


วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า 

Journal of communication and management NIDA 

                                                                                                                                                                                          

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

2. เพ่ือเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร และ
นักศึกษา 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร 
 1. เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) และ
บทความปริทัศน ์(Review article) 

 2. กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ 
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ 

 1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนใด 

 2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และ มี
ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทำงานวิจัยและมี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปต่อบทความ 

 3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ 

 4. การยอมรับเรื่องที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบใน
เนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง 
 

  



คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

 วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร 

 

ลักษณะของบทความที่จะรับ 

 1. บทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขานิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร ที่ส่งมา
ต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

 2. ต้นฉบับงานจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประเภทของบทความที่จะรับ 

 1. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) เพ่ือแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความเห็นของนักวิจัยอ่ืนๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ 

รูปแบบการเขียนบทความ 

 - บทความต้องมีความยาวจำนวน 10-15 หน้า กระดาษ A4 

 - รูปแบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชื่อเรื่อง ใช้อักษร ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา และจัดให้อยู่กึ่งกลาง 
o หัวข้อ ใช้อักษร ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา และจัดให้ชิดซ้าย 

o ชื่อผู้เขียน ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์ ตัวเอียง และจัดให้อยู่ชิดขวา 
o ตำแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงาน/สถาบัน ของผู้เขียนทุกคนในเชิงอรรถด้านล่างกระดาษ 
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วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 1 

ภาษา ดนตรี : การสื่อสารอัตลักษณ์อีสานใหม่ในมิวสิกวิดีโอเพลงลกูทุ่งอีสาน1 

พันธกานต์ ทานนท์2 
 มาโนช ชุ่มเมืองปัก3 

สมสุข หินวิมาน4 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุ่งวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารความหมาย ผ่าน
การวิเคราะห์ตัวบท (textual analysis) เพื่อศึกษาการสร้างความหมายและอัตลักษณ์อีสานใหม่ใน
พื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานที่เผยแพร่ในยูทูบในปี  พ.ศ. 2558-2562 จำนวนทั้งสิ้น 30 มิว
สิกวิดีโอ ผ่านองค์ประกอบด้านภาษา และดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ กล่าวคือ 1) เพ่ือ
ศึกษาการสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์อีสานใหม่ด้านภาษาในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานในปี
พ.ศ. 2558-2562  และ 2) เพื่อศึกษาการสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์อีสานใหม่ด้านดนตรีในมิว
สิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานในปีพ.ศ. 2558-2562   

ผลการศึกษาพบว่า มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานมีการเข้ารหัสความหมายและอัตลักษณ์
อีสานใหม่ และติดตั้งความคิด ความเชื่อ และตัวตนของ “คนอีสาน” สู่การรับรู้ของผู้คนในสังคมไว้
หลายประการ กล่าวคือ อีสานใหม่มีกระบวนการคัดสรร (selection) ให้เหลือเฉพาะบางวัฒนธรรม
ของคนอีสานที่เป็นที่นิยม (Popular) เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง หรือสามารถรับรู้และเข้าใจได้ไม่ยาก 
อีสานใหม่กับการพัฒนาสู่ความทันสมัย อีสานนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ที ่ปิดตาย แต่เป็นวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเปิด (open to translation) ทั้งการเปิดรับวัฒนธรรมทางภาษา และดนตรีของวัฒนธรรมอ่ืน 
ๆ เข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัว ทำให้มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ 
แปลกใหม่ และยังทำให้อีสานถูกยกระดับพัฒนาไปสู่ความทันสมัย (modernization) อีกด้วย ทำให้
เกิดเป็นอัตลักษณ์อีสานแบบลูกผสม (hybrid) กล่าวคือ ด้านหนึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมอีสานแบบ
ขนบดั้งเดิมไว้ แต่อีกด้านหนึ่งก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง มีความลื่นไหล (dynamic) ไปตามบริบทของ
สังคม และปรับตัวได้กับความเปลี ่ยนแปลงได้ และอีสานใหม่มีกระบวนการปรับให้เป็นท้องถิ่น 
(Localization) ดังจะเห็นได้ชัดในเรื่องของสำเนียง หรือคำศัพท์ที่หยิบยืมมาจากภาษาอ่ืน คำเหล่านั้น
เมื่ออยู่ในพื้นท่ีของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานกลับถูกควบคุมด้วยการออกสำเนียงแบบท้องถิ่นอีสาน 
ที่ถึงแม้ว่าที่ด้านหนึ่งแม้จะเปิดรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามา แต่ก็ยังคงยึดมั่น รักษาความเป็นตัวตน ความ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของคนอีสานไว้อย่างเข้มข้น  
คำสำคัญ: อัตลักษณ์อีสานใหม่/ มิวสิกวิดีโอ/ เพลงลูกทุ่งอีสาน 

 

1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตเรื่อง “มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานกับการสื่อสารอัตลักษณ์อีสานใหม่”  
2 นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
4 รองศาสตราจารย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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Language and Music:  Communication of New Isan Identity in Isan 

Country Music Videos 

 

Abstract 

This is a qualitative research focusing on the communication process of 

meaning by textual analysis designed to study the creation of meaning and new Isan 

identity through 30 country music videos distributed on YouTube between 2015 and 

2019, involving the elements of language and music.   The objectives are twofold:  1) 
to study the communication of meaning and new Isan identity found in the language 

of Isan country music videos distributed on YouTube between 2015 and 2019 and 2) 
to study the communication of meaning and new Isan identity found in the music of 

Isan country music videos distributed on YouTube between 2015 and 2019. 
The finding shows that there are many ways in which Isan country music videos 

encode the meaning and identity of new Isan and installs “ Isan”  thinking, belief and 

identity in the public sphere of social perception.   The new Isan boils down the 

selection process to certain aspects of popular Isan culture that are widely known and 

readily understood.  With regard to new Isan and modernization, Isan is not a lockdown 

area.   Rather its culture is open to translation, able to seamlessly assimilate language 

and music elements of other cultures, with the result that its country music is 

presented in a new, interesting and modernized format with a hybrid identity.  On the 

one hand, it is able to retain its traditional Isan culture; on the other, it is ready to 

embrace changes dynamically as required by the social context.  The new Isan reflects 

a process of localization, as testified by the presence of accents or words borrowed 

from other linguistic sources.   When they are presented in Isan country music videos, 

they are pronounced under the dominant control of the local dialect.  Thus, although 

it is open to other cultures, it steadfastly retains its identity -  the unique identify of 

Isan people. 
 

Keywords:  new Isan identity/ music videos/ Isan country music 
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บทนำ 
เพลงลูกทุ่งอีสานในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม

ของประชาชนทั่วไป มีการสนับสนุนให้เผยแพร่เพลง
ลูกทุ่งอีสานผ่านทางสื่อมวลชนทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ 
สื ่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อที ่วาง
จำหน่ายต่าง ๆ ได้แก่ เทปบันทึกเสียง แผ่นเสียง 
วิดีโอ และวีซีดี รวมทั้งมีการนำเพลงลูกทุ่งอีสานไป
ประกอบกับสื่ออื่น ๆ  อีกมากมาย เช่น การใช้เพลง
ลูกทุ่งอีสานไปประกอบการทำภาพยนตร์ และใช้เพลง
ล ูกท ุ ่ งอ ีสานเป ็นเพลงประกอบละครโทรท ัศน์  
นอกจากนี้ยังมีหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์เฉพาะ
กิจเกี ่ยวกับเพลงลูกทุ ่งอีสานหลายฉบับ อีกทั ้งมี      
เว็บไชต์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของ
เพลงลูกทุ่งอีสานผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย จึงส่งผลให้
เพลงลูกทุ่งอีสานสามารถเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนได้
อย่างกว้างไกลโดยใช้เวลาอันรวดเร็ว และแสดงให้
เห็นถึงความนิยมเพลงลูกทุ่งอีสานของประชาชนที่มี
แนวโน้มที ่ส ูงขึ ้น (สันติ ทิพนา และราตรี ทิพนา          
, 2560 น.4) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสโลกและ
เทคโนโลยีปรับตัวมากเท่าไหร่ เพลงลูกทุ่งอีสานเองก็
ปรับโฉมหน้าและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยเชน่กัน 
ทั ้งจากช่องทางออนไลน์อย่างยูทูบ เฟซบุ ๊ก หรือ     
แอปพลิเคชันฟังเพลงต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนฟัง
เพลงให้สามารถเลือกสรร และกำหนดช่องทางการฟัง
เพลงได้ด้วยตัวเองในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งในยุคดิจิทัลและ
การเติบโตของสื่อจอภาพนี้เอง ก็ยิ่งทำให้มิวสิกวิดีโอ
เป็นส่วนสำคัญของความนิยมในเพลงลูกทุ่งอีสานด้วย
เช่นกัน 

ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิชาการที่กล่าวถึงความ
เปลี่ยนแปลงของอีสาน โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับ 

 

 

 

พลังของอีสานในยุคของโซเชียลมีเดียในพื้นที่ของสื่อ
เพลงลูกทุ่ง ดังที่พรเทพ เฮง (2562) ได้เขียนไว้ใน
วารสาร 

รูสมิแลในชื่อเรื ่อง “พลังอีสานซาวน์ยุคโซ
เชียลฯ ท้องถิ่นนิยม ภูธรครอบครองใจ” สรุปใจความ
ได้ว่า กรณีศึกษา 

“พลังอีสานโซเชียลมีเดีย” ที่เห็นชัด และ
เป็นผู้ที ่เปิดประตูนี้ด้วยความบังเอิญก็คือ บทเพลง 
“ไสว่าสิบ่ถิ ่มกัน” ของก้อง ห้วยไร่ ซึ ่งทำคลิปร้อง
เพลงตั้งมือถือถ่ายแบบง่าย ๆ ดิบ ๆ ไม่ชัด คลิปแรก
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผ่านช่องยูทูบ 
Thai E-san Indy ซ่ึงม ีคนดูหลายแสนคน และจุด
เปลี่ยนสำคัญอย่างยิ่งเกิดขึ้นในอีก 1 ปี ต่อมา ผ่าน
แรงเก ื ้อหน ุนผ ่านรายการ The Voice Thailand 

Season 4 รอบ Knock Out เมื ่อนักร้องสาวที ่เข้า
ประกวด ไข่มุก รุ ่งรัตน์ เหม็งพานิช ได้นำบทเพลง 
“ไสว่าสิบ่ถิ ่มกัน” มาขับร้องและเรียบเรียงดนตรี
แบบพ๊อพร่วมสมัย จนเป็นที ่กล่าวขาน ส่งผลไปสู่
ต้นฉบับของบทเพลงนี้ของก้อง ห้วยไร่ ซึ่งต่อมาได้นำ
เพลงมาเรียบเรียงดนตรีและเสียงประสานใหม่ สร้าง
ส ังก ัดซาวด ์ม ีแฮง ข ึ ้นมารองร ับ และม ีคนด ูถึง 
32,000,000 ล้านวิว ในปี พ.ศ. 2559 

ผู้วิจัยได้สำรวจพื้นที่ของวงการเพลงลูกทุ่ง
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2562 พบว่า บนรายงานชาร์ต
เพลงฮิตจากหลากหลายคลื่นวิทยุชื ่อดัง รวมทั้งบน
พื้นที่ยูทูบ เพลงลูกทุ่งอีสานที่ใช้ภาษาถิ่นอีสานแบบ
เต็มเพลงได้รับความนิยมจากผู้คนในสังคมมากยิ่งขึ้น 
แจ้งเกิดให้กับนักร้องหน้าใหม่ทั้งหญิงชายหลายคนที่
ต่อคิวกันดัง เช่น ก้อง ห้วยไร่ ลำไย ไหทองคำ แซค 
ช ุมแพ ลำเพล ิน วงศกร เป ็นต ้น และได ้สร ้าง
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ปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงลูกทุ ่ง ด้วยการใช้
ภาษาถิ่นอีสานแบบเต็มเพลง และการนำเสนอดนตรี
ที่แตกต่างไปจากเดิม รวมทั้งปรากฏการณ์มิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งอีสานร้อยล้านวิว ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ต่อการเปลี่ยนโฉมหน้า ความหมายและอัตลักษณ์ของ
ความเป็นอีสานที่เปลี่ยนแปลงไป 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ชัดว่า สิ่งนี้คือ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการสื่อสารของกระแส
ความเป็นท้องถิ่นอีสานที่กำลังได้รับความนิยม และใน
บริบทนี้ คือ ความเปลี่ยนแปลงของเพลงลูกทุ่งอีสาน
กับการสื่อสาร 

อัตลักษณ์ของคนอีสานผ่านมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งอีสานที่กำลังได้รับความนิยม เพราะเพลงลูกทุ่ง
อีสานนั้นไม่ใช่แค่ 

สื่อที่ให้บันเทิงเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็น
พื้นที่ในการช่วงชิงความหมายในการนิยามความเป็น
ตัวตน และผูกติด 

อัตลักษณ์ของกลุ ่มย่อยต่าง ๆ ในสังคมไว้
ด้วย และการนำเสนอ “ความเป็นอีสาน” ที่วันนี้ได้ถูก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และถูกเสิร์ฟด้วยหีบห่อใหม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี  วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานถูกหยิบยกรวม
กับท้องถิ ่นอื ่น ๆ ด้วยความลื ่นไหลอย่างน่าสนใจ 
พื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานนั้น เป็นพื้นที่
ของโลกแห่งสัญลักษณ์ที่มีการเข้ารหัส หรือประกอบ
สร้างความหมายและอัตลักษณ์ของคนอีสานเข้าไป
ด้วย นำมาสู่โจทย์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ มิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งอีสานที่เผยแพร่ผ่านยูทูบในช่วงปี พ.ศ. 
2558- 2562 จะมีการเข้ารหัสความหมายและอัต
ลักษณ์อีสานใหม่อย่างไร ผ่านองค์ประกอบด้านต่าง ๆ 
โดยในบทความวิจัยครั้งนี้จะนำเสนอให้เห็นถึงการ
สื่อสารความหมายและอัตลักษณ์อีสานใหม่ด้านภาษา 

และด้านดนตรี ว่าจะมีการสร้างความหมายและอัต
ลักษณ์อีสานใหม่ไว้อย่างไรบ้าง 
วัตถุประสงค ์

1. เพื ่อศึกษาการสื ่อสารความหมายและอัต
ลักษณ์อีสานใหม่ด้านภาษาในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
อีสานในปีพ.ศ. 2558- 2562 

2. เพื ่อศึกษาการสื ่อสารความหมายและอัต
ลักษณ์อีสานใหม่ด้านดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
อีสานในปีพ.ศ. 2558- 2562 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) 

อัตลักษณ์ของคนเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวเรา
มาแต่กำเนิด หากแต่เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา
โดยสังคมในภายหลัง และการจะนิยามตัวตนว่าเรา
เป็นใครได้น ั ้น จะเป็นไปได้ก ็ต ่อเมื ่อเราเข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกับบุคคลอื่น ด้วยเหตุนี้ ด้าน
หนึ่งของอัตลักษณ์จึงเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเป็น
พวกเดียวกันกับคนอื่น (self-ascription) และอีกด้าน
หน ึ ่ ง  คนอ ื ่นก ็ต ้องร ู ้ ส ึก เช ่น เด ียวก ับเราด ้วย 
(ascription by others) ดังนั ้น อัตลักษณ์จ ึงเป็น
ตัวกำหนดขอบเขตว่า เราเป็นใคร เราเหมือนหรือต่าง
จากคนอื่นอย่างไร มีใครเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกันกับ
เราบ้าง เราควรมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนอย่างไร และคน
อื่น ๆ ควรจะสานสัมพันธ์กับเราอย่างไร (กาญจนา 
แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2560, น.686) 

การก่อรูปและการปรากฏตัวของอัตลักษณ์   
มีเนื้อหามาจากจิตสำนึกส่วนตัวและจิตสำนึกร่วมใน
ระดับสังคม ที ่เกิดจากการนิยามว่า ตัวเองคือใคร       
มีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างจากคนอื่น กลุ่มอ่ืน 
และสังคมอื่นอย่างไร และใช้อะไรเป็นเครื่องหมายใน
การแสดงออกซ่ึงอัตลักษณ์ดังกล่าว โดยสามารถแสดง
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ผ่านสื ่อ สัญญะต่าง ๆ ที ่มีอิทธิพลครอบงำภายใน
สังคมนั้น ๆ  เช่น ภาษา ศาสนา เครื่องแต่งกาย และ
การบร ิโภค ทำให้อ ัตล ักษณ์กลายเป็นสิ ่งท ี ่แปร
เปลี่ยนไปตามบริบทอย่างไม่รู้จบ และเป็นคุณสมบัติที่
สร ้างข ึ ้นตามสถานการณ์เฉพาะหน้า (อภ ิญญา      
เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) 

ดังนั ้น กระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ 
(process of identity construction) จึงเป็นความ
พยายามของผู้คนในสังคมที่ต้องการจะแสวงหาพื้นที่
ท า งส ั งคมและการแสดงออกทางว ัฒนธรรม            
เพื่อเรียกร้องสิทธิในการดำรงอยู่อย่างแตกต่างและ
อย ่างม ีความเสมอภาคกับกล ุ ่มชนอื ่น ป ัจจ ุบัน
การศึกษาอัตลักษณ์จึงเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมอง
ว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งตายตัว ไม่แปรเปลี่ยน เป็นสิ่งที่
ดำเนินไปอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการดำรงชีวิต มาสู่
แนวคิดว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบทเวลาและ
สถานที่ เป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์รอบ
ข้างและแง่มุมที่หลากหลาย เช่น ชนชั้น ฐานะทาง
สังคม เพศ สถานะ เพศสรีระ อายุ และอุดมการณ์
ทางการเมือง (สิริชญา คอนกรีต , 2556) 

จะเห็นได้ว ่า การสื ่อสารอัตลักษณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งตายตัวของวัฒนธรรมต่าง ๆ 
หมุนเวียนเปลี่ยนภาพกันอยู่ทุกวินาที เช่นเดียวกับ
การสื่อสารผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานที่นับวัน
กลับได้รับความสนใจมากขึ้นจากผู้คนในสังคม เป็น
อีกหนึ ่งพื ้นที ่ ในการส ื ่อสารความหมายหรือการ
สร้างอัตลักษณ์อีสานแบบใหม่ที่นำเสนอผ่านสื่อบท
เพลงลูกทุ่งอีสานด้วยนั่นเอง ผู้วิจัยจึงนำแนวคิดนี้มา
เพื่อศึกษาตัวตนของคนอีสาน ว่าจะมีกระบวนการ
สื่อสารความหมายและอัตลักษณ์อีสานแบบใหม่ผ่าน
องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งด้านภาษา และดนตรี ที่ถูก

นำเสนอในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ ่งอีสานเหล่านั้น
อย่างไร  
 

2. แนวคิดเรื่องมิวสิกวิดีโอ (Music Video)   
มิวสิกวิดีโอ (Music Video) คือภาพประกอบ

เพลงที่ถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับเพลงเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู ้ผลิตและคนฟังที ่ตีความหมายและสร้าง
จินตนาการให้แบบสำเร็จรูป ตั้งแต่มิวสิกวิดีโอกำเนิด
ขึ ้น สามารถพิจารณามิวสิกว ิด ีโอในฐานะที ่ เป็น
เครื่องมือทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นิยามของ
มิวสิกวิดีโอในยุคแรก ๆ จึงเป็นการผลิตภาพประกอบ
เพลง หรือมีเพลงเป็นหลัก ภาพเป็นรอง แต่ปัจจุบัน
พบว่า มิวสิกวิดีโอเพลงนั้นไม่ได้ยึดถือเพลงเป็นหลัก
เนื้อหาของเรื่องไม่เกี่ยวกับเพลงก็มี (อมรรัตน์ ทิพย์
เลิศ, 2544, น.121)  

Aufderheide, P. ( อ ้ า ง ถ ึ ง ใ น  อมร ร ั ตน์      
ทิพย์เลิศ, 2545, น.455) อธิบายว่า มิวสิกวิดีโอเป็น
สุนทรียศาสตร์ทางการสื่อสารที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ศิลปิน นักร้อง และเป็นชนวนให้เกิดการใช้เวลาและ
เงินสำหรับการซื้อหาของกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น ซึ่งมี
บทบาทและสำคัญดังนี้ 1. มิวสิกวิดีโอมีบทบาทใน
การเสนอสิ ่งแวดล้อม ประสบการณ์ อารมณ์ และ
วัฒนธรรมวัยรุ่น 2. มิวส ิกว ิด ีโอเป็นพื ้นฐานทาง
การตลาดของเพลงสมัยนิยม 3. มิวสิกวิดีโอมีรูปแบบ
เฉพาะที่ใช้เป็นสื่อเพ่ือการโฆษณาของบริษัทเทปเพลง 
และ 4.  ม ิวส ิกว ิด ี โอม ีอ ิทธ ิพลในการสร ้ างฝัน 
จินตนาการ และวัฒนธรรมวัยรุ่น 

ผู้วิจัยนำแนวคิดมิวสิกวิดีโอ มาเพื่อทำความ
เข้าใจความหมายผ่านองค์ประกอบของภาพและเสียง 
รวมทั้งบทบาทของมิวสิกวิดีโอ และนำมาเป็นกรอบ
แนวทางการวิเคราะห์มิวสิกวิดีโอ ที่บรรจุความหมาย 
เร ื ่ องราวส ิ ่ งแวดล ้อม ประสบการณ ์  อารมณ์  
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อุดมการณ์ และวัฒนธรรมของกลุ ่มต่าง ๆ เอาไว้ 
รวมทั้งนำแนวคิดนี้มาเพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือก 
วิเคราะห์การสร้างความหมายและอัตลักษณ์อีสาน 
โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในมิวสิกวีดี
โอเพลงลูกทุ ่งอีสานที่สร้าง จำลอง หรือฉายภาพ
ความหมายและอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน (แบบใหม่) 
เอาไว้ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม (Localism) 

ท้องถิ่นนิยม หมายถึง แนวคิดและปฏิบัติการ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมใด ๆ ที่
ยึดเอาท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นและหน่วยสำคัญในการ
วิเคราะห์ ในความหมายอย่างกว้างขวางของท้องถิ่น
นิยมนั้น มนุษย์ทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
ต ่างก ็ม ีพ ันธะผ ูกพ ัน ความทรงจำ จ ินตนาการ 
ประสบการณ์ชีวิต และนิยามเกี่ยวกับพื้นที่หรือถิ่นที่
เฉพาะเป็นของตนเอง มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและ
ความสามารถสื ่อสาร และนำเสนออัตลักษณ์และ
ความเป็นท้องถิ่นของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เรื ่องเล่า บันทึก การแสดง ฯลฯ (พัฒนา กิติอาษา , 

2546, น.106) 
นอกจากนี้ทัศนะการมองเรื่องท้องถิ่นนั้น จิร

วุฒิ เสนาคำ (2547) ได้ตั้งข้อสังเกตจากการมองเรื่อง
พื้นที่ของอริฟ เดอร์ลิค ผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษาในการ
มองเรื่องพ้ืนที่ที่นักวิชาการจำแนกได้สองแนวคือ กลุ่ม
แนวคิดพ้ืนที่ผูกมัด (place-bound) และกลุ่มแนวคิด
พ้ืนที่ในฐานะฐาน (place-based) แม้พ้ืนที่กับท้องถิ่น
อาจจะมิใช่สิ่งเดียวกัน แต่จิรวุฒิ ได้เสนอว่า แนวคิด
ว่าด้วยท้องถิ่นก็สามารถจำแนกได้สองแนวเช่นกัน คือ 
ท้องถิ่นผูกมัด (local-bound) และท้องถิ่นในฐานะ
ฐาน (local-based) โดยที่แนวคิดท้องถิ่นผูกมัดมอง
ท้องถิ่นคล้ายกล่องบรรจุ (local as Container) และ
การเมืองวัฒนธรรมและภูมิปัญญา คือ สิ่งที่ถูกบรรจุ

หรือถูกขังไว้ภายในกล่อง ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่
อยู่นอกกล่อง และมองการเมืองวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาในฐานะที่เป็นของท้องถิ่นมีความบริสุทธิ์ ไม่
ปนเปื้อน แนวคิดนี้คือที่มาของสำนึกท้องถิ่นนิยมที่
อันตราย แต่แนวคิดท้องถิ่นในฐานะฐานมองท้องถิ่น
แบบท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นท้องถิ่นที่สัมพันธ์และได้รับ
อิทธิพลจากท้องถิ่นอื่น ถูกแทรก เชื่อม ทับพาด และ
พาดทับท้องถิ่นอื่นและส่วนอื่นของโลก สิ่งที่อยู่ใน
ท้องถิ่นมิใช่ของท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ เป็นเอกเทศและ
เบ็ดเสร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นภูมิปัญญา การเมืองและ
วัฒนธรรม แต่คือสิ่งที่ถูกแทรกและได้รับผลกระทบ
จากข้างนอกและส่งผลกระทบต่อข้างนอก ท้องถิ่นจึง
กลายเป็นท้องถิ ่นในฐานะที่นั ่งที ่มิใช่ที ่ฝ ังของภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมการเมืองและผู้คนและเนื่องจากคน
ที่นั ่งบนท้องถิ่นมิได้ถูกฝัง จึงไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์
หรือเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นเพียงท้องถิ่นเดียวและ
พื้นที่เดียว ทั้งไม่ถูกครอบและจองจำไว้ด้วยความเป็น
ท้องถิ่น แนวคิดว่าด้วยท้องถิ่นของอัปปาดูรัยจึงจัดอยู่
ในกลุ่มท่ีสองและการมองความเป็นท้องถิ่นจากทัศนะ
ของอัปปาดูรัยอาจจะช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์
ความเป็นท้องถิ่นในสังคมไทยได้ดีกว่าแนวคิดแรกซึ่ง
เพ้อฝันถึงอดีตที่ดีงามที่ไม่มีวันเจอะเจอ (nostalgia) 
ปัจจุบ ันท้องถิ ่นของไทยเองก็มิอาจถือได้ว ่าเป็น
ท้องถิ ่นบริสุทธิ ์แต่เป็นท้องถิ ่นที ่รวมโลกาภิว ัตน์ 
(globalization) สากลนิยม (globalism) และทุน
นิยมโลกเข้าไว้ (จิรวุฒิ เสนาคำ, 2547,น.105-106) 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้นำทัศนะที่มองท้องถิ่นอีสาน
ในฐานะฐาน ( local-based) กล ่าวค ือ การมอง
ท้องถิ ่นแบบท้องถิ ่นข้ามท้องถิ ่น ท้องถิ ่นอีสานที่
สัมพันธ์และได้รับอิทธิพลจากท้องถิ่นอื่น ถูกแทรก 
เชื่อม ทับพาด และพาดทับท้องถิ่นอื่นและส่วนอ่ืน
ของโลก สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นอีสานมิใช่ของท้องถิ่นโดย
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สมบูรณ์ เป็นท้องถิ่นอีสานที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะเป็น
ท้องถิ่นที่รวมโลกาภิวัตน์ (globalization) สากลนิยม 
(globalism) และทุนนิยมโลกเข้าไว้ด้วย จึงทำให้
หน ้ าตาและความหมายของความเป ็นอ ี ส าน
เปลี่ยนแปลง ลื่นไหลอย่างไม่หยุดนิ่ง  

 

4. แนวคิดเรื่องการผลิตและการผลิตซ้ำทาง
วัฒนธรรม (Concept of Production and 

Reproduction) 
การศ ึกษาว ัฒนธรรมศ ึกษาตามแนวคิด         

ว ิลเล ียมส ์ สามารถสร ุปเอกล ักษณ์เด ่น โดยใช้
การศึกษาของ กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หิน
วิมาน (2560, น.661-663) อธิบายไว้สามประเด็น
ดังนี้ 

ประการแรก ว ิลเล ียมส์ปฏิเสธการจำแนก
วัฒนธรรมออกเป็นลำดับชั้นตามทฤษฎีของลาวิส ซึ่ง
เป็นแนวคิดกระแสหลักในโลกวิชาการตะวันตกในยุค
นั้นที่ได้แบ่งระดับของวัฒนธรรมออกเป็นลำดับชั้นคือ 
วัฒนธรรมชั้นสูง วัฒนธรรมชั้นกลางและวัฒนธรรม
มวลชน แต่วิลเลียมส์ปฏิเสธการจัดแบ่งดังกล่าว โดย
กล่าวว ่าในย ุคป ัจจ ุบ ันไม ่ม ีพ ื ้นที ่ เฉพาะสำหรับ 
“วัฒนธรรม” หรือ “ศิลปะ” ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
อีกต่อไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นดนตรีแนวแร็พ เรฟ และ  
ฮิพฮอพ ต่างก็ล้วนเป็น “ศิลปะ” ที่ถูกผลิต/ลงทุน
เผยแพร่/ขาย/ซื ้อ/บริโภค และเพื ่อแสวงหากำไร
เหมือนกันทั้งสิ้น ดังนั้น ผลผลิตทางวัฒนธรรมทุกชนิด
จึงเสมอภาคกันไปหมด ไม่มีลำดับชั้น โดยวิลเลียมส์ได้
แบ่งวัฒนธรรมเสียใหม่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. วัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่ (lived culture) อัน
หมายถึง วัฒนธรรมทุกอย่างที่มีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง
และในสถานที ่หนึ ่ง และเฉพาะคนที ่ม ีช ีว ิตอย ู ่ใน
ช่วงเวลาและสถานที่นั้นเท่านั้น ที่จะเข้าถึงหรือสมัผัส

กับวัฒนธรรมดังกล่าวได้ เช่น ขนมไทยสมัยอยุธยา
หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีหลากหลายชนิด และจะมี
เพียงชาวสยามที่มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นที่จะรับรู้หรือเคย
ลิ้มชิมรสชาติขนมเหล่านี้เท่านั้น 

2. วัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้ (recorded 

culture) อัน ได้แก่ บางส่วนเสี้ยวของวัฒนธรรมที่มี
ชีวิตอยู่ในกลุ่มแรก และได้รับการบันทึกหรือผลิตซ้ำ
เพื ่อสืบทอดต่อมา ซึ ่งวิลเลียมส์เรียกอีกคำหนึ่งว่า 
“วัฒนธรรมแห่งยุคสมัย” (culture of the period) 
เช่น ขนมไทยในอดีตอาจจะมีหลายชนิดก็จริง แต่ที่
ได้รับการสืบทอดเอาไว้จนถึงปัจจุบันมีอยู่เพียงไม่กี่
ชนิดเท่านั ้น (เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด    
เม็ดขนุน ซ่าหริ่ม ทองม้วน เป็นต้น) แต่ยังมีขนมอีก
หลาย ๆ ชนิดที่เริ่มเลือนหายไปแล้วในยุคสมัยปัจจุบัน 
(เช่น เสน่ห์จันทร์ โสมนัส จ่ามงกุฎ บุหลันดั้นเมฆ    
เป็นต้น)  

ประการที ่สอง ในทัศนะของวิลเล ียมส์นั้น 
วัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเพณีในการเล ือกสรร (selective tradition) 
กล่าวคือ ผู้คนในทุกสังคมจะมีกระบวนการจัดระบบ
และจัดลำดับความสำคัญของวัฒนธรรมทั้งหลายไว้ 
และเนื ่องจากในทุกวันและในชีว ิตประจำวันของ
คนเรามีวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา 
(หรือเป็น วัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่ ) แต่ประเพณีในการ
เลือกสรรจะทำหน้าที ่คัดเลือกให้เฉพาะวัฒนธรรม
บางอย่างเท่านั้นที่ถูกผลิตให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป (หรือ
กลายเป็นวัฒนธรรมที ่ได้ร ับการบันทึกไว้) และที่
สำคัญประเพณีในการเลือกสรรนี้มักมีผลประโยชน์
บ า งอย ่ า งแอบแฝงอย ู ่ เ บ ื ้ อ งหล ั ง เสมอ  เ ช่ น 
ผลประโยชน์ทางชนชั้นผลประโยชน์ทางสุนทรียะ 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมือง วิลเลียมส์ ย้ำว่า
ทุกครั้งที่เราวิเคราะห์เรื่องกระบวนการผลิต / ผลิตซ้ำ
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ทางวัฒนธรรม (cultural production / reproduction) 
โดยผ่านประเพณีในการเลือกสรรแล้วต้องถามเสมอ
ว่า มีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ถูกคัดเลือกเพื่อสืบทอดไว้ 
กระบวนการคัดเล ือกน ั ้นทำอย่างไร และทำไม
วัฒนธรรมดังกล่าวจึงได้ผ่านการผลิตซ้ำเอาไว้ 

ประการที่สาม วิลเลียมส์ได้เสนอไว้ในหนังสือ 
The Long Revolution ก็คือโครงสร้างแห่งความรู้สึก 
(structure of feeling) ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งใน
หัวใจหลักในงานความคิดของวิลเลียมส์ที่พยายามทำ
ความเข้าใจวัฒนธรรมในฐานะประสบการณ์ร ่วม 
(shared experience) ของผู้คน เนื่องจากวัฒนธรรม
เกี่ยวโยงกับคนและชีวิตของผู้คนที่สอดแทรกอยู่ในนั้น 
เพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มสังคมผู้คนต่างก็จะถักทอ
อารมณ์ ความคิด วิถีชีวิต แบบแผนค่านิยม ความรู้สึก
ร่วมกันบางอย่างที ่มีลักษณะเฉพาะกลุ ่มเฉพาะตัว 
และกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย (culture of 

the period) ของพวกเขานั่นเอง อาทิ คนอีสานได้
กลิ่นปลาร้าก็ไม่ต่างจากคนยุโรปได้กลิ่นเนยแข็ง ที่
สื ่อสารความรู้สึกในระดับจิตสำนึกและอารมณ์อัน
สะท้อนให้เห็นแบบแผนทางวัฒนธรรมของคนกลุ่มนั้น
เฉกเช่นเดียวกับตัวอย่างของการที่คนเมืองเหนือได้ฟัง
เพลงซอและคนปักษ์ใต้ได้ดูหนังตะลุง ต่างก็สามารถ
ส ื ่อสารส ัมผ ัสแบบแผนทางว ัฒนธรรมในฐานะ 
“โครงสร้างแห่งความรู้สึก” ถึงความเป็นกลุ่มสังคม
เดียวกัน ทั้งนี้วิลเลียมส์เชื่อว่าทุกครั้งที่เราวิเคราะห์ตัว
บท (text) ในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นบทกวี นวนิยาย 
ละคร เพลง ศิลปะพื้นบ้านหรือภาพยนตร์ สิ ่งที่ซุก
ซ่อนอยู่ในระดับลึกใต้ตัวบทเหล่านั้นก็คือโครงสร้าง
แห่งความรู ้สึกของทั ้งผู ้ผลิตและผู ้เสพผลงานทาง
วัฒนธรรมดังกล่าวด้วย  

ผู้วิจัยนำแนวความคิดนี้มานำมาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาในครั้งนี้ด้วย เพราะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของคนอีสาน โดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องอัต
ลักษณ์ของคนอีสานที่ถูกบรรจุอยู่ในทั้งเนื้อร้อง และ
ภาพของมิวสิกวิดีโอเหล่านั ้นด้วย ในองค์ประกอบ
ด้านภาษาอีสาน ดนตรีอีสาน ก็ล ้วนแล้วแต่เป็น
การศึกษาในประเด็นของวัฒนธรรมอีสานในด้านต่าง 
ๆ ที่มีการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม และสิ่งที่น่าสนใจของ
การศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษาอัตลักษณ์อีสานใหม่บน
พื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสาน ว่าการผลิต
ความหมายอัตลักษณ์อีสานแบบใหม่ด้านภาษาและ
ดนตร ี  จ ะม ี ก ระบวนการค ั ดส ร ร  ( selective 

tradition) อัตลักษณ์อีสานเหล่านั้น สู่การรับรู้ของ
ผู้ชมอย่างไรบ้าง  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยเช ิ งค ุณภาพ 
( Qualitative Research)  โ ด ย ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ใ น
การศ ึกษา ค ือ การว ิ เคราะห ์ต ั วบท  ( textual 

analysis) หมายถึง การวิเคราะห์มิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งอีสานที่เผยแพร่ผ่านยูทูบในปีพ.ศ. 2558- 2562 
จำนวนทั้งสิ้น 30 มิวสิกวิดีโอ โดยมีมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งอีสานที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
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โดยผู ้ว ิจ ัยได ้สร ้างเกณฑ์ในการว ิเคราะห์
ความหมายและอัตลักษณ์อีสานใหม่ผ่านองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของมิวส ิกว ีด ีโอเพลงล ูกท ุ ่ งอ ีสานทั ้ ง 2 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  การสร ้ างอ ัตล ักษณ ์อ ีสานด ้านภาษา 
หมายถึง ภาษาถิ่นอีสาน สำเนียงอีสาน ในเนื้อเพลง
และท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอ 

2.  การสร ้างอ ัตล ักษณ ์อ ีสานด ้านดนตรี  
หมายถึง กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีอีสาน ประเภทของ
เครื่องดนตรีอีสาน การเล่นเครื่องดนตรีอีสาน ในเนื้อ
เพลงและที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอ 

 

ผลการวิจัย 

1.  การสร ้างอ ัตล ักษณ์อ ีสานด ้านภาษา
หมายถึง ภาษาถิ่นอีสาน สำเนียงอีสาน ในเนื้อเพลง
และท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอ 

1.1 ภาษาถ ิ ่นอ ีสาน ผลการว ิจัย พบว่า        
มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน
ในตระกูลลาวมากที่สุด เนื่องจากชาติพันธุ์ที่เป็นชน
กลุ่มใหญ่ของภาคอีสานคือ ชาติพันธุ์ไทยลาว ดังนั้น
ภาษาถิ ่นที ่ปรากฏมากที่สุดจึงเป็นภาษาอีสาน ซึ่ง

คล้ายคลึงกับภาษาลาวด้วยนั่นเอง โดยมีรูปแบบการ
ใช้ภาษาในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสาน 2 รูปแบบ 
ดังนี้ 

1.1.1 การใช้ภาษาถิ่นอีสานผสมผสานกับ
ภาษาไทยมาตรฐาน มีการใช้ภาษาถิ ่นอีสานทั้งใน
ส่วนของชื่อเพลงและเนื้อร้อง ตัวอย่างการใช้ภาษาถิ่น
อีสานในการตั ้งชื ่อเพลง เช่น เพลงฮ่อน เพลงเซิ้ง 
เพลงซางว่า เพลงคิดฮอดถิ ่น เพลงเบิดแล้วบ้อฮัก 
เพลงเลาะท่ง เพลงไหง่หง่อง เพลงโสดโสตาย เป็นต้น 
ภาษาถิ่นอีสานที่ถูกหยิบขึ้นมาสื่อสารเป็นชื่อเพลงใน
ครั้งนี้นั้นมักจะเป็นคำอีสานที่แปลก ๆ และทำให้คน
เกิดความสงสัย แต่ก็สามารถเป็นคำที่ติดหูได้ง่าย อีก
ทั้งยังพบการใช้ภาษาถ่ินอีสานผสมผสานกับภาษาไทย
มาตรฐานในการตั้งชื ่อเพลง ยกตัวอย่างเช่น เพลง
เทพบุตรใจหมา (บักพาก) ของศิลปิน ฐา ขนิษ ที่มี
การใช้ชื ่อเพลงด้วยภาษาไทยมาตรฐาน แต่ก็มีการ
วงเล็บตอนท้ายด้วยภาษาอีสาน ด้วยคำว่า “บักพาก” 
หรือในชื่อเพลง อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง จะเห็นได้ว่า มีการ
ผสมผสานภาษาถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐานได้
อย่างลงตัว โดยใช้คำว่า “อ้าย” ที่แปลว่า พ่ีชาย และ
คำว่า “เฮ็ด” ที่แปลว่า “ทำ” มาใช้คู่กัน โดยก็ถือเป็น

1.   เพลงอ้ายมีเหตุผล     2. เพลงสเตตัสถืกถ่ิม         3. เพลงโอ้ละน้อ 

4. เพลงคิดฮอดถิ่น   5. เพลงทดเวลาบาดเจ็บ         6. เพลงไหง่ง่อง 
7. เพลงให้น้องไปสา   8. เพลงซางว่า          9. เพลงห่อหมกฮวกไปฝากป้า    
10. เพลงYou Let Me Down (คึดนำ) 11. เพลงเบิดแล้วบ้อ..ฮัก        12. เพลงเฮ็ดทุกวิถีทาง 
13. เพลงโสดโสตาย    14. เพลงเทพบุตรใจหมา (บักพาก)       15. เพลงฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ   
16. เพลงสาวนุ่งซิ่น (บาสโลป)  17. เพลงคารถแห่..แววับ        18. เพลงฮักฮักฮัก 

19. เพลงสิริที่รัก     20. เพลงให้เคอรี่มาส่งได้บ่       21. เพลงนักเลงบ่ย่าน 

22. เพลงสาเนาะอ้าย   23. เพลงสะออนอีสาน        24. เพลงฮ่อน  

25. เพลงแค่คนคุย   26. เพลงเลาะท่ง (หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่) 27. เพลงเซิ้ง  

28. เพลงคิดฮอดเด้อ   29. เพลงอ้ายมันหมอลำ        30. เพลงสุขขีหมั่น 
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การผสมผสานด้านภาษาที่ทำให้เกิดความไพเราะ
สวยงามแต่ยังคงไว้ซึ่งภาษาอีสานด้วยนั่นเอง 

1.1.2 การใช้ภาษาถิ่นอีสานผสมผสานกับ
ภาษาต ่ า งประ เทศ  ม ี การผสมสานคำศ ั พท์
ต่างประเทศหรือภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ทั้งในส่วน
ของชื่อเพลง และในเนื้อร้อง ยกตัวอย่างการตั้งชื่อ
เพลง เช่น เพลง  You Let Me Down (คึดนำ) ของ
ศิลปิน ฐา ขนิษ ที่ร่วมร้องเพลงกับก้อง ห้วยไร่ ก็มี
การนำเสนอให้เห็นถึงการใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งเป็น
ชื่อหลักของเพลง และวงเล็บตอนท้ายด้วยภาษาอีสาน 
ด้วยคำว่า “คึดนำ” ที่สามารถแปลความหมายได้ว่า 
เป็นห่วง เป็นกังวล หรือในเพลงสเตตัสถืกถิ่ม ของ
ศิลปิน บอย พนมไพร ก็หยิบคำศัพท์ต่างประเทศที่
เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก ในการตั้ง
สถานะหรือสเตตัสและต่อท้ายด้วยคำว่า “ถืกถิ่ม” ที่
นำเสนอให้ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น 

 การใช้ภาษาต่างประเทศเข้ามาผสมสานกับ
ภาษาถ ิ ่นอ ีสานน ั ้นม ีอย ู ่ ในหลายม ิวส ิกว ิด ี โอ 
ยกตัวอย่างเช่น เพลงโอ้ละน้อ ของศิลปินก้อง ห้วยไร่ 
ที่เนื้อเพลงมีการใช้ภาษาถิ่นอีสานและผสมผสานกับ
คำศัพท์ต่างประเทศเข้ามาทั ้งคำว่า “It's my life 

man free style” และคำว่า “ก็อบโคเรีย” โดยเนื้อ
เพลงบอกเล่าวิถีชีวิตของลูกผู้ชายอีสานที่ถึงแม้ว่าจะ
ได้รับความนิยมของวัฒนธรรมอื่นเข้ามา ทั้งเรื่องการ
แต่งกายแบบสไตล์เกาหลี การฟังเพลงอินดี้ตามแบบ
ฉบับบอยแบนด์ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งตัวตนของคนอีสานที่
ยังไม่ลืมเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของตัวเอง ยังคงจดจำวิถี
ชีวิต อาหารการกิน รวมทั้งยังคงรักษาวัฒนธรรมของ
อีสานไว้ แม้ว่าคนอีสานจะไปอยู่ที่หนแห่งใด แต่ก็ยัง
ไม่ลืมรากเหง้าความเป็นตัวตนของคนอีสาน หรืออีก
หนึ่งตัวอย่างในมิวสิกวิดีโอเพลง You Let Me Down 

(คึดนำ) ของศิลปิน ฐา ขนิษ ที่มาร่วมร้องเพลงกับก้อง 

ห้วยไร่ ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องฮักแพง ก็
มีการนำภาษาอังกฤษมาใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกของ
สาวหมอลำอกหักช ้ำร ัก ผ ่านเน ื ้อเพลงด้วยการ
ผสมผสานภาษาต่างประเทศอย่างน่าสนใจ 

เพลง You Let Me Down (คึดนำ)   
ศิลปิน ฐา ขนิษ ft.ท้าวคำสิงห์  

“...อ้ายเอ๋ยสาวหมอลำดอกคือน้อง 
 น้ำตานองเต็มสองฝั่ง 
ย้อนอ้ายลืมแม่นความหลัง  

 ทุกอย่างมันพังก็เพราะเธอ 

I'm crying, I'm so sad   

 You playboy, you bad boy 

You let me down อู้ฮู อู้ฮู ยิเฮ...”  

 

จะเห็นได้ว ่า การผสมผสานคำศัพท์หรือ
ภาษาต่างประเทศเข้ามาในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
อ ีสานน ั ้น ถ ือเป ็นอ ีกหน ึ ่ งกลย ุทธ ์ ในการสร ้าง
ความหมายและอัตลักษณ์อีสานใหม่ผ่านตัวบทหรือ
เนื้อเพลงลูกทุ่งอีสาน ทำให้เห็นถึงการสื่อสาร 2 ด้าน 
กล่าวคือ ด้านแรก ทำให้ภาษาอีสานถูกยกระดับทำให้
เพลงล ู กท ุ ่ ง อ ี ส านพ ัฒนา ไปส ู ่ ค ว ามท ั นสมั ย 
( modernization)  แ ล ะ เ ป ็ น ค ำ ศ ั พ ท ์ ท ี ่ ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป แต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็นำเอาภาษาโลก 
(global language)  ผ ่านกระบวนการทำให ้ เป็น
ท้องถิ่น (Localization) แบบอีสาน หรือเรียกว่า ถูก
ทำให้เป็นแบบอีสาน ที่ทำให้ผู้รับสารหรือคนฟังเพลง
ในภาคอื่น ๆ นั้น สามารถเข้าใจความหมายของเพลง
มากยิ ่งขึ ้น การใช้ภาษาถิ ่นอีสานและผสมผสาน 
ภาษาต่างประเทศจึงทำให้มีกลุ ่มผู ้ฟังเพลงที ่ไม่ใช่
เฉพาะคนอีสาน แต่ยังครอบคลุมถึงคนภาคอ่ืน ๆ ด้วย 
อีกท้ังทำให้เห็นการพัฒนาของสังคมอีสานด้วยเช่นกัน 
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1.2 สำเนียงอีสาน ผลการวิจัยพบว่า การนำ
ภ า ษ า ไ ท ย ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ ค ำ ศ ั พ ท ์ ห รื อ
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในเพลงนั้นมีการปรับสำเนียง
ในการออกเสียงของคำเหล่านั ้นด้วยสำเนียงอีสาน 
เป็นลักษณะของภาษาพูดที่คุ้นชินในชีวิตประจำวัน 
เป ็ นภาษาไทยมาตรฐานสำ เน ี ยง อี สาน หรื อ
ภาษาอังกฤษในสำเนียงอีสานด้วยนั่นเอง ดังจะเห็นได้
ในมิวสิกวิดีโอเพลงเบิดแล้วบ้อฮัก ของศิลปิน ข้าว
ทิพย์ ธิดาดิน ที่มีการใช้คำศัพท์ต่างประเทศมาแต่
ออกเสียงด้วยสำเนียงอีสาน อย่างเช่นคำว่า  “...เคย
โพสต์ เคยแท็ก..” หรือคำว่า “แคปชัน”  
เพลง เบิดแล้วบ้อ..ฮัก     
ศิลปิน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน  

“…เคยโพสต์ เคยแท็ก ถ ึงน ้องอยู ่ประจำ       
ไปไสมาไส กะเอ้ินกะถาม ปานอยู่นำกัน  

เทียวไลน์ว่าคิดฮอด มาจอดหน้าจอทุกวัน     
คำคมอมยิ้ม แคปชันหวาน ๆ อ้ายกะส่งมาให้อ่าน อยู่
บ่เซา  

แต่ตอนนี้บ่ฮู ้เป็นหยัง หลาย ๆ อย่างเบิ่งทรง
เงียบเหงา  

อ้ายบ่โทร บ่แท็ก บ่ไลน์หาคือเก่า ค ือเฮา ฮัก
กันใหม่ ๆ ..”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผสมผสานภาษาต่างประเทศเข้ามาใน
เพลงน ั ้น ย ังแสดงให ้ เห ็นถ ึงอ ัตล ักษณ์ล ูกผสม 
(hybrid) ของภาษาในพ้ืนที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
อีสานนั้น ถึงแม้ว่าพื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
อ ีสานจะอน ุญาตให ้ภาษาอ ื ่น ๆ ท ั ้ งภาษาไทย
มาตรฐาน คำศัพท์หรือภาษาต่างประเทศเข้ามา
ผสมผสาน แต่ผู ้ว ิจัยสังเกตว่า คำที่หยิบยืมมาจาก
ภาษาอื่นเหล่านั้นกลับถูกใช้สื่อสารด้วยสำเนียงแบบ
ท้องถิ ่นอีสาน แสดงให้เห็นการต่อสู ้ของความเป็น
อีสานที่ด้านหนึ่งแม้จะรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามา ทำให้
อ ี ส านถ ู กยกระด ับพ ัฒนาไปส ู ่ ค วามท ันสมัย 
(modernization) และอีกด้านหนึ่งก็มีกระบวนการ
ปรับให้เป็นท้องถิ่น (Localization) ดังจะเห็นได้ชัดใน
เรื ่องของสำเนียงของคำที ่หยิบยืมมาจากภาษาอ่ืน
เหล่านั้น กลับถูกควบคุมด้วยการออกสำเนียงแบบ
ท้องถิ ่นอีสาน แสดงให้เห็นการต่อสู ้ของความเป็น
อีสาน ที่ยังคงรักษาความเป็นตัวตนของคนอีสานไว้
อย่างเข้มข้น เพราะจุดมุ่งหมายของการสื่อสารครั้งนี้
ไม่ได้สื่อสารเฉพาะคนอีสาน แต่ขยายกลุ่มผู้ฟังเพลง
นอกวัฒนธรรมอีสานอีกด้วย  
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานที่พบในด้านการสร้างอัตลักษณ์อีสานด้านภาษา 
เกณฑ์ อัตลักษณ์อีสาน 

ด้านภาษาแบบเก่า 

การรื้อสร้างความหมาย 

อัตลักษณ์อีสานด้านภาษาแบบใหม่ 

1. เครื่องบ่งชี้อัตลักษณต์อีสานด้านภาษา (Isan language Identity Marker) 
▪ ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นอีสาน มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงแบ่งตามภาษาพูดได้เป็น  
3 กลุ่มใหญ่ คือ 

1.กลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว  
2.กลุ่มวัฒนธรรมเขมร-ส่วย (กยู)  
3.กลุ่มวัฒนธรรมไทยโคราชหรือไทยเบิ้ง  

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานมีกระบวนการคัดสรร (selection) ภาษาถิ่น
อีสานเฉพาะบางวัฒนธรรมขึ้นมา โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาถิ่นอีสานในกลุ่ม
ภาษาไทย-ลาว  
- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานมีการเพิ่มสิ่งใหม่เข้ามา เช่น ภาษาไทยมาตรฐาน 
คำศัพท์หรือภาษาต่างประเทศ เป็นการสื่อสาร 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่งยังคง
รักษาภาษาถิ่นอีสานแบบดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวไว้ และอีกด้านคือ การ
เปิดรับวัฒนธรรมส่วนอื่นเข้ามา                                   

▪ สำเนียงอีสาน สำเนียงอีสานมีความหลากหลาย 

เช่น ภาษาลาวเวียงจันทน์ 
ภาษาลาวเหนอื ภาษาลาว
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาลาวใต้ เป็นต้น 

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานมีกระบวนการคัดสรร (selection) สำเนียง
อีสานเฉพาะบางสำเนียงเท่านั้นในการสื่อสาร  
- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานมีการปรับสำเนียงภาษาอื่นที่เพิ่มเข้ามาให้เป็น
สำเนียงแบบอีสาน 

2. การสื่อสารความหมายอัตลักษณ์อีสานด้านภาษา 

▪ การแสดงอัตลักษณ ์

ภาษาอีสาน 

ภาษาถิ่นของอีสานนอกจากจะใช้เพื่อการ
สื่อสารระหว่างบุคคล และในสังคมอีสาน
แล้ว ภาษายังแสดงออกซึ ่งว ิธ ีค ิดและ
ล ักษณะเฉพาะของคนอ ีสาน และมี
ประวัติศาสตร์เกี ่ยวกับวัฒนธรรมภาษา 
และรากเหง้าของคนอีสาน 

- ภาษาอีสานมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว และมีความหลากหลาย แต่ก็
สามารถคัดสรรเพื่อนำเสนอในการสร้างการรับรู้ได้ และภาษาอีสานถือเป็น
เครื่องบ่งชี้ (identity marker) ที่สื่อสารถึงความเป็นอีสานที่เข้มข้นที่สุด 

- เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์อีสานด้านภาษาด้วยการผสมผสานกระแสโลกา 
ภิวัตน์เข้ากับความเป็นท้องถิ่นอีสาน (Glocalization) กลุ่มตัวอย่างมิวสิก 

วิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานไม่ได้ปฏิเสธการนำภาษาอื่นหรือท้องถิ่นอื่น ๆ เข้ามา 
เปิดพื้นที่อนุญาตให้ทั้งภาษาไทยมาตรฐาน คำศัพท์หรือภาษาต่างประเทศเข้า
มาผสนผสานในเนื้อเพลง โดยที่อีสานเองก็ไม่จำเป็นต้องละทิ้งอัตลักษณ์ภาษา
อีสานแบบดั้งเดิมไป แต่กลับบังคับให้ภาษาอื่น ๆ ที่นำมาใช้ในเพลง ถูกใช้ด้วย
ระบบสำเนียงแบบอีสาน มีกระบวนการปรับให้เป็นท้องถิ่น (Localization) 
และทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ผสมผสาน (hybrid) ระหว่างความเป็นอีสานกับ
ความเป็นโลก ทำให้ภาพของสังคมอีสานดูเป็นสังคมที่ร่วมสมัย ถือเป็นกลวิธีที่
สำคัญที่ทำให้มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ฟังในวง
กว้างได้ 
- ภาษาอีสานกำลังสื่อสาร 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่งสื่อสารกับคนในกลุ่มวัฒนธรรม
อีสาน ที่บอกเล่าเร่ืองราวชีวิต ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว และรากเหง้าของ
คนอีสานที่ต้องใช้ภาษาอีสานเป็นตัวแทนของคนร่วมวัฒนธรรมเดียวกัน ภาษา
ถิ่นอีสานจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกท่งอีสานนำมาใช้เพื่อเป็นการ
สื่อสารเฉพาะกลุ่ม เชื่อมโยงประสบการณ์ร่วมของคนอีสาน ความรู้สึกนึกคิด
กับคนในวัฒนธรรม ต้องพูดภาษาเดียวกันจึงจะเข้าใจกัน และอีกด้านหนึ่งเพื่อ
สื่อสารกับคนภายนอกทำให้คนภูมิภาคอื่น ๆ สามารถรับรู้ถึงความเป็นอีสานที่
มีอัตลักษณ์ด้านภาษาที่เฉพาะตัว 
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2. การสร ้างอ ัตล ักษณ์อ ีสานด้านดนตรี 
หมายถึง กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีอีสาน ประเภทของ
เครื่องดนตรีอีสาน การเล่นเครื่องดนตรีอีสาน ใน
เนื้อเพลงและที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอ 

2.1 กล ุ ่มว ัฒนธรรมดนตร ีอ ีสาน  พบว่า        
มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานส่วนใหญ่นำเสนอให้เห็น
ถึงกลุ่มดนตรีอีสานเหนือ คือ “วัฒนธรรมหมอลำ-
หมอแคน” โดยเน ื ้อเพลงส ่วนใหญ่จะส ื ่อความ
หมายถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานที่สอดคล้องกับของหมอ
ลำหรือการลำ ดังจะเห็นในเพลงอ้ายมันหมอลำ        
ที่กล่าวว่า หมอลำเปรียบดังเคมีที่ลงตัวของลูกอีสาน 
และสามารถร้องได้โดยไม่ได้อายใคร 
เพลง อ้ายมันหมอลำ 

ศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน  
“...อ้ายฮ้องบ่เก่งเด้อเพลงอินดี้  

เพราะใจของอ้ายคนนี้ เคมีมันเป็นหมอลำ 
 เกิดอยู่บ้านนอก    

ชอบเพลงบ้านนา ภาษางามงาม 

เสียง โอ ล่ะนอ หมอลำ   

ฮ้องตามแบบบ่อายใคร..” 

 

เช่นเดียวกันกับเพลงเซิ้ง ของศิลปิน แอนแนน 
คู่แฝดแปดแสนซาวด์ ที่เนื ้อเพลง บอกเล่าถึงความ
เป็นดนตรีอีสานที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของคนอีสาน 
กล่าวถึงความภาคภูมิใจของคนอีสานด้านดนตรีที่
หมอลำเปรียบเสมือนลมหายใจที่อยู่ในสายเลือด เป็น
ความนิยมที่ไม่ได้ดูน่าอาย เห็นได้จากประโยคที่ว่า 
“...หายใจกะยังเป็นเสียงโอ้ละน้อ แค่คิดพ้อเสียงแคน
กะอยากฟ้อนใส่” และในประโยคที่ว่า “...น้องเป็นผู้
สาวมักร้องมักลำ ฟังลำมาแต่น้อยจนใหญ่” ยิ่งเป็นสิ่ง
ยืนยันให้เห็นถึงวัฒนธรรมหมอลำ ที่มีการถูกสั่งสม
จากรุ่นสู่รุ่นของสังคมอีสาน ทำให้คนอีสานยุคใหม่ที่

อยู่ในช่วงวัยรุ ่นก็ยังได้ซึมซับและรับเอาวัฒนธรรม
หมอลำไว้อย่างไม่เขินอาย แถมยังเป็นวิถีชีวิตของลูก
อีสานด้วย 

เพลง เซิ้ง  
ศิลปิน แอนแนน คู่แฝดแปดแสนซาวด์ 

“...น้องเป็นผู้สาวมักร้องมักลำ  

ฟังลำมาแต่น้อยจนใหญ่  
หายใจกะยังเป็นเสียงโอ้ละน้อ  

แค่คิดพ้อเสียงแคนกะอยากฟ้อนใส่  
นิยมในความเป็นลูกอีสาน กะเลยแต่งโตบ้าน ๆ 

งามบ่ล่ะงามบ่อ้าย ถ้าโดดขึ้นฮ้าน 

เป็นสาวมักม่วนสไตล์ หายใจลึก ๆ เข้าไว้  

ลองเบิ่ง ๆ ลองเบิ่ง” 

 

2.2 ประ เภทของ เคร ื ่ อ งดนตร ี อ ี ส าน 
ผลการวิจัย พบว่า มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสาน มีการ
คัดสรร (selection) ประเภทของเครื่องดนตรีอีสาน
มานำเสนอ โดยใช้วิธีการลดทอนประเภทของเครื่อง
ดนตรีอีสานที่มีอยู่หลากหลาย แล้วคัดเลือกเฉพาะ
ประเภทของเครื่องดนตรีอีสานที่มีชื่อเสียง (popular) 
หรือเป็นที่ยอมรับ เพื่อนำเสนอให้เป็นภาพประเภท
ของเครื่องดนตรีอีสานที่เห็นได้ง่าย ๆ และเข้าใจได้
ง่าย ๆ มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานจึงใช้เครื่องดนตรี
แค่บางประเภท เช ่น แคน พิณ โหวด  โปงลาง       
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านดนตรีของความเป็นท้องถิ่น
อีสานไว้ ตัวอย่างเช่น ในเนื้อเพลงสะออนอีสาน ของ
ศิลปินอ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง ตอนหนึ่งที่นำเสนอให้
เห็นเครื่องดนตรีอีสานทั้ง พิณ แคน ที่ขับขานเสียง
ประสาน ยามได้ยินได้ฟังก็รู ้สึกหลงมนต์เสียงของ
เครื่องดนตรีอีสานที่ทำให้ขนลุกพอง เกิดเป็นความสุข 
ความสนุกสนานจนทำให้อยากลุกขึ้นฟ้อน หรือเต้น 
เป็นความสุขที่หาไม่ได้จากที่ไหน เครื่องดนตรีอีสานมี
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เอกลักษณ์เฉพาะตัว และถือเป็นของดีที่มีคุณค่าของ
สังคมอีสาน เห็นได้ชัดในประโยคที่ว่า “ม่วนคักฮ้าย
ล่ะเสียงแคนจ้าวส่ง ได้ยินแล้วกะหลง ได้ฟังแล้วกะ
ย้อน ได้ฟ้อนแล้วกะม่วน แฮงฟังแฮงม่วน จนบ่อ
ยากอ่วยหนี หาไสกะบ่มีของดีคู่บ้าน” 

เพลง สะออนอีสาน  
ศิลปิน อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง  

“...ล่ะแม่นว่า นอนาย มาม่วนเอาฮ้ายล่ะเสียง
พิณโตดต่ง  

ม่วนคักฮ้ายล่ะเสียงแคนจ้าวส่ง ได้ยินแล้วกะ
หลง ได้ฟังแล้วกะย้อน  

ได้ฟ้อนแล้วกะม่วน แฮงฟังแฮงม่วน จนบ่อ
ยากอ่วยหนี หาไสกะบ่มี ของดีคู่บ้าน   

ฟังเด้อพ่อ ฟังเด้อแม่ ได้ยินมาแหวเว่าแล้ว
ขนคีงลุก  

ความสุขสิมีแก่ท่าน สวรรค์อยู่ต่อหน้าเจ้า เสียง
พิณกะหย่าวจูบจ้าวใส่เสียงแคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายสุดสะแนน สุดฮอดหัวใจ ว่าแต่บุญบ้านได๋ 
มีแต่ม่วนกับม่วน..” 

และหากพิจารณากลุ ่มตัวอย่างมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งอีสานที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ในส่วนของ
ภาพในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ ่งอีสาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานเหล่านี้ มีการคัด
สรร (selection) ดนตรีอีสานแค่บางประเภทมา
นำเสนอเท่านั้น เช่น พิณ แคน โหวด โปงลาง ไหซอง 
กลองหาง เท ่าน ั ้น รวมทั ้งม ีการจ ัดวางและการ
นำเสนอเครื่องดนตรีอีสานที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบของฉาก เช่น การนำเครื่องดนตรีอีสาน
มาแขวนติดไว้เพื่อประกอบฉาก หรือผ่านการแสดง
ดนตรีของนักดนตรี เช่น การนำแคน พิณ มาแขวนติด
ไว ้ที ่ฉาก หรือผ่านการแสดงดนตรีของนักดนตรี 
รวมถึงนักร้องด้วยในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานอีก
หลายเพลง ด้วยเช่นกัน 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงเซิ้ง (ภาพซ้าย) และเครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงโอ้ละน้อ (ภาพขวา) 
ที่มา: www.youtube.com/watch?v=tNKmVFjbh5I  

และ www.youtube.com/watch?v=O3AFM-MSASM 
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อีกทั้งยังพบอีกว่า ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
อีสานเหล่านี้ ยังนำเสนอให้เห็นถึงการใช้เครื่องดนตรี
แบบผสมผสาน ทั้งกลอง กีต้าร์ไฟฟ้า เบส รวมทั้งบาง
เพลงย ังม ีการนำเปียโนมาใช ้เป ็นเคร ื ่องดนตร ี มี
ท่วงทำนองจากแนวเพลงอื ่นเข้ามาผสมผสานทำให้
ดนตรีมีความร่วมสมัย และฟังง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเพลงป๊อป รวมทั้งการนำ
แนวการร้องเพลงแบบเพลงแร๊ปแบบภาษาถ่ินอีสาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และกา ร ร ้ อ ง เ พล งแบบอา ร ์ แอนด ์ บี   
มาผสมผสานทำให้เพลงลูกทุ่งอีสานมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกระแสสังคมที่กำลังนิยม
เพลงแนวเพลงแร็ปเปอร์ และบางเพลงยังมีการใส่
ท่วงทำนองหมอลำมาช่วงกลางเพลง ทำให้ภาพอีสาน
ที่ดูสนุกสนานและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงให้น้องไปสา (ภาพซ้าย)   
และเครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงผู้สาวนุ่งซิ่น (บาสโลป) (ภาพขวา) 

ที่มา: www.youtube.com/watch?v=Q4LHuFCd4dc  

และ www.youtube.com/watch?v=j1GMuAeWmUw 

                 
 

 

 

 

 ภาพที่ 3 เครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงเทพบุตรใจหมา (บักพาก) (ภาพซ้าย) 
และเครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงซางว่า (ภาพขวา) 

ที่มา: www.youtube.com/watch?v=-lwkf65B9oE  

และ www.youtube.com/watch?v=OCx9npXQzFk 

http://www.youtube.com/watch?v=Q4LHuFCd4dc
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2.3 การเล่นดนตรีอีสาน พบว่า การเล่นดนตรี
อีสานนั้นถูกนำเสนอให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ทั้งใน
ส่วนของงานบุญต่าง ๆ ของคนอีสาน ที่ดนตรีอีสานเป็น
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมอีสานไว้ การ
เล่นดนตรีอีสานถูกใช้ในงานบุญ ที่มักจะมีหมอลำเป็น
การแสดงพื้นบ้านที่สื่อถึงความสนุกสนานของคนอีสาน
ที่ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่าย 

เพลง ไหง่ง่อง  
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา 

“...งานบุญยุไสขอแต่ได้ยินเสียง ฝนสิตกฟ้าผ่า
เปรี้ยง เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง 

บ่เคยเกี่ยงจักเถื่อ แก๊งสาวโสดเรื่องหมอลำบ่
เคยเบื่อ  

หมอลำยุไสผู้เฒ่าสั่นสาดสั่นเสื่อ ย้อนเพิ่นเปิด
เพ่ินเบื่อ... 

ย้อนข้ีฝุ่นไหง่ง่อง อ้าว ไหง่ไหง่ไหง่ไหง่ง่อง..” 

มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานก็มีการนำเสนอ
ให้เห็นถึงความสวยงามของดนตรีอีสานที่ถูกใช้เป็น
ตัวเชื่อมสายสัมพันธ์ของคนอีสาน ผู้คนมารวมกันใน
งานบุญต่าง ๆ พื้นที่ของผู้เล่นเครื่องดนตรีอีสานส่วน
ใหญ่ในมิวสิกวิดีโอจะเป็นพื้นที่ของผู้ชาย ในฐานะผู้
เล่น ส่วนผู้หญิงจะถูกจัดวางให้เป็นสถานะของความ
สวยงาม การร่ายรำ การฟ้อน การเต้นประกอบดนตรี
เพื่อสอดประสานกัน และการเล่นเครื่องดนตรีอีสาน
ยังนำเสนอให้เห ็นว ิถ ีช ีว ิตของคนอีสานก ับการ
รวมกลุ่มกันร้องรำทำเพลงในงานบุญ งานประเพณี
ต่าง ๆ ของผู้คนในชุมชนอีสานที ่ส ื ่อสารถึงความ
สนุกสนานและความเชื่อ นำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
งานบุญ ประเพณีหรือเทศกาลงานต่าง ๆ ของคน
อีสาน ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง ฯลฯ นอกจากนี้
ในบางมิวสิกวิดีโอก็มีการสื่อสารให้เห็นถึงการเป่าแคน 
และการร้องลำในชีวิตประจำวัน ด้วยความภาคภูมิใจ

ในดนตรีของคนอีสาน และเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิต
สังคมชาวนาของคนอีสานไว้ด้วยนั ่นเอง อีกทั ้งยัง
พบว่า ในมิวสิกวิดีโอนำเสนอให้เห็นถึงตัวละเด็ก ๆ ที่
มาร่วมวงเต้นรำ เป็นภาพที่สื ่อสารความหมายและ
ตอกย้ำเรื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวอีสาน
จากรุ่นสู่รุ่นที่ถูกสั่งสมมาจากบรรพบุรุษ (collective 

identity) อีกด้วย 

ภาพที่ 4 การเล่นดนตรีอีสานในมิวสิกวิดีโอ
เพลงโอ้ละน้อ (ภาพบน)  

และการเล่นดนตรีอีสานในมิวสิกวิดีโอเพลงอ้ายมัน
หมอลำ (ภาพล่าง) 

ที่มา: www.youtube.com/watch? 

v=O3AFM-MSASM 

และ www.youtube.com/watch? 

v=5aphSAmelhs 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=O3AFM-MSASM
https://www.youtube.com/watch?v=O3AFM-MSASM
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อีกหนึ่งการเล่นดนตรีอีสานที่กำลังเป็นที่นิยม
ในสังคมอีสานและถูกนำเสนอให้หลายมิวสิกวิดีโอ คือ  
“รถแห่ดนตรี” จะเห็นได้ว่า ภาพเหล่านี้อาจกำลัง
กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของคนอีสาน ที่สอดรับกับคำ
กล่าวที่เราเคยได้ยินว่า “ม่วนซื่นโฮแซว” เป็นสิ่งที่บ่ง
บอกถึงคนอีสานในเรื่องความสนุกสนาน รื่นเริง และ
ถือเป็นอัตลักษณ์ด้านดนตรีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กันกับ
คนอีสานบ้าน ที ่แฝงไว ้ด ้วยคติ ความเช ื ่อความ
สนุกสนานและความสามัคคีของคนในชุมชนอีสาน 
และภาพเหล่านี ้ส่วนใหญ่นำเสนอให้เห็นถึงความ
สนุกสนานของคนอีสาน โดยมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
อีสานส่วนใหญ่จะนำเสนอให้เห็นตัวละครอีสานที่อยู่
ในช่วงวัยรุ่น ที่มักออกมาสนุกสนานกับรถแห่ดนตรี ที่
มีการประดิษฐ์ตกแต่งและผสมผสานแนวดนตรีที่
หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้เห็นว่า ด้านหนึ่งวัยรุ่นซึ่งถือ
เป็นคนอีสานรุ่นใหม่เองก็ไม่ละทิ้งวัฒนธรรมดนตรี
อีสานแบบดั้งเดิม แต่อีกด้านหนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยน 
และผสมผสานวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เข้ามา ตามยุคสมัยใน
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

จะเห็นได้ว่า ดนตรีอีสานไม่ได้เป็นเพียงแค่
ความสนุกสนาน แต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ของคนอีสานที่มีดนตรีในวิถีชีวิต ดนตรี
ถูกใช้เพื่อประโยชน์ด้านความบันเทิง ละถูกใช้ในงาน
พิธีกรรม โดยวัฒนธรรมดนตรีแบบหมอลำ หมอแคน 
ที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันของคนอีสาน ผ่านการบรรเลง
เครื ่องดนตรีอีสานประเภทต่าง ๆ ที ่ม ีเส ียงและ
ลักษณะเฉพาะตัว เป็นการสื่อสาร 2 ด้าน กล่าวคือ 
ด ้านแรก ว ัฒนธรรมดนตร ีอ ีสานม ีการค ัดสรร 
(selection) เฉพาะบางวัฒนธรรม และเฉพาะเครื่อง
ดนตรีอีสานบางประเภทมานำเสนอเท่านั้นแต่ยังคง
สื ่อสารถึงความภาคภูมิใจของคนอีสานและเป็น
วัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษ 

และอีกด้านหนึ่งก็สื ่อสารความหมายให้เห็นถึงการ
เปิดรับ ปรับเปลี่ยนรูปแบบดนตรี ทั้งการนำเอาเครื่อง
ดนตรีในวัฒนธรรมส่วนกลาง หรือวัฒนธรรมอื่นเข้า
มาท้ังกลอง เปียโน เบส กีต้าร์ไฟฟ้า ทำให้ดนตรีอีสาน
มีความร่วมสมัย สามารถยกระดับดนตรีให้มีความ
ทันสมัย เข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกท้ังยังมีการใส่รูปแบบของ
เพลงแร ๊ปมาผสมผสาน ทำให้ม ิต ิการฟังเพลงที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้หลากหลายยิ่งขึ้น  
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ตารางท่ี 2 คุณลักษณะของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานที่พบในด้านการสร้างอัตลักษณ์อีสานด้านดนตรี 
เกณฑ์ อัตลักษณ์อีสาน 

ด้านดนตรีแบบเก่า 

การรื้อสร้างความหมาย 

อัตลักษณ์อีสานด้านดนตรีแบบใหม่ 
1. เครื่องบ่งชี้อัตลักษณต์อีสานด้านดนตรี (Isan Music Identity Marker) 
▪ กลุ่มวัฒนธรรมดนตรี

อีสาน 

อีสานมีกลุ่มวัฒนธรรมดนตรี 

ที่หลากหลาย คือ  
1.กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีอีสานเหนือ  
2.กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีอีสานใต้ 

 

 

 

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ ่งอีสานมีการคัดสรร(selection) ว ัฒนธรรมดนตรีบาง
วัฒนธรรมขึ้นมานำเสนอ โดยคัดเลือกวัฒนธรรมของกลุ่มอีสานเหนือคือ วัฒนธรรม
หมอลำ-หมอแคน ที่เปรียบเป็นประเพณีหลวง (Great Tradition) ของวัฒนธรรม
อีสานขึ้นมานำเสนอ เพราะภายใต้กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลาย แต่วัฒนธรรม
หมอลำ-หมอแคน ถือเป็นวัฒนธรรมใหญ่ที่สามารถสื่อสารเข้าใจร่วมกันได้ครอบคลุม
บริเวณ 14 จังหวัดในภาคอีสาน และเป็นวัฒนธรรมดนตรียังเป็นอัตลักษณ์ด้านดนตรี
ของคนอีสานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ใช้หมอลำเพื่อความบันเทิงและใช้ในงานบุญ
ต่าง ๆ ในสังคมอีสาน รวมทั้งยังอยู่ในความเป็นรากเหง้าของคนอีสานที่เป็นที่ยอมรับ
และคนกลุ่มอื่นสามารถรับรู้หรือเข้าใจได้ง่าย  

▪ ประเภทของเคร่ือง
ดนตรีอีสาน 

 

ประเภทของเครื่องดนตรีอีสานมี
ความหลากหลาย 

 

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานมีกระบวนการคัดสรร (selection) เครื่องดนตรีอีสาน
แค่บางประเภทเท่านั้นมานำเสนอ เช่น เช่น พิณ แคน โหวด โปงลาง ไหซอง กลอง
หาง เป็นต้น และเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของคนอีสาน ที่แตกต่าง
ไม่เหมือนดนตรีในภาคใด 

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานเพิ่มเครื่องดนตรีจากวัฒนธรรมส่วนกลางเช่น กลอง 
กีต้าร์ไฟฟ้า เบส เปียโน มารวมบรรเลงผสมผสานในมิวสิกวิดีโอ และมีการนำมี
ท่วงทำนองจากแนวเพลงอื่นเข้ามาทั้งการร้องแบบแร๊ป การร้องเพลงแบบอาร์แอนด์
บี มาผสมผสานทำให้เพลงลูกทุ่งอีสานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้ น ทำให้ภาพของ
ความเป็นอีสานดูสนุกสนานและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น 

▪ การเล่นดนตรีอีสาน ดนตรีอีสานถูกเล่นเพื่อความบันเทิง
ในครัวเรือน สังคมอีสานและใช้ใน
งานพิธีกรรม  
 

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานนำเสนอให้เห็นการเล่นดนตรีอีสาน ทั้งเพื่อความ
บันเทิงในชีวิตประจำวัน และส่วนของงานบุญต่าง ๆ ของคนอีสาน และการเล่น
ดนตรีอีสานเป็นดังรากเหง้าของคนอีสานที่มีการสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นของบรรพบุรุษ 
รวมทั้งเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมอีสานไว้ด้วย 

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ ่งอีสานนำเสนอการเล่นดนตรีอีสานที่มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นแบบรถแห่ดนตรีแบบร่วมสมัย 

2. การสื่อสารความหมายอัตลักษณ์อีสานด้านดนตรี 

▪ การแสดง 
อัตลักษณ์ 
ดนตรีอีสาน 

ดนตรีอีสานนั้นใช้บรรเลงเพื่อสร้าง
ความบันเทิง และใช้ในงานพิธีกรรม 
การแสดงพื้นเมืองอีสานต่าง ๆ 

 

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานมีกระบวนการคัดสรร (selection) เครื่องดนตรีอีสาน 
และวัฒนธรรมดนตรีแค่บางประเภทเท่านั้นมานำเสนอ 

- เป็นการสื่อสาร 2 ด้าน กล่าวคือ ด้านหนึ่งรักษาความเป็นอัตลักษณ์ด้านดนตรีแบบ
ดั้งเดิมไว้ แต่ก็เปิดรับ เพิ่มวัฒนธรรมดนตรีจากวัฒนธรรมอื่นเข้ามา  
- เกิดอัตลักษณ์ดนตรีแบบลูกผสม (hybrid) ที ่มีความลื ่นไหล และยังส่งผลให้
ยกระดับดนตรีให้มีความทันสมัย เข้าใจได้ง่าย ทำให้มิติการฟังเพลงที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้ฟังได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

- ดนตรีอีสานไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
คนอีสานที่มีดนตรีในวิถีชีวิต มีคติความคิดความเชื ่อของคนอีสาน และยังเป็น
ตัวเช่ือมความสัมพันธ์ที่ยึดโยงจินตนาการร่วมของผู้คนในสังคมอีสานไว้ 
- ดนตรีอีสานมุ่งเน้นที่นำเสนอถึงความสนุกสนานบันเทิง 
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อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ตัวบท (textual analysis) 
ในพื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานที่เผยแพร่ใน
ยูทูบระหว่างปีพ.ศ. 2558- 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 30 มิวสิกวิดีโอ ผ่านองค์ประกอบ ทั้ง 2 ด้าน 
ทำให้เห็นว่า มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานเหล่านั้นมี
การเข้ารหัสความหมาย “อัตลักษณ์อีสานใหม่” และ
ติดตั้งความคิดบางอย่างเกี่ยวกับ “อีสาน”สู่การรับรู้
ของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้วิจัยได้สรุป
การรื ้อสร้างความหมายอัตลักษณ์อีสานแบบใหม่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. อีสานใหม่กับกระบวนการคัดสรร จาก
การศึกษาองค์ประกอบทั้ง 2 ด้าน พบว่า มิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งอีสานในการศึกษาครั้งนี้จะมีกระบวนการ
คัดสรร (selection) เพียงเฉพาะบางวัฒนธรรมของ
อีสานเท่านั้นขึ้นมานำเสนอ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
การผลิตและการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมกับประเพณีใน
การเลือกสรร (selective tradition) ที่จะทำหน้าที่
คัดเลือกเฉพาะวัฒนธรรมบางอย่างให้ถูกผลิตซ้ำ เพ่ือ
สื่อสารออกไป เช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ ที่มีการ
คัดสรรให้เหลือเฉพาะบางวัฒนธรรมของคนอีสานที่
เป็นที่นิยม (Popular) รู้จักกันในวงกว้าง หรือสามารถ
รับรู้และเข้าใจได้ไม่ยาก อาจเป็นเพราะจุดมุ่งหมาย
ของการสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์ผ่านมิวสิกวิ
ดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานครั้งนี้ ไม่ได้สื่อสารเฉพาะคนใน
วัฒนธรรม (Insider View) เท่านั ้น แต่มุ ่งเน้นการ
สื่อสารกับคนกลุ่มนอกวัฒนธรรม (Outsider View) 
ที่ไม่ใช่คนอีสานด้วยนั่นเอง เพราะพื้นที่ของยูทูบเป็น
ส ื ่อใหม่แบบเคร ือข ่ายส ังคมออนไลน์ท ี ่สามารถ
เผยแพร่ไปได้ทั่วโลก จึงทำให้เกิดการเปิดรับจากผู้คน
ในวงกว้าง 

  2.  อ ีสานใหม ่ก ับการผสมผสาน
วัฒนธรรม พื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีสานครั้ง
นี้มีการสื่อสารที่ผสมผสานระหว่างของเก่า และเพ่ิม
สิ่งใหม่เพิ่มเข้ามาแทน (addition) ด้วยเช่นกัน เช่น 
การผสมผสานเครื่องดนตรีอีสานแบบดั้งเดิมกับเครื่อง
ดนตรีในแบบวัฒนธรรมอื่น ๆ เข้ามา ทำให้เกิดเป็นอัต
ลักษณ์อีสานแบบลูกผสม (hybrid) กล่าวคือ ด้าน
หนึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมอีสานแบบขนบดั้งเดิมไว้ 
แต่อีกด้านหนึ่งก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง มีความลื่น
ไหล (dynamic) ไปตามบริบทของสังคม และปรับตัว
ได้กับความเปลี่ยนแปลงได้ เกิดเป็นอัตลักษณ์แบบ
ใหม่ สอดคล้องกับทัศนะการมองท้องถิ ่นอีสานใน
ฐานะฐาน (local-based) ที่อีสานสัมพันธ์และได้รับ
อิทธ ิพลจากท้องถ ิ ่นอ ื ่น ท ั ้งกระแสโลกาภิว ัตน์  
(globalization) สากลนิยม (globalism) และทุน
นิยมโลกเข้าไว้ด้วย จึงทำให้หน้าตาและความหมาย
ของความเป็นอีสานเปลี่ยนแปลง  

 3. อีสานใหม่กับการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
อีสานนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ปิดตาย แต่เป็นวัฒนธรรมที่
ม ีล ักษณะเป ิด (open to translation) กล ่าวคือ 
อ ีสานก ็ เป ็นพ ื ้นท ี ่ เป ิดและปร ับต ัวได ้ก ับ ความ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก ที ่ เห ็นได้ช ัดคือ การ
อนุญาตและรับเอาวัฒนธรรมอื่น ๆ เข้ามา ทั้งการ
เป ิดร ับว ัฒนธรรมทางภาษาในส ังคมอ ื ่น ๆ ทั้ ง
ภาษาไทยมาตรฐาน คำศัพท์หรือภาษาต่างประเทศ
เข้ามาใช้ การนำเอาเครื่องดนตรี หรือรูปแบบดนตรี
ของวัฒนธรรมอื่น ๆ เข้ามาผสมผสาน ทำให้มิวสิกวิดี
โอเพลงลูกทุ ่งอีสานเองก็มีร ูปแบบการนำเสนอที่
น่าสนใจ ดูแปลกใหม่ ทำให้อีสานถูกยกระดับพัฒนา
ไปสู่ความทันสมัย (modernization) อีกด้วย 
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4. อีสานใหม่กับกระบวนการปรับให้เป็น
ท้องถิ่น แม้ว่าด้านหนึ่งอีสานจะเป็นพื้นที่เปิด (open 

to translation) ที ่เปิดรับวัฒนธรรมอื ่น ๆ เข้ามา 
หากแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนั้น อีสานยังคงธำรงรักษา ขนบ 
ธรรมเนียม และอัตลักษณ์แบบดั้งเดิมของคนอีสานไว้
เช่นเดียวกัน และมีกระบวนการปรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 
ให้เป็นท้องถิ ่น (Localization) ดังจะเห็นได้ชัดใน
เรื่องของสำเนียง หรือคำศัพท์ที่หยิบยืมมาจากภาษา
อ่ืน คำเหล่านั้นเมื่ออยู่ในพื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งอีสานกลับถูกควบคุมด้วยการออกสำเนียงแบบ
ท้องถิ่นอีสาน เพ่ือรักษาความเป็นตัวตน ความเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะตัวของคนอีสานไว้อย่างเข้มข้น  

5. อีสานใหม่กับการยึดโยงคนอีสานพลัด
ถิ่น อีสานมีลักษณะเฉพาะตัวทั้งเรื่องของภาษาที่พูด 
ดนตรีที่เล่น ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา สิ่งเหล่านี้
นอกจากจะเป็นเคร ื ่องบ ่งช ี ้อ ัตลักษณ์ ( identity 

marker) ของคนอีสาน และเป็นรากเหง้าของคน
อีสานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ที่ถูกสั่งสมและปฏิบัติสิบ
ต่อกันมา แต่สิ่งเหล่านี้ยังถูกใช้เป็นอัตลักษณ์ร่วมของ
คนอีสานและคนลาว  รวมทั้งสามารถยึดโยงคนอีสาน
พลัดถิ่นให้เกิดสำนึกร่วมด้วยความภาคภูมิใจในใน
วัฒนธรรมของคนอีสาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเขิน
อายใคร สอดคล้องตามแนวคิดอัตลักษณ์ในการนิยาม
ตัวตนการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของคนอีสาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ค่ายเพลงลูกทุ่งอีสาน หรือองค์กรที่ทำงาน
ด้านธ ุรก ิจเพลง สามารถนำองค์ความร ู ้ท ี ่ ได ้ ไป
ประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการสร้างจุดขายใหก้ับ
ศิลปิน การดึงอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นนั้น ๆ ขึ้นมา
เพ่ือจับกลุ่มคนฟังเพลงได้  

2. องค ์กรหร ือหน ่วยงานที ่ทำงานด ้าน
วัฒนธรรม รวมทั้งภาคธุรกิจหรือหน่วยงานที่ทำงาน
เกี่ยวกับชุมชน สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอีสาน และรูปแบบการ
ผสมผสานของวัฒนธรรมอีสานกับวัฒนธรรมโลก ที่
สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ การ
สื่อสารอัตลักษณ์ท้องถิ่น ไปปรับประยุกต์ใช้เพื่องาน
ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านั้นได้ 
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อิทธิพลของแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผูบ้ริโภค 

ทรรศวรรณ หอมละเอียด5 

ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, Ph.D.6 

บทคัดย่อ 

           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฮช
แท็กทวิตเตอร์กับพฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็ก ความน่าเชื่อถือ และการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิต
เตอร์ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ ในกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เคยเห็น 1 ใน 4 แฮชแท็ก (แฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ 1.อร่อยบอก
ต่อ 2.อร่อยไปแดก 3.รีวิวคาเฟ่ 4.รีวิวเซเว่น) อายุตั้งแต่ 18 - 49 ปี จำนวน 400 คนทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ได้แก่ 
t-test , F-test, Pearson Correlation และ Multiple Regression Analysis 

           ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารของผู้ใช้ทวิตเตอร์มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 3) ความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง การรับรู้การตลาดเชิงเนื้ อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง และ 4) พฤติกรรมการ
เปิดรับ ความน่าเชื่อถือ และการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์มีอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

คำสำคัญ : อิทธิพล , แฮชแท็กร้านอาหาร , ทวิตเตอร์ , การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

  

 

5
 นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

6
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 23 

The Influence of Restaurant Hashtag on Twitter that Affect                        

the Consumer Purchase Decision 

Abstract 

 This research aims to 1.)To compare the demographic characteristics of Twitter hashtag 

users and their exposure behavior of restaurant hashtags on Twitter 2.) To study the 

relationship between hashtag exposure behavior. Trust And content marketing awareness in 

the restaurant hashtag on Twitter to consumer purchasing decisions. It is related to the 

purchasing decision of the consumer. By using quantitative research methodology In the 

sample is People who have seen 1 of 4 hashtags (Restaurant hashtag on Twitter 1. Aroi bok 

tor 2. Aroi pai daek 3. Cafe Review 4. Review Seven) Age from 18 - 49 years, 400 people 

analyzed data by Descriptive Statistic Analysis and Inferential Statistic Analysis. Include t-test, 

F-test, Pearson Correlation and Multiple Regression Analysis. 

 The results of the study showed that 1 ) Twitter users 'restaurant hashtag exposure 

behavior positively correlated with consumers' purchasing decisions. 3) Credibility was 

positively correlated with consumer purchasing decisions. Content marketing perception in 

Twitter restaurant hashtags correlates positively with consumers' purchasing decisions. It was 

a high level of relationship and 4) exposure behavior. Trust And content marketing in 

restaurant hashtags on Twitter influences consumer purchasing decisions. Was statistically 

significant at a level of 0.05 which followed the hypothesis. 

Keywords : Influence , Restaurant Hashtag ,Twitter , Affect , Consumer, Purchase Decision 
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บทนำ 
ความเป็นมา ความสำคัญของปัญหา 

           อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการ
ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังสำรวจของสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รายงานว่าในปพี.ศ. 
2563 มีผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นถึง 9 ชั่วโมง 10 
นาทีต่อวันที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที ่ 6 ชั่วโมง 48 
นาทีต่อวัน เมื่อจำแนกตามช่วงวัยแล้วจะพบว่าวัยที่มี
การใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ กลุ่ม Gen Y ที่มีอายุ
ระหว่าง 18 - 37 ปี(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์, 2563)   
           โดยจะเห็นได้ว่า Twitter เป็นแพลตฟอร์มที่
เติบโตอย่างรวดเร็วมาก ซึ ่งจากปีที ่แล้วมีผู ้ใช้งาน
เพ่ิมขึ้นมาถึง 6.55 ล้านคน ทวิตเตอร์จึงเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ที่ผู ้ใช้มีความสนใจและมี
ส ่วนร่วมต่อข้อมูลสูง (Active User) ซึ ่งข้อม ูลใน 
Twitter จะเป็นข้อมูลจากผู ้ใช้งานจริง เช่น ข้อมูล
สินค้าความงาม ร้านอาหาร ที่ผู้ใช้งานจะเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นหลังจากเปิดรับข้อมูลร้านอาหาร หรือ
เมื่อผู้บริโภคเกิด สนใจสินค้าความข้ึนมา ก็สามารถเข้า
ไปด ูข ้อม ูลจากผ ู ้ ใช ้จร ิงท ี ่ม ีการบอก แนะนำตัว
ร ้านอาหาร ภายในแฮชแท็กบน Twitter ที ่คอย
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันทวิตเตอร์ 
ซึ ่งทวิตเตอร์มักได้รับความสนใจเป็นพิเศษหากเกิด
เหตุการณ์ที ่ร ุนแรง เช่น อุทกภัย การก่อการร้าย 
เหตุการณ์ด้านการเมือง และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ 
เช่น การเผยแพร่ข้อความเหตุการณ์ต่างๆ และติดแฮช
แท็กของสำนักข่าวก็จะทำให้ข้อความนั ้นมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (เมธาวี พีชะพัฒน์, 2553, น.95) 

           ทวิตเตอร์เป็นสื่อแรกที่มีการใช้แฮชแท็ก จึง
เป็นแหล่งรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกันเข้าไปไว้
ด้วยกัน (Thumbsup, 2558: ออนไลน์) และคนไทย

พูดถึงในทวิตเตอร์อย่างแรกเลยคือ อาหาร (68%) 
(marketingoops 2563) โดยสินค้าประเภทอาหาร 
ร้านอาหาร ก็มีการใช้แฮชแท็กบนทวิตเตอร์ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลในการแนะนำร้านอาหารหรือแม้กระทั้ง
การโฆษณาแฮชแท็ก ร ้านอาหารมักจะใช้การลง
รูปภาพ พร้อมกับแคปชั่นอธิบายร้านอาหาร รวมถึง
การใช้การยืนยันจากผู้ไปใช้จริงเพ่ิมความน่าเชื่อถือจน
เกิดการ Retweet, Like และ Reply จะพบว่าแฮช
แท็กประเภทอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ 
แฮชแท็กชื ่อ#อร่อยบอกต่อ #อร่อยไปแดก #รีวิว
เซเว่น #รีวิวคาเฟ่ ซึ่งมักจะติดอยู่ ในแฮชแท็ก 1 ใน 
10 อันดับความนิยมจากผู ้ท ี ่สนใจสินค้าประเภท
อาหารทวิตเตอร์อยู่เสมอแฮชแท็กจึงเป็นส่วนสำคัญที่
ทำให้ทวิตเตอร์เติบโตในโลกปัจจุบันอย่างมาก เพราะ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่กำลังเป็นกระแสใน
ขณะนั ้น ทำให ้แฮชแท็กถ ูกนำมาใช้ ในช ่องทาง
การตลาด  
           โดยที ่การสื ่อสารบนทวิตเตอร์นั ้นนักการ
ตลาดไม ่จำเป ็นจะต ้องใช ้ภาษาท ี ่ เป ็นทางการ
เหมือนกับการเขียน Content ลงบนเว็บไซต์ หรือ 
Social Platform อื ่น ๆเนื ่องจากการคุยผ่านทวิต
เตอร์นั้นเป็นการสนทนาทั่วไปเหมือนกับการสนทนา
กับเพ่ือน หรือคนใกล้ชิดมากกว่า ผู้อ่านก็อยากที่จะส่ง
ต่อ หรือทวิตข้อความแล้ว เพราะด้วยฐานผู้ใช้หลักที่
เป็นวัยรุ ่นที ่มีการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็ว เป็นที่
น่าสนใจของคนช่วงวัยนี้ ขณะเดียวกันวัยผู้ใหญ่ก็เริ่ม
ใช้ทวิตเตอร์มากขึ ้นเพราะต้องการติดตามข่าวสาร 
กลุ่มเป้าหมายในทวิตเตอร์เป็นผู้สร้างบทสนทนาและ
ขับเคลื่อนความเป็นไปในสังคม(everydaymarketing, 

2563 : ออนไลน์) 
           จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าสื่อที่มีอิทธิพล
และเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วจะเป็นสื่อประเภทสื่อ
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ทางออนไลน์ โดยเฉพาะสื ่อทาง Social Network 

ทวิตเตอร์ ทำให้ผู้คนรับรู้หรือส่งผ่านข่าวสารต่าง ๆ ได้
ง่ายและรวดเร็วมากข้ึน ในอดีตมีผู้วิจัยศึกษาเรื่องทวิต
เตอร์ในบริบทต่างๆ ได้แก่ เกี ่ยวกับความพึงพอใจ
การตลาดเชิงเนื้อหา เช่นงานวิจัยของชุมจักร์ สุขสบาย 

(2560) เรื ่องการเปิดรับจุดจับใจในงานโฆษณาและ
ทัศนคติต่อโฆษณาสินค้าประเภทความงามภายใน 
Hashtag บน Twitter ชุต ินธร  โพธิส ุนทร (2558) 

เร ื ่องป ัจจ ัยทางด้านพฤติกรรมการใช ้ Twitter มี 
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อเบเกอรี ่ของ    
คนใน  Twitter ผ ่ านทาง  #อร ่ อยนะร ู ้ ย ั ง  และ
งานวิจัยปภัสนันท์ ชมจันทึก (2561) เรื่องพฤติกรรม
การเปิดร ับ ทัศนคติ และกระบวนการตัดส ินใจ
ท่องเที่ยวตามแฮชแท็กท่องเที่ยวบนทวิตเตอร์ แต่ยัง
ไม่มีงานวิจัยใดทำเรื่องแฮชแท็กกับความน่าเชื่อถือ
และ การรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาและอาหารจึงเป็น
ท ี ่ มาของงานว ิจ ัย เร ื ่อง  อ ิทธ ิพลของแฮชแท็ก 
(Hashtag) ร้านอาหารบนทวิตเตอร์ (Twitter) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยจะเลือกศึกษา
แฮชแท็กบนทวิตเตอร์ 4 แฮชแท็กเป็นแฮชแท็กที่นิยม
สูงสุดเป็นแฮ็ชแท็กร้านอาหาร หรือสินค้าประเภท
อาหารคือ 1.อร่อยบอกต่อ 2.อร่อยไปแดก 3.รีวิว
เซเว่น และ 4.รีวิวคาเฟ่ และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ทาง
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ก็สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้วิจัยใน
การค้นคว้าวิจัยในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการ
เปิดร ับแฮชแท็กร ้านอาหารบนทวิตเตอร ์ ความ
น่าเชื่อถือต่อการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาร้านอาหาร

ในแฮชแท็กบนทวิตเตอร์ และการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภค 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทาง
ประชากรของผู้ใช้แฮชแท็กทวิตเตอร์ กับพฤติกรรม
การเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ 
3. เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เปิดร ับแฮชแท็กร ้านอาหารบนทวิตเตอร ์ ความ
น่าเชื่อถือและการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาร้านอาหาร 
กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับ ความ
น่าเชื่อถือ และการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาร้านอาหาร
ในแฮชแท็กบนทวิตเตอร์ ต่อการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภค 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับ 

          แคลปเปอร์ (Klapper, 1967 อ้างในปิยะวดี 
ทองบุ, 2008, p. น.22) ได้กล่าวว่ากระบวนการเลือก
ร ับข ่าวสาร (Selective Process) หร ือเป ิดร ับสื่อ
เปรียบเสมือนเครื ่องกรองข่าวสาร ในการรับรู้ ของ
มนุษย์ และได้แบ่งขั ้นตอนกระบวนการเลือกรับ
ข่าวสาร หรือเปิดรับสื่อ ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การ
เลือกเปิดรับ (Selective Exposure)   2. การเลือกให้
ความสนใจ (Selective Attention) 3. การเลือกรับรู้ 
และต ี ค ว ามหมาย  ( Selective Perception and 

Selective Interpretation) 4 .  ก า ร เ ล ื อ ก จ ด จ ำ 
(Selective Retention) 

          จากแนวคิดที่เกี ่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อในงานวิจัยนี้ หมายถึง ระดับวัดจากความถี่ในการ
เปิดรับแฮชแท็ การค้นหา รีทวิต (Retweet) แสดง
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ความคิดเห็น (Comment) ถูกใจ (Like) แฮชแท็ก
ร้านอาหารบนทวิตเตอร์  ทวิตเตอร์ หมายถึง สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องมือใน
การ ติดต่อสื ่อสารโดยมีเอกลักษณ์คือ การเขียน
ข้อความได้ไม่เกิน 280 ตัวอักษร โดยการใช้งานจะ
เชื่อม ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และแฮชแท็กร้านอาหาร 
หมายถึง เครื ่องหมายในสื ่อสังคมออนไลน์ (Social 

Network) หมายถึง คำ ข้อความ หรือวลีที่มีสัญลักษณ์ 
“#” นำหน้าและต้องเขียนติดกันทุกตัวอักษร เพื่อใช้
จัดระเบียบข้อมูล ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อให้บุคคลที่
สนทนาเรื ่องเดียวกัน ศึกษาแฮชแท็กที ่ เก ี ่ยวกับ
ร้านอาหารบนทวิตเตอร์คือ 1.แฮชแท็กอร่อยบอกต่อ  
2.แฮชแท็กอร่อยไปแดก  3.แฮชแท็กรีวิวเซเว่น  4.
แฮชแท็กรีวิวคาเฟ่  

แนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ 

              Berlo, Lemert & Mertz (1970) ท ี ่ ได้
กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะของผู้ส่งสารนั้น ไม่ควรเป็น 
องค์ประกอบเดียวที่ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ แต่
ความน่าเช ื ่อถ ือน ั ้นควรจะต้องเกิดจากการร ับรู้  
องค์ประกอบต่างๆ ของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารด้วย  
จากแนวคิดที ่เกี ่ยวกับความน่าเชื ่อถือในงานวิจัยนี้ 
หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าข้อความในที่โพสต์
เป็นความจริง และมีความน่าเชื ่อถือจากแหล่งสาร 
ดังนั ้นความน่าเช ื ่อถ ือ ประกอบไปด้วย 1.ความ
น่าเชื่อถือของแหล่ง ไม่เป็นทางการ 2.ความน่าเชื่อถือ
แหล่งที่เป็นทางการ 3.ความน่าเชื่อถือของโฆษกและผู้
รับรอง และ 4. ความน่าเชื่อถือของสาร 

 

 

 

การรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) 

         Philip Kotler Marketing 4 . 0  ( 2 5 6 0 )        
คอนเทนต์ถือเป็นส่วนสำคัญของการทำการตลาด
ออนไลน์ ในยุค 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการที่เจ้าของ
กิจการหรือเจ้าของธุรกิจทั้งหลายนั้นจะต้องทำให้คน
เห็นหรือรู้จักแบรนด์แล้วยังต้องนำเสนอคอนเทนต์ที่มี
เนื้อหาที่น่าสนใจ ให้ประโยชน์กับผู้บริโภคและทำให้
ผู ้บริโภคนั ้น ชอบและประทับใจในแบรนด์ของคุณ 
จากแนวคิดที่เกี่ยวกับการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง การทำการตลาดที่เน้นเนื้อหาใน
หลากหลายรูปแบบ เป็นเนื ้อหาที่เกิดประโยชน์กับ
ผู้บริโภคทางใดทางหนึ่งโดยการตลาดเชิงเนื้อหาจะ
ประกอบด้วย 2 อย่างคือรูปแบบและประเภทของ
เนื ้อหา ดังนี ้ 1.รูปแบบของการตลาดเชิงเนื ้อหา 
หมายถึง ลักษณะของเนื้อหา ซึ่งประกอบไปด้วย 1.
ข้อความ 2.รูปภาพ 3.วิดีโอ หรือ GIF image 4.ลิงก์ 
(Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และ 2.ประเภทของ
เนื้อหาเชิงการตลาด หมายถึง การนำเนื้อหาในรูปแบบ
ต่างต่างมาประกอบกันแล้วนำไปใช้ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู ้ส ่งสาร สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 
ประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย 1.เนื้อหาสร้างแรงบันดาล
ใจ 2.เนื้อหาให้ไอเดีย  3.เนื้อหาบอกแนวทางแก้ปัญหา  
4.เนื้อหาให้คำแนะนำหรือความรู้  5.เนื้อหาความน่า
สงสาร  6.เนื้อหาเล่าเรื่องย้อนอดีต  7.เนื้อหาความ
สนุกสนาน/ ความตลกขบขัน  8.เนื้อหาเรื่องที่แชร์มา
จากคนใกล้ตัว/ คนรู้จัก   
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แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

           Kotler (2000) ได้อธิบายว่า ไอดา โมเดล 
สามารถใช ้เป็นแนวทางในการออกแบบข่าวสาร
จะต้องตอบปัญหา 4 ข้อคือ จะพูดอะไร (เนื ้อหา
ข่าวสาร:Message Content) พูดอย่างไร (โครงสร้าง
ข ่าวสาร: Message Structure) แสดงออกมาเป็น
สัญญาลักษณ์อย่างไร (รูปแบบข่าวสาร: Message 

Format) และใครควรเป ็นผ ู ้พ ูด (แหล่งข ่าวสาร: 
Message Content)  ท ั ้ ง น ี ้  AIDA Model เ ป็ น
แบบจำลองลำดับขั ้นการตอบสนองของผู ้บริโภค 
(Response Hierarchy Model) ที่รู้จักกันมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในทางการตลาดซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1925 โดย 
E. K. Strong เพ่ือใช้อธิบายขั้นตอนการตอบสนองของ
ผู้บริโภค โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ (อดุลย์ จา
ต ุรงคก ุล  2546 , p. น.165)1.  ความต ั ้ ง ใจ (A-

Attention) 2 .  ความสนใจ ( I-Interest) 3.  ความ
ต้องการ (D-Desire)  4. การตัดสินใจซื้อ (A-Action)   
จากแนวคิดที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง เป็นปฏิกิริยาของผู้รับสารหลังจาก
ได้รับสารที่ผู้ส่งสารส่งไป ซึ่งการป้อนกลับนี้ถือเป็นการ
สื่อสารกลับไปยังผู้ส่งสาร โดยสามารถแบ่งพฤติกรรม
การตอบสนองของผู ้บริโภคซึ ่งประกอบไปด้วย 1.
ความตั ้งใจ 2.ความสนใจ 3.ความต้องการ 4.การ
ตัดสินใจซื้อ  

  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ระเบียบวิจัย   

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research Method) ในกลุ่มตัวอย่างคือ คือ 
ผู้ที่เคยเห็น 1 ใน 4 แฮชแท็กใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้อง
เคยเห็นทั้งหมดก็ได้ (แฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ 
1.อร่อยบอกต่อ 2.อร่อยไปแดก 3.รีวิวคาเฟ่ 4.รีวิว
เซเว่น) อายุตั้งแต่ 18 - 49 ปี จำนวน 400 คน ใช้วิธี
เ ล ื อกกล ุ ่ มต ั วอย ่ า งด ้ วยการส ุ ่ มตามสะดวก 
( Convenience Sampling)  ใ ช ้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ออนไลน์ (Online Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 
ตอนดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)พฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิต
เตอร์ 2)ความน่าเชื่อถือที่มีต่อแฮชแท็กร้านอาหารบน
ทวิตเตอร์ 3) การรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาผ่านแฮช
แท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ 4)การตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค พัฒนามาจากมาตรวัดของมัทนียา ปรีชาธนา
ดุล และสุปรียา พัฒนพงศ์ธรแบบสอบถามในภาพรวม
มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 โดยค่าเฉลี่ยแต่ละส่วน 
0.70-0.85 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 
( Descriptive Statistic Analysis) แ ล ะ ส ถ ิ ต ิ เ ชิ ง
อน ุ ม าน  ( Inferential Statistic Analysis) ใ นก า ร
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  t-test , Pearson 

Correlation และ Multiple Regression Analysis 

 
ผลการวิจัยหรือผลการศึกษา 

1.ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ ความน่าเชื่อถือต่อการ
รับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาร้านอาหารในแฮชแท็กบนทวิตเตอร์  

            กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.75และเป็นเพศชาย จำนวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 16. 25 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18-28 ปีจำนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25  มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียนหรือ
นักศึกษา จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำ
กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีจำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ ความน่าเชื่อถือต่อการ
รับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาร้านอาหารในแฮชแท็กบนทวิตเตอร์ 

การเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ Mean S.D. การแปลผล 

1.ท่านเห็นแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์บ่อย
แค่ไหน 

3.89 0.63 มาก 

2.ท่านค้นหาแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์
บ่อยแค่ไหน 

3.82 0.66 มาก 

3.ท่านรีทวิต (Retweet)แฮชแท็กร้านอาหารบน
ทวิตเตอร์บ่อยแค่ไหน 

3.87 0.73 มาก 

4.ท่านแสดงความคิดเห็น (Comment)แฮชแท็ก
ร้านอาหารบนทวิตเตอร์บ่อยแค่ไหน 

2.78 1.24 ปานกลาง 

5.ท่านกดถูกใจ (Like)แฮชแท็กร้านอาหารบน
ทวิตเตอร์บ่อยแค่ไหน 

3.77 0.85 มาก 

รวม 3.63 0.82 มาก 

ความน่าเชื่อถือ Mean S.D. การแปลผล 

1.ท่านคิดว่าการติดแฮชแท็กร้านอาหารโดยบุคคล
ทั่วไปช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

3.83 0.63 เห็นด้วยมาก 

2.ท่านคิดว่าการติดแฮชแท็กร้านอาหารโดยบุคคล
ท ั ่ ว ไปช ่วยกระต ุ ้นการต ัดส ินใจในการเล ือก
ร้านอาหาร 

3.82 0.59 เห็นด้วยมาก 

3.ท่านคิดว่าการติดแฮชแท็กร้านอาหารโดยบุคคลที่
มีชื่อเสียงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

3.88 0.68 เห็นด้วยมาก 

4.ท่านคิดว่าการติดแฮชแท็กร้านอาหารโดยบุคคลที่
ม ีช ื ่อเส ียงช่วยกระตุ ้นการตัดสินใจในการเลือก
ร้านอาหาร 

3.88 0.62 เห็นด้วยมาก 

5.ท่านคิดว่าแฮชแท็กร้านอาหารแบรนด์ที่มีชื่อเสียง
มีความน่าเชื่อถือมากกว่าร้านทั่วไป 

3.90 0.65 เห็นด้วยมาก 

6.ท่านรู ้ส ึกมั ่นใจในแฮชแท็กร้านอาหารที ่มีการ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ 

3.81 0.59 เห็นด้วยมาก 

7.ท่านคิดว่าข้อความแฮชแท็กร้านอาหารมีความ
น่าเชื่อถือ 

3.91 0.60 เห็นด้วยมาก 
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8.ท่านคิดว่ารูปภาพแฮชแท็กร้านอาหารมีความ
น่าเชื่อถือ 

3.86 0.62 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.86 0.62 เห็นด้วยมาก 

รูปแบบของเนื้อหา Mean S.D. การแปลผล 

1. ข้อความ 3.92 0.49 มาก 

2. รูปภาพ  4.03 0.47 มาก 

3. วิดีโอ หรือ GIF image  3.72 0.80 มาก 

4. ลิงก์ (Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ 2.67 0.94 ปานกลาง 
รวม 3.58 0.67 มาก 

ประเภทของเนื้อหา Mean S.D. การแปลผล 

1.เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ   3.44 0.70 มาก 

2. เนื้อหาให้ไอเดีย   3.43 0.72 มาก 

3.เนื้อหาบอกแนวทางแก้ปัญหา 3.56 0.75 มาก 

4.เนื้อหาให้คำแนะนำหรือความรู้   3.58 0.67 มาก 

5. เนื้อหาความน่าสงสาร   3.53 0.77 มาก 

6. เนื้อหาเล่าเรื่องย้อนอดีต   3.64 0.69 มาก 

7.เนื้อหาความสนุกสนาน/ ความตลก  3.87 0.60 มาก 

8.เนื้อหาเรื่องที่แชร์มาจากคนใกล้ตัว 3.87 0.54 มาก 

รวม 3.61 0.68 มาก 

รวม 3.60 0.38 มาก 

 

           จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความบ่อยครั้งในการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารในทวิตเตอรโ์ดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ความน่าเชื่อถือที่มีต่อแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และการเปิดรับการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านแฮชแท็กร้านอาหารบน
ทวิตเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.60  
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2.เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฮชแท็กทวิตเตอร์ กับพฤติกรรมการ
เปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฮชแท็กทวิต
เตอร์ กับพฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ 
เพศ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. (2-

tailed) 

ชาย 65 3.77 0.67 2.389* 0.017 

หญิง 335 3.59 0.56   

อาย ุ จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. (2-tailed) Post-hoc 

analysis 

1. 18-28 ปี                               309 3.60 0.517 11.152* 0.000  

2. 29-49 ปี 91 3.78 0.727   2 > 1 

รวม 400 3.62 0.583    

ระดับการศึกษา จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. (2-

tailed) 

Post-

hoc 

analysis 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 170 3.58 0.441 3.601* 0.028  

2. ปริญญาตรี 199 3.69 0.642   2 > 1,3 

3. สูงกว่าปริญญาตรี 31 3.42 0.799    

รวม 400 3.62 0.584    

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. (2-

tailed) 

Post-hoc 

analysis 

1. ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 187 3.56 0.458 5.004* 0.000  

2. 15,001 – 25,000 บาท 125 3.59 0.624    

3. 25,001 – 35,000 บาท 60 3.93 0.674   3 > 1,2,4 

4. 35,001 – 45,000 บาท 23 3.63 0.767   4 > 1,2 

รวม 400 3.62 0.584    

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    จากตารางที่ 2 พบว่าทางประชากรของผู้ใช้แฮชแท็กทวิตเตอร์ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กแตกต่างกันทุกตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
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3.ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ ความน่าเชื่อถือและการ
รับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาร้านอาหาร กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ พฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารของผู้ใช้ทวิตเตอร์ 
ความน่าเชื่อถือ และการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) Sig 

สมมติฐาน 2  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารของผู้ใช้ทวิตเตอร์ กับ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

.600* .000 

สมมต ิฐาน  3  ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ างความ
น่าเชื่อถือกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

.692* .000 

สมมติฐาน 4 ความสัมพันธ ์ระหว ่างการร ับรู้
การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิต
เตอร์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

.715* .000 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

             จากตางรางที ่ 3 จากการทดสอบสมมุติฐานที ่ 2-4 พบว่า 1) พฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็ก
ร้านอาหารของผู้ใช้ทวิตเตอร์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  กล่าวคือ เมื่อมีพฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารของผู้ใช้ทวิตเตอร์มากก็จะมีการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากตามไปด้วย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .600 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง 2) ความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  กล่าวคือ เมื่อแฮชแท็กร้านอาหารของผู้ใช้ทวิตเตอร์มีความน่าเชื่อมากก็
จะมีการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากตามไปด้วย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .692 ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง และ 3) การรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  กล่าวคือการ
รับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์มาก ก็จะมีการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากตาม
ไปด้วย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .715 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง 
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4.อิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับ ความน่าเชื ่อถือ และการรับรู ้การตลาดเชิงเนื ้อหาในแฮชแท็ก
ร้านอาหารบนทวิตเตอร์ กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระด้วยกัน ถึงความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) โดยใช้สถิติที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระด้วยกันเอง (Tolerance) และค่า  VIF (Variance Inflation Factor) 

Model Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

(Constant)   

พฤติกรรมการเปิดรับ .321 2.807 

ความน่าเชื่อถือ .452 2.986 

การรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหา .511 4.721 

            จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีค่า Tolerance มากกว่า .20 ส่วนค่า VIF ของตัววแปร
อิสระแต่ละตัวมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองมีปริมาณไม่สูง
มากจนทำให้เกิดปัญหา หากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองสูงจะส่งผลให้อำนาจพยากรณ์ค่าตัวแปรตาม
ลดน้อยลง โดยค่าที่ยอมรับได้ที่แนะนำโดย (Druckman, 2005) คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ .75  

ตารางที ่ 5 แสดงผลการทดสอบการถดถอยพหุของพฤติกรรมการเปิดรับ ความน่าเชื่อถือ และการรับรู้
การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ ที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ตัวแปรอิสระ b t Beta Sig. 

พฤติกรรมการเปิดรับ 0.158 5.414 0.209 .000 

ความน่าเชื่อถือ 0.359 8.422 0.346 .000 

การรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหา 0.382 8.489 0.369 .000 

R =  0.793 , Adjusted 𝑅2= 0.626  ,  F = 223.706  ,  Sig. F=.000** 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

หากจะสร้างสมการทำนายสามารถสร้างได้ดังนี้  𝑌การตัดสินใจซื้อ= 0.158(𝑋พฤติกรรมการเปิดรับ)+0.359(𝑋ความน่าเช่ือถือ)+0.382(𝑋การรับรู้การตลาดเชิงเน้ือหา) 

            จากตางรางที่ 5 การทดสอบสมมติฐานที่ 5 ด้วยการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับ ความน่าเชื่อถือ และการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์มี
อิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหามีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน เท่ากับ 0.369 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มากที่สุด 
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อภิปรายผล  

1. ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้แฮชแท็กทวิตเตอร์
ที ่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็ก
ร้านอาหารบนทวิตเตอร์ที่แตกต่างกัน 

          ผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางประชากรของ
ผู้ใช้แฮชแท็กทวิตเตอร์ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ที่แตกต่างกัน 
มีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที ่มี
พฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิต
เตอร์มากที่สุดคือ เพศหญิงที่มีอายุ 29 – 39 ปี ระดับ
การศึกษาอยู ่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
นักเรียนหรือนักศึกษา และมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนต่ำ
กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ซค่งเป็นเพราะว่ากลุ่ม
ตัวอย่างยังอยู่ในช่วง Generation Y ที่เกิดมาพร้อม
กับยุคเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ได้ง่ายสะดวก และใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุด ทำให้
เข้าถึงทวิตเตอร์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจ
เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA, 2562) ที่พบว่าวัยที่มีการ
ใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ กลุ่ม Gen Y และด้วยอายุ 
เพศที่แตกต่างกันย่อมมองโลก มีการกำหนดความคิด 
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และพฤติกรรมต่างๆ (ศรปีระภา ชัย
สินธพ,2554) และสอดคคล้องกับวิจัยปภัสนันท์ ชม
จันทึก (2561)วิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจท่องเที่ยวตาม
แฮชแท็กท่องเที่ยวบนทวิตเตอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 44 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญามีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
10,001 - 30,000 บาท ลักษณะประชากรของผู ้ใช้
แฮชแท็กทวิตเตอร์ที ่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
เปิดรับแฮชแท็กท่องเที่ยวแตกต่างกัน 

2. พฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารของ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค 

          ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับแฮช
แท็กร้านอาหารของผู้ใช้ทวิตเตอร์มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภค อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ  .05  กล่าวคือ เมื ่อมี
พฤติกรรมการเปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารของผู้ใช้ทวิต
เตอร์มากก็จะมีการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากตาม
ไปด้วย แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
เปิดรับแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์มาก มากที่สุด
ค ือ เห ็นแฮชแท ็กร ้านอาหารบนทว ิตเตอร ์  ซึ่ ง
พฤติกรรมที่ยิ่งเห็นแฮชแท็กร้านอาหารมากเท่าไหร่ ก็
ยิ่งมีความสำคัญในการตัดสินใจไปซื้อ ไปชิม ไปตาม
ร ้านอาหารท ี ่อย ู ่ ในแฮชแท ็กทว ิตเตอร ์  และมี
วัตถุประสงค์การใช้แฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์
เพื่อดูรูปภาพหน้าตาของอาหาร เพราะด้วยรูปแบบ
ของทวิตเตอร์ที ่มีการทวีตข้อความสั ้น ๆ พร้อมกับ
รูปภาพหรือวิดีโอ ดังนั้นหากเลือกที่จะใช้ทวิตเตอร์
เป็นสื่อกลาง ก็ควรเลือกใช้แฮชแท็กร้านอาหารในการ
ทวีตบนทวิตเตอร์ด้วย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
มากกว่าทวีตแบบไม่ติดแฮชแท็กโดยใช้เครื่องมือใน
การเปิดรับ รองลงมารีทวิต แสดงความคิดเห็นและกด
ถูกใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อเพ่ิม
มากขึ้น และกลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์การใช้แฮช
แท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์เพื่อดูรูปภาพหน้าตาของ
อาหารหร ืออ่านข้อความร ีว ิว และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชุมจักร สุขสบาย (2560) พบว่าพฤติกรรม
การใช้ Twitter มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือก 
ซื้อเบเกอรี่ของคนใน Twitter ผ่านทาง #อร่อยนะรู้ยัง 
โดยปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งาน Twitter ที ่มี
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ความสัมพันธ์สูง พฤติกรรมการใช้งาน Twitter มี
ความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเบเกอรี่ 

3. ความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค 

           ผลการว ิ จ ั ยพบว ่ าความน ่ า เช ื ่ อถ ื อมี
ความสัมพันธ์ในเช ิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภค เป็นความสัมพันธ์ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิท ี ่ ระด ับ .05 กล ่าวค ือ เม ื ่อแฮชแท็ก
ร้านอาหารของผู้ใช้ทวิตเตอร์มีความน่าเชื่อมากก็จะมี
การตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภคมากตามไปด้วย โดย
พบว่าข้อความแฮชแท็กร้านอาหารมีความน่าเชื่อถือ 
อย ู ่ ในระด ับเห ็นด ้วยมาก  ข ้อความแฮชแท็ก
ร้านอาหารมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด หมายความว่า 
ข้อความในแฮชแท็กร้านอาหารมีความน่าเชื ่อถือ
มากกว่าการไม่ติดแฮชแท็ก และยังเกิดความรู้สึกของ
ผู้บริโภคต่อผู้เขียนที่เขียน จะมีความเป็นกลางในการ
ให้ข ้อมูล เกี ่ยวกับอาหารและบริการที ่ผ ู ้บร ิโภค
ต้องการ ส่งผลให้กลุ ่มตัวอย่างตัดสินใจซื ้อ ความ
น่าเชื่อถือของผู้ส่งสารสามารถทำให้เกิดการโน้มน้าว
จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น แฮชแท็ก
ร้านอาหารแบรนด์ที ่ม ีช ื ่อเส ียงมีความน่าเช ื ่อถือ
มากกว่าร้านทั่วไป แสดงให้เห็นว่า ความน่าเชื่อถือมี
ความสัมพันธ์กับความตัดสินใจซื ้อ ตามแฮชแท็ก
ร้านอาหารโดยส่วนใหญ่ผู ้บริโภคจะให้ความสนใจ
ร้านอาหารแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า เพราะมีแหล่ง
อ้างอิงต่าง ๆ ในการให้ความเช ื ่อมั ่นและ ความ
น่าเชื ่อถือ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภวรรณ 
คณานุรักษ์ (2556) ที่กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งสาร ผู้สนับสนุนสาร ต้องมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร 
เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้รับสาร เมื่อแหล่งสาร
ได ้ร ับการยอมร ับ ในทางกลับกันแหล่งสารที ่ไม่

น่าเชื่อถือ ผู้รับสารจะปฏิเสธไม่ยอมรับหรือเชื่อถือใน
สารที่ส่งมา ดังนั้นความน่าเชื่อถือเกิดจากหลายปจัจัย
และเป็นความตั้งใจของแหล่งสารที่จะทำให้เกิดการ
รับรู ้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิเรข รัศมี
จาตุรงค์ (2554)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่อถือ
ต่อเว็บไซต์ในระดับมาก โดยความน่าเชื ่อถือได้ใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และ ลักษณะการโต้ตอบมีความเป็น
มิตร น่าพูดคุยด้วย เนื ่องจากเนื ้อหาข่าวสารที ่มี
ลักษณะที่เบา  

4 . การร ับร ู ้การตลาดเช ิงเน ื ้ อหาในแฮชแท็ก
ร้านอาหารบนทวิตเตอร์มีความสัมพันธ์ก ับการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

          ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหา
ในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภค อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 กล่าวคือ การรับรู้
การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิต
เตอร์มาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความบ่อยครั้งในการ
เปิดรับเนื ้อหาในรูปแบบรูปภาพมากที่ส ุด เนื ้อหา
รูปแบบคือรูปภาพมากที ่ส ุดเพราะภาพมีการสื่อ
ความหมายและรายละเอียดที่อยากจะสื่อ จะต้องมี
ความเข้าใจง่ายและชัดเจน ซึ่งรูปภาพจะเป็นให้เข้ากับ
เนื ้อหาการตลาดได้สามารถเห็นภาพจริงจริงทำให้
ผู้บริโภคอยากตัดสินใจซื้อ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเห็นภาพที่
สวยงาม ภาพอาหารน ่ าทานหร ื อบรรยากาศ
ร้านอาหารตามแฮชแท็ก ก็ยิ่งกระตุ้นให้อยากไปตาม 
อยากไปซ ื ้อเพ ิ ่มข ึ ้น และประเภทของแฮชแท็ก
ร้านอาหารที ่ม ีคำอธิบายที ่พ ูดถึงร ้านอาหารหรือ
ความรู้สึกต่อร้านที่มีรูปภาพหรือข้อความรีวิว ทำให้
กลุ่มตัวอย่างเห็นได้ถึงบรรยากาศของร้านอาหาร ยิ่ง
ทำให้แฮชแท็กร ้านอาหารมีผลต่อพฤติกรรม ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจ ัยของเพ็ญภิมล โสภณธนกิจ 
(2560) พบว่าผู้อ่านนิตยสารมีความพึงพอใจในระดับ
มากและชอบรูปแบบการนำเสนอประเภทข้อความ  

5. พฤติกรรมการเปิดรับ ความน่าเชื่อถือ และการ
รับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮชแท็กร้านอาหารบน
ทวิตเตอร์ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

         ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับ ความ
น่าเชื่อถือ และการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮช
แท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์มีอิทธิพลกับการตัดสินใจ
ซื ้อของผู ้บริโภค นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 
กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับ ความ
น่าเชื่อถือ และการรับรู้การตลาดเชิงเนื้อหาในแฮช
แท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์สูงก็ยิ่งอิทธิพลกับการ
ตัดสินใจซื้อมากขึ ้นตามไปด้วย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ตัดสินใจไปทานร้านอาหารตามแฮชแท็กร้านอาหาร  
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยากไปซื้อ
หรือไปชิมร้านอาหารตามแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิต
เตอร ์   ตามด ้วยกล ุ ่มต ัวอย ่างความต ้องการไป
ร้านอาหารตามแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ และ
ตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านทางออนไลน์ตามแฮชแท็ก
ร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของปภัสนันท์ ชมจัน
ทึก (2561) พบว่าการเปิดรับแฮชแท็กท่องเที ่ยว
สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการท่องเที่ยวได้และ
ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย 

         1. จากผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางประชากร
ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็น Gen Y 

และมีรายได้ส ่วนตัวต่อเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท อ ีกท ั ้ งย ั งม ี การ เป ิดร ับแฮชแท็ก

ร ้านอาหาร ค ่อนข ้างส ูง ด ังน ั ้นถ ้าร ้านอาหาร 
ผู้ประกอบการ ต้องการใช้แฮชแท็กร้านอาหารในการ
ประชาส ัมพ ันธ ์หร ือโฆษณา ร ้านอาหารอาจจะ
พิจารณาเลือกคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อให้
ตอบโจทย์ตามความต้องการ 

        2. จากผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับการตลาด
รูปแบบเนื้อหาผ่านแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ 
มากที่สุดคือ รูปภาพ ข้อความ และวิดีโอหรือ GIF 

image ตามลำดับ ผู้ประกอบการร้านอาหารแบรนด์
หรือร้านอาหารทั่วไปจึงควรที่จะทำการตลาดรูปแบบ 
โดยม ีการถ ่ายให ้ เห ็นร ูปภาพอาหารช ัดๆ ด ูน่า
รับประทานหรือภาพบรรยากาศร้านพร้อมกับข้อความ
สั ้นๆ และติดแฮชแท็กร้านอาหาร เพื ่อดึงดูดความ
สนใจของผู้บริโภค 

       3. จากผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับการตลาด
ประเภทเนื้อหาผ่านแฮชแท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ 
มากที่สุดคือ เนื้อหาความสนุกสนานหรือความตลก
ขบขันมากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารแบ
รนด์หรือร้านอาหารทั่วไป จึงควรที่จะทำการตลาด
ประเภทเนื้อหา ที่มีความตลก สนุกสนาน ขบขัน ดู
แล้วทำให้เกิดอารมณ์สนุกสนาน เช่น รูปภาพตลกๆ 
รูปภาพใส่สติ๊กเกอร์ หรือการทำวิดีโอ และข้อความ
ตลกขบขัน เพ่ือให้เกิดความแตกต่างกับร้านอาหารแบ
รนด์คู่แข่ง และติดแฮชแท็กร้านอาหารด้วยเช่นกัน 
เพื ่อที ่จะนำไปสร้างสรรค์ผลงานในการลงสื ่อ เพ่ือ
ส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อแบ
รนด์อีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

          1. ควรศึกษามีขอบเขตการศึกษาเฉพาะแฮช
แท็กร้านอาหารบนทวิตเตอร์ ดังนั้นการศึกษาในครั้ง
ต่อจึงควรศึกษาแฮชแท็กในประเภทอื่น ๆ เช่น แฮช
แท็กที่กำลังเป็นกระแส เป็นต้น 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ควรศึกษาข้อมูลในส่วนของสื่ออินเทอร์เน็ตด้านอ่ืน 
ๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบด้วย อาทิการเปรียบเทียบ
การใช้แฮชแท็กบนทวิตเตอร์และอินสตราแกรม 
เกี่ยวกับอิทธิพลของแฮชแท็ก ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค 
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แนวคิด โครงสร้าง และผลสัมฤทธิ์ของสภาภาพยนตร์แห่งสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ 
ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์7 

ดลยา เทียนทอง2 

จตุพร สุวรรณสุขุม3 

 ซารีฮาน สุหลง4 

ภาณรุักษ์ ต่างจิตร5 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการดำเนินงานของสภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้เพื่อเสนอองค์
ความรู้เบื้องต้นสำหรับการผลักดันสภาภาพยนตร์ไทย อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมการสืบค้นเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยทฤษฎีภาพยนตร์รวมทั้งทฤษฎีทางการจัดการ 

ผลการศึกษาเผยว่าลักษณะร่วมของสภาภาพยนตร์ในทั้งสองประเทศคือการเป็นองค์กรรัฐกึ่งอิสระที่มี
อำนาจสูงสุดในงานพัฒนาและควบคุมโดยคณะกรรมการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการแต่มีความเข้าใจวงการภาพยนตร์ 
ภาระภาคบังคับของสภาภาพยนตร์คือการกระจายความสนับสนุนในรูปแบบเงินทุนไปยังภาคส่วนต่างๆ พร้อม
กับดูแลงานประจำอย่างการวิจัย ศูนย์เครื่องมือ หรือ ตามแต่จะกำหนด สภาภาพยนตร์ทั้งในสหราชอาณาจักร
และเกาหลีใต้สามารถทำให้บรรยากาศวงการภาพยนตร์เต็มไปด้วยความตื่นตัวอันเนื่องมาจากการทำงานที่
จริงจัง ไม่ลำเอียง เน้นความโปร่งใส และยังได้รับแรงสนับสนุนจากหลายฝ่าย  

แนวทางสภาภาพยนตร์อาจไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปสำหรับประเทศไทย แต่การคำนึงถึงปัจจัยการ
ทำงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายจะช่วยป้องกันไม่ให้สภาภาพยนตร์ขาดศักยภาพในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ตามต้องการ 

 

คำสำคัญ: สภาภาพยนตร์, สหราชอาณาจักร, เกาหลีใต้ 
 

 

 

 

 

 

  

 

7, 2, 3, 4, 5 นักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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Concepts, Structures, and Outcomes of Film Councils in the United Kingdom 

and South Korea 

Abstract 

This research proposes to study the UK Film Council and Korean Film Council to 

provide fundamental knowledge for developing what could possibly be the Film Council of 

Thailand.  The research team relied on a qualitative approach, covering document research 

and analysis of data based on film and management theories. 

It was found that the film councils in both cases shared similar characteristics.  They 

were non-departmental public bodies, possessed supreme authority in terms of film 

development, and operated under the committees who were not bureaucrats but understood 

the industrial conditions.  The two councils were expected to ensure the fair distribution of 

subsidies as well as completion of the routine tasks such as research, film equipment, or 

suchlike.  Hence, the UK and South Korean film industries advanced with enthusiasms.  This 

success, nevertheless, was discovered to derive from the councils’ performance based on 

their determination, unbiasedness, and transparency.  Support from many sides also played a 

role.     

For Thailand, the concept of the film council may not be the key to success, unless it 

is adopted with thorough consideration about work factors and stakeholders to preclude any 

undesirable failure. 

          

Keywords: Film Council, the UK, South Korea 
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บทนำ  
องค ์กรกลางเพ ื ่ อการส ่ง เสร ิมก ิจการ

ภาพยนตร์สามารถพบเห็นได้ในกลุ ่มประเทศที่ให้
ความสำคัญกับสื่อภาพยนตร์ บางครั้งองค์กรเหล่านี้
อย ู ่ ในร ูปของคณะกรรมการ เร ียกว ่ า  “สภา
ภาพยนตร์” ทำหน้าที่นำการพัฒนา เช่น อำนวยการ
ผล ิต สร ้ างโอกาสให ้บ ุคลากรชายขอบ หรือ 
ขับเคลื่อนด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม พัฒนะ จ ิรวงศ์ 
(2563b) ได้เสนอให้ผลักดันสภาภาพยนตร์แห่ง
ประเทศไทยในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดองค์กรที่มีอำนาจเต็มในการ
พัฒนาภาพยนตร์ไทย แนวคิดนี้ได้รับการสานต่อใน
การประชุมระดมสมองภูมิภาพยนตร์ ว ันที ่ 18 

กันยายน พ.ศ. 2563 ที่อาคารรัฐสภาโดยมีผู ้แทน
ภาควิชาชีพและวิชาการเข้าร่วม (พัฒนะ จิรวงศ์, 
2563a)  

แนวค ิดสภาภาพยนตร ์อย ู ่ ในจ ุดสนใจ
เน ื ่องจากภาพยนตร ์ไทยประสบปัญหาเร ื ้อรั ง
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 เป็นต้นมา (ไทยพีบี
เอส, 2560) ในปี พ.ศ. 2559 ภาพยนตร์ไทยทำ
รายได้รวม 565 ล้านบาทจากจำนวนทั้งสิ้น 38 เรื่อง 
คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 13 (แป้งร่ำ, 

2560) บทความว ิจ ัยเร ื ่องความสอดคล ้องของ
โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทยกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เผยว่าวงการภาพยนตร์ไทย
ในช่วงดังกล่าวติดขัดอุปสรรคเชิงระบบ ได้แก่ ทุน
ผลิตจำกัด งานนำเข้ามีปริมาณมากเกินไป พ้ืนที่ฉาย
ตีบตัน ผู ้บร ิโภคในประเทศเสื ่อมศรัทธา ความ
สนับสนุนไม่ทั่วถึง ฯลฯ นั่นทำให้กิจการภาพยนตร์

โดยรวมขาดความแข็งแกร่ง (ฐณยศ โล่หพั์ฒนานนท์ 
วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ และศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, 2562) 
ในทำนองเด ียวก ันการว ิ เคราะห ์อ ุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย ปี พ.ศ. 2562 เผยว่าอุปสรรคเชิง
ระบบขัดขวางการยกระด ับอ ุตสาหกรรมจนมี
ภาพยนตร์ไทยเข้าฉายตลอดทั ้งปีที ่สัปดาห์ละ 1 
เรื่องแต่ภาพยนตร์นำเข้าปรากฏในโปรแกรมฉายราว 
2-5 เรื ่องต่อสัปดาห์ (ฐณยศ       โล่ห์พัฒนานนท์
และคณะ, 2563) 

แม้สภาภาพยนตร์จะเป็นทางเลือกหนึ่ง
ท่ามกลางความผันผวน แนวคิดสภาภาพยนตร์แห่ง
ประเทศไทยยังคงเป็นเพียงกรอบการทำงานอย่าง
กว้างๆ โดยพิจารณาจากตัวอย่างในต่างประเทศ 
คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการศึกษาเพ่ือหาคำอธิบาย
เพิ่มเติมโดยมุ่งค้นคว้าโครงสร้างและผลสัมฤทธิ์ของ
สภาภาพยนตร์สองแห่งอันประกอบไปด้วยสภา
ภาพยนตร์สหราชอาณาจักร (UK Film Council) 
และสภาภาพยนตร ์ เ กาหลี ใต ้  (Korean Film 

Council หรือ KOFIC) เนื่องจากสภาภาพยนตร์ทั้ง
สองส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาวงการดังบ่งชี้ในงาน
เขียนหลายฉบับ เช่น รายงานข่าวเกี ่ยวกับเสียง
เรียกร้องให้รักษาสภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักร 
(Shoard, 2010) หรือ งานวิจัยของอมร ถุงสุวรรณ 

และ  ชย ุ ต  ภวภาน ันท ์ ก ุ ล  (2560) ซ ึ ่ ง เ อ ่ ยถึ ง
ประสิทธิภาพของสภาภาพยนตร์เกาหลีใต้ในการ
พัฒนา ความเข้าใจสภาภาพยนตร์อย่างถ่องแท้จะ
ช่วยสร้างมูลความรู้สำหรับนำไปพิจารณากรณีของ
ไทยรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายพัฒนาในลำดับ
ถัดไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. สืบค้นความเป็นมาและการปฏิบัติงานของสภา
ภาพยนตร์สหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ 
2. วิเคราะห์แนวคิด โครงสร้าง และผลสัมฤทธิ์ของ
สภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ 
3. สร้างข้อเสนอแนะสำหรับกรณีของประเทศไทย
โดยอิงแนวทางของสภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักร
และเกาหลีใต ้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
อิทธิพลของภาพยนตร์ ( Influence of 

Film) ทฤษฎีนี้อธิบายว่าภาพยนตร์มีอิทธิพลทั้งใน
ระดับบุคคลและสังคม เพราะเป็นสื ่อยอดนิยม
ประกอบกับมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โน้มน้าวให้
สังคมเชื่อไปยังทางใดทางหนึ่ง (Mahmood, 2013; 

Mbe, 2011) ความเข้าใจอิทธิพลของภาพยนตร์ตาม
หลักทฤษฎีจะช่วยให้วิเคราะห์แรงจูงใจของการตั้ง
สภาภาพยนตร์ในสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้  

ท ฤ ษ ฎ ี ร ะ บ บ  ( Systems Theory) 

ใจความสำคัญของทฤษฎีคือความสำเร็จขององค์กร
ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการประสาน
ส ัมพ ันธ ์ระหว ่างหน ่วยงานภายใน (Chikere & 

Nwoka, 2015) และองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากอาจ
ต้องใช้ระบบเปิด (Open Systems) กล่าวคือมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ แทนที่จะ
ทำงานจนไม่ใส่ใจความเป็นไปภายนอก (Clawson, 

2008) ทฤษฎีระบบถูกนำมาใช้วิเคราะห์โครงสร้าง
ของสภาภาพยนตร์  

ทฤษฎีระบบราชการของแม็กซ์ เวบ
เบอร์ (The Theory of Bureaucracy of Max 

Weber) คำอธิบายของทฤษฎีนี ้ให ้น ้ำหนักแก่
โครงสร้างองค์กรในอุดมคติอันประกอบไปด้วยการ

แบ่งสายงาน ลำดับบังคับบัญชา การมอบหมาย
งานโดยอิงความเหมาะสมของบุคลากร ความ
เคารพกฎระเบียบ ฯลฯ (Serpa & Ferreira, 2019; 

Shaikh, Islam & Jatoi, 2018) มีการมองก ันว่า
โครงสร้างดังกล่าวจะนำไปสู ่ผลการทำงานที่ดี 
ทฤษฎีระบบราชการคือคำอธิบายหลักในการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของสภาภาพยนตร์ 

แนวค ิดเก ี ่ยวก ับป ัจจ ัยภายในและ
ภายนอก (Internal & External Factor) นี่คือ
แนวคิดที่มองว่าผลสัมฤทธิ์ของสิ่งใดๆ ย่อมขึ้นอยู่
กับปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมและความพร้อมของ
สิ่งนั้น (Gonçalves & Quintella, 2006; Dragnić, 
2014) ในกรณีของสภาภาพยนตร์ผลสัมฤทธิ์ไม่ได้
ขึ ้นอยู ่กับโครงสร้างการดำเนินงานตามทฤษฎี
ระบบราชการของแม็กซ์ เวบเบอร์อย่างเดียว 
ดังนั้นการพิจารณาโดยยึดหลักปัจจัยภายในและ
ภายนอกพร้อมกันจะช่วยให้เข้าใจผลของการ
พัฒนาในรูปของสภาภาพยนตร์มากขึ้น  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. คณะผ ู ้ ว ิ จ ั ย อาศ ั ยกา รค ้ นคว ้ า เ อกสาร 
(Document Research) เกี่ยวกับสภาภาพยนตร์
ทั ้งสองประเทศ การสืบค้นเป็นไปตามเงื ่อนไข
ต่อไปนี้  

▪ ใช้เอกสารชั้นปฐมภูมิเป็นหลัก ส่วนหนึ่ง
คือเอกสารประจำองค์กร เช่น แผนการดำเนินงาน
ของสภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักรชื ่อ Our 

Second Three Year Plan: Funding and 

Policy Priorities April 2004 to March 2007 
หรือ รายงานประจำปีโดยสภาภาพยนตร์เกาหลีใต้
อย่าง Korean Cinema 2012 อีกส่วนคือเอกสาร
ภายนอกซึ่งสะท้อนผลงานขององค์กร เช่น เอกสาร
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สรุปผลงานของสภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักร
โ ด ย  House of Commons Committee of 

Public Accounts หรือ เอกสารเปรียบเทียบการ
สนับสนุนภาพยนตร์ในเกาหลีใต้และฝรั่งเศสโดย 
Patrick Messerlin 

▪ สืบหาเฉพาะเอกสารที ่ครอบคลุมระยะ
ดำเนินงานนับแต่เริ่มสหัสวรรษใหม่ โดยสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลเก ี ่ยวกับสภาภาพยนตร์ของทั ้งสอง
ประเทศ ใช ้คำค ้นผสมผสานอย ่าง เช ่น Film 

Council, Film Industry บวกช่วงปี ค.ศ. ที่ต้องการ  
▪ ให้น้ำหนักแก่เอกสารรูปเล่มอย่างเอกสาร

สกุล PDF File ถ้าเป็นเว็บไซต์เลือกใช้เฉพาะเว็บที่มี
ความน่าเชื ่อถือ เช่น เว็บที ่ลงท้ายด้วย .org หรือ 
เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งข่าวด้านอุตสาหกรรมบันเทิง 
เป็นต้น   

2. คณะผู้วิจัยทำการสกัดแนวคิด โครงสร้างการ
ดำเนินงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์จากชุดเอกสาร จากนั้น
นำข้อค้นพบมาวิเคราะห์ในกรอบทฤษฎีข้างต้นเพ่ือ
อธิบายศักยภาพขององค์กร 

3. ขั้นตอนสุดท้ายว่าด้วยการประมวลคำตอบวจิัย
เป็นข้อเสนอแนะสำหรับกรณีของไทยโดยพิจารณา
ในบริบทที่วงการภาพยนตร์ไทยกำลังประสบ 

 

รายงานผล 

สภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ 
 การศึกษาข้อมูลเผยให้เห ็นว ่าความเป็นสภา
ภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศแทบไม่มีข้อแตกต่าง
อย่างชัดเจน ทั้งสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ใช้
กลุ่มบุคคลนำการทำงานของสภาภาพยนตร์ แบ่ง
ออกเป็นงานส่วนทุนสนับสนุนและงานประจำอย่าง
การว ิจ ัย การประชาส ัมพ ันธ ์  ฯลฯ หล ักการ

ดำเนินงานหลายอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันดังจะ
อธิบายเป็นรายกรณี 
 

1. สภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักร 

เร ิ ่มดำเน ินงานในป ี  ค.ศ.  1999 (Film 

Council, 2002) ภ าย ใต ้ ค ว ามสน ั บ ส น ุ น ข อ ง
ห น ่ ว ย ง า น ร ะ ด ั บ เ ท ี ย บ เ ท ่ า ก ร ะ ท ร ว ง ชื่ อ 
Department for Culture, Media and Sport 
ด้วยเงินตั้งต้นจำนวน 20.9 ล้านปอนด์ (House of 

Commons Committee of Public Accounts, 

2003) สภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักรไม่ข้ึนตรงต่อ
หน่วยงานใดเพราะปฏิบ ัต ิการในร ูปของ Non-

Departmental Public Body หรือ องค์กรอิสระ 
ใช้ระบบบริหารเรียกว่า “A Board of Directors” 
ประกอบขึ ้นมาจากประธาน รองประธาน และ
กร รมกา ร  13 คน  (Film Council, 2002) เ งิ น
อุดหนุนองค์กรมาจากแหล่งทุนผสมผสาน ส่วนใหญ่
เป็นรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล สภา
ภาพยนตร์สหราชอาณาจักรมีอายุราว 1 ทศวรรษ
เศษก่อนยกเลิกองค์กรในปี ค.ศ. 2011 ตามคำสั่ง
รัฐบาลเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2010 อันเนื่องมาจาก
ปัญหาวิกฤตการณ์อสังหาริมทรัพย์ (Gant, 2020) 

ภาระงานหลายส่วนถูกโอนไปยังสถาบันภาพยนตร์ส
หราชอาณาจักร (British Film Institute)   

กรอบการทำงานของสภาภาพยนตร์สหราช
อาณาจ ั ก ร ค รอบคล ุ ม ก า รพ ัฒนาท ั ้ ง ในแง่
อุตสาหกรรมและวัฒนธรรม (House of Commons 

Committee of Public Accounts, 2003; Gant, 

2020) กล่าวคือนอกจากส่งเสริมงานผลิตแล้ว ยัง
ต้องส่งเสริมภาพยนตร์ในมิติการศึกษา วัฒนธรรม 
และธุรกิจ มีการช่วยเหลือผู้ผลิตรุ่นใหม่ สนับสนุน
ภาพยนตร์อย่างหลากหลายเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้แก่
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ผู ้ชม ลงทุนด้านการอบรมและกระตุ ้นให้สหราช
อาณาจักรเป็นพื้นที่ของการผลิตภาพยนตร์ในระดับ
นานาชาติ (InBrief.co.uk., n.d.; UK Film Council, 

2004) ที่สำคัญคณะทำงานยึดหลักความเร็วในการ
ตัดสินใจแต่ไม่ขัดระเบียบการใช้เงินสลากกินแบ่งใน 
National Lottery Act 1993 ซึ่งปรับปรุงแก้ไขเป็น 

National Lottery (Funding of Endowments) 

Act 2003 ที่เน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม ต่อไปนี้
คือตัวอย่างการทำงานของสภาภาพยนตร์สหราช
อาณาจักร 
▪ จัดสรรทุนการผลิต ได้แก่ ทุนสนับสนุนการ
พัฒนาบท ทุนผู้ผลิตภาพยนตร์หน้าใหม่ หรือ ทุน
ภาพยนตร์กระแสหลัก ฯลฯ อย่างหลังสุดจัดเป็นเงิน
ช่วยเหลืองานภาพยนตร์บันเทิง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ดึงดูดนักทำภาพยนตร์ชื ่อดังให้มาร่วมสร้างสรรค์
วงการ 

▪ จัดสรรทุนเพื่อการรณรงค์ โ ด ย ใ ห ้ ทุ น
สนับสนุนหน่วยงานภาพยนตร์ระดับภูมิภาคสำหรับ
นำไปใช้เพื่อการผลิต การฉาย การฝึกหัด การเก็บ
ข้อมูล การศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ 
▪ จัดสรรทุนเพื ่อการส่งเสริมภาพยนตร์ในเชิง
วัฒนธรรมและพาณิชย์ เช่น ให้ทุนสนับสนุนสถาบัน
ภาพยนตร์สหราชอาณาจักรซึ ่งร ับผ ิดชอบการ
อนุรักษ์/ส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ หรือ ให้ทุน
เพ ื ่อการศึกษาท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง สร ้างเวท ี เร ี ยนรู้
แลกเปลี่ยนความเห็น ทั้งยังตั้งหน่วยงานด้านการ
วิจัยและสถิติเพื่อทำหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และ
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมในสหราช
อาณาจักร (Film Council, 2002) 

จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานของสภา
ภาพยนตร์สหราชอาณาจักรเน้นการให้เงินสนบัสนุน
อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกภาคส่วน

จะได ้ร ับการดูแลอย่างท ั ่วถ ึงและสามารถเป็น
ฟันเฟืองที่มีคุณภาพสำหรับโลกภาพยนตร์  

กระนั้นเงินทุนไม่ใช่ช่องทางเดียวของการ
ทำงาน สภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักรยังดำรง
กิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งช่วยเหลือเครือข่ายให้ทรงพลัง
พอจะรองรับภาระงานในความรับผิดชอบของตนเอง 
ที่น่าสนใจคืองานทั้งหมดของสภาภาพยนตร์สหราช
อาณาจักรเป็นมากกว่าการช่วยเหลือเฉพาะผู้เล่น
หน้าเก่า แต่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้เข้าไปมี
บทบาท ทั้งยังสร้างวัฒนธรรมภาพยนตร์ที่รวมการ
ผลิต การจัดจำหน่าย การเผยแพร่ การบริโภค การ
เรียนรู้ภาพยนตร์ในมิติต่างๆ ฯลฯ จนได้ผลงานเลื่อง
ชื่อหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ The King’s Speech 
ซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีสำคัญ
อย่างงาน Academy Awards ครั้งที่ 83 และยังเป็น
ภาพยนตร์อิสระทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของส
หราชอาณาจักรอีกด้วย (UK Film Council, 2011)  

น ่ าสนใจท ี ่ ว งการภาพยนตร ์ สหราช
อาณาจักรเคยตกอยู่ในยุคดำมืดโดยเฉพาะในช่วง
ทศวรรษ 80-90 (Glasby, 2019) สถานการณ์ ณ 
ขณะนั ้นคล้ายกับของไทยในแง่ปริมาณการผลิต
ตกต่ำ การบริโภคลดลง และความเสื่อมศรัทธาใน
วงการภาพยนตร์แผ่ขยาย ดังนั้นปรัชญาของสภา
ภ าพยนตร ์ สห ราชอาณาจ ั ก ร ค ื อ ก า รสร ้ า ง
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและมีชื่อเสียงในเวทีนานาชาติ 
(University of Glasgow, 2020)  

แม้จะโต้แย้งได้ว่าปรัชญาประการนี้ยังไม่
เป็นรูปเป็นร่างในปัจจุบัน ถ้าพิจารณาในเชิงสถิติจะ
พบว่าสภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักรได้ก่อผลลัพธ์
อันน่าพึงพอใจไม่น้อย เพราะตลอดระยะเวลาทำงาน
เงินทุนราว 160 ล้านปอนด์ได้ถ ูกจัดสรรแก่ทีม
ภาพยนตร์มากกว่า 900 เรื่อง มีทั้งภาพยนตร์ยอด
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นิยมและชนะรางวัล นอกจาก The King’s Speech 
ภาพยนตร ์ เร ื ่อง  Miss Potter, Becoming Jane, 

Snow Cake, Venus, Stormbreaker, 

Severance, Driving Lessons คือตัวอย่างงานที่
ได้รับทุนสนับสนุนด้านการผลิต Red Road, Fast 

Food Nation, The Other Boleyn Girl, 

Brideshead Revisited, And When Did You 

Last See Your Father?, Joe Strummer: The 

Future Is Unwritten คือตัวอย่างงานที ่ได้ร ับทุน
สนับสนุนด้านการพัฒนาบท (UK Film Council, 

2007) จึงกล่าวได้ว ่าสภาภาพยนตร์คือที ่พึ ่งของ
คนทำงานเพราะคณะทำงานในองค์กรเข้าใจความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Gant, 2020) และยัง
วางตัวประหนึ ่งผ ู ้นำในสนามรบภาพยนตร์โดย
แนะนำให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องต่างๆ ได้เข้าใจ
ช่องทางพาณิชย์อย่างแท้จริง (Kelly, 2016)  

ไม ่ เพ ียงเท ่าน ี ้  สภาภาพยนตร ์สหราช
อาณาจักรยังประสบความสำเร็จในอีกหลายเรื ่อง 
เช ่น การจัดตั ้ง British Film Office ในนคร Los 

Angeles เพ่ือดึงทุนร่วมผลิตและส่งเสริมการส่งออก
ภาพยนตร์ การตั ้ง Market Intelligence Unit ที่
รวบรวมและเผยแพร่สถิติเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสภาภาพยนตร์ฯ กับหน่วยงาน
ภาพยนตร์ประจำภูมิภาค หรือ การช่วยเหลือให้
เด็กๆ มีโอกาสทำภาพยนตร์สั ้นและแสดงงานของ
ตัวเอง (UK Film Council, n.d.) การสิ้นสุดของสภา
ภาพยนตร์สหราชอาณาจักรจึงเหลือทิ ้งไว ้เพียง
บันทึกความสำเร็จให้ผู้สนใจได้ทำการศึกษาต่อไป 

 

 

 

2. สภาภาพยนตร์เกาหลีใต้ 
สำหรับสภาภาพยนตร์เกาหลีใต้เป็นที่รู ้จัก

ในนาม “KOFIC” ก่อตั้งก่อนสภาภาพยนตร์สหราช
อาณาจักรถึง 27 ปี มีชื ่อเดิมคือ Korean Motion 

Picture Promotion Corporation (KMPPC) ก่อน
จะมีการปรับปรุงโครงสร้างจนกลายมาเป็นชื่อ
ปัจจุบัน (Duk-ho, 2011) สภาภาพยนตร์เกาหลีใต้
ทำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมภาพยนตร์เช่นเดียวกับ
สภาภาพยนตร์สหราชอาณาจักร เน ้นการวาง
นโยบาย การหาทางออกสำหรับภาพยนตร์เกาหลีใต้ 
ประเมินทิศทางธ ุรก ิจและผลลัพธ์ รวมทั ้งออก
เอกสารที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อแจกจ่ายให ้แก่ทุกฝ ่าย 
(Korean Film Council, 2012) ตัวองค์กรสนับสนุน
โดยรัฐบาลแต่บริหารโดยผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมี
อำนาจเต็มในการจัดการ (Duk-ho, 2011; Chen et 

al., 2013) ทั ้งหมดประกอบขึ้นมาจากประธาน 1 

คนและกรรมการอีก 8 คน ประธานรับภาระงานเต็ม
เวลา แต่กรรมการต้องหมุนเวียนโดยการแต่งตั้งจาก 
Ministry of Culture, Sports and Tourism หรื อ 
กระทรวงว ัฒนธรรม ก ีฬา และการท ่องเท ี ่ยว  
(Campbell, 2008; Korean Film Council, 2011) 
แต ่ละคนอยู ่ ในวาระละ 3 ปี นอกจากส่งเสริม
ภาพยนตร์ในประเทศแล้ว สภาภาพยนตร์เกาหลีใต้
ย ั งม ุ ่ งส ่ งออกภาพยนตร ์ด ้วยความหว ังให ้สื่ อ
ภาพยนตร์ได้ทำหน้าที ่ประหนึ่งทูตทางวัฒนธรรม 
ภารกิจของสภาภาพยนตร์เกาหลีใต้จึงประกอบไป
ด้วยงานสนับสนุนผ่านการจัดสรรทุน การวิจัย 
การศึกษา การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม 
เสริมด้วยการบุกเบิกและรักษาตลาดต่างประเทศ ไม่
ว่าจะอย่างไรสภาภาพยนตร์เกาหลีใต้ไม่ได้มุ ่งแก้
โครงสร้างอุตสาหกรรมแต่อำนวยวงการให้เกิดความ
คล ่ องต ั ว  (Campbell, 2008; Messerlin, 2019) 
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ด้วยเหตุว่ามีปัจจัยแวดล้อมมากเกินกว่าจะควบคุม
ได้ทั้งหมด  

หากด ู ใน ร ายละ เอ ี ยดจะพบว ่ า สภา
ภาพยนตร์เกาหลีใต้ให้ความสนใจแก่การตอบโจทย์
ประเทศ คณะกรรมการจึงมาจากบุคลากรในวงการ 
หร ือ น ักว ิชาการท ี ่หย ั ่ งล ึกถ ึงความต ้องการ
ภาคอุตสาหกรรม ใช้การวางนโยบายโดยอิงข้อมูล
ภายใน แต่เงินจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
ทั้งหมดข้ึนอยู่กับแผนงานซึ่งยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
อย่างในปี ค.ศ. 2008 เงินจากภาครัฐอยู่ที่ 65.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าสูงกว่าชาติใดๆ ในเอเชีย ณ 
เวลานั้น (Campbell, 2008) เงินส่วนหนึ่งถูกเก็บไว้
สำหรับการบริหารองค์กร อีกส่วนจะถูกแบ่งปันตาม
ช่องทางต่างๆ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมโดยพิจารณา
ปัจจัยทางการตลาดควบคู่กันไป แต่การให้ทุนไม่ได้
หมายถึงมอบอิสระการทำงานให้แก่ผู ้รับทุนอย่าง
สมบูรณ์ ผู้รับทุนจะต้องทำงานตามโจทย์และอยู่กับ
ความเป็นจริงให้มากที่สุด (Campbell, 2008) 

แม้จะมีกรรมการระดับบน การทำงานของ
สภาภาพยนตร์ถูกซอยย่อยออกเป็นแผนกต่างๆ เช่น 
Domestic Promotion Department เพื่อส่งเสริม
ว ง ก า ร ภ า พ ย น ต ร ์ เ ก า ห ล ี ใ ต้  International 

Promotion Center เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์เกาหลีใต้ในต่างประเทศ เป็นต้น (Korean 

Film Council, 2011) แต ่ถ ้ามองในภาพรวมจะ
พบว่าสภาภาพยนตร์เกาหลีใต้ให้ความสนับสนุน
วงการไม่ต่างไปจากของสหราชอาณาจักร แบ่งเป็น
ความสนับสนุนในประเทศและในต่างประเทศ ความ
สนับสนุนอย่างแรก ได้แก่ การให้ทุนส่งเสริมการผลิต
ภาพยนตร์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์อิสระ 
ภาพยนตร์สั ้น ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ขนาด
ยาว โดยอาศัยทุนบางส่วนจากการหักรายได้ร้อยละ 

3 ของราคาตั๋วภาพยนตร์ทุกใบ (Parc, 2014) การ
มอบเงินช่วยเหลือแก่กลุ ่มคน หรือ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ทั่วประเทศ เช่น ช่วยเหลือ
การจ ัดเทศกาลภาพยนตร์  หรือ ส ่งเสร ิม Film 

Group Project Support Program ท ี ่ ใ ห ้ เ งิ น
ช่วยเหลือองค์กรใดๆ ก็ตามที่ร่วมพัฒนาภาพยนตร์ 
(Duk-ho, 2011) การให ้ความสน ับสน ุนแก ่การ
แข่งขันพัฒนาบทในรูปแบบต่างๆ พร้อมกับสร้าง
ฐานข้อมูลด้านบทภาพยนตร์ที ่นักลงทุนสามารถ
เข ้ าถ ึ งและขอเจรจาซ ื ้ อบทได้  (Korean Film 

Council, 2012) เป็นต้น สำหรับความสนับสนุนใน
ต่างประเทศประกอบไปด้วยการผลิตภาพยนตร์ร่วม
ท ุนสร ้างระหว ่างเกาหล ี ใต ้และประเทศอื ่นๆ 

โดยเฉพาะกับประเทศจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส 
(Korean Film Council, 2013)  การจ ั ด  Korean 

Film Night ในงานเทศกาลสำคัญ หรือ สนับสนุน
การฉายรอบพิเศษสำหรับภาพยนตร์เกาหลีใต้  
(Korean Film Council, 2014) การตั ้งสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เกาหลีใต้ในต่างประเทศ
สองแห่งคือสหรัฐฯ และจีน (Korean Film Council, 

2011) เป็นต้น 

น ่ า สน ใจท ี ่ ก า รดำ เน ิ น ง านของสภา
ภาพยนตร์เกาหลีใต้อิงเป้าชี้วัดเสมอ อย่างในปี ค.ศ. 
2003 คณะทำงานมุ ่งหวังให้ภาพยนตร์เกาหลีใต้
ครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศสูงกว่าร้อยละ 50 

โดยสนับสนุนโรงภาพยนตร์พ ิเศษที ่ฉายเฉพาะ
ภาพยนตร์เกาหลีใต้และ/หรือภาพยนตร์ศิลปะราว 
198 ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วมีทุนส่งเสริมการผลิต
ภาพยนตร์อีก 147 ล้านเหรียญสหรัฐ มอบให้แก่
ภาพยนตร์กระแสหลักประเภทต่างๆ มากกว่า 100 

เรื่อง (Young-ki, 2003) เมื่อสำรวจรายได้ภาพยนตร์
ในปี ค.ศ. 2003-2005 พบว่าส่วนแบ่งการตลาดของ
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ภาพยนตร์เกาหลีใต้นำหน้างานนำเข้าจากฮอลลีวูด
ตามท่ีตั้งใจไว้ (Rousse-Marquet, 2013) 

ผลลัพธ์อันน่าสนใจของสภาภาพยนตร์
เกาหลีใต้ไม่ได้จำกัดเพียงข้างต้น เพราะคณะทำงาน
ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ภาพยนตร์
เกาหลีใต้ก้าวสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาหลายทาง 

(Chen et al., 2013) แผนงานร ่วมท ุนผล ิตของ
คณะกรรมการยังทำให้เกิดการไหลเวียนของทุนผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ช่วงทศวรรษ 
2000 ทุนส่วนนี ้มีมูลค่ามากถึง 965 ล้านเหรียญ
สหรัฐ นำไปสู่การลงทุนร่วมกับบริษัทหุ้นส่วน 40 

รายด้วยมูลค่าการลงทุน 440 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย 
410 ล้านเหรียญสหรัฐถูกนำไปลงทุนผลิตภาพยนตร์
จำนวน 598 เรื ่อง (Korean Film Council, 2011) 
หรือ โรงเรียนสอนภาพยนตร์ในความดูแลของสภา
ภาพยนตร์เกาหลีใต้ก็ประสบความสำเร็จในการสร้าง
บุคลากรระดับนานาชาติ เช่น Hur Jin-ho, Bong 

Joon-ho และ  Im Sang-soo (Campbell, 2008) 

ทั้งหมดนี้ทำให้วงการภาพยนตร์ในหลายประเทศ
พิจารณาสภาภาพยนตร์เกาหลีใต้ประหนึ่งบทเรียน 
เพราะเห็นว่าวงการของเกาหลีใต้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันจนรับมือกับกระแสภาพยนตร์ฮอลลี
วูดได้ ที่สำคัญคนทำภาพยนตร์เกาหลีใต้สนับสนุน
การทำงานของสภาภาพยนตร์มากกว่าจะเรียกร้อง
ให้ยกเลิกองค์กร (Campbell, 2008) 

สภาภาพยนตร์เกาหลีใต้ยังคงดำเนินงาน
จนถ ึงป ัจจ ุบ ันพร ้อมความเฟ ื ่องฟ ูของวงการ
ภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ อย่างรายได้จาก
ตลาดภายใน 20 ลำดับแรกประจำปี ค.ศ. 2019 เป็น
ของเกาหลีใต้มากถึง 11 เรื ่อง และ Extreme Job 
ของเกาหลีใต้ครองอันดับหนึ่งในตาราง ทำเงินไป
ทั้งสิ้น 115,176,780 ล้านเหรียญ ชนะลำดับสองคือ 

Avengers: Endgame ซึ่งได้ไป 100,769,232 ล้าน
เหรียญ ขณะที ่ Parasite ชนะเลิศรางวัลใหญ่ใน
หลายเวทีประกวดรวมทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในงาน
ประกาศรางวัล Academy Awards ครั ้งที่ 92 ใน
เชิงของเสียงวิพากษ์ภาพยนตร์เกาหลีใต้ได้รับคำ
ชมเชยมากมายจนผู้ชมต่างมองว่าความบันเทิงและ
คุณภาพการผลิตของเกาหลีใต้เทียบชั้นงานฮอลลีวูด  

ผลลัพธ์เหล่านี ้มาจากความอุตสาหะของ
ผู้ผลิต ผู้ให้ทุน รวมทั้งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
การสร้างบรรยากาศการแข่งขันควบคู่กับการพัฒนา
ผ่านสภาภาพยนตร์ ทำให้มีการสนับสนุนทั้งต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดล้วน
ก่อให้เกิดกำลังใจและความมั ่นคง เกาหลีใต้จึง
ประสบความสำเร็จในการยกระดับสื่อภาพยนตร์ไปสู่
การเป็นเครื ่องมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สัมพันธ์ ความสำเร็จเหล่านี้จะชัดเจนขึ้นหากนำไป
เทียบกับความล้มเหลวในวงการช่วงทศวรรษที่ 80-

90 สัดส่วนการบริโภคงานในประเทศอยู่ในเกณฑ์
วิกฤตจากอัตราบริโภคเพียงร้อยละ 30 เศษในปี 
ค.ศ. 1985 เหลือต่ำกว่าร้อยละ 10 ในปี ค.ศ. 1993 
(Rousse-Marquet, 2013) 
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เม ื ่อภาพยนตร์ม ีความสำคัญ สภาภาพยนตร์ก็มี
ความสำคัญจนถูกสร้างให้เป็นองค์กรที ่ทรงพลัง
สำหรับงานพัฒนา ความสนับสนุนสภาภาพยนตร์จึง
ต้องเดินหน้าโดยไม่ลังเล 

อย่างไรก็ตามข้อมูลหลายส่วนบ่งชี ้ว ่าสภา
ภาพยนตร์ในสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ยึด
หลักการเป็นองค์กรสูงสุดซึ่งทำหน้าที่คล้ายองค์กร
รับจ้าง ช่วยภาครัฐและเอกชนดูแลงานพัฒนา 

 

ภาพยนตร์โดยยึดหลักความสนับสนุนอันเที่ยงธรรม
และหลากหลาย (Fair and Diversified Support) 
ครอบคลุมต ั ้งแต ่การผลิต การจ ัดจำหน่าย การ
ประชาส ัมพ ันธ ์  ไปจนถึงการส ่งเสร ิมผ ู ้ชมและ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อความเติบโตของ
วงการภาพยนตร์  แต ่การทำงานร ูปแบบสภา
ภาพยนตร์ไม่ใช่การรวมศูนย์คำสั่ง เพราะอุตสาหกรรม
มีความเป็นเอกเทศสูงเกินกว่าจะควบคุมได้ทั้งหมด 
สภาภาพยนตร์จ ึงเป ็นเพียงผ ู ้นำการปฏิบ ัต ิตาม

แนวคิด โครงสร้างการทำงาน และผลสัมฤทธิ์สภาภาพยนตร์ในสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ 
แรงจูงใจของการจัดตั้งสภาภาพยนตร์คือจุดเริ่มสำคัญของการทำความเข้าใจองค์กร เมื่อวิเคราะห์ในกรอบ

ทฤษฎีอิทธิพลภาพยนตร์ คณะผู้วิจัยพบว่าความทุ่มเทจัดตั้งสภาภาพยนตร์ในสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้มาจาก
ความต้องการรองรับอิทธิพลของภาพยนตร์มากถึง 4 มิต ิดังนี้   

▪ เศรษฐกิจ นอกจากเศรษฐกิจทางตรง เช่น มูลค่าบัตรเข้าชมภาพยนตร์แล้ว ภาพยนตร์ยัง
สร้างอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม ได้แก่ การกระตุ้นความต้องการบริโภค
สินค้าและบริการดังเห็นจากธุรกิจตามรอยสถานที่ถ่ายทำ หรือ ธุรกิจ Theme 

Park  

▪ ศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเสมอ เพราะภาพยนตร์ทำหน้าที่เสมือน
ห้องเรียนวัฒนธรรมสำหรับผู้คน และยังช่วยยึดเหนี่ยวผู้ชมกับตัวตนทางสังคม
ที่ดีงาม หรือ อาจจะสะท้อนปัญหาสังคมเพ่ือเร่งเร้าการปรับตัว  

 

▪ ความมั่นคง ภาพยนตร์มีอิทธิพลทางชาตินิยมโดยตอกย้ำความเป็นชาติผ่านตัวละครและ
เรื ่องราว สหราชอาณาจักรใช้ภาพยนตร์หล่อเลี้ยงความภาคภูมิใจในชาติ
บ่อยครั้ง หรือ เกาหลีใต้ใช้ภาพยนตร์เผยแพร่แนวคิดความเป็นชาวเกาหลีใน
อุดมคติสำหรับช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์, 2563) 

▪ วัฒนธรรมสัมพันธ์
หรือ Soft Power 

ภาพยนตร์มีอิทธิพลในแง่ความสัมพันธ์ภาคประชาชนด้วยทำให้ผู้ชมต่างถิ่นเกิด
ความประทับใจ สหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้จึงใช้ภาพยนตร์ประหนึ่งอาวุธ
ด้าน Soft Power เพื่อปรับภาพพจน์ของประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นยอดการ
ท่องเที่ยว สินค้าทางวัฒนธรรม การศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ เกาหลีใต้สามารถ
แปรเปลี ่ยนกระทั่งความทรงจำเชิงลบในห้วงคำนึงของชาวโลก เช่น จาก
เหตุการณ์บอลโลกปี ค.ศ. 2002 ฯลฯ ไปเป็นความน่าเชิดชู  
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นโยบายโดยใช้เงื่อนไขทุนจูงใจบุคลากรในวงการซึ่ง
สามารถย ืดหย ุ ่นตามความเหมาะสม ในการนี้  
ภาคอุตสาหกรรมอาจจะทำตาม หรือ ไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ความสมัครใจ  

กล่าวได้ว่าสภาภาพยนตร์ทำหน้าที ่อำนวย
วงการประหนึ่งน้ำมันหล่อลื ่นที ่ช่วยให้ฟันเฟืองใน
ภาคอ ุ ตสาหกรรมได ้ เ ด ิ นหน ้ าอย ่ า งคล ่องตั ว 
หมายความว ่าการแก ้ ไขป ัญหาใดๆ ต ้องอาศัย
สมรรถนะของภาคส่วนอื่นในวงการเช่นกัน  ที่สำคัญ
การทำงานของสภาภาพยนตร์เป็นไปเพื่อหยุดความ
กระจัดกระจายและการแบ่งภาระงานให้แก่หน่วยงาน
มากมายจนกลายเป็นความซ้ำซ้อน  

ในแง่โครงสร้างสภาภาพยนตร์ประกอบขึ้นมา
จากคณะบุคคลภาควิชาชีพ หรือ วิชาการผู้เห็นปญัหา
รวมทั ้งความต้องการของวงการภาพยนตร์ สภา
ภาพยนตร์จะเน้นการทำงานแบบตอบโจทย์ กล่าวคือ
ออกนโยบาย หรือ อนุมัติทุนตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงโดยกระทำในนามของกรรมการตั้งแต่ 8 หรือ 10 
คนข้ึนไป คณะดังกล่าวมีขนาดกระชับ ทำงานประหนึ่ง
ถังความคิด (Think Tank) โดยได้ร ับอำนาจให้คิด 
วิเคราะห์ และจัดสรรค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ แก่ภาค
ส่วนที ่ เก ี ่ยวข ้อง ม ีท ั ้งงบลงทุน ทุนให ้เปล ่า ทุน
ช่วยเหลือพิเศษ เช่น ทุนสนับสนุนการผลิตสำหรับ
ผู้ผลิตในระบบสตูดิโอและผู้ผลิตอิสระ ทุนสนับสนุน
การขาย ทุนสนับสนุนโรงภาพยนตร์ ทุนสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการเรียนรู ้ เป็นต้น 
บางครั ้งสภาภาพยนตร์จะจัดสรรเง ินพิเศษให้แก่
องค์กรทางด้านภาพยนตร์ที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลซึ่ง
จะทำให้องค์กรเหล่านั ้นช่วยดูแลกิจกรรมสำคัญได้ 
เช่น การจัดทำฐานข้อมูลทางธุรกิจ การวิจัยหัวข้อ
ภาพยนตร์สำหรับนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม 
เป็นต้น สภาภาพยนตร์ยังเป็นต้นสังกัดควบคุมการ

ทำงานของแผนกย่อยต่างๆ อย่างศูนย์เครื่องมือการ
ผลิต ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิจัยข้อมูล ฯลฯ ตามแต่จะ
กำหนดเพ่ือให้เกิดเนื้องานประจำ  

หากนำทฤษฎีระบบมาทำความเข้าใจจะ
พบว่ารูปแบบการทำงานของสภาภาพยนตร์คือการ
ทำงานในระบบเปิดที่มุ่งประสานกับภาคส่วนต่างๆ ใน
วงการเพื ่อให้ทุกฝ่ายมุ ่งหน้าไปด้วยกัน เพราะการ
พัฒนาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมไม่เกิดผลในภาพรวม 
ที่สำคัญระบบของสภาภาพยนตร์มีความยืดหยุ่นตาม
ปัจจัยแวดล้อมเสมอ ถ้าสมมติให้วงการภาพยนตร์คือ
บริษัท สภาภาพยนตร์ทำหน้าที่ประหนึ่งผู้ควบคุมการ
ขับเคลื ่อนของบริษัทภายใต้สภาวะความเป็นจริง 
ขณะที ่นักวิชาชีพ/ผู ้ประกอบการ/หน่วยงานอื ่นๆ 
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายดั่งแผนกต่างๆ ในบริษัทโดย
ใช้เงื่อนไขทุนเป็นกรอบการทำงาน สภาภาพยนตร์จึง
ได้รับงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีเพื่อยกระดับ
วงการ  

กระนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจสำคัญของสภา
ภาพยนตร์สหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้คือความ
พยายามทำงานอย่างรอบด้านเพื่อรักษาวัฒนธรรม
ภาพยนตร์มากกว่าจะสร้างเสริมธุรกิจการผลิตเพียง
อย่างเดียว การสรุปผลสัมฤทธิ์ของสภาภาพยนตร์ใน
ทั้งสองประเทศจึงเป็นเรื่องของการปลุกความตื่นตัวใน
วงการดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 51 

ผลสัมฤทธิ ์ข ้างต้นเกิดขึ ้นคล ้อยหลังการ
ดำเนินงานของสภาภาพยนตร์ในช่วงต้นทศวรรษ 
2000 ทั้งที ่วงการภาพยนตร์สหราชอาณาจักรและ
เกาหลีใต้ในช่วงก่อนหน้าเต็มไปด้วยความเงียบเหงา

ด้วยถูกแย่งชิงพื้นที่โดยงานนำเข้าจากฮอลลีวูด กล่าว
ได้ว่าสภาภาพยนตร์ใช้หลักส่งเสริมคุณภาพงาน สร้าง
พื ้นที ่ให้ทุกฝ่าย และกระชับความผูกพันระหว่าง

 

▪ วัฒนธรรมการผลิต - มีการผลิตภาพยนตร์แปลกใหมแ่ละหลากหลาย  
- ผู ้สร้างภาพยนตร์สามารถสร้างสรรค์เนื ้องานตามกรอบศิลปะ 

กรอบกระแสหลัก ฯลฯ โดยไม่ติดขัดอุปสรรคเชิงระบบ 

- งานภาพยนตร์สามารถสื่อสารความเป็นชาติที่สอดคล้องกับยุคสมัย  
- ความร่วมแรงร่วมใจของภาคการผลิตเกิดขึ ้นในวงกว้าง ไม่มี

สัญญาณของการกีดกันกันเอง  
▪ วัฒนธรรมการ

จำหน่าย/จัดแสดง 
- วงการภาพยนตร์สามารถฟ้ืนฟูตลาดเก่าพร้อมกับบุกเบิกตลาดใหม่

ทั้งในและต่างประเทศ  
- มีการเผยแพร่ภาพยนตร์หลากหลายช่องทาง เช่น ระบบโรง

ภาพยนตร์ ระบบออนไลน์สตรีมมิ่ง ดีวีดี เป็นต้น 

- การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ขยายตัว ทำให้
สังคมเข้าถึงภาพยนตร์ได้อย่างต่อเนื่อง 

- หน่วยฉายภาพยนตร์ขนาดกลาง-เล็กเกิดขึ ้นอีกครั ้ง เป็นพื ้นที่
สำหรับชุมชนที่ขาดการเข้าถึงสื่อภาพยนตร์  

▪ วัฒนธรรมการ
บริโภค 

- ผู้ชมต่างหันมาให้ความสนใจงานภาพยนตร์ภายในมากขึ้น 

- มีการถกเถียงเรียนรู้ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องคล้อยหลังการรับชม 

- เก ิดว ัฒนธรรมการชมภาพยนตร์อ ันหลากหลาย เป ็นความ
หลากหลายในแง่รูปแบบการชมและในแง่รสนิยม 

▪ วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้อง 

- สังคมระลึกถึงความสำคัญของภาพยนตร์ โดยมองว่าสื่อภาพยนตร์
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ 

- เกิดกระแสการเรียนการสอน การอบรมภาพยนตร์แก่เยาวชน  

หรือ บุคคลทั่วไป  
- ภาพยนตร์กลายเป็นห้องเรียนทางวัฒนธรรมสำหรับคนท้องถิ่นและ

ชาวต่างชาติ 
- ภาพยนตร์ทำหน้าที่ประหนึ่งสื่อวัฒนธรรมและช่วยสร้างสัมพันธ์กับ

ผู้ชมต่างแดน 
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ภาพยนตร์กับสังคม ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพจึงชัดเจน
กว่าตัวเลขทางธุรกิจ  

คณะผู ้ว ิจ ัยยังพบว่าความสำเร ็จของสภา
ภาพยนตร ์ท ั ้ งสองแห ่งไม ่ได ้ เก ิดข ึ ้นโดยบ ังเอิญ 
ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการทำงานตามหลักการ
ของ Max Weber ได้แก่ ความโปร่งใส การทำงาน
แบบตอบโจทย์ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ให้
พื้นที่แก่ผู้มีความสามารถ ฯลฯ ซึ่งบ่งชี้ในหลักความ
สนับสนุนอันเที่ยงธรรมและหลากหลายของทั ้งสอง
กรณ ีความสำเร็จอีกส่วนมาจากแรงส่งภายนอก ได้แก่ 
กฎหมายภาครัฐที่ให้อำนาจการทำงานสูงสุด ความ
สนับสนุนทางการเงิน ความร่วมแรงร่วมใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ภาค
การบริโภค ราวกับว่าทั้งบุคลากรในสภาภาพยนตร์
และภายนอกรับรู้เป้าหมายเดียวกัน ทั้งยังให้ความ
ร่วมมือมากกว่าจะกระทำการอะไรก็ตามบั ่นทอน
ความน่าเชื่อถือของแนวทางสภาภาพยนตร์    

อาจกล่าวได้ว่าแนวทางสภาภาพยนตร์เต็มไป
ด้วยศักยภาพในการพลิกฟื้นวิกฤต แต่นั่นคือศักยภาพ
ในพื้นที่ของสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ การจะ
ตอบว่าแนวทางสภาภาพยนตร์เหมาะสมกับประเทศ
ไทย หรือ ไม่จำต้องดูที ่ลักษณะทางบริบท เนื ้อหา
ถัดไปเป็นข้อสรุปสภาภาพยนตร์ตามด้วยการประเมิน
ความเป็นไปได้ของสภาภาพยนตร์ในกรณีของไทย 

 

บทสรุป   
การศึกษาสภาภาพยนตร์ในสหราชอาณาจักร

และเกาหล ี ใต ้ทำให ้ทราบความสำค ัญของสภา
ภาพยนตร์ในด้านความเปลี่ยนแปลงของวงการ สภา
ภาพยนตร์ต้องวางแผนงานทั ้งรุกและรับอยู ่เสมอ
โดยเฉพาะความพยายามเสร ิมสร ้างว ัฒนธรรม
ภาพยนตร์ให้เข้มแข็ง อย่างไรก็ตามความเป็นสภา

ภาพยนตร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นองค์กรพัฒนาเพียง
อย่างเดียว ทว่ามีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งควรแก่การจดจำ 

▪ สภาภาพยนตร์ประกอบขึ้นมาจากคณะบุคคลจำนวน
ไม่น้อยและไม่มากเกินไป (หรืออยู่ที่ระหว่าง 9-15 คน
ดังกรณีศึกษาทั ้งสอง) เพื ่อความกระชับ ทุกคนทำ
หน้าที่เป็นมันสมองของงานพัฒนารวมทั้งเข้าใจความ
ต้องการของวงการ  

▪ คณะกรรมการในสภาต้องไม่อยู ่ใต้อำนาจองค์กรใด
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว คำว่า “สภา” ถูกนำมาใช้
แทนคำว่า “คณะกรรมการ” เพราะเหตุผลดังกล่าว 

▪ สภาภาพยนตร์มียุทธศาสตร์ในการทำงานเสมอโดยให้
ความสนับสนุนเงินทุนแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นผู้เล่นชายขอบ ผู้เล่นขนาดกลาง ผู้เล่นรายใหญ่ 
ฯลฯ แต ่การ ให ้ท ุนม ีล ั กษณะของการจ ้ า งทำ 
(outsourcing) เพราะกำหนดกรอบการทำงานแก่ผู้รับ
ทุน บางครั้งเป็นการให้ทุนในลักษณะร่วมลงทุนเพ่ือ
ช่วยแบ่งเบาความตึงเคร ียดทางการเง ิน งานอีก
ประเภทคือภาระงานประจำซึ่งต้องการความต่อเนื่อง
และไม่อาจเกิดขึ้นจากการให้ทุน เช่น งานวิจัย งาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานฝึกอบรม ฯลฯ  

▪ สภาภาพยนตร์ต้องมีความโปร่งใส ปลอดจากการ
แสวงหาผลประโยชน์ หรือ โดนครอบงำโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

▪ สภาภาพยนตร์ต้องมีความทุ ่มเทให้แก่งานพัฒนา
รวมทั้งทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายใน
ระยะยาว  

ในการนี้ผลสัมฤทธิ์ของสภาภาพยนตร์มักเป็นเรื่องของ
บรรยากาศในวงการ วัฒนธรรมภาพยนตร์ได้รับการชู
ให้เป็นความภูมิใจของชาติ ขณะที่การผลิต การบริโภค 
การศ ึกษาเร ียนร ู ้  และว ัฒนธรรมส ัมพ ันธ ์ผ ่าน
ภาพยนตร์เติบโตตามแผนงาน ทั้งหมดจะเป็นผลเมื่อ
ทุกฝ่ายทำงานอย่างจริงจัง ครอบคลุม และมีเอกภาพ 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 53 

ประกอบกับได้ร ับแรงสนับสนุนจากอำนาจรัฐ ทุน 
วิชาการ และผู้ชม  

อย่างไรก็ตามสภาภาพยนตร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขวิกฤติทั้งหมดแต่ช่วยบรรเทาอุปสรรคในวงการ 
แนวงานลักษณะนี้สอดรับกับปัญหาของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยซึ่งล้วนเป็นเรื่องของอุปสรรคเชิงบริบท
มากกว่าความอ่อนด้อยทางทักษะการผลิต หรือ 
เทคโนโลยี (ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ วรลักษณ์ กล้า
สุคนธ์ และศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, 2562; ฐณยศ โล่ห์พัฒนา
นนท์ และคณะ, 2563) วงการภาพยนตร์ไทยยังขาด
หน่วยงานที่จะขับเคลื่อนในทุกด้านไปพร้อมกันด้วยมี
การปล่อยให้กระทรวงต่างๆ แบ่งกันรับผิดชอบจนขาด
การประสานงาน (ธงทอง จันทรางศุ, 2563; ยงยุทธ 
ทองกองทุน, 2563) เมื่อบริบทไม่เอื้อ ประเทศไทยก็
ไม่อาจผลิตชิ้นงานสนองความต้องการผู้ชมได้แม้จะ
มากด ้วยบ ุคลากรและเทคโนโลย ี แนวทางสภา
ภาพยนตร์จึงถือเป็นอีกทางเลือกที่อาจแก้ปัญหาของ
ประเทศไทย 

 

แนวทางสำหรับกรณีสภาภาพยนตร์ไทย 

แนวทางต่อไปนี ้พัฒนามาจากองค์ความรู้
เกี ่ยวกับกรณีศึกษาทั ้งสองประเทศผสมกับข้อมูล
วงการภาพยนตร์ 

▪ แนวคิดสภาภาพยนตร ์เก ิดจากความ
ต้องการส่งเสริมวงการภาพยนตร์ไทยโดยรวม นัก
วิชาชีพตอบรับแนวคิดนี้มากขึ้นหลังจากที่เฝ้าสังเกต
ความย่ำแย่ของวงการภาพยนตร์หลายปีติดต่อกัน 
จัดเป็นความย่ำแย่ในเรื่องทุนการผลิต รายได้จากการ
ฉาย และเสียงวิจารณ์ กระนั้น ความสำเร็จของสภา
ภาพยนตร์มาจากแนวทางทำงานขององค์กรเป็นหลัก 
หากจะนำระบบสภาภาพยนตร์มาใช้ในประเทศไทย 
จำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องคำนึงถึงแนวทางทำงาน

มากกว ่าส ิ ่งอ ื ่นใด ได ้แก่ ม ีความโปร ่งใส ไม ่เ อ้ือ
ประโยชน์ใคร ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เปิดพื้นท่ีให้แก่
ผู้มีความสามารถเสมอ เป็นต้น ที่สำคัญสภาภาพยนตร์
ต้องไม่ทำงานตามวิถีราชการไทยเนื่องจากมีความตึง
ตัว ซับซ้อน และเชื ่องช้าดังปรากฏในงานศึกษา
ของขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ (2560) เรื่องไทยแลนด์ 4.0 

กับการปรับตัวของข้าราชการไทย   
▪ สภาภาพยนตร์เคยได้รับการเสนอมาแล้ว

หลายคร ั ้ ง (นนทร ีย ์  น ิม ิบ ุตร , 2563) ทว ่าสะดุด
เนื่องจากปัจจัยทางการเมือง ควรที่จะมีการสร้างวาระ
สภาภาพยนตร์เพื่อสร้างกระแสสนับสนุน ทำให้สังคม
เข้าใจว่าสภาภาพยนตร์คือยุทธศาสตร์ และเปิดโอกาส
ให้หลายฝ่ายได้แสดงความเห็นสำหรับปรับแก้แนวคิด
ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย 

▪ ตัวอย่างข้อเสนอในอดีตระบุให้สภาภาพยนตร์มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มาจากสมาชิก 36 คน โดย 33 คนเป็น
ผู ้แทนสายอาชีพภาพยนตร์และได้ร ับการแต่งตั้ง     
โ ด ย ว ุฒ ิ ส ภ า  อ ี ก  3 คนค ื อ ร ั ฐ มน ตร ี ว ่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย หร ือ ผ ู ้แทน ผ ู ้บ ัญชาการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้แทน และอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์ หรือ ผู้แทน (กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, 2547) หากเทียบ
กับโครงสร้างของกรณีศึกษา จะพบว่าแนวทางนี้ของ
ไทยจะนำไปสู ่โครงสร้างที ่ใหญ่โตเกินไปและยังอิง
อำนาจรัฐซึ่งอาจก่อปัญหาเรื่องความคล่องตัวได้   

▪ สภาภาพยนตร์คือการลงทุนครั ้ งใหญ่  
ประเทศไทยอาจเริ่มจากทดลองจัดตั้งในรูปโครงการ
นำร่องก่อน หรือ ถ้าต้องเปิดตัวสภาภาพยนตร์อย่าง
เต็มรูปแบบ ควรมีการประเมินผลโดยแบ่งตามส่วน
งาน เช่น ผลทางด้านการผลิต ผลทางด้านการฉาย ผล
ทางด้านการเรียนการสอน เป็นต้น เพื่อหาจุดอ่อนจุด
แข็งในแต่ละส่วน แล้วจึงปรับแก้ตามความเหมาะสม   
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▪ ตาม เน ื ้ อคว าม ในพระราชบ ัญญ ั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 อำนาจสูงสุดใน
การพัฒนาสื่อภาพยนตร์อยู่ที่คณะกรรมการภาพยนตร์
และว ี ด ิ ท ั ศน ์ แห ่ งชาต ินำโดยนายกร ั ฐมนตรี  
ร ั ฐ ม น ต ร ี ว ่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง ว ัฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะ
ประธาน รองประธานคนที่หนึ่ง และรองประธานคนที่
สองตามลำด ับ  (กล ุ ่มเลขาน ุการคณะกรรมการ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ, 2562) ความแตกต่าง
ระหว่างคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ
กับหน่วยงานแบบสภาภาพยนตร์คือความคล่องตัว 
รวมไปถึงลักษณะบุคลากรและความต่อเนื่องในการ
ทำงาน ดังนั้นการจัดตั้งสภาภาพยนตร์ (ถ้าเกิดข้ึนจริง) 
ต ้องเร ิ ่มจากการแก ้ ไขข ้อกฎหมาย โดยยกเอา
คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติออกไป
แล้วแทนที่ด้วยสภาภาพยนตร์ หรือ คงคณะกรรมการ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติไว้ตามเนื้อความใน
พระราชบัญญัติเดิมแต่ให้เพิ่มหน่วยงานลักษณะสภา
ภาพยนตร ์ลงไปแล ้วกำหนดให ้อย ู ่ภายใต ้ความ
สนับสนุนของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาติซึ่งจะต้องไม่มีอำนาจแทรกแซงการทำงานเว้น
แต่อำนาจตรวจสอบความถูกต้อง  
 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
▪ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ถือเป็นองค์กรสื่อที่ทำหน้าที่ด้วยเป้าประสงค์คล้ายกับ
สภาภาพยนตร์ เพียงแต่เน้นเป้าการสร้างสื่อทุกแขนง
และต้องปลอดภัยสำหรับสังคม ควรที ่ภาควิชาการ
ทำการศึกษาเงื่อนไขการทำงานของทางกองทุนฯ ซึ่ง
จะนำไปสู ่ภาพจำลองเกี ่ยวกับประสิทธิภาพและ
อุปสรรคขององค์กรแบบสภาภาพยนตร์ 

▪ แท้จร ิงแล้วสภาภาพยนตร์ค ือองค์กร
รูปแบบหนึ่ง การพัฒนาภาพยนตร์ด้วยองค์กรรูปแบบ
อื่นสามารถหาได้ในอีกหลายประเทศ ภาควิชาการ
สามารถถอดบทเรียนการทำงานเหล่านั้นซึ่งจะช่วย
เสริมคลังความรู ้ด ้านการพัฒนาภาพยนตร์สำหรับ
ประเทศไทย  

▪ ความเป็นไปภายในภาคอุตสาหกรรมคือ
ชุดความรู้อีกแขนงที่ต้องทำการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง 
เพราะจะทำให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ทราบความพร้อมใน
การขับเคลื่อน เช่น เอกภาพของคนในวงการมีมาก
น้อยขนาดไหน ทักษะการผลิตของคนไทยตอบโจทย์
ผู้ชมทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ เป็นต้น
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A Journey to Stardom: An Analysis of Celebrity Construction  

and Management of J Jetrin Wattanasin 

Sunantha Virameteekul8 

Warat Karuchit, Ph.D9 

Somsuk Hinviman, Ph.D10 

Abstract  

  The objective of the research was to study the celebrity construction and 

management of J Jetrin Wattanasin through the eras of communication media towards 

sustainable stardom. The study was qualitative research, conducted by three main research 

methods: a) documentary research, b) in-depth interviews with 24 key informants, classified 

into 10 groups: Pop Artist Celebrity, Sport Celebrity, Family Member, Close Friend, Colleague, 

Fan Club, Sport Expert, Entertainment Expert, Media Expert, and Academician, and c) 

participant observation. 

 The findings showed that the factors affecting the celebrity construction of Jetrin are 

his personal factors, which cover his background and upbringing, his journey to stardom, and 

his personal characteristics, roles and influence of media, and his fan clubs. On the other 

hand, the strategies Jetrin uses to manage his celebrity are fan club maintenance, image 

management, crisis management and marketing communication, which are related to the 

Boorstin’s Concept of a Hero and Bourdieu’s Concepts of Capitals: Cultural, Economic, 
Symbolic, and Social Capital which can be transmitted across generations and converted from 

one into another and backward. All of these factors and strategies enable Jetrin to sustain his 

long-lasting stardom and to stand against the time for more than 20 years.  

Keywords: Celebrity, J Jetrin Wattanasin, Celebrity Construction and Celebrity Management.  
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การเดินทางสู่ความมีชื่อเสียง: การวิเคราะห์การประกอบสร้างและ 

การบริหารจัดการบุคคลผู้มีชื่อเสียงของเจ เจตริน วรรธนะสิน 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างและการบริหารจัดการบุคคลผู้มีชื่อเสียง
ของเจ เจตริน วรรธนะสิน การประกอบสร้างและการบริหารจัดการที่ทำให้เขาอยู่ในวงการมาได้เป็นระยะเวลา
ยาวนานผ่านยุคสมัยของการสื่อสาร การวิจัยนี้เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยแบ่งเป็น3ขั้นตอน ขั้นตอน
ที่1 วิจัยเอกสาร ขั้นตอนที่2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้สัมภาษณ์ 24 คน แบ่งเป็น10กลุ่ม ได้แก่ ศิลปิน 
นักกีฬา ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน แฟนคลับ ผู้ชำนาญการกีฬา ผู้ชำนาญการบันเทิง ผู้ชำนาญการ
สื่อ และนักวิชาการ และข้ันตอนที่3การสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วม 

 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบสร้างความมีชื่อเสียงของเจตรินคือปัจจัยด้านส่วนตัวซึ่ ง
รวมถึงพื้นฐานครอบครัวและการเลี้ยงดูการเดินทางสู่ความมีชื ่อเสียงและคุณสมบัติเฉพาะตัวของเจตริน 
บทบาทและอิทธิพลของสื่อ และแฟนคลับ นอกจากนี้กลยุทธ์ที่เจตรินใช้ในการบริหารจัดการความมีชื่อเสียง
คือ การรักษาแฟนคลับ การบริหารจัดการภาพลักษณ์ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และการสื่อสาร
การตลาด ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องฮีโร่ของBoorstinและแนวคิดเรื่องทุนของBourdieuที่เป็น
ทุนวัฒนธรรม ทุนเศรษฐกิจ ทุนสัญลักษณ์ และทุนสังคมซึ่งทุนเหล่านี้สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและสามารถ
แปลงจากทุนหนื่งเป็นอีกทุนหนื่งได้ ปัจจัยต่างๆและกลยุทธ์เหล่านี้ทำให้เจตรินสามารถรักษาความมีชื่อเสียง
และยืนหยัดในวงการมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี 

 

คำสำคัญ : บุคคลผู้มีชื่อเสียง, เจ เจตริน วรรธนสิน, การบริหารจัดการบุคคลผู้มีชื่อเสียง
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Introduction 

 Celebrity is defined in various 

perspectives as follows: a celebrity is “a 
person who is well-known for their well-

knownness” (Boorstin, 1973), celebrities are 
“the names who once made by news, now 
make news by themselves” (Blackwell and 
Amory as cited in Boorstin, 1973), celebrity 

is a famous person, especially in the areas 

of entertainment (Sinclair, 1999), celebrity 

with their image and reputation impacts on 

so many aspects of everyday life, including 

their capacities, characters and 

appreciation and leads to audiences’ 
involvement (Pringle, 2004), a celebrity as a 

person “who is ‘famous of being famous’, 
or famous of being rich or notorious or a 

socialite.” (O’haughnessy and Stadler, 
2005), a celebrity is a widely-known person 

who accomplishes in the fields of movies, 

sports, music, or politics. (Roll, 2006), 

celebrity enlarged into the fields of TV, 

Beauty Contest and High Social Status 

Group or High-So that implies the Elite 

group (Srikanya, 2007), celebrities are 

branded and sold as the products of 

promotional campaigns, supported by their 

audiences, the effect of mass-circulating 

media generated text; celerity is 

constructed by an individual’s 
achievements and the media coverage of 

his/her achievements; celebrity’s desirable 

qualities of looks, lifestyle, success, 

behavior and attitude set the norm in the 

society (Nayar, 2009), celebrity as the 

“attribution of glamorous or notorious 
status to an individual within the public 

sphere” (Rojek, 2010), celebrity as “a social 
phenomenon that exists everywhere”, “a 
magnified version of the human 

experience” that are important to people’s 
lives and “use media to cultivate stardom” 
(Currid-Halkett, 2010), celebrity depends on 

their own actions and how they utilize their 

talents, skills and so forth and their 

characteristics are leading a public life or 

working in the public sphere, accomplishing 

something of important and interest to the 

public, being famous, being seen and heard 

regularly, being highly visible in the media 

and connecting with the public by 

embodying their dreams and aspirations 

(Leslie, 2011), celebrity’s attributes are 
“held to be imminent in the individual 
concerned” (Turner, 2014) and “Celebrity 
is a potent force as it represents the 

aspiration and fantasies of many.” (Barron, 
2015). Moreover, some define celebrity in 

term of economics as “Celebrities are an 
investment…they often require a good deal 
of processing before they are 

marketable…and must be protected.” 
(Kendall, 1962 as cited in Gamson, 2009), a 

celebrity is a marketable commodity in 
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terms of the profits to be made by 

advertisers, movie-makers and 

manufacturers.” (Nayar,2009), celebrities’ 
names and images are used to make 

money, they not only develop their 

persona in the public as a commercial asset 

but they also make money for themselves 

(Turner, 2014), celebrities as an inherent 

element in the contemporary culture and 

media industries enhance profitability for 

established brands and themselves as 

brands available for purchase (Barron, 

2015).                                                                                                                                                  

 Celebrity is essential in the 

entertainment industry since it generates 

great revenues. According to PwC Global 

Entertainment & Media Outlook 2020-2024, 

Thai entertainment and media revenue in 

2020 is THB 515 bn and is expected to rise 

to THB 547.6 bn in 2021. (Kate, 2021). 

Besides, celebrity fulfill people’s aspiration, 
dreams and fantasies (Leslie, 2014 and 

Barron, 2015). Psychologically, fans suffer 

from inadequacy, seek contact with 

celebrity to compensate for their miserable 

lives and develop loyalties to celebrities. 

(Jenson,1992). 

 In general, celebrity’s life span is 
short as they die quickly; however, they are 

replaceable more rapidly (Boorstin, 1973). 

Especially in the music industry, the tastes 

and musical preferences in pop culture 

shift too rapidly  (Allen, 2015). In this study, 

the researcher focuses on celebrity in the 

entertainment field, especially artists in the 

music industry, who are frequently 

presented on media; whose private lives 

and work are interested by the public; who 

can gain some accomplishment and are 

famous or well-known, including 

connecting to the people’s dreams and 

aspirations. (Turner, 2014, and Leslie, 2011).  

  

 According to Allen (2015), artist 

management can be as much art as it is 

science and business. It includes the artful 

manipulation of people, (motivating fans to 

buy tickets, music and merchandising), 

having a keen sense of the target market, 

using artists’ strengths to add dimensions 
to artists’ persona and commercial appeal, 
understanding career promotion, using 

artists’ artistry to expose to gain more 
fanbase and to build financial success, 

having access to key people in the music 

business (networking), and exploiting 

artists’ talents and  continuous adapting to 
meet the expectation of fans. An artist 

must be genuine, unique and a commercial 

market for his/her music since recording 

companies invest in time and money to 

develop him/her. Besides, artists must be 

good performers, have fanbase and a 

network.   
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The construction of pop-artist 

celebrities in the mainstream-media era is 

mostly constructed and promoted by a 

recording company through mass media, 

either broadcasting or printed media. On 

the other hand, in the social media era, 

pop-artist celebrities construct and 

promote themselves via a networking 

system of fans, friends, families, colleagues, 

etc., and social media through multi-

platforms of technological channels such 

as Facebook, Twitter, Instagram, Line, 

YouTube, other social networking sites, TV, 

radio and film. 

Due to the fact that new 

technologies have been developed, social 

network sites are widely provided on 

various platforms for reaching people 

around the world in real-time. People can 

access social media anytime they want and 

anywhere they are, especially via mobile 

phones. The relationship between 

celebrities and fan club can be established 

and strengthened by their interactions and 

idea exchanges through these technologies 

immediately. 

In the Thai entertainment industry, 

there are several successful pop-artist 

celebrities who can last more than 20 years 

and still sustain their stardom. How is 

celebrity constructed? What is strategic 

management that a celebrity practices to 

sustain his/her stardom through the eras of 

communication media? These mentioned 

questions are interesting enough to inspire 

and encourage the researcher to study 

celebrity construction and management. 

Of all celebrities in the 

entertainment industry, Jetrin Wattanasin, 

or so-called Jay or J Jetrin or Jetrin is the 

most appropriate one for the study. 

According to Grammy’s Legend of Pop 

Music Album Record Sales More Than One 

Million, pop artists are namely Thongchai 

McIntyre (Bird), Jetrin Wattanasin (Jay), 

Christina Aguilar (Tina), and Patiparn 

Pataweekarn (Mos). Those pop artists still 

maintain their stardom more than 20 years. 

Although Thongchai McIntyre is the most 

popular one, the researcher studied Jetrin 

due to the aspect of construction, he came 

from the solid family background and 

upbringing, and in the aspect of 

management, he manages himself while 

Thongchai McIntyre has a personal 

manager. Jetrin is a role model of a 

successful pop artist and a legend in the 

Thai pop artist music history with 

outstanding talents and skills that he keeps 

developing continuously. His vast 

entertaining talents can be witnessed 

through his singing, dancing, acting, and 

performing. Whenever he appears on a live 

stage, his energetic performance and 
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charisma are so powerful and 

overwhelming that he can attract all the 

audience’s attention in an auditorium and 

successfully motivate them to participate 

in singing, dancing, and hand waving from 

the beginning to the end of each show.  

Besides being a singer, entertainer, actor, 

MC, host for TV sports programs, host for 

TV varieties and game shows, he also works 

as a singing coach, commentator, judge, 

model, brand ambassador, and 

commercial presenter. During these 20 

years of his entertainment career, Jetrin 
produced 7 solo albums, 12 special 

albums, 9 solo concerts, 12 special 

concerts, 10 TV series, 2 movies, 2 dubbing 

movies, 20 TV program hosts, 2 brand 

ambassadors, and various commercial ads. 

Nowadays, he still regularly performs on 

stages. 

Accordingly, Jetrin is not only a 

pop artist celebrity who can maintain his 

stardom for more than 20 years, but he is 

also a sports celebrity. For instance, 

according to the Official IJSBA Slalom 

Course World Records as of October 12, 

2003, in the World Jet Ski Champion, he 

won two World Record Titles of Expert 

Runabout 800 SS in 1999 and Expert 

Runabout 1200 Ltd in 2000. Moreover, he 

also won and earned the Royal Trophy of 

King Rama 9 in the Jet Ski World Cup 2000 

for the category of the Runabout 800 (785 

SS), according to Jet Ski King’s Cup – World 

Cup Grand Prix Official Records 1997-2017. 

In October 2015, he received an honor to 

be recorded in the Hall of Fame as the first 

jet ski racer who won the World Class 

Champion to Thailand, organized by the 

Thai Jet Sports Boating Association. Besides, 

his speed world record is still ranked in the 

Official IJSBA Slalom Course World Records. 

Therefore, he is a role model of a jet ski 

hero and a legend in Thai jet ski history as 

well. 

In general, a life span of a celebrity 

is relatively short but Jetrin’s celebrity life 

span is considered remarkably long. He has 

a good impression of a hardworking man 

who wholeheartedly works and loves what 

he has performed. Besides he still shines 

on the stage and is honored as the legend 

in the pop music industry and the legend 

in the jet ski history. Moreover, very few 

previous studies of celebrities were 

conducted by a direct in-depth interview 

with pop artist celebrities from various 

perspectives, i.e., friends, family, 

colleagues, fan clubs, and professional 

experts. 

However, the study of pop artists or 

celebrities often faces a problem of 

accessibility; thus, most studies were 

conducted through either documentary or 
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content analysis, or in-depth interviews 

with people surrounding them, but not 

artists or celebrities themselves. 

Accordingly, besides the researcher’s 
motivation and interest in this study, due 

to the researcher’s background and prior 

experiences in the entertainment and 

media industry, it is possible for the 

researcher to contact Jetrin and other key 

informants to collect information for this 

study without difficulties. 

The scope of the study of “A 
Journey to Stardom: An Analysis of 

Celebrity Construction and Management of 

J Jetrin Wattanasin” is studied on the 
celebrity construction of Jetrin Wattanasin 

from extensive perspectives: his 

background and upbringing, journey to 

stardom, media, fan club, and his personal 

characteristics, and his celebrity 

management to sustain his long-lasting 

stardom on the mainstream media, and 

through the computer-mediated 

communication and social media in the 

aspects of fan club maintenance, image 

 

 

 

 

 

 

 

management, crisis management, and 

marketing communication. 

This research employed an 

inductive qualitative design to gain 

profound knowledge of Jetrin in the 

aspects of his celebrity construction and 

management during October 2014 - April  

2019, focusing on his public life, private life, 

family, work, and his relevant factors. The 

research was conducted in three stages. 

The first stage was documentary research; 

the second stage was in-depth interviews 

and participant observation; and the third 

stage was collecting, grouping, and 

synthesizing data. 24 in-depth interviews 

were categorized into 10 groups of Pop 

Artist Celebrity, Sport Celebrity, Family, 

Close Friend, Colleague, Fan Club, Sports 

Expert, Entertainment Expert, Media Expert, 

and Academic Expert. 

Celebrity construction and celebrity 

management are essential factors 

contributing to sustained stardom as 

follows:
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Figure1. Conceptual Framework of Celebrity Construction and Management 

 

Literature Review 

1. The Concept of Celebrity and Hero 

  Many definitions of celebrity have been introduced to the public eyes, based 

upon the contexts and authors’ experiences. Celebrities are created by the media to serve 
the public interest and fulfill expectations; easily come; swiftly go and are certainly 

replaceable; comparing to heroes, they stand the test of time through their greatness in some 

achievement, virtue of character, heroic deed, and self-made production. To maintain fame 

in the long term, a person needs to be a hero, not just a celebrity. (Boorstin, 1973). However, 

Boorstin he views that both heroes and celebrities are famous, but in different aspects. The 

different characteristics of heroes and celebrities are illustrated as follows: 

Terms Hero Celebrity 

Definition A real or imaginary human 

figure or both who shows 

greatness in some 

achievements 

A pseudo-event human being 

A counterfeit person whose 

identity is being staged and 

scripted, to create illusions that 

often have no relationship to any 

underlying reality 
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Terms Hero Celebrity 

Fame Greatness, virtue, achievement Image, trademark 

Creature of gossips, public 

opinions, media 

Well-knownness Big man 

Virtue of a character 

Big name  

Trivia of personality 

Quality Heroic deeds Nationally advertised brand 

Production Self-made Created by media 

A mass product 

A product of a process 

Life Span Long Short 

Reputation Standing against the test of time 

or generations 

Overnight  

Contemporary 

Samples Napoleon 

Julius Caesar 

St. Francis 

Shakespeare 

George Washington 

Franklin D. Roosevelt 

Bob Hope 

JP. Morgan 

Marilyn Monroe  

Elizabeth Taylor 

Table 1: Boorstin’s Charateristic Differences between a Hero and a Celebrity 

. 

 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 68 

Campbell (1988) defines a hero as 

someone who achieved something beyond 

the normal range of experience, underwent 

enormous transformation with the moral 

objective of saving people or ideas and 

went through difficulties along his journey. 

He He presents a hero’s journey through 
storytelling by separating the journey into 

three stages with 17 steps as following: 

1) Departure Stage: A hero encounters 

five steps: The Call to the Adventure 
refers to destiny calling for the hero to 

cross his/her comfort zone to 

accomplish something he/she yearns 

for. Refusal of the Call refers to a 

hero’s refusal to follow his/her dreams 
because of duty or obligation.   

Supernatural Aid refers to a hero’s 
mentor/coach/supervisor who guides 

him/her along his/her journey to 

accomplish his/her task. The Crossing 

the Threshold refers to a hero who 

embarks on his  journey to venture a 

new world. The Belly of the Whale 

refers to a hero’s final separation from 
a hero’s known world and entering 
into the unknown world. 

2) Initiation Stage: A hero encounters six 

steps: The Road of Trials refers to a 

hero’s encountering various tests and 
he must pass those to begin 

transformation. The Meeting with the 

Goddess refers to a hero’s meeting 
someone who helps him/her to gain 

wisdom. Woman of Temptress refers 

to temptation that distracts a hero 

from his/her quest. Atonement with 

the Father refers to a hero’s 
confrontation with a powerful person. 

Apotheosis refers to hero’s self-
realization. The Ultimate Boon refers 

to a hero’s achievement of the quest. 
3) Return Stage: A hero encounters six 

steps: Refusal of Return refers to a 

hero’s reluctance to return to his /her 
known world after enlightenment. The 

Magic Flight refers to a hero’s 
realization of coming back to his world 

with assistance. Rescue from Without 

refers to hero’s rescuers to bring 
him/her back to his/her everyday life. 

The Crossing of the Return Threshold 

refers to hero’s returning home with 
wisdom and sharing it with the world. 

Master of Two Worlds refers to a 

hero’s balancing of his knowledge 
gained from the  two worlds to live 

with. Freedom to Live refers to a 

hero’s champion living freely at the 
moment with no fear. 

In the 21st century, celebrity is a 

form of capital with the four components 

of celebrity, celebrity industry, the media 

and the public (Driessens, 2013), a type of 
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symbolic capital that is transferrable and 

unmanageable since it depended upon 

celebrity’s fame, public interests, fashion 
trends (Davis, 2013), the contemporary 

celebrity mostly emerged from sports or 

entertainment industries; being highly 

visible on media; and their private lives 

were more interesting than their 

professional lives (Turner, 2014) 

2. The Concept of Capitals 

 Generally, capital Generally, capital 

is defined in terms of the economy of 

exchanges and is called economy capital. 

Later, capital is categorized differently into 

other forms of exchanges and terms, such 

as social capital, human capital, cultural 

capital, symbolic capital, entrepreneurship 

capital, intellectual capital, physical 

capital, financial capital, religious capital, 

educational capital, celebrity capital and 

natural capital. For this study, the 

researcher focuses on Bourdieu’s capital.

 Bourdieu defines “capital” as a 
social relation of power; economic capital 

as money and anything physical and 

convertible into money, such as assets, 

houses, and stocks.  Cultural capital exists 

in three forms: the embodied state as of a 

long-lasting disposition of the mind and 

body of individuals; the objectified state 

relating to material objects, including 

pictures, paintings, books, dictionaries, 

instruments, and machines; and the 

institutionalized state concerning 

education and recognition. Cultural capital 

can be acquired, reliant on time and 

society, and social class. Social Capital 

refers to resource linkage of possession of 

a durable network of institutionalized 

relationships of mutual acquaintance, 

recognition, and respectability, such as a 

group membership of family, school, 

university, club, and community. Symbolic 

capital is introduced as a reputation and 

fame relating to images of respectability 

and honorability and can be acquired with 

economic capital, cultural capital, or social 

capital. Capital is dynamic and can be 

converted across the fields and transmitted 

from generation to generation. (Bourdieu, 

1986 and 2010). Putnum (1993) enlarged 

that networks and the associated norms of 

reciprocity have values for their members. 

Altruism (doing good for other people) is 

considered a social network that builds 

social connectedness. He also referred to 

the collective value of all social networks. 

(as cited in Kanjana Kaewthep and Somsuk 

Hinviman, 2017).  The term social capital 

emphasizes not just warm and cuddly 

feelings, but a wide variety of quite specific 

benefits that flow from the trust, 

reciprocity, information, and cooperation 

associated with social networks. Social 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 70 

capital creates value for the people who 

are connected and – at least sometimes – 

for bystanders as well. Putnam made the 

argument that social capital is essentially 

the 'amount' of 'trust' available and is the 

main stock characterizing the political 

culture of modern societies. For Putnam, 

social capital refers to "features of social 

organizations, such as networks, norms, 

and trust that facilitate action and 

cooperation for mutual benefit.”  

3. The Concept of Management 

Factors contributing to successful 

pop artists concerning strategic 

management of fan club maintenance, 

image management, crisis management 

and marketing communication from the 

related studies are as following: fan club 

and artist’s personal characteristics and 
talent (Supreeda Chorlumyai, 2006); quality 

of songs, quality of singers’ voices, image, 
PR, advertisement and promotion 

(Patcharida Wattana , 1993); CEOs’ 
intelligent visions, accomplished music 

production, singers’ talented skills and 
effective promotion (Nathaporn Satirakul, 

1994); media relation, image building and 

presenting of positive characteristics 

(Doungsamorn Chakraphun, 2006consistency 

of marketing communication (Piyanit 

Sumpatanon, 2007); PR as narrative creation 

and storytelling to build and protect 

reputations (Beresford and Schwarz, 2014); 

PR activities related to media relations, 

reputation management, crisis 

management and social marketing (Moss 

and Walmsley, 2014); brand’s DNA 
involving sincerity, legitimate emotion, and 

an intuitive, personal, privileged 

relationship, entertainment marketing, 

brand and repositioning personal brand 

(Lehu, 2007); “entertainment marketing” as 
product placement, concerning integrated 

marketing communication that combines 

mutual benefits between linking branded 

products and entertainment, including 

artists, stars, celebrities, movies, TV, sports, 

and music (Hackley, 2003); impression 

management as interpersonal 

achievement, maintained through 

consistently performing coherent and 

complimentary behaviors (Goffman, 1959). 

Research Methodology 

The study employed an inductive 

qualitative design and used a qualitative 

approach to find the research results and 

to gain profound knowledge of Jetrin in the 

aspects of construction and management 

that he has practiced to sustain his stardom 

through the eras of communication media. 

The research was conducted in three 

stages. The first stage was documentary 

research by reviewing related theories and 

concepts; the second stage was in-depth 
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interviews and the third stage was 

participant observation. The researcher 

collected data from a) both offline and 

online academic journals, dissertations, 

theses, textbooks both in Thai and English 

versions, and b) content on print, 

electronic, and new media, i.e., TV, 

concerts, DVD, newspapers, magazines, 

social media platforms: Instagram, 

Facebook, Line, Twitter, YouTube and 

websites, related to celebrities, pop artists, 

journey, stardom, management, fan, 

communication theories, etc.     

The 24 key informants were 

categorized into 10 groups of Pop Artist 

Celebrity (Jetrin Wattanasin, Christina 

Aguilar, Patiparn Pataweekarn, and Myria 

Benedetti); Sports Celebrity (Chaowalit 

Kuajaroon); Family (Kejmanee Wattanasin, 

Jittima Wattanasin, Professor Charoen 

Wattanasin and Chitra Wattanasin); Close 

Friend (Kalveevat Boonyarak); Colleague 

(Christachon Suvarnabhoom, Charlie Korn 

Phumdokmali, and Chompoonut 

Uawithya); Fan Club (Phitchukan Worarat 

Sotthiphakkhayakun, Manuschanok 

Boonkaew, Jeerasak Pongsilwat, Piyathida 

Horpratum and Phitsini Khemnarong), 

Sports Expert (Parikhet Subsahakarn);  

Entertainment Expert (Aruya Buddhinan 

and Thanapat Nawalumlert); Media Expert 

(Eksun Binhasun) and Academic Expert 

(Associate Professor Suwichit Chaidaroon, 

Ph.D. and Assistant Professor Apichat 

Puksawadde, Ph.D.). 

 The researcher selected the 

Purposive Sampling to gain the in-depth 

knowledge and the Snowball Sampling as 

network chain referral, based on links to 

the initial fan club (Neuman, 2010); used 

Document Research, In-Depth Interview 

and Participant Observation; approached 

and collected data both online and offline 

from various platforms; verified data by 

triangulation and analyzed the qualitative 

data. The findings were analyzed and 

concluded to respond to the research 

objectives and with reference to the 

conceptual framework of the study and the 

related literature review. The findings were 

presented in descriptive writing and 

supported by examples and interviews to 

answer the research questions. 

 

Research Findings  

  Celebrity Construction 

  From the results of interviewing 24 

interviewees, including celebrities, the key 

factors of the construction of Jetrin can be 

studied through his background and 

upbringing, journey to stardom, media, fan 

clubs, and personal characteristics.  His 

upbringing and background were 

surrounded with heroes, role models, love, 
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success and support from family members. 

He absorbed good qualifications of 

sportsmanship, determination, disciplines, 

perseverance, excellence in performance, 

good health, dedication and commitment, 

respect for self and other participants, 

courage, confidence, ethics, fair play and 

honesty from his father; qualifications of 

being altruistic, generous, kind, friendly, 

loving helpful and charitable heart from his  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mother; and qualifications of being a 

celebrity as a pop artist with talent, 

patience, entertainment, dedication, 

commitment, top-form performance, 

teamwork, responsibility and joy from his 

brother. His journey to stardom was divided 

into three parts of Separation, Initiation and 

Return which resembled Campbell’s 
hero’s journey (Campbell, 2008) as 
illustrated on Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2:  Jetrin’s Journey to Stardom 
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 His life journey has been through ups and 

downs and has strengthen him to become 

a legend of the pop music industry, the 

legend in the sports world and a hero. 

Media have significant role in constructing 

celebrities. In the mainstream media era, 

his construction was fully based upon the 

broadcasting and printed media through 

Grammy Entertainment PR teams, besides 

concerts and events. In the mediated 

computer communication era, 

broadcasting and printed media still 

constructed celebrities, additionally 

webpages, emails and instant messages 

were used to promote celebrity. He 

opened his webpage www.jjetrin.com to 

promote himself and his work and to 

connect with his fan clubs. In the social 

media era, many more platforms were 

introduced to the world; he had his own 

channels to connect and communicate the 

people and promote himself through 

Facebook, Twitter, Instagram, Line, and 

YouTube. Fanbase is one of the most 

important factors of celebrity construction. 

He has had good relationship with his fan 

club; he cared, loved, respected, shared 

and truly connected with them. Vice versa, 

his fan club loved, cared, shared, respected 

and supported him. Personal characteristics 

are most significant to the celebrity 

construction. He is a multitalented person 

with personal characteristics of versatile 

skills, authenticity, altruism, charisma, 

gratitude, self-discipline, self-development, 

networking, self-presentation, attitudes 

toward family, life, work and politics.  As 

the results of the research, Jetrin’s 
construction involved three major factors: 

a) Jetrin’s personal factors, including his 
upbringing and background, related 

capitals, personal characteristics and 

journey to stardom, b) media as channels, 

and c) fan clubs as audiences. Those 

factors contribute to Jetrin’s popularity for 
more than 20 years until now are shown in 

the Figure 3. 

  

http://www.jjetrin.com/
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Celebrity Management 

 For Jetrin’s management, the 

researcher focused on fan club 

maintenance, image management, crisis 

management, and marketing 

communication. The research findings 

showed that fanbase is a very significant 

factor for celebrity status. Fiske (1992) 

stated that stars were constructed by their 

fans and owe their stardom entirely to 

them. Booth (2010) believed that 

“everyone is a fan of something.” In 
addition, Kanjana Kaewthep (2012) agreed 

and reviewed her fandom story of how she 

shifted her fandom upon time and  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

environmental context across fields of 

interests. According to Jetrin, every fan club 

is his battery; he loved and treated them 

respectfully with care, authenticity, 

sincerity, and honesty. He had been 

through a long journey in the 

entertainment industry, passed the peak of 

his success and down to the pitfall; 

nevertheless, he still sustains his status 

until now because of his fan club who 

consistently loved and supported him and 

his family. (Jetrin Wattanasin, Interview, 

February 3, 2019).  Therefore, he treated his 

fan club like friends and relatives. In the 

mainstream media, he communicated with 

his fan club through broadcasting and 

Figure 3. Factors Contributing to Jetrin’s Celebrity Construction 
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printed media. Fan club followed his work 

such as albums, music videos, TV series, 

commercial ads, concerts and promotional 

events. In the computer-mediated 

communication, he added more channels 

to communicate with his fan club via his 

webpage, phone link and chat program. In 

the social media, he can enlarge his 

fanbase through many platforms such as 

Facebook, Twitter, Instagram, and Line. His 

fan club can easily reach him. His fanbase 

expanded from generation to generation. 

He expressed his gratitude for his fan clubs 

who followed him, accepted him the way 

he was and admired his authenticity since 

they were teens and grew up together with 

strong bond of relationship, good sharing 

stories both on stage and back stage. They 

got married and had kids; however, they 

still kept in touch and updated their stories. 

He added, “I’m very fortunate to have 
lovely fan clubs…Until now, I have family 
and they still follow me, expand their love 

for my family and become my kids’ 
batteries. More than I can explain by words. 

Without my fan clubs, there’s no me.” 
(Jetrin Wattanasin, Interview, February 3, 

2019). 

 Image management is also 

important in the entertainment industry 

since the first impression can capture fan 

clubs and a good image of pop artist 

celebrities can draw attraction from the 

public and the media. In the mainstream 

media era, Jetrin’s image was first managed 
and built by his record company, Grammy 

Entertainment, as a solo pop teen singer 

who could sing and dance with the look of 

a fresh, cute, good-looking, joyful teen 

singer, dressed in trendy hip-hop style.  

When his first album was released in 1991 

and hit the sale record of one million tapes 

(in the 1990s, music was recorded on 

cassette tapes), Jetrin became a teen pop 

star and got fan clubs who followed him 

everywhere. GMM Grammy assigned a PR 

team to build the image of artists and 

presented positive characteristics of the 

artists. (Doungsamorn Chakraphun, 2006). 

Besides, his true self of a passionate, young, 

fresh, cool, energetic, friendly and playful 

teenager was presented. Rewat Buddhinan 

believed that singers should be their true 

selves because they would be natural and 

make their fan club love and impress them. 

If images were built, they would be tired, 

unhappy and unable to keep up their 

images. (Aruya Buddhinan, 2016). In the 

computer-mediated communication, his 

imager was transformed into a healthy, 

sporty, energetic, macho man, plus a 

caring, warm and lovely family man: a 

loving husband to Kejmanee and a good 

father of Jinjett Wattanasin (Jaonaay) 

Jakrapat Wattanasin (Jaokhun), Jakara 

Wattanasin (Jaosmut) and Jayda Na 
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Lamliang and a hero as Chaowalit 

Kuajaroon stated that Jetrin “is my idol and 

my hero. He’s very industrious and 
determined. He’s number one of Thailand. 
He worked very hard in practice. He’s 
strong, well-planned and good tempered” 
(Chaowalit Kuajaroon, Interview, March 15, 

2017). Additionally, Jetrin could be a hero 

for all sportsmen who inspired to be 

sportsmen. (Associate Professor Suwichit 

Chaidaroon, Ph.D, Interview, April 29, 2017). 

In the social media era, his image is the 

great famous leader pop artist, an idol and 

a legend in pop music industry. (Patiparn 

Pataweekarn, Interview, July 18, 2017). 

Besides, he stepped up to become a 

producer and a businessman who owns a 

company Jaymidi. 

 Crisis Management, concerning 

reputation, is very relevant factor 

contributing to celebrity status. Through 

the eras of communication media, he has 

encountered many crises in his life journey 

relating to his persona, family, finance and 

health; nevertheless, he has coped with 

those by being honest, accepting the truth, 

learning the lessons, and moving on.  

 Marketing communication is one of 

the essential factors for sustaining celebrity 

status. In the mainstream media and 

computer mediated communication eras, 

advertising and public relations, including 

press releases, press conferences, media 

relations, promotional events, concerts 

and music video through TV, radios, 

newspapers and magazines were planned 

and managed by Grammy Entertainment, 

Jetrin rarely had a chance to voice his 

opinion. Contrarily, in the social media era, 

Jetrin is so talented that he uses his social 

media platforms to send his messages to 

share his life stories to communicate with 

his fan clubs, to promote his work, to 

promote his social work, to portray his 

social life, to help the suffering, to 

encourage people to do good things, to 

update his life and his family, and to 

entertain his fan clubs via Instagram, 

Twitter, Facebook, and Official Line. He has 

efficiently practiced his marketing 

communication management skill to 

present himself in various ways. His 

communication skill and his story telling 

was so captivating that Apichat 

Puksawadde used Jetrin’s story and image 

to teach his students in class. He 

successfully maintained his status. 

(Assistant Professor Apichat Puksawadde, 

Ph.D, Interview, August 12, 2017). From the 

research findings, Jetrin’s strategy 
management is illustrated as follows: 
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Discussion and Conclusion 
 Celebrity Construction 

As the results of the research findings, the 

pop artist celebrity construction of Jetrin 

involved three major factors: a) Jetrin’s 
personal factors, including his upbringing 

and background, related capitals, personal 

characteristics and journey to stardom, b) 

media as channels, and c) fan clubs as 

audiences. Those factors contribute to 

Jetrin’s popularity for more than 20 years 
until now 

 Jetrin has cultural capital as 

Bourdieu defined as a social relation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

power. His upbringing and background were 

noticeable; he got good school education, 

music lessons; good role models and 

success in his family: his father as the World 

Badminton Champion, his brother as the 

famous pop artist and his sister as a super 

model and a National swimmer. His 

physical capital of a good looking, tall and 

handsome was undeniable. Moreover, his 

multitalented was remarkable. From the 

analysis of Jetrin’s journey to stardom 
based on Campbell’s concept of a hero’s 
journey, divided into the Separation, 

Initiation and Return Parts with 17 stages: 

Figure 4.  A Chart of Jetrin’s Strategy Management 
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Call to Adventure, Refusal of the Call, 

Supernatural Aid, Crossing the First 

Threshold, Belly of the Whale, Road of 

Trials, Meeting with the Goddess, Woman 

as Temptress, Atonement with Father, 

Apotheosis, The Ultimate Boon, Refusal of 

the Return, Magic Flight, Rescue from 

Without, Crossing the Return Threshold, 

Master of Two Worlds, and Freedom to 

Live, it was found that Jetrin passed 15 

stages except for two stages: Refusal of the 

Call and Refusal of the Return.  

 No matter how obstacles in life he 

had encountered, he still returned, 

remained his popularity and sustained his 

celebrity status. Media representation was 

meaningful in all eras since it provided 

fame, recognition and status. Therefore, it 

was concerned as symbolic capital. The 

image of pop artists was highly presented 

to the public through media, only 

platforms of the media were changed upon 

the times but served the same purpose of 

pop artists’ visibility. The more pop artist 
celebrities were visible in the public, the 

more recognition and fame were gained. 

Fan club implied the status of the pop 

artist celebrities. Jetrin had a satisfactory 

fanbase as social capital to support all his 

work for more than 20 years. He had built 

and cultivated his network with his fan club 

consistently. Furthermore, his cultural 

capital as his personal characteristics of 

multifaceted skills, authenticity, altruism, 

charisma, gratitude, self-discipline, self-

development, networking, self-

presentation and attitudes were 

appreciated and admirable.  

Celebrity Management 

 To sustain his long-lasting stardom, 

Jetrin conducted his strategic management 

in fan club maintenance, image 

management, crisis management and 

marketing communication through the eras 

of communication media. He invested his 

cultural capital, symbolic capital, economic 

capital and social capital in his entire 

career.  

 In the mainstream media era, Jetrin 

with cultural capital of talent, physical 

attractiveness, music education and 

personality was constructed to be a singer 

by the Grammy Entertainment with 

financial support as the economic capital 

and to be a celebrity by the media 

representation. The company had full 

power to control him. It was a top-down 

management. In the computer-mediated 

media era, he became popular and had 

power to negotiate with the company. 

Besides, he self-managed his personal 

media. In the social media era, technology 

has been developed, everyone can access 

to the social media platforms. Thus, power 

has been mingled among the company, 

pop artists and fan club. In this study, 
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Jetrin’s contract with the company was 
expired so the power exists between him 

and his fan club. 

 Fan club maintenance is the key 

success factor of celebrity. Jetrin utilizes his 

cultural capital of his personal 

characteristics and multifaceted talent to 

build relationship with his fan club and 

keep in touch with them via letter writing, 

events and concerts in the mainstream 

media, webpage, phone link and face-to-

face communication in the computer-

mediated media and Facebook, Instagram, 

Twitter, Line and YouTube in the social 

media era. He converted his cultural capital 

to gain social capital and economic capital.   

 Image management was considered 

as symbolic capital and he managed 

himself well to present the good image of 

a pop idol, family man, sportsman and a 

hero that brought wealth to him through 

his work such as concerts, events, TV 

shows, commercial ads and media visibility. 

It showed the links of symbolic capital and 

economic capital. Through the eras of 

communication media, he has self-

developed from a young singer to become 

a pop artist, a king of dance and later a 

legend in the music industry.  

 Crisis management is challengeable 

for celebrity, concerning reputation and 

fame. Most celebrities confront a crisis in 

their life at least once in a while. When 

their reputation was ruined, their fan clubs 

lost their trust and interest in those 

celebrities. Some regained their trust and 

could maintain their fan base but some 

disappeared from the entertainment 

business, depending on how they managed 

themselves through the crises. From the 

research findings, Jetrin managed his crises 

efficiently by truth acceptance and silence 

keeping.  

 Communication is a very important 

tool and must be well-managed; otherwise, 

some misunderstanding and 

communication breakdown will cause 

damage or ruin reputation. His marketing 

communication is remarkable. He uses 

rhetorical techniques of storytelling and 

content creation for captions on his social 

media platforms to express himself and to 

deliver his content to the public, his fan 

clubs, sponsors, entertainment journalists, 

and all. His marketing communication skill 

that was considered cultural capital was 

cultivated through his working and life 

experiences in the entertainment field and 

transmitted into economic capital.  

 In the social media era, Jetrin’s full 
self-management has been practiced after 

2012; he used Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube and Line to connect to 

his fans and gained about 1.8 million 

followers. His multifaceted skill was 

emphasized when he set up his own 
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company Jaymidi and worked as a CEO 

who produced his first artist Jaonaay his 

son and the first solo “Kon-La-Chan” 
gained 70 million views and won the Nine 

Entertainment Awards in 2018. Besides, he 

planned to produce TV Sports Program “10 
Fight 10.” He effectively practiced social 
media to promote himself well. 

 Considerably, Jetrin is very 

successful in his journey of life. He can 

fulfill his dreams of being an artist, a jet ski 

champion, having a good family, and having 

a good business.  Jetrin passed he 

opportunities that he received from his 

father and his brother to his kids who want 

to be artists as well. Jaymidi, a Jetrin’s 
business company, was founded by Jetrin 

and his family, having Jaonaay as the first 

artist. The outcome was very successful. At 

present, Jaonaay has his own fan clubs of 

both young and old, who are his father’s 
fan clubs. Likewise, Jetrin gains the benefit 

of enhancing his fan base to younger 

generations.    

 Jetrin’s construction and 
management was related to Bourdieu’s 
dynamic capital and Boorstin’s hero. His 
upbringing and backgrounded and personal 

characteristics concerned heroism and 

cultural capital; media concerned 

economic capital, symbolic capital and 

social capital; fan concerned social capital; 

and his journey to stardom concerned all 

capitals. His management on fan club, 

image, crisis and marketing communication 

related to social capital, symbolic capital, 

cultural capital and economic capital that 

could be transmitted across generations; 

converted from one into another. 

Economic capital is very essential in the 

beginning; however, cultural capital, 

symbolic capital and social capital are truly 

important in the long run; it takes time to 

cultivate as presented through his personal 

and public life journey to stardom. He is 

dynamic, versatile with multifaceted skills, 

self-improvement and self-development 

to pursuit of excellence with passion, love, 

authenticity, disciplines and diligence.  

 The research “A Journey to 

Stardom: An Analysis of Celebrity 

Construction and Management of J Jetrin 

Wattnasin” tends to study Jetrin’s life and 

success through his journey to stardom and 

analyzes his celebrity construction by 

exploring his background and upbringing, a 

hero’s journey to stardom, media, fan 

clubs and his authentic personal 

characteristics. Besides, Jetrin’s celebrity 
management was also studied by analyzing 

his fan club maintenance, image 

management, crisis management, and 

marketing communication to gain 

knowledge of factors contributing to his 

success and how Jetrin has sustained his 

long-lasting stardom. Therefore, Jetrin with 
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his multifaceted talents and skills, is not 

only a celebrity but he is also a hero who 

can stand the test of time and all related 

and needed capitals: cultural, social, 

symbolic, and economic capital. 

 

Limitations and Future Research 

Directions 
 The research “A Journey to 
Stardom: An Analysis of Celebrity 

Construction and Management of J Jetrin 

Wattanasin” had a few limitations as 
follows. The time constraint is one of the 

main obstacles since the research involved 

with pop artist celebrities who are difficult 

to make an appointment with due to their 

tight schedules and their working odd 

hours. This research took a longer time 

than expected because of the available 

time for appointment and interviews. 

Consequently, the study faced some 

limitations of keeping up with Jetrin’s path 

of life, especially owing to his dynamism, 

i.e., many planned projects in mind, etc. 

During the study, the researcher found that 

Jetrin always came up with new projects 

and new success. Therefore, his involved 

issues were changeable and shifted to 

another subjects. In addition, expenditures 

all through the study, i.e., in participant 

observation, following his schedule, and 

waiting time for interviewing him, etc.  

Moreover, the research findings did not 

yield different perspectives as expected. 

No matter whom the researcher 

interviewed, the interviewees gave similar 

answers. It might be because they are 

Jetrin’s fan clubs who were exposed to the 

same information. Some of the 

interviewees refused to provide personal 

information. Some worried that they might 

talk too much and might cause 

inconvenience in fan club groups. A few 

interviewees called to omit some 

information provided earlier. Finally, 

Copyright and regulations on social media 

were also obstructed against some data 

collection. 
 From the research findings, Jetrin is 

dynamic, energetic, and well-planned. 

While entertaining people on stage as a 

professional pop artist, he also sets up his 

company, Jaymidi. The first project of 

Jaymidi was the celebrity construction of 

his son, Jaonaay, as the first artist of the 

company, which came out successfully. His 

song “Kon-La-Chan” hit 90 million views on 
YouTube and won the Nine Entertainment 

Award 2018. Thus, for future research 

direction, academically the researcher 

proposes to an extended study on a pop-

artist celebrity’s continual success, i.e., his 
upcoming projects of Jaymidi Co., Ltd., his 

brand management, the referent power of 

Jetrin to his son’s celebrity or success, etc.  
The researcher also proposes to study the 
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success of celebrities as influencers from 

the perspective of advertisers who hire 

celebrities as their brand ambassadors or 

presenters to their consumers and fan 

clubs to see why they consume those 

products. Furthermore, the researcher 

suggests future studies to have more key 

informants, i.e., a focus group interview, or 

to cover a larger number of respondents in 

a survey questionnaire to confirm what the 

researcher found in this study and to gain a 

more variety of perspectives. 

In the music industry, pop artists 

easily come and go as there are too many 

competitive new coming artists in the 

market in Thailand. Particularly, audiences’ 
tastes in the 21st century rapidly change 

because of many factors, i.e., pop artists’ 
attributes of physical attractions, talents, 

multifaceted skills, emotional attachment, 

characteristics, attitudes, self-presentation, 

images, networking, etc.  One single skill, 

i.e., singing, will not be able to survive. In 

addition, technological and social media 

knowledge is needed to communicate 

effectively with their fan clubs and to 

sustain their status increasingly. The 

researcher thus would like to propose as 

follows. For pop artists, Jetrin’s 
management and key success factors 

should be analyzed and trained to other or 

new artists to be successful like Jetrin. For 

record companies, multifaceted-skill 

training should be provided for artists as 

value-added. For artists ’managers or 

agents, artists should be presented as 

down-to-earth individuals who have a 

simple way of life and are reachable for 

their fan clubs. 
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การศึกษาลักษณะข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทยและแนวทางการรับมือ 

เสาวภาคย์ รัตนพงศ์11  
วรัชญ์ ครุจิต, Ph.D.12 

บทคัดย่อ 

 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย
และแนวทางการรับมือ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิง
คุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยเก็บตัวอย่างข่าวปลอมจาก 2 แหล่ง ได้แก่ เฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้าน
ข่าวปลอม จำนวน 87 ข่าวและเฟซบุ๊กชัวร์ก่อนแชร์ จำนวน 48 ข่าว รวม 135 ข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู ้เช ี ่ยวชาญเพื ่อหา
แนวทางในการรับมือกับข่าวปลอมในประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ พบ 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) ลักษณะการใช้
ภาษา ได้แก่ ใช้คำเกินจริง ใช้เครื่องหมายพิเศษ ขอร้องให้แชร์ต่อ ใช้ภาษาพูด รูปแบบการพิมพ์ไม่มีมาตรฐาน 
และใช้ตัวอักษรต่างประเทศทำให้ยากต่อการตรวจสอบ 2) ลักษณะประเด็นข่าวปลอม ได้แก่ เรื่องเพศ เรื่อง
แปลก เรื ่องละเอียดอ่อน กฎหมาย สุขภาพ การเตือนภัยใกล้ตัว และเรื่องบุคคลที่มีชื ่อเสียงเสียชีวิต 3) 
ลักษณะเนื้อหาข่าวปลอม ได้แก่ การสร้างความน่าเชื่อถือ ข่าวจริงแต่เก่า ไม่มีวัน เดือน ปี นำเสนอข้อมูลไม่
ครบ โฆษณาหลอกขายสินค้า  

ผลการศึกษาแนวทางในการรับมือกับข่าวปลอมในประเทศไทย ทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหา องค์กรสื่อ เน้นให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ภาครัฐต้องจัดตั้งนโนบายให้การ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคการศึกษาต้องจัดตั้งนโยบายให้มีความชัดเจนและเปิด
กว้างมีกระบวนการแสวงหาคำตอบที่หลากหลาย เจ้าของแพลตฟอร์มควรใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ตรวจสอบข่าวปลอม และประชาชนต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจาก
สื่อออนไลน์ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ียั่งยืนในการลดปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทย 

คำสำคัญ : ข่าวปลอม สื่อออนไลน์ ลักษณะของข่าวปลอม แนวทางรับมือข่าวปลอม 

  

 

11 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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The study of characteristics of Fake News in Thailand  

and the approach to counter them. 

Abstract 

This article aims to study the characteristics of Fake News which is public on the online 

media in Thailand. The study was used qualitative research by starting to collect the sample 

of fake news from two sources: The Facebook Fan page ‘The Anti-fake News Center’ (collected 
87 news) and The Facebook Fan page ‘Sure Korn share’ (collected 48 news). These two sources 

were collected from 1 January 2019 to 31 January 2020 by using qualitative content analysis.  

The characteristic of fake news, after considered by following the news structure 

discovered that there are three subsections including 1) The characteristic of languages in fake 

news: using exaggerate words, a special mark, wording for entreat readers to continue 

spreading fake news, using colloquialism to make readers familiar with it, type wrongly, 

substandard typing and using foreign alphabet which difficult to examine. 2) The characteristics 

of the issues presented as fake news including sexuality, strange things, sensitive issues, health 

issues, imminent alarm issues, and famous deaths. 3)The characteristics of fake news content: 

building credibility from fake content by presenting news or fake information related to the 

content to make information much more credible, old true news, unspecified news (not a 

specific date, month, year), partial presenting information to make readers misunderstanding, 

some tricky advertisement product sales and exaggerated the properties, and incorrect news. 

The results of fake news solution study discovered that all sectors must cooperate in solving 

problems. The role of media organisation should emphasise facts and knowledge to the 

population in various situations rapidly. the government roles should establish policies to 

effectively checking fake news information with reliable, accurate, and impartial. The role of 

education sector should establish clear policies and foster them having skills to distinguish 

between fact and opinion, having a wide range of solve problem process. The platform owners 

should use technology to investigate fake news and false information. Lastly, to investigate 

fake news should not monopolies by anyone is the most important thing, all public need to 

work together and always keep checking information and having media awareness skills, 

consider skills, and always keep checking the accuracy of received information.These skills will 

be an important and sustainable approach to reducing the problem of fake news in Thailand. 

Keywords: Fake News, Online Media, Characteristics of Fake News, How to counter Fake News
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ที่มาและความสำคัญ 

ข่าวปลอมเป็นหนึ ่งในปัญหาสำคัญที ่ทำลาย
นิเวศสื่อที่เกิดข้ึนกับผู้คนทั่วโลก ในประเทศไทยปัญหา
การแพร่กระจายของข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอม มี
แนวโน้มที่จะแพร่กระจายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (พี
รพล อนุตรโสตถิ์และเจษฏา ศาลาทอง , 2562) จาก
สถิติของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้เก็บข่าวปลอมในประเทศไทย 
ต ั ้งแต ่ป ี  2562-2563 พบว่า ม ีจำนวนข่าวปลอม
มากกว่า 39 ล้านข้อความ (รัฐบาลไทย, 2563) และมี
จำนวนข่าวปลอมเพิ ่มสูงขึ ้นเป็น 50 ล้านข้อความ
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 (สำนักข่าว กรม
ประชาสัมพันธ์, 2564)  

ข่าวปลอมส ่งผลกระทบทั ้งในระด ับบ ุคคล 
รวมถึงผลกระทบในระดับสังคม เช่น ข่าวปลอมใส่ร้าย
บุคคล ทำให้ผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหาย ตั้งแต่
ถูกล้อเลียน ดูหมิ่น ไปจนถึงข่าวปลอมประเด็นทาง
การเมือง ที่เพิ่มความเกลียดชัง สร้างความแตกแยก
ให ้ ก ั บส ั ง คม  (สำน ั ก ง านพ ัฒนาธ ุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2562)  

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้กองทุนสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ผลักดันให้ปัญหาข่าวปลอม
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องรณรงค์และ
เร่งแก้ไขและให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการ
ร ู ้ เ ท ่ า ท ั นส ื ่ อ และข ่ า วปลอม  เ ช ่ น เ ด ี ย ว ก ั บ
คณะกรรมการก ิ จการกระจาย เส ี ย ง  ก ิ จกา ร
โทรท ั ศน ์ และก ิ จกา ร โทรคมนาคมแห ่ ง ช า ต ิ  
(กสทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสร ิ มส ุ ขภาพ (สสส . )  ต ่ า งก ็ ให ้ท ุ นสน ับสน ุน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทักษะรู้เท่าทันภัย
จากสื่อออนไลน์ให้แก่ประชาชน (สำนักข่าวอิศรา , 

2562b) รวมทั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ภายใต้การ
กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งมีกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์

แนวโน้มว่าข้อมูลใดเป็นเท็จ พร้อมทั้งประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่ประชาชน ส่วนสำนักข่าว
ต ่ า ง ห ั น ม า ให ้ ค ว า มสน ใจก ั บ ก า รต รวจส อบ
ข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ ้น อาทิ ศูนย์
ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลแก่ประชาชน 
(iT24Hrs, 2017)  

งานวิจัยที่ผ่านมาที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับข่าวปลอม 
จะเน้นไปที่การศึกษาวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วย
วิธีต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของสุภาพร ศรีหาวงศ์ (2561) 
ศึกษาการตรวจสอบข่าวลวงของสื่อมวลชนไทยในยุค
ดิจิทัล ชิตพงษ์ กิตตินราดร (2563) ศึกษาเรื ่องการ
หยุดยั้งการระบาดของข่าวลวงด้วย Super-corrector 

ได้อย่างไร นันทิกา หนูสม (2560) ศึกษาลักษณะของ
ข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับการรู้เท่าทันข่าว
ปลอมบนเฟซบุ๊กของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2560) โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีของต่างประเทศ 

รวมถึง ประวีณา พลเขตต์ (2561) ที่ได้ศึกษาเร่ืองการ
รับรู้และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ 
แต่ยังขาดการศึกษาถึงลักษณะของข่าวปลอมและแนว
ทางการในการรับมือในบริบทของสังคมไทย ด้วยเหตุ
นี ้ผู ้ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาว่า ข่าวปลอมที่
เผยแพร่ผ่านสื ่อออนไลน์ในประเทศไทยมีลักษณะ
อย่างไร รวมถึงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือกับ
ปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทย โดยผู้วิจัยหวังว่าผล
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการ 
ผู้ที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพสือ่สารมวลชน รวมถึงบุคคล
ทั ่วไปที ่จะใช้ผลการวิจัยเป็นแหล่งอ้างอิงและเป็น
แนวทางในการตรวจสอบและรับมือกับปัญหาข่าว
ปลอมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่

ผ ่านส ื ่อออนไลน ์ในประเทศไทย โดยได ้ร ับการ
ตรวจสอบจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์หรือศูนย์ต่อต้านข่าว
ปลอมแล้วว่าเป็นเท็จ 

2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการรับมือ
ปัญหาข่าวปลอมที่เหมาะสมในประเทศไทย 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับข่าวปลอม 

Claire Wardle (2017) ได้อธิบายว่า ข่าวปลอม
เป็นเพียงส่วนหนึ ่งของข่าวที ่เกิดจากการสื่อสารที่
ผิดพลาดและถูกบิดเบือน โดยสามารถแบ่งความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผิดปกติของข้อมูลได้เป็น 3 กลุ่ม โดยมองที่ 2 ส่วน 
คือ ข้อมูลเท็จและความอันตรายประกอบไป ด้วย 1) 
Mis-information คือ การแชร์ข้อมูลเท็จโดยไม่รู้และ
ไม่มีเจตนาร้าย 2) Dis-information คือ ข้อมูลที่ถูก
บิดเบือนและไม่เป็นความจริง โดยผู้ผลิตมีเจตนาชกันำ
ความคิดคนในสังคม 3) Mal-information คือ ข้อมูล
ที่มีความจริงอยู่บางส่วนแต่ถูกบิดเบือน นำไปใช้เพื่อ
สร้างความเกลียดชัง ซึ่งข่าวปลอมประเภทนี้มีความ
ร้ายแรงมากที่สุด  

นอกจากน ั ้น First Draft News (2017 อ ้างใน 
น ันท ิกา หน ูสม 2560, น .22) ย ังจำแนกประเภท
เนื้อหาของข่าวปลอมทั้ง 7 ประเภทตามวัตถุประสงค์
ได้ดังนี้  
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จากการศึกษาของนันทิกา หนูสม (2560) ที่ได้
ศึกษาลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทย โดยใช้
แนวค ิดของ  First Draft News เป ็นกรอบในการ
วิเคราะห์ พบว่า ประเภทข่าวปลอมที่พบมากที่สุด คือ 
เนื้อหาหลอกลวง โดยมีการสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่
พาดหัวข่าว ภาพ เนื้อหา เป็นวิธีที่พัฒนามาจากเว็บ
ข่าวปลอมแบบคลิกเบท เนื่องจากผู้อ่านเริ่มที่จะรู้ทัน
ข่าวประเภทนี้ ทำให้ผู้ผลิตข่าวปลอมจึงต้องเปลี่ยน
รูปแบบการนำเสนอให้แตกต่างจากเดิม  
 

2. ลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทย 

จากสถิติของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ (2561) ที่ได้
เก็บข้อมูลและตรวจสอบข่าวปลอมตั ้งแต่ปี 2558 

พบว่า มขี้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
ได้แก่ การเข้าใจผิดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เขียน 
เช่น การส่งคลิปคนละเรื ่องกับข้อความ ทำให้เกิด
ความสับสนและเกิดได้จากความตั้งใจในการบิดเบือน
ข้อมูล จงใจสร้างข้อมูลเท็จอย่างชัดเจน ข้อมูลเท็จ
แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ทั้งแบบที่แปลผิดมา
ตั้งแต่ต้นทางและเกิดความผิดพลาดในการแปลเป็น
ภาษาไทย รวมถึงข่าวปลอมในสื่อออนไลน์เป็นข้อมูล
ดิจิทัล สามารถแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน ทั้งการเพิ่มความ
คิดเห็น ตัดทอนข้อความ ลบบุคคลอ้างอิง สลับภาพ 
สลับเรื ่อง เกิดได้ทั ้งตั ้งใจและไม่ตั้งใจ ทำให้ข่าวถูก
บิดเบือนไปจากความเป็นจริง 

ในส่วนลักษณะเนื้อหา กนกพร ประสิทธิ์ผล 
(2562, น. 13-15) กล่าวว่า ข่าวปลอมมักจะนำเสนอ
ประเด็นเก่ียวกับความเชื่อ ไสยศาสตร์ เพราะเป็นเร่ือง
ที่แนบชิดกับสังคมไทย เหตุการณ์ความรุนแรงและ
ข่าวร้ายที่นำไปสู่การเลือกข้างและสร้างความเกลียด
ชัง ข่าวปลอมมักเลือกคนดังที่มีชื ่อเสียง เพื่อนำมา
เสนอข่าวร้ายหรือใช้เพื่อการโฆษณาขายสินค้า หาก
ผู้อ่านคลิกข่าวประเภทนี้บ่อยครั้ง จะทำให้มีข่าวปลอม
ปรากฏขึ้นจำนวนมาก จนสร้างความเชื่อที่ผิดให้แก่

ผู้ใช้งานได้ สอดคล้องกับวรัชญ์ ครุจิต (2562) และ 
สรานนท์ อินทนนท์ (2562) ที่สรุปได้ว่า ข่าวปลอมมัก
นำเสนอประเด็นที ่อยู ่ในความสนใจของประชาชน 
เพื ่อดึงดูดให้คนกดเข้าไปยังเว็บไซต์ต้นทาง ทำให้
ผู ้อ่านเกิดความรู ้สึกร่วมไปกับการชี ้นำ มีการอ้าง
แหล่งที่มาเพื่อให้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือ แต่แหล่งที่มานั้น 
กลับไม่มีอยู่จริง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Vosoughi, 

Roy & Aral (2018)  ท ี ่ กล ่ าวว ่ า  ข ่ าวปลอมจะมี
องค์ประกอบของเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก
ประหลาดใจ ตกใจ จนอยากจะแชร์ และ Rashkin, 

Choi, Eunsol., Jang, Volkova & Choi, Yejin 
(2018) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ภาษาของข่าว
ปลอมและการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางการเมือง สรุป
ได้ว่า ข่าวปลอมจะมีการใช้ภาษาที่เล่นกับความรู้สึก 
เพื่อกระตุ้นความสนใจ ทำให้ผู้อ่านเกิดการคล้อยตาม
และหลงเชื ่อในที ่สุด ซึ ่งแตกต่างจากข่าวจริงอย่าง
ชัดเจน  

 

วิธีการวิจัย 

ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ใช ้ ก ระบวนการว ิ จ ั ย เ ช ิ ง ค ุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช ้ว ิธ ีการว ิ เคราะห์
เน ื ้ อหาสารเช ิ งค ุณภาพ (Qualitative Content 

Analysis) เพื ่อว ิเคราะห์ล ักษณะข่าวปลอมในสื่อ
ออนไลน์ โดยเก็บตัวอย่างข่าวปลอมที่ตรวจสอบแล้ว
ว่าเป็นเท็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 31 

มกราคม พ.ศ. 2563 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 87 

ข่าว และศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ 48 ข่าว รวมทั้งสิ้น 135 

ข่าว และใช ้ว ิธ ีการส ัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth 

Interview) จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นตัวแทน
จากภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 3 คน ได้แก่ ตัวแทนจาก
ภาควิชาชีพ คุณพีรพล อนุตรโสตถ์ รักษาการผู้จัดการ
และผู้ดำเนินรายการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย 
อสมท ตัวแทนจากภาควิชาการ ดร.มานะ ตรีรยา
ภ ิ ว ัฒน ์  รองอธ ิ การบด ี ฝ ่ ายก ิ จการน ักศ ึกษา 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 91 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตผู ้จัดการกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์ 
 

ผลการศึกษา 

1. ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ พบว่า
ข่าวปลอมแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะภาษา 
ลักษณะประเด็นของข่าวปลอมและลักษณะเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวปลอม ในการนำเสนอตัวอย่างข่าวปลอม ผู้วิจัยจะ
ยกตัวอย่างข่าวปลอมมาทั้งหมด โดยไม่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสะกด เพื่อให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของ
ข่าวปลอม มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ลักษณะภาษาของข่าวปลอม ข่าวปลอมมี
รูปแบบการใช้ภาษาที ่แตกต่างจากข่าวจริงอย่าง
ชัดเจน โดยข่าวปลอมจะมีรูปแบบการใช้ภาษาที่เล่น
กับความรู้สึกและกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อทำให้ผู ้อ่านคล้อยตามและหลงเชื่อ โดย
สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
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5) การสะกดคำผิด พิมพ์ตก
และร ูปแบบการพิมพ ์ไม ่มี
มาตรฐานเกิดจากการไม่ตรวจสอบของ
ผ ู ้สร ้างข ่าวปลอม เน ื ่องจากต ้องการ
นำเสนอข้อมูลที่เน้นความรวดเร็วและเกิด
กระแสในสังคม โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับ
จรรยาบรรณการนำเสนอข่าวและความ
ถูกต้องของข้อมูล  

“เตือนน้ำอัดลมอุดตัน ขับถ่ายไม่ออก สิ้นไปแล้ว 7 เตรียมแถลงเย็น เรียกคืนทุก
ขวดทั่วประเทศ” 

…จากเหตุการณ์ที่มีคนไข้กว่า 1,645 คนทั่วประเทศระบบ ขับถ่ายอุกตันส่งผล
ไปยังระบบภายในทุกส่วน ไม่ สามารถหล่อเลี้ยง เช่นปกติได้ทำให้เกิดโรคตา่ง 
ๆ ตามมา จนพบว่าสาเหตุมาจากการดื่มน้ำอัดลมติดต่อกันเป็นเวลา 30 ปี มี
ผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย แล้วอาการหนักอีก 1 เร่ิมตรวจพบว่าเป็นอาการเริ่มต้นอีก
กว่าพันคน ทุกคนยอมรับว่าดื่มน้ำอัดลมปริมานมากกว่า 2 ขวดต่อวัน…พบว่ามี
สาร Adertope และ Tosrates ที่ประเทศไทยใช้ผลิดเพียงประเทศเดียว  

6) ใช้ตัวอักษรต่างประเทศทำ
ให ้ ยากต ่ อการตรวจสอบ 

ผ ู ้สร ้างข ่าวปลอมจะมี ว ิธ ีการ
หลีกเลี ่ยงการตรวจสอบ โดยใช้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษควบคู ่กับ
ตัวอักษรภาษาไทย เพื่อทำให้ยาก
ต่อการตรวจพบและโดนลบข้อมูล 

ช๊อกทั๊งประเทศ! สาวขวาง รถวิ่งฟุตปาธ ที่เป็นข่าว ยืนขวางวันนี้ ถูก llทงดับ 

    จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่คำดังกล่าวก็ยังสามารถเข้าใจ
ได้ เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับสระแอในภาษาไทย จึงเป็นข้อสังเกตได้ว่าผู้สร้างจะ
เลือกใช้ตัวอักษรต่างประเทศที่สามารถสื่อถึงตัวอักษรภาษาไทย เพื่อให้อ่านได้ ซึ่งการ
ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษจะทำให้ยากต่อการตรวจพบและทำให้ข่าวปลอมอยู่ในสื่อ
ออนไลน์ได้นานขึ้น นอกจากนั้นยังพบตัวอักษรภาษาลาวและภาษาเขมร ซึ่งยากต่อ
การพิมพ์และค้นหามากกว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ แต่ยังสามารถสื่อถึงตัวอักษร
ภาษาไทยได้ 

1.2 ลักษณะการคัดเลือกประเด็นของข่าวปลอมตามหลักคุณค่าของข่าว ผู้วิจัยพบว่าข่าวปลอมมลีักษณะ
การคัดเลือกประเด็นที่สอดคล้องกับข่าวจริงในหลายลักษณะ ดังนี้ 
ลักษณะประเด็นข่าวปลอม ตัวอย่างลักษณะประเด็นข่าวปลอม 

1) ประเด ็นท ี ่ม ีความแปลก
ประหลาด 

เธอชื่อมาลายา เป็นเด็กชาวยูเครนถูกหมาป่าคาบเอาไปเลั้ยงตั้งแต่อายุ 6ขวบ 21ปี
ต่อมาถูกค้นพบได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ แต่พูดภาษาคนไม่ได้ใช้ภาษากายสื่อสารกัน
แทนภาษาพูด แต่วิ่งได้อย่างค่ลองเหมือนสุนัขฯ 

2) ประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื ่อง
เพศ 

…พนักงานโรงแรมแหล่งท่องเที ่ยวในจังหวัดกาญจนบุร ีหลงรักล ูกค้าสาว
แอร์โฮสเตสของนกแอร์ที่มาใช้บริการ ตกดึกช่วงประมานตี3 แอบเข้าห้องลูกค้าพ้น
ยาสลบใส่ทั้งคู้ก่อนสำเร็จกิจประมาน30นาที แฟนหนุ่มสะดุ่งตื่นจึกถูกมีดแทงจน
สิ้นใจ และลากศพโยนลงนน้ำ… 

3) ป ร ะ เ ด ็ น ท ี ่ ม ี ค ว า ม
ละเอยีดอ่อน  

ทำไมต้องมีห้องละหมาดใน รัฐสภา ทุกชั้น? ต้องการจะยึดสถานที่ราชการแล้วใช่
ไม๊? ต้องการให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเคยชินกับอิสลาม เป็นอิสลามกันหมด  จะ
ได้เผยแพร่อิสลามไปทุกหน่วยงานทั่วประเทศได้ง่ายๆ ใช่หรือไม๊? ต้องการครอบงำ
จิตใจคนไทยพุทธ ให้นับถืออิสลามใช่ไม๊? ต้องการทำให้ไทยกลายเป็นรัฐอิสลาม 

4)  ประเด ็นท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
กฎหมาย 

…คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.มีคำสั่งด่วน ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และศูนย์จราจรกลางบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วง
สงกรานต์วันที่ 13 14 15 เมษายนนี้ ขอให้ตรวจเข้มและจับกุม ผู้ที่เล่นปืนฉีดน้ำไม่
ว่าจะขนาดใดๆก็ตาม ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอย่างเด็ดขาดไม่มียกเว้น ตาม
โทษที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ปรับ 2,000 บาท จำคุก 2 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ…  
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ลักษณะประเด็นข่าวปลอม ตัวอย่างลักษณะประเด็นข่าวปลอม 

5) ประเด็นเกี ่ยวกับสุขภาพ
และแนวทางการรักษา 

แจกสูตรป้องกัน PM 2.5 ฉบับญี่ปุ่น เห็นผลจริง พิสูจน์แร้ววว 

แค่ใช้วาสลีนทาบางๆ ตรงรูจมูก (ไม่ต้องล้วงไปทั้งจมูก น่ะคะ เดี๋ยวจะเหยิ้มซะ
ก่อน) เพราะวาสลีนจะช่วยดักจับ สกัดพวกฝุ่นละออง ฝุ่น PM 2.5 ละอองเกสร
ดอกไม้ ก่อนสูดดมเข้าสู่ร่างกาย ยิ่งทาก่อนใส่ Mask ยิ่งป้องกันค่ะ  

6) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เตือนภัยใกล้ตัว ภัยพิบัติ อันตรายที่
เกิดขึ้นในสังคม 

จำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับว่า”ห้ามใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือไปส่องที่กล่องเบรค
เกอร์ไฟหรือแผงคัทเอ๊าท์ไฟที่มีไฟฟ้าแรงสูงตลอดจนถังเชื้อเพลิงและถังแก้สโดย
เด็ดขาดนะครับ จะเกิดการระเบิดจนถึงกับเสียชีวิตเลยนะครับ” 

7) ประเด็นที่เกี่ยวกับบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเสียชีวิต 

กำหนดพิธีรดน้ำ “แอ๊ด คาราบาว” ยืนยง โอภากุล 14.00 น. ดารานักร้องแห่วาง
หวงหรีดเช้าเต็มวัด  

1.3 ลักษณะเนื้อหาข่าวปลอม จากการศึกษาพบว่าข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์มีรูปแบบการ
นำเสนอข่าวเช่นเดียวกับการนำเสนอข่าวจากองค์กรสื่อมากขึ้น โดยมีการใส่บทสัมภาษณ์จากบุคคลที่มีชื่อเสียง  แอบ
อ้างสถิติเพื่อความน่าเชื่อถือและข่าวปลอมจะมีองค์ประกอบของเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกประหลาดใจ อยาก
แชร์ต่อ  
ลักษณะเนื้อหาข่าวปลอม  ตัวอย่างลักษณะเนื้อหาข่าวปลอม  
1) ล ักษณะการสร้างความ
น่าเชื่อถือ พบทั้งในลักษณะการแอบอ้าง
ชื่อบุคคล หน่วยงานที่มีอยู่จริงและสมมติ
ขึ้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงการ
อ ้ างว ่ าข ่ าวมาจากบ ุคคลใกล ้ช ิดกับ
แหล่งข่าว วงใน การอ้างว่าข้อมูลผ่านการ
ตรวจสอบแล้วและการนำเหตุการณ์ดัง ณ 
ขณะนั้นมาสร้างเป็นข่าวใหม่  

“โผล่แล้ว ทรัพย์สิน นายก 5เดือน พุ่งปรี๊ด ทะลุสองพันล้าน ยังไม่ทราบที่มา” 

…หลังจาก(ป.ป.ช.)ตรวจสอบแล้วมีทรัพย์สินทั้งหมดแล้ว รวบรวทมูลค่ากว่าประ
มาน 2400 ล้านบาท ส่วนมากเป็นโฉนดที่ดินที่เพิ่มมาจากการยื่นบัญชีทรพัย์สิน
เมื่อห้าเดือนก่อนมีทรัพย์สินรวมแค่ 100,000,000 บาทเท่านั้น มีทรัพย์สินที่สะ
ดุจตานักข่าว และเพิ่มมาส่วนใหญ่เป็นโฉนดที ่ดินย่านรัชดา ทองหล่อ และ 
พระราม9 มลูกค่ามากที่สุดคือ 95 ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆ จะเป็นพวก ประดับ
ประจำตัว แหวน เครื ่องราง นาฬิกาหรู Radiomir Panerai Seiko Patek 

Philippe…. 
…(ป.ป.ช.) ชี้แจงว่า ทรัพย์สินของ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีอัตตราเพิ่มขึ้น
หลังจากได้รับตำแหน่งในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจะต้องตรวจสอบ
หาที่มาที่ไปของทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป… 

2) เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ในอดีต แต่ย ังคงมีการแชร์
และส่งต่อกันผ่านสื่อออนไลน์  

…เสาร์นี ้ 21 กย. นี้ เตือนไว้เลย สำหรับใครกำลังจะโวยวายว่า รถติดจุงเบย 
โดยเฉพาะย่านราชดำเนิน รถติดเช้ายันเที่ยงคืนแน่ๆจึงเรียนมาเพื่อทราบ  พี่
ตำรวจแถวบ้านบอกมา… 

3) ไม่มีการระบุวัน เดือน ปี 
เนื ่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่มีอยู ่จริง จึงไม่
สามารถระบุวัน เดือน ปีที่แน่ชัดได้ และใน
เว็บไซต์ข่าวปลอมจะปกปิดและซ่อนวันที่ 
เพื่อทำให้เนื้อหาเป็นปัจจุบันเสมอ 

ด่วน!! กรมอุตุไม่เคยพยากรณ์แบบนี้ในรอบ 5 ปี!  
** คลื่นความหนาวแผ่ปกคลุมประเทศไทยทุกภาคตั้งแต่ 24.00 น. คืนนี้เป็นต้น
ไป..  
โดยภาคเหนือ-อีสาน ลดลง 10-12° c กรุงเทพร่วง8-10°c มากสุดในรอบ14ปี! 
อีกราว 12 ชั่วโมงนับถอยหลัง ฝนจะเทภาคเหนือและอีสาน ตามด้วยลมแรง    
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2. สภาพปัญหาและแนวทางการรับมือปัญหา
ข่าวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้ดำเนนิการสัมภาษณ์เชงิลึกผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 ท่านในบทบาทที่แตกต่างกัน โดยนำเสนอ
ผลการศึกษาตามประเดน็ดังต่อไปนี้  

2.1 ลักษณะของข่าวปลอม ผู ้เชี ่ยวชาญทั้ง 3 

ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าด้วยลักษณะของ
สื่อออนไลน์ทำให้เกิดข้อมูลมหาศาล ทั้งจริงและเท็จ 
หลายครั้งที่ข้อมูลเท็จได้ลอกเลียนลักษณะจากสื่อที่มี
ชื่อเสียง ทำให้ยากต่อการสังเกต โดยข่าวปลอมไม่ได้
หมายถึงแค่ข้อมูลเท็จที ่ปรากฏในลักษณะของข่าว
เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงลักษณะอ่ืน ๆ ทั้ง ข้อความ
สั้น ข้อความขนาดยาวที่มีการใช้คำเกริ่นนำที่กระตุ้น
อารมณ์ทำให้เกิดการแชร์ต่อ เรื่องบิดเบือน เรื่องจริง
เพียงบางส่วน จงใจใส่ร้าย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
อดีต แต่นำกลับมาแชร์ใหม่ รูปภาพจากหลายแหล่ง
แต่นำมารวมเป็นเหตุการณ์เดียวกัน คลิปวิดีโอที่ผ่าน
การตัดต่อ และเว็บไซต์หลอกให้ลงทุนหรือขายของที่
จงใจบิดเบือนเพื่อหวังผลกำไร  

2.2 แนวโน้มของข่าวปลอม ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านมี
ความคิดเห็นที ่ตรงกัน คือ ในอนาคตข่าวปลอมจะ
แนบเนียนไปกับข่าวจริงมากข้ึน เนื่องจากผู้ผลิตหันมา
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
เท็จ รวมถึงข้อมูลเท็จประเภทที่หวังประโยชน์หรือ
หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน การเลียนแบบ
ลักษณะของสื่อกระแสหลัก ทำให้ยากต่อการสังเกต 
การใช้ภาษาพาดหัวที่หวือหวา เพื่อหลอกให้เข้าไป
อ่าน โดยหวังเงินค่าโฆษณา ยอดการเข้าชมและการใช้
เทค โน โลย ี  Deepfake Technology ท ำ ให ้ ก า ร
ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปได้ยากขึ้น ส่วนตัวแทนจาก
ภาคสื่อสารมวลชน ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ 
สถานการณ์ที ่ไม่มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในสังคม แต่ช่วงเวลานั้นกลับเป็นเวลา
ที่ผู้คนต้องการข้อมูลข่าวสารมากที่สุด จะทำให้คนใน
สังคมออกมาสื่อสารในช่องทางของตนเอง ซึ่งอาจจะ
เป็นข้อมูลเท็จ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและสร้าง
ความสับสน รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมือง สามารถกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารข้อมูลเท็จ
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ในสื่อออนไลน์ นำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งและความ
รุนแรงที่มากข้ึนได้ 

2.3 แนวทางการตรวจสอบ ตัวแทนทั้ง 3 ท่านมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การตรวจสอบ
ข่าวปลอมไม่ควรจะผูกขาดที่หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ง ต้องเริ่มที่ผู้รับสารเป็นอันดับแรก คือ ผู้รับสาร
ต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ รู้จักตั้งคำถามและใช้ดุลย
พินิจในการพิจารณาข้อมูล ไม่นิ่งเฉยหากพบเจอข้อมูล
เท็จ ควรตรวจสอบและวิเคราะห์ที่มาเพื่อดูเจตนา
เบื้องหลังของผู้เผยแพร่ว่าเป็นการหลอกขายสินค้า
หรือจงใจทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสังคมหรือไม่ 
รวมถ ึ ง เน ้นตรวจสอบข ้อม ูลจากหลายแหล่ ง 
โดยเฉพาะจากสื่อที่มีความถูกต้อง งานวิจัย เอกสาร
ต้นฉบับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 

2.4 ความท้าทายของปัญหาข่าวปลอมและ
แนวทางการรับมือในบทบาทตา่ง ๆ 

1) บทบาทสื่อมวลชน เทคโนโลยีทำให้
ผู้รับสารมีพฤติกรรมเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับ
ทัศนคติเด ิมของตนเองและมักส่งต่อไปยังบุคคล
ใกล้ชิด รวมถึงความเป็นนิรนามของสื่อออนไลน์ ทำให้
ผู้ผลิตข้อมูลเท็จสามารถปลอมแปลงตัวตนและไม่ต้อง
ร ั บผ ิ ดชอบต ่อการกระทำน ั ้ น  ทำ ให ้ เก ิดการ
แพร่กระจายของข่าวปลอมมากข้ึน ดังนั้นสื่อต้องสร้าง
ความน ่าเช ื ่อและเป ็นเสาหล ักในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้กับประชาชน ในขณะเดียวกันต้องทำ
หน้าที่มากกว่าการสะท้อนภาพเหตุการณ์ที่คนสนใจ 
ต้องเพิ่มบทบาทของการเฝ้ามองสังคม กระตุ้นการ
สร้างเนื้อหาเชิงวิเคราะห์มากขึ้นและร่วมมือกับภาค
ส่วนต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวโน้ม พฤติกรรม สภาพสังคม
ให้มากยิ่งขึ้น  

2) บทบาทภาครัฐ มีหน้าที่ในการสร้าง
และดูแลให้เกิดนิเวศสื ่อออนไลน์ที ่ด ีรวมถึงทำให้
ปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทยลดลง ซึ่งศูนย์ในการ
ตรวจสอบข่าวปลอมควรจะมีอิสระ มีความร่วมมือจาก

หลายภาคส่วนช่วยกัน เพื ่อความเป็นกลางในการ
ตรวจสอบและนำเสนอ ดังนั้นต้องคอยอำนวยความ
สะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที ่เกี ่ยวข้องกับ
หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลแก่ประชาขนอย่าง
รวดเร็ว จ ัดตั ้งนโยบายให้การตรวจสอบข้อมูลมี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชน โดยเน้นนำเสนอข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นหลัก รวมถึงประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทำให้ปัญหาข่าวปลอมในประเทศ
ไทยลดลง  

3) ภาคการศึกษา ระบบการศึกษาไทย
ยังไม่เปิดกว้างให้เด็กรู ้จ ักตั ้งคำถามและแสวงหา
คำตอบที่หลากหลาย ทำให้เยาวชนละเลยกับการตั้ง
คำถามกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และเยาวชนมักจะหา
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมหาศาล ยาก
ต่อการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็น 
ดังนั้นนโยบายการศึกษาของประเทศไทยต้องชัดเจน
และเปิดกว้างให้เด็กสามารถตั้งคำถาม มีทักษะการ
แยกแยะระหว่างข ้อเท ็จจร ิงก ับความคิดเห ็น มี
กระบวนการแสวงหาคำตอบที่หลากหลาย ทั ้งการ
ประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบด้าน พิจารณาว่าข้อมลู
มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ มีความเป็นไปได้ขนาดไหน 
และฝึกให้เยาวชนรู้จักลักษณะของข้อมูลที่เป็นกลาง  

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านยังมีความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกันว่าเจ้าของแพลตฟอร์มควรใช้ระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบและช่วยกรองข้อมูล
เท็จและควรให้การสนับสนุนการวิจ ัยหรือพัฒนา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยับยั้ง กำจัดการกระจายของ
ข้อมูลเท็จในสื่อออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่สภาพแวดล้อม
ในการสื่อสารที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 
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อภิปรายผล  

1 ลักษณะของข่าวปลอมที ่เผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในประเทศไทย 

สื่อออนไลน์ทำให้การส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็น
ความจริงทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น และสามารถ
เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นได้ด้วยการส่งต่อหรือการแชร์ 
นอกจากนั้น “ฟองสบู่ข้อมูล (Filter Bubble)” หรือ
ระบบอัลกอริทึมก็จะจัดสรรเนื้อหาที่เหมาะกับบุคคล 
( Personalized Algorithm) ท ำ ใ ห ้ หน ้ า ฟ ี ด ขอ ง
ผู ้ใช ้งานมักมีแต่เรื ่องราวที ่อยู ่ในความสนใจและ
สอดคล้องกับทัศนคติเดิมของตนเอง (พิจิตรา สึคาโม
โต้, 2560) ผู้รับสารจึงพร้อมที่จะเชื่อข่าวปลอมเพราะ
ตรงก ับประสบการณ์ ความเช ื ่อเด ิมของตนเอง 
สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ Messing, Bakshy & 

Adamic ( 2015)  ท ี ่ ส ร ุ ป ไ ด ้ ว ่ า  ข ่ า ว ป ลอมจะ
แพร่กระจายได้ดีในกลุ่มที่มีความคิดไปในทางเดียวกัน 
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจะมีเพื่อนเป็นกลุ่ม
คนที่อุดมการณ์ตรงข้ามเพียงร้อยละ 18-20 ของเพื่อน
ทั้งหมดเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานมักจะได้รับข่าวสารที่ตรง
กับอุดมการณ์ของตนเองและไม่ค่อยได้รับข้อมูลที่เห็น
ต่าง 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ข่าวปลอมในแต่ละ
แพลตฟอร์ม จะมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น ข่าวปลอมใน
รูปแบบข้อความสั้น จะถูกส่งต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน
สำหรับการแชท อย่าง ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ซึ่งจะมี
การส่งต่ออย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างและ
ไม่สามารถหาต้นทางของข้อมูลได้ ข่าวปลอมที่มาใน
รูปข่าว จะมีการสร้างเว็บไซต์ เลียนแบบการนำเสนอ
ข่าวจากองค์กรสื่อที่มีผู ้ติดตามจำนวนมาก และจะ
เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและ
ส่งผลกระทบทั้งต่อองค์กรสื่อและบุคคลที่ถูกอ้างอิง 
โดยผู้วิจัยพบว่า ข่าวปลอมในสื่อออนไลน์มีลักษณะ
เด่น 4 ประการ 

การสร้างความน่าเชื ่อถือ หนึ ่งในลักษณะ
สำคัญของข่าวปลอมที ่พบ ค ือ การแอบอ้างชื่อ
หน่วยงานที่มีชื่อเสียงหรือสมมติชื่อบุคคลที่ไม่มีตัวตน
อยู่จริง รวมถึงมีการสร้างเว็บไซต์ข่าวปลอมขึ้น โดยใช้
สัญลักษณ์ สี โลโก้ที่คล้ายคลึงกับสำนักข่าวหลัก ทำให้
ยากต่อการสังเกตและคัดกรองข้อมูล จนเกิดเป็นการ
เข้าใจผิด สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร ศรีหาวงศ์ 
(2561) ที่กล่าวว่า ข่าวปลอมในประเทศไทยเกิดจาก
ความตั้งใจของกลุ่มคนที่ผลิตเว็บไซต์โดยใช้ชื่อคล้าย
กับองค์กรสื่อที่มีความน่าเชื่อถือและมีผู้ติดตามจำนวน
มาก เพื่อหลอกให้ผู้อ่านหลงเชื่อและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลการศึกษาของนันทิกา หนูสม (2560) ที่
กล่าวว่า หากข่าวที่นำเสนอมีแหล่งข่าวที่มีชื่อเสียง มี
แหล่งอ้างอิง งานวิจัยรองรับ มีช ื ่อเพจหรือลิงก์
ใกล้เคียงกับสำนักข่าวหลักจะทำให้ผู ้รับสารตกเป็น
เหยื่อของข่าวปลอมได้ง่ายมากข้ึน  

การสร้างจุดสนใจด้วยประเด็นเพื่อกระตุ้น
ความสนใจของผู ้รับสาร ข่าวปลอมที ่เผยแพร่ใน
ประเทศไทยจะมีลักษณะเป็นประเด็นสาธารณะหรือ
เร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของสังคม จะมีการ
บรรยายเนื้อหาให้กลายเป็นเรื ่องใหญ่ ตื ่นตระหนก 
เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้รับสาร สอดคล้องกับ
ทัศนะของ สรานนท์ อินทนนท์ (2562, น. 11) และ
วรัชญ์ ครุจิต (2562, น. 19) ที่กล่าวว่า ข่าวปลอมจะ
ถูกออกแบบให้มีคุณค่าทางข่าวสูง โดยผู ้ผลิตข่าว
ปลอมมักเลือกนำเสนอประเด็นที่มีความเร้าอารมณ์ 
อยู ่ในความสนใจของผู ้อ ่าน เพื ่อทำให้ผ ู ้อ ่านตก
หลุมพรางและเกิดพฤติกรรมการแชร์ข่าวปลอมไปยัง
บุคคลอื่น  

การใช้ภาษาเล่นกับความรู้สึก เมื่อพิจารณาถึง
แรงจูงใจในการผลิตข่าวปลอมตามแนวคิดของ Hunt 

& Gentzkow (2017) พบว่ารายได้จากเงินค่าโฆษณา
และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้
เกิดการผลิตข่าวปลอม ดังนั้นหากผู้ผลิตข่าวปลอม
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ต้องการรายได้ในส่วนนี้ ก็ต้องอาศัยกลวิธีในการสรา้ง
ข่าวปลอมให้น่าสนใจและดึงดูดมากกว่าข่าวอื่น โดยใช้
คำเกินจริงเพื่อทำให้ข่าวกลายเป็นเรื่องใหญ่ ปรากฏ
ควบคู่กับการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( !) เครื่องหมาย
ปรัศนี (?) เครื่องหมายดอกจัน (*) และเครื่องหมาย
คำพูด (“”) และจะใช้อย่างพร่ำเพรื่อ เพื่อเน้นอารมณ์
และน้ำเสียงให้ดูรุนแรง ทำให้ผู้อ่านสะดุดตาและเกิด
ความสนใจในเนื้อหาข่าวปลอมมากยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Rashkin et al. (2018) ที ่กล่าวว่า 
ข่าวปลอมจะมีการใช้ภาษาเพื่อกระตุ้นอารมณ์และ
เล่นกับความรู้สึกของผู้รับสาร โดยจะมีการใช้คำเกิน
จริง นำเสนอข่าวแบบคลุมเครือ ไม่ช ัดเจน เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและผลกระทบในอนาคต และ
เป็นไปในทางเดียวกับผลการศึกษาของ Vosoughi et 

al. (2018) ที่กล่าวว่า ข่าวปลอมจะมีองค์ประกอบของ
เนื้อหาที่ทำให้ผู ้อ่านเกิดความรู้สึกประหลาดใจและ
เกิดความรู้สึกอยากแชร์ต่อ และจะมีการใช้ภาษาที่
กระตุ ้นอารมณ์ในด้านต่าง ๆ เพื ่อทำให้ผู ้อ่านเกิด
ความรู้สึกตามที่ผู้ผลิตข่าวปลอมต้องการ    

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อ่าน ผ่านทางการ
ใช้ภาษาพูดในการนำเสนอข่าว โดยเฉพาะประเด็นที่
ยังมีความคลุมเครือ ไม่มีความชัดเจนในการสื่อสาร 
เพื่อลดระยะห่างและสร้างความสนิทสนม เป็นไปใน
ท ิศทางเด ียวก ับผลการว ิจ ัยของ  Rashkin et al. 

(2018) ที่กล่าวว่า ข่าวปลอมจะมีการใช้สรรพนามที่
ใกล้ชิดกับผู้อ่านเพื่อลดระยะห่างระหว่างข่าวกับผู้อ่าน 
แตกต่างจากข่าวจริงที่จะมีการนำเสนอข่าวอย่างเป็น
รูปธรรมและใช้ภาษาทางการ และผลการวิจัยในครั้งนี้
ยังพบว่าข่าวปลอมจะใช้ถ้อยคำในลักษณะขอร้อง 
เชิญชวนให้ผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมกับข่าว โดยส่งข่าว
ปลอมไปยังบุคคลอื่น ๆ เช่น “1 แชร์ = วิทยาทาน” 
“แชร์ต่อช่วยชีวิตผู้อื ่น” “ส่งต่อไปยังคนที่คุณรัก” 
“ส่งต่อได้บุญ”ข้อความในลักษณะนี้สามารถกระตุ้น
และทำให้ผ ู ้อ ่านเกิดความรู ้ส ึกคล้อยตามจนเกิด

พฤติกรรมตามที่ผู้ผลิตข่าวปลอมต้องการ (นันทวัฒน์ 
เนตรเจริญ, 2560)  

2 การศึกษาสภาพปัญหาและการรับมือกับปัญหา
ข่าวปลอมในประเทศไทย 

1) สภาพป ัญหาข ่าวปลอมท ี ่ เก ิดข ึ ้นใน
ประเทศไทย 

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที ่ทำให้
ปัญหาข่าวปลอมในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้น คือ 
ผู้ใช้งานสื่อส่วนใหญ่ยังรอรับข่าวสารจากทางภาครัฐ
และสื่อกระแสหลัก รวมถึงยังขาดทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์ ทำให้เมื่อได้รับข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ผู้รับ
สารจะเชื่อทันทีโดยไม่ตรวจสอบข้อมูล ทำให้ตกเป็น
เหยื่อข้อมูลเท็จได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (2563) ที่กล่าวว่า ระบบ
การศึกษาไทยเยาวชนไม่ได้ถูกสอนให้รู ้จักการตั้ง
คําถาม เป็นรากเง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ทำให้เมื ่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ ้นจะเข้าใจว่าเป็น
บทสรุปเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับทัศนะของจิรพร 
วิทยศักดิ์พันธุ์ (2562) ที่กล่าวว่า ประชาชนไทยไม่ได้
ปลูกฝังให้คิดเชิงวิพากษ์ ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไร
ขึ้น ประชาชนจะเข้าใจว่าเป็นบทสรุป ไม่จำเป็นต้อง
วิเคราะห์หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม จึงมีความเสี่ยงที่จะ
แชร์ข้อมูลที่ถูกใจโดยปราศจากการตั้งคำถาม แม้ว่า
ข้อมูลนั้นจะเป็นข่าวปลอม  

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ไป
อย่างสิ้นเชิง ผู ้ใช้งานสื่อออนไลน์สามารถเป็นได้ทั้ง
ผู ้ร ับสารและส่งสารพร้อมกัน สื ่อออนไลน์จึงเป็น
เสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีทั้งข้อมูลจริง ความ
คิดเห็นและเร่ืองเท็จ และผู้รับสารไม่สามารถอ่านหรือ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมด จึงเลือกที่จะเชื่อข้อมูลที่มา
จากบุคคลใกล้ชิด เพื ่อน ครอบครัว และผู ้นำทาง
ความคิด เนื่องจากมองว่าข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มบุคคล
เหล่านี้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วในระดบัหนึ่ง (อิสริยะ 
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ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2560) ซึ่งผู ้นำทางความคิดเป็นกลุ่ม
บุคคลที ่ม ีอิทธิพลต่อกลุ ่มผู ้ติดตามเป็นอย่างมาก 
สามารถโน้มน้าวให้ผู ้ร ับสารเกิดพฤติกรรมตามที่
ต้องการได้ ดังนั้นหากผู้นำทางความคิดนำเสนอขอ้มูล
ที ่ไม่เป็นความจริง ย่อมทำให้กลุ ่มผู ้ติดตามได้รับ
ข่าวสารที ่ผ ิดพลาดและเกิดผลกระทบด้านลบได้
มากกว่าบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิต
พงษ์ กิตตินราดร (2563) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิด
การระบาดของข่าวปลอมในประเทศไทย คือ การที่มี
ผู้นำทางความคิดที่น่าเชื่อถือหรือมีผู้ติดตามมาก ทำให้
เกิดการส่งต่อข้อมูลเท็จอย่างรวดเร็ว  

2) แนวทางในการรับมือกับปัญหาข่าวปลอม
ในประเทศไทย  

ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ
และข่าวปลอม ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นรากของ
ปัญหาที่ทำให้ประชาชนคนไทยเคยชินและหลงเชื่อกับ
ข้อมูลที่ได้รับผ่านทางสื่อออนไลน์ คือ การละเลยกับ
การตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว ดังนั้นแนวทางการแกไ้ขที่
สำคัญต้องเริ ่มต้นจากรั ้วโรงเรียนและอาศัยความ
ร่วมมือทั้งจากสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัวที่
จะทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับอิสระทาง
ความคิดของเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่า
ทันข่าวสารในโลกออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
มากขึ้น ซึ่งในประเทศแคนาดา อิตาลีและไต้หวัน ได้
บรรจุเร ื ่องการแยกแยะข่าวจริง ข่าวปลอมไว้ใน
หลักสูตรของนักเร ียน (European Commission, 

2018) โดยครอบคลุมถึงกระบวนการสร้างและการ
ผลิตข้อมูลในโลกออนไลน์ บริบทต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่
ซ่อนอยู ่เบื ้องหลังข้อมูลในโลกออนไลน์ เพื ่อทำให้
เยาวชนเข้าใจว่าสื่อออนไลน์เป็นพื้นที่อิสระที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและสื่อสารตามที่ตนต้องการ จึงมีทั้ง
ข้อมูลจริงและเท็จ เมื่อเยาวชนเข้าใจถึงหลักการและ
การผลิตข้อมูลต่าง ๆ จะทำให้เกิดความตระหนักถึง

ความสำคัญและสามารถรู้เท่าทันภัยของข่าวสารในสื่อ
ออนไลน์ (พงษ์พิพัฒน์ บานชานนท์, 2562)  

นำเสนอข้อมูลด้วยความรวดเร็ว ความ
รวดเร็วเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่รัฐบาลไต้หวันหันมาให้
ความสำคัญ โดยอาศัยจุดแข็งที่ภาครัฐมี คือ การเป็น
เจ้าของข้อมูลจำนวนมหาศาลและมีหน่วยงานภายใต้
การกำกับดูแลจำนวนมาก จึงต้องคอยอำนวยความ
สะดวกในการจัดหาข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ดูแลให้เกิดความ ปลอดภัยใน
ด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในการ
ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องภายในหนึ่งชั่วโมง 
เพราะหากใช้เวลานานจะทำให้วงจรของข่าวและ
ความสนใจของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสู่กระแสใหม่ 
(สำน ักข ่าวอ ิศรา , 2562a) และอาจก ่อให ้ เกิด
ผลกระทบและความเข ้ า ใจผ ิด ในวงกว ้ า ง  ใน
ขณะเดียวกันภาครัฐไม่ควรเข้มงวดหรือก้าวก่าย
เสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน แต่ควรทำหน้าที่
ในการสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นในการศึกษาวิจัย
เพื ่อหาแนวทางในการยับยั ้งป ัญหาข่าวปลอมใน
อนาคต เพื่อสร้างให้เกิดนิเวศสื่อที่ดีและสร้างสรรค์ 
(Mario Brandenberg, 2019) 

นำเสนอข้อมูลด้วยความโปร่งใสและ
หลากหลายช่องทาง ความโปร่งใสของข้อมูลเป็นสิ่งที่
ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ว่าสามารถจัดการกับข่าวปลอมในช่วงการแพรร่ะบาด
ของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยรัฐบาลเกาหลี
เปิดเผย ข้อมูล ทั้งข้อมูลในแง่บวกและแง่ลบต่อรัฐบาล 
พร้อมทั ้งใช้เครื ่องมือในการนำเสนอข้อเท็จจริงสู่
ประชาชนอย่างหลากหลาย ทั้งข้อความ SMS โฮมเพจ 
สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนสามารถรับรู้
และประเม ิน สถานการณ์ได ้ตามความเป ็นจริง 
(Christian Taaks, 2563 อ้างใน Hfocus , 2563) ซึ่ง
จะช่วยลดความกังวลและข้อสงสัยในประเด็นที่เกิดขึ้น
ในสังคม รวมถึงเป็นการลดความสำคัญของข้อมูลเท็จ
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ลง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐบาลต้อง
มีการวางแผนการสื ่อสารในสถานการณ์วิกฤตไว้
ล่วงหน้า ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างรวดเร็ว
และสิ่งสำคัญคือ จะต้องทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึก
เชื ่อมั่นในข้อมูลที่ได้รับ (European Commission, 

2017) 
ความร่วมมือจากภาคเอกชน เจ้าของ

แพลตฟอรม์ เจ้าของแพลตฟอร์มและภาคเอกชนต้อง
ทำหน้าที่มากกว่าการอำนวยความสะดวกและเพิ่ม
ความปลอดภัยในด้านการสื่อสาร ต้องเร่งแก้ไขปัญหา
ข้อมูลเท็จบนโลนออนไลน์อย่างจริงจังมากขึ้น ถึงแม้
ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หันมาร่วมมือกับ
องค์กรและหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
หลายระดับ แต่ยังเป็นในลักษณะของการลดการ
มอง เห ็ นบนหน ้ าน ิ วฟ ี ดหร ื อป ิ ด เพจ เท ่ า นั้ น 
(Rainmaker, 2019) ซึ ่งจากการศึกษาผู ้ว ิจัยพบว่า 
วงจรของข่าวปลอมบนสื่อออนไลน์ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียง
เพราะปิดเพจหรือลดการมองเห็น แต่ผู้ไม่หวังดีหรือ
คนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์จะคัดลอกข้อมูลเท็จและนำไป
เผยแพร่ต่อในช่องทางอื่น ๆ และหากเป็นบุคคลหรือ
เพจท ี ่ม ีช ื ่อเส ียง ย ิ ่ งทำให ้วงจรของข ่าวปลอม
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการเข้าใจผิด
ของผู้คนในสังคมมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลเกี ่ยวกับ
ลักษณะของข่าวปลอม ผู ้ว ิจ ัยได ้สร ุปเป็นโมเดล
“FAKE” เพื ่อใช้ในการตรวจสอบลักษณะของข่าว
ปลอมด้วยตนเองและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งองค์กรสื่อ
และภาคการศึกษาสามารถนำไปจัดทำคู ่ม ือเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอข่าวและบรรจุไป
ในหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนได้ 
ดังนี้ 

False มีการสมมติชื่อองค์กร บุคคลที่ไม่มีตัวตน
อยู่จริง หรือแอบอ้างชื่อบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอยู่
จริงในสิ่งที่ไม่จริง รวมทั้งมีการสะกดคำผิด  

Absent ข่าวปลอมมีความไม่สมบูรณ์ มีการละ
ข้อมูลสำคัญ เช่น วัน เวลา สถานที่เฉพาะ แหล่งข่าว 
ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นทางการ เนื้อหาสำคัญในพาดหัว 

Keywords ข่าวปลอมจะมีชุดภาษาที่ใช้เพื่อสร้าง
คุณค่าข่าวในด้านต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะข้อความที่
มุ่งเน้นให้ผู้อ่านกระทำตามวัตถุประสงค์ เช่น ซื้อสินค้า 
แชร์ข้อมูลต่อ  

Emotion ข่าวปลอมมีเน ื ้อหาและใช ้ภาษาที่
กระตุ้นอารมณ์ ทั้งเรื่องเกินจริง น่าตกตะลึงและเล่น
กับอคติของผู้อ่านและใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่าง 
ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ 

2) พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและยับยั้ง
ข้อมูลเท็จ จากการศึกษาพบว่าวงจรของข้อมูลเท็จใน
สื่อออนไลน์ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะการปิดเพจหรือ
ลดการมองเห็น แต่ผู้ไม่หวังดีจะคัดลอกข้อมูลเท็จและ
นำไปเผยแพร่ต่อในช่องทางอื ่น ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงสามารถนำผลการวิจัยไปป้อนข้อมูลให้แก่
ระบบ AI เพื่อใช้ในการป้องกัน เฝ้าระวังข้อมูลที่มีการ
ใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกันให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้ใช้งานสื่อได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะเพ ื ่อ เป ็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาครั ้งนี ้มุ ่งศึกษาถึงลักษณะของข่าว
ปลอมในสื่อออนไลน์ในเชิงคุณภาพเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่
สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเชิงปริมาณและควร
ศึกษารูปแบบการนำเสนอข่าวปลอมจากองค์กรที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในบริบทที ่แตกต่างกัน ทั้งใน
บริบทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร   
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รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และความตั้งใจใช้ 

สติกเกอร์ไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
บุศรา ชัยชนะ13 

พัชนี เชยจรรยา14 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ 

ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาความแตกต่างระหว่าง
ลักษณะประชากรของกลุ่มผู้สูงอายุ กับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ กับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ กับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ กับความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์   

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยหรือทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็น 3 

ช่วง คืออายุ 50-60, 61-70, 71-80 ปี จำนวน 406 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานสติกเกอร์ไลน์ 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครที่ต่างกัน มีความพึง

พอใจในสติกเกอร์ไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนรูปแบบการดำเนินชีวิตทุกกลุ่มรูปแบบ (กลุ่มทันข่าวและเรื่องราว
บนโซเชียล  กลุ่มครอบครัวสุขสันต์สุขภาพสดใส กลุ่มให้ความสนใจรอบด้าน กลุ่มเข้าสังคมนิยมท่องเที่ยว กลุ่ม
พึ่งธรรมนำชีวิต และกลุ่มโลกสวยด้วยธรรมชาติ) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์  
ด้านการรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ วิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการใช้งานไลน์และสติกเกอร์ไลน์ 
ลักษณะเฉพาะของสติกเกอร์ไลน์ คุณค่าทางอารมณ์และคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยของสติกเกอร์ไลน์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ และด้านความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ 

 

คำสำคัญ : รูปแบบการดำเนินชีวิต, การรับรู้คุณค่า, ความพึงพอใจ, ความตั้งใจใช้งาน, แอปพลิเคชันไลน์ 
  

 

13 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
14 ท่ีปรึกษา ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Lifestyle, Perceived Value, Satisfaction, Intention To Use LINE Stickers 

Through LINE Application Among The Elderly in Bangkok 

Abstract 
This research aimed to investigate lifestyle, perceived value, satisfaction, and intention to 

use LINE stickers through LINE application among the elderly in Bangkok. The objectives of this study 

were 1) to explore the differences in demographic characteristics of baby boomers in  Bangkok and 

their satisfaction with Line stickers, 2. to study the relationship between lifestyle of Baby Boomers 

and their the satisfaction with Line stickers, 3. To study the relationship between the perceived value 

of LINE stickers and the satisfaction with Line stickers, and 4. To study the relationship 

between  satisfaction of baby boomers and their intention to use LINE stickers. This study was a 

quantitative research. An online questionnaire was used as a research instrument for data collection 

from the sample of  406 elderly who have lived or worked  in Bangkok, which was divided into  3 

age ranges, namely  50-60, 61-70, 71-80 years to ask about the behavior of using the LINE stickers  in 

communication via Line. 

The results of this study indicated that the respondents with different demographic 

characteristics had indifferent satisfaction with LINE stickers.  However,  lifestyle of all groups (News 

and social media group, Happy family-oriented group,  All-round interest group, Socialist tourism 

group, Religion for life group, and Beautiful world  with nature group) was positively related with the 

satisfaction with LINE stickers. By studying perceived value of using LINE stickers, four aspects were 

analyzed, namely LINE and LINE sticker usage behavior, satisfied unique characteristics of LINE 

stickers, emotional value, and functional value of LINE stickers were positively related with 

satisfaction with LINE stickers. The satisfaction with LINE stickers was positively related with intention 

to use LINE stickers.  

 

Keywords : Lifestyle, Perceived Value, Satisfaction, Intention To Use, LINE Application
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บทนำ 
ปัจจ ุบ ันจำนวนผู ้ส ูงอาย ุหร ือจำนวน

ประชากรของกลุ ่ม Baby Boomer มีมากขึ ้นใน
หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทย จากข้อมูลของ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า 
ในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากร 66  ล้านคน 
เป็นผู้สูงอายุ 12 ล้านคน คิดเป็น 18 %  ขณะที่ปี 
2020 ประเทศไทยจะเข้าส ู ่ส ังคมผู ้ส ูงอายุโดย
สมบ ูรณ ์  (Aged Society) จำนวนผู้ ส ู งอาย ุจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 20 % และคาดการณ์ว่า ปี 2035 จะ
เ ข ้ า ส ู ่ ส ั ง ค ม ผ ู ้ ส ู ง อ า ย ุ ร ะ ด ั บ ส ู ง สุ ด 
(Super  Aged  Society) โดยมีประชากรสูงอายุ 
30 % ของประชากร โดยจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมาก
สุด ค ือ กร ุงเทพ มีจำนวน 936,865 คน หรือ 
16.47 % (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2562) 

นอกจากจำนวนประชากรของผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้น ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต และ Social 

Media ของกลุ่มผู้สูงอายุมีความน่าสนใจ บริษัท
สำรวจและวิจัยการตลาดจากฝรั่งเศส พบว่าในปี 
2008 อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่
ที่ 1% ขณะที่ปี 2018 พบว่าผู้สูงอายุในไทยเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตกว่า 1.2 ล้านคน และอัตราการใช้
อินเทอร์เน็ตเติบโตจากปี 2008 ถึง 100 % (อิป
ซอสส์, 2008) สอดคล้องกับข้อมูลของ วิทยาลัย
การจัดการ ม.มหิดล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ
ของกลุ่ม Baby Boomer ในงานวิจัย Silver Age 

Content Marketing พบว ่ า  ส ื ่ อท ี ่ กล ุ ่ ม  Baby 

Boomer ใช้มากท่ีสุด คือ Line 50 % เนื่องจากใช้
งานง่ายทั้งด้านการสื่อสารการรับข่าวสาร เมื่ออ่าน
เนื้อหาที่ชื ่นชอบจะส่งต่อและตอบด้วยสติกเกอร์

แทนการพิมพ์ข ้อความ (ว ิทยาล ัยการจ ัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) 

จากสถานการณ์การเข้าสู ่ส ังคม Aged 

Society ของประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรม
การใช้สติกเกอร์ไลน์สื่อสารเป็นหลักแทนการพิมพ์
ข้อความ ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษารูปแบบการดำเนิน
ชีวิต การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และความตั้งใจ
ใช้สติกเกอร์ไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพ โดยผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษา จะ
เป็นประโยชน์กับผู้ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ในการ
พัฒนารูปแบบและเนื ้อหาของสติกเกอร์ไลน์ที่
ผู้สูงอายุชื่นชอบและตอบสนองความต้องการและ
เป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่จะได้ใช้สติกเกอร์
ไลน์ที่มีรูปแบบตรงกับความสนใจ ช่วยลดปัญหา
ทางด้านสายตา และช่วยสื่อสารความรู้สึกให้เข้าใจ
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
1). เพื ่อศ ึกษาความแตกต่างระหว ่างล ักษณะ
ประชากรของกลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพ กับความพึง
พอใจสติกเกอร์ไลน์  
2). เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
ดำเนินชีวิต และการรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ 
ของกลุ่มผู้สูงอายุ  กับความพึงพอใจในสติกเกอร์
ไลน์ 
3). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ในสติกเกอร์ไลน์ กับความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
1). ลักษณะทางประชากรของกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพฯที่ต่างกัน พึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ที่
ต่างกัน 

2). รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ ่มผู ้สูงอายุ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ 
3). การรับรู ้ค ุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสติก
เกอร์ไลน์ 
4). ความพ ึงพอใจในสต ิกเกอร ์ ไลน ์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้สติกเกอร์
ไลน์ 

การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
 งานว ิจ ัยนี้ม ีการประยุกต์แนวคิดและ
ทฤษฎีหลายส่วน ลักษณะประชากรนำแนวคิด
ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง ป ร ะ ช า ก ร  ( Demographic 

Characteristics) มาเป็นหลักวิเคราะห์ โดย ยุบล 
เบ็ญจรงค์กิจ (2542, น.44 - 52) ได้ให้ความหมาย
ประชากรศาสตร ์ค ือ บ ุคคลที ่ม ีล ักษณะทาง
ประชากรแตกต่างกันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่
ต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมเกิดขึ้นตามแรงขับภายนอกท่ี
คอยกระตุ้น บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมัก
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต นำแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต มาวิเคราะห์ 
โดย Assael (1987) ให้ความหมายคือลักษณะของ
ความเป็นอยู่ที ่แสดงถึงการใช้เวลาของแต่ละคน 
การสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และความคิดเห็น
ต่อตนเองและสิ ่งรอบข้าง ซึ ่งคือลักษณะทาง
จิตวิทยาเป็นรูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละ

วันที่แสดงความเป็นตัวตน รูปแบบการดำเนินชีวิต
ของแต่ละบุคคลจะมีเอกลักษณ์ การวิเคราะห์ตาม
ล ั กษณะด ั ง กล ่ า ว เ ร ี ย ก ว ่ า  AIO (Activities, 

Interest, Opinion) โดยผู้วิจัยเลือกทฤษฎี AIO มา
ใช้เป็นแนวทางศึกษาผู้สูงอายุ 
 นอกจากนั้นได้นำทฤษฎีคุณค่าผู้บริโภค 
(Theory of Consumption Values: TCV) มาใช้
ว ิ เคราะห ์ โดยได ้ ร ับการพ ัฒนาโดย Sheth, 

Newman และ Gross ในปี 1991 อธิบายปัจจัย 5 

ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคต่างกัน คือ ด้าน
คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย ค่านิยมทางสังคม 
คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางจิตวิญญาณ มูลค่า
เงื่อนไข โดยงานวิจัยเลือกศึกษา 2 ตัวแปร จาก 5 

ตัวแปรหลักของทฤษฎี ด้วยเหตุผลจากงานวิจัย
ของ Aaker (1996) อ้างถึงใน เจนจิรา อาบสีนาค 
(2558) พบว่า คุณค่าทางอารมณ์และคุณค่าทาง
ประโยชน์ใช ้สอย ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค และมีผลต่อการเลือกใช้สินค้าและบริการ 
เบญจมาพร จาตุรงค์สกุล (2560, น. 49) กล่าวว่า
สติกเกอร์ไลน์ที่ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญ คือสติกเกอร์ไลน์ที่มีเอกลักษณ์ สื่อ
ความหมายได้ชัดเจน ทำให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาด้าน
ลักษณะเฉพาะ คุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าทาง
ประโยชน์ใช้สอยในงานวิจัย 

 ด้านความพึงพอใจนำแนวคิดทฤษฎีการใช้
ป ร ะ โ ยช น ์ แ ล ะคว า ม พ ึ ง พอ ใ จ  ( Uses and 

Gratifications) มาเป็นหลักการในการวิเคราะห์ 
โดย Rosengreen (1974) ให้ความหมายของคำว่า 
ประโยชน์และความพึงพอใจว่ามีความสัมพันธ์กัน
ในเรื่องของ“ประโยชน์คุณค่าด้านการใช้สอย” ที่
สามารถนำไปสู ่ความพึงพอใจ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เจนจิรา อาบสีนาค (2559) ที่กล่าวว่า 
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หากสินค้าสามารถสร้างความพึงพอใจ ในด้าน
ประโยชน์ใช้สอยให้ผู้บริโภค ก็จะสร้างคุณค่าทาง
จิตใจให้กับผู้บริโภคได้ สามารถนำไปสู่การตัดสินใจ
ซื้อ และความตั้งใจใช้ต่อไป 

 ด ้านความต ั ้ งใจใช ้ นำแนวค ิดทฤษฎี
เกี่ยวกับความตั้งใจใช้งาน (intention to use) มา
วิเคราะห์ ความตั้งใจ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะ
กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีเป้าหมายแน่วแน่ชัดเจนต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ิ ่ งท ี ่ปรารถนา และแสดงออกตามท ี ่ ต ั ้ ง ใจ 
(Meesuwansukkul, 2010) ขณะที ่  Fishbein & 

Ajzen (2010) กล่าวว่า ความตั้งใจเป็นปัจจัยการ
จูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และเป็นตัวบ่งชี้ว่า
บุคคลมีความพยายามจะกระทำพฤติกรรมนั้น 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kang (2014) พบว่า
ความตั ้งใจใช้ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ความตั้งใจเป็นตัวแปรสำคัญท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยเรื ่องนี ้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Method) เก ็บข ้อมูล
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากร รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้คุณค่า
ของสติกเกอร์ไลน์ ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
สติกเกอร์ไลน์และความตั้งใจใช้งานสติกเกอร์ไลน์
ของผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 50 - 80 ปี และมีการใช้
งานสติกเกอร์ไลน์ในการสื่อสารในเขตกรุงเทพฯ 
จำนวน 406 ชุด ระหว่างเดือนมกราคม - เดือน
กันยายน 2563 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บ
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ลักษณะทางประชากร 
รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้คุณค่าสติกเกอร์
ไลน์ ความพึงพอใจที่มีต่อสติกเกอร์ไลน์ ความตั้งใจ
ใช้งานสติกเกอร์ไลน์ 

โดยมีสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ 1. สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้พรรณนา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างและ
ตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 2. สถิติเชิงอนุมาน 
( Inferential Statistics) ใ ช ้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
ส ม ม ต ิ ฐ า น ง า น ว ิ จ ั ย  ด ั ง นี้  2.1 ค ่ า ส ถ ิ ติ  
Independent Samples t-test ใช้วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม ใน
งานวิจัย คือ เพศชายและเพศหญิง 2.2 ค่าสถิติ 
One - way ANOVA (F-test) ใช ้ว ิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี ่ยของตัวแปรมากกว่า 2 

กลุ่ม ในงานวิจัยนี้คือ อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น 

3. สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หา
ความสัมพันธ์ของสมมติฐานงานวิจัยที่ 2-4 

ผลการวิจัย 

ขอนำเสนอผลการว ิจ ัย “ร ูปแบบการ
ดำเนินชีวิต การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และ
ความตั้งใจใช้ สติกเกอร์ไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง 4 ข้อ คือ  

ลักษณะทางประชากรของกล ุ ่มต ัวอย ่างใน
งานวิจัย กับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ 
 เมื่อทำการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า 
ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานะการทำงาน อาชีพ รายได้ การใช้งาน
ไลน์แอปพลิเคชันและการใช้งานสติกเกอรไลน์ที่
ต ่างก ัน มีความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ที่ ไม่
แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยผู้วิจัยศึกษา
จากการเก็บข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรของ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใช้งานสติก
เกอร์ไลน์ในการสื่อสารผ่านไลน์ จำนวน 406 คน 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 232 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.1 และเพศชาย 174 คน ร้อยละ 
42.9 มีช ่วงอายุระหว่าง 50 - 60 ปี มากที ่สุด 
จ ำนวน  275 คน  ร ้ อยละ  67.7 ส ่ ว น ใหญ่ มี
สถานภาพที่ยังทำงาน 264 คน ร้อยละ 65 กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
มากที่สุด 206 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ส่วนใหญ่มี
รายได้ระหว่าง 30,001 - 50,000 บาท จำนวน 
180 คน ร้อยละ 44.3  มีพฤติกรรมการใช้งานไลน์ 
ร้อยละ 99.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีการใช้สติกเกอร์
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ไลน์ร้อยละ 98 และไม่มีการใช้สติกเกอร์ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 2 

รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ กับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์  
เมือ่ทำการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุทุกกลุ่มมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ เป็นไปตามสมมติฐาน โดยศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิ 
ด้านกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น จากนั้นนำไปจัดกลุ่มด้วยวิธี Factor Analysis สามารถวิเคราะห์และจัด
กลุ่มได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าวิเคราะห์กลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้ง 6 กลุ่ม 

ลำดับ กลุ่มรูปแบบการดำเนินชวีิต ลักษณะการดำเนินชีวิต (กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น) Factor 

Loading 
1 กลุ่มทันข่าวและเร่ืองราวบนโซเชียล ชอบเล่นอินเตอร์เน็ต อัพเดตข่าวสารออนไลน์ ออฟไลน์ 0.857 

ใช้โซเชียลมีเดีย Line Facebook อัพเดทเรื่องราวต่างๆ 0.787 

การใช้โซเชียลมีเดีย ทำให้รู้สึกทันสมยัทนัโลก 0.764 

ไม่สบายใจ เมื่อไม่ได้อัพเดทข้อมูลข่าวสารประจำวัน 0.706 

2 กลุ่มครอบครัวสุขสันต์ สุขภาพสดใส การใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ทำให้มีความสุข 0.772 

มักใช้เวลาพักผอ่นอยูบ่้านและใช้เวลากบัครอบครัว  0.746 

สนใจข่าวสารด้านสขุภาพเป็นพิเศษ 0.681 

ออกกาํลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 0.648 

การได้ท่องเที่ยวกับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดทีี่สุด 0.664 

ชอบบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่วุ่นวาย 0.542 

3 กลุ่มให้ความสนใจรอบดา้น ธรรมชาติคือสิ่งสำคัญที่ควรดูแลและอนรุักษ์ 0.712 

การดูแลสุขภาพให้ดีเป็นสิ่งสำคัญ 0.637 

การอัพเดตข้อมูลขา่วสาร ช่วยให้ทันโลกทันเหตุการณ์ 0.613 

โซเชียลมีเดียต่างๆ ทำให้การติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น 0.563 

มักเลือกใช้สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของตน 0.539 

4 กลุ่มเข้าสังคม นิยมท่องเท่ียว เมื่อมีเวลามักท่องเที่ยว เดินทางไปสถานที่ต่างๆ 0.805 

การได้วางแผนการท่องเท่ียวทำให้มีความสุข 0.741 

การทำกจิกรรมต่างๆ ท่องเที่ยว เดินทาง เป็นรางวัลชีวิต 0.662 

มีเพื่อนเยอะ เขา้กับคนอื่นได้ง่าย 0.604 

การพูดคุยรักษาความสัมพันธ์กบัเพื่อนชว่ยคลายเหงา 0.558 

ชื่นชอบการเข้าสังคม พบกลุ่มเพื่อนฝูง 0.480 

5 กลุ่มพึ่งธรรมนำชีวิต มักเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา เขา้วัดทำบุญตักบาตร 0.835 

สนใจเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมคําสอน 0.784 

การปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับวัตถ ุทำใหจ้ติใจสงบ 0.579 

6 กลุ่มโลกสวยด้วยธรรมชาต ิ เมื่อเห็นข่าวการทำลายธรรมชาต ิทำใหไ้ม่สบายใจ 0.588 

ชื่นชอบการปลกูต้นไม้ ตัดแต่งสวน ดูแลธรรมชาติ 0.553 

จากตารางที ่ 1 สามารถวิเคราะห์และจัดกลุ่มกิจกรรมได้ 6 กลุ่มคือ กลุ่มทันข่าวและเรื่องราวบนโซ
เชียล เป็นกลุ่มที่ทันข่าวทันกระแสให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดีย ชอบเล่นอินเตอร์เน็ต มักอัปเดตข้อมูล
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ข่าวสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ กลุ่มครอบครัวสุขสันต์สุขภาพสดใส เป็นกลุ่มที่รักครอบครัว ให้ความสำคัญ
ด้านสุขภาพ ใช้เวลาและทำกิจกรรมกับครอบครัว ดูแลสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
ได้ยาวนาน กลุ่มให้ความสนใจรอบด้าน สนใจเรื่องราวหลายด้าน ทั้งข้อมูลข่าวสาร การใช้งานโซเชียลมีเดีย ให้
ความสำคัญกับธรรมชาติ ดูแลสุขภาพและมักเลือกใช้สินค้าบริการที่สนใจ กลุ่มเข้าสังคมนิยมท่องเที่ยว เป็น
กลุ่มท่ีใช้ชีวิตไม่หยุดนิ่ง ชอบท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับมิตรภาพชอบเข้าสังคม กลุ่มพึ่งธรรมนำชีวิต เป็นกลุ่ม
ที่สนใจธรรมะ เมื่อมีโอกาสมักเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เข้าวัดทำบุญ ปล่อยวางไม่ยึดติดกับวัตถุ กลุ่มโลก
สวยด้วยธรรมชาติ เป็นกลุ่มรักธรรมชาติ ชอบปลูกต้นไม้ มีความสุขเมื่อได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติ และมักไม่สบาย
ใจเมื่อได้เห็นข่าวการตัดไม้ 

จากรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้ง 6 กลุ่ม สามารถนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับความพึงพอใจสติก
เกอร์ไลน์ ด้วยวิธีองค์ประกอบหลักการสกัดปัจจัยมุมฉาก (Varimax) ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับความพึงพอใจสติกเกอร์ไลน์ 

รูปแบบการดำเนินชีวิต ค่าสหสัมพันธ ์
กับความพึงพอใจ 

ระดับ 
นัยสำคัญ 

การแปล 
ความหมาย 

กลุ่มทันข่าวและเร่ืองราวบนโซเชียล 

กลุ่มให้ความสนใจรอบดา้น 

กลุ่มครอบครัวสุขสันต์สุขภาพสดใส 

กลุ่มเข้าสังคมนิยมท่องเท่ียว 

กลุ่มพึ่งธรรมนำชีวิต 

กลุ่มโลกสวยด้วยธรรมชาต ิ

0.337*** 

0.321*** 

0.274*** 

0.197*** 

0.193*** 

0.181*** 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

สัมพันธ์ระดับต่ำ 
สัมพันธ์ระดับต่ำ 
สัมพันธ์ระดับต่ำ 

สัมพันธ์ระดับต่ำมาก 

สัมพันธ์ระดับต่ำมาก 

สัมพันธ์ระดับต่ำมาก 

หมายเหตุ : ** มนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.001 

จากข้อมูล สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับความพึงพอใจในสติก
เกอร์ไลน์ มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.001 หมายความว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์เป็นไปตามสมมติฐาน กลุ่มท่ีสัมพันธ์
สูงสุด 3 อันดับ คือ กลุ่มทันข่าวเรื่องราวบนโซเชียล กลุ่มให้ความสนใจรอบด้าน และกลุ่มครอบครัวสุขสันต์
สุขภาพสดใสตามลำดับ 

การรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ กับความพึงพอใจสติกเกอร์ไลน์  
เมื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจสติกเกอร์ไลน์ โดยศึกษาการรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ 4 ด้าน คือพฤติกรรมการใช้งานไลน์
และสติกเกอร์ไลน์ ลักษณะเฉพาะ คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยของสติกเกอร์ไลน์ มี
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ ทั้ง 4 ด้าน 

การรับรู้คุณค่าสติกเกอร์ไลน ์ การใช้งานสติกเกอร์ไลน์และความชื่นชอบ ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 

พฤติกรรมการใช้งานไลน์ 

และสติกเกอร์ไลน์ 

ใช้งานสติกเกอร์ไลน์บ่อย 

ใช้สติกเกอร์ไลน์ในการสื่อสารมากกว่าพมิพ์ข้อความ 

ใช้ไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ใช้ไลน์ติดต่อกับกลุ่มเพื่อน สร้างความสมัพันธ์ที่ด ี

ใช้ไลน์ติดต่อครอบครัวลูกหลาน ส่งความปรารถนาด ี

ใช้ไลนบ์อกบุญ ส่งต่อธรรมะ ข้อคิดดีๆต่างๆ 

ใช้ไลน์พูดคุยเรื่องสุขภาพ การดูแลตนเอง 
ใช้ไลน์เพื่อนัดหมายทำกจิกรรมต่างๆ เช่นท่องเท่ียว 

ใช้สติกเกอร์ไลน์ที่ออกแบบตรงตามความสนใจ 

3.73 

3.54 

3.80 

4.20 

4.44 

3.72 

3.51 

3.28 

3.81 

0.662 

0.879 

0.738 

0.787 

0.717 

0.920 

1.010 

1.059 

0.819 

ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 

ระดับสูงมาก 

ระดับสูง 
ระดับสูง 

ระดับปานกลาง 
ระดับสูง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.78 0.84 ระดับสูง 
ลักษณะเฉพาะของสติกเกอร์ไลน์ 

ที่พึงพอใจ 

สติกเกอร์ไลน์ดูน่ารัก สดใส 

สติกเกอร์ไลน์ดูตลก กวนๆ 

สติกเกอร์ไลน์มีภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 

สติกเกอร์ไลน์ดูจริงจัง เป็นทางการ 

สติกเกอร์ไลน์เป็นตัวการ์ตูนคน 

สติกเกอร์ไลน์เป็นการ์ตูนดอกไม้ ววิธรรมชาติ 
สติกเกอร์ไลน์มีความวัยรุ่น น้อยกวา่อายุจริง 
สติกเกอร์ไลน์มีโทนสีอบอุ่น 

สติกเกอร์ไลน์เน้ือหาเชิงลบ มีโทนสีเคร่งขรึม โทนดำ 

4.14 

3.64 

3.90 

3.30 

4.01 

3.94 

4.03 

3.57 

2.58 

0.634 

0.842 

0.746 

0.801 

0.809 

0.903 

0.768 

0.788 

0.879 

ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 

ระดับปานกลาง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับต่ำ 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.65 0.80 ระดับสูง 
คุณค่าทางอารมณ ์

ของสติกเกอร์ไลน์ 

ชอบสติกเกอร์ไลน์ที่ตลกขบขัน สร้างความเฮฮาอารมณ์ดี 
ชอบสติกเกอร์ไลน์ที่อบอุ่นออ่นโยน สร้างความรู้สึกดี 
อารมณ์เชิงบวกของสติกเกอร์ไลน์ช่วยสร้างความพึงพอใจ 

ดีไซน์สติกเกอร์ที่ตรงกับรูปแบบการชีวติทำให้พึงพอใจ 

4.22 

4.12 

4.33 

4.25 

0.699 

0.676 

0.633 

0.665 

ระดับสูงมาก 

ระดับสูง ระดับสูง
มาก ระดับสูงมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.23 0.67 ระดับสูงมาก 

คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย 

ของสติกเกอร์ไลน์ 

สติกเกอร์ไลน์สื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าข้อความ 

สติกเกอร์ไลน์ช่วยให้ผู้อื่นรับรู้อารมณ์ ง่ายต่อการสื่อสาร 
สติกเกอร์ไลน์สะดวกต่อการใช้ลดเวลาการพิมพ์ข้อความ 

4.08 

4.16 

4.40 

0.717 

0.680 

0.628 

ระดับสูง ระดับสูง 
ระดับสูงมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 0.68 ระดับสูงมาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้งานไลน์และสติกเกอร์ไลน์ ที่มีระดับสูงมากคือ ใช้ไลน์เพ่ือติดต่อ
ครอบครัวลูกหลานส่งความรู้สึกดีปรารถนาดี รองลงมาใช้ไลน์ติดต่อกับเพื่อนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ใช้สติก
เกอร์ไลน์ที่ออกแบบตรงตามความสนใจ ใช้ไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร บอกบุญ ใช้สติกเกอร์ไลน์ในการ
สื่อสารมากกว่าพิมพ์ข้อความ ใช้ไลน์พูดคุยเรื่องสุขภาพและใช้นัดหมายทำกิจกรรม ตามลำดับ ลักษณะเฉพาะ
ของสติกเกอร์ไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจระดับสูง คือ รูปแบบของสติกเกอร์ไลน์น่ารักสดใส มีความเป็นวัยรุ่น
ดูอายุอ่อนกว่าอายุจริง ลักษณะเป็นตัวการ์ตูนคน มีองค์ประกอบเป็นวิวธรรมชาติ ภาษาสั้นกระชับเข้าใจง่าย 
ให้อารมณ์สนุกสนาน โทนสีอบอุ่น ตามลำดับ คุณค่าทางอารมณ์ของสติกเกอร์ไลน์ชื่นชอบในระดับสูงมาก คือ 
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อารมณ์เชิงบวกของสติกเกอร์ไลน์สามารถช่วยสร้างความพึงพอใจ ดีไซน์สติกเกอร์ที่ตรงกับรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตทำให้พึงพอใจ สติกเกอร์ไลน์ที่ตลกช่วยสร้างความอารมณ์ดี คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยของสติกเกอร์
ไลน์ ระดับสูงมาก คือ สติกเกอร์ไลน์สะดวกช่วยลดเวลาพิมพ์ ช่วยให้ผู้อ่ืนรู้อารมณ์ ง่ายต่อการสื่อสาร และสื่อ
อารมณ์ได้ดีกว่าข้อความ 

เมือ่วิเคราะห์การรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ ทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย พฤติกรรมการใช้งานไลน์และ
สติกเกอร์ไลน์ ลักษณะเฉพาะของสติกเกอร์ไลน์ที่พึงพอใจ คุณค่าทางอารมณ์ของสติกเกอร์ไลน์ คุณค่าทาง
ประโยชน์ใช้สอยของสติกเกอร์ไลน์ จึงนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ มี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ กับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ 

การรับรู้คุณค่า 
ค่าสหสัมพันธ ์

กับความพึงพอใจ 
ระดับ 

นัยสำคัญ 
การแปล 

ความหมาย 
คุณค่าทางอารมณ์ของสติกเกอร์ไลน์ 
คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยของสติกเกอร์ไลน์ 
ลักษณะเฉพาะของสติกเกอร์ไลน์ที่พึงพอใจ 

พฤติกรรมการใช้งานไลน์และสติกเกอร์ไลน์ 

0.555*** 

0.543*** 

0.492*** 

0.475*** 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

สัมพันธ์ระดับปานกลาง 
สัมพันธ์ระดับปานกลาง 
สัมพันธ์ระดับปานกลาง 
สัมพันธ์ระดับปานกลาง 

การรับรู้คุณค่ารวม 0.516*** 0.000 สัมพันธ์ระดับปานกลาง 
หมายเหตุ : *** มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.001 

จากข้อมูลตารางพบว่า การรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสติกเกอร์
ไลน์ ที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.001 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง โดยการรับรู้คุณค่าสติกเกอร์ไลน์ 4 ด้าน ได้แก่
พฤติกรรมการใช้งานไลน์และสติกเกอร์ไลน์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.475 ลักษณะเฉพาะของสติกเกอร์
ไลน์ที่พึงพอใจมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.492 คุณค่าทางอารมณ์ของสติกเกอร์ไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.555 คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยของสติกเกอร์ไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.543 คือ มี
ความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางทั้งหมด และการรับรู้คุณค่าทั้ง 4 ด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวม 0.516 

คือการรับรู้คุณค่ารวมกับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

ความพงึพอใจในสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ กับความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ 
 เมื่อทำการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ กับความตั้งใจใช้
สติกเกอร์ไลน์ พบว่า ความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ เป็นไปตาม
สมมตฐิาน โดยผู้วิจัยเริ่มวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจที่กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีต่อการ
ใช้งานสติกเกอร์ไลน์ โดยสามารถแจกแจงค่าเฉลี่ย แปลความหมายได้ดังนี้
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จากตารางที ่ 5 พบว่า ความพึงพอใจที่
กลุ่มตัวอย่างมีต่อสติกเกอร์ไลน์สูงสุด 3 อันดับ คือ
สติกเกอร์ไลน์ที่ให้ประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า  สติก
เกอร์ไลน์ที่พึงพอใจจะส่งผลต่อความตั้งใจใช้ และ
ชื่นชอบสติกเกอร์ไลน์ที่ตรงกับความสนใจ ด้าน
ความตั้งใจใช้งานที่กลุ่มผู้สูงอายุมีต่อสติกเกอรไ์ลน์ 
พบว่า ตั้งใจใช้ในระดับสูงมาก คือ เลือกใช้สติก
เกอร์ไลน์ที่แจกฟรีและสติกเกอร์ไลน์ที่พึงพอใจตรง
ความสนใจ เมื่อได้ผลวิจัยความพึงพอใจและความ
ตั้งใจใช้งานที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อสติกเกอร์ไลน์ นำมา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ก ับความต ั ้ ง ใ จ ใช ้ สต ิ ก เ กอร ์ ไลน์  พบว ่ ามี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.001 

ความพึงพอใจสติกเกอร์ไลน์มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงบวก และสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร ื ่อง “ร ูปแบบการ
ดำเนินชีวิต การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และ
ความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ของผู ้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

ลักษณะทางประชากรของกล ุ ่มผ ู ้ส ูงอาย ุใน
กรุงเทพมหานครที่ต่างกัน พึงพอใจในสติกเกอร์
ไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางประชากรของผู ้บริโภค ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานะการทำงาน อาชีพ รายได้ การใช้งาน
ไลน์ และสติกเกอร์ไลน์ กับความพึงพอใจในสติก
เกอร์ไลน์พบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครที่ต่างกัน มีความ
พึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน สามารถ
อธ ิบายได ้ว ่ า  แม ้ผ ู ้บร ิ โภคจะม ีล ักษณะทาง
ประชากรที ่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน เพศ อายุ 
สถานะการทำงาน อาชีพ รายได้ พฤติกรรมการ



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 114 

เล่นไลน์และการใช้สติกเกอร์ไลน์ แต่มีความพึง
พอใจในสต ิกเกอร ์ ไลน ์ท ี ่ ไม ่แตกต ่างก ัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยพร กวีบริบูรณ์ 
(2561) เรื ่องลักษณะทางประชากรแรงจูงใจของ
ผู ้บริโภค และพฤติกรรมการใช้บริการโคเว ิร์ค
กิ้งสเปซในเขตกรุงเทพ พบว่า การศึกษาลักษณะ
ทางประชากร ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และลักษณะสภาพแวดล ้อมที ่แตกต ่างก ัน มี
พฤติกรรมในการใช้บริการโคเวิร ์คกิ ้งสเปซไม่
แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุภาพร ชุ่มสกุล (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร ์ เน ็ต พบว ่า ป ัจจ ัยด ้านล ักษณะทาง
ประชากร คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัทรพล พานทอง และณัฏฐ์ชุดา 
วิจิตร จามรี (2563) ที่ศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อ 
การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อสื ่อกีฬา
ฟุตบอลในยุคดิจิทัล ของกลุ่ม Baby Boomer เพศ
ชาย ในจังหวัดนนทบุรี ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านสถานภาพ อาชีพ รายได้ และการศึกษา 
ของกลุ่มตัวอย่างที ่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อ
กีฬาฟุตบอลที่ไม่แตกต่างกัน อาจเกิดจากสื่อด้าน
ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และครอบคลุม 
กล่าวได้ว ่า ล ักษณะทางประชากรที ่เป ็นกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ
ท ี ่ ค ่ อนข ้ า ง ใ กล ้ เ ค ี ย ง ก ั น  เ ก ิ ด  เ ต ิ บ โ ต ใน
สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมที่มีเหตุการณ์
ต่างๆ ใกล้เคียงกัน ซึ่งสิ ่งเหล่านี้ล้วนหล่อหลอม
แนวคิดและพฤติกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน ใน
วิจัยนี้จึงพบผลวิจัยว่า ลักษณะทางประชากรของ

กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วภัสสราณัฐ รวยธนา
สมบัติ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
ของผู้บริโภคในแต่ละเจเนอเรชั่น ที่กล่าวว่า กลุ่ม
คนที่เกิดและเติบโตในสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกันส่งผลให้มีประสบการณ์ ค่านิยม 
ทัศนคติ รวมถึงร ูปแบบในการดำเน ินช ีว ิตที่
คล้ายกัน นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Billingham (2007) ที ่กล่าวไว้ว่า เจเนอเรชั ่นที่
ต่างกัน เกิดคนละช่วงเวลาช่วงประวัติศาสตร์ ทำ
ให้เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ส่งผลให้แนวคิด 
ทัศนคติ การดำเนินชีวิตต่างกัน ขณะที่กลุ่มเจเนอ
เรชั ่น ที ่ เก ิดและเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อม
เดียวกันและถูกปลูกฝังความคิดที่เหมือนกัน ส่งผล
ให้แนวคิด ทัศนคติ การดำเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน 
ซ ึ ่งแนวคิดด ังกล ่าวสอดคล้องกับทฤษฎีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Difference 

Theory) ที่กล่าวว่า กลุ่มคนที่มีลักษณะทางสังคม
คล้ายคลึงกัน จะแสดงพฤติกรรมการสื ่อสารที่
คล้ายกัน โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ ล้วนเป็น
ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน เกิด
และเติบโตในเหตุการณ์ทางสังคมที่ใกล้เคียงกัน จึง
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในรูปแบบของสติกเกอร์
ไลน์ที่ไม่ต่างกัน 
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รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุทุกกลุ่ม 
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสติกเกอร์
ไลน์ 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู ้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร กับความพึงพอใจในสติกเกอร์
ไลน์ พบว ่า ร ูปแบบการดำเน ินช ีว ิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม (กลุ่มทันข่าวและเรื่องราวบนโซ
เชียล กลุ่มครอบครัวสุขสันต์สุขภาพสดใส กลุ่มให้
ความสนใจรอบด้าน กลุ่มเข้าสังคมนิยมท่องเที่ยว 
กลุ่มพ่ึงธรรมนําชีวิต กลุ่มโลกสวยด้วยธรรมชาติ) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในสติก
เกอร์ไลน์ และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ เมื่อ
ว ิเคราะห์ระดับความสัมพันธ ์พบว ่า กลุ ่มที ่มี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ำได้แก่ กลุ่มทันข่าวและ
เรื่องราวบนโซเชียล กลุ่มครอบครัวสุขสันต์สุขภาพ
สดใสและกลุ่มให้ความสนใจรอบด้าน ส่วนกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ำมากได้แก่กลุ่มเข้าสังคม
นิยมท่องเที่ยว กลุ่มพึ่งธรรมนําชีวิตและกลุ่มโลก
สวยด้วยธรรมชาติ 

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า กลุ่มทันข่าวและ
เรื่องราวบนโซเชียล แม้มีค่าความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ำ แต่มีค่าสหสัมพันธ์กับความพึงพอใจ สูงที่สุดใน 
6 กลุ่ม เนื่องจากกลุ่มทันข่าวและเรื่องราวบนโซ
เช ียล เป ็นกล ุ ่มท ี ่ เป ิดร ับข ่าวสารและความ
เคลื ่อนไหวต่างๆ ชื ่นชอบการเล่นอินเตอร์เน็ต 
มักอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั ้งทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ ให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียใน
การสื่อสาร เช่น Line Facebook โดยมีแอคเคาท์
ของตนเองในการอัปเดตเรื่องราวต่างๆ ซึ่งมีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มทันเทคโนโลยี จากงานวิจัยของ 
กังสดาล ศิษย์ธานนท์ (2558) เป็นกลุ ่มท ี ่ ใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเปิดรับข้อมูลและ
ให้การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้น จาก
พฤติกรรมที่นิยมใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร ทำ
ให้มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้รูปแบบของสติก
เกอร์ไลน์ในการสื่อสารเนื่องจากสติกเกอร์ไลน์ถือ
เป็นสิ่งที่กลุ่มผู้สูงอายุนิยมใช้งาน ยิ่งเป็นกลุ ่มที่
สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียบ่อยก็ยิ่งมีโอกาสในการ
เลือกใช้สติกเกอร์ไลน์บ่อยตามไปด้วย ทำให้มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจสติกเกอร์ไลน์มาก
เป็นพิเศษกว่ากลุ่มอื่น ขณะที่กลุ่มให้ความสนใจ
รอบด้าน ทั้งเรื ่องอัพเดตข้อมูลข่าวสาร โซเชียล
มีเดียต่างๆ ในขณะเดียวกันก็คิดเห็นว่า ธรรมชาติ
คือสิ่งสำคัญที่ควรดูแลและอนุรักษ์ ดูแลสุขภาพ
และมักเลือกใช้สินค้าและบริการที่ตนเองให้ความ
สนใจ มีความสัมพันธ์ระดับต่ำรองลงมา เนื่องจาก
ให้ความสนใจรอบด้านและมักเลือกสินค้าและ
บริการที่ตรงกับความสนใจ ทำให้การเลือกใช้สติก
เกอร์ไลน์ต้องอยู ่บนพื ้นฐานความพึงพอใจตาม
ลักษณะนิสัยพื้นฐานตามไปด้วย โดยกลุ่มนี้มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มสนใจรอบด้าน จากงานวิจัยของ 
ชฏาพร ทับคง (2559) ให้ความสนใจในหลายด้าน 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การท่องเที่ยว เรียนรู้สิ่ง
ใหม่รอบตัวเพื ่อพัฒนาตนเองและตอบสนอง
ความชอบ ขณะที่กลุ่มครอบครัวสุขสันต์สุขภาพ
สดใส เป็นกลุ่มที่รักครอบครัวและให้ความสำคัญ
เรื ่องสุขภาพ มีความสัมพันธ์ระดับต่ำและมีค่า
สหส ั มพ ั น ธ ์ ก ั บคว ามพ ึ งพอ ใจน ้ อยส ุ ด ใ น
ความสัมพันธ ์ระดับต ่ำ สอดคล้องกับกลุ ่มรัก
ครอบครัวและมีศีลธรรม จากงานวิจัยของ ภัทรา 
สุขะสุคนธ์ (2562) กล่าวว่าเป็นกลุ่มที่คิดเห็นว่า
ครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่ทําให้เป็นคนดี เป็นผู้ที่
สนใจทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว โดยกลุ่ม
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นี้ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง การ
พูดคุยกับครอบครัวมีแนวโน้มในด้านการส่งความ
ปรารถนาดี แสดงความรักความห่วงใย การเลือกใช้
ข้อความและสติกเกอร์ไลน์ต้องตรงกับความสนใจ
และมีความพึงพอใจที่จะเลือกใช้ด้วยเช่นกัน ด้าน
กลุ่มที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ำมาก 
มี 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มเข้าสังคมนิยม
ท่องเที ่ยว เป็นกลุ ่มที ่น ิยมการท่องเที ่ยว มัก
เดินทางออกไปหาประสบการณ์ใหม่ ขณะเดียวกัน
ก็ให้ความสำคัญกับคำว่ามิตรภาพ เข้ากับผู้อื่นง่าย 
ซึ่งมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของ ธนิตา คงชัย 
(2559) ใน 2 กลุ ่มคือ กลุ ่มแสวงหาสิ ่งใหม่ เป็น
กลุ่มท่ีชอบท่องเที่ยว ผจญภัย และกลุ่มนักกิจกรรม
บันเทิง ชื่นชอบการเข้าร่วมกิจกรรมกับคนหมู่มาก 
การเลือกใช้รูปแบบเนื้อสารจึงเป็นสิ่งที่ต้องเลือก
และตรงกับรูปแบบความสนใจ เพื ่อช่วยให้การ
สื ่อสารและรักษามิตรภาพเป็นไปในเชิงบวกอยู่
เสมอ ขณะที่ กลุ่มพึ่งธรรมนำชีวิต  เป็นกลุ ่มที่
สนใจธรรมะ เมื่อมีโอกาสมักเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ปล่อยวางไม่ยึดติดกับวัตถุทำให้จิตใจสงบ 
มีความใกล้เคียงกับกลุ่มภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ ของ 
ช ุ ล ีพร  ธาน ี ร ั ตน ์  (2556) เป ็นกล ุ ่ มท ี ่ ไม ่ ให้
ความสำคัญกับวัตถุหรือรูปลักษณ์ภายนอก ทำให้มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในระดับต่ำมาก 
และกลุ่มที่มีค่าสหสัมพันธ์น้อยที่สุดจากทุกกลุ่มคือ 

กลุ่มโลกสวยด้วยธรรมชาติ เป็นกลุ่มรักธรรมชาติ 
มีความสุขเมื่อได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติและมักไม่
สบายใจเมื่อได้เห็นข่าวการตัดไม่ทำลายป่า ความ
พึงพอใจด้านอื่นอาจจะมีความสำคัญน้อยลง แต่
เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว รูปแบบการดำเนินชีวิต
ทั้ง 6 กลุ่มล้วนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความ
พึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ทั้งสิ้น โดยกลุ่มนี้มีความ

ใกล้เคียงกับกลุ่มนักอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ของ 
ชุลีพร ธานีร ัตน์ (2556) กล่าวว่าเป็นกลุ ่มที ่ให้
ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมช่วย
รักษาให้ทรัพยากรคงสภาพตามเดิม อีกทั้งสนใจ
การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

การร ับร ู ้ค ุณค่าของสต ิกเกอร ์ไลน์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ สัมพันธ์กับความพึงพอใจสติกเกอร์ไลน์  

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้คุณค่าของสติกเกอร์ไลน์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
พฤติกรรมการใช ้งานไลน ์และสต ิกเกอร ์ ไลน์  
ลักษณะเฉพาะของสติกเกอร์ไลน์ที่พึงพอใจ คุณค่า
ทางอารมณ์ของสติกเกอร์ไลน์ และคุณค่าทาง
ประโยชน์ใช้สอยของสติกเกอร์ไลน์ กับความพึง
พอใจในสติกเกอร์ไลน์ พบว่าการรับรู้คุณค่าของ
สติกเกอร์ไลน์ ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ 

ด้านพฤติกรรมการใช้งานไลน์และสติก
เกอร์ไลน์ของกลุ่มตัวอย่างมีในระดับสูงมากคือ ใช้
ไลน์เพื่อติดต่อครอบครัวลูกหลานส่งความรู้สึกดี
ปรารถนาดี ส่วนพฤติกรรมการใช้งานไลน์ที่มีใน
ระดับสูง คือใช ้ไลน์ต ิดต่อกับกลุ ่มเพื ่อนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ใช้สติกเกอร์ไลน์ที่ออกแบบตรง
ตามความสนใจ นอกจากนั้นใช้ไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ใช้ไลน์บอกบุญ ส่งต่อธรรมะ
ข้อคิดดีๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาศิณี ชะไว
ริน (2561) พบว่า ผู ้ส ูงอายุมักใช้ Application 

Line ในการสื่อสารกับคนรอบข้าง อันดับที่ 1 ใช้
ไลน์กับคนในครอบครัว อันดับที่ 2 ใช้ไลน์กับญาติ
พี่น้อง อันดับที่ 3 ใช้ ไลน์กับกลุ่มเพื่อน โดยการที่
ผู้สูงอายุเลือกสื่อสารผ่าน Application Line เพ่ือ
ติดต่อสื่อสาร ส่งผ่านความรัก ความปรารถนาดี 
เชื ่อมต่อความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร อินทมุสิก 
(2559) พบว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการจากการใช้งาน
แอปพลิเคชันไลน์นอกเหนือจากเรื ่องของการ
ติดต่อสื ่อสารนั ้น คือยังต้องการมีตัวตนและมี
ความสำคัญกับคนใกล้ตัว เช่นครอบครัว ญาติพ่ี
น้อง เพ่ือนฝูง เป็นต้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิศปัตย์ ชัยช่วย (2560) ที่ศึกษาเรื่อง 
การใช ้  LINE ของผ ู ้ ส ู งอาย ุ  :  การศ ึกษาเชิ ง
ปรากฏการณ์วิทยา ที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการ
ใช้งาน LINE ทุกวัน โดยมีรูปแบบการใช้งาน LINE 

เพื่อ ติดต่อกับเพื่อนมากที่สุดและครอบครัว ใน
ส่วนลักษณะการใช้งาน LINE มีลักษณะการใช้งาน
เพ ื ่อส ่งสต ิกเกอร์  (Emoji, Emoticon, Sticker) 

และมีการใช้งานเพื่อส่งรูปภาพ ตามลำดับ 

ด้านลักษณะเฉพาะของสติกเกอร์ไลน์ ที่
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในระดับสูง คือ สติกเกอร์ไลน์
ที่มีรูปแบบน่ารัก ใช้โทนสีหวานสดใส มีลักษณะ
เป็นตัวการ์ตูนคน ดูเป็นวัยรุ่น ตกแต่งด้วยดอกไม้
หรือวิวธรรมชาติให้ดูสวยงาม มีเนื้อหาเป็นเชิงบวก
ช่วยสร้างความอารมณ์ดี ภาษาสั้นกระชับเข้าใจ
ง่าย ส่วนสติกเกอร์ไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจใน
ระดับปานกลางและต่ำ คือสติกเกอร์ไลน์มีลักษณะ
เป็นตัวการ์ตูนสัตว์ หรือสติกเกอร์ไลน์ดูจริงจัง มีสี
หม่นดำ และสื่อสารเนื้อหาหยาบคาย เมื่อพิจารณา
จะเห็นว่า แม้กลุ่มผู้สูงอายุจะมีอายุจริงที่มากแล้ว 
แต่ยังชื่นชอบสติกเกอร์ไลน์ที่มีความเป็นวัยรุ่นอายุ
น้อยกว่าวัยจริง อีกทั้งต้องดูน่ารักสดใส สอดคล้อง
ก ับข ้อม ูลงานว ิจ ัยของ ว ิทยาล ัยการจั ดการ 
มหาว ิทยาล ัยมห ิดล ท ี ่ ได ้จ ัดสั มมนาในเร ื ่อง 
“AWUSO Society 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า” 
เจาะ Insight “ผู้สูงวัย” ในปัจจุบัน พบว่าจากผล
การสำรวจผู้สูงอายุตั้งแต่ 50–85 ปี จำนวน 615 

คน พบว่า 90% มีอายุใจที่ต่ำกว่าอายุจริง และ 
8% คิดว่าอายุจริงและอายุใจเท่ากัน มีเพียงแค่ 
2% ที ่มองว่าตนเองมีอายุใจมากกว่าอายุจริง 
นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่า ลักษณะเฉพาะของ
สติกเกอร์ไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในระดับสูง 
คือ สติกเกอร์ไลน์ที่มีรูปแบบน่ารัก ใช้โทนสีหวาน
สดใส ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีรัตน์ ปาน
พรม (2560) ที่พบว่า รูปแบบของสีที่ผู้สูงอายุชื่น
ชอบคือ กลุ่มโทนสีที่หวานสดใส หรือสีที่อบอุ่นมอง
แล้วสบายตา และสอดคล้องกับงานวิจัยเร ื ่อง 
อ ิทธ ิพลของส ี ในสภาพแวดล ้อมท ี ่ส ่ งผลต่อ
ความเครียดของผู้สูงอายุ ของ ธนาวุฒิ ตรงประวีณ 
และ วรภัทร ์ อ ิงคโรจน์ฤทธ ิ ์  (2561) ที ่พบว่า 
ผู้สูงอายุพึงพอใจสีที่สดใสและพาสเทล มีความสด
ของระดับสีน้อยจะพึงพอใจกว่าสีที่มีความสดหรือ
ฉูดฉาด 

ด้านคุณค่าทางอารมณ์ของสติกเกอร์
ไลน์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีในระดับสูงมาก คือ อารมณ์
เชิงบวกของสติกเกอร์ไลน์ช่วยสร้างความพึงพอใจ
ได้ นอกจากนั้นดีไซน์สติ๊กเกอร์ที่ตรงกับรูปแบบ
การดำเนินชีวิตทำให้เกิดความพึงพอใจ และสติก
เกอร์ไลน์ที่ตลกขบขันช่วยสร้างความเฮฮา อารมณ์
ดี ส่วนคุณค่าทางอารมณ์ของสติกเกอร์ไลน์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีในระดับสูง คือ สติกเกอร์ไลน์ที่อบอุ่น 
อ่อนโยน ซึ่งผลทางวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็น
ว่า การรับรู ้คุณค่า มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในสติกเกอร์ไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Kondou (1999) ที่พบว่าคุณค่าทางอารมณ์ที่เกิด
ขึ้นกับสินค้าและบริการ เป็นตัวที่ตอบสนองความ
พึงพอใจในเชิงบวกของผู้บริโภคได้  
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ด้านคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยของ
สติกเกอร์ไลน์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีในระดับสูงมาก คือ 
สติกเกอร์ไลน์ที่สะดวกใช้งาน ช่วยลดเวลาในการ
พิมพ์ข้อความ ส่วนคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยของ
สติกเกอร์ไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีในระดับสูง คือ สติก
เกอร์ไลน์ช่วยให้ผู ้อื ่นรับรู ้อารมณ์ ง่ายต่อการ
สื่อสาร และสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าข้อความ 
ซึ่งผลทางวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่า คุณค่า
ทางประโยชน์ใช้สอยสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
สติกเกอร์ไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Aaker 

(1996) กล่าวว่า ปัจจัยหนึ ่งที ่ทำให้ผู ้บริโภคพึง
พอใจกับส ินค้ามากข ึ ้น และเป็นต ัวเช ื ่อมต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและผู้บริโภค คือการที่
ผู ้บริโภคได้รับประโยชน์ที่คุ ้มค่ากับการใช้สินค้า
และบริการ 

ความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์กับความตั ้งใจใช้
สติกเกอร์ไลน์ พบว่า ความพึงพอใจในสติกเกอร์
ไลน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ 
เป ็น ไปตามสมมต ิ ฐานท ี ่ ต ั ้ ง ไว ้  ในร ูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงบวก โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีต่อสติกเกอร์ไลน์ในระดับสูงมาก คือ 
สติกเกอร์ไลน์ที ่ให ้ประโยชน์ใช ้สอยคุ ้มค่า ซึ่ง
สอดคล้องก ับงานว ิจ ัยของ Sheth and Gross 

(1991) พบว่า ความคุ ้มค่าทางประโยชน์ใช้สอย
เป็นเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคนึกถึง ซึ่งความคุ้มค่าจะ
สร้างความพอใจที่ได้รับและนําไปสู่การตัดสินใจใช้
งาน และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ ของ ศักรินทร์ ตัน

สุพงษ์ (2557) ที่ศึกษากลุ ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น
และวัยทำงาน พบว่า ผู้สูงอายุ ยอมรับ LINE จาก
การที่เห็นว่ามีประโยชน์ในการใช้งานและใช้งาน
ง่าย และสอดคล้องกับวิจัยของ วรรณพร อินทมุสิก 
(2559) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้และผลที่ได้รับต่อ
ชีว ิตและจิตใจจากแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่ม
ผู ้ส ูงอายุสมาคมบ้านปันรัก ผลการวิจ ัยพบว่า
ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ที ่ใช้งานไลน์แอปพลิเคชัน มี
ความเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์เหมาะสมกับกลุ่ม
ของตนเอง และคิดว่าเป็นเครื ่องมือสื ่อสารที ่มี
ประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งทางด้านการให้เนื้อหา
ข่าวสาร หรือสาระที่มีประโยชน์และรวดเร็วทำให้
เป็นคนทันสมัย อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้เหงา
ได ้  เป ็นอย ่างด ีนอกจากน ั ้นงานว ิจ ัยพบว่า
นอกเหนือจากคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย เรื ่อง
ราคาเป็นสิ ่งที ่ผู ้บริโภคให้ความสำคัญ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจะเลือกใช้สติกเกอร์ไลน์ที่แจกฟรีมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร อินทมุสิก 
(2559) ที่พบว่า ผู ้สูงอายุรู ้สึกว่าการใช้งานแอป
พลิเคชันไลน์มีประโยชน์กับตนเองในประเด็นของ
ความสะดวกรวดเร็ว และประหยัด สะดวกในการ
ส่งข้อมูลครั ้งละหลาย ๆ คน โดยที่ไม่เปลืองค่า
โทรศัพท์และประหยัดรายจ่าย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ (2563) เรื ่อง 
พฤติกรรมการใช้และการยอมรับนวัตกรรมสื่อ
ส ั งคมออนไลน ์ ของกล ุ ่ มผ ู ้ ส ู งอาย ุ  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ผู้สูงอายุต่างก็มีความพึง
พอใจกับการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ในเรื่องของ
การใช ้งานง ่าย สะดวกรวดเร ็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย นอกจากด้านความประหยัด รองลงมา
คือเลือกใช้เพราะพึงพอใจตรงตามความสนใจ ส่วน
ความตั้งใจใช้งานที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อสติกเกอร์ไลน์
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ในระดับตำ่ คือ ยอมเสียเงินเพ่ือซื้อสติกเกอร์ไลน์ที่
พึงพอใจหรือที่ผู ้อื ่นส่งให้เป็นของขวัญ และมีค่า
วิเคราะห์ทางสถิติต่ำที่สุดคือเลือกใช้สติกเกอร์ไลน์
ที ่ต้องซื ้อเอง เพราะมีความยุ ่งยากในการดาวน์
โหลดสติกเกอร์ไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื ่อง
การศึกษา พฤติกรรมการใช้และผลที่ได้รับต่อชีวิต
และจิตใจจากแอปพลิเคชันไลน์ ของกลุ่มผู้สูงอายุ
สมาคมบ้านปันรัก ของ วรรณพร อินทมุสิก (2559) 

ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ เริ่ม
จากการที ่ใช้งานไม่เป็นและไม่ค่อยกล้าใช้งาน
เพราะกลัวจะผิดพลาด ดังนั้นควรมีคนสอนเรียนรู้
เรื่องวิธีการใช้งานให้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

 1). จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรของกลุ ่มผู้สูงอายุที่ต่างกัน มีความพึง
พอใจในสติกเกอร์ไลน์ที่ต่างกัน ในด้านของการ
ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจน ลงรายละเอียด กลุ่มเป้าหมายของเราคือ
ใคร ช่วงอายุไหน ประกอบอาชีพอะไร พ้ืนฐานเป็น
แบบไหน เป็นต้น การกำหนดขอบเขตที่กว้างอย่าง
ช่วงอายุ อาจจะไม่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายบาง
กลุ่มในช่วงอายุนั้นๆ เพราะถึงช่วงอายุเดียวกัน แต่
ม ีล ักษณะทางประชากรท ี ่แตกต ่างก ัน ซ ึ ่ งมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ที่
แตกต่างกันด้วย  
 2). จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์ โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่
มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบทันข่าวและเรื่องราว
บนโซเชียล เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบ
และฟังชั่นก์ของสติกเกอร์ไลน์ที่เลือกใช้มากที่สุด 
เนื ่องจากเป็นกลุ ่มที ่น ิยมเปิดรับข่าวสารความ

เคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการสื่อสารผ่าน
โซเชียลมีเดีย จึงให้ความสำคัญกับรูปแบบของสติก
เกอร์ไลน์ที่เลือกใช้เพื่อสื่อสาร ดังนั้นการออกแบบ
ควรคำนึงถึงความชอบและรูปแบบการดำเนินชวีิต
ของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เช่น เนื้อหาสติกเกอร์ไลน์ที่
ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือเป็นคำ
ทักทายประจำวันที่นิยมใช้ การแสดงออกถึงความ
ห่วงใย ความปรารถนาดี เป็นต้น 

3). จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่า
ของสติกเกอร์ไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจสต ิกเกอร ์โดยค ุณค ่าด ้าน เน ื ้อหาสารที่
ผู ้สูงอายุนิยมใช้ในการสื ่อสารผ่านไลน์คือ เพ่ือ
ติดต่อครอบครัว เพื ่อนฝูง ส ่งต่อความรู ้ส ึกดี 
ปรารถนาดี นอกจากนั้นใช้ไลน์เพื ่อแลกเปลี ่ยน
ข้อมูลข่าวสาร บอกบุญและส่งต่อธรรมะข้อคิดดีๆ 
ส่วนด้านลักษณะของสติกเกอร์ไลน์ที่กลุ่มผู้สูงอายุ
ชื่นชอบ คือ สติกเกอร์ไลน์ที่มีรูปแบบน่ารักสดใส มี
ลักษณะเป็นตัวการ์ตูนคนที่ยังวัยรุ่น ตกแต่งด้วย
ดอกไม้ให้ดูสดชื่นสวยงาม มีเนื้อหาเชิงบวกที่ช่วย
สร้างความอารมณ์ดี และมีภาษาที ่สั ้น กระชับ 
เข้าใจง่าย ดังนั ้นควรคำนึงถึงการออกแบบทั้ง
เนื้อหาสารและรูปแบบของสติกเกอร์ไลน์  

4). จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อผู้สูงอายุ
เกิดความพึงพอใจในสติกเกอร์ไลน์จะนำไปสู่ความ
ตั้งใจใช้งานสติกเกอร์ไลน์ โดยจะเลือกสติกเกอร์
ไลน์จากประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า นอกเหนือจาก
คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยแล้ว เรื่องราคาเป็นสิ่งที่
ผู ้สูงอายุให้ความสำคัญ โดยจะเลือกดาวน์โหลด
สติกเกอร์ไลน์ที่แจกฟรีมากที่สุด มักไม่ยอมเสียเงิน
เพ่ือซื้อสติกเกอร์ไลน์ที่พึงพอใจและมีส่วนน้อยที่จะ
ใช้สติกเกอร์ไลน์ที่ผู้อื่นส่งให้เป็นของขวัญ เพราะมี
ขั ้นตอนที่ยุ ่งยากเกินและความยากในการดาวน์
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โหลดสติ๊กเกอร์เป็นปัญหาสำคัญที่ผู้สูงอายุได้รับ 
ดังนั้นระบบปฏิบัติการควรเน้นความง่ายในการใช้

งาน มีคลิปแนะนำการใช้วิธีการดาวน์โหลด คู่มือที่
ศึกษาตามได้ง่าย 
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