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การศึกษาไอดอลญ่ีปุ่นในประเทศไทย: ผลกระทบจากความดึงดูดใจระหว่างบุคคลและการ
ปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคม ต่อความสัมพันธ์กึ่งสังคมและความคล้ายกันทางทัศนคติ 

พีรวัส ทันอินทรอาจ1 

วิกานดา พรสกลุวานิช, Ph.D.2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแฟนคลับและสมาชิกวงไอดอล โดยเป็นการศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับสื่อ 
ความดึงดูดใจระหว่างบุคคล และการปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคม ต่อความสัมพันธ์กึ่งสังคม และความคล้ายกันทางทศันคติ 
ผลการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นแบบแผนในการวิจัยในอนาคต ในหัวข้อไอดอลญี่ปุ่น และหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ข้ามวัฒนธรรมได้ 

 ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษานี้ เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุดทางออนไลน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือแฟนคลับของวงไอดอลญี่ปุ่นในประเทศไทย 
โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และ
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงช้ัน  

 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมแล้วนั้น การปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสัมพันธ์กึ่งสังคม 
และความดึงดูดใจระหว่างบุคคลด้านกายภาพเป็นตัวแปรทำนายการปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับ
ความดึงดูดใจระหว่างบุคคลด้านอื่น อย่างไรก็ดี ระยะเวลายาว ความดึงดูดใจระหว่างบุคคลด้านการทำงาน และ
ความดึงดูดใจระหว่างบุคคลด้านสังคมจะมีอิทธิพลมากขึ้น สำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต ขนาดของกลุ่มไอดอล
และจำนวนแฟนคลับของแต่ไอดอลแต่ละวงความถูกนำมาพิจารณาในการศึกษา และอาจนำตัวแปรในมุมมองเรื่อง
การตลาดเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม 

คำสำคัญ: ความดึงดูดใจระหว่างบุคคล, การปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคม, ความสัมพันธ์กึ่งสังคม, ความคล้ายกันทางทัศนคต,ิ 
ไอดอลญี่ปุ่น 
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The study of Japanese Idol in Thailand: The Impact of Interpersonal Attraction 

and Parasocial Interaction on Parasocial Relationships and Attitude Homophily 

Abstract 

The purpose of this research was to clarify the model in regard to fans and the Japanese 

idol in Thailand by examining an influence of media exposure, interpersonal attraction, and 

parasocial interaction (PSI) on parasocial relationships (PSR) and attitude homophily. The research 

result could be a guideline for further research related to Japanese idol or other cross-cultural 

study. 

This research adopted the quantitative research methods by using survey research. The 

questionnaires were designed and used to collect data from 400 respondents, who were Thai fans 

of Thai idol group aged 18 and older via online. The statistics used in this study were simple linear 

regression analysis and hierarchical regression analysis in order to define predictors of variables. 

The research result explained that in general, parasocial interaction had a positive 

influence on parasocial relationships, and physical attraction was the most influencing predictor of 

parasocial interactions among other interpersonal attraction. However, in the long time of being 

fan, task attraction and social attraction were more influencing. For further research, sizes of the 

idol groups and the number of fans of each group should be considered, and variable in the 

marketing aspect can be added. 

Keywords: Interpersonal Attraction, Parasocial Interaction, Parasocial Relationships, Attitude 

Homophily, Japanese Idols



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 3 

Introduction 

Basically, members of Japanese idol 

groups have a specific characteristic based on 

fans’ perceptions. Galbraith (2018) explained 
that Japanese idol business gives a value on 

intimacy, which means Japanese idol groups 

focus on the relationships between a fan and 

a member. To enhance relationships 

between fans and members of Japanese idol 

groups, not only promoting songs or products 

related to groups, but also having events to 

allow fans to meet their favorite members 

have a positive influence on the level of 

intimacy (Galbraith, 2018; Hiroshi, 2000; Ueda, 

2016). As regards the interaction between an 

individual and a public figure, this type of 

interaction is a one-side interaction that an 

individual creates. Parasocial interaction (PSI) 

is the initial stage which leads to the creation 

of a one-side relationship, which is called as 

‘parasocial relationships (PSR)’ (Cohen, 2001; 
Horton & Wohl, 1956; Perse & Rubin, 1989). 

Public figures that prior research used in PSI 

and PSR study are news reporters (Horton & 

Wohl, 1956), television hosts (Rubin & 

McHugh, 1987), characters in soap opera 

(Perse & Rubin, 1989), or imaginational figures 

(Tan-intaraarj, 2019b; Yueh, 2019). Because 

there are various types of public figures, 

findings or results got from prior research 

were not consistent in some aspects. Some 

research found that media exposure relates 

to PSI (Giles, 2002; Kosenko, et al., 2016; Wen, 

2017). Nevertheless, according to Rubin and 

McHugh (1987), television exposure did not 

relate to PSI. 

 

About Japanese idol studies in 

various countries, non-Japanese fans adopt 

the concept of Japanese Idol because they 

perceive similarity (Soraya & Muktiono, 2013; 

Tan-intaraarj, 2019a). When local people are 

members of the idol group, such as JKT48 in 

Indonesia or BNK48 in Thailand, fans can 

understand the concept of the Japanese idol 

easier due to the familiarity in cultures and 

attitudes. However, the relationships 

between fans and members of idol groups 

has been studied yet based on Thai contexts 

while the Japanese idol concept has been 

diffused and be accepted. In order to clarify 

a phenomenon related to relationships 

between Thai fans and members of Japanese 

idol groups in Thailand, this study examined 

an influence of media exposure, 

interpersonal attraction, and parasocial 

interaction (PSI) on parasocial relationships 

(PSR), and attitude homophily. This study 

aimed to make an understanding about PSI 

and PSR in the age comprising of various 

types of media, and the research result could 

be a guideline for further research related to 

Japanese idol or other cross-cultural study. 

About the practical approach, an idol 

business could apply research result to 

develop the business plan. This research 

article was a part of the dissertation “The 
Influence of Media Exposure, Interpersonal 

Attraction, and Parasocial Interaction on 

Parasocial Relationships and Attitude 

Homophily between Fan Club and Japanese 

Idols in Thailand.” 
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Media Exposure 

Media exposure basically has the 

fundamental concept related to reasons’ of 
using media.  In the dimension of PSI and PSR 

studies, a viewer cannot have an interaction 

with a public figure directly. As regards 

interpersonal communication, the amount of 

communication supports the increase in the 

level of relationships between two 

individuals (Berger & Calabrese, 1975). Thus, 

in the case of PSI, prior research stated media 

exposure as the amount of communication 

that a viewer has with a public figure (Rubin 

& McHugh, 1987; Wen, 2017). Characteristics 

of a public figure has an influence on a 

viewer’s attitudes and media used behaviors 
(Grabe et al., 2008; Harrison, 2003). If a viewer 

watches contents that has a certain public 

figure repeatedly, it enhances the intimacy 

that a viewer can feel (Stern, et al., 2007). 

Due to prior research, in the study related to 

PSI and PSR, media exposure needs to be 

studied, but the researcher has to consider 

this variable as a period since a fan started 

watching or following his or her favorite 

public figure. 

Interpersonal Attraction 

According to uncertainty reduction 

theory, Berger and Calabrese (1975) also state 

that when level of the uncertainty level in 

people’s relationships decrease, the level of 
liking may increase. In addition, the amount 

of communication relates positively with 

liking, and liking is also an emotion that has 

an influence on people’s interaction, and in 

PSI, liking can be defined as attraction that a 

viewer perceives from a public figure (Horton 

& Wohl, 1956; Rubin & McHugh, 1987; Tan-

intaraarj, 2019b). McCroskey and McCain 

(1974) explained that there are three types of 

interpersonal attraction: social, physical, and 

task attraction. Rubin and McHugh (1987) 

applied interpersonal attraction to clarify 

what a viewer likes in a public figure. 

 

Since Rubin and McHugh (1987) 

adapted the uncertainty reduction theory to 

study in the context of public figure and mass 

media, they change the amount of 

communication to television exposure. 

However, the casual mechanism they found 

was not consistent with the original result 

found by Berger and Calabrese (1975). On the 

other hand, Harrison (2003) explained that 

media or public figure exposure related to 

the acceptance in a characteristic of public 

figure. Due to this argument, in this study, the 

relationships between media exposure and 

interpersonal attraction can be written as a 

research question as follows: 

RQ1: How does media exposure 

relate to interpersonal attraction? 

Parasocial Interaction and Parasocial 

Relationships 

Parasocial Interaction (PSI) and 

parasocial relationships (PSR) explain about 

the one-side interaction and relationships 

that a viewer has with a public figure (Horton 

& Wohl, 1956); media creates an illusion that 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 5 

a viewer think they are interacting with a 

public figure. Prior research found that media 

exposure related to PSI (Giles, 2002; Kosenko 

et al., 2016; Wen, 2017). Considering a 

context of interpersonal communication, if a 

person has an interaction with someone, it 

can enhance the level of intimacy (Berger & 

Calabrese, 1975). Rubin and McHugh (1987) 

stated that interpersonal attraction could be 

defined as liking, and intimacy could change 

to the concept of PSI. Basically, liking relates 

positively to intimacy (Berger & Calabrese, 

1975). Rubin and McHugh (1987) found that 

social attraction and task attraction relates to 

PSI. Some physical appearances play a 

significant role in the interaction; it is 

understandable that an individual is 

convinced by a public figure who has an 

opposite gender (Berscheid et al., 1971). As 

regards members of idol groups, a term 

“Kawaii” presents cuteness through physical 

appearance (Alley, 1981). As mentioned 

earlier, Kawaii has been used in the idol 

business (Aoyagi, 2000; Nagaike, 2012). Hence, 

this hypothesis was posed: 

 H1: Media exposure and 

interpersonal attraction have an influence on 

parasocial interaction. 

First of all, PSI relates positively to 

PSR (Cohen, 2001; Horton & Wohl, 1956; 

Perse & Rubin, 1989; Rubin et al., 1985; Rubin 

& McHugh, 1987). An individual has been able 

to feel that he or she is a friend of a public 

figure since he or she exposed to that public 

figure (Stern et al., 2007). Considering about a 

characteristic of a member of an idol group, 

it is a factor that make an individual become 

a fan. Due to these significant results from 

prior research, research hypothesis could be 

posed: 

H2: Media exposure, interpersonal 

attraction, and parasocial interaction have an 

influence on parasocial relationships. 

Attitude Homophily 

During the interaction, an 

individual’s attitude is one of factors that 
raise level of relationships (Berger & 

Calabrese, 1975). McCroskey et al. (1975) 

defined attitude homophily as an 

understanding of an individual that he or she 

perceives similarity between himself or 

herself and another person by considering 

from thought and behavior. In the same way, 

Lazarsfeld and Merton (1954) explained that 

attitude homophily means a shared 

conviction among people. Moreover, there 

are some studies show that PSR relates to 

attitude homophily (Frederick et al., 2012). 

Wen (2017) found a similar result, but a 

relationship between PSR and attitude 

homophily is not stated directly; in the study, 

PSR relates to identification, and 

identification relates to attitude homophily. 

Because the causal mechanism between PSR 

and attitude homophily did not clarified by 

prior studies widely. Thus, research question 

was posed: 

 RQ2: How does parasocial 

relationships relate to attitude homophily? 
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According to prior research, as 

regards studies based on an interaction and 

relationship importance between a viewer 

and a public figure, PSI relates positively to 

attitude homophily (Aubrey et al., 2014; 

Frederick et al., 2012; Turner, 1993). 

According to Turner (1993), attitude 

homophily is the greatest variable that 

predicts PSI between a viewer and a person 

in a television show. Moreover, Frederick et 

al (2012) found that the uncertainty 

reduction, social attraction, and attitude 

homophily can indicate the intimacy 

between two people. As regards contents 

seen in media, Aubrey et al. (2014) studied 

teen viewers who are mothers, and they 

found that contents that viewers perceived 

had an impact on attitudes. Thus, hypothesis 

was posed: 

 H3: Media exposure, interpersonal 

attraction, parasocial interaction, and 

parasocial relationships have an influence on 

attitude homophily. 

Japanese Idol Concept 

Japanese idols comprise of male 

and female, but this study focused on female 

idols. According to Galbraith (2018) and Sone 

(2017), a female idol under the term of the 

Japanese idol concept is a young female who 

performs a show by dancing and singing. An 

“idol” term used in this was Thai idols that 

adopt or adapt the Japanese idol concept. 

An idol, according to Aoyagi (2000) and 

Nagaike (2012), has to be “Kawaii”. In 
addition, Ueda (2016) explained that an 

image of an idol group relates positively to 

fan’s satisfaction. Moreover, a relationship 

between a fan and a member of an idol 

group can be defined as “Pseudo Love” 
based on the attribute of an idol business 

(Galbraith, 2018). About idol business, the 

Japanese idol concept can be considered as 

a practice involved in the commercial 

dimension. AKB48, for example, is an idol 

group in Japan, sale CDs and DVDs, and the 

company also attached the invitation card for 

participating in events, including other 

commercial goods like posters or photoset 

(Galbraith, 2018). As mentioned by Galbraith 

(2018), intimacy can enhance the level of 

relationships. If a fan perceives similarity 

when he or she sees a member of an idol 

group, it also has an impact on an idol 

business too. According to Tan-intaraarj 

(2019), BNK48, as an innovation, was diffused, 

and Thai fans accept this innovation through 

various media, especially social media. The 

findings also explain that Thai fans perceive 

familiarity like languages and lifestyles from 

Thai members in BNK48. This is why Japanese 

idol concept is accepted in Thailand.  

This purposed conceptual 

framework explained the relationships 

among variables. Media exposure, 

interpersonal attraction, and parasocial 

interaction have an influence on parasocial 

relationships and attitude homophily.  
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Figure 1 The Conceptual Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method 

The sample 

The population in study was Thai fans of Thai idol groups aged more than 18 years old. 

These fans were active users and members of group of fan clubs in social media. According to 

Yamane (1973), this study comprised of 400 participants. All responses were collected via online 

surveys. The survey link was posted on Facebook Page associated with idol groups or members of 

idol groups, and LineSquare created by fans. After accessing the link, firstly, to identify themselves 

as fans of Thai idol groups, participants had to answer two screen questions: “do you follow Thai 
idol groups?”, and “have you participated in any activities related to idol group?” Then, the first 
section of the survey is demographic factors. After that, participants were asked about general 

information about being a fan of Thai idol groups (e.g. “Who is your most favorite idol?”, “Which 
idol group does your favorite idol come from”, and the frequency of seeing contents related to 
idol from each platform).
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Research Tools 

Media exposure was measured by a 

ratio scale question. Participants were asked 

that “how many years and months have you 
been a fan of your favorite member of the 

idol group?” 

Interpersonal attraction was 

measured by McCroskey and McCain’s (1974) 
Interpersonal attraction scale (α = 0.74). The 

scale was a five-point Likert scale starting 

from strongly disagree to strongly agree. This 

scale comprised of fifteen items which were 

divided into three sets of questions based on 

types of interpersonal attraction which were 

social attraction (e.g. “I think my favorite idol 

could be a friend of mine”), physical 
attraction (e.g. “I think my favorite idol is 
quite pretty”), and task attraction (e.g. “My 
favorite idol is a typical goof-off when 

assigned a job to do”). 

Parasocial interaction was measured 

by using Rubin et al. (1985) parasocial 

interaction scale (α = 0.89). The scale was a 

five-point Likert scale starting from strongly 

disagree to strongly agree. This scale 

comprised of ten items (e.g. “I feel sorry for 
my favorite idol when she makes a mistake,” 
“my favorite idol makes me feel 

comfortable, as if I am with a friend”). 

Parasocial relationships was 

measured by using Rubin’s (1983) affinity 
scale (α = 0.86). The scale was a five-point 

Likert scale starting from strongly disagree to 

strongly agree. This scale comprised of five 

items (e.g. “Watching my favorite idol  

 

contents is one of important activities I must 

do each day,” “If there are no contents 
related to my favorite idol in media, I will 

miss her”). 

Attitude homophily was measured 

by using McCroskey, McCroskey, and 

Richmond’s (2006) attitude homophily scale 
(α = 0.89). The scale was a five-point Likert 

scale starting from strongly disagree to 

strongly agree. This scale comprised of fifteen 

items (e.g. “My favorite idol thinks like me,” 
“My favorite idol shares my value”.) 

Data Analysis 

This study relied on regression 

analysis. Research questions 1 and 2 were 

analyzed by using simple linear regression 

analysis, while hypothesis 1, hypothesis 2, 

and hypothesis 3 were analyzed by using 

hierarchical regression analysis. 
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Results 

First of all, demographic factors of respondents, according to the study, comprises of 

genders, ages, levels of education, and incomes. Respondents comprised of 214 males (53.5%) and 

186 females (46.5%). The average age of respondents was 27.83 years (SD = 6.94). About levels of 

education, the highest level of education of most of respondents were bachelor’s degree, with 
was 268 people (67%). Respondents who had the levels of education higher than bachelor’s degree 
was 74 people (18.5%), and who had the levels of education lower than bachelor’s degree was 58 
people (14.5%). About incomes, most of respondents had incomes between 10,001 and 20,000 

baht; the number of people in this group was 268 people (31.3%). There were 101 respondents 

(25.3%) having incomes less than 10,000 baht, 84 respondents (21%) having incomes between 

20,001 and 30,000 baht, 51 respondents (12.8%) having incomes over 40,000 baht, and 39 

respondents (9.8%) having incomes between 30,001 and 40,000 baht. 

After clarifying the demographic factors, as regards psychographic factors asking about 

respondents’ preferences related to idol groups, the top three most favorite idol groups based on 
respondents’ answers were BNK48, CGM48, and FEVER, answering by 319 respondents (79.8%), 28 
respondents (7%), and 16 respondents respectively. The most three most favorite idols were 

Cherprang BNK48, Music BNK49, and Namneung BNK48, answering by 43 respondents (10.8%), 37 

respondents (9.3%) and 22 respondents (5.5%). 

Looking at the media usage, in general, respondents often watched contents related to 

their most favorite idol (M = 3.87, SD = 0.65). Instagram is the platform which had the highest rate 

of exposure (M = 4.58, SD = 0.82). The second highest rate of exposure was Facebook (M = 4.32, 

SD = 0.91). The next highest rate of exposure was live applications (M = 3.98, SD = 1.13). The two 

lowest rates of exposures coming from television programs/series/dramas (M = 3.29, SD = 1.10) and 

movies (M = 3.18, SD = 1.13). 

As regards variables in the study, the first one was media exposure. The average months 

that respondents had been fans of their favorite idols were 26.52 months (around 2 years and 2 

months) (SD = 11.04). About interpersonal attraction, overalls, respondents’ thoughts were neutral 
(M = 2.90, SD = 0.35). Considering each type of interpersonal attraction, respondents’ thoughts 
were neutral to all types: social attraction, (M = 2.95, SD = 0.32), physical attraction (M = 3.01, SD 

0.47), and task attraction 2.74, SD = 0.48). Respondents strongly agreed with parasocial interaction 

(M = 4.21, SD = 0.43), agreed with parasocial relationships (M = 3.72, SD = 0.71), and neutral thoughts 

to attitude homophily (M = 3.20, SD = 0.32). 
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Table 1 Regression analysis for media exposure predicting task attraction. 

Dependent Variable Predictor Variable B SB β 

    R2 = .008* 

Task Attraction Media Exposure -2.700 1.306 -.103* 

*p < 0.05 

Considering Q1: How does media exposure relate to interpersonal attraction? the study 

found that Media exposure could not predict social attraction and physical attraction. However, 

media exposure significantly negatively predicted task attraction, β = -.103, t(398) = 7.44, p < .05. 

Media exposure also explained a signification proportion of variance in task attraction, R2 = -.008. 

F(1,398) = 4.276, p < 0.05. The more time of exposure the respondents had, the less level task 

attraction they perceived.  

Table 2 Regression analysis for parasocial relationships predicting attitude homophily. 

Dependent Variable Predictor Variable B SB β 

    R2 = .480*** 

Attitude Homophily Parasocial Relationships .167 .036 -.225* 

***p < 0.001 

Considering Q2: How does parasocial relationships relate to attitude homophily? the study 

found that parasocial relationships significantly positively predicted attitude homophily, β = -.225, 

t(398) = 19.057, p < .001. Parasocial relationships also explained a signification proportion of 

variance in attitude homophily, R2 = .480 F(1,398) = 21.152, p < .001. The more respondents had a 

parasocial relationships with their most favorite idols, the more they perceived attitude homophily 

between themselves and their most favorite idols. 

Table 3 Regression analysis for media exposure and interpersonal attraction predicting parasocial 

interaction. 

Step Dependent Variable Predictor Variable B SB β 

1 Parasocial     R2 = 0.009* 

 Interaction Media Exposure -.004 .002 -.107* 

2     △R2 = .274*** 

  Media Exposure -.003 .002 -.090* 

  Social Attraction .142 .032 .195*** 

  Physical Attraction .271 .035 .362*** 

  Task Attraction .140 .047 .139** 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
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As regards H1: Media exposure and interpersonal attraction have an influence on parasocial 

interaction, the study found that, according to the final step of the hierarchical regression analysis, 

media exposure and interpersonal attraction could explain a signification proportion of variance in 

parasocial interaction, R2 = .274 F(4,395) = 38.672, p < .001. After testing the hypothesis, the study 

found that physical attraction is the most predictable variable which significantly positively 

predicted parasocial interaction, β =  .0362, t(395) = 10.555, p < .001. The other variables which 

significantly positively predicted parasocial interaction were social attraction β =  .195, t(395) = 

10.555, p < .001, and task attraction β = .139, t(395) = 10.555, p < .01 respectively. However, media 

exposure significantly negatively predicted parasocial interaction β = -.090, t(395) = 10.555, p < .05. 

The more interpersonal attraction respondents perceived from their favorite idols, the more they 

had a parasocial interaction with their favorite idols, while the more time of exposure the 

respondents had, the less they had parasocial interaction with their favorite idols. 

Table 4 Regression analysis for media exposure, interpersonal attraction, and parasocial interaction 

predicting parasocial relationships. 

Step Dependent Variable Predictor Variable B SB β 

1 Parasocial     R2 = .012* 

 Relationships Media Exposure -.008 .003 -.122* 

2     △R2 = .147*** 

  Media Exposure -.007 .003 -.114* 

  Social Attraction .082 .059 .067 

  Physical Attraction .379 .064 .302*** 

  Task Attraction .170 .085 .101* 

3     △R2 = .331*** 

  Media Exposure -.004 .003 -.068 

  Social Attraction -.038 .053 -.031 

  Physical Attraction .150 .061 .119* 

  Task Attraction .051 .076 .030 

  Parasocial Interaction .845 .081 .506*** 

*p < 0.05, ***p < 0.001 

As regards H2: Media exposure, interpersonal attraction, and parasocial interaction have 

an influence on parasocial relationships, the study found that, according to the final step of the 

hierarchical regression analysis, media exposure, interpersonal attraction, and parasocial interaction 

could explain a signification proportion of variance in parasocial relationships, R2 = .331 F(5,394) = 

40.540, p < .001. After testing the hypothesis, the study found that parasocial interaction is the 

most predictable variable which significantly positively predicted parasocial relationships, β = .506, 
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t(394) = -1.110, p < .001. Another variable which significantly positively predicted parasocial 

relationship was physical attraction, β = .119, t(394) = -1.110, p < .05. The more respondents had 

a parasocial interaction with, and the more they perceived physical attraction from, their most 

favorite idols, the more they had parasocial relationships with their favorite idols. 

Table 5 Regression analysis for media exposure, interpersonal attraction, parasocial interaction, 

and parasocial relationships predicting attitude homophily. 

Step Dependent Variable Predictor Variable B SB β 

1 Attitude Homophily    R2 = .003 

  Media Exposure .000 .002 .003 

2     △R2 = .120*** 

      

  Media Exposure .001 .002 .026 

  Social Attraction .154 .044 .170** 

  Physical Attraction .150 .048 .160** 

  Task Attraction .215 .064 .174** 

3     △R2 = .155*** 

  Media Exposure .002 .002 .046 

  Social Attraction .115 .044 .127* 

  Physical Attraction .074 .051 .080 

  Task Attraction .180 .063 .143** 

  Parasocial Interaction .277 .067 .223*** 

4     △R2 = .153*** 

  Media Exposure .002 .002 .307 

  Social Attraction .116 .045 .128* 

  Physical Attraction .071 .051 .076 

  Task Attraction .179 .064 .142** 

  Parasocial Interaction .258 .076 .208** 

  Parasocial Relationships .023 .042 .031 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

As regards H3: Media exposure, interpersonal attraction, parasocial interaction, and 

parasocial relationships have an influence on attitude homophily, the study found that, according 

to the final step of the hierarchical regression analysis, media exposure, interpersonal attraction, 

parasocial interaction, and parasocial relationships could explain a signification proportion of 

variance in parasocial relationships, R2 = .153 F(6,393) = 13.012, p < .001. After testing the 

hypothesis, the study found that parasocial interaction is the most predictable variable which 
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significantly positively predicted attitude 

homophily, β =  .208, t(393) = 2.027, p < 

.01.Other variables which significantly 

positively predicted attitude homophily was 

task attraction, β =  .142, t(393) = 2.027, p < 

.01, and social attraction, β =  .128, t(393) = 

.05. The more respondent had a parasocial 

interaction with, and the more they 

perceived task attraction and social attraction 

from, their favorite idols, the more they 

perceived attitude homophily between 

themselves and their most favorite idols. 

Discussion 

Ragarding the relationships between 

media exposure and interpersonal attraction, 

media exposure could predict task attraction 

in the negative direction, while media 

exposure did not have a predictability on 

social and physical attraction. This research 

result was different from past studies. 

According to Rubin and McHugh (1987), 

media exposure could not predict all three 

interpersonal attraction. Tan-intaraarj (2019a) 

also explained that spending time watching 

contents related to BNK48 members on 

social media could increase a fan’s level of 
liking in his or her favorite members. 

Communication channels studied by past 

studies were television (Rubin & MgHugh, 

1987; Stern et al., 2007), or interpersonal 

communication (Berger & Calabrese, 1975; 

Berscheid and Hartfield-Walster, 1969). Types 

of communication may be factors that have 

an effect on the variables. Moreover, looking 

at Tan-intaraarj’s (2019a) study, not only 
social media had an impact on a fan’s 

preferences, but also other factors, for 

example friends, made the fan to find more 

information about the Japanese idol. Social 

phenomenon might create the differentiation 

in the study. 

Moreover, according to the research 

result, all types of interpersonal attraction 

had an influence on parasocial interaction. It 

showed that a fan considered about idol 

member’s sociability, physical appearance, 
and performance. Berscheid and Harfield-

Walster (1969) also explained that the more 

an individual perceives attractive 

characteristics for someone, the more that 

person has an influence on the individual. In 

addition, if an individual perceives liking 

when while interacting with someone, the 

individual will want to enhance the level 

intimacy in the relationship (Berger & 

Calabrese, 1975). As regards physical 

attraction, which was the most predictable 

predictor of parasocial interaction in this 

study, idol’s physical appearance, like the 
term ‘Kawaii’ as mentioned by Aoyagi (2000) 
and Nagaike (2012), is considered when an 

individual decided to be a fan. It is consistent 

with the result of the study that physical 

attraction has an influence on a fan the most. 

In addition, the result showed that the social 

media were tools which were used in order 

to watch and see contents about members 

of the idol group. About social attraction, 

previous research which considered social 

media as the communication tools also 

found that social attraction relates positively 

to parasocial interaction (Frederick et al., 
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2012; Lee & Watkins, 2016). In addition, Sone 

(2017) explained that a fan follows his or her 

favorite idol because of tenderness, and 

Hiroshi (2000), as well as Galbraith (2018) 

explained that the attribute of the idol 

business was emphasizing on relationships 

between fans and idols. If a fan understands 

idol business consistently with this definition, 

social attraction could be one of factors 

which impact the level of interaction. 

Looking at the relationship between 

media exposure and parasocial interaction, 

media exposure could predict parasocial 

interaction in the negative direction. This 

result contrasted with previous research 

because they found that the more an 

individual watched or saw public figure, the 

more the individual interacted parasocially 

with them (Horton & Wohl, 1956; Kosenko et 

al., 2016; Wen, 2017). The differentiation or 

the variation in media use may be a cause of 

the contrast in the research results.  

Moreover, the result showed that 

parasocial interaction could predict 

parasocial relationships, and it is consistent 

with previous research (Cohen, 2001; Horton 

& Wohl, 1956; Perse & Rubin, 1989; Rubin & 

McHugh, 1987; Rubin et al., 1985). Although 

there are differentiations in media usage and 

a type of media usage, parasocial interaction 

still positively relates to parasocial 

relationships. As mentioned by Berger and 

Calabrese (1975), the level of intimacy could 

reduce the uncertainty level in the 

relationships. The result was also consistent 

with the findings found by Stern et al. (2007); 

the more an individual followed a public 

figure, the more the individual perceived the 

public figure as his or her friend. Furthermore, 

according to Walther (1992), the variety of 

media usage could reduce the level of the 

uncertainty in relationships. In addition, 

Walther (1996) explained that, according to 

Hyperpersonal Model, in the online platform, 

one can make one’s image become more 
attractive comparing with face-to-face 

meeting. Because the respondents in this 

study watched contents about their favorite 

members from various types of media, 

especially online media, it could be one of 

factors that enhance the level of parasocial 

relationships. Moreover, if considering about 

the characteristics of idols, physical attraction 

positively relates to parasocial relationships. 

As mentioned by Aoyagi (2000) and Nagaike 

(2012), the term ‘Kawaii’ has an impact on a 

fan’s consideration. It is consistent with the 

result of the study. 

Attitude homophily, parasocial 

relationships had a positive influence on 

attitude homophily. Nevertheless, parasocial 

relationships could not predict attitude 

homophily if media exposure, interpersonal 

attraction, and parasocial interaction was 

studied as predictors of attitude homophily. 

Parasocial interaction was the best predictors 

of attitude homophily. This result was 

consistent with some past research (Aubrey 

et al., 2014; Frederick et al., 2012). 

Furthermore, after being a fan for a while, 

task attraction and social attraction, which 

are the second and third predictors of 
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homophily, is more important that physical 

attraction. Physical attraction was the 

important factor in the initial stage of being a 

fan, but the performance and the socializing 

skill are focused more when time has passed. 

As Hiroshi (2000) explained about the idol 

business, the characteristics of this business 

is creating and maintaining relationships, 

which is consistent with the research result. 

The results of this study could 

contribute to academic benefit. It could be a 

fundamental guideline for future studies 

which have purposes to explore and describe 

Japanese idols or other cross-cultural study. 

Considering about implications for idol 

businesses, an idol entrepreneur should 

consider idol’s physical appearance as the 
first priority during the early period or during 

the debut. Social attraction and task 

attraction also need to be considered in the 

business plan. Fans also perceived similarity 

between themselves and their favorite 

members in idol groups. Contents presented 

should be related to lifestyles of idols or 

some dimensions related to fans. In addition, 

social media is an important communication 

channel that idol entrepreneur, as well as 

members, should create contents the most. 

Movements of idol groups, as well as 

dynamics of this business and cultural 

concept of Japanese idol, should be 

informed too. After knowing this information, 

fans will understand the characteristics of 

idols and the business pattern more. 

 

Recommendation 

About the recommendation, this 

research had some limitations. The first one 

was the number of fans and the idol group. 

There was differentiation in the size of idol 

group. It might have an impact on the 

number of fans of each idol group too. To 

conduct the further research, it would be 

better if the research applied the quota 

sampling in order to balance the number of 

fans, who would be respondents in the 

study, of each idol group. It would be more 

useful for the comparison and analysis. 

Furthermore, there are other variables that 

can be studied. In the further research, the 

research may study about the relationship 

between parasocial interaction, and attitude 

towards the advertising. According to Gong 

(2020), the research showed that there was a 

relationship between parasocial interaction 

and the attitude towards advertising. Besides, 

Lee and Watkins (2016) found that parasocial 

interaction relates to purchase intention. It 

would clarify how the idol business has an 

impact on marketing communication sphere.
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ยูทูปเบอร์: การสร้างอัตลักษณ์แห่งตนของผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ 

ภัทรภร สังขปรีชา, Ph.D.3 

บทคัดย่อ  

เนื่องด้วยการกำเนิดของสื่อใหม่และการสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ท่ีเพิ่มขึ้น ความสามารถของยูทูป
เบอร์ในการจัดการและแนะนำช่องจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเทคนิคเชิงกลยุทธ์ของ
ยูทูปเบอร์ในส่วนที่มีความสัมพันธ์กับสร้างอัตลักษณ์แห่งตนซึ่งนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นความรู้ใหม่ในความสัมพันธ์
ที่มีต่อกันเพื่อความเข้าใจถึงการพัฒนาเอกลักษณ์แห่งตนของผู้สร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอออนไลน์ 

 การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนยูทูป จำนวน 13 
ท่าน โดยคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะที่แบ่งตามหมวดหมู่ของประเภทเนื้อหาในช่องยูทูปร่วมกับใช้
เกณฑ์คัดเลือกจากตัวชี้วัดความสำเร็จที่แตกต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่คำตอบหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างอัตลักษณ์แห่งตนของผู้สร้างสรรค์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างสรรค์เนื้อหาที่มาจากตัวตนในชีวิตจริงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยูทูปเบอร์ทุก
ประเภทในการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับผู้ติดตามและเพื่อการระบุตัวตนของตนเอง เอกลักษณ์ของพวกเขาเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการดึงดูดผู้ติดตาม ยูทูปเบอร์ประเภทไมโครและนาโนอินฟลูเอนเซอร์ให้ความสำคัญกับความ
เป็นแบบฉบับของเนื้อหาท่ีอิงจากตัวตนด้วยการเน้นไปที่การแสดงออกทั้งทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ปรากฏใน
วิดีโอ นอกจากนี้ ยูทูปเบอร์ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ( 1แสน – มากกว่า 1 ล้านคน) จะให้ความสำคัญกับความ
ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยพยายามสร้างความสมดุลกับความต้องการของคนสามกลุ่ม คือ ผู้ชม ผู้สนับสนุน และ
ตนเอง แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์แห่งตนและความสุขของตนเองมากกว่า และจากข้อค้นพบที่ได้จากก
การศึกษา งานวิจัยเรื่องนี้เสนอแนะแนวทางสำหรับการเป็นยูทูปเบอร์ที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย 

คำสำคัญ: การสร้างอัตลักษณ์แหง่ตน, การสรา้งสรรค์เนื้อหา, แพลตฟอรม์แบ่งปันวิดีโอออนไลน์, ยูทปู, ยูทูปเบอร ์
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YouTuber: Self-Identity Formation of Online Content Creators 

 

Abstract 
With the rise of new media and the increased online content creation, the ability of 

YouTubers to manage and guide their channel has become more important than ever. This research 

investigates the strategic techniques of YouTubers and their relationship with the formation of self-

identity. It gives insight into this new knowledge of interrelation to understand the development 

of content creator’s identity on the online video sharing platform.  
A qualitative research analysis of the in-depth interviews of 1 3  content creators on the 

YouTube platform was carried out. Key informant's profiles were characteristic of YouTube's broad 

categories, as well as using selection criteria that displayed various metrics of success. The analysis 

drew to several emerging codes related to the formation of content creator’s self-identity.  

The research finding reveals that creating the content mainly from the real-self is a 

significant strategy of all types of YouTubers to emotionally connect with the followers and to 

identify with themselves. Their self-unique is the most influential factor that brings the followers 

to the channel. Furthermore, YouTubers who are the micro and nano influencer give more focus 

on the authenticity of the content that based on their real self and express it in both verbal and 

non-verbal language they present in the video. YouTubers who have a great deal number of 

subscribers (10K – 1M+) give more concern on the need of related people. They create the content 

by balancing the needs of three groups; viewers, sponsors, and themselves, yet give more weight 

to their self-identity and self-happiness. Based on the results of this study, the approach for 

successful YouTuber is also proposed. 

 

Keywords: Self-Identity, Content Creators, Online Video Sharing Platform, YouTube, YouTuber 
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Introduction 

YouTube is the world's second most 

popular online platform. It is situated as one 

of the most active and rapid-growing social 

media. It is a web community developed in 

2005 by Steve Chen, Chad Hurley, and Jawed 

Karim, and it is currently acknowledged as a 

public video-sharing platform owned by 

Google, an internet search engine company 

(BBC News, 2016). There are over a billion 

users watching “thousands of millions of 
hours” of videos every day (longtunman, 

2016). YouTube had first officially launched 

in Thailand in 2014 and it exponentially 

growing. Thailand Digital Stat 2021 from We 

Are Social  reported that there are 99% of 

Thai internet users love to watch online 

video on YouTube, from these 51.4% love to 

watch the channel of influencer (Nattapol, 

2021)  

As YouTube’s growing popularity 
and the public impression of its video sharing 

phenomenon all over the world, YouTube is 

more than a basic user-created video sharing 

site. Instead, it is powering innovation and the 

competency of online community.  YouTube 

itself does not produce consumable video 

content for users. It is basically a medium 

that allows its users to make use of services 

available for them to upload their video 

creations and interact socially (Molyneaux,  

et. Al, 2008). Basically, users on YouTube 

watch, upload and share videos of any 

content in which they are individually 

interested while participating an online 

community. Online users are able to become  

 

content providers who not only access and 

obtain information but also actively 

participate as content creators or as we 

commonly call ‘YouTubers’. They contribute 
their own ideas, beliefs and especially self-

identity to the content of the platform.  

The influence of YouTubers can be 

calculated by the number of subscribers and 

video views on their channel (Burges & Green, 

2009). YouTubers have a positive attitude for 

YouTube because it can give them a fame, 

income and make the channel spread-out 

widely to audience easier than the traditional 

media (Isarawut, 2016). YouTuber is an 

influencer. The personalities of the YouTuber 

and information credibility in their content 

make an impact on viewer behavior’s 
intention (Sudaratt, 2020). 

The nature of self-identity is related 

to the combination of psychological and 

social behavior. It connects to the 

convergence of individual personality, self-

concept, inter-personal relations and the 

context of an individual’s conditions 
(Trimble, Root, & Helms, 2003). One of the 

most significant contexts in the formation of 

self-identity is unquestionably the internet 

and social media networks. It has become a 

domain of social reciprocity for internet users 

in this digital age. However, there is a very 

little research study that provides relevant 

knowledge in the Thai academic literature. 

For instance, the study of Chuleekon (2017) 

explored the personal branding of three 
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YouTubers and the opinion of followers. The 

result shows the personal branding 

components consists of YouTuber’s 
character, self-symbols, and content. 

YouTuber creates and maintains followers by 

retaining their own character and choosing 

the content for the target audience. This 

research study, therefore, intent to go further 

and give insight into the strategic techniques 

of YouTubers in relation to the formation of 

self-identity. 

Research Objective 

To investigate the strategic techniques of 

YouTubers and their relationship with the 

formation of self-identity.  

Literature Review 

YouTube is one of the most active 

and rapid-growing social media platforms. It 

functions as an online community that 

consists of a YouTuber and subscribers who 

have a like-minded interest. Based on the 

literature on online community and social 

media (Kim & Kim, 2017), there are three 

dimensions of YouTube channel attributes: 

1) Social interaction. The subscribers 

of the YouTube channel tend to relate to the 

YouTuber and other subscribers according to 

their like-minded interest in a particular topic. 

The personal preference of the YouTuber 

also enhances the subscribers on the levels 

of engagement. A psychologically perceived 

connection between the YouTuber and its 

members leads subscribers to visit the 

channel and build a high level of social 

interaction between subscribers through 

social media’s engagement tools (e.g., like 
buttons, comments and share). Significantly, 

a higher level of social interactions among 

users via social media platforms frequently 

influences the video content of a YouTuber’s 
channel by creating a stronger voice and 

serving as a visible factor to the YouTuber’s 
content creation. 

2) Information quality. Internet 

users tend to subscribe to a particular 

YouTube channel because they want to 

consume the interest-related information 

from the channel. Subscribers also tend to 

perceive the content created by the 

YouTuber as being accurate and updated. In 

particular, YouTube users with a specific 

interest that requires high levels of 

knowledge, are more likely to regard 

information quality to learn about content 

from the YouTube channel.  

3) Visual content. Compared to 

other social media platforms, YouTube 

channels provide subscribers with visual 

content of a particular topic and its 

characteristics, and users can easily respond 

to the visual content and share it with others. 

Visual content in this study refers to a wide 

range of videos, created and uploaded by 

YouTubers on their YouTube channels, that 

are aimed to deliver information to YouTube 

users as a visualized communication channel. 

 The explanations on how and why 

YouTube is popularly used by most people 

can also be simplified through an analytical 

model proposed by Shao (2009). Shao (2009) 
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identifies three key incentives of the 

YouTube users that are consuming, 

participating, and producing. In his model, 

consuming refers to those internet users who 

solely watch videos and read available 

comments posted on YouTube, but never 

actively participate. Participating refers to the 

next level which involves user-to-content or 

user-to-user interaction. In this level, 

participants both watch the videos passively 

and write comments toward YouTube videos. 

Active participation, nevertheless, does not 

include the participant producing and 

uploading videos on the platform. 

Remarkably, this research paper specifically 

focuses on the highest level of Shao’s model; 
the producing. It “encompasses creation and 
publication of one’s personal contents such 
as text, images, audio and video” (Shao, 
2009, p. 9). The reasons behind this highest 

level are for self-expression and for self-

actualization of the YouTubers. 

Since internet technology becomes 

more user-driven and self-directed, the 

presentation of ‘self’ has shifted 
progressively into the public domain 

(Koskela, 2004, cited by Jang, 2015). Internet 

users use various strategies for representing 

themselves. For instance, they portray 

themselves through the use of various 

semiotic resources, in particular motion 

pictures, sound and body language 

(Livingstone, 2008). Some users form their 

self-identities by using multimedia devices, 

which allows them to represent the real 

selves. 

As YouTubers share their video in 

YouTube, they are also constructing an 

identity that portray in the YouTube space. It 

is an identity formation. In relation to 

community, identity is a lived story and the 

path by which human beings represent 

themselves in the community. (Lave & 

Wenger, 1991 cited by Jang, 2015). The term 

‘Broadcast Yourself’, the self-autonomy of 

‘do it yourself’ is created into YouTube 
values, giving anyone a new insight into 

creativity and a sense of freedom. YouTubers 

commonly create videos by themselves, and 

in this regard, they form, communicate and 

characterize their identities within their 

sharing videos.  

 Despite the growing interest in the 

connection that the internet and social 

media networks have on the formation of 

self- identity, there are a very few research 

studies that provide relevant information. 

One of the central areas of research is on the 

use of the online video sharing platform of 

internet users. There are recent studies that 

examining the Thai YouTube community. 

Most YouTube research focused on a broader 

group of the viewers. Alisa (2015 ) investigates 

the technique on an increase in a number of 

YouTube visitors as perceived by users in 

Chiang Mai Province found that techniques 

for increasing a number of YouTube viewers 

were interesting visual techniques, creative 

ideas, easy to search and good attentive title, 

as well as the outstanding identity of the 

YouTubers. Chuleekon (2017) and 

Kochabhorn (2018) found that the 
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presentation techniques and personality of 

the YouTubers affect the decision in choosing 

online videos on YouTube channel. Sudaratt 

(2020) study YouTube personalities, 

information credibility-Impact on viewer 

purchase intention. Their results show an 

updated trend to evaluate the power of user-

generated content and the content creator. 

These studies, with its exploratory procedure, 

however, provided introductory results on 

the participation nature of only YouTube 

participants. This research study, therefore, 

make the decision to investigate from a 

certain YouTube content creators.  

Methodology 

Convenience sampling was used to 

recruit the key informants. None of the 

interviewees shared any kind of personal 

associations with the author. Key informant's 

profiles were characteristic of YouTube's 

broad categories, ranging from vlog, reaction, 

gaming, comedy, educational, travel, fashion 

and beauty. To identify such individuals, their 

contents were derived via virtual 

ethnographic screening prior to conducting 

the interviews. Interested YouTubers were 

approached to participate in the study over 

the YouTube channel contact where the 

researcher provided a detailed description of 

the intended study. A plain language 

statement was sent to all the interested 

participants via email. Upon receipt of 

agreement over email, the participants were 

asked to share their preferred time and day 

for the interview with the researcher. 

In total 13 face-to-face and online 

semi-structured interviews were conducted 

with selected YouTubers (see Table 1 for 

interview details). Interview collections 

accomplished to last between 90 and 

120 min during March 2021. Using criteria of 

sample selection that are based on their 

popularity, the research sought to interview 

YouTubers that displayed different metrics of 

success (number of subscribers) from 

celebrity or mass publisher, macro 

influencer, micro influencer and nano 

influencer, respectively (see Valeesa, 2019) 
In this regard, some of the key informants had 

as few as one thousand subscribers, while 

others had as many as 100 thousand to a 

multi-million. The open-ended questions in 

these in-depth interviews investigated the 

strategic techniques for creating video 

content, and the strategies used to express 

their self- identity. These video-recorded 

interviews were subsequently transcribed 

verbatim and analyzed the entire set of 

interview data to establish codes and 

emergent themes and presented the results 

in the narrative descriptions in order to show 

the deep insights from the selected 

YouTubers. 
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Table1. Interview details  

YouTubers YouTube Channel Number of 

Subscribers 

Total channel views 

Celebrity/ Mass Publisher 1M+ Subscribers 

Khun Jino  The Snack 3.73M 634M 

Khun Tar TARYUT CHAISORO 2.1M 657,859,410 

Macro Influencer 100K+ Subscribers 

Khun Koboy  KoBoyKrush 901K 109,586,023 

Khun Art FPSThailand 728K 206,100,469 

Khun Nam NailName# 415K 46,795,633 

Khun Fin อสมการ 355K 19,666,318 

Khun Nok Bird Eye view 342K 34,259,032 

Micro Influencer 5,000 – 100,000 Subscribers 

Khun Top หนอนหนัง 161K 25,248,948 

Khun Thamachad THAMMACHAD 71.1K 1,277,076 

Khun Nok  Nakapus 45.4K 1,474,877 

Khun Bas  Go Went Go 17K 19,523,915 

Nano Influencer 1,000 – 4,999 Subscribers 

Khun Ploy Iamploypath 3.74K 634,753 

Khun Mike What Mike 1.3K 2,364 
*The number of subscribers and total channel views is at the date of July 21, 2021 

 

Results 

 This qualitative study unearthed personal narratives that highlight the ideas, beliefs and 

practices of the online content creators which could benefit those interested in applying to their 

content creations. The finding from the in-depth interviews with selected 13 YouTubers reveals the 

success of their content creation is firmly related to the formation of self-identity. YouTubers are 

a socio-cultural reference for today internet users, and the results of this study shows how they 

use their videos to deal with issues related to identity formation. The strategic techniques of 

YouTubers and their relationship with the formation of self-identity are as follows. 

1. Real-Self is a key to create the content 

In the in-depth interviews analyzed, it is found that there is no difference among different 

types of YouTubers in relation to their real-self and the content creation. All types of YouTubers 

describe about their self-strategic identity techniques and explain their ideas and beliefs of who 
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they are, especially, in those called “I am what I am”. In addition, they provide information on 
how they value themselves. In general, creating the content mainly from the real-self is a strategy 

of YouTubers to emotionally connect with the followers and to identify with themselves. 

 First of all, the content creators had to answer what is the most strength or the distinct or 

unique personality of themselves and then use this answer to create the content. The following 

statements are examples. Khun Kok, the micro influencer of Nakapus channel mentions about her 

unique style: 

“I discover myself that I have a unique style that different from others. It is the 

most important concept for me. I will show myself and friendly talk to my 

followers like they are my friend” (Khun Nok, Nakapus) 

Khun Jino, the celebrity/mass publisher said his own character is a signature of the channel: 

“My content is unique. It focuses on reaction and my own character. This is the 

signature of my channel that others cannot copy.” (Khun Jino, The snack)  

Even the nano influencer, Khun Mike, the YouTuber of What Mike confirms that his video is his real 

self: 

“The strength of my channel is me. I use the distinct personality of myself to 

create the content otherwise it is fake, not real. For example, I speak my home 

language (I-san language) in the video for showing the real of me.” (Khun Mike, 

What Mike) 

 Go went Go Channel creates the outstanding content on travelling experience and making 

inspiration for the viewers based on the YouTuber’s real life. Khun Bas, micro influencer of the 
channel, said everything in his video is real, no any scene setting like other channel. Other channels, 

for instance, FPSThailand (macro influencer), Nailname# (macro influencer) and หนอนหนัง (micro 

influencer) also create their unique content by putting their real face on the YouTube video cover. 

They believe this technique form their self- identity to the channel. 

Furthermore, the interviews reveal that YouTubers believe that their self-unique is the 

most influential factor that brings the followers to the channel. The macro influencer, Khun Fin 

and Khun Nok are an example of the results that capture this sentiment: 

“It is my real-self that attract the same group of viewers, no need to fake. I do 

it from my feeling. This is my strength that my followers love and watch my 

content…I am not really create the content that is not myself.” (Khun Fin, 

อสมการ) 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 28 

“I never buy media to promote my channel. Most of my followers come to my 

channel because they love me. They love who I am and what I do for them.” 

(Khun Nok, Bird Eye view) 

The YouTubers also focus on the authenticity of who they really are and what they really 

like in the real life. The narratives from these three YouTubers from different types of YouTubers 

(macro/micro and nano influencer) address this issue from a personal standpoint: 

“I believe in sincerity. It is simple. I care for my followers, so what I present in 

the online video is the real me in offline as well. I think that when others see 

me in offline, they will not fell disappointed.” (Khun Thammachad, 

THAMMACHAD) 

“I am what I am actually, I give my sincerity in all videos. Even some video I 

have a sponsor, I always put myself in it. I won’t sell the product 100%. I use 
the product before reviewing. I tell the viewers from my real life experience 

either it’s good or it’s bad of this product. I definitely won’t tell lie.” (Khun Ploy, 

Iamploypath) 

“I love to be different, so I want to make content that’s impossible for anyone 
to see. In my videos, I interview criminal prisoners, bar host, or unacceptable 

occupation.” (Khun KoBoy, KoBoyKrush) 

2. Authenticity in Verbal and Non-Verbal language 

The YouTubers discussed more on the strategic techniques for creating the content. The 

narratives elaborate on the issue of authenticity. About authenticity, I observed a reference to the 

creation of the content and found two techniques the YouTubers made of it. First, the authenticity 

in verbal language they use: 

“I create my character in my words. I stress on direct and strong words. My 

channel creates the content on movie reviews. So, if the movie is bad, in my 

opinion, I said it’s suck. If it’s good, I said it’s good… My words show the honesty 
to the viewers” (Khun Top, หนอนหนัง) 

The verbal language also creates the identity of the YouTubers. The common and frequent 

words or sentences they create in the content emotionally connect with the followers and identify 

with themselves. For example, in the THAMMACHAD Channel, the YouTuber always use the words 

“Khun Phu Chom” (คุณผู้ชม) with the unique voice and feeling. This then becomes his hash tag 

trend on the internet and the online users recognize his identity.  
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Secondly, the authenticity in non-verbal language they present, including the costume, 

hair style and make-up. For instance, in What Mike Channel, the YouTuber usually wear I-san Thai 

traditional clothes. The THAMMACHAD Channel, the YouTuber always create his outstanding 

character for the self-expression in order to make the first impression by wearing different and 

unique costume, such as kimono, colorful dress with accessory like big spider doll on the shoulder, 

doing cornrows hair style and wearing a flashy make-up.  

According to the results above, it can be seen that only the YouTubers who are the micro 

and nano influencer provide information about the authenticity in verbal and non-verbal language. 

This would be the interesting and useful strategic techniques to attract more subscribers to the 

channel with less than 100,000 subscribers. 

3. Make a Balance, yet based on self-happiness 

According to the interviews, most type of YouTubers, including celebrity/mass publisher, 

macro influencer, and micro influencer talk about their strategic technique to create the content 

in relation to the balance of three groups; viewers, sponsors, and themselves. The narrative 

examples of this result are follows. Khun Tar, the celebrity/mass publisher of TARYUT CHAISORO 

channel said about the three win: 

 “Sponsors, viewers and me. I think about three win. It’s challenging actually. 
The final content always relies on me”. (Khun Tar, TARYUT CHAISORO) 

 

Khun Bas, the micro influencer of Go Went Go channel balanced the need of three groups: 

"I create my content by balancing the need of three groups; me and my team, 

sponsors, and followers or viewers. I try to balance and make all satisfaction 

together But, still think more on myself”.  (Khun Bas, Go Went Go)  

The Snack Channel’s YouTuber, the celebrity/mass publisher also talks about this balance, yet he 
further mentions more on himself and his own happiness: 

“Yes, it has to be a good balance among my sponsor, my followers, and myself. 

But, I give the highest weight of balancing to my identity and my happiness. I 

believe if I’m happy with my content, my viewers will happy too. And that 
would benefit my sponsors”. (Khun Jino, The snack) 

Similarly to the KoBoyKrush Channel, the channel mainly creates the content for 

inspirational purpose. The narrative description from the YouTuber, the macro influcencer of this 

Channel confirms the notion of self-identity and self-happiness in creating the online content:  
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“I do what I like, I do what I love, and that make me happy. My sponsor is not 

the main factor of my content. I think about who I am, I think of myself as the 

main and crucial factor”. (Khun KoBoy,  KoBoyKrush) 

From these results, it can be recognized that the YouTuber who is a nano influencer did 

not mention about the balance to create the content of the channel. 

Conclusion and Discussion 

In the ‘Do It Youself (DIY)’ social media culture, YouTubers have ability to produce and 
share their video contents. They typically create the channels using self-taught advance technology 

skills for content-creation, video production and video publishing. They utilize digital devices, 

multimedia tools, and internet resources to create meaningful content for them, and post their 

self-created content onto YouTube platform.  

In their video sharing contents, all types of YouTubers seek to connect with their followers 

and gain more subscribers to their channel with the notion of real-self. In general, creating the 

content mainly from the real-self is a strategy of YouTubers to emotionally connect with the 

followers and to identify with themselves. Their self-unique is the most influential factor that brings 

the followers to the channel. Furthermore, the YouTubers who are the micro and nano influencer 

also give more focus on the authenticity of the content that based on their real self and express 

it in both verbal and non-verbal language they present in the video. YouTubers who have a number 

amount of subscribers (10K – 1M+) give more concern about the need of related people. They 

create the content by balancing the needs of three groups; viewers, sponsors, and themselves, yet 

give more weight to their self-identity and self-happiness. 

Foucault's ‘technologies of the self’ refers to how a person uses technologies of 

production to shape their self-identity physically and psychologically to their own, and social likes. 

He inscribes that they are the variety of “operations on their own bodies and souls, thoughts, 
conduct, and way of being that people make either by themselves or with the help of others in 

order to transform themselves to reach a state of happiness, purity, wisdom, perfection, or 

immortality” (Foucault, 1988, p. 18 cited by Ashman et.al, 2018). According to Foucault’s concept, 

this research paper, thus proposes that YouTube will undoubtedly be a significant media platform, 

beside other technologies of the self, in creating, expressing and forming the identity of the 

YouTubers. Based on the above results and discussion, this study would like to propose three 

approaches for successful and attractive YouTuber to follow: 
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1) Building trust and intimacy. In the 

online media context, attractiveness is based 

on the likeability of the content creator. 

YouTuber’s attractiveness refers to the 

audience’s perception of how the content 
creator is liked and respected by others. The 

perceptions of a YouTuber’s attractiveness 
by a YouTube user tend to be formed by the 

relationship-building capabilities and social 

interaction. YouTubers should build 

connections with their followers by 

addressing them directly and using a 

conversational style. Self-disclosure also 

adds to the YouTubers’ perceived 
authenticity and encourages the subscriber’s 
trust and feeling of intimacy. This, in turn, 

invites interaction, and engagement with the 

channel, by for instance, commenting on, 

liking, or sharing the video. 

2)  Appealing visual content. 

Because YouTube is based on a video-

oriented platform, it is more likely to increase 

users' perceptions of attractiveness and 

identity of a YouTuber. Therefore, the video 

content of a YouTuber with a high level of 

unique appealing video (e.g., attractive 

thumbnail, beautiful artwork, sound design 

video quality, outstanding editing technique) 

would positively influences the perceptions 

of the content's credibility and identity 

among subscribers.  
3) Willing to give. Creating a 

YouTube content with passion and true 

purpose on giving create a pathway to be a 

successful YouTuber. For instance, making a 

quality and unique content by giving 

accurate, update and quality knowledge, 

inspiration or life lesson and encourage the 

viewers to have a meaningful life with 

passion and enjoyment.  In this way, the 

audience will not only realize the self-

identity of the YouTuber, but also the loving-

care about the content created and the 

passion to give. This passionately keeps the 

audience hooked more on the channel. 

Recommendations 

1. In investigating the perspective of 

identities as digital concepts created by an 

interaction via mediated communication 

technology, profound dimensions of self can 

be presented. Therefore, video sharing 

platform like YouTube provides opportunities 

for any individuals who want to share their 

life story and still be able to express a real-

self of them. It is a worldwide online platform 

that enabling content creators to reflect on 

who they are and who they want to be. The 

asynchronous communication functions of 

YouTube also essential for self-presentation 

analysis and a connection between and 

togetherness of inner and outer-self. 

2. The nature of qualitative study 

comes with a consideration of caution about 

the generalizability of the result findings. 

While this research had made an effort to 

study a different range of YouTube samples, 

the analysis is investigated basically from a 

Thai perspective. It should also be noted that 

the relatively small scale of sample size 

could not be representative for another 

population of similar participants. Further 

study is, therefore, recommendable to study 
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the extended issues and aspects resulting 

from this research. First, it would be 

suggested to increase the sample size of 

YouTubers and using criteria of sample 

selection that are not only based on their 

popularity. It would be preferable to extend 

the analysis to other popular online platform 

such as Facebook, Instagram and Tiktok. It is 

also necessary to acquire greater data and 

explore the opinion of YouTubers on their 

crucial role as influencers, which related to 

notion of ideology. Second, it is also 

recommendable to analyze the perspectives 

and interpretations of YouTube subscribers 

on the issue of ideology. In doing so, it would 

be highly recommendable to achieve studies 

that include in-depth interviews that qualify 

a greater comprehensive broadview of both 

groups
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชน และศึกษา
สภาพการณ์ของสื่อที ่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เพื ่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อของ
ประชาชนและสภาพการณ์ของสื่อสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน  

ผลการศึกษาพบว่าในปี 2563 สื่อใหม่ที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุดและส่วนใหญ่ตอบว่าใช้ทุกวัน คือเฟซบุ๊ก 
รองลงมาคือแอพลิเคช่ันไลน์ ยูทูบ แมสเซนเจอร์ อินสตาแกรม และกูเกิ้ล เสิร์ชเอนจิน ตามลำดับ สำหรับสื่อดั้งเดิม
หรือสื่อมวลชนใช้มากที่สุดและใช้ทุกวันคือสื่อโทรทัศน ์ด้านสภาพการณ์ของสื่อพบว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่ามีข้อมูล/ข่าวสารน่าเชื่อถือและมีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ส่วนเฟซบุ๊กเป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื ่องแต่เป็นสื่อที ่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะมีโอกาสที่จะมีข้อมูล/เนื ้อหาไม่
สร้างสรรค์และไม่ปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดที่การพัฒนาสื่อให้ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ควรเน้นการมีสว่นร่วมทั้งผู้ผลิตสือ่และผูบ้ริโภคสือ่  ด้านภูมิทัศน์สื่อพบว่าในปี 2563 เกิดการปรับ เปลี่ยน 
และปิดองค์กรสื่อขนานใหญ่ทั้งสื่อมวลชนและสื่อใหม่ ในขณะที่ระบบนิเวศสื่อพบว่าสื่อใหม่ถูกนำมาใช้เสนอเนื้อหา
เชิงลบมีข้อมูลและข่าวบิดเบือนเป็นเท็จแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์พบว่ายังคงนำเสนอ
เนื ้อหาที ่เกี ่ยวกับเพศ ภาษา และพฤติกรรมความรุนแรง  เกิดผู ้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ 
(Influencers) การรณรงค์ให้เกิดสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมนอกจากการกระตุ้นให้สื่อทั้งสื่อมวลชนและ
สื่อใหม่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณมากขึ้นแล้วสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือการสร้างผู้ใช้หรือผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสื่อ 

ตระหนักและรู้จักเลือกเปิดรับข่าวสารจากสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปด้วย 

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล, การเปิดรับสื่อ ปี 2563, สภาพการณ์สื่อ ปี 2563  

 

 

 

4 โครงการวิจยัได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์ และสารสนเทศดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
9 อาจารย์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสือ่ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
10 อาจารย์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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Media Exposure Database and Media Situation in 2020 

Abstract 

The purpose of this research was to study and analyze the media exposure behavior of 

people and study the media situation that occurred in the year 2020 to take the information 

gathered to create a database about media exposure of population and media conditions for the 

implementation of the Safe and Creative Media Development Fund mission by using the study was 

the Mixed Methods Research.  

This research found that in the year 2020, the new media that the sample used the most 

and the majority of respondents replied that they used it every day was Facebook, LINE Application, 

YouTube, Messenger, Instagram and Google Search Engine, respectively. For traditional or mass 

media, TV was the most used and used every day. According to the media situation, TV is the 

media that the sample group considers having reliable informational news, the greatest influence 

on the sample group's information and news, it had the greatest influence on the sample group. 

Facebook was a medium that respondents believe continues to be popular, but it must be used 

with caution because there was a chance that there was the most uncreative and unsafe 

information and content. Moreover, the respondents most agreed that the development of safe 

and creative media should focus on the participation of both media producers and media 

consumers. The media landscape reveals that in 2020 there would be major adjustments, changes 

and closures of media organizations, both mass media and new media. As the media ecosystem 

found that new media was being used to present negative content, it was informative and 

misinformation spread rapidly. Mass media, especially television, had been found to continue to 

present content related to sex, language and violence. The emergence of online thought 

influencers, campaigning for safe and constructive media in society. In addition, to encourage both 

media and new media to be more ethical and what needed to be done in tandem was to create 

a media-literate user or consumer to be aware and choose to receive more information from safe 

and creative media as well. 

 

Keywords: Database, Media Exposure in 2020, Media Situation in 2020
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ที่มาและความสำคัญ 

ประเทศไทยอยู ่ในย ุคส ังคมไร ้พรมแดน 
สถานการณ์เรื่องสื่อกับสังคมของประเทศไทยที่ผ่านมา
พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนทุก
ระด ับสามารถใช ้ช ่องทางการส ื ่อสารหร ือส ื ่ อที่
หลากหลายมากขึ้นทั้งสื่อดั้งเดิม สื่อมวลชน และสื่อ
ใหม่ แต่ละสื่อสามารถเข้าถึงง่าย รวดเร็ว การผลิต
เนื้อหาเพื่อเผยแพร่มีลักษณะของการข้ามสื่อ (Cross-

media) และใช ้ส ื ่อในล ักษณะการหลอมรวมสื่ อ 
(Convergence) เพ ื ่ อ ให ้ การทำงานของส ื ่ อมี
ประสิทธิภาพและคุ ้มค ่ามากขึ ้น  นอกจากนี ้ เกิด
สภาพการณ์สื่อที่เป็นผลจากการเปิดรับและความสนใจ
ของประชาชนที่มีต่อสื่อแต่ละประเภท อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์
ได้รับความนิยมลดลงในขณะที่สื่อใหม่ได้รับความนยิม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื ่อง เกิดปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้
เห็นปัญหาการทำหน้าที่ของสื่อที ่ไม่สร้างสรรค์และ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น การเสนอข่าวลวง 
(Fake News) การเสนอเน ื ้ อหาด ้ านเพศ ภาษา 
พฤติกรรมที่รุนแรง  ดังนั้นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือสื่อทุก
ชนิดล้วนมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้
สื ่อ ซึ ่งมีทั ้งผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก เมื ่อสื ่อมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู ้คนอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้ จึง
จำเป็นที่ต้องมีหน่วยงาน สถาบันที่ทำหน้าที่สนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาสื่อที่เป็นประโยชน์หรือมีผลเชิงบวก
กับประชาชน  

ปี พ.ศ.2558 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเพื่อให้สังคมเกิดการรู้เท่าทันสื่อ และรู้จัก
การเฝ้าระวังสื ่อ ดังนั ้นการทำงานของกองทุนฯ จึง
จำเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน
ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับสื่อ และข้อมูลด้านสภาพการณ์
ของสื่อที ่ทันสมัย น่าเชื ่อถือเพื่อนำมาเป็นแนวทาง
กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาให้เกิดสื่อที่ปลอดภัย 
สื ่อที ่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื ่อง  การจัดทำข้อเสนอ
นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที ่

 

กองทุนฯ ต้องมีข้อมูลที ่ครบถ้วน รอบด้านเพื ่อให้
สามารถจัดทำนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ได้อย่าง
ถ ูกต ้อง เหมาะสม สอดคล ้องก ับสถานการณ ์ที่
เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลที ่สำคัญและ
จำเป็นอย่างยิ่งประการหนึ่งที่ต้องจัดทำคือการรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ และรายงานสภาพการณ์
ของสื่อที่เกิดขึ้นและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง
ช่องทางของสื่อดั้งเดิม และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งที่ผ่าน
มาสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ยังไม่เคยมีฐานข้อมูล หรือจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การเปิดรับสื่อและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ของสื่อที่
เป็นระบบมาก่อน  

ด้วยเหตุนี ้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต้อง
จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อ และ
สภาพการณ์ของสื่อขึ ้น เพื ่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประกอบในการจัดทำนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ 
รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
หรือการจัดทำโครงการต่าง ๆ ของกองทุน   

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อของประชาชน และสภาพการณ์ของสื่อ ทั้ง
สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2563  

2. เพ ื ่อนำข ้อม ูลท ี ่ ได ้มาจ ัดทำจ ัดทำ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อของประชาชนและ
สภาพการณ์ของสื่อ เพื ่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ
ดำเนินการตามภารกิจของกองทุนฯ  
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
การศึกษาครั้งน้ีใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. ทฤษฎ ี เก ี ่ยวก ับการเป ิดร ับข ่าวสาร 
(Media Exposure Theory)  
Mc  Combs แ ล ะ   Becker  (1979)  

อธ ิบายว ่าบ ุคคลจะทำการเป ิดร ับข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ 6 ประเภทด้วยกัน คือ (1) 

เพื ่อต้องการรู ้ทันเหตุการณ์ (Surveillance) ทำให้
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สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อให้
รู ้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นได้ (2) 

เพื่อช่วยในการตัดสินใจ (Decision)  ทำให้สามารถ
กำหนดความคิดเห็นของตนเองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
รอบต ัวได ้  โดยเฉพาะการต ัดส ินใจที ่ เก ี ่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน (3) เพื ่อช่วยในการพูดคุยสนทนา 
(Discussion) เนื ่องจากการเปิดรับข่าวสารทำให้
บุคคลผู้ที่รับสารสามารถนำข้อมลูข่าวสารนั้น ๆ ไปใช้
ในการพูดคุยสนทนากับบุคคลอื ่น ๆ ได้ (4) เพื่อ
ต้องการมีส่วนร่วม (Participation) เนื ่องจากการ
เปิดรับข่าวสารทำให้ผู้รับสารได้มีส่วนในการรับรู้และ
มีส่วนร่วมในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในสังคมรอบตัว (5) เพื่อช่วยในการเสริม
ความค ิดเห ็น   (Reinforcement)   ให ้ม ีความ
น่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น    อีกทั้งยังช่วยในการนำข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับมาไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ได้
กระทำลงไปแล้ว และ(6) เพื ่อช่วยในความบันเทิง 
(Entertainment) ทำให้บุคคลที ่ได้ร ับสารมีความ
เพลิดเพลิน และช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์ ทั้งนี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ของผู ้บร ิโภคที ่สำคัญได้แก่ (Hunt และ Ruben, 
1993) (1) ความต้องการ   (Need)   เนื่องจากความ
ต้องการถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายและ
ทางใจที ่เป็นตัวกำหนดในการเลือกของผู ้บริโภค 
เพื ่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ และการยอมรับใน
สังคม ฯลฯ (2) ทัศนคติและค่านิยม  (Attitude and 

values)     เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม เพราะทัศนคติและค่านิยมของผู้บริโภค
จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร ทั้ง
การเลือกใช้สื่อต่าง ๆ เลือกตีความหมาย ตลอดจน
เลือกในการจดจำ (3) เป้าหมาย    (Goal)   เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดการเลือกเปิดรับ
เฉพาะข ้อม ูลข ่าวสารท ี ่สามารถตอบสนองต่อ
เ ป ้ า ห ม ายขอ งตน เ อ ง ไ ด้  (4) ค ว า มส ามา รถ  
(Capability)   เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในด้านใดด้านหนึ่งของผู้บริโภคที่จะส่งผลต่อการ
เลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (5) การใช้ประโยชน์ 

(Utility) โดยปกติทั ่วไปแล้วผู ้บริโภคมักจะมีความ
สนใจต่อข้อมูลข่าวสารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ใ ห ้ ก ั บ ต น เ อ ง ไ ด้  (6) ล ี ล า ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร   
(Communication style)  เป ็นป ัจจ ัยท ี ่จะทำให้
ผู้บริโภคเกิดความชอบหรือไม่ชอบต่อสื่อบางประเภท 
ทำให้ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารได้ (7) สภาวะ 
(Context)  ในที่นี ้หมายถึง สถานที่  บุคคล  หรือ
เวลาที่อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้การเลือก
เปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละสภาวะ (8) ประสบการณ์และนิสัย 
(Experience and habit)   เป็นปัจจัยที่เป็นผลมา
จากประสบการณ์ในการร ับข้อม ูลข่าวสารของ
ผู้บริโภคแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป ทำ
ให้เกิดความสนใจในข้อมูลที่แตกต่าง ๆ จึงส่งผลให้
การเลือกเปิดรับข่าวสารต่างกันออกไปด้วย กล่าวได้
ว ่าทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure 

Theory) สามารถนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาครั้ง
น ี ้ เพ ื ่ อ ให ้ เห ็นพฤต ิกรรมการเป ิดร ับส ื ่ อและ
วัตถุประสงค์การเลือกเปิดรับข่าวสารของประชาชน 

2. แนวคิดเรื ่องสื ่อใหม่ (Mass Media & 

New Media)  

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2561) แสดงทัศนะ
ว่า สื่อใหม่มีลักษณะที่รวมเอาคุณสมบัติของสื่อเก่า
ทั ้งหลายมาไว้ในตัว อีกทั ้งย ังมีความรวดเร็วทัน
เหตุการณ์คงสภาพอยู่ได้นาน ยิ่งไปกว่านั้นสื่อใหม่มี
ลักษณะเด่นในเรื ่องการสื่อสารสองทางและระบบ
เครือข่าย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา สถานที่ และพื้นที่
ทำให้การใช้กลไกควบคุม กำกับสื่อแบบเดิมๆ ยาก
ต่อการใช้ สื่อใหม่สนับสนุนการเรียนรู้ยุคใหม่ไดด้ีมาก
ขึ้นด้วยความก้าวหน้าของระบบดิจิทัล การหลอม
รวม 3 เทคโนโลยีคือ การสื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ 
และโทรคมนาคม ทำให้ภูมิทัศน์ของการสื่อสารในยุค
สังคมสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอย่างที่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การพัฒนาเทคโนโลยีทำให้สื่อ
ดั้งเดิมอย่างสื่อมวลชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
อย่างมาก  
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การพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อมวลชน ไปสู่
เทคโนโลยีสื ่อใหม่ ที ่มีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวนำ จน
มาถ ึงเทคโนโลย ีส ื ่อส ังคมออนไลน ์ ทำให ้ เห็น
วิวัฒนาการของการใช้สื่อมวลชนไปจนถึงการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ดังนี้ (พิจิตรา สึคาโมโต้ , 2561) (1) 

สื่อมวลชน (Mass Media) เป็นสื่อที่พัฒนามาพร้อม
ก า ร ส ื ่ อ ส า ร แ บ บ ท า ง เ ด ี ย ว  ( One-way 

Communication) ซึ่งสามารถสื่อสารจากจุดหนึ่งไป
ถ ึงผ ู ้ร ับสารจำนวนมากได้  อาท ิ น ิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ สื ่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ 
โดยสื่อประเภทนี้มักเป็นสื่อที่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนสูง 
มีการควบคุมที่เคร่งครัด ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
และระบบสัมปทาน ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้เป็น
เจ้าของสื่อจะมีจำนวนน้อยราย การผลิตเนื้อหาใน
สื่อมวลชนจะเน้นการตอบสนองผู้ชม ผู้อ่าน และผู้ฟัง
จำนวนมากโดยปราศจากการโต้ตอบกับผู ้ส ่งสาร 
(Passive Audience) (2) สื่อใหม่ (New Media) เป็น
สื่อที ่พัฒนามาจากการสื่อสารสองทาง (Two-way 

Communication) ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
เหมือนการสื่อสารแบบโทรศัพท์ที่มีผู ้รับและส่งทั้ง
สองฝั่ง (Interactive) สื่อใหม่ถือเป็นพื้นที่ที่สะท้อน
เส ียงของผู ้ ใช ้งานตัวเล็กตัวน้อยในฐานะที ่เป็น
ปริมณฑลที ่เสริมสร้างความเท่าเทียมกันในการ
ส ื ่อสาร (Democratizer) อีกทั ้งย ังเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่นักวิชาชีพสื่อสามารถผลิตเนื้อหาสื่อ
เองและเผยแพร ่ไปในพื ้นท ี ่ออนไลน ์ได ้  (User 

Generated Content: UGC) ท ั ้ งน ี ้การใช ้ งานยั ง
จำกัดอยู่ในลักษณะการทำงานบนเว็บ 2.0 ซึ่งได้แก่ 
อิเมล กระดานสนทนา พ็อดคาสท์ (Podcast) เป็น
ต้น (3) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือสื่อเชิง
พาณิชย์ที่ใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตในการประกอบกจิการ
เครือข่ายการสื ่อสาร (Peer-to-peer) ที ่ทำให้เกิด
การสื่อสารระหว่างผู ้คนจำนวนมาก โดยสื่อสังคม
ออนไลน์นี้จะมีระบบสมาชิกเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง
ผู ้ใช้งานด้วยกันกับบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม ซึ่ง
ผู้ใช้งานจะมีส่วนในการสร้างเนื้อหาสื่อในเครือข่าย
น ั ้ น ๆ  ( User Generated Content: UGC)  ห รื อ

กล่าวได้ว ่าผู ้ใช ้งานเป็นทั ้งผ ู ้ผลิตส ื ่อ (Content 

Creator) ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับสาร (Audience) 

ในคราวเดียวกัน  การนำแนวคิดเรื่องสื่อใหม่ (Mass 

Media & New Media) มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
เป ็นแนวทางการว ิ เคราะห ์ความส ัมพ ันธ ์ของ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์การใช้สื่อ
โดยเฉพาะสื่อใหม่ของประชาชนที่ปรากฏในช่วงปี 
พ.ศ.2563 

3. แนวคิดเกี ่ยวกับนิเวศวิทยาของสื่อ 
(Media Ecology)  

Christine Nystrom (1973) นั ก
นิเวศวิทยาของสื ่อให้ความสนใจในประเด็นการ
ปฏิสัมพันธ์ของสื ่อที ่ใช้ในการสื ่อสาร เทคโนโลยี 
เทคนิค และกระบวนการต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับ
ความรู้สึก คุณค่า และพฤติกรรมของมนุษย์ สำหรับ
ในประเทศไทยแนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาของสื่อกล่าว
ได้ว่าเริ่มเป็นท่ีรู้จักขยับขยายมากข้ึน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในงานวิจัยของ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยาและ
คณะ (2562) ที่ศึกษาระบบนิเวศสื่อของประเทศไทย
อย ่างช ัดเจน โดยได ้ ให ้น ิยามความหมายและ
องค์ประกอบของนิเวศสื ่อว่า หมายถึง ระบบการ
สื่อสารที่มนุษย์ผู ้เป็นทั้งผู ้ใช้สื ่อและผู้สร้างเนื้อหา
สาระ (Prosumer) ผ่านสื่อ เป็นศูนย์กลางของระบบ 
ถ ูกแวดล ้อมและม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์ก ับหน่วยต ่างๆ 
ประกอบไปด้วย (1) ปฏิส ัมพันธ ์ก ับบุคคลอื ่นที่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ความสนใจ และลักษณะอื่น ๆ 
(2) ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา ช่องทางสื่อ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร (3) ปฏิสัมพันธ์กับระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบกฎหมาย และการ
กำกับดูแล รวมถึงระบบสังคม วัฒนธรรม และชุมชน
ทั ้งชุมชนบนโลกทางกายภาพและบนโลกไซเบอร์
 สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสื่อ 
(Media Ecology) สามารถนำมาเป็นแนวทางเพื่อ
ศึกษาสภาพการณ์ของสื่อช่วงปี พ.ศ.2563 ว่าปรากฏ
เช่นใดโดยเฉพาะมิติด้านปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในการ
สื่อสาร 
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วิธีการดำเนินงานวิจัย 

การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ เ ป ็นการว ิ จ ั ยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) มีวิธีการ
ค ื อ   ( 1) ศ ึ ก ษ า จ า ก เ อกส า ร  ( Documentary 

Research) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับสื่อ
และพฤติกรรมการเปิดรับสื ่อของคนไทย รวมถึง
สภาพการณ์ของส ื ่อท ี ่ปรากฏในปี 2563 จาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ทั้งในและ
ต่างประเทศ  (2) การสำรวจข้อม ูลเชิงปร ิมาณ 
(Survey Research)  2 วิธี (ก) สำรวจในสนามวิจัย 
(On Field)  เป ็นการลงพื ้นที ่ เก ็บแบบสอบถาม 

จำนวน 1,000 ชุดใน 5 พื้นที่11 โดยสุ่มแบบเจาะจง
เล ื อกพ ื ้ นท ี ่ / ภ ู ม ิ ภ าคละ  1  จ ั งหว ั ด  ไ ด ้ แก่
กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) ภาค
กลาง(จังหวัดชลบุร ี ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จ ั งหว ั ดนครราชส ีมา )  และภาคใต ้ ( จ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช ) พื้นที่ละ 200 ชุด และแจกกลุ่ม
ตัวอย่างให้กระจายตามช่วงอายุ 5 ช่วง12  ได้แก่ อายุ 
0-14 ปี/15-24 ปี/25-54 ปี /55-64 ปี และ 65 ปีข้ึน 
(ข) สำรวจข้อมูลจากระบบออนไลน์ ผ่าน Google 

Form จำนวน 300 ชุดกระจายตามภูมิภาค โดยให้
กลุ่มตัวอย่างตอบตามความสมัครใจ  รวม 1,300 ชุด 
(3) จัดประชุมเชิงปฏิบัต ิการจำนวน 1 ครั ้ง เพื่อ
นำเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจาก
กองทุนพัฒนาสื ่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
และให้ข้อเสนอแนะด้วย รวมจำนวน 18 ท่าน 

 

 

 

11 แบ่งพ้ืนที่ตามเกณฑ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผลการศึกษา 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนไทย 

 ผลการสำรวจข ้อม ูลปฐมภ ูม ิ โดยแจก
แบบสอบถามในสนามวิจัย 5 พื้นที่ คือ ภาคเหนือ (จ.
เ ช ี ย ง ใ ห ม ่ )  ภ า ค ก ล า ง  ( จ . ช ล บ ุ ร ี )  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) ภาคใต้ (จ.
นครศรีธรรมราช) และกรุงเทพมหานคร และการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) รวมจำนวน
กลุ ่มตัวอย่าง 1,300 คน พบว่าสื ่อดั ้งเดิมที ่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้มากที่สุดคือโทรทัศน์ (ชมจากเครื่องรับ
โทรทัศน์) 573 คน (ร้อยละ44.08) ส่วนสื่อใหม่ที่กลุม่
ตัวอย่างใช้มากที่สุดและส่วนใหญ่ตอบว่าใช้ทุกวัน คือ
เฟซบุ๊ก 952 คน (ร้อยละ 73.23) รองลงมาคือไลน์ 
946 คน (ร้อยละ 72.77) ยูทูบ 894 (ร้อยละ68.77) 
แมสเซนเจอร์ 784 (ร้อยละ 60.31) ดังตารางนี้

12 ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการลงทุน (BOI) 
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สื่อที่ใช้ ทุก
วัน

 

สัป
ดา

ห์ล
ะ 5

-6
 วัน

 

สัป
ดา

ห์ล
ะ 3

-4
 วัน

 

สัป
ดา

ห์ล
ะ 1

-2
 วัน

 

นา
น 

ๆ 
คร

ั้ง 
(ม

าก
กว

่า 1
 

สัป
ดา

ห์ข
ึ้นไ

ป)
 

ไม
่ใช

้เลย
 

พฤติกรรม
การเปดิรับสื่อ

ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วน

ใหญ ่

1. วิทยุ  
(ฟังจากเครื่องรับวิทยุ) 

115 49 65 94 194 783 
ไม่ใช้เลย 

8.85% 3.77% 5.00% 7.23% 14.92% 60.23% 

2. โทรทัศน ์ 

(ชมจากเครื่องรับโทรทัศน์) 
573 114 134 161 182 136 

ใช้ทุกวัน 
44.08% 8.77% 10.31% 12.38% 14.00% 10.46% 

3. ภาพยนตร์  
(ชมในโรงภาพยนตร์) 

125 92 143 191 421 328 
นานๆคร้ัง 

9.62% 7.08% 11.00% 14.69% 32.38% 25.23% 

4. หนังสือพิมพ์ (กระดาษ) 34 29 42 90 285 820 
ไม่ใช้เลย 

2.62% 2.23% 3.23% 6.92% 21.92% 63.08% 

5. นิตยสาร (กระดาษ) 19 25 46 105 279 826 
ไม่ใช้เลย 

1.46% 1.92% 3.54% 8.08% 21.46% 63.54% 

6. เฟซบุ๊ก (Facebook) 952 81 56 54 41 116 
ใช้ทุกวัน 

73.23% 6.23% 4.31% 4.15% 3.15% 8.92% 

7. ไลน ์(Line) 946 112 88 54 25 75 
ใช้ทุกวัน 

72.77% 8.62% 6.77% 4.15% 1.92% 5.77% 

8. อินสตาแกรม  
(Instagram: IG) 

610 93 81 61 79 376 
ใช้ทุกวัน 

46.92% 7.15& 6.23% 4.69% 6.08% 28.92% 

9. ยูทูบ (YouTube) 894 130 96 57 37 86 
ใช้ทุกวัน 

68.77% 10.00% 7.38% 4.38% 2.85% 6.62% 

10. ทวิตเตอร์ (Twitter 326 105 101 92 104 572 
ไม่ใช้เลย 

25.08% 8.08% 7.77% 7.08% 8.00% 44.00% 

11. แมสเซนเจอร์(Messenger) 784 100 65 64 73 214 
ใช้ทุกวัน 

60.31% 7.69% 5.00% 4.92% 5.62% 16.46% 

12.   (TikTok) 412 82 86 70 98 552 
ไม่ใช้เลย 

31.69% 6.31% 6.62% 5.38% 7.54% 42.46% 

13. เว็บไซต์ (Website) 554 213 149 104 83 197 
ใช้ทุกวัน 

42.62% 16.38% 11.46% 8.00% 6.38% 15.15% 

14. กูเกิ้ล  
(Google Search Engine) 

714 214 122 76 42 132 
ใช้ทุกวัน 

54.92% 16.46% 9.38% 5.85% 3.23% 10.15% 
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ความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ของสื่อ 

 สำหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาพการณ์ของสื่อปี พ.ศ. 2563 ในประเด็นต่างๆ พบว่าสื่อที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นสื่อที่มีข้อมูลข่าวสารน่าเชื่อถือที่สุดอันดับแรก คือ สื่อโทรทัศน์ รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ 
และวิทยุตามลำดับ และยังพบว่าสื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊กแม้จะเป็นสื่อที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องต่อไปแต่ก็
เป็นสื่อที่เห็นว่าก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อควรประเมิน พิจารณากลั่นกรองหรือตรวจสอบข้อมูล/เนื้อหาก่อนมากที่สุด
เพราะเป็นสื่อท่ีมีโอกาสที่จะมีเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์และไม่ปลอดภัยมากท่ีสุด ดังตาราง 

ประเด็น ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 

1) สื่อที่ท่านเห็นวา่มีข้อมูล/ขา่วสารนา่เช่ือถือที่สุด  โทรทัศน ์

ร้อยละ 46.92 

หนังสือพิมพ ์

ร้อยละ 15.31 

วิทย ุ

ร้อยละ 13.46 

2) สื่อที่ท่านเห็นวา่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องต่อไปมากที่สุด  เฟซบุ๊ก 

ร้อยละ 28.54 

ยูทูบ 

ร้อยละ 15.15 

ติ๊กต๊อก 

ร้อยละ 10.54 

3) สื่อที่ท่านเห็นวา่มีอิทธพิลต่อท่านมากที่สุด  โทรทัศน ์

ร้อยละ 25.69 

เฟซบุ๊ก 

ร้อยละ 15.15  

ยูทูบ 

ร้อยละ 15.69 

4) สื่อที่ท่านเห็นวา่ก่อนจะเช่ือหรือส่งตอ่ควรประเมิน พิจารณากลั่นกรองหรือ
ตรวจสอบข้อมูล/เนื้อหากอ่นมากที่สุด  

เฟซบุ๊ก 

ร้อยละ 30.77 

ไลน์ 
ร้อยละ 15.62 

ทวิตเตอร์ 
ร้อยละ 13.23 

5) สื่อที่ท่านเห็นวา่มีข้อมูล/เนื้อหาไม่สร้างสรรค์และไม่ปลอดภัยมากที่สุด  เฟซบุ๊ก 

ร้อยละ 21.08 

ทวิตเตอร์ 
ร้อยละ 13.54 

ติ๊กต๊อก 

ร้อยละ 16.31 

 

สภาพการณ์ของสื่อ  

 ผลการศึกษาพบสภาพการณ์ของสื่อท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. สภาพการณ์ของสื ่อด้านความน่าเชื ่อถือของสื ่อ   ในปี 2563 พบผลการศึกษาที ่สะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนไทยกับความน่าเชื่อถือของสื่อช่วงเกิดเหตุวิกฤตโรคระบาดโค
วิด-19 ในประเทศที่ไม่เคยประสบมาก่อนว่า  แม้คนไทยจะนิยมเปิดรับสื่อใหม่หรือสื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละ
แพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในประเทศขึ้น สื่อมวลชน
จะได้รับความนิยมและมีบทบาทสำคัญมากเนื่องจากประชาชนยังเชื่อมั ่นว่าหากต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารที่
น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์สื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ วิทยุจะเป็นสื่อที่ประชาชนเห็นว่าตอบสนองความต้องการ
ในเรื่องนี้ได้ดีกว่าสื่อใหม่ หรือหากไม่มั่นใจกับข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะเลือกเปิดรับสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ควบคู่ไปกับ
สื่อใหม่ด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรับรู้ข้อมูล  
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ผลการศึกษาครั้งนี้อภิปรายสนับสนุนเรื่อง
การใช้สื่อมวลชนควบคู่กับสื่อใหม่ของประชาชนได้ 
คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากสำรวจ
ของสำนักงาน กสทช. ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้ชม
โทรทัศน์ในรอบปี 2563 โดยแบ่งช่วงเวลาการสำรวจ
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 
คือ (1) ไตรมาสที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 
2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่สถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-19 จะเกิดขึ้นในประเทศไทย (2) ไตร
มาสที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็น
ช่วงที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้น
อย่างชัดเจน (3) ไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือนกรกฎาคม-
กันยายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มปรับวิถีชีวิตเขา้สู่ยุค
ความปกติใหม่ (New Normal) แบบชั่วคราว  (4) 
ไตรมาสที่ 4 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เป็น
ช่วงที่ปรับวิถีชีวิตเข้าสู่ยุคความปกติใหม่แบบระยะ
ยาว  พบว่า ช่วงไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนั้น 
ผู ้ชมทั ่วประเทศมีแนวโน้มใช้เวลาในการร ับชม
โทรทัศน์มากขึ้น โดยผู้ชมมีระยะเวลาในการรับชม
โทรทัศน์เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นร้อยละ 5.37 เมื่อเทียบ
ก ั บ ช ่ ว ง เ ว ล า เ ด ี ย ว ก ั น ก ั บ ป ี  2 5 6 2 
(http://broadcast.nbtc.go. th/data/ academic 
/file/640100000005.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.
2563)   สอดคล้องกับผลการศึกษาของบริษัท นีล
เส็น มีเดีย ประเทศไทย ที่จัดทำรายงานภูมิทัศน์สื่อ
ในประเทศไทยและสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคความปกติใหม่” 
( WHAT’S NEXT IN THE NEW NORMAL  โ ด ย
สำรวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนไทยในช่วง
ก่อนโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย (ช่วงประมาณ
เดือนมกราคม-กลางเด ือนมีนาคม 2563) ช่วง
ระหว่างโรคโควิด-19เริ่มระบาดรุนแรงมากขึ้น (ช่วง

ประมาณเดือนเมษายน-ต้นมิถุนายน 2563) และช่วง
การปรับตัวอยู่กับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของ
คนไทย  (ช่วงกลางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563) 
พบว่าช่วงโรคโควิด-19 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
เริ่มระบาดรุนแรงคนไทยใช้สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์
เพิ่มมากขึ้น โดยเปิดรับข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อวิทยุ
และสื่อโทรทัศน์ควบคู่ไปกับสื่อสังคมออนไลน์ สื่อ
โทรทัศน์เปิดรับช่วงเดือนเมษายน 2563 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 9 และเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4  ส่วนสื่อ
วิทยุฟังเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ร้อยละ 17 เดือน
พฤษภาคมเพิ ่มร ้อยละ 24 โดยสูงส ุดค ือเด ือน
มิถุนายน 2563 พบว่ามีอัตราการเปิดรับสื ่อวิทยุ
เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น ร ้ อ ย ล ะ  3 4  ( อ ้ า ง ใ น 
https://www.bangkokbiznews.com /news 

/detail/898217,17 กันยายน 2563, สืบค้นวันท่ี 20 
ธ.ค.2563 ) เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ จารุวรรณ 
กิตตินราภรณ์ (2564) ศึกษาเรื่อง การใช้สื่อกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปกติใหม่ด้านสุขภาพในช่วง
การระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19): กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่ง
ได้แก่ผู้สูงอายุ เกษตรกร ข้าราชการ แรงงานข้ามชาติ 
นักศึกษา และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัสโคโรน่า ในช่วงเดือนมีนาคม – 
เมษายน 2563 เป ิดร ับและใช้ประโยชน์จากสื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับแรกเพราะเข้าถึงได้ง่ายกว่า 
คือ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ กูเกิ้ล เว็บไซต์ ยูทูบและไลน์ 
ส่วนอันดับที่สองคือสื่อมวลชนท่ีเป็นสื่อโทรทัศน์  

นอกจากนี ้หากพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดรับสื่อกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารพบว่า      แม้จะเปิดรับสื่อเฟซบุ๊กมากกว่า
แต่กลุ ่มตัวอย่างกลับเชื ่อถือข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
โทรทัศน์มากกว่าเฟซบุ๊กเนื่องจากเห็นว่า     เพจเฟ
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ซบุ๊กสามารถเล่าเรื่องหรือให้ข้อมูลตามความต้องการ
ของผู ้ใช้ได ้หลากหลายวิธ ีแต่ความน่าเชื ่อถือสื่อ
โทรทัศน์จะน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะมีนักข่าวลงไปหา
ข่าวในพื้นที่สามารถตรวจสอบคัดกรองข้อมูลจาก
แหล่งข่าวในพื้นที่และแหล่งข่าวที่เป็นหน่วยงานรัฐ
ประกอบกับเห็นว่านักข่าวจากสื่อโทรทัศน์มีความ
เป็นทางการมากกว่าในขณะที่เพจหรือเว็บไซด์บาง
แห่งดูไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผล
การศึกษาครั้งน้ีที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเฟซบุก๊
เป็นสื่อที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
(ร้อยละ 28.54) แต่ก็เป็นสื่อท่ีต้องใช้อย่างระมัดระวัง
เพราะมีโอกาสที่จะมีข้อมูลหรือเนื้อหาไม่สร้างสรรค์
และไม่ปลอดภัยมากที่สุด (ร้อยละ 21.08) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าการจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลที่เห็นผา่น
เฟซบุ ๊กควรประเม ิน พ ิจารณากล ั ่นกรองหรือ
ตรวจสอบข้อมูล/เนื้อหาก่อน (ร้อยละ 30.77) 

แม้สื่อใหม่จะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
เพราะผู้คนสามารถเข้าถึงและค้นข้อมูลได้ง่าย มี
รายละเอียดที่ต้องการมากสามารถติดตามข้อมูลได้
ทุกวันทุกเวลา แต่ถ้าหากประชาชนท่ีเป็นผู้บริโภคสื่อ
ต้องการความเชื ่อมั ่นจากข้อมูลข่าวสารที่เกี ่ยวกับ
เหตุการณ์วิกฤตในประเทศโดยเฉพาะเรื่องโรคระบาด
อุบัติใหม่สื่อมวลชนยังคงได้รับความน่าเชื่อถือและ
เป็นช่องทางการสื่อสารสุขภาพไปยังประชาชนทั้ง
ประเทศได้เป็นอย่างดี แต่การสื่อสารจะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพนั้นนอกจากเลือกใช้สื ่อที่ประชาชน
เชือ่มั่นหรือใช้สื่อโดยให้ความสำคัญกับจุดแข็งของสื่อ
แล้วสิ่งสำคัญที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
สื่อสารในภาวะวิกฤตคือการกำหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการสื ่อสารให้ชัดเจน  เช่น ช่วง
วิกฤตโควิด-19 เป็นช่วงที่ประชาชนต้องการทราบ
ความเคลื่อนไหวของการระบาดทั้งในด้านสถิติตัวเลข

และ/หรือข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับเรื่องการระบาดของ
โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่ทุกคนต้องการรับรู้
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้รักษาหาย ผู้เสียชีวิต 
การปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรค การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค การไม่ไปในที่ส ุ ่มเสี ่ยงโรค ฯลฯ การ
สื่อสารไปยังประชาชนในเรื่องดังกล่าวจึงควรชัดเจน
ว่ามุ ่งให้เกิดวัตถุประสงค์เชิงความรู้ ทัศนคติ หรือ
พฤติกรรม (สมิทธิ ์ บุญชุติมาและชนาภา หนูนาค, 
2560)  นอกจากน้ีมีการศึกษาที่ยืนยันถึงการใช้ข้อมลู
จากสื่อมวลชนเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย เฉียนหลิว และ
คณะ (Qian Liu, 2020: Online) ได ้ศ ึกษาเร ื ่อง 
“การสื่อสารด้านสุขภาพผ่านสื่อใหม่ในช่วงเริ ่มต้น
ของการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน: แนว
ทางการสร ้างแบบจำลอง” ม ีว ัตถ ุประสงค์เพื่อ
รวบรวมรายงานการนำเสนอของสื่อเกี่ยวกับโควิด-
19 และตรวจสอบรูปแบบของการสือ่สารด้านสขุภาพ
ที ่มีสื ่อเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนบทบาทของสื ่อใน
วิกฤตโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศจีน โดย
พบว่าในขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในประเทศจีน 
เนื่องจากโรคร้ายนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ข้อมูล
จากสื่อมวลชนจะได้รับความเชื ่อถือจากประชาชน
โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ ์ใหม่นี ้ เช่น การก่อโรค การแพร่กระจาย 
การป้องกัน และการกักกัน  

ไม ่ เพ ียงแต ่ช ่วงสถานการณ์ว ิกฤตใน
ประเทศที่สื่อมวลชนยังคงได้รับความไว้วางใจในด้าน
ความน่าเชื่อถือแต่ยังมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ในยคุที่สื่อใหม่ได้รับความนิยมแต่ผู้รับสารยังคง
มีความเชื ่อถือในข้อมูลข่าวสารของสื่อดั ้งเดิม โดย
ไอดิด และคณะ (Syed Arabi Idid, Shahrul Nazmi 

Sannusi แ ล ะ  Mohammed Fadel Arandas, 
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2019)  ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพึ่งพา การเปิดรับสื่อ
และความน่าเชื ่อถือของสื ่อ” การวิจัยนี ้มุ ่งศึกษา
ความน่าเชื่อถือของสื่อดั้งเดิมที่เป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์
และสื่อใหม่ที ่เป็นโซเชียลมีเดียในมุมมองของผู้ชม 
ทั้งนี้คำว่าความน่าเช่ือถือของสื่อมักถูกให้ความหมาย
โดยพิจารณาจากแหล่งข่าวหรือที่มาของข้อมูลที่สื่อ
นำเสนอและความเป็นกลางของสื ่อ แต่ก็พบว่ามี
การศึกษาหลายชิ้นที่เช่ือว่ายิ่งสื่อถูกเปิดรับมากขึ้นยิ่ง
สะท้อนว่าสื ่อนั ้นมีความน่าเชื ่อถ ือมากขึ ้นด ้วย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาจาก
บริบทการเลือกตั ้งทั ่วไปครั ้งที ่ 14 ของประเทศ
ม า เ ล เ ซ ี ย   ( Malaysia after the 1 4 th General 

Election Malaysia)  โดยทำการศึกษา 2 ครั ้งคือ
ช ่วงก ่อนและหล ังการเล ือกต ั ้ ง  คร ั ้ งแรกแจก
แบบสอบถาม จำนวน 2 ,551 ช ุดในช ่วงเด ือน
มกราคม 2018 ครั้งท่ี 2 แจกแบบสอบถามช่วงเดือน
เมษายน ปี 2019 มีผ ู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
1,544 ชุด  รวมแจกทั้งสิ้น จำนวน 4,095 ชุด เพื่อ
ตรวจสอบแนวคิดของกลุ ่มตัวอย่างที่ม ีต ่อความ
น่าเชื่อถือของสื่อว่ามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ
หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าชาวมาเลเซียรับรู ้ว่าสื่อ
ดั้งเดิมที่เป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์เป็น
สื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อใหม่ (อินเทอร์เน็ต  
ข ่าวออนไลน์ เฟซบุ ๊ก  และ ทวิตเตอร์ ) ทั ้งน ี ้สื่อ
โทรทัศน์ถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือสูงสุดในขณะที่ 
Twitter ต่ำที่สุด  ผลการศึกษาพบว่าชาวมาเลเซีย
เห็นว่าในสื ่อสังคมออนไลน์มีความน่าเชื ่อถือต่ำ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของข่าวที่นำเสนอมีเนื้อหา
ไปในลักษณะหลอกลวง (Fake News)  มีการใช้
ข ้ อ ม ู ล เ ท ็ จ ห ร ื อ ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ ผ ิ ด พ ล า ด  ( False 

information) รวมถึงแหล่งที ่มาของเนื ้อหาในสื่อ
ดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นท่ีรู้จักหรือได้รับการตรวจสอบซึ่ง

แตกต่างจากสื่อใหม่ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าสื่อใหม่มี
ความน่าเชื่อถือน้อยกว่าสื่อดั้งเดิมที่เป็นสื่อมวลชน  

2. สภาพการณ์ของสื ่อด้านภูมิทัศน์และ
ระบบนิเวศสื่อไทย ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าภูมิทัศน์
และระบบนิเวศสื่อไทยที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับ 
“ เ ทค โ น โ ล ย ี ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  ( Communication 

Technology)” “เศรษฐก ิจ (Economy)” และ 
“ผู้กระทำการทางการสื่อสารทั้งในฐานะของผู้สร้าง
และผู ้ใช ้ส ื ่อ (Prosumer)” โดยเกิดปราฎการณ์ 
“ปรับ เปลี่ยน ปิด” กับสื่อต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความอยู ่รอดขององค์กรสื ่อทั ้งส ื ่อดั ้งเด ิมอย่าง
สื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่เป็นโซเชียลมีเดีย การดิ้นรน
ขององค์กรสื่อทั้งการปรับโครงสร้างองค์กร การยุบ
รวมแผนก การลดพนักงาน การปรับแผนทางธุรกิจ 
การขยายช่องทางการสื่อสาร และการเปลี่ยนรูปแบบ
ธุรกิจสื ่อ รวมถึงการตัดสินใจปิดบริษัทเพราะไม่
สามารถสร้างกำไรจากการผลิตสื่อได้อีกต่อไป สาเหตุ
เกิดจากหลายปัจจัยโดยปัจจัยสำคัญคือ“พฤติกรรม
ของผู ้ใช้สื ่อที ่เปลี ่ยนแปลงไป” โดย พบว่าความ
เปลี่ยนแปลงนั้นมาจาก “เทคโนโลยีการสื่อสาร” ที่
เปล ี ่ยนแปลงไปนั ่นเอง  ในทัศนะของสำนักคิด 
“ เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร ส ื ่ อ ส า ร เ ป ็ น ต ั ว ก ำ ห น ด 
( Communication Technology Determinism) ” 
เชื ่อว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น
สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงใน
มิติอื ่นๆ ของสังคม ดังที ่ D. McQuail (1994) ได้
เสนอว่า เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นพื้นฐานของทุก
สังคม เทคโนโลยีแต่ละชนิดจะเหมาะสมกับรูปแบบ
โครงสร้างสังคมแต่ละอย่าง ขั้นตอนของการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารจะเป็นตัวนำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และการปฏิวัติเทคโนโลยีการ
สื่อสารในแต่ละครั้งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ส ังคมตามมาเสมอ (D. McQuail, 1994 อ้างใน
กาญจนา แก้วเทพ, 2541) 
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การจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์
ของสื่อ 

 การดำเนินงานด้านการจัดทำฐานข้อมูล
การเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อทำการศึกษา
และวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชน 
รวมถึงวิเคราะห์สภาพการณ์ของสื่อ ระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2563 ผลการศึกษา พบดังนี้ (1) 

การจัดทำฐานข้อมูล (Database) เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นั ้น ควรมีเนื ้อหาที ่เป็นเร ื ่องราวเดียวกันหรือมี
ขอบเขตของเนื้อหาท่ีชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไรเพื่อให้ผู้
เข้าใช้ข้อมูลได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการและตรงตามที่
ผ ู ้สร ้างฐานข ้อม ูลกำหนดไว ้  (2) การจ ัดระบบ
ฐานข้อมูล  (Database System) เมื ่อมีข้อมูลตรง
ตามที่กำหนดแล้วต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูล แบ่ง
เนื้อหาในฐานข้อมูลเป็นกลุ่มย่อยหรือหัวเรื่องย่อย
ภายใต้ประเด็นเดียวกันเพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูลทราบว่า
ต้องบันทึกข้อมูลอะไรลงในหัวเรื่องใดในฐานข้อมูล  

สำหรับการศึกษาครั ้งนี ้พบว่า เนื้อหาที่
เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อจะมีหัวเรื่องย่อยหรือกลุ่มย่อย
ของข้อมูลค่อนข้างชัดเจนเพราะมีทฤษฎีด้านการ
เปิดรับสื่อที่กำหนดไว้ เช่น Mcleod และ O’Keefe 
(1972) ได้เสนอตัวชี้วัด (Index) ที่จะนำมาใช้ในการ
วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Media exposure) ซึ่ง
สามารถวัดได้ 2 ประเภท คือ (1) วัดจากระยะเวลาที่
ใช้กับสื่อ หมายถึง การวัดจากระยะเวลาที่บุคคลมี
การเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อในแต่ละครั้ง (2) วัด
จากความถี่ของการใช้สื่อ หมายถึง การวัดความถี่ใน
การใช้สื ่อของแต่ละบุคคล ซึ่งจะแยกตามประเภท
ของเน ื ้อหาที ่ต ่างก ัน เช ่น ความถ ี ่ ใ นการอ ่าน
หนังสือพิมพ์ในหน้าข่าวสังคม หรือความถี่ในการรับ
ฟังรายการวิทยุ เป็นต้น  ในขณะที่การศึกษาตัวแปร 

 

 

ด้านสภาพการณ์สื่อกลับพบว่ามีหลากหลายประเด็น
มาก ซ ึ ่ งการศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ ก ำหนดน ิยามของ
สภาพการณ์สื่อไว้ว่า หมายถึง เหตุการณ์ เรื่องราว
เกี่ยวกับการใช้สื่อ การทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อมวลชน
ที ่เป็นสื ่อดั ้งเดิมและสื ่อใหม่ที ่เป็นขององค์กรสื่อ
ดั้งเดิมและของหน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใดๆ 
ที่ใช้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
บริบทของสังคมไทยและมีผลกระทบในด้านต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในช่วงปี 2563  

เมื่อสำรวจและวิเคราะห์สภาพการณ์สื่อที่
เกิดขึ ้นในปี 2563 พบว่า คำว่าสภาพการณ์สื ่อมี
หลากหลายประเด็นที่เข้าข่ายและแต่ละประเด็นมี
ความทับซ้อนอยู่ เช่น เรื่องนิเวศสื่อที่มีมิติเกี่ยวข้อง
กับภูมิทัศน์สื่อ จริยธรรมสื่อ บทบาทการทำหน้าที่
ของสื่อ ความอยู่รอดและการปรับตัวขององค์กรสื่อ 
การหลอมรวมสื่อ ข่าวลวง ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน
ในสื่อ การสร้างความรุนแรงการกลั่นแกล้งกันในสื่อ 
การเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ เครือข่ายการสื่อสาร
เพื่อเฝ้าระวังสื ่อ เป็นต้น ดังนั ้นการนำข้อมูลด้าน
สภาพการณ์สื่อมาเป็นฐานข้อมูลจะมีข้อดีคือจะได้
ประเด็นที่หลากหลายมาอยู่ในฐานข้อมูล แต่ภายใต้
ความหลากหลายผู้คัดเลือกและบันทึกข้อมูลจะต้อง
กำหนดประเด็นย่อยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความทับ
ซ้อนของข้อมูลที่นำเสนอ ทั้งนี้การจัดทำฐานข้อมูล
การเปิดรับสื่อและสภาพการณ์สื่อพบว่าลักษณะของ
ข้อมูลที่นำมาจัดเก็บในฐานะข้อมูล ควรเป็นข้อมูลที่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือหากเป็นข้อมูลที่
นำมาเผยแพร่ได้ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล เป็น
ข้อมูลที่น่าเชื ่อถือมีประโยชน์และเปิดเผยได้ เป็น
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ข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิหรือพาดพิงบุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานองค์กรได้รับความเสียหาย เป็นข้อมูลที่
ทันสมัย (Update) มีลักษณะ Dynamic  เป็นข้อมูล
ที่มีการจัดระบบประเภทข้อมูล (Information) ไว้ให้
เข้าถึงสะดวก  รวดเร็ว และเป็นข้อมูลที่มีทั้งภาพ 
ข้อความ เสียง ภาพเคลื ่อนไหวที ่น่าสนใจ สร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้ใช้ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กฤชสุวัชร์  ประโยชน์พิบูลผล (2554) ที่เสนอว่าการ
จัดทำฐานข้อมูลเพื ่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและ
สืบค้นข้อมูลให้กับผู้ใช้ทั้งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หร ือช ่องทางท ี ่ เป ็นเอกสารก็ตามต้องสามารถ
ตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและมขี้อมูลที่น่าเชื่อถอื  

ข้อเสนอแนะด้านการจัดทำฐานข้อมูลของกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

1. หากกองทุนพัฒนาสื่อฯจะจัดทำฐานข้อมูล
เพื่อให้มีเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับประชาชนควรเป็นท้ัง
ข้อมูลพื้นฐาน(Data) ข้อมูลที่เป็นพลวัตร (Dynamic 

Data)  เป็นความรู้ (Knowledge) ทันสมัยในลักษณะ
สารสนเทศค ือม ีการจ ัดระบบประเภทข ้อมูล 
(Information) เป็นหมวดหมู ่ไว ้ให้เข้าถึงสะดวก  
ง่ายดาย 

2. กา รจ ั ดทำ ฐ านข ้ อม ู ล ค ว ร เ ล ื อก ใ ช้
แพลตฟอร์มที่คนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุเข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน สามารถย้อนกลับไปดู มีส่วนร่วมแสดง
ความค ิดเห ็น ร ่วมเผยแพร่ข ้อมูลได ้  จะทำให้
ฐานข้อมูลน่าสนใจและได้รับการต่อยอดขยายผลโดย
ผู้ใช้สื่อเอง เป็นประโยชน์ให้กับคนไทยได้หลากหลาย
กลุ่ม  

3. การจัดทำฐานข้อมูลที่กองทุนพัฒนาสื่อฯ 
จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ควรมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่หลากหลาย อาทิ โรคระบาด 
สิ่งแวดล้อม สิทธิเสรีภาพชนกลุ่มน้อย ฯลฯ และเป็น
ข้อมูลที่เช่ือมโยงให้เห็นผลกระทบที่มีต่อกลุม่ประเทศ

เพื่อนบ้านอาเซียน หรือประเทศต่าง ๆ กับสังคมไทย
ร่วมด้วยเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลรอบด้านทั่ว
โลก แต ่คนไทยสามารถนำมาใช ้ประโยชน ์ ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

4. การจัดทำฐานข้อมูลนอกจากเป็นข้อมูล
ปฐมภูม ิท ี ่ ได ้จากการสำรวจหร ือผลการดำเนิน
โครงการจากผู้ได้รับทุนของกองทุนฯ เองและข้อมูล
ทุติยภูมิที่มีคนหรือหน่วยงานอื่นๆ สำรวจไว้แล้วนั้น 
ย ั งสามารถนำข ้อม ูลท ี ่ ได ้ จากการส ัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้มีประสบการณ์
หรือผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับที่เกี่ยวข้องมาเล่าสู่กัน
ฟัง เผยแพร่ในฐานข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้การ
จัดทำฐานข้อมูล มีลักษณะเป็น “คลังแห่งข้อมูล” ที่
มีข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่งที่น่าเชื ่อถือ  โดย
บุคคล หน่วยงานองค ์กรใดๆ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะด้านการจัดสรรทุนสำหรับพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค ์

1. ผลการศึกษาพบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
มีทัศนคติในทางลบต่อสื่อใหม่มากที่สุด คือ เห็นว่า
การนำเสนอข่าวลวง และข้อมูลที่บิดเบือนเกิดขึ้นได้
กับทุกสื ่อทุกพื ้นที ่ในสังคมไทย เพราะสื ่อแต่ละ
ประเภทเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้น สะท้อนให้เห็นนิเวศ
สื่อไทยที่มีการสร้างเนื้อหาและแพร่กระจายสื่อที่ไม่
เหมาะสมเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การใช้
สื ่ออย่างรู ้เท่าทันและมีจรรยาบรรณ เป็นสิ่งที ่ต้อง
สนับสนุนท้ังผู้ผลิตสื่อและประชาชนผู้ใช้สื่อท่ัวไปด้วย 
ดังนั้นการส่งเสริมให้ทุนแก่ผู้ผลิตสื่อและผู้ใช้สื่อใน
พื ้นที่ต่างๆ ยังคงต้องเน้นให้เกิด “การผลิตสื ่อดี
แทนที ่ส ื ่อร้าย”ในแต่ละพื ้นที ่ส ื ่อไม่ว่าจะเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อท้องถิ่น สื่อมวลชน และสื่อใหม่ด้วย 

2. ผลการศึกษาพบว่าคนไทยทุกกลุ่มอายุมี
แนวโน้มใช้สื่อใหม่มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันสื่อวิทยุ 
และโทรทัศน์ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ 
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ดังนั ้นการส่งเสริมให้ทุนเพื่อผลิตสื ่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนเพิ่มมาก
ขึ้นในสังคมไทย จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้เกิดขึ้นด้วย เช่น 
การสร้างสรรค์สื ่อรณรงค์ให้ผู ้สูงอายุรู ้เท่าทันสื่อ
โฆษณาหลอกลวงทางวิทยุและสื่อโทรทัศน์ และเท่า
ทันเนื้อหาหลอกลวงรูปแบบต่างๆ ในสื่อใหม่  

3. ผลการศึกษาพบว่าปี 2563 คนไทยทุกกลุ่ม
อายุมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อใหม่มากขึ้นและมี
แนวโน้มเพิ ่มขึ ้นในปีต่อๆ ไป การจัดสรรทุนเพื่อ
ส ่งเสร ิมและพัฒนาให ้ เก ิดส ื ่อท ี ่ปลอดภ ัยและ
สร้างสรรค์ย ังคงต้องให้ความสำคัญกับการผลิต
เนื ้อหาผ่านสื ่อใหม่โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที ่นิยม
เปิดรับมากท่ีสุดเช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูบ 

4. ผลการศึกษาพบว่าสื ่อดั ้งเดิม ที ่เป็นสื่อ
โทรทัศน์ และวิทยุสามารถตอบสนองความต้องการ
ผ ู ้ ใช ้ในด้านความน่าเช ื ่อถ ือของข้อม ูลและผู ้ใช้
คาดหวังว่าจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์/
แก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีเกิดวิกฤตหรือเหตุการณ์
ที่ไม่ปกติขึ้นในประเทศ ดังนั้นกองทุนฯ ควรส่งเสริม
ให้ผู้ผลิตรายการทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุผลิตรายการใน
เชิงสร้างสรรค์และมีประโยชน์กับผู้ชมเพิ่มขึ้น  

5. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
ในทางบวกในประเด็นท่ีว่า การพัฒนาสื่อให้ปลอดภัย
และสร้างสรรค์นอกจากเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตสื่อแล้ว
ควรให้ผ ู ้บร ิโภคสื ่อเข ้ามามีส ่วนร่วมด้วยดังนั้น
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับพันธกิจของกองทุนควรกำหนดเป็นประเด็น
และระดับการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน เช่น อาจไม่ต้อง
ร่วมผลิตสื่อแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมประเมิน
สื่อท่ีผลิตโดยการสนับสนุนของกองทุนฯ เป็นต้น 

 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ผลการศึกษาพบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
สื่อสารสุขภาพในภาวะวิกฤติยังพบไม่มากเมื่อเทียบ
กับต่างประเทศโดยเฉพาะการเชื่อมโยงเรื่องข่าวลวง
ข้อมูลบิดเบือนในการสื่อสารสุขภาพ และทักษะการ
เฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อในการสื่อสารสุขภาพของ
ประชาชน ทั้งนี้เรื่องการสื่อสารสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ
มากในสังคม การจัดสรรทุนควรสนับสนุนให้มีการ
ศึกษาวิจัยด้านนี้เพิ่มขึ้นด้วย 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลของผู้ใช้ว่ามีความพึงพอใจและ
นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง รวมถึงสำรวจ
ความต้องการข้อมูลในฐานข้อมูลของกองทุนฯ ว่า
ผู ้ใช้ต ้องการข้อมูลลักษณะใด และต้องการให้มี
ฐานข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็น
ประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานด้านการจัดทำ
ฐานข้อมูลของกองทุนฯ ว่าปรากฏอย่างไร ทั้งนี้ไม่
เพียงแต่เฉพาะฐานข้อมูลด้านการเปิดรับสื ่อและ
สภาพการณ์สื ่อเท่านั ้น รวมถึงฐานข้อมูลอื ่นๆ ที่
กองทุนฯ ได้จัดทำขึ้นด้วย เช่น ฐานข้อมูลผู้ผลิตสื่อ
ปลอดภัยและสร ้างสรรค์ ฐานข ้อม ูลเคร ือข่าย
พันธมิตร ฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับทุนฐานข้อมูลผลงาน
ของผู้ได้รับทุน เป็นต้น
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การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดตาก” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลในบริบทต่างๆ ของจังหวัดตาก  และสร้างสรรค์
ภาพถ่ายดิจิทัลเพื ่อใช้เป็นสื ่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก โดยผ่ านการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการถ่ายภาพ จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน รวมทั้งนำเสนอภาพถ่ายในการประชาสัมพันธ์ที่ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบของการวิจัยแบบสร้างสรรค์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ และนำเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลในบริบทต่างๆ ของจังหวัดตาก แบ่งตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย (1) 

ภาพถ่ายเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ (2) ภาพถ่ายศูนย์กลางการค้าการลงทุน (3) ภาพถ่ายการเกษตรกรรม
ปลอดภัยตามหลักเกษตรอินทรีย์ และ (4) ภาพถ่ายเมืองแห่งสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2. การสร้างภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก พบว่ามี
ภาพถ่ายท่ีผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนรปูแบบละ 10 ภาพ รวมเป็นจำนวนท้ังสิ้น 40 ภาพ ท่ีได้คะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดจากในจำนวนรูปแบบละ 20 ภาพ 

3. การนำเสนอภาพถ่ายในการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ โดยเผยแพร่ดังนี้ (1) การจัด
นิทรรศการภาพถ่าย (2) ลงสื่อโซเซียลมีเดียที่ประกอบไปด้วย แฟนเพจ เฟสบุ๊ก อินสตราแกรม และทางแอพพิเคช่ัน
ไลน์ และ (3) จัดทำซีดีเพื่อส่งมอบผลงาน  
 

คำสำคัญ: ภาพถ่ายดิจิทัล, การประชาสัมพันธ์, การท่องเที่ยว. จังหวัดตาก 
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The Creativity of Digital Photography for Using as a Public Relations Medium of 

Tourism in TAK Province 

Abstract 

The research 'The Creativity of Digital Photography for Using as a Public Relations Medium 

of Tourism in TAK Province. Its purpose is to study digital photographic formats in various contexts 

of Tak Province and create digital photographs to use as a media for publicizing the tourism of Tak 

Province which have been considered by a total of 3 experts in photography, as well as 

presentation of photographs for publicizing in through the creative process using a form of creative 

research. Tools used in this study are interview form and a creativity assessment. Research was 

presented by descriptive research. 

The results of the research were as follows:     

1. Digital photographic formats in various contexts of Tak Province divided by special 

economic zones consisting of (1) Photographs of international trading ports. (2) Photographs of 

trade and investment centers. (3) Photographs of international trade safe agriculture based on 

organic farming principles, and (4) photographs of healthy cities and ecotourism. 

2. The creation of digital photographs to be used as a media for publicizing the tourism of 

Tak Province. It was found that there are 10 photographs that have been considered by the experts 

in each format, a total of 40 photographs that got the highest average score out of 20 images in 

each format. 

3. Presentation of photographs for publicizing in through the creative process, by publishing 

as follows (1) Organizing the photo exhibition. (2) Post in social media consist of Fanpage, Facebook, 

Instagram and Line. (3) Prepare CD to delivers the work. 

Keywords: Digital Photography, Public Relations, Tourism, TAK Province 
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บทนำ  

 ประเทศไทยให้ความสำคัญกับอุตสหกรรม
การท่องเที่ยว โดยพลักดันให้หน่วยงานพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐให้เป็นเอกภาพ 
สร ้างโครงสร ้างพ ื ้นฐานทั ้ งระบบคมนาคมและ
แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งมีมาตรการ
สนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ เช่น เงินทุน การ
ปรับกฎเกณฑ์ รวมถึงการ Up-Skilled  และ Re-

Skilled แรงงาน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้
เทคโนโลยีเพื่อมาเพิ่มความสะดวกต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังต้องเพิ่มสมดุลในภาคการท่องเที่ยว
ในมิติต่างๆ เช่น การกระจายแหล่งที่มาของรายได้ให้
พึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทำให้รายรับ
จากการท่องเที่ยวมีเสถียรภาพ และช่วยรองรับความ
เสี ่ยงที่จะอาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนั้นยัง
เพ ิ ่มการกระจายรายได ้ผ ่านการสนับสน ุนการ
ท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น นำมาซึ่งความสำคัญต่อ
การท่องเที่ยวท่ีจะไม่สร้างต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมมาก
เหมือนในอดีต (ทวี ปิยะพัฒนา, 2562) 

การท่องเที ่ยวมีบทบาทความสำคัญต่อ
ระบบ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก เป็นแหล่งรายได้ท ี ่สำค ัญนำมาซึ ่งเง ินตรา
ต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วน
สำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการ
คมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อ
ประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่
รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวมีแนวโน้มการแข่งขัน
รุนแรงขึ้นตามลำดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา,  2554) 

 

 

 

จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก โดยเน้นการ
พัฒนาทางด้านโครงสร้างพื ้นฐานและสร้างความ
เจริญทางเศรษฐกิจ ทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
เจริญก้าวหน้าไปได้ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดตาก กรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน 
สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาวัฒนธรรม 
สภาเกษตร องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ท้องถิ ่น ตลอดจนประชาชน (อุดร  ต้นติ
สุนทร, 2560) 

อันเนื่องมาจากจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มี
ความเป็นมาในประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน  เป็น
จังหวัดที่ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ 
โดยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดตากเป็น 
ภูเขา และป่าไม้ เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติที่
ย ังคงความสมบูรณ์ของป่า และธรรมชาติ ถึง 5 
อุทยาน มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ 5 แห่ง และป่า
สงวนแห่งชาติ 15 ป่า อันเป็นสิ่งแสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติ ตลอดจนมีน้ำตกที่ 
นักท่องเที่ยวรักการผจญภัย และนิยมการล่องแก่ง
ต้องมาเยือนสักครั้ง คือ น้ำตกทีลอซู และน้ำตกทลีอ
เร นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็น
จังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อทั้งดอกไม้ 
และผลไม้ เป็นต้น เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้จังหวัด
ตากเป็นจังหวัดที่เด่นในเรื่องของการท่องเที่ยว  

ทั้งนี ้พบว่าในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์
ของจังหวัดตาก ยังไม่สามารถสื่อความหมายเรื ่อง
ของการท่องเที่ยวได้เท่าที่ควรจากท่ีควรจะเป็นจึงเกดิ
ป ั ญ ห า แ ล ะ อ ุ ป ส ร ร ค ใน ก า ร ร ั บ ร ู ้ ด ้ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี ่ยวกับการท่องเที่ยว  จึง
เห็นสมควรใช้สื ่อการประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทาง
ห ร ื อ ว ิ ถ ี ท า ง ใ น กา รน ำข ่ า ว ส า รท ี ่ ต ้ อ งก า ร
ประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ ในปัจจุบันสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลายอันเป็นผล



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 54 

เนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกสื่อสมยัใหม่
เป็นสื ่อที ่น ิยมใช้กันในยุคสังคมข่าวสารหรือยุค
สารสนเทศ (Information Age) โดยอินเทอร์เน็ตได้
เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็น
อย ่ างมาก น ักการประชาส ัมพ ันธ ์จ ึ งน ิยมนำ
อินเตอร์เน็ตมาใช้เพื ่อสื ่อสารข่าวสารต่างๆ ผ่าน
ระบบ Website และรวมถึงยังมีสื ่อสังคมออนไลน์ 
เช ่น Twitter , Facebook ที ่น ิยมนำมาใช้ในการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายกันอย่างแพร่หลาย และ
ค่อนข้างเป็นสื่อที่ทรงพลัง โดยมุ่งเน้นไปที่ภาพถ่าย
ดิจิทัลเพื่อการสื่อความหมาย โดยการสร้างสรรค์เพื่อ
การประชาสัมพันธ ์

ภาพถ่ายเป็นสิ่งที่สื่อความหมายทำให้เห็น
ข้อมูลตามความเป็นจริง ตามความหมายนี้หมายถึง
เฉพาะการ ใช้ภาพถ่ายสื่อความหมายเพื่อบอกและ/
หรืออธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเป็นไป
ตามข้อเท็จจริงที ่เก ิดขึ ้น อาจเป็นภาพจากหน้า
หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้รับสาร
ได ้เข ้าใจ รวมไปถึงภาพในสื ่อการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ ที่ต้องการสื่อให้เห็นรูปร่างที่ถูกต้อง 
จึงเป็นเหตุผลในที่ภาพถ่ายที่สร้างสรรค์จะสามารถ
ช่วยสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดตาก อาศัยการเปิดรับของสาร ที่ประกอบไป
ด้วยความสนใจ ( Interest) และความเกี ่ยวข ้อง 
(Involvement) กับสิ่งเร้านั ้นจะสะท้อนออกมาใน
ระด ับของความต ั ้ ง ใจ (Attention) แก ่ส ิ ่ ง เ ร้ า 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่สำคัญที่เข้ามาเกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการเปิดรับสื่อของผู้รับสารประกอบด้วย 
(Assael, 1998) 

ทั้งนี้การถ่ายภาพต้องอาศัยองค์ประกอบ
พื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ วัสดุไวแสง 
และแสงสว่าง ฉะนั้นในการผลิตภาพถ่าย จะต้องมี
ความรู้และทักษะการใช้กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์
ประกอบ ฟิล์มกระดาษอัดภาพ น้ำยาชนิดต่างๆ ที่ใช้
ในกระบวนการล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ หลักการ
ในการถ่ายภาพรวมทั้งความรู้ด้านศิลปะ แสง สี การ

จัดองค์ประกอบของภาพ เป็นต้น (สมาน เฉตระการ, 
2548) 

ภาพถ่ายจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้
ภาพเป็นการแสดงออกหรือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
ต่างๆ ตรงกับองค์ประกอบของรูปสัญญะ (Signifier) 
ซึ่งเกิดจากตัวสื่อ ความหมาย เป็นกายภาพ รูปธรรม
ที่จับต้องมองเห็นได้ (เหมือนฝัน คงสมแสวง และ
คณะ, 2564) ภาพนั้นจึงมีคุณค่าแก่ผู ้ที ่พบเห็น จึง
เห็นมีหลายองค์กรนำภาพถ่ายมาประกอบการทำงาน 
โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ ์จำเป็นต ้อง
แสดงออกให้เห็น เพื่อบอกกล่าวให้ทราบ และเข้าใจ 
ทำให้เกิดการยอมรับ ป้องกันไม่ให้เข้าใจผิดพลาด ถือ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนั้นๆ  

จังหวัดตากก็เช่นเดียวกัน ควรมีเน้นการ
ประชาสัมพันธ์โดยการอาศัยการสร้างสรรค์ภาพถ่าย
ดิจิทัล เนื่องจากจังหวัดตากเป็นเมืองเศรษฐกิจ เน้น
การท่องเที ่ยว เพื ่อเป็นการบอกกล่าวหรือชี ้แจง
เผยแพร่ให้ทราบเรื่องราวของจังหวัดที่น่าสนใจ ส่งผล
ดีด้านการท่องเที่ยวต่อผู้บริโภค ในการเข้าใจถึงการ
แสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวต่อการวางแผนการตลาด 
โดยผู้บริโภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลท่องเที่ยวตามแต่ละบุคคล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว (บุศรา ธาราเกษม และ
พรทิพย์ สัมปัตตุวนิช, 2562) 

จากความเป็นมาและความสำค ัญของ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ
การวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้
เป็นสื ่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวของ
จังหวัดตาก ซ ึ ่งผลของการศึกษาวิจ ัยนี ้จะเป็น
ประโยชน ์ โดยตรงต ่อองค ์กรและหน ่วยงานที่
เกี ่ยวข้องเพื ่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการ
ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังน้ี 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบภาพถ่ายดจิิทลัในบริบทต่างๆ ของจังหวัดตาก 

 2. เพื่อสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทลัเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก โดยผ่าน
การพิจารณาของผู้ทรงคณุวุฒิ 

3. เพื่อนำเสนอภาพถ่ายในการประชาสัมพันธ์ท่ีผ่านกระบวนการสรา้งสรรค ์

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

        

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

          จังหวัดตาก 

- การคมนาคม 

- การลงทุนการค้า 

- การเกษตร 

- แหล่งท่องเที่ยว   

การประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยว 

ของจังหวัดตาก 

 

  รูปแบบถ่ายภาพดิจิทลั 

 

  การสร้างสรรค์ถา่ยภาพดิจิทัล 

 

  ภาพถ่ายดิจิทัล 

ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
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ขอบเขตของการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี้  ผู ้วิจัยได้กำหนด
ขอบเขตและข้อจำกัดไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี ้จะเป็น
ข้อมูลที่ได้จากสำนักงานจังหวัดตาก และหน่วยงาน
ท ั ้ งภาคร ัฐและเอกชนท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับส ื ่อการ
ประชาสัมพันธ์ในจังหวัดตากเท่านั้น 

 2. ระยะเวลาในการศึกษาและหรือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 ปี คืออยู่
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 
2562 

 3. ภ า พ ถ ่ า ย ด ิ จ ิ ท ั ล ท ี ่ ใ ช ้ เ พ ื ่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจะเป็นภาพที่คณะผู้วิจัย
ได้ทำการ บันทึกและนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในช่วงที่ทำการศึกษาวิจัยอยู่เท่านั้น 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัล หมายถึง 

การผลิตหรือบันทึกภาพถ่ายด้วย กล้องถ่ายภาพ
ดิจิทัลผ่านแนวคิดและทฤษฎีด้านการถ่ายภาพ 
เพื่อให้เป็นเกิดเป็นภาพนิ่ง หรือภาพถ่าย ที่สมบูรณ์ 
สามารถเปิดชมภาพได้ทางคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ สื่อ
สังคมออนไลน์ หรือสามารถ อัดขยายภาพออกมา
เป็นรูปภาพได้ 
 2. ส ื ่ อ ในการประชาส ัมพ ันธ ์ ใ นการ
ท่องเที่ยว หมายถึง สื่อกลางหรือตัวกลางในการนำ
ข้อมูล ข่าวสารไปยังผู้รับสารที่เน้นการท่องเที่ยวใน
มุมมองมหานครแห่งความสุขและศูนย์กลางการค้า
บน ระเบียงเศรษฐกิจ  
 3. การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก หมายถึง 
สภาพโดยทั่วไปของการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ตาม
แนวคิดพัฒนาจังหวัดคือ เมืองตากน่าอยู ่ ประตู
การค้าชายแดน 

4. ร ูปแบบภาพถ่ ายด ิ จ ิท ั ล  หมายถึ ง 
ภาพถ่ายท่ีแบ่งตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 
(1) ภาพถ่ายด้านคมนาคม (2) ภาพถ่ายด้านการ

ลงทุน (3) ภาพถ่ายด้านการเกษตร และ (4) ภาพถ่าย
ด้านการท่องเที่ยว 

 5. ผู ้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผ ู ้ท ี ่ม ีความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ มีความรู้ใน ทาง
ศิลปะด้านวิชาชีพภาพถ่าย หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนที่
มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ โดยมีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

ผู ้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมจาก
แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการออกแบบกรอบแนวคิดของ
การวิจัยตลอดจนการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัภาพถ่าย 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสัญวิทยา 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อ  

6. แนวค ิ ดและทฤษฎ ีท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งก ั บการ
ประชาสัมพันธ์ 

7. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก 

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
ผลของการวิจัยในครั้งนี ้ให้ประโยชน์แก่

ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 1. หน่วยงานและหรือองค์กรที่เกี ่ยวข้อง
สามารถนำเอารูปแบบของภาพถ่ายดิจิทัลไปใช้ใน
การประชาส ัมพ ันธ ์ การท ่อง เท ี ่ ย ว เพ ื ่ อ ให ้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นต่อไปได้ 
 2. หน่วยงานและหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจะ
ได้รับทราบถึงสภาพโดยทั่วไปของการท่องเที่ยวและ
สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงวิธีดำเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งข้ึนได้ต่อไป



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 57 

 3. นักท่องเที่ยวจากท่ีต่างๆ อาจจะให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตากมากขึ้นได้ ในอนาคต 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด

ตาก” ผู้วิจัยได้ใช้วิธี การวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research) โดยึดตามหลักการคือ 1. การกำหนดแนวคิด 2. 

การออกแบบร่าง 3. การพัฒนาแบบ 4. การประกอบสร้าง          5. การเก็บรายละเอียด 6. การนำเสนอผลงาน 
และ 7. การประเมินผล เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย ทั้งนี้เริ่มจากการศึกษาทางเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมไปถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบถ่ายภาพดิจิทัล 
สำหรับการสร้างสรรค์ ผลงานภาพถ่ายเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ 
พิจารณาคัดเลือกภาพที่เหมาะสมสำหรับใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตาก 

โดยผู้วิจัยสรุปขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลจากสภาพโดยทั่วไปของการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

  1.2 ข้อมูลทุติภูมิ (Secondary Data) 

 2. ศึกษารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกบับริบทของสำนักงานจังหวัดตาก 

 3.กำหนดรูปแบบภาพถ่ายดิจิทลัเพื่อใช้เป็นสื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก 

 4. กำหนดสถานท่ีเป้าหมายในการสร้างสรรค์งาน 

5. กำหนดกรอบแนวคิดเนื้อหาและขั้นตอนวิธีการดำเนินงานสรา้งสรรค์ภาพถ่ายดิจิทลั 

6. ลงมือสร้างสรรคภ์าพถ่ายดจิิทัลตามสถานท่ีเป้าหมาย 

7. จัดหมวดหมู่ภาพท่ีได้จากการสร้างสรรค์ 
8. ตกแต่งภาพถ่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
9. คัดภาพให้เหมาะสมสำหรับใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  3 ท่าน ผ่าน

เกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตากในการ
คัดเลือกภาพที่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิใน 2 ประเด็นคือ 1) ด้านเนื้อหาของภาพ กับ 2) ด้านกายภาพ ในทุกประเด็น
ย่อยของแต่ละด้านต้องอยู่ในระดับมาก (4) และมากที่สุด (5) โดยคัดคะแนนภาพท่ีมีคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก 

10. คัดเลือกภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. นำเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการดำเนินการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยของนำเสนอผลการวิจัยโดยจำแนกออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลในบริบทต่างๆ ของจังหวัดตาก 

 ผู้วิจัย ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดตาก เพื่อทำการสร้างสรรค์ถ่ายภาพดิจิทัล ในบริบทต่างๆ 
โดยพบว่าการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ของจังหวัดตาก ในเขต
พื้นที่ต่างๆสามารถจำแนกรูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลได้ออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 1) รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการ
คมนาคมขนส่งพื้นที่เศรษฐกิจ ในเขตพื้นท่ีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมียนมาร์ อำเภอแม่สอดเป็นที่ตั้งจุด ผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศ
เมียนมาร์ ถือเป็นชายแดนที่มีการเดินทางข้ามมีการคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีชาวพื้นเมือง ประเทศ
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เมียนมาร์ เดินทางเข้ามาจำหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นจำนวนมาก ภาพการเดินทางเข้าออก
ระหว่างสองประเทศ การค้าระหว่างชายแดน รวมถึงภาพเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ และสินค้ าส่งออก 
นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้เป็นประจำ อำเภอแม่สอดได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามหนึ่งในแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 2) รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการลงทุนการค้า
ที่ทันสมัย ภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก และอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มี
การคมนาคมสะดวก เป็นเส้นทางที่สามารถผ่านไปยังจังหวัดต่างๆได้หลายจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร ทำให้มีการลงทุนการค้า และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 3) รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้าน
การเกษตร และแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด 
อำเภอท่าสองยาง และอำเภอสามเงา เป็นแนวเทือกเขาสูง มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีชนพื้นเมืองอาศัยทำมาหา
กินด้วยการปลูกพืชผักผลไม้ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่มีความโดดเด่น 4) รูปแบบ
ภาพถ่ายดิจิทัล ด้านการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผาง ถือเป็นเขตที่ชาวพื้นเมืองยังคงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งวิถีการดำรงชีวิต การทำมาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม ประกอบกับมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

 

ส่วนที่ 2 ผลการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  จังหวัด
ตาก โดยผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้วิจัยพบว่า การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยวของจังหวัด
ตาก ที่แบ่งตาม 4 รูปแบบ โดยการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ จำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของภาพถ่ายจำนวนรูปแบบละ 20 ภาพ โดยใช้ในเกณฑ์การเลือกภาพถ่ายด้วยแบบประเมินคุณภาพ
ผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก ผลการพิจารณาภาพถ่าย
ดิจิทัลของ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคะแนนเฉลี่ยการเรียงลำดับมากท่ีสุดใน 10 อันดับแรกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
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1. รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการคมนาคมขนส่งพื้นที่เศรษฐกิจ การค้าชายแดน รวมถึงภาพเมืองท่า
การค้าระหว่างประเทศ และสินค้าส่งออกท่ีมีชื่อเสียงในเขตพื้นท่ีอำเภอแม่สอด 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 รวมภาพถ่ายดจิิทัลด้านการคมนาคมขนส่งพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
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2. รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการลงทุนการค้าที่ทันสมัยภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตทางการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว ในเขตพื้นท่ีอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก และอำเภอวังเจ้า 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3 รวมภาพถ่ายดจิิทัลด้านการลงทุนการค้าที่ทันสมยัภาคอุตสาหกรรม 
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3. รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่น เฉพาะตัว ในเขต
พื้นที่อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง และอำเภอสามเงา 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4 รวมภาพถ่ายดจิิทัลด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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4. รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ีอำเภออุ้มผาง 

 
               ภาพประกอบท่ี 5 รวมภาพถ่ายดจิิทัลด้านการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 3 ผลการนำเสนอภาพถ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
 

 ผู้วิจัย ได้นำเสนอภาพถ่ายในการประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
1. การจัดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อนำเสนอผลงานภาพถ่ายในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพถ่าย

ดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื ่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก” ในกิจกรรม “Open House Kasem 
Bundit 2019” ในระหว่างว ันที ่  29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2560  ณ ชั ้น 11-12 อาคารเกษมนครา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยประเมิน
ความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 6 ภาพรวมการจัดนิทรรศการภาพถ่าย 

 

2. การเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายลงในสื่อโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆ ประกอบไปด้ายช่องทาง  
1) แฟนเพจ (Fanpage) 2) ทางเฟสบุ๊ก (Facebook) 3) ทางอินสตราแกรม (Instagram) และ 4) แอพพิเคชั่นไลน ์
(Application Line) ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจในภาพถ่ายแสดงออกความคดิเห็น การกดถูกใจ และการแชร์ ผ่านช่องทาง
เผยแพร่ในสื่อโซเชียลต่างๆ  

3. จัดทำซีดี (CD) พร้อมส่งมอบกบัผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของจัวหวัดตาก 
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ภาพประกอบท่ี 7 ซีดี (CD) รวมภาพถ่ายเพื่อใช้ในการประชาสมัพันธ์จังหวัดตาก 

 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษารูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลในบริบทต่างๆ ของจังหวัดตาก 

ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลทั้งในบริบทต่างๆ ของจังหวัดตากโดยการแบ่งตามพื้นที่  ตามเขต
อำเภอต่างๆ ในจังหวัดตาก สามารถจำแนกรูปแบบออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการ
คมนาคมขนส่งพื้นที่เศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2) รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการลงทุน
การค้าที่ทันสมัยภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก และอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (3) 

รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในเขตพื้นที่อำเภอพบ
พระ อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก และ (4) รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้านการ
ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ส่วนที่ 2 ผลการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จังหวัด
ตาก โดยผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้วิจัยพบว่าการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก 

ที่แบ่งตาม 4 รูปแบบโดยการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ จำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของภาพถ่ายจำนวนรูปแบบละ 20 ภาพ โดยใช้ในเกณฑ์การเลือกภาพ ถ่ายด้วยแบบประเมินคุณภาพ
ผลงานศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยวจังหวัดตาก ผลการพิจารณาภาพถ่าย
ดิจิทัลของผู้ทรงคุณวุฒิจากคะแนนเฉลี่ย การเรียงลำดับมากที่สุดใน 10 อันดับแรกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้ (1) 

รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัล ด้านการคมนาคมขนส่งพื้นที่เศรษฐกิจ การค้าชายแดน รวมถึงภาพเมืองท่าการค้าระหว่าง
ประเทศ และสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด ประกอบไปด้วยภาพ ภาพสินค้า ไม้แกะสลักเพื่อ
จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ภาพชาวพื้นเมืองตัดเย็บกระเป๋า  เพื่อจำหน่ายให้ กับนักท่องเที่ยว หมวกของชาว
พื้นเมืองที่วางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ภาพสินค้าที่  วางจำหน่ายโดยชาวเมียนมาร์ ภาพแม่ค้าชาวเมียนมาร์ใน
ตลาดริมเมย ภาพป้ายแสดง สุดเขตประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึก ภาพจุดผ่านแดนถาวร 
ด่านพรมแดนแม่สอด ภาพแม่ค้าชาวเมียนมาร์ที่นำสินค้า มาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ภาพการเทิน
สินค้าไว้บนศีรษะของแม่ค้าชาวเมียนมาร์ ภาพด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ในช่วงพระอาทิตย์ตก (2) 
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ร ูปแบบภาพถ่ายดิจ ิท ัลด ้านการลงทุน
การค้าที ่ท ันสมัยภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตร และการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่อำเภอ
เมืองตาก อำเภอบ้านตาก และอำเภอวังเจ้า ประกอบ
ไปด้วยภาพการคมนาคมในอำเภอบ้านตาก ภาพ
บรรยากาศในอำเภอเมืองตาก ภาพศิลปะเมียนมาร์
ในวัดไทยวัฒนาราม ภาพสภาพบ้านเมืองในอำเภอ
เมืองตาก ภาพวัดไทยวัฒนาราม ภาพศิลปะเมียน
มาร์ที ่พบได้ในวัดไทยวัฒนาราม ภาพความงดงาม
ของว ัดไทยว ัฒนาราม ภาพสะพาน  สมโภชน์
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ภาพเขื่อนภูมิพล ภาพศาลา
กลางน้ำ (3) รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัล ด้านการเกษตร
และแหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศที ่ม ีความโดดเด่น
เฉพาะตัว ในเขตพื ้นที ่อำเภอพบพระ อำเภอแม่
ระมาด อำเภอท่าสองยาง และอำเภอสามเงา 
ประกอบไปด้วย ภาพถ่ายมุมสูงพื้น ที่การทำเกษตร  
ภาพทิวทัศน์การทำเกษตรบนเขา ภาพชาวพ้ืนเมืองที่
นำสินค้า มาจำหน่ายให ้กับนักท่องเที่ยว ภาพอาหาร
ที่ชาวพ้ืนเมืองนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ภาพ
ความยิ้มแย้มแจ่มใส ของแม่ค้าขาวพื้นเมือง ภาพ
บรรยากาศสองข้างทางระหว่างการเดินทาง ภาพผม
ไม้ตามฤดูกาล ที่นำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 
ภาพอัธยาศัยไมตรีของแม่ค้าที ่มีต่อ นักท่องเที่ยว 
ภาพผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาจำหน่ายให้กับ
นักท่องเที ่ยว ภาพไร่ข ้าวโพด และ (4) ร ูปแบบ
ภาพถ่ายดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ช ุ มชน  ท ้ อ งถ ิ ่ น ใน เขตพ ื ้ นท ี ่ อ ำ เภอ อ ุ ้ มผาง 
ประกอบด้วย ภาพบรรยากาศแสงยามเยน็ ภาพทะเล
หมอกกับแสงเช้าภาพทะเลหมอกท่ีมองเห็นได้จากจดุ
ชมวิว ภาพถ่ายเต็นท์ ของนักท่องเที่ยวในช่วงพระ
อาทิตย์กำลังขึ้น ภาพทะเลหมอกจากจุดชมวิว ภาพ
น้ำตกริมลำธาร บริเวณที่ทำการอุทานฯ ภาพน้ำตก
พาเจร ิญ ภาพถ่ายการทำการเกษตร  ของชาว
พื้นเมือง ภาพแม่น้ำปิง ภาพถ่ายการเดินทางด้วยเรือ
ของชาวพื้นเมือง ทั้งนี้อาจกล่าวสรุปได้ว่าภาพถ่ายที่
ผ ่านการสร้างสรรค์จากกล้องด ิจ ิท ัลที ่ผ ่านการ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณภาพมากที่สุดนั้น 
แยกดออกเป็น 3 ระดับ คือระดับบุคคล ระดับกลุ่ม 
และระดับสังคม มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ในงานการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

ส่วนท่ี 3 ผลการนำเสนอภาพถ่ายในการ
ประชาสมัพันธ์ 

ผ ู ้ ว ิ จ ั ย  ไ ด ้ น ำ เสนอภาพถ ่ าย ในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (1) การจัด
นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อนำเสนอผลงานภาพถ่ายใน
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพถ่าย ดิจิทัล
เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดตาก” ในกิจกรรม “Open House Kasem 
Bundit 2019” ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 
1 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 11-12 อาคาร เกษมนครา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า (2) 

เผยแพร่ผลงานภาพ ถ่ายลงในสื่อโซเซียลมีเดียใน
ช่องทางต่างๆ เช่น ทางแฟนเพจ (Fanpage) เฟสบุ๊ก 
(Facebook) อ ิ น ส ต ร า แ ก ร ม  (Instagram) 

แอพพิเคชั่นไลน์ (Application Line) และ (3) จัดทำ
ซีดี (CD) เพื ่อทำการส่งมอบให้กับผู ้เก ี ่ยวข้องใน
จังหวัดตากต่อไป 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

รูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลของจังหวัดตากใน 
4 ด้าน ประกอบไปด้วยรูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลด้าน
การคมนาคมขนส่งพื้นที่เศรษฐกิจ รูปแบบภาพถ่าย
ด ิ จ ิ ท ั ล ด ้ า น ก า ร ล ง ท ุ น ก า ร ค ้ า ท ี ่ ท ั น ส มั ย
ภาคอุตสาหกรรม รูปแบบภาพ ถ่ายดิจ ิทัลด้าน
การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรูปแบบ
ภาพถ่ายดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ (อุดร ต้นติสุนทร, 
2560) ตรงตามบริบทของจังหวัดตาก คือด้านการ
คมนาคม ด้านการลงทุนการค้า ด้านการเกษตร และ
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

ระดับคุณภาพความเหมาะสมของการ
ประเมินผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อการ
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ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ในการ
คัดเลือกภาพที่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิใน 2 ด้าน ที่คัด
ระดับมาก (4) และมากที่สุด (5) สูงสุด 10 ลำดับแรก 
พบว่าด้านเนื ้อหาของภาพ นั ้นประกอบไปด้วย
ภาพถ่ายมีความดึงดูดให้มองอย่างตั้งใจ ภาพถ่ายดูมี
ความแปลกตา น่าสนใจ ภาพถ่ายสามารถสื่อความใน
ภาพได้ดี และภาพถ่ายเข้าใจง่าย สอดคล้องกับเรื่อง
ภาพถ่ายสื่อความหมาย กระตุ ้นการรับรู ้ด้วยการ
มองเห ็น (กนกร ัตน ์  ยศไกร, 2551) ที ่กล่าวถึง
ความสำคัญด้านการสื่อสารในแต่ละระดับไว้คือ 1) 
ในระดับบุคคล ภาพถ่ายเป็นการสื่อสารภายในบุคคล 
การเก ็บบันทึกภาพของตนเองตั ้งแต ่ในอดีตถึง
ปัจจุบัน การเก็บความประทับใจต่อสิ ่งแวดล้อม
ออกมาเป็นภาพแทนความทรงจำที่มีอยู่ นอกจากนี้
ในขณะที่ถ่ายภาพทำให้บุคคลมีสมาธิและเกิดความ
รื่นรมย์ในการสัมผัสกับสิ่งสวยงามของธรรมชาติ ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการรักษาทางด้านจิตใจได้อีกวิธี
หนึ ่ง 2) ในระดับกลุ ่ม เช่น ครอบครัว เพื ่อนฝูง 
ภาพถ่ายมีความสำคัญต่อการสื่อสารระหว่างกัน ทั้ง
ในด้านการเตือนความจำในความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน 
เก็บภาพไว้เพือ่เป็นหลักฐานทางกฎหมายการนำภาพ
เพื่อมาใช้ประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์ เพื่อ
ส่องกล้องดูอวัยวะต่างๆ ที่มีปัญหาในร่างกายเปน็ต้น 
และ 3) ในระดับสังคมทั่วไปที่มีผู้รับสาร มีลักษณะ
เป ็นมวลชน (Mass) ภาพถ ่ายเป ็นส ื ่อ (Media) 
ภาพถ่ายมีความสำคัญต่อการส่งข่าวสารประจำวันไป
ยังผู ้รับสาร ภาพถ่ายยังสามารถสื่อความหมายได้
ดีกว่าเนื้อข่าว เพราะแสดงอารมณ์ โกรธ ดีใจ เสียใจ 
ในอากับกริยาต่างๆ รวมไปเพิ ่มคุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับ พิทักษ์ ชูมงคล (2563) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณค่าตราสินค้าแหล่ง
ท่องเที่ยววเชิงวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพฯ 
เพื ่อประยุกต ์ใช ้ในการส ื ่อสารตราส ินค้าแหล่ง
ท่องเที ่ยว พบว่า ตัวบ่งชี ้คุณค่าตราสินค้าแหล่ง
ท ่องเท ี ่ ยว เช ิ งว ัฒนธรรมในม ุมมองผ ู ้บร ิ โภค 
ประกอบด ้วย 1) การร ู ้จ ักแหล ่งท ่องเท ี ่ยว 2) 

ภาพล ักษณ์แหล่งท ่องเท ี ่ยว 3) การร ับร ู ้แหล่ง

ท่องเที่ยว 4) ประสบการณ์ต่อแหล่งท่องเที่ยว และ 

5) ความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

สำหรับด้านภายภาพนั้น พบว่าภาพถ่ายมี
ความคมชัด แสง ส ีของภาพถ่ายมีความสมดุล 
ภาพถ่ายใช้หลักความสมดุลในการถ่ายภาพ ภาพถ่าย
มีการเน้นจุดสนใจที่เห็นเด่นชัด ภาพถ่ายมีช่วงวินาที
ในการถ ่ ายได ้อย ่ างลงต ัว  ภาพถ ่ายมี การจัด
องค์ประกอบทางศิลปะได้อย่างเหมาะสม ภาพถ่ายมี
การใช้หลักต่อเนื่องของเส้น สี รูปทรง และน้ำหนัก 
รวมทั้งภาพถ่ายมีเอกภาพของหลักการองค์ประกอบ
ศิลป์ สอดคล้องกับจุฑามาส สุกใส (2555) ที่ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องเทคนิค
การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว่าเรื ่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วย
กล้องดิจิทัล 7 ชุมชน และความรู้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) 
เทคนิคการถ่ายภาพในสภาพแสงที่แตกต่างกัน 2) 
เทคนิคการใช้ Speed Shutter 3) เทคนิคช่วงความ
ชัดของภาพ 4) เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ 5) 
เทคนิคการถ ่ายภาพระยะใกล ้ 6) เทคนิคการ
ถ่ายภาพกลางคืน และ 7) เทคนิคการถ่ายภาพโดย
ใช้อิเล็กทรอนิกแฟลช เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูทำให้ผูว้ิจัย

ทราบถึงแนวทางการนำผลทีไ่ดไ้ปใช้เพื่อการปฏิบัติ
และศึกษาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  

1. หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องของจังหวัดตาก 
ควรนำผลการวิจัยในครั้งนี ้สำหรับการสร้างสรรค์
ภาพถ่ายดิจิทัลไปใช้ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์
เชิงการท่องเที่ยวต่อไป 

2. องค ์กรและหน ่วยงานอ ื ่น  ควรให้
ความสำค ัญด ้านการประชาส ัมพ ันธ ์ผ ่านการ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลตรงตามบริบทขององค์กร 
เพื่อนำไปเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

3. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกขององค์กร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับการ 
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ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว และควรตระหนักหรือ ให้ความสำคัญ
กับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้มากขึ้นทาง
สื่อประเภทต่างๆ 

4. ควรศ ึกษาข ้อมูลเช ิงล ึกเพ ื ่อส ืบค้น
ประเพณี กิจกรรมชุมชน ลักษณะการเป็นอยู่ วิถี
ความเชื่อ และความสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงจุดแข็งของ
ชุมชน ให้ได้ภาพถ่ายท่ีสร้างสรรค์ในบริบทต่างๆ และ
ยังสามารถนำไปเป็นผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบ ให้
จังหวัดอื่นได้นำไปใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับสังคม
ต่อไป   
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