรรม ความสนใจ หรือความคิดเห็นท่ีต.างกัน อาจจะมีผลต.อการเปfดรับ
นิตยสารท่ีแตกต.างกัน ซึ่งรูปแบบการดําเนินชีวิตเปgนปmจจัยหน่ึงท่ีช.วยอธิบายพฤติกรรมการเปfดรับส่ือ ให(
แก.ผู(ผลิต ทําให(เข(าใจผู(อ.านได(มากข้ึน และสามารถนําไปวางแผนทางการตลาดได(อย.างเหมาะสมย่ิงข้ึน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง นํามาสู.สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกต.างกัน 

จะมีพฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีแตกต.างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกต.างกัน 

จะมีทัศนคติท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีแตกต.างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลมีความสัมพันธกับรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต 
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล 
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 พฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมี

ต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล 
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ประโยชนAท่ีไดIรับจากการวิจัย 
1.7.1 เพ่ือทราบลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกต.างกันของผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล 
1.7.2 เพ่ือทราบถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปfดรับ และทัศนคติของผู(อ.านใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล 
1.7.3 เพ่ือเปgนแนวทางแก.ผู(บริหารและผู(ผลิตนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลในการปรับปรุงการผลิต

นิตยสารให(ตรงกับความต(องการของผู(อ.านมากข้ึน 
1.7.4 ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเปgนข(อมูลทางวิชาการ เพื่อขยายผลไปสู.การวิจัยนิตยสาร

ผู(หญิงดิจิทัลในอนาคตต.อไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปfดรับ และทัศนคติท่ีมีต.อนิตยสาร

ผู(หญิงดิจิทัลของผู(อ.านในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งน้ี เปgนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช(รูปแบบของการสํารวจ (Survey) แบบการศึกษาภาพตัดขวาง (Cross-sectional Study) 
ซึ่งเปgนการเก็บข(อมูลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง โดยใช(แบบสอบถาม (Questionnaire) เปgน
เครื่องมือเก็บรวบรวมข(อมูล โดยให(ผู(ตอบทําการกรอกแบบสอบถามด(วยตัวเอง (Self-administered) 
ประชากรท่ีเปgนกลุ.มเป�าหมายในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอายุต้ังแต. 18 ป;ขึ้น
ไปท่ีอ.านนิตยสารสตรีดิจิทัล ได(แก. ได(แก. ดิฉัน, แพรว, Lisa, Madame Figaro, Cosmopolitan, Marie 
Claire, WE Magazine, กุลสตรี, LIPS, Women’s Health, รักลูก, แม.บ(าน, ขวัญเรือน , OK หรือ
นิตยสารอ่ืนๆ ในรอบ 4 เดือนท่ีผ.านมา อย.างน(อย 1 ฉบับ จํานวน 400 คน โดยใช(วิธีวิเคราะหเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานแบบ One way analysis of variance : ANOVA (ค.าสถิติ F) และ Independence t-test 

 
สรุปผลการวิจัย 

ส#วนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปทางประชากรของผูIอ#านนิตยสารผูIหญิงดิจิทัล 
จากกลุ.มตัวอย.าง 400 คน พบว.า ผู(อ.านส.วนใหญ.เปgนเพศหญิงมากกว.าเพศชาย มีช.วงอายุ

ระหว.าง 30 ป;ขึ้นไป - 35 ป; สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเปgนพนักงานเอกชน และมีรายได(อยู.ท่ี 30,001 
– 40,000 บาทต.อเดือน 
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ส#วนท่ี 2 พฤติกรรมการเป{ดรับนิตยสารผูIหญิงดิจิทัล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลของกลุ.มตัวอย.างพบว.าผู(อ.านส.วนใหญ.
เลือกอ.านนิตยสารแพรวมากท่ีสุด โดยเหตุผลท่ีทําให(รู(จักนิตยสารดิจิทัลมาจากโฆษณาจากนิตยสารด้ังเดิม
ท่ีอ.านประจํา โดยดาวนโหลดมาอ.านด(วยตนเอง ความถ่ีในการอ.านส.วนใหญ.น้ันน(อยกว.า 1 วันต.อสัปดาห 
ผู(อ.านส.วนใหญ.อ.านอย.างสนใจเฉพาะคอลัมนท่ีชอบบางฉบับ และใช(เวลาในการอ.านครั้งละไม.เกิน 30 
นาที 
ส#วนท่ี 3 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูIอ#านนิตยสารผูIหญิงดิจิทัล 
 จากการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท้ัง 3 ด(าน คือ ด(านกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน ด(านความสนใจในชีวิตประจําวัน และด(านการแสดงความคิดเห็นต.อประเด็นต.างๆของ
กลุ.มตัวอย.างพบว.า ผู(อ.านส.วนใหญ.มีรูปแบบการดําเนินชีวิตด(านแสดงความคิดเห็นต.อประเด็นด(านสังคม 
โดยมีรูปแบบการดําเนินชีวิตในการทํากิจกรรมร.วมกับคนในครอบครัวมากท่ีสุด และมีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตด(านความสนใจและติดตามส่ือต.างๆเพ่ือความบันเทิงในชีวิตประจําวัน 
ส#วนท่ี 4 ทัศนคติของผูIอ#านนิตยสารผูIหญิงดิจิทัลที่มีต#อนิตยสารผูIหญิงดิจิทัล 
 จากการศึกษาทัศนคติของผู(อ.านส.วนใหญ.ท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล พบว.าผู(อ.านส.วนใหญ.มี
ทัศนคติเชิงบวกต.อประเด็นนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลว.าควรมีสีสันท่ีสดใสสะดุดตา ขนาดของตัวอักษรมีความ
ชัดเจนอ.านง.าย ในส.วนของเน้ือหาส.วนใหญ.มีทัศนคติเชิงบวกว.าข(อมูลในนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลมีความ
น.าเช่ือถือ และทันสมัย ซ่ึงข(อมูลท่ีได(ทําให(ผู(อ.านเปgนคนท่ีรอบรู( ทันโลก ทันสมัย เปgนแหล.งข(อมูลด(านการ
ดูแลสุขภาพอนามัยและการออกกําลังกายท่ีผู(หญิงควรรู( ทําให(ผู(อ.านได(รับสาระและความรู(ต.าง ๆ มากมาย 
สามารถนํามาปรับใช(ประโยชนในชีวิตประจําวันได(เปgนอย.างดี  และมีทัศนคติเชิงบวกด(านเน้ือหาใน
นิตยสารผู(หญิงดิจิทัลควรเปgนเรื่องท่ีเบาสมอง เน(นบันเทิงเปgนส.วนใหญ. ในส.วนของภาพถ.ายดาราหรือ
บุคคลท่ีขึ้นปกมีลักษณะเหมาะสมดีแล(ว และแฟช่ันในนิตยสารทําให(รู(สึกมีความต(องการปรับปรุงการแต.ง
กายและบุคลิกภาพให(ไปในทางท่ีดีข้ึน โดยโฆษณาในนิตยสารทําให(เกิดความต(องการซื้อสินค(าและบริการ 
และทําให(เกิดค.านิยมแบบตะวันตก ซ่ึงทําให(ผู(อ.านกล(าแสดงออกในเร่ืองต.าง ๆ มากข้ึน 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว.า 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1  ผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร ได(แก. เพศ อายุ 
และรายได(ต.อเดือนท่ีแตกต.างกันจะมีพฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีไม.แตกต.างกัน ในขณะท่ี 
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ผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร ได(แก. สถานภาพการสมรส และอาชีพท่ี
แตกต.างกันจะมีพฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีแตกต.างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร ได(แก. เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส และรายได(ต.อเดือนท่ีแตกต.างกันจะมีทัศนคติท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีไม.
แตกต.างกัน ในขณะท่ีผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร ได(แก. อาชีพ ท่ีแตกต.าง
กันจะมีทัศนคติท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลท่ีแตกต.างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลมีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล 
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลมีความสัมพันธทัศนคติท่ีมี
ต.อนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล 
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 พฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลมีความสัมพันธกับทัศนคติต.อนิตยสาร
ผู(หญิงดิจิทัล 
ขIอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปfดรับ และทัศนคติท่ีมีต.อนิตยสารผู(หญิง
ดิจิทัลของผู(อ.านในเขตกรุงเทพมหานคร” มีข(อเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการวิจัยพบว.า ผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครส.วนใหญ. ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได(ต.อเดือนอยู.ท่ี 30,001-40,000 บาท เปgนกลุ.มท่ีอ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัล
มากท่ีสุด จึงเปgนท่ีน.าสนใจว.า นิตยสารผู(หญิงดิจิทัลอาจจะมีราคาสูงเกินไป ผู(ผลิตนิตยสารควรปรับลด
ราคาเพ่ือเพ่ิมฐานลูกค(าใหม.ให(มีกําลังซื้อมากข้ึน หรือหากสามารถดาวนโหลดฟรีได( อาจมีผู(อ.านทุกระดับ
เปgนลูกค(าผู(อ.านประจําเพ่ิมข้ึนได( เน่ืองจากปmจจุบันมีช.องทางออนไลนใหม.ๆสําหรับผู(บริโภคมากมาย หาก
ต(องลงทุนซ้ือ อาจขาดความสนใจ และเลือกรับส่ือฟรีอ่ืนๆแทน 

 2. ผลการวิจัยพบว.า ผู(อ.านนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครส.วนใหญ.จะสนใจอ.าน
เฉพาะคอลัมนท่ีชอบบางฉบับ โดยอ.านน(อยกว.า 1 วันต.อสัปดาห และใช(ระยะเวลาอ.านต.อครั้งไม.เกิน 30 
นาที ซึ่งสะท(อนได(ว.าพฤติกรรมการเปfดรับนิตยสารผู(หญิงดิจิทัลอยู.ในระดับค.อนข(างตํ่า ดังน้ัน ผู(ผลิตควร
หากลยุทธและวิธีการท่ีจะผลิตนิตยสารดิจิทัลให(มีความดึงดูดผู(อ.านให(ติดตามนิตยสารให(นานท่ีสุด 
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 3. ผลการวิจัยพบว.า รูปแบบการดําเนินชีวิตด(านกิจกรรมในชีวิตประจําวันด(านการทํากิจกรรม
ร.วมกับคนในครอบครัวอยู.ในระดับสูง ผู(ผลิตควรเพิ่มเน้ือหาท่ีสอดคล(องกับความต(องการของผู(อ.าน เพ่ือ
ตอบโจทยความต(องการในชีวิตประจําวันเพิ่มข้ึน 
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จริยธรรมและการใช�เฟซบุ�กรายงานข�าวเกี่ยวกับผู�ต�องหา 
Ethics and Facebook News report on offender 

นางสาวบัวหอม สายชาติ   
คณะวารสารศาสตรAและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA 

 
บทคัดย#อ 
 

การวิจัยเร่ือง “จริยธรรมและการใช(เฟซบุ,กรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษานโยบายในการรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหาของสํานักข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก การรายงานข.าว
เก่ียวกับผู(ต(องหาของผู(ส่ือข.าวออนไลน และช.างภาพออนไลน ความคิดเห็นเก่ียวกับการรายงานข.าว
เก่ียวกับผู(ต(องหาบนแฟนเพจเฟซบุ,กของบรรณาธิการข.าวออนไลน ผู(ส่ือข.าวออนไลน และช.างภาพ
ออนไลน การร.วมแก(ไขปmญหาการละเมิดผู(ต(องหาในการรายงานข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก ของหน.วย งาน
รัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวข(อง และความคิดเห็นเก่ียวกับการรายงานข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก ของหน.วยงานรัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวข(อง 

การวิจัยครั้งน้ีเปgนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยใช(วิธีการสัมภาษณแบบ 
เจาะลึก (In-depth interview) กับส่ือมวลชนผู(ท่ีเก่ียวข(องในการทําข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,กและหน.วย 
งานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข(อง ซึ่งเปgนนักวิชาการ ท้ังหมด 7 คน  

ผลการศึกษาพบว.า สํานักข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,กจะนําเสนอภาพข.าวและเน้ือข.าวเก่ียวกับ
ผู(ต(องหาตามหลักเกณฑการคุ(มครองสิทธิทางกฎหมาย โดยข.าวท่ีได(รับพิจารณาน้ันจะนําเสนอทุกเรื่องท่ี
เปgนข.าว โดยเลือกข.าวจากความสนใจของประชาชน ถ(าข.าวไหนอยู.ในกระแสก็จะถูกนําเสนอ โดยมีมี
องคประกอบสําคัญของข.าว คือ เปgนเรื่องท่ีส.งผลกระทบต.อประชาชนส.วนใหญ. เหตุการณมีเง่ือนงําลึกลับ
ซับซ(อน สะเทือนอารมณผู(อ.าน และเปgนเรื่องท่ีประชาชนให(ความสนใจในขณะน้ัน 
  ท้ังน้ีจะไม.เปfดเผยข(อมูลท้ังหมดของผู(ต(องหา แต.ข้ึนอยู.กับสถานการณข.าวน้ัน ๆ เช.น ถ(าตํารวจ
เปfดเผยช่ือท้ังหมดมาในสํานวน ก็จะใช(เน้ือหาตามสํานวนของตํารวจในการอ(างอิงและนําเสนอ โดยภาพ
ข.าวผู(ต(องหาท่ีนําเสนอเปgนภาพท่ีมีความคมชัด สามารถส่ือความหมาย และเปgนภาพท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจจากผู(อ.าน  การนําเสนอจะมีการเปfดเผยหน(าของผู(ต(องหาในข.าว เพราะเลือกจากภาพแถลงข.าวท่ี
ตํารวจเปfดเผยหน(าผู(ต(องหาอยู.แล(ว ซ่ึงสามารถนําเสนอได( เพราะเปgนผู(ต(องหาไม.ใช.ผู(ต(องสงสัย แต.ถ(า
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พยายามปfดหรือไม.ต(องการเปfดเผยใบหน(า จะมีการเบลอหน(าผู(ต(องหาอีกท้ังค.อนข(างมั่นใจว.า หลักฐานท่ี
ตํารวจส่ังฟ�องค.อนข(างแน.นหนา มีความชัดเจนของคดีว.ากระทําผิด ก็จะนําเสนอภาพข.าวของผู(ต(องหาท่ี
เห็นใบหน(าชัดเจน  
  ด(านนักวิชาการช้ีว.าการนําเสนอข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,กน้ันมีผลกระทบต.อผู(ต(องหา กล.าวคือ 
หากการรายงานข.าวไม.เปgนไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือ จะส.งผลกระทบผู(ต(องหาและ
ครอบครัว ไม.ได(รับความเปgนธรรม แต.ต(องตกเปgนเชลยของสังคม เช.น การแสดงความคิดเห็นได(อย.างไม.
จํากัดบนแฟนเพจเฟซบุ,ก การแชรข(อมูลออกไปอย.างไม.จํากัด และการกดสต๊ิกเกอรแสดงอารมณ
ความรู(สึกกับข.าวน้ัน ๆ เปgนการใช(โซเชียลมีเดียเปgนเคร่ืองมือท่ีทําให(ผู(ต(องหาต(องตกเปgนเหย่ือ ถูกละเมิด
ซ้ําจากส่ือ และมีผลกระทบต.อความรู(สึกของคนในครอบครัวอย.างไม.รู(ลืม เพราะข.าวบนโซเชียลมีเดียจะ
ยังคงค(างและอยู.ถาวรบนโลกอินเทอรเน็ตหากไม.มีการลบข(อมูลจากต(นทาง  

นอกจากน้ีเม่ือผู(ต(องหาเปgนผู(บริสุทธ์ิหรือท่ีเรียกว.าแพะ ต(องมีชีวิตท่ีแบกตราบาปไว( และถูกสังคม
รังเกียจว.าเปgนคนไม.ดี ท้ังท่ีความจริงกระบวนยุติธรรมได(ตรวจสอบแล(วว.าเปgนผู(บริสุทธ์ิ แต.คร้ังแรกท่ีเปgน
ข.าวว.ากระทําผิดน้ันเปgนข.าวใหญ.โตเปgนท่ีรู(กันท่ัว แต.วันท่ีพ(นมลทินน้ันกลับเปgนข.าวในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ คนก็รู(
กันไม.ท่ัว ก็ทําให(ตราบาปน้ันยังอยู.ติดตัว  
  ส.วนฟmงกชัน การไลค การแชร และแสดงความคิดเห็น ในการรายงานข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,กน้ัน 
มีผลกระทบเช.นกัน คนปmจจุบันท่ีชอบอ.านแบบรวดเร็ว อ.านไม.จบ ก็จะใช(อารมณในการตัดสิน
วิพากษวิจารณ ประณาม หรือซ้ําเติม สุดท(ายก็กลายเปgน “ศาลเต้ียออนไลน” ซึ่งกว.าผู(ต(องหาจะสามารถ
ยืนยันความบริสุทธ์ิได( ก็ถูกตัดสินจากโลกออนไลนไปแล(วว.าผิด ก็ส.งผลไปยังสังคมโลกแห.งความจริง และ
ได(รับผลกระทบอย.างมากมายท้ังสุขภาพจิต ครอบครัว การงาน และสังคม  
  การรายงานข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,กท่ีเก่ียวกับผู(ต(องหาในปmจจุบัน มีการละเมิดผู(ต(องหามากข้ึน 
โดยมีปmจจัยท่ีทําให(เกิดการละเมิดผู(ต(องหา คือ เกิดจากส่ือมวลชนเพิกเฉยต.อจริยธรรมในการรายงานข.าว
บนส่ือโซเชียลมีเดีย เมื่อกระทําการผิดจริยธรรม แอดมินแฟนเพจข.าวน้ันจะสร(างกระแสข.าวอ่ืนมากลบ
ข.าวความผิดของตน ซ่ึงข.าวบนโซเชียลมีเดียสามารถดึงดูดให(ผู(อ.านสนใจข.าวใหม. ๆ ได(อยู.ตลอด กว.าจะ
เอาผิดในเรื่องจริยธรรมกับองคกรส่ือน้ันก็ไม.ได(อยู.ในความสนใจของผู(อ.านแล(ว เหตุการณจะวกกลับมา
เหมือนเดิม คือกระทําผิดซ้ํา ๆ บางสํานักข.าวจึงกล(าท่ีจะทําข.าวผิดจริยธรรมละเมิดผู(ต(องหา ยอมถูก
วิพากษ วิจารณสักพัก เพราะคุ(มกับการได(เรตต้ิงท่ีสูง และไม.กระทบรายได( 
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  และมีปmจจัยมาจากผู(รับสารให(การสนับสนุนส่ือมวลชนท่ีละเมิดจริยธรรม มีข(อสังเกตจาก     เร
ตต้ิง (Rating) ของส่ือลักษณะน้ีท่ีมีความนิยมสูงข้ึนเรื่อย ๆ มีคนกดไลค กดติดตามมากข้ึน เมื่อเทียบ
องคกรส่ืออ่ืน ๆ ท่ีอยู.ในกรอบจริยธรรม   
   
คําสําคัญ : จริยธรรม, การละเมิด, เฟซบุ,ก, การรายงานข.าว, ผู(ต(องหา 
 

Abstract 
 

  “ Ethics and Facebook News report on offender”  aims to studied offender news 
report policy of Facebook Fanpage, offender news report of online news reporter also to 
online photographer, opinion about Facebook News report about offender of online editor 
online news reporter and online photographer as well, Solving offender infringement of 
Facebook News report both with government offices and private organization and the 
opinion about Facebook News report of related government and private agencies. 
 This Quantitative Research was data collected by In-depth interview with news 
reporter who reporting on Facebook Fanpage, and academician both with government 
and private agencies for  7 peoples. The research result showed that almost of News 
agency on Facebook Fanpage, usually present content and image of offender rely on right 
protection under the law. So that, considered news always reporting by collected from 
the public interest. Especially, in trend news which consist of impact to the public, 
complex mystery event, passionate to the reader and other interesting news. In order that, 
will not disclose the offender information but depend on nowadays situation such as if 
the police disclose any lawsuit that will using police lawsuit content to reference and 
report with clearly news image, can be interpretive also to motivate the reader. The report 
will disclose offender face on the news that collect from the press conference which right 
to presentation because they are offender but not suspect. In the other hand, if try to 
close or show the face must be censor. Moreover, if surely that tightly evidence to sue 
and clearly wrongness which definitely disclose the face. So, the academician specify that 
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Facebook Fanpage reporter always affected to offender. If report not rely on media ethics 
will affect to the offender and also family do not get justice and become a social 
defendant such as unlimited opinion on Facebook Fanpage, unlimited to share the data 
and show the emotional sticker on any news showed that affected to the offender will 
be victim, Repeatedly violated from the media and affect to member family emotional 
because the content on social media always stable on internet network if do not delete 
from the stub. Moreover, purely offender or call scapegoat will be labeling and denounce 
from the crown as the sinners. In spite of the justice process was proved that purely but 
the early situation is population among the public interest, but later offenders absolved 
become a tiny area on the media that not clearly among the crown that make stigma. For 
the function, Like and share also to show the opinion has affected as well because 
nowadays, most of people often rapidly read any news and judge on emotional and 
critique, denounce and aggravate that be kangaroo court online that countless to conform 
purity successful was convicted that wrong on social media that affect to the real situation 
also impact to mental health, family, career and society too.  
 It’s evident that Facebook Fanpage report on offender now a day usually increase 
infringe that from media ignorance with the moral on social media reporting. When was 
Commit an act of morality, Fanpage admin will creating other trend for latent the 
wrongness that social media can be motivate other all the time until condone of the 
ethics with media organization. Not in attention of the reader already that make this event 
will comeback or The offending duplicates. That’s why some news agency always try to 
report the news that affected to offender, a mean time to criticism because it’s valued 
with  high rating  and increased income. Moreover, the obvious notification is most of high 
rating news agency gains lot of Like shares and more followers  compared to other news 
agency that strict in the ethic framework.                  
 
 Keywords : Ethics, Abuse, Facebook, News Report, Offender   
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บทนํา 
 

ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 
 ส่ือสังคม (Social Media) ในปmจจุบันกลายเปgนส่ือใหม.ท่ีเข(ามามีบทบาทสําคัญในยุคท่ีสังคมมี
ความเปล่ียนแปลงไปอย.างรวดเร็ว ในการเปgนส.วนหน่ึงในกระบวนการส่ือข.าวในปmจจุบัน เปgนช.องทางใน
การส่ือข.าว ท่ีเรียกว.า ส่ือมวลชนออนไลน (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 1) 
  รายงาน Digital News Report 2016 โดย Reuters Institute ท่ีสํารวจความคิดเห็นของคนท่ี
บริโภคข.าว สารทางออนไลน 50,000 คน ใน 26 ประเทศจากทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ระบุว.าใน
สหรัฐอเมริกามีคนเสพข.าวสารผ.านโซเชียลมีเดียมากถึง 46% ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป; 2013 ถึงสองเท.า เม่ือมอง
ในภาพรวม รายงานระบุว.าคนใช( “เฟซบุ,ก”  เปgนส่ือโซเชียลมีเดียในการเสพและแชรข.าว สารมากท่ีสุดถึง 
44% ขณะท่ีอันดับสองคือ ยูทูบมีแค. 19% เท.าน้ัน   
  ประเทศไทยเปgนอีกหน่ึงประเทศท่ีมีการใช(ส่ือสังคมออนไลน เปgนส่ือใหม.ในการรายงานข.าว เฟ
ซบุ,กเปgนส่ือสังคมออนไลนช.องทางใหม.ในการรายงานข.าวท่ีได(รับความนิยมอย.างมาก รวดเร็วกว.าส่ือ
กระแสหลัก จึงมีบทบาทในวงการส่ือสารมวลชนเปgนอย.างมาก ทําให(เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการ
รายงานข.าวของส่ือมวลชนจากวันต.อวัน มาเปgนนาทีต.อนาที  
  แต.อีกด(านของความเร็วก.อให(เกิดช.องว.างความผิดพลาดของการส่ือสาร ท้ังความผิดพลาดเรื่อง
ข(อมูลท่ีเร็วเกินไป จนขาดการตรวจสอบอย.างถูกต(อง ข(อความท่ีส้ันขาดบริบท จนบางครั้งส่ือความหมาย
ผิดจากการส.งต.อข(อความ ท่ีสามารถส.งต.อกันไปอย.างรวดเร็ว ถ(าผู(ส่ือข.าวหรือนักข.าวซ่ึงเปgนผู(ทรงอิทธิพล
ด(านข.าวสารในเฟซบุ,ก ย่ิงทําให(คนท่ีได(รับข.าวสารข(อมูลคล(อยตาม และกด “ส.งต.อ” (Share) ข(อความก็
จะแพร.กระจายข.าวไปในวงกว(างได(อย.างรวดเร็ว ท้ังท่ีข.าวบางเรื่องถูกบิดเบือนได(  
เช.น กรณีการนําเสนอภาพข.าวและการรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา ท่ีมีเน้ือความไปทางการละเมิดสิทธิ
ผู(ต(องหา  
  ผู(ต(องหาเปgนเพียงผู(ถูกกล.าวหาว.าได(กระทําความผิดในคดีอาญา ซึ่งอาจถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ
บางประการ เพ่ือให(การดําเนินการทางคดีเปgนไปได(โดยสะดวก แต.ผู(ต(องหายังทรงไว(ซ่ึงสิทธิและศักด์ิศรี
แห.ง ความเปgนมนุษยเช.นมนุษยคนอ่ืนท่ัวไปทุกประการ (สุพิศ ประณีตพลกรัง, 2527, น. 19) ประเทศ
ไทยในปmจจุบัน เมื่อเจ(าพนักงานตํารวจจับกุมตัวผู(ต(องหาได(แล(ว เจ(าพนักงานตํารวจมักจะนําตัวผู(ต(องหา
ออกแถลงข.าวพร(อมของกลางท่ีตรวจยึดได( แล(วส่ือมวลชนก็จะทําการถ.ายภาพนําออกเผยแพร.ต.อ
สาธารณชน และมีการให(สัมภาษณในลักษณะเปgนการยืนยันว.า ผู(ต(องหาเปgนผู(กระทําผิดอย.างแท(จริง โดย
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มีการเปfดเผยใบหน(า ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู. หรือข(อมูลส.วนตัวครอบครัว โดยการจัดทําภาพข.าวให(ดึงดูดความ
สนใจ ซ่ึงการนําตัวผู(ต(องหาออกแถลงข.าวดังกล.าวน้ัน ทําให(ประชาชนโดยท่ัวไปเช่ือว.า ผู(ต(องหาเปgน
ผู(กระทําความผิดจริง ท้ังท่ีศาลยังไม.ได(มีการตัดสินว.าผู(ต(องหาท่ีจับกุมตัวได(น้ันเปgนผู(กระทําผิด  
  ด(วยคุณลักษณะพิเศษของเฟซบุ,กน้ัน ยังสามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณทันทีได( 
รวมถึงการกดแชร กดไลค ซ่ึงก.อให(เกิดอิทธิพลต.อผู(รับข.าวสาร ทําให(ประชาชนโดยท่ัวไปท่ีรับข.าวสาร
คล(อยตาม ว.าผู(ต(องหาท่ีเจ(าพนักงานตํารวจนําตัวออกแถลงข.าวตามภาพท่ีส่ือนําเสนอน้ันเปgนผู(กระทําผิด
จริง ตามท่ีส่ือมวลชนนําเสนอ หากผู(ถูกกล.าวหาได(รับการตัดสินว.าไม.ผิดในช้ันศาล การถูกประจานผ.านส่ือ 
ก็ทําให(เหมือนถูกตัดสินจากสังคมไปแล(ว คิดว.าเปgนภัยต.อสังคมท้ังท่ีเปgนผู(บริสุทธ์ิ  
  ผลกระทบท่ีตามมาคือมีชีวิตอยู.ในสังคมลําบาก ทําให(ผู(ต(องหาไม.สามารถจะเริ่มชีวิตใหม. หรือ
กลับไปใช(ชีวิตปกติได( เพราะช่ือจริง นามสกุลจริง รูปจริงถูกบันทึกและเผยแพร.ให(เข(าถึงได(อย.างกว(างขวาง
ผ.านเว็บไซตข.าวออนไลน แม(เวลาจะผ.านไปหลายป;แล(วก็ตาม ความผิดน้ันยังคงปรากฏ มีผลทําให(สังคม
ไม.ยอมรับ อยู.ยากในสังคม เพราะสิทธิท่ีจะถูกลืม (right to be forgotten) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีไม.จริง
ได(น้ัน จะคงอยู.ตลอดไปในฐานข(อมูล หรือแหล.งบันทึกข(อมูล เพราะการแชรข(อมูลไปในเครือข.ายการ
ส่ือสารออนไลนไม.ต(องอาศัยการขออนุญาตใด ๆ จากผู(ท่ีตกเปgนข.าว  
  แต.ถึงอย.างไรก็ตาม ไม.ว.าผู(ต(องหาจะเปgนผู(กระทําผิดจริงหรือไม. การนําตัวผู(ต(องหาออกแถลง
ข.าวต.อส่ือมวลชน และแพร.ภาพผู(ต(องหาน้ัน ย.อมเปgนการกระทําท่ีละเมิดต.อสิทธิของผู(ต(องหา ไม.
สอดคล(องกับหลักการคุ(มครองผู(ต(องหาตามรัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตลอดจนปฏิณญาสากลว.าด(วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปgนมาตรฐานสากลท่ีให(ความคุ(มครองสิทธิของผู(ต(องหา 
แต.เหตุใดส่ือมวลชนยังคง มีการนําตัวผู(ต(องหาออกแถลงข.าว หรือนําเสนอภาพข.าวผู(ต(องหาอย.างต.อเน่ือง 
โดยไม.เกรงกลัวว.าการกระทําน้ันจะเปgนการละเมิดต.อสิทธิของผู(ต(องหา ซ่ึงอาจถูกฟ�องร(องดําเนินคดีได( 
หรือส่ือมวลชนมีเหตุผลใดท่ีสามารถกระทําได(  
  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงต(องการท่ีจะศึกษาการนําเสนอข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหาบนแฟนเพจ            เฟ
ซบุ,ก ปmจจัยท่ีก.อให(เกิดปmญหาทางจริยธรรมท่ีนําเสนอข.าวและมีผลกระทบต.อผู(ต(องหา ใช(อะไรเปgนเกณฑ
ในการตัดสินใจท่ีจะนําเสนอข.าวท่ีมีลักษณะหมิ่นเหม.ต.อปmญหาทางด(านจริยธรรม ระหว.างคุณค.าของข.าวท่ี
ควรนําเสนอต.อผู(อ.าน กับความเสียหายต.อผู(ต(องหา และนอกจากน้ีงานวิจัยช้ินน้ียังจะศึกษาว.าข.าวบนเพจ
เฟซบุ,กมีผลกระทบต.อผู(ต(องหาหรือไม. อย.างไร และเพ่ือเปgนการกระตุ(นให(ส่ือมวลชนได(ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต.อสังคม จึงนํามาสู.การวิจัยเรื่อง “จริยธรรมและการใช(              เฟซบุ,กรายงานข.าวเก่ียวกับ
ผู(ต(องหา”  
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วัตถุประสงคA 
 

1 เพ่ือศึกษานโยบายในการรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา ของสํานักข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก 

2 เพ่ือศึกษาการรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา ของผู(ส่ือข.าวออนไลน และช.างภาพออนไลน 

3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหาบนแฟนเพจเฟซบุ,ก ของ

บรรณาธิการข.าวออนไลน ผู(ส่ือข.าวออนไลน และช.างภาพออนไลน  

4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการรายงานข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก ของนักวิชาการและสมาคม

วิชาชีพท่ีเก่ียวข(อง 

5 เพ่ือศึกษาแนวทางการร.วมแก(ไขปmญหาการละเมิดผู(ต(องหาในการรายงานข.าวบนแฟนเพจ       เฟ

ซบุ,ก ของนักวิชาการและสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข(อง 

 
 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “จริยธรรมและการใช(เฟซบุ,กรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา” เปgนการวิจัย
เชิง ค ุณภาพ (Quantitative Research) โดยใช (ว ิธ ีก าร สัมภาษณแบบ เจาะลึก  ( In-depth 
interview) กับสื่อมวลชนผู(ที่ เ กี่ยวข(องในการทําข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก กับนักวิชาการและ
สมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข(อง ทั้งหมด 7 คน โดยผู(วิจัยได(ใช(การสัมภาษณเปgนเคร่ืองมือในการศึกษา โดย
แบ.งเน้ือหาของแบบสอบถามเปgน 5 ส.วน คือ 

  ส.วนท่ี 1 นโยบายในการรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา ของบรรณาธิการบริหารสํานักข.าวไทยรัฐ 
และบรรณาธิการบริหารสํานักข.าวผู(จัดการ 

ส.วนท่ี 2 การรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา ของผู(ส่ือข.าวออนไลน และช.างภาพออนไลน  จาก
สํานักข.าวไทยรัฐ และสํานักข.าวผู(จัดการ 

ส.วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหาบนแฟนเพจเฟซบุ,ก ของ
บรรณาธิการข.าวออนไลน ผู(ส่ือข.าวออนไลน และช.างภาพออนไลน  
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ส.วนท่ี 4 แนวทางการร.วมแก(ไขปmญหาการละเมิดผู(ต(องหาในการรายงานข.าวบนแฟนเพจ      เฟ
ซบุ,ก ของนักวิชาการและสมาคมวิชาชีพ 

ส.วนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรายงานข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก ของนักวิชาการและสมาคม
วิชาชีพ 

 
สําหรับการวิเคราะหข(อมูลผู(วิจัยได(วิเคราะหข(อมูลเพ่ือแยกประเด็นต.าง ๆ ท่ีได(จากการสัมภาษณ 

และนํามาสรุปตามกรอบแนวความคิดท่ีกําหนดไว( โดยนําข(อมูลการสัมภาษณนําเสนอในลักษณะการเล.า
เรื่อง (Narative) โดยจัดเรียงตามวัตถุประสงคของการวิจัย และสรุปประเด็นสําคัญ 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

ผลการวิจัยเร่ือง “จริยธรรมและการใช(เฟซบุ,กรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา” สามารถสรุป
ผลการวิจัย และอภิปรายผลได(ดังน้ี 

 
1. นโยบายในการรายงานข#าวเก่ียวกับผูIตIองหา ของสํานักข#าวบนแฟนเพจเฟซบุXก   
สํานักข#าวบนแฟนเพจเฟซบุXกมีนโยบายในการรายงานข#าว จะนําเสนอข.าวท่ีอยู.ในความสนใจ

ของผู(คนส.วนใหญ.ในขณะน้ัน และนําเสนอข.าวท่ีให(แง.คิดแก.ผู(อ.าน เพ่ือให(ทราบถึงสาเหตุท่ีเกิดและการ
ป�องกันจากเหตุการณน้ัน โดยนําเสนอข.าวอย.างเปgนกลาง และตรวจสอบความถูกต(องของข(อมูล ก.อน
นําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุ,ก  

นโยบายในการรายงานข.าวของสํานักข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,กสอดคล(องกับองคประกอบสําคัญ
ของข.าว ของชวรัตน เชิดชัย (2527) ท่ีว.า องคประกอบของเหตุการณท่ีสําคัญในการท่ีจะได(รับพิจารณา
เปgนข.าว คือ มีผลกระทบ และข.าวท่ีปุถุชนสนใจ โดยการนําเสนอข.าวมีความสอดคล(องกับข(อบังคับท่ีส่ือ
ออนไลนต(องปฏิบัติตามข(อบังคับสภาวิชาชีพข.าววิทยุและโทรทัศนไทย ว.าด(วย จริยธรรมแห.งวิชาชีพข.าว
วิทยุและโทรทัศน พ.ศ.2553 ในหมวด 2 จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน ข(อ 7 ระบุว.า ต(องนําเสนอหรือ
เผยแพร.ข.าวสารและข(อมูลท่ีเก่ียวข(องแก.สาธารณะชนตามหลักวัตถุวิสัย ด(วยความถูกต(องเท่ียงตรง 
แม.นยํา และครบถ(วน ด(วยความเปgนธรรมโดยปราศจากอคติ 
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นโยบายในการนําเสนอข#าวเก่ียวกับผูIตIองหาบนแฟนเพจเฟซบุXก จะนําเสนอภาพข.าวและเน้ือ
ข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหาตามหลักเกณฑการคุ(มครองสิทธิทางกฎหมาย โดยนําเสนอตามข(อเท็จจริง เปgนกลาง 
และไม.ช้ีนําสังคม  

  นโยบายในการนําเสนอข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหาบนแฟนเพจเฟซบุ,ก มีความสอดคล(องตามหลักสิทธิ

และเสรีภาพของผู(ต(องหาท่ีพึงได(รับการคุ(มครอง ของอุดม รัฐอมฤต และคณะ (2545) ท่ีว.า ผู(ต(องหา มี

ศักด์ิศรีความเปgนมนุษยเช.นเดียวกันบุคคลอ่ืนๆ โดยมีการบัญญัติรับรองและคุ(มครองเรื่องศักด์ิศรีความ

เปgนมนุษยไว(ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดย 

บัญญัติไว( ในมาตรา 4 ความว.า “ศักด์ิศรีความเปgนมนุษยสิทธิเสรีภาพของบุคคลย.อมได(รับการคุ(มครอง” 

  ส.วนการนําเสนอน้ันมีความสอดคล(องกับการคัดเลือกข.าว ของพนม วรรณศิริ (2544) ท่ีว.าการ 

พิจารณานําข.าวมาเสนอต.อสาธารณชนน้ันจะต(องมีคุณสมบัติ คือ หลักความถูกต(อง และหลักความเปgน

กลางและความเปgนภววิสัย  

 
เกณฑAในการเลือกข#าวเก่ียวกับผูIตIองหา สําหรับนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุXก จะนําเสนอทุก

เรื่องท่ีเปgนข.าว โดยเลือกข.าวจากความสนใจของประชาชน ถ(าข.าวไหนอยู.ในกระแสก็จะถูกนําเสนอ  
 เกณฑในการเลือกข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา สําหรับนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุ,กมีความสอดคล(องกับ

องคประกอบสําคัญของข.าว ของชวรัตน เชิดชัย (2527) ท่ีว.า องคประกอบของเหตุการณท่ีสําคัญในการท่ี
จะได(รับพิจารณาเปgนข.าว คือ ปุถุชนสนใจเหตุการณเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนอย.างมาก จนเกิดความสะเทือน
อารมณอ.อนไหว เรื่องราวต.าง ๆ เหล.าน้ีจะมีคุณค.าของความเปgนข.าวสูง 

 
 

  องคAประกอบสําคัญของข#าวเ ก่ียวกับผูIตIองหา ในการนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุXก มี
องคประกอบสําคัญ คือ เปgนเรื่องท่ีส.งผลกระทบต.อประชาชนส.วนใหญ. เหตุการณมีเง่ือนงําลึกลับซับซ(อน 
สะเทือนอารมณผู(อ.าน และเปgนเรื่องท่ีประชาชนให(ความสนใจในขณะน้ัน 
 องคประกอบสําคัญของข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา ในการนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุ,กมีความ
สอดคล(องกับองคประกอบสําคัญของข.าว ของชวรัตน เชิดชัย (2527) ท่ีว.า การพิจารณานําข.าวมาเสนอ
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ต.อสาธารณชนน้ันจะต(องทําการพิจารณาก.อนว.าข.าวน้ันมีองคประกอบสําคัญของข.าวท่ีน.าสนใจหรือไม. 
โดยมีคุณสมบัติ คือ ปุถุชนสนใจเหตุการณ ผลกระทบ มีเง่ือนงํา และเร(าอารมณ  

 
การเขียนรายงานข#าวเก่ียวกับผูIตIองหาในการนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุXก บรรณาธิการ

บริหารจะเปgนผู(ตรวจตราความถูกต(องทุกข้ันตอน ท้ังน้ีจะไม.เปfดเผยข(อมูลท้ังหมดของผู(ต(องหา แต.ท้ังน้ี
ข้ึนอยู.กับสถานการณข.าวน้ัน ๆ จะนําเสนออย.างเปgนกลาง ไม.ช้ีนําสังคม  

การเขียนรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหาในการนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุ,ก มีความสอดคล(องกับ
ทฤษฎีส่ือสารมวลชนว.าด(วยความรับผิดชอบต.อสังคม ของจินตนา ยศสุนทร (2524) ท่ีว.า ส่ือมวลชนควร
นําเสนอข.าวเพ่ือเปgนประโยชนต.อสังคม ควรผ.านการพิจารณาจากบรรณาธิการข.าว และผู(ส่ือข.าว รวมถึง
ช.างภาพโดยเสนอข.าวท่ีมีประโยชนต.อสาธารณะ 

 ส.วนการไม.เปfดเผยข(อมูลท้ังหมดของผู(ต(องหา แต.ข้ึนอยู.กับสถานการณข.าวน้ัน ๆ มีความ
สอดคล(องกับแนวปฏิบัติการได(มาและการนําเสนอข.าวและภาพข.าวของส่ือมวลชน โดยไม.ละเมิดสิทธิส.วน
บุคคลและศักด์ิศรีความเปgนมนุษยของผู(ตกเปgนข.าว หมวด 2 องคกรส่ือมวลชน ข(อ 7 ระบุว.าส่ือมวลชนพึง
ระมัดระวังการนาเสนอข.าวจากสํานวนคดี อันอาจเปgนการซ้ําเติมความทุกขโศกท่ีผู(เสียหายได(รับ 
 

เกณฑAในการคัดเลือกภาพข#าวผูIตIองหา ในการนําเสนอข#าวบนแฟนเพจเฟซบุXก ต(องเปgนภาพ
ท่ีสามารถส่ือความหมายและบอกเรื่องราวได( มีความคมชัด และเปgนภาพท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจาก
ผู(อ.าน 

เกณฑในการคัดเลือกภาพข.าวผู(ต(องหา ในการนําเสนอข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก มีความสอดคล(อง
กับการคุณสมบัติของภาพข.าว ของนรินทร นําเจริญ (2549) ท่ีว.า ต(องมีคุณสมบัติด(านการส่ือความหมาย 
สามารถเรียกความสนใจและเร(าอารมณจากผู(ดูได( นอกจากน้ีจะต(องมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีดี ได(แก. 
จะต(องมีความคมชัด มีการจัดองคประกอบของภาพท่ีดี  
 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอภาพข#าวของผูIตIองหาบนแฟนเพจเฟซบุXก จะมีการเปfดเผยหน(า ของ
ผู(ต(องหาในข.าว โดยมีเหตุผลในการเปfดเผยหน(าดังน้ี คือ 

1) เลือกจากภาพแถลงข.าวท่ีตํารวจเปfดเผยหน(าผู(ต(องหาอยู.แล(ว ซึ่งสามารถนําเสนอได( เพราะ 
เปgนผู(ต(องหา ไม.ใช.ผู(ต(องสงสัย แต.ถ(าพยายามปfดหรือไม.ต(องการเปfดเผยใบหน(า ทางสํานักข.าวก็จะมีการ 
เบลอหน(าผู(ต(องหาให( 
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 2) เน่ืองจากได(รับกระแสตีกลับจากผู(อ.านท่ีต(องการให(นําเสนอหน(าตาของผู(ต(องหา และภาพ
ผู(ต(องหาได(ถูกนําเสนอบนโลกโซเชียลต.าง ๆ แล(ว แฟนเพจข.าวจึงนําเสนอภาพผู(ต(องหาเช.นกัน  

 3) ทางสํานักข.าวค.อนข(างมั่นใจว.า หลักฐานท่ีตํารวจส่ังฟ�องค.อนข(างแน.นหนา มีความชัดเจนของ
คดีว.ากระทําผิด ก็จะนําเสนอภาพข.าวของผู(ต(องหาท่ีเห็นใบหน(า เพ่ือให(ผู(อ.านสามารถเห็นใบหน(าชัดเจน 
แต.หลีกเล่ียงการถ.ายภาพท่ีมีเครื่องพันธนาการ ซึ่งสํานักข.าวอ่ืนก็ทําเช.นน้ีเหมือนกัน  

 ซึ่งมีความสอดคล(องกับแนวปฏิบัติการได(มาและการนําเสนอข.าวและภาพข.าวของส่ือมวลชน 
โดยไม.ละเมิดสิทธิส.วนบุคคลและศักด์ิศรีความเปgนมนุษยของผู(ตกเปgนข.าว หมวด 2 ข(อ 7 ระบุว.า พึงงด
เว(นการนําเสนอข(อมูลส.วนบุคคลและภาพข.าวท่ีแสดงอัตลักษณของบุคคลท่ีเปgนเพียงผู(ต(องสงสัย 
หลีกเล่ียงการนําเสนอภาพข.าวเครื่องพันธนาการใด ๆ ของผู(ต(องหาและจําเลย และหลีกเล่ียงการใช(
ถ(อยคําในการนําเสนอข.าวเชิงตัดสินหรือเกินข(อเท็จจริงท่ีแสดงว.าผู(ต(องหากระทาผิดไปแล(ว หรือเชิง
ประณามท่ีเปgนการช้ีนาให(เกิดการดูหมิ่นเกลียดชัง 
  และสอดคล(องกับข(อบังคับสภาวิชาชีพข.าววิทยุและโทรทัศนไทย ว.าด(วย จริยธรรมแห.งวิชาชีพ
ข.าววิทยุและโทรทัศน พ.ศ.2553 ข(อ 7 (3) ระบุว.า ต(องปกปfดช่ือตัว ช่ือสกุล รูปร.าง ลักษณะ และสถานะ
ของแหล.งข.าว รวมท้ังข.าวสารและข(อมูลท่ีเก่ียวข(องสําคัญท่ีแหล.งข.าวประสงคให(ปกปfด เว(นแต.จะได(รับ 
ความยินยอมจากแหล.งข.าว  

สําหรับวิธีการเยียวยาความเสียหายจากการนําเสนอข#าวท่ีผิดพลาดไปต#อผูIตIองหา ในกรณีท่ี
พิสูจนAในชั้นศาลแลIวว#าเปfนผูIบริสุทธ์ิ จะลบข.าวท่ีมีผลกระทบต.อผู(ต(องหาให(ทุกแพลตฟอรมและทุก
ช.องทาง ท้ังน้ีผู(ต(องหาต(องยืนยันความบริสุทธ์ิกับทางสํานักข.าว โดยมีหลักฐานต.าง ๆ มาแสดง รวมท้ังจะ
แก(ข.าวและลงข.าวให(ผู(ต(องหาว.าไม.ได(กระทําผิด โดนกล่ันแกล(ง หรือถูกเข(าใจผิดอย.างไร ซึ่งจะเปfดโอกาส
ให(ช้ีแจง แต.ไม.มีการชดใช(ค.าเสียหาย เพราะยังไม.เคยพบกรณีน้ี จึงไม.มีแผนรองรับ 

มีความสอดคล(องกับแนวปฏิบัติเร่ือง การใช(ส่ือสังคมออนไลนของส่ือมวลชน พ.ศ. 2553ในหมวด 
3 ข(อ 12 ระบุว.า หากการนําเสนอข(อมูลข.าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ.านส่ือสังคมออนไลนของผู(
ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนเกิดความผิดพลาด จนก.อให(เกิดความเสียหายต.อบุคคลหรือองคกรอ่ืน ผู(
ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนต(องดําเนินการแก(ไขข(อความท่ีมีปmญหาโดยทันที พร(อมท้ังแสดงถ(อยคําขอโทษ
ต.อบุคคลหรือองคกรท่ีได(รับความเสียหาย ท้ังน้ี ต(องให(ผู(ท่ีได(รับความเสียหายมีโอกาสช้ีแจงข(อมูลข.าวสาร
ในด(านของตนด(วย 
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   2. การรายงานข#าวเก่ียวกับผูIตIองหา ของผูIส่ือข#าวออนไลนA และช#างภาพออนไลนA 
ผูIส่ือข#าวออนไลนA มีขั้นตอนการรายงานข#าวเก่ียวกับผูIตIองหาบนแฟนเพจเฟซบุXก ดังน้ี ข้ัน

แรกเมื่อเขียนและตรวจสอบความถูกต(องแล(ว จะนําเสนอข.าวน้ันบนเว็บไซตของสํานักข.าว หลังจากน้ันจะ
นําไฮเปอรลิงค (hyperlink) เว็บไซตของข.าวน้ัน ๆ ไปโพสตในแฟนเพจเฟซบุ,กของสํานักข.าว เพ่ือเผยแพร.
ข(อมูลอีกช.องทางหน่ึง โดยนําเสนอในรูปแบบข(อความ รูปภาพ และวิดีโอ โดยการนําเสนอน้ันจะนําเสนอ
ในส่ิงท่ีผู(อ.านอยากรู(และสนใจ ข(อมูลท่ีรายงานจะนําเสนอว.า ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไรอย.างไร และทําไม 
โดยมีรูปแบบการใช(ภาษาในการรายงานข.าว เปgนภาษาท่ีแสดงให(เห็นภาพพจน และใช(ภาษาเร(าอารมณ 
สําหรับภาษาท่ีใช(โพสตข(อความในแฟนเพจ จะใช(ภาษาระดับก่ึงทางการ ภาษาพูด และภาษาแสลง เพื่อให(
ผู(อ.านสนใจ  

การรายงานข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก มีความสอดคล(องกับการเขียนข.าว ของมาลี บุญศิริพันธ 
(2550) ท่ีว.า ผู(ส่ือข.าวจําเปgนต(องมีความสามารถในการวินิจฉัยคุณค.าข.าว ได(แก.มีข(อเท็จจริง ถูกต(อง และ
น.าสนใจ กล.าวคือ ต(องจับประเด็นข.าวให(ถูกต(อง เขียนตามความเปgนจริง หลังจากรวบรวมแล(ว ต(องผ.าน
การตรวจสอบกล่ันกรอง จึงลงมือเขียนข.าวในลีลาภาษาท่ีกระชับและเท่ียงตรง โดยใช(รูปแบบโครงสร(าง
เหมาะสมสําหรับการเขียนข.าว คือ พีระมิดหัวกลับ ต(องตอบคําถาม ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร ทําไม และ
อย.างไร  
 
 แนวปฏิบัติในการนําเสนอภาพข#าวของผูIตIองหาบนแฟนเพจเฟซบุXก จะนําเสนอภาพข.าวและ
เน้ือข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหาตามหลักเกณฑการคุ(มครองสิทธิทางกฎหมาย  
  มีความสอดคล(องแนวปฏิบัติการได(มาและการนําเสนอข.าวและภาพข.าวของส่ือมวลชน โดยไม.
ละเมิดสิทธิส.วนบุคคลและศักด์ิศรีความเปgนมนุษยของผู(ตกเปgนข.าว ข(อ 1 ในการทําข.าวบุคคลท่ีเก่ียวข(อง
กับคดีอาญา ระบุว.า ผู(ปฏิบัติงานข.าวพึงเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู(ต(องสงสัย ผู(ต(องหา และจําเลย 
 

การเขียนรายงานข#าวเก่ียวกับผูIตIองหา ในการนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุXก มีข(อปฏิบัติคือ
ผู(ส่ือข.าวจะให(กองบรรณาธิการบริหารตรวจตราความถูกต(องทุกข้ันตอน ก.อนนําเสนอข้ึนแฟนเพจ           
เฟซบุ,ก และจะไม.เปfดเผยข(อมูลท้ังหมดของผู(ต(องหา แต.ท้ังน้ีข้ึนอยู.กับสถานการณข.าวน้ัน ๆ เช.น ตํารวจ
เปfดเผยช่ือท้ังหมดมาในสํานวน นักข.าวก็จะใช(เน้ือหาตามสํานวนของตํารวจในการอ(างอิงและนําเสนอ จะ
รายงานตามข(อเท็จจริง เขียนอย.างเปgนกลาง ไม.ช้ีนํา และอยู.ในกรอบของกฎหมาย 
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ซึ่งมีความสอดคล(องกับกับทฤษฎีส่ือสารมวลชนว.าด(วยความรับผิดชอบต.อสังคม ของจินตนา ยศ
สุนทร (2524) ท่ีว.า ส่ือมวลชนควรนําเสนอข.าวเพื่อเปgนประโยชนต.อสังคม อย.างไรก็ตามข.าวท่ีนําเสนอ 
ควรจะผ.านการพิจารณาจากบรรณาธิการข.าว และผู(ส่ือข.าว รวมถึงช.างภาพ 

 ส.วนการไม.เปfดเผยข(อมูลท้ังหมดของผู(ต(องหา แต.ข้ึนอยู.กับสถานการณข.าวน้ัน ๆ มีความ
สอดคล(องกับแนวปฏิบัติการได(มาและการนําเสนอข.าวและภาพข.าวของส่ือมวลชน โดยไม.ละเมิดสิทธิส.วน
บุคคลและศักด์ิศรีความเปgนมนุษยของผู(ตกเปgนข.าว หมวด 2 ข(อ 7 ระบุว.าส่ือมวลชนพึงระมัดระวังการนา
เสนอข.าวจากสํานวนคดี อันอาจเปgนการซ้ําเติมความทุกขโศกท่ีผู(เสียหายได(รับ 

 
  เกณฑAของการถ#ายภาพผูIตIองหาในการนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุXก ไม.มีเกณฑในการถ.ายภาพ 
จะถ.ายภาพผู(ต(องหาให(ได(ไว(ก.อนและมากท่ีสุด เพราะในบางสถานการณไม.สามารถคํานึงถึงกฎระเบียบ
ต.าง ๆ เน่ืองจากเวลาน(อยหรือกระช้ันชิด หลังจากน้ันค.อยเข(าสู.ข้ันตอนการพิจารณาตามหลักเกณฑใน
ลําดับต.อไป  
 

แนวปฏิบัติของการนําเสนอภาพข#าวของผูIตIองหา ในการนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุXก ของ
ช#างภาพส่ือออนไลนAน้ัน จะถ.ายภาพข.าวจากการแถลงข.าวท่ีตํารวจเปfดเผยหน(าผู(ต(องหา ท่ีสามารถ
นําเสนอได( เพราะเปgนผู(ต(องหา ไม.ใช.ผู(ต(องสงสัย แต.ถ(าพยายามปfดหรือไม.ต(องการเปfดเผย ก็จะเบลอหน(า
ผู(ต(องหาในการนําเสนอ โดยการนําเสนอภาพข.าวผู(ต(องหาจะเคารพศักด์ิศรีความเปgนมนุษย และไม.ละเมิด
หลักสิทธิมนุษยชนต.อผู(ต(องหา  
  มีความสอดคล(องกับข(อบังคับสภาวิชาชีพข.าววิทยุและโทรทัศนไทย ว.าด(วย จริยธรรมแห.งวิชาชีพ
ข.าววิทยุและโทรทัศน พ.ศ. 2553 ข(อ 7 (3) ระบุว.า ต(องปกปfดช่ือตัว ช่ือสกุล รูปร.าง ลักษณะ และสถานะ
ของแหล.งข.าว รวมท้ังข.าวสารและข(อมูลท่ีเก่ียวข(องสําคัญท่ีแหล.งข.าวประสงคให(ปกปfด เว(นแต.จะได(รับ
ความยินยอมจากแหล.งข.าว และเห็นได(อย.างชัดแจ(งว.า การเปfดเผยดังกล.าวไม.เปgนอันตรายต.อแหล.งข.าว 
 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการรายงานข#าวผูIตIองหาบนแฟนเพจเฟซบุXก ของบรรณาธิการข#าว
ออนไลนA ผูIส่ือข#าวออนไลนA และช#างภาพออนไลนA  

ผลกระทบจากการนําเสนอข#าวเก่ียวกับผูIตIองหา บนแฟนเพจเฟซบุXก พบว.า ไม.มีผลกระทบต.อ
ผู(ต(องหา และไม.เคยมีกรณีร(องเรียนมายังสํานักข.าว 
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ฟ<งกAชัน การไลคA การแชรA และการแสดงความคิดเห็น ในการรายงานข#าวบนแฟนเพจ            
เฟซบุXก ส่ือมวลชนมีความคิดเห็นดังน้ี การไลค เปgนฟmงกชันท่ีเปgนประโยชนต.อองคกร ได(แก. สามารถวัด
ความน.าเช่ือถือว.าอยู.ในระดับใด ข.าวท่ีนําเสนอเปgนสารท่ีผู(อ.านต(องการและสนใจหรือไม. และสามารถ
วัดเรตต้ิงได(  

 
การแชรเปgนฟmงกชันท่ีมีข(อดีและข(อเสีย ข(อดีคือช.วยให(สังคมได(รับรู(เรื่องไม.ดีหรือเรื่องท่ีควรรู(มาก

ข้ึนเปgนวงกว(าง เพราะมีการส.งต.อหรือแบ.งปmนข(อมูลบนเฟซบุ,กของผู(อ.านซึ่งกันและกัน นอกจากน้ียังทําให(
นักข.าวได(ข.าว เม่ือมีการแชรหรือกดไลคสถานการณหน่ึงอย.างมากมาย จะช้ีเบาะแสของข.าว ซึ่งนําไปสู.
ท่ีมาของแหล.งข.าวได( และกลายเปgนข.าวในท่ีสุด  

ข(อเสียของการแชรคือ เม่ือมีการนําเสนอข.าวท่ีผิดพลาดจะส.งผลทําให(เกิดความเข(าใจผิดเปgนวง
กว(าง และมีผลกระทบท้ังผู(ต(องหา ครอบครัวของผู(ต(องหา และสํานักข.าว 

 ส.วนการแสดงความคิดเห็นมีท้ังข(อดีและข(อเสีย ข(อเสียคือในบางเหตุการณความคิดเห็นของผู(รับ
สารเกิดความขัดแย(งกันเอง เพราะมีความคิดเห็นท่ีต.างกัน หรือใช(ภาษาในการแสดงความคิดเห็นท่ีรุนแรง
หยาบคาย และเปgนเครื่องมือของผู(ท่ีไม.หวังดี ในการโจมตีและทําลายภาพลักษณขององคกร  

สําหรับข(อดีก็คือ การแสดงความคิดเห็นท่ีมีการชมเชยในการทําข.าว หรือแนะนําการทําข.าว ซึ่ง
เปgนประโยชนต.อองคกร สามารถนํามาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมให(ตรงกับความต(องการของผู(อ.านได( 

 มีความสอดคล(องกับผลการศึกษา ขององอาจ ฤทธ์ิทองพิทักษ (2539) ท่ีช้ีให(เห็นว.าระบบ
เครือข.ายทางอินเทอรเน็ตมีข(อได(เปรียบคือ เมื่อเปรียบเทียบกับการส่ือสารกับรูปแบบอ่ืน ทําให(เกิดการ
ติดต.อส่ือสารระหว.างบุคคลกับบุคคล ท้ังท่ีอยู.ใกล(กันไกลกันได( เกิดความสะดวก คล.อง ประหยัดเวลา และ
เปgนแหล.งความรู(ท่ีใหญ. เปgนช.องทางในการกระจายความรู(จากแหล.งหน่ึงไปยังอีกแหล.งหน่ึง ก.อให(เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู(ซึ่งกันและกันอย.างรวดเร็ว  

 
ขIอจํากัดของฟ<งกAชัน การแชรA การไลคA และการแสดงความคิดเห็น ในการรายงานข#าว

เก่ียวกับผูIตIองหาบนแฟนเพจเฟซบุXก คือ 
1) ไม.สามารถจํากัดการแสดงความคิดเห็นของผู(ท่ีเข(ามาแสตงความคิดเห็นได( ในกรณีท่ีมีคนเข(า

มาแสดงความคิดเห็นจํานวนมาก ซึ่งยากต.อการลบ หรือควบคุม จึงทําให(มีการแสดงความคิดเห็นท่ีรุนแรง 
หรือเกิดความขัดแย(งกันในบางครั้ง  
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2) เรื่องราวท่ีอ.านแล(วไม.น.าจะมีมูลความจริง หากถูกแชรต.อ ๆ ไปไกล ทําให(เกิดความเข(าใจผิด
ในสารท่ีผิดพลาดเปgนวงกว(าง นํามาซ่ึงความเสียหาย ซึ่งไม.สามารถควบคุมได(   
  มีความสอดคล(องกับผลการศึกษาของ Singer (2006) ท่ีว.าส่ืออินเทอรเน็ตทําให(นักข.าวต(อง
ย(อนกลับไปมองว.าตัวเองเปgนผู(ควบคุมการไหลของข.าวสารอยู.หรือไม. เช.นเดียวกับ Bruns (2003, 2005) 
ข.าวออนไลนทําให(สังคมเปfดกว(างและใครก็ได(สามารถเพ่ิมเติมข(อมูลในโลกข.าวสารได( ทําให(หน(าท่ีของ
นักข.าวและหน.วยงานด(านข.าวในเรื่อง Gate keeping หรือ ผู(คัดกรองข.าวสารเปล่ียนเปgนเพียงแค. Gate 
watching คือ องคกรข.าวทําหน(าท่ีในการใช(เครื่องมือบนอินเทอรเน็ตช้ีแนะเน้ือหา ข(อมูลให(ผู(อ.าน ซึ่งเปgน
การทํางานในลักษณะการหาความร.วมมือ และ open-source เปgนบทบาทท่ีเปgนเปล่ียนไปของนักข.าว  
โดยบทบาทบรรณาธิการในการเปgน Gatekeeper น้ันลดลง  
  นอกจากน้ียังสอดคล(องกับ Pavlik (1999) ท่ีว.าส่ือใหม.ทําให(สามารถเลือกรับสาร มีปฏิสัมพันธ 
สร(างมัลติมีเดียได( แต.ต(องระวังเร่ืองการตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมส่ือท่ีอาจถูกบิดเบือน ผู(ส่ือข.าว
ต(องหนักแน.นในเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนวิจารณญาณในการตัดสินใจเผยแพร.ข(อมูล
ข.าวสารใด ๆ  
 

ป<จจัยท่ีส#งผลต#อการรายงานข#าวที่ละเมิดผูIตIองหาในข#าวบนแฟนเพจเฟซบุXกท่ัวไป คือ
ต(องการความรวดเร็วในการรายงานข.าว ต(องการยอดไลค ยอดติดตาม ท่ีมีจํานวนมากและเพิ่มข้ึน 
ต(องการสร(างกระแสให(แฟนเพจของสํานักข.าวน้ัน ๆ และอาจเพราะความไม.เจตนา หรือไม.รู(ตัวขององคกร
ส่ือ เพราะส่ือมวลชนจะเขียนรายงานข.าวตามท่ีตํารวจส่ังฟ�องสํานวน 

มีความสอดคล(องกับผลการศึกษาของ เทียนทิพย เดียวก่ี (2559) อาจเปgนเพราะเกิดการแข.งขัน
ในเชิงของเวลา หรือการแข.งขันในเชิงธุรกิจหรือเรตต้ิงในยุคดิจิทัล จึงทําให(ออนไลน ปฏิบัติงานอย.างไม.
รอบคอบ คิดแทนผู(รับสาร คํานึงเพียงว.าผู(รับสารต(องการเสพเน้ือหาข.าวหรือรูปภาพแบบไหน มาก กว.า
มองถึงหลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
การนําเสนอข#าวเก่ียวกับผูIตIองหา บนแฟนเพจเฟซบุXกท่ีพึงประสงคA ส่ือมวลชนให(ข(อเสนอแนะ

ว.า ควรปกปfดข(อมูลส.วนตัวตามสิทธิตามกฎหมายอย.างครบถ(วน ไม.เกาะกระแสผู(ต(องหาเพื่อเรียกยอดไลค 
ยอดติดตาม ไม.ช้ีนําสังคม กรณีท่ีมีหลักฐานแน.นหนาควรอนุโลมส่ือนําเสนอหน(าตาผู(ต(องหาได( ส.วนการ
ถ.ายรูปผู(ต(องหาท่ีมีเคร่ืองพันธนาการ ต(องปฏิบัติตามข(อกําหนดการถ.ายรูปผู(ต(องหาอย.างระมัดระวัง
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ตามเดิม ส่ือมวลชนต(องยึดม่ันในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอย.างเคร.งครัดในการนําเสนอข.าว
และภาพข.าว เคารพสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของผู(ต(องหา 

มีความสอดคล(องกับผลการศึกษา ของเทียนทิพย เดียวก่ี (2559) ท่ีว.าส่ือมวลชนน้ันต(องมี
จริยธรรมและความรับผิดชอบต.อสังคม คือ ต(องมีความจริงใจ ไม.บิดเบือนข(อมูลในการนําเสนอข.าว หรือ 
ไม.เต(าข.าวข้ึนมาเพ่ือเรียกร(องความสนใจ และเรียกเรตต้ิงให(แก.องคกรตนเอง ส่ือมวลชนต(องมีความเท่ียง
ธรรม วางตัวเปgนกลาง ในขณะเดียวกันต(องนําเสนอข(อมูลให(ครบถ(วน รอบด(าน ท้ังสองฝ�าย ไม.ละเมิดสิทธิ
ส.วนบุคคล มีมารยาท และใช(ภาษาสุภาพ  

บทบาทหนIาท่ีและความรับผิดชอบ ต#อการรายงานข#าวผูIตIองหาบนแฟนเพจเฟซบุXก 
ส่ือมวลชนให(ข(อเสนอแนะว.า การรายงานข.าวต(องรายงานข.าวอย.างละเอียด ถูกต(อง เท่ียงตรง รอบด(าน 
และเปgนธรรม ไม.ควรฉายภาพความรุนแรงข้ึนนํา ไม.ควรนําเสนอในลักษณะทําให(ผู(ต(องหาหรือครอบครัวมี
ผลกระทบ เพราะยังถือว.าเปgนผู(บริสุทธ์ิ ต(องตรวจสอบความถูกต(องของพยานและหลักฐานท่ีตํารวจส่ัง
ฟ�องสํานวน ว.าพยานหลักฐานท่ีได(มามีการจัดฉากให(ผู(ต(องหาเปgนแพะหรือไม. และควรมีการอบรมอัพเดท
ข(อมูลกันอยู.เสมอ เพ่ือนํามาเปgนแนวทางการรายงานข.าวครั้งต.อ ๆ ไป 
  มีความสอดคล(องกับผลการศึกษา ของสกุลศรี ศรีสารคาม (2557) ท่ีว.า จริยธรรมในการใช(ส่ือ
สังคม และการรายงานข.าวผ.านเว็บไซต ควรมีกรอบแนวปฏิบัติ ได(แก. 1) ความถูกต(อง คือ ในการนําเสนอ
ข(อมูลต(องไม.ผิดพลาด หรือคลาดเคล่ือน 2) ความโปร.งใสของข(อมูล ผู(ส่ือข.าวต(องระบุท่ีมาของข(อมูลให(
ละเอียดชัดเจน เพ่ือการตรวจสอบได( 3) เปgนกลาง คือมีวิธีในการรักษาความเปgนกลาง  
 
  4. การร#วมแกIไขป<ญหาการละเมิดผูIตIองหาในการรายงานข#าวบนแฟนเพจเฟซบุXก ของ
หน#วยงานรัฐและเอกชนที่เก่ียวขIอง 
  จากการปฏิบัติหนIาท่ีของนักวิชาการที่ผ#านมา พบว#าไม#มีการรIองเรียน หรือขอความช.วยเหลือ
ในกรณีผู(ท่ีเคยถูกละเมิดในขณะท่ีเปgนผู(ต(องหา จากการถูกนําเสนอในข.าวบนแฟนเพจ        เฟซบุ,ก 
สาเหตุท่ีไม.พบการร(องเรียนมีดังน้ี เพราะผู(ต(องหาอาจจะไม.มีกําลัง ไม.มีทุน ไม.รู(ช.องทางท่ีจะติดต.อ
หน.วยงานใดในการเรียกร(อง หรือทางหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องมีปmญหาโครงสร(างการรับเรื่องร(องเรียน  
  

หน#วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขIองจะใหIความช#วยเหลือผูIตIองหาท่ีถูกละเมิดในข#าวบนแฟน
เพจเฟซบุXก โดยออกเปgนหนังสือเตือนหรือช้ีแจงไปยังองคกรส่ือน้ัน ว.าได(รายงานข.าวในลักษณะละเมิด
ผู(ต(องหาอย.างไร ให(รายงานข.าวโดยเคารพสิทธิผู(ต(องหาอย.างไร และควรรับผิดชอบอย.างไร  
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 การช.วยเหลือผู(ต(องหาท่ีถูกละเมิดในข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,กของหน.วยงานรัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวข(องน้ัน มีความสอดคล(องผลการศึกษาของเทียนทิพย เดียวก่ี (2559) ท่ีว.า ให(หน.วยงานท่ีเก่ียว ข(อง
ส.งเสริมให(มีการตรวจสอบและควบคุมจริยธรรมส่ือมวลชน 

 
  หน#วยงานรัฐและเอกชน มีแนวทางในการร#วมแกIไขป<ญหาเก่ียวกับการละเมิดผูIตIองหาในข#าว
บนแฟนเพจเฟซบุXก คือ จัดเสวนา หรือเข(าร.วมการเสวนาในเวทีต.าง ๆ เพ่ือร.วมรับฟmงและแลกเปล่ียน
ความคิด เห็นร.วมกับกลุ.มอ่ืน ๆ ถ.ายทอดความรู(ต.าง ๆ ให(กับสมาชิกในองคกร เพ่ือเปgนการเรียนรู(
การศึกษา เปgนแนวทางในการปฏิบัติและเปgนแนวทางในการแก(ปmญหา และอบรมให(ความรู(ข(อดีและ
ข(อเสียของส่ือออนไลนให(กับสมาชิกองคกรส่ือ นอกจากน้ียังออกร.างระเบียบร.วมกันกับองคกรอ่ืน ๆ ได(แก. 
ร.างข(อปฏิบัติ หรือร.างข(อเสนอแนะ เพ่ือแก(ไขเปgนประเด็นปmญหาต.าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  มีความสอดคล(องกับข(อเสนอแนะของเทียนทิพย เดียวก่ี (2559) ท่ีว.า องคกรต.าง ๆ ท่ีกํากับดูแล
ส่ือมวลชน ควรฝ¢กอบรมวิชาชีพส่ือมวลชนแก.ผู(ปฏิบัติงาน หรือจัดประชุมสัมมนาอย.างต.อเน่ือง เพ่ือเปgน
เวทีท่ีใช(แลกเปล่ียน กรณีศึกษาต.าง ๆ หรือประเด็นท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีเก่ียวข(องกับส่ือมวลชน ท้ังน้ีเปgน
การหารือ แนวทางแก(ไขปmญหาท่ีเกิดข้ึนร.วมกัน และเพ่ือไม.ให(ปmญหาเกิดข้ึนน้ัน เกิดซํ้าอีก  
 
  5. ความคิดเห็นเก่ียวกับการรายงานข#าวบนแฟนเพจเฟซบุXก ของหน#วยงานรัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวขIอง 
  ผลกระทบจากการนําเสนอข#าวเก่ียวกับผูIตIองหา บนแฟนเพจเฟซบุXก นักวิชาการมองว.ามี
ผลกระทบต.อผู(ต(องหา กล.าวคือ หากการรายงานข.าวไม.เปgนไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือ จะ
ส.งผลกระทบผู(ต(องหา และครอบครัวไม.ได(รับความเปgนธรรม มีผลกระทบดังน้ี  
  1) การแสดงความคิดเห็น การแชรข(อมูล และการกดสต๊ิกเกอรแสดงอารมณความรู(สึก เปgนการ
ใช(โซเชียลมีเดียเปgนเครื่องมือท่ีทําให(ผู(ต(องหาต(องตกเปgนเหย่ือ และถูกละเมิดซ้ําจากส่ือ และมีผลกระทบ
ต.อความรู(สึกของคนในครอบครัวอย.างไม.รู(ลืม เพราะข.าวบนโซเชียลมีเดียจะยังคงค(างและอยู.ถาวรบนโลก
อินเทอรเน็ตหากไม.มีการลบข(อมูลจากต(นทาง  
  2) หากส่ือมวลชนใส.ช่ือนามสกุลของผู(ต(องหาในข.าว ยังส.งผลกระทบต.อครอบครัวท่ีใช(นาม สกุล
เดียวกันด(วยท้ังท่ีเปgนญาติและไม.ใช.ญาติ แต.บังเอิญใช(นามสกุลเดียวกัน ก็พลอยเสียช่ือเสียงตามไปด(วย 
กระทบถึงการใช(ชีวิตประจําวันของครอบครัวท่ีเปล่ียนไป จากการถูกสังคมตราหน(าว.าเปgนคนไม.ดีท้ัง
ครอบครัว  
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 3) เม่ือผู(ต(องหาเปgนผู(บริสุทธ์ิหรือท่ีเรียกว.าแพะ ต(องมีชีวิตท่ีแบกตราบาปไว( และถูกรังเกียจว.า
เปgนคนไม.ดี ท้ังท่ีความจริงกระบวนยุติธรรมได(ตรวจสอบแล(วว.าเปgนผู(บริสุทธ์ิ แต.ครั้งแรกท่ีเปgนข.าวใหญ.โต 
แต.วันท่ีพ(นมลทินน้ันกลับเปgนข.าวในพื้นท่ีเล็ก ๆ ก็ทําให(ตราบาปน้ันยังอยู.ติดตัว  
  มีความสอดคล(องกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ อนันตโท (2557) พบว.าส่ือใหม.เปgนส่ิง ท่ีมี
ผลกระทบต.อจริยธรรมมาก ไม.เพียงในประเทศไทยหรือในประเทศอาเซียน แต.ผลกระทบกับทุกประเทศ
ท่ัวโลก  
 
 การมีฟ<งกAชัน การไลคA การแชรA และแสดงความคิดเห็น ในการรายงานข#าวบนแฟนเพจเฟ
ซบุXกน้ัน นักวิชาการมีความคิดเห็นมีท้ังข(อดีและข(อเสีย ข(อดีคือ ผู(บริโภคมีบทบาทในการมีส.วนร.วม กับ 
ข.าวน้ัน ๆ สามารถสนองความต(องการของตนเองให(ตรงกับความสนใจ สามารถส่ือสารแบบกลุ.ม หรือ
โต(ตอบกันได(ทีละหลาย ๆ บุคคล เปgนพ้ืนท่ีหน่ึงหรือจุดนัดพบท่ีทําให(หลากหลายบุคคลจํานวนมากและไม.
จํากัด และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได(อย.างทันที  
  สําหรับข(อเสีย คือ ผู(บริโภคส.วนหน่ึงมักแชรข(อมูลต.อ ๆ ไปจนไกล หากเปgนข(อมูลท่ีผิดพลาดไม.
ถูกต(อง สังคมก็จะเข(าใจผิด ผู(ได(รับผลกระทบก็คือผู(ต(องหา และการแสดงความคิดเห็น เปgนการเปfดโอกาส
ให(เกิดความขัดแย(ง ความเห็นลักษณะน้ีเปgนการสร(างสังคมให(เกิดความเกลียดชังและช้ีนําสังคมต.อ
ผู(ต(องหา นอกจากน้ีคนปmจจุบันชอบอ.านแบบรวดเร็ว อ.านไม.จบ ก็จะใช(อารมณในการตัดสิน
วิพากษวิจารณ สุดท(ายก็กลายเปgน “ศาลเต้ียออนไลน” ซึ่งกว.าท่ีบุคคลในข.าวจะสามารถยืนยันความ
บริสุทธ์ิได( ก็ถูกตัดสินจากโลกออนไลนไปแล(วว.าผิด  
  และให(ความเห็นว.า เฟซบุ,กซ่ึงเปgนผู(ให(บริการควรมีนโยบายในการควบคุม ดูแลบางข.าวท่ีมีแนว 
โน(มว.าจะมีการละเมิดผู(ต(องหา ไม.ควรมีฟmงกชันแสดงอารมณเหล.าน้ีให(ผู(อ.านใช(งาน เช.น ข.าวอาชญากรรม 
และโจรกรรม ข.าวเก่ียวกับเด็กถูกลักพาตัวกรือถูกทารุณกรรม ข.าวผู(ป�วยท่ีน.าสงสาร เปgนต(น การมีฟmงกชัน
ให(กด Like ในข.าวประเภทน้ี ผู(อ.านกดไลคเพื่อส่ือความหมายว.าชอบอะไร เมื่อผู(อ.านกดไลคข.าวสะเทือน
ขวัญเช.นน้ี แปลว.า ชอบใจกับการกระทําของผู(ทําผิดหรือไม.อย.างไร หรือแค.กดไลคไม.มีความหมายอะไร 
บางครั้งการกดไลคก็ไม.ได(แปลว.าเห็นด(วยกับการกระทําน้ี ดังน้ันแล(วการกดไลคก็ถูกตีความเหมารวมได(ว.า
เห็นด(วยกับการละเมิดแหล.งข.าวในข.าวน้ัน ๆ  
  มีความสอดคล(องกับผลการศึกษาของ Singer (2006) ท่ีว.าส่ืออินเทอรเน็ตทําให(นักข.าวต(อง
ย(อนกลับไปมองว.าตัวเองเปgนผู(ควบคุมการไหลของข.าวสารอยู.หรือไม. เช.นเดียวกับ Bruns (2003, 2005) 
ข.าวออนไลนทําให(สังคมเปfดกว(างและใครก็ได(สามารถเพ่ิมเติมข(อมูลในโลกข.าวสารได( ทําให(หน(าท่ีของ



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 253 

นักข.าวและหน.วยงานด(านข.าวในเรื่อง Gate keeping หรือ ผู(คัดกรองข.าวสารเปล่ียนเปgนเพียงแค. Gate 
watching คือ องคกรข.าวทําหน(าท่ีในการใช(เครื่องมือบนอินเทอรเน็ตช้ีแนะเน้ือหา ข(อมูลให(ผู(อ.าน ซึ่งเปgน
การทํางานในลักษณะการหาความร.วมมือ และ open-source เปgนบทบาทท่ีเปgนเปล่ียนไปของนักข.าว 
โดยบทบาทบรรณาธิการในการเปgน Gatekeeper น้ันลดลง  
  นอกจากน้ีสอดคล(องกับ Pavlik (1999) ท่ีว.าส่ือใหม.ทําให(สามารถเลือกรับสาร มีปฏิสัมพันธ 
สร(างมัลติมีเดียได( แต.ต(องระวังเรื่องจริยธรรมส่ือท่ีอาจถูกบิดเบือนได(ในบางเรื่อง ผู(ส่ือข.าวต(องหนักแน.นใน
เรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณ และวิจารณญาณเผยแพร.ข(อมูลข.าวสารใด ๆ  
 
  การรายงานข#าวบนแฟนเพจเฟซบุXกท่ีเก่ียวกับผูIตIองหาในป<จจุบัน นักวิชาการแสดงความ
คิดเห็นว.า มีการละเมิดผู(ต(องหามากข้ึน นําเสนอภาพข.าวท่ีผิดจริยธรรมเพื่อเรียกเรตต้ิง พ้ืนท่ีการแสดง
ความคิดเห็นเต็มไปด(วยอารมณและความขัดแย(ง ซ่ึงข(อเท็จจริงตรงน้ีก็ไม.แน.ชัดว.าถูกปลักปรําหรือไม. 
อย.างไรก็ตามไม.ควรท่ีจะนําเสนอภาพข.าวท่ีเห็นใบหน(าผู(ต(องหาชัดเจน เพราะยังถือว.าเปgนผู(บริสุทธ์ิอยู. 
โดยมีปmจจัยท่ีทําให(เกิดการละเมิดผู(ต(องหาบนแฟนเพจเฟซบุ,ก คือ เกิดจากส่ือมวลชนเพิกเฉยต.อจริยธรรม
ในการรายงานข.าวบนส่ือโซเชียลมีเดีย เม่ือกระทําการผิดจริยธรรม แอดมินแฟนเพจข.าวน้ันจะสร(าง
กระแสข.าวอ่ืนมากลบข.าวความผิดของตน ซ่ึงข.าวบนโซเชียลมีเดียสามารถดึงดูดให(ผู(อ.านสนใจข.าวใหม. ๆ 
ได(อยู.ตลอด กว.าจะเอาผิดในเรื่องจริยธรรมกับองคกรส่ือน้ันก็ไม.ได(อยู.ในความสนใจของผู(อ.านแล(ว 
เหตุการณจะวกกลับมาเหมือนเดิม คือกระทําผิดซ้ํา ๆ บางสํานักข.าวจึงกล(าท่ีจะทําข.าวผิดจริยธรรม
ละเมิดผู(ต(องหา ยอมถูกวิพากษ วิจารณสักพัก เพราะคุ(มกับการได(เรตต้ิงท่ีสูง และไม.กระทบรายได( ท้ังน้ี
ผู(รับสารได(ให(การสนับสนุนส่ือมวลชนท่ีละเมิดจริยธรรม มีข(อสังเกตจาก           เรตต้ิงของส่ือลักษณะน้ี
ท่ีมีเรตต้ิงสูงข้ึนเร่ือย ๆ มีคนกดไลค กดติดตามมากข้ึน เมื่อเทียบองคกรส่ืออ่ืน ๆ ท่ีอยู.ในกรอบจริยธรรม  
     มีความสอดคล(องกับผลการศึกษาของ เทียนทิพย เดียวก่ี (2559) ท่ีว.า อาจจะเปgนเพราะเกิดการ
แข.งขันในเชิงของเวลา หรือการแข.งขันในเชิงธุรกิจหรือเรตต้ิงในยุคดิจิทัล จึงทําให(ส่ือมวลชน ปฏิบัติงาน
อย.างไม.รอบคอบ คิดแทนผู(รับสาร คํานึงเพียงว.าผู(รับสารต(องการเสพเน้ือหาข.าวหรือรูปภาพแบบไหน 
มากกว.ามองถึงหลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
  การเยียวยาความเสียหายต#อผูIตIองหาในกรณีที่พิสูจนAในช้ันศาลแลIวว#าเปfนผูIบริสุทธ์ิ จากการ
นําเสนอข.าวท่ีผิดพลาดไปบนแฟนเพจเฟซบุ,ก นักวิชาการมีความเห็นว.า สํานักข.าวควรขอโทษ หรือแก(ข.าว
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ให(ผู(เสียหาย เพื่อคืนศักด์ิศรีให(กับผู(เสียหาย นอกจากน้ีต(องเยียวยาด(วยการชดใช(ค.าเสียหายด(วย ในกรณีท่ี
ทําให(เสียช่ือเสียง และส.งผลกระทบให(ตกงาน  
  มีความสอดคล(องกับความถูกต(องในการรายงานข.าวผ.านส่ือออนไลนและส่ือสังคม ของสกุลศรี 
ศรีสารคาม (2557) ท่ีว.า ผิดแล(วต(องแก(ไข ซ่ึงเปgนส่ิงท่ีสําคัญในการส่ือสารบนส่ือออนไลนและส่ือสังคม 
เน่ืองจากส่ือประเภทน้ีอยู.คงทนในโลกออนไลน ในขณะเดียวกันการถูกนําเผยแพร.ต.อทําได(ง.าย กระจาย
ข(อมูลได(ในวงกว(าง หากมีการรายงานข.าวท่ีผิดพลาดแล(ว ไม.มีระบบของการแก(ไขท่ีเหมาะสมจะให(ส่ือ
กลายเปgนผู(สร(างความเข(าใจผิดในสังคม การแก(ไขความผิดพลาดก็เปgนเรื่องยาก  
 ส.วนการเยียวยาความเสียหายต.อผู(ต(องหา ด(วยการชดใช(ค.าเสียหายน้ัน มีความสอดคล(องกับผล
การศึกษาของ สัมพันธ รัตนประดิษฐกุล (2550) ท่ีว.าบทบัญญัติแห.งประมวลกฏหมายแพ.งและพาณิชย
ของไทย มาตรา 420 บัญญัติว.า “ผู(ใดจงใจหรือประมาทเลินเล.อ ทําต.อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ท.านว.าผู(
น้ันทําละเมิด จําต(องใช(ค.าสินไหมทดแทนเพื่อการน้ัน” ซึ่งหมายถึง การละเมิดทําให(เสียหายจะต(องชดใช(
ค.าสินไหมทดแทน และในความเสียหายแก.สิทธิน้ัน  
 
  กรอบจริยธรรม และความรับผิดชอบของส่ือออนไลนAในป<จจุบัน นักวิชาการมองว.าไม.มี
ข(อจํากัด กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบบัญญัติชัดเจน มีเน้ือหาครอบคลุม ไม.ลดหย.อน แต.กลับมีกฎ
เพิ่มเติมด(วยซ้ํา แต.ส่ือมวลชนไม.เคร.งครัดท่ีจะนํามาปฏิบัติในวิชาชีพ แต.ให(ความสําคัญกับเรตต้ิงและความ
อยู.รอดขององคกรมากกว.า จึงเพิกเฉยต.อจริยธรรมและความรับผิดชอบต.อสังคม  
  มีความสอดคล(องกับผลการศึกษา ของสกุลศรี ศรีสารคาม (2557) ท่ีว.า การปฏิบัติงานการใช(ส่ือ
สังคมรายงานข.าวของผู(ส่ือข.าว มาจากกระบวนการพิจารณาตามสามัญสํานึกในการทําข.าวท่ีผู(ส่ือข.าวใช(
ประสบการณ และวิจารณญาณ ในการตัดสินใจ มากกว.าการยึดถือหรือดูแนวทางจากกรอบแนว
ปฏิบัติการใช(ส่ือสังคมและส่ือออนไลนท่ีมีอยู. โดยผู(ปฏิบัติมองว.าหลักจริยธรรมการใช(ส่ือก็ใช(ร.วมกับ
หลักการของส่ือด้ังเดิมได( แต.ประเด็นปmญหาทางจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนมาจากเทคนิคการใช(งานส่ือท่ีมีลักษณะ
เก่ียวข(องกับบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงของกระบวนการส่ือข.าว และแรงกดดันจากการ
รักษาผลประโยชนเชิงธุรกิจ และการตลาดขององคกร 
 

ขIอเสนอแนะเก่ียวกับกรอบจริยธรรม และความรับผิดชอบของส่ือออนไลนAในป<จจุบันเก่ียวกับ
การคุ(มครองสิทธิผู(ต(องหา นักวิชาการได(ให(ข(อเสนอแนะดังน้ี องคกรต(องมีนโยบายชัดเจน ให(ความสําคัญ
กับเรื่องน้ี ไม.คํานึงถึงแค.กําไร หรือหวังแค.เรียกเรตต้ิง แต.ควรเปgนองคกรส่ือท่ีพัฒนาสังคม นอกจากน้ียัง
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ต(องให(ความสําคัญกับการร(องเรียนจากสังคมอย.างจริงจัง กํากับดูแลองคกรว.าถูกร(องเรียนเรื่องใดบ(าง 
แล(วควรแก(ไขปmญหาไม.ให(เกิดการร(องเรียนดังกล.าวอีกอย.างไร นอกจากน้ีควรมีบทลงโทษสําหรับผู(ส่ือข.าว
ท่ีละเมิดจริยธรรม 
  ส่ือมวลชนกองบรรณาธิการข.าว ต(องตรวจสอบความถูกต(องของข.าว ให(เปgนไปตามกรอบของ
จริยธรรม และภายใต(กฎหมาย ควรมีการแลกเปล่ียนจากประสบการณจริงจากการรายงานข.าวเก่ียวกับ
ผู(ต(องหา ว.าพบปmญหาใดบ(างเพ่ือนํามาแลกเปล่ียน นําไปสู.การแก(ไขทบทวนเหตุการณเดิมท่ีผิดพลาดไป 
หรือปรับปรุงในการทําข.าวครั้งต.อไป และเพ่ือให(เกิดปmญหาน(อยลง นอกจากน้ียังสามารถนําไปบัญญัติใน
ข(อระเบียบใหม.ได( 
      คณะนิเทศศาสตรและคณะส่ือสารมวลชน ของมหาวิทยาลัยต.าง ๆ ควรเน(นหลักสูตรสอนเรื่อง
จริยธรรมส่ือ เพื่อให(นักศึกษามีความรู(ความเข(าใจอย.างลึกซึ้ง ก.อนออกมาปฏิบัติหน(าท่ีในสายอาชีพ 
นอกจากน้ีประชาชนท่ัวไปซึ่งเปgนผู(รับสาร ต(องพัฒนาตนเองให(รู(เท.าทันส่ือ ไม.ใช.แค.รับสารอย.างเดียว ต(อง
เสพส่ืออย.างมีวิจารณญาณ และต(องเสพส่ืออย.างมีสติ ส่ือไหนท่ีไม.ดี ต(องเลิกไลค เลิกติดตาม เลิกแชร 
ไม.เช.นน้ันแล(วจะเปgนการสนับสนุนให(ส่ือมวลชนผิดจริยธรรมส่ือ 
   มีความสอดคล(องกับผลการศึกษาของเทียนทิพย เดียวก่ี (2559) ท่ีว.า นโยบายของแต.ละองคกร
น้ัน ย.อมแตกต.างกันไป ซึ่งอาจส.งผลต.อจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่ือมวลชนในการรายงานข.าว 
รวมถึงเปgนตัวกําหนดอัตลักษณ และแสดงบทบาทขององคกรน้ันได(ด(วยเช.นกัน  
  บรรณาธิการบริหารน้ัน ต(องตรวจสอบข.าวทุกข.าว ก.อนนําเสนอสู.สาธารณชน ไม.ว.าจะเปgน ช่ือ 
ตําแหน.ง หรือข(อผิดพลาดต.าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขียนข.าว หรือการได(มาของข.าว ของผู(ส่ือข.าว และ
ช.างภาพ รวมถึงเปgนคนกําหนดให(ผู( ส่ือข.าวไปทําข.าวต.าง ๆ เช.นกัน ท้ังน้ี บรรณาธิการต(องคํานึงถึง
จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต.อสาธารณชน และองคกร  
  สําหรับผู(ส่ือข.าวและช.างภาพ ต(องลงพ้ืนท่ีสืบเสาะแสวงหาข.าวและภาพข.าว ติดต.อแหล.งข.าวเพ่ือ
สัมภาษณให(ได(ข(อมูลท่ีเปgนจริงมากท่ีสุด แล(วนํามาเรียบเรียงเขียนข.าว และนําเสนอให(มีความน.าสนใจ 
โดยต(องคํานึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือ ไม.ละเมิดสิทธิ ให(เกียรติแหล.งข.าวและผู(ท่ีตกเปgนข.าว 
ไม.ควรคิดแทนสาธารณชน แล(วทําข.าวท่ีไร(จรรยาบรรณ เพียงเพราะเหตุผลท่ีว.า ประชาชนอยากรู(  
  ข(อเสนอแนะท่ีให(สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวข(องเน(นหลักสูตรสอนเรื่องจริยธรรมส่ือ เพ่ือให(
นักศึกษามีความรู(ความเข(าใจอย.างลึกซึ้ง ก.อนออกมาปฏิบัติหน(าท่ีในสายอาชีพน้ัน มีความไม.สอด คล(อง
กับความเห็นของท่ีปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนช่ันของสุทธิชัย หยุ.น อ(างในผลการศึกษาของเทียน
ทิพย เดียวก่ี (2559)  ท่ีว.า การสร(างคนข.าวรุ.นใหม.ท่ีสามารถใช(ทักษะดิจิทัล ต(องเริ่มต้ังแต.ช้ันมัธยม 
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เพราะหากจบมหาวิทยาลัยภายใต(หลักสูตรเก.า บุคลากรท่ีได(จะยังเปgนคนข.าวแบบเก.า ๆ ท่ีหวังให(ก(าวเข(า
สู.ยุคข.าวดิจิทัลไม.ได(เลย ต(องเริ่มสร(างคนข.าวรุ.นใหม.ด(วยการเขียนหลักสูตรการทําข.าว และอธิบายข.าว ให(
เปgนส.วนหน่ึงของการเรียนรู( ต้ังแต.เยาวชนเริ่มสัมผัสกับข.าวผ.านส่ือต.าง ๆ ความคิดสร(างสรรคและ
นวัตกรรมในวิธีคิดน้ัน หากปล.อยให(มาถึงระดับมหาวิทยาลัยและต(องเลือกวิชาส่ือสารมวลชน ก็จะช(าไป
เสียแล(วสําหรับการสร(างคนข.าวรุ.นใหม.  
  และข(อเสนอแนะสําหรับประชาชนท่ัวไปน้ัน มีความสอดคล(องกับผลการศึกษาของ จิราภร นัย
ยุติ (2514) ท่ีว.า ภาคประชาชน และองคกรต.าง ๆ ควรรวมตัวกันเปgนสุนัขเฝ�าส่ือ เพื่อกํากับดูแลไม.ให(ส่ือ
ใช(สิทธิเสรีภาพจนเกินขอบเขต ละเลยคําว.า ความรับผิดชอบ และไม.ควรส.งเสริมการกระทําท่ีไร(จริยธรรม
และจรรยาบรรณ เช.น การแชรต.อ การแสดงความคิดเห็นในด(านของการช่ืนชมในส่ิงท่ีไม.ถูกต(อง หรือ
สนับสนุน เหล.าน้ีล(วนทําให(ส่ือมวลชนเกิดความสับสนในการเสนอข.าวท่ีไร(จรรณยาบรรณ 
 
 ขIอเสนอแนะเก่ียวกับการรายงานข#าวบนแฟนเพจเฟซบุXกเก่ียวกับผูIตIองหาในป<จจุบัน 
นักวิชาการ มีข(อเสนอแนะดังน้ี  
  1) เสรีภาพในการทํางานของส่ือมวลชนควรควบคู.ไปกับการนํา เสนอข.าวในคดีอาญาท่ีคํานึงถึง
การคุ(มครองสิทธิของผู(ต(องหา  
  2) ควรอยู.ในกรอบของการไม.เสนอข.าวท่ีกระทบต.อสิทธิผู(ต(องหา  
  3) การให(ประชาชนทราบถึงฐานความผิดและโทษในกฎหมายท่ีเก่ียวข(องเพื่อคุ(มครองสังคมและ
ป�องกันมิให(เกิดอาชญากรรมเลียนแบบ มากกว.าการนําเสนอภาพข.าวท่ีเรียกเรตต้ิง หรือการเขียนข.าวท่ี
เรียกยอดไลคท่ีละเมิดสิทธิ  
     4) ไม.ควรนําเสนอภาพข.าวผู(ต(องหา ซ่ึงสามารถเปล่ียนเปgนภาพสถานท่ีเกิดเหตุ ยานพาหนะท่ีใช(
ก.อเหตุ หรือภาพท่ีมีการเบลอเห็นไม.ชัดว.าเปgนใครซึ่งสามารถใช(เทคนิคต.าง ๆ หรือวิธีการเขียนให(รู(น(อยรู(
มากได(  
   5) ตํารวจไม.ควรอนุญาตให(ส่ือมวลชนถ.ายรูปขณะจับกุม หรือทําแผนประกอบการสารภาพ 
เพราะเปgนภาพท่ีส่ือสารออกมาให(สังคมเข(าใจผิดได(ว.า บุคคลในภาพน้ันเปgนผู(กระทําผิดจริง  
  6) ส่ืออย.าทําหน(าท่ีพิพากษาผู(ต(องหา ผู(บริหารหรือเจ(าของส่ือควรมีนโยบายชัดเจนในเรื่องน้ี 
เพื่อให(ผู(ส่ือข.าวซึ่งเปgนผู(ใต(บังคับบัญชาปฏิบัติตามได(ถูกต(อง  
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     7) การแถลงข.าวจับกุมตัวผู(ต(องหาหรือการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ส่ือมวลชนควรถาม 
ผู(ต(องหาว.าเต็มใจหรือยินยอมท่ีจะแถลงข.าวและถูกเผยแพร.ข(อมูลออกไปหรือไม. หากไม.ยินยอมก็ต(องยุติ
การแถลงข.าวและการเผยแพร.  

ข(อเสนอแนะเก่ียวกับการรายงานข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,กเก่ียวกับผู(ต(องหาในปmจจุบัน ของ
นักวิชาการ มีความสอดคล(องกับความตระหนักของการรายงานข.าวบนส่ือออนไลนของสาโรซ เมฆโสภา
วรรณกุล (2559) ท่ีว.า ส่ิงท่ีช.างภาพต(องตระหนัก คือ ห(ามละเมิดความเปgนมนุษย ห(ามละเมิดจริยธรรม 
เพราะไม.จําเปgนต(องให(ได(รูปสะเทือนอารมณทุกคร้ัง เช.น ภาพเด็ก สตรีท่ีถูกกระทํา หรือภาพนักโทษ ภาพ
เหล.าน้ีคือส่ิงท่ีในอนาคตจะต(องไม.ปรากฏ ขณะท่ีช.างภาพต(องถ.ายภาพให(หลากหลาย และมีการส.งภาพ
ละเมิดสิทธิไปยังองคกร แต.องคกรต(องตอบกลับช.างภาพคนน้ันทันทีว.า ถ.ายมาทําไม ต(องการอะไร 
นอกจากเปgนการอบรมคนในองคกรเดียวกันแล(ว ยังเปgนการคัดกรองข(อมูลข.าวสารให(มีคุณภาพก.อนออกสู.
สายตาประชาชน 

 
 

ขIอเสนอแนะ 
  การศึกษาเรื่อง จริยธรรมและการใช(เฟซบุ,กรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา ทําให(ผู(ศึกษาทราบว.า 
การละเมิดผู(ต(องหาบนแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียอย.างเฟซบุ,กน้ัน มีหลากหลายปmจจัยเข(ามาเก่ียวข(อง ซึ่ง
ควรได(รับการทบทวนเพื่อให(เกิดการรายงานข.าวให(มีคุณภาพท่ีดีข้ึนและเหมาะสมกับยุคสมัยของการใช(
เสรีภาพของส่ือมวลชนร.วมกับเทคโนโลยีทางการส่ือสารแบบสมัยใหม. ต(องได(รับความร.วมมือจากทุกฝ�าย 
ท้ังเฟซบุ,กซ่ึงเปgนผู(ให(บริการ หน.วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข(อง เจ(าของส่ือมวลชน ส่ือมวลชน ผู(รับสาร 
และสถาบันการศึกษา โดยมีข(อเสนอแนะดังน้ี  

1. เฟซบุXก 

  เฟซบุ,กซึ่งเปgนผู(ให(บริการ ควรมีนโยบายในการควบคุมดูแลบางข.าวท่ีมีแนวโน(มจะมีการละเมิด
ผู(ต(องหา ไม.ควรมีฟmงกชันแสดงอารมณเหล.าน้ีให(ผู(อ.านใช(งาน เช.น ข.าวอาชญากรรม และโจรกรรม เปgนต(น 
การมีฟmงกชันให(กดไลคในข.าวประเภทน้ี อาจเปgนการซํ้าเติมผู(ตกเปgนข.าว ซึ่งเปgนการละเมิดซํ้าจากส่ือ 
เพราะการกดไลคสามารถตีความหมายได(ว.าเห็นด(วย หรือไม.เห็นด(วยกับการละเมิดแหล.งข.าวในข.าวน้ัน ๆ 
(อ(างอิงข(อเสนอแนะจากนายชัยฤทธ์ิ ยนเป;�ยม อุปนายกฝ�ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือ) 

2. หน#วยงานรัฐและเอกชนท่ีมีหนIาที่กํากับดูแลและเก่ียวขIอง  
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  ควรออกกฎหมายควบคุมส่ือโดยกํากับกันเอง ถ(าส่ือไหนละเมิด หรือไม.แก(ไข ให(ถูกปรับหรือ
ประณามให(สังคมรับรู( เพราะส่ืออยู.ได(ด(วยความน.าเช่ือถือ จึงต(องลงโทษด(วยการประณามร.วม เพราะถ(า
ปรับเปgนเงินอาจเปgนเรื่องธรรมดาและไม.ใช.ปmญหาสําหรับองคกรส่ือท่ีมีรายได(มาก ทางกลับกันถ(ามีการ
ประณามการกระทําผิด แล(วโดนประณามหลายครั้ง ความน.าเช่ือถือของผู(บริโภคต.อองคกรส่ือน้ันจะลดลง 
องคกรส่ือก็จะปรับปรุงแก(ไขตนเองในท่ีสุด วิธีน้ีใช(กลไกทางสังคมมาช.วย (อ(างอิงข(อเสนอแนะจากนายชัย
ฤทธ์ิ ยนเป;�ยม อุปนายกฝ�ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือ) 

3. เจIาขององคAกรส่ือ 
  ต(องมีนโยบายท่ีระบุชัดเจนเก่ียวกับกฎข(อระเบียบของการนําเสนอข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา และมี
บทลงโทษร.วมด(วย ไม.ใช.มีแค.การตักเตือน เพราะอาจจะไม.ได(รับการแก(ไขดีท่ีสุด บางครั้งเตือนแล(วเตือน
อีกอาจกระทําเหมือนเดิม บทลงโทษจึงเปgนปลายทางท่ีสามารถทําให(คนฉุกคิดได( เพราะกระทบกับตนเอง
เมื่อทําผิดระเบียบ ต(องให(ความสําคัญกับเรื่องน้ี ไม.คํานึงถึงกําไรทางธุรกิจอย.างเดียว หรือหวังแค.เรียก เร
ตต้ิง แต.ควรเปgนองคกรส่ือท่ีพัฒนาสังคม (อ(างอิงข(อเสนอแนะจากนางสาวกนกพร ประสิทธ์ิผล นายก
สมาคมผู(ผลิตข.าวออนไลน) 

4. ส่ือมวลชน 
  - จากการศึกษาวิทยานิพนธฉบับน้ี พบว.า ส่ือมวลชนไม.มีเกณฑในการถ.ายภาพผู(ต(องหา สําหรับ
การนําเสนอบนแฟนเพจเฟซบุ,ก แต.จะถ.ายภาพผู(ต(องหาให(ได(ไว(ก.อน และมากท่ีสุด หลังจากน้ันค.อยนํา
ภาพถ.ายดังกล.าวเข(าสู.ข้ันตอนการพิจารณาตามหลักเกณฑในลําดับต.อไป ผู(ศึกษาเห็นว.า ส่ือมวลชนควรมี
ข(อปฏิบัติ หรือเกณฑในการถ.ายภาพผู(ต(องหาอย.างชัดเจน สําหรับช.างภาพ เพ่ือให(ภาพข.าวน้ันมีละเมิด
สิทธิผู(ต(องหาต้ังแต.การข้ันแรก คือ การถ.ายภาพข.าว 
 

- ถ(าเปgนข.าวท่ีมีความอ.อนไหว หรือเส่ียงต.อการแสดงความคิดเห็นท่ีล.อแหลม แฟนเพจสํานักข.าว
ไม.ควรเปfดให(ผู(อ.านแสดงความคิดเห็น แต.ให(ใช(เทคนิคอ่ืนแทน เพ่ือป�องกันการใช(คําไม.สุภาพ หรือการ
แสดงความคิดเห็นเกินข(อเท็จจริงต.อผู(ต(องหา (อ(างอิงข(อเสนอแนะจากการบริหารจัดการการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการรายงานข.าวบนแฟนเพจเฟซบุ,ก ของสํานักข.าวผู(จัดการ) 

 
- ส่ือมวลชนควรเขียนรายงานข.าวตามข(อเท็จจริงสํานวนคดีท่ีตํารวจส่ังฟ�องอย.างระมัดระวัง 

เพราะเม่ือเข(าสู.กระบวนการยุติธรรมผู(ต(องหาอาจจะกลายเปgนผู(บริสุทธ์ิ สุดท(ายอาจกลายเปgนว.า
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ส่ือมวลชนละเมิดผู(ต(องหา ดังน้ันต(องตรวจสอบความถูกต(องของพยานและหลักฐานท่ีตํารวจส่ังฟ�อง
สํานวน ว.าพยานหลักฐานท่ีได(มาแน.นหนาหรือไม. และมีการจัดฉากให(ผู(ต(องหาเปgนแพะหรือไม. (อ(างอิง
ข(อเสนอแนะจากนางสาวกนกพร ประสิทธ์ิผล นายกสมาคมผู(ผลิตข.าวออนไลน) 

 
- ในการรายงานข.าวไม.ควรฉายภาพความรุนแรงข้ึนนํา เพ่ือเกาะกระแสข.าวผู(ต(องหา เพ่ือเรียก

ยอดไลค ยอดติดตาม ให(กับแฟนเพจสํานักข.าวของตน และไม.ควรนําเสนอในลักษณะทําให(ครอบครัวของ
ผู(ต(องหามีผลกระทบ เพราะถือว.าเปgนผู(บริสุทธ์ิ (อ(างอิงข(อเสนอแนะจากนางอังคณา นีละไพจิตร 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห.งชาติ) 

 
- ส่ือมวลชนควรมีการแลกเปล่ียนจากประสบการณจริงจากการรายงานข.าวเก่ียวกับผู(ต(องหา ว.า

พบปmญหาใดบ(าง เพื่อนํามาแลกเปล่ียนนําไปสู.การแก(ไขทบทวนเหตุการณเดิมท่ีผิดพลาดไป หรือปรับปรุง
ในการทําข.าวครั้งต.อไป และเพื่อให(เกิดปmญหาน(อยลง นอกจากน้ียังสามารถนําไปบัญญัติในข(อระเบียบ
ใหม.อีกด(วย และต(องให(ความสําคัญกับการร(องเรียนจากสังคม กํากับดูแลว.าองคกรถูกร(องเรียนเรื่อง
ใดบ(าง แล(วควรแก(ไขปmญหาไม.ให(เกิดการร(องเรียนดังกล.าวอีกอย.างไร (อ(างอิงข(อเสนอแนะจากนางสาว
กนกพร ประสิทธ์ิผล นายกสมาคมผู(ผลิตข.าวออนไลน) 
5. ผูIรับสาร 

 ควรเสพส่ืออย.างรู(เท.าทัน และเสพส่ืออย.างมีสติ ไม.ควรให(การสนับสนุนส่ือท่ีละเมิดจริยธรรม ถ(า
ส่ือไม.ดี ควรเลิกดู เลิกไลค แล(วตัวเรตต้ิงจะเปgนตัวท่ีทําให(องคกรส่ือน้ันทบทวนการทํางานได(เอง รวมถึง
สปอนเซอรถ(าส่ือทําข.าวไม.ดีแล(วถอนโฆษณา ตัวน้ีก็จะเปgนตัวกระตุ(นท่ีทําให(องคกรส่ือกลับมาทบทวนการ
ทําหน(าท่ีของตนเองเช.นกัน การมีบทลงโทษจะเปล่ียนแปลงวงการส่ือได(ดี เพราะส่ือต(องอยู.ได(ด(วยเรตต้ิง
และรายได( (อ(างอิงข(อเสนอแนะจากนางสาวกนกพร ประสิทธ์ิผล นายกสมาคมผู(ผลิตข.าวออนไลน) 

6. สถาบันการศึกษา 

  สถาบันการศึกษาทุกระดับ ควรเน(นการเรียนการสอนเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณแก.
นักศึกษา และช้ีให(เห็นถึงผลดีผลเสียท่ีจะตามมา ซึ่งจะเปgนการปลูกฝmงสํานึกท่ีดีและเพ่ือให(เด็กและ
เยาวชนเติบโตเปgนผู(ใหญ.ท่ีรู(เท.าทันส่ือ (อ(างอิงข(อเสนอแนะจากนางสาวกนกพร ประสิทธ์ิผล นายกสมาคม
ผู(ผลิตข.าวออนไลน) 
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ท่ีขาดเสียไม.ได( ขอขอบพระคุณเปgนพิเศษสําหรับความห.วงใยและกําลังใจจาก ครอบครัว พ.อ แม.
ซึ่งเปgนท่ีรักย่ิง ท่ีคอยห.วงใย สนับสนุนการศึกษาเพ่ือรอความสําเร็จของผู(วิจัยและเปgนแรงใจสําคัญจนทํา
ให(งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุล.วงไปได(ด(วยดี 
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ความรู� ทัศนคติและการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีมีต�อโครงการรถไฟฟUารางเบา ระยะท่ี 1 
เพ่ือรองรับการพัฒนาของแก�นเปDนเมืองอัจฉริยะ 

Knowledge, Attitude and Participation of the Public toward the Light Rail Transit Project, 
Phase 1, to Accommodate the Development of  

Khon Kaen as Smart City 
 

พชร โนนทิง และรองศาสตราจารย&แอนนา จุมพลเสถียร 
คณะวารสารศาสตรAและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA 

 
บทคัดย#อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความรู( ทัศนคติ การมีส.วนร.วมและแนวโน(มการมีส.วน
ร.วมของประชาชนจังหวัดขอนแก.นท่ีมีต.อโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 เพ่ือรองรับการพัฒนา
ขอนแก.นเปgนเมืองอัจฉริยะ ใช(กลุ.มตัวอย.าง 500 คน ท่ีอาศัยอยู.ใน 5 เขตเทศบาลคือ เทศบาลตําบล
สําราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลนครขอนแก.น เทศบาลตําบลเมืองเก.า และเทศบาลตําบลท.าพระ อายุ 
18 ป;ข้ึนไปและมีการเปfดรับข.าวสารเก่ียวกับโครงการฯ โดยใช(แบบสอบถามเปgนเครื่องมือ ผลการวิจัย
พบว.า ประชาชนมีความรู(เก่ียวกับโครงการฯ อยู.ในระดับ ปานกลาง ด(านทัศนคติ ประชาชนส.วนใหญ.มี
ทัศนคติเชิงบวกต.อโครงการฯ ด(านการมีส.วนร.วมของประชาชนยังอยู.ในระดับน(อย แต.ความต้ังใจเข(ามามี
ส.วนร.วมของประชาชนพบว.ามีระดับความต้ังใจสูง ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว.า พบว.า ความรู(
มีความสัมพันธกับทัศนคติของประชาชน ความรู(มีความสัมพันธกับการมีส.วนร.วมของประชาชน และ
ทัศนคติมีความสัมพันธกับการมีส.วนร.วมและแนวโน(มการมีส.วนร.วม เช.นเดียวกัน 
 
คําสําคัญ : ความรู(, ทัศนคติ, การมีส.วนร.วม, รถไฟฟ�ารางเบา, เมืองอัจฉริยะ 
 

Abstract 
This research aims to study on knowledge, attitude and participation of the public toward 
the light rail transit project, phase 1, to accommodate the development of Khon Kaen 
as smart city. This sample group comprises 500 people living in 5 municipal areas, namely 
Samran sub-district, Muang Sila sub-district, Khon Kaen city, Muang kao sub-district and 
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Tapra, aged above 18 years and exposed to information about the project. By using a 
questionnaire as a research tool, it is found that knowledge of the project, most people 
has a moderate level of the knowledge. About the attitude, a majority of people has a 
positive attitude toward the project. However, the result shows a low level of project 
participation, but it indicates a high level of the willingness of the people to participate 
in the project. The results of the hypothesis testing suggest that knowledge is related to 
people's attitude, and people’s attitude is related to project participation and also 
tendency of project participation. 
 
Keywords : knowledge, attitude, participation, light rail transit, smart city 
 

1. บทนํา 
ประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 ได(กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือให(ก(าวสู.การเปgนประเทศ

โลกท่ี 1 ปรับจากประเทศท่ีมีรายได(ปานกลาง เปgนประเทศท่ีมีรายได(สูง ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด(วย “ประสิทธิภาพ” เปgนเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด(วย “นวัตกรรม” หรือท่ีเรียกกันว.า “โมเดล
ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) เพ่ือการพัฒนาให(เปgนประเทศท่ีม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน จากแนวทาง
ดังกล.าวรัฐบาลได(มีการผลักดันโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให(เกิดข้ึนทุกจังหวัดใน
ประเทศไทยโดยมีการนําร.องท่ีจังหวัดภูเก็ต ภายใต(การสนับสนุนของสํานักงานส.งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ส่ิงสําคัญคือต(องเข(าใจสภาพ
ปmญหาและความต(องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอย.างแท(จริง และให(ประชาชนทุกคนได(มีส.วนร.วมในการ
ออกแบบและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีของตนเอง เพ่ือให(ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และมีความย่ังยืน (กระทรวงพลังงาน,2559) 

จังหวัดขอนแก.น เปgนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปgนเมืองท่ีมีจุดยุทธศาสตรสําคัญ
ท่ีเช่ือมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) แห.ง
คาบสมุทรอินโดจีน โดยมีจุดมุ.งหมายการพัฒนาจังหวัดให(เปgน “เมืองสู.สากล สร(างสังคมแห.งความสุข” 
และการพัฒนาขอนแก.นให(เปgนเมืองอัจฉริยะ โดยใช(ระบบขนส.งเปgนตัวนํา ปmจจุบันมีการร.วมกลุ.ม 
ขอนแก.นพัฒนาเมือง (Khon Kaen Think Tank : KKTT) เพื่อดําเนินการพัฒนาท(องถ่ินด(วยตนเอง ลด
การพึงพางบประมาณจากภาครัฐ และมีการผลักดันโครงการท่ีสําคัญคือ โครงการการพัฒนาระบบขนส.ง
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มวลชนรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 (สําราญ-ท.าพระ) รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ก.อสร(างระบบขนส.งมวลชนรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 และการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร(างพื้นฐาน
จังหวัดขอนแก.น ซึ่งเปgนความร.วมมือระหว.างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาใน
ท(องถ่ินจังหวัดขอนแก.น เน่ืองจากโครงการดังกล.าวเปgนโครงการขนาดใหญ.และมีผลกระทบต.อประชาชน
ในพ้ืนท่ีหน.วยงานต.าง ๆ ท่ีเก่ียวข(องจึงได(มีการประชาสัมพันธข(อมูลข.าวสารท่ีเก่ียวกับโครงการผ.านส่ือ
ต.าง ๆ อาทิ ส่ือหนังสือพิมพท(องถ่ิน ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือออนไลน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะ
กิจต.าง ๆ รวมท้ังการจัดทําเวทีรับฟmงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือให(เกิดการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนและให(เปgนโครงการท่ีมาจากความต(องการของประชาชนในพื้นท่ีอย.างแท(จริง จึงเปgนท่ีมาและ
ความสนใจของผู(วิจัยท่ีจะศึกษาความรู(ความเข(าใจและทัศนคติของประชาชนจังหวัดขอนแก.น อีกท้ังการ
เข(ามามีส.วนร.วมในโครงการดังกล.าวเปgนอย.างไร รวมถึงแนวโน(มการมีส.วนร.วมของประชาชนท่ีจะมีต.อ
โครงการรถไฟฟ�ารางระยะท่ี 1 เพื่อรองรับการพัฒนาขอนแก.นเปgนเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปรดังกล.าว เพื่อนําข(อมูลมาใช(ในการวางแผนการส่ือสารซึ่งเปgนเครื่องมือสําคัญใน
การพัฒนาเพ่ือสร(างพฤติกรรมการมีส.วนร.วมของประชาชนอย.างแท(จริงอันจะก.อให(เกิดการเรียนรู(ของทุก
ฝ�าย ซ่ึงโมเดลการพัฒนาท(องถ่ินของจังหวัดขอนแก.นเพ่ือการสร(างเมือง Smart City นับว.าเปgน
กระบวนการสร(างสรรคให(เกิดวัฒนธรรมรูปแบบใหม.ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยสามารถเอ้ือให(ภาคเอกชน
ท(องถ่ินและภาคประชาชนเข(ามามีส.วนร.วมในการพัฒนาท(องถ่ินของตนเอง และภายใต(การเติบโตในยุค
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยรวดเร็ว การส่ือสารข(อมูลท่ีผสานเข(ากับส่ือต.างๆ ส.งผลให(ประชาชน
สามารถเข(าถึงข(อมูลข.าวสารได(อย.างสะดวก เพราะฉะน้ันจะทําอย.างไรให(การมีส.วนร.วมของประชาชน
เติบโตและเกิดข้ึนอย.างมีคุณภาพ ผู(ท่ีได(รับผลประโยชนเปgนของประชาชนส.วนรวม มิใช.เปgนเพียง
ผลประโยชนของกลุ.มคนเพียงบางกลุ.ม 
2.วัตถุประสงคA 

1. เพื่อศึกษาความรู( ทัศนคติ การมีส.วนร.วมและแนวโน(มการมีส.วนร.วมของประชาชนท่ีมีต.อ
โครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 เพ่ือรองรับการพัฒนาขอนแก.นเปgนเมืองอัจฉริยะ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความรู(กับทัศนคติของประชาชน  ความรู(กับการมีส.วนร.วมของ
ประชาชน ทัศนคติกับการมีส.วนร.วมของประชาชน และทัศนคติกับแนวโน(มการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนว.าเปgนอย.างไร 

3.วิธีการวิจัย 
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การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปgนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด(วยการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยใช(แบบสอบถาม (Questionnaire) เปgนเครื่องมือในการเก็บข(อมูล ณ 
ช.วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว และให(กลุ.มตัวอย.างเปgนผู(ตอบแบบสอบถามด(วยตัวเอง (Self-
administered) โดยประชากรได(แก. ประชาชนท่ีอาศัยอยู.ในเขตพื้นท่ีก.อสร(างโครงการใน 5 เขต เทศบาล 
คือ เทศบาลตําบลสําราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลนครขอนแก.น เทศบาลตําบลเมืองเก.า และเทศบาล
ตําบลท.าพระ มีอายุ 18 ป;ข้ึนไป และเคยรับรู(ข(อมูลข.าวสารเก่ียวกับโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 
ในช.วง 3 เดือนท่ีผ.านมา โดยผู(วิจัยได(กําหนดกลุ.มตัวอย.างเขตละ 100 คน จํานวน 5 เขต รวมจํานวน
ท้ังส้ิน 500 คน การสุ.มตัวอย.างดังกล.าวใช(การสุ.มแบบอาศัยความน.าจะเปgนและแบบไม.อาศัยความน.าจะ
เปgน โดยการเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบแบ.งช้ันภูมิออกเปgน 5 ช้ันภูมิ (เขตเทศบาล) หลังจากน้ันใช(การเลือก
ตัวอย.างแบบแบ.งกลุ.ม (จํานวนหมู.บ(านในแต.ละช้ันภูมิ) และทําการสุ.มตัวอย.างอย.างง.ายเพื่อให(ได(กลุ.ม
ตัวอย.างท่ีเปgนตัวแทนของประชากรท้ังหมด และข้ันสุดท(ายใช(การสุ.มตัวอย.างแบบตรงตามตามชนิด  

 
 

 
4.อภิปรายผลการวิจัย 

   การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู( ทัศนคติและการมีส.วนร.วมของประชาชนท่ีมีต.อโครงการรถไฟฟ�า
รางเบา ระยะท่ี 1 เพ่ือรองรับการพัฒนาขอนแก.นเปgนเมืองอัจฉริยะ” 

กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนเพศ หญิง อายุระหว.าง 24-35 ป; มีระดับการศึกษาการศึกษาสูงสุด คือ 
ปริญญาตรี และส.วนใหญ.เปgนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได(ส.วนตัวต.อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มี

ความรู(ความเข(าใจของประชาชนท่ีมีต.อโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี อยู.ในระดับปานกลาง ( �̅= 
5.05)  โดยความรู(ความเข(าใจของประชาชนจังหวัดขอนแก.นมีความเข(าใจมากท่ีสุดคือการพัฒนาขอนแก.น
เปgนเมืองอัจฉริยะ (Khon Kaen Smart City) คือการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม.มาใช(อํานวยความสะดวก
ให(ประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปgนอยู.ของประชาชนให(ดีข้ึน ซ่ึงจังหวัดขอนแก.นจะใช(ระบบ
ขนส.งเปgนตัวนําในการพัฒนาเมือง เน่ืองด(วยการก.อสร(างโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 เปgนโครงการ
ขนาดใหญ.และเปgนการพัฒนาระบบขนส.งมวลชนรถไฟฟ�าส.วนภูมิภาคแห.งแรกของประเทศไทย ทําให(
ประชาชนให(ความสนใจและหาข(อมูลส.งผลให(เกิดความรู(เกิดข้ึน แต.เมื่อเปรียบเทียบกับความรู(เก่ียวกับ
การระดมทุนในโครงการก.อสร(างในลักษณะ Crowd Funding หรือประเภทรถไฟฟ�ารางเบา ซึ่งความรู(
ด(านน้ีประชาชนยังความเข(าใจน(อย เพราะการส่ือสารเพ่ือสร(างความรู(ความเข(าใจยังไม.ชัดเจน  
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ด(านทัศนคติของประชาชนท่ีมีต.อโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 พบว.า โดยภาพรวมแล(ว

ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวก  (�̅ = 4.01) เมื่อพิจารณาทัศนคติในแต.ละด(านพบว.า ประชาชนจังหวัด

ขอนแก.นมีทัศนคติต.อด(านการวางแผนของโครงการในเชิงบวก (�̅=3.91) ทัศนคติต.อด(านการดําเนินการ

ของโครงในเชิงบวก (�̅=3.91) ทัศนคติต.อด(านการใช(ประโยชนจากโครงการในเชิงบวก (�̅ = 4.07) และ

ทัศนคติท่ีมีต.อด(านการได(รับประโยชนจากโครงการในเชิงบวก (�̅ = 4.10) ซึ่งประชาชนมีทัศนคติต.อด(าน
การได(รับประโยชนจากโครงการมีค.าเฉล่ียสูงสุด สะท(อนให(เห็นถึงประชาชนส.วนใหญ.ให(ความสําคัญกับ
เรื่องใกล(ตัวในการได(รับประโยชนจากการก.อสร(างโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 เช.น การช.วยลด
ปmญหารถติด การลดอุบัติเหตุบนท(องถนน การสร(างภาพลักษณให(จังหวัดขอนแก.นเปgนเมืองน.าอยู.และมี
ความทันสมัย ช.วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให(มีความสะดวกสบายในการเดินทาง เปgนต(น อัน
ความรู(สึกของประชาชนในด(านท่ีดีต.อโครงการท่ีจะช.วยให(ประชาชนส.งเสริมและสนับสนุนโครงการน้ีให(
เกิดข้ึน 

ในด(านการมีส.วนร.วมของประชาชนในโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 ท่ีผ.านมา ท้ังการแสดง
ความคิดเห็นผ.านเวทีรับฟmงความคิดเห็น การให(สัมภาษณ การให(ข(อมูล การค(นคว(าหาข(อมูลต.าง ๆ ท่ี
เก่ียวข(องกับโครงการ ร.วมท้ังการมีส.วนร.วมในการเผยแพร.ข(อมูลข.าวสารท่ีถูกเก่ียวเก่ียวกับโครงการ 

พบว.า ประชาชนส.วนใหญ.ยังมีระดับการมีส.วนร.วมท่ีน(อย (�̅ = 2.41) เน่ืองจากในช.วงระยะเวลาท่ีผ.านมา
การประชาสัมพันธของโครงการยังไม.ท่ัวถึงและขาดความต.อเน่ือง อีกท้ังการจัดระดมความคิดเห็นท่ีจัด
เฉพาะในส.วนตัวเมืองทําให(การเข(ามามีส.วนร.วมของประชาชนเปgนไปได(น(อย ซึ่งจะมีเฉพาะกลุ.ม 
หน.วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู(มีส.วนได(ส.วนเสียบางกลุ.มเท.าน้ัน ประชาชนส.วนใหญ.ยังไม.มีโอกาสเข(า
มาร.วมกิจกรรมดังกล.าวได( แต.เม่ือศึกษาถึงแนวโน(มการมีส.วนร.วมของประชาชนจังหวัดขอนแก.นใน
อนาคตพบว.า ประชาชนส.วนใหญ.มีความต้ังใจท่ีจะเข(ามามีส.วนร.วมในโครงการรถไฟฟ�ารางเบาในระดับสูง 

(�̅ = 3.24) เพราะประชาชนมีความรู(สึกท่ีดีต.อโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 ซ่ึงเกิดจากความ
ร.วมมือของคนท(องถ่ินผลักดันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกิดประโยชนต.อชุมชนตลอดแนว
เส(นรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 ด(วย  

 ผลการศึกษาความสัมพันธของตัวแปร ความรู( ทัศนคติ และการมีส.วนร.วมของประชาชนท่ีมีต.อ
โครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 เพ่ือรองรับการพัฒนาขอนแก.นเปgนเมืองอัจฉริยะ พบว.า 
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ความรู( มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติของประชาชนท่ีมีต.อโครงการรถไฟฟ�ารางเบา (r = 
0.56, P < 0.01) ท้ังน้ีความสัมพันธดังกล.าวเปgนไปในทิศทางเดียวกัน และ ทัศนคติมีความสัมพันธเชิงบวก
กับการมีส.วนร.วมของประชาชนในโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 (r = 0.343, P < 0.01) ช้ีให(เห็นว.า
เมื่อประชาชนจังหวัดขอนแก.นมีความรู(เก่ียวกับโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 ย.อมส.งผลต.อ
ความรู(สึกหรือทัศนคติในเชิงบวกต.อโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 ซึ่งจะนําไปสู.พฤติกรรมการ
แสดงออกของประชาชนในการเข(ามามีส.วนร.วมในโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 ดังท่ี Assael 
(1995) ได(กล.าวถึงปmจจัยในการเกิดทัศนคติ ว.า ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู(ท้ังจากประสบการณท่ีผ.านมา 
กลุ.มเพื่อน อิทธิพลของครอบครัว ย.อมส.งผลถึงการเกิดทัศนคติของบุคคลน้ัน โดยทัศนคติมีองคประกอบ
คือ อารมณความรู(สึก (Affective Component) เปgนอารมณความรู(สึกในทางท่ีชอบหรือไม.ชอบท่ีบุคคลมี
ต.อท่ีหมายของทัศนคติ (Bem, 1970)  ดังน้ันเม่ือประชาชนจังหวัดขอนแก.นมีความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับ
โครงการทําให(ประชาชนเกิดทัศนคติในทางท่ีชอบต.อโครงการ และนําไปสู.พฤติกรรมการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนในโครงการรถไฟฟ�ารางเบาต.อไป เช.นเดียวกับงานวิจัยของ Thurstone (1931) ช้ีให(เห็นว.าเม่ือ
บุคคลมีทัศนคติต.อท่ีหมายหน่ึง แต.คนสองคนอาจมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีต.างกันท้ังน้ีเปgนเพราะคน
หน่ึงมีความรู(สึกท่ีชอบต.อท่ีหมายน้ันแต.อีกคนไม.ชอบต.อท่ีหมายน้ัน ท้ังน้ียังมีความสอดคล(องกับแนวคิด
ของสุชาดา วรรธะมานี (2542) ได(กล.าวความสัมพันธของความรู(สึกนึกคิดของมนุษย กล.าวคือ เมื่อมี
ความรู(ในระดับใดก็ตามย.อมมีความสัมพันธกับความรู(สึก ซึ่งเปgนส่ิงเช่ือมโยงสภาพจิตใจในแต.ละบุคคลท่ี
แตกต.างกันอันมีผลมาจากการส่ังสมประสบการณ สภาพแวดล(อม ทําให(บุคคลมีความคิดและจะแสดง
ออกเปgนพฤติกรรมตามความรู(สึกของตน โดยเมื่อประชาชนจังหวัดขอนแก.นมีความรู(เก่ียวกับโครงการ
รถไฟฟ�ารางเบา ไม.ว.าจะเกิดจากประสบการณท่ีได(มีส.วนเก่ียวข(อง หรือสภาพแวดล(อมท่ีอยู.ในพ้ืนท่ีของ
การดําเนินโครงการ รวมถึงข(อมูลความรู(ท่ีมาจากส่ือท่ีกระจายออกมา ย.อมส.งผลต.อความรู(สึกของ
ประชาชนอันจะนํามาสู.พฤติกรรมในการแสดงออกในการเข(ามามีส.วนร.วมของประชาชนตามมา 
นอกจากน้ีการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังกล.าวยังมีความสอดคล(องกับงานวิจัยของ ปริยานุช ปmญจวงศ 
(2540) ได(ทําการวิจัยเรื่อง การเปfดรับข.าวสาร ความรู( ทัศนคติ และการมีส.วนร.วมของประชาชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของชาวบ(านในหมู.บ(านรอบศูนยการศึกษาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว.าความรู(ของชาวบ(านมีความสัมพันธกับทัศนคติต.อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมของชาวบ(านซึ่งส.งผลถึงพฤติกรรมการแสดงออกในการมีส.วนร.วมของชาวบ(านต.อโครงพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมเช.นเดียวกัน 
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จากการค(นพบของงานวิจัยดังกล.าวช้ีให(เห็นว.า ส่ิงท่ีจะสามารถสร(างพฤติกรรมการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนจังหวัดขอนแก.น ให(เข(ามามีส.วนร.วมในโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ระยะท่ี 1 น้ัน คือ ความรู(ของ
ประชาชน และ ทัศนคติของประชาชน อันเปgนเป�าหมายของโครงการน้ีท่ีมีความต(องการให(ประชาชนใน
จังหวัดขอนแก.นเข(ามามีส.วนร.วมและมีความภาคภูมิใจร.วมกันในการพัฒนาจังหวัดขอนแก.นให(มีความ
ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปgนอยู.ท่ีดีให(กับประชาชนและเปgนโครงการท่ีตอบสนองความ
ต(องการของคนในพ้ืนท่ีอย.างแท(จริง อันเปgนหลักของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให(เกิดข้ึน
อย.างเปgนรูปธรรมอย.างแท(จริงและส.งผลกระทบในด(านดีต.อประชาชนต.อไป ดังน้ันการท่ีจะสร(างความรู(
ความเข(าใจให(กับประชาชนหน.วยงานต(องสร(างส่ือท่ีมี เน้ือหา (Content) เก่ียวกับโครงการฯให(เข(าใจง.าย
และทําการส่ือสารไปยังประชาชนทุกกลุ.ม ด(วยความสําคัญของการส่ือสารเปgนน้ันสามารถการก.อให(เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได( การท่ีจะส่ือสารเพ่ือให(เกิดพฤติกรรมน้ัน รูปแบบการใช(ส่ือสารโดยอาศัย
กระบวนการการมีส.วนร.วมของชุมชนจะก.อให(เกิดความรู(แบบร.วมวางแผน ร.วมดําเนินการ และร.วมรับ
ผลประโยชนร.วมกันอย.างแท(จริง หน.วยงานท่ีเก่ียวข(องต(องเลือกวิธีการส่ือสาร การจัดทําเน้ือหาท่ี
ประชาชนควรรับรู(หรือมีความต(องการอยากรู( ตลอดจนการดําเนินการส่ือสาร และการติดตามประเมินผล 
ซึ่งในทุกข้ันตอนสามารถใช(กระบวนการการมีส.วนร.วมของประชาชน อันจะก.อให(เกิดการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ และส.งผลต.อการเกิดการพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมได( 

5. ขIอเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบว.าความรู(เปgนส่ิงท่ีก.อให(เกิดทัศนคติอันจะนํามาสู.พฤติกรรมได( ดังน้ัน 

หน.วยงานท่ีเก่ียวข(องต(องมีการส่ือสารเน้ือหา ประเด็นต.าง ๆ ท่ีจําเปgน ให(ประชาชนรับทราบ

อย.างต.อเน่ือง และให(เข(าถึงทุกกลุ.ม เพราะจากระดับการมีส.วนร.วมท่ีผ.านมายังอยู.ในระดับน(อย 

แต.ความต้ังใจในอนาคตของประชาชนมีระดับความต้ังใจมีส.วนร.วมในระดับสูง ดังน้ันการจัดทํา

เวทีรับฟmงความเห็น หรือ การเผยแพร.ข(อมูลควรทําในลักษณะเชิงรุก เช.น การจัดกิจกรรม Road 

Show ในแต.ละเขตเทศบาล หรือ การทํา Focus Group ในแต.ละชุมชน เพื่อรับฟmงความคิดเห็น

ของประชาชนให(ประชาชนได(เข(ามามีส.วนร.วมอย.างแท(จริง 

 

2. การจัดทําเน้ือหา (Content) เก่ียวกับโครงการเพ่ือเผยแพร.ควรเปgนเน้ือหาท่ีให(ประชาชนเข(าใจ

ง.าย และอยู.ในความสนใจของประชาชนด(วย เช.น รูปแบบการระดมทุนในกองทุนรวมโครงสร(าง



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 269 

พ้ืนฐาน ประเภทรถไฟฟ�ารางเบา การจัดต้ังบริษัทจํากัดของ 5 เทศบาล เปgนต(น ซึ่งประชาชนยัง

ขาดความรู(ความเข(าใจในเรื่องดังกล.าว 

3. หน.วยงานท่ีเก่ียวข(องควรมีการส่ือสารข(อมูลโครงการดังกล.าวอย.างต.อเน่ืองเพ่ือให(ประชาชนได(รับ

รู( และควรเปgนการส่ือสารสองทางเพ่ือให(ประชาชนสามารถให(ข(อเสนอแนะได(ในประเด็นต.าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในช.วงระหว.างการดําเนินโครงการ เพ่ือส.งเสริมให(เกิดการมีส.วนร.วมอย.างแท(จริงและ

ป�องกันความขัดแย(งต.าง ๆ ท่ีอาจตามมาได( 

4. ควรมีการติดตามประเมินผลการส่ือสารอย.างต.อเน่ืองเพ่ือป�องกันการเกิดความเข(าใจผิด หรือการ

บิดเบือนสาร อันจะก.อให(เกิดความขัดแย(งได(ในภายหลัง 

ขIอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาครั้งน้ีเปgนเพียงการศึกษาในระยะท่ี 1 ของโครงการรถไฟฟ�ารางเบา ควรมีการศึกษา

ระยะอ่ืน ๆ อย.างต.อเน่ืองเพ่ือนําข(อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะหจุดแข็งจุดอ.อนในแต.ละช.วง เพ่ือ

นํามาใช(ในการพัฒนาโมเดลของการสร(างการมีส.วนร.วมในโครงการอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคล(ายกัน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เช.น การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุ.มย.อย การเข(า

สังเกตการณในแต.ละกิจกรรมท่ีหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องจัดข้ึน เปgนต(น เพ่ือให(ได(ข(อมูลเชิงลึกจาก

กลุ.มประชาชนผู(รับสาร 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยในส.วนของผู(ส.งสาร เพ่ือนําข(อมูลท่ีได(มาวิเคราะหเปรียบเทียบนํามาพัฒนา

รูปแบบการส่ือสารให(เหมาะกับบริบทพ้ืนท่ีและเกิดความเข(าใจท้ังในส.วนของผู(ส.งสารและผู(รับ

สาร 

 

 

 

 

เอกสารอIางอิง 
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บทคัดย#อ 

การศึกษาเรื่อง “การเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ พ.ศ. 2557  และ
การมีส.วนร.วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปfดรับ
ส่ือ ความรู( ทัศนคติ เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ และการมีส.วนร.วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และศึกษาปmจจัยด(านลักษณะทางประชากรท่ีมีอิทธิพลต.อการเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ 
เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ และการมีส.วนร.วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือ กับความรู( ทัศนคติ เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ และ
การมีส.วนร.วมทางการเมือง 

สําหรับการศึกษาในครั้งน้ี ผู(วิจัยใช(การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช(วิธีวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey research) แบบตัดขวาง หรือแบบเก็บข(อมูลเพียงครั้งเดียว (Cross sectional 
study) โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามอยู.ระหว.างเดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 
โดยประชากรท่ีใช(ในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู(มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีอายุ 
18 ป;ขึ้นไปเท.าน้ัน  

ผลการวิจัยพบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 255 คน และเปgนเพศชาย 
จํานวน 145 คน โดยมีอายุอยู.ในช.วง 30 – 39 ป; มากท่ีสุด คือ 166 คน ระดับการศึกษาส.วนใหญ.มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท.า จํานวน 221  คน ประกอบอาชีพข(าราชการ/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ(างของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด จํานวน 181 คน มีรายได(เฉล่ียต.อเดือนอยู.ระหว.าง 15,001 
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– 30,000 บาท จํานวน 193 คน ในด(านการเปfดรับส่ือท่ีเก่ียวข(องกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติจากส่ือต.าง ๆ 
โดยแบ.งเปgนส่ือภายในและส่ือภายนอก พบว.าด(านความถ่ีของการเปfดรับส่ือน้ันในภาพรวมมีระดับความถ่ี
ของการเปfดรับส่ือเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ จากส่ือต.างๆ ท้ังส่ือภายในและส่ือภายนอก อยู.ในระดับ
น(อย และในส.วนของระยะเวลาของการเปfดรับส่ือเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติจากส่ือต.างๆ น้ัน ไม.มี
ความแตกต.างจากความถ่ีของการเปfดรับส่ือ ท้ังน้ีด(านปmจจัยความสัมพันธพบว.าลักษณะทางประชากรด(าน
เพศ การศึกษา และรายได( ท่ีแตกต.างกันจะมีการเปfดรับส่ือเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติจากส่ือภายใน
และส่ือภายนอกในด(านความถ่ีไม.แตกต.างกัน 

ในด(านความรู(เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติน้ัน พบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีความรู(อยู.ใน
ระดับน(อย จํานวน 175 คน คิดเปgนร(อยละ 43.75 ท้ังน้ีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได( ล(วนมีผลต.อ
ระดับความรู(เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติท้ังส้ิน 

ส.วนทัศนคติต.อบทบาทหน(าท่ีของสภานิติบัญญัติแห.งชาติ อยู.ในระดับค.อนข(างบวก คือมีทัศนคติ
เห็นด(วยกับความเห็นส.วนใหญ. โดยมีค.าเฉล่ีย 3.43 ท้ังน้ียังพบว.าลักษณะทางประชากรท่ีแตกต.างมี
ทัศนคติเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติไม.แตกต.างกัน 

เมื่อศึกษาถึงการมีส.วนร.วมทางการเมืองของประชาชน ปรากฏว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีระดับ
การมีส.วนร.วมทางการให(ความสนใจในประเด็นคอยรับฟmงข.าวสารเพ่ือเตรียมพร(อมสําหรับการเลือกต้ังครั้ง
ต.อไป และการชักชวนเพื่อนๆ หรือบุคคลในครอบครัวให(ออกไปใช(สิทธ์ิเลือกต้ังครั้งต.อไป  

นอกจากน้ียังพบว.าการเปfดรับส่ือของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับความรู( ทัศนคติ
เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ และการมีส.วนร.วมทางการเมือง ล(วนมีความสัมพันธกันอีกด(วย ท้ังน้ี จาก
ความสัมพันธดังกล.าว สรุปได(ว.า หากประชากรมีการเปfดรับส่ือมาก ก็จะย่ิงทําให(มีความรู(มาก และทําให(
เกิดทัศนคติท่ีดีต.อสภานิติบัญญัติแห.งชาติ อีกท้ังยังส.งผลให(ประชากรให(ความสนใจในการมีส.วนร.วมทางการ
เมืองมากข้ึนอีกด(วย 
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Abstract 

 

The purpose of the study in the topic of “Media Exposure, Knowledge and Attitude 
towards the National Legislative Assembly B.E. 2557 and the Political Participation of 
People in Bangkok,” is to analyze the behavior of people about media exposure, 
knowledge, attitudes towards the National Legislative Assembly and the political 
participation. Researcher studies in demographic factors influences and study the 
relationship between media exposure, knowledge and attitudes toward the National 
Legislative Assembly and political participation after the promulgation of the new 
Constitution of the Kingdom of Thailand of the people in Bangkok Metropolis. The research 
is made in quantitative research with Survey Research Methodology. The duration of the 
questionnaire collection is between December B.E. 2016 - March B.E. 2017. The sample in 
this study will be specific people in Bangkok Metropolis with 18-year old constituent.  

The result of the research finds that majority of the sample consisted of 255 
samples are females and 145 samples are males. Among that amount, 166 samples are 
ages ranged from 30 to 39 years old; 221 samples were graduated in Bachelor Degree or 
equivalent; 181 samples are government officials/ government employees/ state 
employees/ state enterprise officials; 193 samples have a average monthly income 
between 15,001 - 30,000 Baht. In according with the study, the media exposure towards 
the National Legislative Assembly, with many kinds of media divided as the internal media 
and external media, finds that the frequency of media exposure of people, in overall, is 
at low level, and the duration of media exposure towards the National Legislative 
Assembly from the many channels of reaching media is no difference from the frequency 
of media exposure. Nevertheless, the correlation shows that the demographic in term of 
differences in gender, education and monthly income towards media exposure of the 
National Legislative Assembly both from the internal and external have no different 
frequency.    
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 In term of the perception of samples regarding the National Legislative 
Assembly finds that 175 samples is at low level. Therefore, the level of education, career 
and monthly income have an influence in perception of the political knowledge regarding 
the National Legislative Assembly.  

 Towards the attitude of the roles and duties of the National Legislative 
Assembly is rather positive which agree with the majority opinion at the average of 3.43. 
The study also finds that the different demographic have no any different attitude about 
the National Legislative Assembly.  

 With the consideration of the public participation after the promulgation of 
the new Constitution appears that most of the samples are interesting in the information 
and preparing for the next general election, and also encouraging their friends and 
members of family go for the polls.  

 In addition, the study finds that the behavior of media exposure of people in 
Bangkok Metropolis is related with the knowledge, political attitude toward the National 
Legislative Assembly and the political participation after the promulgation of the new 
Constitution, including the perception of the National Legislative Assembly also related 
with the political attitude toward the National Legislative Assembly.  

  

Keyword National Legislative Assembly, Media Exposure, Knowledge, Attitude, Political 
Participation 
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บทนํา 

ความเปfนมาและความสําคัญของป<ญหา 

การเมืองการปกครองไทยในสถานการณปmจจุบัน เปgนการปกครองโดยคณะรักษาความสงบ
แห.งชาติ (คสช.)  (National Council for Peace and Order) ซึ่งได(ทําการรัฐประหารเมื่อวันท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีในปmจจุบัน เปgนหัวหน(าคณะ
รักษาความสงบแห.งชาติ  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557     
ได(บัญญัติให(มี “สภานิติบัญญัติแห#งชาติ” ข้ึนมาทําหน(าท่ีแทนสภาผู(แทนราษฎรและวุฒิสภา            ซึ่ง
ประกอบด(วยสมาชิกจํานวนไม.เกิน 250 คน โดยมีท่ีมาหลากหลายจากกลุ.มบุคคลกลุ.มต.าง ๆ ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืนท่ีจะเปgนประโยชนต.อการปฏิบัติหน(าท่ีของ
สภานิติบัญญัติแห.งชาติ 

สภานิติบัญญัติแห.งชาติ ได(เริ่มปฏิบัติหน(าท่ีต้ังแต.วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 จนถึง 7 สิงหาคม 
2558 ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ป; สภานิติบัญญัติแห.งชาติได(ปฏิบัติภารกิจต.าง ๆ ตามอํานาจหน(าท่ีของสภา
นิติบัญญัติแห.งชาติ และได(จัดแถลงข.าวเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2558 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 
1 ป; ซ่ึงปรากฏตามส่ือต.าง ๆ และผลสํารวจความคิดเห็น “นิด(าโพล” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร เมื่อวันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2558 เร่ือง “1 ป; สภานิติบัญญัติแห.งชาติ” ซ่ึงทําการสํารวจระหว.าง
วันท่ี 20 – 25 กรกฎาคม 2558 จากประชาชนท่ัวประเทศ จํานวน 2,527 คน เก่ียวกับการรับรู(บทบาท 
หน(าท่ี และการดําเนินงานของสภานิติบัญญัติแห.งชาติ (สนช.) ในรอบ 1 ป; โดยผลพบว.าประชาชนส.วน
ใหญ. ร(อยละ 57.70 ไม.ทราบว.า สภานิติบัญญัติแห.งชาติ (สนช.) คืออะไร และการรับรู(ข.าวสารของ
ประชาชนเก่ียวกับการดําเนินงานของสภานิติบัญญัติแห.งชาติ (สนช.) ในรอบ 1 ป;ท่ีผ.านมา พบว.า
ประชาชนส.วนใหญ. ร(อยละ 68.48 ได(รับข(อมูลข.าวสารบ(างเปgนคร้ังคราว รองลงมาคือเลือกท่ีจะรับรู(ข(อมูล
ข.าวสารเฉพาะประเด็นท่ีสนใจ ร(อยละ 13.75 ส.วนได(รับรู(ข(อมูลข.าวสารตลอดเวลา ร(อยละ 6.27 และไม.
เคยรับรู(ข(อมูลข.าวสารใด ๆ เลย ร(อยละ 6.27 

ปmจจุบันเปgนเวลา 2 ป;กว.าแล(วท่ีสภานิติบัญญัติแห.งชาติ ได(ปฏิบัติหน(าท่ีในรัฐสภา และผล
การศึกษาของนิด(าโพลผ.านไปอีก 1 ป; ด(วยเช.นกัน ท้ังน้ี ในส.วนงานวิจัยท่ีผ.านมาไม.มีการศึกษาถึงการรับรู(
ใดๆ เก่ียวข(องกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติโดยตรง ด(วยเหตุน้ีผู(วิจัยจึงต(องการศึกษาว.า ระยะเวลากว.า 2 ป;
น้ัน ประชาชนส.วนใหญ.ได(ติดตามข.าวสารทางการเมืองหลังมีการรัฐประหารเปgนอย.างไร ได(รู(จักสภานิติ
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บัญญัติแห.งชาติมากข้ึนหรือไม. เน่ืองจากมีข.าวปรากฏตามส่ือต.างๆ เปgนประจํา ไม.ว.าจะเปgนส่ือ
หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ หรือแม(แต.ส่ือออนไลนก็ตาม และมีทัศนคติและความคาดหวังท่ีมีต.อบทบาท
หน(าท่ีการทํางานของสภานิติบัญญัติแห.งชาติซ่ึงเปgนตัวแทนของประชาชนในปmจจุบันเปgนอย.างไร รวมไป
ถึงแนวโน(มการมีส.วนร.วมทางการเมืองของประชาชนในการใช(สิทธิเลือกต้ังครั้งต.อไป ซึ่งตามแผนท่ี
ยุทธศาสตร (Road Map) ของรัฐบาลน้ันได(ต้ังไว(ว.าจะจัดให(มีการเลือกต้ังระดับประเทศในป; พ.ศ. 2560  

วัตถุประสงคA 

1. เพื่อศึกษาการเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ และการมี
ส.วนร.วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปmจจัยด(านลักษณะทางประชากรท่ีมีอิทธิพลต.อการเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ 
เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปmจจัยด(านลักษณะทางประชากรท่ีมีอิทธิพลต.อการมีส.วนร.วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือ กับความรู( ทัศนคติ เก่ียวกับสภานิติ
บัญญัติแห.งชาติ และการมีส.วนร.วมทางการเมือง 

วิธีการวิจัย 

เปgนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) แบบตัดขวางหรือแบบเก็บข(อมูลเพียงครั้งเดียว 
(Cross sectional study) โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามอยู.ระหว.างเดือนธันวาคม 2559 
– มกราคม 2560 โดยกลุ.มตัวอย.างเปgนกลุ.มประชาชนผู(มีสิทธิเลือกต้ัง อายุ 18 ป; ข้ึนไป ท่ีอาศัยในเขต
สายไหม เขตคันนายาว หนองแขม และเขตบางกะปf กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่งจะใช(วิธีการสุ.ม
ตัวอย.างแบบไม.ใช(ความน.าจะเปgน (Non probability sampling) เลือกกลุ.มตัวอย.างแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) ท้ังน้ี เพื่อให(กลุ.มตัวอย.างมีความหลากหลายทางด(านอายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา โดยแบบสอบถามจะเปgนลักษณะคําถามปลายปfดแบบมีตัวเลือกและคําถามปลายเปfดแบบให(
เขียนตอบด(วยตัวเองโดยแบ.งออกเปgน 5 ส.วน ดังน้ี 

 ส.วนท่ี 1 คําถามเก่ียวข(อมูลทางประชากรของกลุ.มตัวอย.าง ได(แก. เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได( จะเปgนแบบเลือกตอบและกรอกข(อมูล 
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 ส.วนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปfดรับส่ือของกลุ.มตัวอย.าง ได(แก. ความถ่ีหรือ
ความบ.อยครั้งในการเปfดรับส่ือ ระยะเวลาในการรับชม และวัตถุประสงคในการเปfดรับส่ือ  

 ส.วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความรู(เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ จะเปgนการต้ังคําถาม
โดยให(ผู(ตอบเลือกตอบเพ่ือวัดระดับความรู( ซ่ึงจะมีตัวเลือกให(เลือก 3 ช.อง คือ ใช. ไม.ใช. และไม.ทราบ 

ส.วนท่ี 4 คําถามวัดระดับทัศนคติเก่ียวกับต.อสภานิติบัญญัติแห.งชาติ โดยจะเปgนแบบ
เลือกตอบ ซึ่งวัดระดับตามแบบของ Likert Typed Scale  

 ส.วนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับการมีส.วนร.วมทางการเมือง การมีส.วนร.วมทางการเมืองเปgนการ
ต้ังคําถามเพื่อวัดว.าประชากรมีระดับความสนใจในการมีส.วนร.วมทางการเมืองในการไปใช(สิทธิเลือกต้ัง 
พ.ศ. 2560 เพียงใด เพ่ือวัดแนวโน(มการมีส.วนร.วมทางการเมืองของประชาชน 

เม่ือเก็บรวบรวมข(อมูลได(จากแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต(องของข(อมูลเรียบร(อย
แล(ว ทําการกําหนดรหัส ลงรหัส บันทึกข(อมูล แล(วจึงนํามาประมวลผลข(อมูลหาค.าทางสถิติด(วยเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 กลุ.มตัวอย.างท่ีศึกษาเปgนกลุ.มประชาชนผู(มีสิทธิเลือกต้ังท่ีอาศัยอยู.ในกรุงเทพมหานคร        
ท่ีมีอายุต้ังแต. 18 ป;ข้ึนไป จากกลุ.มตัวอย.าง 400 คน พบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปgนเพศหญิงมากท่ีสุด 
จํานวน 255 คน และเปgนเพศชาย จํานวน 145 คน คิดเปgนร(อยละ 36.25 โดยมีอายุอยู.ในช.วง 30 – 39 ป; 
มากท่ีสุด คือ 166 คน และมีอายุ 60 ป;ข้ึนไป มีจํานวนน(อยท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปgนร(อยละ 2.0     มี
การศึกษาส.วนใหญ.ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท.า จํานวน 221  คน คิดเปgนร(อยละ 55.25          ท้ังน้ี 
ระดับการศึกษาในระดับตํ่ากว.ามัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพข(าราชการ/พนักงานราชการ/
ลูกจ(างของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด จํานวน 181 คน มีรายได(เฉล่ียต.อเดือนอยู.ระหว.าง 15,001 – 30,000 
บาท จํานวน 193 คน คิดเปgนร(อยละ 48.25  

 การเปfดรับส่ือท่ีเก่ียวข(องกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติจากส่ือต.าง ๆ โดยแบ.งเปgนส่ือภายใน
และส่ือภายนอก พบว.าด(านความถ่ีของการเปfดรับส่ือน้ันในภาพรวมมีระดับความถ่ีของการเปfดรับส่ือ
เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ จากส่ือต.างๆ ท้ังส่ือภายในและส่ือภายนอก อยู.ในระดับน(อย โดยท้ังสอง
ส.วนจะเน(นการเปfดรับจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด ท้ังน้ี ในส.วนของระยะเวลาของการเปfดรับส่ือเก่ียวกับสภา
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นิติบัญญัติแห.งชาติจากส่ือต.างๆ น้ัน ไม.มีความแตกต.างจากความถ่ีของการเปfดรับส่ือ โดยวัตถุประสงค
ของกลุ.มตัวอย.างในการเปfดรับส่ือเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ ส.วนใหญ.เพื่อหาความรู(ทางด(าน
การเมืองจะได(เปgนคนทันเหตุการณ ไม.ตกยุค สมัย จํานวน 164  คน คิดเปgนร(อยละ 41.0  โดยกลุ.มท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือช.วยเสริมความคิดในการตัดสินใจเข(าสู.วงการการเมืองในอนาคต มีจํานวนน(อยท่ีสุด 
จํานวน 8 คน คิดเปgนร(อยละ 2.0 

จากคําถามเพื่อวัดความรู(เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ จํานวน 20 ข(อ ผลวิจัยพบว.าจาก
การให(ระดับคะแนนความรู( โดยหากตอบคําถามถูก 0 – 7 ข(อ จะมีความรู(อยู.ในระดับน(อย ตอบคําถามถูก 
8 – 14 ข(อ จะมีความรู(อยู.ในระดับปานกลาง และตอบคําถามถูก 15 – 20 ข(อจะมีความรู(อยู.ในระดับมาก 
ซึ่งกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีความรู(เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติอยู.ในระดับน(อย จํานวน 175 คน คิด
เปgนร(อยละ 43.75 และเมื่อพิจารณารายข(อพบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีความรู(เก่ียวกับสภานิติบัญญัติ
แห.งชาติในประเด็นคําถามสภานิติบัญญัติแห.งชาติ มีตัวย.อว.า สนช. มากท่ีสุด โดยตอบคําถามได(ถูกต(อง
จํานวน 310 คน คิดเปgนร(อยละ 77.5 และตอบคําถามในประเด็นสภานิติบัญญัติแห.งชาติสามารถร.าง
กฎหมายต.างๆ เพื่อใช(บังคับได( ในลําดับรองลงมา จํานวน 203 คน  

ผลการวิจัยยังพบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.มีทัศนคติต.อบทบาทหน(าท่ีของสภานิติบัญญัติ
แห.งชาติ อยู.ในระดับค.อนข(างบวก คือมีทัศนคติเห็นด(วยกับความเห็นส.วนใหญ. โดยมีค.าเฉล่ีย 3.43 และ
เมื่อพิจารณารายประเด็นท่ีกลุ.มตัวอย.างมีทัศนคติต.อบทบาทหน(าท่ีของสภานิติบัญญัติ พบว.าประเด็นท่ีมี
ทัศนคติข(างบวกมากท่ีสุดคือ สภานิติบัญญัติแห.งชาติสามารถออกกฎหมายท่ีมีความสําคัญต.อประชาชน 
ค.าเฉล่ีย 3.78 และรู(สึกเฉย ๆ กับประเด็นสภานิติบัญญัติแห.งชาติมีความคิดเปgนของตนเอง กล(าตัดสินใจ
ประเด็นสําคัญทางการเมือง ค.าเฉล่ีย 3.40 

ในด(านการมีส.วนร.วมทางการเมืองพบว.าระดับการมีส.วนร.วมทางการเมือง อยู.ในระดับน(อย 
โดยมีค.าเฉล่ีย 2.82 แต.เม่ือพิจารณารายประเด็นท่ีกลุ.มตัวอย.างมีส.วนร.วมทางการเมือง พบว.าประเด็นท่ี
กลุ.มตัวอย.างมีส.วนร.วมทางการเมืองมากคือการคอยรับฟmงข.าวสารเพื่อเตรียมพร(อมสําหรับการเลือกต้ัง
คร้ังต.อไป และการชักชวนเพ่ือนๆ หรือบุคคลในครอบครัวให(ออกไปใช(สิทธ์ิเลือกต้ังครั้งต.อไป โดยท่ี
ประเด็นท่ีกลุ.มตัวอย.างให(ความสนใจมีส.วนร.วมทางการเมืองน(อยท่ีสุด มี 4 ประเด็น คือ การบริจาคเงิน
เพื่อช.วยเหลือพรรคการเมืองในการเลือกต้ังครั้งต.อไป การช.วยผู(ลงสมัครของพรรคการเมืองในการหาเสียง
เลือกต้ังครั้งต.อไป  หรือจะเปgนผู(ลงสมัครเลือกต้ังบ(าง รวมถึงการร.วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ.าน
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ส่ือต.างๆ ท่ีเปfดโอกาสให(ประชาชนแสดงความคิดเห็น ซ่ึงแสดงให(เห็นว.ากลุ.มตัวอย.างมีการต่ืนตัวกับการ
เลือกต้ังครั้งต.อไปอยู.บ(างแต.ไม.ถึงระดับมาก 

ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบว.าประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากร
แตกต.างกันมีพฤติกรรมการเปfดรับส่ือเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติท่ีแตกต.างกันโดยลักษณะทาง
ประชากรด(านเพศ การศึกษา และรายได( ท่ีแตกต.างกันจะมีการเปfดรับส่ือเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ
จากส่ือภายในและส่ือภายนอกในด(านความถ่ีไม.แตกต.างกัน ในส.วนของอายุ และอาชีพ ท่ีแตกต.างกันจะมี
การเปfดรับส่ือเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติแตกต.าง และด(านระยะเวลาของการเปfดรับส่ือน้ัน พบว.า
ลักษณะอาชีพ และรายได(ท่ีแตกต.างกัน จะมีระยะเวลาในการเปfดรับส่ือจากส่ือภายนอกแตกต.างกัน  

ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต.างกันมีความรู(ทางการเมือง
เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติแตกต.างกัน พบว.าลักษณะทางประชากร ไม.ว.าจะเปgนอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได( ยกเว(นเพศ ล(วนมีผลต.อระดับความรู(ทางการเมืองเก่ียวกับสภานิติบัญญัติ
แห.งชาติท้ังส้ิน ในส.วนของทัศนคติทางการเมืองเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติพบว.าไม.แตกต.างกันเม่ือ
เทียบกับลักษณะทางประชากรท่ีแตกต.างกัน กล.าวคือลักษณะทางประชากร ประกอบด(วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได( ไม.มีผลต.อทัศนคติทางการเมืองเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ ไม.ว.า
จะเปgนด(านนิติบัญญัติเก่ียวกับการตรากฎหมาย ด(านการควบคุมการบริหารราชการแผ.นดิน ด(านการถอด
ถอนบุคคลออกจากตําแหน.งและคัดเลือกบุคคลให(ดํารงตําแหน.ง และด(านอ่ืนๆ โดยพบว.ากลุ.มตัวอย.าง
ส.วนใหญ.มีทัศนคติเห็นด(วยค.อนข(างบวก รวมถึงการมีส.วนร.วมทางการเมืองภายหลังมีการประกาศใช(
รัฐธรรมนูญฉบับใหม.ก็ไม.แตกต.างกัน ซึ่ง Lester Milbrath ได(แบ.งระดับการมีส.วนร.วมทางการเมืองของ 3 
ระดับคือ ระดับการมีส.วนร.วมน(อย เช.น คอยรับฟmงข.าวสารเพ่ือเตรียมพร(อมสําหรับการเลือกต้ังคร้ังต.อไป 
ชักชวนบุคคลในครอบครัวพูดถึงหรือออกไปใช(สิทธิในการเลือกต้ังครั้งต.อไป ให(ความรู(เก่ียวกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม.และการเลือกต้ังในอนาคตให(กับบุคคลรอบข(าง จะมีค.าเฉล่ียในการมีส.วนร.วมทางการเมือง
มากกว.า ระดับการมีส.วนร.วมมาก คือ จะช.วยผู(ลงสมัครของพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกต้ังครั้ง
ต.อไป และถ(ามีโอกาสจะเปgนผู(ท่ีลงสมัครเลือกต้ังบ(าง จึงอาจกล.าวได(ว.าระดับการมีส.วนร.วมทางการเมือง
มาก จึงทําให(มีส.วนร.วมทางการเมืองน(อย และในทางกลับกันระดับการมีส.วนร.วมทางการเมืองน(อย จึงทํา
ให(มีส.วนร.วมทางการเมืองมาก ท้ังน้ี ในด(านความสัมพันธของการเปfดรับส่ือทางการเมืองของประชาชน ใน
ส.วนของความถ่ีของการเปfดรับและระยะเวลาของการเปfดรับท้ังส่ือภายใน และส่ือภายนอก กับความรู(
เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติ มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับตํ่า และพฤติกรรมการเปfดรับส่ือมี
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ความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติในกันทางบวก รวมไปถึงมีความสัมพันธกับการมี
ส.วนร.วมทางการเมืองภายหลังมีการประกาศใช(รัฐธรรมนูญฉบับใหม. ไม.ว.ากลุ.มตัวอย.างจะมีความถ่ีด(าน
หรือระยะเวลาการเปfดรับส่ือจากส่ือภายในหรือส่ือภายนอก ก็จะมีส.วนร.วมทางการเมืองไม.แตกต.างกัน   

นอกจากน้ียังพบว.าความรู(ทางการเมืองเก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติยังมีความสัมพันธ
กับทัศนคติทางการเมือง โดยมีความสัมพันธอยู.ในระดับตํ่า  

สรุปและขIอเสนอแนะ 

1. จากระดับความรู(เก่ียวกับสภานิติบัญญัติแห.งชาติกลุ.มตัวอย.าง พบว.ามีความรู(อยู.ในระดับน(อย 
โดยส.วนใหญ.จะรู(จักแต.เพียงว.าสภานิติบัญญัติแห.งชาติ คือ สนช. และทราบแค.เพียงเปgนผู(แทนของ
ประชาชน แต.ไม.ทราบถึงอํานาจหน(าท่ีหลักของสภานิติบัญญัติแห.งชาติว.าเปgนอย.างไร จึงควรเพ่ิมช.องทาง
ในการให(ความรู(แก.ประชาชน เพื่อให(ประชาชนได(รับทราบถึงหน(าท่ีหลักของสภานิติบัญญัติแห.งชาติหรือ
องคกรนิติบัญญัติอ่ืนให(มากข้ึน และเมื่อประชาชนมีการพอกพูนความรู(มากข้ึนแล(ว ทัศนคติท่ีดีก็จะมี
เพิ่มข้ึนตามมาด(วย ท้ังน้ี หากภายหลังการเลือกต้ังแล(วจะมีท้ังสภาผู(แทนราษฎร และวุฒิสภา ซึ่งอํานาจ
หน(าท่ีมีส.วนคล(ายคลึงกัน จึงย่ิงควรต(องให(ความรู(ประชาชนมากข้ึน 

2. จากการทดสอบหาความสัมพันธระหว.างการเปfดรับส่ือ ความรู( ทัศนคติ และการมีส.วนร.วม
ทางการเมืองน้ัน พบว.าทุกส.วนมีความสัมพันธกันท้ังส้ิน ดังน้ัน การกระตุ(นให(ประชาชนมีการเปfดรับส่ือ
มากข้ึนน้ันจึงมีความสําคัญอย.างย่ิง ซ่ึงหากประชาชนมีการเปfดรับส่ือมากข้ึนแล(ว จะทําให(มีความรู( และ
ทัศนคติเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงการมีส.วนร.วมทางการเมืองก็จะอยู.ในระดับท่ีมากข้ึนด(วย 

3. สําหรับการวางแผนการเลือกใช(ส่ือในการพัฒนาความรู( ความเข(าใจของประชาชนเก่ียวกับ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน ในส.วนของส่ือภายในน้ัน ยังพบว.าประชาชนยังมีการเปfดรับน(อยกว.า
ส่ือภายนอก จึงควรมีการพัฒนาส่ือภายในท้ังรูปแบบ และการนําเสนอเพ่ือให(ประชาชนรู(จักมากข้ึน ท้ังน้ี 
ในส.วนของส่ือภายนอกน้ัน ควรเลือกใช(โทรทัศนท้ังระบบดิจิทัลและระบบอนาล็อก ซ่ึงเปgนส่ือภายนอก 
ท้ังน้ีในด(านค.าเฉล่ียความถ่ีและระยะเวลาการเปfดรับน้ัน ส่ือชนิดน้ีมีค.าเฉล่ียมากกว.าชนิดอ่ืนๆ ซึ่งแตกต.าง
กับส่ือภายในในส.วนของเน้ือหาท่ีอาจเน(นหนักทางการเมืองเกินไป และอาจจะเปgนเพราะโทรทัศนท้ัง
ระบบดิจิทัลและระบบอนาล็อก มีท้ังภาพ และเสียง และมีรายการท่ีให(ความบันเทิงมากกว.า ถึงแม(จะมี
ต(นทุนสูงกว.าส่ือชนิดอ่ืนๆ ก็ตาม จึงอาจสามารถสอดแทรกเน้ือหาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทํา
ให(ง.ายต.อการรับรู(และเข(าใจของประชาชน 
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4. หน.วยงานภาครัฐควรมีการติดตามและประเมินผลความรู(ของประชาชนเก่ียวกับการเมืองอย.าง
ต.อเน่ือง เพ่ือจะได(นําผลท่ีได(มาปรับปรุง และพัฒนาประชาชนให(มีความรู( และให(ความสําคัญกับการ
เมืองไทยมากข้ึน เน่ืองจากการเมืองมีความสําคัญต.อชีวิตประจําวันของประชาชนอย.างมาก 
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กลยุทธ-การสื่อสารและการบริหารประเด็นเพ่ือผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว 
COMMUNICATION AND ISSUE MANAGEMENT STRATEGIES  

IN HARMONIZING HEALTH POLICY ADVOCACY 

สุภาพร นิภานนท&  
 

บทคัดย#อ 
วิทยานิพนธเรื่อง “กลยุทธการส่ือสารและการบริหารประเด็นเพ่ือผลักดันนโยบายระบบสุขภาพ

มาตรฐานเดียว” เพ่ือศึกษาพัฒนาการของกระบวนการส่ือสาร และวิเคราะหถึงกลยุทธการส่ือสารและกล
ยุทธการบริหารประเด็นท่ีใช(ผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข(อมูล
โดยสัมภาษณเจาะลึกผู(ให(ข(อมูล 21 ราย และวิเคราะหเอกสาร ผลการวิจัยพบว.า  

1.พัฒนาการของกระบวนการส่ือสาร แบ.งออกเปgน 3 ช.วง คือ ระยะเตรียมการผลักดันนโยบาย 
(พ.ศ.2551-2552) ระยะผลักดันนโยบายสู.สาธารณะ (พ.ศ.2553-2554) และระยะท่ีรัฐบาลรับนโยบายแต.
แนวทางการปฏิบัติไม.ชัดเจน (พ.ศ.2555-ปmจจุบัน)  

2.กลยุทธการส่ือสารท่ีใช(ผลักดันนโยบาย ประกอบด(วย (1) กลยุทธการนําเสนอสาร เชิงรุก ได(แก. 
การให(ข(อเท็จจริง เพิ่มแรงสนับสนุนด(วยข(อคิดเห็น การให(ข(อมูลจากต.างประเทศ ส.วนเชิงรับ คือ การใช(
สารท่ีนําเสนอทางเลือก (2) กลยุทธด(านส่ือ เชิงรุก ประกอบด(วย กลยุทธส่ือบุคคล ได(แก. การใช(ภาค
ประชาสังคมเปgนผู(นําเสนอนโยบาย การใช(ผู(เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงนําเสนอข(อมูล และการใช(พลังพันธมิตร
สร(างกระแส กลยุทธส่ือกิจกรรม ได(แก. การแถลงข.าว และการจัดสัมมนา กลยุทธส่ือมวลชน ได(แก. การ
สร(างวาระข.าวผ.านส่ือมวลชน และการดึงดูดส่ือมวลชนด(วยข(อมูล กลยุทธส่ือใหม. คือ การใช(ส่ือใหม.เพื่อ
สร(างช.องทางการส่ือสารของตนเอง ขณะท่ีกลยุทธด(านส่ือเชิงรับ ใช(ส่ือบุคคลจากกลุ.มอ(างอิงเพ่ือลดแรง
ต(าน  

3.กลยุทธการบริหารประเด็น ประกอบด(วย กลยุทธการตอบสนองอย.างมีพลวัต กลยุทธการ
เปล่ียนแปลงด(วยการต้ังรับ และกลยุทธการเปล่ียนแปลงด(วยการปรับตัว  
คําสําคัญ: กลยุทธการส่ือสาร, กลยุทธการบริหารประเด็น, กระบวนการส่ือสาร  
 
 
 
 



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 288 

ABSTRACT 
The objectives of this research are (1) to study evolution of communication process 

development in harmonizing health policy advocacy in Thailand, and (2) to analyze the 
communication strategies and issue management strategies applied by policy advocacies 
for harmonizing health policy in Thailand.  

Qualitative methods including in-depth interview of 21 related key informants and 
document analysis were applied to this research.Research results:   

1. Evolution of communication process development in harmonizing health policy 
advocacy in Thailand can be classified into three stages, i.e., (1) Policy Advocacy Plan, 
during 2003 – 2009, (2) Policy Advocacy to public agenda, during 2010 – 2011, and (3) 
Policy endorsement with unclear implementation plan, from 2012 to present. 

2. Communication strategies:  
2.1 Message Strategies which classified into (1) proactive message strategies, i.e., 

providing evidence-based information to highlight the issue, giving opinions to support the 
issue, and providing international information to support the issue; and (2) passive message 
strategies, i.e., using alternative messages related to the issue.  

2.2 Media Strategies: Proactive media strategies include the following strategies: (1) 
Personal communication, (2) Event communications, (3) Mass media; and (4) New media  

Passive Media strategies, i.e., using media from reference groups to present related 
information in order to reduce pressure from opposite groups. 

 3. Issue management strategies: (1) Dynamic strategies, (2) Passive strategy; and (3) 
Adaptive strategy by revising keywords of the policy in order to reduce pressure from 
opposite groups. 
Keywords: communication process, communication strategy, issue management strategy 

บทนํา 
ปmจจุบันประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบใหญ.ด(วยกัน แต.ละระบบมี

วิวัฒนาการและแนวคิดในการดําเนินงานท่ีแตกต.างกัน โดยมีลักษณะการพัฒนาแบบแยกส.วนสําหรับ
ประชาชนเฉพาะกลุ.ม ซึ่งจําแนกได(เปgนกลุ.มใหญ.ๆ คือ กลุ.มเจ(าหน(าท่ีรัฐและครอบครัว ท่ีถือเปgนกลุ.มแรก
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ท่ีได(สวัสดิการรักษาพยาบาลจากรัฐ เร่ิมเมื่อ พ.ศ.2506 ก.อนท่ีจะขยายมายังกลุ.มลูกจ(างภาคเอกชนหรือ
กลุ.มแรงงานในระบบ ในรูปแบบประกันสังคม เม่ือ พ.ศ.2533 นอกจากสวัสดิการด(านสังคมอ่ืนๆ แล(ว ยัง
มีสวัสดิการรักษาพยาบาลรวมอยู.ในน้ันด(วย ก.อนท่ีจะขยายสวัสดิการรักษาพยาบาลให(ครอบคลุม
ประชาชนทุกคนอย.างถ(วนหน(าด(วยนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค หรือนโยบายหลักประกันสุขภาพถ(วน
หน(า พ.ศ. 2545 และเปgนหมุดหมายของประเทศไทยว.า ในป; พ.ศ.2545 เปgนป;ท่ีรัฐบาลสามารถทําให(คน
ไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ(วนหน(า  

แม(ประเทศไทยจะประสบความสําเร็จท่ีทําให(ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพได(อย.างถ(วน
หน(า แต.ทว.ายังมีปmญหาท่ีต(องเผชิญอีกหลายด(าน ประเด็นสําคัญคือ การท่ีมีระบบประกันสุขภาพภาครัฐท่ี
หลากหลาย จําแนกได(เปgน 3 ระบบหลัก ทําให(เกิดปmญหา เช.น สิทธิประโยชนต.างกัน การเข(าถึงบริการ
รักษาพยาบาลต.างกันแม(ป�วยด(วยโรคเดียวกัน เปgนต(น เกิดความไม.เปgนธรรม นําไปสู.ความเหล่ือมลํ้า ด(วย
เหตุผลดังกล.าวจึงมีความเคล่ือนไหวจากภาคประชาสังคมและกลุ.มนักวิชาการเพ่ือผลักดันนโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวอย.างต.อเน่ือง  

ขณะท่ีการตอบสนองจากฝ�ายการเมืองก็มีพัฒนาการท่ีน.าสนใจ เริ่มต้ังแต.รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ เมื่อ พ.ศ.2553 เห็นชอบมติของคณะกรรมการสุขภาพแห.งชาติท่ีเสนอให(รัฐบาลจัดต้ังกลไกเฉพาะ
เพื่อพัฒนาข(อเสนอการออกแบบและจัดการระบบการเงินการคลัง  

ภายหลังต.อมา เมื่อเปล่ียนเปgนรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เม่ือ พ.ศ.2554 มีนโยบายบูรณา
การสิทธิของประชาชนในแต.ละระบบประกันสุขภาพต.างๆ ให(สอดคล(องไปในแนวทางเดียวกัน และเมื่อ
เปล่ียนเปgนรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.) พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เม่ือ พ.ศ.2557 
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ก็ถูกบรรจุเปgนหน่ึงในนโยบายด(านสุขภาพเช.นกัน โดยระบุว.าต(องไม.
มีความเหล่ือมลํ้าของคุณภาพบริการในแต.ละระบบ  

จะเห็นได(ว.า รัฐบาลในแต.ละยุค ล(วนให(ความสําคัญกับเร่ืองนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว 
ซึ่งเปgนผลมาจากการขับเคล่ือนของภาคประชาสังคมและนักวิชาการ เปgนความสําเร็จของการผลักดัน
นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวท่ีมาจากการผสานความร.วมมือของกลุ.มต.างๆ ท่ีมีการใช(กลยุทธการ
ส่ือสาร และกลยุทธในการบริหารประเด็น (Issue Management) ในการผลักดัน 

 ดังน้ัน ผู(วิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาการของกระบวนการส่ือสารในการผลักดันนโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียว ตลอดจนกลยุทธการส่ือสาร และกลยุทธการบริหารประเด็นท่ีฝ�ายสนับสนุนระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวใช(เพ่ือผลักดันนโยบาย ซึ่งผลการวิจัยท่ีได(จะเปgนแบบอย.างของการรณรงคเพื่อ
ก.อให(เกิดการริเริ่มนโยบายสาธารณะท่ีเปgนธรรมต.อไป   
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วัตถุประสงคAงานวิจัย 
1.เพื่อศึกษาพัฒนาการของกระบวนการส่ือสารในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐาน

เดียว 
2.เพื่อศึกษาถึงกลยุทธการส่ือสารของฝ�ายสนับสนุนในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพ

มาตรฐานเดียว 
3.เพื่อศึกษาถึงกลยุทธการบริหารประเด็นของฝ�ายสนับสนุนในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพ

มาตรฐานเดียว 
วิธีการวิจัย 

 ใช(แนวทางการวิเคราะหข(อมูลเชิงคุณภาพ ด(วยการเก็บข(อมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
บุคคลหลัก 21 คน โดยใช(การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสร(าง (Semi-structure) และทําการวิเคราะหเอกสาร
ท่ีเก่ียวข(อง ในช.วงระยะเวลาต้ังแต. มกราคม พ.ศ.2551 ถึงมิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือวิเคราะหจุดเริ่มต(น 
การก.อกําเนิด และพัฒนาการของกระบวนการส่ือสารในแต.ละช.วง 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
1.พัฒนาการของกระบวนการส่ือสารในการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว 
เริ่มก.อตัวในป; 2551 ซึ่งเปgนป;ท่ี 7 ท่ีประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพอย.างถ(วนหน(าฝ�าย

สนับสนุนนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวเห็นว.า ระบบมีความมั่นคงและสถานการณสังคมพร(อม
สําหรับผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวกัน แบ.งเปgน 3 ช.วงดังน้ี 

1.ช.วงเตรียมการผลักดันนโยบาย (พ.ศ.2551-2552) 
 2.ช.วงการผลักดันนโยบายสู.สาธารณะ (พ.ศ.2553-2554) 

3.ช.วงท่ีรัฐบาลรับนโยบายแต.ไม.มีความชัดเจนในการปฏิบัติ (พ.ศ.2555- ปmจจุบัน) 
ช.วงเตรียมการผลักดันนโยบายเปgนช.วงของการจุดประกายความคิด กําหนดเป�าหมายในการ

ผลักดันนโยบาย แสวงหาข(อมูล แนวร.วม และสร(างองคความรู(ท่ีเก่ียวข(องอย.างเปgนระบบเพื่อสนับสนุน
การผลักดันนโยบายสู.สาธารณะต.อไป เปgนการส่ือสารภายในกลุ.มและขับเคล่ือนกันเองของภาคประชา
สังคมในนามของเครือข.ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ โดยดําเนินการผ.านรูปแบบของกลไกการทํางานของ
สมัชชาสุขภาพแห.งชาติ มีเป�าหมายเพ่ือผลักดันให(เปgนมติสมัชชาสุขภาพแห.งชาติ ซึ่งเปgนกลไกท่ีได(รับการ
ออกแบบเพ่ือสร(างการมีส.วนร.วมของภาคส.วนท่ีเก่ียวข(องในทุกระดับสําหรับการเสนอนโยบายสาธารณะ
ท่ีมาจากประชาชนสู.ผู(กําหนดนโยบายระดับประเทศ  



 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 291 

เมื่อได(เปgนมติสมัชชาสุขภาพแห.งชาติ ป; 2551 แล(ว กระบวนการส่ือสารเพ่ือผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวสู.สาธารณะและผู(กําหนดนโยบายคือรัฐบาล เริ่มก.อตัวข้ึนในป; 2553 โดย
เริ่มต(นจากผลการวิจัยจากนักวิชาการอิสระท่ีพบว.า สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมด(อยกว.าสิทธิ 30 
บาท จากผลวิจัยตรงน้ีเมื่อรวมเข(ากับมติสมัชชาสุขภาพท่ีได(จากระยะเตรียมการผลักดันนโยบาย จึงได(
กลายเปgนจุดเริ่มต(นของการเคล่ือนไหวเพื่อผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวสู.สาธารณะ  

พัฒนาการของกระบวนการส่ือสารในช.วงผลักดันนโยบายสู.สาธารณะน้ัน จะมีองคประกอบการ
ส่ือสารท่ีแตกต.างจากช.วงเตรียมการผลักดันนโยบาย เริ่มต้ังแต.ผู(ส.งสาร ท่ีช.วงเตรียมการผลักดันน้ันผู(ส.ง
สารจะอยู.ในกลุ.มภาคประชาสังคมในนามของเครือข.ายประชาชนเพ่ือรัฐสวัสดิการ แต.ช.วงการผลักดัน
นโยบายสู.สาธารณะ เริ่มจากนักวิชาการอิสระท่ีทําการวิจัยเปรียบเทียบสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาล 
ผลการวิจัยท่ีได(ทําให(ภาคประชาสังคมเห็นว.าสามารถนําเปgนฐานของการเคล่ือนไหวเพื่อสร(างแนวร.วมให(
สังคมสนุบสนุน และทําให(รัฐบาลเห็นว.าเปgนนโยบายท่ีประชาชนต(องการ 

การผลักดันนโยบายด(วยฐานของความรู( คือผลการวิจัย ได(สร(างวาระการส่ือสารให(สังคมได(
ต.อเน่ือง ทําให(ส่ือมวลชนสนใจประเด็นน้ีและนําไปขยายความต.อ โดยเฉพาะการสอบถามเร่ืองน้ีกับ
หน.วยงานรัฐ รัฐมนตรี รัฐบาล ก็เท.ากับสร(างวาระการส่ือสารให(ผู(กําหนดนโยบายต(องสนใจ  

จากความสําเร็จตรงน้ี สอดคล(องกับแนวคิดของ ชิตาพร กันหลง (2543) น่ันคือ ในการ
เคล่ือนไหวทางสังคมน้ัน หัวใจหลักอยู.ท่ีการสร(างวาระการส่ือสารให(สังคม หรือการจุดประเด็นข้ึนในสังคม
เพื่อให(เกิดการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นดังกล.าว จนทําให(รัฐบาลประกาศเปgนนโยบายได( 

ภายหลังจากท่ีรัฐบาลรับนโยบายน้ีในป; 2555 ได(เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีจะนําไปสู.การมีระบบ
สุขภาพท่ีเปgนมาตรฐานเดียว โดยการใช(แนวทางสร(างความมาตรฐานเปgนรายโรค อาทิเช.น นโยบาย
เจ็บป�วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว กระท่ังเปล่ียนเปgนรัฐบาลจากคณะรักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.) (22 
พฤษภาคม 2557-ปmจจุบัน) นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวก็เปgนหน่ึงในนโยบายของรัฐบาล แต.
ปรากฎการณสําคัญของช.วงน้ีคือ รัฐบาลรับนโยบายแต.ไม.มีความชัดเจนในการปฏิบัติ (พ.ศ.2555-
ปmจจุบัน) คือมีการประกาศเปgนนโยบายแต.ยังไม.มีปฏิบัติท่ีจะทําให(เกิดระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวได(  

ดังน้ันพัฒนาการของกระบวนการส่ือสารในช.วงท่ี 3 น้ีจึงยังอยู.ในข้ันตอนท่ีสามารถทําให(ประเด็น
เรื่องการสร(างความเท.าเทียมของแต.ละสิทธิสุขภาพถูกบรรจุเปgนหน่ึงในนโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุข
ของรัฐบาลได( แต.ยังไม.สามารถบรรลุเป�าหมายการทําให(เกิดระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว  

2.กลยุทธAการส่ือสารที่ฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวใชIในการผลักดันนโยบาย
ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว  
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1.กลยุทธการนําเสนอสาร ใช(การนําเสนอสารเชิงรุกด(วยการสร(างความสําคัญให(ประเด็นด(วย
ข(อมูลเปgนหลักในการนําเสนอสารไปยังผู(กําหนดนโยบายและสังคม เพ่ือให(ตระหนักถึงความสําคัญของ
การท่ีประเทศไทยต(องมีระบบสุขภาพท่ีเปgนมาตรฐานเดียวกัน โดยให(ข(อเท็จจริงท่ีอยู.ในรูปแบบของข(อมูล
วิชาการและงานวิจัยเปgนแนวทางหลักในการขับเคล่ือนนโยบายและสร(างความรู(ความเข(าใจต.อสาธารณะ 
สอดคล(องกับท่ี ปาริชาติ สถาปfตานนท และคณะ (2546) ค(นพบในงานวิจัยเรื่องการส่ือสารเพื่อสุขภาพว.า 
เปgนกลยุทธท่ีนักรณรงคด(านสุขภาพของไทยใช(เพ่ือดําเนินการโครงการรณรงคด(านสุขภาพผ.านส่ือมวลชน 
โดยมุ.งเน(นการให(ข(อมูล เช.น ผลการวิจัย เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด 

การให(ข(อมูลจากต.างประเทศ ผลการวิจัยยังพบว.ามีการเช่ือมโยงข(อมูลจากต.างประเทศเข(ากับ
บริบทของไทยเพ่ือสร(างความใกล(ชิดกับผู(รับสารในประเทศไทย ช.วยสร(างความน.าสนใจให(กับส่ือมวลชน
ไทยนําไปเผยแพร.ต.อได( ซึ่งสอดคล(องกับณัฐวิภา สินสุวรรณ (2548) ท่ีระบุว.า เกณฑในการพิจารณา
คุณค.าข.าวของส่ือมวลชน ไม.เพียงพิจารณาแค.ความสดใหม.ของข.าวเท.าน้ัน แต.ยังดูว.าข(อมูลน้ันมีความ
ใกล(ชิดกับผู(อ.านมากแค.ไหน หากมีมากก็จะได(รับความสนใจจากส่ือมวลชนนําไปรายงานต.อ 

ในส.วนของกลยุทธการนําเสนอสารเชิงรับน้ัน พบว.าฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวได(
ใช(กลยุทธการนําเสนอสารในรูปแบบของการใช(สารท่ีเสนอทางเลือก เปgนกลยุทธการนําเสนอสารเชิงรับ 
ถูกใช(เพื่อลดแรงต.อต(านจากกลุ.มสวัสดิการรักษาพยาบาลข(าราชการเน่ืองจากเกิดความกังวลว.าสิทธิท่ี
ได(รับอยู.จะลดลง แต.ฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวเสนอสารทางเลือกบนหลักการว.าไม.
ลิดรอนสิทธิท่ีมีอยู. และหากจะมีการเปล่ียนแปลงใดๆ จะเร่ิมเฉพาะข(าราชการใหม. โดยมีทางเลือกได(รับ
เงินเดือนท่ีสูงข้ึน ซึ่งเมื่อสารน้ีถูกนําเสนอไป พบว.าลดแรงต.อต(านจากข(าราชการได(จริง สอดคล(องกับ
แนวคิดด(านกลยุทธการกระทําพฤติกรรมเชิงแก(ไข ซ่ึงเปgนกลยุทธการส่ือสารเชิงรับ ท่ีปาริชาต สถาปfตา
นนท (2548) ระบุว.า เหมาะสมกับการใช(ในสถานการณท่ีถูกกดดันให(แสวงหาทางออกโดยเร.งด.วน ช.วยลด
ความกดดัน สะท(อนถึงความพยายามรับผิดชอบสถานการณท่ีเกิดข้ึนด(วย 
 2.กลยุทธการใช(ส่ือ การใช(ภาคประชาสังคมซึ่งเปgนผู(นําเสนอนโยบายเพื่อให(รัฐบาลต(องตระหนัก
ถึงความสําคัญว.าเปgนข(อเรียกร(องจากประชาชน พร(อมกับใช(ผู(เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงในสาขาท่ีเก่ียวข(อง
นําเสนอข(อมูล ช.วยเพิ่มความน.าเช่ือถือให(กับข(อมูลและยังสามารถจุดประเด็นให(ส่ือมวลชนสนใจได( เปgน
กลยุทธด(านส่ือท่ีฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวนํามาใช(ในฐานะส่ือบุคคลเชิงรุก สอดคล(องกับ
แนวคิดของ อรวรรณ ปfลันธโอวาท (2546) ท่ีระบุว.า ความน.าเช่ือถือของผู(ส.งสารส.งผลให(สารน้ันมีความ
น.าเช่ือถือด(วย โดยความน.าเช่ือถือของผู(ส.งสารเกิดจากความเปgนเจ(าของเรื่อง ความเช่ียวชาญ  
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การใช(พลังพันธมิตรสร(างกระแส หลังจากมีข(อเสนอจากภาคประชาสังคมเพ่ือสนับสนุนและเน(น
ยํ้าความน.าเช่ือถือให(ข(อเสนอน้ัน 

การใช(ส่ือกิจกรรม คือ การแถลงข.าว เพื่อดึงดูดให(ส่ือมวลชนทําข.าวแล(วรายงานให(สาธารณชน
ทราบ เปgนการเลือกใช(ช.องทางส่ือโดยไม.เสียค.าใช(จ.ายในการซื้อพื้นท่ีส่ือ สอดคล(องกับ Holder, H. และ 
Treno, A.J. (1997) ท่ีระบุถึงข้ันตอนเลือกใช(ส่ือว.า ควรเลือกใช(ส่ือท่ีไม.ต(องเสียค.าใช(จ.าย เน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพมากกว.า 

การจัดสัมมนา/เสวนา เปgนกลยุทธหน่ึงในการเรียกร(องความสนใจจากส่ือมวลชน ด(วยหลักการ
สร(างข.าวด(วยเหตุการณ สอดคล(องกับท่ี พุฒิธร อุดมพงษ (2548) ระบุว.า การจัดสัมมนา/เสวนาน้ัน เปgน
โอกาสนําเสนอข(อเท็จจริงข(อคิดเห็นต.อส่ือมวลชน 

กลยุทธท่ีสําคัญอีกประการคือ กลยุทธส่ือมวลชน ซึ่งฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
ตระหนักถึงพลังของส่ือมวลชนในการกระตุ(นให(สาธารณชน ตลอดจนผู(กําหนดนโยบายเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของประเด็น และนําพาไปสู.การตัดสินใจสนับสนุนหรือยับย้ังการพิจารณาประเด็นอย.างหน่ึง
อย.างใดได( ดังน้ันฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวจึงพยายามนําเสนอข(อมูลให(เปgนข.าวผ.านทาง
ส่ือมวลชนอย.างต.อเน่ือง โดยมุ.งหมายให(ส่ือมวลชนนําเสนอข(อมูลน้ันๆ ออกไป (Media Agenda) เพื่อให(
ประชาชนเกิดความสนใจประเด็นของฝ�ายตน อันจะนําไปสู.การสนับสนุนนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียว หลังจากน้ันเมื่อเกิดพลังสนับสนุนจากประชาชน (Public Agenda) แล(วก็จะไปกระตุ(นให(ผู(กําหนด
นโยบายหรือรัฐบาลหันมาสนใจประเด็น (Policy Agenda) ดังกล.าวตามเสียงเรียกร(องของประชาชน 
แนวคิดองคประกอบสําคัญของการกําหนดวาระข.าวสารดังกล.าวน้ีสอดคล(องกับแนวคิดการกําหนดวาระ
ข.าวสาร (Agenda Setting) ของ Rogers และ Dearing (1996) และยังสอดคล(องกับ ณัฐวิภา สินสุวรรณ 
(2548) ซ่ึงศึกษาพบว.า ส่ือมวลชนสามารถกระตุ(นสาธารณชนรวมท้ังนักการเมืองให(หันมาสนใจและ
พิจารณากฎหมายตามท่ีประชาชนเรียกร(องได(  

ผลการศึกษายังพบว.า ฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวให(ความสําคัญกับการสร(าง
ความสัมพันธท่ีดีกับส่ือผ.านรูปแบบการอํานวยความสะดวกด(านการช.วยเหลือเรื่องข(อมูล การประสานงาน
เพื่อติดต.อสัมภาษณแหล.งข.าวต.างๆ ซ่ึงสอดคล(องกับแนวคิดของ ปาริชาต สถาปfตานนท (2548) ท่ีกล.าว
ไว(ในเรื่องกลยุทธการพัฒนาและรักษาความสัมพันธกับสาธารณชนกลุ.มต.างๆ โดยส่ือมวลชนเปgนกลุ.มหลัก
ท่ีนักจัดการส่ือสารให(ความสําคัญในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพด(วย  

ผลการศึกษายังพบว.า ฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวได(นําเสนอข(อมูลผ.านส่ือ
หนังสือพิมพเปgนหลักมากกว.าส่ือมวลชนชนิดอ่ืนเน่ืองจากส่ือหนังสือพิมพเปgนส่ือท่ีเข(าถึงผู(กําหนดนโยบาย
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ได(มากกว.าส่ืออ่ืน สอดคล(องกับ Askin (อ(างถึงใน ศิรินันท ลิมปนชัยพรกุล, 2545) ท่ีเสนอแนะการเลือกใช(
ส่ือว.าต(องเลือกส่ือท่ีผู(รับสารเคยชินและเปfดรับข.าวจากส่ือน้ันๆ เปgนประจํา 

นอกจากส่ือหนังสือพิมพแล(ว ส่ือใหม.ซึ่ งมีคุณลักษณะสําคัญคือการส่ือสารผ.านตัวกลาง
คอมพิวเตอร (Computer-mediated-communication) ก็เปgนกลยุทธเชิงรุกท่ีฝ�ายสนับสนุนระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวนํามาใช( เพ่ือเปgนช.องทางการส่ือสารกับสาธารณชน การมีปฏิสัมพันธโต(ตอบกับ
กลุ.มผู(รับสารท่ีสนใจเพื่อให(มีส.วนร.วมในการแสดงความคิดเห็น และช.วยจุดความสนใจให(ส่ือมวลชนนําสาร
ท่ีเผยแพร.ในส่ือใหม.ของตนไปขยายความและเผยแพร.ต.อด(วย ซึ่งสอดคล(องกับแนวคิดของ Danah M. 
Boyd และ Nicole B. Ellison (2007) อ(างถึงในภาสกร จิตใคร.ครวญ (2553) ท่ีกล.าวว.า ส่ือสังคม
ออนไลนทําให(ผู(ใช(สามารถเช่ือมต.อและเข(าถึงเครือข.ายของสังคมท่ีตนอยู.ร.วมกัน ทําใหเกิดการเช่ือมต.อ
ระหว.างปmจเจกบุคคลท่ีการส่ือสารแบบอ่ืนไม.สามารถทําได(โดยง.าย  

สําหรับกลยุทธการใช(ส่ือเชิงรับน้ัน จากการวิจัยพบว.า ฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
ใช(ส่ือบุคคลจากกลุ.มอ(างอิงนําเสนอข(อมูลเพ่ือลดแรงต(านจากกลุ.มผู(ประกันตน เพราะเกรงว.าสิทธิ 30 
บาทจะเอาเงินจากประกันสังคมไปใช(กรณีท่ีรัฐบาลไม.มีเงิน จึงใช(วิธีใช(ส่ือบุคคลจากกลุ.มแรงงานท่ีแรงงาน
เช่ือถือเปgนผู(ให(ข.าวท่ีถูกต(องแทน ซ่ึงช.วยลดแรงต(านได( และกลายมาเปgนแนวร.วมผลักดันนโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวไปด(วยกัน สอดคล(องกับแนวคิดของ David K. Berlo (1960) อ(างถึงใน ณัฐวิภา 
สินสุวรรณ (2548) ท่ีกล.าวถึงปmจจัยท่ีสําคัญของผู(ส.งสารว.า นอกจากการมีความรู(ในเรื่องท่ีจะส่ือสารเปgน
อย.างดีแล(ว การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยังข้ึนกับกลุ.มทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีผู(ส.งสารน้ันสังกัด หากอยู.
ในกลุ.มเดียวกัน ทําให(เกิดความน.าเช่ือถือของสารท่ีส.งออกมาได( 

3.กลยุทธAการบริหารประเด็นเพ่ือผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว 
1.กลยุทธการตอบสนองอย.างมีพลวัตในการผลักดันนโยบาย เปgนกลยุทธเชิงรุกด(วยการสร(างแนว

ร.วมกับบุคคลอิสระ นักวิชาการ/ผู(เช่ียวชาญ หน.วยงานรัฐท่ีเก่ียวข(องและสาธารณชน เพ่ือต(องการแสดงให(
ผู(กําหนดนโยบายเห็นว.าเปgนนโยบายท่ีสาธารณชนต(องการ มาจากความร.วมมือของหลายฝ�าย เปgน
ประโยชนแก.ส.วนรวม ไม.ใช.ประโยชนเฉพาะกลุ.มใดกลุ.มหน่ึงเท.าน้ัน รวมถึงการสร(างวาระการส่ือสารให(กับ
สังคมเพ่ือให(สังคมได(ตระหนักถึงความสําคัญ ซึ่งการจะสร(างวาระการส่ือสารให(กับสังคมได(ต(องใช(วิธีการ
สร(างความร.วมมือกับส่ือมวลชน  

2.กลยุทธการเปล่ียนแปลงด(วยการต้ังรับ (Reactive Change) น้ัน ถูกนํามาใช(ครั้งเดียวในตอน
เริ่มต(นท่ีจะเสนอให(มีนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวไปพร(อมกับการการดําเนินการนโยบายระบบ
หลักประกันสุขภาพถ(วนหน(าหรือสิทธิ 30 บาทในระยะแรก แต.ปรากฎว.าตัวนโยบายสิทธิ 30 บาทเอง
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กลับได(รับการต.อต(านจากกลุ.มในวงการสาธารณสุข ฝ�ายสนับสนุนระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวจึงเห็นควร
ให(ชะลอเวลาการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวไว(ก.อน จนกว.าสิทธิ 30 บาทจะเดินหน(าได(
อย.างมั่นคงและพิสูจนให(สังคมได(เห็นว.าเปgนประโยชนจริง  

การชะลอเวลาน้ีก็ทําให(ภายหลังต.อมา เม่ือสถานการณเหมาะสม ได(มีการนําเสนอประเด็นระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวข้ึนในสังคมอีกครั้ง ทําให(เกิดการเดินหน(าท่ีได(รับการตอบรับจากสาธารณชนอย.างดี 
กระแสการต.อต(านมีน(อยมาก เน่ืองจากสังคมเห็นตรงกันว.าท้ัง 3 สิทธิสุขภาพท่ีภาครัฐจัดให(ประชาชนแต.
ละกลุ.มน้ันมีความแตกต.างกันจริงๆ และเห็นว.าต(องทําให(เปgนมาตรฐานเดียวกัน และนําไปสู.รัฐบาล 2 ชุด
ต.อเน่ืองประกาศเปgนนโยบาย 

3.กลยุทธการเปล่ียนแปลงด(วยการปรับตัว (Adaptive Change) น้ัน ถูกนํามาใช(ครั้งเดียวในช.วง
ตอนต(นของการเสนอนโยบายน้ีเช.นกัน คือ การปรับเปล่ียนคําท่ีใช(ในการส่ือสารต.อสังคม จากเดิมท่ี
เลือกใช(คําส่ือสารว.า รวมกองทุนสุขภาพ เปล่ียนมาเปgนการใช(คําในกลุ.ม ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว การ
ลดความเหล่ือมลํ้า การสร(างความเท.าเทียม ซึ่งเปgนคําในการส่ือสารท่ีแสดงถึงผลลัพธท่ีจะได(จากนโยบาย
น้ีและทําให(สาธารณชนตอบรับในตัวนโยบาย  

การใช(กลยุทธการบริหารประเด็นท้ัง 3 รูปแบบ สอดคล(องกับผลการวิจัยของ จุติพร ปริญโญกุล 
(2554) ท่ีกล.าวถึงกลยุทธการบริหารประเด็นว.ามี 3 รูปแบบ คือ 1.กลยุทธการตอบสนองอย.างมีพลวัต ซึ่ง
เปgนกลยุทธเชิงรุกในการกําหนดแนวทางผลักดันนโยบายท่ีมาจากความร.วมมือของหลายฝ�าย ด(วยการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร(างความสนใจต.อประเด็นท่ีเกิดข้ึน 2.กลยุทธการเปล่ียนแปลงด(วยการต้ังรับ เปgนการ
พยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือคงการดําเนินการตามเป�าหมาย และ 3.กลุยทธการเปล่ียนแปลงด(วยการปรับตัว 
ด(วยการปรับเปล่ียนเน้ือหาสารเพื่อรักษาผลประโยชนส.วนใหญ.ไว( 

ขIอเสนอแนะ 
1.ผลการวิจัยพบว.า นโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวมีความสัมพันธกับการคงอยู.ของระบบ

หลักประกันสุขภาพถ(วนหน(า การวิจัยครั้งต.อไปควรศึกษาถึงความสําคัญการขับเคล่ือนเพ่ือปกป�องระบบ
หลักประกันสุขภาพว.าส.งผลต.อการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว  

2.จากการวิจัยพบว.าการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวน้ัน เปgนการทํางานร.วมกัน
ของหลายภาคส.วน ท้ังภาคประชาสังคม หน.วยงานราชการ บุคคลอิสระ ดังน้ันในการศึกษาครั้งต.อไป ควร
ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการส่ือสารภายในว.ามีลักษณะอย.างไร และการมีผู(ส.งสารท่ีหลากหลายน้ัน 
มีข(อดี และข(อเสียท่ีส.งผลต.อการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะอย.างไรบ(าง 
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3.ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี พบว.ากลุ.มผู(รับสารท่ีเปgนกลุ.มเป�าหมายของฝ�ายสนับสนุนนโยบายระบบ
สุขภาพมาตรฐานเดียวใช(เพ่ือการขับเคล่ือนนโยบายคือ กลุ.มผู(กําหนดนโยบาย กลุ.มส่ือมวลชน และ
ประชาชนหรือสาธารณชน ข(อมูลท่ีได(จากการวิจัยครั้งน้ีพบว.าฝ�ายสนับสนุนใช(กลยุทธการส่ือสารและการ
บริหารประเด็นกับกลุ.มส่ือมวลชนและสาธารณชน แต.ยังไม.สามารถลงลึกไปถึงการใช(กลยุทธการส่ือสาร
และการบริหารประเด็นกับกลุ.มผู(กําหนดนโยบายได( การศึกษาวิจัยครั้งต.อไปจึงควรศึกษาถึงการใช(กลยุทธ
การบริหารประเด็นกับกลุ.มผู(กําหนดนโยบาย 
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