
 

         

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 
 

          วารสารนิเทศศาสตร มสธ. เปนวารสาร 

วิชาการ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงคในการเผยแพร

ความรู และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตรและ

สังคมศาสตร 

      วารสารนิเทศศาสตร มสธ. มีนโยบายรับพิจารณา

บทความหรือขอเขียนของนักวิชาการ และนักวิชาชีพ

นิเทศศาสตรและสังคมศาสตร และบุคคลท่ัวไปท่ีมี

ผลงานไดมาตรฐานท่ีวารสารนิเทศศาสตร มสธ. ได

กําหนดไว  

     วารสารนิเทศศาสตร มสธ. จะไมพิจารณาบทความ

หรือขอเขียนท่ีไดรับการตีพิมพแลวในท่ีอื่นๆ  

     ทัศนะขอคิดเห็นใดๆ ท่ีปรากฏในวารสารนิเทศศาสตร

มสธ. นี้ ทางคณะกรรมการจัดทําวารสาร บรรณาธิการ 

และกองบรรณาธิการ ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับ

ทัศนะขอคิดเห็นเหลานั้นแตประการใด และไมถือวา

เปนความรับผิดชอบของบรรณาธิการ และกอง

บรรณาธิการ ลิขสิทธ์ิบทความเปนของผูเขียนและ

สาขาวิชานิเทศศาสตร และไดรับการสงวนสิทธ์ิตาม

กฎหมาย การตีพิมพซ้ําตองไดรับอนุญาตจากผูเขียนและ

สาขาวิชานิเทศศาสตรโดยตรงเปนลายลักษณอักษร  

วารสารนิเทศศาสตร มสธ. ยินดีรับพิจารณา

บทความ โดยตองสงตนฉบับบทความ จํานวน 2 ชุด 

และแผนดิสเก็ตจํานวน 1 แผน มาพรอมท่ีอยูและ

เบอรโทรศัพทของผูเขียน เพ่ือการติดตอกลับ       

 บรรณาธิการบริหาร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทัด ทองรินทร 

บรรณาธิการ 

 ผูชวยศาสตราจารยอมรพรรณ ซุมโชคชัยกุล  

กองบรรณาธิการภายนอก 

 ศาสตราจารย ดร.สภุางค จันทวานิช  

 รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ ศุภดลิก  

 รองศาสตราจารย ดร.พีระ จริโสภณ  

กองบรรณาธิการภายใน 

 รองศาสตราจารยธีรารกัษ  โพธิสุวรรณ 

 รองศาสตราจารยไพบรูณ คะเชนทรพรรค 

 รองศาสตราจารย ดร.กาํจร หลุยยะพงศ 

 รองศาสตราจารยปยฉัตร ลอมชวการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ผูชวยศาสตราจารยอภิชญา อยูในธรรม  

 อาจารย ดร.ณัฐสพุงศ สุขโสต 

กองจัดการ 

 นางสาวณภัทร แกวสะพาน 

เจาของ 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สํานักงาน 

 กองบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร มสธ.  

สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

 โทรศัพท 0 2504 8351 – 3, 0 2504 8386  

 โทรสาร  0 2503 3579  

 อีเมล npat.kac@hotmail.com  

ปก/รูปเลม 

 นางสาวนันทรัตน อุมะนันทน 

เขาเลมที่ 

 โรงพิมพมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เมษายน 2559 

รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร ์

สุชาติ  วิวัฒน์ตระกูล 

พิมพ์ที่ 

บ.จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด 
เลขที่ 219,221,223,225,227,229,231,233 ซอยเพชรเกษม102/2  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ชินนาลอง 

อีเมล์ npat.kae@gmail.com 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร 

อาจารย์ชนาภา  หนูนาค 

รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ 

รองศาสตราจารย์สุมน  อยู่สิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร ์
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บทความวิจัยภายนอก
พฤติกรรมการสื่อสารของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก 5
	 	อัครวัฒน์	เอนกศิริวัฒนกุล,	แอนนา	จุมพลเสถียร	

ชนชั้นกลางกับการสื่อสารรสนิยมในการบริโภคส้มตำ 20
	 	พจมาลย์	พุดมี,	สมสุข	หินวิมาน	

รูปแบบการดำเนินชีวิตการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้าของผู้บริโภค 36
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
	 	พงศ์อิศเรศ	ไทยสะเทือน,	โมนัยพล	รณเวช	

การเปิดรับข่าวสารทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร 53
	 	พิมพ์พนิตา	ถิ่นธานี,	โมนัยพล	รณเวช	

	บทความวิจัยภายใน 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 66
	 	อมรพรรณ		ซุ้มโชคชัยกุล,	อัจฉราวรรณ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	

บทความวิชาการ
FROMJOURNALISMTOASEANCOMMUNITY 84
	 	Chantana	Thongprayoon	

บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม:การผลิตซ้ำอุดมการณ์บริโภคนิยม 102
	 	อมรรัฏค์	เจริญโชติธรรม	

ไทยพีบีเอสกับการปรับตัวในยุคดิจิทัล 110
	 	ลดาวัลย์	บัวเอี่ยม	

BookReview
ประทุษวาจากับโลกออนไลน์(2558) 120
	 	ชนาภา	หนูนาค	
	
	

สารบัญ
เรื่อง    หน้า



บทบรรณาธิการ

วารสารนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	มีกำหนดออกปีละ	2	ครั้ง	

ฉบับนี้เป็นฉบับที่	1	ปีที่	6	เดือนเมษายน	2559	เนื้อหาในฉบับนี้มีความหลากหลาย		

ทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และการวิจัย	เช่นเดียวกับฉบับที่ผ่านๆ	มา	จากผู้เขียนที่เป็น

คณาจารย์และนักวิชาการ	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

กองบรรณาธิการ	วารสารนิเทศศาสตร์	ขอขอบพระคุณสาขาวิชานิเทศศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ			

ที่เอื้อให้กองบรรณาธิการสามารถดำเนินการบริหารจัดการ	และจัดทำจนได้วารสารฉบับนี้

ปรากฏสู่สายตาของท่านผู้อ่าน	

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกๆ	ท่าน	ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสาร	

โดยส่งงานเขียนที่มีคุณค่ามายังกองบรรณาธิการ	และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้

ความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพของบทความทุกชิ้น	โดยให้ข้อเสนอแนะที่ป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาปรับปรุงงานเขียนจนได้บทความที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น		

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เนื้อหาบทความทั้งหมดที่นำเสนอในวารสารนี้		

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์ต่อไป	ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ	

ท้ายนี้	กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในความเอื้อเฟื้อ

และการมีส่วนร่วมจากผู้เขียน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้อ่านในโอกาสต่อๆ	ไป	

	

	

กองบรรณาธิการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล 



�

พฤติกรรมการสื่อสารของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก1
CommunicationBehaviorofFacebookActiveUsers




อัครวัฒน์เอนกศิริวัฒนกุล2

แอนนาจุมพลเสถียร3

	 1	บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	คณะวารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสาตร์	เรื่อง	“พฤติกรรมการสื่อสารของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก”	

	 2		นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสาตรมหาบัณฑิต	สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน	คณะวารสารศาสาตร์และสื่อสาร
มวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 3	รองศาสาตราจารย์	ประจำคณะวารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง	“พฤติกรรมการสื่อสารของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก”	มีวัตถุประสงค์		

เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊ก	พฤติกรรมและแนวโน้มการใช้เฟซบุ๊ก	และผลกระทบจาก

การใช้เฟซบุ๊กของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research	Methodology)	โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

(In-Depth	Interview)	ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น	ที่เกิดในช่วงปี	

พ.ศ.	2517-2538	หรืออยู่ในช่วงอายุระหว่าง	18-38	ปี	จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	

และประกอบอาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มที่ต้องการศึกษาแบบเฉพาะ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)		จำนวน	12	คน	แบ่งเป็นเพศชาย	6	คน	เพศหญิง	6			

โดยการใช้แบบสอบถามคัดกรอง	ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	(Screening	Questionnaire)	

เพือ่คดักรองกลุม่ทีต่อ้งการศกึษาดว้ยมาตรวดัการเสพตดิเฟซบุก๊	อา้งองิจากมาตรวดัการเสพตดิ	

เฟซบุ๊กของ	ศ.	ดร.	เอนเดรสเซ็น	(Dr.	Cecil ie	Schou	Andreassen)	นักจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเบอร์เกน	(University	of	Bergen)	ประเทศนอร์เวย์	และเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้

มีความน่าเชื่อถือและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์		

นักจิตวิทยา	จำนวน	2	คน	และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน	จำนวน	2	คน	เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการอภิปรายผล	และนำเสนอผลการวิจัยด้วยรูปแบบการบรรยายหรือพรรณา	

(Descriptive	Analysis)	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อไปใช้ต่อไป	
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊ก	พบว่าเกิดจากพฤติกรรมคล้อยตามกัน		

ที่เกิดจากแรงผลักดันหรือแรงจูงใจ	(Motive)	ซึ่งเกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่อยู่รอบๆ	ตัว			

ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมโดยตรง	ทำให้บุคคลเหล่านี้	มีความคิดเห็นที่คล้อยกันตามคน		

หมู่มาก	ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กนั้นจะมาจาก

คำแนะนำของเพื่อนๆ	และคนรู้จัก	และความต้องการขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับความต้องการ

อยากรู้อยากเห็นและอยากลองสิ่งใหม่ๆ	อยากมีเพื่อนใหม่	และตามกระแส	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น

เป็นแรงกระตุ้นในการกำหนดทิศทางของพฤติกรรม	โดยผู้มีแนวโน้มเสพติด	เฟซบุ๊กส่วนใหญ่

ใช้เฟซบุ๊กเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถแสดงตัวตนของตัวเองออกมาให้เป็นที่ยอมรับจากคนใน

สังคม	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น	เช่น	ครอบครัว	เพื่อนร่วมงาน	เพื่อนฝูง	ฯลฯ	

ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและแนวโน้มการใช้เฟซบุ๊ก	พบว่า	มีการใช้เฟซบุ๊กเป็น		

ช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน	และมีการใช้เฟซบุ๊กเป็นประจำทุกวัน		

แทบตลอดเวลา	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสาร	สนทนากับครอบครัว	เพื่อนร่วมงาน	

เพื่อนฝูง	และบุคคลสำคัญ	ใช้เป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองพบเจอในชีวิตประจำวัน	และ

เป็นพื้นที่ในการระบายเพื่อแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก	โดยยังคงมีความตั้งใจมุ่งมั่น		

ที่จะใช้เฟซบุ๊กต่อไปในอนาคต	พร้อมทดลองใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ	ด้วยเช่นกัน		

ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ก	พบว่าผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กยอมรับ

ว่าตนเองเป็นผู้เสพติดการใช้เฟซบุ๊ก	ซึ่งมีพฤติกรรมผูกติดกับเฟซบุ๊กเป็นอย่างมาก	โดยผู้มี

แนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	นั้นจะมีคุณสมบัติคล้ายผู้ที่เสพติดอินเทอร์เน็ต	การเสพติดเฟซบุ๊กนี้

ส่งผลกระทบต่อตนเอง	9	ด้าน	ได้แก่	ด้านสุขภาพ	ด้านอารมณ์และความรู้สึก	ด้านการ

บริหารจัดการเวลา	ด้านอาชีพการงาน	ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	ด้านการเงิน	ด้าน		

ภาพลักษณ์	ด้านความขัดแย้งกับผู้อื่น	และด้านความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเสพติดชนิดอื่นๆ	

	

คำสำคัญ:	ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	แรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊ก	พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก	

ลักษณะการใช้เฟซบุ๊ก	พฤติกรรมการสื่อสาร	ผลกระทบของเฟซบุ๊ก	แนวโน้มพฤติกรรม		

การใช้เฟซบุ๊กในอนาคต	
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Abstract
The	objective	of	this	research	on‘TheCommunicationBehavioursof

FacebookaholicUsers’	is	to	study	the	motives	behind	Facebook	use,	online	
behaviours,	the	inclination	towards	Facebook	use,	and	the	effects	of	using	
Facebook.	

Using	qualitative	research	methodology,	the	researcher	collected	data	via	in-
depth	interviews	of	12	Facebookaholic	users	born	between	1974	and	1995.			
In	other	words,	they	are	between	the	ages	of	18–38,	everyone	in	this	sample	
group	has	at	least	bachelor’s	degree,	and	all	of	them	work	in	Bangkok.	The	group	
comprises	of	six	men	and	six	women.	Using	the	non-probability	sampling	method,	
everyone	chosen	for	the	sample	group	went	through	a	screening	questionnaire.	
Their	final	score	were	then	interpreted,	using	a	Facebook	addiction	scale	(based	on	
psychologist	Dr	Andreassen’s	Bergen	Facebook	Addiction	Scale	of	Bergen	
University).	

The	researcher	found	that	people’s	immediate	environment	motivates	them	to	
use	Facebook	and	directly	influences	their	online	behaviours,	i.e.	they	tend	to	form	
opinions	that	follow	the	trend	of	the	majority.	The	main	motivators	are	friends,	
acquaintances,	as	well	as	their	curiosity	and	desire	to	try	new	things,	meet	new	
friends	and	follow	mainstream	fads.	Most	Facebookaholic	users	treat	the	social	
medium	as	a	private	space	where	they	show	themselves	in	an	attempt	to	gain	
acceptance	in	society	and	build	good	relations	with	others,	such	as	family,	friends	
and	colleagues.	

On	the	subject	of	their	online	behaviours	and	inclination	towards	the	use	of	
Facebook,	the	researcher	discovered	that	the	samples	use	Facebookaholic	as	the	
main	medium	of	daily	communication;	they	use	it	every	day	and	almost	constantly,	
whether	to	recount	their	daily	experiences	or	as	a	place	to	express	their	feelings	
or	ideology.	They	intend	to	keep	using	Facebook	in	the	future	and	also	willing	to	
try	other	social	media.	

As	for	the	effects	of	Facebook	use,	the	interviewees	acknowledge	that	they	are	
addicted	to	it.	This	addiction	to	Facebook	has	similar	effects	to	an	addiction	to	the	
Internet.	These	can	be	divided	into	nine	aspects:	health,	emotions	and	sentiments,	
time	management,	career,	interpersonal	relations,	finance,	appearance,	interpersonal	

conflicts,	and	exposure	to	other	addictions.	
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ที่มาและความสำคัญ

เฟซบุ๊ ก	(www. facebook .com)	 เป็น		

เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ได้รับความ

นิยมอย่างมากของคนทั่วโลก	หนังสือพิมพ์

วอลล์สตรีท	เจอร์นัล	รายงานว่า	มีผู้ใช้บริการ

เฟซบุ๊กในกรุงเทพฯ	มากกว่าเมืองอื่นๆ	ในโลก	

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเมื่อตรวจสอบ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ตามเมืองใหญ่

ทั่วโลก	บริษัทวิเคราะห์สังคมออนไลน์ที่มีชื่อ

เสียงในระดับสากล	“โซเชียลเบเกอร์”	รายงาน

ผลการสำรวจผู้ ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์	

“เฟซบุ๊ก”	พบว่า	ในกรุงเทพฯ	มีผู้ใช้	8.68	

ล้านคน	มากที่สุดเป็นอันดับ	1	ของโลก	

เฟซบุ๊ก	เป็นเว็บไซต์พื้นฐานในการให้บริการ

ที่จะให้แต่ละบุคคลสามารถสร้างเครือข่ายอย่าง

เป็นระบบทั้งระดับเล็กหรือใหญ่ในสังคม	มีการ

สร้างบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อที่สามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นหรือสิ่งที่ตนสนใจเหมือนๆ	กันได้

ผ่ านการติดต่อกัน เป็น เครือข่ าย	โดยการ

ทำความรู้จักกันต่อๆ	คล้ายเครือข่ายใยแมงมุม		

ที่เชื่อมโยงกันไปมาได้	ผู้ใช้งานสามารถใช้เพื่อ

ติดต่อสื่อสารหรือร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้งาน

ท่านอื่นได้	เช่น	การแสดงสถานะ	(Status)	การ

เขียนบันทึก	(Notes)	การแสดงความคิดเห็น	

(Comment)	การโพสต์รูปภาพหรือวีดีโอ	(Add	

Photo/Video)	การสง่ขอ้ความหรอืการสนทนากลุม่	

(Message	or	Group	Chat)	การเช็คอินบอก	

สถานที่ที่อยู่	(Check	in	Location)	การสนทนา

ผ่านวิดีโอ	(Video	Calling)	การเล่นเกมส์ที่

สามารถชวนเพื่อนฝูงที่ใช้งานท่านอื่นมาเล่นกับ

เราได	้รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ	ผ่านแอพพลิเคชั่น	

เสริม	(Games	&	Application)	ที่มีอยู่อย่าง

มากมาย	ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนา

เข้ามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ	

เฟซบุ๊กได้ เข้ ามามีบทบาทอย่างมากใน

ปัจจุบัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกลุ่มคนรุ่นใหม่		

ที่อยู่ใหม่ที่นิยมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ	อยู่เสมอ	

ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งในคนทุกกลุ่มโดย

เฉพาะในกลุ่มผู้ ใหญ่	ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก		

เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้เป็นพื้นที่ทาง

สังคมที่ไม่มีระยะทาง	ไม่มีเวลา	และมีขอบเขต

กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด	อนุญาตให้สมาชิกใน

สังคมสามารถเปิดเผยอัตลักษณ์ของตนเองเพียง

บางส่วน	หรือสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ที่เหมือน

กับโลกแห่งความเป็นจริง	เหมาะกับสังคม		

คนรุ่นใหม่ที่เป็นสังคมที่เร่งรีบเป็นปัจเจกบุคคล

มากขึ้น	ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้จักตัวตนทั้งหมด

ของตนเอง	เทคโนโลยีทางการสื่อสารอย่าง		

เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กนั้นคือ		

การสร้างความสัมพันธ์ทางการสื่อสารในรูปแบบ

ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่การสนทนาซึ่งกันและกัน

เท่านั้น	แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

เพื่อน	ลดช่องว่าง	ทางระยะทางและเวลา	เพราะ

ทำให้ได้พบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา

นานๆ	รวมถึงหาเพื่อนใหม่ๆ	ได้ตลอดเวลา	

ทำให้การสื่อสารง่ายและรวดเร็วมากขึ้น	โดย

ไม่ใช่แค่การรู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ	เท่านั้น	แต่ยัง

ทำให้เกิดการสื่อสารถึงกันครอบคลุมทั่วโลก	

ถึ งแม้ ว่ า เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ จะมี

ประโยชน์	แต่หากใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

มากเกินไปหรือใช้ในทางที่ผิด	อาจสร้างปัญหา

ให้กับสังคมได้อย่างมากมายเช่นกัน	เนื่องจาก		

ผู้ ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่จำเป็นต้อง		

เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง	สามารถแสดงออกผ่าน
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ข้อความ	ตัวอักษร	แสดงความคิดเห็น	หรือ

ความรู้สึกอย่างที่ไม่สามารถกระทำได้ในชีวิตจริง	

จนทำให้บางคนมีการใช้ชีวิตที่ผูกติดอยู่กับ

อุปกรณ์การสื่อสารและเครือข่ายสังคมออนไลน์	

แต่เมื่อใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปจน

ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต	การเรียน	หน้าที่

การงาน	และครอบครัว	จนไม่สามารถควบคุม

ความต้องการของตนเองในการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมจนเข้าไปแทรก

แทรงกิจกรรมอื่นๆ	ในชีวิตประจำวันมากเกินไป	

ศ.	ดร.เอนเดรสเซ็น	(Dr.	Cecilie	Schou	

Andreassen)	นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยเบอร์

เกน	(University	of	Bergen)	ประเทศนอร์เวย์	

หัวหน้าการวิจัยเรื่อง	“การเสพติดเฟซบุ๊ก”			

ซึ่งเป็นการวิจัยชิ้นแรกที่ทำการศึกษาเรื่องนี้		

ในโลก	และมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่

ทำไมคนบางคนพัฒนาการเสพติดเฟซบุ๊กได้	

นักจิตวิทยาได้แสดงความวิตกกังวลว่ า	

ปัญหาการเพติด เฟซบุ๊ ก	หรือ	Facebook	

Addiction	Disorder	(FAD)	อาจทวีความ

รุนแรงมากขึ้นตามลำดับ	หากผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้าใช้

งานโดยปราศจากความยับยั้งชั่งใจ	ข้อห่วงใย		

ดังกล่าวยิ่งตอกย้ำว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ	โดยเฉพาะ

ผู้ใหญ่ตอนต้น	จะเป็นกลุ่มที่เติบโต	เรียนรู้	และ

ใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูง	และมีความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีอย่างมาก	

การที่ เติบโตมาในยุคที่ เทคโนโลยีต่างๆ			

มคีวามกา้วหนา้เปน็อยา่งมาก	ทำใหค้อมพวิเตอร	์

และโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต

ประจำวัน	ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การติดต่อสื่อสาร	

การสืบค้นข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว	

และง่ายดาย	เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส	นอกจากนี้

ยั งมี สื่ อประ เภทต่ า งๆ	 เช่ น	อิน เทอร์ เน็ ต			

เครือข่ายสังคมออนไลน์	โทรทัศน์ให้รับชมอย่าง

ล้นเหลือ	กรณีที่ไม่พบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ		

ก็สามารถปรับเปลี่ยนช่องทางในการสืบค้นได้

ทันที	พร้อมกับยังมีทางเลือกอื่นๆ	อีกมากมาย		

ที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ	ยังมีงานวิจัย

ชิ้นหนึ่งพบว่าประชากรในกลุ่มคนวัยผู้ ใหญ่		

ตอนต้นใช้สื่ออิ เล็กทรอนิกส์หลายประเภท		

ในเวลาเดียวกัน	ประเด็นนี้ส่งผลให้ผู้อยู่ในช่วง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้นมีความคล่องตัว	ยืดหยุ่น	เรียน

รู้ ได้ เร็ว	และปรับตัวได้ ในสถานการณ์หรือ

วัฒนธรรมต่างๆ	

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง

พฤติกรรมการใช้เฟ๊ซบุ๊กของผู้มีแนวโน้มเสพติด

เฟซบุ๊ก	ซึ่งอยู่ ในกลุ่มผู้ ใหญ่ตอนต้น	(Early	

Adulthood)	ที่อยู่ในวัยทำงาน	และมีการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป	มีพฤติกรรมการใช้

เฟซบุ๊กประจำสม่ำเสมอ	ว่ามีแรงจูงใจใดบ้างที่ทำ

ให้ใช้เฟซบุ๊ก	มีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างไร	

มีจุดมุ่ งหมายในการใช้อย่างไร	และการใช้

เฟซบุ๊กมีผลกระทบต่อการสื่อสารในชีวิตประจำ

วันอย่างไร	รวมทั้งศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการ

ใช้เฟซบุ๊กและเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ			

ในอนาคต		

	

ปัญหานำวิจัย

1.	ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กมีแรงจูงใจใน

การใช้เฟซบุ๊กอย่างไร	

2.	ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กมีพฤติกรรม

การสื่อสารและแนวโน้มการใช้เฟซบุ๊กอย่างไร	

3.	ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กมีผลกระทบ

จากการใช้เฟซบุ๊กอย่างไร	
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1.	เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้มี

แนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก		

2.	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและ		

แนวโน้มการใช้เฟซบุ๊กของผู้มีแนวโน้มเสพติด

เฟซบุ๊ก	

3.	เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ก

ของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	

						

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาเรื่อง	“พฤติกรรมการสื่อสารของ

ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ ก”	ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้

ระเบียบวิธี วิ จัย เชิ งคุณภาพ	(Qual i tat ive	

research	methodology)	โดยการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก	(In-Depth	 interv iew)	ผู้มี		

แนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น	

เกิดในช่วงปี	พ.ศ.	2517-2538	หรืออยู่ในช่วง

อายุระหว่าง	18-38	ปี	ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป	และประกอบ

อาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	ใช้วิธีการสุ่ม

กลุ่ มที่ ต้ อ งการศึ กษาแบบเฉพาะ เจาะจง	

(Purposive	sampling)	โดยการใช้แบบสอบถาม	

(Screening	questionnaire)	เพื่อคัดกรองกลุ่มที่

ต้องการศึกษา	จากนั้นให้กลุ่มที่ต้องการศึกษานี	้

แนะนำบุคคลอื่นต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆ	ด้วยวิธี		

คัดเลือกแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่	(Snow	

Ball	or	Chain	Sampling)	โดยมีสัดส่วนเพศ

ชาย	6	คน	และเพศหญิง	6	คน	ทั้งนี้	เพื่อ

ให้การศึกษาครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือและสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาข้อมูลด้วยวิธี

การสัมภาษณ์นักจิตวิทยา	จำนวน	2	คน	และ

นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน	จำนวน	2	คน	

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายผล	

	

เครื่องมือวิจัย

ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ			

ร่วมกับการใช้เทคนิคสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

(In-depth	Interview)	

	

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่	1	ทบทวนวรรณกรรม	ด้วยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ	บทความ	เอกสาร	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และนำข้อมูลประเภท

เอกสารมาวิเคราะห์ในเบื้องต้น	เพื่อทบทวน

วรรณกรรมสร้างประกอบแนวคิดในการศึกษา	

การกำหนดแนวทางในการตั้งคำถาม	จากนั้นได้

ทำการศึกษาข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ	เอกสาร

งานวิจัย	และเว็บไซต์	

ขั้นที่	2	ก่อนการเก็บข้อมูล	ใช้แบบสอบถาม	

(Screening	question)	โดยใชม้าตรวดัการเสพตดิ	

เฟซบุ๊กของ	ศ.	ดร.เอนเดรสเซ็น	(Dr.	Cecilie	

Schou	Andreassen)	นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย

เบอร์เกน	(University	of	Bergen)	ประเทศ

นอร์เวย์	เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วย

คัดกรองและจำแนกผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก		

ขั้นที่	3	การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	interview)	

เมื่อได้จำแนกกลุ่มผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก

ทั้ งหมด	12	คนได้แล้ว	จะรวบรวมคำถาม

ประกอบกา รสั มภ าษณ์ ข อ งผู้ มี แ น ว โน้ ม		

เสพติดเฟซบุ๊กด้วยแบบสัมภาษณ์อย่างเป็น

ทางการ	
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การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลทั้งหมดจากกวิเคราะห์ข้อมูลทาง		

เอกสารและการสัมภาษณ์มาถอดเทปและผ่าน

การวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้	

1.	ประมวลข้อมูล	(Data	processing)	โดย

คัดเลือกเฉพาะประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์	และ

จั ด ร ะ เ บี ย บข้ อ มู ล ทั้ ง หมด เป็ นหมวดหมู่	

(Categorization)		

2.	แสดงข้อมูล	(Data	display)	โดยนำ

ข้อมูลจากเอกสารและข้อความสัมภาษณ์มา

แสดงเป็นหลักฐานประกอบในหมวดหมู่ที่จัด

เรียงไว้	

3.	นำมาสรุป	วิเคราะห์	และอภิปรายผล

ข้อมูลการวิจัยทั้งหมด	เพื่อสร้างบทสรุปในสภาพ

องค์รวม	

4.	ตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยกับแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และนำเสนอด้วย

รูปแบบการบรรยายหรือพรรณา	(Descriptive	

analysis)	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อไปใช้		

ต่อไป	

	

ผลการวิจัย

	

1. แรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊ก

	 ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเฟซบุ๊กมา

จากเพื่อนและคนรู้จักโดยได้รับการแนะนำให้

ลองสมัครและใช้งาน	มีพฤติกรรมคล้อยตาม

ตามกระแสนิยม	เมื่อพบเห็นคนอื่นๆ	ใช้งานกัน

และแพร่หลาย	จึงอยากทดลองใช้งานเฟซบุ๊ก

ตามเช่นกัน	รวมถึงเหตุผลที่โซเซียลมีเดียอื่นๆ	

นั้นโดยเฉพาะ	hi5	เริ่มมีแนวโน้มและกระแส

ความนิยมที่อิ่มตัวลงเรื่อยๆ	ตามกาลเวลา	จึงทำ

ให้หลายๆ	คนหันมาสนใจเฟซบุ๊กแทน	เพราะ		

ใช้งานแล้วทำให้มีเพื่อนเยอะขึ้น	และที่สำคัญ

สามารถตอบสนองความต้องการของตัวผู้ใช้งาน

เอง	จึงทำให้ใช้เฟซบุ๊กเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้		

	 เฟซบุ๊ก เป็นโปรแกรมเอนกประสงค์	

สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ	การเข้าไปลองใช้

ทำให้เจอทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่า	เป็นช่องทาง		

การติดต่อสื่อสารที่ง่าย	ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา

ในเรื่องส่วนตัว	สนทนาในเรื่องงาน	หรือสนทนา

ในเรื่องธุรกิจ	ก็สามารถทำได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว	อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายเฟซบุ๊ก		

มีลักษณะบริการที่หลากหลาย	ทำให้ผู้ใช้ได้รับ

ความสนุก	เพลิดเพลิน	

	 เฟซบุ๊กนั้นสามารถเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่

สามารถแสดงตัวตนของตัวเองออกมาได้	มักใช้

เฟซบุ๊กเป็นช่องทางและพื้นที่ในการระบายหรือ

แสดงออกทางอารมณ์	เพื่อเป็นการระบายความ

รู้สึกและแก้ปัญหาชีวิต	ใช้เป็นช่องทางการติดต่อ

สื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่สะดวกและประหยัด		

ค่าใช้จ่าย	รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับการนำเสนอ

และแบ่ งปันข้ อมู ลข่ า วสาร	ติดตามความ

เคลื่อนไหวของเพื่อนๆ	สร้างมิตรภาพระหว่าง

เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่	

2.พฤติกรรมการสื่อสารและแนวโน้มการ

ใช้เฟซบุ๊ก

	 ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กเริ่มต้นการใช้

เ ฟซบุ๊ ก ค รั้ ง แ รก ในช่ ว ง	5 - 6	ปี ที่ ผ่ า นม า			

ใช้เฟซบุ๊กทุกวัน	แทบตลอดเวลาที่มีโอกาสใช้			

ใช้เฟซบุ๊กเฉลี่ย	1	ชั่วโมง/ครั้ง	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ความสะดวกในช่วงเวลานั้นๆ	โดยช่วงเวลาที่ใช้
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เฟซบุ๊กส่วนใหญ่คือช่วงเช้า	ตั้งแต่เวลา	8.00	น.	

และช่วงค่ำระหว่างเวลา	22.00-24.00	น.			

เลือกใช้เฟซบุ๊กในทุกๆ	สถานที่	แต่ที่ใช้บ่อยที่สุด

คือที่บ้านโดยเฉพาะในห้องนอน	เพราะมีความ

สะดวกและมีความเป็นส่วนตัวสูง	ให้ความรู้สึก

ปลอดภัยในการใช้เฟซบุ๊ก	รองลงมาคือที่ทำงาน	

ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ	

	 ลักษณะบริการบนเฟซบุ๊กที่ใช้มากที่สุด

นั้นหลากหลายและแตกต่างกันออกไป	เช่น	การ

อัพเดต	(Status)	การแบ่งปัน	(Share)	การส่ง

ข้อความ	(Chat)	การอัพโหลดภาพหรือวิดีโอ	

(Upload	photo/v ideo)	การระบุสถานที่	

(Check	in)	การแสดงความคดิเหน็	(Comment)	

เพราะเฟซบุ๊กมีลักษณะบริการที่ ใช้งานง่าย			

ไม่ซับซ้อน	โดยต้องการใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทาง		

ในการบอกหรือแสดงออก	ระบาย	เพราะอยาก

บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าช่วงเวลานั้นๆ	ทำอะไร	อยู่ที่ไหน	

เป็นอย่างไร	

	 ประเด็นหรือเรื่องที่สื่อสารพูดคุยกับเพื่อน

บนเฟซบุ๊กมีหลายประเด็น	ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่กับ		

จุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสารในช่วงเวลานั้นๆ	

ส่วนมากจะเป็นเรื่องทั่วๆ	ไปที่เกิดขึ้นในชีวิต

ประจำวัน	

	 ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กยังคงมีความ

ตั้งใจใช้เฟซบุ๊กต่อไปเรื่อยๆ	จนกระทั่งเฟซบุ๊ก		

ปิดตัวลงหรือมีแอพพลิเคชั่นอื่นๆ	ในอนาคตที่น่า

สนใจกว่ า	จึ งยอมเปลี่ ยนไปเล่นสื่ อสั งคม		

ออนไลน์อย่างอื่นแทน	ทั้งยังมีความตั้งใจที่จะ

แนะนำให้บุคคลอื่นมาใช้เฟซบุ๊ก	เพราะจะได้ใช้

เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้	สะดวก	

ประหยัด	ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	

	 ผู้ มี แนว โน้ ม เสพติ ด เฟซบุ๊ กมี ค ว าม

ต้องการที่จะใช้เฟซบุ๊กต่อไปถึงแม้ว่าเฟซบุ๊กจะมี

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน	หรือยังคง

ใช้งานอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะมีเหตุผลที่ทำให้

เปลี่ยนใจเลิกเล่นหากการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

การใช้งานของเฟซบุ๊กนั้นไม่ตรงกับพฤติกรรม

หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ		

ผู้ ใช้ได้	และยังคงให้ความสนใจกับโซเชียล	

มีเดียใหม่ๆ	โดยไม่ได้ปิดกั้นตนเองว่าจะต้องยึด

ติดการใช้เฟซบุ๊กเพียงอย่างเดียว	

	 ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กเลือกเปิดเผย

หรือระบุข้อมูลส่วนตัวเพียงบางส่วนบนเฟซบุ๊ก

ของตนเอง	เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล	สาเหตุที่

เลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพียงบางส่วนนั้น	

เพราะส่วนมากแล้วเพื่อนบนเฟซบุ๊กจะเป็นคน

รู้จักกันอยู่แล้ว	จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ	จะต้อง

บอกหรือระบุข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด	

	 ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กเลือกใช้เฟซบุ๊ก

เป็นพื้นที่ในการระบายและแสดงออกทางความ

รู้สึก	ที่บางเรื่องไม่สามารถพูดในชีวิตประจำวัน	

หรือสื่อสารต่อหน้าผู้อื่นๆ	ได้	และระบุว่ารูปถ่าย

เป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดความสนใจมากที่สุด	และ

ให้ความสนใจข้อมูลข่าวสารหรือความเคลื่อนไหว

ที่เกี่ยวกับเพื่อนในเฟซบุ๊ก	ข่าวและสถานการณ์

ต่างๆ	โดยเฉพาะข่าวสารที่ เป็นประเด็นทาง

สังคม	ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ	ภาพที่คนแชร์กัน

มากมายบนเฟซบุ๊ก	โดยจะปฏิเสธข้อมูลข่าวสาร

ที่ทำให้ตนเองเครียดมากขึ้นกว่าเดิม	และเลือก

สื่อสารผ่านหน้าโปรไฟล์ของตัวเองโดยเปิดเผย

ให้เพื่อนทุกคนบนเฟซบุ๊กได้เห็น	และได้แสดง

ความคิดเห็นหรือแชร์ต่อ	หากต้องการคุยกับ
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เพื่อนฝูงเป็นกลุ่มก็จะเลือกวิธีสื่อสารแบบเป็น		

กลุ่มผ่านลักษณะบริการกลุ่ม	(Group)	บน

เฟซบุ๊ก	หรือการส่งข้อความไปหาเพื่อนๆ	หลาย

คนในรูปแบบคุยเป็นกลุ่ม	(Group	message)	

แต่หากเป็นเรื่องส่วนตัวหรือต้องการติดต่อเพื่อน

คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะจะเลือกใช้วิธีการส่ง

ข้อความ	(Message)	มากกว่า	

	 ลักษณะการสื่อสารบนเฟซบุ๊กนั้นมีความ

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบุคคลที่กลุ่มผู้มีแนวโน้ม

เสพติดเฟซบุ๊กสนทนาสื่อสารด้วย	การสื่อสาร

กับเพื่อนร่วมงานจะมีความเป็นทางการมากกว่า

กลุ่มอื่นๆ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นในการสื่อสาร

ด้วย	หากประเด็นที่ต้องการสื่อสารนั้นเป็น		

เรื่องงาน	จะมีลักษณะการสื่อสารที่เป็นทางการ	

หากเป็นประเด็นทั่วๆ	ไปนั้นก็ยังคงมีความเป็น

ทางการอยู่บ้าง	แต่จะไม่มากเท่ากับประเด็นเรื่อง

งาน	เพราะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนั้น		

มีหลากหลายระดับ	ตั้ ง แต่ ผู้ บั งคั บบัญชา			

ในตำแหน่งที่สูงกว่า	เท่ากัน	หรือต่ำกว่า	สำหรับ

การสื่อสารกับครอบครัว	ญาติพี่น้อง	และเพื่อน

ฝูงนั้น	มีลักษณะการสื่อสารที่ ใกล้ เคียงกัน	

กล่าวคือ	เป็นการสื่อสารที่ไม่มีความเป็นทางการ	

คล้ายภาษาพูด	เพราะคู่สนทนาเป็นคนที่คุ้นเคย

และรู้จักกันอยู่แล้ว	เน้นความสะดวก	รวดเร็ว	

และเข้าใจง่าย	

	 ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กมีการสื่อสารที่

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต	จากเดิมเคยใช้โทรศัพท์

เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก	แต่

ปัจจุบันเลือกใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลักในการ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน	ก่อให้เกิดความสัมพันธ์

กับครอบครัว	เพื่อนร่วมงาน	และเพื่อนฝูงที่ดี	

การใช้เฟซบุ๊กนี้ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว

สนิทแนบแน่นมากยิ่งขึ้น	สำหรับเพื่อนร่วมงาน

นั้นความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปด้วยดี	เพราะ

เฟซบุ๊กได้กลายเป็นช่องทางหลักในการติดต่อ

และอัพเดตเรื่องงานกันมากกว่าจุดประสงค์อื่นๆ	

และสามารถหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่อาจทำลาย

ความสัมพันธ์ที่ดีลงได้หากต้องสนทนากันต่อ

หน้า	สำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงและ		

คนรอบข้างนั้นดีขึ้น	เพราะเฟซบุ๊กเป็นช่องทาง		

ที่สามารถติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกันได้ตลอด

เวลา	เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ให้ความรู้สึกว่า

ใกล้ชิดกันตลอดเวลา	แต่ในขณะเดียวกัน	ยังพบ

ว่าบางคนมีความสัมพันธ์ที่ลดลงบ้าง	

	 ผู้มี แนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ กมีการทำ

กิ จกรรมร่ วมกับครอบครั วอย่ า ง เป็นปกติ	

เฟซบุ๊กได้กลายเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

เพื่อที่จะได้เกิดกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว	

ทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้น	สำหรับเพื่อน

ร่วมงานนั้นก็ยังมีกิจกรรมร่วมกันปกติ	สำหรับ

เพื่อนฝูงนั้นเฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อ

สื่อสารเพื่อสร้างหรือทำให้ เกิดกิจกรรมขึ้น			

ในขณะเดียวกันเฟซบุ๊กจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง

ของกิจกรรมนั้นๆ	เสมอ	

3.ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ก

	 พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ ก ในปัจจุบัน		

แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับ		

ในอดีตหรือช่วงเริ่มใช้	โดยปัจจุบันมีการใช้งาน		

ทีบ่อ่ยขึน้	ถีข่ึน้	และนานขึน้	การใชเ้ฟซบุก๊มากๆ	

เป็นระยะเวลานานของผู้มีแนวโน้มเสพติด

เฟซบุ๊กนั้น	มีผลกระทบต่อชีวิตด้านต่างๆ	ซึ่ง

สามารถระบุได้ดังนี้คือ	ด้านสุขภาพ	โดยเฉพาะ
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สายตาทำให้สายตาสั้น	มีอาการสายตาอ่อนล้า		

ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ใช้	ทำให้อารมณ์ไม่คงที่	

หงุดหงิดได้ง่าย	ส่งผลต่อภาพลักษณ์เพราะ		

ถูกมองจากบุคคลรอบข้างว่าเป็นคนก้าวร้าว	

ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง	เกิดความล่าช้า	

ขาดการตรวจสอบ	และเกิดข้อบกพร่อง	

	 เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่มีความสำคัญอย่างมาก

ต่อผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	เปรียบเสมือน

เพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลา	และเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิต	เป็นช่องทางการสื่อสารหลักๆ	ที่สำคัญ	

มีประโยชน์	และหากไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กจะรู้สึก

เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างขาดไปจากชีวิต	หากไม่

ได้ใช้เฟซบุ๊กแล้วจะรู้สึกเครียด	ไม่สบายใจ	โมโห	

หงุดหงิด	อึดอัด	ขัดใจ	อารมณ์เสีย	มีความรู้สึก

แย่	บางคนอาจจะแสดงอาการโมโห	ฉุนเฉียว

ออกมา	เหมือนต้องใช้ชีวิตตัวคนเดียว	มีเพราะ

เฟซบุ๊กขาดหายไปจากชีวิต	

	 โดยส่วนมากแล้วผู้มีแนวโน้มเสพติด

เฟซบุ๊กมีการสื่อสารในครอบครัวที่ดีเป็นปกติ	

อาจเป็นบางครั้งที่ทำให้การสื่อสารกับครอบครัว

ลดน้อยลงไปบ้าง	เกิดปัญหาการสื่อสารกับเพื่อน

ร่วมงานบ้างในบางครั้ง	ที่เกิดการเข้าใจผิดใน

เนื้อหา	รสนิยม	ความชอบ	หรือความคิดเห็น

ส่วนตัวที่ถูกถ่ายทอดหรือแสดงออกผ่านเฟซบุ๊ก	

และไม่พบปัญหาเรื่ องการสื่ อสารกับกลุ่ ม		

เพื่อนฝูง	แต่เกิดปัญหากับเพื่อนสนิทหรือแฟน	

มีการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก	เกิด

อาการแระแวง	และจับผิดซึ่งกันและกัน	

	 การใช้เฟซบุ๊กของผู้มีแนวโน้มเสพติด

เฟซบุ๊กนั้นมีผลนำไปสู่การเสพติดชนิดอื่นๆ			

โดยเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ	ความ

อิจฉาตามมา	เช่น	การรับประทานอาหาร			

การท่องเที่ยว	เพราะต้องการได้รูปสวยๆ	เพื่อจะ

ได้มีโอกาสถ่ายรูปมาลงในเฟซบุ๊ก	ติดการรับ

ประทานอาหาร	ติดการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง	

เมื่อได้ลองทำแล้วก็มักจะถ่ายรูปเพื่ออัพโหลดให้

เพื่อนๆ	บนเฟซบุ๊กได้เห็น	

	 การใช้เฟซบุ๊กของผู้มีแนวโน้มเสพติด

เฟซบุ๊กนั้นก่อให้เกิดปัญหาส่วนตัวในชีวิตตามมา	

เช่น	1.	เรื่องสุขภาพ	ปวดตา	ปวดเมื่อยตามตัว	

การนอนดึกทำให้ร่ างกายอ่อนแอป่วยง่ าย			

2.	เรื่องการทำงาน	ทำให้มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้น	

สื่อสารไม่รู้ เรื่อง	ทำงานผิดพลาด	งานไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ส่งผลทำให้ทำงานช้า		

3.	เรื่องการจัดการเวลา	ทำให้บริหารจัดการ

เวลาไม่ได้		4.	ภาพลักษณ์	โดยเฉาะอย่างยิ่ง

เมื่อใช้งานเยอะๆ	นำเสนอภาพหรือข้อความ

ต่างๆ	มากจนเกินไป	ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่

ไม่ดีในมุมมองของผู้อื่น	หรือผู้ที่เป็นเพื่อนบน

เฟซบุ๊กด้วยกัน	5.	เรื่องความขัดแย้งเนื่องจากใช้

ภาษาและสำนวนผิด	ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

และปัญหาระหว่างบุคคลตามมา	

	 ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กนั้นยอมรับว่า

ตั ว เองนั้ น เป็นคนติด เฟซบุ๊ ก	 โดยการติด

เฟซบุ๊กนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะ		

การใช้	ซึ่ งผู้ ใช้ เฟซบุ๊ กประจำส่ วนใหญ่นั้น		

มีพฤติกรรมการใช้ที่เสพติดเป็นอย่างมาก	ต้องมี

การใช้งานทุกวัน	สม่ำเสมอ	แทบจะขาดกัน		

ไม่ได้	และรับรู้ถึงพฤติกรรมของตนเองดังกล่าว		

	 ส ำหรั บ วิ ธี ก า รแก้ ไ ขปัญหาการติ ด

เฟซบุ๊กนั้นจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อน

เป็นสำคัญ	พยายามจัดสรรเวลาและควบคุมการ

ใช้เฟซบุ๊กให้เหมาะสม	มีสติในการใช้	พยายาม

ยับยั้งชั่งใจให้ได้	ลดระยะเวลาในการใช้เฟซบุ๊ก
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ให้น้อยลง	เน้นไปทำกิจกรรมอื่นๆ	ที่ ชอบ	

อย่างไรก็ตาม	ครอบครัว	เพื่อนฝูง	รวมไปถึง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน	

	

อภิปรายผลการวิจัย

ส่วนที่1แรงจูงใจ

ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กมีแรงจูงใจในการ

ใช้เฟซบุ๊ก	ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ	

Maslow	(Maslow’s	hierarchical	theory	of	

motivation)	(Maslow,	Abraham	H.,	1998	

อ้างถึงใน	จิราภา	เต็งไตรรัตน์	และคณะ	2552,	

หน้า	253)	ซึ่งอธิบายได้ดังนี้	

1.	แรงจูงใจภายใน	พบว่า	แรงจูงใจด้าน

ภายในในการใช้เฟซบุ๊กของผู้มีแนวโน้มเสพติด

เฟซบุ๊กนั้น	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้	

เช่น	ความถี่	ระยะเวลา	ช่วงเวลา	ลักษณะการ

ใช้งานเฟซบุ๊ก	ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ			

กิติ	ตยัคคานนท์	(2552)	ที่ว่า	แรงจูงใจเกิด

จากสิ่งเร้าภายในร่างกาย	คือ	แรงจูงใจที่เกิดขึ้น

ภายในตัวบุคคลเอง	และกมลรัตน์	หล้าสุวงษ์	

(2528)	ที่ว่าแรงจูงใจภายใน	หมายถึง	การที่

บุคคลจะมองเห็นคุณค่าที่จะกระทำด้วยความ

เต็มใจ	และยังสอดคล้องกับแนวคิดของอารีย์	

พันธ์มณี	(2546)	ที่ว่าแรงจูงใจภายในเป็น

สภาวะที่บุคคลต้องการที่จะกระทำหรือเรียนรู้

บางอย่างด้วยตนเอง	ซึ่งความต้องการหรือความ

สนใจพิเศษ	ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดหรือ

ทัศนคติของแต่ละบุคคลจะผลักดันให้บุคคลสร้าง

พฤติกรรมขึ้นมา	ได้แก่	ความอยากรู้อยากเห็น	

ความสนใจ	ความรัก	เป็นต้น	การศึกษานี้		

จึงแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจภายในในการใช้

เฟซบุ๊กของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กนั้น	ได้แก่	

ความต้องการความรู้และข้อมูลข่าวสาร	ความ

ต้องการพัฒนาตนเอง	ความต้องการความรัก	

ความต้องการทางเพศ	ความต้องการความ

เพลิดเพลิน				

2 .	แรงจู ง ใ จภายนอก	พบว่ าแรงจู ง ใ จ

ภายนอกมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของ

กลุ่มผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ	กิติ	ตยัคคานนท์	(2532)	ที่ว่าแรง

จูงใจเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกร่างกาย	คือแรงจูงใจ

ที่ เกิดขึ้นภายนอกตัวบุคคล	เช่น	การได้รับ

รางวัล	ยศถาบรรดาศักดิ์	การยอมรับ	หรือ		

การยกย่องนับถือจากบุคคลอื่น	เป็นต้น	จาก

การศึกษาจากกลุ่มผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	

พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่า	

เฟซบุ๊กสามารถตอบสนองความต้องการในด้าน

ต่างๆ	ได้อย่างครบถ้วน	ได้แก่	ความต้องการ		

ปฏิสัมพันธ์กับ เพื่ อนและครอบครัว	ความ

ต้องการการยอมรับจากสังคมและกลุ่ม	ด้าน

ความต้องการคำชมเชย	ด้านความต้องการ		

ชื่อเสียงและได้รับความนิยม	ความต้องการด้าน

ความต้องการเงินทอง	

ส่วนที่2พฤติกรรมการสื่ อสารแนวโน้ม

พฤติกรรม

พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของกลุ่มผู้มีแนวโน้ม

เสพติดเฟซบุ๊ก	ที่มีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก			

ทั้งในเรื่องความถี่	ระยะเวลา	ช่วงเวลา	โดยใช้

เฟซบุ๊กบ่อยครั้งจนไม่สามารถนับได้	ใช้เฟซบุ๊ก

ต่อครั้ งตั้ งแต่	15	นาทีขึ้นไป	และมักจะใช้

เฟซบุ๊กตลอดเวลาที่มีโอกาส	แต่จะใช้มากที่สุด

ในชว่งเวลากอ่นทำงานและหลงัเลกิงานเปน็ตน้ไป	

สอดคล้องกับ	ปณิชา	นิติพรมงคล	(2554)			
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พบว่า	คนวัยทำงานนิยมใช้ เครือข่ายสังคม		

ออนไลน์	เฟซบุ๊กมากที่สุด	

กลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กประจำมีความคาดหวังใน

ประโยชน์ที่ได้รับ	มีความสอดคล้องกับทฤษฎี

เกี่ยวกับความต้องการและการใช้สื่อตอบสนอง

ความต้องการ	(Uses	and	Gratification)	ของ	

แมคคอมส์	และเบคเกอร์	(McCombs	and	

Bec ke r ,	 1979 )	ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า	บุ คคล ใช้

สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการในด้าน

ต่างๆ	ดังนี้	เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์	ต้องการ		

คำแนะนำ	นำเอาไปใช้ในการสนทนา	เพิ่มความ

ตื่นเต้น	สร้างความรู้สึกร่วมอยู่ในเหตุการณ์		

ที่ เกิดขึ้น	เสริมความคิดเห็น	สนับสนุนการ

ตัดสินใจที่ได้กระทำลงไป	และเพื่อความบันเทิง		

การ ใช้ เฟซบุ๊ กของผู้ มี แนวโน้ม เสพติด

เฟซบุ๊กนี้ยั งสอดคล้องกับชุดตัวแปรการใช้

ประ โยชน์ จ ากสื่ อ ของผู้ รั บสารของ เดนิ ส	

แม็คเควล	(McQuail,	1983)	ซึ่งสามารถอธิบาย

ถึงการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กได้คือ	ผู้ใช้เฟซบุ๊ก

ประจำมีความต้องการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก	

เพื่อความต้องการข้อมูลข่าวสาร	สร้างความเป็น

เอกลักษณ์และปัจเจกบุคคล	รวมตัวและการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และความบันเทิง	

ส่วนที่3ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ก

ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กยอมรับว่าตนเอง

เป็นผู้เสพติดเฟซบุ๊ก	สอดคล้องกับแนวคิดของ

นักจิตวิทยา	ดร.คิมเบอร์ลี	ยัง	(Kimberly	S.	

Young	1996)	ที่ ได้ศึกษาลักษณะของการ		

เสพติดอินเทอร์เน็ตโดยผู้เสพติด	เฟซบุ๊กนั้นจะ

มีคุณสมบัติคล้ายผู้ที่เสพติดอินเทอร์เน็ต	

ผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊กของกลุ่มผู้ใช้

เฟซบุ๊กประจำนั้น	ส่งผลกระทบต่อชีวิตใน

หลายๆ	ด้าน	โดยสามารถแบ่งผลกระทบที่เกิด

ขึ้น	9	ด้าน	สรุปได้ดังนี้	1.	ด้านสุขภาพร่างกาย	

2.	ด้านอารมณ์และความรู้สึก	3.	ด้านการ

บริหารจัดการเวลา	4.	ด้านอาชีพการงาน			

5.	ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น		6.	ด้านการ

เงิน	7.	ด้านภาพลักษณ์		8.	ด้านความขัดแย้ง	

9.	ด้านความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเสพติดชนิด

อื่นๆ	

	

แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา

1.	ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	ต้องรู้ จัก

ควบคุมตนเอง	พยายามยับยั้งชั่งใจ	ใช้เฟซบุ๊ก		

อยา่งมสีต	ิมคีวามกลา้และมุง่มัน่ทีจ่ะเปลีย่นแปลง	

ตนเอง	

2.	เพื่อนร่วมงาน	เพื่อนฝูง	ควรหากิจกรรม

ทำร่วมกันบ่อยๆ	เช่น	เล่นกีฬา	อ่านหนังสือ	

หรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้ห่างไกลจากการใช้

สมาร์ทโฟนหรือเฟซบุ๊ก	

3.	ครอบครัว	เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างกันด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน	และ

กำหนดกรอบกติกาที่คนในครอบครัวจะต้อง

เคารพและยึดถือปฏิบัติตาม	

4.	การศึกษา	ครู	อาจารย์	ควรสอดส่องดูแล	

และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊ก	กำหนด

กรอบกติกาหรือข้อห้ามในการใช้เฟซบุ๊ก	

5.	หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	ควรมี		

การรณรงค์	(Campaign)	ทั้งในรูปแบบของ		

การโฆษณา	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทาง

ต่างๆ	เกี่ยวกับการใช้ เฟซบุ๊กหรือสื่อสังคม		

ออนไลน์อื่นๆ	อย่างมีวิจารณญาณและเท่าทันสื่อ	
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ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.	ปัจจุบันหน่วยงานหรือองก์กรต่างๆ	มี

บุคคลกรที่จัดอยู่ ในกลุ่มผู้ ใหญ่ตอนต้นเป็น

จำนวนมาก	จึงสามารถนำผลงานวิจัยชิ้นนี้ไป

ประยุกต์ใช้และปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร

ภายในองค์กร	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ

สื่อสาร	การแสดงความคิดเห็น	แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	

2.	จากการเติบโตของเทคโนโลยี	นวัตกรรม	

และการมุ่งพัฒนาโลกไปสู่ดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง					

บวกกับการเกิดขึ้ นของสื่ อสั งคมออนไลน์	

สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคนที่อยู่ในวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้นและกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ	ที่ให้ความ

สำคัญกับการสื่อสารบนโลกออนไลน์	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบนสื่อสังคมออนไลน์	ซึ่งเป็นช่องทางที่มี

บทบาทและความสำคัญต่อประชากรทั่วโลก	

พฤติกรรมการใช้ของคนกลุ่ มนี้ มี ลักษณะ

กระตือรือร้นอยู่เสมอ	อีกทั้งยังต้องการทดลอง

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใหม่ๆ	ในอนาคตหากสื่อ

สังคมออนไลน์นั้นสามารถตอบสนองความ

ต้องการและมีประโยชน์ต่อตนเอง	ดังนั้นหาก

องค์กรภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ	เช่น	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้ทำการศึกษาพฤติกรรม

และความต้องการของประชาชนในประเทศ			

ผลที่ได้อาจนำไปสู่การคิดค้นและพัฒนาช่อง

ทางการสื่อสารหรือสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ๆ			

ที่สามารถตอบสนองความต้องการ	พฤติกรรม	

ความพึงพอใจให้กับคนในประเทศ	ก่อให้เกิด

ประโยชน์มากมายต่อรัฐและประเทศ	ทั้งในด้าน

การมีส่วนร่วมจากประชาชน	การให้บริการภาค

ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล	การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐและเอกชนเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว	เป็นต้น	

3.	ผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊กควรยับยั้งชั่งใจ	

ใช้อย่างมีสติ	และรู้จักกาลเทศะในการใช้	เพื่อ

เป็นการฝึกวินัยในการใช้เฟซบุ๊ก	ใช้อย่างพอดี

เท่าที่จำเป็น	

4.	การใช้เฟซบุ๊กนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์

หรือโทษนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นหลัก	ควรหลีก

เลี่ยงการใช้เฟซบุ๊กเมื่ออยู่ในภาวะกดดันหรือ		

ไม่พร้อมทางอารมณ์	

5.	การสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสาร

ด้วยการพูดคุย	สนทนาในโลกความจริง	เป็น		

สิ่ งจำเป็นอย่างยิ่ งต่อการพัฒนาทักษะและ

กระบวนการสื่อสารของบุคคลที่มีคุณภาพและ

เกิดประสิทธิภาพ	

6.	ทุกภาคส่วน	ได้แก่	ผู้ใช้เฟซบุ๊ก	สังคม	

ครอบครัว	สถาบันการศึกษา	องค์กรหรือ		

หน่วยงาน	ภาครัฐและเอกชน	ต้องร่วมมือกัน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจแผ่ขยายในวงกว้าง	

	

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1.	หน่วยงานของรัฐบาล	หรือกระทรวงดิจิทัล

เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม	ควรศึ กษาวิ จั ย

ประชากรทุกกลุ่มในประเทศ	เพื่อนำผลที่ได้จาก

การศึกษาไปวิ เคราะห์	คิดค้น	พัฒนาช่อง

ทางการสื่อสารหรือสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ๆ	ที่

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน	หรือ

พัฒนาระบบการสื่อสารและการให้บริการภาครัฐ

ได้ตรงกับความต้องการ	และพฤติกรรมการใช้

ของคนในประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต	
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2.	ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้หรือการ		

เสพติดเฟซบุ๊กหรือสื่อสังคมออนไลน์ในอนาคต

ควรศึกษาถึงมิติอื่นๆ	ในการสื่อสารสื่อสังคม

ออนไลน์	เช่น	ความต้องการ	ประโยชน์	ความ

คาดหวัง	ฯลฯ	เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น	

3.	ผู้ศึกษาวิจัยควรศึกษากลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่ม		

ผู้มีแนวโน้มเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่ม

อื่นๆ	เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่จะเกิดและเติบโต

มาพร้อมเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์	จึงมี

ความจำเป็นต้องศึกษาถึงความแตกต่างในมิติ

ต่างๆ	รวมถึงอัตราการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์

มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มคนทุกช่วงวัย	

4.	ผู้ศึกษาวิจัยควรศึกษาสื่ อข่ ายสั งคม		

ออนไลน์อื่ นๆ	และเพิ่ มหรือขยายพื้ นที่ ใน		

การศึกษา	เช่น	หัวเมืองสำคัญๆ	ต่างๆ	ของ

ประเทศไทย	

5.	ผู้ ศึกษาวิจัยควรศึกษาเจาะลึกเรื่ อง		

ผลกระทบที่เกิดจากการเสพติดเฟซบุ๊กเพื่อนำ

ผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการศึกษา		

วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือบำบัดผู้เสพติด		

สื่อสังคมออน์ไลน์	

6.	ผู้ศึกษาวิจัยควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมของผู้มีแนวโน้มเสพติดเฟซบุ๊ก	เพื่อ

นำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มในการ

ประเมินผู้เสพติดสื่อสังคมออน์ไลน์	

7.	ผู้ศึกษาวิจัยควรมีการวิจัยวิธีการหรือ

แนวทางการบำบัดรักษาการเสพติดสื่อสังคม

ออนไลน์	เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ	ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต	
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ชนชั้นกลางกับการสื่อสารรสนิยมในการบริโภคส้มตำ1

CommunicationofMiddle-ClassConsumersTasteThroughConsuming
SOM–TAM


พจมาลย์พุดมี2

สมสุขหินวิมาน3

	 1	บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	เรื่อง	ชนชั้นกลางกับการสื่อสารรสนิยมในการบริโภคส้มตำ	

	 2	นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาสื่อสารมวลชน	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 3		รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง	“ชนชั้นกลางกับการสื่อสารรสนิยมในการบริโภคส้มตำ”	เป็นการวิจัย

เพื่อศึกษาชนชั้นกลางกับการสื่อสารรสนิยมผ่านกระบวนการจัดเตรียมส้มตำ	และศึกษาชนชั้น

กลางกับการสื่อสารรสนิยมผ่านกระบวนการบริโภคส้มตำของร้านส้มตำ	โดยผลการวิจัยพบว่า	

(1)	กระบวนการจัดเตรียมส้มตำและกระบวนการบริโภคส้มตำ	รสนิยมของชนชั้นกลางได้มี

การเก็บรักษาความเป็นอีสานแบบท้องถิ่นของส้มตำเอาไว้ผสานกับความเป็นอีสานแบบชนชั้น

กลาง	นั่นคือ	จากองค์ประกอบในกระบวนการจัดเตรียมส้มตำทั้ง	8	องค์ประกอบของชนชั้น

กลางมีการสื่อสารรสนิยมในการจัดเตรียมส้มตำได้มีการเพิ่ม	เสริม	เติมแต่ง	จากรสนิยมของ

ชนชั้นกลางเข้าไป	แต่ในการใส่ความมีรสนิยมของชนชั้นกลางในกระบวนการจัดเตรียมส้มตำ

นั้นจะมีเพียงบางองค์ประกอบที่ยังคงเก็บ	อัตลักษณ์ของความเป็นส้มตำไว้ได้นั่นคือ	อุปกรณ์

ในการตำส้มตำ	และชื่อส้มตำ	(2)	ด้านกระบวนการบริโภค	ชนชั้นกลางมีการสื่อสารรสนิยม

ในการบริโภคส้มตำ	ใน	5	องค์ประกอบซึ่งจะมีเพียงบางองค์ประกอบที่ชนชั้นกลางใช้สื่อสาร

ออกมาทางรสนิยมคือ	รสชาติ	ซึ่งเป็นรสชาติที่แฝงไปด้วยความหรูหรา	(extravagance)	โดย

แต่ละร้านส้มตำนั้นพบว่าบางร้านมีความโน้มเอียงที่มีลักษณะไล่เรียงลำดับ	(range)	ตั้งแต่

ความเป็นอีสานแบบท้องถิ่นไปจนถึงความเป็นอีสานแบบชนชั้นกลาง	นอกจากร้านส้มตำใน

แต่ละร้านจะมีการไล่เรียงลำดับความเป็นอีสานแล้ว	ยังพบว่าการบริโภคของชนชั้นกลางก็เป็น

ไปเพื่อวัตถุประสงค์	2	ประการคือ	ประการแรกเพื่อสื่อสารการเลียนแบบ	(imitation)	พบว่า

ส้มตำที่มีรสนิยมของชนชั้นกลางประดิษฐ์นั้นมีความคล้ายคลึงกับส้มตำอีสานแบบท้องถิ่นอยู่	

โดยอยู่ในส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุง	ชื่อของส้มตำ	ครกกับสาก	และประการที่สองเพื่อสื่อสาร
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ความแตกต่าง	(distinction)	พบว่ารสนิยมของชนชั้นกลางต้องการสื่อสารออกไปยังชนชั้น		

อื่น	ๆ	ว่าส้มตำของชนชั้นกลางมีปลาร้าได้เช่นกัน	แต่ปลาร้านั้นต้องมีการต้มให้สุก	เป็นต้น	

คำสำคัญ:	รสนิยม	

	

ABSTRACT

	This	study	focuses	on	taste	communicationthroughconsumingSom-Tam
(i.e.Thaipapayasalad)	of	middle-class	people.	A	qualitative	approach	was	used	
in	this	study	to	explore	taste	communication	in	the	process	of	cooking	Som-Tam	
and	also	via	consuming	Som-Tam.	Moreover,	textual	analysis	was	used	in	this	
study.	An	in-depth	interview,	field	participant	observation	and	non-participant	
observation	were	used	to	gather	information	for	this	study.	The	concept	of	“Taste”	
by	Pierre	Bourdieu,	Social	theory	of	consuming	by	Jean	Baudrillard	and	the	
concept	of	food	sociology	and	anthropology	were	adapted	and	used	in	this	study.	

This	study	found	that	in	the	middle-class	people,	the	process	of	making	Som-
Tam	and	the	behavior	of	eating	Som-Tam	were	originated	by	the	combination	of	
traditional	E-sarn	(i.e.	Northern	east	part	of	Thailand)	culture	and	the	middle-class	
E-san	culture.	Eight	factors	that	involve	in	preparing	Som-Tam	procedure	of	middle-
class	people	communicated	the	taste	of	middle	class.	However,	middle-class	people	
still	conserved	and	used	some	traditional	ideas	of	making	Som-Tam	such	as	
equipment	for	cooking	Som-Tam	and	the	name	of	particular	Som-tam.	For	consumer	
behavior,	although	there	are	five	factors	of	eating	Som-Tam	taste	for	middle-class,	
this	study	found	that	flavour	communicates	the	taste	of	the	middle-class	people,	
particularly,	a	flavour	of	extravagance.	Furthermore,	this	study	discovered	that	
some	restaurants	arranged	the	Som-Tam	menu	from	the	local	E-sarn	style	to	the	
middle-class	E-sarn	style.	

Moreover,	this	study	found	that	imitation	and	distinction	were	the	purposes	of	
taste	communication	through	consuming	Som-Tam	for	middle-class	people.	For	
imitation	purpose,	middle-class	Som-Tam	style	was	similar	to	the	traditional	E-san	
style	such	as	the	ingredients,	the	name	and	the	equipment.	Furthermore,	this	study	
found	that	middle-class	people	want	to	communicate	their	distinction.	For	instance,	
they	can	eat	Pra-ra	(i.e.	Thai	pickled	fish)	too,	if	it	is	well-done	cooked.	
Keywords:Taste	
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บทนำ

ความสัมพันธ์ของอาหารกับมิติต่างๆ	ใน

สังคมสรุปไว้ว่าอาหารเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง

เนื่องจากเป็นแบบแผนในการผลิต	การประกอบ

และการบริโภคอาหารหรือที่เรียกกันว่าวัฏจักร

แห่งอาหาร	(cycle	of	food	culture)	ที่แสดง

เอกลักษณ์ของผู้คนแต่ละสังคม	ที่มีการสั่งสม

ความรู้ประสบการณ์และทักษะมาหลายชั่วอายุ

คนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีมนุษย์นับตั้งแต่

การเพาะปลกู	เลีย้งสตัว	์ประมง	จนถงึการเขา้ครวั	

ทำอาหาร	เพื่อการกินอยู่อย่างมีคุณค่าซึ่งความ

ต้องการอาหารของมนุษย์นั้นไม่ได้หยุดแค่ความ

ต้องการทางกายภาพเท่านั้น	แต่มนุษย์กิน

อาหารก็ เพื่อความพึงพอใจของตนเองด้วย	

อาหารจึงถือเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของ

สังคม	(นรมน	เพ็ชร์พูล,	2556)	

ส้มตำเป็นอาหารพื้นบ้านธรรมดาๆ	ราคาถูก	

หารับประทานได้ง่ายทั่วไป	ปัจจุบันเป็นอาหารที่

มีผู้นิยมรับประทานกันมาก	จัดเป็นอาหารว่าง	

และมื้อหลักได้	มีส่วนประกอบของมะละกอ	

มะเขือเทศ	ถั่วฝักยาว	พริกขี้หนูสด	ปรุงด้วย	

น้ำปลา	น้ำตาลปี๊บ	น้ำมะนาว	หรือน้ำส้ม-

มะขามเปียก	กุ้งแห้งป่น	ปูเค็มดอง	น้ำปลาร้า	

รั บป ร ะท านกั บผั ก สดๆ	ชนิ ดต่ า ง ๆ	 เ ช่ น	

ถั่วฝักยาว	กระถิน	ผักบุ้ง	ผักกาดหอม	ผักกาด

ขาวปลี	กะหล่ำปลี	ใบโหระพา	ใบทองหลาง	

ยอดใบมะม่วงหิมพานต์	ฯลฯ	ในบางพื้นบ้านจะ

นำผักหรือผลไม้ชนิดอื่ นมาตำส้มตำแทน

มะละกอ	จะได้ส้มตำที่มีรสชาติแตกต่างออกไป

อกีรปูแบบหนึง่	ไดแ้ก	่แครอท	แตงกวา	กลว้ยดบิ	

มะยม	กระท้อน	มะม่วง	มะขามเทศ	ลูกจัน	

ฯลฯ	(วนิดา	โกศัย,	2535,	น.	22)	

การเรียกชื่อส้มตำอาจแตกต่างกันไปตาม

แต่ละท้องถิ่น	อาทิ	ภาคอีสาน	เรียกว่า	“ตำ

หมากหุ่ง”	ภาคเหนือ	เรียกว่า	“ตำม่าก้วยเต้ด”

ภาคกลางและภาคใต้	เรียกว่า	“ส้มตำไทย”

ทั้งนี้ชื่อส้มตำยังแตกต่างกันไปตามประเภทของ

เครื่องปรุง	เช่นภาคอีสานใส่ปลาร้าและพริกแห้ง	

เรียกว่า	“ตำลาว”	ทางภาคกลางใส่กุ้งแห้ง			

ปูเค็ม	ถั่วลิสง	เรียกว่า	“ตำไทย”	ส่วนจังหวัด

นครราชสีมามักนิยมใช้เครื่องปรุงหลายชนิด

ผสมกันจนมีชื่อเรียกเฉพาะว่า	“ตำโคราช”	

หรือ	“ต๋ำส้ม”	เป็นต้น	(วนิดา	โกศัย,	2535,	

น.	2-3)	อาหารประเภทอีสานอย่างส้มตำ	หรือ	

“ตำส้ม”	ในสมัยก่อนเป็นอาหารประเภทปรุง

แบบตำจนสำเร็จเป็นอาหารออกมา	แต่มีรสที่

โดดเด่นที่ขาดไม่ได้คือ	รสส้มหรือรสเปรี้ยว			

รสส้มนี้ได้มาจากหลายแหล่งอาหาร	แต่ที่เป็น

พื้นฐานเลยก็คือ	รสจาก	“มะเขือส้ม”	หรือ

มะเขือลูกเล็กๆ	เป็นมะเขือเทศพื้นเมืองที่ออกรส

เปรี้ยวโดด	จึงได้ชื่อว่า	“มะเขือส้ม”	ตำส้มของ

คนอีสานนั้นมักจะเป็น	

ตำแหลกลาน	มีอะไรให้ตำก็ตำเป็นจาน

อาหารได้หมด	ตำได้แม้กระทั่งเปลือกไม้	ผักฝัก	

ผักผล	เส้นขนมจีน	แต่ที่น่าสังเกตและโดดเด่น

คือ	จะเป็นอาหารสดจากพืชผักรอบตัว	ตาม

ฤดูกาล	แล้วแต่จะหาได้	แบบตำสด	กินสด			

หากจะแบ่งประเภทของส้มตำ		

ส้มตำมิใช่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเท่านั้น	

ในอดีตก็ได้รับความนิยมตั้งแต่ครั้งโบราณ	จาก

อาหารพื้นบ้านธรรมดาได้รับการเปลี่ยนจนเป็น

อาหารที่เข้าไปอยู่ในวังดังในพระราชนิพนธ์กาพย์

เห่ เ รื อชม เครื่ อ ง ว่ า งของพระบาทสมเด็ จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	6	มีความ
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ตอนหนึ่งว่า	“ข้าวมันมันแกมรสส้มตำเปรี้ยว

เคี้ยวกิน”	แสดงให้เห็นว่าแม้พระบรมวงศา-		

นุวงศ์ยังสนพระทัยในส้มตำพื้นบ้านตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน	เมื่อส้มตำลาวเข้าสู่เมืองหลวง			

ถูกแปลงโฉมออกมาเป็นส้มตำไทย	ที่กินครบ

เครื่องเป็นสำรับอาหารแบบ	“ข้าวมันส้มตำ”	ที่

ใช้มะละกอสับ	ซอยเป็นเส้นฝอยเสมอกันอย่าง

ประณีต	ฝีมือคนสับซอยต้องยอดเยี่ยมจากนั้น

เอาเส้นมะละกอไปเคล้ากับเกลือป่นให้เส้นนุ่ม	

ล้างน้ำสะอาดอีกครั้งก่อนนำมาปรุงรสร่วมกับ

เครื่องเคราอื่นๆ	อันได้แก่	กระเทียมแกะกลีบ	

กุ้งแห้งป่น	พริกขี้หนูสด	น้ำตาลปี๊บ	ใส่มะนาว

หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆ	เหมือนที่ใช้กิน

กับเมี่ยงคำเอาลงครกแบบคลุกเคล้ากันแต่เบาๆ	

ตามด้วยน้ำปลารสดีรสส้มตำจะออกหวานนำ	

เปรี้ยว	เค็ม	และเผ็ด	ไม่จัดจ้านเหมือนส้มตำ

ลาว	ซึ่งกินกับผักประเภทใบทองหลาง	ใบมะยม

อ่อน	ใบชะพลู	และข้าวมันหุงด้วยกะทิออกรส

หวานนิดๆ	เค็มหน่อยๆ	แนมด้วยเนื้อหวานฉีก

เป็นฝอย	ถ้ากินให้ครบเครื่องจริงๆ	ต้องมีแกง

เผ็ดไก่ซึ่งต้องเป็นแกงแดงเท่านั้นและน้ำพริก

มะขามเปียก	

เมื่อมีการประกาศแบ่งฝ่ายส้มตำขึ้นมาว่าเป็น	

“ส้มตำไทย”	ที่มีรสชาติหวานนำ	และปรับตัว

ผสมผสานกลายเป็นส้มตำไทย	รสหวาน	ใส่		

ถั่วลิสง	กุ้งแห้งและถั่วฝักยาว	ส้มตำไทยใส่ปู			

รสหวานเปรี้ยวเข้มข้นออกจากปูเค็มให้การรับรู้

ของผูก้นิเดน่ชดัวา่จานไหนเปน็จานไหน	รสอรอ่ย	

แบบไหนเป็นส้มตำไทย	และรสไหนเป็นส้มตำ

แบบฉบับตามอีสานหรือ	“ส้มตำลาว”	ต่อมามี

การนำปูแสมดองเค็มผลผลิตจากทะเลเข้ามา			

ก็กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่ งให้กับผู้กินคือ	

“ส้ มตำปู ”	จ ากส้ มตำปู ก็ มี ก า รแบ่ ง ย่ อย		

ลงละเอียดเป็น	“ส้มตำปูปลาร้า”	“ส้มตำไทย

ใส่ปู”

การกินส้มตำที่แพร่หลายเป็นจานเรียก

น้ำลายทั้งในจินตนาการและของจริง	จึงทำให้

ผู้คนกินส้มตำกันมากขึ้น	กินทั้งเช้าสายบ่ายเย็น

ว่าแต่เห็นมีการตำโป๊กขายก็อยากกินเสียแล้ว	

การค้าขยายใหญ่โต	การฟิวชั่น	(การผสมผสาน

ใหม่)	ของส้มตำก็เกิดขึ้น	เป็นส้มตำมะละกอ

สารพัดที่แตกแยกมาจากยุคคลาสสิก	เข้าสู่ยุค		

ผูก้นิยอ่มเปน็ใหญใ่นแผน่ดนิ	สม้ตำจงึแปลกแยก	

กันออกไปมากมายหลายชนิด	รวมทั้งส้มตำที่ไม่

ใช้มะละกอ	หากแต่ใช้ผลไม้หรือผักชนิดอื่นเป็น

เครื่องปรุงหลักเช่น	ตำกล้วย	ตำมะม่วง	ตำ

มะยม	ตำทุเรียน	ตำกระท้อน	ตำแอปเปิ้ลเขียว	

ตำมะเฟือง	ตำสับปะรด	และที่นำผลไม้มาปรับ

เปลี่ยนรสชาติให้แซ่บมากยิ่งขึ้นเช่น	ตำเบอร์รี่

อลัมอน	ตำขา้วโพดมะพรา้วออ่นไขเ่คม็	ตำสม้โอ	

ไทย	ตำตะลิงปลิง	ตำเมล่อนญี่ปุ่น	ตำผลไม้รวม	

เป็นต้น	

จากการศึกษาของ	ปิแอร์	บูร์ดิเยอ	(Pierre	

Bourdieu)	ชี้ว่า	ชนชั้นคือสถานะของผู้คนที่		

รูปแบบทางวัฒนธรรมถูกกำหนด	โดยระเบียบ

เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	และปรากฏให้เห็น

ในรูปแบบของรสนิยม	ตามปกติวิสัยของชนชั้น		

ที่จำแนกตนเองให้แตกต่าง	(Distinction)	จาก

กลุ่มคนอื่นๆ	ด้วยเงื่อนไขเชิงวัตถุก็ใช้สภาว-

ก า รณ์ นี้ ก ำ กั บประ เภททุ นและพื้ นที่ ท า ง

วัฒนธรรมของแต่ละชนชั้น	ถ้าตำแหน่งแห่งที่

ของกลุ่มคนชนชั้นมีผลต่อการกำหนดรสนิยม		

ก็ย่อมหมายความว่า	“รสนิยม”	คือพลังที่

ควบคุมการจัดแบ่งจำแนกทำให้เกิดความรู้สึก
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หรือการรับรู้	โดยปราศจากเหตุผล	บูร์ดิเยอ		

ได้หยิบยกรสนิยมแบบสมัยนิยม	(Popular	

taste)	สุนทรียศาสตร์แบบสมัยนิยม	(Popular	

aesthetics)	เป็นรูปธรรมเพื่อกล่าวถึงการผสม

ผสานศิลปะกับชีวิตจริง เข้าด้วยกัน	ฉะนั้น		

การซึมซับรสนิยมชนิดนี้คือ	การซึมซับชีวิตจริง

ที่ได้ลดทอนทางศิลปะมาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ

รปูแบบในการดำรงชวีติ	และกลายเปน็คณุลกัษณะ	

ของวัฒนธรรมสมัยนิยม	(Popular	culture)	

ด้วยเหตุนี้	ส้มตำที่เป็นอาหารยอดนิยมรับ

ประทานกันอย่างแพร่หลาย	เป็นอาหารหลัก

ชนิดหนึ่งของชาวอีสานที่รับประทานได้ทุกเวลา

เลยก็ว่าได้	โดยชาวอีสานนำมาเผยแพร่สู่สังคม

ชนชั้นอื่นอย่างชนชั้นกลาง	และในอีกทางหนึ่ง

ชนชั้นกลางที่นิยมรับประทานส้มตำเป็นมื้อกลาง

วันก็รับประทานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป	

โดยที่นำเครื่องปรุง	อย่างน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาว	

น้ำปลา	มาคลุกเคล้ากับเส้นมะละกอที่สับเป็น

ฝอยๆ	ใหเ้สน้เรยีงกนัสวยงามลงในครก	ตกัเสริฟ์	

พร้อมกับข้าวมัน	เนื้อทอด	และแกงเผ็ดไก่	

กลายเป็นอาหารชาววังไปโดยปริยาย	ซึ่งจาก

ความแตกต่างทางด้านรสนิยมและชนชั้นในการ

รับประทานอาหาร	ประเภทส้มตำที่มีความ		

หลากหลายทัง้ดา้นภาษาทีเ่รยีกสม้ตำ	เครือ่งปรงุ	

ที่ ใช้ ในการตำส้มตำ	การรับประทานส้มตำ		

ในพื้นที่ที่แปลกออกไปจากเดิม	เช่น	มีความ

หรูหรา	สะอาดสะอ้าน	หรือกลุ่มคนที่ เป็น		

ผู้บริโภคมีหลากหลายชนชั้นมากขึ้นเช่น	กลุ่ม

คนทำงาน	นักศึกษา	ทำให้ส้มตำที่เราเคยรับ

ประทานมีหน้าตาที่ แปลกใหม่มากขึ้น เช่น	

หน้ า ต า เหมื อนสลั ดผั กมี ก า รผสมผสาน		

เครื่องปรุงที่หากินยาก	ราคาแพง	สิ่งเหล่านี้ได้

นำไปสู่การตั้งคำถามที่ว่า	เมื่อรสนิยมในการ

บริโภคส้มตำที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันหรือ

สินค้าที่คล้ายๆ	กัน	รสนิยมจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า

กลุ่มคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มคนชนชั้นไหน	ชนชั้น

สูง	กลาง	และล่างหรือไม่	อย่างไรจึงนำมาสู่การ

ทำ วิ จั ย ชิ้ นนี้ เ มื่ อ รสนิ ยม ในการบริ โ ภคที่

เปลี่ยนแปลงไปนั้น	กลุ่มคนชนชั้นกลางได้เข้า

มาสร้างหรือสื่อสารความหมายของส้มตำให้		

แตกต่างหรือคงความเป็นอีสานเอาไว้ตามแบบ

ฉบับเดิม	นั่นเอง		

	

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ ศึ กษาชนชั้ นกลา งกั บกา รสื่ อ ส า ร		

รสนิยมผ่านกระบวนการจัดเตรียมส้มตำ	และ

กระบวนการบริโภคส้มตำ	

	

ระเบียบวิธีวิจัย

ในบทความการวิ จั ย ได้กำหนดรูปแบบ		

การวิจัยคือ	ศึกษาร้ านอาหารที่ ขายส้มตำ		

เป็นหลักโดยเลือกมา	4	ร้าน	และเกณฑ์ในการ

คัดเลือกประเภทของร้านส้มตำคือ	คัดเลือกจาก

รสนิยมและองค์ประกอบของเจ้าของร้านหรือ		

ผู้จัดการร้านอาหาร	จากกระบวนการจัดเตรียม

ส้มตำ	ตลอดจนกระบวนการบริโภค	อีกทั้ง		

การหาข้อมูลทางเว็บไซต์	ทางสื่อโทรทัศน์	ทาง

สื่อนิตยสาร	ที่มีการแนะนำร้านอาหารที่ขาย

ส้มตำ	เช่น	จากนิตยสารแจกฟรี	รายการ

แนะนำร้านอาหาร	เช่น	รายการเปรี้ยวปาก			

เช็คอิน	เป็นต้น	ประกอบไปด้วย	ร้านส้มตำ		

แซ่บเวอร์	ร้าน	Zaab	อีลี่	ร้านครัวจัดจ้าน	และ	
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ร้านไก่ย่างเสือใหญ่	By	Mangmoom	เน้นไปที่

การสื่อสารของรสชาติ	การสื่อสารผ่านชื่อ		

ของส้มตำ	ความแปลกใหม่ของวัตถุดิบ	โดย

วิเคราะห์จากการจัดเตรียมอุปกรณ์ของร้าน			

การจดัเตรยีมเครือ่งปรงุตา่งๆ	ทีใ่ชใ้นการตำสม้ตำ	

เครื่องแนมต่างๆ	ที่บริโภคพร้อมกับส้มตำ	การ

ตกแต่งภายในร้านขายส้มตำ	ผู้จัดการร้านส้มตำ	

หรือการแต่งกายของผู้ที่มีหน้าที่ตำส้มตำ	กลุ่ม		

ผู้บริโภคส้มตำหรือแม้กระทั่งบทสนทนาระหว่าง

ที่สั่งรายการอาหาร	เป็นต้น	โดยผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศึกษาร้านส้มตำที่มีการกลายพันธุ์ของส้มตำ	

จากส้มตำลาวที่มีการขายเฉพาะในคนอีสาน		

ยกระดับ	(Degree)	ขึ้นมาขายในร้านอาหาร

หรือเปิดกิจการเป็นร้านขายส้มตำโดยเฉพาะ	

โดยจะศึกษาในระดับของชนชั้นกลางที่ได้เข้ามา

กำหนดวิธีการสื่อสารเฉพาะกลุ่มโดยผ่านทาง

รสนิยมของชนชั้นกลาง	ซึ่งมีการสื่อสารของ

ส้มตำในรูปแบบใหม่และแตกต่าง	เช่น	ส้มตำ		

ไม่ต้องใส่ปลาร้าแต่มาใส่น้ำปลา	น้ำตาล	เข้าไป

แทนที่	ฯลฯ	โดยร้านส้มตำที่จะศึกษาจะต้องมี

ความใหม่และความแตกต่างกันในเรื่องของระดับ

ของส้มตำ	(Degree)	เมนูส้มตำ	การตกแต่ง

รา้น	การบรกิารภายในรา้น	ซึง่มผีูใ้หข้อ้มลูสำคญั	

(Key	informants)	ได้แก	่เจ้าของร้านส้มตำ/		

ผู้จัดการร้าน	และกลุ่มผู้บริโภคส้มตำภายในร้าน	

เครื่องมือที่ใช้ในบทความการวิจัยครั้งนี้	ใช้

เทคนิควิธีในการเข้าถึงข้อมูลด้วยการสังเกต	

(Observation)	และการสนทนาแบบไม่เป็น

ทางการ	(Informal	conversat ion)	การ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	interview)	

เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัย	

การเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก	(In-Depth	interview)	โดยมีการเตรี

ยมคำถามไว้ก่อนล่วงหน้าในประเด็นที่ต้องการ

ศึกษากระบวนการจัดเตรียมต่างๆ	ของส้มตำ	

กระบวนการบริโภคส้มตำ	และนำมาวิเคราะห์ถึง

การสื่อสารรสนิยมในการบริโภคส้มตำที่เกิดขึ้น	

และเพื่ อ ให้ ได้ คำตอบในมุมมองของผู้ ที่ มี

ประสบการณ์การตำส้มตำ	หรือเคล็ดลับในการ

เลือกวัตถุดิบมาตำส้มตำของแต่ละร้าน	หรือการ

ตกแต่งภายในร้านส้มตำ	เหล่านี้เป็นต้น	

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยได้แบ่ง

เป็น	2	ส่วนคือ	

	ส่วนที่	1	วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัด

เตรียม	(Preparation)	หมายถึง	กระบวนการที่

เป็นลักษณะของการจัดเตรียม	โดยกระบวนการ

ที่ต้องผ่านความร้อน	กระบวนการต้ม	นึ่ง	ทำให้

สุก	เพื่อเป็นการทำให้อาหารมีความพร้อมที่จะ

รับประทานได้ในแต่ละมื้อนั้น	ซึ่งกระบวนการจัด

เตรียมเป็นกระบวนการที่ปรากฏในการตำส้มตำ	

ซึ่งมีองค์ประกอบ	8	อย่าง	ได้แก่	ชื่อร้านส้มตำ		

คนตำส้มตำ	ห้องครัวตำส้มตำ	เครื่องปรุง/		

ส่วนผสม	อุปกรณ์ในการตำส้มตำ	วิธีการตำ		

ส้มตำ	ชื่อของส้มตำ	และอุปกรณ์ในการรับ

ประทาน			

ส่วนที่	2	วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการบริโภค	

(Eating)	หมายถึง	การบริโภคสารอาหาร		

ต่างเข้าไปในร่างกายและการบริโภคอาหาร		

ยังเป็นการสื่อสารความหมายเชิงสัญลักษณ์ของ

มนุษย์ด้วยทำให้เกิดกระบวนการหรือเกิดความ

หมายต่างๆ	ในการบริโภคอาหารเข้าไป	ซึ่งผู้วิจัย

ได้วิเคราะห์ขององค์ประกอบหลักกระบวนการ
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บริโภค	โดยเกณฑ์การวิเคราะห์กระบวนการ

บริโภคนั้นใช้วิเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นก

ลุ่มผู้จัดการร้านส้มตำ	และกลุ่มผู้บริโภคส้มตำ	

ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์	5	องค์-

ประกอบดังต่อไปนี้	สถานที่	รสชาติ	การกิน	

(แบบเดี่ยว	แบบกลุ่ม)	และช่วงเวลาที่กิน			

การตกแต่งร้าน	และราคาส้มตำ			

	

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ในส่ วนของผลการวิ จั ย เพื่ อ ให้ทราบถึ ง	

(1)ชนชั้นกลางมีการสื่อสารรสนิยมในการจัด

เตรียมส้มตำอย่างไร	และ	(2)	ศึกษาชนชั้น

กลางมีการสื่อสารรสนิยมในการบริโภคส้มตำมี

ลักษณะอย่างไร	ผู้วิจัยได้มีการนำหลักเกณฑ์

เรื่องกระบวนการจัดเตรียม	(Preparation)	และ	

กระบวนการบริโภค	(Consumption)	จากระบบ

อาหารแห่งมนุษย์ของ	Beardsworth	and	Keil		

(1997,	อ้างถึงใน	สมสุข	หินวิมาน,	2545,			

น.	183)	แนวคิดทฤษฎีเรื่องรสนิยม	(Taste)	

ของ	ปิแอร์	บูร์ดิเยอ	(Pierre	Bourdieu)	และ

แนวคิดทฤษฎีสังคมแห่งการบริโภคของ	ฌอง	

โบดริยารด์	(Jean	Baudrillard)	มาเป็นกรอบ

ความคิดที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์	ตีความ	

ซึ่งมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้	

1.ชนชั้นกลางมีการสื่อสารรสนิยมในการ

จัดเตรียมส้มตำอย่างไรผลการวิจัยโดยสรุป

แล้วจากองค์ประกอบในกระบวนการจัดเตรียม

ส้มตำทั้ง	8	องค์ประกอบของชนชั้นกลางมีการ

สื่อสารรสนิยมในการจัดเตรียมส้มตำซึ่งจะกล่าว

ได้ว่าทุกองค์ประกอบได้มีการเพิ่ม	เสริม	เติม

แต่ง	จากรสนิยมของชนชั้นกลางเข้าไป	แต่ใน

การ ใส่ความมี รสนิยมของชนชั้ นกลาง ใน

กระบวนการจัดเตรียมส้มตำนั้นจะมีเพียงบาง

องค์ประกอบที่ยังคงเก็บ	อัตลักษณ์ของความ

เป็นส้มตำไว้ได้นั่นคือ	อุปกรณ์ในการตำส้มตำ	

และชื่อส้มตำ	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

	 -		อุปกรณ์ในการตำส้มตำ:	ครกและสาก	

ซึ่ งมีคุณสมบัติคื อ	ช่ วยให้น้ ำปรุ งสามารถ

แทรกซึมเข้าไปยังส่วนผสมและกลมกล่อมมาก

ยิ่งขึ้น	

	 -		ชื่อส้มตำ	:	ตำโคตรเวอร์	ตำซุปเปอร์

ปลาร้า	ตำข้าวโพดไข่เค็ม	ตำโคราช	ตำหลวง-

พระบาง	ส้มตำกระทง	ส้มตำหลอด	ชื่อส้มตำ

เหล่านี้	ชนชั้นกลางยังคงเก็บเอกลักษณ์ของ

ส้มตำไว้ด้วย	โดยเก็บคำว่า	ตำ	มาใช้อยู่จนถึง

ปัจจุบัน	การที่ชนชั้นกลางมีการเก็บรักษาคำว่า	

ตำ	เป็นเพราะว่าชนชั้นกลางมีพื้นเพที่แตกต่าง

กัน	ภูมิหลัง	สายสัมพันธ์ของความเป็นอีสานที่มี

ไม่เท่ากัน	รสนิยมที่สื่อสารออกมาของชนชั้น

กลางจึงต้องมีคำว่า	ตำ	อยู่ในเมนูส้มตำของ

ชนชั้นกลางส่วนเครื่องปรุง/ส่วนผสมต่างๆ	

อุปกรณ์ ในการรับประทาน	วิธีการตำหรือ		

ห้องครัวนั้น	ยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ได้หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดตาม

รสนิยมที่ชนชั้นกลางมีติดตัวมาหรือได้รับมาจาก

ชนชั้นอื่นๆ	แม้แต่ส่วนผสมหลักอย่างมะละกอ

ชนชั้นกลางก็ยังสามารถหยิบออกไปและหา		

แครอทมาแทนที่หรือผสมกับเส้นมะละกอ		

ได้อย่างลงตัวและถึงแม้ว่าชนชั้นกลางกำลัง

พยายามที่จะเข้าไปจัดการความหมายของคำว่า

ตำในส้มตำช่องทางที่เป็นร้านอาหาร	ท้ายที่สุด		

ก็ไม่อาจตัดคำว่า	ตำ	ให้ออกไปจากส้มตำได้	

2.ชนชั้นกลางมีการสื่อสารรสนิยมในการ

บริโภคส้มตำมีลักษณะอย่างไร	ในส่วนของ		
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ผลการวิจัยพบว่าชนชั้นกลางมีการสื่อสาร

รสนิยมในการบริโภคส้มตำอย่างไร	(Eating)			

ผู้วิจัยได้นำเกณฑ์เรื่องกระบวนการบริโภคจาก

ระบบอาหารแห่งมนุษย์	Beardsworth	and	Keil		

มาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องของชนชั้นกลางมีการ

รสนิยมในการบริโภคส้มตำ	โดยผลการวิจัย

ชนชั้นกลางมีการสื่อสารรสนิยมในการบริโภค

ส้มตำ	ใน	5	องค์ประกอบ	ซึ่งจะมีเพียงบาง		

องค์ประกอบที่ชนชั้นกลางใช้สื่อสารออกมาทาง

รสนิยมคือ	รสชาติ	ซึ่งได้แก่	รสชาติที่แฝงไป

ด้วยความหรูหรา	เช่น	การจัดแต่งจานส้มตำรอง

ด้วยใบตองสดสีเขียวตามด้วยผักที่วางข้างเคียง	

มะเขือเทศลูกใหญ่ที่ฝานเป็นแว่นๆ	หรือมีผักชี

โรยหน้าส้มตำหลอด	ซึ่งจากกรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีสังคมแห่งการบริโภคของฌอง	โบดริยารด์	

(Jean	Baudrillard)	ที่สนใจการวิเคราะห์การ

บริโภคเชิงสัญญะ	(Consumption	of	sign)	

โดยได้รับอิทธิพลมาจากนักทฤษฎีสัญวิทยาอย่าง	

โรล็อง	บาร์ธส์	ที่วัตถุหนึ่งไม่มีความหมายใน		

ตัวเอง	แต่วัตถุจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเรา

กำหนด/ประกอบสร้าง	(assign/construct)	

วัตถุนั้นให้มีความหมายที่มากไปกว่าตัวมันเอง	

โดยข้อสังเกตของ	โบดริยารด์ในมิติการบริโภค

เชิงสัญญะคือ	รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์	(Human	relationship)	จะกระทำผ่าน

การเสพสัญญะเพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่าง

คนหนึ่งกับคนอื่นๆ	เช่น	ระหว่างการกินส้มตำ

หน้าปากซอยกับการกินส้มตำที่ร้านไก่ย่าง

เสือใหญ่ฯ	ไม่เพียงแต่จะต่างกันที่รสชาติและ

ราคายังเป็นการเสพในรูปสัญญะของส้มตำ	ที่จะ	

บ่งบอกไปถึงวัฒนธรรมการบริโภคของผู้บริโภค

ส้มตำแต่ละคนอีกด้วย	โดยผู้วิจัยได้ประมวล

และนำเสนอสาระสำคัญของชนชั้นกลางในการ

สื่อสารรสนิยมในขั้นตอนของการจัดเตรียม

ส้ มตำและขั้ นตอนของการบริ โภคส้ มตำ			

ตามตารางที่	1	และ	ตารางที่	2	ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้	

	

ตารางที่1ขั้นตอนของการจัดเตรียมส้มตำ

ขั้นตอนของการ
จัดเตรียมส้มตำ

ร้านแซ่บเวอร์ ร้านครัวจัดจ้าน ร้านZaabอีลี่
ร้านไก่ย่างเสือใหญ่
ByMangmoom

1.ชื่อร้าน -	ชื่อร้านมีความ
เป็นไทยในแบบ
อีสานผสมกับความ
เป็นโลกาภิวัตน์	
(Globalization)	

-	ชื่อร้านสะท้อน
ความมีรสชาติของ
อาหารเช่นคำว่า			
จัดจ้าน	มาใช้ตั้ง		
ชื่อร้าน	

-	ชื่อร้านต้อง
สะท้อนความแซ่บ
จัดจ้านและคงความ
เป็นบ้านๆ	

-	ชื่อร้านมาจาก
ภาพยนตร์	ซึ่งมี
ต้นทุนด้านชื่อเสียง
อยู่แล้ว	

2.คนตำส้มตำ -	เจ๊แองจี้มาจาก
เวียงจันทน์และมี
ความชำนาญในการ
ตำส้มตำ	และยัง
เป็นผู้จัดการร้าน	

-	นางวัฒนา			
แม่ครัว	ริเริ่มคิด
สูตรส้มตำดัดแปลง	
จากสูตรการทำ
ก๋วยเตี๋ยวหลอด	

-	นายกัมพล			
ผู้จัดการฯ	ดูแลรับ
ผิดชอบสูตรส้มตำ	
บริหารกิจการ
ภายในร้าน	

-	คุณหญิงแมงมุม	
เจ้าของร้านคิดสูตร
เมนูส้มตำใน		
แบบฉบับของตน			
มีผู้จัดการฯควบคุม
กระบวนการต่างๆ	
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	 -	สูตรในการตำส้ม
ตำมีการถ่ายทอด
แบบบอกเล่า			
สูตรส้มตำดัดแปลง
ไปได้เรื่อยๆ	

-	จะมีสูตรของการ
ปรุงน้ำยำ	ใช้การ
ตวงจากช้อน		
เป็นหลัก	

-	สูตรของการ
ตำส้มตำต้องคู่กับ
การมีรสมือในการ
ตำ	

-	สูตรในการตำส้ม
ตำมาจากยายและ
แม่	และมีการ
ดัดแปลงให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ
ร้าน	

-	การแต่งกายเน้น
ความเป็นอีสาน	
เช่น	ใช้ผ้าขาวม้า
เป็นผ้ากันเปื้อน	
หรือคลุมผมแทน		

-	การแต่งกาย		
เน้นความสะอาด
โดยสวมใส่ผ้ากัน
เปื้อนและหมวก
ตลอด	

-	แม่ครัวที่ตำส้มตำ
หลักมี	2	คน			
แต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ที่มีโลโก้ของร้านฯ	

-	มีการควบคุม		
การแต่งกายให้
เรียบร้อยสวยงาม	
ให้ดูสะอาด	

3.ห้องครัว
(ตำส้มตำ)

-	พื้นที่ในการ
บริโภคและการจัด
เตรียม	อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน	เช่น			
จัดเวทีสำหรับการ
ตำส้มตำโดยเฉพาะ	
ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงได้ทันที	

-	พื้นที่มีการ		
แบ่งแยกให้เป็น
สัดส่วน	เช่น	พื้นที่	
การจัดเตรียม	และ
พื้นที่การบริโภค	
อย่างชัดเจน	

-	ห้องครัวมีการ		
จัดให้อยู่หน้าร้านฯ	
และมีพื้นที่บริโภค
อยู่ด้านในร้านฯ			
ผู้บริโภคไม่สามารถ	
เข้าไปได้	

-	มีพื้นที่ของ		
ห้องครัว	พื้นที่ของ
การบริโภค			
ผู้บริโภคไม่สามารถ
เข้าถึงได้แต่มองเห็น
การตำส้มได้	

-	มีการจัดเรียง
อุปกรณ์ในการ
ตำส้มตำให้สวยงาม	

-	จัดเรียงเครื่องปรุง	
อุปกรณเ์ปน็ระเบยีบ	
หยิบใช้ได้ถนัด	

-	มีการเตรียม
อุปกรณ์ให้ดูสะอาด	
สวยงาม	

-	อุปกรณ์ในการ
ตำส้มตำจัดเรียง
อย่างเป็นระเบียบ	
แยกส่วนของการ
ตำส้มตำและการจัด
เตรียมเป็นสัดส่วน	

4.เครื่องปรุง/
ส่วนผสม

-	รักษามาตรฐาน
เดิมของส้มตำอีสาน	
โดยมีความเผ็ด	
เปรี้ยว	นำ		

-	เพิ่มมาตรฐาน
ด้วยการไม่มีปลาร้า
เป็นส้มตำอีสาน
ประยุกต์	

-	รักษามาตรฐาน
เดิมเอาไว้	ใส่ความ
แปลกใหม่	ส้มตำ
แบบอีสานหายไป	

-	รักษาความเป็น
ดั้งเดิมของส้มตำ
แบบอีสาน	ปลาร้า
ต้มสุกผสมกับ
อาหารทะเลที่มี
คุณภาพ	
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 -	ส่วนผสมหลัก
มะละกอ	มะนาว	
มะเขือเทศ	พริก
ชนิดต่างๆ	มะเขือ
ม่วง	ผลไม้ชนิด
ต่างๆ	

-	ส่วนผสมหลัก	
เส้นก๋วยเตี๋ยว	
มะละกอ	แครอท	
ถั่วฝักยาว	ผักสลัด
ต่างๆ	

-	ส่วนผสมหลัก
มะละกอ	แครอท	
ถั่วฝักยาว	พริก
ชนิดต่างๆ	
กระเทียม	อาหาร
ทะเล	ผลไม้ทั้งไทย
และเทศ	ถั่วต่างๆ	

-	ส่วนผสมหลัก
มะละกอ	กระเทียม	
พริกต่างๆ	อาหาร
ทะเล	ผลไม้ฯ	

-	เครื่องปรุง/		
ส่วนผสม	ต้องมา
จากภาคอีสานเป็น
หลัก	

-	เครื่องปรุง/ส่วน
ผสมเน้นการปรุง
จานต่อจาน	

-	เครื่องปรุงต้องมี
ความหลากหลาย		
ให้เลือกบริโภคได้
ไม่ซ้ำ	

-	เครื่องปรุง/		
ส่วนผสมต้องมี
คุณภาพ	สด	ใหม่	

5.อุปกรณ์ในการ
ตำฯ

-	มีครกกับสากเป็น
อุปกรณ์หลัก	

-	มีชาม	ทัพพี	
เขียงช้อนตวงขนาด
ต่างๆ	
-	ครกกับสาก	

-	มีครกกับสาก	
เป็นอุปกรณ์หลัก		
ในการตำส้มตำ	
และตำน้ำปรุงต่างๆ	

-	มีครกกับสาก			
ใช้การตำส้มตำ			
ตำผลไม	้ตำทะเล	ฯ	

6.วิธีการตำ -	ใช้ครกกับสาก
มากที่สุด	

-	ใช้ครกกับสาก
น้อย		
-	คลุกเคล้า	ในชาม	
เพิ่มการห่อส้มตำ
ด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยว	

-	ใช้ครกกับสาก
ปานกลาง	

-	ใช้ครกกับสาก
มาก	

7.ชื่อส้มตำ -	เน้นความแปลก
ใหม่ของส้มตำโดย
ใช้ชื่อของจังหวัด
ต่างๆ	มาเป็นส่วน
ในการตั้งชื่อ	เช่น	
ตำโคตรเวอร์			
ตำหลวงพระบาง	
ตำซั่วยโสธร	ฯ	

-	เน้นชื่อของส้มตำ
ที่มีความวิจิตร	
หรูหรา	เกิดการ		
สื่อความหมายใหม่	
เช่น	ส้มตำกระทง	
ส้มตำหลอด	

-	เน้นความ		
หลากหลายของ		
เมนูส้มตำเช่น			
ตำส้มโอน้ำปู๋			
ตำเมล่อนญี่ปุ่น			
ตำเบอร์รี่อัลมอนด์	
ตำปูปลาร้าคลั่กๆ	

-	เน้นความดั้งเดิม
ของส้มตำ	เช่น	
ส้มตำปู	เน้นการ
ผสมผสานอาหาร
ทะเลในส้มตำ	เช่น	
ส้มตำปลากะพง	

-	ใช้คำว่า	ตำ	ใน
เมนูส้มตำทุกชนิด	
เช่น	ตำซั่วผัก	

-	ใช้คำว่า	ส้มตำนำ
หน้าอาหารถึงแม้ว่า
จะไม่มีการตำส้มตำ
ในครก	

-	ใช้คำว่า	ตำ	ใน
เมนูส้มตำ	หรือตำ		
ที่เป็นผลไม้ด้วย	

-	ใช้คำว่า	ส้มตำ	
ในการเรียกชื่อ
อาหาร	เช่น	ส้มตำ
ถาดเสือใหญ่	
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จากตารางที่	1		ขั้นตอนของการจัดเตรียม

ส้มตำ	สรุปผลการวิจัยได้ว่า	ทุกองค์ประกอบได้

มีการเพิ่ม	เสริม	เติมแต่ง	จากรสนิยมของ

ชนชั้นกลางเข้าไป	แต่ในการใส่ความมีรสนิยม

ของชนชั้นกลางในกระบวนการจัดเตรียมส้มตำ

นั้นจะมีเพียงบางองค์ประกอบที่ยังคงเก็บอัต

ลักษณ์ของความเป็นส้มตำไว้ได้นั่นคือ	อุปกรณ์

ในการตำส้มตำ	และชื่อส้มตำ	

ตารางที่2ขั้นตอนการบริโภคส้มตำ

ขั้นตอน
การบริโภคส้มตำ

ร้านแซ่บเวอร์ ร้านครัวจัดจ้าน ร้านZaabอีลี่
ร้านไก่ย่างเสือใหญ่
ByMangmoom

1.สถานที่ -	พื้นที่มี	2	ส่วนคือ
แบบหลังคาปิดและ
ส่วนพื้นที่เปิดโล่ง	

-	เปน็อาพารต์เมนท	์
อยู่ชั้น	1	เป็นห้อง
ปรับอากาศ	

-	เป็นตึก	4	ชั้น	
โดยร้านฯจะอยู่ที่		
ชั้น	2	ของตึก	มี
ลิฟต์บริการ	พร้อม
สัญลักษณ์รูปหมา
ตัวใหญ่สีชมพูตั้ง
ตระหง่านหน้าร้าน		

-	เป็นตึกพาณิชย์	
ชั้น	1-2	บริเวณ
รอบๆ	มีร้านอาหาร
นานาชาติแวดล้อม	

-	มีสถานที่จอดรถ
ตรงข้ามกับหน้าร้าน	
และบริเวณด้านข้าง
ร้าน	

-	มีสถานที่จอดรถ
จำกัด	

-	มีสถานที่จออดรถ
ให้ลูกค้าโดยเฉพาะ	
บริเวณรอบร้านมี
สนามฟุตบอล	ร้าน
อาหารนานาชาติ	

-	มีสถานที่จอดรถ
บริเวณหน้าร้าน	
(ค่อนข้างจำกัด)	

2.รสชาติ -	เมนูส้มตำทุกจาน
ต้องอาศัยความ
ชำนาญ	รสชาติ
คงที่	คือ	เผ็ดนำ	
เค็ม		

-	รสชาติต้องมี
ความเป็นมาตรฐาน
ของร้าน	3	รสคือ	
หวาน	เปรี้ยว	เค็ม	
	

-	รสชาติมีความ
เป็นเป็นดั้งเดิมและ
มีความแปลกใหม่
ในส้มตำ	เช่น	ตำ
เบอร์รี่อัลมอนด์	

-	ส้มตำของร้านจะ
มีการรักษา
มาตรฐานของส้มตำ
แบบดั้งเดิมเอาไว้	

-	มักโรยหน้าด้วย	
กุ้งนาง	เมล็ด
กระถิน	มะเขือม่วง	

-	มีการห่อและตัด
เป็นคำๆตกแต่งด้วย	
ไข่ต้ม	กุ้งสด	
มะเขือเทศหั่นแว่น	
หรือผักสลัดต่างๆ
เลียนแบบจาก
ชนชั้นสูง	

-	มีการตกแต่งจาน
เลียนแบบชนชั้นสูง
เช่น	ใบตองสดรอง
บนจาน	เครื่องเคียง
เป็นผักสด	

-	การตกแต่งจาน
ส้มตำมีความ
สวยงาม	โดยเลียน
แบบมาจากชนชั้น
สูงเช่น	ส้มตำปลา
กะพง	จานจะมี
ลักษณะเป็นรูปปลา	
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3.การกิน -	ลักษณะกินแบบ
เป็นกลุ่ม	เช่น			
5-6	คน	ขึ้นไป	
	
	

-	ลักษณะมาเป็น		
กลุ่ม	เช่น	3-4	คน
ขึ้นไป	

-	ลักษณะกินเป็น
ครอบครัว	กลุ่มวัย
ทำงาน	

-	ลักษณะกินเป็น		
กลุ่มเพื่อนกลุ่มวัย
ทำงาน	และกลุ่ม
คอบครัวทั้งไทยและ
ต่างชาติ	

-	โอกาสในการกิน	
เช่น	สังสรรค์ใน
โอกาสต่างๆ	

-	โอกาสในการกิน	
เช่น	พักกลางวัน	/
อาหารมื้อเย็น	

-	โอกาส	ในการกิน
เช่นนัดทำงาน/		
พักกลางวัน/
กิจกรรมต่างๆ	

-	โอกาส	เช่น	
อาหารเย็น/	
สังสรรค์หลัง		
เลิกงาน	

-	กลุ่มบุคคลเป็น		
กลุ่มวัยทำงาน			
นักศึกษา	

-	กลุ่มข้าราชการ/
พนักงานออฟฟิศ	

-	กลุ่มวัยรุ่น	วัย
ทำงาน	ครอบครัว	

-	กลุ่มวัยทำงาน			
วัยรุ่น	

4.การตกแต่งร้าน -	เน้นความเป็น
อีสานท้องถิ่น	เช่น	
มีหวดนึ่งข้าว	มีครก
กับสากโชว์ภายหน้า
ร้าน	การแต่งกาย
ของพนักงานในร้าน
ด้วยผ้าขิดอีสาน	
หรือ	การใช้ภาษา
อีสานสื่อสารกับ		
ผู้บริโภค	มีเวทีฟ้อน
หมอลำ	เล็กๆ
บริเวณหน้าร้าน	ฯ	

-	เน้นความเรียบ
ง่ายเหมือนทาน
อาหารที่บ้าน	

-	ตกแต่งแบบ
ธรรมชาติ	และ
อบอุ่น	ใช้โทนสี
สดใสในการตกแต่ง
ร้าน	เฟอร์นิเจอร์
ยุคโบราณ	

-	ตกแต่งด้วยโทน		
สีส้ม	น้ำตาลมีกลิ่น
อายแม๊กซิกัน			
มีภาพวาดขนาด
ใหญ่	ภาพของ
ลูกค้า/บุคคลมีชื่อ
เสียงประดับไว้ที่		
ฝาผนัง	

-	ไม่มี	 -	ภายในร้านมี
กรอบรูปเป็นข่าว
หรือ	สัมภาษณ์		
แม่ครัว
ประชาสัมพันธ์ลง
สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อ
โทรทัศน์	

-	ภายในและ
ภายนอกร้านจะมี
โคมไฟสีสันสดใส
ตกแต่งสวยงาม	

-	ด้านนอกตึกทาสี
ฟ้าให้โดดเด่น	และ
มีโลโก้ของร้านเด่น
ชัดและมีกรอบ		
รูปดารา	นักแสดง	
เพื่อนของเจ้าของ
ร้าน	และลูกค้า		
คนอื่นๆ	ติดไว้	
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ขั้นตอน
การบริโภคส้มตำ

ร้านแซ่บเวอร์ ร้านครัวจัดจ้าน ร้านZaabอีลี่
ร้านไก่ย่างเสือใหญ่
ByMangmoom

	 -	มีเพลงแนวลูกทุ่ง	
หมอลำ	เปิดภายใน
ร้าน	เสียงดัง	

-	มีทีวีเปิดให้		
ผู้บริโภครับชมแมน
การเปิดเพลง	

-	มีเพลงสากลเปิด
เบาๆ	สลับกับเพลง
ไทย	

-	มีเพลงสากลเปิด
เบาๆ	ภายในร้าน	

5.ราคาส้มตำ -	มิติทางด้านภูมิ
หลังของเจ้าของร้าน	
โดยเจ๊แองจี้มีทุน		
ภูมิหลังวัฒนธรรม
อีสานและคลุกคลี
กับการตำส้มตำ		
มานาน	

-	มิติทางด้านสังคม	
ผู้บริโภคจะเข้า
สังคมด้วยการใช้รับ
ประทานอาหาร		
ในการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล		

-	เพิ่มรสนิยมชนชั้น
กลางเข้าไป	และ
หยิบเอาวัฒนธรรม
แบบอีสานมาใส่	
เช่น	ตำซุปเปอร์
ปลาร้า	ส้มตำ		
ทุเรียนกรอบฯ	

-	มิติทางด้านให้
ความรู้	เช่น			
ต้องรู้ประวัติของ
ร้าน	ต้องมีความรู้
ในการเลือกกิน
ส้มตำ	

-	มิติทางด้าน
ทุนนิยมเช่น	เลือก
ร้าน	เลือกส้มตำ	ที่
มีความเป็นอีสาน
มากที่สุด	และต้อง
พึงพอใจกับราคา
ของส้มตำฯ	

-	มิติทางด้าน
ทุนนิยมของการ
เลือกบริโภคเช่น		
อาหารที่จะกินต้อง
ตกแต่งอย่าง
ประณีต	สวยงาม	

-	มิติด้านทุนนิยม	
โดยการนำสิ่งที่ได้
รับความนิยมสนใจ
ในขณะนั้นๆมาผสม
กับส้มตำ	เช่น	ตำ
เบอร์รี่อัลมอนด์	

-	มิติด้าน
วัฒนธรรมอีสาน
ท้องถิ่นโดย
พยายามเก็บรักษา
อัตลักษณ์	รสชาติ
ของส้มตำไว้ให้ได้
มากที่สุด		

-	ราคาของส้มตำ	
ราคาตั้งแต่			
30-90	บาท	

-	ราคาส้มตำ			
ราคาตั้งแต่			
75-120	บาท	

-	ราคาส้มตำ			
ราคาตั้งแต่			
90-220	บาท	

-	ราคาส้มตำ			
ราคาตั้งแต่			
95-400	บาท	

		จากตารางที่	2		ขั้นตอนของการจัดเตรียม

ส้มตำ	สรุปผลการวิจัยได้ว่า	ผลการวิจัยชนชั้น

กลางมีการสื่อสารรสนิยมในการบริโภคส้มตำ	

ใน	5	องคป์ระกอบ	ซึง่จะมเีพยีงบางองคป์ระกอบ	

ที่ชนชั้นกลางใช้สื่อสารออกมาทางรสนิยมคือ	

รสชาติ		ซึ่งได้แก่	รสชาติที่แฝงไปด้วยความ

หรูหรา	เช่น	การจัดแต่งจานส้มตำรองด้วย

ใบตองสดสีเขียวตามด้วยผักที่วางข้างเคียง	

มะเขือเทศลูกใหญ่ที่ฝานเป็นแว่นๆ	หรือมีผักชี

โรยหน้าส้มตำหลอด	เป็นต้น	

ข้อเสนอแนะ

บทความการวิจัยเรื่องชนชั้นกลางกับการ

สื่อสารรสนิยมในการบริโภคส้มตำ	เป็นการวิจัย

ที่ศึกษาถึงรสนิยมของชนชั้นกลางกับการจัด

เตรี ยมส้มตำ	การบริ โภคส้มตำ	โดยการ

วิเคราะห์จากรสนิยมการสื่อสารความเป็นอีสาน

แบบท้องถิ่น	กับการวิเคราะห์รสนิยมการสื่อสาร

ความเป็นอีสานแบบชนชั้นกลางต่อการบริโภค

ส้มตำ	โดยพบว่ า	การสื่ อสารรสนิยมของ		

ชนชั้นกลางมีผลต่อการบริ โภคส้มตำ	เช่น			
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เพื่อสื่อสารความแตกต่างทางชนชั้น	แต่ในขณะ

เดียวกันการสื่อสารรสนิยมของชนชั้นกลางก็ยัง

เก็บอัตลักษณ์ของความเป็นอีสานเอาไว้	โดยเก็บ

ในแบบสัดส่วนของรสนิยมความเป็นอีสานแบบ

ชนชั้น	กลางที่สามารถทำได้เช่น	การตั้งชื่อ

ส้มตำอย่าง	ตำโคตรเวอร์	ตำถาดเสือใหญ่	ตำปู

ปลาร้าคลั่ก	ๆ	ฯลฯ	ข้อเสนอแนะสำหรับการ

วิจัยชิ้นต่อไป	คือศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่น่า

สนใจดังนี้	

1.	ศึกษากลุ่มผู้ส่งสารและกลุ่มผู้รับสารใน

ชนชั้นล่าง	หรือชนชั้นที่สูงขึ้นไปได้อีก	โดย

ศึกษาในบริบทของรสนิยมของกลุ่มชนชั้นสูงต่อ

การบริโภคส้มตำ	

2.	บทความการวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาในด้าน

รสนิยมในการบริโภคอาหารประเภทส้มตำเพียง

อย่างเดียว	ซึ่งเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของ		

ภาคอีสาน	สามารถศึกษาในอาหารไทยประยุกต์		

อื่น	ๆ	หรืออาหารประจำท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ	

ในประเทศไทยได้	เช่น	ภาคเหนือ	แกงฮังเล	

แกงโฮะ	หรือภาคใต้	เช่นแกงไตปลา	โรตี

มะตะบะ	ฯลฯ	
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ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร1

Lifestyle,MediaExposure,andAttitudetowardsHonda
CarsofConsumersinBangkok


พงศ์อิศเรศไทยสะเทือน2

โมนัยพลรณเวช3

	 1	บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	สาขาสื่อสารมวลชน	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เรื่อง	รูปแบบการดำเนินชีวิต	การเปิดรับข่าวสาร	และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้าของ		
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	
	 2	นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาสื่อสารมวลชน	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 3		อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต	การเปิดรับข่าวสาร	

ทัศนคติ	พฤติกรรมการใช้รถยนต์	และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้าของ		

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ			

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้รถยนต์ฮอนด้ามาแล้วอย่างน้อย	3	เดือน	และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร	จำนวน	400	คน	ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น	

และแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย			

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมี

ขั้นตอน	

ผลการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีช่วงอายุระหว่าง	28-37	ปี			

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี	มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน	15,000	-	30,000	บาท	มีการ

เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าจากสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นอันดับที่	1	และสื่อโทรทัศน์		

เป็นอันดับที่	2	โดยเป็นการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่มากที่สุด			

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถยนต์คันแรกเป็นยี่ห้อฮอนด้า	และใช้รุ่นซิตี้มากที่สุด	กลุ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติต่อรถยนต์ฮอนด้าในภาพรวมเป็นเชิงบวก	มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้น		

ด้านครอบครัวมากที่สุด	และมีความตั้งใจมากที่จะใช้รถยนต์ฮอนด้าต่อไปรวมถึงการแนะนำ		

ให้บุคคลอื่นใช้รถยนต์ฮอนด้า	นอกจากนี้ยังพบว่า	ลักษณะทางประชากรและรูปแบบ		
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การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน	มีการเปิดรับข่าวสาร	ความถี่	(ครั้ง/เดือน)	จากสื่ออันดับที่	1	

(อินเทอร์เน็ต)	และสื่ออันดับที่	2	(โทรทัศน์)	ไม่แตกต่างกัน	มีเพียงรูปแบบการดำเนินชีวิต		

ที่แตกต่างกัน	มีการเปิดรับข่าวสาร	ความถี่	(ครั้ง/เดือน)	จากสื่ออันดับที่	2	(โทรทัศน์)			

แตกตา่งกนั	ในขณะทีก่ารเปดิรบัขา่วสาร	ความถี	่(ครัง้/เดอืน)	จากสือ่อนัดบัที	่1	(อนิเทอรเ์นต็)	

และสื่ออันดับที่	2	(โทรทัศน์)	ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้าในทุกด้าน	

ส่วนทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า	โดยมี		

ค่าความสัมพันธ์ปานกลางในทุกด้าน	ทั้งนี้	เมื่อนำตัวแปรอิสระ	ได้แก่	การเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้า	ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านการจัดจำหน่าย	และด้านการ

ส่งเสริมการตลาดต่อรถยนต์ฮอนด้า	เข้าสู่การวิเคราะห์	การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน	

(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	เพื่อทำนายแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์

ฮอนด้า	พบว่า	ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติด้านการจัดจำหน่ายต่อรถยนต์ฮอนด้า			

มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า	

คำสำคัญ	รูปแบบการดำเนินชีวิต,	การเปิดรับข่าวสาร,	ทัศนคติ,	แนวโน้มพฤติกรรม,	รถยนต์

ฮอนด้า	

	

Abstract

The	objective	of	the	research	is	to	study	the	lifestyle,	media	exposure,	attitude,	
behavior	and	behavioral	trend	of	consumers	of	Honda	cars	in	the	Bangkok.	This	is	
a	Quantitative	research,	using	a	survey	research	approach.	The	samples	are	those	
who	have	been	using	Honda	cars	for	at	least	three	months	and	who	live	in	the	
Bangkok	consisted	of	400	citizens,	chosen	through	probability	sampling	sampling	
and	non-probability	sampling	sampling.	Data	were	analyzed	using	frequency	
distribution,	percentage,	mean	standard	deviation,	t-test	independence,	one-way	
ANOVA,	Pearson’s	product	moment	correlation	coefficient,	and	stepwise	multiple	
regression	analysis.	

The	study	finds	that	most	of	samples	are	female,	aged	between	28-37	years	
with	a	bachelor’s	degree	and	earning	a	monthly	income	of	15,000-30,000	bath.	
Their	media	exposure	towards	Honda	cars	from	internet	as	the	first	follow	by	
television	as	the	second	and	the	information	most	sought	after	is	the	launch	of	the	
newest	car	models.	The	majority	of	the	samples	use	Honda	as	their	first	car,	the	
most	popular	model	being	Honda	City.	Their	overall	attitude	towards	Honda	cars	
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are	positive,	while	their	lifestyles	are	family	orientation	in	the	most	part.	They	very	
much	intend	to	continue	using	Honda	cars	and	recommend	them	to	others.	In	
addition,	it	is	also	found	that	different	demographic	characteristics	and	lifestyles	do	
not	yield	any	difference	in	the	frequency	(time/month)	of	media	exposure	from	the	
first	media	(internet)	and	the	second	media	(television).	Only	different	lifestyle,	
however,	have	a	different	effect	on	the	frequency	(times/month)	of	media	
exposure	from	the	second	media	(television).	The	frequency	(times/month)	of	
media	exposure	from	either	media	has	no	correlation	to	their	attitude	towards	
Honda	cars	in	all	aspects,	while	attitudes	has	positive	correlation	with	behavioral	
tendency	to	use	Honda	cars	are	found	to	be	at	a	moderate	level	in	all	aspects.	
On	using	such	independent	variables	as	media	exposure	to	Honda	cars,	attitude	
towards	its	product,	price,	place	and	promotion	in	Stepwise	Multiple	Regression	
Analysis	to	predict	toe	behavioral	tendency	to	use	Honda	cars,	it	is	found	that	the	
attitude	towards	Honda	product	and	towards	Honda	place	have	an	influence	on	the	
behavioral	tendency	to	use	Honda	cars.	
Keywords:	lifestyle,	media	exposure,	attitude,	behavioral	tendency,	Honda	cars	

	

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปั จจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์นับ เป็น

อุตสาหกรรมในระดับต้นที่มีความสำคัญต่อการ

พัฒนาประเทศ	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	การจ้างงาน	

การสร้างมูลค่าเพิ่ม	การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ยานยนต์	ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรม

สนับสนุนอื่นๆ	โดยประเทศไทยมีนโยบายในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง		

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2504	จากเป้าหมายในอดีตที่

พัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงเริ่ม

ต้นเพื่อลดการนำเข้า	เมื่อเข้าสู่ยุคกลางในช่วงปี	

พ.ศ.2520-2540	ได้มีการส่งเสริมการลงทุน	

สร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ	และพัฒนา		

ขีดความสามารถในการผลิต เพื่ อส่ งออก	

ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้า	

โดยเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก	(World	

Trade	Organization:	WTO)	และมีการลงนาม

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน	(ASEAN	Free	

Trade	Area:	AFTA)	มาจนถึงปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค

การค้าเสรีอย่างเต็มตัว	

บริษัท	ฮอนด้า	ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)	

จำกัด	ก็นับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

ของประเทศไทย	ที่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศ

ไทยเมื่อปี	พ.ศ.2526	โดยตลอดระยะเวลา	32	

ปี	ที่ผ่านมา	ฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก	

วิถีฮอนด้า	(Honda	Way)	เน้นการเป็นแบรนด์

ที่ใกล้ชิดผู้บริโภค	โดยมีความคาดหวังจะเป็น		

แบรนด์ที่ลูกค้ามองเข้ามาและต้องการให้คงอยู่	

(The	Company	that	Society	Want	to	Exit)	

ด้วยการผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ		
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ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตรถยนต์ เพื่อ		

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภค		

ให้มากที่สุด	ถึงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีในการผลิต

ที่ก้าวหน้า	ผลิตได้รวดเร็ว	และมากเพียงใด

ก็ตาม	แต่หากไม่สามารถจำหน่ายได้หรือ

จำหน่ายได้ในปริมาณที่ลดลงก็ย่อมไม่เป็นผลดี

ต่อบริษัท	ทั้งนี้ความสมบูรณ์ของระบบการผลิต

จะเป็นไปได้ดีเพียงใด	ย่อมต้องขึ้นอยู่กับความ

สมบูรณ์ของระบบการตลาดเป็นเงื่อนไขล่วงหน้า

ก่อนเสมอ	การที่ธุรกิจจะขายสินค้าได้	เงื่อนไข

สำคัญก็คือ	จะต้องมีผู้บริโภคที่ชอบพอในสินค้า

ที่ผลิตออกมาขาย	ในขณะเดียวกันผู้บริโภค		

ต่างก็มีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าที่ชอบพอและ

เต็มใจซื้อเท่านั้น	ดังนั้น	องค์กรธุรกิจจะต้อง

สามารถเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของ		

ผู้บริโภค	ต้องเข้าใจถึงความชอบของลูกค้าในทุก

แง่ทุกมุม	รวมทั้งเข้าใจปัจจัยอื่นๆ	ที่จะมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค	ซึ่งจะทำให้องค์กร

ธุรกิจทราบว่าควรจะผลิตสินค้าอะไร	รูปร่าง

อย่างไร	และคุณภาพราคาขนาดไหนจึงจะ

สามารถเป็นสินค้าที่หากเสนอขายแก่ผู้บริโภค

แล้วจะเกิดความต้องการและซื้อไปใช้	ระบบการ

ผลิตและการดำเนินงานอื่นๆ	จึงมีความสำคัญ

เป็นรองกว่าระบบการตลาด	และอาจต้องอยู่ใน

เงื่อนไขที่จะต้องปรับปรุงให้สามารถทำการผลิต

สินค้าที่เมื่อผลิตออกมาแล้วจะขายได้เท่านั้น	

ระบบการตลาดจึงมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ

เป็นลำดับแรกเสมอ	(ธงชัย	สันติวงษ์,	2533,	

น.	6)	

ในทำนองเดียวกัน	นอกจากองค์กรธุรกิจ		

จะต้องผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของ		

ผู้บริโภคแล้ว	ยังต้องดำเนินกิจกรรมทางการ

ตลาดอื่นๆ	ให้มีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วย	

กล่าวคือ	จะต้องมีการแจ้งข่าวสารและข้อเสนอ

ให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์และข้อดีของ

สินค้า	โดยการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ	ที่สามารถ

กระจายข้อมูลข่าวสารออกไปยังผู้บริโภคให้ได้ใน

วงกว้างอย่างทั่วถึงทุกแห่งในสังคม	เพื่อให้		

ผู้บริโภคเข้าใจและนำไปสนองความต้องการได้	

จากสภาพการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อ

ความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ

เป็นอย่างยิ่ง	จึงเป็นแรงผลักดันให้บริษัทต่างๆ	

หนัมาใหค้วามสนใจทำการศกึษาผูบ้รโิภคมากขึน้	

ด้วยเหตุผลที่ว่า	ผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญในการ

กำกับการไหลเวียนของสินค้ าและบริการ			

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นรากฐาน

สำคัญต่อการดำเนินงานการตลาด	เพราะหาก

สามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ถูกต้องก็จะ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค		

ได้ดีกว่าคู่แข่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรม		

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนับว่าเป็นปัจจัย

สำคัญที่จะนำความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน	

(Competitive	advantage)	มาสู่บริษัท	(ดารา	

ทีปะปาล,	2542,	น.	3)	

จากที่ ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า			

ผู้บริโภคมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ	เป็น

เหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาตัวแปร	การเปิดรับ		

ข่าวสาร	พฤติกรรมการใช้รถยนต์	ทัศนคติ			

รูปแบบการดำเนินชีวิต	และแนวโน้มพฤติกรรม

การใช้ รถยนต์ฮอนด้ าของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด	

และพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์ฮอนด้าให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น	อีกทั้ง		



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  1  เมษายน 2559 

40

ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ทางธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้น	

	

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.	เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร	พฤติกรรม

การใช้รถยนต์	ทัศนคติ	รูปแบบการดำเนินชีวิต	

และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า

ของผู้บริโภค	

2.	เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะ

ทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

รถยนต์ฮอนด้า	

3.	เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างรูปแบบ

การดำเนินชีวิตกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

รถยนต์ฮอนด้า	

4.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิด

รับข่าวสารกับทัศนคติต่อรถยนต์ฮอนด้า	

5.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ

กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า	

6 .	 เพื่ อศึ กษาสมการทำนายแนว โน้ ม

พฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า	โดยมีตัวแปร

อิสระ	คือ	การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติ	

	

สมมติฐานการวิจัย

1.	ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการ

เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าแตกต่าง

กัน	

2.	รูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน		

มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้า		

แตกต่างกัน	

3.	การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้า	

4.	ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า	

5.	การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติมีผลต่อ

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า	

	

วิธีการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	research)	ใช้รูปแบบการวิจัย		

เชิงสำรวจ	(Survey	research)	แบบตัดขวาง	

(Cross-sectional	study)	เก็บข้อมูลในช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว	ใช้แบบสอบถาม	

(Questionnaire)	เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอก

แบบสอบถามด้วยตนเอง	(Self-Administration)	

โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	

คือ	ผู้ที่ ใช้รถยนต์ฮอนด้ามาแล้วอย่างน้อย			

3	เดือน	อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	และ

มีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	โดยใช้สูตรคำนวณหา		

กลุ่มตัวอย่างได้จำนวน	400	คน	โดยใช้วิธีการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น	

(Probabil ity	sampling)	และแบบไม่อาศัย		

ความน่าจะเป็น	(Non-Probability	sampling)	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	สถิติเชิง

พรรณนา	(Descriptive	statistics)	เป็นการใช้

ค่าสถิติโดยการหาค่าความถี่	(Frequency)			

ร้อยละ	(Percent)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และ		

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)	

และสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	statistics)	ใช้

ในการทดสอบสมมติฐาน	โดยใช้การเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยสำหรับประชากรกลุ่มตัวอย่าง		

สองกลุ่มที่ เป็นอิสระต่อกัน	โดยใช้	 t - test	
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Independence	การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว	(One-Way	Analysis	of	Variance)	

โดยใช้	F-test	การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ -		

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson’s	Product	

Moment	Correlation	Coefficient)	โดยใช้		

ค่าสถิติ	t	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบ

มีขั้นตอน	(Stepwise	Multiple	Regression	

Analysis)	เพื่อสร้างสมการทำนาย	

	

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ส่วนที่1ลักษณะทางประชากรพบว่า	

กลุ่มตัวอย่างจำนวน	400	คน	เป็นเพศหญิง	

จำนวน	227	คน	และเพศชาย	จำนวน	173	คน	

และโดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง	28-37	ปี	

จำนวน	148	คน	มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร	ี

จำนวน	265	คน	และมีช่วงรายได้ส่วนบุคคลต่อ

เดือนระหว่าง	15,000-30,000	บาท	จำนวน	

182	คน	

สว่นที่2การเปดิรบัขา่วสารเกีย่วกบัรถยนต์

ฮอนด้า	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสาร		

เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าจากสื่ออินเทอร์เน็ต			

เป็นอันดับที่	1	เฉลี่ย	24	ครั้ง/เดือน	และสื่อ

โทรทัศน์	เป็นอันดับที่	2	เฉลี่ย	13	ครั้ง/เดือน	

โดยประเภทข่าวสารข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์

ฮอนด้าที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด	คือ			

การเปิดตัวรถรุ่นใหม่	รองลงมา	คือ	ข่าวสาร

เกี่ยวกับโปรโมชั่น	

ส่วนที่3พฤติกรรมการใช้รถยนต์พบว่า	

กลุ่มตัวอย่างใช้รถยนต์ฮอนด้าคันปัจจุบันเป็นรุ่น	

City	อันดับที่	1	รุ่น	Civic	อันดับที่	2	และรุ่น	

Jazz	อันดับที่	3	โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลา

การใช้รถยนต์ฮอนด้าคันปัจจุบันมาแล้ว	เฉลี่ย			

3	ปี	อีกทั้งยังใช้รถยนต์ยี่ห้อ	Honda	เป็นยี่ห้อ

แรก	มากที่สุด	

ส่วนที่4ทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้า

พบว่า	ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ

รถยนต์ฮอนด้า	ในเชิงบวก	เมื่อพิจารณาเป็น		

รายดา้น	พบวา่	กลุม่ตวัอยา่งมทีศันคตติอ่รถยนต	์

ฮอนด้า	ด้านผลิตภัณฑ์	(Product)	เชิงบวก			

ในประเด็น	“ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

เป็ นที่ ย อมรั บ ”	มากที่ สุ ด	 รอ งล งมา	คื อ			

ด้านการจัดจำหน่าย	(Place)	มีทัศนคติเชิงบวก	

ในประเด็น	“มีโชว์รูมและศูนย์บริการจำนวน

มาก”	มากที่สุด	ด้านการส่งเสริมการตลาด	

(Promotion)	มีทัศนคติเชิงบวก	ในประเด็น	

“การให้อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เป็นของแถม

สามารถดึงดูดความสนใจได้”	มากที่สุด	และ

ดา้นราคา	(Price)	มทีศันคตเิชงิบวก	ในประเดน็	

“มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์”	

มากที่สุด	

ส่วนที่5รูปแบบการดำเนินชีวิตพบว่า	

กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้น

ด้านครอบครัว	มากที่สุด	รองลงมา	คือ	รูปแบบ

การดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านกีฬา	กิจกรรมกลาง

แจ้ง	และสุขภาพ	รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่ง

เน้นด้านบันเทิง	รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้น

ด้านสังคม	และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้น

ด้านวัฒนธรรม	น้อยที่สุด	ตามลำดับ	

ส่วนที่6แนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์

ฮอนด้ า	พบว่ า	 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง มี แน ว โน้ ม

พฤติกรรมที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้าในระดับมาก	

โดยมีความตั้งใจที่จะใช้รถยนต์ฮอนด้าต่อไป	
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มากที่สุด	และรองลงมา	คือ	มีความตั้งใจที่จะ

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าต่อไป	

ส่วนที่7การทดสอบสมมติฐาน

สมมติ ฐ านการวิ จั ยที่ 1	ลั กษณะทาง

ประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าแตกต่างกัน	

ผลการศึกษา	พบว่า	ลักษณะทางประชากร	

ไดแ้ก	่เพศ	อาย	ุการศกึษา	และรายไดท้ีแ่ตกตา่ง	

กันมีการเปิดรับข่าวสาร	ความถี่	(ครั้ง/เดือน)	

เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้า	จากสื่ออันดับที่	1			

(อินเทอร์เน็ต)	และสื่ออันดับที่	2	(โทรทัศน์)	

ไม่แตกต่างกัน	อันเนื่ องมาจากในปัจจุบัน		

ได้เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ขึ้นมา	คือ	ผู้บริโภค

กลุ่มเจเนอเรชัน	ซี	(Generation	connected)	

เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีการใช้ชีวิตแบบออนไลน์

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ทั้งการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสาร	การติดต่อสื่อสาร	โดยก้าวข้ามข้อจำกัด

เรื่องเวลาและระยะทาง	โดยที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้		

ไม่ได้ถูกกำหนดด้วย	เพศ	อายุ	การศึกษา	หรือ

รายได้	เพราะถือว่าการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถกระทำได้

อย่างเสรี	ส่งผลให้การเลือกที่จะเปิดรับสื่อและ

ข่าวสารเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะลักษณะ

ทางประชากรแบบใดก็ตาม	และมีโอกาสในการ

เลือกเปิดรับข่าวสารจากสื่อหลากหลายประเภท

ได้อย่างกว้างขวาง	อีกทั้งในปัจจุบันเป็นยุคของ		

ดิจิทัลทีวีที่การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์		

ไม่จำเป็นต้องเปิดรับในช่วงเวลาที่ รายการ		

ออกอากาศ	หรือการรับชมผ่านเครื่องรับวิทยุ

โทรทัศน์เพียงอย่างเดียว	แต่สามารถเปิดรับผ่าน

ทางสื่ออินเทอร์เน็ตได้	สอดคล้องกับ	ชแรมม์	

(Schramm,	1949,	อา้งถงึใน	จฆุามาศ	พาณชิย-์	

รังสี,	2549,	น.48-49)	ได้กล่าวถึง	ปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อกระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารของ

มนุษย์ว่า	ผู้รับสารมักจะเลือกสื่อที่ ใช้ความ

พยายามน้อยที่สุด	(Least	effort)	หรือสะดวก

ในการเปิดรับมากที่สุด	และได้รับประโยชน์

ตอบแทนมากที่สุด	โดยแบ่งเป็นผลตอบแทนเร็ว	

(Immediate)	คือ	เสนอเนื้อหาที่ช่วยผ่อนคลาย

ความเครียด	หรือช่วยแก้ปัญหา	เช่น	กีฬา	

กิจกรรมทางสังคม	เป็นต้น	และผลตอบแทนช้า	

(Delayed)	ไดแ้ก	่ขา่วสารทีใ่หค้วามรู	้ซึง่สามารถ	

นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้	เช่น	เศรษฐกิจ	

การเมือง	ปัญหาสังคม	และสุขภาพอนามัย	

เป็นต้น	ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ			

พรชนก	ประทักษ์การ	(2556)	ที่ศึกษาเรื่อง	

การรับรู้	ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์	พบว่า	ลักษณะทาง

ประชากรของผู้เข้าชมที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ

ข่าวสาร	ด้านความถี่	(ครั้ง/เดือน)	เกี่ยวกับ		

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จากสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด	

(สื่ออินเทอร์เน็ต)	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ	พงศกร	แสนคำมา	(2556)	

ที่ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยในการเลือกรับชมสถานี

โทรทัศน์ประเภทไม่เรียกเก็บค่าบริการ	(Free	

TV)	และทศันคตทิีม่ตีอ่สถานโีทรทศันโ์มเดริน์ไนน	์

ของผู้ ชม ใน เขตกรุ ง เทพมหานคร	พบว่ า	

ลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานคร	ไดแ้ก	่เพศ	ชว่งอาย	ุการศกึษา	

อาชีพ	และช่วงรายได้ต่อเดือน	ไม่มีผลต่อ

พฤติกรรมการเปิดรับทั้งความถี่ในการรับชม	

และระยะเวลาแต่ละครั้งในการรับชมรายการ
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ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	และสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ	อรนลิน	หอบุตร	(2556)	

ที่ศึกษาเรื่อง	การเปิดรับข่าวสาร	ทัศนคติ	และ

แนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ในกรุงเทพมหานครที่มีต่อนายกรัฐมนตรีหญิง

คนแรกของประเทศไทย	พบว่า	ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร	

ได้แก่	เพศ	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	รายได้	และ

ลักษณะการเลือกตั้งที่แตกต่างกัน	จะมีการเปิด

รับข่าวสารจากสื่อ	3	อันดับแรก	(โทรทัศน์	

หนังสือพิมพ์	และอินเทอร์เน็ต)	ไม่แตกต่างกัน	

สมมติฐานการวิจัยที่2	รูปแบบการดำเนิน

ชีวิตที่แตกต่างกัน	มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

รถยนต์ฮอนด้าแตกต่างกัน	

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1	รูปแบบการดำเนิน

ชีวิตที่แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร	ความถี่	

(ครั้ ง / เดือน)	เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้า	จาก		

สื่ออันดับที่	1	(อินเทอร์เน็ต)	ไม่แตกต่างกัน			

ผลการศึกษา	พบว่า	รูปแบบการดำเนินชีวิตที่

แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร	ความถี่	(ครั้ง/

เดือน)	เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้า	จากสื่ออันดับ		

ที่	1	(อินเทอร์ เน็ต)	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่ ง ไม่

สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการดำเนินชีวิต	

จากผลการศึกษาสังเกตได้ว่า	รูปแบบการดำเนิน

ชีวิตในปัจจุบันของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป

อย่างมาก	โดยมีการหันมาใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ต

เพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากมีความรวดเร็ว	เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวาง	ไม่มีข้อจำกัดด้าน

เวลาและสถานที่	ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงสื่อ		

อินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน	ซึ่งสอดคล้อง

กับกระบวนการเลือกข่าวสาร	(Select ive	

process)	ของ	ชแรมม์	(Schramm,	1949,			

อ้างถึงใน	จุฆามาศ	พาณิชย์รังสี,	2549,	น.48-

49)	ที่ได้กล่าวถึง	ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ

เลือกเปิดรับข่าวสารของมนุษย์ว่า	ผู้รับสารมักจะ

เลือกสื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด	(Least	

effort)	หรือสะดวกในการเปิดรับมากที่สุด	และ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด	โดยแบ่งเป็น

ผลตอบแทนเร็ว	(Immediate)	คือ	เสนอเนื้อหา

ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด	หรือช่วยแก้ปัญหา	

เช่น	กีฬา	กิจกรรมทางสังคม	เป็นต้น	เมื่อ

พิ จ ารณาสื่ ออิน เทอร์ เน็ ตพบว่ า	 เป็นสื่ อที่		

ผู้บริโภคสะดวกในการเปิดรับมากที่สุดในสังคม

ยุคปัจจุบัน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

ศุภสิริ	สุขมนต์	(2557)	ที่ศึกษาเรื่อง	รูปแบบ

การดำเนินชีวิต	ทัศนคติ	และการเปิดรับชม

โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย	พบว่า	

รูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน	มีความถี่	

(ครั้ง/สัปดาห์)	ในการเปิดรับชมโทรทัศน์ทาง		

อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน	และสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ	สุชาดา	เทพหินลัพ	(2557)	

ที่ศึกษาเรื่อง	รูปแบบการดำเนินชีวิต	การเปิดรับ	

และทัศนคติของคุณแม่ที่มีต่อแฟนเพจ	คลับ

มังกรตุลย์	55	และคลับแม่งูเอ๋ย	ลูกงูน้อยมีนา	

56	พบว่า	รูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน

มีการเปิดรับแฟนเพจในด้านความถี่การเปิดรับ

และความถี่ในการเข้าร่วมแฟนเพจไม่แตกต่าง

กัน	

ในส่วนของสมมติฐานการวิจัยที่ 2.2	รูปแบบ

การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ		

ข่าวสาร	ความถี่	(ครั้ง/เดือน)	เกี่ยวกับรถยนต์

ฮอนด้า	จากสื่ออันดับที่	2	(โทรทัศน์ )	ไม่		
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แตกต่างกัน	ผลการศึกษา	พบว่า	รูปแบบการ

ดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร	

ความถี่	(ครั้ง/เดือน)	เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้า	

จากสื่ออันดับที่	2	(โทรทัศน์)	แตกต่างกัน	โดย

ผู้ที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบันเทิง	

มีการเปิดรับข่าวสาร	ความถี่	(ครั้ง/เดือน)	จาก

สื่ออันดับที่	2	(โทรทัศน์)	มากกว่าผู้ที่มีรูปแบบ

การดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านครอบครัว	ด้านกีฬา	

และด้านสังคม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบการดำเนินชีวิตตามแนวคิดของ	ไรเมอร์	

(Remier,	1995,	pp.	124-135,	อ้างถึงใน	

ธนาพงษ์	จันทร์ชอน,	2546,	น.	27-28)	ที่ได้

ให้คำนิยามกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้น

ด้านบันเทิง	(Entertainments	orientation)	ว่า

หมายถึง	รูปแบบการดำเนินชีวิตที่แสดงให้เห็น

ถงึกจิกรรม	ความสนใจ	และความคดิเหน็เกีย่วกบั	

ความพึงพอใจ	และความบันเทิงของตนเองมาก

กวา่สิง่อืน่ๆ	เชน่	การชมภาพยนตร	์การซือ้สนิคา้	

เพื่อสนองความพอใจส่วนตัว	เป็นต้น	นอกจากนี้	

คอมบ์และเบคเกอร์	(Combs	&	Becker,	1979,	

อ้างถึงใน	ธนาพงษ์	จันทร์ชอน,	2546,	น.	42-

43)	กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้รับสารเปิดรับ		

ข่าวสารจากสื่อมวลชนประการหนึ่ง	คือ	เพื่อ

ความบนัเทงิ	เพือ่ความเพลดิเพลนิ	และผอ่นคลาย	

อารมณ์	เพราะเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ก็มุ่ง

เน้นเพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสอดคล้อง

กับการเปิดรับสื่อของผู้ที่มีรูปแบบการดำเนิน

ชีวิตที่เน้นด้านบันเทิง	

สมมติฐานการวิจัยที่3	การเปิดรับข่าวสาร

มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อรถยนต์ฮอนด้า	

ผลการศกึษา	พบวา่	การเปดิรบัขา่วสาร	ความถี	่

(ครั้ง/เดือน)	จากสื่ออันดับที่	1	(อินเทอร์เน็ต)	

และสื่ ออันดับที่	2	( โทรทัศน์ )	 ไม่มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติต่อรถยนต์ฮอนด้าในทุกด้าน	

อธิบายได้ว่า	เนื่องจาก	ทัศนคติจะก่อตัวขึ้นมา

และเปลี่ยนแปลงไปได้จากหลายปัจจัย	(ธงชัย	

สันติวงษ์,	2533,	น.	166-167)	ได้แก่	

1.	การจูงใจทางด้านร่างกาย	(Biological	

motivations)	ทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลกำลัง

ดำเนินการตอบสนองตามความต้องการหรือแรง

ผลักดันพื้นฐานทางร่างกาย	โดยจะสร้างทัศนคติ

ที่ดีต่อบุคคลอื่น	หรือสิ่งของที่สามารถช่วยให้เขา

มีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนได้	และ

ในทางตรงกันข้ามจะสร้างทัศนคติที่ ไม่ดีต่อ

บุคคลหรือสิ่งของที่ขัดขวางมิให้ตอบสนองความ

ต้องการได้	

2.	ข้อมูลข่าวสาร	(Information)	ทัศนคติ		

มีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสารที่

แต่ละคนได้รับมา	รวมทั้งขึ้นอยู่กับลักษณะของ

แหล่งที่มาของข่าวสารอีกด้วย	โดยกลไกของการ

เลือกเฟ้นในการมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่างๆ	

(Selective	perception)	ข่าวสารบางส่วนที่เข้า

มาสู่ตนเอง	จะทำให้บุคคลนั้นเก็บไปคิดและ

สร้างเป็นทัศนคติขึ้นมาได้	

3 .	การ เข้ า เกี่ ย วข้ อ งกั บกลุ่ ม	 (G roup	

affiliation)	ทัศนคติบางอย่างอาจจะมาจากกลุ่ม

ต่างๆ	ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ด้วย	เช่น	ครอบครัว	

วัดที่ไปประกอบศาสนกิจ	กลุ่มเพื่อนร่วมงาน	

กลุ่มทางสังคมต่างๆ	เป็นต้น	ทั้งโดยทางตรงและ

ทางอ้อม	กลุ่มที่ว่าหาได้เป็นเพียงแหล่งรวมของ

ค่านิยมเท่านั้น	หากแต่ยังมีการถ่ายทอดข้อมูล

ให้แก่ตัวบุคคลในกลุ่ม	ซึ่งทำให้สามารถสร้าง

ทัศนคติขึ้นได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกลุ่มของ

ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนร่วมงาน	ต่างก็เป็นกลุ่ม
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ที่สำคัญที่สุด	(Primary	group)	ที่จะเป็นแหล่ง

สร้างทัศนคติให้แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวได้	

4.	ประสบการณ์	(Experience)	ประสบ-

การณ์ที่มีต่อวัตถุสิ่งของย่อมเป็นส่วนสำคัญที่จะ

ทำให้บุคคลตีค่าสิ่งที่ได้มีประสบการณ์มานั้น		

จนกลายเป็นทัศนคติได้	เช่น	การใช้ยนต์ยี่ห้อ

หนึ่งแล้วเกิดความประทับในใจบริการหลังการ

ขายก็อาจส่งผลให้เกิดทัศนคติในทางบวก	แต่ถ้า

หากเกิดความไม่พอใจหรือผิดหวังครั้งใดครั้ง

หนึ่งก็อาจทำให้เกิดทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป		

ในทางลบได้	และจากผลการวิจัยพบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างใช้รถยนต์ฮอนด้าเป็นยี่ห้อแรกมีจำนวน

มากที่สุด	ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการโดยตรงต่อ

รถยนต์ฮอนด้า	

5.	ลักษณะท่าทาง	(Personality)	แม้ว่า

ลักษณะท่าทางจะเป็นเรื่องที่มีความหมายกว้าง	

แต่ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทาง

อ้อมที่สำคัญในการสร้างทัศนคติให้กับตัวบุคคล

ได้ด้วย	

จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่านอกจาก

ปัจจัยด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อ

ทัศนคติแล้ว	ยังมีปัจจัยตัวอื่นอีกที่อาจส่งผลต่อ

ทัศนคติได้	

นอกจากนี้	ลูทซ์	(Lutz,	1991,	อ้างถึงใน	

นธกฤต	วันต๊ะเมล์,	2557,	น.	98-99)	ระบุว่า	

องค์ประกอบด้านความรู้สึก	(Affection)	หรือ

อารมณ์	(Emotion)	ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่

สำคัญที่สุดในการประเมินค่าตามธรรมชาติของ

มนุษย์	กล่าวคือ	เป็นปฏิกิริยาทางความรู้สึก

หรืออารมณ์โดยรวมที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	หรือ

กล่าวได้ว่าเป็นความรู้สึกทั้งในแง่บวก	หรือแง่ลบ

ของผู้บริ โภคที่มีต่อวัตถุ	หรือสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง			

อันแสดงให้เห็นถึงระดับความชอบ	หรือไม่ชอบ	

ว่ามีมากน้อยเพียงใด	เนื่องจากประกอบด้วย		

องค์ประกอบด้านความรู้สึกรวม	(Overa l l	

feeling)	ที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติ	จึงสามารถ

กล่าวได้ว่า	ทัศนคติมีอำนาจอยู่เหนือการเปิดรับ	

ไม่ว่าผู้รับสารจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

ประเภทใดก็เป็นเพียงการหาข้อมูลเพื่อมาเสริม

ย้ำทัศนคติเพียงเท่านั้น	ถ้าหากข้อมูลที่ผู้รับสาร

ได้รับเกิดความขัดแย้งต่อทัศนคติที่มีอยู่ เดิม	

ผู้รับสารก็เลือกที่จะไม่เก็บข้อมูลมาพิจารณา	แต่

จะทำการเปิดรับข้อมูลข่าวสารอื่นที่สอดคล้อกับ

ทัศนคติแทน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

ศยามล	ไทยศรีวงศ์	(2556)	ที่ศึกษาเรื่อง	

อิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดต่อทัศนคติและความภักดีของ		

ผู้ชมต่อสโมสรชลบุรี	เอฟซี	พบว่า	พฤติกรรม

ความถี่	(ครั้ง/เดือน)	ในการเปิดรับเครื่องมือใน

การสื่อสารการตลาดของผู้ชมไม่มีความสัมพันธ์

กับทัศนคติต่อสโมสรชลบุรี	เอฟซี	ในทุกด้าน	

สอดคล้ อ งกั บผลการศึ กษาของ	พรชนก			

ประทักษ์การ	(2556)	ที่ศึกษาเรื่อง	การรับรู้	

ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์	ผลการศึกษา	การเปิดรับข่าวสาร	

ด้านความถี่	(ครั้ง/เดือน)	เกี่ยวกับนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ของผู้เข้าชมจากสื่อที่มีผู้ตอบมาก

ที่สุด	(สื่ออินเทอร์เน็ต)	ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติโดยรวม	ด้านสินค้าและบริการ	ด้าน

สถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย	ด้านราคา	

และด้านการส่งเสริมการตลาด	และสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ	อรนลิน	หอบุตร	(2556)	

ศึกษาเรื่อง	การเปิดรับข่าวสาร	ทัศนคติ	และ

แนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
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ในกรุงเทพมหานครที่มีต่อนายกรัฐมนตรีหญิง

คนแรกของประเทศไทย	พบว่า	การเปิดรับข่าว

สารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	

ความถี่จากสื่อ	3	อันดับแรก	ได้แก่	อันดับที่	1	

โทรทัศน์	อันดับที่	2	หนังสือพิมพ์	และอันดับที่	

3	อินเทอร์เน็ต	โซเชียลมีเดีย	ไม่มีความสัมพันธ์

กับทัศนคติที่มีต่อนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร			

ในฐานะนายกรัฐมนตรีเกือบทั้งหมด	ยกเว้น

เพียงการเปิดรับข่าวสารของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร	ความถี่	(ครั้ง/สัปดาห์)	จาก

สื่ออันดับที่	3	(อินเทอร์เน็ต	โซเชียลมีเดีย)			

มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อบทบาทด้าน

นักการเมืองสตรี	

สมมติฐานการวิจัยที่4ทัศนคติมีความ

สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์

ฮอนด้า	

ผลการศึกษา	พบว่า	ทัศนคติโดยรวมมีความ

สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์

ฮอนด้ า	และเมื่ อพิจารณารายด้ าน	พบว่ า	

ทัศนคติด้ านผลิตภัณฑ์	ทัศนคติด้ านราคา	

ทัศนคติด้านสถานที่จัดจำหน่าย	และทัศนคติ

ด้านการส่งเสริมการตลาด	มีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า	โดย

เป็นความสัมพันธ์ทางบวกทั้งหมด	และค่าความ

สัมพันธ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันปานกลาง

ทั้งหมดเช่นกัน	กล่าวคือ	เมื่อมีทัศนคติในเชิง

บวก	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ก็จะสูง

ตามไปด้วย	สอดคล้องกับแนวคิดทัศนคติของ	

สุภาภรณ์	พลนิกร	(2548,	น.	226)	กล่าวว่า	

ทัศนคติ	คือ	วิธีการที่แต่ละคนคิด	รู้สึก	และ

กระทำต่อสภาวะแวดล้อม	หรือเป็นปริมาณของ

ความรู้สึก	(Affect	of	feel ing	quantity)			

ทั้ งทางบวก	ทางลบ	และเป็นกลาง	ที่มีต่อ		

สิ่งที่มากระตุ้น	หรือเป็นแนวโน้มที่เกิดจากการ

เรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งใดๆ	ทั้งในด้านที่ดี

และไม่ดีด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย	และ

สอดคล้องกับ	โรเจอร์ส	(Rogers ,	1978,			

p.	208-209)	ที่กล่าวถึง	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนคติกับพฤติกรรม	ไว้ว่า	ทัศนคติเป็นความ

รู้สึกและความโน้มเอียงของจิตใจที่มีต่อคน		

รอบข้าง	วัตถุหรือสถานการณ์ต่างๆ	หรือสิ่งใด		

สิ่งหนึ่งที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน	ชอบหรือ		

ไม่ชอบ	เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย	ทั้งนี้ทัศนคติ

ของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้	โดยทัศนคติ

มีรากฐานมาจากประสบการณ์	ความรู้ที่ได้จาก

ประสบการณ์	และส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคต

ได้	ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบ

สนองต่อสิ่งเร้าและทัศนคติเป็นตัวที่เชื่อมโยง

ระหว่างความรู้กับพฤติกรรม	อีกทั้งยังสอดคล้อง

กับ	เสรี	วงษ์มณฑา	(2528,	น.	50)	ที่กล่าวว่า	

การใชส้ือ่จะกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	

ได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติเกิดขึ้น

มาก่อน	โดยทัศนคติของผู้รับสารถือว่าเป็น

ตัวแปรที่อยู่ระหว่างการรับและตอบสนองต่อ		

ข่าวสารหรือสิ่งเร้า	อีกทั้งทัศนคติของผู้รับสาร

เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับข่าวสารหรือ

การโน้มน้าวใจที่ เปลี่ยนแปลงไป	นอกจากนี้	

ความปรารถนาของคนเรายังได้รับอิทธิพลอย่าง

มากจากผู้นำทางความคิด	ที่จะช่วยให้บุคคล

ตัดสินใจว่าควรเปิดรับข่าวสารอย่างไรและจดจำ

อะไร	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	พรชนก	

ประทักษ์การ	(2556)	ที่ศึกษาเรื่อง	การรับรู้	

ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์	พบว่ า	ทัศนคติต่อนิทรรศน์
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รัตนโกสินทร์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์	

และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน	พบว่า	ทัศนคติต่อ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ด้านสินค้าและบริการ	

ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย	ด้าน

ราคา	และด้านการส่งเสริมการตลาด	มีความ

สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าชมนิทร

รศน์รัตนโกสินทร์เช่นเดียวกัน	โดยมีความ

สัมพันธ์กันทางบวก	กล่าวคือ	เมื่อมีทัศนคติต่อ

นิ ท รรศน์ รั ตน โกสิ นทร์ ม ากขึ้ น	แนว โน้ ม

พฤติกรรมการเข้าชมก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย	และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	อรนลิน	หอบุตร	

(2556)	ที่ศึกษาเรื่อง	การเปิดรับข่าวสาร	

ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อนายก-

รัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย	พบว่า	

ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร		

ที่มีต่อนางสาวยิ่ งลักษณ์	ชินวัตร	ในฐานะ		

นายกรัฐมนตรีทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านประวัติ

ส่วนตัวและครอบครัว	ด้านประวัติการทำงาน	

ด้านบุคลิกภาพ	ด้านบทบาทและการปฏิบัติ

หน้ าที่	และด้ านบทบาทนักการ เมืองสตรี			

มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมทางการ

เมืองของประชาชน	มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมของประชาชน	โดยมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก	และความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความ

สัมพันธ์กันสูง	

สมมติฐานการวิจัยที่5	การเปิดรับข่าวสาร

และทัศนคติมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

รถยนต์ฮอนด้า	

เมื่อศึกษาตัวแปรอิสระ	ได้แก่	การเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้า	ทัศนคติด้าน

ผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านการจัดจำหน่าย	และ

ด้านการส่งเสริมการตลาดต่อรถยนต์ฮอนด้า	

โดยนำเข้ าสู่ วิ เคราะห์การถดถอยพหุแบบ		

มีขั้นตอน	(Stepwise	Multiple	Regression	

Analysis)	เพื่อทำนายแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

รถยนต์ฮอนด้า	พบว่า	มีตัวแปรอิสระ	2	ตัว			

คือ	ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติด้านการ

จัดจำหน่ายต่อรถยนต์ฮอนด้า	ที่มีอิทธิพลต่อ

ตัวแปรตาม	คือ	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้

รถยนต์ ฮอนด้ า	และพบว่ า	ตั วแปรอิ สระ	

ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ต่อรถยนต์ฮอนด้า	ถูกดึง

เข้าไปในสมการเป็นลำดับที่	1	สามารถทำนาย

แนวโนม้พฤตกิรรมการใชร้ถยนตฮ์อนดา้ไดร้อ้ยละ	

97.9	และทัศนคติด้านการจัดจำหน่ายต่อ

รถยนต์ฮอนด้า	ถูกดึงเข้าไปในสมการเป็นลำดับ

ที่	2	และทั้งสองตัวแปรอิสระสามารถทำนาย

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้าได้		

ร้อยละ	98.1	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่	0.01	

ส่วนตัวแปรอื่นๆ	ไม่สามารถทำนายแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้าได้	ดังตาราง	

ตารางแสดงตัวแปรอิสระที่มีประสิทธิภาพในการทำนายแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า

ลำดับที่ ตัวแปร R R2 AdjustR2 F P-value

1	 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์	 .990	 .979	 .979	 18807.111	 .000**	

2	 ทัศนคติด้านการจัดจำหน่าย	 .990	 .981	 .980	 10012.892	 .000**	

**P-value<0.01	
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษา

ในส่วนของการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมี		

ขั้นตอน	(Stepwise	Multiple	Regression	

Analysis)	เพื่อทำนายแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

รถยนต์ฮอนด้า	พบว่า	การที่ผู้บริโภคมีแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้านั้น	ผู้บริโภคให้

ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า

และการบริการ	ทั้งการบริการก่อนและการหลัง

การขาย	มากกว่าการส่งเสริมการตลาดและ

ราคาของรถยนต์ฮอนด้า	เนื่องจากเมื่อผู้บริโภค

เกิดความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของรถยนต์

ฮอนด้าแล้ว	จะส่งผลให้เกิดความภักดีต่อตรา		

สินค้า	เมื่อเกิดความภักดีต่อตราสินค้าแล้วจะ		

ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าในครั้ง

ต่อไป	สอดคล้องกับ	กิตติ	สิริพัลลภ	(2542,	

น.	81)	กล่าวว่า	ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเกิด

จาก	3	ส่วน	ที่สำคัญดังนี้		

1.	ความเชื่อมั่น	(Confidence)	คือ	การที่		

ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเมื่อเกิดความ

เชื่อมั่นตราสินค้านั้น	ในสถานการณ์ที่ผู้บริโภค

ต้องการซื้อสินค้าถ้าผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่น

ตราสินค้าใดมาก่อนจะทำการค้นหาข้อมูลเพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นก่อนการตัดสินใจซื้อ	หาก

ตราสินค้าใดสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้แล้ว	

ครั้งต่อไปเมื่อต้องการซื้อสินค้าจะไม่เสียเวลา		

ในการค้นหาข้อมูลต่อไป		

2.	การเขา้ไปอยูก่ลางใจผูบ้รโิภค	(Centrality)	

คือ	ความภักดีในตราสินค้าเกิดจากการที่ตรา		

สินค้าสามารถเชื่อมโยงกับระบบความเชื่อของ		

ผู้บริโภคได้ทำให้ผู้บริโภคเชื่อและประทับตรา		

สินค้าอยู่ในใจ		

3.	ความง่ายในการเข้าถึง	(Accessibility)	

คือ	ความภักดีในตราสินค้าเกิดขึ้นเมื่อตราสินค้า

นั้นมีความง่ายในการเข้าถึงความคิดของผู้บริโภค	

เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายมีการสื่อสารกับผู้บริโภค

อยู่เสมอ	ทั้งนี้	ตราสินค้าใดที่ทำให้ผู้บริโภคเกิด

ความเชื่อมั่น	เข้ามาอยู่กลางใจ	และง่ายต่อการ

เข้าถึง	ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหรือลงทุน

ในการค้นหาข้ อมู ล เมื่ อต้ อ งการซื้ อสินค้ า			

ผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้าที่สร้างทัศนคติที่ดี

เหล่านั้น	และเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้า	

(Brand	loyalty)	ทั้งนี้	นอกจากจะเป็นฐาน

ลูกค้าที่มั่นคงแล้ว	ยังมีโอกาสที่จะแนะนำหรือ

เพิ่มลูกค้าให้มากขึ้นโดยไปบอกต่อเพื่อนหรือ

ญาติสนิทอีกด้วย	

	

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1.	จากการศึกษา	พบว่า	ผู้บริ โภคมีการ		

เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าจากสื่อ		

อินเทอร์เน็ตมากที่สุด	รองลงมาคือ	สื่อโทรทัศน์	

โดยความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากทั้งสองสื่อนี้

ถือว่ามีความถี่มากกว่าสื่ออื่นๆ	พอสมควร	

แสดงให้เห็นว่าสื่อทั้งสองประเภทเข้าถึงผู้บริโภค

ได้มากกว่าสื่ออื่น	ด้วยเหตุนี้	บริษัท	ฮอนด้า			

ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)	ยังคงต้องเน้นการ		

นำเสนอข่าวสารผ่านทั้งสองสื่อนี้	แต่ในขณะ

เดียวกันก็ควรเพิ่มปริมาณการนำเสนอข่าวสาร

ผ่านสื่อประเภทอื่นให้มากขึ้นกว่าเดิม	และควร

เน้นการนำเสนอข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์		

รุ่นใหม่	และข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นรถยนต์	

เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในการเปิดรับ

มาก	



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  1  เมษายน 2559 

4�

2.	จากผลการศึกษา	พบว่า	ทัศนคติด้าน

ผลิตภัณฑ์	(Product)	มีค่ า เฉลี่ยโดยรวม		

มากที่สุด	เนื่องจากรถยนต์เป็นสินค้าที่ต้องใช้		

ความเกี่ยวข้องสูง	(High	involvement)	เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องใช้นานและมีราคาสูง	

รองลงมา	คือ	การบริการหลังการขาย	(After	

sale	service)	ในที่นี้คือ	ทัศนคติด้านการจัด

จำหน่าย	(Place)	เช่น	ศูนย์ซ่อม	ศูนย์บริการ	

ซึ่งทางฮอนด้าต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยทั้ง

สองตัวนี้	ในส่วนของทัศนคติด้านราคา	(Price)	

แม้ผู้บริโภคจะมองว่ารถยนต์ฮอนด้ามีราคาสูง	

หรืออัตราดอกเบี้ยสูง	แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะซื้อ

รถยนต์ฮอนด้า	เพราะผู้บริโภคมองภาพลักษณ์

รถยนต์ฮอนด้าดี	เมื่อผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น

ในภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้าจึงส่งผลให้เกิด

ความภักดีต่อตราสินค้า	

3.	จากผลการศึกษา	พบว่า	ทัศนคติด้าน

ราคามีค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุดจากทัศนคติ

ด้านอื่นๆ	แม้ว่าจะมีทัศนคติเชิงบวก	(3.58)	

ก็ตาม	โดยมีอยู่สองประเด็นที่มีทัศนคติเป็น		

กลาง	คือ	มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ	และมีราคาถูกกว่า

รถยนต์ยี่ห้ออื่นเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์		

ในกลุ่มเดียวกัน	ดังนั้น	ทางบริษัทจึงควรมีการ

จดัทำขอ้มลูแสดงการเปรยีบเทยีบในสองประเดน็	

ข้ างต้นระหว่ างรถยนต์ฮอนด้ ากับรถยนต	์		

คู่แข่งเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ให้กับผู้บริโภค	

4.	จากผลการศึกษาพบว่ า	ผู้ บริ โภคมี		

แนวโน้มพฤติกรรมตั้งใจจะใช้รถยนต์ฮอนด้าต่อ

ไป	และมีความตั้งใจจะแนะนำบุคคลอื่นให้ใช้

รถยนต์ฮอนด้า	โดยมีความตั้งใจในระดับมาก	

ทางบริษัท	ฮอนด้า	ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)	

จึงควรให้ความสำคัญกับลูกค้าเก่า	

5.	จากการศึกษา	พบว่า	ผู้บริโภคมีรูปแบบ

การดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว	

โดยรูปแบบการดำเนินชีวิตจะทำให้นักการตลาด

ทราบถึงความต้องการ	ความรู้สึก	พฤติกรรม		

การบริ โค	และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ		

ผู้บริโภค	ตลอดจนการเปิดรับข่าวสารอันเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่การวางแผน	และการกำหนด	

กลยุทธ์ทางการตลาด	

6 .	จากผลการศึกษา	พบว่ า	แนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า	ขึ้นอยู่กับ

ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติด้านการจัด

จำหน่าย	ถึงร้อยละ	98.1	เนื่องจากรถยนต์เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง	การที่ผู้บริโภคจะซื้อ

รถยนต์คันหนึ่งจึงต้องใช้เวลาในการหาข้อมูล

และศึกษารายละเอียดต่างๆ	ก่อนการตัดสินใจ

ซื้อ	(High	involvement)	เพื่อมาเสริมย้ำ

ทัศนคติที่มีอยู่	บริษัทจึงควรเน้นในเรื่องของ

ผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด	เพราะปัจจุบันรถยนต์

แต่ละยี่ห้อมีการผลิตให้รูปโฉมดูทันสมัยไม่แตก

ต่างกันมาก	รวมถึงระดับของคุณภาพก็ใกล้เคียง

กัน	ในขณะเดียวกัน	การบริการหลังการขาย		

ก็สำคัญเช่นกัน	ควรจัดให้ตัวแทนจำหน่ายเป็น

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ทั้งบริการดูแลบำรุง

รักษา	และการซ่อมสีและตัวถังในศูนย์บริการ

เดียวกัน	เพราะการบริการ	ณ	จุดขายเป็นเพียง

ด่านแรกที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า	แต่

การบริการหลังการขายเป็นด่านสำคัญที่เน้นย้ำ

ความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าคุ้มค่าแก่การลงทุน		

ในการรถยนต์ฮอนด้า	ทั้งนี้	บริการหลังการขาย

ก็ถือเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจซื้อและ

เพิ่มยอดขายในที่สุด	
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.	การศึกษาครั้งนี้	พบว่า	ตัวแปรอิสระที่

สามารถทำนายแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

รถยนต์ฮอนด้า	มีเพียงสองตัวแปร	คือ	ทัศนคติ

ต่อรถยนต์ฮอนด้าด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติ		

ต่อรถยนต์ฮอนด้าด้านการจัดจำหน่าย	ในการ

ศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้ตัวแปรอื่นๆ	ที่มากขึ้น		

เข้ามาศึกษาร่วมด้วย	

2.	การศึกษาครั้งนี้	มุ่งเน้นศึกษาผู้บริโภค		

ที่ ใ ช้ ร ถ ย น ต์ ฮ อ น ด้ า	 ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร	การศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษา

ผู้บริโภคที่มีภูมิลำเนาที่แตกต่างกันออกไป	เพื่อ

เพิ่มความหลากหลายทางลักษณะประชากร	

3.	การศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษาถึง

ปัจจัยทางการตลาดอื่นๆ	ที่มีผลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้รถยนต์ฮอนด้า	เนื่องจาก

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา	

4.	ในการศึกษาครั้ งต่อไปอาจจะศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ฮอนด้า

กับผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ยี่ห้อคู่แข่ง	เพื่อศึกษา

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์	และอาจใช้		

วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริโภคร่วมด้วยเพื่อให้ได้มิติ		

ที่กว้างขึ้น	

5.	การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	เป็นการแสดงให้เห็นภาพกว้าง

ของผู้บริโภค	หากต้องการทราบข้อมูลเชิงลึก	

ค ว ร ท ำ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ าพ	 เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้

ประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น	
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การเปิดรับข่าวสารทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร1

Exposuretoinformation,AttitudeandBehavioraltendency
tousefuneralservicebusinesspackage


พิมพ์พนิตาถิ่นธานี2

โมนัยพลรณเวช3

	 1		บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	เรื่อง	“การเปิดรับข่าวสาร	ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร”	

	 2		นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาการจัดการการสื่อสารองค์กร	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 3		อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์	

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร	ความรู้	ทัศนคติ	และแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	

Research)	โดยมีรูปแบบวิจัยเชิงสำรวจ	(Survey	Research)	และเลือกเก็บข้อมูลจาก		

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ	35-60	ปี	เป็นผู้ที่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

อย่างน้อย	1	ปีที่ผ่านมา	จำนวน	400	คน	

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุ	35-40	ปี	มีสถานภาพสมรส	

มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี	รายได้ส่วนใหญ่	ไม่เกิน	20,000	บาท	และนับถือ

สถานพุทธส่วนใหญ่	และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารผ่านทางสื่อบุคคล	และมี		

การเปิดรับเฉลี่ย	2	ครั้งต่อปี	ประเภทข่าวสารที่เปิดรับส่วนใหญ่เป็นข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท		

จัดงานศพ	และราคาจัดงานศพ	มีเหตุผลในการเปิดรับข่าวสารสำคัญที่สุดเพื่อทราบราคา		

ในการจัดงานศพ	โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจรอยู่ใน

ระดับปานกลาง	โดยมีความรู้เฉลี่ยอยู่ที่	11.35	หรือ	11	คะแนน	และมีทัศนคติต่อธุรกิจ		

จัดงานศพครบวงจรอยู่ในระดับเห็นด้วย	หรือเป็นทัศนคติเชิงบวก	(4.16)	ซึ่งมีแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงานสพครบวงจรอยู่ในระดับตั้งใจมาก	จากการทดสอบ

สมมตฐิานพบวา่การเปดิรบัความสารจากสือ่ทีม่ผีูต้อบมากทีส่ดุ	(สือ่บคุคล)	ความถี	่(ครัง้ตอ่ป)ี	

มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับ
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ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมต่อธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

และพบว่าทัศนคติโดยรวมของธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม

ในการใช้บริการธุรกกิจจัดงานศพครบวงจร	โดยพบว่าจากสมการณ์พยากรณ์แนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	ตัวแปรต้นที่สามารถนำมาทำนาย	มี	3	ตัว	

คือ	ทัศนคติโดยรวม	ความถี่การเปิดรับข่าวสาร	และความรู้โดยรวม	ซึ่งสามารถอธิบาย

ตัวแปรตามคือแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจรได้เพียงร้อยละ	19.1	

ซึ่งอธิบายได้ค่อนข้างน้อย	

คำสำคัญ:	การเปิดรับ,	ความรู้,	ทัศนคติ,	แนวโน้มการใช้บริการ	

	

Abstract

The	objective	of	the	research	is	to	study	exposure	to	information,	knowledge,	
attitude	and	behavioral	tendency	to	use	funeral	service	business	packages.	This	is	
a	quantitative	research,	using	a	survey	research	approach.		Data	are	collected	from	
400	samples	between	35	and	60	years	old	who	have	been	exposed	to	information	
about	funeral	service	business	packages	for	at	least	one	year.	

The	study	reveals	that	the	majority	of	the	samples	are	female,	most	being	35	
and	40	years	old,	married,	having	a	bachelor’s	degree,	earning	an	income	of	not	
more	than	20,000	baht,	and	following	Buddhism.		It	is	also	found	that	the	
samples	are	exposed	to	information	through	personal	media	on	average	twice	a	
year.		Most	of	the	information	received	is	about	funeral	service	companies	and	
pricing.		The	most	important	reason	for	obtaining	such	information	is	to	know	
about	the	cost	of	the	funeral	service.		Most	samples	know	about	the	funeral	
service	package	at	a	moderate	level	with	an	average	score	of	11.35	or	11.		Their	
attitude	toward	the	funeral	service	business	is	at	an	agreed	level	with	an	average	
score	4.16,	representing	a	positive	attitude,	while	the	behavioral	tendency	to	use	
the	package	is	at	a	very	intentional	level.		The	testing	of	the	assumption	reveals	
that	the	most	exposure	to	information	(personal	media)	and	frequency	(number	of	
times	per	year)	are	related	to	the	overall	attitude	toward	the	funeral	service	
business	package,	while	the	overall	knowledge	about	the	business	is	related	to	the	
overall	attitude	toward	the	matter,	and	the	overall	attitude	is	related	to	behavioral	
tendency	to	use	the	service.		From	the	predicting	equation	of	the	behavioral	
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tendency	to	use	the	service	it	is	found	that	there	are	three	independent	predicting	
variables,	i.e.	overall	attitude,	frequency	of	exposure	to	information,	and	overall	
knowledge,	that	can	explain	the	dependent	variable,	i.e.	behavioral	tendency	to	use	
funeral	service	business	packages,	minimally	only	at	19.1%.	
Keywords:exposure,	knowledge,	attitude,	tendency	to	use	the	service	

ที่มาและความสำคัญ

สังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นทางสังคมและ

เศรษฐกิจซึ่งเป็นที่สนใจในหลายประเทศ	จำนวน

ผู้ สู งอายุที่ เพิ่ มสัดส่ วนขึ้นมากขึ้น	สำหรับ

ประเทศไทยมีประชากร	66	ล้านคน	มีจำนวน		

ผู้สูงอายุมากกว่า	65	ปี	ประมาณ	6.5	ล้านคน	

คิดเป็นร้อยละ	9.9	ของประชากรทั้งหมดของ

ประเทศ	ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากร

ผู้ สู งอายุมาก เป็นอันดับสองของอา เซี ยน		

รองจากสิงคโปร์	จากโครงสร้างประชากรไทย		

ที่ เปลี่ยนแปลงไป	สะท้อนให้เห็นโอกาสทาง

ธุรกิจของบรรดาผู้ประกอบการไทย	ที่จะต้องเร่ง

ศึกษาและพัฒนาบริการต่างๆ	ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุที่มีแนว

โน้มเพิ่มขึ้น	อีกประเด็นหนึ่งที่เราไม่สามารถ

ปฏิเสธได้ในชีวิตเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ			

นัน่คอืความตาย	เมือ่พดูถงึความตายแลว้	สิง่หนึง่	

ที่ต้องนึกถึงต่อมานั้นก็คือการจัดงานศพ	งานศพ

เป็นพิธีกรรมสุดท้ายในชีวิตของมนุษย์ทุกคน	

เป็นพิธีที่แสดงความเคารพและระลึกถึงบุคคล		

ผู้ล่วงลับ	เป็นครั้งสุดท้าย	การจัดงานศพ	ญาติ		

ผู้เสียชีวิตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจิปาถะมากมาย	

ไม่ว่าจะเป็นค่าโลงศพ	ค่าดอกไม้	ค่าอาหารเลี้ยง

แขกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	นอกจากนั้นยังต้อง	

หาความรู้และข้อมูลเพื่อประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา	ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นที่มาของธุรกิจ

จัดงานศพครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกใน

ด้านพิธีกรรมงานศพ	เนื่องจากการจัดงานศพนั้น

มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก	

ในปจัจบุนัธรุกจิจดังานศพครบวงจรในประเทศ	

ยงัไมเ่ปน็ทีรู่จ้กัและมผีูป้ระกอบบรกิารไมม่ากนกั	

แต่ในต่างประเทศนั้นบริการนี้เป็นที่รู้จักกันดี		

ธุรกิจจัดงานศพเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมานานนับ

ศตวรรษ	โดยเป็นธุรกิจที่ให้บริการที่ดูแลจัดการ

ดำเนินงานนับตั้งแต่มีผู้เสียชีวิต	การฉีดยาศพ

จนกระทั่งจัดงานศพให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อ

ไว้อาลัยและรวมไปถึงพิธีฝังหรือเผาตามแต่ความ

ประสงค์ของญาติผู้เสียชีวิตในประเทศอเมริกา		

มีผู้ประกอบธุรกิจ	จัดงานศพ	32,800	ราย	โดย

คาดการว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	

พ.ศ.	2555	ถึงปี	พ.ศ.	2565	กว่า	12	%โดย

ประมาณการรายได้อยู่ที่	16.2	พันล้านบาทในปี	

พ.ศ.	2557		ซึ่งเพิ่มขึ้น	5.2	%	จากปี	พ.ศ.	

2556		ในขณะที่	ในประเทศอังกฤษ	มีอัตรา

การขยายตัวเพิ่มขึ้น	3.7	%		

จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าธุรกิจจัดงาน

ศพเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่มีอัตราการเติบโต		

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี		

ผู้ประกอบธุรกิจจัดงานศพครบวงจรเกิดขึ้น		

มากนัก	แต่จะมีบริการที่เกี่ยวข้องกับงานศพ	

เช่น	ผลิต/จำหน่ายโลง	สิ่งพิมพ์	ของชำร่วย

เป็นต้น	ซึ่ งบริการที่ เกี่ ยวข้องกับงานศพมี		
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เมด็เงนิหมนุเวยีนปลีะประมาณ	35,000	ลา้นบาท	

และมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	สำหรับ

คนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการจัด

งานศพ	เมื่อเกิดการเสียชีวิตขึ้นแล้วจึงจะทำตาม

ขั้นตอนต่างๆที่ทางวัดแนะนำ	คนส่วนใหญ่ไม่รู้

ว่ามีธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	ส่วนหนึ่งเนื่องจาก

ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจยังมีไม่มาก	ภาพลักษณ์

ของธุรกิจที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากพูดถึง	เนื่องจาก

เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความตาย	ผู้คนจึงไม่

ค่อยให้ความสนใจ	รวมทั้งการจัดการสื่อสารของ

ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทัศนคติที่ดี

หรือเพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจแก่ผู้คนนั้นยังขาด

ประสิทธิผล		

จากความสำคัญดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

ปัจจุบันตลาดธุรกิจเกี่ยวกับงานศพครบวงจร		

ในประเทศไทย	ที่มีแนวโน้มโตขึ้นและโอกาส		

ในการขยายธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่

ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในการทำธุรกิจจัดงานศพ	แต่

การสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่

ค่อยได้ประสิทธิภาพ	ทำให้คนรู้จักธุรกิจดังกล่าว

น้ อย	มีทั ศนคติที่ ไม่ ดี ต่ อธุ รกิ จจั ด งานศพ		

ครบวงจรจึงทำให้เกิดการใช้บริการธุรกิจจัดงาน

ศพครบวงจรน้อยอย่างไรก็ตามหากคนเรา		

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตายได้ฉันใด	ธุรกิจจัด

งานศพครบวงจรหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับความ

ตายก็ต้องดำเนินการและพัฒนาต่อไปฉันนั้น		

การส่งเสริมหรือสนับสนุนธุรกิจจัดงานศพครบ

วงจรจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาการ

เปิดรับข่าวสาร	ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม

ในการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	โดยมี

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรวัยทำงาน	ที่มีอายุ

ตั้งแต่	35	-60	ปี	ผู้ที่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	อย่างน้อย	1	ปีซึ่ง

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร	เนื่องจากเป็นวัยที่

มีญาติผู้สูงอายุหรือมีโอกาสที่คนรู้จักจะเสียชีวิต	

และต้องมีการตัดสินใจในการจัดงานศพเมื่อญาติ

ผู้สูงอายุเสียชีวิต		

	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร	ความรู้	

ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่ม		

เป้าหมายเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

2.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิด

รับข่าวสารกับทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ	

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

3.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ

ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับธุรกิจจัดงาน

ศพครบวงจร	

4.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ

กบัแนวโนม้พฤตกิรรมของกลุม่เปา้หมายเกีย่วกบั	

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

5.	เพื่อใช้ตัวแปรลักษณะประชากร	การเปิด

รับข่าวสาร	ความรู้	และทัศนคติในการศึกษา

สมการพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

	

สมมติฐานการวิจัย

1.	การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจจัดงานศพครบวงจร		

2.	ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร		

3.	ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมที่มีต่อธุรกิจจัดงานศพครบวงจร		

4.	ตัวแปรด้านลักษณะประชากร	ความถี่		
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ในการเปิดรับข่าวสาร	ความรู้	และทัศนคติ

สามารถทานายแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

	

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับ

ข่าวสาร(Mediaexposure)

การเปิดรับข่าวสาร	ถือเป็นปัจจัยสำคัญ			

ในการนำมาประกอบการตัดสินใจของบุคคล	

โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะเปิดรับข่าวสารโดยไม่

จำกัดว่าจะทำการเปิดรับ	ข่าวสารจากสื่อใด			

ไม่ว่าจะเป็น	สื่อมวลชน	สื่อบุคคล	หรือสื่อ

เฉพาะกิจ	อย่างไรก็ตามบุคคล	แต่ละคนก็จะมี

เกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตาม

ลักษณะส่วนบุคคล	สภาพแวดล้อมในสังคม		

นั้น	ๆ	และวัตถุประสงค์หรือความต้องการที่จะ

เปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่าง			

กันย่อมทำให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่

แตกต่างกันได้ด้วย	

2.แนวคิดเกี่ยวกับความรู้(Knowledge)

ความรู้คือความสามารถทางด้านสติปัญญา

ของบุคคลที่แสดงออก	โดยการจาแนก	การ

ระลึกได้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง	ทฤษฎี	กฎเกณฑ์	

โครงสร้าง	และวิธีต่างๆ	ซึ่งความรู้มีความสาคัญ

ต่อการเกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นภายหลังการรับรู้	

โดยแบ่งระดับความรู้ออกเป็น	6	ระดับ	ได้แก่	

ความรู้	ความจำ	ความเข้าใจ	การนำไปใช้			

การวเิคราะห	์การสงัเคราะห	์และการประเมนิคา่	

โดยมเีครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัความรูแ้ตล่ะชนดิเหมาะสม	

กับการวัดความรู้ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกัน	

เช่น	แบบทดสอบความเรียง	แบบทดสอบแบบ

ตอบสัน้	และแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ	เปน็ตน้	

3 .ทฤษฏี เกี่ ย วกั บความรู้ ทั ศนคติ และ

พฤติกรรม(KAPTheory)

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	ทัศนคติ	และ

พฤติกรรม	จะมีลักษณะเป็นไป	ในเชิงเส้นตรง	

นั่นคือ	การให้ความรู้แก่ผู้รับสาร	จะนาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติตามที่ผู้ส่งการ	ต้องการ

และส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม		

ในที่สุด	แต่บางครั้ งก็อาจมีช่องว่างระหว่าง	

ความรู้	ทัศนคติ	และพฤติกรรม	นั่นคือ	ความรู้

เปลี่ยนแปลง	แต่ทัศนคติไม่เปลี่ยน	หรือผู้รบัสาร	

มีการเปลี่ยนทัศนคติ	แต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม	

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน	

4.แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนผสมทาง

การตลาด(4Ps)

ส่วนประสมทางการตลาด	เป็นตัวแปรทาง	

การตลาดที่ควบคุมได้	 เป็นสิ่ งกระตุ้นทาง		

การตลาดซึ่งประกอบด้วย	ปัจจัย	4	ประการ	

คอื	ผลติภณัฑ	์(Product)	ราคา	(Price)	การจดั	

จำหน่าย	(Place)	และการส่งเสริม	การตลาด	

(Promotion)	

	

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	“การเปิดรับข่าวสารทัศนคติ

และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัด

งานศพครบวงจร”	ผู้วิจัยได้ทำวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	research)	โดยมีรูปแบบวิจัยเชิง

สำรวจ	(Survey	research)	เป็นการวัดผล		

ระยะเวลาใดเวลาหนึง่	(Cross	sectional	study)	

เป็นการศึกษาถึงการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	ทัศนคติที่มี

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	แนวโน้มพฤติกรรม		
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ในการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจรใน

อนาคต	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	ประชากรที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้	คือ	ประชากรวัยทำงาน	ซึ่งมี

ช่วงอายุ	ระหว่าง	35	-60	ปี	ผู้ที่ เคยได้รับ		

ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจร			

อย่ า งน้ อ ย	 1	ปี ที่ ผ่ า นม า	ซึ่ ง อ าศั ย อยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร	ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร	ซึ่ง

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยในครั้งนี้

อาศัยสูตรของ	เทโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	

โดยผู้วิจัยได้กำหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ

ร้อยละ	95	และระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับ

ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	หรือเท่ากับระดับ		

นัยสำคัญ	0.05	ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดของ		

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้	คือ	400	คน			

ผูศ้กึษาใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ	Mixed	method	

โดยใช้ความน่าจะเป็น	(Probability	sampling)	

และความไม่น่าจะเป็น	(Non-Probabi l i ty	

sampling)	โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างกลุ่มแบบ

แบ่งชั้นภูมิ	(Stratified	cluster	sampling)	โดย

การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบชั้นภูมิ	(Stratified	

sampling)	แบ่งชั้นภูมิเป็น	6	ชั้นภูมิตามเขต

การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร	และใช้การ

เลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	sampling)	

เพื่อให้ได้จำนวนเขตการปกครองจากแต่ละ		

ชั้นภูมิมาเพื่อทำการการเลือกตัวอย่างสุ่มอย่าง

ง่าย	(Simple	random	sampling)	โดยใช้การจับ

ฉลากเขตในแต่ละชั้นภูมิ	จึ งได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	400	คน		

						

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการวิจัยเรื่อง	“การเปิดรับข่าวสาร

ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร”	สามารถนำมา

อภิปรายผลได้ดังนี้	

1.ลักษณะประชากร

กลุ่มตัวอย่างมี เพศชายจำนวน	196	คน			

เพศหญิง	204	คน	ส่วนใหญ่อายุ	35-40	ปี			

มีจำนวน	275	คน	มีสถานภาพสมรส	จำนวน	

2 1 8	 คน	มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ กษ า อยู่ ใ น ร ะ ดั บ		

ปริญญาตรี	จำนวน	251	คน	รายได้ส่วนใหญ่	

20,001	-40,000	บาท	จำนวน	173	คน	และ

นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่	จำนวน	351	คน		

2.การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพ

ครบวงจร

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารผ่าน

ทางสื่อบุคคล	จำนวน	231	คนคิดเป็นร้อยละ	

57.7	และมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเฉลี่ย	

2.34	หรอื	2	ครัง้ตอ่ป	ีรองลงมาสือ่อนิเตอรเ์นต็	

จำนวน	140	คนคิดเป็นร้อยละ	35.0	และมี

ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเฉลี่ย	13.77	ครั้ง

ต่อปี	ประเภทข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพ

ครบวงจร	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสาร

ประเภทบริษัทจัดงานศพมากที่สุด	จำนวน			

354	คน	รองลงมาคือราคาจัดงานศพและ		

แพคเกจต่างๆ	จำนวน	336	คน	คิดเป็นร้อยละ	

84.0		เหตุผลในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี

เหตุผลในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ		

จัดงานศพครบวงจรเพื่อต้องการทราบราคา		

ในการจัดงานศพมากที่สุด	จำนวน	351	คน		

คิดเป็นร้อยละ	87.7	รองลงมาคือเพื่อต้องการ

จัดงานศพ	จำนวน	215	คนคิดเป็นร้อยละ			

53.7	
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3.ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจร

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

จัดงานศพครบวงจรอยู่ในระดับปานกลาง	โดยมี

ความรู้ เฉลี่ ยอยู่ที่	 11 .35	หรือ	11	คะแนน			

เมื่อพิจารณาความรู้เป็นรายด้าน	ได้แก่	ด้าน

ผลติภณัฑ	์ดา้นราคา	ดา้นชอ่งทางการจดัจำหนา่ย	

และด้านการส่งเสริมการตลาด	พบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างมีความรู้ เกี่ ยวกับธุรกิจจัดงานศพ		

ครบวงจรด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	และด้าน

การส่งเสริมทางการตลาด	อยู่ในระดับปานกลาง			

มีเพียงด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีความรู้อยู่

ในระดับสูง					

4.ทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจร

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อธุรกิจจัดงานศพ

ครบวงจรอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อธุรกิจ

จัดงานศพครบวงจรอยู่ในระดับเห็นด้วย	และ

เป็นทัศนคติเชิงบวก	มีค่าเฉลี่ย	4.16	และเมื่อ

พิจารณารายด้าน	ได้แก่ด้านด้านผลิตภัณฑ์/

บริการ	ด้านราคา	ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย	

และด้านการส่งเสริมทางการตลาด	พบว่า	ด้าน

ผลิตภัณฑ์/บริการ	และด้านราคา	กลุ่มตัวอย่าง

มีทัศนคติเห็นด้วยอย่างยิ่ง	และเป็นทัศนคติเชิง

บวก	และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและ		

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	กลุ่มตัวอย่าง		

มีทัศนคติเห็นด้วย	และเป็นทัศนคติเชิงบวก	

โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจจัดงานศพ

ครบวงจรด้านราคามากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.25	

รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์/บริการ	ค่าเฉลี่ย	4.23	

และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายน้อยที่สุด			

มีค่าเฉลี่ย	3.98	

5.แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกใช้ธุรกิจจัดงาน

ศพครบวงจร

กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจรอยู่ในระดับตั้งใจ

มาก	มีค่าเฉลี่ย	3.43	โดยมีความตั้งใจที่จะหา

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจรเพิ่มเติม	

สูงที่สุด	ค่าเฉลี่ย	3.48	รองลงมาตั้งใจที่จะ

แนะนำให้ญาติหรือคนรู้จักหาข้อมูลเกี่ยวกับ

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจรเพิ่มเติม	ค่าเฉลี่ย	

3.43	และตั้งใจที่จะแนะนำบริการธุรกิจจัดงาน

ศพครบวงจรให้ญาติหรือคนรู้จักใช้บริการธุรกิจ

จัดงานศพครบวงจรในอนาคต	มีระดับความ

ตั้งใจต่ำที่สุด	ค่าเฉลี่ย	3.40	

6.การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัยที่1.การเปิดรับข่าวสาร

มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อธุรกิจจัดงาน

ศพครบวงจร		

จากการศึกษาพบว่าการเปิดรับข่าวสารจาก

สื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุดและความถี่ในการเปิดรับ

ข่าวสาร	มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อธุรกิจ

จัดงานศพครบวงจร	โดยสื่อที่มีผู้ตอบมากที่คือ

สื่อบุคคล	ซึ่งส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับ			

1	ครั้งต่อปี	และหากพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อ

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจรในแต่ละด้านจาก		

ส่วนผสมทางการตลาดทั้งด้าน	ผลิตภัณฑ์	ราคา	

ช่องทางการจัดจำหน่าย	และการส่งเสริมทาง

การตบาดของธุรกิจจัดงานศพครบวงจรพบว่า		

มีความสัมพันธ์เชิงบวก	การเปิดรับข่าวสารของ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีความถี่ในการ
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เปิดรับข่าวสารเพียง	1	ครั้ งต่อปี	และโดย		

ส่วนใหญ่จะเปิดรับข่าวสารผ่านทางสื่อบุคคล	

อาจเนื่องมาจากการเปิดรับข่าวสารในเรื่อง		

การจัดงานศพครบวงจรเป็นข้อมูลเฉพาะด้าน	

การติดต่อสอบถามข้อมูลจากบุคคลจะเกิดความ

เข้ า ใจได้ชัด เจนได้มากกว่ า	และผู้ รั บสาร		

ส่วนใหญ่จะมีเหตุผลในการเปิดรับข่าวสาร		

โดยเลือกจากความต้องการของตนเอง	คือ	

ต้องการจัดงานศพ	และต้องการทราบราคาใน

การจัดงานศพ	จึงทำให้มีความถี่ในการเปิดรับ

ข่าวสาร	1	ครั้งต่อปี	ความสอดคล้องกับ	ทอดด์	

ฮันท์	และ	เบรนท์	ดี	รูเบน	(Todd	Hunt	and	

Bren	d.	Ruben,	1993,	p.	65	อ้างถึงในปรมะ			

สตะเวทิน,	2541,	น.	122-124)	ได้กล่าวถึง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของ

บุคคล	คือ	ความต้องการ	ทัศนคติและค่านิยม	

เป้าหมาย	ความสามารถ	การใช้ประโยชน์	ลีลา

ในการสื่อสาร	สภาวะ	ประสบการณ์และนิสัย			

เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการเปิด

รับข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจรจาก

ความต้องการและความสนใจของตนเอง	และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	ณัฐชามญช์			

สุวิทยพันธุ์	(2545)	ได้ศึกษาเรื่อง	“การเปิดรับ

ข่ า วส า ร คว ามรู้ ทั ศนคติ และแนว โน้ ม

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย”	ผลการศึกษาพบว่า	

นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเปิดรับข่าวสาร		

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่

ในระดับข่อนค้างต่ำ	มีความรู้ เกี่ยวกับการ		

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับ		

ปานกลาง	มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศแบบโฮมสเตย์และมีแนวโน้มพฤติกรรม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับ

ค่อนข้างสูง	การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการ		

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อเฉพาะ

กิจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์		

สมมติฐานการวิจัยที่2.ความรู้โดยรวม		

มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อธุรกิจ		

จัดงานศพครบวงจร																																						

จากการศึกษาพบว่า	ความรู้โดยรวมมีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อธุรกิจจัดงาน

ศพครบวงจร	เนื่องจากค่าความสัมพันธ์ดังกล่าว

มีค่าเป็นบวก	หมายถึง	ความรู้และทัศนคติ		

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน	นั่นคือ			

ถ้าผู้ตอบแบบสอบถาม	มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

จัดงานศพครบวงจรมาก	จะมีทัศนคติเกี่ยวกับ

ธุรกิจจัดงานศพครบวงจรในเชิงบวก	และมีค่า

สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์	มีค่าเท่ากับ	.630	และ

ค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูง	ลัดดา	

กิติวิภาต	(2525,	น.	4)	ความรู้เป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์ประกอบของทัศนคติ	โดยองค์ประกอบ

ของทัศนคติแบ่งได้เป็น	องค์ประกอบด้านความรู้

ความคิด	องค์ประกอบด้านความรู้สึก	และ		

องค์ประกอบด้านพฤติกรรม	และจากทฤษฎี

ความรู้	ทัศนคติ	และพฤติกรรม	(KAP	Theory)	

โดย	สุรพงษ์	โสธนะเสถียร	(2533,	น.118-

120)	กล่าวว่า	ทฤษฎี	KAP	เป็นทฤษฎี	ที่ให้

ความสำคัญกับตัวแปร	3	ตัวแปร	คือ	ความรู้	

(Knowledge)	ทัศนคติ	(Attitude)	และการ

ยอมรับปฏิบัติ	(Practice)	ซึ่งความรู้ ในที่นี้	

เป็นการรับรู้เบื้องต้น	ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับ

ผ่ านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้ จากการ		

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า	(S-R)	แล้ว	จัดระบบเป็น
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โครงสร้างของความรู้ที่ผสมผสานกันระหว่าง

ความจำ	(ข้อมูล)	กับสภาพจิตวิทยา	ด้วยเหตุนี้

ความรู้จึงเป็นความจำที่สอดคล้องกับสภาพจิตใจ

ของตนเอง	ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน		

ที่ผู้อื่นจะรับรู้ได้จากการอนุมานมากกว่าการ

สังเกตได้โดยตรง	อย่างไรก็ตาม	ความรู้อาจ		

ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์		

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ชุตินันท์	ศิริโรจนวงศ์	

(2550)	ศึกษาวิจัยเรื่อง	“พฤติกรรมการเปิดรับ 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการ

ของผู้ใช้บริการตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์

ฮอนด้า”	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ

ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าของผู้ใช้

บริการ	พบว่า	ความรู้เกี่ยวกับตัวแทนจำหน่าย

รถจักรยานยนต์ออนด้ามีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์

ฮอนด้า	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และ		

สอดคลอ้งกบัทฤษฏคีวามรู	้ทศันคต	ิและพฤตกิรรม	

ผู้รับสาร	โดยความรู้จะมีความสัมพันธ์ทางบวก

ทัศนคติ	ยิ่งผู้ใช้บริการมีความรู้เกี่ยวกับตัวแทน

จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามากก็ยิ่ งมี

ทัศนคติในทางที่ดีมากเช่นกัน	

สมมติฐานการวิจัยที่3.	ทัศนคติโดยรวม		

มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้

บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

จากการศึกษาพบว่า	ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์	

ทัศนคติด้านราคา	ทัศนคติด้านช่องทางการจัด

จำหน่าย	และทัศนคติด้านการส่งเสริมทางการ

ตลาด	มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม

การใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจรโดยมีค่า

ความสัมพันธ์เป็นบวกและมีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน	นั่นคือ	ถ้าผู้ตอบมีทัศนคติ		

เกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจรในเชิงบวก			

จะมีแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกิจ		

จัดงานศพครบวงจรในระดับมาก	และค่าความ

สั ม พั น ธ์ ดั ง ก ล่ า ว อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า นกล า ง			

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	จเรศักดิ์	ชูรักษ์	

(2550,	น.123)	ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ 


ขา่วสาร ความรูท้ศันคต ิและแนวโนม้พฤตกิรรม 

การเลือกใช้ยางรถยนต์ประหยัดน้ำมัน ของผู้ใช้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร” 

พบว่า	ทัศนคติเกี่ยวกับยางรถยนต์ประหยัด

น้ำมันมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมใน

การเลือกใช้ยางรถยนต์ประหยัดน้ำมัน	กล่าวคือ	

หากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อยางรถยนต์

ประหยัดน้ำมันแล้วก็มักจะมีแนวโน้มพฤติกรรม

ที่จะเลือกใช้ยางรถยนต์ประหยัดน้ำมันมากขึ้น

ด้วย	โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วย

และเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อยางรถยนต์ประหยัด

น้ำมัน	จะมีแนวโน้มพฤติกรรมในการเลือกใช้

ยางรถยนต์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติ		

ไ ม่ แ น่ ใ จ ต่ อ ย า ง ร ถ ยนตื ป ร ะหยั ด น้ ำ มั น	

สอดคล้องกับ	กนกวรรณ	สมรักษ์	(2555)	

ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม 


ต่อเนื่องเรื่องประชาคมอาเซียน AEC”	พบว่า	

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีทัศนคติเรื่องประชาคม

อาเซียน	โดยรวมเป็นทัศนคติเชิงบวก	และจาก

ผลการวิจัยพบว่าแนวโน้มพฤติกรรมคือจะมีการ

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	การศึกษาหลักและ

ภาษาต่างๆ	ในกลุ่มอาเซียน	และจะปรับตัว		

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	และ		

ในขณะ เดี ย วกั นกลุ่ มตั ว อย่ า งมี แนว โน้ ม
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พฤติกรรมที่จะแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วย	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ธมลวรรณ			

กาญจนวิจิตร	(2556)	ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบ

การดำเนินชีวิต ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม

ในการใช้สินค้าที่ปรากฏบนสื่ออินสตราแกรม

ของบุคคลที่มีชื่อเสียง”	พบว่าทัศนคติต่อสื่อ		

อินสตราแกรมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมต่อสื่ออินสตราแกรมของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร	อธิบายได้ว่า	ยิ่งผู้ใช้สื่อ

อินสตราแกรมมีทัศนคติเชิงบวกหรือทัศนคติที่ดี

ต่อการใช้สื่ออินสตราแกรม	พฤติกรรมที่บุคคล

นั้นแสดงออกจึงมีแนวโน้มที่จะเข้าหาไม่ว่าจะ

เป็นมีความตั้งใจที่จะใช้สื่ออินสตราแกรมต่อไป

หรือมีแนวโน้มด้านการซื้อสินค้ามากขึ้นตามไป

ด้วย	

สมมติฐานการวิ จั ยที่4 .ตั วแปรด้ าน

ลักษณะประชากร	ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร	

ความรู้	และทัศนคติสามารถทำนายแนวโน้ม					

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธรุกจิจดังานศพครบวงจร	

จากการศกึษาพบวา่	การสรา้งสมการพยากรณ	์

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพ

ครบวงจร	โดยมตีวัแปรตน้	คอื	ลกัษณะประชากร	

(เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	รายได้	

และศาสนา)	การเปดิรบัขา่วสาร	ความถี	่(ครัง้ตอ่

ปี)	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจร		

โดยรวม	และทัศนคติโดยรวม	และมีตัวแปรตาม	

คือแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงาน

ศพครบวงจร	ซึ่งพบว่า	ตัวแปรที่สามารถทำนาย

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพ

ครบวงจรมีเพียง	ในการเปิดรับข่าวสารความถี่	

(ครั้งต่อปี)	ความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพ		

ครบวงจร	และทัศนคติโดยรวม	ซึ่งสอดคล้องกับ		

งานวิจัยของธัญญวรรณ	เกิดสมบัติ	(2551)			

ได้ ศึ กษา เ รื่ อ งคว ามรู้	 ทั ศนคติ	 แนว โน้ ม

พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการหยุดเพิ่มความใส่

กรุงเทพฯของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้	ทัศนคติ	

และแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ

หยุดเพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ	ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า	ทัศนคติเกี่ยวกับ

โครงการหยุดเพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯมีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเข้าร่วมโครงการฯ	

กล่าวคือ	กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมใน

ระดับมาก	มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

ในเรื่องการคิดที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของ

โครงการมากที่สุด	และกลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้ม

พฤติกรรมในระดับมาก	มีทัศนคติเกี่ยวกับการ

หยุดเพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯในเรื่องการ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของโครงการหยุดเพิ่มความ

ร้อนใส่กรุงเทพฯช่วยลดภาระโลกร้อนได้มาก

ที่สุด	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ณัฐชามญช์	

สุวิทยพันธุ์	(2545)	ได้ศึกษาเรื่อง	“การเปิดรับ

ข่ า วส า ร คว ามรู้ ทั ศนคติ และแนว โน้ ม

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย”	ผลการศึกษาพบว่า	

นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเปิดรับข่าวสาร		

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์		

อยู่ ในระดับข่อนค้ างต่ ำ	มีความรู้ เกี่ ยวกับ		

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับ

ปานกลาง	มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศแบบโฮมสเตย์และมีแนวโน้มพฤติกรรม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับ
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ค่อนข้างสูง	การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการ		

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อเฉพาะ

กิจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์	

	

ข้อเสนอแนะงานวิจัย

1.	ด้านการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ		

จัดงานศพครบวงจร	จากผลการวิจัยพบว่า	

แม้ว่าปัจจุบันธุรกิจจัดงานศพครบวงจรจะมีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	เช่น	สื่อออนไลน์	

ในเว็บไซต์ต่ างๆ	สื่ อสิ่ งพิมพ์	มีการตีพิมพ์

บทความลงในนติยสารตา่งๆ	เปน็ตน้	แตส่ว่นใหญ	่

ประชาชนจะติดตามข่าวสารหรือรับทราบข้อมูล

ของธุรกิจจัดงานศพครบวงจรผ่านทางสื่อบุคคล	

ความถี่ในการเปิดรับมีจำนวนครั้งเพียง	1	ครั้ง

ต่อปีส่วนใหญ่		

ดังนั้นหากธุรกิจจัดงานศพครบวงจรต้องการ

ให้การสื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย		

มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ควรมีการวางแผน		

การสื่อสาร	เลือกใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม		

เปา้หมายไดก้วา้งขึน้	เชน่การวางแผนการสือ่สาร	

ในสื่อออนไลน์	ซึ่งสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย	

และรวดเร็ว	การกระจายข้อมูลไปยังบุคคลอื่น		

ได้อย่างรวดเร็ว	โดยต้องมีการวางแผนเนื้อหา	

ในการสื่อสารให้น่าสนใจ	ชักจูงให้กลุ่มเป้าหมาย

เกิดความสนใจ	และใช้บริการ	รวมทั้งยังแนะนำ

ให้แก่ผู้อื่น		

นอกจากนั้นการวางแผนประชาสัมพันธ์		

และแผนการตลาดเพื่อสร้างให้คนรู้จักบริษัท		

ที่จัดธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	ก็มีส่วนสำคัญ	

เพราะในปัจจุบันหลายคนยังไม่ทราบว่ามีบริการ

จัดงานศพครบวงจร	รวมไปถึงจากผลการวิจัย		

ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีการเปิดรับข่าวสาร

ประเภทบริษัทจัดงานศพค่อนข้างสูง	โดยมีสถิติ

ถึงร้อยละ	88.5		

2.	ด้านความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพ		

ครบวงจร	จากผลการวิจัยพบว่า	แม้ว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

จัดงานศพครบวงจรเป็นอย่างดี		

	 แต่ประเด็นในเรื่องราคา	เป็นประเด็นที่		

ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิด	ซึ่งประเด็นนี้

เ ป็ นสา เหตุหลั กของผู้ ตอบแบบสอบถาม		

ส่วนใหญ่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ		

จัดงานศพครบวงจร	อาจเนื่องมาจาก	ราคาใน

การจัดงานศพครบวงจรสามารถปรับเปลี่ยนได้

ตามความต้องการของลูกค้า	จึงไม่สามารถบอก

ได้แน่ชัดเกี่ยวกับประเด็นนี้		

ดังนั้น	ข้อมูลในประเด็นเหล่านี้ควรมีการจัด

ทำเนื้อหาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่ม		

เป้าหมายให้ถูกต้อง	นอกจากนี้ยังควรปรับ

กลยุทธ์การสื่อสาร	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ

เกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจรในประเด็น

ต่างๆ	แก่กลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

อันดี	และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีแก่ธุรกิจจัดงาน

ศพครบวงจร	

3.	ด้านทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพ		

ครบวงจร	จากผลการวิจัยพบว่า	ด้านทัศนคติ

เกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงร	พบว่า	ทัศนคต	ิ

โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อธุรกิจจัดงาน

ศพครบวงจรอยู่ในเชิงบวก	ประเด็นด้านช่องทาง	

การจัดจำหน่าย	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด		
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ดังนั้น	ธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	ควรมีการ

ประเมินและพัฒนาการให้บริการช่องทางการจัด

จำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะในสื่อ		

ออนไลน์	ในเว็บไซต์	ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถ

เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว	เพื่อก่อให้เกิด

ทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

	

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1 .	 ในการศึ กษาวิ จั ยครั้ ง ต่ อ ไป	ผู้ วิ จั ย		

ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย	โดยใช้การ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	interview)	

กับผู้ที่เคยใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	

หรือการอภิปรายกลุ่ม	(Focus	group)	กับกลุ่ม

ตัวอย่าง	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ		

มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	

2.	จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	พบว่า	

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารจาก

สื่อบุคคลเป็นส่วนใหญ่	แต่ในปัจจุบันการใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ			

มีความหลากหลายมากขึ้น	ดังนั้น	การวิจัย		

ครั้งต่อไป	ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล		

การสื่อสารเกี่ยวกับสื่ออื่นๆ	กับกลุ่มตัวอย่าง		

ในครั้งต่อไป	เพื่อทราบถึงการเปิดรับสื่อต่างๆ

อย่างครอบคลุม	

3.	จากสมการพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรม

การใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	ตัวแปร

ต้นทั้งสาม	คือ	ทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานศพ

ครบวงจร	ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร	และ

ความรู้ เกี่ ยวกับธุ รกิจจัดงานศพครบวงจร	

อธิบายตัวแปรตามแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจร	ได้เพียงร้อยละ	

19.1	ดังนั้นแสดงว่า	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บริการธุรกิจจัดงานศพครบวงจรขึ้นอยู่กับตัวแปร

อื่นๆที่ยังไม่ได้ศึกษาถึงร้อยละ	80.9	ดังนั้น		

จึงเสนอแนะให้ผู้วิจัยครั้งต่อไปหาตัวแปรอื่นๆ	

ซึ่ งจะทำให้อธิบายตัวแปรตามคือแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจจัดงานศพครบ

วงจรได้มากขึ้น	
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ประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1


อมรพรรณซุ้มโชคชัยกุล2

อัจฉราวรรณอิศรางกูรณอยุธยา3

	 1		บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย	เรื่อง	ประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

	 2		รองศาสตราจารย์	ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราช	

	 3		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศ

ศาสตรบัณฑิตในด้านต่างๆ	ได้แก่	1.	กิจกรรมการเรียนการสอน	2.	การให้คำปรึกษาทาง		

วิชาการ	3.	ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์	ที่เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิต		

ในชุดวิชา	ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์	ภาค	2/	2555	จำนวน	125	คน	เครื่องมือที่ใช้

คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กลุ่ม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าความถี่	ค่าร้อยละ					

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประมาณค่า	รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์

กลุ่ม	

ผลการวิจัยพบว่า	

1.กิจกรรมการเรียนการสอน		

	 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก		

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์กลุ่ม	มีความคิดเห็นโดยรวมว่า	ควรปรับปรุงวิชาเลือกเสรี		

ให้มากขึ้น	นอกจากนี้ควรปรับปรุงระบบการจัดส่งเอกสารทุกประเภทของมหาวิทยาลัย		

ให้รวดเร็วขึ้น	ส่วนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น	โดยเฉพาะ

ทางเว็บไซต์	นอกจากนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาของการฝึกสั้นไป	และควรให้มี

การไปฝึกงานจริง		
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2.การให้คำปรึกษาทางวิชาการ

	 นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อในการติดต่อกับ	มสธ.	เป็นประจำมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง			

คือ	โทรศัพท์	อันดับสอง	คือ	จดหมาย	อันดับสาม	มาติดต่อด้วยตนเอง	สำหรับสื่อในการให้

คำปรึกษาทางวิชาการมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง	คือ	โทรศัพท์	อันดับสอง	คือ	จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)	อันดับสาม	คือ	จดหมาย	อย่างไรก็ตามผลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม

โดยรวมสรุปได้ว่าสื่อที่ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยติดต่อยากจึงควรเพิ่มช่องทางสื่อใหม่	(New	

media)	เพิ่มคู่สายและควรให้ฟรีโทรศัพท์		และมีความคิดเห็นว่าควรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา	

3.ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

	 นักศึกษาที่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนโดยรวม		

อยู่ในระดับปานกลาง	ในด้านความสะดวกในการให้บริการ	ความรวดเร็ว	ความทันสมัย	และ

ความพึงพอใจที่ได้รับในการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน		อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่าศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	ไม่เอื้ออำนวยแก่		

นักศึกษาในด้านบริการ	สำหรับชมรมนักศึกษาเห็นว่าควรมีชมรมนักศึกษาทุกจังหวัดและ		

ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง				

คำสำคัญ	ประสิทธิภาพการเรียนการสอน	หลักสูตร	นิเทศศาสตรบัณฑิต	

	

Abstract

This	research	was	designed	to	study	the	efficiency	of	learning	and	teaching	in	
bachelor’s	program	in	communication	arts	of	Sukhothai	Thammathirat	Open	University	
in	the	following	aspects:	(1)	learning	and	teaching	activities,	(2)	academic	
counseling,	and	(3)	resources	for	assisting	learning	and	teaching.	The	population	of	
this	research	was	125	students	in	bachelor’s	degree	program	in	communication	arts	
who	participated	in	“Professional	Training	in	Communication	Arts”	(The	semester	2	
of	Year	2012).	Data	was	collected		through	questionnaires	and	focus	group	
interviews,	and	then	the	collected	data	was	analyzed	by	frequency	and	percentage.	
Standard	deviation	and	rating	scale,	along	with	content	analysis	via	focus		group	
interviews,	were	employed.		

The	research	found	that:		
1.	Most	students	rated	learning	and	teaching	activities	excellent.	However,		

group	interviews	revealed	that	more	elective	courses	should	be	added.	In	addition,		
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documents	distribution	system	should	be	improved.		More	Public		Relations	efforts	
should	be	made	for	skill	training,	especially	via	website.	In	addition,	most	students	
felt	training	was	too	short,	and	real	internship	should	be	included.		

2.	For	academic	counseling,	the	medium	through	which	students	contact	STOU	
was	telephone,	followed	by	letters	and	visiting	STOU	while	the	most	often	used	
medium	for	academic	counseling	was	telephone,	followed	by	e-mail	and	letters.	The	
results	from	group	interviews	were	summarized	that	students	found		it	difficult	to	
contact	STOU,	and	the	university	hence	should	add	new	media,	increase	numbers	
of	telephone	lines,	and	free-toll	numbers.	Students	expressed	that	academic	
counseling	should	be	provided	from	the	beginning	of	the	enrollment.			

3.	Respondents	to	the	questionnaires	that	learning	and	teaching	resources	were		
rated	as	moderate	in	terms	of	access	to	services,	speed,	up-to-datedness	and	
satisfaction	with	services	of	supporting	departments.	The	interviewees	felt		that	
STOU’s	Regional	Distance	Education	Center	did		not	provide	service	for	students.	
They	also	expressed	that	Students	Associations	should	be	established	in	each	
province,	and	more	Public		Relations	efforts	should	be	made	in	reaching	out	to	
students.		
Keywords:	efficiency	curriculum	Bachelor	of		Communication	Arts		Program	

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การวิจัย

หลักสูตรการศึกษามีความสำคัญ	และเป็น

ตั วกำหนดทิศทาง ในการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการทางด้านสังคม	

เศรษฐกิจ	ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	ตลอดจนการพัฒนาประเทศ	

เพราะฉะนั้น	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	

จึงต้องวางแผน	และพัฒนาหลักสูตร	เพื่อให้		

ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะ	และความสามารถที่จะ

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแนวทาง		

ทีพ่งึปรารถนา	(กลา้	ทองขาว	และคณะ,	2546)	

ด้วยเหตุนี้ จึ งจำ เป็นต้องมีการประเมิน

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศ

ศาสตรบัณฑิตด้วยระบบการศึกษาทางไกล	

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เหมาะสม

สอดคล้องกับสถานการณ์	 โดยสาขาวิ ชา

นิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	

ตั้ งแต่ปีการศึกษา	2527	การผลิตบัณฑิต

นิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลมุ่งผลิต

บัณฑิ ต ให้ มี ค ว าม รู้ ด้ า นนิ เ ทศศ าสตร์ ทั้ ง		

ภาคทฤษฎี	ปฏิบัติ	และความรู้พื้นฐานในงาน		

ที่จำเป็นด้านนิเทศศาสตร์	สามารถนำไปใช้ใน
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การประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

สามารถประยุกต์ความรู้	และทักษะ	เพื่อทำ

หน้าที่นักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ของสังคมได้	

นอกจากนั้นยังมุ่งให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	

มีจิตสำนึกสาธารณะ	เพื่ อสร้ างสรรค์ งาน		

ที่มีคุณค่าต่อสังคม	ตลอดจนให้มีคุณธรรม			

มีจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์	มีความ		

รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม	

สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ได้มีการปรับปรุง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้มีความทันสมัย

และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

เทคโนโลยี	ความต้องการของตลาดและความ

ต้องการของผู้เรียน	หลายครั้งและมีการปรับปรุง

ครั้งล่าสุดในปี	พ.ศ.	2554	มีการแบ่งหมวดหมู่

วชิาตา่งๆ	ทัง้ในวชิาพืน้ฐาน	วชิาแกน	วชิาเฉพาะ	

และวิชาเลือกเสรี	โดยกลุ่มวิชาเฉพาะนั้นได้มี

การเปิดสอนใน	6	กลุ่มวิชาเพื่อให้สอดคล้อง

ลักษณะวิชาชีพ	ซึ่งได้แก่	กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์	

กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง	กลุ่มวิชาโทรทัศน์	

กลุ่มวิชาภาพยนตร์	กลุ่มวิชาการโฆษณา	กลุ่ม

วิชาการประชาสัมพันธ์	นอกจากนี้สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ยังมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรอีก

ครั้งในปี	2559	เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน	TQF			

จึงจำเป็นต้องประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนหลักสูตรนิเทศ-ศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ดังกล่าว	

	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตในด้านต่างๆ	

ได้แก่	

1.	กิจกรรมการเรียนการสอน	ซึ่งประกอบ

ด้วย	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	ได้แก่	สื่อ

การสอน	เอกสารการสอน	แบบฝึกปฏิบัติ	สื่อ

ประกอบการเรียน	รายการวิทยุ	โทรทัศน์	ซีดี			

วีซีดีและมัลติมีเดีย)	การสอนเสริม	(การสอน

เสริมธรรมดา	การสอนเสริมแบบเข้ม)	การฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะ	อบรมเข้มเสริมประสบการณ์

บัณฑิต	(ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์)	

2.	การให้คำปรึกษาทางวิชาการ	ได้แก่	การ

ติดต่ออาจารย์ด้วยตนเอง	เข้าร่วมปฐมนิเทศ		

กระดานสนทนา	

3.	ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน	

ได้แก่	สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา	สำนัก

บรรณสารสนเทศ	ศูนย์บริการการศึกษาประจำ

จั งหวัด	ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	(10	แห่ง)		

ชมรมนักศึกษา	

	

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย	

1.	ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่			

นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

นิเทศศาสตร์ประจำภาคการศึกษาที่	2/2555	

2 .	ช่ ว ง เ วลาการ เก็ บข้ อมู ล	คื อ	ช่ ว งที่		

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์	มาเข้ารับการ

อบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิตในชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์	ณ	มหา-

วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ในภาคการศึกษาที่	

2/2555	
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กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิ ดก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้	 ยึ ด ต าม		

องค์ประกอบของกระบวนการศึกษาตามวิธีการ

เชงิระบบของ	Chapman	คอื	ปจัจยันำเขา้	(Input)	

กระบวนการ	(Process)	ผลผลิต	(Output)	

ผลลัพธ์	(Outcome)	ซึ่งแสดงดังภาพที่	1	

ปัจจัยนำเข้า	
ครู/ผู้สอน	
สื่อ	
สิ่งอำนวย	
ความสะดวก	
ฯลฯ	

กระบวนการ	
การบรรยาย	
โทรทัศน์	
วิทยุ	
การเรียน	
ด้วยตนเอง	
ฯลฯ	

ผลผลิต	
การเรียนรู้	
ของผู้เรียน	
ความรู้	
ทักษะ	
ทัศนคติ	
ฯลฯ	

ภาพที่1กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ผลลัพธ์	
ความสำเร็จ	
ในการศึกษา	

ประสิทธิภาพ	
การเรียน							
การสอน	
	

นิยามศัพท์/นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ

1.ประสิทธิภาพการเรียนการสอน	หมายถึง	

คณุภาพของการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูร	

นิเทศศาสตรบัณฑิตที่เอื้ออำนวยเกื้อหนุนให้		

ผู้เรียนเกิดความรู้	ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน

อย่างดี	ซึ่งประกอบด้วย	กิจกรรมการเรียน		

การสอน	การให้คำปรึกษาทางวิชาการและ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน	

2.กิจกรรมการเรียนการสอน	หมายถึง	

กิจกรรมที่	มสธ.	กำหนดขึ้นเพื่อการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์	ซึ่ง

ประกอบด้วย	หลักสูตรของสาขานิเทศศาสตร์	

ได้แก่	เอกสารการสอน	แบบฝึกปฏิบัติ	สื่อ

ประกอบการเรียน	

3.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

หมายถึง	หลักสูตรระดับปริญญาตรี	สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

โดยระบบการศึกษาทางไกล	ที่มีสื่อหลัก	ซึ่ง

ประกอบด้วยเอกสารการสอนชุดวิชา	แบบฝึก

ปฏิบัติ	และสื่อประกอบการเรียน	

	 		3.1	 เอกสารการสอน	หมายถึง	ตำรา

แบบโปรแกรมที่ออกแบบให้นักศึกษาเรียนได้

ด้วยตนเอง	โดยมีการกระตุ้นและให้แรงเสริมแก่

นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	เป็น

สื่อสิ่ งพิมพ์	ประกอบด้วยเนื้อหา	15	หน่วย			

มีองค์ประกอบหลัก	ได้แก่	รายละเอียดชุดวิชา	

แผนการสอน	ชื่ อหน่ วย	ชื่ อตอน	แนวคิด	

วัตถุประสงค์	กิจกรรมและแนวตอบ	

	 		3.2	แบบฝึกปฏิบัติ	หมายถึง	เครื่องมือ		

ที่ใช้ทดสอบความรู้ที่ศึกษาในเอกสารการสอน

แต่ละหน่วย	ซึ่งประกอบด้วย	แบบประเมินผล

ตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนว่าได้รับความรู้

เพิ่มขึ้นหรือไม่	หลังจากศึกษาเอกสารการสอน	

	 		3.3	สื่ อประกอบการ เ รี ยน	 ได้ แก่	

รายการวิทยุกระจายเสียง	รายการวิทยุโทรทัศน์	

ซีดี	วีซีดีและมัลติมีเดีย	

	 	 	 3.3.1	รายการวิทยุกระจายเสียง	

หมายถึง	รายการวิทยุกระจายเสียงที่ เสนอ

เนื้อหาสาระของชุดวิชาที่ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจหรือ
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เข้าใจยาก	ในลักษณะเสริมหรือขยายหรือสรุป

ประเด็นสำคัญ	เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและได้รับ

ความรู้	ประสบการณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น	

	 	 3.3.2	รายการวิทยุโทรทัศน์	หมายถึง	

รายการวิทยุโทรทัศน์ที่เสนอเนื้อหาสาระของ		

ชุดวิชาที่ผุ้เรียนอาจไม่เข้าใจหรือเข้าใจยากใน

ลักษณะเสริมหรือขยายหรือสรุปประเด็นสำคัญ	

เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและไดร้บัความรู	้ประสบการณ	์

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

	 	 3.3.3	ซีดีประจำชุดวิชา	หมายถึง

รายการสอนที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบันทึก

ลงบนแผ่นซีดี	จัดทำเพื่อช่วยเสริมเติมเต็ม

เนื้อหาสาระของเอกสารการสอนให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น	

4.กระบวนการศึกษาตามวิธีการเชิงระบบ

หมายถึง	การศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบที่

ประกอบดว้ย	ปจัจยันำเขา้	(Input)	กระบวนการ	

(Process)	ผลผลติ	(output)	ผลลพัธ	์(outcome)	

	 4.1	ปัจจัยนำเข้า	หมายถึง	ปัจจัยที่ใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอน	ซึ่งในที่นี้	หมายถึง	

ครู/ผู้สอน	สื่อการสอน	สิ่งอำนวยความสะดวก	

เป็นต้น	

	 4.2	กระบวนการ	หมายถึง	กระบวนการ

ที่ใช้ในการเรียนการสอน	ได้แก่	การบรรยาย

ทางวิทยุโทรทัศน์	การเรียนด้วยตนเอง	การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน	(การสอนเสริม/	

การสอนเสริมแบบเข้ม)	เป็นต้น	

	 4.3	ผลผลิต	หมายถึง	ผลการเรียนรู้		

ของผู้เรียน	ความรู้	ทักษะ	และทัศนคติที่ได้รับ	

เป็นต้น	

	 4.4	ผลลัพธ์	หมายถึง	ผลที่ผู้เรียนได้รับ

จากการเรียนรู้ทั้งกระบวนการในระบบการศึกษา

ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ผล

สำเร็จของการศึกษา	

5.การให้คำปรึกษาทางวิชาการ	หมายถึง	

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดขึ้น	เพื่อให้คำแนะนำ

ด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา	ได้แก่			

การปฐมนิเทศ	กระดานสนทนาของสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์	

6.ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

หมายถึง	กิจกรรมต่างๆ	ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราชและสาขาวิชานิเทศศาสตร์	จัดขึ้น

เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน	ได้แก่	

สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา	สำนัก		

บรรณสารสนเทศ	ศูนย์บริการการศึกษาประจำ

จังหวัด	ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.(	10	แห่ง)	และ

ชมรมนักศึกษา	

7.ศูนย์ วิ ทยพัฒนามสธ . ( 10แห่ ง )	

หมายถงึ	ศนูยบ์รกิารดา้นการศกึษามหาวทิยาลยั	

สุโขทัยธรรมาธิราชที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคต่างๆ	

10	แห่ง	

8.ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด

หมายถึง	ศูนย์บริการการศึกษาประจำท้องถิ่น		

ที่ ตั้ งขึ้ น	ณ	โรง เรี ยนมัธยมประจำจั งหวัด		

ทั่ วประเทศ	โดยมีบทบาทและหน้าที่ความ		

รับผิดชอบในการจัดสถานที่ที่จะใช้ในการดำเนิน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา	การสอนเสริม	

การสอบ	การแนะแนวการศึกษา	กิจกรรม		

การศึกษาอื่นๆ	ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า

เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา			

เป็ นแหล่ งบริ ก ารข่ า วสารและหน่ วย ง าน

ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย	

รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานในการติดต่อ
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ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย	ในกรณีที่		

นักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้

โดยตรงอีกด้วย	

9.ชมรมนักศึกษา	หมายถึง	กลุ่มนักศึกษา

สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ที่ รวมตัวกันเพื่ อทำ

กิจกรรมด้านการเรียนการสอน	และสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	

	

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.	ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

และการปรับปรุ งการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี	

2 .	 ไ ด้ แน วทา งก า รประ เมิ นหลั กสู ต ร		

นิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	

3.	ได้ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษา	

	

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดำเนินการวิจัย	ดังนี้	

1. รูปแบบการวิจัย

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและการวิจัย

คุณภาพ	จากผู้มีส่วนร่วมการสนทนากลุ่ม			

25	คน	

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	ได้แก่	นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่เข้ารับการอบรม

เข้ ม เสริ มประสบการณ์บัณฑิต ในชุ ดวิ ช า

ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์	ปี	2556	

จำนวน	119	คน	

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์กลุ่ม	ซึ่งประกอบด้วยคำถาม	4	ส่วน	

	 ส่วนที่	1	 ข้อมูลทั่วไป	

	 ส่วนที่	2	 กิจกรรมการเรียนการสอน	

	 ส่วนที่	3	 การให้คำปรึกษาทางวิชาการ	

	 ส่วนที่	4	 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน		

	 	 	 	 	 การสอน	

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีแจกและเก็บ

แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด	ซึ่งเป็น

ช่วงที่กลุ่มตัวอย่างมาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้ม

เสริมประสบการณ์บัณฑิตชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพนิเทศศาสตร์	ได้รับแบบสอบถามคืน

ทั้งหมดจำนวน	119		คน	

	 นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ

สนทนากลุ่ม	โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม

จากนักศึกษานิเทศศาสตร์ทุกแขนง	ได้แก่	สื่อ

สิ่ งพิมพ์	ประชาสัมพันธ์	โฆษณา	โทรทัศน์			

วิทยุกระจายเสียง	และภาพยนตร์	ซึ่งเป็นกลุ่ม

นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมอบรมเข้มเสริม

ประสบการณ์บัณฑิต	จำนวน	25		คน	

	 เกณฑ์การให้คะแนน 

	 ค่าเฉลี่ย	 	 ระดับความพึงพอใจ/	

	 	 	 	 	 ความคิดเห็น/คุณภาพ/	

	 	 	 	 	 เหมาะสม	

	 4.50-5.00	 มากที่สุด	

	 3.50-4.49	 มาก	

	 2.50-3.49	 ปานกลาง	

	 1.50-2.49	 น้อย	

	 1.00-1.49		 น้อยที่สุด	

5.การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ใชว้ธิทีางสถติคิำนวณคา่ความถี่	คา่รอ้ยละ	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และข้อมูลจากการ
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ประมาณค่า	รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาจาก

แบบสัมภาษณ์กลุ่ม		

						

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์มีดังนี้	

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น

ร้ อยละ	58 .8	และ เพศชายร้ อยละ	41 .2			

นั ก ศึ ก ษ าส่ ว น ใ หญ่ ที่ ต อ บแบบสอบถ าม		

มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ		

ปริมณฑลร้อยละ	47.9	ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	

20-30	ปี	คิดเป็นร้อยละ	48.7	ส่วนใหญ่สำเร็จ

การศึกษาสูงสุดก่อนเข้าศึกษามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชคือระดับต่ำกว่าอนุปริญญา

ร้อยละ	69.7	และส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน

คิดเป็นร้อยละ	31.1	ส่วนใหญ่มีรายได้	10,001-

15,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	21.0	

	 สำหรับช่องทางที่นักศึกษาส่วนใหญ่รับ

ทราบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษามากที่สุด	คือ	

สื่อบุคคล	รองลงมาคือเว็บไซต์	นักศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุสาเหตุที่เลือกเข้า

ศึกษาที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์มากที่สุด	คือ	เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้คิดเป็นร้อยละ	47.9		

2.กิจกรรมการเรียนการสอน

 2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

	 	 	นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตโดยรวมอยู่ ใน

ระดับมาก	และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า	

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อหลักสูตร

นิ เทศศาสตรบัณฑิตอยู่ ในระดับมากในทุก

ประเด็น	ได้แก่	เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้

ในวิชาชีพ	เหมาะสมที่จะบูรณาการเข้ากับ		

องค์ความรู้ในสาขาอื่นๆ	เหมาะสมกับการเรียน

การสอนในระบบทางไกล	และเหมาะสมทาง

ด้านวิชาการ	

	 	 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์กลุ่ม	

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมว่า	ควร

ปรับปรุงวิชาเลือกเสรีให้มากขึ้น	เพื่อเพิ่มทาง

เลือกให้แก่นักศึกษา		

	  2.2 สื่อการเรียนการสอน/การสอน

เสริมธรรมดา/การสอนเสริมแบบเข้ม/การ 


ฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะ/การอบรมเข้มเสริม

ประสบการณ์บัณฑิต 

	 	 	 2.2.1 เอกสารการสอน	นักศึกษา

มีความคิดเห็นต่อเอกสารการสอนโดยรวมใน

ระดับมาก	และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า	

นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเอกสารการสอนอยู่

ในระดับมากในทุกประเด็น	ได้แก่	เนื้อหาชัดเจน	

มีการสรุปและเน้นประเด็นสำคัญ	เนื้อหามีความ

สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์	เนื้อหา

ภายในหน่วยมีความสัมพันธ์กัน	แนวตอบ

กิจกรรมช่วยแนะแนวการตอบข้อสอบ	กิจกรรม

ท้ายเรื่องช่วยให้เข้าใจเนื้อหา	เนื้อหาทันสมัย	

เนื้อหาแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน	มีการ

อธิบายโดยการยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาเข้าใจ

ง่ายและกระชับ		

	 	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่า	

ได้รับเอกสารการสอนล่าช้า	และแนวตอบ

กิจกรรมมีข้อผิดพลาดบ่อย		

	 	 	 2.2.2 แบบฝึกปฏิบัติ นักศึกษา		

ที่ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดระบุว่า	ทำแบบ

ประเมินผลก่อน-หลังเรียนในแบบฝึกปฏิบัติ		

ร้อยละ	86.6	นักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบ



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  1  เมษายน 2559 

�4

ฝึกปฏิบัติโดยรวมอยู่ ในระดับมาก	และเมื่อ

พิจารณารายประเด็นพบว่า	นักศึกษามีความ		

คิดเห็นต่อแบบฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมากในทุก

ประเด็น	ได้แก่	เป็นแนวทางหรือเป็นแบบฝึกหัด

สำหรับการทำข้อสอบประจำภาคได้	ช่วยให้

เข้าใจเนื้อหามากขึ้น	สอดคล้องกับแนวคิดและ

วัตถุประสงค์	มีความชัดเจนและครอบคลุม			

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่า		

แบบฝึกปฏิบัติได้รับล่าช้า	เช่นเดียวกับเอกสาร

การสอน	บางครั้งได้รับหลังสอบไปแล้ว		

	 	 2.2.3 สื่อประกอบการเรียน (วิทยุ 

โทรทัศน์ วีซีดี)	นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

เกินกว่าครึ่งระบุว่าได้ใช้สื่อประกอบการเรียน	

(วิ ทยุ โทรทั ศน์	 วี ซี ดี )	 ร้ อยละ	51 .3	 โดย		

นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสื่อประกอบการเรียน

โดยรวม ในระดั บมาก	และ เมื่ อพิ จ า รณา		

รายประเด็นพบว่า	นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

สื่อประกอบการเรียนอยู่ ในระดับมากในทุก

ประเด็น	ได้แก่	มีการสรุป	และเน้นประเด็น

สำคัญ	มีการอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ

ทำให้เข้าใจง่าย	ช่วยให้สามารถศึกษาเอกสาร

การสอนได้เข้าใจมากขึ้น	มีความสอดคล้องของ

เนื้อหากับวัตถุประสงค์และแนวคิด	สื่อมีคุณภาพ	

และความชัดเจน	มีความชัดเจน	มีรูปแบบ

การนำเสนอที่น่าสนใจ	และมีความทันสมัย	

	  2 . 2 . 4 ก า ร ส อน เ ส ริ ม ธ ร ร มด า  


นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าไม่เคยเข้ารับการสอน

เสริมธรรมดา	ร้อยละ	67.2	และนักศึกษา		

มีความคิดเห็นต่อการเข้ารับการสอนเสริม

ธรรมดาโดยรวมอยู่ ในระดับมาก	และเมื่อ

พิจารณารายประเด็นพบว่า	นักศึกษามีความ		

คิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนเสริม

ธรรมดาอยู่ในระดับมาก	ในทุกประเด็นได้แก่	

เนื้อหาชัดเจน	ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกหน่วย	

เอกสารช่วยให้เข้าใจเนื้อหา	และความยากของ

เนื้อหา		

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่า

เอกสารการสอนเสริมหรือเอกสารโสตทัศน์ได้รับ

ล่าช้าไม่ทันเวลาเข้ารับการสอนเสริม	นอกจากนี้	

เอกสารยังไม่ตรงกับตารางเรียนและขาดการ

ประชาสัมพันธ์	ไม่รู้ว่าศูนย์การเรียนอยู่ที่ไหน	

รวมทั้งควรเพิ่มเวลาออกอากาศให้เหมาะสมกับ

นักศึกษา	เช่น	ในเวลาไพร์มไทม์	(prime	time)	

และควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้านานๆ		

	 	 1)	วิทยากร	นักศึกษามีความคิดเห็น

ต่อวิทยากรในการสอนเสริมธรรมดาอยู่ในระดับ

มากในทุกประเด็น	ได้แก่	มีความเป็นกันเองกับ

นักศึกษา	เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามเมื่อ

มีข้อสงสัย	ตอบคำถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน	

และอธิบายและถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน	

	 	 2)	ความเหมาะสมของการจัดการ

เรียนการสอน	นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความ

เหมาะสมของการจัดการสอนเสริมธรรมดาอยู่

ในระดับมาก	ในทุกประเด็น	ได้แก่	จัดการสอน

เสรมิจำนวน	2	ครัง้	ครัง้ละ	1	วนั	วนัละ	5	ชัว่โมง	

ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์	และความเหมาะสม

ของสถานที่	

	 	 3)	ประโยชน์ที่ได้รับ	นักศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถามระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า

รับการสอนเสริม	คือ	สามารถนำความรู้ไปใช้ใน

การสอบ	ร้อยละ	64.1	รองลงมาคือ	ช่วยให้มี

ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจน	ร้อยละ	35.9	
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	  2 . 2 . 5 ก า รสอน เ ส ริ ม แบบ เ ข้ ม  


นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า		

ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มร้อยละ	

68.9	และนักศึกษาบางส่วนที่ระบุว่าเคยเข้ารับ

การสอนเสริมแบบเข้มร้อยละ	31.1		

	 	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเข้ารับ

การสอนเสริมแบบเข้มโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า	

	 	 1)	เอกสารประกอบการสอนเสริม

แบบเข้ม	นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเอกสาร

ประกอบการสอนเสริมแบบเข้มอยู่ในระดับมาก

ในทุกประเด็น	ได้แก่	เนื้อหาชัดเจน	ครอบคลุม

เนื้อหาครบทุกหน่วย	เอกสารช่วยให้เข้าใจ

เนื้อหา	และความยากของเนื้อหา	

	 	 2)	แบบทดสอบความรู้การสอนเสริม

แบบเข้ม	นักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบ

ทดสอบความรู้สอนเสริมแบบเข้มอยู่ในระดับ

ม าก ในทุ กป ร ะ เ ด็ น	 ไ ด้ แ ก่	 แบบทดสอบ

ครอบคลุมเนื้อหา	จำนวนข้อของแบบทดสอบ

ความรู้ในแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม	คำถาม

ของแบบทดสอบมีความชัดเจน	และความยาก

ของแบบทดสอบ	

	 	 3)	วิทยากร	นักศึกษามีความคิดเห็น

ต่อวิทยากรในการสอนเสริมแบบเข้มอยู่ในระดับ

มากที่สุด	ได้แก่	เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้		

ซักถามเมื่อมีข้อสงสัยและมีความคิดเห็นต่อ

วิทยากรในการสอนเสริมแบบเข้มอยู่ในระดับ

มาก	ได้แก่	มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา

เท่ากับตอบคำถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน	และ

อธิบายและถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน	

	 	 4)	ความเหมาะสมของการจัดการ

เรียนการสอน	นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความ

เหมาะสมของการจัดการสอนเสริมแบบเข้มอยู่

ในระดับมากในทุกประเด็น	ได้แก่	ความเหมาะ

สมของสถานที่	ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย	

และจัดการสอนเสริมจำนวน	2	ครั้ง	ครั้งละ			

2	วัน	วันละ	5	ชั่วโมงในวันเสาร์และวันอาทิตย์	

	 	 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามระบุ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการสอนเสริม

แบบเข้ม	คือ	สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบ	

ร้อยละ	56.8	รองลงมาคือ	ช่วยให้มีความเข้าใจ

ในเนื้อหาอย่างชัดเจนร้อยละ	43.2	

	 	 2.2.6 การฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะ



นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดระบุ

ว่าเคยเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะร้อยละ	

85.7	และมีนักศึกษาเพียงบางส่วนที่ระบุว่า		

ยั งไม่ เคยเข้ ารับการฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะ		

ร้อยละ14.3		นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเข้า

รับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า		

	 	 1)	แบบฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะด้วย

ตน เอ ง	นั กศึ กษามี ค ว ามคิ ด เห็ นต่ อแบบ		

ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง	(การบ้าน)			

อยู่ในระดับมากในทุกประเด็น	ได้แก่	เนื้อหา

ชัดเจน	แบบฝึกปฏิบัติฯช่วยให้เข้าใจเนื้อหา	และ

ความยากของเนื้อหา	

	 	 2)	วิทยากร	นักศึกษามีความติดเห็น

ต่อวิทยากรในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอยู่ใน

ระดับมาก	ในทุกประเด็น	ได้แก่	มีความเป็น

กันเองกับนักศึกษา	เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซัก

ถามเมื่อมีข้อสงสัย	ตอบคำถามนักศึกษาได้

อย่างชัดเจน	และอธิบายและถ่ายทอดเนื้อหาได้

ชัดเจน	

	 	 3)	วัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกปฏิบัติ			
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นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวัสดุอุปกรณ์ในการ

ฝึกปฏิบัติฯอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น	ได้แก่	

ความสะดวกในการใช้	ความทันสมัย	และความ

เพียงพอ	

	 	 4)	ความเหมาะสมของการจัดการ		

ฝึกปฏิบัติ	นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความ

เหมาะสมของการจัดการฝึกปฏิบัติฯอยู่ในระดับ

มากในทุกประเด็น	ได้แก่	ความเหมาะสมของ		

ค่าใช้จ่าย	ความเหมาะสมของสถานที่	และ		

จัดฝึกปฏิบัติครั้งละ	3			วัน	วันละ	10	ชั่วโมง

ในวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์	

	 	 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามระบุ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกปฏิบัติ

เสริมทักษะ	คือ	ช่วยให้มีความเข้าใจในเนื้อหา

อย่างชัดเจนร้อยละ	61.0	รองลงมาคือ	สามารถ

นำความรู้ไปใช้ในการสอบ	ร้อยละ	37.0	และ

อื่นๆได้แก่	ได้เพื่อนใหม่	ร้อยละ	2		

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้

ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่าควรมี

การประชาสัมพันธ์	เรื่อง	การฝึกปฏิบัติให้มาก

ขึ้น	โดยเฉพาะผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยจะดีมาก		

นอกจากนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลา

ฝึกสั้นไป	และควรให้ไปฝึกงานจริงโดยเฉพาะชุด

วชิาโฆษณา	วทิยโุทรทศัน	์และภาพยนตร	์อกีทัง้	

การฝึกปฏิบัติบางชุดวิชาไม่ได้ลงมือทำจริง	เช่น	

การใช้กล้อง	อย่างไรก็ตามนักศึกษาบางส่วน

เห็นแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้ทำได้ยาก		

				 2.2.7 การอบรมเข้มเสริมประสบ-

การณบ์ณัฑติ (ประสบการณว์ชิาชพีนเิทศศาสตร)์	

นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเข้ารับการอบรม

เข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิต	(ประสบการณ์

วิชาชีพนิเทศศาสตร์)	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

และเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า		

	 	 1)	วิทยากร	นักศึกษามีความคิดเห็น

ต่อวิทยากรในการอบรมเข้มฯอยู่ในระดับมาก		

ในทุกประเด็น	ได้แก่	มีความเป็นกันเองกับ		

นักศึกษา	เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามเมื่อ

มีข้อสงสัย	ตอบคำถามนักศึกษาได้อย่างชัดเจน	

และอธิบายและถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน	

	 	 2)	วัสดุอุปกรณ์ในการอบรมเข้มฯ	

นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวัสดุอุปกรณ์ในอบรม

เข้มฯ	อยู่ในระดับมากในทุกประเด็นได้แก่	ความ

สะดวกในการใช	้ความทนัสมยั	และความเพยีงพอ	

	 	 3)	ความเหมาะสมของการอบรม

เขม้ฯ	นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ตอ่ความเหมาะสม	

ของการจัดอบรมเข้มฯอยู่ในระดับมากในทุก

ประเด็น	ได้แก่	ความเหมาะสมของสถานที่	

ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย	และจัดฝึกปฏิบัติ

ครั้งละ	4	½	วัน	วันละ	10	ชั่วโมง	

	 	 4)	ประโยชน์ที่ได้รับ	นักศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถามระบุประโยชน์ส่วนมากที่ได้รับจาก

การอบรมเข้ม เสริมประสบการณ์บัณฑิต	

(ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์)	คือ	ช่วยให้

มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจนร้อยละ	64.3	

รองลงมาคือ	สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบ	

ร้อยละ	34.0	

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่า		

มีความเหมาะสมแล้ว	

3.การให้คำปรึกษาทางวิชาการ

 3.1 สื่ อที่ ใช้ ในการติดต่อ มสธ. เป็น

ประจำ 

	 	 สื่อที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ในการติด

ต่อกับมสธ.เป็นประจำมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง	

1	
2	
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คือ	โทรศัพท์	อันดับสอง	คือ	จดหมาย	อันดับ

สาม	มาติดต่อด้วยตนเอง	และจดหมายอิเล็ก-

ทรอนิกส	์(e-mail)	เท่ากับการติดต่อผ่านสื่อ

เครือข่ายสังคมออนไลน์	เช่น	เฟชบุ๊ค		

 3.2 สื่อที่ใช้บริการในการให้คำปรึกษา

ทางวิชาการ 

	 	 สื่อที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการใน

การให้คำปรึกษาทางวิชาการมากที่สุดเป็นอันดับ

หนึ่ง	คือ	โทรศัพท์	อันดับสอง	คือ	จดหมาย		

อิ เล็ กทรอนิกส์	 (e -ma i l )	อันดับสาม	คื อ	

จดหมาย	และมาติดต่อด้วยตนเอง		

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่าสื่อที่

ใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยติดต่อยากควรเพิ่ม		

ช่องทางสื่อใหม่	(Social	media)	เช่น	โซเซียล

มีเดีย	อินเทอร์เน็ต	ต้องปรับปรุงช่องทางให้ทัน

สมัยทั้ งข้อมูลและการใช้งาน	นอกจากนั้น

โทรศัพท์ติดต่อยาก	ควรเพิ่มคู่สายและควรให้ฟรี

โทรศัพท์		

 3 .3 กิ จกรรมการให้คำปรึกษาทาง 


วิชาการ 

	 	 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการให้คำปรึกษาทาง

วิชาการ	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	และเมื่อ

พิจารณารายประเด็นพบว่า	ในการให้คำปรึกษา

ทางวิชาการทางโทรศัพท์ในระดับมาก	และ		

มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการให้คำปรึกษา		

ทางวิชาการในระดับปานกลาง	ได้แก่	การให้		

คำปรึกษาทางวิชาการโดยเข้าร่วมกิจกรรม

ปฐมนิ เทศ	การให้คำปรึกษาผ่าน	e-mai l ,			

เฟชบุ๊ค	การมาติดต่อด้วยตนเอง	การให้คำ

ปรึกษาทางวิชาการผ่านกระดานสนทนา	และ

จดหมาย		

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่าควร

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน

มสธ.โดยให้ที่อยู่	e-mail	ที่ติดต่อได้รวมทั้งเบอร์

โทรศัพท์	เนื่องจากการติดต่อกับมหาวิทยาลัย

ทำได้ยาก	โดยมีอาจารย์และรุ่นพี่เป็นที่ปรึกษา		

4.ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

	 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีความ		

คิดเห็นต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	และเมื่อพิจารณา

รายประเด็น	พบว่า		

	 4.1 ความสะดวกในการให้บริการ  

	 	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความ

สะดวกในการให้บริการในระดับมาก	ในการให้

บริการของหน่วยงานสนับสนุน	ได้แก่	สำนัก

ทะเบียนและวัดผลการศึกษา	สำนักบรรณสาร

สนเทศ	และมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง		

ในการให้บริการของศูนย์บริการด้านการศึกษา	

ได้แก่	ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด			

ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.(10	แห่ง)	และชมรม		

นักศึกษา		

 4.2 การอำนวยความสะดวกของหนว่ยงาน


และเจ้าหน้าที่  

	 	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการอำนวย

ความสะดวกของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ใน

ระดับมาก	ในการให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุน	ได้แก่	สำนักทะเบียนและวัดผล		

การศึกษา	สำนักบรรณสารสนเทศ	และมีความ

คิดเห็นในระดับปานกลางในการให้บริการของ

ศูนย์บริการการศึกษา	ได้แก่	ศูนย์บริการ		

การศึกษาประจำจังหวัด	ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.		
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(10	แห่ง)	และชมรมนักศึกษา		

	 4.3 ความรวดเร็ว  

	 	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความ

รวดเร็วในการให้บริการในระดับปานกลาง	ใน

การให้บริการของทุกหน่วยงานสนับสนุน	ได้แก่		

สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา	สำนักบรรณ

สารสนเทศ	ศูนย์บริการด้านการศึกษา	ได้แก่	

ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด	ศูนย์วิทย

พัฒนา	มสธ.	(10	แห่ง)	และชมรมนักศึกษา		

 4.4 ความทันสมัย  

	 	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความทัน

สมัยในการให้บริการในระดับมาก	ในการให้

บริการของหน่วยงานสนับสนุน	ได้แก่	สำนัก

ทะเบียนและวัดผลการศึกษา	สำนักบรรณสาร

สนเทศ	และมีความคิดเห็นในระดับปานกลางใน

การให้บริการของศูนย์บริการด้านการศึกษา	

ได้แก่	ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด		

ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.(10	แห่ง)	และชมรม		

นักศึกษา		

 4.5 ความพึงพอใจที่ได้รับ  

	 	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความ		

พึงพอใจที่ได้รับในการให้บริการในระดับมาก			

ในการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน	ได้แก่		

สำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษาและมีความ

คิดเห็นในระดับปานกลาง	ได้แก่	สำนักบรรณ

สารสนเทศ	ศูนย์บริการด้านการศึกษา	ได้แก่	

ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด	ศูนย์วิทย-

พัฒนา	มสธ.(10	แห่ง)	และชมรมนักศึกษา			

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่า		

ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.ไม่เอื้ออำนวยแก่นักศึกษา

ในด้านการบริการ	แม้ว่าห้องสมุดจะดีมากแต่

หนั งสือด้ านนิ เทศศาสตร์มีน้อย	ส่วนด้ าน		

ความพึงพอใจมีความคิดเห็นต่อเรื่องชมรม		

นักศึกษาว่าอยากให้มีเครือข่ายในทุกจังหวัดและ

ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง	

	

อภิปรายผล

การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการเรียนการสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในด้านต่างๆ	โดย

จะได้อภิปรายผลตามรายละเอียดดังนี้	

1.ข้อมูลทั่วไป

	 สื่อบุคคลยังคงเป็นช่องทางที่นักศึกษา		

รับทราบข้อมูลการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ

มสธ.	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใช้รณรงค์รับสมัคร		

นักศึกษาของสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ต่อไป	

เนื่องจากเป็นสื่อที่ประหยัด	สามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้สะดวก	

	 กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ข้ ามาศึกษา	มสธ.			

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชนร้อยละ	31.1			

ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการรณรงค์		

รับสมัครนักศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์			

ในโอกาสต่อไป	

2.กิจกรรมการเรียนการสอน

	 2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

	 	 ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตพบว่าหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิตเหมาะสมจะนำไปประยุกต์

ใช้ในวิชาชีพในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของภัสวลี	นิติเกษตรสุนทร	และคณะ		

ในการวิจัยเรื่อง	โครงการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์	(รุ่นที่	1)	และสันทัด		

ทองรินทร์	และคณะ	ในการวิจัย	เรื่อง	โครงการ

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา	สาขาวิชานิ เทศศาสตร์			

(รุ่นที่	2)	ซึ่งกล่าวว่าหลักสูตรนิเทศศาสตร-		

มหาบัณฑิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

และสามารถบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ต่างๆ	

ได้	และสอดคล้องกับทฤษฎีของ	Chapman	

เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนอัน

ประกอบด้วย	1.	ปัจจัยนำเข้า	(Input)	ได้แก่	

หลักสูตร	วิทยากร	ทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน	2.	กระบวนการ	(Process)	ซึ่ง

ได้ แก่	การบรรยาย	สาธิต	ฝึกปฏิบัติ	สื่ อ

ประกอบการเรียนต่างๆ	การศึกษาด้วยตนเอง	

3.	ผลผลิต	(Output)	ได้แก่	การเรียนรู้ของ		

ผู้เรียน	ความรู้	ทักษะทัศนคติ	และ	4.	ผลลัพธ์	

(Outcome)ได้แก่	ความสำเร็จในการศึกษาซึ่ง

องค์ประกอบต่างๆ	เหล่านี้นำไปสู่ความสำเร็จ

ของการศึกษา	

	 	 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์กลุ่ม	

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมว่า	ควร

ปรับปรุงวิชาเลือกเสรีให้มากขึ้น	เพื่อเพิ่มทาง

เลือกให้แก่นักศึกษา	ซึ่งในเรื่องนี้สามารถนำ

ข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการปรับหลักสูตรในโอกาส

ต่อไป	

 2.2 เอกสารการสอน  

	 	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเอกสาร

การสอนในระดับดีมากในทุกประเด็น	เช่น	

เนื้อหาชัดเจน	มีการสรุปและเน้นประเด็นสำคัญ	

เนื้ อหามี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บแนวคิ ดและ

วัตถุประสงค์	ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางจัดการ

ศึกษาในระบบทางไกลของ	มสธ.	(มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช	มปป.27)	ให้ความสำคัญกับ

เอกสารการสอนเป็นสื่อหลัก	โดยมีการออกแบบ

เอกสารการสอนให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วย

ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ		

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่า		

ได้รับเอกสารการสอนล่าช้า	และแนวตอบ

กิจกรรมมีข้อผิดพลาดบ่อย	ซึ่งเรื่องนี้เห็นควรนำ

ไปพิจารณาปรับปรุงในการผลิตเอกสารการสอน

ในโอกาสต่อไป	

 2.3 แบบฝึกปฏิบัติ 

	 	 นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าได้ทำแบบ		

ฝึกปฏิบัติ	อย่างไรก็ตามหากได้มีการพัฒนา

ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบเอกสารการสอน

อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นักศึกษา	ก็อาจเพิ่มระดับความคิดเห็นของ		

นักศึกษาเป็นระดับมากที่สุดได้	

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่าแบบ

ฝึกปฏิบัติได้รับล่าช้า	เช่นเดียวกับเอกสารการ

สอน	บางครั้งได้รับหลังสอบไปแล้ว	ซึ่งเรื่องนี้

เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป	

 2.4 สื่อประกอบการเรียนการสอน 

	 	 นักศึกษามีความเห็นต่อสื่อประกอบ

การเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกประเด็น		

อย่างไรก็ตาม	พบว่านักศึกษาใช้สื่อประกอบ		

การเรียนการสอนเพียงร้อยละ	51.3	ฉะนั้น		

ควรกระตุ้นให้นักศึกษาใช้สื่อประกอบการเรียน

การสอนให้มากขึ้น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนของนักศึกษา	
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 2.5 การสอนเสริมธรรมดาและการสอน

เสริมแบบเข้ม 

	 	 สำหรับการสอนเสริมธรรมดาและ

สอนเสริมแบบเข้ม	นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเข้า

รับการสอนเสริมแบบธรรมดาและสอนเสริม

แบบเข้ม	คิดเป็นร้อยละ	67.2	และ	68.9			

ในเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะการจัดสอนเสริม		

มีจำนวนนักศึกษาน้อยจึงมักจัดอยู่ เฉพาะใน		

ส่วนกลางเท่านั้น	แต่นักศึกษาส่วนใหญ่มักอยู่

ตามส่วนภูมิภาคต่างๆ	ทำให้ไม่สะดวกในการ

เดินทาง	นอกจากนั้นอาจมีปัญหาเรื่องการแจ้ง

การรับสอนเสริมล่าช้า	ทั้งนี้เป็นไปตามข้อมูลที่

ได้รับจากนักศึกษา				

	 	 สำหรับประเด็นความคิด เห็นต่อ

เอกสารประกอบการสอนเสริมธรรมดาและ		

การสอนเสริมแบบเข้ม	และวิทยากร	นักศึกษา		

เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	และ		

ในประเด็นสำหรับความคิดเห็นเรื่องประโยชน์		

ที่ ได้รับจากการสอนเสริม	นักศึกษาเห็นว่า

สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบ	ร้อยละ	64.1	

และ	56.8		ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การจัดการสอนเสริม	

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่า

เอกสารโสตทัศน์ได้รับล่าช้าไม่ทันเวลา	เอกสาร

ยั ง ไ ม่ ต ร ง กั บ ต า ร า ง เ รี ย น แ ล ะ ข า ด ก า ร

ประชาสัมพันธ์	ไม่รู้ว่าศูนย์การเรียนอยู่ที่ไหน	

และควรเพิ่มเวลาออกอากาศให้เหมาะสมกับ		

นักศึกษา	และควรแจ้งให้ทราบนานๆ	ซึ่งเรื่องนี้

เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

แกไ้ขตอ่ไป	เพือ่ธำรงใหน้กัศกึษาอยูใ่นระบบตอ่ไป	

 2.6 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  

	 	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเข้าฝึก

ปฏิบัติฯโดยรวมในระดับมากและในประเด็น

วิทยากร	นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับ		

มากที่สุด	สำหรับประเด็นประโยชน์ที่ได้รับจาก

การเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ	นักศึกษา

เห็นว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจนร้อยละ	

61.0	

	 	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่าควร

มีการประชาสัมพันธ์	เรื่อง	การฝึกปฏิบัติให้มาก

ขึ้น	โดยเฉพาะผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยจะดีมาก	

นอกจากนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลา

ฝึกสั้นไป	และควรให้ไปฝึกงานจริงโดยเฉพาะชุด

วิชาโฆษณา	วิทยุ โทรทัศน์	และภาพยนตร์	

อย่างไรก็ตามนักศึกษาบางส่วนเห็นว่าเรื่องนี้

ทำได้ยาก	อีกทั้งการฝึกปฏิบัติบางชุดวิชาไม่ได้

ลงมือทำจริง	เช่น	การใช้กล้อง	ซึ่งเรื่องนี้เห็น

ควรนำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หลักสูตรในโอกาสต่อไป	

 2.7 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์

บัณฑิต  

	 	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการอบรม

เข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิตโดยรวมในระดับ

มาก	โดยเฉพาะในประเด็นวิทยากรในการอบรม

เข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิต	นักศึกษามีความ

คิดเห็นในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น	สำหรับ

ประเด็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการ		

อบรมเข้มฯ	นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ามีความ

เข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจนร้อยละ	64.3	เรื่องนี้

พิจารณาแล้วเห็นว่าความคิดเห็นต่อการเข้ารับ
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อบรมเข้มฯโดยรวมในประเด็นวิทยากร	วัสดุ

อุปกรณ์ในการอบรมเข้มฯ	ความเหมาะสมของ

การอบรมเข้มฯ	มีความเหมาะสมในระดับมาก	

สอดคล้องกับประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

เข้มฯ	ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหา

อย่างชัดเจน	และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ

สอบ	

3.การให้คำปรึกษาทางวิชาการ

	 สื่ อ ที่ นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ หญ่ ใ ช้ ติ ด ต่ อ		

กับ	มสธ.เป็นประจำและใช้บริการในการให้		

คำปรึกษาทางวิชาการมากที่สุดอันดับหนึ่ง	คือ	

โทรศัพท์	สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสวลี	และ

คณะ	ที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการผ่าน

สื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด	รองลงมา	ได้แก่	

โทรศัพท์	ทั้งนี้สื่อสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม	

เช่น	สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์	นั้นพบว่า		

มีการใช้ในระดับน้อย	เรื่องนี้อาจเป็นเพราะ

มหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มและอยู่ระหว่างการพัฒนา

สื่อสมัยใหม่เหล่านี้	รวมทั้งเกิดปัญหาอุปสรรค

ในการใช้สื่อสมัยใหม่	และนอกจากนี้นักศึกษา

มสธ.เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่	มีความหลากหลาย

ทางประชากร	จึงมีทั้งกลุ่มที่เข้าถึงและเข้าไม่ถึง

สื่อสังคมออนไลน์	

	 อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้

สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่าสื่อที่ใช้

ติดต่อกับมหาวิทยาลัยติดต่อยากควรเพิ่มช่อง

ทางสื่อใหม่	(Social	media)	และควรเพิ่มคู่สาย

และควรให้ฟรีโทรศัพท์	ซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัย

กำลังดำเนินการปรับปรุงให้เป็นระบบ	One	

stop	service	

	 สำหรับกิจกรรมการให้คำปรึกษาทาง		

วิชาการ	นักศึกษามีความเห็นโดยรวมในระดับ

ปานกลาง	โดยในแต่ละประเด็น	นักศึกษามี

ความคิดเห็นต่อกิจกรรมการให้คำปรึกษาทาง

วิชาการในระดับปานกลาง	ส่วนทางโทรศัพท์อยู่

ในระดับมาก	ในเรื่องนี้เห็นว่าเนื่องจากนักศึกษา

ส่วนใหญ่สะดวกในการใช้ติดต่อทางสื่อโทรศัพท์

ในระดับมาก	ส่วนสื่ออื่นๆ	ในสื่อเครือข่ายสังคม

ออนไลน์	นั้นมหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มและกำลัง

พัฒนา	ประกอบกับนักศึกษาอาจไม่สะดวกใน

การใช้สื่อเหล่านี้ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	

4.ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

	 ประเด็นทรัพยากรสนับสนุนการเรียน		

การสอน	นั้นนักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวม		

ในระดับปานกลาง	ทั้งนี้พิจารณาตามสำนักต่างๆ

ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน	พบว่า	

 4.1 สำนักทะเบียนและวัดผล 


	 	 มีความสะดวกในการให้บริการการ	

การอำนวยความสะดวกของหน่วยงานและ		

เจ้าหน้าที่	ความทันสมัย	และความพึงพอใจ		

ในระดับมาก	และมีความรวดเร็วในระดับ		

ปานกลาง	หากมีการพัฒนาและปรับปรุงตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้เกิดความ		

พึงพอใจในระดับมากที่สุดและช่วยธำรงรักษา		

นักศึกษาให้อยู่ในระบบต่อไป	

	 4.2 สำนักบรรณสารสนเทศ  

	 	 มีความสะดวกในการให้บริการ	การ

อำนวยความสะดวกของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่	

ความทันสมัย	และความพึงพอใจที่ได้รับและ		

มีความรวดเร็วในระดับปานกลาง	
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 4.3 ศูนย์บริการด้านการศึกษา   

	 	 ซึ่งได้แก่	ศูนย์บริการการศึกษาประจำ

จังหวัด	และศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.	10	แห่ง	นั้น	

มีความคิดเห็นในทุกประเด็นระดับปานกลาง	

ยกเว้น	เรื่ องการอำนวยความสะดวกของ		

หน่ วยงานและ เจ้ าหน้ าที่ ของศูนย์บริ การ		

การศึกษาประจำจังหวัด	มีความคิดเห็นในระดับ

มาก	

 4.4 ชมรมนักศึกษา  

	 	 มีความคิดเห็นโดยรวมในทุกประเด็น

ในระดับปานกลาง	ในเรื่องนี้พบว่า	ระบบการให้

สนับสนุนด้านการเรียนการสอนยังเป็นระบบ

รวมศูนย์	โดยสโลแกนของการบริหาร	มสธ.ที่ว่า	

“รวมบริการ	ประสานภารกิจ”	(ธีรารักษ์	และ

คณะ,	2552)	จึงทำให้ยังไม่เป็น	One	stop	

service	อย่างแท้จริง	จึงยังไม่สามารถตอบสนอง	

ความพึงพอใจของนักศึกษาส่วนใหญ่ได้		สำหรับ

ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยควร

คำนึง	เพราะจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยและเป็นจุดดึงดูดให้มีนักศึกษาใหม่

ในระบบและธำรงรักษานักศึกษาเก่าให้อยู่ใน

ระบบต่อไปได้	เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัย

มีการแข่งขันกันอย่างสูงมาก	

	 อย่ างไรก็ตามในการสัมภาษณ์กลุ่ม		

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นโดยรวมสรุปว่า			

ศูนย์วิทยพัฒนา	มสธ.ไม่เอื้ออำนวยแก่นักศึกษา

ในด้านการบริการ	สำหรับชมรมนักศึกษา			

เห็นว่าควรมีชมรมนักศึกษาทุกจังหวัด	โดย

ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง	ซึ่งเรื่องนี้เห็นควรแจ้ง

มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาระบบชมรมนักศึกษา

ให้ดีขึ้น	

	

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติที่จะนำไปใช้

กำหนดนโยบาย

จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น	ผู้วิจัยมีข้อ

เสนอแนะ	ดังนี้	

1.	ควรนำผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ	โดยควร

มีการเผยแพร่ให้แก่คณะกรรมการประจำสาขา

วิชานิเทศศาสตร์	เพื่อเวียนแจ้งให้แก่คณาจารย์

เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป	

อีกทั้งควรแจ้งหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ	เช่น	

สำนักต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานใน

การให้บริการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป	

2.	ควรทำวิจัยเพื่อประเมินการเรียนการสอน

กับกลุ่มอื่นๆ	ด้วย	เช่น	ผู้สอน	บัณฑิต	ผู้ใช้

บัณฑิต	ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลทุกส่วนในภาพรวม

ทั้งหมด	อันจะมีผลต่อการประเมินการเรียน		

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	
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ABSTRACT

This	article	aims	to	highlight	the	value	of	journalism	as	the	prior	and	sustained	
professional	mass	media	to	lead	to	the	possibility	of	greater	ASEAN	region	
connectivity.	The	articles	focuses	on	the	principles	and	cores	of	journalism,	the	
roles	and	function	of	journalism	as	media	practice,	the	business	and	marketing	
views	of	journalism,	journalists	as	community	media	and	cultural	story	tellers,	the	
changing	platforms	and	features	of	news	media,	audience	and	citizen	journalism,	
and	journalism	and	the	ASEAN	connectivity.	It	ends	with	conclusion	and	
discussion.	
Keywords:journalism,	ASEAN	connectivity	

FROMJOURNALISMTOASEAN

COMMUNITY

Since	the	end	of	2015,	Thailand	has	

been	in	the	midst	of	the	newly	defined	

ASEAN	community.	The	aims	and	purposes	

of	ASEAN	are	to	accelerate	the	economic	

growth ,	soc ia l	progress	and	cu l tu ra l	

development	in	the	region	through	joint	

endeavours	in	the	spirit	of	equality	and	

partnership	to	strengthen	the	foundation	

for	a	prosperous	and	peaceful	community	

of	the	Southeast	Asian	region.	The	aim	is	

a l so	 to	p romote	 reg iona l	peace	and	

stability	through	abiding	respect	for	justice	

and	the	rule	of	law	in	the	relationships	

among	coun t r i e s	 o f	 t he	 r eg i on	 and	

adherence	to	the	principles	of	the	United	

Nations	Charter.	It	further	targets	the	

promotion	of	active	col laboration	and	

mutual	assistance	on	matters	of	common	
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interest	in	the	economic,	social,	cultural,	

technical,	scientific	and	administrative	

fields	and	the	maintenance	of	close	and	

benef ic ia l	coopera t ion	wi th	ex is t ing	

international	and	regional	organisations,	

with	the	motto--	“One	Vision,	One	Identity,	

One	Community”	(ASEAN	Charter,	n.d.	In	

asean.org).	

T h e	 f u n d ame n t a l	 p r i n c i p l e s ,	 a s	

contained	in	the	Treaty	of	Amity	and	

Cooperation	in	Southeast	Asia	(TAC)	of	

1 9 7 6	 a r e	 m u t u a l	 r e s p e c t	 f o r	 t h e	

independence,	sovere ignty,	equal i ty ,	

territorial	integrity,	and	national	identity	of	

al l	nat ions	and	effect ive	cooperat ion	

among	themselves.	

This	article	aims	to	highlight	the	values	

of	 jou rna l i sm	as	an	estab l i shed	and	

sustained	professional	mass	media	to	help	

achieve	the	objectives	of	ASEAN	region	

connectivity.	The	outline	in	this	article	is	

as	follows:	1.	Introduction	2.	Principles	

and	cores	of	journal ism	3.	Roles	and	

function	of	journalism	as	media	practice			

4.	Bus iness	and	market ing	v iews	of	

journalism	5.	Journalists	as	community	

media	and	cultural	story	tellers	6.	The	

Changing	platforms	and	features	of	news	

media	7.	Audience	and	citizen	journalism	

8.	Journalism	and	the	ASEAN	connectivity	

and	9.	Conclusion	and	discussion.	

1.INTRODUCTION

Journalism	means	the	communication	of	

current	issues	and	events	to	an	audience	

in	a	structured	way,	usually	in	relation	to	

a	set	of	generally	agreed	social	principles	

such	as	accuracy	(Journalism,	n.d.	In	

thenewsmanual.net).		

As	an	occupation,	journalism	is	the	

c r a f t	 o f	 r e p o r t i n g ,	 o f	 p r i n t i n g	 o r	

broadcasting	news	or	of	conducting	any	

n ew s	 o r g a n i z a t i o n   a s	 a	 b u s i n e s s	

(Journalism,	n.d.	In	dictionary.reference.	

com).	Journalists	traditionally	work	within	

a	set	of	generally	agreed	societal	principles	

or	within	professional	codes.	Professional	

journalists	are	usually	trained	and	receive	

payment	for	their	work	(Journalist,	n.d.	In	

thenewsmanual.net).	

The	hard	core	of	journalism	is	news.	

News	means	information	which	is	current,	

unusual	and	interesting	or	significant	to	

the	recipient.	It	is	usually	about	people	or	

related	in	some	way	to	their	lives.	News	

i s	p roduced	 in	a	s t r uc tu red	way	by	

journalists.	

	

2 .PRINCIPLESANDCORESOF

JOURNALISM

Principles	that	concern	journal ists’	

codes	o f	conduc t	comp r i se	seve r a l	

dimensions.	Some	important	ones	are	
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pub l i c	 in te res t ,	 t ru th	and	accu racy ,	

verification,	fairness,	distinguishing	fact	and	

comment,	accountability,	independence,	

transparency,	restraint	(around	harassment	

a nd	 i n t r u s i o n ) ,	 a nd	o r i g i n a l i t y	 ( n o	

plagiarizing).	The	purpose	is	also	to	provide	

people	with	the	information	they	need	to	

be	“free	and	self-governing”	(Kovach	and	

Rosenstiel,	2007,	pp.	5-6).		

The	clear	principles	that	journalists	

agree	on	and	that	citizens	have	a	right	to	

expect	have	been	bouncing	over	time	

(Kovach	and	Rosenstiel ,	2007,	p.	5).	

However,	journalists	have	to	adapt	the	

work	(but	not	the	principle)	as	the	public	

has	adapted	to	the	way	they	receive	the	

news.			

Themesofjournalism

Martin	Moore	(2010)	proposed	the	

themes	of	journalism	as	follows:	

	(1)	Public	interest:	to	serve	the	public	by	

informing	and	enabling	them	to	make	

judgments	on	the	issues	of	the	time	

(American	Society	of	Newspaper	

Editors).	

	(2)	Truth	and	accuracy:	to	strive	to	ensure	

that	the	disseminated	information	is	

honestly	conveyed,	accurate	and	fair	

(National	Union	of	Journalists,	UK).	

	(3)	Verification:	to	find	multiple	witnesses,	

sources,	or	asking	various	sides	for	

comment.	

	(4)	Fairness:	to	cover	the	news	impartially	

and	to	treat	readers,	news	sources,	

adve r t i se r s	and	a l l	pa r t s	o f	 the	

society	fairly	and	openly	(New	York	

Times	Company	Policy	on	Ethics	in	

Journalism).	

	(5)	Distinguishing	fact	and	comment:	to	

distinguish	clearly	between	comment,	

conjecture	and	fact	(Editors	Code	of	

Practice,	PCC,	U.K.).	

	(6)	Accountability:	to	rectify	any	published	

i n f o rma t i on	 tha t	 i s	 found	 to	be	

harmfully	inaccurate	(International	

Federation	of	Journalists,	Principles	

on	the	Conduct	of	Journalists).	

	(7)	Independence:	to	be	free	of	obligation	

to	any	interest	other	than	the	public’s	

right	to	know	and	to	avoid	conflicts	

of	interest	(Society	of	Professional	

Journalists).	

	(8)	T r a n s p a r e n c y :	 t o	 a t t r i b u t e	 a l l	

informat ion	to	 i ts	source.	Where	

confidences	are	accepted,	respect	

them	in	all	circumstances	(Australian	

Journalists	Code).	

	(9)	Restraint:	to	realize	that	the	public	

h a s	 a	 r i g h t	 t o	 k n ow	 a b o u t	 i t s	

institutions.	People	also	have	a	right	

to	pr ivacy	and	those	accused	of	

crimes	have	a	right	to	a	fair	trial.	

There	are	inevitable	conflicts	between	

the	right	to	privacy,	the	public	good	
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and	the	public’s	right	to	be	informed	

(Canadian	Association	of	Journalists).	

(10)	Originality:	to	use	original	content,	

l a nguage	and	ph r a s i ng	w i t hou t	

p l a g i a r i z i n g	 (As soc i a t e d	P r e s s	

S t a t emen t	 o f	 n ews	 v a l u e s	 a nd	

principles).	

Coreelementsofnewsworthiness

Dominick	(2009:	300)	reviewed	the	

five	core	elements	of	newsworthiness	as	

follows:	

	(1)	Timeliness:	News	is	perishable.	Stale	

news	is	not	interesting.	

	(2)	Proximity:	News	happens	closely			

to	the	readers	and	v iewers	both	

geographically	and	psychologically.	

	(3)	Prominence:	Important	persons	are	

valuable	news	sources.	Even	the	

infamous	also	have	news	value	if	

they	are	f requent ly	g iven	media	

coverage.	

	(4)	Consequence:	Events	that	affect	most	

people	in	the	country	have	built-in	

news	value.	

	(5)	Human	interest:	Stories	that	arouse	

the	audience’s	emotion.	

	

3 . R O L E S AND F UNC T I ONO F

JOURNALISMASMEDIAPRACTICE

Journalism	is	a	social	institution,	and	its	

practitioners	have	the	traditional	and	core	

ro le	as	gatekeepers	who	ma in ta in	a	

monopoly	of	the	professionals	(Witschge	

in	Lee-Wright,	Phil ips,	Witschge	2012,			

p.	129).	Mass	media	are	the	channels	for	

mass	communication	which	include	the	

mechanical	devices	that	transmit	and	

sometimes	store	the	messages.	They	also	

are	the	institutions	that	use	those	machines	

to	transmit	messages.	Characteristics	of	

traditional	mass	media	organizations	are	

comp l e x	 and	 f o rma l ,	 h a ve	mu l t i p l e	

gatekeepers,	need	a	huge	amount	of	

money	to	operate,	exist	to	make	a	profit	

and	are	highly	competitive.	

Journal ism	is	in	the	publ ic	sphere.			

The	concept	points	to	the	issue	of	how	

and	to	what	extent	the	mass	media ,	

especially	with	their	journalistic	role,	can	

help	citizens	learn	about	the	world,	debate	

the i r	 responses	and	 reach	 in fo rmed	

decisions	about	what	course	of	action	to	

adopt.	Journalism	undeniably	informs	public	

opinion.	The	news	media	can	aid	the	

cit izens	 in	analyz ing	and	researching	

current	phenomena	(Dahlgren	and	Sparks	

1991,	pp.	1-2).	

Functions	of	mass	communication	for	

society	emerged	when	society	became	

larger	and	more	complex.	Funct iona l	

a n a l y s i s	 o f	ma s s	med i a	 h o l d s	 t h a t	

s om e t h i n g	 i s	 b e s t	 u n d e r s t o o d	 b y	

exam i n i ng	how	 i t	 i s	 u sed .	 I n	mas s	

communication,	this	means	examining	the	
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u s e	 t h a t	 a u d i e n c e s	m a k e	 o f	 t h e i r	

interact ion	with	the	mass	media.	The	

functions	of	mass	media	are	(Dominick	

2009,	pp.	28-29):	

	(1)Surveillance:	To	watch	out	or	issue	

warnings.	

	(2)	Interpretation:To	provide	information	

o n	 t h e	 u l t i m a t e	 m e a n i n g	 a n d	

significance	of	the	events.	

	(3)	Linkage:To	join	different	elements	of	

society	that	are	not	directly	connected.	

	(4)TransmissionofvalueorSocialization:

The	ways	an	individual	adopts	the	

behavior	and	values	of	a	group.	

(5)	Entertainment:	To	enterta in	the	

audience	by	providing	something	to	

watch	and	listen	to.	

Excellentjournalism

A	researcher	studying	the	Canadian	

National	Newspaper	Awards	(NNA)	revealed	

that	the	judges	were	provided	with	a	set	

of	notes	listing	the	elements	for	evaluation.	

These	notes	stated	a	wide	var iety	of	

criteria,	including	the	social	importance	and	

impact	of	journalism.	Only	two	values	

were	affirmed	consistently:	writing	style	

and	reporting	rigor.			

Idea :	S ign i f i cance	(Was	 i t	wor th	

reporting	and	spending	time	reading?);	

Newsworthiness;	Timeliness;	Originality	

and	creativity;	Humorous;	Initiative.	

Reporting:	Depth	and	breadth;	Context	

and	background;	Accuracy;	Fairness	and	

balance;	Detai ls	that	engage	readers;	

Answer	readers’	questions;	Enterprise	and	

effort.	

Writing:Language	(precision	of	usage,	

elegance);	Style,	tone,	mood	(appropriate	

to	content);	Credibility/authority;	Compelling	

lead/opening;	Clarity;	Strong	focus/theme	-	

What	is	this	story	about?;	Structure	and	

organization;	Effective	anecdotes	quotes	

and	examples;	Narrative	and	description;	

Accuracy	and	fairness;	Creativity/Risk-

taking;	Reader	interest.	

Overallimpression:	Excellent;	Good;	

Indifferent	(National	Newspaper	Awards	

2005).	

An	excellent	work	of	journalism	should	

provide	a	“benefit	to	society”	in	terms	of	

public	impact,	relevance,	or	service	provided	

by	the	story.	At	its	best,	journalism	is	

expected	to	provide	thoughtful	and	logical	

“analysis”	of	reported	material,	to	bring	

“clarity”	to	complicated	subjects,	and	to	

place	the	facts	in	the	“context”	of	their	

background	and	of	the	“how”	and	“why”	

questions	behind	the	news.		

Excellent	journalism	should	not	just	be	

“original”	in	content	(breaking	news	stories	

or	providing	unique	angles	on	the	news)	

but	should	be	innovative	and	engaging	in	
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the	“technique”	used	to	tell	those	stories.	

I t	 i s	 im p o r t a n t	 t h a t	 t h e i r	wo r k	 b e	

“transparent”	in	method	and	the	audience	

should	understand	where	the	information	

comes	from.	Finally,	the	style	of	“writing”	

should	demonstrate	typical	storytelling	

technique.	

	

4.BUSINESSANDMARKETING

VIEWSOFJOURNALISM

The	expanding	commercialization	of	

media	leads	to	the	continual	segmentation	

of	the	audience	due	to	the	consumption	

c a p a c i t y	 a n d	 d emog r a p h i c s .	News	

journalism	becomes	targeted	to	different	

g r o u p s	 o f	 a u d i e n c e	 d u e	 t o	ma r k e t	

strategies	and	class	polar izat ion.	The	

marked	decline	of	literary	culture	and	skills	

o f	 t he	younge r	 gene r a t i o n s	 have	 a	

p ro found	 impac t	on	 t he	newspape r	

industry	(Dahlgren	and	Sparks	1991,	pp.	

12-13).	

Cons ide r ing	b road ly ,	news	med ia	

operate	with	a	couple	of	roles.	They	are	

not	only	businesses	to	fulf i l l	a	publ ic	

s e r v i c e	 b u t	 a l s o	 p r o v i d e	 v a l u a b l e	

information	to	citizens.	This	is	a	tension	

within	the	media	company	and	among	the	

media	policy	makers	who	have	to	balance	

carefully	if	the	society	is	to	gain	benefits	

f rom	a	 f ree	and	 independen t	med ia	

sy s t em .	Th i s	eva l u a t e s	med i a	on	a	

different	basis.	The	increased	profitability	

of	commercial	news	organizations	has	

i n s p i r e d	 a n	 ongo i n g	deb a t e	 o f	 t h e	

app rop r i a te	p ro f i t	 l eve l s	 fo r		med ia	

companies	(Lee-Wright,	Philips,	Witschge	

2012,	pp.	4,	6).	

The	business	of	news	organizat ion	

depends	on	a	bouncing	advertising	market,	

few	direct	competitors,	and	much-reduced	

editorial	input	of	the	free	newspapers	

compared	to	the	paid-for	publ ications			

(Lee-Wright,	Philips,	Witschge	2012,	p.	9).			

Big	news	organ izat ions	benef i t	 f rom			

new	technology	to	reduce	costs	and	

consolidate		commercialization.	Newspaper	

circulation	has	decreased,	resulting	in	more	

networked	and	collaborative	journalism.	

This	helps	with	curating,	editing,	quality	

education,	and	revenue,	all	contributing			

to	the	growth	of	news	organizat ions.	

Newspape r s	can	ge t	hype r - l o ca l	o r	

international.	TV	stations	have	cameras	

everywhere,	with	more	helping	hands	for	

investigative	events	(Lee-Wright,	Philips,	

Witschge	2012,	p.	13).	

The	 techno log ica l	advances	have	

generated	new	interfaces	between	mass	

media,	computers,	telecommunication,	and	

satellites.	Market	forces	have	pushed	the	

corporate	media	policy	to	go	for	private	
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gain	over	the	public	interest.	This	leads	to	

a	greater	divide	in	the	gap	of	cit izen	

access	to	information	because	of	the	cost	

and	deteriorates	the	universal	ideal	of	

citizenship	(Dahlgren	and	Sparks	1991,			

pp.	10-11).	

Kovach	and	Rosenstiel	(2007,	pp.	70-

73)	conceptualized	that	employees	from	all	

news	departments	must	have	guidelines	

for	handling	potential	conflicts	between	

advertising	and	news.	They	have	to	open	

the i r	 ideas	but	not	to	 inter fe re .	The	

c l ea r es t	p r i n c i p l e	mus t	be	 tha t	 t he	

newsroom	has	the	final	say	over	news.	

The	advert is ing	supplements	must	be	

denied	when	the	executive	editor	believes	

there	is	a	problem.	Advertisement	must	be	

p r o p e r l y	 l a b e l e d .	 T h e	 k e y	 o f	 c l e a r	

communication	is	to	be	clear	with	the	

audience	about	how	news	organizations	

operate.	The	best	way	for	a	newspaper	to	

rebuild	trust	and	credibility	is	to	explain	

itself.	Editors	have	to	lead,	to	state	their	

values,	to	explain	to	the	public	and	their	

staf f	so	that	everyone	can	hear	and	

understand	the	standard	they	have.	The	

emphasis	is	to	serve	cit izens,	not	the	

company’s	bottom	line	nor	technology.	

News	has	always	been	cross-subsidized	

by	the	prof itable	sales	of	advert is ing	

d u r i n g	 t h e	 t r e n d y	 p r o g r a m s .	 T h e	

subscription	channels	also	have	popular	

entertainment	programs	that	draw	in	the	

audience.	Newspapers	depend	on	scoops	

and	storytelling	to	keep	the	circulation	

high	while	the	advertising	subsidizes	other	

news	to	keep	on	course.	In	the	digital	

age,	the	audience	and	the	advertisers	have	

moved	on	to	the	Internet.	Advertisers	are	

finding	new	ways	to	get	to	the	audience	

without	paying	space	for	news	media	

(Phi l ips	and	Witschge	in	Lee-Wright ,	

Philips,	Witschge	2012,	p.	3).		The	media	

f i rms	have	to	 f ind	ways	to	ma in ta in	

viability	in	a	rapidly	changing	business	and	

social	environment.	These	developments	

have	an	impact	on	employment,	journalistic	

practice,	and	the	media’s	relationship	to	

the	audience,	although	the	more	likely	

impact	is	on	the	sustainability	of	existing	

business	models	(Lee-Wright,	Phi l ips,	

Witschge	(2012,	p.	7).	

	 	

5.JOURNALISTSASCOMMUNITY

MEDIAANDCULTURALSTORY

TELLERS

Communication	via	social	media	can	be	

both	mass	and	interpersonal.	Community	

implies	relationships	and	interdependency	

much	like	that	of	the	PR	practitioners,	

advertisers,	and	journalists	to	collectively	

tell	the	story	of	people,	products,	services,	



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  1  เมษายน 2559 

�1

tragedies	and	important	issues.	Community	

journalism	is	in	common	with	community	

level	strategic	communication	in	building	

relationships	(Reader	and	Hatcher	2012,	

pp.	164-165).	

Journalists	as	mass	media	are	cultural	

storytellers.	Stories	mass	media	tell	embed	

culture,	values	and	beliefs.	They	help	

define	real it ies,	shaping	the	ways	we	

think,	feel,	and	act.	Storytellers	have	a	

remarkable	influence	to	shape	culture.	This	

is	another	function	of	journalists	as	mass	

media	in	a	professional	and	ethical	way.	

Journalists	should	also	encourage	the	

audience	to	be	thoughtful	and	critical	of	

the	media	messages	they	consume	(Baran	

2009,	pp.	16-17).	From	the	culture	point	

of	view,	mass	media	has	to	link	to	reality.	

The	influence	of	it	affects	the	way	people	

perceive,	understand,	and	construct	their	

view	of	reality	and	the	world.	Mass	media	

and	mass	communication	are	embedded	in	

our	culture	(Baran	2009,	pp.	4-10).	

Culture	is	the	way	people	make	sense	

of	their	lives	and	it	is	learned.	Everything	

in	our	dai ly	 l ives	is	embedded	in	the	

culture.		Humans	evolve	culture	to	survive	

and	are	influenced	by	culture.	Culture	is	

created,	maintained,	and	passed	along	

through	media	and	the	communication	

process.	The	public	read,	l isten	to,	or	

watch	the	content	the	journalists	produce.	

At	the	same	time,	meaning	of	the	content	

is	shared	while	culture	is	being	constructed	

and	maintained.	In	a	pluralistic,	democratic	

society,	the	dominant	or	mainstream	

culture	perceived	by	a	majority	of	people	

is	challenged.	Within	this	mass	culture,	

there	are	many	smaller,	bounded	cultures	

or	co-cultures.	These	smaller	cultures	unite	

groups	of	people	and	lead	them	to	see	

themselves	as	different	from	other	groups	

around	them.	Th is	 is	good	for	 l i v ing	

together	among	several	nations.	We	live	in	

pluralism	and	diversified	culture	which	is	a	

cultural	heritage	within	the	borders.	Many	

people	like	moving	back	and	forth	from	

one	cul ture	to	another .	By	means	of	

communication,	journalists	should	realize	

that	humans	internalize	cultural	norms	and	

values.	These	bind	the	diverse	bounded	

cultures	into	a	functioning	and	cohesive	

society,	which	is	another	function	of	mass	

media	(Baran	2009,	pp.	12-15).	

	

6.THECHANGINGPLATFORMSAND

FEATURESOFNEWSMEDIA

				The	ear ly	era	of	net	explos ion	

offered	a	kind	of	shovel-ware,	in	that	the	

net	journalism	online	was	seemingly	loaded	

onto	the	net	from	the	pre-existing	print	

version	(Lee-Wright,	Phil ips,	Witschge	
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(2012:	69).	A	technology	driven	society	

forces	news	organizations	to	be	multi	

platformed.	It	molds	journalists	into	multi-

skilled	workers,	able	to	shift	effortlessly	

from	print	to	camera	and	audio.	Each	

innovation	cuts	the	layers	of	highly	trained	

staff.	This	is	“doing	it	all	in	a	multiple	

intel l igence	sphere”	(Lee	Wright	and	

Phillips	in	Lee-Wright,	Philips,	Witschge	

2012,	p.	63).		

Merging	news	operations,	including	the	

cultural	change	of	the	organization,	has	

s een	 t h e	 c r e a t i o n	o f	 new	 f o rms	o f	

organizations	even	in	the	mult i -media	

companies.	The	BBC	transforms	its	TV,	

Radio	and	online	news	operations	into	a	

multimedia	news	room	to	cut	redundancies.	

News	room	integration	demands	story	

production	for	print,	radio,	television,	the	

Internet,	and	other	platforms,	leading	to	

integrated	media	and	converged	journalism.		

Journalists	who	were	specialists	in	text	

are	trained	to	use	high	quality	mobile	

devices,	becoming	video	trained	print	

journalists.	Highly	ski l led	jobs	require	

intensive	training	and	intensive	practice	

(Lee-Wright,	Philips,	Witschge	2012,	pp.	

72-77).	

The	21st-century		news	correspondents	

are		backpackers	and		mobile	journalists.	

The	backpackers	“do-it-all”	by	carrying	

smal l	digita l	cameras,	notebooks	and	

mobile	phones	to	produce	stories	for	print,	

TV,	and	online	media.	Mobile	journalists	

(Mojos)	are	staff	reporters	or	freelancers	

who	work	out	of	their	cars,	covering	local	

news	that	is	posted	to	a	Web	site	or	

appears	in	a	newspaper	pr int	edit ion	

(Dominick	2009,	pp.	302-304).	

The	modern	device	allows	hand-held	

carrying	of	organizational	and	informational	

functions	for	more	effective	media.	There	

is	an	occurrence	of	blurr ing	between	

news le t t e r ,	 newspape r	 and	op i n i on	

pamphlet.	There	is	emergence	of	plurality,	

of	a	dynamic	alternative	public	sphere	that	

is	an	inverse	to	the	main	stream	media	

from	the	audience	(Dahlgren	and	Sparks	

1991,	p.	14).		

With	the	advanced	technology,	journalists	

are	converged	reporters.	They	write	stories	

for	multiplatform	media	such	as	a	print	

medium,	or	a	Web	site,	shoot	and	put	

photos	online,	and	do	video	reports.	News	

sources	in	the	digital	age	are	news	sites,	

news	aggregators	such	as	Google	and	

Yahoo	that	digest	news	from	sources,	

specialized	news	sites	such	as	ESPN	for	

sports	news,	Wall	Street	Journal’s	Web	site	

for	financial	news,	blogs	which	are	personal	

journals	kept	on	the	Web,	and	many	others	

(Dominick	2009,	pp.	301-303).	
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The	 increased	speed	of	report ing,	

decreased	autonomy	of	journalists,	and			

the	changing	employment	scene	have			

led	to	a	decline	of	qual ity	journal ism,			

de-professionalization,	the	increased	output	

of	non-professional	actors,	and	a	blur			

of	news	and	entertainment,	creating	a	

challenge	to	the	funding	and	ownership	of	

news	production.	Modern	technologies	

have	led	to	changes	of	the	news	production	

process,	the	cost	reduction	of	dissemination,	

and	new	possibi l i t ies	for	researching,	

cap t u r i ng ,	 and	p r esen t i ng	con ten t .	

However,	the	negative	signs	are	that	the	

s p e e d y	 n ews	 c y c l e s	 t o	 t h e	 o n l i n e	

platforms	are	immediate	and	brief,	which	

may	diminish	the	quality	of	journalism	

(Lee-Wright,	Philips,	Witschge	2012,	p.	xi).	

Ch a n g i n gma s smed i a a u d i e n c e

segmentation

Mass	media	audience	segmentation	is	

changing.	News	journalism	is	relatively	

resilient	in	that	technological	changes	may	

change	news	delivery	but	cannot	threaten	

the	professional	journalism.	Accessing	

news	stories	from	search	engines	may	

reach	high	penetration,	but	they	cannot	

subst i tu te	for	 the	 loya l	and	focused	

audience	that	advertisers	prefer.	Blogs	

heavily	rely	on	traditional	press	for	their	

information	and	almost	all	stories	linked	to	

t h e	b l og s	 c ame	 f r om	 l egacy	ou t l e t	

networks	such	as	the	BBC,	CNN,	the	New	

York	Times,	and	the	Washington	Post.		

The	new	network	journalism	at	the	local	

level	cannot	really	strip	down	journalism	

staff	and	user-generated	content	providers	

cannot	really	promote	greater	diversity	and	

accountab i l i t y	 (Lee -Wr igh t ,	Ph i l i ps ,	

Witschge	2012,	pp.	10,	15).	

					

7 . A U D I E N C E A N D C I T I Z E N

JOURNALISM

During	the	past	decades,	there	was	a	

growing	class-based	segmentation	of	the	

press	that	enlarges	the	gap	between	the	

informed	elite	and	the	entertained	mass.	

The	press	accommodates	its	structure	and	

operations	to	the	commercial	arena.	For	

TV	journalism,	news	and	public	affairs	

become	more	subordinate	to	audience	

attracting	and	commercial	focus.	This	

points	to	the	arguments	that	the	modern	

media	has	less	contribution	to	the	public	

sphere.	The	media’s	political	and	cultural	

roles	are	less	recognizable	(Dahlgren	and	

Sparks	1991,	pp.	10-11).	

Thelimitsofcitizenjournalism

The	public	now	participates	more	in	

generating	hyperlocal	news	via	crowd	

sourcing	and	instant	messaging	by	local	

residents.	This	is	the	trend	of	real	time,	
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pa r t i c i p a t o r y	 and	engag i n g	 c i t i z e n	

journalism.	The	amateur	work	force	causes	

the	success	of	open-source	models,	and	

consequently,	organizations	have	begun	to	

recruit	their	newly	empowered	readers	for	

news	gathering	and	analysis.	The	relationship	

between	the	producers	and	consumers	of	

news	was	changed	by	new	technologies.	

Audiences	become	parts	of	the	journalism	

process.	This	has	blurred	the	journalists	

and	the	audience	into	each	other	and	

shifts	the	power	from	the	journalists	to	

the	audience	to	be	participatory	(Witschge	

in	Lee-Wright,	Philips,	Witschge	2012,	pp.	

117-118).	

Anyone	with	a	computer	and	connection	

to	the	Internet	can	contr ibute	to	the	

public	conversation.	Journalists	can	collect	

and	collate	these	contributions	too.	The	

web	can	get	to	diverse	audiences	focused	

around	niche	interests	to	listen	to	and	talk	

abou t	 pa r t i c u l a r	 t op i c s	 o f	 po l i t i c s ,	

economics	and	social	issues.	Network	

journalism	filters	after	the	facts	can	work	

wel l	with	the	audience	who	are	very	

active,	engaged	and	dedicated.	This	is	an	

exchange	between	readers	and	collators,	

and	facts	are	found	to	be	inaccurate	

because	of	the	rapid	pace	of	correction.	

Ama t e u r	 p h o t o g r a p h e r s	 a n d	 v i d e o	

producers	are	new	entrants	to	the	field.	

News	organization	can	also	find	a	wide	

range	of	amateur	materials	free	online.	The	

new	routes	and	voices	have	widened	

contributions	to	the	public	sphere,	and	this	

leads	to	the	question	of	news	production	

models.	Amateur	photography	drops	the	

pa id	 ra tes	fo r	 images	and	copyr ight	

safeguards.	This	makes	it	difficult	to	work	

professionally	in	the	field	(Lee-Wright,	

Philips,	Witschge	2012,	p.	14).	

The	World	Wide	Web	brings	the	Internet	

to	the	realm	of	mass	communication	and	

reverses	the	pattern	of	one- to -many	

communications.	Websites	allow	everybody	

the	chance	to	be	mass	communicators.	

The	Internet	reduces	the	cost	of	mass	

communication	to	a	level	that	almost	everybody	

can	af fo rd	and	makes	 i t	easy	to	be	an	

electronic	publisher	with	access	to	an	audience	

of	millions.	The	new	Web	communicators	

represent	another	way	of	mass	communication	

without	its	tradit ional	character ist ics.	

Although	individuals	have	the	freedom	to	

post	whatever	they	want	without	censoring	

o r	 a l t e r i ng	 t he	con t en t ,	 t he r e	 i s	no	

guarantee	of	accuracy	or	assurance	that	the	

news	is	worthwhile.	The	content	in	the	

Internet	often	contains	rumors	and	is	

sometimes	tasteless.	There	are	no	editors	to	

screen	the	credible	or	merit-worthy	from	

trash	(Dominick	2009,	pp.	15-16).	
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Thepracticeoftheprofessional

Journa l i s t s	want	 to	es tab l i sh	 the	

difference	between	professional	and	user	

generated	content	as	regards	the	traditional	

values	of	professional	journalism.	There	is	

a	difference	between	produced	and	un-

produced	content	for	news	contribution.	

Journalists	are	protective	of	their	craft	

(Witschge	in	Lee-Wright,	Philips,	Witschge	

2012,	p.	121)	

Legitimate	journalism	requires	balance,	

fairness,	and	a	sense	of	ethics--	traits	that	

are	not	necessarily	present	in	amateur	

reporters.	Citizen	journalists	often	report	

on	news	items	of	interest	to	a	relatively	

small	number	of	people,	labeled	hyperlocal	

news-news	that	concentrates	on	stories	

from	a	small	geographic	area	(Dominick	

2009,	p.	304).	

Public	users	are	news	gatherers.	User	

contribution	can	be	valuable	but	will	be	

more	so	when	it	is	processed	by	journalists.	

Especially	when	it	becomes	main	stream	

news,	it	must	be	processed	by	rigorous	

and	professional	journalists	who	practice	

e th i ca l	news	va lues	and	a re	 l ega l l y	

responsible	for	the	materials	(Witschge	in	

Lee-Wr ight ,	Ph i l ips ,	Wi tschge	2012,			

p.	123).	

8.JOURNALISMANDTHEASEAN

CONNECTIVITY

ASEAN	Dec la ra t ion	h igh l ights	the	

mindfulness	of	the	existence	of	mutual	

interests	and	common	problems	among	

countr ies	of	South-East	Asia.	ASEAN	

member	nations	are	convinced	of	the	need	

to	strengthen	further	the	existing	bonds			

of	regional	solidarity	and	cooperation.			

They	share	the	desire	to	establish	a	firm	

foundation	for	common	action	to	promote	

regional	cooperation	in	South-East	Asia	

with	the	spirit	of	equality	and	partnership	

and	thereby	contribute	towards	peace,	

progress	and	prosperity	in	the	region	and	

several	others.	

Theeffect ivenessof in i t iat ivefor

ASEANintegration

Vo	Tri	Thanh	(in	Das	2013,	pp.	182-

183)	reported	on	the	effectiveness	of	the	

initiative	for	ASEAN	integration	that	in	

October	2003,	the	ASEAN	member	states	

ag reed	on	 the	es tab l i shment	o f	 the	

ASEAN	community	by	2020,	with	the	

three	pillars—The	ASEAN	Political-Security	

Community	(APSC),	the	ASEAN	Economic	

Community	(AEC),	and	the	ASEAN	Socio-

Cultural	Community	(ASCC).	To	accelerate	

the	real izat ion	of	the	vis ion,	 in	2007			

the	ASEAN	leaders	committed	to	establish	

an	ASEAN	Economic	Community	by	2015	
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as	a	single	market	and	production	base	

and	signed	the	AEC	Blueprint	as	an	action	

plan	for	advancing	the	AEC.	The	Initiative	

for	ASEAN	Integration	(IAI)	was	launched	

in	2000.	The	purpose	was	to	narrow	the	

intra-regional	development	gap	by	providing	

assistance	to		Cambodia,	Laos,	Myanmar,	

and	Vietnam	(CLMV)	in	accelerating	their	

integration	and	development.		

Despite	the	challenges	and	obstacles	to	

each	country	and	the	region	as	a	whole,	

the	less	developed	members	should	be	

able	to	catch	up	with	the	more	advanced	

ones.	The	coalesce	as	a	single	block	

makes	ASEAN	capable	of	negotiating	and	

implementing	Free	Trade	Agreements	

(FTAs)	with	other	major	trading	partners	

(Vo	Tri	Thanh	in	Das	2013,	pp.	182-183).	

However	the	IAI	Work	Plans	only	cover	a	

part	of	the	whole	story	to	effectively	

nar row	the	deve lopment	gap	among	

ASEAN	membe rs .	The	d i f f i cu l t y	 fo r	

supporting	the	less	developed	members	

needs	substantial	engagement	of	many	

stakeholders	as	they	react	to	the	new	

challenges	for	development	in	the	region.	

The	plans	should	have	regular	consultation	

with	all	stakeholders	especially	with	the	

CLMV.	The	consul tat ion	should	yie ld	

common	understanding	which	can	be	

transformed	into	concrete	and	dedicated	

actions	without	the	risk	of	duplication			

(Vo	Tri	Thanh	in	Das	2013,	pp.	197-201).	

UnderstandingtheMPAC(MasterPlan

onASEANConnectivity)

Das	(2013,	pp.	3-4)	reviewed	that	

ASEAN	community	should	connect	the	

core	and	the	periphery	in	ASEAN	to	widen	

the	benefits	of	multifaceted	growth	and	

reduce	the	deve lopment	d iv ide .	The	

outcome	of	the	17th	ASEAN	Summit	in	

Vietnam	in	2010	was	the	Master	Plan	on	

ASEAN	Connectivity	(MPAC)	to	integrate	

a	region	of	over	600	million	people	with	a	

combined	GDP	of	around	US$1.5	trillion.	It	

rev iewed	 the	ach ievements	and	 the	

chal lenges	to	build	up	the	l inkages	in	

ASEAN.	It	provided	key	strategies	and	

essential	actions	with	clear	targets	and	

timeframe	to	address	the	challenges.	The	

M P A C	 h a s	 t h r e e	 c o m p o n e n t s	 f o r	

connectivity—physical,	institutional,	and	

people-to-people.	The	need	is	for	the	

mult iple	ASEAN	stakeholders	to	work	

together	with	sources	of	funding.	Good	

governance	 is	c ruc ia l	 to	 lead	to	the	

growth	of	the	connectivity	in	all	areas	of	

goods,	services,	and	information	across	

the	region.									

MasterPlanonASEANConnectivity

“FromPlantoImplementation”

Enhancing	connectivity	helps	ASEAN	

member	states	to	encourage	competitive	

growth,	facilitate	economies	of	cluster	and	
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integrated	production	networks,	enhance	

i n t r a - r e g i o n a l	 t r a d e ,	 a n d	 a t t r a c t	

investments .	I t	 re in fo rced	ASEAN’s	

central i ty	to	assist	member	states	to	

a c h i e v e	 e c o n om i c	 g r ow t h ,	 a t t r a c t	

investments,	promote	deeper	ties	among	

people,	and	foster	cultural	and	historical	

bonds.	The	MPAC	also	acts	as	a	string	

that	links	and	ties	the	three	pillars	of	the	

community—APSC,	AEC,	and	ASCC.	These	

connections	are	forged	through	the	three	

dimensions	of	physical,	institutional,	and	

people-to-people	communications.	The	

m o n i t o r i n g	 a n d	 e v a l u a t i o n	 o f	 t h e	

achievements	and	constraints	using	a	

scorecard	mechanism	reviewed	the	status	

of	the	implementation	and	the	impacts	

that	are	responsive	to	the	needs	and	

pr io r i t ies	of	ASEAN.	Communicat ion	

s t r a t e g y	 i s	 a	 k e y	 i s s u e	 t o	 e n s u r e	

cohesiveness	and	close	col laborat ion	

among	stakeholders	or	constituents	aimed	

a t	 a c h i e v i n g	 t h e	 ob j e c t i v e s	 o f	 t h e	

connectivity	(Pipoppinyo,	Somsak	in	Das	

2013,	pp.	165-169).	

PromotionofASEANawarenessanda

senseofcommunity

Journa l i s ts	shou ld	have	s t ra teg ic	

objectives	of	creating	a	sense	of	belonging,	

conso l i da t i ng	un i ty	 in	d ive rs i t y	and	

enhancing	deeper	mutual	understanding	

among	ASEAN	member	states	about	their	

un ique	cu l ture ,	h istory ,	 re l ig ion,	and	

civilization.	

Journalists	should	have	engagement	

with	the	community	by	inculcating	an	

ASEAN	identity	and	building	a	people-

oriented	ASEAN	with	the	participation	of	

all	sectors	of	society.	

J o u r n a l i s t s	 s h o u l d	 n a r r o w	 t h e	

development	gap	by	strengthening	the	

cooperation	within	ASEAN	and	between	

the	ASEAN-6	countries	(China,	India,	

Japan,	South	Korea,	Australia,	and	New	

Zealand)	and	also	the	CLMV	countries.	

Journalists	should	work	progressively	in	

building	the	community	involvement	by	all	

stakeholders	in	the	integration	process	and	

in	raising	greater	public	awareness	of	the	

ASEAN	charter.	In	addition,	they	should	

focus	on	the	objectives,	benefits	and	

challenges	of	the	three-pillar	blueprints	in	

all	stakeholders	of	the	ASEAN	member	

states	and	inform	them	of	the	progress	of	

the	community	building.	Journalists	should	

also	undertake	activities	to	promote	open	

discussion	and	sharing	of	information	in	

implementing	the	three	pillars	blueprints.						

Stakeholders	should	create	a	communication	

website	that	would	provide	an	additional	

channel	to	reach	communities	and	provide	

feedback	and	respond	to	the	three	pillar	

initiatives.	
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9.CONCLUSIONANDDISCUSSION

The	principles	journalists	practice	are	

the	standards	guiding	their	basic	work	to	

inform	people,	and		these	principles	need	

to	be	adapted	to	new	and	continual ly	

changing	platforms.	Journal ism	is	the	

foremost	philosophical	practice	of	the	

professional	mass	media	that	guides	media	

behavior.	Journalists	as	professional	media	

content	specialists	deliver	their	messages	

to	the	audience	through	a	variety	of	media	

outlets	such	as	printed	words	in	newspapers,	

voice	and	sound	of	news	by	radio,	and	so	

on.	Each	is	in	a	huge	media	industry.	The	

reporting	of	occurrences	and	the	creating	

of	shared	meaning	between	the	media	and	

the	audience	is	their	pr ime	duty,	and	

should	be	done	with	ethical	consciousness.		

Journalists	have	to	adapt	their	work	as	

the	public	has	adapted	the	ways	in	which	

they	receive	news.	The	basic	principles	are	

to	serve	the	purpose	of	providing	people	

with	the	information	they	need	to	be	“free	

and	self-governing.”	The	core	of	journalism	

is	the	value	of	news.	The	newsworthiness	

can	be	considered	to	consist	of	five	core	

e lements - - the	 t ime l iness ,	p rox im i ty ,	

prominence,	consequence,	and	human	

interest.	The	essential	professional	practice	

of	the	right	journalism	requires	balance,	

fairness,	ethical	mindfulness	and	traits	that	

are	not	necessarily	acquired	in	amateur	

reporters.	In	contrast,	the	content	in			

the	Internet	era	is	mostly	rumors	and	

sometimes	tasteless.	There	are	no	editors	

to	screen	the	credible	or	merit	from	trash.	

C u l t u r a l	 i d e n t i t y	 i n	 A SEAN	 i s	 a	

dominant	issue	that	journalists	should	

high l ight	as	each	nat ion	has	 i ts	own	

tremendous	and	sustained	civi l ization	

(Ba r an	2009 :	4 - 10 ) .	 Jou rna l i s t s	 i n			

ASEAN	should	consider	the	process	of	

‘specialization	within	generalization’	as	

media	becomes	more	fragmented	in	the	

digita l	sphere	and	st i l l	requires	more	

investigation	(Reader	and	Hatcher	(2012:	

38).	

In	a	pluralistic	and	democratic	society,	

journalists	should	be	concerned	that	the	

dominant	or	mainstream	culture	perceived	

by	the	majority	of	people	is	challenged.	

Within	this	ASEAN	mass	culture,	there	are	

many	smaller,	bounded	cultures	or	co-

cultures.	These	smaller	cultures	unite	

groups	of	people	and	lead	them	to	see	

themselves	as	different	from	other	groups	

around	them.	Th is	 is	good	for	 l i v ing	

together	among	several	nations.	By	means	

of	communication,	journal ists	have	to	

emphasize	the	capability	among	different	

cu l tu re	nat ions	to	commun icate	and	

prosper	while	respecting	their	differences.		

They	should	realize	that	humans	internalize	

cultural	norms	and	values.	These	bind	the	
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diverse		cultures	into	a	functioning	and	

cohesive	ASEAN	society	(Baran	2009:			

12-15).	

Journalists	who	work	for	community	

media	in	ASEAN	should	be	an	effective	

conduit	for	the	sharing	of	ASEAN	common	

values.	They	should	not	just	produce	

regional	news	products,	but	be	active	

members	of	the	community	to	provide	a	

voice	of	the	voiceless,	to	serve	a	role	in	

their	democracy,	and	to	bridge	cultural	

divides	and	to	see	their	role	as	community	

builders	(Reader	and	Hatcher	2012:	246).	

They	should	also	make	sense	of	and	tell	

the	members	about	the	master	plans	on	

ASEAN	connectivity	in	all	dimensions,	to	

name	but	a	few--physical,	institutional,	and	

people-to-people.		

ASEAN	Declaration	should	be	in	the	

journal ists’	consciousness,	constantly	

reminding	them	of	the	existence	of	mutual	

interests	and	common	problems	among	

countries	of	South-East	Asia	with	the	need	

to	strengthen	further	the	existing	bonds	of	

regional	solidarity	and	cooperation.	The	

emphasis	should	also	be	to	establish	a	

firm	foundation	for	common	action	to	

promote	regional	cooperation	in	the	spirit	

of	equality	and	partnership	and	thereby	

contribute	towards	peace,	progress	and	

prosperity	in	the	region	and	several	others.	

ASEAN	community	should	connect	the	

core	and	the	periphery	in	ASEAN	to	widen	

the	benefits	of	multifaceted	growth	and	

reduce	the	development	gap.	Enhancing	

connectivity	helps	ASEAN	member	states	

to	encourage	competitive	growth,	facilitate	

economies	of	compilation	and	integrated	

production	networks,	enhance	intra-regional	

trade,	and	attract	investments.	Journalists	

should	reinforce	ASEAN’s	centrality	and	

facilitate	the	cooperation	of	member	states	

to	ach ieve	economic	growth,	at t ract	

investments ,	 to	promote	deeper	t ies	

among	people,	and	foster	cultural	and	

historical	bonds	in	the	three	dimensions	of	

physical,	institutional,	and	people-to-people	

(Pipoppinyo,	Somsak	in	Das	2013:	165-

167).	Every	endeavor	 is	to	make	the	

vision	of	ASEAN	come	true—One	Vision,	

One	Identity,	One	Community.	
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สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม:การผลิตซ้ำอุดมการณ์บริโภคนิยม


อมรรัฏค์เจริญโชติธรรม1

	 1		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.,ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	คณะนิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยรังสิต	

บทความนี้		ผู้เขียนเริ่มจากการตั้งข้อสังเกตต่อปรากฏการณ์วัฒนธรรมการบริโภคในช่วง	

5	ปีที่ผ่านมา	โดยเฉพาะปรากฏการณ์การบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามในฐานะเป็น	

“สินค้าสัญญะ”	ที่เข้ามากำหนดแบบแผนการบริโภคของผู้หญิงให้มีการบริโภคกันอย่างไม่มี		

ที่สิ้นสุด	สืบเนื่องมาจากการขยายตัวของทุนนิยมและพัฒนาการของเทคโนโลยีที่พยายาม		

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตซ้ำของความสัมพันธ์ทางการผลิตและ

การผลิตซ้ำอุดมการณ์บริโภคนิยม		ที่ผู้คนบริโภคสินค้าจากความต้องการทางสังคมแทนที่จะ

บริโภคสินค้าจากความต้องการตามธรรมชาติ				

ในการศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคเริ่มต้นตั้ง

แต่ทฤษฎีสายมาร์กซิสต์	โดยเน้นศึกษาสังคม

ทุนนิยม	สินค้า	และคุณค่าการแลกเปลี่ยน	เพื่อ

ทำความเข้าใจสังคมร่วมสมัย	จนกระทั่งถึง		

ยุคนักทฤษฎีเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจไม่ได้เป็น		

ตัวกำหนดอุดมการณ์	ความเชื่อ	ค่านิยม	และ

วัฒนธรรม	หากแต่เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

กลับผสมผสานกันและเป็นพื้นฐานของการผลิต

ซ้ำ	การศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคตามแนวคิด

สายมาร์กซิสต์จึงเริ่มอ่อนแรงในการอธิบายลง		

และแนวคิดสายวิพากษ์	(Critical	Theory)			

ก็เริ่มมีอิทธิพลในการศึกษาวัฒนธรรมการ

บริโภคเพิ่มมากขึ้น	โดยเริ่มให้ความสนใจในการ

วิพากษ์อุดมการณ์และต่อมาได้ขยายความสนใจ

มาวิพากษ์เหตุผลที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ	(critique	

of	instrumental	reason)	ซึ่งส่งผลต่อการ

ทำความเข้าใจโครงสร้างของระบบการครอบงำ

และการยอมรับการครอบงำ	และในบทความนี้		

ผู้เขียนได้ใช้กรอบแนวคิดสายวิพากษ์ดังกล่าวใน

การพิจารณาอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพและ

ความงามซึ่งมีการโฆษณาเป็นเครื่องมือในการ

สร้างมายาคติทางด้านอุดมการณ์	และการ

ครอบงำ	
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ผู้ เขียนใช้คำว่า“สินค้าเพื่อสุขภาพและ

ความงาม”	 เพื่ อสื่ อความหมายถึ งสินค้ า		

ที่เกี่ยวกับอาหารเสริมที่เน้นการป้องกันและ		

ลดความเสื่อมถอยของร่างกายแต่แฝงด้วยการ

เสนออุดมการณ์เรื่องความงามให้กับผู้บริโภค	

หากพิจารณาคำว่า	สินค้าเพื่อสุขภาพ	หมายถึง	

อาหาร	ยา	วัตถุเสพติด	เครื่องสำอาง	วัตถุมีพิษ	

เครื่องมือแพทย์	(สมาคมพิทักษ์ประโยชน์		

ผู้บริโภค.2554)	ส่วนคำว่า	ความงาม	หมายถึง	

สถานภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความ

เพลิดเพลิน	และความชื่นชมผ่านการเข้าใจและ

การรับรู้ถึงความสมดุล	สัดส่วน	และแรงดึงดูด	

ของสิ่งนั้นๆ	ซึ่งอาจเป็นบุคคล	สัตว์	สิ่งของ	

เหตุการณ์สถานที่	ดนตรี	ศิลปะ	หรือความคิด	

(วิกิพีเดีย,	สืบค้นวันที่	15	ตุลาคม	2558)			

แม้ว่าทั้งสองคำนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ก็ตาม	แต่ก็ ไม่ ได้ เป็นสิ่ ง เดียวกัน	หากแต่		

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการโลกาภิวัตน์ทาง

เศรษฐกิจ	(Economic	globalization)	และการ

ตลาดในระบบทุนนิยม	(Capitalism	marketing)	

ได้ส่งผลให้นักการตลาดและนักโฆษณาสร้าง	

ความหมาย	ลงไปในสินค้าเพื่อสุขภาพและ	

สนิคา้เพือ่ความงามให ้“กลายเปน็เรือ่งเดยีวกนั”     

โดย	“สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม”	เป็น

สินค้าสัญญะ	ที่ครอบงำผู้บริโภคด้วยรูปแบบ		

การบริโภคที่ตอบสนองความต้องการ	ความ

ปรารถนา	ความพึงพอใจ	และความชอบธรรม

ของสังคมบริโภคที่สร้างวิถีการดำเนินชีวิตของ

เราจนกลายเป็น	“ระบบของการบริโภคที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจำวัน”	และหากย้อนกลับไปมอง

เบื้องหลังของอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพและ

ความงามเหล่านี้จะพบว่า	ระบบการบริโภคที่เกิด

ขึ้นในชิตประจำวันดังกล่าวนั้น	แท้จริงเกิดขึ้น

จากกระบวนการการทำให้กลายเป็นสินค้า		

(Commodification)	ที่เข้ามาครอบงำความคิด

ของเราด้วยการสร้างสัญญะที่ใส่รหัสความหมาย

ของ	‘การบริโภค’	ว่าคือ	ความก้าวหน้าทางการ

แพทย์ที่สามารถลดความเสื่อมถอยของสุขภาพ

ได้	หากแต่ได้แฝงความหมายที่มีนัยยะทาง

วัฒนธรรมว่า	“ความงามคือสุขภาพดี”	ไว้ด้วย	

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ด้ ว ย แ น ว คิ ด สั ญ วิ ท ย า	

(Semiology)	ว่า	“สัญญะ”	เป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตทางสังคม	(Saussure,	1986,	p.	15)	ทั้ง

ธรรมชาติของสัญญะและระบบที่กำกับให้เกิด

ความหมายของสิ่งที่ต่างๆ	จะเห็นได้ว่า	ผู้ผลิต

อุดมการณ์เรื่องสุภาพและความงามดังกล่าวใช้

กลยุทธ์การโฆษณาที่ทำให้คนเชื่อว่า ‘ความงาม 

=สุขภาพดี’	โดยการเข้ารหัส	(Encoding)			

ให้สินค้านั้นกลายเป็นสัญญะด้วยการโฆษณา			

การสร้างหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้า	(Packaging)		

การสร้างตราสินค้า	(Branding)	ส่งผลให้สินค้า

เพื่อสุขภาพและความงาม	กลายเป็นแบบแผน

การบริโภคหรือเป็น	“สิ่งจำเป็นของผู้หญิง”	ไป

ในที่สุด	ตัวอย่างเช่น	ผู้หญิงต้องมีสัดส่วนดี/		

หุ่นดี	จึงจะแสดงถึงความมีสุขภาพที่ดี		และ		

หากเป็นหญิงสาวที่มีผิวขาวใสนั่นหมายความว่า

เป็นคนสุขภาพดี	ขณะเดียวกันผู้หญิงท้วม	อวบ	

อ้วน	ถูกให้ความหมายเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาด้าน

สุขภาพ	และผู้หญิงที่ผิวคล้ำ	ดำ	ถูกให้ความ

หมายว่ามีปัญหาด้านสุขภาพผิวไปในทันที			

ซึ่งเห็นได้จากกระบวนการโฆษณาและกลไก

ทางการตลาดที่พยายามสร้าง	‘ความแตกต่าง’  
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ของสินค้าแต่ละตราสินค้า	(Brand)	โดยการ

พยายามกำหนดความหมายให้กั บ	“ผิ ว ”	

มากมาย	อาทิ	ผิวกระจ่างใส	ผิวกระจ่างใส		

อมชมพู	ผิวเนียนเรียบ	ผิวขาวใสสม่ำเสมอทั่ว

ใบหน้า	ผิวขาวกระจ่างใสเปล่งประกาย	เป็นต้น		

เมื่อพิจารณาธุรกิจอุตสาหกรรมสุขภาพ		

และความงามจะเห็นได้ว่ามี	2	ประเภทใหญ่ๆ 

กลุ่มแรก	ได้แก่	กลุ่มธุรกิจที่เน้นการจัดการ

สขุภาพและความงามภายนอก	เชน่	อตุสาหกรรม	

เครื่ องสำอาง	(Cosmet ic)	อุตสาหกรรม		

เครื่องประทินผิว	(Skin	care)	กลุ่มที่สอง	คือ	

กลุ่มธุรกิจที่เน้นการจัดการสุขภาพและความงาม

ภายใน	ไดแ้ก	่สนิคา้ตา่งๆ	ทีผ่า่นการรบัประทาน	

เช่น	อุตสาหกรรมอาหารเสริม	อุตสาหกรรมยา	

เป็นต้น	ซึ่งบทความนี้จะขอเน้นถึง	อาหารเสริม	

ซึ่ งสามารถจำแนกได้	3	กลุ่ม	คือ	1)	กลุ่ม

อาหารเสริมเพื่อการดูแลรูปร่างและการลด		

น้ำหนัก	2)	กลุ่มอาหารเสริมเพื่อดูแลผิวพรรณ		

3)	กลุ่มอาหารเสริมเพื่อป้องกันและลดการ

เสื่อมถอยของร่างกาย	

โดยสองกลุ่มแรกคือ	กลุ่มอาหารเสริม		

เพื่อดูแลรูปร่างและการลดน้ำหนัก	และกลุ่ม

อาหารเสริมเพื่อความงาม	มักโฆษณาเพื่อสร้าง

อุ ดมกา รณ์ ว่ า	ความง ามภายนอก	 เ ป็ น

คุณสมบัติสำคัญที่ผู้หญิงควรมีอย่างยิ่งเพื่อสร้าง	

“เสน่ห์ทางเพศ”	ให้ผู้บริโภคหญิงมีความเป็น			

‘ผู้ หญิ ง ’ ตามอุดมการณ์ที่ ระบบทุนนิยม

ต้องการหล่อหลอมให้ผู้บริโภคเชื่อว่าเมื่อเป็น		

ผู้หญิงแล้วต้องหุ่นดี	(โดยไม่ได้สนใจว่าจะเป็น

หญิงโสดหรือหญิงที่มีลูกแล้ว	หรือโดยกำเนิด

คุณจะเกิดมามีรูปร่างอย่างไร)	ในขณะที่สินค้า

กลุ่มอาหารเสริมเพื่อความงามถูกสร้างให้เป็น

สินค้าสัญญะที่ผู้หญิงทั้งหลายต้องเสพต่อไป

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	เพียงเพื่อให้คงความเป็น		

‘ผู้หญิง’ ที่ต้องมี	ความงามภายใน	โดยเฉพาะ

ยิ่ง	“ระบบภายในของผู้หญิง”	จึงมีสินค้าอาหาร

เสริมที่ เน้นจุดขาย	“อกฟู	..รูฟิต..”	ออกมา

เกลื่อนเต็มท้องตลาด	เพื่อให้ผู้หญิงสามารถ		

มัดใจชายไว้ได้ด้วยความงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้

เรื่องสุขภาพ	และดูเหมือนว่าอุดมการณ์เรื่อง

ความงามภายในดังกล่าวข้างต้นที่พ่อค้านายทุน

พยายามสร้างนั้น	เหล่าบรรดาผู้บริโภคหญิง		

ก็ขานรับทันทีเนื่องจากอุดมการณ์นั้นสอดคล้อง

กับความต้องการและค่านิยม				

ส่วนกลุ่มที่ 3	กลุ่มอาหารเสริมเพื่อป้องกัน

และลดการเสื่อมถอยของร่างกาย	การโฆษณา

สนิคา้ประเภทนีม้กัผลติซำ้อดุมการณ	์“สขุภาพด	ี

ต้องสั่งสม	ซึ่งส่งผลทางการตลาดอย่างมหาศาล	

ในการทำให้เกิด	การบริโภคอย่างต่อเนื่องและ

ยาวนาน	ข้อสังเกตคืออาหารเสริมในกลุ่มนี้		

จะเน้นชูประเด็นสุขภาพภายในของผู้หญิง		

ตัวอย่างข้อความโฆษณาสินค้านี้	เช่น	“มักสร้าง

ความเชื่อว่า	บริโภคแล้วไม่เพียงแต่จะมีสุขภาพ

กายที่แข็งแรงเท่านั้น	แต่ยังคงความอ่อนเยาว์		

ไว้ได้อีกด้วย	ซึ่งส่วนใหญ่มักเน้นรูปแบบการ

โฆษณาที่เสนอสรรพคุณของสินค้าหลายประการ	

รวมไว้ ในสินค้าตัวเดียว	ซึ่ งตอกย้ำว่า เรื่อง

สุขภาพและความงามเป็นเรื่องเดียวกัน	ซึ่ง		

นักทฤษฎีด้านสัญวิทยา	(Semiology)	บาร์ตส์	

(Barthes)	อธิบายว่า	“สิ่งที่เราบริโภคและรับกัน

อยู่แล้วถึงคุณค่าในการใช้สอยโดยปราศจาก 


ข้อกังขา ด้วยข้อกังขาต่อสิ่งเหล่านี้ที่มีนัยยะทาง
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วัฒนธรรมของความหมายแผงนั้น มันมีนัยยะ

ที่มากกว่ าความเป็นวัตถุที่ เ ราบริ โภคอยู่ ” 

(Barthes,	1972,	p.	121,	อ้างถึงใน	เกษม			

เพ็ญภินันท์,	2549)	หรือกล่าวได้ว่า	บาร์ตส์		

ทำให้เราเข้าใจว่า	สิ่งที่เราต่างบริโภคกันอยู่ใน

สมัยนี้มีสถานะทางคุณค่าของความหมายอื่น

แฝงอยู่ด้วยเสมอ	และเมื่อใดที่ความหมายแฝงนี้

ได้สื่อออกมา	ก็จะทำให้ความหมายเดิมอยู่ไหล

จนเรามักมองข้ามไป	เช่นเดียวกันกับสินค้าเพื่อ

สุขภาพและความงามที่ใช้ข้อความโฆษณาบน

กล่องสินค้าอาหารเสริมเหล่านี้	ที่มักทำให้เรา

มองข้ามความหมายเดิมไป	เช่น	ข้อความ

โฆษณาบนกล่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลาก

หลายยี่ห้อที่ เน้นสรรพคุณบำรุงรักษาระบบ

ภายในของผู้หญิงให้กระชับ	ปราศจากกลิ่น			

มีข้อความว่า	“ผู้หญิงใช้ . . .ผู้ชายชอบ”	หรือ	

“ปฏิวัติความร่วงโรย	คืนสู่ความสาวแรกรุ่น			

ฟิต	กระชับ	มัดใจสามี”	สินค้าดังกล่าวเป็น

สัญญะอันประกอบด้วยรูปธรรมของวัตถุที่อิงอยู่

กับสิ่งที่เราบริโภค	แต่สื่อความหมายออกมาโดย

ไม่จำเป็นต้องพูดถึง	ดังนั้นหากเราซื้ออาหาร

เสริมดังที่โฆษณาไว้ข้างต้นแล้ว	นอกจากเราจะ

ได้ระบบภายในที่กระชับแก้ปัญหาเรื่องกลื่นแล้ว	

มันยังโยงไปถึง	‘การกลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่ง’	

ทีส่ามารถมดัใจชายไวไ้ดอ้กีดว้ย	และความหมาย	

แฝงที่เป็นมายาคติหล่อหลอมความเชื่อดังกล่าว

ข้างต้นก็คือความจริงของมายาคติสมัยใหม่ที่ลวง

ให้เราเชื่อและทำให้เห็นเป็นจริงเป็นจังกับคุณค่า

ที่มาจากความหมายแฝงนั้น	หรือที่	บาร์ตส์	

เรียกว่ า	“อะไรที่ เกิดขึ้นแต่ปราศจากการ 


กล่าวถึง”   

ดังนั้น	หากพิจารณาจากการเติบโตของ

ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามในไทย			

คงไม่แปลกใจ	เลยที่พบว่ าผู้หญิงในสั งคม

ปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพและความงาม

เป็นอันดับต้นๆ	ของวิถีการดำเนินชีวิต	ซึ่งจาก

ข้อมูลเรื่องตลาดความงามที่ไม่เคยหยุดสวย	

(นสพ.ผู้จัดการรายวัน,	19	กรกฎาคม	2558)	

สำรวจพบว่าตลาดเครื่องสำอางเป็นตลาดที่มีการ

แข่งขันสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	โดยมี

มูลค่าการตลาดกว่าหนึ่งแสนล้านบาท	และ		

ผู้บริโภคมองว่าสินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าจำเป็น

ในชีวิตประจำวันไปแล้ว	และถือเป็นเรื่องปกติ		

ถ้าจะกล่าวว่า	ตลาดกลุ่มนี้ โตกว่าจีดีพีของ

ประเทศ	ทั้งนี้	การเติบโตของตลาดกลุ่มนี้อาจจะ

มาจากปัจจัยหลายๆ	อย่าง	ไม่ว่าจะเป็นการที่		

ผู้บริโภคคำนึงถึงบุคลิกภาพของตนมากขึ้น,	

สินค้ามีนวัตกรรมใหม่ๆ	มากขึ้น,	การเติบโต

ขอ งสั ง คม เมื อ ง	ท ำ ให้ แ ร ง ซื้ อ มี ม ากขึ้ น ,			

การเติบโตของ	Social	network	เป็นต้น	ขณะที่

กลุ่มสินค้าสร้างความงาม	(Make	up)	หรือที่

เรียกว่า	“สวยภายนอก”	มีแนวโน้มเติบโต		

อย่างต่อเนื่องนั้น	สินค้า	“สวยภายใน”	ทั้งกลุ่ม	

skin	care	อาทิ	ครีมบำรุงผิวหน้า	ผิวกาย	ครีม

กันแดด	ครีมลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย	รวมไปถึง

เวชสำอาง	รักษาสิว	ฝ้า	ก็มีการขยายตัวขึ้น

เรื่อยๆ	ขณะเดียวกัน	การส่งออกเครื่องสำอาง

ไทยไปต่างประเทศ	ก็มีอัตราการเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดด	เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องเครื่องสำอาง

ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	เฉลี่ย	18%	ต่อป	ีโดยมี

มูลค่าตลาดรวม	2.1	แสนล้านบาท	แบ่งเป็น

ตลาดในประเทศ	60%	มลูคา่	1.2	แสนลา้นบาท	
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และตลาดส่งออกอีก	40%	มูลค่ากว่า	9	หมื่น

ล้านบาท	และการส่งออกเครื่องสำอางของไทย

ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนจะอยู่ที่	37%	ขณะที่

ญี่ ปุ่ น อยู่ ที่	 30%	ส่ ง ออก ไปยั ง ยุ โ รปและ

ออสเตรเลียอีก	5%	อื่นๆ	อีก	26%	ในขณะที่

ตลาดประเทศจีนเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ			

โดยเฉพาะเครื่องสำอางในกลุ่มสมุนไพร		

กระแสการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพและ

ความงามดังกล่าวข้างต้น	เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า

กลยุทธ์การสื่อสารที่ เป็นกลไกสำคัญอันทรง

อิทธิพลต่อผู้บริโภคในการซึมซับอุดมการณ์		

ดั งกล่ า ว	คื อ	การโฆษณาประชาสัมพันธ์			

โดยเฉพาะอยา่งยิง่	วธิกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ	์

ผ่านสื่อที่หลากหลาย	ทั้งสื่อเก่า	(Old	media)	

และสื่ อ ใหม่	 (New	med ia)	 เพื่ อส่ ง เสริม		

การขายสินค้า	และส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัว

สินค้า	ประกอบกับในปัจจุบัน	“สื่อเครือข่าย

สังคมออนไลน์”	ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการ

ดำรงชีวิตของผู้บริโภค	ช่วยให้สามารถเข้าถึง

เนื้อหาได้อย่างง่ายดาย	และเครื่องมือหนึ่งที่มี

ความร่วมสมัยและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง	

ส่งผลให้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ	มีพลังที่จะปฏิวัติ

วงการธุรกิจได้ด้วยต้นทุนต่ำ	และสามารถขยาย

โอกาสการเติบโตและการเข้าสู่ตลาดของสินค้า

ใหม่ที่ง่ายขึ้น	รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถ

ของการสื่อสารให้กลายเป็นการสื่อสารแบบ		

สองทาง	(Two	way	communication)				

นอกจากนี้	ระบบทุนนิยมยังใช้	“โฆษณา”	

ทำหน้าที่ในการสร้าง	“ความเสมือนจริง”		และ	

“ความจริงเสมือน”	เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ต่อ

คุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้าที่สร้างขึ้น		

ซึ่ งล้วนแล้วแต่ เป็นการสร้างให้ เกิด	“ความ

ต้องการ”	ต่อรูปแบบของสินค้า	ตลอดจนสัญญะ

และความหมายที่ปรากฏในตัวสินค้า	โดยการ

เน้นใช้พัฒนาการทางเทคโนโลยี	ประสิทธิภาพ

ในการให้ข้อมูลข่าวสาร	การกำหนดและจัดวาง

กรอบความคิด/ค่านิยมให้กับผู้บริโภค	โดยการ

สร้างคุณค่าและความหมายของสินค้าให้มีความ

แตกต่าง	(Difference)	และเป็นเงื่อนไขที่ทำ		

ให้มนุษย์ก้าวเข้าสู่การบริโภค	ซึ่งกลายเป็น

อุดมการณ์ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตและเข้ามาแทนที่

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในสังคม

สมัยใหม่	ตัวอย่างเช่นข้อความโฆษณาของ

อาหารเสรมิเพือ่ควบคมุนำ้หนกัยีห่อ้หนึง่	เขยีนวา่	

“คุณก็หุ่นดีแบบดาราได้”	ซึ่ง	“การมีหุ่นดีแบบ

ดารา”	กลายเปน็ภาพตวัแทน	(Representation)	

แห่งความฝันของหญิงสาวในสังคมปัจจุบัน			

ที่กลไกทางการตลาดได้ฉกฉวยเอาความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารมาสร้าง	

“ความจริงเสมือน”	ให้ผู้หญิงหลายต่อหลายคน

ตกอยู่ในภวังค์แห่งความงามได้อย่างแนบเนียน

โดยไม่ต้องเลียนแบบ	เพราะเทคโนโลยีได้

สามารถสร้างให้กลายเป็นความจริงได้ด้วยตัว

ของมันเอง	ดังตัวอย่างภาพยนตร์โฆษณากาแฟ

ลดน้ำหนักยี่ห้อหนึ่ง	ที่ปรากฏภาพพนักงาน

บริษัทหญิงคนหนึ่งกลายเป็นหญิงสาวผู้สง่างาม

ดุจดังเจ้าหญิงขณะที่ได้ดื่มกาแฟลดน้ำหนักยี่ห้อ

นั้น	เป็นต้น			

ความสำเร็จของการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ดังกล่าว	สามารถสร้างจินตนาการและความคิด

ฝันให้กับผู้หญิงทั้งหลายในโลกนี้ ได้	ดังเช่น			

การโฆษณาของสถานเสริมความงามชื่อดัง		



วารสารนิ เทศศาสตร์  มสธ .  
ปีที่  6  ฉบับที่  1  เมษายน 2559 

10�

แห่งหนึ่งที่นำเสนออุดมการณ์เรื่อง	“ไม่รวย		

ก็สวยได้”	และ	“ความสวยเปลี่ยนชีวิตได้”	โดย

มีพรีเซ็นเตอร์เป็นดาราที่เราคุ้นเคยและเห็นการ

เปลี่ยนแปลงใบหน้าด้วยศัลยกรรมอย่างต่อเนื่อง		

มาช่วยตอกย้ำให้ผู้บริ โภครับรู้ ว่ าอาชีพบน		

เส้นทางถนนบันเทิงของเธอนั้นมีโอกาสมากขึ้น

เพราะ	“ความสวย”	และกล่าวด้วยน้ำตาคลอ

ด้วยความปลาบปลื้มว่ า	“ความสวยทำให้	

“เปลี่ยนชีวิตได้”	การผลิตซ้ำอุดมการณ์การ

บริโภคดังกล่าวผ่านการโฆษณาที่ถูกให้ความ

หมายผ่านสัญญะ	ดังที่	โบดริยาร์ด	(Jean	

Baudrillard,	1981)	นยิามการบรโิภควา่	เปน็การ	

กระทำอันเป็นระบบของการจัดการกับสัญญะ	

(“A	systematic	act	of	the	manipulation	of	

signs”)	ดังนั้นในระบบบริโภคนิยม	สินค้าเพื่อ

สุขภาพและความงามเหล่านี้จึ ง เป็นสัญญะ		

ที่สื่อไปถึงสถานภาพหรือวิถีชีวิตของหญิงสาว		

ที่เชื่อมโยงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรือ

กฎเกณฑ์ใดๆ	แต่ถูกทำให้ดูเป็นเรื่องธรรมชาติ		

ที่ใครต่อใครก็มีได้	เป็นได้	และกลายเป็นสิ่งที่

ต่างเห็นพ้องต้องกัน	จึงเห็นได้ว่าการบริโภคได้

กลายเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนสมัยนี้ไป		

เสียแล้ว	คนส่วนใหญ่พึงพอใจบริโภคตามความ

ปรารถนาและสุนทรียะแห่งการดำเนินชีวิต		

ของระเบียบทางสังคมชุดใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้		

ความเข้าสินค้าเชิงสัญญะ	และเมื่อพิจารณา		

ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ำ ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น สิ น ค้ า	

(Commodification)	ภายใต้ระบบทุนนิยมที่เน้น

รูปแบบการผลิตสินค้าให้กลายเป็น	“สินค้า

มวลชน”	(Mass	products)	ที่เน้นการจัดการ

และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้สินค้า

นั้นมีคุณค่านอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยโดย

ทั่วไปที่จำเป็นต้องบริโภค	ส่งผลต่อการดำเนิน

ชีวิตในวัฒนธรรมบริโภคจากความหมายที่สังคม

หยิบยื่นให้		

ในปัจจุบันนี้	เราจึงพบวัฒนธรรมการบริโภค

แบบใหม่เกิดขึ้น	ที่เรียกว่า	“สวยแบบด่วน”	ซึ่ง

เป็นการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่

สามารถทำได้หลายหน้าที่ในตัวเดียวกัน	โดย

เป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ให้กับสาวๆ	ผู้

บริโภคในเมืองได้เป็นอย่างดี	เนื่องจากไม่ต้อง

เสียเวลานานในการใช้สินค้าหลายชนิด	ตัวอย่าง

เช่น	ข้อความโฆษณาบนกล่อนบรรจุภัณฑ์ของ

อาหารเสรมิยีห่อ้หนึง่ทีเ่ขยีนวา่	“ผอม	ขาว	ลดสวิ	

ในหนึ่งเดียว”	หรือข้อความที่ว่า	“พร้อม.....	คืน

ความสาว	สดใส	แบบครบสูตร”	ซึ่ง	โบดริยาร์ด	

กล่าวว่า	“เป็นความหลากหลายในประโยชน์

ใช้สอยของสินค้าว่าเป็นผลมาจากเทคโนโลยี  


ที่ เ อื้ อต่ อการปฏิบั ติ ก ารของการบริ โภค” 

(Baudrillard,	1968,	p.	54,	อ้างถึงใน	เกษม			

เพ็ญภินันท์,	2549)		

ปรากฎการณ์การบริโภคดังกล่าว	ยังสามารถ

อ้างอิงได้จากงานวิจัยเรื่อง	“Beauty	is	NOW”	

ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้ทำการศึกษาโดย

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	interview)	

ผู้หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง	25	–	39	ปี	และ

อาศัยในกรุงเทพ	จำนวน	15	คน	ร่วมกับการ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอิทธิพลทางด้าน

ความงามของเมืองไทย	5	ท่าน	ผลการวิจัย		

พบว่า ในระยะเวลา	5	ปีที่ ผ่ านมา	กระแส		

การบริโภคเพื่อความงามแบบเร่งด่วนได้กลาย

เป็นตัวเสริมสร้างให้ธุรกิจความงามมีสัดส่วนการ
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เติบโตสูงขึ้นเฉลี่ย10%	ในแต่ละปี	เนื่องจาก

ความงามเป็นเรื่องที่ผู้หญิงให้ความสำคัญเป็นอัน

ดับต้นๆ	ไม่ว่ายุคสมัยใด	สำหรับผู้หญิงคนเมือง

ที่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบและแข่งกับเวลา	เขามองหา

สินค้าและบริโภคสื่อด้านความงามที่ต่างออกไป	

และ	7	ใน	10	ของผู้หญิงในเมืองใช้บริการสถาน

ความงามเพื่อทำศัลยกรรมความงาม	(Quick	

fix)	หรือเพื่อคงไว้ซึ่งความงามและความอ่อน

เยาว์		ค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเพื่อความงามต่อครั้ง

ต่อผู้บริโภคหนึ่งคนมีมูลค่ากว่า	1,000	บาท	

โดย ใช้ เ วล ารั บบริ ก า รน้ อยกว่ า	 10	นาที	

(M i n d s h a r e	 A g e n c y :	 h t t p : / / www .	

mindshareworld.com/thailand/news/thai-

believe-inner-beauty-and-multifunctional-

beauty-products/,	เผยแพร่ออนไลน์วันที่	18	

มิถุนายน	2557)			

ปรากฏการณ์วัฒนธรรมการบริโภคของ		

ผู้หญิงปัจจุบันนี้	จึงสะท้อนให้เห็นประเด็นสำคัญ		

ประเด็นแรก	คือ	เศรษฐกิจกับวัฒนธรรมกลาย

เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกหรือไม่มีเส้นแบ่งแยกกัน

อีกต่อไป	ซึ่งแต่เดิมเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการ

ผลิต	ในขณะที่วัฒนธรรมเดิมเป็นเพียงแบบแผน

หรือวิถีชีวิตของผู้คน	แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมสมัย

ใหม่กลายมาเป็นวัฒนธรรมของสัญญะ	(Culture	

of	s ign)	ที่ สามารถนำมาผลิต เป็นสินค้ า			

ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในท้องตลาด	และสินค้า

เพื่อสุขภาพและความงามก็เป็นหนึ่งสัญญะหนึ่ง

ของวัฒนธรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจ		

ที่ มีมู ลค่ าและมีความยั่ งยืน เป็นอย่ างมาก			

การบริโภคสินค้าอาหารเสริมอย่างแพร่หลาย		

ในปัจจุบันกำลังชี้ให้เห็นถึงพลังของอุดมการณ์

เรื่องความงามภายนอกนั้นมี	“คุณค่า”	คู่กับ	

“ ค ว าม เป็ นหญิ ง ”	 ที่ ห ยั่ ง ร า กลึ ก ล งทุ กที			

ประเด็นที่สอง	คือ	การบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพ

และความงาม	ได้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนของ

วัฒนธรรมการบริโภคของผู้หญิง	ที่ไม่ใช่การ

บริโภคที่เน้นที่ตัวสินค้า	หากแต่เป็นการบริโภค

ข่ า วสารข้ อมู ลที่ ผู้ ผลิ ตอุดมการณ์ป้ อนให้		

ประเด็นที่สาม	คือ	วัฒนธรรมการบริโภคสินค้า

เพื่อสุขภาพและความงามในสังคมปัจจุบันนี้

สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่โดดเด่นของระบบ

ทุนนิยมในความพยายามสร้างความจริงที่เหนือ

จริง	(Hyper	reality)	โดยผ่านกระบวนการผลิต

ซ้ ำแบบจำลองหรือปลอมแปลงเลียนแบบ	

(Simulation)	โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซับ

ซ้อนเข้าช่วยอย่างหลากหลายรูปแบบ	ด้วย		

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร			

หรือกล่าวได้ว่า	การโฆษณาเป็นอำนาจของ

เทคโนโลยีการสื่อสารในการสร้างจินตนาการ	

กระตุ้นความอยาก	และเร้าความอยากรู้อยาก

เห็นของผู้บริโภคจำนวนมาก	และเป็นความจริง

แบบที่อยู่เหนือความจริง	และจะอยู่เหนือจริงได้

ก็ เพราะมันมีความสามารถในการปกปิดสิ่ง		

ที่เป็นจริงไว้อย่างมิดชิด	แล้วปล่อยให้ผู้คนใช้

จินตนาการและความคิดฝันของตัว เองไป		

ขยายต่อ	เพื่อสนองตอบความอยากของตนเอง

นั่นเอง	

ท้ายที่สุด	ผู้บริโภคหญิงในสังคมปัจจุบันยังคง

ต้องวนเวียนอยู่ในกระแสบริโภคนิยมที่นับวัน

การผลิตซ้ำอุดมการณ์	“ความงาม”	จะเข้มข้น

ขึ้นทุกที....		
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ไทยพีบีเอสกับการปรับตัวในยุคดิจิทัล


ลดาวัลย์บัวเอี่ยม1

	 1		กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	

บทคัดย่อ

หลักการและแนวคิดในการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	แบ่งได้เป็น			

3	แนวทาง	คือ	ระบบที่รัฐเป็นผู้ให้บริการหรือสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	(Public	

Service	System)	ระบบที่ธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการหรือสื่อสารในตลาดเสรี	(Free	Market	

System)	และระบบผสมผสาน	(Mixed	System)	ระหว่างแนวทางการสื่อสารเพื่อประโยชน์

สาธารณะกับการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเอกชนเข้ามาดำเนินการ	

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	หรือ	ไทยพีบีเอส	เป็น		

สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากกระแสเรียกร้องให้เปิดเสรีสื่อ		

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หลังเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม	พ.ศ.	2535	โดยมุ่ง

เน้นการส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของประชาชนในการสร้างสังคม

ประชาธิปไตย	เสริมสร้างสติปัญญา	สุขภาวะ	กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์			

รวมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	โดยเปิดโอกาสให้กับกลุ่ม		

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	นอกจากนี้ยังเน้นการนำเสนอรายการข่าวและสารคดีในสัดส่วน		

ครึ่งหนึ่งของเวลาออกอากาศ	และเนื่องจากเป็นสถานีที่ไม่หวังประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	รายได้

ของสถานีจึงได้รับการจัดสรรจากภาษี	

ปัญหาของสื่อสาธารณะทุกแห่งในโลก	คือ	ผู้ชมเห็นคุณค่าสื่อสาธารณะลดลง	ส่วนแบ่ง

ทางการตลาดเล็กลง	เพราะมีสื่อออนไลน์ที่เป็นช่องทางของคนรุ่นใหม่ได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้น	

รายได้ไม่เพียงพอ	เศรษฐกิจตกต่ำ	คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น	โครงสร้างและการบริหารจัดองค์การ		

ไม่ยืดหยุ่น	ไม่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ	ขาดความเข้าใจในจุดร่วมของความ

เป็นสื่อสาธารณะและการนำนโยบายไปใช้จริง	
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แนวทางสำคัญในการปรับตัวของไทยพีบีเอสในยุคดิจิทัล	คือ	1)	กำหนดกลยุทธ์ในการ

สร้างอัตลักษณ์และจุดยืนที่จัดเจนเพื่อสื่อสารกับสังคมด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าเหมาย

เหล่านั้น	2)	กำหนดกรอบในการบริหารจัดการองค์การและเนื้อหาที่จะผลิตร่วมกัน	พัฒนา		

จนเป็นคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์การ	3)	แบ่งประเภทรายการให้ชัดเจน	ใช้เนื้อหา		

เป็นกลยุทธ์นำการทำงาน	สร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์	สร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม			

4)	ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผู้ชม	ทำให้เนื้อหาไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยครอบคลุมมากขึ้น				

5)	ใช้กลยุทธการใช้สื่อแบบ	Cross-Media	ในการพัฒนาการให้บริการเนื้อหาเพื่อเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมาย	นำเสนอเรื่องราวบนช่องทางสื่อใหม่มากกว่า	1	ช่องทาง	ด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่

เหมาะสมกับสื่อนั้นๆ	สร้างการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย	6)	ปรับโครงสร้าง

ให้สอดคล้องกับการแข่งขันในยุคดิจิทัล	ทำโครงสร้างให้แบนลง	มีความยืดหยุ่นที่จะปรับ

เปลี่ยนการทำงานได้ตามอุตสาหกรรมและพฤติกรรมการรับสื่อ	มีการกระจายอำนาจให้ฝ่าย

ผลิตมีอิสระในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทาง	แบ่งงานตามกลุ่มเนื้อหา	(Content	Based/		

Genre	Based)	มีทีมผลิตที่สามารถผลิตงานได้ทุกสื่อ	ทำให้เนื้อหาเชื่อมโยงได้ทุกช่องทาง				

7)	สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมในการตัดสินใจเรื่องเนื้อหา	การผลิต	และการนำสิ่งที่ได้จาก

เนื้อหาไปผลักดันขับเคลื่อนสังคม	8)	พัฒนารูปแบบรายการให้แตกต่างกันตามลักษณะของ		

ผู้ชม	

คำสำคัญ:	ไทยพีบีเอส		ยุคดิจิทัล	

หลักการและแนวคิดในการบริหารกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	แบ่งได้เป็น			

3	แนวทาง	คือ	ระบบที่รัฐเป็นผู้ให้บริการหรือ

สื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	(Public	Service	

System)	ระบบที่ธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการ

หรอืสือ่สารในตลาดเสร	ี(Free	Market	System)	

และระบบผสมผสาน	(M ixed	Sys tem)	

ระหว่างแนวทางการสื่อสารเพื่อประโยชน์

สาธารณะกับการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเอกชนเข้า

มาดำเนินการ	

ระบบที่รัฐเป็นผู้ให้บริการหรือสื่อสารเพื่อ

ประโยชนส์าธารณะ(PublicServiceSystem)

ซึ่ งประกอบด้วยแนวคิดทางการเมืองและ

เศรษฐกิจควบคู่กัน	โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม

เสรีภาพของประชาชนในฐานะพลเมือง	ในสังคม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	

ในระบบที่รัฐเป็นผู้ ให้บริการนี้	รัฐจะรับ		

ผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวสาร	ข้อมูล	เพื่อ

รักษาวัฒนธรรมของชาติ	จัดระเบียบแหล่งที่มา

ของรายได้	จัดสรรคลื่นความถี่	ควบคุมคุณภาพ

รายการเป็นระบบที่ผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐ		

อาจมีเอกชนเป็นคู่แข่ง	1	–	2	รายการ	รัฐเป็น

ทั้งผู้ผลิตรายการผู้ควบคุมกฎระเบียบ	โดย

สังคมเห็นว่ารัฐจะให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่
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ประชาชนทุกกลุ่ม	ในราคาที่เหมาะสม	รัฐมี

ความชอบธรรมในการบริหารกิจการโทรทัศน์

อย่างผูกขาด	

ตัวอย่างระบบที่รัฐเป็นผู้ให้บริการหรือสื่อสาร

เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ได้แก่	บีบีซีของสหราช-

อาณาจักร	พีบีเอสของสหรัฐอเมริกา	ซีบีซีของ

แคนาดา	เอบีซีของออสเตรเลีย	และเอ็นเอชเค

ของญี่ปุ่น		

ระบบที่ธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการหรือ

สื่อสารในตลาดเสรี(FreeMarketSystem/

PrivateEnterpriseSystem)	ซึ่งประกอบ

ด้วยแนวคิดสำคัญ	คือ	รัฐไม่มีหน้าที่ให้ข่าวสาร

ข้อมูล	หรือรักษาวัฒนธรรมของชาติ	ธุรกิจ

เอกชนจะเป็นผู้ให้บริการ	มีสิทธิแสดงความคิด

เห็นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	เป้าหมาย	

คือ	การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน		

ในฐานะผู้บริโภคในสังคมอุตสาหกรรม	รัฐเป็น

เพียงผู้จัดระเบียบ	เรื่องการอนุมัติคลื่นและ		

ใบอนุญาตประกอบกิจการ	(Regulator)	เป็น

กิจการที่เปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรี	แต่อาจเกิด

การผูกขาดได้โดยบริษัทใหญ่	ๆ	

ตัวอย่างระบบธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการ	

เช่น	โทรทัศน์ไอทีวีของสหราชอาณาจักร	เอบีซี	

ซีบีเอส	และเอ็นบีซี	ของสหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	

ระบบผสมระหว่างแนวทางรัฐเป็นผู้ ให้

บริการหรือสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะกับ

การเปิดโอกาสให้ธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการ

(MixedSystem)	ระบบผสมดังกล่าวกำลัง

ขยายไปทั่วโลก	เช่น	ในสหราชอาณาจักร	และ

ยุโรปตะวันตก	แม้แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้น

แบบแนวคิดการบริหารกิจการโทรทัศน์ในระบบ

เสรี	ก็ได้เปิดโอกาสให้ชุมชน	สถาบันทางสังคม	

และสถาบันการศึกษา	มีส่วนร่วมบริหารกิจการ

โทรทัศน์มากขึ้นเรื่อยๆ	เพื่อช่วยตอบสนองความ

ต้องการที่หลากหลายด้านเศรษฐกิจการเมือง

และสั งคมของผู้ ชมที่ รั ฐ เพียงลำพั งไม่อาจ		

ตอบสนองได้	

ตั วอย่ า ง ระบบผสมนี้	 ได้ แก่	 โทรทั ศน์		

ชุมชนและเคเบิลทีวีในสหรัฐอเมริกา	โทรทัศน์		

ขององค์การศาสนาและสาธารณประโยชน์ใน

เนเธอร์แลนด์	

ในทางปฏิบัติ	ประเทศหนึ่ งๆ	มัก เลือก

แนวทางที่	1	หรือที่	2	แนวทางใดแนวทางหนึ่ง

เป็นแนวคิดในการจัดระบบบริหารกิจการ

โทรทัศน์	แต่ในปัจจุบันมักมีการผสมผสานเพื่อ

เปิดโอกาสให้ระบบโทรทัศน์ของเอกชนเข้ามา

แข่งขันเสริมระบบให้มีประสิทธิภาพ	สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ชม	อย่างไรก็ดียังมี

ประเด็นโต้แย้งทางความคิดเกี่ยวกับข้อดีข้อด้วย

ของระบบโทรทัศน์ที่รัฐเป็นผู้ ให้บริการหรือ

สื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	กับระบบที่ธุรกิจ

เอกชนเป็นผู้ให้บริการหรือสื่อสารในตลาดเสรี	

แนวคดิแรกเหน็วา่	รฐัพงึรกัษาประโยชนส์าธารณะ	

ส่ วนแนวคิดที่ สองมุ่ ง ให้ ธุ รกิ จ เอกชนเป็น		

ผู้ประกอบการ	จุดอ่อนของทั้งสองระบบคือ			

ไม่เปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลหรือองค์กรเอกชน

สาธารณะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกำหนด

นโยบาย	ควบคุมการบริหาร	ตลอดจนตรวจสอบ	

ระบบ	ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของพลเมืองในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ควรมีส่วนร่วม		

ในกิจการทางสังคม	นอกจากนี้ระบบรัฐเป็น		

ผู้ให้บริการหรือสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ยังอาจเกิดปัญหาเรื่องการแทรกแซงจากรัฐบาล

หรือพรรคการเมือง	การจัดหารายได้และการ
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ผลิตรายการอาจคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ

มากจนเกิดช่องว่างระหว่างผู้ผลิตกับผู้ชม	

แม้ระบบที่ธุ รกิจเอกชนเป็นผู้ ให้บริการ		

หรื อ ระบบตลาด เสรี เ อ งก็ มี จุ ด อ่ อน เ รื่ อ ง			

การแทรกแซงจากเจ้าของสินค้า	การโฆษณา		

การผลิตรายการ	เพื่อเอาใจตลาดและเจ้าของ

สินค้า	การซื้อรายการจากต่างประเทศเพื่อลด

ต้นทุนการผลิตรายการ	เป็นต้น	

ประเทศไทยมีรูปแบบการให้บริการโทรทัศน์	

แบ่งออกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้	

	 ๏	โทรทัศน์ แบบไม่ เ รี ยก เก็ บค่ าบริ การ	

เป็นการให้บริการโทรทัศน์บนพื้นฐาน		

การแพร่ภาพออกอากาศทางภาคพื้นดิน	

ผู้รับบริการรับชมได้	โดยไม่ต้องชำระค่า

บริการ	

	 ๏	โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก	เป็นบริการ

ที่ผู้รับบริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกกับ		

ผู้ให้บริการ	ปัจจุบันการให้บริการโทรทัศน์

ในลักษณะนี้สามารถแบ่งออกตามประเภท

ของเทคโนโลยีโครงข่ายที่ใช้บริการ	ได้แก่	

	 ๏	โทรทัศน์ผ่านสื่อสมัยใหม่	ได้แก่	บริการ

โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต	และบริการโทรทัศน์

แบบพกพาหรือโทรทัศน์เคลื่อนที่		

โครงสร้างและการบริหารกิจการโทรทัศน์		

ในประเทศ	พัฒนาจากการที่รัฐผูกขาดเป็นการ

ให้สัมปทานเอกชนในระบบอุปถัมภ์ธุรกิจเอกชน	

จนถึงยุคของการปฏิรูปสื่อ	ปฏิรูปโครงสร้างการ

บริหารจัดการสื่อ	การกำกับดูแลกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ให้โปร่งใส	เป็นธรรม		

มีประสิทธิภาพ	คำนึงถึงการส่งเสริมการแข่งขัน

อย่างเสรี	เพื่อประโยชน์สาธารณะ	โดยแบ่งได้

เป็น	5	ระยะ	ดังนี้	

	 ๏	ยุคแรกของโทรทัศน์ไทย	(พ.ศ.	2495-

2550)	เริ่มการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทย

ทีวีช่อ	4	สมัย	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	

เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2498	เป็น

เครื่องมือตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามและเสริม

สร้างอิทธิพลทางการเมือง	

	 ๏	ยุคโทรทัศน์การค้าในอุปถัมภ์ของกองทัพ

บก	(พ.ศ.	2500-2515)	การก่อตั้งสถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	การให้

สัมปทานสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	

สมัยจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	การขยาย

เครือข่ายสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

ของกรมประชาสัมพันธ์ในภูมิภาค	และ

การที่บริษัทไทยโทรทัศน์ได้ให้สัมปทาน

บริษัท	บางกอก	เอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จำกัด	

ในรู ปบริษั ทร่ วมทุนจั ดตั้ ง สถานี วิ ทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	

	 ๏	ยุคโทรทัศน์เอกชนขยายตัวและโทรทัศน์

ของรัฐถดถอย	(พ.ศ.	2514	-	2525)	

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	เช่า		

ดาวเทียมปาลาปาขยายกิจการสู่ภูมิภาค	

สื่อโทรทัศน์มีบทบาททางการเมืองแบบ

อนุรักษ์นิยมและแสวงหาประโยชน์ทาง

ธุ ร กิ จ	 สถ านี โ ท รทั ศน์ เ อ กชนขย าย		

เครือข่ายออกไปทั่วประเทศ	

	 ๏	ยุคโทรทัศน์เฟื่องฟูทางธุรกิจ	(พ.ศ.	2526	

-	2534)	เศรษฐกิจขยายตัวและเข้ามามี

บทบาทในกิจการโทรทัศน์ทั้งภาครัฐและ

เอกชน	กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งสถานี

เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอีก	3	จังหวัดและเตรียม

จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ช่ อ ง	 1 1	ที่ ก รุ ง เ ทพมหานคร	 เ ริ่ ม ให้
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สัมปทานโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก

หรือเคเบิลทีวี	

	 ๏	ยุคเรียกร้องเปิดเสรีวิทยุโทรทัศน์และ

ปฏิ รู ปสื่ อ	 (พ .ศ .	2535	–	ปั จ จุ บั น )	

ประเทศไทยมีดาวเทียม		ไทยคม	กิจการ

เคเบิลขนาดใหญ่	2	ราย	คือ	ไอบีซี	(IBC)	

และยูทีวี	(UTV)	ควบรวมกิจการเป็นยูบีซี	

(UBC)	ซึ่งเปลี่ยนเป็น	ยูบีซี-ทรู	(UBC-

True)	ทรูวิชันส์ -ยูบีซี	(True	Vis ions	

UBC)	และทรูวิชันส์	(True	Visions)	หรือ

สถานีโทรทัศน์เสรีได้รับการแปรสภาพเป็น

สถานีโทรทัศน์สาธารณะ	

การบริหารกิจการโทรทัศน์ไทยในอดีตก่อให้

เกิดปัญหาผลกระทบต่อผู้บริโภคและสังคม	ดังนี้	

	 ๏	สื่อโทรทัศน์ใช้สิทธิและเสรีภาพโดยขาด

จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

และสังคม	เนื้อหาสาระที่ส่งผลกระทบ

ความมั่นคงของรัฐ	ความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	ละเมิด

สิทธิเสรีภาพ	เกียรติยศชื่อเสียง	สิทธิใน

ครอบครัว	หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของ

บุ คคล	ขาดการนำ เสนอรายการที่ มี

คุณภาพ	มีความเหมาะสม	และสร้างสรรค์

สั งคม	หรือรายการสำหรับ เด็ก	และ

เยาวชน	

	 ๏	ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบ

การและผู้ประกอบการวิชาชีพด้านกิจการ

โทรทัศน์โฆษณาชวนเชื่อ	ให้ข้อมูลเกินจริง	

บิดเบือนข้อมูล	สร้างความเข้าใจผิด	ส่งผล

กระทบถึงสุขภาพกาย	สุขภาพจิต	และ

ทรัพย์สิน	เช่น	การโฆษณาสรรพคุณยา

เกินจริงผ่านสื่อโฆษณา	ทำให้ผู้บริโภคหลง

เชื่อ	เสียเงินจำนวนมากเพื่อซื้อยาเหล่านั้น	

	 ๏	สื่อโทรทัศน์มักถูกแทรกแซงจากผู้ประกอบ

กิจการหรือกลุ่มผู้มีอำนาจบางกลุ่ม	โดย

เฉพาะกลุ่มทางการเมือง	เป็นการขัดขวาง

เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน	

ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด	ความขัดแย้ง		

หรือการเลือกปฏิบัติ	อย่างรุนแรงในสังคม	

ผ่านการแบ่งขั้วทางการเมืองนำไปสู่การ

ชุมนุมประท้วง	ซึ่งมีทั้งผู้สนับสนุนต่อต้าน	

ใช้กำลังรุนแรง	เพราะข้อมูลข่าวสารที่สื่อ

เผยแพร่อย่างขาดความเป็นกลางตามหลัก

จรรยาบรรณของสื่อ	สร้างความแตกแยก

ขึ้นในสังคม	

	 ๏	กลุ่มผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ด้อยโอกาส	

ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอุปสรรคในการสื่อสาร

และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	เนื่องจากปัญหา

ด้านสุขภาพ	เช่น	ความพิการทางการ

ได้ยินหรือการมองเห็น	ไม่สามารถเข้าถึง

ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารได้	ขาดโอกาส

ในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการ

คุ้มครองอย่างเสมอภาคตามสิทธิและ

เสรีภาพที่พึงได้รับตามแนวทางของระบอบ

ประชาธิปไตย	เนื่องจากผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ยังไม่ได้จัดให้มีบริการที่เหมาะสม

เพียงพอ	เช่น	การจัดให้มีภาษามือ	หรือ	

คำบรรยายเป็นตัวอักษรทุกช่องรายการ	

เป็นต้น	

พัฒนาการและโครงสร้างการบริหารกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย

ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงก่อนการปฏิรูปสื่อ	สะท้อนให้

เห็นบทบาทของรัฐในการเป็นเจ้าของคลื่นความถี่

และบริหารกิจการแบบผูกขาด	ให้สัมปทาน
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เอกชนในระบบอุปถัมภ์และควบคุมการดำเนิน

งานอย่างเข้มงวด	บทบาทนี้เริ่มเสื่อมถอยลง		

โดยลำดับ	ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	

การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะ	เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแบบใหม่ๆ	ทำให้เกิด

โทรทัศน์แบบต่างๆ	ที่มีต้นทุนต่ำ	การปฏิรูปสื่อ	

การจัดทำพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และการประกอบกิจการวิทยุกระจาย

เสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	

พ.ศ .2553	ตลอดจนพระราชบัญญัติการ

ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน	์

พ.ศ.2551	ซึ่ งส่วนหนึ่ งมาจากผลกระทบที่		

ผู้บริโภคและสังคมได้รับจากการบริหารกิจการ

โทรทัศน์	ทำให้โครงสร้างการบริหารกิจการ

โทรทัศน์ในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่สาธารณะเพิ่มขึ้น	

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย	หรือไทยพีบี เอส	เป็นสื่อ

สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยที่ถือกำเนิด

ขึ้นในช่วงที่กระแสเรียกร้องให้ เปิดเสรีสื่ อ		

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นไปอย่าง		

กว้างขวางหลังเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม	

พ.ศ.2535	เพราะสถานภาพความน่าเชื่อถือของ

สื่อโทรทัศน์ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านข่าวสาร

ตกต่ำลงถึงขีดสุดเนื่องจากไม่นำเสนอข่าวสาร

เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรอบด้าน	เมื่อเหตุการณ์

สงบรัฐบาลนายอานันท์	ปันยารชุน	จึงจัดตั้ง

คณะกรรมการปรับปรุงสื่อของรัฐและคณะ

อนุกรรมการ	ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนขึ้น	ได้แก่	ระเบียบว่า

ด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	

พ.ศ.2535	รวมถึงยกเลิกการตรวจพิจารณา

รายการของคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	(กบว.)	โดยให้

คณะกรรมการสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งดำเนิน

การเอง	และมีแนวคิดจะปฏิรูประบบสื่อของรัฐ

ทั้ งหมด	โดยให้ภาคธุรกิจ เอกชนและภาค

ประชาชนเข้ามามีกรรมสิทธิ์ในคลื่นวิทยุและ

โทรทัศน์ได้แนวคิดนี้ได้รับการสานต่อในยุค

รัฐบาลนายชวน	หลีกภัย	ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน

รู ป แบบก า ร ใ ห้ สั ม ปท านสื่ อ โ ท รทั ศ น์ ใ น	

พ.ศ.2538	โดยมีมติให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์

ระบบยูเอชเอฟ	(UHF)	1	สถานี	ภายใต้การ

กำกับดูแลของสำนักงานปลัดสำนักนายก-

รัฐมนตรี	เงื่อนไขกำหนดให้ต้องเป็นกลุ่มบริษัท

เอกชนที่รวมตัวกันไม่ต่ำกว่า	10	บริษัท/กลุ่ม	

ถือหุ้นบรษิัทละไม่เกิน	10%	ระยะเวลาสัมปทาน	

30	ป	ี(พ.ศ.	2538	–	2568)	ผลตอบแทน		

ที่ให้แก่รัฐรวม	10,500	ล้านบาท	ทั้งนี้เป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่าเป็นการเปิด	“โทรทัศน์

เสรี”	และเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ใช้รูปแบบสัมปทาน

อภิสิทธิ์	ให้เอกชนเข้าดำเนินกิจการโทรทัศน์	

การกำหนดเงื่อนไขการประมูลเพื่อดำเนินกิจการ

โทรทัศน์ช่องใหม่นี้แตกต่างไปจากช่องเดิมๆ	ที่มี

อยู่คือ	ให้เสนอข่าว	สารคดี	และสารประโยชน์

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	70	ของเวลาออกอากาศ			

ผู้ชนะการประมูลคือกลุ่มสยามทีวี	แอนด์			

คอมมิวนิ เคชั่น	ซึ่ ง ได้รับสัมปานอย่างเป็น

ทางการเมื่อ	พ.ศ.2534	และตั้งชื่อโทรทัศน์		

แห่งใหม่ว่ า	“สถานี โทรทัศน์ ไอทีวี ”	(ITV-

Independent	Television)	หรือ	“ทีวีเสรี”	ออก

อากาศในระบบยูเอชเอฟ	625	เส้น	ภายใต้การ

ดำเนินงานของ	บริษัท	สยามอินโฟเทนเมนต์	

จำกัด					
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ต่อมาภายหลังบริษัทในเครือชินวัตรเข้ามา

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการบริหารงาน	เนื้อหา		

ข่าวสารข้อมูลเริ่มลดน้อยลง	เพราะบริษัทต้อง

การหารายได้มาจ่ายค่าสัมปทาน	มีการแก้ไข

สัญญาสัมปทานและสัดส่วนรายการหลายครั้ง	

รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	มีมติให้สถานี

จ่ายค่าสัมปทานที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	15	

ต่อปี	 เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2550			

รวมเป็นเงิน	464.5	ล้านบาท	รวมค่าปรับกรณี

ทำผิดสัญญาเรื่ อ งผั งรายการอีก	97 ,760			

ล้านบาท	เมื่อไอทีวีไม่สามารถดำเนินการได้	

คณะรัฐมนตรีจำต้องยึดสัมปทานคืนและตั้ง		

คณะกรรมการบริหารสถานีชั่วคราว	เปลี่ยนชื่อ

สถานีเป็น	“สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี”	(TITV	–	

Thailand	Independent	Television)	ก่อนที่

สถานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติเมื่อ	พ.ศ.2550	

ให้ แปรสภาพสถานี โทรทัศน์ที ไอที วี	 เป็น			

“ไทยพีบี เอส”	(Thai	PBS)	สถานีโทรทัศน์

สาธารณะแห่งแรกในประเทศไทย	โดยเปิด

สถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	2	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.2551	ในชื่อ	“ทีวีไทย”	โดยมี

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย	เป็นผู้บริหารงานภายใต้พระ

ราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย	พ.ศ.2551	

ในฐานะโทรทัศน์สาธารณะ	ไทยพีบี เอส			

มุ่งเน้นการส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วม

อย่างเท่าเทียมกันของประชาชนในการสร้าง

สังคมประชาธิปไตย	เสริมสร้างสติปัญญา			

สุขภาวะ	กระตุ้นจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์	รวมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์และความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม	โดยเปิดโอกาสให้กับ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	นอกจากนี้ยังเน้น

การนำเสนอรายการข่าวและสารคดีในสัดส่วน

ครึ่งหนึ่งของเวลาออกอากาศ	และเนื่องจากเป็น

สถานีที่ไม่หวังประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	รายได้

ของสถานีจึงได้รับการจัดสรรจากภาษีสรรพ

สามิตร้อยละ	1.5	ต่อปี	หรือไม่เกิน	2,000	

ล้านบาท	โดยปรับเพิ่มได้ทุก	3	ปี		

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย	(Thai	PBS)	หรือ	ส.ส.ท.			

มีภารกิจตามกฎหมาย	คือ	การดำเนินกิจการ

ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ที่

สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและ		

คุณธรรม	บนพื้นฐานของความเป็นไทย	โดยให้

บริการข่าวสารที่ เที่ยงตรง	สมดุล	รอบด้าน	

ซื่อตรงตามหลักจรรยาบรรณ		

นับตั้งแต่ไทยพีบีเอสออกอากาศอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่	15	มกราคม	พ.ศ.2551	สิ่งที่

สาธารณชนจบัตามมองคอื	สือ่สาธารณะแหง่แรก	

ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้		

จะเตบิโตและพฒันาตอ่ไปไดด้เีพยีงใด	จะสามารถ	

ดำรงความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะได้

ในระดับใด	จะรักษาความแตกต่างชัดเจน		

เรื่องการยึดถือประโยชน์สาธารณะ	และความ		

เที่ยงตรงรอบด้าน	สมดุล	ตามหลักจรรยาบรรณ	

ได้นานเพียงใด	รายการข่าวสาร	ความรู้	สาระ

ความรู้	และสาระบันเทิงคุณภาพที่ปราศจาก

อคติทางการเมือง	และผลประโยชน์เชิงพาณิชย์

จะมีรูปลักษณะน่าสนใจเพียงใด	จะส่งเสริม		

สติปัญญาคนไทยทุกหมู่เหล่า	ทุกระดับอายุให้

เป็นพลเมืองคุณภาพ	ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

ของโลก	สร้างแรงบันดาลใจ	ยกระดับสุนทรีย-

ภาพแก่สังคมเพียงไหนท่ามกลางสื่อเชิงพาณิชย์
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และการแข่งขันอย่างรุนแรงในวงการโทรทัศน์				

ความคาดหวังของประชาชนต่อไทยพีบีเอส	

คงไม่ใช่เพียงแค่ผลสำเร็จตามภารกิจที่กฎหมาย

กำหนด	แต่เป็นความหวังที่จะเห็นสื่อสาธารณะ

เป็นสถาบันทางสังคม	ที่ใช้คลื่นและเครื่องมือ

สื่ อสารหลายรู ปแบบ	 เสริ มสร้ า งค่ านิ ยม

สาธารณะ	4	ประการให้แก่สังคม	ได้แก่		

1.การเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยที่รู้

เท่าทัน	ปรับความคิดของประชาชนให้เป็น

พลเมืองคุณภาพ	ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ผ่าน

บริการข้อมูลข่าวสาร	ความรู้ที่หลากหลาย	

2.เสริมสร้างค่านิยมสังคมอุดมปัญญาและ

การเรียนรู้ด้วยบริการหลากหลายรูปแบบ			

ให้ความรู้ทักษะแก่ผู้ชมทุกวัย	โดยเฉพาะผู้ด้อย

โอกาส		

3.เสริมสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมและ

พลังสร้ างสรรค์สร้ างสรรค์สิ่ งแปลกใหม่			

ยกระดับสุนทรียะ	

4.เสริมสร้างค่านิยมสังคมชุมชนทั้งระดับ

ท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติสร้างความ

เข้าใจ	การมีส่วนร่วมในกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ	ของ

สังคม	

ไทยพีบี เอสกำลั งจะก้ าว เข้ าสู่ ยุคดิจิทัล			

ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไป	มีผู้แข่งขันในตลาด

มากขึ้น	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขยาย

จากสื่อโทรทัศน์ไปสู่สื่อใหม่มากขึ้น	สัดส่วนของ

ผู้ชมผู้ฟั งและส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง	

พฤติกรรมของผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปคือ	รับชม		

สิ่ งที่ต้องการในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ			

ผลการศึกษา	“รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร

สื่อสารมวลชนกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมยุค

ดิจิทัล กรณีศึกษาองค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย”	ของสกุลศรี	

ศรีสารคาม	และ	ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์			

พบว่าสื่อสารธารณะทุกแห่งในโลกมีปัญหาร่วม

ในการปรับตัวคล้ายกันคือ	คนเห็นคุณค่าสื่อ

สาธารณะลดลง	ส่วนแบ่งทางการตลาดเล็กลง	

เพราะมีช่องทางสื่อออนไลน์และดิจิทัลเป็นช่อง

ทางใหม่	ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้รับข้อมูลข่าวสาร

เพิ่มขึ้น	รายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา	

เพราะเศรษฐกิจตกต่ำและคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น			

มีปัญหาด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ

องค์การที่ไม่ยืดหยุ่น	ไม่เอื้อต่อการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการบริการ	ขาดความเข้าใจในจุดร่วม

ของความเป็นสื่อสาธารณะและการนำนโยบาย

ไปใช้จริง		

ไทยพีบีเอสมีจุดแข็งคือ	ปลอดการเมืองและ

การแทรกแซงจากกลุม่ธรุกจิ	มเีนือ้หา	(Content)	

ที่ดีมีคุณภาพ	ให้ความสำคัญกับสื่อใหม่	หรือ		

สื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น	มีการกำหนดตัวชี้วัด		

การดำเนินงานขององค์การอย่างชัดเจน	มีการ

จัดงบประมาณและปรับโครงสร้างเพื่อรองรับ

ภารกิจในอนาคต	กำหนดจุดยืน	(Positioning)	

ของสถานีโทรทัศน์ไว้อย่างชัดเจนทั้ง	2	ช่องว่า	

จะเป็นช่องข่ าวกับช่อง เด็ก	เยาวชน	และ

ครอบครัว	นอกจากนี้ ยั งมี รายได้ เพิ่มจาก		

เงินอุดหนุนปีละ	2,000	ล้านบาทจากการเป็น		

ผู้ให้บริการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้านการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เป็นระยะ

เวลา	15	ปี	อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส	คือ	ขาดนโยบายเชิงรุก		

ที่ชัดเจน	มีปัญหาการสื่อสารภายในระหว่างฝ่าย

บริการกับฝ่ายปฏิบัติการ	การจัดโครงสร้าง

องค์การซับซ้อน	ขาดการประสานงานเรื่องการ
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ผลิตเนื้อหารายการ	ยังไม่มีการพัฒนาเนื้อหาให้

รองรับการแข่งขัน	พนักงานยังขาดทักษะที่

จำเป็นในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล	มีปัญหา

การสื่อสารทางการตลาด	การสร้างแบรนด์

องค์การโดยรวม	รายการขาดความน่าสนใจ		

และความคิดสร้างสรรค์	ทำให้ผู้ดูลดน้อยลง	

ด้วยเหตุนี้แม้จะมีโอกาสเปิดอยู่แต่ก็มีอุปสรรคที่

ระบบคิดของผู้บริหารและคนทำงานด้านเนื้อหา

รายการ	

ในฐานะกรรมการนโยบายด้านการบริหาร

จัดการองค์การ	ข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จและ

ความก้ าวหน้ าขององค์การ เกิดจากความ

สอดคลอ้งของการกำหนดยทุธศาสตร	์(Strategy	

Formation)	และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติ	(Strategy	Formulation)	ผู้บริหารต้อง

ให้ความสำคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์และ

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อปรับตัวและสร้างความ

สำเร็จขององค์การในทิศทางที่ต้องการ	ดังนี้	

1.	กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างอัตลักษณ์และ

จุดยืนที่จัดเจนเพื่อสื่อสารกับสังคมด้วยเนื้อหา		

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าเหมายเหล่านั้น	

2 .	กำหนดกรอบในการบริหารจัดการ

องค์การและเนื้อหาที่จะผลิตร่วมกัน	พัฒนา		

จนเป็นคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์การ	

3.	แบ่งประเภทรายการให้ชัดเจน	ใช้เนื้อหา

เป็นกลยุทธ์นำการทำงาน	สร้ า ง เนื้ อหาที่

สร้างสรรค์	สร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม		

4.	ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผู้ชม	ทำให้

เนื้อหาไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยครอบคลุมมากขึ้น	

5.	ใช้กลยุทธการใช้สื่อแบบ	Cross-Media	

ในการพัฒนาการให้บริการเนื้อหาเพื่อเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมาย	นำเสนอเรื่องราวบนช่องทางสื่อใหม่

มากกว่า	1	ช่องทาง	ด้วยรูปแบบและเนื้อหา		

ที่เหมาะสมกับสื่อนั้นๆ	สร้างการเชื่อมโยงและ

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย	

6.	ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับการแข่งขัน

ในยุคดิจิทัล	ทำโครงสร้างให้แบนลง	มีความ		

ยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตาม

อุตสาหกรรมและพฤติกรรมการรับสื่อ	มีการ

กระจายอำนาจให้ฝ่ ายผลิตมีอิสระในการ		

ดำเนนิงานตัง้แตต่น้ทาง	แบง่งานตามกลุม่เนือ้หา	

(Content	Based/Genre	Based)	มีทีมผลิตที่

สามารถผลิตงานได้ทุกสื่อ	ทำให้เนื้อหาเชื่อมโยง

ได้ทุกช่องทาง	

7.	สร้ างการมีส่ วนร่วมของผู้ ชมในการ		

ตัดสินใจเรื่องเนื้อหา	การผลิต	และการนำสิ่งที่

ได้จากเนื้อหาไปผลักดันขับเคลื่อนสังคม	

8.	พัฒนารูปแบบรายการให้แตกต่างกันตาม

ลักษณะของผู้ชม	

อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ยังอยู่ในช่วงการ

ปรบัตวัสูด่จิทิลั	ยงัมคีวามสบัสนของอตุสาหกรรม	

และการดิ้นรนของสื่อเชิงพาณิชย์	เนื้อหารูปแบบ

รายการยังไม่เอื้อให้ผลิตสิ่งที่ เป็นประโยชน์		

ต่อสาธารณะได้เต็มที่	โอกาสของไทยพีบีเอส		

อยู่ที่การพัฒนาแบรนด์	ความเป็นสื่อสาธารณะ		

ที่เข้มแข็ง	และสร้างจุดยืนที่แตกต่างอย่างชัดเจน

ด้วยการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การ

ให้เอื้อต่อการพัฒนาดังกล่าว	
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ประทุษวาจากับโลกออนไลน์(2558)
	

ชนาภาหนูนาค1



Book
Review

	 1		อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

คำว่า	Hate	Speech	เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน			

แต่ยังไม่ได้รับการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย	จนกระทั่งปี	

พ.ศ.	2557	ราชบัณฑิตยสถานก็ได้บัญญัติโดยใช้คำว่า	

“ประทษุวาจา”	หมายถงึ	คำพดูทีแ่สดงการขม่ขู	่คกุคาม	

สบประมาท	หรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง	การเลือก

ปฏิบัติ	หรือความรุนแรง	มักเป็นเรื่องเชื้อชาติ	ศาสนา	

สีผิว	เพศ	เป็นต้น	การแสดงออกดังกล่าวปรากฎโดย

ทั่วไปในทุกสังคม	ทั้งยังปรากฎผ่านสื่อต่างๆ	โดยเฉพาะ

สื่อออนไลน์	ที่สามารถแพร่กระจาย	“ประทุษวาจา”			

ได้อย่างรวดเร็ว	และส่งผลกระทบต่อสังคมมากมาย		

หนังสือ	“ประทุษวาจากับโลกออนไลน์”	โดย

พิรงรอง	รามสูต	นำเสนอแนวคิดทฤษฎี	การวิ

เคราะห์ปรากฎการณ์	รวมทั้งกรอบการกำกับ

ดูแลประทุษวาจาในโลกออนไลน์	โดยเนื้อหา

ทั้งหมด	ได้ต่อยอดจากงานวิจัยเรื่อง	“การกำกับ

ดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง

ออนไลน์”	โดยพิรงรอง	รามสูต	และคณะ	

สำหรับองค์ประกอบในหนังสือเล่มนี้ประกอบ		

ไปด้วย	3	บท	ได้แก่	บทที่	1	นิยามความหมาย	

และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับประทุษวาจา	(Hate	

Speech)	บทที่	2	ประทุษวาจาในโลกออนไลน์	

และบทที่	3	ประทุษวาจาในโลกออนไลน์ของ

ไทย		

บทที่1ผู้เขียนนำเสนอนิยาม	ความหมาย	

ของประทุษวาจาจากนักวิชาการ	นักเคลื่อนไหว

ด้านเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์หลายท่าน	

ทั้งจากต่างประเทศและประเทศไทย	รวมทั้ง		

จดุเริม่ตน้ของการใชค้ำวา่	Hate	Speech	ในบรบิท	

ของสหรัฐอเมริกา	ลักษณะและองค์ประกอบ

ของ	Hate	Speech	และยังมีการวิเคราะห์ความ

ผู้แต่ง: พิรงรอง รามสูต 
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สอดคล้องและไม่สอดคล้องของนิยามต่างๆ	ที่ได้

มีการนำเสนออีกด้วย		

นอกจากนี้	ในบทแรกของหนังสือ	ผู้เขียน		

ยังได้อธิบายแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประทุษ

วาจา	ได้แก่	ทฤษฎีการส่ งผ่ านวัฒนธรรม	

ทฤษฎีการเป็นสมาชิกของกลุ่ม	ทฤษฎีชาติพันธุ์

เชิงวิพากษ์	แนวคิดการแบ่งระดับความร้ายแรง

ของประทุษวาจา	แนวคิดความสัมพันธ์ของ

ประทุษวาจากับความรุนแรง	แนวคิดรูปแบบของ

ประทุษวาจาและอิทธิพลของบริบทที่แวดล้อม	

แนวคิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างประทุษวาจากับ

การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการหมิ่นประมาท	

และยังได้ยกตัวอย่างบางส่วนของประทุษวาจา	

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น	

ในท้ายของบทแรก	ผู้เขียนนำเสนอประเด็น

การโต้แย้งระหว่างแนวคิดประทุษวาจากับ

แนวคดิเสรภีาพการพดูและแสดงออก	(Freedom	

of	Expression)	ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ งของหลัก

ประชาธิปไตย	อีกทั้งแสดงให้เห็นผลกระทบหาก

ไม่มีการควบคุมหรือกำกับการแสดงออกประทุษ

วาจา	เช่น	จิตใจของคนในสังคม	ศักยภาพ		

การโต้แย้งสาธารณะต่ำลง	สังคมอยู่ในภาวะ		

ไร้ศีลธรรม	ที่ทำให้เกิดความคิดผิดๆ	ว่าการ

ทำร้ายคนกลุ่มที่ถูกเกลียดชังเป็นสิ่งที่เหมาะสม		

และยังเกิดความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน	เป็นต้น	

บทที่2ประทุษวาจาในโลกออนไลน์

ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของอินเทอร์

เน็ต	ที่ส่งผลให้การเกลียดชังอันเกิดจากประทุษ

วาจา	ถูกเผยแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็ว	และ

เป็นวงกว้าง	เช่น	การที่ผู้ใช้สามารถปกปิดตัวตน

ของตนเองได้	ผู้คนเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ต		

ได้ง่าย	เพราะคอมพิวเตอร์	และอัตราการใช้		

อินเทอร์เน็ตราคาไม่แพง	และโลกออนไลน์			

ยังเป็นการติดต่อสื่อสารที่กว้างไกลได้ทั่วโลก	

เปรียบเสมือนดาบสองคม	ที่มีทั้งข้อดีในการง่าย

ต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร	แต่ก็สามารถ

ทำให้แนวคิดความเกลียดชังคนกลุ่มต่างๆ	

กระจายไปอย่างรวดเร็ว	ยากต่อการควบคุม	

และยังทำให้คนบางกลุ่ม	เห็นการแสดงออก

ความเกลียดชังเป็นความบันเทิง	พร้อมจะ		

กลั่นแกล้งผู้อื่นเสมอ	

อีกทั้ง	ผู้เขียนยังได้นำเสนอการตั้งข้อสังเกต

ของชาญชัย	ชัยสุขโกศลว่า	ประเด็นประทุษ

วาจาที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์	แพร่กระจายไป

ยังวงกว้างมากขึ้นไปอีก	โดยการนำเสนอผ่านสื่อ

กระแสหลักอีกครั้ง	และการใช้สื่อสังคมออนไลน์

อย่าง	Facebook	เป็นช่องทางในการเผยแพร่

ความเกลยีดชงั	ประทษุวาจาในดา้นตา่งๆ	รวมทัง้	

การส่งต่อคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความเกลียดชังไป

ยังผู้อื่นได้อย่างมากมายในเวลาไม่นาน	

นอกจากนี้	 ในส่ วนของบทที่	2	ผู้ เขียน		

ได้เสนอทัศนะของนักกฎหมายและนักทฤษฎี		

ที่มีความคิดเห็นต่างกันว่า	การกำกับดูแล		

ประทุษวาจาในโลกออนไลน์ควรใช้มาตรการทาง

กฎหมายหรือไม่	ซึ่งบางส่วนมองว่า	กฎหมายจะ

ช่วยจัดการประทุษวาจาในระดับที่ รุนแรง	

เนื่องจากจะนำไปสู่การป้องกันอันตราย	ความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากประทุษวาจา	ช่วยป้องกัน

ไม่ให้มีการขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อแสดง

เจตนาร้ายแก่คนในสังคม	แต่บางส่วนมองว่า	

การใช้กฎหมายจัดการกับประทุษวาจาเสมือน

เผด็จการในการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความ
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คิดเห็น	และกฎหมายยังไม่สามารถเปลี่ยน

ทัศนคติของผู้ที่สร้างความเกลียดชังได้อย่าง

แท้จริง		

อย่างไรก็ตาม	ผู้ เขียนได้แสดงถึงวิธีอื่นๆ			

ในการกำกับดูแลประทุษวาจาในออนไลน์	หาก

ไม่ใช้กฎหมายในการจัดการ	เช่น	การกำกับ		

ดูแลตนเองโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	การ		

กลั่นกรองเนื้อหา	การให้การศึกษา	หรือการเฝ้า

จับตามอง	เป็นต้น	และผู้เขียนยังได้ยกตัวอย่าง

ของการกำกับดูแลประทุษวาจา	ในบริบท

ประเทศต่างๆ	เช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ประเทศแคนาดา	สหราชอาณาจักร	ประเทศ

เยอรมนี	และประเทศสิงคโปร์	เพื่อให้เห็นถึง

ความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น		

บทที่3ประทุษวาจาในโลกออนไลน์ของ

ไทยเป็นบทที่ผู้เขียนกล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆ	

ของประทุษวาจาที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ของ

ประเทศไทยโดยเฉพาะ	โดยผู้เขียนได้หยิบยก

เหตุการณ์สำคัญที่สร้างความเกลียดชัง	การแบ่ง

แยกคนในสังคมไทย	เช่น	ประเด็นความขัดแย้ง

ทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง	เสื้อเหลือง	

และกลุม่เสือ้หลากส	ีซึง่การอธบิาย	การวเิคราะห	์

ประเด็นดั งกล่ าว	กับการประทุษวาจานั้น			

มาจากการวิจัยเพื่อสำรวจปรากฏการณ์ประทุษ

วาจาในโลกออนไลน์ของไทย	โดยผู้เขียนและ

คณะ	นำเสนอสภาพปัญหาการประทุษวาจา

ระดับความร้ายแรง	ลักษณะการจุดประกาย

ความเกลียดชัง	การสร้างสังคมออนไลน์ที่ไม่		

เพิกเฉยต่อความเกลียดชัง	แต่ไม่มองข้าม

เสรีภาพในการแสดงออก	รวมทั้งกรอบแนวทาง

ในการกำกับดูแลประทุษวาจาในออนไลน์สำหรับ

สังคมไทยอีกด้วย	

ท้ายสุด	ผู้เขียนมีทัศนะว่าผู้ให้บริการและ		

ผู้ใช้สื่อออนไลน์	ต้องตระหนักถึงความเหมาะสม

ระหว่างประทุษวาจา	(Hate	speech)	และ

เสรีภาพในการแสดงออก	(Free	speech)	

ประทุษวาจานั้นเป็นปัญหาที่ไม่ควรเพิกเฉย			

แต่การจัดการในเชิงนโยบายและกฎหมาย		

ต้องระมัดระวังไม่ให้ก้าวล้ำเสรีภาพในการ

แสดงออกทางความคิดเห็น	ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ		

ในสังคมประชาธิปไตย	


