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บทคัดยอ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศน  
2) กลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศน  และ 3) เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอด
ทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดานเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก การสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู
ความชํานาญทางดานสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ซ่ึงกลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 12 คนแบงเปน 4 
กลุม กลุมละ 3 คน คือ กลุม 1) ผูบริหารสถานีท่ีมีคาเฉลี่ยความนิยมท่ัวประเทศ ตลอดท้ังป พ.ศ. 2559 สูง
กวา 0.50 กลุม 2) ผูบริหารสถานีท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวา 0.50 โดยผานการจัดอันดับความนิยมของบริษัท เอ จี บี 
นีลสัน มีเดีย รีเสิรช ประเทศไทย กลุม 3) ผู ท่ีเก่ียวของในวงการสื่อโทรทัศนระบบดิจิทัล และกลุม 4) 
นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และวิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอกลยุทธการบริหารมากท่ีสุดไดแก การพัฒนา
ของเทคโนโลยีท้ังในดานการออกอากาศ การนําเสนอและเครื่องมือในการรับชม ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภค สวนปจจัยภายในท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดไดแก การลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยี การจัดการเนื้อหาท่ีนาสนใจ การสรรหาบุคลากรความสามารถสูงเขามาทํางาน โครงสรางและ
นโยบายขององคกรท่ีตองปรับตัวใหรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอก  

2) กลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล  ใชการสื่อสารการตลาดบูรณาการ 
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือตอบสนองความตองการและเรงสรางความนิยมสูงสุดผานสื่อโทรทัศน ดวย
การแขงขันผลิตเนื้อหาแปลกใหมใหถูกใจผูบริโภค โครงสรางการบริหารเรียงลําดับชั้นตามสายงาน  

3) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล เพ่ือ
แกปญหาองครวมดวยการปรับโครงสรางการบริหารเปนแนวระนาบใหคลองตัว ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีมีอยู 
ลดคาใชจายโดยใชบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความคิดสรางสรรคสูง สรางเนื้อหาท่ีมีมูลคาเปนเอกลักษณจดจํา
และสรางกระแสไดดี ใชการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เพ่ือตอกย้ําผูบริโภคใหครอบคลุมกวาเดิม ท้ังในฐานการ
นําเสนอแบบออนไลนและออฟไลน เพ่ือเพ่ิมอัตราความนิยม สวนแบงทางการตลาดและรายไดใหสูงข้ึน 

คําสําคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ  ความอยูรอด สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล    
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ABSTRACT  
This research aims to provide concept of strategic management for business survival 

of digital television stations. The purpose of this study are, to explore the environmental 
factors that affect management strategies, to explore the management strategy, and 
propose a strategic management model of digital television stations to survive. This is 
qualitative research using the printed document analysis and electronic documents with 
relevant information. The samples were: the chief executive of the television stations, and 
the in-depth interviews was done by selection of 12 key informants, divided into 4 groups of 
3 persons. Group A : Digital TV's top management  whose popular rating  are higher than 
0.50 Group B : Digital TV's top management  whose popular rating are lower than 0.50. (By 
Neilson media research, Thailand) Group C : Digital TV alliances and Group D : Mass media 
professors and scholars. All data were collected and being analyzed by descriptive analysis. 

The research findings were as following:  
1) Both external and internal environmental factors influenced the stations’ strategic 

planning. The most important external factors were technological developments in 
broadcasting, production and reception devices, economic fluctuation, and consumer 
behavior.The internal factors were the decision to invest in developing broadcasting 
technology, management of content following trends in consumer preference, recruitment 
of capable personnel, and the organizational structure and policies that had to be adjusted 
to the external environment.  

2) The management strategies of the digital TV stations, studied included use of 
integrated marketing communications, consumer behavior analysis to meet customer needs, 
efforts to build up rating and competition to produce interesting new content. The stations 
had a vertical administrative structure. 

 3) Recommendation for the digital TV stations, their major management strategies 
should integrated to solve organization problems by restructuring and decentralized. They 
should apply and utilize existing technology, and reduce costs by hiring employees with high 
competency and creativity. The content should be created with unique memorable value 
and trend setters. Digital marketing communications could also reinforce image and reach 
broader customers both online and offline, and for higher ratings, market share and income.  

Keywords: Strategic Management, Digital TV, Business Survival 
 
บทนํา  
 สถานีโทรทัศนในประเทศไทยเปนหัวใจหลักของการสื่อสารมวลชนในประเทศมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ท่ีมีความสําคัญในการเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนท้ังประเทศ ซ่ึงไดมี
พัฒนาการและความเปนมาอยางตอเนื่อง ท้ังในดานเทคโนโลยีและการบริหารกิจการสื่อเพ่ือการดําเนินธุรกิจ
สถานีโทรทัศนเริ่มมีการขยายตัวและพยายามพัฒนาขีดความสามารถใหทัดเทียมกับตางประเทศ จนสามารถ
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ทําผลกําไรและมีผลประกอบการท่ีเลี้ยงตัวเองได โดยมีหนวยงานของรัฐใหการกํากับดูแลและกําหนด
กฎระเบียบเปนมาตรฐานท่ีใชรวมกัน เพ่ือความเปนธรรมและไมขัดตอจริยธรรมของสื่อ  
 หนาท่ีหลักของสถานีโทรทัศนในประเทศไทย คือการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความ
บันเทิงสูสังคมในวงกวาง (Mass Communication) ตอบสนองความตองการหลากหลายของผูบริโภคดวยการ
สงสัญญาณออกอากาศผานสื่อโทรทัศน ท่ีมีการแบงออกเปนสถานีโทรทัศนชองตางๆ สถานีโทรทัศนแตละ
สถานีไดรับความนิยมจากผูบริโภคท่ัวประเทศแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสารและความนาสนใจในการนําเสนอของ
แตละสถานี ท่ีเรียกวาเนื้อหาสาระ (Content)  ท่ีไดผลิตและนําเสนอสูสายตาประชาชน เนื้อหาสาระดังกลาว
จะสามารถดึงดูดผูรับชมผานหนาจอโทรทัศนไดมากนอยตางกันตามความสนใจของผูบริโภคท่ีมีความ
หลากหลายในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชนชั้น ทุกระดับการศึกษา รวมถึงความสนใจในเนื้อหาเฉพาะดานอีก
ดวย 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 
  การประกอบสถานีโทรทัศนใชงบประมาณในการลงทุนสูง เนื่องจากตองใชเครื่องมือ อุปกรณการ
ผลิต และเทคโนโลยีอันทันสมัย ใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูและความเหมาะสมในสาขาตางๆ และยังตองมี
ปจจัยอ่ืนๆ ชวยสนับสนุนในการบริหารกิจการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย ดังนั้น สถานีโทรทัศนในประเทศ
ไทยจึงถือไดวาเปนการประกอบธุรกิจในระดับอุตสาหกรรมหลักประเภทสื่อสารมวลชน ท่ีมีท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนเปนผูดําเนินกิจการ มีความสําคัญและสื่อสารกับผูบริโภคไดจํานวนมากในระดับประเทศ  
  การเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคโทรทัศนระบบดิจิทัลดังกลาว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ
แนวโนมและทิศทางในการดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนของประเทศไทย เนื่องดวยการมีจํานวนชองสถานีท่ีเปน
ตัวเลือกใหกับผูบริโภคมากข้ึน ในตลาดมีคูแขงขันเพ่ิมมากข้ึน ฯลฯ ซ่ึงไดสงผลใหผูประกอบการธุรกิจโทรทัศน
จําเปนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธการบริหารกิจการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมดานตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเกิดข้ึนจากปจจัยตางๆ ของสภาพแวดลอมภายนอก  
  แมการประกอบสถานีโทรทัศนในประเทศไทยจะมีทิศทางการเติบโตท่ีคอนขางสดใส มีโอกาสท่ีจะ
สามารถขยายตัวเพ่ิมข้ึนและมีผลประกอบการในทิศทางบวก แตยังคงมีสภาพแวดลอมภายนอกดานตาง ๆ ท่ี
เปนอุปสรรคสําคัญท่ีทาทายความสามารถและทาทายผลประกอบการทางธุรกิจ และความสามารถในการสราง
ผลกําไรของผูประกอบการสถานีโทรทัศนในประเทศไทยในระยะตอไป เชน การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม 
ผูบริโภคมีชองทางการเปดรับสื่อในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน กฎขอบังคับในฐานะเปนผูประกอบการ
สถานีโทรทัศน การละเมิดลิขสิทธิ์ รายไดภาคครัวเรือนท่ีลดลง สภาพสังคมยุคดิจิทัลและวิถีการดํารงชีวิต 
(Lifestyle) ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การแขงขันท่ีเขมขนข้ึนจากผูประกอบการโทรทัศนรายใหม รวมท้ังนโยบายของ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) ท่ีเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของ
ประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได  
  ผลจากการเปลี่ยนแปลงของการเขาสูยุคโทรทัศนระบบดิจิทัล จึงผลักดันใหผูประกอบการ
โทรทัศนทุกรายตองเรงพัฒนาปรับปรุงหรือเสริมสรางกลยุทธการบริหารสถานีโทรทัศน โดยคิดหาวิธีการ
บริหารกิจการในรูปแบบใหมท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีกระทบการบริหาร
กิจการ ซ่ึง รองศาสตราจารย ดร.พนา  ทองมีอาคม (2560) กลาววา สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับวงการทีวีวันนี้คือสิ่งท่ีเรียก
กันวาการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive Change) เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง ยากท่ี
ผูประกอบการจะรับมือได ปญหาทุกวันนี้ไมไดเกิดเพราะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) หากเปนเทคโนโลยีกอกวน (Disruptive Technologies) ตางหาก
ท่ีทําใหเกิดวิกฤติในอุตสาหกรรมสื่อ จะแกปญหาในอุตสาหกรรมทีวีไดตองมองใหเห็นถึงแกนของปญหา เชน 
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โฆษณาทีวีนอยลง คนดูกระจัดกระจาย คุณภาพรายการไมเหมือนเดิม ปญหาของอุตสาหกรรมทีวีตนตอมา
จากอินเทอรเน็ต และมีผลกระทบแบบ Disruptive Change กับสื่อตางๆ ไปท่ัวโลก ไมไดเกิดเฉพาะกับ
ประเทศไทย ระดับความรุนแรงของปญหาในประเทศตางๆ ก็แลวแตโครงสรางพ้ืนฐาน การปรับตัวของกิจการ 
เพราะ Disruptive Change ท่ีเกิดข้ึนไมไดหมายความวาอุตสาหกรรมโทรทัศนจะอยูไมได ประเด็นเปนเรื่อง
ของการปรับตัว อุตสาหกรรมตองการเวลาปรับตัว แตการไหลบามาของเทคโนโลยีใหม สื่อใหม แอปพลิเคชัน
ใหมๆ ทําใหคนทําโทรทัศนปรับตัวไมทัน โดยเฉพาะเม่ืออุตสาหกรรมเดิมติดอยูกับการลงทุนท่ีผูกพันไปแลว 
(Sunk Cost) จะถอนตัวหรือปรับตัวก็ทําไดชา การใหเวลาปรับตัวจึงสําคัญ 
  สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลในประเทศไทยเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจท่ีใชการระดมทุน
มูลคามหาศาล มีเงินหมุนเวียนในตลาดสูง แตเนื่องจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมากมายท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปไมหยุดนิ่ง มีผลกระทบตอการบริหารกิจการ การบริหารปจจัยสภาพแวดลอมภายใน และ
กระทบตอความม่ันคงของกิจการโดยตรง ผูบริหารกิจการทุกราย ไมวาจะเปนรายเกาดั้งเดิมเจาของสวนแบง
การตลาดเดิม และสถานีโทรทัศนรายใหม ท่ีเ พ่ิงเขามาชิงพ้ืนท่ี จําเปนตองปรับตัวและเปลี่ยนวิธี คิด 
เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารองคการ และปรับเปลี่ยนกลยุทธทุกดานใหสอดคลองกับการเปนองคการสมัยใหม 
เพ่ือเตรียมพรอมรับมือในการเขาสูสนามแขงขันท่ีเขมขนดุเดือดมากข้ึน เพ่ือรับมือกับอุปสรรคและโอกาสจาก
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกในดานตางๆ ไดแก ตลาดแรงงาน เทคโนโลยีใหม แนวโนมทางสังคม สภาพ
เศรษฐกิจ การแขงขันทางธุรกิจ ตลอดจนระบบการประกอบกิจการแบบใหม  
  ตั้งแตเกิดปรากฏการณสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลในประเทศไทย ตั้งแตตนป พ.ศ. 2557 สงผล
กระทบตอการบริหารสถานีโทรทัศนดังกลาวท้ังในดานบวกและดานลบ กอใหเกิดท้ังแนวโนมท่ีดีและมีโอกาส
ทางธุรกิจของการบริหารสถานีโทรทัศน และในขณะเดียวกันก็ยังเกิดปญหาอุปสรรคตอการดําเนิน
สถานีโทรทัศนอีกดวย โดยภาพรวมของตลาดโทรทัศนดิจิทัลในชวง 2 ปท่ีผานมา ในดานเนื้อหารายการมี
ทิศทางท่ีดีข้ึน รวมถึงจํานวนผูชมท่ีเพ่ิมข้ึน พฤติกรรมผูชมไมสนใจเรื่องชอง แตจะใหความสนใจกับเนื้อหา
รายการมากกวา เม่ือไรท่ีมีเนื้อหาท่ีดีหรืออยูในกระแส ผูชมสามารถเปลี่ยนชองไดทันที (รัฐกร สืบสุข, 2559) 
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปจจัยภายนอกในดานพฤติกรรมผูบริโภคท่ีพรอมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดทันที
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสําคัญคือเนื้อหารายการท่ีถูกใจมากระทบ สวนในดานภาพรวมเม็ดเงินคา
โฆษณาในตลาดทีวีดิจิทัลท่ีผานมา ปจจัยดานเศรษฐกิจเปนปจจัยหลักท่ีสงผลใหอุตสาหกรรมสื่อโดยรวม
ท้ังหมดยังไมดีเทาท่ีควร เกิดปญหาแยงเม็ดเงินโฆษณาในตลาดกันเอง  
  ดังนั้นหากผูประกอบการรายใดท่ีมีความพรอมท้ังในดานของเงิน บุคคลากร และสามารถรักษา
ฐานไดอยางนี้ไปอีก 2-3 ป ก็จะเปนผูท่ีอยูรอดไดในตลาด ซ่ึงสอดคลองกับหลักในบริหารงานกิจการสื่อสาร
ของผูบริหาร ในดานการมีวิสัยทัศนและการบริหารการผลิตและจัดหารายการรวมถึงการบริหารงานดาน
เทคนิค และการวิจัยและพัฒนา (ชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ, 2556: 126-132) จึงทําใหปจจัยสภาพแวดลอม
ภายใน มีความแข็งแกรงและพรอมเปลี่ยนแปลงเพ่ือรับมือกับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมากระทบ 
องคการตองเรงปรับตัวเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศน
ระบบดิจิทัลโดยเนนท่ีการจัดการทรัพยากรและการใชเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (สุชาดา รังสินันท, 
2548: 107-108) สถานการณของสถานโีทรทัศนระบบดิจิทัลในประเทศไทยในเวลานี้ จึงมีลักษณะใครปรับตัว 
สรางสรรค จนหาฐานของผูชมไดเรตติ้งมา โฆษณาเขาธุรกิจก็รอด  
  ในทางกลับกันบางรายไปไมรอด แตบางรายประเมินไดวาไมควรรอใหถึงวันท่ีพัง และเรงหาผูรวม
ทุนหรือแหลงเงินทุน  ควรขายของท่ีมีอยูในเวลาท่ีสภาพยังดีมีคุณภาพพอ ทําใหไดราคาและสอดคลองกับ
ทิศทางอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงในยุคใหม จึงเปนสวนสําคัญท่ีจะนําไปสูรูปแบบใหมในการบริหารเชิง     
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กลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลท่ีสามารถดําเนินธุรกิจและประสบ
ความสําเร็จในดานตาง ๆ ไดอยางยั่งยืนในการบริหารสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล 
  ผูบริหารจําเปนตองใชความรูหลากหลายสาขา และเลือกใชกลยุทธการบริหารของโทรทัศนระบบ
ดิจิทัลท่ีเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงปจจัยสภาพแวดลอมภายในใหสอดคลองไปดวยกันได พรอมท้ังเรียนรูการ
บริหารเชิงกลยุทธของโทรทัศนระบบดิจิทัลในมิติตางๆ เพ่ือคนหากลยุทธรูปแบบใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด  
  ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมุงเนนไปท่ีการศึกษาแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทาง
ธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล และมุงเนนศึกษาหาขอมูลถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดจากปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอก และพิจารณาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของ
สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงการบริหารปจจัยสภาพแวดลอมภายในดานตางๆ ของกิจการ พรอม
นําเสนอการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลใหสอดคลองกับ
สถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

1.1 ปญหาการวิจัย 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสงผลตอการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอด

ทางธุรกิจของสถานี โทรทัศนระบบดิจิทัลรอดเปนอยางไร 
1.2 คําถามการวิจัย 

1. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลเปนอยางไร 
2. กลยุทธสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลเปนอยางไร 
3. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล

เปนอยางไร 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
บทความฉบับนี้จะใชทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ (Contingency Theory of  Management) 

ของ Fred E. Fiedler (1967) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive Innovation) ของ 
Clayton M. Christensen (2012) และใชการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) ของ 
Shimp (1989) ชวยเสริมในดานการประยุกตใชวิธีการแกปญหาดวยการบูรณาการหลายสวนงานเขาดวยกัน 
โดยผสมผสานเรื่อง คน งาน และปจจัยสภาพแวดลอมใหมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน โดยเนนมุงเนนแนวคิด
ใหม ๆ ทางการบริหารองคการ (เสนห จุยโต, 2556: 78-82) 

1.  การบริหารเชิงสถานการณ (Contingency Theory of  Management)  
 Fred E. Fiedler (1967) ไดเสนอแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ (Situational 

Management Theory) เปนทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางกันภายในองคกร 
และความสัมพันธระหวางระบบยอย มุงเนนการปรับปรุงพฤติกรรมทางการบริหารใหเขากับสถานการณของ
องคกร การบริหารเชิงสถานการณนั้นไมมีหลักเกณฑตายตัว ผูบริหารยุคใหมตองมีไหวพริบ มีความรู ความ
เขาใจกับหลักวิชาการทางการบริหารอยางดี เพ่ือทําใหการตัดสินใจดีท่ีสุด โดยเฉพาะในยุคท่ีสถานีโทรทัศน
ระบบดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูงเชนปจจุบัน นับเปนความทาทายและโอกาสในการใชการ
บริหารเชิงสถานการณในมุมของผูบริหารท่ีจะพลิกวิกฤติเปนโอกาสใหได เปนการใชความรูความสามารถท้ัง
ศาสตรและศิลปตางๆ ท่ีมีอยูในตัวผูนําทานนั้นใหประจักษออกมาใชไดอยางเต็มสมรรถภาพจริงๆ ท่ีเขามีอยู 
เพราะสถานการณแตละอยางแตกตางกัน  
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2. ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive Innovation)  
 Clayton M. Christensen (2012) เสนอแนวคิดเพ่ือแกปญหาผูประกอบการรายใหมท่ีจะลง

แขงขันในอุตสาหกรรมใด ๆ จะพยายามยึดกุมตลาดในระดับลางกอน แลวจึงคอยๆ ขยายไปยังตลาดบนท่ีมี
ผูประกอบการรายเกาจับจองสวนแบงการตลาดไวแลว นวัตกรรมแปลกใหม “Disruptive Innovation” เปน
กระบวนการท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอันสรางความเติบโตใหกับองคกรธุรกิจอยางยั่งยืน โดยอาศัยการใช
นวัตกรรมและการสรางความแตกตางจากผูนําตลาดไมวาจะเปนเรื่องเทคโนโลยี หรือการตลาด ธุรกิจ
สถานีโทรทัศนดิจิทัลก็ใชกลยุทธนี้เชนกัน โดยการนําเสนอเนื้อหารายการท่ีเนนความรวดเร็ว และมีลักษณะ
เฉพาะตัวมากข้ึน รวมท้ังการเขาถึงผูบริโภคกลุมใหมท่ีไมยึดติดรูปแบบการบริโภคแบบดั้งเดิม ผูประกอบการ
สถานีโทรทัศนดิจิทัลรายใหมจึงไมถูกมองวาเปนคูแขงของสถานีโทรทัศนดั้งเดิม เนื่องจากการเกิดข้ึนของ
ผูประกอบการรายใหมไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศนดั้งเดิมมากนัก  

3. การส่ือสารการตลาด (Marketing Communications)  
 Shimp (1989) ไดอธิบายความหมายของ “การสื่อสารการตลาด” วาหมายถึง กระบวนการ

สื่อสารเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาดขององคกร ซ่ึงกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนโดยการสรางความหมายรวมกัน
ระหวางองคกรกับลูกคา สามารถเกิดข้ึนท้ังในลักษณะท่ีตั้งใจ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ ฯลฯ หรือ
บางกรณีก็อาจจะเกิดข้ึนโดยไมตั้งใจก็ได เชน ลักษณะของตัวสินคา หีบหอ หรือราคา ธุรกิจท้ังหลายทําหนาท่ี
สําคัญทางการสื่อสารท้ังสองดานคือ เปนผูสงขาว (Sender) และเปนผูรับขาวสาร (receiver) ดวยพรอม ๆ 
กัน ในฐานะของผูสงขาวสารธุรกิจจะตองพยายามชักจูงเชิญชวน ผูบริโภคใหหันมาซ้ือสินคาของตน ซ่ึงจะทําให
ธุรกิจนั้นไดผลกําไรตามความมุงหมาย สวนในฐานะของผูรับขาวสาร ธุรกิจจําเปนตองปรับปรุงตนเองให
เหมาะสมหรือทันตอการเคลื่อนไหวในตลาดอยูตลอดเวลา จึงตองแสวงหาขาวสารจากผูบริโภคในลักษณะของ
ขอมูลปอนกลับ (Feedback) ซ่ึงจะชวยใหธุรกิจไดทราบถึงลักษณะความตองการของลูกคาอันจะเปนแนวทาง
ในการพิจารณาดัดแปลง เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงสินคาของธุรกิจใหมีลักษณะตรงตามความตองการของลูกคา
มากข้ึนในโอกาสตอไป 

4. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 เสรี วงษมณฑา (2542: 32) กลาววา พฤติกรรมการใช (Using behavior) ผูบริโภคมีพฤติกรรม

การใชอยางไร เชน ซ้ือก่ีครั้งๆ ละเทาไหร ซ้ือกับใคร เปนตน พฤติกรรมของผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical) และลักษณะทางกายภาพถูกกําหนดดวยสภาพจิตวิทยา (Psychological) สภาพ
จิตวิทยาถูกกําหนดดวยวัฒนธรรมครอบครัวและครอบครัวถูกกําหนดดวยสังคม รวมถึงสังคมถูกกําหนดดวย
วัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดนั้นตองคํานึงถึงพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมผูบริโภคเปนเรื่องการ
ตอบสนองความตองการ และความจําเปน (Needs) ใหเกิดความพอใจ (Satisfaction) จึงจําเปนตองทําความ
เขาใจลูกคา ท้ังนี้การทําใหเนื้อหาเพ่ือรองรับความตองการผูบริโภคนั้นจึงมีความสําคัญข้ึนมากในอนาคต  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล 
3. เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
บทความนี้ออกแบบใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใชวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In–depth Interview) เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ดวยการสัมภาษณกับ
ผูเชี่ยวชาญท่ีถูกคัดเลือกมาจากเกณฑประสบการณและความรู ความเชี่ยวชาญดานโทรทัศนระบบดิจิทัล 
แบงเปน 4 กลุมๆ ละ 3 รวม 12 คน ไดแก 1) ผูบริหารสถานีท่ีมีคาเฉลี่ยความนิยมท่ัวประเทศ ตลอดท้ังป 
พ.ศ. 2559 สูงกวา 0.50 กลุม 2) ผูบริหารสถานีท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวา 0.50 โดยผานการจัดอันดับความนิยมของ
บริษัท เอ จี บี นีลสัน มีเดีย รีเสิรช ประเทศไทย กลุม 3) ผูท่ีเก่ียวของในวงการสื่อโทรทัศนระบบดิจิทัล และ
กลุม 4) นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ ซ่ึงเปนคําถามเก่ียวกับขอมูลดาน
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน และการบริหารเพ่ือความอยูรอดของ
สถานีโทรทัศนดิจิทัล ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอผลดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
(Analytical Description) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ใน 6 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
1) การพัฒนาของเทคโนโลยี 2) สภาพเศรษฐกิจ 3) คูแขงขันทางตรง 4) คูแขงขันทางออม 5) พฤติกรรมของ
ผูบริโภค 6) การเมือง กฎหมายและขอบังคับ 

2. กลยุทธการบริหารของสถานีโทรทัศนดิจิทัล ดังตอไปนี้ 1) การบริหารการผลิตและจัดหารายการ 
2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารการตลาด 

3. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ไดศึกษา 
1) กลยุทธการใชประโยชนจากเทคโนโลยี (Technological development strategy) 2) กลยุทธการบริหาร
จัดการเนื้อหาแบบสรางสรรค (Creative Content management strategy) 3) กลยุทธการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล (Digital Marketing Communication) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลครบตาม
วัตถุประสงคในการศึกษา ผูวิจัยจึงนํามาวิเคราะหสรุปและนําเสนอในลักษณะของการเขียนในรูปแบบของการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ และการบริหารงานธุรกิจ
โทรทัศนระบบดิจิทัล และแนวคิดเก่ียวกับปจจัยในการดําเนินงานของสื่อสารมวลชนมาเปนกรอบในการ
วิเคราะหเพ่ือใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหไดดังนี้ 

1. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล 
 จากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางทําใหทราบวาปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของ

สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลท่ีสงผลตอการบริหารงาน คือ การพัฒนาอยางรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี สื่อใหม
หรือโซเชียลมีเดียท่ีมีบทบาทสําคัญ การแขงขันของธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ปญหาเศรษฐกิจกดดันให
ลูกคาเอเจนซ่ี (Agency) ท่ีเปนเจาของสินคาไมยอมใชจายเงินลงไปกับสถานีโทรทัศนทุกสถานี กฎ กสทช. 
และขอบังคับตางๆ ตองดําเนินธุรกิจตามขอบังคับอยางเครงครัด การผนึกกําลังหรือการเพ่ิมผูรวมทุนทําให
ผูประกอบการรายใหมอยูยากทําใหเสียเปรียบเนื่องจากไมมีเงินทุนมาก และการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถท่ีมีทักษะรอบดาน (Multi skill) โดยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของสถานีโทรทัศน
ระบบดิจิทัลมีสวนท่ีสอดคลองกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive Innovation) 
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ของ Clayton M. Christensen (2012) กลาววา ผูประกอบการรายใหมท่ีจะลงแขงขันในอุตสาหกรรมใดๆ จะ
พยายามยึดกุมตลาดในระดับลางกอน แลวจึงขยายไปยังตลาดบนท่ีมีผูประกอบการรายเกาจับจองสวนแบง
การตลาดไวแลว ซ่ึงเรียกวา Low-end disruption โดยการนําเสนอเนื้อหารายการท่ีเนนความรวดเร็ว และมี
ลักษณะเฉพาะตัวมากข้ึน 

2. กลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศน   
 จากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางทําใหทราบวากลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศน

ระบบดิจิทัล พบวา ผูบริหารสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลใชกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) 
เพ่ือผลิตรายการโทรทัศนท่ีแตกตางจากคูแขงในตลาด และสามารถจับกลุมผูบริโภคท่ีกวางขวางทุกเพศทุกวัย 
(Differentiation) เพ่ิมมากข้ึน 2ธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลไมไดเหมือนกับธุรกิจอ่ืน ๆ 2สินคาหลักของสื่อ
โทรทัศนไมใชเนื้อหาแตคือผูชมท่ีถูกจัดไวในรูปของเรทติ้งหรือจํานวนคนดู เพ่ือทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล
จะไดสามารถขายโฆษณาตามอัตราของเรทติ้งใหกับเจาของสินคาและบริการได สอดคลองกับทฤษฎีการ
สื่อสารการตลาด (Marketing Communications) ของ Shimp (1989) ไดอธิบายวา ธุรกิจจําเปนตอง
ปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมหรือทันตอการเคลื่อนไหวในตลาดอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะชวยใหธุรกิจไดทราบถึง
ลักษณะความตองการของลูกคาอันจะเปนแนวทางในการพิจารณาดัดแปลง เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงสินคาของ
ธุรกิจใหมีลักษณะตรงตามความตองการของลูกคามากข้ึนในโอกาสตอไป และสอดคลองกับท่ีประดิษฐ จุมพล
เสถียร (2547) ไดกลาววา การท่ีจะสื่อสารการตลาดใหมีประสิทธิภาพจะตองศึกษาเครื่องมือสื่อสารการตลาด
ตางๆ ซ่ึงประกอบไปดวยการโฆษณา การประชาสัมพันธ 
  งานวิจัยฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2559: 2) กลาววา การบริหารจัดการองคกรสื่อในยุคดิจิทัล
หลอมรวมถือเปนมิติในการบริหารจัดการท่ีตองใชท้ังความรูความชํานาญดานเทคโนโลยีและศิลปะในการ
สื่อสารและการบริหารจัดการแบบเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากการบริหารจัดการท่ัวไป ตองคํานึงถึงองคประกอบ
ดานเทคโนโลยีและดานท่ีไมใชเทคโนโลยี เชน บุคคล การสื่อสาร ศิลปะและความคิดสรางสรรค และ
สอดคลองกับจินตเจษฎ จันทรเพ็ญ (2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการบริหารธุรกิจของบริษัทรับจางผลิตรายการ
โทรทัศนขนาดยอม (Content Provider) ในตลาดดิจิทัลทีวีของประเทศไทย สวนใหญใชกลยุทธทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (Product) เนนเรื่องของคุณภาพและความรวดเร็วในการบริการ ดานราคา (Price) จะมี
ลักษณะการเสนอราคา หรือจัดเสนอราคาตามแบบแตละชิ้นงาน ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดวยการใช
กลยุทธแรงดันผานชองทางการจัดจําหนาย (Push Channel Strategy) เชน การโฆษณา   

3. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล 
 จากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูวิจัยนําทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ (Contingency 

Theory of  Management) ของ Fred E. Fiedler (1967) มาสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความ
อยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ซ่ึงถือเปนทฤษฎีการบริหารท่ีข้ึนอยูกับในเชิงสภาพขอเท็จจริง 
เปนการผสมผสานแนวคิดระหวางระบบปดและระบบเปด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระบบวาทุกสวนของ
ระบบจะตองสัมพันธ และมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจ
ของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลควรแบงออกเปนแตละสวนในการบริหารกิจการภายในองคกร เพ่ือแกไขปญหา
ในแตละดานท่ีกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และตองปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและกระบวนการ
ทํางานในองคกรใหสอดคลองและรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีกําลังเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เพ่ือ
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายท่ีตองการ และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนี้ 

 
 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

B 9 
 

 1) กลยุทธการใชเทคโนโลยี (Technological development strategy) 
  สถานีโทรทัศนแตละชองควรมีกลยุทธการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

สถานีโทรทัศนยุคดิจิทัลใหดูทันสมัย และรองรับเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ ท้ังในดานการผลิตเนื้อหา
รายการ (Content) ใหมีความทันสมัยนาสนใจมากข้ึน  นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท
สมารทโฟน (Smart Phones) และแท็บเล็ต เพ่ือทําใหการเขาถึงสถานีโทรทัศนผานอุปกรณตางๆ สะดวกข้ึน 
เพ่ือมีปฏิสัมพันธกับผูบริโภคแบบทันที (Real Time Response) ในการโตตอบ ใหขอมูล ตลอดจนแนะนํา
รายการอ่ืนๆ ท่ีอยูในความสนใจสวนบุคคลของผูใชคน (Audience Targeting) ระหวางรับชม ซ่ึงนอกจากจะ
ทําใหผูชมรูสึกเปนสวนหนึ่งของเนื้อหารายการแลว ยังเปนการสรางแรงจูงใจในการรับชมรายการอ่ืนๆ อีกดวย 
ซ่ึงสอดคลองกับ Kung (2007) ไดกลาววา เทคโนโลยีและนวัตกรรมไดสะทอนขอเท็จจริงท่ีวาสื่อเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมสวนนอยท่ีตองประสบกับปรากฏการณท่ีเรียกวา “เทคโนโลยีกอกวน” (Disruptive 
Technologies) เนื้อหารายการ (Content) ของยุคตอไป จะไมพ่ึงพาเฉพาะออกอากาศบนหนาจอทีวีอยาง
เดียวเทานั้น แตตองนําฐานการรับชมแบบออนไลน เขามาผสมผสานใหลงตัวอีกดวย เปนการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสมัยใหม (New technology Management)   

 2) กลยุทธการบริหารจัดการเนื้อหาแบบสรางสรรค (Creative Content management 
strategy) 

  สถานีโทรทัศนดิจิทัลควรมีตําแหนงทางการตลาด (Positioning) และลักษณะเดนหรือจุด
ขาย (Unique Selling Point) ของชองท่ีชัดเจนเปนท่ีจดจําได  เนื้อหารายการโดยภาพรวมตองมีความโดด
เดนและมีความแตกตาง (Differentiation strategy) จากคูแขงขัน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีและแนวความคิด
เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคของเสรี วงษมณฑา (2542: 32) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคเปนเรื่องการ
ตอบสนองความตองการ และความจําเปน (Needs) ใหเกิดความพอใจ (Satisfaction) จึงจําเปนตองทําความ
เขาใจลูกคา ท้ังนี้การทําใหเนื้อหาเพ่ือรองรับความตองการผูบริโภคนั้นจึงมีความสําคัญข้ึนมากในอนาคต และ
สอดคลองกับบทความเรื่อง “การนําเสนอรายการโทรทัศนในยุคดิจิทัล” ของศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2558) 
ไดวิเคราะหพฤติกรรมของผูชมท่ีเปลี่ยนไป ท้ังชองทางการเลือกชม วิธีการและเวลาเปดรับชมท่ีผูชมเลือกเอง 
รวมท้ังความคิดเห็นของผูชมท่ีมีความสําคัญตอเนื้อหารายการโทรทัศน ซ่ึงผูผลิตตองมีการปรับตัวเพ่ือชวงชิง
ฐานผูชม ท้ังนี้บทความดังกลาวไมไดระบุวิธีการปรับตัวหรือแนวทางการบริหารจัดการเนื้อหารายการโทรทัศน
วาควรเปนไปอยางไร เพียงแตวิเคราะหภาพกวางพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงเทานั้น 

 3) กลยุทธการส่ือสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication Strategy) 
  การวางกลยุทธในการสื่อสาร ไมวาจะเปนในเรื่องของเนื้อหารายการ การโฆษณา หรือการ

ปฏิสัมพันธของสถานีโทรทัศนกับผูบริโภค  ควรใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing 
Communication) ท่ีไดประโยชนในดานเนื้อหา (Digital Content) และชองทางในสื่อดิจิทัลตางๆ (Digital 
Distribution) ดวยการขยายฐานการนําเสนอ (Multi Platform & Multi Screen) และกระจายเนื้อหาให
เหมาะสมกับสื่อท่ีใชรูปแบบตางๆ หรือใชวิธีการเลาเรื่องขามสื่อ (Trans Media) เปนหลัก ท่ีทําใหเนื้อหา
รายการเกิดการแพรกระจายไปยังฐานการรับชมแบบใหมๆ เชน โทรศัพทสมารทโฟน แท็บเล็ตโดยมุงเนนไปท่ี
การกระจายเนื้อหาไปยังผูบริโภคไดมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับ Mierzejewska (2011) ระบุวาผูบริโภคสื่อมี
พ้ืนฐานของการใชประโยชนเพ่ือตรวจตราสภาพแวดลอม ใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือความบันเทิงผอนคลาย 
สรางปฏิสัมพันธกับสังคม และสอดคลองกับอริสรา ไวยเจริญ (2558) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภคในยุค
ดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในยุคท่ีมีขอมูลมากมายท่ีหลั่งไหลไปหาผูบริโภคนั้น ระบบสัญญาณ
อินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงมากข้ึน สงผลตอพฤติกรรมตางๆ ของผูบริโภค ท้ังในการทํากิจกรรมตางๆ ไมวาจะ
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เปนการชมรายการโทรทัศน การอานขาวสารหรือบทความ การเลนเกม หรือแมแตการสั่งซ้ือสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ตก็มีการเติบโตข้ึนอยางมาก  

 ถาผูบริหารขาดความชํานาญในการบริหารเชิงกลยุทธ และผูรวมงานในสวนตางๆ ละเลยการ
ปฏิบัติตามแนวทางของกลยุทธท้ัง 3 ขอท่ีวางไว จะทําใหการดําเนินธุรกิจตอสูกับคูแขงขันไมได ดังนั้นผูบริหาร
จึงควรใหความสําคัญเก่ียวกับความรับผิดชอบในการบริหารเชิงกลยุทธ การใหนโยบายในการกําหนดกลยุทธ
ของหนวยงานตาง ๆ และข้ันตอนกระบวนการในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือ
ความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ควรแบงออกเปนแตละสวนในการบริหารกิจการภายใน
องคกร เพ่ือแกไขปญหาในแตละดานท่ีกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คิดและกระบวนการทํางานในองคกรใหสอดคลองและรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีกําลังเขาสูยุคดิจิทัล
อยางเต็มรูปแบบ เพ่ือขับเคลื่อนไปสูเปาหมายท่ีตองการ และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  

 
สรุป  

ปจจุบันอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศนมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนกวาอดีต การบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอด
ทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ไดแก การพัฒนาของ
เทคโนโลยีท้ังในดานการออกอากาศ การนําเสนอและเครื่องมือในการรับชม ความผันผวนทางเศรษฐกิจและ
พฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภค สวนปจจัยภายในท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดไดแก การลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยี การจัดการเนื้อหาท่ีนาสนใจ การสรรหาบุคลากรความสามารถสูงเขามาทํางาน โครงสรางและ
นโยบายขององคกรท่ีตองปรับตัวใหรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอก  

2) กลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลใชการสื่อสาร
การตลาดบูรณาการ วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือตอบสนองความตองการและเรงสรางความนิยมสูงสุด
ผานสื่อโทรทัศน ดวยการแขงขันผลิตเนื้อหาแปลกใหมใหถูกใจผูบริโภค โครงสรางการบริหารเรียงลําดับชั้น
ตามสายงาน  

3) จากการวิจัยสามารถนํามาสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจของ
สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ดังตอไปนี้ 

  1. กลยุทธการใชประโยชนจากเทคโนโลยี (Technological development strategy) เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของสถานีโทรทัศนยุคดิจิทัลใหดูทันสมัย และรองรับเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ ท้ังในดานการผลิต
เนื้อหารายการ (Content) ใหมีความทันสมัยนาสนใจมากข้ึน  

 2. กลยุทธการบริหารจัดการเนื้อหาแบบสรางสรรค (Creative Content management 
strategy) เนื้อหารายการตองมีความโดดเดนและมีความแตกตาง (Differentiation strategy) จากคูแขงขัน  

 3. กลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication) ท่ีไดประโยชน
ในดานเนื้อหา (Digital Content) และชองทางในสื่อดิจิทัลตางๆ (Digital Distribution) ดวยการขยายฐาน
การนําเสนอ (Multi Platform & Multi Screen)  

 กลยุทธท้ัง 3 ขอนี้ เม่ือนํามาบูรณาการกัน เพ่ือใชเปนรูปแบบในการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ
สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ภายใตบริบทของขอจํากัดในแตละองคกรท่ีแตกตางกันไป บางสวนอาจตองมีการ
ปรับลดหรือเพ่ิมเติมใหเหมาะสม เพ่ือผลท่ีเกิดข้ึนจะไดเปนไปตามเปาหมายของกลยุทธแตละสวนท่ีวางไว คือ
การแกปญหาอัตราความนิยมของผูบริโภค ท่ีจะสงผลใหเกิดปญหาดานรายไดและผลกําไรขององคกรตอไป 
และรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธนี้ จะชวยผลักดันใหธุรกิจคอยๆ ดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยใชการสื่อสารใน
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ทุกชองทางท้ังแบบออนไลน และแบบออฟไลน เพ่ือสรางการรับรู เกิดความสนใจ เกิดความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางเนื้อหารายการและผูบริโภคใหขยายตัวมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ (1)เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ

นําเสนอเนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A (2)เพ่ือศึกษาแนวโนมการพัฒนา
เนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A (3)เพ่ือศึกษาแนวทางของการใชสื่อใหม 
กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวผูวิจัยเอง และดําเนินการโดยการศึกษาจาก
เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ (Documentary research) และ ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth 
Interview) เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห แลวนําเสนอผลการศึกษาแบบการวิเคราะหเนื้อหา โดยกลุมผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) ใชวิธี Snowball Technique ประกอบดวยผูเก่ียวของทุกภาคสวน คือ 
หัวหนาระดับปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีเก่ียวของรวม 7 คนของสถานีโทรทัศน A 

ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสําคัญระบุถึง ปจจัยท่ีมีผลของสถานีโทรทัศน A คือกลุมคนรุนใหม โดย
ข้ึนกับพฤติกรรมของผูบริโภค หรือ ผูรับสาร เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป แรงกดดันทางสังคมและการเมือง 
ผูสนับสนุนหรือ โฆษณา รวมท้ังกฎหมายและคําสั่งจากหนวยงานราชการ 

สวนแนวโนมการพัฒนา คือ การตอยอดนําเนื้อหาจากการออกอากาศทางโทรทัศนมาสูสื่อใหม โดย
นําเสนอหลายชองทาง (Multiple Platform) และการสรางเนื้อหาสําหรับสื่อใหมโดยเฉพาะ สวนแนวทางของ
การใชสื่อใหม คือ การปรับตัวเองเปนผูผลิตเนื้อหา (Content Creator) แทนการเปนสถานีโทรทัศนเพียง
อยางเดียว การปรับตัวของบุคลากรในองคกร การปรับการนําเสนอตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภค การ
กําหนดการวัดผลบนสื่อสมัยใหม และการปรับเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) หรือบริษัทใหมเฉพาะ ซ่ึง
สามารถนํามากําหนดเปนกลยุทธทางธุรกิจ คือ เพ่ิมเนื้อหารายการและขาวสารในรูปแบบใหมๆ เพ่ิมจํานวน
บุคลากร หรือ พัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู การสรางความนาเชื่อถือ ความเปนมืออาชีพ การวัดผลท่ีเปนมาตรฐาน
ของการรับชมผานสื่อใหม และการปรับเปนหนวยธุรกิจ หรือ บริษัทใหม  

คําสําคัญ: ทีวีดิจิทัล สื่อใหม ออนไลน โซเชียลมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิรค 
 
ABSTRACT 

This qualitative research is to study media adaptive approaches amidst the rapid 
change of media landscaped dominated by digital technology, which can be broken down 
into three areas of study. First is the factors of content and news presentation through new 
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media platform developed by TV station A. Second is to analyze trends of news and 
content development through new media: case study of TV station A. Third is new media 
guidelines and frameworks of TV station A. 

This paper is conducted by documentary research and in-depth interview methods in 
order for researcher to analyze and illustrate the results through content analysis approach. 
A total number of 7 key informants are specifically selected by researcher, ranging from 
senior to junior executives. 

The result shows that there are myriad factors affecting content and news 
development and presentation, including target audiences, media consumption behavior, 
content selection, sponsorship and regulations. 

TV station A delivers its content via multiple platform in which content must be 
tailored for new media. While its positioning is overhauled from TV station to content 
creator, leading to organizational revamp, which include staff skill sets, content presentation, 
measurement and forming a business unit to oversee new media. 
 Keywords: TV Digital, New Media, Online, Social Media, Social Network  
 
บทนํา 

สื่อโทรทัศนนับวามีอิทธิพลสําคัญตอการรับรูขอมูลขาวสาร สาระ ความรู และความบันเทิงของ
ประชาชน นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมโฆษณา โทรทัศนถือเปนสื่อโฆษณาท่ีมีเม็ดเงินสูงท่ีสุด โดยจากขอมูล
บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จํากัด รายงานการใชงบโฆษณาผานสื่อป 2559 มีมูลคา 107,896 ลานบาท ติด
ลบรอยละ 11.69 โดยงบโฆษณาสวนใหญจะอยูท่ีสื่อโทรทัศน ท้ังทีวีอนาล็อก มูลคา 47,121 ลานบาท ทีวี
ดิจิทัล 20,393 ลานบาท และเคเบิล/ทีวีดาวเทียม 3,495 ลานบาท รวมท้ัง 3 ประเภท มีมูลคา 71,009 ลาน
บาท หรือกวารอยละ 65.81 ของมูลคางบโฆษณาผานสื่อ ดังนั้น การโฆษณาทางโทรทัศนยังเปนสื่อท่ีไดรับ
ความนิยมสูงสุด 
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ตารางท่ี 1: งบเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อป พ.ศ. 2559 
 

ส่ือ มูลคา (ลานบาท) เปล่ียนแปลง (%) 
ทีวีอนาล็อก 47,121 -17.92 
ทีวีดิจิทัล 20,393 -2.57 
เคเบิล/ดาวเทียม 3,495 -42.28 
วิทยุ 5,262 -7.28 
หนังสือพิมพ 9,843 -20.12 
นิตยสาร 2,929 -31.37 
โรงภาพยนตร 5,445 6.08 
ปายโฆษณา 5,665 35.20 
สื่อเคลื่อนท่ี 5,311 18.39 
อินสโตร 700 8.53 
อินเตอรเน็ต 1,731 63.61 

รวม 107,896 -11.69 

ท่ีมา: กรุงเทพธุรกิจ (2560)  
 

อยางไรก็ตาม ตั้งแตป พ.ศ.2557 โครงสรางอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศนของประเทศไทย ได
เปลี่ยนแปลงเขาสูการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.
2557 และในปจจุบันผูประกอบการชองรายการ หรือ สถานีโทรทัศน จะมีการนําเสนอเนื้อหารายการและ
ขาวสารผานทางอินเทอรเน็ตและสื่อสมัยใหม รวมท้ัง สื่อสังคมออนไลน หรือ โซเชียลมีเดีย และ เครือขาย
สังคมออนไลน หรือ โซเชียลเน็ตเวิรค โดยเปนผลมาจากพฤติกรรมผูรับสาร หรือ ผูบริโภคในปจจุบัน โดย
อินเทอรเน็ต มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนไทย แทนท่ีสื่อดั้งเดิมอยางรวดเร็วโดยเฉพาะผูท่ีอาศัยอยู
ในเมืองท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยสถิติของเว็บไซต Socialbankers.com ในป 2555 ระบุวา 
กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีมีการใชเฟซบุคมากท่ีสุดในโลกถึง 8,682,940 ยูสเซอร และจากสถิติเว็บไซต 
alexa.com เดือนกันยายน 2555 พบวา คนไทยใชเสิรทเอนจิ้นยอดนิยมอยาง Google.com มากถึง 19.2 
ลานครั้งตอวัน และ มีการจัดอันดับสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลท่ีเขาถึงผูใช Facebook ใน 10 อันดับดวยของ
โธธโซเชียล (THOTH ZOCIAL) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2: การจัดอันดับ 10 สถานีโทรทัศนดิจิตอลท่ีเขาถึงผูใช Facebook 
 

สถานีโทรทัศน 
จํานวนผูติดตาม 
(FOLLOWERS) 

คาปฏิสัมพันธเฉล่ียตอ
โพสต

(AVG.ENGAGEMENT 
PER POST) 

คาการแบงปนเฉล่ียตอ
โพสต 

(AVG.SHARE PER 
POST) 

ชอง 7 6,551,169 7,115 124 
เวิรคพอยท

ทีว ี
6,530,609  25,331 1,637 

ชองวัน 4,012,991 3,128 85 
ไทยพีบีเอส 3,471,020 703 46 

เนชั่น 2,453,570 586 27 
GMM 25 2,082,118 12,692 1,758 
ไทยรัฐทีวี 1,871,531 2,024 193 
โมโน 29 1,821,046 1,244 24 
วอยซทีวี 1,530,944 1,823 125 

ชอง 9 
MCOT HD 

1,219,037 155 3 

ท่ีมา: โพสตทูเดย (2560)  
 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการนําเสนอเนื้อหาบนสื่อใหม 
กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A” โดยมีการพิจารณาเลือกกรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A ดวยเง่ือนไขดังนี้ 

เปนชองรายการ หรือ สถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) จํานวน 25 ชองรายการ 
เปนชองรายการ ท่ีเดิมเปนผูมีประสบการณการทําชองรายการระบบแอนะล็อกเดิม และทีวีดาวเทียม 

จํานวน 24 ชองรายการ  
เปนชองรายการท่ีติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับสถานีโทรทัศนดิจิตอลท่ีเขาถึงผูใช Facebook จํานวน 

10 ชองรายการ  
- เปนชองรายการประเภทธุรกิจ หมวดหมูชองรายการขาวสารและสาระ จํานวน 2 ชองรายการ 
โดยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลและแนวโนมการพัฒนาการนําเสนอเนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม 

เนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม และ ศึกษาแนวทางของการใชสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A 
โดยนําปจจัยท่ีมีผลไปกําหนดการนําเสนอ และนําแนวทางไปกําหนดกลยุทธเพ่ือการพัฒนาเนื้อหารายการและ
ขาวสารผานสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยผานการวิเคราะห SWOT และ การวิเคราะหสภาพแวดลอมรวม 
(TOWS Matrix)  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางงานขององคกรส่ือสารมวลชน 
 Mcquali (1994) ใหความหมาย สถาบันสื่อมวลชนมีกิจกรรมหลัก คือ การผลิต (Production) 
การผลิตข้ึนใหม (Reprodction) และการเผยแพร (Distribution) ขาวสารและความรูไปสูผูรับสาร คือ
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ประชาชน ท้ังนี้องคกรสื่อสารมวลชน มีแรงผลักดันท้ังจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจขององคกร และตองคํานึงถึงปจจัยท่ีมีผลตอภาระหนาท่ี รวมท้ังตองรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีมีตอ
สังคมดวย นอกจากนี้โครงสรางองคกร (Institutional Structures) มีผลตอการปฏิบัติงานโดยตรงขององคกร 
และสงผลตอผลงานท่ีองคกรนําเสนอออกมา นอกจากนี้องคกรสื่อ มีปจจัยท่ีไมสามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ 
แตมีปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติงานขององคกรดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1:  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับองคกรสื่อสารมวลชน  
             (ปรับปรุงจาก Stephen W Little John,1999) 
 
 1.1 ปจจัยภายใน  หมายถึง ปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในองคกรสื่อสารมวลชน ประกอบดวย ปจจัยดาน
การจัดการ (Management) ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technology) ปจจัยดานความสามารถทางวิชาชีพ 
(Media Professional) 
 1.2 ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคกรสื่อมวลชน โดยมีผลกระทบโดยตรง 
หรือ โดยออม ตอการผลิตเนื้อหา โดยเปนสิ่งท่ีไมสามารถควบคุมได และ อาจเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา 
หรือ ตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนในเวลานั้น ประกอบดวยแรงกดดันทางสังคมและการเมือง (Social and 
Political Pressure)  

เหตกุารณ์ต่างๆในสงัคม 

การควบคมุจาก

การเมือง 

กฎหมาย และ

องค์กรอื่นๆ 

 

  การจดัการ 
เทคโนโล

ยี 

ความสามารถทาง

วิชาชีพ 

หน่วยงานข้อมลู

ขา่วสาร 

คูแ่ขง่/ผู้

โฆษณา/ผู้ถือ

หุ้น 

ความสนใจและความต้องการของ

ผู้ รับสาร 

แรงกดดนัทาง

เศรษฐกิจ 

แรงกดดนัทาง

สงัคมและ

การเมือง 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจยัด้านผู้ รับสื่อ /ผู้ชม  

(ลกูค้า หรือ ผู้บริโภค) 

ปัจจัยภายใน 
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แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure)หนวยงานดานขอมูลขาวสาร (Information Agencies)ผู
โฆษณา (Advertise) เจาของผูถือหุน (Owners) และสหภาพแรงงาน (Union) 
 1.3 ปจจัยดานผูรับสื่อ (Audiences)  หมายถึง ลูกคา หรือ ผูบริโภค ท่ีจะผลิตเนื้อหาขาวสาร 
สาระ รายการตางๆ ใหตรงกับความตองการของผูชม ซ่ึงนํามาสูความนิยม รวมท้ังนํามาซ่ึงรายไดใหกับองคกร
สื่อ 
 2. แนวคิดเรื่องส่ือใหม (New Media Concept) 
 พรจิต สมบัติพานิช (2547) ระบุวา เทคโนโลยีสามารถแบงประเภทของสื่อได 2 ประเภท คือ สื่อ
ดั้งเดิม และสื่อสมัยใหม 
 2.1 สื่อดั้งเดิม (traditional Media) หมายถึง สื่อท่ีผูสงสารทําการสงสารไปยังผูรับสารทางเดียว 
โดยท่ีผูรับสารไมสามารถติดตอไปยังผูสงสารทางตรงได แบงไดดังนี้ 
 2.1.1 สื่อท่ีสามารถสงสารไดเพียงอยางเดียว หมายถึง สื่อท่ีสงสาร ในลักษณะตัวหนังสือ หรือ
ภาพ หรือเสียง เพียงลักษณะเดียว ไดแก สื่อสิ่งพิมพ โทรเลข วิทยุกระจายเสียง 
 2.1.2 สื่อท่ีทําหนาท่ีสงสารสองอยาง คือ สื่อท่ีสงสาร หรือ นําเสนอไดท้ังภาพและเสียงพรอม
กัน คือ โทรทัศน ภาพยนตร 
 2.2 สื่อใหม (New Media) หมายถึง สื่อท่ีทําใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาท่ีไดท้ังสงสารและรับ
สารไดในคราวเดียวกัน เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) โดยสามารถสงไดท้ังภาพ 
เสียง ขอความ ไปพรอมกัน โดยมีสื่อใหม ท่ีเปนท่ีรูจัก และไดรับความนิยม คือ สื่ออินเทอรเน็ต สื่อ
โทรศัพทมือถือ และมีการพัฒนานําเอาสื่อดั้งเดิม คือ สื่อโทรทัศน มารวมกับสื่ออินเทอรเน็ต เรียกวา สื่อ
โทรทัศนแบบปฏิสัมพันธ โดยสามารถสงสารคือ ภาพ เสียง ขอความ ทําใหเม่ือรับชมรายการโทรทัศนแบบ
เฉพาะบุคคลจะสามารถมีปฏิสัมธผานสื่ออินเทอรเน็ตพรอมกัน 
 สอดคลองกับ สุดารัตน ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล, จักรกฤษ เพ่ิมพูล (2557) ระบุวา สื่อ
ใหม เปนการผสมผสานระหวางสื่อดั้งเดิมโดยมีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง ทําใหสามารถหลอม
รวมขอมูลท้ังเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเขาดวยกัน โดยยุคแหงสื่อใหม เกิดข้ึนพรอมกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 20 โดยสื่อใหมเพ่ิงจะแสดงพลังใหเห็นชัดเจนในชวง 4-5 
ปท่ีผานมา 
 และทําใหสื่อดั้งเดิมอยางหนังสือพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน ไมไดผูกขาดการเปนผูนําเสนอขอมูล
ขาวสารอีกตอไป และการเกิดข้ึนของโทรศัพทสมารทโฟนและแท็บเล็ต ท่ีมีความสามารถใชงานอินเทอรเน็ต
และมัลติมีเดียแบบคอมพิวเตอรพกพา ทําใหสื่อสังคมออนไลนแพรหลายอยางรวดเร็ว 
 นอกจากนี้การสื่อขาวผานสื่อใหม เริ่มไดรับความนิยมจากผูรับสาร เพราะมีการรายงานขาวสาร
ท่ีรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง มีขอมูลเชิงลึกอยางหนังสือพิมพ นาสนใจอยางวิทยุและโทรทัศน และสนับสนุนให
เกิดการตอบโตแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเทคโนโลยีสื่อใหมท่ีเปลี่ยนไป ทําใหพฤติกรรมการเลือกใชสื่อของ
ผูบริโภคเปลี่ยนไป ธุรกิจโฆษณาซ่ึงเปนรายไดหลักขององคกรสื่อ ก็ตองเปลี่ยนตาม  

3. การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) 
 องคกรสื่อสารมวลชน ก็ไมตางจากองคกรธุรกิจ ท่ีจะตองมีการวางแผนและกําหนดกลยุทธ จึงตอง
มีการวิเคราะหสถานการณทางการตลาด เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีมีผล เพ่ือนําไปใชในการ
วิเคราะห การกําหนดและการวิจัยตลาดเปาหมาย รวมท้ังคนหาลักษณะพฤติกรรมการซ้ือ คาดคะแนนความ
เปนไปไดทางการตลาด โดยการวิเคราะหท่ีนิยมใช คือ การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน โอกาส และ อุปสรรค 
(SWOT Analysis) 
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 Strength หรือ จุดแข็ง ปจจัยภายในท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยเปนขอไดเปรียบ 
ปจจัยเชิงบวก สิ่งท่ีโดดเดนเหนือกวาคูแขงขัน เพ่ือมากําหนดเปนกลยุทธดานการตลาด  
 Weekness หรือ จุดออน ปจจัยภายในท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจขององคกร แตเปนขอเสียเปรียบ 
หรือ ปจจัยเชิงลบ  
 Opportunity หรือ โอกาส ปจจัยภายนอกท่ีเปนปจจัยบวก และสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจของ
องคกร แตเนื่องจากเปนปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนสูง ดังนั้นจึงตองติดตามอยางทันทวงที 
 Threat หรือ อุปสรรค ปจจัยภายนอกท่ีสงผลลบตอการดําเนินธุรกิจขององคกร ไมสามารถ
ควบคุม เปลี่ยนแปลง แกไขได ดังนั้นจึงตองมีการประเมินและคาดการณสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือชวย
ลดความเสี่ยง ปองกัน หาแนวทางแกไขไวไดลวงหนา  

4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมรวม (TOWS Matrix) 
 เมทริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดแข็ง-จุดออน (TOWS Matrix) เปนเมกริกซท่ีแสดงถึงโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากภายนอกองคกร ท่ีสัมพันธกับจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน 
(Weeknesses) ภายในองคกรโดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

โอกาส (Opportunities) 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดออน (Weeknesses) 

1.กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)  

มีจุดแข็งและมีโอกาส 

กลยุทธการรุกราน 

(Aggressive Strategy) 

เปนกลยุทธท่ีมีศักยภาพสูงสุด เชน การใช
จุดแข็งขององคกรเพ่ือสรางขอไดเปรียบ
จากโอกาส 

2.กลยุทธการอนุรักษ (WO Strategy) 

มีจุดออนและมีโอกาส 

กลยุทธการอนุรักษ 

(Conservative Strategy) 

เชน ใชกลยุทธการสรางขอไดเปรยีบจาก
โอกาสเพ่ือเอาชนะจดุออนตลอดจนตอง
แกไขปญหาในสวนท่ีเปนจุดออนดวย 

 

อุปสรรค(Threats) 

 

3.กลยุทธเชิงปองกนั (ST Strategy) 

มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 

กลยุทธการแขงขัน 

(Competitive Strategy) 

เชน การใชจุดแข็งเพ่ือเอาชนะ หลีกเลีย่ง
อุปสรรค 

4.กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) มีจุดออน
และมีอุปสรรค 

กลยุทธการต้ังรับ 

(Defensive Strategy) 

เชน การตัดทอน การเลิกดําเนินงาน 
หรือ การรวมลงทุน 

 
ภาพท่ี 2: แสดงทางเลือก 4 ประการของเมทริกซ TOWS  

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550)  
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จิรพรรณ บุญหนุน (2557) ทําการศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของหนังสือพิมพเดอะเนชั่นในสังคม

ออนไลน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานของหนังสือพิมพเนชั่นมีการปรับตัว
มาแลวไมต่ํากวา 10 ป จากการนําเสนอขาวสารเฉพาะสื่อสิ่งพิมพมาสูสื่อดิจิทัล ทําใหขาวสารถูกเผยแพรไปยัง
โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร โทรทัศน และ ปายโฆษณา และเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะคนรุนใหม สามารถรับรูขอมูลขาวสารผานคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โทรศัพทมือถือ 
และจะลดการซ้ือหนังสือพิมพลงเม่ือเขาสูวัยทํางาน ซ่ึงถือวามีผลตอความอยูรอดของสื่อ และ  

ศรีสุดา วินิจสุวรรณ (2548) ทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาสื่อใหม(New Media) ของโมเดิรนไนน
ทีว”ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา อสมท.เริ่มตนการนําเสนอเนื้อหาดานเทคโนโลยี ซ่ึงเปนจุด
แข็งของบุคลากร และนําจุดเดนของสื่ออินเตอรเน็ตท่ีนําเสนอเฉพาะกลุมได กอนท่ีจะแบงเนื้อหาขาวเปน
หมวดตางๆ และสามารถนําเสนอไดหลากหลายท้ังภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และเสียงสัมภาษณ เม่ือการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตมีความเร็วสูงข้ึน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีราคาถูก  อสมท.ไดยายแผนกเว็บไซตสังกัดสํานัก
วิศวกร แตองคกรสื่อสารมวลชนท่ัวโลก สวนใหญตั้งหนวยงานชื่อวา “New Media” เชน บีบีซี ของประเทศ
อังกฤษ เอบีซีนิวสของประเทศออสเตรเลีย เพ่ือดูแลขาวสารท่ีนําเสนอผานเว็บไซต และเตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีและอุปกรณสื่อสารใหมๆ และแยกการทํางานของสวนสื่อใหม ออกจากกองบรรณาธิการขาว โดย
เสนอใหอสมท.ตองมีโครงสรางการบริหารงานโดยมีผูรับผิดชอบในสวนงานนิวมีเดียโดยตรง รวมท้ังการ
ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีไอที สื่อสาร และบันเทิง เปนปจจัยท่ีควรคํานึงเพ่ือการนําเสนอขาวสารและ
เนื้อหาผานสื่อใหมและทําใหผูชมสามารถรับชมไดมากท่ีสุด  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนําเสนอเนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม กรณีศึกษา
สถานีโทรทัศน A 

2. เพ่ือศึกษาแนวโนมการพัฒนาเนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางของการใชสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
สําหรับแนวทางการรวบรวมขอมูล จะดําเนินการโดยการศึกษาจากเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ 

(Documentary research) และ ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth Interview) เพ่ือนําขอมูลท้ังหมด
มาวิเคราะห แลวนําเสนอผลการศึกษาแบบการวิเคราะหเนื้อหา  

กลุมผูใหขอมูลสําคัญและการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ 
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหการ

สัมภาษณแบบเชิงลึก (In depth interview) โดยผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูเก่ียวของทุกภาคสวน คือ 
หัวหนาระดับปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีเก่ียวของรวม 7 คนของสถานีโทรทัศน A จากฝาย New Media และ 
ฝาย Content and News Program รวม 30 คนโดยมีหลักเกณฑ คือ 

- มีประสบการณการทํางานในอาชีพสื่อสารมวลชนไมต่ํากวา 10 ป 
- มีประสบการณการทํางานกับสถานีโทรทัศน A ไมนอยกวา 3 ป 
- มีหนาท่ีรับผิดชอบและอํานาจตัดสินใจในการนําเสนอเนื้อหาของสถานีโทรทัศน A 
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และเพ่ือใหไดขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญตามหลักเกณฑ โดยใช Snowball Technique เปนวิธีการ

เลือกกลุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือตอบในประเด็นปญหาการวิจัย โดยเริ่มตนจากผูเชี่ยวชาญในประเด็นท่ีผูวิจัยจะศึกษา 
1 คน แลวใหผูเชี่ยวชาญทานนั้น ระบุรายชื่อผูเชี่ยวชาญทานตอไป ทําการสัมภาษณจนกวาจะไมพบขอมูลใหม
หรือท่ีเรียกวา ขอมูลอ่ิมตัว (Data saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) พัฒนาขอคําถามจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ ตัวผูวิจัยเอง,
แบบสัมภาษณแบบปลายเปด โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย  

1. ลักษณะผูใหขอมูลสําคัญ คือ ฝายและตําแหนงในปจจุบัน มีประสบการณการทํางานในอาชีพ
สื่อสารมวลชนไมต่ํากวา 10 ป มีประสบการณการทํางานกับสถานีโทรทัศน A ไมนอยกวา 3 ป และมีหนาท่ี
รับผิดชอบและอํานาจตัดสินใจในการนําเสนอเนื้อหาของสถานีโทรทัศน A 

2. คําถามท่ีใชในการสัมภาษณจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย  
2.1 การกําหนดกลุมเปาหมายของผูรับชมหรือผูบริโภคของสถานีโทรทัศน A 
2.2 การนําเสนอเนื้อหาและขาวสารของสถานีโทรทัศน A ผานสื่อโทรทัศน สื่อใหม (สื่อออนไลน) 
2.3 วิธีการเลือกเนื้อหาและขาวสารของสถานีโทรทัศน A เพ่ือนําเสนอผานสื่อโทรทัศน สื่อใหม 

(สื่อออนไลน) 
2.4 แนวโนมและแนวทางในอนาคตของการใชสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A 
2.5 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

รูปแบบการสัมภาษณ 
เปนการสัมภาษณแบบปลายเปดแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structure) โดยผูวิจัยนําทฤษฎี แนวคิด 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชกําหนดรายละเอียดขอคําถาม โดยมีรายละเอียดในภาคผนวก 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In depth 

interview) ใชแนวคําถามท่ีสรางข้ึนเปนแนวทางในการตั้งถามและสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเปนรายบุคคล 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยผูวิจัยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหขอมูล และประมวลผลขอมูลความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญ แลวจึงสรุปผล
การศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนําเสนอเนื้อหารายการและขาวสารผานส่ือใหม กรณีศึกษา
สถานีโทรทัศน A 

ปจจัยแรกท่ีมีผลคือกลุมเปาหมายของสถานีโทรทัศน A คือกลุมคนรุนใหมอายุ 18-35 ปท่ีอยูใน
เขตเมือง อยูในเขตเมือง (Urbanization) หรือ หัวเมืองใหญ โดยใชเฟซบุกเปนแพลตฟอรมหลักเนื่องจากเปน
สื่อสังคมอนไลนท่ีคนไทยใชมากท่ีสุด 

ปจจัยท่ี 2 คือ พฤติกรรมของผูบริโภค หรือ ผูรับสาร ในการนําเสนอเนื้อหาและขาวสารผานข้ึน
เว็บไซต และโซเชียลมีเดีย โดยเขากับความตองการของผูชมท่ีแตกตางกัน เชน วิดีโอขนาดสั้น การปรับตาม
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อุปกรณเชน ผูใชสมารทโฟนท่ีไมดูเต็มจอ ไมพลิกโทรศัพท รวมท้ังการถายทอดสดรายการ ระหวางออกอากาศ 
หรือ Facebook Live และนําบางชวงของรายการ และรายการท้ังหมด นําเสนอท้ังคลิปวิดีโอขนาดสั้น และ
ขนาดยาว เพ่ือนํามาสูการติดตามรายการทางโทรทัศน โดยโทรทัศนเนนสาระสําคัญและสิ่งท่ีควรรู สวน
ออนไลนจะเริ่มตั้งแตนักขาวสงภาพหรือรายงานเหตุการณผานทวิตเตอรกอน จากนั้นจึงนําเนื้อหามาตอยอด
และขยายความผานออนไลน เชน Infographic / คลิปวิดีโอสั้น / บทความผานการเขียนBlog เปนตน 

ปจจัยท่ี 3 คือ เหตุการณตางๆในสังคม จากการประเมินหมายขาวประจําวันท่ีไดสงทีมขาวออกไป 
และสถานการณในแตละวัน เพ่ือกําหนดเนื้อหาใดจะนําเสนอผานโทรทัศนและออนไลนอยางไร  

ปจจัยท่ี 4 คือ ผูสนับสนุนหรือ โฆษณา โดยสถานีโทรทัศน A มีการปรับกลุมเปาหมายโทรทัศน
และออนไลนแตกตางกันมากข้ึน โดยหากลุมเปาหมายใหม เชน กลุมท่ีสนใจดานการทองเท่ียว กลุมผูติดตาม
ประจํา (Active User) ทําใหมีเจาของเว็บไซตดานการทองเท่ียว สายการบิน ผูใหบริการจองท่ีพัก เขามาใหกับ
การสนับสนุนหรือซ้ือโฆษณา ทําใหมีการนําเสนอเนื้อหาประเภทการทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือตอบสนองท้ัง
กลุมเปาหมายและผูสนับสนุนหรือโฆษณา 

ปจจัยท่ี 5 คือ กฎหมายและคําสั่งจากหนวยงานราชการ เชน พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 คําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 97/2557และ ฉบับท่ี 103/2557 เปนตน รวมท้ังการกํากับดูแลของ
ภาครัฐ การแพรภาพและเสียงบนโครงขายอ่ืนท่ีไมใชโครงขายทีวีดิจิตอล หรือ Over The Top (OTT) เปนตน 

2. เ พ่ือศึกษาแนวโนมการพัฒนาเนื้อหารายการและขาวสารผานส่ือใหม  กรณีศึกษา
สถานีโทรทัศน A 

แนวโนมแรก คือ การตอยอดนําเนื้อหาจากการออกอากาศทางโทรทัศนมาสูสื่อใหม โดยโทรทัศน
จะรายงานเชิงสถานการณ สวนออนไลนจะใชการแตกประเด็นและไมมีขอจํากัดมานําเสนอตอยอดใหมีความ
หลากหลายและเขาถึงมากข้ึน 

แนวโนมท่ี 2 คือ การสรางเนื้อหาสําหรับสื่อใหมโดยเฉพาะ ท่ีจะตองวางแผนการทํางานและ
สรางสรรคเนื้อหาท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมายของตนเองเพ่ิมเติม จับประเด็นกระแสใหไวและอาจจะตองชวง
ชิงการนําเสนอกอนทีวี เนื่องจากออนไลนนั้นตองพยายามตอบสนองตอปรากฏการณก่ึง Real Time ขณะท่ี
โทรทัศนมีตาราง หรือผังรายการกํากับอยู และเนื่องจากชวงเวลาท่ีคนดูสูงสุด (Prime Time) ระหวางโทรทัศน
และออนไลนแตกตางกัน เชน โทรทัศนอยูระหวาง 18.00-22.00 น. ซ่ึงแตกตางจากออนไลนฺท่ีมีหลายชวงเวลา 
เชน กอนพักเท่ียง / 15.00 น. / 21.00 – 23.00 น.กอนเขานอน ดังนั้นจึงมีการเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะแตละ
ชวงเวลา เชน ขาวการเมืองในชวงเวลากลางวัน หรือ ขาวดาน Lifestyle ในชวงเวลากลางคืน และการสราง
นักขาวรูปแบบใหม คือ Multimedia Journalist  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางของการใชส่ือใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A 
แนวทางแรก คือ การปรับตัวเองเปนผูผลิตเนื้อหา (Content Creator) แทนการเปน

สถานีโทรทัศนเพียงอยางเดียว โดยการสรางเนื้อหาในเขาถึงผูชมโดยเฉพาะออนไลนเพ่ิมมากข้ึน ในทุกชองทาง 
(Platform) ท่ีไดรับความนิยม 

แนวทางท่ี 2 คือ การปรับตัวของบุคลากรในองคกร เนื่องจากความสามารถของบุคลากรในการ
ผลิตเนื้อหาออนไลนท่ีแตกตางจากโทรทัศน ดังนั้นจึงตองมีการสรางบุคลากรข้ึนมาใหมท่ีเรียกวา Multimedia 
Journalist สวนบุคลากรท่ีมีอยูเดิม จะตองมีการฝกและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการผลิตเนื้อหา
ออนไลนท่ีแตกตางจากโทรทัศน รวมท้ังตองตรวจสอบขอมูลท่ีมีจํานวนมากจากออนไลน กอนนําเสนอ 
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แนวทางท่ี 3 คือ ปรับการนําเสนอตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภค และการใชชองทาง 
(Platform) ใหเหมาะสม เชน เฟซบุก เปรียบเหมือนโบรชัวรเพ่ือนํามาสูเนื้อหาในหนาเว็บไซต และ การ
นําเสนอผานออนไลน จะเริ่มตั้งแตนักขาวสงภาพหรือรายงานเหตุการณผานทวิตเตอรกอน จากนั้นจึงนํา
เนื้อหามาตอยอดและขยายความผานออนไลน และผูสื่อขาวจะมีทักษะดานออนไลนมากข้ึน มุงเนนการ
นําเสนอผานออนไลนมากกวา 

แนวทางท่ี 4 คือ การกําหนดการวัดผลบนสื่อสมัยใหม โดยสถานีโทรทัศน A เลือกวิธีการสราง
ปฏิสัมพันธ (Engagement) จากการกดถูกใจ (Like) กดแผยแพร (Share) และการแสดงความคิดเห็น
บนเฟซบุค เปน 1 ในวิธีการวัดผล เนื่องจากการวัดผลการเขาถึงเนื้อหาในสื่อใหมยังไมชัดเจน รวมท้ังการแยก
การวัดผลระหวางออนไลนและโทรทัศน 

แนวทางท่ี 5 คือ การปรับเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) หรือบริษัทใหมเฉพาะ เพ่ือใหมีความ
คลองตัวมากข้ึน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการบริหารงาน การวัดผล และการสรางรายได จากเดิมเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจโทรทัศนเปนหลัก 

ท้ังนี้ สามารถนํามากําหนดเปนแนวทางในการใชสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยนํามาวิเคราะห
ผาน SWOT Analysis จาก เสรี วงษมณฑา (2547) ไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3: เปรียบเทียบการวิเคราะห SWOT Analysis ของแนวทางในการใชสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A 
 

ปจจัยภายใน Strengths (S) จุดแข็ง Weaknesses (W) จุดออน 
 - สถานีโทรทัศน A ไดกําหนด

กลุมเปาหมายอายุ 18-35 ป เปนกลุม
คนรุนใหม ท่ีอยูในเมือง 

- Online First เปนนโยบายท่ี
สถานีโทรทัศน A ไดประกาศ และมีฐาน
ผูติดตามสื่อสมัยใหม จากผูชมสื่อ
โทรทัศนท่ีมีอยูเดิม โดยเฟซบุคมี
ผูติดตามเกิน 1 ลานราย 

- สามารถนําเสนอเนื้อหาไดหลากหลาย 
จากการมีทีมขาวของโทรทัศนและ
ออนไลน (Cross Platform)  

- มีรายการขาวท่ีไดรับความนิยมอยูแลว 
มาตอยอดผานสื่อสมัยใหมได  

- มีกลุมเปาหมายใหม เชน กลุมท่ีสนใจ
ดานการทองเท่ียว / กลุมผูติดตาม
ประจํา (Active User) นอกเหนือจาก
กลุมผูติดตามชองรายการขาวสารสาระ
ท่ีติดตามเนื้อหาบนสื่อใหมของ
สถานีโทรทัศน A  

- สถานีโทรทัศน A ไดปรับตัวเองเปน

- การทํางานและโครงสรางองคกรยังไม
ชัดเจนสําหรับการสรางหรือนําเสนอ
เนื้อหาสําหรับสื่อใหม  

- บุคลากรท่ีรองรับการขยายตัวยังมีไม
เพียงพอรวมท้ังคุณภาพท่ีตรงกับความ
ตองการ 

- การปรับตัวของบุคลากรจากงาน
โทรทัศนมาสูงานออนไลน หรือ สื่อใหม 

- การหาแนวทางการสรางรายไดจากการ
นําเสนอผานสื่อใหมยังไมชัดเจน หรือ 
ทํารายไดนอย  
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ปจจัยภายใน Strengths (S) จุดแข็ง Weaknesses (W) จุดออน 
ผูผลิตเนื้อหา (Content Creator) 
นอกเหนือจากการผลิตเนื้อหาผาน
โทรทัศน 

ปจจัยภายนอก Opportunities (O) โอกาส Threats (T) อุปสรรค 
 - มีโอกาสทางการตลาดจากการขยายตัว

ของเทคโนโลยีและชองทาง (Platform) 
ในการนําเสนอผานสื่อ เชน ผูใชงาน
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน และแท็บเล็ต
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

- คนทุกรุนสามารถเขาถึงการใชงานสื่อ
สมัยใหมไดมากข้ึน นอกจากคนรุนใหม  

- สามารถเพ่ิมจํานวนผูชม หรือ ผูติดตาม
ไดมากข้ึนจากชองทาง หรือ Platform 
ท่ีมีอยูเดิมและในอนาคต เชน เฟซบุค 
ทวิตเตอร ยูทูบ ไดอีก 

- ความเปนมืออาชีพและความนาเชื่อถือ
ใหกับขอมูลขาวสาร รวมท้ังความถูกตอง
และความทันทวงที จากการนําเสนอ
ผานสื่อใหม ยังเปนสิ่งท่ีผูรับสาร หรือ 
ผูชมยังมีความสงสัย 

- ขอกําหนดจากกฎหมายและคําสั่งของ
ภาครัฐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- การวัดผลของสื่อใหม ท่ีเปนมาตรฐาน 
และ การแยกการวัดผลระหวางออนไลน
และโทรทัศนท่ีควรทําใหชัดเจน 

 
และเม่ือเปรียบเทียบการวิเคราะห SWOT Analysis ของแนวทางในการใชสื่อใหมของ

สถานีโทรทัศน A แลว สามารถนํามากําหนดกลยุทธในการพัฒนาการนําเสนอเนื้อหาบนสื่อใหมของ
สถานีโทรทัศน A โดยใช TOWS Matrix จากศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) ไดดังนี้  
 
ตารางท่ี 4: การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการนําเสนอเนื้อหาบนสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยใช 

TOWS Matrix 
 

โอกาส 
(Opportunities) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weeknesses) 

 1.SO 
1.1 เพ่ิมเนื้อหารายการและขาวสารใน
รูปแบบใหมๆ เพ่ือรักษาฐานผูชมท้ังจากสื่อ
โทรทัศนและสื่อใหมท่ีมีอยูแลว และเพ่ือไปสู
ผูบริโภค หรือ ผูชมใหมๆ เชน กลุมท่ีสนใจ
ดานการทองเท่ียว  
1.2 ขยายบุคลากรและทีมงานเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของสื่อใหมและชองทาง 
(Platform) ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
1.3 การนําเสนอเนื้อหารายการและขาวสาร
ใหปรับตัวตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.WO 
2.1 การปรับเปนหนวยธุรกิจ หรือ บริษัท
ใหม เพ่ือรองรับการขยายตัวของการ
นําเสนอผานสื่อใหมท่ีมากข้ึน 
2.2 เพ่ิมจํานวนบุคลากร หรือ พัฒนา
บุคลากรท่ีมีอยู เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
สื่อใหม และทําใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
ตรงกับความตองการมากข้ึน  
2.3 การวัดผลท่ีเปนมาตรฐานของการรับชม
ผานสื่อใหม เพ่ือทําใหเกิดความชัดเจน และ
นํามาซ่ึงรายไดขององคกรในอนาคต 
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ตารางท่ี 4: การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการนําเสนอเนื้อหาบนสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยใช 
TOWS Matrix (ตอ) 

 

อุปสรรค
(Threats) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weeknesses) 

 3.ST 
3.1 การสรางความนาเชื่อถือ ความเปนมืออาชีพ
ใหกับเนื้อหาและขาวสารท่ีนําเสนอผานสื่อใหม 
โดยมีความถูกตองและอาจเนนดานนี้มากกวา
เพียงการนําเสนอท่ีรวดเร็ว  
3.2 ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และการนําเสนอบนสื่อ
ใหม เพ่ือสรางความนาสนใจ เพ่ือกระตุนการ
รับชมผานสื่อใหม และรักษาฐานผูชมเดิม 

4.WT 
4.1 การขยายงานการนําเสนอผานสื่อ
ใหม อาจสามารถลดจํานวนบุคลากรดาน
สื่อดั้งเดิม หรือ สื่อโทรทัศนลงไดใน
อนาคต  
 

  
จากการนํา TOWS Matrix มาใชสามารถกําหนดกลยุทธขององคกรในการนําเสนอเนื้อหาบนสื่อ

ใหมของสถานีโทรทัศน A โดยแบงออกเปน  
กลยุทธท่ี 1 คือ การเพ่ิมเนื้อหารายการและขาวสารในรูปแบบใหมๆ ท้ังผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี และผูชม หรือ ผูรับสาร เพ่ือรักษาฐานผูชมท้ังจากสื่อโทรทัศนและสื่อใหมท่ีมีอยูแลว และเพ่ือ
ไปสูผูบริโภค หรือ ผูชมใหมๆ เชน กลุมท่ีสนใจดานการทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี 2 คือ การเพ่ิมจํานวนบุคลากร หรือ พัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
สื่อใหม และทําใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความตองการมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลดีตอสถานีโทรทัศน A  

กลยุทธท่ี 3 คือ การสรางความนาเชื่อถือ ความเปนมืออาชีพใหกับเนื้อหาและขาวสารท่ีนําเสนอ
ผานสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยมีความถูกตองและอาจเนนดานนี้มากกวาเพียงการนําเสนอท่ีรวดเร็ว 
และอาจถือเปนจุดขายสําคัญหรือสรางความแตกตางจากผูประกอบการรายอ่ืนไดในอนาคต 

กลยุทธท่ี 4 คือ การวัดผลท่ีเปนมาตรฐานของการรับชมผานสื่อใหม เพ่ือทําใหเกิดความชัดเจน 
และนํามาซ่ึงรายไดขององคกรในอนาคต ซ่ึงปจจุบันสถานีโทรทัศน A ใชการวัดผลจากการสรางปฏิสัมพันธ 
(Engagement) เปนการวัดผล แตเนื่องจากมีชองทาง หรือ Platform และสื่อใหมท่ีคอนขางหลากหลาย จึง
อาจตองเปนการกําหนดของผูประกอบการในอุตสาหกรรมรวมกันตอไป  

กลยุทธท่ี 5 คือ การปรับเปนหนวยธุรกิจ หรือ บริษัทใหม ของสถานีโทรทัศน A เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการนําเสนอผานสื่อใหมท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหเกิดโครงสรางองคกร การบริหารบุคลากร การวัดผล 
รวมท้ังการสรางความชัดเจนมากข้ึน  
  
อภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งนี้สถานีโทรทัศน A ถือเปนองคกรสื่อสารมวลชน ท่ีมีแรงผลักดันท้ังจากปจจัยภายใน 
ดานเทคโนโลยี ท่ีตองมีการปรับตัว และสื่อสมัยใหมทําใหสถานีโทรทัศน A และผูรับสาร คือผูชม มีปฏิสัมพันธ
กัน ซ่ึงตางจากการสื่อสารดวยสื่อดั้งเดิมอยางโทรทัศน รวมท้ังความสามารถทางวิชาชีพ ท่ีมีจุดมุงหมายคือ
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ผลงานคุณภาพใหกับองคกร โดยตองมีจรรยาบรรณ และความเปนมืออาชีพ เปนสิ่งท่ีสถานีโทรทัศน A จะตอง
พิสูจนใหไดในทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

ขณะท่ีปจจัยภายนอกท่ีสงผล คือดานผูรับสื่อ หรือ ผูชม และแรงกดดันทางสังคมและการเมือง จาก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการทีวีดิจิตอล กฎหมายและคําสั่งจากรัฐบาลและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
และแรงกดดันทางเศรษฐกิจ คือการเปรียบเทียบการแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนเพ่ือปรับกลยุทธ ให
สอดคลองกับสถานการณ และใหเขาถึงผูรับสาร หรือ ผูบริโภค ซ่ึงจะตามมาดวยเงินโฆษณาจากผูโฆษณา ซ่ึง
แมปจจุบันรายไดจากสื่อสมัยใหมยังไมมากนัก แตก็ถือวาสถานีโทรทัศน A ยังมีโอกาสในทางธุรกิจและการ
ขยายตัว 

ทําใหองคกรสื่ออยางสถานีโทรทัศน A ตองปรับตัวใหสามารถนําเสนอเนื้อหาขาวสารและรายการได
หลากหลายชองทาง เพ่ือขยายจํานวนผูบริโภคใหเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีตองการอยางกวางขวาง และยังเปนสื่อ
เสริมกับธุรกิจหลักไดเปนอยางดี เพราะสื่อใหมชวยใหการรายงานขาวสารท่ีรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง มีขอมูล
เชิงลึกอยางหนังสือพิมพ นาสนใจอยางวิทยุและโทรทัศน และสนับสนุนใหเกิดการตอบโตแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และทําใหพฤติกรรมการเลือกใชสื่อของผูบริโภคเปลี่ยนไป โดยการพัฒนาเทคนิคการนําเสนอขาวสาร
ทางอินเทอรเน็ตใหเทาทันพฤติกรรมการรับสารของกลุมผูบริโภคตางๆ จึงหลีกเลี่ยงไมได เพราะธุรกิจโฆษณา
ซ่ึงเปนรายไดหลักขององคกรสื่อ ก็ตองเปลี่ยนตาม 

และการท่ีสถานีโทรทัศน A เลือกใชการวัดผลการเขาถึงสื่อใหมคือการสรางปฎิสัมพันธ 
(Engagement) บน Facebook แตยังมีขอถกเถียงจากการท่ีสื่อใหมมีหลายรูปแบบ และชองทาง (Platform) 
ซ่ึงเปนปญหาในเชิงอุตสาหกรรมท่ีจะกําหนดมาตรฐานการวัดผลการเขาถึงสื่อใหมของผูบริโภคไดอยางไรท่ีทํา
ใหไดรับการยอมรับรวมกัน เหมือนการวัดเรตติ้ง (Rating) ของสถานีโทรทัศนท่ีมีมาตรฐานและผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมสวนใหญใหการยอมรับ 

รวมท้ังการเตรียมจะแยกเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) และบริษัทใหมโดยเฉพาะ เพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีและอุปกรณสื่อสารใหมๆ เพ่ือใหการนําเสนอขาวสารและเนื้อหาผานสื่อใหม เขาถึงผูรับสาร หรือ 
ผูบริโภครับชมไดมากท่ีสุด และสอดคลองกับองคกรสื่อในระดับโลกท่ีดําเนินแนวทางลักษณะนี้เชนกัน 
 
ขอจํากัดและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตหลังการศึกษา เนื่องจากในอนาคตหากเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลง เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งใหม ยอมสงผลตอการปรับตัวของสื่อเ อง รวมท้ังพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงรวมท้ังสถานีโทรทัศน A ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงอธิบายเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผูบริโภคไดเพียงชวงเวลาหนึ่ง การศึกษาครั้งตอไป ตองศึกษาตัวแปรและปจจัยท่ีเปลี่ยนแปลง หากมีการวิจัย
เพ่ิมเติมครั้งตอไป 

2. เนื่องจากสถานีโทรทัศน A มีท้ังสื่อดั้งเดิม คือ สื่อโทรทัศน และสื่อใหม คือ สื่ออินเทอรเน็ต 
เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน หรือ โซเชียลมีเดีย (Social Media) เครือขายสังคมออนไลน หรือ โซเชียลเน็ตเวิรค 
(Social Network) แตการวิจัยครั้งนี้มุงเนนไปท่ีสื่อใหม ดังนั้นไมสามารถใชประยุกตหรือใชในการพัฒนาสื่อ
ดั้งเดิมไดโดยตรง 

3. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากลุมเปาหมายในการรับสื่อใหมแตละประเภท เชน แตละ
กลุมเปาหมายมีความตองการเนื้อหาลักษณะใด รูปแบบใด วิธีการนําเสนอ ชวงเวลาท่ีแตกตางกันอยางไร 
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บทคัดยอ  

รูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของท่ีระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของท่ีระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ แบบสังเกต ผูใหขอมูล (Key 
Informants) ประกอบดวย ผูประกอบการ OTOP สินคาของท่ีระลึก จังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 คน ขอมูล
เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ วิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของท่ีระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
จังหวัดนนทบุรี มีการวางแผนงานดานการประชาสัมพันธโดยใหชุมชนมีสวนรวม นโยบายดานการ
ประชาสัมพันธมีทุกรูปแบบแตไมมีความตอเนื่องและงบประมาณมีจํากัด รวมถึงบุคลากรของเทศบาลไดรับการ
อบรมจากภาครัฐและเอกชนจริง แตไมตรงกับการนํามาใชประโยชนดานการประชาสัมพันธโดยตรง จึงทําให
การประชาสัมพันธไมเขาถึงกลุมเปาหมาย ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางผูขายผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึกมีการ
ประชาสัมพันธแบบพ้ืนฐานโดยใชวิธีแบบปากตอปากเทานั้น ไมมีการสื่อสารกับลูกคารูปแบบอ่ืน และยังมีการ
รับรูสื่อประชาสัมพันธของเทศบาลเพียงสื่อโทรทัศนเทานั้น  

แนวทางรูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของท่ีระลึก จังหวัดนนทบุรี เชน การจัดทําสื่อตางๆ ตองมี
ความตอเนื่องและเขาถึงกลุมเปาหมาย ตองทําใหผูบริโภคมีความเชื่อม่ันในสินคา ความสําคัญของสื่อ
ประชาสัมพันธมีบทบาทตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑการทองเท่ียว ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ท่ีกลุมอาชีพไดดําเนินการในลักษณะท่ีตอเนื่องและดําเนินการประชาสัมพันธอยางหลากหลาย เชน 
ประชาสัมพันธบนเว็บไซต โดยเพ่ิมเทคนิคในการนําเสนอผลิตภัณฑใหเปนท่ีนาสนใจมากข้ึน 

คําสําคัญ: การประชาสัมพันธ สินคาของท่ีระลึก หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี 
 
ABSTRACT  

The purpose of this research is to a model of public relations for handmade souvenir 
products of One tambon one product of Nonthaburee Province: The community 
participated in public relations planning. However, the problems were the lack of continuity 
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of the public relations policy, the limited budget. The municipality officers who took public 
relations courses from government and private sectors but they could not reach the target 
audiences because the knowledge from training cannot applied directly to the target 
audiences. Only viral marketing was used as the basic public relations model of the 
merchants. They did not have any other methods of communication to their customers. The 
public relations of municipality through televisions was the only way for the merchants to 
get the news. 

The way to promote products, souvenirs. For example, the preparation of the media 
must be continuous and reach the target audience. Consumers have confidence in the 
product. Importance of public relations media plays a role in purchasing tourism products. 
Should promote the activities. The occupational groups have operated in a continuous 
manner and carried out various public relations such as public relations on the website. By 
adding techniques to present the product to be more interesting. 

Keywords: A model of public relations, handmade souvenir products, One tambon 
one product, Nonthaburee Province 
 
บทนํา  
 จังหวัดนนทบุรีซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญนํามา
แปรรูปเปนอาหาร และท่ีสําคัญสามารถนําออกจําหนายใหกับหลายๆ จังหวัดในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม่ือเกิดโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” ก็ยิ่งทําใหเปนการเปดโอกาสใหสินคาของจังหวัดนนทบุรีได
ขยายตลาดมากยิ่งข้ึน แตปญหาท่ีพบวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพแมบานการเคหะแหงชาติ อําเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี กลุมผูผลิตและจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึก 
ตางกําลังประสบปญหา คือ ผูประกอบการ OTOP ขาดความรูความเขาใจการพัฒนาผลิตภัณฑ-บรรจุภัณฑ 
และการสรางแบรนด ขาดความรูความเขาใจดานการตลาด เครือขาย OTOP ไมเขมแข็งขาดความรวมมือของ
บุคคลในเครือขาย ขาดเงินทุนในการดําเนินงาน การไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากรัฐบาล หนวยงานภาครัฐ 
และเอกชนจากสวนกลางและภายในจังหวัดยังไมตอเนื่อง  
 การพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน เปลี่ยนผานชุมชนสูวิถีแหงความยั่งยืน เปนการพ่ึงพา
ตนเอง ลดบทบาทภาครัฐ เพ่ิมบทบาทภาคเอกชน/สถาบันการศึกษาพัฒนาชาวบานใหสามารถชวยเหลือ
ตัวเองใหไดมากท่ีสุด ปูพรมฝกอบรมระบบบัญชีตนทุนและการวางแผนธุรกิจ เพ่ือนําไปสูการวางแผนการผลิต 
ลดตนทุน-เพ่ิมรายได ผลักดันผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินทุกรายใหเขาสูระบบมาตรฐาน เพ่ือใหเปนท่ียอมรับ
ของผูบริโภค การเติบโตเปนกลุม/สถาบันท่ียั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง รวมกลุมเปนเครือขายในทุกระดับ พัฒนา
ชุมชนโดยชุมชน เชื่อมโยงการทองเท่ียวสรางรายไดท่ียั่งยืน สืบทอดภูมิปญญาสูรุนลูกหลาน สรางชองทางการ
จําหนายแบบถาวร ท้ังในและตางประเทศ เปนแหลงความรูในการพัฒนา ผลิตภัณฑชุมชนสูสากลแบบยั่งยืน 

จะเห็นไดวาสินคาของท่ีระลึกท่ีมีชื่อของจังหวัดนนทบุรีมีมากมาย แตกลุมผูบริโภครูจักกันในวงแคบ
เทานั้น ยังไมสามารถกระจายใหเขาถึงผูบริโภคทุกกลุม หากเอยถึงตลาดของท่ีระลึก จังหวัดนนทบุรี ผูบริโภค
สวนใหญจะไมรูจักและนึกไมออกวามีสินคาของท่ีระลึกอะไรบาง แสดงวาสินคาของท่ีระลึก จังหวัดนนทบุรียัง
ขาดการประชาสัมพันธท่ีดีและท่ัวถึง จึงทําใหพอคา แมคาชุมชนขาดรายไดและสงผลตอภาพลักษณของตลาด
อีกดวย ในขณะเดียวกันยังอาจสงผลโดยรวมตอเศรษฐกิจและรายไดของประเทศอีกดวย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี
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ความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของท่ีระลึก จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา
ชวยเหลือดานการประชาสัมพันธ และเพ่ือใหสามารถกระจายการสื่อสารและการประชาสัมพันธสินคาของท่ี
ระลึก จังหวัดนนทบุรี ใหเปนท่ีรูจักท่ัวไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

1.  แนวคิดโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย 
 รัฐบาลมอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยใหดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ (OTOP) ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนการสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง โดยการสนับสนุนชวยเหลือ
ดานความรู เทคโนโลย ีทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาด ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชน, 2558) โดยแบงประเภทผลิตภัณฑออกเปน 5 ประเภท 
คือ ผลิตภัณฑประเภทผา อาหาร ของใชและของตกแตง เครื่องดื่ม สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร โดยมีวัตถุประสงค 
คือ 1) สรางงานและเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน 2) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 3) สงเสริมการใชภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 4) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 5) สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 
 Harris, Thomas L., & Whalen, Patricia T. (2006) นักวิชาการผูไดรับการยกยองวาเปน “บิดา

ของการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด” เขียนในหนังสือ The Marketer’s guide to public relations in 
the 21st Century วาการประชาสัมพันธการตลาดเปนการใชกลยุทธการ ประชาสัมพันธและกลวิธีเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการตะหนัก กระตุนยอดขายเพ่ือทาใหการสื่อสาร
สะดวกมากข้ึน รวมถึงการสรางความสัมพันธระหวางลูกคา องคกรและตราสินคา  

 การประชาสัมพันธเพ่ือการตลาดนั้นเปนการสรางการตระหนัก ใหขอมูลขาวสาร ปลุกเรา ผูบริโภค 
ใหความรู เปนการสรางความเขาใจ สรางความไววางใจ สงเสริมความจงรักภักดีและกระตุน ยอดขาย การ
ประชาสัมพันธเพ่ือการตลาดสามารถชวยในการแนะนาสินคาใหมใหกับองคกรและ ปองกันความเสียหาย 
สามารถชวยสรางความประทับใจและและจากัดความเสียหายจากเหตุการณ ทางดานลบ นอกจากนี้การ
ประชาสัมพันธทางการตลาดยังชวยเพ่ิมระดับการเขาถึงและพัฒนาความนาเชื่อถือใหกับองคกรและสินคาท่ี
เครื่องมือสงเสริมการตลาดอ่ืนๆ ไมสามารถทําได (Pickton and Broderick, 2005) 

สรุปไดวา “การประชาสัมพันธ” มีความหมายถึง การวางแผนการติดตอ การเผยแพรขาวสาร ความรู 
และความคิดเห็นขององคกรเก่ียวกับสินคาของท่ีระลึก จังหวัดนนทบุรีไปยังนักทองเท่ียว เพ่ือสราง
ความสัมพันธและสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร 

3. กลวิธีในการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด  
 กลวิธีในการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาดเนนใชเครื่องของการประชาสัมพันธท่ัวไป Pickton and 

Broderick (2005) ไดเสนอเครื่องมือและกลวิธีในการประชาสัมพันธเพ่ือการตลาดท่ีนักประชาสัมพันธนิยม
นํามาใช เชน การสงขาวประชาสัมพันธ การจัดงานแถลงขาว การจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรขาวสาร ไดแก การ
จัดท่ีนั่งในการชมฟุตบอลหรือการรับชมละครเวที สําหรับลูกคา สื่อมวลชน พนักงาน ตัวแทนจําหนาย เปนตน 
การจัดทําสื่อเพ่ือสนับสนุนสินคาหรือบริการ เชน วีดีทัศนแนะนําองคกร หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับและ
การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงลูกคา การใชการโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด การทําเว็บไซตของ
บริษัท การทํานิตยสารภายในองคกร เปนตน 

 Richins และ Root-Shaffer (อางอิงใน Assael. 1998:604) จําแนกการสื่อสารแบบบอกตอไว 3 
ประเภท ไดแก  
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 1. การสื่อสารแบบบอกตอเก่ียวกับแหลงขาวของสินคา (Product News)  
 2. การสื่อสารแบบบอกตอแบบการใหคําแนะนา (Advice Giving)  
 3. การสื่อสารแบบบอกตอแบบบอกเลาประสบการณสวนตัว (Personal Experience)  
 การสื่อสารแบบบอกตอท้ังสามประเภทนั้นมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันออกไป กลาวคือ การ

สื่อสารแบบบอกตอเก่ียวกับตัวสินคาเปนการใหขอมูลเก่ียวกับสินคา เชน ยกตัวอยางอยางสินคา ประเภท
รถยนต รูปแบบของการสื่อสารก็จะเก่ียวของกับลักษณะของรูปแบบของรถ ความทันสมัย ของเทคโนโลยี
ภายในรถ ซ่ึงเปนลักษณะหรือรูปลักษณของสินคานั้นๆ 

จากขางตนสามารถสรุปไดวา การสื่อสารแบบบอกตอเปนการสื่อสารระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป
หรือมากกวานั้นท่ีมีความเก่ียวของกับประสบการณการใชสินคาหรือบริการ ซ่ึงผูบริโภคมักจะใหความเชื่อถือ
การสื่อสารจากกลุมคนใกลตัว เชน เพ่ือน หรือคนในครอบครัวมากกวาการ โฆษณาจากองคกรธุรกิจ เนื่องจาก
ผูบริโภคไมเชื่อถือการสื่อสารจากองคกร 

4. แนวคิดเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึก  
  สินคาท่ีระลึก หมายถึง สิ่งของตางๆท่ีเปนเอกลักษณของเมือง ของประเทศตางๆ และมีความ
ดึงดูดใจนักทองเท่ียวในการซ้ือ และนําผลิตผลนั้น ๆ กลับไปยังภูมิลําเนาของตน เพ่ือวัตถุประสงค ตางๆ 
อาจจะเพ่ือเปนของท่ีระลึกเพ่ือเปนของฝาก หรือเพ่ือใชสอย ลักษณะของสินคาท่ีระลึก (ธนภณ  นิธิเชาวกุล
และคณะ, 2557: 38) มีดังนี้  
  1. เปนสินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณของทองถ่ินนั้น  
  2. เปนสินคาหายาก ราคาแพง มีการผลิตและมีวัตถุดิบในทองถ่ิน  
  3. เปนสินคาราคาถูก  
  4. มีความดึงดูดใจในการออกแบบผลิตภัณฑ การตกแตง ลวดลาย สีสัน  
  5. เปนสินคาท่ีซ้ือไดงาย สะดวกซ้ือ มีวางขายตามจุดตาง ๆ อยางเหมาะสม  
  6. มีรูปรางและน้ําหนักไมเปนอุปสรรคตอการขนสง  
  7. เปนสินคาท่ีใชวัสดุ แรงงานในทองถ่ินนั้น  
  8. มีการแสดงข้ันตอน วิธีการทําใหนักทองเท่ียวไดชม หรือไดทดลองทําเปนการสรางความ
ประทับใจและเห็นคุณคาของสินคานั้นๆ (http//www.saengdao.com) 
 นอกจากปจจัยดังกลาวขางตนแลว การตัดสินใจซ้ือของท่ีระลึกยังมีปจจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงทําใหสินคาท่ี
ระลึกมีความนาสนใจ ชวนใหผูซ้ือตัดสินใจอยากซ้ือมีหลายอยางในท่ีนี้ขอกลาวเฉพาะปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ
ออกแบบทางกายภาพ ไดแก รูปทรง สี วัสดุ และบรรจุภัณฑ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพ่ือศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของท่ีระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัด
นนทบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีกลุมเปาหมายท่ีทําการศึกษา คือ ผูประกอบการสินคาของท่ีระลึกหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 ราย โดยทําการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการประชาสัมพันธสินคา
ของท่ีระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน กุมภาพันธ
2560 – กุมภาพันธ 2561 
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ผูวิจัยศึกษาสภาพการดําเนินธุรกิจปจจุบันของผูประกอบการสินคาของท่ีระลึก เพ่ือใหทราบถึงปญหา
การประชาสัมพันธของผูประกอบการและนําขอมูลท่ีไดมาใหประกอบการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ
ของผูประกอบการ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

จากการสัมภาษณผูประกอบการสินคาของท่ีระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี 
พบวา ผูประกอบการสวนใหญจะเปนผูจําหนายสินคาหนารานดวยตนเอง จึงทําใหมีการสื่อสารโดยตรง
ระหวางผูประกอบการรานจําหนายสินคา ซ่ึงเปนผูขายสินคากับลูกคา ซ่ึงทําใหผูประกอบการรานจําหนาย
สินคาจะสามารถแนะนําผลิตภัณฑใหแกลูกคาไดเปนอยางดี และมีอํานาจในการตัดสินใจทุกอยางเก่ียวกับการ
ลด แลก แจก แถม ใหแกลูกคา มีการโฆษณาประชาสัมพันธชื่อของรานคาภายใตบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุสินคา 

ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาทุกประเภทตั้งแตเด็ก วัยรุน ผูสูงวัย กลุมมีการวางแผนการผลิตและจําหนาย
โดยมีคําสั่งซ้ือ และออกบูธ การประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจักใชวิธี แผนพับ Line เสียงตามสาย เฟซบุค 
มัคคุเทศกเกาะเกร็ด กลุมมีวิธีการทําใหผูซ้ือยอมรับในดานคุณภาพของสินคาดวยวิธีทดลอง บริการหลังการ
ขาย ตามลูกคาอยางตอเนื่องใหใชเปนวิถีชีวิต การสงสินคาไปจําหนายมีการติดตอประสานงานกับองคกรอ่ืน ๆ 
จากพาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรม ครัวไทย OTOP ปมน้ํามัน ตลาด ไทยยิ้มได กระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม การตั้งราคาสินคา ลดตนทุน เทียบเคียงราคาทองตลาด สมาชิกกลุมไดรับการฝกอบรมและ
พัฒนาความรูในดานการตลาด การประชาสัมพันธ การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ ปญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินงานของกลุม พนักงานขาดทักษะ สอดคลองกับแนวคิดของ Yu-Te et al., (2012: 24-32) 
กลาววา การประชาสัมพันธดวยเครื่องมือการประชาสัมพันธอ่ืนๆ ไดแก สื่อสารมวลชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อบุคคล 
สื่อสิ่งของ สื่ออิเล็กทรอนิกส ศูนยกิจกรรม และสื่อดิจิตอล ท้ังนี้เพ่ือทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและมีทัศนคติท่ี
ดีตอตราสินคา ดังนั้น จึงพอจะสรุปไดวา ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคามีผลกระทบตอภาพลักษณ
อยางมีนัยสําคัญบริษัทจึงจะตองมุงเนนไปท่ีการสรางความภักดีซ่ึงเปนการสรางความสัมพันธในระยะยาวท่ีจะ
เปนขอไดเปรียบในการแขงขันในตลาด 

ปญหาทางการตลาดของผูประกอบการยุคของโลกาภิวัตน หรือการคาเสรี (Free Trade) ทําใหเกิด
การแขงขันทางการตลาดในโลกธุรกิจท่ีจะตองแยงชิง แขงขันดวยการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ในการ
เอาชนะคูตอสู หรือตลาดการแขงขัน นอกจากนี้ระบบการแขงขันในธุรกิจทุนนิยมมีกําลังการผลิตจํานวนมาก 
มีเงิน มีทุนและทรัพยากรตางๆ ทําใหสามารถแขงขันทางการตลาด อันเนื่องมาจากปจจัยการผลิตในตนทุนต่ํา 
มีตลาดรองรับ มีตราสินคาและการบรรจุหีบหอท่ีเปนท่ีเชื่อถือ มีสถานท่ีจัดจําหนาย เชน หางคาปลีก 
หางสรรพสินคา และรานคาสะดวกซ้ือ จากสภาพการแขงขันทางการคาทําใหผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน มี
ปญหาหลายดาน ไดแก ปญหาการผลิต เงินทุน ปญหาการใชเทคโนโลยี การประกอบการ บรรจุภัณฑ หีบหอ 
โดยเฉพาะปญหาการตลาดเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด เนื่องจาก“ผลิตได แตขายไมไดหรือไมมีท่ีจัดจําหนาย” จาก
เหตุผลดังกลาวสอดคลองกับผลวิจัยของพสชนันท  บุญชวย (2553) ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารตลาดบางหลวง ผลการวิจัยพบวา ผูขายผลิตภัณฑอาหารมีการประชาสัมพันธแบบพ้ืนฐาน
โดยใชวิธีแบบปากตอปากเทานั้น ไมมีการสื่อสารกับลูกคารูปแบบอ่ืน และยังมีการรับรูสื่อประชาสัมพันธของ
เทศบาลเพียงสื่อโทรทัศนเทานั้น สวนกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวรับรูวา “ชุนเปยะ” เปนเอกลักษณของตลาด
บางหลวง อีกท้ังยังรับรูขาวสารของตลาดบางหลวงผานสื่อโทรทัศนและสื่อบุคคลมากกวาสื่ออ่ืน ๆ โดย
นักทองเท่ียวมีความคาดหวังสูงตอการทองเท่ียว แตเม่ือมาทองเท่ียวแลวกลับพบวาไมเปนอยางท่ีคาดหวังไว 
รวมถึงเสนทางการทองเท่ียวไกลจากตัวเมืองและไมมีปายประชาสัมพันธบอกทาง 
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แนวทางรูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของท่ีระลึก จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
1. ผูประกอบการควรทําการผลิตสินคาท่ีระลึกใหมีรูปแบบสวยงาม แปลกใหม หลากหลาย ดึงดูดใจ

ลูกคา เนนคุณภาพของสินคาใหมีความคงทน เหมาะแกประโยชนใชสอย รวมท้ังราคาของสินคาท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพ ไมแพงจนเกินไป นอกจากนั้นควรมีการประชาสัมพันธสินคาใหลูกคารูจักและเปนการสรางตราสินคา
ใหติดตลาด เชน การจัดทําสื่อตางๆ ตองมีความตอเนื่องและเขาถึงกลุมเปาหมาย ตองทําใหผูบริโภคมีความ
เชื่อม่ันในสินคา ความสําคัญของสื่อประชาสัมพันธมีบทบาทตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑการทองเท่ียว เพราะ
สื่อแตละสื่อจะถายทอดขาวสารการทองเท่ียวสูประชาชน ดังนั้น การหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑการ
ทองเท่ียวจากสื่อตาง ๆ จึงเปนทางออกหนึ่งท่ีทําใหลูกคารูจักผลิตภัณฑมากข้ึน หากขอมูลขาวสารท่ีปรากฏใน
สื่อครบถวนและมีคุณภาพดี ยอมทําใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันมากข้ึน ผูประกอบการควรจัดใหมีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ท่ีกลุมอาชีพไดดําเนินการในลักษณะท่ีตอเนื่องและดําเนินการประชาสัมพันธ
อยางหลากหลาย เชน ประชาสัมพันธบนเว็บไซต โดยเพ่ิมเทคนิคในการนําเสนอผลิตภัณฑใหเปนท่ีนาสนใจ
มากข้ึน สอดคลัองกับแนวคิดของ Pickton and Broderick (2005) ไดเสนอเครื่องมือและกลวิธีในการ
ประชาสัมพันธเพ่ือการตลาด เชน การสงขาวประชาสัมพันธ การจัดงานแถลงขาว การจัดทําสื่อเพ่ือสนับสนุน
สินคาหรือบริการ เชน วีดีทัศนแนะนําองคกร หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับและการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสถึงลูกคา เปนตน 

2.   หนวยงานภาครัฐควรใหการสงเสริมดานการตลาดสนับสนุนดานการออกแบบผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ จัดหาชองทางการจัดจําหนายสินคาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดานเงินทุนควรสนับสนุนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 
เพ่ือการจัดซ้ืออุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตสมัยใหม ดานการจัดการความรูและขอมูล สงเสริมการอบรม
เพ่ิมพูนความรูในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคา การตั้งราคาสินคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพของสินคามากข้ึน การกระจายสินคาและไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ รวมถึงการสงตอหรือแนะนําลูกคาไปยัง
รานท่ีเปนเครือขายกัน รวมถึงการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ และการใชพนักงานขาย
ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ สอดคลองกับงานวิจัย สมบูรณ ขันธิโชติ และชัชสรัญ รอดยิ้ม (2558) ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษากลุมสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
ผลการวิจัยพบวา เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการตอรองกับผูจัดจําหนายและหนวยงานตาง ๆ ท่ีจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ OTOP สินคาของกลุมมีลักษณะคลายกัน ตองมีการคัดเลือกสินคาเดนของกลุมเพ่ือทําการ
ประชาสัมพันธในลักษณะของกลุมหรือเครือขาย โดยสินคาท่ีมีลักษณะเหมือนกันตองเลือกสินคาท่ีเดนท่ีสุดใน
การนําเสนอ จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ OTOP สมุนไพรท่ีไมใชอาหารของจังหวัดนนทบุรีเพ่ือใชเปน
ฐานขอมูลในการปรึกษาหารือ หรือใหขอมูลเก่ียวกับแหลงในการจําหนายสินคาตองสรางตราสินคาเพ่ือใหเปน
ท่ีรูจักกับผูบริโภค 

 
สรุป  

จากการสัมภาษณผูประกอบการสินคาของท่ีระลึก จังหวัดนนทบุรี จะพบวามีความตองการท่ี
คลายคลึงกัน คือ 1) ความตองการทางดานความรูและหลักการในการผลิต เชน จัดวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญในเรื่อง
การผลิตสินคาของท่ีระลึก มาใหความรูเพ่ิมเติมเพ่ือนําความรูท่ีไดมาเปนทักษะ ในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการผลิตสินคาของท่ีระลึกใหมีความสวยงามเพ่ิมข้ึน 2) ดานงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณจาก
ทองถ่ินเขามาสงเสริมในทุกๆ ป เพ่ือใหกลุมไดนําเงินท่ีไดนั้นมาใชในการผลิตและสงออกตอไป 3) การจัดการ
ศึกษาดูงานใหกับกลุมอาชีพ โดยมุงเนนในพ้ืนท่ีท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับ เพ่ือเปนพ้ืนฐานการพัฒนาความรู
ความเขาใจ 4) ประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธระหวางผูนําทองถ่ินกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกลุม
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อาชีพสินคาของท่ีระลึก 5) การประชาสัมพันธไปยังสื่อตางๆ ใหท่ัวถึงมากกวาเดิม สรางเทคนิคในการ
ประชาสัมพันธใหนาสนใจมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษาการออกแบบตัวละครและฉากของสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ และเพ่ือศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ใช้ระเบียบวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการ
วิเคราะห์ผลข้อมูลนั้นใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการศึกษาพบว่า วิธีการถ่ายทอด
ความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน ด้านการออกแบบงานแอนิเมชัน 3 มิติ ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจาก
แอนิเมชันเรื่อง Wall-E ด้านความรักระหว่างหุ่นยนต์ และจากแอนิเมชันเรื่องก้านกล้วยในด้านการแสดงออก
ทางด้านความรักที่แม่มีต่อลูก ผลของการศึกษามุ่งเน้นในส่วนให้เห็นถึงการถ่ายทอดความรักที่แม่มีต่อลูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น 1.ประเด็นการเสียสละเพ่ือลูก การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชีวิต ที่ผู้ที่เสียสละให้ได้ น้อย
คนที่จะยอมให้ชีวิตตนเองสละให้ ค าว่าแม่นั้นยิ่งใหญ่ 2.ประเด็นด้านการส่งเสริมจินตนาการของลูก เด็กนั้น
ค้อนข้างมีสมาธิที่สั้นกว่าผู้ใหญ่ ฉนั้นสื่อที่เป็นแอนิเมชันจะเหมาะกับเด็กมากกว่าข่าว โดยเน้นการเล่าเรื่องที่
สนุกท าให้เด็กไม่เบื่อและสอดแทรกเนื้อหาความรักที่แม่มีต่อลูกเข้าไปท าให้เด็กเข้าใจได้เป็นอย่างดี  3.ประเด็น
ด้านที่มีต่อสังคม สถาบันครอบครัวถือเป็นส่วนส าคัญมากของสังคม ถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแรงมีความรักมี
ความเข้าใจกัน สังคมก็จะลดปัญหาความรุงแรง ในด้านต่างๆไปด้วย 

ค าส าคัญ: ความรักของแม่ที่มีต่อลูก แอนิเมชัน หุ่นยนต์ การเสียสละของแม่ 
 

Abstracts 
 This research is aimed at studying design of characters and scenes of 3D animation 
media and how mother expresses love to her child via 3D animation media. The researcher 
applied Qualitative Research method and collected data from In-Depth Interviews and Focus 
Group Discussion. Descriptive Statistics were used for data analysis. Research findings were 
that the researcher was inspired by Wall-E animated movie in terms of 3D animation media 
design and Khan Kluay animated movie in terms of how mother expresses love to her child. 
As for character and scene design, each character was different based on the shape of old 
and new robots to conform with the content which emphasized on sacrifice, promoting 

http://www.bu.ac.th/
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child imagination and social impact. In child’s perspective, proper issues for 3D animation 
presentation aiming at expressing mother’s love to her child included benefits, content and 
pictures and soundtracks that the child obtained from 3D animated movie.  
 Keywords: mother’s love for her child, animation, robot, mother’s sacrifice 
 
บทน า 

ความรักและความเสียสละของแม่นั้นยิ่งใหญ่ ความรักของแม่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน ไม่ว่าลูกจะเป็น
เด็กหรือโตแล้ว ไม่ว่าจะสุขภาพสมบูรณ์หรือพิกลพิการ ไม่ว่าจะชอบสร้างปัญหาหรือเป็นเด็กดีที่เชื่อฟัง ลูกก็
ยังคงเป็นที่รักของแม่เสมอ ความรักนี้อาจแสดงออกมาให้เห็นในหลายรูปแบบ บางครั้งลูกจะเข้าใจผิดว่าการดุ
ด่าว่ากล่าวของแม่คือการที่แม่ไม่รัก มันเป็นความส าคัญมากที่จะต้องท าให้ลูกแน่ใจว่าเขาเป็นที่รักของแม่อยู่
เสมอ ถึงแม้ในเวลาที่เขาประพฤติตัวแย่ๆ เด็กที่ได้รับความรักอย่างมั่นคงจะเป็นคนที่มี ความสุขและมั่นใจใน
ตัวเอง  

ในนั้นปัจจุบันมีสื่อบันเทิงมากมายหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ สื่อโฆษณา เพลง ที่
สามารถเข้าถึงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ได้อย่างสะดวกด้วยวิทยาการล้ าสมัยที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต ให้มนุษย์สามารถรับสื่อข่าวสารได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม สื่อแอนิเมชันเอง
ก็เป็นหนึ่งในจ านวนสื่อหลากหลายประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ก าลังถูกพัฒนาขึ้น ทั้งภาพ เสียง เทคนิค การ
เคลื่อนไหว เพ่ือช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงอรรถรส อารมณ์ ความรู้สึก และเป้าหมายที่ผู้จัดท าต้องการ
แสดงออกได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งสื่อแอนิเมชันสมัยใหม่ยังสามารถถ่ายทอดจินตนาการที่แปลกใหม่ หรือสามารถ
สร้างสิ่งที่เกินกว่าก าลังของมนุษย์จะสามารถท าได้จริงๆขึ้นได้ ท าให้สื่อแอนิเมชันเป็นหนึ่งในสื่อที่มีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง (จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2545:3) 

ศิริลักษณ์ คลองข่าย (2555) กล่าวว่า การ์ตูนมีสีสันที่สวยงามสดใสท าให้เด็กเกิดความสนใจ เนื้อหาที่
น าเสนอเข้าใจง่าย มีดนตรีประกอบ ท าให้เด็กเกิดจินตนาการ และภาพสื่อความหมายได้ชัดเจน จึงท าให้เด็ก
สนใจ และท าให้เด็กเกิดความเข้าใจใน ในเนื้อหามากขึ้น 

  การสื่อสารทีด่ีและสามารถเข้าถึงเด็กๆที่รับชมได้ ต้องสังเกตุจากความสนใจของเด็กและเรียนรู้นิสัย
ของเด็กให้ดี ศึกษาธรรมชาติของเด็ก เด็กค่อนข้างที่จะมีสามาธิสั้นกว่าผู้ใหญ่วัยท างาน จะเบื่ออะไรง่าย ดังนั้น
ควรเลือกสื่อที่ท าให้เด็กสนุกไปกับมันโดยการท า ให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชันจะท าให้เด็กเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อ
หน่าย ผลที่ตามมาในการสื่อสารกับเด็กโดยใช้สื่อแอนิเมชัน เด็กๆให้ความสนใจ เด็กส่วนใหญ่ชอบการ์ตูน
แอนิเมชันอยู่แล้ว และเข้าใจในเนื้อหาสาระที่แฝงอยู่ในเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี พฤติกรรมของเด็กหลังจาก
รับชมสื่อแอนิเมชันมีความอ่อนน้อมมากขึ้นกับผู้ใหญ่ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในความเป็นลูกที่มีต่อผู้ที่ให้
ก าเนิด และในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นแม่ที่รับชมสื่อแอนิเมชันก็มีความเข้าใจในเนื้อหา ส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้
ลูกได้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ แม่รักลูกเสมอไม่ว่าลูกจะดีหรือเลวอย่างไรค าว่าแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดชีวิตยัง
เสียสละให้ลูกได้  

แอนิเมชันแอนิเมชัน (Animation) เป็นกระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้น
ต่างหากจากกันทีละเฟรม แล้วน ามาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน จะใช้หลักการภาพติดตาคือจะท าให้ภาพที่นิ่งและ
ค่อยๆ ขยับไปในท่าทางต่อๆไปน ามาเลียงกันด้วยความเร็ว 24 , 25 , 30 เฟรม ต่อวินาที  จะท าให้ดูเหมือนว่า
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ภาพนั้นมีชีวิตเกิดการเคลื่อนไหวได้จริงๆ เทคนิคนี้ถูกน ามาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ  ตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ท าให้งานนั้นดูแปลกตาขึ้นสมจริงขึ้นอีกด้วย  

ส่วนใหญ่อนิเมชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ได้แก่เก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG โดย
แอนิเมชัน (Animation) รวมทั้งค าว่า Animate และ Animator มากจากรากศัพท์ละติน "Animare" ซึ่งมี
ความหมายว่า ท าให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชันจึงหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและรูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้
เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจ  สรุปความหมายของแอนิเมชันคือ การสร้างสรรค์ลายเส้นรูปทรง
ต่างๆให้เกิดการเคลื่อนไหวตามความคิดหรือจินตนาการของผู้ถ่ายทอดอยากจะ 

ดังนั้น จากประเด็นดังกล่าวปัจจุบัน แอนิเมชัน เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ผลิตสื่อ แอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงความรักที่แม่มีต่อลูก เพ่ือสะท้อนมุมมองอีกมุมหนึ่งของ
ความรู้สึกท่ี ผู้วิจัยอยากให้ลูกนั้นได้เห็นถึงความเสียสละ ความอดทนที่แม่มีให้ลูก 

สื่อนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเกินความเป็นจริงก็สามารถท าได้  ตัวอย่างเช่น สิงโตพูดได้  คน
บินได้ ตุ๊ตาของเล่นมีชีวิตเดินได้จริงๆ  เป็นต้น (ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ, 2552, น. 222) 

จากประเด็นดังกล่าวปัจจุบัน Animation เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะผลิตสื่อ 
Animation 3D เพ่ือปลูกจิตส านึกถึงความรักท่ีแม่มีต่อลูก  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านอิตธิพลของแอนิเมชันกับการเล่าเรื่องเชิงจิตวิทยาต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของ
สังคม  
             กรภัทร์ จิตต์จ านง (2552) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์แอนิเมชันมากที่สุด อันดับที่
1 ได้แก่ ความน่ารักและความสวยงามของตัวละคร อันดับที่ 2 ได้แก่ ความสนุกสนานจากภาพยนตร์ และ
อันดับที่ 3 ได้แก่ เทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ ส่วนความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ โดยผู้ชม
มีความพึงพอใจต่อความน่ารักและความสวยงามของตัวละครมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างภาพพิเศษ อันดับที่ 3 คือ ความสวยงามของเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ  
 สิทธิวัชร์ ทับแป้น (2557) กล่าวว่าในการผลิตละครหนึ่งเรื่องจะต้องได้รับการกลั่นกรองจากทางสถานี
ทั้งด้านบทละคร เนื้อเรื่อง แล้วจึงส่งมาทางทีมงาน ซึ่งหากเนื้อหามีความรุนแรง ทางทีมงานก็จะท าให้มันเบา
บางลง โดยปกติเราก็ไม่อยากให้มีภาพหรือความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
  ศรัญญา อิชิดะเส (2553) กระบวนการเกิด พฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุ่น นั้นเกิดจาก 
ปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยทางสังคม ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อ 
พฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุ่น ดังต่อไปนี้  
 1. สาเหตุด้านตนเอง พบว่า นักเรียนวัยรุ่นมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ปกครองเป็นประจ า มีทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมความรุนแรงว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติธรรมดาและการมีพฤติกรรมความ รุนแรงท าให้เป็ นที่
ยอมรับของกลุ่มเพือ่นประกอบกับนักเรียนเป็ นวัยรุ่นมีลักษณะเป็นคนโมโหง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย  
 2. สาเหตุด้านครอบครัวพบว่า เกิดจากการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครอบครัวหย่าร้าง บิดา หรือ
มารดาเสียชีวิตนักเรียนขาดการดูแลและเอาใจใส่จากผู้ปกครองบรรยากาศในบ้านไม่น่าอยู่อาศัย มีการทะเลาะ
เบาะแว้งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว  
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 3. สาเหตุทางสังคม ได้แก่ ด้านเพ่ือนจากการศึกษาพบว่านักเรียนถูกเพ่ือนชักชวนให้มีเรื่องชกต่อย
ทะเลาะวิวาทคบเพ่ือนที่เคยก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด้านสื่อจากการศึกษาพบว่า นักเรียนชอบติดตามข่าว
นักเรียนนักศึกษายกพวก รุมท าร้ายกันจนส่งผลให้เกิดความเคยชินต่อพฤติกรรมความรุนแรงว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาของวัยรุ่น ด้านเกมส์ออนไลน์จากการศึกษาพบว่า นักเรียนเล่นเกมส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรุนแรง
เป็นประจ าท าให้ซึมซับเอาพฤติกรรมความรุนแรงไว้กับตัวเองและมาแสดงพฤติกรรมความรุนแรงต่อเพ่ือนหรือ
คนทีอ่่อนแอกว่า 

 ดังแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปว่าแอนิเมชันมีผลต่อการเล่าเรื่องท้ังในด้านของพฤติกรรม ถ้าภาพที่สื่อ
ออกมาให้เด็กรับชมมีความรุนแรงเด็กอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้และไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ผิด ดังนั้นสื่อต่างๆ
ควรที่จะเข้าใจและเลือกท่ีจะสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมถึงความรักความเข้าใจภายในครอบครัว เป็นสิ่งส าคัญ
ที่มีผลต่อตัวเด็กเองและสังคมจนไปถึงประเทศชาติต่อไป 
 การที่จะท าแอนิเมชันนั้นเด็กจะได้รับทั้งในด้านจิตนาการณ์ความสนุกสาน เนื้อหาสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวเด็กให้เห็นถึงหัวอกคนเป็นแม่ที่รักลูก สื่อสารให้เด็กรับรู้และช่วยปลูกฝังให้เด็กให้อ่อนน้อมรู้จัก
หน้าที่ของตนเองที่มีต่อแมใ่นฐานะที่เป็นลูกที่ดี 
 แนวคิดแอนิเมชันในแบบต่างๆแต่ละประเภท 

1.การสร้างงานแอนิเมชันแบบดั่งเดิม (Traditional Animation หรือ Drawn Animation)                                                               
เป็นการท าภาพเคลื่อนไหวโดยใช้การวาดเป็นหลักและน าภาพมาเลียงกัน  จะต้องมีจินตนาการสูงและ

ใช้ความอดทนอย่างมากในการท าต้องฝึกฝนและใช้ทักษะของการวาดภาพ  การใช้องค์ประกอบภาพ  น้ าหนัก
แสงเงา จังหวะของการใช้เส้น  มือต้องนิ่งพอสมควร  ใช้ความใจเย็นความอดทน  จึงท าให้ต้องใช้เวลาในการ
ผลิตนานและต้นทุนในการผลิตจึงสูงตามไปด้วย   

 

 

ภาพที่ 1: ตัวอย่างงาน Traditional Animation หรือ Drawn Animation  2D 
ที่มา: http://cartoon.mthai.com/app/uploads/2014/09/doraemon-3.jpg, 2559 
 

2. การสร้างแอนิเมชันแบบสต๊อปโมชั่น (Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation)  
เป็นการสร้างหุ่นต์จ าลองขึ้นมาหรือใช้สิ่งของแล้วค่อยๆ ขยับ พร้อมกับถ่ายภาพนั้นที่ละภาพ ที่พบ

มากได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวแบบหุ่นเชิด ภาพเคลื่อนไหวดินน้ ามัน ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้มักจะเป็นดินน้ ามัน ปั้นเป็น
รูปร่างต่างๆ โดยมีเส้นลวดเสมือนเป็นโครงกระดูกอยู่ภายในหุ่นที่ปั้น และขยับท่าทางทีละนิดแล้วถ่ายภาพเก็บ
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ไว้ทีละภาพ จะเป็นภาพที่ต่อเนื่องกัน โดยก าหนดการเคลื่อนไหวเพ่ือที่จะสร้างภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว
แต่ละภาพให้ออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆ ตามจินตนาการของผู้ก ากับเป็นการสร้างแอนิเมชันอีกวิธีหนึ่ง 

 

 

ภาพที่ 2: ตัวอย่างงาน  Stopmotion  เรื่อง  Coraline 
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/โครอลไลน์กับโลกพิศวง, 2559 

 
3. การสร้างแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation)  
เป็นกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยความ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การท าแอนิเมชันง่ายขึ้น ท าให้ประหยัดเวลา และ
ต้นทุนเป็นอย่างมาก โปรแกรมท่ีนิยมใช้ในการผลิตงานแอนิเมชัน ได้แก่โปรแกรม Maya 

 

 

ภาพที่ 3: ตัวอย่างงาน 3D Animation  เรื่องก้านกล้วย ของ กันตนา 
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ก้านกล้วย2, 2552 
 

ค าว่า Digital Computer Animation หมายถึง การสร้างงานแอนิเมชันด้วยระบบดิจิตอลโดยใช้
โปรแกรมกราฟฟิกต่างๆ ทั้ง 2 มิติ  หรือ 3 มิติ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง สปิริต อเวย์ (Spirited Away) หรือ     
ไฟน์ดิ้ง นีโม (Finding Nemo) (ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, 2547, น. 1) 
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ขั้นตอนในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ 
1.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน ( Pre-production )   
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากๆ เพราะว่าขั้นตอนการเตรียมงานนี้เป็นจุดเริ่มตันของกระบวนการต่างๆ

มากมาย เช่น การหาสถานที่ถ่ายท า  การออกกองถ่าย การเช่ารถเพ่ือเดินทาง ทีมกล้อง ทีมไฟ ตัวละครที่จะ
มารับบทนั้นๆ รวมถึงอารมณ์ของตัวละครทั้งหลาย จะถูกก าหนดในขั้นตอนนี้ทั้งหมด ได้แก่ การวางคอนเซ็ป 
(Concept) การพัฒนาแนวคิด (Idea) การวางหัวข้อเรื่อง (Topic) การก าหนดเรื่องราว (Storyline) การเขียน
สคริปต์  การออกแบบลักษณะตัวละคร  (Character Design) การวาดการ์ตูน (Drawing) การก าหนดทิศทาง
ของศิลปะ (Art Drawing) การวาดสตอรี่บอร์ต (Storyboard) ถ้าเนื้อเรื่องดีโอกาศที่หนังจะประสบ
ความส าเร็จมีสูง 

1.2 ขั้นตอนผลิต ( Production )  
วางผัง (layout) คือ การก าหนดมุมภาพ และต าแหน่งของตัวละครอย่างละเอียด รวมทั้งวางแผนว่า 

ในแต่ละช็อตภาพนั้น ตัวละครจะต้องเคลื่อนไหว หรือแสดงสีหน้าอารมณ์อย่างไร ซึ่งหากท าภาพยนตร์
แอนิเมชันกันเป็นทีม ก็จะต้องประชุมร่วมกันว่า แต่ละฉาก จะมีอะไรบ้าง เพื่อให้แบ่งงานกันได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว จึงสามารถแบ่งงานให้แก่ทีมผู้ท าแอนิเมชัน และทีมฉาก แยกงานไปท าได้ โดยมี
การท า (Animatic) และทดสอบเสียง (Sound and Testing) ท าให้เคลื่อนไหว (Animate) คือ การท าให้ตัว
ละครเคลื่อนไหวตามบทในแต่ละฉากนั้น ๆ ไปจนถึงการท าแอนิเมชันส่วนต่างๆ จนครบทั้งเรื่อง  ซึ้งหลังจาก
เสร็จงานในขั้นตอนนี้แล้ว เราก็จะได้ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันที่พร้อมตัดต่อในขั้นตอนต่อไป 

2.3 ขั้นตอนเก็บงาน ( Post-production ) 
ขั้นตอนหลังการผลิตเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียด การปรับสีปรับแต่งเสียง การสร้างไฟล์วีดีโอ 

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้งานไปใช้ งานที่ได้จากขั้นตอนนี้จะเป็นงานที่สมบูรณ์ทั้งภาพและเสียงพร้อม
น าไปใช้งานจริงและมีคุณภาพท่ีดีที่สุด (นาริน รังสรรค์, 2551, น. 47-53) 
การใช้สีและแสงท่ีใช้ในงานแอนิเมชัน 

จิตวิทยาของสี  ( Psychology of Color ) 
 สีมีอยู่ทุกแห่งในการด ารงชีวิต  สีช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมรวม
ต่างๆ  รวมไปถึงความรู้สึกที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืน สีมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ  ทั้งในห้วงจิตส านึกและจิต
ใต้ส านึก การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่ว่า  สีสามารถเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตเราในด้านจิตใจ การตัดสินใจ ไม่ว่าเราจะเลือกเครื่องแต่งกาย  เครื่องประดับ และการจัด
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัย  อาหาร เป็นต้น    
(ศรียา นิยมธรรม, 2528, น. 1) 

การศึกษาถึงความสัมพันธ์มีความส าคัญมากๆ  ระหว่างสีกับปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์ เพ่ือให้
สามารถน าประโยชน์จากความเข้าใจในอิทธิพลของสี ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานออกแบบให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ สีต่าง ๆ มีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษย์สามารถที่จะปลุกเร้าอารมณ์และความรู้สึก
โดยทั่วไปสีอุ่นจะให้ความรู้สึกปลุกเร้า (to stimulate) ส่วนสีเย็นจะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย (to relax)  
นักจิตวิทยาหลายท่านเห็นพ้องต้องกันว่าสีกับอารมณ์ของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกัน และสังเกตว่าสีเป็นการสื่อ
อารมณ ์(อัจฉรา  นาคลดา, 2527, น. 36) 
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วิธีการถ่ายทอดความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชันมีดังนี้ 
ด้านพฤติกรรมความก้าวร้าว (Aggressive Behavior) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่ท าร้ายหรือมุ่งท า

ร้ายผู้อ่ืน ซึ่งหมายรวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวร้าวทางวาจา การกลั่นแกล้ง 
การต่อสู้ ท าร้ายร่างกาย ปล้น ข่มขืน และฆาตกรรม เป็นต้น ซึ่งความก้าวร้าวนั้นสามารถปรากฏได้ในหลาย
รูปแบบ และมักจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
พฤติกรรมก้าวร้าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  พฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรู (hostile aggression) หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวที่มุ่งหมายให้เกิด
ความเจ็บปวดแก่บุคคลอื่น 

2.  พฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือ (instrumental aggression) หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็น
การใช้ก าลังหรือการข่มขู่บุคคลอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ เช่น สิ่งของ หรืออาณาเขต 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญของค านิยามข้างต้นอยู่ที่เจตนา ว่าผู้กระท ามีเจตนาหรือจุดมุ่งหมายดังที่กล่าวไว้
หรือไม่ ซึ่งท าให้การตัดสินปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กเล็กเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะการตีความเจตนาของ
เด็กเล็กท าได้ยาก และพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆ ที่เด็กแสดงออกมานั้นอาจไม่ ได้มีเจตนามุ่งท าร้ายหรือมุ่งให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ แต่อาจมาจากความบกพร่องทางกายภาพหรือสติปัญญาบางประการของเด็ก ด้วยเหตุนี้ 
การสังเกตและตีความพฤติกรรมของเด็กอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือจะได้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม (โสธิดา ผุฏฐธรรม, 2559) 

 การออกแบบตัวละครและฉาก ผลที่ได้รับจากการผลิตงานแอนิเมชัน 3 มิติ ที่น าเสนอสื่อเพ่ือปลูก
จิตส านึกด้านความรักท่ีแม่มีต่อลูก เป็นการเล่าเรื่องสั้นที่ใช้ดนตรีประกอบ โดยตัวละครเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดจะ
สื่อให้เห็นว่าขนาดสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างหุ่นยนต์ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นยังมีหัวใจที่รักลูก และพบว่าแอนิเมชัน
สามารถเล่าเรื่องราวได้ดีหรือไม่นั้น สิ่งส าคัญอยู่ที่การเขียนบทให้สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย การสร้าง
องค์ประกอบในแต่ละฉากสามารถเพ่ิมความน่าสนใจต่อผู้ชมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการสร้างฉากตามจินตนาการ
ของผู้วิจัย ยังเป็นลักษณะเฉพาะของแอนิเมชันที่ถ่ายทอดเรื่องราวในสิ่งที่โลกแห่งภาพยนตร์ไม่สามารถท าได้ 
การเขียนบทเรื่องนี้มีปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จคือ เน้นการสื่อสารจากภาพเป็นหลัก  สื่อให้เข้าใจง่ายมี
เสียง sound ที่ดูน่าติดตาม ไม่มีบทพูดเพราะเป็นหุ่นยนต์  สื่อความหมายทางภาษากายแบบง่ายๆ ท าให้คนดู
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และเลือกใช้ตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์เพราะจะสื่อให้เห็นว่าขนาดสิ่งที่ไม่มีหัวใจเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นยังมีใจที่รักลูกท าให้บทดูแปลกกว่าใช้สิ่งมีชีวิตทั่วไป แนวทางการเขียนบทผู้วิจัยมีความคิดที่
อยากสร้างงานแอนิเมชันให้ดูมีความทราบซึ้งในความรักการเสียสละชีวิต จึงหยิบความสัมพันธ์แม่กับลูกมาเป็น
ตัวละครหลัก เพราะคิดว่าถ้าจะมีการเสียสละชีวิตให้เรา คงหาคนอ่ืนที่ท าให้เราได้ขนาดนี้ได้ยาก ยกเว้นผู้ให้
ก าเนิด และความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนั้นจะสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายเพราะไม่ว่าใครก็มีแม่ จึงท าให้ปลูก
จิตส านึกของลูกขึ้นมาและเห็นถึงความรักความเสียสละของแม่ที่มีต่อลูก 

 
เนื้อเรื่องย่อ 

จากการวิเคราะห์วางแผนจนเป็นเนื้อเรื่อง ในเมืองที่เพ่ิงเกิดสงคราม  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แย่งชิง 
แร่ธาตุเพ่ือน ามาใช้เป็นพลังงาน ในขณะที่สงครามสงบลง ได้ทิ้งซากประหลักหักพังที่เกิดจากสงคราม  มี
หุ่นยนต์แม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งเป็นหุ่นสองตัวสุดท้ายของรุ่นนี้  ที่เหลือรอดจากสงครามในครั้งนี้  ชื่อของเขาเควิ้นและ
แม่เมย์ ในระหว่างที่แม่เมย์ก าลังหาแร่ธาตุอยู่นั้น เควิ้นไปเจอกับเศษขยะชิ้นหนึ่งละเก็บเอาไปให้แม่ แม่ ก็ละ
สายตาจากการท างาน มาดูก็เห็นลูกน าเศษวัสดุที่ไร้ประโยชน์มาให้ตน แม่เมย์รู้สึกเสียเวลาท างานละหงุดหงิด  
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จึงท างานต่อโดยไม่สนใจเขา แต่เควิ้นก็ยังไม่เลิกสนุกที่จะช่วยแม่ของเขา คราวนี้เควิ้นไปพบกับแร่ที่แม่ก าลังหา
อยู่ แต่แม่เมย์คิดว่าคงเป็นเศษขยะท่ีไร้ประโยชน์อีก  และปัดทิ้งไปโดยไม่สนใจ ท าให้เควิ้นรู้สึกน้อยใจและเดิน
คอตกไป  เควิ้นเดินๆไป ไม่กวนแม่เมย์ท างาน แต่เขาดันไปเจอกับซากระเบิดที่เขาคิดว่าด้านแล้วจากสงคราม
จึงน ามาเล่นด้วยความอยากรู้  แต่มันดันระเบิดขึ้นจนร่างกระจายไปคนละทิศละทางด้วยแรงระเบิด แม่เมย์
เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจวิ่งเข้าไปหาลูกหัวใจสลาย แม่เมย์หยิบชิ้นส่วนของลูกขึ้นมาทีละชิ้น และน ามาประกอบ
เข้าด้วยกันหาเศษอะไหล่ที่มีประกอบเข้าด้วยกันเพ่ือทดแทนส่วนที่เสียไป ในที่สุดก็ประกอบส าเร็จแต่  ลูกยัง
ไม่ฟ้ืนเป็นเศษเหล็กที่ไร้ความรู้สึก มีสิ่งหนึ่งที่เสียและ ไม่มีอะไหล่มาทดแทนได้นั้นคือพลังงานหลักตรงหน้าอก
ที่เสียหาย และมีแม่เมย์คนเดียวเท่านั้นที่มีพลังงานหลัก รุ่นเดียวกันชิ้นสุดท้าย ในขณะนั้นเองมีค าสั่งจาก
รัฐบาลว่าหุ่นยนต์ตัวไหนที่ไม่สามารถขยับได้แล้ว จากความเสียหายเนื่องจากสงครามครั้งนี้จะต้องถูกน ามารี
ไซเคิล ทหารจึงมาจับตัวเควิ้นไปเพ่ือจะท าลาย แม่เมย์จึงวิ่งตามไป แต่ไปไม่ทันเพราะเป็นหุ่นยนต์รุ่นเก่า ละล้ม
ลงเหมือนใจจะขาดลงตรงนี้ เหมือนมีคนพรากลูกไปจากอกคนเป็นแม่เพ่ือน าไปฆ่าต่อหน้าต่อตา แม่เมย์เลยไป
เฝ้ารอลูกที่เครื่องท าลายเศษเหล็ก หวังว่าจะเจอลูกที่นี่เพราะหุ่นทุกตัวที่ขยับไม่ได้ จะต้องน ามาท าลายที่นี่ แม่
เมย์นั่งเฝ้ามองหุ่นโดยเข้าไปท าลายทีละตัวต่อหน้าต่อตา ในที่สุดแม่เมย์ก็เจอลูก เขารอจังหวะจนกว่าจะเข้าไป
ใกล้ลูก เพราะได้จังหวะเขาก็วิ่งเข้าไปหาลูกละน าพลังงานหลักของตนที่หน้าอก ไปใส่ที่ตัวลูก  เพ่ือให้ลูกมีชีวิต
อีกครั้ง อยู่ต่อไปและตนเองก็หมดสติลง เสียสละให้ลูกและตนเองยอมโดนทหารจับตัวไปท าลายแทน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการออกแบบตัวละครและฉากของสื่อแอนิเมชัน 3 มิต ิ
2. เพ่ือศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน 3 มิต ิ

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิ งปริมาณ  ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษ์แบบเจาะลึก   (In-Depth  Interviews) กับบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลหลัก                         
(Key Informants ) ซึ้งเป็นแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัย  ที่เข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น(13-15 ปี) เป็นแม่ที่มีลูกในวัยเรียน
และปัจจุบันมีครอบครัวที่สมบูรณ์  จ านวน 10 คน และการสนทนากลุ่ม ( Focus Group  Discussion) วัยรุ่น
ตอนต้น (13-15 ปี)  ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว  โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  กลุ่มละ 5  คน  เหตุที่เลือกช่วงวัยนี้  
เพราะคาดว่าจะเป็นช่วงวัยที่เริ่มท่ีจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยวิธีการถ่ายทอดความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน ผลการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเด็น ดังนี้  

1. ประเด็นด้านการออกแบบตัวละครและฉากของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ แบ่งได้ 2 ด้าน ได้แก่   
1.1 ผลการศึกษาด้านการออกแบบงานแอนิเมชันสามมิติ   
มีการศึกษาและการเล่าเรื่องหุ่นยนต์ให้ดูมีชีวิต  มีแรงบันดาลใจจากแอนิเมชันเรื่อง Wall-E  รวมไป

ถึงศึกษาความรักความเสียสละของแม่จากแอนิเมชัน เรื่องก้านกล้วย ที่แม่แสงดาเสียสละชีวิตเพ่ือช่วยหลาน
ต้ออ้อกอแก้วไว้ได้  ผู้วิจัยน าแนวคิดมาเรียบเรียงเรื่องราว เพ่ือมาปรับใช้ในด้านเนื้อเรื่อง รวมไปถึงด้านการ
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ออกแบบผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากสิ่งมีชีวิตจากสัตว์ คือปูให้กลายมาเป็นหุ่นยนตร์ ท าให้ดูแปลกและดูแตกต่าง
ออกไปจากเดิม ซึ่งผู้วิจัยต้องการให้ผู้รับชมเข้าใจ และได้เห็นถึงความรักท่ีแม่สามรถตายแทนลูกได้แม้ว่าตนเอง
จะต้องเจ็บปวดทรมานมากเพียงแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาได้  ในด้านของฉากผู้วิจัย
ออกแบบให้เป็นซากประหลักหักพังหลังจากเกิดศึกแย่งชิงแร่ธาตุสงบลง ทิ้งไว้แค่ซากตึกท่ีพังท าให้ดูมีเรื่องราว 

1.2 ผลการศึกษาด้านตัวละคร มีออกแบบให้มีความแตกต่างกันระหว่างตัวละครหลัก ที่เป็นคู่แม่ลูก
จะออกแบบมาให้เป็นหุ่นยนต์รุ่นเก่า ใช้ความเป็นเหลี่ยมท าให้ดูล้าสมัย  มีคลาบสนิมเกาะท าให้เหมือนผ่าน
ความยากล าบากมามากใช้ Texture ที่ดูแล้วสกปรก เป็นหุ่นยนต์ที่รอวันโดนท าลาย  ส่วนหุ่นยนต์รุ่นใหม่
ออกแบบเป็นทรงกลมให้ดูทันสมัยและให้ตัวละครนั้นสามารถลอยได้ดูเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแข็งแรงกว่าหุ่นยนต์
รุ่นเก่า สีของตัวละครก็จะออกสีขาวท าให้ดูสะอาดตา ในส่วนของฉากออกแบบให้เป็นซากตึกที่พังหลังเกิด
สงครามแย่งชิงแร่ธาตุ จะมีแต่ซากประหลักหักพังท าให้ดูมีเรื่องราวน่าติดตาม  

ตารางท่ี 1: ตารางแสดงประเด็นที่ควรน าเสนอและไม่ควรน าเสนอในงานแอนิเมชันจากความคิดเห็นของแม่ 
 
ผลการส ารวจของแม ่ ประเด็นที่ควรน าเสนอในแอนิเมชัน ประเด็นที่ไม่ควรน าเสนอในแอนิเมชัน 

แมค่น 1 การที่เราจะสละชีวิตตนเองเพื่อใครสักคนน้ันเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญมาก  จะมีใครสักกี่คนที่ใหเ้ราได ้
เท่าแม่คนท่ีให้ก าเนิด 

อย่าให้ภาพออกมารุนแรงเกินไป เด็กจะ
กลัวได ้

แมค่น 2 เพื่อส่งเสริมจินตนาการของลูกโดยไม่บังคับ  การ
ส่งเสริมจินตนาการของเด็ก 

ไม่ต้องมีบทพูดมาก  เน้นท่าทาง 

แมค่น 3 ท าให้เด็กๆ ดูแล้วสนุกไปกันแอนิเมชันและแทรก
เนื้อหาสาระที่มีการเสยีสละของแม่ 

อย่าท าเนื้อเรื่องที่เข้าใจยาก 

แมค่น 4 ท าให้เด็กๆสนุกและรักแมม่ากขึ้น อย่าท าเรื่องน่ากลัวจนเกินไป 
แมค่น 5 ให้แม่เสียสละชีวิตไปเลยจะได้ดซูึ้งดี อย่าใช้ภาพที่น่ากลัวมาก 
แมค่น 6 อยากให้แม่และลูกเป็นหุ่นยนต์เพราะมันจะได้ดู

แปลกเด็กๆชอบ 
ไม่อยากให้แอนิเมชันนานเกินไปจะน่าเบื่อ 

แมค่น 7 อยากให้เห็นว่าแม่เสียสละให้ลูกมากแค่ไหน และรัก
ลูกมากแคไ่หน 

อย่าท าตัวละครที่น่ากลัว  เดียวเดก็กลัว 

แมค่น 8 ให้เด็กได้เห็นถึงความรักที่แม่มีใหลู้ก อย่าท าเนื้อหาให้น่ากลัวมากเด็กๆจะกลัว
ได ้

แมค่น 9 ลูกๆ ชอบหุ่นยนต์คะ่  และให้แมเ่สียสละชีวิตใหลู้ก 
เพราะมันแสดงถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ 

ไม่อยากให้เรื่อง เป็นสิ่งที่เด็กกลัว 

แมค่น 10 ให้เห็นถึงความรักของแม่ โดยไม่ให้เด็กสนุกไปกับ
เนื้อเรื่องเด็กๆจะชอบ 

ไม่อยากให้ภาพออกมารุนแรงจนเด็กกลัว
และไม่อยากให้แมเ่สียชีวิตด้วยภาพไม่น่า
กลัว 

  

 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลประเด็นที่ควรน าเสนอในแอนิเมชัน  จากการสัมภาษณ์ของแม่ทั้ง 10 
คน ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่ควรน าเสนอในงานแอนิเมชันเพ่ือปลูกจิตส านึกที่แม่มีต่อลูกได้ 3 ประเด็น
คือ       
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 ประเด็นที่ 1 ประเด็นด้านของการเสียสละเพื่อลูก มุมมองของการเสียสละแม้กระทั้งชีวิตตนเองก็
สามารถให้ลูกได้ การที่เราจะสละชีวิตตนเองเพ่ือใครสักคนนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก จะมีใครสักกี่คนที่ให้เราได้
แม้แต่ชีวิตตัวเองถ้าไม่ใช่แม่ของเราเอง        

ประเด็นที่ 2 ประเด็นด้านการส่งเสริมจินตนาการของลูก เพ่ือส่งเสริมจินตนาการของลูกโดยไม่
บังคับการส่งเสริมจินตนาการของเด็กแน่นอนว่าต้องเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขาได้ เพราะเด็กจะสมาธิสั้นกว่าผู้ใหญ่จึง
จ าเป็นที่จะสร้างความสนุกและสอดแทรกเนื้อหาสาระเข้าไปโดยไม่เป็นการบังคับเด็ก ท าให้เด็กที่รับชม
แอนิเมชันมีความรู้สึกสนุกโดยไม่มีความต่อต้าน  และเบื่อหน่าย      

ประเด็นที่ 3 ประเด็นด้านผลกระทบที่มีต่อสังคม  เมื่อสถาบันครอบครัวมีความรักความเสียสละที่ดี 
อบอุ่น จากแม่ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง เด็กก็จะมีความโอบอ้อมอารีและลดปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัว  และส่งผลให้สังคมลดอัตราความรุนแรงในสังคนอีกต่อหนึ่ง เช่น ปัญหา ท าร้ายร่างกาย ก่อ
ความไม่สงบต่างๆ ปัญหายาเสพติด  ปัญหาลักขโมย เป็นต้น 

2. ประเด็นที่เหมาะสมต่อการน าเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมองของลูก 
ผลการศึกษาประเด็นที่เหมาะสมต่อการน าเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมองของลูกนั้น 

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น อายุ 13-15 ปี สามารถแบ่งประเด็นที่ควรน าเสนอและน ามาถ่ายทอด
ความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2: ตารางแสดงการน าเสนอสื่อ ประเด็นที่ส่งผลต่อการปลูกจิตส านึกถึงความรักท่ีแม่มีต่อลูก 
 

กลุ่มของลูก ประเด็นที่ควรน าเสนอในแอนิเมชัน ประเด็นที่ไม่ควรน าเสนอในแอนิเมชัน 
กลุ่มที่1 ชอบดูการ์ตูนมาก ปกตผิมชอบดูการ์ตูนอยู่แล้ว

ถ้าการสื่อสารโดยใช้แอนิเมชันด้วยจะท าให้สนุก
และง่ายในการเข้าใจ 

ไม่ชอบให้ใครมาปดิกั้นจินตนาการ รู้สึกอึดอัด
ถ้ามีคนมาบอกให้เราต้องท าอะไรตามความคิด

คนอ่ืน 
กลุ่มที่2 ชอบหุ่นยนต์  รู้สึกว่าสื่อการ์ตูนพวกหุ่ยนต์มันมี

ความแปลกใหมด่ ี
ไม่ชอบอะไรที่น่าเบื่อซาก เพราะมนัจะท าให้ไม่

น่าดูไม่นา่ติดตาม 
กลุ่มที่3 ชอบดูการ์ตูนท่ีให้แง่คิดแตไ่ม่น่าเบือ่และท าให้

สนใจที่จะตดิตามถ้ามีสื่อแนวน้ีออกมา 
ไม่ชอบดูอะไรที่นานเกินไป ควรจะมีเนื้อหาท่ี

กระชับสื่อความหมายชัดเจน 
กลุ่มที่4 ชอบดูการ์ตูนเป็นบ้านเมืองเก่าๆ พังๆ ท าให้ดูมี

เรื่องราวมีที่มาเก่าแก ่
ไม่ชอบความน่ากลัว ฉากบางฉากไม่ต้องใส่

เลือดหรืออะไรที่รุนแรงจนเกินไป 
กลุ่มที่5 ชอบการ์ตูนท่ีส่งเสริมจินตนาการ สื่อแอนิเมชัน

ตอบความเข้าใจและความคิดสร้างสรรคไ์ดด้ีมาก 
ไม่ชอบสิ่งท่ีผู้ใหญบ่ังคับ ชอบมีอิสระทาง

ความคิด และไม่ชอบการเคลื่อนไหวท่ีไม่สมจริง
จะท าให้ภาพท่ีออกมาดไูม่ธรรมชาติ 

  
จากตารางท่ี 2 ผู้วิจัยสามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นได้ ดังนี้ 
 2.1  ประเด็นด้านประโยชน์ที่ลูกได้รับจากการน าเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมอง
ของลูก  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านความรักของแม่ที่มีต่อลูก  สามารถสื่อสารให้ลูกน าไปปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี ตามบทภาพยนตร์แอนิเมชันนั้นบทบาทตัวละครแม่ได้เสียสละชีวิตเพ่ือให้ลูกมีชีวิตรอดจากการท าลาย
จากรัฐบาล(ตามบทภาพยนตร์แอนนิเมชัน)  แสดงให้เห็นถึงความรักและความเสียสละของแม่ที่มีต่อลูก  ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ช่วยปลูกจิตส านึกต่อเยาวชนให้มีความคิดที่รักแม่ และช่วยลดปัญหาที่ลูกใช้ความ
รุนแรงที่มีต่อแม่ผู้ให้ก าเนิด          
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 2.2  ประเด็นด้านเนื้อหาที่ลูกได้รับจากการน าเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมองของ
ลูก ประเด็นนี้ท าให้ลูกรู้สึกเข้าใจง่ายเพราะท าให้เข้าถึงเด็กได้ง่าย บทสนทนาไม่มากนัก ใช้เสียงประกอบที่ท า
ให้เข้าใจได้ และเน้นการแสดงออกทางร่างกาย ความยาวของเนื้อหาก าลังพอดี ท าให้ไม่น่าเบื่อ สามารถท าให้
เข้าใจวิธีในการเล่าเรื่อง  ล าดับเรื่องโดยใช้หลักการเล่าเรื่องแบบสามองค์ ตามรูปแบบการเล่าเรื่องของ
ภาพยนตร์ปกติ  โดยในองค์แรกที่มีการแนะน าตัวละคร  องค์สองมีการน าเสนออุปสรรคหรือปัญหาที่ตัวละคร
ต้องแก้และผ่านไปให้ได้  และองค์ที่สามคือการคลี่คลายปัญหาของเรื่องราว  โดยความน่าสนใจของการเล่า
เรื่องและประเด็นด้านเนื้อหานั้นได้ใช้ตัวละครเป็นหุ่นยนต์ ซึ่งเหมาะกับจินตนาการณ์ของเด็กที่ได้เข้าถึงเนื้อหา
ของเรื่องราว ท าให้เด็กคล้อยตามและเข้าถึงตัวละครนั้นได้ง่าย แต่ถ้าหากน าเสนอด้านเนื้อหาในเชิงวิชาการ
มากนัก ท าให้เด็กรู้สึกเบื่อและต่อต้านในเนื้อหาที่ได้น ามาเล่าเรื่องได้ ส่วนด้านความสวยงามของภาพจะเน้นไป
ที่ฉากที่เป็นซากตึกเก่าๆ  ทีเ่กิดจากการท าลายของสงครามโดยการแย่งชิงแร่ธาตุ เพ่ือท าให้งานดูมีเรื่องราวให้
น่าติดตามยิ่งขึ้น นอกจากนั้นประเด็นด้านเนื้อหา ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับความเสียสละของแม่ที่มีต่อลูกได้เป็น
อย่างดี             

2.3  ประเด็นด้านภาพและเทคนิคเสียงประกอบที่ลูกได้รับจากการน าเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน 
3 มิติ ในมุมมองของลูก ในประเด็นนี้ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ได้มีการจัดแสงให้สมจริง ใช้วัสดุที่เป็นเหล็ก
ขึ้นสนิม ท าให้มีเรื่องราวน่าติดตาม มีภาพที่ทันสมัย สื่อให้เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกผ่านหุ่นยนต์ได้เป็น
อย่างดี เทคนิคทางด้านเสียงประกอบมีการแบ่งระยะใกล้ไกลของเสียงท าให้ภาพยนตร์แอนิเมชันดูมีชีวิตสมจริง
มากขึ้น เก็บรายละเอียดเสียงเล็กๆ น้อยได้เป็นอย่างดี เช่น เสียงลม การเสียดสีของโลหะ การกระพริบตา รวม
ไปถึงดนตรีบรรเลงใช้เสียงเพลงเศร้ากับฉากที่เศร้า ส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตาม เข้าถึงอารมณ์ได้ง่าย ส่วนด้าน
ภาพใช้สีที่ท าให้รู้สึกถึงความอบอุ่น เข้าถึงอารมณ์ของเรื่องราวได้ดี  
 
อภิปรายผล 

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ  ประเภทสะท้อนปัญหาสังคมที่มีการถ่ายทอดสภาพปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในสังคมมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ โดยเนื้อหาสื่อถึงการปลูกจิตส านึกให้คนรุ่นใหม่มี
ความรักและกตัญญูต่อผู้เป็นแม่ และทราบซึ้งเห็นถึงความรักความเสียสละที่แม่มีต่อลูก รวมถึงศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับความยากล าบากของแม่ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด รวมถึงการศึกษาพระราชกรณียกิจ
นานาประการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถซึ่งทรงเป็นเหมือนแม่ของแผ่นดิน และเพ่ือเป็น
การส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติเพ่ือปลูก
จิตส านึกที่แม่มีต่อลูกขึ้นโดยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาแนวทางและกระบวนการในการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันเพ่ือปลูกจิตส านึกให้คนรุ่นใหม่มีความคิดที่รักแม่ น าเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
และสอดคล้องตาม ทฤษฎีของการเรื่องเล่า หรือศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง ผลการวิจัยพบว่า 1) ในด้านเนื้อหา มี
การเรียงล าดับให้ผู้ชมเข้าใจง่าย มีการล าดับเรื่องตามล าดับเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพลิน นิลชัย (2555) 
เขียนถึงทฤษฏีภาพยนตร์ในหนังสือ ไว้ว่าในการที่ผู้ถ่ายภาพจะท าการก าหนดรูปแบบ และเนื้อหา ให้
ผสมผสานเข้าด้วยกันในการเสนอภาพ เพ่ือใช้เป็นสื่อที่ดีที่สุดไปยังผู้ชม ด้วยเหตุนี้เองในการบันทึกภาพในแต่
ละช่วงของการถ่าย จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง จึงต้องคิดค้น เพ่ือหาแนวทางในการน าเสนอภาพ ว่าจะท า
อย่างไร ถึงจะส่งผลให้ภาพในแต่ละช่วงเวลาเหล่านั้น บอกความหมายและเรื่องราวต่างๆ ที่ก าหนดไว้ได้
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สมบูรณ์ มีคุณค่าทางด้านภาษาของภาพ เพ่ือครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน ผู้ชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจ
เรื่องราวได้อย่างครบถ้วน รวมถึงรู้สึกซาบซึ้งตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ  2) 
ด้านความสวยงามของภาพใช้การจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวและให้สภาพบ้านเมืองเป็นเมืองที่เก่าหลังเกิด
สงคราม  จึงท าให้ดูมีเรื่องราว 3) เรื่องเสียงจะไม่เน้นที่บทพูดจะใช้ภาษาร่างกายสื่อสารหรือใช้  sound 
ประกอบแทน  เพ่ือให้งานดูเข้าใจง่ายและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 4) ด้านตัวละครหลักเลือกใช้หุ่นยนต์เป็นตัวเล่า
เรื่องท้ังหมดเพราะอยากสื่อให้เห็นว่าขนาดหุ่นยนต์ยังมีหัวใจที่รักลูก และอีกท้ังช่วยให้เข้าถึงเด็กๆ ได้ง่ายข้ึน 
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