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วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือเป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของคณาจารย์ 
นกัวิชาการ นกัศกึษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเคลือ่นไหวทัง้ด้านวชิาการและวชิาชีพ
ในสายงานนิเทศศาสตร์ไปสูส่าธารณชน
 3. เพ่ือยกระดับและกระตุ้นคณาจารย์ในคณะนิเทศศาสตร์ให้ได้
ผลติผลงานทางวิชาการ และน�าเสนอผา่นทางวารสารดงักลา่วมากขึน้
 4. เป็นแหลง่ข้อมลูอ้างอิงส�าหรับนกัศกึษา และผู้สนใจศาสตร์ทางด้าน
นิเทศศาสตร์
 5. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่ช่ือเสียงด้านวิชาการของคณะ
นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์อีกทางหนึง่

นโยบายการพมิพ์          
 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบณัฑิตย์มุ่งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
บทความวิชาการและผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  อาทิ 
การส่ือสารการตลาด การโฆษณา  การประชาสมัพนัธ์  วิทยกุระจายเสียงและ
โทรทศัน์  การสือ่สารมวลชนและนวตักรรมสือ่ วารสารศาสตร์  ภาพยนตร์และ
สื่อดจิิทลั ก�าหนดตีพิมพ์จ�านวน 2 ฉบบัตอ่ปี ตัง้แตเ่ดือนมกราคม - มิถนุายน 
และเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม
 บทความวชิาการหรือบทความวจิยัท่ีสง่มาตีพิมพ์ต้องไมอ่ยูใ่นระหวา่ง
ขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอ่ืน 
 ในกรณีท่ีก�าลงัศกึษาอยู ่ทางกองบรรณาธิการขอรับพิจารณาบทความ
ในระดบัปริญญาเอกเทา่นัน้ 

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกจิบณัฑติย์
DHURAKIJ PUNDIT COMMUNICATION ARTS JOURNAL



 ทัง้นีบ้ทความท่ีเสนอมาเพ่ือขอตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษา
องักฤษก็ได้ แตบ่ทคดัยอ่ต้องมีทัง้สองภาษา ผู้สนใจสามารถจดัเตรียมต้นฉบบั
บทความตามแนวทางท่ีได้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ หรือแนบท้ายวารสารฉบบันี ้
สง่บทความได้โดยตรงท่ีกองบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ธรุกิจบณัฑิตย์
ผา่นเวบ็ไซต์ http://www.dpu.ac.th/commarts/journal/ บทความแตล่ะเร่ืองท่ี
สง่มาขอรับการตีพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาประเมินคณุภาพจากผู้ทรงคณุวฒิุ
ในสาขาวชิานิเทศศาสตร์จ�านวน 2 ทา่น ในลกัษณะ Double-blind peer review 
ก่อนการจดัพิมพ์ในขัน้ตอ่ไป 
 การแสดงความคิดเห็นใดๆ ในบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
นิเทศศาสตร์ธรุกิจบณัฑิตย์ฉบบันีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เขียน

การสมัครสมาชกิ
 ท่ าน ท่ีสนใจสมัคร เ ป็นสมา ชิก  ใ ห้ ใ ช้ ใบสมัคร ท่ีแนบท้าย 
ว า ร ส า ร ฯ  ฉ บั บ นี  ้ ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด เ อ ก ส า ร จ า ก ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
h t tp : / /www.dpu .ac . th /commar ts / j ou rna l /down load .h tm l  
จากนัน้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการช�าระเ งิน  
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ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

บทบรรณาธิการ

วารสารฉบับน้ีมีชื่อประจ�าฉบับว่า “การสื่อสารเพ่ือความเข้มแข็ง” 

ด้วยบทความท่ีผ่านการประเมินคุณภาพและได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์น้ัน

มีเน้ือหาเป็นไปในเชิงส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพของตัวสื่อ  ผู้ผลิตสื่อและ 

ผู้รับสื่อในหลายด้าน  ทั้งด้านการสร้างตราสินค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า  

ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและองค์กรสุขภาพด้าน 

โรคตับเพ่ือความเป็นเลิศ  ด้านการสื่อสารเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและพัฒนาคณุภาพชวีติ  ด้านการถ่ายทอดความรูผ่้านภาพยนตร์สารคดี  

ตลอดจนด้านการวิเคราะห์ความหลากหลายของรูปแบบรายการโทรทัศน์และ

การบริหารงานสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู ้เขียนบทความที่ให้ความสนใจ 

ส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  ขอขอบคุณ

ส�าหรับความอดทนในการรอคอยเน่ืองจากมีบทความส่งมาให้พิจารณา 

เป็นจ�านวนมาก  และขอขอบคุณส�าหรับการเพ่ิมรายละเอียดท้ายบทความ

ด้วยการน�าเสนอบรรณานุกรมในรปูแบบภาษาองักฤษเพ่ือน�าวารสารของเรา

เข้าไปอยู่ในระบบฐานข้อมูล ASEAN Citation Index หรือ ACI ต่อไปครับ

พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
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ในยุคดจิิทัลหลอมรวม
Attributes and Professional Identity of Television Administrators 
in Digital Convergence Age

  ฐิตินัน บ. คอมมอน*

          Thitinan B. Common**
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ทางวิชาชีพของผู้บริหารองค์กรสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย ภายใต้บริบทของ

อตุสาหกรรมส่ือในยุคดจิทิลัหลอมรวมทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจาก

ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัล ในฐานะ “เทคโนโลยีก่อกวน” ซึ่งส่งผลกระ

ทบต่อการบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ที่ต้องให้ความส�าคัญกับท้ังการบริหาร

ทรพัยากรมนุษย์และการบรหิารทรพัยากรทีไ่ม่ใช่มนุษย์ โดยมเีทคโนโลยีเป็น

ตวัขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงในทกุมติ ิทัง้ด้านเน้ือหาของสือ่ กระบวนการผลติ  

การออกอากาศและการจัดจ�าหน่าย โดยผู้บริหารถือเป็นหัวใจส�าคัญและ
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ศนูย์กลางของการพัฒนาองค์กรสือ่ยุคดจิทิลัหลอมรวม ผูบ้ริหารมบีทบาท

ส�าคัญในฐานะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง สรา้งแรงบันดาลใจ ค้นหาศักยภาพ

ของบุคลากร รวมท้ังยังมีหน้าท่ีในการวางแนวทางการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาท ิการสร้างเน้ือหาทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การน�า

เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการท�างานของบุคลากรและองค์กร นอกจากนี้  

ผู ้บริหารยังต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพจากรูปแบบของ 

ศิลปินเดี่ยวไปสู่การเป็นนักผสมผสาน เพื่อให้องค์กรสามารถผลิตเนื้อหา

และรูปแบบสื่อที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกัน 

ต้องสามารถสื่อสารไปยังช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ตามรสนิยม

ของแต่ละกลุ่ม

ค�าส�าคัญ: โทรทัศน์ โทรทัศน์ดิจิทัล / ผู้บริหาร / การบริหารจัดการสื่อ /  

สื่อดิจิทัล / การหลอมรวมสื่อ / อัตลักษณ์
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Abstract

This article aims to explore attributes and professional 

identity of television administrators in Thailand.  It is focused on the 

changing media industry within the context of digital convergence 

age. Digital technology is considered as a “Disruptive Technolo-

gy” which brings a great effect upon television management, both 

human and non-human aspects. Television business is driven by 

the changing technology. Digitization has transformed television 

industry in all areas such as content creation, production process, 

and distribution. Organizational administrators are at the heart of 

this transformation. They have a pivotal role as a change leader and 

inspiration of the team.  In order to enhance the development of the 

organization, television administrators need to discover capacity 

of their organizational resource persons and impose technological 

and innovative strategy for development. They need to embrace 

technology as a supportive device to invent new products such 

as inventive program, creative content, and innovative format, as 

well as to advance the production procedure. In terms of a shift in 

professional identity, television administrators need to transform 

themselves from content creation as a “Soloist” to the remixed per-

formance of a “Superstar DJ”. The unique talent of DJ can provide 

inventive platform and strategy to survival in today’s convergent 
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industry and marketplace. This strategy means to get the right 

content to the right consumer at the right time.

Keywords: Television  /  Digital Television  /  Administrator /  Media 

Management  /  Digital Media  / Media Convergence  /  Identity



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

17

บทน�า

การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารไปสู่ดิจิทัล (Digitization) 

ส่งผลให้จ�านวนของสื่อขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางและซับซ้อน  

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และส่งผลกระทบต่อท้ังต่อผู้บริโภค  

นักวิชาชีพผู้ผลิตสื่อ และผู้บริหารสื่อ อุตสาหกรรมสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ส่ือโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกระดับท้ังระดับ

มหภาค (Macro Level) ระดับจุลภาค (Micro Level)  และระดับเทคนิค

วิธีและนโยบาย (Meso Level) ธุรกิจสือ่โทรทศัน์ท้ังในต่างประเทศและใน

ประเทศไทยเองได้รับผลกระทบและปัญหามากมายจากการเปล่ียนผ่าน

เทคโนโลยีการสื่อสารไปสู่ระบบดิจิทัลหลอมรวม เกิดการควบรวมกิจการ

และการซื้อตัวบุคลากรในระดับข้ามองค์กร รวมท้ังยังมีการเปลี่ยนแปลง

โยกย้ายบคุลากรภายในองค์กรเกิดขึน้ ดงัทีเ่หน็ปรากฏในข่าวอยู่หลายครัง้

การบริหารจัดการองค์กรสื่อโทรทัศน์มีความซับซ้อนและม ี

รายละเอียดที่แตกต่างจากการบริหารองค์กรอื่นทั่วไป เพราะการบริหาร

จดัการส่ือต้องอาศยัความรูไ้ม่เพียงเฉพาะเรือ่งการบรหิารจดัการหรอืด้าน

การเงินและงบประมาณ แต่ยังต้องมีความรู้ในเร่ืองข้อกฎหมายส่ือสาร

มวลชน การผลิตรายการ และนโยบายการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ 

อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์เป็นธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี การค้า 

และงานศิลปะ เข้าไว้ด้วยกัน การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์จึงเป็นศาสตร์

และศิลปะในการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างจากการ

บริหารจัดการองค์กรอื่นทั่วไป  การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ไม่สามารถ

ให้ความสนใจแต่เพียงเฉพาะมิติด้านการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังต้อง
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ค�านึงถึงมิติด้านความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะท่ีส�าคัญ

ขององค์กรสือ่ ผู้บรหิารจงึต้องมทีกัษะและความรอบรูช้�านาญทัง้ด้านการ

บริหารจัดการ เทคโนโลยี ศิลปะ และทักษะการสื่อสาร

การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ต้องให้ความส�าคัญกับท้ังการ

บรหิารทรัพยากรมนุษย์ (Human) และการบรหิารทรพัยากรทีไ่ม่ใช่มนุษย์ 

(Non-human)  โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุก

มติิ ท้ังด้านเนือ้หา (Content) ของสือ่ กระบวนการผลติ (Production) การ

ออกอากาศและการจัดจ�าหน่าย (Distribution) เทคโนโลยีดิจิทัลหลอม

รวม ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะเป็น “เทคโนโลยีก่อกวน” (Disruptive 

Technology) ท่ีเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้และ

เป็นแรงขับท่ีส�าคญัในการพัฒนาอตุสาหกรรมสือ่โทรทศัน์ในประเทศไทย

และในระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับที่ Kung (2007) ได้กล่าวว่า การวิจัยที่

เน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้สะท้อนข้อเทจ็จรงิท่ีว่า ส่ือเป็นหน่ึงใน

อตุสาหกรรมทีต้่องประสบกับปรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่า “เทคโนโลยีก่อกวน” 

(Disruptive Technologies) ซึ่ง Day และ Schoemaker (2000)  ได้

อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ว่า หมายถึง นวัตกรรมท่ีมีพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ (Science-based Innovation) และมีศักยภาพในการสร้าง

สิ่งใหม่ๆหรือเปล่ียนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญ่

เก่ียวกับเทคโนโลยีสื่อได้น�ามาซึ่งความท้าทายอันใหญ่หลวงในทุกภาค

ส่วนของธุรกิจสือ่โทรทัศน์ในประเทศไทย อนัได้แก่ ด้าน อปุกรณ์ (Device) 

โครงสร้างเทคโนโลยี (Infrastructure) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 

Behaviors) เนื้อหารายการ (Content) ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market 

Segmentation) ช่องทางการออกอากาศ (Platform) ความท้าทายดังที่
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กล่าวมาทั้งหมดได้ส่งผลต่อแนวทางการบริหารจัดการด้านบุคลากรของ

ผู้บริหารองค์กรโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลหลอมรวม ซึ่งส่งผลให้ผู้บริหารต้องมี

การปรับตัว ปรับเปลี่ยนบทบาท อัตลักษณ์และคุณลักษณะส�าคัญเพื่อให้

สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของสื่อที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลหลอมรวม

บทความวิชาการชิ้นน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ปรากฎการณ์

ของสภาพธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลใน

ฐานะที่เป็น “เทคโนโลยีก่อกวน” (Disruptive Technology)และน�าเสนอ

คุณลักษณะ อัตลักษณ์ของผู้บริหารสื่อโทรทัศน์โดยใช้กรอบแนวคิดด้าน

การบรหิารจดัการสือ่มาเป็นกรอบในการวเิคราะห์และอภิปราย   โดยแบ่ง

ประเด็นในการน�าเสนอออกเป็น ประเด็น ดังนี้

1 .  สภาพการณ์ของธุรกิจโทรทัศน ์ดิจิ ทัลในประเทศไทย 

ในระดับมหภาค (Macro Level)

2 .  การบริหารจัดการในระดับ เทคนิค วิ ธีและนโยบาย  

(Meso Level)

3. โอกาสทางธุรกิจในบรบิทของโทรทัศน์ข้ามชาต ิ(Transnational 

Television)

4. การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and  

Innovation Management)

5. บทบาทผู ้น�าในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change  

Management)

6. อัตลักษณ์ใหม่ (New Identity) ของผู้บริหารองค์กรสื่อโทรทัศน์

ในยุคดิจิทัลหลอมรวม
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1. สภาพการณ์ของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยในระดับ

มหภาค (Macro Level)

สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ไทยระดับมหภาค 

(Macro Level) เป็นไปในทิศทางที่มีความสอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อท่ี

เปลี่ยนแปลงในระดับสากล ดังจะเห็นได้ว่า ความเป็นเจ้าของสื่อมีความ

กระจุกตัวอยู่กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ก่ีรายการหรือไม่ก่ีสถานี และ

มีการเกิดขึ้นของบริษัทขนาดกลางและเล็กที่เข้ามาด�าเนินธุรกิจในฐานะ 

บริษัทภายนอก (Outsource) รับช่วงงานผลิตของบริษัทใหญ่ๆโดยมีการ

จ้างการด�าเนินงานเฉพาะโครงการในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งลักษณะธุรกิจ

ที่กล่าวมาถือเป็นภาพธุรกิจท่ีก�าลังเกิดขึ้นในประเทศต่างๆท่ัวโลก ดังท่ี 

Majoribanks (2011)ได้เรียกลักษณะโครงสร้างธุรกิจแบบนี้ไว้ว่า “ระบบ

ธุรกิจบันเทิงแบบฮอลลีวู้ด” (Hollywood Model) 

การแข่งขันของธุรกิจโทรทัศน์ในยุคอะแนล็อคท่ีผ่านมา เป็นการ

แข่งขันท่ีเกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการเพียงไม่ก่ีรายซึ่งเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจสถานโีทรทศัน์ช่องหลกัในอดตี อนัได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 สถานี

โทรทัศน์ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สถานีโทรทัศน์ Modern 9 สถานี

โทรทศัน์ NBTและสถานีโทรทศัน์ Thai PBS เป็นหลกั แต่ภายหลงัการเปิด

ให้มกีารประมลูสถานโีทรทศัน์ในระบบดจิทัิล ท�าให้ปัญหาการขาดแคลน

คลื่นความถีท่ี่เคยมีอยู่เดมิหมดไป สง่ผลใหป้ัจจุบันจ�านวนสถานีโทรทศัน์

มเีพ่ิมมากขึน้ การเปลีย่นแปลงของภมูทิศัน์สือ่ดงักล่าว เป็นผลจากการเข้า

มาของเทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมที่ท�าให้ช่องทางการออกอากาศมีมาก

ขึน้ ขณะเดยีวกันก็ท�าให้เกิดการแข่งขนัช่วงชงิทรพัยากรกันมากขึน้เพ่ือให้

องค์กรธุรกิจของตนอยู่รอด ซึ่งปรากฏการณ์ที่กล่าวมาสามารถอธิบายได้
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จากแนวคดิทฤษฎีชพีพิสยั (Niche Theory) ซึง่เป็นแนวคดิด้านกลยุทธ์การ

บริหารจัดการท่ีพัฒนามาจากมุมมองเชิงชีววิทยาท่ีมองว่าการตลาดและ

อตุสาหกรรมสือ่เปรยีบเสมอืนระบบนเิวศระบบหน่ึงของท่ีมส่ิีงมชีวิีตท่ีมวิีถี

ชวิีตของตน ด�ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ทีรพัยากรจ�านวนจ�ากัดและต้อง

พยายามรักษาสายพันธุ์ของตนเองให้มีชีวิตอยู่รอด (Dimmick, 2003) ซึ่ง

แต่ละสถานีหรอืแต่ละองค์กรสือ่เปรยีบเสมอืนสมาชกิท่ีอาศยัอยู่ในระบบ

นิเวศของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เดียวกัน ภายใต้ทรัพยากรมีจ�านวนจ�ากัด 

ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ ได้แก่ จ�านวนผู้ชมและการเข้าถึงผู้ชม เนื้อหารายการ

ที่มีความขาดแคลน การช่วงชิงเรทติ้งและรายได้ระหว่างสื่อโทรทัศน์ด้วย

กันเอง รวมท้ังการถูกดึงส่วนแบ่งรายได้โฆษณาไปโดยสื่อใหม่อื่นๆ อาทิ 

สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลหลอมรวมท่ีถูกขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ส ่งผลให้ระบบนิเวศวิทยาของสื่อโทรทัศน์ใน

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก องค์กรส่ือโทรทัศน์จึงต้องปรับตัว

และกลยุทธ์ให้มีชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง รวม

ทั้งต้องพยายามสรรหาและช่วงชิงทรัพยากรต่างๆในการด�าเนินธุรกิจ

เพ่ือให้องค์กรของตนอยู่รอดในระบบนิเวศของส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังน้ี 

ผู้บริหารคือหัวใจส�าคัญในการน�าพาองค์กรให้อยู่รอดด้วยการก�าหนด

กลยุทธ์และแนวปฏบิตัท่ีิเหมาะสมกับทรพัยากรท่ีตนเองมอียู่ ท้ังทรัพยากร

ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านมนุษย์ ดังท่ีอธิบายได้ด้วยแนวคิด

ด้านทรัพยากรขององค์กร (Resource-based View/RBV) โดย Barney 

และ Hesterly (อ้างใน Mierzejewska, 2011) ท่ีมองว่าแต่ละองค์กรมี

ทรัพยากร (Resource) ที่โดดเด่น เป็นกลุ่มของทรัพยากรที่จะพัฒนาการ
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ท�างานตามกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรต้องพยายามค้นหา

ให้พบทรัพยากรและทักษะของบุคลากรที่โดดเด่นเหล่านี้  รวมทั้งต้อง

ปกป้ององค์กรจากอุปสรรคปัญหาด้านข้อมูลความรู้ ท้ังน้ีในเชิงธุรกิจ

แล้วโครงสร้างทางทรัพยากรดังที่กล่าวมาส่งผลต่อผลประกอบการของ

องค์กร ดงัทีส่ามารถ อธิบายได้โดยแนวคดิโครงสร้างและผลประกอบการ 

(Structure-conduct Performance/SCP) ของ Chan-Olmsted (2003)  ซึง่

เป็นแนวคดิเก่ียวกับโครงสร้างอตุสาหกรรมขององค์กรท่ีเน้นความสมัพันธ์

เชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างองค์กรและผลประกอบการ โครงสร้างองค์กร 

(Structure) ในท่ีน้ีได้แก่ จ�านวนบุคลากร ขนาดองค์กร สถานที่ตั้งของ

องค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมขององค์กร อันได้แก่ การปฏิบัติ

งานของบคุลากร ทีมงาน และผลประกอบการ (Performance) ขององค์กร 

2. ในระดับเทคนิควิธีและนโยบาย (Meso Level)

การบริหารงานในระดับเทคนิควิธีและนโยบาย (Meso Level) 

เป็นการบรหิารจดัการด้านกระบวนการ กลยุทธ์ แนวปฏิบติัและวัฒนธรรม

องค์กรทีม่ส่ีวนในการก�าหนดแนวทางการผลติและการท�างานขององค์กร

สือ่ รวมท้ังก�าหนดแนวทางด้านเน้ือหาสือ่ ทัง้นี ้คณุภาพของเนือ้หารายการ

ถือเป็นอาวธุชิน้ส�าคญัในการแข่งขนัของธุรกิจสือ่โทรทัศน์ในยุคปัจจบุนั ซึง่

มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Marjoribanks (2011) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

เนื้อหายังคงครองต�าแหน่งส�าคัญ (Content is the King) ในยุคปัจจุบัน 

รูปแบบและรายละเอียดของเนื้อหาสื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

การขับเคล่ือนของเทคโนโลยี ซึ่งคุณลักษณะของเน้ือหาสื่อในยุคดิจิทัล

หลอมรวมปัจจุบันประกอบไปด้วยลักษณะส�าคัญดังต่อไปนี้
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 1) เนื้อหามีความเป็นเฉพาะกลุ่ม (Content a’la carte) มากขึ้น 

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมช่องทางใน

การเข้าถึงกลุ่มผูช้มเฉพาะทางมากข้ึน ท�าให้การบรหิารจดัการด้านเนือ้หา

ต้องมคีวามชดัเจน ตรงกับความต้องการและรสนิยมของผูช้ม เช่น รายการ

ละครทีม่เีนือ้หาเฉพาะกลุม่ส�าหรบัผูใ้หญ่สามารถผลิตได้อย่างมข้ีอจ�ากัด

ด้านการควบคมุภาพและเนือ้หาน้อยกว่าในอดตี มกีารเกิดขึน้ของรายการ

เรยีลลิต้ีทีอ่อกอากาศ 24ชัว่โมง ทีม่กีารซ่อนกล้องจ�านวนมากตามจดุต่างๆ 

รวมท้ังละครที่มีเนื้อหาเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับการผลิตมากขึ้น 

เช่น ละครท่ีมเีนือ้หาเฉพาะส�าหรบัผูใ้หญ่ของ ช่อง 8 ละครชดุเรือ่งฮอร์โมน 

ที่เจาะกลุ่มวัยรุ่นและออกอากาศในแพลทฟอร์มดิจิทัล 

2) การเข้าถึงเน้ือหาสือ่ไม่มข้ีอจ�ากัดด้านสถานท่ี (Content Every-

where) โดยผู้ชมสามารถเปิดรับเนื้อหาที่ตนต้องการได้หลายช่องทาง 

(Platform) ในเวลาที่ตนเองเป็นผู้ก�าหนด (My Time) รวมทั้งสามารถเปิด

รบัชมย้อนหลงัได้ตามเวลาท่ีต้องการ ซึง่ข้อนีเ้ป็นผลท่ีเกิดจากวิวัฒนาการ

และบูรณาการของเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลอมรวมเข้ากับโทรทัศน์ ดังนั้น ผู้

บริหารต้องมีกลยุทธ์และเทคนิควิธีในการน�าเสนอเน้ือหา (Distribution) 

ให้เข้าถึงผู้ชมได้ทุกช่องทาง (Platform) ทั้งการรับชมแบบจอที่หนึ่ง (First 

Screen) ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์แบบเดิม และแบบจอท่ีสอง (Second 

Screen) ผ่านสื่อใหม่ อาทิ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ รวมท้ัง

ในการผลิตเน้ือหาเดียวเพ่ือออกอากาศได้หลายช่องทางดังที่กล่าวมาน้ัน  

ต้องสามารถผลิตออกมาในรูปแบบที่เหมาะกับช่องทางท่ีน�าเสนอด้วย 

ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ก เป็นสื่อที่เน้นการน�าเสนอด้วยภาพเป็นจุดเรียกร้อง

ความสนใจ ขณะท่ีการน�าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ในเว็บไซต์มีท้ังรูปแบบ
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ยาวและแบบสั้น ดังน้ันผู้บริหารต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการด้าน 

การผลิตที่ไม่ท�าให้บุคลากรต้องท�างานซ�้าซ้อน ขณะเดียวกันก็ต้องมี

กลยุทธ์การบริหารจัดการให้สามารถแข่งกับเวลาและคู่แข่งทางธุรกิจได้

3) ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Content for Free)  

การเปิดรับเน้ือหาผ่านสื่อใหม่ในอดีตน้ัน ผู้ชมต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายใน

การรบัชมเน้ือหา เช่น การจ่ายเงนิเพ่ือดาวโหลดเนือ้หาเพลงและภาพยนตร์ 

แต่ปัจจบัุนเนือ้หาส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ดงันัน้การ

ก�าหนดกลยุทธ์ทางการเงนิและการตลาดของธุรกิจสือ่ในปัจจบุนัผูบ้รหิาร

ต้องสามารถค้นหาแหล่งเงนิทนุใหม่ๆ และก�าหนดข้อตกลงทางธุรกิจแบบ

ใหม่เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง  

ผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ผู้บริหารช่องทาง (Platform) และ

หน่วยงานที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ เช่น ผู้โฆษณาสินค้า ประเด็นที่กล่าว

มาน้ีถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการบริหารจัดการของผู้บริหาร

ทั้งในด้านจัดการงบประมาณและการวัดผลทางธุรกิจและการตลาด  

จากข้อสังเกตพบว่า องค์กรธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider)  

และเคยมีประสบการณ์ด�าเนินธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมาก่อนจะ

ปรับตัวได้เร็วท่ีสุด สามารถบริหารจัดการรายรับได้จากท้ังสองทางคือ  

จากช่องทางสื่อโทรทัศน์และจากช่องทางสื่อใหม่ 

4) ผู้ใช้สื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสื่อ (User-generated Content) 

เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยท�าให้ผู้ชมหรือผู้ใช้สื่อเปลี่ยนสภาพมาเป็นผู้ผลิต

หรือร่วมผลิตสื่อเองได้ ส่งผลให้พลังของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลหลอมรวมมี 

มากขึ้น ซึ่งส่ิงนี้ถือเป็นผลของ “เทคโนโลยีก่อกวน” ท่ีผู้บริหารองค์กร

ต้องเรียนรู้ เข้าใจ และน�ามาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของตน 
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เทคโนโลยีดิจิทัลท�าให้อุปกรณ์การผลิตมีขนาดเล็กลงและราคาถูกลง  

ซื้อหาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งท�าให้การผลิตเนื้อหาง่ายขึ้น ผู้บริโภคหรือผู้ชมใน

ปัจจุบันจึงเป็นผู้ที่มีสื่อและเครื่องมือการผลิตในมือและสามารถผลิตสื่อ

ได้เหมือนกับผู้ผลิตในองค์กรสื่อ ดังท่ีเห็นตัวอย่างจากปรากฏการณ์ของ 

“นักข่าวพลเมือง” (Citizen Reporter) ดังนั้น องค์กรธุรกิจโทรทัศน์ต้องมี

กลยุทธ์ในการบรหิารจดัการด้านคณุภาพการผลติเน้ือหาให้แตกต่างและ

อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพที่เหนือกว่าเนื้อหาท่ีผลิตโดยภาคประชาชน 

เช่น ปรับปรุงคุณค่าการผลิตด้านภาพ เสียง และงานกราฟิก ให้มีการสื่อ

ความหมายเชิงศิลปะที่มีคุณภาพมากขึ้น 

5) เนื้อหาสื่อมีความเป็นสากล (Global Content) สื่อดิจิทัลสมัย

ใหม่ที่หลอมรวมเข้ากับโทรทัศน์ท�าให้การรับส่งเน้ือหาเป็นไปได้อย่าง

รวดเร็ว กว้างขวาง ไม่มีปัญหาด้านพื้นที่ทางกายภาพเป็นอุปสรรคในการ

เข้าถึงของผู้ชม ดังที่พบว่า ยอดชมเนื้อหาเดียวกันผ่านสื่อใหม่มีมากกว่า

การเปิดรบัชมผ่านเครือ่งรบัโทรทัศน์แบบเดมิ สือ่ดจิทัิลท่ีเข้ามาหลอมรวม

จงึเข้ามามบีทบาทด้านเนือ้หาโดยผูผ้ลติสามารถผลติเน้ือหาท่ีเข้าถึงกลุ่ม

ผู้ชมได้ในระดับสากล และผลิตเนื้อหาที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที ่

ชอบและมีรสนิยมดูรายการประเภทเดียวกันแต่อาจอาศัยอยู่ในพ้ืนที ่

ต่างกันหรอืแม้แต่อาศยัอยู่ในคนละประเทศกัน ดงันัน้ในการบรหิารจดัการ

ด้านเน้ือหาสือ่ในข้อนี ้ผูบ้รหิารต้องวางกลยุทธ์ท่ีให้ความส�าคญักับรสนิยม

ของผู้ชมและการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

6) มกีารเชือ่มโยงเนือ้หาสือ่เข้าด้วยกัน (Content about Content) 

ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าเนื้อหาสื่อในปัจจุบันมีความหลากหลายและมีอยู่ในสื่อ

ต่างๆมากมาย รวมทั้งยังสามารถผลิตได้เองโดยผู้บริโภค จากที่กล่าวมา
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ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคสื่อในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานะจาก

ผู้ชมมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหา (Co-creation) และร่วมสร้าง

มลูค่าเพ่ิมให้กับเนือ้หา (Value-added Content) น้ันอกีด้วย ดงัน้ัน ในการ

บรหิารจดัการเน้ือหา ผูบ้รหิารต้องมกีลยุทธ์ในการน�าเนือ้หาในสือ่ต่างๆมา

ต่อยอดการผลิต เช่น มีการน�าเนื้อหาที่เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและเป็นท่ี

กล่าวถึงในสือ่ใหม่มาต่อยอดการผลติในรายการโทรทัศน์ แต่ขณะเดยีวกัน

ก็ต้องให้ความส�าคัญกับคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหานั้นด้วย

การบริหารจัดการองค์กรสื่อด้านเนื้อหาท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี

ต้องอาศัยทักษะความรู้ด้านการบริหารและด้านความคิดสร้างสรรค ์

เข้าด้วยกัน เน้ือหาสื่อเป็นสิ่งส�าคัญ แต่ขณะเดียวกันวิธีการและรูปแบบ

การน�าเสนอเนื้อหาก็เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมเน้ือหาให้น่าสนใจ สามารถ 

เข้าถึงและได้รับความนิยมจากผู ้บริโภคยุคปัจจุบัน กลยุทธ์ส�าคัญ 

ที่ผู ้บริหารองค์กรสื่อโทรทัศน์ควรน�ามาใช้เป ็นแนวทางปฏิบัติคือ  

“การน�าเสนอเนื้อหาที่ตรงกับรสนิยมกลุ ่มผู ้ชม ในช่องทางท่ีตรงกับ

พฤตกิรรมการรบัชม และในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม” (Get the right content 

to the right consumer at the right time.)

3. โอกาสทางธุรกิจในบริบทของโทรทัศน์ข้ามชาติ (Transnational 

Television)

เทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมมีศักยภาพในการเข้าถึงผู้ชมอย่าง

ไม่จ�ากัดเวลาและพ้ืนที่ ซึ่งสิ่งนี้ช่วยเป็นแรงเสริมและผลักดันให้ธุรกิจสื่อ

โทรทัศน์สามารถแข่งขันในระดบันานาชาตไิด้เพราะเทคโนโลยีในปัจจบุนั

เอื้ออ�านวย รายการละคร ถือเป็นรายการโทรทัศน์ท่ีเป็นภาษาสากล  
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เข้าถึงและเข้าใจร่วมกันได้ระหว่างกลุ่มผู้ชมแทบทุกประเทศ โดยเฉพาะ

ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียน้ัน รายการละครโทรทัศน์ของประเทศไทย

มฐีานผู้ชมในประเทศเพ่ือนบ้านจ�านวนมากเพราะมพ้ืีนฐานทางวฒันธรรม

และรสนิยมท่ีใกล้เคียงกัน เช่น รายการละครท่ีผลิตโดยช่อง 8 ของกลุ่ม

อาร์เอส และ ช่องวัน ของ เครือบริษัทจีเอ็มเอ็ม ได้รับความนิยมจากกลุ่ม

ผูช้มในประเทศเพ่ือนบ้านจ�านวนมาก และสามารถขายลิขสทิธ์ิรายการได้

ผลก�าไรในเชิงธุรกิจ รวมทั้งยังมีองค์กรอื่นๆ อาทิ พีพีทีวี ถือเป็นองค์กรที่มี

ต้นทุนทางการเงินและมศีกัยภาพรวมทัง้ยังมนีโยบายผลติรายการโทรทัศน์

เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ ดังนั้น ในการท่ีธุรกิจส่ือโทรทัศน์ใน

ประเทศไทยจะก้าวข้ึนเป็นผู้แข่งขันทางการตลาดรายการโทรทัศน์ระดับ

นานาชาติถือเป็นประเด็นที่น่าจับตามองในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสื่อระดับโลกในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ได้

พัฒนาสู่ลักษณะของธุรกิจสื่อข้ามชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

การบริหารจัดการสื่อข้ามชาติ (Transnational Media Management 

Theory) ที่มองว่าโลกาภิวัฒน์มีผลกระทบต่อรูปแบบและคุณภาพของ

เนื้อหา กระบวนการและเทคนิควิธีการผลิต รวมท้ังปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และการเมืองส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจสื่อข้ามชาติ ซึ่ง

ส่ิงนี้สะท้อนให้เห็นว่า รสนิยมและวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกันของผู้ชมใน

แถบภูมภิาคเอเชยีถือเป็นโอกาสทางธุรกิจทีส่�าคญัขององค์กรสือ่โทรทศัน์

ในประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

อย่างไรก็ตาม บทความชิ้นนี้จะไม่ได้วิเคราะห์ลงลึกถึงแนวทาง

ในการบริหารจัดการองค์กรสื่อแบบข้ามชาติ ด้วยปัจจุบันการตลาด

สื่อโทรทัศน์ข้ามชาติของไทยยังเป็นเพียงการตลาดในลักษณะของ
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ผลพลอยได้ คือผลิตเพื่อผู้ชมในประเทศแต่มีรูปแบบเนื้อหาที่สามารถส่ง

ออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ด้วย ในอนาคตเมื่อตลาดมีการขยายตัว

และธุรกิจการผลิตเพ่ือส่งออกรายการโทรทัศน์ข้ามชาติในประเทศไทยมี

ความเคล่ือนไหวทีค่กึคกัมากขึน้ จะเป็นประเดน็ศกึษาทีน่่าสนใจต่อไปถึง

ความท้าทายของการบริหารจัดการบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะในประเด็น

บทบาทหน้าทีข่องผู้บรหิาร การจดัการข้ามวัฒนธรรมและภาวะความเป็น

ผู้น�า เพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการและความท้าทาย

ในการบริหารจัดการองค์กรสื่อข้ามชาติ  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตลาด

และเนื้อหาของสื่อไปสู่ธุรกิจระดับนานาชาติในอนาคต 

4. การบรหิารเทคโนโลยีและนวตักรรม (Technology and Innovation 

Management)

 เทคโนโลยีดจิทัิลหลอมรวม เข้ามามบีทบาทในฐานะ “เทคโนโลยี

ก่อกวน” แก่อตุสาหกรรมสือ่โทรทัศน์ของประเทศไทยในยุคปัจจบุนัในด้าน

ต่างๆดงัทีอ่ธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี ้การบรหิารงานองค์กรสือ่โทรทัศน์จงึถือ

เป็นการบรหิารเทคโนโลยแีละนวัตกรรม ตามทีอ่ธิบายได้ด้วยแนวคดิการ

บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Manage-

ment Theory) ซึ่ง Dougherty (2006) ได้ให้นิยามของค�าว่า “นวัตกรรม” 

ไว้ว่า เป็นหน่วยย่อยของเทคโนโลยี และ เทคโนโลยี ถือเป็นหน่วยย่อยของ

การเปลี่ยนแปลงองค์กร ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีพลังและศักยภาพในการ

เปลี่ยนแปลงองค์กร ดังนั้น ในการบริหารจัดการองค์กรส่ือ ผู้บริหารควร

ให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมสื่อดิจิทัลหลอมรวมในฐานะเทคโนโลยีท่ีน�า

มาซึ่งการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร 
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โดยผู้บรหิารองค์กรสือ่โทรทศัน์ต้องปรบัตวัและน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ประยุกต์เพ่ือบรหิารบคุลากรและนวตักรรมต่างๆด้วยวธีิการทีแ่ตกต่างกัน 

ซึ่งแนวคิดข้างต้นมีความสอดคล้องกับที่ Christensen และ Overdorf 

(2000) ได้เสนอไว้ว่า “เทคโนโลยีก่อกวน” (Disruptive Technologies) นี้ 

อาจน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทิศทางต่างๆท้ังการพัฒนาไปในทางท่ีดี

และทางที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย

 ผู้บริหารควรมองเห็นจุดดีของนวัตกรรมส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 

หลอมรวมท่ีสามารถเปิดช่องทางใหม่ๆในการท�าธุรกิจโทรทัศน์และน�า

มาเป็นช่องทางในการบริหารนวัตกรรม พัฒนาช่องทางการออกอากาศ 

(Platform) ต่างๆในรูปแบบของการรับชมผ่านโทรทัศน์จอท่ีหน่ึง (First 

Screen) ท้ัง ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน ดาวเทียม เคเบิ้ล อินเตอร์เน็ต 

และผ่านสื่อใหม่ ที่สามารถรับชมได้ผ่านจอท่ีสอง (Second Screen)  

รวมท้ังการน�าช่องทางการน�าเสนอผ่านนวัตกรรมสื่อใหม่มาสนับสนุน

สื่อเก่า ตัวอย่างเช่น ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการโปรโมท

เน้ือหาและดึงให้ผู้ชมมารอชมรายการทางส่ือโทรทัศน์ ซึ่งการผสมผสาน 

เทคโนโลยีดังกล่าวมีความสอดคล้องกับท่ี Franke และ Schreier  

(2002) ได้ศึกษาพบว่า อินเตอร์เน็ตสามารถน�ามาเป็นเคร่ืองมือในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ ในบริบทของประเทศไทย  

พบว่า ผู้บริหารองค์กรโทรทัศน์ได้มีการน�าเอานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ 

บริหารจัดการระบบการท�างานและการบริหารบุคลากร ตัวอย่างเช่น  

ในการบรหิารงานระบบห้องข่าว (News Room) ของไทยรัฐทีวีมกีารพัฒนา

ระบบการท�างานและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ ท้ังเทคโนโลยีท่ีซื้อจาก 

ต่างประเทศ เทคโนโลยีที่องค์กรพัฒนาขึ้นมาเอง และการผสมผสาน
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ระหว่างเทคโนโลยีที่ซื้อมาและผลิตเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานของ 

Saksena และ Hollifield (2002) ท่ีได้ศกึษาโครงสร้างองค์กรภายในของ

หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมรกิาทีใ่ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการพัฒนาการ

บรรณาธิกรข่าวออนไลน์ซึง่ถือเป็นผลติภณัฑ์ใหม่หรอืวธีิการท�างานแบบใหม่

ในด้านการบริหารการสื่อสารภายในองค์กรน้ัน ผู้บริหารองค์กร

ควรน�านวัตกรรมการสือ่สารมาใช้เพ่ิมศกัยภาพในการบริหารงานทุกระดบั 

โดยอาจใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ในการสื่อสาร ซึ่งสามารถจัดเป็นก

ลุ่มการสื่อสารกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มตามสายการท�างาน 

รวมทัง้สามารถน�าสือ่ใหมม่าใชเ้ป็นระบบการจดัการบริหารในการสัง่งาน

และตรวจดคูวามคบืหน้าของงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สร้างบรรยากาศ

ท�างานในลกัษณะยืดหยุ่นไม่จ�าเป็นต้องยึดตดิกับสถานท่ี (Remote Office)

นอกจากนี้ ผู้บริหารองค์กรสื่อโทรทัศน์ควรมีแนวทางกลยุทธ์ใน

การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อันได้แก่ การสร้างเนื้อหารายการใหม่ๆ รวมทั้ง 

การผสมผสานเนือ้หาและทรพัยากรทีม่อียู่แล้วให้ออกมาเป็นส่ิงใหม่ ซึง่ถือ

เป็นการบรหิารงานตามแนวคดิการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ (New Product 

Development Theory) โดยแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าว

สามารถเห็นตัวอย่างได้จาก กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กรจากการผสม

ผสานแบรนด์บุคลากรท่ีเป็นนักข่าว โดยองค์กรเนชั่นมีนโยบายในการให้

นกัข่าวใช้ส่ือใหม่ในการสร้างแบรนด์ของตนเองและให้มคีวามเชือ่มโยงกับ

องค์กร เช่น ใช้การตัง้ชือ่ในสือ่สงัคมออนไลน์ให้มชีือ่ของสถานีหรอืองค์กร

พ่วงไปด้วย รวมท้ังมกีารบรหิารโดยการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ โดยการน�า

บุคลากรที่มีฐานผู้ชมอยู่แล้วอย่าง คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล มาพัฒนารูป

แบบการน�าเสนอและเนื้อหาใหม่ๆ เช่น รายการ ไลน์กนก ที่ออกอากาศ
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ทางช่อง เนชั่น ทีวี 22 มีลักษณะรูปแบบน�าเสนอแบบวาไรตี้ เพ่ือสร้าง

ความแตกต่างหลากหลายขณะเดยีวกันก็ยังคงความสัมพันธ์ของคณุกนก

กับฐานผู้ชมเดิมไว้ได้ 

ตัวอย่างของการพัฒนาเน้ือหารูปแบบรายการท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ถือเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในมุมมองของ

ทฤษฎีการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ทีส่นับสนนุว่า สินค้าใหม่ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ถือเป็นอาวุธทางกลยุทธ์ขององค์กร การพัฒนาสินค้าใหม่ ซึ่ง

ในที่น้ีหมายถึงเน้ือหารายการโทรทัศน์แบบใหม่ๆ ถือเป็นการสะท้อนให้

เห็นศักยภาพขององค์กรท่ีได้รับการพัฒนาและจะมีผลเชื่อมโยงไปยังผล

ประกอบการและด้านการเงิน

ด้านอุปสรรคและความท้าทายในการบริหารจัดการอันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงหรือก่อกวนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมน้ัน ความ

ท้าทายท่ีส�าคัญคือการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขช่องว่างทางเทคโนโลยีท่ี

เกิดขึน้ท้ังระหว่างพนักงานรุน่เก่าและรุน่ใหม่ทีม่คีวามรูแ้ละทักษะด้านสือ่

ดจิทัิลทีแ่ตกต่างกัน ผูบ้รหิารต้องท�าหน้าทีปิ่ดช่องว่างดงักล่าวด้วยกลยุทธ์

การบริหารท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่

ส�าคัญขององค์กร โดยใช้กลยุทธ์หลักในการจัดการอบรมแก่บุคลากรรุ่น

เก่า เพ่ือให้เกิดการยอมรบันวัตกรรม (Adoption of Innovation) และสรรหา

พนกังานใหม่ทีม่ทัีกษะความรูด้้านสือ่ดจิทิลัเข้ามาร่วมงานในองค์กรซึง่ถือ

เป็นการแพร่กระจายทางนวัตกรรม ตามแนวคิดทฤษฎีการแพร่กระจาย 

(Diffusion Theory) ดงัที ่Rogers (1995) อธิบายว่า การยอมรับนวัตกรรม

ที่ส�าเร็จเกิดขึ้นเนื่องจากผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นคน

เผยแพร่นวัตกรรมไปยังกลุม่ล้าหลงั (Laggards) ท่ีเป็นผูป้ฏเิสธนวัตกรรม 
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นอกจากนี้แล้ว ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ การศึกษา รายได้ 

มส่ีวนเกีย่วข้องต่อการยอมรบันวัตกรรม บคุลากรรุน่ใหม่ในองค์กรท่ีเตบิโต

มากับเทคโนโลยีดจิทิลัถือเป็นกลุม่ผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีเ่ข้าใจเทคโนโลยี

มากกว่า สามารถช่วยเผยแพร่ทกัษะและสร้างทัศนคติเชงิบวกแก่บคุลากร

รุ่นเก่าที่เปลี่ยนแปลงช้ากว่า ผู้บริหารงานองค์กรควรมีการบริหารจัดการ

ในลักษณะท่ีเก้ือกูลกันโดยให้บุคลากรรุ่นใหม่เป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่

บุคลากรรุ่นเก่าที่มีอายุมากกว่า ส่วนในด้านการยอมรับนวัตกรรมภายใน

องค์กรนั้น ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว การน�า

เทคโนโลยีดจิทัิลใหม่มามาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะสร้างความเครยีดและ

การต่อต้านให้เกิดข้ึนในกลุ่มบุคลากรรุ่นเก่าในระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อ

ปรับตัวได้แล้ว จะท�าให้ความเครียดและการต่อต้านเทคโนโลยีลดลงไป 

ซึ่งประเด็นที่กล่าวมามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Achtenhagen 

และ Raviola ในปี ค.ศ. 2009 (อ้างถึงใน Mierzejewska, 2011) ที่พบว่า 

การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้น�ามาสู่การลดความพึงพอใจในการท�างาน

ของสมาชิกในองค์กรในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะเป็นการเปล่ียนแปลง

การท�างาน เป็นการบังคับให้คนท�างานต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพ่ิมเวลา

และภาระในการท�างาน แต่ผลกระทบที่มีต่อความพึงพอใจในเชิงลบของ

เทคโนโลยีจะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 

5. บทบาทผู ้น�าในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change  

Management)

ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

และการแพร่กระจายนวัตกรรม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า องค์กรท่ีมีพ้ืน
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ฐานทางธุรกิจมาจากกลุ่มผู้ผลิตเน้ือหา (Content Provider) และผู้

ด�าเนินธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมาก่อนถือเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวมาก่อนหน้า

แล้วอย่างรวดเร็ว โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเหล่านี้ถือเป็นผู้น�าการ

เปล่ียนแปลง  เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีและผู้เผยแพร่นวัตกรรมแก่สมาชิกใน

องค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการ

เปลีย่นแปลง (Change Management) อนัเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี ท่ีเปลีย่นแปลงไป และยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

Killebrew (2003) และงานของ Perez-Latre และ Sanchez-Tabernero 

(2003) ที่พบว่า การเปลี่ยนแปลงมีอ�านาจในการก่อให้เกิดความก่อกวน 

(Change is disruptive) ซึ่งรูปแบบความเป็นผู้น�าของผู้บริหารมีบทบาท

ที่ส�าคัญต่อการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

องค์กรที่มีผู ้น�าที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเท่าน้ันจึงจะ

อยู่รอดได้ การสื่อสารถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารงานองค์กร 

โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไปสู ่ยุค

ดิจิทัลหลอมรวมนั้น ผู้น�ามีบทบาทอย่างมากในการบริหารเพ่ือความ

เปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน 

(Transactional Leadership) ระหว่าง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้น�าและผู้ตาม (Bi-

lateral Exchange) ซึง่เป็นรปูแบบการแลกเปลีย่นระหว่างผลผลติของงาน

กับรางวัลทีเ่ป็นความพึงพอใจของผูต้าม มาสู ่ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

(Transformation Leadership Approach) ซึ่งเป็นภาวะผู้น�าที่เน้นการ

สือ่สารเพ่ือสร้างความเปลีย่นแปลงในองค์กร และสร้างแรงบนัดาลใจ เป็น

แรงขบัในการเปลีย่นแปลงและพัฒนาองค์กร (Organizational Change)
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ทั้งนี้ Bass (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัย4 ประการในการ

เปลีย่นแปลงองค์กรของผูน้�า ได้แก่ 1.) การสร้างความเชือ่มัน่และทศันคติ

ที่ดี  (Idealized Influence) กับบุคลากรในองค์กร  และ 2.) การสร้างแรง

บนัดาลใจ (Inspirational Inspiration) โดยอธิบายวสิยัทศัน์ (Vision) ทีน่่า

เดินทางไปถึงแก่บคุลากร นัน้ พบว่า ทัง้สองข้อทีก่ล่าวมามคีวามสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยที่พบได้ว่า ผู้บริหารองค์กร

สือ่โทรทัศน์ในประเทศไทยต่างตระหนักและให้ความส�าคญัในการบรหิาร

งานในภาวะผู้น�าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดย เห็นได้จากที่องค์กรต่างๆมี

การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผลมา

จากเทคโนโลยี เช่น อสมท. ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่เป็น Highly Creative 

Media Corporation โดยผู้บริหารให้ความเห็นว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่มีความ

กระชบัและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของธุรกิจสือ่โทรทัศน์ยุคปัจจบุนัเพ่ือ

น�าองค์กรไปสูอ่งค์กรดจิทิลั ในส่วนกลุม่บรษิัททรูคอร์ปมกีารวางแนวทาง

วิสัยทัศน์ที่เน้นปรัชญาการสร้างนวัตกรรมและนวัตกร เป็นต้น ส�าหรับ

ปัจจยัอกี 2 ประการในการเปลีย่นแปลงองค์กรของผูน้�า คอื ข้อ 3 และ ข้อ 4 

ซึง่ได้แก่ การให้คณุค่ากับความคดิของผูอ้ืน่ (Intellectual Consideration) 

และการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล (Individualized Consideration) 

ของบุคลากรน้ัน ผู้บริหารควรใช้รูปแบบการเป็นผู้น�าที่ยืดหยุ่นในการ

บริหารจัดการ เน้นรูปแบบปรึกษาหารือ (Consult Style) และรูปแบบ

ปฏิสัมพันธ์ (Joins Style) ตามแนวคิดของ Likert (อ้างถึงใน Dainton 

และ Zelley, 2011) ที่เป็นรูปแบบภาวะผู้น�าท่ีใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจใน

การท�างาน มีการขอความเห็นและค�าแนะน�าจากผู้ตามเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ มีทั้งการตัดสินใจแบบ “บน สู่ ล่าง” และ “ล่าง สู่ บน” ผู้ตามได้
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รับการยอมรับและการบริหารงานอยู่ภายใต้การให้เกียรติและเคารพกัน 

ดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วว่า ผู้บริหารคือศูนย์กลางของการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยังถือเป็นภารกิจประการ

ส�าคญัในการบรหิารองค์กร ซึง่หากวิเคราะห์ในมมุมองของแนวคดิทฤษฎี

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Theory) จะพบว่า วัฒนธรรม 

ถือเป็นพลงัขบัเคลือ่นทีส่�าคญัในองค์กร รวมทัง้ยังเป็นตวัก�าหนดพฤตกิรรม

ของสมาชกิในองค์กร และส่งผลต่อจดุแขง็และจดุอ่อนขององค์กร ซึง่อาจ

กล่าวได้ว่า ผูบ้รหิารองค์กรสือ่ต้องสร้างแนวปฏิบตัแิละคณุค่าท่ีสมาชกิใน

กลุ่มยึดถือร่วมกัน รวมทั้งต้องถ่ายทอดไปยังสมาชิกรุ่นต่อมาขององค์กร 

เพราะวัฒนธรรมคือสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางของกิจกรรมกลุ่มในการสร้าง

ผลผลิตและการอยู่รอด ดังที่ Boor และ Dowson (อ้างถึงใน Mierzejew-

ska, 2011) ได้กล่าวไว้ ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรสื่อโทรทัศน์จึงต้องสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรอันได้แก่ แนวปฏิบัติขององค์กร (Company Practice) 

เช่น การปลูกฝังความคิดและทักษะดิจิทัลแก่บุคลากร การสื่อสารของ

องค์กร (Company Communication) อันได้แก่ การน�าเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ขับเคลื่อนการสื่อสารในองค์กร และวัฒนธรรม

ทางกายภาพขององค์กร (Physical Cultural Forms) เช่น การจัดหา

อุปกรณ์และทรัพยากรในการท�างานของบุคลากรในองค์กรให้มีความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของสือ่โทรทัศน์ในยุคดจิทัิล 

หลอมรวม ทั้งน้ี การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมด

ข้างต้น จะช่วยก่อให้เกิดการบริหารจัดการความสัมพันธ์ (Relationship) 

และปฏิสมัพันธ์ (Interaction) ในองค์กร ซึง่เป็นกลยุทธ์บรหิารสือ่ในระดบั

จุลภาค (Micro Level) 
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การบริหารองค์กรสื่อมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการบริหาร

จัดการธุรกิจอื่นๆ ด้วยมีท้ังความเป็นศาสตร์และศิลปะในการบริหาร  

จึงต้องมีโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ียืดหยุ่นผสมผสานหลากหลาย

รูปแบบ องค์กรสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้การผสมผสาน

โครงสร้างวัฒนธรรมทั้ง 3 รูปแบบ ของ Hardy (อ้างถึงใน Block, 2001) 

เข้าด้วยกัน โดยแบบที่หนึ่งคือ โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมแบบ

บทบาท (The Role) หรอืเสาวิหารกรกี ซึง่ถือเป็นรปูแบบหลกัของทกุองค์กร 

โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมแบบบทบาท นี้เปรียบเสมือนกระดูก 

สันหลังขององค์กรที่จัดระบบหน้าที่การท�างานออกเป็นสัดส่วนเหมือน 

เสาวิหารแต่ละเสาเปรียบกับแผนกหรือฝ่ายต่างๆที่ท�างานภายใต้หลังคา

วิหารซึ่งเปรียบได้กับผู้บริหารองค์กร โดยน�ามาใช้ผสมผสานกับรูปแบบ

ที่สอง คือ วัฒนธรรมแบบภารกิจ (The Task) ซึ่งเป็นการบริหารงานแบบ

โครงงาน ผู้บริหารเข้ามามีส่วนเพียงการสนับสนุนทางทรัพยากรที่จ�าเป็น  

มีหัวหน้าโครงการท�าหน้าที่ในการมอบหมายและติดตามงาน โดยให้

อิสระบุคลากรในการท�างานท่ีต้องใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งมีการใช้รูปแบบการบริหารงานแบบท่ีสาม  

คือ วัฒนธรรมแบบรวมอ�านาจ (The Power) ซึ่งเป็นรูปแบบที่น�ามาใช้ใน

กรณีท่ีต้องใช้การตดัสนิใจท่ีเดด็ขาดภายใต้สภาวะการแข่งขันกับเวลาและ

ธุรกิจ ซี่งเป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรแบบวัฒนธรรมไทยที่มีผู้น�าองค์กร

เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกในองค์กร 
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6. อัตลักษณ์ใหม่ (New Identity) ของผู้บริหารองค์กรสื่อโทรทัศน ์

ในยุคดิจิทัลหลอมรวม 

การเปลีย่นแปลงด้านภูมทัิศน์สือ่ในยุคดจิทัิลหลอมรวม นอกจาก

จะส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรแล้ว ยังส่งผลต่อการปรับ

เปลีย่นอตัลกัษณ์ตวัตนและคณุลกัษณะของผู้บรหิารอกีด้วย โดยผูบ้รหิาร

ต้องมีการปรับอัตลักษณ์ตัวตนและเพิม่เติมทักษะใหม่ๆเพือ่ให้สอดคล้อง

ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลหลอมรวม ซึ่งใน

ระดับสากลพบว่า ผู้บริหารองค์กรสื่อเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติใน

การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านอัตลักษณ์ของ

ผูบ้รหิารและนักวชิาชพีด้านสือ่ที ่Aris (2011) พบว่า อตัลักษณ์ทางวชิาชพี 

(Professional Identity) ของนักวิชาชีพผู้ผลิตส่ือในระดับสากล มีความ

เปล่ียนแปลง จากลกัษณะการท�างานในอดตีแบบศลิปินเดีย่ว (Soloist) มา

สู่อัตลักษณ์แบบนักผสมผสาน ที่เรียกว่า “ซุปเปอร์สตาร์ดีเจ” (Superstar 

DJ)  โดยผู้บริหารต้องรู้จักทั้งวิธีการและกระบวนการ (Know How) รู้จัก

เนื้อหาทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งรู้จักผู้บริโภค (Know Who) เพื่อให้

สามารถอยู่รอดได้ในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งตัวอย่าง 

ลักษณะการท�างานแบบนักผสมผสานดังกล ่าว เห็นได ้ชัดจาก 

ปรากฎการณ์ รวมตัวกันของเครือข่ายผู้ผลิตสื่อในประเทศไทยผ่านการ 

ก่อตั้ง OPPA (Online Premium Publisher Association) หรือสมาคม

การค้าส่ือออนไลน์คุณภาพ เพ่ือสร้างมาตรฐานโฆษณาออนไลน์ 

ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้

การเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ทางวิชาชพีดงัท่ีกล่าวมาน้ันอาจเกิดข้ึน

ในระดับที่มากน้อยและช้าเร็วแตกต่างกัน กลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่อาจมีการ
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ยอมรับอัตลักษณ์ใหม่ที่เรียกว่า “ซุปเปอร์สตาร์ดีเจ”  ได้ง่ายและเร็วกว่า  

ในขณะท่ีกลุ่มผู้บริหารรุ่นเก่าอาจต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นชิน

เพ่ือให้เกิดการยอมรับชื่อเรียกอัตลักษณ์ใหม่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  

ผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวิชาชีพท่ีสอดคล้อง

กับกระบวนการท�างานของภูมทัิศน์สือ่ยุคดจิทิลัสมยัใหม่ เพ่ือให้ตนเองและ

องค์กรสามารถต่อสู้ ปกป้องสถาบันของตนจากสื่อใหม่และการก่อกวน 

ด้านต่างๆอนัเกิดจากเทคโนโลยีดจิทัิลสมยัใหม่ ขณะเดยีวกันก็ยังคงธ�ารง

คุณค่าเดิมของสื่อโทรทัศน์ไว้ได้ท่ามกลางการปรับตัวและการแข่งขัน

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

โทรทัศน์เป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะที่ขับเคลื่อน

โดยเทคโนโลย ีรายการโทรทศัน์ทีม่คีณุภาพและศลิปะในการผลิต เมือ่น�า

มาออกอากาศซ�า้ (Rerun) ก่ีครัง้ ผูช้มก็ยังตดิตามและมคีวามสขุทุกครัง้ใน

การได้ชืน่ชมเร่ืองราวและฉากนัน้ซ�า้ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรบัชมผ่านโทรทัศน์

ในช่องทางเดิมๆ หรือผ่านช่องทาง (Platform) ใหม่ๆที่เป็นการพัฒนาจาก

เทคโนโลยีดจิทิลัหลอมรวม เพราะรายการโทรทศัน์ทีม่คีณุภาพและปราณีต 

ในการผลิตถือเป็นงานศิลปะที่มีความอมตะและทรงคุณค่าแม้เวลาจะ

ผ่านไปก็ตาม รวมทั้งคุณภาพของรายการโทรทัศน์ยังถือเป็นอาวุธส�าคัญ

ในการธ�ารงคณุภาพโทรทศัน์ภายใต้การแข่งขันกับสือ่ใหม่ในช่วงเวลาการ

แห่งการปกป้องตนเอง (Defensiveness) ซึง่เป็นข้ันตอนท่ีสือ่น้ันต้องมกีาร

ปรบัตวั (Adaptation) เพ่ือให้อยู่รอดจากความท้าทายของสือ่ใหม่ โดยมผีู้

บริหารเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง
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เทคโนโลยีดิจิทัลมีพลังและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านต่างๆแก่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแบบแผน

พฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งทางการตลาด และการ

เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการองค์กรสื่อโทรทัศน์ ผู้บริหารองค์กร

จึงใช้เทคโนโลยีในการประยุกต์เพ่ือบริหารนวัตกรรมต่างๆด้วยวิธีการที่

แตกต่างกันตามบริบทของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารเองยัง

ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหารจัดการ รูปแบบการสื่อสารและ 

อัตลักษณ์การเป็นผู้น�าของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

ที่มีการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัลหลอมรวม  

โดยขอสรุปข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการคุณสมบัติและ 

อัตลักษณ์ของผู้บริหารองค์กรสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัลหลอมรวมไว้ดังนี้

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะช่วยให้ผู้บริหารและ

บุคลากรมีแนวทางในการท�างานที่ชัดเจน รับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ี

ขับเคล่ือนโดยเทคโนโลยีได้ในทิศทางเดียวกัน เพราะผู้น�าคือหัวใจและ

ศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

2. การสร้างโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรและรูปแบบการเป็นผู้น�า

ที่ยืดหยุ่นหลากหลายคือหัวใจส�าคัญในการบริหารจัดการส่ือโทรทัศน์ยุค

ดิจิทัลหลอมรวม 

3. ผู้บริหารองค์กรสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลหลอมรวมมีบทบาทใน

ฐานะเป็นผูน้�าในการบรหิารความเปลีย่นแปลง ดงันัน้ ผูบ้รหิารต้องเปลีย่น

บทบาทจาก ผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน มาเป็น ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง

ยังมบีทบาทเป็นผูเ้ผยแพร่นวัตกรรมและสร้างแรงบนัดาลใจให้กับสมาชกิ

ในองค์กร
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4. ผูบ้รหิารต้องรูจ้กัสือ่ สามารถน�าเทคโนโลยีการส่ือสารมาใช้เพ่ือ

สนบัสนนุการบริหารในด้านต่างๆ อาท ิการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการผลติงาน

สร้างสรรค์ที่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรายการที่มีรูปแบบเนื้อหา

ใหม่ การหลอมรวมช่องทางการออกอากาศ การบริหารการตลาด รวมทั้ง

การบริหารเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสื่อสารในองค์กร การบริหาร 

งานบุคคลากรและการท�างานเป็นทีม

5. การปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างคนรุ่นเก่าและใหม่เป็น

เรื่องเร่งด่วนในการจัดการบริหารองค์กรสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัลหลอมรวม 

โดยควรมีการจัดอบรมความรู้และทักษะเชิงเทคโนโลยีให้กับบุคลากรให้

สามารถเข้าถึง ลดความกลัวเทคโนโลยี และสามารถใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีได้

6. อตัลกัษณ์วชิาชพีใหม่อนัส�าคญัของผูบ้รหิารองค์กรโทรทัศน์ยุค

ดิจิทัลหลอมรวมคือ การเป็นนักผสมผสาน  ด้วยการผลิตงานสร้างสรรค์

ในสื่อโทรทัศน์ปัจจุบันไม่สามารถใช้รูปแบบการท�างานแบบศิลปินเด่ียว

เหมือนในอดีตได้เพียงอย่างเดียว แต่ผู้บริหารต้องรู้จักทั้งวิธีการและ

กระบวนการ รู้จักเนื้อหาทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งรู้จักผู้บริโภค และ

สามารถผสมผสานเน้ือหาต่างๆให้ตรงความสนใจของกลุม่ผูช้มในช่องทาง

ทีผู่ช้มแต่ละกลุม่เข้าถึง จงึจะสามารถแข่งขันได้ในบรบิทของอตุสาหกรรม

สื่อที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง

7. ผู้บริหารองค์กรควรมีการวางแผนและกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่ความเป็นดิจิทัล เช่น การท�า Road Map แผนพัฒนาองค์กรและ

บุคลากร โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนา รวมทั้งต้อง

มีตัวชี้วัดและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
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การจัดการความสมัพันธ์กับลกูค้าด้วยสือ่สงัคม
Social Media for Customer Relationships Management

พนารัตน์ ลิ้ม*

Panarat Lim**

บทคัดย่อ

ส่ือสังคม (Social Media) เข้ามามีบทบาทไม่ใช่เพียงเพ่ือติดต่อ

สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพ่ือน ครอบครัว การพูดคุย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองเท่านั้น  ยังเพิ่มความส�าคัญมากขึ้นในด้านธุรกิจ รวม

ถึงการจดัการหรือการสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้า (Customer Relationship 

Management: CRM)  เพราะสื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตของ

ลูกค้า องค์กรต่างๆมีการใช้สื่อสังคม เช่น Facebook, Twitter, Instagram, 

Google+  เป็นต้น เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า การท�าให้ลูกค้าเข้ามา

มีส่วนร่วม (Engage) ผ่านทางสื่อสังคม เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประสบการณ ์
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เก่ียวกับสินค้าและบริการ นอกจากน้ียังเป็นช่องทางในการรับฟังความ 

คิดเห็น ข้อร้องเรียนที่สามารถตอบกลับได้รวดเร็ว การสนทนากับลูกค้า

ด้วยเนือ้หา (content) ทัง้ข้อความ ภาพ วดีิโอ  ท�าให้ลกูค้ามคีวามรูส้กึร่วม  

และรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับ (Customer Value) เกิดความพึงพอใจที่ท�าให้

เกิดความความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนระหว่างองค์กรกับลูกค้าซึ่งสามารถจะ 

น�าไปสู่ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กรและแบรนด์ได้

 

Keywords: การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า / ความสัมพันธ์กับลูกค้า / 

สื่อสังคม / เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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Abstract

Nowadays, Social Media play a role not only to communicate  

and discuss between friends, family, express story about themselves  

but also add to focus more on the business side, including Customer  

Relationship Management (CRM). Since social media is a part 

of the customer life, many organizations are using social media 

such as Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc., as a way 

to reach customers. The customer’s engagements are enable 

them to gain experience from the products and services via social 

media. Furthermore, social media as a channel for listening to 

customer’s complaints and enabling to respond quickly. Dialogue 

with customers with the content as such messages, images and 

video cause the customer empathy and recognition of the customer  

value, satisfaction that causes lasting relationships between  

organizations and their customer, which can lead to customer loyalty 

to the organization and brand.

Keywords: Customer Relationship Management CRM / SCRM / 

Social Media / Social Network 
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บทน�า

 บทความวิชาการเรื่องการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยสื่อ

สังคม น�าเสนอความรู้เก่ียวกับสื่อสังคมท่ีมีบทบาทต่อการปรับเปล่ียน

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จากการท�า CRM (Customer Rela-

tionship Management) มาสู่ SCRM (Social Customer Relationship 

Management) การน�าสื่อสังคมเข้ามาเป็นช่องทางหน่ึงในการบริหาร

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรธุรกิจ ที่จะตอบสนองความคาด

หวัง และสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าทีส่่งผลต่อความสมัพันธ์ในระยะ

ยาวและยั่งยืน

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่ใช่

เพียงแต่การจัดการความสัมพันธ์ แต่ธุรกิจต้องมีบทบาทในการอ�านวย

ความสะดวกให้เกิดประสบการณ์ทางสื่อสังคมร่วมกับการสนทนาท่ีก่อ

ให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการติดต่อ

กับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ  เน้นการสร้างกลุ่มท่ีมีความสนใจ หรือการเข้า

ถึงสิทธิประโยชน์หรือบริการระดับบุคคลส�าคัญ ด้วยการจัดโปรแกรมท่ี

ท�าให้ลูกค้าได้เข้ามามีกิจกรรมร่วมกัน จนยกระดับความสัมพันธ์ท่ีท�าให้

ลกูค้าเกิดความภักดี ผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆตามความแตกต่างของ

กลุม่เป้าหมาย (เอลเลนรดี สมธิ, 2545) ด้วยคณุสมบตัขิองสือ่สังคมท�าให้

องค์กรธุรกิจสามารถเข้าถึงและใกล้ชิดลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา 

กล้า ตั้งสุวรรณ (2516) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โธธ โซเชียล 

จ�ากัด กล่าวในงานThailand Zocial Awards 2016 เมือ่วันที ่17 พฤษภาคม 

2559  ว่า ธุรกิจจะถูกขบัเคลือ่นด้วย ข้อมลู (Data) เพราะสือ่สงัคม (Social 

Media) ได้เปลีย่นวถีิในการด�าเนินชวิีต รวมถึงการด�าเนินธุรกิจ  เน่ืองจาก



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

49

ข้อมลูจากสือ่สงัคมสามารถสือ่สารแบรนด์ไปยงัลกูค้าได้อย่างตรงใจและ

ตรงกลุ่มเป้าหมาย(Brand Communication) และยังสามารถรับการตอบ

สนองกลับเก่ียวกับสินค้าและบริการจากกลุ่มเป้าหมาย (Competitor 

analysis)  

รวมทั้งการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน (Product Re-

search)  นอกจากนียั้งได้ข้อมลูเก่ียวกับภาพลกัษณ์หรอืทศันคตท่ีิสงัคมมี

ต่อองค์กรซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกิดแบบ real-time ที่ท�าให้องค์กรสามารถแก้

ปัญหาได้ทันท่วงที  (Crisis management)   และสื่อสังคมท�าให้องค์กร

สามารถติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงลูกค้า ปัญหาของลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละ

คนมีปัญหาแตกต่างกัน องค์กรจะสามารถช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุน

ลูกค้าแบบปัจเจกบุคคลได้ดีกว่า  

แบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์ใช้สื่อสังคม (Social Media)  

ในการสร้างความสมัพันธ์อย่างใกล้ชดิกับลกูค้าของตนเอง การผสมผสาน 

การใช้ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ลิงก์อิน และกูลเกิลพลัส ในการสนทนาเกี่ยวกับ

แบรนด์ ได้อย่างลงตัวโดยใช้คลาวด์ซีอาร์เอ็ม (Cloud CRM) สื่อสังคม

เป็นช่องทางท�าให้ลูกค้าสามารถสนทนากับองค์กร และองค์กรจะมี 

ความเสีย่งจากการท่ีไม่เปิดโอกาสให้ลกูค้าได้มส่ีวนร่วมในการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ข้อมูล และข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับแบรนด์ เช่น แบรนด์  

Nike ประสบความส�าเร็จจากการใช้สื่อสังคม ได้แก่ Instagram  

ด้วยการใช้เนื้อหา (Content) ที่สั้น กระชับ นอกจากนี้ยังใช้ Twitter และ  

Facebook ในการโปรโมทแบรนด์ 

รายงาน Digital  in  2017 ของ We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ใน

สิงคโปร์ รวบรวมสถิติและพฤตกิรรมการใช้งานอนิเทอร์เนต็ และสือ่สงัคม 
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(Social Media) ทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 38 ล้านคน  

คิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากร โดยท้ังหมดใช้สือ่สงัคมด้วย  และมจี�านวน

มือถือที่ลงทะเบียนแล้วคิดเป็นเงิน 82.78 ล้านบาท มีผู้ใช้ส่ือสังคมผ่าน

มือถือ 34 ล้านคน

ส�าหรับแพลตฟอร์ม โซเชียล (Social Platforms) ท่ีคนไทยนิยม

ใช้กันมากที่สุดคือ Facebook ร้อยละ 32 รองลงมาคือ Line ร้อยละ 29  

Facebook Messenger ร้อยละ 28  Google+ ร้อยละ 22  Instagram 

ร้อยละ 19 Twitter ร้อยละ 14  ตามล�าดับ (Tana, 2516)

แหล่งที่มา  http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/

แหล่งที่มา  http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/
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สถิติดังกล่าวจะเห็นว่าสื่อสังคมเป็นสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจ�าวันของ

คนไทย ดังนั้นช่องทางในการใช้ สื่อสังคมสามารถสร้างโอกาสให้เกิด

กิจกรรมการสื่อสารขององค์กรธุรกิจที่น�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ท่ีมี

ความเป็นไปได้สูงในการท�าให้เกิดความผูกพันทางใจระหว่างสินค้าและ

บริการหรือแบรนด์กับลกูค้า หรอืกลุม่เป้าหมายทีค่าดหวัง เพราะสือ่สงัคม

ท�าให้การพูดคุยระหว่างองค์กรธุรกิจกับปัจเจกบุคคล เป็นการสื่อสาร 

สองทางที่ท�าได้ง่าย รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายคาดหวัง

ได้เป็นอย่างดี (เคียวอิ โยชิฮิโกะ, 2555) 

สื่อสังคมหมายรวมถึงเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆ 

ที่สามารถท�าให้ผู้คนสื่อสารกันได้ง่ายข้ึนโดยผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถ

ส่ือสาร แลกเปลี่ยนข่าวสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ  การโฆษณาท่ีให้ท้ัง

ข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงได้ท้ังข้อเขียน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

ที่เป็นวิดีโอ การสื่อสารผ่านสื่อผสม (Multimedia) ต่างๆด้วย นอกจากนี้ 

สื่อสังคมยังเป็นกระบวนการ (process)  วิธีการส่งข้อมูลข่าวสารสนเทศ  

ที่ท�าให้กลุ่มคน ชุมชนบนเครือข่ายที่มีความสนใจร่วมกันมีการเชื่อมโยง

ร่วมกันบนเว็บไซต์เครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ  

และสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนได้โดยผ่านชุมชนเครือข่ายสังคมท่ีนิยม

ใช้กัน เช่น Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Myspace เป็นต้น  

เป็นเว็บไซต์เครือข่าย (Social networking sites) ท่ีสามารถสร้างความ

สมัพันธ์กับลกูค้า การมปีฏสิมัพันธ์และการสือ่สารโดยตรงไปยังผูท้ีไ่ด้มกีาร

ตดิต่อเชือ่มโยงกันอยู่แล้วหรอืคดิทีจ่ะตดิต่อด้วย (Willliam  H. Wells III, June 

18, 2011) ด้วยการแชร์ภาพ ข้อมลูข่าวสาร การโพสต์ข้อความ การโต้ตอบ  
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และการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การใช้ส่ือสังคมท�าให้เกิด

การขยายโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการ  

ท�าให้ลกูค้าเข้าถึง โดยใช้ช่องทางต่างๆแทนทีจ่ะเน้นท่ีเครือ่งมอือย่างเดยีว 

ก็ให้เน้นที่การเปลี่ยนการสื่อสาร การเพ่ิมการสื่อสารระหว่างประชาชน 

หมายถึงการเพ่ิมการสื่อสารกับลูกค้าหรือลูกค้าท่ีมีศักยภาพ เกิดการ 

กระจายการเข้าถึงและมีอิทธิพลต่อประชาชนในวงกว้าง (Sarah  

Hartshorn, 2009) 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคม (Social  

Network) เพ่ือตดิตามสือ่สาร และรบัฟังความคิดเหน็จากลกูค้า โดยใช้สือ่

เครอืข่าย เช่น เฟซบุก๊ ทวติเตอร์  ระบบคลาวด์ (Cloud System) เป็นช่องทาง 

ทีธุ่รกิจจะได้รบัประโยชน์จากการใช้เครอืข่ายสงัคม ธุรกิจได้ใกล้ชดิลูกค้า

มากขึ้น สามารถเข้าถึงลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหน การใช้ต้นทุนที่ต�่าลง 

แต่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เข้าถึงลูกค้าอย่าง

รวดเร็ว สามารถสร้างชุมชนลูกค้าท่ีสนใจในสิ่งเดียวกัน ท�าให้ได้เรียนรู้  

ความต้องการของลูกค้าและมีการพัฒนาและใส่ใจลูกค้าได้รวดเร็ว  

การออกแบบในการสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดขึน้กับลูกค้าท่ีท�าให้เกิดการ

บอกต่อ (word-of-mouth) สร้างการรบัรูเ้ก่ียวกับตราสนิค้า ให้เกิดการซือ้ซ�า้

การใช้เครือข่ายสังคม ท�าให้รับรู้ข่าวสารข้อมูลของลูกค้าท่ีท�าให้

สามารถติดต่อกับลูกค้า เข้าใจและเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว ท�าให้

เจ้าของธุรกิจใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น ได้เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า

และมีการพัฒนาธุรกิจ และใส่ใจลูกค้าได้อย่างฉับไว การออกแบบ

การสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นกับลูกค้า  ท�าอย่างไรให้ลูกค้าได้

สัมผัสคุณค่าที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ในเวลาสั้น  และมีความน่าสนใจ 
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นอกจากได้ใกล้ชิดลูกค้าแล้ว จะมีการใช้ต้นทุนที่ต�่าลงและได้ผลอย่าง

มีประสิทธิภาพ ท�าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ท่ีใหนของโลก  

ก็สามารถเข้าถึง ลูกค้าปัจจุบันต้องการแสดงออก มีการสื่อสารแบบ 

สองทาง และกระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจท่ีลูกค้าสนใจ   

ใช้เครือข่ายสังคมเพ่ือติดตาม รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ท�าให้ทราบ

เกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อลูกค้า แท้จริงคือใคร  เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่

ธุรกิจจะได้รบัประโยชน์ ลกูค้าใช้พลงัของเครอืข่ายสงัคมเป็นกระบอกเสยีง

ให้คนในสงัคมได้ยินความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ ดงัน้ันเจ้าของธุรกิจ

จะต้องรบัฟังเสยีงแสดงความคิดเห็น ความต้องการของลกูค้ามากกว่าท่ีจะ

สื่อสารข้อมูลของธุรกิจแต่เพียงฝ่ายเดียว (Steve McKee, 2012) 

CRM สู่ SCRM (Social Customer Relationship Management)

การใช้สื่อสังคมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือท่ีเรียกว่า 

Social CRM (Social Customer Relationship Management) เป็นการ

น�าองค์ประกอบของสื่อสังคมมาใช้ในกระบวนการการจัดการความ

สัมพันธ์กับลูกค้าที่ท�าให้ธุรกิจสามารถติดต่อเก่ียวโยงผ่านการพูดคุย  

(conversation) และมคีวามสมัพันธ์กับลกูค้าจากการใช้เวบ็ไซต์เครอืข่าย 

สังคม เช่น เฟซบุ ๊ก ทวิตเตอร์  อินสตราแกรม และ กูลเกิลพลัส  

(Vangie Beal, online) สือ่สงัคมสร้างแรงจงูใจให้น�ามาใช้ในการท�า CRM 

ที่มีการปฏิสัมพันธ์และการสนทนากันมากกว่าเน้นที่การขาย การมีข้อมูล

จากการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ากับแบรนด์ จ�านวนมากในสื่อสังคมท�าให้

องค์กรธุรกิจมีความเข้าใจ และสามารถก�าหนดเป้าหมายทางการตลาด

ตลอดจนมีการสนับสนุนลูกค้าได้ดีกว่าเดิม (Shea Bennett, 2014) 
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Benny Coen (2016) กล่าวถึงการใช้สื่อสังคมในการจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า ต้องเป็นการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า  

(Customer Expectations) ลูกค้าคาดหวังให้องค์กรมีการส่ือสาร และ

โต้ตอบ ตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

ข่าวสารเกีย่วกับสนิค้าและบรกิารท่ีลกูค้าต้องการ รวมถึงปัญหาท่ีต้องการ

ค�าตอบ ความคาดหวังในคุณภาพของเนื้อหาที่น�าเสนอ ด้วยการน�าเสนอ

ข้อมลูข่าวสารใหม่ๆทีท่นัสมยั ทันเหตุการณ์เป็นสิง่ท่ีต้องค�านึงถึงมากเท่าๆ

กับการท�าส่งเสริมการตลาด 

ตัวอย่าง Nike สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ตนเองด้วย

การใช้อินสตราแกรมน�าเสนอเนื้อหาภาพที่มีคุณภาพสูง และมีการ 

ใส่ hashtag # justdoit  กระตุ้นให้รู้สึกถึงพลัง และความท้าทายของการ 

ท�ากิจกรรม ในขณะเดียวกันก็มีการใส่ hashtag #nikewomen  

เพ่ือสนับสนุนการท�าแคมเปญการเล่นกีฬาของผู้หญิง ส่งผลให้มีคน

ติดตามถึง 14 ล้าน followers  จะเห็นได้ว่าแบรนด์สามารถใช้ Social 

Media ในการจัดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด�าเนินการจัดกิจกรรม สร้างความ

ใกล้ชิดกับกลุ่มนั้นได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดชุมชนบน สื่อสังคม ที่มีความชอบ 

ความต้องการ ในเรื่องเดียวกัน ท�าให้เกิดการติดตาม

แหล่งที่มา http://linkhumans.com/case-study/nike
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การสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วม (Feel Empathy)

การสร้างปฏสิมัพันธ์อย่างสม�า่เสมอระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้า

หรือกลุ่มเป้าหมายคาดหวังด้วยการสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วม โดยใช้

ปัจจยัด้านความรูส้กึ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการน�าเสนอ การเล่าเรือ่ง รวมถึง

การออกแบบทีม่คีวามคิดสร้างสรรค์ มากกว่าจะเป็นเรือ่งของสนิค้า ราคา 

ซึ่งจะท�าให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวที่ยั่งยืน (เคียวอิ โยชิฮิโกะ, 2555)  

เช่น Nike ที่ใช้ Social Media ที่เป็น Social Network คือ Facebook  

ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายคาดหวัง Nike  

ใช้การว่ิงเป็นหลักในการน�าเสนอสู่สายตาประชาชน  ในการน�าเสนอ

แคมเปญการวิ่งใน Facebook ซึ่งมีทีม The Kenyan National running 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ มีวิดีโอ และการน�าค�าพูด “I feel like 

I’m flying” ของนักกีฬาในทีมมาน�าเสนอและสื่อสารความหมายค�าพูดนี้ 

ว่าไม่ใช่การเปรียบเทียบการว่ิงของเขากับนักว่ิงคนอื่น แต่เป็นการ

เปรียบเทียบตัวเขากับวัตถุประสงค์อย่างอื่นท่ีเขาตั้งเป้าไว้ ท�าให้ผู้อ่าน 

มีความรู้สึกร่วมไปกับสิ่งที่น�าเสนอ

แหล่งที่มา http://linkhumans.com/case-study/nike
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การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Listen to Customer)

สื่อสังคมจะช่วยองค์กรในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้

เป็นอย่างดีในด้านการรบัฟังข้อร้องเรยีนทีล่กูค้าเขียนในสือ่สงัคมได้ดกีว่า

ที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการโทรศัพท์  และควรตอบกลับข้อร้องเรียนใน

ข้อความที่โพสต์สาธารณะของลูกค้า  เพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นถึงการใส่ใจ

ในการตอบกลับข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือถ้าเป็นข้อร้องเรียนที่ซับซ้อนก็

สามารถตอบกลบัโดยตรงแบบส่วนตวั การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใน

แง่บวกด้วยการให้รางวัลกับลูกค้าที่มีความภักดีกับแบรนด์ซึ่งอาจจะเป็น

ของขวัญหรือการแชร์โพสต์ หรือกดไลค์โพสต์ของลูกค้า (Benny Coen, 

2017) 

การใช้เครอืข่ายสงัคมเปิดโอกาสให้ลกูค้าตดิต่อพูดคยุ แสดงความ

คิดเหน็เก่ียวกับสินค้า การให้บรกิารของพนกังานได้ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

7 วัน (24/7) ลูกค้าใช้พลังของเครือข่ายสังคมเป็นกระบอกเสียงให้คนใน

สังคมได้ยินความต้องการของพวกเขาได้มากข้ึน ดังน้ันเจ้าของธุรกิจจะ

ต้องรับฟังเสียงแสดงความคิดเห็น ความต้องการของลูกค้ามากกว่าท่ีจะ

สื่อสารข้อมูลของธุรกิจฝ่ายเดียว (Steve McKee, 2012) 

การสร้างประสบการณ์ให้กับลกูค้า (Construct Customer Experience) 

การพัฒนาให้ลูกค ้ารู ้สึกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้า  

(Passion) ในแบรนด์ได้ ต้องอาศยัการบรูณาการกลยุทธ์ท่ีเน้นการพัฒนา

สมัพันธภาพกับลกูค้าหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกลยทุธ์สร้างความสมัพันธ์

กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ที่มุ่งพัฒนา

สัมพันธภาพกับลูกค้าส�าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรือกลยุทธ์การสร้าง
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ประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Manage-

ment: CEM) และเมื่อลูกค้าได้รับการปฏิบัติอย่างน่าประทับใจและมี

ประสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้น (วิเลิศ 

ภรูิวชัร, ออนไลน์) การสร้างประสบการณ์ของลกูค้าผ่าน สื่อสงัคม ทีท่�าให้

ได้พบและมปีฏสิมัพันธ์ การแสดงความคดิเห็นและเกิดประสบการณ์แบบ

พลวัต (Shea Bennett, 2014) 

ตวัอย่าง สนิค้าแบรนด์ Dunkin Donut ท่ีฮ่องกง ใช้เทคโนโลยีเครอื

ข่ายสงัคมเฟซบุก๊ เพ่ือตดิต่อกับลกูค้า ท่ีไม่ใช่ขายเฉพาะสินค้า แต่ต้องการ

เป็นส่วนหนึง่ในชวิีตประจ�าวัน มกีารพูดคยุกับลกูค้าท่ีท�าให้เกิดการบอกต่อ 

(word-of-mouth) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า ให้เกิดการซื้อซ�้า  

ดังจะเห็นได้จากข้อความที่ จอห์น คอสเทลโล  ประธานด้าน

นวัตกรรมและการตลาดระดบัโลกของDunkin Brands แสดงให้เห็นว่าการ

ทีเ่น้นท�าโดนัทขายอย่างเดยีวไม่พอแต่ต้องออกไปสูส่งัคมให้มคีนรูจ้กั และ

ไม่ใช่การชนะเพราะมีแฟนคลับและผู้ติดตามเท่านั้น  แต่ต้องมีการแชร์

เนื้อหา เพื่อท�าให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับลูกค้า
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จอห์น คอสเทลโล  ประธานด้านนวัตกรรมและการตลาดระดับ

โลก กล่าวว่า Dunkin ใช้เครือข่ายสังคม ที่เป็นเฟซบุ๊กในการแชร์เนื้อหา

เกี่ยวกับสินค้า Dunkin Donut  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้า และ

กลุม่เพ่ือน สร้างช่องทางให้ลกูค้าและเพ่ือนๆมโีอกาสเข้ามามส่ีวนร่วมกับ

สินค้า (Saleforce, 2017)

ความคาดหวงัและความพงึพอใจของลกูค้า (Customer Expectations 

and Satisfaction)

ธุรกิจในอนาคตจะส�าเร็จได้ต้องมีการหลอมรวมเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ และ CRM  ในแง่ CRM แบบเดิมเป็นการเก็บรวบรวมและ

บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ในขณะที่ Social CRM เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการ

มีส่วนร่วมของลูกค้า  Social CRM ขับเคลื่อนด้วยการสนทนา และการ

ขายด้วยตัวสินค้า  การท�า Social CRM มีการค้นหาถ้อยค�าที่ท�าให้เกิด

การบอกต่อปากต่อปากและท�าให้ลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นแอมบาสเดอร์  

ในการท่ีจะท�าให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบมากข้ึน องค์กรธุรกิจต้องมีความ 

ร่วมมอืใกล้ชดิกับลกูค้า ซพัพลายเออร์ และพาร์ทเนอร์เพ่ือตอบสิง่ทีล่กูค้า

คาดหวัง  (Anthony Poncier, online)

ส่ือสังคม เป็นการสื่อสารที่ลูกค้าคาดหวังแบรนด์ตอบกลับ 

ข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วไม่เกิน 1 ชั่วโมง ลูกค้ามีความคาดหวังต่อองค์กร

ในการผลิตเนื้อหา (Content) ท่ีมีคุณภาพ ลูกค้าสนใจท่ีจะเห็นข่าว 

สารสนเทศมากกว่าที่จะเป็นเรื่องการส่งเสริมการตลาด ดังน้ัน องค์กร

ต้องสร้างกลยุทธ์ท่ีท�าให้เกิดความสมดลุระหว่างข้อมลูข่าว สารสนเทศกับ 

การส่งเสริมการตลาด (Benny Coen, 2017) ความพึงพอใจของลูกค้า 
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จะเกิดจากการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับองค์กรและแบรนด์ การที่ Social  

Media Platforms สามารถท�าให้ลูกค้าแชร์ ไม่ว ่าจะเป็นภาพน่ิง  

ภาพวิดีโอ และแสดงความคิดเห็นผ่านเนื้อหา (Content) หรือกิจกรรม 

ทีใ่ห้ประสบการณ์ทางบวกจะท�าให้สมัพันธภาพระหว่างลูกค้า และแบรนด์ 

หรือองค์กรมีความแน่นแฟ้น ผูกพันกันได้  

 สรุป การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยสื่อสังคม (Social 

Media Customer Relationship Management) เป็นการน�ากระบวนการ 

CRM มาใช้ร่วมกับ Social Media Platforms เช่น Facebook, Twitter,  

Instagram และ Google+ ท�าให้องค์กรธุรกิจหรือแบรนด์เข้าใจ  

เข้าถึงลูกค้ามากข้ึน ด้วยคุณลักษณะของ Social Media ท�าให้ลูกค้า

สามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรง  รวมถึงการแชร์  

การเข้ามามีส่วนร่วม (Engage) ซึ่งองค์กรธุรกิจต้องตระหนักถึงการ 

ตอบสนองต ่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค ้าหรือ 

กลุ่มเป้าหมายคาดหวัง ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย 

เกิดความรู้สึกร่วมกับองค์กรธุรกิจหรือแบรนด์ การให้ความส�าคัญกับ 

การรับฟังข้อร้องเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ยั่งยืน
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ที่ถ ่ายทอดวิถีชีวิตอันหลากหลายของชาวนาไทยและความงดงาม

ของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง และการใช้รูปแบบสารคดีท่ี 

หลากหลาย ทั้งยังอุดมไปด้วยเทคนิคทางภาพยนตร์ โดยเฉพาะเทคนิค 

ในการสร้างภาพท่ีมีความเป็นศิลปะภาพยนตร์สูง ท�าให้ภาพยนตร์ของ 

อุรุพงศ์เป็นที่จดจ�าในกลุ่มผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ค�าส�าคัญ : ภาพยนตร์ไทย / ภาพยนตร์สารคดี / อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ / 

สารคดีไตรภาคข้าว
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Abstract

This article aims to explore a cinematic identity of Uruphong 

Raksasad – a Thai documentary director whose works have been 

internationally and consistently acclaimed. The case studies are 

taken from his rice trilogy, consisting of The Stories from the North 

(2006), Agrarian Utopia (2009), and The Songs of Rice (2014).  

The study shows that the identity of Uruphong’s works concerns  

the profound depiction of Thai farmers’ diverse lifestyles in  

combination with the beauty of natural settings. Such identity also 

includes varied modes of documentary and use of film techniques, 

one of which is about cinematography. All these put Uruphong's 

works in both national and international spotlight. 

Keywords : Thai Film / Documentary Film / Uruphong Raksasad’s 

Rice Trilogy
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บทน�า

 หากเราพูดถึงงานสารคด ีสิง่แรกทีค่นส่วนใหญ่นึกถึงคอื การหยบิ

เอาเรื่องจริงหรือเหตุการณ์จริงมาน�าเสนอโดยไม่ปรุงแต่ง หรือเป็นการน�า

เสนอชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง แต่หากมองตามนิยามที่ John Grierson ผู้

บัญญัตคิ�าว่า Documentary ขึน้ใช้เป็นครัง้แรกส�าหรบัภาพยนตร์ เขาได้ให้

นยิามของภาพยนตร์สารคดไีว้ว่า “การน�าเสนอความจรงิอย่างสร้างสรรค์” 

(Creative treatment of actuality) (มาโนช ชุ่มเมืองปัก, 2552, หน้า 

95-111) สอดคล้องกับค�านิยามของ Sheila Curran Bernard ที่บอกว่า 

ภาพยนตร์สารคดีคือ การน�าเสนอเศษส่วนข้อมลูของความจริง ท้ังของผู้คน 

สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆ  ซึ่งสามารถใช้ภาพของความจริงที่มีอยู่หรือ

มีการประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือน�าเสนอความจริงเหล่าน้ัน (Bernard, 2011, pp. 

1) ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้เกิดการถกเถียงถึงแนวทางของภาพยนตร์สารคดี

ว่าควรจะมีรูปแบบหรือการน�าเสนอ “ความจริง” อย่างไรให้ยังคงเรียกว่า 

“ความจริง” โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อมองย้อนกลับไปถึงจุดเร่ิมต้นและ

พัฒนาการของสารคด ีก็จะพบว่าภาพยนตร์สารคดขีนาดยาวเรือ่งแรกของ

โลกอย่าง Nanook of the North (1922) ซึง่ก�ากับโดย Robert J. Flaherty 

นักส�ารวจชาวอเมริกัน นั้นก็ไม่ได้เป็นภาพยนตร์สารคดีที่เสนอ "ความจริง

ทีแ่ท้" แต่เป็นผลงานภาพยนตร์ลกูผสมท่ีมลีกัษณะของความเป็นเรือ่งแต่ง 

(Fiction) และสารคดี (Documentary) เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเล่า 

เรื่องราวภาพยนตร ์ให ้ เป ็นไปในทิศทางอย ่าง ท่ีตัวเขาต ้องการ  

(ไผ่พันธุ์ จั่นเพ็ชร์, 2558) 

Bill Nichols ได้แสดงความเหน็ต่อประเดน็นีว่้า ค�านิยามของ John 

Grierson ชี้ให้เห็นว่า ภาพยนตร์สารคดีเป็นความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้
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เกิดความขดัแย้งกันระหว่าง "การน�าเสนออย่างสร้างสรรค์" กับ "ความจรงิ" 

เพราะ "การน�าเสนออย่างสร้างสรรค์" เป็นการเปิดช่องให้กับ "เรื่องแต่ง"  

ในขณะที่ "ความจริง" ย�้าเตือนเราถึงความรับผิดชอบในแบบนักข่าวและ

นักประวัติศาสตร์ (Nichols, 2010, pp. 6) 

นอกจากนี้แล้ว Nichols ยังให้ความเห็นว่า การสรุปหรือนิยาม

ภาพยนตร์สารคดีว่า 1) ภาพยนตร์สารคดีเป็นเรื่องจริง เป็นการน�าเสนอ

บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นจริง 2) ภาพยนตร์สารคดีเป็นเรื่องของบุคคลที่ม ี

ตัวตนจริง และ 3) ภาพยนตร์สารคดีบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในโลก 

แห่งความจรงิ น้ันเป็นจดุเริม่ต้นทีด่แีละเป็นประโยชน์ต่อการพยายามให้ค�า 

จ�ากัดความของค�าว่า "สารคด"ี และการท�าความเข้าใจในกระบวนการผลิต

สารคดี แต่ในขณะเดียวกันบทสรุปดังกล่าวก็ท�าให้เข้าใจผิดโดยไม่ต้ังใจ 

เนื่องจากภาพยนตร์บันเทิงบางเรื่องก็มีคุณลักษณะดังกล่าว เช่นกัน อาทิ  

Schindler’s List (1993) หรอื JFK (1991) เป็นต้น (Nichols, 2010, pp. 6-14)  

ด้วยเหตุนี้ การก�าหนดค�านิยามของภาพยนตร์สารคดีจึงไม่สามารถสรุป

อย่างสั้นๆ ได้ แต่ต้องมีอธิบายความหมายหรือให้รายละเอียดชัดเจน

มากกว่าน้ัน โดย Nichols ได้ให้ค�าจ�ากัดความของภาพยนตร์สารคดีว่า  

"เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเก่ียวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริง  

เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลจริง (social actors) ซึ่งน�าเสนอตัวตนของ

พวกเขาผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่แสดงข้อเสนอแนะท่ีน่าเชื่อถือหรือมุมมอง

เกี่ยวกับชีวิต สถานการณ์ และเหตุการณ์ที่ก�าลังถูกเล่า มุมมองเฉพาะตัว

ของผู้ก�ากับจะเป็นตัวก�าหนดเรื่องราวให้เป็นการแสดงความเห็นต่อโลก 

ทีม่อียู่จรงิ หรอืมมุมองเก่ียวกับโลกทีม่อียู่จรงิตามประวัตศิาสตร์ และยึดมัน่ 

ในความจริงท่ีรูกั้น (known facts) มากกว่าการสร้างเรือ่งแต่งเปรยีบเทยีบ 
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(a fictional allegory)" (Nichols, 2010, pp. 142) ค�านิยามนี ้ท�าให้เส้นแบ่ง 

ระหว่างภาพยนตร์สารคดีกับภาพยนตร์บันเทิงมีความชัดเจนมากขึ้น   

อย่างไรก็ดี ในศาสตร์ของภาพยนตร์ศึกษา ภาพยนตร์สารคดี

ที่เรียกว่า (Documentary) มีการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวใน 

เชิงรูปแบบอยู่มากมาย (อัญชลี ชัยวรพร, 2559, หน้า 96) ซึ่ง Nichols  

ได้อธิบายว่า ยุคสมัยและความเคลื่อนไหวทางสังคม-การเมือง มีส่วน

ก�าหนดลกัษณะของภาพยนตร์สารคด ีรปูแบบการผลิตภาพยนตร์สารคดี

ก็มส่ีวนเช่นกัน แต่รปูแบบการผลติภาพยนตร์สารคดยัีงเผยให้เห็นถึงวิธีการ

ใช้เครือ่งไม้เครือ่งมอืทางภาพยนตร์ในการผลติงานสารคดด้ีวย เพราะแต่ละ

รูปแบบอาศยัเครือ่งมอืและเทคนิคทีแ่ตกต่างกัน  (Nichols, 2010, pp. 30) 

นักวิชาการได้แบ่งรูปแบบสารคดี (Modes of Documentary) 

ไว้หลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่สอดคล้องกับงานสารคดีไตรภาคข้าวนั้น 

ได้แก่    

- ภาพยนตร์สารคดแีนว Non-preconception เป็นรปูแบบสารคดี

ทีไ่ม่มกีารวางโครงเรือ่งไว้ล่วงหน้าก่อนการถ่ายท�า แต่โครงเรือ่งจะเกิดขึน้

หลงัจากผูส้ร้างเข้าไปสมัผสัและรูจ้กักับบคุคลและสถานท่ีน้ันอย่างแท้จรงิ 

(กนกพร โชติวิสิทธิ์, 2558, หน้า 1) ผู้ที่ริเริ่มและเป็นต้นแบบของวิธีการนี้

คือ Robert J. Flaherty โดยเขาได้ใช้วธีิการน้ีในการผลิตสารคดขีนาดยาว

เรื่องแรกของโลกที่ชื่อ  Nanook of the North (1922) (Knight)

- ภาพยนตร์สารคดีแนว City Symphony (1920 - 1930) เป็น

สารคดีในกลุ่มภาพยนตร์แนวทดลอง (Avant-Garde) ที่ใช้วิธีการตระเวน

ถ่ายท�าสิ่งต่างๆ ภายในเมืองใหญ่ ภายใต้บริบทใดบริบทหน่ึงท่ีก�าหนด

ขอบเขตไว้อย่างคร่าวๆ 
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- ภาพยนตร์สารคดีแบบ Cinéma Vérité (1950 - 1970) เป็นการ

ถ่ายท�าท่ีเน้นความเป็นจริงของสิ่งท่ีถ่ายโดยไม่มีการเสริมแต่ง และไม่มี

การจัดฉากใดๆ

- ภาพยนตร์สารคดสีงัเกตการณ์ (Observational Documentary) 

หรือ ภาพยนตร์แห่งความตรง (Direct Cinema) เป็นการถ่ายท�าสารคดี

ในเชิงสังเกต ผู้ก�ากับจะแทรกแซงเนื้อหาให้น้อยที่สุด (อัญชลี ชัยวรพร, 

2559, หน้า 96)

- สารคดีแนวกวีนิพนธ์ (Poetic Documentary) เป็นรูปแบบ

ภาพยนตร์สารคดีท่ีให้ความส�าคัญกับความรู้สึก อารมณ์ และสุนทรียะ

ทางภาพยนตร์ เป็นการถ่ายทอดมมุมองและการแสดงออกทางศลิปะของ

ผู้ก�ากับภาพยนตร์ มากกว่าการเล่าเรื่อง 

ส�าหรับพัฒนาการของสารคดีในไทยก็มีความแตกต่างจาก 

ตะวันตก โดยภาพยนตร์สารคดีที่ผลิตโดยคนไทยเริ่มต้นจากภาพข่าว 

พระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี 5  

ในพระราชพิธีส�าคัญต่างๆ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถม

ถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ 5 

(อญัชล ีชยัวรพร, 2559, หน้า 96) หลงัจากน้ัน ก็มสีารคดท่ีีส่วนใหญ่ใช้เพ่ือ

จะให้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว หรือเน้นไปในทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ดังที่จะเห็นได้จากสารคดีท่องเท่ียวต่างๆ (ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต, 2547, 

บทบรรณาธิการ) 

ในยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน (ช่วงก่อนและหลงั 14 ตลุาคม 2516) 

นักท�าหนังจ�านวนหนึ่งได้สร้างภาพยนตร์สารคดี เช่น กรรมกรหญิงฮาร่า 
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(The Hara Woman Workers Struggle, 2519) และภาพยนตร์ก่ึงสารคดี 

เช่น ทองปาน (Tongpan, 2520) ขึ้น เพื่อบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ เวลา

นั้น และท�าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

ที่ร่วมกันปลุกเร้าความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  รวมถึงเสียดสีสภาพ

สังคม และวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐอย่างจริงจัง แต่หลัง 6 ตุลาคม 

2519 ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นท�าให้คนเกิดอาการไม่พูด หรือหลีกเลี่ยงที่

จะพูดความจริง และเป็นผลให้มีงานประเภทหนังสารคดี (ท่ีดี) ออกมา 

น้อยด้วย (ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต, 2547, บทบรรณาธิการ) ผู้ก�ากับภาพยนตร์

สารคดีที่มีผลงานมากมายในช่วงปี 2519 – 2523 คือ สุรพงษ์ พินิจค้า  

โดยมีผลงานส�าคัญเรื่อง อัศเจรีย ์  (2519) และ ส�าเพ็ง (2523)  

(อัญชลี ชัยวรพร, 2559, หน้า 97)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 การเติบโตของวงการภาพยนตร์อิสระและ

การเกดิพ้ืนทีข่องภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ ได้ส่งผลให้เกิดนักท�าหนัง

สารคดีเพิ่มขึ้น เช่น อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก�ากับภาพยนตร์สารคดี

แนวทดลองขนาดยาวเรื่อง ดอกฟ้าในมือมาร (Mysterious Object at 

Moon, 2543) อย่างไรก็ด ีการจดัฉายและการชมภาพยนตร์สารคดภีายใน

ประเทศ โดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์กลับไม่เป็นที่นิยม หากมีการจัดฉาย

ก็มักเกิดขึ้นตามสถาบัน เทศกาลหนัง หรือฉายแบบจ�ากัดโรง และมีคนดู

เฉพาะกลุ่ม 

ในปี พ.ศ.2548 ได้เกิดกระแสการชมภาพยนตร์สารคดขีึน้ในหมูผู้่

ชมชาวไทยจากการเข้าฉายของภาพยนตร์สารคดีใน "โครงการยักษ์เล็ก" 

ของค่ายสหมงคลฟิล์มฯ เรื่อง เสือร้องไห้ (Crying Tiger) ก�ากับโดย สันติ  



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

73

แต้พานิช ตามด้วยภาพยนตร์นอกกระแสเรือ่ง เดก็โต๋ (Innocence) ก�ากับ

โดย อารยีา สิรโิสภา และ นิสา คงศร ีด้วยคณุภาพของหนงั ประเดน็ทีน่�าเสนอ  

และชือ่เสียงของผูก้�ากับภาพยนตร์ ท�าให้ภาพยนตร์ทัง้สองเรือ่งได้รบัความ

สนใจจากส่ือมวลชนและผู้ชมเป็นอย่างมาก รวมท้ังได้รับค�าวิจารณ์ใน 

แง่บวก มีเพียงรายได้ของภาพยนตร์ที่สวนทางกับกระแส หลังจากน้ัน 

ไม่นาน ในปี พ.ศ.2550 ภาพยนตร์สารคดีจากค่าย GTH เรื่อง 365 วัน 

ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ (Final Score) ซึ่งก�ากับโดย โสรยา นาคะสุวรรณ 

ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ท่ัวประเทศและประสบความส�าเร็จอย่าง 

ถล่มทลายในทุกด้าน ทัง้กระแส รางวลั และรายได้ ด้วยความน่าสนใจของ

ตวัด�าเนนิเร่ืองหลกั และเนือ้หาทีส่ะท้อนระบบการศกึษาของไทยในปีแรก

ของการเปลี่ยนผ่านจากการสอบเอ็นทรานซ์สู่ระบบแอดมิชชั่น 

หลังความส�าเร็จของ 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ การ

ผลิตภาพยนตร์สารคดีในประเทศไทยก็ยังด�าเนินไปอย่างต่อเน่ือง  

โดยภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์นอกกระแส และฉายแบบ 

จ�ากัดโรง ซึ่งนอกจากผู้ก�ากับท่ีได้กล่าวถึงไปในข้างต้น ก็ยังมีผู้ก�ากับท้ัง

ในกระแสหลกัและนอกกระแสอีกหลายคนทีห่นัมาสร้างภาพยนตร์สารคดี 

เพ่ือถ่ายทอดประเดน็ปัญหาหรอืมมุมองทีพ่วกเขามต่ีอสังคมผ่านรูปแบบ

การน�าเสนอใหม่ๆ อาทิ เป็นเอก รัตนเรือง, คงเดช จาตุรันต์รัศมี, สมา

นรัชฎ์ กาญจนวณิชย์, มานิช ศรีวานิชภูมิ, บุญส่ง นาคภู่, พิมพกา โตวิระ, 

ภาณุ อารี, ก้อง ฤทธิ์ดี, นนทวัฒน์ น�าเบญจพล, อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, นว

พล ธ�ารงรัตนฤทธิ์, พัฒนะ จิรวงศ์ เป็นต้น ท�าให้เกิดภาพยนตร์สารคดีที่

มีความหลากหลายและมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสารคดีที่ผู้ชมชาวไทย 
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ส่วนใหญ่คุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้เปิด

โอกาสให้พวกเขาได้ทดลองรปูแบบการน�าเสนอใหม่ๆ ภายใต้งบประมาณ

ทีจ่�ากัด อย่างไรก็ด ีผู้ก�ากับทีผ่ลติผลงานออกมาอย่างต่อเน่ือง จนสามารถ

สร้างอตัลักษณ์และทียื่นในวงการภาพยนตร์สารคดีทัง้ในและนอกประเทศ

ได้นั้นมีอยู่น้อยราย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

อรุุพงศ์ รกัษาสตัย์ เริม่ต้นผลติภาพยนตร์สารคดขีนาดสัน้ในขณะท่ี

เป็นนักศกึษาภาพยนตร์ ก่อนจะผลติภาพยนตร์สารคดขีนาดยาวตดิต่อกัน

จ�านวน 3 เรื่อง คือ เรื่องเล่าจากเมืองเหนือ (Stories From the North, 

2549), สวรรค์บ้านนา (Agrarian Utopia, 2552) และ เพลงของข้าว 

(The Songs of Rice, 2557) ภาพยนตร์แต่ละเรื่องถูกฉายในเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติทั่วโลก และได้รับรางวัลส�าคัญๆ มากมายทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตร์สองเรื่องหลังน้ันได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติอีกด้วย ด้วยเหตุน้ี ผลงานของอุรุพงศ์จึง 

ควรค่าแก่การศึกษา ในฐานะภาพยนตร์สารคดีท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว  

โดยเฉพาะการบอกเล่าเรื่องราวของชาวนาไทยด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย

และลึกซึ้ง มีการผสมผสานภาพความงดงามทางธรรมชาติท่ีเรียบง่าย  

เข้ากับสญัญะต่างๆ ทีส่ะท้อนมมุมองทางสงัคม-การเมอืงได้อย่างกลมกลนื 

ในขณะเดียวกัน อุรุพงศ์ก็ได้น�าความรู้ทางด้านทฤษฎีและทักษะทางด้าน

ภาพยนตร์ เช่น การเล่าเรื่อง การถ่ายภาพ และการล�าดับภาพ ที่ได้จาก

ห้องเรยีนและจากประสบการณ์ตรงมาใช้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยน�าเสนอ

ผ่านรูปแบบสารคดีที่หลากหลายและอุดมไปด้วยเทคนิคทางภาพยนตร์
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ภาพที่ 1 : โปสเตอร์ภาพยนตร์สารคดีทั้ง 3 เรื่องของอุรุพงศ์ (สารคดีไตรภาคข้าว)
(ท่ีมา: http://www.mdinfo-thai.com/sites/default/files/styles/coming_soon_thumbnail/
public/movie_poster/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E
0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%
E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7
%E0%B8%AD.jpg?itok=NJrTF4Bi,https://movie.mthai.com/film/69658.html, https://
movie.mthai.com/movie-news/170809.html)

ประวัติและพัฒนาการในงานของอุรุพงศ์ 

อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เริ่มต้นถ่ายทอดวิถีชีวิตอันงดงามและ

หลากหลายของชาวนาในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาผ่าน

ภาพยนตร์สารคดี ขณะเป็นนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย  

คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยผล

งานภาพยนตร์สารคดีท่ีเขาท�าในสมัยเรียนและหลังจากจบการศึกษาน้ัน 

มีจ�านวนมากกว่า 20 เรื่อง โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ คือ  

1) ภาพยนตร์สั้นจ�านวน 9 เรื่องที่ภายหลังถูกรวมไว้ในภาพยนตร์สารคดี

ขนาดยาวเรือ่ง เรือ่งเล่าจากเมืองเหนือ (Stories From the North, 2549) 

2) ภาพยนตร์สั้นที่ท�าให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อการ
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รณรงค์หรอืเผยแพร่แนวคดิบางอย่าง อาท ิเชยีงราย 0250 (2556) หนังส้ัน

ในโครงการเล่าเรื่องโกงของเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปฯ 3) ภาพยนตร์

สั้นส�าหรับส่งประกวด อาทิ แข่งบั้งไฟ (The Rocket, 2550) ได้รับรางวัล

รตัน์ เปสตนัยี จากเทศกาลภาพยนตร์สัน้ครัง้ที ่11 และ รปูของพ่อ (Dad's 

Picture, 2553) ซึง่ได้รบัรางวัลชนะเลศิจากโครงการประกวดภาพยนตร์สัน้ 

Film Expo Asia 2010 และ 4) ภาพยนตร์สารคดีขนาดยาว (ซึ่งในปัจจุบัน

ถูกเรียกรวมกันว่า สารคดีไตรภาคข้าว) ได้แก่ เรื่องเล่าจากเมืองเหนือ 

(Stories From the North, 2549), สวรรค์บ้านนา (Agrarian Utopia, 

2552) และ เพลงของข้าว (The Songs of Rice, 2557) 

จากผลงานดังกล่าว ภาพยนตร์ที่เป็นหมุดหมายส�าคัญในการ

ท�างานสารคดเีรือ่งยาวของอรุพุงศ์คอื เรือ่งเล่าจากเมืองเหนือ ซึง่อรุพุงศ์ 

ได้น�าหนังสั้น 9 เรื่อง ได้แก่ กาล (March of Time), กลางวันและกลาง

คืน (Day and Night), นักดนตรี (The Musician), วันท่ียาวนาน  

(The Longest Day), The Harvest (เก็บเกี่ยว), ทางเดิน (The Way), 

ควาย (Buffalo), จักรยานลานนา (The Bicycle Song), กลับบ้าน 

ภาพที่ 2 : อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์สารคดีไตรภาคข้าว 
(ที่มา: https://movie.mthai.com/film/69658.html)
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(Going Home) มาเรียงร้อยกันจนกลายเป็นสารคดีขนาดยาวความยาว 

88 นาที โดยสองเรือ่งแรกน้ัน อรุพุงศ์ท�าข้ึนเพ่ือส่งในวิชาภาพยนตร์ทดลอง  

(Experimental Film) และวิชาภาพยนตร์โปรเจ็คท์ ส่วนอีก 7 เรื่องที่ 

เหลือนั้น อุรุพงศ์ท�าหลังจากจบการศึกษาด้วยทุนส่วนตัว  

เร่ืองเล่าจากเมืองเหนือ ถูกฉายในหลายประเทศและคว้ารางวัล

จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตถึิง 5 รางวัล ท�าให้ชือ่ของอรุพุงศ์เป็นท่ีรูจ้กั

ในระดบัสากล และได้รบัทนุ Digital Funding จาก Hubert Bals Fund และ

ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือผลิตผลงาน 

สารคดีขนาดยาวเรื่อง สวรรค์บ้านนา (สนธยา ทรัพย์เย็น และทีฆะเดช  

วัชรธานินท์, 2553, หน้า 64-68) ในกระบวนการผลิตสารคดีเรื่อง  

สวรรค์บ้านนา อรุพุงศ์ได้ใช้วธีิการท�างานท่ีแตกต่างจาก เรือ่งเล่าจากเมอืง

เหนือ โดยเขาได้เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวนาสองครอบครัวที่เขาเลือกมา

เป็นตวัละครหรอืตัวด�าเนนิเรือ่ง (Subject/Character) และตดิตามบนัทึก

ภาพชีวิตของท้ังสองครอบครัวนี้ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยมีทีมงานหลัก 

ที่คอยช่วยในระหว่างถ่ายท�าเพียงแค่หนึ่งคน คือ ผู้บันทึกเสียง ในส่วน

ของเนื้อหา สวรรค์บ้านนา บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวนาในภาคเหนือแบบ 

ที่อุรุพงศ์รู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่ในส่วนของรูปแบบการน�าเสนอ

นั้น เป็นการผสมกันระหว่างการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์บันเทิงกับ 

การถ่ายท�าแบบสารคดี

สวรรค์บ้านนา เดนิทางไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตถึิง 

60 กว่าประเทศ และคว้ารางวลัในระดับนานาชาตถึิง 9 รางวลั อาทิ รางวัล

พิเศษจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ในด้านความส�าเร็จในการส่งเสริม

และรกัษาไว้ซึง่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านทางศลิปะภาพยนตร์ 
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จากงาน  Asia Pacific Screen Awards และ NETPAC Special Mention 

Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติร็อตเทอร์ดาม (International 

Film Festival Rotterdam) ครัง้ที ่38 ส่วนในเวทีระดบัประเทศ อรุพุงศ์คว้า

รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งท่ี 20 ในสาขาผู้ก�ากับภาพยนตร์ยอดเย่ียม และ

ถ่ายภาพยอดเยี่ยม นอกจากนี้ สวรรค์บ้านนา ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ในปี พ.ศ. 2555

ในปี พ.ศ. 2557 ความสามารถในการสร้างสรรค์งานสารคดีของ

อุรุพงศ์ได้ถูกย�้าอีกครั้งใน  เพลงของข้าว ในภาพยนตร์เร่ืองน้ี อุรุพงศ์ได้

พาผู้คนไปเฝ้าสังเกต สัมผัส ตื่นตาตื่นใจ และดื่มด�่าไปกับความรุ่มรวย

และความหลากหลายของวิถีชีวิต ประเพณี และการเฉลิมฉลองที่เก่ียว

กับข้าวในภาคต่างๆ ท่ัวประเทศไทย ด้วยภาษาภาพและการล�าดับภาพ

ที่มีเอกลักษณ์ของเขาท�าให้ภาพยนตร์เรื่องน้ีได้รับรางวัล FIPRESCI  

(ซึ่งเป็นรางวัลจากการโหวตโดยกลุ่มนักวิจารณ์และส่ือมวลชนในแวดวง

ภาพยนตร์จาก 50 กว่าประเทศ ให้กับผลงานท่ีเต็มไปด้วยความคิด

สร้างสรรค์) จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตริอ็ตเทอร์ดาม (International 

Film Festival Rotterdam) ครัง้ที ่43 รางวัลสพุรรณหงส์ ครัง้ท่ี 25 ในสาขา

สารคดียอดเยี่ยม และถ่ายภาพยอดเยี่ยม รวมถึงเป็น 1 ใน 25 ภาพยนตร์

ไทยที่ได้รับเลือกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 6 นับเป็น

บทสรุปที่สวยงามส�าหรับภาพยนตร์สารคดีไตรภาคข้าวของอุรุพงศ์

ปัจจบุนั อรุพุงศ์ รกัษาสตัย์ เป็นอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาพยนตร์

และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ไปพร้อมๆ กับการท�างานเบื้องหลังและการพัฒนาผลงาน

ชิ้นต่อไปของเขา
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การวิเคราะห์เอกลักษณ์และความโดดเด่นของผลงานอุรุพงศ์ 

บทความชิ้นน้ีเป็นการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) โดย

แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ด้านเนื้อหา (Content) และ

รูปแบบการน�าเสนอ (Form) ภายใต้กรอบมโนทัศน์ (Concepts) อัน

ประกอบด้วย  1) มโนทัศน์เรื่องประพันธกร (Auteur Theory) ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ “ตัวตน” ของผู้ก�ากับท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน และ

ถูกพัฒนาจนกลายเป็นอัตลักษณ์หรือลายเซ็น และ 2) มโนทัศน์เรื่องการ

เล่าเรื่อง (Narrative Theory) เป็นการศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่อง และ

องค์ประกอบในการเล่าเรื่อง ได้แก่ ได้แก่ โครงเรื่อง (Plot), ความขัดแย้ง 

(Conflict), ตัวละคร (Character), แก่นเรื่อง (Theme), ฉาก (Setting), 

สัญลักษณ์ (Symbol) เป็นต้น ส�าหรบัเครือ่งมอืส�าคญัทีใ่ช้ในการศกึษาคอื 

การวิเคราะห์ภาพยนตร์สารคดไีตรภาคข้าวของอรุพุงศ์ และศกึษาเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บทสัมภาษณ์ บทความวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์ 

บทความวิชาการทางด้านภาพยนตร์ รวมถึงวิทยานิพนธ์และบทความ

วิจัยที่อุรุพงศ์เขียนขึ้น

การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา (Content)

- วิถีชีวิตของชาวนากับธรรมชาติ

อุรุพงศ์เติบโตมาในครอบครัวชาวนาในจังหวัดเชียงรายและใช้

ชวิีตอยู่ทีน่ัน่จนจบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา ท�าให้เขามปีระสบการณ์ 

ความทรงจ�า และความเข้าใจในวิถีชวีติของเกษตรกรเป็นอย่างด ีด้วยเหตุ

นีค้วามโดดเด่นอย่างแรกท่ีพบในผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวท้ังสามเรือ่ง

ของเขา จึงเป็นการน�าเสนอวิถีชีวิตของชาวนาท่ีผูกพันกับธรรมชาติด้วย 
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มุมมองมีเสน่ห์และความลุ่มลึกเฉพาะตัว 

โดยใน เรื่องเล่าจากเมืองเหนือ อุรุพงศ์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ

ชีวิตชาวนารุ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย บ้านเกิดของเขา อาทิ กลุ่มเด็กๆ 

ซึ่งเป็นลูกชาวนาในเรื่อง กลางวันและกลางคืน ชาวนาวัยกลางคนท่ี

อยู่อย่างโดดเดี่ยวในเรื่อง กาล และสองคุณยายวัยใกล้ฝั่งในเรื่อง วันที่

ยาวนาน ตามเวลาที่เป็นไปตามจริง โดยใช้รูปแบบสารคดีสังเกตการณ์ 

(Observational Documentary) เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทที่

ต่างใช้วันเวลาด้วยความเรียบง่าย สมถะ เพ่ือให้ผู้ชมอย่างเราเฝ้าสังเกต

และค่อยๆ ซึมซับทั้งความงามและวิถีชีวิตชนบทท่ีค่อยๆ ถูกกลืนกินไป

ตามกาลเวลาอย่างเงียบๆ 

ในขณะท่ี สวรรค์บ้านนา บอกเล่าเรื่องของชาวนาสองครอบครัว

ที่ต้องมารับจ้างท�านาเพ่ือเลี้ยงชีพ ก่อนจะพบว่ารายได้ท่ีได้จากการ 

ท�านานั้น ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต พวกเขาจึงต้องดิ้นรน เดินทางเข้า

มารับจ้างท�างานก่อสร้างในเมือง เพียงเพ่ือจะพบว่าวิถีชีวิตชาวนาน้ัน 

อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว 

 สวรรค์บ้านนา เปิดเรื่องด้วยภาพของชาวนาซึ่งเป็นตัวละคร  

(หรือตัวด�าเนินเรื่องหลัก) ก�าลังเคว้งคว้างอยู่ในเมือง โดยมีฉากหลังเป็น

เสาคอนกรีตขนาดใหญ่ท่ีถูกทิ้งร้าง ก่อนจะย้อนกลับไปเล่าเร่ืองราวของ

เขาหนึ่งปีก่อนหน้าตามล�าดับเวลา (Chronological order) และจบเรื่อง

ด้วยฉากเปิดเรื่องน้ีอีกครั้ง ชีวิตของตัวละครในปีก่อนหน้า เริ่มต้นข้ึนเมื่อ

เขาถูกยึดบ้าน ท�าให้เขาต้องตดัสนิใจย้ายครอบครวัเข้าไปเร่ิมต้นชวิีตบนท่ี

นาผนืใหม่ และเร่ิมต้นการท�านาแบบวถีิดัง้เดมิซึง่ต้องผกูโยงกับธรรมชาติ

และฤดูกาลไปตลอดท้ังปี ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามวัฏจักรของการท�านา
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ตั้งแต่เตรียมต้นกล้าไปจนถึงวันขายข้าว โดยในระหว่างทาง หนังก็ค่อยๆ 

เปิดเผยให้เราเห็นว่า ภายใต้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย งดงามน้ัน เต็มไปด้วย

การดิ้นรนต่อสู้เพ่ือให้พ้นจากความอัตคัดขัดสนภายใต้สังคมบริโภคนิยม 

เน้ือหาของ สวรรค์บ้านนา จึงสอดแทรกไปด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจท่ี 

หนักอึ้ง และยังมองไม่เห็นทางออกที่สวยงามอย่างชื่อเรื่อง

ทั้งนี้ อุรุพงศ์ได้อธิบายถึงชื่อเรื่องซึ่งเชื่อมโยงกับเนื้อหาและสารที่

เขาต้องการน�าเสนอไว้ในบทสัมภาษณ์ที่ชื่อ “อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ คนท�านา 

บนจอหนัง” ของมูลนิธิโลกสีเขียวว่า “ต้องการเสนอในลักษณะเป็นทาง

เลือก คือมันสามารถที่จะเป็นสวรรค์ได้ ในอีกด้านหน่ึงก็คือการไปไม่ถึง

สวรรค์หรอืเป็นยูโธเปียได้เช่นกัน เราต้องการจดุคนท่ีดใูห้เขามคีวามอยาก

จะท�าให้มันไปสู่สวรรค์จริงๆ ท�าให้เขาดูแล้วคิด แล้วถกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมัน

เพราะอะไร อยู่ทีค่นดดู้วยว่าจะช่วยให้มนัไปในด้านไหน เราสร้างสวรรค์ให้

เป็นจรงิได้นะ เป็นไปได้ เมอืงไทยสวยงามอยู่แล้ว สิง่ท่ีผมเสนอคอืถ่ายทอด

ภาพที่ 3 : ชาวนาซึ่งเป็นตัวละครใน “สวรรค์บ้านนา”
(ที่มา: https://picpost.postjung.com/data/242/242401-52302ce53d069.jpg)
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ด้วยการถ่ายภาพให้เห็นว่ามันสวย ว่ามันมีจริงอยู่ แต่มันก็สามารถล่มได้

เหมือนกัน ถ้ากระแสสังคมในปัจจุบันยังไปผิดที่ผิดทาง” (เกื้อเมธา ฤกษ์

พรพิพัฒน์, 2553)

ใน เพลงของข้าว อุรุพงศ์เลือกน�าเสนอบทบาทของข้าวท่ีมีต่อวิถี

ผูค้นในพ้ืนทีต่่างๆ ทัว่ประเทศไทย ด้วยภาษาภาพท่ีแสนตระการตาพร้อม

บทเพลงทีพ่วกเขาต่างร่วมกันขบัร้อง แม้จะต่างเวลาจนถึงต่างพ้ืนท่ีซึง่ห่าง

ไกลกันระดับภูมิภาค แต่สิ่งเหล่านี้ได้หลอมรวมกลายเป็นท่วงท�านองท่ี

เปรยีบดงัการเปล่งเสยีงของเกษตรกรทีรู่ค้ณุค่าในจดุเริม่ต้นของตนเอง แม้

ในความเป็นจริงบรรดาเกษตรกรไทยก็เป็นดังคนชายขอบในสังคม พวก

เขายังคงใช้ชีวิตด้วยการก้มหน้าลงสู่ผืนดินเพ่ือท�าการเกษตรต่อไปโดย

ไม่รู้ถึงจุดหมายปลายทางของวันหน้าและไม่อาจเปล่งเสียงเรียกร้องใดๆ 

ในขณะที่ประเทศไทยก�าลังขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

และการเมืองที่ผันผวนไปตามกระแสโลก

ภาพที่ 4 : ภาพการท�านาจากภาพยนตร์เรื่อง “สวรรค์บ้านนา”
(ที่มา: https://pantip.com/topic/33466553)
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- ความเรียบง่าย สมถะ พอเพียง

อุรุพงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในคอลัมน์ Guest Talk ของนิตยสาร

ภาพยนตร์บนัเทงิ ถึงการผลติภาพยนตร์สารคดเีรือ่ง สวรรค์บ้านนา ว่า “ผม

มองว่าภาพยนตร์มปีระโยชน์ตรงทีใ่ห้ความรืน่รมย์กับชวิีต เหมอืนผมมชีวิีต

ท่ามกลางธรรมชาตแิละชนบท ผมรูส้กึว่าสิง่เหล่านีท้�าให้ชวิีตเรามคีวามสขุ 

มันสร้างความรื่นรมย์ ท�าให้ชีวิตมีคุณค่า ผมอยากให้ภาพยนตร์ท�าหน้าที่

คล้ายๆ กับธรรมชาติตรงนี้ คือเมื่อเราดูแล้ว เราสบายใจ มันสามารถยก

ระดับจิตใจผู้คนให้สูงขึ้น ท�าให้เขาได้สิ่งดีๆ กลับไป” (Guest Talk, 2554) 

และต่อมา ในบทความ ภาพยนตร์สารคดีสารนิพนธ์เรื่อง “เพลงของข้าว” 

อรุพุงศ์ได้บนัทึกความรูส้กึของตนในขณะทีก่�าลงัถ่ายท�าเหตกุารณ์ “คนตก

ปลาในนาข้าว” ว่า “เป็นการถ่ายท�าทีม่คีวามสขุท่ีได้เฝ้ามองความสวยงาม

ของการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยความเชื่อว่า ‘ตัวละครท่ีแท้จริง’ 

และ ‘ฉากที่แท้จริง’ จะบอกเล่าเรื่องราวโลกปัจจุบันได้ดีกว่าตัวละครและ

ฉากที่สมมุติขึ้น และภาพที่บันทึกเหตุการณ์สดๆ จะดูจริงกว่าภาพที่ถ่าย

จากเหตุการณ์ที่สร้างขึ้น”  (อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, 2557, หน้า 3)

จากบทสัมภาษณ์และบทบันทึกท่ีได้ยกมาน้ี เป็นเพียงตัวอย่าง

หน่ึงท่ีแสดงให้เห็นตัวตนและธรรมชาติของอุรุพงศ์ ซึ่งรักธรรมชาติและ

ชีวิตที่สมถะ เรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสนใจในงานศิลปะ

ภาพยนตร์ และความสวยงามของสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัว ส่ิงเหล่าน้ี

ถูกถ่ายทอดผลงานไตรภาคข้าวของเขา เช่น แนวคดิเรือ่ง “ความพอเพียง” 

ใน สวรรค์บ้านนา โดยน�าเสนอผ่านตวัละครปราชญ์ชาวบ้านทีช่ือ่ ลงุพร้อม 

- พร้อมโชค บุญก�านัน - ที่คอยให้ความรู้ในเรื่องเกษตรแบบผสมผสานแก่
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ชาวนาทัง้สองครอบครวั เพ่ือทีช่วิีตจะได้ไม่มหีนีส้นิและหลุดพ้นจากระบบ

ทุนนิยม ตัวละครลุงพร้อมได้ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของอุรุพงศ์ซึ่งมองว่า  

วิถีชาวนาและการได้อยู่ใกล้ชดิกบัธรรมชาตนิัน้เป็นชวิีตท่ีด ีอย่างไรก็ตาม 

เขาก็เข้าใจดีว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นมีเงื่อนไขในชีวิตท่ีต่างกัน ด้วยเหตุนี้

เราจึงเห็นได้ฟังมุมมองทางฝั่งชาวนาท่ีมองว่า วิถีพอเพียงอย่างลุงพร้อม

นัน้เป็นวิถชีวิีตท่ีเหมาะกับคนท่ีไม่มภีาระหรอืมทีกุอย่างพร้อมแล้วเท่าน้ัน 

- การเมืองในหนังของอุรุพงศ์

ในบทสัมภาษณ์ที่ชื่อ “อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ คนท�านาบนจอหนัง”  

(เก้ือเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์, 2553) อุรุพงศ์ได้แสดงมุมมองและทัศนคติ

ทางการเมอืงของเขา สรปุใจความได้ว่า หากการเมอืงของไทยเป็นการเมอืง 

ที่ท�าเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีการคอร์รัปชั่น แต่มีการจัด

สวัสดิการของรัฐให้ทั่วถึง และท�าให้ระบบการศึกษาดีกว่าท่ีเป็นอยู่  

ปัญหาต่างๆ ทีเ่ป็นวัวพันหลกั ซึง่ถูกพูดถึงในงานสารคดขีองเขา เช่น ปัญหา 

หนี้สินที่เกิดจากค่านิยมบริโภคนิยมและระบบการท�านาที่รายจ่าย 

ไม่สัมพันธ์กับรายรับ ปัญหาการละท้ิงถ่ินฐาน ปัญหาความเหลื่อมล�้าใน

การถือครองท่ีดิน และปัญหาการท�าลายธรรมชาติ ก็จะลดน้อยลง ชีวิต

ของชาวนาและคนในชนบทจะดีข้ึน ประเด็นทางสังคม-การเมืองอันมีผล

ต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรเหล่าน้ีพบในภาพยนตร์ของอุรุพงศ์ โดยเฉพาะ  

สวรรค์บ้านนา ซึ่งประกายกาวิล ศรีจินดา ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง 

“ภาพยนตร์ไทยยุคหลังหน่ึงร้อยปีกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย”  

ว่า ภาพยนตร์สารคดีขนาดยาวเรื่อง สวรรค์บ้านนา ได้วิพากษ์นโยบาย

รัฐอย่างตรงไปตรงมามากท่ีสุดเรื่องหน่ึง (ประกายกาวิล ศรีจินดา,  

2554, หน้า 163)
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ฉากทีส่อดแทรกมมุมองทางการเมอืงของอรุุพงศ์ใน สวรรค์บ้านนา 

ได้แก่ ฉากทีล่ะครไปฟังการปราศรยัของนกัการเมอืงเพ่ือการเลอืกตัง้ใหม่หลงั

เหตกุารณ์ขบัไล่ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวัตร หรอือกีฉากท่ีเขาพาตัวละครออกไป 

เดินท่ามกลางการชุมนุมประท้วงทางการเมืองท่ีถนนราชด�าเนิน ในช่วง

เวลาระหว่างปี พ.ศ.2550-2551 อนัเป็นช่วงทีป่ระเทศไทยเกดิความผนัผวน

ทางการเมืองเป็นอย่างมาก ก่อนที่ตัวละครจะกลับมาพบความจริงท่ีว่า  

ไม่ว่าการเมอืงหรอืนโยบายของรฐัจะเป็นไปในทิศทางใด ครอบครัวของเขา

ยังคงต้องแบกรบัภาระหนีส้นิมากมายอยูด่ ีท�าให้เขาตัดสินใจเลิกท�าอาชพี

เกษตรกรรมและหันไปประกอบอาชพีรบัจ้างก่อสร้างเพ่ือหวังถึงชวิีตทีด่ขีึน้ 

อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ชี้น�าหรือแสดง

ทัศนคติเหล่าน้ันออกมาแบบชัดเจน ตรงไปตรงมา แต่ถูกน�าเสนอใน

ลักษณะของการพาผู้ชมไปสังเกตการณ์ และรับรู้สิ่งเหล่านั้นผ่านบท

สนทนาของตัวละคร หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวัน ผู้ชมจึงต้องตีความ

เอาเอง ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวิธีการน�าเสนอท่ีอุรุพงศ์เลือกใช้ใน

ภาพยนตร์สัน้เรือ่ง เชยีงราย0250 ซึง่อรุพุงศ์ท�าให้กับโครงการเล่าเรือ่งโกง 

โดยใน เชียงราย0250  อุรุพงศ์ได้วิพากษ์วิจารณ์โครงการพัฒนาแหล่งน�้า

ของกรมทีด่นิอย่างตรงไปตรงมา มบีทพูดและภาพท่ีแสดงทัศนคตขิองเขา

ต่อปัญหาความเหลือ่มล�า้ในการถือครองท่ีดนิอย่างชดัเจน แต่กม็พีลงัและ

กระตุ้นความคิดของผู้ชมได้ดีเช่นกัน 

- พื้นที่และเวลาในหนัง

ในเรื่องเล่าจากเมืองเหนือ สารคดีสั้นท้ัง 9 เร่ือง มีส่วนเชื่อมโยง

และเป็นเอกภาพเดียวกัน นั่นคือ แม้แต่ละตอนจะถ่ายท�าคนละที่ คนละ

เวลา แต่ทั้งหมดก็อยู่ในพื้นที่เดียวกัน นั่นคือ พื้นที่ของอ�าเภอเทิง จังหวัด
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เชียงราย โดยผู้ก�ากับได้อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีในช่วงเวลาน้ันและใช้ชีวิตไป

พร้อมกับตวัละคร เพ่ือบนัทกึภาพการเปลีย่นแปลงของชวิีตท่ีค่อยๆ เปล่ียน

ไปพร้อมกับธรรมชาติรอบตัว 

แต่ใน สวรรค์บ้านนา พื้นที่และเวลาของเรื่องถูกก�าหนดและแบ่ง

ด้วยกรอบที่ชัดเจนขึ้น โดยพ้ืนท่ีในเรื่องนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนอย่างเห็นได้

ชัด นั่นคือ พื้นที่ในชนบท (ที่สงบ สวยงาม และร่มรื่น) และพื้นที่ในเมือง  

(ท่ีวุ่นวาย สกปรก และแห้งแล้ง) ซึ่งเวลาที่ปรากฏอยู่ในสวรรค์บ้านนา  

อยู่ในปี 2550-2551 ซึ่งการเมืองไทยเต็มไปด้วยปัญหาและความผันผวน 

ส่งผลกระทบทั้งต่อคนชนบทและคนเมือง 

ส�าหรับ เพลงของข้าว อุรุพงศ์ได้ก้าวข้ามจากพื้นที่เกษตรกรรมใน

จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดและเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

เพ่ือบนัทกึภาพวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยซึง่เก่ียวข้องและผกูพัน

กับ “ข้าว” ที่เปรียบดังรากเหง้าและจุดเริ่มต้นของชีวิต ในเรื่องน้ี เขาได้ 

เดนิทางจากเหนือจรดใต้ ตะวันออกจรดตะวันออกเฉยีงเหนือ โดยเปิดเรือ่ง

ด้วยตวัละครชาวนาท่ีเฝ้ามองพิธีในงานฉลองพระธาต ุในอ�าเภอเทิง จงัหวดั

เชียงรายบ้านเกิด ก่อนที่หนังจะพาผู้ชมเข้าสู่งานบุญข้าวสาก บุญข้าวจี่  

บุญผะเหวด การละเล่นหลังฤดูเก็บเก่ียวในประเพณีบั้งไฟตะไลล้าน  

ในอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเพณีบุญบั้งไฟขอฝนท�านาย

ของจังหวัดยโสธร ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือการลงแขกเกี่ยวข้าวปักด�า  

หว่านไถในภาคอีสาน  ไปจนถึงประเพณีว่ิงควายหลังฤดูไถหว่านของ 

จ.ชลบุรี ในภาคตะวันออก และ จ.สงขลา ในภาคใต้ (อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, 

2559, หน้า 21-41) พ้ืนที่และเวลาที่หลากหลายและแตกต่างกันเหล่าน้ี 

ได้ถูกร้อยเรียงด้วยการตัดต่อ จนหลอมรวมกลายเป็นพ้ืนที่เดียวคือพ้ืนที่
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เกษตรกรรมของประเทศไทย ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก

ไปจนถึงวันแห่งการเฉลิมฉลอง

การวิเคราะห์ด้านรูปแบบการน�าเสนอ (Form) 

- วิธีการน�าเสนอ 

เรื่องเล่าจากเมืองเหนือ เป็นหนังสั้น 9 เรื่องท่ีมาเรียงร้อยต่อกัน  

โดยเรือ่งสดุท้ายคอื กลบับ้าน ถูกน�าเสนอพร้อม End credit ท้ายเรือ่ง หากแบ่ง

ตามรปูแบบการน�าเสนอ ภาพยนตร์เรือ่งนีป้ระกอบไปด้วย 1) หนังสารคด ี

แนวสัจนิยม (Realism) ประเภทสังเกตการณ์ (Observational  

Documentary) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดภาพเหตุการณ์จริงตามธรรมชาติ 

โดยที่ผู ้ก�ากับจะเฝ้าสังเกตการณ์และไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับตัวละคร  

เช่น กาล วันท่ียาวนาน ทางเดนิ และ 2) หนงัแนวรูปแบบนิยม (Formalism)  

ทีเ่น้นการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์อย่างเข้มข้น หรือมุง่ท่ีจะน�าเสนอความ

คิดเชิงนามธรรมผ่านสัญลักษณ์หรือองค์ประกอบทางศิลปะต่างๆ เช่น 

แสง สี เป็นต้น เช่น เรื่อง นักดนตรี (ซึ่งรวมอยู่ใน เรื่องเล่าจากเมืองเหนือ) 

อรุพุงศ์ได้น�าเสนอชวิีตประจ�าวันของนักดนตรคีนหน่ึงสลับกับภาพในห้วง

ความคิดของเขา ท�าให้รูปแบบการเล่าเรื่องใน นักดนตรี แตกต่างไปจาก

ตอนอื่นๆ ซึ่งมีรูปแบบการน�าเสนอเป็นแบบสัจนิยม อย่างไรก็ดี เรื่องราว

ทั้งหมดมีจุดร่วมกันคือ ชีวิตประจ�าวันของชาวนาในบ้านเกิดของอุรุพงศ์

  ส่วน สวรรค์บ้านนา เป็นสารคดีท่ีผสมการเล่าเรือ่งแบบภาพยนตร์

บันเทิงเข้ากับการถ่ายท�าแบบสารคด ีกล่าวคอื เป็นภาพยนตร์ท่ีมลีกัษณะ

ผสมระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่ง ซึ่งอุรุพงศ์ได้อธิบายว่า เขาไม่ถนัด

การก�ากับนักแสดงท้ังหมด จึงพยายามหารูปแบบการสร้างภาพยนตร์ที่
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เหมาะสมกับตัวเอง (อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, 2559, หน้า 21-41) ทั้งนี้ อุสุมา 

สขุสวัสดิ ์และพฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศริ ิ(2559) ได้แสดงความเหน็ไว้ในบทความ  

“การศกึษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสทีไ่ด้รบัรางวลัระหว่าง พ.ศ. 

2543-2555” ว่า ‘สวรรค์บ้านนา’ เป็นภาพยนตร์ท่ีมลีกัษณะผสมกันระหว่าง

สารคดีและเรื่องแต่ง ทั้งแบบที่เป็น docudrama (หนังจ�าลองเหตุการณ์ที่

เคยเกิดขึ้นจริงโดยใช้นักแสดง) และแบบ docufiction (หนังเล่าเรื่องซึ่งใช้

วิธีการในลกัษณะสารคด)ี โดยมลีกัษณะทีท่ลายเส้นแบ่งแห่งความจรงิลวง

ระหว่างงานทั้งสองตระกูลนี้จนมิอาจแยกแยะอะไรได้อีก  

อรุพุงศ์ได้ให้สมัภาษณ์ถึง “ส่วนทีเ่ป็นเรือ่งจรงิ” และ “ส่วนทีเ่ป็นเรือ่ง

แต่ง” และเบือ้งหลงัของการผสมผสานรปูแบบสารคดีท่ีใช้ใน สวรรค์บ้านนา  

ไว้ในบทสัมภาษณ์ “อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ คนท�านาบนจอหนัง” ว่า  

“เขาเป็นชาวนาจรงิๆ  และรบัจ้างท�านาจรงิๆ และเป็นหน้ีสนิจริงๆ แต่ว่ายัง

ไม่ถึงกับโดนยึดบ้าน ก็เป็นภาวะของชาวนาทีต้่องเช่าทีท่�านาท่ัวไป สถานะ

ก็ไม่ได้สูงมาก บ้านท่ีเห็นในหนังก็เป็นบ้านเขาจริงๆ แล้วเราก็เสริมร้อย

เรื่องของเขาไปด้วย การก�ากบัอาศัยเวลา เป็นหนงัที่เล่าเรื่องด้วยการผสม

วิธีการสารคดี มีความเป็นจริงสูง มันยากตรงการคิดว่าจะผสมอัตราส่วน

ยังไง จะเอาอะไรมาใส่“ ส�าหรับขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาบทนั้น อุรุ

พงศ์ได้อธิบายว่า “เป็นการสร้างโครงไปเรื่อยๆ พล็อตในตอนแรกคือการ

ถ่ายท�าชีวิตท่ีเก่ียวกับคนท�านา และถ่ายทอดความงดงามของทุ่งนา แต่

ว่าความถูกต้องสมจริงของมันล่ะ เราจะลืมสภาวะปัจจุบันได้อย่างไร เรา

ก็เลยต้องหยิบมันเข้ามา พัฒนาหลอมมันเข้าไปกับความทรงจ�าของเรา 

กับความจริงในปัจจุบัน แล้วก็การเมือง ด้วยการใช้ศิลปะทางภาพยนตร์ 
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เพราะถ้าเราคิดว่าจะท�าหนังส่วนตัว ออกไปถ่ายความทรงจ�า มันก็คงหนี

จากโลกเกินไป” (เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์, 2553)  

ส�าหรับข้ันตอนการถ่ายท�า (Production) อุรุพงศ์ได้เช่าผืนนา 

ผืนหนึ่งและให้ตัวละครหลัก ซึ่งเป็นชาวนาจริงๆ เข้าไปท�านา ในขณะท่ี

เขาใช้เวลาบางช่วงเขียนบทในส่วนที่เป็นเรื่องแต่งเพ่ิมเข้าไป โดยเฉพาะ

ในส่วนที่เป็นประเด็นทางการเมือง (Uabumrungjit, 2012, pp.262) 

จากข้อมูลดังกล่าว ท�าให้สรุปได้ว่า แม้ว่า สวรรค์บ้านนา จะมี 

“เรื่องแต่ง” สอดแทรกอยู่ และใช้วิธีการเล่าเรื่องตามโครงสร้าง 3 องก์ แต่

โดยภาพรวมแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังเป็นหนังสารคดีตามค�านิยามของ 

Grierson, Bernard, และ Nichols เพราะแม้จะม ี“เรือ่งแต่ง” ท่ีเขาได้เขยีน

บทขึ้นมาใหม่ แต่ 1) เรื่องราวที่น�าเสนอส่วนใหญ่นั้นก็เป็นความจริงที่รับ

รู้ทั่วกัน (known facts) 2) ตัวละครไม่ได้แสดงเป็นบุคคลอื่นหรือตัวละคร

สมมุติท่ีถูกแต่งข้ึน แต่พวกเขาได้น�าเสนอตัวตนท่ีแท้จริง รวมถึงชีวิตจริง

ของพวกเขาผ่านกล้อง 3) โลกที่อุรุพงศ์ได้น�าเสนอเป็นโลกแห่งความเป็น

จริง ไม่ใช่โลกท่ีถูกสร้างข้ึน 4) จดุประสงค์ของการใช้ “เรือ่งแต่ง” ก็เพ่ือท�าให้ 

“เรื่องจริง” ที่ก�าลังถูกบันทึกน้ันสนุกและน่าติดตามมากขึ้น ซึ่งอุรุพงศ์ได้

อธิบายถึงค�าว่าสนุกในมุมมองของเขาว่า “ค�าว่าสนุกในการดูภาพยนตร์

มันไม่ใช่การสนุกแบบดูหนังบู๊ บางทีการเห็นความยากล�าบากมันก็สนุก

ได้ เหมือนเราดูหนังเศร้า ก็สนุกได้ คือถ้าคนดูดูแล้วสนุกก็พอใจแล้ว”  

(เก้ือเมธา ฤกษ์พรพิพฒัน์, 2553)  และ 5) เพ่ือน�าเสนอมมุมองของผูก้�ากบั

ทีม่ต่ีอประเดน็ทางการเมอืงและสงัคม ซึง่การสอดแทรกมมุมองเฉพาะตวั 

ของผู้ก�ากับลงไปในงานสารคดีก็เป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาพยนตร์

สารคดีซึ่ง Nichols ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ 
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ส�าหรบัการผลติภาพยนตร์เรือ่ง เพลงของข้าว อรุพุงศ์ได้ใช้รปูแบบ

ที่ต่างไปจาก สวรรค์บ้านนา อย่างสิ้นเชิง โดยในเรื่องนี้ เขาได้ผสมผสาน

แนวคิดและรูปแบบสารคดี 3 ทฤษฎีเข้าด้วยกัน นั่นคือ City Symphony 

(การตระเวนถ่ายท�าสิง่ต่างๆ ภายในบรบิทใดบรบิทหนึง่ทีก่�าหนดขอบเขต

ไว้อย่างคร่าวๆ), Cinéma Vérité (การถ่ายท�าที่เน้นความเป็นจริงของสิ่งที่

ถ่ายโดยไม่มีการเสริมแต่ง), และ Non-preconception (ซึ่งเป็นการไม่มี

ภาพล่วงหน้า แต่เป็นการเฝ้าสงัเกตความเป็นไปของตวัละคร และทดลอง

บันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนซ�้าๆ ก่อนจะค้นพบแนวทางในการพัฒนา

เรื่อง รวมถึงวิธีการถ่ายท�าเพื่อให้ได้ฟุตเทจที่ต้องการด้วย) (อุรุพงศ์ รักษา

สัตย์, 2559, หน้า 15-20) ด้วยเหตุนี้ เพลงของข้าว จึงไม่ใช้เสียงบรรยาย 

ไม่เน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ บุคคล สถานท่ีและเวลา (Setting) 

แต่ยึดเอาอารมณ์ของแต่ละซีนเป็นหลักในการตัดต่อร้อยเรียงเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นต่างที่ต่างเวลา โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบงานภาพ

และการใช้เพลง เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึก ความงดงาม ความมีชีวิตชีวา 

ไปจนถึงจิตวิญญาณของผู้คนในสังคมเกษตรกรรมท่ีต่างเชื่อมโยงถึงกัน

ผ่านประเพณีที่เก่ียวกับ “ข้าว” โดยภาพรวมแล้ว เพลงของข้าว จึงไม่ใช่

ภาพยนตร์สารคดีแนวถ่ายทอดข้อมูลของวัฒนธรรมประเพณี แต่เป็น

ภาพยนตร์สารคดีแนวกวีนิพนธ์ (Poetic Documentary) ที่สะท้อนให้เห็น

พัฒนาการและความกล้าของอุรพุงศ์ในการทดลองสร้างผลงานท่ีแตกต่าง

ไปจากผลงานชิ้นก่อนหน้า 

- โครงสร้างในการเล่าเรื่อง 

ผลงานสารคดขีองอรุพุงศ์นัน้มกีารเล่าเรือ่งแบบภาพยนตร์บนัเทิง

แฝงอยู่เสมอ โดยเหน็ได้ชดัทีส่ดุใน สวรรค์บ้านนา กล่าวคอื มตีวัละครท่ีเป็น
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ตัวเอกหรือตัวเดินเรื่องหลัก มีการก�าหนดเป้าหมายของตัวละคร อุปสรรค 

และความขัดแย้งในเรื่อง ท�าให้ชีวิตของตัวเอกเปลี่ยนแปลงจาก “สภาวะ

ปกติ” (Equilibrium) ไปสู่ “สภาวะที่ไม่ปกติ” (Disrupted equilibrium) 

ก่อนจะกลบัคืนสู ่“สภาวะปกต”ิ (Restored equilibrium) อกีครัง้ในบทสรปุ 

โดยการเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ถูกจัดวางให้เป็นไปตามโครงสร้าง 3 องก์ ทั้งนี้ 

ก็ด้วยความตั้งใจของผู้ก�ากับเองที่ต้องการผสมผสานวิธีการน�าการเสนอ 

ระหว่างการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์บันเทิงและการถ่ายท�าแบบสารคดี 

นอกจากภาพยนตร์เรื่องน้ีแล้ว หนังสั้นเรื่อง ควาย ซึ่งรวมอยู่ใน 

เรื่องเล่าจากเมืองเหนือ ก็ถูกน�าเสนอด้วยโครงสร้างแบบหนังเล่าเรื่อง 

เช่นกัน ควาย เป็นเรื่องของชาวนาที่ก�าลังเลี้ยงควายอยู่ในท้องทุ่ง ก่อนจะ

ถูกระรานด้วยกลุ่มวัยรุ่นในแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ ไม่นานหลังจากนั้นควาย

ของชาวนาก็หายไป เขาได้ออกตามหา ก่อนจะพบว่ามนัถูกขายทอดตลาด

ไปเสียแล้ว จะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นหนังสั้น แต่ก็มีการปูเรื่อง ปูตัวละคร  

มีเหตุการณ์หรือปัญหาที่เป็นจุดเริ่มเรื่องซึ่งผลักดันชีวิตตัวละครให้ต้อง

แก้ปัญหาน้ีไปเรื่อยๆ จนถึงฉากซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax) และ

บทสรุปของเรื่อง 

- การก�ากับภาพและการใช้สัญญะในภาพยนตร์ 

ในภาพยนตร์ขนาดยาวเรือ่งแรกของอรุพุงศ์ คอื เรือ่งเล่าจากเมอืง

เหนอื งานทางด้านภาพจะออกมาในรปูแบบของการบนัทกึภาพเหตกุารณ์

จริงตรงหน้าโดยไม่เข้าไปก�ากับ แต่งเตมิ หรอืบดิเบอืนความจรงิ (Cinéma 

Vérité) อย่างไรก็ดี ในภาพยนตร์ขนาดยาวสองเรื่องต่อมา อุรุพงศ์ได้ใช้

เทคนิคในการสร้างภาพและภาษาภาพ อาทิ การจัดองค์ประกอบภาพ 

(Mise-en-scene) มุมกล้อง ขนาดภาพ การเคลื่อนกล้อง สัญญะต่างๆ 
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รวมถึงสี และแสง เพ่ือเล่าเรื่องและสื่อความหมายมากข้ึน รวมท้ังมีการ

ทดลองมากขึ้นด้วย  

จากการศกึษาพบว่า ในข้ันตอนการถ่ายท�า สวรรค์บ้านนา อรุพุงศ์

ได้ใช้วิธีการเฝ้าสังเกตและบันทึกความจริงตรงหน้าอย่างที่ถนัด เพียงแต่

ด้วยเวลาในการถ่ายท�าที่มีมากถึงหน่ึงปีเต็ม ท�าให้เขาสามารถ “เลือก”  

ช ่วงเวลาที่จะเก็บบันทึกภาพที่ดีที่สุดได ้  มีการวางแผนล่วงหน้า  

การรอแสงเพือ่ให้ได้ภาพและบรรยากาศทีต่รงกับความต้องการมากท่ีสดุ  

มีการทดลองเทคนิคต่างๆ ในการบันทึกภาพธรรมชาติ เช่น การถ่ายท�า

ภาพยนตร์แบบเร่งความเร็ว (Timelapse) ในฉากดาวตกและพายุฝน 

เพื่อให้ได้ภาพที่งดงามสมจริง แทนการท�าเทคนิคพิเศษทางภาพ (Visual 

Effect) ในช่วงขั้นตอนหลังการถ่ายท�า (Post-Production) 

ทั้งนี้ การท่ีอุรุพงศ์ได้ใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับตัวละครซึ่งล้วนเป็น

เพ่ือนบ้านของเขาและให้เวลากับการเฝ้าสังเกตตัวละครของเรื่อง ยังเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เขาสามารถบันทึกภาพของทุกคนให้โลดแล่นบน

แผ่นฟิล์มได้อย่างใกล้ชิดและเป็นธรรมชาติ อีกท้ังยังจับภาพในจังหวะท่ี

ดีได้หลายต่อหลายช็อต สองสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรก 

และสมบรูณ์แบบท่ีสดุใน เพลงของข้าว นอกจากนี ้ยังท�าให้เขาสามารถน�า 

ตัวละครเข้าไปอยู่ในบรรยากาศและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้

ในทันที เช่น ฉากใน สวรรค์บ้านนา ที่ตัวละครเข้าไปฟังการปราศรัยของ

นกัการเมอืง ก็ท�าให้ผูก้�ากับได้มโีอกาสบนัทกึภาพท่ีสะท้อนมมุมองทางการ

เมือง (ดังที่ได้กล่าวถึงในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหา) เป็นต้น
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ภาพที่ 5 : ความสามารถในการใช้เทคนิคในการสร้างภาพ (Cinematography) ของอุรุพงศ์ 
ท�าให้ภาพใน “สวรรค์บ้านนา” ดูคล้ายกับงานจิตรกรรม
(ทีม่า: http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9540000030457)

ภาพท่ี 6 : ลูกชาวนาท่ีก�าลงัเล่นน�า้ใน “สวรรค์บ้านนา” การใช้สแีละแสง การวางองค์ประกอบ
ภาพ และการเคลื่อนกล้อง ท�าให้งานภาพของอุรุพงศ์ถูกจดจ�าในฐานะงานท่ีมีความเป็น
ศิลปะภาพยนตร์สูง
(ที่มา: https://f.ptcdn.info/037/030/000/1428138413-agrarianut-o.jpg)

ภาพหลายๆ ช็อตในหนังของอุรุพงศ์เป็นภาพท่ีมีความเป็นศิลปะ

ภาพยนตร์ (Cinematic) สูง ซึ่งเกิดจากการใช้เทคนิคในการสร้างภาพ  

(Cinematography) ซึ่งได้แก่ การเสนอภาพของกล้อง (Camera  

Presentation) ความสัมพันธ์ระหว่างกล้องกับสิ่งท่ีจะถ่าย (Camera & 

Subject) ระดับของกล้อง (Camera Level) การเคลื่อนกล้อง (Camera 

Movement) การจัดองค์ประกอบภาพ (Mise-en-Scene) การจัดแสง 



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

94

(Lighting) และการใช้สี (Color) ที่ท�าให้ภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร ์

มีความเป็นศิลปะสูง ยกตัวอย่างเช่น ภาพที่ 5 มีการจัดวางองค์ประกอบ

ของภาพและการเลือกใช้สีท่ีดี ท�าให้ตัวละครอยู่ในต�าแหน่งท่ีเป็น 

จุดน�าสายตาพอดี ในขณะท่ีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ริ้วเมฆบนท้องฟ้า  

เงาทีส่ะท้อนลงน�า้ และแสงทีส่่องเข้ามาทางด้านข้างของภาพ กท็�าให้ภาพ

มมีติิ มพ้ืีนผวิ และมคีวามคล้ายคลงึกับผลงานจติรกรรม การเลือกใช้ขนาด

ภาพกว้างและการน�าเสนอภาพแบบ Objective Angle ที่ให้คนดูเฝ้ามอง

ตวัละครซึง่เป็นมนุษย์ตวัเลก็ๆ ท่ามกลางธรรมชาตขิองผนืนา ก็ท�าให้คนดู

ซึมซับความงดงามตรงหน้าได้ดียิ่งขึ้น ส�าหรับฉากอื่นๆ ที่มีการใช้เทคนิค

ในการสร้างภาพทีด่ ีโดยเฉพาะเทคนคิการเคลือ่นกล้อง และความสมัพันธ์

ระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถ่าย ได้แก่ ฉากเด็กเล่นน�้าใน สวรรค์บ้านนา ฉากรถ

เกี่ยวข้าวและฉากลุ้นตะไลล้าน ใน เพลงของข้าว 

อรุพุงศ์ได้บอกถึงเทคนิคในการถ่ายท�าเพ่ือให้ได้ภาพท่ีงดงามและ

สมบูรณ์ไว้ในบทความ การสร้างภาพยนตร์สารคดี เร่ือง เพลงของข้าว  

(อรุพุงศ์ รกัษาสตัย์, 2559, หน้า 26-27) ว่า บางฉากก็ต้องมกีารจดัฉากหรอื 

เซ็ทฉากขึ้นมาเพื่อให้ได้ภาพที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด เช่น งานกวนข้าวทิพย์ 

(ข้าวมธุปายาส) อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งหากถ่ายท�าในเวลา

กลางวัน จะถ่ายท�าได้ยากและได้ภาพที่ไม่ดีนัก เขาจึงต้องจ้างชาวบ้าน

มากวนข้าวทิพย์ในช่วงเช้าแทน เพ่ือให้ได้แสงท่ีมาจากด้านข้างหรือด้าน

หลังซึ่งช่วยให้ภาพมีมิติ บางฉากที่ไม่สามารถจัดฉากได้ก็ต้องใช้เวลาใน

การเฝ้ารอบันทึกภาพเพ่ือให้ได้ภาพและจังหวะที่ใช่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา

หลายวันเลยทเีดยีว เช่น การบนัทึกภาพการว่ิงควายในเทศกาลแข่งควาย 

ใน เพลงของข้าว นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ก�ากับชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าอยาก
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เน้นอารมณ์ของผู้ท่ีถูกถ่าย และผู้ชมมากกว่าเล่าเรื่อง จึงมีการออกแบบ

ช็อต การเคลื่อนกล้อง รวมถึงอุปกรณ์ท่ีจะใช้เพ่ือให้ได้อารมณ์ที่ต้องการ

ไว้ล่วงหน้า เช่น การใช้กล้องมอืถือ สเตดดิแคม และพาราไกลเดอร์ในการ

ถ่ายท�าทางอากาศ ท�าให้ได้ภาพที่สื่ออารมณ์ได้อย่างที่เห็นในภาพยนตร์ 

นอกจากความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ภาษาภาพเพ่ือเล่าเรื่อง

และสื่ออารมณ์แล้ว ภาพยนตร์ของอุรุพงศ์ยังมีการสอดแทรกสัญญะ

ต่างๆ ลงไปเพื่อสะท้อนมุมมองทางสังคม-การเมือง ตัวอย่างสัญญะที่พบ

ในภาพยนตร์ของอุรุพงศ์ ได้แก่ ใน สวรรค์บ้านนา มีการจับภาพไปที่นก

บ่อยๆ เพื่อสื่อถึงความเป็นอิสระ การให้ตัวละครเดินไปตามสิ่งปลูกสร้าง

ร้างเพ่ือสะท้อนความล่มสลายในโลกทุนนิยม หรือสีเสื้อของตัวละครท่ีมี

สีเหลืองและสีแดงแต่ต่างช่วยกันท�านาในพ้ืนท่ีเดียวกัน ซึ่งเมื่อรวมกับ

บริบททางการเมืองที่ถูกเล่าในฉากอื่นๆ ก็ท�าให้คนดูรับรู้ได้ว่า ไม่ว่าพวก

เขาจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือมีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไร 

พวกเขาก็ยังต้องก้มหน้าก้มตาแก้ไขปัญหาปากท้องตรงหน้าด้วยตัวเอง 

ทั้งนี้ สัญญะบางอย่างนั้น ไม่ได้เป็นความตั้งใจของผู้ก�ากับตั้งแต่

ต้น แต่เป็นความคดิทีถ่กูพัฒนาต่อยอดขึน้ในระหว่างถ่ายท�า เช่น พระธาตุ

ทีต่ัง้อยู่กลางทุง่ อรุพุงศ์ได้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกับท่ีมาของสญัญะน้ีไว้ในบท 

สัมภาษณ์ที่ชื่อ “อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ คนท�านาบนจอหนัง” (เก้ือเมธา  

ฤกษ์พรพิพัฒน์, 2553) โดยสรปุได้ว่า ทกุอย่างเริม่ต้นจากการเลอืกโลเคชัน่

ทีส่วย ซึง่เมือ่โลเคชัน่นัน้มพีระธาตุเป็นจดุเด่นท่ีส�าคญั เขาจงึพยายามเชือ่ม

โยงพระธาตเุข้ากบัเนือ้หาของหนงั ด้วยการใส่ฉากท่ีให้ตวัละครเข้าไปเอา

รังผึ้งที่เศียรพระ ในฉากนี้ อุรุพงศ์ตั้งใจที่จะแสดงมุมมองของตนที่มีต่อวิถี

เกษตรกรรมในปัจจบุนัผ่านบทสนทนาของตวัละคร น่ันคอื 1) การพูดถึงว่า
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ถ้าฐานไม่แข็งแรง ไม่ว่าคุณจะสร้างอะไรมันก็ล้ม เป็นการเปรียบเทียบ

กับเมืองไทยว่าหากฐานท่ีเป็นภาคเกษตรกรรมไม่แข็งแรง ประเทศไทย

ก็ล้มครืนลงมาได้ และ 2) จากการท่ีพระพุทธรูปเป็นปางห้ามญาติ  

ท�าให้เกิดความหมายในเชงิเปรยีบเทียบว่า มนษุย์ควรท่ีจะหยุดเอาเปรยีบ

และท�าร้ายธรรมชาติ (ด้วยการใช้สารเคมีต่างๆ ในการเพาะปลูก เป็นต้น) 

ค�าอธิบายนีน้อกจากจะท�าให้เหน็มมุมอง ข้ันตอนการท�างาน และ

ความสามารถของผู้ก�ากับในการหยิบเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ตรงหน้ามาใช้ให้

เกิดประโยชน์กับการเล่าเรื่องแล้ว ยังท�าให้เห็นการผสมเรื่องจริงกับเรื่อง

แต่งเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียน  

- การตัดต่อภาพและเสียง 

เน่ืองจากอุรุพงศ์ท�างานในสายตัดต่อทั้งรายการโทรทัศน์และ

ภาพยนตร์มานาน เขาจงึตดัต่อหนงัของตวัเองทุกเรือ่ง ซึง่จากองค์ประกอบ

สองอย่างที่ได้กล่าวมาในข้างต้น คือ โครงสร้างในการเล่าเรื่องและ 

การถ่ายภาพ หากผูต้ดัต่อไม่มฝีีมอืมากพอ ภาพยนตร์ก็อาจจะไม่สมบรูณ์

อย่างที่เห็น ดังน้ัน การท่ีอุรุพงศ์ตัดต่อหนังด้วยตัวเอง ท�าให้เขาสามารถ

วางแผนในการตดัต่อหนงัเรือ่งนัน้ๆ ได้ตัง้แต่ขณะถ่ายท�าและหลังถ่ายท�า 

สามารถเลือกใช้ช็อตและจังหวะในการเล่าเรื่องท่ีเหมาะกับการเล่าเรื่อง

และเล่นกับอารมณ์ต่างๆ ของคนดู เช่น ฉากแข่งขันตะไลล้าน (ในงาน

บ้ังไฟตะไลล้าน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์) ท่ีมีการใช้เทคนิคในการตัด

ต่อภาพและเสียงที่หลากหลาย เช่น การตัดต่อแบบมองทาจ (Montage)  

ในช่วงท้าย ภาพช้าของแต่ละทีมท่ีเฝ้าลุ้นตะไลยักษ์ ต่อด้วยช็อตสั้นๆ  

ขณะจุดตะไลยักษ์ของแต่ละทีม ท�าให้ผู้ชมร่วมลุ้นกับแต่ละทีมไปด้วย  

ในขณะเดียวกัน การใช้ขนาดภาพท่ีหลากหลายก็ท�าให้ผู ้ชมก็ได้เห็น



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

97

อารมณ์ต่างๆ ของผูเ้ข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการรอคอย ความคาดหวงั ความ

สมหวัง หรอืความผดิหวัง รวมถึงความสามคัค ีซึง่ “เป็นเน้ือหารอง (Sub-text)  

ที่ส�าคัญของสารคดี เพลงของข้าว” (อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, 2557, หน้า 3) 

ในเรื่องของการใช้เสียงและการตัดต่อเสียง งานของอุรุพงศ์มี 

จดุเด่นอยู่ตรงที ่1) การเลอืกใช้ “ภาษาถ่ิน” เป็นหลกั ท้ังในบทสนทนาและ

บทเพลงในงานพิธีต่างๆ ท�าให้เกิดความสมจริง เป็นธรรมชาติ ทั้งยังช่วย

ขบัอัตลักษณ์ของตวัละครและพ้ืนทีใ่นเรือ่ง 2) อรุพุงศ์ไม่ใช้เสยีงบรรยายใน

การเล่าเรือ่ง แต่จะใช้เสยีงบรรยากาศและเสยีงสนทนาระหว่างตวัละครใน

การเล่าเรือ่งหรอืประเดน็ส�าคัญๆ ต่างๆ เช่น ใน สวรรค์บ้านนา หลงัจากตวั

ละครถกเถียงกันว่าจะท�าเกษตรอนิทรย์ีต่อดไีหม ผูก้�ากับกลับตดัไปยังฉาก

ที่ตัวละครก�าลังท�างานในไซต์ก่อสร้าง และตัดกลับมายังกลุ่มตัวละครซึ่ง

ก�าลังล้อมวงกินข้าวอย่างเงียบๆ ริมเถียงนา ก่อนที่กล้องจะค่อยๆ เคลื่อน 

ตัวไปจับภาพและเสียงของสายลมที่พัดผ่านยอดไม้ในบริเวณน้ัน  

อาจกล่าวได้ว่างานของอรุพุงศ์มกัไม่มบีทสรปุท่ีแน่ชดัแต่จะปล่อยช่องว่าง

เพื่อให้ผู้ชมตีความด้วยตนเอง 

เสน่ห์อกีอย่างหน่ึงท่ีพบในงานตดัต่อของอรุุพงศ์ คอืการสอดแทรก

การกระท�าเล็กๆ น้อยๆ หรือบทสนทนาเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้เล่าเรื่องหรือมี

ความส�าคัญใดๆ กับเรื่อง แต่สามารถสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับ

ผู้ชมได้ เช่น ฉากเดก็เล่นน�า้ใน สวรรค์บ้านนา แม้จะเป็นฉากธรรมดาท่ีเดก็

สองคนแก้ผ้าเล่นน�า้ในทุง่ข้าวอย่างสนกุสนาน แต่ภาพตรงหน้าท่ีถ่ายทอด

ได้อย่างเป็นธรรมชาติและอยู่ในระยะใกล้ชิดจนเหมือนว่าไม่มีกล้องจับ

จ้องอยู่ การน�าเสนอในลักษณะน้ียังปรากฏในผลงานอื่นๆ ของเขา อาทิ 

ฉากยายเล่นฮูลาฮูปใน เพลงของข้าว



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

98

ภาพที่ 7 : โปสเตอร์ “เพลงของข้าว” เป็นภาพคุณยายก�าลังเล่นฮูลาฮูป
(ที่มา:https://www.facebook.com/thesongsofrice/photos/a.1514619202152507. 
1073741828.1513762112238216/1528232007457893/?type=3&theater)

บทสรุป

 อัตลักษณ์ในงานสารคดีไตรภาคข้าวของ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ 

เกิดจากส่วนผสมหลายอย่าง อย่างแรกคือการน�าเสนอภาพวิถีชีวิตของ

เกษตรกรไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติ งดงาม และลุ่มลึก ส่วนหน่ึงน้ันมา

จากพ้ืนฐานของอรุพุงศ์ทีเ่ตบิโตมาในสงัคมเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ีชนบทของ  

จ.เชียงราย ท�าให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตเหล่านั้น รวมถึงปัญหาที่แทรกตัวอยู่

ในพ้ืนที่ จนสามารถถ่ายทอดมันออกมาด้วยสายตาท่ีเข้าอกเข้าใจ ท้ังน้ี  

การเป็นคนในพ้ืนที่ยังท�าให้อุรุพงศ์สามารถน�ากล้องเข้าไปบันทึกภาพวิถี

ชีวิตของครอบครัวเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นตัวละครในเรื่องได้อย่างแนบเนียน 

ท�าให้คนดูได้รับรู้ถึงความคิดและความรู้สึกท่ีถูกถ่ายทอดออกมาอย่าง

จริงใจ ผ่านภาษาถิ่นซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของงาน 
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เนื้อหาเหล่าน้ีถูกน�าเสนอผ่านรูปแบบสารคดีท่ีหลากหลาย ซึ่ง

อุรุพงศ์ได้มีการทดลอง ผสมผสาน และปรับเปล่ียนรูปแบบสารคดีท่ีใช้

ในงานแต่ละชิ้นไปเรื่อยๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลงใหลของ

ผู้ก�ากับในการพัฒนางานสารคดีของตนและการท้าทายตัวเองด้วยการ

สร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบที่ประสบความส�าเร็จ

ในอดีต ทั้งนี้ อุรุพงศ์ได้ใช้ภาษาภาพและเทคนิคทางภาพยนตร์ต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้งานของเขามีความโดดเด่น โดยเฉพาะใน

เรื่องของการก�ากับภาพท่ีมีความเป็นศิลปะภาพยนตร์ (Cinematic) สูง 

อันเป็นผลพวงมาจากการที่อุรุพงศ์ได้ศึกษาทางด้านภาพยนตร์โดยตรง 

ทั้งยังมีประสบการณ์อันหลากหลายจากการท�างานในสายน้ี และแม้ว่า

งานของอุรุพงศ์จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพมากกว่าการใช้เสียงบรรยาย 

แต่ก็สามารถสร้างความสนุก และก�ากับอารมณ์ของผู้ชมได้ ทั้งน้ีก็ด้วย

ความช�านาญและทักษะที่โดดเด่นทั้งด้านการเล่าเรื่อง การถ่ายภาพ และ

การล�าดับภาพ 

ความโดดเด่นอีกอย่างหน่ึงที่พบในงานของอุรุพงศ์ คือภายใต้

ความงดงามของภาพ ท้ังความงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนใน

ชนบท มสีิง่ท่ีซ่อนอยู่อย่างแนบเนียน นัน่คือการวิพากษ์สังคมทุนนิยมและ

บริโภคนิยมทีส่่งผลกระทบต่อวิถีชวิีตของเกษตรกรซึง่เป็นคนชายขอบโดย

ไม่เปล่งเสียงออกมาตรงๆ 

ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับงาน

ด้านภาพยนตร์น้ัน สิ่งส�าคัญท่ีผู้สร้างควรยึดไว้ให้มั่น น่ันคือ การเริ่มต้น

จากสิ่งที่สนใจและเข้าใจอย่างแท้จริงประกอบกับความเข้าใจในทฤษฏี

ภาพยนตร์ แม้จะถูกน�าเสนอออกมาในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีซึ่งมัก



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

100

ถูกจัดอยู่ในรูปแบบสัจนิยม (Realism) แต่ผู้ก�ากับภาพยนตร์ก็สามารถ

สร้างสรรค์หยิบจับส่วนที่เป็นการเล่าเรื่อง (Narrative) ผสมผสานไปกับ

การวางแนวคิดหรือการทดลองบางอย่างภายใต้ “ความเป็นจริง” เพื่อให้

เกิดผลงานท่ีสร้างสรรค์ หลุดออกจากกรอบความเป็นสารคดีที่หลายคน

คุ้นเคยจนเกิดเป็นแนวทางใหม่ๆ 

ข้อเสนอแนะ

บทความนี้เน้นไปท่ีการศึกษาผู ้ก�ากับภาพยนตร์คือ อุรุพงศ์  

รักษาสัตย์ และแนวทางในการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ในภาพยนตร์สารคดี

ไตรภาคข้าวของเขา แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการ

จัดหาทุน การส่งประกวดในเวทีต่างๆ รวมถึงพ้ืนที่จัดฉาย ซึ่งเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการส่งเสริมให้ผู้ก�ากับได้มีทุน มีเวลา และมีอิสระที่เพียงพอต่อ

การสร้างสรรค์งาน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงการท�างานในส่วนของ

การหาทนุ การจดัฉาย และการจดัจ�าหน่าย รวมถึงการสมัภาษณ์ พิมพกา  

โตวิระ โปรดวิเซอร์ของภาพยนตร์สารคดไีตรภาคข้าว เพ่ือให้เห็นเบือ้งหลัง

การท�างานในส่วนอื่นๆ ที่มีส่วนผลักดันอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ โดยเฉพาะใน

เวทีระดับนานาชาติด้วย
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บทคัดย่อ

บทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ น�าเสนอมโนทัศน์ของผู้สูง

อายุกับการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ เพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมจ�านวนข้ึนเรื่อย ๆ  

ในทุกประเทศทั่วโลก เป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

แต่ยังต้องการในการด�าเนินชีวิตพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ไม่ต่างจากกลุ่มวัยอื่น  

ในขณะท่ีเทคโนโลยีสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่ม 

ผู้สูงอายุ  ท�าให้มโนทัศน์ของกลุ่มผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยี สามารถ

* หัวหน้าหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 
ถ.ประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ช่องทางการติดต่อ : kanyarata@hotmail.com
* Head of  Department  of Public Relations, Faculty of Communication Arts, Dhurakij Pundit 
University 110/1-4 Prachacheun Rd., Laksri, Bangkok 10210 E-mail : kanyarata@hotmail.com
** หัวหน้าหลักสูตรการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น 
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ช่องทางการติดต่อ : waichas@hotmail.com
** Head of  Department of Advertising, Faculty of Communication Arts, Dhurakij Pundit 
University 110/1-4 Prachacheun Rd., Laksri, Bangkok 10210 E-mail : waichas@hotmail.com



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

108

แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้สูงอายุแบบสนใจเปิดรับเทคโนโลยี  

(Pro Aging Group) กลุม่ผูส้งูอายุแบบไม่สนใจเปิดรบัเทคโนโลยี (Anti Aging  

Group) ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่สามารถช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยการพูดคุย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การให้ความรู ้

เก่ียวกับการดแูลสขุภาพ ด้านการท่องเทีย่ว ด้านความบนัเทิง ด้านการเงนิ  

รวมถึงการบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่า  

ตัวเองไม่เป็นภาระของใคร สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และ 

สิง่ส�าคญัอกีอย่าง คอื การท่ีครอบครวัและหน่วยงานภาครฐัต้องร่วมมอืกัน

สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุให้ปรับตัวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

ค�าส�าคัญ : ผู้สูงอายุ / เทคโนโลยีสื่อใหม่ / คุณภาพชีวิต 
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Abstract

 The purpose of this article is to illustrate the perspectives 

of the Thai elderly towards the use of new media technology to 

communicate and to improve their quality of Life. Statistically, it is 

found that the number of the elderly is increasing in almost every 

country. Physically, there are some changes in this age group in 

terms of their health and mind, and the basic need for their lives is 

still important. According to the advance of new media technology,  

this article attempts to reveal that the perspectives of the Thai  

elderly can be divided into two groups; there are ones whom  

accept communication technology(Pro Aging Group) and the ones 

whom do not(Anti Aging Group). It can be said that the use of new 

media technology helps to improve the elderly’s quality of life by 

means of group activity; communication; and knowledge exchange 

in healthcare, travelling, entertainment, and financial issues, as well 

as buying things online. Because of the new media, Thai elderly  

perceive that they can live a happy life without the massive  

dependence on the help of others. As a result, family and government  

must play role by giving support to develop their skills for the use of 

new media and for adapting themselves to the era of Thailand 4.0.

Keywords : Thai Elderly /  New Media Technology / Quality of Life
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บทน�า

 ปัจจบุนัสงัคมไทยก�าลงัเผชญิกับการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทาง

ประชากรครั้งส�าคัญ  จ�านวนประชากรในวัยท�างานและวัยเด็กท่ีน้อยลง

จากอัตราเกิดที่ลดลง ขณะที่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นจากความ

ก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยทีีท่�าให้มอีายุยืน  หากใช้เกณฑ์การ

วัดสากลที่ว่า สังคมผู้สูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า

ร้อยละ 10  ส่งผลให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสังคมผู้สูงอายุเป็น

ล�าดับที ่2 รองจากประเทศสงิคโปร์ในกลุม่ประเทศอาเซยีน Division of the 

Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 

Secretariat  (2559)  ระบุว่าในพ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ

อยู่ทีร้่อยละ10.47 จากจ�านวนประชากร 65.9 ล้านคน และมแีนวโน้มจะมี

จ�านวนเพิ่มขึ้นอีกปีละราว 5 แสนคน  โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่ม

ถึงร้อยละ 20 ในพ.ศ. 2573 ท�าให้กล่าวได้ว่าขณะน้ีประเทศไทยได้ก้าว

เข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์" ( Aged Society) คือ ผู้สูงอายุ 1 คนใน

ประชากรทุกๆ 5 คน ตามตารางที่ 1 

ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2000) ได้

ก�าหนดว่า  ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  แบ่งออกเป็น 3กลุ่มได้ดังนี้ 

1) ผู้สูงอายุตอนต้น (elderly) มีอายุระหว่า ง 60 –74 ปี   2) คนชรา (old) 

มีอายุระหว่าง 75 –90 ปี  3) คนชรามาก (very old) มีอายุ 90 ปีขึ้นไป   

ส�าหรับการแบ่งกลุ่มและช่วงอายุผู้สูงอายุไทยตามส�านักนายกรัฐมนตรี 

2541 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคล ท่ีมีอายุ  

60-69 ปีและผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลท่ีมี อายุ 70 ปีขึ้นไป    

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั พ.ศ. 2550 ระบวุ่า ผูม้อีายุเกิน 
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60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความ 

ช่วยเหลอืจากรฐัทีเ่หมาะสม   ซึง่บทความนีมุ้ง่น�าเสนอแนวโน้มกลุ่มผูสู้งอายุ

ตอนต้นเป็นหลัก การที่สุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการไป 

ในทางลบ กล่าวคือ สุขภาพจะค่อยๆ เสื่อมลงเรื่อยๆตามอายุท�าให้มีการ

เปลี่ยนแปลงของอวัยวะทั้งด้านกายภาพและสรีระวิทยา  ตามที่ กวีพงษ์ 

เลิศวัชราและคณะ (2556) กล่าวว่า  ผู้สูงอายุย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งยังมีข้อจ�ากัดในการดูแลตนเองจากภาวะ

เจ็บป่วยหรือโรคภัยที่เกิดความเสื่อมของร่างกาย อาทิ  มีการเคลื่อนไหว

ช้าลง การมองเห็นไม่ชดั  หไูม่ค่อยได้ยิน  เกิดอาการหลงๆ ลมืๆ ต้องพ่ึงพา

ที่มา : Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat , 2559

ตารางที่1 : สัดส่วนของประชากรอายุ 65 ปี ขึ้น ไป ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน พ.ศ. 2523 - 2593
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ผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีผู้สูงอายุจ�านวนมากท่ีต้องอยู่เพียงล�าพัง 

เกิดความว้าเหว่และท้อแท้ในชีวิตคิดว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า ทั้งที่ขณะนี้

ประชากรกลุ่มใหญ่ของสังคม คือ ผู้สูงอายุ  จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีคนใน

สงัคมจ�าเป็นทีต้่องร่วมมอืกันเพ่ือท�าให้ผูส้งูอายุมชีวีติยืนยาวและใช้ชวิีตได้ 

อย่างมีคุณภาพกับช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก�าลัง

เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น  

ประเทศไทยจึงต้องตระหนักถึงสังคมผู้สูงอายุ ในเร่ืองนโยบาย

การดูแลวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพทางร่างกาย 

จติใจและอารมณ์ เพ่ือให้ผูส้งูอายุกับคนวัยต่างๆ ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง 

ราบรืน่ เพราะมโนทัศน์ของผูส้งูอายุทีม่คีวามต้องการเร่ืองต่างๆ ไม่ต่างจาก

วัยอื่น ฉะน้ันการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและเห็นอกเห็นใจกันย่อมต้อง

อาศัยการพัฒนาคณุภาพชวิีตกลุม่ผูส้งูอายุได้มโีอกาสเรยีนรู้  เพ่ือปรับตวั

ผ่านการสื่อสารสังคมเครือข่ายให้เท่าทันเทคโนโลยียุค 4.0

การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในกลุ่มผู้สูงอายุ   

เรื่อง “มโนทัศน์ใหม่ต่อผู้สูงอายุกับการใช้สังคมเครือข่ายเพื่อการ

สื่อสารจะส่งผลเชิงบวกกับสังคมยุค 4.0 อย่างไร และสามารถสนับสนุน

การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนวัยอื่นในสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให ้

เพ่ิมขึน้เพียงใด”  นลิาวัณย์ พาณิชย์รุง่เรอืง (2540) อธิบายไว้ว่า  การตดิต่อ

สื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารเพ่ือน�ามาใช้ในการ 

ปรบัตวั (Orientation Gratifications) ให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ  
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และก�าหนดทิศทางในการด�าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันสังคมรอบตัวมากขึ้น

รวมถึงเพ่ือรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเก่ียวข้อง                                                                     

กลุ่มท่ี 2 มีความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเชื่อมโยง

เข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของตนเอง (Social Gratifications)  อาทิ  

ใช้สนทนากับกลุ่มเพื่อน  ใช้สนทนากับครอบครัว เป็นต้น                                      

กลุ่มที่ 3 มีความพึงพอใจในกระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ข่าวสารเพื่อด�ารงเอกลักษณ์ของตนเอง (Para-Social Gratifications)                        

กลุ่มที่ 4 มีความพึงพอใจในกระบวนการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ

ประโยชน์ในการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์หรือเพ่ือ

ปกป้องตนเอง (Para - Orientation Gratifications) อาทิ ใช้เล่นเกมส์    

ใช้เพื่อความเพลิดเพลินอื่นๆ   เป็นต้น

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มผู้สูงอายุ

ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2558) อธิบายถึง 

ความพึงพอใจในการเลือกใช้สื่อใหม่ผ่านโซเซียลมีเดียในเมืองโอ๊คแลนด์  

แฮมมิลตัน  โรโตรัวและเทาโป พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศ

นิวซีแลนด์ใช้การสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือมากกว่าสื่ออื่นๆ  โดยผ่าน 

ส่ือใหม่ท่ีเป็นโปรแกรมประยุกต์อันดับหน่ึง  คือ การใช้ไวเปอร์ (Wiper)  

รองลงมา คอื การใช้เฟซบุก๊ (Facebook) การใช้สไกป์ (Skype) การใช้ไลน์ 

(Line) การใช้อีเมล (Email)  เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท วีดีโอ รีเสริช 

จ�ากัด (2559) พูดถึง งานวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคอายุ 60-64 ปีในประเทศ

ญี่ปุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตเกือบ 30%  โดยนิยมใช้ ไลน์ (LINE) ผ่านโทรศัพท์

มือถือหรือแท็บเล็ตเป็นหลัก 
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ขณะท่ี กิรณา  สมวาทสรรค์และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2559)  

พบว่า ผู้สูงอายุคนไทยนิยมใช้การสื่อสารสื่อใหม่ คือ การใช้ไลน์ (Line) 

มากที่สุด รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก อีเมล์ และทวิตเตอร์  ที่ส�าคัญผู้สูงอายุ

เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มการใช้ไลน์เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 21.29 จาก

จ�านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 97 ล้านเครื่อง  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศ

หญิงมากกว่าเพศชายและใช้ไลน์เพ่ือสือ่สารกับครอบครวั ลูกหลาน เพ่ือน 

โดยจะมีการใช้งานทุกวันครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาทีในการแลกเปล่ียน

ข่าวสารเรื่องสถานการณ์ทั่วไป  เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ยังเป็นผู้สูงอายุที่

ทันสมัย เท่าทันเหตุการณ์  โดยนิยมส่งรูปภาพสติกเกอร์สวัสดีตอนเช้า   

ภาพวิว ภาพธรรมชาติ  สติกเกอร์แสดงอารมณ์  ส่งคลิปข่าวเตือนภัย   

คลิปวีดีโอตลก แต่ไม่นิยมส่งข้อความเสียงหรือใช้ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 

พนม  คลี่ฉายา (2556)  พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปใน

เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุ

มากที่สุด 2 อันดับแรกมีการเปิดรับสื่อประจ�ามากท่ีสุด ได้แก่ โทรทัศน์ 

บุคคลใกล้ชิด และโทรศัพท์มือถือเพ่ือตอบสนองความต้องการข่าวสาร 

7 ด้าน ดังน้ี 1) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องราวต่าง ๆ กับคนรอบข้าง   

2) ลดความรู้สึกขาดความมั่นคงในการใช้ชีวิต  3) สร้างความสุขกับเพื่อน

สังคม ครอบครัว  4) รับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ในสังคม และชีวิตประจ�าวัน   

5) ท�าความเข้าใจตนเองและแรงบันดาลใจให้กับตนเอง 6) ผ่อนคลาย

ความตื่นตาตื่นใจฆ่าเวลา 7) หลีกหนีจากความรู้สึกโดดเดี่ยว หลีกหนี

จากสังคม
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แมคแคน เวิลด์ กรุป๊ (2554) ส�ารวจกลุ่มท่ีมอีายุ ระหว่าง 50-65 ปี 

ว่า การเงนิเป็นเรือ่งส�าคญัทีค่นในวัยน้ีมคีวามกังวลอยู่ พบว่า คนส่วนใหญ่

เลือกที่จะเกษียณตัวเองช้าลงและหาช่องทางในการสร้างรายได้เพ่ิมเติม

อยู่ แต่จะเลอืกออมทรพัย์ในรปูแบบท่ีมคีวามมัน่คง เช่น ทองค�า พันธบตัร 

และประกันชีวิต เพ่ือเป็นหลักประกันส�าหรับตนเองและครอบครัวใน

อนาคต เนื่องจากไม่ต้องการสร้างภาระให้ลูกหลาน    

สรุปได ้ว ่า การใช ้เทคโนโลยีสื่อใหม่ของกลุ ่มผู ้สูงอายุทั้ง

ประเทศไทยและต่างประเทศนั้นสามารถจ�าแนกกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็น  

2 กลุ่ม ตามลักษณะความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อใหม่ ดังนี้

1)  กลุม่ผูส้งูอายุทีไ่ม่สนใจปรบัตวัให้เข้ากับเทคโนโลยีสือ่ใหม่   คอื 

กลุม่ทีน่ยิมใช้เวลาในการดโูทรทัศน์  อ่านหนังสอืพิมพ์และฟังวิทยุมากกว่า

จะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ เพราะคิดว่าตนเองขาดทักษะ  ขาดความ

มั่นใจ อีกท้ังยังมีความกังวลในการใช้เทคโนโลยีหากเกิดความผิดพลาด

อาจเกิดความสูญเสียได้  รวมถึงเห็นว่าความสามารถด้านกายภาพเป็น

อุปสรรคต่อการสื่อสาร อาทิ ปัญหาสายตา ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดกับ

ตัวหนังสือที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น 

2) กลุ่มผู้สูงอายุที่ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสื่อใหม่  เป็นกลุ่มที่

มีความกระตือรือร้น มีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มองหาความท้าทาย 

เพิ่มพูนประสบการณ์ในชีวิต  ทั้งยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่า  เป็นคนมี

ความคิดทันสมัยและไม่ต้องการเป็นคนที่แก่ไปตามวัย ร่วงโรยไปตาม 

กาลเวลา มีความเข้าใจตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองได้  

นิยมส่ือสารผ่านสื่อใหม่โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ รองลงมือ คือ การใช้

ไลน์   เฟซบุ๊ก  สไกป์  ไวเปอร์  เป็นต้น
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ของ 

ผู้สูงอายุ   

ส�าหรับการแบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่มหลัก  คือ  กลุ่มที่ไม่สนใจปรับ

ตวัให้เข้ากับเทคโนโลยีสือ่ใหม่  และกลุม่ท่ีมุง่พัฒนาและปรบัตวัให้เข้ากับ

เทคโนโลยีสื่อใหม่  บทความนี้ได้เลือกทฤษฎีทางสังคมวิทยาตามมุมมอง

ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) 2 ประเด็นหลัก  และทฤษฎีการ

ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory)   เพื่อ

อธิบายถึงความแตกต่างของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มท่ีสนใจจะเลือกใช้

หรือไม่เลือกใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ตามความสนใจและความพร้อมของ

แต่ละบุคคล

Swartz (2011) ใช้ทฤษฎี New media Theory อธิบายตาม

แนวคิดท่ีเชื่อว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มักจะสนใจท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์ในการ

สื่อสารกับเครื่องมือและเทคโนโลยีมากกว่าผู้คน  ซึ่งทฤษฎีชี้ให้เห็นว่า  

จากการเกิดขึ้นของเครื่องรับโทรทัศน ์กลายเป ็นปรากฏการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวและคนในสังคม เพราะผู้ชมส่วน

ใหญ่ยินดีท่ีจะเรียนรู้และสร้างปฎิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารกับสังคมและ

โลกภายนอกผ่านภาพตัวแทน คือ โทรทัศน์หรือเทคโนโลยีมากกว่าความ 

สัมพันธ์แบบล้อมวงพูดคุย แลกเปลี่ยนกับคนในครอบครัวและเห็นหน้า

เหน็ตากันแบบดัง้เดมิ  ท�าให้สงัคมเปลีย่นไปแบบพลกิขัว้ด้วยอทิธิพลของ

เทคโนโลยีสื่อใหม่  ถ้าสังคมแคนาดาเป็นไปตามแนวคิดดังที่ว่านี้   ผู้สูง

อายุทีส่นใจใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสือ่สารอาจจะแยกตวัโดดเดีย่วออกจาก

สงัคมย่ิงขึน้  ท�าให้ผูส้งูอายุยินดทีีจ่ะสือ่สารกับผูค้นในสงัคมผ่านเทคโนโลยี  

มากกว่าการออกไปพบปะเจอะเจอหน้ากันเหมือนสมัยก่อน 
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นอกจากนั้น งานวิจัยน้ียังเลือกใช้ทฤษฎี Social Integration  

Theory ท่ีมีแนวคิดแตกต่างกับทฤษฎีแบบแรก  เพ่ือเปรียบเทียบและ

อธิบายถึงกลุ่มผู้สูงอายุอีกประเภท  ที่ชื่นชอบและยินดีท่ีจะแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น เพราะมีลักษณะให้ความส�าคัญกับผู้คนและ

สังคมภายนอกมากกว่าสนใจแต่เพียงตนเอง แต่ก็ยังชื่นชอบการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร  เพราะเป็นเครื่องมือและช่องทางที่มีประโยชน์

ท�าให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสังคมได้เป็นอย่างดี ถ้าสังคม

แคนาดาเป็นไปตามแนวคิดที่ว่านี้  ผู้สูงอายุจะได้ประโยชน์จากการใช้

คอมพิวเตอร์เพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน โดยสามารถติดต่อกับสังคม

ภายนอกได้ตามต้องการ  ทั้งยังช่วยลดอุปสรรคที่เกิดจากปัญหาสุขภาพ

หรือปัญหาเรื่องการเดินทางไปได้อย่างมาก 

จากแนวคิดทฤษฎีทั้ง  2 ข้างต้นจึงแบ่งบุคลิกภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

ตามแนวคิดได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

1) Pro Computer Role กลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องการมีส่วนร่วมและ

ติดต่อสัมพันธ์กับครอบครัวหรือสังคมภายนอก  จึงตัดสินใจเรียนรู้การใช้

สังคมเครือข่ายเพ่ือตอบสนองกับความต้องการดงักล่าว  เพราะเชือ่ว่าการ

สื่อสารสมัยใหม่สามารถช่วยท�าให้การติดต่อกับผู้คนภายนอกได้อย่าง 

มพีลงั  ท้ังยังสามารถช่วยบรรเทาความรูส้กึโดดเดีย่วและลดความหงุดหงดิ

ลงได้  รวมถึงพบว่าช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายและสร้างความมั่นใจเพิ่ม

ขึ้น  จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีทัศนคติการมองโลกในแง่ดีและมีมุมมองเชิง

บวกต่อเทคโนโลยีการสื่อสารสื่อใหม่

2) Anti Computer Role กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเห็นว่า การใช้สังคม 

เครือข่ายเป็นอันตรายและเป็นเรื่องยากเกินไป เป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะ 
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ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ชอบการติดต่อ

สือ่สารรปูแบบดัง้เดมิ เช่น ชอบการเขียนจดหมายแบบท่ีเคยใช้กันมา ไม่มี

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และไม่สนใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึง 

ไมเ่หน็ประโยชน์ของเทคโนโลยสีือ่ใหมท่ีจ่ะช่วยท�าให้เข้าสงัคมได้อย่างไร    

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสังคมเครือข่าย  

3) Understanding Communication needs in very old age   

กลุ ่มผู ้สูงอายุท่ีมีความจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่าย   

เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ  การติดต่อด้านธุรกรรมการเงิน รวมถึง

ความสนใจเพิ่มพูนความรู้ต่อสังคมโลกภายนอก  ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความ

เชื่อว่า   การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะสามารถเข้ามาทดแทนอาการสูญ

เสียการเคล่ือนที่ทางร่างกาย  การใช้สังคมเครือข่าย ช่วยสนับสนุนการ

ท�ากิจกรรมภายนอกกับสังคมได้  อาทิ  การซื้อของออนไลน์   การติดต่อ

กับธนาคาร สามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพความเชื่อมั่นในตัวเองมากย่ิงขึ้น 

ทั้งยังช่วยลดความโดดเดี่ยว  อ้างว้างและความไม่เสมอภาคด้านสุขภาพ

ร่างกายได้เป็นอย่างดี   

จะเห็นได้ว่างานวิจัยของประเทศแคนาดานี้มีทิศทางที่สอดคล้อง

กับค�าอธิบายทางทฤษฎีสังคมวิทยา (Sociological Theory)  ที่กล่าวถึง

แนวโน้มบทบาท สัมพันธภาพและการปรับตัวของผู้สูงอายุท่ีจะช่วยให้

สามารถด�ารงชวิีตอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุประกอบด้วยแนวคดิดังน้ี    

1) Eliopoulos (1995) อธิบาย ทฤษฎีกิจกรรม ( Activity Theory) 

ว่า สถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุเน้นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง

การปฏิบัติกิจกรรมกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ  ทฤษฎีนี้เชื่อว่า 

ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือความสุขและกิจกรรมท่ี
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ตนเองสนใจได้   เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับวัยอื่นๆ  ส�าหรับ 

ค�าว่ากิจกรรมตามแนวคิดน้ี หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้สูงอายุปฏิบัติร่วมกับ

เพ่ือน ชุมชนและสังคม จะช่วยท�าให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม แต่ด้วยสภาพสังคมสมัยใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว (Modernization Perspective)  อาจท�าให้ผู้สูงอายุปรับตัวก้าว

ตามไม่ทัน รวมถึงบทบาทหน้าที่ในสังคมลดน้อยลงตามล�าดับ จึงต้องใช้

แนวคิดผู้สูงอายุกับสังคมยุคใหม่อธิบายเพิ่มอีกมุมมอง  ดังนี้

2) ทฤษฎีแยกตนเองหรือทฤษฎีการถอยห่าง (Disengagement 

Theory) อธิบายว่า ปกติบุคคลจะพยายามมีบทบาทอยู่ในสังคมให้

นานท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้   เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลท้ังด้านร่างกาย จิตใจ

และอารมณ์  ก่อนท่ีบทบาทของตนเองจะลดลงเมื่อมีอายุเพ่ิมมากขึ้น   

กล่าวคือ  ผู้สูงอายุมักจะมีการถอยห่างออกจากสังคมและลดบทบาท 

อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพของร่างกายทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้   เนือ่งจาก 

ผู้สูงอายุตระหนักว่า  ตนเองมคีวามสามารถลดลงจากสขุภาพทีเ่สือ่มถอย  

พยายามถอยหนจีากสงัคม ถอนสภาพและบทบาทของตนให้แก่ชนรุ่นหลงั  

เพือ่ลดความเครยีดและรกัษาความสมดลุของจติใจ  ระยะแรกอาจมคีวาม

วิตกกังวลอยู่บ้าง  แต่สุดท้ายจะค่อยๆ ยอมรับถึงความไม่ส�าคัญและการ

ไม่เกี่ยวข้องกับสังคมได้ในที่สุด  

จะเห็นได้ว่าทฤษฎีกิจกรรมและทฤษฎีการถอยห่างแม้มีความ

แตกต่างกันมาก แต่อาจยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะอธิบายถึง การปรับ

ตัวของผู้สูงอายุต่อสภาพสังคมเทคโนโลยีสื่อใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา จึงอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เข้าใจผู้สูงอายุท่ีต้องรับมือต่อการ

เปลี่ยนแปลง คือ 3) Miller (1995) อธิบาย ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Conti-
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nuity Theory) ว่า เกิดจากข้อขัดแย้งทั้งสองทฤษฎี  พบว่า  การด�าเนิน

ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความสุขและท�ากิจกรรมร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ 

ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแต่ละคนที่ผ่านมา ผู้สูงอายุที่

มบีทบาทในสังคมย่อมต้องการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมสงัคมต่อไป  ส่วนผูส้งู

อายุที่ชอบสันโดษ  ไม่เคยมีบทบาทใดๆ ในสังคมมาก่อนก็ย่อมที่จะแยก

ตัวเองออกจากสังคมเมือ่อายุมากขึน้  รวมถึงปัจจยัอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  

แรงจูงใจ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  บุคลิกภาพ ความยืดหยุ่น 

ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นตวับ่งชีห้รอืปัจจยัแสดงถึงความส�าเรจ็และความล้มเหลว

ในชีวิตบั้นปลายของผู้สูงอายุเช่นกัน   

เมื่อ เปรียบเทียบงานวิจัยผู ้สู งอายุของประเทศไทยและ 

ต่างประเทศรวมถึง การวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีที่แตกต่าง  จึงได้ข้อ

ค้นพบท่ีอาจคาดการณ์ได้ว่า แนวโน้มสังคมไทยในอนาคตจ�าเป็นต้อง 

เตรียมการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  ซึ่งมีลักษณะบ่งชี้ส�าคัญ

ว่ากลุ่มผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกได้  2 กลุ่มหลัก  ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้สูงอายุแบบสนใจเปิดรับเทคโนโลยี (Pro Aging Group) 

มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้ทักษะเพ่ิมเติม ด้วยลักษณะพ้ืนฐานท่ี

มีความชื่นชอบในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น ให้ความ

ส�าคัญกับครอบครัวและสังคมภายนอกมากกว่าสนใจแต่เพียงตนเอง ท่ี

ส�าคัญเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่  นับเป็นเครื่องมือและช่องทางการ

สื่อสารท่ีมีประโยชน์  ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสังคม

ได้เป็นอย่างดี  เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าตนเองยังไม่แก่ ยังมีคุณค่า

และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมได้  ทีส่�าคญัสามารถปรบัตวัให้ได้รบัประโยชน์

และมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร(Orientation Gratifications) มีการ 
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เปิดรับเพ่ือท�าความเข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารการดูแล

สุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง  ยอมรับเทคโนโลยีส่ือใหม่ และสามารถ

ก�าหนดทิศทางในการด�าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันสังคมรอบตัวมากขึ้น    

2)  กลุ่มผู้สูงอายุแบบไม่สนใจเปิดรับเทคโนโลยี  (Anti Aging  

Group)  มีลักษณะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีสมัย

ใหม่  ไม่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ไม่สนใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  

ขาดความมั่นใจ อีกทั้งยังมีความกังวลในการใช้เทคโนโลยีหากเกิดความ

ผิดพลาดอาจเกิดความสญูเสยีได้  การใช้สงัคมเครอืข่ายเป็นเรือ่งยากเกิน

ไป สุขภาพที่เสื่อมถอย รวมถึงคิดว่าตนเองไม่เคยมีบทบาทใดๆ ในสังคม

มาก่อน  จึงถอยหนีและแยกตัวเองออกจากสังคมและมอบบทบาทของ

ตนให้แก่คนรุ่นต่อไป  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตาม มุมมองที่มีต่อผู ้สูงอายุยังมีอีกหลายแง่มุมท่ี

สามารถน�ามาวิเคราะห์  อาทิ  ความแตกต่างทางด้านเพศตามทฤษฎีทาง

จิตวิทยา  หรือแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ  เพื่อน�ามาอธิบายการ

ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่กับกลุ่มผู้สูงอายุให้ชัดเจนได้ยิ่งขึ้น   ดังนั้นบทความ

นี้จึงขอเสนอประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ตามทฤษฎีท่ีเลือกมา

วิเคราะห์  ในอนัทีจ่ะช่วยการพัฒนาคณุภาพชวิีตของกลุม่ผูส้งูอายุได้ดงันี้  

1)  ใช้สื่อสังคมเครือข่ายในการพูดคุย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

เน่ืองจากกลุ่มนี้มีเวลาว่าง การที่มีสังคมเครือข่ายพูดคุย ท�าให้ช่วย

คลายเหงา รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม ช่วยท�าให้ชีวิตชีวาช่วยให้รู้สึกว่า  

ตัวเองไม่ได้เป็นภาระของใคร
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2) การใช้ส่ือสังคมเครือข่าย ในการให้ความรู้เก่ียวกับการดูแล

สขุภาพ วิธีการออกก�าลงัทีเ่หมาะสมกับวัย วิธีการเลือกรบัประทานอาหาร 

วิธีการท�าอาหาร เพื่อให้ลดการรับประทานอาหารเสริม

3) การสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ เป็นวิธีการท่ีช่วยให้บางคนท่ีไม่

สะดวกเดินทางไปข้างนอก สามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ 

4) การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เป้าหมายในการ

เดินทาง ท�าให้สร้างแรงจูงใจที่อยากไปเที่ยว

5) การให้ข้อมูลบันเทิง เรื่องตลก ละคร ช่วยท�าให้เกิดทัศนคต ิ

มองโลกในแง่บวก

จะเห็นได้ว่า แม้ว่า ทิศทางกลุ่มผู้สูงอายุประเทศไทยในอนาคต 

มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามการวิเคราะห์   คือ  ประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ  

2 กลุม่หลกั  คอื  กลุม่ที ่1  ผูส้งูอายุแบบสนใจเปิดรบัเทคโนโลยี (Pro Aging  

Group) มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้ทักษะเพ่ิมเติม ด้วยลักษณะ 

พ้ืนฐานท่ีมีความชื่นชอบในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น  

ให้ความส�าคัญกับครอบครัวและสังคมภายนอกมากกว่าสนใจแต่เพียง

ตนเอง  และกลุม่ท่ี 2  ผูส้งูอายุแบบไม่สนใจเปิดรบัเทคโนโลยี  (Anti Aging 

Group)  มลีกัษณะไม่ชอบการเปลีย่นแปลงด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่  ไม่มี

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ขาดความ

มั่นใจ  แต่ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและครอบครัวก็ยังต้องให้ความส�าคัญและ

มุ่งพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่ือ

ใหม่ตามระดับศักยภาพแต่ละบุคคล  เพ่ือท�าให้ทุกคนให้สังคมสามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
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บทสรุป 

ขณะนีทุ้กประเทศในโลกก�าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุโดยสมบรูณ์  

คือ  มีสัดส่วนจ�านวนประชากรของคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10  

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงร้อยละ 20  ตามแนวโน้มเส้นทางเดียว

กับประชากรกลุม่ประเทศพัฒนาแล้ว  โดยข้อมลูจากกองทนุสหประชาชาติ

เพ่ือกิจการด้านประชากร (United Nations Fund for Population  

Activities : UNFPA, 2556) แสดงดชันวัีดประชากรสงูวัยของโลก (Global 

Aging Initiative : GAI) ในปีค.ศ.2013 ที่รวบรวมสถิติด้านคุณภาพชีวิต 

รายได้ และนโยบายการดูแลประชากรสูงวัยอายุเกิน 60 ปีข้ึนไปจ�านวน 

91 ประเทศจากทั่วโลก  ผลค่าเฉลี่ยผู้สูงอายุที่มีระดับคุณภาพชีวิตดีที่สุด

สามอันดับแรก คือ ประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ และประเทศเยอรมัน  

ส่วนประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 42 มีการดูแลผู้สูงอายุในระดับปานกลาง     

ดังนั้น คนกลุ่มคนวัยอื่นๆ ท่ีอยู่ร่วมกันในสังคมจ�าเป็นท่ีจะต้อง

เรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจต่อผูส้งูอายุ  เพราะในท่ีสุดเราทุกคนก็จะก้าวเข้า

สู่กลุ่มผู้สูงอายุเช่นกันในไม่ช้า บทความนี้จึงมุ่งน�าเสนอมโนทัศน์ใหม่ต่อ 

ผู้สงูอายุกับการใช้เทคโนโลยีสือ่ใหม่ยุค 4.0 เพ่ือการส่ือสารและการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า  แม้จะเป็นผู้สูงอายุแต่กลุ่มคน

เหล่าน้ีก็ยังเป็นทรพัยากรท่ีมคีณุค่าในสงัคม  และสามารถถ่ายทอดความ

รู้และมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

การเรียนรู้จากงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ  เพ่ือให้

เข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมและแนวโน้มการปรับตัวของผู้สูงอายุท่ี

อาจเกิดขึน้ ในลกัษณะเปิดรบัหรอืลกัษณะไม่เปิดรบัต่อเทคโนโลยีสือ่ใหม่

ผ่านช่องทางการสือ่สารประเภทต่างๆ   ท้ังนีอ้าจกล่าวได้ว่า ไม่มทีฤษฎีใด



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

124

เพียงทฤษฎีเดยีวทีจ่ะสามารถอธิบายต่อการเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย 

จิตใจ สภาพแวดล้อมทางสังคมและภูมิหลังที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุได้

ทั้งหมด  

การเลือกหยิบยกทฤษฎีสังคมวิทยาและทฤษฎีด้านการสื่อสารท่ี

แตกต่างกันน�ามาวิเคราะห์  เพ่ืออธิบายแนวโน้มปรากฎการณ์ของกลุ่ม 

ผู ้สูงอายุในอนาคต ซึ่งทฤษฎีทางจิตวิทยามุ ่งอธิบายด้านการจดจ�า  

การเรยีนรู ้สตปัิญญาและอารมณ์ของผูส้งูอายุ  ส่วนทฤษฎีทางสังคมวิทยา

มุ่งอธิบายถึง  ความสามารถในการคงบทบาทและสถานภาพทางสังคม

ของผู้สูงอายุ  และทฤษฎีทางด้านการสื่อสาร มุ่งอธิบายถึงการได้รับ

ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อเทคโนโลยีส่ือใหม่ในรูป

แบบต่างๆ   การที่กลุ่มคนวัยอื่นได้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยในการปรับ

ตัวของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่ม  เพื่อให้เกิดการรับรู้  เข้าใจ และ

สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ   ส่งผลให้การอยู่ร่วมกับ

ของคนกลุม่วัยอืน่ๆ ในสงัคมให้เกิดความราบรืน่ ช่วยลดช่องว่างของความ 

ไม่เข้าใจกันและตระหนักถึงแนวโน้มของผู้สูงอายุต่อการใช้เทคโนโลยี

สื่อใหม่และเส้นทางการปรับตัวระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มคนวัยต่างๆ  

ในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

เป็นที่ทราบกันดีว่า การสื่อสารเทคโนโลยีผ่านสังคมเครือข่ายยุค 

4.0 มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนั้น   อาจเป็นเครื่องมือที่ให้ประโยชน์

สามารถใช้เพ่ือการสื่อสารสุขภาพและสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ

กับกลุ่มคนวัยอื่นในสังคมได้  ขณะเดียวกันก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้

ชวิีตประจ�าวันของผู้สงูอายุและครอบครวัได้เช่นเดยีวกัน  ขึน้อยู่กับทศันคติ 

มุมมองและพฤติกรรมของผู้สูงอายุเป็นส�าคัญ  
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อย่างไรก็ตาม  การทีผู่ส้งูอายุมกัยึดติดกับกับความคดิและเหตผุล

ของตนเอง ท�าให้การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้สูงอายุมักดูท้อแท้และ

น้อยใจ  เพราะรู้สึกว่าสังคมให้ความส�าคัญกับตนเองน้อยลง ท�าให้เกิด

ความหงุดหงิด  ไม่ชอบสิ่งแปลกใหม่ มีความมุ่งหวังในชีวิตน้อยลง ซึ่ง

เป็นไปตามภาวะการเปลีย่นแปลงทัง้ร่างกายและจติใจ สาเหตเุหล่าน้ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุและครอบครวัรวมถึงอาจก่อให้

เกิดปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในระยะยาวต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ถ้าหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

หรือมีความเก่ียวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาให้ความรู้และสร้างความ

เข้าใจระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัว อาทิ กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ท่ีมีหน้าท่ี

โดยตรงต่อการดูแลและพัฒนาผู้สูงอายุของประเทศไทย จัดกิจกรรมร่วม

กับองค์การพันธมิตร เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในการน�า

เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุกับ

กลุ่มวัยอื่นๆ ในสังคม  น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันได้ ถึงแม้ว่าสื่อใหม่อาจไม่สามารถท�าหน้าท่ีทดแทนคนใน

ครอบครวั  ไม่สามารถสร้างความใกล้ชดิผกูพันได้เทยีบเท่าบคุคลก็ตาม แต่

สามารถ น�ามาชว่ยสง่เสรมิคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพและด้านจิตใจให้กบั

ผูส้งูอายุได้ในบางโอกาส  เพราะสือ่ใหม่ช่วยส่งข้อมลูข่าวสารความเป็นไป

ในสถานการณ์สังคมรอบตัว และท�าให้รับรู้เรื่องราวการใช้ชีวิตประจ�า วัน

ของผูสู้งอายุกับครอบครวัในช่วงทีไ่ม่ได้พบกันในระหว่างวัน  ท้ังยังสามารถ
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ช่วยกระตุน้และพัฒนาส่งเสรมิคณุภาพชวิีตระหว่างผูส้งูอายุกับสมาชกิใน

ครอบครัว ช่วยลดอาการซึมเศร้าและท�าให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว ช่วยเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับคนในสังคมให้แน่นเฟ้นขึ้นอีกระดับ
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การสือ่สารทีม่ผีลต่อการพัฒนาองค์กรสขุภาพโรคตับสู่ความเป็นเลิศ โดย

เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจาะลกึบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง      (Stakeholders) 

การสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วมและแบบสอบถามผูป่้วยเปลีย่นตบัจ�านวน

ทั้งสิ้น 63 ราย วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน รวมท้ังการหาค่าความส�าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

รปูแบบการสือ่สารของศูนย์โรคตบัและชมรมคนรกัษ์ตบั โดยใช้ Principle 

Component Analysis พบว่าความส�าเร็จของศูนย์ดังกล่าวเกิดจากการ 

บูรณาการรูปแบบการสื่อสาร 3  แบบ ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล  

การสื่อสารกลุ่มย่อย และการสื่อสารกลุ่มใหญ่ ผลจากการส�ารวจกลุ่ม

ตวัอย่างผู้ปว่ยเปลี่ยนตบัพบว่ามีความพงึพอใจโดยเฉลี่ยในระดบัมากตอ่

รปูแบบการส่ือสารท้ัง 3 แบบ นอกจากน้ี ยังพบว่าปัจจยัการสือ่สารส�าคญั

ทีส่ดุท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศนูย์โรคตบัและชมรมคนรกัษ์ตบั คอื การเจรจา 

ต่อรองระหว่างผู ้แทนศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับกับผู ้บริหาร 

โรงพยาบาลจุฬาฯ (การสื่อสารระหว่างบุคคล) และการเข้าค่ายชมรม 

คนรักษ์ตับ (การสื่อสารกลุ่มใหญ่) จึงเป็นข้อเสนอแนะให้ใช้รูปแบบการ

สื่อสารทั้งสองในการพัฒนาศูนย์ฯต่อไป

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการสื่อสาร / การพัฒนาองค์กรสุขภาพด้านโรคตับสู่

ความเป็นเลิศ / ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชมรมคนรักษ์ตับ / 

สภากาชาดไทย
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Abstract

Liver Transplantation becomes an enormous issue as a result 

of its high expense and several complex processes to nurse patient. 

Therefore, the treatment protocol must be aligned between surgeons 

and internists. Having a center that comprehensively able to provide 

nursing care to a patient is a must. This is the foundation of why 

this institute had been established but unfortunately needed to be 

temporarily suspended due to the different treatment between two 

parties as mentioned. This action led many problems to patients with 

liver disease and liver transplantation. In order to solve this issue, 

many groups of patient and medical profession have requested to 

officially form “Liver Unit and Liver Nurturing club”

The purpose of study is to point out and clarify the  

communication model which impact on the development of health 

center for liver diseases to its excellence by collecting data from 

stakeholders which are in-depth interview, participant observation  

and questionnaire from 63 persons liver transplant patient, analyzed 

with statistical method of percentage, mean, standard deviation, and 

also with the finding of significant index which has a direct impact 

on the development of this center by using Principle Component 

Analysis.

The result found out that the achievement of this center is 

derived by the integration of 3 types of communication patterns 
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that are interpersonal communication, small group communication 

and large group communication. Including, the survey of sample 

patients had shown that the average of satisfaction score for all 

types of communication pattern is high. Moreover, it showed that 

the most important factor that caused a substantial impact on  

the development of the center is the negotiation power between 

the representative of the liver unit and liver nurturing club and  

the executives from Chulalongkorn hospital (Interpersonal  

communication) and the foundation of liver Nurturing club camp 

(large group communication). These results could be used as 

a suggestion to maintain these two-communication channels  

continuously.

Keyword: Communication model / The health center development of 

liver diseases toward its excellence / The Liver Unit at Chulalongkorn 

Hospital  / The Liver Nurturing Club / The Thai Red Cross Society                    
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บทน�า

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ริเริ่มการ

เปล่ียนตับในปี 2530  ตลอดระยะเวลาร่วม 30 ปี ที่ผ่านมา  โครงการ

เปล่ียนตับประสบปัญหามาตลอด ทั้งการขาดแคลนบุคลากรทางการ

แพทย์ ขาดแคลนอวัยวะบริจาค  ค่าใช้จ่ายสูง อัตราการรอดชีวิตต�่า  

รวมถึงความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลรักษา อย่างไรก็ตาม หลังการ

เปลี่ยนตับผู้ป่วยเสมือนหนึ่งได้ชีวิตใหม่ซึ่งนับว่าคุ้มค่า

สอดคล ้องกับค�ากล ่าวของ ยง ภู ่ วรวรรณ (สัมภาษณ์  

15 มกราคม 2559) หวัหน้าศูนย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก  

คณะแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ว่า “การผ่าตดัเปลีย่นตบัเป็น

เรื่องใหญ่ มีค่าใช้จ่ายสูงมากและมีความเสี่ยงสูง  มีปัญหาและอุปสรรค

ทั้งทางด้านการดูแลรักษา การติดตามผู้ป่วย รวมทั้งทางด้านสังคมที่จะมี

ผลต่อการดูแลผู้ป่วย” 

ต่อมา การเปลี่ยนอวัยวะตับประสบความส�าเร็จมากขึ้น บุคลากร

ทางการแพทย์กลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับขึ้น

ในปี 2553 ศูนย์ฯ ดังกล่าวด�าเนินการได้เพียง 2 ปี จ�าต้องปิดลง สาเหตุ

มาจากความแตกต่างในวิธีการรักษาของศัลยแพทย์และอายุรแพทย์  

อันส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องพบแพทย์เพ่ือตรวจติดตามผล

การรักษาตลอดชีวิต อีกท้ังความซับซ้อนของโรคเกี่ยวเนื่อง จึงเกิดการ 

รวมตวัของผู้ป่วยเปลีย่นตบักลุม่หน่ึงในนาม “ชมรมคนรกัษ์ตบั” เพ่ือร้องขอ

ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมกันแก้ไขให้ศูนย์ด�ารงอยู่ต่อไป

เมือ่หาข้อยุตไิม่ได้  จงึมกีารแบ่งศนูย์โรคตบัออกเป็น 2 หน่วยงาน 

คอืศนูย์โรคตบัฝ่ายศลัยกรรม และศนูย์โรคตบัฝ่ายอายุรกรรม โดยให้ผูป่้วย
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ใช้สิทธิผู้ป่วยในการเลือกแพทย์ผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเกือบทั้งหมด

ยังคงได้รับการดูแลจากแพทย์ศูนย์โรคตับฝ่ายอายุรกรรมต่อไป ในนาม

ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ (2558) อายุรแพทย์โรคตับและเปลี่ยนตับ  

อธิบายถึงความจ�าเป็นท่ีต้องมีศูนย์โรคตับที่ให้บริการแบบครบวงจร ว่า  

ผูป่้วยโรคตับทีม่สีาเหตจุากไวรสัตับอกัเสบบแีละซ ีหรือตบัแขง็จากสาเหตุ

อื่น รวมถึงมะเร็งตับ จะได้รับการดูแลและวินิจฉัยจากอายุรแพทย์ด้าน

โรคตับและเปลี่ยนตับ เมื่อการด�าเนินรอยของโรคถึงเวลาต้องเปลี่ยน

ตับ จึงมีการส่งต่อให้ศัลยแพทย์ด�าเนินการผ่าตัดเปล่ียนตับ การดูแลผู้

ป่วยระยะแรกเก่ียวข้องกับโรคทางศัลยกรรม เช่น แผลแยก แผลติดเชื้อ  

เลือดออก การตีบตันของหลอดเลือดหรือท่อน�้าดี แต่หลังจากเดือนแรก 

ภาวะแทรกซ้อนมากกว่าร้อยละ90 เป็นปัญหาทางอายุรกรรม โดยเฉพาะ

การเกิดภาวะต้านตับเฉียบพลันจะเกิดช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังการ 

เปลี่ยนตับ เนื่องจากร่างกายจะต้านอวัยวะผู้อื่น จ�าเป็นต้องปรับขนาดยา

กดภูมิให้เหมาะสมและต่อเนื่อง นอกจากน้ี ยังพบปัญหาทางอายุรกรรม

ด้านอืน่อกี เช่น เบาหวาน ไขมนัในเลอืดสงู ความดันโลหิตสูง ซึง่เก่ียวเน่ือง

กับยากดภูมทิีไ่ด้รบั อกีทัง้ผูป่้วยเปลีย่นตบับางรายท่ีมสีาเหตจุากไวรสั บ ีซี 

ไขมนัพอกตบั มะเรง็ตบั ฯลฯ ผูป่้วยเหล่านี ้จ�าเป็นต้องมอีายุรแพทย์เฉพาะ

ทางด้านโรคตบัและการเปลีย่นตับคอยดแูลอย่างต่อเน่ืองควบคูไ่ปกับการ

ดูแลปัญหาทางศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์...

จากค�าอธิบายข้างต้นแสดงให้เหน็ถึงการแบ่งแยกหน้าทีก่ารดแูล

ผูป่้วยอย่างชดัเจนระหว่างศลัยแพทย์และอายุรแพทย์ โดยค�านึงถึงผูป่้วย

เป็นส�าคัญ (patient center)
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ตลอดระยะเวลาร่วม 25 ปี จากการมีโอกาสเข้าสังเกตการณ์แบบ

มีส่วนร่วมในกระบวนการรักษาบุตรสาวซึ่งเปลี่ยนตับ 2 ครั้ง จากข้อมูล

สะสมท่ีได้รับ พบว่า นอกจากปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแล

รกัษาผูป่้วยแล้ว “การสือ่สาร” มคีวามส�าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ท้ังการ

สื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ  แพทย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างแพทย์ด้วยกันเอง 

จนน�ามาสูค่วามขัดแย้งอยู่เนอืงๆ  ผนวกกับช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา  

(2557-2559) เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจท่ีผู้ป่วยเปลี่ยนตับรวมตัวกัน

เป็นเนือ้เดยีวกันกับบุคลากรการแพทย์กลุม่หน่ึงเพ่ือร้องขอความเป็นธรรม

จากหน่วยงานทุกระดับในการขอจัดตั้งศูนย์โรคตับอย่างเป็นทางการเพ่ือ

ให้ได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ที่พวกตนไว้วางใจอย่างครบ

วงจร  ด้วยข้อมูลท่ีมีคุณค่าจากประสบการณ์ตรงท่ีได้รับจึงเป็นท่ีมาของ

การวิจัยรูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์กรสุขภาพโรคตับสู่

ความเป็นเลิศ

ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งอย่าง

เป็นทางการใน ชื่อ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์” ในวันที ่23 มนีาคม 2559 และได้รับพระมหากรุณาธิคณุจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน

ในพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ ณ ตึกเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ในวันท่ี  

13 กันยายน 2559 และก�าหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็นวันก่อตั้ง

ศูนย์ฯและบ�าเพ็ญกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะตับ
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) ศึกษาสภาพและปัญหาการสื่อสารของศูนย์โรคตับ 

2) ศึกษารูปแบบกระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างผู้แทนศูนย์

โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับกับผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาฯและผู้แทน

สภากาชาดไทย

3) ศกึษารูปแบบกระบวนการสือ่สารกลุม่ระหว่างกลุม่ผูส้นบัสนุน 

กลุม่ผูป้ระสานงาน และคณะกรรมการชมรมคนรกัษ์ตบั เพ่ือการขับเคลือ่น

กิจกรรมของศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ 

4) ส�ารวจความความคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิก

ชมรมคนรักษ์ตับต่อกลุ่มผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล/ข่าวสารท่ีได้รับ  

ช่องทางการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารของศูนย์โรคตับและชมรม 

คนรักษ์ตับ 

5) ส�ารวจระดับความส�าคัญของปัจจัยการสื่อสารท่ีส่งผลต่อการ

พัฒนาศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ

นิยามศัพท์ 

1) รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง ลักษณะการสื่อสาร 3 รูปแบบ

ได้แก่ 

1.1 การส่ือสารระหว่างบคุคล มลีกัษณะเป็นการสนทนา การเจรจา

ต่อรอง การร้องขอ ระหว่างผู้แทนศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับกับ 

ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารสภากาชาดไทย    

1.2 การสื่อสารกลุ่มเล็ก มีลักษณะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย

ประกอบด้วยสมาชิก 5-7 คน เพ่ือปรึกษาหารือ ระหว่างผู้แทนชมรมคน
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รักษ์ตับ ผู้แทนกลุ่มสนับสนุน และผู้แทนกลุ่มประสานงาน 

และ1.3 การสือ่สารกลุม่ใหญ่ มลีกัษณะเป็นการประชมุผูเ้ก่ียวข้อง

ทัง้หมด ท้ังกลุ่มแพทย์ผูส้นบัสนุน กลุม่ผูป้ระสานงาน คณะกรรมการชมรม

คนรักษ์ตับกับผู้ป่วยเปลี่ยนตับ รวมถึงพันธมิตรอื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ความรู้ เพื่อโน้มน้าวใจ และเพื่อหาข้อสรุป        

2) ศูนย์โรคตับ หมายถึง องค์กรสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ที่ท�าหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตับที่อาการหนัก ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ 

ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนตับ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

อันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและความมั่นคงด้านจิตใจของผู้ป่วย

3) ชมรมคนรักษ์ตับ หมายถึงองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นในปี 2555  

โดยสมาชิกผู้ป่วยเปลี่ยนตับจ�านวน 84 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เรียกร้องการดูแลรักษาตามสิทธิของผู้ป่วย และร่วมแบ่งปันความรู้ด้าน

การดูแลสุขภาพและให้ก�าลังใจกันระหว่างผู้ป่วยเปลี่ยนตับและผู้ป่วย 

ที่รอการเปลี่ยนตับ 

4) ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ หมายถึงองค์กรคู ่แฝด 

ที่ด�าเนินกิจกรรมคู่ขนานกันไป เพ่ือร่วมกันพัฒนาศูนย์โรคตับไปสู่ศูนย์

ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

5) กลุ่มผู้น�าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กลุ่มบุคคล ประกอบด้วย 

ผู้แทนกลุ่มแพทย์  ผูแ้ทนกลุม่ผูส้นับสนุน และผูแ้ทนสมาชกิชมรมคนรกัษ์

ตับ ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าในการผลักดันให้มีการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

6) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

หมายถงึ ศนูย์โรคตบัและชมรมคนรกัษ์ตบัท่ีได้รบัการพัฒนาไปสู่การดแูล
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ผูป่้วยโรคตบัและเปลีย่นตบั แบบ 360 องศา  โดยเป็นความร่วมมอืระหว่าง

ทมีแพทย์ ทมีพยาบาล ผูป่้วย ญาต ิทมีงานช่วยเสรมิ เป็นจดุเริม่ต้นของการ

สอนนกัเรยีนแพทย์  แพทย์เฉพาะทาง การพัฒนาคณุภาพ การบรกิารงาน

วิจัย ตลอดจนการให้ความรู้กับผู้ป่วย ประชาชน  ผ่านสื่อหนังสือ เว็บไซต์ 

การจัดเสวนา รวมถึงสื่อกิจกรรมต่างๆ (ปิยะวัฒน์, 2559)    

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการ

พัฒนาองค์กรสุขภาพโรคตบัสูค่วามเป็นเลศิ  เป็นองค์ความรูแ้ละน�าไปใช้

เป็นต้นแบบในการรวมกลุม่กันเพ่ือการรกัษาและพัฒนาคณุภาพชวิีตของ

ผู้ป่วยโรคอื่นที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการดูแลรักษา 

2. อุปสรรค/ปัญหาที่พบจากการวิจัย เป็นข้อมูลส�าหรับนักวิจัย

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน�าไปเทียบเคียงหรือเป็นประเด็น 

เพื่อการศึกษาต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยรูปแบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาองค์กรสุขภาพ

โรคตับสู่ความเป็นเลิศ เป็นการศึกษาจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Quality Data) ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In Depth Interview)  

ผูเ้ก่ียวข้อง(Stakeholders) จ�านวน 6 ราย การสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม  

(Participatory Observation) และข้อมลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Data) 

โดยเก็บตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เครือ่งมอื 

แบบสอบถามจากผู้ป่วยโรคตับและเปลี่ยนตับ จ�านวนท้ังสิ้น 63 ราย 
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วิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้

หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principle Component Analysis) เพื่อ

หาค่าน�้าหนักปัจจัย(Factor Loading)การสื่อสารที่ส�าคัญ

การอภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลแบบจ�าลองรูปแบบการสื่อสารที่ส ่งผลต่อ 

การพัฒนาศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

โรคตบั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สามารถอธิบายตามแผนภาพ ดงัต่อไปน้ี

แผนภาพที่ 1 แบบจ�าลองรูปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์โรคตับและชมรม
คนรักษ์ตับสู่ความเป็นเลิศ



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

144

(1) ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ เป็นการรวมตัวกันของบุคลากร 

2 กลุ่มหลัก ได้แก่   

ศูนย์โรคตบั : ศูนย์โรคตับแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

ก. กลุ่มสนับสนุน หรือ กลุ่มแพทย์  บุคลากรกลุ่มนี้ นอกจากท�า

หน้าทีใ่ห้การดูแลรกัษาแล้ว ยังให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการสนบัสนนุให้การ

ด�าเนินกิจกรรมของศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับบรรลุเป้าหมาย

ข. กลุ่มผู้ประสานงาน หรือ กลุ่มพยาบาลและเจ้าหน้าที่ธุรการ  

ท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างแพทย์ผู้รักษากับผู้ป่วย ระหว่างผู้ป่วยกับ

หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง  รวมถึงการประสานกิจกรรมทุกด้านของศนูย์โรค

ตับและชมรมคนรักษ์ตับ

ชมรมคนรักษ์ตับ : ชมรมคนรักษ์ตับแบ่งบุคลากรออกเป็น  

2 กลุ่มย่อย ดังนี้

ก. คณะกรรมการชมรมคนรักษ์ตับ กลุ่มผู้ป่วยเปลี่ยนตับ ที่ได้รับ

การคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับจ�านวนท้ังสิ้น 

11 คน ท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการด�าเนินกิจกรรมของชมรมคนรักษ์ตับ

ควบคู่ไปกับศูนย์โรคตับ

ข. สมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ ผู้ป่วยเปลี่ยนตับท่ีเป็นสมาชิกชมรม

คนรักษ์ตับ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ

ด�าเนินกิจกรรมของศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ 
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(2) รูปแบบการสื่อสาร

หลงัการรวมตวักันเป็น “ศนูย์โรคตบัและชมรมคนรักษ์ตบั” ภารกิจ

แรกที่ต้องรีบด�าเนินการ คือ การผลักดันให้เกิดศูนย์โรคตับขึ้นอย่างเป็น

ทางการ เพราะนั่นหมายถึง การจะได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรและ

งบประมาณเพือ่การพฒันาศนูย์โรคตับให้สามารถบรกิารผู้ปว่ยโรคตบัได้

อย่างครบวงจรและเหมาะสม

จากการศึกษารูปแบบการสื่อสารของศูนย์โรคตับและชมรม 

คนรักษ์ตับ พบว่า มี 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การสือ่สารระหว่างบคุคล   เป็นรปูแบบการสือ่สารในลกัษณะ

การเจรจาต่อรอง การร้องขอ และการสนทนา

ก. การเจรจาต่อรอง : เป็นการเจรจา 3 ฝ่าย ระหว่างจิรเดช  

บุญมาก ผู ้แทนคณะกรรมการชมรมคนรักษ์ตับ  ผู ้แทนแพทย์ฝ่าย

ศัลยกรรม (ขอสงวนนาม) และผู ้แทนฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล  

(รศ.นพ.รื่นเริง  ลีลานุกรม) 

ข. การร้องขอ : เป็นการเจรจา 2 ฝ่าย ระหว่างผู้แทนคณะกรรมการ

ชมรมคนรักษ์ตับ จ�านวน 2 ท่าน คือ สุดจิต จิตต์วิบูลย์ รองประธานชมรม

คนรักษ์ตับ(ฝ่ายฆราวาส) และพระสุทัศน์ อุปปินตา รองประธานชมรม

คนรักษ์ตับ(ฝ่ายสงฆ์) กับพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร 

สภากาชาดไทย

ค. การสนทนา : การสนทนาระหว่าง ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์  

แพทย์ประจ�าศูนย์โรคตับกับคุณพระนาย  สุวรรณรัฐ ผู ้อ�านวยการ 

ส�านักบริหาร สภากาชาดไทย 
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จิรเดช บุญมาก เลขาธิการชมรมคนรักษ์ตับ เล่าถึงการร่วมเจรจา

ต่อรองกับฝ่ายบริหารโรงพยาบาลจุฬาฯ ว่า 

“บรรยากาศการประชุมเจรจาครั้งแรกเต็มไปด้วยความตึงเครียด  

ผมในฐานะตัวแทนผู้ป่วยต้องเจรจาต่อหน้าหมอผ่าตัดเปลี่ยนตับให้ผม 

ซึง่ถือว่าเป็นผูม้พีระคณุและก�าลงัอยู่ในสภาพอารมณ์ร้อนด้วยวัยและเป็น

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะทางวิชาชีพ  แต่ในสถานการณ์เช่นน้ีต้องแยก 

ให้ออกว่าผมก�าลงัท�าหน้าทีแ่ทนผูป่้วยเปลีย่นตบัร่วมร้อยชวีติ  การเจรจา

ครั้งแรก… ล้มเหลว.....”

“…การเจรจาเกิดข้ึนอีกหลายครั้ง…แต่ไม่ส�าเร็จ...จนผมท้อ... 

โดยทางผู้บริหารอ้างว่าโรงพยาบาลจุฬาฯ มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ

ปลกูถ่ายอวัยวะอยู่แล้ว…ห่วงอย่างเดยีวว่าถ้าคณุหมอทีด่แูลพวกเราอยู่…

เกิดถอดใจข้ึนมา ล�าพังแค่ดแูลพวกเราทีเ่จบ็ป่วยซ�า้ซ้อนเตม็ไปด้วยความ

ยุ่งยากในการรักษาแล้ว ยังต้องมาสู้รบกับหมอด้วยกันเอง...แล้วพวกเรา

จะไปอยู่ไหนล่ะ? ต้องผจญกับขั้นตอนวิธีการรักษาแบบเก่าท่ีต้องเร่ิมต้น

กันใหม่ที่ OPD ไม่ใช่ One Stop Service แบบที่เราคุ้นเคย”

“… ผู้ป่วยต้องเป็นศูนย์กลาง...ผมพร้อมชน...ในท่ีสุดอาจจ�าเป็น

ต้องใช้วิธีอุกอาจ…พันธมิตรของเราหลายคนช่วยกันส่งข้อมูลถึงความ

ไม่โปร่งใสของอีกฝ่าย  รวมท้ังมีผู้ให้เบาะแสมากมาย รวบรวมหลักฐาน

มากพอแล้ว  ผมเสนอผู้แทนฝ่ายบริหารโรงพยาบาลท่านหน่ึงท่ีรับฟัง

และมีความประนีประนอมสูง... ผมขู่ว่า ถ้าไม่ด�าเนินการตามท่ีร้องขอ  

หลักฐานพร้อมส่ง DSI. ปปช. และสื่อมวลชน  โรงพยาบาลมีปัญหา

แน่ โชคดีท่ีมีคุณหมอรื่นเริงคอยเตือนให้สติ และให้ความหวังกับ
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พวกเราตลอดมา จนประสบความส�าเร็จได้ศูนย์ฯอย่างที่เราต้องการ” 

(จิรเดช บุญมาก,สัมภาษณ์ 27พฤศจิกายน 2558)                           

ส่วน สดุจติ จติต์วิบลูย์ และพระสทุศัน์ อปุปินตา ได้เข้าร้องขอความ

เมตตาจากพระนาย สวุรรณรฐั ผูอ้�านวยการส�านักบรหิาร สภากาชาดไทย 

เรื่องการจัดตั้งศูนย์โรคตับอย่างเป็นทางการ โดยสุดจิตเล่าว่า

“พ่ีได้เล่าถึงเรื่องราวท่ีเกิดความขัดแย้งขึ้นจนต้องปิดศูนย์ฯ  

รวมถึงความไม่โปร่งใสหลายๆเรื่อง ตามหลักฐานท่ีได้มา ดูท่านตกใจ 

และรับปากจะช่วยด�าเนินเรื่องต่อให้ เห็นท่านได้เขียนจดหมายน้อยขึ้น

ฉบับหน่ึงถึงเลขาธิการสภากาชาดไทย...ส่วนพระสุทัศน์ พระคุณเจ้าได้ 

ขอบิณฑบาตเรื่องศูนย ์โรคตับให้พวกเราจากท่านพระนายด้วย”  

(สุดจิต  จิตต์วิบูลย์,สัมภาษณ์ 27 ตุลาคม 2558) 

หลงัจากนัน้ ผูวิ้จยัได้มโีอกาสพบพระนาย สุวรรณรฐั ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหาร  สภากาชาดไทย  ในโอกาสท่ีท่านมาเป็นประธานเปิดงาน 

“อบรมแกนน�าจิตอาสากาชาด”รุ่นท่ี1 ที่วิทยาลัยเทคนิคล�าพูน จังหวัด

ล�าพูน ท่านได้เอ่ยถามถึง เรื่องราวที่มีการปิดศูนย์โรคตับและการส่ง 

พยาบาลผู้ประสานงานคืนส่วนกลาง  ผู้วิจัยจึงถือโอกาสนี้สัมภาษณ์ 

เพ่ิมเตมิว่า ทางสภากาชาดไทยจะมกีารด�าเนนิการเก่ียวกับเร่ืองน้ีต่ออย่างไร 

ท่านสรุปสั้นๆว่า “...คนไข้รวมตัวร้องกันถึงขนาดนี้ โรงพยาบาลจุฬาฯ  

ถือเป็นหน่วยงานหนึง่ของสภากาชาดไทย...นิง่เฉยไม่ได้...ต้องด�าเนนิการ

อย่างใด อย่างหนึง่แล้ว ”(พระนาย สวุรรณรฐั,สมัภาษณ์ 30 ตลุาคม 2558) 

รวมถึงท่านได้มีโอกาสสนทนาเกี่ยวกับความเป็นไปและปัญหาในการ 

ก่อตั้งศูนย์ฯกับ ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ในฐานะคนไข้ของคุณหมอ 
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กรณี การร้องขอผ่านตวัแทนสภากาชาดไทยและการสนทนาผ่าน 

ผู ้มีอ�านาจในการผลักดันให้ก่อตั้งศูนย์โรคตับขึ้นอย่างเป็นทางการ 

ไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด  แต่การเจรจาต่อรองกับผู้บริหารโรงพยาบาล

จุฬาฯกลับประสบปัญหาอย่างยิ่ง  เนื่องจาก การจัดตั้งศูนย์เฉพาะโรคใด 

โรคหนึ่ง ในแง่การบริหารเป็นเรื่องไม่ง ่ายนัก เพราะนอกจากทาง 

โรงพยาบาลต้องจัดสรรงบประมาณและอัตราก�าลังเพ่ิมแล้ว กรณีการ 

จัดตั้งศูนย์โรคตับน้ียังมีประเด็นของเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวระหว่าง

แพทย์เข้ามาเก่ียวข้องด้วย จึงเป็นปัญหาในแง่การบริหารงานบุคคล 

ที่ทางฝ่ายผู้บริหารโรงพยาบาลต้องจัดสรรให้สมดุล

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้แทนศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ 

กับผู ้บริหารโรงพยาบาลจุฬาฯ เกิดข้ึนหลายครั้ง โดยผู ้แทนศูนย์ 

โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับขอต่อรองเพียงต้องการศูนย์ท่ีเป็นทางการ 

เพ่ือผลประโยชน์ของผู ้ป่วยเท่านั้น  จนกระทั่งมีการเปลี่ยนผู ้บริหาร 

โรงพยาบาลชุดใหม่ การเจรจาต่อรองจึงประสบความส�าเร็จง่ายขึ้น 

วิธีการเจรจาต่อรองของผู้แทนศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ  

สอดคล้องกับค�าอธิบาย “การเจรจาต่อรอง” ของสมชาย ภคภาสน์วิวิฒน์  

ว ่าหมายถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งระหว่าง 

ผูท้ีเ่ก่ียวข้องมากกว่า 2 ฝ่ายข้ึนไป เพ่ือหาข้อยุตทิีเ่ป็นผลประโยชน์ระหว่าง

คู่เจรจาร่วมกัน ส่วนสัดส่วนในการได้มากน้อยข้ึนอยู่กับอ�านาจต่อรอง

ที่แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับเทคนิคและความสามารถในการเจรจาของ

แต่ละฝ่าย นอกจากน้ี สมชาย ยังอธิบายเพ่ิมเติมว่า กระบวนการเจรจา

ต่อรองมิได้จ�ากัดอยู่เฉพาะเมื่อเริ่มพูดและจบลง ณ ท่ีท่ีมีการเจรจาน้ัน  
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แต่อาจจะเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลาในการด�าเนินการมาก่อนหน้าท่ีจะมี

การเจรจาต่อรองกันขึ้น เพื่อสร้างอ�านาจต่อรอง เช่น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจ

จะใช้กระบวนการผ่านหน้าหนังสือพิมพ์หรือผ่านคนรู้จักใกล้ชิดเพ่ือให้มี

การสื่อสารไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง(สมชาย ภคภาสน์วิวิฒน์, 2559)

การเจรจาต่อรองในช่วงแรกนั้น ผู้เกี่ยวข้องในการเจรจามี 3 ฝ่าย 

ได้แก่ 1. ฝ่ายศัลยแพทย์โรคตับ   2.ฝ่ายศูนย์โรคตับและสมาชิกชมรมคน

รักษ์ตับ และ 3.ฝ่ายผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาฯ ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางใน

การเจรจา  ต่อมา การเจรจาเหลอื 2 ฝ่าย คอื ฝ่ายศนูย์โรคตบัและชมรมคน

รักษ์ตับกับฝ่ายผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาฯ หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติจัด

ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับแล้ว ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์  

เล่าว่า แม้ทางศูนย์โรคตับจะได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็น ศูนย์ความเป็น

เลิศทางด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ส่วนของ

งบประมาณต้องจัดหากันเอง (ปิยวัฒน์,2559) โดยได้รับเงินสนับสนุน 

ก้อนแรกจากผู้มีจิตศรัทธาท่ีร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหนองค�า

มันปลา จ.อุดรธานี วันท่ี 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  รายได้ท้ังหมด

หลังหักรายจ่ายมียอดเงินคงเหลือจ�านวน 6,809,730.00 บาท ทางศูนย์ฯ  

น�าไปจัดซื้อเครื่องตรวจตับ FibroScan รวมถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีจิตศรัทธา

ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติการให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน

โรคตับเพ่ิมเติม โดยรับมอบผ่าน สมเด็จพระราชาคณะ ธีรญาณมุนี  

(สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาส จ�านวนเงินบริจาค 

ทั้งสิ้น 18,170,000.00 บาท (จิรเดช, 2560)
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ส่วนบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญย่ิงในการเจรจาต่อรอง ได้แก่  

จิรเดช บุญมาก ตัวแทนศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ ด้วยเทคนิค 

การพูดโน้มน้าวใจและบคุลกิภาพท่ีเหมาะสม ผสานกับผู้แทนฝ่ายผู้บริหาร

โรงพยาบาลมีความประนีประนอมสูงการเจรจาจึงประสบความส�าเร็จ 

แม้จะไม่ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดก็ตาม  นอกจากนี้ ก่อนเกิด

กระบวนการเจรจา มีค�าขู่ของจิระเดชถึงตัวแทนฝ่ายบริหารโรงพยาบาล  

เก่ียวกับข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่จะส่งถึงDSI และส่ือมวลชน 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โรงพยาบาล การด�าเนินการดังกล่าว

เพ่ือให้มีการส่ือสารไปถึงผู้เก่ียวข้อง อันเป็นการน�าไปสู่การสร้างอ�านาจ

การต่อรอง ด้วยเหตุนี้ ประสิทธิภาพในการเจรจา มิได้ขึ้นอยู่กับวาทะ 

ในการเจรจาเท่านั้น แต่ยังต้องพ่ึงพาองค์ประกอบอื่น ในการสร้าง 

สภาพแวดล้อมเพื่อให้การเจรจาเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น           

2. การประชมุกลุม่ย่อย เป็นลกัษณะการประชมุของตวัแทนกลุม่

เพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันก�าหนดประเด็น   

การขับเคล่ือนทุกกิจกรรมของศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ

ต้องผ่านการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการทุกเรื่องให้ลงตัว ดังนี้ 

การประชุมกลุ่มย่อยมีการก�าหนดรูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็น

ทางการ(Informal Communication) ประกอบด้วย ตัวแทนผู้น�าสมาชิก

ทั้ง 3 กลุ่ม จ�านวน 5-7 คน นับเป็นกลุ่มที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด(ถิรนันท์ อนวัชรศิริวงศ์ และสุกัญญา สมไพบูลย์, 2549, น.11) 

โดยใช้ที่ท�าการศูนย์โรคตับเป็นสถานที่ประชุม พยาบาลและเจ้าหน้าที่

ธุรการประจ�าศูนย์โรคตับ(กลุ่มประสานงาน) ท�าหน้าท่ีอ�านวยความ
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สะดวกโดยปรับวันประชุมกลุ่มย่อยให้สอดคล้องกับวันท่ีผู้แทนชมรม

คนรักษ์ตับต้องมาพบแพทย์ตามนัด ส่วนชนิดของกลุ่มเป็นกลุ่มเพ่ือการ

ท�างาน (Task-oriented Groups) โดยตวัแทนสมาชกิจะร่วมกันแก้ปัญหา 

(Problem-solving Group) ตดัสนิใจ (Decision-making) และระดมสมอง

(Brainstorming Group) โดยทุกคนช่วยกนัคดิหาวิธีการต่างๆหลากหลาย

ทางเลือก โดยไม่ประเมินค่าว่าความคิดใดถูกหรือผิดซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิเรือ่งการแบ่งชนดิกลุม่ตามวตัถุประสงค์ของ Infante et al. (1997, 

อ้างใน ถิรนันท์ อนวัชรศิริวงศ์ และสุกัญญา สมไพบูลย์, 2549).

รวมถึงจากการศึกษาของ Moorhead and Griffin (2010, อ้างใน

นิฤมล มณีสว่างวงศ์, 2556: น.119) อธิบายรูปแบบเครือข่ายการสื่อสาร

แบบครบวงจร(All-Channel Network) ว่า สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อ

กับสมาชิกคนอื่นๆได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสารหรือส่งข่าวสาร 

อีกทั้งมีความยืดหยุ่น ท�าให้สามารถปรับโครงสร้างของกลุ่มให้เข้ากับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีเหมาะท่ีจะน�าไปใช้กับงานท่ีมี

ความสลับซบัซ้อนยุ่งยากและมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่สอดคล้อง

กับการประชุมกลุ่มย่อยของศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ ตัวอย่าง 

เช่น การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อก�าหนดประเด็น หาข้อสรุป เพื่อเสนอต่อ

ผู้บริหารโรงพยาบาลหรือผู้แทนสภากาชาดไทยในการรับรองศูนย์โรคตับ

อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน มีการประชุมอยู่หลายครั้ง

กว่าจะประสบความส�าเร็จ
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ส�าหรบัลักษณะการหมนุเวยีนของข้อมลูข่าวสารภายในกลุ่มย่อย

ของศนูย์โรคตบัและชมรมคนรกัษ์ตับเป็นรปูแบบเครอืข่ายการสือ่สารแบบ

ครบวงจร (All-Channel Network) มีลักษณะดังนี้

- ตัวผู้น�ากลุ่มไม่เด่นชัด      

- สามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน    

- สมาชิกมีขวัญก�าลังใจสูงสุด

นอกจากนี ้ การประชมุกลุม่ย่อยยังจดัข้ึนเป็นประจ�าตามกิจกรรม

การสื่อสารที่เก่ียวข้องกับบุคคลกลุ่มใหญ่ เช่น การประชุมประจ�าปี   

การเสวนาวิชาการ การเข้าค่ายชมรมคนรักษ์ตับ เป็นต้น              

                                                      

แผนภาพที่ 2 รูปแบบเครือข่ายการสื่อสารแบบครบวงจร

A = ตัวแทนกลุ่มผู้ป่วย 1-3 
B = ตัวแทนกลุ่มแพทย์ 1 คน
C = ตัวแทนกลุ่มผู้ประสานงาน 1 คน
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3. การประชุมกลุ่มใหญ่ เป็นลักษณะการประชุมของผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด เพื่อแจ้งเพื่อทราบ แสดงความคิดเห็น และร่วมหาข้อยุติ ได้แก่ 

การประชุมประจ�าปี จัดข้ึนปีละ 2 ครั้ง ณ ตึกอปร.โดยทางศูนย์

โรคตับจะให้บริการตรวจผู้ป่วย (ตามนัด) ในห้องประชุมด้วย วาระการ

ประชุม มักจะเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานท่ีผ่านมาของศูนย์โรคตับและ

ชมรมคนรักษ์ตับ การชี้แจงงบประมาณ การรับเงินบริจาค การรายงาน

เร่ืองส�าคัญให้สมาชิกได้ทราบ เช่น ความก้าวหน้าในการขอจัดตั้งศูนย์

โรคตับอย่างเป็นทางการ การขอมติจากที่ประชุม รวมถึงการสร้างขวัญ

และก�าลังใจจากผู้น�ากลุ่ม 

ส�าหรับ การประชุมกลุ ่มใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ได้แก่ การจัดเสวนาวิชาการด้านโรคตับ ที่ก�าหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง และ  

การเข้าค่ายชมรมคนรักษ์ตับ ซึ่งจัดเป็นสื่อกิจกรรมที่สมาชิกผู้ป่วย

เปลีย่นตบัทุกคนให้ความส�าคญั เพราะเป็นกิจกรรมเชงิพักผ่อน ผู้ป่วยได้มี

การแลกเปลีย่นสนทนากับเพ่ือนร่วมโรคและการได้รบัความรูเ้ก่ียวกับการ

ดูแลสุขภาพในเชิงลึกจากแพทย์เฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องในลักษณะการท�า 

work shop เช่น แพทย์โรคไต หัวใจ เบาหวาน เภสัชกร และนักจิตวิทยา 

เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นจากสมาชิกผู้เปลี่ยนตับท่ีมี

ต่อการให้ค่าน�าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เกี่ยวกับปัจจัยการ

ส่ือสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ พบว่าให้

ค่าน�้าหนักสื่อกิจกรรมเข้าค่ายชมรมคนรักษ์ตับสูงที่สุด (0.74606)
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(3) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ 

ต่อรูปแบบการสื่อสารของศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยเปลี่ยนตับ จ�านวน 63 ราย เป็นชาย

มากกว่าหญิงเกือบเท่าตัว อายุเฉลี่ย 58.62 ปี สาเหตุการเปลี่ยนตับ 

ส่วนใหญ่มาจากโรคไวรัสตับอักเสบบีสูงที่สุด(ร้อยละ32.26) รองลงมา 

ไวรัสตับอักเสบซี(ร้อยละ22.58) มีผู้เปลี่ยนตับจ�านวน 2 ครั้ง 1 ราย 

เนือ่งจากค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นตับค่อนข้างสงู ส่วนใหญ่ผูม้โีอกาสได้รบั

การเปลี่ยนตับประกอบอาชีพข้าราชการ(ร้อยละ 67.29) เพราะสามารถ

เบิกจ่ายค่าดูแลรักษาได้สูงท่ีสุด ส่วนช่องทางการได้รับความรู้เก่ียวกับ 

การดูแลสุขภาพหลังการเปลี่ยนตับได้แก่ สื่อบุคคล หรือแพทย์ผู้รักษา 

(ร้อยละ93.65) และสื่อกิจกรรมชมรมคนรักษ์ตับ(ร้อยละ 17.46) โดย 

ผู ้ป่วยเปล่ียนตับกว่าร้อยละ90 ระบุว่าได้ความรู้ในระดับมากจาก 

การเข้าค่ายฯ รวมท้ัง หลังการเปลี่ยนตับ ผู้ป่วยกว่าร้อยละ90 เข้าร่วม

กิจกรรมที่ทางศูนย์โรคตับและชมรมรักษ์ตับจัดขึ้น 

ส่วนความคดิเหน็และความพึงพอใจของสมาชกิชมรมคนรกัษ์ตบั

ต่อรูปแบบการสื่อสารของศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ ได้แก่      

3.1 ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติที่ดีของกลุ่มผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

หรือผู้ส่งสาร 3 ฝ่าย ได้แก่

ก. ผู้แทนคณะกรรมการชมรมคนรักษ์ตับ คุณสมบัติที่ดี 3 ล�าดับ 

ของผูแ้ทนคณะกรรมการชมรมคนรกัษ์ตบั ได้แก่  1.ความเชือ่มัน่ในตนเอง

(ค่าเฉลีย่ 3.90) 2.ความสามารถสร้างอารมณ์ร่วมจากผูฟั้ง (ค่าเฉลีย่3.89)  

3.การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ(ค่าเฉลี่ย 3.87) พบว่าบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติ ดังกล่าวได้แก่ จิระเดช บุญมาก (ร้อยละ 69.33)
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ข.  ผู ้แทนผู ้ส นับสนุนศูนย ์ โรคตับและชมรมคนรักษ ์ ตับ 

(แพทย์ผู้ดูแลรักษา) คุณสมบัติที่ดี 3 ล�าดับของแพทย์ผู้ดูแลรักษา ได้แก่ 

1.ความน่าไว้วางใจ (ค่าเฉลี่ย 3.97)  2. ความเมตตากรุณาและความ 

เสียสละเวลาสูง(ค่าเฉลี่ย 3.87) พบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าวได้แก่ 

ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ (ร้อยละ 90.32) 

ค. ผู้แทนผู ้ประสานงาน  คุณสมบัติท่ีดี 3 ล�าดับของผู้แทน 

ผู้ประสานงาน  ได้แก่ 1. ความสามารถท�างานท่ามกลางความกดดัน 

(ค่าเฉลี่ย 3.97)  2. ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการเข้าถึง

อารมณ์ผู้ป่วย (ค่าเฉลี่ย 3.95) พบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าวได้แก่ 

นันทิยา ศรีสุนทร (ร้อยละ 95.08)

คุณสมบัติหลักของปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ผู้อ�านวยการศูนย์ความ

เป็นเลิศทางการแพทย์โรคตับ สอดคล้องกับงานวิจัยความน่าเชื่อถือของ

ผู้ส่งสารของเบอร์โลและคณะด้านความน่าไว้วางใจ ความเมตตากรุณา 

(อ้างใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2542:น.121-122) ส่วน จริะเดช บญุมาก  

และนันทิยา ศรีสุนทร มีคุณสมบัติเสริมเรื่อง ความสามารถในการสร้าง

อารมณ์ร่วมและความโอบอ้อมอารี เอาใจเขามาใส่ใจเรา ท�าให้ท้ัง 

สามท่านได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ป่วยเปลี่ยนตับ มีผลให้ได้รับ 

ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น

3.2 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อข้อมูล/ข่าวสารที่ได้รับจาก 

ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ

แม้บุคลากรของศูนย์โรคตับมีจ�านวนไม่มากแต่ทุกคนท�างาน

ด้วยใจผนวกกับคณะกรรมการชมรมคนรักษ์ตับที่พร้อมสู้  ผนึกก�าลังร่วม

มือกันพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพ่ือส่งข่าวสารถึงผู้ป่วยได้อย่างท่ัวถึง  
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จากการส�ารวจระดบัความพึงพอใจท่ีมต่ีอข้อมลู/ข่าวสารท่ีได้รับจากศนูย์

โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

(ค่าเฉลี่ย 3.74 ) ระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 3 ล�าดับ ได้แก่ 1.ความรู้

ด้านการดแูลสขุภาพกาย(ค่าเฉลีย่ 3.83) 2.ความรูด้้านการดแูลสุขภาพใจ 

(ค่าเฉลี่ย 3.77) และ3.ข่าวสารความเป็นไปของศูนย์โรคตับและชมรม 

คนรักษ์ตับ(ค่าเฉลี่ย 3.76)     

3.3 ระดบัความพึงพอใจทีม่ต่ีอช่องทางการสือ่สารกับศนูย์โรคตบั

และชมรมคนรักษ์ตับ

ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับค�านึงถึงความส�าคัญของ 

ช่องทางการสื่อสารเพ่ือสื่อข้อมูลข่าวสารถึงผู ้ป ่วยเปลี่ยนตับและ

สาธารณชน  ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อบุคคล วารสารชมรมคนรักษ์ตับ  

สื่อโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊คและไลน์ รวมถึง ส่ือกิจกรรม

ประเภทการเสวนาวิชาการและการเข้าค่ายชมรมคนรักษ์ตับ ผลจากการ

ส�ารวจระดับความพึงพอใจพบว่า สมาชิกชมรมคนรักษ์ตับมีระดับความ

พึงพอใจโดยค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.73) โดยพึงพอใจในส่ือ

กิจกรรมมากมาเป็นล�าดับแรก(ค่าเฉลี่ย 3.80) และพึงพอใจต่อความ

เหมาะสมและความรวดเร็วของสื่อในล�าดับถัดมา(ค่าเฉลี่ย 3.73)

3.4 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับท่ีมีต่อ 

รูปแบบการสื่อสารของศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ

รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายท่ีทางศูนย์โรคตับและชมรม 

คนรักษ์ตบัจดัข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสือ่สารระหว่างบคุคล การส่ือสารกลุ่มเล็ก  

การสื่อสารกลุ่มใหญ่ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกชมรมคน

รักษ์ตับอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.89) โดยให้ระดับความพึงพอใจต่อ
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การเสวนาวิชาการให้ความรูด้้านโรคตบัแก่สมาชกิสงูท่ีสดุ(ค่าเฉลีย่ 3.95) 

ล�าดับถัดมา ได้แก่ การประสานงานของคณะกรรมการชมรมคนรักษ์ตับ

กับผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้แทนสภากาชาดไทย(ค่าเฉล่ีย 3.90) และ

ในการประชุมประจ�าปีสมาชิกชมรมฯได้รับข่าวสารครบถ้วนเก่ียวกับ 

การด�าเนินกิจกรรมของศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ รวมถึงการเข้า

ค่ายชมรมคนรักษ์ตับให้ความรู้ สร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้

ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ(ค่าเฉลี่ย 3.90) ตามล�าดับ

3.5 ระดับความส�าคัญของปัจจัย/เรื่องที่ส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์

โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ

ปัจจัย/เรื่องท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์

ตับ พบว่า ระดับความส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านความพร้อมของ

ตัวแทนผู้น�าทั้ง 3 กลุ่ม (ค่าเฉลี่ย 3.90) ล�าดับถัดมา เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร

ที่เหมาะสมและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.84)

3.6 ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์โรคตับและชมรม

คนรักษ์ตับ

จากการน�าปัจจัยการสื่อสารจ�านวน 32 ตัวแปร มาหาค่าความ

ส�าคญัโดยใช้ Principle Component Analysis พบว่า ตวัแปรทีม่ค่ีาน�า้หนกั 

องค์ประกอบ(Factor Loading) มากท่ีสุดหรือเป็นปัจจัยการส่ือสารท่ี

ส�าคัญท่ีสุด มี 2 ตัวแปรได้แก่ การประสานงานของคณะกรรมชมรมคน

รักษ์ตบักับผูบ้รหิารโรงพยาบาลจฬุาฯ และผูแ้ทนสภากาชาดไทย (Factor 

Loading =0.74606) และการเข้าค่ายชมรมคนรักษ์ตับให้ความรู้ สร้าง

ความสามัคคีและความเข้มแข็งให้ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ

(Factor Loading =0.74606) และปัจจัยการสื่อสารที่ส�าคัญรองลงมา 
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ไ ด ้ แ ก ่  ค ว า ม รู ้ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ก า ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ ใ จ 

(Factor Loading=0.68559) จึงน่าจะอนุมานได้ว่า ปัจจัยการสื่อสาร 

ทั้งสามประการ ส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ 

มากที่สุด 

สรุปและข้อเสนอแนะ  

ผู้ป่วยโรคตับและเปลี่ยนตับ นอกจาก ค่าใช้จ่ายในการรักษา

สูงแล้วยังยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลรักษา การมีศูนย์ท่ีสามารถดูแล 

ผู้ป่วยอย่างครบวงจรจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น  ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับใน 

โรงพยาบาลจุฬาฯ เกิดจากความร่วมมือทั้งอายุรแพทย์และศัลยแพทย์  

แต่ศูนย์ดงักล่าวจ�าต้องปิดลงสาเหตจุากวิธีการรกัษาท่ีแตกต่างกันระหว่าง

แพทย์สองฝ่าย ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคตับและเปล่ียนตับจ�านวนมาก 

การผนึกก�าลังของกลุ่มผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มหน่ึงในนาม 

“ศูนย์โรคตับและชมรมคนรักษ์ตับ”เพ่ือขอจัดตั้งศูนย์โรคตับขึ้นอย่างเป็น

ทางการผ่านการบรูณการรปูแบบการสือ่สาร 3  รปูแบบ ได้แก่ การส่ือสาร

ระหว่างบุคคล การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมกลุ่มใหญ่ ผลจาก

การส�ารวจความคดิเหน็กลุม่ตวัอย่างผูป่้วยเปลีย่นตับพบว่ามรีะดบัความ 

พึงพอใจโดยเฉลี่ยมากต่อรูปแบบการสื่อสารทั้ง 3 รูปแบบ นอกจากน้ี  

ยังพบว่าปัจจยัการสือ่สารส�าคญัท่ีสดุทีม่ผีลต่อการพัฒนาศนูย์โรคตบัและ

ชมรมคนรกัษ์ตบั คอื การเจรจาต่อรองระหว่างผูแ้ทนศนูย์โรคตบัและชมรม

คนรกัษ์ตบักับผูบ้รหิารโรงพยาบาลจฬุาฯ (การสือ่สารระหว่างบคุคล) และ

การเข้าค่ายชมรมคนรักษ์ตับ (การสื่อสารกลุ่มใหญ่) 
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ข้อเสนอแนะ

หลังจากศนูย์โรคตับและชมรมคนรกัษ์ตบั ได้รบัการเปิดศนูย์อย่าง

เป็นทางการในนาม “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ แห่งโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ” เมื่อวันที่ 23  มีนาคม 2559  นับเป็นความส�าเร็จที่เกิดจาก

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างแท้จริง  

สิ่งที่ผู้วิจัยใคร่เสนอแนะ ได้แก่

1. สื่อบุคคล : สื่อบุคคลที่มีคุณูปการต่อศูนย์โรคตับจนได้รับการ

พัฒนาเป็นศนูย์ความเป็นเลศิ ประกอบด้วย ปิยะวัฒน์ โกมลมศิร์  นันทยิา  

ศรีสุนทร และจิรเดช บุญมาก กลุ ่มผู ้น�าการสื่อสารกลุ ่มน้ีควรได้รับ 

การสนับสนุนจากผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาศนูย์ความเป็นเลศิ

ด้านโรคตับให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป          

2. สื่อกิจกรรม : การเข้าค่ายชมรมคนรักษ์ตับ นอกจากเป็นสื่อ

กิจกรรมท่ีให้ความรูด้้านโรคตบัและโรคเก่ียวเนือ่งทีเ่ป็นอยู่แล้ว ยังเป็นการ

สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ท่ี

เก่ียวข้อง นับเป็นสิ่งจ�าเป็นในการประกอบทุกภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย  

จึงสมควรจัดกิจกรรมการเข้าค่ายชมรมคนรักษ์ตับต่อไป และพัฒนาให้ดี

ย่ิงขึน้ อาจผนวกกิจกรรมเพ่ือสาธารณะอืน่เข้ากับส่ือกิจกรรมดงักล่าวด้วย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ข้อค้นพบจากการวิจัยหัวข้อ รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

องค์กรสุขภาพด้านโรคตับสู่ความเป็นเลิศ พบว่า ปัจจัยด้านสื่อบุคคล 

และสื่อกิจกรรมมีความส�าคัญต่อการพัฒนาศูนย์มากที่สุด จึงน่าจะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ควรมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับการเปิดรับ

ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็น

สาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) และ 3. ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยว

กับการลดปัจจัยเส่ียงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู จากกลุม่ตวัอย่างประชาชนท้ังชายและ

หญิงทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน 400 คน แล้วใช้สถิตใินการ

วิเคราะห์คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independ-

ence t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนกทางเดียว (One - way 

ANOVA) ส�าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม 

เมือ่พบความแตกต่างจะท�าการเปรยีบเทียบรายคูโ่ดยวิธีผลต่างนัยส�าคญั 

LSD (Least Square Method) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ที่นัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากการศึกษาวิจัย พบว่า

1. ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครส่วนใหญ่มกีารเปิดรับข่าวสาร

อยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้อยู่ในระดับสูง มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็น

ด้วย และมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานครทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุและอาชพีแตกต่างกัน 

มกีารเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมเก่ียวกับการลดปัจจยั

เสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) แตกต่าง

กัน ส่วนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนโดย

เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) ไม่แตกต่างกัน  นอกจากนัน้การเปิดรบัข่าวสารมคีวามสมัพันธ์

เชิงบวกกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม รวมถึงความรู้มีความสัมพันธ ์

เชิงบวกกับทัศนคติ อย่างไรก็ตามความรู ้มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ

พฤติกรรม และทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการ 

ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ค�าส�าคัญ : การเปิดรบัข่าวสาร / กลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) /  

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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Abstract

The objectives of this research are: 1. To examine information  

exposure, knowledge, attitudes, and behavior regarding risk factor 

reduction in Non-Communicable diseases (NCDs) among people  

in Bangkok. 2. To compare the correlation between different  

demographic characteristics of people in Bangkok and behavior of 

information exposure, knowledge, attitudes, and behavior regarding 

risk factor reduction in Non-Communicable diseases (NCDs) among 

people in Bangkok.  3. To study the correlation between information 

exposure, knowledge, attitudes, and behavior regarding risk factor 

reduction in Non-Communicable diseases (NCDs) among people 

in Bangkok.

The study relies on information collected from sample  

surveys. Participants were 400 male and female who live in Bangkok.  

The tool used for collecting data was questionnaire. The research 

used descriptive statistics (Frequency, Percentage, Mean and 

Standard Deviation) and inferential statistics (Independence 

t-test, One - way ANOVA – when the differences are found, paired  

comparison is used by Least Significant Difference) and Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient in order to analyze at  

significance level of .05
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The results revealed as follows:

1. The research finding revealed that the majority of people 

living in Bangkok expose information in moderate level. In addition, 

the majority of people in Bangkok showed high level of knowledge 

on Non-Communicable diseases (NCDs). They also showed “Agree” 

level in attitude. Moreover, the sample group has moderate level of 

behavior regarding risk factor reduction in NCDs.

2. According to hypothesis testing results, people lived in 

Bangkok with different demographic factors (sex, age, education 

and career) have different information exposure, knowledge, 

attitudes, and behavior regarding risk factor reduction in NCDs. 

However, people lived in Bangkok with different demographic  

factor (income) have not different information exposure,  

knowledge, attitude, and behavior regarding risk factor reduction 

in NCDs. Moreover, the study shows that information exposure 

has a positive correlation with knowledge, attitudes, and behavior.  

Also knowledge has a positive correlation with the attitudes.  

However, knowledge has a negative correlation with the behavior, and  

attitude has a positive correlation with behavior regarding risk factor 

reduction in NCDs.

Keywords : Information exposure / Non-Communicable diseases 

(NCDs) / People in Bangkok Metropolitan
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บทน�า

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2558) ได้ให้

ความหมายของค�าว่า กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) 

หรอืกลุม่โรคไมต่ดิต่อเรื้อรังว่า เปน็กลุม่โรคทีไ่ม่ได้มีสาเหตุมาจากการตดิ

เชื้อ ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสติดต่อผ่านตัวน�าโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่ง

ต่างๆ หากเกิดจากวธีิการใช้ชวีติท่ีมพีฤตกิรรมเสีย่งอย่างเช่น ดืม่เหล้า สูบ

บุหรี ่ขาดการออกก�าลงักาย กินอาหารหวานมนัเคม็จดั และมคีวามเครยีด 

จนก่อให้เกิดเป็นกลุม่ 4 โรคหลกั ได้แก่ กลุม่โรคหวัใจและหลอดเลอืด กลุม่

โรคมะเร็ง กลุ่มโรคเบาหวาน และกลุ่มโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการ 

ออกก�าลังกายที่ไม่เพียงพอ นอกจากน้ันยังมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยง

ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยา 4 ด้าน ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง 

ภาวะน�า้ตาลในเลือดสงู ภาวะไขมนัในเลอืดผดิปกต ิและ ภาวะน�า้หนกัเกิน 

และโรคอ้วน โดยวีรนุช ว่องวรรธนะกุล, วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล และ 

ทักษพล ธรรมรังสี (2557) ระบุว่า โรคดังกล่าวเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

ของประชากรไทย โดยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตาย 

ที่มีสัดส่วนมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ ่มโรคมะเร็ง ถัดมาคือกลุ ่มโรค 

เบาหวาน และกลุ่มโรคปอดเรื้อรัง อีกทั้งย้ังเป็นยังเป็นสาเหตุหลักของ

การเสียชีวิตในประชากรไทยที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง  

โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตประชากรไทยจะเสียชีวิตจากโรคนี้มากยิ่งขึ้น 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงท�าให้หน่วยงานท้ังจากภาครัฐและ

เอกชนท่ีเก่ียวข้องต่างเร่งรณรงค์ด้วยการออกนโยบายต่างๆ ตลอดจน
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บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง

จริงจัง ดังที่ ภานุวัฒน์ ปานเกตุ (2557) ได้ระบุว่า หน่วยงานต่างๆ เร่งส่ง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้มากขึ้น พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค

และปัจจัยเสี่ยงที่เป็นระบบ มีการเชื่องโยงและส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

ข้องมูลระหว่างหน่วยต่างๆ ทั้งนอกและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อ

กระตุน้ ส่งเสรมิ และป้องกันให้ประชาชนปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการบริโภค

ลดความเสี่ยงที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงไปสู่โรคดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามการที่จะท�าให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมเพ่ือลดความเสีย่งต่อการเป็นโรคดงักล่าวน้ัน ส่วนหน่ึงอยู่ท่ีการ

สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จน

ก่อให้เกิดเกิดทัศนคต ิและพฤตกิรรมท่ีให้ความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหา

อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปตามที่    กิติมา สุรสนธิ (2557) กล่าวไว้ว่า ผลของ

สื่อสารที่มีต่อผู้รับสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 3 ประการคือ การ

เปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge Change) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

(Attitude Change) และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม (Behavior Change) 

ด้วยเหตนุี ้การศกึษาเรือ่งการเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้ทศันคต ิและ

พฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึง่เป็นกลุ่ม

คนทีจ่ะมปัีจจยัเสีย่งต่อการเกิดโรคดงักล่าว ซึง่ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์

ต่อองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตขุองกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 

(กลุ่มโรค NCDs) ให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะ

สมและมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับการเปิดรับ

ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็น

สาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่ม

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย

1 .  ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ท่ีมี ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจัย

เสีย่งทีเ่ป็นสาเหตขุองกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) แตกต่างกัน

2 .  ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ท่ีมี ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็น

สาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) แตกต่างกัน

3 .  ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ท่ีมี ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีทัศนคติเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็น

สาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) แตกต่างกัน

4 .  ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ท่ีมี ลักษณะทาง
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ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่

เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) แตกต่างกัน

5. การเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกับการลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตขุอง

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยว

กับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มโรค 

NCDs)

6. การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs)

7. การเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกับการลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตขุอง

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs)

8. ความรู้เก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเก่ียวกับการ

ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)

9. ความรู้เก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)

10. ทศันคตเิกีย่วกับการลดปัจจยัเสีย่งท่ีเป็นสาเหตุของกลุม่โรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

174

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

งานวิจยัครัง้น้ี ผูวิ้จยัได้น�าแนวคิดทีเ่ก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาดังนี้ 1. แนวคิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) เป็น

แนวคิดที่ท�าให้เข้าใจว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) คืออะไร มี

ลักษณะเป็นอย่างไร ผลเสียต่อการเป็นโรคดังกล่าวเป็นอย่างไร วิธีการ

ป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคดังกล่าว เป็นต้น เพ่ือน�ามาใช้ในการสร้าง

ค�าถามในส่วนของการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 2. 

แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นแนวคิดท่ีชี้ให้

เห็นว่าความแตกต่างในด้านคณุสมบตัทิางประชากรศาสตร์จะมผีลต่อการ

แสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งในการวิจัยชิ้นนี้ได้น�ามาใช้ในการสร้าง

ค�าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ส่วนตัวต่อ

เดือนโดยเฉล่ีย ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ  และปัจจัยเสี่ยงด้าน

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา รวมถึงใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร กับการ

เปิดรับข่าวสาร ความรู ้ทัศนคต ิและมพีฤตกิรรมเก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่ง

ที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ว่ามีความแตก

ต่างกันหรือไม่ อย่างไร 3. ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร เป็นทฤษฎีที่อธิบาย

ว่าผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ ตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งน�า

มาใช้ในการสร้างค�าถามเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่อ

เฉพาะกิจ สื่อใหม่ และสื่อบุคคล และการเปิดรับเนื้อหาข่าวสารประเภท

ต่างๆ เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(กลุ่มโรค NCDs) 4. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรม (K A 
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P Theory) เป็นแนวคดิท่ีอธิบายเก่ียวกับความสมัพันธ์ของการให้ความรูแ้ก่

ผู้รับสาร เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติอันจะน�าไปสู่พฤติกรรมหรือการปฏิบัติ

ในที่สุด ซึ่งน�ามาใช้ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง 

(กลุม่โรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ว่าตวัแปรท้ัง 3 ตวั

นี้จะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไรและ 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นิยามศัพท์

ปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) หมายถึง พฤติกรรมในการด�าเนินชีวิตในประจ�าวันที่ไม่เหมาะสม

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เช่น ทานอาหารเค็ม

จัด หวานจัด ไหม้เกรียม เป็นต้น ขาดการออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) ได้แก่ 1. โรคเบาหวาน 2. โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 3. โรค

ถุงลมโป่งพอง 4. โรคมะเรง็ 5. โรคความดนัโลหิตสงู และ 6. โรคอ้วนลงพุง 

การลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) หมายถึง การแสดงออกเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมเพ่ือป้องกันไม่ให้ตนเองเสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ความแตกต่างเก่ียวกับ

องค์ประกอบของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  1. เพศ 2. อายุ 
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3. ระดับการศึกษาสูงสุด 4. อาชีพ 5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือนโดยเฉลี่ย  6. 

ปัจจยัเส่ียงด้านพฤตกิรรมสขุภาพ และ 7. ปัจจยัเสีย่งด้านการเปล่ียนแปลง

ทางสรีรวิทยา

ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ หมายถงึ พฤตกิรรมการใชช้ีวติ

ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ได้แก่ 1. การสบูบหุรี ่2. การ

ด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 3. การรบัประทานอาหารท่ีมส่ีวนผสมของน�า้ตาล

และไขมนั อาหารส�าเรจ็รปู 4. การรบัประทานอาหารท่ีมสีารก่อมะเรง็ ไหม้

เกรียม หวาน มัน และเค็มจัด 5. การรับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอ 

6. ขาดการออกก�าลังกาย และ 7. มีความเครียดเป็นประจ�า พักผ่อนน้อย

ปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา หมายถึง การมี

ความเชื่อแบบผิดๆ ว่า คนที่จะเป็นโรคน้ีนั้นเป็นเฉพาะคนท่ีมีอายุมาก

เท่านั้น หรือการคิดว่าตนเองยังแข็งแรง ขาดการตรวจสุขภาพเป็นประจ�า 

หรอืการมปัีจจยัเสีย่งด้านพฤตกิรรมสขุภาพมาเป็นเวลานาน ซึง่เป็นปัจจยั

เสีย่งต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1. ความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง 2. ความ

เสี่ยงต่อภาวะน�้าตาลในเลือดสูง 3. ความเสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดผิด

ปกติ และ 4. ความเสี่ยงต่อภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน

การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ระดับความบ่อยครั้งในการเปิดรับ

ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่ม

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะ

กิจ สือ่ใหม่ และสือ่บคุคล และ 2. การเปิดรบัเนือ้หาข่าวสารประเภทต่างๆ
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ความรู ้หมายถึง ระดบัความรู ้ความเข้าใจ ข้อเท็จจรงิเก่ียวกับการ

ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ทัศนคติ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีต่อการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ภายหลังจากการมีการเปิดรับข่าวสาร 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. องค์ประกอบด้านความรู้ หรือการรับ

รู้ (Cognitive component) หมายถึง ความคิดของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีต่อการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) เช่น ผลกระทบของโรคดังกล่าวต่อสุขภาพ

ของตนเอง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ การให้ความส�าคัญในการ

ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหา และการเผย

แพร่ข่าวสารเก่ียวกับโรคน้ี 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective 

component) หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่มีต่อการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) เช่น ประโยชน์ของการลดปัจจัยเสี่ยง ความรู้สึกที่ชื่นชมการ

รณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และความ

รู้สึกที่ชื่นชมภาพรวมในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และ 3. องค์ประกอบ

ด้านพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง ความพร้อมของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครท่ีจะมพีฤตกิรรมการลดปัจจยัเสีย่งท่ีเป็น

สาเหตขุองกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) เช่น การเข้าไปมส่ีวน

ร่วม ชกัชวนผูอ้ืน่ให้ลดพฤติกรรมเสีย่ง และร่วมสนับสนนุให้ทุกภาคหน่วย

แก้ไขปัญหาดังกล่าว
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พฤติกรรม หมายถึง ระดับความบ่อยครั้งในการมีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้การส�ารวจเก็บข้อมลู

จากประชากรทัง้เพศหญิงและชายทีอ่าศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเขตกรงุเทพมหานคร 

ทั้ง 50 ส�านักงานเขต ซึ่งมีจ�านวนประชากรทั้งสิ้น 5,696,409 คน อ้างอิง

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร (2558) จากนั้นค�านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (1967) ทีร่ะดับความ

เชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน จากนั้น

ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดย

แบ่งพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่งโดยใช้เกณฑ์ความ



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

179

คล้ายคลึงทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประชาชนในแต่ละกลุม่ 

แล้วท�าการเทียบสัดส่วน ดังนี้ 1. กลุ่มรัตนโกสินทร์ (วังหลวงเดิม) จ�านวน 

44 คน 2. กลุ่มบูรพา จ�านวน 95 คน 3. กลุ่มศรีนครินทร์ จ�านวน 80 คน 

4. กลุ่มเจ้าพระยา จ�านวน 59 คน 5. กลุ่มธนบุรีใต้ จ�านวน 73 คน และ 6. 

กลุ่มธนบุรีเหนือ จ�านวน 49 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ประชาชนในแต่กลุ่มส�านักงานเขตท้ัง 6 กลุ่ม ที่

เคยได้รับข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) โดยใช้การสอบถามเพ่ือคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างในเบื้องต้นก่อนว่า ท่านเคยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปัจจัย

เสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) หรือไม่ 

หากพบว่าเคยเปิดรบัข่าวสาร ผูวิ้จยัจะท�าการเกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถาม

ที่เตรียมไว้ต่อไป

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วยค�าถาม 6 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

จ�านวน 7 ข้อ  2. การเปิดรับข่าวสาร จ�านวน 32 ข้อ 3. ความรู้ จ�านวน 10 

ข้อ 4. ทัศนคติ จ�านวน 9 ข้อ 5. พฤติกรรม จ�านวน 10 ข้อ และ 6. ข้อคิด

เหน็และข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ�านวน 1 ข้อ จากนัน้น�าไปทดสอบความเชือ่มัน่

ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสมัประสทิธ์ิความเชือ่มัน่แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha) (1984) ได้ค่าการเปิดรับข่าวสารเท่ากับ 0.9380 

ทศันคตเิท่ากบั 0.8525 และพฤตกิรรมเท่ากบั 0.8889 และใชก้ารทดสอบ

วิธีของคเูดอร์- รชิาร์ดสนั (Kuder – Richardson Method) อ้างถึงในผ่องศรี 

วาณิชย์ศภุวงศ์ (2546) ได้ค่าความรูเ้ท่ากับ 0.7736 ถือว่าแบบสอบถามมี

ความเชือ่มัน่ในระดบัทีย่อมรบัได้ โดยใช้วธีิวิเคราะห์ด้วยสถิตเิชงิพรรณนา 
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ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และใช้สถิตเิชงิ

อนุมาน ได้แก่ ใช้การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ส�าหรบักลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ทีเ่ป็น

อสิระต่อกัน (Independence t-test) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

จ�าแนกทางเดยีว (One – way ANOVA) ส�าหรบัการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความแตกต่างจะท�าการเปรียบเทียบ

รายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส�าคัญ (LSD) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์

แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ที่

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุม่ตวัอย่างเป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 59.0) มีอายุ 18 ปี – 28 ปี (ร้อยละ 38.0) มีระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี (ร้อยละ 46.0) มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 25.8) 

มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนโดยเฉลี่ย 15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 36.0) 

มีปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพได้แก่ รับประทานอาหารที่มีส่วนผสม

ของน�้าตาลและไขมัน เช่น น�้าอัดลม ขนม อาหารส�าเร็จรูป (ร้อยละ 27.8) 

และมีปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ได้แก่ ไม่ทราบว่า

ตนเองก�าลังอยู่ในภาวะเสี่ยง (ร้อยละ 41.5)

2. การเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกับการลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตขุอง

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิด

รับข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.87) โดยเปิดรับจาก

สื่อออนไลน์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ รองลงมาเปิดรับจากสื่อมวลชน 

ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ถัดมาเปิดรับจากส่ือบุคคล ได้แก่ 
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เพ่ือนและแฟน และเปิดรบัจากสือ่เฉพาะกิจได้แก่ โปสเตอร์  ป้ายประกาศ 

และโบร์ชัวร์ โดยส่วนใหญ่เปิดรับเนื้อหาข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบันมากที่สุด

3. ความรู้เก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้โดยรวมอยู่ใน

ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 7.33) โดยมีความรู้ว่า ปัจจุบันกลุ่มกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่ 

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลอืดสมองและหวัใจ โรคถุงลมป่องพอง โรคมะเรง็ 

โรคความดนัโลหติสงู และโรคอ้วนลงพุง เท่ากับ รู้ว่ากลุ่มโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง 

(กลุ่มโรค NCDs) มีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การสูบ

บุหรี่ การทานอาหารที่มีไขมัน น�้าตาล การไม่ออกก�าลังกาย ความเครียด 

พักผ่อนไม่เพียงพอมากที่สุด

4. ทศันคตเิก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่งท่ีเป็นสาเหตขุองกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมทั้ง 

3 องค์ประกอบอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.56) โดย 1. ด้านการรับรู้ 

(ค่าเฉลี่ย 3.70) โดยรับรู้ว่าโรคดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้ง

ในด้านสุขภาพของตนเอง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 2. ด้านความ

รู้สึก (ค่าเฉลี่ย 3.53)  โดยรู้สึกว่าการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่ม

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีประโยชน์มากมายกว่าที่คิด และ 

3. ด้านพฤติกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.45) โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน

จัดการปัญหาการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(กลุ่มโรค NCDs)
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5. พฤติกรรมเกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) พบว่า กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 2.85) โดยตกัเตอืนผูท้ีม่คีวามเสีย่งให้ตระหนัก 

ถึงปัญหา และเป็นอาสาสมัครกิจกรรมรณรงค์แก้ไขการลดปัจจัยเสี่ยงท่ี

เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มากที่สุด

6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหน่วย

งานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความส�าคัญ

เก่ียวกับโรคน้ีและควรมีการกระตุ้นให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารผ่าน

ทางสื่อต่างๆ อยู่ตลอดเวลาโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น โรคนี้คืออะไร 

สถานการณ์ของโรค การกินอาหารที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคน้ี เป็นต้น 

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้ มีส่วนร่วมได้มากขึ้นมากที่สุด (ร้อย

ละ 72.7)

7. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ .05 พบว่า  

 7.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ

เปิดรับข่าวสาร ความรู ้และทศันคตเิก่ียวกับการลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) แตกต่างกัน แต่มพีฤตกิรรม

ไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมเก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตขุอง

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) จ�าแนกตามเพศ

***หมายเหต ุ1 แทน เพศชาย และ 2 แทน เพศหญิง

7.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการ

เปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) แตกต่างกัน แต่มีความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมเก่ียวกับการลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตขุอง

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) จ�าแนกตามอายุ

***หมายเหต ุ1 แทน 18 ปี – 28 ปี, 2 แทน 29 ปี – 38 ปี, 3 แทน 39 ปี – 49 ปี และ 4 แทน มากกว่าหรอืเท่ากับ 50 ปีขึน้ไป
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7.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด

แตกต่างกัน มีทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็น

สาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)  แตกต่างกัน แต่มี

การเปิดรับข่าวสาร และมีความรู้ไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) จ�าแนกตามระดบัการศกึษา

สูงสุด

***หมายเหต ุ1 แทน ต�า่กว่าปรญิญาตร,ี 2 แทน ปรญิญาตร ีและ 3 แทน สงูกว่าปรญิญาตรี 

7.4 ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมอีาชพีแตกต่างกัน มกีาร

เปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเส่ียงท่ีเป็น

สาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) แตกต่างกัน แต่มี

ความรู้ไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 : แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมเก่ียวกับการลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตขุอง

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) จ�าแนกตามอาชีพ

***หมายเหต ุ1 แทน นิสติ/นักศกึษา, 2 แทน รบัราชการ/พนกังาน/ลกูจ้างของรฐั/พนกังานรฐัวิสาหกิจ, 

3 แทน พนักงานบรษิทัเอกชน, 4 แทน ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ 5 แทน รบัจ้างท่ัวไป

7.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน

โดยเฉลีย่แตกต่างกัน มกีารเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้ทัศนคต ิและพฤตกิรรม

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) ไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 : แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) จ�าแนกตามรายได้ส่วนตัว

ต่อเดือนโดยเฉลี่ย
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7.6 การเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตขุอง

กลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) มคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกับความ

รูเ้ก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตขุองกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่

โรค NCDs) รายละเอียดดังตารางที่ 6

ตารางท่ี 6 : แสดงผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสาร

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) กับความรูเ้ก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่งท่ีเป็นสาเหตขุองกลุม่โรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)

7.7 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ทศันคตเิก่ียวกบัการลดปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง 

(กลุ่มโรค NCDs) รายละเอียดดังตารางที่ 7

ตารางท่ี 7 : แสดงผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสาร

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) กับทัศนคติเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่ม

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)
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7.8 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) รายละเอียดดังตารางที่ 8

ตารางท่ี 8 : แสดงผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสาร

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) กับพฤตกิรรมเก่ียวกบัการลดปัจจยัเสีย่งท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่ม

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)

7.9 ความรู้เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติเกี่ยว

กับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) รายละเอียดดังตารางที่ 9

ตารางท่ี 9 : แสดงผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการ

ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) 

กับทัศนคติเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

188

7.10 ความรู้เก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) รายละเอียดดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 : แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียว

กับการลดปัจจัยเส่ียงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) กับพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตขุองกลุม่โรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)

7.11 ทศันคตเิก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่งท่ีเป็นสาเหตขุองกลุม่โรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) รายละเอียดดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 : แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเก่ียว

กับการลดปัจจัยเส่ียงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) กับพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตขุองกลุม่โรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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อภิปรายผลการวิจัย

1. การเปิดรับข่าวสารสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็น

สาเหตขุองกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) จากสือ่ประเภทต่างๆ 

ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสื่อแต่ละสื่อมีข้อดี – ข้อเด่น และมีความสะดวก

ต่อการเปิดรับท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับปรมะ สตะเวทิน (2533) ท่ีได้

ระบุถึงข้อดีและข้อจ�ากัดของสื่อแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เช่น 

เปิดรับข่าวสารจากสื่อออนไลน์ เนื่องจากมีข้อดีคือ ช่วยในค้นคว้าข้อมูล

ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทั่วโลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาใน

การเดินทางและสามารถสืบค้น สามารถติดตามความเคล่ือนไหวต่าง ๆ 

ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว สามารถส่งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ

เสียงพร้อมกันไปได้ด้วย รวมถึงสามารถแสดงความคดิเห็น หรือพูดคยุถก

ปัญหากับผู้ทีส่นใจในเรือ่งเดยีวกัน นอกจากนัน้ยังเลอืกเปิดรบัข่าวสารจาก

ส่ือมวลชนได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับวิภาวี 

อนุพันธ์พิศิษฐ์, เสนีย์ สุวรรณดี, สุเทพ เดชะชีพ, สิริวิมล ปัณณราช, และ

นิภากร ก�าจรเมนุกูล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์คลองแสนแสบ

จากส่ือวิทยุโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจาย

เสียง และวิทยุชมุชน เนือ่งจากวิทยุโทรทศัน์สามารถให้ความรู ้ความเข้าใจ

ได้อย่างน่าสนใจเน่ืองจากน�าเสนอได้ท้ังภาพและเสียง ไม่ว่าจะเป็นการ

ถ่ายทอดเหตุการณ์สด รายงานข่าว การอบรม รวมถึงชี้แจงรายละเอียด

ที่ยากแก่ความเข้าใจได้ดี และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้หนังสือ
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ได้ รวมถึงเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถให ้

รายละเอียดได้ดี สามารถน�าเสนอข่าวสารได้ทุกวันอย่างสม�่าเสมอ  

มีราคาจ�าหน่ายที่ไม่แพง สามารถกลับมาอ่านและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ 

สามารถน�าเสนอเรื่องราวข่าวสารได้หลายประเภท เช่น ข่าว บทความ บท

วิเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนั้นเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อน 

และ แฟนมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดสนิทนมมากกว่าบุคคล

อื่นๆ ซึ่งจะใช้การสนทนา การประชุม การถกเถียง แสดงความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันในเรื่องดังกล่าว และเลือกเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ 

ได้แก่ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ และโบร์ชัวร์ เนื่องจากสื่อดังกล่าวมีผลต่อ

การช่วยย�้าเตือนความทรงจ�า สามารถให้รายละเอียดตามความต้องการ

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความแตกต่างกันทางด้านเพศ 

อายุ อาชีพ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีเปิดรับเน้ือหา

ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ของกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุ่มโรค NCDs) 

ในปัจจบุนัมากทีส่ดุ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครส่วน

ใหญ่มีความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองให้ติดตามเน้ือหาข่าวสาร ให้ทัน

สถานการณ์ในปัจจบุนัอยู่เสมอๆ เนือ่งจากสถานการณ์ของโรคดงักล่าวมี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับที่ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร 

(2539) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้รับสารที่มีต่อข่าวสารในด้านความ

อยากรูอ้ยากเห็น (Curiosity) ไว้ว่า เป็นความต้องการทีอ่ยากมปีระสบการณ์ 

ใหม่ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง และย่ิงในสังคมปัจจุบันท่ีมี

การเปลี่ยนแปลง มีประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา เหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ท�าให้มนุษย์เปิดรับข่าวสารนั้น



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

191

3. ความรู้ พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความรู้เกี่ยว

กับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) อยู่ในระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกับนนัทนชั โสมรนิทร์ (2556) ได้ศกึษา

เรือ่ง การเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้ทัศนคต ิและการปฏบิติัในการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

รู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง โดยประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถจดจ�าหรือระลึกได้เก่ียวกับความหมายและ

สาเหตขุองโรคดงักล่าวได้ ซึง่พร้อมจะน�าไปใช้ปฏบิตัเิป็นรปูธรรมท่ีจะช่วย

ท�าให้ตนเองลดสาเหตขุองการเกิดโรคดงักล่าวต่อไป ซึง่ความรูด้งักล่าวจดั

เป็นความรู้ระดับที่ระลึกได้ (Recall) ดังที่ เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin 

S. Bloom) (1971) ได้กล่าวเกี่ยวกับความรู้ในระดับท่ีระลึกได้ (Recall) 

หมายถึง การเรยีนรูใ้นลกัษณะทีจ่�าเรือ่งเฉพาะวธีิปฏบิตักิระบวนการ และ

แบบแผนได้ ความส�าเร็จในระดับนี้ ก็คือ ความสามารถในการดึงข้อมูล

จากความจ�าออกมาได้ 

4. ทัศนคติ พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติ

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) โดยรวม ท้ัง 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ 1. 

ด้านการรับรู้ โดยรับรู้ว่าโรคดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ท้ังใน

ด้านสุขภาพของตนเอง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 2. ด้านความ

รูส้กึ โดยรูส้กึว่าการลดปัจจยัเสีย่งท่ีเป็นสาเหตขุองกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 

(กลุ่มโรค NCDs) มีประโยชน์มากมายกว่าที่คิด และ 3. ด้านพฤติกรรม 

โดยสนับสนุนให้ทกุภาคส่วนร่วมกนัจดัการปัญหาการลดปัจจยัเสีย่งท่ีเป็น

สาเหตขุองกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) ซึง่น่าจะมสีาเหตจุาก
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การท่ีประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ท้ัง

จากสื่อออนไลน์ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจท่ีหลากหลายจนก่อ

ให้เกิดความรู้และทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้

เกิดพฤติกรรมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ จุมพล รอดค�าดี (2532) ได้กล่าว

ว่าทัศนคติเกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสื่อมวลชน

และบุคคลอื่น และสอดคล้องกับวิรัช ลภิรัตนกุล (2527) ที่ได้กล่าวเกี่ยว

กับทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) ว่าเป็นทัศนคติที่ชักน�าบุคคล

ให้แสดงพฤตกิรรมในด้านดต่ีอบคุคล เรือ่งราวหรอืสิง่ต่างๆ ก่อให้เกิดความ

รู้สึกที่ดีและความร่วมมือในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ันๆ และนับ

เป็นพื้นฐานที่ดีในการยอมรับความคิดหรือข้อมูลใหม่ๆ  

5. พฤตกิรรม พบว่า ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครมพีฤตกิรรม

เก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(กลุ่มโรค NCDs) อยู่ในระดับปานกลาง โดยตักเตือนผู้ที่มีความเสี่ยงให ้

ตระหนกึถึงปัญหา และเป็นอาสาสมคัรกิจกรรมรณรงค์แก้ไขการลดปัจจยั

เสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มากที่สุด 

เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีท�าได้ง่ายในชีวิตประจ�าวันหรือ

กระท�ามาอยู่ก่อนแล้ว ซึง่สอดคล้องกับปิยะวด ีทองบ ุ(2551) ได้ศกึษาเรือ่ง 

การเปิดรบัส่ือ ความรูค้วามเข้าใจ ทัศนคต ิและการมส่ีวนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมอย่างมากในเรื่องท่ีสามารถกระท�าได้ง่าย 

หรือกระท�ามาอยู่ก่อนแล้ว เช่น ให้ความร่วมมือในการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่างๆ เมือ่ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงยังสอดคล้องกับวภิาว ีอนุพันธ์พิศษิฐ์, เสนีย์ 

สุวรรณดี, สุเทพ เดชะชีพ, สิริวิมล ปัณณราช, และนิภากร ก�าจรเมนุกูล 
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(2555) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

ของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมในเชิงอนุรักษ์คลองแสนแสบ ในลักษณะของการไม่ท้ิงขยะลง

คลองตลอดจนพยายามบอกคนในครอบครัวว่าอย่าท้ิงขยะของเสียลงใน

คลองแสนแสบและรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นคนทิ้งขยะ บ้วนน�า้ลาย เทของ

เสียลงคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่กระท�าอยู่แล้วในชีวิตประจ�าวัน

6. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานครทีเ่ป็นเพศหญิง มกีารเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้และทัศนคติ

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) มากกว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นเพศชาย ซึ่ง

สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าเพศหญิงและ

เพศชายมีความต้องการที่จะเปิดรับข่าวสารในเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกัน 

เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวก�าหนดบทบาทและกิจกรรมของผู้

หญิงและผู้ชายไว้แตกต่างกัน ซึ่งผู้หญิงนั้นถูกจูงใจง่ายกว่าผู้ชาย รวมทั้ง

ผู้หญิงเป็นเพศท่ีมีจิตใจอ่อนไหว หรือเจ้าอารมณ์ (Emotional) มีความ 

โอนอ่อนผ่อนตาม (Submissive) มคีวามเป็นแม่บ้านและหย่ังถึงจติใจของ

คนได้ดีกว่าผู้ชาย จึงส่งผลให้เพศหญิงมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการ 

ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) 

จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ และ 

สื่อออนไลน์ จนก่อให้เกิดความรู ้และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อปัญหา 

ดังกล่าวมากกว่าเพศชาย

7. ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครทีม่อีายุ 18 ปี – 28 ปี มกีารเปิด

รับข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
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เรือ้รัง (กลุม่โรค NCDs) มากกว่าประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมอีายุ 

39 ปี – 49 ปี และที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนั้น 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 29 ปี – 38 ปี มกีารเปิดรบัข่าวสาร

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) มากกว่าประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครทีม่อีายุมากกว่าหรอื

เท่ากับ 50 ปีขึ้นไป ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่มีอายุ 18 ปี – 28 ปี และ ที่มีอายุ 29 ปี – 38 ปี ซึ่งจัดเป็นกลุ่มสังคมที่

คล้ายคลึงกันคืออยู่ในวัยท�างานในบริษัทเอกชน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็น

โรคดงักล่าว จงึท�าให้เกิดการแสวงหาข้อมลูข่าวสารจากส่ืออนิเทอร์เน็ต ส่ือ

บคุคล สือ่มวลชน หรอืสือ่เฉพาะกิจเพ่ือป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคดงักล่าว

ในอนาคต ซึง่สอดคล้องกับที ่เดอเฟอร์ (DeFleur) (1970) ได้กล่าวเก่ียวกับ

ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Category Theory) ว่า บุคคลที่มีลักษณะทาง

สังคมที่คล้ายคลึงกัน เช่น ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ เพศ อายุและ

ภูมิล�าเนา เป็นต้น มักมีความสนใจหรือมีพฤติกรรมในแนวทางเดียวกัน

8. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดสูง

กว่าปริญญาตรี และที่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีทัศนคติและ

พฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มากกว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ระดับการศึกษาสูงสุดต�่ากว่าปริญญาตรี นอกจากนั้นประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริญญาตรี มีทัศนคติ

และพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มากกว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ท้ังนี้เป็นเพราะว่าประชาชนในเขต
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กรงุเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุสงูกว่าปริญญาตรี และปริญญา

ตร ีมโีอกาสทีจ่ะเรยีนรู ้มคีวามคดิ ตลอดจนเข้าใจในสิง่ต่างๆ ได้อย่างกว้าง

ขวางและลึกซึ้ง จนก่อให้เกิดเป็นทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการลด

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ซึ่ง

สอดคล้องกับปรมะ สตะเวทนิ (2546) ได้กล่าวว่า การศกึษา (Education) 

เป็นลักษณะส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร โดยผู้ท่ีมีการศึกษาสูง มักจะ

เป็นผู้รับสารที่ดีและมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารมากท�าให้มีความ

รู้กว้างขวาง และมีความเข้าใจสารมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต�่า รวมทั้งมัก

จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ โดยต้องมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนท่ีเพียง

พอจึงจะเชื่อ

9. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพนิสิต นักศึกษา 

อาชีพรับราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีการเปิด

รบัข่าวสาร ทศันคต ิและพฤตกิรรมเก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่งท่ีเป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) มากกว่าประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามที่ ปรมะ สตะเวทิน 

(2546) กล่าวว่าคนที่มีอาชีพต่างกัน ย่อมมองโลก มีแนวคิด อุดมการณ์

และค่านิยมต่อสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน คนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันย่อม 

มุมมองต่อเรื่องเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) แตกต่างกัน เนื่องจากความเร่งรีบในชีวิต

ประจ�าวัน จงึท�าให้ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมอีาชพีรบัจ้างทัว่ไป

ต้องเร่งท�ามาหากนิ จงึไม่มเีวลาและโอกาสทีจ่ะเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการ

ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) 
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ได้อย่างมากเพียงพอ จึงก่อให้เกิดทัศนคติ และมีพฤติกรรมท่ีน้อยกว่า

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพอื่นๆ เช่น ข้าราชการ พนักงาน

บรษิทัเอกชน ค้าขาย/ประกอบอาชพีส่วนตวัท่ีมโีอกาสและความพร้อมใน

การเปิดรับข่าวสารได้มากกว่า

10. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน

โดยเฉลีย่แตกต่างกัน มกีารเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้ทัศนคต ิและพฤตกิรรม

เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) ไม่แตกต่างกัน ซึง่สอดคล้องกับการศึกษาของ นนัทนชั โสมรนิทร์  

(2556) ท่ีได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการ 

ปฏบิตัใินการป้องกันโรคไข้เลอืดออกของประชาชนในจงัหวัดนนทบรีุ พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกับโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกัน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคดัง

กล่าวก่อให้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก จึงท�าให้

ประชาชนในทุกระดบัต่างต้องป้องกันตนเองและคนทีใ่กล้ชดิไม่ได้ตกเป็น 

กลุ่มเสี่ยงของโรคดังกล่าว ดังที่ วีรนุช ว่องวรรธนะกุล, วิชชุกร สุริยะวงศ์

ไพศาล และทักษพล ธรรมรังสี (2557) ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความน่า

กลัวของโรคดังกล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือกลุ่มโรค NCDs ได้เปลี่ยน

เป็นประเด็นปัญหาสุขภาพที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ท้ังน้ีเพราะกลุ่มโรค

ดังกล่าวได้คร่าชีวิตผู้คน และบั่นทอนสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมอย่าง 

ต่อเน่ือง จากเหตผุลดงักล่าวจงึท�าการเปิดรบัข่าวสาร ความรู้ ทัศนคต ิและ

พฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่

ในฐานะใดไม่แตกต่างกัน
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11. การเปิดรบัข่าวสารมคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกับความรู ้ทัศนคติ 

และพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมีการเปิดรับข่าวสารมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดความรู้มาก

ขึ้น เกิดทัศนคติในเชิงบวกและส่งผลให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งเป็นไปตามที ่

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2546) ได้กล่าวถึงความส�าคัญของแนวคิดเกี่ยว

กับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรม (K A P Theory) ที่ให้ความส�าคัญกับ

ความสัมพันธ์ของ 3 ตัวแปร คือ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) 

และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) ซึ่งอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธ์ของ

การให้ความรูแ้ก่ผูร้บัสาร เพ่ือเปลีย่นแปลงทัศนคตอินัจะน�าไปสู่พฤติกรรม

หรือการปฏิบัติในที่สุด นอกจากนั้นผลการศึกษายังสอดคล้องกับนันทนัช  

โสมรินทร์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ

การปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 

พบว่า การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความรู้

นอกจากน้ันการเปิดรับข่าวสารยังมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับทัศนคติและพฤติกรรม แสดงให้เห็นว ่า เมื่อประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานครมกีารเปิดรบัข่าวสารมากขึน้ ซึง่จะส่งผลให้เกิดทัศนคตเิชงิ

บวก และพฤติกรรมที่ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับสุชาดา แสงดวงดี (2555) 

ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับและแสวงหาข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ 

และการยอมรับการท�าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรต�าบล

ล�าพญา อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ท่ีพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อการเกษตรทางเลือกมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการท�าเกษตรทาง

เลอืก และพฤติกรรมการเปิดรบัสือ่การเกษตรทางเลือกมคีวามสัมพันธ์กับ
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การยอมรับการท�าการเกษตรทางเลอืกทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนั และการยอมรบั

การท�าการเกษตรทางเลือกในอนาคต

12. ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติเก่ียวกับการลด

ปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) 

กล่าวคือ ถ้าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความรู ้ที่ดี ก็จะมี

ทัศนคติเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนด้วย อย่างไรก็ตามความรู้มีความ

สัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุของ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเกิด

ช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครขาดแรงจูงใจ ขาดการกระตุ้น ขาดการรับรู้ข่าวสารที่ถูก

ต้องมากพอ หรือมีความรู้สึกหรือความเชื่อเดิมอยู่ก่อนว่าไม่สามารถที่จะ

หลกีเลีย่งจากปัญหาดงักล่าวได้ จงึท�าให้ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร

แม้จะมีความรู้ท่ีมาก แต่ก็ไม่แสดงพฤติกรรมออกมาก ซึ่งเป็นไปตามท่ี 

โรเจอร์ส (Rogers) อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2546) กล่าวว่า  

บางคร้ังทัศนคติของบุคคลอาจไม่น�าไปสู ่การเกิดพฤติกรรมเสมอไป  

กล่าวคือ เกิดช่องว่างของความรู ้ทศันคต ิและการยอมรับปฏิบติั (KAP-GAP)  

จึงท�าให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องต้องเร่งใช้สื่อบุคคล ได้แก่ แพทย์ 

พยาบาล หรอืเจ้าหน้าทีฝ่่ายวิชาการทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเข้าไปสร้าง

แรงจูงใจ การให้รางวัลเพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการปฏิบัติให้มากขึ้น

13. ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเก่ียวกับการ

ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) 

สะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตัว
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ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกมา ดังที่อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2546) ได้

กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่ตามปกติมักเกิดจากทัศนคติ

ของบุคคลนั้น ทัศนคติจึงเปรียบเหมือนกับเครื่องควบคุมการกระท�าของ

บุคคล

ข้อค้นพบที่น่าสนใจ

1. ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดรับข่าวสารมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ดังน้ันจึงเป็นข้อมูล

ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข ควรใช้

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารผ่าน

ทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากเป็นสื่อท่ีเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคนี้คืออะไร 

สถานการณ์ของโรคเป็นอย่างไร วธีิการบรโิภคอาหารอย่างไรทีไ่ม่เสีย่งต่อ

การเกิดโรคนี้ เป็นต้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ทัศนคติ ตลอด

จนการมีพฤติกรรมมีส่วนร่วมได้มากข้ึน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าวเน่ืองจากรับประทานอาหารท่ีมี

ส่วนผสมของน�้าตาลและไขมัน เช่น น�้าอัดลม ขนม อาหารส�าเร็จรูป และ

ไม่ทราบว่าตนเองก�าลังอยู่ในภาวะเสี่ยง จึงต้องเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป

2. ผลการศึกษาสะท้อนเห็นว่าพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัย

เสีย่งทีเ่ป็นสาเหตขุองกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) อยู่ในระดบั

ปานกลาง ดงัน้ันฝ่ายประชาสมัพันธ์ของโรงพยาบาลท้ังภาครฐัและเอกชน 

ควรใช้สื่อบุคคล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่มีความรู้
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ความเชี่ยวชาญควบคู่กับการใช้สื่อเฉพาะกิจ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เพื่อ

สร้างแรงจูงใจ กระตุ้น หรือการให้รางวัลเพ่ือโน้มน้าวใจให้ประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ให้มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ 

(KAP-GAP)

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้

1. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควร

เร่งให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรค

ไม่ตดิต่อเรือ้รงั (กลุม่โรค NCDs) ผ่านสือ่ต่างๆ ให้สอดคล้องกับพฤตกิรรม

การเปิดรบัข่าวสารของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง เช่น 

โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม

โรค NCDs) เกิดกับคนที่มีอายุมากมากกว่าคนที่มีอายุน้อย และกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) เป็นโรคของกรรมเก่า ใครๆ ก็เป็นได้ ซึ่ง

ความรู้ดังกล่าวจัดเป็นความรู้ยังมีความเข้าใจที่ผิดอยู่ ซึ่งในความเป็น

จริงแล้วโรคดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้กับทุกคนเพศทุกวัย และเกิดจาก

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของตนเอง

2. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควร

เร่งให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก และพฤติกรรมเก่ียว

กับการลดปัจจัยเส่ียงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) ให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป ท่ี

เป็นเพศชาย ท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปีข้ึนไป มีระดับการศึกษา
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ต�่ากว่าปริญญาตรี เพราะเป็นกลุ่มที่มีการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนน�าไปการวางแผนการ 

การให้ข่าวสารให้ตรงกับความต้องการและเพ่ิมโอกาสในการลดปัจจัย

เสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศกึษาให้เจาะจงลงไปถงึส่ือแต่ละประเภท แล้วท�าการ

เปรียบเทียบถึงข้อดี – ข้อเสียของสื่อแต่ละประเภทในการเปิดรับข่าวสาร 

การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจท่ีได้รับประโยชน์

จากการเปิดรับข่าวสาร และความต้องการข่าวสารเก่ียวกับปัญหาเก่ียว

กับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มโรค 

NCDs) ในประชากรกลุ่มอื่นๆ เพ่ือผลของการวิจัยที่ครอบคลุมและถูก

ต้องมากขึ้น

2. ควรสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวแทนประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีความหลากหลาย เพ่ือทราบถึงการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ

ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs)

ประโยชน์ของงานวิจัย

1. หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ต่อการวางแผนการ

ส่ือสาร เพ่ือเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการลดปัจจยัเสีย่ง
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ที่เป็นสาเหตุของกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (กลุ่มโรค NCDs) ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลมากย่ิงขึน้  

ตลอดจนใช้ในการวางแผนรับมือป้องกันการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ในอนาคต 

2. ผลการวิจัยที่ได้ยังสามารถน�าไปใช้บูรณาการกับการเรียนการ

สอนในวิชาการวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือท่ี

เก่ียวข้องให้แก่นักศกึษาเพ่ือใช้เป็นแผนงานในการใช้พัฒนาทัง้ภาครฐัและ

เอกชนที่มีเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวต่อไป
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การสือ่สารความรบัผิดชอบต่อสงัคม กรณศึีกษา โครงการธนาคาร
ต้นไม้ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
A Corporate Social Responsibility Communication Process:  
A Case Study of the Tree Bank Project of Bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives

อิทธิฤทธิ์ เหมศิริ*          

Ittirit Hemsiri**

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา

โครงการธนาคารต้นไม้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ในโครงการ

ธนาคารต้นไม้และศึกษาความส�าเร็จของโครงการ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยได้เก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องร่วมกับ

การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องกับโครงการธนาคารต้นไม้และน�ามาวิเคราะห์เชิง

พรรณนาเพื่อตอบปัญหาวัตถุประสงค์  

* ช่องทางการติดต่อ : ittirit.cai@gmail.com
** E-mail: ittirit.cai@gmail.com
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ผลการวิจัยพบว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

มีกระบวนการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการธนาคารต้นไม้ 

ทั้งภายในและภายนอก เริ่มจากการสื่อสารภายในองค์กรโดยผ่าน ช่อง

ทางการสื่อสาร เช่น หนังสือเวียนภายในองค์กร,Intranet,แผ่นพับ และ

โปสเตอร์ทีต่ดิตามบอร์ดประชาสมัพันธ์ภายในองค์กรเพ่ือแจ้งให้พนักงาน

ทราบเก่ียวกับโครงการธนาคารต้นไม้ จากนั้นท�าการสื่อสารภายนอก

องค์กรโดยใช้สื่อ อาทิ  สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อภาพยนตร์

โฆษณา สื่อบุคคล และสื่อออนไลน์ เช่น facebook และ official line โดย

มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ คือเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกค้า

ประจ�าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเน้นการ

ใช้สื่อบุคคล คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโครงการธนาคารต้นไม้ ส�าหรับ

ลูกค้าที่เป็นเกษตรกร จะท�าการสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดโดยจัดตั้ง

เวทีให้ความรูแ้ก่กลุม่เกษตรกร ซึง่สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ และพันธกิจของ

ธนาคาร และลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรหรือผู้น�าชุมชนจะน�าความรู้และราย

ละเอียดของโครงการธนาคารต้นไม้ไปเผยแพร่แบบปากต่อปากสู่คนใน

ชุมชนและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือเข้าร่วมในโครงการธนาคารต้นไม้ 

จนเป็นผลส�าเร็จของโครงการ นอกจากสื่อสารให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก 

แล้วยังมีการสื่อสารไปสู่กลุ่มคนเมืองและกลุ่มวัยรุ่นโดยผ่านช่องทาง  

โซเชียลมีเดีย และภาพยนตร์โฆษณาเพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

ค�าส�าคัญ : การสือ่สารความรบัผดิชอบต่อสงัคม / CSR / โครงการธนาคาร

ต้นไม้ / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

213

Abstract

This research aimed to study a corporate social responsibility  

communication process used in the Tree Bank project Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives and its success. This 

qualitative research was researched from analyzed documents 

and in-depth interviews ones who were related with this project. 

The target of project were internal and external people.

The result showed The Tree Bank Project has an internal 

communication such as internal circulars, intranet, brochures, 

personal media and online media (facebook and the official line)

for pronounce the employee “What we do with this project”. Then 

carry on with the external communication by focusing on the main 

target (the farmers who are regular customers of the Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives). The personal Media 

is the key for the customers who got a personal media like an 

opinion leaders who educate the farmers in Tree Bank Project in 

line with the vision and mission of the Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives. Then the villagers apply the knowledge 

and information with word of mouth and make a community to 

join Tree Bank project. That is a result of the project success.  
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However, this project also communicated to the urban and 

youth groups with social media and advertising for achieve wider  

recognition.

Keywords: A Corporate Social Responsibility Communication /  

Social Responsibility /  Tree Bank Project / Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives
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บทน�า

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) เป็นหนึ่งในนโยบายหลักท่ีองค์กรขนาดใหญ่ต้องให้ความส�าคัญ

และน�ามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม CSR ถือเป็นการตอบแทนสังคมและ

เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดใีห้กับบรษิทัและองค์กร ดงัน้ันการท�า CSR จงึ

ต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม การท�า CSR ต้องเป็นโครงการที่

ยั่งยืนต่อยอดได้และท�าอย่างมีบรรษัทภิบาล มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส

และตรวจสอบได้ตลอดเวลา เนือ่งจากผูบ้รโิภค และผูใ้ช้บรกิารในปัจจบุนั

มคีวามรูม้ากข้ึนโดยสามารถตรวจสอบข้อมลูต่างๆในโครงการความรบัผดิ

ชอบต่อสงัคมขององค์กรหรอืบรษิทั และสามารถตรวจสอบงบประมาณใน

การจัดท�าโครงการและผลส�าเร็จของโครงการผ่านทางสื่อต่างๆอย่างเช่น 

รายงานการด�าเนนิงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร หรอืผ่านทาง

เว็บไซต์ขององค์กรรวมไปถึงสือ่โซเชยีลมเีดยี ในขณะเดียวกันทุกวันน้ีกลไก

การตลาดเต็มไปด้วยทางเลือกและผลิตภัณฑ์มากมายส่วนใหญ่มีความ

คล้ายคลึงกัน ดังนั้น ปัจจัยส�าคัญอันหนึ่งที่สามารถสร้างความแตกต่าง

ให้กับองค์กรหรือบริษัทผู้ผลิตได้คือ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

อย่างไรก็ตาม การท�า CSR ต้องเป็นโครงการที่ยั่งยืนเพื่อตอบแทนสังคม

และเพื่อสร้างความจ�าและภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ 

เมื่อโครงการ CSR เกิดขึ้นจ�าเป็นต้องมีการสื่อสารโครงการเพ่ือ

แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การ

สือ่สารความรบัผดิชอบต่อสงัคมถือเป็นกลไกท่ีส�าคัญในการสร้างจติส�านกึ

ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท�างานด้านการสื่อสาร และเป็นไป

เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างการยอมรับกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสีย ซึ่งยังรวมไปถึงการจุดประเด็นเนื้อหาข่าวสารหรือ(Message)ให้แก่

สาธารณะท่ีชดัเจนเข้าใจง่าย เมือ่ท�าการสือ่สารการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมออกไปแล้วต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายสร้างการตระหนัก

รู้และสร้างการยอมรับ องค์กรที่มีการสื่อสารการรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างต่อเนื่องมีส่วนสร้างความสามารถในการแข่งขันให้มีความแตกต่าง                     

เหนือคู่แข่งได้ (ธนวุฒิ นัยโกวิท และ พรพรหม ชมงาม, 2544) 

โครงการธนาคารต้นไม้ เป็นโครงการ CSR โครงการหน่ึงของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีส่วนในการ

สร้างและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ให้กับธนาคาร โดยมผู้ีเข้าร่วมโครงการตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2552 และมีชุมชนท่ีเข้าร่วมเป็นธนาคารต้นไม้ ต้นแบบรวม 84 

ชุมชนในปี 2553 อีกทั้ง ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ รวม 889 ชุมชน ต่อมา

และเกิดการขยายการเข้าร่วมของชมุชนเรือ่ยมา จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2558 มี

ชุมชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 5,608 ชุมชน และมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งโครงการทั้งสิ้น 

90,188 ราย ซึง่ได้ด�าเนินการปลกูต้นไม้และน�ามาฝากธนาคารต้นไม้แล้ว

ทั้งสิ้น 9,271,625 ต้น โดยโครงการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน

ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชด�าริ "ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์  4 อย่าง" 

ในที่ดินตนเองและชุมชน โดยเป็นการปลูกต้นไม้ให้พอกิน พอใช้และเป็น

ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลาก

หลายทางชีวภาพในผืนป่า สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรพัยากรชมุชนร่วมกัน สามารถพ่ึงตนเองได้ในระดบัครอบครวั ชมุชน และ

เชือ่มโยงเครือข่ายระดับชมุชนจนถึงระดบัประเทศ (ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร, 2556)
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ด้วยเหตุน้ีผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อ

สังคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย

ศกึษาผ่านโครงการธนาคารต้นไม้ซึง่เป็นโครงการทีม่กีารด�าเนินการสือ่สาร

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นศึกษาไปที่วิธีการสื่อสาร

ภายในคอืพนักงานในฝ่ายและแผนกทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการธนาคารต้นไม้

และวิธีการสื่อสารภายนอกคือลูกค้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพ่ือศกึษากระบวนการสือ่สารความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 

โครงการธนาคารต้นไม้ ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. เพื่อศึกษาผลการสื่อสารโครงการธนาคารต้นไม้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เข้าร่วมโครงการและประสบผลส�าเร็จ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงกระบวนการสื่อสารความรับผิดขอบต่อสังคมใน

โครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อให้เข้าใจและน�ามาประยุกต์ใช้กับการท�างาน

ที่เกี่ยวกับการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์

2. สามารถน�าการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการ

ธนาคารต้นไม้ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาปรบั

ใช้ในโครงการการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในโครงการอืน่ๆ ได้ เช่น 

โครงการท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม โครงการที่ต้องมีการสื่อสารกับคนใน

ชุมชนและกลุ่มลูกค้าเกษตรกร
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3 . เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ที่ต้องการ

ท�าการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมให้ธุรกิจเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีและ

ท�าให้สาธารณชนรู้จักมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการวิจัย

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

โดยศึกษากระบวนการสื่อสารโครงการธนาคารต้นไม้ของ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

(In–depth Interview) กับผูท้ีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ฝ่าย

พัฒนาลูกค้าและชนบท ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กร ว่ามีกระบวนการ

สื่อสารอย่างไร และการสื่อสารภายนอกได้มีกระบวนการสื่อสารผ่านช่อง

ทางใด และอย่างไร และศึกษากระบวนการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วน

เสียของโครงการโดยเน้นไปที่ลูกค้าคือเกษตรกรท่ีประสบผลส�าเร็จจาก

การเข้าร่วมโครงการ 

แนวคิดและทฤษฎี

1. แนวคิดการสื่อสารภายในองค์กร โดย Gruning and Hunt 

(1984) การสื่อสารภายในองค์กร (Internal communication)คือการ

สื่อสารระหว่างพนักงานภายในองค์กร (Employee) ที่มีความสัมพันธ์กับ

โครงสร้างขององค์กร การสือ่สารภายในองค์กรประกอบด้วยการส่ือสาร 4 

รูปแบบคือ1 การสื่อสารจากบนลงมาล่าง (Downward communication) 

จากผู้บริหารระดับสูงไปสู่ผู้บังคับบัญชาระดับล่าง 2. การสื่อสารจากล่าง 
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ขึน้บน (Upward communication) จากพนักงานระดบัล่างไปสูร่ะดบัสงู 3.  

การสื่อสารแนวราบ (Horizontal communication) ระหว่างบุคคลใน

แผนกเดยีวกัน เช่น พนกังานประชาสมัพันธ์สือ่สารระหว่างพนักงานแผนก

ประชาสัมพันธ์ 4. การสื่อสารแบบไขว้ (Criss cross communications) 

ระหว่างบุคคลในแผนกที่ต่างกันในระดับที่ต่างกัน เช่น ผู้จัดการแผนก 

การเงินสื่อสารกับพนักงานแผนกบุคคล

 2. แนวคดิการสือ่สารภายนอกองค์กร การสือ่สารภายนอกองค์กร 

(External communications) คือการบริหารการสื่อสารเพ่ือสร้างความ

สัมพันธ์ในทุกจุด ติดต่อสื่อสารของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรท่ีเป็น

มากกว่าลูกค้าซึ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรจะหมายถึงนักลงทุนคู่

ค้าพนักงานคูแ่ข่งสือ่มวลชนและกลุม่คนอืน่ๆท่ีสามารถส่งผลกระทบ โดย

พนกังานในองค์กรทกุระดบัตัง้แต่ฝ่ายบรหิารระดบัสงู(Top management) 

ผู้บริหารระดับกลาง (Middle management) และพนักงานระดับล่างที่

ใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรง (Front-line employee) รวมถึงการสื่อสารในรูป

แบบต่างๆทีส่ามารถส่งผลต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภค นอกจากนัน้ การสือ่สาร

ภายนอกองค์กรต้องมีการรับฟังความต้องการของผู้บริโภคและผู้ท่ีมีส่วน

ได้ส่วนเสยีขององค์กรเพ่ือน�ามาปรบัปรงุและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงต้อง

พัฒนาผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารจากความต้องการของผูบ้รโิภคในอนาคตด้วย

(สราวุธ  อนันตชาติ, 2550)

3. แนวคิดการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดย 

Podnar (2008) ได้อธิบายการสือ่สาร CSR ว่าเป็นกระบวนการคาดการณ์

ความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ให้สอดคล้องกับนโยบาย CSR และ
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การจัดการกับเครื่องมือในการสื่อสารขององค์กรเพ่ือน�าเสนอข้อมูลที่เป็น

จรงิและโปร่งใสเก่ียวกับการท�างาน หรอืภาพลกัษณ์โดยรวมในการด�าเนิน

ธุรกิจขององค์กรทีค่�านึงถึงสงัคม สิง่แวดล้อม ตลอดจนการมปีฏิสมัพันธ์กับ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้วยซึง่การด�าเนนิงานด้านการสือ่สาร CSR จะเก่ียวข้อง

กับการประชาสัมพันธ์องค์กร(Corporate Public Relations /PR) และ

การสื่อสาร CSR ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสารการตลาด (Marketing PR) 

ด้วยการประชาสัมพันธ์และ CSR มีความเก่ียวเนื่องกับการสื่อสารการ

ตลาดในด้านการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร(External 

Comunication) 

4. กลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่ง 

Morsing (2006) สร้างกรอบแนวคิดที่ว่า องค์กรมีกลยุทธ์การให้ข่าวสาร

และมีปฏิสัมพันธ์อย่างไร มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้น�าทางความคิด และ กลุ่มลูกค้า เนื่องจากกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีเหล่าน้ี เป็นตวัแทนกลุม่ผูร้บัสารทีส่�าคญัส�าหรับองค์กรใดๆ 

ก็ตามทีแ่สดงตนว่าเป็นองค์กรทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการสือ่สาร

ความรับผิดชอบต่อสงัคมนัน้ ประกอบด้วย 3 ส่วนส�าคญั ได้แก่ ส่วนท่ีหน่ึง 

กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ส่วนที่สอง กลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์ และส่วนที่สาม 

การพัฒนาจากการให้ข้อมูลไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยเร่ืองนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Re-

search) ใช้วิธีการวิจัยสองวิธี ได้แก่ 
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1. การศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้

ท่ีเก่ียวข้อง จ�านวน 7 ท่าน เลือกจากผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการ

ธนาคารต้นไม้และฝ่ายทีท่�าการสือ่สารโครงการธนาคารต้นไม้ ได้แก่ ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ฝ่ายพัฒนา

ลกูค้าและชนบทและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในโครงการธนาคารต้นไม้คือลกูค้า

ที่เข้าร่วมโครงการและพนักงานในองค์กร

2. การศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร  โดยท�าการศึกษารวบรวม

เอกสารจากฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องค์กรและฝ่ายพัฒนาชนบทและลูกค้า โดยศึกษาจาก 1) เอกสาร ได้แก่ 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ซึ่งทางธนาคารจัดท�าไว้ส�าหรับให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ 

หนังสือภายในที่บอกถึงรายละเอียดการด�าเนินงานของโครงการ เอกสาร

ชุดส�าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ หนังสือทะเบียนธนาคารต้นไม้ท่ีบอกราย

ละเอียดจ�านวนต้นไม้ในแต่ละอ�าเภอรวมถึงเงินฝาก และบันทึกภายใน

จากกลุ่มงานธนาคารต้นไม้ 2) ช่องทางและสื่อประเภทต่าง  ได้แก่ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์หลักธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร เว็บไซต์ธนาคารต้นไม้ เว็บไซต์ทีเ่ก่ียวข้อง และสือ่โซเชยีลมเีดยี  

ได้แก่ facebook Official line แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนชื่อว่า BAAC 

สือ่สิง่พิมพ์ ได้แก่ วารสารธนาคารต้นไม้ และส่ือโทรทัศน์ ได้แก่ ภาพยนตร์

โฆษณา 2 ชุด 
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ผลการวิจัย

 จากการศึกษาครั้งน้ี ผู ้ วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีกระบวนการสื่อสารดังนี้

กระบวนการสื่อสารของโครงการธนาคารต้นไม้

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการสื่อสารในโครงการธนาคารต้นไม้

นั้นขับเคลื่อนจากฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ก่อนซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วิสัยทัศน์

และพันธกิจ วิสัยทัศน์คือเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการ

ที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับชีวิตของเกษตรกร 

ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารคือ บริการทางการเงินครบวงจร 

พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเกษตรกร บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอและมีต้นทุนท่ีเหมาะสม 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารและ

บรกิาร มุง่เน้นหลกัการยึดมัน่ใน CSR โครงการธนาคารต้นไม้น้ันก็เป็นหน่ึง

ในยุทธศาสตร์ขององค์กรด้วย ธนาคารจะก�าหนดยุทธศาสตร์การท�างาน

แต่ละปีเมือ่เริม่กระบวนการสือ่สารอย่างแรกเกิดจากการสือ่สารภายในซึง่

ได้แก่การสือ่สารให้พนกังานภายในองค์กรแต่ละฝ่ายได้รบัรูถึ้งยุทธศาสตร์

ภายในองค์กรด้วยการจัดประชุมท่ีเรียกว่า “Bank Agenda” เป็นการ
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ประชมุใหญ่ของทางองค์กรซึง่จะบอกทศิทางในการด�าเนินงานต่างๆตาม

ยุทธศาสตร์ในแต่ละปีซึ่งจะมีแผนการประชาสัมพันธ์ของโครงการต่างๆ 

ดังที่คุณ ปริญญา  แก้วค�า พนักงานประเมินผล 6 กลุ่มงานขับเคลื่อน

ภารกิจเชิงนโยบายฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ได้กล่าวว่า “การสื่อสารของ

ฝ่ายนโยบายคือ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ  ในภาพใหญ่  จัดประชุมใหญ่ 

(Bank Agenda) ชีแ้จงเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ทีจ่ะเกิดขึน้ภายหน้า 

ให้คนในองค์กรได้ทราบ...” (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559)

เมื่อแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรับทราบแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร

แล้วก็ท�าการด�าเนนิงานโดยการสือ่สารในโครงการธนาคารต้นไม้จะรบัผิด

ชอบโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกับฝ่ายพัฒนาชนบท

และลูกค้าเป็นการสือ่สารกนัทัง้ 2 ฝ่ายโดยฝ่ายพัฒนาชนบทและลกูค้าซึง่

จะมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดท�าโครงการ เช่น ขั้นตอนของการ

ท�าโครงการ ท�าหลักเกณฑ์ของโครงการ ไปเชิญชวนคนเข้าร่วมโครงการ 

ท�าให้การจัดโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นเอกสารประกอบเพื่อแจก

จ่ายและมีหนังสือคู่มือปฏิบัติส่งให้แต่ละฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติจาก

นั้นฝ่ายพัฒนาชนบทและลูกค้าจะท�าหน้าที่หาผู้เข้าร่วมโครงการโดยมุ่ง

ไปที่กลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือกลุ่มลูกค้าเกษตรกรโดยใช้สื่อบุคคล

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เชิญ

ชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมโดยใช้หลักการทรงงานของในหลวงอย่างเช่นการ

ปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคอืการปลกูไว้กิน ปลกูไว้ใช้ ปลกูไว้ขาย

และปลกูไว้เพ่ือสิง่แวดล้อมซึง่คนของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จะอธิบายหลกัการให้กลุม่ลกูค้าได้เข้าใจซึง่เป็นแนวทางทีเ่รยีก

ว่าการปลูกต้นไม้ในใจคนโดยจัดตั้งเวทีให้ลูกค้าเกษตรกรเข้ามาฟังเชิญ
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ชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมซึง่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ได้สร้างวิทยากรก่อนซึง่จะน�าวิทยากรไปสร้างความเข้าใจโดยน�าไปดงูาน

แล้วน�าวิทยากรลงสูช่มุชนซึง่เรยีกว่า วทิยากรธนาคารต้นไม้ ซึง่เป็นลูกค้า

เกษตรกรท่ีได้รับการอบรมเมื่อวิทยากรเข้าใจทุกสิ่งก็จะเชิญชวนญาติพ่ี

น้องคนในชมุชนเข้าร่วมเอง   โดยสรปุ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจะส่งพนักงาน ไปให้ความรู้ก่อน และเล่าว่าท�าโครงการนี้แล้ว

ได้อะไร เช่นมาให้ข้อมลูและประโยชน์ทีไ่ด้จากการปลูกต้นไม้ซึง่ต้นไม้ถือ

เป็นทรพัย์สนิอย่างหน่ึงซึง่แปลงเป็นสนิทรพัย์ได้และ สามารถมาลดหย่อน

หนีส้นิได้ซึง่เชญิชวนลกูค้าเกษตรกรให้มาเข้าร่วม โดย คณุไสว  แสงสว่าง 

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท เล่าว่า “...เราจะใช้แนวทางเรียกว่า 

“การปลูกต้นไม้ในใจคนผ่านเวทีท่ีประชุม คือการน�าคนของเราไปขึ้นเวที

ให้ชาวบ้านมาฟัง การเชิญชาวบ้านเข้ามาเราจะต้องสร้างวิทยากรก่อน  

วิทยากรที่ว่าก็คือ เรามาท�าความเข้าใจ พาไปดูงานแล้วปล่อยคนนี้ลงไป

ในชุมชนเป็นตัวหนอน  เป็นเชื้อ ไปแพร่เชื้อ เริ่มจากคนในครอบครัวของ

วิทยากร ชาวบ้าน ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เรียกว่าอะไรก็ได้ แต่ของเราเรา

เรียกว่า วิทยากรธนาคารต้นไม้ ซึ่งเราสร้างขึ้นมาเพราะว่าคน ธ.ก.ส. งาน

เยอะ จะใช้งานคน ธ.ก.ส.ก็เกรงใจพี่น้องชาว ธ.ก.ส. เรื่องนี้จึงให้ชาวบ้าน 

ซึ่งเราจะพามาอบรม พามาประชุม และคนเหล่านี้ก็ไปพูดไปชวน ใช้หลัก

ระเบดิจากข้างในก็คอื เริม่เปลีย่นทีต่วัเขาก่อน พอเขาเข้าใจ ก็ให้เขาเข้าไป

ท�างาน เข้าไปแทรกซมึ เริม่จากครอบครวั บอกลกู บอกญาต ิบอกเพ่ือน พ่ี

น้อง ชวนกันมา ให้เขาเข้าไปสร้างความอยาก เป็นทฤษฎีคอื ให้อยากก่อน

ให้ดื่ม การท�าให้อยากก่อนให้ดื่มเราก็ต้องอธิบายกับวิทยากร ท�าความ

เข้าใจ ชี้ให้เห็นต้นไม้เขามีคุณค่า...”  (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 
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ในส่วนกระบวนการสื่อสารของฝ่ายประชาสัมพันธ์น้ันจะท�างาน

เพ่ือสื่อสารโครงการธนาคารต้นไม้จะท�าการส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คอื พนกังานภายในองค์กรทราบว่าธนาคารมโีครงการธนาคารต้นไม้และ

เงนิออมธนาคารต้นไม้ให้พนักงานภายในองค์กรรบัทราบและสามารถตอบ

ค�าถามลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอกได้และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คือบุคคลภายนอก คือ สาธารณชน สื่ออย่างเช่น สื่อโทรทัศน์ ส�านักการ

สื่อสารจะแตกนโยบายการสื่อสารและน�ามาท�าเป็นหัวข้อในการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารต้นไม้เป็น หนึ่งใน CSR ขององค์กร และเป็นภาพ

ลักษณ์ขององค์กรแล้วทางประชาสัมพันธ์ต้องด�าเนินงานในส่วนของการ

เผยแพร่นั่นคือการโฆษณาเพ่ือสื่อสารถึงพันธกิจของโครงการธนาคาร

ต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรให้กับสาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้าง กลยุทธ์จะใช้ท้ัง 

IMC คือท�ากิจกรรมและน�าคนในพ้ืนท่ีน้ันเป็นสื่อบุคคล ทางสาขาแต่ละ

สาขาในประเทศก็ช่วยประชาสมัพันธ์กัน หน่วยงานประชาสมัพันธ์จะดแูล

ในภาพใหญ่เพราะฉะนัน้ก็จะเป็นการสือ่สารแก่สาธารณะ ซึง่เป็นกิจกรรม

ในเชิงจัด Event และการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง เพราะ

โฆษณาจะท�าให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ดังที่ คุณ สายใจ 

ภูริฉาย ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ

คุณ เกดแก้ว พูนวงศ์ ผู้บริหารทีมสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวว่า  “...การวางกลยุทธ์การ

สื่อสารล�าดับแรก เมื่อมันเป็น CSR ขององค์กร และเป็นภาพลักษณ์  ทาง

ประชาสมัพันธ์ จงึด�าเนินการท�าในส่วนของการโฆษณา เพ่ือสือ่สารพันธกิจ

โครงการของธนาคารต้นไม้ให้สาธารณะชนได้รบัรูใ้นวงกว้าง  กลยุทธ์ตวัน้ี  

จะพูดได้ว่าเราท�าทั้ง IMC เลยก็ว่าได้ คือท�าทั้งกิจกรรม  เพราะฉะนั้นก็จะ
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เป็นการสื่อสารเชิงสื่อสารมวลฃน จะเป็นส่วนกิจกรรมในเชิง Event และ

กิจกรรมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเน่ือง มีการจับกลุ่มเป้า

หมายทีเ่ป็นคนเมอืงและเดก็อายุ 15 ปีขึน้ไปรวมถึงมกีารจดัแคมเปญผ่าน

โซเชยีลมเีดยีภายใต้ชือ่ Tree for me ให้คนทัว่ไปได้ส่งภาพวาดเข้าประกวด

ซึ่งเป็นหนึ่งในการสื่อสารโครงการน้ีด้วยและจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภายนอกที่ติดต่อกับนักข่าวและพากลุ่มนักข่าวลงพ้ืนท่ีไปท�าข่าวเก่ียว

กับโครงการธนาคารต้นไม้ ท�าให้โครงการได้เผยแพร่ออกไปโดยเป็นสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ไม่ต้องใช้เงิน แต่เป็นการให้นักข่าวลงพ้ืนที่จริงและช่วย

เขียนข่าวเพื่อน�าเสนออีกทางหนึ่ง...” (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559)

โครงการธนาคารต้นไม้ได้ถูกต่อยอดกลายเป็น ผลิตภัณฑ์ ชื่อว่า 

เงินออมธนาคารต้นไม้ เป็น Creating Shared Value (CSV) ซึ่งธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับฝากเงินออมเพ่ิมคุณค่า

เงินออมที่ได้มากกว่าดอกเบี้ยเปิดรับในอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี โดย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมสมทบเงินเพ่ิมใน

อัตรา 0.25% เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรและชุมชน ปลูกและดูแลต้นไม้ใน

โครงการธนาคารต้นไม้ ซึ่งในส่วนของการสื่อสารตัวสินค้าท่ีเป็น CSV 

คือ เงินออมต้นไม้นั้นจะเน้นไปท่ีการสื่อสารเพ่ือขายสินค้าและผู้ซื้อก็จะ

ได้รับประโยชน์ร่วมกันโดยมีกระบวนการสื่อสารให้กับลูกค้าเอกชนเพ่ือ

ให้ลูกค้าท่ีไม่ใช่เกษตรกรมาฝากเงินออม ธนาคารจะท�าสื่อคือเอกสาร 

เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ซีดี รวมเป็นเล่มซึ่งจะสนับสนุนทีมขายสินค้านั่นคือ  

เงินออมธนาคารต้นไม้ในแง่ของการสื่อสารโครงการนี้ทางธนาคารจะท�า

สือ่เพ่ือให้ข้อมลูท่ีชดัเจนแก่ลกูค้า ในสือ่โฆษณาได้ท�าตวัภาพยนตร์โฆษณา

ขึ้น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกสร้างการรับรู้ว่า โครงการธนาคารต้นไม้คืออะไร  
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ช่วงที่1 ลงลึกในตัวสินค้าเชื่อมโยงว่าตัว สินค้า เงินฝากนั้นตอบโจทย์

โครงการธนาคารต้นไม้อย่างไร โดยจัดให้บริษัท out source มาช่วย

ออกแบบให้ โดยให้ข้อมูล เป็นรูปแบบของภาพยนตร์โฆษณา โดยคุณ 

นพวันต์  พานิชย่ิง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และส่ือสาร

องค์กร เล่าว่า “…ภาพยนตร์โฆษณาข้ึน 2 ช่วงคือ ช่วงแรกสร้างการรับ

รู้ว่า โครงการธนาคารต้นไม้คืออะไร ช่วงที่1 ลงลึกในตัว สินค้า เชื่อมโยง

ว่าตัว สินค้า เงินฝากน้ันตอบโจทย์โครงการธนาคารต้นไม้อย่างไร โดย

จัดให้บริษัท ภายนอก มาช่วยออกแบบให้ โดยให้ข้อมูล เป็นรูปแบบของ

ภาพยนตร์โฆษณา เฟสแรกก็ท�าให้คนได้รับรู้ว่าโครงการสามารถจับต้อง

ได้ เข้าร่วมได้ ท�าให้รู้ว่าธนาคารต้นไม้คืออะไร  ช่วงที่2 ต้องมาคิดโจทย์ 

ระหว่างคนเมืองกับคนต่างจังหวัด ท�าให้คนเมืองคิดว่าเป็นธนาคารของ

เกษตรกร จงึเน้นให้คนเมอืงดไีหม ท่ีจะให้คนเมอืงได้หันกลบัมามอง ธ.ก.ส. 

เราจึงมองว่าเอาผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารต้นไม้เป็นมาตัวเชื่อมเพื่อ

สื่อสารผลิตภัณฑ์เงินออมธนาคารต้นไม้ไปพร้อมกับตัวโครงการธนาคาร

ต้นไม้…” (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2559)

กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร

การสื่อสารภายในองค์กรมีความส�าคัญในการส่ือสารการรับผิด

ชอบต่อสังคม ท�าการสื่อสารจากฝ่ายนโยบายผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น

หนังสือเวียนและสารสนเทศภายในองค์กร (Intranet) โดยผ่านนโยบายที่ 

พนักงานต้องปฏิบัติเป็นข้อบังคับจะต้องได้รับตอนเข้ามาท�างานว่าด้วย

เรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม โดยประเด็นการสื่อสารภายในองค์กรหลัก

ใหญ่คือการประชุม bank agenda จากน้ันก็จะท�าการส่ือสารไปยังฝ่าย
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ต่างๆผ่านหนังสือบันทึกเวียนโดยในโครงการธนาคารต้นไม้จะเป็นการ

สื่อสารระหว่างสองฝ่ายหลักๆคือฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กับฝ่ายพัฒนาลกูค้าและชนบท โดยจะมหีนงัสอืรายละเอยีดและวิธีปฏิบตัิ

งาน เป้าหมาย สื่อสารไปให้สาขาต่างๆ ของธนาคารไม่ว่าจะผ่านทาง

หนังสือเวียนภายในองค์กร หรือสารสนเทศภายในองค์กรเช่น Intranet 

และผ่านทาง ไลน์ กรุ๊ปรวมถึงการจัดอีเว้นการประชุมและการไปนิเทศ

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานภายในเพ่ือที่จะสามารถไปเผยแพร่

และสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ตรงกันทั้งองค์กร ดังตัวอย่างคุณ สายใจ 

ภูริฉาย ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ

คุณ เกดแก้ว พูนวงศ์ ผู้บริหารทีมสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “...ในส่วนของภายใน

เราสือ่สารตัง้แต่เร่ิมโครงการ แต่การสือ่สารในตอนน้ันเป็นการสือ่สารเพ่ือ

เพ่ิมความเข้าใจให้กับพนักงานของเราให้เข้าใจโครงการธนาคารต้นไม้

ก่อน เพื่อให้สื่อสารกับคนภายนอกได้ การสื่อสารภายในเริ่มตั้งแต่เริ่มท�า

โครงการธนาคารต้นไม้ในปีแรกๆเลย ส่วนในเรื่องของการโฆษณา ด้วย

ความท่ีเรามีสื่อภายใน ในเวลาเรื่องของการท�าสื่อภายในก็จะไปพร้อมๆ

กัน เมื่อภายนอกจะเห็นภายในต้องเห็นก่อน เช่นเมื่อหนังโฆษณาออก สื่อ

ภายในเราจะใช้สือ่ภายในทางอินทราเนต็ (ส�าหรบัคนภายใน) อนิเตอร์เนต็

(ส�าหรับคนภายนอก) ทางไลน์กรุ๊ปเราก็จะลงหนังโฆษณา แผ่นโปสเตอร์ 

ก่อนท่ีจะส่ือสารภายนอกเราก็จะให้คนภายในได้ทราบก่อน...” (สมัภาษณ์, 

พฤษภาคม 2559)
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กระบวนการสื่อสารภายนอกองค์กรของโครงการธนาคารต้นไม้

 การสือ่สารภายนอกองค์กรของโครงการธนาคารต้นไม้ใช้กลยุทธ์

การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) จะน�าโครงการน้ีไปส่ือสาร

และท�าให้ผลติภณัฑ์ขายได้ผลติภัณฑ์คอื เงนิออมธนาคารต้นไม้โดยมรีาย

ละเอยีดคอืออมเงนิธนาคารต้นไม้ สมทบเงนิยอดฝาก สนบัสนนุเกษตรกร

และชุมชนน�าไปใช้ในการปลูกและดูแลต้นไม้ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะสมทบเงิน 

จ�านวน 0.25% ของยอดเงินฝากคงเหลือ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรและ

ชุมชนน�าไปใช้ในการปลูกและดูแลต้นไม้ เพือ่อนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

นอกเหนือจากนี้ผู้ที่ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 1.55 

ต่อปีน�าเสนอให้กับลูกค้าเอกชนเพ่ือให้ลูกค้ามาฝากเงินออมธนาคารจะ

ท�าสื่อคือเอกสารเช่น แผ่นพับ ใบปลิว ซีดี รวมเป็นเล่มซึ่งจะสนับสนุนทีม

ขายผลิตภัณฑ์เงินออมธนาคารต้นไม้จะมีภาพยนตร์โฆษณา 2 ชุดโดยมี

รายละเอียดคือความในตัวภาพยนตร์โฆษณาจะเรียกผืนป่าว่าธนาคาร

เพ่ือตอกย�้าชื่อโครงการธนาคารต้นไม้ซึ่งเปรียบเสมือนสวนและผืนป่า

ที่ปลูกต้นไม้คือธนาคารและภายในโฆษณายังมีการกล่าวถึงประโยชน์

ของการปลูกต้นไม้ที่ทางโครงการได้เน้นย�า้คือการสนับสนุนให้ประชาชน

ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชด�าริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ภาพยนตร์ตัวที่สองเป็นส่วนขยายของโครงการคือเงินออมธนาคารต้นไม้ 

โดย ธ.ก.ส.จะร่วมสมทบเงินเพิ่มในอัตรา 0.25% เพื่อสนับสนุนเกษตรกร

และชมุชน ปลกูและดแูลต้นไม้ในโครงการธนาคารต้นไม้ เพ่ือ จะเจาะกลุม่

คนเมอืงซึง่ให้มองเห็นภาพลกัษณ์ของธนาคารและได้รบัรูถึ้งโครงการการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่าง youtube 

อีกทั้งยังมีการจัดแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดียภายใต้ชื่อ Tree for me โดย
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มีรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการส่งรูปเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Tree For 

Me…ต้นไม้ของฉัน” พร้อมเขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับต้นไม้ของฉัน และ

พิมพ์ #Treeforme2015 ซึ่งภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการตัดสิน

จากคณะกรรมการ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ โดยใช้

เกณฑ์การตดัสินจากความสวยงามของภาพ และเรือ่งราวทีเ่ขยีนบรรยาย 

ซึ่งภาพที่ถูกคัดเลือก จ�านวน 5 ภาพ จะได้รับรางวัลสลากออมทรัพย์ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มูลค่า 5,000 บาท พร้อม

ใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ภาพที่ถูกคัดเลือกยังได้รับการผลิตเป็น

สื่อประชาสัมพันธ์และปิดประกาศที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรทุกสาขา สามารถให้คนทั่วไปได้ส่งภาพวาดเข้าประกวดซึ่ง

เป็นหนึ่งในการสื่อสารโครงการนี้ด้วยและการสื่อสารโดยใช้สื่อบุคคลเน้น

ไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักโดยตรงคือกลุ่มเกษตรกรสอดคล้องกับข้อมูลที่

จากการสัมภาษณ์คุณไสว แสงสว่างและผู้เข้าร่วมโครงการสองท่านคือ 

คุณประจวบและ คุณสังวาล ที่ให้ข้อมูลว่า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ส่งคนเข้าไปให้ความรู้ก่อนและคนในชุมชนหรือผู้น�า

ทางความคิดก็จะยอมรับและเข้าร่วมโครงการ และการส่ือสารของส่ือ

บคุคลอย่างคณุ ไสว แสงสว่างเป็นสือ่บคุคลทีส่ามารถประชาสมัพันธ์และ

ให้ความรู้เป็นผู้น�าทางความคดิได้ในเวลาเดยีวกนั โดย คณุไสว แสงสว่าง 

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบทดู ได้ให้ข้อมูลว่า “เราจะพาชาวบ้านมา

อบรม พามาประชุม และคนเหล่านี้ก็ไปพูดไปชวน ใช้หลักระเบิดจากข้าง

ในก็คอื เริม่เปลีย่นทีต่วัเขาก่อน พอเขาเข้าใจ ก็ให้เขาเข้าไปท�างาน เข้าไป 
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แทรกซึม เริ่มจากครอบครัว บอกลูก บอกญาติ บอกเพื่อน พี่น้อง ชวนกัน

มา ให้เขาเข้าไปสร้างความอยาก เป็นทฤษฎีคือ ให้อยากก่อนให้ดื่ม การ

ท�าให้อยากก่อนให้ดืม่เราก็ต้องอธิบายกับวิทยากร ท�าความเข้าใจ ชีใ้ห้เห็น

ต้นไม้เขามคีณุค่า...” (สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559)   จงึสามารถเขยีน

เป็นโมเดลการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าได้ดังนี้

ภาพท่ี 1 โมเดลการสือ่สารของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

จากภาพท่ี1 โมเดลการสื่อสารของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกค้าเกษตรกรอธิบายได้

ว่า โครงการธนาคารต้นไม้ใช้สื่อบุคคลโดยให้วิทยากรของ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้แก่ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท

เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าเกษตรกรจากน้ันท�าการสื่อสารผ่านทาง
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เวทีการประชุมอบรมและให้ความรู้แก่ลูกค้าเกษตรกร ท�าให้เกิดวิทยากร

ต้นไม้ หรือผู้น�าทางความคิด หลังจากน้ันผู้น�าทางความคิดจะท�าการ

สือ่สารระหว่างญาตพ่ีิน้อง และคนในชมุชนเชญิชวนให้มาเข้าร่วมโครงการ

ธนาคารต้นไม้ กลายเป็นเครือข่ายชุมชน

ช่องทางการสื่อสาร

ช่องทางในการสื่อสาร CSR ในโครงการธนาคารต้นไม้น้ันมี

หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ  

Website เช่น www.baac.or.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของธนาคารและ  

www.treebankthai.com  ซึง่เป็นเว็บไซต์หลกัโดยตรงของโครงการ หรือส่ือ 

โซเชียลมีเดีย อาทิโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, official line, Youtube, 

หรือ แอปพลิเคชัน Baac บนสมาร์ทโฟน ท�าสื่อโฆษณาหรือภาพยนตร์

โฆษณาและสารคดี ผ่าน ฟรีทีวี ดิจิทัลทีวี และสื่อหลัก 3 5 7 9 และมี

การฉายสป็อตโฆษณาในโรงภาพยนตร์ การสื่อสารผ่านช่องทางที่เป็นสื่อ

ออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย ส่วนช่องทางเพ่ือสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย

หลักคือเกษตรกรจะท�าการสื่อสารผ่านสื่อบุคคลน่ันคือพนักงานและผู้น�า

โครงการธนาคารต้นไม้อย่างคุณไสว แสงสว่าง เป็นหลักโดยผ่านการจัด

เวทปีระชมุ  มกีารจดักิจกรรมร่วมกัน กับลกูค้าเกษตรในพ้ืนท่ีซึง่ถือเป็นการ

สื่อสารแบบหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารเพ่ือให้ข่าวสารและความรู้โดย   

คุณไสว แสงสว่าง มีช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข่าวสารและให้ความรู้บน

สือ่ ออนไลน์ม ี2 ช่องทาง คอื บญัชผีูใ้ช้ เฟซบุก๊ชือ่ว่า ผูจ้ดัการธนาคารต้นไม้ 

และ official line ชื่อว่า Treebank ซึ่งสอดคล้องกับช่องทางการส่ือสาร
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จากที่ผู ้วิจัยได้ศึกษาผ่านเอกสารท่ีเก่ียวข้องและค�าให้สัมภาษณ์ของ 

คุณสายใจ ภูริฉาย และ คุณนพวันต์ พาณิชยิ่ง ที่ให้ข้อมูลว่า การสื่อสาร

ในโครงการธนาคารธนาคารต้นไม้ได้ใช้ IMC เข้ามาช่วยในการสื่อสาร   

การใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมาใช้ในการสื่อสาร

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมการท�ากิจกรรม การจัดอีเว้นท์ ต่างๆ  

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ ่านสารคดี เช ่น รายการท้องถ่ินควรรู ้  

จาก thaipbs รายการคนรักษ์โลกทางทีวีดิจิทัล ในส่วนงานต่างๆก็จะขับ

เคลือ่น ซึง่จะขับเคลือ่นไปพร้อมกับส�านักประชาสมัพันธ์และสือ่สารองค์กร

เพื่อให้โครงการเดินไปตามแผนงานได้

ผลการวิจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าร่วมโครงการและประสบความ

ส�าเร็จ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่นี้คือลูกค้าท่ีเข้าร่วมโครงการและประสบ

ความส�าเร็จ ซึ่งผลวิจัยพบว่า ลูกค้าเป็นผู้ท่ีรักการปลูกต้นไม้มาก่อนอยู่

แล้ว และเมือ่มโีครงการธนาคารต้นไม้จงึเข้าร่วมโครงการ โดยคณุ ประจวบ  

หนูเพชร ผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ที่ส�าเร็จผลตัวแทนจากจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ให้ข้อมูลว่า “…จริงๆ เรารักต้นไม้มานานแล้ว พอมีโครงการ

ธนาคารต้นไม้มาเราก็เข้าโครงการเลย ตอนนี้ในสวนยางสวนปาล์ม 

ของเราก็ปลูกทุกอย่าง ไม่หวังแต่ปาล์มน�้ามันและยางพารา เพราะต้นไม้

ทุกต้นไม่ใช่ศัตรูของเรา เป็นมิตรทั้งน้ัน เวลาท�าสวนเราไม่ใช้สารเคมี 

และเมื่อ ธ.ก.ส. ท�าโครงการนี้ เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเรา…” (สัมภาษณ์,  

5 มิถุนายน 2559)
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อภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการการสื่อสารการแสดงความรับผิด

ชอบต่อสังคม กรณีศึกษา โครงการธนาคารต้นไม้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์

การท�างานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ใน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ว่าด้วย เรื่องการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการสื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มจากการวางแผนของ

ของกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจเชิงนโยบาย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

ของธนาคารซึ่งจะมีการสื่อสารภายในให้แต่ละฝ่ายได้รับรู้ว่า ในแต่ละปี  

ธนาคารจะเดินไปในทิศทางใดและรับนโยบายของทางภาครัฐมา  

มีการประชุมใหญ่ท่ีเรียกว่าการประชุม Bank Agenda ของ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นการประชุมในเรื่องของ

ทิศทางยุทธศาสตร์ของธนาคารท่ีจะต้องท�าในแต่ละปี โดยในโครงการ

ธนาคารต้นไม้จะมีฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบทจะ

ท�าการสื่อสารกันโดยผ่านบันทึกเวียนและสารสนเทศภายใน โดยมีความ

สอดคล้องกับค�ากล่าวของ แอนนา จุมพลเสถียร และประไพพิศ  มุทิตา

เจริญ (2550) ได้พบว่าปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อความส�าเร็จและความ

ย่ังยืนในการจัดท�าความรับผิดชอบต่อสังคม ส�าหรับหน่วยงานของภาค

รัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนคือองค์กรต้องมีการก�าหนดนโยบายด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างชัดเจน และกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ต้องถูกก�าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กรอย่างหนึง่ในระยะยาว รวม

ถึงผู้บริหารทั้งในระดับสูงหรือระดับอื่นๆขององค์กรให้ความส�าคัญและ
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สนับสนุนการจัดท�า ความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างเต็มท่ีและต่อเน่ือง

กระบวนการสื่อสารข้ันต่อมาคือสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีด้วยกัน 3 

กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้น�าทางความคิดและกลุ่มลูกค้า การสื่อสาร

กับกลุ่มพนักงานน้ันก็จะเป็นการให้ข่าวสารและวิธีปฏิบัติในโครงการ

ธนาคารต้นไม้ว่ามีวิธีการด�าเนินงานอย่างไร สอดคล้องกับกลยุทธ์การ

ส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมคือกลยุทธ์การให้ข่าวสารของ 

Morsing (2006) กล่าวว่ากลยุทธ์การให้ข่าวสาร (The Informing Strategy)  

เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งและการส่ือสารท่ีน่าเชื่อถือให้

กับองค์กรด้วยการผนวกเอาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ให้รวมเป็นเนื้อหาเดียวกันท่ีมีความต่อเน่ืองและสอดคล้องกับกลยุทธ์

ขององค์กรและได้รับความสนใจจากผู้รับสารกลุ่มต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน 

โดยภาพรวมของการสื่อสารภายในองค์กรในโครงการธนาคารต้นไม้จะ

เป็นการส่ือสารแบบไขว้ (Cross communications) ระหว่างบุคคลใน

แผนกท่ีต่างกันในระดับที่ต่างกัน เช่น ผู้จัดการแผนกการเงินสื่อสารกับ

พนักงานแผนกบุคคล ในส่วนของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ

ลูกค้านั้นจะเป็นการให้ข้อมูลและเป็นการให้ความรู้ในโครงการธนาคาร

ต้นไม้เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ เช่น ปลูกแล้วได้อะไรบ้าง และสามารถน�า

มาลดผ่อนหนี้สินได้และตามมาด้วยการเข้าร่วมโครงการ

ช่องทางการสื่อสาร

ในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ต ้องสื่อสาร

โครงการการแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคมในโครงการธนาคารต้นไม้

ออกไปสู่สาธารณะ ผูวิ้จยัพบว่าทางฝ่ายประชาสมัพันธ์และสือ่สารองค์กร
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ได้ใช้กระบวนการสื่อสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ภาพยนตร์

โฆษณาซึ่งมี 2 ชุด ชุดแรกเป็นการบอกเล่าถึงตัวโครงการธนาคารต้นไม้

ที่เป็นCSR  ชุดที่สองจะเป็นการเชิญชวนให้คนเมืองหรือลูกค้าที่ไม่ใช่

เกษตรกรมาร่วมกันออมเงินในโครงการเงินออมธนาคารต้นไม้หรือ CSV 

โฆษณาที่เผยแพร่ออกไปเป็นการท�าให้เห็นภาพลักษณ์ขององค์กร และ

เมื่อลงในสื่อหลักแล้วก็จะน�าภาพยนตร์โฆษณาหรือโปสเตอร์โฆษณาท่ี

เก่ียวกับโครงการธนาคารต้นไม้ลงบนโซเชียลมีเดีย หรือสื่อใหม่ไม่ว่าจะ

เป็น Youtube  หรือ facebook และ official Line การวางกลยุทธ์นั้นคือ

การน�า IMC เข้ามาใช้สอดคล้องกับ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557) ได้กล่าว

ว่าการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเป็นกระบวนการของการพัฒนา

แผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องการสื่อสารเพ่ือจูงใจในหลายรูปแบบ 

เช่น การโฆษณาการตลาดทางตรงการประชาสัมพันธ์เป็นต้น และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติรัตน์ ศรีสุข (2554) ได้พบว่าการสื่อสาร

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด

แบบผสมผสาน (IMC) ได้แก่ สือ่ภาพยนตร์โฆษณา ป้ายโฆษณา สือ่กลาง

แจ้ง สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรม และสื่อ

ออนไลน์ การรบัรูร้ปูแบบโครงการความรบัผดิชอบต่อสังคมท�าให้ผู้บริโภค

สามารถเหน็ภาพลักษณ์ทีด่ขีองบรษิทั อย่างไรก็ตามการสือ่สารการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมออกไป ในส่วนน้ีผู้วิจัยตั้งข้องสังเกตว่า เพ่ือ

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีผู้เข้าร่วม

มากน้อยหรอืไม่ แต่ก็ท�าให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ในการท�าให้ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนเมืองมากขึ้น
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การสื่อสารภายใน

การสื่อสาร CSR ในโครงการธนาคารต้นไม้จะเริ่มจากการสื่อสาร

ภายในก่อนนั่นคือ ข้อบังคับองค์กร โดยพนักงานจะต้องมีส่วนร่วมในการ

ดูแลส่ิงแวดล้อมและต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทท�าให้คนในองค์กรหรือ

ในธนาคารได้รบัรูว่้าทางธนาคารมแีผนท่ีจะท�าโครงการน้ีขึน้โดยให้ข้อมลู

และหลกัปฏิบตัผ่ิานทางหนงัสอืเวยีนภายในวารสารและระบบสารสนเทศ 

ภายในองค์กรหรือเรียกว่า (Intranet) รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดีย (social 

media) และเว็บไซต์แอปพลิเคชันไลน์ (line) และการพูดคุยแบบปากต่อ

ปาก ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรในโครงการธนาคารต้นไม้นี้จะเป็นการ

สือ่สารระหว่างฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ผ่านช่องทางสือ่ออนไลน์และออฟ

ไลน์ไปสู่ฝ่ายที่รับหน้าที่ท�าการสื่อสารโครงการน่ันคือฝ่ายประชาสัมพันธ์

และสื่อสารองค์กรและฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท สอดคล้องกับการ

ศึกษาในเอกสารว่าด้วยเรื่องวิธีด�าเนินงานของโครงการธนาคารต้นไม้

และค�าสัมภาษณ์ของ คุณไสว แสงสว่าง ผลวิจัยพบว่ารูปแบบของการ

ส่ือสาร CSR ในโครงการธนาคารต้นไม้ภายในองค์กรสามารถท�าได้หลาย

รูปแบบหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสือ่ออนไลน์หรอืออฟไลน์ไปสูพ่นักงาน

ทุกระดับและทุกฝ่ายแต่ฝ่ายหลักๆ ที่รับผิดชอบจะต้องน�าไปปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดท้ังในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตโดยสอดคล้องกับค�า

กล่าวของ ตัวอย่างวารสารภายในองค์กรต่างๆ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายใน

องค์กร (Intranet) จากบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นอกีช่องทาง

ใหม่ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใน

องค์กร (Internal email) ถือว่าเป็นสือ่ใหม่ส�าหรับการส่ือสารภายในองค์กร

โดยคุณลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรน้ันสามารถเข้าถึง
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ผู้รับสารทุกคนนั่นคือพนักงานภายในองค์กร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับและยังสามารถประยุกต์

เข้ากับส่ือภายในองค์กรรปูแบบอืน่ๆได้ อาทิเช่น สือ่สิง่พิมพ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

(Online newletters) รวมถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหว และเทคนิคพิเศษ

ทางกราฟิกรูปแบบต่างๆ ซึ่งน�ามาสู่การรับรู้ข่าวสารและวิธีปฏิบัติงานใน

โครงการธนาคารต้นไม้ เพราะจะท�าการสื่อสารกับภายนอกได้ ภายในจะ

ต้องรับทราบและปฏิบัติก่อน

การสื่อสารภายนอก

การส่ือสาร CSR ในโครงการธนาคารต้นไม้ของ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทีเ่ป็นการสือ่สารภายนอกจะมุง่เน้นไป

ทีเ่กษตรกร โดยใช้สือ่บคุคลร่วมไปกับสือ่ท่ีเป็นเอกสาร โดยท�างานร่วมกัน 

ระหว่างบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการธนาคารต้นไม้ร่วมกับปราชญ์ชาว 

บ้าน จดัตัง้เวทใีห้ความรูแ้ก่ชมุชนและผูน้�าชมุชน เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเห็น

ถึงประโยชน์ของการปลกูป่าตามพระราชด�ารขิองพระเจ้าอยู่หัวคือการปลกู

ป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง (ไว้ใช้ ไว้กิน ไว้ขาย และเพื่อประโยชน์ต่อ

สิ่งแวดล้อม) ถือเป็นกลยุทธ์การปลูกต้นไม้ในใจคน ท�าให้เห็นคุณค่าของ

การปลูกต้นไม้ท่ีมีมากกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต้นเหตุที่ท�าให้เกษตรกร

เป็นหนี้สิน  นอกจากนี้แจกจ่ายเอกสารและใบสมัครเพ่ือที่จะเชิญชวน

ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ ตามแนวคิดของ Rogers and Sevenning (1969) 

กล่าวว่าการสื่อระหว่างบุคคลภายนอกท้องถ่ินคือการใช้บุคคลภายนอก

ท้องถ่ินเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ความรู้ความคิด ตลอดจนชักจูงใจให้

ประชาชนในท้องถ่ินยอมรับ เมื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆก็จะท�าให้
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เกิดวิทยากรต้นไม้น่ันก็คือ ผู้น�าชุมชนหรือผู้น�าทางความคิดน้ันไปเชิญ

ชวนญาติพ่ีน้องและคนในชุมชนและบอกเล่าให้เห็นถึงประโยชน์และมา

เข้าร่วมในโครงการโดยผ่านการสื่อสารแบบปากต่อปากท�าให้ผู้เข้าร่วม

โครงการธนาคารต้นไม้มเีพ่ิมข้ึน ผูวิ้จยัตัง้ข้อสงัเกตว่าในการท�าการสือ่สาร 

CSR ในโครงการธนาคารต้นไม้ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรลูกค้าและผู้น�าชุมชน การใช้

สือ่บคุคลใช้ในการสือ่สารได้ดท่ีีสดุเพราะสามารถให้ข่าวสารโดยตรงให้กับ

กลุ่มเป้าหมายสามารถ  ชักจูงความคิดให้คล้อยตามต้องการได้ เมื่อผู้น�า

ในชุมชนหรือผู้น�าทางความคิดเชื่อก็จะชักชวนคนในชุมชนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและเข้าร่วมรวมเป็นกลุ่มหรือเครือข่าย

ในส่วนของการสื่อสาร CSR ในโครงการธนาคารต้นไม้ต่อบุคคล

ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายการสื่อสารCSR ในโครงการธนาคารต้นไม้ของ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท�ากิจกรรมร่วมกับผู้มส่ีวน

ได้ส่วนเสียและผู้สนใจที่ไม่ใช่เกษตรกร ชื่อว่า เงินออมธนาคารต้นไม้โดย

พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ด้วยการท�าสื่อสร้างสรรค์คือการสร้าง

คุณค่าร่วมกันหรือ CSV (Creating shared value) ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ 

CSR ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญหลักของ

กิจการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน โดย

เงินออมธนาคารต้นไม้ เน้นเจาะกลุม่ลกูค้าในเมอืงหรือบริษทัคูค้่ารายใหญ่

และคนยุคใหม่ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารที่เก่ียวข้องท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมมา 

และค�าสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยการใช้

เคร่ืองมอืการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) โดยผูวิ้จยัพบว่าการ

ที่จะสื่อสาร CSR ในโครงการธนาคารต้นไม้ไปสู่ภายนอก จะต้องเริ่มต้น
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จากการวางแผนภายในองค์กรก่อน โดยฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท

ร่วมกันวางแผนกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยสอดคล้องกับค�ากล่าวของ  

Seitel (2004) ได้กล่าวว่าขัน้ตอนแรกก่อนทีจ่ะวางแผนการประชาสัมพันธ์

ภายนอกองค์กรจะต้องมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มี 

ประสิทธิภาพก่อน ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพน้ัน

สามารถส่งผลดีต่อองค์กรหลายประการ เช่น สร้างเสริมความสัมพันธ์

อันดีระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหารในองค์กร ให้ข่าวสารเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้ข้อมูลและความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

และแนวทางปฏิบัติของแผนกต่างๆภายในองค์กร รวมถึงการสร้างความ

ภักดีแก่องค์กรและสร้างความพึงพอใจในการท�างาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จะ

ท�างานร่วมกันและอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นคู่ค้ารายย่อยท่ีไม่ใช่รายใหญ่ หรือ

ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารของโครงการธนาคารต้นไม้และเงินออม

ธนาคารต้นไม้ จะสามารถเชญิชวนและปลกูจติส�านกึให้รกัการปลกูต้นไม้

ได้จริงหรือไม่ แต่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถ

สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร มีคุณค่าขึ้นโดยการสื่อสารผ่านทางช่องทาง

ต่างๆไปสู่สาธารณชนและท�าให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้วิจัยจะท�าการอภิปรายและสรุป

ผลเฉพาะผูเ้ข้าร่วมท่ีประสบผลส�าเรจ็ของโครงการธนาคารต้นไม้ซึง่ เป็นไป

ตามทีมุ่ง่หวงัหรอืไม่ พบว่า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ได้มีนโยบายและให้ข้อมูลท่ีโปร่งใสต่อผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย และมีเครื่องมือในการสื่อสารในโครงการท่ีหลากหลายท�าให้ผู้

เข้าร่วมโครงการเชื่อว่าการปลูกต้นไม้นั้น เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสามารถแปลงเป็น

สินทรัพย์ได้ สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งยังน�ามาลดหย่อนหนี้สินได้  

ซึ่งสอดคล้องกับค�าอธิบายของ Podnar (2008) การสื่อสาร CSR เป็น 

กระบวนการคาดการณ์ความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย การรบัทราบ

ข่าวสารของผู้เข้าร่วมโครงการคือสื่อบุคคลคือเจ้าหน้าท่ีของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เข้าไปเชิญชวนโดยจัดต้ังเวทีอบรม

ให้ความรู้วิธีการปลูกต้นไม้ให้เกษตรกรหรือชุมชนพร้อมทั้งมีเอกสารที่

เป็นรูปธรรม และเชื่อถือได้จึงท�าให้สามารถไปเชิญชวนญาติพ่ีน้องหรือ

คนชุมชนให้เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ได้เป็นผลส�าเร็จ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วิภาดา วีระสัมฤทธิ์ (2553) ว่าการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมท�าให้ลกูค้าหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามภักดีต่อองค์กรเพ่ิมขึน้ 

อย่างไรก็ตามยังมีข้อน่าสังเกตว่าหากลูกค้าเกษตรกรไม่ใช่ผู้น�าชุมชนทั้ง

สองท่านคอืคณุสงัวาลและคณุประจวบท่ีมคีวามรกัในการปลกูต้นไม้เป็น

ความชอบส่วนตัวอยู่ก่อนแล้วเกษตรกรคนอืน่ๆจะมาเข้าร่วมโครงการด้วย

ความเต็มใจหรือไม่อย่างไรหรือเพราะเพียงจะเข้าเพ่ือให้ได้การลดหย่อน

หนี้สินเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

1.องค์กรได้เปลี่ยนกลุ ่มเป้าหมายการสื่อสารจากเดิมท่ีเป็น

เกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มาเป็นกลุ่มคนเมืองและคนรุ่นใหม่ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงควรหันมาให้ความ

ส�าคญักับกลุม่เป้าหมายใหม่นีม้ากขึน้ เพือ่ให้สาธารณชน ได้รบัทราบและ
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มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจากคนเมืองยังจ�าภาพลักษณ์ของธนาคารว่า

เป็นธนาคารของเกษตรกรอยู่ อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรละเลยกลุ่มเกษตรกร

เพราะยังเป็นลูกค้าหลัก

2. องค์กรมกีารใช้สือ่โซเชยีลมเีดยีและสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เข้ามาช่วย

เผยแพร่กระจายข่าวสาร องค์กรควรท�าอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้ข่าวสารและ

รายละเอยีดของโครงการนัน้เป็นปัจจบุนัให้ผูท้ีส่นใจในโครงการเข้าใจราย

ละเอยีดและผลการด�าเนินการของโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ

ไม่ขาดตกบกพร่อง

3. องค์กรควรให้ความส�าคัญกับการตั้งงบประมาณในการวาง

กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร ท้ังรูปแบบการส่ือสาร

และสื่อที่ใช้  ท�าให้องค์กรเป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

มากยิ่งขึ้น
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ความคดิเห็นของนักวชิาการและนักสือ่สารการตลาดในช่วงก่อน 
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towards Brand Building by the Year before 2012
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บทความนี้เป็นการประมวลความคิดเห็นของนักวิชาการ และนัก

สื่อสารการตลาดที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ในช่วงก่อน พ.ศ.2555  ท้ังหมด 7 

ราย ประกอบด้วยนักวิชาการ 4 ราย และนักสื่อสารการตลาด 3 ราย ซึ่งผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญทั้งสองกลุ่มได้สะท้อนแนวทางการสร้างตราสินค้าในช่วงเวลา

ดังกล่าวไว้ดังนี้ 1) การสร้างตราสินค้าต้องมุ่งตอบสนองความต้องการ และ

รักษาค�ามั่นสัญญาในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการท่ีให้ไว้กับลูกค้า 2) 

ผูบ้รหิารองค์กรต้องมวีสิยัทัศน์ และมนีโยบายการสร้างตราสินค้าท่ีชดัเจน 3) 

การสร้างตราสนิค้าต้องให้ความส�าคัญในการสร้างคณุค่าให้เกิดกบัตราสนิค้า
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ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 4) การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อเครือ

ข่ายสังคมต้องท�าควบคู่กับการจัดการความผูกพันลูกค้าและตราสินค้า 

5) การสร้างตราสินค้าต้องใช้เวลา เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคและการ

เปิดรับสื่อของผู้รับสารเปลี่ยนแปลงไป 6) การสร้างตราสินค้าไม่ใช่การ

สร้างอัตลักษณ์องค์กร 7) การสร้างตราสินค้าจะต้องเกิดจากทุกหน่วย

งานในองค์กรร่วมมือกัน 8) การสร้างตราสินค้าเป็นเรื่องการจัดการความ

รู้สึก และ 9) การสร้างตราสินค้าเป็นแค่แนวทางในการปฏิบัติ ที่ไม่มีสูตร

ส�าเร็จตายตัว  ซึ่งประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้ท�าให้เห็นทรรศนะของ

ทั้งนักวิชาการ และนักสื่อสารการตลาดท่ีมีต่อการสร้างตราสินค้าในช่วง

ก่อน พ.ศ.2555 ว่ามีอะไรที่เหมือน หรือแตกต่างจากปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ : การสร้างตราสินค้า / การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร / 

การสื่อสารตราสินค้า / การสร้างความผูกพันกับลูกค้า / การสร้างความ

ผูกพันกับตราสินค้า
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Abstract

 This article reviews the opinions of the scholars and the 

marketing communicators that the author has interviewed by the 

year before 2012. 7 interviewees were composed of 4 scholars and 3 

marketing communicators. Those two major contributors by that time 

reflected the guidelines of brand building such as: 1) brand building 

must aim to meet the requirements and maintain a commitment to the 

quality of goods and services provided the customers, 2) executives 

must have a vision and a clear policy on brand building, 3) brand 

building needs to focus on creating value to the brand through the 

processes of creative thinking, 4) brand building through social 

media must be done in parallel with the management of customers 

engagement and brand engagement, 5) brand building takes time 

since the consumer behavior and media exposure of the audience 

change, 6) brand building is not a corporate identity creation, 7) brand 

building needs the collaboration of all the units of an enterprise, 8) 

brand building is an emotional management, and 9) brand building 

is a practicing guidelines, there is no fixed formula for success. The 

advantage of this study was to review the views of the scholars and the 

marketing communicators towards brand building by the year before 

2012, whether they remain the same or differ from the present time.

Keywords : Brand Building / Integrated Marketing Communications / 

Brand Communication, Customer Engagement / Brand Engagement
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บทน�า

บทความเร่ือง “ความคิดเห็นของนักวิชาการและนักสื่อสารการ

ตลาดในช่วงก่อน พ.ศ.2555 ที่มีต่อการสร้างตราสินค้า” เป็นการประมวล

ความคดิเห็นของนกัวิชาการและนักสือ่สารการตลาดท่ีผูเ้ขียนได้สมัภาษณ์

ในช่วงก่อน พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมทรรศนะของผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญท้ังสองกลุ่ม ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวทางการสร้างตราสินค้า

ขององค์กรในช่วงก่อน พ.ศ.2555  ผลจากการศึกษาที่ได้ท�าให้เห็นความ

คดิเห็นเก่ียวกับแนวทางการสร้างตราสนิค้าขององค์กรในช่วงเวลาดงักล่าว

ได้อย่างชัดเจน

แนวคิดการสร้างตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้า

 แนวคดิการสร้างตราสนิค้า (Brand Building) เกิดขึน้มามากกว่า 

60 ปี โดย Gardner, B.B. & Levy, S.J. (1955) ทีไ่ด้เขยีนบทความวชิาการ

เรือ่ง “The product and the brand” ตพิีมพ์ในวารสาร Harvard Business 

Review เมื่อปี ค.ศ.1955 หลังจากนั้นแนวคิดดังกล่าวได้มีการพัฒนามา

อย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบันมีการน�าไปใช้ในองค์กรต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคท่ีธุรกิจ และการตลาดมีการแข่งขันกันอย่าง

รุนแรง ท�าให้เจ้าของสินค้าหรือบริการต้องมีการน�าการสร้างตราสินค้ามา

ใช้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจ�า อันเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้า

หรือบริการให้มีมากขึ้น 

จากการศึกษาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร

ตราสินค้ากับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรของ อรชิยั อรรคอดุม และ

เสริมยศ ธรรมรักษ์ (2555: 11-16) พบว่า การสื่อสารตราสินค้า (Brand 
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Communication) พัฒนามาจากแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบครบ

วงจร (Integrated Marketing Communications-IMC) ซึ่งในระยะแรก

มกัเก่ียวข้องกับเรือ่งกลยุทธ์การสือ่สาร และช่องทางการสือ่สารการตลาด 

เช่น กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การโฆษณา การใช้สื่อต่างๆ การ

ท�าความเข้าใจเพ่ือเข้าถึงผูบ้รโิภคในบรบิทใหม่ๆ ฯลฯ ซึง่สอดรับกับความ

หมายการสื่อสารตราสินค้าที่ ตระหนักจิต ยุตยรรยง (ม.ป.ป.) ได้อธิบาย

ไว้ว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเพ่ือสร้าง

การรับรู้ จดจ�าและไว้วางใจ 

นอกจากนี้ ในการสื่อสารตราสินค้าจะต้องมีการท�าอย่างต่อเนื่อง 

และมกีารวางแผนการสือ่สารอย่างมกีลยุทธ์ คอืมกีารก�าหนดวัตถุประสงค์

และกลุ่มเป้าหมาย ซึง่การก�าหนดกลุม่เป้าหมายของตราสนิค้าน้ันจะต้อง

มีความชัดเจน เพ่ือให้รู้ว่าองค์กรก�าลังสื่อสารกับใคร และท่ีส�าคัญคือ 

การรับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน�ามาก�าหนดวัตถุประสงค์

ในการสื่อสารตราสินค้า นอกจากน้ียังจะต้องมีการส�ารวจตราสินค้าว่า

มีภาพลักษณ์อย่างไร และภาพลักษณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนคืออะไร เพ่ือ

น�ามาก�าหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) ให้มีความ

ชัดเจนต่อไป

ความคิดเห็นแนวทางการสร้างตราสินค้าช่วงก่อน พ.ศ.2555

ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informant) มีทั้งหมด 7 

ราย ประกอบด้วยนักวิชาการ 4 ราย และนักสื่อสารการตลาด 3 ราย เกี่ยว

กับการสร้างตราสินค้าในช่วงก่อน พ.ศ.2555 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 

พ.ศ.2554

6) Mr.Jeff McFarland ผู้บริหารบริษัท สแปน คอนซัลติ้ง จ�ากัด 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2553

7) นายเจรญิ ประดษิฐ์สกลุ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ดแิอด

แทรกทีฟ จ�ากัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2554
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จากการสมัภาษณ์ สามารถสรปุความคดิเห็น ซึง่เป็นแนวทางการ

สื่อสร้างตราสินค้าในขณะนั้นได้ดังนี้

1)  การสร้างตราสินค้าต้องมุ่งตอบสนองความต้องการ และ

รักษาค�าม่ันสัญญาในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ให้ไว้กับ

ลูกค้า 

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2554) อาจารย์คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ให้ความ

เห็นหลักการพ้ืนฐานในการสร้างตราสินค้าให้ประสบความส�าเร็จว่าต้อง

ให้ความส�าคัญกับการตอบสนองความต้องการ และต้องรักษาค�ามั่น

สัญญา (Commitment/Promise) กับลูกค้า นอกจากนี้สินค้าหรือบริการ

ต้องมคีณุภาพด ีมกีารวิจยัและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะช่วยสร้างความ

มัน่ใจ และความน่าเชือ่ถือให้เกิดข้ึนกับสนิค้าหรอืบรกิาร และตราสนิค้าได้

ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับวีนัส อัศวสิทธิถาวร  (2554) ผู้

อ�านวยการส�านกังานสือ่สารองค์กร บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ SCG  ที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าตราสินค้าที่ประสบความส�าเร็จ

จะต้องส่งมอบค�ามั่นสัญญาให้ลูกค้าตลอดเวลา และไม่จ�าเป็นต้องเป็น

ตราสินค้าใหญ่ มีลูกค้าจ�านวนมาก หรือมีรายได้แต่ละปีสูง แต่อาจเป็น

ตราสนิค้าขนาดเลก็กไ็ด้ นอกจากน้ีค�ามัน่สญัญาท่ีให้ ก็ต้องท�าให้กลุ่มเป้า

หมายยอมรับ หรือจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
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2) ผู้บริหารองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ และมีนโยบายการสร้าง

ตราสินค้าที่ชัดเจน 

 เจฟฟ์ แมคฟาร์แลนด์ (Jeff McFarland) (2553) ผู้บริหารบริษัท 

สแปน คอนซัลติ้ง จ�ากัด (Span Consulting)  บริษัทที่ปรึกษาการสร้าง

ตราสนิค้าในสิงคโปร์ และรองศาสตราจารย์พรทพิย์ สมัปัตตะวนชิ (2554) 

มีความคิดเห็นท่ีตรงกันว่าผู้บริหารองค์กรเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการ

สร้างตราสินค้า  โดยเฉพาะจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีนโยบาย และแนวปฏิบัติ

ในการสร้างตราสินค้าที่ชัดเจน นอกจากนี้จะต้องคอยผลักดันให้ไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3) การสร้างตราสนิค้าต้องให้ความส�าคัญในการสร้างคุณค่า

ให้เกิดกับตราสินค้าผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

ดร.ปีเตอร์ กัน (2555) ประธานที่ปรึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ ได้อธิบายการสร้างตราสินค้าว่าจะต้องให้ความส�าคัญในเร่ือง

การสร้างคุณค่า (Value Creation) ซึ่งความหมายการสร้างคุณค่า ปีเตอร์

อธิบายว่าเป็นการสร้างคณุค่าสงูสดุ จนท�าให้เกิดเป็นลทัธิขึน้ และถ้าท�าให้

ผู้ซื้อกลายเป็นสาวกได้ เมื่อนั้นก็จะเกิดการบอกต่อ และสร้างความยั่งยืน

ให้เกิดขึ้นกับตราสินค้า 

ส�าหรบัแนวคดิการสร้างคณุค่า  ปีเตอร์มคีวามเห็นว่าเป็นผลท่ีเกิด

ขึ้นมาจากกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ก่อนท่ีจะมีการ

พัฒนาสู่ขั้นของการสร้างนวัตกรรม (Innovation) และก้าวสู่ขั้นของการ

สร้างคณุค่า (Value Creation) ซึง่แนวคดินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจเชงิ
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สร้างสรรค์หรอื Creative Economy และมผีลท�าให้การตลาดระดบัประเทศ 

รวมทั้งการตลาดขององค์กรมีความสามารถในเชิงการแข่งขันที่สูงขึ้น 

ปีเตอร์ได้กล่าวถึงจุดอ่อนของผู้ประกอบการไทยว่ายังขาดความ

เข้าใจแนวคิดการเล่าเรื่องหรือ Story Telling ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ

แนวคิดการสร้างคุณค่า จึงท�าให้สินค้าไม่สามารถก�าหนดราคาขายที่สูง

ขึ้นได้ และเมื่อไม่มีจุดขายที่แตกต่าง ในที่สุดก็จะแข่งขันกันในเรื่องราคา 

จนก�าไรที่เหลือไม่มาก ไม่สามารถน�ามาพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ ขณะ

ที่ผู้บริโภคก็เกิดการเรียนรู้ในเรื่องราคา โดยไม่ยอมซื้อสินค้าท่ีตั้งราคาสูง 

เนื่องจากมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ประกอบการรายอื่นๆ และจะซื้อ

สินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันที่จ�าหน่ายในราคาที่ถูกกว่า 

อย่างไรก็ตาม การท่ีคนไทยมจีดุเด่นในเร่ืองความละเอยีดอ่อน และ

มคีวามประณีต ปีเตอร์เห็นว่าเป็นทนุในการสร้างคณุค่าให้เกิดขึน้ และได้

เปรยีบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างตราสนิค้าแอปเป้ิล (Apple) และ

ไมโครซอฟต์ (Microsoft) ว่าสตฟี จอบส์ (Steve Jobs) ผูบ้รหิารของแอปเป้ิ

ลนัน้ สามารถสร้างแอปเป้ิลให้กลายเป็นส่วนหนึง่ในชวิีตคนเราได้ แต่บลิล์  

เกตส์ (Bill Gates) ท�าได้แค่สร้างไมโครซอฟต์ให้มผีูน้�ามาใช้งานเท่านัน้

4) การสร้างตราสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมต้องท�าควบคู่

กับการจัดการความผูกพันลูกค้าและตราสินค้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานา คุณธาราภรณ์  (2555) รองอธิการบดี

ฝ่ายสือ่สารการตลาดและวิเทศสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว

ว่าในอดตีการสร้างตราสนิค้าเป็นแค่ส่วนหน่ึงของการตลาด ซึง่จะต้องยึด

กรอบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) หรืออัตลักษณ์ตราสินค้า 
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(Brand Identity) เป็นหลัก ท�าให้ในสมัยก่อน หลายองค์กรจึงให้ความ

ส�าคัญในการออกแบบตราสัญลักษณ์ โลโก้ และการใช้สี แต่ทุกวันน้ี

แนวคดิตราสนิค้าจะเป็นตัวก�าหนดแนวทางการท�าการตลาด โดยยึดลกูค้า

เป็นศูนย์กลางมากขึ้น

สิ่งส�าคัญในการท�าการตลาดเครือข่ายสังคม (Social Network 

Marketing) และการสร้างตราสนิค้าผ่านเครอืข่ายสังคม (Social Network 

Branding) เช่น facebook, twitter, YouTube ฯลฯ มานาเห็นว่ามีอิทธิพล

ในการสร้างตราสินค้ามากขึ้น เพราะสื่อใหม่เหล่านี้มีความส�าคัญไม่น้อย

กว่าสือ่มวลชน (Mass Media) เน่ืองจากสือ่สงัคม (Social Media) เป็นช่อง

ทางท่ีสามารถสร้างความผกูพัน (Engagement) และสามารถใช้ตราสนิค้า

ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้ 

นอกจากน้ี การสร้างตราสินค้ายังต้องมีการสร้างความผูกพันกับ

ลกูค้า (Customer Engagement) ผ่านการสร้างตราสินค้าโดยใช้กิจกรรม

เพื่อสังคม (CSR Branding) การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (Customer 

Experiential Management-CEM) และการจดัการความสมัพันธ์กับลกูค้า 

(Customer Relationship Management-CRM) ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งสิ่งที่

ชีว้ดัตราสนิค้าทีป่ระสบความส�าเรจ็จะเหน็ได้จากการท่ีกลุ่มลกูค้าท่ีเคยได้

รับประสบการณ์ที่ดีจะช่วยบอกต่อญาติ พี่น้อง เพื่อน และคนที่รู้จักให้มา

ซื้อสินค้าหรือบริการของตราสินค้า 

ดังนั้นการสร้างตราสินค้าให้ประสบผลส�าเร็จ จึงต้องเริ่มต้นจาก

การรู้จักตนเอง ต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่มี หลังจากน้ันจึงก�าหนด

กลยุทธ์ตราสินค้า และใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีสอดรับกับ
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ทศิทางของตราสนิค้าทีอ่งค์กรได้ก�าหนดไว้ เพ่ือกระจายสารให้เข้าถึงกลุม่

เป้าหมาย 

มานาได้แสดงความคิดเห็นว่าการทีเ่จ้าของสนิค้าหรอืบริการต้อง

สร้างประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้น จึงเริ่มมี

การผลิตรายการโทรทศัน์เป็นของตนเองหรอื Branded Program เน่ืองจาก

สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้มากกว่า อีกทั้งยังช่วยสร้าง

โอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ และสร้างความผูกพันกับกลุ่มเป้า

หมายได้ง่ายกว่าการไปลงโฆษณาในรายการตามสื่อต่างๆ มานายังเชื่อ

ว่าในอนาคตจะมสีถานโีทรทศัน์ทีผ่ลติรายการเพ่ือส่งเสรมิการตลาดสนิค้า 

ทั้งในลักษณะทุกตราสินค้า หรือตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งที่องค์กรเป็น

เจ้าของ หรือที่เรียกว่า Branded Channel ให้เห็นกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารผ่านการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของการตลาดเชิงประสบการณ์ก็ยังคงจ�าเป็นต้องมีการน�ามาใช้ ทั้ง

ในลักษณะกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ (Online Event) และกิจกรรมท่ีจัด

ขึ้นจริง (Offline Event) ซึ่งการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายก็ยังคงต้องมี

การใช้สื่อมวลชน (Mass Media) ในลักษณะการสื่อสารการตลาดแบบ

ครบวงจร (IMC) แต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารให้

เหมาะกับสื่อแต่ละประเภท

ในส่วนของชนารี เลาหะพงษ์พันธ์ (2556) อาจารย์มหาวิทยาลัย

เว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) และ  Strategic Planning Consultant บริษัท 

ดบัเบิล้ พี คอมมวินเิคชัน่ จ�ากัด ได้กล่าวในประเดน็การจดัการความผกูพัน

ทีส่มัพันธ์ทางด้านการตลาดว่า แม้ลกูค้าจะจงรกัภักดกัีบตราสนิค้าน้อยลง 
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แต่ความพอใจ (Satisfaction) ทีม่ต่ีอตราสนิค้าไม่ได้ลดน้อยลง ซึง่สิง่ทีต้่อง

ให้ความส�าคัญคือ การสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในการใช้ตราสินค้านั้นๆ 

ดังน้ันการสร้างตราสินค้าเพ่ือก้าวสู่ข้ันการสร้างความผูกพันกับ

ตราสินค้า (Brand Engagement) สิ่งส�าคัญอยู่ที่กระบวนการ เริ่มตั้งแต่ 

การเข้าใจความต้องการของผูบ้รโิภค (Consumer Insight) ว่าพวกเขามวิีธี

การคดิ มวิีถีการด�าเนินชวิีตอย่างไร การสร้างตราสนิค้าจงึต้องเข้าใจความ

ต้องการของลูกค้าและการน�าแนวคิดความผูกพันหรือ Engagement มา

ใช้ เช่น ความผูกพันกับตราสินค้า (Brand Engagement) ความผูกพันกับ

ลกูค้า (Customer Engagement)  ฯลฯ สิง่ท่ีต้องให้ความส�าคญัคือ วิธีการ

ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

แต่การสร้างความผกูพันกับตราสนิค้าจะต้องท�าให้กลุ่มเป้าหมาย

เกิดสายใยที่เชื่อมโยง (Bonding) กับตราสินค้า ไม่ใช่แค่ซื้อไปใช้ แต่ต้อง

ท�าให้เกิดการยอมรับในตราสินค้า และแนะน�าต่อให้แก่กลุ่มคนท่ีลูกค้า

รู้จัก สิ่งส�าคัญในการสร้างความผูกพันกับตราสินค้าคือ ลูกค้าจะอยู่กับ

เราเหมอืนคูห่มัน้ หรือแต่งงานกันแล้ว ส่วนการสร้างความผกูพันกับลกูค้า

จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขามีประสบการณ์กับตราสินค้าเราแล้ว และมีการน�า

ไปบอกต่อ

ด้านการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ชนารีเห็นว่าปัจจัยแวดล้อม

ทางการตลาดที่เปล่ียนไป ท�าให้การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) 

ไม่เพียงพอที่จะใช้กับกลุ่มลูกค้า เนื่องจากความสัมพันธ์เป็นแค่การสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หรือมีความสัมพันธ์กันเท่านั้น แต่ความผูกพัน 

(Engagement) จะเป็นการสร้างให้เกิดสายใย ซึ่งมีความลึกซึ้งมากกว่า

การสร้างความสัมพันธ์ และเป็นความผูกพันถึงขั้นที่ลูกค้าจะช่วยแนะน�า
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ตราสินค้าของเราให้บุคคลอื่นใช้ด้วยความเต็มใจ

จากความคิดเห็นของมานาและชนารีจะเห็นว่า การสร้างความ

ผูกพันให้เกิดข้ึนอย่างเห็นผลจะต้องใช้เครื่องมือทางการตลาด และ

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดในลักษณะผสมผสาน เช่น การใช้กิจกรรม

ที่แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) การบริหาร

ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM) ฯลฯ 

โดยมี IMC เป็นจุดเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เพ่ือหลอมรวมประสบการณ์

ที่ดีของลูกค้าให้เกิดเป็นความผูกพัน ซึ่งเป็นการปักหมุด หรือตรึงให้กลุ่ม

ลูกค้าหลงใหล (Passion) ในตราสินค้า และไม่ไปสนใจสินค้าหรือบริการ

ของตราสินค้าอื่น เพื่อท�าให้กลุ่มลูกค้าเหล่านั้นกลายเป็นสาวก ที่คอยท�า

หน้าท่ีปกป้องภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า และเป็นกระบอกเสียงในการ

บอกต่อสิ่งที่ดีๆ ไปยังบุคคลรอบตัว

ปัจจบุนัการสร้างตราสนิค้าจะเริม่ต้นจากการก�าหนดแก่นแท้ของ

ตราสินค้า (Brand Essence) ซึ่งเป็นวงกลมวงในสุด ส่วนวงกลมต่อมา

จะเป็นกลยุทธ์การตลาดหรือกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่น�ามา

ใช้ หลังจากนั้นเป็นการเลือกใช้เครื่องมือ IMC ที่มีความเหมาะสมในการ

สื่อสารตราสินค้า  แต่การได้มาซึ่งกลยุทธ์ตราสินค้าก็ต้องมีการวิเคราะห์

ปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งต้องเข้าใจความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้อย่างชัดเจน 

เมื่อกลยุทธ์ทุกระดับมีความพร้อม สิ่งที่จะต้องเข้าใจล�าดับต่อมา

ก็คือ พฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคท่ี

สื่อใหม่มีบทบาทเพ่ิมข้ึน และเป็นสื่อที่ลูกค้าสัมผัสตลอด 24 ชั่วโมง จึง

สามารถน�ามาใช้ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า และท�าให้กลุ่มเป้า
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หมายผูกพันกับตราสินค้าได้ เนื่องจากผู้บริโภคยุคปัจจุบันรู้ว่าโฆษณา

สินค้ามุ่งหวังโน้มน้าวใจให้ซื้อสินค้าหรือบริการ ประกอบกับการท่ีมีช่อง

ทางในการรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ หรือข้อแนะน�าจากผู้ท่ีเคยใช้สินค้า

หรือบริการมาก่อน โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ทั้งจาก 

Smart Phone และ Tablet จงึท�าให้ก่อนการตดัสนิใจซือ้สินค้าหรอืบริการ

บางประเภทจะมีการสอบถามกันภายในกลุ่มหรือชุมชนเสมือน (Virtual 

Community) ของตนเอง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เจ้าของสินค้า

จึงมีการปรับตัวโดยหันมาสร้างตราสินค้าองค์กร (Corporate Branding) 

เพ่ือน�าความแขง็แกร่งของชือ่เสยีงองค์กรมารบัรองคณุภาพสนิค้าทกุตรา 

สินค้าที่องค์กรมี 

5) การสร้างตราสินค้าต้องใช้เวลา เน่ืองจากพฤติกรรมผู้

บริโภคและการเปิดรับสื่อของผู้รับสารเปลี่ยนแปลงไป 

ชนารี เลาหะพงษ์พันธ์ (2556) ได้ให้ความหมายการสร้างตรา 

สินค้า (Brand Building) คล้ายคลึงกับตระหนักจิต ยุตยรรยง (ม.ป.ป.) 

ที่ได้อธิบายการสร้างตราสินค้าว่าเป็นการสื่อสารให้รู้ว่าลูกค้าจะได้อะไร

จากตราสนิค้าขององค์กร และเมือ่ใช้สนิค้าหรอืบรกิารแล้วก็ต้องเกิดความ

ภาคภูมิใจ

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตราสินค้าเป็นอย่างมากคือ พฤติกรรม

ผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงในทุกด้าน ชนารีได้อธิบายว่าการที่พฤติกรรมผู้

บริโภคเปลี่ยนไป ท�าให้ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Consumer 

Insight) เกี่ยวกับเหตุผลที่ใช้สินค้าหรือบริการให้มากขึ้น 
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นอกจากน้ีการท่ีผู ้บริโภคเป็นนักค้นหาข้อมูลเชิงรุก (Active  

Seeker) มากกว่าในอดีต ท�าให้ผู้บริโภคทุกวันนี้มีการสืบค้นข้อมูลจาก 

Google ก่อน โดยเฉพาะตราสินค้าที่เก่ียวกับการบริการ เนื่องจากเป็น

สนิค้าทีจ่บัต้องไม่ได้ มใิช่เพียงแค่นัน้ผูบ้รโิภคยังมกีารตรวจสอบข้อมลูจาก

หลายแหล่งหรือ Double Check ซึ่งสะท้อนให้เห็นการไม่เชื่ออะไรง่ายๆ

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ชนารีเห็นว่าผู้บริโภคตั้งแต่ Gen 

Y เป็นต้นมา จะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่รับสื่อ หรือรับสาร (message) จากสิ่ง

ทีต่ราสินค้าพูด แต่เขาจะเป็นผูเ้ลอืกเองว่าจะรบัหรือไม่รับส่ือใด ดงัน้ันส่ือ

สังคม (Social Media) ที่แต่ละตราสินค้าน�ามาใช้มากข้ึน จึงมีข้อเสียท่ี

เหน็ได้คอื เมือ่ผูบ้รโิภคใช้สนิค้าหรอืบรกิาร หรอืรบัรูข้้อมลูข่าวสารเก่ียวกับ

ตราสินค้านั้นผ่านสื่อแล้วไม่ชอบ หรือไม่ประทับใจโอกาสที่เขาจะปฏิเสธ

สินค้าหรือตราสินค้านั้นสามารถเกิดข้ึนได้ทันที ขณะท่ีข้อดีของส่ือสังคม

อีกด้านหนึ่งก็คือ เป็นช่องทางการสื่อสารที่ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด

ให้แก่ตราสินค้าใหม่ๆ ได้ 

จากความคดิเหน็ของชนารข้ีางต้น มนัียยะท่ีสะท้อนให้เหน็ว่าการ

แบ่งส่วนตลาด (Segmentation)  สามารถน�าแบบแผนการด�าเนินชีวิต 

(Lifestyle) ทีแ่ตกต่างกันมาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดได้ และนบัเป็นสิง่ทีน่่า

สนใจ อกีทัง้ยังสอดคล้องกับวิถีชวิีตของคนในสงัคมยุคปัจจบุนัท่ีมกิีจกรรม 

(Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion) ในเรื่อง

ต่างๆ ท่ีเปลีย่นแปลงไปจากในอดตี ซึง่การเข้าใจแบบแผนการด�าเนนิชวิีต

ของกลุ่มเป้าหมายจะท�าให้การวางแผนและการด�าเนินกิจกรรมการสือ่สาร

ทุกรูปแบบสอดรับกับแบบแผนการด�าเนินชีวิตของผู้ท่ีจะเป็นลูกค้า และ



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2560

262

ถ้าสามารถท�าได้ โอกาสที่ความผูกพันจะเกิดข้ึนกับตราสินค้าหรือลูกค้า

ก็มีสูง แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่าประเภทของสินค้าหรือบริการเหมาะสมที่จะ

น�าแบบแผนการด�าเนินชีวิตมาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม หากดพัูฒนาการของการตลาดและการสือ่สารการ

ตลาดจะเห็นได้ว่าในอดตี การพัฒนาผลติภัณฑ์ส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์ท่ี

จะผลิตสนิค้าขึน้มาเพ่ือจ�าหน่ายให้กลุม่เป้าหมายในตลาดมวลชน (Mass 

Market) เน่ืองจากในขณะน้ันสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่มีคู่แข่งขัน

ไม่มาก ท�าให้ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถเก็บเก่ียวผลก�าไรจากการ

จ�าหน่ายสินค้าในตลาดที่มีขนาดใหญ่ได้โดยง่าย 

ต่อมาเมื่อสินค้าแต่ละประเภท (Product Category) มีการผลิต

สินค้าท่ีมีคุณลักษณะหรือมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับเส้นผม จากเดมิมแีค่ยาสระผม ก็เกิดสนิค้าประเภทใหม่ๆ ขึน้ อาทิ 

ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์บ�ารุงเส้นผม ฯลฯ หรือแม้กระท่ังการผลิตสินค้า

เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ยาสีฟันส�าหรับผู้สูบบุหรี่ แชมพสูระผมส�าหรับ

ผู้ชาย ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ นอกจากจะท�าให้รายการสินค้า (Product Item) 

เพ่ิมจ�านวนมากข้ึนแล้ว ยังท�าให้เกิดตราสินค้าใหม่มีเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

จนส่งผลให้ตลาดมีการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ที่ย่อยลงถึงใน

ระดับการตลาดที่เป็นส่วนเล็กๆ (Fragmentation) 

พัฒนาการด้านการผลิต และการตลาดดังกล่าว ส่งผลต่อการ

สือ่สารการตลาดอย่างเห็นได้ชดั เพราะในยุคทีส่นิค้ามุง่เน้นตลาดมวลชน 

ขณะนั้นยังมีตราสินค้าไม่มาก  การโฆษณา (Advertising) จึงเป็นเครื่อง

มือส�าคัญในการแจ้งข่าวสาร ทั้งในด้านจุดขาย (Unique Selling Propo-

sition-USP) และสถานทีจ่�าหน่ายให้กลุม่เป้าหมายได้รับทราบ กล่าวได้ว่า
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บทบาทของโฆษณามมีากจนถึงข้ันท่ีได้รบัการขนานนามยุคน้ันว่าเป็นยุค

โฆษณา (Advertising Age)

แต่หลังจากที่มีสินค้าเกิดขึ้นหลายประเภท และมีหลายตรา 

สินค้ามากขึ้น กระบวนการสร้างตราสินค้า (Brand Building) กลายเป็น

ส่วนส�าคญัท่ีน�ามาใช้ในการสร้างความรูส้กึเชงิบวก โดยเฉพาะภาพลักษณ์

ของสินค้าหรือบริการให้เกิดขึ้นในจิตใจกลุ่มเป้าหมาย เพราะการท่ีมี

ตราสินค้าเป็นจ�านวนมาก แต่ลูกค้านึกไม่ออกว่าสินค้าน้ันมีจุดเด่นอะไร 

หรอืไม่สามารถนึกตราสนิค้าน้ันได้เป็นล�าดบัต้นๆ โอกาสทีจ่ะประสบความ

ส�าเร็จในด้านยอดขายก็จะเกิดข้ึนยาก ซึ่งสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ท�าให้ยุคนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นยุคตราสินค้าหรือ Brand Age 

ความแตกต่างในการสื่อสารการตลาดของทั้งสองยุค จะอยู่ที่

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีน�ามาใช้ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือ ยุค

โฆษณาจะมกีารใช้โฆษณาเป็นเครือ่งมอืหลกั แต่ในยุคตราสนิค้า จะมกีาร

ใช้เครือ่งมอืสือ่สารการตลาดทีห่ลากหลายตามสถานการณ์ทางการตลาด 

ครอบคลมุส่วนประสมการสือ่สารการตลาด (Marketing Communication 

Mix) โดยบางสถานการณ์อาจใช้ส่วนประสมใดส่วนประสมหน่ึงก็ได้ ไม่ว่า

จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดย

บุคคล และการตลาดทางตรง 

อย่างไรก็ตาม การสร้างตราสินค้าในยุคท่ีต้องยึดลูกค้าเป็น

ศนูย์กลางท�าให้เกิดความเปลีย่นแปลงในหลายมติ ิเหน็ได้จากในอดตี เคย

ใช้กลยุทธ์การตลาดเป็นแกนหลกั หลงัจากนัน้จงึน�าจดุขายของสนิค้าหรอื

บริการมาใช้ในการสร้างตราสินค้า และเมื่อได้จุดขายที่ต้องการแล้ว ก็จะ

เลือกใช้เครือ่งมอื IMC ท่ีเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายในการสือ่สารออกไป
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6) การสร้างตราสินค้าไม่ใช่การสร้างอัตลักษณ์องค์กร 

เจฟฟ์ แมคฟาร์แลนด์ (2553) ได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการ

สร้างตราสินค้าทางฝั่งเอเชีย และไทยว่ายังมีบางองค์กรเข้าใจผิดว่าการ

สร้างตราสินค้าคือ การสร้างอัตลักษณ์หรือ Identity ต่างๆ ให้เกิดขึ้น 

แมคฟาร์แลนด์ตัง้ข้อสงัเกตว่าหลายตราสนิค้าของไทยมศีกัยภาพ

ทีจ่ะก้าวสูก่ารเป็นตราสนิค้าระดบัโลกหรอื Global Brand ได้ แต่ทีผ่่านมา 

ตราสินค้าของไทยทีก้่าวสูต่ลาดโลก ไม่ได้เกิดจากแรงผลกัดนัของเจ้าของ

ที่เป็นคนไทย ไม่ว่าจะเป็น Red Bull หรือ Jim Thompson 

7) การสร้างตราสนิค้าจะต้องเกิดจากทุกหน่วยงานในองค์กร

ร่วมมือกัน

การสร้างตราสินค้าให้ประสบความส�าเร็จ เจฟฟ์ แมคฟาร์แลนด์ 

(2553) เหน็ว่าไม่ใช่เป็นหน้าทีแ่ค่ฝ่ายการสือ่สารการตลาดขององค์กรเพียง

หน่วยงานเดียว แต่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ต้องช่วยกัน เนื่องจาก

ตราสนิค้าเป็นส่วนส�าคัญของธุรกิจ และลกูค้าต้องสัมผัสกับประสบการณ์

เก่ียวกับตราสนิค้า (Brand Experience) ผ่านจดุทีล่กูค้ามโีอกาสได้สมัผสั 

(Touch Point) ทั้งองค์กร 

8) การสร้างตราสินค้าเป็นเรื่องการจัดการความรู้สึก 

เจริญ ประดษิฐ์สกุล (2554) ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ดแิอด

แทรกทีฟ จ�ากัด (The Adtractive) ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของตราสินค้าว่า

จะต้องประกอบด้วย 4 มติ ิคอื มคีณุค่า (Value) มคีวามจรงิใจ (Sincerely) 

มีระดับ (Class) และสมเหตุสมผล (Make Sense) 
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นอกจากนี้เจริญและชนารียังมีความคิดเห็นที่เหมือนกันคือ 

กระบวนการสร้างตราสินค้าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญและจัดการ

กับความรู้สึก (Emotional/Feeling) ของลูกค้าที่แตกต่างกัน  ซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนมุมมอง และความเชื่อใหม่ทางการตลาด จากที่เคยเรียนกันมา

ว่าสินค้าหรือบริการจะต้องให้ความส�าคัญกับจุดขายท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

(Unique Selling Proposition-USP) แต่ต้องหันมาให้พิจารณาว่าสินค้า

หรือบริการแต่ละตราสินค้าสามารถตอบโจทย์อะไรให้ลูกค้าได้บ้าง ซึ่ง

ไม่ใช่แค่การพิจารณาในแง่จุดขายของสินค้า แต่สิ่งท่ีลูกค้าต้องการคือ 

ประสบการณ์แปลกใหม่จากการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร เช่น Starbucks ขาย

การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience Marketing) ร้านกาแฟ Tom N 

Toms Coffee ขายประสบการณ์ร้านกาแฟเกาหลี เป็นต้น 

9) การสร้างตราสินค้าเป็นแค่แนวทางในการปฏิบัติ ท่ีไม่มี

สูตรส�าเร็จตายตัว

เจริญ ประดิษฐ์สกุล (2554) เห็นว่าการสร้างตราสินค้าเป็นแค่

แนวทางให้ปฏิบัติ  (Guide Line) เท่านั้น แต่ไม่มีสูตรส�าเร็จที่ตายตัว และ

ส่ิงที่ต้องให้ความส�าคัญคือ  การค้นหาและเข้าใจความต้องการ รวมทั้ง

ตัวตนของผู้บริโภค ซึ่งเจริญเห็นว่าประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านข้อมูล 

โดยเฉพาะข้อมูลจากการวิจัยที่บางเรื่องขาดความน่าเชื่อถือ ท�าให้ข้อมูล

ในการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคหรือ Consumer Insight ยังไม่

ค่อยตรงมากนัก 

อย่างไรก็ตาม เทคนิคการล้วงลึกความต้องการของผู้บริโภคหรือ 

Consumer Insight เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นที่ต้องมีการน�ามาใช้ เนื่องจาก
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จะท�าให้เข้าใจความเป็นตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเสาะแสวงหา 

และท�าความเข้าใจความคิด ความเชื่อ และแบบแผนการด�าเนินชีวิต ซึ่ง

ผลที่ได้จะท�าให้เข้าใจตัวตนของผู้บริโภคได้มากขึ้น

ส�าหรับหัวใจของเทคนิคการล้วงลึกความต้องการของผู้บริโภค

ก็คือ การไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น แต่ต้องค้นหาในสิ่งท่ีกลุ่มเป้าหมายเป็น  ดัง

นั้นผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง จึงให้ผลท่ีลุ่มลึก

มากกว่าการวิจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่ช้การวิจยัเชงิปรมิาณ ซึง่มุง่เน้นแต่

การหาค�าตอบแบบกว้างๆ และผลทีไ่ด้ก็มกัจะเป็นการสรปุแบบเหมารวม 

(Stereotype) ท่ีสวนทางกับยุคที่ผู้บริโภคมีสินค้าและตราสินค้าให้เลือก

เป็นจ�านวนมาก อีกทั้งยังมีช่องทางในการค้นคว้าหาข้อมูลเปรียบเทียบ

สินค้าหรือตราสินค้า เพื่อศึกษาความคุ้มค่าก่อนซื้อ ดังนั้นการสร้างความ

ผูกพัน (Engagement) ให้เกิดขึ้นกับตราสินค้าและลูกค้าจึงต้องท�าในทุก

มิติ หรือทุกกิจกรรมในลักษณะ 360 องศา เพื่อท�าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ได้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าหรือตราสินค้า

ผลจากการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ทั้งนัก

วิชาการ และนักสื่อสารการตลาดในครั้งนี้ แม้ข้อมูลสนเทศ และความรู้

จะเป็นทรรศนะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลก็ตาม แต่จากการประมวลสรุป

ก็ท�าให้เหน็ว่าความคดิเหน็ของท้ัง 2 กลุม่ท่ีมต่ีอการสร้างตราสนิค้าในช่วง

ก่อน พ.ศ.2555 ก็ท�าให้ย้อนกลับมาพิจารณาได้ว่ามีอะไรที่เหมือน หรือ

แตกต่างจากปัจจุบันบ้าง
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รายการข่าวเป็นรูปแบบรายการท่ีมีจ�านวนนาทีของการออก

อากาศต่อสัปดาห์มากท่ีสุด โดยมีจ�านวนนาทีเพ่ิมขึ้น 3,618 นาที จาก 

19,954 นาที เป็น 23,572 นาที   ความหลากหลายของรูปแบบรายการใน

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ มีมากกว่า ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และในช่วงเวลา

ทีม่ผีูช้มมาก (18.30-23.00 น.) มคีวามหลากหลายน้อยกว่าช่วงเวลาปกติ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีสัดส่วนรูปแบบรายการ

โทรทศัน์คล้ายกับ สถานีโทรทศัน์สกีองทัพบกช่อง 7 กล่าวคอื ทัง้สองสถานี

มรีายการข่าว และรายการละคร เป็นรปูแบบรายการท่ีมนีาทีของการออก

อากาศต่อสัปดาห์มากที่สุด   ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 

5) และ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย   

ส�าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) มีการเปลี่ยนแปลง

ค่อนข้างมาก โดยการเพ่ิมจ�านวนนาททีีอ่อกอากาศต่อสปัดาห์ ในรายการ

ข่าว และรายการพูดคยุ เช่นเดยีวกบัสถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส (ThaiPBS) 

มีเพิ่มเวลาให้กับรายการข่าว และลดเวลารายการสารคดี

ค�าส�าคัญ : ความหลากหลายของรายการโทรทัศน์ / รายการโทรทัศน์ / 

รปูแบบรายการโทรทัศน์ / โทรทศัน์ระบบอนาลอ็ก / โทรทศัน์ระบบดจิติอล
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Abstract

This paper presents format diversity of television pro-

gram in Thailand’s analog television system before and after 

the emergence of digital television.  It starts from the concept 

of broadcasting diversity and content diversity.  Then, it offers a 

comparison of data of program format between January 2554 and 

January 2559.  Moreover, trends of changing in program format 

are presented together with suggestions for future research.

News program has the most number of minutes of airtime 

per week at 3,618 minutes, increasing from 19,954 minutes to 

23,572 minutes.  There is more format diversity of television  

programs on weekend than those on weekday.  And programs on 

primetime (18:30 to 23:00 hrs.) are less diverse than programs 

on usual time.

Thai Television (Channel 3) has the same ratio of television 

program format as Bangkok Broadcasting Television Channel 7.  

Both have news program and drama program as their highest 

number of minutes of airtime per week.  The Royal Thai Army 

Television (Channel 5) and Modern Nine TV (Channel 9) have 

changed slightly. The National Broadcasting Services of Thailand 

(Channel 11) has changed quite a lot, by increasing the number 
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of minutes per week for news program and talk shows.  Similarly, 

Thai Public Broadcasting Service (ThaiPBS) also increases airtime 

for news program and decreases airtime for the documentary.

Keywords : Television program diversity / Television program / 

Television program format / Analog television / Digital television
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บทน�า

การปฏิรูปสื่อมวลชนเป็นหนึ่งในวาระของการปฏิรูปการเมือง

ครั้งส�าคัญของประเทศไทย ในช่วงหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2535   เหตุส�าคัญประการหนึ่งที่น�ามาสู่การปฏิรูปสื่อในครั้งนั้น คือการที่

สื่อมวลชนไม่น�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานี

โทรทัศน์ท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ี ซึ่งอาจถูกมองว่ามี

การครอบง�าการน�าเสนอข่าวของผู้ประกอบกิจการ   

ปัญหาเก่ียวกับคุณภาพและความหลากหลายของรายการ

โทรทัศน์ ถือว่าเป็นปัญหาส�าคัญอีกประการหน่ึงท่ีเกิดจากการท่ีหน่วย

งานรัฐเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ี และน�าคลื่นความถ่ีมาให้เช่าช่วงเวลา 

หรือให้สัมปทานการประกอบกิจการแก่ภาคธุรกิจ โดยไม่มีการก�าหนด

แนวทางด้านเน้ือหาสาระ คุณภาพรายการ การตรวจสอบ หรือประเมิน

ประสิทธิภาพของการประกอบกิจการ (อุบลรัตน์, 2544:238)   ท�าให้ผู้ได้

รบัสัมปทานการประกอบกิจการเป็นผูพิ้จารณาแต่เพียงผูเ้ดยีวในการเลอืก

รปูแบบ และเน้ือหารายการท่ีจะน�ามาออกอากาศ โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ เพื่อผู้ชม หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตามแต่ผู้ได้รับ

สัมปทานจะพิจารณา   หากพิจารณาแต่เพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจ ผู้ได้

รบัสมัปทานก็อาจจะเลอืกน�าเสนอรายการทีม่รีปูแบบ และเน้ือหารายการ

ที่เคยได้รับความนิยม มีผู้ชมจ�านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดความหลาก

หลาย   

จากรายงานผลการศึกษารอบที่ 47 ของโครงการศึกษาเฝ้าระวัง

สื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (Media monitor) 

ซึ่งส�ารวจผังฟรีทีวีของช่อง 3, 5, 7, 9 สทท. และ ทีวีไทย ในเดือนมีนาคม 
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2553 พบว่ารปูแบบรายการของสถานโีทรทัศน์ช่อง 3 และ ช่อง 7 ส่วนใหญ่

เป็นรายการข่าว และรายการละคร   โดยผังรายการของช่อง 3 ประกอบ

ไปด้วยรายการข่าว 3,629 นาที คิดเป็นร้อยละ 36 ของเวลาออกอากาศ

ทั้งหมด และ รายการละคร 3,035 นาที คิดเป็นร้อยละ 30.1 ของเวลา

ออกอากาศทั้งหมด   ส่วนผังรายการของช่อง 7 ประกอบไปด้วยรายการ

ข่าว 2,633 นาที คิดเป็นร้อยละ 26.1 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด และ 

รายการละคร 2,661 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 26.4 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด 

(Media monitor, 2553:82)

เพ่ือการคุ้มครองสื่อมวลชนจากการครอบง�าจากรัฐ และการ

ประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะส่งผลให้รายการ

โทรทัศน์มีคุณภาพ และมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในส่วนของรูป

แบบรายการ เนื้อหารายการ และมุมมองในการน�าเสนอ ท�าให้เกิดความ

พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงลักษณะความเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ี และ

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในตลาดวิทยุโทรทัศน์ 

โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นผู้รับใบ

อนุญาตโดยตรง แทนที่รูปแบบเดิมซึ่งเป็นการรับสัมปทานจากหน่วยงาน

ของรัฐ และการก�าหนดให้มีองค์กรอิสระเข้ามาจัดสรรคลื่นความถ่ี และ

ก�ากับดูแลการประกอบกิจการ   โดยการก�าหนดแนวคิดเก่ียวกับองค์กร

อสิระท่ีท�าหน้าทีจ่ดัสรรคลืน่ความถ่ีท่ีเป็นทรพัยากรของชาตเิพ่ือประโยชน์

สาธารณะไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2540   

กระบวนการปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์ใช้เวลามากกว่า 10 ปี จึง

ได้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มาท�าหน้าท่ี และเริ่มกระบวนการ
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เปลี่ยนผ่านความเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ีวิทยุโทรทัศน์   หลังจากได้จัด

ท�าแผนแม่บท และแผนการบริหารคลื่นความถ่ีเรียบร้อยแล้ว กสทช.จึง

เริ่มจัดสรรคลื่นความถ่ีส�าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืน

ดนิประเภทบรกิารทางธรุกจิระดบัชาต ิซึ่งตามกฎหมาย ก�าหนดให้จดัสรร

ด้วยวิธีประมลู   ค�าถามส�าคญัทีเ่กิดขึน้คอื หลงัจากท่ีได้จ�านวนผูป้ระกอบ

กิจการโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ช่องรายการในระบบอนาล็อก เป็น 26 

ช่องรายการในระบบดจิติอลแล้ว เกิดการเปลีย่นแปลงกบัรปูแบบรายการ

ของ 6 ช่องรายการเดิม หรือไม่ อย่างไร

บทความฉบับน้ี จะน�าเสนอเก่ียวกับความหลากหลายของรปูแบบ

รายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ระบบอนาล็อก ก่อน และหลังการเกิด

ขึ้นของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยจะเริ่มจากแนวคิดเกี่ยวกับความหลาก

หลายของสื่อโทรทัศน์และทางเน้ือหาของสื่อโทรทัศน์ จากน้ันจึงน�าเสนอ

สถานะความหลากหลายของรูปแบบรายการโทรทัศน์ ของ 6 ช่องรายการ

เดิม โดยเปรียบเทียบในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2554 และ เดือนมกราคม 

พ.ศ.2559  แนวโน้มการเปลีย่นแปลงสดัส่วนรูปแบบรายการโทรทัศน์  และ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในอนาคต 

ความหลากหลายของสื่อโทรทัศน์

ในการศึกษาความหลากหลายของสื่อโทรทัศน์ สามารถใช้เกณฑ์

ในการแบ่งความหลากหลายได้หลายเกณฑ์ หากใช้เกณฑ์ลักษณะของ

ความหลากหลาย สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ได้แก่ ความหลากหลาย

ทางโครงสร้างของสื่อโทรทัศน์ (Television Structure Diversity) หรือ  
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ความหลากหลายภายนอก (External diversity) และ ความหลากหลาย

ทางเนื้อหาของสื่อโทรทัศน์ (Television content diversity) หรือ ความ

หลากหลายภายใน (Internal diversity) (Hitchens, 2006:8) 

ความหลากหลายทางโครงสร ้างของสื่อโทรทัศน์ ใช ้เ รียก 

สถานการณ์โครงสร้างตลาดของสื่อโทรทัศน์ท่ีมีลักษณะการประกอบ

กิจการ ลักษณะของความเป็นเจ้าของ แหล่งท่ีมาของเงินได้ของกิจการ 

และ พ้ืนที่การออกอากาศ แตกต่างกัน เช่น การมีลักษณะการประกอบ

กิจการที่มีทั้งการบริการสาธารณะ บริการธุรกิจ และบริการชุมชน  การมี

ลกัษณะความเป็นเจ้าของทีม่ทีัง้หน่วยงานของรฐั เอกชน องค์กรสาธารณะ 

และชุมชน  การมีแหล่งที่มาของรายได้ของกิจการที่มีทั้งจากการโฆษณา 

กองทุนสาธารณะ การสนับสนุนของผู้รับสาร และภาษี  การมีพื้นท่ีการ

ออกอากาศที่มีทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้อง

ถิ่น เป็นต้น (Hitchens, 2006:9)

ส่วนความหลากหลายทางเนื้อหาของสื่อโทรทัศน์ ใช้เรียก 

สถานการณ์เน้ือหาของสือ่โทรทศัน์ท่ีผูร้บัชมมทีางเลอืกมากเพียงพอในรปู

แบบรายการ และเนือ้หารายการ  เช่น รปูแบบรายการโทรทัศน์ท่ีมรีายการ

ละคร รายการสารคดี รายการข่าว หรือ รายการเกมโชว์ ให้เลือก เนื้อหา

รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา เกษตรกรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

สุขภาพ ท่องเที่ยว หรือ อาหาร ให้เลือก เป็นต้น 

Denis McQuail (1992:149-150) อธิบายเก่ียวกับการศกึษาความ

หลากหลายในมติต่ิางๆ ดงันี ้(1) ความหลากหลายในการเปิดรับสารแบบ

แนวนอน (Horizontal exposure diversity) ได้แก่ ความหลากหลาย หรือ

จ�านวนท่ีแตกต่างกันของรายการที่ผู้รับสารสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลา
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หน่ึง เช่น ในช่วงเวลาไพร์มไทม์ (Primetime) สถานโีทรทศัน์มกีารน�าเสนอ

รายการท่ีมคีวามแตกต่างกันหรอืไม่ เป็นต้น และ (2) ความหลากหลายใน

การเปิดรับสารแบบแนวตั้ง (Vertical exposure diversity) ได้แก่ ความ

หลากหลาย หรือจ�านวนที่แตกต่างกันของรายการที่ผู้รับสารสามารถเข้า

ถึงได้ในช่องทางการสื่อสารหน่ึง เช่น สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง มีการน�า

เสนอรายการที่มีความแตกต่างกันหรือไม่ เป็นต้น

นอกจากการใช้เกณฑ์ลักษณะของความหลากหลายในการแบ่ง

ข้างต้น ยังมคีวามหลากหลายในมติอิืน่อกี เช่น ความหลากหลายในระดบัผู้

ปฏิบตั ิหมายถึง สถานการณ์ของผูผ้ลติรายการโทรทัศน์ท่ีมคีวามแตกต่าง

กันทาง เชื้อชาติ เพศ และ ศาสนา ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงการผลิตรายการ

ของผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ความหลากหลายในความคิดเห็น (Viewpoint 

diversity) หมายถึง สถานการณ์เน้ือหาของรายการโทรทัศน์ที่มีความ

หลากหลายในการน�าเสนอแง่มุมต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม การเมือง และ

วัฒนธรรม  ความหลากหลายในการเปิดรับสาร (Exposure diversity) 

หมายถึง สถานการณ์ของผู้รับสารที่จะมีความสามารถเพียงพอในเปิดรับ

ข้อมูลที่หลากหลาย เป็นต้น (Napoli, 1999:21-24)

ความหลากหลายทางเนื้อหาของสื่อโทรทัศน์

ความหลากหลายทางเน้ือหาของสื่อโทรทัศน์สามารถศึกษาได้

อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งรายการโทรทัศน์ 

เช่น ใช้เกณฑ์วิธีการเผยแพร่ (Method of distribution) ก็จะสามารถ

ศึกษาความหลากหลายของวิธีการเผยแพร่รายการ ได้แก่ ท้องถ่ิน  

เครือข่าย และ ตัวแทนจ�าหน่าย  ใช้เกณฑ์ลักษณะของเนื้อหา (Content) 
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ก็จะสามารถศึกษาความหลากหลายของลักษณะเนื้อหา ได้แก่ บันเทิง 

และข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น (Head et al., 2001: 234)

เกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการศึกษาความหลากหลายของรายการ

โทรทัศน์ ได้แก่ เกณฑ์ประเภทรายการ ซึ่งก็ยังคงมีความหลากหลาย   

หมายความว่า ในหนังสือหรืองานวิจัยแต่ละเล่มที่ศึกษาเก่ียวกับความ

หลากหลายของรายการโทรทัศน์มีเกณฑ์การแบ่งประเภทรายการที่แตก

ต่างกัน   ยกตัวอย่างเช่น หนังสือ Media Programming: Strategies 

and Practices ของ Susan T. Eastman และ Douglas A. Ferguson 

(1993:68) แบ่งประเภทรายการตามท่ีผู้จัดจ�าหน่าย (Syndicator) ขาย

รายการให้แก่สถานีโทรทัศน์ เป็น 8 ประเภท  หนังสือ Media/Impact: An 

introduction to mass media ของ Biagi (2012:163-166)  แบ่งการศกึษา

รายการโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงออกเป็น 10 ประเภท  หนังสือ สื่อสาร

มวลชนเบือ้งต้น: สือ่มวลชน วัฒนธรรม และสงัคม โดยอบุลรตัน์ ศริยุิวศกัดิ์ 

(2547: 442-443) แบ่งรายการโทรทัศน์เป็น 4 ประเภท ตามประเภทของ

เนื้อหาสาระ (Genre) แล้วจึงแบ่งย่อยเป็นรูปแบบรายการ โดยมีมากกว่า 

18 รูปแบบรายการ   ส่วนในหนังสือ ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ 

ของสมสุข หินวิมาน และคนอื่นๆ (2557: 88,109) แบ่งประเภทรายการ

ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ รายการประเภทสาระ และรายการประเภท

บันเทิง แล้วจึงแบ่งย่อยเป็นรูปแบบรายการย่อย   

ส่วนงานวิจยัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ต่างก็มเีกณฑ์ในการ

แบ่งประเภทรายการที่แตกต่างกัน เช่น การส�ารวจและวิเคราะห์การไหล

ของรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศต่างๆ ของ Nordenstreng และ Varis 

(1974:9) แบ่งประเภทรายการโทรทัศน์ออกเป็น 13 ประเภท  การศึกษา
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เปรียบเทียบการกระจายประเภทรายการของช่อง BBC1, BBC2, IBA, 

KQEF (USA) และ Channel7- ABC (USA) ของ Raymond Williams 

และ Ederyn Williams (1990:78-81) แบ่งประเภทรายการออกเป็น 12 

ประเภท   การศึกษาสถานภาพของสิทธิการสื่อสารในประเทศไทย: การ

สื่อสารในมณฑลสาธารณะ ของ พิรงรอง รามสูต (2550: 74-77) จ�าแนก

ประเภทรายการโทรทศัน์ออกเป็น 16 ประเภท  การศกึษารอบท่ี 47 ส�ารวจ

ผังฟรีทีวี (ช่อง 3,5,7,9,สทท., และทีวีไทย เดือนมีนาคม 2553) ของมูลนิธิ

สื่อมวลชนศึกษา หรือ Media Monitor (2553: 5) จ�าแนกรูปแบบรายการ

โทรทัศน์ ออกเป็น 15 รปูแบบ  การศึกษาเรือ่ง ภมูทิศัน์ประเภทรายการของ

โทรทศัน์ดาวเทียมในประเทศไทย ของ นศิรารัตน์ วิไลลกัษณ์  (2554:103, 

108) จ�าแนกรายการโทรทัศน์ตามรูปแบบรายการ โดยแบ่งออกเป็น 9 รูป

แบบรายการ เป็นต้น

นอกจากการแบ่งประเภทรายการตามหนงัสอื หรอืงานวิจยัข้างต้น 

ในส่วนของกฎหมายไทย ยังมีการแบ่งประเภทรายการที่แตกต่างกันออก

ไป   โดยตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท�าผังรายการ

ส�าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ก�าหนดให้

ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท�า และเสนอผังรายการ โดยแบ่งเป็น 16 ประเภท

รายการ

จะเห็นได้ว่า จากการแบ่งประเภท และ รูปแบบรายการโทรทัศน์

ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น หนังสือต่างประเทศ หรือหนังสือไทย หรือ วิจัยต่าง

ประเทศ หรือวิจัยในประเทศ หรือตามกฎหมาย ต่างก็มีหลักเกณฑ์ใน

การแบ่งประเภท และรูปแบบรายการโทรทัศน์ท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
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วัตถุประสงค์ในการแบ่งประเภท   จากการประมวล และเปรียบเทียบ

ลักษณะการแบ่งประเภท และรูปแบบรายการข้างต้นแล้ว สรุปได้ว่า 

การศึกษาครั้งนี้ เลือกแบ่งรูปแบบรายการโทรทัศน์ ดังน้ี (1) รายการ

ข่าว (News) (2) รายการภาพยนตร์ (Film) (3) รายการละคร (Series) 

(4) รายการการ์ตูน (Cartoon) (5) รายการสารคดี (Documentary) (6) 

รายการนิตยสาร/ปกิณกะ (Magazine/Variety) (7) รายการพูดคุย (Talk) 

(8) รายการเกมโชว์ (Gameshow) (9) รายการอื่นๆ โดยมีความหมายของ

รูปแบบรายการ ดังนี้

1. รายการข่าว (News) เป็นรายการท่ีน�าเสนอข้อเท็จจริงของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีความสดใหม่ และอยู่ในความสนใจของผู้ชม 

2. รายการภาพยนตร์ (Film) เป็นรูปแบบรายการที่น�าเสนอเรื่อง

ราวจากท่ีเรือ่งแต่งข้ึน มลีกัษณะของการเล่าเรือ่ง ตวัแสดง การแสดง และ

ฉาก   ส่วนใหญ่จะมีความยาวมากกว่า 60 นาที และมักจะน�าเสนอในโรง

ภาพยนตร์ก่อนที่จะน�ามาออกอากาศทางโทรทัศน์

3. รายการละคร (Drama) เป็นรูปแบบรายการที่น�าเสนอเรื่องราว

จากที่เร่ืองแต่งข้ึน มีลักษณะของการเล่าเรื่อง ตัวแสดง การแสดง และ

ฉาก เช่นเดียวกับรายการภาพยนตร์ แต่ส่วนใหญ่จะมคีวามยาวไม่เกิน 60 

นาที อาจจบในตอนเดียว หรอืมหีลายตอนต่อเนือ่ง หรอืไม่ต่อเนือ่งกันก็ได้

4. รายการการ์ตูน (Cartoon) เป็นรูปแบบรายการที่น�าเสนอเรื่อง

ราวจากท่ีเรือ่งแต่งข้ึน มลีกัษณะของการเล่าเรือ่ง ตวัแสดง การแสดง และ

ฉาก เช่นเดยีวกับรายการภาพยนตร์ และรายการละคร แต่สร้างขึน้จากการ

วาด หรือการสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์
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5. รายการสารคดี (Documentary) เป็นรายการที่น�าเสนอข้อเท็จ

จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักความเป็นจริง หรืออยู่บนพื้นฐาน

ของความเป็นจริง เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดรายการ

6. รายการนิตยสาร/ปกิณกะ (Magazine/Variety) เป็นรายการที่

น�าเสนอเน้ือหา และรปูแบบรายการทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะมกีารเชือ่มโยง

ส่วนที่หลากหลายนั้นหรือไม่

7. รายการพูดคยุ (Talk) เป็นรายการท่ีมผู้ีมาปรากฎตวัเพ่ือพูดคยุ

กับผู้ชม ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงที่เกิด

ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการพูดคนเดียว รายการสัมภาษณ์ รายการสนทนา 

รายการอภิปราย รายการตอบปัญหา หรือ รายการเวทีสาธารณะ โดย

อาจเป็นการพูดตลอดรายการ หรือ การพูดเป็นหลักแต่มีรายการรูปแบบ

อื่นมาประกอบ

8. รายการเกมโชว์ (Gameshow) เป็นรายการท่ีมีการแข่งขัน

ระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป หรืออาจเป็นการแข่งขันกับตัวเอง ภายใต้กฎ กติกา

ที่ตกลงกันไว้ มีผู้ด�าเนินรายการ หรือพิธีกร ท�าหน้าท่ีควบคุมการแข่งขัน 

และมีเงินหรือของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนให้กับผู้เข้าแข่งขัน

9. รายการอื่นๆ เป็นรายการท่ีไม่ได้อยู่ในรูปแบบรายการข้างต้น 

ได้แก่ รายการจัดแสดง (Show)  รายการสาธิต/แนะน�า  รายการแนะน�า

สินค้า รายการถ่ายทอดเหตุการณ์ การเปิด/ปิดสถานี และรายการที่ไม่มี

ข้อมูล 

โดยในการศึกษานี้เลือกเฉพาะรายการท่ีมีจ�านวนนาทีของการ

ออกอากาศมากเพียงพอ ท�าให้รายการภาพยนตร์ รายการการ์ตนู รายการ

นิตยสาร/ปกิณกะ และรายการเกมโชว์ ถูกจัดอยู่ในรายการอื่นๆ
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นอกจากความหลากหลายของรูปแบบรายการตามท่ีได้อธิบาย

ข้างต้นแล้ว ยังอาจศกึษาเก่ียวกับความหลากหลายในมติอิืน่ได้อกี เช่น (1) 

ความหลากหลายของเนื้อหารายการ ได้แก่ เหตุการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ  

การเมือง/การปกครอง/ประชาธิปไตย  กฎหมาย  เกษตรกรรม  ศาสนา/

จริยธรรม/หลักธรรม/ค�าสอน/ธรรมะ  การศึกษา  อาชีพ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  

วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์  สิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ  สุขภาพ  

ท่องเที่ยว  กีฬา  อาหาร  การแต่งกาย/แฟชั่น  ดนตรี/เพลง  นโยบายรัฐ  

ผลงานของรัฐบาล  ความมั่นคงของรัฐ  พระราชกรณียกิจ  เพศ/ความรัก  

และความเชือ่/ไสยศาสตร์  (2) ความหลากหลายของวัตถปุระสงค์รายการ 

ได้แก่ การให้ข้อมลูข่าวสาร การแสดงความคดิเห็น การให้การศกึษา/ความ

รู้ การให้ความบันเทิง การรณรงค์ และ การโฆษณาประชาสัมพันธ์  (3) 

ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายของรายการ ได้แก่ ผู้ชมทั่วไป เด็ก 

และเยาวชน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ผู้ชาย และ ครอบครัว  

(4) ความหลากหลายของลักษณะการออกอากาศของรายการ 

ได้แก่ ออกอากาศสด การบนัทึกรายการ และ การออกอากาศซ�า้  (5) ความ

หลากหลายในการผลิตรายการ ได้แก่ ผลิตรายการเอง จ้างผลิตรายการ 

ซือ้รายการส�าเรจ็รปู ร่วมผลติรายการ น�ารายการผูอ้ืน่มาออกอากาศ และ 

ให้เช่าเวลา  (6) ความหลากหลายในการใช้ภาษาในรายการ ได้แก่ ภาษา

ไทย ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พากย์ไทย และ 

บรรยายไทย และ (7) ความหลากหลายของการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร 

ได้แก่ ร่วมสร้างสรรค์รายการ ร่วมผลิตรายการ ร่วมอยู่ในรายการ ร่วม

สื่อสารกลับ (Feedback) และ รับชมอย่างเดียว เป็นต้น
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สถานะความหลากหลายของรูปแบบรายการโทรทัศน์

ในส่วนนี้ จะได้น�าเสนอสถานะความหลากหลายของรูปแบบ

รายการโทรทศัน์ของ 6 ช่องรายการ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 

3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 

7 สถานโีทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ (ช่อง 9) สถานวิีทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

(ช่อง 11) และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 และ ตั้งแต่

วันที่ 25 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559   การเก็บข้อมูลรูปแบบ

รายการนี้ ยึดข้อมูลรายการจากผังรายการในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นหลัก 

ประกอบกับตวัอย่างรายการ จงึไม่นบัรวมรายการพิเศษ และท่ีเกิดขึน้นอก

เหนือจากที่ก�าหนดไว้ในผังรายการ

ภาพรวมของความหลากหลายของรูปแบบรายการโทรทัศน์ของ 6 

ช่องรายการ

ภาพรวมของความหลากหลายของรูปแบบรายการโทรทัศน์ของ 

6 ช่องรายการ ในช่วงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.

2554 มดีงัต่อไปนี ้  รปูแบบรายการทีม่จี�านวนนาทีของการออกอากาศต่อ

สัปดาห์มากที่สุด ได้แก่ รายการข่าว 19,954 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.99   

รองลงมา ได้แก่ รายการพูดคุย 10474 นาที คิดเป็นร้อยละ 17.32 และ 

รายการละคร 8,196 นาที คิดเป็นร้อยละ 13.55   ส่วนในช่วงวันท่ี 25 

มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559 รูปแบบรายการท่ีมีนาทีของการ

ออกอากาศต่อสัปดาห์มากที่สุด ได้แก่ รายการข่าว 23,572 นาที คิดเป็น
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ร้อยละ 38.97   รองลงมา ได้แก่ รายการพูดคุย 9262 นาที คิดเป็นร้อยละ 

15.31 และรายการละคร 7693 นาที คิดเป็นร้อยละ 12.72 รายละเอียด

ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจ�านวน และร้อยละของจ�านวนนาทีที่ออกอากาศ 

(นาที) ต่อสัปดาห์ ของ 6 ช่องรายการ ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2554 

และ มกราคม พ.ศ.2559 จ�าแนกตามรูปแบบรายการ

หากน�าข้อมลูข้างต้นมาจ�าแนกเพ่ือเปรยีบเทียบตามวันทีร่บัชม โดย

แบ่งเป็น วันจนัทร์ถึงวันศกุร์ และวันเสาร์ และวันอาทิตย์ พบว่า รปูแบบ

รายการข่าวจะมจี�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสปัดาห์ ในวันจนัทร์ถึงวัน

ศกุร์ มากกว่า ในวันเสาร์และวันอาทิตย์   โดยในช่วงวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.

2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 ร้อยละของจ�านวนนาทีทีก่ารออกอากาศ

ต่อสปัดาห์ของรายการข่าว ได้แก่ ร้อยละ 38.06 ในวันจนัทร์ถึงวันศกุร์ และ 

ร้อยละ 20.33 ในวันเสาร์และวันอาทติย์   และในช่วงวันท่ี25 มกราคม 2559 

ถึง 31 มกราคม 2559 ร้อยละของจ�านวนนาทีทีม่กีารออกอากาศต่อสปัดาห์

ของรายการข่าว ได้แก่ ร้อยละ 45.42 ในวันจนัทร์ถึงวันศกุร์ และ ร้อยละ 

22.85 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ รายละเอยีดตามตารางที ่2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ�านวน และร้อยละของจ�านวนนาทีที่ออกอากาศ 

(นาที) ต่อสัปดาห์ ของ 6 ช่องรายการ ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2554 

และ มกราคม พ.ศ.2559 จ�าแนกตามวันที่รับชม

และหากพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาทีม่ผีูช้มโทรทศัน์มาก (18.30 น. 

ถึง 23.00 น.) พบว่า ในช่วงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม 

พ.ศ.2554 รูปแบบรายการที่มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์

มากที่สุด ได้แก่ รายการข่าว 4,437 นาที คิดเป็นร้อยละ 39.13 รองลงมา 

ได้แก่ รายการละคร 3,490 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 30.78 และ รายการสารคดี 

1,227 นาที คิดเป็นร้อยละ 10.82   ส่วนในช่วงวันที่ 25 มกราคม 2559 ถึง 

31 มกราคม 2559 รปูแบบรายการทีม่นีาทขีองการออกอากาศต่อสปัดาห์

มากที่สุด ได้แก่ รายการข่าว 4,712 นาที คิดเป็นร้อยละ 41.55   รองลงมา  

ได้แก่ รายการละคร 3,450 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 30.42 รายการพูดคยุ 1,420 

นาที คิดเป็นร้อยละ 12.52 รายละเอียดตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจ�านวน และร้อยละของจ�านวนนาทีที่ออกอากาศ 

(นาท)ี ต่อสปัดาห์ ของ 6 ช่องรายการ ในช่วงเดอืนมกราคม พ.ศ.2554 และ 

มกราคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 23.00 น.

ความหลากหลายของรปูแบบรายการโทรทัศน์ของแต่ละช่องรายการ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีรายการข่าว และรายการ

ละคร มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์มากที่สุด   โดยในช่วง

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 วันจันทร์ถึงวัน

ศกุร์ ส่วนใหญ่เป็นรายการข่าว และรายการละคร โดยจ�านวนนาทีของการ

ออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการข่าว เท่ากับ 3,290 นาที คิดเป็นร้อยละ 

45.69 และ รายการละคร 2,442 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 33.92 ส่วนในช่วงวัน

เสาร์และวันอาทติย์ มสีดัส่วนของรปูแบบรายการท่ีหลากหลายกว่า โดยมี

จ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสปัดาห์ของรายการอืน่ๆ เท่ากับ 1,075 
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นาที คิดเป็นร้อยละ 37.33 รองลงมา ได้แก่ รายการละคร 1,070 นาที คิด

เป็นร้อยละ 37.15 และรายการข่าวเท่ากับ 735 นาที คดิเป็นร้อยละ 25.52   

ซึ่งค่อนข้างคล้ายกับช่วงวันที่ 25 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559 ซึ่ง

พบว่า  ช่วงวันจนัทร์ถึงวนัศกุร์ ส่วนใหญ่เป็นรายการข่าว และรายการละคร 

โดยจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการข่าว เท่ากับ 

3693 นาที คิดเป็นร้อยละ 51.29 และ รายการละคร 2,129 นาที คิดเป็น

ร้อยละ 29.57 ส่วนในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ มีจ�านวนนาทีของการ

ออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการอื่นๆ 1,586 นาที คิดเป็นร้อยละ 55.07 

รองลงมา ได้แก่ รายการข่าวเท่ากับ 739 นาที คิดเป็นร้อยละ 25.66 และ

รายการละคร 555 นาที คิดเป็นร้อยละ 19.27   

ส่วนในช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มาก (18.30 น. ถึง 23.00 น.) มี

ความหลากหลายของรูปแบบรายการน้อยกว่าช่วงเวลาปกติ (23.00 น. 

ถึง 18.30 น.) โดยจะมีรายการละครเป็นรูปแบบรายการท่ีมีจ�านวนนาที

ของการออกอากาศต่อสปัดาห์มากท่ีสดุ โดยในช่วงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.

2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 1,470 นาที คิดเป็นร้อยละ 77.78 และ

ช่วงวันที่ 25 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559 1,420 นาที คิดเป็น

ร้อยละ 75.13

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

สถานีโทรทัศน์สกีองทัพบกช่อง 7 มคีวามคล้ายคลึงกับ สถานีวิทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีรายการ

ข่าว และรายการละคร เป็นรูปแบบรายการท่ีมีจ�านวนนาทีของการออก

อากาศต่อสัปดาห์มากที่สุด   โดยในช่วงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 
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31 มกราคม พ.ศ.2554 ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ�านวนนาทีของการออก

อากาศต่อสัปดาห์ของรายการข่าว เท่ากับ 3,085 นาที คิดเป็นร้อยละ 

42.85 และ รายการละคร 1,815 นาที คิดเป็นร้อยละ 25.21 ส่วนในช่วง

วันเสาร์และวันอาทติย์ มสีดัส่วนของรปูแบบรายการทีห่ลากหลายกว่า โดย

มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการข่าวเท่ากับ 560 

นาที คิดเป็นร้อยละ 19.44 และรายการละคร 675 นาที คิดเป็นร้อยละ 

23.44   ซึ่งค่อนข้างคล้ายกับช่วงวันที่ 25 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 

2559 ซึ่งพบว่า  ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ�านวนนาทีของการออกอากาศ

ต่อสัปดาห์ของรายการข่าว เท่ากับ 2,932 นาที คิดเป็นร้อยละ 40.72 และ 

รายการละคร 2,334 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.42   ส่วนในช่วงวันเสาร์และ

วันอาทิตย์ มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการข่าว

เท่ากับ 560 นาที คิดเป็นร้อยละ 19.44 และรายการละคร 680 นาที คิด

เป็นร้อยละ 23.61

ส่วนในช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มาก (18.30 น. ถึง 23.00 น.) มี

ความหลากหลายของรูปแบบรายการน้อยกว่าช่วงเวลาปกติ (23.00 น. 

ถึง 18.30 น.) โดยจะมีรายการละครเป็นรูปแบบรายการท่ีมีจ�านวนนาที

ของการออกอากาศต่อสัปดาห์มากที่สุด   โดยในช่วงวันท่ี 25 มกราคม 

พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 1260 นาที คิดเป็นร้อยละ 66.67 

และช่วงวันที่ 25 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559 1280 นาที คิด

เป็นร้อยละ 67.72
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สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)

สดัส่วนรปูแบบรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) 

จะมคีวามแตกต่างจาก สถานวิีทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ โทรทัศน์

สกีองทพับกช่อง 7   โดยสถานีวทิยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) มรีายการ

ข่าว รายการพูดคยุ และรายการสารคด ีเป็นรปูแบบรายการท่ีมจี�านวนนาที

ของการออกอากาศต่อสปัดาห์มากท่ีสดุ   โดยในช่วงวันที ่25 มกราคม พ.ศ.

2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 ช่วงวันจนัทร์ถึงวนัศกุร์ จ�านวนนาทีของการ

ออกอากาศต่อสปัดาห์ของรายการอืน่ๆ เท่ากับ 2,466 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 

34.25 และ รายการข่าว 2,150 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 29.86   ส่วนในช่วงวัน

เสาร์และวันอาทติย์ รายการอืน่ๆมจี�านวนนาทขีองการออกอากาศต่อสปัดาห์ 

เท่ากับ 1,292 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 44.86 และรายการพูดคุย 650 นาท ีคดิ

เป็นร้อยละ 22.57   ซึง่ค่อนข้างคล้ายกับช่วงวนัท่ี 25 มกราคม 2559 ถึง 31 

มกราคม 2559 ซึง่พบว่า ช่วงวันจนัทร์ถึงวนัศกุร์ จ�านวนนาทีของการออก

อากาศต่อสปัดาห์ของรายการอืน่ๆ เท่ากับ 2,655 นาที คิดเป็นร้อยละ 36.88 

และ รายการข่าว 2,590 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 35.97 ส่วนในช่วงวนัเสาร์และ

วันอาทติย์ รายการอืน่ๆ มจี�านวนนาทขีองการออกอากาศต่อสปัดาห์ เท่ากับ 

1,064 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 36.94 รายการสารคด ี674 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 

23.40 และรายการพูดคยุ 672 นาท ีคิดเป็นร้อยละ 23.33

ส่วนในช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มาก (18.30 น. ถึง 23.00 น.) จะ

มีรายการข่าวเป็นรูปแบบรายการที่มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อ

สัปดาห์มากทีส่ดุ   โดยในช่วงวนัที ่25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม 

พ.ศ.2554 865 นาที คดิเป็นร้อยละ 45.77 และช่วงวันท่ี 25 มกราคม 2559 

ถึง 31 มกราคม 2559 985 นาที คิดเป็นร้อยละ 52.12
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สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9)

แม้ว่า สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) จะเป็นบริษัทมหาชน 

แต่ก็มีสัดส่วนรูปแบบรายการแตกต่างจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3 และ โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมีสัดส่วนรายการคล้ายกับ

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)   สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 

9) มีรายการข่าว รายการพูดคุย และรายการสารคดี เป็นรูปแบบรายการ

ที่มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์มากที่สุด   โดยในช่วงวันที่ 

25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

จ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสปัดาห์ของรายการข่าว เท่ากบั 2,856 

นาที คิดเป็นร้อยละ 39.67 และ รายการพูดคุย 1,550 นาที คิดเป็นร้อยละ 

21.53   ส่วนในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ รายการอื่นๆมีจ�านวนนาทีของ

การออกอากาศต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1,699 นาที คิดเป็นร้อยละ 58.99 และ

รายการข่าว 490 นาที คิดเป็นร้อยละ 17.01   ซึง่ค่อนข้างคล้ายกับช่วงวนัท่ี 

25 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559 ซึ่งพบว่า ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

จ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสปัดาห์ของรายการข่าว เท่ากบั 3,034 

นาที คิดเป็นร้อยละ 42.14 และ รายการอื่นๆ 2,070 นาที คิดเป็นร้อยละ 

28.75   ส่วนในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ รายการอื่นๆ มีจ�านวนนาทีของ

การออกอากาศต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1,692 นาที คิดเป็นร้อยละ 58.75 และ

รายการข่าว 645 นาที คิดเป็นร้อยละ 22.40

ส่วนในช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มาก (18.30 น. ถึง 23.00 น.) จะ

มีรายการข่าวเป็นรูปแบบรายการที่มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อ

สปัดาห์มากทีสุ่ด   โดยในช่วงวนัที ่25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม 
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พ.ศ.2554 922 นาที คดิเป็นร้อยละ 48.78 และช่วงวันท่ี 25 มกราคม 2559 

ถึง 31 มกราคม 2559 935 นาที คิดเป็นร้อยละ 49.47

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)

ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) ซึ่งเป็นสถานี

ของรฐั ท�าหน้าท่ีให้ความรู ้การศกึษา เผยแพร่ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ 

และสนับสนุนนโยบายของรัฐ มีรายการข่าว รายการพูดคุย และรายการ

สารคด ีเป็นรูปแบบรายการทีม่จี�านวนนาทขีองการออกอากาศต่อสปัดาห์

มากที่สุด   โดยในช่วงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.

2554 ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์

ของรายการข่าว เท่ากับ 3,010 นาที คดิเป็นร้อยละ 41.81 และ รายการพูด

คุย 2,110 นาที คิดเป็นร้อยละ 29.31   ส่วนในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

รายการพูดคยุมจี�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1,368 

นาท ีคดิเป็นร้อยละ 47.50 และรายการข่าว 750 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 26.04   

อย่างไรก็ดีในช่วงวันที่ 25 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559 มีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น   โดยในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ�านวนนาทีของการ

ออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการข่าว เท่ากับ 3834 นาที คิดเป็นร้อยละ 

53.25 และ รายการพูดคุย 2,531 นาที คิดเป็นร้อยละ 35.15   ส่วนในช่วง

วันเสาร์และวันอาทิตย์ รายการข่าว มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อ

สัปดาห์ เท่ากับ 1,135 นาที คิดเป็นร้อยละ 39.41 และรายการอื่นๆ 909 

นาที คิดเป็นร้อยละ 31.56

ส่วนในช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มาก (18.30 น. ถึง 23.00 น.) จะ

มีรายการข่าวเป็นรูปแบบรายการที่มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อ
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สปัดาห์มากทีสุ่ด   โดยในช่วงวนัที ่25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม 

พ.ศ.2554 810 นาที คดิเป็นร้อยละ 42.86 และช่วงวันท่ี 25 มกราคม 2559 

ถึง 31 มกราคม 2559 1,320 นาที คิดเป็นร้อยละ 69.84 โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิง ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีการออกอากาศมากถึง 1,070 นาที คิด

เป็นร้อยละ 79.26

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)

ส�าหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ซึ่งถือว่าเป็นสถานี

โทรทัศน์สาธารณะของไทย มรีายการสารคด ีรายการข่าว และรายการพูด

คุย เป็นรูปแบบที่มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์มากท่ีสุด   

โดยในช่วงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 ช่วง

วันจนัทร์ถึงวันศกุร์ จ�านวนนาทขีองการออกอากาศต่อสปัดาห์ของรายการ 

อื่นๆ เท่ากับ 2165 นาที คิดเป็นร้อยละ 30.07 และ รายการข่าว 2050 

นาที คิดเป็นร้อยละ 28.47   ส่วนในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ รายการ 

อื่นๆมีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1030 นาที คิด

เป็นร้อยละ 35.76 และรายการสารคดี 930 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.29   

อย่างไรก็ดีในช่วงวันที่ 25 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559 มีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น   โดยในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ�านวนนาทีของการ

ออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการข่าว เท่ากับ 3540 นาที คิดเป็นร้อยละ 

49.17 และ รายการอื่นๆ 2,079 นาที คิดเป็นร้อยละ 28.88   ส่วนในช่วง

วันเสาร์และวันอาทิตย์ รายการอื่นๆ มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อ

สปัดาห์ เท่ากับ 1,638 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 56.88 และรายการสารคด ี595 

นาที คิดเป็นร้อยละ 20.66
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ส่วนในช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มาก (18.30 น. ถึง 23.00 น.) จะ

มีรายการข่าวเป็นรูปแบบรายการที่มีจ�านวนนาทีของการออกอากาศต่อ

สัปดาห์มากทีส่ดุ   โดยในช่วงวนัที ่25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม 

พ.ศ.2554 895 นาที คดิเป็นร้อยละ 47.35 และช่วงวันท่ี 25 มกราคม 2559 

ถึง 31 มกราคม 2559 715 นาที คิดเป็นร้อยละ 37.83   

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรูปแบบรายการโทรทัศน์

หากพิจารณาถึงภาพรวมสัดส่วนรูปแบบรายการของ 6 ช่อง

รายการโทรทัศน์ พบว่า รายการข่าวเป็นรปูแบบรายการท่ีมจี�านวนนาทขีอง

การออกอากาศเพ่ิมข้ึน   ทุกช่องรายการมจี�านวนนาทท่ีีออกอากาศเพ่ิมข้ึน 

ยกเว้น สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7   นอกจากนั้น รายการข่าวของ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) และ สถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส (ThaiPBS) มีจ�านวนนาทีที่ออกอากาศเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ได้แก่ 

1209 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.15 และ 1350 นาที คิดเป็นร้อยละ 52.12 

ตามล�าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจ�านวน และร้อยละของจ�านวนนาทีที่ออกอากาศ 

(นาที) ต่อสัปดาห์ ของรายการข่าว ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2554 และ 

มกราคม พ.ศ.2559 จ�าแนกตามช่องรายการโทรทัศน์

(การค�านวณร้อยละในช่อง “มกราคม 2554” และ “มกราคม 2559” เป็นการค�านวณร้อยละจากรายการ

ทัง้หมดของแต่ละสถานี)

หากจ�าแนกตามวันที่รับชม จะพบว่า ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 

รายการข่าวจะมีสัดส่วนในการออกอากาศต่อสัปดาห์มากที่สุด และมี

แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยมีจ�านวนนาทีของการออกอากาศเพิ่มขึ้น 3,182 

นาที จาก 16,441 นาที เป็น 19,623 นาที เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.35   และถ้า

หากเปรียบเทียบรายการข่าวกับรายการรปูแบบอืน่ๆ พบว่า รายการข่าวมี

จ�านวนนาทีที่ออกอากาศต่อสัปดาห์มากกว่ารายการรูปแบบอื่นค่อนข้าง

มาก ซึ่งจะแตกต่างจาก จ�านวนนาทีที่ออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการ

ข่าวในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายการรูปแบบอื่น 

จะไม่แตกต่างกันมากนัก   แสดงให้เห็นว่า มีความหลากหลายในรูปแบบ

รายการในวันเสาร์ และวันอาทิตย์มากกว่าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
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สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีสัดส่วนรูปแบบรายการ

โทรทศัน์คล้ายกับ สถานีโทรทศัน์สกีองทัพบกช่อง 7 กล่าวคอื ทัง้สองสถานี

มรีายการข่าว และรายการละคร เป็นรปูแบบรายการท่ีมนีาทีของการออก

อากาศต่อสัปดาห์มากที่สุด  โดยช่อง 3 จะมีรายการข่าวในช่วงวันจันทร์

ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลา 23.00 ถึง 18.30 น. มากที่สุด โดยเพิ่มจาก 3,020 

นาที คิดเป็นร้อยละ 51.62 เป็น 3,493 นาที คิดเป็นร้อยละ 59.71 และมี

รายการละครในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลา 18.30-23.00 น. มาก

ทีส่ดุ โดยเพ่ิมจาก 1050 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 77.78 เป็น 1,120 นาท ีคดิเป็น

ร้อยละ 82.96   ส่วนช่อง 7 มกีารเปลีย่นแปลงของสัดส่วนรายการน้อยมาก  

โดยมรีายการข่าวในช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ ในช่วงเวลา 23.00 ถึง 18.30 น.  

มากท่ีสุด โดยลดลงจาก 2,650 นาที คิดเป็นร้อยละ 45.30 เป็น 2,587 

นาที คิดเป็นร้อยละ 44.22 และมีรายการละครในช่วงเวลา 18.30-23.00 

น. มากที่สุด โดยเพิ่มจาก 900 นาที คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็น 920 นาที 

คิดเป็นร้อยละ 67.72

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทพับก (ช่อง 5) มกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย 

หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า สัดส่วนของรูปแบบรายการไม่แตกต่าง

กันมากเท่ากับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7   อย่างไรก็ดี รายการข่าวเป็นรูปแบบรายการที่มีจ�านวน

นาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์มากที่สุด ซึ่งคล้ายกับสถานีโทรทัศน ์

โมเดร์ินไนน์ (ช่อง 9)   โดยสถานวีทิยุโทรทัศน์กองทพับก (ช่อง 5) มจี�านวน

นาทขีองการออกอากาศต่อสปัดาห์ของรายการข่าวเพ่ิมขึน้จาก 2,588 นาที 

คิดเป็นร้อยละ 25.67 เป็น 3,060 นาที คิดเป็นร้อยละ 30.36 ส่วนสถานี

โทรทัศน์โมเดร์ินไนน์ (ช่อง 9) มจี�านวนนาทีของการออกอากาศต่อสปัดาห์
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ของรายการข่าวเพิ่มขึ้นจาก 3,346 นาที คิดเป็นร้อยละ 33.19 เป็น 3,679 

นาที คิดเป็นร้อยละ 36.50 

ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) มีการ

เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยการเพ่ิมจ�านวนนาทีท่ีออกอากาศต่อ

สปัดาห์ ในรายการข่าว และรายการพูดคยุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายการข่าว 

ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลา 18.30-23.00 น. โดยเพิ่มขึ้นจาก 560 

นาที คิดเป็นร้อยละ 41.48 เป็น 1,070 นาที คิดเป็นร้อยละ 79.26   หาก

พิจารณาในประเดน็ความหลากหลายในรปูแบบรายการ พบว่า สถานวีทิยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) มคีวามหลากหลายในรปูแบบรายการ

ค่อนข้างน้อย และมีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลายน้อยลง  โดยในช่วง

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 รายการข่าว และ

รายการพูดคุย มีจ�านวนนาทีของออกอากาศต่อสัปดาห์ 7,238 นาที คิด

เป็นร้อยละ 71.81 และช่วงวันที่ 25 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559 

8,336 นาที คิดเป็นร้อยละ 82.70

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส (ThaiPBS) มกีารเปล่ียนแปลงสดัส่วน

ของรปูแบบรายการมากท่ีสดุ รปูแบบรายการท่ีมกีารเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้

มากทีส่ดุ ได้แก่ รายการข่าว โดยเพ่ิมข้ึนจาก 2,590 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 

25.69 เป็น 3,940 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 39.09 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ในวัน

จนัทร์ถึงวันศุกร์ จาก 2,050 นาที คดิเป็นร้อยละ 28.47 เป็น 3,540 นาที  

คดิเป็นร้อยละ 49.17  ส่วนรปูแบบรายการทีม่กีารเปลีย่นแปลงลดลงมาก

ทีส่ดุ ได้แก่ รายการสารคด ีโดยลดลงจาก 2,775 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 27.53 

เป็น 1,375 นาที คิดเป็นร้อยละ 13.64 โดยเป็นการลดลงในวันจนัทร์ถึงวันศกุร์ 

จาก 1,845 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 25.63 เป็น 780 นาที คดิเป็นร้อยละ 10.83 
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในอนาคต

 1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรูปแบบรายการโทรทัศน์ 

ได้แก่ การเพ่ิมขึน้ของจ�านวนนาทีทีอ่อกอากาศต่อสปัดาห์ของรายการข่าว   

หน่ึงในสาเหตอุาจมาจากค�าจ�ากัดความของรายการข่าวของการศกึษาครัง้

นี ้ได้แก่ รายการท่ีน�าเสนอข้อเทจ็จรงิของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จรงิ มคีวามสด

ใหม่ และอยู่ในความสนใจของผู้ชม ซึ่งมิได้จ�าแนกว่า เป็นที่มีเนื้อหาเป็น

ความบันเทิงหรือไม่ ท�าให้รายการข่าวบันเทิงถูกรวมอยู่ใน “รายการข่าว” 

ด้วย   จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า การเพิ่มขึ้นของรายการข่าวตามการศึกษานี้ 

เป็นการเพ่ิมขึน้ของรายการข่าวในรปูแบบใด โดยอาจแบ่งรูปแบบรายการ

ข่าวย่อยได้ ดังนี้ (1) รายการอ่านข่าวแบบด้ังเดิม (Classic News) (2) 

รายการอ่านข่าวแบบไม่เป็นทางการ (Informal Classic News) (3) เล่า

ข่าว/สนทนาข่าว/คยุข่าว (News Talk) (4) ข่าวสาระบนัเทิง (Infotainment 

News) (5) ข่าวบนัเทิง (Entertainment News) (6) โชว์ข่าว หรอื วาไรต้ีข่าว 

(News Show or News Variety) และ (7) วิเคราะห์ข่าว (News Analysis)

 2. ค�าถามทีน่่าสนใจจากการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนนาทีทีอ่อกอากาศ

ต่อสปัดาห์ของรายการข่าว และการลดลงของรูปแบบรายการอืน่ สามารถ

หาค�าตอบได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ว่าแนวโน้มที่

เกิดขึน้ เกิดจากสาเหตุใด เช่น ต้นทนุการผลติรายการข่าว ความเชีย่วชาญ

ในการผลิตรายการข่าว เงื่อนไขใบอนุญาต นโยบายสถานี กลยุทธ์การ

จัดผังรายการ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสามารถศึกษาพัฒนาการของ

รายการข่าว มีผลท�าให้รูปแบบรายการข่าวน่าติดตามมากขึ้น หรือไม่ 

และพัฒนาการของพฤติกรรมการเปิดรับสารของคนไทยมีผลท�าให้ความ

สนใจกับรายการข่าวมากขึ้น หรือไม่ รวมถึงความแตกต่างของพฤติกรรม
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การเปิดรับข่าวสาร ระหว่าง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์และ อาทิตย์ 

และระหว่างช่วงเวลาปกติ และช่วงเวลาที่มีผู้ชมมาก

3. จากผลวิจัยที่พบว่า สถานีโทรทัศน์ท่ีได้รับความนิยมมาก ท้ัง

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 

7 มีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนรายการน้อยมาก   ในขณะท่ี เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) 

และ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) และมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง

มาก ส�าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) และสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) จึงเกิดค�าถามท่ีน่าสนใจว่า ความนิยม

ของสถานีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผังรายการ หรือไม่ อย่างไร หรือมี

เหตุปัจจัยอื่นที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

4. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความหลากหลายของรูป

แบบรายการ ดงัน้ัน การศกึษาในครัง้ต่อไปอาจศึกษาเก่ียวกับความหลาก

หลายของรายการโทรทศัน์ ในประเดน็อืน่ เช่น เนือ้หารายการ วัตถุประสงค์

รายการ กลุ่มเป้าหมายของรายการ ลกัษณะการออกอากาศ ลักษณะการ

ผลิตรายการ การใช้ภาษาในรายการ การมีส่วนร่วมของผู้รับสาร เป็นต้น

 5. การประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง

ธุรกิจ ระดับชาติ ก�าหนดให้มีใบอนุญาตหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 7 

ช่องรายการ ซึ่งถูกก�าหนดให้ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   นอกจากนั้น ยัง

มีการก�าหนดให้มีใบอนุญาตหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ใบ

อนุญาต  ใบอนุญาตหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 7 ใบอนุญาต 

และ ใบอนุญาตหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง 3 ใบอนุญาต   จึงน่า
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ศกึษาว่า เพราะเหตใุด ภาพรวมของรปูแบบรายการโทรทศัน์จงึมแีนวโน้ม

ที่รายการข่าวจะเป็นรูปแบบรายการที่มีจ�านวนนาทีของออกอากาศต่อ

สัปดาห์มากที่สุด

6. ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง ได้แก่ การศึกษาเปรียบ

เทียบตามหมวดหมู่ที่มีการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท

บริการทางธุรกิจ ระดับชาติ ได้แก่ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว  

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ และ 

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ว่ามีความหลากหลายในรายการ

โทรทัศน์ เหมือน หรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และอาจมีการเปรียบ

เทียบความหลากหลายของรายการโทรทัศน์ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต 

มีความเกี่ยวข้องกันในด้านความเป็นเจ้าของ

7. ประเด็นสุดท้ายที่จะเป็นข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในอนาคต 

ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับการจัดผังรายการ เนื่องจาก องค์ความรู้เกี่ยวกับ

การจดัผงัรายการของไทย เป็นการจดัผงัรายการจากสภาพท่ีมจี�านวนช่อง

รายการน้อย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิทัศน์สื่อ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท�าให้ผู้รับชม

มีทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์มากขึ้น ซึ่งน�าไปสู่ประเด็นใน

การศึกษาอีกประเด็นหนึ่ง ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการ

โทรทัศน์ผ่านสื่อใหม่
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บทวจิารณ์ภาพยนตร์: ป๊ัมน�า้มัน: เม่ือนกบนิหลงทาง

นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์*

“ฉันเชื่อที่จะรอ แม้บางคราวอาจจะท้อ.....” เพลง “รักได้แค่คนเดียว” 

จากวง Yented ดังแว่วจากวิทยุ ท�าให้ฉันหวนคิดถึงภาพยนตร์เรื่อง “ปั๊ม

น�้ามัน” ท่ีเพลงน้ีได้ใช้ประกอบ นอกจากความไพเราะด้วยท่วงท�านองแล้ว 

ใจความของบทเพลงยังน�าเสนอถึงแก่นแกนของเรื่องได้เป็นอย่างดี และ 

“ปั๊มน�้ามัน” ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเย่ียมจากการประกาศผลรางวัล

* อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
110/1-4 ถ.ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
ช่องทางการติดต่อ : lovenapasorn@gmail.com

www.facebook.com/gasstationmovie
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ภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26 แม้รางวัลอาจการันตีคุณภาพ

แต่ “ป๊ัมน�า้มนั” กลบัยืนโรงฉายในโรงภาพยนตร์เพียงสปัดาห์เดยีว ผูก้�ากับ 

ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ จึงตัดสินใจน�าหนังเรื่องนี้สัญจรฉายตามที่ต่างๆ 

รวมถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา 

หลังชมภาพยนตร์จบเรามีการเสวนาพูดคุยกันระหว่างผู้ก�ากับ อาจารย์

และนักศึกษา หน่ึงในนั้นคือความเห็นท่ีว่า “นกไม่มีสิทธ์ิจะท�าร้ายใคร” 

ท�าให้ฉันกลับมาทบทวนและอยากเขียนถึงภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะ

ตัวละครที่ชื่อ “นก”

“ปั๊มน�้ามัน” เป็นเรื่องราวของ 4 ตัวละคร ได้แก่ มั่น (รับบทโดย  

ปรมะ อิม่อโนทยั) มทั (เพ็ญพักตร์ ศริกุิล) ฝน (อาภา ภาวิไล) นก (อาชริญาณ์  

แก้วกัญญา)  ต่างผูกพันด้วยความรัก ความใคร่ ความหวัง ความเชื่อและ

การรอคอย มั่นแต่งงานกับนกแต่ไม่นานนกก็ท้ิงไป เขาเฝ้ารอให้นกกลับ

มาโดยมมีทักบัฝนคอยแวะเวยีนมาหาเพราะต่างหวงัในตวัมัน่ ในท่ีสุดนก 

www.facebook.com/gasstationmovie
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ก็กลับมาเพ่ือทิ้งไปและกลับมาอีกครั้งพร้อม “ซิน” ลูกสาวลูกคร่ึงผิวสี

แต่เขาก็รักและเลี้ยงดูซินเหมือนเป็นลูกของเขาเอง ภาพท่ีเห็นคล้ายจะ

สมบรูณ์ด้วยค�าว่าครอบครวั ไม่รูด้้วยสาเหตใุดนกกลบัท้ิงมัน่ไปอกีครัง้แต่

มัน่ยังคงดแูลซนิเตบิโตด้วยความหวังว่านกจะกลบัมา หวัใจของมัน่ไม่เหงา

เหมอืนครัง้ก่อนๆ เพราะมซีนิอยู่ด้วย จนกระท่ังซนิประสบอบุติัเหตเุสยีชวิีต 

มั่นจึงตกอยู่ในความเศร้าโศกบาดลึกเกินเยียวยา มัทกับฝนก็ไม่รู้ว่าพวก

เธอจะเฝ้ารักมั่นหรือจะไปต่อ แม้นกจะปรากฏตัวไม่มากแต่ผลจากการ 

กระท�าท่ีเธอท้ิงไว้กลับส่งผลถึงทุกตัวละครท่ีเหลือ ท้ังหมดล้วนตกอยู่ 

ในวังวนของความโศกเศร้า ความหวังและการรอคอยที่เหมือนไม่รู้จบ

จนสดุท้ายเมือ่ชวีติของแต่ละคนคลีค่ลาย มทัจากไปด้วยโรคมะเรง็ 

ส่วนฝนตดัสนิใจแต่งงานกับผูจ้ดัการธนาคารคนใหม่และนกก็หวนกลบัมา

หามัน่อกีคร้ัง เธอพร้อมแล้วท่ีจะเล่าเรือ่งราวในอดตีให้เขาฟังซึง่นัน่เป็นแรง

ผลักให้เธอจากเขาไปครั้งแล้วครั้งเล่า จากวันที่เธอแต่งงานกับมั่น ค�าพูด

ของเขาหลงัวันวิวาห์คอืการตัง้ข้อสงสยัว่าเธอไม่ “ซงิ” เหมอืนจะไม่มอีะไร

แต่ค�าพูดน้ันเองทีค่ล้ายดงัมดีเลก็ๆ สะกิดแผลตกสะเก็ดของนกให้เปิดออก 

เมือ่ภาพในวยัเดก็ท่ีเธอตกเป็นเครือ่งระบายความต้องการทางเพศของพ่อ

เลี้ยงยามที่เขาเกิดอารมณ์น้ันถูกเผยออกมา แต่สิ่งท่ีท�าร้ายเธอท่ีสุดน้ัน

ไม่ใช่การถูกล่วงละเมดิทางเพศแต่เป็นการท่ี “แม่แท้ๆ” ของเธอไม่ปกป้อง 

ซ�้าร้ายยังขอร้องให้นกสมยอมแก่พ่อเลี้ยงเสมอมา 

เพราะค�าว่า “ความรุนแรง” ไม่ได้มีแค่การกระท�าทางร่างกายเช่น 

การทุบตหีรอืการฉดุคร่าขนืใจเพียงเท่าน้ัน แต่ความรนุแรงในรปูแบบอืน่ๆ 

ทัง้ทางวาจาหรอืจติใจท่ีส่งผลให้ผูถู้กกระท�าทกุข์ทรมาน เช่น การรูเ้หน็หรอื

สมยอมของสมาชกิในครอบครวัต่อเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ หรือแม้กระท่ังการ
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ขอร้องให้เหย่ือปิดปากเงียบเพราะถือเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่บุคคล

ภายนอกไม่สมควรเข้ามารบัรูห้รอืเข้าไปยุ่งเก่ียว สิง่เหล่าน้ีเกิดขึน้ในสังคม

ที่ให้ความส�าคัญและความคาดหวังกับเพศชายในฐานะผู้น�า ผู้ชายจึงมี

อ�านาจสิทธิบังคับในตัวภรรยาและลูกท่ีถือเป็นสมบัติของสามี (อ้างอิง

ข้อมูลจากศูนย์ความรุนแรงต่อ เด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว) 

แต่ฉากที่ “แม่ขอร้องนก” กลับถูกตัดออกเมื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพ่ือ

ให้ได้เรทติ้ง 18+  ทั้งๆ ที่ฉากนี้ เป็น “หัวใจ” ซึ่งเฉลยการกระท�าของนก

ตลอดทั้งเรื่อง    

แม้ฉากดงักล่าวจะไม่ปรากฏในหนังแต่ความเป็นจรงิในสงัคมกลบั

เป็นเหตกุารณ์ทีร่นุแรงย่ิงกว่า  เพราะท้ังหมดนัน้ล้วนสะท้อนความจริงท่ีว่า

ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งความ

รนุแรงในครอบครัวและหลายครัง้ทีเ่ก่ียวข้องกับความรนุแรงทางเพศ เกิด

ได้กับเดก็ทุกวัยตัง้แต่ทารกจนถึงวัยรุน่ ท้ังผูช้ายและผูห้ญิง ซึง่ส่วนใหญ่ผู้

กระท�าทารุณมักเป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อนบ้าน 

รวมถึงคร ูหลายรายเสยีชวิีตท้ังจากการถูกฆ่าในท่ีเกิดเหตุหรอืตดัสนิใจฆ่า

ตัวตายในภายหลัง หลายรายเข้ารับการบ�าบัดและอีกหลายคนที่ไม่กล้า

ปริปากบอกเรื่องนี้กับใคร ซึ่ง“นก” เป็นหนึ่งในกลุ่มหลัง 

ภายใต้หน้าหนังท่ีเปี่ยมไปด้วยค�าพูดหรือการกระท�าท่ีแสดงออก

ถึงความรกั ความใคร่และเรือ่งเพศอย่างโจ่งแจ้ง แต่กลบัแอบแฝงประเดน็

ทางสังคมที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงน่ันคือ ความรุนแรงในครอบครัวโดยท่ี

สมาชิกในครอบครัวต่างรู้เห็นแต่ไม่เข้าช่วยเหลือ เด็กๆ ผู้ตกเป็นเหย่ือ

เหล่าน้ันมักเติบโตมาด้วยความรู้สึกผิดและสูญเสียความภาคภูมิใจใน

คุณค่าของตนเองหรือที่เรียกว่า Self Esteem อันเป็นความต้องการใน
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ระดับสูงของความเป็นมนุษย์....นกจึงเติบโตข้ึนด้วยความรู้สึกว่าตนเอง

มีมลทิน เป็นความรู้สึกผิดจนกลายเป็นความรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าและ

ไม่คู่ควรกับคนดีเช่นมั่น แต่ความรู้สึกท่ีท�าให้นกไม่สามารถอยู่กับมั่นได้

นั่นคือ “ความรู้สึกไม่ปลอดภัย” เพราะเธอต้องคอยระแวงอยู่ทุกค�่าคืนว่า

มัน่จะรูค้วามจรงิและรงัเกียจเธอเหมอืนทีเ่ธอรงัเกียจตวัเอง หากพิจารณา

ตามทฤษฏลี�าดับข้ันความต้องการของ อบัราฮมั มาสโลว์ แล้ว “ความรูส้กึ

มั่นคงปลอดภัย” เป็นความต้องการในล�าดับขั้นต่อมาของมนุษย์ต่อจาก

ความต้องการทางกายภาพ ซึ่งความต้องการในส่วนนี้ต้องได้รับการเติม

เต็มการเติบโตจึงจะก้าวเข้าสู่ข้ันต่อไปได้ ดังน้ันหากอยู่ท่ีใดแล้วเรารู้สึก

ว่าไม่อบอุ่นปลอดภัย คนเราก็ยากที่จะอยู่ที่นั้นๆ ได้อีก 

การกระท�าของนกทีท้ิ่งมัน่ไปครัง้แล้วครัง้เล่าย่อมเป็นการกระท�าท่ี

ผิดจนไม่สมควรให้อภัย แต่หากเรามองในมุมกลับหรือนั่นคือ การร้องขอ

ความช่วยเหลือจากนก ดังเช่นค�าพูดหนึ่งที่นกตัดพ้อมั่นเมื่อเธอเฉลยว่า

www.facebook.com/gasstationmovie
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ครั้งแรกท่ีเขาและเธอพบกันเป็นเหตุการณ์ที่เธอตั้งใจล้มต่อหน้าเพ่ือให้

เขาหันมาสนใจ ซึ่งมั่นก็ไม่เชื่อ คล้ายกับสิ่งท่ีมั่นปักใจว่านกน้ันเป็นสาว

บริสุทธ์ิจวบจนวันเข้าหอ ...”พ่ีก็เชื่อในสิ่งที่พ่ีเชื่อเท่าน้ันล่ะ” นกบอกมั่น

แล้วเดินจากมา เมื่อ “บ้าน” ควรเป็นสถานท่ีให้ความปลอดภัยแต่กลับ

เป็นท่ีที่เราต้องระแวดระวังตนเองมากที่สุด นกตัวนี้จึงต้องระหกระเหิน

บินจากรังนั้นเรื่อยไป 

ภายใต้ “ความเชือ่” มากมายในสงัคมไทยท่ีเกิดจากจารตีประเพณี

หรือค่านิยมที่ตั้งมั่นใน “ความดีงาม” แต่ในอีกมุมหน่ึงเราต้องยอมรับว่า

ในบ้านเมืองนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่

ซุกซ่อนตามมุมมืดต่างๆ ซึ่งเราไม่รู้หรือเลือกที่จะไม่รับรู้ แต่ “ปั๊มน�้ามัน” 

กลับเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ตีแผ่ถึงปัญหาอันหยั่งรากลึกมาช้านาน

เพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็น เช่นเดียวกับมั่นที่ได้รับรู้เรื่องราวของนก เขาเสียใจ

แต่ยอมรับในตัวของเธอ น่ันคงเพราะ “ความรัก” จึงท�าให้นกกลับมามี 

“คุณค่า” และหวนคืนสู่ “ปั๊มน�้ามัน” อีกครั้ง 

แต่ในฟ้ากว้างจะมีนกอีกสักกี่ตัวที่ยังคงบินหลงทางและไม่รู้ว่ารัง

ของตนอยู่ที่ใด
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แนะน�าผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน จบการศึกษาระดับ

ปรญิญาเอกด้าน Media and Cultural Studies จาก University of Northumbria  

at Newcastle ประเทศสหราชอาณาจกัร ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสตูร

วิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตเคย

เป็นผูป้ระกาศข่าวรายการวทิยุ นักพากย์ นกัแปล ผูผ้ลติและผูด้�าเนินรายการ

โทรทัศน์ งานวิชาการที่สนใจคือ สื่อและวัฒนธรรมศึกษา การสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรม วัฒนธรรมลูกผสม โทรทัศน์ศึกษาและสื่อดิจิทัลหลอมรวม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม จบการศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขาอุดมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจุจบันเป็น

หวัหน้าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดจิิทัล คณะนเิทศศาสตร ์มหาวทิยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตเคยเป็นผู้จัดการส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

งานวิชาการที่สนใจคือ การสื่อสารการตลาดบนสื่อออนไลน์ และการบริหาร

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Communication 

Studies (Telecommunications and Film) จาก California State Univer-

sity, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตร

ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

นอกจากน้ียังเป็นผู้เขียนบทละครซิทคอมให้แก่ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์

เทนเมนท์ และเป็นผูเ้ขยีนบทภาพยนตร์เรือ่ง สิง่เลก็เล็กท่ี เรยีกว่ารัก, My Best 

Bodyguard, 30+โสดออนเซลล์ และ The Melody
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นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรภาพยนตร์และ

สื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นอกจากน้ียังเป็น

นักเขียนและผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีอิสระ มีผลงานออกอากาศทางรายการ 

“กลางเมือง” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ศักด์ิสิทธ์ิ ทวีกุล จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Speech and  

Performing Arts จาก Northeastern Illinois University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าหลักสูตรภาพยนต์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากน้ียังเป็นนักแสดงอาชีพในละครเวที 

ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเป็นพิธีกร ผู้ด�าเนินรายการโทรทัศน์และวิทยุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญรตัน์  หงส์วรนันท์ ก�าลงัศึกษาระดบัปรญิญาเอก

ทีค่ณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ จบการศกึษาระดบัปรญิญา

โทสาขาการบรหิารสือ่สารมวลชน จากคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อดีตเคยเป็นผู้จัดการส่วน

กิจกรรมพิเศษ   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัมหิดล  และผู้อ�านวยการ

ฝ่ายดูแลลูกค้า บริษัท Shine Force จ�ากัด 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริสรา ไวยเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นหัวหน้าหลักสูตร

การโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อดีตเคยเป็น

นักวางแผนสื่อ บริษัท Media Intelligence จ�ากัด และเป็นผู้อ�านวยการฝ่าย

บริหารงานลกูค้า บรษิทั Lowe Thailand จ�ากัด สนิค้าท่ีรบัผิดชอบ เช่น DTAC 

Caltex Mazda ปูนตราเสือ กระเบื้องตราช้าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรีย์ อ่อนสอาด จบการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบัน

เป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรวารสารศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษาคณบดีคณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ งานวิชาการที่สนใจคือ การสื่อสาร

เพื่อสุขภาพและสุขภาวะ

ก�าพล ดวงพรประเสริฐ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยัลยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็น

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย มี

ความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางงานวิจัย
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ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการ

การสื่อสาร จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต นอกจากนี้ก�าลังศึกษาระดับ

ปริญญาเอกสาขาโลจิสติกส์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปัจจุบันเป็นผู้

อ�านวยการส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน และอาจารย์ประจ�าสาขา

วิชาเทคโนโลยีโลจสิติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก ดร.จิรายุได้รับรางวัลเทพทองพระราชทาน ในฐานะนัก

จัดรายการวิทยุดีเด่น ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ของสมาคมนักวิทยุและ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6 ประจ�าปี พ.ศ. 2546

บดินทร์ ดุ๊ก จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการส่ือสาร จาก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกรกิ ปัจจบุนัเป็นผูอ้�านวยการสถานีโทรทศัน์

ดาวเทียม ช่อง สยามธุรกิจแชนแนล

อิทธิฤทธ์ิ เหมศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์และ

สารสนเทศ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน

ท�างานอิสระด้านการออกแบบกราฟิกให้แก่สื่อสิ่งพิมพ์  อดีตเคยท�างานด้าน

การตลาดออนไลน์ ให้แก่ Lotus Bedding Group 
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อรรถการ สตัยพาณชิย์ จบการศกึษาระดับปรญิญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปัจจบุนัรบัผดิชอบงานทัง้ด้านการวิจยั ด้านวิชาการ 

และด้านวิชาชีพ โดยเป็นผู้อ�านวยการด้านการวิจัยและการพัฒนาธุรกิจของ

บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ “ไวส์คอน แบงค็อก” นอกจากนี้ยังเป็นคณบดีคณะ

เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเป็น

บรรณาธิการนิตยสาร BrandAge Essential บริษัท แบรนด์เอจ จ�ากัด 

อิทธิพล วรานุศุภากุล ก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีคณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน International  

Communication จาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย และ

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตเคย

เป็นอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัย 

หลายเรื่องในประเด็นการก�ากับดูแลสื่อมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ด้าน Communication จาก Simon Fraser University ประเทศ

แคนาดา ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาวารสารสนเทศ  

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเคยเป็นผู้สื่อข่าว และ 

รไีรท์เตอร์ข่าวเศรษฐกิจ ประจ�าหนงัสอืพิมพ์ The Nation งานวิชาการท่ีสนใจคอื 

นโยบายและการก�ากับดแูลสือ่ สือ่กับการพัฒนาประชาธิปไตย การปฏริปูสือ่  

สื่อใหม่กับสังคม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทัิกษ์ศกัด์ิ ทิศาภาคย์ จบการศกึษาระดบัปรญิญา

เอกด้าน Media Studies จาก School of Oriental and African Studies 

(SOAS), University of London ประเทศสหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็น

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบณัฑติย์ อดตีเคยเป็นผูเ้ขียนบทรายการสารคดโีทรทัศน์ “กระจกหกด้าน”  

ครีเอทีฟรายการวิทยุ และผู้ด�าเนินรายการวิทยุเพื่อสังคม “ร่วมด้วยช่วยกัน” 

งานวิชาการที่สนใจคือ สื่อกับกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม สื่อใหม่ 

โดยเฉพาะประเด็นการเสริมอ�านาจ การเข้าถึงและความเท่าเทียม



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกจิบณัฑติย์
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .........................นามสกุล..................................... 
ต�าแหน่ง.................ช่ือหน่วยงาน................................โทร........................ 
สถานท่ีส่งวารสาร เลขท่ี.........ถนน............................แขวง........................ 
เขต.............................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์..................... 
โทรศัพท์........................................โทรสาร............................................... 
 
ขอสมัครเป็นสมาชกิ “วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกจิบณัฑติย์” เป็นเวลา
 1 ปี (2ฉบบั) เป็นเงิน 200 บาท (รวมคา่สง่)
 2 ปี (4ฉบบั) เป็นเงิน 350 บาท (รวมคา่สง่)
อายุสมาชกิ

ฉบบัท่ี 1 (มกราคม - มิถนุายน)  ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม - ธนัวาคม)

 พร้อมกันนีไ้ด้ส่งค่าสมาชกิให้แล้วโดย
 ธนาณตัสิัง่จา่ย ณ ท่ีท�าการไปรษณีย์หลกัสี่ 10210 ในนาม
 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์
 โอนเงินทางธนาคารเข้าบญัชีธนาคารไทยพาณิชย์
 สาขายอ่ยมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์
ช่ือบญัชี  มหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑติย์ (คณะนิเทศศาสตร์) บญัชีเลขท่ี 152-226969-9

ลงช่ือ...........................................ผู้สมคัร
(                                           )

ส่งใบสมัครไปยัง
กองบรรณาธิการ “วารสารนิเทศศาสตร์ธรุกิจบณัฑิตย์” คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาช่ืน หลกัสี่ กทม. 10210 

โทรศพัท์ 02-9547300 ตอ่ 300 โทรสาร 02-9547355
อีเมล paschanas.jan@dpu.ac.th


