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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศน
2) กลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศน และ 3) เพื่อสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอด
ทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดานเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความชํานาญทางดานสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ซึ่งกลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 12 คนแบงเปน 4
กลุม กลุมละ 3 คน คือ กลุม 1) ผูบริหารสถานีที่มีคาเฉลี่ยความนิยมทั่วประเทศ ตลอดทั้งป พ.ศ. 2559 สูง
กวา 0.50 กลุม 2) ผูบริหารสถานีที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 0.50 โดยผานการจัดอันดับความนิยมของบริษัท เอ จี บี
นี ล สั น มี เ ดี ย รี เ สิ ร ช ประเทศไทย กลุ ม 3) ผู ที่ เกี่ ย วข อ งในวงการสื่ อโทรทัศ น ร ะบบดิ จิทั ล และกลุม 4)
นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และวิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอกลยุทธการบริหารมากที่สุดไดแก การพัฒนา
ของเทคโนโลยีทั้งในดานการออกอากาศ การนําเสนอและเครื่องมือในการรับชม ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภค สวนปจจัยภายในที่สงผลกระทบมากที่สุดไดแก การลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยี การจัดการเนื้อหาที่นาสนใจ การสรรหาบุคลากรความสามารถสูงเขามาทํางาน โครงสรางและ
นโยบายขององคกรที่ตองปรับตัวใหรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอก
2) กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารงานของสถานี โ ทรทั ศ น ร ะบบดิ จิ ทั ล ใช ก ารสื่ อ สารการตลาดบู ร ณาการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการและเรงสรางความนิยมสูงสุดผานสื่อโทรทัศน ดวย
การแขงขันผลิตเนื้อหาแปลกใหมใหถูกใจผูบริโภค โครงสรางการบริหารเรียงลําดับชั้นตามสายงาน
3) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล เพื่อ
แกปญหาองครวมดวยการปรับโครงสรางการบริหารเปนแนวระนาบใหคลองตัว ประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีอยู
ลดคาใชจายโดยใชบุคลากรที่มีศักยภาพและความคิดสรางสรรคสูง สรางเนื้อหาที่มีมูลคาเปนเอกลักษณจดจํา
และสรางกระแสไดดี ใชการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เพื่อตอกย้ําผูบริโภคใหครอบคลุมกวาเดิม ทั้งในฐานการ
นําเสนอแบบออนไลนและออฟไลน เพื่อเพิ่มอัตราความนิยม สวนแบงทางการตลาดและรายไดใหสูงขึ้น
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 ที่มีความสําคัญในการเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งไดมี
พัฒนาการและความเปนมาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานเทคโนโลยีและการบริหารกิจการสื่อเพื่อการดําเนินธุรกิจ
สถานีโทรทัศนเริ่มมีการขยายตัวและพยายามพัฒนาขีดความสามารถใหทัดเทียมกับตางประเทศ จนสามารถ
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ทํ า ผลกํ า ไรและมี ผ ลประกอบการที่ เ ลี้ ย งตั ว เองได โดยมี ห น ว ยงานของรั ฐ ให ก ารกํ า กั บ ดู แ ลและกํ า หนด
กฎระเบียบเปนมาตรฐานที่ใชรวมกัน เพื่อความเปนธรรมและไมขัดตอจริยธรรมของสื่อ
หนาที่ห ลักของสถานี โทรทัศนในประเทศไทย คือการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความ
บันเทิงสูสังคมในวงกวาง (Mass Communication) ตอบสนองความตองการหลากหลายของผูบริโภคดวยการ
สงสัญญาณออกอากาศผานสื่อโทรทัศน ที่มีการแบงออกเปนสถานีโทรทัศนชองตางๆ สถานีโทรทัศนแตละ
สถานีไดรับความนิยมจากผูบริโภคทั่วประเทศแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสารและความนาสนใจในการนําเสนอของ
แตละสถานี ที่เรียกวาเนื้อหาสาระ (Content) ที่ไดผลิตและนําเสนอสูสายตาประชาชน เนื้อหาสาระดังกลาว
จะสามารถดึ ง ดู ด ผู รั บ ชมผ า นหน า จอโทรทั ศ น ไ ด ม ากน อ ยต า งกั น ตามความสนใจของผู บ ริ โ ภคที่ มี ค วาม
หลากหลายในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชนชั้น ทุกระดับการศึกษา รวมถึงความสนใจในเนื้อหาเฉพาะดานอีก
ดวย
1. ที่มาและความสําคัญ
การประกอบสถานีโทรทัศนใชงบประมาณในการลงทุนสูง เนื่องจากตองใชเครื่องมือ อุปกรณการ
ผลิต และเทคโนโลยีอันทันสมัย ใชทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและความเหมาะสมในสาขาตางๆ และยังตองมี
ปจจัยอื่นๆ ชวยสนับสนุนในการบริหารกิจการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย ดังนั้น สถานีโทรทัศนในประเทศ
ไทยจึงถือไดวาเปนการประกอบธุรกิจในระดับอุตสาหกรรมหลักประเภทสื่อสารมวลชน ที่มีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเปนผูดําเนินกิจการ มีความสําคัญและสื่อสารกับผูบริโภคไดจํานวนมากในระดับประเทศ
การเปลี่ ย นแปลงเข าสู ยุ คโทรทัศนระบบดิจิทัล ดังกลาว ทําใหเกิดการเปลี่ย นแปลงที่มีผ ลตอ
แนวโนมและทิศทางในการดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนของประเทศไทย เนื่องดวยการมีจํานวนชองสถานีที่เปน
ตัวเลือกใหกับผูบริโภคมากขึ้น ในตลาดมีคูแขงขันเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ ซึ่งไดสงผลใหผูประกอบการธุรกิจโทรทัศน
จําเปนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธการบริหารกิจการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมดานตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ ของสภาพแวดลอมภายนอก
แมการประกอบสถานีโทรทัศนในประเทศไทยจะมีทิศทางการเติบโตที่คอนขางสดใส มีโอกาสที่จะ
สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีผลประกอบการในทิศทางบวก แตยังคงมีสภาพแวดลอมภายนอกดานตาง ๆ ที่
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทาทายความสามารถและทาทายผลประกอบการทางธุรกิจ และความสามารถในการสราง
ผลกําไรของผูประกอบการสถานีโทรทัศนในประเทศไทยในระยะตอไป เชน การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม
ผู บ ริ โ ภคมี ช อ งทางการเป ด รั บ สื่ อ ในรู ป แบบอื่ น เพิ่ ม มากขึ้ น กฎข อ บั ง คั บ ในฐานะเป น ผู ป ระกอบการ
สถานีโทรทัศน การละเมิดลิขสิทธิ์ รายไดภาคครัวเรือนที่ลดลง สภาพสังคมยุคดิจิทัลและวิถีการดํารงชีวิต
(Lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลงไป การแขงขันที่เขมขนขึ้นจากผูประกอบการโทรทัศนรายใหม รวมทั้งนโยบายของ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) ที่เขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของ
ประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได
ผลจากการเปลี่ ย นแปลงของการเขา สูยุ คโทรทั ศน ร ะบบดิ จิทั ล จึง ผลัก ดัน ให ผูป ระกอบการ
โทรทัศนทุกรายตองเรงพัฒนาปรับปรุงหรือเสริมสรางกลยุทธการบริหารสถานีโทรทัศน โดยคิดหาวิธีการ
บริหารกิจการในรูปแบบใหมที่มีศักยภาพเพียงพอในการรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอกที่กระทบการบริหาร
กิจการ ซึ่ง รองศาสตราจารย ดร.พนา ทองมีอาคม (2560) กลาววา สิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการทีวีวันนี้คือสิ่งที่เรียก
กันวาการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive Change) เปนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง ยากที่
ผูประกอบการจะรับมือได ปญหาทุกวันนี้ไมไดเกิดเพราะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) หากเปนเทคโนโลยีกอกวน (Disruptive Technologies) ตางหาก
ที่ทําใหเกิดวิกฤติในอุตสาหกรรมสื่อ จะแกปญหาในอุตสาหกรรมทีวีไดตองมองใหเห็นถึงแกนของปญหา เชน
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โฆษณาทีวีนอยลง คนดูกระจัดกระจาย คุณภาพรายการไมเหมือนเดิม ปญหาของอุตสาหกรรมทีวีตนตอมา
จากอินเทอรเน็ต และมีผลกระทบแบบ Disruptive Change กับสื่อตางๆ ไปทั่วโลก ไมไดเกิดเฉพาะกับ
ประเทศไทย ระดับความรุนแรงของปญหาในประเทศตางๆ ก็แลวแตโครงสรางพื้นฐาน การปรับตัวของกิจการ
เพราะ Disruptive Change ที่เกิดขึ้นไมไดหมายความวาอุตสาหกรรมโทรทัศนจะอยูไมได ประเด็นเปนเรื่อง
ของการปรับตัว อุตสาหกรรมตองการเวลาปรับตัว แตการไหลบามาของเทคโนโลยีใหม สื่อใหม แอปพลิเคชัน
ใหมๆ ทําใหคนทําโทรทัศนปรับตัวไมทัน โดยเฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมเดิมติดอยูกับการลงทุนที่ผูกพันไปแลว
(Sunk Cost) จะถอนตัวหรือปรับตัวก็ทําไดชา การใหเวลาปรับตัวจึงสําคัญ
สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลในประเทศไทยเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจที่ใชการระดมทุน
มู ล ค า มหาศาล มี เ งิ น หมุ น เวี ย นในตลาดสู ง แตเ นื่ อ งจากป จ จั ย สภาพแวดล อ มภายนอกมากมายที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปไมหยุดนิ่ง มีผลกระทบตอการบริหารกิจการ การบริหารปจจัยสภาพแวดลอมภายใน และ
กระทบตอความมั่นคงของกิจการโดยตรง ผูบริหารกิจการทุกราย ไมวาจะเปนรายเกาดั้งเดิมเจาของสวนแบง
การตลาดเดิ ม และสถานี โ ทรทั ศ น ร ายใหม ที่ เ พิ่ ง เข า มาชิ ง พื้ น ที่ จํ า เป น ต อ งปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นวิ ธี คิ ด
เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารองคการ และปรับเปลี่ยนกลยุทธทุกดานใหสอดคลองกับการเปนองคการสมัยใหม
เพื่อเตรียมพรอมรับมือในการเขาสูสนามแขงขันที่เขมขนดุเดือดมากขึ้น เพื่อรับมือกับอุปสรรคและโอกาสจาก
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกในดานตางๆ ไดแก ตลาดแรงงาน เทคโนโลยีใหม แนวโนมทางสังคม สภาพ
เศรษฐกิจ การแขงขันทางธุรกิจ ตลอดจนระบบการประกอบกิจการแบบใหม
ตั้งแตเกิดปรากฏการณสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลในประเทศไทย ตั้งแตตนป พ.ศ. 2557 สงผล
กระทบตอการบริหารสถานีโทรทัศนดังกลาวทั้งในดานบวกและดานลบ กอใหเกิดทั้งแนวโนมที่ดีและมีโอกาส
ทางธุ ร กิ จ ของการบริ ห ารสถานี โ ทรทั ศ น และในขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง เกิ ด ป ญ หาอุ ป สรรคต อ การดํ า เนิ น
สถานีโทรทัศนอีกดวย โดยภาพรวมของตลาดโทรทัศนดิจิทัลในชวง 2 ปที่ผานมา ในดานเนื้อหารายการมี
ทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงจํานวนผูชมที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมผูชมไมสนใจเรื่องชอง แตจะใหความสนใจกับเนื้อหา
รายการมากกวา เมื่อไรที่มีเนื้อหาที่ดีหรืออยูในกระแส ผูชมสามารถเปลี่ยนชองไดทันที (รัฐกร สืบสุข, 2559)
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปจจัยภายนอกในดานพฤติกรรมผูบริโภคที่พรอมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดทันที
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสําคัญคือเนื้อหารายการที่ถูกใจมากระทบ สวนในดานภาพรวมเม็ดเงินคา
โฆษณาในตลาดทีวีดิจิทัล ที่ผานมา ปจจัย ดานเศรษฐกิจ เปน ปจจัยหลักที่สงผลให อุตสาหกรรมสื่อโดยรวม
ทั้งหมดยังไมดีเทาที่ควร เกิดปญหาแยงเม็ดเงินโฆษณาในตลาดกันเอง
ดังนั้นหากผูประกอบการรายใดที่มีความพรอมทั้งในดานของเงิน บุคคลากร และสามารถรักษา
ฐานไดอยางนี้ไปอีก 2-3 ป ก็จะเปนผูที่อยูรอดไดในตลาด ซึ่งสอดคลองกับหลักในบริหารงานกิจการสื่อสาร
ของผูบริห าร ในดานการมีวิสัยทัศนและการบริหารการผลิตและจัดหารายการรวมถึงการบริหารงานดา น
เทคนิค และการวิจัยและพัฒนา (ชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ, 2556: 126-132) จึงทําใหปจจัยสภาพแวดลอม
ภายใน มีความแข็งแกร งและพร อมเปลี่ย นแปลงเพื่อรับ มือกับปจ จัย สภาพแวดลอมภายนอกที่มากระทบ
องคการตองเรงปรับตัวเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศน
ระบบดิจิทัลโดยเนนที่การจัดการทรัพยากรและการใชเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (สุชาดา รังสินันท,
2548: 107-108) สถานการณของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลในประเทศไทยในเวลานี้ จึงมีลักษณะใครปรับตัว
สรางสรรค จนหาฐานของผูชมไดเรตติ้งมา โฆษณาเขาธุรกิจก็รอด
ในทางกลับกันบางรายไปไมรอด แตบางรายประเมินไดวาไมควรรอใหถึงวันที่พัง และเรงหาผูรวม
ทุนหรือแหลงเงินทุน ควรขายของที่มีอยูในเวลาที่สภาพยังดีมีคุณภาพพอ ทําใหไดราคาและสอดคลองกับ
ทิศทางอุต สาหกรรมสื่อและบันเทิงในยุคใหม จึงเปนสว นสําคัญที่จะนําไปสูรูปแบบใหมในการบริห ารเชิง
B4

PIM 8th National Conference
June 21, 2018

กลยุ ท ธ เ พื่ อ ความอยู ร อดทางธุ ร กิ จ ของสถานี โ ทรทั ศ น ร ะบบดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และประสบ
ความสําเร็จในดานตาง ๆ ไดอยางยั่งยืนในการบริหารสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล
ผูบริหารจําเปนตองใชความรูหลากหลายสาขา และเลือกใชกลยุทธการบริหารของโทรทัศนระบบ
ดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงปจจัยสภาพแวดลอมภายในใหสอดคลองไปดวยกันได พรอมทั้งเรียนรูการ
บริหารเชิงกลยุทธของโทรทัศนระบบดิจิทัลในมิติตางๆ เพื่อคนหากลยุทธรูปแบบใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมุงเนนไปที่การศึกษาแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดทาง
ธุ ร กิ จ ของสถานี โ ทรทั ศน ร ะบบดิ จิ ทั ล และมุงเนน ศึกษาหาขอมูล ถึงสาเหตุของปญ หาที่เกิดจากปจ จั ย
สภาพแวดล อ มภายนอก และพิ จ ารณาแนวทางการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ เ พื่ อ ความอยู ร อดทางธุ ร กิ จ ของ
สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการบริหารปจจัยสภาพแวดลอมภายในดานตางๆ ของกิจการ พรอม
นําเสนอการบริห ารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูร อดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลใหสอดคลองกับ
สถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
1.1 ปญหาการวิจัย
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสงผลตอการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอด
ทางธุรกิจของสถานี โทรทัศนระบบดิจิทัลรอดเปนอยางไร
1.2 คําถามการวิจัย
1. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลเปนอยางไร
2. กลยุทธสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลเปนอยางไร
3. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล
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 และปจจัยสภาพแวดลอมใหมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน โดยเนนมุงเนนแนวคิด
ใหม ๆ ทางการบริหารองคการ (เสนห จุยโต, 2556: 78-82)
1. การบริหารเชิงสถานการณ (Contingency Theory of Management)
Fred E. Fiedler (1967) ไดเสนอแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ (Situational
Management Theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางกันภายในองคกร
และความสัมพันธระหวางระบบยอย มุงเนนการปรับปรุงพฤติกรรมทางการบริหารใหเขากับสถานการณของ
องคกร การบริหารเชิงสถานการณนั้นไมมีหลักเกณฑตายตัว ผูบริหารยุคใหมตองมีไหวพริบ มีความรู ความ
เขาใจกับหลักวิชาการทางการบริหารอยางดี เพื่อทําใหการตัดสินใจดีที่สุด โดยเฉพาะในยุคที่สถานีโทรทัศน
ระบบดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูงเชนปจจุบัน นับเปนความทาทายและโอกาสในการใชการ
บริหารเชิงสถานการณในมุมของผูบริหารที่จะพลิกวิกฤติเปนโอกาสใหได เปนการใชความรูความสามารถทั้ง
ศาสตรและศิลปตางๆ ที่มีอยูในตัวผูนําทานนั้นใหประจักษออกมาใชไดอยางเต็มสมรรถภาพจริงๆ ที่เขามีอยู
เพราะสถานการณแตละอยางแตกตางกัน
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2. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive Innovation)
Clayton M. Christensen (2012) เสนอแนวคิดเพื่อแกปญหาผูประกอบการรายใหมที่จะลง
แขงขันในอุตสาหกรรมใด ๆ จะพยายามยึดกุมตลาดในระดับลางกอน แลวจึงคอยๆ ขยายไปยังตลาดบนที่มี
ผูประกอบการรายเกาจับจองสวนแบงการตลาดไวแลว นวัตกรรมแปลกใหม “Disruptive Innovation” เปน
กระบวนการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอันสรางความเติบโตใหกับองคกรธุรกิจอยางยั่งยืน โดยอาศัยการใช
นวั ต กรรมและการสร า งความแตกต า งจากผู นํ าตลาดไม ว าจะเป น เรื่ องเทคโนโลยี หรื อ การตลาด ธุร กิ จ
สถานีโทรทัศนดิจิทัลก็ใชกลยุทธนี้เชนกัน โดยการนําเสนอเนื้อหารายการที่เนนความรวดเร็ว และมีลักษณะ
เฉพาะตัวมากขึ้น รวมทั้งการเขาถึงผูบริโภคกลุมใหมที่ไมยึดติดรูปแบบการบริโภคแบบดั้งเดิม ผูประกอบการ
สถานีโทรทัศนดิจิทัลรายใหมจึงไมถูกมองวาเปนคูแขงของสถานีโทรทัศนดั้งเดิม เนื่องจากการเกิดขึ้นของ
ผูประกอบการรายใหมไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศนดั้งเดิมมากนัก
3. การสื่อสารการตลาด (Marketing Communications)
Shimp (1989) ไดอธิบายความหมายของ “การสื่อสารการตลาด” วาหมายถึง กระบวนการ
สื่อสารเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดขององคกร ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนโดยการสรางความหมายรวมกัน
ระหวางองคกรกับลูกคา สามารถเกิดขึ้นทั้งในลักษณะที่ตั้งใจ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ ฯลฯ หรือ
บางกรณีก็อาจจะเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจก็ได เชน ลักษณะของตัวสินคา หีบหอ หรือราคา ธุรกิจทั้งหลายทําหนาที่
สําคัญทางการสื่อสารทั้งสองดานคือ เปนผูสงขาว (Sender) และเปนผูรับขาวสาร (receiver) ดวยพรอม ๆ
กัน ในฐานะของผูสงขาวสารธุรกิจจะตองพยายามชักจูงเชิญชวน ผูบริโภคใหหันมาซื้อสินคาของตน ซึ่งจะทําให
ธุรกิจนั้นไดผลกําไรตามความมุงหมาย สวนในฐานะของผูรับขาวสาร ธุรกิจจําเปนตองปรับปรุงตนเองให
เหมาะสมหรือทันตอการเคลื่อนไหวในตลาดอยูตลอดเวลา จึงตองแสวงหาขาวสารจากผูบริโภคในลักษณะของ
ขอมูลปอนกลับ (Feedback) ซึ่งจะชวยใหธุรกิจไดทราบถึงลักษณะความตองการของลูกคาอันจะเปนแนวทาง
ในการพิจารณาดัดแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงสินคาของธุรกิจใหมีลักษณะตรงตามความตองการของลูกคา
มากขึ้นในโอกาสตอไป
4. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
เสรี วงษมณฑา (2542: 32) กลาววา พฤติกรรมการใช (Using behavior) ผูบริโภคมีพฤติกรรม
การใชอยางไร เชน ซื้อกี่ครั้งๆ ละเทาไหร ซื้อกับใคร เปนตน พฤติกรรมของผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical) และลักษณะทางกายภาพถูกกําหนดดวยสภาพจิตวิทยา (Psychological) สภาพ
จิตวิทยาถูกกําหนดดวยวัฒนธรรมครอบครัวและครอบครัวถูกกําหนดดวยสังคม รวมถึงสังคมถูกกําหนดดวย
วัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดนั้นตองคํานึงถึงพฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมผูบริโภคเปนเรื่องการ
ตอบสนองความตองการ และความจําเปน (Needs) ใหเกิดความพอใจ (Satisfaction) จึงจําเปนตองทําความ
เขาใจลูกคา ทั้งนี้การทําใหเนื้อหาเพื่อรองรับความตองการผูบริโภคนั้นจึงมีความสําคัญขึ้นมากในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล
2. เพื่อศึกษากลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล
3. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล
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วิธีดําเนินการวิจัย
บทความนี้ออกแบบใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึ ก (In–depth Interview) เก็ บ รวบรวมขอมูลในเดือนมีน าคม พ.ศ. 2560 ดวยการสัมภาษณกับ
ผูเชี่ยวชาญที่ถูกคัดเลือกมาจากเกณฑประสบการณและความรู ความเชี่ยวชาญดานโทรทัศนระบบดิจิทัล
แบงเปน 4 กลุมๆ ละ 3 รวม 12 คน ไดแก 1) ผูบริหารสถานีที่มีคาเฉลี่ยความนิยมทั่วประเทศ ตลอดทั้งป
พ.ศ. 2559 สูงกวา 0.50 กลุม 2) ผูบริหารสถานีที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 0.50 โดยผานการจัดอันดับความนิยมของ
บริษัท เอ จี บี นีลสัน มีเดีย รีเสิรช ประเทศไทย กลุม 3) ผูที่เกี่ยวของในวงการสื่อโทรทัศนระบบดิจิทัล และ
กลุม 4) นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลดาน
ป จ จั ย สภาพแวดล อ มภายนอก ป จ จั ย สภาพแวดล อ มภายใน และการบริ ห ารเพื่ อ ความอยู ร อดของ
สถานีโทรทัศนดิจิทัล ซึ่งการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา 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. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล 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) โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ และการบริหารงานธุรกิจ
โทรทัศน ระบบดิจิทัล และแนวคิดเกี่ย วกับ ปจ จัยในการดําเนินงานของสื่อสารมวลชนมาเปนกรอบในการ
วิเคราะหเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหไดดังนี้
1. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล
จากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางทําใหทราบวาปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของ
สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลที่สงผลตอการบริหารงาน คือ การพัฒนาอยางรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี สื่อใหม
หรือโซเชียลมีเดียที่มีบทบาทสําคัญ การแขงขันของธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ปญหาเศรษฐกิจกดดันให
ลูกคาเอเจนซี่ (Agency) ที่เปนเจาของสินคาไมยอมใชจายเงินลงไปกับสถานีโทรทัศนทุกสถานี กฎ กสทช.
และขอบังคับตางๆ ตองดําเนินธุรกิจตามขอบังคับอยางเครงครัด การผนึกกําลังหรือการเพิ่มผูรวมทุนทําให
ผูประกอบการรายใหมอยูยากทําใหเสียเปรียบเนื่องจากไมมีเงินทุนมาก และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถที่มีทักษะรอบดาน (Multi skill) โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของสถานีโทรทัศน
ระบบดิจิทัลมีสวนที่สอดคลองกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบพลิกผัน (Disruptive Innovation)
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ของ Clayton M. Christensen (2012) กลาววา ผูประกอบการรายใหมที่จะลงแขงขันในอุตสาหกรรมใดๆ จะ
พยายามยึดกุมตลาดในระดับลางกอน แลวจึงขยายไปยังตลาดบนที่มีผูประกอบการรายเกาจับจองสวนแบง
การตลาดไวแลว ซึ่งเรียกวา Low-end disruption โดยการนําเสนอเนื้อหารายการที่เนนความรวดเร็ว และมี
ลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น
2. กลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศน
จากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางทําใหทราบวากลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศน
ระบบดิจิทัล พบวา ผูบริหารสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลใชกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation)
เพื่อผลิตรายการโทรทัศนที่แตกตางจากคูแขงในตลาด และสามารถจับกลุมผูบริโภคที่กวางขวางทุกเพศทุกวัย
(Differentiation) เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลไมไดเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ สินคาหลักของสื่อ
โทรทัศนไมใชเนื้อหาแตคือผูชมที่ถูกจัดไวในรูปของเรทติ้งหรือจํานวนคนดู เพื่อทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล
จะได สามารถขายโฆษณาตามอัตราของเรทติ้งใหกับ เจาของสินคาและบริการได สอดคลองกับ ทฤษฎีการ
สื่อสารการตลาด (Marketing Communications) ของ Shimp (1989) ไดอธิบายวา ธุรกิจจําเปนตอง
ปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมหรือทันตอการเคลื่อนไหวในตลาดอยูตลอดเวลา ซึ่งจะชวยใหธุรกิจไดทราบถึง
ลักษณะความตองการของลูกคาอันจะเปนแนวทางในการพิจารณาดัดแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงสินคาของ
ธุรกิจใหมีลักษณะตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้นในโอกาสตอไป และสอดคลองกับที่ประดิษฐ จุมพล
เสถียร (2547) ไดกลาววา การที่จะสื่อสารการตลาดใหมีประสิทธิภาพจะตองศึกษาเครื่องมือสื่อสารการตลาด
ตางๆ ซึ่งประกอบไปดวยการโฆษณา การประชาสัมพันธ
งานวิจัยฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2559: 2) กลาววา การบริหารจัดการองคกรสื่อในยุคดิจิทัล
หลอมรวมถือเปนมิติในการบริหารจัดการที่ตองใชทั้งความรูความชํานาญดานเทคโนโลยีและศิลปะในการ
สื่อสารและการบริหารจัดการแบบเฉพาะตัวที่แตกตางจากการบริหารจัดการทั่วไป ตองคํานึงถึงองคประกอบ
ดานเทคโนโลยีและดานที่ไมใชเทคโนโลยี เชน บุคคล การสื่อสาร ศิลปะและความคิดสรางสรรค และ
สอดคลองกับจินตเจษฎ จันทรเพ็ญ (2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการบริหารธุรกิจของบริษัทรับจางผลิตรายการ
โทรทัศนขนาดยอม (Content Provider) ในตลาดดิจิทัลทีวีของประเทศไทย สวนใหญใชกลยุทธทางการตลาด
ด า นผลิ ต ภั ณฑ (Product) เน น เรื่ องของคุ ณภาพและความรวดเร็ว ในการบริการ ดานราคา (Price) จะมี
ลักษณะการเสนอราคา หรือจัดเสนอราคาตามแบบแตละชิ้นงาน ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดวยการใช
กลยุทธแรงดันผานชองทางการจัดจําหนาย (Push Channel Strategy) เชน การโฆษณา
3. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล
จากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูวิจัยนําทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ (Contingency
Theory of Management) ของ Fred E. Fiedler (1967) มาสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความ
อยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ซึ่งถือเปนทฤษฎีการบริหารที่ขึ้นอยูกับในเชิงสภาพขอเท็จจริง
เปนการผสมผสานแนวคิดระหวางระบบปดและระบบเปด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระบบวาทุกสวนของ
ระบบจะตองสัมพันธ และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจ
ของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลควรแบงออกเปนแตละสวนในการบริหารกิจการภายในองคกร เพื่อแกไขปญหา
ในแตละดานที่กอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และตองปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและกระบวนการ
ทํางานในองคกรใหสอดคลองและรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอกที่กําลังเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เพื่อ
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายที่ตองการ และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนี้
2

2

B8

PIM 8th National Conference
June 21, 2018

1) กลยุทธการใชเทคโนโลยี (Technological development strategy)
สถานีโทรทัศนแตละชองควรมีกลยุทธการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
สถานี โ ทรทั ศ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล ให ดู ทั น สมั ย และรองรั บ เทคโนโลยี ใ หม ๆ อยู เ สมอ ทั้ ง ในด า นการผลิ ต เนื้ อ หา
รายการ (Content) ใหมีความทันสมัยนาสนใจมากขึ้น นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท
สมารทโฟน (Smart Phones) และแท็บเล็ต เพื่อทําใหการเขาถึงสถานีโทรทัศนผานอุปกรณตางๆ สะดวกขึ้น
เพื่อมีปฏิสัมพันธกับผูบริโภคแบบทันที (Real Time Response) ในการโตตอบ ใหขอมูล ตลอดจนแนะนํา
รายการอื่นๆ ที่อยูในความสนใจสวนบุคคลของผูใชคน (Audience Targeting) ระหวางรับชม ซึ่งนอกจากจะ
ทําใหผูชมรูสึกเปนสวนหนึ่งของเนื้อหารายการแลว ยังเปนการสรางแรงจูงใจในการรับชมรายการอื่นๆ อีกดวย
ซึ่งสอดคลองกับ Kung (2007) ไดกลาววา เทคโนโลยีและนวัตกรรมไดสะทอนขอเท็จจริงที่วาสื่อเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมส ว นน อยที่ ตองประสบกั บ ปรากฏการณ ที่เรี ย กว า “เทคโนโลยี กอกวน” (Disruptive
Technologies) เนื้อหารายการ (Content) ของยุคตอไป จะไมพึ่งพาเฉพาะออกอากาศบนหนาจอทีวีอยาง
เดียวเทานั้น แตตองนําฐานการรับชมแบบออนไลน เขามาผสมผสานใหลงตัวอีกดวย เปนการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสมัยใหม (New technology Management)
2) กลยุทธการบริหารจัดการเนื้อหาแบบสรางสรรค (Creative Content management
strategy)
สถานี โ ทรทั ศน ดิจิ ทัล ควรมี ตําแหนงทางการตลาด (Positioning) และลักษณะเดน หรือจุด
ขาย (Unique Selling Point) ของชองที่ชัดเจนเปนที่จดจําได เนื้อหารายการโดยภาพรวมตองมีความโดด
เดนและมีความแตกตาง (Differentiation strategy) จากคูแขงขัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีและแนวความคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของเสรี วงษมณฑา (2542: 32) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคเปนเรื่องการ
ตอบสนองความตองการ และความจําเปน (Needs) ใหเกิดความพอใจ (Satisfaction) จึงจําเปนตองทําความ
เขาใจลูกคา ทั้งนี้การทําใหเนื้อหาเพื่อรองรับความตองการผูบริโภคนั้นจึงมีความสําคัญขึ้นมากในอนาคต และ
สอดคลองกับบทความเรื่อง “การนําเสนอรายการโทรทัศนในยุคดิจิทัล” ของศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2558)
ไดวิเคราะหพฤติกรรมของผูชมที่เปลี่ยนไป ทั้งชองทางการเลือกชม วิธีการและเวลาเปดรับชมที่ผูชมเลือกเอง
รวมทั้งความคิดเห็นของผูชมที่มีความสําคัญตอเนื้อหารายการโทรทัศน ซึ่งผูผลิตตองมีการปรับตัวเพื่อชวงชิง
ฐานผูชม ทั้งนี้บทความดังกลาวไมไดระบุวิธีการปรับตัวหรือแนวทางการบริหารจัดการเนื้อหารายการโทรทัศน
วาควรเปนไปอยางไร เพียงแตวิเคราะหภาพกวางพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงเทานั้น
3) กลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication Strategy)
การวางกลยุทธในการสื่อสาร ไมวาจะเปนในเรื่องของเนื้อหารายการ การโฆษณา หรือการ
ปฏิสัมพันธของสถานีโทรทัศนกับผูบริโภค ควรใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing
Communication) ที่ไดประโยชนในดานเนื้อหา (Digital Content) และชองทางในสื่อดิจิทัลตางๆ (Digital
Distribution) ดวยการขยายฐานการนําเสนอ (Multi Platform & Multi Screen) และกระจายเนื้อหาให
เหมาะสมกับสื่อที่ใชรูปแบบตางๆ หรือใชวิธีการเลาเรื่องขามสื่อ (Trans Media) เปนหลัก ที่ทําใหเนื้อหา
รายการเกิดการแพรกระจายไปยังฐานการรับชมแบบใหมๆ เชน โทรศัพทสมารทโฟน แท็บเล็ตโดยมุงเนนไปที่
การกระจายเนื้อหาไปยังผูบริโภคไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Mierzejewska (2011) ระบุวาผูบริโภคสื่อมี
พื้นฐานของการใชประโยชนเพื่อตรวจตราสภาพแวดลอม ใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อความบันเทิงผอนคลาย
สรางปฏิสัมพันธกับสังคม และสอดคลองกับอริสรา ไวยเจริญ (2558) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภคในยุค
ดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในยุคที่มีขอมูลมากมายที่หลั่งไหลไปหาผูบริโภคนั้น ระบบสัญญาณ
อินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูงมากขึ้น สงผลตอพฤติกรรมตางๆ ของผูบริโภค ทั้งในการทํากิจกรรมตางๆ ไมวาจะ
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เปนการชมรายการโทรทัศน การอานขาวสารหรือบทความ การเลนเกม หรือแมแตการสั่งซื้อสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ตก็มีการเติบโตขึ้นอยางมาก
ถาผูบ ริหารขาดความชํานาญในการบริหารเชิงกลยุท ธ และผูรวมงานในสว นตางๆ ละเลยการ
ปฏิบัติตามแนวทางของกลยุทธทั้ง 3 ขอที่วางไว จะทําใหการดําเนินธุรกิจตอสูกับคูแขงขันไมได ดังนั้นผูบริหาร
จึงควรใหความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารเชิงกลยุทธ การใหนโยบายในการกําหนดกลยุทธ
ของหนวยงานตาง ๆ และขั้นตอนกระบวนการในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธเพื่อ
ความอยูรอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ควรแบงออกเปนแตละสวนในการบริหารกิจการภายใน
องคกร เพื่อแกไขปญหาในแตละดานที่กอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คิดและกระบวนการทํางานในองคกรใหสอดคลองและรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอกที่กําลังเขาสูยุคดิจิทัล
อยางเต็มรูปแบบ เพื่อขับเคลื่อนไปสูเปาหมายที่ตองการ และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
สรุป

ปจจุบันอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศนมีการแขงขันที่สูงขึ้นกวาอดีต การบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอด
ทางธุรกิจของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล สามารถสรุปไดดังนี้
1) ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ไดแก การพัฒนาของ
เทคโนโลยีทั้งในดานการออกอากาศ การนําเสนอและเครื่องมือในการรับชม ความผันผวนทางเศรษฐกิจและ
พฤติ กรรมการเป ดรั บ สื่ อของผู บ ริ โ ภค ส ว นปจ จัย ภายในที่สง ผลกระทบมากที่สุดไดแก การลงทุน พัฒ นา
เทคโนโลยี การจัดการเนื้อหาที่นาสนใจ การสรรหาบุคลากรความสามารถสูงเขามาทํางาน โครงสรางและ
นโยบายขององคกรที่ตองปรับตัวใหรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอก
2) กลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัลใชการสื่อสาร
การตลาดบูรณาการ วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการและเรงสรางความนิยมสูงสุด
ผานสื่อโทรทัศน ดวยการแขงขันผลิตเนื้อหาแปลกใหมใหถูกใจผูบริโภค โครงสรางการบริหารเรียงลําดับชั้น
ตามสายงาน
3) จากการวิจัยสามารถนํามาสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจของ
สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ดังตอไปนี้
1. กลยุทธการใชประโยชนจากเทคโนโลยี (Technological development strategy) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของสถานีโทรทัศนยุคดิจิทัลใหดูทันสมัย และรองรับเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ ทั้งในดานการผลิต
เนื้อหารายการ (Content) ใหมีความทันสมัยนาสนใจมากขึ้น
2. กลยุทธการบริหารจัดการเนื้อหาแบบสรางสรรค (Creative Content management
strategy) เนื้อหารายการตองมีความโดดเดนและมีความแตกตาง (Differentiation strategy) จากคูแขงขัน
3. กลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication) ที่ไดประโยชน
ในดานเนื้อหา (Digital Content) และชองทางในสื่อดิจิทัลตางๆ (Digital Distribution) ดวยการขยายฐาน
การนําเสนอ (Multi Platform & Multi Screen)
กลยุทธทั้ง 3 ขอนี้ เมื่อนํามาบูรณาการกัน เพื่อใชเปนรูปแบบในการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ
สถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล ภายใตบริบทของขอจํากัดในแตละองคกรที่แตกตางกันไป บางสวนอาจตองมีการ
ปรับลดหรือเพิ่มเติมใหเหมาะสม เพื่อผลที่เกิดขึ้นจะไดเปนไปตามเปาหมายของกลยุทธแตละสวนที่วางไว คือ
การแกปญหาอัตราความนิยมของผูบริโภค ที่จะสงผลใหเกิดปญหาดานรายไดและผลกําไรขององคกรตอไป
และรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธนี้ จะชวยผลักดันใหธุรกิจคอยๆ ดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยใชการสื่อสารใน
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ทุกชองทางทั้งแบบออนไลน และแบบออฟไลน เพื่อสรางการรับรู เกิดความสนใจ เกิดความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางเนื้อหารายการและผูบริโภคใหขยายตัวมากขึ้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ (1)เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
นําเสนอเนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A (2)เพื่อศึกษาแนวโนมการพัฒนา
เนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A (3)เพื่อศึกษาแนวทางของการใชสื่อใหม
กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวผูวิจัยเอง และดําเนินการโดยการศึกษาจาก
เอกสารตางๆที่เกี่ยวของ (Documentary research) และ ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth
Interview) เพื่อนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห แลวนําเสนอผลการศึกษาแบบการวิเคราะหเนื้อหา โดยกลุมผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) ใชวิธี Snowball Technique ประกอบดวยผูเกี่ยวของทุกภาคสวน คือ
หัวหนาระดับปฏิบัติงานและเจาหนาที่เกี่ยวของรวม 7 คนของสถานีโทรทัศน A
ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสําคัญระบุถึง ปจจัยที่มีผลของสถานีโทรทัศน A คือกลุมคนรุนใหม โดย
ขึ้นกับพฤติกรรมของผูบริโภค หรือ ผูรับสาร เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แรงกดดันทางสังคมและการเมือง
ผูสนับสนุนหรือ โฆษณา รวมทั้งกฎหมายและคําสั่งจากหนวยงานราชการ
สวนแนวโนมการพัฒนา คือ การตอยอดนําเนื้อหาจากการออกอากาศทางโทรทัศนมาสูสื่อใหม โดย
นําเสนอหลายชองทาง (Multiple Platform) และการสรางเนื้อหาสําหรับสื่อใหมโดยเฉพาะ สวนแนวทางของ
การใชสื่อใหม คือ การปรับตัวเองเปนผูผลิตเนื้อหา (Content Creator) แทนการเปนสถานีโทรทัศนเพียง
อยางเดียว การปรับตัวของบุคลากรในองคกร การปรับการนําเสนอตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภค การ
กําหนดการวัดผลบนสื่อสมัยใหม และการปรับเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) หรือบริษัทใหมเฉพาะ ซึ่ง
สามารถนํามากําหนดเปนกลยุทธทางธุรกิจ คือ เพิ่มเนื้อหารายการและขาวสารในรูปแบบใหมๆ เพิ่มจํานวน
บุคลากร หรือ พัฒนาบุคลากรที่มีอยู การสรางความนาเชื่อถือ ความเปนมืออาชีพ การวัดผลที่เปนมาตรฐาน
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

สื่อโทรทัศน นั บ วา มี อิทธิพลสํ า คัญ ตอการรับ รูขอมูล ขาวสาร สาระ ความรู และความบันเทิงของ
ประชาชน นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมโฆษณา โทรทัศนถือเปนสื่อโฆษณาที่มีเม็ดเงินสูงที่สุด โดยจากขอมูล
บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จํากัด รายงานการใชงบโฆษณาผานสื่อป 2559 มีมูลคา 107,896 ลานบาท ติด
ลบรอยละ 11.69 โดยงบโฆษณาสวนใหญจะอยูที่สื่อโทรทัศน ทั้งทีวีอนาล็อก มูลคา 47,121 ลานบาท ทีวี
ดิจิทัล 20,393 ลานบาท และเคเบิล/ทีวีดาวเทียม 3,495 ลานบาท รวมทั้ง 3 ประเภท มีมูลคา 71,009 ลาน
บาท หรือกวารอยละ 65.81 ของมูลคางบโฆษณาผานสื่อ ดังนั้น การโฆษณาทางโทรทัศนยังเปนสื่อที่ไดรับ
ความนิยมสูงสุด
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ตารางที่ 1: งบเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อป พ.ศ. 2559
สื่อ
ทีวีอนาล็อก
ทีวีดิจิทัล
เคเบิล/ดาวเทียม
วิทยุ
หนังสือพิมพ
นิตยสาร
โรงภาพยนตร
ปายโฆษณา
สื่อเคลื่อนที่
อินสโตร
อินเตอรเน็ต
รวม
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ (2560)

มูลคา (ลานบาท)
47,121
20,393
3,495
5,262
9,843
2,929
5,445
5,665
5,311
700
1,731
107,896

เปลี่ยนแปลง (%)
-17.92
-2.57
-42.28
-7.28
-20.12
-31.37
6.08
35.20
18.39
8.53
63.61
-11.69

อย า งไรก็ ต าม ตั้ ง แต ป พ.ศ.2557 โครงสร า งอุ ต สาหกรรมกิ จ การโทรทั ศ น ข องประเทศไทย ได
เปลี่ยนแปลงเขาสูการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2557 และในปจจุบันผูประกอบการชองรายการ หรือ สถานีโทรทัศน จะมีการนําเสนอเนื้อหารายการและ
ขาวสารผานทางอินเทอรเน็ตและสื่อสมัยใหม รวมทั้ง สื่อสังคมออนไลน หรือ โซเชียลมีเดีย และ เครือขาย
สังคมออนไลน หรือ โซเชียลเน็ตเวิรค โดยเปนผลมาจากพฤติกรรมผูรับสาร หรือ ผูบริโภคในปจจุบัน โดย
อินเทอรเน็ต มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนไทย แทนที่สื่อดั้งเดิมอยางรวดเร็วโดยเฉพาะผูที่อาศัยอยู
ในเมืองที่ เขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยสถิติของเว็บ ไซต Socialbankers.com ในป 2555 ระบุวา
กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีการใชเฟซบุคมากที่สุดในโลกถึง 8,682,940 ยูสเซอร และจากสถิติเว็บไซต
alexa.com เดือนกันยายน 2555 พบวา คนไทยใชเสิรทเอนจิ้นยอดนิยมอยาง Google.com มากถึง 19.2
ลานครั้งตอวัน และ มีการจัดอันดับสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลที่เขาถึงผูใช Facebook ใน 10 อันดับดวยของ
โธธโซเชียล (THOTH ZOCIAL) ดังนี้
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ตารางที่ 2: การจัดอันดับ 10 สถานีโทรทัศนดิจิตอลที่เขาถึงผูใช Facebook

สถานีโทรทัศน
ชอง 7
เวิรคพอยท
ทีวี
ชองวัน
ไทยพีบีเอส
เนชั่น
GMM 25
ไทยรัฐทีวี
โมโน 29
วอยซทีวี
ชอง 9
MCOT HD
ที่มา: โพสตทูเดย (2560)

จํานวนผูติดตาม
(FOLLOWERS)
6,551,169

คาปฏิสัมพันธเฉลี่ยตอ คาการแบงปนเฉลี่ยตอ
โพสต
โพสต
(AVG.ENGAGEMENT
(AVG.SHARE PER
PER POST)
POST)
7,115
124

6,530,609

25,331

1,637

4,012,991
3,471,020
2,453,570
2,082,118
1,871,531
1,821,046
1,530,944

3,128
703
586
12,692
2,024
1,244
1,823

85
46
27
1,758
193
24
125

1,219,037

155

3

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการนําเสนอเนื้อหาบนสื่อใหม
กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A” โดยมีการพิจารณาเลือกกรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A ดวยเงื่อนไขดังนี้
เปนชองรายการ หรือ สถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) จํานวน 25 ชองรายการ
เปนชองรายการ ที่เดิมเปนผูมีประสบการณการทําชองรายการระบบแอนะล็อกเดิม และทีวีดาวเทียม
จํานวน 24 ชองรายการ
เปนชองรายการที่ติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับสถานีโทรทัศนดิจิตอลที่เขาถึงผูใช Facebook จํานวน
10 ชองรายการ
- เปนชองรายการประเภทธุรกิจ หมวดหมูชองรายการขาวสารและสาระ จํานวน 2 ชองรายการ
โดยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลและแนวโนมการพัฒนาการนําเสนอเนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม
เนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม และ ศึกษาแนวทางของการใชสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A
โดยนําปจจัยที่มีผลไปกําหนดการนําเสนอ และนําแนวทางไปกําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนาเนื้อหารายการและ
ขาวสารผานสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยผานการวิเคราะห SWOT และ การวิเคราะหสภาพแวดลอมรวม
(TOWS Matrix)
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางงานขององคกรสื่อสารมวลชน
Mcquali (1994) ใหความหมาย สถาบันสื่อมวลชนมีกิจกรรมหลัก คือ การผลิต (Production)
การผลิตขึ้นใหม (Reprodction) และการเผยแพร (Distribution) ขาวสารและความรูไปสูผูรับสาร คือ
B 15

PIM 8th National Conference
June 21, 2018

ประชาชน ทั้งนี้องคกรสื่อสารมวลชน มีแรงผลักดันทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจขององคกร และตองคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอภาระหนาที่ รวมทั้งตองรับผิดชอบตอผลกระทบที่มีตอ
สังคมดวย นอกจากนี้โครงสรางองคกร (Institutional Structures) มีผลตอการปฏิบัติงานโดยตรงขององคกร
และสงผลตอผลงานที่องคกรนําเสนอออกมา นอกจากนี้องคกรสื่อ มีปจจัยที่ไมสามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ
แตมีปจจัยที่สงผลตอการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติงานขององคกรดังนี้
ปั จจัยภายนอก

เหตุการณ์ต่างๆในสังคม

แรงกดดันทาง
เศรษฐกิจ

ปั จจัยภายใน
หน่วยงานข้ อมูล
ข่าวสาร
คูแ่ ข่ง/ผู้

เทคโนโล
การจัดการ

ยี

โฆษณา/ผู้ถือ
หุ้น

การควบคุมจาก
การเมือง
กฎหมาย และ
องค์กรอื่นๆ

แรงกดดันทาง
สังคมและ
การเมือง

ความสามารถทาง
วิชาชีพ

ความสนใจและความต้ องการของ
ผู้รับสาร

ปั จจัยด้ านผู้รับสื่อ /ผู้ชม
(ลูกค้ า หรื อ ผู้บริ โภค)

ภาพที่ 1: ปจจัยที่เกี่ยวของกับองคกรสื่อสารมวลชน
(ปรับปรุงจาก Stephen W Little John,1999)
1.1 ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยที่เกิดขึ้นภายในองคกรสื่อสารมวลชน ประกอบดวย ปจจัยดาน
การจัดการ (Management) ปจ จัยดานเทคโนโลยี (Technology) ปจจัยดานความสามารถทางวิชาชีพ
(Media Professional)
1.2 ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกองคกรสื่อมวลชน โดยมีผลกระทบโดยตรง
หรือ โดยออม ตอการผลิตเนื้อหา โดยเปนสิ่งที่ไมสามารถควบคุมได และ อาจเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา
หรือ ตามสถานการณที่เกิดขึ้นในเวลานั้น ประกอบดว ยแรงกดดันทางสังคมและการเมือง (Social and
Political Pressure)
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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 ที่จะผลิตเนื้อหาขาวสาร
สาระ รายการตางๆ ใหตรงกับความตองการของผูชม ซึ่งนํามาสูความนิยม รวมทั้งนํามาซึ่งรายไดใหกับองคกร
สื่อ
2. แนวคิดเรื่องสื่อใหม (New Media Concept)
พรจิต สมบัติพานิช (2547) ระบุวา เทคโนโลยีสามารถแบงประเภทของสื่อได 2 ประเภท คือ สื่อ
ดั้งเดิม และสื่อสมัยใหม
2.1 สื่อดั้งเดิม (traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผูสงสารทําการสงสารไปยังผูรับสารทางเดียว
โดยที่ผูรับสารไมสามารถติดตอไปยังผูสงสารทางตรงได แบงไดดังนี้
2.1.1 สื่อที่สามารถสงสารไดเพียงอยางเดียว หมายถึง สื่อที่สงสาร ในลักษณะตัวหนังสือ หรือ
ภาพ หรือเสียง เพียงลักษณะเดียว ไดแก สื่อสิ่งพิมพ โทรเลข วิทยุกระจายเสียง
2.1.2 สื่อที่ทําหนาที่สงสารสองอยาง คือ สื่อที่สงสาร หรือ นําเสนอไดทั้งภาพและเสียงพรอม
กัน คือ โทรทัศน ภาพยนตร
2.2 สื่อใหม (New Media) หมายถึง สื่อที่ทําใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาที่ไดทั้งสงสารและรับ
สารไดในคราวเดียวกัน เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) โดยสามารถสงไดทั้งภาพ
เสี ย ง ข อ ความ ไปพร อ มกั น โดยมี สื่ อ ใหม ที่ เ ป น ที่ รู จั ก และได รั บ ความนิ ย ม คื อ สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต สื่ อ
โทรศั พทมือถือ และมีการพัฒนานําเอาสื่อดั้งเดิม คือ สื่อโทรทัศน มารวมกับสื่ออินเทอร เน็ต เรียกวา สื่อ
โทรทัศนแบบปฏิสัมพันธ โดยสามารถสงสารคือ ภาพ เสียง ขอความ ทําใหเมื่อรับชมรายการโทรทัศนแบบ
เฉพาะบุคคลจะสามารถมีปฏิสัมธผานสื่ออินเทอรเน็ตพรอมกัน
สอดคลองกับ สุดารัตน ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล, จักรกฤษ เพิ่มพูล (2557) ระบุวา สื่อ
ใหม เปนการผสมผสานระหวางสื่อดั้งเดิมโดยมีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง ทําใหสามารถหลอม
รวมข อ มู ล ทั้ ง เสี ย ง ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหวเข า ด ว ยกั น โดยยุ ค แห ง สื่อ ใหม เกิ ด ขึ้ น พรอ มกั บ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตั้งแตปลายศตวรรษที่ 20 โดยสื่อใหมเพิ่งจะแสดงพลังใหเห็นชัดเจนในชวง 4-5
ปที่ผานมา
และทําใหสื่อดั้งเดิมอยางหนังสือพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน ไมไดผูกขาดการเปนผูนําเสนอขอมูล
ขาวสารอีกตอไป และการเกิดขึ้นของโทรศัพทสมารทโฟนและแท็บเล็ต ที่มีความสามารถใชงานอินเทอรเน็ต
และมัลติมีเดียแบบคอมพิวเตอรพกพา ทําใหสื่อสังคมออนไลนแพรหลายอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้การสื่อขาวผานสื่อใหม เริ่มไดรับความนิยมจากผูรับสาร เพราะมีการรายงานขาวสาร
ที่รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง มีขอมูลเชิงลึกอยางหนังสือพิมพ นาสนใจอยางวิทยุและโทรทัศน และสนับสนุนให
เกิดการตอบโตแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเทคโนโลยีสื่อใหมที่เปลี่ยนไป ทําใหพฤติกรรมการเลือกใชสื่อของ
ผูบริโภคเปลี่ยนไป ธุรกิจโฆษณาซึ่งเปนรายไดหลักขององคกรสื่อ ก็ตองเปลี่ยนตาม
3. การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis)
องคกรสื่อสารมวลชน ก็ไมตางจากองคกรธุรกิจ ที่จะตองมีการวางแผนและกําหนดกลยุทธ จึงตอง
มีการวิ เ คราะห ส ถานการณทางการตลาด เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจ จัย ตางๆที่มีผ ล เพื่อนําไปใชในการ
วิเคราะห การกําหนดและการวิจัยตลาดเปาหมาย รวมทั้งคนหาลักษณะพฤติกรรมการซื้อ คาดคะแนนความ
เปนไปไดทางการตลาด โดยการวิเคราะหที่นิยมใช คือ การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
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Strength หรือ จุดแข็ง ปจจัยภายในที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยเปนขอไดเปรียบ
ปจจัยเชิงบวก สิ่งที่โดดเดนเหนือกวาคูแขงขัน เพื่อมากําหนดเปนกลยุทธดานการตลาด
Weekness หรือ จุดออน ปจจัยภายในที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจขององคกร แตเปนขอเสียเปรียบ
หรือ ปจจัยเชิงลบ
Opportunity หรือ โอกาส ปจจัยภายนอกที่เปนปจจัยบวก และสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจของ
องคกร แตเนื่องจากเปนปจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนสูง ดังนั้นจึงตองติดตามอยางทันทวงที
Threat หรือ อุปสรรค ปจจัยภายนอกที่สงผลลบตอการดําเนินธุรกิจขององคกร ไมสามารถ
ควบคุม เปลี่ยนแปลง แกไขได ดังนั้นจึงตองมีการประเมินและคาดการณสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อชวย
ลดความเสี่ยง ปองกัน หาแนวทางแกไขไวไดลวงหนา
4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมรวม (TOWS Matrix)
เมทริ ก ซ อุ ป สรรค-โอกาส-จุ ดแข็ง -จุด ออ น (TOWS Matrix) เปน เมกริก ซที่ แสดงถึง โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากภายนอกองคกร ที่สัมพันธกับจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน
(Weeknesses) ภายในองคกรโดยมีรายละเอียดดังนี้

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค(Threats)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weeknesses)

1.กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)

2.กลยุทธการอนุรักษ (WO Strategy)

มีจุดแข็งและมีโอกาส

มีจุดออนและมีโอกาส

กลยุทธการรุกราน

กลยุทธการอนุรักษ

(Aggressive Strategy)

(Conservative Strategy)

เปนกลยุทธที่มีศักยภาพสูงสุด เชน การใช
จุดแข็งขององคกรเพื่อสรางขอไดเปรียบ
จากโอกาส

เชน ใชกลยุทธการสรางขอไดเปรียบจาก
โอกาสเพื่อเอาชนะจุดออนตลอดจนตอง
แกไขปญหาในสวนที่เปนจุดออนดวย

3.กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)

4.กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) มีจุดออน

มีจุดแข็งและมีอุปสรรค
กลยุทธการแขงขัน
(Competitive Strategy)
เชน การใชจุดแข็งเพื่อเอาชนะ หลีกเลีย่ ง
อุปสรรค

ภาพที่ 2: แสดงทางเลือก 4 ประการของเมทริกซ TOWS
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550)
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และมีอุปสรรค

กลยุทธการตั้งรับ
(Defensive Strategy)
เชน การตัดทอน การเลิกดําเนินงาน
หรือ การรวมลงทุน
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิรพรรณ บุญหนุน (2557) ทําการศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของหนังสือพิมพเดอะเนชั่นในสังคม
ออนไลน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานของหนังสือพิมพเนชั่นมีการปรับตัว
มาแลวไมต่ํากวา 10 ป จากการนําเสนอขาวสารเฉพาะสื่อสิ่งพิมพมาสูสื่อดิจิทัล ทําใหขาวสารถูกเผยแพรไปยัง
โทรศั พท มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต คอมพิ ว เตอร โทรทั ศ น และ ป า ยโฆษณา และเนื่อ งจากพฤติ กรรมผู บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะคนรุนใหม สามารถรับรูขอมูลขาวสารผานคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โทรศัพทมือถือ
และจะลดการซื้อหนังสือพิมพลงเมื่อเขาสูวัยทํางาน ซึ่งถือวามีผลตอความอยูรอดของสื่อ และ
ศรีสุดา วินิจสุวรรณ (2548) ทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาสื่อใหม(New Media) ของโมเดิรนไนน
ทีวี” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา อสมท.เริ่มตนการนําเสนอเนื้อหาดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนจุด
แข็งของบุคลากร และนําจุดเดนของสื่ออินเตอรเน็ตที่นําเสนอเฉพาะกลุมได กอนที่จะแบงเนื้อหาขาวเปน
หมวดตางๆ และสามารถนําเสนอไดหลากหลายทั้งภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และเสียงสัมภาษณ เมื่อการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตมีความเร็วสูงขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีราคาถูก อสมท.ไดยายแผนกเว็บ ไซตสังกัดสํานัก
วิศวกร แตองคกรสื่อสารมวลชนทั่วโลก สวนใหญตั้งหนวยงานชื่อวา “New Media” เชน บีบีซี ของประเทศ
อังกฤษ เอบีซีนิวสของประเทศออสเตรเลีย เพื่อดูแลขาวสารที่นําเสนอผานเว็บไซต และเตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีและอุปกรณสื่อสารใหมๆ และแยกการทํางานของสวนสื่อใหม ออกจากกองบรรณาธิการขาว โดย
เสนอให อสมท.ต องมี โครงสร างการบริห ารงานโดยมีผูรับผิดชอบในสวนงานนิวมีเดีย โดยตรง รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีไอที สื่อสาร และบันเทิง เปนปจจัยที่ควรคํานึงเพื่อการนําเสนอขาวสารและ
เนื้อหาผานสื่อใหมและทําใหผูชมสามารถรับชมไดมากที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การนํ า เสนอเนื้ อ หารายการและข า วสารผ า นสื่ อ ใหม กรณี ศึ ก ษา
สถานีโทรทัศน A
2. เพื่อศึกษาแนวโนมการพัฒนาเนื้อหารายการและขาวสารผานสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A
3. เพื่อศึกษาแนวทางของการใชสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
สํ า หรั บ แนวทางการรวบรวมข อ มู ล จะดํ า เนิ น การโดยการศึ ก ษาจากเอกสารต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Documentary research) และ ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth Interview) เพื่อนําขอมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห แลวนําเสนอผลการศึกษาแบบการวิเคราะหเนื้อหา
กลุมผูใหขอมูลสําคัญและการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใหการ
สัมภาษณแบบเชิงลึก (In depth interview) โดยผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูเกี่ยวของทุกภาคสวน คือ
หัวหนาระดับปฏิบัติงานและเจาหนาที่เกี่ยวของรวม 7 คนของสถานีโทรทัศน A จากฝาย New Media และ
ฝาย Content and News Program รวม 30 คนโดยมีหลักเกณฑ คือ
- มีประสบการณการทํางานในอาชีพสื่อสารมวลชนไมต่ํากวา 10 ป
- มีประสบการณการทํางานกับสถานีโทรทัศน A ไมนอยกวา 3 ป
- มีหนาที่รับผิดชอบและอํานาจตัดสินใจในการนําเสนอเนื้อหาของสถานีโทรทัศน A
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และเพื่อใหไดขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญตามหลักเกณฑ โดยใช Snowball Technique เปนวิธีการ
เลือกกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อตอบในประเด็นปญหาการวิจัย โดยเริ่มตนจากผูเชี่ยวชาญในประเด็นที่ผูวิจัยจะศึกษา
1 คน แลวใหผูเชี่ยวชาญทานนั้น ระบุรายชื่อผูเชี่ยวชาญทานตอไป ทําการสัมภาษณจนกวาจะไมพบขอมูลใหม
หรือที่เรียกวา ขอมูลอิ่มตัว (Data saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) พัฒนาขอคําถามจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ตัวผูวิจัยเอง,
แบบสัมภาษณแบบปลายเปด โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
1. ลักษณะผูใหขอมูลสําคัญ คือ ฝายและตําแหนงในปจจุบัน มีป ระสบการณการทํางานในอาชีพ
สื่อสารมวลชนไมต่ํากวา 10 ป มีประสบการณการทํางานกับสถานีโทรทัศน A ไมนอยกวา 3 ป และมีหนาที่
รับผิดชอบและอํานาจตัดสินใจในการนําเสนอเนื้อหาของสถานีโทรทัศน A
2. คําถามที่ใชในการสัมภาษณจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
2.1 การกําหนดกลุมเปาหมายของผูรับชมหรือผูบริโภคของสถานีโทรทัศน A
2.2 การนําเสนอเนื้อหาและขาวสารของสถานีโทรทัศน A ผานสื่อโทรทัศน สื่อใหม (สื่อออนไลน)
2.3 วิธีการเลือกเนื้อหาและขาวสารของสถานีโทรทัศน A เพื่อนําเสนอผานสื่อโทรทัศน สื่อใหม
(สื่อออนไลน)
2.4 แนวโนมและแนวทางในอนาคตของการใชสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A
2.5 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รูปแบบการสัมภาษณ
เปนการสัมภาษณแบบปลายเปดแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structure) โดยผูวิจัยนําทฤษฎี แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชกําหนดรายละเอียดขอคําถาม โดยมีรายละเอียดในภาคผนวก
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In depth
interview) ใชแนวคําถามที่สรางขึ้นเปนแนวทางในการตั้งถามและสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเปนรายบุคคล
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห เ ชิ งคุ ณภาพ เป น การวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยผูวิจัย นํ าขอมูล ที่ร วบรวมไดจ ากการ
สัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหขอมูล และประมวลผลขอมูลความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญ แลวจึงสรุปผล
การศึกษาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาป จ จัยที่ มีผ ลตอการนําเสนอเนื้อหารายการและขา วสารผา นสื่อใหม กรณีศึกษา
สถานีโทรทัศน A
ปจจัยแรกที่มีผลคือกลุมเปาหมายของสถานีโทรทัศน A คือกลุมคนรุนใหมอายุ 18-35 ปที่อยูใน
เขตเมือง อยูในเขตเมือง (Urbanization) หรือ หัวเมืองใหญ โดยใชเฟซบุกเปนแพลตฟอรมหลักเนื่องจากเปน
สื่อสังคมอนไลนที่คนไทยใชมากที่สุด
ปจจัยที่ 2 คือ พฤติกรรมของผูบริโภค หรือ ผูรับสาร ในการนําเสนอเนื้อหาและขาวสารผานขึ้น
เว็บไซต และโซเชียลมีเดีย โดยเขากับความตองการของผูชมที่แตกตางกัน เชน วิดีโอขนาดสั้น การปรับตาม
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อุปกรณเชน ผูใชสมารทโฟนที่ไมดูเต็มจอ ไมพลิกโทรศัพท รวมทั้งการถายทอดสดรายการ ระหวางออกอากาศ
หรือ Facebook Live และนําบางชวงของรายการ และรายการทั้งหมด นําเสนอทั้งคลิปวิดีโอขนาดสั้น และ
ขนาดยาว เพื่ อนํา มาสู การติดตามรายการทางโทรทัศน โดยโทรทัศนเนน สาระสําคัญ และสิ่งที่ควรรู สว น
ออนไลนจะเริ่มตั้งแตนักขาวสงภาพหรือรายงานเหตุการณผานทวิตเตอรกอน จากนั้นจึงนําเนื้อหามาตอยอด
และขยายความผานออนไลน เชน Infographic / คลิปวิดีโอสั้น / บทความผานการเขียนBlog เปนตน
ปจจัยที่ 3 คือ เหตุการณตางๆในสังคม จากการประเมินหมายขาวประจําวันที่ไดสงทีมขาวออกไป
และสถานการณในแตละวัน เพื่อกําหนดเนื้อหาใดจะนําเสนอผานโทรทัศนและออนไลนอยางไร
ปจจัยที่ 4 คือ ผูสนับสนุนหรือ โฆษณา โดยสถานีโทรทัศน A มีการปรับกลุมเปาหมายโทรทัศน
และออนไลนแตกตางกันมากขึ้น โดยหากลุมเปาหมายใหม เชน กลุมที่สนใจดานการทองเที่ยว กลุมผูติดตาม
ประจํา (Active User) ทําใหมีเจาของเว็บไซตดานการทองเที่ยว สายการบิน ผูใหบริการจองที่พัก เขามาใหกับ
การสนับสนุนหรือซื้อโฆษณา ทําใหมีการนําเสนอเนื้อหาประเภทการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองทั้ง
กลุมเปาหมายและผูสนับสนุนหรือโฆษณา
ปจจัยที่ 5 คือ กฎหมายและคําสั่งจากหนวยงานราชการ เชน พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 คําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 97/2557และ ฉบับที่ 103/2557 เปนตน รวมทั้งการกํากับดูแลของ
ภาครัฐ การแพรภาพและเสียงบนโครงขายอื่นที่ไมใชโครงขายทีวีดิจิตอล หรือ Over The Top (OTT) เปนตน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน ม การพั ฒ นาเนื้ อ หารายการและข า วสารผ า นสื่ อ ใหม กรณี ศึ ก ษา
สถานีโทรทัศน A
แนวโนมแรก คือ การตอยอดนําเนื้อหาจากการออกอากาศทางโทรทัศนมาสูสื่อใหม โดยโทรทัศน
จะรายงานเชิงสถานการณ สวนออนไลนจะใชการแตกประเด็นและไมมีขอจํากัดมานําเสนอตอยอดใหมีความ
หลากหลายและเขาถึงมากขึ้น
แนวโนมที่ 2 คือ การสรางเนื้อหาสําหรับสื่อใหมโดยเฉพาะ ที่จะตองวางแผนการทํางานและ
สรางสรรคเนื้อหาที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายของตนเองเพิ่มเติม จับประเด็นกระแสใหไวและอาจจะตองชวง
ชิงการนําเสนอกอนทีวี เนื่องจากออนไลนนั้นตองพยายามตอบสนองตอปรากฏการณกึ่ง Real Time ขณะที่
โทรทัศนมีตาราง หรือผังรายการกํากับอยู และเนื่องจากชวงเวลาที่คนดูสูงสุด (Prime Time) ระหวางโทรทัศน
และออนไลนแตกตางกัน เชน โทรทัศนอยูระหวาง 18.00-22.00 น. ซึ่งแตกตางจากออนไลนฺที่มีหลายชวงเวลา
เชน กอนพักเที่ยง / 15.00 น. / 21.00 – 23.00 น.กอนเขานอน ดังนั้นจึงมีการเลือกเนื้อหาที่เหมาะแตละ
ชวงเวลา เชน ขาวการเมืองในชวงเวลากลางวัน หรือ ขาวดาน Lifestyle ในชวงเวลากลางคืน และการสราง
นักขาวรูปแบบใหม คือ Multimedia Journalist
3. เพื่อศึกษาแนวทางของการใชสื่อใหม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน A
แนวทางแรก คื อ การปรั บ ตั ว เองเปน ผูผ ลิ ตเนื้อ หา (Content Creator) แทนการเป น
สถานีโทรทัศนเพียงอยางเดียว โดยการสรางเนื้อหาในเขาถึงผูชมโดยเฉพาะออนไลนเพิ่มมากขึ้น ในทุกชองทาง
(Platform) ที่ไดรับความนิยม
แนวทางที่ 2 คือ การปรับตัวของบุคลากรในองคกร เนื่องจากความสามารถของบุคลากรในการ
ผลิตเนื้อหาออนไลนที่แตกตางจากโทรทัศน ดังนั้นจึงตองมีการสรางบุคลากรขึ้นมาใหมที่เรียกวา Multimedia
Journalist สวนบุคลากรที่มีอยูเดิม จะตองมีการฝกและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการผลิตเนื้อหา
ออนไลนที่แตกตางจากโทรทัศน รวมทั้งตองตรวจสอบขอมูลที่มีจํานวนมากจากออนไลน กอนนําเสนอ
B 21

PIM 8th National Conference
June 21, 2018

แนวทางที่ 3 คือ ปรับการนําเสนอตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภค และการใชชองทาง
(Platform) ใหเหมาะสม เชน เฟซบุก เปรียบเหมือนโบรชัวรเพื่อนํามาสูเนื้อหาในหนาเว็บไซต และ การ
นําเสนอผา นออนไลน จะเริ่มตั้งแตนักขาวสงภาพหรือรายงานเหตุการณผานทวิตเตอรกอน จากนั้นจึงนํา
เนื้ อหามาตอยอดและขยายความผา นออนไลน และผูสื่อขาวจะมีทักษะดานออนไลนมากขึ้น มุงเนน การ
นําเสนอผานออนไลนมากกวา
แนวทางที่ 4 คือ การกําหนดการวัดผลบนสื่อสมัยใหม โดยสถานีโทรทัศน A เลือกวิธีการสราง
ปฏิสัมพันธ (Engagement) จากการกดถูกใจ (Like) กดแผยแพร (Share) และการแสดงความคิดเห็น
บนเฟซบุค เปน 1 ในวิธีการวัดผล เนื่องจากการวัดผลการเขาถึงเนื้อหาในสื่อใหมยังไมชัดเจน รวมทั้งการแยก
การวัดผลระหวางออนไลนและโทรทัศน
แนวทางที่ 5 คือ การปรับเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) หรือบริษัทใหมเฉพาะ เพื่อใหมีความ
คลองตัวมากขึ้น รวมทั้งเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารงาน การวัดผล และการสรางรายได จากเดิมเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจโทรทัศนเปนหลัก
ทั้งนี้ สามารถนํามากําหนดเปนแนวทางในการใชสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยนํามาวิเคราะห
ผาน SWOT Analysis จาก เสรี วงษมณฑา (2547) ไดดังนี้
ตารางที่ 3: เปรียบเทียบการวิเคราะห SWOT Analysis ของแนวทางในการใชสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A
ปจจัยภายใน

-

-

-

Strengths (S) จุดแข็ง
สถานีโทรทัศน A ไดกําหนด
กลุมเปาหมายอายุ 18-35 ป เปนกลุม
คนรุนใหม ที่อยูในเมือง
Online First เปนนโยบายที่
สถานีโทรทัศน A ไดประกาศ และมีฐาน
ผูติดตามสื่อสมัยใหม จากผูชมสื่อ
โทรทัศนที่มีอยูเดิม โดยเฟซบุคมี
ผูติดตามเกิน 1 ลานราย
สามารถนําเสนอเนื้อหาไดหลากหลาย
จากการมีทีมขาวของโทรทัศนและ
ออนไลน (Cross Platform)
มีรายการขาวที่ไดรับความนิยมอยูแลว
มาตอยอดผานสื่อสมัยใหมได
มีกลุมเปาหมายใหม เชน กลุมที่สนใจ
ดานการทองเที่ยว / กลุมผูติดตาม
ประจํา (Active User) นอกเหนือจาก
กลุมผูติดตามชองรายการขาวสารสาระ
ที่ติดตามเนื้อหาบนสื่อใหมของ
สถานีโทรทัศน A
สถานีโทรทัศน A ไดปรับตัวเองเปน
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Weaknesses (W) จุดออน
การทํางานและโครงสรางองคกรยังไม
ชัดเจนสําหรับการสรางหรือนําเสนอ
เนื้อหาสําหรับสื่อใหม
บุคลากรที่รองรับการขยายตัวยังมีไม
เพียงพอรวมทั้งคุณภาพที่ตรงกับความ
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 - ความเปนมืออาชีพและความนาเชื่อถือ
ของเทคโนโลยีและชองทาง (Platform) ใหกับขอมูลขาวสาร รวมทั้งความถูกตอง
ในการนําเสนอผานสื่อ เชน ผูใชงาน
และความทันทวงที จากการนําเสนอ
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน และแท็บเล็ต ผานสื่อใหม ยังเปนสิ่งที่ผูรับสาร หรือ
ที่เพิ่มขึ้น
ผูชมยังมีความสงสัย
- คนทุกรุนสามารถเขาถึงการใชงานสื่อ - ขอกําหนดจากกฎหมายและคําสั่งของ
สมัยใหมไดมากขึ้น นอกจากคนรุนใหม
ภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ
- สามารถเพิ่มจํานวนผูชม หรือ ผูติดตาม - การวัดผลของสื่อใหม ที่เปนมาตรฐาน
ไดมากขึ้นจากชองทาง หรือ Platform
และ การแยกการวัดผลระหวางออนไลน
ที่มีอยูเดิมและในอนาคต เชน เฟซบุค
และโทรทัศนที่ควรทําใหชัดเจน
ทวิตเตอร ยูทูบ ไดอีก
และเมื่ อเปรี ย บเที ย บการวิ เ คราะห SWOT Analysis ของแนวทางในการใช สื่ อใหม ของ
สถานี โ ทรทั ศน A แล ว สามารถนํ า มากํ า หนดกลยุทธในการพัฒ นาการนําเสนอเนื้ อหาบนสื่อใหมของ
สถานีโทรทัศน A โดยใช TOWS Matrix จากศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) ไดดังนี้
ตารางที่ 4: การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการนําเสนอเนื้อหาบนสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยใช
TOWS Matrix
โอกาส
(Opportunities)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weeknesses)

1.SO
1.1 เพิ่มเนื้อหารายการและขาวสารใน
รูปแบบใหมๆ เพื่อรักษาฐานผูชมทั้งจากสื่อ
โทรทัศนและสื่อใหมที่มีอยูแลว และเพื่อไปสู
ผูบริโภค หรือ ผูชมใหมๆ เชน กลุมที่สนใจ
ดานการทองเที่ยว
1.2 ขยายบุคลากรและทีมงานเพื่อรองรับ
การขยายตัวของสื่อใหมและชองทาง
(Platform) ที่เพิ่มมากขึ้น
1.3 การนําเสนอเนื้อหารายการและขาวสาร
ใหปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

2.WO
2.1 การปรับเปนหนวยธุรกิจ หรือ บริษัท
ใหม เพื่อรองรับการขยายตัวของการ
นําเสนอผานสื่อใหมที่มากขึ้น
2.2 เพิ่มจํานวนบุคลากร หรือ พัฒนา
บุคลากรที่มีอยู เพื่อรองรับการขยายตัวของ
สื่อใหม และทําใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตรงกับความตองการมากขึ้น
2.3 การวัดผลที่เปนมาตรฐานของการรับชม
ผานสื่อใหม เพื่อทําใหเกิดความชัดเจน และ
นํามาซึ่งรายไดขององคกรในอนาคต

B 23

PIM 8th National Conference
June 21, 2018

ตารางที่ 4: การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการนําเสนอเนื้อหาบนสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยใช
TOWS Matrix (ตอ)
อุปสรรค
(Threats)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weeknesses)

3.ST
3.1 การสรางความนาเชื่อถือ ความเปนมืออาชีพ
ใหกับเนื้อหาและขาวสารที่นําเสนอผานสื่อใหม
โดยมีความถูกตองและอาจเนนดานนี้มากกวา
เพียงการนําเสนอที่รวดเร็ว
3.2 ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และการนําเสนอบนสื่อ
ใหม เพื่อสรางความนาสนใจ เพื่อกระตุนการ
รับชมผานสื่อใหม และรักษาฐานผูชมเดิม

4.WT
4.1 การขยายงานการนําเสนอผานสื่อ
ใหม อาจสามารถลดจํานวนบุคลากรดาน
สื่อดั้งเดิม หรือ สื่อโทรทัศนลงไดใน
อนาคต

จากการนํา TOWS Matrix มาใชสามารถกําหนดกลยุทธขององคกรในการนําเสนอเนื้อหาบนสื่อ
ใหมของสถานีโทรทัศน A โดยแบงออกเปน
กลยุทธที่ 1 คือ การเพิ่มเนื้อหารายการและขาวสารในรูปแบบใหมๆ ทั้งผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และผูชม หรือ ผูรับสาร เพื่อรักษาฐานผูชมทั้งจากสื่อโทรทัศนและสื่อใหมที่มีอยูแลว และเพื่อ
ไปสูผูบริโภค หรือ ผูชมใหมๆ เชน กลุมที่สนใจดานการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 2 คือ การเพิ่มจํานวนบุคลากร หรือ พัฒนาบุคลากรที่มีอยู เพื่อรองรับการขยายตัวของ
สื่อใหม และทําใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงกับความตองการมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอสถานีโทรทัศน A
กลยุทธที่ 3 คือ การสรางความนาเชื่อถือ ความเปนมืออาชีพใหกับเนื้อหาและขาวสารที่นําเสนอ
ผานสื่อใหมของสถานีโทรทัศน A โดยมีความถูกตองและอาจเนนดานนี้มากกวาเพียงการนําเสนอที่รวดเร็ว
และอาจถือเปนจุดขายสําคัญหรือสรางความแตกตางจากผูประกอบการรายอื่นไดในอนาคต
กลยุทธที่ 4 คือ การวัดผลที่เปนมาตรฐานของการรับชมผานสื่อใหม เพื่อทําใหเกิดความชัดเจน
และนํามาซึ่งรายไดขององคกรในอนาคต ซึ่งปจจุบันสถานีโทรทัศน A ใชการวัดผลจากการสรางปฏิสัมพันธ
(Engagement) เปนการวัดผล แตเนื่องจากมีชองทาง หรือ Platform และสื่อใหมที่คอนขางหลากหลาย จึง
อาจตองเปนการกําหนดของผูประกอบการในอุตสาหกรรมรวมกันตอไป
กลยุทธที่ 5 คือ การปรับเปนหนวยธุรกิจ หรือ บริษัทใหม ของสถานีโทรทัศน A เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการนําเสนอผานสื่อใหมที่มากขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดโครงสรางองคกร การบริหารบุคลากร การวัดผล
รวมทั้งการสรางความชัดเจนมากขึ้น
อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้สถานีโทรทัศน A ถือเปนองคกรสื่อสารมวลชน ที่มีแรงผลักดันทั้งจากปจจัยภายใน
ดานเทคโนโลยี ที่ตองมีการปรับตัว และสื่อสมัยใหมทําใหสถานีโทรทัศน A และผูรับสาร คือผูชม มีปฏิสัมพันธ
กัน ซึ่งตางจากการสื่อสารดวยสื่อดั้งเดิมอยางโทรทัศน รวมทั้งความสามารถทางวิชาชีพ ที่มีจุดมุงหมายคือ
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ผลงานคุณภาพใหกับองคกร โดยตองมีจรรยาบรรณ และความเปนมืออาชีพ เปนสิ่งที่สถานีโทรทัศน A จะตอง
พิสูจนใหไดในทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ขณะที่ปจจัยภายนอกที่สงผล คือดานผูรับสื่อ หรือ ผูชม และแรงกดดันทางสังคมและการเมือง จาก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการทีวีดิจิตอล กฎหมายและคําสั่งจากรัฐบาลและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
และแรงกดดันทางเศรษฐกิจ คือการเปรียบเทียบการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นเพื่อปรับกลยุทธ ให
สอดคลองกับสถานการณ และใหเขาถึงผูรับสาร หรือ ผูบริโภค ซึ่งจะตามมาดวยเงินโฆษณาจากผูโฆษณา ซึ่ง
แมปจจุบันรายไดจากสื่อสมัยใหมยังไมมากนัก แตก็ถือวาสถานีโทรทัศน A ยังมีโอกาสในทางธุรกิจและการ
ขยายตัว
ทําใหองคกรสื่ออยางสถานีโทรทัศน A ตองปรับตัวใหสามารถนําเสนอเนื้อหาขาวสารและรายการได
หลากหลายชองทาง เพื่อขยายจํานวนผูบริโภคใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการอยางกวางขวาง และยังเปนสื่อ
เสริมกับธุรกิจหลักไดเปนอยางดี เพราะสื่อใหมชวยใหการรายงานขาวสารที่รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง มีขอมูล
เชิงลึกอยางหนังสือพิมพ นาสนใจอยางวิทยุและโทรทัศน และสนับสนุนใหเกิดการตอบโตแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และทําใหพฤติกรรมการเลือกใชสื่อของผูบริโภคเปลี่ยนไป โดยการพัฒนาเทคนิคการนําเสนอขาวสาร
ทางอินเทอรเน็ตใหเทาทันพฤติกรรมการรับสารของกลุมผูบริโภคตางๆ จึงหลีกเลี่ยงไมได เพราะธุรกิจโฆษณา
ซึ่งเปนรายไดหลักขององคกรสื่อ ก็ตองเปลี่ยนตาม
และการที่ ส ถานี โ ทรทั ศ น A
เลื อ กใช ก ารวั ด ผลการเข า ถึ ง สื่ อ ใหม คื อ การสร า งปฎิ สั ม พั น ธ
(Engagement) บน Facebook แตยังมีขอถกเถียงจากการที่สื่อใหมมีหลายรูปแบบ และชองทาง (Platform)
ซึ่งเปนปญหาในเชิงอุตสาหกรรมที่จะกําหนดมาตรฐานการวัดผลการเขาถึงสื่อใหมของผูบริโภคไดอยางไรที่ทํา
ใหไดรับการยอมรับรวมกัน เหมือนการวัดเรตติ้ง (Rating) ของสถานีโทรทัศนที่มีมาตรฐานและผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมสวนใหญใหการยอมรับ
รวมทั้งการเตรียมจะแยกเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) และบริษัทใหมโดยเฉพาะ เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีและอุปกรณสื่อสารใหมๆ เพื่อใหการนําเสนอขาวสารและเนื้อหาผานสื่อใหม เขาถึงผูรับสาร หรือ
ผูบริโภครับชมไดมากที่สุด และสอดคลองกับองคกรสื่อในระดับโลกที่ดําเนินแนวทางลักษณะนี้เชนกัน
ขอจํากัดและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตหลังการศึกษา เนื่องจากในอนาคตหากเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลง เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งใหม ยอมสงผลตอการปรับตัวของสื่อเ อง รวมทั้งพฤติกรรมของผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมทั้งสถานีโทรทัศน A ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงอธิบายเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผูบริโภคไดเพียงชวงเวลาหนึ่ง การศึกษาครั้งตอไป ตองศึกษาตัวแปรและปจจัยที่เปลี่ยนแปลง หากมีการวิจัย
เพิ่มเติมครั้งตอไป
2. เนื่องจากสถานีโทรทัศน A มีทั้งสื่อดั้งเดิม คือ สื่อโทรทัศน และสื่อใหม คือ สื่ออินเทอรเน็ต
เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน หรือ โซเชียลมีเดีย (Social Media) เครือขายสังคมออนไลน หรือ โซเชียลเน็ตเวิรค
(Social Network) แตการวิจัยครั้งนี้มุงเนนไปที่สื่อใหม ดังนั้นไมสามารถใชประยุกตหรือใชในการพัฒนาสื่อ
ดั้งเดิมไดโดยตรง
3. การศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษากลุ ม เป า หมายในการรั บ สื่ อ ใหม แ ต ล ะประเภท เช น แต ล ะ
กลุมเปาหมายมีความตองการเนื้อหาลักษณะใด รูปแบบใด วิธีการนําเสนอ ชวงเวลาที่แตกตางกันอยางไร
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รูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของที่ระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี เพื่อ
ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของที่ระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ แบบสังเกต ผูใหขอมูล (Key
Informants) ประกอบดวย ผูประกอบการ OTOP สินคาของที่ระลึก จังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 คน ขอมูล
เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ วิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการประชาสัมพันธสิน คาของที่ระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
จั ง หวั ด นนทบุ รี มี การวางแผนงานด า นการประชาสั มพั น ธ โ ดยให ชุม ชนมี สว นร ว ม นโยบายด า นการ
ประชาสัมพันธมีทุกรูปแบบแตไมมีความตอเนื่องและงบประมาณมีจํากัด รวมถึงบุคลากรของเทศบาลไดรับการ
อบรมจากภาครัฐและเอกชนจริง แตไมตรงกับการนํามาใชประโยชนดานการประชาสัมพันธโดยตรง จึงทําให
การประชาสัมพันธไมเขาถึงกลุมเปาหมาย ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางผูขายผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึกมีการ
ประชาสัมพันธแบบพื้นฐานโดยใชวิธีแบบปากตอปากเทานั้น ไมมีการสื่อสารกับลูกคารูปแบบอื่น และยังมีการ
รับรูสื่อประชาสัมพันธของเทศบาลเพียงสื่อโทรทัศนเทานั้น
แนวทางรูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของที่ระลึก จังหวัดนนทบุรี เชน การจัดทําสื่อตางๆ ตองมี
ความตอเนื่องและเขาถึงกลุมเปาหมาย ตองทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในสินคา ความสําคัญของสื่อ
ประชาสัมพันธมีบทบาทตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยว ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ที่กลุมอาชีพไดดําเนินการในลักษณะที่ตอเนื่องและดําเนินการประชาสัมพันธอยางหลากหลาย เชน
ประชาสัมพันธบนเว็บไซต โดยเพิ่มเทคนิคในการนําเสนอผลิตภัณฑใหเปนที่นาสนใจมากขึ้น
คําสําคัญ: การประชาสัมพันธ สินคาของที่ระลึก 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

จังหวัดนนทบุรีซึ่งเปนจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญนํามา
แปรรูปเปนอาหาร และที่สําคัญสามารถนําออกจําหนายใหกับหลายๆ จังหวัดในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อเกิดโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” ก็ยิ่งทําใหเปนการเปดโอกาสใหสินคาของจังหวัดนนทบุรีได
ขยายตลาดมากยิ่งขึ้น แตปญหาที่พบวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพแมบานการเคหะแหงชาติ อําเภอปากเกร็ด
นนทบุรี กลุมผูผลิตและจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึก
ตางกําลังประสบปญหา คือ ผูประกอบการ OTOP ขาดความรูความเขาใจการพัฒนาผลิตภัณฑ-บรรจุภัณฑ
และการสรางแบรนด ขาดความรูความเขาใจดานการตลาด เครือขาย OTOP ไมเขมแข็งขาดความรวมมือของ
บุคคลในเครือขาย ขาดเงินทุนในการดําเนินงาน การไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากรัฐบาล หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนจากสวนกลางและภายในจังหวัดยังไมตอเนื่อง
การพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น เปลี่ยนผานชุมชนสูวิถีแหงความยั่งยืน เปนการพึ่งพา
ตนเอง ลดบทบาทภาครัฐ เพิ่มบทบาทภาคเอกชน/สถาบันการศึกษาพัฒนาชาวบานใหสามารถชวยเหลือ
ตัวเองใหไดมากที่สุด ปูพรมฝกอบรมระบบบัญชีตนทุนและการวางแผนธุรกิจ เพื่อนําไปสูการวางแผนการผลิต
ลดตนทุน-เพิ่มรายได ผลักดันผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นทุกรายใหเขาสูระบบมาตรฐาน เพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภค การเติบโตเปนกลุม/สถาบันที่ยั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง รวมกลุมเปนเครือขายในทุกระดับ พัฒนา
ชุมชนโดยชุมชน เชื่อมโยงการทองเที่ยวสรางรายไดที่ยั่งยืน สืบทอดภูมิปญญาสูรุนลูกหลาน สรางชองทางการ
จําหนายแบบถาวร ทั้งในและตางประเทศ เปนแหลงความรูในการพัฒนา ผลิตภัณฑชุมชนสูสากลแบบยั่งยืน
จะเห็นไดวาสินคาของที่ระลึกที่มีชื่อของจังหวัดนนทบุรีมีมากมาย แตกลุมผูบริโภครูจักกันในวงแคบ
เทานั้น ยังไมสามารถกระจายใหเขาถึงผูบริโภคทุกกลุม หากเอยถึงตลาดของที่ระลึก จังหวัดนนทบุรี ผูบริโภค
สวนใหญจะไมรูจักและนึกไมออกวามีสินคาของที่ระลึกอะไรบาง แสดงวาสินคาของที่ระลึก จังหวัดนนทบุรียัง
ขาดการประชาสัมพันธที่ดีและทั่วถึง จึงทําใหพอคา แมคาชุมชนขาดรายไดและสงผลตอภาพลักษณของตลาด
อีกดวย ในขณะเดียวกันยังอาจสงผลโดยรวมตอเศรษฐกิจและรายไดของประเทศอีกดวย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี
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ความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของที่ระลึก จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
ชวยเหลือดานการประชาสัมพันธ และเพื่อใหสามารถกระจายการสื่อสารและการประชาสัมพันธสินคาของที่
ระลึก จังหวัดนนทบุรี ใหเปนที่รูจักทั่วไป
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย
รัฐบาลมอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยใหดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนการสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง โดยการสนับสนุนชวยเหลือ
ดานความรู เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, 2558) โดยแบงประเภทผลิตภัณฑออกเปน 5 ประเภท
คือ ผลิตภัณฑประเภทผา อาหาร ของใชและของตกแตง เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไมใชอาหาร โดยมีวัตถุประสงค
คือ 1) สรางงานและเพิ่มรายไดใหแกชุมชน 2) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 3) สงเสริมการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น 4) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 5) สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
Harris, Thomas L., & Whalen, Patricia T. (2006) นักวิชาการผูไดรับการยกยองวาเปน “บิดา
ของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด” เขียนในหนังสือ The Marketer’s guide to public relations in
the 21st Century วาการประชาสัมพันธการตลาดเปนการใชกลยุทธการ ประชาสัมพันธและกลวิธีเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางการตะหนัก กระตุนยอดขายเพื่อทาใหการสื่อสาร
สะดวกมากขึ้น รวมถึงการสรางความสัมพันธระหวางลูกคา องคกรและตราสินคา
การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดนั้นเปนการสรางการตระหนัก ใหขอมูลขาวสาร ปลุกเรา ผูบริโภค
ใหความรู เปนการสรางความเขาใจ สรางความไววางใจ สงเสริมความจงรักภักดีและกระตุน ยอดขาย การ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาดสามารถชวยในการแนะนาสินคาใหมใหกับองคกรและ ปองกันความเสียหาย
สามารถชวยสรางความประทับใจและและจากัดความเสียหายจากเหตุการณ ทางดานลบ นอกจากนี้การ
ประชาสัมพันธทางการตลาดยังชวยเพิ่มระดับการเขาถึงและพัฒนาความนาเชื่อถือใหกับองคกรและสินคาที่
เครื่องมือสงเสริมการตลาดอื่นๆ ไมสามารถทําได (Pickton and Broderick, 2005)
สรุปไดวา “การประชาสัมพันธ” มีความหมายถึง การวางแผนการติดตอ การเผยแพรขาวสาร ความรู
และความคิ ด เห็ น ขององค ก รเกี่ ย วกั บ สิ น ค า ของที่ ร ะลึ ก จั ง หวั ด นนทบุ รี ไ ปยั ง นั ก ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธและสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร
3. กลวิธีในการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
กลวิธีในการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดเนนใชเครื่องของการประชาสัมพันธทั่วไป Pickton and
Broderick (2005) ไดเสนอเครื่องมือและกลวิธีในการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดที่นักประชาสัมพันธนิยม
นํามาใช เชน การสงขาวประชาสัมพันธ การจัดงานแถลงขาว การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรขาวสาร ไดแก การ
จัดที่นั่งในการชมฟุตบอลหรือการรับชมละครเวที สําหรับลูกคา สื่อมวลชน พนักงาน ตัวแทนจําหนาย เปนตน
การจัดทําสื่อเพื่อสนับสนุนสินคาหรือบริการ เชน วีดีทัศนแนะนําองคกร หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับและ
การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงลูกคา การใชการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อการตลาด การทําเว็บไซตของ
บริษัท การทํานิตยสารภายในองคกร เปนตน
Richins และ Root-Shaffer (อางอิงใน Assael. 1998:604) จําแนกการสื่อสารแบบบอกตอไว 3
ประเภท ไดแก
B 29

PIM 8th National Conference
June 21, 2018

1. การสื่อสารแบบบอกตอเกี่ยวกับแหลงขาวของสินคา (Product News)
2. การสื่อสารแบบบอกตอแบบการใหคําแนะนา (Advice Giving)
3. การสื่อสารแบบบอกตอแบบบอกเลาประสบการณสวนตัว (Personal Experience)
การสื่อสารแบบบอกตอทั้งสามประเภทนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ การ
สื่อสารแบบบอกตอเกี่ยวกับตัวสินคาเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา เชน ยกตัวอยางอยางสินคา ประเภท
รถยนต รูปแบบของการสื่อสารก็จะเกี่ยวของกับลักษณะของรูปแบบของรถ ความทันสมัย ของเทคโนโลยี
ภายในรถ ซึ่งเปนลักษณะหรือรูปลักษณของสินคานั้นๆ
จากขางตนสามารถสรุปไดวา การสื่อสารแบบบอกตอเปนการสื่อสารระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป
หรือมากกวานั้นที่มีความเกี่ยวของกับประสบการณการใชสินคาหรือบริการ ซึ่งผูบริโภคมักจะใหความเชื่อถือ
การสื่อสารจากกลุมคนใกลตัว เชน เพื่อน หรือคนในครอบครัวมากกวาการ โฆษณาจากองคกรธุรกิจ เนื่องจาก
ผูบริโภคไมเชื่อถือการสื่อสารจากองคกร
4. แนวคิดเกี่ยวกับสินคาของที่ระลึก
สินคาที่ระลึก หมายถึง สิ่งของตางๆที่เปนเอกลักษณของเมือง ของประเทศตางๆ และมีความ
ดึงดูดใจนักทองเที่ยวในการซื้อ และนําผลิตผลนั้น ๆ กลับไปยังภูมิลําเนาของตน เพื่อวัตถุประสงค ตางๆ
อาจจะเพื่อเปนของที่ระลึกเพื่อเปนของฝาก หรือเพื่อใชสอย ลักษณะของสินคาที่ระลึก (ธนภณ นิธิเชาวกุล
และคณะ, 2557: 38) มีดังนี้
1. เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณของทองถิ่นนั้น
2. เปนสินคาหายาก ราคาแพง มีการผลิตและมีวัตถุดิบในทองถิ่น
3. เปนสินคาราคาถูก
4. มีความดึงดูดใจในการออกแบบผลิตภัณฑ การตกแตง ลวดลาย สีสัน
5. เปนสินคาที่ซื้อไดงาย สะดวกซื้อ มีวางขายตามจุดตาง ๆ อยางเหมาะสม
6. มีรูปรางและน้ําหนักไมเปนอุปสรรคตอการขนสง
7. เปนสินคาที่ใชวัสดุ แรงงานในทองถิ่นนั้น
8. มีการแสดงขั้นตอน วิธีการทําใหนักทองเที่ยวไดชม หรือไดทดลองทําเปนการสรางความ
ประทับใจและเห็นคุณคาของสินคานั้นๆ (http//www.saengdao.com)
นอกจากปจจัยดังกลาวขางตนแลว การตัดสินใจซื้อของที่ระลึกยังมีปจจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหสินคาที่
ระลึกมีความนาสนใจ ชวนใหผูซื้อตัดสินใจอยากซื้อมีหลายอยางในที่นี้ขอกลาวเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบทางกายภาพ ไดแก รูปทรง สี วัสดุ และบรรจุภัณฑ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของที่ระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัด
นนทบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา คือ ผูประกอบการสินคาของที่ระลึกหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จํานวน 10 ราย โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการประชาสัมพันธสินคา
ของที่ระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน กุมภาพันธ
2560 – กุมภาพันธ 2561
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ผูวิจัยศึกษาสภาพการดําเนินธุรกิจปจจุบันของผูประกอบการสินคาของที่ระลึก เพื่อใหทราบถึงปญหา
การประชาสัมพันธของผูประกอบการและนําขอมูลที่ไดมาใหประกอบการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ
ของผูประกอบการ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการสัมภาษณผูประกอบการสินคาของที่ระลึกหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
พบวา ผูประกอบการสวนใหญจะเปนผูจําหนายสินคาหนารานดวยตนเอง จึงทําใหมีการสื่อสารโดยตรง
ระหวางผูประกอบการรานจําหนายสินคา ซึ่งเปนผูขายสินคากับลูกคา ซึ่งทําใหผูประกอบการรานจําหนาย
สินคาจะสามารถแนะนําผลิตภัณฑใหแกลูกคาไดเปนอยางดี และมีอํานาจในการตัดสินใจทุกอยางเกี่ยวกับการ
ลด แลก แจก แถม ใหแกลูกคา มีการโฆษณาประชาสัมพันธชื่อของรานคาภายใตบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุสินคา
ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาทุกประเภทตั้งแตเด็ก วัยรุน ผูสูงวัย กลุมมีการวางแผนการผลิตและจําหนาย
โดยมีคําสั่งซื้อ และออกบูธ การประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจักใชวิธี แผนพับ Line เสียงตามสาย เฟซบุค
มัคคุเทศกเกาะเกร็ด กลุมมีวิธีการทําใหผูซื้อยอมรับในดานคุณภาพของสินคาดวยวิธีทดลอง บริการหลังการ
ขาย ตามลูกคาอยางตอเนื่องใหใชเปนวิถีชีวิต การสงสินคาไปจําหนายมีการติดตอประสานงานกับองคกรอื่น 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 การประชาสัมพันธดวยเครื่องมือการประชาสัมพันธอื่นๆ ไดแก สื่อสารมวลชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อบุคคล
สื่อสิ่งของ สื่ออิเล็กทรอนิกส ศูนยกิจกรรม และสื่อดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและมีทัศนคติที่
ดีตอตราสินคา ดังนั้น จึงพอจะสรุปไดวา ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคามีผลกระทบตอภาพลักษณ
อยางมีนัยสําคัญบริษัทจึงจะตองมุงเนนไปที่การสรางความภักดีซึ่งเปนการสรางความสัมพันธในระยะยาวที่จะ
เปนขอไดเปรียบในการแขงขันในตลาด
ปญหาทางการตลาดของผูประกอบการยุคของโลกาภิวัตน หรือการคาเสรี (Free Trade) ทําใหเกิด
การแขงขันทางการตลาดในโลกธุรกิจที่จะตองแยงชิง แขงขันดวยการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ในการ
เอาชนะคูตอสู หรือตลาดการแขงขัน นอกจากนี้ระบบการแขงขันในธุรกิจทุนนิยมมีกําลังการผลิตจํานวนมาก
มีเงิน มีทุนและทรัพยากรตางๆ ทําใหสามารถแขงขันทางการตลาด อันเนื่องมาจากปจจัยการผลิตในตนทุนต่ํา
มีตลาดรองรับ มีตราสินคาและการบรรจุหีบหอที่เปนที่เชื่อถือ มีสถานที่จัดจําหนาย เชน หางคาปลีก
หางสรรพสินคา และรานคาสะดวกซื้อ จากสภาพการแขงขันทางการคาทําใหผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น มี
ปญหาหลายดาน ไดแก ปญหาการผลิต เงินทุน ปญหาการใชเทคโนโลยี การประกอบการ บรรจุภัณฑ หีบหอ
โดยเฉพาะปญหาการตลาดเปนสิ่งสําคัญที่สุด เนื่องจาก“ผลิตได แตขายไมไดหรือไมมีที่จัดจําหนาย” จาก
เหตุผลดังกลาวสอดคลองกับผลวิจัยของพสชนันท บุญชวย (2553) ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารตลาดบางหลวง ผลการวิจัยพบวา ผูขายผลิตภัณฑอาหารมีการประชาสัมพันธแบบพื้นฐาน
โดยใชวิธีแบบปากตอปากเทานั้น ไมมีการสื่อสารกับลูกคารูปแบบอื่น และยังมีการรับรูสื่อประชาสัมพันธของ
เทศบาลเพียงสื่อโทรทัศนเทานั้น สวนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวรับรูวา “ชุนเปยะ” เปนเอกลักษณของตลาด
บางหลวง อีกทั้งยังรับรูขาวสารของตลาดบางหลวงผานสื่อโทรทัศนและสื่อบุคคลมากกวาสื่ออื่น ๆ โดย
นักทองเที่ยวมีความคาดหวังสูงตอการทองเที่ยว แตเมื่อมาทองเที่ยวแลวกลับพบวาไมเปนอยางที่คาดหวังไว
รวมถึงเสนทางการทองเที่ยวไกลจากตัวเมืองและไมมีปายประชาสัมพันธบอกทาง
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แนวทางรูปแบบการประชาสัมพันธสินคาของที่ระลึก จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
1. ผูประกอบการควรทําการผลิตสินคาที่ระลึกใหมีรูปแบบสวยงาม แปลกใหม หลากหลาย ดึงดูดใจ
ลูกคา เนนคุณภาพของสินคาใหมีความคงทน เหมาะแกประโยชนใชสอย รวมทั้งราคาของสินคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ ไมแพงจนเกินไป นอกจากนั้นควรมีการประชาสัมพันธสินคาใหลูกคารูจักและเปนการสรางตราสินคา
ใหติดตลาด เชน การจัดทําสื่อตางๆ ตองมีความตอเนื่องและเขาถึงกลุมเปาหมาย ตองทําใหผูบริโภคมีความ
เชื่อมั่นในสินคา ความสําคัญของสื่อประชาสัมพันธมีบทบาทตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยว เพราะ
สื่อแตละสื่อจะถายทอดขาวสารการทองเที่ยวสูประชาชน ดังนั้น การหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยวจากสื่อตาง ๆ จึงเปนทางออกหนึ่งที่ทําใหลูกคารูจักผลิตภัณฑมากขึ้น หากขอมูลขาวสารที่ปรากฏใน
สื่อครบถวนและมีคุณภาพดี ยอมทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ผูประกอบการควรจัดใหมีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ที่กลุมอาชีพไดดําเนินการในลักษณะที่ตอเนื่องและดําเนินการประชาสัมพันธ
อยางหลากหลาย เชน ประชาสัมพันธบนเว็บไซต โดยเพิ่มเทคนิคในการนําเสนอผลิตภัณฑใหเปนที่นาสนใจ
มากขึ้น สอดคลัองกับแนวคิดของ Pickton and Broderick (2005) ไดเสนอเครื่องมือและกลวิธีในการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด เชน การสงขาวประชาสัมพันธ การจัดงานแถลงขาว การจัดทําสื่อเพื่อสนับสนุน
สินคาหรือบริการ เชน วีดีทัศนแนะนําองคกร หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับและการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสถึงลูกคา เปนตน
2. หนวยงานภาครั ฐควรใหการส งเสริมดานการตลาดสนับสนุน ดานการออกแบบผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ จัดหาชองทางการจัดจําหนายสินคาที่เพิ่มมากขึ้น ดานเงินทุนควรสนับสนุนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อการจัดซื้ออุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตสมัยใหม ดานการจัดการความรูและขอมูล สงเสริมการอบรม
เพิ่มพูนความรูในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคา การตั้งราคาสินคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพของสินคามากขึ้น การกระจายสินคาและไปยังพื้นที่ตาง ๆ รวมถึงการสงตอหรือแนะนําลูกคาไปยัง
รานที่เปนเครือขายกัน รวมถึงการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ และการใชพนักงานขาย
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ สอดคลองกับงานวิจัย สมบูรณ ขันธิโชติ และชัชสรัญ รอดยิ้ม (2558) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษากลุมสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
ผลการวิจัยพบวา เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองกับผูจัดจําหนายและหนวยงานตาง ๆ ที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ OTOP สินคาของกลุมมีลักษณะคลายกัน ตองมีการคัดเลือกสินคาเดนของกลุมเพื่อทําการ
ประชาสัมพันธในลักษณะของกลุมหรือเครือขาย โดยสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันตองเลือกสินคาที่เดนที่สุดใน
การนําเสนอ จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ OTOP สมุนไพรที่ไมใชอาหารของจังหวัดนนทบุรีเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการปรึกษาหารือ หรือใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงในการจําหนายสินคาตองสรางตราสินคาเพื่อใหเปน
ที่รูจักกับผูบริโภค
สรุป

จากการสั ม ภาษณ ผู ป ระกอบการสิ น ค า ของที่ ร ะลึ ก จั ง หวั ด นนทบุ รี จะพบว า มี ค วามต อ งการที่
คลายคลึงกัน คือ 1) ความตองการทางดานความรูและหลักการในการผลิต เชน จัดวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่อง
การผลิตสินคาของที่ระลึก มาใหความรูเพิ่มเติมเพื่อนําความรูที่ไดมาเปนทักษะ ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตสินคาของที่ระลึกใหมีความสวยงามเพิ่มขึ้น 2) ดานงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณจาก
ทองถิ่นเขามาสงเสริมในทุกๆ ป เพื่อใหกลุมไดนําเงินที่ไดนั้นมาใชในการผลิตและสงออกตอไป 3) การจัดการ
ศึกษาดูงานใหกับกลุมอาชีพ โดยมุงเนนในพื้นที่ที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ เพื่อเปนพื้นฐานการพัฒนาความรู
ความเขาใจ 4) ประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธระหวางผูนําทองถิ่นกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุม
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อาชีพสินคาของที่ระลึก 5) การประชาสัมพันธไปยังสื่อตางๆ ใหทั่วถึงมากกวาเดิม สรางเทคนิคในการ
ประชาสัมพันธใหนาสนใจมากขึ้น
เอกสารอางอิง
ธนภณ นิธิเชาวกุล และคณะ. (2557). วิจัยการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดาน
ภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑ OTOP ของธุรกิจรานขายของที่ระลึกในเครือขายการทองเที่ยว
PTCC เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัย
บูรพา.
พสชนั นท บุ ญช ว ย. (2553). ศึ กษารูป แบบการประชาสัมพัน ธสําหรับผลิตภัณฑอาหารตลาดบางหลวง.
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร.
สมบูรณ ขันธิโชติ และชัชสรัญ รอดยิ้ม. (2558). การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP จังหวัด
นนทบุรี: กรณีศึกษากลุมสมุนไพรที่ไมใชอาหาร. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร, 10(1), 120-130.
สํ า นั ก ส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน. (2558). สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
สรางสรรค ป 2558. กรมการพัฒนาชุมชน. กระทรวงมหาดไทย.
Assael, H. (1998). Consumer Behavior and marketing action (6th ed). Cincinnati. Ohio: SouthWestern Collage Publishing.
Pickton, David & Broderick, Amanda. (2005). Integrated marketing communications the
copyright licensing agency ltd. 90 tottenham court road. London WIP OlP. (prentice
Hall).
Thomas L. Harris & Patricia T. Whalen. (2006). The Marketer’s guide to public relations in the
21st Century (1st ed.). Ohio: Thomson.
Yu-Te Tu, Chin-Mei Wang & Hsiao-Chien Chang. (2012). Corporate Brand Image and Customer
Satisfaction on Loyalty: An Empirical Study of Starbucks Coffee in Taiwan. Journal of
Social and Development Sciences, 3(1), 24-32.

B 33

PIM 8th National Conference
June 21, 2018

วิธีการถ่ายทอดความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน
THE MOTHER CONVEYS LOVE TO CHILDREN VIA ANIMATION
นิภัทร์ ปัญญวานันท์
Nipat Panyawanan
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Digital media and Cinematic art, Bangkok University
*
Corresponding author, E-mail: Nipat.p@bu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวั ตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาการออกแบบตัวละครและฉากของสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ และเพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ใช้ระเบียบวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการ
วิเคราะห์ผลข้อมูลนั้นใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการศึกษาพบว่า วิธีการถ่ายทอด
ความรักของแม่สู่ลูกผ่ านสื่อแอนิ เมชัน ด้านการออกแบบงานแอนิเมชัน 3 มิติ ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจาก
แอนิเมชันเรื่อง Wall-E ด้านความรักระหว่างหุ่นยนต์ และจากแอนิเมชันเรื่องก้านกล้วยในด้านการแสดงออก
ทางด้านความรักที่แม่มีต่อลูก ผลของการศึกษามุ่งเน้นในส่วนให้เห็นถึงการถ่ายทอดความรักที่แม่มีต่อลูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น 1.ประเด็นการเสียสละเพื่อลูก การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชีวิต ที่ผู้ที่เสียสละให้ได้ น้อย
คนที่จะยอมให้ชีวิตตนเองสละให้ คาว่าแม่ นั้นยิ่งใหญ่ 2.ประเด็นด้านการส่งเสริมจินตนาการของลูก เด็กนั้น
ค้อนข้างมีสมาธิที่สั้นกว่าผู้ใหญ่ ฉนั้นสื่อที่เป็นแอนิเมชันจะเหมาะกับเด็กมากกว่าข่าว โดยเน้นการเล่าเรื่องที่
สนุกทาให้เด็กไม่เบื่อและสอดแทรกเนื้อหาความรักที่แม่มีต่อลูกเข้าไปทาให้เด็กเข้าใจได้เป็นอย่างดี 3.ประเด็น
ด้านที่มีต่อสังคม สถาบันครอบครัวถือเป็นส่วนสาคัญ มากของสังคม ถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแรงมีความรักมี
ความเข้าใจกัน สังคมก็จะลดปัญหาความรุงแรง ในด้านต่างๆไปด้วย
คาสาคัญ: 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
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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
บทนา
ความรักและความเสียสละของแม่นั้นยิ่งใหญ่ ความรักของแม่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน ไม่ว่าลูกจะเป็น
เด็กหรือโตแล้ว ไม่ว่าจะสุขภาพสมบูรณ์หรือพิกลพิการ ไม่ว่าจะชอบสร้างปัญหาหรือเป็นเด็กดีที่เชื่อฟัง ลูกก็
ยังคงเป็นที่รักของแม่เสมอ ความรักนี้อาจแสดงออกมาให้เห็นในหลายรูปแบบ บางครั้งลูกจะเข้าใจผิดว่าการดุ
ด่าว่ากล่าวของแม่คือการที่แม่ไม่รัก มันเป็นความสาคัญมากที่จะต้องทาให้ลูกแน่ใจว่าเขาเป็นที่รักของแม่อยู่
เสมอ ถึงแม้ในเวลาที่เขาประพฤติตัวแย่ๆ เด็กที่ได้รับความรักอย่างมั่นคงจะเป็นคนที่มี ความสุขและมั่นใจใน
ตัวเอง
ในนั้ น ปัจ จุ บั นมีสื่ อบั นเทิงมากมายหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ สื่ อโฆษณา เพลง ที่
สามารถเข้าถึงชีวิตประจาวันของมนุษย์ได้อย่างสะดวกด้วยวิทยาการล้าสมัยที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต ให้มนุษย์สามารถรับสื่อข่าวสารได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม สื่อแอนิเมชันเอง
ก็เป็นหนึ่งในจานวนสื่อหลากหลายประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบันที่กาลังถูกพัฒนาขึ้น ทั้งภาพ เสียง เทคนิค การ
เคลื่ อนไหว เพื่อ ช่ว ยให้ ผู้ ช มสามารถเข้าถึ งอรรถรส อารมณ์ ความรู้สึ ก และเป้าหมายที่ผู้ จั ดทาต้ องการ
แสดงออกได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งสื่อแอนิเมชัน สมัยใหม่ยังสามารถถ่ายทอดจินตนาการที่แปลกใหม่ หรือสามารถ
สร้างสิ่งที่เกินกว่ากาลังของมนุ ษย์จ ะสามารถทาได้จริงๆขึ้นได้ ทาให้ สื่อแอนิเมชันเป็นหนึ่งในสื่อที่มีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง (จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2545:3)
ศิริลักษณ์ คลองข่าย (2555) กล่าวว่า การ์ตูนมีสีสันที่สวยงามสดใสทาให้เด็กเกิดความสนใจ เนื้อหาที่
นาเสนอเข้าใจง่าย มีดนตรีประกอบ ทาให้เด็กเกิดจินตนาการ และภาพสื่อความหมายได้ชัดเจน จึงทาให้เด็ก
สนใจ และทาให้เด็กเกิดความเข้าใจใน ในเนื้อหามากขึ้น
การสื่อสารทีด่ ีและสามารถเข้าถึงเด็กๆที่รับชมได้ ต้องสังเกตุจากความสนใจของเด็กและเรียนรู้นิสัย
ของเด็กให้ดี ศึกษาธรรมชาติของเด็ก เด็กค่อนข้างที่จะมีสามาธิสั้นกว่าผู้ใหญ่วัยทางาน จะเบื่ออะไรง่าย ดังนั้น
ควรเลือกสื่อที่ทาให้เด็กสนุกไปกับมันโดยการทา ให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชันจะทาให้เด็กเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อ
หน่าย ผลที่ตามมาในการสื่อสารกับเด็กโดยใช้ สื่อแอนิเมชัน เด็กๆให้ความสนใจ เด็กส่วนใหญ่ชอบการ์ตูน
แอนิเมชันอยู่แล้ว และเข้าใจในเนื้อหาสาระที่แฝงอยู่ในเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี พฤติกรรมของเด็กหลังจาก
รับชมสื่อแอนิเมชันมีความอ่อนน้อมมากขึ้นกับผู้ใหญ่ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในความเป็นลูกที่มีต่อผู้ที่ให้
กาเนิด และในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นแม่ที่รับชมสื่อแอนิเมชันก็มีความเข้าใจในเนื้อหา ส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้
ลูกได้เข้าใจหั ว อกคนเป็ น แม่ แม่รั กลู กเสมอไม่ว่าลู กจะดีห รือ เลวอย่างไรคาว่าแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดชีวิตยัง
เสียสละให้ลูกได้
แอนิเมชันแอนิเมชัน (Animation) เป็นกระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้น
ต่างหากจากกันทีละเฟรม แล้วนามาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน จะใช้หลักการภาพติดตาคือจะทาให้ภาพที่นิ่งและ
ค่อยๆ ขยับไปในท่าทางต่อๆไปนามาเลียงกันด้วยความเร็ว 24 , 25 , 30 เฟรม ต่อวินาที จะทาให้ดูเหมือนว่า
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ภาพนั้นมีชีวิตเกิดการเคลื่อนไหวได้จริงๆ เทคนิคนี้ถูกนามาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ทาให้งานนั้นดูแปลกตาขึ้นสมจริงขึ้นอีกด้วย
ส่วนใหญ่อนิเมชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ได้แก่เก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG โดย
แอนิเมชัน (Animation) รวมทั้งคาว่า Animate และ Animator มากจากรากศัพท์ละติน "Animare" ซึ่งมี
ความหมายว่า ทาให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชันจึงหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและรูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้
เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจ สรุปความหมายของแอนิเมชันคือ การสร้างสรรค์ลายเส้นรูปทรง
ต่างๆให้เกิดการเคลื่อนไหวตามความคิดหรือจินตนาการของผู้ถ่ายทอดอยากจะ
ดังนั้น จากประเด็นดังกล่าวปัจจุบัน แอนิเมชัน เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะ
ผลิตสื่อ แอนิ เมชัน 3 มิติ เพื่อปลูกจิตส านึกถึงความรักที่แม่มีต่อลูก เพื่อสะท้อนมุมมองอีกมุมหนึ่งของ
ความรู้สึกที่ ผู้วิจัยอยากให้ลูกนั้นได้เห็นถึงความเสียสละ ความอดทนที่แม่มีให้ลูก
สื่อนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเกินความเป็นจริงก็สามารถทาได้ ตัวอย่างเช่น สิงโตพูดได้ คน
บินได้ ตุ๊ตาของเล่นมีชีวิตเดินได้จริงๆ เป็นต้น (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552, น. 222)
จากประเด็นดังกล่าวปัจจุบัน Animation เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะผลิตสื่อ
Animation 3D เพื่อปลูกจิตสานึกถึงความรักที่แม่มีต่อลูก
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดด้านอิตธิพลของแอนิเมชันกับ การเล่าเรื่องเชิงจิตวิทยาต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของ
สังคม
กรภัทร์ จิตต์จานง (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 ทางทีมงานก็จะทาให้มันเบา
บางลง โดยปกติเราก็ไม่อยากให้มีภาพหรือความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
ศรัญญา อิชิดะเส (2553) กระบวนการเกิด พฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุ่น นั้ นเกิดจาก
ปั จ จั ย หลายๆด้ า น ทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว ปั จ จั ย ทางสั ง คม ล้ ว นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
1. สาเหตุด้านตนเอง พบว่า นักเรียนวัยรุ่นมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ปกครองเป็ นประจา มีทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมความรุนแรงว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติธรรมดาและการมีพฤติกรรมความ รุนแรงทาให้เป็ นที่
ยอมรับของกลุ่มเพือ่ นประกอบกับนักเรียนเป็ นวัยรุ่นมีลักษณะเป็นคนโมโหง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
2. สาเหตุด้านครอบครัวพบว่า เกิดจากการมีครอบครัวที่ ไม่สมบูรณ์ครอบครัวหย่าร้ าง บิดา หรือ
มารดาเสียชีวิตนักเรียนขาดการดูแลและเอาใจใส่จากผู้ปกครองบรรยากาศในบ้านไม่น่าอยู่อาศัย มีการทะเลาะ
เบาะแว้งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
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3. สาเหตุทางสังคม ได้แก่ ด้านเพื่อนจากการศึกษาพบว่านักเรียนถูกเพื่อนชักชวนให้มีเรื่ องชกต่อย
ทะเลาะวิวาทคบเพื่อนที่เคยก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด้านสื่อจากการศึกษาพบว่า นักเรียนชอบติดตามข่าว
นักเรียนนักศึกษายกพวก รุมทาร้ายกันจนส่งผลให้เกิดความเคยชินต่ อพฤติกรรมความรุนแรงว่าเป็ นเรื่อง
ธรรมดาของวัยรุ่น ด้านเกมส์ออนไลน์จากการศึกษาพบว่า นักเรียนเล่นเกมส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรุนแรง
เป็นประจาทาให้ซึมซับเอาพฤติกรรมความรุนแรงไว้กับตัวเองและมาแสดงพฤติกรรมความรุนแรงต่อเพื่ อนหรือ
คนทีอ่ ่อนแอกว่า
ดังแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปว่าแอนิเมชันมีผลต่อการเล่าเรื่องทั้งในด้านของพฤติกรรม ถ้าภาพที่สื่อ
ออกมาให้เด็กรับชมมีความรุนแรงเด็กอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้และไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ผิด ดังนั้นสื่อต่างๆ
ควรที่จะเข้าใจและเลือกที่จะสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมถึงความรักความเข้าใจภายในครอบครัว เป็น สิ่งสาคัญ
ที่มีผลต่อตัวเด็กเองและสังคมจนไปถึงประเทศชาติต่อไป
การที่ จ ะท าแอนิ เ มชั น นั้ น เด็ ก จะได้ รั บ ทั้ ง ในด้ า นจิ ต นาการณ์ ค วามสนุ ก สาน เนื้ อ หาสาระที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อตัวเด็กให้เห็นถึงหัวอกคนเป็นแม่ที่รักลูก สื่อสารให้เด็กรับรู้และช่วยปลูกฝังให้เด็กให้อ่อนน้อมรู้จัก
หน้าที่ของตนเองที่มีต่อแม่ในฐานะที่เป็นลูกที่ดี
แนวคิดแอนิเมชันในแบบต่างๆแต่ละประเภท
1.การสร้างงานแอนิเมชันแบบดั่งเดิม (Traditional Animation หรือ Drawn Animation)
เป็นการทาภาพเคลื่อนไหวโดยใช้การวาดเป็นหลักและนาภาพมาเลียงกัน จะต้องมีจินตนาการสูงและ
ใช้ความอดทนอย่างมากในการทาต้องฝึกฝนและใช้ทักษะของการวาดภาพ การใช้องค์ประกอบภาพ น้าหนัก
แสงเงา จังหวะของการใช้เส้น มือต้องนิ่งพอสมควร ใช้ความใจเย็นความอดทน จึงทาให้ต้องใช้เวลาในการ
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)
เป็นการสร้างหุ่น ต์จาลองขึ้นมาหรือใช้สิ่ งของแล้วค่อยๆ ขยับ พร้อมกับถ่ายภาพนั้นที่ละภาพ ที่พบ
มากได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวแบบหุ่นเชิด ภาพเคลื่อนไหวดินน้ามัน ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้มักจะเป็นดินน้ามัน ปั้นเป็น
รูปร่างต่างๆ โดยมีเส้นลวดเสมือนเป็นโครงกระดูกอยู่ภายในหุ่นที่ปั้น และขยับท่าทางทีละนิดแล้วถ่ายภาพเก็บ
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ไว้ทีละภาพ จะเป็นภาพที่ต่อเนื่องกัน โดยกาหนดการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะสร้างภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว
แต่ละภาพให้ออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆ ตามจินตนาการของผู้กากับเป็นการสร้างแอนิเมชันอีกวิธีหนึ่ง

ภาพที่ 2: ตัวอย่างงาน Stopmotion เรื่อง Coraline
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/โครอลไลน์กับโลกพิศวง, 2559
3. การสร้างแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation)
เป็นกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยความ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การทาแอนิเมชันง่ายขึ้น ทาให้ประหยัดเวลา และ
ต้นทุนเป็นอย่างมาก โปรแกรมที่นิยมใช้ในการผลิตงานแอนิเมชัน ได้แก่โปรแกรม Maya

ภาพที่ 3: ตัวอย่างงาน 3D Animation เรื่องก้านกล้วย ของ กันตนา
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ก้านกล้วย2, 2552
คาว่า 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 )
เป็นขั้นตอนที่สาคัญมากๆ เพราะว่าขั้นตอนการเตรียมงานนี้เป็นจุดเริ่มตันของกระบวนการต่างๆ
มากมาย เช่น การหาสถานที่ถ่ายทา การออกกองถ่าย การเช่ารถเพื่อเดินทาง ทีมกล้อง ทีมไฟ ตัวละครที่จะ
มารับบทนั้นๆ รวมถึงอารมณ์ของตัวละครทั้งหลาย จะถูกกาหนดในขั้นตอนนี้ทั้งหมด ได้แก่ การวางคอนเซ็ป
(Concept) การพัฒนาแนวคิด (Idea) การวางหัวข้อเรื่อง (Topic) การกาหนดเรื่องราว (Storyline) การเขียน
สคริปต์ การออกแบบลักษณะตัวละคร (Character Design) การวาดการ์ตูน (Drawing) การกาหนดทิศทาง
ของศิล ปะ (Art Drawing) การวาดสตอรี่บอร์ต (Storyboard) ถ้าเนื้อเรื่องดีโ อกาศที่ห นังจะประสบ
ความสาเร็จมีสูง
1.2 ขั้นตอนผลิต ( Production )
วางผัง (layout) คือ การกาหนดมุมภาพ และตาแหน่งของตัวละครอย่างละเอียด รวมทั้งวางแผนว่า
ในแต่ล ะช็อตภาพนั้ น ตั ว ละครจะต้องเคลื่ อนไหว หรือแสดงสี ห น้า อารมณ์ อย่างไร ซึ่งหากทาภาพยนตร์
แอนิเมชันกันเป็นทีม ก็จะต้องประชุมร่วมกันว่า แต่ละฉาก จะมีอะไรบ้าง เพื่อให้แบ่งงานกันได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว จึงสามารถแบ่งงานให้แก่ทีมผู้ทาแอนิเมชัน และทีมฉาก แยกงานไปทาได้ โดยมี
การทา (Animatic) และทดสอบเสียง (Sound and Testing) ทาให้เคลื่อนไหว (Animate) คือ การทาให้ตัว
ละครเคลื่อนไหวตามบทในแต่ละฉากนั้น ๆ ไปจนถึงการทาแอนิเมชันส่วนต่างๆ จนครบทั้งเรื่อง ซึ้งหลังจาก
เสร็จงานในขั้นตอนนี้แล้ว เราก็จะได้ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันที่พร้อมตัดต่อในขั้นตอนต่อไป
2.3 ขั้นตอนเก็บงาน ( Post-production )
ขั้นตอนหลังการผลิ ตเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียด การปรับสีปรับแต่งเสียง การสร้างไฟล์วีดีโอ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้งานไปใช้ งานที่ได้จากขั้นตอนนี้จะเป็นงานที่สมบูรณ์ทั้งภาพและเสี ยงพร้อม
นาไปใช้งานจริงและมีคุณภาพที่ดีที่สุด (นาริน รังสรรค์, 2551, น. 47-53)
การใช้สีและแสงที่ใช้ในงานแอนิเมชัน
จิตวิทยาของสี ( Psychology of Color )
สีมีอยู่ทุกแห่งในการดารงชีวิต สีช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมรวม
ต่างๆ รวมไปถึงความรู้สึกที่มีต่อตนเองและผู้อื่น สีมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ ทั้งในห้วงจิตสานึกและจิต
ใต้สานึก การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่ว่า สีสามารถเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่ ง ในชี วิ ต เราในด้ านจิ ต ใจ การตั ด สิ น ใจ ไม่ว่ า เราจะเลื อกเครื่อ งแต่ งกาย เครื่ องประดับ และการจั ด
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัย อาหาร เป็นต้น
(ศรียา นิยมธรรม, 2528, น. 1)
การศึกษาถึงความสัมพันธ์มีความสาคัญมากๆ ระหว่างสีกับปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์ เพื่อให้
สามารถนาประโยชน์จากความเข้าใจในอิทธิพลของสี ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานออกแบบให้
บรรลุ ตามวั ตถุป ระสงค์ สี ต่ าง ๆ มีอิท ธิพลเหนือ จิตใจมนุษย์ ส ามารถที่ จะปลุ กเร้า อารมณ์และความรู้สึ ก
โดยทั่วไปสีอุ่นจะให้ความรู้สึ กปลุกเร้า (to stimulate) ส่วนสีเย็นจะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย (to relax)
นักจิตวิทยาหลายท่านเห็นพ้องต้องกันว่าสีกับอารมณ์ของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกัน และสังเกตว่าสีเป็นการสื่อ
อารมณ์ (อัจฉรา นาคลดา, 2527, น. 36)
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วิธีการถ่ายทอดความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชันมีดังนี้
ด้านพฤติกรรมความก้าวร้าว (Aggressive Behavior) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่ทาร้ายหรือมุ่งทา
ร้ายผู้อื่น ซึ่งหมายรวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวร้าวทางวาจา การกลั่นแกล้ง
การต่อสู้ ทาร้ายร่างกาย ปล้น ข่มขืน และฆาตกรรม เป็นต้น ซึ่งความก้าวร้าวนั้นสามารถปรากฏได้ในหลาย
รูปแบบ และมักจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
พฤติกรรมก้าวร้าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. พฤติกรรมก้าวร้าวเยี่ยงศัตรู (hostile aggression) หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวที่มุ่งหมายให้เกิด
ความเจ็บปวดแก่บุคคลอื่น
2. พฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นเครื่องมือ (instrumental aggression) หมายถึง พฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็น
การใช้กาลังหรือการข่มขู่บุคคลอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ เช่น สิ่งของ หรืออาณาเขต
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสาคัญของคานิยามข้างต้นอยู่ที่เจตนา ว่าผู้กระทามีเจตนาหรือจุดมุ่งหมายดังที่กล่าวไว้
หรือไม่ ซึ่งทาให้การตัดสินปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กเล็กเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะการตีความเจตนาของ
เด็กเล็กทาได้ยาก และพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆ ที่เด็กแสดงออกมานั้นอาจไม่ ได้มีเจตนามุ่งทาร้ายหรือมุ่งให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ แต่อาจมาจากความบกพร่องทางกายภาพหรือสติปัญญาบางประการของเด็ก ด้วยเหตุนี้
การสังเกตและตีความพฤติกรรมของเด็กอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสม (โสธิดา ผุฏฐธรรม, 2559)
การออกแบบตัวละครและฉาก ผลที่ได้รับจากการผลิตงานแอนิเมชัน 3 มิติ ที่นาเสนอสื่อเพื่อปลูก
จิตสานึกด้านความรักที่แม่มีต่อลูก เป็นการเล่าเรื่องสั้นที่ใช้ดนตรีประกอบ โดยตัวละครเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดจะ
สื่อให้เห็นว่าขนาดสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างหุ่นยนต์ เป็นสิ่งที่มนุษย์ สร้างขึ้นยังมีหัวใจที่รักลูก และพบว่าแอนิเมชัน
สามารถเล่าเรื่องราวได้ดีห รือไม่นั้ น สิ่งสาคัญอยู่ที่การเขียนบทให้สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย การสร้าง
องค์ประกอบในแต่ละฉากสามารถเพิ่มความน่าสนใจต่อผู้ชมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการสร้างฉากตามจินตนาการ
ของผู้วิจัย ยังเป็นลักษณะเฉพาะของแอนิเมชันที่ถ่ายทอดเรื่องราวในสิ่งที่โลกแห่งภาพยนตร์ไม่สามารถทาได้
การเขียนบทเรื่องนี้มีปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จคือ เน้นการสื่อสารจากภาพเป็นหลัก สื่อให้เข้าใจง่ายมี
เสียง sound ที่ดูน่าติดตาม ไม่มีบทพูดเพราะเป็นหุ่นยนต์ สื่อความหมายทางภาษากายแบบง่ายๆ ทาให้คนดู
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และเลือกใช้ตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์เพราะจะสื่อให้เห็นว่าขนาดสิ่งที่ไม่มีหัวใจเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นยังมีใจที่รักลูกทาให้บทดูแปลกกว่าใช้สิ่งมีชีวิตทั่วไป แนวทางการเขียนบทผู้วิจัยมีความคิดที่
อยากสร้างงานแอนิเมชันให้ดูมีความทราบซึ้งในความรักการเสียสละชีวิต จึงหยิบความสัมพันธ์แม่กับลูกมาเป็น
ตัวละครหลัก เพราะคิดว่าถ้าจะมีการเสียสละชีวิตให้เรา คงหาคนอื่นที่ทาให้เราได้ขนาดนี้ได้ยาก ยกเว้นผู้ให้
กาเนิด และความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนั้นจะสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายเพราะไม่ว่าใครก็มีแม่ จึงทาให้ปลูก
จิตสานึกของลูกขึ้นมาและเห็นถึงความรักความเสียสละของแม่ที่มีต่อลูก
เนื้อเรื่องย่อ
จากการวิเคราะห์วางแผนจนเป็นเนื้อเรื่อง ในเมืองที่เพิ่งเกิดสงคราม เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แย่งชิง
แร่ธาตุเพื่อนามาใช้เป็น พลังงาน ในขณะที่สงครามสงบลง ได้ทิ้งซากประหลักหักพังที่เกิดจากสงคราม มี
หุ่นยนต์แม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งเป็นหุ่นสองตัวสุดท้ายของรุ่นนี้ ที่เหลือรอดจากสงครามในครั้งนี้ ชื่อของเขาเควิ้นและ
แม่เมย์ ในระหว่างที่แม่เมย์กาลังหาแร่ธาตุอยู่นั้น เควิ้นไปเจอกับเศษขยะชิ้นหนึ่งละเก็บเอาไปให้แม่ แม่ ก็ละ
สายตาจากการทางาน มาดูก็เห็นลูกนาเศษวัสดุที่ไร้ประโยชน์มาให้ตน แม่เมย์รู้สึกเสียเวลาทางานละหงุด หงิด
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จึงทางานต่อโดยไม่สนใจเขา แต่เควิ้นก็ยังไม่เลิกสนุกที่จะช่วยแม่ของเขา คราวนี้เควิ้นไปพบกับแร่ที่แม่กาลังหา
อยู่ แต่แม่เมย์คิดว่าคงเป็นเศษขยะที่ไร้ประโยชน์อีก และปัดทิ้งไปโดยไม่สนใจ ทาให้เควิ้นรู้สึกน้อยใจและเดิน
คอตกไป เควิ้นเดินๆไป ไม่กวนแม่เมย์ทางาน แต่เขาดันไปเจอกับซากระเบิดที่เขาคิดว่าด้านแล้วจากสงคราม
จึงนามาเล่นด้วยความอยากรู้ แต่มันดันระเบิดขึ้นจนร่างกระจายไปคนละทิศละทางด้วยแรงระเบิด แม่เมย์
เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจวิ่งเข้าไปหาลูกหัวใจสลาย แม่เมย์หยิบชิ้นส่วนของลูกขึ้นมาทีละชิ้น และนามาประกอบ
เข้าด้วยกันหาเศษอะไหล่ที่มีประกอบเข้าด้วยกันเพื่อทดแทนส่วนที่เสียไป ในที่สุดก็ประกอบสาเร็จแต่ ลูกยัง
ไม่ฟื้นเป็นเศษเหล็กที่ไร้ความรู้สึก มีสิ่งหนึ่งที่เสียและ ไม่มีอะไหล่มาทดแทนได้นั้นคือพลังงานหลักตรงหน้าอก
ที่เสียหาย และมีแม่เมย์คนเดียวเท่านั้น ที่มีพลังงานหลัก รุ่นเดียวกันชิ้นสุดท้าย ในขณะนั้นเองมีคาสั่งจาก
รัฐบาลว่าหุ่นยนต์ตัวไหนที่ไม่สามารถขยับได้แล้ว จากความเสียหายเนื่องจากสงครามครั้งนี้จะต้องถูกนามารี
ไซเคิล ทหารจึงมาจับตัวเควิ้นไปเพื่อจะทาลาย แม่เมย์จึงวิ่งตามไป แต่ไปไม่ทันเพราะเป็นหุ่นยนต์รุ่นเก่า ละล้ม
ลงเหมือนใจจะขาดลงตรงนี้ เหมือนมีคนพรากลูกไปจากอกคนเป็นแม่เพื่อนาไปฆ่าต่อหน้าต่อตา แม่เมย์เลยไป
เฝ้ารอลูกที่เครื่องทาลายเศษเหล็ก หวังว่าจะเจอลูกที่นี่เพราะหุ่นทุกตัวที่ ขยับไม่ได้ จะต้องนามาทาลายที่นี่ แม่
เมย์นั่งเฝ้ามองหุ่นโดยเข้าไปทาลายทีละตัวต่อหน้าต่อตา ในที่สุดแม่เมย์ก็เจอลูก เขารอจังหวะจนกว่าจะเข้าไป
ใกล้ลูก เพราะได้จังหวะเขาก็วิ่งเข้าไปหาลูกละนาพลังงานหลักของตนที่หน้าอก ไปใส่ที่ตัวลูก เพื่อให้ลูกมีชีวิต
อีกครั้ง อยู่ต่อไปและตนเองก็หมดสติลง เสียสละให้ลูกและตนเองยอมโดนทหารจับตัวไปทาลายแทน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการออกแบบตัวละครและฉากของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ
2. เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัย ชิ้นนี้ ใช้ ร ะเบี ยบวิธีวิจั ยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิ งปริมาณ ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสั มภาษ์ แบบเจาะลึ ก (In-Depth
Interviews) กั บ บุค คลที่ ส ามารถให้ข้อ มูล หลั ก
(Key Informants ) ซึ้งเป็นแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัย ที่เข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น (13-15 ปี) เป็นแม่ที่มีลูกในวัยเรียน
และปัจจุบันมีครอบครัวที่สมบูรณ์ จานวน 10 คน และการสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion) วัยรุ่น
ตอนต้น (13-15 ปี) ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เหตุที่เลือกช่วงวัยนี้
เพราะคาดว่าจะเป็นช่วงวัยที่เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยวิธีการถ่ายทอดความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน ผลการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2
ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นด้านการออกแบบตัวละครและฉากของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ แบ่งได้ 2 ด้าน ได้แก่
1.1 ผลการศึกษาด้านการออกแบบงานแอนิเมชันสามมิติ
มีการศึกษาและการเล่าเรื่องหุ่นยนต์ให้ดูมีชีวิต มีแรงบันดาลใจจากแอนิเมชันเรื่อง Wall-E รวมไป
ถึงศึกษาความรักความเสียสละของแม่จากแอนิเมชัน เรื่องก้านกล้วย ที่แม่แสงดาเสียสละชีวิตเพื่อช่วยหลาน
ต้ออ้อกอแก้วไว้ได้ ผู้วิจัยนาแนวคิดมาเรียบเรียงเรื่องราว เพื่อมาปรับใช้ในด้านเนื้อเรื่อง รวมไปถึงด้านการ
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ออกแบบผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากสิ่งมีชีวิตจากสัตว์ คือปูให้กลายมาเป็นหุ่นยนตร์ ทาให้ดูแปลกและดูแตกต่าง
ออกไปจากเดิม ซึ่งผู้วิจัยต้องการให้ผู้รับชมเข้าใจ และได้เห็นถึงความรักที่แม่สามรถตายแทนลูกได้แม้ว่าตนเอง
จะต้องเจ็บปวดทรมานมากเพียงแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาได้ ในด้านของฉากผู้วิจัย
ออกแบบให้เป็นซากประหลักหักพังหลังจากเกิดศึกแย่งชิงแร่ธาตุสงบลง ทิ้งไว้แค่ซากตึกที่พังทาให้ดูมีเรื่องราว
1.2 ผลการศึกษาด้านตัวละคร มีออกแบบให้มีความแตกต่างกัน ระหว่างตัวละครหลัก ที่เป็นคู่แม่ ลูก
จะออกแบบมาให้เป็นหุ่นยนต์รุ่นเก่า ใช้ความเป็นเหลี่ยมทาให้ดูล้าสมัย มี คลาบสนิมเกาะทาให้เหมือนผ่าน
ความยากลาบากมามากใช้ Texture ที่ดูแล้วสกปรก เป็นหุ่นยนต์ที่รอวันโดนทาลาย ส่วนหุ่นยนต์รุ่นใหม่
ออกแบบเป็นทรงกลมให้ดูทันสมัยและให้ตัวละครนั้นสามารถลอยได้ดูเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแข็งแรงกว่าหุ่นยนต์
รุ่นเก่า สีของตัวละครก็จะออกสีขาวทาให้ดูสะอาดตา ในส่วนของฉากออกแบบให้เป็นซากตึกที่พังหลังเกิด
สงครามแย่งชิงแร่ธาตุ จะมีแต่ซากประหลักหักพังทาให้ดูมีเรื่องราวน่าติดตาม
ตารางที่ 1: ตารางแสดงประเด็นที่ควรนาเสนอและไม่ควรนาเสนอในงานแอนิเมชันจากความคิดเห็นของแม่
ผลการสารวจของแม่
แม่คน 1
แม่คน 2
แม่คน 3
แม่คน 4
แม่คน 5
แม่คน 6
แม่คน 7
แม่คน 8
แม่คน 9
แม่คน 10

ประเด็นที่ควรนาเสนอในแอนิเมชัน
การที่เราจะสละชีวิตตนเองเพื่อใครสักคนนั้นเป็นสิ่ง
ที่สาคัญมาก จะมีใครสักกี่คนที่ให้เราได้
เท่าแม่คนที่ให้กาเนิด
เพื่อส่งเสริมจินตนาการของลูกโดยไม่บังคับ การ
ส่งเสริมจินตนาการของเด็ก
ทาให้เด็กๆ ดูแล้วสนุกไปกันแอนิเมชันและแทรก
เนื้อหาสาระที่มีการเสียสละของแม่
ทาให้เด็กๆสนุกและรักแม่มากขึ้น
ให้แม่เสียสละชีวิตไปเลยจะได้ดซู ึ้งดี
อยากให้แม่และลูกเป็นหุ่นยนต์เพราะมันจะได้ดู
แปลกเด็กๆชอบ
อยากให้เห็นว่าแม่เสียสละให้ลูกมากแค่ไหน และรัก
ลูกมากแค่ไหน
ให้เด็กได้เห็นถึงความรักที่แม่มีให้ลูก
ลูกๆ ชอบหุ่นยนต์คะ่ และให้แม่เสียสละชีวิตให้ลูก
เพราะมันแสดงถึงความรักที่ยิ่งใหญ่
ให้เห็นถึงความรักของแม่ โดยไม่ให้เด็กสนุกไปกับ
เนื้อเรื่องเด็กๆจะชอบ

ประเด็นที่ไม่ควรนาเสนอในแอนิเมชัน
อย่าให้ภาพออกมารุนแรงเกินไป เด็กจะ
กลัวได้
ไม่ต้องมีบทพูดมาก เน้นท่าทาง
อย่าทาเนื้อเรื่องที่เข้าใจยาก
อย่าทาเรื่องน่ากลัวจนเกินไป
อย่าใช้ภาพที่น่ากลัวมาก
ไม่อยากให้แอนิเมชันนานเกินไปจะน่าเบื่อ
อย่าทาตัวละครที่น่ากลัว เดียวเด็กกลัว
อย่าทาเนื้อหาให้น่ากลัวมากเด็กๆจะกลัว
ได้
ไม่อยากให้เรื่อง เป็นสิ่งที่เด็กกลัว
ไม่อยากให้ภาพออกมารุนแรงจนเด็กกลัว
และไม่อยากให้แม่เสียชีวิตด้วยภาพไม่น่า
กลัว

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลประเด็นที่ควรนาเสนอในแอนิเมชัน จากการสัมภาษณ์ของแม่ทั้ง 10
คน ซึง่ ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่ควรนาเสนอในงานแอนิเมชันเพื่อปลูกจิตสานึกที่แม่มีต่อลูกได้ 3 ประเด็น
คือ
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ประเด็นที่ 1 ประเด็นด้านของการเสียสละเพื่อลูก มุมมองของการเสียสละแม้กระทั้งชีวิตตนเองก็
สามารถให้ลูกได้ การที่เราจะสละชีวิตตนเองเพื่อใครสักคนนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญมาก จะมีใครสักกี่คนที่ให้เราได้
แม้แต่ชีวิตตัวเองถ้าไม่ใช่แม่ของเราเอง
ประเด็นที่ 2 ประเด็นด้านการส่งเสริมจินตนาการของลูก เพื่อส่งเสริมจินตนาการของลูกโดยไม่
บังคับการส่งเสริมจินตนาการของเด็กแน่นอนว่าต้องเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขาได้ เพราะเด็กจะสมาธิสั้นกว่าผู้ใหญ่จึง
จาเป็ น ที่จ ะสร้ างความสนุ กและสอดแทรกเนื้อหาสาระเข้าไปโดยไม่เป็นการบังคับเด็ก ทาให้ เด็กที่รับชม
แอนิเมชันมีความรู้สึกสนุกโดยไม่มีความต่อต้าน และเบื่อหน่าย
ประเด็นที่ 3 ประเด็นด้านผลกระทบที่มีต่อสังคม เมื่อสถาบันครอบครัวมีความรักความเสียสละที่ดี
อบอุ่น จากแม่ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง เด็กก็จะมีความโอบอ้อมอารีและลดปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัว และส่งผลให้สังคมลดอัตราความรุนแรงในสังคนอีกต่อหนึ่ง เช่น ปัญหา ทาร้ายร่างกาย ก่อ
ความไม่สงบต่างๆ ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย เป็นต้น
2. ประเด็นที่เหมาะสมต่อการนาเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมองของลูก
ผลการศึกษาประเด็น ที่เหมาะสมต่อการนาเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมองของลูกนั้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น อายุ 13-15 ปี สามารถแบ่งประเด็นที่ควรนาเสนอและนามาถ่ายทอด
ความรักของแม่สู่ลูกผ่านสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ตารางแสดงการนาเสนอสื่อ ประเด็นที่ส่งผลต่อการปลูกจิตสานึกถึงความรักที่แม่มีต่อลูก
กลุ่มของลูก
กลุ่มที่1
กลุ่มที่2
กลุ่มที่3
กลุ่มที่4
กลุ่มที่5

ประเด็นที่ควรนาเสนอในแอนิเมชัน
ประเด็นที่ไม่ควรนาเสนอในแอนิเมชัน
ชอบดูการ์ตูนมาก ปกติผมชอบดูการ์ตูนอยู่แล้ว ไม่ชอบให้ใครมาปิดกั้นจินตนาการ รู้สึกอึดอัด
ถ้าการสื่อสารโดยใช้แอนิเมชันด้วยจะทาให้สนุก ถ้ามีคนมาบอกให้เราต้องทาอะไรตามความคิด
และง่ายในการเข้าใจ
คนอื่น
ชอบหุ่นยนต์ รู้สึกว่าสื่อการ์ตูนพวกหุ่ยนต์มันมี ไม่ชอบอะไรที่น่าเบื่อซาก เพราะมันจะทาให้ไม่
ความแปลกใหม่ดี
น่าดูไม่นา่ ติดตาม
ชอบดูการ์ตูนที่ให้แง่คิดแต่ไม่น่าเบือ่ และทาให้ ไม่ชอบดูอะไรที่นานเกินไป ควรจะมีเนื้อหาที่
สนใจที่จะติดตามถ้ามีสื่อแนวนี้ออกมา
กระชับสื่อความหมายชัดเจน
ชอบดูการ์ตูนเป็นบ้านเมืองเก่าๆ พังๆ ทาให้ดูมี
ไม่ชอบความน่ากลัว ฉากบางฉากไม่ต้องใส่
เรื่องราวมีที่มาเก่าแก่
เลือดหรืออะไรที่รุนแรงจนเกินไป
ชอบการ์ตูนที่ส่งเสริมจินตนาการ สื่อแอนิเมชัน
ไม่ชอบสิ่งที่ผ้ใู หญ่บังคับ ชอบมีอิสระทาง
ตอบความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมาก ความคิด และไม่ชอบการเคลื่อนไหวที่ไม่สมจริง
จะทาให้ภาพที่ออกมาดูไม่ธรรมชาติ

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยสามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นได้ ดังนี้
2.1 ประเด็นด้านประโยชน์ที่ลูกได้รับจากการนาเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมอง
ของลูก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านความรักของแม่ที่มีต่อลูก สามารถสื่อสารให้ลูกนาไปปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี ตามบทภาพยนตร์แอนิเมชันนั้นบทบาทตัวละครแม่ได้เสียสละชีวิตเพื่อให้ลูกมีชีวิตรอดจากการทาลาย
จากรัฐบาล(ตามบทภาพยนตร์แอนนิเมชัน) แสดงให้เห็นถึงความรักและความเสียสละของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ช่วยปลูกจิตสานึกต่อเยาวชนให้มีความคิดที่รักแม่ และช่วยลดปัญหาที่ลูกใช้ความ
รุนแรงที่มีต่อแม่ผู้ให้กาเนิด
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2.2 ประเด็นด้านเนื้อหาที่ลูกได้รับจากการนาเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมองของ
ลูก ประเด็นนี้ทาให้ลูกรู้สึกเข้าใจง่ายเพราะทาให้เข้าถึงเด็กได้ง่าย บทสนทนาไม่มากนัก ใช้เสียงประกอบที่ทา
ให้เข้าใจได้ และเน้นการแสดงออกทางร่างกาย ความยาวของเนื้อหากาลังพอดี ทาให้ไม่น่าเบื่อ สามารถทาให้
เข้าใจวิธีในการเล่ าเรื่ อง ล าดับ เรื่ องโดยใช้ห ลั ก การเล่ าเรื่องแบบสามองค์ ตามรูปแบบการเล่ าเรื่องของ
ภาพยนตร์ปกติ โดยในองค์แรกที่มีการแนะนาตัวละคร องค์สองมีการนาเสนออุปสรรคหรือปัญหาที่ตัวละคร
ต้องแก้และผ่านไปให้ได้ และองค์ที่สามคือการคลี่คลายปัญหาของเรื่องราว โดยความน่าสนใจของการเล่า
เรื่องและประเด็นด้านเนื้อหานั้นได้ใช้ตัวละครเป็นหุ่นยนต์ ซึ่งเหมาะกับจินตนาการณ์ของเด็กที่ได้เข้าถึงเนื้อหา
ของเรื่องราว ทาให้เด็กคล้อยตามและเข้าถึงตัวละครนั้นได้ง่าย แต่ถ้าหากนาเสนอด้านเนื้อหาในเชิงวิชาการ
มากนัก ทาให้เด็กรู้สึกเบื่อและต่อต้านในเนื้อหาที่ได้นามาเล่าเรื่องได้ ส่วนด้านความสวยงามของภาพจะเน้นไป
ที่ฉากที่เป็นซากตึกเก่าๆ ทีเ่ กิดจากการทาลายของสงครามโดยการแย่งชิงแร่ธาตุ เพื่อทาให้งานดูมีเรื่องราวให้
น่าติดตามยิ่งขึ้น นอกจากนั้นประเด็นด้านเนื้อหา ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับความเสียสละของแม่ ที่มีต่อลูกได้เป็น
อย่างดี
2.3 ประเด็นด้านภาพและเทคนิคเสียงประกอบที่ลูกได้รับจากการนาเสนอในภาพยนตร์แอนิเมชัน
3 มิติ ในมุมมองของลูก ในประเด็นนี้ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ได้มีการจัดแสงให้สมจริง ใช้วัสดุที่เป็นเหล็ก
ขึ้นสนิม ทาให้มีเรื่องราวน่าติดตาม มีภาพที่ทันสมัย สื่อให้เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกผ่านหุ่นยนต์ได้เป็น
อย่างดี เทคนิคทางด้านเสียงประกอบมีการแบ่งระยะใกล้ไกลของเสียงทาให้ภาพยนตร์แอนิเมชันดูมีชีวิตสมจริง
มากขึ้น เก็บรายละเอียดเสียงเล็กๆ น้อยได้เป็นอย่างดี เช่น เสียงลม การเสียดสีของโลหะ การกระพริบตา รวม
ไปถึงดนตรีบรรเลงใช้เสียงเพลงเศร้ากับฉากที่เศร้า ส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตาม เข้าถึงอารมณ์ได้ง่าย ส่วนด้าน
ภาพใช้สีที่ทาให้รู้สึกถึงความอบอุ่น เข้าถึงอารมณ์ของเรื่องราวได้ดี
อภิปรายผล
การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ประเภทสะท้อนปัญหาสั งคมที่มีการถ่ายทอดสภาพปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในสังคมมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ โดยเนื้อหาสื่อถึงการปลูกจิตสานึกให้คนรุ่นใหม่มี
ความรักและกตัญญูต่อผู้เป็นแม่ และทราบซึ้งเห็นถึงความรักความเสียสละที่แม่มีต่อลูก รวมถึงศึกษาข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ความยากล าบากของแม่ ตั้ งแต่ แ ม่ตั้ ง ครรภ์ จนกระทั่ ง คลอด รวมถึ ง การศึ กษาพระราชกรณี ย กิ จ
นานาประการของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชีนาถซึ่งทรงเป็นเหมือนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อเป็น
การสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติเพื่อปลูก
จิตสานึกที่แม่มีต่อลูกขึ้นโดยนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาแนวทางและกระบวนการในการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันเพื่อปลูกจิตสานึกให้คนรุ่นใหม่มีความคิดที่รักแม่ นาเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
และสอดคล้องตาม ทฤษฎีของการเรื่องเล่า หรือศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง ผลการวิจัยพบว่า 1) ในด้านเนื้อหา มี
การเรียงลาดับให้ผู้ชมเข้าใจง่าย มีการลาดับเรื่องตามลาดับเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพลิ น นิลชัย (2555)
เขี ย นถึ ง ทฤษฏี ภ าพยนตร์ ใ นหนั ง สื อ ไว้ ว่ า ในการที่ ผู้ ถ่ า ยภาพจะท าการก าหนดรู ป แบบ และเนื้ อ หา ให้
ผสมผสานเข้าด้วยกันในการเสนอภาพ เพื่อใช้เป็นสื่อที่ดีที่สุดไปยังผู้ชม ด้วยเหตุนี้เองในการบันทึกภาพในแต่
ละช่ว งของการถ่าย จึงมีความส าคัญอย่ างยิ่ง จึงต้องคิ ดค้น เพื่อหาแนวทางในการนาเสนอภาพ ว่าจะทา
อย่ างไร ถึงจะส่ งผลให้ภ าพในแต่ละช่ว งเวลาเหล่ านั้น บอกความหมายและเรื่องราวต่างๆ ที่กาหนดไว้ได้
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สมบูรณ์ มีคุณค่าทางด้านภาษาของภาพ เพื่อครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน ผู้ชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจ
เรื่องราวได้อย่างครบถ้วน รวมถึงรู้สึกซาบซึ้งตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ 2)
ด้านความสวยงามของภาพใช้การจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวและให้สภาพบ้านเมืองเป็นเมืองที่เก่าหลังเกิด
สงคราม จึ งทาให้ ดู มีเรื่ องราว 3) เรื่ องเสี ยงจะไม่เน้นที่บ ทพู ดจะใช้ ภ าษาร่างกายสื่ อสารหรือใช้ sound
ประกอบแทน เพื่อให้งานดูเข้าใจง่ายและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 4) ด้านตัวละครหลักเลือกใช้หุ่นยนต์เป็นตัวเล่า
เรื่องทั้งหมดเพราะอยากสื่อให้เห็นว่าขนาดหุ่นยนต์ยังมีหัวใจที่รักลูก และอีกทั้งช่วยให้เข้าถึงเด็กๆ ได้ง่ายขึ้น
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