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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไป
อย่างรวดเร็ว และมีราคาถูก (FMCG: Fast moving consumer goods) บนสื่ออินเทอร์เน็ต ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปริมาณ
ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า บริษัทตัวแทนโฆษณาใช้รูปแบบหน้าต่างโฆษณา (Banner) เพื่อ
สร้างการรับรู้ (Awareness) เป็นเหมือนประตูนําไปสู่เว็บไซต์ของสินค้า ส่วนรูปแบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูล
(Search Engine) ใช้เพื่อสนับสนุนการรณรงค์แผนการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย และรูปแบบเฟสบุ๊ค
(Facebook)
ใช้เพื่อขยายกลุ่มเพื่อน โดยการให้ผู้นําความคิดหลัก (Key Opinion Leader) ช่วยกระจายข่าวสาร พร้อม
แนะนําสินค้า เพื่อทําให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อราคาสินค้า และการสื่อสารกับผู้บริโภคจะต้องใช้สื่อทั้งสื่อออนไลน์
(Online) และสื่อออฟไลน์ (Offline) เข้าด้วยกัน
ผลจากการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไป
อย่างรวดเร็ว และมีราคาถูก (FMCG) บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบหน้าต่างโฆษณา (Banner) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ปัจจัยคุณภาพสินค้า ปัจจัยชื่อเสียงของ
ตราสินค้า และปัจจัยราคาของสินค้า ส่วนรูปแบบการโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองลงมา คือ โปรแกรม
สืบค้นข้อมูล (Search Engine) ตามด้วยรูปแบบเฟสบุ๊ค (Facebook) และผลจากการศึกษาทางด้านลักษณะ
ทางประชากร พบว่า ลักษณะทางอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ยกเว้น เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMCG, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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ABSTRACT
The objective of this research was to study “types of FMCG (fast moving consumer
goods) advertising on the internet influencing the consumer decision making in Bangkok”.
The methodology employed consisted of both qualitative research and quantitative
research.
The results of the qualitative study revealed that advertising agencies use banner
advertising for creating awareness and that it is viewed as a door that leads to the product
website. Search engines are used for supporting advertising campaigns or sale promotions
and Facebook is used for employing viral techniques through the addition of friends. Key
opinion leaders help to expand news, introduce products and convey a positive attitude
toward
a product. Both online and offline mean are utilized to communicate with the consumer.
Regarding the quantitative part, the results from the survey found that different types
of advertising involve differences in decision making. Banner advertising was the most
influential in consumer decision making. The factors that influence decision making are
quality product, famous product and price of product. The other two influential forms of
advertising on the internet are Search Engine and Facebook, respectively. Regarding
demographics, it was found that differences in age, education, income and occupation
correlate with differences in decision making. However, gender was found to be
insignificantly difference at 0.05.
Keywords: types of FMCG advertising, consumer decision making
บทนํา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวไกลเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทําให้รับส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น
ภาพ รู ป ต่ า งๆ เสี ย ง ทํ า ได้ ง่ า ย ประกอบกั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ร าคาถู ก ลง พร้ อ มกั บ การพั ฒ นาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า เน็กบุ๊ก (Netbook) ออกแบบขนาดเครื่องเล็กลง ราคาเครื่องไม่ถึง
หมื่ น บาท รวมไปถึ ง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ ใ ช้ ไ ด้ ทั้ ง โทรศั พ ท์ สนทนา ส่ ง รู ป ภาพ ถ่ า ยวี ดี โ อ และสามารถใช้
อินเทอร์เ น็ตได้ ประกอบกับ พฤติกรรมของผู้ บริ โภคในการรับ สาร หั นมารั บจากสื่อ อินเทอร์เ น็ต หรือ ทาง
โทรศัพท์มือถือ แทนการชมรายการทางโทรทัศน์ หรือฟังรายการจากวิทยุ หรืออ่านรายการจากหนังสือพิมพ์
วิธีการรับสารของผู้บริโภคจะใช้วิธีการเปิดอ่านหรือชมจากอินเทอร์เน็ต วันนี้ไม่ว่าผู้บริโภคจะอยู่ที่ใดที่มีระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถรับข่าวสารได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางาน เมื่อมาดูยอดผู้ใช้สื่อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทยจากการสํ า รวจของศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ และคอมพิ ว เตอร์ แห่ งชาติ
(NECTEC, 2555) พบว่า สถิติจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีการเติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆ เช่นเดียวกับ
การใช้งบโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ตมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน และฐานตัวเลขการเข้าใช้
งานอินเทอร์เน็ตล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว มีจํานวนผู้ใช้ราว 20 ล้านคน และกําลังพุ่งขึ้นไปสู่ 25 ล้านคน (อริยะ
พนมยงค์, 2011: 48-50) ในขณะที่การโฆษณาสินค้ามีการปรับเปลี่ยนจาก เมื่อก่อนการโฆษณาสินค้าทํา
เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่ามีสินค้าจําหน่าย หวังให้ลูกค้าชอบและซื้อสินค้า แต่ในยุคสมัยนี้ ทุกบริษัทใช้กลยุทธ์
การตลาดผ่าน Social Media (Mark Parker, 2012) ส่งผลให้ทิศทางการสื่อสารทางการตลาดเปลี่ยนไป การ
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วางกลยุทธ์เพื่อรองรับให้สอดคล้องกับการพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการใช้สื่อของผู้บริโภค แนวโน้มที่เห็นได้
อย่างชัดเจนคือ โลกเราปัจจุบันย้ายไป Online-digital Shopper Marketing Retail Marketing หรือ
แม้กระทั่ง Mobile Marketing (สงกรานต์ เศรษฐสมภพ, 2011: 142-143)
เมื่ อ พิ จารณาในด้ า นสิ น ค้ า หรื อ บริ การที่ โฆษณาทางสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต พบว่ า สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ประเภท
เกี่ยวพันสูง(High involvement) เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น พฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ โ ภคเมื่ อ ต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า เหล่ า นั้ น จะต้ อ งหาข้ อ มู ล ในหลาย ๆ ทาง ไม่ ว่ า จะเป็ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
อินเทอร์เน็ต หรือสอบถามจากผู้ที่เคยใช้สินค้ามาก่อน เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า ดังนั้นการใช้
สื่ออินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลจึงเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่สินค้าประเภท FMCG (Fast moving consumer
goods) คือ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาถูก เป็นสินค้าประเภทเกี่ยวพันต่ํา
(Low involvement) เช่น แชมพู เครื่องดื่ม อาหาร เป็นต้น พฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้
มักไม่จําเป็นต้องหาข้อมูล แต่เมื่อพิจารณางบโฆษณาของสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่าง
รวดเร็ว และมีราคาถูก (FMCG) กลับมีแนวโน้มที่ใช้งบโฆษณาสูงขึ้นเรื่อยๆ และหันมาใช้การโฆษณาบนสื่อ
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ในขณะที่รูปแบบการโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ตมีหลากหลายรูปแบบ เช่น หน้าต่างโฆษณา (Banner),
ป๊อปอัพ (Pop up), บัทเทิน (Button), ไฮเบอร์ลิงค์ (Hyper link), โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search engine),
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ฯลฯ ซึ่งการศึกษานี้เลือกรูปแบบการโฆษณา 3 รูปแบบคือ
รูปแบบหน้าต่างโฆษณา (Banner) เนื่องจากเป็นรูปแบบการโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต ที่มีมาตั้งแต่แรกและ
ปัจจุบันยังนิยมใช้ รูปแบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search engine) ช่องทางที่ใช้อย่างแพร่หลายในการสืบ
ค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ และรูปแบบเฟสบุ๊ค (Facebook) รูปแบบที่เป็นตัวแทนของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social network) ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมด
ไปอย่างรวดเร็ว และมี ราคาถูก (FMCG) ที่มีผลต่อการตั ดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เพื่อนําผลวิจัยมาเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้โฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต เป็น
แนวทางในการออกแบบงานโฆษณาบนสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตให้ไ ด้อ ย่า งมี ประสิทธิภ าพ และเป็ นแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อการโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว และมีราคา
ถูก (FMCG) บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่หนึ่ง
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดทางด้านรูปแบบการโฆษณา
บนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แบบสั มภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้ า ง กั บ บุ คคลในบริ ษัท ตั ว แทนโฆษณาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การโฆษณาทางสื่ อ
อินเทอร์เน็ต 4 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาสากล 2 บริษัท กับบริษัทตัวแทนโฆษณาท้องถิ่น 2 บริษัท
และลักษณะที่สองเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคต่อรูปแบบการโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยแบบสํารวจ
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(Survey research) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีการตั้งคําถามทั้ง
ปลายเปิด (Open-ended questions) และคําถามปลายปิด (Close-ended questions) กับประชากรอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เป็นนักศึกษาหรือคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการใช้อินเทอร์เน็ตและเคยเห็น
โฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต จํานวน 400 ตัวอย่าง
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับนักโฆษณา ได้ผลดังนี้
สินค้าประเภท FMCG ที่โฆษณา เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ําดื่ม ขนม อาหาร เครื่องสําอาง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แลผิ ว พรรณ ฯลฯ สาเหตุ ที่ ใ ช้ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพราะพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคใช้ ชี วิ ต อยู่ กั บ
อิ น เทอร์ เ น็ ต มากขึ้ น รวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ข ยายวงกว้ า งขึ้ น ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจซื้ อ โดยการหาข้ อ มู ล จาก
อินเทอร์เน็ต การเลือกรูปแบบโฆษณาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการโฆษณาที่ตั้งไว้ ซึ่งรูปแบบหน้าต่างโฆษณา
(Banner) ใช้เพื่อการรับรู้ สร้างความคุ้นเคยกับตราสินค้า เป็นเหมือนประตูนําไปสู่เว็บไซต์ของสินค้า เปรียบ
เหมื อ นสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ สื่ อ บิ ล บอร์ ด ที่ เ ป็ น สื่ อ ดั้ งเดิ ม ส่ ว นรู ป แบบโปแกรมสื บ ค้ น ข้ อ มู ล (Search Engine)
เปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลืองของสื่อออฟไลน์ (Offline) ใช้เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย มักใช้กับสินค้า
ประเภทเกี่ยวพันสูง (High Involvement) และรูปแบบเฟสบุ๊ค (Facebook) ใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ผู้บริโภค และเพื่อแผนรณรงค์การส่งเสริมการขาย โดยการจ้างไมโครเซเล็บ (Micro-Celeb) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
กลุ่มสังคมออนไลน์ มาเขียนข้อความ เพื่อให้ผู้บริโภคติดตามและใช้สินค้าตาม ส่วนเรื่องการออกแบบเพื่อใช้ใน
การโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต จะใช้รูปภาพมากกว่าข้อความ การเขียนข้อความไม่ต้องยาว เพราะผู้บริโภคที่
เข้ามาเล่นอินเทอร์เน็ตมักจะไม่ค่อยชอบอ่าน เนื้อหาต้องทําให้น่าสนใจ ควรเป็นประโยคที่จําได้ บางครั้งอาจอิง
กับ กระแส หรื อมี ข องรางวั ลมาช่ ว ยสร้ างความน่ า สนใจ และการเขี ยนข้ อ ความไม่ต้ อ งเขี ยนบ่อ ยๆ เพราะ
ผู้บริโภคจะเบื่อ นอกจากนี้โทนของงานโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ตควรเป็นด้านอารมณ์มากกว่าด้านเหตุผล
การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ควรเลือกใช้สื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร มี
การดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งไร แล้ ว สร้ า งให้ เ กิ ด ความถี่ ใ นการเข้ า ถึ ง กลุ่ มเป้ า หมาย ชิ้ น งานโฆษณาที่ มีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดการรับรู้ได้ดี นอกจากนี้ต้องใช้สื่อออฟไลน์ (Offline) และสื่อออนไลน์ (Online) เข้า
ด้วยกัน ในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ต้องอาศัยรูปแบบที่ทําให้ผู้บริโภคเชื่อ เช่น ภาพที่พิสูจน์ให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของสินค้า หรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เนื้อหาต้องมีสาระ บางครั้งต้องใช้ผู้นําความคิดหลัก (Key
Opinion Leader) มาช่วยเขียนข้อความเพื่อทําให้ผู้บริโภคเชื่อ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า นอกจากนี้
ของรางวัลที่นํามาใช้ในกิจกรรม เพื่อกระตุ้นความสนใจ ต้องดูมีคุณค่า จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า
การทํากิจกรรมกับผู้บริโภคต้องทําอย่างต่อเนื่อง และวิธีการสื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ต้องเริ่มจากการ
ฟังและตรวจสอบความคิดเห็นของผู้บริโภคเพื่อนําเสนอในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ การที่สินค้ามีความน่าเชื่อถือ
มีชื่อเสียง มีความทันสมัย เป็นสินค้าที่รู้จักเป็นสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่ง หรือเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย มีส่วน
ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจซื้ อ และควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การขาย เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจซื้ อ เร็ ว ขึ้ น
นอกจากนี้กลุ่มอ้างอิงในสื่ออินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะเชื่อคนในสังคม
ออนไลน์ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รู้จักกัน แต่มีอิทธิพลที่จะทําให้บอกปากต่อปาก และใช้สินค้าตามกัน
2. การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้ผลดังนี้
กลุ่มตัวอย่างเคยเห็นโฆษณาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาถูก
(FMCG) บนสื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบหน้าต่างโฆษณา (Banner) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.50 โดยส่วน
ใหญ่ไม่เคยซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 71.75 ในขณะที่ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านทาง
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อินเทอร์เน็ตมีความถี่ในการซื้อ 2-3 เดือนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.36 และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การ
โฆษณาหรือการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว และมีราคา
ถูก (FMCG) บนสื่ออินเทอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คิดเป็นร้อยละ 61.75
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อต่อรูปแบบหน้าต่างโฆษณา (Banner) คือ ปัจจัยคุณภาพ
สินค้า (X = 4.41) ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า (X = 4.38) และปัจจัยราคาของสินค้า (X = 4.36) ในขณะ
ที่ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อต่อรูปแบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search Engine) คือ ปัจจัย
ราคาสินค้า (X = 4.36) ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า (X = 4.33) และปัจจัยการส่งเสริมการขาย (X = 4.31)
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อต่อรูปแบบเฟสบุ๊ค (Facebook) คือ ปัจจัยราคาสินค้า (X =
4.22) ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า (X = 4.20) และปัจจัยการโฆษณาสินค้า (X = 4.13)
3. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 3.1: รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMCG บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
จากผลการศึ กษา พบว่า รูปแบบการโฆษณาที่แตกต่างกัน มี ผลต่อพฤติกรรมการตัด สินใจซื้อของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติตที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ปัจจัย
คุณภาพของสินค้า (F = 33.149) ปัจจัยคุณลักษณะเด่น (F =15.941) ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า (F =
7.938) ปัจจัยราคาของสินค้า (F = 6.134) ปัจจัยข้อมูลของสินค้าดูจริงใจ (F = 5.391) ปัจจัยการ
รับประกันคืนเงิน (F = 8.062) ปัจจัยกิจกรรมทางการตลาด (F = 5.426) ปัจจัยการโฆษณาสินค้า (F =
6.187) ปัจจัยการส่งเสริมการขาย (F = 10.213) ปัจจัยคําแนะนําจากผู้นํากลุ่มสังคมออนไลน์ (F =
3.948) และรูปแบบ Banner (X = 4.19) มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมากกว่ารูปแบบ Search
Engine (X = 4.17) และ Facebook (X = 4.02)
สมมติฐาน 3.2: ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้บริโภคที่รับรู้การโฆษณาสินค้าประเภท
FMCG บนสื่ออินเทอร์เน็ต มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้บริโภคที่รับรู้การ
โฆษณาสินค้าประเภท FMCG บนสื่ออินเทอร์เน็ต มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ในเกือบทุก
ปัจจัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นลักษณะทางเพศที่ไม่แตกต่างกัน และรูปแบบการโฆษณา
บนสื่ออินเทอร์เน็ต มี ผลต่อพฤติ กรรมการตั ดสินใจซื้อ ในกลุ่มช่ว งอายุ 20-24 ปี ที่ มีอาชีพเป็ นนักเรียน/
นักศึกษา มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยมีปัจจัยคุณภาพของสินค้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
มากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า ปัจจัยการส่งเสริมการขาย และปัจจัยคําแนะนําจากเพื่อน มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
จึงพอที่จะสรุปได้ว่า การโฆษณาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว และมี
ราคาถูก (FMCG) บนสื่ออินเทอร์เน็ต มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และรูปแบบการโฆษณาทั้งหน้าต่าง
โฆษณา(Banner) โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search Engine) เฟสบุ๊ค (Facebook) บนสื่ออินเทอร์เน็ต มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน และการที่สินค้าดูมีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก
มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ โดยเฉพาะ การส่งเสริมการขาย ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น
การอภิ ป รายผล สามารถอภิ ป รายได้ ดั ง นี้ บริ ษัท ตั ว แทนโฆษณาใช้ รู ป แบบการโฆษณาประเภท
หน้าต่างโฆษณา (Banner) เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) สร้างความคุ้นเคยในการเห็นตราสินค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับ Belch และ Belch (2009: 490) อธิบายถึง Banner เป็นรูปแบบการโฆษณาในเว็บไซต์ใช้เพื่อ
สร้างการรับรู้หรือการจดจํา ให้ผู้ชมเข้าไปสู่การประกวดและการลุ้นรางวัล หรือเพื่อวัตถุประสงค์การตลาด
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ทางตรง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Cunningham และ Brown (2010: 39) ที่กล่าวว่า Banner Ad เป็น
รูป แบบโฆษณาดึ งดู ดให้ เข้ าไปในเว็บไซต์ ที่โฆษณา โดยการดึ งดูด ลู กค้ าใหม่ ส่ วนรู ปแบบโฆษณาประเภท
โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search Engine) มีวิธีการใช้มี 2 วิธี คือแบบเสียค่าใช้จ่ายกับแบบทําเอง การเสีย
ค่าใช้จ่ายคือการไปซื้อ คําๆ นั้น เมื่อผู้บริโภคมา Search จะเจอคํานี้ หากชื่อสินค้าขึ้นฝั่งขวาของ Google
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ Google ซึ่งสอดคล้องกับ Levene (2010: 64) อธิบายถึง Search Engine เป็น
เสมือนยามเฝ้าประตูข้อมูลในเว็บไซต์ โดยมีคําสําคัญในการเปิดเข้าเว็บไซต์ สําหรับผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูล
เช่นเดียวกับ ณงลักษณ์ และประภัสสร (2551) กล่าวถึงการทําตลาดผ่านโปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search
Engine Marketing) มี 2 ลักษณะ ที่เกี่ยวเนื่องกันคือ Search Engine Optimization (SEO) คือวิธีการทําให้
หน้าเว็บไซต์อยู่ลําดับที่ดีของโปรแกรมสืบค้นข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทตัวแทนโฆษณาที่บางครั้งใช้วิธีการ
ปั่นคําเพื่อให้เป็นชื่ออันดับต้นๆ เพื่อให้อยู่ในหน้าแรก เนื่องจากผู้บริโภคจะอ่านหน้าแรก หน้าที่สองอาจไม่ได้
อ่าน ส่วนอีกลักษณะหนี่งคือการซื้อพื้นที่ เพื่อให้หน้าเว็บเพจอยู่ในลําดับที่ดีตามต้องการ เรียกว่า Search
Engine Marketing (SEM) โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาใช้วิธีการซื้อ Google Ads ในบางครั้ง เสียค่าใช้จ่ายต่อ
ระยะเวลาและต่อการคลิก และรูปแบบเฟสบุ๊ค (Facebook) คือ สังคมออนไลน์ ที่มีความคิดเหมือนกันมาอยู่
รวมกัน ซึ่ งมีอิ ทธิ พลมาก เพราะในสั งคมของพวกเขา เมื่อ พูด อะไรไปในสังคมนั้น จะเชื่อ ยั งสอดคล้อ งกั บ
Kerpen (2011: 176-177) กล่าวถึง ลูกค้าที่ชอบ page ใน Facebook เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขยายกลุ่มเพื่อน
เป็นการบอกปากต่อปาก ช่วยให้กลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตมีความชอบในสินค้าที่โฆษณา ใช้เพื่อเพิ่ม
จํานวนแฟนใน Facebook และต้องการให้ผู้บริโภคเข้ามากด Like เพราะการกด Like ใน Facebook จะ
นําพาตราสินค้าไปหากลุ่มผู้อ่านอื่นๆ ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต สอดคล้องกับบริษัทตัวแทนโฆษณา กล่าว
ว่า การที่ผู้บริโภคเข้าไปกด Like สินค้าหนึ่งสินค้า เมื่อเวลาผู้บริโภคเข้ามาเล่น Facebook อีก สินค้านั้นจะส่ง
ข่าวสารหรือบทความใหม่ๆ เข้ามาให้ผู้บริโภค โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ Brogan (2011: 162-164)
กล่าวถึงวิธีการ Post ใน Facebook ควรเข้าไปทักทายเพื่อนเป็นประจํา พยายามที่จะหาเพื่อนใหม่ๆ ทักทาย
เฉพาะคนที่มีเรื่องน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทตัวแทนโฆษณาที่พูดถึง วิธีการ Post ใน Facebook ควรทํา
ทุกวัน แต่ไม่ควรเขียนบ่อยๆ เพราะผู้บริโภคจะเบื่อ นอกจากนี้ Veloso (2009: 43-54) กล่าวถึง 5 ขั้นตอน ที่
จะทําให้ข้อความโฆษณาในเว็บไซต์สามารถขายสินค้าได้ โดยเริ่มการใช้ การเพิ่มโบนัส การเพิ่มความน่าเชื่อถือ
เพิ่มเรื่องจิตวิทยาและความเกี่ยวพัน การใช้คําที่แสดงอารมณ์แทนคําที่เป็นเหตุผล และการใช้ผู้นําความคิด
หลัก (Key Opinion Leader) มาช่วยเขียนข้อความในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อ เกิดทันคติที่ดีต่อ
ตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Ryan และ Jones (2011: 29-30) ที่อธิบายถึง ผู้มีอิทธิพล เป็นคนที่ใช้สินค้าใหม่
และมักแนะนําโดยบอกต่อ ๆ กัน คนทั่วไปมักขอคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในเรื่องที่ผู้มีอิทธิพลมีความ
เชี่ยวชาญ หรือมีความรู้ และการโฆษณาในปัจจุบันยังคงต้องใช้ทั้งสื่อออนไลน์ (Online) กับสื่อออฟไลน์
(Offline) เข้าด้วยกัน โดยใช้สื่อออฟไลน์ (Offline) เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เข้าเว็บไซต์ และใช้สื่อ
ออนไลน์ (Online) เพื่อให้ข้อมูล และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับตราสินค้า
การศึกษาครั้งนี้พบว่า รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว
และมีราคาถูก (FMCG) บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยรูปแบบการโฆษณาหน้าต่างโฆษณา (Banner) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุด เป็นเหมือนประตูนําสู่ยังเว็บไซต์สินค้า และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อต่อรูปแบบ
หน้าต่างโฆษณา (Banner) 3 อันดับแรก คือ ปัจจัยคุณภาพสินค้า ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า และปัจจัย
ราคาของสินค้า สอดคล้องกับ Schiffman และ Kanuk (2004: 559-561) อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจว่า
ผู้ บ ริ โ ภคมั กพิ จ ารณาสองสามตราสิ น ค้ า และคุ ณ สมบั ติ เ ล็ กน้ อ ย ก่ อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ หรื อ ผู้ บ ริ โภคใช้ เ กณฑ์
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คุณสมบัติของสินค้าในการประเมิน (Criteria Used for Evaluating Brands) โดยใช้เกณฑ์ตรงตามคุณสมบัติ
ที่ต้องการและใช้กิจกรรมทางการตลาด ที่ให้ข้อมูล (Marketing Inputs) ชักจูงผู้บริโภคให้ซื้อสินค้านั้นๆ ส่วน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุดคือ ปัจจัยคําแนะนําจากผู้นํากลุ่มสังคมออนไลน์
และผลการศึ ก ษาลั ก ษณะทางประชากรที่ แตกต่ า งกั น ของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ รั บ รู้ ก ารโฆษณาสิ น ค้ า
ประเภท อุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาถูก (FMCG) บนสื่ออินเทอร์เน็ต มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ยกเว้นทางลักษณะทาง
เพศที่ไม่แตกต่างกัน โดยรูปแบบการโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ต มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในกลุ่มช่วง
อายุ 20-24 ปี อาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจ
โดยภาพรวมจากผู้เข้าชมทุกเว็บไซต์ของ Truehits (2556) มากที่สุด คือ อาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา และ
สอดคล้องกับ จิตรา ปิยจารวงษ์ (สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2555) ที่กล่าวว่า กลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ต
มากกว่าสื่อโทรทัศน์ ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ปัจจัยคุณภาพสินค้า เพราะกลุ่มนี้
ใช้เวลาอยู่กับสื่ออินเทอร์เน็ตและซื้อสินค้าผ่าน สื่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นการที่พวกเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้า ก็ต้อง
ดูที่คุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ อรุณเพชร (2552: ง) ได้กล่าวถึงปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้อเครื่องสําอางผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จําหน่ายและการสื่อสารทางการตลาด ในขณะที่ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า ปัจจัยการส่งเสริมการขาย และ
ปัจจัยคําแนะนําจากเพื่อน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป และมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีซึ่งสอดคล้องกับ อมเรศ ชุมสาย ณ อยุธยา (สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2555) ที่
กล่าวว่า การส่งเสริมการขายเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น และสิ่งที่มีอิทธิพลกับการซื้อ
มากที่สุดคือ คนรอบข้างในลักษณะที่เป็นเพื่อน
สรุป
จากผลการศึกษา เห็นได้ว่า รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่าง
รวดเร็ว และมีราคาถูก (FMCG) บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งรูปแบบหน้าต่างโฆษณา (Banner) รูปแบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search Engine) และ
รูป แบบเฟศบุ๊ค (Facebook) มีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โภค โดยเฉพาะรู ป แบบหน้า ต่ า งโฆษณา
(Banner) เป็นรูปแบบการโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดในกลุ่มอายุ 20-24 ปี ซึ่งการโฆษณาสินค้า
ควรเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคเป็นกลุ่มที่อายุน้อย ใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่อยู่กับอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมการซื้อสินค้ามักจะไม่ได้เดินซื้อสินค้าที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า เป็น
กลุ่มที่ไม่ต้องเห็นสินค้าของจริงก่อนซื้อ เพียงแค่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกระทู้หรือ
ข้อความที่คนอื่นเขียนเกี่ยวกับสินค้าไว้ในสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นเว็บไซต์ของสินค้าต้องทําให้ดูน่าเชื่อถือ มีความ
จริงใจ มีความทันสมัย เนื้อหามีคุณภาพ ลักษณะการใช้งานที่ง่าย และมีการโฆษณา การส่งเสริมการขายเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
และมีรายได้มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไปจะสนใจในเรื่องของชื่อเสียงของตราสินค้า การรับประกันคืนเงิน และ
คําแนะนําจากบุคคลต่างๆ ดังนั้นสินค้าควรใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือผู้นํากลุ่มสังคมออนไลน์มาสร้างความ
มั่นใจในตัวสินค้า พร้อมกับมีการรับประกันคืนเงิน หากไม่พอใจสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลบทเรียนที่ได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
โครงงานบริการชุ มชน (Collaborative Project-based Service Learning) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ตําบล
เชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตสาขาการสื่อสารตราใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีทั้งความรู้ความสามารถ ทักษะเชิงจิตตปัญญา (Contemplative Learning) และสํานึก
ร่วมในการรับผิดชอบต่อปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม เข้าใจความต้องการเชิงลึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน
ระดับบุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาแบรนด์ได้อย่างยั่งยืนในยุคการตลาด 3.0
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาจํานวน 130 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตําบลเชียงรากน้อย
จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ แบบสัมภาษณ์ การสะท้อนกลับ (Reflection) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์
หลังการปฏิบัติ (After Action Review หรือ AAR) และแบบสอบถามออนไลน์หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
จากผลการวิจัย พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงงานบริการสังคมในระดับมาก ยกเว้นพฤติกรรมบางอย่าง
ได้แก่ ความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโสของนักศึกษาบางกลุ่ม และในส่วนของผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมและการพัฒนาภายในตนในระดับมาก
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ, การเปลี่ยนแปลงในตนเอง, โครงงานบริการชุมชน, มหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์
ABSTRACT
The purpose of this research was to review the lesson learned from a collaborative
service learning project in Chiangraknoi area of third year Brand Communications students on
the perceptions and values of their community engagement experience and the satisfaction
of community stakeholders. The findings will be served as a guideline to prepare desirable
Brand Communications students who should learn not only academic skills but
contemplative skills and social conscience. Brand Communicators are required to
understand social inequality and gain human insight of all stakeholders, individuals,
762

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

communities, and the society, in order to develop a sustainable brand in marketing 3.0 era.
The unit of study were 130 students of BD 401 class and 50 Chiangraknoi stakeholders. The
data collection tools were satisfaction questionnaires, analyzed for frequency, mean, and
percentage, interviews, after action review reflections, and online survey after the semester
ended. The findings were the community partners and participants rated a high satisfaction
on these service learning activities, only few comments on some students paying less
respect to authorities. The students also rated high satisfaction on their service learning and
inner transformation.
Keywords: Collaborative Learning, Inner Transformation, Service Learning Project,
Creative University
บทนํา
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคสารสนเทศและกระบวนทัศน์ใหม่ของการตลาดยุค 3.0 นับเป็นความท้า
ทายอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาดและการสื่อสารการตลาดในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องถึงพร้อมทั้ง
ด้านความรู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ จิตสํานึกความรับผิดชอบทางสังคม และความเข้าใจมนุษย์ที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างลึกซึ้งจนถึงระดับจิตวิญญาณ (Philip Kotler และคนอื่นๆ, 2010 ) การเรียน
การสอนในรู ป แบบเดิ ม ที่ เ น้ น การบรรยายและทั ก ษะความสามารถของผู้ ส อนเป็ น หลั ก (Lecture-based
Learning) จึงไม่เพียงพอที่จะทําให้ผู้เรียนโดยเฉพาะในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เน้นความเป็น
“มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์” จะสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์ใหม่ของการตลาดยุค 3.0 ในเชิง
ปฏิบัติการได้ เนื่องจากปรัชญา วิสัยทัศน์ หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมุ่ง
ส่งเสริมอัตลักษณ์ (Identity) ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณผู้ประกอบการ และความเป็นสากล
ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากสถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน หรือเน้นอุดมการณ์ทางสังคม ผู้สอนจําเป็นต้อง
ปรับบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาสู่กระบวนกร (Facilitator) มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-based learning) การเรียนรู้โดยใช้งานวิจัย
เป็นหลัก (Research-based learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่แท้ (Authentic earning) ในบริบทที่
ใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สุด เกิดทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (จรัส สุวรรณเวลา, 2553: 47-50,
วิจารณ์ พานิช, 2555: 5-19)
ในฐานะผู้รับผิดชอบรายวิชา “การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงลึก” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการตลาดยุค 3.0 ที่เน้น “คน” เป็นตัวตั้ง การสร้างความผูกพันทางใจที่แนบแน่นระหว่างคนกับตราสินค้า
การให้ความสําคัญกับชุมชน การวางกลยุทธ์ตราสินค้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม
ความท้าทายของผู้สอนคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ที่จะนําผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและ
ระบบคุณค่าดังกล่าว จากการเรียนรู้ที่ใช้การบรรยายเป็นหลัก (Lecture-based Learning) มาสู่การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานที่เน้นการบริการสังคม (Project-based Service Learning) โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้
ร่วมกัน (Collaborative Learning) ผ่านกระบวนการทํางานกลุ่ม (Group Process) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้กับ “คน” ในสถานการณ์จริง เพื่อประเมินความต้องการ (Need Assessment) ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในกลุ่มทํางานและในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน/Smile
Community”โดยมีโจทย์คือการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชุมชน ทั้งนี้ จุดหมายปลายทางของกระบวนการ
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เรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงในตน (Transformation) ของผู้เรียนที่ได้มาด้วยการสัมผัสถึงความเป็นมนุษย์ของ
ผู้อื่นจากการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมบริการชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงในตน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านวิธี
คิด (Conceptualization) การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่า (Values) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Behavior) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง (เนาวรัตน์ พลายน้อย, 2547: 2-3, วิจารณ์พานิช, 2555; ธนา นิลชัย
โกวิทย์, อดิศร จันทรสุข, 2552)
คําถามของการวิจัยคือนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กระบวนการเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ ผ่ า นโครงงานบริ ก ารนี้ อ ย่ า งไร และผู้ เ รี ย นได้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงภายในอย่างไร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือการสังเกตโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา การถอด
บทเรียนผ่านการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review/ AAR) ผ่านการสัมภาษณ์ การสะท้อน
(Reflection) และการใช้แบบสอบถามออนไลน์
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้สาขา
การสื่อสารการตลาดในศตวรรษที่ 21 หรือยุคการตลาด 3.0 2) การเรียนรู้แนวจิตตปัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงภายใน 3) โครงงานบริการชุมชน 4) การถอดบทเรียนผ่านการทบทวนหลังการปฏิบัติ
1. กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้สาขาการสื่อสารการตลาดในศตวรรษที่ 21
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้การจัดการศึกษาต้องพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ความสามารถในการทํางานของบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้นกับทักษะการ
เรียนรู้และทักษะชีวิตที่ดี การปรับตัวได้ทุกครั้งเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรค (วิจารณ์ พานิช, 2555 หน้า 4-12)
รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การเรียนรู้แบบใช้โ ครงงานเป็นหลัก (Project-based
Learning) หลักสูตร “สหกิจศึกษา” หรือการเรียนรู้ระหว่างสถาบันและผู้ประกอบการ ตลอดจนการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านโครงงานบริการวิชาการ (Collaborative Project-based Service Learning) เป็นการศึกษาใน
ยุคสังคมความรู้ที่เต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลมากมาย บัณฑิตต้องมีความรู้แบบองค์รวม ตลอดจนความสามารถใน
การทํ า งานเป็ น ที มร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั กษะการจั ด การกั บ ปั ญ หา ซึ่ ง การเรี ย นการสอนด้ ว ยการบรรยายในรู ป
แบบเดิมไม่อาจเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับความรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นหรือชุมชน เข้าใจความจําเป็นของท้องถิ่นและมีเจตนารมณ์หรือจิตสํานึกที่จะตอบสนองด้วย
การให้บริการวิชาการโดยปรับความรู้และเทคโนโลยีให้เหมาะสม สร้างความเชื่อถือและไว้วางใจ (จรัส สุวรรณ
เวลา, 2553: 68-210)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการสร้างความรู้ (Constructivism) เน้นบทบาทของผู้เรียนในการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เป็นประสบการณ์เฉพาะตนในการสร้างความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ด้ว ย
ตนเอง และเป็นกระบวนการทางสังคมที่บุคคลจะต้องอาศัยพึ่งพากันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การอยู่ร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เน้นการบูรณาการ การออกแบบ
กระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะในการคิด การทํางาน การแสวงหาความรู้เป็นเครื่องมือที่สําคัญไม่แพ้
เนื้อหาสาระ (Contents) เทคนิคการสอน คือการสอนโดยการให้ปฏิบัติ สอนโดยให้มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้
หรือทดลองด้วยตนเอง เพราะการศึกษาคือการเตรียมคนให้มี “ทักษะชีวิต” ที่จําเป็นต้องใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (ทิศนา แขมมณี: 6-33)
สําหรับศาสตร์ด้านการสื่อสารตรา (Brand Communications) ในศตวรรษที่ 21 ก็มีทิศทางไป
ทํานองเดียวกับศาสตร์ด้านการศึกษา การพัฒนาแบรนด์ให้ยั่งยืนในยุคการตลาด 3.0 ผู้เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้
ที่จะใส่ใจความเป็นมนุษย์ นอกเหนือจากการมุ่งแสวงผลกําไร ตลอดจนทําความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
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รับรู้ปัญหาของ “ชุมชน” และ “สังคม” เพราะแบรนด์ที่ดีต้องลดความเหลื่อมล้ําาในสังคม มีพันธกิจในการ
ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน ชุมชนในท้องถิ่นและสังคมโดยรวม ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ส่งเสริม
ให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสําคัญกับการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้ างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้ สูงขึ้น ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมีแนวคิดการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
และทําธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น สถาบันการศึกษามีส่วนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาท
สําคัญในกระบวนการพัฒนา มีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคม โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
2. การเรียนรู้แนวจิตตปัญญาและการเปลี่ยนแปลงภายใน
แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่นักการศึกษาทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกยุคปัจจุบัน
ให้ความสนใจคือ จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) การศึกษาที่ทําให้เข้าใจด้านในของตัวเอง
รู้ตัว เข้าถึงความจริง ทําให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา ความรัก
ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และจิตสํานึกต่อส่วนรวม เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นการศึกษาจาก
การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาด้านจิตใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดและระบบคุณค่า ยกระดับจิตสํานึกและ
จิตวิญญาณของมนุษย์ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล (Inner Transformation) สร้างดุลยภาพระหว่าง
การเรียนรู้ภายนอกและการเรียนรู้ภายใน (เนาวรัตน์, 2546; วิจารณ์ 2555) กระบวนการเรียนรู้เชิงจิตต
ปัญญา ไม่สามารถอบรมสั่งสอนได้จากการบรรยาย แต่จะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเงื่อนไขหรือ
จุดประกายให้ เกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลง ช่วยให้บุคคลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รับรู้ถึ ง
ศักยภาพที่ มีอ ยู่ ภายในตนเอง เป็ น กระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด ขึ้น จากภายในด้ วยการกระทํ า ของตั ว ผู้
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี กระบวนกรต้องเป็นผู้มีประสบการณ์จิตตปัญญาศึกษาอยู่
ในตนเองก่อน เชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ และกระบวนทัศน์แบบองค์รวม (Holilstic Paradigm) ที่
มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่ง มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับจิตวิญญาณและการเรียนรู้ภายในของตนเอง
(ประภาภัทร นิยม และ ธนา นิลชัยโกวิทย์ม 2551: 4-7)
3. โครงงานบริการชุมชน (Service Learning Project)
ท่ า มกลางสภาพความเหลื่ อ มล้ํ า ในสั งคมที่ เ ป็ น ต้ น เหตุ ข องปั ญ หาเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อ ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในสังคมจึงเรียกร้องและคาดหวังให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของ
นักวิชาการและนักศึกษาคนรุ่นใหม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อโลกที่อยู่ภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย โครงงาน
บริการชุมชน (Service-Learning หรือ Community-Based Learning Project) เป็นกิจกรรมที่อาศัยความ
ร่วมมือระหว่างคณาจารย์ ชุมชน และนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงงานที่สนองเป้าหมายร่วมกันทั้ง
ผลการเรี ย นรู้ แ ละผลงานวิ จั ย ที่ จ ะได้ รั บ เชิ ง วิ ช าการและผลลั พ ธ์ ที่ ชุ ม ชนต้ อ งการ เป็ น การเรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ (Experiential Learning หรือ Learning by Doing) ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน
และในสภาพการณ์จริงที่ เกิ ดขึ้ น ในชุมชนซึ่ งเป็น เขตพื้น ที่ บริ การ นั กศึ กษาจะได้ รับทั้ งความรู้และทั กษะที่
เชื่อมโยงกับเนื้อหารายวิชา สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง โดยสอดคล้องกับความต้องการและบรรทัดฐานของ
ชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมจิตสาธารณะของผู้เรียนให้คํานึงถึงความต้องการและจิตใจของผู้อื่น ยึดหลักจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพในการริเริ่มโครงการหรือดําเนินกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานบริการ
ชุมชนจึงเป็นรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
ไม่ใช่ท่องจําตํารา ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และไม่มองข้ามปัญหาที่สะท้อนจากชุมชนและสังคม (Dallimore,
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Rochefort, & Simonelli, 2010: 15-16, Furze, Black, Peck & Jensen, 2011: 411-412) Heffernan
(2001) ได้อธิบายรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการบริการชุมชนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based ServiceLearning Model) ว่าคือการที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงงานโดยมีทรัพยากรที่จํากัดทั้งเรื่องทุน
และเวลา ผู้เรียนในรายวิชาขั้นสูงจะต้องสามารถนําทักษะความรู้ในสาขาวิชามาใช้ในการพัฒนาคําตอบหรือ
ข้ อ เสนอแนะให้ กั บ โจทย์ ห รื อ ความท้ า ทาย (Challenges) ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในชุ ม ชน
สถาบันการศึกษาควรจัดอบรมทักษะพื้นฐานในการประเมินความต้องการ การให้คําปรึกษา ก่อนจะเริ่มทํา
โครงงาน (Dallimore, Rochefort, & Simonelli, 2010: 18)
4. การถอดบทเรียนผ่านการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review หรือ AAR)
การวิเคราะห์ทบทวนหลังการปฏิบัติคือกระบวนการถอดบทเรียน (Lesson-Learned) ที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ประเด็นคําถามหลักๆ (Key Learning points)
คือหลักของ PDCA Plan-Do-Check-Act ได้แก่ 1) อะไรคือเป้าหมายของโครงงานหรือกิจกรรม 2) สรุปผล
การปฏิบัติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 3) งานใดที่ทําได้ดี และงานหรือขั้นตอนใดที่ทําได้ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 4) ปัญหาและอุปสรรคที่พบมีอะไรบ้าง 5) สรุปประเด็นที่ได้เรียนรู้ 6) ข้อเสนอแนะและ
ข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงานครั้งต่อไป กระบวนการ AAR จึงสร้างความรู้ผ่านการกระทํา หรือการปฏิบัติ
จริงของกลุ่มอย่างกระตือรือร้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทดลองใช้ในการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้อื่น
ของนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยใช้โครงงานบริการสังคมที่
อาศัยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Service Learning Project) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การตระหนักในคุณค่าและความสามารถของตนเอง
มีความเข้าใจเชิงวิชาชีพ เพราะปัจจุบันแต่ละองค์กรให้ความสําคัญกับปัญหาความเหลื่อมล้ํา ความไม่เป็นธรรม
และความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของสังคม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
โครงงานบริการสังคม (Collaborative Project-based Service Learning)
2. ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันผ่านโครงงานบริการสังคมที่นําไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในตน (Transformative Learning)
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนคือ การเตรียมความพร้อมด้านผู้สอนในการเป็นกระบวนกรโดยเข้ารับการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนา การฟังอย่างลึกซึ้งหรือสุนทรียะสนทนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวจิตตปัญญา
(Contemplative Workshop) เพื่อเรียนรู้การจัดกระบวนการกลุ่มให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่านการฟังและ
การสะท้อนที่มีประสิทธิภาพ ปรับทัศนคติจากการ “มุ่งผล” สู่การ “มุ่งกระบวนการ” เตรียมลดภาระด้าน
เนื้อหาโดยมุ่งสอนเฉพาะหลักทฤษฏีที่จําเป็น งดการสอบกลางภาค
ในส่วนของผู้เรียน ผู้วิจัยใช้กระบวนการกล่มุ และเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อฝึกกระบวนการ
ทางสังคม และกระบวนการคิด ทั้งการคิดริเริ่ม การคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจ กรรม และเมื่อจบกิจกรรม
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางปัญญาในการจัดระเบียบความรู้และวิเคราะห์การเรียนรู้ การคิดไตร่ตรอง และการคิด
วิเคราะห์ โดยการนําเสนอความรู้ ความรู้สึก และประสบการณ์ที่ได้รับหน้าชั้นเรียน จัดทําสรุปบทเรียนใน
766

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รูปแบบจดหมายข่าว (Newsletter) และรายงานการประเมินผลการทํางาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในสิ่ง
ที่เรียนรู้และภูมิใจในการเรียนรู้ของตน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน และเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การ
นําไปใช้ในชีวิตจริง
ขอบเขตการศึกษาวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาภาควิชาการ
สื่อสารตราชั้นปีที่ 3 จํานวน 130 คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Stakeholder Insight and Analysis ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากชุมชนในตําบลเชียงรากน้อยจํานวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน คณาจารย์จาก
โรงเรียนศาลาพัน รวมจํานวน 3 คน และโรงเรียนวัดเมตารางค์ จํานวน 4 คน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล แพทย์
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 4 คน ผู้สูงอายุจํานวน 37 คน ผู้นําชุมชน
1 คน เจ้าของธุรกิจชุมชน 1 คน
ระยะเวลาในการทําวิจัย การทําวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการบูรณาการ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับโครงงานบริการสังคม โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตตปัญญา
ศึกษา และการเตรียมความพร้อมของกระบวนกรในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553กรกฎาคม 2555 เพื่อนํามากําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การลงพื้นที่และศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชนเชียงรากน้อยของผู้รับผิดชอบรายวิชาในเดือนตุลาคม 2555 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกําหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ 3) การบูรณาการ
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและศึกษาผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในของผู้เรียน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2555
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของโครงงานบริการวิชาการและ
การเรียนการสอน อธิบายสรุปข้อมูลพื้นฐานของชุมชน แนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชุมชนที่เน้น 4 S
คือ Small Smart Smile และ Sustainable แนะนําวิธีปฏิบัติตนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน โดยเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
- ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทํางานศึกษาข้อมูลและลงพื้นที่ เพื่อนําเสนอกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมใน
ชุมชนเชียงรากน้อย
- ผู้เรียนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2555 และประเมินผลความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้วยแบบสอบถาม
- ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมสังเกตการณ์และประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
กิจกรรม ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เรียนทันทีขณะดําเนินกิจกรรม
เพื่อชุมชน และภายใน 1 สัปดาห์หลังการจัดกิจกรรม การจัดทําจดหมายข่าว คลิปวิดีโอ และการสรุปบทเรียน
ในชั้นเรียน
- หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาและผู้เรียนรับทราบผลการเรียนแล้ว ผู้สอนประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนและความพึงพอใจของนักศึกษาผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ (Furze, Black, Peck & Jensen,
2011: 414)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ความถี่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ แบบสัมภาษณ์ และ การสะท้อนกลับ (Reflection) ผ่านการสนทนาและการ
นําเสนองานในชั้นเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review)
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
จั ด กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษา 2) การประเมิ น ตนเองของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การจั ด กิ จ กรรม
767

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

3) การประเมินตนเองของนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงภายในตน ได้แก่ การตระหนักในคุณค่าและศักยภาพ
ของตน การเคารพซึ่งกันและกัน และจิตสํานึกของการให้และช่วยเหลือสังคม (Furze, Black, Peck &
Jensen, 2011: 411)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนแรก คือ การประเมินจากผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียในการจัดโครงการ “แบ่งปั น
รอยยิ้มสู่ชุมชน: BD Smile Community” ในพื้นที่ตําบลเชียงรากน้อย ซึ่งจัดโดยนักศึกษาภาควิชาการสื่อสาร
ตรา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน-17 พฤศจิกายน 2555 จํานวน
ทั้งสิ้น 50 คน จากผลการประเมินด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ แบบสอบถามปลายเปิด การสังเกต
และการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่นักศึกษาจัดขึ้นตรงกับความต้องการของชุมชน ผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย จากชุ ม ชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ โครงงานบริ ก ารสั ง คมที่ นั ก ศึ ก ษาได้ จั ด ทํ า ขึ้ น ในระดั บ มาก ได้ แ ก่
1) กิจกรรมให้ความรู้ “พี่พาน้องทัวร์อาเซียน” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 ของโรงเรียนวัดเม
ตารางค์ 2) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “พี่สอนน้องอนุบาลล้างมือ” ที่โรงเรียนศาลาพัน 3) กิจกรรม “ลุงป้าศาลา
แดงแข็งแรงสมวั ย” ซึ่ งจั ดอบรมการนวดตนเองและการทํ าน้ํ าสมุน ไพรแก่ ผู้สู งอายุ 4) กิ จกรรม “แบ่งปั น
รอยยิ้ ม เพื่ อ ผู้ สู ง อายุ ” ด้ ว ยการจั ด อาหารเช้ า และสั น ทนาการให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ม ารั บ การตรวจสุ ข ภาพ
ประจําเดือนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 5) กิจกรรมแนะนําการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
ให้กับกลุ่มผู้ผลิตขนมกง 6) กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ที่ว่างงาน ด้วยการแปรรูปอาหาร “เห็ดย่างบาร์บีคิว”
ตัวอย่างความคิดเห็นจากผ.อ.งามเนตร เบ็ญมาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเมตารางค์ แสดงความชื่น
ชมว่า “เป็นโครงการที่ดี เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความขาดแคลนสูง
เนื่องจากครูมีความรู้ไม่ตรงกับวิชาเอกที่สอน ทําให้มีความเสี่ยงเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ในโอกาสต่อไป
อยากให้จัดฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ขอบคุณคณะนิสิตนักศึกษาเป็นอันมาก” อ.วิทยา กาญจนเลขา
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ เห็นว่า “โครงการนี้มีประโยชน์ ขอบคุณนักศึกษาฯที่เห็นความสําคัญของ
โรงเรียนและชุมชน นักเรียนได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆ กิจกรรมมีสาระและเป็นประโยชน์ สมควรที่โครงการนี้จะ
ดําเนินการอีกในโอกาสต่อไป” อาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “เป็นสิ่งดี เด็กได้รับความรู้เพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม
อาเซียน”และครูอัตราจ้างท่านหนึ่ง ระบุว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีมาก นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน นักเรียน
กล้าแสดงออกและมีกิจกรรมหลากหลาย สื่อการเรียนรู้มากมายทํ าให้ง่ายต่อ การเข้าใจ” อีกท่านกล่าวว่ า
“เป็ นโครงการที่ดี สร้ างสรรค์ สังคม มี กิจกรรมที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ แก่ น้อ งๆได้ ดีมาก และกิจกรรมที่จัดขึ้ น
สามารถช่วยให้น้องๆเกิดการเรียนรู้ อยากแสดงความคิดเห็น และกระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้ ไม่น่าเบื่อ”
และครูผู้ช่วยระบุว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทําให้นักเรียนมีความรู้เรื่องอาเซียนมากขึ้น ที่สําคัญนักเรียนจะได้
ผ่อนคลายจากการเรียนและได้รับความรู้ที่กว้างขึ้น ขอขอบพระคุณมากที่จัดทําโครงการนี้ขึ้น”
โครงการ “พี่สอนน้องอนุบาลล้างมือ”ที่โรงเรียนศาลาพัน อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนอนุบาลประเมิน
ความรู้เรื่องความสนุกสนาน สาระที่ได้รับ และประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด ความเข้าใจ
การนําไปปฏิบัติ และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรมระดับมาก และเสนอแนะ “ให้จัดกิจกรรมกับเด็กอนุบาล
อีกจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้”
ในขณะที่ “กิจกรรม 5 ฐานความรู้” ที่โรงเรียนศาลาพัน ประกอบด้วยกิจกรรมช่วงเช้า 3 กิจกรรม
ได้แก่ ฐานความรู้อาเซียน ฐานความรู้เรื่องยาเสพติด ฐานกิจกรรมศิลปะ DIY กิจกรรมช่วงบ่ายประกอบด้วย 2
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ กิจกรรมภาคเช้าได้รับ
ความสนใจเป็น อย่า งมาก ส่ว นภาคบ่ายความสนใจค่อ นข้างจํากั ดเฉพาะกลุ่มนั กเรียนมัธ ยมศึกษาตอนต้ น
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และกลุ่มที่สนใจกีฬาฟุตบอล จึงทําให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนหนึ่งไม่เข้าร่วมกิจกรรม และจาก
การสัมภาษณ์คณาจารย์ที่โรงเรียน โดยรวมแล้วกิจกรรมของนักศึกษาเป็นที่ น่าพึงพอใจ ยกเว้นพฤติกรรม
บางอย่ าง ได้ แก่ ความไม่อ่ อนน้ อมถ่อมตนต่อผู้ อาวุโส ซึ่งไม่ส อดคล้อ งกั บนโยบายของโรงเรี ยนที่ รณรงค์
มารยาทการไหว้ อย่ างเคร่งครั ด และข้ อแนะนํา สํา หรั บผู้ ปฏิ บัติ งานคื อการติด ต่อ ประสานงานล่ วงหน้ ากั บ
สถานศึกษาก่อนจะนํานักศึกษาจํานวนมากเข้าลงพื้นที่ และควรจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
พื้นฐานสําหรับแต่ละกิจกรรม ได้แก่ การเป็นผู้นํากิจกรรมสันทนาการ และบุคลิกภาพที่พึงประสงค์สําหรับการ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการ
ส่วนที่สอง เป็นการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจํานวน 130 คน โดยการสังเกตและการ
สะท้อนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) พบว่านักศึกษามีกระบวนการจัดการกับปัญหาและความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ มีการมอบหมายงานและรับผิดชอบในงานในระดับดี มีความตรง
ต่อเวลา กระตือรือร้นที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่ เต็มใจที่จะจัดหาสื่อการสอนและอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม และนักศึกษาบางกลุ่มได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากครอบครัวและเพื่อนฝูงในการจั ด
กิจกรรม และจากการสะท้อนความคิดเห็น พบว่าหลังจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเอง รู้สึกภูมิใจที่ได้ทําประโยชน์ และมองเห็นศักยภาพและคุณค่าภายในตนเอง สังเกตจากใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
ฉายแววภาคภูมิใจ เสียงสะท้อนทันทีหลังจากจัดกิจกรรม และในการนําเสนอหน้าชั้นเรียน “น้องๆชอบการ์ตูน
ที่หนูวาด” “ผมเคยมีปัญหา (กับยาเสพติด) มาก่อน ผมดีใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องยาเสพติด” “ของรางวัล
แค่ นี้ กิ น เหล้ า ครั้ ง หนึ่ ง ยั ง มากกว่ า ” และนั ก ศึ ก ษาบางคนได้ เ รี ย นรู้ ทั ก ษะในการเป็ น ผู้ นํ า และผู้ ต าม
กระบวนการทํางานกลุ่ม และจากประมวลภาพกิจกรรมที่ อ.พาณี หวังดี อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนศาลา
พันได้บันทึกไว้บนเว็บไซต์ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้สะท้อนความเห็นของตัวแทนนักศึกษาที่กล่าวไว้ขณะทํา
กิจกรรมว่า "เป็นโครงการที่นําเสนอในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน การแสดงถึงน้ําใจและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เพราะในปัจจุบันไม่ว่าจะทํางานอะไรนั้น เราล้วนต้องติดต่อกับทุกหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม การทํางาน
ในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานในมุมที่กว้างขึ้น นักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทํางานในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อน้อง ๆ โรงเรียนศาลาพัน"
ส่วนการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติผ่านการประเมินของหัวหน้ากลุ่ม พบว่าปัญหาและอุปสรรคสําคัญใน
การทํางานคือ ความยากลําบากในการเข้าไปติดต่อดําเนินการขอจัดกิจกรรม เนื่องจากนักศึกษาบางกลุ่มเข้าไป
ติดต่อด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในเรื่องค่าเดินทาง ข้อจํากัดด้านเวลา ปัญหาด้านสมาชิกในกลุ่มได้แก่
เวลาว่างไม่ตรงกัน มาประชุมไม่ตรงเวลา บางคนจ่ายเงินล่าช้า บางคนไม่ค่อยมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์ส่วนที่ 3 คือ การประเมินตนเองของนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงภายในตน จากการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ มีนักศึกษาเข้ามาตอบแบบสอบถามจํานวน 1 ใน 4 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
เพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนเท่ากัน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนเชียงราก
น้อย” มีผลต่อการเพิ่มพูนทักษะทางปัญญา การเปลี่ยนแปลงคุณค่าภายในได้แก่ การตระหนักในคุณค่าและ
ศักยภาพของตน การเคารพซึ่งกันและกันจิตสํานึกสาธารณะ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในระดับมาก (4.38) ร้อยละ 98 ต้องการ
ให้มีโครงการบริการชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา BD 401 สําหรับปีการศึกษาต่อไป เพราะ
“ฝึกทักษะไปในตัว นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการลงพื้นที่ จะได้ให้รุ่นน้องปฏิบัติงานจริง ชุมชนได้รับ
การพัฒนามากขึ้น การศึกษาที่แท้จริงคือการทําให้บัณฑิตเข้าใจทั้งเนื้อหาของหลักสูตรและความเป็นไปของ
สังคมพร้อมๆกัน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมและได้เรียนรู้งานเป็นทีม เพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และ
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อาจดูยุ่งยากเล็กน้อย แต่ประโยชน์ที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่ามากที่สุด เพราะมี
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ประโยชน์แก่คนอื่นๆ ทําแล้วทุกท่านจะยิ้ม ทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดี อีกทั้งยังทําให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาควิชา และเป็นการช่วยทําให้สังคมดีขึ้น สนุก หาโอกาสมาช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ได้
ยาก เหมื อ นเราทํ า บุ ญ ช่ ว ยคนที่ ไ ม่ มีโ อกาส สามารถนํ า ความรู้ ที่ต นเองมี ไ ปช่ ว ยคนอื่ น ได้ และเป็ น ความ
ภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง มีประโยชน์ต่อวิชาเรียน” ส่วนร้อยละ 2 ไม่ต้องการให้โครงการบริการชุมชนเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชา เพราะการลงพื้นที่ทําให้กินเวลาในการเรียนและการทํางานของวิชาอื่นๆ”
จากตารางที่ 1-3 ผู้เรียนประเมินว่าโครงการบริการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนส่งผลต่อทักษะทางปัญญา
การเปลี่ยนแปลงคุณค่าภายใน และการทําประโยชน์ให้ชุมชนในระดับมาก
ตารางที่ 1: ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนเชียงรากน้อยในด้านทักษะทางปัญญา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่
ชุมชนในด้านทักษะทางปัญญา
สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและการ
ทํางานภายหน้า
มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ
และประเมินผลเพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาความคิดริเ่ ริ่มสร้างสรรค์
ช่วยให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและพัฒนา
ตนเอง

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
52

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
-

ค่าเฉลี่ย

12

ไม่เห็น
ด้วย
-

38.5

11.54

-

-

4.38

44
40

16
12

-

-

4.24
4.36

เห็นด้วย

เฉยๆ

36

50
40
48

4.40

ตารางที่ 2: ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนในด้านการเปลี่ยนแปลงคุณค่าภายใน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่
ชุมชนในด้านการเปลีย่ นแปลงคุณค่าภายใน
มีประโยชน์ในการส่งเสริมความเข้าใจผู้อื่น
การจัดกิจกรรมช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวผู้อื่น
ส่งเสริมความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง
สามารถพัฒนาจิตสาธารณะด้านการเข้าใจผู้อื่น
เพิ่มความสามัคคีและความกล้าแสดงออก
ทําให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น
ทําให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับผู้อื่นไปในเชิงบวก

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย

38.5
56
38.5
38,5
42.5
38.5
38.5

53.8
32
53.8
53.8
38.5
38.5
42,5

7.7
12
7.7
7.7
19.23
23.08
19.23

-

-

4.31
4.44
4.31
4.31
4.04
3.92
4.0
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ตารางที่ 3: ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนเชียงรากน้อยในด้านประโยชน์ต่อชุมชน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่
ชุมชนในด้านประโยชน์ต่อชุมชน
การจัดกิจกรรมทําให้เห็นปัญหาความยากจนใน
สังคม
มีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านการส่งเสริมความรู/้
สุขภาพ/และด้านอื่นๆ
การจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สามารถนําความรู้ที่เรียนมาในวิชาอื่นและวิชา
BD 401 มาใช้ในการประเมินความต้องการของ
ชุมชน

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
42.5

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
-

ค่าเฉลี่ย

15.4

ไม่เห็น
ด้วย
-

50

7.7

-

-

4.35

38.5

42.5

19

-

-

4.19

46.2

30.8

23

-

-

4.23

เห็นด้วย

เฉยๆ

42.5

42.5

4.27

สรุป
การบู รณาการโครงการบริ การวิ ช าการเข้ า เป็ น ส่ว นหนึ่ งของการจั ด การเรี ยนการสอนในรายวิ ช า
Stakeholder Insight and Analysis ของภาควิชาการสื่อสารตรา ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางปัญญา
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงคุ ณค่ า ภายใน และมี จิ ต สํ า นึ กร่ ว มที่ จ ะมี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม ข้ อ แนะนํ า สํ า หรั บ
กระบวนกรคือควรมีการอบรมจิตตปัญญาศึกษาแก่ผู้เรียน ได้แก่ การฟังอย่างเข้าใจ การสะท้อน สุนทรียะ
สนทนา (Dialogue) นพลักษณ์ (Enneagram) ศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรม สําหรับผู้รับผิดชอบรายวิชาก็จําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและอบรมการเรียนรู้แนว
จิตตปัญญาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน เคารพในคุณค่าและความคิดเห็นของบุคคลอื่น จึงจะสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน นอกจากนี้ ก่อนการลงพื้นที่ชุมชน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาควรจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานสําหรับแต่ละกิจกรรม ได้แก่ การ
เป็นผู้นํากิจกรรมสันทนาการ บุคลิกภาพที่พึงประสงค์สําหรับการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และในด้าน
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านการสื่อสารตราหรือการตลาดควรเปิดรายวิชาที่เป็นโครงงาน
บริการวิชาการ (Project-based service learning) หรือบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการเข้ากับเนื้อหา
รายวิชาในทุกระดับชั้นปี (Dallimore, Rochefort, & Simonelli, 2010: 17) เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่
21 ซึ่งเห็นคุณค่าของตนเอง เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ําใน
สังคม(Furze, Black, Peck & Jensen, 2011: 411)
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวั ง ในการพั ฒ นาตนเองของสื่ อ มวลชน
ความต้อ งการในการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาตนเองของนักวิ ชาชี พสื่อ มวลชน และศึกษาความต้ องการในการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของนักวิชาชีพสื่อมวลชนแยกเป็นตําแหน่งต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงความต้องการในแต่
ละตําแหน่งที่ชัดเจน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ยเชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการรวบรวมข้ อ มู ล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ สื่อมวลชนเพศชายและหญิงจํานวน 400 คน โดยแบ่งสื่อออกเป็น 2 ประเภท
ในการกระจายแบบสอบถามได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ 15 องค์กร และสื่อวิทยุโทรทัศน์ 3 องค์กร นอกจากนั้น
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้หัวหน้าข่าวในหน่วยงานต่างๆ
เป็นผู้กระจายแบบสอบถามให้แก่บุคลากรสื่อมวลชนในองค์กรนั้นๆ แยกเป็นตําแหน่งในวิชาชีพสื่อมวลชนใน
สัดส่วนที่แตกต่างกัน อันสะท้อนให้เห็นถึงจํานวนปริมาณบุคลากรสื่อมวลชนในแต่ละตําแหน่งงาน สําหรับการ
ทดสอบสมมุติฐานใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่าง (F Test) โดยศึกษาความสัมพันธ์แยกเป็น
ตําแหน่งงานต่อความคาดหวังของสื่อมวลชนที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชน และความต้องการของสื่อมวลชนที่มีต่อ
ประเด็นโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน โดยกําหนดเกณฑ์ความมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ด้านการทํางานในวิชาชีพสื่อมวลชน บุคลากรสื่อมวลชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างคาดหวังที่จะแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ รวมทั้งคาดหวังได้ทําข่าวที่มีความสําคัญมากขึ้น ในระดับมากที่สุด
2. บุคลากรสื่อมวลชนในตําแหน่งต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการต่อประเด็นในการพัฒนา
ตนเองในภาพรวม เรื่ องเทคนิ คการจั บ ประเด็ น การวิเ คราะห์ ข่า วและสถานการณ์ที่มีความซั บ ซ้ อน และ
ความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว ในระดับมากที่สุด
3. ด้ า นความต้ องการของสื่ อ มวลชนแยกเป็ น ตํ า แหน่ ง ต่ อประเด็ น ที่ ต้ องการฝึ กอบรม ของกลุ่ ม
ตัวอย่างพบว่า นักข่าว ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว หัวหน้าข่าว บรรณาธิการข่าวต้องการฝึกอบรมด้านเทคนิคการจับ
ประเด็น การวิเคราะห์ข่าว และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน ในส่วนผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว และบรรณาธิการ
บริหารต้องการฝึกอบรมในด้านความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิ การคิดประเด็นใหม่
คําสําคัญ: สื่อมวลชน, ความคาดหวัง, ความต้องการ, การต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
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ABSTRACT
The research aimed at investigating Journalists’ Career Expectation and Professional
Training Needs Organized by Media Professional Associations. A stratified random sampling of
400 journalists across their functional levels from 15 newspaper organizations and 3
television stations completed a survey questionnaire. Chi-Square Test was utilized to
analyze the relationship between journalists of various function levels and training needs at
significance level of 0.05.
The research found that all journalists expected to be able to learn and improve
themselves continuously as well as to be in charge of more important news coverage in
their career. Top management Journalists considered the creativity in news coverage and
precision journalism as their priorities while journalists from field reporters to middle
management editors looked forward to be trained in basic story idea initiation and news
analysis especially in a subtle situation
Keywords: Journalists, Career expectation and Professional training Needs
บทนํา
ในปัจจุบันสื่อมวลชนไทย ต่างถูกตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณในการทําข่าว
การเสนอข่าวสาร และการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอย่างมาก การตั้งคําถามถึงบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนนี้ล้วน
มาจากประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะของผู้รับสาร (Audience) โดยย้อนตั้งแต่เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในหลายครั้งที่ผ่านมา นําไปสู่ความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประเทศชาติ อันสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยก การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของประชาชนคนไทย ที่มีความคิด
และความเชื่ อทางการเมื องที่ แตกต่ า งกัน โดยไม่ ยอมรั บ ฟั งเหตุ ผลซึ่ งกั นและกัน การแตกแยกนี้ ไ ด้รวมถึ ง
สื่อมวลชน สื่อมวลชนบางส่วนเริ่มเกิดความไม่เป็นกลางในการนําเสนอข่าวสารออกสู่สาธารณะ การนําเสนอ
ข่าวสารอย่างมีอคติ โดยมีการเลือกหรือจัดวาระ (Agenda Setting) ในด้านที่สื่อมวลชนสนใจในการนําเสนอ
อีกทั้งในหลายๆ ครั้งสื่อมวลชนยังถูกวิจารณ์อีกมากมายจากผู้รับสาร อาทิ การนําเสนอข่าวสารที่ใส่ความ
คิดเห็นของผู้ประกาศข่าวเข้าไปเกินความจริง (Fact) จนเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) การเลือกสรร
นําเสนอข่าวสารในด้านที่สื่อมวลชนสนใจ โดยข่าวนั้นไม่ได้ให้ประโยชน์แก่สาธารณะชน
รวมถึงสื่อมวลชนตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนายทุนทางการตลาด (Frame of market) โดยนายทุน
ต่า งต้ อ งการเข้า ควบคุ มสื่ อ เพราะเชื่ อว่ าการมี พื้นที่ สื่อ จะมี ผลต่อ กระบวนการทางความคิ ดของผู้ รับสาร
การนําเสนอข่าวสารในปัจจุบันจึงมีวาระซ้อนเร้น (Hidden Agenda) เสมอ ในยุคแห่งการตลาด (Marketing
Era) นี้จึงเห็นอยู่บ่อยครั้งว่ามีการสอดแทรกผลิตภัณฑ์ (Product Placement) เข้าไปในการรายงานข่าว
ซึ่งการนําผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าสู่รายการได้นั้นย่อมมีค่าใช้จ่าย รวมถึงสื่อมวลชนบางประเภทมีรายรับจากการ
ขายโฆษณาระหว่างรายการที่สูงมาก จนมีข่าวการยักยอกค่าโฆษณาของรายการข่าวชื่อดัง และในที่สุดข่าวนั้น
ก็เงียบไป เพราะสื่อมวลชนขาดการนําเสนอ และล่าสุดประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลก ที่ถูกระงับ
การออกอากาศละคร การระงับในครั้งนี้เป็นที่พูดถึงจากสํานักข่าวต่างชาติมากมาย รวมถึงมีประชาชนหลาย
กลุ่มเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว แต่สุดท้ายข่าวนี้ก็เงียบไป เพราะสื่อมวลชนไทยขาด
การนําเสนอ
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หากพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการทํางานของสื่อมวลชน
การพัฒนาสื่อมวลชนให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ย่อมเกิดจากการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนา เพื่อเป้าหมาย
ให้สื่อมวลชนไทยมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวแทนที่ดีของประชาชน
ดังนั้ น งานวิ จัยนี้ จึ งอยู่บ นพื้ น ฐานที่ มุ่งศึ กษาถึงความต้ อ งการในการพั ฒ นาตนเองของนั กวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน เพื่อหาคําตอบว่าเป็นอย่างไร เพื่อนํามาสู่การวิเคราะห์หาแนวทางในแก้ไข การพัฒนาตามความ
ต้องการของบุคลากรสื่อ และช่วยลดทอนปัญหาด้านการพัฒนาของบุคลากรสื่อได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น อันเป็นการ
ยกระดับบุคลากรสื่อไทยให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) ยิ่งขึ้น
ผู้ทําการวิจัยคาดว่าว่างานวิจัยเรื่อง ความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาของนักวิชาชีพสื่อมวลชน
จะได้รับประโยชน์ในแง่มุมต่อไปนี้
1. ประโยชน์ทางวิชาชีพ
1.1 เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากร ของสมาคมวิชาชีพ
สื่อมวลชน และองค์กรต้นสังกัด
1.2 เพิ่ มพู น องค์ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กลไกการพั ฒ นาบุ คลากรสื่ อมวลชน ของสมาคมวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน และองค์กรต้นสังกัดที่มีต่อบุคลากรสื่อมวลชน
1.3 สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ความคาดหวังในวิชาชีพ และความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง
1.4 สะท้อนถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองของสื่อมวลชนแต่ละตําแหน่ง
2. ประโยชน์ทางวิชาการ
2.1 งานวิจัยชิ้นนี้ สามารถเป็นองค์ความรู้ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแก่ผู้สนใจศึกษาด้าน
โครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน
2.2 เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาควิชาวารสาร ศาสตร์
คอนเวอร์ เ จ้ น ท์ ที่ กํ า ลั ง จะเปิ ด ในปี ก ารศึ ก ษาหน้ า ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการใน
สภาวะการณ์ปัจจุบัน
รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่อง ความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาของ
นักวิชาชีพสื่อมวลชน สําหรับแนวทางปฏิบัติ มีไม่มากนัก เท่าที่นักวิจัยได้ค้นคว้าและนํามาศึกษามีดังนี้
Halin อ้างอิงในเนื้อหาฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (2547: 4) ได้กล่าวไว้ว่า
พื้นฐานหลักของสื่อมวลชนคือ การตระหนักรู้ว่าบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของตนคือ
อะไร และประกอบอาชีพโดยยึดถือแนวทางเหล่านั้นเป็นแนวทาง แม้ว่าจะเกิดการคุกคามจากผู้มีอิทธิพลหรือ
สิ่งแวดล้ อม ไม่ว่ า จะเป็น การคุ กคามจากการเมือ ง เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม และการตลาด สื่ อ มวลชนก็ ต้ อ ง
ประกอบอาชีพของตนในลักษณะมืออาชีพคือ การทําหน้าที่อย่างอิสระเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มิใช้ตนเอง
หรือกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์ใดๆ โดยเมื่อกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนก็ต้องอธิบายถึงแนวคิดประตูรับ
สาร (Gatekeeper) ซึ่ง Lewin, K. อ้างอิงในเนื้อหาภัทธิรา บุรี (2545: 29) ได้กล่าวว่า ข่าวสารมักจะไหลผ่าน
ช่องทางต่างๆ อันประกอบไปด้วยบริเวณประตูซึ่งมีการปล่อยหรือกักข่าวสารต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หรือ
โดยการวินิจฉัยของผู้เฝ้าประตูเองก็จะยอมให้ข่าวสารใดไหลผ่านไปได้หรือไม่ ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกนํามาอธิบาย
ลักษณะการไหลของข่าวสารในกระบวนการสื่อมวลชน
Denis อ้างอิงในเนื้อหาสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (2552: 8) ได้สรุปไว้ว่ากรอบที่ส่งผล
ต่อการรับผิดรับชอบของสื่อที่เห็นชัดเจนที่สุดมี 4 ประการ ได้แก่ กรอบทางด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
(Frame of Law and Regulation), กรอบการรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Frame of Public Responsibility),
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กรอบการรับผิดชอบในทางวิชาชีพ (Frame of Professional Responsibility) และกรอบทางการตลาด
(The Market Frame) ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะนําไปสู่การพัฒนาสื่อมวลชนอย่างมีทิศทางซึ่ง ตฤตณัย นพ
คุณ (2541) ได้แบ่งองค์ประกอบที่สําคัญต่อความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสื่อไว้ 3 ด้าน ได้แก่ อุดมการณ์
ทัศนคติลักษณะนิสัย และความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย โชคชัย
สุเวชวัฒนกุล (2542) ซึ่งกล่าวไว้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรสื่อ โดย
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเด็น คือ การตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
หลักการพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยผู้ วิ จั ยศึ กษาถึ ง ความคาดหวั งของสื่ อ มวลชนที่ มี ต่ อ วิ ช าชี พของตน และความต้ อ งการที่ มี ต่ อ
โครงการฝึกอบรมพัฒนา โดยได้ใช้ทฤษฏีความคาดหวัง (Expectancy Theory) Rotter อ้างอิงในเนื้อหาสุรีย์
กาญจนวงศ์ (2549) เพื่ อ อธิ บ ายความคาดหวั ง ซึ่ งเขาได้ แบ่ ง ความคาดหวั งออกเป็ น 2 ประการ คื อ
ความคาดหวังเฉพาะกับความคาดหวังทั่วไป ซึ่งความคาดหวังเฉพาะ (Specific Expectancies) สะท้อนให้
เห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในอดีต และความคาดหวังทั่วไป (Generalized
Expectancies) จะเป็นผลรวมของประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องกัน ในส่วน
ของความต้องการนั้นได้ใช้ Hierarchy of Needs ของ Abraham Maslow เพื่ออธิบายความต้องการ ซึ่งมาส
โลว์ได้มองความต้องการของมนุษย์เป็นลักษณะที่เป็นลําดับขั้นจากต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด กล่าวได้ว่าเมื่อความ
ต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความต้องการระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยระดับขั้นความต้องการ
ของมนุษย์ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ความต้องการด้านร่างกาย (The Psysiological Needs), ความต้องการ
ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (The Safety and Security Needs), ความต้องการความรักความผูกผัน
หรือการยอมรับในสังคม (The Love and Belonging or Social Needs), ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความภาคภู มิใ จ การยกย่ อ ง (The Esteem Needs) และความต้ อ งการความสมหวั งในชี วิ ต (SelfActualization Needs)
สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (2552) ได้สรุปภาพรวมของหัวข้อหรือประเด็นของการ
พัฒนาตนเองของสื่อแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ การให้ความรู้แรกเข้า, การเพิ่มทักษะทางเทคนิค, การพัฒนา
ผู้นําและสร้างเครือข่าย, การเสริมประเด็นความรู้ และการการสร้างทีมและทักษะชีวิต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของบุคลากรสื่อมวลชน ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชน
2. เพื่อศึกษาถึงความต้องการของบุคลากรสื่อมวลชน ที่มีต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
3. เพื่อสํารวจถึงความต้องการของสื่อมวลชน ตําแหน่งต่างๆ ที่มีต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ก่ อ นจะสร้ า งแบบสอบถาม ผู้ ทํ า การวิ จั ย ได้ สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายประสงค์
เลิ ศ รั ต นวิ สุ ท ธิ์ ผู้ อํ า นวยการบริ ห ารสถาบั น อิ ศ รา และนายพรชั ย ปุ ณ ณวั ฒ นาพร เลขาธิ ก ารสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ และได้นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในข้างต้นมาสร้างแบบสอบถาม โดยผู้ทําการวิจัย
ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มประชากรเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล คือ บุคลากรสื่อมวลชนที่ทํางานอยู่ในสาย
งานข่าวโดยผู้ทําการวิจัยได้แบ่งสื่อมวลชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. สื่อหนังสือพิมพ์ (Journalism) โดยจะศึกษาจากบุคลากรสื่อมวลชนที่ทํางานข่าวสายหนังสือพิมพ์
ที่ประจําอยู่ตามองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆ ดังนี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์สยามกีฬา หนังสือพิมพ์
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คมชัดลึก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจรายวัน หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทู
เดย์ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ มีเดีย และหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี
ผู้จัดการ รวมทั้งสิ้น 15 องค์กร
2. สื่อวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast News Program) โดยจะศึกษาจากบุคลากรสื่อมวลชน ที่ประกอบ
อาชีพในสายงานข่าวตามองค์กรสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ ดังนี้ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ และสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รวมทั้งสิ้น 3 องค์กร
งานวิ จัยเรื่ อ ง ความต้ อ งการในการฝึ กอบรมเพื่ อ พั ฒ นาของนั กวิ ช าชี พสื่ อ มวลชน ใช้ เ วลาในการ
ดําเนินการวิจัย 5 เดือน ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2555 ถึงช่วงเมษายน 2556
ผลการวิจัย
การวิ จัยเรื่ องการต้อ งการพั ฒ นาตนเองของวิช าชี พสื่ อ มวลชน เก็ บ กลุ่ มตั ว อย่า งจํ า นวน 400 คน
เป็นเพศชายจํานวน 197 คน เพศหญิงจํานวน 203 คน โดยมี 6 ตําแหน่งดังนี้ นักข่าวจํานวน 210 คน ผู้ช่วย
หัวหน้าข่าวจํานวน 78 คน หัวหน้าข่าวจํานวน 48 คน บรรณาธิการข่าวจํานวน 33 คน ผู้ช่วยบรรณาธิการ
บริหาร 16 คน และ บรรณาธิการบริหาร 14 คน โดยผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน และได้นํา
ตําแหน่งงานมาศึกษาถึงความคาดหวัง และความต้องการ เพื่อนําไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ตรง
ความต้องการ ดังนี้
1. ความคาดหวังของสื่อมวลชนที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชน
ตารางที่ 1: ความคาดหวังของสื่อมวลชนที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชน
ความคาดหวังของสื่อมวลชนที่มีตอ่ วิชาชีพสื่อมวลชน
คาดหวังในการแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
คาดหวังทําข่าวที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
คาดหวังในการมีงานทํา
คาดหวังได้รับความไว้วางใจในการบริหารงานข่าว
คาดหวังเพิ่มทักษะอื่นนอกเหนืองานข่าว

Mean
4.34
4.34
4.25
4.25
4.18

จากตารางความคาดหวั ง ของสื่ อ มวลชนที่ มี ต่ อ วิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนในข้ า งต้ น ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
สื่อมวลชนส่วนใหญ่คาดหวังในวิชาชีพของตนในด้านการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังทํา
ข่าวที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นมาเป็นอันดับสูงสุดควบคู่กัน ซึ่งผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อมวลชนต่างล้วน
แต่ ต้ อ งการในการพั ฒนาตนเอง ตามมาด้ วยคาดหวั งในการมี งานทํ า คาดหวั งได้ รับ ความไว้ ว างใจในการ
บริหารงานข่าวควบคู่กันมา และคาดหวังเพื่อเพิ่มทักษะอื่นนอกเหนืองานข่าวในลําดับต่อมา
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ตารางที่ 2: ความคาดหวังของสื่อมวลชนที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนต่อตําแหน่ง
เพื่อให้เห็น ภาพด้ านความคาดหวั งที่ชัด เจนมากยิ่ งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงความคาดหวังแยกเป็ น
ตําแหน่งเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจน พบว่า นักข่าวคาดหวังในการมีงานทํามากที่สุด สันนิษฐานได้ว่า
เป็นช่วงที่พึ่งสําเร็จการศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวคาดหวังเพื่อเพิ่มทักษะอื่นนอกเหนือจากงานข่าว หัวหน้าข่าว
และผู้ ช่ ว ยบก.บก มี ค วามคาดหวั งในทิ ศทางเดี ยวกั น คื อ คาดหวั งในการทํ า ข่ า วที่ มี ความสํ า คั ญ มากยิ่ งขึ้ น
และบรรณาธิการข่าวและบก.บห ต่างคาดหวังในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันทั้ง 2 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
นักข่าว
ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว
หัวหน้าข่าว
บรรณาธิการข่าว
ผู้ช่วยบก.บห
บก.บก

ความคาดหวังต่อวิชาชีพ
คาดหวังในการมีงานทํา
คาดหวังเพื่อเพิ่มทักษะอื่นนอกเหนือจากงานข่าว
คาดหวังทําข่าวที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
คาดหวังในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
คาดหวังทําข่าวที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
คาดหวังในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

2. ความต้องการต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรมของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้ผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 3: ความต้องการของนักข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
ความต้องการของนักข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
เทคนิคการจับประเด็น การวิเคราะห์ข่าว และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
ความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิ การคิดประเด็นใหม่
เทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยในงานข่าว
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม
การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานข่าว

Mean
4.34
4.29
4.18
4.17
4.17

ผลวิจัยพบว่าความต้องการของนักข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม ในข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า
นักข่ า วต้ อ งการฝึ กอบรมพั ฒนาเรื่ อ งเทคนิ คการจั บ ประเด็ น การวิเ คราะห์ ข่ า ว และสถานการณ์ ที่มีความ
ซับซ้อนมาเป็นลําดับแรก ตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิการคิดประเด็นใหม่ เทคนิคการอ่าน
วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยในงานข่าว กรณีศึกษาการแก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม และปิดท้ายด้วย
การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานข่าว
ตารางที่ 4: ความต้องการของผู้ช่วยหัวหน้าข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
ความต้องการของผู้ช่วยหัวหน้าข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
เทคนิคการจับประเด็น การวิเคราะห์ข่าว และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
ความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิ การคิดประเด็นใหม่
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม
การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานข่าว
เทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยในงานข่าว

Mean
4.31
4.28
4.26
4.18
4.18
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ผลวิจัยพบว่าความต้องการของผู้ช่วยหัวหน้าข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม ในข้างต้นได้แสดงให้
เห็ น ว่ า ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า ข่ า วต้ อ งการฝึ ก อบรมพั ฒ นาเรื่ อ งเทคนิ ค การจั บ ประเด็ น การวิ เ คราะห์ ข่ า ว
และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมาเป็นลําดับแรก ตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิการคิด
ประเด็นใหม่ กรณีศึกษาการแก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานข่าว และปิด
ท้ายด้วยเทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยในงานข่าว
ตารางที่ 5: ความต้องการของหัวหน้าข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
ความต้องการของหัวหน้าข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
เทคนิคการจับประเด็น การวิเคราะห์ข่าว และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
ความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิ การคิดประเด็นใหม่
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ชุดความรู้เฉพาะทางที่เอื้อต่อการทํางานข่าว
การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานข่าว

Mean
4.40
4.33
4.29
4.29
4.27

ผลวิจัยพบว่าความต้องการของหัวหน้าข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม ในข้างต้นได้แสดงให้เห็น
ว่า หัวหน้าข่าวต้องการฝึกอบรมพัฒนาเรื่องเทคนิคการจับประเด็น การวิเคราะห์ข่าว และสถานการณ์ที่มีความ
ซับซ้อนมาเป็นลําดับแรก ตามมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิการคิดประเด็นใหม่ กรณีศึกษาการ
แก้ ปั ญ หาในเชิงคุ ณธรรมจริยธรรม ชุ ด ความรู้เ ฉพาะทางที่ เอื้ อ ต่ อการทํ างานข่า ว และปิ ด ท้า ยด้ ว ยการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับงานข่าว
ตารางที่ 6: ความต้องการของบรรณาธิการข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
ความต้องการของบรรณาธิการข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
เทคนิคการจับประเด็น การวิเคราะห์ข่าว และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม
รายงานข่าวเชิงสืบสวน
ความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิ การคิดประเด็นใหม่
เทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยในงานข่าว

Mean
4.52
4.48
4.36
4.30
4.27

ผลวิจัยพบว่าความต้องการของบก.ข่าวต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม ในข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า
บก.ข่ าวต้อ งการฝึกอบรมพัฒ นาเรื่ อ งเทคนิคการจั บประเด็ น การวิ เคราะห์ข่ าว และสถานการณ์ ที่มีความ
ซับซ้อนมาเป็นลําดับแรก ตามมาด้วยกรณีศึกษาการแก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม การรายงานข่าวเชิง
สอบสวน ความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิการคิดประเด็นใหม่ และปิดท้ายด้วยเทคนิคการอ่าน วิเคราะห์
และการใช้งานวิจัยในงานข่าว
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ตารางที่ 7: ความต้องการของผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
ความต้องการของผู้ช่วยบก.บหต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
ความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิ การคิดประเด็นใหม่
เทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยในงานข่าว
การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานข่าว
ทักษะผู้บริหารงานข่าว
การใช้ Web-Blog, Social Media

Mean
4.38
4.31
4.25
4.19
4.19

ผลวิจัยพบว่าความต้องการของผู้ช่วยบก.บหต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม ในข้างต้นได้แสดงให้เห็น
ว่า ผู้ช่วยบก.บหต้องการฝึกอบรมพัฒนาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิการคิดประเด็นใหม่เป็นลําดับ
แรก ตามมาด้วยเทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยในงานข่าว การใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานข่าว
ทักษะผู้บริหารงานข่าว และปิดท้ายด้วยการใช้ Web-Blog, Social Media
ตารางที่ 8: ความต้องการของบรรณาธิการบริหารต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
ความต้องการของบก.บหต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม
ความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิ การคิดประเด็นใหม่
เทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยในงานข่าว
ทักษะผู้บริหารงานข่าว
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม
การเขียนสารคดี เรื่องสั้น

Mean
4.71
4.64
4.57
4.50
4.43

ผลวิจัยพบว่าความต้องการของบก.บหต่อประเด็นในโครงการฝึกอบรม ในข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า
บก.บหต้องการฝึกอบรมพัฒนาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิการคิดประเด็นใหม่เป็นลําดับแรก
ตามมาด้วยเทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยในงานข่าว ทักษะผู้บริหารงานข่าว กรณีศึกษาการ
แก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม และปิดท้ายด้วยการเขียนสารคดี เรื่องสั้น
อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ความคาดหวังของสื่อมวลชนต่อการฝึกอบรม และการ
พั ฒ นากลยุ ทธ์ การจั ด ฝึ กอบรมสื่ อ มวลชนให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของสื่ อ มวลชนแต่ ล ะตํ า แหน่ งมากที่ สุ ด
โดยผู้ทําการวิจัยได้แบ่งสื่อมวลชนแยกออกเป็น 6 ตําแหน่ง ได้แก่ นักข่าว, ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว, หัวหน้าข่าว,
บรรณธิการข่ าว, ผู้ช่ ว ยบก.บห และบก.บห เพื่ อ แสดงถึ งความต้อ งการต่ อ ประเด็ น ในการพั ฒ นาในแต่ ล ะ
ตําแหน่งให้เห็นภาพอย่างชัดเจน
1. ความคาดหวังในการฝึกอบรม จากผลวิจัยในภาพรวมพบว่าสื่อมวลชนคาดหวังในการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง และคาดหวังในการทําข่าวที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ด้ วย ค่าเฉลี่ยที่เท่ากั น
Mean 4.34 ตามมาด้วยคาดหวังในการมีงานทํา และคาดหวังได้รับความไว้วางใจในการบริหารข่าว Mean
4.25 ซึ่งเป็นผลวิจัยแสดงให้เห็นถึงว่าสื่อมวลชนทุกคนต่างต้องการพัฒนาตัวเอง ซึ่งผู้ทําการวิจัยจะพูดถึง
ประเด็นในการพัฒนาตัวเองในหัวข้อต่อไป จากผลวิจัยภาพรวมในข้างต้น ผู้ทําการวิจัยได้แบ่งแยกออกเป็น
ตําแหน่งต่างๆ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพดังต่อไปนี้
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นักข่าว จากผลการวิจัยพบว่านักข่าวคาดหวังในการมีงานทํามากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งตําแหน่งนักข่าว
ส่วนใหญ่นั้นอายุการทํางานจะไม่มาก เป็นตําแหน่งระดับล่างสุดจาก 5 ตําแหน่งที่ได้ทําการวิจัย อีกทั้งนักข่าว
เป็นกลุ่มที่พึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป้าหมายในชีวิตหลักๆ จึงให้ความสําคัญต่อเรื่องการศึกษา
จบไปแล้วมีอาชีพรองรับ
ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว จากผลวิจัยพบว่าผู้ช่วยหัวหน้าข่าวคาดหวังในการเพิ่มทักษะอื่นนอกเหนืองานข่าว
ซึ่งสามารถมองได้ว่าหัวหน้าข่าวจัดว่าอยู่ในวิชาชีพสื่อมวลชนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ล้วนแล้วแต่เคยผ่านการเป็น
นักข่าวมาแล้ว ย่อมมีประสบการณ์ในงานข่าวอยู่พอสมควร จึงคาดหวังที่จะเพิ่มทักษะด้านอื่นๆ นอกเหนืองาน
ข่าว เพื่อนําทักษะใหม่ที่ได้รับมาต่อยอดความรู้เดิม
หัวหน้าข่าว จากผลวิจัยพบว่าหัวหน้าข่าวคาดหวังในการทําข่าวที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งมองได้ว่า
เมื่อสื่อมวลชนทํางานข่าวมาระยะหนึ่ง มีทั้งประสบการทํางานข่าว มีประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยหัวหน้าข่าว
เมื่อก้าวสู่หัวหน้าข่าวย่อมต้องการทํางานที่มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นคืองาน
รับผิดชอบในระดับที่ใกล้เคียงกับตําแหน่งเดิม
บรรณาธิการข่าว จากผลวิ จัยพบว่า บรรณาธิ การข่าวคาดหวังในการแสวงหาความรู้อย่า งต่อเนื่อ ง
ด้ว ยเหตุ ที่ว่ า บรรณาธิ การข่ าวเป็น ตํ า แหน่ งที่ กําลั งจะก้ า วสู่ สื่ อมวลชนระดั บ ผู้บ ริ หาร บรรณาธิ การข่า วจึ ง
เล็งเห็นว่าการหาความรู้ที่ต่อเนื่องนั้นมีส่วนสําคัญต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพสื่อมวลชน
ผู้ช่ ว ยบรรณาธิ การบริ ห าร จากผลวิ จัยพบว่ าผู้ ช่ ว ยบรรณาธิ การบริ ห ารคาดหวั งในการทํ าข่ า วที่ มี
ความสําคัญมากขึ้น ด้วยเหตุที่ว่าผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารเป็นตําแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ซึ่งด้วย
ธรรมชาติ ของงานต้องมีผลงานที่ ชัดเจน ส่วนหนึ่งเพื่อให้ได้ รับการพิ จารณาเพื่อก้า วสู่บ รรณาธิการบริหาร
ต่อไปล
บรรณาธิการบริหาร จากผลวิจัยพบว่าบรรณาธิการบริหารนั้นคาดหวังในการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อ เนื่ อง ส่ วนหนึ่ งย่ อมมาจากการเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ วของกระแสต่ า งๆ จากทั่ว ทุกมุมโลกบรรณาธิการ
บริหารที่กล่าวได้ว่าเป็นหัวเรือจึงต้องรู้ทุกกระแส ทุกความเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอด และมี
ผลกําไรในโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
2. การพัฒนากลยุทธ์การจัดฝึกอบรมสื่อมวลชนให้ตรงกับความต้องการของสื่อมวลชนแต่ละตําแหน่ง
นักข่าว ปัญหาใหญ่ของสื่อมวลชนส่วนใหญ่เกือบทุกตําแหน่ง คือการจับประเด็น เพื่อการวิเคราะห์
ข่าว รวมถึงนักข่าวด้วยซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางานที่ไม่มาก จึงต้องการเทคนิคการจับประเด็นมาเป็ น
อันดับ 1 อีกทั้งการที่มีประสบการณ์ไม่มากนี้จึงทําให้เป็นการยากที่จะสร้างสรรค์นําเสนอประเด็นที่แตกต่าง
จากมุมมองเดิม จึงต้องการความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว เพื่อคิดประเด็นๆ ใหม่ในการนําเสนอ รวมถึงเทคนิค
ต่างๆ เช่นการอ่านข่าว การคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้งานวิจัยในงานข่าวตามมา และลําดับสุดท้ายคือ ต้องการ
พัฒนาด้านจริยธรรมในการทําข่าวและภาษาอังกฤษในงานข่าว สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่มีการพูดถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การละเมิดสิทธิในการนําเสนอข่าวสาร และการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซี่ยนก็มีผล
ในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว ผลวิจัยค่อนข้างมีความสอดคล้องกับนักข่าว ที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านเทคนิค
การจับประเด็น การวิเคราะห์ข่าว และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน มาเป็นอันดับแรก เป็นการตอกย้ําว่าการ
จับประเด็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการทํางานข่าว และสื่อมวลชนก็ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา ส่วน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการทํ า งานข่ า วสํ า คั ญ รองลงมา เพราะผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า ข่ า วก็ อ ยู่ ใ นระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
เช่นเดียวกับนักข่าว ที่ต้องมีการหาข่าวเข้าสู่โต๊ะข่าว เมื่อเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีลูกน้องภายใต้บังคับ
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บัญชาก็ต้องศึกษาและเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมในการทําข่าว เพื่อคอยเสนอแนะนักข่าวในเนื้อหาข่าวต่างๆ
ซึ่งอาจละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกเสนอ
หัว หน้ า ข่ า ว จากผลวิจัยพบว่ า หั วหน้ า ข่ า วต้อ งการเทคนิ คการจับ ประเด็ น การวิ เ คราะห์ และ
สถานการณ์ ที่มีความซั บ ซ้ อ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นงานข่ า ว อาทิ การคิ ด ประเด็ น ใหม่ การแก้ ปั ญ หาเชิ ง
คุณธรรมจริยธรรมมาเป็นอันดับ 1 ถึง 3 เหมือนกับนักข่าวและผู้ช่วยหัวหน้าข่าว แต่สิ่งที่หัวหน้าข่าวต้องการ
พั ฒ นานอกเหนื อ จาก 2 ตํ า แหน่ ง แรกชุ ด ความรู้ เ ฉพาะทางที่ เ อื้ อ ต่ อ การทํ า ข่ า ว และการพั ฒ นาด้ า น
ภาษาอังกฤษ เพราะหัวหน้ามีหน้าที่ในการตรวจข่าวก่อนนําเสนอ จึงต้องการความรู้เฉพาะด้าน และต้องการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
บรรณาธิการข่าว จากผลวิจัยพบว่าบรรณาธิการข่าว ต้องการฝึกพัฒนาในด้านเทคนิคการจับประเด็น
การวิเคราะห์ และสถานการณ์ที่มีความซับซ้ อน (Gatekeeper) ตามมาด้วยกรณีแก้ ปัญ หาเชิงคุณธรรม
จริยธรรม เพราะบรรณาธิกาข่าวมีหน้าที่ในการคัดสรรข่าว กรองข่าว เสมือนกับสุนัขเฝ้าบ้าน การรายงานข่าว
เชิงสืบสวนสอบสวน อีกทั้งคิดว่าความสร้างสรรค์ในงานข่าว อาทิการคิดประเด็นใหม่ในการนําเสนอก็มีผลต่อ
การนําเสนอข่าวให้น่าสนใจ และปิดท้ายด้วยเทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยการข่าว
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร จากผลวิจัยพบว่าผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ต้องการพัฒนาตนเองในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ในงานข่าว สังเกตุได้ว่า ตั้งแต่นักข่าวจนถึงระดับผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ก็ต่างๆ เห็นถึง
ความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการทําข่าว ตามมาด้วยเทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัยใน
งานข่าว และยังต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพราะเชื่อว่าภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันมีผลต่อการทําข่าว
ประกอบกับปัจจุบันมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และเริ่มที่จะต้องการพัฒนาและเรียนรู้ในด้านทักษะ
การบริหารงานข่าว เพราะผู้ช่วยบรรณาธฺการบริหารก็จัดเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ของ
องค์กรสื่อ และความต้องการพัฒนาปิดท้ายคือ การใช้ Web-Blog และ Social Media ในงานข่าว ซึ่งน่าสนใจ
ตรงนักข่าวตําแหน่งอื่นๆ รวมถึงบรรณาธิการบริหารก็ไม่ได้เล็งเห็นการพัฒนาในด้านนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการทํา
ข่าวในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการหลอมรวมสื่อ (Convergence Media) ที่ข่าวหนึ่งข่าวจะถูกนําเสนอผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ หลายช่องทาง
บรรณาธิการบริหาร จากผลวิจัยพบว่าบรรณาธิการบริหาร ต้องการพัฒนาตนเองในด้านความคิด
สร้างสรรค์ในงานข่าว สังเกตุได้ว่า ตั้งแต่นักข่าวจนถึงระดับบรรณาธิการบริหารซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุด ก็ต่างๆ
เห็นถึงความสําคัญ ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้วยเหตุที่ว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดหรือสร้าง
ประเด็นใหม่ๆ เพื่อให้การนําเสนอน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตามมาด้วยเทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการใช้งานวิจัย
ในงานข่าว เพราะเชื่อว่าข่าวที่ดีต้องมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือสูง ลําดับที่ 3
คือทักษะการบริหารงานข่าว กล่าวได้ว่าบรรณาการบริหารคือหัวเสือขององค์กร ในการขับเคลื่อน การกําหนด
ทิศทางขององค์กรข่าว ทักษะการบริหารข่าวจึงเป็นปัจจัยสําคัญ ตามมาด้วยกรณีการแก้ปัญหาเชิงคุณธรรม
จริยธรรม และปิดท้ายการเขียนสารคดี และเรื่องสั้นเพราะ การที่มีประสบการณ์เยอะ มีวุฒิภาวะในการทํางาน
เยอะ ก็มองว่าการแชร์เรื่องราวที่ตนเองรู้จะสามารถเป็นประโยชน์แก่สังคมได้
สรุป
ผลวิจัยได้สรุปว่า สื่อมวลชนส่วนมากต่างให้มีความคาดหวังในวิชาชีพ และสอดคล้องกับการต้องการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาตนเองของสื่อมวลชนเกิดจากการฝึกอบรมซึ่งแบ่งได้หลักอยู่ 2 ส่วน
คือโครงการฝึกอบรมจากสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน และการฝึกอบรมจากองค์กรต้นสังกัด ซึ่งผู้วิจัยเสนอว่า
ไม่ว่าสื่อมวลชนจะฝึกอบรมกับทางหน่วยงานใด สิ่งที่สําคัญที่สุดคือองค์กรต้นสังกัด องค์กรต้นสังกัดจึงควรมี
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การจัดสรรเวลาให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยอาจจะใช้วิธีมีการหมุนเวียนงาน การแบ่งงาน การสลับงาน
เพื่อให้เอื้อต่อการส่งพนักงานไปฝึกอบรมดังช่วงเวลาที่จัด
งานวิ จัยชิ้น นี้ส ามารถนําไปแก้ไ ข และพั ฒ นาหลั กสู ตรภาควารสารศาสตร์ คอนเวอร์ เจ้ นท์ เพื่อ ให้
นักเรียน นักศึกษา ภาควารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ได้รับความรู้ ความเข้าใจตรงกับความต้องการที่แท้จริง
ของนักวิชาชีพสื่อมวลชน โดยควรสอดแทรกเนื้อหาด้านการจับประเด็นข่าว รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในงาน
ข่าว ผนวกกับทฤษฏีข่าวซึ่งเป็นพื้นฐานที่สื่อมวลชนทุกคนควรรู้ เพื่อให้สื่อมวลชนไทยในอนาคตพัฒนาไปใน
ทิศทางที่เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยชิ้นต่อไป ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรสื่อมวลชน ที่มีต่อ
โครงการพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชน ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาชีพ ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือรูปแบบการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาชีพ สําหรับการพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนที่เป็นระบบ
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารภายในขององค์กรสื่อมวลชน ที่มีต่อบุคลากรสื่อมวลชนเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง” ใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ( Qualitative Research) โดยใช้แนวคิด Historical approach เป็นหลักในการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ถึงบริบทของสังคมไทย โครงสร้างการดําเนินงานของโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง รวมถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีต่อโทรทัศน์สาธารณะ Thai
PBS โดยมีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการทางด้านสื่อสารมวลชน กลุ่มผู้บริหารสถานีโทรทัศน์
สาธารณะ Thai PBS กลุ่มผู้ผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS และกลุ่มผู้ผลิตรายการ
โทรทั ศ น์ อิ ส ระ กลุ่ ม องค์ ก รภาคประชาชนและองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
กลุ่มสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มภาคประชาสังคมซึ่งมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กร มีบทบาทสูงกับการมีส่วน
ร่วมในทุกมิติของทางสถานี เช่น การกําหนดทิศทางและนโยบายขององค์การ รูปแบบการนําเสนอผ่านทางผัง
สัดส่วน และเนื้อหาของรายการ โดยพลเมืองในระดับปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วมแต่เพียงในระดับผู้รับสารและ
ผู้ผลิตเท่านั้น จึงถือได้ว่าภาคประชาสังคมคือตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใหม่ที่เข้ามาสถาปนาตนเองเป็น
อุ ด มการณ์ ห ลั กของสื่ อ สาธารณะในประเทศไทยแทนที่ กลุ่ มผลประโยชน์ เ ดิ ม คื อ รั ฐ กั บ ทุ น ที่ ฝั งรากลึ กมา
ยาวนาน
คําสําคัญ: สื่อสาธารณะ, การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง, นโยบายสาธารณะ

Abstract
Research title “Thai PBS Structure towards Citizen’s Participation” This is the
qualitative research based on historical approach to gather and analyze data of Thai social
context , operational structure of Thai PBS Public Television which causes participation
including forms of citizen’s participation to Thai PBS Public Television. The sample groups
are the scholars, the public media policy stakeholders, Thai PBS Public Television audience,
freelance television producers, Non Governmental Organizations, National legislature, and
the audience member council representatives of the Thai PBS.
The study shows that the group of civil society which participates in driving the
organization plays an important role in all dimensions of participating in the television
station such as determining directions and policies of the organization, forms of presentation
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on programming plans, ratio and scheme of programmers. Individual only participate as the
audience and the producers. These can be assumed that the civil groups are the
representatives of new interest groups who established themselves as the main public
media ideal in Thailand instead of the former interest groups, government and capitalists
which have been established for a long time.
Keywords: public media, citizen participation, public polities
บทนํา
นับจากที่ประเทศไทยมีการส่งกระจายเสียงวิทยุครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2473 จากการทดลองของเจ้าขุน
มู ล นายในรั้ ว ในวั ง หลั ง จากนั้ น ยั ง ไม่ ทั น ที่ ร ะบบวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งจะได้ เ ติ บ โตในระบอบประชาธิ ป ไตย
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 คณะราษฎร์ฝ่ายอํานาจนิยมบางส่วนได้สถาปนาความเข้มแข็ง
ของทหารขึ้นมาปกครองประเทศเรื่อยมายาวนานในระบอบเผด็จการ ตามด้วยการเกิดของสื่อโทรทัศน์ที่ถูกใช้
เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลทหารตั้งแต่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2498 ทําให้เป็นที่มาว่าทําไมสื่อวิทยุโทรทัศน์ใน
บ้ า นเมื อ งเราจึ ง ตกอยู่ ใ นการควบคุ ม ผู ก ขาดของรั ฐ มาโดยตลอด กระทั่ ง มี ก ารเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู่ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยแบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้ามารับสัมปทานเพื่อดําเนินการทางธุรกิจ หน่วย
ราชการผู้ ถื อ กรรมสิ ทธิ์ ใ นการเป็ น เจ้ า ของสถานี โทรทั ศน์ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ นํ า คลื่ น ความถี่ ไ ปให้ เ อกชนเช่ า ช่ ว ง
ดําเนินการต่อ ซึ่งระบบการประมูลสัมปทานวิทยุโทรทัศน์ หน่วยราชการมักให้อภิสิทธิ์แก่กลุ่มทุนขนาดใหญ่
ในระบบอุปถัมภ์ที่ดําเนินการโดยลับ ปกปิด และขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบจากประชาชน รวมทั้ง
ขาดระบบการติดตามตรวจสอบกํากับการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อวิทยุโทรทัศน์ได้กลายเป็นสื่อเพื่อ
ตอบสนองกลไกทางตลาดและผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งในเชิงนิตินัยสื่อเป็นของรัฐ แต่ในเชิงพฤตินัยกลับเป็น
ของธุรกิจเอกชนแทบทั้งสิ้น ประชาชนต้องตกอยู่ในสภาพ “เขามีอะไรให้ดูก็ต้องดู เขามีอะไรให้ฟังก็ต้องฟัง”
และไม่ มีสิทธิใ นการเข้าถึงหรือสิทธิ ในการสื่อสารผ่านสื่อ มาเป็น ระยะเวลายาวนาน (อุบลรัต น์ ศิริยุวศักดิ์ ,
2541)
จากการที่ รู ป แบบในการบริ ห ารจั ด การสื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ อ ยู่ ภ ายใต้ ร ะบบอํ า นาจนิ ย มและกลุ่ ม
ผลประโยชน์มาจนฝังรากลึก ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เป็ น ประชาธิ ปไตยในสั งคม เราจะไม่ เคยเห็ นสื่ อ วิ ทยุโทรทัศน์ เ ข้ าร่ ว มเวที ป ระวั ติ ศาสตร์ แห่งการต่อ สู้ เ พื่ อ
ประชาธิปไตย หรือเรียกร้องความถูกต้องและเป็นธรรมในสังคมเลย ตรงกันข้ามสื่อวิทยุโทรทัศน์กลับถูกใช้ให้
เป็นเครื่องมือของฝ่ายอํานาจนิยม ปิดหู ปิดตา ปิดปาก ประชาชนตลอดมา ตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 หรือ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่สื่อถูกใช้เป็นสงครามแย่งชิงมวลชน จวบจนกระทั่งเหตุการณ์เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่คนไทยต้องปะทะกันอีกครั้งในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ในครั้งนั้นสื่อวิทยุโทรทัศน์
ตกเป็นจําเลยของสังคมอย่างชัดเจน เพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือเผด็จการทางทหารในการบิดเบือนข้อเท็จจริง
อย่ า งมาก ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสตื่ น ตั ว เรี ยกร้ อ งให้ มีการปฏิ รูป สื่ อ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งกว้ า งขวาง ทั้ ง จากนั ก วิ ช าการ
สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ทําให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องมีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงสื่อของรัฐ
ขึ้นมาทําหน้าที่ปฏิรูปสื่อ แต่แทนที่จะทําการปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์สื่อทั้งระบบ กลับกลายเป็นการอนุมัติให้มี
สถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ ภายใต้เงื่อนไขการประมูลแข่งขันได้รับสัมปทานแบบใครให้ค่าตอบแทนรัฐมากก็ได้ไป
จนกลายเป็นที่มาของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี อันนําไปสู่การครอบงําองค์กรสื่อจากธุรกิจโทรคมนาคมในที่สุด
จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของประเทศไทยอีกครั้งคือ เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2549 สื่อวิทยุโทรทัศน์ตกอยู่ภายใต้การปกครองที่มาจากการใช้กําลังทหารภายใต้การนําของ พล.อ.สนธิ บุญย
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รัตกลิน หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น บริบททางการเมืองได้ฉุดกระแสโทรทัศน์สาธารณะให้กลับมาร้อนแรงอีก
ครั้ง หากกล่าวให้ชัดเจนลงไปคือกรณีของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีถูกทวงคืนสัมปทานจากการที่ได้มีการแก้ไข
สัญญาเพื่อลดค่าสัมปทานรายปี และเพิ่มสัดส่วนรายการบันเทิงให้มากขึ้น จึงทําให้สถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าว
กลายเป็นสื่อที่หน่วยงานของรัฐมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้นักวิชาการและนักวิชาชีพสายสื่อสารมวลชน พร้อมทั้งองค์กรภาค
ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ในขณะนั้น ดําเนินการปฎิรูปสื่ออย่างจริงจัง โดยเน้น
ความเป็นอิสระจากการเมืองและกลุ่มทุน เพื่อให้สามารถตั้งมั่นบน “ประโยชน์สุขของสาธารณะ” ได้อย่าง
แท้จริง ภายใต้หลักคิด มีความเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง สนับสนุนสื่อที่หลากหลาย เน้นประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ทางการค้า โดยรูปธรรมของข้อเสนอมีสาระสําคัญอาทิ เช่น รัฐต้องจัดให้มีวิทยุ
และโทรทัศน์บริการสาธารณะ รัฐต้องมีหลักประกันที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคน
ที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของธุรกิจสื่อเชิงพาณิชย์ เช่น เด็ก เยาวชน คนพิการ ชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
เข้าถึงช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายในทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ รวมถึง
การดําเนินงานสื่อเพื่อบริการสาธารณะของภาครัฐและสื่อ ภาคธุรกิจเอกชน รัฐต้ องกําหนดสั ดส่วนเนื้อหา
รายการสาระและบันเทิง รวมทั้งต้องเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้าไปใช้เพื่อสื่อสาร บอกเล่าปัญหา และความ
ต้องการของกลุ่มคนต่างๆอย่างหลากหลาย ทั่วถึง และเท่าเทียม นอกจากนี้ ชุมชนท้องถิ่นต้องมีสิทธิเป็น
เจ้าของสื่อ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ โดยประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรและ
ผู้บริโภคสื่อ ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดและตัดสินใจนโยบายที่เกี่ยวกับสื่อ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
จัดสรรคลื่นความถี่ กําหนดเนื้อหา ช่วงเวลา รายการ ที่สอดคล้องกับความจําเป็น และความต้องการของกลุ่ม
คนที่แตกต่างหลากหลายในสังคมอย่างเพียงพอ ซึ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสื่อสาร ร่วมคิดร่วมทําบนเป้าหมายสถานภาพของสื่อภาคประชาชน จึงเป็นการถือกําเนิด
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service)
หรือ ส.ส.ท. ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกําไรแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “โทรทัศน์
สาธารณะ Thai PBS” เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551
จวบจนถึงปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ Thai PBS โทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ได้ถือกําเนิด
มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่โครงสร้างและรูปแบบการดําเนินงานยังคงเป็นสิ่งที่สังคมได้ตั้งคําถามถึงการ
ตอบสนองปรัชญาพื้นฐานของความเป็นสื่อสาธารณะ และเจตนารมณ์ที่เน้นย้ําในเรื่องการเข้าถึงและการมีส่วน
ร่วมของภาคพลเมือง โดยปลอดจากการแทรกแซงจากอํานาจรัฐ และอํานาจทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของสื่ อสาธารณะในการแสดงความรั บผิดชอบต่อผู้ชมและผู้ฟัง ในขณะเดียวกันก็เป็น การเปิ ด
โอกาสให้พลเมืองมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น และความห่วงใยต่อเนื้อหาสาระของสื่อสาธารณะ อันจะ
ส่งผลในแง่ของความผูกพันและความรู้สึกร่วมของพลเมืองที่มีต่อองค์กร ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสื่อ
สาธารณะที่ยังมีเส้นทางที่ต้องก้าวเดินไปอีกยาวไกล จึงจําเป็นจะต้องได้รับแรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นและ
พลังศรั ทธาที่ เกิดจากความรู้สึกร่วมของภาคพลเมื อง เพื่ อธํารงความยั่งยืน และมั่ นคงขององค์ กรต่อ ไป ใน
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้แก่สื่อสาธารณะในการตระหนักถึงบทบาทของภาคพลเมือง
ในอีกทางหนึ่งอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์บริบทของสังคมไทยที่ส่งผลต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมือง
2. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการดําเนินงานของโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS ที่ส่งผลต่อรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของพลเมือง
3. เพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงและรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีต่อโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS
วิธีการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง” ใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แนวคิด Historical approach เป็นหลักในการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกําเนิดวิทยุโทรทัศน์ครั้งแรกในประเทศ
ไทยจวบจนถึงปัจจุบัน
รูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่หนึ่ง วิเคราะห์บริบทของสังคมไทย เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ในประเทศไทย ที่ส่งผลต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ส่วนที่สอง วิเคราะห์โครงสร้างการดําเนินงานของโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS ที่จะส่งผลต่อ
รูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมือง อันประกอบด้วย การบริหารจัดการ ภารกิจองค์กร การควบคุม ที่มาของ
รายได้ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553
ส่วนที่สาม วิเคราะห์การเข้าถึงและรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีต่อโทรทัศน์สาธารณะ
Thai PBS ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาและตัวบท (Textual Analysis) ในแง่ของเนื้อหารายการ รวมถึงสัดส่วน
และผังรายการ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและมีส่วนร่วมของพลเมือง อันจะสะท้อนถึงอุดมการณ์ของทางสถานี
ในการเปิดโอกาสให้พลเมืองเข้าถึงและมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะของโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นรายบุคคล (Face to face
interview) การสั มภาษณ์ กลุ่ ม (Focus Group) โดยพิ จ ารณาถึ งการเป็ น ตั ว แทนที่ ดี ข องประชากรซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS ทั้งในแง่ของการบริหาร ร่วมก่อตั้ง
หรือในภาคของการใช้บริการ จํานวน 30 คน โดยมีเกณฑ์ในการกําหนดคุณสมบัติดังนี้
กลุ่มนักวิชาการทางด้านสื่อสารมวลชน กลุ่มผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กลุ่มผู้ผลิต
รายการของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS และกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระ กลุ่มองค์กรภาค
ประชาชนและองค์ กรพั ฒ นาเอกชน สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชาติ กลุ่ ม สมาชิ ก สภาผู้ ช มผู้ ฟั งโทรทั ศ น์
สาธารณะ Thai PBS
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่รับชมรายการของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS จํานวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก
กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนทํางานในเมือง
การคัดเลือกรายการในการวิเคราะห์เนื้อหาและตัวบท (Textual Analysis)
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีการจับสลากรายการ เพื่อทําการ
วิเคราะห์เนื้อหาและตัวบท โดยการพิจารณาจากรูปแบบรายการที่เปิดโอกาสให้พลเมืองกลุ่มต่างๆได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการในประเด็นสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งในส่วนของรายการที่ผ ลิตจากทางสถานีเ อง และรายการที่ ผลิตจากผู้ ผลิตอิสระ
ภายนอก จํานวน 4 รายการ ออกอากาศระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 48 เทป
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รายการ ดังนี้ รายการที่ผลิตโดยสถานีประกอบด้วย รายการเวทีสาธารณะ จํานวน 12 เทปรายการ รายการ
ส่วนภูมิภาคทีวีจอเหนือ จํานวน 12 เทปรายการ รายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตอิสระประกอบด้วย รายการชุมชน
ต้นแบบประชาธิปไตย จํานวน 12 เทปรายการ รายการอิฐก้อนแรก จํานวน 12 เทปรายการ
การตรวจสอบข้อมูล
ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีต่อ
โทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้วิธีนําเสนอด้วยการ
บรรยายหรือพรรณา (Descriptive analysis) ถึงผลของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมทั้ง
จัดทําเป็นข้อเสนอแนะต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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รูปที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็นหลักคือ 1. บริบทของสังคมไทยที่ส่งผลต่อรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของพลเมือง 2. โครงสร้างการดําเนินงานของโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS ที่ส่งผลต่อรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของพลเมือง 3. การเข้าถึงและรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีต่อโทรทัศน์สาธารณะ Thai
PBS โดยมีข้อค้นพบดังนี้
1. บริบทของสังคมไทยที่ส่งผลต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมือง
รูปแบบของความสัมพั นธ์เชิ งอุป ถัมภ์ใ นลักษณะมู ลนายกับไพร่ในอดีต ยังคงตกค้ างมาถึงปั จจุบั น
สาเหตุที่ส่วนหนึ่งมาจากการถูกครอบงําโดยโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบศักดินา
ประชาชนมีทัศนคติที่ว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมทางสังคมนั้นเป็นเรื่องไกลตัว ตนไม่มี
อํานาจและความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมจึงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ใ ห้ มีลั กษณะสอดรั บ กั บ การมีส่ ว นร่ ว มในระบอบประชาธิ ปไตยอย่ า งแท้ จริ ง ฉะนั้ น การขั บ เคลื่ อ น
ประเด็นหรือกิจกรรมทางสังคมที่ต้องการการมีส่วนร่วมหรือพลังจากภาคประชาชน จึงยังคงมีแต่เพียงกลุ่ม
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เครือข่ายและพลเมืองที่กระตือรือร้นอยู่เพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้น ดังปรากฏการณ์ของสื่อโทรทัศน์สาธารณะ
Thai PBS ซึ่งถือกําเนิดจากการผลักดันของกลุ่มนักวิชาการหัวก้าวหน้า นักเคลื่อนไหวทางสังคม องค์กรพัฒนา
เอกชน และกลุ่มภาคีเครือข่ายเพียงบางกลุ่ม หาใช่เกิดจากความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่ง
สะท้อนภาพขององค์กรที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากภาคประชาชน ทําให้ขาดความรู้สึกร่วม
และความผูกพันที่มีต่อองค์กร
2. โครงสร้างการดําเนินงานของโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS ที่ส่งผลต่อรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของพลเมือง
กระบวนการในการผลักดันเพื่อให้เกิดสื่อสาธารณะในประเทศไทย
ดํา เนิ น การภายใต้ แนวคิ ด สามเหลี่ ยมเขยื้ อ นภู เ ขา ซึ่ ง ประเวศ วะสี เจ้ า ของแนวคิ ดได้กล่ า วไว้ ว่ า
หมายถึง การจัดการความรู้เพื่อเคลื่อนสิ่งยากโดยการจัดการให้มีการสร้างความรู้ และจัดการให้มีการเรียนรู้
ร่วมกัน ที่เรียกว่า "การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ" ในการนี้ต้องมี "หน่วยจัดการความรู้ที่เป็นอิสระ" ที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงของใคร นอกจากผลประโยชน์ของส่วนรวม
เท่านั้น ซึ่งสามมุมประกอบด้วย มุมที่ 1 การสร้างความรู้ ด้วยการวิจัยเพื่อหาความรู้ในการแก้ปัญหาสังคมที่
ต้องการ มุมที่ 2 การเคลื่อนไหวทางสังคม หมายถึงการที่สังคมเข้ามาร่วมเรียนรู้ ร่วมบอกความต้องการ มุมที่
3 อํานาจรัฐ หรืออํานาจทางการเมือง โดยสามเหลี่ยมทั้ง 3 มุมนั้นจะต้องประกอบกันไม่อ่อนในมุมใด มุม
หนึ่ ง รู ป แบบของ "สามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภู เ ขา" สามารถนํ า ไปใช้ ใ นปั ญ หาเรื่ อ งและระดั บ ต่ า งๆได้ ไ ม่ ว่ า
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับหน่วยงาน ระดับครอบครัว และระดับส่วนบุคคล
จึงอาจกล่าวได้ว่า จุดกําเนิดโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS อยู่ภายใต้การผลักดันของกลุ่มนักเคลื่อนไหว
ทางสังคม คือ กลุ่มนักวิชาการและภาคประชาสังคมกลุ่มเครือข่าย โดยคนกลุ่มนี้ได้นําแนวความคิดที่ผ่าน
กระบวนการวิจัยและค้นคว้าในเชิงวิชาการไปขยายต่อยังภาคีอื่นๆเช่น ภาครัฐ กลุ่มนักวิชาชีพ เพื่อให้เกิดแนว
ร่วมในการผลักดันสถานีโทรทัศน์สาธารณะที่ปลอดจากอํานาจรัฐและอํานาจทุน ซึ่งความเป็นอิสระของ Thai
PBS ได้รับการรองรับภายใต้ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมี
คณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการสรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส เป็นผู้กําหนดนโยบายของ
องค์การ ควบคุมการดําเนินงานของผู้อํานวยการและคณะกรรมการบริหารองค์การฯ
กระบวนการสรรหาและการได้มาซึ่งคณะกรรมการชุดต่างๆอันประกอบด้วย
คณะกรรมการสรรหา
ทําหน้าที่ในการสรรหา คณะกรรมการนโยบายซึ่งถือเป็นกลไกสูงสุดในการบริหารองค์การ โดยมาจาก
องค์กรที่เป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆในสังคม 15 องค์กร มีหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาร่วมด้วยเพียง 4
องค์กรเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากเจตนารมณ์เป็นการออกแบบมาในลักษณะไม่ไว้ใจการเมือง เพื่อป้องกันไม่ให้
รัฐบาลสามารถเข้าไปแทรกแซงการสรรหาคณะกรรมการนโยบายได้ ซึ่งถือเป็นข้อกังวลหลักในขณะนั้น
กรรมการนโยบาย
จากสัด ส่ว นของคณะกรรมการนโยบายในยุคแรกที่ ผ่า นการสรรหา ซึ่ งถื อว่ ามีบ ทบาทสํา คัญในการ
วางรากฐานและร่วมกําหนดโครงสร้างหลักของ ส.ส.ท. พบว่า มีกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาสังคมอยู่ในจํานวน
ที่ เ กิ น กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของกรรมการที่ มี ทั้ ง หมดคื อ 4 คนจากจํ า นวน 9 คน โดยเฉพาะตั ว แทนสายกิ จ การ
สื่อสารมวลชนนั้น มีตัวแทนจากวิชาชีพสื่อมวลชนจริงๆเข้าไปเพียง 1 คนเท่านั้นคือ นายสมชัย สุวรรณบรรณ
ส่วนนางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ หนึ่งในตัวแทนสายกิจการสื่อสารมวลชนนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นบุคคลที่
ทํางานทางด้านสื่อภาคประชาชนมาโดยตลอด นอกจากนั้นตัวแทนด้านบริหารจัดการองค์กรยังปรากฏชื่อ
นายแพทย์ พลเดช ปิ่ น ประที ป อดี ต รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์
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ซึ่งทํางานอยู่ในภาคประชาสังคมมายาวนาน จึงเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวแทนจากภาคประชาสังคมใน
สัดส่วนของกรรมการนโยบายมากยิ่งขึ้น จนผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการร่วมผลักดันสื่อสาธารณะในขณะนั้น
ถึงกับยอมรับว่า ตัวแทนฝ่ายสื่อฯมีสัดส่วนที่น้อยจนเกินไป ทําให้รูปแบบและทิศทางของความเป็นองค์กรสื่อฯ
ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ จึงมีปัญหาในเรื่องของการตีความบทบาทหน้าที่ขององค์กรสื่อที่แตกต่างกันออกไป
การไม่ตกผลึกทางความคิดของคณะกรรมการบริหาร ภายใต้ชุดความคิดที่แตกต่างกัน ทําให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในระหว่างการทํางาน รวมถึงการวางรากฐาน ทิศทาง และบทบาทหน้าที่ขององค์กรในช่วงแรกเป็น
อย่างมาก จึงกล่าวได้ว่าโครงสร้างของสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ถือกําเนิดขึ้นมานั้น มีเงาของ
กลุ่มภาคประชาสังคมพาดทับอยู่อย่างชัดเจน
รายได้
ด้วยรายได้หลักที่มาจากแหล่งทุนภาษีบาปปีละ 2 พันล้านบาทนั้น ในอนาคตย่อมไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินการขององค์กรที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จําเป็นที่องค์กรเองจะต้องตระหนักถึง และเร่ง
หาวิธีการในการระดมทุนในรูปแบบอื่นๆตามที่กฎหมายสามารถจะเอื้อให้กระทําได้
นอกจากนี้หากมองในแง่ของแหล่งสนับสนุนด้านการเงินของสื่อสาธารณะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความย้อน
แย้งกันอยู่พอสมควร ระหว่างแนวคิดในเชิงอุดมการณ์ที่ต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของสื่อโดยตรง แต่กลับมี
ความจําเป็นต้องพึ่งพารายได้จากรัฐ รวมถึงวิธีการหารายได้จากแหล่งอื่นๆในรูปแบบของระบบธุรกิจหรือเงิน
บริจาคเพื่อให้สื่อสาธารณะสามารถดําเนินงานอยู่ได้ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่สูงของ
ธุรกิจสื่อในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะทําให้ Thai PBS มีโอกาสที่จะถูกแทรกแซงได้ทั้งจากฝ่ายการเมือง
กลุ่ มทุ น และกลุ่มผลประโยชน์ อื่น ๆ อั นจะส่ งผลต่ ออุด มการณ์และจุด ยื นของความเป็ น สื่อสาธารณะที่ จ ะ
ผิดเพี้ยนและคลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์เดิมของการจัดตั้ง ดังแนวคิดด้านการเงินของสื่อสาธารณะที่ได้
กล่าวว่า แหล่งสนับสนุนด้านการเงิน ย่อมเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการผลิตรายการของสื่อมวลชนทุกองค์กร
การวิเคราะห์สื่อสาธารณะจึงต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อแหล่งที่มาของงบประมาณ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความเป็น อิสระในการปฏิ บัติห น้าที่ โดยปลอดจากอํานาจรัฐ และอํานาจทุน หากไม่เ ช่นนั้ นแล้ว เสีย งของ
ประชาชนคงเป็นได้เพียงแค่การมีส่วนร่วมในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น
3. การเข้าถึงและรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีต่อโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS สมาชิก
สภาผู้ชมผู้ฟัง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.เป็นกลุ่มผู้แทนจากกลุ่มเฉพาะหรือองค์กรตัวแทนของภูมิภาคและกลุ่ม
ประเด็ น เฉพาะจํ า นวนไม่ เ กิ น 50 คนที่ มี บ ทบาทร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยเพื่ อ นสื่ อ สาธารณะในการสะท้ อ นกลั บ
ความเห็นและความต้องการในแง่มุมของผู้ชมที่มีต่อการผลิตและเผยแพร่รายการของ ส.ส.ท. เพื่อพัฒนาการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์กร กระบวนการคัดสรรยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
ทําให้สมาชิกส่วนหนึ่งไม่ได้เข้ามาเพราะความตั้งใจที่จะทําหน้าที่ตามวัตถุประสงค์หลักของสภาฯในการเป็น
ตัวแทนของภาคพลเมืองอย่างแท้จริง แต่เป็นการชักชวนกันเข้ามาด้วยผลประโยชน์แอบแฝงอื่นๆ โดยที่หลาย
คนสังกัดเครือข่ายภาคประชาสังคมอยู่ก่อนแล้ว จึงมีความเข้าใจและความคาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล ในช่วงแรกจึงมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น ความไม่ไว้วางใจในการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน การผลักดันผลประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม รวมถึงความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร พนักงาน หรือแม้กระทั่งตัวสมาชิกของสภาผู้ชมผู้ฟังเองก็ตาม จนทํา
ให้เกิดการซ้อนทับและขัดแย้งกันในบางภารกิจ
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การบริหารรายการ
สัดส่วนรายการ จากการเปรียบเทียบสัดส่วนของกลุ่มรายการประเภทต่างๆในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2551
– 2553) พบว่า ในปีแรกที่ทางสถานีได้เปิดดําเนินการนั้น ทางสถานีได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มรายการประเภท
ข่าวและสารคดีมากที่สุดก่อนจะมีการปรับลดใน 2 ปีต่อมา โดยกลุ่มรายการที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมาจากปีแรก
อย่างต่ อเนื่องคือ กลุ่ มรายการสาระบันเทิ ง ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสัดส่วนรายการและข้ อเรียกร้องจาก
สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังฯของทางสถานี
แต่มีข้อพึงสังเกตคือ การจัดสัดส่วนรายการในลักษณะดังกล่าว ส่งผลต่อความนิยมรายการของผู้ชม
ส่วนหนึ่งที่ติดตามรับชมและคาดหวังในความเป็นสื่อสาธารณะของ Thai PBS โดยพิจารณาจากผลการสํารวจ
ของ AC Nielsen ที่ระบุว่า ความนิยมรายการของทางสถานีลดลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีที่ 3 (พ.ศ. 2553)
จํ า นวนผู้ ช มThai PBS กลั บ เพิ่ มขึ้ น อี กครั้ ง จากการนํ า เสนอข่ า วเหตุ การณ์ วิ กฤตการณ์ ทางการเมื อ ง
ปรากฏการณ์เช่น นี้จึงมี ความเป็น ไปได้ ที่ผู้ชมกลุ่มนี้ มีความคาดหวังและให้ความสนใจกับ รายการข่า วและ
สารคดีซึ่งถูกจัดเอาไว้ในผังรายการของปีแรกเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาในการออกอากาศทั้งหมด มากกว่าที่จะให้
ความสนใจกับรายการในภาคบันเทิงที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาแทนที่ สิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาจากแผนการจัดทํา
รายการในปี พ.ศ.2552 และปีพ.ศ.2553 จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกันถึงทิศทางและแนวโน้มที่จํานวน
ผู้ชมของสถานีจะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังในปี พ.ศ.2552 ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของสถานีคือคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ นั่นหมายความว่าปริมาณหรือจํานวนผู้ชมถือเป็นหนี่งในปัจจัยหลักที่ทางสถานีจะให้
ความสํ าคัญในการรับชมรายการ อั นสะท้ อนผ่า น สัด ส่วน ผัง และรูป แบบรายการที่เน้ นภาคบันเทิ งอย่า ง
ต่อเนื่อง แต่แผนการจัดทํารายการในปี พ.ศ.2553 กลับกล่าวว่าการจัดทํารายการต้องคํานึงถึงประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์มากกว่าจํานวนผู้ชมรายการ อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ย้อนแย้งในการเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ด้วยเนื้อหารายการของ Thai PBS ซึ่งมีความเป็นสาระสูง (Hard content)
ถูกจริตกับกลุ่มผู้นําทางความคิดซึ่งเป็นชนชั้นกลาง มากกว่าที่จะเป็นกลุ่มคนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ใน
สั งคม อั น สะท้ อนให้ เ ห็ น ถึ งเนื้ อหารายการดั งกล่ า วที่ มีการเข้ า ถึ ง มวลชนในระดั บ ที่ ต่ํ า แต่ เ ข้ า ถึ ง Change
agents ในระดับที่สูง สิ่งเหล่านี้นับเป็นเรื่องที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่งถึงเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสื่อสาธารณะที่
จําเป็นต้องผลิตรายการเพื่อรับใช้สาธารณะ ซึ่งหัวใจก็คือประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมนั่นเอง
รูปแบบรายการ
รูปแบบรายการของสถานีฯซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกแบบให้เปล่า โดยเฉพาะ
รายการในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มรายการที่มีการสนับสนุนมากที่สุดนั้นพบว่า กลุ่มเครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมในการผลักดันสื่อสาธารณะในประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยเฉพาะ สสส. มีบทบาทสําคัญในการเข้า
มาร่วมใช้พื้นที่สาธารณะผ่านทางรายการของสถานีฯมากที่สุดถึงร้อยละ 91 ในปีพ.ศ. 2551 ร้อยละ 76 ในปี
พ.ศ. 2552 ร้อยละ 37 ในปีพ.ศ. 2554 และร้อยละ 48 ในปีพ.ศ. 2555 ตามลําดับ ซึ่งจากประเด็นดังกล่าว
ผู้ ร่ ว มก่ อ ตั้ ง และคณะกรรมการบริ ห ารได้ กล่ า วว่ า ส่ ว นหนึ่ งเป็ น เพราะปั ญ หาทางการเงิ น ขององค์ กรเอง
จึงจําเป็นต้องหาภาคีร่วมสนับสนุนรายการผ่านทางรูปแบบต่างๆ
ปัจจัยเหล่านี้หากขาดการตระหนักถึงอาจทําให้ Thai PBS มีโอกาสถูกแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์
ได้ง่าย อันจะส่งผลกระทบต่ออุดมการณ์ จุดยืนของความเป็นสื่อสาธารณะที่จะผิดเพี้ยนและคลาดเคลื่อนไป
จากเจตนารมณ์เดิมของการจัดตั้งได้ในที่สุด
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ผังรายการ
ตลอดเวลา 3 ปีทีผ่านมาทางสถานีให้ความสําคัญกับรายการภาคค่ํา (Evening Programmers) มาก
ที่สุดถึง 2 กลุ่มรายการ คือ กลุ่มรายการข่าวและสารคดี และกลุ่มรายการสาระบันเทิง ควบคู่กันไปในสัดส่วนที่
สูงกว่าช่วงเวลาในการออกอากาศอื่นๆมาโดยตลอด ส่วนรายการภาคบ่าย (Afternoon Programmers) นั้น
เป็นของกลุ่มรายการสารประโยชน์ จึงอาจกล่าวได้ว่า Thai PBS ยังคงมีการจัดผังรายการในรูปแบบของ
โทรทั ศ น์ ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ซึ่ ง ปรากฏอยู่ โ ดยทั่ ว ไป ที่ มั ก นิ ย มนํ า เอารายการประเภทข่ า วและภาคบั น เทิ ง ไว้
ออกอากาศในช่วงภาคค่ํา (Evening Programmers) ซึ่งเป็นเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด (Prime time) รูปแบบการ
จัด ผังรายการในลั กษณะเช่น นี้จ ะทํ าให้ เกิ ดสภาพการแข่งขัน ในสนามเดีย วกั น ของสื่ อสาธารณะกั บสื่ อเชิ ง
พาณิชย์ได้โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีทั้งในแง่ของการเปรียบเทียบเชิงความนิยม (Ratting) ระหว่างรายการ
ความหลายหลายของรายการ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของทางสถานีได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ถูกสะท้อนผ่าน
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานีทั่วประเทศจากการจัดทําของสภาผู้ชมผู้ฟัง
รายการว่า รายการไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ เพราะเวลาออกอากาศกับเวลาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ
ชมไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดวางผังรายการต่างๆให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากกว่าที่เป็นอยู่
นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาและตัวบทโดยการเปรียบเทียบระหว่างรายการที่ผลิตจากทาง
สถานีกับรายการที่ผลิตจากผู้ผลิตอิสระ เพื่อหาคําตอบในประเด็นการเข้าถึงและรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองผ่านทางรายการ พบว่า รายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตอิสระ ให้ความสําคัญกับพลเมืองจากภาคประชาสังคม
และปัจเจกบุคคลในทุกมิติของการมีส่วนร่วมมากที่สุด และให้ความสําคัญกับตัวแทนจากภาครัฐในสัดส่วนที่
น้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง ถื อเป็ น แนวทางที่ ถูก ต้ องทั้ ง ในแง่ ของปรั ช ญาและเจตนารมณ์ ใ นการก่ อตั้ ง สื่ อสาธารณะที่
จําเป็นต้องปลอดจากการควบคุมและแทรกแซงทั้งจากอํานาจรัฐและทุน เมื่อเปรียบเทียบกับรายการที่ผลิต
จากทางสถานีกลับพบว่า ทางรายการให้ความสําคัญกับภาครัฐและภาคประชาสังคมมากที่สุด อันแสดงให้เห็น
ถึงค่านิยมและแนวคิดในระบบอํานาจนิยมและระบบอุปถัมภ์ของบุคลากร ส.ส.ท. ซึ่งยังคงตกค้างมาจากอดีต
จนถึงปัจจุบันในการให้ความสําคัญกับภาครัฐและกลุ่มผลประโยชน์จากภาคประชาสังคมในลักษณะต่างตอบ
แทน ดังปรากฏให้เห็นจากการนําเสนอประเด็นเฉพาะพื้นที่กลุ่มผลประโยชน์ของรายการทีวีจอเหนือ และ
รายการเวทีสาธารณะ รวมถึงการปรากฏตัวซ้ําของผู้ร่วมรายการบางคน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์
เป็นต้น ส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองอยู่ในระดับของผู้รับสารและผู้ผลิตเสียเป็นส่วนใหญ่ โ ด ย
ในระดับนโยบายนั้นคงมีตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์เพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งยังไม่เห็นผลในเชิง
รูปธรรมเท่าที่ควร
สรุป
จากข้อมูลในข้างต้นสามารถวิเคราะห์ผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อได้ว่า ปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพลเมืองคือ วิถีการผลิต (Mode of Production) ของกลุ่มชนชั้นปกครอง
ผ่านสภาวะทางการเมืองในระบอบอํานาจนิยมที่ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมมีความเหลื่อมล้ํา หนึ่งในประเด็น
เหล่านั้นคือ การเข้าควบคุมองค์กรสื่อมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งส่วนใหญ่ตกอยู่
ภายใต้อํานาจรัฐ บนวาทกรรมความมั่นคงของชาติเป็นที่ ตั้ง รวมถึงกลุ่มทุนเอกชนที่รับช่ วงจากภาครัฐไป
ดําเนินการโดยมุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เน้นความบันเทิงเพื่อสนับสนุนชนชั้นกลางในเมือง โดยมองประชาชน
เป็นผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อมากกว่าความหมายของคําว่าพลเมืองอย่างแท้จริง ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม
ซึ่งเป็นระดับรากหญ้าถูกมองข้ามความสําคัญของปัญหาต่างๆที่ตนเองต้องการจะสะท้อนเพื่อบอกกล่าวกับ
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สังคม เป็นการเลือกปฏิบัติจนรู้สึกถึงความไม่เสมอภาคในการดําเนินชีวิตและกลายเป็นปัญหาร่วมของคนส่วน
ใหญ่ เหล่านี้จึงเป็นตัวกําหนดให้เกิดพลังขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องถึงสิทธิของภาคประชาชนที่มากไปกว่าการ
บอกผ่านตัวแทนที่ถูกเลือกตั้งเข้าไปแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยสังคมชนบทซึ่งยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมและความตื่นรู้ในสิทธิของตนที่พึงมีในระบอบประชาธิปไตยนั้น กลุ่ม NGO และนักวิชาการจะมี
บทบาทสูงในการชี้แนะ รวมถึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยการเข้าถึงและรูปแบบการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของ
พลเมืองนั้น ยังคงมีสัดส่วนที่น้อยและไปไม่ถึงในระดับนโยบายขององค์กร ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจาก 1. จุดกําเนิด
ขององค์กรที่ไม่ได้มาจากความต้องการของภาคพลเมืองอย่างแท้จริง จึงทําให้ไม่เกิดความรู้สึกร่วมกับองค์กร
2. การเข้าถึงของภาคพลเมืองมีน้อย การมีส่วนร่วมจึงยังไม่เกิด โดยพิจารณาจาก ผังรายการ สัดส่วนรายการ
ความนิยมของสถานี 3. ในบริบทของสังคมไทยการตื่นรู้และตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการมีส่วนร่วมของคน
ส่วนใหญ่ในสังคมยังมีน้อย ทําให้ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มจึงถือโอกาสเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนแทน
เหล่านี้จึงถือได้ว่าภาคประชาสังคมคือตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใหม่ที่เข้ามาสถาปนาตนเองเป็น
อุดมการณ์หลักของสื่อสาธารณะในประเทศไทยแทนที่กลุ่มผลประโยชน์เดิมที่ฝังรากลึกมายาวนานซึ่งก็คือรัฐ
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การครองสิทธิ์ข้ามสื่อของประเทศไทยยุคสื่อหลอมรวม
Thailand’s Cross Media Ownership in Media Convergence Age
ณัฏฐชา หน่อทอง
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
E-mail: nathnorth@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์และผลกระทบจากการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ การกระจุก
ตัวของการเป็นเจ้าของสื่อและแนวทางกํากับดูแลสื่อที่เหมาะกับประเทศไทย โดยใช้วิธีศึกษาจากเอกสาร
กรณีศึกษาและการสัมภาษณ์ การวิจัยพบว่าการทําธุรกิจข้ามสื่อเป็นผลจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ผู้นําองค์กรสื่อ พฤติกรรมผู้บริโภค ช่องว่างของกฎหมาย การปรับตัวเพื่ออยู่รอดและโอกาสทางธุรกิจ
ในปี 2555 หนังสือพิมพ์และสื่อบันเทิงจํานวนมากข้ามสื่อไปทําโทรทัศน์ดาวเทียม แนวคิดห้ามครองสิทธิ์ข้าม
สื่อเป็นหลักการที่ดี แต่ใช้ไม่ได้กับประเทศไทยเนื่องจากเมืองไทยมีการทําธุรกิจข้ามสื่อมานานแล้ว มีสื่อและ
ช่องทางรับสารหลากหลายขึ้น ยึดหลักการแข่งขันตามกลไกตลาดเสรี และการครองสิทธิ์ข้ามสื่อก็มิใช่เงื่อนไข
เดียวที่ทําให้เกิดการผูกขาด การกระจุกตัวและผลกระทบเชิงลบ ยังมีปัจจัยด้านบริหารจัดการ อุดมการณ์
เจ้าของสื่อ คุณลักษณะของสื่อและการเน้นกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น แนวทางที่พอจะกํากับดูแลได้คือจํากัดจํานวน
การเป็นเจ้าของสื่อหลัก สร้างพลังผู้บริโภคสื่อให้มีความเข้มแข็งและการกํากับดูแลร่วมกัน
คําสําคัญ: ครองสิทธิ์ข้ามสื่อ การผูกขาด การกระจุกตัว ยุคสื่อหลอมรวม
ABSTRACT
This research looks at the emergence and effects of cross media ownership,
concentration of media ownership and appropriate ways to regulate media for Thailand,
using existing documents, case studies, and interviews. It finds that Thailand has a lot of
cross media businesses, resulting from economic and technological factors as well as views
of media organization leaders, consumer behavior, legal loopholes, survival instincts and
business opportunities. In 2555, many newspapers and major entertainment media launched
satellite television businesses. Prohibiting cross media ownership is a good principle but it
cannot be applied in case of Thailand because Thailand has had cross media businesses for
a long time, the increases in media and channels to receive information, the use of free
market mechanisms, and cross media ownership is not the only factor leading to
monopolization, concentration and negative effects; there are other factors relating to
management, owner’s ideology, characteristics of the media, and focus on target groups. As
a result, regulations could be carried out through limiting ownership of the main media,
promoting consumers strength and co-regulation.
Keywords: Cross Media Ownership, Monopoly, Concentration, Media Convergence
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บทนํา
การครองสิทธิ์ข้ามสื่อ (Cross Media Ownership) หรือการเป็นเจ้าของข้ามสื่อ หมายถึงการที่
ผู้ประกอบการรายเดียวเป็น เจ้ าของข้า มประเภทสื่ อมากกว่ าหนึ่งสื่ อในตลาดแข่งขั นเดี ยวกั น เช่น เป็ นทั้ ง
เจ้าของหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น
การครองสิทธิ์ข้ ามสื่ อที่ เป็ น กรณีศึกษาทั่ว โลกเกิ ดขึ้ นเมื่ อเจ้า พ่อ สื่ อผู้ ทรงอิทธิพลของโลก Rupert
Murdoch ชาวออสเตรเลีย สัญชาติอเมริกัน เจ้าของ News Corp. เริ่มกว้านซื้อสื่อในออสเตรเลียเป็นจํานวน
มาก จากนั้นขยายอาณาจักรไปยังประเทศอื่น ๆ เช่นอังกฤษ โดยซื้อหัวหนังสือพิมพ์ News of The World
(ปัจจุบันปิดกิจการแล้ว) เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Sun ซื้อกิจการหนังสือพิมพ์ Times ทําให้ Murdoch
มีอิทธิพลต่อนักการเมืองอังกฤษจนผลักดันให้สามารถเข้าไปขยายตลาดในสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จ โดยเข้าซื้อ
หนังสือพิมพ์ San Antonio Express News ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Star ทุ่มเงินซื้อหัว New York Post ซื้อ
สตูดิโอถ่ายภาพยนตร์ Twentieth Century Fox ซื้อสถานีโทรทัศน์ 6 แห่ง และตั้งเป็นเครือข่าย Fox
Television ซื้อสํานักพิมพ์ Harper & Row ซื้อกิจการของบริษัทดาวน์โจนส์ เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The
Wall Street Journal ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีองค์กรที่ทําธุรกิจข้ามสื่อและมีการควบรวม (Merger &
Acquisition) เช่น กลุ่ม GE, Walt Disney, Time Warner, VIACOM, CBS Corporation ซึ่งล้วนมีผล
ประกอบการอยู่ในลําดับต้น ๆ ของโลก สําหรับองค์กรสื่อขนาดใหญ่ในประเทศอื่น ๆ ที่มีการทําธุรกิจข้ามสื่อ
จนมี อํ า นาจเหนื อ ตลาดในประเทศ เช่ น Springer, Bertelsmann ในเยอรมนี Televisa ในแม็ กซิ โ ก
Vivendi ในฝรั่งเศส Bonnier ในสวีเดน O’Reilly ในไอซ์แลนด์ CTV Globe Media, CanWest Global,
Rogers ในแคนาดา (Columbia University, 2010)
ในอิตาลี Silvio Berlusconi อดีตนายกรัฐมนตรีสามสมัยของอิตาลี ผู้นําที่ร่ํารวยที่สุดคนหนึ่งของโลก
เป็นเจ้าของ Fininvest ธุรกิจยักษ์ใหญ่อันดับสองของประเทศซึ่งมีสถานีโทรทัศน์ใหญ่ที่สุดในประเทศถึง 3
แห่ง (มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของฐานลูกค้าทั้งหมดภายในประเทศ) เป็นเจ้าของธุรกิจสื่อโฆษณา
หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เจ้าของสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน ธุรกิจก่อสร้าง บริษัทประกันภัย ธนาคาร ฯลฯ จึง
ทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ขึ้น โดยในช่วงดํารงตําแหน่งได้ออกกฎหมายปฏิรูปสื่อ
เพื่อเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของตนเอง เปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีเข้าควบคุมและผูกขาด
ธุรกิจด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดโดยไม่ผิดกฎหมาย ใช้สื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองสร้างคะแนนนิยม
ให้แก่ตนเอง การเป็นผู้นําประเทศและเป็นเจ้าของสื่อทําให้ผู้ประกอบการรายอื่นหมดโอกาสที่จะเข้าแข่งขัน
เพราะรัฐบาล Berlusconi ไม่มีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในฐานะที่
เป็นผู้บริโภคสื่ออย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังใช้พรรคพวกของตนเข้าไปควบคุมสถานีโทรทัศน์ของรัฐอีกด้วย
(รุ่งมณี เมฆโสภณ, 2544; สิริลักษณา คอร์มันต์, 2553; Hibberd, 2004; Noam, 2009; Wikipedia, 2010)
การมีอํานาจเหนือตลาดและความตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ หลายประเทศ
จึ ง มี ก ฎหมายห้ า มครองสิ ท ธิ์ ข้ า มสื่ อ และจํ า กั ด จํ า นวนการเป็ น เจ้ า ของโดยมี ห น่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล เช่ น
สหรัฐอเมริกา มี FCC (The Federal Communication Commission) อังกฤษ มี Ofcom (Office of
Communication) ออสเตรเลีย มี ACMA (Australian Communications and Media Authority) แต่เมื่อ
บริบททางการสื่อสารและภูมิทัศน์สื่อทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอํานาจของเทคโนโลยี กฎเกณฑ์จํากัดการ
ถือครองสื่อที่ประเทศเหล่านี้เคยนํามาใช้อย่างเข้มงวดก็เริ่มมีการทบทน (re-regulation) ผ่อนปรน (deregulation) และยกเลิกในบางประเทศ
กรณีของ Murdoch และ Berlusconi ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงบริบททางการสื่อสาร ส่งผลให้
การครองสิทธิ์ข้ามสื่อเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายและศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง โดยฝ่ายที่คัดค้าน
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กฎหมายดังกล่าวมีความเห็นว่าในสังคมประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ซึ่งมีเทคโนโลยีเป็น
ตัวขับเคลื่อนให้เกิดช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นเป็นจํานวนมาก ประชาชนจะมีทางเลือกในการเข้าถึง
สื่อและข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายขึ้น ทําให้เกิดการแข่งขันด้านประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการประหยัดจาก
ขนาด (Economic of Scale) ในส่วนของผลกระทบเชิงลบที่หลายฝ่ายวิตก คือ การครองสิทธิ์ข้ามสื่อจะ
ส่งผลให้เกิดการผูกขาด (monopoly) เกิดการกระจุกตัว (concentration) การมีอํานาจเหนือตลาด การ
ครอบงําความคิด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความหลากหลายของเนื้อหา เพราะผู้ประกอบการจะมุ่งเสนอ
เนื้อหาที่ตอบสนองตลาด และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
กรณีของประเทศไทยซึ่งไม่เคยมีกฎหมายจํากัดการครองสิทธิ์ข้ามสื่อมาก่อน โดยรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 47 วรรค 4 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 31, 32 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 27(17) ได้
บัญญัติเกี่ยวกับแนวทางกํากับดูแลเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธิ์ข้ามสื่อ การครอบงํา การ
ผูกขาด เพื่อไม่ให้ขัดขวางเสรีภาพในการสื่อสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลากของประชาชน
และการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม โดยให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) กํากับดูแลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในขณะที่สื่อหนังสือพิมพ์และ
สื่ออื่น ๆ มิได้มีบทบัญญัติเพื่อป้องกันการครองสิทธิ์ข้ามสื่อไว้ในกฎหมายฉบับใด ประกอบกับปัจจุบันองค์กร
สื่อส่วนใหญ่มีการทําธุรกิจข้ามสื่อมาเป็นเวลานานและมีจํานวนการถือครองสื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศ
ไทยมีความจําเป็นต้องมีกฎหมายห้ามครองสิทธิ์และจํากัดจํานวนการเป็นเจ้าของสื่อหรือไม่ อย่างไร เนื่องจาก
บริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ทําให้ต้องมีการบริหารจัดการ
องค์กรสื่อแบบหลอมรวม การก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีการสื่อสารในยุค 3G, 4G การเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่
อาศัยการแข่งขันตามกลไกการตลาด ความอยู่รอดและโอกาสทางธุรกิจ โครงสร้างการเป็นเจ้าของสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ที่ยังอยู่ภายใต้อํานาจของหน่วยงานรัฐมาเป็นเวลายาวนาน การลดบทบาทลงของหนังสือพิมพ์ และ
การเกิดขึ้นของกฎหมายและองค์กรกํากับดูแล (กสทช)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การครองสิทธิ์ข้ามสื่อและการกระจุกตัวการเป็นเจ้าของสื่อในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการครองสิทธิ์ข้ามสื่อและการกระจุกตัวของการเป็นเจ้าของสื่อ
3. เพื่อศึกษาแนวทางกํากับดูแลการเป็นเจ้าของสื่อและการครองสิทธิ์ข้ามสื่อในยุคหลอมรวมสื่อที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษา 3 วิธี คือ
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Data) ได้แก่ รายงานการวิจัย วารสาร รายงานประจําปี
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง เอกสารข้อมูลการประชุมสัมมนา ข่าว บทความ ฯลฯ
2. ศึกษาจากกรณีศึกษา (Case Study) โดยคัดเลือก บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีการทําธุรกิจข้ามสื่ออย่างชัดเจนเป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย
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3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้กํากับดูแลสื่อ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ องค์กร
วิชาชีพสื่อ และองค์กรภาคประชาสังคม จํานวน 35 คน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ปรากฏการณ์การครองสิทธิ์ข้ามสื่อในประเทศไทย
ประเทศไทยเริ่มทําธุรกิจข้ามสื่อในปี 2503 โดยบริษัทกันตนา ซึ่งเดิมผลิตละครวิทยุ ผันมาสร้าง
ภาพยนตร์ ผลิต ละครโทรทั ศน์และมีธุ รกิ จโรงถ่า ยให้เ ช่า (พรเทพ คั ดสุ ระ, 2547) ปี 2534 บริ ษัท เนชั่ น
มัล ติมีเดี ย จํา กัด (มหาชน) ขยายกิจ การหนั งสื อพิ มพ์ ไปสู่กิจการวิ ทยุ และกิจ การโทรทั ศน์ ในฐานะผู้ผ ลิ ต
รายการ (จักร์กฤษ เพิ่มพูน, 2540; ยุวดี มณีกุล, 2539) ปัจจุบันเครือเนชั่นมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายภาพ
และเสียง สื่อเพื่อการศึกษา บันเทิงและต่างประเทศ ธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจสื่อใหม่ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจขนส่ง
ฯลฯ ปี 2537 เครือผู้จัดการ (ปัจจุบันคือ บริษัท เอเอสทีวี จํากัด)ขยายกิจการจากสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่กิจการวิทยุ
ปั จ จุ บั น มี ห นั งสื อพิ มพ์ นิ ต ยสาร ทั้ งฉบั บ กระดาษและออนไลน์ สถานี โ ทรทั ศน์ ด าวเที ย ม ASTV (Asia
Satellite) สถานทีวิทยุ โดยการทําธุรกิจข้ามสื่อในช่วงเวลานั้นเป็นผลมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ
วิสัยทัศน์ของผู้นําองค์กรเป็นสําคัญ (ศศิยา วิจิตรจามรี, 2538; อัญชิสา พานิชสิริ, 2538; ยุวดี มณีกุล, 2539;
จักร์กฤษ เพิ่มพูน, 2540) ปัจจุบันองค์กรสื่อขนาดใหญ่ของไทยมีการทําธุรกิจข้ามสื่อกันเป็นจํานวนมาก
ในปี 2555 หนังสือพิมพ์ทั้งค่ายใหญ่ค่ายรองเกือบทั้งหมดปรับตัวข้ามแพลตฟอร์มมาทําโทรทัศน์
ดาวเทียม เคเบิลทีวี ทั้งในลักษณะการเป็นเจ้าของสถานี เจ้าของช่องรายการ ผลิตรายการ การร่วมทุนกับ
พันธมิตร เช่น เนชั่น มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ โพสต์ สยามสปอร์ตซินดิเคท สยามรัฐ ฯลฯ เพื่อความอยู่รอด
และสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคที่หนังสือพิมพ์เริ่มลดบทบาทลดลง ซึ่ง Dawson (2010) คาดว่าหนังสือพิมพ์
บนโลกจะถึงกาลอวสานประมาณปี 2040 ในเมืองไทยจะหมดไปในปี 2037 ในส่วนของธุรกิจสื่อบันเทิงได้ผัน
ตัวจากการเป็นผู้ผ ลิตรายการเพื่อป้ อนฟรีทีวี มาเป็นเจ้าของสถานี เจ้ าของช่ องรายการ และผลิตรายการ
ส่งออกทางโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวี เช่น ค่ายแกรมมี่ อาร์เอส เวิร์คพอยท์ กันตนา เจเอสแอล
มีเดียสตูดิโอ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ์สําคัญ คือ การเกิดขึ้นของบริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
หรือ CTH (Cable Thai Holding Public Company Limited) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการเคเบิล
ท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เนื้อหาโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ เป็นองค์กรกลางในการจัดเรียงช่อง
รายการที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกช่องทางออกอากาศ
เป็นการเพิ่มศักยภาพ ตลอดจนให้การสนับสนุนเทคโนโลยีออกอากาศ การขยายเครือข่ายและการตลาดแก่ผู้
ถือหุ้นและสมาชิก ที่สําคัญคือเป็นทางรอดของธุรกิจเคเบิลทีวีที่กําลังถูกโทรทัศน์ดาวเทียมและสื่อดิจิตอลแย่ง
ส่วนแบ่งตลาด โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่น นายวิชัย ทองแตง (เศรษฐีหุ้นอันดับ
4 ของไทย) บริษัท วัชรพล จํากัด (ไทยรัฐ) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) และเมื่อเดือน
มีนาคม 2556 มีพันธมิตรเปิดตัวเข้าร่วมผลิตรายการ 5 ช่อง คือ ทีวีบูรพาแชนแนล ช่องอาชีพและการงาน
เก้ายอดแชนแนล บางอ้อแชนแนล พาโนรามาแชนแนล และอีก 1 รายการ คือ Duck Lives by สินเจริญ
(ไทยรัฐ, 2556)
จะเห็นได้ว่า แทบจะไม่มีองค์กรสื่อใดที่ดําเนินธุรกิจสื่อเพียงอย่างเดียว และเป็นการยากที่จะไม่
พึ่งพิงกลุ่มทุนหรือไม่สร้างพันธมิตร โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีที่จําเป็นต้องนําประสบการณ์และจุดแข็งของแต่
ละสื่อ และทุนของแต่ละกลุ่มทุนมาหลอมรวมกันเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และ
กําลังจะเห็นชัดเจนขึ้นในการประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 2556
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2. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการทําธุรกิจข้ามสื่อ
สถานการณ์ที่บังคับให้องค์กรสื่อต้องขยายไปทําธุรกิจข้ามสื่อมีหลายปัจจัย ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ
ปัจจัยหลัก ๆ คือ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วิสัยทัศน์ผู้นําองค์กร พฤติกรรมผู้บริโภค การเกิดช่องว่างของกฎหมาย
และการปรับตัวเพื่ออยู่รอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
2.1 เศรษฐกิจ สื่อเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนเป็นจํานวนมาก เป้าหมายสําคัญของการดําเนินธุรกิจคือ
กําไร ไทยเป็นประเทศที่ดําเนินระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีซึ่งอาศัยกลไกตลาดในการแข่งขัน เมื่อใดก็ตามที่
สภาวะเศรษฐกิจดี มีผลประกอบการสูง และมองเห็นช่องทางทําธุรกิจใหม่ ๆ ย่อมต้องมีการลงทุนเพื่อขยับ
ขยายอาณาจักรและกลุ่มเป้าหมาย เมื่อใดที่เศรษฐกิจตกต่ําก็ต้องหาทางอยู่รอดหรือประคองตัวด้วยการปรับ
ลด หรื อ ข้ า มไปทํ า สื่ อ หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ มี อ นาคตกว่ า เช่ น เครื อ เอเอสที วี ผู้ จั ด การ มี ก ารลดจํ า นวนช่ อ ง
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมจาก 5 ช่อง เหลือ 2 ช่อง ปรับเปลี่ยนหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการรายวันให้มีทั้ง
ฉบับกระดาษและฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newspaper) ยังคงผลิตนิตยสาร MARS แต่เพิ่มส่วนที่เป็นการอ่าน
ทาง APP on IPAD ยุติการผลิตหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายเดือนและนิตยสาร Positioning มาผลิตผ่าน APP
on IPAD, Website ยุติการผลิตหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ (จินตนา จอบุญ, 2555)
2.2 เทคโนโลยี การพัฒนาและการหลอมรวมของเทคโนโลยี (Technology Convergence) ทํา
ให้เกิดการหลอมรวมด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน องค์กรสื่อจึงต้องปรับกระบวนการทํางาน โดยเพิ่มช่องทางการ
สื่อสาร สร้างโมเดลธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดแข่งขันใหม่ ๆ เทคโนโลยีทําให้ความนิยมในการอ่านหนังสือพิมพ์
กระดาษและการรับฟังรายการวิทยุผ่านเครื่องรับลดลง ซึ่งสวนทางกับอินเตอร์เน็ตที่นับวันจะมีอัตราการเข้าถึง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สื่อโทรทัศน์ยังมีอัตราการเข้าถึงสูงขึ้นแต่ไม่มากนัก (Nielsen, 2556) การประมูล
คลื่นความถี่สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G (Third Generation) ซึ่งจะได้ใช้ในเดือนเมษายน 2556
และการประกาศแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ของ กสทช โดยจะ
ยุติการออกอากาศระบบแอนาล็อกในปี 2558 การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะทําให้เกิดโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) จํานวน 48 ช่องในระยะแรก ซึ่งหมายถึงประชาชนมีโอกาสเลือกรับ
ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางขึ้น มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ทําให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น ขณะเดียวกันสื่อ
กระแสหลักแบบดั้งเดิมก็ต้องมีการปรับตัวมากขึ้น
2.3 วิ สัยทั ศ น์ ผู้นํ า องค์ ก ร การตั ด สิ น ใจการปรั บ ขยาย ก้ า วข้ า มไปสู่ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ในภาวะที่
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีบังคับเป็นภารกิจสําคัญของผู้นําองค์กร สุทธิชัย หยุ่น ผู้บริหารเครือเนชั่น ถือเป็น
ตั ว อย่ า งผู้ นํ า ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ค นหนึ่ ง ท่ า มกลางเทคโนโลยี ที่ ถ าถม สุ ท ธิ ชั ย มี บ ริ ห ารจั ด การที่ ส อดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในปี 2555 ได้ปรับทิศทางการบริหารจัดการขนานใหญ่ถึง
สองครั้ง คือ การบริหารงานข่าวแบบ Convergent Newsroom เพื่อบริหารงานข่าวสื่อในเครือเนชั่นภายใต้
การผสานสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่อทีวี และสื่ อดิ จิต อล เป็น การรวมตั วของบรรณาธิ การสูงสุด ของสื่ อในเครือเนชั่ น
ทั้งหมด มีการประชุมประเด็นข่าวที่น่าสนใจในแต่ละวันของบรรณาธิการข่าวของทุกสื่อ พร้อมติดตามกระแส
จากโซเชียลมีเดียเพื่อนําประเด็นข่าวมาพัฒนาต่อภายใต้เอกลักษณ์ของแต่ละสื่อ พร้อมทั้งมีนักข่าวภาคสนาม
ทวิตข่าวที่เกิดขึ้นในทุกนาทีแบบเรียลไทม์ ทําให้กองบรรณาธิการสามารถติดตามประเด็นข่าวและพัฒนาข่าวที่
อยู่ในกระแสสนใจได้ทันที ถือเป็นปฏิบัติการ Convergent Newsroom แห่งแรกในเอเชีย ซึ่งเครือเนชั่นมี
การปรับตัวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาบุคลากรข่าวให้มี
ทักษะการทําข่าวได้หลากหลายแพลตฟอร์ม (Multi Platform) เพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสดิจิตอล
นอกจากนี้ ยังได้จัดอีเวนท์ “NATION MEDIA LANDSCAPE 2013” โดยผู้บริหารเนชั่นมีวิสัยทัศน์ว่าองค์กร
สื่อทั่วโลกและตัวแทนโฆษณา (Media Agency) กําลังตื่นตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ เนชั่นจึง
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ต้องปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อง คื อหลอมรวมทั้ งการผลิ ต เนื้ อหาและกระจายผ่ า นทุ กช่ องทางไปสู่ ผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ย
ความเร็ว ลุ่มลึก ทุกรูปแบบเนื้อหา ทุกที่ ทุกเวลา โดยสื่อสิ่งพิมพ์ยังเป็นผลิตภัณฑ์หลัก เสริมด้วยสื่อโทรทัศน์
โซเชียลมีเดีย และเครื่องมือดิจิตอลที่หลากหลาย (คมชัดลึก, 2555)
2.4 พฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาของเทคโนโลยีทําให้พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2555 ภาพรวมการอ่านหนังสือพิมพ์กระดาษยังคงทรงตัวแต่มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่ อง สัด ส่วนการรับชมโททัศน์ ฟรีทีวีลดลงเหลือ 8.7 ล้า นครั วเรื อน แต่รั บชมผ่านจานรับสั ญญาณ
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีเพิ่มขึ้นเป็น 10.3 ล้านครัวเรือน ที่สําคัญคือมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2555 มีจํานวน 14.5 ล้านคน และใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์เฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงต่อวัน มีจํานวน
ผู้ใช้โทรศัพท์ 46.8 ล้านคน โดยสัดส่วนการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน (Nielsen, 2013)
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการรับชมหลากหลายช่องทาง โดยผู้ชมในกรุงเทพฯ จํานวน 65% รับชม
ผ่านจอโทรทัศน์ และอีก 35% รับชมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม เคเบิลทีวี โมบายทีวี อินเตอร์เน็ตทีวี และ
พบว่าสัดส่วนการรับชมผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะการขยายตัวของจาน
ดาวเทียม เคเบิลทีวี และเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการให้บริการเครือขาย 3G (กรุงเทพธุรกิจ, 2555)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวของผู้บริโภคจึงทําให้สื่อกระแสหลักอย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
ฟรีทีวีต้องปรับตัว และข้ามไปทําโทรทัศน์ดาวเทียมและสื่อดิจิตอลมากขึ้น
2.5 ช่องว่างของกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายห้ามถือครองสิทธิ์ข้ามสื่อและจํากัด
จํานวนการเป็นเจ้าของสื่อมาก่อน ผู้ประกอบการจึงสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ทุกประเภทโดยไม่จํากัดจํานวน
เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะโครงสร้างการเป็นเจ้าของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของไทยมีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์มาตลอด โดยหลายหน่วยงานต่างถือครองมากกว่าหนึ่งสถานี หากมีกฎหมายจํากัดการเป็นเจ้าของ
สื่อย่อมทําให้หน่วยงานเหล่านี้ได้รับผลกระทบและสูญเสียในเชิงอํานาจและประโยชน์ทางธุรกิจ ต่อมาเมื่อเริ่ม
ปรากฏว่ามีกลุ่มทุนพยายามที่เข้าไปครอบครองสื่อ กล่าวคือ ในปี 2543 กลุ่มชินคอร์ปซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ
สื่อสารอันดับหนึ่งของประเทศและนักการเมืองเป็นเจ้าของเข้าไปซื้อหุ้นสถานีโทรทัศน์ไอทีวีจนเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ที่มีอํานาจบริหารสถานี และในปี 2548 แกรมมี่ พยายามเข้าซื้อหุ้นข้างมากจากผู้ถือหุ้นของมติชน จน
เป็นกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เกิดกระแสต่อต้านจากสังคม จึงตัดสินใจขายหุ้นที่ซื้อ
มาคืนแก่ผู้ก่อตั้งบริษัท (กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ, 2553) จากสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับ
บทเรียนการครอบครองสื่อของ Murdoch และ Berlusconi ทําให้หลายฝ่ายเริ่มวิตกถึงผลกระทบอันเลวร้าย
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย จึงบัญญัติเพื่อป้องกันไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 พรบ.ประกอบกิจการฯ 2551
และ พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ยังไม่มี กสทช เกิดขึ้น ผู้ประกอบการได้
ใช้ช่องว่างนี้ทําธุรกิจข้ามสื่อกันมากขึ้น โดยมีความเชื่อว่าอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้ว เป็นการยากที่จะรื้อกลับมา
ทบทวนและแก้ไข สุดท้ายก็ต้องปล่อยเลยตามเลย กล่าวคือ กสทช ไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการได้
2.6 การปรั บ ตั ว เพื่ อ อยู่ ร อดและสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ผลกระทบจากจากเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีทําให้หนังสือพิมพ์เกือบทุกค่ายต้องปรับตัวไปทั่วโลก ซึ่ง Doctor (อ้างถึงใน สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ,
2555) เคยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงวารสารศาสตร์ท่ามกลางการปิดตัวของสื่อขนาดเล็ก
และสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่จํานวนหนึ่งว่า จะมีองค์กรสื่อเพียงไม่กี่หยิบมือครอบงําข่าวสาร โดยใช้นโยบายการ
ผลิตครั้งเดียว นํามากระจายหลายช่องทาง (Product Once, Distribute Many) บางส่วนเป็นองค์กร
หนังสือพิมพ์เก่า เช่น The Wall Street Journal, USA Today, The Washington Post, The Guardian
UK, The Telegraph UK, Time Online อีกจํานวนหนึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ขนาดใหญ่ เช่น NBC ผู้
ให้บริการเคเบิลทีวี เช่น CNN, Fox News, Bloomberg โดยหัวใจสําคัญขององค์กรเหล่านี้คือการใช้สื่อหลาย
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ช่องทางและบุคลากรข่าวที่ทํางานได้หลากหลาย (multi-media & multi-tasking) ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้
เกิดขึ้นจริงในวงการหนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งเริ่มปรับตัวจากการทําเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ควบคู่ไปกับฉบับกระดาษ
มีบริการส่ง SMS ยกเลิกฉบับกระดาษข้ามแพลตฟอร์มไปสู่ออนไลน์ สร้าง APP (Application) และท้ายที่สุด
คือการข้ามไปทําสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี ซึ่ง สิริลักษณา คอมันตร์ (2553) กล่าวไว้ว่า การ
ปรับตัวของสื่อในประเทศไทยเป็นไปตามทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วิน คือ “ผู้ที่ปรับตัวได้จึงอยู่รอด”
3. ผลกระทบจากการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ
การทําธุรกิจข้ามสื่อที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หลายฝ่ายมีทรรศนะว่าโดยภาพรวมว่ายังไม่ส่งผล
กระทบในเชิงเลวร้ายเกิดขึ้น เนื่องจากประชาชนมีทางเลือกในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้หลากหลาย
ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อกระแสรอง และสื่อทางเลือกต่าง ๆ โดยผลกระทบในแง่ของการผูกขาด การกระจุกตัว
และการครอบงํานั้น สรุปได้ดังนี้
3.1 การผูกขาด (Monopoly) การเป็นเจ้าของสื่อในประเทศไทยนั้นหากพิจารณาโดยภาพรวม
ยังไม่ถือว่าอยู่ในสภาพผูกขาด โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ซึ่งมีหลากหลายเพราะกฎหมายเปิดกว้างในการเป็น
เจ้าของ ในส่วนของสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียงนั้นหากวิเคราะห์ในแง่จํานวนสถานีและช่องทางการรับยังไม่
จัดอยู่ในระดับผูกขาด โดยมีโ ทรทัศน์ฟรีทีวีช่องหลัก 6 สถานี วิทยุคลื่นหลัก 525 สถานี วิทยุธุ รกิจ 661
สถานี วิทยุชุมชน 129 สถานี วิทยุสาธารณะ 274 สถานี (กสทช, 2556) โทรทัศน์ดาวเทียมประมาณ 200
ช่อง เคเบิลทีวีประมาณ 400 ช่อง แต่หากกล่าวเฉพาะวิทยุและโทรทัศน์คลื่นหลักที่ใช้คลื่นความถี่ในการ
ออกอากาศถือว่ามีสภาพการผูกขาด เนื่องจากอยู่ภายใต้การครอบครองของหน่วยงานรัฐมาตลอดตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน และยังผูกขาดผู้รับสัมปทานรายเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทั้งช่อง 3 และช่อง 7 ส่วนสถานีวิทยุคลื่น
หลักที่ให้เอกชนเช่าเวลาหรือสัมปทานก็ไม่หลุดพ้นจากรายเดิม ๆ เช่น แกรมมี่ อาร์เอส บีอีซี เนื่องจากมีการ
ต่อสัญญาด้วยระบบอุปถัมภ์และผลประโยชน์ตอบแทนที่ลงตัว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิทยุและโทรทัศน์เป็น
สื่อที่ ต้องใช้เ ม็ด เงิน ลงทุน จํา นวนมากทั้ งอาคารสถานที่ เครื่ องมือ บุ คลากร ฯลฯ จึ งเป็นการยากเช่น กัน ที่
ผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายเล็ก ๆ จะเข้าแข่งขันได้ จึงทําให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ถูกผูกขาดความเป็น
เจ้าของไปโดยปริยาย
3.2 การกระจุกตัว (Concentration) เฉพาะวิทยุและโทรทัศน์คลื่นหลัก คือ สถานีโทรทัศน์ฟรี
ทีวี 6 ช่อง ถือว่ามีสภาวะกระจุกตัวเนื่องจากกองทัพบกเป็นเจ้าของ 2 ช่อง (ช่อง 5, 7) อสมท เป็นเจ้าของ 2
ช่ อ ง (ช่ อ ง 3, 9) ส่ ว นสถานี วิ ท ยุ ค ลื่ น หลั ก 525 สถานี กระจุ ก ตั ว อยู่ เ พี ย งบางหน่ ว ยงานเท่ า นั้ น คื อ
กระทรวงกลาโหม 201 สถานี กรมประชาสัมพันธ์ 147 สถานี และ อสมท 63 สถานี ส่วนการกระจุกตัวของ
เนื้ อหานั้ น โดยภาพรวมมีป ริ มาณเนื้อหามากขึ้ น ตามจํ านวนช่องทางที่ เพิ่ มขึ้น แต่ ป ระเภทของเนื้ อหาไม่
แตกต่างไปจากเดิมคือยังคงเน้นประเภทบันเทิง และบรรจุไว้ในช่วงเวลาที่มีดูมาก (prime time) ส่วนเนื้อหา
ที่ดูเหมือนว่ามีความหลากหลายในโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีนั้น ยังคงลอกเลียนแบบเนื้อหามาจากฟรี
ทีวีและวิทยุคลื่นหลักในกรุงเทพฯ และมุ่งการขายสินค้าหรือดึงมวลชนมากกว่าการทําหน้าที่สื่อ ถึงแม้จะมี
สถานีโทรทัศน์สาธารณะแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการเนื้อหาได้ทุกกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากเวลา
และจํานวนช่องมีจํากัด
การกระจุ กตั ว นั้ น ในทางเศรษฐศาสตร์ จ ะใช้ “การวั ด อั ต ราการกระจุ กตั ว ” (concentration
ratio) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดของผู้นําตลาด 4 รายแรก เทียบกับมูลค่า
ตลาดรวม หากส่วนแบ่งตลาดของผู้นําตลาด 4 รายแรกต่อมูลค่าตลาดรวมเท่ากับหรือมากกว่า 50% ถือว่ามี
การกระจุกตัวในระดับสูง (Picard, 1989) ซึ่งพบกว่ามีการกระจุกตัวอยู่ที่ช่อง 7 และ 3 โดยมีส่วนแบ่งจํานวน
ผู้ชม 47.44% และ 32.6% ตามลําดับ และมีส่วนแบ่งรายได้โฆษณา (ตุลาคม 2555) 31% และ 27%
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ตามลําดับ ซึ่งทั้งสัดส่วนผู้ชมและสัดส่วนรายได้ของทั้งสองช่องรวมกันเกิน 50%
3.3 การครอบงํา (Domination) การครอบงําข้อมูลข่าวสารอาจเกิดขึ้นได้หากอยู่ประชาชนขาด
ทางเลือก มีทางเลือกน้อย หรือใช้เนื้อหาเดียวกันแต่เปลี่ยนช่องทางเพื่อประหยัดจากขนาด (Scale of
Economy) แต่สําหรับบริบทของไทยในปัจจุบันถือว่าประชาชนมีทางเลือกในการเปิดรับสื่อและเนื้อหาได้
อย่างหลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งพฤติกรรมการสื่อสารก็เปลี่ยนจากการเป็นผู้รับเพียง
อย่างเดียว (passive) มาเป็นผู้ผลิตสารเองมากขึ้น (User-generated content) ดังนั้น การถูกครอบงํา
ความคิดหรือข่าวสารจึงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยในบริบทปัจจุบัน หากประชาชนไม่ยึดติดที่จะเลือกรับเพียงสื่อ
ใดสื่อหนึ่ง และมีความรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
เปิดเผยแล้วว่ามีสื่อเลือกข้างของพรรคการเมืองเกิดขึ้น กล่าวเฉพาะสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม คือ Asia Update
(เสื้อแดง, พรรคเพื่อไทย) Voice TV (เครือข่ายเสื้อแดง, พรรคเพื่อไทย) Blue Sky Channel (เสื้อฟ้า, พรรค
ประชาธิปัตย์) และ ASTV (เสื้อเหลือง, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย) ซึ่งมีสัดส่วนผู้ชมติดอันดับต้น ๆ
ของโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งหมด และยังแย่งส่วนแบ่งผู้ชมฟรีทีวีได้ในบางช่วงเวลาอีกด้วย ดังนั้น จึงไม่จําเป็น
เสมอไปที่การเป็นเจ้าของสื่อจํานวนมากจะสามารถครอบงําประชาชนได้ การมีเพียงสื่อเดียวและไม่ใช่สื่อ
กระแสหลักก็อาจครอบงําความคิดหรืออุดมการณ์ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและเป้าหมายในการทําสื่อ
4. แนวทางกํากับดูแลสื่อที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
สิทธิเสรีภาพการสื่อสารในสังคมประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั้น ความเป็นพหุนิยมใน
สื่อ (Pluralism) จะต้องมีขึ้นในประเทศนั้น ๆ หมายถึงการจัดสรรความเป็นเจ้าของสื่อให้มีความหลากหลาย
ไม่รวมศูนย์กรรมสิทธิ์หรือกระจุกตัวอยู่ในมือเจ้าของเพียงรายเดียวหรือจํานวนไม่กี่ราย การถือครองกรรมสิทธิ์
สื่อจะต้องมีการกระจายตัวหลากหลาย (Diversity of Ownership) มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
(Sources of Information) มีเนื้อหาสาระที่หลากหลาย (Diversity of Content) โดยจะต้องมีการกํากับ
ดูแลสื่อของประเทศให้มีความหลากหลายทั้งความเป็นเจ้าของ ช่องทาง เนื้อหา และกลุ่มเป้าหมาย
แนวคิ ด ห้า มครองสิ ทธิ์ ข้า มสื่ อเป็น หลั กการที่ ดี หากสามารถปฏิบั ติได้ จริ งจะเป็ น ประโยชน์ แก่
พลเมืองของชาติที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายและเท่าเทียม สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม
หลายฝ่ายมีความเชื่อว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ห้ามครองสิทธิ์ข้ามสื่อจะไม่เกิดขึ้นในเมืองไทย เนื่องจากการทํา
ธุรกิจข้ามสื่อเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว จึงเป็นการยากที่จะนํากฎหมายมาไล่จัดระเบียบตามหลัง การทํา
ธุรกิจข้ามสื่อหลายองค์กรเป็นผลจากสื่อเดิมกําลังจะล้มหายตายจากไป จึงต้องทําสื่ออื่น ๆ เพื่อเลี้ยงองค์กรให้
อยู่รอด ที่สําคัญคือบริบทในการสื่อสารของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างรวดเร็วชนิดพลิก
ความคาดหมาย ไม่สามารถจะปิดกั้นอํานาจของเทคโนโลยีได้อีกต่อไป อีกทั้งยังมีช่องทางสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมจนยากที่จะหามาตรการใดมาสกัดกั้น และหากมีการนํา
กฎหมายห้ามครองสิทธิ์ข้ามสื่อมาใช้จริงก็จะเกิดกระแสต่อต้านจากกลุ่มผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่
อย่างแน่นอน (ยกเว้นผู้ประกอบการรายย่อย)
เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของการเป็นเจ้าของ การมีอํานาจเหนือตลาดจนเกิดการผูกขาดและ
ครอบงํา แนวทางที่น่าจะนํามาใช้กํากับดูแลได้ คือ การจํากัดจํานวนการถือครองสื่อที่มีอํานาจในการเข้าถึงสูง
คือ สื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง โดยควรออกกฎเกณฑ์เพื่อนํามาใช้ในการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ประเภทธุรกิจที่จะมีขึ้นปลายปี 2556 เป็นการนําร่อง เช่น ห้ามผู้ประกอบการรายเดียวเข้าประมูลหรือได้
ใบอนุญาตเกิน 1 ช่องในประเภทเดียวกัน เพื่อให้มีผู้ประกอบที่หลากหลาย ทั้งรายเดิมที่มีความพร้อมอยู่แล้ว
และรายใหม่ที่พร้อมจะเข้ามาลงทุน ซึ่งจะทําให้ความหลากหลายด้านช่องทางและเนื้อหาจะตามมา แต่จะต้อง
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มีมาตรการตรวจสอบนอมินีหรือเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดทั้ง เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ เริ่มทยอย
คืนคลื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และครบเวลาตามแผนแม่บทที่จะต้องคืนคลื่นให้แก่ กสทช แล้ว หาก กสทช จะ
ออกกฎหมายห้ามครองสิทธิ์ข้ามสื่อหรือจํากัดการจํานวนการเป็นเจ้าของก็สามารถกระทําได้โดยง่าย เนื่องจาก
คลื่นทั้งหมดจะต้องนํามาจัดสรรใหม่ และเมื่อถึงเวลานั้นการกํากับดูแลสื่อของประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าระบบ
การปฏิรูปสื่อที่รอมาเป็นเวลายาวนานก็จะเริ่มปรากฏผล อย่างไรก็ตาม หากอุตสาหกรรมสื่อของไทยไม่อยู่ใน
สถานการณ์ที่เ ลวร้า ยจนกระทั่งเกิ ดกระจุกตัว ผูกขาด หรือมีการแข่งขัน ที่ไม่เป็ นธรรม ก็ไม่ จําเป็น ต้องนํ า
กฎหมายมาบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีสื่อและช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก จึงเป็นไปได้
ยากที่จะใช้กฎหมายและมาตรการกํากับดูแลแบบระดับเข้มข้นในระบบเศรษฐกิจเสรี ดังนั้น การกํากับดูแล
ร่วมกัน (Co-regulation) ระหว่างรัฐ (กสทช) ผู้ประกอบการ องค์กรวิชาชีพ และประชาชน จึงเป็นแนวทางที่
เหมาะสมที่สุด และน่าจะเห็นผลได้จริง เนื่องจาก กสทช มีอํานาจให้คุณและโทษแก่ผู้ประกอบการได้ คือ
กสทช สามารถกําหนดเงื่อนไขหรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเข้าเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ
โดยองค์กรวิชาชีพช่วยกํากับดูแลด้านจริยธรรม หากพบว่าสมาชิกมีความผิดก็สามารถส่งหลักฐานข้อมูลไปที่
กสทช ขณะที่ประชาชนช่วยกันตรวจสอบไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบ โดยต้องมีช่องทางการร้องเรียนที่ไม่
ยุ่งยากไปยัง กสทช ขณะเดียวกันก็ต้องรวมพลังต่อต้านผู้ประกอบการและเจ้าของสินค้าที่มีพฤติกรรมเอา
เปรียบผู้บริโภค และที่สําคัญคือที่ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือโดยการควบคุมตัวเอง (Self-censorship)
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันการสื่อสารจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืนที่สุด
สรุป
แนวคิดห้ามครองสิทธิ์ข้ามสื่อเป็นหลักการที่ดี แต่ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ควบคุมสื่อของประเทศไทยใน
บริบทปัจจุบัน เนื่องจากมีการทําธุรกิจข้ามสื่อเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและยังไม่ถือว่าเกิดการผูกขาดที่แท้จริง
กฎหมายและองค์กรกํากับดูแลเกิดไม่ทันในสถานการณ์ที่มีความจําเป็น เพราะเทคโนโลยีได้ช่วยผ่อนคลาย
สถานการณ์โดยทําให้เกิดสื่อและช่องทางสื่อสารหลากหลาย ทําให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและพฤติกรรม
การสื่อสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมเปิดรับสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน แทปเล็ตได้
ตลอดเวลา การเป็นเจ้าของสื่อจํานวนมากไม่ใช่เงื่อนไขเดียวที่ทําให้เกิดการกระจุกตัว การผูกขาด ครอบงํา
ข่าวสารและความคิดในสังคม
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นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
CITIZEN REPORTER AND THE USE OF ONLINE MEDIA IN MOBILIZING ON
HUMAN RIGHTS ISSUES IN THAI SOCIETY
ธัญญา จันทร์ตรง
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
E-mail: st_tanya@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มุ่งศึกษาการใช้สื่อออนไลน์ของนักข่าวพลเมืองในการรายงานข่าวและการขับเคลื่อน
ด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีส่วนร่วมของนักข่าวพลเมือง
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข่าวออนไลน์
ผลการศึ กษาพบว่ า กระบวนการรายงานข่ า วของนั ก ข่ า วพลเมื อ งในสื่ อ ออนไลน์ ประกอบด้ ว ย
การกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting)และกรอบข่าว (News Framing Setting), การรวบรวมข้อมูล
และผลิตเนื้อหา (Content Curation), การคัดกรองและการบรรณาธิการข่าว (Filtering and Editing)
และการแพร่กระจาย รายงานข้อมูลข่าวสาร (Distributed Reporting) นักข่าวพลเมืองใช้เว็บไซต์ บล็อก
นําเสนอข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นสิทธิมนุษยชน ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมือง
สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางวัฒนธรรม ส่วนแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีส่วนร่วมของนักข่าว
พลเมือง พบว่า ควรมีบทบาทเป็นผู้เฝ้าประตูข่าวสาร (Gatewatcher) คอยช่วยสนับสนุนให้กับสื่อกระแสหลัก
มีส่วนร่วมให้ข้อมูลความจริงในพื้นที่หรือชุมชนของตนเองอย่างรอบด้าน มีจิตสํานึกสาธารณะ ร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
คําสําคัญ: นักข่าวพลเมือง, วารสารศาสตร์พลเมือง, สื่อออนไลน์, สิทธิมนุษยชน
ABSTRACT
This research were to study citizen reporter’s news reporting process, citizen
reporter’s online media platform usage in human rights mobilization and to explore ways to
improve citizen journalist’s role and participation in Thai society. The qualitative research
methods were key informants in-depth interviews and online news content analysis.
The results revealed that citizen reporter’s news reporting process via online media
consisted of agenda setting and news framing, content curation, news filtering and editing
and distributed reporting. Citizen reporters reported news and their opinions related to
human rights mobilization via allowed websites and personal blog platforms. The human
right aspects mostly found were civil rights, political rights and cultural rights. Citizen
reporter’s role in Thai society should serve as gatekwatcher that support mainstream media.
They should participate actively in communicating facts and information appeared in their
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own area or communities besides public awareness concern of social responsibility and have
more creative ways to use online media.
Keywords: Citizen Journalists, Citizen Journalism, Online Media, Human Rights
บทนํา
สิทธิเสรีภาพการสื่อสาร : เมื่อพื้นที่สื่อหลักถูกลิดรอน
สิ ท ธิ ใ นการสื่ อ สารถื อ เป็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ การพั ฒ นาสั ง คม
ประชาธิปไตย ซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights:
UDHR) ข้อ 19 บัญญัติไว้ว่า “ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเชื่อ และในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
ข้อนี้ หมายรวมถึงสิทธิในการยึดถือความเชื่อและความคิดเห็นโดยไม่ถูกแทรกแซงใด ๆ และรวมถึงสิทธิในการ
แสวงหา รับ และถ่ายทอดความคิดและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่จํากัดประเภทและไม่จํากัดพรมแดน
ทางภูมิศาสตร์” สะท้อนให้ว่า สิทธิการสื่อสารเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ทุกคนในสังคมควรได้รับอย่างเสมอภาค
แต่อ ย่างไรก็ ตามปัจจุ บันเราจะเห็ นว่า ปัญหาการลิด รอนสิทธิ การสื่อสารทั้ งในระดั บบุคคล กลุ่มคน ชุมชน
องค์กร ท้องถิ่น ก็ยังคงปรากฏให้เห็นเป็นปัญหาอยู่ในสังคมโลก
ถึงแม้ว่าสังคมไทยจะส่งเสริมเรื่องการให้สิทธิ เสรีภาพในการสื่อสารแก่ประชาชน ไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2550
ไว้ก็ตาม แต่ “สื่อมวลชน” ก็ยังเป็นที่คาดหวังของสังคมอยู่ว่าจะสามารถทําหน้าที่เป็นสื่อกลาง ช่วยส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับพลเมืองในสังคมได้ต่อไป จนกระทั่งในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่
สั ง คมโลกเข้ า สู่ ร ะบบทุ น นิ ย มไปพร้ อ มกั บ การพั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี เกิ ด การขยายตั ว ของสื่ อ ใหม่
(New Media) ทําให้องค์กรสื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม ปรับนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน และเป้าหมาย
ไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น และจากนี้ดัชนีชี้วัดสื่อเอเชีย ( Asian Media Barometer ) ปี พ.ศ. 2553 ที่จัดทําโดย
มูลนิธิ ฟริดิช- อีแบร์ท (ประเทศไทย) (FES) ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ.2550 จะให้
การคุ้มครองและเป็นหลักประกันการให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยู่ก็ตาม แต่ก็ยังมีกฎหมายอื่น
อย่างเช่น กฎหมายด้านความมั่นคง กฎหมายรักษาพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน หรือประมวลกฎหมาย
อาญาเป็นตัวคัดง้างอยู่ ส่งผลให้พลเมืองและนักหนังสือพิมพ์กลัวการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์
สถาบันที่มีอํานาจ เพราะอาจจะถูกจับกุมหรือถูกตั้งข้อหาร้ายแรง หนังสือพิมพ์หันมาใช้การเซ็นเซอร์ตนเอง
มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเกิดจากทั้งแรงกดดันทางการเมือง การแข่งขันทางธุรกิจ การแทรกแซงโดยเจ้าของกิจการ
สื่อ ส่งผลให้การรายงานข่าวไม่เป็นกลางและมีอคติ นักหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนขาดความมั่นใจและไม่กล้า
ที่จะทํ า งานอย่ า งอิ ส ระโดยไม่ เ ดิ นตามวาระข่ า วของรั ฐ (อุบ ลรั ต น์ ศิ ริยุว ศั กดิ์ , 2554.) จากข้ อ มู ลดั งกล่ า ว
สะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินงานภายใต้อํานาจรัฐ ทุน และเทคโนโลยีของสื่อมวลชน เป็นผลทําให้สื่อถูกลิดรอน
สิทธิเสรีภาพลงไป
สื่อออนไลน์: พื้นที่การมีส่วนร่วมและการสร้างพลังสื่อสารภาคพลเมืองยุคเว็บ 2.0
ถึงแม้ว่าสื่อจะถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพลง ทั้งจากอํานาจรัฐ ทุน และเทคโนโลยี จนไม่สามารถที่จะทํา
หน้าที่เป็นกระบอกเสียงหรือสื่อกลางให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ แต่การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 1.0
จนก้าวเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ทําให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
ในลั กษณะการรวมกลุ่ มเนื้ อ หาที่ เ ป็ น ประโยชน์ และการสร้ า งสรรค์ ร่ว มกั น บนเครื อข่ ายออนไลน์ ช่ ว ยเพิ่ ม
ศักยภาพให้ผู้รับสารในยุคนี้ ให้สามารถที่จะผลิตข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเอง (User Generated Content:
UGC หรือ Consumer-Generated Media: CGM) โดยตั้งกระทู้ผ่านกระดานข่าว (Web board) และบล็อก
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(Blogs) ซึ่งการเกิดขึ้นของบล็อกนี้เอง คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการสื่อสารภาคพลเมือง ประกอบกับการพัฒนาใน
ยุค 3.0 ยุคสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งเฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (You
Tube) วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ ได้กลายเป็นรูปแบบของช่องทาง (Platform) การสื่อสารสมัยใหม่ที่ที่เอื้อให้
เกิดการมีส่วนร่วม (Collaborative) การรวมตัวเพื่อต่อรอง ต่อสู้ หรือขับเคลื่อนในเรื่องต่าง ๆ จนอาจเรียก
ได้ว่าเป็นพื้นที่ทําให้สิทธิการสื่อสารของผู้คนในทุก ๆ สังคมกลับมาตื่นตัวขึ้นอีกครั้ง จนก่อให้เกิดปรากฏการณ์
“นักข่าวพลเมือง” (Citizen Reporter) ที่เป็นกระแสความนิยมอยู่ในปัจจุบัน
ปรากฏการณ์นักข่าวเมืองในสังคมโลกและสังคมไทย
“วารสารศาสตร์พลเมือง” (Citizen Journalism) ในประเทศตะวันตกนั้น เริ่มประมาณปี ค.ศ.
1990 ที่หลายประเทศต่างเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยของสื่อและสิทธิของพลเมืองในการสื่อสาร โดย
นักวิชาการสื่อและวารสารศาสตร์ทั่วโลก ให้นิยามเอาไว้ว่า “วารสารศาสตร์พลเมือง” เป็นกระบวนการเชิง
ปฏิบัติการของนักข่าวพลเมือง ซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วๆ ไป ที่ไม่ใช่นักข่าวมืออาชีพ แต่สามารถใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นสําคัญสําหรับสาธารณชน โดย
ปราศจากการถูกควบคุมจากภาครัฐ เอกชนในการดําเนินงาน (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์. 2547 : 12)
จากการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของนักข่าวพลเมืองในสังคมโลก พบว่าทั้งสื่อกระแสหลัก
และสื่ออินเทอร์เน็ต ต่างเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรายงานเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ในสั ง คมมากขึ้ น
โดยเริ่ ม จากซี ก โลกตะวั น ตกอย่ า งสหรั ฐ อเมริ ก าเปิ ด ตั ว เว็ บ ไซต์ อิ น ดี้ มี เ ดี ย
(www.indymedia.org) ในปี 2542 เป็นสื่อทางเลือกใหม่ที่เติบโตและขยายเครือข่ายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
ส่วนในปี 2549 Yahoo ร่วมกับสํานักข่าว Reuters เปิดพื้นที่ You Witness News ให้กับนักข่าวพลเมืองอีก
ช่องทางหนึ่ง และสื่อกระแสหลักอย่าง CNN ก็เปิดพื้นที่ iReport พร้อมจัดตั้งโครงการวารสารศาสตร์พลเมือง
เป็นครั้งแรก โดยได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์.
วารสารศาสตร์พลเมือง (2). 2552. ออนไลน์)
แม้ว่าประเทศในซีกโลกตะวันตกจะเป็นผู้ริเริ่มพัฒนานักข่าวพลเมืองให้ปรากฏเด่นชัดและเป็นที่ยอมรับ
กว้างขวางมากขึ้น แต่ความโดดเด่นในการพัฒนาและการได้รับยกย่องว่าเป็นผู้นําในช่วงต้นนั้นกลับเป็นประเทศใน
ซีกโลกตะวันออกอย่างเกาหลีใต้ที่เปิดเว็บไซต์โอมายนิวส์ (http://www.ohmynews.com) เป็นพื้นที่ให้กับ
นักข่าวพลเมืองทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้อ่าน ภายใต้คําขวัญที่ว่า “Every Citizen is
a Reporter” และในปลายปี 2550 ได้เปิดโรงเรียน The Ohmy News Journalism School เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทาข่าว ตั้งแต่การหาข่าว การสัมภาษณ์ การเขียน การถ่ายภาพ การใช้กล้อง
แบบมืออาชีพให้กับนักข่าวพลเมือง เพื่อลบจุดอ่อนที่ถูกนักข่าวมืออาชีพดูหมิ่นและไม่เชื่อในศักยภาพการทําข่าว
(มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. 2551. ออนไลน์, Bentley, Clyde H. 2005. p.1)
สําหรับประเทศไทย ในช่วงเริ่มต้นนั้น บล็อกเกอร์ (Bloger) ถือเป็นกลุ่มบุคคลสําคัญที่ทําหน้าที่เป็น
นักข่าวพลเมือง คอยรายงานข้อมูล ข่าวสาร หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงประเด็นสาธารณะที่สื่อ
กระแสหลักไม่สามารถนําเสนอได้ อย่างเช่นในช่วงของการเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เพื่อล้มล้าง
รัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี บล็อกเกอร์สามารถทําหน้าที่แทนสื่อวิทยุและโทรทัศน์
ซึ่งถูกปิดกั้นการสื่อสารในขณะนั้น โดยติดตามข้อมูล โพสต์รูปภาพ และให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ของสังคมผ่านไซเบอร์สเปซ (อิศราปริทัศน์. ใน จักร์กฤษ เพิ่มพูน. (บรรณาธิการ),
2554: 8-10)
คําว่า “นักข่าวพลเมือง” นอกจากเราจะได้ยินจากสื่อกระแสหลักอย่างไทยพีบีเอส (Thai PBS) ที่เปิด
พื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนกลุ่มน้อย และประชาชนทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตข่าวแล้ว
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คําว่า “นักข่าวพลเมือง” ยังถูกปลุกกระแสให้แพร่หลายในสังคมออนไลน์ได้มากขึ้น จากการเปิดตัวเว็บไซต์
โอเคเนชั่น (www.oknation.net) ในปี 2550 เพื่อให้ผู้อ่านได้ร่วมเป็นนักข่าวอาสา ทําหน้าที่เป็นสื่อพลเมือง
ของสังคม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ทุกคนเป็นนักข่าวได้” จนทําให้ปัจจุบันเว็บไซต์โอเคเนชั่นมีสมาชิกมากกว่า
80,000 คน และเป็นเว็บบล็อกนักข่าวพลเมืองชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่คว้ารางวัล Asian Digital Media
Awards ยอดเยี่ยมประจําภูมิภาคเอเชียในปี 2010 ในกลุ่ม Digital Content: User Generated Content
หรือผู้ใช้เว็บเป็นผู้สร้างเนื้อหา จากสมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศ (WAN-IFRA) ใน
งาน Digital Media Asia 2010 ที่ผ่านมา
นักข่าวพลเมืองกับการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
สื่อออนไลน์ได้กลายเป็นพื้นที่การสื่อสารและสร้างการยอมรับให้กับกลุ่มคนที่เข้ามาทําหน้าที่นักข่าว
พลเมืองได้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการนําเสนอข้อมูลข่าวสารและการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ต่าง ๆ แทนสื่อกระแสหลัก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์การความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2553 ช่วงที่สื่อกระแสหลักถูกปิดกั้น หรือสถานการณ์ น้ําท่วมกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ในช่วงปลายปี
2554 ที่ผ่านมา และล่าสุดในปี 2555 ชื่อเสียงของนักข่าวพลเมืองไทยในสื่อออนไลน์ก็โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อ
วินมอร์เตอร์ไซต์รับจ้าง อย่างบล็อกเกอร์ราศีไศล เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ชาวอิหร่านก่อเหตุวางระเบิด ในชอย
ปรีดีพนมยงค์ 31 ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นภาพแรก ทําให้สํานักข่าวทั้งในและต่างประเทศชื่นชม และขอข้อมูล
ส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อการนําเสนอข่าวในสื่อกระแสหลักต่อไป (บุษราคัม ศิลปะลาวัลย์. ธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา
หนุ่มเสื้อกั๊กส้มกับสังคมโซเชียลมีเดีย. คมชัดลึก ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 3 และคอลัมน์สถานีคิด
เลขที่ 12 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555. ออนไลน์)
นอกจากนี้ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนสังคมในเรื่องสิทธิมนุษยชน ในมิติสิทธิพลเมือง
(Citizen Rights) แล้วยังปรากฏมิติสิทธิทางการเมือง (Polical Rights) ให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ ในสังคมไทย
อย่างในกรณีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับ นายอาพล ตั้งนพคุณ หรือ อากง
ชายชราอายุ 61 ปี ที่ถูกศาลตัดสินจาคุก 20 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ในความผิดฐานหมิ่นประมาท
ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14(2),(3) ฐานนาเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจนเสียชีวิตระหว่างการถูก
คุมขัง เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือปลุกกระแสรณรงค์ให้สังคมตื่นตัวทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อ
เรียกร้องสิทธิมนุษยชนและจุดประเด็นให้ภาครัฐพิจารณาแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 (“อากง” ของจริง
หรือแค่เกมการเมือง?. (2555) ไทยรัฐ. ออนไลน์, อากงหมิ่นเบื้องสูง. (2555). มติชน. ออนไลน์) รวมถึงมิติสิทธิ
ชุมชนและวัฒนธรรม (Community and Cultural Rights) กรณี การคัดค้านผังเมืองใหม่ของจังหวัด
เชียงใหม่ การเปิดโปงบริษัทเอกชนที่หลอกลวงซื้อที่ชาวบ้านสร้างทําเหมืองแร่ที่จังหวัดลําปาง หรือปัญหา
ความขั ด แย้ ง ชายแดนภาคใต้ ยิ่ ง ช่ ว ยตอกย้ํ า ความสํ า คั ญ ของสื่ อ พลเมื อ งในฐานะผู้ เ ฝ้ า ประตู ข่ า วสาร
(Gatewacher) และผู้กําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
จะเห็ น ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของของประชาชนในการเป็ น สื่ อ และผู้ ต รวจสอบสื่ อ นั บ เป็ น วิ วั ฒ นาการของ
งานวารศาสตร์ในสั งคมไทย โดยเฉพาะบทบาทใหม่ของภาคพลเมือ งกับการเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่อ งสิทธิการ
สื่อสารซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งสิทธิมนุษยชน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการรายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์ของนักข่าวพลเมืองในสังคมไทย
2. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้สื่อออนไลน์ของนักข่าวพลเมืองในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้านสิทธิ
มนุษยชน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีส่วนร่วมของนักข่าวพลเมืองในสังคมไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ คือ
1) การสัมภาษณ์ เชิงลึ ก (In-depth Interview) กั บบุคคล 4 กลุ่ม ที่ได้จ ากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย นักข่าวพลเมือง นักข่าวอาชีพ นักวิชาการด้าน
นิเทศศาสตร์ และบรรณาธิการเว็บไซต์ รวมจํานวน 34 คน
2) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ผลงานข่าวของนักข่าวพลเมืองที่ปรากฏ
ในพื้นที่สื่อออนไลน์ 4 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์โอเคเนชั่น (www.oknation.net) เว็บไซต์ข่าวประชาไท
(www.prachatai.com) เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส (www.citizenthaipbs.or.th) และเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (www.tcijthai.com) ใช้เวลาดําเนินการวิเคราะห์ 4 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 รวมระยะเวลา 4 เดือน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. กระบวนการรายงานข่าวของนักข่าวพลเมืองในสื่อออนไลน์
สําหรับกระบวนการในการรายงานข่าวของนักข่าวพลเมืองในสื่อออนไลน์ จะมีทั้งความเหมือน
และความแตกต่างจากการรายงานข่าวของนักข่าวอาชีพหรือองค์กรข่าวอื่น ๆ โดยในภาพรวมนั้นสิ่งที่มีความ
เหมื อ นกั นคื อ ข้ อ มูล ข่ า วสารที่ ถู กนํ ามารายงานหรื อ เผยแพร่ ผ่า นสื่ อ จะต้ อ งเป็ นข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความจริ ง ไม่
บิดเบือน และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ส่วนความแตกต่างนั้น ข่าวที่นักข่าวพลเมืองนําเสนอส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องราว ประเด็นปัญหาเฉพาะพื้นที่มากกว่าที่จะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป และกระบวนการรายงานข่าวไม่มี
ความซับซ้อนหรือเป็นระบบ มากเท่ากับการรายงานข่าวของนักข่าวอาชีพ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ คัดกรอง
จากกองบรรณาธิการหรือต้องขึ้นอยู่กับองค์กรเป็นหลัก เนื่องจากอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่
พัฒนามากขึ้ นทําให้นั กข่ าวพลเมื องสามารถผลิ ตข้อ มูล ข่าวสารพร้ อมกั บเผยแพร่ผ่ านสื่อออนไลน์ ได้อ ย่า ง
สะดวก รวดเร็ว สรุปภาพรวมของกระบวนการรายงานข่าวของนักข่าวพลเมืองในสื่อออนไลน์ ได้ดังนี้
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รูปที่ 1: กระบวนการรายงานข่าวของนักข่าวพลเมืองในสือ่ ออนไลน์
จากภาพสามารถอธิบายลักษณะสําคัญที่พบในแต่ละกระบวนการได้ดังนี้
1.1 การกําหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) และกรอบข่าว (News Frame Setting)
การกําหนดวาระข่าวสารและการกําหนดกรอบข่าว ถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการรายงาน
ข่าว ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักข่าวพลเมือง พบว่า นักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่สามารถกําหนดเรื่องราวหรือ
เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจในการนําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างอิส ระมากกว่ านักข่าวอาชีพ ส่วนเรื่องราว
เหตุการณ์ ที่นําเสนอนั้นจะเลือกเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง ผูกพัน ใกล้ชิด หรือมีประสบการณ์ร่วมในเรื่องราว
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง มากกว่าที่จะถูกกําหนดเรื่องให้สอดคล้องกับจุดยืนหรือนโยบายของ
เว็บไซต์ที่เป็นพื้นที่ให้
สําหรับหลักในการคัดเลือกเรื่องราวเพื่อนําเสนอเนื้อหาของตนเองอย่างชัดเจน มีการสร้างกรอบข่าว
หรือเนื้อหา (Frame building) ที่เน้นคุณค่าข่าว ผลกระทบ และประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก โดยกรอบของ
แต่ละเรื่องราว (Frame Setting) ที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่นั้น จะเน้นประเด็นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
(Issue specific frames) มากกว่าที่จะเป็นประเด็นทั่ว ๆ ไป (Issue generic frames) โดยในแต่ละแง่มุมที่
นําเสนอจะขึ้นอยู่กับแนวคิดและความตั้งใจของนักข่าวพลเมือง รวมถึงระดับความสําคัญของสถานการณ์
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ปัญหาและความต้องการคนในพื้นที่เป็นหลัก ในขณะที่บางส่วนก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกขึ้นอยู่กับ
ความสนใจส่วนบุคคล ความใกล้ชิด เกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
1.2 การรวบรวมข้อมูลและผลิตเนื้อหา (Content Curation)
กระบวนการนี้มีความซับซ้อนน้อยกว่ากระบวนการผลิตของนักข่าวอาชีพเนื่องจากเป็นการผลิต
ในระดับปัจเจกบุคคลมากกว่า ไม่ได้สังกัดอยู่กับโครงสร้างหรือนโยบายการทํางานที่เป็นระบบ ตลอดจนความ
ทัน สมั ยของเทคโนโลยี อย่ างโทรศัพท์มือถือในกลุ่มของสมาทโฟน ช่ วยเอื้อต่อการรายงานข่ าวให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้น นอกจากจะเป็นข้อมูล รายละเอียดของเรื่องราวที่ได้จากการพบเห็นหรือ
การได้ พู ด คุ ย สั ม ภาษณ์ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ข้ อ ความแล้ ว นั ก ข่ า วพลเมื อ ง ยั ง ใช้ ภ าพถ่ า ย คลิ ป วิ ดี โ อ
และเอกสารสําคัญ เพื่อนํามาประกอบการรายงาน ทําให้ประเด็น เรื่องราวที่นําเสนอมีความชัดเจน ก่อให้เกิด
ความเข้าใจ มีสีสัน และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
สําหรับการผลิตเนื้อหานั้น นักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามเวทีต่าง ๆ ที่สื่อ
กระแสหลัก และสื่อทางเลือกเปิดโอกาสให้ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับทักษะการเขียน
สคริป การถ่ายภาพ การตัดต่อ และการใช้อุปการณ์การสื่อสารในยุคใหม่ในการเก็บข้อมูลและเผยแพร่รายงาน
ข่าวได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้นักข่าวพลเมืองบางคนที่มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้ว ก็จะศึกษา
เรียนรู้ ติดตามด้วยตนเอง รวมถึงแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในสังคมออนไลน์ หรือจากคู่มือนักข่าวพลเมืองที่เว็บไซต์
จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ จนสามารถเปิดพื้นที่ในสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ บล็อก สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
ทั้งเฟสบุ๊ ค ทวิ ต เตอร์ หรือ ยู ทูป ก็ต าม เพื่ อรายงานข่ า วสารให้ กับ สาธารณชนในสังคมได้ รับ รู้ จะเห็น ว่าใน
กระบวนการผลิตสําหรับนักข่าวพลเมืองนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะของปัจเจกบุคคล ขึ้นอยู่กับทักษะ
ความสามารถ และความประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของตัวนักข่าวพลเมืองเองมากกว่า
1.3 การคัดกรองและการบรรณาธิการข่าว (Filtering and Editing)
ในขั้นตอนนี้นักข่าวพลเมืองจะทําการคัดกรองข้อมูล และบรรณาธิการข่าว ทุก ๆ เรื่องด้วยตัวเอง
ก่อนทุกครั้ง ทั้งในเรื่องของการเลือกประเด็น หรือเรื่องราว การใช้คํา / ภาษา ในการพาดหัวข่าว และเล่า
เรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือบล็อกของตนเอง ส่วนการคัดกรองและแก้ไขข่าว (Edit)
จากเว็บไซต์ที่นักข่าวพลเมืองแต่ละคนเป็นสมาชิกอยู่นั้นก็ยังคงมีอยู่ แต่จะเป็นเพียงการช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องในการใช้คํา ภาษา และภาพที่เหมาะสมของผู้ดูแลเว็บไซต์หรือบรรณาธิการเว็บไซต์ (Web Editor)
เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกฟ้องร้องหรือเข้าข่ายละเมิดสิทธิทางกฎหมายกับกลุ่มบุคคล หรือองค์กร รวมถึง พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เท่านั้น ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนประเด็นข่าวหรือเนื้อหา
ข่าว
1.4 การแพร่กระจายรายงานข้อมูลข่าวสาร (Distributed Reporting)
หลังจากกระบวนการคัดกรองและการบรรณาธิการข่าวแล้ว นักข่าวพลเมืองจะทําการเผยแพร่
หรือรายงานข้อมูลข่าวสารให้กับสาธารณะชนได้รับรู้ และเข้าใจในเรื่องราวผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้
โทรศัพท์มือถือสมาทโฟนรุ่นต่าง ๆ ที่มีราคาไม่แพง เป็นเครื่องมือหลักในรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ที่สมัครเป็นสมาชิกเอง เว็บไซต์เครือข่ายที่ทํางาน บล็อกส่วนตัว และเครือข่ายสังคมออนไลน์
เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูป ทวิตเตอร์ ทําให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ได้กว้างไกล เข้าถึงกลุ่มคนและมีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งให้กับสื่อกระแสหลักทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลางที่ให้ความสําคัญ เปิดรับและติดต่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน และเคเบิลทีวี เพื่อนําไปเผยแพร่และ
ขยายผลต่อ นอกจากนี้ยังพบว่า ในกระบวนการรายงานข่าวของนักข่าวพลเมืองในสื่อออนไลน์นั้น เป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับสารก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อ
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แลกเปลี่ยนข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่นักข่าวพลเมืองได้
นําเสนอผ่านพื้นที่ท้ายข่าวได้อย่างทันท่วงที
2. การใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
นักข่าวพลเมืองในสังคมไทยใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน ในลักษณะของการ
รายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เมื่อวิเคราะห์ตามขอบเขตของ
สิทธิมนุษยชนแล้ว พบว่า เนื้อหาข่าวของนักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่ จะเน้นหนักไปในด้านสิทธิสิทธิชุมชนและ
วัฒนธรรม (Community and Cultural Rights) รองลงมาคือ สิทธิพลเมือง (Civil Rights) และ สิทธิทาง
การเมือง (Political Rights) ส่วนภาพรวมเนื้อหาที่นักข่าวพลเมืองเลือกมารายงานในแต่ละเว็บไซต์สรุปได้ว่า
2.1 เว็บไซต์โอเคเนชั่น เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตด้านสิทธิพลเมือง (Civil Rights)
2.2 เว็บไซต์ข่าวประชาไท เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตด้านสิทธิทางการเมือง (Political Rights)
2.3 เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตด้านสิทธิชุมชนและ
วัฒนธรรม (Community and Cultural Rights)
2.4 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขต
ด้านสิทธิชุมชนและวัฒนธรรม (Community and Cultural Rights)
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า เนื้ อ หาด้ า นสิ ท ธิ ท างสั ง คม (Social Rights) และสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ
(Economic Rights) ทุกเว็บไซต์อัตราการนําเสนอค่อนข้างน้อย สรุปภาพรวมได้ดังตาราง
ตาราง 1: แสดงผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) ของนักข่าวพลเมืองทั้ง 4 เว็บไซต์
ขอบเขตประเด็น
สิทธิมนุษยชน
สิทธิพลเมือง
(Civil Rights)
สิทธิการเมือง
(Political Rights)
สิทธิทางสังคม
(Social Rights)
สิทธิทางเศรษฐกิจ
(Economic Rights)
สิทธิชุมชนและวัฒนธรรม
(Community and
Cultural Rights)

โอเคเนชั่น
ประชาไท
ไทยพีบีเอส
TCIJ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
39

70.91

28

22.22

34

31.48

21

21.43

2

3.64

44

34.92

6

5.56

29

29.59

5

9.09

7

5.56

13

12.04

8

8.16

2

3.64

8

6.35

7

6.48

6

6.12

7

12.72

39

30.95

48

44.44

34

34.69

จากการวิเคราะห์จะพบว่าลักษณะหรือการเป็นพื้นที่สื่อในงานวารสารศาสตร์พลเมืองของเว็บไซต์
ทั้ง 4 เว็บไซต์ที่ศึกษานั้น มีความเป็นอิสระในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร (Independent news and
Information Websites) มีนโยบายที่ชัดเจนที่ต้องการเปิดพื้นที่ หรือเป็นช่องทางเพื่อให้โอกาสกับประชาชน
ได้มีส่วนร่วม (Audience Participation)ในการบอกเล่าเรื่องราวข่าวสาร อภิปรายแสดงความคิดเห็นกับทุก ๆ
เรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง คลิปวีดิโอ ตลอดจนเป็นเว็บไซต์ที่
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ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือ รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม ได้อย่าง
ชัดเจน โดยแต่ละเว็บไซต์นั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไป คือ
“เว็บไซต์โอเคเนชั่น” เป็นเว็บไซต์ที่มีความเด่นชัดที่สุดในการเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างและสนับสนุน
ในภาคประชาชนสามารถสร้างและเป็นเจ้าของพื้นที่บล็อกได้อย่างเต็มที่
“เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส” นั้น จะมีความโดดเด่นในเชิงนโยบายและการส่งเสริมใน
ภาคปฏิบัติ คือ มีการจัดการอบรมให้กับนักข่าวพลเมืองทั่วประเทศ และมีการนําเสนอผลงานการผลิตข่าวของ
นักข่าวพลเมือง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเข้ารับการอบรมและการส่งข่าวที่ต่อเนื่องสําหรับบางกลุ่ม แต่ถูก
กําหนดเวลาให้เผยแพร่แค่เพียง 3 นาที เพื่อนําเสนอผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ส่วนในเว็บไซต์ก็มีการนําผลงานที่
ผ่านการนําเสนอในสื่อโทรทัศน์แล้วในแต่ละวันมารวบรวมเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ติดตามย้อนหลังได้
“เว็บไซต์ข่าวประชาไท” เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาในฐานะสื่อทางเลือกที่มีนโยบายการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน และเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันจะมีกลุ่มเครือข่ายขององค์กร และกลุ่มประชาชนที่ร่วมรายงานข้อมูลข่าวสาร
ส่งผ่านมาให้กับประชาไท เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ในส่วนข่าวพลเมือง
“เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและข่าวสารเพื่อสิทธิพลเมือง” เป็นเว็บที่ก่อตั้งขึ้นมา ซึ่งมีนโยบายในการ
ดํ า เนิ น งานที่ ต้ อ งการเป็ น สื่ อ เสรี เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ ป ระชาชนได้ ร่ ว มใช้ สิ ท ธิ และเสี ยง ในส่ ว นงานข่ า วพลเมื อ ง
ซึ่งในช่วงระยะแรกเป็นการทํางานแบบเครือข่ายความร่วมมือกับทีมงานของเว็บไซต์ประชาไท ดังนั้น ข้อมูล
ข่าวในพื้น ที่ข่ าวพลเมื องในเว็บไซต์นี้ จะได้มาจากการคัด เลื อกงานข่ าวนักข่า วพลเมื องที่ส่ งให้กับเว็บไซต์
ประชาไท แต่กรอบการคัดเลือกนั้น จะดูจากนโยบายของเว็บไซต์เป็นหลัก
3. แนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีส่วนร่วมในการรายงานข้อมูลข่าวสารของนักข่าว
พลเมืองภายใต้บริบทของสังคมไทย
จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักข่าวพลเมือง นักวิชาการ นักข่าวอาชีพ และบรรณาธิการเว็บไซต์เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาบทบาทนักข่าวพลเมืองในสังคมไทย สามารถสรุปในภาพรวมได้ดังนี้
3.1 บทบาทการเป็นผู้เฝ้าประตูข่าวสารให้กับสังคมสื่อใหม่ (Gatewatcher) ซึ่งจะหมายถึงการ
เป็นผู้คอยกลั่นกรอง คัดเลือกเรื่องราวความจริงที่เป็นประเด็นสาธารณะในพื้นที่เพื่อเผยแพร่ให้กับคนในสังคม
ได้รับรู้และเข้าใจ ควบคู่ไปกับผู้เฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) ในสื่อกระแสหลักซึ่งหมายถึง นักข่าวอาชีพ
หรือสื่อมวลชน
3.2 บทบาทการเป็นนักสื่อสารสาธารณะ หรือเป็นกระบอกเสียงให้กับคนรากหญ้า ซึ่งหมายถึง
การทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี ที่มีจิตสํานึกสาธารณะในการช่วยสะท้อน บอกเล่าเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ต่าง ๆ ของสังคม โดยมุ่งเน้นการเป็นสื่อภาคประชาชนและคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
3.3 เป็นผู้กําหนดวาระข่าวสารภาคพลเมือง คือบทบาทในการกําหนดเรื่องราวในพื้นที่ที่ตนเอง
สนใจ หรือเห็นว่ามีความสําคัญ โดยเน้นการสะท้อนวาระที่ขาดหายไปจากสังคมหรือสังคมไม่เคยได้รับรู้ใน
หลากหลายแง่มุมที่ถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ห่างไกลจากสายตาของคนในสังคม
3.4 เป็นผู้คอยเติ มเต็มให้กับกระบวนการรายงานข่าวของสังคม ในประเด็น นี้จะหมายถึ ง
การนําเสนอความจริง ในทุก ๆ แง่มุมที่แตกต่างให้กับสังคมได้รับรู้ โดยเน้นการนําเสนอเรื่องราวข่าวสารที่มี
คุณค่า ซึ่งประเด็นข่าวที่เผยแพร่ออกไปนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบและมีความสําคัญสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กรสื่อ ทําให้สื่อกระแสหลักต้องหยิบหรือนําเรื่องราวที่นักข่าวพลเมืองนําเสนอไปติดตาม
หาข้อมูลความจริงใน ประเด็นนั้นต่อไป
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3.5 การเป็ น มอร์ นิ เ ตอร์ ให้ กั บสื่อกระแสหลั ก ที่คอยตรวจสอบข้อมู ล ข่า วสารความจริงที่ สื่ อ
กระแสหลักนําเสนอ ซึ่งเกิดจากพลังการสื่อสารภาคพลเมืองในยุคของการพัฒนาเทคโนโลยี จนทําให้ผู้บริโภค
กลายเป็นผู้ผลิต และเป็นสายพานคอยส่งข้อมูลข่าวสารความจริงให้กับคนในสังคมได้รับรู้อย่างรอบด้านมากขึ้น
บทบาทหน้าที่ของนักข่าวพลเมืองในข้อนี้ ส่งผลให้สื่อต้องระมัดระวังในการนําเสนอข่าวให้กับสังคมมากขึ้น
สําหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมของนักข่าวพลเมืองในสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน พบว่า มีรูปแบบที่
หลากหลายแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น การเป็นบล็อกพลเมือง (Citizen blog) บนเว็บไซต์ขององค์กรสื่อ
การเป็นสื่อพลเมือง (Citizen media) ซึ่งเป็นการส่งเรื่องราว ภาพถ่าย วิดีโอ และสื่ออื่น ๆ โดยผู้ใช้ จากนั้นสื่อ
หลักอาจจะนําไปตรวจสอบหรือติดตามต่อ นอกจากนี้เป็นไปในลักษณะการเล่าเรื่องราวของพลเมือง (Citizen
stories) เป็นการส่งเรื่องราวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้อ่าน รวมถึงการแนะนําข้อมูลข่าวสาร ให้กับนักข่าวอาชีพ
เพื่ อ ทํ า การคั ด เลื อ กและบรรณาธิ ก ารก่ อ นนํ าไปเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ การแสดงความเห็ น (Comments)
และการเป็นเครือข่ายสังคม (Social networking) ในลักษณะการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารหรือเชื่อมโยง
ผ่านแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น
สรุป
นักข่าวพลเมือง (Citizen Reporter) ในบริบทของสังคมไทย ที่เราหมายถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่
นักข่าวอาชีพ แต่มีจิตวิญญาณเหมือนนักข่าว มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความตื่นตัว และต้องการใช้สิทธิในการ
สื่อสารเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ความจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประเด็น
สาธารณะ มีผลกระทบและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในประเด็นปัญหาที่สื่อ
กระแสหลักไม่ได้เปิดพื้นที่ให้มากนัก ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร พลิกบทบาท
ใหม่ ใ ห้ ก ลายมาเป็ น ผู้ เ ผ้ า ประตู ข่ า วสาร (Gatewatcher) ในสื่ อ ใหม่ ควบคู่ กั บ ผู้ เ ฝ้ า ประตู ข่ า วสาร
(Gatekeeper) ในสื่อดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการรายงานข่าวในสื่อออนไลน์นั้น จะช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และช่วยขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสําคัญที่ถูกฝังหรือถูกกดทับในพื้นที่มาเป็นเวลานานได้ถูก
นําขึ้นมาตีแผ่ หรือเผยแพร่ให้คนในสังคมได้มองเห็นมิติปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น
ปรากฏการณ์ การเกิ ด นักข่ าวพลเมือ งในสังคมไทย จึงถือ ว่ าเป็น ผลกระทบเชิ งบวกได้มากกว่า ลบ
โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ประชาชนพลเมืองได้ลุกขึ้นมาใช้สิทธิการสื่อสารในการนําเสนอ แลกเปลี่ยน ข้อมูล
เรื่องราว ความจริง ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของสังคมได้อย่างรอบด้านและมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งนั่นก็
หมายถึงการเริ่มต้นขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงและขับเคลื่อนได้ แต่ที่
สําคัญยิ่งไปกว่านั้น การขับเคลื่อนจะนําพาสังคมไปในทิศทางใด ขึ้นอยู่กับการกําหนดวาระบนพื้นฐานของ
จิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนั่นเอง
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ทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
The attitude of to study advertising media exposure, media recognition via
electronic mobile, including tablet and smart phone of people
in Bangkok district.
กฤษณะ ปุณยกนก1 และ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน2
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นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
E-mail: mumu_osstin@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อโฆษณา การรับรู้สื่อโฆษณาความรู้ทาง
เทคโนโลยี และศึกษาถึงรูปแบบและประเภทของสื่อโฆษณาที่ได้รับผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบแท็บเล็ตและ
สมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จํานวน 400 คน และวิ ธีการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิ ติเ ชิงพรรณาและสถิ ติเ ชิงอนุมาน ได้แก่
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ด้านรูปแบบและประเภทของสื่อโฆษณา และด้านความรู้
ทางเทคโนโลยี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทั ศ นคติ ต่ อ การเปิ ด รั บ สื่ อ โฆษณาผ่ า นทางอุ ป กรณ์ สื่ อ สารแบบแท็ บ เล็ ต และ
สมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ด้านการรับรู้สื่อโฆษณา ไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบแท็บเล็ต
และสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ: การเปิดรับสื่อโฆษณา, สื่อโฆษณา, ความรู้ทางเทคโนโลยี, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน
ABSTRACT
The research aimed to study the attitude of advertising media exposure, media
recognition about technology and to study the format and type of advertisement via
electronic mobile, including tablet and smart phone of teenagers in Bangkok zone by using
questionnaires as a tool in collecting data and test the relevant of content and creditability.
The result showed that form and type of ads and technology knowledge influenced to the
attitude of advertising media exposure and media recognition via electronic mobile,
including tablet and smart phone of teenagers in Bangkok district at the significant level of
0.05. As for media recognition, there was no effect to the attitude in mass media recognition
via tablet and smart phone electronic mobiles of teenagers in Bangkok zone.
Keywords: advertising media exposure, advertisement, technology knowledge, tablet,
smart phone
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บทนํา
แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมอย่างยิ่งเพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทําให้บริษัท
ต่างๆ เห็นว่าการทําสื่อโฆษณาผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เหมาะแก่การทําการตลาด
โฆษณาเนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความหลากหลาย มีความแปลกใหม่อีกทั้งมีความน่าสนใจและสามารถเข้าถึง
ตัวผู้รับสารหรือผู้บริโภคได้ง่ายเนื่องจากผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่แล้วจะพกพาอุปกรณ์สื่อสารแบบแท็บเล็ตและ
สมาร์ทโฟนติดตัวอยู่เสมอ ทําให้มีความเหมาะสมในการทําการโฆษณาผ่านสื่อนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการโฆษณา
ผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน นั้นเนื้อหาของโฆษณาก็จะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการว่าต้องการสื่อออกมาในรูปแบบใด อย่างไรก็ตาม การที่ผู้บริโภคได้รับ
ข่าวสารต่อวันเป็นจํานวนมากนั้น การเลือกรับข่าวสารของผู้บริโภคจะเลือกรับเฉพาะข่าวสารที่มีความน่าสนใจ
และดึงดูดใจ สอดคล้องกับความเชื่อของตนเอง และส่วนใหญ่จะจดจําส่วนสําคัญของข่าวสารที่ได้รับเพียง
เล็กน้อย ถ้าทัศนคติของผู้รับต่อข่าวสารที่ได้รับเป็นบวก และเขามีท่าทีสนับสนุนต่อสาระสําคัญนั้น เขาจะ
ยอมรับและจดจําได้ ในทางกลับกันถ้าทัศนคติต่อข่าวสารเป็นลบและเขามีท่าทีไม่เห็นด้วย ผู้รับจะปฎิเสธ
ข่าวสารนั้นและจดจําไปอีกนานการชักจูงให้คล้อยตามข่าวสารจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากความคิดของ
ผู้รับเอง
ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าทัศนคติของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้เคยพบเห็นโฆษณาผ่าน
แบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการทําการตลาดโดยการโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร
เหล่านี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความต้องการที่จะทําการโฆษณาผ่านทางช่องทางการสื่อสารนี้
ได้นําไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด การนําเสนอโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี
ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อทัศนคติด้านการโฆษณาผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ได้แก่ การรับรู้
สื่อโฆษณา รูปแบบและประเภทของสื่อและความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กําหนดปัญหาในการวิจัย
1) ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อทัศนคติด้านการโฆษณาผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน
2) การรับรู้ รูปแบบและประเภทของสื่อโฆษณา และเทคโนโลยี มีอิทธิพลอย่างไรต่อทัศนคติ
ของกลุ่มวัยรุ่นอายุ 17-30 ปี
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมู ลทั่ว ไปเกี่ยวกั บการโฆษณาผ่านแท็บ เล็ตและสมาร์ ทโฟน แนวคิ ดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้สื่อ รูปแบบและประเภท ความรู้ทางเทคโนโลยี และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาสรุปเป็นตัวแปรต่างๆ สร้างกรอบแนวความคิด และสมมติฐาน

819

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

3. กําหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
การรับรู้สื่อโฆษณา
รูปแบบและประเภท

ตัวแปรตาม
ทํศนคติต่อการเปิดรับสื่อโฆษณา
ผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

ความรู้ทางเทคโนโลยี
รูปที่ 1: กรอบแนวคิด
สมมติฐานในการวิจัย
H0: ปัจจัยการรับรู้สื่อโฆษณา รูปแบบและประเภทและความรู้ทางเทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่น 17-30 ปี
H1: ปัจจัยการรับรู้สื่อโฆษณา รูปแบบและประเภทและความรู้ทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อ
การเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่น 17-30 ปี
4. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชาการทีใช้ศึกษา คือประชาชนที่เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 17-30 ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือวัยรุ่นอายุ 17-30 ปี เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบแทบเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก
5. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
และได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือด้วยค่าครอน
แบชอัลฟ่า จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงก่อนแจกจริง
6. การรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากแหล่งข้ อมูล ปฐมภูมิซึ่งในที่นี้ คือแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุ ด
จากกลุ่มวัยรุ่นในเขต บริเวณสยามพารากอน ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง และบริเวณสยามสแควร์ ในเขต
ปทุมวันและเขตพญาไท และข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้โดยทําการศึกษา
จากเอกสาร หนั ง สื อ ต่ า ง ๆ ผลงานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ผ่ า นมา แต่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้
และจากวารสาร บทความทางวิชาการและข้อมูลจากเว็บไซด์ (Website)
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์หรือการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่
การรับรู้สื่อโฆษณา รูปแบบและประเภทของสื่อ และความรู้ทางเทคโนโลยี ซี่งใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้นกับตัว
แปรตามหนึ่งตัว คือ ทัศนคติต่อการเปิดรับโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ซี่งใช้
มาตรวัดอันตรภาคชั้น และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม ดังนั้น
สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
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สรุปและอภิปลายผล
1. ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุระหว่าง 26-30 ปี มีอาชีพเป็นนิสิต/นักศึกษา มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 20,001 บาท ขึ้นไป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ที่ใช้งานคือ สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Apple กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ได้รับสื่อ
โฆษณาผ่า นทางแท็บ เล็ต และสมาร์ ทโฟนที่พบบ่อ ยที่ สุดเป็น อัน ดับที่ 1 คื อ โฆษณาผ่านโซเชี ยล เน็ ตเวิร์ก
อันดับที่ 2 คือ E-mail และอันดับที่ 3 คือ SMS
2. ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ มตั ว อย่ า งเกี่ ยวกั บการรั บ รู้ สื่ อ โฆษณา รู ป แบบและประเภทของสื่ อ
ความรู้ทางเทคโนโลยี และทัศนคติต่อการเปิดรับโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ค่า R Square มีค่าเท่ากับ .591 ที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรต้นหมายถึงตัวแปรการ
รับรู้สื่อโฆษณา รูปแบบและประเภทของสื่อ และความรู้ทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อ
โฆษณาผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้ 35.0% ส่วนอีก 65.0% จะเป็นอิทธิพลจากตัว
แปรอื่น ค่า Adjust R Square มีค่าเท่ากับ .345 ทําให้เห็นได้ว่า หากตัวแปรต้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแปร
ตามจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตาม 34.5% ค่า Std. Error of the Estimate มีค่าความคลาดเคลื่อนหรือ
ผิดพลาดเท่ากับ .460
4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน
จากค่า Sig. ด้านตัวแปรรูปแบบและประเภทของสื่อ และความรู้ทางเทคโนโลยีมีค่าเท่ากับ 0.075
ส่งผลให้ตัวแปรรูปแบบและประเภทของสื่อ และความรู้ทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อ
โฆษณาผ่า นทางอุ ปกรณ์สื่ อสารแบบแท็ บเล็ตและสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่นและนักศีกษาที่ มีอ ายุระหว่า ง
17-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนด้านการรับรู้สื่อโฆษณา มีค่าเท่ากับ 0.130 ส่งผลให้ตัวแปรด้านการรับรู้
สื่อโฆษณา ไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟ
นของกลุ่มวัยรุ่นและนักศีกษาที่มีอายุระหว่าง 17-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. การวิเคราะห์และอภิปรายผล
ด้านการรับรู้สื่อโฆษณา จากการศึกษาพบว่า ด้านการรับรู้สื่อโฆษณาไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการ
เปิดรับสื่อโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของกลุ่มวัยรุ่นและนักศีกษา เนื่องจาก
ปัจจุบันสื่อโฆษณามีความหลากหลายในการนําเสนอในสื่อประเภทต่าง ๆ อยู่แล้วและอาจกล่าวได้ว่ามีจํานวน
มากเกินความต้องการ โดยเฉพาะถ้าไม่ใช่สื่อโฆษณาที่กําลังสนใจอยู่ ทําให้การตอบสนองต่อสื่อเหล่านั้นก็จะ
น้อยลง หรือแทบไม่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโฆษณาที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร ทําให้เกิดความไม่แน่ใจ
ในการเปิ ด รั บ ข่ า วสาร เนื่ อ งด้ ว ยความปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของนุ ช จริ น ทร์ ชอบดํ า รงธรรม
วรางคณา อดิศรประเสริฐ และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ (2554) ได้ศึกษาอิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า ระดับการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อ
โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่ขัดแย้งกับผลการวิจัยที่ว่า สื่อโฆษณาโดยตรงบน
พื้ น ที่ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ แ ละสื่ อ โฆษณาโดยอ้ อ มจากการสร้ า งกลุ่ ม ในเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกด้าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติตที่ระดับ 0.05
ด้านรูปแบบและประเภทของสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์
สื่อสารแบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟเนื่องจากการโฆษณาที่ใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นตัวแทนทําให้โฆษณามีความ
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น่าสนใจและน่าดึงดูดให้ผู้บริโภคเปิดเข้าไปชม อีกทั้งรูปแบบและประเภทของโฆษณาผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ท
โฟนที่แตกต่างกันและมีความหลากหลายทําให้โฆษณา มีความน่าสนใจมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมชาย มานะสมบูรณ์พันธ์ (2552) ศึ กษาเรื่ อ ง การเปิ ด รั บ สื่ อ และความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ การเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในจังหวัดภูเก็ต พบว่า การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับประเภทของข้อมูล
ข่าวสารของการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ใช้ในการสอบถามข้อมูลอัตโนมัติในทุกเครือข่าย
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อมวลชนในระดับมาก เปิดรับสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ ในระดับปานกลาง ด้าน
ความรู้ทางเทคโนโลยี จากการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านทางอุปกรณ์
สื่อสารแบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟ ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกสบายในการพกพาซึ่งกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษา
มักจะพกพาติดตัวอยู่เสมอ และการใช้งานที่สะดวก และมีระบบการรับส่งข้อมูลที่มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศรุดา รัตนศีล (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายตลาดของระบบโทรศัพท์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทวัส รุ่งเรืองผล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการรับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์พบว่า สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยความถี่ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อดังกล่าวสูงกว่าสื่ออื่น ๆ ในทุกขั้นตอน
กระบวนการรับรู้ข่าวสาร สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหลักที่ผู้บริโภคได้รับข่าวสารทางลบของผู้ประกอบการ ผ่าน
กระทู้ ห รื อ ความเห็ น ที่ เ ขี ยนโดยผู้ บ ริ โภคด้ ว ยกั น เอง ซึ่ งข่ า วสารดั งกล่ า วมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริโภค
เอกสารอ้างอิง
นุชจรินทร์ ชอบดํารงธรรม วรางคณา อดิศรประเสริฐ และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์. (2554). อิทธิพลของสื่อ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
Factors Affecting Behaviors in Using Online Social Media of People in Bangkok
and Metropolitan Area
สุรารักษ์ แสงประทุม1 และ ดร. ชุติมาวดี ทองจีน2
1

นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมในการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข อง
ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัวแปรอิสระได้แก่ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทาง
เทคโนโลยี และปัจจัยด้านการรับรู้ ตัวแปรตามได้แก่พฤติกรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางานจํานวน 400 คน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี การรับรู้ และพฤติกรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่าปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี
และด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: สื่อสังคมออนไลน์, ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม, ปัจจัยทางเทคโนโลยี, ปัจจัยด้านการ
รับรู้, พฤติกรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ABSTRACT
This research aims to study factors affecting behaviors in using online social media of
people in Bangkok and metropolitan area. The independent variables were social and
cultural factor, technological factor, and perception factor. The dependent variable was
behaviors in using online social media. The questinnaire was used to collect data from 400
teenagers and working people in Bangkok and metropolitan area. Multiple regression
analysis, mean, and standard deviation were used for descriptive and inferential statistics.
From the analysis,opinions of the respondents about technological factor, perception
factor, and behaviors in using online social media were at the highest level but social and
cultural factor was at the high level. The results of multiple regression analysis showed that
social and cultural factor, technological factor, and perception factor affect to behaviors in
using online social media at the significance level of 0.05.
Keywords : social media, social and cultural factors, technological factors, perception
factors, behavior in using online social media.
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บทนํา
สังคมโลกในยุคปัจจุบันมี การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ซึ่งถือเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมและขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ในสั ง คม เนื่ อ งจากสามารถตอบสนองการใช้ ง านได้ ห ลากหลายทิ ศ ทาง โดยการเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อิ น เตอร์ เ น็ ต สั ง คมออนไลน์ จึงเข้ า มามี บ ทบาทและมี อิ ท ธิ พลต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ตในประจํ า วั น โดยเฉพาะ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่กลายเป็นสังคมใหม่หรือเป็นกิจวัตรประจําวันของคนในยุค
ปัจจุบันนี้ เนื่องจากผู้คนมีการบริโภคสื่อและรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานบน
เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในทางปฏิบัติหลายๆด้านในการดําเนินชีวิตประจําวัน บนสังคมออนไลน์ผู้ใช้
เป็นผู้สื่อสาร โดยสามารถเขียนข้อความ เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รวมถึงรูปภาพ วีดีโอ และสิ่งที่
น่าสนใจที่ค้นพบจากสื่ออื่นๆ และนําไปเผยแพร่หรือแบ่งปันให้กับผู้อื่นในเครือข่าย รวมถึงทางธุรกิจที่มีการ
พัฒนาโดยนําสื่อสังคมออนไลน์เข้าไปประกอบกับการดําเนินงาน ทั้งในด้านการวางแผนทางธุรกิจ การส่งเสริม
การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ธุรกิจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น
สรุปการนําสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้จะทําให้การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการใช้บริการ
ด้านอื่นๆ สะดวกรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน ทําให้มีการคิดค้น พัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้หลากหลายและครอบคลุม
มากขึ้น ทําให้ช่องทางหรือวิธีการเข้าใช้ รวมถึงวิธีการเรียนรู้การใช้งานที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงเป็นส่วน
สําคัญที่ทําให้คนในสังคมยุคปัจจุบันตัดสินใจเลือกบริโภคสื่อข้อมูลข่าวสาร หรือมีการปฏิสัมพันธ์กันผ่านทาง
สังคมออนไลน์ ตัวอย่างเว็บและโปรแกรมที่ได้รับกระแสความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น Facebook,
Twitter, Myspace, Blog, Youtube, Socialcam, Instagram, Whatsapp, Line, และ Skype เป็นต้น
รวมทั้งในทางธุรกิจที่สามารถทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
ทราบถึงสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมในการใช้งาน และเข้าใจในความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวกับ
พฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งผลการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดในรูปแบบและลักษณะอื่นๆ
เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการขององค์กร ธุรกิจ หรือความต้องการของผู้ใช้บริการได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี, การรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่ อ สํ า รวจปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมในการเข้ า ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กําหนดปัญหาในการวิจัย
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย
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เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยการรับรู้
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจะช่วยให้
นักการตลาดจัดการสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม ซึ่งเปรียบเสมือนการค้นหาและเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิด
จากการรับรู้ ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอก
3.2 แนวคิดเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
Burnett, R. and Marshall D. P. (2003) กล่าวว่า สื่อใหม่คือ สื่อที่เอื้อให้ผู้ส่งและผู้รับสารทําหน้าที่
ได้พร้อมกันสองทาง และทําหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่าง เช่น ภาพ เสียง และข้อความ โดยรวมเทคโนโลยีสื่อ
ดั้งเดิมเข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ จึงทําให้สามารถสื่อสารได้สองทางโดยผ่านระบบ
เครือข่าย ที่มีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ซึ่งปัจจุบันสื่อใหม่มีการพัฒนาขึ้นหลากหลายและ
เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้น
3.3 แนวคิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
เดชา นันทพิชัย (2548) กล่าวว่า การแสวงหาสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่กระทําเพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่
จะตอบสนองต่อความต้องการที่ตระหนักและเล็งเห็นว่าสําคัญ ความต้องการจะแสดงออกมาและนําไปสู่การ
กระทํา หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่ทําให้ได้รับสารสนเทศมาครอบครอง
3.4 แนวคิดกระบวนการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
Hoffman (1995) กล่าวว่า กระบวนการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ การสื่อสารมวลชนที่
มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้ การสื่อสารส่วนบุคคลที่ผู้สื่อสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในเวลาเดียวกันผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสนทนาผ่านห้องสนทนา (Chat) การตั้งกระทู้ การตอบกระทู้ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวสามารถแสดงถึงความมีส่วนร่วมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเรื่องที่ตนเองสนใจ
3.5 แนวคิดการรับรู้
เสรี วงษ์ มณฑา (2542) กล่ า วว่ า การรั บ รู้ คือ กระบวนการที่ มนุ ษ ย์ เ ลื อ กที่ จ ะรั บ รู้ สรุ ป การรั บ รู้
ตีความหมายการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพที่มีความหมายและมีความ
กลมกลืน
4. กําหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน
1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
2. ปัจจัยทางเทคโนโลยี
3. ปัจจัยการรับรู้

4. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์

รูปที่ 1: กรอบแนวคิด
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สมมติฐานในการวิจัย
H0: ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยการรับรู้ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์
H1: ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยการรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
สื่อสังคมออนไลน์
5. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือประชาชนกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน ในช่วงอายุ 15-60 ปี ที่มีพฤติกรรมในการ
ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ จํ า นวน 400 คน โดยทํ า การแจกแบบสอบถามในย่ า นชุ ม ชน ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
และบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling)
6. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิ จัยใช้ แบบสอบถามเป็น เครื่ อ งมือ เพื่อ เก็บ รวบรวมข้ อ มูล จากกลุ่ มตั ว อย่ า ง โดยทดลองกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 40 คน เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือด้วยค่าครอนแบชอัลฟ่า จากนั้นนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงก่อนแจกจริง
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
.840
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
.779
ปัจจัยทางเทคโนโลยี
.735
ปัจจัยการรับรู้
.875
7. การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จัยได้ ดํ าเนิน การเก็ บรวบรวมข้อ มูล จากแหล่งข้ อมู ลปฐมภู มิคือแบบสอบถาม จํ านวน 400 ชุ ด
จากประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และข้อมูลทุติยภูมิคือการทบทวนวรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จัยได้ ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนาในการอธิ บ ายผลการศึ กษา ในข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี และปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ และได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ซึ่งสถิติที่นํามาใช้ คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทุกวัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้ 1-2 ชม. และมากกว่า 6 ครั้ง/วัน สถานที่ที่เข้า
ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดคือทํางาน และช่องทางในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ คอมพิวเตอร์
พีซี หรือ โน๊ตบุ๊ค
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการรับรู้ และพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด ยกเว้นปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
อยู่ในระดับมาก
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2.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพิจารณาทุก
ตัวแปรจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
โพสต์ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความชื่นชอบ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดตามความเคลื่อนไหว
ในสถานการณ์ปัจจุบัน (ข่าวสาร, กระแสนิยม, ศิลปิน, ดารา และอื่นๆ) และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเข้า
ร่วมกลุ่มกิจกรรมตามความสนใจและไลฟ์สไตล์ (แฟนเพจ) ตามลําดับ
2.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพิจารณาทุกตัวแปรจะ
เห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพราะมีความ
สะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพราะสามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ที่มีสัญญาณ
อิ น เตอร์ เ น็ ต และการใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ สื่ อ เพราะมี อุ ป กรณ์ รองรั บ การเข้ าใช้ งานหลากหลายช่ อ งทาง
ตามลําดับ
2.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพิจารณาทุกตัวแปรจะ
เห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การรับรู้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วยท่าน
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น การรับรู้ถึงความหลากหลายของสื่อสังคมออนไลน์ และการรับรู้ว่าสื่อสังคม
ออนไลน์ช่วยตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย ตามลําดับ
2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพิจารณาทุกตัวแปรจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่นอย่างสม่ําเสมอ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อไปในอนาคต และพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่ทําให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารหรือทํางาน ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร พบว่า
ปัจจัย
B
Beta
T
Sig
ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
.178
.231
4.854 .000*
ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านเทคโนโลยี
.221
.230
4.393 .000*
ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านการรับรู้
.419
.327
6.786 .000*
2
2
R = .664, R = .441, Adjusted R = .437, SEE = .304,
F = 104.064, Sig. of F = 0.000*
3.1 ผลการวิเคราะห์ค่า R Square มีค่าเท่ากับ .441 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรปัจจัยด้านสังคมและ
วั ฒ นธรรม ด้ า นเทคโนโลยี และด้ า นการรั บ รู้ มี อิ ทธิ พลต่ อ พฤติ กรรมการใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ 44.1%
อีก 55.9% เป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่น ค่า Adjust R Square มีค่าเท่ากับ .437 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรปัจจัย
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านการรับรู้มีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตาม 43.7% ค่า Std. Error of the Estimate มีค่าความ
คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเท่ากับ .304
3.2 ผลการวิเคราะห์ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.765 แสดงให้เห็นว่า ความคาดเคลื่อน
จากการกระจายของสหสัมพันธ์ของตัวรบกวนมีการกระจายเป็นอิสระ ค่า F มีค่าเท่ากับ 104.064 แสดงให้
เห็นว่าปัจจัยอิสระอย่างน้อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.3 ผลการวิเคราะห์ค่า Std. Error of the Estimate มีค่าเท่ากับ .304 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดประมาณ .304
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3.4 ผลการวิเคราะห์ค่า Beta แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม มีค่าเท่ากับ .231
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ .230 และปัจจัยด้านการรับรู้ มีค่าเท่ากับ .327 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาทุกตัวแปรพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด
4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยพิจารณาจากค่า Sig. จากผลลัพธ์ของโปรแกรมทางสถิติ
สําเร็จรูป มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ที่กําหนด จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 และยอมรับ
สมมุติฐาน H1 คือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยการรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
5. การวิเคราะห์และอภิปรายผล
5.1 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท
และมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างสม่ําเสมอ และทําให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารหรือทํางาน ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการบริโภคอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ สมศักดิ์
คําจันทร์ (2553) และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้งาน Internet TV ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ของพิมพ์ใจ โตมา (2553)
5.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ โดยให้ ความสํ า คั ญ ระดั บ มาก ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ศิ ริว รรณ เสรี รัต น์ , (2546: 315)
ที่สามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มอ้างอิงหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและค่านิยม
เช่น ครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน รวมถึงบุคคลชั้นนําทางสังคม เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Blumler
and Katz (1974: 19-31) ) ที่ อ ธิ บ ายได้ ว่ า พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ที่เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบต่างๆ ทั้ง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความเชื่อ หรือรสนิยม ซึ่งสภาวะทางสังคมและจิตใจจะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือความต้องการที่จะนําไปสู่พฤติกรรมในการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น
ต้องการรู้เหตุการณ์ ต้องการข่าวสาร ต้องการสนทนา ต้องการมีส่วนร่วม และต้องการความบันเทิง เป็นต้น
5.3 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
โดยให้ความสําคัญระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (พสนันท์ ปัญญาพร. 2555 ; อ้างอิงจาก
ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และ ประภัสสร วรรณสถิต, ผู้แปล, 2551) ที่สามารถอธิบายได้ว่า สื่อใหม่หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทําให้ผู้ใช้มีอิสระจากข้อจํากัดในด้านเวลาและสถานที่ ซึ่งสามารถเข้าใช้ได้ในเวลาและสถานที่ใดก็ได้ตาม
ต้องการ และสามารถเชื่องโยงได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว และสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทิกร ไทยเจริญ
(2551) ที่สามารถอธิบายได้ว่า เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดสื่อ
หรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว
การประหยัดค่าใช้จ่าย และการที่ทําให้มิติด้านเวลาและสถานที่หมดไป โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายที่สามารถ
ติดต่อได้ในทันทีและไร้พรมแดน
5.4 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดย
ให้ความสําคัญระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546: 209) ที่สามารถอธิบายได้
ว่า การรับรู้เกิดจากการเปิดรับและการแปลข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคล ที่มาจากประสบการณ์ ความเชื่อ
ความต้องการทางอารมณ์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายในของแต่ละบุคคล ลักษณะของสิ่งเร้า และความสัมพันธ์
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ระหว่างสิ่งเร้ากับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดของ เดชา นันทพิชัย (2548: 2) ที่สามารถอธิบายได้ว่า
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลนั้น นําไปสู่การเกิดเป็นพฤติกรรมที่
แตกต่างกันตามความต้องการหรือความสนใจของแต่ละบุคคล
สรุป
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และปัจจัยทั้ง 3 หรือตัวแปรอิสระทั้ง 3 ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
แตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 และชั้นปี 4
ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักศึกษาชั้น
ปี 3 และนักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งหมด 5 คณะวิชา จํานวน
375 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้และความเข้าใจต่อความหมายสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทั ศน์ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก การรั บ รู้ มีความสัมพั น ธ์ กับ ความเข้ าใจต่ อ ความหมายสั ญ ลั กษณ์ โดยมี
ความสั มพั น ธ์ เ ชิ งบวกในระดั บ ปานกลาง จากการศึ กษาพบว่ า นั กศึ ก ษามี พฤติ กรรมไม่ ค่อ ยปฏิ บั ติ ต ามคํ า
แนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ดังนั้นผู้จัดรายการโทรทัศน์หรือผู้ที่
เกี่ ยวข้ อ งควรประชาสั มพั น ธ์ ถึ งผลเสี ยจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของสั ญ ลั กษณ์ การจั ด ระดั บ ความ
เหมาะสมรายการโทรทั ศน์ และควรหาแนวทางในการให้ นั กศึ กษาตระหนั กถึงความสํ า คั ญ ของสั ญ ลั กษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
คําสําคัญ: การรับรู้, ความเข้าใจ, พฤติกรรม, สัญลักษณ์การจัดระดับ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
ABSTRACT
The purpose of this study is to study the behavior of the 3rd and the 4th Year
University Students of Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus toward the
television rating signs by questioning 375 of the 3rd and the 4th Year University Student in
2012, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus with the statistical analysis
including mean, standard deviation and the correlation coefficient of Pearson. The results
showed that awareness and understanding toward the television rating signs were at the
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high level , and students’ behaviors toward the television rating signs were also at the high
level. Perception is related to the understanding of symbolic meanings which is moderate
positive relationship. The study found that students do not always follow the television
rating signs. Therefore, the television broadcaster should inform the effect of noncompliance with the television rating signs and should find ways to make students aware of
the importance of the television rating signs.
Keywords: Awareness, Understanding Behavior, Rating signs, Silpakorn University
บทนํา
เนื่ องจากปั จ จุ บั น โทรทั ศน์ เ ป็ น สื่ อที่ มีอิทธิ พลมากทั้ งในเชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณภาพ ประกอบกั บ
ช่วงเวลาการออกอากาศของรายการโทรทัศน์มีให้ชมได้ทั้งวันตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีงานวิจัยหลายชิ้นว่าบุคคล
ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์มากที่สุด อาทิ ผลการวิจัยไลฟ์สไตล์ของเด็กเอเชีย เรื่อง นิวเจเนอเร
เชียนส์ ทีเอ็ม (New Genner Asians TM) ของการตูนเน็ตเวิร์ค พบว่า เด็กไทยเป็นกลุ่มผู้ชมรายการกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดใน 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยร้อยละ 89 ของเด็กไทยจะดูโทรทัศน์ทุกวัน (คํานวร
2543: อ้างถึงใน มนัสวินี จันทะเลิศ 2548: 14) และสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2546) ได้ทําการสํารวจพบว่า
กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนไทยอายุ 6-24 ปี ทํามากที่สุด คือ การดูโทรทัศน์และดูวิดีโอ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
39.62 เมื่อเทียบกับการเลือกทํากิจกรรมอื่นๆ การรับรู้ของคนเรามีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ของประสาทสั มผั สที่ช่ วยในการรับ รู้และขึ้ นอยู่กับ ประสบการณ์ ในอดีต ความเชื่ อและทั ศนคติ ฉะนั้น เมื่ อ
ผู้ ป กครองรั บ ข่ า วสารเรื่ องการจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศน์ อาจเป็ น ข่ า วสารที่ ต นเองสนใจ
ตรงกับประสบการณ์เดิมหรือความเชื่อของตนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งส่งผลต่อการเลือกตีความข่าวสารนั้นต่อไปตาม
กระบวนการการเลือกเปิ ดรั บข่ าวสาร อัน ประกอบไปด้ วย พฤติ กรรม 3 ขั้น ตอน คือ 1. การเลื อกเปิ ดรั บ
ข่าวสาร(Selective exposure) 2. การเลือกรับรู้ข่าวสาร (Selective perception) 3. การเลือกจดจํา
ข่าวสาร(Selective retention) ซึ่งผู้รับสารมักจะเลือกเปิดรับ รับรู้และจดจําข่าวสารในเรื่องที่เป็นประโยชน์
กับตนเอง (พัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศริวงศ์. 2541,113-115) การรับรู้และ
ความเข้าใจ เป็นปั จจัยภายในที่อยู่ในตั วแต่ ละบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่ อพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการรับ รู้เป็ น
กระบวนการที่บุคคลคัดเลือก จัดระเบียบการตีความหมายข้อมูลเพื่อกําหนดเป็นภาพที่มีความหมายนั้นมา
ซึ่งการรับรู้ของคนเป็นระบบเลือกสรร หมายถึง บุคคลเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนต้องการรับรู้ บุคคลเกิดการรับรู้แล้ว
นําไปสู่การตีความหมายของข้อมูลที่ได้รับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยที่ความเข้าใจในการตีความหมายนั้นๆ
ขึ้นอยู่กับทัศนคติความเชื่อถือและประสบการณ์ของบุคคล เมื่อพิจารณาจากกระบวนการเหล่านี้จะเห็นได้ว่า
หากนั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี 3 และชั้ น ปี 4 สนใจเรื่ องการจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ กล่าวคือ ช่วยให้ข้อมูลว่ารายการใดมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย
ของตนเองก็จ ะเปิ ดรั บข่ าวสารเรื่ องนี้และจะพยายามตีความหรือทํ าความเข้าใจ ซึ่งย่อมส่ งผลให้ สามารถ
จดจําข่าวสารที่ตนตีความนั้นได้ แต่หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 3 และชั้นปี 4 มองว่าสัญลักษณ์ที่ใช้
กํากับรายการโทรทัศน์นั้นไม่มีประโยชน์หรือคิดว่าข้อมูลไม่น่าเชื่อถือก็จะไม่เลือกเปิดรับข่าวสารนี้ตั้งแต่ต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสําคัญของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์จะ
ส่งผลสําเร็จได้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้และความเข้าใจของผู้ชมรายการโทรทัศน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการ
วิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาการรั บ รู้ ความเข้ า ใจและพฤติ ก รรมที่ มี ต่ อ การรั บ ชมสั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจั ด ระดั บ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร วิ ทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติ กรรมการเปิดรับข้อมู ลข่าวสารอย่างหลาก
หลาย นอกจากนี้ยังมีวุฒิภาวะมากเพียงพอต่อการรับรู้และเข้าใจถึงความหมายของข้อมูล เพื่อจะได้ทราบผล
ของการรับรู้และความเข้าใจจะมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนําไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการ
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี 3 และชั้ น ปี 4 ปี พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3. เพื่ อศึ กษาถึงการรั บ รู้และความเข้ าใจที่ ส่งผลต่ อพฤติ กรรมนั กศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี 3
และชั้นปี 4 ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการสํารวจเพื่อใช้วิธี
การอธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสอบถามการรับรู้และความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และการรับรู้และความเข้าใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จากนั้นนําไป
สรุปผลการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ การรับรู้และความเข้าใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัด
ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศ น์ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี 3 และชั้ น ปี 4 ปี พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ทั้งหมด 5 คณะวิชา จํานวน 375 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจที่
มี ต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของรายการโทรทั ศ น์ การรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น โดยศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น แนวทางในการออกแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรับรู้ที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ โ ท ร ทั ศ น์ มี
ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating
Scale) สร้ า งตามมาตรวั ด ของลิ เ คิ ร์ ท
(Likert Scale) ประเมินคําตอบ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจที่ มี ต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) ประเมินคําตอบ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นลักษณะคําถามแบบปลายเปิด
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือโดยศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับรับรู้และความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์และ
พฤติ กรรมที่ มีต่ อสั ญ ลักษณ์ การจั ดระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศน์ เพื่ อสร้ า งแบบสอบถามและนํ า
แบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ของเนื้อหาและความถูกต้อง
ของภาษา รวมทั้ งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนํา แบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try -Out)
กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ของมหาลัยราชภัฎนครปฐมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยจํานวน 30 คน แล้วนําแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ า กั บ 0.93 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น แบบสอบถามด้ า นการรั บ รู้ ต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ท่ า กั บ 0.81 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
แบบสอบถามด้านความเข้าใจต่อความหมายสัญลักษณ์เท่ากับ 0.88 และค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามด้าน
พฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เท่ากับ 0.91
แสดงว่ าแบบสอบถามที่ พัฒนาขึ้น นี้ เป็ นแบบสอบถามที่ มีคุณภาพทั้ งความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหาและความ
เชื่อมั่นในระดับที่ใช้ได้ดี เนื่องจากมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (สุธรรม รัตนโชติ, 2551:128)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยขอความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้รูปแบบตารางโดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of Frequency) คํานวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านและโดยรวม จากนั้นนํา
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดยการหาค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง ตามระดับความสําคัญที่มีต่อปัจจัยต่างๆ และทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อศึกษา
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ กั บ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการ
โทรทั ศน์และศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่ างการรั บรู้และความเข้าใจ ที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมในการปฏิบั ติตาม
คําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (ประสพชัย พสุนนท์2553: 472)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู้วิจัยนําเสนอข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.07 พัก
อาศัยอยู่หอพัก คิดเป็นร้อยละ 68.53 มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 46.93
ส่วนที่ 2 การรับรู้ที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ที่มีต่อสัญลักษณ์
การรับรู้ที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
1. การรับข้อมูล
2. การแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ
รวม

Mean

S.D.

ระดับ

3.57
3.63
3.60

0.60
0.77
0.62

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า การรับรู้ที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า นักศึกษาให้ความสําคัญด้านการแปล
ข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจมากที่สุด ( X = 3.63) และให้ความสําคัญด้านการรับข้อมูลน้อยที่สุด
( X = 3.57) ตามลําดับ
ส่วนที่ 3 ความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์
ความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
1. การแปลความ
2. การตีความ
3. การประเมินค่า
รวม

Mean

S.D.

ระดับ

3.42
3.66
3.31
3.47

0.64
0.63
0.84
0.60

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

834

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จากตารางที่ 2 พบว่า ความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า นักศึกษาให้ความสําคัญด้านการตีความมากที่สุด ( X
= 3.66) ให้ความสําคัญด้านการแปลความอยู่ในอันดับรองลงมา ( X = 3.42) และให้ความสําคัญด้านการ
ประเมินค่าน้อยที่สุด ( X = 3.31) ตามลําดับ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมที่มีต่อสัญ ลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมที่มีต่อสัญลักษณ์
พฤติกรรมที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์
1. ส่วนความรู้สึก
2. ส่วนการคิด
3. ส่วนการแสดงออก
รวม

Mean

S.D.

ระดับ

3.67
3.66
3.16
3.49

0.79
0.77
0.88
0.72

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า พฤติ กรรมที่ มีต่ อ สั ญ ลั กษณ์ การจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศ น์
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า นักศึกษาให้ความสําคัญส่วน
ความรู้ สึ กมากที่ สุ ด ( X = 3.67) ให้ ค วามสํ า คั ญ ส่ ว นการคิ ด อยู่ ใ นอั น ดั บ รองลงมา ( X = 3.66) และให้
ความสําคัญส่วนการแสดงออกน้อยที่สุด ( X = 3.16) ตามลําดับ
ส่ ว นที่ 5 ทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ กั บ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจ ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ดัง
แสดงในตารางที่ 4 -5
ตารางที่ 4: ความสัมพันธ์ของการรับรู้กับความเข้าใจโดยรวม
การรับรู้
1. การรับข้อมูล
2. การแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ
การรับรู้ โดยรวม
**p = 0.01

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์
(r)
0.64**
0.66**
0.72**

p-value

ความสัมพันธ์

0.00
0.00
0.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4 พบว่ า การรั บ รู้ ที่ มีต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศ น์
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมโดยรวมโดยมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.72) เมื่อจําแนกการรับรู้ที่มีต่อ
สั ญ ลั กษณ์ การจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศน์ เป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นการแปลข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น
ข้อความตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับกับ
ความเข้าใจที่มีต่อสั ญลั กษณ์การจัด ระดั บความเหมาะสมโดยรวม อย่ างมี นัยสํา คัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
(r = 0.66)
ตารางที่ 5: ความสัมพันธ์ของการรับรู้กับพฤติกรรม โดยรวม
การรับรู้

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์
(r)
0.39**
0.26**
0.35**

p-value

ความสัมพันธ์

1. การรับข้อมูล
0.00
ต่ํา
2. การแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ
0.00
ต่ํา
การรับรู้ โดยรวม
0.00
ต่ํา
**p = 0.01
จากตารางที่ 5 พบว่ า การรั บ รู้ ที่ มีต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศ น์
โดยรวมมีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการปฏิ บัติตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจั ดระดับ ความเหมาะสม
รายการโทรทั ศน์โดยรวม โดยมีความสั มพั น ธ์ เ ชิงบวกในระดั บ ต่ํา อย่ า งมี นั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01
(r = 0.35) เมื่อจําแนกการรับรู้ที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ เป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการรับข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ํากับกับพฤติกรรม
การปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.39)
จากการศึกษาการศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมที่มีต่อการรับชมสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทั ศ น์ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี 3 และชั้ น ปี 4 ปี พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคือนักศึกษระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้วิจัย
ขออภิปรายผลดังนี้
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า การรั บ รู้ ที่ มี ต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศ น์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับ
มากซึ่งขั ด แย้ งกั บงานวิจัยของ วิ ทวั ช แซ่ พุ่น (2551) ได้ ศึกษาเรื่ องการรั บ รู้ ความเข้ าใจและทั ศนคติ ข อง
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ระบุ ระดั บ ความเหมาะสมของรายการโทรทั ศน์ จากผล
การศึ กษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ความเข้ าใจต่ อ สั ญ ลั กษณ์ ระบุ ร ะดั บ ความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์โดยมีการรับรู้ความเข้าใจต่อสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์โดยรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง ทั้ งนี้ อ าจเกิ ด จากนั กศึกษาส่ วนใหญ่ทราบถึ งที่ มาของสัญ ลั กษณ์ การจัด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ และเคยพบเห็น สัญ ลักษณ์การจั ดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ในช่ว ง
ระหว่างรายการ จึงเกิดความเข้าใจต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ และงานวิจัย
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ของ จริยา เหลืองศุภกรณ์ (2550) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ต่อสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสม
ของสื่อวิทยุโทรทัศน์ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ทุกวันและรับชมรายการโทรทัศน์ช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกคนคือช่วง เวลา 18.0123.00 น. และผลการศึกษาด้ านข้อ มูล ทั่ว ไปสั ญลั กษณ์ระบุ ระดั บความเหมาะสมของสื่อ วิ ทยุ โทรทั ศน์ นั้ น
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของสื่อวิทยุโทรทัศน์ทุกครั้งที่ได้
รับชมรายการโทรทัศน์และเห็นสัญลักษณ์ระบุระดับระดับความเหมาะสมของสื่อวิทยุโทรทัศน์จากรายการ
ประเภทละครมากที่สุดกว่ารายการบันเทิงอื่นๆ
สรุป
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.07 พักอาศัย
อยู่หอพัก คิดเป็นร้อยละ 68.53 มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 46.93 การรับรู้ที่มีต่อสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า
นักศึ กษาให้ ความสํ าคั ญ ด้า นการแปลข้ อ มูล ให้เ ป็ นข้ อ ความตามความเข้ าใจมากที่ สุ ด และให้ ความสํ า คั ญ
ด้านการรับข้อมูลน้อยที่สุด ความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า นักศึกษาให้ความสําคัญด้านการตีความมากที่สุด ให้ความสําคัญด้านการ
แปลความอยู่ในอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญด้านการประเมินค่าน้อยที่สุด พฤติกรรมที่มีต่อสัญลักษณ์
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า
นักศึกษาให้ความสํ า คัญ ส่ว นความรู้สึ กมากที่ สุด ให้ ความสํ าคั ญส่ วนการคิด อยู่ใ นอั นดั บ รองลงมา และให้
ความสํ า คั ญ ส่ ว นการแสดงออกน้ อ ยที่ สุ ด การรั บ รู้ ที่มี ต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ การจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมโดยรวมโดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกการรับรู้ที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ มีความสัมพันธ์กัน
มากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับกับความเข้าใจที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมโดยรวม การรั บ รู้ ที่ มี ต่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการโทรทั ศ น์ โ ดยรวมมี
ความสั มพั น ธ์ กับ พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของสั ญ ลั ก ษณ์ การจั ด ระดั บ ความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์โดยรวม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ํา เมื่อจําแนกการรับรู้ที่มีต่อสัญลักษณ์การจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ เป็ นรายด้ าน พบว่า ด้านการรับข้ อมูลมี ความสัมพันธ์ กันมากที่สุด โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ํากับกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์โดยรวม จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมไม่ค่อยปฏิบัติตามคําแนะนําของ
สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ดังนั้นผู้จัดรายการโทรทัศน์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควร
ประชาสัมพันธ์ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทั ศน์ และควรหาแนวทางในการให้ นักศึกษาตระหนั กถึ งความสํา คัญ ของสั ญ ลักษณ์ การจั ด ระดับ ความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์

837

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เอกสารอ้างอิง
จริยา เหลืองศุภกรณ์. (2550). การรับรู้ต่อสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของสื่อวิทยุโทรทัศน์
ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร์และ
สื่อมวลชน สาขาวารสารและสื่อมวลชน,บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศริวงศ์. (2541). แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์.
กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์.
มนัสวินี จันทะเลิศ. (2548). อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนต่อเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ :
ยุทธศาสตร์สื่อเด็ก.
ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิติธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ท๊อป.
วิทวัช แซ่พุ่น. (2551). การรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
สัญลักษณ์ ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
สุธรรม รัตนโชติ. (2551). การวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์ท้อป จํากัด.

838

