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วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความ
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สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเมือง สาขาวิชาการท่องเที ่ยว และการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาตํารวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 

 

วาระการตีพิมพ์ : ปีละ 3 ฉบับ  

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม  

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 

 

โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และ

การสื่อสารนั้น ต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น รวมทั้งตรวจแก้ไขทางวิชาการจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind 

Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร  

นิเทศศาสตรบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณีและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา 

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) โดยจำแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษาใช้วิธีทำการเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม ตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั ้นปีท ี ่ 1-4 สาขานิเทศศาสตร์  
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(สองภาษา) ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 64 คน โดยใช้วิธีสุ ่มตัวอย ่าง

เฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบรายคู ่ตามวิธีของ  
Scheffe 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 

ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 2. นักศึกษาที ่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักส ูตร    

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา)โดยรวมไม่แตกต่างกันและนักศึกษาช้ันปี

การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์  

(สองภาษา) โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สองภาษา) 

 

Abstract 

 The objectives of this research were 1. to study satisfaction level toward 

Bachelor Program in Communications Arts (Bilingual) Faculty of Communication Arts 

Rambhai Barni Rajabhat University 2. to compare satisfaction level toward Bachelor 

Program in Communications Arts (Bilingual) classified by gender and education level. 

The sample were 64 students including 1-4 Program in Communications Arts (Bilingual) 

in the second semester of the academic year 2019. The questionnaire was used as 

the tool for data collection. The data was analyzed in term of frequency, percentage, 

means, standard deviation, T-test, One – way ANOVA, and Scheffe method. 

 The results from this research indicated as follows: 1.  satisfaction level 

toward Bachelor Program in Communications Arts (Bilingual) was at the high level 

(Mean=4.42, S.D.=0.52) 2. students with different gender had no the different level in 
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satisfaction toward Bachelor Program in Communications Arts (Bilingual). Furthermore, 

students with different education level had the different level in satisfaction toward 

Furthermore with the statistical significance at .05 level. 

 

Keywords: Satisfaction, Program in Communications Arts (Bilingual) 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

สภาพแวดล้อมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทำให้ทุกหน่วยงานหรือองค์กร 

ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถดำรงอยู่ได้และ

ที่สำคัญหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ  ต้องมีศักยภาพแข่งขันได้ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา 

ซ่ึงปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ละสถาบันต้องมีปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

ให้มีความพร้อมและทันสมัยต้องตอบสนองความต้องการของสังคมประกอบกับเกณฑ์ 

การประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีการประเมินหลักสูตรโดยเฉพาะ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิด

กับนักศึกษา โดยจะประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และ

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับศึกษาแห่งชาติ รวมถึงข้อที่ 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ีย 

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 

2558) ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด

การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) เป็นอีกสาขาหน่ึงของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดสอนในแขนงวิชาการส่ือสารการตลาด 

และการสื ่อสารการท่องเท ี ่ยว ได้เห็นความสำคัญถึงระบบประกันคุณภาพการศ ึกษา  

โดยส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องกระทำอย่างต่อเน่ือง น่ันคือ การสำรวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏรำไพพรรณีซึ่งถือว่าผู้รับบริการจากการจัดการเรียนการสอนของสาขานิเทศศาสตร์ 

(สองภาษา) ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะทำให้เกิดการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาและสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อนำความพึงพอใจหรืออุปสรรคต่าง ๆ นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

จำแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษา 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน

ขึ ้นอยู ่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ ่งหนึ ่งสิ ่งใดอย่างไรถ้าคาดหวังหรือมี 

ความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจ

ผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

ส่ิงที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่

เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจ

หรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อ

ความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจดังน้ันส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ

บุคคลที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้นซึ่งจะมีความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ

ความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความรู้สึกทางบวก

มากกว่าทางลบเป็นความรู้สึกที่ด ีหรือทัศนคติที ่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการได้ร ับการ
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ตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อส่ิงน้ันตรงกันข้ามหากความต้องการของ

ตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

Kotler & Armstrong (2001) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข ึ ้นต ้องมี

สิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับดัน (Drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้

บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่งความต้องการของแต่ละคน 

ไม่เหมือนกันความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจาก

สภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือ ความลำบากบางอย่างเป็นความต้องการทาง

จิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง 

(Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มาก

พอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการ

กระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 

จากการศึกษาผลการวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และ ไพวรรณ์ งาศรี (2555) 

พบว่า นิสิตของภาค วิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มีความพึงพอใจต่อการบริการของภาค วิชาบริหารธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ

นิสิตที่มีชั้นปีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง 

(2557) พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักส ูตร   

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในระดับมาก เพศและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจขณะที่

ช้ันปีส่งผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 – 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภาคเรียน
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ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 64 คน  (ระบบสารสนเทศกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี, 2562) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ง จำนวน 64 คน คำนวณโดยใช้สูตร

ของยามาเน่ (Yamane, 1973) ซ่ึงกำหนดให้ระดับความเช่ือม่ันเท่ากับ 95% และความคลาด

เคล่ือนที่ระดับ .05 การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน

ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ และ

ช้ันปีการศึกษา จำนวนข้อคำถาม 2 ข้อ สร้างเป็นข้อคำถามลักษณะให้เลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร 

ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

และด ้านการร ้องเร ียนของนักศ ึกษา รวมจำนวนข้อคำถามทั ้งหมด 24 ข้อ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้ตอบ ซ่ึงมี 5 ระดับ คือระดับความ

คิดเห็นมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิด 

 

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

1. การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่

สร้างขึ ้นไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ 3 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา (Content 

validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item of objective congruence 

index) ซ่ึงได้ค่าเท่ากับ 0.75 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีความตรงเชิงเน้ือหาอยู่

ในระดับที่ยอมรับได้  
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2. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาทำลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาหลักสูตร

นิเทศศาสตร์สาขาการสื่อสารบูรณาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน และทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการคำนวณหา

ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach 's Alpha Coefficient) ซ่ึงได้ค่าเท่ากับ 0.85 

แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีความเที่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS) ซ่ึงสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังน้ี  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร ได้แก่ เพศ โดยใช้การ

ทดสอบ (T-test) สำหรับขั้นปีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

way ANOVA) และทดสอบรายคู่ตามวิธีของ Scheffe 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ

ศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถสรุปผล

การศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 64 คน (n=64) 

ประกอบด้วย เพศ และช้ันปีที่กำลังศึกษา 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ (%)  

ชาย 26 40.62 

หญิง 38 59.37 

รวม 64 100.0 

 

จากตารางที่ 1.1 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา จำนวน 64 คน จำแนกตาม

เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง จำนวน 38 คน  

คิดเป็นร้อยละ 59.37 เป็นเพศชาย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40.62 

 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามช้ันปีที่ศึกษา 

ช้ันปีการศึกษา จำนวน (คน)   ร้อยละ (%)  

ช้ันปีที่ 1 20 31.25 

ช้ันปีที่ 2 18 28.12 

ช้ันปีที่ 3 17 26.56 

ช้ันปีที่ 4 9 14.06 

รวม 64 100.0 

 

จากตารางที่ 1.2  แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา จำนวน 64 คน จำแนกตาม

ช้ันปีการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ช้ันปีที่ 1 มากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 

รองลงมา คือ ช้ันปีที่ 2  จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.12 และน้อยที่สุด เป็น ช้ันปีที่ 4 

จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา)คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ

ศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีของกลุ ่มตัวอย่าง 

จำนวน 64 คน (n=64) ใน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และด้านการร้องเรียนของ

นักศึกษา  

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร 5 ด้าน 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร Mean SD  แปลผล 

ด้านหลักสูตร 4. 31 0.79 มาก 

ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.33 0.82 มาก 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 4.44 0.70 มาก 

ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4.62 0.59 มากที่สุด 

ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา 4.46 0.77 มาก 

รวม 4.43 0.63 มาก 

 

จากตารางที่ 2.1 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา จำนวน 64 คน พบว่า ระดับ

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.63 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.59 รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และ ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และน้อยที่สุด ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จำแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษา 

 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ

ศาสตร ์(สองภาษา) จำแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง t Sig 

Mean S.D. Mean S.D. 

ด้านหลักสูตร 4.33 0.32 4.31 0.31 -0.102 0.910 

ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ทางวิชาการ 

4.33 0.34 4.44 0.40 -0.103 0.902 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 4.39 0.37 4.37 0.33 -0.568 0.475 

ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4.41 0.44 4.39 0.31 -0.689 0.423 

ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา 4.37 0.35 4.44 0.33 0.568 0.549 

รวม 4.36 0.32 4.39 0.30 0.547 0.506 

 

จากตารางที่ 3.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านกิจกรรม

นักศึกษา ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการร้องเรียนของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3.2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ

ศาสตร์ (สองภาษา) จําแนกตามช้ันปีการศึกษา 

ความพึงพอใจ 

ต-อหลักสูตร 

แหล-ง 

ความ

แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ด"านหลักสูตร ระหว0างกลุ0ม 32 .774 .256 1.841 .123 

ภายในกลุ0ม 32 16.595 .130   

รวม 64 16.595    

ด"านระบบอาจารยEที่

ปรึกษาทางวิชาการ 

ระหว0างกลุ0ม 

 

34 .720 .270 1.623 .161 

ภายในกลุ0ม 30 19.312 .161   

รวม 64 20.032    

ด"านกิจกรรมนักศึกษา ระหว0างกลุ0ม 27 2.735 .875 5.317 .001 

ภายในกลุ0ม 37 15.623 .103   

รวม 64 18.358    

ด"านส่ิงสนับสนุน 

การเรียนรู" 

ระหว0างกลุ0ม 21 1.709 

 

.501 2.445 .039 

ภายในกลุ0ม 43 21.358 .174   

รวม 64 23.067    

ด"านการร"องเรียนของ

นักศึกษา 

ระหว0างกลุ0ม 

ภายในกลุ0ม 

20 

44 

.743 

19.109 

.197 

.108 

1.581 .234 

รวม 64 18.852    

** p < .01   * p < .05 
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จากตารางที ่ 3.2 นักศึกษาชั ้นปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และเม่ือพิจารณา เป็นรายด้านนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านกิจกรรมนักศึกษาแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 นอกจากน้ีนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านสิ่งสนับสนุน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ 

Scheffe นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากน้ียังไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 กับช้ันปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านกิจกรรมนักศึกษาสาต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้าน

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ 

 

อภิปรายผล    

ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) 

ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ ด้าน 

สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านการร้องเรียนของ

นักศึกษาและน้อยที่สุด ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และ ไพวรรณ์งาศรี (2555) ที่พบว่า นิสิตของภาค วิชา

บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความพึงพอใจต่อการบริการ

ของภาค วิชาบริหารธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนิสิตที่มีชั้นปีต่างกันมีความพึง

พอใจต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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นักศึกษาชั้นปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา)ด้านกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ. 01 นอกจากนี ้นักศึกษาชั้นปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านสิ่งสนับสนุนแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง (2557) พบว่า

ภาพรวมนิสิตมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในระดับมาก เพศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจ ขณะที่ชั้นปีส่งผลต่อความ

คาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบและความหมายที่ปรากฏในข้อความประชาสัมพันธ์ 

หมวดอักษรของป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภทรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7  
ที่นั่ง) โดยศึกษาจากข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย
ของทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 จนถึง เดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2563 จ านวน 468 ข้อความ ผลการศึกษาในด้านรูปแบบ พบว่า ข้อความประชาสัมพันธ์
มีจ านวนตั้งแต่ 1 วรรค ไปจนถึง 6 วรรค โดยรูปแบบ 2 วรรค มีจ านวนมากท่ีสุด ส่วนในด้าน
ความหมาย พบว่า มีความหมายทั้งหมด 11 กลุ่ม เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  
1. ความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง 2. ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้า 3. ความหมาย
เกี่ยวกับความเช่ือ 4. ความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง 5. ความหมายเกี่ยวกับการงาน 
6. ความหมายเกี่ยวกับอ านาจเกียรติยศ 7. ความหมายเกี่ยวกับความสุขความส าเร็จ  
8. ความหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม 9. ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 10. ความหมาย
เกี่ยวกับสวัสดิภาพในการเดินทาง และ 11. ความหมายอื่น ๆ 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบ, ความหมาย, ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร, ป้ายประมูลทะเบียน 
รถเลขสวย 

mailto:nkaiyanun@gmail.com
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Abstract 
 This research article aimed to study patterns and meanings appearing 
on the public relations messages for series letters available for super number 
plate auctions (seven passenger private vehicle). 468 PRs messages of series 
letters available for auctions in every regional province from August, 2004 to 
March, 2020 were studied. In term of length, the study revealed that the PRs 
messages could be ranged from one to six spaces; however, the most frequently 
found was the messages with the length of two spaces. Regarding the meanings 
of the series letters, the result could be classified into eleven groups which 
would be sorted from the most frequently found to the least as follows: 1. the 
meaning related to properties and money, 2. the meaning related to commerce, 
3. the meaning related to belief, 4. the meaning related to prosperity, 5. the 
meaning related to work, 6. the meaning related to power and dignity, 7. the 
meaning related to happiness and success, 8. the meaning related to localism, 
9. the meaning related to stability, 10. the meaning related to safe and sound 
journey, and 11. the meaning related to other topics.  
 
Keywords: Patterns, Meanings, The public relations messages for series numbers,  
Super Number Plate Auctions 
 

ที่มาและความส าคัญ 
ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อความหมายของมนุษย์ทั้งในการด าเนินชีวิตประ

จ าวันรวมไปถึงการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่ สุขุมาวดี ข าหิรัญ (2537) กล่าวว่า “ภาษา
เป็นของคู่ชีวิตมนุษย์ และเนื่องจากภาษาแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมแทบทุกอย่างของมนุษย์
ภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์” 
 นอกจากภาษาจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้ว ภาษายังมีอิทธิพลต่อความคิดของ
มนุษย์ ดังที่ วัลลภา วิทยารักษ์ (2542) กล่าวว่า “ภาษาเป็นสิ่งที่มนษุย์ในแต่ละสังคมก าหนด
ขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายตามทีต่อ้งการ ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งสมมตแิต่ส่วนหน่ึงมนุษย์ก็เขา้ใจ 
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ว่าภาษาคือสิ่งที่แทนนั้น ท าให้ภาษามีส่วนช่วยก าหนดความคิดของมนุษย์” จากการที่ภาษา
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและมีอิทธิพลต่อความนึกคิดของมนุษย์ จึงมีการน าภาษามาใช้ใน
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
 กิจกรรมทางสังคมที่มีการน าภาษามาใช้เพื่อประโยชน์ดังกล่าวที่น่าสนใจกิจกรรม
หนึ่ง ก็คือ การจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภทรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง) 
จัดโดยกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ในการจัดแต่ละครั้ง ส านักงานขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดจะ
มีการน าหมายเลขที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลจ านวน 301 
หมายเลข ซึ่งหมายเลขจะมีจ านวนคงเดิมทุกครั้ง แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป ก็คือ หมวดอักษร และ
ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร ข้อความดังกล่าวมีรูปแบบและความหมายที่น่าสนใจ ซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมการประมูล เห็นได้จากผลการตอบรับของ
ผู้เข้าร่วมประมูลที่ปรากฏในหัวข้อข่าว เช่น “คึกคัก! ขนส่งสงขลาจัดประมูลป้ายเลขรถสวย
หมวด ขฉ ‘ขุมทรัพย์มากมี การงานดีถูกโฉลก’ ” (MGR Online, 2559) “สุดคึกคัก! เปิดการ
ประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย เชียงใหม่ หมวดอักษร ขร ขับรถเลขสวย ร่ ารวยรุ่งเรือง”  
(T news, 2560) เป็นต้น 
 จากหัวข้อข่าวดังกล่าวท าให้ เห็นได้ว่า มีการน าภาษามาใช้สร้างข้อความ
ประชาสัมพันธ์หมวดอักษรของป้ายประมูล ซึ่งมีลักษณะคล้ายค าขวัญ (Slogan) คือ ใช้
ถ้อยค าที่กะทัดรัด จดจ าได้ง่าย และมีความหมายดึงดูดใจ เช่น  
 หมวด กฉ  เกียรตยิศก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก   (สุรินทร,์ มิ.ย. 2558) 
 หมวด กฉ การงานก้าวหน้า การค้ามั่งมี เลขดีถูกโฉลก  (พัทลุง, ก.ค.2561) 
   หมวด กอ เกิดโชคลาภ อ านาจมี เลขดีงาม (เชียงใหม่, พ.ย. 2552)

หมวด ขข ขุมโชค ขุมทรัพย์ ขุมสมบัติ ขุมเงินทอง   (เชียงใหม่, ก.ค. 2554) 
 จะเห็นได้ว่า ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในหมวดเดียวกันของแต่ละจังหวัด
จะแตกต่างกันไป ทั้งในด้านรูปแบบและความหมาย หรือแม้แต่หมวดอักษรต่างหมวดของ
จังหวัดเดียวกันก็จะมีรูปแบบและความหมายที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาว่า ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรของป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภท
รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง) จะมีรูปแบบอย่างไร และมีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ใดบ้าง เพื่อจะได้ท าให้เห็นแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบการใช้ภาษาและการเลือกใช้
ความหมายในการจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
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วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษารูปแบบและความหมายที่ปรากฏในข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร

ของป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภทรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่น่ัง) 
 
นิยามศัพท ์

ป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมายถึง ป้ายทะเบียนรถยนต์ ประเภทรถยนต์ที่
นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ที่ส านักงานขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดได้น าหมายเลขที่เป็นที่
ต้องการหรือเป็นท่ีนิยมของประชาชนออกประมูล มีจ านวน 301 หมายเลข 

ข้อความประชาสัมพันธ์ หมายถึง ข้อความที่มีลักษณะคล้ายค าขวัญ ที่ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดน ามาใช้สื่อความหมายถึงหมวดอักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถเลข
สวย เพ่ือจูงใจให้สาธารณชนสนใจเข้าร่วมการประมูล  

หมวดอักษร หมายถึง พยัญชนะไทยสองตัวที่อยู่หน้าหมายเลขของป้ายประมูล
ทะเบียนรถเลขสวย 

รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของข้อความประชาสัมพันธ์ที่ส านักงานขนส่งจังหวัด
ก าหนดขึ้นโดยใช้ถ้อยค ามาเรียบเรียงแบ่งออกเป็นวรรค ๆ 

ความหมาย หมายถึง เนื้อหาของข้อความประชาสัมพันธ์ที่ส านักงานขนส่งจังหวัด
ก าหนดขึ้น โดยมีถ้อยค าในแต่ละวรรคสื่อถึงเรื่องต่าง ๆ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยศึกษาจากข้อความประชาสัมพันธ์หมวด
อักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภทรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง) ของ
ทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาคที่มีการจัดประมูลและให้ความหมายของหมวดอักษรไว้ มีทั้งหมด  
75 จังหวัด ทั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มการประมูลในส่วนภูมิภาค คือ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2547 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 รวบรวมข้อความได้ทั้งหมด 468 ข้อความ  
จากหมวดอักษรทั้งหมด 38 หมวด  
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แนวคิดและทฤษฎ ี
1. การประมูลทะเบียนรถเลขสวย 
   ความเป็นมาของการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยนั้น มีจุดเริ่มต้นจาก
หน่วยงาน “กรมการขนส่งทางบก” ซึ่งได้จัดให้มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งแรกใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  
พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ จากนั้นได้มีการจัดการประมูลทั้งในส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) และในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (Weloveplate, 
ม.ป.ป.) 
  จากการตราพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้มีการออก
กฎกระทรวงก าหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นท่ีนิยมเพื่อน าออกเปิดประมูล
เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2546 เพื่อน ารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ทั้งนี้ หมายเลขดังกล่าวมีทั้งสิ้น 301 หมายเลขในแต่ละหมวดอักษรของป้ายทะเบียนรถยนต์ 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 เลขสี่ตัวเหมือนกัน เช่น 1111 2222 3333 กลุ่ม 2 เลข
สามตัวเหมือนกัน, เลขสองตัวเหมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ 8, เลขคู่ 9 เช่น 444 55 6 8899 
9898 กลุ่ม 3 เลขหลักพัน, เลขเรียง, เลขคู่, เลขสลับ, เลขคู่ติด 0, เลขคู่ติด 6 เช่น 7000 
1234 3344 1221 1010 6226 
  บุศรา สมใจคิด (สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวว่า ในส่วนกลางมีการ
จัดประมูลเป็นประจ าทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน แต่ในส่วนภูมิภาคนั้นจะ
ไม่ได้ระบุช่วงเวลาในการจัดประมูลที่ตรงกัน ข้ึนอยู่กับการยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์ของแต่ละ
จังหวัด หากจังหวัดใดมีการยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์ครบตามหมายเลขในหมวดอักษรก่อน  
ก็จะมีการประมูลในหมวดอักษรใหม่ก่อน ท าให้แต่ละจังหวัดอาจมีการจัดประมูลหมวดอักษร
ของป้ายทะเบียนรถยนต์ไม่ตรงกันในแต่ละปี และอาจจะไม่ได้จัดประมูลทุกปี ดังนั้นในส่วน
ภูมิภาคจึงมีการใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ด้วยการใช้ข้อความ
ประชาสัมพันธ์หมวดอักษร โดยเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดจันทบุรี 
หมวดอักษร กง ให้ความหมายว่า “การงานก้าวหน้า การเงินมั่งคั่ง” ต่อมาในจังหวัดต่าง ๆ  
ก็ได้มีการก าหนดความหมายให้หมวดอักษรของป้ายทะเบียนด้วยเช่นกัน  
  นอกจากนี้ ณัฐชรดา อุทัยพจน์ (สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2558) ได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครสวรรค์ แม้จะมีการจัดการประมูล แต่ก็มิได้ให้ความหมายของ
หมวดอักษรไว้ เนื่องจากชาวนครสวรรค์เช่ือว่ามี “มังกร” ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่สุดของจังหวัดแล้ว 
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จึงใช้ข้อความประชาสัมพันธ์ในการจัดการประมูลทุก ๆ ครั้งว่า “รุ่งเรือง ร่ ารวย ด้วยป้าย
มังกร นครสวรรค์” 
  จากการทบทวนข้อมูลและรวบรวมข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร ท าให้
ผู้วิจัยได้ทราบว่าปีที่เริ่มมีการใช้ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถ
เลขสวย คือ ปี พ.ศ.2547 และท าให้ทราบว่า ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด มีจังหวัดที่จัดการ
ประมูลแต่ไม่ได้ใช้ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรเพียง 1 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ 
ดังนั้นจึงมีจังหวัดที่ใช้ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร ทั้งหมด 75 จังหวัด ซึ่งผู้วิจัยได้
น ามาก าหนดเป็นขอบเขตของข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
2. แนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบและความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์หมวด
อักษร 
  ลักษณะข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวยมี
ลักษณะคล้ายค าขวัญ (Slogan)  ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ชัชวดี  ศรลัมพ์ (2543) ศึกษาเรื่อง “ลักษณะการใช้ภาษาในค าขวัญประจ า
จังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในด้านรูปแบบและการเรียบเรียง
ข้อความในค าขวัญประจ าจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ในการศึกษารูปแบบของค าขวัญ
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ความยาวของค าขวัญมาจัดรูปแบบ ซึ่งแบ่งได้เป็นค าขวัญที่ประกอบด้วย
ข้อความตั้งแต่ 2 วรรค ไปจนถึง 9 วรรค ส่วนในด้านการเรียบเรียงข้อความในค าขวัญ มีการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางความหมาย โดยพิจารณาองค์ประกอบทางความหมายที่ระบุถึง
ลักษณะเด่นและส าคัญของจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ส าคัญ ภูมิศาสตร์ของจังหวัดประวัติ
ศาสตร์และความเป็นมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีและวัฒนธรรม สินค้าที่ท ารายได้เข้าจังหวัด  
เทศกาลและงานประเพณี ผู้คนท้องถิ่น เหตุการณ์ส าคัญ และการค้นพบที่เกิดขึ้นใหม่ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ในค าขวัญแต่ละค าขวัญจะมีโครงสร้างทางความหมายที่มีองค์ประกอบทาง
ความหมายครบทุกองค์ประกอบ หรือมีเฉพาะบางองค์ประกอบเท่านั้น 
     อริชัย อรรคอุดม (2555) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในค าขวัญประจ า
เขตในกรุงเทพมหานคร: ทุนทางวัฒนธรรมและการต่อรองทางวัฒนธรรม” เพื่อศึกษาเนื้อหา
ค าขวัญประจ าเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแยกวิเคราะห์ทีละ
วรรคเกี่ยวกับการสื่อความหมายด้านอัตลักษณ์ของแต่ละเขต แล้วจึงน าผลที่ได้มาจัดกลุ่มใน
เชิงประเภท ซึ่งพบว่ามีกลุ่มอัตลักษณ์ที่ปรากฏในค าขวัญ 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถาปัตยกรรม 
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กลุ่มความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพ กลุ่มสินค้า      
ประจ าถิ่น กลุ่มเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มประชากร 
และกลุ่มวัฒนธรรม 
  จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบ
ของข้อความประชาสัมพันธ์จากงานของ ชัชวดี ศรลัมพ์ (2543) ที่ใช้ความยาวของค าขวัญ
(จ านวนวรรค) มาเป็นเกณฑ์ในการศึกษา และได้แนวทางในการวิเคราะห์ความหมายของ
ข้อความประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยทั้งสองเรื่อง ที่วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายหรือ
เนื้อหาแบบแยกวิเคราะห์ทีละวรรค แล้วจึงน าผลที่ได้มาจัดกลุ่มความหมาย 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ในงานวิจัยนี้จะยกตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรของป้ายประมูล
ทะเบียนรถเลขสวยโดยใช้รูปแบบ ดังนี ้ 
 หมวดอักษร ข้อความประชาสัมพันธ์ (จังหวัด, เดือนและปีที่จัดการประมูล) 
เช่น หมวด ขร ขับรถเลขสวย ร่ ารวยรุ่งเรือง (เชียงใหม่, ก.ย. 2560) 
 
วิธีการศึกษา  
 1. รวบรวมข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถ 
เลขสวยที่กรมการขนส่งทางบกและส านักงานขนส่งแต่ละจังหวัดได้เผยแพร่ผ่านสื่อประเภท
แผ่นพับ แผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อความประชาสัมพันธ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และจาก
การสัมภาษณ์บุคลากรที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวย 
 2. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวย แนวทางในการ
วิเคราะห์รูปแบบและความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 วิเคราะห์รูปแบบของข้อความประชาสัมพันธ์ โดยใช้จ านวนวรรคมาเป็น
เกณฑ์ในการศึกษา  
  3.2 วิเคราะห์ความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์ โดยแยกวิเคราะห์ทีละ
วรรค แล้วจึงน าผลที่ได้มาจัดกลุ่มความหมายและแสดงผลเป็นจ านวนและร้อยละ 
 4. สรุปผลการศึกษา อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ 
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ผลการศึกษา 
1. รูปแบบของข้อความประชาสมัพันธ์หมวดอักษร 
 จากการศึกษารูปแบบของข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร จ านวนทั้งสิ้น 468 
ข้อความ พบว่า สามารถใช้เกณฑ์จ านวนวรรคมาแบ่งรูปแบบข้อความประชาสัมพันธ์ได้
ทั้งหมด 6 รูปแบบ แสดงได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร จ าแนกตามรูปแบบ 
ล าดับ รูปแบบ จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 

1 1 วรรค 13  2.8 หมวด กน ก้าวหน้า  
(นครราชสีมา, ม.ค. 2549) 
หมวด กล เกิดลาภ  
(สุราษฎร์ธานี, มิ.ย. 2561) 

หมวด ขก ขอนแก่นมหานคร  
(ขอนแก่น, ก.พ. 2560) 
หมวด ขก สงขลาเกริกไกร  
(สงขลา, มี.ค. 2557) 

2 2 วรรค 326 69.7 หมวด กค การงานก้าวหน้า การเงินมั่นคง 
(ชัยนาท, ส.ค. 2551) 
หมวด กฉ ก้าวหน้า ถูกโฉลก  
(จันทบุรี, ม.ค. 2554) 
หมวด กษ เกษมเปรมปรีย์ มั่งมีเงินทอง
(อุดรธานี, มิ.ย. 2562) 

หมวด ขค ขุมทรัพย์มากมาย ค้าขายรุ่งเรือง  
(ชลบุรี, ส.ค. 2556)  
หมวด ขน ขุมทรัพย์ล้ าค่า น าพาโชคลาภ  
(นครราชสีมา, ก.ย. 2561) 
หมวด ขห ขับรถเลขสวย ร่ ารวยมหาศาล  
(เชียงใหม่, ก.ค. 2562) 

3 3 วรรค 88 18.8 หมวด กจ การงานก้าวหน้า การค้า
เจริญรุ่งเรือง ร่ ารวยมั่นคง  
(ปราจีนบุรี, มิ.ย. 2556) 
หมวด กต ก้าวหน้า มหาเศรษฐี มั่งมี
ตลอดไป (ล าปาง, ก.ค. 2553) 

หมวด กบ ก้าวหน้า ร่ ารวย มากด้วยบารมี  
(นครปฐม, มี.ค. 2558) 
หมวด ขง ขุมทรัพย์ล้ าค่า คุณย่าคุ้มครอง เงินทอง
มหาศาล  
(นครราชสีมา, ก.ย. 2558) 

4 4 วรรค 37 7.9 หมวด กง การงานมั่นคง การเงินมั่งค่ัง ด้วยป้ายทะเบียนสวย เมืองชาละวัน (พิจิตร, พ.ค. 2556) 
หมวด กม ก้าวหน้า มั่งมี มั่งค่ัง มั่นคง (สงขลา, ส.ค. 2552) 
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ล าดับ รูปแบบ จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 
หมวด ขว ขับรถเลขสวย ร่ ารวย โชคดี มีวาสนา (เชียงใหม่, มิ.ย. 2561) 

5 5 วรรค 3 0.6 หมวด กฉ กิจการดี โชคดี ป้ายดี ถูกโฉลก เพิ่มศักดิ์ศรี (เพชรบูรณ์, พ.ย. 2556) 
หมวด กท ก้าวหน้า มั่งมี โชคดี ต่อหน้าท่ีการงาน ตลอดไป (ชัยภูมิ, ก.พ. 2563) 

6 6 วรรค 1 0.2 หมวด กฉ ก้าวหน้า ด้วยโฉลกเลขสวย เลขดี เสริมบารมี สร้างกุศล ด้วยการประมูลเลขทะเบียนรถ  
(สระบุรี, พ.ย. 2551) 

รวม 468 100.0  
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรมีรูปแบบตั้งแต่ 1 
วรรค ไปจนถึง 6 วรรค โดยรูปแบบ 2 วรรค เป็นรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุด และรูปแบบ 6 วรรค 
เป็นรูปแบบท่ีพบน้อยที่สุด 
 เมื่อผู้วิจัยได้พิจารณารูปแบบข้อความประชาสัมพันธ์แล้ว ท าให้เห็นว่า ข้อความ
ประชาสัมพันธ์มีลักษณะเช่ือมโยงกับหมวดอักษร โดยมีการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับ
พยัญชนะของหมวดอักษร ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในทุกวรรคหรือบางวรรคก็ได ้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
 1. ทุกวรรคในข้อความประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหมวดอักษร  จ านวน 375 
ข้อความ มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  

 1.1 ในวรรคเดียวกันมีการปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะ
ทั้งสองตัวในหมวดอักษร จ านวน 54 ข้อความ ดังตัวอย่าง 
 หมวด กค  การคลังมั่งคั่ง การค้าก้าวหน้ามั่นคง กิจการคมนาคมไม่หยุดนิ่ง   
      (สระแก้ว, พ.ค. 2553) 
 หมวด กง การเงินมั่งคั่ง การงานมั่นคง  (ก าแพงเพชร, ม.ค. 2553) 
 หมวด กพ การเงินเพิ่มพูนทวี   (สระบุรี, ก.ย. 2560) 
 หมวด กร เก็บเกี่ยวความรุ่งเรือง  (ระยอง, ส.ค. 2560)  
 1.2 ในแต่ละวรรคมีการปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะตัว
ใดตัวหนึ่งของหมวดอักษร จ านวน 210 ข้อความ ดังตัวอย่าง 

หมวด กข  บึงกาฬก้าวหน้า ขายค้าร่ ารวย (บึงกาฬ, พ.ค.2562)    
หมวด กธ  โชคลาภเกื้อกูล เพิ่มพูนธนทรัพย์ (ตรัง, มิ.ย. 2562)  

 หมวด ขธ  ขับรถเลขสวย ร่ ารวยธนทรัพย์ (ชลบุรี, ก.ย. 2559)  
 หมวด ขอ ขับรถเลขสวย อ านวยโชคลาภ (เชียงใหม่, ก.พ. 2563)  
 1.3 ในวรรคเดียวกันมีการปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะ
ทั้งสองตัวของหมวดอักษร และมีบางวรรคปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับ
พยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งของหมวดอักษร จ านวน 111 ข้อความ ดังตัวอย่าง 
 หมวด กน ก้าวล้ าน าหน้า น าพาทรัพย์สิน (ราชบุรี, ก.ย. 2560)   
 หมวด กม การงานก้าวหน้า การค้ามั่งมี  (อยุธยา, มี.ค. 2561) 
 หมวด กย การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ (อุบลราชธานี, มี.ค. 2561) 
 หมวด ขท ขุมทรัพย์มากมี ขับดีปลอดภัย (สงขลา, ก.ย. 2560) 
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2. บางวรรคในข้อความประชาสัมพันธ์ไม่เชื่อมโยงกับหมวดอักษร จ านวน 93 ข้อความ ดัง
ตัวอย่าง 
 หมวด กท ก าเงิน ก าทอง ฉลองชัย    (ปราจีนบุรี, มิ.ย. 2562) 
 หมวด กย กินดี อยู่ดี บารมีหลวงพ่อพระพุทธชินราช  (พิษณุโลก, มิ.ย. 2560) 
 หมวด กล ก าลังเลข เสริมโชค เกิดลาภ การค้าร่ ารวย (ขอนแก่น, ส.ค. 2556) 
 หมวด กษ สุขเกษมเปรมปรีดิ์ มั่งมีเงินทอง  (เชียงราย, มี.ค. 2563) 
 
 จากการศึกษาข้างต้น พบว่า ข้อความประชาสัมพันธ์มีการเช่ือมโยงกับหมวดอักษร
ในลักษณะที่ทุกวรรคเช่ือมโยงกับหมวดอักษร โดยรูปแบบที่พบมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบที่แต่
ละวรรคมีการปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งของหมวด
อักษร 
 ลักษณะการเชื่อมโยงของข้อความประชาสัมพันธ์กับหมวดอักษร ท าให้ผู้วิจัยได้เห็น
ถึงความน่าสนใจของการน าถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะในหมวดอักษรมาใช้ในการ
สื่อความหมาย ทั้งนี้สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะในหมวดอักษร 
พยัญชนะ ตัวอย่างถ้อยค าท่ีใช้ พยัญชนะ ตัวอย่างถ้อยค าท่ีใช้ 

ก การค้า การงาน การเงิน กิจการ 
ก้าวหน้า ก้าวน า กองเงิน กอง
ทอง เกิดโชค เกียรติยศ ก าลัง
เ ล ข  แก้ ว แหวน  กิ จ ก ร รม 
เกียรติคุณ เกษม ก้าวล้ า เกื้อกูล 
กินดี กอและ ก าเงิน ก าทอง 
เกิดลาภ กว๊านพะเยา เกื้อหนุน 
ไก่ทอง เก็บเกี่ยว ก าไร  

บ บริบูรณ์ บารมี  บุญบารมี  
บุญ   

ข ขอนแก่น ของค้ า ของคูณ ของ
ขลั ง  ขุมทรัพย์  ขุม โชค ขุม
สมบัติ ขุมงาน ขุมเงินทอง ขน
เ งินขนทอง สงขลา  ขับรถ 
ขนส่ง   

พ เพิ่มพูน พร้อมพรั่ง   
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พยัญชนะ ตัวอย่างถ้อยค าท่ีใช้ พยัญชนะ ตัวอย่างถ้อยค าท่ีใช้ 
ค การค้า ค้าขาย ความก้าวหน้า 

คุ้มครอง มั่นคง มั่งคั่ง คุ้มครอง 
ล้ าเลอค่า ล้ าค่า ทวีคูณ การคลัง 
ความเจริญก้าวหน้า คมนาคม  

ม มั่งมี มากมาย มั่นคง มั่งคั่ง 
มหาศาล มหาเศรษฐี มงคล 
มหาเฮง   

ง เงินทอง งาน เงิน งามสง่า ย ยิ่งใหญ่ ยั่งยืน เยอะแยะ ยิ่ง
เจริญ เกียรติยศ อยู่ดี  

จ เจริญรุ่ ง เรือง เจริญ กิจการ 
เจริญโภคทรัพย์ 

ร รุ่งเรือง ร่ ารวย รุ่งโรจน์ 

ฉ โฉลก ฉับไว ฉับพลัน เฉลิมลาภ 
ฉะเชิงเทรา เฉิดฉาย ฉลองชัย 
ฉลองโชค ฉลองความส าเร็จ 

ล เลข ลาภ ลุล่วง ล้ าเลิศ ล้ า
ค่า   

ต ตลอดกาล ตลอดไป เติบโต 
ต าแหน่ง ตั้งสติก่อนสตาร์ต  
ต้องใจ เงินตรา ตลอดปี 

ว แก้วแหวน วาสนา 

ท ทวีทรัพย์ ทวีโชค ทวีผล ทวีคูณ 
ทรัพย์สิน ทอง ทันใจ ทะเบียน 
หน้าท่ีการงาน ทั่วไทย ทรัพย์  
ทุกสิ่ง ท่ัวทิศ 

ษ เกษมสุข สุขเกษม เกษมศรี 
หรรษา เกษมลาภ  
เกษมเปรมปรีดิ์ 

ธ ธุรกิจ ธนทรัพย์ ธนสารสมบัติ 
ธงชัย 

ห หลินปิง มหาศาล 

น ก้าวน า ล้ าหน้า น าพา (น าพา
รุ่งเรือง น าพาโชคลาภ น าพา
ทรัพย์สิน) หนุนน า ก้าวหน้า 
เ กื้ อ ห นุ น  เ นิ่ น น า น  น า ชั ย  
นัมเบอร์ เหนี่ยวทรัพย์ น าโชค 
เนืองนอง น าหน้า  

อ อ านวยโชคลาภ อ านาจ 

 
 จากตารางที่ 2 ท าให้เห็นว่า ถ้อยค าที่น ามาใช้ให้ตรงกับพยัญชนะของหมวดอักษร  
ล้วนแล้วแต่เป็นค าที่มีความหมายในด้านดี ให้ความรู้สึกเชิงบวก ดังนั้นจึงน่าสนใจว่า ขนส่ง 
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จังหวัดแต่ละจังหวัดจะสร้างข้อความประชาสัมพันธ์ให้มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่จะ
เป็นการจูงใจให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมการประมูล  
 
2. ความหมายท่ีปรากฏในข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร 
 จากการศึกษาความหมายที่ปรากฏในข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร ซึ่ง
พิจารณาแบบแยกวิเคราะห์ทีละวรรค แล้วน าผลมาจัดกลุ่มความหมาย พบว่า มีความหมาย
ทั้งหมด 11 กลุ่ม แสดงเป็นจ านวนและร้อยละของการปรากฏความหมายโดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของการปรากฏความหมาย จ าแนกตามกลุ่มความหมาย 
ล า ดับ
ที ่ กลุ่มความหมาย จ านวน ร้อยละ 

1 ทรัพย์สินเงินทอง 274 24.89 
2 ธุรกิจการค้า 215 19.53 
3 ความเชื่อ 177 16.08 
 - ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ 67 6.09 
 - ความเชื่อเกี่ยวกับบุญวาสนา 51 4.63 
 - ความเชื่อเกี่ยวกับเลขมงคล 49 4.45 
 - ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 10 0.91 
4 ความเจริญรุ่งเรือง 155 14.08 
5 การงาน 151 13.71 
6 อ านาจเกียรติยศ 38 3.45 
7 ความสุขความส าเร็จ 29 2.63 
8 ท้องถิ่นนิยม 23 2.09 
9 ความมั่นคง 17 1.54 
10 สวัสดิภาพในการเดินทาง 11 1.00 
11 อื่น ๆ 11 1.00 

รวม 1101 100.0 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ความหมายที่ปรากฏมากที่สุด คือ ความหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง และความหมายที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ ความหมายเกี่ยวกับ  
สวัสดิภาพในการเดินทาง ท้ังนี้ความหมายทั้ง 11 กลุ่มความหมาย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง 
 ความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับเงิน
ทอง สิ่งของมีค่า ความร่ ารวย รวมถึงแหล่งที่เกิดหรือเก็บทรัพย์ ดังตัวอย่าง 
หมวด กค  การค้าดี  การคลังดี   (ปราจีนบุรี, พ.ค. 2549) 
หมวด กท การงานการค้ารุ่งเรือง ทรัพย์สินทวีคูณ ( ส ก ล น ค ร ,  ก . พ .  2561) 
หมวด กพ การเงินมั่งคั่ง พร้อมพรั่งบารมี  (อุบลราชธานี, ก.ย. 2559) 
หมวด กม  เก็บเลขดีเลขสวย รวยมหาเฮง  (ร ะ ย อ ง ,  ก . ค .  2558) 
หมวด ขค  ขุมทรัพย์มากมาย ค้าขายรุ่งเรือง (ชลบุรี, ส.ค. 2556) 
 

2. ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้า 
 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการเพื่อมุ่งการค้าหาก าไร หรือผลที่ได้เกินต้นทุนจากการประกอบกิจการ  
ดังตัวอย่าง 
หมวด กค  การงานก้าวหน้า ค้าขายมั่งคั่ง  (สตูล, มิ.ย. 2556) 
หมวด กท การค้าการขายร่ ารวย ทรัพย์สินทวีคูณ (ลพบุรี, มี.ค. 2555) 
หมวด กธ  ก้าวหน้าทั่วทิศ ธุรกิจรุ่งเรือง  (กระบี่, มี.ค. 2563)  
หมวด กพ ก าไรเพิ่มพูน เพิ่มพูนก าไร  (ระยอง, ก.ค. 2557) 
 
 3. ความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ  
     ความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับความเช่ือถือ
ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนในสังคม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เกิดความรู้สึกที่ดีและเกิด
ความมั่นคงในจิตใจ  
       จากการศึกษาข้อความ พบว่า ความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ แบ่งออกเป็น  
4 ประเภท ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับโชคลาภ ความเชื่อเกี่ยวบุญวาสนา ความเช่ือเกี่ยวกับเลข
มงคล และความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีรายละเอียด ดังน้ี 
   3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ  ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับโชค 
โอกาส หรือสิ่งท่ีน าผลดีมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย ดังตัวอย่าง 
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หมวด กฉ  เกิดโชค เฉลิมลาภ     (ก าแพงเพชร, ก.พ. 2558) 
หมวด กฉ  ก้าวหน้า ถูกโฉลก เฮงทุกเลข    (นครศรีธรรมราช, พ.ค. 2551) 
หมวด ขก  ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี ทวีโชคลาภ (ภูเก็ต, ก.ย. 2562) 
  3.2 ความเชื่อเกี่ยวกับบุญวาสนา ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความดีงาม กุศลผลบุญ หรือคุณความดีที่ได้บ าเพ็ญมา ดังตัวอย่าง  
หมวด กฉ  ก้าวหน้า ด้วยโฉลกเลขสวย เลขดี เสริมบารมี สร้างกุศล ด้วยการประมูล 

เลขทะเบียนรถ   (สระบุรี, พ.ย. 2551) 
หมวด กบ การเงินฟูเฟื่อง รุ่งเรืองบุญบารมี (นครศรีธรรมราช, ส.ค. 2557) 
หมวด กว  กิจการก้าวหน้า วาสนาดี บารมีเพิ่มพูน  (สุราษฎร์ธานี, เม.ย. 2562) 
  3.3 ความเชื่อเกี่ยวกับเลขมงคล ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับพลัง
อ านาจของตัวเลขท่ีจะน ามาซึ่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง ดังตัวอย่าง 
หมวด กฉ  การงานก้าวหน้า การค้าร่ ารวย ทะเบียนรถสวยถูกโฉลก (สุโขทัย, มี.ค. 2559) 
หมวด กม  ก้าวหน้าด้วยเลขดี มั่งมีด้วยเลขสวย  (เชียงราย, มี.ค. 2560)  
หมวด กล  เกิดลาภด้วยเลขสวย ร่ ารวยด้วยเลขดี มั่งมีด้วยเลขงาม (สงขลา, ม.ค. 2555) 
  3.4 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ได้แก่  วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความเช่ือในอ านาจศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถคุ้มครอง หรือบันดาลให้
เป็นไปหรือส าเร็จได้ดังประสงค์ ดังตัวอย่าง 
หมวด กล  “ลาภ ผล พูน ทวี” บารมีหลวงปู่ทิม  (ระยอง, ก.พ. 2561)  
หมวด ขง  ขุมทรัพย์ล้ าค่า คุณย่าคุ้มครอง เงินทองมหาศาล  (นครราชสีมา, ก.ย. 2558) 
หมวด ขน   ขุมทรัพย์ล้ าค่า ครูบาคุ้มครอง เงินทองเพิ่ม (เชียงใหม่, ก.ค. 2558) 
 

4. ความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง 
     ความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ได้แก่ วรรคที่มีความหมายในลักษณะที่ดี
ขึ้น มีมากข้ึน เติบโตงอกงามขึ้น ดังตัวอย่าง  
หมวด กค  เกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า  (เลย, ก.พ. 2551) 
หมวด กจ  ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง   (ชัยภูมิ, ก.ค. 2557) 
หมวด กต  กิจการก้าวหน้า เติบโตรุ่งเรือง   (ปทุมธาน,ี ส.ค. 2557) 
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5. ความหมายเกี่ยวกับการงาน 
     ความหมายเกี่ยวกับการงาน ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับกิจกรรม หรือ
การประกอบอาชีพท่ีไม่ได้มุ่งการค้าหาก าไร ดังตัวอย่าง  
หมวด กต  กิจกรรมก้าวหน้า การค้าเติบโต   (จันทบุรี, มิ.ย. 2556) 
หมวด กท การงานทวีผล การเงินทวีคูณ              (บุรีรัมย์, มี.ค. 2561) 
หมวด กธ  การงานก้าวหน้า ธุรกิจร่ ารวย ใช้เลขสวยฉะเชิงเทรา(ฉะเชิงเทรา, มี.ค. 2562) 
 

6. ความหมายเกี่ยวกับอ านาจเกียรติยศ 
     ความหมายเกี่ยวกับอ านาจเกียรติยศ ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับความ
ยิ่งใหญ่ ความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ความมีหน้ามีตา และความยกย่องนับถือ ดังตัวอย่าง  
หมวด กฉ  กิจการดี โชคดี ป้ายดี ถูกโฉลก เพิ่มศักดิ์ศรี (เพชรบูรณ์, พ.ย. 2556) 
หมวด กย  เกียรติยศก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน  (ขอนแก่น, เม.ย. 2555) 
หมวด กอ  เกิดโชคลาภ อ านาจมี เลขดีงาม             (เชียงใหม่, พ.ย. 2552) 
 

7. ความหมายเกี่ยวกับความสุขความส าเร็จ 
     ความหมายเกี่ยวกับความสุขความส าเร็จ ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับการ
มีชีวิตที่สบายทั้งกายและใจ มีความส าเร็จสมดังปรารถนา ดังตัวอย่าง 
หมวด กฉ  ก าเงิน ก าทอง ฉลองชัย     (ล าพูน, พ.ย. 2561) 
หมวด กท การงานก้าวหน้า การค้าก้าวไกล ทุกสิ่งดังใจ ใช้ป้ายปทุมฯ (ปทุมธานี, ส.ค. 2561) 
หมวด กษ กิจการก้าวหน้า  ชีวาเกษมสุข             (ขอนแก่น, พ.ค. 2558)  
 

8. ความหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม 
     ความหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับช่ือของ
จังหวัด ช่ือของสถานที่ส าคัญ รวมถึงช่ือสิ่งอื่น ๆ ที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
โดยเฉพาะ ดังตัวอย่าง 
หมวด กง  การเงินร่ ารวย เลขสวยเลอค่า งามสง่าหริภุญชัย   (ล าพูน, พ.ย. 2555) 
หมวด กค  เกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า เฟื่องฟู คู่เมืองยศ   (ยโสธร, ก.ค. 2551) 
หมวด กห ก้าวหน้า มหาเศรษฐี โชคดี มีหลินปิง  (เชียงใหม,่ ธ.ค. 2552) 
 



138 | วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  
 

9. ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 
     ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคง ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ที่เป็นหลักเป็นฐานและด ารงอยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่าง 
หมวด กค  ก้าวหน้า มั่นคง ร่ ารวย   (พิจิตร, ม.ค. 2550) 
หมวด กค  เกียรติยศ ก้าวหน้า มั่นคง มั่งคั่ง  (น่าน, ก.ค. 2551) 
หมวด กง  ก้าวหน้า มั่นคง การเงินมั่งคั่ง ร่ ารวย  (สุพรรณบุรี, ก.ค. 2549) 
 

10. ความหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพในการเดินทาง 
      ความหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพในการเดินทาง ได้แก่ วรรคที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทาง และความไม่ประมาทในการเดินทาง ดังตัวอย่าง 
หมวด กค  การงานก้าวหน้า การค้ามั่นคง คมนาคมปลอดภัย      (สิงห์บุรี, มี.ค. 2552) 
หมวด กต  เกียรติคุณเกริกไกรไปทั่วหล้า ตั้งสติก่อนสตาร์ทวิวัฒน์ไทย  (เชียงราย, มี.ค. 2552)  
หมวด ขธ  ขับรถปลอดภัย ธุรกิจก้าวไกลรุ่งเรือง     (สงขลา, มี.ค. 2561) 
 

11. ความหมายอื่น ๆ  
      ความหมายอื่น ๆ ได้แก่ วรรคที่มีความหมายไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มความหมายทั้ง 
10 กลุ่ม ดังตัวอย่าง 
หมวด กฉ  ก้าวหน้า ฉับพลัน         (สมุทรปราการ, ก.ค. 2552) 
หมวด กต  ก้าวหน้า รุ่งเรือง ตลอดไป        (ราชบุรี, ส.ค. 2554) 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาข้างต้น มีประเด็นส าหรับการอภิปรายผล ดังนี้    
  ในด้านรูปแบบที่ปรากฏว่า ข้อความประชาสัมพันธ์มีจ านวน 2 วรรคมากที่สุดนั้น 
อาจเนื่องมาจากพยัญชนะในหมวดอักษรมีอยู่สองตัว ดังนั้น หากให้ความหมายของพยัญชนะ
ทั้งสองตัวในแต่ละวรรคได้ก็น่าจะถือว่าสื่อความได้ครบถ้วน ดังจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษา
ความเช่ือมโยงของข้อความประชาสัมพันธ์กับหมวดอักษร มีการปรากฏลักษณะที่ทุกวรรค
ของข้อความประชาสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหมวดอักษรในแบบที่แต่ละวรรคมีการใช้ถ้อยค าที่มี
พยัญชนะตรงกับพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งของหมวดอักษรมากที่สุด และถ้อยค าที่น ามาใช้นั้น
ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นถ้อยค าท่ีมีความหมายดี ฉะนั้น การสร้างข้อความให้มีรูปแบบมากกว่า 
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2 วรรคขึ้นไป จึงน่าจะเป็นเพราะว่าต้องการเพิ่มความหมายที่ดีให้ดึงดูดความสนใจของ
ประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ส่วนในด้านความหมายที่ปรากฏว่า ความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเป็น
ความหมายที่ปรากฏมากที่สุด รองลงมาคือความหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้านั้น แสดงให้เห็น
ว่า ผู้ด าเนินการจัดการประมูลตระหนักดีว่า ทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งที่คนในสังคมทุกระดับให้
ความส าคัญ จึงน ามาใช้ในการจูงใจให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมการประมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประมูลมักจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ หรือผู้ที่มีอ านาจซื้อ ดังนั้นการ
สร้างข้อความให้มีความหมายดังกล่าว จึงน่าจะเป็นการสร้างความพึงพอใจในแง่ของการเสริม
ก าลังใจว่า หากได้ป้ายประมูลในหมวดอักษรที่มีความหมายดังกล่าวไปแล้ว ก็อาจจะท าให้ตน
ได้รับทรัพย์ หรือได้รับผลก าไรจากการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินงานต่าง ๆ ได้  
 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มความหมายต่าง ๆ ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ  
(โชคลาภ เลขมงคล บุญวาสนา สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ) การงาน ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขความส าเรจ็ 
อ านาจเกียรติยศ ความมั่นคง ท้องถิ่นนิยม สวัสดิภาพในการเดินทาง และความหมายอื่น ๆ 
ความหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นความหมายที่ดี ซึ่งสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องมงคลของคนไทย 
การสร้างความหมายให้แก่หมวดอักษรบนพ้ืนฐานความเชื่อดังกล่าวจึงถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่
ผู้ด าเนินการจัดการประมูลน ามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดให้แก่ป้ายประมูล 
 อาจกล่าวได้ว่า การสร้างสรรค์รูปแบบและความหมายแก่หมวดอักษร ก็เพื่อ
ต้องการให้ทุกหมายเลขในป้ายประมูลเป็นที่ต้องการของประชาชน กลยุทธ์นี้มีส่วนช่วยเอื้อ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ จึงเป็นการเน้นย้ าให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของภาษาว่า ภาษาไม่ได้
เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารเท่านั้น แต่ภาษายังมีส่วนในการก าหนดและมีอิทธิพลต่อความคิด
ของมนุษย์ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ส านักงานขนส่งจังหวัดได้จัดให้มีการประมูลทะเบียน
รถเลขสวย ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ในส่วนภูมิภาคและมีการให้
ความหมายแก่หมวดอักษรของป้ายประมูลด้วย จึงน่าสนใจว่า ในการศึกษาครั้งต่อไป       
ควรศึกษารูปแบบและความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในป้ายประมูล
ทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) เพื่อให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนประเภทของ
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รถยนต์ ผู้ด าเนินการจัดการประมูลจะมีการสร้างสรรค์รูปแบบและความหมายของหมวด
อักษรเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถออกแบบการศึกษาในเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ควบคู่ไปด้วย โดยน าผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ไปใช้เป็น
ตัวแปรในการศึกษาครั้งต่อไปได้ ซึ่งจะท าให้ได้ผลการวิจัยในแง่มุมที่แตกต่าง และน่าสนใจ
ยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 

กรมการขนส่งทางบกแต่ละจังหวัดสามารถน าผลการศึกษานี้ไปใช้ในการก าหนด
ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรของป้ายประมูลให้มีมูลค่าทางการตลาดมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้หน่วยงานอื่น ๆ ยังสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
รูปแบบและความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจใน
กิจกรรมหรือสิ่งต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองและให้บุคคลอื่นดูแลของผู้สูงอายุใน
ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์     
เพื่อศึกษาลักษณะการดูแลสขุภาพตนเอง ของผู้สูงอายุ และการให้บุคคลอื่นดูแลผู้สงูอายุ   ใน
ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน และเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรที่
ศึกษาคือ ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้สูงอายุและอาศัยอยู่ในต าบลหนองแหน อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 300 ครัวเรือน เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยปัจจัยทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ การศึกษา 
รายได้ ที่มาของรายได้ โรคปะจ าตัว ลักษณะการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง และบุคคลอื่นเป็นผู้ดูแล และน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย    
ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัทางชีวสังคมของผู้สูงอายุ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายรุะหว่าง 60-64 ปี มีสถานภาพสมรส และส่วนใหญ่ไมไ่ด้
ประกอบอาชีพ โดยปัจจยัที่มีผลตอ่ความพึงพอใจด้านการรับประทานอาหารและโภชนาการ

พบว่า ผู้สูงอายุเคี้ยวอาหารใหล้ะเอียดก่อนกลืนมีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ     
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ด้านการออกก าลังกายพบว่าผู้สูงอายุมีการออกก าลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละประมาณ   
20-30 นาที ด้านการพักผ่อนนอนหลับ พบว่าผู้สูงอายุมีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน หรือ
ท าสมาธิในห้องนอนที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และนอนหลับตอนกลางคืนวันละประมาณ   
6-8 ช่ัวโมง ด้านการป้องกันอุบัติเหตุพบว่าอุปกรณ์ ของใช้ภายในบ้านมีสภาพดีตามอายุการ     
ใช้งาน ผู้สูงอายุขึ้นบันไดโดยการเกาะราวบันไดด้วยความระมัดระวัง ในห้องน้ าจะมี ราว
ส าหรับยึดเกาะ หรือมีที่กันลื่น เก็บของมีคมไว้ในท่ีปลอดภัยและมิดชิด ด้านการหลีกเลี่ยงการ
เสพสารที่เป็นโทษพบว่า ผู้สูงอายุเคยมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในช่วงอายุก่อน
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันไม่มีการเสพสารดังกล่าวแล้ว 
 
ค าส าคัญ: การดูแลสุขภาพตนเอง, การให้บุคคลอื่นดูแล, ผู้สูงอายุ 
 
Abstract 
 This research aims to study the elderly’s health self - care and being taken care of 
by others at Nong- naeSubdistrict, Phanomsarakham District, Chachoengsao.  
The quantitative research methodology was conducted. The population consisted of the 
elderly who have registered with the Elderly Association and have been residing at Nong-
nae Subdistrict, Phanomsarakham District, Chachoengsao, totaling 300 households.  
The research tool for data collection was 5 points Likert scale questionnaires comprising of 
biophysical factors and self-care behavior. The statistics used for data analysis were mean, 
percentage, and standard deviation. The results of this research were: in terms of the factor 
affecting satisfaction of eating food and nutrition, the elderly carefully chew before swallow 
and eat freshly cooked food. In terms of exercising, the elderly exercise in the morning or 
evening 20 - 30 minutes per day. In terms of taking rest, the elderly pay homage to a Buddha 
image before going to bed, or meditate in a bedroom with proper air circulation, and sleep 
at night 6 - 8 hours a day. In terms of accident prevention, the house equipment is in good 
condition, the elderly carefully hold the handrail, handrails and rubber mats are provided in 
toilets, and sharp objects are kept in safety places. In terms of harmful substance consuming 
prevention, the elderly like drinking and smoking in the past but have quitted already. 
 
Keywords: Self-care in health, Being taken care of by others, The elderly 
 



144 | วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  
 

ที่มาและความส าคัญ 
จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2556 รายงาน

สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging society และจะเป็น "สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ" (Aged 
society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของ
ประเทศไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ ์โดยมีผู้ที่
อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจ านวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การแพทย์ ท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้น การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ
จึงเป็นนโยบายส าคัญที่ประเทศไทยต้องศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางในมิติต่าง ๆ 
เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ การดูแลความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันกับคนวัยอื่น ๆ ในสังคม
อย่างมีความสุข  

ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของครอบครัว เพราะเป็นบุคคลที่ผ่านประสบการณ์
ชีวิตมามากมาย เป็นผู้ที่บุตรหลานให้ความเคารพรักและคอยเอาใส่ใจดูแล การที่ผู้สูงอายุใช้
ชีวิตโดยอาศัยอยู่ในบ้าน จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นเรื่องส าคัญที่สุด แต่ทั้งนี้ ถ้าผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ยิ่งเป็นการเพิ่มความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว ดังนั้น การดูแลตนเอง
หรือให้บุคคลอื่นดูแลแก่ผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญเช่นกัน ซึ่งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ เพราะการดูแลตนเองหรือให้บุคคลอื่นดูแล
แก่ผู้สูงอายุนั้น จะช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ในการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ
อีกด้วย นอกจากน้ียังเป็นการศึกษาการก าหนดแนวทางหรือนโยบายด้านผู้สูงอายุ ในการดูแล
ตนเองและให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดูแลที่เหมาะสม และท าให้ทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุในด้านอื่น ๆ อีกด้วย 

กลุ่มผู้สูงอายุต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีก่อตัวอย่างเข้มแข็งและมีกิจกรรมที่น่าสนใจจ านวนมาก ที่ควรน ามาเป็น
แบบอย่างให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอื่น ๆ ในด้านการดูแลสุขภาพของตนเองและการให้บุคคลอื่น
ดูแลของผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิกอยู่ในแต่ละครอบครัว รวมทั้งการศึกษาด้านลักษณะส่วน
บุคคล ปัจจัยการรับรู้ ภาวะสุขภาพ และแนวทางการดูแลตนเองและให้บุคคลอื่นดูแลต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในต าบลหนองแหน อ าเภอ     

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อศึกษาการให้บุคคลอื่นดูแลของผู้สูงอายุในต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

นิยามศัพท์ 
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

 การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพและชีวิตของ
ผู้สูงอายุด้วยตัวเอง 
 การให้บุคคลอื่นดูแล หมายถึง การมีบุคคลอื่นมาปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพและ
ชีวิตของผู้สูงอายุ  
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองและให้บุคคลอื่นดูแลของผู้สูงอายุในต าบล
หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจยัได้ก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอายุ ไว้ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเลือก
กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้สูงอายุและอาศัยอยู่ในต าบล
หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 300 ครัวเรือน เครื่องมือท่ีใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยปัจจัยทางชีวสังคมและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ น ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ค่าเบี่ยงเบน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้สูงอายุของต าบลหนองแหน อ าเภอ 

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีตัวเลขผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
จ านวน 1,693 คน ทั้งนี้มีการเลือกเก็บตัวอย่างจ านวน 300 คน ซึ่งอยู่ในระดับดี (Good) ตาม
แนวคิดการก าหนดขนาดตัวอย่างของ Comrey and Lee  

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยได้แก่ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการด้านปัจจัยชีวสังคม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ที่พักอาศัย โรคประจ าตัว โดยแบ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของตนเองของผู้สูงอายุลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  2. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงวัยมี 5 ด้านประกอบด้วย 1 . ด้านการรับประทานอาหารและ
โภชนาการจ านวน 10 ข้อ 2. ด้านการออกก าลังกายจ านวน 6 ข้อ 3. ด้านการพักผ่อนนอน
หลับจ านวน 8 ข้อ 4. ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจ านวน 7 ข้อ 5. ด้านการหลีกเลี่ยงการเสพ
สารที่เป็นโทษ จ านวน 5 ข้อ รวมข้อค าถามทั้งหมด 36 ข้อค าถาม มีลักษณะมาตราส่วนแบบ
ประมาณค่าให้เลือกตอบ 5 ระดับ 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ใช้ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ 
ดังนี้ คือ 1. การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) เชิงเนื้อหาด้วยการน าแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการจ านวน 3 ท่านท าการตรวจสอบ
คุณภาพของความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ 2. การทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยท าการวัดค่าความเชื่อมั่น
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach หรือ Cronbach’s alpha coefficient 
ด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อค าถามและวัดความสอดคล้องภายใน (Internal consistency 
model) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟายอมรับที่ค่า α มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่สามารถเช่ือถือได้  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 300 ชุด จากนั้นท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูลก่อน
น ามาวิเคราะห์ และประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 1. อธิบายคุณลักษณะและคุณสมบัติของประชากรประกอบด้วยค่าร้อยละ 2. อธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ส าหรับแปล
ความหมายของข้อมูลเพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของตัวแปร 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นสถิติที่ใช้บรรยายคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของประชากรประกอบด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนบุคคลค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   
ใช้ส าหรับแปลความหมายของข้อมูลเพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของตัวแปร 

  
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.50 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.50 นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอายุระหว่าง 60-64 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.30 รองลงมามีอายุ 
65-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.30 มีอายุอยู่ระหว่าง 75-79 คิดเป็นร้อยละ 22.30 และมีอายุ
ระหว่าง 70-74 ปี มีจ านวนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดับ มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 23.00 มีสถานภาพพบว่ามีสถานภาพสมรส
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือหม้ายหรือหย่าร้างคิดเป็นร้อยละ 31.00 และโสด
มีจ านวนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 7.30 มีอาชีพเกษตรกร จ านวนมากที่สุดคิดเป็น  ร้อยละ 
38.80 รองลงมาคือแม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 36.50 พนักงานบริษัทเอกชน ลูกจ้างคิดเป็นร้อย
ละ 12.90 และธุรกิจส่วนตัว น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 11.80 ตามรายได้พบว่ามีรายได้ตั้งแต่ 
ต่ ากว่า 5,000-8,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.70 รองลงมาคือ 8,001-13,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.00 และมากกว่า 13,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 16.30 มีการประกอบอาชีพ
ในปัจจุบัน พบว่าไม่ได้ประกอบอาชีพจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ 
ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 38.00 
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แหล่งที่มาของรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้จากเบี้ยยังชีพมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือเงินเดือน เงินบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 29.30 บุตรหลานให้
คิดเป็นร้อยละ 22.00 และท างานอดิเรกรับจ้างพิเศษน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 12.00 ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่คนเดียวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ บ้านญาติคิดเป็นร้อยละ 34.70 
และบ้านเช่าน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 27.30 พักอาศัยอยู่บ้านส่วนตัวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
44.30 รองลงมาคือบ้านญาติคิดเป็นร้อยละ 40.70 และบ้านเช่าร้อยละ 15.00 น้อยที่สุด
ตามล าดับสุดท้ายสูงวัยมีโรคประจ าตัวคิดเป็นร้อยละ 79.30 และไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็น
ร้อยละ 20.70 

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจ าแนกตามด้าน  

 ด้านการรับประทานอาหารและโภชนาการ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน
การรับประทานอาหารและโภชนาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 นอกจากนี้ด้านการรับประทานอาหารและโภชนาการ
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้สูงวัยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
3.54 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 รองลงมาคือรับประทานอาหารประเภทปลาแทน
เนื้อสัตว์ เพราะย่อยง่ายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นน้ านมถั่วเหลือง น้ าผัก และ
น้ าสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 3.52 ตามล าดับ 

ด้านการออกก าลังกาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการออกก าลังกาย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 
นอกจากนี้ด้านการออกก าลังกาย เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้สูงวัยจะออกก าลังกาย   
ตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละประมาณ 20-30 นาที อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 รองลงมาคือออกก าลังกายจนกระทั่งมีเหง่ือออกและ   
หัวใจเต้นเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 หลังการออกก าลังกายมีการผ่อนคลายเพื่อให้ร่างกาย 
เข้าสู่ภาวะปกติก่อนหยุดออกก าลังกายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
 ด้านการพักผ่อนนอนหลับ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการพักผ่อน  
นอนหลับโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 
0.24 นอกจากน้ีด้านการพักผ่อนนอนหลับ เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้สูงอายุจะมีการสวด
มนต์ ไหว้พระ หรือท าสมาธิก่อนนอน และนอนหลับตอนกลางคืนคืนละประมาณ 6-8 ช่ัวโมง
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 รองลงมา
คือหลับตอนบ่ายวันละ 1-2 ช่ัวโมง แทนการท ากิจกรรมอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และ
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นอนในห้องนอนที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ดื่มน้ าสะอาดหรือนมก่อนนอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.54 ตามล าดับ 

ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.25 นอกจากนี้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้สูงอายุจะตรวจ
อุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านให้มีสภาพดีตามอายุการใช้งานอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.85 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 รองลงมาคือเปิดไฟ หรือหน้าต่างในห้องน้ า
เมื่อรู้สึกว่าแสงสว่างไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และท่านเก็บของมีคมไว้ในที่             
ที่ปลอดภัยและมิดชิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ตามล าดับ 

ด้านการหลีกเลี่ยงการเสพสารที่เป็นโทษ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการ
หลีกเลี่ยงการเสพสารที่เป็นโทษโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการตรวจอุปกรณ์ของใช้
ภายในบ้านให้มีสภาพดีตามอายุการใช้งานอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 รองลงมาคือเก็บยาส าหรับรับประทาน และยาที่ใช้ภายนอก
ไว้รวมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และซื้อยาแก้ปวดรับประทานเอง มีค่าเท่ากับ 3.50 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 ด้านการรับประทานอาหารและโภชนาการ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจด้านการรับประทานอาหารและโภชนาการ โดยผู้สูงวัยจะเคี้ยวอาหารให้
ละเอียดก่อนกลืนมากที่สุดนอกจากนี้ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่  ๆ เคี้ยวอาหารให้
ละเอียดก่อนกลืนดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 6–8 แก้วรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก
เช่น ข้าวโพด ถั่ว ผัก ผลไม้ต่าง ๆ แปรงฟันหรือบ้วนปาก หลังทานอาหารรับประทานอาหาร
รสจัดๆ เช่น เผ็ดจัด หวานจัด เค็มจัดรับประทานอาหารประเภทปลาแทนเนื้อสัตว์เพราะย่อย
ง่ายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นน้ านมถั่วเหลือง น้ าผัก น้ าสมุนไพรและดื่มกาแฟ และ
สุดท้ายล้างมือก่อนและหลังทานอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพรรณ อิศราภรณ์ 
(2536) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
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พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในด้านการดูแลตนเองโดยทั่วไป การดูแลตนเอง
ตามระยะพัฒนาการ และการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพอยู่ใน ระดับดี ผู้สูงอายุ
ในเขตเมืองและเขตชานเมืองมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดีกว่าผู้สูงอายุ  ในเขตใจกลางเมือง
สอดคล้องกับ การศึกษาของรจนารถ ร่วงลือ (2536) ที่ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติกิจกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง พบว่าการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับปฏิบัติมากเกือบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับอาหารและอากาศที่เพียงพอ
ด้านการขับถ่ายและการระบาย ด้านการป้องกันอันตรายต่อชีวิตหน้าที่และสวัสดิภาพ และ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการให้ถึงขีดสูงสุดส่วนกิจกรรมการดูแลตนเองที่ปฏิบัติอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ การคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างการมีกิจกรรม และการพักผ่อนและ
ด้านการคงไว้ซึ่งการอยู่ล าพังและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสังคม 

ด้านการออกก าลังกายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านการ
ออกก าลังกาย คือ มีการออกก าลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละประมาณ 20-30 นาที    
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 นอกจากนี้ มีการออกก าลังกายโดยการเดินเร็ว วิ่ง
เหยาะ ๆ ร าไทเก็ก เต้นร า ร าวง เป็นต้นหลังการออกก าลังกาย ผู้สูงอายุมีการผ่อนคลาย
เพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติ ก่อนหยุดออกก าลังกายเลือกออกก าลังกายชนิดที่เหมาะสมกับ
สภาพของตนเองสวมชุดที่ รัดกุม เหมาะสมในการออกก าลังกายและออกก าลังกายจนกระทั่ง
มีเหง่ือออก และหัวใจเต้นเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน์ หนูบ้านยาง (2540)  
ได้ศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
กรมการแพทย์ทหารเรือ พบว่า การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์การ
ปฏิบัติค่อนข้างดี และการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตามตัวแปร การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ สอดคล้องกับการศึกษาของบุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ (2547) ได้ศึกษาเรื่องการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุกรณีศึกษา เขตเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้สูงอายุมีการดูแลตนเองโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดีทุกด้านเมื่อพิจารณารายด้าน การออกก าลังกาย การป้องกันอันตรายต่อชีวิต 
การพักผ่อน การรักษาความเป็นปกติของชีวิต อยู่ในระดับดี ส่วนด้านการออกก าลังกายและ
ด้านการขับถ่ายของเสียอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการพักผ่อนนอนหลับส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้าน
การพักผ่อนนอนหลับ ก่อนนอนผู้สูงอายุจะสวดมนต์ ไหว้พระ หรือท าสมาธินอนในห้องนอนท่ี
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนอนหลับตอนบ่ายวันละ 1-2 ช่ัวโมง แทนการท ากิจกรรมอื่น ๆ  
นอนบนที่นอนที่สะอาด และสุขสบาย นอนหลับตอนกลางคืนวันละประมาณ 6-8 ช่ัวโมง 
ก่อนเข้านอนท าความสะอาดร่างกายด้วยการอาบน้ าหรือเช็ดตัว ดื่มน้ าสะอาดหรือนม ก่อน
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นอนและออกก าลังกายให้เหนื่อยเพื่อจะได้นอนหลับสบายเช่น ร าวง ร้องเพลง เต้นร า พูดคุย
กับเพื่อน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร จินันทุยา (2536) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในชมรมทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงผลการศึกษาตัวบ่งช้ีคุณภาพชีวิตด้านจิตวิสัย
ของกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 21 องค์ประกอบเรียงตามล าดับความส าคัญคือ อาทิ การรับรู้
เกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ การรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การรับรู้
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพทั่วไปการรับรู้เกี่ยวกับเพื่อน การรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาและ
งานสังคม การรับรู้เกี่ยวกับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว การรับรู้เกี่ยวกับการ
นอนหลับพักผ่อน และการรับรู้อื่น ๆ   

ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้าน
การป้องกันอุบัติเหตุ ผู้สูงอายุมีการตรวจอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านให้มีสภาพดีตามอายุการ
ใช้งาน ไม่สวมรองเท้าขณะเดินเล่นบนพื้นดิน หรือสนามหญ้า มีการเปิดไฟ หรือหน้าต่าง      
ในห้องน้ าเมื่อรู้สึกว่าแสงสว่างไม่เพียงพอ ขึ้นบันไดโดยการเกาะราวบันไดด้วยความ
ระมัดระวัง ในห้องน้ าจะมีราวส าหรับยึดเกาะ หรือมีที่กันลื่น เก็บของมีคมไว้ในที่ที่ปลอดภัย
และมิดชิด และอ่านเอกสารก ากับยาหรือให้ผู้ อื่นช่วยอ่านก่อนหยิบยารับประทาน              
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์  และคณะ (2538) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยบางประการการสนับสนุนทางสังคมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมชมรมทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงและโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดลผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
บางแคและนครปฐมจ านวน 210 คน การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง   
ซึ่งการดูแลสุขภาพตนเองได้ดีจะท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ
อารมณ์และสังคม   
            ด้านการหลีกเลี่ยงการเสพสารที่เป็นโทษ  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านการ
หลีกเลี่ยงการเสพสารที่เป็นโทษ ผู้สูงอายุจะซื้อยาแก้ปวดรับประทานเอง เลือกทิ้งยาที่มีสี
เปลี่ยนไปจากเดิมหรือเสื่อมคุณภาพ ผู้สูงอายุลดการดื่มเบียร์ ไวน์ เหล้า และสูบบุหรี่  
นอกจากนี้ระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีในบ้าน เช่น ยาฆ่าแมลง น้ ายาท าความสะอาด
ห้องน้ าและการเก็บยาส าหรับรับประทาน และยาที่ใช้ภายนอกไว้รวมกันซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกมลพรรณ หอมนาน (2539) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึก มีคุณค่า
ในตนเอง การรับรู้สมรรถนะในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง 
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คือผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชุมชนเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลาด และอ าเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 150 คน พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีการรับรู้สมรรถนะในตนเองสูง มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองดีในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้สูงอายุมีการรับรู้สมรรถนะในตนเองต่ าจะมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดี ในขณะที่งานวิจัยของกรรนิการ์ พัฒนผดุงวิทยา (2542) ได้
ศึกษาความเชื่ออ านาจควบคุมด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 
60 ปีขึ้นไป ของชมรมผู้สูงอายุวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานครจ านวน 196 คน พบว่า ความ
เชื่ออ านาจภายในตนด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ และมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 150 ราย
พบว่า การรับรู้สมรรถนะในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยรวมด้วย  
 สรุปจากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองและให้บุคคลอื่นดูแล
ของผู้สูงอายุในต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้  

1. ด้านการรับประทานอาหารและโภชนาการ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่  มีความ   
พึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.21  

2. ด้านการออกก าลังกาย ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านการออกก าลังกาย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25  

3. ด้านการพักผ่อนนอนหลับ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24  

4. ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุโดยรวมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.25  
5. ด้านการหลีกเลีย่งการเสพสารที่เป็นโทษ ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเปรียบเทียบในกลุ่มตัวอย่าง   
ที่อยู่ในเขตเมืองกับผู้สูงอายุท่ีอยู่ในเขตชนบท 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งเสริมจะมีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เช่น แรงจูงใจภายใน สภาวะการเจ็บป่วย การสูญเสียความ
คาดหวัง ความวิตกกังวล เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ   
ที่ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เพื่อทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขรวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและ
อุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพตนเองต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบ
นิเวศสื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักวิชาการ บุคคลที่ด าเนินการด้านสื่อ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจ 2. อธิบายปรากฏการณ์ในระบบนิเวศสื่อและและวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัยแวดล้อมภายใต้ระบบนิเวศสื่อในช่วง  
พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2560 เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ดังนี้  

1. การสังเคราะห์งานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ บนฐานข้อมูล
ออนไลน์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551 – 2560) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศสื่อ ได้งานวิชาการที่ใช้ในการวิเคราะห์จ านวน 273 เรื่อง  

2. การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสนทนากลุ่ม 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตสื่อที่เป็นผู้ผลิตสื่อมืออาชีพกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสื่อชุมชน สื่อวัฒนธรรม   
สื่อพ้ืนบ้าน และสื่อทางเลือกและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงวัยและครอบครัว นอกจากนี้ยังสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่ไม่ใช่นักวิชาชีพอีกด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การแจงนับความถี่      
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ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การพิจารณาเนื้อหาแล้วสังเคราะห์ปริทัศน์แบบ
พรรณนา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ผู้วิจัยนิยามความหมายของนิเวศสื่อว่า หมายถึง ระบบ
การสื่อสารที่มนุษย์ซึ่งเป็นทั้งผู้ใช้สื่อและผู้สร้างเนื้อหาผ่านสื่อ เป็นศูนย์กลางของระบบ      
ถูกแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
บุคคลอื่นที่แตกต่างกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเนื้อหา ช่องทางสื่อ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง 
ระบบกฎหมายและการก ากับดูแล รวมถึงระบบสังคม วัฒนธรรม และชุมชน ทั้งชุมชนบนโลก
ทางภายภาพและบนโลกไซเบอร์ 2. ปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายระหว่างมนุษย์กับปัจจัยแวดล้อม
ในระบบนิเวศสื่อ ได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบนิเวศสื่ออย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่      
ด้านการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม ด้านการสร้างสรรค์สื่อ และด้านจริยธรรมและการ
ก ากับดูแลสื่อหากสามารถด าเนินการเพื่อให้เกิดสภาพพึงประสงค์หรือความสมดุลได้ในทั้ง     
3 ด้าน ย่อมจะส่งผลดีต่อสังคมไทย  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยเพื่อการสนับสนุนให้เกิดสภาพที่     
พึงประสงค์ในระบบนิเวศสื่อ ดังนี้  1. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้และพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 2.การวิจัยในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วน
ร่วมเช่น การวิจัยที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของบุคคลในฐานะพลเมืองดิจิทัล 
(Digital citizenship) การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือหรือกลไกช่วยป้องกัน
ปัญหาจากการไม่รู้เท่าทันสื่อ 3. การวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ 
ความรู้และการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้สร้างสรรค์สื่อในทุกแพลตฟอร์ม 4.การวิจัยที่มุ่งศึกษา
การส่งเสริมให้เกิดกลไกการก ากับดูแลสื่อโดยประชาชนและการส่งเสริมการแข่งขันที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรมในอุตสาหกรรมสื่อภายใต้บริบทสื่อหลอมรวม 

 
ค าส าคัญ: นิเวศสื่อ, สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ผู้ผลิตสื่อ, ผู้ใช้สื่อ 
 
Abstract 

This study aims to 1. Explain the concept of media ecosystem to 
create a mutual understanding between academics, media practitioners, 
relevant organizations and the public 2. explain phenomena of the Thai media 
ecosystem from 2008 to 2017 underlining the relationships between media 
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producers, audiences and influencing factors. It is mixed methods research. 
The first method is documentary research that is the analysis of 273 relevant 
research reports and articles published online in the past 10 years.  
The second one is focus group discussions and interviews with stakeholders. 
The key informants include those involved in 1. professional media 
production 2. community media, cultural and folk media and alternative 
media 3. development communication focusing on children, youth, elders and 
families; and 4. media produced for online platforms. Data analysis includes 
frequency distribution, content analysis and narrative review.    

The result is divided into two parts. First, media ecosystem is defined 
as a communication system in which media prosumers are at the center of 
the system. They live within and interact with media environments including 
other people with various identities and backgrounds; media contents, 
channels and technologies; and political, economic, social and cultural 
systems. Second, multifaceted interactions between humans and media 
environments have brought about imbalance in Thai media ecosystem.  
The imbalance included three aspects, namely media literacy and 
participation, media creation, and media ethics and regulation. The restoration 
of the balance in the media ecosystem could be beneficial to Thai society.   

The researchers would suggest 4 further research topics for improving 
the media ecosystem. These are 1. research for developing digital learning 
platforms for mutual learning 2. research on media literacy and participation, 
for example research for developing digital citizenship through media literacy 
and research for developing innovative tools for preventing problems arisen 
from media illiteracy 3. research that can be used to support activities helping 
media creators develop their professional skills and knowledge and  
4. research on the promotion of media watchdog groups and the practice of 
fair competition in the era of media convergence.    

 
Keywords: Media ecosystem, Safe and creative media, Media producer, Media user 
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ที่มาและความส าคัญ 

ท่ามกลางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้องค์ประกอบ   
ต่าง ๆ ในระบบการสื่อสารได้ รับแรงกระเพื่ อมเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง             
ด้านโครงสร้างของผู้ผลิตสื่อปรับเปลี่ยน มีผู้ผลิตสื่อที่ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กร
สื่อมวลชน และผู้ใช้สื่อที่ผลิตเนื้อหาหรือมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรื่องเล่าบน
พื้นที่สื่อออนไลน์ เกิดความพร่าเลือนของนิยามความเป็นผู้ผลิตสื่อในบริบทดิจิทัล ด้านเนื้อหา
ในระบบการสื่อสารเองก็ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบ การเล่าเรื่อง การผลิต จาก
เนื้อหาที่ เน้นตอบสนองมวลชนเท่านั้นสู่ เนื้อหาที่ตอบสนองความสนใจเฉพาะกลุ่มที่
หลากหลาย แต่ท่ามกลางความหลากหลายนั้นก็ยังมีเนื้อหาบางประเภทที่ขาดไปจากพ้ืนท่ีสื่อ 
ด้านของผู้ใช้สื่อเอง จากเดิมที่เป็นเพียงผู้รับชมรับฟัง ก็ได้รับการเสริมพลังจากสื่อออนไลน์
และสื่อสังคม ท าให้มีพื้นที่ในการสื่อสารความคิด ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองได้ 
กล่าวคือ เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตสื่อในคนเดียวกันหรือที่เรียกว่า Prosumer รวมถึง ด้าน
ช่องทางการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากท าให้เกิดช่องทางการสื่อสาร
ใหม่ ๆ ท่ีท าให้การเผยแพร่ไปสู่วงกว้างอย่างรวดเร็วและสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีลึกซึ้งและซับซ้อน
ระหว่างมนุษย์กับสื่อมากขึ้น 
 สภาพการณ์ของระบบการสื่อสารที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงระบบ “นิเวศสื่อ” อันเป็นระบบการสื่อสารที่มนุษย์ สื่อ และเทคโนโลยีต่างเชื่อมโยงและมี
ปฏิสัมพันธ์ เมื่อสิ่งใดเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบต่อ
อีกหน่วยหนึ่งเสมอ เช่นเดียวกับระบบนิเวศในธรรมชาติ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งที่จะ
สังเคราะห์งานวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อความรู้ในเชิงสรุปที่มีอยู่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ระหว่าง 
พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560) ที่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศสื่อและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระบบนิเวศ
สื่อของประเทศไทยว่ามีสภาพความไม่สมดุลและแนวทางสร้างความสมดุลในระบบได้อย่างไร 
การท าความเข้าใจสภาวการณ์ของนิเวศสื่อในปัจจุบันจะเป็นฐานส าคัญต่อการจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยต่อนักวิชาการ นักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยที่เพิ่ม
มากขึ้น อันจะเป็นฐานความรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาระบบนิเวศสื่อที่ดี ซึ่งมีเป้าหมายในการ
สร้างความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ เนื้อหา ช่องทางสื่อ เทคโนโลยีการสื่อสารและ
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โครงสร้างทางสังคม เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงความเช่ือมโยง
ระหว่างตนเองกับปัจจัยแวดล้อมในระบบสื่อสาร และเอื้อให้เกิดการส่งเสริมสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
        1. เพื่ออธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศสื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ บุคคลที่ด าเนินการด้านสื่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่
สนใจ 
        2. เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในระบบนิเวศสื่อและและวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้
สื่อ ผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัยแวดล้อมภายใต้ระบบนิเวศสื่อในช่วง พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 
 
นิยามศัพท ์

ระบบนิเวศสื่อ หมายถึง ระบบสื่อสารที่สร้างผลกระทบและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ 
สังคมและชุมชน ทั้งชุมชนบนโลกกายภาพและชุมชนบนโลกไซเบอร์ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัยแวดล้อม หมายถึง ความเกี่ยวข้อง
ระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้สื่อและผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในระบบสื่อสาร ได้แก่ 
เนื้อหา ช่องทางและเทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่เกิดจากภูมิทัศน์สื่อใหม่ ทั้งที่เป็นสภาพปัญหาและแนวทางที่จะเอื้ออ านวยการ
พัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ความหมายและองค์ประกอบ หมายถึง นิยามของระบบนิเวศสื่อ และ หน่วยต่าง ๆ 
ที่ประกอบและอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศสื่อ  

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หมายถึง สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมและความมั่นคง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม 
รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายได้อย่างเป็นสุข 
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ขอบเขตการวิจัย 
การสังเคราะห์งานวิจัยและงานวิชาการในการศึกษานี้ ครอบคลุมเฉพาะรายงาน

การวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิจัย TCI-ThaiJo
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ฐานข้อมูลการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมีขอบเขตด้านเวลา 10 ปี ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 เท่านั้น 

การศึกษานี้ด าเนินการภายใต้ขอบเขตด้านงบประมาณและข้อจ ากัดด้านระยะเวลา
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
 
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้แนวคิดหลัก 2 แนวคิด ไก้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับนิเวศสื่อ และทฤษฎี
ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แนวคิดนิเวศสื่อ 

ค าว่า “นิเวศสื่อ” เริ่มต้นมาจากแนวคิดของกลุ่มนักวิชาการที่เสนอทฤษฎีนิเวศสื่อ
วิทยา (Media ecology) เป็นแนวทางการศึกษาสื่อที่มีจุดเน้น 2 ประการ ได้แก่  

1. เป็นการศึกษาสื่อในฐานะเป็นสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาโครงสร้างสื่อ เนื้อหาในสื่อ 
และผลกระทบของสื่อต่อการรับรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และการให้คุณค่าของมนุษย์อย่างไร 
(Postman, 1970) หรือ ส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์
อย่างไร (Nystrom, S. J., 1973, as cited in Lum, C. M. K., 2014)  

2. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์
และเทคโนโลยีสื่อท่ีพวกเขาได้สร้างขึ้นเอง และน ามาใช้ประโยชน์ (Lum, C. M. K., 2014) 

ทั้งนี้นักวิชาการของไทยได้กล่าวถึงแนวคิดนิเวศสื่อไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ สุกัญญา 
สุดบรรทัด (2561) เสนอว่า แนวคิดนิเวศสื่อ เป็นแนวคิดจัดระบบสิ่งแวดล้อมทางข่าวสารเพื่อ
สร้างสังคมที่มุ่งหวัง ระบบสื่อสารสร้างผลกระทบต่อการรับรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และการ
ให้คุณค่า และยังหมายถึงการที่มนุษย์เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อแล้วช่วยให้มีชีวิตอย่างปกติสุข 
ระบบสารสนเทศไม่ต่างจากระบบการหมุนเวียนของเหตุปัจจัยในสิ่งแวดล้อม อุปมาข่าวสารที่
ไหลเวียนในสังคมเหมือนน้ า แสงแดด อาหาร และอากาศ หล่อเลี้ยงสรรสรรพสิ่งในห่วงโซ่ของ
นิเวศ หากระบบนิเวศสมดุลทุกชีวิตจะเติบโตงอกงาม หากไม่สมดุลก็จะเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
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ขณะที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (อ้างถึงใน 
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, การดา ร่วมพุ่ม, และมาโนช ชุ่มเมืองปัก , 2562) ให้มุมมอง
เกี่ยวกับนิเวศสื่อไว้ในมิติของการสื่อสารสุขภาวะว่า ระบบนิเวศการสื่อสารสุขภาวะ (Healthy 
media ecosystem) คือกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อกิจกรรม
และพื้นที่สร้างสรรค์โดยนักสื่อสารสุขภาวะผ่านชุมชนนักปฏิบัติที่เช่ือมโยงกับปัจจัยแวดล้อม
ในบริบทชุมชนทางกายภาพ ชุมชนออนไลน์ และปัจจัยแวดล้อมเชิงมหภาคที่สนับสนุนให้เกิด
วิถีสุขภาวะ ในมิติกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจยัได้น าค าส าคัญที่เกีย่วข้อง มาใช้เป็นกรอบในการเชื่อมร้อย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทั้งในชุมชนทางกายภาพและชุมชนออนไลน์
ที่ประกอบหลอมรวมเป็นระบบนเิวศสื่อในงานวิจัยนี้ 
 
ทฤษฎีระบบ 

แนวคิดนิเวศสื่อมีความสอดคล้องกับทฤษฎีระบบ (System theory) ที่ลัดวิก วอน 
เบอร์ทาแลนฟี (Ludwig von bertalanffy) ได้น าแนวคิดมาจากระบบชีววิทยา ภายใต้
หลักการที่ว่า แต่ละองค์ประกอบของระบบมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 
หากมีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ย่อมมีผลต่อการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ด้วย (จันทรานี สงวนนาม, 2545) 

สุรพงษ์ โสธนเสถียร (2557) ได้สรุปสาระส าคัญของทฤษฎีสื่อสารมวลชนเชิงระบบ
ของเดอเฟลอร์ (DeFleur) ความว่า ภายใต้ระบบประกอบไปด้วย 4 อนุระบบ ได้แก่        
อนุระบบการสื่อสาร อนุระบบการเมือง อนุระบบเศรษฐกิจ และอนุระบบสังคมและ
วัฒนธรรม โดยอนุระบบทั้งหมดล้วนสอดประสานซึ่งกันและกัน มีอนุระบบการสื่อสารเป็น
แกนกลางของทฤษฎีนี้ ท าหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังประชาชนผู้รับสารในทุก
ระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ผู้รับสารมีความหลากหลาย      
มีความสนใจใคร่รู้ในด้านสาระและด้านสุนทรียะแตกต่างกันไป 

อนุระบบด้านเศรษฐกิจ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับภาคธุรกิจ เกื้อกูล
กันในฐานะที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อด้วยการซื้อพื้นที่โฆษณา ขณะที่    
อนุระบบการเมืองท าหน้าที่ในการก าหนดกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ทั้งด้านข้อกฎหมายผ่าน
ฝ่ายนิติบัญญัติ และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
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ส าหรับอนุระบบสุดท้ายคืออนุระบบสังคมและวัฒนธรรม ว่าด้วยเรื่องของค่านิยม 
ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา ก่อให้เกิดการธ ารงรักษา
ความเป็นไปในระบบ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปยังอีก 3 อนุระบบด้วย 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามความหมายและองค์ประกอบของค าว่า 
“นิเวศสื่อ” เบื้องต้นเพื่อน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้ ว่าหมายถึง ระบบสื่อสารที่
สร้างผลกระทบและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ สังคมและชุมชน ทั้งชุมชนบนโลกกายภาพและ
ชุมชนบนโลกไซเบอร์ โดยมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้สื่อและผู้สร้างสื่อ มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ในระบบสื่อสาร ได้แก่ เนื้อหา ช่องทางและเทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ในมิติ
ต่างๆ ประกอบด้วย การรู้เท่าทันสื่อ จริยธรรมสื่อ การก ากับดูแลสื่อ การมีส่วนร่วมและเฝ้า
ระวังของผู้ใช้สื่อ การใช้สื่อเพื่อการพัฒนา และ การพัฒนาสื่อและระบบสื่ อสาร โดยการ
ก าหนดค าส าคัญ (Keyword) เพื่อใช้ค้นหางานในฐานข้อมูลวิจัยจะมีพื้นฐานจากค านิยาม
เบื้องต้นดังกล่าวนี้ 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาน้ีใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed-methods research) ประกอบด้วย 
การสังเคราะห์งานวิจัย การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. การสังเคราะห์งานวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยในการศึกษานี้เป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพเฉพาะส่วนที่
เป็นข้อค้นพบของรายงานการวิจัยโดยใช้วิธีปริทัศน์แบบพรรณนา 

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ 
วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิจัย TCI-ThaiJo ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS คลังข้อมูลงานวิจัย
ไทย (TNRR) รวมถึงรายงานการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(กสทช.) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมีขอบเขตด้านเวลา 10 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 

ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดค าส าคัญ (Keyword) เพื่อใช้ค้นหางาน
ในฐานข้อมูลวิจัยข้างต้น ประกอบด้วยค าว่า สื่อสื่อมวลชน การสื่อสารสื่อชุมชน สื่อดิจิทัล สื่อ
ใหม่ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ชุมชนไซเบอร์ 
พลเมืองเน็ตเทคโนโลยีสื่อ จริยธรรมสื่อรู้เท่าทันสื่อ การเฝ้าระวังสื่อ รู้เท่าทันดิจิทัลผลกระทบ
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สื่อและ การก ากับดูแลสื่อได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัย บทความวิจัย 
และบทความวิชาการจ านวนท้ังสิ้น 273 เรื่อง 

 
2.การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1. กลุ่มผู้ผลิตสื่อที่เป็นผู้ผลิตสื่อมืออาชีพทั้งข่าวสาร สาระ บันเทิง และผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์ม ครอบคลุมสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และสื่อ
ออนไลน์ จ านวน 8 คน 

2. กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสื่อชุมชน สื่อวัฒนธรรม สื่อพื้นบ้าน และสื่อทางเลือก
จ านวน 6 คน 

3. กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัยและ
ครอบครัว จ านวน 8 คน 

นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้สร้างเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นนักวิชาชีพ เน้นการสร้าง
เนื้อหาโดยผู้ใช้ (User-generated content) ในแพลตฟอร์มออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาที่เน้น
สาระและเนื้อหาด้านบันเทิง ใช้การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 2 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่สร้างจากกรอบแนวคิดงานวิจัยนิเวศสื่อในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ ตารางบันทึกเนื้อหางานวิจัย แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสีย และแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ดังนี้  
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยน าข้อมูลงานวิจัย 

บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่ได้จากค าค้นต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้มาเปรียบเทียบกัน 
ตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกภายใต้
ข้อค าถามเดียวกัน  

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย  (Investigator triangulation) งานวิจัยนี้มี
นักวิจัย 3 คน ท าหน้าท่ีเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกัน  
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3. การตรวจสอบสามเส้าด้วยการทบทวนข้อค้นพบ (Review triangulation)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยนี้ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทาง
นิเทศศาสตร์และน ามาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อค้นพบท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การแจงนับความถี่ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงคุณภาพใช้วิธีการพิจารณาเนื้อหาแล้วสังเคราะห์ปริทัศน์แบบพรรณนา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดประเด็นที่แสดงลักษณะและสาระของงานวิจัย จากนั้นตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของงานวิจัย อ่านและท าความเข้าใจจ าแนกและลงรหัส จัดหมวดหมู่และ 
แจงนับ วิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นหลักที่มุ่งศึกษาสังเคราะห์ผลโดยเช่ือมโยงกับกรอบ
แนวคิด “นิเวศสื่อ” รวมทั้งข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อให้เห็นความเป็นไปในภาพรวมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุกองค์ประกอบ แนวโน้มทิศทางที่
ควรจะเป็นของนิเวศสื่อไทย รวมถึงเพื่อน ามาปรับปรุงข้อเสนอแนะต่อประเด็นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบนิเวศสื่อท่ีพึงประสงค์ 

 
ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศสื่อ 

ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี รวมถึงการสนทนากับกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อพบว่าสื่อและการสื่อสารมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในหลากหลายด้าน และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในทศวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และการสื่อสารนั้นทวีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของมนุษย์ที่ไม่สามารถ
แยกได้ด้วยเส้นแบ่งแบบเดิมนั่นคือ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร แต่มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นทั้งผู้ใช้สื่อ
และผู้สร้างเนื้อหาผ่านสื่อไปพร้อมกันในตัวคน ๆ เดียว   

จากการน าประเด็นปัญหาและข้อค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารมา
วิเคราะห์ ผู้วิจัยได้สรุปและให้ความหมายของนิเวศสื่อ หรือ Media ecosystem ว่าหมายถึง 
ระบบการสื่อสารที่มนุษย์ซึ่งเป็นท้ังผู้ใช้สื่อและผู้สร้างเนื้อหาผ่านสื่อ เป็นศูนย์กลางของระบบ 
ถูกแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย (ดังภาพท่ี 1) 

1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับบุคคลอื่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทาง
ประชากร ความสนใจ และลักษณะอื่น ๆ 
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2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเนื้อหา ช่องทางสื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง 

ระบบกฎหมายและการก ากับดูแล รวมถึงระบบสังคม วัฒนธรรม และชุมชน ทั้งชุมชนบนโลก
ทางภายภาพและบนโลกไซเบอร์ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 นิเวศสื่อ: ระบบการสื่อสารภายใต้ปฏสิัมพันธ์ที่หลากหลาย.  
จาก “สื่อแวดล้อม นิเวศสื่อท่ีดีเพือ่ส่งเสรมิสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์,”  

โดย ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, การดา ร่วมพุ่ม, และมาโนช ชุ่มเมอืงปัก, 2562,  
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนดพ์ับลิชช่ิง. 

 
จากภาพของระบบนิเวศสื่อนี้ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีโยงใยระหว่างองค์ประกอบ

ทั้ง 3 ส่วนซึ่งมีผลกระทบถึงกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น ในกรณีที่ผู้ผลิตสื่อได้เผยแพร่
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เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง เราสามารถตั้งค าถามกับปัญหานี้โดยเช่ือมโยงกับทั้งประเด็น
เรื่องกลไกการตรวจสอบสื่อ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล การแข่งขันในธุรกิจสื่อ 
คุณสมบัติความเป็นนักสื่อสารที่ควรตระหนักและเคารพถึงความเป็นมนุษย์และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และระบบสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนผ่านสถาบันครอบครัว การศึกษา 
และการเมือง ท่ีอาจไม่ได้สร้างจิตส านึกในเรื่องดังกล่าวให้กับสมาชิกของสังคมมากพอ 

ทั้งนี้ แนวคิดนิเวศสื่อสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเกิดปัญหาจากผลกระทบของสื่อและ
การสื่อสารต่อมนุษย์และสังคม การแก้ปัญหาที่มุ่งไปเป็นส่วนๆ แม้จะสามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังไม่สามารถท าให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังข้อมูลจากการศึกษาที่
พบว่า ปัญหาในระบบนิเวศสื่อนั้นส่วนใหญ่ไมใ่ช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่นักวิชาการและนัก
วิชาชีพตระหนักมาโดยตลอด อาทิ การรู้ไม่เท่าทันสื่อของคนกลุ่มต่าง ๆ การผลิตและเผยแพร่
เนื้อหาในสื่อซึ่งส่งผลเสียกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติงานซึ่งไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบนิเวศสื่อโดยภาพรวมดังที่จะกล่าวถึงในผล
การศึกษาส่วนต่อไป 
 
ส่วนที่ 2 ปรากฏการณ์นิเวศสื่อและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัย
แวดล้อมภายใต้ระบบนิเวศสื่อในช่วง พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 

ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวระหว่างมนุษย์กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในระบบนิเวศสื่อ 
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นสภาพปัญหาใน 3 มิติ ได้แก่ 1. การรู้เท่าทันสื่อและการมี 
ส่วนร่วม 2. การสร้างสรรค์สื่อ  และ 3. การก ากับดูแลและจริยธรรมสื่อรวมถึง พบว่ามี 
แนวทางแก้ไขปัญหาที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศสื่อ
ทั้ง 3 มิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1 สภาพปัญหาในระบบนิเวศสื่อของไทย 

จากการสังเคราะห์งานวิจัย การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้วิจัยได้ประมวลสภาพปัญหาในระบบนิเวศสื่อตามมิติต่าง ๆ ปรากฏผลดังนี้ 
มิติท่ี 1 การรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม 
 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศสื่อปัจจุบันด้านการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วน
ร่วมนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน  

1. ปัญหาความสามารถด้านบุคคล คือผู้ใช้สื่อมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่จ ากัด 
โดยเฉพาะปัญหาในการวิเคราะห์ ตีความและประเมินคุณค่าของสื่อ และปัญหาในการมีส่วน
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ร่วมในการสื่อสารและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค ์นอกจากนี้ ขาดความตระหนักถึงความส าคญัของ
การรู้เท่าทัน และขาดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 
อย่างไรก็ดี สื่อออนไลน์มีส่วนเพิ่มความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สื่อ รวมถึงมีพลังอ านาจในการสร้างสรรค์สื่อและการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับ
ของการถกเถียง แลกเปลี่ยนทัศนคติและหาเหตุผลในการแก้ไขปัญหา หรือลุกขึ้นมา
เปลี่ยนแปลงสังคม ดังเช่น งานวิจัยเรื่อง ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย แสดงถึงปัญหาการรู้เท่าทันการสื่อสารของ
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ประเด็นปัญหาที่พบ อาทิ การขาดความเข้าใจในการด าเนินงานของ
สื่อ มีการใช้สื่อออนไลน์ที่สร้างผลกระทบให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง และการขาดการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบสื่อ เป็นต้น (พีระ จิรโสภณ , ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์, มนต์ ขอเจริญ , 
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, อุษา รุ่งโรจน์การค้า, โสภัทร นาสวัสดิ์ และณัทธสิฐษ์ิ สิริปัญญา
ธนกิจ, 2559) 

2. ปัญหาสภาพแวดล้อม น่ันคือการที่สภาพแวดล้อมในระบบนิเวศสื่อไม่เอื้อให้เกิด
คนเกิดการรู้เท่าทันสื่อ และไม่เอื้อให้มีการมีส่วนร่วมในการสื่อสารอย่างเท่าเทียมส าหรับคน
ทุกกลุ่ม ทั้งในส่วนของครอบครัว สถาบันการศึกษา องค์กรรัฐและการเมือง สื่อมวลชน 
รวมถึงขาดการขับเคลื่อนที่จริงจังและเป็นรูปธรรมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัน
เนื่องมาจากการที่สังคมไทยยังไม่เหน็ความส าคัญของการส่งเสริมในเรือ่งนี้เท่าท่ีควรและแม้จะ
มีความสนใจศึกษาประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ยังจ ากัดอยู่บางประเด็น เช่น ให้ความส าคัญ
เฉพาะกลุ่มประชากรเด็กที่สมัพันธ์กับการออกแบบการเรียนการสอน เป็นต้น ดังเช่น งานวิจัย
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2559) ช้ีว่า เสถียรภาพทางการเมืองเป็น
ปัจจัยที่ท าให้การขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งการขาดเงินทุน
สนับสนุน ท าให้การยกระดับการท างานเป็นไปอย่างล าบาก ขณะที่ ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2557) 
ช้ีถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในสังคมว่า โอกาสในการปรากฏ
ตัวของสื่อพลเมืองหรือคนเล็ก ๆ ในรายการหรือช่องทางที่เป็นของสื่อกระแสหลักยังมี
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้านการตลาด เป็นต้น และก็ส่งผลให้การมี
ส่วนร่วมมีน้อยตามไปด้วย 

 
มิติท่ี 2 การสร้างสรรค์สื่อ 
 การเกิดเทคโนโลยีก่อกวน (Disruptive technology) ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สัดส่วนการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์มีมากขึ้น 
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ขณะที่การใช้สื่อดั้งเดิมลดลง ประกอบกับในอุตสาหกรรมสื่อก็เกิดผู้เล่นรายใหม่ทั้งจากการ
ประมูลโทรทัศน์ดิจิทัลและการเกิดของสื่อใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาแชร์ส่วนแบ่ง
ตลาด ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาที่เป็นแหล่งรายได้หลักมีจ ากัด 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการ “ปิด” 
สื่อที่ ไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้  เกิดการ “ปรับ” ข้ามสื่อ ข้ามแพลตฟอร์ม 
ขณะเดียวกันก็ปรับการบริหารในองค์กร และบุคลากรสื่อก็ต้องปรับรูปแบบการท างาน 
พัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บางองค์กรสื่อยังมีการ “เปลี่ยน” ไปสู่ธุรกิจ
ใหม่เพื่อทดแทนรายได้จากธุรกิจสื่อแบบเดิม ดังผลการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (2559) ที่ ช้ีว่า ในยุคปัจจุบันบุคลากรสื่อต้องผลิตสื่อในรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองภูมิทัศน์สื่อที่มี ความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนั้น       
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อยังเผชิญกับความท้าทายบทบาทการเป็นผู้ผลิตและส่งต่อข่าวสารสู่สังคม 
โดยความเร็วและความสามารถในการสื่อสารถูกท้าทายโดยทุกคนที่มีเครื่องมือการสื่อสารอยู่
ในมือ ส่วนความรู้หรือความถูกต้องของสารถูกท้าทายโดยผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้มากกว่า     
ท าให้สื่อมวลชนในยุคปัจจุบันต้องให้ความส าคัญกับทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร 
 ในส่วนของสื่อชุมชนและสื่อเพื่อคนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ คนหลากหลายทาง
เพศ เด็ก ผู้สูงวัย ฯลฯ ตลอดจนชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ สุขภาวะ เกษตรกรรม    
จิตอาสา ฯลฯ โดยข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตสื่อต่างประสบปัญหา
ร่วมกัน ท้ังด้านเงินทุน การขาดความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร ขาดกลไกท่ีสนับสนุนให้อยู่
ได้อย่างยั่งยืน ขาดก าลังใจในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ขาดโอกาสที่จะได้รับการอบรม
พัฒนาตนเอง ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น 
 นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่า สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาสื่อ  
ทั้งด้านนโยบาย/ข้อกฎหมายต่าง ๆ การขาดการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขาด
การท างานเป็นเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงให้ทุกองคาพยพสามารถท างานขับเคลื่อนร่วมกันอย่าง
เป็นระบบได้อย่างสมบูรณ์ดังตัวอย่างกรณีของการผลิตสื่อชุมชนที่มักยึดติดกับตัวบุคคลหรือ
อุดมการณ์ส่วนบุคคล หรือการที่ไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนตั้งแต่ต้น ท าให้มีผลต่อ
ความยั่งยืนของสื่อในระยะยาว 
มิติท่ี 3 จริยธรรมและการก ากับดูแลสื่อ 
 การพัฒนาของบริการสื่อรูปแบบใหม่  ๆ ในบริบทของสื่อหลอมรวมก่อให้เกิด 
ความท้าทายต่อระบบการก ากับดูแลสื่อและปัญหาจริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหาผ่านสื่อ  
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ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผู้ผลิตสื่อที่เป็นสื่อมวลชนอาชีพและผู้ใช้สื่อทั่วไปที่ใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี
น าเสนอเนื้อหาได้ด้วย ท าให้เกิดความไม่สมดุลในหลายลักษณะ เช่น ปัญหาการโฆษณาที่ 
ไม่เป็นธรรม ปัญหาเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ (Sex) ภาษา (Language) ความรุนแรง (Violence) 
อคติและการเลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน (Representation)  ปัญหาความไม่สุภาพของ
เนื้อหา และการใช้ประทุษวาจา ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิเด็ก ปัญหา
การขาดการตรวจสอบความถูกต้องจนกลายเป็นการรายงานข่าวเท็จ เป็นต้น 
 นอกจากนี้  การเกิดผู้สร้างสื่อที่มาจากผู้ใช้สื่อ ก่อให้เกิดปัญหาผู้ทรงอิทธิ พล
ออนไลน์ (Online influencer) ที่มีต่อความคิดความเช่ือของผู้รับสารที่ติดตามซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดได้ทั้งผลดีและผลเสียตามมาดังข้อมูลจากการสนทนากลุ่มสะท้อนว่า ผู้ผลิตสื่อ
ออนไลน์ท่ีไม่ใช่นักวิชาชีพสื่ออาจมุ่งเน้นแต่ต้องการยอดผู้ชมอย่างเดยีวโดยไม่ได้ค านึงถึงความ
ถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ชมของตน ซึ่งปัญหาคือ
จริยธรรมของคนท าสื่อออนไลน์ยังไม่ได้มีกลไกในการควบคุม 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในด้านการก ากับดูแล
สื่อ เช่น กลไกวิชาชีพขาดประสิทธิภาพในการก ากับดูแลกันเอง กลไกการก ากับดูแลโดยรัฐยัง
มุ่งการแทรกแซง การใช้กฎหมายยังเน้นการควบคุมให้เกิดความกลัวมากกว่าการสร้างสร้าง
ความร่วมมือ ยังขาดมาตรการชัดเจนในการก ากับดแูลสือ่ดิจิทัล และการขาดการมีส่วนร่วมใน
การก ากับดูแลโดยประชาชน ดังที่พบในงานวิจัยของ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (2559) ท่ีได้ระบุถึงจุดอ่อนขององค์กรวิชาชีพสื่อในการก ากับดูแลกันเองของทั้ง
สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่คล้ายกันคือ 1. ประเด็นการขาดสภาพบังคับในการ
บังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมกับสมาชิก 2. ประเด็นการก ากับดูแลกันเองไม่สามารถครอบคลุม
ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่ไม่เป็นสมาชิกได้ทั้งนี้เพราะการเข้าเป็นสมาชิกเป็นไปโดย    
สมัครใจ และ 3. ประเด็นการขาดแคลนทรัพยากรและงบประมาณในการด าเนินงานของ
องค์กรวิชาชีพสื่อ 
 
2.2 แนวทางที่จ าเป็นในการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศสื่อ 

จากการสังเคราะห์งานวิจัย การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างก็ระบุถึงแนวทางที่ควรท าเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในระบบนิเวศสื่อและควรพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างปฏิสัมพันธ์ของคนกับปัจจัยแวดล้อมในระบบนิเวศสื่อ  
ในมิติต่าง ๆ ดังนี ้
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มิติท่ี 1 การรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม 
 การส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้ใช้สื่อกลุ่มต่าง ๆ ควรด าเนินการทั้งแนวทาง
ป้องกัน คือ การให้ความรู้แก่ผู้ใช้สื่อและฝึกฝนทักษะทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ
โรงเรียน การรวบรวมประมวลกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก
ครู พ่อแม่ และสื่อมวลชนได้ รวมถึง การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อป้องกันปัญหาจาก
การไม่รู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อ 
 นอกจากนี้ แนวทางการส่งเสริมเชิงบวกก็เป็นแนวทางที่ควรเน้นมากขึ้น อาทิ แนว
ทางการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking approach) แนวทางการเรียนรู้จาก
กระบวนการผลิตสื่อ แนวทางการฝึกวิเคราะห์ตัวเองด้านการเปิดรับสื่อ แนวทางการตระหนัก
รู้สิทธิท่ีจะสื่อสาร ทั้งนี้ แนวทางนี้สามารถบูรณาการกับแนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีใช้อยู่แล้วในปัจจุบันได้ 
 ประการส าคัญ คือ  การขับ เคลื่ อนผ่ านกล ไกต่ าง ๆ  ได้แก่  หน่ วยงานรั ฐ 
สถาบันการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สถาบันครอบครัว ผู้ผลิตสื่อและผู้ให้บริการ
เนื้อหา ภาคสังคม เอกชนและประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดันให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นวาระหลัก
ของการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ จ าเป็นต้องอาศัยการวิจัยและการจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สังคมมีความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
 
มิติท่ี 2 การสร้างสรรค์สื่อ 
 การส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตสื่อและผู้ให้บริการเนื้อหาเป็นประเด็นร่วมที่พบ อาทิ 
กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในสื่อมวลชนควรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ประโยชน์จาก
แพลตฟอร์มสื่อใหม่ การสร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับสาร การ
บริหารจัดการสื่อ การวางแผนการสื่อสารตลาดและแบรนด์ ในส่วนของผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นและ
สื่อทางเลือกนั้นควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน และจริยธรรมในการน าเสนอ
โฆษณา 
 ด้านผู้ให้บริการเนื้อหาในช่องทางออนไลน์นั้นก็ควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้
สามารถสร้างเนื้อหาที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะสื่อส าหรับเด็กนั้น ยังมีผู้ให้บริการ
เนื้อหาอยู่น้อย แต่ผู้ผลิตเนื้อหาควรมีความรู้ด้านการวิเคราะห์ผู้บริโภค ความรู้ด้านการตลาด 
และทักษะการผลิตสื่อออนไลน์ประกอบกันด้วย 
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มิติท่ี 3 จริยธรรมสื่อและการก ากับดูแล 
 ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกันในงานวิจัยที่สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์ในมิติการก ากับดูแลและจริยธรรมสื่อ ได้แก่ 1. การปรับปรุงและพัฒนาการก ากับ
ดูแลโดยรัฐ เช่น การออกกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงสื่อจากรัฐโดยใช้งบโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ บทบาทในการก ากับดูแลสื่อของ กสทช. ควรเน้นไปที่การกับดูแลทาง
เศรษฐกิจเป็นหลักเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสมอภาคทั้งในแพลตฟอร์มเดียวกันและข้าม
แพลตฟอร์ม รวมถึง การก ากับดูแลที่เป็นอิสระ โปร่งใส ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพทางการ
สื่อสารของประชาชน 2. การปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลกันเองทางจริยธรรมของสื่อให้
มีประสิทธิภาพ อาศัยองค์ประกอบหลายด้าน เช่น องค์กรสื่อและองค์กรวิชาชีพสื่ อต้องมุ่ง
รักษามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความน่าไว้วางใจต่อผู้ใช้
สื่อ ส่วนผู้ใช้สื่อควรสะท้อนความต้องการและความคาดหวังต่อการน าเสนอเนื้อหาของสื่อด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3. การก ากับดูแลเนื้อหาในสื่อต้องบูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ผู้ผลิตสื่อ ผู้บริโภคสื่อ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่
ควรก ากับโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย การก ากับดูแลประทุษวาจา 
(Hate speech) การก ากับดูแลเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการก ากับดูแลเนื้อหา
โฆษณา 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยข้างต้นช้ีให้เห็นว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาในระบบนิเวศ
สื่อในมิติต่าง ๆ ที่หลากหลาย ขณะเดียวกันนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ก็ได้พยายามน าเสนอ
แนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและท าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสภาวะที่
ไม่สมดุลไปสู่สภาวะที่สมดุลในระบบนิเวศสื่อของไทย โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยใน
ลักษณะของสภาพที่พึงประสงค์ของระบบนิเวศสื่อไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ของระบบนิเวศสื่อ 
ระบบนิเวศสื่อที่ดีเกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อและปัจจัย

แวดล้อม ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อและบริบทสังคมในปัจจุบันตามกรอบแนวคิดนิเวศสื่อ (ดังภาพ   
ที่ 1) การพัฒนาหรือปรับปรุงของหน่วยใดหน่วยหนึ่งในระบบนิเวศสื่อก็จะต้องพึ่งพาหน่วย 
อื่น ๆ และเมื่อเกิดการพัฒนาขึ้นแล้วก็จะเอื้ออ านวยให้เกิดสภาพที่พึงประสงค์ในมิติต่าง ๆ 
ตามมา ดังนี ้
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1. มิติการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม 
การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของคนทุกกลุ่มในสังคมให้สามารถสร้างสรรค์และ

ใช้ประโยชน์สื่ออย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีสุนทรียศาสตร์ รวมถึงเป็นผู้ใช้สื่อที่เป็น
พลเมืองกระตือรือร้น (Active citizen) จ าเป็นต้องอาศัยผู้ผลิตสื่อและผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อ  
ต่าง ๆ ในการเข้ามามีบทบาทส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วมให้แก่คนในสังคมมาก
ขึ้น อย่างไรก็ดี หน่วยงานก ากับดูแลสื่อและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็จ าเป็นต้องสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ผลิตสื่อและผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อเข้ามามีบทบาทดังกล่าวด้วย ดังเช่น มาตรการ
ทางกฎหมาย ของ กสทช. ท่ีก าหนดไว้ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สามารถขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปีได้ในกรณีที่น าเสนอ
รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนที่เกินกว่ากฎหมายก าหนด 
อาจน ามาตรการทางกฎหมายในลักษณะนี้มาพิจารณาเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อผู้ผลิตสื่อ     
ในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อได้ 

นอกจากนี้ หากผู้ใช้สื่อที่มีบทบาทเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อทั้งที่เป็นคนทั่วไปและที่
เป็นผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์นั้น มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพื่อช่วย
สร้างสรรค์สังคมที่ดีและปลอดภัยแล้วก็จะท าให้การผลิตเนื้อหาอยู่บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย รวมถึงส่งเสริมให้กลไกการก ากับดูแลตนเองของผู้ใช้สื่อและการ
ตรวจสอบสื่อเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังเช่น ผลจากการสัมภาษณ์ “แบงก์ มนตรี” 
แอดมินเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดในการศึกษานี้ที่ระบุว่า ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารในวงจรสื่อปัจจุบันมี
การไหลเวียนกันระหว่างสื่อกระแสหลักกับสื่อออนไลน์ ในบทบาทของผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อ
ออนไลน์นั้นการก ากับดูแลตนเองนั้นเหมาะสมที่สุด จะต้องค านึ งถึงผลกระทบต่อเนื้อหาที่
เผยแพร่ เข้าใจและตระหนักถึงกฎกติกามารยาทของแต่ละแพลตฟอร์ม รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (มนตรี ศุภวัฒน์ยืนยง, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2561) 

 
2. มิติการสร้างสรรค์สื่อ 
ทักษะทางวิชาชีพสื่อและทักษะการสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสื่ อ

สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่รอด ปรับตัวและเติบโตได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรมสื่อรวมถึง ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันได้ ซึ่งการ
พัฒนาทักษะดังกล่าวก็ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยจากการจัดการความรู้เพื่อ
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สนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิต การสร้างสรรค์เนื้อหา และการบริหารจัดการสื่อ
และการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ในอีกมุมที่ผู้ใช้สื่อสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อ
ตอบสนองกลุ่มคนที่หลากหลายได้ โดยจากงานวิจัยนี้พบว่าสื่อเพื่อพัฒนาและเสริมพลังกลุ่ม
คนต่าง ๆ ยังจ าเป็นและเป็นที่ต้องการอยู่อาทิ สื่อชาติพันธุ์ (มาโนช ชุ่มเมืองปัก , 2560)      
สื่อเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ (จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศิริธร 
ยิ่งเรงเริง, พนิตนาฎ ช านาญเสือ, และพรเลิศ ชุมชัย, 2560) สื่อเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงของคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มคนชายขอบอื่น ๆ (ยุคลธร ไกรวศิน, 2555) สื่อเพื่อเด็กและ
เยาวชน (วัชรชัย มกรพันธุ์, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2561) ท้ังนี้ ต้องอาศัยสภาพแวดล้อม
ที่เกื้อกูลจากผู้ใช้สื่อ รวมถึงหน่วยต่าง ๆ ในระบบสังคม วัฒนธรรม ชุมชน ท่ีจะเปิดรับและ
สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายของสื่อในระบบนิเวศสื่อด้วย 

 
3. มิติจริยธรรมและการก ากับดูแลสื่อ 
จากความไม่สมดุลในกลไกการก ากับดูแลสื่อ ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในการ

น าเสนอเนื้อหาปรากฏให้ เห็นมาอย่างตลอดต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา ดังนั้น         
การพัฒนาและปรับปรุงกลไกการก ากับดูแลทั้ง 3 กลไกจะเป็นการสร้างความสมดุลมากขึ้น 
ประกอบด้วย 1. กลไกการก ากับกันเองทางจริยธรรมของสื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกัน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 2. กลไกการก ากับดูแลโดยรัฐตามกฎหมายที่ เหมาะสมกับ
สภาพการณ์สื่อหลอมรวม และเอื้อต่อการประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ผลิตสื่อและผู้ใช้สื่อ 
และ 3. กลไกการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลตนเองของผู้ใช้สื่อและการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบสื่อในฐานะพลเมืองผู้บริโภคสื่อ 

กรณีตัวอย่างของการสร้างความสมดุลระหว่างการก ากับดูแลทั้ง 3 กลไกเพื่อแก้ ไข
ปัญหาจากจริยธรรมของเนื้อหาในสื่อ คือ การจัดการปัญหาข่าวปลอมของไต้หวัน โดยรัฐสร้าง
พื้นที่นี้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อพลเมือง (Civic technologies) ให้ประชาชนตื่นตัวในการร่วมมือ
ตรวจสอบข่าวปลอม (Collaborative checking) ขณะเดียวกัน ภาคส่วนอื่น ๆ ก็มีบทบาท
และหน้าที่ร่วมแก้ไขปัญหาด้วย เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อ ผู้ผลิตสื่อ เป็นต้น (พิชชาภา 
วงศ์ผาสุกสถาพร, 2562) 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ภายใต้ระบบนิเวศสื่อที่เหมาะสม 
1. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

ร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
1.1 การจัดการความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อท่ีทันสมัย กระบวนการเรียนรู้ 

หลักสูตร วิธีสอน กิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือการเรียนรู้ส าหรับครู ผู้ปกครองและเด็ก
น าไปใช้เองได้ กลยุทธ์การรณรงค์ การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ  

1.2 การจัดการความรู้และการเผยแพร่เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตสื่อและผู้ในบริการเนื้อหาใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้เรียนรู้ร่วมกัน  

1.3 การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ แล้วเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

2. การวิจัยในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วมควรเป็นการวิจัยที่มุ่งให้เกิด
การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของบุคคลในฐานะพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) การวิจัย
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ เป็นเครื่องมือหรือกลไกช่วยป้องกันปัญหาจากการไม่รู้เท่าทันสื่อ 
ตลอดจนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกลไกการก ากับดูสื่อโดยภาคประชาชน พัฒนาเครื่องมือหรือ
ช่องทางที่ประชาชนจะสามารถเฝ้าระวังและมีปฏิกิริยาย้อนกลับเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับ
จริยธรรม ความไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในเนื้อหาสื่อ รวมถึง การวิจัยเกี่ยวกับการรู้เท่า
ทันสื่อในบริบทภูมิทัศน์สื่อใหม่ ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังเป็นช่องว่างขององค์ความรู้ เช่น  
เด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา และผู้สูงอายุ กลุ่มนอกระบบการศึกษา ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันสื่อ ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ ตลอดจนการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในประเด็น
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อใหม่ เช่น ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital literacy) การรู้เท่ากันการ
สื่อสารข้ามสื่อ (Transmedia literacy) พลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) ข่าวปลอม 
(Fake news) ประทุษวาจา (Hate speech) และการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyber 
bullying) เป็นต้น 

3. การวิจัยที่น าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ความรู้
และการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้สร้างสรรค์สื่อในทุกแพลตฟอร์ม เช่น การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อน าไปสู่นวัตกรรมรายการ หรือนวัตกรรมสื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารใน
มิติเชิงวัฒนธรรม การสร้างสรรค์และการใช้สื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
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และสังคม รวมถึง การวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาให้สมดุลระหว่างความสนุก
หรือความดึงดูดใจกับคุณค่าหรือสาระการวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างรูปแบบทางธุรกิจแก่กลุ่มที่
สร้างเนื้อหาออนไลน์ที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุซึ่งมีโอกาสทางธุรกิจอยู่มาก 

4. การวิจัยที่มุ่งศึกษาการส่งเสริมให้เกิดกลไกการก ากับดูแลสื่อโดยประชาชนที่
ชัดเจน การส่งเสริมการแข่งขันที่เสมอภาคและเป็นธรรมในอุตสาหกรรมสื่อภายใต้บริบทสื่อ
หลอมรวมที่แข่งขันกันข้ามแพลตฟอร์ม การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อ
ระหว่างภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคผู้ใช้สื่อ การศึกษากลไกเชิงนโยบายที่จะส่งเสริม
การสร้างสรรค์เนื้อหาท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. แนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เป็นแนวทางที่เหมาะสม

กับสังคมที่มีความพลวัตสูงเช่นในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน 
โดยเฉพาะกับกลุ่มสื่อธุรกิจนั้น เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ ที่จะช่วยให้เกิดนิเวศสื่อที่เหมาะสมใน
การสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

2. การพิจารณาสนับสนุนการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้นั้น ควรให้ความส าคัญกับ
ผลผลิตที่ได้คือ การวิจัยที่ได้ผลในเชิงรูปธรรม รวมถึง ผลลัพธ์ คือ การเช่ือมองค์ความรู้ที่
น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและง่าย ไม่เป็นเพียงความรู้ที่จ ากัดอยู่ในประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
 
บรรณานุกรม 
Lum,  C.  M.  K. (2014). Media Ecology: Contexts, concepts, and currents. In 

Fortner, R. S., & Fackler, P.M. (Ed.), The Handbook of Media and Mass 
Communication Theory (pp.137-150). New Jersy: John Wiley & Sons. 

Postman, N. (1970). The Reform English curriculum. In Eurich, A.C. (Ed.), High  
school 1980: The shape of the future in American secondary 
education (pp.160-168). New York: Pitman. 

จันทรานี สงวนนาม. (2545). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: บุ๊ค 
พอยท์. 
 

 



| วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  
 
 

178 

จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, พนิตนาฎ ช านาญเสือ, และพรเลิศ 
ชุมชัย. (2560). การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
สุขภาพของ แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ, 10(1). 33-46. 

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, การดา ร่วมพุ่ม, และมาโนช ชุ่มเมืองปัก. (2562). สื่อแวดล้อม  
นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ . กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชช่ิง. 

พิชชาภา วงศ์ผาสุกสถาพร. (2562). ถอดบทเรียนต้านข่าวลวง Fake News ของไต้หวัน.  
สืบค้นจาก https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-talk-
interview/77599-fake-news-77599.html 

พีระ จิรโสภณ, ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์, มนต์ ขอเจริญ, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, อุษา 
รุ่งโรจน์การค้า, โสภัทร นาสวัสดิ์, และณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ. (2559). ความ
รู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจทิัลกับบทบาทในการก าหนดแนวทางการปฏริูปการสื่อสาร
ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ภูชิตต์ ภูริปาณิก. (2557). โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กับการมีส่วนร่วมของ 
พลเมือง. วารสารวิจัย มสด.,10(1). 97-111. 

มนตรี ศุภวัฒน์ยืนยง. ผู้สร้างเนื้อหาและแอดมินเพจบันเทิงหน้าตุ๊ด. (22 พฤษภาคม 2561). 
สัมภาษณ์. 

มาโนช ชุ่มเมืองปัก. (2560). การผลิตสื่อทางเลือกโดยชาวไทยเช้ือสายปกาเกอะญอ.  
Veridian e-Journal, Silpakorn University, 10(2).748-761. 

มูลนิธิสถาบันเพ่ือการวิจัยพัฒนาประเทศไทย. (2559). โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ  
เล่มที่ 3 "การก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุ โทรทัศน์". กรุงเทพฯ: ส านักงาน กสทช. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2559). โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ  
เล่มที่ 2 "สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสื่อไทย". กรุงเทพฯ:  
ส านักงาน กสทช. 

ยุคลธร ไกรวศิน. (2555). วิทยุชมุชนต้นแบบเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ศึกษาเฉพาะกรณี  
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อคนตาบอด. BU Academic Review, 11(2), 73-85. 

วัชรชัย มกรพันธุ์. ผู้สร้างเนื้อหาและแอดมินช่องยูทูบครูนกเล็ก . (20 พฤษภาคม 2561). 
สัมภาษณ์. 



ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 | 
 

179 

สุกัญญา สุดบรรทัด. (2561). เอกสารแนวคิดนิเวศสื่อกับการสร้างสังคมอุดมปัญญา. ใน  
ราชบัณฑิตยสภา, การประชุมราชบัณฑิตสัญจร ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง 
หัวข้อเสวนา เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม”  
28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2557). สารกับการสื่อสารความหมาย. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์ 
คอร์ปอเรชั่น. 

 



| วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  
 
 

180 

ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษากรณีการขึ้นต้นพาดหัวข่าว 
เกี่ยวกับเรือส าราญในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

FUNCTIONAL RELATIONSHIPSOF LANGUAGE UNITSIN NEWS HEADLINES 
ABOUT CRUISE SHIPSDURINGTHE COVID-19 PANDEMIC  

จอมขวัญ สุทธินนท์1, และ จอมใจ สุทธินนท์2 
Jomkwan Sudhinont, and Jomjai Sudhinont 

1ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
15 ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
1Department of Educational Foundation, Faculty of Liberal Arts,  

Prince of Songkla University, 15 Kanjanawanit, Kohong, Hat-Yai, Songkhla, 90110 
2ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

15 ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
2Department of Languages and Linguistics, Faculty of Liberal Arts,  

Prince of Songkla University, 15 Kanjanawanit, Kohong, Hat-Yai, Songkhla, 90110 
*Corresponding author Email: jomkwan.sud@psu.ac.th 

(Received: May 14, 2020; Revised: June 2, 2020; Accepted: June 29, 2020) 
 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทาง
ภาษากรณีการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งรวบรวมเฉพาะการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญในช่วงที่มี  
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยก าหนดค าค้นหา “เรือส าราญ” และ 
“COVID-19” ด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต Google ที่ปรากฏระหว่างวันที่  
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจ านวนพาดหัวข่าวจ านวนทั้งสิ้น  
32 พาดหัวข่าวผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษากรณีการขึ้นต้น
พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่พบว่า
ผู้เขียนข่าวใช้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค 
หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.26 ผู้เขียนข่าวใช้หน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา รองลงมา 
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คิดเป็นร้อยละ 12.5 และผู้เขียนข่าวใช้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าท่ี
บอกจ านวนค านามในประโยคน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.12 ซึ่งเท่ากับการใช้หน่วยทาง
ภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็น
ส่วนหน่ึงของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน 

 
ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่, หน่วยทางภาษา, พาดหัวข่าว, เรือส าราญ, โคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 
 
Abstract 

This article analyzed functional relationships of language units in 
news headlines about cruise ships during the COVID-19 pandemic. Data were 
collected from news headlines about cruise ships during the COVID-19 
pandemic with the words “cruise ships” and “COVID-19” as keywords using 
Google to search online. The data were collected from 32 news headlines 
appearing from February 1, 2020 to March 30, 2020. The results of the analysis 
revealed that the most often found, 81.26% of language units were noun 
phrases functioning as the subjects of the sentences or the doers of the 
actions, followed by verbal phrases functioning as predicates at 12.5%.  
The least often found, 3.12% of language unit was a quantifying phrase 
functioning as a quantifier indicating a quantity. This frequency of 3.12% is the 
same as that of a clause found to modify a verb phrase and was part of the 
verb phrase in a complex sentence. 

 
Keywords: Functional relationships, Language units, News headlines, Cruise ships, 
COVID-19 
 
ที่มาและความส าคัญ 

ข่าวเป็นสาระที่มีคุณค่า กล่าวคือ เป็นเรื่องที่ส าคัญ ใกล้ตัว เกิดขึ้นใหม่ และอยู่ใน
ความสนใจของมวลชน (ปรมะ สตะเวทิน , 2539) ในขณะที่สื่อมวลชนมีบทบาททั้งเป็นผู้
น าเสนอข่าว เป็นตัวกลาง รวมถึงกรองและคัดเลือกข่าวที่มีคุณค่าส่งไปยังมวลชน  
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(ทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย และพนม คลี่ฉายา, 2553) และปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล สื่อมวลชนจึง
นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการน าเสนอข่าว 

ข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชากรโลกตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 กระทั่งต้นปี 
พ.ศ. 2563 และมีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในความสนใจของประชากรโลกไปอีกยาวนาน คือ 
ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ท่ีองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization หรือ WHO) ประกาศช่ือส าหรับเรียกโรคที่มาจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการว่า “โควิด-ไนน์ทีน” (COVID-19) ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดถึงแหล่งก าเนิด แต่ประชากร
โลกได้ทราบเรื่องโรคติดต่อดังกล่าวจากทางราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ว่าเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น และ
ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563) เช้ือไวรัสนี้แพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยมีจ านวนผู้
ติดเช้ือไวรัสนี้มากที่สุดที่สหรัฐอเมริกา จ านวน 323,415 คน ที่ราชอาณาจักรสเปน จ านวน 
130,759 คน และที่สาธารณรัฐอิตาลี จ านวน 128,948 คน และมีจ านวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด   
ที่สาธารณรัฐอิตาลี จ านวน 15,887 คน ที่ราชอาณาจักรสเปน จ านวน 13,418 คน และที่
สหรัฐอเมริกา 9,154 คน (BBC NEWS Thai, 2563ก) 

สาเหตุการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก 
เนื่องจากไวรัสนี้แพร่จากคนสู่คน ทุกวันมีผู้เดินทางทั้งภายในสาธารณประชาชนจีน และ
ระหว่างสาธารณประชาชนจีนกับประเทศอื่น ๆ กระทั่งเช้ือไวรัสนี้ลุกลามไปเกือบ 50 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งขณะนี้รวมระยะเวลาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสนี้ร่วม 4 เดือน และ
องค์การอนามัยโลกก าหนดให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นวิกฤตระดับโลก และให้ความเห็น
ว่ารัฐบาลหลายประเทศที่ก าลังได้รับผลกระทบก าหนดมาตรการเพื่อยุติการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสนี้โดยเร็ว (The New York Times, 2020) 

ธุรกิจเรือส าราญ (Cruise) ได้รับความนิยมมากในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาตั้งแต่
อดีต และเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประสบปัญหา ธุรกิจเรือส าราญจึงขยายการบริการ
มายังภูมิภาคในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าชาวจีนที่มีจ านวนประชากรที่มีก าลังซื้อ
จ านวนมาก กล่าวคือ นักท่องเที่ยวเรือส าราญชาวจีนมีมากเป็นล าดับที่สองของโลก 
(Nuttachit, 2562) แม้การท่องเที่ยวโดยใช้เรือส าราญเป็นยานพาหนะในน้ า ก็ไม่อาจเลี่ยง
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทางหนึ่งเช่นกัน และเหตุผลหนึ่งที่อาจ
ท าให้เช้ือแพร่ระบาดยิ่งขึ้นอาจเนื่องมาจากมาตรฐานการกักกันและคัดกรองโรค COVID-19
ของผู้ได้รับเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (BBC News Thai, 2563) ดังหลักฐานการน าเสนอ
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ข่าวเกี่ยวกับผู้โดยสารเรือส าราญที่ติดเช่ือไวรัสนี้จากหลากหลายสื่อมวลชนตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กระทั่งปัจจุบัน (เมษายน พ.ศ. 2563) เช่น การน าเสนอข่าวเมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ เรื่อง “ญี่ปุ่น สั่งกักเรือส าราญ หลังมีผู้โดยสารติดเช้ือ ‘ไวรัสโคโรนา’” (PPTV 
Online, 2563) การน าเสนอข่าวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เรื่อง “กัมพูชายืนยันการตรวจโรค 
เรือเวสเตอร์ดัม ‘ได้มาตรฐาน’” (เดลินิวส์, 2563) และการน าเสนอข่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
เรื่อง ““มัลดีฟส์" สั่งห้ามเรือส าราญเทียบท่า” (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) 

ภาษาข่าวเป็นวิธภาษาหนึ่งที่ท าหน้าที่เสนอข่าวไปยังมวลชน (อมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์, 2548) โดยมีพาดหัวข่าวท าหน้าที่ดึงดูดให้มวลชนที่สนใจเรื่องราวในข่าวนั้นเลือกและ
ตัดสินใจที่จะอ่านรายละเอียดข่าวนั้นต่อไป (บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร , 2561) 
วิธีการใช้ภาษาในการเขียนข่าวอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อกันมาของสื่อมวลชนอาจไม่เป็น
ผลดีต่อการรับรู้เนื้อหาข่าวของมวลชน (ภาคภูมิ หรรนภา , 2561) ปัจจุบันการน าเสนอข่าว
เปลี่ยนแปลงจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เคยเป็นสื่อหลักกลายมาเป็นสื่อรูปแบบออนไลน์ การพาดหัว
ข่าวจึงเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะกับสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่นกัน (สุทธิดา นาคเจริญ , 
2559) 

พาดหัวข่าวเป็นข้อความสั้นท่ีมีหน้าที่ส าคัญในการสื่อประเดน็ส าคัญของข่าว ผู้เขียน
ควรใช้ภาษาง่าย ตรงประเด็น (สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ, 2557) อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจและ
สังเกตพบว่าผู้เขียนข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่มักใช้ถ้อยค าส าหรับเรียบเรียงการเขียนพาดหัวข่าว โดยใช้หน่วยทางภาษาตั้งแต่
ระดับค า หน่วยทางภาษาระดับวลี และหน่วยทางภาษาระดับประโยค อันสะท้อนให้เห็น
วากยสัมพันธ์ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ในระดับท่ีค าน ามาประกอบเป็นวลี และวลีมาประกอบกัน
เป็นประโยค (Carnie, 2003 อ้างถึงในสถาบันภาษาไทย, 2552) ซึ่งหน่วยทางภาษาต่าง ๆ 
เหล่านั้นมีหน้าที่ในพาดหัวข่าวแตกต่างกัน 

โดยทั่วไปผู้เขียนมักน าเสนอสิ่งที่ต้องการเน้นในการขึ้นต้นเพื่อให้ถ้อยค ามีน้ าหนัก 
(ประทีป วาทิกทินกร, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับการพาดหัวข่าว นอกจากนี้ วากยสัมพันธ์เป็น
ประเด็นความรู้เกี่ยวกับลักษณะและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในการเรียนรู้ภาษาไทย การที่ผู้ผู้อ่านข่าว
มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพาดหัวข่าว 
ย่อมมีส่วนท าให้ผู้อ่านได้ทราบความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนประสงค์น าเสนอ ปัจจุบันมวลชน
ก าลังให้ความส าคัญเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเรือส าราญเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่อาจ
ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดมายังประชาชนภาคพื้นดินด้วยลักษณะเฉพาะของภาษาข่าวมีผลต่อ
ความสามารถในการเข้าใจภาษาและการจดจ าเนื้อหาข่าว (ภาคภูมิ หรรนภา , 2561) ด้วย
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และด้วยการล่องเรือส าราญ
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สัมพันธ์กับการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญ
ระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นที่สนใจของสมาชิกในสังคม 
อันสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางภาษาและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านรูปแบบการใช้ภาษา
ในพาดหัวข่าว 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษากรณีการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
เกี่ยวกับเรือส าราญในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแล ะคุณภาพ มุ่ งศึกษาเฉพาะ
ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษากรณีการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญ
ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยก าหนดค าค้นหา “เรือส าราญ” 
และ “COVID-19” ด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต Google ที่ปรากฏระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจ านวนพาดหัวข่าวจ านวน
ทั้งสิ้น 32 พาดหัวข่าว 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

หน่วยทางภาษาที่บุคคลใช้ในการสื่อสาร รวมถึงภาษที่ผู้เขียนข่าวใช้ทั้งโดยการพูด
และการเขียนมักเรียงร้อยขึ้นจากค า เป็นวลี ประโยค และสัมพันธสาร ตามล าดับ (สถาบัน
ภาษาไทย, 2552) ดังรายละเอียดตามแนวคิดไวยากรณ์โครงสร้างต่อไปนี้ 

1. หน่วยทางภาษาระดับวลี 
   วลี หมายถึง หน่วยทางภาษาที่อาจเป็นหน่วยเล็กเพียงหน่วยเดียว ก็สามารถท า

หน้าท่ีเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าได้ (Co-Terminousness) กล่าวคือ ค าท าหน้าท่ีเป็นวลีได้ และวลี
ท าหน้าที่เป็นประโยคได้ ดังนี ้

   1. น้อง 2. น้องเกลียดแมว และ 3. น้องของฉันทุกคนเกลียดแมว เมื่อพิจารณา
หน้าที่ของหน่วยทางภาษาระดับค าของค าว่า “น้อง” ในข้อ 1. เป็นหน่วยทางภาษาระดับค า 
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ส่วน “น้อง” ในข้อ 2. และ “น้องของฉัน” ในข้อ 3. เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี จึงได้
ข้อสรุปที่ว่า ค าหรือกลุ่มค าที่ท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบของหน่วยทางภาษาระดับประโยค 
เรียกว่า วลี ซึ่งนอกจากจะมี นามวลี และกริยาวลีแล้ว ยังมีปริมาณวลี บุพบทวลี และวิเศษณ์
วลี อีกด้วย 

 
2. หน่วยทางภาษาระดับประโยค 
   ประโยค หมายถึง หน่วยทางภาษาที่อาจประกอบขึ้นจากวลี หรือประโยคย่อย  

ที่ท าหน้าที่เป็นประธานและภาคแสดงของประโยคครบถ้วน หรืออาจเป็นหน่วยทางภาษา    
ที่ประกอบขึ้นจากเพียงกริยาวลี ซึ่งอาจมีค าเช่ือม หรือวลี และประโยคย่อย ท าหน้าที่เป็นส่วน
เติมเต็มและส่วนขยายด้วยได้ ดังนี ้

   4. น้องคนนี้เกลียดแมวมาก 5. น้องเกลียดแต่แมว 6. เลิกเกลียดกันเถอะ และ  
7. เกลียดจริง ๆ เป็นหน่วยทางภาษาระดับประโยคเป็นหน่วยทางภาษาระดับประโยค  
เมื่อพิจารณาหน่วยทางภาษาระดับประโยคข้างต้น จะเห็นว่าหน่วยทางภาษาระดับประโยค
อาจประกอบขึ้นจากหน่วยทางภาษาระดับวลีหลายวลี ดังประโยคที่ 4. และ 5. และหน่วย
ทางภาษาระดับประโยคอาจประกอบข้ึนจากหน่วยทางภาษาระดับประโยคย่อยหลายประโยค 
โดยอาจมีค าเชื่อมระหว่างประโยคย่อย และประโยคหน่วยหนึ่งของประโยคอาจท าหน้าท่ีเป็น
ประธาน ส่วนเติมเต็ม หรือส่วนขยาย ดังนี้ 

   8. น้องจะรดน้ าต้นไม้หรือจะให้อาหารสัตว์ 9. ทุกวัน น้องจะซักผ้า รดน้ าต้นไม้ 
ท ากับข้าว และให้อาหารสัตว์ เป็นหน่วยทางภาษาระดับประโยคที่ประกอบขึ้นจากประโยค
ย่อย ซึ่งมีค าเช่ือมสมภาค ท าหน้าท่ีเชื่อมประโยคย่อยเข้าด้วยกัน 

นอกจากนี้ ยังมีประโยคที่ประกอบขึ้นโดยมีประโยคย่อยเป็นส่วนหนึ่งของประโยค 
ดังนี ้

  10. ที่น้องตีแมวเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง 11. น้องไม่สบายใจที่ตีแมว 12. น้องเลือก
แหล่งอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เช่ือถือได้ 13. น้องเครียดเพราะเรียนหนัก เป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับประโยค ท่ีมีประโยคย่อย ท าหน้าท่ีเป็นประธาน ส่วนเติมเต็ม หรือส่วนขยาย 

 
3. วากยสัมพันธ์ 
   วากยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ของหน่วยทางภาษาระดับค าที่ประกอบกัน

เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี และหน่วยทางภาษาระดับวลีประกอบกันเป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับประโยค 
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   ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ คือ ความสัมพันธ์ที่หน่วยทางภาษาระดับค าหรือหน่วย
ทางภาษาระดับวลีเป็นส่วนประกอบในหน่วยทางภาษาที่ใหญ่กว่า และท าหน้าที่แบบเดียวกัน 
เช่น หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ปรากฏหน้าหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีท าหน้าที่เป็นประธานของหน่วยทางภาษาระดับประโยค ดังความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ 
ในประโยค น้องคนนี้เกลียดแมวมาก พี่คนโตสอนการบ้านน้องคนเล็ก พ่อกับแม่สร้างบ้านหลังนี้ 
 
วิธีการศึกษา 

ผู้วิจัยก าหนดแหล่งข้อมูลเป็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอยู่ในความสนใจของมวลชนตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 – 
ปัจจุบัน (เมษายน พ.ศ. 2563) โดยมีเครื่องมือการวิจัย คือ ตารางส าหรับรวบรวม บันทึก 
และจ าแนกพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ และแผนภูมิส าหรับการวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รวบรวมข้อมูลโดยรวบรวม
เฉพาะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
โดยก าหนดค าค้นหา “เรือส าราญ” และ “COVID-19” ด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต Google ที่ปรากฏระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 – 30 มีนาคม  
พ.ศ.2563 ซึ่งมีจ านวนพาดหัวข่าวจ านวนท้ังสิ้น 32 พาดหัวข่าว วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์
วากยสัมพันธ์ในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตามแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยในภาษา ชนิดของค า และ
วลี (สถาบันภาษาไทย, 2552) 
 
ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัว
ข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบว่า
ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญ
ระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ใช้ค านาม ค ากริยา ค าที่เกี่ยวกับ
จ านวน และค าเชื่อม เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีและอนุประโยคที่ท าหน้าที่แตกต่างกันใน
พาดหัวข่าวดังกล่าว ผู้วิจัยแสดงการวิเคราะห์โดยจ าแนกตามความสัมพันธ์เชิงหน้าที่กับชนิด
ของค าในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
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สายพันธุ์ใหม่เป็น 4 ประเภท ได้แก่ หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็น
ประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามในประโยค หน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท า
หน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค 
หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ผลการวิเคราะห์หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธาน
ของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา พบว่าพาดหัวข่าวที่ปรากฏหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทนามวลทีี่ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของ
กริยา มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค านามสามัญ การใช้ค านามวิสามัญ และค านามที่แสดง
ความสัมพันธ์แบบส่วนหลัก-ส่วนขยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
   1.1 การใช้ค านามสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท า

หน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 
 ค านามสามัญ คือ ค าที่หมายถึงทั้งสิ่งที่ ชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ้นตาม  

ธรรมชาติแ ล ะมนุษย์ส ร ้า งขึ ้น เป ็น รูป ธรรม  และก าหนด เป ็ นความคิด ขึ ้น เป ็น
นามธรรม 

 ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค านามสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี  
ประเภทนามวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการ
ขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างท่ี 1 
  โลกผวา! ไวรัส ‘COVID-19’ แพร่บนเรือส าราญในญี่ปุ่น ไทยคุมเข้มห้าม ‘เวสเตอร์ดัม’ 
เทียบท่าแหลมฉบัง (MGRonline, 2563) 
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ตัวอย่างที่ 1 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่  
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค านามสามัญ “โลก” หมายถึง แผ่นดิน โดย
ปริยายหมายถึง หมู่มนุษย์ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทนามวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 

 
1.2 การใช้ค านามวิสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท า

หน้าท่ีเป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 
ค านามวิสามัญ คือ ค าที่ตั้งขึ้นเป็นช่ือเฉพาะของค าที่หมายถึงทั้งสิ่งที่ชีวิตและไม่

มีชีวิต เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปธรรม และก าหนดเป็นความคิดขึ้นเป็น
นามธรรม 

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค านามวิสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
นามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการขึ้นต้นพาด
หัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 
21 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 65.63 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 2 

ญี่ปุ่น สั่งกักเรือส าราญ หลังมีผู้โดยสาร ติดเช้ือ “ไวรัสโคโรนา” (PPTV Online, 
2563) 

 
ตัวอย่างที่  2 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์  PPTV Online เผยแพร่ เมื่อวันที่  

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค านามวิสามัญ “ญี่ปุ่น” หมายถึง ช่ือประเทศ
และชนชาติหนึ่งอยู่ในหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศจีน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) 
เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท า
กริยาหรือเจ้าของกริยา 
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1.3 การใช้ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนหลักส่วนขยายเป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือ
เจ้าของกริยา 

ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนหลักส่วนขยาย คือ ค านามมากกว่า 1 ค า
มาประกอบกันแล้วแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบนั้น กล่าวคือ 
ส่วนประกอบหนึ่งท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบหลัก และอีกส่วนประกอบหนึ่งท าหน้าที่เป็นส่วน
ขยาย 

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค านามสามัญเป็นส่วนหลักและค านามวิสามัญเป็น
ส่วนขยาย คือ ค าที่หมายถึงทั้งสิ่งที่ชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
เป็นรูปธรรม และก าหนดเป็นความคิดขึ้นเป็นนามธรรม ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบหลัก และ
ค าที่ตั้งขึ้นเป็นช่ือเฉพาะของค าที่หมายถึงทั้งสิ่งที่ชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปธรรม และก าหนดเป็นความคิดขึ้นเป็นนามธรรม อีกส่วนประกอบหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย จ านวน 4 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 12.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 3 

ธุรกิจเรือส าราญเจอคลื่นใหญ่หลังไวรัสอู่ฮั่นระบาด (siwarotemarketeer, 2563) 
 
ตัวอย่ างที่  3  เป็นพาดหั วข่ าวจาก siwarotemarketeer เผยแพร่ เมื่ อวันที่  

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค านามสามัญที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วน

หลักส่วนขยายที่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนหลัก “ธุรกิจ” 
หมายถึง การงานประจ าเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย หรือกิจการอย่างอ่ืนท่ีส าคัญและที่ไม่ใช่ราชการ 
หรือการประกอบกิจการเพื่อมุ่งการค้าหาก าไร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และส่วนท่ี 2 ส่วน
ขยาย “เรือส าราญ” ซึ่งประกอบขึ้นจากส่วนประกอบอีก 2 ส่วนซึ่ง ได้แก่ “เรือ” หมายถึง 
ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) และ “ส าราญ” หมายถึง ท่ีท า
ให้มีความสุขสบาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ค านามสามัญที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วน
หลักส่วนขยายดังกล่าวเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธาน
ของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 

 



| วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  
 
 

190 

2. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของ
ประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ผลการวิเคราะห์หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดง
ของประโยค หรือกริยา พบว่าพาดหัวข่าวท่ีปรากฏหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี
ที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยามี 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค ากริยาสกรรม 
การใช้ค ากริยาอกรรม แลการใช้กริยาคุณศัพท์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.1 การใช้ค ากริยาสกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท า

หน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 
ค ากริยาสกรรม คือ ค ากริยาที่มีหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท า

หน้าท่ีเป็นกรรมหรือผู้รับผลของกริยาตามหลัง 
ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค ากริยาสกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท

กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 2 พาดหัวข่าว      
คิดเป็นร้อยละ 6.25 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 4 

เจออีก 99 ! ผู้โดยสารเรือส าราญญี่ปุ่นติดเช้ือ โควิด-19 รวมติดเชื้อแล้ว 454 ราย 
(มติชนออนไลน์, 2563) 

 
ตัวอย่างที่  4 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่  

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค ากริยาสกรรม เจอ หมายถึง พบ เห็น 

ประสบ ประจวบ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา โดยมี “อีก 99 ผู้โดยสารเรือส าราญ
ญี่ปุ่นติดเช้ือโควิด-19 รวมติดเช้ือแล้ว 454 ราย” ซึ่งเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลี ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยเสริมความกริยา “เจอ” 
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2.2 การใช้ค ากริยาอกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท า
หน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 

ค ากริยาอกรรม คือ ค ากริยาที่ไม่ต้องมีหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลี
ที่ท าหน้าท่ีเป็นกรรมหรือผู้รับผลของกริยา หน่วยเติมเต็ม หรือหน่วยเสริมความตามหลัง  

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค ากริยาอกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิด
เป็นร้อยละ 3.13 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 5 

ยันเรือส าราญเทียบท่าภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเช้ือ COVID-19 ยอดผู้ติดเช้ือทั่วโลกพุ่ง  
6 หมื่นราย (Ch3Thailand, 2563) 

 
ตัวอย่างที่  5 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์  CH3Thailand เผยแพร่เมื่อวันที่  

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค ากริยาอกรรม “ยัน” ซึ่งตัดพยางค์ต้นค ามา
จากค าว่า ยืนยัน หมายถึง พูดคงค าโดยแน่นแฟ้น หรือพูดรับว่ารู้เห็นหรือท าโดยแน่นอน หรือ
ย้ าหรือแจ้งความจ าลงโดยไม่เปลี่ยนแปลง (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา ท่ีไม่ปรากฏ
หน่วยทางภาษาระดับวลีปะเภทนามวลีที่ท าหน้าที่ประธานของประโยค หรือหรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา 
 

2.3 การใช้ค ากริยาคุณศัพท์เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท า
หน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 

ค ากริยาคุณศัพท์ คือ ค ากริยาที่แสดงคุณสมบัติของสภาพของค านามโดยไม่ต้อง
มีหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นกรรมหรือผู้รับผลของกริยา หน่วย
เติมเต็ม หรือหน่วยเสริมความตามหลัง  

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค ากริยาคุณศัพท์เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
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เกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 1     
พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
  ตัวอย่างท่ี 6 

เศร้า ผู้โดยสารบนเรือไดมอนด์ ปริ๊นเซส เสียชีวิตแล้ว 2 จากเช้ือโควิด-19 (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2563) 

 
ตัวอย่างที่ 6 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค ากริยาคุณศัพท์ “เศร้า” หมายถึง สลด 

ระทด หมอง ไม่เบิกบาน เป็นทุกข์ เหี่ยวแห้ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี  ที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา ที่ไม่
ปรากฏหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่ประธานของประโยค หรือหรือ
ผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา แสดงสภาพของหมู่มนุษย์ที่มีต่อเหตุการณ์ “ผู้โดยสารบนเรือ   
ไดมอนด์ปริ๊นเซส เสียชีวิตแล้ว 2 จากเชื้อโควิด-1” 

 
3. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามใน

ประโยคในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ผลการวิเคราะห์หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอก
จ านวนค านามในประโยค พบว่าพาดหัวข่าวที่ปรากฏหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามในประโยค มี 1 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าบอก
จ านวน 

ค าบอกจ านวน คือ ค าที่มีความหมายถึงจ านวนที่มักปรากฏหน้าค าลักษณนาม 
หรือค านาม หรือปรากฏหลังค ากริยาต้องเติมเต็ม 

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค าบอกจ านวนเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามในประโยคในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 1 พาดหัวข่าว      
คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 7 

สองตายายผู้โดยสารเรือส าราญ สังเวยโควิด-19 ยอดดับในญี่ปุ่นพุ่ง 3 ศพ (คลิป) 
(ข่าวสด, 2563) 

 
ตัวอย่างที่ 7 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้เขียนใช้ค าบอกจ านวน “สอง” หมายถึง จ านวนหนึ่ง

บวกหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ซึ่งเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่มี
ค าบอกจ านวนค านาม “ตา” และ “ยาย” ของประโยค 

 
4. หน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลี

ประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีใน
ประโยคซ้อนในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ผลการวิเคราะห์หน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีในประโยคซ้อน พบว่าพาดหัวข่าวที่ปรากฏหน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท า
หน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน มี 1 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าเชื่อมวิเศษณานุ
ประโยค 

ค าเชื่อมวิเศษณานุประโยค คือ ค าเช่ือมที่น าหน้าอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยาย
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีและเป็นส่วนหน่ึงของกริยาวลีในประโยคซ้อน 

ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค าเช่ือมวิเศษณานุประโยคเป็นส่วนประกอบอนุ
ประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อนในประโยคในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
เกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ านวน 1 พาด
หัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 8 
เพราะอาจมีผู้ติดเช้ือโคโรนา จึงถูกปฏิเสธเข้าประเทศ สรุปสถานการณ์ของเรือ

ส าราญ Westerdam เมื่อไทยไม่รับ แล้วจะจอดที่ไหน? (The Matter, 2563) 
 
ตัวอย่างที่  8 เป็นพาดหัวข่าวจากเว็บไซต์The Matter เผยแพร่เมื่อวันที่  12 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
การขึ้นต้นพาดหัวข่าวพบว่าผู้ เขียนใช้ค าเช่ือมวิเศษณานุประโยค “เพราะ” 

หมายถึง ค าส าหรับน าหน้าความที่อธิบายเหตุหรือสาเหตุ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่งใช้
ประกอบหน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลี “อาจมีผู้ติดเช้ือโคโรนา” และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีในประโยคซ้อน  
 
สรุปผลการศึกษา 

ผู้วิจัยสรุปความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
เกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ดังตารางแสดงผล
ต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้น 

พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

จ านวน 
พาด 

หัวข่าว 

คิด
เป็น 

ร้อยละ 
1. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นประธาน

ของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 
  

 1.1 การใช้ค านามสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
นามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา 

1 3.12 

 1.2 การใช้ค านามวิสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
นามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา 

21 65.63 
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 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้น 
พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

จ านวน 
พาด 

หัวข่าว 

คิด
เป็น 

ร้อยละ 
 1.3 การใช้ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนหลักส่วนขยาย

เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็น
ประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา 

4 12.51 

2. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาค
แสดงของประโยค หรือกริยา 

  

 2.1 การใช้ค ากริยาสกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 

2 6.26 

 2.2 การใช้ค ากริยาอกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 

1 3.12 

 2.3 การใช้ค ากริยาคุณศัพท์เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค หรือ
กริยา 

1 3.12 

3. หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอก
จ านวนค านามในประโยค 

  

 การใช้ค าบอกจ านวนเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
ปริมาณวลี 

1 3.12 

4. หน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทาง
ภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน 

  

 การใช้ค าเชื่อมวิเศษณานุประโยคเป็นส่วนหน่ึงของอนุประโยค 1 3.12 
 รวม 32 100 
 

ผู้วิจัยพบความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว
เกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 4 ลักษณะ ได้แก่ 
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของ
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ประโยค หรือกริยา หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวน
ค านามในประโยค และการใช้ค าเชื่อมวิเศษณานุประโยคเป็นส่วนหน่ึงของอนุประโยค ดังนี ้
 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือ
ส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบ 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้
ค านามสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของ
ประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.12 การใช้
ค านามวิสามัญเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของ
ประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา จ านวน 21 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 65.63 และ
การใช้ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนหลักส่วนขยายเป็นหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา จ านวน 
4 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 12.51 
 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่
เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ พบ 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค ากริยาสกรรมเป็น
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา 
จ านวน 2 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 6.26 การใช้ค ากริยาอกรรมเป็นหน่วยทางภาษาระดับ
วลีประเภทกริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา จ านวน 1 พาดหัวข่าว 
คิดเป็นร้อยละ 3.12 และการใช้ค ากริยาคุณศัพท์เป็นหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็น 
ร้อยละ 3.12 

ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่
บอกจ านวนค านามในประโยคในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบ 1 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าบอกจ านวนเป็น
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทปริมาณวลี จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.12 

ความสัมพันธ์เชิงหน้าท่ีของหน่วยทางภาษาระดับอนุประโยคที่ท าหน้าท่ีขยายหน่วย
ทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีในประโยคซ้อนในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาด
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ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบ 1 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าเช่ือมวิเศษณานุประโยค
เป็นส่วนหน่ึงของอนุประโยค จ านวน 1 พาดหัวข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.12 

 
อภิปรายผล 

การสรุปผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ากลวิธีท่ีผู้เขียนข่าวมักใช้น าเสนอในการพาดหัว
ข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่ การใช้
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยา
หรือเจ้าของกริยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ค านามวิสามัญในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว ทั้งช่ือ
ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม กัมพูชา อันเป็นประเทศที่มีมาตรการในการจัดการกับ
เรือส าราญที่พบผู้ป่วยโรค COVID-19 ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่เรือส าราญขอจอดเทียบ
ท่าเรือ โดยบ้างก็ปฏิเสธไม่ให้เทียบท่าเรือ บ้างก็ยืนยันมาตรฐานการตรวจโรค บ้างก็สั่งให้
กักกันเรือส าราญ บ้างก็แสดงวิธีการช่วยเหลือผู้โดยสารเรือส าราญ ท้ังช่ือจังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต 
อันเป็นจังหวัดที่มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่เรือส าราญสามารถเทียบท่าได้จึงออกตัวถึงมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งช่ือกระทรวง ได้แก่ กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข อันท างานเกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมและขนส่งที่เป็นตัว
แปรหนึ่งของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และสถานการณ์โรคและภัย
สุขภาพตามล าดับ จึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือส าราญที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรการการคัดกรองเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีบุคคลเป็นพาหะมาจากต่างประเทศ และความโปร่งใสในการ
น าเสนอจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ในประเทศไทย 

ส่วนการใช้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของ
ประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา ลักษณะการใช้ค านามที่แสดงความสัมพันธ์แบบ
ส่วนหลักส่วนขยายในการขึ้นต้นพาดหัวข่าว พบว่าผู้เขียนข่าวมักใช้ในการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ
เรือส าราญระหว่างมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจเรือ
ส าราญ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในมิติของการลงทุนเพื่อให้ได้มา
ซึ่งก าไร และผู้โดยสารเรือส าราญญี่ปุ่น และผู้โดยสาร 2 คน ของเรือ‘ไดมอนด์ปริ๊นเซสส์’    
ซึ่งได้ระผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่โดยถึงแก่ชีวิต 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการสร้างประโยคให้มีน้ าหนัก (ประทีป 
วาทิกทินกร, 2555) ที่ว่า “น้ าหนักของข้อความจะอยู่ตรงที่ซึ่งมีการเน้น” กล่าวคือ เมื่อผู้เขียน
ข่าวประสงค์เน้นสิ่งใดในพาดหัวข่าว ก็จัดให้สิ่งนั้นอยู่ในต าแหน่งที่ท าให้ข้อความมีน้ าหนัก    
ซึ่งโดยปกติผู้เขียนมักกล่าวสิ่งที่ต้องการเน้นก่อนส่วนอื่น ท้ังประโยคทั่วไปประกอบด้วยส่วน
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ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ นามวลีซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของ
กริยา และกริยาวลีซึ่งท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา (สถาบันภาษาไทย , 
2552) จึงท าให้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค 
หรือผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยา ปรากฏในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือส าราญระหว่างท่ี
มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มากกว่าหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภท
กริยาวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค หรือกริยา มากกว่าหน่วยทางภาษาระดับวลี
ประเภทปริมาณวลีที่ท าหน้าที่บอกจ านวนค านามในประโยค และหน่วยทางภาษาระดับ     
อนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายหน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลี และเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทกริยาวลีในประโยคซ้อน 

นอกจากนี้ เมื่อพาดหัวข้าวมีส่วนประกอบทางภาษาครบทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ นามวลี 
และกริยาวลีดังกล่าวข้างต้นช่วยให้ผู้อ่านประหยัดเวลา เนื่องจากรู้และเข้าใจได้ทันทีถึง
เหตุการณ์และผู้กระท าเหตุการณ์ในข่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีทางวารสารศาสตร์ที่ว่า 
พาดหัวข่าวที่ดีจะต้องมีข้อมูลของบุคคลผู้กระท า การกระท า สถานที่ เวลา เหตุผล รวมถึงวิธี
ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ตามข่าว สอดคล้องกับการน าเสนอในงานวิจัยเรื่องภาษาและเนื้อหาพาด
หัวข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในเว็บไซต์ข่าวของ Deutsche Welle (บุญมา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร, 2561) และพาดหัวข้าวมีส่วนประกอบทางภาษาครบทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ นามวลี และ
กริยาวลี จัดอยู่ในการเขียนข่าวที่เป็นไปตามหลักของภาษาไทยมาตรฐานซึ่งมีผลต่อการ
ความสามารถในการท าความเข้าใจและการจดจ าของมวลชนผู้อ่านข่าวได้อีกด้วย ดังปรากฏ
เป็นผลการวิจัยเรื่องความเข้าใจภาษาข่าว การจ าเนื้อหาในข่าวอาชญากรรมและข่าว
การศึกษาของผู้รับสาร (ภาคภูมิ หรรนภา, 2561) จึงอาจเป็นผลให้ผู้เขียนข่าวหลากหลาย
ส านักใช้หน่วยทางภาษาระดับวลีประเภทนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือ
ผู้ท ากริยาหรือเจ้าของกริยาในการขึ้นต้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรอืส าราญระหว่างท่ีมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

เป็นแนวทางส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การ
สื่อสารมวลชน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ของ
หน่วยทางภาษาเพื่อผลิตงานและเผยแพร่ไปยังมวลชน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบเชิงสัมพันธสาร กล่าวคือ การเช่ือมโยงความ

ของสัมพันธสารระหว่างพาดหัวข่าวความน า ส่วนเชื่อม และเนื้อข่าว ของข่าวประเภทต่าง ๆ 
อันเป็นวิธภาษาที่มีหน้าท่ีน าเสนอข่าวไปยังมวลชน อันเป็นปรากฏการณ์ทางภาษา และอาจมี
ผลต่อการเข้าใจและจดจ าข่าวของมวลชน 
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� ��� ïìÙüćöñŠćîÖćøðøąđöĉîÝćÖñĎšìøÜÙčèüčçĉ� Ēúą�ĀøČĂÖćøĂŠćîđóČęĂðøĆïĒÖšĕ×ÝćÖ

ïøøèćíĉÖćø�ĀøČĂïøøèćíĉÖćøøĆïđßĉâ�êćöÖĞćĀîéđüúć×ĂÜÖĂÜïøøèćíĉÖćø�

� ��� ÖćøÿŠÜêšîÞïĆïđîČĚĂĀćñĎšîĉóîíŤÝąêšĂÜÿŠÜĕôúŤêšîÞïĆï�éĆÜîĊĚ

� � ���� đîČĚĂĀćÝĆéóĉöóŤéšü÷ĂĆÖþø� 5IBJ� 4BSBCVO� /FX� ×îćé� ��� QU� ĀĆüđøČęĂÜ�

ĒúąßČęĂñĎšĒêŠÜĔßšêĆüĀîć�5BC�TUPQT�����îĉĚü
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.JDSPTPGU�8PSE
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� � EFQBSUNFOU�KPVSOBM�EPD�"1"�QEG
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Āöć÷đĀêč���ñĎšîĉóîíŤÿćöćøëðøĆïđðúĊę÷îđóĉęöđêĉöĀĆü×šĂĕéšêćöÙüćöđĀöćąÿö



� ��� ĀćÖñĎšđ×Ċ÷îĔßšîćöĒòÜÖøčèćĒÝšÜßČęĂĒúąîćöÿÖčúÝøĉÜ� óøšĂöìĆĚÜìĊęĂ÷ĎŠĒúąĀöć÷đú×

ēìøýĆóìŤìĊęêĉéêŠĂĕéš

ðøąÖćýđÖĊę÷üÖĆïúĉ×ÿĉìíĉĝ��

� đîČĚĂĀćĒúą×šĂöĎúĔîïìÙüćöìĊęúÜêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøÿĀüĉì÷ćÖćøÿĆÜÙöýćÿêøŤĒúą�
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ĔĀšÙøïëšüîÿöïĎøèŤ
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ēìøýĆóìŤ������������������������

ēìøÿćø��������������

ĂĊđöú���KPVSOBMPGDPNNBSUT!SCSV�BD�UI

đüĘïĕàêŤ����XXX��SCSV�BD�UI�EFQBSUNFOU�KPVSOBM�
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