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ผู้จัดพิมพ์วารสาร ได้แก่ คณะภาษาและการสื่อสาร
และ คณะกรรมการพิจารณาบทความ ไม่สามารถ
รับผิดชอบต่อความบกพร่อง หรือ ข้อผิดพลาด อัน
อาจเกิดจากการนําเนื้อหา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
บทความในวารสารไปใช้ ทั้งนี้ ความคิดเห็นและ
ทัศนคติที่ผู้เขียนบทความได้นําเสนอในบทความเรื่อง
นั้นๆเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัว และ ไม่ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงหลักการและแนวคิดของผู้จัดพิมพ์วารสาร กอง
บรรณาธิการ และ ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เป็ นวารสารที่มีผู้ป ระเมินบทความ (peer review)
ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แ ละผล
การศึกษาการค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในศาสตร์ของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วารสารภาษาและการสื่อสารฉบับภาษาไทยเป็นเวทีหนึ่ง สําหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อต่อยอดชุดความรู้ ให้แก่บุคคลากรใน
วงวิชาการ ทั้ง ครู อาจารย์ และ นักวิชาการภายในประเทศ และนานาชาติ
วารสาร NIDA Journal of Language and Communication กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยออกเป็นภาษาอังกฤษ 2
ฉบับ คือ ฉบับเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม และฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ กําหนดออกในเดือนธันวาคม

i

บทบรรณาธิการ
กองบรรณาธิ ก ารวารสาร NIDA Journal of Language and Communication ขอขอบพระคุ ณ
ผู้อ่านวารสารฯ และผู้เขียนบทความที่ให้ความสนใจส่งบทความให้ทางวารสารพิจารณาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาวารสารฯ ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล กองบรรณาธิการวารสารฯ มีแผนผลักดันให้วารสารฯ
ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในปีถัดๆ ไป ขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์วารสารฯ
และจัดทําระบบส่งบทความออนไลน์ ของวารสารฯ จึงอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ส่งบทความบ้างบาง
ประการ กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การส่งบทความเพื่อรับการประเมินสําหรับวารสารฯ
นั้น ขอให้จัดส่งตามช่องทางที่ระบุไว้ที่เว็บไซต์ของวารสาร และตามข้อมูลที่ระบุไว้ท้ายเล่มวารสารฯ เท่านั้น
การส่งบทความเพื่อพิจารณานอกเหนือจากช่องทางที่ระบุไว้ อาจส่งผลให้การพิจารณาบทความที่ส่งเข้ามา
ได้รับความล่าช้า ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดดังกล่ าว กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอความกรุณาให้ผู้ส่ง
บทความติดต่อกลับเข้ามา หากไม่ได้รับการแจ้งตอบรับการส่งบทความภายใน 10 สัปดาห์
วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เป็นวารสารที่มี ผู้ ประเมินบทความ
(peer review) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษาการค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา
และแนวคิดในศาสตร์ของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสารในมิติใดมิติ
หนึ่ ง วารสาร NIDA Journal of Language and Communication ฉบั บ ภาษาไทยนี้ มี บ ทความที่ มี ความ
หลากหลาย นําเสนอผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการจัดการประเด็น ต่างๆ ทางภาษาและการสื่อสาร รวม
ทั้งสิ้น 7 บทความ ดังนี้
บทความแรก การศึกษาการปรากฏร่วมจาเพาะของคาเนื้อหาที่มีความถี่สูงใน OUTSIDE WORD LIST
(OWL) โดยใช้คลังข้อมูลภาษาจากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง วิรตา ปัญจานนท์ และ ทรงศรี
สรณสถาพร ศึกษาการปรากฏร่วมจําเพาะ (Collocation) ของคําเนื้อหา (Content word) ที่มีความถี่สูงที่สุด
ใน Outside Word List (OWL) โดยใช้แหล่งข้อมูลบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง 100 บทความวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสัตว์ทดลองของ Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) ระหว่างปี
2553 ถึง 2557 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้โปรแกรม AntConc และ
เครื่องมือที่ใช้ในจําแนกคําศัพท์คื อ VocabProfile ในการวิเคราะห์ข้อมูลคลังข้อมูล วิรตา ปัญจานนท์ และ
ทรงศรี สรณสถาพร พบว่า คํา 5 อันดับแรก ได้แก่คําว่า zebrafish, methylation, epigenetic, cocaine,
และ genome มีความถี่สูงโดดเด่นกว่าคําอื่นในคลังข้อมูลสัตว์ทดลอง และ Lexical collocation ของคําที่
ปรากฏสูงที่สุดซึ่งอยู่ในกลุ่มคํานามที่มีลักษณะเป็นคํานามประสม เพราะนักวิทยาศาสตร์สามารถเขียนงานวิจัย

ii
และอธิบายคําศัพท์เฉพาะได้อย่างกระชับ รัดกุม แต่ให้ความหมายตรงตามที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการสื่อออกไป
ถึงผู้อ่าน
บทความที่สอง การแสดงความไม่เห็นด้วยของประธานบริษัทชาวญี่ปุ่น – จากบทสนทนาจริงใน
สถานการณ์ทางธุรกิจ – สุชิรา ฤทธิวงศ์ และ เตวิช เสวตไอยาราม ศึกษาการแสดงความไม่เห็นด้วยของผู้พูด
ชาวญี่ปุ่นผ่านการสนทนาจริงในที่ทํางาน

โดยเก็บข้อมูลการแสดงความไม่เห็นด้วยในที่ประชุมทั้งสิ้น

13

สถานการณ์ และเลือกเฉพาะ 5 สถานการณ์ที่ประธานชาวญี่ปุ่น (ผู้ให้ความร่วมมือ) แสดงความไม่เห็นด้วยต่อคู่
สนทนาและถอดเสียงตามหลักของ Basic Transcription System for Japanese เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สุชิรา
ฤทธิวงศ์ และ เตวิช เสวตไอยาราม พบว่าในสถานการณ์ทํางานจริง ประธานชาวญี่ปุ่นเลือกแสดงความไม่เห็น
ด้วยโดยใช้ทั้งการแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงและแบบอ้อมผสมกันไป หากผลของการกระทํานั้นส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของบริษัท ประธานชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยทั้งแบบตรงและแบบอ้อม แต่ถ้า
ในสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนการกระทําน้อย ประธานชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยใน
แบบตรง สุชิรา ฤทธิวงศ์ และ เตวิช เสวตไอยาราม เสนอว่าอาจมีปัจจัยด้านทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และปัจจัยด้านประสบการณ์การทํางานของคู่สนทนาที่อาจจะส่งผลต่อทําให้ประธานบริษัทเลือกแสดงความไม่
เห็นด้วยแบบอ้อม ถึงแม้ว่าปริมาณการรบกวนการกระทําจะมีมากก็ตาม
บทความที่สาม แนวทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในยุคดิจิทัล ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ ได้สะท้อน
พฤติกรรมของผู้อ่านและสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ อยู่ตลอดเวลา และเสนอว่าการ
ติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์สามารถใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ในกาทําธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือ
วงศ์ ย้ําว่า เทคโนโลยี เนื้อหา และผู้ชม เป็นตัวแปรที่สําคัญในกระบวนการการสื่อสาร
บทความที่สี่ กลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
ชัชวาล หลิวเจริญ ใช้แบบจําลองกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ทฤษฎีการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจ และหลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างกรอบแนวคิดอธิบายพฤติกรรมและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเนื่องจากบทบาทที่เพิ่มขี้นของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ชัชวาล หลิวเจริญ นําเสนอกลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจจากการใช้สื่อใหม่ของผู้บริโภคไว้ 6 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นข้อมูลข่าวสาร 2) กลยุทธ์เนื้อหาที่
เน้นความบันเทิง

3)กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นผลประโยชน์และสิ่งตอบแทน 4) กลยุทธ์เนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 5) กลยุทธ์เนื้อหาที่เสริมสร้างเอกลักษณ์และตัวตนของผู้บริโภค และ
6) กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นการสร้างอิทธิพล ชัชวาลย์ หลิวเจริญ มองว่ากลยุทธ์ทั้ง 6 นั้นเป็นประโยชน์ต่อนักสื่อสาร
การตลาดในการกําหนดแนวทางในการสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสื่อสารตรา

iii
สินค้า และยังช่วยให้สามารถกําหนดเนื้อหาในการสื่อสารได้สอดคล้องกับแรงจูงใจและความพึงพอใจจากการใช้
สื่อของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
บทความที่ห้า สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล : การสื่อสารความรักเชิงอุดมคติผ่านละครเพลง ธนสิน ชุตินธรา
นนท์ และจิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ อภิปรายการการผลิตซ้ําเรื่อง ความรักในอุดมคติในสังคมไทย โดยศึกษาผ่าน
แนวคิด ค่านิยม และอุดมการณ์ทางสังคม ที่นําเสนอเรื่องความรักในอุดมคติที่พบในวรรณคดี และการผลิตซ้ํา
วรรณคดีเรื่องสาวิตรี ทั้งในรูปแบบละครเวที ละครร้อง โดยใช้ การวิเคราะห์ตัวบท และกรอบการวิเคราะห์
ทฤษฎีการดัดแปลง ธนสิน ชุตินธรานนท์ และจิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ พบว่าละครร้องเรื่องสาวิตรีนั้นมีการพัฒนาบท
แบบโครงเรื่ องเชิงเส้ น สร้ างตัว ละครคู่ขนาน และ ยังมองว่าเพลงที่เป็นส่ ว นสํ าคัญของละครร้อ งนั้ น เป็ น
เครื่องมือสําคัญ ในการสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจความคิดเรื่องความรักในอุดมคติซึ่งเป็นเรื่องนามธรรม และยังทําให้
ผู้ชมมีความพึงพอใจอย่างมากต่อละครร้องเรื่องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
บทความที่หก วัจนลีลาในเรื่องเล่าสาหรับเด็กไทย: นัยสาคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ วิเคราะห์คุณลักษณะและรูปภาษาที่โดดเด่นในเรื่องเล่าสําหรับเด็กไทย เพื่อเชื่อมโยง
คุณลักษณะของเรื่องเล่ากับบทบาทในการส่ งเสริมพัฒ นาการทางภาษาของเด็ก โดยใช้ ข้อมูลจากเรื่องเล่ า
สําหรับเด็กไทย ความยาว 50,000 คํา สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ เสนอว่าเรื่องเล่าสําหรับเด็กไทยประกอบด้วย 4
คุณลักษณะ คือ 1) “เรียบง่าย” แสดงออกด้วยการใช้หน่วยข้อมูลขนาดสั้นและการหลีกเลี่ยงการใช้คําสรรพ
นาม 2) “ดึงดูดความสนใจ” ประกอบด้วยการใช้บทสนทนาและคําที่ใช้ภาษาพูด 3) “แจ่มชัด” คือการซ้ําหน่วย
นามที่อ้างถึงตัวละคร และ 4) “เป็นต้นแบบ” เป็นการใช้ชนิดของประโยคและคํากริยาที่หลากหลาย สรบุศย์
รุ่งโรจน์สุวรรณ สรุปว่าบทบาทของเรื่องเล่า มี 3 ประการ คือ 1) กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้
2) ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหา และ 3) เป็นต้นแบบทางภาษา
บทความที่เจ็ด ค่านิยม อุดมการณ์ และรูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของคน
ไทย ฤทธิ ณั ณ ฑ์ เชื้ อ ทอง และ รุ จิ ร ะ โรจนประภายนต์ อภิ ป รายเนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมไทย
ประกอบด้วย ค่านิยมไทย อุดมการณ์ในสังคมไทย และรูปแบบการสื่อสารของคนไทย โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
และสั ง เคราะห์ ง านการศึ ก ษาต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งกรอบทางความคิ ด สํ า หรั บ นํ า ไปใช้ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ต่อไป
ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง และ รุจิระ โรจนประภายนต์ มองว่างานศึกษาเรื่อง ค่านิยมไทย อุดมการณ์ในสังคมไทย
และรู ป แบบการสื่ อสารของคนไทยที่ผ่ านมา มีลั กษณะค่อนข้างกระจัดกระจายและถูกนําเสนอในมิติ เ ชิ ง
สุนทรียะหรือความงดงามเป็นส่วนมาก ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง และ รุจิระ โรจนประภายนต์ ได้กําหนดขอบเขตใน
การศึกษาให้มีความชัดเจนและรัดกุมขึ้น ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง และ รุจิระ โรจนประภายนต์ พบว่าค่านิยมไทย
ประกอบด้วย 10 มิติ ได้แก่ (1) การให้ความสําคัญกับตัวเองหรือบุคคล (2) ภาระบุญคุณ (3) การปรับตัวเข้ากับ
โอกาสและสิ่ ง แวดล้ อ ม (4) ความสั ม พั น ธ์ แ ละคุ ณ ธรรมทางสั ง คม (5) ความมั่ ง คั่ ง ร่ํ า รวย (6) การมี ค วามรู้
ความสามารถ (7) อํ า นาจนิ ย ม (8) พุ ท ธศาสนา (9) การเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และ (10) ความ

iv
สนุกสนาน ส่วนอุดมการณ์ในสังคมไทยประกอบด้วย 8 มิติ ได้แก่ (1) อํานาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3)
ประชาธิปไตย (4) ชาตินิยม (5) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (6) ศักดินา (7) ชายเป็นใหญ่ และ (8) พุทธศาสนา และ
รูปแบบการสื่อสารของคนไทยประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ (1) วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม (2) การสื่อสารแบบเน้น
อิงปริบท (3) ความแตกต่างทางอํานาจมาก (4) ลักษณะความเป็นเพศหญิง และ (5) ระบบสังคมแบบโครงสร้าง
หลวม
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บทความจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เขียน มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมา
ก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น หากตรวจพบว่ามีการตีพิมพ์
ซ้ําซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดลิขสิทธิ์
เนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนี้เป็นความ
คิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว หากผู้เขียนนําเนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง
ประกอบ มาจากแหล่งอื่น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ที่จะต้องขออนุญาตเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เสียก่อน
บทความใดที่พบว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือทําให้เข้าใจผิด
ว่า เป็นผลงานของผู้เขียน ให้ถือว่าเป็นการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) บทความนั้น จะถูก
ถอดออกจากฐานข้อมูลของวารสาร
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การศึกษาการปรากฏร่วมจาเพาะของคาเนื้อหาที่มีความถี่สูงใน OUTSIDE WORD LIST (OWL)
โดยใช้คลังข้อมูลภาษาจากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง
A Corpus-Based Study on High-Frequency Content Words and Collocations in the
Outside Word List (OWL) in Laboratory Animal Research Articles
วิรตา ปัญจานนท์
ทรงศรี สรณสถาพร

บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรากฏร่วมจาเพาะ
(Collocation)
ของคาเนื้อหา
(Content word) ที่มีความถี่สูงที่สุดใน Outside Word List (OWL) โดยใช้บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์ทดลอง เป็นแหล่งของคลังข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 100 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
สัตว์ทดลองของ Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) ระหว่างปี 2553 ถึง 2557 โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คลังข้อมูลในการศึกษานี้มีจานวนคาศัพท์ทั้งหมด 555,526
คา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ โปรแกรม AntConc และเครื่องมือที่ใช้ในจาแนกคาศัพท์คือ
VocabProfile ข้อมูลจากรายการคาศัพท์ได้รับการวิเคราะห์โดยการหาความถี่ ร้อยละ และควอว์ไทล์ งานวิจัย
นี้พบว่า อัตราส่วนของ OWL คิดเป็นร้อยละ 65.87 โดยคาที่มีความถี่สูงคือคาที่มีความถี่อยู่ในควอร์ไทล์ที่ 1 ซึง่
คือคาจากลาดับที่ 1 ถึง 3,055 คาศัพท์ที่มีความถี่สูงที่สุดคือคาว่า zebrafish ซึ่งการปรากฏร่วมจาเพาะของ
zebrafish ส่วนมากอยู่ในลักษณะคานามประสม (compound noun)
คาสาคัญ: การปรากฏร่วมจาเพาะ, คลังข้อมูล, คาเนื้อหา, สัตว์ทดลอง, Outside Word List (OWL)
Abstract
The present study was designed to investigate the collocations using the highestfrequency content words in the Outside Word List (OWL). The source of the corpus was
555,526 running words selected by stratified random sampling from 100 research articles
published in the Institute of Laboratory Animal Research (ILAR) journal between 2010 and
2014. AntConc (3.4.4) was used to determine word frequency and create a laboratory animal
science word list. Then VocabProfile was used to separate these words from the OWL. The
data were analyzed and displayed as percentages, frequencies, and quartiles. The results show
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that the text coverage for OWL amounted to 65.87%. The high frequency words in OWL were
the words belonging to the first quartile, or those ranking from 1st to 3055th. The highestfrequency word was ‘zebrafish’, which collocated most frequently with another noun to form
a compound noun.
Keywords: collocation, content word, corpus, laboratory animal, Outside Word List (OWL)
บทนา
ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติ
(Kirkpatrick, 2012; Sharifian, 2009) ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสาคัญต่อการสื่อสารในฐานะภาษาที่
สอง (English as a Second Language) และ ภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language) รวมถึง
การทางาน (English for Occupational Purposes) การเรียนเพื่อวิชาการ (English for Academic
Purposes) และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes) (Montgomery, 2013;
Basturkmen, 2010) โดยเฉพาะการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English for Science
and Technology) ที่ต้องอาศัยความรู้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศเพื่อศึกษาและทา
การวิจัย นักศึกษาและผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องอ่านบทความหรือวารสารจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นเพื่อให้
เข้าใจข้อมูลจากต้นฉบับได้อย่างถูกต้อง ผู้อ่านจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นอกจากนี้การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะการเขียนบทความ
และการนาเสนอผลงาน (Belcher, Johns & Paltridge, 2011)
ความรู้ด้านคาศัพท์เป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างประโยคเพื่อให้ได้ใจความสาคัญครบสมบูรณ์ (Folse,
2010; Laufer & Kalovsky, 2010; Nation, 2001) อย่างไรก็ตาม กลุ่มคาศัพท์ในแต่ละสาขาวิชามีความ
แตกต่างกัน จึงทาให้คาศัพท์ที่เรียนทั่วไปไม่เพียงพอต่อการอ่านบทความหรือวารสารเฉพาะทางที่ใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าในระดับมหาวิทยาลัยและในการทางานวิจัย เพราะบทความเหล่านั้นมักใช้คาศัพท์เฉพาะทางหรือ
คาศัพท์เทคนิคในการเขียน ดังนั้นคาศัพท์เฉพาะจึงจาเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
(English for Specific Purposes)
จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2558 พบว่านักศึกษาและนักวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านและเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษได้ เนื่องจาก
ขาดความรู้ด้านคาศัพท์เฉพาะทางด้านสัตว์ทดลอง
ประกอบกับไม่มีการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านสาขาสัตว์ทดลอง นอกจากนี้จากการค้นหาบทความที่เกี่ยวกับคลังข้อมูลภาษาด้าน
สัตว์ทดลองในฐานข้อมูล ScienceDirect และ Scorpus เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยใช้คาสาคัญ
‘คลังข้อมูล’ และ ‘สัตว์ทดลอง’ พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับคลังข้อมูลภาษาในหลายสาขาวิชาเช่น ด้านธุรกิจ
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(Walker, 2011) การเกษตร (Martinez, Beck, & Panza, 2009) เคมี (Valipouri, & Nassaji, 2013)
การแพทย์ (Staples, 2015) และสิ่งแวดล้อม (Liu & Han, 2015) แต่ไม่พบข้อมูลที่ศึกษาด้านสัตว์ทดลอง
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาคาเนื้อหา (content word) ที่มีความถี่สูงที่ปรากฏใน Outside Word List (OWL)
2. เพือ่ ศึกษาการปรากฏร่วมจาเพาะ (collocation) ของคาเนื้อหาที่มีความถี่สูงที่สุดใน Outside Word
List (OWL)
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
คลังข้อมูลภาษา (corpus) คือ การรวบรวมภาษาเขียน หรือ ภาษาพูด ที่ใช้ในสถานการณ์จริงจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น บทความ หนังสือพิมพ์ ตาราเรียน สุนทรพจน์ เป็นต้น (Biber, Conrad & Reppen,
2000; Hunston, 2002) ดังนั้น นักภาษาศาสตร์จึงใช้คลังข้อมูลภาษาในการรวบรวมและวิเคราะห์ คาศัพท์
โครงสร้างประโยค หรือ รูปแบบบทความที่ใช้ในสาขาวิชาเฉพาะ (Chung & Nation, 2004; Hunston, 2011)
คลังข้อมูลภาษาจึงมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ เพราะรวบรวมจาก
ข้อมูลที่ใช้ในสถานการณ์จริง(authentic materials) นอกจากนี้คลังข้อมูลภาษายังใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงใน
การทาพจนานุกรมและพัฒนาบทเรียน (Hunston, 2011) โดยเฉพาะการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes) (Bruce, 2011; Flowerdew & Peacock, 2001;
Hutchinson & Waters, 1987; Jolly & Bolitho, 2011; Tomlinson, 2012) ที่ผู้สอนรวบรวมและวิเคราะห์
คาศัพท์ โครงสร้างประโยค หรือตัวอย่างประโยคที่ใช้ในบริบทจาเพาะได้จากคลังข้อมูลภาษา เช่น บทอ่านที่ใช้
ในหนังสือ Reading and Writing for First Year Medical Students ของมหาวิทยาลัยมหิดล (2004)
หรือ ตัวอย่างบทคัดย่อและประโยคในหนังสือ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบเรียง
โดย ทรงศรี สรณสถาพร (2557) ยิ่งไปกว่านี้ ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้า
อย่างมาก นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ผลงานวิจัยวิชาการซึ่งมีเนื้อหาจานวน
มากในฐานข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ต่างๆ การศึกษาคาเนื้อหา (content word) จะช่วยให้ทราบแนวโน้มหรือ
ประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาการศึกษาวิจัยในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การศึกษา
คลังข้อมูลภาษาเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยทั้งทางด้านภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์
คาศัพท์ในคลังข้อมูลภาษาประกอบด้วย 3 ประเภทหลักๆ คือ General Service List (GSL),
Academic Word List (AWL) และ Outside Word List (OWL) ดังแผนภาพที่ 1
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Words in Corpus

GSL

AWL

OWL

แผนภาพที่ 1 รายการคาศัพท์ในคลังข้อมูลภาษา
1. General Service List (GSL) คือ รายการคาศัพท์ที่มีความถี่สูง 2,000 คาแรกมักใช้ในบทความทั่วๆไป
(Brown, 2013)
2. Academic Word List (AWL) คือ คาศัพท์ใช้ในบริบททางวิชาการ (Brown, 2013)
3. Outside Word List (OWL) คือ คาศัพท์เฉพาะหรือคาศัพท์เทคนิค (Technical terms) ที่ไม่ปรากฏ
ใน GSL หรือ AWL การแยกคาศัพท์เฉพาะออกจากคาศัพท์ที่ใช้ทั่วไป สามารถทาได้โดยการแบ่ง
คาศัพท์ในบทความออกเป็น GSL และ AWL คาศัพท์ส่วนที่อยู่นอกเหนือจากสองรายการนี้คือ OWL
ซึ่งเป็นกลุ่มคาศัพท์ที่ใช้เฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ (Coxhead & Hirsh, 2007; Coxhead, 2000)
รายการคาศัพท์ที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ อ้างอิงจาก Brown (2013) เนื่องจากเป็นรายการคาศัพท์ที่
ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทาให้มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากรายการคาศัพท์ของ Brown มีคาศัพท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
จาก GSL ของ West (1953) และ AWL ของ Coxhead (2000) ปริมาณคาศัพท์ที่เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นการขยาย
ฐานคาศัพท์ ทาให้ผู้เรียนมีวงคาศัพท์ที่น่าศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้ผู้เรียนที่สนใจศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมมีความรู้ทางคาศัพท์มากขึ้น
นอกจากนั้น Fries (1952) แบ่งคาในภาษาอังกฤษออกเป็น 2 ประเภท คือ คาเนื้อหา (content word)
และคาแสดงหน้าที่ (function word) คาเนื้อหามีหน้าที่บอกความหมายของคา ส่วนคาแสดงหน้าที่คือคาที่ทา
หน้าที่แสดงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์กับคาอื่นๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะแสดงคาเนื้อหา
เพราะคาเนื้อหาเป็นส่วนที่ส่วนที่ให้ความสาคัญของถ้อยความ และสามารถเพิ่มความรู้ทางคาศัพท์ของผู้เรียน
ได้ (Fries, 1952; Murphy, 2010)
นอกจากความรู้ด้านคาศัพท์แล้ว การปรากฏจาเพาะของคาศัพท์ (Collocation) ยังมีความสาคัญใน
การช่วยสร้างประโยคภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา (Hill, 2000; Nation, 2001; Durrant &
Schmitt, 2010) เพราะ Collocation เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคาในระดับ วลี และประโยค
Collocation แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆได้แก่ Grammatical collocation และ Lexical collocation
(Benson, 1985; Biskup, 1992; Bahns, 1993) ดังแผนภาพที่ 2
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Collocation
Grammatical collocation
noun
noun
noun
adjective
adjective
adjective
verb

+ preposition
+ to infinitive
+ that clause
+ preposition
+ to infinitive
+ that clause
+ preposition

Lexical collocation
verb
noun
adjective
noun
adverb
adjective

+
+
+
+
+
+

noun
verb
noun
noun
adjective
adjective

แผนภาพที่ 2 ประเภทของ Collocation
Grammatical collocation คือ การปรากฏร่วมจาเพาะระหว่าง คานาม คากริยา หรือ คาคุณศัพท์
กับ คาบุพบท to infinitive หรือ that clause
Lexical collocation คือ การปรากฏร่วมจาเพาะระหว่างคานาม คากริยา หรือ คาคุณศัพท์ด้วย
กันเอง
ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะ lexical collocation เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ซึ่งเน้นศึกษาเฉพาะคาเนื้อหา นอกจากนี้การปรากฏร่วมของคาเนื้อหาหรือ lexical collocation สามารถทาให้
เกิดคาศัพท์ใหม่หรือความหมายใหม่ขึ้นได้ (Fries, 1952)
การศึกษา lexical collocation จะดูจากไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในแง่มุมของไวยากรณ์หน้าที่
(functional grammar) กล่าวคือ ศึกษาโดยการจาแนกชนิดคา (part of speech) ออกตามหน้าที่ที่ใช้ใน
บริบทเช่น คานาม คากริยา คาคุณศัพท์ คากริยาวิเศษณ์ (Halliday & Matthiessen, 2014) นอกจากนี้ชนิด
ของคามีความสาคัญในการเรียงประโยคให้มีใจความสมบูรณ์ เพราะชนิดของคาจะบอกหน้าที่ต่างๆในประโยค
เช่น คาๆนี้ทาหน้าที่เป็นคานาม และแสดงหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยค ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความหมายของประโยคได้อย่างถ่องแท้ ผู้อ่านจาเป็นต้องทราบหน้าที่และชนิดของคาด้วย ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้จะ
เน้นศึกษาในกลุ่มคานาม เนื่องจากคานามเป็นหน่วยคาที่มีความสาคัญที่สุดในการสร้างประโยค และเป็น
หน่วยคาที่สื่อความหมายหลักของประโยคมากกว่าคาชนิดอื่นเช่น คาคุณศัพท์ หรือ คาวิเศษณ์ (Downing &
Locke, 1992) นอกจากนี้จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ลักษณะของ lexical collocation มักเกิดในลักษณะ
การปรากฏร่วมของคานามในรูปแบบคานามประสมมากที่สุด อีกทั้งตาแหน่งของคานามหลักและคานามรองที่
ประกอบเป็นคานามประสม มีการเรียงลาดับคาที่แตกต่างจากภาษาไทย กล่าวคือคานามประสมในภาษาไทยมี
การอ่านและให้ความหมายเรียงจากซ้ายไปขวา แต่คานามหลักในภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านหลัง คานามรองจะอยู่
ด้านหน้า ยกตัวอย่างเช่น คาว่า ‘รถโรงเรียน’
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ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

รถโรงเรียน
school bus

มาจาก รถ (คานาม) รวมกับ โรงเรียน (คานาม)
มาจาก school (คานาม) รวมกับ bus (คานาม)

ฉะนั้นคานามประสมภาษาอังกฤษจะต้องแปลจากขวามาซ้ายจึงจะได้ความหมาย คานามประสมยังมี
ประโยชน์ทางภาษาศาสตร์ดังนี้
1. การใช้คานามประสมทาให้ประโยคมีใจความกระชับขึ้น และยังหลีกเลี่ยงการใช้คากริยาซ้าซ้อน ทาให้
ผู้เขียนไม่ต้องอธิบายความยาวขึ้น กล่าวคือ คานามประสมเป็นการใช้ nominalization อย่างหนึ่ง
(Quirk, 1972; Baker, 2003) เช่น
‘the woman who works for living’ เรียกว่า ‘working woman’
‘the bag which is used for shopping’ เรียกว่า ‘shopping bag’
2. การรวมกันของคานามประสมสามารถสร้างคาใหม่ขึ้นได้ เนื่องจากคานามเป็นคาเนื้อหา (content
word) มีลักษณะเป็นคาชนิดเปิด (open class) มีคาศัพท์จานวนมาก ต่างจากคาหน้าที่ (function
word) ซึ่งมีลักษณะเป็นคาชนิดปิด (close class) และมีจานวนคาศัพท์ตายตัว (Fries, 1952) ดังนั้น
เมื่อนาคาเนื้อหาหรือคานามมาประสมกัน จึงทาให้เกิดคาใหม่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของสาขานั้นๆได้
(Diarmuid, 2008) เช่น ice cream, swimming pool, bus stop
3. คานามประสมทาให้คาสองคามีความหมายสาคัญเท่าเทียมกัน (Mccarthy, 2002; Baker, 2003)
โดยทั่วไปคาคุณศัพท์ภาษาอังกฤษขยายจะทาหน้าที่ขยายคานาม ดังนั้นใจความหลักจะอยู่ที่คานาม
แต่การใช้คานามประสมหรือคานามขยายคานาม จะทาให้ใจความหลักอยู่ที่คานามทั้งสองคา กล่าวคือ
หากละคานามตัวใดตัวหนึ่งไป จะทาให้ความหมายผิดเพี้ยนหรือไม่สมบูรณ์ ประกอบกับคานาม
ภาษาอังกฤษบางคา ไม่สามารถเติมปัจจัย (suffix) เพื่อเปลี่ยนรูปเป็นคาคุณศัพท์ได้ จึงต้องใช้คานาม
ทาหน้าที่ขยายคานาม คานามประสมเหล่านี้จะเรียกว่า root compound (Lieber, 2010)
ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองและภาษา
ต่างประเทศ ให้ตระหนักถึงความแตกต่างของการเรียงลาดับคาในภาษาอังกฤษ และความสาคัญของ
การสร้างคานามประสม งานวิจัยชิ้นนี้จึงวิเคราะห์ประเภทชองคานามประสมและตาแหน่งของคานาม
ประสมในประโยคของบทความ สาขาสัตว์ทดลองมาจากวารสาร Institute of Laboratory Animal
Research Articles journal (ILAR)
ประเภทของคานามประสม
ประเภทของคานามประสม แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คานามประสมประเภทหลัก (primary
compound) และ คานามประสมประเภทรอง (secondary compound) (McCarthy, 2002) ดังแผนภาพ
ที่ 3
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Compound Noun

Primary
noun
adjective
preposition
noun (ing)

Secondary

+ noun
+ noun
+ noun
+ noun

noun
noun

+
+

noun (er)
noun (ing)

แผนภาพที่ 3 ประเภทของคานามประสม
1. คานามประสมประเภทหลัก คือ คานามประสมที่มีส่วนหลักเป็นคานาม และมีส่วนขยายเป็นคานาม
คาคุณศัพท์ คาบุพบท และ คากริยาที่เติมหน่วยคาอนุพันธ์สร้างคานาม -ing
2. คานามประสมประเภทรอง คือ คานามประสมที่มีส่วนหลักมาจากคากริยาที่เติมหน่วยคาอนุพันธ์สร้าง
คานาม -ing และ –er
ตาแหน่งของคานามประสม
คานามประสมมักนาหน้าด้วย คากากับคานาม (determiner) และ คาบุพบท (preposition) ดู
แผนภาพที่ 4
Position of Noun
Determiner
Specific
definite article
possessive
pronoun
demonstratives

Genera
l
indefinite

Preposition
Simple

Compoun
d

Participle

Phrasal

article
quantifiers

แผนภาพที่ 4 ตาแหน่งของคานามประสม
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1.

คากากับหน้านาม (determiner) ทาหน้าที่กากับคานามและช่วยบ่งชี้ว่าคานามนั้นเป็นคานามทั่วไป
หรือชี้เฉพาะเจาะจง
2. คาบุพบท (preposition) ใช้แสดงสถานที่ ตาแหน่ง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา ลักษณะ และ
ความสัมพันธ์ คาบุพบทสามารถเป็นคาเดียวโดดๆ (simple preposition) คาผสม (compound
preposition) คาที่ลงท้ายด้วย -ing หรือ เป็นกลุ่มคาวลี (phrasal preposition)
ระเบียบและวิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แหล่งของคลังข้อมูลภาษา เครื่องมือวิจัย ขั้นตอน
ในการดาเนินการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้อธิบายไว้ในส่วนนี้
แหล่งของคลังข้อมูลภาษา
แหล่งของคลังข้อมูลภาษาที่นามาศึกษาคาศัพท์เฉพาะของสาขาสัตว์ทดลองมาจากวารสาร Institute
of Laboratory Animal Research Articles journal (ILAR) ซึ่งประกอบไปด้วยบทความ 100 ฉบับ จาก
ทั้งหมด 160 บทความ ระหว่างปี 2553 ถึง 2557 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย โดยมีคาศัพท์ในคลังข้อมูลทั้งหมด 555,526 คาศัพท์ วารสาร ILAR มีความน่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. Beall’s List
Beall’s list คือ รายชื่อของวารสารที่เข้าข่ายหลอกหลวงเพื่อแสวงหาผลกาไร เป็นวารสารที่ไม่ได้
มาตรฐาน ซึ่งจากรายชื่อของ Beall ไม่พบว่ามีวารสาร ILAR ปรากฏอยู่
2. Peer review
Peer review คือ การตรวจทานจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งบทความในวารสาร ILAR ต้องผ่านการตรวจทาน
จากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
3. SCImago Journal & Country Rank (SJR)
การจัดอันดับวารสารในระดับนานาชาติของ SJR แสดงให้เห็นว่าวารสาร ILAR อยู่ในระดับต้นๆ (Q1
และ Q2) ของสาขาวิชาสัตววิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ และอณูชีววิทยา
เครื่องมือวิจัย
โปรแกรม AntConc (3.4.3) VocabProfile และ Microsoft Excel 2013 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้
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1. AntConc
AntConc เวอชั่น 3.4.3 พัฒนาโดย Anthony (2014) ใช้รวบรวมและแสดงดรรชนีคาในปริบท
(concordance) และใช้ในการวิเคราะห์คาศัพท์ในคลังข้อมูลภาษา นอกจากนี้ AntConc สามารถสร้างรายการ
คาศัพท์ โดยการจัดเรียงตามลาดับตามความถี่ นักวิจัยภาษาศาสตร์ได้นาโปรแกรม AntConc มาใช้ในการ
วิเคราะห์ภาษาทั้งในระดับคาและประโยคอย่างแพร่หลายเพราะความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน Froehlich
(2015) กล่าวว่า AntConc ยังสามารถแสดงเฉพาะคาหรือประโยคที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อหาความถี่หรือ
โครงสร้างที่คานั้นๆปรากฏร่วม
2. VocabPofile
VocabProfile พัฒนาโดย Cobb (2003) เพื่อใช้ในการจาแนกรายการคาศัพท์ออกเป็น GSL, AWL
และ OWL Laufer และ Nation (1995) ได้ทดสอบความเที่ยงตรงของโปรแกรม VocabProfile พบว่า
โปรแกรมนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้คาศัพท์เพราะมีฐานข้อมูลคาศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง นอกจากนี้ฐานข้อมูลคาศัพท์ของ VocabProfile ยังครอบคลุมรายการ
คาศัพท์ใน AWL ที่จาเป็นต่อผู้เรียน (Cobb & Horst, 2001) ฐานข้อมูลคาศัพท์ของ VocabProfile ได้ปรับปรุง
โดยอ้างอิงจากรายการคาศัพท์ของ Browne (2013)
3. Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล สาหรับรวบรวม คานวณและจัดเรียงข้อมูลใน
รูปแบบตาราง อีกทั้งสามารถจัดทากราฟ แผนภูมิเพื่อแสดงผลของข้อมูล
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั
1. ดาวน์โหลดบทความ 100 บทความที่ได้จาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และแปลงไฟล์เป็น text file ใน
ขั้นตอนนี้คลังคาศัพท์จะไม่รวมรูปภาพและคาบรรยายใต้ภาพ ตาราง บรรณานุกรม เชิงอรรถ และ
กิตติกรรมประกาศในบทความวิจัย
2. สร้างรายการคาศัพท์จากบทความวิจัยสัตว์ทดลอง โดยใช้ฟังก์ชั่น Word List ในโปรแกรม AntConc
เนื่องจากขนาดคลังข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้มีทั้งหมด 555,526 คา จึงไม่สามารถใช้โปรแกรม
VocabProfile วิเคราะห์ข้อมูลได้ เพราะตัวโปรแกรมจากัดจานวนบทความและคาในการวิเคราะห์ไม่
เกิน 400,000 คา ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้โปรแกรม AntConc เพราะสามารถจุข้อมูลได้มากกว่า และ
สามารถแสดงความถี่ชองคาได้ หลังจากนั้นจึงเอาเฉพาะคาเนื้อหาที่ได้จากรายการคาศัพท์นี้ไปจาแนก
ต่อไป
3. จาแนกรายการคาศัพท์ออกเป็น GSL, AWL และ OWL โดยใช้โปรแกรม VocabProfile และเลือกการ
จาแนกกลุ่มคาศัพท์ดังกล่าว โดยใช้ฟังชั่นก์ New General Service List (NGSL) และ New
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Academic Word List (NAWL) ซึ่งฟังชั่นก์นี้เป็นรายการคาศัพท์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดย
Browne (2013)
4. หาคาที่มีความถี่สูงใน OWL โดยวิธีการเรียงลาดับคาที่มีความถี่สูงที่สุดไปน้อยที่สุด จากนั้นใช้ควอร์
ไทล์แบ่งคาศัพท์ออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งคาศัพท์ที่อยู่ในควอร์ไทล์ที่ 1 คือคาศัพท์ที่มีความถี่สูง
5. นาคาที่มีความถี่สูงที่สุดมาวิเคราะห์ Lexical collocation โดยใช้ฟังก์ชั่น Concordance ใน
โปรแกรม AntConc
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการข้อมูลวิเคราะห์จากรายการคาศัพท์ คือ ความถี่ ร้อยละ และ ควอร์ไทล์
ผลการวิจัย
1. คาที่มีความถี่สูงใน OWL
จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนของคาศัพท์ที่ปรากฏใน OWL
มีอัตราส่วนสูงที่สุด โดยมีอัตราส่วนครอบคลุมเกินครึ่งของคลังข้อมูล
ภาษา อัตราส่วนของ GSL ครอบคลุมรองมาเป็นอันดับสอง และ
อัตราส่วนของ AWL ครอบคลุมคลังข้อมูลภาษาน้อยที่สุด (ดูกราฟที่
1) สาเหตุที่อัตราส่วนของ AWL ลดลง ทั้งๆทีเป็นคาศัพท์ที่รวบรวม
จากบทความวิชาการเป็นเพราะ
แหล่งของคลังข้อมูลเก็บจาก
บทความเฉพาะทางของสัตว์ทดลอง
ซึ่งเป็นเพียงสาขาหนึ่งของ
วิทยาศาสตร์ และเก็บจากแหล่งข้อมูลเดียวคือ บทความวิชาการ จึง
กราฟที่ 1 อัตราส่วนของคาศัพท์ใน
ทาให้เป็นคลังข้อมูลเฉพาะทาง และคาศัพท์ส่วนใหญ่เป็นคาศัพท์
คลังข้อมูลภาษาสัตว์ทดลอง
เฉพาะ คลังข้อมูลที่ศึกษานี้ จึงไม่ใหญ่พอที่จะทาให้เกิดคาศัพท์ที่
หลากหลาย หรือคาศัพท์ในกลุ่มของ AWL ที่ใช้ในสาขาอื่นๆ ดังนั้นคาศัพท์ที่มีความถี่สูงในงานวิจัยชิ้นนี้จะ
คานวณจากคาศัพท์ในกลุ่ม OWL เพราะ OWL เป็นรายการคาศัพท์ที่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนมากในคลังข้อมูล
ภาษาของการศึกษาครั้งนี้ และเป็นคาศัพท์เฉพาะที่ปรากฏถี่ในสาขาสัตว์ทดลอง (ดูตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คาที่มีความถี่สูงสุดใน OWL 50 คาแรก
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

f
675
533
435
372
284
254
237
219
216
206
198
196
195

Word
zebrafish
methylation
epigenetic
cocaine
genome
canine
nicotine
rodents
histone
wildlife
rhesus
neuropathy
veterinary

Rank
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

f
188
186
185
185
177
177
175
175
170
168
165
162
161

Word
macaques
rodent
primates
swine
ketamine
viral
invertebrates
nonhuman
genomic
pet
influenza
lesions
primate

Rank
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

f
160
159
158
156
154
147
145
145
143
142
141
141
141

Word
bartonella
vervet
transgenic
activation
investigators
promoter
extinction
obesity
metabolic
therapeutic
alterations
diabetes
insulin

Rank
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

f
134
128
128
128
121
120
119
118
118
117
115

Word
plasma
anesthesia
baboons
lifespan
susceptibility
intake
phenotype
addiction
biomedical
cage
imprinted

จากการศึกษาพบว่า OWL มีคาศัพท์ทั้งหมด 12,220 คา ดังนั้นคาศัพท์ที่อยู่ในช่วง ควอร์ไทล์ที่ 1 (ลาดับที่ 1
ถึง 3,055) จึงเป็นคาศัพท์ที่มีความถี่สูง (รูปภาพที่ 1)

Quartile
1
2
3
4

Word Rank
1 - 3,055
3,056 - 6,110
6,111 - 9,165
9,166 - 12,220

รูปภาพที่ 1 การแบ่งควอร์ไทล์
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2. Lexical collocation ของ คาที่ปรากฏสูงที่สุดใน OWL
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าคาที่มีความถี่สูงสุดคือคาว่า
zebrafish ดังนั้น zebrafish จึงถูกนามาวิเคราะห์เพื่อหา lexical
collocation ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การปรากฏร่วมจาเพาะของ
zebrafish ที่พบมากที่สุดคือ ปรากฏร่วมกับคานาม (ดูกราฟที่ 2)
การปรากฏร่วมจาเพาะของคานามกับคานามนี้เกิดมากเกินครึ่งของ
การปรากฏร่วมจาเพาะทั้งหมด ซึ่งส่วนมากอยู่ในลักษณะคานาม
ประสมประเภทหลัก (primary compound noun) (ดูตารางที่ 2)
และ เกิดตามหลังคาบุพบท (preposition) (ดูตารางที่ 3)

กราฟที่ 2 อัตราส่วน Lexical collocation
ของคำที่ปรำกฏสูงที่สดุ ใน OWL (zebrafish)

ตารางที่ 2 ประเภทคานามประสมของคาที่ปรากฏสูงที่สุดใน OWL (zebrafish)
Type of Compound Noun Examples
n+n

Primary

Secondary

Total
(%)

1. The present review focuses specifically on the transmission and
control of microsporidia in zebrafish facilities.
2. Certain other infectious agents that often cause profound
96.88%
hyperplasia in zebrafish tissues, such as Piscinoodinium
pillulare in the gill, have not acted as a tumor promoter in any
carcinogen experiments that we have conducted.
n(ing)+n 1. It is important to note that for all of the following performancebased approaches for euthanizing zebrafish by submersion in
0.67%
ice water (2-4°C), the fish do not come into direct contact with
the ice.
n+n(ing) 1. One of the major concerns related to zebrafish breeding and
line propagation in the laboratory is preservation of the vigor of
a line.
2.43%
2. Goolish and colleagues have evaluated chamber volume
requirements for zebrafish spawning.
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ตารางที่ 3 ตาแหน่งของคานามประสมของคาที่ปรากฏสูงที่สุดใน OWL (zebrafish)
Position of Compound Noun Examples

general

Determiner

specific

simple
Preposition

compound

Total (%)

1. The Sinhhuber Aquatic Research Laboratory at Oregon State
University has established an SPF zebrafish facility in which
P. neurophilia has been eradicated, but mycobacteriosis is
occasionally diagnosed by histopathology in clinically normal
sentinel fish or 1-year-old retired brood stock at this facility.
2. Another microsporidium, Pleistophora hyphessobryconis, has
recently been detected in a few zebrafish facilities.
1. During the past decade, the zebrafish has emerged as a
leading model for mechanistic cancer research because of its
sophisticated genetic and genomic resources, its tractability
for tissue targeting of transgene expression, its efficiency for
forward genetic approaches to cancer model development,
and its cost effectiveness for enhancer and suppressor
screens once a cancer model is established.
2. Zebrafish aquaculture housing systems combining design
principles from industrial aquaculture, laboratory rodent
housing, and research genetics are commercially available
from a number of sources, and an increasing number of
academic research institutions are constructing large
centralized facilities to support their growing zebrafish
research programs.
3. The lengthy incubation time and specialized medium may
contribute to the underdiagnosis of this important zebrafish
pathogen.
1. Occurrence of identical strains of Mycobacterium in both fish
and biofilms in zebrafish systems suggests transmission can
occur when fish feed on infected tissues or tank detritus
containing mycobacteria.
2. To the best of our knowledge, there are no documented
cases of human mycobacteriosis associated with zebrafish
handling.
1. Xenografts of human tumors into zebrafish embryos and
zebrafish cancer models allowing tumor induction very early
in life provide a cost-effective, high-throughput system for
drug discovery.

10.76%

24.22%

60.54%

4.48%
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อภิปรายผลการวิจัย
1. คาที่มีความถี่สูงใน OWL
งานวิจัยครั้งนี้ให้ความสาคัญกับกลุ่มคาศัพท์ที่มีความถี่สูงใน OWL เพราะเป็นคาศัพท์ที่ปรากฏถี่ใน
สาขาวิชาเฉพาะทาง Nation (2001) กล่าวว่า คาศัพท์ที่มีความถี่สูงจะต้องปรากฏประมาณร้อยละ 80 ของ
คาศัพท์ทั้งหมด แต่เนื่องจาก OWL เป็นคาศัพท์เฉพาะทางที่ไม่ได้มีความถี่สูงหรือปรากฏบ่อยเท่าคาศัพท์ทั่วไป
ดังนั้นผลของ OWL ในการศึกษาครั้งนี้จึงปรากฏไม่ถึงร้อยละ 80 ด้วยเหตุนี้ควอร์ไทล์จึงใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาหาคาที่มีความถี่สูง จากการพล็อตกราฟ ดังกราฟที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กราฟของห้าอันดับคาแรกที่มี
ความถี่สูงสุดลดลงอย่างมาก ซึง่ ต่างจากคาอืน่ ๆที่คอ่ ยๆลดลงทีละน้อย สิง่ นีช้ ใ้ี ห้เห็นว่าห้าคาแรกนี้ (zebrafish,
methylation, epigenetic, cocaine, และ genome) ปรากฏถี่มากกว่าคาอื่นๆในงานวิจัยสาขาสัตว์ทดลอง
The Frequency of the Top 100 OWL

frequency

800
600
400
200
0
1

5

9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97
word rank

กราฟที่ 3 ความถี่ของ OWL 100 คาแรก
2. Lexical collocation (noun + noun)
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาการปรากฏร่วมจาเพาะ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า lexical collocation
ของคาศัพท์ ‘zebrafish’ ปรากฏคู่กับคานามด้วยความถี่สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55 ดังนั้นการเกิดร่วมกันของ
คานามกับคานามจึงทาให้เกิดคานามประสมขึ้น ซึ่งคานามประสมที่ปรากฏส่วนมากเป็นคานามประสมประเภท
หลัก กล่าวคือเป็นคานามประสมที่มีความหมายมาจากคานามหลักและคานามที่มาขยาย (McCarthy, 2002)
ยกตัวอย่างเช่น zebrafish model, zebrafish line และ zebrafish system นอกจากนี้ zebrafish ยังทา
หน้าที่คล้ายคาคุณศัพท์ขยายคานามหลักที่ปรากฏร่วม ซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักวิทยาศาสตร์ใช้
คานามประสมมากที่สุด คือ ประมานครึ่งหนึ่งของการปรากฏร่วมจาเพาะทั้งหมด การลดรูปประโยคโดยการ
สร้างคานามหรือนามวลีด้วยวิธีการ Nominalization เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการเขียนเชิงวิชาการ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
พบการใช้ Nominalization จานวน 55 คา (19.1%) ของการเกิดร่วมจาเพาะแบบคานามประสมทั้งหมด และ
สอดคล้องกับ Fries (1952) Quirk (1972) Mccarthy (2002) Baker (2003) Diarmuid (2008) และ Lieber
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(2010) ที่กล่าวว่า Nominalization เป็นการทาให้ประโยคกระชับขึ้นและถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของคานาม
ประสม นอกจากนี้คานามประสมเป็นการสร้างคาใหม่โดยการนาคานามกับคานามมารวมกัน ทาให้คาสองคามี
ความสาคัญเท่ากัน ทั้งนี้ การที่นักวิทยาศาสตร์ใช้คานามประสมมากที่สุดอาจอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1. งานเขียนครั้งนี้เป็นการเขียนเชิงวิชาการ วารสารจากัดจานวนคาในการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ดังนั้น
นักวิทยาศาสตร์จึงเลือกใช้คานามประสม เพื่อสามารถเขียนงานวิจัยและอธิบายคาศัพท์เฉพาะได้อย่าง
กระชับ รัดกุม แต่ให้ความหมายตรงตามที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการสื่อออกไปถึงผู้อ่าน ยกตัวอย่างเช่น
zebrafish sedation, zebrafish development, zebrafish user, euthanizing zebrafish,
zebrafish study, zebrafish reproduction และ zebrafish application
2. การสร้างคานามประสมบางคาไม่สามารถเติมปัจจัย (suffix) เพื่อเปลี่ยนคานามให้เป็นคาคุณศัพท์ได้
โดยเฉพาะคาศัพท์เทคนิคหรือคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในสาขาสัตว์ทดลอง เช่น zebrafish ดังนั้น
นักวิทยาศาสตร์จึงจาเป็นต้องใช้คานามทาหน้าที่ขยายคานาม เป็นการใช้คานามประสมสร้างคาใหม่
เช่น zebrafish housing, zebrafish mate และ zebrafish line
3. นักวิทยาศาสตร์ต้องการสื่อความหมายของคาสองคาให้มีศักดิ์ศรีเท่ากันหรือมีความสาคัญเท่ากัน
นักวิทยาศาสตร์จึงใช้คานามสองคาทาเป็นคานามประสม เช่น zebrafish colony, zebrafish adult,
zebrafish male และ zebrafish facility
ผลการวิจัยยังพบว่า กลุ่มคานามประสมเหล่านี้นาหน้าด้วยคากากับคานาม (determiner) คิดเป็นร้อย
ละ 24.22 ส่วนใหญ่กลุ่มคานามที่พบจะใช้คากากับคานามแบบชี้เฉพาะเจาะจงในรูป definite article หรือ
the ซึ่งสอดคล้องกับรายการคาศัพท์ GSL ของ Browne (2013) ที่พบว่ามีการใช้ the สูงเป็นอันดับหนึ่ง ใน
ส่วนของกลุ่มคานามที่ตามหลังด้วยคาบุพบท คิดเป็นร้อยละ 69.02 เมื่อกลุ่มคานามนาหน้าด้วยคาบุพบทจะทา
ให้กลุ่มคานามนั้นอยู่ในรูปบุพบทวลี (prepositional phrase) ผลการวิจัยตาแหน่งของคานามประสมนี้ จึงมี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้สอนและผู้เรียนตระหนักถึงวิธีการใช้คานามประสมสร้าง
ประโยคได้อย่างถูกต้อง โดยครูผู้สอนควรให้ความสาคัญในการสอนเรื่องคากากับคานามแบบชี้เฉพาะเจาะจง
และกลุ่มคานามในรูปบุพบทวลีควบคู่กับการสอนเรื่องคานามประสม
สรุปผลการวิจัย ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าไม่มีการศึกษาด้านคลังภาษาศาสตร์ของสาขาสัตว์ทดลอง งานวิจัย
ชิ้นนี้จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านคาศัพท์ในสาขาวิชาสัตว์ทดลอง
โดยผู้วจิ ัยได้รวบรวมรายการ
คาศัพท์ OWL ซึ่งเป็นรายการคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในสาขาวิชาสัตว์ทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้รายการคาศัพท์ GSL และ
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AWL ของ Browne (2013) ซึ่งเป็นรายการคาศัพท์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ในการอ้างอิงเพื่อจาแนกคาศัพท์ใน
งานวิจัยชิ้นนี้ จากการวิจัยพบว่า ห้าอันดับแรกได้แก่คาว่า zebrafish, methylation, epigenetic, cocaine,
และ genome มีความถี่สูงโดดเด่นกว่าคาอื่นในคลังข้อมูลสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์ Lexical
collocation ของคาที่ปรากฏสูงที่สุดซึ่งอยู่ในกลุ่มคานามที่มีลักษณะเป็นคานามประสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและนักวิจัยที่ต้องอ่านและเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ข้อจากัดการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มในการเลือกบทความและใช้ความถี่ของคาที่ปรากฏร่วม
เฉพาะในการคัดเลือกคาที่นามาวิเคราะห์ทาให้ทราบแนวโน้มหรือประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์สาขาสัตว์ทดลอง
ทาการศึกษาวิจัย ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจทาการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1. สร้างคลังข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นและให้มีความหลากหลายทางวิธภาษา (variety) โดยครอบคลุมทุกประเภท
ตัวบท (text types) และทุกทาเนียบภาษา (register) เช่น การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
และ หนังสือเรียน
2. พิจารณาคาในการศึกษาให้เฉพาะเจาะจง เช่น ข้อจากัดการเกิดร่วมกัน (selectional restriction)
ระดับชั้นของความเป็นธรรมชาติ (degree of naturalness) หรือ คาที่เป็นปัญหาหรือเป็นประโยชน์
ต่อนักวิทยาศาสตร์สาขาสัตว์ทดลอง ในการพิจารณาคาที่จะศึกษานี้ ผู้วิจัยอาจเลือกคาปรากฎร่วมที่มี
ความเฉพาะเจาะจงกับคาแต่ละคาหรือตัวบทเนื่องจากคลังข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นคลังข้อมูล
เฉพาะ (specialized corpus)
3. ทาการวิเคราะห์ภาษาของคาศัพท์เพิ่มเติม เช่น หน้าที่ในการสื่อสาร (communicative function)
และ อัตถภาค (Move analysis)
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ผู้สอนวิชาการอ่านหรือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ควรชี้ให้นักศึกษาเห็น
ความสาคัญและประโยชน์ของคานาประสม อธิบายและ ฝึกการสร้างคานามผสม โดยเฉพาะ nominalization
เพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจ มีความรู้ ทักษะ nominalization แล้วนาไปใช้ในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ต่อไป

| Volume 21 Issue 29. September – December 2016

P a g e | 17

เอกสารอ้างอิง
ทรงศรี สรณสถาพร. (2557). การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วัง
อักษร.
Anthony, L. (2014). AntConc (Version 3.4.3) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda
University. Available from http://www.laurenceanthony.net
Bahns, J. (1993). Lexical collocations: A contrastive view. ELT Journal, 47(1), 56-63.
Baker, M. (2003). Lexical categories: verbs, nouns, and adjectives. Cambridge: Cambridge
University Press.
Basturkmen, H. (2010). Developing courses in English for specific purposes. Basingstoke:
Palgrave Macmillan.
Belcher. D., Johns. A., & Paltridge. B. (2011). New directions in English for specific purposes
Research. Michigan: The University of Michigan Press.
Benson, M. (1985). Collocations and idioms. In R. IIson (Ed.), Dictionaries, lexicography and
language learning. British Council: Pergamon Press.
Biber, D., Conrad, S., & Reppen, R. (2000). Corpus linguistics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Biskup, D. (1992). Li influence on leraners’ renderings of English collocation: A Polish/German
empirical study. In P.J.L. Arnauld, & H. Bejoint (Eds.), Vocabulary and applied linguistics.
London: Macmillan.
Browne, C. et al. (2013). The new general service list: Celebrating 60 years of vocabulary
learning. The Language Teacher, 37 (4), 13-16.
Bruce, I. (2011). Theory and concepts of English for academic purposes. New York, NY:
Palgrave Macmillan.
| Volume 21 Issue 29. September – December 2016

18 | P a g e

Chung, T., & Nation, P. (2004). Identifying Technical Vocabulary. System, 32(2), 251-263.
Cobb, T. & Horst, M. (2001). Growing academic vocabulary with a collaborative online database.
In B. Morrison, D. Gardner, K. Koebke, & M. Spratt (Eds.), LT Perspectives on IT &
Multimedia (pp. 189-226). Hong Kong: Polytechnic University Press.
Coxhead, A. & Hirsh, D. (2007). A pilot science word list for EAP. Revue Française de linguistique
appliqueé xii, 2, 65-78.
Coxhead, A. (2000). A New Academic Word List, TESOL Quarterly, 34(2), 213-238.
Department of Foreign Language. (2004). Reading and writing for first year medical students,
Faculty of Medicine, Mahidol University.
Diarmuid, S. (2008). Learning compound noun semantics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Downing, A. & Locke, P. (1992). University course in English grammar. London: Prentice Hall
International.
Durrant, P., & Schmitt, N. (2010). Adult learners' retention of collocations from exposure.
Second Language Research, 26(2), 163-188.
Flowerdew, J. A. & Peacock, M. (2001). Research perspective on English for academic purposes.
Cambridge: Cambridge University Press.
Folse, K. (2010). Is explicit vocabulary focus the reading teacher’s job?. Reading in a Foreign
Language, 22, 139-160.
Fries, C. (1952). The structure of English. New York: Harcourt Brace.
Froehlich, H. (2015). Corpus analysis with Antconc. Programming Historian. Retrieved from
http://programminghistorian.org/ lessons/corpus-analysis-with-antconc.html
| Volume 21 Issue 29. September – December 2016

P a g e | 19

Halliday, M. & Matthiessen, C. (2014). Halliday's introduction to functional grammar (4th ed.).
New York: Routledge.
Hill, J. (2000). Teaching collocation. In M. Lewis (Ed.), Revising priorities: From grammatical
failure to collocational success (pp. 47-69). Hove: Language Teaching Publications.
Hunston, S. (2011). Corpus approaches to evaluation. New York: Routledge.
Huston, S. (2002). Corpora in applied linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Hutchinson, T. & Waters, A. (1987). English for specific purposes: A learning-centred approach.
Cambridge: Cambridge University Press.
Jolly, D., & Bolitho, R. (2011). The process of materials writing. In B. Tomlinson (Ed.), Materials
development and language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Kirkpatrick, A. (2012). English as an international language in Asia: Implications for language
education. In A. Kirkpatick & A. Sussex (Eds.), English as an international language in Asia:
Implications for language education (pp. 29-44). London: Springer.
Lieber, R. (2010). Introducing morphology. Cambridge: Cambridge University Press.
Liu, J., & Han, L. (2015). A corpus-based environmental academic word list building and its
validity test. English for Specific Purposes, 39, 1-11.
Martinez, I., Beck, S. & Panza, C. (2009). Academic vocabulary in agriculture research articles: A
corpus-based study. English for Specific Purposes, 28, 183-198.
McCarthy, A. (2002). An introduction to English morphology. Edinburgh: Edinburgh University
Press.
Montgomery, S., & Crystal, D. (2013). Does Science need a global language? : English and the
future of research. Chicago: University Press.
| Volume 21 Issue 29. September – December 2016

20 | P a g e

Murphy, M. (2010). Lexical meaning. Cambridge: Cambridge University Press.
Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University
Press.
Quirk, R. (1972). A Grammar of contemporary English. London: Longman.
Sharifian, F. (2009). English as an international language: Perspectives and pedagogical issues.
UK: Multilingual Matters.
Staples, S. (2015). Examining the linguistic needs of internationally educated nurses: A corpusbased study of lexico-grammatical features in nurse–patient interactions. English for
Specific Purposes, 37, 122-136.
Tomlinson, B. (2012). Materials development for language learning and teaching. Cambridge:
Cambridge University Press.
Valipouri, L., & Nassaji, H. (2013). A corpus-based study of academic vocabulary in chemistry
research articles. English for Academic Purposes, 12(4), 248-263.
Walker, C. (2011). How a corpus-based study of the factors which influence collocation can
help in the teaching of business English. English for Specific Purposes, 30(2), 101-112.
West, M. (1953). A general service list of English words. London: Longman, Green & Co.

| Volume 21 Issue 29. September – December 2016

P a g e | 21

การแสดงความไม่เห็นด้วยของประธานบริษัทชาวญี่ปุ่น
- จากบทสนทนาจริงในสถานการณ์ทางธุรกิจ –
Disagreement Strategy of a Japanese President Speaker
– Focusing on Workplace Conversations –
สุชิรา ฤทธิวงศ์
เตวิช เสวตไอยาราม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงความไม่เห็นด้วยของผู้พูดชาวญี่ปุ่นผ่านการสนทนาจริงใน
ที่ทางาน ผู้ให้ความร่วมมือ คือ ประธานบริษัทชาวญี่ปุ่น 1 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการแสดงความไม่เห็นด้วยในที่
ประชุมทั้งสิ้น 13 สถานการณ์ และเลือกเฉพาะ 5 สถานการณ์ที่ประธานชาวญี่ปุ่น แสดงความไม่เห็นด้วยต่อคู่
สนทนาและถอดเสียงตามหลักของ Basic Transcription System for Japanese (Usami, 2011) เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ในสถานการณ์ทางานจริงนั้น ประธานชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มเลือกใช้การแสดงความไม่
เห็นด้วยแบบตรงโดยการใช้คาว่า “だめ” หรือสานวน “そんなことない” นอกจากนี้ ในกรณีที่ปริมาณการ
รบกวนการกระทาของสถานการณ์มีน้อย ประธานชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรง แต่กรณี
ที่ปริมาณการรบกวนการกระทาของสถานการณ์มีมากและประธานชาวญี่ปุ่นไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นดีพอ
ประธานชาวญี่ปุ่นจะแสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อม อาจกล่าวได้ว่า ในสถานการณ์ทางานจริง ประธานชาว
ญี่ปุ่นเลือกแสดงความไม่เห็นด้วยโดยใช้ทั้งการแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงและแบบอ้อมโดย
ประคับประคองหน้าทั้งด้านบวกและด้านลบในการสนทนาไปด้วยเสมอ
คาสาคัญ : การแสดงความไม่เห็นด้วย,ปัจจัยระดับปริมาณการรบกวนการกระทา , บทสนทนาจริง
Abstract
This study examines a Japanese speaker (the president)’s use of strategy in showing
disagreement in authentic workplace conversations. Data were collected during business
meetings where the Japanese president expressed his opinions against his conversation
interlocutors in five different speech situations. The conversational data were then transcribed
by using the Basic Transcription System for Japanese (Usami, 2011).
| Volume 21 Issue 29. September – December 2016

22 | P a g e

The results revealed that in the workplace, the Japanese president had the tendency
to express his disagreement using a direct strategy, i.e., the clarification index “dame” and the
expression “sonna koto nai”. Moreover, the ranking of imposition factor affected the Japanese
president’s expression of disagreement; if the ranking of imposition is low, he would be more
likely to express his disagreement directly. On the other hand, if the ranking of imposition is
high and he has no expertise on that topic, he would be more likely to show his disagreement
indirectly. Based on these results, it can be interpreted that in real workplace situations, the
Japanese president expresses his disagreement directly and indirectly but he will also be
supporting both the negative and positive face of his conversation partners.
Keywords: express disagreement, actual conversation, the ranking of the imposition factors
1. บทนา
การแสดงความไม่เห็นด้วย (Disagreement) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่ค้าน ไม่เข้าใจ ไม่
ยอมรับคาพูด หรือความคิดเห็นของอีกฝ่าย ในบางกรณีหากผู้พูดแสดงความไม่เห็นด้วยตรง ๆ ก็อาจจะแสดงถึง
การไม่ให้เกียรติ ไม่รักษาหน้าของผู้ฟัง อาจทาให้สูญเสียความสัมพันธ์อันดีต่อกันหรืออาจนาไปสู่ความขัดแย้ง
ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างต้องคานึงว่าจะสื่อสารอย่างไรให้สามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สามารถ
ประคับประคองการสนทนาให้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ทาลายสัมพันธภาพระหว่างกัน ไม่รบกวนหน้าของอีก
ฝ่าย พร้อมทั้งลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงความไม่เห็นด้วยที่ผ่านมาได้ระบุผลการวิจัยว่าชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
จะไม่แสดงความไม่เห็นด้วยออกมาตรง ๆ แต่งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เลือกเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบเติมบทสนทนา (Discourse completion Test:DCT) มีบางงานวิจัยเลือกเก็บโดยวิธีการแสดงบทบาท
สมมุติ (Role play) จากผู้เรียนภาษาญีปุ่น แต่ทว่าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีเหล่านี้ขาดความเป็น
ธรรมชาติ นอกจากนี้ เท่าที่ผู้วิจัยได้สารวจมา ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่เก็บข้อมูลจากบทสนทนาจริงใน
สถานการณ์ทางธุรกิจ
ผู้วิจัยเชื่อว่า ในสถานการณ์ทางธุรกิจ ผู้พูดจาเป็นต้องตระหนักต่อผลกระทบในการแสดงความไม่เห็น
ด้วยอย่างรอบคอบมากกว่าในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ความเสียหายต่อ
ตนเองเท่านั้น แต่อาจจะส่งผลต่อประโยชน์หรือสร้างความเสียหายต่อบริษัทได้ รวมไปถึงผู้พูดต้องพยายาม
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้การสื่อสารในการทางานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า
ในการสนทนาจริงบางครั้ง ผู้พูดไม่เลือกแสดงความไม่เห็นด้วยแค่แบบใดแบบหนึ่ง แต่จะใช้วิธีผสมทั้งแบบตรง
และแบบอ้อมไปพร้อมกัน ซึ่งอาจจะแตกต่างไปตามความสาคัญและเนื้อหาของหัวข้อที่กาลังพูดอยู่ ด้วยเหตุนี้
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ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษานาร่องโดยเก็บข้อมูลบทสนทนาจริงในสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยปริมาณ
การรบกวนการกระทาของสถานการณ์ (the ranking of the Imposition) ส่งผลต่อการแสดงความไม่เห็นด้วย
ของชาวญี่ปุ่นอย่างไร
ทั้งนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาการแสดงความไม่เห็นด้วยในสถานการณ์จริง
ทางธุรกิจอื่นๆต่อไป รวมถึงยังช่วยให้ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นสามารถเข้าใจกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ภายใต้พื้นฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ลดความขัดแย้งที่อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นได้ อีกทั้ง
งานวิจัยนี้ยังช่วยให้เห็นการเลือกใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยตามแนวคิดความสุภาพของ Brown and
Levinson(1987) ได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านมา มีทั้งงานวิจัยที่ศึกษาการ
แสดงความไม่เห็นด้วยในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชาวญี่ปุ่น และการแสดงความไม่เห็นด้วยโดยเปรียบเทียบ
รูปแบบทางภาษาระหว่างชาวญี่ปุ่นกับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่(เช่น ผู้เรียนชาวจีน ผู้เรียนชาว
เกาหลี ผู้เรียนชาวไทย เป็นต้น) งานวิจัยนี้ต้องการมุ่งเน้นการวิเคราะห์รูปแบบการแสดงความไม่เห็นด้วยของ
ชาวญี่ปุ่นเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจะสรุปเนื้อหาสาคัญเฉพาะส่วนของชาวญี่ปุ่นที่งานวรรณกรรมก่อนหน้า
กล่าวถึงเท่านั้น
ผลการศึกษาของงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแสดงความไม่เห็นด้วยของชาวญี่ปุ่น พบว่า ในกรณีที่คู่
สนทนามีความสนิทสนมกัน ส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงความไม่เห็นด้วยออกมาเป็นคาพูดตรง ๆ แต่มักจะใช้คาพูด
ที่มีนัยหรือประโยคเหล่านั้นแทน(kiyama, 2004) แต่ในกรณีที่มีระยะห่างทางสังคม พบว่า มีการแสดงความไม่
เห็นด้วยอย่างตรงไปมาตรง เช่นคาว่า でも (แต่), いや (ไม่ใช่) (Yano and Ito, 1998) นอกจากนี้ ในกรณีที่
ต้องการมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูล ชาวญี่ปุ่นมักจะใช้ดัชนีปริจเฉท เน้นเสียงหรืออธิบายเหตุผล
(Sugimoto, 2004 อ้างถึงงาน Hotta and Yoshimoto, 2012) เพื่อการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าการ
แสดงความใส่ใจต่อหน้าด้านบวกของฝ่ายตรงข้าม (Sueda, 2000 อ้างถึงใน พัชร์หทัย สุขใส,2553)
แต่ทว่า ในอีกด้านหนึ่ง กรณีที่ชาวญี่ปุ่นต้องการมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง จะเลือกใช้
การนิง่ เงียบหรือยอมรับก่อนการแสดงความไม่เห็นด้วย โดยการพูดคลุมเครือ การถามคาถาม หรือแสดงถึง
จุดยืนร่วมกันระหว่างผู้พูดและคู่สนทนา (Sugimoto, 2004 อ้างถึงงาน Hotta and Yoshimoto, 2012) หรือ
จะหยุดพักตัดสินใจก่อนที่จะแสดงความไม่เห็นด้วย หรือมีการพูดขอโทษหลังจากที่พูดแสดงความไม่เห็นด้วย
(Kurata and Yang, 2010) ทั้งนี้ เพศชายมีแนวโน้มที่จะใช้กลวิธีการปฏิเสธมากกว่ากลวิธีการอ้างเหตุผล
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ในขณะที่เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะใช้กลวิธีการอ้างเหตุผลมากกว่าการปฏิเสธ และกลวิธีการหลีกเลี่ยงการแสดง
ความคิดเห็นมากกว่าเพศชาย (พัชร์หทัย ,2553)
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบเติมบทสนทนา วิธีนี้มีจุด
ด้อยที่จะส่งผลต่อข้อมูลโดยตรง คือ ผู้ให้ความร่วมมือมีเวลาเพียงพอที่จะคิดก่อนเขียนตอบบทสนทนา ทาให้
ข้อมูลที่ได้อาจไม่เป็นธรรมชาติ (Kohayakawa, 2008) นอกจากนี้ เท่าที่ผู้วิจัยได้สารวจ ยังไม่พบว่ามีงานวิจัย
ใดที่เก็บข้อมูลจากบทสนทนาจริงในสถานการณ์ทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการแสดงความไม่
เห็นด้วยในสถานการณ์ทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่น โดยเก็บข้อมูลจากบทสนทนาจริงในที่ทางานแห่งหนึ่ง
3. วิธีการวิจัย
3.1 ผู้ให้ความร่วมมือ
ผู้ให้ความร่วมมือคือชาวญี่ปุ่นจานวน 1 คน ดารงตาแหน่งเป็นประธานบริษัทของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย อายุเมื่อตอนให้ความร่วมมือ คือ 51 ปี ประจาที่ไทยมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ผ่านการประชุมระหว่างประธานบริษัทกับชาวไทยแผนกต่าง ๆ ที่เข้าประชุมร่วมกันผ่านล่าม อนึ่ง ผู้วิจัยได้สรุป
รหัสและรายละเอียดของผู้ให้ความร่วมมือทุกคน ตามตาราง 3.1 ด้านล่าง
ตาราง 3.1 รหัสและข้อมูลของผู้ให้ความร่วมมือชาวญี่ปุ่นและชาวไทย
สัญลักษณ์ย่อ
ตาแหน่ง
JP
ประธานบริษัทชาวญี่ปุ่น
TD
กรรมการบริษัทชาวไทย
TM
ผู้จัดการชาวไทยแผนกสิ่งแวดล้อม
TLD
หัวหน้าควบคุมการผลิตชาวไทย
TEN
วิศวกรชาวไทย

อายุ (ปี)
51
56
47
47
25

หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จ ผู้วิจัยได้ถอดเสียงบทสนทนาออกมาเป็นตัวอักษรโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์
ของ Basic Transcription System for Japanese (Usami, 2011) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล อนึ่ง ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลการแสดงความไม่เห็นด้วยในที่ประชุมมาทั้งสิ้น 13 สถานการณ์และถอดเสียงออกมาทั้งหมด แต่ใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะเลือกวิเคราะห์เฉพาะบทสนทนาทีป่ ระธานบริษัทชาวญี่ปุ่นแสดงความไม่เห็นด้วยเท่านั้น
นอกจากนี้ ข้อมูลการสนทนาระหว่างประธานบริษัทและชาวไทยแผนกต่าง ๆ เป็นการสื่อสารผ่านล่าม
ผู้วิจัยจึงจะเขียนภาษาแม่ของผู้พูดไว้ด้านซ้าย และจะเขียนคาแปลของล่ามที่ไว้ด้านขวา ผู้วิจัยได้ถอดเสียงตาม
คาพูดของชาวญี่ปุ่น ชาวไทย และล่ามตามคาพูดจริงที่สื่อสารในการสนทนานั้น ๆ กรณีที่ผู้ให้ความร่วมมือพูด
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คาศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจะถอดเสียงคาศัพท์นั้นออกมาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจง่าย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการถอดเสียงตามตาราง 3.2 ดังนี้
ตาราง 3.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการถอดเสียง
สัญลักษณ์ ความหมาย
สัญลักษณ์ ความหมาย
○
กรณีพูดจบประโยค
?
ประโยคคาถาม
[↑]
การเน้นเสียงหนัก
[↓]
การเน้นเสียงต่า
:
เสียงที่ลากยาว
@
หัวเราะ
、
เว้นวรรคของผู้พูดที่เงียบไปไม่ถึง1
(เงียบ
ใส่เวลาวินาทีที่เงียบ ยกตัวอย่าง
วินาที
วินาที)
(0.2 ) หมายถึง เงียบ 0.2 วินาที
XX
สัญลักษณ์แสดงแทนชื่อวัตถุดิบ ชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ชื่อคน เป็นต้น
3.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการบันทึกเสียงการประชุมที่ได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ปรากฏ
เสียงชัดเจน จากการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่างประธานชาวญี่ปุ่นและชาวไทยแผนกต่าง ๆ
3.3 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 เกณฑ์การตัดสินระดับของปริมาณการรบกวนการกระทาของสถานการณ์
งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดเรื่องความสุภาพของ Brown and Levinson(1987) ที่ระบุว่า ปริมาณการรบกวน
การกระทา (the ranking of the Imposition) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการแสดงวัจนกรรม ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึง
แบ่งปัจจัยปริมาณการรบกวนการกระทาออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมากและระดับน้อย ผู้วิจัยตัดสินระดับ
ปริมาณการรบกวนการกระทาด้วยเกณฑ์จากมุมมอง う ち(Uchi) และ そ と(Soto) ในสถานที่ทางาน
ดังต่อไปนี้
 ระดับปริมาณการรบกวนการกระทามาก หมายถึง การกระทาที่ส่งผลต่อการสูญเสียผลประโยชน์ของ
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียภาพลักษณ์ของบริษัท การขาดทุน การผลิตหยุดชะงักซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อลูกค้า
 ระดับปริมาณการรบกวนการกระทาน้อย หมายถึง การกระทาที่ไม่ส่งผลต่อการสูญเสียผลประโยชน์
ของบริษัท สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า
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3.3.2 เกณฑ์การแบ่งแยกประเภทกลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วย
ผู้วิจัยแบ่งประเภทกลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยออกเป็น 2 ประเภท คือ การแสดงความไม่เห็นด้วย
แบบตรงและการแสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อม การแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรง คือ การแสดงความไม่
เห็นด้วยโดยไม่ใส่ใจหน้าของฝ่ายตรงข้ามด้วยการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ใช้คาแสดงถึงเจตนาไม่
เห็นด้วย ได้แก่ คาสันธานที่แสดงการปฏิเสธ でも・けど หรือคาแสดงปฏิเสธ เช่น いや・や・だめ เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพูดเน้นเสียงและการอธิบายเหตุผลด้วย ส่วนการแสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อม
คือ การหลีกเลี่ยงการคุกคามหน้าของฝ่ายตรงข้ามด้วยการพูดแสดงความคิดเห็นแบบคลุมเครือ มุ่งเน้นรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดโดยใช้คาพูดที่ทาให้ความรู้สึกผ่อนคลายหรือนุ่มนวล ได้แก่ การใช้สานวนที่
แสดงการคาดคะเน ไม่แน่ใจ เช่น かもしれない เพื่อลดระดับความตรงในการแสดงความไม่เห็นด้วย หรือ
การใช้สานวนที่ลงท้ายด้วยคาว่า かな รวมถึงการถามคาถามด้วย เป็นต้น (Yang and Ito, 1998; Sugimoto,
2004 อ้างถึงงาน Hotta and Yoshimoto, 2012)
4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยจะอธิบายผลการวิจัยโดยเริ่มจากสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนการกระทาน้อยในหัวข้อ 4.1
หลังจากนั้นจะอธิบายสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนการกระทามากในหัวข้อ 4.2
4.1 การแสดงความไม่เห็นด้วยต่อสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนการกระทาน้อย
ลาดับ

1

2

สถานการณ์

ปริมาณการรบกวนการกระทาน้อยเนื่องจาก

กลวิธีการ
แสดงความไม่
เห็นด้วย

ประธานไม่เห็นด้วยต่อวิธีการ เป็นปัญหาภายในที่สามารถแก้ไข ปรับแผนการ
ควบคุมการผลิตของหัวหน้า ผลิตได้ นอกจากนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อกาหนดส่ง แบบตรง
ควบคุมการผลิตชาวไทย
สินค้าของลูกค้า
ถึงแม้จะไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต แต่การ
ประธานไม่เห็นด้วยต่อความ
ผลิตก็ยังสามารถที่จะผลิตงานได้ตามเป้าหมาย
คิดเห็นที่ไม่สามารถ
เพียงแต่วัตถุประสงค์การปรับเปลี่ยน
แบบตรง
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต
กระบวนการผลิต คือ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ
ของวิศวกรชาวไทย
ผลิตได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ประธานบริษัทชาวญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยต่อวิธีการควบคุมการ
ผลิตของหัวหน้าควบคุมการผลิตชาวไทย เนื่องจากประธานพบว่ามีงานที่ค้างในกระบวนการผลิต (ระยะเวลา
สนทนา 02.31 นาที)
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ผู้
สนทนา

ภาษาแม่

ล่ามแปล

JP

ラインバランスが悪いなー

การผลิตไม่ balance นะ

TLD

คือเดือนนี้เป็นเดือน 12 (0.1) ต้องหยุด Line วัน
ทางานน้อย (0.1) จึงต้องเร่งผลิตงานออกมา

今月は 12 月ですので、稼働日少ないか
ら、早めに生産しなげればならない

JP

さー (0.1) 稼働日が少ないとかさー (0.1) 流せ
ないものを作ってもしょうがないんだよ
↓

ถึงแม้ว่าวันทางานจะน้อย แต่ถึงแม้ผลิตงาน
ออกมา แต่งานไหลต่อไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้

TLD

ไหลนะ↑、คือพี่ไม่ได้หยุดเครื่องเลยนะ↑ตอนนี้
พยายามไหลนะ(0.1)ทางโน้นนะมากกว่าพี่อีกนะ

流せるよ、機械を停止しない。向こう
はこっちより滞留品が多いです。

JP

でそう流すんだけど (0.1) やーいま僕言う
のは流動曲線タイミングのことを言って
るから、本当ここにあるものが 1 ロット
だけで十分でしょう↑

ไหลก็จริง แต่ที่พูดถึงคือตรงกับเวลาในCurve
flowนั่นคือ จริง ๆ แล้ว งานควรจะมีตรงนี้
แค่ล็อตเดียวก็พอ

จากตัวอย่างที่ 1 ข้างต้น การสนทนาของสถานการณ์นี้พบว่า ประธานแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรง
ต่อหัวหน้าควบคุมการผลิตชาวไทย โดยเลือกใช้กลวิธีแสดงความเห็นส่วนตัวพร้อมทั้งแสดงคาเน้นย้าการแสดง
ความไม่เห็นด้วยโดยใช้คาว่า“だよ” ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ “稼働日が少ないとかさー(0.1)流せない
ものを作ってもしょうがないんだよ↓”รวมถึงการเน้นเสียงด้วย
ตัวอย่างที่ 2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ประธานบริษัทชาวญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยต่อความเห็นของ
วิศวกรชาวไทยที่อธิบายว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตได้เพราะวิธีการผลิตและประเภทสินค้าต่างกัน
(ระยะเวลาสนทนา 02.00 นาที)
ผู้สนทนา
JP

ภาษาแม่
さっき、XX の工程をみたでしょう↑(0.1)
工程は物の流れが(0.1)見える化になって
いる。だから、XX 工程も物の流れが見
えるように改善してほしい。

ล่ามแปล
เมื่อกี้ ดูLine XX ไปแล้วใช่มั้ย จะให้เห็นว่า
เห็นการไหลของงานในขั้นตอนชัดเจน ดังนั้น
ขอให้ XX ช่วยปรับปรุงให้เห็นการไหลของ
งานด้วย
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ผู้สนทนา ภาษาแม่

ล่ามแปล

TEN

ครับ (0.2) แต่ว่า XX อาจจะยากนะครับ (0.1)
เพราะมีหลายรุ่น(0.1)ไม่ว่าจะเป็น XX(0.1)
XX(0.1)XX นะครับ

はい、でも、XX は難しいかもしれませ
ん。色々な機種があります。XX です。

JP

だめ↑(0.1) そういう考えだったら (0.1) いつ
まで経っても改善できない。(0.1) 製品が
違うけど、物の流れは同じ (0.2) XX と同じ
ように機械を置かなくっても (0.1) いいけ
ど、もっと物の流れが (0.1) 見えるように
工夫して下さい。

ไม่ได้ ถ้าคิดอย่างนั้น ไม่ว่าจะผ่านไปเท่าไหร่ก็
จะไม่สามารถปรับปรุงได้ ถึงแม้ว่าสินค้าจะ
ต่างกัน แต่วิธีการไหลของงานก็เหมือนกัน ไม่
ต้องวางเครื่องจักรให้เหมือนกับ XX ก็ได้ แต่
ช่วยดัดแปลงให้สามารถเห็นวิธีการไหลของ
งานให้ได้

จากตัวอย่างที่ 2 ข้างต้น การสนทนาในสถานการณ์นี้ พบว่า ประธานชาวญี่ปุ่นแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรง
โดยเลือกใช้คาว่า “だめ” พร้อมทั้งแสดงการวิพากษ์วิจารณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้“だめ↑そういう考えだっ
たらいつまで経っても改善できない”แต่ประธานประคับประคองการสนทนารักษาหน้าของคู่สนทนา
ดังประโยคต่อไปนี้“(0.1)製品が違うけど、物の流れは同じ(0.2)XX と同じように機械を置かなくっ
ても(0.1)いいけど、もっと物の流れが(0.1)見えるように工夫してくだざい。”

จากตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ผู้วิจัยพบว่าประธานชาวญี่ปุ่นเลือกใช้การแสดงความไม่เห็นด้วย
แบบตรงในสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนการกระทาน้อย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าประธานชาวญี่ปุ่นมุ่งเน้นให้
ความสาคัญในการถ่ายทอดข้อมูลให้บรรลุวัตถุประสงค์แบบตรงมากกว่าการใส่ใจหน้าด้านบวกของคู่สนทนา
แต่ประธานชาวญี่ปุ่นก็พยายามประคับประคองให้อีกฝ่ายหน้าเสียหน้ามากด้วยเช่นกัน
แต่ทว่าเมื่อพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ประกอบด้วย จะพบว่าประธานชาวญี่ปุ่นเลือกใช้การแสดงความไม่
เห็นด้วยแบบตรงแตกต่างกันเล็กน้อยใน 2 สถานการณ์ ในตัวอย่างที่ 1 ประธานกล่าวไม่เห็นด้วยต่อวิธีการ
ควบคุมการผลิตของหัวหน้าควบคุมการผลิตชาวไทย ซึ่งประธานเลือกใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยแบบ
ตรงแต่ประธานไม่ใช้คาที่แสดงการปฏิเสธด้วยคาว่า “だ め” แต่เลือกใช้วิธีการอธิบายเหตุผลแทน ขณะที่ใน
ตัวอย่างที่ 2 ประธานชาวญี่ปุ่นเลือกใช้การแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงโดยปฏิเสธด้วยคาว่า “だめ” พร้อม
ทั้งกล่าววิพากษ์วิจารณ์วิศวกรชาวไทย (そういう考えだったら (0.1) いつまで経っても改善できない)
ซึ่งไม่พบว่าประธานชาวญี่ปุ่นใช้กลวิธีลักษณะนี้กับคู่สนทนาคนอื่น ๆ
จากข้อมูลนี้อาจมีความเป็นไปได้ว่า เวลาชาวญี่ปุ่นเลือกใช้คาแสดงความไม่เห็นด้วยในทางธุรกิจ ชาว
ญี่ปุ่นคานึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น อายุของคู่สนทนาและประสบการณ์การทางานของคู่สนทนา ประกอบเข้ากับ
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ปริมาณการรบกวนกระทาด้วย ทั้งนี้ ผู้วิจัยมองว่าวิศวกรชาวไทยมีอายุน้อยกว่าคู่สนทนาคนอื่น ๆ รวมถึงมี
ประสบการณ์การทางานเพียงแค่ 2 ปี ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประธานบริษัท สิ่งนี้น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้ประธานชาวญี่ปุ่นเลือกใช้การแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงโดยใช้คาว่า “だめ”ต่อวิศวกรชาวไทย แต่
ไม่ใช้กับหัวหน้าควบคุมการผลิตชาวไทยที่มีอายุและประสบการณ์การทางานไม่ต่างจากประธานบริษัทชาว
ญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าอายุและประสบการณ์การทางานของคู่สนทนาอาจจะส่งผลต่อการ
เลือกใช้กลวิธีแสดงความไม่เห็นด้วยในการเลือกใช้คาว่า だめ ก็เป็นได้
4.2 การแสดงความไม่เห็นด้วยต่อสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนการกระทามาก
ลาดับ

สถานการณ์

ปริมาณการรบกวนการกระทามาก
เนื่องจาก

กลวิธีการแสดง
ความไม่เห็น
ด้วย
แบบตรง

3

ประธานไม่เห็นด้วยต่อความคิดเห็น
ของผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับผลการประเมินสิ่งแวดล้อม
ล่วงหน้าก่อนตรวจสอบจริง

4

ประธานไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอของ
กรรมการบริษัทชาวไทยที่เสนอให้
บริษัทตัวแทนจัดจาหน่ายวัตถุดิบ
สะสางยอดเงินซื้อขายที่คานวณอัตรา
แลกเปลี่ยนผิดด้วยวิธีออกเอกสารลด
หนี้ (Debit note)
ประธานไม่เห็นด้วยต่อความเห็น
สัญญานี้เป็นสัญญาเกี่ยวกับกฏหมาย
แบบอ้อม
เกี่ยวกับเนื้อหาสัญญาของกรรมการ ภาษีระหว่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้
บริษัทชาวไทย
ข้อตกลงรวมถึงเนื้อหาในสัญญาจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
พร้อมทั้งไม่ขัดต่อกฏหมายของประเทศ

5

การตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อมนี้เป็น
การตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก หาก
ได้รับคะแนนประเมินน้อยอาจจะส่งผล
ทาให้การบริหารงานสูญเสียความ
น่าเชื่อถือ รวมไปถึง แสดงถึงการไม่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโลก
เนื้อหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัท แบบอ้อม
ทางบริษัทจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบแพงกว่า
ปกติ

ตัวอย่างที่ 3 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ประธานชาวญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยต่อความคิดเห็นของ
ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผลการประเมินสิ่งแวดล้อมล่วงหน้าก่อนตรวจสอบจริง (Self-assessment)
ที่คาดการณ์ว่าผลคะแนนการประเมินได้ต่ากว่า 90 % เนื่องจากประธานมีความเห็นว่าบริษัทสามารถได้
คะแนนเพิ่มได้หากอธิบายคาตอบให้ชัดเจน (ระยะเวลาสนทนา 01.34 นาที)
| Volume 21 Issue 29. September – December 2016

30 | P a g e

ผู้สนทนา

ภาษาแม่

ล่ามแปล
ทางบริษัทแม่คาดหวังว่าเราจะได้คะแนน
การตรวจสอบมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป
คือถ้าครั้งนี้เราได้คะแนนดีครั้งต่อไปเราก็
จะสบาย

JP

本社に 90 点以上と言われた（0.1）今回の
監査結果で 90 点以上取れたら、後は楽＠

TM

＠เออ คือคงจะยากนะครับ เพราะ(0.1) คือตรง
Management audit มันเป็นการประเมินผลของ
ปีที่แล้ว แล้วเราก็ไม่มีผลที่ได้ตามเกณฑ์(0.1) คง
จะยากครับ

難しいです。今年の監査は去年の実
績を監査しました。去年の実績は目
標を未達成ですので、無理だと思い
ます

JP

そんなことない↑（0.2）XX さんに説明次第
で取れると言われた

ไม่ใช่อย่างนั้น ทางคุณXXบอกว่าขึ้นอยู่กับ
การอธิบาย

ตัวอย่างที่ 3 แสดงสถานการณ์ที่ประธานชาวญี่ปุ่นแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงต่อผู้จัดการสิ่งแวด
ล้อมชาวไทย โดยเลือกใช้คาปฏิเสธโดยตรง ได้แก่ そんなことない↑ ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญ
และอาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทได้ นอกจากนี้ ประธานชาวญี่ปุ่นมีความรู้และดูแลภาพรวมในเรื่องการ
ตรวจสอบด้วย ประธานบริษัทจึงมั่นใจในภาพรวมว่าน่าจะได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ อีกทั้ง ยังมีความคาดหวัง
จากบริษัทแม่รวมอยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้ ประธานชาวญีป่ ุ่นจึงแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงและแสดงความ
คิดเห็นต่อ เพื่อยืนยันความคิดเห็นของตน
ตัวอย่างที่ 4 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ประธานชาวญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอของกรรมการ
บริษัทชาวไทยที่เสนอให้บริษัทตัวแทนจัดจาหน่ายวัตถุดิบสะสางยอดเงินซื้อขายที่คานวณอัตราแลกเปลี่ยนผิด
ด้วยวิธีออกเอกสารหักลบหนี้ (Debit note) (ระยะเวลาสนทนา 02.38 นาที)
ผู้สนทนา

JP

ภาษาแม่
あのーXX 会社さー (0.1) 為替のレート間違っ
てるという話があって (0.1) でそういうの見
つけて今えー修正をさせてえー約 50 万バ
ーツぐらい (0.2) お金を戻してくれるんだけ
ど、あのー単純にやっぱり向こうもいっ
たんしめたものを戻すことができないの
で (0.1) え一月購入材料費を DISCOUNT として
その金額を相殺すると(0.1) いう話です。
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TD

(0.4) ก็ให้เค้าออก Credit note สิ ↑จะมา
Discount ได้งัย (0.1) Discount มันจะมาชนได้
ไง？

向こうは Credit note を発行してなんで
Discount するどうやって Discount します
か？）

JP

うちは Credit note したいんだけど、あのよー
(0.1) 向こうが（XX 会社）の中で処理都合で
それできないので (0.1) 単価のレートを見直
すからレートを見直し単価で一月は (0.1)
そういう相殺したいです。

เราต้องการออก Debit Note แต่ว่า ถ้า
XX เค้าสะสางไม่ได้ จึงจะแก้ไขrate และ
หักลบกับยอดสั่งซื้อวัตถุดิบในเดือน
มกราคม

TD

(0.1) สะสางกันได้งัย ↑ สะสางกันได้หรือ ↑ จานวน
ซื้อเท่ากันหรือ?

処理できますか。購入数は合って
ますか。

数量は合ってる。

จานวนตรง

ตรงเหรอ↑ (0.4)

数量は合ってますか。

JP

(XX) レートで計算するんじゃなくって、レ
ートをちょっと変えて (0.1) で金額を、その
相殺分でちゃんと相殺するって

(XX) ไม่ใช่การคานวณจากเรท แต่เป็นการ
เปลี่ยนrateแล้วทาการสะสางหักลบ
ยอดเงิน)

TD

(0.8)

JP

まー (0.2) レート約 XX バーツ、一月は材料
費はよくなる＠

JP
TD

วัตถุดิบในเดือน1 น่าจะดีขึ้นประมาณ XX
บาท

จากตัวอย่างที่ 4 ข้างต้น การสนทนาในสถานการณ์นี้พบว่า ประธานชาวญี่ปุ่นแสดงความไม่เห็นด้วย
แบบอ้อมโดยเลือกใช้คาพูดเกริ่นนาเสมือนยอมรับและเข้าใจข้อเสนอของกรรมการบริษัทชาวไทย เพื่อแสดงให้
เห็นว่าประธานเองก็ยืนอยู่ในจุดร่วมเดียวกันกับกรรมการบริษัทชาวไทย แต่หลังจากนั้น ประธานใช้กลวิธีการ
อธิบายเหตุผลดังประโยคที่ระบุว่า “うちはCredit note したいんだけど、あのよー（0.1）向こうが（XX
会社）の中で処理都合でそれできないので（0.1）単価のレートを見直すからレートを見直し
単価で一月は（0.1）そういう相殺したいです。”

สถานการณ์ในตัวอย่างที่ 4 นี้เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้ง
กรรมการบริษัทชาวไทยผู้นี้เป็นผู้รับผิดชอบด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งย่อมรู้เนื้อหาและรายละเอียดดีกว่า
ประธานบริษัท ด้วยเหตุนี้ ประธานชาวญี่ปุ่นจึงเลือกใช้กลวิธีการประคับประคองการสนทนารักษาหน้าของ
กรรมการบริษัทชาวไทยด้วยการใช้กลวิธีการอธิบายเหตุผล เพื่อต้องการโน้มน้าวใจให้กรรมการบริษัทชาวไทย
เห็นชอบด้วย พร้อมทั้งใช้กลวิธีการเปลี่ยนเรื่องพูดโดยการแสดงเหตุผลเชิงบวก ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ “レ
ートで計算するんじゃなくって、レートをちょっと変えて（0.1）で金額を、その相殺分でち
ゃんと相殺するって“รวมถึง “まー（0.2）レート約XXバーツ、一月は材料費はよくなる＠“ โดยมี

การหัวเราะออกมาตบท้ายด้วยเพื่อให้บรรยากาศที่อาจจะตึงเครียดได้ผ่อนคลายลง
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ตัวอย่างที่ 5 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ประธานชาวญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยต่อความเห็นด้านเนื้อหา
สัญญาทางบัญชีในกรณีการขึ้นศาลตัดสินระหว่างบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นของกรรมการบริษัทชาวไทย (ระยะเวลา
สนทนา 01.46 นาที)
ผู้สนทนา
ภาษาแม่
ล่ามแปล
ไม่ทราบว่าสัญญา Transfer pricing เป็น
JP
移転価格契約はどうですか？
อย่างไรบ้าง
เออแล้วตัวนี้ (0.1) สมมุติว่าขึ้นโรงขึ้นศาล 一つ気になってることは何か合意でき
TD
แล้วตกลงกันสองฝ่ายไม่ได้ ทาไมต้องขึ้น ないことがあれば何で日本で裁判を使
いますか。
ศาลที่ญี่ปุ่น＠
JP

＠多分 (0.1) 日本で主導権をとりたい
だろうなー↓＠。

อาจจะเป็นเพราะว่าอยากใช้ศาลที่ญี่ปุ่นก็ได้

TD

＠ อ๋อ ＠

はい

JP

タイの中の契約だったら当然タイに
なるけど。

ถ้าเป็นสัญญาในไทยก็อาจจะเป็นที่ไทยก็ได้

TD

＠อืม＠คะ＠แต่เราอยู่ไทยนะ＠

でも、うちの会社はタイでいる。

JP

でもタイと日本の契約だからさー
(0.1)どっちで話しようかっていう話
で(0.1)うちは XX はタイで、向こうは
日本(XX) ＠。

แต่เราทาสัญญากับญี่ปุ่น ก็แค่คุยว่าจะเป็นที่
ไหน เรา XX ก็คงเป็นไทย แต่ที่โน้นญี่ปุ่น

TD
JP
TD
JP

ก็มองว่าเราขายให้ญี่ปุ่นงัย＠ ฉันขายให้เธอ うちの製品は日本に売りますので、で
นะ＠แล้วเราเก็บเงินก็เลยมองว่าทาไมต้อง 日本にお金を取るから何で日本裁判に
なる。
ไปขึ้นศาลที่โน้น
(0.2)うーん (0.1) そうかもしれないな ก็จริงนะ
ー

＠แค่นี้ละคะ

取合えずこれだけです。

ちょっと確認します＠

จะลองเช็คดู

จากตัวอย่างที่ 5 ข้างต้น พบว่า ประธานชาวญี่ปุ่นแสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อมด้วยการเลือกใช้
กลวิธีแสดงความรู้สึกส่วนตัวและใช้สานวนที่ลงท้ายด้วยคาว่า “だ ろ う な ー↓＠” พร้อมลงท้ายด้วยเสียง
หัวเราะ และประธานชาวญี่ปุ่นยังใช้คาว่า “け ど” ในประโยคถัดไปพร้อมทั้ง แสดงการหัวเราะร่วมในส่วน
ประโยคอื่น ๆ แต่ทว่า เมื่อประธานชาวญี่ปุ่นประเมินสถานการณ์แล้วมองว่ากรรมการบริษัทชาวไทยยังคงยืน
กรานความคิดเห็นของตัวเองอยู่ ประธานชาวญี่ปุ่นจึงเลือกแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงโดยเลือกใช้คาว่า“
でも”ออกไปทันทีหลังจากกรรมการบริษัทชาวไทยแสดงความคิดเห็นเสร็จ ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้“でも
タイと日本の契約だからさー (0.1)どっちで話しようかっていう話で(0.1)うちは XX はタイで、向
こうは日本(XX) ＠。“
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สิ่งที่สังเกตได้จากการสนทนาในตัวอย่างที่ 5 คือ แม้ว่าระดับปริมาณการรบกวนการกระทาของ
สถานการณ์นี้จะมีมาก
แต่ประธานบริษัทชาวญี่ปุ่นเลือกใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อมต่อ
กรรมการบริษัทชาวไทยก่อน ทั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า เนื่องจากประธานร้องขอให้กรรมการบริษัทชาวไทยเป็นผู้
ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้
และกรรมการบริษัทชาวไทยมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายบัญชีมากกว่าตัว
ประธานบริษัทเอง กล่าวคือ ประธานชาวญี่ปุ่นไม่มีความมั่นใจในข้อมูล จึงเลือกที่จะใช้คาว่า “だろうな”
เพื่อลดความระดับความตรงในการแสดงความไม่เห็นด้วยออกไป และเลือกประคับประคองการสนทนารักษา
หน้าของตนเองและคู่สนทนาแทน นอกจากนี้ ในประโยคถัดมาประธานเลือกใช้คาว่า “け ど“ ต่อท้ายความ
คิดเห็นของตัวเอง เพื่อให้การสนทนาฟังดูนุ่มนวลมากขึ้น ผู้วิจัยยังสังเกตพบว่า ในช่วงสุดท้ายประธานชาวญี่ปุ่น
เลือกใช้กลวิธีหลีกเลี่ยงการแสดงความไม่เห็นด้วยเพื่อประคับประคองการสนทนาที่รักษาหน้าของคู่สนทนา
ด้วยการจบบทสนทนาพร้อมกับเสียงหัวเราะเพื่อทาให้บรรยากาศดูเป็นกันเองมากขึ้นโดยพูดว่า “ちょっと確
認します＠”

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมมานี้ อาจกล่าวสรุปได้ว่า ประธานชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้ให้ความร่วมมือมี
แนวโน้มจะเลือกใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนกระทามากในสถานที่
ทางาน ดังนี้
1) ประธานชาวญี่ปุ่นเลือกใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงและแบบอ้อมผสมผสาน
กันไป
2) ถึงแม้ระดับปริมาณการรบกวนการกระทาของสถานการณ์จะมีมาก แต่ในกรณีที่ประธานชาว
ญี่ปุ่นไม่มั่นใจในรายละเอียดของการสนทนา จะพบว่า ประธานชาวญี่ปุ่นเลือกใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็น
ด้วยแบบอ้อม หรือในกรณีที่แสดงความคิดเห็นของตนเองก็จะเลือกใช้คาที่แสดงถึงการลดความตรงในการ
แสดงความไม่เห็นด้วย ได้แก่ 思う・だろうな เป็นต้น ดังที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 4 และ สถานการณ์ที่ 5 ที่
ประธานชาวญี่ปุ่นเลือกแสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อมเป็นหลัก เนื่องจากประธานชาวญี่ปุ่นไม่มีความถนัด
เกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎหมายภาษีรวมทั้งยังร้องขอให้กรรมการบริษัทชาวไทยตรวจสอบสัญญาด้วย ด้วยเหตุนี้
ประธานบริษัทจึงเลือกพูดไม่เห็นด้วยแบบอ้อมเพื่อรักษาหน้าของตนเองด้วย
5. สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่าในสถานการณ์ทางานจริง ประธานชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้ให้ความร่วมมือมีแนวโน้มที่จะ
แสดงความไม่เห็นด้วยทั้งแบบตรงและแบบอ้อมผสมกัน ในสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนการกระทามาก
กล่าวคือ ผลของการกระทานั้นอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ประธานชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะแสดง
ความไม่เห็นด้วยทั้งแบบตรงและแบบอ้อม ในทางกลับกันสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนการกระทาน้อย
ประธานชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยในแบบตรง
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ทั้งนี้ ประธานชาวญี่ปุ่นแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงรวมถึงการอธิบายเหตุผลและเน้นเสียงต่อคู่
สนทนาซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Yano and Ito(1998) ที่กล่าวว่าแทบจะไม่พบว่าชาวญี่ปุ่นกล่าวคาว่า
“ไม่เห็นด้วย” ออกมา แต่เลือกที่จะใช้คาที่แสดงเจตนาไม่เห็นด้วยแทน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Kurata and Yang(2010) ด้วย แต่ในอีกด้านหนึ่งพบว่า ในการสนทนาจริงนั้น ประธานชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่
จะไม่แสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงหรือแบบอ้อมออกมาแค่แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
แต่ยังมีการพยายาม
ประคับประคองการสนทนาโดยการแสดงความไม่เห็นด้วยทั้งแบบตรงและแบบอ้อมในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้
ประธานชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเลือกการอ้างเหตุผลมากกว่าการปฏิเสธซึ่งแตกต่างจากงานของพัชร์หทัย
(2553) ที่ระบุว่าเพศชายมีแนวโน้มการปฏิเสธมากกว่าการอ้างเหตุผล
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสังเกตพบว่า แม้ประธานชาวญี่ปุ่นจะมีสถานะทางสังคมสูงกว่าคู่สนทนา แต่มีการ
แสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อมค้อมในสถานการณ์ที่มีปริมาณการรบกวนการกระทามากเช่นกัน ผู้วิจัยมองว่า
ปัจจัยด้านทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงประสบการณ์การทางานของคู่สนทนาอาจจะส่งผลต่อ
ทาให้ประธานบริษัทเลือกแสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อม ถึงแม้ว่าปริมาณการรบกวนการกระทาจะมีมาก แต่
ประธานชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะเลือกลดระดับการคุกคามหน้าของฝ่ายตรงข้ามด้วยการประคับประคองการ
สนทนารักษาหน้าด้านบวกและหน้าด้านลบของฝ่ายตรงข้ามไปพร้อมกันด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ประธาน
ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการสื่อสาร แต่ก็ไม่ละทิ้งการรักษาสัมพันธภาพระหว่างตนเอง
กับคู่สนทนา
จากแนวโน้มการสนทนาดังกล่าว ผู้วิจัยได้สอบถามชาวญี่ปุ่นในบริษัทคนอื่น ๆ เพิ่มเติม และได้ข้อมูลที่
นามาช่วยอภิปรายผลเพิ่ม ชาวญี่ปุ่นคนอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมองว่า ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเลือกแสดง
ความไม่เห็นด้วยทั้งแบบตรงและแบบอ้อมผสมกัน โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงเหตุผลเพื่อรักษา
หน้าของคู่สนทนา เนื่องจากการแสดงความไม่เห็นด้วยในการทางานนั้นมิได้หมายถึงความขัดแย้งหรือความ
ต้องการที่จะเอาชนะคู่สนทนา แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการ
ทางานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ชาวญี่ปุ่นจะกล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยออกมาก็ตาม แต่ชาวญี่ปุ่นจะเปิด
โอกาสให้คู่สนทนาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างเต็มที่ด้วย นอกจากนี้ ชาวญี่ปุ่นยังต้องการให้ฝ่ายตรงข้าม
เข้าใจเจตนาของชาวญี่ปุ่นด้วยในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันด้วย
ทั้งนี้ หากมองมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Hofstede(1980) ที่กล่าวไว้ว่า ประเทศญี่ปุ่น
เป็นประเทศที่มีลักษณะสังคมเป็นปัจเจกต่าหรือเป็นสังคมกลุ่ม (Collectivism : ความเป็นกลุ่มนิยม)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงอิงกลุ่ม ด้วยเหตุนี้ ชาวญีป่ ุ่นจึงให้ความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ การ
รักษาน้าใจระหว่างบุคคลรวมถึงการรักษาหน้าของเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง (เอกสิทธิ์, 2555 : 49-50) แต่ใน
อีกด้านหนึ่ง ชาวญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นชาติที่ให้ความสาคัญและจริงจังกับการทางานมาก ฉะนั้น การปฏิบัติงานให้
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บรรลุเป้าหมายคือสิ่งที่สาคัญในการทางานของชาวญี่ปุ่น สิ่งนี้จึงส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นเลือกที่จะแสดงความไม่เห็น
ด้วยแบบตรง เช่น การแสดงเหตุผล แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะรักษาความสัมพันธภาพระหว่างกันภายในกลุ่มด้วย
6. ข้อจากัดของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงในที่ประชุมจริงโดยการแปลผ่านล่าม ผู้วิจัยทราบดีว่าการแปล
ผ่านล่ามอาจจะมีจุดอ่อนเรื่องโอกาสการเกิดความคลาดเคลื่อนทางด้านภาษาทั้งของชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่
สื่อสารผ่านคนกลาง รวมถึงการเลือกใช้คาศัพท์ที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีใหม่นี้น่าจะทาให้สามารถได้ข้อมูลที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการ
เลือกใช้แบบสอบถามแบบเติมบทสนทนา (DCT) อย่างที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลบทสนทนาจริงผ่านการแปลโดยผ่านล่ามระหว่างคู่สนทนาไม่ใช่การ
ตอบโต้โดยตรงระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ความหมายในการสื่อสารหรือ
เจตนาในการถ่ายทอดความรู้สึกอาจจะลดทอนลงไปหรือคลาดเคลื่อนได้ ผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการเก็บข้อมูลจาก
บทสนทนาจริงโดยไม่ผ่านการสื่อสารจากคนกลาง จะทาให้สามารถศึกษากลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยใน
เชิงลึกได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะการแสดงความไม่เห็นด้วยของชาวญี่ปุ่นใน
สถานที่ทางานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การศึกษาแนวโน้มการแสดงความไม่เห็นด้วยของชาวไทยในสถานที่ทางาน
รวมถึงผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย จึงเป็นประเด็นที่น่าจะได้มีการศึกษาต่อไปเพื่อจะได้นาผลมาเปรียบเทียบใน
อนาคต
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แนวทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในยุคดิจิทัล
Online Publishing Material Guideline in Digital Era

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์
บทคัดย่อ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มากขึ้นเพราะการพัฒนาของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และระบบอินเทอร์เน็ต ทาให้แนวโน้มของผู้อ่านมีพฤติกรรมการอ่านสิ่งพิมพ์ออนไลน์แทนสิ่งพิมพ์
ฉบับพิมพ์มากขึ้น
ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์หลายรายจึงต้องปรับตัวด้วยวิธีการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้อ่าน โดยบทความฉบับนี้ ได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
สิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไว้ 8 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้รับสาร ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ เนื้อหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ การพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์
ควบคู่กับสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์
การรับจ้างผลิตเนื้อหา
การสร้างประสบการณ์ใหม่ในสิ่งพิมพ์ออนไลน์
ความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่าน และ การสร้างช่องทางซื้อสินค้าให้กับผู้อ่าน
คาสาคัญ: สิ่งพิมพ์ออนไลน์ ยุคดิจิทัล
Abstract
Online publishing material has had more role to publishing industry. This is because
the development of new technology and internet system has made the tendency of readers
to read online material instead of printing material more. Therefore, many publishing business
operators must adjust themselves by developing online printing material in order to be
consistent with the behavior and need of readers. This article has proposed a guideline of
developing online publishing material to be a guideline in conducting publishing business for
8 points including analysis of behavior of recipients, convenience of media access, consistent
content with lifestyle of modern people, developing of online material and printing material,
employment to produce contents, creating of new experience in online publishing media,
ability in creating benefits to readers and creating of goods buying channel to readers.
Keywords: online publishing, digital era
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“อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ พลวัตรแห่งการเปลี่ยนแปลง”
สิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนาน มีบทบาทต่อสังคมในหลายด้าน ทั้งด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสาร การโฆษณา และการสะท้อนปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสังคมได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งพฤติกรรมของผู้อ่านที่นิยมอ่าน
สิ่งพิมพ์น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่จะไม่อ่านสิ่งพิมพ์แล้ว บทบาทของสิ่งพิมพ์จึงลดลงไปเรื่อยๆ
(สุชาติ เล็บนาค, 2558: 18-19) สมเกียรติ อ่อนวิมล (2558: 8) นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนวิเคราะห์ถึง
สาเหตุในประเด็นดังกล่าวว่า เป็นเพราะวงการสิ่งพิมพ์เมืองไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง นายทุนไม่กล้าฉีกกฎ
ธรรมเนียมเดิมๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบสิ่งพิมพ์ (Design) ที่ไม่น่าสนใจ สิ่งพิมพ์ในปัจจุบันจึงไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก (ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน, 2558: 10) นอกจากนั้นแล้ว การเข้ามามีบทบาทของสื่อ
ออนไลน์ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมในการอ่าน
จากการอ่านสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของฉบับพิมพ์
เปลี่ยนเป็นการอ่านผ่านหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทาให้รายได้จาก
การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ลดลง (พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์, 2558: 26) เช่นเดียวกับการสารวจ
Surviving the media spending war ของนีลเส็น (Nielsen) พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีหัว
นิตยสารในตลาดถึง 232 หัว ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ในระยะเวลาเพียง 5 ปี ขณะเดียวกันกว่าร้อยละ 29 ของ
นิตยสารเหล่านี้ก็ปิดกิจการลงภายใน 5 ปี เช่นเดียวกัน (แสงวิทย์ เกวลีวงศ์ศธร, 2554) จากสถานการณ์การที่
เกิดขึ้นดังกล่าวนามาสู่การตั้งประเด็นคาถามที่ว่า “สิ่งพิมพ์ในรูปแบบของฉบับพิมพ์จะอยู่รอดหรือไม่” โดยในปี
2557 ที่ผ่านมานั้น พบว่า มีสื่อสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 2 ราย ที่ขาดทุนแล้วกว่า 200 ล้านบาท (วีรทัศน์ อิงคภัทราง
กูร, 2558: 28-29)
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น อาจไม่ส่งผลกระทบจนถึงขั้นที่สิ่งพิมพ์ในรูปแบบของฉบับพิมพ์จะ
หายไปทั้งหมด แต่จะเหลือเพียงผู้อ่านที่เป็นกลุ่ม (Segment) เล็กๆเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (สุชาติ เล็บ
นาค, 2558: 18) ที่ยังคงยึดติดกับการอ่านในรูปแบบเดิมๆ และไม่กล้ายอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ หรืออาจกล่าวได้
ว่า สิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์จะถูกบริโภคโดยคนรุ่นเก่า ขณะที่สิ่งพิมพ์ออนไลน์จะถูกใช้งานโดยคนรุ่นใหม่ (ธนา ทุมมา
นนท์ และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2555: 27) เช่นเดียวกับทรรศนะของวิจักรพันธุ์ หาญลาลง (2558: 33) ที่
กล่าวว่า สิ่งพิมพ์ในรูปแบบของฉบับพิมพ์ยังคงอยู่ได้ แต่อาจจะต้องปรับมาทางออนไลน์มากขึ้น หากทาให้
แข็งแรงก็อยู่ได้ ธรรมยุทธ์ จันทร์ทิพย์ และ ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข (2556: 111) ได้อธิบายว่า ทิศทางและแนวโน้ม
ของนิตยสารดิจิทัล (Digital magazine) กาลังพัฒนาได้ดี จึงเป็นผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจนิตยสารปรับตัวจาก
การจัดทานิตยสารในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์เพียงประการเดียว เป็นการจัดทานิตยสารดิจิทัลควบคุมกัน แต่มิ
อาจยกเลิกการจัดทานิตยสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้อ่านยังคงให้ความสาคัญกับ
การอ่านนิตยสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ และ จันจิรา ศิริเมตไต (2556: 14) ได้อธิบายว่า ในอนาคต แม้ว่า
สิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์จะมีจานวนลดน้อยลง หรือปรับเปลี่ยนขนาด แต่เชื่อว่าสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์จะไม่หายไป แต่จะ
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เป็นการนาเสนอควบคู่กับสื่อออนไลน์ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต่สื่อก็ยังคงอยู่ เพราะปัจจัยสาคัญที่
กาหนดความเป็นไปของสื่อ คือ ผู้บริโภค ที่ยังต้องการรับข้อมูลนั่นเอง
จากประเด็นข้างต้นสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนี้ได้ว่า การเข้ามามีบทบาทของสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์เป็นอย่างมาก
ทั้งในด้านของจานวนผู้อ่านและรายได้ที่ลด
น้อยลง ทาให้ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง จนต้องปิดกิจการลงในที่สุด ขณะที่ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
นั้นสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ตามแนวคิดที่ว่า “ผู้อ่านยังคงอ่านสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนพฤติกรรม
การอ่านเท่านั้น” หรืออาจกล่าวได้ว่า ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์จะมีขนาดที่เล็กลงตามจานวนผู้อ่านที่
น้อยลง ขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ออนไลน์จะมีสัดส่วนสูงขึ้น ตามจานวนผู้อ่านที่มากขึ้น ดังนั้น การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินการธุรกิจจากสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์มาสู่สิ่งพิมพ์ออนไลน์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งของ
ความอยู่รอดทางธุรกิจ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสื่อสิ่งพิมพ์
การบริหารสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ดาเนินงาน มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน และการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ด้วยสภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน
ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ต่างปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงภายนอก ทั้งด้านพฤติกรรมผู้อ่าน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่ง พรสิทธิ์
พัฒนธนารักษ์ (2557, 2-9) ได้อธิบายว่า การบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ควรผลักดันให้เกิดผลการดาเนินงานใน 2
ลักษณะ คือ มุ่งหมายให้บรรลุประสิทธิผล และ การมุ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การบริหารจัดการสิ่งพิมพ์เพื่อมุ่งหมายให้บรรลุประสิทธิผล (Efficiency) โดยเป็นการกาหนด
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานว่ามุ่งหมายปฏิบัติการไปเพื่อประโยชน์อันใด ซึ่งในการกาหนด
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดีนั้น ควรมีความชัดเจน และสามารถดาเนินการ
ได้โดยไม่ต่ากว่าศักยภาพที่ตนมีอยู่ ซึ่งเมื่อได้ดาเนินการไปแล้วจึงต้องมีการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อ
ตรวจสอบผลลัพธ์ว่าเกิดความสัมฤทธิผลหรือไม่เพียงใด ดังนั้น การบรรลุประสิทธิผลก็คือการได้ประโยชน์สม
ความมุ่งหมายของการคาดวังในผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
2. การบริหารจัดการสิ่งพิมพ์เพื่อมุ่งหมายให้บรรลุประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นการ
ดาเนินงานธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะต้องหามาตรการในการดาเนินงานที่ประหยัดที่สุด โดยยังคงประสิทธิผลหรือ
ประโยชน์ที่ได้รับตามเดิม ด้วยการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการให้น้อยลง
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แต่ยังคงรักษามาตรฐานของการดาเนินงานไว้ ซึ่งก็คือ การใช้จ่ายในส่วนที่มีความจาเป็นจริงๆ ที่ใช้ในการ
ดาเนินงานและได้ผลงานตรงตามความต้องการ สิ่งสาคัญคือ ทาอย่างไรจึงจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายประหยัดเพียงใด
แล้วยังคงมาตรฐานของการดาเนินงาน จึงต้องมีการวัดประสิทธิภาพของงาน ซึ่งประกอบด้วย การวัดงาน
(Work measurement) การวัดต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost measurement) และการวัดค่าใช้จ่ายมาตรฐาน
(Productivity measurement) ของผลงานที่ดาเนินไป
นอกจากนั้นแล้ว สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (2556: 119-124) ยังได้อธิบายถึงการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของธุรกิจสิ่งพิมพ์เพื่อความอยู่รอดไว้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การขยายไปสู่หนังสือพิมพ์ฉบับดิจิทัล การเคลื่อนตัวจากหนังสือพิมพ์ไปสู่สื่อออนไลน์สามารถลด
ต้นทุนบางส่วนลงได้ โดยเฉพาะมิติทางด้านการเงินและการลงทุน พิการ์ด (Picard, 2011) ยังได้เปรียบเทียบต้น
ในการผลิตหนังสือพิมพ์แบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ให้เห็นว่า จานวนยอดจาหน่ายที่เท่ากัน ผลตอบแทนของการ
ขายของสิ่งพิมพ์อยู่ที่ร้อยละ 12.6 ในขณะที่ฉบับออนไลน์อยู่ที่ร้อยละ 39.0
2. การปรับเนื้อหาให้เน้นท้องถิ่นนิยม (Hyper-local newspaper) จากการที่พยายามนาเสนอเนื้อหา
โดยทั่วๆ ไป (Generic news) ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นผู้รับสารก็สามารถหาได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน บาง
องค์กรหนังสื่อพิมพ์จึงหันไปนาเสนอเรื่องราวเชิงลึกที่เจาะเฉพาะชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น เช่น การแข่งขันกีฬาใน
โรงเรียนมัธยม การแข่งขันกอล์ฟ และการแสดงศิลปะในชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Pew Research (2011)
ยังมีแนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวทางดังกล่าวว่า ยังไม่ใช่ทางออกที่ดีนัก เนื่องจากการปรับเนื้อหาให้เน้นท้องถิ่นนิยม
เป็นวิธีการที่ใช้งบประมาณมาก แต่ได้รับการสนับสนุนจากการโฆษณาน้อย โดยระบุว่า มีบ้างที่ประสบ
ความสาเร็จ แต่ส่วนใหญ่ไม่ดี
3. หนังสือพิมพ์ตามสั่ง (The tailored newspaper) เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทาให้แนวคิดที่จะทา
หนังสือพิมพ์ (ส่วนใหญ่เป็นดิจิทัล) สามารถตอบสนองความต้องการข่าวที่มีลักษณะเฉพาะของปัจเจกบุคคลได้
โดยใช้อีเมลส่งตรงถึงลูกค้าได้ทันที ซึ่งนักอนาคตศาสตร์เชื่อว่า จะทาให้ลูกค้ายินดีจ่ายสาหรับข่าวออนไลน์
ลักษณะนี้ (Conhaim, 2006)
4. การขยายไปยังธุรกิจสื่ออื่นนอกเหนือจากหนังสือพิมพ์ดิจิทัล หากไม่นับกลุ่มสื่อขนาดใหญ่ที่มี
หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุในเครือมากมาย การปรับรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาจากสิ่งพิมพ์ไป
ยังดิจิทัลดูเหมือนเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองค์กรธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ และเป็นก้าวแรกที่จะนาพาองค์กรขยับไปสู่
ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence) นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์ดิจิทัล ธุรกิจหนังสือพิมพ์จานวนหนึ่งขยายฐาน
ไปยังสื่ออื่นๆ ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้รับสารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความจาเป็นในการ
ดารงธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากการมีเนื้อหาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร
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5. การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) การจับมือกันของธุรกิจที่เกื้อกูลเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
น่าสนใจเพื่อขยายกรอบหรือสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ อาทิ ในปี 2008 Yahoo Inc. ร่วมกับหนังสือพิมพ์กว่า
800 ฉบับ ภายใต้ Newspaper Consortium ในอเมริกา เปิดแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเนื้อหา ร่วมขายโฆษณาทั้งในเว็บไซต์ของยาฮูและเว็บไซต์ของบริษัทหนังสือพิมพ์เอง เป็นการ
สร้างระบบค้นหาข้อมูลหนังสือพิมพ์ได้สะดวกมากขึ้น
นอกจากกลยุทธ์ดังกล่าว จากการศึกษาองค์กร
หนังสือพิมพ์ไทยยังพบว่า มีความพยายามในการดึงทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มที่ อาทิ ใช้เครื่องจักรที่มีอยู่
รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับแบรนด์สิ่งพิมพ์
นั้น
จากแนวคิดข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า หลักการบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ควรมุ่งการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันนับเป็นโอกาส
ของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่วม และกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องการสื่อสาร
สมัยใหม่ โดยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสิ่งพิมพ์ให้มากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว การจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ได้นั้น ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ควรพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางสังคม พฤติกรรม
ของผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่งถือ
เป็นตัวชี้วัดสาคัญของความอยู่รอดทางธุรกิจ
แนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในยุคดิจิทัล
ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานธุรกิจจากสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์มาสู่
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เป็นแนวทางหนึ่งของความอยู่รอดทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการดาเนินงานของ
กิจการตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้อ่าน เป็นการบริหารกิจการในส่วนต่างๆตั้งแต่องค์กร เนื้อหา ช่องทางการ
สื่อสาร และกลุ่มผู้อ่าน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ใน
ยุคดิจิทัล ไว้ 8 ประเด็น ดังนี้
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร (Audiences Analysis)
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับสารเป็นวิธีการที่สาคัญอย่างยิ่งในการวางแผนการดาเนินธุรกิจสื่อใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมของผู้รับสารในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจาก
การพัฒนาทางเทคโนโลยี บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ และระบบสังคมแบบโลกาภิวัตน์ ทาให้พฤติกรรมของ
ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงไป การอ้างอิงผลการศึกษาในอดีตเพื่อมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับสารในปัจจุบันอาจ
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ไม่สามารถอธิบายได้อย่างตรงประเด็น ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับสารจึงควรเป็นการวิเคราะห์ผล
ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ในอดีตเมื่อกล่าวถึงการวิเคราะห์ผู้รับสาร นักวิเคราะห์มักใช้ตัวแปรด้านลักษณ์ทาง
ประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ อาทิ พฤติกรรมการอ่าน ความสนใจ และความ
พึงพอใจ โดยผลการศึกษาที่ได้รับจากเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเป็นผลในภาพกว้างแบบผิวเผิน ข้อมูลที่
ได้รับจากผลการศึกษาจะมีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยขัดแย้งกับพฤติกรรมของผู้รับสารในยุคดิจิทัลเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เพราะ พฤติกรรมของผู้รับสารในปัจจุบันมีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีความเป็นตัวตนสูง
ทาให้พฤติกรรมของผู้รับสารมีความเฉพาะทาง (Niche) รวมกันเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กลงมากขึ้น ซึ่งนักการ
ตลาดเรียกพฤติกรรมของผู้รับสารในยุคนี้ว่า “Post-Demographic” ซึ่งเป็นพฤติกรรมการบริโภคของผู้รับสาร
โดยไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) เช่นเดียวกับสถิติของ IAB ที่พบว่า ในประเทศ
อังกฤษนั้นคนที่เล่นวิดีโอเกมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 44 ปี (มาร์เก็ตติ้ง อุ๊ป, 2558)
ซึ่งหากใช้เกณฑ์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในการวิเคราะห์ส่วนมากจะพบว่า คนที่เล่นวิดีโอเกมส่วนใหญ่มัก
เป็นเพศชาย ในช่วงวัยรุ่น โดยผลการศึกษาที่พบนั้นขัดแย้งกันอย่างมาก ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที่ ทัศนคติพื้นฐาน พฤติกรรม และการใช้ชีวิต (Lifestyle) เพิ่มเติมจากการ
วิเคราะห์ลักษณ์ทางประชากรศาสตร์ (อรพรรณ บัญชเสนศิริ, 2553: 43) เพื่อให้ได้ทั้งข้อมูลในเชิงกว้าง และ
ข้อมูลในเชิงลึก สามารถนามากาหนดรูปแบบการสื่อสารที่แม่นยามากขึ้น
2. ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ พฤติกรรมของผู้อ่านในยุคดิจิทัลมักชื่นชอบความสะดวกสบาย ความ
ง่าย และไม่คุ้นเคยกับการต้องรอสิ่งใดนานๆ (อริสรา ไวยเจริญ, 2558: 11) สอดคล้องกับผลการศึกษาของชญา
ดา ศิริชัยโสภณ (2558) และการศึกษาของ สุจรรยา วงศ์สวัสดิ์ (2554: 201) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ในระดับมากที่สุด คือ สิ่งพิมพ์ที่สะดวกต่อการเข้าถึง ดังนั้น การออกแบบสิ่งพิมพ์ออนไลน์จึง
ควรทาให้ผู้อ่านสามารถใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ออนไลน์นั้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม
ความสะดวกสบายในการเข้าถึงสื่อเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นโดยปกติของสื่อออนไลน์ทั่วไปที่ให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา จึงไม่อาจสร้างความแตกต่างกับสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆได้มากนัก ดังนั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าถึงสื่อ ผู้ประกอบการควรสร้างการเข้าถึงสื่อในมิติต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น
เช่น การเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
3. เนื้อหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ เนื้อหา (Content) เป็นองค์ประกอบสาคัญของ
กระบวนการพิจารณาตัดสินใจเลือกเปิดรับสื่อของผู้อ่าน หากเนื้อหานั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิต (Lifestyle) อยู่ใน
ความสนใจ (สกุลณา สาวารส, 2550: 45) และเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้อ่านก็มีแนวโน้มที่ผู้อ่านจะเลือกเปิดรับสื่อ
ชนิดนั้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไป แต่เทคโนโลยีก็จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเนื้อหา (content) จาก
เทคโนโลยีเดิมเสมอ (Shanahan & Morgan, 1999) การมีเนื้อหาที่ดยี ่อมสร้างความได้เปรียบในธุรกิจสื่อ (ฝ่าย
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วิจัย ประเมินผลและพัฒนา สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ, 2557: 99) ดังนั้น ไม่ว่าจะสื่อใดก็ตาม “เนื้อหา”
ยังคงสาคัญอยู่ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2557: 49)
การผลิตสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในยุคดิจิทัลจึงเป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคน
รุ่นใหม่ ที่มักใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน ชื่นชอบความสะดวกสบาย และต้องการมีส่วนร่วมกับกระบวนการ
สื่อสาร ดังนั้น เนื้อหาและการออกแบบสิ่งพิมพ์ออนไลน์จึงมิใช่การทาสาเนาซ้าจากสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของฉบับ
พิมพ์มาสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ควรสร้างความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
ทั้งในด้านของเนื้อหาและวิธีการนาเสนอ ดังแนวคิดของ ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F ได้อธิบาย
ว่า เนื้อหาและรูปแบบของหนังสือพิมพ์ M2F ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในเมืองยุคใหม่ ทั้งรูปเล่มที่
เป็นแทบลอยด์ (Tabloid) ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ขณะที่เนื้อหาสั้น กระชับ อ่านเพื่อรู้ตามสไตล์คนรุ่นใหม่ที่
ไม่อ่านอะไรยาวๆ แต่ให้ผู้อ่านมีเรื่องไปคุยกับคนอื่นได้ ใช้รูปเป็นตัวเดินเรื่องเหมือนอินสตาแกรม (Instagram)
ออกแบบหน้าจอคล้ายคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นกรอบ คล้ายนิ้วคลิกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ชัยฤทธิ์ ยนเปลี่ยน
และ วิจักรพันธ์ หาญลายวง, 2558: 23)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านเนื้อหา (Content
is king) และมองว่าเนื้อหาเป็นตัวชี้วัดสาคัญของการอยู่รอดในธุรกิจสื่อปัจจุบัน ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ
ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน (2558: 9) ที่ได้อธิบายว่า ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะดีเพียงใดแต่ถ้าการตลาด (Marketing) ไม่
ดี ก็ไม่มีความหมาย เพราะทุกวันนี้เนื้อหาของแต่ละสื่อคล้ายคลึงกันพอสมควร ผู้อ่านไม่สามารถบอกได้เลยว่า
สื่อใดดีกว่าสื่อใด ถ้ามีเนื้อหาดีแต่ไม่มีช่องทางการเผยแพร่ที่ดี เนื้อหาเหล่านั้นก็จะไม่ออกไปสู่สาธารณะ ดังนั้น
ในความเป็นจริงเราจึงไม่สามารถแยกกองบรรณาธิการออกจากฝ่ายการตลาดได้ เช่นเดียวกับแนวคิดของ ภัทร
สุดา หลานแหลม ที่ได้สะท้อนมุมมองในฐานะผู้เลือกซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ว่า คุณภาพของเนื้อหายังคงเป็น
ปัจจัยสาคัญในการพิจารณา แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีความสาคัญที่สุดในการเลือกสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ภัทร
สุดา หลานแหลม และ ปลื้มกมล ขุนสมุทร นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันว่าสิ่งสาคัญที่สุดในการวางแผนธุรกิจสื่อ คือ “กลุ่มเป้าหมาย” (Target) เพราะไม่ได้ดูว่าคุณภาพของ
เนื้อหาจะดีขนาดไหน แต่สิ่งที่พิจารณาคือ ผู้อ่านจะมีโอกาสได้เห็นโฆษณาที่สื่อสารออกไปได้มากแค่ไหน
(ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน, 2558: 10)
จากความขัดแย้งของทั้ง 2 แนวคิดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน คือ เนื้อหา
การตลาด และกลุ่มเป้าหมาย (แผนภาพที่ 1) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ในมุมมองของผู้โฆษณานั้นจะให้ความสาคัญ
กับจานวนผู้อ่านเป็นสาคัญ
เพราะเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารที่ผู้โฆษณาส่งสารไปสู่ผู้รับสาร
(ผู้อ่าน) นั้นว่าประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้โฆษณาจึงให้ความสาคัญกับการตลาดและเนื้อหาเป็นเรื่อง
รองลงมา ขณะที่ในมุมมองของเจ้าของธุรกิจสื่อกลับมองว่า การที่จะสร้างจานวนกลุ่มผู้อ่านให้มีจานวนมากได้
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นั้น จาเป็นต้องอาศัยหลักการตลาดและเนื้อหาที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้อ่าน จึงต้องทาการ
วิเคราะห์กลุ่มผู้อ่านให้เข้าใจก่อนกาหนดเนื้อหาและการตลาด เพื่อนาไปสู่กลุ่มผู้อ่านที่มีจานวนมากขึ้น ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ทั้งผู้โฆษณาและเจ้าของธุรกิจสื่อต่างมีเป้าหมายสุดท้ายเดียวกันนั้นคือ จานวนกลุ่มผู้อ่าน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของที่ผู้กาหนดกลไกและแผนการดาเนินธุรกิจที่มักจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ผู้อ่านก่อนเสมอ ดังนั้น อาจ
กล่าวได้ว่า King ที่แท้จริงของเนื้อหา (Content) และการตลาด (Marketing) ก็คือ “กลุ่มเป้าหมาย” นั่นเอง
Audiences Analysis

Content
Target group

Advertising

Marketing

แผนภาพที่ 1 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา การตลาด และกลุ่มเป้าหมาย
4. การพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ควบคู่กับสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์ ถึงแม้ว่าแนวโน้มของผู้อ่านสิ่งพิมพ์ออนไลน์จะ
เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่บทบาทของสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์กลับลดน้อยลง แต่คุณลักษณะของสื่อทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวมี
ความแตกต่างกันอย่างมาก หรืออาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ไม่สามารถทดแทน
สิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์ได้ทั้งหมด ทั้งในด้านของรูปแบบ วิธีการใช้งาน ลักษณะของเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ
ดังผลการศึกษาของ ธนา ทุมมานนท์ และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2555: 32) ได้ศึกษาบทบาทของ
หนังสือพิมพ์ พบว่า หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีบทบาทในการรายงานข่าวด่วน (Reporter) ขณะที่หนังสือพิมพ์
ฉบับพิมพ์มีบทบาทเชิงวิเคราะห์ (Journalist) ผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่การ
รายงานข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ทั้ง 2 ชนิด ที่แตกต่างกัน โดยหนังสือพิมพ์ออนไลน์มีจุดเด่นด้านความรวดเร็ว
ขณะที่หนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์มีจุดเด่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่นเดียวกับคาอธิบายของจันจิรา ศิริ
เมตไต (2556: 13-14) ว่า จุดแข็งของสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์ คือ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมืออาชีพในการ
ทาข่าว ซึ่งเป็นการจัดการของกองบรรณาธิการ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงยุคแห่งการเติบโตของสื่อใหม่ กอง
บรรณาธิการก็ต้องปรับตัว บูรณาการระหว่างกระดาษ และสื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน ให้องค์กรเดียวสามารถ
ทาได้ทั้ง 2 ระบบ รวมทั้งบริหารจัดการว่าจะทาอย่างไรไม่ให้สื่อออนไลน์ไปกระทบสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์
ดังนั้น หากผู้ประกอบการสามารถบริหารสิ่งพิมพ์ออนไลน์ควบคู่กับสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์ โดยใช้จุดแข็งที่เป็น
คุณลักษณะเฉพาะของสื่อทั้ง 2 ชนิด ในการสร้างความแตกต่างอย่างสมดุลได้ ก็จะช่วยขยายฐานจานวน
กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายได้มากขึ้น สอดคล้องกับเทคโนโลยีและรองรับพฤติกรรมของผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงไป
5. การรับจ้างผลิตเนื้อหา (Content Provider) รายได้จากการบริหารธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีที่มาจากหลาย
แหล่ง อาทิ การโฆษณา การจัดจาหน่าย และการรับจ้างพิมพ์ (กรณีที่สานักพิมพ์มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง)
การรับจ้างผลิตเนื้อหาถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่ามกลางกันแข่งขันของธุรกิจที่สูงขึ้น
และผู้อ่านมักใช้เนื้อหาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือก
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เปิดรับสื่อ รวมทั้งในปัจจุบัน กลุ่มผู้อ่านมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Niche Audience) ส่งผลให้ความ
ต้องการด้านเนื้อหามีมากขึ้น พฤติกรรมการเสพข้อมูลที่มีความหลากหลายทั้งสาระ ความรู้ และความ
บันเทิง ในสังคมที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแทบจะตลอดเวลา (ธรรมยุทธ์ จันทร์ทิพย์ และ ตวงลาภ
เปี่ยมอยู่สุข, 2556: 112) ดังนั้น นับได้ว่าการรับจ้างผลิตเนื้อหาเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ
ซึ่งเป็นการลงทุนต่า ทั้งนี้เพราะ ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษและหมึกพิมพ์ ซึ่งจันจิรา ศิริเมตไต
(2556: 7-8) เรียกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ว่า “Information mill” หรือการปรับเปลี่ยนตนเองจากการ
เป็นผู้จาหน่ายสิ่งพิมพ์ มาเป็นผู้จาหน่ายสารสนเทศผ่านสื่อทุกรูปแบบ ทั้งสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษ เว็บไซต์
อีเมล์ โทรศัพท์มือ วิทยุ และโทรทัศน์
6. การสร้างประสบการณ์ใหม่ในสิ่งพิมพ์ออนไลน์ การบริหารสิ่งพิมพ์ออนไลน์นั้น มิใช่การทาซ้า หรือการ
นาเนื้อหาเดิมที่ปรากฏอยู่ในสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์มาใส่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Device) รูปแบบต่างๆ ทั้งนี้
เพราะ กลุ่มเป้าหมายในการอ่านสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์กับสิ่งพิมพ์ออนไลน์แตกต่างกัน ดังนั้น เนื้อหาที่ปรากฏ
ในแต่ละช่องทางจึงควรสอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างอย่างสมดุลระหว่างสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ผู้เขียนเสนอแนะ
แนวทางไว้ 2 ประเด็น ดังนี้
6.1 คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ผู้ประกอบการควรใช้คุณลักษณะเฉพาะของ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์ เช่น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก การเพิ่มภาพเคลื่อนไหว
การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่นาเสนอ การอ่านเนื้อหาย้อนหลัง และการสร้างช่องทางในการ
สื่อสารย้อนกลับ เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความสามารถที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งพิมพ์ออนไลน์
มากขึ้น เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่าน ซึ่งสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์ไม่สามารถทาได้ อีกทั้งยังเป็นช่องทาง
ในการสร้างรายได้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านอีกด้วย
6.2 เชื่อมโยงผู้อ่านจากสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์สู่สิ่งพิมพ์ออนไลน์ ถึงแม้ว่าเนื้อหาที่ปรากฏใน
สิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ไม่ควรเป็นเนื้อหาที่มาจากสาเนาเดียวกันทั้งหมด
แต่ควรมีความ
สอดคล้องซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะของสื่อ อาจเรียกวิธีการดังกล่าวนี้ว่าเป็น “การบูรณา
การสื่อและเนื้อหา” เช่น เนื้อหาบนสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์กล่าวถึงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่ม
คนทางานในเมืองที่มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่สิ่งพิมพ์ออนไลน์กล่าวถึง
วิธีการดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย และวิธีการทาอาหารที่มีประโยชน์ (Clean food) ด้วยวิธีการนาเสนอใน
รูปแบบข้อความสั้น ข้อมูลกราฟิก (Info graphic) และคลิปวิดีโอ เป็นต้น โดยเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่อทั้ง 2 ชนิด
จะมีความแตกต่างกัน แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานของแก่นเรื่อง (Them) เดียวกัน คือ ปัญหาสุขภาพและวิธีการดูแล
รักษาร่างกาย
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7. ความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่าน โดยพื้นฐานแล้วการที่ผู้อ่านแสวงหาข้อมูลข่าวสารใดๆ
จากสื่อ ก็มักจะมีความคาดหวังว่าข้อมูลข่าวสารบางอย่างสามารถจะเป็นประโยชน์กับตนเอง และยิ่งเกิด
ประโยชน์มากก็ยิ่งเกิดความพึงพอใจมากขึ้นด้วย (Schramm, 1973) สอดคล้องกับการศึกษาของ สกุลณา
สาวารส (2550: 47) ที่พบว่า ปัจจัยที่ทาให้ผู้อ่านอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ได้รับ
โดยสิ่งที่น่าสนใจสาหรับพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล คือ เมื่อผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการ
อ่านจนเกิดความพึงพอใจแล้ว ก็มักจะมีการส่งต่อ (Share) ไปยังเพื่อนหรือบุคคลสาธารณะอื่นๆบนโลก
ออนไลน์ (แผนภาพที่ 2) สรินพร จิวานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอเซลล์ ประเทศไทย จากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ได้อธิบายสนับสนุนในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื้อหาที่
ผู้บริโภคนิยมส่งต่อมีอยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่ ดูแล้วชอบ เมื่อส่งต่อให้ผู้อื่นแล้วทาให้ตนดูดีขึ้น เนื้อหาที่ส่งต่อ
มีประโยชน์กับตนเอง เพื่อน และสังคม (โพซิชั่นนิ่ง แมกาซีน, 2556) ดังนั้น หากเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร
ของสิ่งพิมพ์ออนไลน์สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อ่านได้ ก็มีแนวโน้มที่จะมีผู้อ่านจานวนเพิ่มขึ้น
โดยเป็นผลมาจากการส่งต่อจากผู้อ่านคนแรกที่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้อื่นได้รับรู้ร่วมกัน
Exposure

Uses

Satisfaction

Share

แผนภาพที่ 2 แบบจาลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับ
การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และการส่งต่อ
8. การสร้างช่องทางซื้อสินค้าให้กับผู้อ่าน นอกจากการพัฒนาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ออนไลน์แล้ว ผู้ประกอบการ
ควรพัฒนาช่องทางการซื้อสินค้าให้กับผู้อ่าน ด้วยวิธีการสร้างลิงค์ (Link) เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้า
เมื่อผู้ชมเกิดความสนใจสินค้าที่ปรากฏบนภาพโฆษณาก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้ออย่างทันทีทันใดแล้ว
ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่นิยมสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์กันมากขึ้น ด้วยความสะดวกสบาย ความง่าย และไม่คุ้นเคยกับการต้องรอสิ่งใดนานๆ (อริสรา ไวย
เจริญ, 2558: 11) ซึ่งวิธีการนี้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในต่างประเทศ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของนิตยสาร
HGTV Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา นิตยสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน ได้นาเทคโนโลยีการใส่
ลายน้าดิจิทัลลงในภาพของนิตยสาร โดยที่ลายน้านั้นจะมีข้อมูลต่างๆ และลิงค์สาหรับการซื้อสินค้าซ่อนไว้
อยู่ ผู้อ่านสามารถนาโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (Smartphone) มาทาการสแกนรูปภาพที่ปรากฏอยู่บน
คอลัมน์ จากนั้น ลายน้าบนรูปภาพจะพาผู้อ่านไปยังเว็บไซต์ของ HGTV Magazine โดยผู้อ่านสามารถสั่งซื้อ
สินค้า หรือแชร์เรื่องราวต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันที (Moses, L., 2013)
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ภาพที่ 1 การสแกนลายน้าบน HGTV Magazine
ทีม่ า: thumbsup (2013)
กรณีศึกษา: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) (Amarin Printing & Publishing
Public Company Limited)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์มา
นานกว่า 39 ปี ภายใต้การบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ใน 3 สายงาน ได้แก่ ธุรกิจสานักพิมพ์ ธุรกิจโรงพิมพ์ และ ธุรกิจ
การจัดจาหน่าย รวมทั้งมีสานักพิมพ์หนังสือเล่มอีก 13 สานักพิมพ์ ผลิตหนังสือที่ครอบคลุมผู้อ่านทุกกลุ่ม อาทิ
หนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน สุขภาพ อาหาร การตกแต่งบ้านและสวน โดยมีนิตยสารในเครือกว่า 13 ฉบับ
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้อ่านได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท อมรินทร์พริ้น
ติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) อย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ เพื่อความอยู่รอดและความสาเร็จขององค์กรจึงต้อง
มีการปรับเปลี่ยนแผนการประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
เอกวิทย์ สุทธิกิตติบุตร (2558) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด ได้อธิบาย
ถึงการบริหารจัดการของบริษัทที่ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันไว้ ดังนี้
1. การตกแต่งร้าน มีการปรับเปลี่ยนการตกแต่งร้านขายหนังสือจากรูปแบบเดิม คือ เป็นร้านขาย
หนังสือทั่วไป ให้เป็นแหล่งนัดพบ สนทนา และนั่งเล่น ภายใต้บรรยากาศสบายๆในร้านขายหนังสือ เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่านเข้าร้านเป็นจานวนมาก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของร้านขายหนังสือที่ดีตามมา
2. พนักงานขายในเชิงรุก พนักงานขายในร้านถือเป็นบุคคลสาคัญ มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้อ่าน เพราะเป็นผู้ที่ได้พบปะกับผู้อ่านโดยตรง ดังนั้น บริษัทจึงมีการอบรม
พนักงานให้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ขายหนังสือทั่วไป เป็นผู้ที่คอยให้คาแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่
ผู้อ่านสนใจ เลือกที่จะเป็นฝ่ายเข้าหาผู้อ่าน มากกว่าให้ผู้อ่านเป็นฝ่ายเข้ามาหา หรือเรียกได้ว่าเป็นบทบาทของ
พนักงานขายในเชิงรุก พนักงานขายจึงต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ วิธีการสื่อสาร และทักษะการโน้มน้าวใจ
ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี
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3. สร้างร้านค้าออนไลน์ นอกจากการจาหน่ายหนังสือตามหน้าร้านโดยทั่วไปแล้ว บริษัท อมรินทร์พ
ริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ยังมีบริการร้านหนังสือออนไลน์ โดยการจาหน่ายหนังสือผ่านระบบแอบ
พลิเคชั่น (Application) “นายอินปัน” (Naiin Pann) บนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่ม
ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมชื่นชอบการเปิดรับข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เมื่อผู้อ่านชาระเงินแล้วสามารถดาว
โหลด (Download) มาอ่านได้ทันที ซึ่งสามารถทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงร้านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา
นอกจากนั้น ร้านหนังสือออนไลน์ยังมีบริการเสริมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มผู้อ่าน คือ สาหรับผู้ใช้งานครั้ง
แรก เมื่อสมัครแอบพลิเคชั่นนายอินปัน สามารถดาวโหลดหนังสือได้ฟรีทันทีจานวน 3 เล่ม อีกทั้งยังสามารถให้
ผู้อ่านดาวโหลดหนังสือในทุกๆเล่มฟรีเป็นจานวน 10 หน้า เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดลองอ่านก่อนตัดสินใจซื้อจริง และ
หากผู้อ่านพิจารณาแล้วว่ามีความพึงพอใจหนังสือในบางหน้า ก็สามารถเลือกดาวโหลดเฉพาะหน้าได้เช่นกัน
โดยจะเห็นได้ว่า
บริการเสริมดังกล่าวต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่ต้องการตัดสินใจซื้อ
หนังสือโดยทันที แต่ต้องการเห็นตัวอย่างบางส่วนก่อน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการดาวน์โหลดที่รวดเร็วเพราะ
เป็นการดาวโหลดเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้อ่านในยุคปัจจุบัน ที่ไม่ชอบต้องรอ
อะไรนานๆอีกด้วย โดยอาจเรียกแนวทางนี้ได้ว่าเลือกอ่านเนื้อหาตามความต้องการของผู้อ่าน หรือ “”

ภาพที่ 2 แอบพลิเคชั่นนายอินปัน
ที่มา: Google Play (2015)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าแอบพลิเคชั่นนายอินปัน จะช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้มากขึ้น แต่เนื่อง
ด้วยปัญหาทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาระบบที่ยังไม่มีความเสถียรทาให้แอบพลิเคชั่นนายอินปันยังพบปัญหา
อยู่บ่อยครั้ง เช่น ไม่สามารถเล่นคลิปวิดีโอได้ หน้าจอมีปัญหาเมื่อใช้งานกับไอแพด (iPad) เป็นต้น (ฐิภาภัค
บารุงตระกูล, 2555:7) ดังนั้น บริษัทจึงต้องพัฒนาแอบพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. สร้างรายได้จากธุรกิจในเครือ นอกจากรายได้ที่มาจากธุรกิจหลักอย่างสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ยังมีวิธีการสร้างรายได้จากช่องทางอื่นๆ อาทิ รายได้จากการ
ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล (Amarin Television) ธุรกิจทัวร์ การฝึกอบรม (Training) การจัดกิจกรรมพิเศษ
(Special event) และเว็บไซต์ (Website) ดังนั้น ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จนทาให้รายได้ในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์ลดน้อยลง แต่ยังมีรายได้จากธุรกิจ
ด้านอื่นๆ สนับสนุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งบริษัทเรียกวิธีการบริหารในลักษณะนี้ว่า “Total media
solution”
5. สนับสนุนเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่เพื่อรองรับการทางานที่หลากหลาย โดยส่วนมากธุรกิจโรง
พิมพ์มักจะรับจ้างพิมพ์งานในปริมาณมาก เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งหากผู้จ้างพิมพ์สั่งพิมพ์งานในจานวนน้อยก็
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาสูง ซึ่งบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ได้นาเทคโนโลยีการ
พิมพ์สมัยใหม่เข้ามาช่วย เพื่อรองรับการทางานในทุกรูปแบบ ให้ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งพิมพ์งานขั้นต่าได้ในราคาที่
ไม่สูง สามารถพิมพ์ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่จากัดจานวนการพิมพ์ โดยเรียกเทคโนโลยีการพิมพ์นี้ว่า “เนรมิต”
(Naremit)
จากกรณีศึกษา บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) พบว่า บริษัทให้ความสาคัญ
กับการบริหารงานในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารจัดการภายในองค์กร เทคโนโลยี การบริหารธุรกิจในเครือ ลูกค้า
และผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อ่าน ที่บริษัทปรับแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความ
ต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจในสินค้าและการบริการในทุกรูปแบบ ทั้งการเข้าถึงผู้อ่านผ่านแอบพลิเคชั่น
การเปิดโอกาสให้ผู้อ่านเลือกดาวน์โหลดบางส่วนของหนังสือได้ตามต้องการ และการตกแต่งร้านหนังสือให้เป็น
ที่พบปะและสนทนา ซึ่งทาให้บริษัทใกล้ชิดกับผู้อ่านมากขึ้น นอกจากจะมีผลต่อยอดจาหน่ายแล้ว ยังส่งผลต่อ
ความจงรักภักดี (Royalty) ที่ผู้อ่านมีให้กับแบรนด์ (Brand) อีกด้วย ซึ่งการดาเนินงานของ บริษัทฯ สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในยุคดิจิทัลในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การสร้างช่องทางซื้อสินค้าให้กับ
ผู้อ่าน การสร้างประสบการณ์ใหม่ในสิ่งพิมพ์ออนไลน์ การพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ควบคู่กับสิ่งพิมพ์ฉบับพิมพ์
และความสะดวกในการเข้าถึงสื่อ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
(2556: 119-123) ได้ศึกษาเรื่อง หนังสือพิมพ์กับการแสวงหารูปแบบทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในยุคคอนเวอร์
เจ้นซ์ สังคมได้ก้าวเข้าสู่ยุคการหลอมรวมสื่อ ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งธุรกิจหนังสือพิมพ์ และได้เสนอแนวคิด
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในด้านต่างๆ อาทิ การขยายไปสู่หนังสือพิมพ์ฉบับดิจิทัล การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการหารายได้ การปรับเปลี่ยนเนื้อหา การหาพันธมิตรทางธุรกิจ และการขยายไปยังธุรกิจสื่ออื่นๆ
นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์ โดยเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กร รวมทั้งวิธีการดาเนินงานใหม่ที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อความอยู่รอดและให้ธุรกิจสามารถดาเนินการต่อไปได้
บทสรุป
แนวทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้น
เป็นเพียงข้อเสนอแนะที่
ผู้เขียนได้สะท้อนจากพฤติกรรมของผู้อ่านและสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งพฤติกรรมของผู้อ่านและวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยียังคงเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ (Dynamic) อยู่ตลอดเวลา แนวทางทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์
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ออนไลน์จึงไม่มีสูตรสาเร็จที่แน่นอน แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางสังคม ดังนั้น ผู้ประกอบการจึง
ควรติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาสร้างเป็นแนวทางการ
พัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้อ่าน รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ กับการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงกระนั้นก็ตาม แนวทางการพัฒนา
ดังกล่าวมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี เนื้อหา และผู้ชม อยู่เสมอ เพราะตัวแปรดังที่
กล่าวมานั้น เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในกระบวนการการสื่อสาร ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสาคัญของแนว
ทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ได้ ดังนี้
1) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดคุณค่าสูงสุด แนวทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ไม่ใช่แค่การ
เปลี่ยนแพลตฟอร์ม (Platform) จากกระดาษไปสู่หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เท่านั้น แต่ต้องสามารถเข้าใจ
วิธีการทางานของแพลตฟอร์มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจในเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท เพื่อที่จะ
นามากาหนดแนวทางการสื่อสารและการเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่สอดคล้องกับชนิดของแพลตฟอร์มแต่ละประเภท
รวมทั้งสามารถดึงศักยภาพของแพลตฟอร์มนั้นมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เช่น การสร้างลิงค์
(Link) สาหรับซื้อสินค้าออนไลน์ การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่าน
เป็นต้น
2) การสร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และ
ผู้อ่านมากขึ้น แต่หัวใจสาคัญของการผลิตสื่อ คือ เนื้อหา ส่วนช่องทางหรือเทคโนโลยีเป็นปัจจัยในลาดับ
รองลงมา หรือที่เรียกว่า “Content is king, the queen is platform” เช่นเดียวกับกรณีศึกษาของ บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ที่จัดทาเนื้อหาตามความต้องการของผู้อ่าน หรือ “Content
on demand” แนวทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์จึงควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเนื้อหา ว่าเนื้อหาในลักษณะใด
คือเนื้อหาที่ผู้อ่านสนใจและต้องการ
โดยหากผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สามารถผลิตเนื้อหาได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้อ่าน ยิ่งทาให้เนื้อหานั้นมีมูลค่ามากขึ้น ดังนั้น การผลิตเนื้อหาที่มีคุณค่าจึงเป็นการศึกษา
พฤติกรรมของผู้อ่านควบคู่ไปพร้อมๆ กัน
3) ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้อ่าน ผู้อ่านเป็นตัวแปรที่มีความสลับซับซ้อนสูงและมีความคงเส้นคงวา
ต่า
การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้อ่านในปัจจุบันจึงควรกาหนดกลุ่มการศึกษาโดยเฉพาะและ
ทาการศึกษาในเชิงลึก รวมทั้งควรมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน การอ้างอิงผลการศึกษาในอดีตเพื่อนามา
กาหนดแนวทางในการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในปัจจุบันหรืออนาคต อาจไม่สะท้อนผลได้อย่างแท้จริง เพราะ
พฤติกรรมของผู้อ่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับหลายๆ ตัวแปรในกระบวนการ
ทางาน ทั้งด้านเนื้อหา ช่องทางการเข้าถึงสื่อ และองค์กร เพื่อให้สามารถสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ได้ จึงต้องเข้าใจว่าผู้อ่านชื่นชอบเนื้อหาแบบใด รับสารผ่านช่องทางใด และมีพฤติกรรมการอ่าน
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อย่างไร ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อองค์กรสื่อ (ด้านภาพลักษณ์) ในลักษณะใด จนอาจกล่าวได้ว่า ผู้อ่านคือตัว
แปรสาคัญในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต
จากบทสรุปดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์เป็นการบริหารธุรกิจใน
ลักษณะองค์รวม คือต้องมีความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสื่อสารเป็นอย่างดี
รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร นโยบายองค์กร และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งใน
ทุกๆ องค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ แนวทางการพัฒนาควรมีการวางแผนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนและมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร
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กลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
Branded Content Communication Strategies and Consumer Behavior in a Digital Age

ชัชวาลย์ หลิวเจริญ
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ใช้แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค (Consumer
Decision Making Process) ของทั้งฝั่งนักวิชาการและนักวิชาชีพ รวมถึงทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ (Uses and Gratifications Theory) และหลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวคิดในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารที่เกิดขึ้น ซึ่งพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีตจากการที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก ผู้บริโภคได้ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเหล่านี้ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าในการพิจารณาก่อนที่
จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ บทความฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการในส่วนของการช่วยพัฒนา
แนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคให้มีความทันสมัยขึ้น อีกทั้งนักวิชาชีพยัง
สามารถนาข้อเสนอเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้ามาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์สื่อสารให้
เหมาะกับสินค้าและบริการของตนอีกด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนได้เสนอกลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าให้เหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อใหม่ของผู้บริโภคไว้ 6 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้น
ข้อมูลข่าวสาร กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นความบันเทิง กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นผลประโยชน์และสิ่งตอบแทน กลยุทธ์
เนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กลยุทธ์เนื้อหาที่เสริมสร้างเอกลักษณ์และ
ตัวตนของผู้บริโภค และกลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นการสร้างอิทธิพล
คาสาคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
Abstract
This paper applies consumer decision making process from both academic and
professional’s point of views, Uses and Gratifications Theory, and related research evidences
to explain a communication phenomenon in a digital age. As smartphones and tablets play
an important role in a consumer lifestyle, consumers use these digital devices to access
related branded content and information before making purchase decision. By understanding
consumer buying decision process, marketers will be able to establish an effective branded
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content communication strategy. This article is useful for both academic and practitioner as it
has helped in developing the concept of consumer buying decision process, since consumers’
behavior have been changing after the digital age has come. In addition, marketers can also
use this academic paper as a guide to create branded content communication strategies for
any particular brands. At the end of this article suggests there are 6 branded content
communication strategies, which are informative, entertaining, remunerated, integrated and
social interactive, consumer identity, and empowering.
Keywords: branded content communication strategies, consumer decision making process,
uses and gratifications theory
บทนา
นักสื่อสารการตลาดต้องปรับตัวเป็นอย่างมากนับตั้งแต่สื่ออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียได้เข้ามามี
บทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บริโภคที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับสื่อใหม่อย่าง
กลุ่มผู้บริโภค Gen-Y โดย Google ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันผ่านแนวคิด Zero Moment
of Truth (ZMOT) ว่า สิ่งแรกที่ผู้บริโภคทาหลังจากได้ยินหรือรับรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ตนสนใจ คือ การเสิร์ชหา
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้น (Stimulus) จากงานโฆษณาที่ผ่านเข้ามา จะ
สืบค้นหาข้อมูลผ่านทางออนไลน์ (ZMOT) ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชข้อมูลผ่านเสิร์ชเอนจิน อ่านรีวิวเกี่ยวกับสินค้า
ร้านอาหาร โรงแรมที่พักในเว็บไซต์ต่างๆในการนาข้อมูลมาประกอบก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น
เปรียบเสมือนขั้นตอนก่อนการชอปปิงจริง (Pre-shopping in-store or in-home) ก่อนที่จะมีปฏิสัมพันธ์หรือ
ซื้อสินค้า ณ ร้านค้า (First Moment of Truth) และได้รับประสบการณ์จริงจากสินค้านั้น (Second Moment
of Truth) ซึ่งอาจนาไปสู่การบอกต่อหรือรีวิวสินค้าบนโลกออนไลน์ (Lecinski, 2011) ด้วยการเติบโตของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งระบบ 3 G และ 4 G รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพาทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บ
เล็ตยิ่งทาให้การค้นหาข้อมูลรวมถึงการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 1 แสดงพฤติกรรมของผู้บริโภคตามแนวคิด ZMOT (ZMOT: Winning the Zero Moment of Truth)
ที่มา: Lecinski, J. (2011)
จากรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ของสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558) พบว่า เจนวาย (Gen-Y:
อายุ 15-34 ปี) เป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยคนไทย
นิยมใช้งานโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวัน โดยกิจกรรมที่ผู้ใช้นิยมทามากที่สุดคือ
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ รองลงมาคือการหาข้อมูล (Search) ผลสารวจยังพบว่าคนไทยมีแนวโน้มซื้อ
สินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น โดยมีผู้เคยซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์แล้ว 64.9 % ทั้งนี้ผู้ซื้อยอมรับว่าเหตุผลที่
ตัดสินใจซื้อมาจากการอ่านรีวิวสินค้าและความคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้ทางอินเทอร์เน็ต สาหรับสินค้าที่คนเจน
วายนิยมซื้อผ่านออนไลน์มากที่สุดคือ แฟชั่น สุขภาพความงาม และอุปกรณ์ไอทีตามลาดับ
อย่างไรก็ตามในเรื่องของแรงจูงใจในการบริโภคเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายนั้นยังขาดการศึกษาจากนักวิจัยฝั่งวิชาการอยู่มาก
เป็นที่น่าสนใจว่า ปัจจัยอะไรเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคมองหาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ผู้บริโภคใช้
ประโยชน์อะไรจากสื่อใหม่และใช้สื่อใหม่อย่างไรในการบริโภคเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์ เนื้อหาข่าวสารที่
ผู้บริโภคต้องการจากสื่อออนไลน์มีลักษณะอย่างไร บทความฉบับนี้ใช้กรอบแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการของผู้บริโภค (Consumer Decision Making Process) ทั้งจากทางฝั่งนักวิชาการและนัก
วิชาชีพ รวมถึงทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Theory) และหลักฐาน
งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการค้นหาและอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่นี้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ความรู้
ความเข้าใจคาตอบต่อประเด็นคาถามดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงเนื้อหาและขยายขอบเขตการอธิบายในเชิง
วิชาการในเรื่องของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้บริโภคให้ทันสมัยกับ
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สถานการณ์ในโลกยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางช่วยให้นักการตลาดสามารถสร้างและเผยแพร่
เนื้อหาตราสินค้าได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้สื่อใหม่ของ
ผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
ในอดีตผู้บริโภคไม่ได้มีทางเลือกในการบริโภคสื่อมากนัก สื่อดั้งเดิมหลักๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคจึงหนีไม่พ้นสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณาทางวิทยุ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจึงไม่ได้ความสลับซับซ้อนมากนัก
การตัดสินใจจะเป็นไปในลักษณะเส้นตรง
(Linear Decision-making) โดยเริ่มจากการถูกกระตุ้นให้ตระหนักถึงความต้องการโดยสิ่งเร้าอย่างงานโฆษณา
และเริ่มแสวงหาข้อมูล รวมถึงประเมินตราสินค้าทางเลือกต่างๆที่มี หลังจากนั้นจึงตัดสินใจซื้อและประเมิน
ความพึงพอใจหลังจากที่ได้ใช้สินค้า ซึ่งกระบวนการตัดสินซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมีรายละเอียด 5
ขั้นตอน (Hawkins and Mothersbaugh, 2013; Solomon, 2013) ตามแผนภาพที่ 1 โมเดลกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค (Stages in Consumer Decision Making) ดังนี้

Problem
Recognition

Information
Search

Evaluation of
Alternatives

Purchase

Postpurchase
Evaluation

แผนภาพที่ 1 โมเดลแสดงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
ที่มา: ดัดแปลงจาก Hawkins and Mothersbaugh (2013); Solomon (2013)
1. การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) เริ่มขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ถึงปัญหาหรือรู้สึกถึงความ
ต้องการ ซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้น (Stimuli) ทั้งที่อาจเกิดขึ้นจากภายใน (Internal Stimuli) เช่น
ความรู้สึกกระหายน้า หรืออาจเกิดจากสิ่งเร้าภายนอก (External Stimuli) เช่น การได้เห็นโฆษณา
สินค้าบางอย่างผ่านสื่อต่างๆแล้วเกิดความต้องการรู้สึกอยากได้หรืออยากซื้อสินค้านั้น
2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) หลังจากผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการแล้วจะเริ่มแสวงหา
ข้อมูลเบื้องต้นจากภายในตัวเอง (Internal Search) ก่อน เช่น ความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ในอดีต
ที่มีต่อตัวสินค้า แต่ถ้ามีความรู้ไม่มากพอก็จะเริ่มหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก (External
Search) เช่น จากบุคคลใกล้ชิด จากผู้มีประสบการณ์ในการใช้สินค้า จากสื่อโฆษณา เป็นต้น
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ภายหลังจากทาการสืบค้นข้อมูลจนมีข้อมูล
ในระดับหนึ่งแล้ว
ผู้บริโภคจะทาการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าตราสินค้าต่างๆตามเกณฑ์ที่
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บริโภคตั้งไว้อยู่ในใจ เช่น ชื่อเสียงของตราสินค้า ความแข็งแรงทนทาน ความคุ้มค่า ความสวยงามของ
รูปลักษณ์ภายนอก เป็นต้น
4. การซื้อ (Purchase) หลังจากพิจารณาข้อมูลของสินค้าตราสินค้าต่างๆจนเป็นที่พอใจและเลือก
ตัดสินใจซื้อสินค้าตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งแล้ว ผู้บริโภคยังมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในอีก 3 ด้าน คือ
1) สถานที่ซื้อ เช่น เดินทางไปซื้อ ณ ร้านค้าปลีก หรือซื้อผ่านช่องทางการขายออนไลน์ 2) เงื่อนไขการ
ซือ้ เช่น ชาระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต เต็มจานวนหรือผ่อนชาระ 3) ความพร้อมในการจัดจาหน่าย
ร้านค้ามีสินค้าอยู่ในสต๊อกพร้อมจัดจาหน่ายหรือไม่ หรือต้องสั่งจองล่วงหน้า
5. การประเมินผลหลังการซื้อ (Post-purchase Evaluation) ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อและใช้สินค้า
หรือบริการไปแล้วจะทาการประเมินว่าสินค้านั้นดีหรือไม่ดี พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอย่างไร ถ้าหาก
ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองในสิ่งที่คาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้านั้น
และอาจทาให้เกิดการบอกต่อในทางบวกในลักษณะปากต่อปาก
รวมถึงการเขียนรีวิวสินค้าผ่าน
เว็บไซต์ต่างๆ ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้บริโภคสินค้านั้นแล้วไม่ชอบ ไม่พึงพอใจ ไม่ได้รับการตอบสนอง
ตามที่คาดหวัง จนเกิดทัศนคติที่ไม่ดี ก็อาจทาให้เกิดการบอกต่อในทางลบได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่นักสื่อสาร
การตลาดต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาจทาให้เกิดผลกระทบทางลบกับตราสินค้าทั้ง
ชื่อเสียง ยอดขาย และกาไรในระยะยาว
ในขั้นของการแสวงหาข้อมูลนั้น (Information Search) มีผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุน
ว่าระดับแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับปริมาณและรูปแบบในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างสูง (Huneke, Cole,
& Levin, 2004; McAllister, Mitchell, & Beach, 1998) โดยบุคคลที่มีแรงจูงใจสูงจะค้นหาข้อมูลข่าวสาร
มากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจต่า (Huneke, Cole, & Levin, 2004; Lanzetta, 1963; Sieber & Lanzetta,
1964; Yang, 2004) โดยเมื่อผู้บริโภคไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนดีที่สุดจากจานวนทางเลือกที่มีอยู่
แรงจูงใจจะเป็นตัวกาหนดปริมาณเวลาและความพยายามในการแสวงหาข้อมูล (Lanzetta, 1963) ยิ่งไปกว่า
นั้น เมื่อบุคคลมีแรงจูงใจสูงจะทาการมองหาโดยใช้ความคิดมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ความพยายามมากกว่า ซึ่งจะ
นาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องมากขึ้น (Aguilar, 1967; Jacoby et al. 1994) ผลวิจัยเหล่านี้ยังสนับสนุน
คาอธิบายของแบบจาลอง The Elaboration of likelihood Model ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคที่มีแรงจูงใจสูง
จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการจัดการความคิดในเชิงลึก (Central Route) ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีแรงจูงใจต่า
จะเดินเข้าสู่เส้นทางการจัดการความคิดในระดับผิวเผิน (Peripheral Route) เท่านั้น
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และ
ยังทาให้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดิจิทัลเทคโนโลยี
และสื่อใหม่ต่างๆที่เกิดขึ้นได้สร้างสิ่งเร้ามากขึ้น
ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากรู้ได้อยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลภายนอก (External Source) ที่ดึงดูดใจผู้บริโภคเป็น
อย่างมากอันเนื่องมาจากปริมาณเนื้อหาข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล ซึ่งสามารถหาได้ในระยะเวลารวดเร็ว อีกทั้งยังไม่
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มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย (Peterson & Marino, 2003) ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทาให้อินเทอร์เน็ตสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอันเกิดจากสิ่งเร้าได้เป็นอย่างดี
เดนท์สุ บริษัทเอเยนซีโฆษณาชั้นนาของญี่ปุ่นได้นาเสนอโมเดล AISAS (Sugiyama & Andree, 2010)
ที่ดัดแปลงจาก AIDMA (Attention, Interest, Desire, Memory, Action) และได้ขึ้นทะเบียนโมเดลนี้เป็น
เครื่องหมายการค้าของบริษัท และยังใช้โมเดลนี้เป็นฐานของการวางแผนแคมเปญสื่อสารจานวนมาก โดย
กระบวนการทางานของ AISAS เริ่มจากเมื่อผู้บริโภคเห็นสินค้า บริการ หรือโฆษณา (Attention) และเกิดความ
สนใจ (Interest) ก็จะเริ่มหาข้อมูล (Search) เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ โดยอาจเป็นการสอบถามจากเพื่อนที่เคยใช้
หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อ่านรีวิวจากบล็อกเกอร์ รวมถึง
อ่านความคิดเห็นจากเว็บบอร์ดต่างๆ หลังจากนั้นผู้บริโภคจะลงความคิดเห็นหรือทาการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยตัวเอง โฆษณาจากเจ้าของตราสินค้า ประกอบการพิจารณาร่วมกับความคิดเห็น
ของผู้ที่เคยใช้ เพื่อให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้า (Action) นั้นได้อย่างมั่นใจ ซึ่งผู้บริโภคอาจผันตัวไปเป็น
แหล่งข้อมูลให้กับผู้อื่นได้จากการบอกต่อ (Share) แบบปากต่อปาก รวมถึงรีวิวสินค้าบอกเล่าความประทับใจ
ทางโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่อไป
โดยกระบวนการของโมเดล AISAS ตามแผนภาพที่ 2 ไม่ได้เดินทางตามทุกขั้นตอนเป็นเส้นตรงเหมือน
กระบวนการตัดสินใจในอดีตที่เริ่มจากตระหนักถึงความต้องการ แสวงหาข้อมูล ประเมินผลทางเลือก ตัดสินใจ
ซื้อ และประเมินผลหลังการซื้อ แต่สามารถข้ามขั้นตอนได้ เช่น ผู้บริโภคอาจเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ เกิดความ
สนใจ และเดินทางออกไปซื้อสินค้า ณ ร้านค้าทันที (Attention -> Interest -> Action) หรือระหว่างที่ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเห็นโฆษณาออนไลน์ของสินค้าแบรนด์หนึ่งจึงเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่ยังไม่มั่นใจที่จะซื้อ
สินค้านั้นจึงแชร์ข้อมูลบนเฟสบุ๊กของตนเองเพื่อสอบถามเพื่อนที่เคยใช้งาน (Attention -> Search -> Share)
ก็เป็นได้

การรับรู้

ความสนใจ

ผู้ใช้สื่อแบบตั้งรับ

การแสวงหา
ข้อมูล

การตัดสินใจ
ซื้อ

การบอกต่อ

ผู้ใช้สื่อที่มีความกระตือรือร้น

แผนภาพที่ 2 แสดงพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
ที่มา: ดัดแปลงจากโมเดล AISAS ของ Sugiyama & Andree (2010)
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ในด้านการแสวงหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ท (Information Search/ Seeking) ผู้บริโภคสามารถค้นหา
ข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตรงกับความต้องการของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเว็บไซต์ในการเข้าหา
ข้อมูลเพื่อเติมเต็มพื้นฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนหน้า รวมถึงเลือกภาษา รูปแบบของข้อมูล และวิธีการเรียนรู้ได้
(Pereira & Bruera, 1998) เช่น ข้อมูลตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
ประเด็นสาคัญคือ ในระหว่างที่ผู้บริโภคทาการค้นหาข้อมูลจะทาอย่างไรให้ผู้บริโภคหยุดความสนใจอยู่
ที่ตราสินค้าเรา เกิดความมั่นใจ ไม่วอกแวกไปยังตราสินค้าอื่น และสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที ตราสินค้าต้อง
กาหนดเส้นทางที่ชัดเจนไปสู่การตัดสินใจซื้อ ซึ่งเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะต้องดึงดูดใจ
สร้างความมั่นใจ ความพึงพอใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้
2. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
จากการที่กระบวนการสื่อสารในยุคดิจิทัลมีผู้บริโภคเป็นฝ่ายเริ่มต้น กล่าวคือ เป็นผู้เริ่มแสวงหาข้อมูล
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลที่ตนต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับคาอธิบายของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and
gratification Theory) ที่อธิบายว่า ผู้ใช้สื่อทาหน้าที่เป็นผู้กระทาในกระบวนการสื่อสาร โดยใช้สื่อเพื่อเติมเต็ม
ความต้องการอย่างมีเป้าหมาย ซึ่ง Blumer และ Katz (1974) กล่าวว่า ความแตกต่างของบุคคลในพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ การรับรู้ การจดจาเนื้อหา และการระลึกเนื้อหาได้นั้นจะนาไปสู่ระดับความพึงพอใจที่แตกต่าง
กัน ซึ่งความพึงพอใจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้คนแชร์และบอกต่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าให้กับคนอื่น
โดยทฤษฎีได้กล่าวถึงความต้องการเนื้อหาของบุคคลไว้ 5 ด้าน คือ
1. ความต้องการด้านความคิด (Cognitive Needs) ได้แก่ ความต้องการของบุคคลในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
2. ความต้องการด้านความรู้สึก (Affective Needs) ได้แก่ ความต้องการในการเสพสื่อเพื่อความ
บันเทิง
3. ความต้องการส่วนบุคคล (Personal Integrative Needs) ได้แก่ ความต้องการเนื้อหาเพื่อ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง
4. ความต้องการด้านสังคม (Social Integrative Needs) ได้แก่ ความต้องการเนื้อหาเพื่อใช้เป็น
ประเด็นในการพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
5. ความต้องการในการปลดปล่อยความเครียด หรือหลีกหนีออกจากโลกแห่งความจริง (Tension
Release Needs) ได้แก่ ความต้องการในการเสพสื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ โดยหวังว่า
จินตนาการนั้นจะช่วยให้ตนหลุดออกจากโลกแห่งความเป็นจริงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
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นอกจากนี้ Lichtenstein and Rosenfeld (1983) เป็นคนแรกที่ได้ตั้งข้อเสนอเรื่องความพึงพอใจที่
เกิดจากลักษณะเฉพาะของสื่อ (Medium-specific Gratifications) โดยอธิบายว่าความพึงพอใจนั้นเกิดจาก
คุณลักษณะเฉพาะของสื่อมากกว่าที่จะเกิดจากความจาเป็นโดยธรรมชาติของมนุษย์หรือการรับรู้ของการใช้สื่อ
ซึ่งหมายความว่าความพึงพอใจของบุคคลเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันมากกว่าความรู้สึกถึงความ
จาเป็นนั่นเอง โดย Ruggiero (2000) ได้เสริมว่า สื่อที่ใหม่กว่าจะถูกแบ่งคุณลักษณะตามการใช้งานใหม่ๆ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความพึงพอใจ
ในขณะเดียวกันยังเป็นตัวกาหนดความพึงพอใจใน
เนื้อหา (Content Gratifications) จากอิทธิพลของลักษณะการเข้าถึง การพูดคุย และการสร้างเนื้อหาซึ่งผู้ใช้
สื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนั้นๆ ซึ่งสื่อใหม่เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดกิจกรรมรูปแบบใหม่ และนาไปสู่ความพึงพอใจ
ใหม่ๆ เช่น การตรวจสอบข่าวสารบนเฟสบุ๊ก การเล่นเกมออนไลน์ การหาข้อมูลผ่านระบบเสิร์ช การตรวจสอบ
สุขภาพหรือการทางานของร่างกายผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การดูละครผ่านแท็บเล็ตระหว่างนั่ง
รถไฟฟ้ากลับบ้าน สิ่งเหล่านี้เกิดจากความสามารถของสื่อใหม่ที่นาไปสู่ความพึงพอใจใหม่ๆนั่นเอง ซึ่งความพึง
พอใจนี้ล้วนสะท้อนมาจากความต้องการที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มและแฝงเร้นอยู่ข้างใน
แต่บุคคลเกิดการ
ตระหนักรู้ได้จากการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีที่สื่อใหม่หยิบยื่นให้ ถึงแม้ว่าความพึงพอใจในเนื้อหานั้นจะไม่ได้
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยตรง แต่การเกิดความพึงพอใจนั้นย่อมมีความสัมพันธ์กับบริบทและ
วิธีการบริโภคข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงซึ่งได้รับอิทธิพลจากการโต้ตอบกับสื่อใหม่นั่นเอง (Sundar &
Limperos, 2013) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากคุณสมบัติและความสามารถใหม่ๆที่สื่อใหม่มีย่อมนาไปสู่ความพึง
พอใจลักษณะใหม่ที่แตกต่างจากความพึงพอใจที่ได้จากสื่อดั้งเดิม และส่งผลให้บุคคลมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันใน
การใช้สื่อที่แตกต่างกัน
3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการบริโภคเนื้อหาที่เกี่ยวกับตราสินค้า
ธรรมชาติของบุคคลเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น และมีความต้องการรู้ในเรื่องที่ตัวเองสนใจเสมอ
เนื่องจากบุคคลมีความกลัวในสิ่งที่ตนเองไม่รู้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องต่างๆ เช่น หากผู้บริโภคจะซื้อสินค้า
ชนิดหนึ่งจะต้องมีความมั่นใจว่าสินค้านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้
จึงต้องมีการศึกษาหา
รายละเอียดข้อมูลของสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของสินค้า ราคา และ
สถานที่จัดจาหน่าย เพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและความคุ้มค่าที่จะได้จากการซื้อสินค้านั้น ด้วยความอยากรู้
อยากเห็นของผู้บริโภคจึงทาให้ต้องมีการหาข้อมูลต่างๆเพื่อเติมเต็มความต้องการนั้น
ในความเป็นจริงแล้วผู้บริโภคมีแรงจูงใจที่หลากหลายในการแสวงหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตน ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลเพื่อให้ตัวเองมีความรู้มากขึ้น เพื่อให้ได้รับความสนใจ การชื่นชม การ
ยอมรับในความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ความรู้ที่ได้จากการเสพข้อมูลทาให้ดาเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น ทางานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถลดความกลัวหรือวิตกกังวล อีกทั้งยังสามารถสร้างความบันเทิงและเป็น
การผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย และบ่อยครั้งที่ผู้บริโภคมีความอยากรู้ในเรื่องบางเรื่องอย่างไม่มีสาเหตุ
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หรือที่มาที่ไป และเมื่ออยากรู้แล้วก็ต้องหาข้อมูลให้ได้เร็วที่สุดเพื่อคลายความสงสัยนั้น เช่น เมื่ออยากรู้รอบฉาย
ภาพยนตร์ก็สามารถหาข้อมูลรอบฉายผ่านกูเกิลหรือแอบพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้ทันทีโดยไม่จาเป็นต้อง
เดินทางไปถึงโรงภาพยนตร์เหมือนในอดีต เป็นต้น
แรงจูงใจ (Motives) จึงเป็นแรงขับทางจิตวิทยาที่กาหนดทิศทางพฤติกรรมของบุคคล (Engel,
Balckwell, & Miniard, 1995) ซึ่งในทางการตลาด หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภคในการที่จะบรรลุ
ผลลัพธ์หรือความปรารถนาที่ต้องการ ซึ่งก็คือความสามารถในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้อย่างถูกต้อง
นั่นเอง ในการศึกษาของ Muntiga et al. (2011) ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจที่เกิดจากความพึงพอใจ
(Gratifications) ในการใช้โซเชียลมีเดียไว้ 6 ประเภท ได้แก่
1. เพื่อข้อมูลข่าวสาร (Information) เป็นแรงจูงใจที่ครอบคลุมถึงความพึงพอใจในการใช้สื่อเพื่อมอง
หาความคิดเห็น คาแนะนา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
2. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) เป็นความพึงพอใจที่เชื่อมโยงกับการหลีกหนีปัญหาหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อผลประโยชน์ด้านสิ่งตอบแทน (Remuneration) เป็นแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อใหม่
โดยคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือส่วนลด
4. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Integration and social interaction) เป็น
แรงจูงใจที่ครอบคลุมถึงความพึงพอใจจากการใช้สื่อในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงได้รับ
การสนับสนุนด้านอารมณ์
5. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ตัวตน (Personal identity) ครอบคลุมถึงความพึงพอใจในการใช้สื่อที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตน เป็นแรงเสริมสนับสนุนในค่านิยมส่วนบุคคล การเติมเต็มและการ
ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
6. เพื่อสร้างอิทธิพล (Empowerment) บุคคลมีการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างอิทธิพลหรืออานาจเหนือ
ผู้อนื่
แนวทางการกาหนดกลยุทธ์สื่อสารเนื้อหาตราสินค้า (Branded Content Communication
Strategies)
ถึงแม้ว่าสื่อใหม่อย่างโซเชียลมีเดียและดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตจะได้รับการพัฒนาและเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป แต่ผู้เขียนเห็นว่า ไม่ว่ากระบวนการตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงไป
เช่นไร แต่ผู้บริโภคก็ยังมีความต้องการแสวงหาเนื้อหาข้อมูลของสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะฉะนั้น
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ปัจจัยที่สาคัญทีส่ ุดคือ การสร้างและสื่อสารเนื้อหาให้สอดคล้องกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการใช้สื่อของ
ผู้บริโภค
Joe Pulizzi (2012) ผู้ก่อตั้ง Content Marketing Institute ได้อธิบายถึงเทคนิคการทาการตลาด
แบบเน้นเนื้อหา (content marketing) ว่า เนื้อหาของตราสินค้าควรจะต้อง “มีคณ
ุ ค่า” กับผู้รับสาร เพื่อที่จะ
สามารถดึงดูดและสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งเนื้อหาที่มีคุณค่านั้นจะนาไปสู่การพิจารณาใช้สินค้า
หรือบริการของบริษัทในอนาคตได้ ดังนั้น การสื่อสารการตลาดในปัจจุบันควรเน้นเนื้อหาที่เป็นการขายของ
แบบไม่ขายของ กล่าวคือ เน้นไปที่การให้ข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้านั้น เมื่อผู้บริโภคหรือผู้รับสารตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับจากการเสพเนื้อหาแล้วจะ
ตอบแทนตราสินค้าด้วยการเลือกใช้สินค้าของตราสินค้านั้นพร้อมกับความจงรักภักดี
โดยตราสินค้าต้องหาจุดกึ่งกลางระหว่างวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของตนกับแรงจูงใจและความพึง
พอใจของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการสร้างและสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าที่เหมาะสม จึง
เป็นที่มาของข้อเสนอแนวทางการกาหนดกลยุทธ์สื่อสารเนื้อหาตราสินค้าตามแผนภาพที่ 3

วัตถุประสงค์
การสื่อสารตราสินค้า

กลยุทธ์การสื่อสาร
เนื้อหาตราสินค้า

แรงจูงใจและความพึง
พอใจของผู้บริโภค

แผนภาพที่ 3 แสดงการกาหนดกลยุทธ์สื่อสารเนื้อหาตราสินค้าจากจุดร่วมของวัตถุประสงค์การสื่อสารตรา
สินค้ากับแรงจูงใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มา: สร้างขึ้นโดยผู้เขียน
โดยทั่วไปแล้วตราสินค้าจะใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นต้น ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับตราสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ (Aaker, 1991; Kitchen
& Pelsmacker, 2004; Semenik, Allen, O’ Guinn & Kaufmann, 2012) ดังนี้
1. เพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีใช้ คุณประโยชน์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการขาย
2. เพื่อสร้างการจดจา (Brand Recall) สื่อสารซ้าๆโดยใช้สโลแกนหรือจิงเกิลเพื่อให้ผู้บริโภคระลึกถึงตรา
สินค้าเราเป็นอันดับแรก
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3. เพื่อโน้มน้าวใจ (Brand Persuade) ชักจูง กระตุ้นให้เกิดการซื้อ โดยใช้ผู้มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญมา
ให้การรับรองสินค้า
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) ให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดการตีความหมายเชิงบวกกับ
ตราสินค้า
5. เพื่อสร้างความจงรักภักดี (Brand Loyalty) ย้าเตือนว่าสินค้านั้นยังคงมีอยู่ในตลาด และยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีโดยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่น
จากการแบ่งประเภทแรงจูงใจของ Muntiga et al. (2011) ผู้เขียนเห็นว่านักสื่อสารการตลาดสามารถ
ออกแบบเนื้อหาสารเพื่อให้สอดคล้องกับแรงจูงใจในการใช้สื่อใหม่ของผู้บริโภคได้ โดยสามารถแบ่งประเภทกล
ยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้า (Branded Content Communication Strategies) ได้ 6 ประเภท ดังนี้
1. กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นข้อมูลข่าวสาร (Informative Content Strategy) ในพื้นที่สื่อที่ตราสินค้าเป็น
เจ้าของ เช่น เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊กจะต้องให้รายละเอียดข้อมูลข่าวสารครบถ้วนมากที่สุด รวมถึง
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ (Website or Facebook Page Administer) โดยตรง
เพื่อที่จะได้ตอบคาถาม ข้อสงสัย หรือข้อมูลที่ผู้บริโภค (Active Users) ต้องการเพิ่มเติมได้อย่าง
ทันท่วงที
2. กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นความบันเทิง (Entertaining Content Strategy) เนื้อหาของตราสินค้าควรใช้กล
ยุทธ์ด้านอารมณ์ในการโน้มน้าวใจ (Emotional Appeal) โดยสอดแทรกสาระพร้อมให้ความบันเทิง
ความสนุกสนาน ให้ผู้บริโภคอ่านแล้วรู้สึกคลายเครียด ได้พักผ่อน และช่วยฆ่าเวลาให้กับผู้บริโภคอีก
ด้วย
3. กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นผลประโยชน์และสิ่งตอบแทน (Remunerated Content Strategy) เนื้อหาของ
ตราสินค้าที่สื่อออกไปต้องอาจต้องมีการผสมผสานโปรโมชันสอดแทรกลงไปในเนื้อหากับผู้ใช้สื่อ โดย
อาจจะเป็นการร่วมสนุก ส่งชิงโชค ทายปัญหา เพื่อแลกกับของรางวัลหรือโปรโมชัน ซึง่ จะเป็นการ
ตอบสนองความพึงพอใจในด้านความบันเทิงอีกด้วย
4. กลยุทธ์เนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Integrated and social
interactive Content Strategy) ตราสินค้าต้องจัดสรรพื้นที่สื่อออนไลน์ที่ตนเป็นเจ้าของ เช่น เว็บไซต์
หรือเฟสบุ๊กในการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ (Brand’s Online Social Community) อาจจะเป็น
ในลักษณะของการสร้างเว็บบอร์ดเพื่อให้สามารถตั้งกระทู้สอบถามในการที่จะสนับสนุนความต้องการ
ดังกล่าวให้ผู้ที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันได้พบปะพูดคุยในประเด็นที่ตนสนใจร่วมกัน อีกทั้งยังเป็น
พื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคอีกด้วย
5. กลยุทธ์เนื้อหาที่เสริมสร้างเอกลักษณ์และตัวตนของผู้บริโภค (Consumer Identity Content
Strategy) เนื้อหาที่ตราสินค้าสร้างและเผยแพร่ต้องมีส่วนช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ รวมถึงส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้บริโภค กล่าวคือ ผู้บริโภคคาดหวังภาพลักษณ์ที่ดีจากการแชร์หรือบอกต่อเนื้อหา
ข้อมูลข่าวสารนั้นๆ
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6. กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นการสร้างอิทธิพล (Empowering Content Strategy) ตราสินค้าต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้นาความคิดเห็น (Opinion Leader) หรือบล็อกเกอร์ผู้มีความเชี่ยวชาญได้ทดลองใช้
และทาการรีวิวทดสอบสินค้าหรือบริการนั้น
โดยจะเป็นการใช้วิธีการโน้มน้าวใจด้วยเหตุและผล
(Rational Appeal) โดยอาจเขียนอธิบายถึงคุณสมบัติและผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ แต่ใน
กรณีนี้เจ้าของตราสินค้าต้องมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการของตนนั้นมีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีจริงๆ
เพื่อไม่ให้เกิดความคิดเห็นในเชิงลบจากการทดลองใช้นั้น
หรือตราสินค้าอาจใช้วิธีการว่าจ้างผู้มี
ชื่อเสียง (Celebrity) ให้มาพูดชื่นชมถึงข้อดี (Testimonial) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการใช้
วิธีการโน้มน้าวใจด้วยอารมณ์ (Emotional Appeal) มากกว่าเหตุผล ทั้งนี้ผู้ใช้สื่อจะได้อ่านข้อมูล
เหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นๆ
ภายหลังจากที่ได้วิเคราะห์ถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงแรงจูงใจและความพึง
พอใจในการบริโภคเนื้อหาที่เกี่ยวกับตราสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคแล้ว ตราสินค้าสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การ
สื่อสารเนื้อหาตราสินค้าให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของตน โดยหากตราสินค้าต้องการสร้างการ
รับรู้ อาจพิจารณาใช้กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นข้อมูลข่าวสาร ควบคู่กับกลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นความบันเทิง หากตรา
สินค้าต้องการสร้างการจดจาจะต้องมีการสื่อสารด้วยความถี่ที่สม่าเสมออย่างเหมาะสม หากต้องการโน้มน้าวใจ
ให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการ นักสื่อสารการตลาดอาจพิจารณาใช้กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นผลประโยชน์และสิ่ง
ตอบแทนควบคู่กับกลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นการสร้างอิทธิพล และหากต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า
อาจใช้กลยุทธ์เนื้อหาที่เสริมสร้างเอกลักษณ์และตัวตนของผู้บริโภค สุดท้ายหากนักสื่อสารการตลาดต้องการ
สร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับตราสินค้า อาจพิจารณาใช้กลยุทธ์เนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์และ
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยสามารถสรุปแนวทางการเลือกรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสื่อสารตราสินค้าได้ดังตารางที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้
วัตถุประสงค์การสื่อสารตราสินค้า
1. เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้า
2. เพื่อสร้างการจดจาในตรา
สินค้า
3. เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการซื้อ
ตราสินค้า
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตรา
สินค้า
5. เพื่อสร้างความจงรักภักดีใน
ตราสินค้า

กลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้า
กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นข้อมูลข่าวสาร ควบคู่กับกลยุทธ์เนื้อหาที่เน้น
ความบันเทิง
กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นข้อมูลข่าวสาร ควบคู่กับการเผยแพร่เนื้อหา
ด้วยความถี่สม่าเสมอ
กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นผลประโยชน์และสิ่งตอบแทน ควบคู่กับกล
ยุทธ์เนื้อหาที่เน้นการสร้างอิทธิพล
กลยุทธ์เนื้อหาที่เสริมสร้างเอกลักษณ์และตัวตนของผู้บริโภค
กลยุทธ์เนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์และการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม
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บทสรุป
จากการที่สื่อดิจิทัลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคมาก
ขึ้นทาให้กระบวนการตัดสินใจสินค้าและบริการ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจาก
ในอดีตเป็นอันมาก นักสื่อสารการตลาดมีความจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสื่อสาร กล่าวคือ ต้อง
สร้างและสื่อสารเนื้อหาเกี่ยวกับตราสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีอยู่แตกต่างกันมากขึ้น
ซึ่งข้อเสนอของกลยุทธ์ในบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักสื่อสารการตลาดในการกาหนดแนวทางในการ
สื่อสารเนื้อหาตราสินค้าให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสื่อสารตราสินค้าของตน ในขณะเดียวกันยังช่วยให้
สามารถกาหนดเนื้อหาในการสื่อสารได้สอดคล้องกับแรงจูงใจและความพึงพอใจจากการใช้สื่อของผู้บริโภคยุค
ดิจิทัลอีกด้วย
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สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล : การสื่อสารความรักเชิงอุดมคติผ่านละครเพลง
Savitri the Musical : An Ideal Love Communication through Musical Theatre
ธนสิน ชุตินธรานนท์
จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
บทคัดย่อ
ความรักเชิงอุดมคติไม่ใช่เรื่องใหม่ในวรรณคดีไทย เพราะปรากฏตัวอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุ ธ ยาตอนต้ น เป็ น ต้ น มา นางสาวิ ต รี ผู้ เ ป็ น ตั ว ละครหลั ก จากบทพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งสาวิ ต รี ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผู้วิจัยได้ศึ กษาวิเคราะห์ตัวบทแล้วพบว่ามี
ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความรักเชิงอุดมคติเช่นเดียวกับในวรรณคดีไทยเรื่องอื่น ๆ ที่เคยมีมาเช่นเดียวกัน จึง
ได้นาความคิดดังกล่าวมานาเสนอผ่านละครเพลงตะวันตก โดยในการพัฒนาบทนั้นได้เลือกใช้โครงเรื่องเชิงเส้น
ตัวละครคู่ขนาน และทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของเพลงมาเป็นเครื่องมือสาคัญ ซึ่งผลลัพธ์จากผู้ชมการแสดงพบว่า
ร้อยละ 90.8 เข้าใจความคิดของเรื่องว่าด้วยความรักเชิงอุดมคติซึ่งเป็นเรื่องนามธรรม และมีระดับความพึง
พอใจมากต่อละครเรื่องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
คาสาคัญ : ความรักเชิงอุดมคติ, ละครเพลง, บทละครเรื่องสาวิตรี
Abstract
An ideal love is an idea in Thai literature since early Ayuddhaya period. Savitri, Sanskrit
dramatic literature which translated in Thai by King Rama VI, contains that idea consistently.
When I transformed this story into musical theatre in order to reveal the ideal love idea, I
combined 3 theories together which are 1)linear plot 2)parallel characters and 3)function of
songs in musical theatre. The result of this musical theatre was great. Approximately 90.8% of
195 audiences caught up this abstract idea correctly and the overall average score was 4. 16
0f 5.00.
Keywords : ideal love, musical theatre, Savitri play script
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บทนา
ความรักเชิงอุดมคติในวรรณคดีไทย
วรรณคดีไทยจานวนมากปรากฏเรื่องราวที่มีแก่นเรื่องสัมพันธ์กับความรัก จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของ
ความรักในวรรณคดีได้รับการนาเสนอหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น บทราพึงราพันต่อการจากนางอันเป็นที่
รักในวรรณคดีประเภทนิราศ บทฝากนาง หรือแม้กระทั่งบทอัศจรรย์ เป็นต้น อย่างไรก็ ดีเรื่องความรักเชิงอุดม
คติก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของความรักที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งในวรรณคดีไทย อาทิ จันทกินนรคาฉันท์ อันสืบ
เนื่ องมาจากเรื่ องจั น ทรกิน นรชาดก ในขุททกนิกายสุ ตตันตปิฎ ก ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงความรักเชิงอุดมคติที่
ประกอบด้วยความความเสียสละ และความกล้าหาญ ดั งตอนที่พระเจ้าพรหมทัตเสด็จประพาสป่าพบพระยา
กินนร และนางกินรี พระองค์ทรงชื่นชมมีจิตปฏิพัทธ์ต่อนางกินรี จึงยิงลูกดอกอาบยาพิษต้องพระยากินนร
เสียชีวิต นางกินรีเห็นดังนั้นจึงได้ตั้งใจบินขึ้นไปยังยอดเขาแล้วกล่าวคาผรุษวาจาต่อว่าพระเจ้าพรหมทัต ดังที่
สัญญลักษณ์ มณีใส (2531, หน้า 221-223) ระบุไว้ความว่า
“เราใช่ทรชาติหญิงพาล เชิญชมเดิยรฉาน
ให้สมด้วยศักกักขลา
ถึงท้าวเสดจด้าวจันทรา อิกดวงสุริยา
มาให้เราไม่ยินดี
สู้ม้วยด้วยองค์สวามี
เกิดเป็นสตรี
ฤาจักให้ต้องสองชาย
ใครคิดจิตรบาปยาบคาบ ให้มันฉิบหาย
จนสิ้นจนสูญสูริวงษ์...
เราไช่หญิงชาติเสเพล ใจหันหวนเห
ละโลภละโมบเมถุน...
นางร่าราพรรณพาที
โผผินบันหนี
ขึ้นจับยังยอดศรีขร
แผดร้องก้องดงษดินดอน บริภาษตัดรอน
ไป่ลดพยศมาลยา”
ความที่ยกมานี้แสดงให้เห็นถึงการตั้งจิตแน่วแน่ของตัวละครที่เสียสละน้อมยอมรับสถานะ “แม่หม้าย”
ดีกว่าจะเป็น “หญิงสองชาย” ซึ่งในบริบทของสังคมไทยนั้น “สถานะของผู้หญิงในสังคมถูกให้คุณค่าผูกโยงกับ
ความเป็นภรรยาของสามี... คุณค่าของหญิงหม้ายถูกลดทอนลงเมื่อไม่มีผู้ชายเป็นผู้นาในครอบครัวกลายเป็น
คนอ่อนแอ... การแต่งงานใหม่จะเป็นการคืนคุณค่าความเป็นผู้หญิงของตนให้สมบูรณ์อีกครั้งด้วยการมีผู้ชาย
คอยชี้นาและเป็นผู้ปกป้องดูแล” (มนวัธน์ พรหมรัตน์ และคณะ, 2558 หน้า 95) ไม่เพียงการยอมเสียสละของ
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ตัวละครที่จะเป็นหญิงหม้าย พร้อมประกาศคามั่นจงรักภักดีต่อพระสวามีดังตัวบทที่ปรากฏข้างต้น กระทั่งทา
ให้พระเจ้าพรหมทัตอดสูหนีไปแล้ว นางได้บินกลับลงมายังพระศพของพระสวามี ซึ่งแม้ตนจะเป็นสตรีเพศกลับ
ได้กล้าหาญร้องขอพรอันผิดวิสัยแห่งสังสารวัฏจากเทวดาผู้มีอานาจเหนือกว่าตน ดังความว่า
“นางนารถกินรี
กลืนกลั้นโศกี
ฤาดีดานกระมล
จักอังเชิญไทย
เทพในไพรสน
ให้ช่วยภูวดล
รอดจากมรนา...
นางร่าพจมาน
เชิญเทพทุกสถาน
หุบห้องเหวผา
ด้วยจิตรกินรี
ภักดีต่อสวา
มิตรชอบชนมา
สุจริตพิศไหม
วรกฤษฎาเดช
แห่งองค์อมเรศ
อาเภศภพไตร
อาศน์องค์อามอร
รุ่มร้อนดุจไฟ
ไป่อ่อนอาไพ
ดุจเบื้องโบราณ”
ธนสิน ชุตินธรานนท์ (2556, หน้า 49) ระบุว่า ความเสียสละและความกล้าหาญของสตรีเพศที่มีต่อ
บุคคลอันเป็นที่รักดังที่ปรากฏในจันทรกินนรคาฉันท์ นับว่าผิดไปจากขนบของการนาเสนอเรื่องความรักใน
วรรณคดีไทย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงอานุภาพของความรักอันยิ่งใหญ่ได้ชัดเจน ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าความรักเชิง
อุดมคตินี้ปรากฏมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว
นอกจากเรื่องจันทรกินนรคาฉันท์ วรรณคดีการละครของไทยหลายเรื่องก็ได้ปรากฏความคิดเรื่อง
ความรักเชิงอุดมคติเช่นเดียวกัน อย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นต้นมา ทั้งนี้จะยกตัวอย่างเพียง
สังเขปเท่านั้น เช่น เรื่องลิลิตพระลอ ซึ่งชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2545, หน้า 5) สรุปไว้ว่า “ลิลิตพระลอแต่งขึ้นใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2” ในชุมนุมเรื่องพระลอ (2515, หน้า 106)
ปรากฏข้อความจากตัวบทที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ และความกล้าหาญของพระเพื่อนและพระแพงที่มี
ต่อพระลอ อันแสดงให้เห็นถึงอานุภาพของความรักเชิงอุดมคติ ดังความว่า
“สองนางจึ่งชมชื่น
ยื่นใจจริงบมิช้า
เผือข้าก็กษัตรีย์ชาติ
ใจบมิขลาดกลัวตาย
บมิเอาชายอื่นเป็นคู่
บมิอยู่ให้ไทดูช้า
เผือข้าตายตามราช
พระบาทอย่าได้อาไลย
สองเปลื้องสไบซ้าซ่อน
ทรงผ้าอ้อนร่อนดาบ
อยู่ตราบข้างจอมกษัตริย์...”
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การกระทาข้างต้นซึ่งไม่รักตัวกลัวตายของพระเพื่อนพระแพง ซึ่งแสดงให้ถึงการยอมเสียสละชีวิตเพื่อ
พระสวามี และความกล้าหาญที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พระลอนั้น ย่อมเป็นความรักเชิงอุดมคติที่น่ายกย่อง
อันนามาสู่โศกนาฏกรรมอันงดงามในตอนท้ายของเรื่องดังปรากฏในชุมนุมเรื่องพระลอ (2515, หน้า 108)
ความว่า
“เขาอยู่แต่ไกลบมิใกล้
ให้โทรมยิงสามกษัตริย์
ธก็เอาดาบวัดกระจัดกระจาย
เขาเข้าหลายเหลือป้อง
จึ่งปืนต้องพระองค์
สองอนงค์บมิกลัว
เอาตัวออกรับปืน
ยืนอยู่กับจอมราช
เขาก็เร่งสาดศรพิษ
ติดสามกษัตริย์สพรั่ง
เลือดตกหลั่งถั่งลง
สามพระองค์อิงกัน
ผันหน้าต่อศัตรู
พิศดูดุจนฤมิต
สิ้นชีพิตพร้อมกัน
ยืนอยู่ฉันบมิตาย”
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ปรากฏวรรณคดีไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเรื่องความรักเชิงอุดมคติที่
สืบเนื่องมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาเช่นกัน เช่น เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตัวบทรามเกียรติ์ฉบับนี้
ปรากฏความตอนพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางสีดาเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทศกัณฐ์ลักพาไป
เมื่อ
พระรามได้พบกับนางสีดาจึงได้ตั้งคาถามถึงความบริสุทธิ์ของนาง ดังนั้นเพื่อพิสูจน์ถึงความจงรักภักดีของตนต่อ
สามี นางสีดาจึงได้กล่าวตอบกลับไปโดยท้าพิสูจน์ลุยเพลิงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนดังที่ปรากฏในตัวบท
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (2549, หน้า 453) ความว่า
“...ขอเทพท้าวทุกองค์
จงเป็นทิพย์พยานให้ประจักษ์
แม้นข้าระคนรสรัก
ด้วยทศพักตร์แลชายใด
นอกออกไปจากพระจักรกฤษณ์ มาตรแม้นแต่จิตพิสมัย
ไม่ซื่อต่อเบื้องบาทพระภูวไนย ประกอบการสิ่งใดที่ไม่ดี
ขอจงพระเพลิงเจ้าสังหาร
ชนมานข้าม้วยอยู่ที่นี่
ให้ตกนรกอเวจี
แสนกัลป์พันปีอย่าพ้นทุกข์”
ความตอนนี้ แสดงให้ เห็ น ถึงความกล้ าหาญของนางสี ด าที่ข อพิสู จน์ความบริสุ ทธิ์ข องตนด้ว ยการ
ประกอบพิธีลุยเพลิง อีกทั้งคาสัตย์สาบานที่กล่าวนี้ยังเป็นคาสัตย์สาบานที่ต้องรับโทษหนักตกอเวจี และผูกมัด
ไปจนถึงชาติอื่น ๆ อีกด้วย ธนสิน ชุตินธรานนท์ (2556, หน้า 54) ระบุว่า การรักษาตนให้บริสุทธิ์นับเป็นหน้าที่
อันสาคัญของภริยาต่อสามี ดังนั้นการเสียสละยอมพิสูจน์ลุยเพลิงจึงไม่ได้เป็นเพียงการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ
นางสีดาเท่านั้น ยังนับเป็นการรักษาพระเกียรติยศของพระสวามีที่มีภริยาที่จงรักภักดี และไม่ได้ต้องมือชายอื่น
ด้วยเช่นกัน
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นอกจากเรื่องรามเกียรติ์แล้ว จะขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งในยุครัตนโกสินทร์ที่สะท้อนความรักเชิง
อุดมคติให้เห็นชัดเจน ได้แก่ บทละครเรื่องเงาะป่า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งมีตัวละครเป็นพวกก็อย หรือชนกลุ่มน้อย ทั้งนี้สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (2545, หน้า 191) ได้แสดง
ทัศนะในบทวิเคราะห์ไว้ว่า
“การทาให้ตัวละครเป็นตัวละครอุดมคติ เป็นกลวิธีประการหนึ่งที่จะ
ช่วยสื่อ ‘สาระ’ สาคัญที่แฝงอยูในเรื่องอย่างชัดเจน คือ การเชิดชู
ความรั ก อั น จริ ง แท้ ท าให้ ม นุ ษ ย์ เ ท่ า เที ย มกั น แม้ ว่ า มนุ ษ ย์ นั้ น จะ
แตกต่ า งกั น ในสถานภาพทางสั ง คม หรื อ มี วั ฒ นธรรมแตกต่ า งกัน
เพียงใดก็ตาม... ผู้อ่านจะพบว่าตัวละครเอกทั้งสามต่างเป็นผู้มีหัวใจ
รักอันลึกซึ้ง และบูชาความรักของตนว่าเป็นสิ่งสาคัญสูงสุดในชีวิต”
จากบทวิเคราะห์ข้างต้นช่วยสนับสนุนให้เห็นชัดเจนว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่านาเสนอเรื่อง
ความรักเชิงอุดมคติซึ่งทาให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตาม เนื้อหาที่สาคัญจาก
วรรณคดีเรื่องดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความรักเชิงอุดมคติ คือ เมื่อซมพลาถูกลูกบิลาของราแก้วอันเป็นเหตุให้
จะต้องสิ้นชีวิตลง ซมพลาได้สั่งเสียลาหับซึ่งเป็นภริยาของตนความตอนหนึ่งว่า
“พี่ตายจากพรากเจ้าไปทั้งรัก
สุดจะหักห้ามวิโยคโศกจิต
มาดแม้นชีวีพี่ม้วยมิด
จงคืนคิดรักใคร่ในฮเนา
เขาคงพิศวาสไม่บาดหวาง
จงเสื่อมสร่างวิโยคโศกเศร้า
ให้พี่ตายวายพะวงด้วยนงเยาว์ จะหลับตาลาเจ้าบรรลัยลาญ”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2553 หน้า 103)
ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ และความเสียสละอย่างยิ่งของซมพลา ซึ่งให้ความสาคัญกับ
อนาคตความเป็นอยู่ของลาหับมากกว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีของตน ดังที่กล่าวไปตอนต้นการดารงสถานะแม่หม้าย
ในสังคมไทยนั้นได้บั่นทอนคุณค่าความเป็นสตรี และนาไปสู่ความยากลาบากในการดารงชีวิต ดังนั้นซมพลาได้
สั่งเสียให้นางลาหับกลับไปอยู่กับฮเนา ด้วยความคานึงถึงอนาคตของภริยา การกระทาเช่นนี้สะท้อนความกล้า
หาญและความเสียสละของซมพลาอย่างชัดเจนที่ตระหนักถึงความเป็นอยู่ในภายภาคหน้าของนางผู้เป็นที่รัก
เป็นสาคัญ
แม้ว่าตัวละครซมพลาจะแสดงความรักเชิงอุดมคติให้ปรากฏแล้ว ทว่าลาหับกลับแสดงให้เห็นชัดเจน
ยิ่งขึ้นไป กล่าวคือ เมื่อลาหับได้ยินคาสั่งเสียของซมพลาแล้ว ได้แสดงการกระทาอันสะท้อนให้เห็นถึงความ
จงรักภักดีไม่ยอมเป็นหญิงสองชาย ดังความที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2553, หน้า 103)
ประพันธ์ไว้ดังนี้
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“โอ้ว่าซมพลาของเมียเอ๋ย
พ่อเดาจิตเมียผิดเป็นพ้นไป
คงกลัวตายหมายแต่จะหาสุข
อันฝูงหญิงจริงอยู่ย่อมมากมี
พ่อตายหรือจะหมายมีผัวใหม่
ว่าเคยสองคงปองสามไม่ข้ามวัน
รักของน้องปองแต่ให้แท้เที่ยง
จะให้พ่อวายชนม์พ้นห่วงใย
ร่าพลางนางฉวยบาเดะมา
แทงสอดซอกคอฉับพลัน

ไฉนเลยมาสั่งดังนี้ได้
ด้วยนึกว่าวิสัยเป็นนารี
ถึงยามทุกข์เข้าสักหน่อยก็ถอยหนี
แต่ใจของน้องนี้ไม่เหมือนกัน
ให้กินใจกันเป็นนิตย์คิดหวาดหวั่น
รสรักนั้นคงจะจางด้วยหมางใจ
ไม่หลีกเลี่ยงเข็ดขามตามวิสัย
เมื่อเกิดไหนจะได้พบประสบกัน
จากมือซมพลาที่กามั่น
มอดม้วยชีวันทันใด”

จากตัวบทของตัวละครลาหับที่ยกมานี้แสดงให้เห็นจิตใจที่แน่วแน่ของลาหับที่จะไม่ยอมเป็นหญิงสอง
ชายโดยเด็ดขาด ดังนั้นลาหับจึงยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาความรัก และสถานะความเป็นภริยาของซมพ
ลาเอาไว้ ในขณะเดียวกันก็กล้าหาญที่จะปลิดชีพของตนเพื่อแสดงความมั่นคง และความบริสุทธิ์ของความรักที่
ตนมีต่อซมพลา ดังนั้นบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าจึงเป็นวรรณคดีไทยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยานให้
เห็นถึงความคิดเรื่องความรักเชิงอุดมคติที่ถ่ายทอดผ่านวรรณคดีในหลายยุคหลายสมัย
จากตัวอย่างที่นาเสนอมานี้จะเห็นว่าความรักเชิงอุดมคติในวรรณคดีไทยไม่ได้จากัดอยู่ในวรรณคดีไทย
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสมัยใดสมัยหนึ่ง อีกทั้งยังพบอีกว่าตัวละครที่เป็นผู้ถ่ายทอด หรือส่งผ่านความคิด
ดังกล่าวมักเป็นตัวละครหญิง ทั้งนี้ กุสุมา รักษมณี และคณะ (2550, หน้า 138-139,143) ระบุว่า
“กล่าวได้ว่าตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่องเล่าถือว่าความรักนวล
สงวนตัวเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีสามีแล้ว ต้องมี
ความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อสามี หากจะถูกล่วงละเมิดก็ยอมตายเพื่อ
รักษาเกียรติไว้ ทาให้ตัวละครหญิงเหล่านั้นมีเกียรติคุณและได้รับการ
ยกย่อง นอกจากนั้นตัวผู้หญิงเองก็จะรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีที่ผู้ชายต้องเกรงใจ”
ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการกาหนดบทบาทหน้าที่ของสตรีตามลักษณะสังคมปิตาธิปไตย ซึ่งผู้ที่
ประพันธ์วรรณคดีส่วนใหญ่ คือ ผู้ชาย ดังนั้นน่าตั้งข้อสังเกตให้ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปว่าทาไมจึงเลือกให้ตัวละคร
หญิงเป็นผู้แสดงความรักเชิงอุดมคติมากกว่าตัวละครชาย ทั้งที่คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐซึ่ง
ประกอบด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละ อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเพศชาย
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สาวิตรี : ที่มา และผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบละคร
ปริวฺรตามาหาตฺมฺยฺปรฺว หรือ สาวิตรียุปาขยาน เป็นเรื่องแทรกปรากฏใน วนปรฺว ซึ่งเป็นบรรพที่สาม
ในมหากาพย์มหาภารตะอันเป็นมหากาพย์สันสกฤตที่แพร่หลายอย่างยิ่ง ในสังคมไทยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่องสาวิตรีจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของกิสาลี โมฮัน กานกุลิ
(Kisari Mohan Ganguli) เป็นความเรียงภาษาไทย ก่อนที่จะทรงพระราชนิพนธ์ดัดแปลงเรื่องดังกล่าวเป็น
ละครคากลอน สาหรับจัดแสดงละครร้องล้วน ๆ (sung through) ตามแบบอุปรากร (opera) ของตะวันตก
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เสร็จทั้งเรื่องเมื่อ พ.ศ.2468 ทว่าบทละครเรื่องดังกล่าวหาได้สมบูรณ์ไม่ เนื่องจาก
ยังขาดการบรรจุเพลงให้ครบถ้วนดังปรากฏว่ามีการบรรจุเพลงเอาไว้เพียง 19 เพลง จากทั้งสิ้น 81 เพลง
วรรณคดีการละครเรื่ องสาวิตรี แพร่หลายอยู่ในกลุ่ มชนชั้นปัญญาชนผ่ านการเสพอ่านจากตัว บท
วรรณคดี จากนั้นจึงแพร่หลายสู่ประชาชน ปิ่น มาลากุล (2552, หน้า 337) กล่าวว่า มนตรี ตราโมท บันทึกไว้
ว่าเรื่องสาวิตรีนี้กรมศิลปากรได้นาออกแสดงครั้งแรกในรูปแบบละครร้องเมื่อ พ.ศ.2491 ณ โรงละครศิลปากร
หลังเดิม การแสดงจัดขึ้นทั้งหมด 25 รอบ รายได้สุทธิ 27,856 บาท 14 สตางค์ ดังนั้นจึงสามารถอนุมานได้ว่า
เรื่องสาวิตรี เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะมีการตัดทอนบทละครให้สั้นลงอัน
เนื่องจากข้อจากัดของเวลาในการแสดง
นางสาวิตรี ผู้เป็นตัวละครหลัก (protagonist) ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้หญิงในอุดมคติ สืบเนื่องจาก
การใช้ปัญญาอย่างเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมในการแสดงธรรมช่วยเหลือพระสัตยวาน ผู้เป็นพระสวามีให้ได้รับ
การฟื้นคืนชีวิตจากพระยม ในมิตินี้จะสังเกตได้ว่านางสาวิตรี ได้กระทาหน้าที่ของบุรุษสอดคล้องกับค่านิยมของ
สังคมที่มักจะกาหนดให้บุรุษเพศ หรือผู้นาครอบครัวมีหน้าที่หลักในการปกป้องดูแลบุคคลในครอบครัว รวมถึง
ทรัพย์บริวารทั้งหลายด้วย สอดคล้องกับที่กุสุมา รักษมณี (2550, หน้า 121) ระบุว่า “คุณลักษณะที่ทาให้ผู้ชาย
มีเกียรติยศศักดิ์ศรี ได้แก่ การเป็นผู้มีความสามารถในการปกป้องคุ้มครองบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ในอาณาพิทักษ์
ของตน ส่วนคุณลักษณะที่ทาให้ผู้หญิงมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ได้แก่ ความรักนวลสงวนตัว อาจกล่าวได้ว่าผู้ชายมี
หน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่ปกป้องตนเองเท่านั้น” นอกจากนี้นางสาวิตรียังนับว่าเป็นสตรี
ผู้มีวาทศิลป์เป็นเลิศ พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล์ (2546, หน้า 84-88) ระบุว่า “เมือ่ พิจารณาจากบทเจรขาของนาง
สาวิตรีพบว่ามีลักษณะของนักพูดที่ดีตามหลักวิชาการพูดปัจจุบันหลายประการ เช่น รู้จักเลือกใช้ถ้อยคาโวหาร
การวิเคราะห์ผู้ฟัง มีไหวพริบปฏิภาณสามารถพูดจนผู้ฟังประทับใจ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการพูด เป็นต้น”
จากตัวบทซึ่งจะได้กล่าวต่อไปจะเห็นได้ว่านางสาวิตรีใช้วาทศิลป์แสดงธรรมอันสูงส่งเพื่อช่วยเหลือสามีให้พ้น
จาก "บ่วง" ของพระยม ซึ่งการกระทาของนางสาวิตรีได้แสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่อันชัดเจนของตนตามวรรณะ
พราหมณ์
คุณสมบัติของนางสาวิตรีทั้งสองประการข้างต้น ได้รับการสื่อสารสู่สังคมอยู่บ่อยครั้งจากการจัดการ
แสดงละครร้องเรื่องสาวิตรี และการตีพิมพ์เผยแพร่ตัวบทละครร้องเรื่องสาวิตรี และการสอนประเมินค่า
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วรรณคดีเรื่องดังกล่าวในชั้นเรียนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทั่งต่อมาเมื่อละครเวทีสมัยใหม่
แบบตะวันตกได้รับความนิยมมากขึ้นในสังคมไทย เรื่องสาวิตรี จึงได้รับการหยิบยกขึ้นมาผลิตซ้าพร้อมทั้ง
นาเสนอและตีความความคิดใหม่ ดังที่มีปรากฏหลักฐานการจัดแสดงอย่างน้อย 4 ครั้ง (ธนสิน ชุตินธรานนท์,
2556 หน้า 70) ได้แก่
1. ละครเวทีเรื่อง สาวิตรี โดยบริษัท แดส เอนเตอร์เทนเมนท์ จากัด จัดแสดงเมื่อ พ.ศ.2539 ณ โรง
ละครศาลาเฉลิมกรุง
2. ละครเวทีเรื่อง ความรักและความตาย โดยคณะการละครเสิร์ช กรุ๊ป (Search Group) จัดแสดง
เมื่อ พ.ศ.2539 ณ วังสวนผักกาด
3. ละครสั้นเรื่อง Savitri วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของอรดา ลีลานุช จัดแสดงเมื่อ พ.ศ. 2550 ณ
มหาวิทยาลัยไมอามี่ (Miami University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ละครเวทีเรื่อง ภาพเงาสาวิตรี โดยนิสิตรายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 1 ภาควิชา
ศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง
และนิสิตสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดแสดงเมื่อ พ.ศ.2553 ณ
เทศกาลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 8
เรื่องสาวิตรี นับเป็นวรรณคดีการละครไทยที่ได้รับการผลิตซ้าและจัดแสดงในรูปแบบของละครเวที
ตะวันตกบ่อยครั้งเรื่องหนึ่ง แต่ที่น่าสนใจคือบทละครเรื่องนี้กลับได้รับการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบค่อนข้าง
น้อย กล่าวคือ ในฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่าจากปี พ.ศ.2534 – 2559 มีจานวนงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
สาวิตรีเพียง 4 เรื่องเท่านั้น ในขณะที่เรื่องรามเกียรติ์มีจานวนงานวิจัย และวิทยานิพนธ์รวมกันมากถึง 50 เรื่อง
ส่วนเรื่องอิเหนามีจานวนงานวิจัย และวิทยานิพนธ์รวมกัน 23 เรื่องจากตัวเลขข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ขาดองค์ความรู้ ที่เกี่ย วข้องกับ เรื่ องสาวิตรี ในประเทศไทย อันจาต้องได้การเผยแพร่มากยิ่งขึ้น เนื่องจ าก
วรรณคดีเรื่องดังกล่าวนับเป็นอิติหาสที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง และเป็นวรรณคดีไทยเพียงเรื่องเดียวที่มี
ตัวละครหญิงเป็นตัวละครหลัก (protagonist)
จากการศึกษาตัวบทการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้ง 4 ครั้งข้างต้นด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (textual
analysis) โดยใช้ ท ฤษฎี ก ารดั ด แปลง (Adaptation Theory) ของ ลิ น ดา ฮั ท เช่ น (Hutcheon, 2006)
เทียบเคียงกับตัว บทต้น ทางของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2468 พบว่า บทการแสดง
สร้างสรรค์เรื่องสาวิตรีทั้ง 4 ครั้งล้วนใช้ตัวบทต้นทางของรัชกาลที่ 6 เป็นพื้นฐาน ทั้งนี้จาแนกได้ออกเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มที่นาเสนอความคิดของเรื่องเหมือนกับตัวบทต้นทาง กล่าวคือ ตัวบทของบริษัทแดส เอนเทอ
เทนเม้นท์ จากัด และตัวบทของอรดา ลีลานุช นาเสนอความคิดว่าปัญญาช่วยให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้ง
มวล 2)กลุ่ มที่น าเสนอความคิดของเรื่ องแตกต่างไปจากตัว บทต้นทาง กล่ าวคือ ตัว บทของพรรัตน์ ดารุง
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นาเสนอเรื่องสังสารวัฏของความรัก การไม่รู้จักปล่อยวางในความรักย่อมเป็นทุกข์ ส่วนตัวบทของนิสิตรายวิชา
การศึ ก ษาเฉพาะเรื่ อ งในศิ ล ปะการละคร 1 ภาควิ ช าศิ ล ปะการละคร คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นาเสนอเรื่องการเผชิญหน้ากับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
และอาจพบเจอได้ทุกวัน
อย่างไรก็ดีเรื่องสาวิตรีนี้ได้รับการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ อาทิ ละครร้องแบบไทย
ละครเด็ก และละครสื่อผสม แต่ยังไม่เคยปรากฏการนาเรื่องดังกล่าวมาจัดแสดงในรูปแบบของละครเพลงแบบ
ตะวันตก (musical theatre) แม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการสร้างสรรค์เรื่องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ขึ้น
โดยจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งในงาน “มหาธีรราชเจ้าสดุดี ภารตสรรพวิทย์ วิจิตรนาฏกรรม” เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยครบรอบการสถาปนาปีที่ 96 ทั้งนี้ละครเรื่องดังกล่าวจัดแสดงทั้งหมด 3 รอบ ระหว่างวันที่ 15-16
มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงละครเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กากับ
การแสดงโดย นางสาวธารินทร์ คีรี ประพันธ์บทละครและประพันธ์เพลงโดย นายธนสิน ชุตินธรานนท์ ทั้งนี้
ละครเรื่องดังกล่าวนอกจากจะได้รับทุนสนับสนุนให้ดาเนินการจัดทาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว
ยังได้รับทุนสนับสนุนจากสถานฑูตอินเดียประจาประเทศไทย และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้วย
สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล กับการสื่อสารความรักเชิงอุดมคติ
สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล เป็นผลงานสร้างสรรค์เชิงทดลองเพื่อนาเสนอความคิดเรื่องความรักเชิงอุดมคติ
ซึ่งเป็นนามธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ และในขณะเดียวกันก็ ขยายขอบเขตของความเป็น
นางสาวิตรีให้ใกล้เคียงกับปุถุชนมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการผลิตซ้าละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งสาคัญคือการนาเสนอสิ่ง
ใหม่ที่แตกต่างไปจากการแสดงที่เคยเกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งองค์ประกอบสาคัญของละครประการหนึ่งที่มักได้รับการ
นาเสนอใหม่คือ “ความคิด” ซึ่ง นพมาส แววหงส์ และคณะ (2550, หน้า 10) และ ธนสิน ชุตินธรานนท์
(2556, หน้า 12) อธิบายในทานองเดียวกันสรุปความได้ว่า “ความคิด คือ สิ่งที่ผู้เขียนบทละครปรารถนาจะ
บอกกล่าวหรือสื่อสารแก่ผู้ชม ความคิดในที่นี้หมายรวมถึงแก่นเรื่อง การใช้เหตุผลในเรื่อง รวมถึงเนื้อหาสาระ
ต่าง ๆ โดยอาจแสดงออกผ่านวาทศิลป์ในบทสนทนา หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ดีบทละครที่ดีจาต้อง
มีความคิดบางประการปรากฏอยู่เสมอ และมักก่อให้เกิดการขบคิดต่อไปเมื่อละครสิ้นสุดลง” ดังนั้นในการ
สร้างสรรค์เรื่อสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ผู้เขียนในฐานะผู้ประพันธ์บทละครจึงใช้กระบวนการที่หลากหลายเพื่อ
นาเสนอความคิดใหม่จากเรื่องสาวิตรีฉบับตัวบทต้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยปัจจุบัน
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โครงเรื่อง : กระดูกสันหลังของบทละคร
การนาเรื่องสาวิตรี มาผลิตซ้าใหม่ในสังคมปัจจุบันนับเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมุ่ง
สื่อสารความคิดเรื่องอุดมคติแห่งรัก อันเป็นเรื่องนามธรรม ทั้งนี้หัวใจสาคัญในการนาเสนอประเด็นดังกล่าว
สัมพันธ์กับองค์ประกอบของละครหลัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงเรื่อง อันเปรียบดั่งกระดูกสันหลังของเรื่อง
และตัวละคร
อันเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องราวให้ดาเนินไปตามโครงเรื่อง
นักวิชาการการละครได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร และโครงเรื่อง อาทิ สาหรับนักเขียนบทละครนับว่าโครงเรื่องเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญมากที่สุด ตัวละครเป็นอันดับสอง (Smiley, 1971 หน้า 12) และ ผู้ชมทั่วไปค้นพบว่าเนื้อเรื่องมี
ความน่าสนใจมากกว่าตัวละคร ดังนั้นตัวละครมักจะเป็นเพียงเบาะหลังสาหรับเนื้อเรื่องเท่านั้น (Downs and
Wright, 2004 หน้า 18) เนื่องจากการเรียงลาดับของเหตุการณ์ในบทละครนับว่าเป็นการจาลองการกระทาใน
ชีวิตมนุษย์ หาใช่เป็นการเลียนแบบการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะไม่ อีกทั้งเป้าหมายสูงสุด
แห่งชีวิตของมนุษย์มักเป็นสิ่งที่เกิดจากความมุ่งหวังของผลสัมฤทธิ์แห่งการกระทา มิใช่คุณสมบัติใดคุณสมบัติ
หนึ่งของมนุษย์ ดังนั้น ลักษณะนิสัยนั้นกาหนดคุณสมบัติมนุษย์ แต่การกระทาของมนุษย์ต่างหากที่กาหนดว่า
เขาจะมีความสุขหรือไม่ ด้วยเหตุนี้การกระทาในละครจึงไม่ได้มุ่งที่จะเสนอลักษณะนิสัยตัวละคร ลักษณะนิสัย
เป็นรองลงมาจากการกระทา (นพมาส ศิริกายะ, ม.ป.ป. หน้า 22)
การสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล เพื่อสื่อสารอุดมคติแห่งรัก หัวใจสาคัญสาหรับ
ผู้เขียนบทละคร คือ การเลือกรูปแบบการนาเสนอ กล่าวคือ ผู้เขียนบทละครเลือกใช้โครงเรื่องเชิงเส้น (linear
plot)1 ดังภาพ
จุดสูงสุด
จุดวิกฤต
การคลี่คลายปัญหา
ความขัดแย้ง 3
โสธนะ
ความขัดแย้ง 2
ความขัดแย้ง 1
จุดสมดุลใหม่
จุดเริ่มต้นเรื่อง
การปูพื้น
จุดสมดุล

1คาว่า linear plot ในประเทศไทยยังไม่ปรากฏการบัญญัติศัพท์วิชาการแทนคาดังกล่าว ยังคงมีความหลากหลายในการใช้ท่ามกลางกลุ่ม

นักวิชาการการละคร ทั้งนี้บทความเรือ่ งนี้เรียกตาม ธนสิน ชุตินธรานนท์ (2556, หน้า 193) เนื่องจากมีการแปลคาศัพท์ที่เป็นส่วนประกอบต่าง
ๆ ของโครงเรื่องเชิงเส้นเอาไว้ครบถ้วน
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โครงเรื่องเชิงเส้นเป็นโครงเรื่องที่ใช้กันแพร่หลายสาหรับละครเพลง เนื่องจากผู้ชมจะสามารถติดตาม
เรื่องได้โดยง่าย ทั้งนี้ผู้เขียนบทละครได้เลือกมิติของสังสารวัฏ กล่าวคือ การพลัดพรากจากกัน อันเป็นธรรมดา
สามัญของปุถุชนมานาเสนอ ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์พ้องของมนุษย์ทุกคนที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์
ดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยตนเองและบุคคลรอบข้าง ผู้เขียนบทละครได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นามาซึ่ง
ประสบการณ์ดังกล่าวซึ่งจะเป็นประสบการณ์พ้องของคนในสังคมพบว่า สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในสาม
จั ง หวั ด ชายแดนภายใต้ เ ป็ น ปั ญ หาที่ ท าให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย เป็ น จ านวนมาก จากสถิ ติ ข องศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง
สถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รายงานข้อมูลว่าระหว่างเดือนมกราคม
พ.ศ. 2547 – เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2555 มี เ หตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบเกิ ด ขึ้ นมากถึ ง 11,542 ครั้ ง ท าให้ มี
ผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว 5,086 คน ซึ่งนับว่าเป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างยิ่งต่อ
ครอบครัวคนไทย และยังความโศกเศร้าเสียใจไม่เพียงแต่เฉพาะแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่สร้างความสะเทือน
ใจต่อผู้คนร่วมชาติอีกหลายล้านคนเช่นกัน
การสูญเสียดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวผู้
เสียชีวิตอันเป็นประสบการณ์การพ้องที่ไม่พึงปรารถนาสาหรับพวกเขาเหล่านั้นนามาสู่ผลกระทบที่ยากลาบาก
ในการตัดสินใจสาหรับอีกหลาย ๆ ครอบครัวที่จาต้องเสียสละบุคคลอันเป็นที่รักให้ไปทางานอันเสี่ยงอันตราย
ในพื้นที่ดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นไปตามหน้าที่และบ้างก็เป็นไปตามความสมัครใจ กระนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจย่อมเป็นการเลือกระหว่าง "บุคคลอันเป็นที่รัก" และ "ความสงบสุขของประเทศชาติ" ซึ่งจาต้อง
อาศัย "ความกล้าหาญ" และ "ความเสียสละ" ของครอบครัวในการตัดสินใจ ดังนั้นเมื่อพิจารณาในมิตินี้บรรดา
ครอบครัวของผู้กล้าเหล่านั้น หรือแม้กระทั่งผู้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา สามี หรือ
ภรรยา และบุตรธิดา ล้วนกาลังเผชิญอยู่กับเงื่อนไขของความรักเชิงอุดมคติด้วยกันทั้งสิ้น
โครงเรื่องเชิงเส้นอันเป็นการพัฒนาทิศทางของเรื่องราวใน สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล เป็นการเล่าเรื่อง
ซ้อนกันระหว่างโครงเรื่องหลักที่เป็นเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ในขณะที่โครงเรื่องรองเป็นการเล่าเรื่อง
นางสาวิตรีตามตัวบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยตัดตอนเฉพาะช่วงที่นาง
สาวิตรีได้แสดงธรรมและติดตามพระยมเพื่อขอชีวิตพระสัตยวานคื น ทั้งนี้การตัดสลับระหว่างสองมิติเป็นการ
ตัดสลับที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ตัวละครจะต้องตัดสินใจ เพื่อเทียบเคียงให้เห็นถึงความสัมพันธ์จากตัวบทต้น
ทาง ได้แก่ บทละครร้องเรื่องสาวิตรี กับตัวบทปลายทาง ได้แก่ บทละครเรื่องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
ความขัดแย้งสาคัญที่ปรากฏในเรื่องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล เป็นทั้งความขัดแย้งในระดับภายในจิตใจ
ของตัวละคร และความขัดแย้งระหว่างความต้องการของตัวละครกับปัจจัยภายนอก ซึ่งพัฒนาความเข้มข้นขึ้น
ผ่านสถานการณ์อันเป็นข้อจากัดที่ปรากฏในบทละคร นาไปสู่ความบีบคั้นในจุดวิกฤต (climax) ที่ตัวละครต้อง
ตัดสินใจเลือกระหว่าง "คนรัก" และ "ส่วนรวม" นอกจากนี้เหตุการณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้นยังก่อให้ผู้ชมเกิดความ
กลัวและความสงสารตัวละครไปพร้อม ๆ กัน อาทิ การอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
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เป็นต้น แต่ก็มิได้ละทิ้งการสอดแทรกอุดมคติแห่งรักในมิติความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ ครู -ศิษย์
ญาติพี่น้อง ตลอดจนคู่รัก
เมื่อจบเรื่องโครงเรื่องนาไปสู่การเรียนรู้ และการกลับคืนสู่จุดสมดุลแห่งชีวิตของตัวละคร ทว่าหาใช่จุด
สมดุลเดิมแต่ครั้งเมื่อเริ่มต้นเรื่อง เนื่องจากตัวละครย่อมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างผ่านชะตากรรมที่เผชิญในละคร
ในเรื่องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล นี้ โครงเรื่องได้นาไปสู่การเรียนรู้ของตัวละครว่าด้วยการปล่อยวางตามสัจธรรม
ของชีวิต การรู้จักคุณค่าแห่งความรักที่แท้จริง อันจะนามาซึ่งศานติสุขอย่างยั่งยืนจากความกล้าหาญ และความ
เสียสละที่อุทิศและพลีชีพแก่ประเทศชาติบ้านเมือง โดยมิได้คานึงถึงความสุขของตนเป็นสาคัญ ซึ่งนับว่าเป็น
หัวใจสาคัญของเรื่องดังกล่าว
นางสาวิตรี : แบบอย่างสตรีในปัจจุบัน
การสร้างตัวละครเป็นหัวใจสาคัญที่จะสนับสนุนดาเนินเรื่องราวตามโครงเรื่องให้เป็นรูปธรรม แม้ว่าตัว
ละครอาจจะมิได้สาคัญเท่ากับโครงเรื่อง แต่ก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเท่าใดนัก สาวิตรี เดอะ มิวสิ
เคิ ล ได้ น าเสนอตั ว ละครนางสาวิ ต รี คู่ ข นานทั้ ง หมด 3 ตั ว ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นบทละครจงให้ มี ชื่ อ “นางสาวิ ต รี ”
เหมือนกัน ทว่ามีเบื้องหลัง ชะตากรรม และเป็นภาพแทนของผู้หญิงในสังคมไทยที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ
นางสาวิตรี คนที่ 1 เป็นภาพแทนนางสาวิตรีในตัวบทต้นทาง กล่าวคือ นางสาวิตรี พระมเหสีของพระ
สัตยวาน ผู้มีความกล้าหาญ และเสียสละ ดังจะเห็นได้จากความตั้งมั่นที่จะติดตามพระยมอย่างไม่ลดละและย่อ
ท้อต่อหนทางอันแสนไกล เพียงเพื่ อได้เอื้อนเอ่ยเสวนาธรรมอันอาจยังความพึงใจแก่พระยม โดยมีจุดหมาย
สูงสุดอยู่ที่การได้รับชีวิตของพระสวามีกลับคืน ซึ่งในมิตินี้จะเห็นถึงการต่อกรกับอานาจที่เหนือกว่า อีกทั้งยัง
เป็นอานาจที่มิอาจคาดเดาได้ของพระยม ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย ดังนั้นการเผชิญหน้าของนางสาวิตรี
กับพระยมจึงเปรียบดั่งการเผชิญชะตากรรมของสตรีในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียสามี อันเป็นสิ่งซึ่ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่อาจคาดการณ์ได้ อันเป็นประสบการณ์พ้องกับสิ่งที่มนุษย์เผชิญในโลกแห่งความเป็นจริง
นางสาวิตรี คนที่ 2 เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และเป็นภาพแทนชนชั้นกลางในสังคมที่อยู่ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒน์ และสังคมทุนนิยม อันก่อให้เกิดการยึดตนเองเป็นจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่ง ดังนั้น ความ
รัก ความเมตตา และความเอื้อเฟื้อในเพื่อนมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจ ความมั่นคงแห่ง
ครอบครัวที่มีกินมีใช้กลายเป็นจุดมุ่งหมายสาคัญในการใช้ชีวิตประจาวันอันนาไปสู่การสนใจตนเองเป็นสาคัญ
ด้วยเหตุนี้เมื่อนางสาวิตรีต้องเผชิญกับความต้องการของสามีซึ่งมีอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะอุทิศตนทางานเพื่อ
สังคม และเดินตามเส้นทางความฝัน ในฐานะนักนิติวิทยาศาสตร์ผู้ปรารถนาจะลงไปทางานยังสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นางสาวิตรีจึงจาต้องเหนี่ยวรั้ง และสกัดกั้นทุกวิถีทางมิให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ในมิตินี้จะ
เห็นว่านางสาวิตรีกาลังต่อสู้อยู่กับจิตใจของตนซึ่งหวาดกลัวว่าจะเข้าสู่สภาวะไม่มั่นคงของชีวิต และมิอาจทาใจ
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รับได้กับความสูญเสียที่อาจเกิ ดขึ้นกับตน กระนั้นก็ดีความสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของลูกศิษย์ รวมถึงการได้สัมผัสใกล้ชิดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้
ที่ล้วนสูญเสียครอบครัวในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว ก็ค่อยๆกัดกร่อนจิตใจของนางสาวิตรีให้เห็นถึง
ภาระหน้าที่อันสาคัญของผู้ทางานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้สัมผัสถึงชะตากรรมร่วมที่เกิดขึ้น
โดยได้เปลี่ยนทัศนคติว่าความสูญเสียนั้นเป็นเรื่องสามัญธรรมดา ทว่าการสูญเสียเพื่อรักษาปกป้องส่วนรวมเป็น
ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่และงดงามยิ่ง ด้วยเหตุนี้ความรักที่แท้จริงคงหาได้เป็นเพียงความรักที่ยังโลกียสุขแห่ง
ตนเพียงเท่านั้นไม่ หากแต่ต้องเป็นความรักที่อุทิศแก่เพื่อนมนุษย์และบ้านเมือง เป็นความรักที่เปี่ยมด้วยความ
กล้าหาญที่จะเลือกรู้จักรัก และความเสียสละให้คนที่ตนรักได้ทาให้สิ่งเขารัก รวมถึงความเสียสละเพื่อพิทักษ์
รักษาส่วนรวม
นางสาวิตรี คนที่ 3 เป็นนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร การพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่และครอบครัวในสภาวการณ์ความไม่สงบเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่
ทาใจยากลาบาก กระนั้นการได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนาในเมืองหลวงก็จะยังความได้เปรียบใน องค์
ความรู้และการพัฒนาความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถนากลับไปพัฒนาบ้านเกิดได้อีกทอดหนึ่ง ทว่าสิ่งที่นักศึกษา
มุสลิมผู้นี้เผชิญ คือ โลกทัศน์ของคนเมืองหลวงซึ่งมองข้ามปัญหาความสูญเสียในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า
เป็นเรื่องไกลตัว และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตพวกเขาเท่า ใดนัก ทั้ง ๆ ที่แท้จริงแล้วปัญหาดังกล่าวคือ
ปั ญหาที่กระทบโดยตรงต่อความรั กและความศรัทธาต่อความเป็นมนุษย์ด้ว ยกันเอง อีกทั้งยังได้บั่นทอน
คุณภาพชีวิตของบรรดาประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งความเสี่ยงในการสูญเสียดังกล่าวด้วย
ตัวละครทั้งสามตัวซึ่งได้รับ การสร้างคู่ขนานกันนั้นได้ฉายภาพเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนถึงความ
แตกต่างทางโลกทัศน์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนมุมมอง กระนั้นสิ่งที่ตัวละครทั้งสามคนเผชิญร่วมกันคือ
ชะตากรรมของการพลัดพราก และการเรียนรู้ที่เหมือนกันในท้ายที่สุด คือ ความศรัทธาในความรัก อันนาไปสู่
ความกล้าหาญ และความเสียสละ นับว่าเป็นการถ่ายทอดสิ่งซึ่งเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมผ่านการกระทา
ของตัวละครในเรื่องดังกล่าว ดังภาพ
นางสาวิตรี 1

นางสาวิตรี 2

นางสาวิตรี 3

กระบวนการพัฒนาตัวละครเหล่านี้ได้อาศัยการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ที่เคยสัมผัสกับประชาชนในพื้นที่จริง
อาทิ บุคลากรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
และพันตารวจโทปิยวิชญ์ ไกรภาณุช หรือจากนักร้องที่มีแฟนคลับเป็นพี่น้อ งซึ่งอยู่ในสามจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ ได้แก่ คุณดวงพร พงศ์ผาสุข เป็นต้น ซึ่งนับว่าทาให้ผู้เขียนบทละครได้รับข้อมูลที่น่าประทับใจและเศร้า
สลดใจในเวลาเดียวกันหลายประการดังที่ ธนสิน ชุตินธรานนท์ (2556, หน้า 186-188) อาทิ
1. บรรดาครูที่สอนหนังสืออยู่ในพื้นที่ความรุนแรงนั้น เจ็บปวดจนชินชากับเหตุการณ์ความไม่สงบ โดย
พวกเขาได้บอกลาคนรักก่อนออกจากบ้านทุกวันประหนึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เจอกัน
2. พวกเขาพยายามสั่งสอนความรักชาติ จิตสานึกในแผ่นดินไทย ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
รวมถึงสอนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รู้จักและใช้ภาษาไทย
3. พวกเขาไม่ปรารถนาที่จะอพยพออกจากพื้นที่ความรุนแรง เพราะรู้สึกว่าพื้นที่แห่งนั้นมีความสาคัญ
และเป็นชีวิตของเขา ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาขอตายในพื้นที่ที่เขารัก ในพื้นที่ที่เขาเรียกได้อย่างเต็มปาก
เต็มคาว่าคือ “บ้าน” ของเขา
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ยกมานาเสนอข้างต้น นับว่าเป็นข้อมูลอันล้าค่าที่เป็นประจักษ์พยานสาคัญ
สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญ และความเสียสละของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งล้วนเป็น
เพื่อนร่วมชาติกับคนไทยทุกคน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเบื้องหลังสาคัญในการพัฒนาตัวละครซึ่งล้วนเผชิญชะตา
กรรมในการพลัดพรากจากกัน การสร้างตัวละคร และการเผชิญชะตากรรมของตัวละครที่เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ปุถุชนซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และบนพื้นฐานของโลกแห่งความจริงเช่นนี้ ย่อมทาให้
ผู้ชมสามารถเข้าถึง และสัมผัสตัวละครได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทาให้ละครเวทีกลายเป็นพื้นที่ของการแบ่งปัน
ความรู้สึกร่วมกัน การสร้างความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และที่สาคัญที่สุดคือการได้รู้จักอารมณ์ความรู้สึก
ของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง
บทเพลงสื่อภาษารัก
สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล จัดอยู่ในประเภทเป็นละครเพลงแบบมิวสิเคิล ดราม่า (musical drama) แม้ว่า
จะเป็นมิใช่เป็นละครร้องทั้งเรื่อง แต่โครงเรื่อง และเพลงก็มีความสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกันและกัน การพัฒนา
ความซับซ้อนของตัวละครจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านทั้งบทเพลงและบทสนทนา โดยที่บทสนทนาที่ปรากฏในเรื่อง
จะต้องไม่มีความซ้าซ้อนกับเนื้อความในบทเพลง โครงเรื่องย่อยจะเชื่อมโยงกับโครงเรื่องหลักโดยมีบทเพลงเป็น
สิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ (Frankel, 2000 หน้า 2) ดังนั้นบทละครเรื่องนี้เพลงจึงมีหน้าที่สาคัญในฐานะเครื่องมือ
ในการดาเนินเรื่ อง และนาเสนอความคิดส าคัญของเรื่อง สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของเพลงในละครที่
สามารถจาแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ เพลงสาหรับตัวละคร เพลงสาหรับการเล่าเรื่อง และเพลงสาหรับหน้าที่พิเศษ
(Brown,2007 หน้า 7) มีรายละเอียด ดังนี้
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บทบาทหน้าที่

ประเภทเพลง

เพลงสาหรับตัวละคร

- I am song : ตัวละครหลักใช้ขับร้องเพื่อให้ผู้ชมรู้จักตัวละครนั้น ๆ
- I want song : ตัวละครจะเปิดเผยถึงความต้องหรือเป้าหมายของตนใน
ละคร
- Reprise : การนาบทเพลงที่เคยปรากฏตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งในละครมา
ขับร้องใหม่ในตาแหน่งที่เปลี่ยนไปของโครงเรื่อง
- Emotional Climax song : ตัวละครแบ่งปันความรู้สึกกับผู้ชมเมื่อตัว
ละครประสบปัญหา หรือเผชิญกับสถานการณ์ที่นามาซึ่งอารมณ์สะเทือนใจ
อย่างสูงสุด

เพลงสาหรับเล่าเรื่อง

-Exposition song : เพลงที่ใช้แนะนาตัวละครให้ผู้ชมรู้จักตัวละคร และภูมิ
หลัง หรือเหตุการณ์ก่อนที่จะนามาสู่จุดเริ่มต้นของเรื่อง
-Conflict song : เพลงที่ใช้แสดงความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับปัจจัย
ภายนอก หรือจิตใจของตัวละครเอง แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ ดิ้นรน ในการ
ฝ่าฟันความขัดแย้งที่ประสบ
-Narration song : การบรรยายเหตุการณ์และรายละเอียดที่เกิดขึ้นหลังจาก
(off scene) ซึ่งผู้ชมมิอาจทราบได้
-Summary song : คล้ายคลึงกับ narration songs แต่ต่างกันที่เพลง
ประเภทนี้จะนาเสนอบทสรุปแห่งการกระทาหลังฉาก ซึ่งไม่ได้เป็นการให้
รายละเอียดเหมือนข้างต้น

เพลงสาหรับหน้าที่พิเศษ

-Comment song : ตัวละครใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์
การกระทาของตัวละครอื่น หรือกลุ่มตัวละครอื่น
- Cameo song : เพลงสาหรับตัวละครรอง (minor character) ซึ่งผู้เขียน
บทไม่อยากให้ถูกลืมจากความทรงจา หรือความสนใจของผู้ชม
- Parody : การนาเพลงที่ได้รับความนิยม หรือเพลงที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ในสังคมมาใช้ในละคร

ตารางที่ 1 : ประเภทและบทบาทหน้าที่ของเพลงในละคร
ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่ และประเภทของเพลงต่าง ๆ ในละคร ซึ่งการประพันธ์บท
เพลงในละครเรื่องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ผู้เขียนบท ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงด้วยได้คานึงถึงหน้าที่ของ
เพลงต่าง ๆ ที่ปรากฏในตาแหน่งต่าง ๆ ของโครงเรื่อง อันเป็นส่วนสาคัญในการสื่อสารให้ผู้ชมอยากติดตาม
และเข้าใจความคิดสาคัญของเรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
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ลาดับ
ฉาก

รายละเอียด

หน้าที่ของเพลงตาม
ทฤษฎีของแฟรงเกล

1

การนาเสนอเหตุการณ์นางสาวิตรีคนที่ 1 ติดตามพระยม การเสวนาธรรม Narration song
ครั้งที่ 1

2

ช่วงเวลาแห่งความสุขในการใช้ชีวิตคู่ของนางสาวิตรีคนที่ 2

3

การนาเสนอเหตุการณ์นางสาวิตรีคนที่ 1 ติดตามพระยม การเสวนาธรรม Narration song
ครั้งที่ 2

4

การต่อสู้ภายในจิตใจของนางสาวิตรี คนที่ 2 ซึ่งไม่ต้องการให้สามีไป
ทางานยังภาคใต้

5

ความผิดหวังจากความฝัน ความหมดอาลัยตายอยากของสามีนางสาวิตรี Conflict song
คนที่ 2

6

การนาเสนอเหตุการณ์นางสาวิตรีคนที่ 1 ติดตามพระยม การเสวนาธรรม Narration song
ครั้งที่ 3

7

ความใฝ่ฝันที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในพื้นที่ความรุนแรง ของสามีนาง I want song
สาวิตรีคนที่ 2 และความท้อแท้ ความสิ้นหวัง จากปัญหาที่นางสาวิตรีคน
ที่ 3 เผชิญ ในเหตุการณ์ความรุนแรง
Summary song

8

ความเห็นแก่ตัว การต่อสู่ทางความคิดและความรู้สึกของนางสาวิตรีคนที่ Emotional climax
2
song

9

การนาเสนอเหตุการณ์นางสาวิตรีคนที่ 1 ติดตามพระยม การเสวนาธรรม Narration song
ครั้งที่ 4

10

นางสาวิตรีคนที่ 3 สานึกในพระคุณของครู (นางสาวิตรีคนที่ 2)

Cameo song

11

การเสียสละ ความเข้าใจของนางสาวิตรีคนที่ 2 ที่ต้องการจะเห็นความ
รุนแรงสงบ

I want song

12

การนาเสนอเหตุการณ์นางสาวิตรีคนที่ 1 ติดตามพระยม การเสวนาธรรม Narration song
ครั้งที่ 5

13

ความปีติ การยินยอม และความเปลี่ยนแปลงจิตใจของนางสาวิตรีคนที่ 2 Reprise

14

ความเข้าใจในอุดมคติแห่งรัก ความงดงาม การแบ่งปัน
I want song
ตารางที่ 2 : บทบาทหน้าที่ของเพลงจาแนกตามฉากในละครเรื่องสาวิตรี เดอะมิวสิเคิล

Exposition song, I
am song

Conflict song
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เอกลั กษณ์ที่น่ าสนใจของการเลื อกใช้ล ะครเพลงเป็นเครื่องมือในการสื่ อสารความคิดประการใด
ประการหนึ่ง คือ แม้ว่าเรื่องราวที่นาเสนอในละครจาต้องมีความสมจริง แต่ธรรมชาติของละครเพลง คือ ความ
ไม่สมจริง เพราะในชีวิตมนุษย์มิได้สนทนากันเป็นเพลง หรือร้องเพลงโต้ตอบกันตลอดเวลา ทว่าในความไม่
สมจริงนี้กลับเอื้อประโยชน์ในการไม่ให้เกิดการใช้เพลงสาหรับการใช้ความเปรียบคู่ขนานระหว่างโลกแห่งความ
จริงและโลกสมมุติในละคร หรือระหว่างโลกสมมุติในละคร กับ โลกสมมุติในละครอีกโลกหนึ่ง รวมถึงการเสนอ
ความคิดที่เป็นนามธรรม กล่าวคือ ในละครเรื่องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ซึ่งประกอบด้วยโลกสมมุติจากตัวบทต้น
ทาง และโลกแห่ งความเป็ น จริ งในปั จ จุ บั น การใช้เพลงสามารถเชื่อมโยงสองโลกนี้ได้อย่างแยบคายเพื่ อ
เปรียบเทียบคู่ขนานถึงความกล้าหาญ และความเสียสละของนางสาวิตรีทั้ง 3 คน อันนาไปสู่ความคิดว่าด้วย
ความรักเชิงอุดมคติในที่สุด
อย่างไรก็ดี ธนสิน ชุตินธรานนท์ (2556, หน้า 25) เสนอข้อชี้แนะเอาไว้ว่า เมื่อนักเขียนบทละครจะ
เริ่มเขียนบทละครเพลง การหาความรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเพลงในละครนับเป็นสิ่งที่
พึงกระทาเป็นอันดับต้น ทั้งนี้ถ้าผู้เขียนบทละครมีความรู้แตกฉานทั้งทางด้านวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์
ควบคู่กัน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เขียนบทละครสามารถประพันธ์เพลง หรือบรรจุเพลงได้ตามความปรารถนา และ
ซื่อตรงต่อความต้องการที่แท้จริงของตนได้ดีที่สุด แต่ถึงอย่างไรการได้รับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประพันธ์เพลงอีกทีหนึ่งก็จะช่วยเติมเต็มให้เพลงเหล่านั้นมีชีวิต โลดแล่นอยู่บนเวทีได้อย่างแท้จริง และทาให้
ผู้ชมได้รับทั้ง “รส” และ “เรื่อง” ควบคู่กัน
นอกจากนี้ ธนสิน ชุตินธรานนท์ (2556, หน้า 152-156) ระบุว่าผลลัพธ์การประเมินของผู้ชมจานวน
195 คน จากทั้ง 3 รอบการแสดงพบว่า ผู้ชมร้อยละ 90.8 ระบุว่า เข้าใจความคิดของเรื่องว่าด้วยความรักเชิง
อุดมคติต้องประกอบด้วยความกล้าหาญ และความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความสุขส่วนบุคคล
และยังพบอีกว่าผู้ชมมีระดับความพึงพอใจต่อภาพรวมของละครเรื่องนี้อยู่ในระดับมาก (4.16) โดยด้านที่ผู้ชม
พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ บทละครมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (4.36) บทเพลงมีความ
ไพเราะ ละเอียดลออในการประพันธ์ (4.30) บทเพลงสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการของตัว
ละคร (4.25) และความคิดของเรื่องมีความชัดเจน (4.22)
ทั้งนี้ผลลัพธ์ข้างต้นช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าละครเพลง เป็นช่องทางการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนจานวนมาก เนื่องจากเป็นสื่อบันเทิงคดีที่หลอมรวมพื้นที่ของการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สารไว้ในพื้น ที่เดีย วกัน ซึ่ งเอื้อต่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพผ่ านการแลกเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ซึ่ง
แสดงออกทั้งผ่านทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา กระนั้นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างสรรค์ละครเพลง
ได้แก่ การใช้โครงเรื่องเชิงเส้น การใช้ตัวละครคู่ขนาน และการใช้บทเพลงหลากหลายบทบาทหน้าที่ซึ่งสัมพันธ์
กับเหตุการณ์ในแต่ละฉาก ล้วนส่งเสริมวยให้ผู้ชมสามารถติดตามการดาเนินเรื่อง และเข้าถึงความคิดสาคัญ
ของเรื่องได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
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สรุป
เรื่องความรักเชิงอุดมคตินี้นับว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย ปรากฏชัดเจนในตัวบทวรรณคดีไทยหลาย
ประเภทตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเรื่อยลงมากระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อนาเรื่องสาวิตรีมาศึกษา
วิเคราะห์ใหม่พบว่า ตัวละครนางสาวิตรีนอกจากจะเป็นผู้มีปัญญา และมีวาทศิลป์ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ยัง
นับว่าเป็นผู้กล้าหาญ และมีความเสียสละด้วย เมื่อนาเรื่องสาวิตรีมานาเสนอใหม่ในรูปแบบละครเพลงตะวันตก
ผู้เขียนเลือกใช้โครงเรื่องเชิงเส้น การใช้ตัวละครคู่ขนาน และการใช้บทเพลงทาหน้าที่อันหลากหลายตาม
สถานการณ์ในแต่ละฉาก ซึ่งทั้ง 3 วิธีการนี้ทาให้ผู้ชมร้อยละ 90.8 สามารถเข้าความคิดอันเป็นนามธรรมนี้ได้
อย่างดี และมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อความคิดของเรื่อง และเพลงที่ผู้เขียนประพันธ์ขึ้นอีกด้วย
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วัจนลีลาในเรื่องเล่าสาหรับเด็กไทย: นัยสาคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
A Stylistic Study of Thai Child-Directed Narratives:
Significance for the Facilitation of Language Development
สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ คุณลั กษณะและรูปภาษาที่โดดเด่นในเรื่องเล่ า
สาหรับเด็กไทย 2) เพื่อเชื่อมโยงคุณลักษณะของเรื่องเล่ากับบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของ
เด็ก ข้อมูลที่ใช้คือเรื่องเล่าสาหรับเด็กไทย ความยาว 50,000 คา ผลการศึกษาพบว่าเรื่องเล่าสาหรับเด็กไทย
ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ คุณลักษณะแรกคือ “เรียบง่าย” แสดงออกด้วยการใช้หน่วยข้อมู ลขนาดสั้นและ
การหลีกเลี่ยงการใช้คาสรรพนาม คุณลักษณะที่สองคือ “ดึงดูดความสนใจ” ประกอบด้วยการใช้บทสนทนา
และคาที่ใช้ภาษาพูด เช่น คาลงท้าย เป็นต้น คุณลักษณะที่สามคือ “แจ่มชัด” คือการซ้าหน่วยนามที่อ้างถึงตัว
ละคร และคุณลักษณะที่สี่คือ “เป็นต้นแบบ” ประกอบด้วยการใช้ชนิดของประโยคและคากริยาที่หลากหลาย
สาหรับบทบาทของเรื่องเล่าที่พบมี 3 ประการ คือ กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ ส่งเสริมความ
เข้าใจในเนื้อหา และเป็นต้นแบบทางภาษา
คาสาคัญ วัจนลีลา เรื่องเล่า พัฒนาการทางภาษา
Abstrract
This research article aims to 1) analyze some significant attributes and linguistic devices
in Thai child- directed narratives and 2) correlate the attributes of the narratives with their
supportive roles in facilitating child language development. A corpus of 50,000 words Thai
narratives were used as data for this study. Results show that Thai child- directed narratives
consist of four attributes. Firstly, the “Simple” attribute is illustrated through the use of short
information units and the avoidance of pronouns. Secondly, the “ Attractive” attribute is
shown by the use of conversations and words in spoken language such as final particles.
Thirdly, the “Explicit” attribute can be found in the repetition of protagonists’ names. Fourthly,
the “Prototypical” attribute is indicated from the use of various sentence types and verbs. In
addition, three roles of narratives including attracting children’s attention, facilitating content
understanding, and being a language prototype are also found.
Keywords: Stylistic, Narrative, Language Development
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บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดกระแสหลักเกี่ยวกับการรู้ภาษา (mainstream theories of language
acquisition) หลายแนวคิดที่อธิบายที่มาของภาษาในเด็กที่แตกต่างกัน (Rungrojsuwan, 2003, p.6) แต่ไม่
อาจปฏิเสธได้ว่าปัจจัยสาคัญที่สุดสาหรับการรู้ภาษาคือการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว การให้ความสาคัญ
กับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม (Skinner 1957, Ely & Gleason 1995, p.251-252) ก็แสดง
ให้เห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์เป็นวิธีการที่จะนาไปสู่การเรียนรู้ของเด็ก
หรือในกลุ่มแนวคิดธรรมชาตินิยม
(Nativism) ที่เชื่อว่าเด็กมีความสามารถในการรู้ภาษาติดตัวมาแต่กาเนิด (Chomsky 1959, Rungrojsuwan
2003, p.8) ก็ยังกล่าวถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของเด็กที่ไม่ว่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดก็จะสามารถรู้
ภาษาที่ใช้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้ แม้แต่แนวคิดปริชานนิยม (Cognitivism) ที่ให้ความสาคัญกับพัฒนาการ
ทางปริชานที่เป็นพื้นฐานของการรู้ภาษา (Piaget 1952, Tomasello 1999, p.57) ก็ยังต้องพึ่งพิงเรื่องของการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสิ่งรอบตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางปริชาน กรณีศึกษาของเด็กหญิงจีนี่ (Genie) ที่
อยู่ในภาวะไร้ภาษาเนื่องจากขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวยาวนานถึง 14 ปี นั้นเป็นหลักฐานชิ้นสาคัญ
ที่ช่วยย้าความสาคัญของปฏิสัมพันธ์ได้ชัดเจนที่สุด (Curtiss 1977, Aitchison 1989, p.86)
การปฏิสัมพันธ์ทางภาษานั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ ตัวเด็ก สิ่งรอบตัว และ
ผู้ใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปฏิสัมพันธ์รูปแบบของการสั่งสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Ely &
Gleason 1995, p.253-254, Tomasello 1999, p.62-66) ภาษาซึ่งเป็นสื่อในการปฏิสัมพันธ์กับเด็กเป็นที่รู้จัก
กันในชื่อ “ภาษาป้อนเข้า” (Input Language) งานวิจัยในอดีตมุ่งศึกษาลักษณะของภาษาป้อนเข้าที่เป็นภาษา
พูดต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กเล็ก และพบคุณสมบัติที่เป็นสากลลักษณ์ของภาษาป้อนเข้าหลายประการ
เช่น ภาษาป้อนเข้ามีลักษณะเป็นถ้อยคาสั้นๆ ประกอบด้วยคา 1-4 คา (Snow 1977, Furrow, Nelson &
Benedict 1979, Snow 1986,p.73, Ingram 1989, p.132-135) มีการใช้คาศัพท์ที่มีรูปภาษาพิเศษดึงดูด
ความสนใจ เช่น ใช้คาซ้าหรือมีการปรับเปลี่ยนเสียงบางเสียงในคา (Ferguson 1964, Ingram 1989, p.131)
ในแง่ของเสียง ภาษาป้อนเข้ามีระดับเสียงสูง (Garnica 1977, Thanavisuth 1977, p.112) และพบการใช้รูป
ประโยคคาถามในปริมาณมากเพื่อกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ (Snow 1977, Kaye 1980, Ingram 1989, p.136,
สุทธาสินี สิทธิเกษร 2540, หน้า 76-79) กล่าวกันว่าลักษณะของภาษาป้อนเข้าดังกล่าวถูกปรับให้เข้ากับขีด
ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาของเด็กที่ยังมีอยู่อย่างจากัด
นอกจากการปฏิสัมพันธ์ผ่านการพูดกับบุคคลรอบตัวเด็กแล้ว สื่อที่เป็นตัวเขียนก็เข้ามามีบทบาทใน
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือโรงเรียนอีกด้วย ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากิจกรรมการเล่านิทานเป็น
กิจกรรมที่มักถูกเลือกใช้นอกเหนือจากการพูดคุยและกิจกรรมการเล่น กิจกรรมประเภทนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียนหรือ Home Literacy (Asgeirsdottir, 2011) เครื่องมือ
ชิ้นสาคัญที่ใช้ประกอบกิจกรรมคือ เรื่องเล่า (Narratives) ข้อความในเรื่องเล่าจะถูกถ่ายทอดโดยผู้ใหญ่สู่เด็ก
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในเวลาเดียวกัน และช่วยให้เด็ก
เข้าใจลักษณะของรูปประโยคต่างๆ (Sénéchal & LeFerve, 2002) รวมถึงเกิดความเพลิดเพลินในขณะที่
เรียนรู้ภาษาไปโดยไม่รู้ตัว (Early Literacy 2015, p.15) จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาษาเขียนที่ปรากฏในเรื่องเล่าหรือ
นิทานสาหรับเด็กนับเป็นภาษาป้อนเข้าชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการศึกษาภาษาในเรื่องเล่าในแง่มุมของการ
เป็นภาษาป้อนเข้าในประเทศไทย และหากพิจารณาว่าภาษาในเรื่องเล่าเป็นภาษาป้อนเข้าจริง ก็มีคาถามว่า
ภาษาดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะเช่นที่ปรากฏในภาษาป้อนเข้าที่เป็นภาษาพูดหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ รูปแบบ
การใช้ภาษาดังกล่าวมีลักษณะที่ส่งเสริมการรู้ภาษาของเด็กอย่างไร
จากความสาคัญของภาษาป้อนเข้าที่มีเอกลักษณะเฉพาะ และมีความแตกต่างจากภาษาปกติที่ผู้ใหญ่
ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงถูกใช้เฉพาะเวลามีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ซึ่งถูกมองว่าวิธีการใช้ภาษาในลักษณะดังกล่าว
เป็นไปเพื่อส่งเสริมการรู้ภาษาของเด็ก จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาษาป้อนเข้าน่าจะจัดเป็นภาษาที่ถูกใช้เฉพาะ
วัตถุประสงค์ หรือที่เรียกว่า “ทาเนียบภาษา” (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2542) ชนิดหนึ่งได้ นอกจากรูปภาษาที่
ศึกษากันเฉพาะภาษาพูดแล้ว ในแง่ของการเป็นภาษาเขียนภาษาในเรื่องเล่าก็น่าจะมีคุณลักษณะและรูปภาษา
เฉพาะที่เอื้อต่อการรู้ภาษาของเด็กได้เช่นเดียวกัน ในแง่ของการวิเคราะห์ทาเนียบภาษา (register analysis)
งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาทาเนียบภาษาในวงการอาชีพต่างๆ การศึกษาทาเนียบภาษาที่ใช้ในบทความนี้ เป็น
การศึกษาวัจนลีลา (stylistic analysis) วัจนลีลาคือการวิเคราะห์รูปภาษาที่สะท้อนคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ตอบสนองหน้าที่ของการใช้ภาษานั้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆ สรบุศย์
รุ่งโรจน์สุวรรณ และนัทธ์ชนัน นาถประทาน 2558) ศึกษาวัจนลีลาของภาษากฎหมายไทย พบว่า ภาษา
กฎหมายไทยประกอบด้วยคุณลักษณะเด่นๆ เช่น “แจ่มชัด” (explicit) ซึ่งแสดงออกจากการใช้รูปแบบการ
อ้างอิงแบบซ้า การใช้คานามที่มีส่วนขยายคุณานุประโยค (relative clause) มีคุณลักษณะ “แสดงอานาจ”
(authoritative) จากการใช้คากริยาบังคับ เช่น “ให้” “ต้อง” “บังคับ” เป็นต้น คุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้อง
กับบทบาทและหน้าที่ของกฎหมายที่ต้องมีความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการตีความ และให้ความ
เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงอานาจหน้าที่ของกฎหมายในการควบคุมดูแลสังคมให้มีความสงบสุขจึง
ต้องมีอานาจในการบังคับด้วย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวัจนลีลาของภาษาอีกหลายประเภท เช่น ภาษาวิชาการ
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ สุธาสินี ปิยพสุนทรา 2558) ภาษาสื่อ (กิติมา อินทรัมพรรย์ และ ปนันดา เลอเลิศ
ยุติธรรม 2558) และภาษาการเมือง (อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ และ นัฐวุฒิ ไชยเจริญ 2558) แต่ยังไม่มีการศึกษา
ลักษณะทางภาษาของเรื่องเล่าในแง่มุมของการเป็นทาเนียบภาษา การประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาวัจนลีลาใน
เรื่องเล่าสาหรับเด็ก จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการเข้าใจหน้าที่ของรูปภาษาในเรื่องเล่า และสามารถนาความรู้
ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กได้ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการวิจัยเรื่องนี้โดยมีคาถามวิจัยว่า รูป
ภาษาในเรื่องเล่าสาหรับเด็กมีลักษณะเด่นอย่างไร
ลักษณะดังกล่าวแสดงคุณลักษณะหรือลักษณะในเชิง
คุณภาพของเรื่องเล่าอะไรบ้าง และลักษณะเหล่านี้เอื้อต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กอย่างไร
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะและรูปภาษาที่โดดเด่นในเรื่องเล่าสาหรับเด็กไทย
2. เพื่อเชื่อมโยงคุณลักษณะของเรื่องเล่ากับบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
วิธีการศึกษา
ข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้คือเรื่องเล่าสาหรับเด็กไทย จานวน 100 เรื่อง การกาหนดจานวนเรื่องเล่า
ดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลมีความหลากหลายและเป็นตัวแทนของเรื่องเล่า ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมเรื่องเล่าขึ้นเพื่อ
การศึกษานี้ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกไว้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเรื่องเล่าหรือนิทานสาหรับเด็ก ที่เขียนขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และสามารถหาได้
ทั่วไปในท้องตลาด
(2) เขียนเป็นภาษาไทย ในลักษณะเชิงบรรยาย ไม่เป็นบทกลอนหรือใช้ภาษาที่มีฉันทลักษณ์
(3) มีขนาดสั้น ใช้รูปภาพประกอบ และ
(4) มีการระบุระดับความเหมาะสมไว้สาหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-7 ปี หรือสาหรับเด็กระดับปฐมวัย
เรื่ องเล่ าทั้ง 100 เรื่ องได้ถูกน ามาจัดพิมพ์และเก็บไว้ในระบบคอมพิว เตอร์ บนพื้นฐานโปรแกรม
Microsoft Word ได้ความยาว 50,000 คา ผู้วิจัยได้คงรูปแบบการสะกดคาและการเว้นวรรคไว้ตามที่ปรากฏ
ในต้นฉบับ ข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นฐานข้อมู ลสาหรับการศึกษานี้ ผู้วิจัยใช้ชื่อข้อมูลว่า ฐานข้อมูลเรื่องเล่าสาหรับ
เด็กไทย (Thai Child-Directed Narrative Corpus)
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ คือ การวิเคราะห์คุณลักษณะพร้อมทั้งรูป
ภาษาที่แสดงคุณลักษณะนั้นๆ และการวิเ คราะห์เพื่อเชื่อมโยงคุณลักษณะของเรื่องเล่าที่พบกับบทบาทในการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
ในส่วนแรก ผู้วิจัยพิจารณาจากรูปภาษาที่ปรากฏมาในฐานข้อมูล และนามาสังเคราะห์กาหนดเป็น
คุณลักษณะ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และนับความถี่ในการปรากฏของรูปภาษาที่แสดงคุณลักษณะแต่ละ
ประเภท โดยคานวณค่าความถี่ต่อปริมาณเนื้อความ 1,000 คา
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ส าหรั บ ส่ ว นที่ ส อง เมื่ อ ได้ ผ ลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะแล้ ว จะท าการอธิ บ ายบทบาทของ
คุณลักษณะดังกล่าวของภาษาป้อนเข้าที่จะนาไปสู่พัฒนาการทางภาษา โดยอาศัยองค์ความรู้จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับภาษาป้อนเข้า (Input Language) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรู้ภาษาของเด็ก เป็นพื้นฐาน
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การนาเสนอคุณลักษณะและรูปภาษาที่พบในเรื่องเล่าสาหรับ
เด็กไทย และการอธิบายบทบาทของเรื่องเล่าสาหรับเด็กต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
คุณลักษณะและรูปภาษาในเรื่องเล่าสาหรับเด็กไทย
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล เรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ไทยพบคุ ณ ลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น อยู่ 4
คุณลักษณะ ได้แก่ เรียบง่าย (Simple) ดึงดูดความสนใจ (Attractive) แจ่มชัด (Explicit) และ เป็นต้นแบบ
(Prototypical) โดยแต่ละคุณลักษณะมีวิธีการนาเสนอรูปภาษาที่แตกต่างกันออกไปดังแสดง
เรียบง่าย (Simple)
ความเรียบง่าย หมายถึง การใช้รูปภาษาที่ไม่มีความซับซ้อน ง่ายต่อความเข้าใจ จากการวิเคราะห์เรื่อง
เล่าสาหรับเด็ก พบการใช้รูปภาษาที่แสดงคุณลักษณะเรียบง่าย 2 ประเภท ได้แก่ การใช้หน่วยข้อมูลขนาดสั้น
และการหลีกเลี่ยงคาสรรพนาม
ก. การใช้หน่วยข้อมูลขนาดสั้น
ผู้วิจัยพิจารณาหน่วยข้อมูลในเรื่องเล่าพบว่า มีการแบ่งวรรคข้อความหรือประโยคในเรื่องเล่าออกเป็น
กลุ่มคาสั้นๆ ที่มีลักษณะทางวากยสัมพันธ์ที่หลากหลาย ได้แก่ คา วลี และ อนุประโยค ดังแสดงในตัวอย่างที่
1-3
(1) [อ้า!]
[หวานเจี๊ยบ] [เปรี้ยวจี๊ด]
กริยา
กริยาวลี
กริยาวลี
(2) [วันนี้]
[โต๋เต๋าถึงโรงเรียนแต่เช้า] [เพราะนักกับปุ๊บปั๊บว่า] [จะเล่นวิ่งไล่จับกัน]
นามวลี อนุประโยค
วิเศษณานุประโยค
กริยาวลี
(3) [ครั้นเมื่อข้าวสุก] [ทุกคนในหมู่บ้านต่างก็ยุ่งอยู่กับการสร้างยุ้งฉาง] [เพื่อให้ข้าวบินมาอยู่]
วิเศษณานุประโยค อนุประโยค
บุพบทวลี
| Volume 21 Issue 29. September – December 2016

P a g e | 97

[แต่เจ้าคนขี้เกียจกลับนอนอุตุ] [กว่าเขาจะเริ่มตัดไม้มาทายุ้งฉาง] [ข้าวก็สุกแล้ว]
อนุประโยค
วิเศษณานุประโยค
อนุประโยค
จากตัวอย่าง นอกจากจะเห็นหน่วยทางวากยสัมพันธ์ที่หลากหลายจากการเว้นวรรคในเรื่องเล่าแล้ว
จะเห็นได้ว่าประโยคส่วนหนึ่งป็นประโยคความซ้อนที่มีความยาว แต่การนาเสนอโดยการแบ่งวรรคตอนเนื้อหา
ให้มีความสั้นนั้น ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาเป็นส่วนย่อยๆ เอื้อต่อการรับรู้และเข้าใจความหมายในแต่ละหน่วย
ข้อมูล ภาษาเขียนในเรื่องเล่ามีลักษณะเช่นเดียวกับการสื่อสารด้วยการพูดกับเด็กเป็นคาหรือประโยคสั้นๆ ซึ่ง
เป็ น การเอื้ อ ต่ อ พั ฒ นาการทางภาษาของเด็ ก (Snow 1977, Furrow, Nelson & Benedict 1979, Kaye
1980, Thanavisuth 1997)
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์เชิ งปริมาณ พบว่า จากประโยคในเรื่องเล่าทั้งหมด 1,297 ประโยค พบ
การแบ่งเป็นหน่วยข้อมูลขนาดสั้น 3,365 หน่วย เฉลี่ยเป็น 2.59 หน่วยข้อมูลต่อ 1 ประโยค และคิดเป็น 14.85
คาต่อ 1 หน่วยข้อมูลขนาดสั้น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณหน่วยข้อมูลขนาดสั้นในเรื่องเล่าสาหรับเด็ก (ความยาว 50,000 คา)
ข้อมูล
จานวนประโยคทั้งหมด
จานวนหน่วยข้อมูลขนาดสั้นทั้งหมด
จ านว นหน่ ว ยข้ อมู ล ขน าด สั้ น ต่ อ 1
ประโยค
จ านวนคาเฉลี่ ย ต่อ 1 หน่ว ยข้อมูล ขนาด
สั้น

จานวน
1,297
3,365
2.59
14.85

ข. การหลีกเลี่ยงคาสรรพนาม
ผู้วิจัยจัดให้การหลีกเลี่ยงคาสรรพนามเป็นลักษณะทางภาษาที่แสดงความเรียบง่าย เนื่องจากคาสรรพ
นามคือคาที่ใช้ในการอ้างถึงเนื้อหาที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า ในการทาความเข้าใจหน่วยที่คาสรรพนามอ้างถึงนั้น
ผู้รับสารต้องสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคาสรรพนามนั้นๆ กับเนื้อหาก่อนหน้าที่คาสรรพนามอ้างถึง
ดังนั้น ความหมายของคาสรรพนามถึงถูกผูกเข้ากับข้อความที่กล่าวมาแล้ว การใช้คาสรรพนามมากจึงอาจ
นามาซึ่งความสับสนใจการทาความเข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเด็กซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาทาง
ภาษาก็อาจมีข้อจากัดในการรับรู้ วิธีก ารหลีกเลี่ยงคาสรรพนามของผู้เขียนเรื่องเล่ามิใช่เพียงการใช้คาสรรพ
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นามในปริมาณที่น้อยเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการใช้หน่วยที่อ้างถึงองค์ประกอบของเรื่องซ้ากัน เพื่อให้ผู้รับ
สารสามารถเข้าใจได้ในทันทีว่ากาลังพูดถึงอะไร ดังแสดงในตัวอย่าง
(4) “คุณหมอครับ ผมปวดฟัน”
ย.ยักษ์ขอเข้าร้านหมอฟัน
คนไข้ที่นั่งรอแตกตื่นตกใจ คุณหมอฟันบอกให้ ย.ยักษ์ไม่ต้องเข้ามา เดี๋ยวร้านพัง
คุณหมอฟันจะขึ้นไปตรวจให้ที่ชั้น 2
“โอยๆ ปวดฟันจังเลยครับ” ย.ยักษ์โอดครวญ
(5) หมีน้อยอยู่กับพ่อหมี แม่หมี และพี่หมี หมีน้อยชอบกินน้าผึ้งและขนมมาก ทาให้ หมีน้อยตัวอ้วน
ใหญ่ แม่หมีเห็นหมีน้อยกาลังกินน้าผึ้ง ก็พูดขึ้นว่า “กินให้น้อยลงหน่อยซิ รูปร่างอ้วนใหญ่อย่างนี้
จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหรอ ฮะฮ่า” หมีน้อยรู้สึกอายมากรีบเดินออกจากห้องครัว แต่ไม่ทันระวัง
และเดินชนพ่อหมี
จากตัวอย่างที่ 4 จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนกล่าวซ้าคาว่า “คุณหมอ” หรือ “คุณหมอฟัน” และ “ย.
ยักษ์” เพื่ออ้างถึงตัวละครหลักสองตัวในเรื่อง โดยไม่มีการแทนด้วยคาสรรพนามเลย เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 5
ทีใช้รูปแบบการอ้างถึงตัวละครหลักว่า “หมีน้อย” ตลอด การซ้าหน่วยที่อ้างถึงโดยไม่ใช่คาสรรพนามนี้ทาให้
ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายว่าขณะนี้ผู้เขียนกาลังกล่าวถึงใคร
ดึงดูดความสนใจ (Attractive)
ด้วยข้อจากัดของเรื่องเล่าที่สื่อเป็นตัวเขียน ทาให้ไม่สามารถใช้เสียงที่หลากหลายดึงดูดความสนใจ
ผู้อ่าน อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพยายามใช้กลวิธีที่ใกล้เคียงภาษาพูดในการดึงดูดความสนใจ ทาให้เรื่องน่าอ่านโดยใช้
กลวิธีทางภาษา 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้บทสนทนา และการใช้ภาษาพูด
ก. การใช้บทสนทนา
ลักษณะเฉพาะพิเศษในเรื่องเล่าที่สังเกตได้ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งคือ การใช้บทสนทนา ผู้เขียนแสดงการ
สื่อสารของตัวละครในเรื่องเล่าผ่านบทสนทนา ด้วยการใช้เครื่องหมายอัญประกาศ “.........” แสดงขอบเขต
บทสนทนาที่พบมี 3 ลักษณะดังนี้
ลักษณะแรกเป็นการแสดงบทสนทนาโดดๆ โดยบทสนทนาไม่ได้ทาหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของกริยา
และไม่มีหน่วยใดปรากฏข้างๆ เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนา แต่เป็นหน่วยอิสระที่ปรากฏโดยลาพัง ผู้เขียนตั้งใจ
ใช้บทสนทนาเป็นตัวเล่าเรื่องไปโดยปริยาย ดังแสดง
(6) นับจากวันนั้น “ทาน้าหกอีกแล้วนะลูก แม่บอกง่าให้ระวัง”
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“โอ๊ะ! ขอโทษค่ะ”
“ทาหนังสือนิทานขาดอีกแล้วนะลูก แม่บอกแล้วไงว่าเปิดหนังสือเบาๆ”
“ขอโทษค่ะ”
“ไม่เก็บของเล่นอีกแล้วนะลูก พ่อเผลอเหยียบหกล้มหลายครั้งแล้วนะ”
“ขอโทษค่ะ พ่อ”
ประเภทที่สองเป็นการใช้บทสนทนาที่เป็นส่วนเติมเต็มของกริยาที่อาจมีหรือไม่มีตัวนาส่วนเติมเต็ม
(complementizer) ก็ได้ เช่น
(7) “พวกผมขอไปด้วยได้ไหมครับ” เป๋อเหลอบอก
(8) “ว้า อย่างนี้ก็แย่น่ะสิ” ทูเก้ร้อง
(9) มนุษย์หิมะทักทายชายชรา “อรุณสวัสดิ์ครับคุณ ตาออกมาเดินเล่นสูดอากาศสดชื่นใช่มั๊ยครับ”
(10)ก๊อบแก๊บก็เริ่มโอดครวญ “อูย น้าเย็นเกินไป ฟมหนาวจะแย่อยู่แล้ว”
(11) ลุงโตแนะนาว่า “เอาอย่างนี้สิ ไปดูเต่าญี่ปุ่นที่ลุงเลี้ยงไว้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งดีไหม”
(12) พอกินอาหารเข้าเสร็จ เปิ๊บป๊าบก็พูดขึ้นว่า “ผมไปนะคร้าบบ๊ายบาย”
จากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณพบว่า ในเรื่องเล่ามีประโยคที่ประกอบด้วยบทสนทนาทั้งสิ้น 549
ประโยค (จาก 1,297 ประโยค) คิดเป็นร้อยละ 42.33 โดยเฉลี่ยต่อเรื่องเล่า 1 เรื่องจะประกอบด้วยประมาณ
12.8 ประโยค คิดเป็นประโยคที่มีบทสนทนา 5.4 ประโยค จะเห็นได้ว่า บทสนทนามีความสาคัญในการดาเนิน
เรื่องในเรื่องเล่าไม่น้อย นอกจากนี้ หากวิเคราะห์แยกประเภทของการใช้บทสนทนาจะพบว่า บทสนทนาส่วน
ใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 เป็นบทสนทนาที่ปรากฏเป็นส่วนเติมเติมของกริยา ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สัดส่วนของการปรากฏของบทสนทนา 2 รูปแบบ
บทสนทนา
บทสนทนาเป็นส่วน รวม (ประโยค)
โดดๆ
เติมเติมของกริยา
จานวนประโยค
89
460
549
สัดส่วนต่อข้อความยาว 1,000 คา (ประโยค)
1.78
9.2
10.98
ร้อยละ
16.21
83.79
100
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ในฐานข้อมูลหากคิดต่อความยาวของเนื้อหาประมาณ 1,000 คา หรือ
ประมาณ 2 หน้ากระดาษขนาด A4 จะพบการใช้บทสนทนารวม 10.98 ประโยค โดยแบ่งเป็นบทสนทนาโดดๆ
1.78 ประโยคและบทสนทนาที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยค (เป็นส่วนเติมเติมของกริยา) 9.2 ประโยค
โดยสรุป จะเห็นได้ว่าเรื่องเล่าเป็นทาเนียบภาษาที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนปะปนกันอยู่ในปริมาณ
ใกล้เคียงกัน ในอีกนัยหนึ่งอาจมองได้ว่าเรื่องเล่าเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างความเป็นภาษาพูดและความเป็น
ภาษาเขียน ให้เด็กได้เรียนรู้และตระหนักถึงความเหมือนและความต่างของรูปแบบภาษาที่ใช้
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ข. การใช้ภาษาพูด
นอกจากบทสนทนาแล้ว ยังพบการใช้รูปตัวเขียนที่เขียนเป็นภาษาพูด กล่าวคือ เป็นรูปภาษาที่ไม่พบ
ในการเขียนโดดทั่วไป แต่ใช้ในการพูดเป็นหลัก เป็นรูปภาษาที่ไม่เป็นทางการ ลักษณะภาษาพูดที่พบในเรื่อง
เล่ามี 4 ประเภท ได้แก่ การใช้คาอุทาน คาลงท้าย คาที่มีรูปเบี่ยงเบนไปจากรูปเขียนปกติ และภาษาปาก ดัง
แสดง
คาอุทาน คือ คาที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร เช่น
(13)“โอยๆ ปวดฟันจังเลยครับ” ย.ยักษ์โอดครวญ
(14) “วะฮู้จั๊กกะจี้ดีจัง”
(15)“อ๊ะ! ยังกินไม่ได้ แต่ทายังไงก่อนจ๊ะ” แม่ดุ
(16) “โอ๊ะ! ขอโทษ”
คาลงท้าย เป็ นคาที่ใช้แสดงลั กษณะ มุมมองหรือทัศนของผู้ พูด เช่น บอกเพศ แสดงความเคารพ
สุภาพ รวมถึงวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เชิญ สั่ง ห้าม ถามเช่น
(17)“หิวน้าจังเลย แต่ เอ๊! ทาไมตัวเราหนักขึ้นนะ”
(18)ลุงโตพาเด็กๆ กลับไปดูเต่าญี่ปุ่นที่ตนเลี้ยงไว้ในบ่อหลังบ้าน แล้วอวดว่า “ดูสิ เต่าญี่ปุ่นของลุงเพิ่ง
ออกไข่ อีกไม่นานคงได้เห็นลูกเต่ากันล่ะ”
(19) “ได้ครับ ได้ค่ะ” แก๊งไดโนน้อยดีใจกันใหญ่
(20) “มาสายอีกแล้วนะ รีบส่งการบ้านให้ครูด้วยจ้ะ”
(21) “พี่เปิ๊บป๊าบจ๋า! มาเล่นกันเถอะ” น้องๆ ชวนพร้อมลากกระบะใส่ของเล่นเข้ามาในห้อง
นอกจากนี้ ยังมีกรณีการใช้รูปที่เบี่ยงเบนไปจากรูปเขียนปกติ กล่าวคือ ผู้เขียนใช้การสะกดคาตามการ
ออกเสียงจริง โดยไม่ได้คานึงถึงอักขรวิธีไทย เช่น
(22)“ถ้าเธอไม่เล่นเถาวัลย์แล้ว ฉันขอยืมหน่อยได้มั้ย” (ได้ไหม)
(23) “คร้าบแม่” เปิ๊บป๊าบตะโกนตอบ(ครับ)
(24) เมื่อหมีน้อยกลับถึงบ้าน แม่หมีเรียกหมีน้อย “หมียักษ์ เอ้ย หมีน้อย กลับมาแล้วเหรอ” (หรือ)
(25) “เราไม่น่าเล่นซนจนมอมแมมขนาดนี้เล้ย คันไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ย ทายังไงดีน้อ” (เลย นี่ นะ)
นอกจากนี้ ยังพบการใช้คาที่เป็นภาษาปาก คือเป็นภาษาที่ใช้ในการพูด ไม่นิยมเขียน เช่น
(26) หนูนิดดูรูปแล้วถามว่า “ตอนที่หนูนิดเกิดได้ของขวัญเยอะไหมคะ”(มาก)
(27) เด็กน้อยยังเล่นเพลิน คุณแม่จึงย้าว่า “อีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะ”(ไม่นาน)
(28) เด็กน้อยวิ่งไปตอบว่า “ผมยังไม่ง่วง อยากเล่นสนุกทั้งวัน ไม่อยากให้มีเวลากลางคืนเลย มันมืดน่า
กลัวสุด สุด(ที่สุด)
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(29) พวกฉลามหัวค้อนตกใจกลัวสุดขีด(มาก/ที่สุด)
ผู้วิจัยมองว่า การใช้บทสนทนาและภาษาพูดจะช่วยทาให้เรื่องเล่าฟังดูมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมี
ความใกล้เคียงกับภาษาพูด อย่างไรก็ดี การสร้างความน่าสนใจให้กับเรื่องเล่าก็ขึ้นอยู่กับทักษะและวิธีการของผู้
เล่าหรือผู้อ่านที่จะถ่ายทอดตัวอักษรออกเป็นเสียงอย่างไรให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจและสนใจที่จะติดตามเรื่อง
ตั้งแต่ต้นจนจบด้วย
แจ่มชัด (Explicit)
ความแจ่มชัด หมายถึง ความชัดเจนไม่กากวม ลั กษณะทางภาษาที่แสดงความแจ่มชัดที่พบในเรื่อง
เล่าเป็นลักษณะเดียวกันกับลักษณะทางภาษาที่แสดงความเรียบง่าย กล่าวคือ การซ้าหน่วยที่ใช้ในการอ้างถึง
ซึ่งพบมากในการอ้างถึงตัวละครในเรื่องเล่า เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่เข้าใจผิดพลาดอังแสดงในตัวอย่างที่ 30
(30) ในป่าแห่งหนึ่งพ่อกระต่ายออกหาอาหารมาให้ลูกๆทั้งสามตัวลูกคนโต ลูกคนรองและลูกคนเล็ก
วันจันทร์ พ่อกระต่ายไปที่สวนมะพร้าว ได้มะพร้าวมาสี่ลูก
พ่อกระต่ายกินเองหนึ่งลูก แบ่งให้ลูก ตัวละหนึ่งลูก
พ่อกระต่ายแบ่งให้เท่าๆ กัน
วันอังคารพ่อกระต่ายไปที่สวนส้ม ได้ส้มมาสองลูก ลูกเล็กหนึ่งลูก ลูกใหญ่อีกหนึ่งลูก
พ่อกระต่ายกินส้มลูกเล็ก ส่วนลูกๆ แบ่งกันกินส้มลูกใหญ่
พ่อกระต่ายแบ่งให้เท่าๆ กัน
จากตัวอย่างที่ 30 จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนใช้ “พ่อกระต่าย” อ้างถึงตัวละครหลักในเรื่องตลอด ถึงแม้
วิธีการดังกล่าวอาจทาให้เกิดความซ้าซ้อนในแง่ของเนื้อหา แต่การซ้าในลักษณะดังกล่าวก็สามารถใช้เป็นเครื่อง
ยืนยันได้ว่าผู้อ่านจะสามารถติดตามเนื้อหาของเรื่องได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ผู้วิจัยมองว่าการซ้าเป็นลักษณะ
ทางภาษาที่โดดเด่นอีกลักษณะหนึ่งในเรื่องเล่าสาหรับเด็ก และการซ้านี้ถูก ใช้เป็นกลไกในการพัฒนาทางภาษา
ของเด็กที่สาคัญซึ่งจะกล่าวในส่วนต่อไป
เป็นต้นแบบ (Prototypical)
ต้นแบบ หมายถึง แบบอย่างที่เป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาปกติทั่วไปในภาษาของผู้ใหญ่ ฐานข้อมูล
เรื่องเล่าสาหรับเด็กแสดงให้เห็นว่า ในเชิงโครงสร้างทางภาษา เรื่องเล่ามีโครงสร้างทางภาษาที่หลากหลาย
ไม่ได้ประกอบด้วยประโยคความเดียวสั้นๆ เท่านั้น หากแต่มีหน่วยเชื่อมระหว่างอนุประโยคย่อยจานวนมาก
และยั งพบการใช้ป ระโยคที่มีความซับ ซ้อนรวมอยู่ด้ว ยในประมาณไม่น้อย นอกจากนี้ยังมีการเลื อกใช้ค า
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งคากริยาที่มีความหลากหลาย ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับภาษาปกติของผู้ใหญ่
ผู้วิจัยจึงพิจารณาว่า รูปภาษาดังกล่าวเป็นเหมือนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก. การใช้ชนิดประโยคที่หลากหลาย
ภาษาในเรื่องเล่าของเด็กประกอบด้วยประโยค 3 ชนิด ได้แก่ ประโยคความเดียว ประโยคความรวม
และประโยคความซ้อน ประโยคความประกอบด้วย ประธานและกริยาวลีอย่างละ 1 ตัว (ตัวอย่างที่ 31-32) ใน
บางกรณีประธานตัวเดียวอาจเกิดร่วมกับกริยาวลีหลายตัวได้ (ตัวอย่างที่ 33-34) ดังแสดง
(31) โต๋เต๋หกล้มหัวเข่าไถลไปกับพื้น
(32) น้องขวัญฟ้าร้องไห้จ้า
(33) คนตัวเล็กๆ ทั้งสี่เป็นพื่อนรักกันทางานร่วมกันอยู่เสมอ
กริยาวลี 1
กริยาวลี 2
(34) นิ้งหน่องมีหนังสือนิทานหลายเล่มนอนอ่านก็สนุกนั่งอ่านก็สนุก
กริยาวลี 1
กริยาวลี 2
กริยาวลี 3
ประโยคความร่วมประกอบด้วยประโยคความเดียวสองประโยคขึ้นไปซึ่งมักถูกเชื่อมด้วยคาสั นธาน
“แต่” “และ” “หรือ” ดังแสดง
(35) [ไม่เคยมีต้นไม้ชนิดใดปลูกขึ้นเลย]แต่[มีต้นไม้ชนิดพิเศษที่ปลูกขึ้นมา ชื่อว่า ต้น ฟ.ฟัน]
(36) “[หนุงหนิงเป็นอะไรมากรึเปล่านะ]หรือว่า[โกรธเราจนไม่ยอมมานั่งด้วย]แต่[เราก็ขอโทษแล้วนี่
นา]”
ประโยคความซ้อนประกอบด้วยอนุประโยคหลักและอนุประโยครอง โดยที่อนุประโยครองอาจทา
หน้าที่เป็นส่วนเติมเติมของประโยค (นามานุประโยค) เช่นในประโยคตัวอย่างที่ 37 หรือทาหน้าที่เป็นส่วน
ขยายของอนุประโยคหลัก (วิเศษณานุประโยค) เช่นในประโยคตัวอย่างที่ 38 โดยปกติอนุประโยครองจะมีตัว
บ่งชี้อนุประโยครองนาหน้า เช่น “ว่า” “ถ้า” “เพราะ” เป็นต้น
(37)แม่เป็ดพูดขึ้นว่า[“ดูซิ เจ้านกร้องเพลงเพราะจัง”]
(38)[ถ้าใครแต่งตัวได้ประหลาดที่สุดจะได้รับรางวัล]พวกทหารจึงพากันแต่งตัวให้ประหลาดที่สุด
เป็นช้างประหลาด เป็นสิงโตประหลาด และเป็นสัตว์ประหลาดอื่นๆ
(39)หนูนิดชอบที่นี่มาก [เพราะมีเรื่องสนุกให้เล่นทั้งวัน]
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ในเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ทาการนับความถี่ในการปรากฏของประโยคทั้ง 3 ชนิด และวิเคราะห์สัดส่วน
จานวนประโยคต่อข้อความยาว 1,000 คา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สัดส่วนและปริมาณการปรากฏของประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน
ในฐานข้อมูลเรื่องเล่าสาหรับเด็กไทย
ประโยคความเดียว
จานวนประโยค

477

จานวนประโยคต่อข้อความยาว
1,000 คา

(ร้อย
ละ 36.77)
9.54

ประโยคความรวม
31
(ร้อยละ 2.39)
0.62

ประโยคความ
ซ้อน
789
(ร้อยละ 60.84)
15.78

รวม
1,297
25.94

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ประโยคส่วนใหญ่ในเรื่องเล่าไม่ใช่ประโยคความเดียว แต่พบปริมาณของ
ประโยคความซ้อนถึงร้ อยละ 60.84 ในเบื้ องต้น ข้อมูล ดังกล่ าวอาจชี้ให้ เห็ นว่าชนิดของประโยคที่พบไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรื่องเล่า ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กที่ยังมีพัฒนาการทางภาษายังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น
มุมมองเกี่ยวกับสัดส่วนของประโยคที่ซับซ้อนซึ่งมีสูงจึงไม่น่าจะตอบคาถามเกี่ยวกับการสนับสนุนพัฒนาการ
ทางภาษา อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมองว่าความหลากหลายและซับซ้อนในเชิงโครงสร้างของประโยคนี้น่าจะทาหน้าที่
เป็นเหมือนต้นแบบในการเรียนรู้ของเด็ก และเป็นเหมือนแบบฝึกหัดในการเรียนรู้รูปภาษาที่ซับซ้อนมากขึ้น
อย่างไรก็ดี องค์ประกอบที่เข้ามาช่วยในการทาความเข้าใจความหมายของรูปประโยคที่ซ้บซ้อนดังกล่าวจะเป็น
การเว้นวรรคเพื่อทาให้รูปภาษามีความสั้นกะทัดรัดและง่ายต่อความเข้าใจดังที่อธิบายไว้ในเบื้องต้นแล้วแทน
ข. การใช้คากริยาที่หลากหลาย
ความเป็นต้นแบบในเรื่องเล่าสาหรับเด็กนั้น รวมไปถึงการใช้คาศัพท์ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้คาศัพท์ใหม่ๆ ด้วย จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีการใช้คากริยาที่หลากหลายประกอบเนื้อความใน
ส่วนที่เป็นบทสนทนา ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของคากริยาที่พบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กริยาแสดงการพูด
(speech verbs) กริยาแสดงอาการ (action verbs) และกริยาแสดงความรู้สึก (emotion verbs) กริยาแสดง
การพูดที่พบ เช่น “เล่า” “ถาม” “พึมพา” “ร้อง” “อุทาน” “ปลอบ” “ปรึกษา” “เปรย” “แนะนา” “ชวน”
“เสนอ” “ตะโกน” “ปฏิเสธ” เป็นต้น ดังแสดงในตัวอย่าง
(40) “แล้ว ย.ยักษ์อยากให้ต้น ฟ.ฟันแข็งแรงอีกมั้ย” คุณหมอฟันถาม
(41) “เราไม่น่าเล่นซนจนมอมแมมขนาดนี้เล้ย คันไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ย ทายังไงดีน้อ” ก๊อบแก๊บ
พึมพา
(42) อ๊ะ! ยังกินไม่ได้ แต่ทายังไงก่อนจ๊ะ” แม่ดุ
(43) “รอเดี๋ยวนะ ฉันจะช่วยพวกเธอเอง” มีมรี่ ้องบอกก่อนวิ่งตื๋อกลับบ้าน
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(44) “เฮ้ นี่คือการค้นพบอันยิ่งใหญ่ ปลามีขาพันธุ์ใหม่ของโลก” บันนีอ่ ุทานเสียงดัง
(45) “ไม่ต้องเสียใจนะมีมี่ ฉันคิดว่าพวกมันคงยังอยู่แถวๆ นี้แหละ” ทูเก้ปลอบ
สาหรับกริยาแสดงอาการนั้น ประกอบด้วยคากริยาที่บ่งบอกถึงอาการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องการการพูด
เช่น “ยิ้ม” “คิด” “แยกเขี้ยว” เป็นต้น ดังแสดงในตัวอย่าง
(46) “ไม่เจ็บแล้วครับ ขอบคุณคุณหมอมากครับ” ย.ยักษ์ยิ้มออก
(47) “ไปกินน้าก่อนดีกว่า” ก๊อบแก๊บคิด
(48) “จ๊ะเอ๋!ติ๊ดตี่ขี้แย วันนี้ต้องโดนเขมือบแหงๆ เดี๋ยวฉันจะแทะหางอวบๆ ของเธอให้อร่อยไปเล้ย ”
ฟันแหลมแยกเขี้ยวขู่
นอกจากนี้ ยังพบกริยาที่แสดงความรู้สึกประกอบบทสนทนาด้วย เช่น “อยากรู้” “แปลกใจ” “ชื่น
ชม” เป็นต้น
(49) ) “ผมฟันผุได้ยังไงครับ คุณหมอช่วยบอกที” ย.ยักษ์อยากรู้
(50) “ลูกอาบน้าเองเหรอจ๊ะ เก่งจัง!” แม่ทั้งแปลกใจทั้งชื่นชม
(51) “แล้วทาไมพวกเธอไม่ต้องนอนล่ะ” เด็กน้อยสงสัย
บทบาทของเรื่องเล่าสาหรับเด็กต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้นาผลการวิเคราะห์ลักษณะทางภาษาที่สะท้อนคุณลักษณะในเรื่องเล่าของเด็ก มา
วิเคราะห์ บ ทบาทของเรื่ อ งเล่ า ต่ อ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทางภาษา และสร้างแบบจ าลองขึ้ น เพื่ อให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 ซึ่งได้แก่ คุณลักษณะ รูปภาษา และบทบาท ดังแสดงในภาพที่ 1
ภาพที่ 1 บทบาทของรูปภาษาและคุณลักษณะ
เด็ก
ของเรื่องเล่าสาหรับเด็กต่อพัฒนาการ
ทางภาษา
1. คุณลักษณะดึงดูด
ความสนใจ (attractive)
2. คุณลักษณะเรี ยบง่าย
(simple)
3. คุณลักษณะแจ่มชัด
(explicit)
4. คุณลักษณะเป็ น
ต้นแบบ (prototypical)

ก. บทสนทนา
ข. รู ปภาษาที่เป็ นภาษาพูด

สนใจเนื้อหาในเรื่ องเล่า
กระตุน้ ความอยากเรี ยนรู ้

ค. หน่วยข้อมูลขนาดสั้น
ง. หลีกเลี่ยงสรรพนาม
จ. ซ้ าหน่วยนามที่เป็ นตัวละคร

เด็กสามารถทาความ
เข้าใจและติดตามเนื้อเรื่ อง
ได้ง่าย

ฉ.รู ปประโยคหลากหลาย
ช. คากริ ยาที่หลากหลาย
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จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าเรื่องเล่าสาหรับเด็กมีบทบาทหน้าที่สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของ
เด็ก 3 ประการ คือ กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเนื้อหา และเป็นต้นแบบทาง
ภาษา
ในบทบาทของการเป็นสื่อที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นั้น เห็นได้จากคุณลักษณะ “ดึงดูด” ซึงเรื่องเล่า
มักใช้กลวิธีสร้างความสนใจในเด็ก ซึ่งนอกเหนือจากการมีภาพประกอบแล้ว ในแง่ของภาษา มีการใช้บท
สนทนาที่มีลักษณะเป็นภาษาพูดสอดแทรกอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง บทสนทนาและภาษาพูดดังกล่าวนี้ เป็นสื่อที่ผู้
เล่าเรื่อง ซึ่งโดยปกติเป็นผู้ปกครองหรือครู สามารถนาไปประยุกต์ใช้นาเสียงแทนตัวละครในบทสนทนาให้มี
ความแตกต่างกัน หลากหลายและน่าสนใจ เพื่อดึงดูดเด็ กให้เกิดสมาธิในการฟังเรื่องเล่านั้นๆ ได้ในเบื้องต้น
บทบาทส่วนนี้มีความสาคัญอย่างมาก หากเด็กขาดความสนใจและจดจ่ออยู่กับเรื่องแล้วกระบวนการเรียนรู้ก็
จะไม่เกิดขึ้น
หลังจากเกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้ว คุณลักษณะ “เรียบง่าย” และ “แจ่มชัด” ก็จะทา
หน้าที่เป็นตัวช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่อง บทบาทที่สองของเรื่องเล่าคือ สร้างความเข้าใจใน
เนื้อหาของเรื่องว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เด็กจะเข้าใจเนื้อหาผ่านหน่วยข้อมูลขนาดสั้นๆ ที่เรียงต่อกัน
ระหว่างการเล่าเรื่องจะมีการหยุดเว้นระยะเป็นช่วงๆ ตามการวรรคตอนในเนื้อหา ช่วยให้เด็กสามารถติดตาม
และทาความเข้าใจเนื้อหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทีละเหตุการณ์ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ การซ้าข้อความบางข้อความโดยเฉพาะหน่วยที่ทาหน้าที่เป็นประธานหรือ
กรรมซึ่งมักเป็นตัวละครในเรื่ อง จะช่วยลดความสับสนในเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครซึ่งอาจมีอยู่
หลายตัวในเรื่องได้เป็นอย่างดี การสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่ต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความสนใจ และสมาธิให้เด็ก
ไม่ทาให้เบื่อและหันไปทากิจกรรมอย่างอื่น
บทบาทสุดท้ายในเรื่องเล่าคือ การเป็นตัวอย่างให้เด็กได้ซึมซับรูปภาษาในภาษาของผู้ใหญ่ การใช้คา
และรูปประโยคที่หลากหลาย ถึงแม้จะเป็นคาศัพท์ใหม่ หรือเป็นประโยคที่มีความยาวและซับซ้อน แต่ผู้วิจัย
มองว่าลักษณะดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการแต่อย่างได การที่เด็กมีจิตใจฝักใฝ่กับการรับฟังหรืออ่าน
เรื่องเล่า และสามารถทาความเข้าใจเรื่องได้อย่างต่อเนื่อง น่าจะทาให้เด็กให้ความสาคัญกับคาศัพท์ใหม่บางคา
หรือโครงสร้างที่ซ้บซ้อน น้อยลง อย่างไรก็ดี การได้สัมผัสกับคาใหม่และรูปประโยคที่ซับซ้อนอย่างสม่าเสมอ
น่าจะช่วยให้เด็กค่อยๆ ซึมซับลักษณะดังกล่าว และเกิดการเรียนรู้ที่ เพิ่มมากขึ้น สามารถเดาความหมายของ
คาศัพท์บางคาได้จากบริบท รวมถึงเข้าใจรูปประโยคที่ซับซ้อนได้มากขึ้นตามลาดับ
ในภาพรวมแล้ว ผู้วิจัยมองว่า บทบาททั้ง 3 ต่างเกื้อกูลกันและมีส่วนในการสนับสนุนพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็ ก ในระดั บ ที่ ส าคั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น หากผู้ ใ ช้ เ รื่ อ งเล่ า เข้ า ใจและได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ าก
องค์ประกอบทางภาษาดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว เรื่องเล่าสาหรับเด็กจะเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญที่ช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็วและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
เรื่องเล่าสาหรับเด็กดึงดูดเด็กด้วยบทสนทนาและภาษาพูดที่ต้องได้รับการนาไปถ่ายทอดต่อโดยผู้อ่าน
และยังมีการเอื้อต่อการทาความเข้าใจของผู้ฟังโดยการแบ่งหน่วยของรูปภาษาออกเป็นหน่วยเล็กๆ ในปริมาณ
มาก เช่นเดียวกันกับงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาที่ผู้ใหญ่พูดกับเด็ก (Child-directed Speech) ที่พบว่าภาษาที่แม่
พูดกับลูกมีลักษณะเป็นประโยคสั้นๆ ง่าย ๆ เอื้อต่อการทาความเข้าใจของเด็กเช่นกัน นอกจากนี้ เรื่องเล่ายังมี
ความชัดเจนในการเน้นย้าความเข้าใจของผู้ฟัง (ซึ่งเป็นเด็กที่มีพัฒนาการจากัด) และพัฒนารูปแบบไปสู่แบบที่
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเหนือความคาดหมายของการเป็นภาษาป้อนเข้า คือการใช้คาศัพท์และโครงสร้างประโยคที่
หลากหลายและซับซ้อน สอดคล้องกับงานของ Duursmar, Augustyn& Zuckerman (2008) ที่กล่าวว่า การ
เล่านิทานให้เด็กฟังช่วยเพิ่มพูนคลังคาศัพท์ และช่วยให้เข้าใจรูปประโยคที่หลากหลาย นอกจากนี้ ดูเหมือนว่า
การใช้รูปประโยคซับซ้อนอาจเป็นลักษณะที่เป็นสากลของเรื่องเล่าสาหรับเด็กด้วย ดังเช่นที่พบในงานวิจัยชิ้นนี้
ว่ามีสัดส่วนของประโยคความซ้อนอยู่ในปริมาณมากที่สุดในเรื่องเล่า เช่นเดียวกับนิทานภาษาอังกฤษที่ศึกษา
โดย Marjanovic (2011) ซึ่งมีปริมาณของประโยคความรวมและประโยคความซ้อนปะปนอยู่ ถึงร้อยละ 67.5
อย่างไรก็ดี อาจไม่ใช่เรื่องแปลกหากมองว่าลักษณะความซับซ้อนดังกล่าวเป็นต้นแบบ (prototype) แห่งการ
เรียนรู้ และดูเหมือนว่ากิจกรรมการเล่านิทานจะยังคงเป็นที่ชื่นชอบของเด็กทั้งๆ ที่มีโครงสร้างทางภาษาที่ไม่
ง่ายนัก
โดยสรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะต่ า งๆ ประกอบเข้ า เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การรู้ ภ าษาในแต่ ล ะแง่ มุ ม
เปรียบเสมือนตัวต่อที่สร้างให้ภาพๆ หนึ่งสมบูรณ์ อาจกล่าวได้ว่า เรื่องเล่าสาหรับเด็กนั้นมีความสาคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการปฏิสัมพันธ์แบบปกติเลย จากการศึกษาพบคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการรู้ภาษาแฝงอยู่
ในการใช้ภาษาในเรื่องเล่าสาหรับเด็กมากมาย อย่างไรก็ดี ด้วยการเป็นสื่อที่เป็นตัวเขียนซึ่งอาศัยการถ่ายทอด
ด้วยวิธีการอ่าน จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการส่งเสริมการรู้ภาษาแก่เด็กในปริมาณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาโดยผู้อ่านเป็นสาคัญ ผู้วิจัยเห็ นว่าการตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของรูปแบบการใช้
ภาษาแต่ละประเภท จะช่วยให้ผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องเล่าสามารถใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบเหล่านี้ได้อย่าง
เต็มที่ เพื่อการดึงดูดความสนใจ ผู้อ่านควรพิจารณาการใช้น้าเสียงที่แตกต่างกันในบทสนทนาของตัวละครที่
แตกต่างกัน เพราะนอกจากจะทาให้เนื้อหาของเรื่องเล่าสนุกสนานแล้ว ยังทาให้ช่วยติดตามได้ง่ายขึ้นด้วย ใน
ส่วนของการแบ่งเนื้อหาประโยคด้วยการเว้นวรรค ทาให้เกิดวลีและอนุประโยคจานวนมากนั้น ผู้อ่านควร
พิจารณาการถ่ายทอดเนื้อเรื่องที่มีท่วงทานองและการหยุดเว้นระยะอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยให้เด็กซึ่ง
เป็นผู้ฟังสามารถติดตามความต่อเนื่องของเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่อง การอ่านเร็วและเว้นวรรคน้อยนอกจากจะ
ทาให้ติดตามเรื่องได้ยากแล้ว ยังขาดอรรถรสในการฟังและอาจทาให้เด็กหันไปสนใจสิ่งอื่นแทนได้ สาหรับรูป
ภาษาประเภทอื่นๆ เช่น การอ้างถึงแบบซ้าๆ การหลีกเลี่ยงคาสรรพนาม การใช้คากริยาและรูปประโยคที่
หลากหลาย เป็นลักษณะที่แฝงอยู่ในเนื้อหาซึ่งเด็กสามารถสังเกตและรับรู้ได้เองอยู่แล้วหากการถ่ายทอดเป็นไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไปและดึงดูดความสนใจ
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และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2542). ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ สุทธาสินี ปิยพสุนทรา. (2558). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการภาษาแห่ง
อานาจ: การวิเคราะห์วัจนลีลาของภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของ
สังคมไทย โครงการย่อยที่ 4 การวิเคราะห์วัจนลีลาภาษาวิชาการไทย. สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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ค่านิยม อุดมการณ์ และรูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทย
Values, Ideologies, and Communication Patterns Indicated Thais’ Culture
ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง
รุจิระ โรจนประภายนต์
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยค่านิยมไทย
อุ ด มการณ์ ใ นสั ง คมไทย และรู ป แบบการสื่ อ สารของคนไทยโดยใช้วิธีก ารตรวจสอบและสั งเคราะห์ งา น
การศึกษาก่อนหน้า ผู้เขียนพบว่าค่านิยมไทยประกอบด้วย 10 มิติ ได้แก่ (1) การให้ความสาคัญกับตัวเองหรือ
บุคคล (2) ภาระบุญคุณ (3) การปรับตัวเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
(5) ความมั่งคั่งร่ารวย (6) การมีความรู้ความสามารถ (7) อานาจนิยม (8) พุทธศาสนา (9) การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ (10) ความสนุกสนาน ส่วนอุดมการณ์ในสังคมไทยประกอบด้วย 8 มิติ ได้แก่ (1) อานาจ
นิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) ประชาธิปไตย (4) ชาตินิยม (5) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (6) ศักดินา (7) ชาย
เป็นใหญ่ และ (8) พุทธศาสนา และรูปแบบการสื่อสารของคนไทยประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ (1) วัฒนธรรม
แบบกลุ่มนิยม (2) การสื่อสารแบบเน้นอิงปริบท (3) ความแตกต่างทางอานาจมาก (4) ลักษณะความเป็นเพศ
หญิง และ (5) ระบบสังคมแบบโครงสร้างหลวม ทั้งค่านิยมไทยและอุดมการณ์ในสังคมไทยรวมถึงรูปแบบการ
สื่อสารของคนไทยจะถูกนามาใช้เป็นกรอบทางความคิดในงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารของคนไทยในโอกาส
ต่อไป
คาสาคัญ: วัฒนธรรมไทย, ค่านิยม, อุดมการณ์, รูปแบบการสื่อสาร
Abstract
This article aims to discuss the contents of Thai culture consisting of values, ideologies,
and communication patterns, by examining and synthesizing previous related studies. Then,
ten dimensions of Thai values were revealed, including (1) self-centeredness and individual
emphasis, (2) debt of gratitude, (3) opportunity or circumstance adaptation, (4) social relation
and morality, (5) wealthiness, (6) impact of being educated, (7) powerism, (8) Buddhist value,
(9) glorification to the monarchy, and (10) enjoyment. Also, eight dimensions of Thai ideologies
were revealed, including (1) authoritarianism, (2) monarchy, (3) democracy, (4) nationalism, (5)
capitalism and materialism, (6) feudalism, (7) patriarchy, and (8) Buddhism. Finally, five
dimensions of Thai communication patterns were offered, including (1) collectivism, (2) high| Volume 21 Issue 29. September – December 2016
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context culture, (3) high-power distance, (4) femininity, and (5) loosely structured social
system. Implications are that both Thai values and ideologies and Thai communication
patterns described here shall be employed as a conceptual framework in future research
regarding Thai communication.
Key words: Thai culture, Values, Ideologies, Communication patterns
บทนา
คาว่า “วัฒนธรรม” เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยและเข้าใจความหมายในเบื้องต้นเป็นอย่างดี เนื่องจากทุก
องค์ประกอบของมนุษย์ล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและรูปแบบการสื่อสารของ
กลุ่มคนทั้งระบบ ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็มีคานิยามที่หลากหลายและยากต่อการระบุคุณลักษณะที่ชัดเจน
(Samovar & Porter, 2004, p. 19-32) ถือเป็นข้อจากัดที่ทาให้การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเป็นไปอย่ าง
คลุมเครือหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างเป็นรูปธรรม
บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษาและตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจากผลงานการศึกษา
ต่างๆ เพื่อสร้างกรอบทางความคิด (conceptual framework) สาหรับนาไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป โดยจะ
กาหนดขอบเขตในการศึกษาประเด็นดังกล่าวให้รัดกุม เนื่องจากที่ผ่านมามีลักษณะค่อนข้างกระจัดกระจาย
และถูกนาเสนอในมิติเชิงสุนทรียะหรือความงดงามเป็นส่วนมาก
ประเด็นในวัฒนธรรมไทยที่จะกล่าวต่อไปประกอบด้วยมิติทางวัฒนธรรมจานวน 3 มิติ ได้แก่ (1)
ค่านิยม (2) อุดมการณ์ และ (3) รูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทย ด้วยเหตุว่า
การสื่อสารเป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการเรียนรู้ ธารงรักษา ต่อรอง และสืบทอดวัฒนธรรม รวมถึงเป็น
ต้นตอสาหรับการแสดงออกและผดุงไว้ซึ่งการครอบงาทางวัฒนธรรม (Philipsen, 2003, p. 37-47) จึงอาจ
กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมคือการสื่อสารและการสื่อสารก็คือวัฒนธรรม (Samovar & Porter, 2004, p. 28) ดัง
รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป
วัฒนธรรม
ในเบื้องต้นผู้เขียนจะให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมพอสังเขปซึ่งประกอบด้วยความหมาย ขอบเขต
และองค์ประกอบของวัฒนธรรม รวมถึงคาจากัดความในปริบทของสังคมไทย มีรายละเอียดดังนี้
วัฒนธรรม (culture) มีความหมายตามรากศัพท์ คือ การเพาะปลูกและการบารุงให้เจริญงอกงาม
(บรรเทิง พาพิจิ ตร, 2549, หน้ า 1; Minkov & Hofstede, 2013, p. 10) เป็นการปลู กฝั งความดีงามให้แก่
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สมาชิกในกลุ่มสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้จนกลายเป็นคุณลักษณะทางความคิด การกระทา และสิ่งสร้าง
ของสังคม (Sadri & Flammia, 2011, p. 32) ถือเป็นซอฟต์แวร์ทางจิตที่กลุ่มชนใช้หรือแบ่งปันร่วมกัน โดยแต่
ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป (Hofstede, 2001; Hofstede & Hofstede, 2005, p. 3) และยังมี
การถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย (Samovar & Porter, 2004, p. 32; Matsumoto & Juang,
2008, p. 12; Sadri & Flammia, 2011, p. 32)
วัฒนธรรมมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ ค่านิยม (values) (Samova & Porter, 2004; Minkov &
Hofstede, 2013) บรรทั ด ฐานและอุ ด มการณ์ (norms and ideologies) ความเชื่ อ (beliefs) ทั ศ นคติ
(attitudes) พฤติกรรม (behaviors) การอธิบายตนเอง (self-descriptions) (Minkov & Hofstede, 2013)
ภาษา (languages) การจั ด ระบบสั ง คม (social organizations) ประวั ติ ศ าสตร์ (histories) และศาสนา
(religions) (Samova & Porter, 2004)
ในภาษาไทย “วัฒนธรรม” เกิดจากการผสมของคาว่า “วัฒนะ” หมายถึง ความเจริญงอกงาม กับ
“ธรรม” ซึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติ วั ฒนธรรมจึงหมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม (บรรเทิง พา
พิจิตร, 2549, หน้า 1-2) สอดคล้องกับความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานที่ว่าวัฒนธรรม คือ สิ่ง
ที่ทาความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะและวิถีชีวิตของหมู่คณะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 1103) นิยาม
ดังกล่าวค่อนข้างคับแคบเพราะเน้นความหมายเชิงบวกเท่านั้น แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2548, หน้า 3) จึง
อธิบายเพิ่มเติมว่าทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้ร่วมกันจนเป็นแบบแผนของสังคมถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรม
ทั้งสิ้น สอดคล้องกับ Samovar & Porter (2004, p. 28) ซึ่งกล่าวว่าวัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างและมีอยู่ทุก
หนแห่ง ส่วนรัชนีกร เศรษโฐ (2532, หน้า 3) มองว่าวัฒนธรรมเกิดจากการสร้างและใช้กระบวนการคิดเชิง
สัญลักษณ์อย่างเป็นระบบ วัฒนธรรมจึงมีความหมายทั้งแง่บวกและแง่ลบซึ่งเป็นวิถีชีวิตทั้งมวลของมนุษย์
(Williams, 1977, p. 17)
จากเนื้อหาข้างต้นจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านบวกและลบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
การเรียนรู้ ยึดถือ ยอมรับ แบ่งปัน และใช้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มสังคม โดยใช้ระบบสัญลักษณ์เป็น
พื้นฐานในการสื่อความหมายและสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีการถ่ายทอดสู่ คนรุ่นต่อไป ต่อไปนี้จะนาเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดยผู้เขียนได้เน้นที่ประเด็นของค่านิยมไทยและอุดมการณ์ในสังคมไทยซึ่งถือ
เป็นองค์ประกอบสาคัญของวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย: ค่านิยมและอุดมการณ์
การศึกษาหรื ออธิบ ายวัฒ นธรรมไทยให้ ครอบคลุ ม ครบถ้ว นทุก แง่ มุมนั้นเป็นเรื่ องยาก เพราะตั ว
วัฒนธรรมเองมีขอบเขตที่กว้าง ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลา (Samovar & Porter, 2004,
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p. 50-51) แต่สุนทรี โคมิน, สนิท สมัครการ และสุภางค์ จันทวานิช (2529, หน้า 549) ได้อธิบายว่าวัฒนธรรม
มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นแรก ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย มและแบบแผนพฤติ ก รรม ส่ ว นที่ ส อง ได้ แ ก่
อุดมการณ์ ดังนั้น ผู้เขียนจึงนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ค่านิยมไทย และ
(2) อุดมการณ์ในสังคมไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่านิยมไทย
ค่านิยมเป็นรากฐานสาคัญที่สะท้อนวัฒนธรรมของมนุษย์ (Jowett & Donnell, 2012, p. 294) และ
เป็นปัจจัยที่สามารถอธิบายลักษณะของกลุ่มชนในภาพรวมได้ (Sillars & Gronbeck, 2001, p. 208) ก่อนจะ
เข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับค่านิย มไทย ผู้เขียนประสงค์จะนาเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่านิยมเป็นลาดับแรก
เนื้ อ หาในหั ว ข้ อ นี้ จึ ง ประกอบด้ ว ย (1) ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม และ (2) ค่ า นิ ย มของคนไทย ดั ง มี
รายละเอียดต่อไปนี้
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่านิยม
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะให้คาจากัดความ พร้อมทั้งอธิบายคุณลักษณะ หน้าที่ ประเภท และแนวทางใน
การศึกษาค่านิยม ดังจะได้กล่าวในรายละเอียด
ค่านิยม คือ ความเชื่อของบุคคลหรือสังคมว่าวิถีปฏิบัติหรือเป้าหมายของชีวิตหนึ่งๆ เป็นสิ่งที่ดีงาม
ควรยึดถือและปฏิบัติตาม (Rokeach, 1973, p. 5) สอดคล้องกับสุนทรี โคมิน และคณะ (2529, หน้า 556) ซึง่
กล่าวว่าค่านิยมเป็นมาตรฐานในจิตใจที่บุคคลหรือสังคมใช้ประเมินตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ เป็นความเชื่อว่า
เป้าหมาย อุดมการณ์ และวิถีปฏิบัติบางอย่างเป็นสิ่งดี ควรยึดถือเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต แต่รัชนีกร เศรษ
โฐ (2532, หน้ า 78) มี ค วามเห็ น ว่ าค่ า นิ ย มจะต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ สั ง คมหรื อ คนส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า ดี ง าม ตรงกั บ ที่
กาญจนา แก้วเทพ (2552, หน้า 35) อธิบายว่าค่านิยมคือทัศนคติร่วมที่สังคมประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดีหรือเลว
มีคุณค่าหรือไร้คุณค่า สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536, หน้า 14) จึงสรุปว่าค่านิยมคือสิ่งที่พึงปรารถนาของคนส่วน
ใหญ่ แต่ถึงกระนั้นบุคคลก็มีทั้งค่านิยมส่วนตัวและรับเอาค่านิยมทางสังคมมาเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของตน
ด้วย
คุณลักษณะของค่านิยมประกอบด้วยความเชื่อว่าสิ่งไหนถูกหรือผิด ดีหรือเลว และพึงปรารถนาหรือไม่
เป็ น ที่ ต้ อ งการ มี ลั ก ษณะถาวรและเปลี่ ย นแปลงยาก (Rokeach, 1973, p. 6-7) ค่ า นิ ย มท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรม บุคลิกภาพ และวิถีปฏิบัติของคนในสังคม (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529, หน้า 556;
รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 78) กาญจนา แก้วเทพ (2552, หน้า 35) จึงมองว่าค่านิยมเป็นเข็มทิศที่ชี้นาการ
กระทาของบุคคลในสังคม ถือเป็นมาตรฐานการดาเนินชีวิต เป็นแผนงานสาหรับการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
(Rokeach, 1973, p. 13-14)
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ค่านิยมมี 2 ประเภท คือ (1) ค่านิยมวิถีปฏิบัติ (instrumental values) เป็นวิถีทางหรือวิธีการที่ช่วย
ให้บรรลุเป้าหมาย และ (2) ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (terminal values) เป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือพึง
ปรารถนาของชีวิต (Rokeach, 1973; สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522, หน้า 17) ค่านิยมทั้งสองไม่
จ าเป็ น ต้องมีความสอดคล้ อ งต้ องกัน ค่านิ ยมวิถีปฏิบัติห นึ่งชุดอาจส่ งผลให้ เ กิด พฤติ กรรมซึ่ง เป็น ค่ า นิ ย ม
จุ ดหมายปลายทางหลายรูป แบบได้ แต่ค่านิยมทั้งหมดล้ว นส่งผลต่อแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น
(Rokeach, 1973, p. 12) ผู้เขียนขอกล่าวถึงค่านิยมหลักของคนไทยตามที่มีผู้ศึกษารวบรวมไว้เป็นลาดับต่อไป
2) ค่านิยมของคนไทย
สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522) สุนทรี โคมิน และคณะ (2529) รัชนีกร เศรษโฐ (2532)
สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536) สนิท สมัครการ (2537) สุพัตรา สุภาพ (2541) และบรรเทิง พาพิจิตร (2549) ได้
ศึกษาและอธิบายค่านิยมไทยไว้อย่างหลากหลายซึ่งผู้เขียนได้สังเคราะห์เป็นชุดค่านิยมที่สาคัญของคนไทย
จานวน 10 ค่านิยม ประกอบด้วย (1) ค่านิยมการให้ความสาคัญกับตัวเองหรือบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระ
บุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรม
ทางสังคม (5) ค่านิยมความมั่งคั่งร่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม
(8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสนุกสนาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ค่ า นิ ย มการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ตั ว เองหรื อ บุ ค คล (self-centeredness and individual
emphasis)
คนไทยให้ความสาคัญกับตัวเองเป็นหลัก เน้นเอาตัวรอด มุ่งสนองความต้องการของตนและการ
พึงพาผู้อื่นที่ให้ประโยชน์ได้ จึงเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการถือ ศักดิ์ศรี ชอบความมีอิสระมากกว่า
ความเสมอภาค (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529, หน้า 567-572) คนไทยจึงชอบทาตามใจตนเองโดยไม่คานึงถึง
กฎหมายบ้านเมือง (สนิท สมัครการ, 2537, หน้า 111; บรรเทิง พาพิจิตร, 2549, หน้า 17) ไม่ชอบให้ใครขัด
ใจ มุ่งความสบายของตนและคนใกล้ชิด ก่อให้ เกิดนิสัยรักพวกพ้องและสานึกความเป็นกลุ่มแต่ก็ยัง อยู่บน
พื้นฐานของประโยชน์ส่วนตนอยู่ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 80-82) การสารวจของสุนทรี โคมิน และสนิท
สมัครการ (2522, หน้า 75-82) พบว่าคนไทยมีค่านิยมมุ่งเน้นความสุขส่วนบุคคล ยกย่องตัวบุคคลมากกว่า
หลักการ ไม่มานะบากบั่น มีค่านิยมที่เกี่ยวข้อง คือ ครอบครัวมีความสุข ความภูมิใจในตัวเอง ความสาเร็จและ
ชีวิตที่สุขสบาย รักอิสระ เป็นตัวของตัวเอง และการยืดหยัดในความคิดของตน ค่านิยมเหล่านี้เกิดจากวิถี
เกษตรกรรมทาให้คนไทยขาดความกระตือรือร้น ถือความสัมพันธ์และประโยชน์ส่วนตน ไม่ตรงต่อเวลา ขาด
ระเบี ย บวินั ย ชอบสบาย เน้ น ระบบอุป ถัมภ์ ขี้อิจฉา และเห็ นแก่ตัว (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536) Embree
(1950, p. 187) กล่าวว่าในสังคมไทย หากบุคคลใดมีเรื่องเดือดร้อนมักไม่มีใครกล้าช่วยเหลือเพราะต่างเกรงว่า
ตนจะต้องเข้าไปพัวพันกับปัญหา
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(2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (debt of gratitude)
Phillips (1965, p. 93) กล่าวว่าความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์ต่างตอบแทนมีอยู่ในจิตสานึกคน
ไทยตลอดเวลา การสารวจค่านิยมของสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522, หน้า 80) พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของคนไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสานึกความเป็นบุญคุณต่อกัน มีค่านิยมที่สอดรับ คือ ความ
กตัญญูรู้คุณ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบในส่วนของการตอบแทน คนไทยมักแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
โดยการให้สิ่งของหรือใส่ใจธุระของผู้อื่น ส่วนผู้รับความเอื้อเฟื้อก็ต้องหาโอกาสตอบแทนตามสมควรมิฉะนั้นจะ
ถือว่าไร้คุณธรรม (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 81) ธรรมเนียมปฏิบัตินี้มีมาตั้งแต่อดีตเมื่อจะเข้าหาผู้ใหญ่ ครู
อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั้นทุกคนต้องมีของฝากไปด้วยเสมอ (อนุมานราชธน, พระยา, 2553, หน้า
44) ถือเป็นกลไกการสร้างความไว้วางใจโดยเชื่อว่าความปรารถนาดีจะได้รับการตอบรับที่ดี ผู้ให้จะกังวลกับ
ความเหมาะสมของสิ่งของ ส่วนผู้รับจะรู้สึกติดหนี้บุญคุณซึ่งต้องหาโอกาสตอบแทน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,
2558, หน้า 9) คนไทยส่วนใหญ่จึงยกย่องค่านิยมความกตัญญูรู้คุณเป็นอย่างมาก (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536;
สุพัตรา สุภาพ, 2541) และเชื่อว่าคนที่ขาดความกตัญญูกตเวทีคือผู้ไร้คุณธรรม ไม่ควรคบหา และมักหาความ
เจริญไม่ได้ (Rabibhadana, 1979, p. 35)
(3) ค่ า นิ ย มการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ โอกาสและสิ่ ง แวดล้ อ ม (opportunity or circumstance
adaptation)
สถานการณ์ จังหวะ โอกาส และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรสาคัญสาหรับการเอาตัวรอดของคนไทย
(สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529, หน้า 571) คนไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีซึ่งสะท้อนผ่าน
ปฏิสัมพันธ์ที่เน้นความเกรงใจ การข่มใจ รักษาน้าใจ ยืดหยุ่น เอื้ออารี และสุภาพอ่อนน้อม (สุนทรี โคมิน และ
สนิท สมัครการ, 2522, หน้า 78) สนิท สมัครการ (2537, หน้า 106-109) กล่าวว่าคนไทยชอบปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ ม ากกว่า พยายามเอาชนะอุป สรรค ชอบโกหกและไม่ช อบผู ก พั น กับ ใครในระยะยาวท าให้ มี
พฤติกรรมสงวนท่าที ไม่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ชอบประจบสอพลอ และนิยมการเจรจาต่อรอง (สมพงษ์
ใหม่วิจิตร, 2536, หน้า 44-47) Van Esterik (2000, p. 36) เรียกลักษณะทางวัฒนธรรมที่เน้นการปรับตัวนี้ว่า
“กาลเทศะ” ซึ่งเป็นกลยุทธ์การมีปฏิสัมพันธ์ที่ต้องคานึงถึงความเหมาะสม เข้ากับสถานการณ์ และมีความ
สุภาพ คนไทยจึงให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์และการแสดงออกอย่างมาก มักเลี่ยงการสนทนาที่อาจทาลาย
สัมพันธภาพ นิยมใช้ความสุภาพและการนิ่งเงียบเพื่อเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา (Phillips, 1965) รวมถึงไม่
ชอบแสดงความคิดเห็นหรือซักถามโดยตรงเพราะกลัวอับอายขายหน้า (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549, หน้า 17)
(4) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (social relation and morality)
การสารวจค่านิยมของสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522, หน้า 75-82) พบว่าแม้คนไทยจะ
มีค่านิยมที่ให้ความสาคัญกับตัวเอง แต่ก็มีค่านิยมที่ส่งเสริมความสงบสุข ความสัมพันธ์ และคุณธรรมทางสังคม
ด้วย ได้แก่ ค่านิยมความมั่นคงของชาติ ความเสมอภาค การมีมิตรที่ดี การช่วยเหลือผู้อื่น สั นติสุข ความ
กว้างขวางในสังคม การมีคนรัก ความงามของธรรมชาติและศิลปะ การได้รับยกย่องในสังคม ความรับผิดชอบ
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การมีน้าใจ ความสะอาด และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมความมั่นคงของชาติเป็นสิ่งที่คนไทยให้
ความสาคัญมากที่สุด โดยเฉพาะ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” ซึ่งหมายถึงความสงบสุข ยิ่งใหญ่ งดงาม
สูงค่า และเป็นมรดกที่แลกมาด้วยความยากลาบาก ทาให้คนไทยยอมรับการปกครองแบบรวมศูนย์ ยินดีถูก
ริดรอนสิทธิหากช่วยส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชาติ (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550, หน้า 675-676) ทั้งยัง
เน้นความสามัคคีมากจนมองมองว่าความแตกต่างเป็นปัญหา และให้ความสาคัญกับหน้าที่มากกว่าสิทธิของ
พลเมือง (สายชล สัตยานุรักษ์, 2556, หน้า 313)
(5) ค่านิยมความมั่งคั่งร่ารวย (wealthiness)
จากการศึกษาของบรรเทิง พาพิจิตร (2549, หน้า 20) พบว่าคนไทยมีค่านิยมความมั่งคั่ง ทุกคน
ปรารถนาและดิ้นรนเพื่อให้มีทรัพย์สินเงินทองจานวนมาก เนื่องจากคนร่ารวยจะได้รับการยกย่องในสังคมไทย
ทั้งยังนิยมความหรูหราและความมีหน้ามีตาจากการใช้สิ่งของที่ทันสมัยราคาแพง รัชนีกร เศรษโฐ (2532, หน้า
79) อธิบายว่าคนรวยคือผู้มีอานาจ มีเกียรติและอภิสิทธิ์ ส่งผลให้คนไทยนิยมทาตัวหรูหราฟุ้งเฟ้อเพื่อแสดงว่า
ตนร่ารวย จนเกิดเป็นความโลภและอยากรวยเร็วโดยไม่คานึงถึงความถูกต้อง ดังปรากฏเป็นพฤติกรรมการ
ทุจริตคอรัปชั่น การพนัน การเสี่ยงโชค และปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินมากมาย (สนิท สมัครการ ,
2537, หน้า 114) สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536) มองว่าการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม
และจากชนบทเป็นสังคมเมืองทาให้คนไทยให้ความสาคัญกับเงินทอง การแข่งขัน วัตถุนิยม นิยมตะวันตก และ
ยกย่องคนร่ารวย
(6) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (impact of being educated)
สังคมไทยมีค่านิยมยกย่องผู้มีความรู้ความสามารถ (สมพงษ์ ใหม่วิ จิตร, 2536; สุพัตรา สุภาพ,
2541) ได้แก่ ค่านิยมการศึกษาสูง การมีแนวคิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ และความทะเยอทะยานทางาน
หนัก (สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522, หน้า 81) คนไทยนิยมใช้การศึกษาเป็นเครื่องบ่งชี้สถานภาพ
ทางสั ง คม ยึ ด ติ ด กั บ รู ป แบบมากกว่ า เนื้ อ หา (สุ น ทรี โคมิ น และคณะ, 2529, หน้ า 571) ท าให้ แ ต่ ล ะคน
กระเสื อกกระสนเรี ย นให้ สู งจนเกิดปั ญหาการซื้ อขายปริญ ญาและการผลิ ตบัณ ฑิตเกิน ความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 80) ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2557, หน้า 14) กล่าวว่าปริญญา
บั ต รในสั ง คมไทยเป็ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและสั ญ ลั ก ษณ์ ซึ่ ง เป็ น บั ต รผ่ า นไปสู่ ก ารมี ชี วิ ต ที่ ดี คนไทยจึ ง ให้
ความสาคัญกับวุฒิการศึกษามากกว่าความรู้ แต่ละสถาบันต่างแข่งขันกันเปิดหลักสูตรมากมายจนไร้คุณภาพ
ถือเป็นโศกนาฏกรรมของแวดวงการศึกษาไทย
(7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (powerism)
คนไทยให้ความสาคัญกับผู้มีอานาจและปรารถนาอานาจโดยเฉพาะตาแหน่งทางราชการ แต่ละ
คนจึงส่งเสริมให้บุตรหลานรับราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจ เงิน และบริวาร (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 79;
บรรเทิง พาพิจิตร, 2549, หน้า 20) ทั้งนี้เนื่องจากระบบศักดินาในอดีตทาให้คนไทยยกย่องบุคคลมากกว่า
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หลักการ อยากเป็นเจ้าคนนายคน ชอบการมียศศักดิ์ ถือฐานานุรูป ส่งผลต่อการใช้อานาจในทางมิชอบเพื่อ
แสวงหาความมั่งคั่งและยศตาแหน่ง (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536) ก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์และความเชื่อเรื่อง
อานาจที่สัมพันธ์กับบุญวาสนา บารมี และดวงชะตา (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529, หน้า 571) สานึกในความ
แตกต่างทางอานาจเช่นนี้ทาให้คนไทยมักนิ่งเฉย มองข้าม และไม่ทักท้วงเมื่อผู้มีอานาจกระทาความผิด ทั้งยัง
ส่งผลต่อโครงสร้างของภาษาและการสื่อสารซึ่งจะอิงกับสถานะของบุคคลเสมอ (Phillips, 1965) โดยเฉพาะ
การใช้ ค าสรรพนามที่ จ ะแตกต่ า งกั น ไปตามอายุ ต าแหน่ ง ทางสั ง คม และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น
(Bandhumedha, 1985, p. 84) ซึ่งผู้ เขีย นจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
สื่อสารของคนไทยในภายหลัง
ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยมยังรวมถึงการเคารพผู้อาวุโส ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ คุณวุ ฒิ ชาติกาเนิด
ตาแหน่ง และประสบการณ์มากกว่า (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549, หน้า 20) เพราะเชื่อว่าการตัดสินใจของผู้
อาวุโสกว่าย่อมดีกว่า คนไทยจึงปลูกฝังอบรมให้เด็กหรือผู้น้อยต้องเกรงใจ เคารพนอบน้อม และเชื่อฟังผู้ใหญ่
(รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 80) ดังปรากฏในสุภาษิตคาสอนต่างๆ เช่น เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด ผู้ใหญ่
อาบน้าร้อนมาก่อน ผู้มีอายุมากกว่าถือว่ามีอานาจมากกว่า สังคมไทยจึงคาดหวังให้ผู้ใหญ่ต้องประพฤติตัวให้น่า
เคารพยาเกรง สุขุม และไม่ทาตัวเหมือนเด็ก (Bandhumedha, 1985, p. 93-95)
(8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (Buddhist value)
คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงเป็นธรรมดาที่หลักคาสอนจะมีอิทธิพลต่อค่านิยม จากการ
สารวจของสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522, หน้า 76-79) พบค่านิยมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสงบสุข
ทางใจ การพึ่งหลักธรรม การมีใจเมตตา รู้จักประมาณตนและรักสันโดษ มีอ ารมณ์สงบและสารวม และการให้
อภัย คนไทยเชื่อในเรื่องบุญกรรมจึงนิยมทาบุญมากเพื่อหวังให้ชีวิตสุขสบาย และยังเชื่อในอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นิยมดูฤกษ์ยาม ดูดวง และบูชาเครื่องรางของขลัง (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529, หน้า 571; บรรเทิง พา
พิจิตร, 2549, หน้า 17-20) คาสอนเกี่ยวกับความมักน้อยและการข่มความโกรธทาให้คนไทยนิยมวางเฉย สุขุม
ใจเย็น ไม่ทะเยอทะยาน ไม่กล้าเสี่ยง และขี้สงสาร (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 81) รวมถึงยกย่องผู้ทาความ
ดี ไม่ชอบการผูกพยาบาท และลืมง่าย (สุพัตรา สุภาพ, 2541) Van Esterik (2000, p. 66) ตั้งข้อสังเกตว่าหลัก
ความสันโดษส่งผลต่อวัฒนธรรมปัจเจกนิยม การถ่อมตน ความอดกลั้น และการไม่ยุ่งกับเรื่องของผู้อื่น แต่ก็มี
ส่วนทาให้คนไทยไม่มีวิธีคิดแบบก้าวหน้าในเชิงธุรกิจหรือการลงทุน ทาให้พัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่าง
ล่าช้า (สนิท สมัครการ, 2537, หน้า 108)
(9) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (glorification to the monarchy)
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย ส่งผลให้คนไทยมีค่านิยม
เคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมาก (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536, หน้า 17; สุพัตรา
สุภาพ, 2541) Fong (2009, p. 673-679) อธิบายว่าพระมหากษัตริย์ของไทยมีสถานะสูงส่งเหนือการเมือง
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เป็นเสมือนเทพเจ้าในโลกมนุษย์ และอยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์ ผู้นาในยุคหลังได้สร้างระบบการเมืองแบบ
ใหม่ โ ดยเชิ ด ชู ใ ห้ พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ผู้ น าในระบอบประชาธิ ป ไตย เกิ ด เป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
(10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน (enjoyment)
คนไทยมีค่านิยมรักความสนุกสนานร่าเริงเป็นพื้น (สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522, หน้า
79) มีค่านิยมที่เกี่ยวข้อง คือ การเน้นบริโภคปัจจุบัน ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ชอบทางานหนัก และใจกว้างหรือใจ
นักเลง (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529, หน้า 568) คนไทยถือว่าการเคร่งขรึมหรือจริงจังกับชีวิตเป็นเรื่องน่า
เบื่อหน่าย จึงนิยมท่องเที่ยว ดูการละเล่น เสี่ยงโชค แต่งกายสวยงาม และชอบหาของแปลกใหม่มารับประทาน
(บรรเทิง พาพิจิตร, 2549, หน้า 17) รวมถึงชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากกว่าเก็บออม นิยมการพักผ่อนหย่อนใจ
มากกว่าทางานหนัก ทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (สนิท สมัครการ, 2537,
หน้า 109-115) Phillips (1965, p. 57) กล่าวว่าทุกการละเล่นหรือประเพณีของคนไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคคลได้ปลอดปล่อยและตอบสนองค่านิยมความรักสนุก เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและวิถี
เกษตรกรรมในอดีตทาให้คนไทยมีเวลาว่างค่อนข้างมาก (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536, หน้า 21) อีกทั้งวิถีการ
ปกครองที่ประชาชนไม่จาเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจึงมีเวลาแสวงหาความสนุกรื่นเริงได้อย่างเต็มที่ (รัชนีกร
เศรษโฐ, 2532, หน้า 80-81)
สรุ ป ว่ า ค่ า นิ ย มที่ ส าคั ญ ของคนไทยซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นศึ ก ษาและตรวจสอบจากผลงานการศึ ก ษาต่ า งๆ
ประกอบด้วยค่านิยม 10 ชุด คือ ค่านิยมการให้ความสาคัญกับตัวเองหรือบุคคล ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ
ค่านิยมการปรับตัวเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม ค่านิยม
ความมั่งคั่งร่ารวย ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา
ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน โดยผู้เขียนได้สรุปเนื้อหา
ค่านิยมไทยตามตารางที่ 1 จากนั้นจะนาเสนอสาระเกี่ยวกับอุดมการณ์ในสังคมไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบ
ที่สาคัญของวัฒนธรรมไทยเป็นลาดับต่อไป
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ตารางที่ 1 สรุปค่านิยมไทย
ที่
1
2
3
4
5

ค่านิยมไทย
ค่านิยมการให้ความสาคัญกับตัวเองหรือบุคคล
ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ
ค่านิยมการปรับตัวเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทาง
สังคม
ค่านิยมความมั่งคั่งร่ารวย

ที่
6
7
8

ค่านิยมไทย
ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ
ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม
ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา

9

ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

10

ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน

อุดมการณ์ในสังคมไทย
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงอุดมการณ์ที่สาคัญของคนไทย โดยจะอธิบายใน 2 ประเด็น คือ (1) ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับอุดมการณ์ และ (2) อุดมการณ์และการเมืองการปกครองในสังคมไทย ดังจะกล่าวในรายละเอียด
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุดมการณ์
ประเด็นนี้เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุดมการณ์ซึ่งจะกล่าวถึงความหมาย บทบาท และหน้าที่
ของอุดมการณ์ในฐานะกลไกการควบคุมทางสังคม มีรายละเอียดดังนี้
คาว่า “อุดมการณ์ (ideology)” ประดิษฐ์ขึ้นในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสโดย Destutt de Tracy ถูกใช้
ในขบวนการขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อประสานกลุ่มคนที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน (Heywood, 2012, p. 45) อุดมการณ์ คือ ระบบความคิดทั้งมวลซึ่งออกแบบมาเพื่อชี้นาพฤติกรรมของคนในสังคม (Levine, 1990, p.
67) เป็นกลไกที่ทาให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ในสังคมเป็ นความจริงเช่นเดียวกับกลไกของมายาคติ (อัลธู
แซร์, 2557, หน้า 23) ส่วน Heywood (1994, p. 15) อธิบายว่าอุดมการณ์ คือ ชุดของความเชื่อพื้นฐานที่
สร้างกรอบความคิดและกาหนดการกระทาของเรา มีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม
รวมถึงสนับสนุนและท้าทายโครงสร้างทางอานาจในสังคม อุดมการณ์จึงเกี่ยวข้องกับอานาจ การครอบงา การ
ใช้ภาษา การสร้างความชอบธรรม และความเห็นพ้อง (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2547, หน้า 211)
อุดมการณ์เริ่มนามาใช้ในงานทางการเมืองโดย Karl Marx (1818-1883) ซึ่งกล่าวถึงการต่อสู้ทางชน
ชั้น การควบคุมทางสั งคม และการแพร่กระจายความคิดของผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต (Hall, Evans &
Nixon, 2013, p. 344) รวมถึงการกดขี่ชนชั้นกรรมาชีพโดยการสร้างจิตสานึกลวงหรือ false consciousness
แล้วทาให้คนทั่วไปเชื่อว่าเป็นความจริง ยอมรับการกดขี่ว่าเป็นความถูกต้อง (Heywood, 2012, p. 6) ทาให้
ชนชั้นล่างให้ความร่วมมือโดยไม่สั่นคลอนอานาจของชนชั้นนา อุดมการณ์หรือจิตสานึกลวงจึงเป็นระบบความ
ความเชื่ อ ที่ ค นคิ ด ว่ า เป็ น ความจริ ง ถื อ เป็ น การสร้ า งความหมายในประดิ ษ ฐกรรมทางสั ง คมจนเกิ ด เป็ น
วัฒนธรรมขึ้น (Brummett, 2011, p. 26-27) สอดคล้องกับที่ Williams (1977, p. 55) อธิบายว่าอุดมการณ์
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เป็นระบบความคิดจอมปลอมของคนกลุ่มหนึ่ง รวมถึงกระบวนการสร้างความคิดและความหมายเพื่อครอบงา
คนส่วนใหญ่ในสังคมด้วย
ในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ การก่อตัวของสังคมต้องอาศัยเงื่อนไขการผลิต (production) และการ
ผลิ ตซ้าปั จ จั ย (means of production) แรงงาน (productive forces) รวมถึงความสั มพันธ์ทางการผลิ ต
(relations of production) วิถีเหล่านี้ใช้หลักการจัดสรรหน้าที่หรือ “กฎการแบ่งงานทางสังคม” ซึ่งชนชั้น
ปกครองสร้างขึ้นเพื่อให้การผลิตดาเนินต่อไปได้ ส่งผลให้มีการจัดระดับขีดความสามารถในตาแหน่งและชนิด
งานที่ต่างกันอันเป็นที่มาของการจัดลาดับชั้นทางสังคม ด้วยเหตุนั้นชนชั้นที่อยู่สูงกว่าจึงมีการผลิตซ้ากฎเกณฑ์
ซึ่งเกิดเป็นอุดมการณ์หลัก (dominant ideology) เพื่อสร้างความสยบยอม อุดมการณ์จึงช่วยตอบโจทย์ใน
การสร้างและเปลี่ยนแปลงสังคม รวมถึงจัดวางบุคคลให้เข้ากับเงื่อนไขการดารงอยู่ของสังคมหรือความสัมพันธ์
ทางการผลิต (อัลธูแซร์, 2557) และเพื่อให้การผลิตซ้าทั้งมวลมีประสิทธิภาพ แต่ละอุดมการณ์จึงต้องต่อสู้ช่วง
ชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งการครองความเป็นเจ้า หรือที่ Antonio Gramsci เรียกว่า hegemony (Heywood, 2012,
p. 7) อันเป็นการสร้างความเห็นพ้องต่อแผนงานของผู้มีอานาจโดยการผสานเข้ากับสิ่งที่มวลชนคุ้นเคย ทาให้
อุดมการณ์ของคนกลุ่มหนึ่งโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับมากกว่าของคนอีกกลุ่มหนึ่ง (Clarke, 2015, p. 279)
อุดมการณ์ทาหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งที่ชนชั้นนาใช้ผลิตซ้าความสัมพันธ์ทางการผลิต ทาให้การควบคุม
ทางสั งคมง่า ยและราบรื่ น (Hall, 1985, p. 113) โดยใช้ส ถาบันต่า งๆ เช่น ศาสนา การศึกษา ครอบครั ว
กฎหมาย การเมือง สื่อมวลชน และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในการหล่อหลอมให้สมาชิกยอมรับอุดมการณ์หลัก
แล้วผสานความร่วมมือกับกลไกการปราบปรามหรือการกดขี่ เช่น รัฐบาล รัฐสภา กองทัพ ตารวจ ราชทัณฑ์
ทั้งสองกลไกเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคมที่เรียกว่าโครงสร้างส่วนบน (superstructure) ทาหน้าที่
ประสานกับโครงสร้างส่วนล่าง (infrastructure) ซึ่งประกอบด้วยเอกภาพของพลังการผลิตและความสัมพันธ์
ทางการผลิต ทาให้กระบวนการควบคุมและขับเคลื่อนสังคมดาเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ (อัลธูแซร์, 2557)
สรุปว่าอุดมการณ์คือระบบความคิดที่ชี้นาพฤติกรรมของคนในสั งคม มีส่วนในการเชื่อมโยงความ
หลากหลายของบุคคลกับสังคมเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นกรอบความคิดที่ชนชั้นนาสร้างขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการ
ควบคุมสังคมผ่านการหล่อหลอมขัดเกลาโดยสถาบันต่างๆ ทาให้สิ่งสร้างทางสังคมทั้ งมวลดูเป็นธรรมชาติใน
ฐานะความจริง อุดมการณ์จึงมีประเด็นของอานาจและการครอบงาเป็นองค์ประกอบสาคัญ ในหัวข้อต่อไปจะ
เข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับอุดมการณ์และการเมืองการปกครองในสังคมไทย มีรายละเอียดดังนี้
2) อุดมการณ์และการเมืองการปกครองในสังคมไทย
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะกล่า วถึงอุดมการณ์ที่สาคัญในสังคมไทยโดยเน้นที่ประเด็นการเมืองการปกครอง
เนื่องจากอุดมการณ์มีความเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมและการเมืองมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น (ประจักษ์ น้าประสาน
ไทย, 2555, หน้า 6) และเป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อนระบบการปกครองของรัฐ อุดมการณ์จึงไม่
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สามารถแยกออกจากการเมืองได้ (Seliger, 1977, p. 1) ผู้ เขียนจะกล่ าวถึงอุดมการณ์ห ลั กของคนไทย 3
ประเภท ตามการจาแนกของพิมพร สุนทรวิริยกุล (2551, หน้า 31-35) ได้แก่ (1) อุดมการณ์ทางการเมือง (2)
อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ และ (3) อุดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อุดมการณ์ทางการเมือง (political ideology) มีอุดมการณ์ที่สาคัญซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อน
การเมืองการปกครองของไทย ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (democracy) คือ การปกครองที่เน้นหลักความเสมอ
ภาค สิทธิ เสรีภาพ และเสียงข้างมากของประชาชน (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็จ (authoritarianism) คือ การใช้
อานาจอย่ างเด็ดขาดโดยคนเพีย งกลุ่ มเดีย ว (3) ราชาธิปไตย (monarchy) คือ การเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าแผ่นดิน เจ้าชีวิต และสมมติเทพ และ (4) ชาตินิยม (nationalism) คือ
ความเชื่อในความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกภาพของชาติ รวมถึงความรักและหวงแหนแผ่นดินเกิด (พิมพร
สุนทรวิริยกุล, 2551, หน้า 31-32)
ในประเด็นเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ผู้เขียนขอขยายความรายละเอียดของอุดมการณ์
ทั้งหมด ได้แก่ อุดมการณ์อานาจนิยมเบ็ดเสร็จ ราชาธิปไตย ประชาธิปไตย และชาตินิยม ดังนี้
อุดมการณ์อานาจนิยมเบ็ดเสร็จและราชาธิปไตยมีอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่บรรพกาล โครงสร้างการ
ปกครองของไทยมีการจัดลาดับชนชั้นมาแต่เดิมโดยผู้ปกครองเป็นชนชั้นมูลนายที่มีอานาจสิทธิ์ขาด ในสมัย
สุโขทัยแม้จะใช้ระบบปิตุราชาธิปไตยแต่อานาจสิทธิ์ขาดก็ขึ้นอยู่กับกษัตริ ย์เท่านั้น ส่วนสมัยอยุธยาอุดมการณ์
อานาจนิ ย มเบ็ ดเสร็ จ และราชาธิป ไตยมีความเด่นชัดมาก เนื่องจากมีการรับเอาแนวคิดเทวราชาอั น เป็ น
วัฒนธรรมการปกครองของขอมและอินเดียมาใช้ กษัตริย์ดารงสถานะเสมือนเทพเจ้า เป็นเจ้าแผ่นดินและชีวิต
การสื่อสารกับกษัตริย์ต้องใช้ราชาศัพท์ ถื อเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง (รัชนีกร
เศรษโฐ, 2532) แม้ภายหลังจะรับเอาแนวคิดธรรมราชามาใช้แต่ก็ไม่ได้ทาให้สถานะของกษัตริย์เปลี่ยนแปลง
ราษฎรยังต้องจงรักภักดีโดยไม่มีข้อแม้เพราะถือว่าพระองค์เป็นผู้มีบุญบารมีที่จะคุ้มครองไพร่ฟ้าให้อยู่เย็น เป็น
สุข เป็นผู้มีพระคุณที่ทุกคนต้องกตเวทีโดยการรับเกณฑ์แรงงานและเสียภาษี ส่วนขุนนางและเชื้อพระวงศ์จะ
เป็นผู้ช่วยในการบริหารการปกครอง (สุมาลี บารุงสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2529, หน้า 65)
การปกครองสมัยสมบูรณาญาสิทธิ์มีการแบ่งคนในสังคมเป็น 2 ชนชั้นหลัก คือ (1) ชนชั้นสูงหรือ
มูลนาย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และขุนนาง (2) ชนชั้นล่าง ได้แก่ สามัญชนซึ่งมีฐานะเป็นไพร่และ
ทาส (Rabibhadana, 1979, p. 28) นอกจากนี้ยังมีชนชั้นพิเศษ ได้แก่ สมณะพราหมณ์ ชาวต่างชาติ และ
พ่อค้าวาณิช (รัชนีกร เศรษฐโฐ, 2532, หน้า 15) โครงสร้างดังกล่าวถือว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของดินแดนและ
ประชาชนทั้งมวลในอาณาจักร ความสัมพันธ์ระหว่างนายกับไพร่เป็นแบบสมผลประโยชน์ อานาจของมูลนาย
จะสัมพันธ์กับระดับศักดินาซึ่งชี้วัดจานวนคนในสังกัด นายต้องคุ้มครองไพร่ส่วนไพร่ต้องส่งส่วยและรับใช้มูล
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นาย ทาให้ความกตัญญูกตเวทีเป็นค่านิยมหลักที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ (Rabibhadana, 1979, p.
29-35)
ส่วนอุดมการณ์ประชาธิปไตยนั้นเริ่มแพร่กระจายในสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในปี 2475 เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงอุดมการณ์และองค์กรของรัฐทั้งหมดโดยนารูปแบบการปกครองของ
ฝรั่งเศสมาผสานกับรูปแบบของไทย แต่ด้วยเหตุที่โครงสร้างทางสังคมยังไม่ถูกปฏิรูปทาให้ระบบการปกครองที่
คณะราษฎรนามาใช้เกิดความล้มเหลว สังเกตจากการปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการหลายยุคสมัย แม้บางช่วง
จะมีนักคิดบางกลุ่มได้นาเสนออุดมการณ์สังคมนิยมเพื่อเป็นตัวเลือกในการแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะช่วง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 แต่แนวคิดนี้ก็พ่ายแพ้ให้กับอุดมการณ์ดั้งเดิมซึ่งหยั่งรากอยู่
ในโครงสร้างของสังคมไทยอย่างราบคาบ (ฑิตยา สุวรรณะชฎ, สนิท สมัครการ และเฉลียว บุรีภักดี , 2523,
หน้า 23-28)
คนไทยรับอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาใช้แบบผิวเผิน ในขณะที่โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ
แบบเดิมยังคงอยู่ (สุมาลี บารุงสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2529, หน้า 78) นั่นคือพื้นฐานแนวคิดอนุรักษ์
นิยมและระบบอุปถัมภ์ที่ทุกชนชั้นพยายามรักษาไว้ (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529, หน้า 572) เช่นเดียวกับที่
ธงชัย วินิจจะกูล (2551, หน้า 58-63) อธิบายว่าการทาให้ไทยเป็นรัฐสมัยใหม่ในขณะที่โครงสร้างของกลุ่ม
อานาจเก่ายังไม่ถูกสะสาง ทาให้ชนชั้นนาเดิมปรับตัวและสืบทอดแนวคิดดั้งเดิมที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
สังคม ได้แก่ แนวคิดอานาจที่เชื่อมโยงกับบุญบารมี ระเบียบสังคมที่มีการจัดลาดับชั้น และความสัมพันธ์ทาง
สังคมแบบองค์รวมชีวภาพ (Organism) ส่วน Shytov (2004, p. 306-308) มองว่าสาเหตุที่ทาให้ประชาธิปไตย
ไม่เติบโตในสังคมไทยเนื่องจาก (1) ความเชื่อของผู้ปกครองว่าคนชนบทไม่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
และชาวบ้านไม่ทราบอานาจการปกครองของตนเนื่องจากระบบการศึกษาไร้ประสิทธิภาพ และ (2) ระบบ
ราชการและการรวมศูนย์อานาจที่ส่วนกลาง ซึ่งชนชั้นชาวนาถูกปกครองโดยกษัตริย์ในอดีตและโดยทหาร
รวมถึงข้าราชการในปัจจุ บัน ทาให้ประชาชนไม่มีสิทธิในการบริหารจัดการตนเองทั้งในระดับท้ องถิ่นและ
ระดับประเทศ
ในส่วนของอุดมการณ์ชาตินิยมคาดว่าเกิดขึ้นในยุคล่าอาณานิคมถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ 5-7 โดยชน
ชั้นนาพยายามสร้าง “ความเป็นไทย” และ “ชาติไทย” ด้วยการวางรากฐานชาตินิยมทางวัฒนธรรมโดยผลิต
ซ้าศิลปวัฒนธรรมเดิม เช่น ศาสนาพุทธ ภาษาไทย ประเพณีไทย เพื่อการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทาให้ชาติ
ตะวันตกยอมรับว่าชาติไทยมีอารยธรรม และสร้างความชอบธรรมในการจัดการความสั มพันธ์เชิงอานาจซึ่งทา
ให้สถานภาพของชนชั้นนาเดิมยังคงอยู่ (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2557, หน้า 38-39) ขณะเดียวกันก็มีการช่วงชิง
ทางอุดมการณ์โดยชนชั้นนาใหม่ซึ่งเกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผู้นาเสนอแนวคิดชาตินิยมความเป็น
ไทย อาทิ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” การเผยแพร่เพลง
ปลุกใจ เช่น รักเมืองไทย รักกันไว้เถิด ตื่นเถิดชาวไทย การตัดชื่อชนชาติอื่นออกจากชื่อเพลงไทยเดิม และ
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ประดิษฐ์เพลงชาติไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของขั้วอานาจใหม่แทนเพลงประจาชาติเดิม สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ “ความ
เป็นไทย” ผูกติดอยู่กับอาการหลงตัวเองของคนไทยรวมถึงการดูถูกชาติเพื่อนบ้านว่าต้อยต่ากว่าในปัจจุบัน (อติ
ภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556)
(2) อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ (economic ideology) อุดมการณ์สาคัญที่มีส่วนในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ของไทย ได้แก่ (1) ทุน นิ ย ม (capitalism) คือ การให้ ความส าคัญกับเงินทุนและปัจจัยการผลิ ต
แรงงานจั ดเป็ น สิ น ค้าประเภทหนึ่ ง (2) บริ โ ภคนิยม (consumerism) คือ การบริโ ภคที่ไร้ขีดจากัดซึ่ ง มิ ไ ด้
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน (3) วัตถุนิยม (materialism) คือ การสะสมความมั่งคั่งและความสะดวกสบาย
โดยการแสวงหาวัตถุมาครอบครอง รวมถึงใช้วัตถุเป็นตัวตัดสินคุณค่าของบุคคล (4) เงินตรานิยม (moneyism)
คือ การวัดความสาเร็จ จากรายได้ ความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีการคานวณเป็นผลประโยชน์ และ (5)
เศรษฐกิจพอเพียง (self-sufficiency economy ideology) คือ การเน้นความพอประมาณ ความจาเป็น การ
พึ่งตนเอง ความประหยัด และไม่ใช้เงินเป็นตัวชี้วัด (พิมพร สุนทรวิริยกุล, 2551, หน้า 32-33)
ผู้เขียนขออธิบายเฉพาะอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจที่สาคัญในสังคมไทย นั่นคืออุดมการณ์ทุนนิยม
และอุดมการณ์วัตถุนิยม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทุนนิยม คือ ระบบเศรษฐกิจที่ให้ความสาคั ญกับการเป็นเจ้าของในทรัพยากรและการจัดสรรปัน
ส่วนวัตถุ ผลผลิต หรือสินค้าตามกลไกการตลาดแบบเสรีโดยปัจเจกหรือภาคเอกชน ประชาชนทุกคนมีสิทธิ
ส่วนตัวในการเป็นเจ้าของหรือครอบครองสินค้า บริการ แรงงาน และสินทรัพย์ทางกายภาพ (Gwartney &
Stroup, 1995, p. 51) รวมถึงความสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากเงินทุน สินทรัพย์ และ
ทรัพยากรได้อย่างเสรี (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 34) ในที่นี้หมายถึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พยากรส่ ว นใหญ่ แต่โ ครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณประโยชน์ยังคงถูก
ควบคุมดูแล บริหารจัดการ และเป็นเจ้าของโดยภาครัฐอยู่ (Ekelund, Ressler & Tollison, 2006, p. 92)
ในประเทศไทยระบบทุนนิยมปรากฏชัดภายหลังการทาสนธิสัญญาเบาริงสมัยรัชกาลที่ 4 ทาให้
เกิ ด การค้ า เสรี ร ะหว่ า งประเทศและใช้ร ะบบเงิ นตราในการแลกเปลี่ ยน หลั ง สงครามโลกครั้ง ที่ 2 มี ก าร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุนนิยมขนานใหญ่โดยความร่วมมือของสหรัฐอเมริกา (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 2325) อันเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศโลกที่สาม ประเทศไทยจึงมีการปรับปรุงคุณภาพ
สังคมและเศรษฐกิจโดยพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งใหญ่และเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจเนื่องจากความก้าวหน้ากระจุกตัวอยู่ใน
เมือง การที่คนไทยมุ่งเน้นการบริโภคทันทีทาให้เกิดค่านิยมการตัดสินบุคคลตามผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เกิด
ความไม่ ส มดุ ล ด้ า นรายได้ และผู้ มี ก าลั ง ทางเศรษฐกิ จ มากกลายเป็ นกลุ่ ม อ านาจใหม่ ใ นสั งคม (ฑิ ต ยา สุ
วรรณะชฎ และคณะ, 2523, หน้า 26-27) นอกจากนี้การแข่งขันในระบบทุนนิยมยังสวนกระแสต่อส่งเสริม
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อุดมการณ์ทางเลื อก อาทิ เศรษฐกิจ พอเพียง ทั้งยังก่อให้ เกิดการปะทะที่ อาจส่ งผลเป็นวิก ฤตการณ์ ท าง
เศรษฐกิจได้เช่นกัน (ชาญชัย รัตนปราการ, 2555, หน้า 7)
วัตถุนิยม คือ หลักการที่มองปรากฏการณ์ทางจิตใจ ความคิด ความรู้สึก ความปรารถนา และขีด
ความสามารถของมนุษย์ว่าสามารถวัดและคานวณได้เช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของ ความทุกข์หรือความสุขของคน
เป็นสิ่งที่สะสม เก็บเกี่ยว และชี้วัดได้คล้ายคลึงกับความเป็นวัตถุหรือสัมพันธ์กับวัตถุที่ได้ครอบครอง รวมถึงการ
ใช้สินค้าหรือวัตถุสิ่งของเป็นตัวบ่งบอกความแตกต่างด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Cottrell, 1998, p.
288-289) Hofmeister and Neulinger (2013, p. 321) อธิบายคุณลั กษณะส าคัญของความเป็นวัตถุนิยม
(ทัศนคติต่อทั้งวัตถุและเงินตรา) ได้แก่ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความเห็นแก่ตัว ความอิจฉาริษยาเมื่อเทียบกับ
ผู้อื่น การบริโภควัตถุสิ่งของเพื่อสร้างอัตลักษณ์และเป็นรางวัลแห่งความสาเร็จของตน วัตถุนิยมเป็นต้นตอให้
เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การใช้สินค้าและบริการเพื่อการโอ้อวด ความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย
การใช้จ่ายโดยไม่ไตร่ตรอง ผู้มีความเป็นวัตถุนิยมจึงมักมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโอ้อวด ใช้วัตถุแสดงสถานะ
และชี้วัดความสาเร็จ รวมถึงรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้ครอบครองหรือบริโภควัตถุสิ่งของ (ภูเบศร์ สมุทรจักร และ
มนสิการ กาญจนะจิตรา, 2557, หน้า 52-53)
ในทรรศนะของผู้ เ ขี ย นมองว่ า อุ ด มการณ์ ทุ น นิ ย มมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง ผลให้ เ กิ ด โลกทั ศ น์
ความสาเร็จเชิงวัตถุนิยมซึ่งครอบงาวิธีคิดและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่ชาญชัย
รัตนปราการ (2555, หน้า 31) อธิบายว่าทุนนิยมและวัตถุนิยมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่
ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม จากการศึกษาของภูเบศร์ สมุทรจักร และมนสิการ กาญจนะจิตรา (2557) พบว่า
คนรุ่ น ใหม่ มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคแบบวัต ถุ นิ ยมมากที่ สุ ด ซึ่ งควรเฝ้ า ระวั ง อย่ า งยิ่ ง นอกจากนี้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เคยสารวจดัชนีความสุขของครอบครัวไทย พบว่าร้อย
ละ 62.42 ของครอบครัวไทยประสบปัญหาความแตกแยก ขาดความอบอุ่น และปัญหาสุขภาพจิตอันเป็นผล
จากพฤติ ก รรมการด ารงชี วิ ต ในสั ง คมทุ น นิย มและการให้ ค วามส าคั ญ กั บ วัต ถุ นิ ย มมากเกิ น ไปในปัจจุบัน
(ผู้จัดการออนไลน์, 2553)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองหลังปี 2475 การเข้ามาของทุนนิยม กระแสวัตถุนิยม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และระบบการศึกษามวลชนแบบตะวันตก ส่งผลให้เกิดชนชั้นใหม่ในสังคมไทยนั่น
คือชนชั้นกลาง (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556, หน้า 104) รัชนีกร เศรษโฐ (2532, หน้า 20) อธิบายว่าการ
พัฒ นาทางเศรษฐกิจ ทาให้ โ ครงสร้ างทางชนชั้น ของสั งคมไทยเปลี่ ยนแปลงและคงอยู่เรื่ อ ยมาถึ งปั จ จุ บั น
โครงสร้างดังกล่าวประกอบด้วย (1) ชนชั้นผู้ดีเก่า (aristocrats) คือ ผู้มีเชื้อสายราชสกุลและขุนนาง (2) ชนชั้น
นา (elite) คือ ผู้บริหารประเทศ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง นัก ธุรกิจ เป็นต้น (3) ชนชั้นกลางระดับสูง
(upper-middle class) คือ ข้าราชการ ผู้มีความรู้สูง และวิชาชีพที่มีรายได้มาก เช่น แพทย์ อาจารย์ ทหาร
(4) ชนชั้ น กลางระดั บ ต่ า (lower-middle class) คื อ ช่ า งฝี มื อ ผู้ ช านาญการ พนั ก งานบริ ษั ท แรงงาน
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ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น และ (5) ชนชั้นล่าง (lower class) คือ กรรมกรไร้ฝีมือ ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร ผู้มี
อาชีพหาเช้ากินค่า เป็นต้น
(3) อุดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural ideology) มีอุดมการณ์ที่สาคัญ
ได้แก่ (1) ศักดินา (feudalism) คือ ระบบสังคมที่กาหนดสิทธิ หน้าที่ โอกาส และสถานะของบุคคลตามลาดับ
ชนชั้น (2) ชายเป็นใหญ่ (patriarchy) คือ โครงสร้างทางสังคมและวิถีปฏิบัติที่ผู้ชายมีอานาจ บทบาท และ
ความสาคัญในสังคมมากกว่า (3) อุดมการณ์พุทธศาสนา (Buddhism) คือ ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ความ
ไม่เท่าเทียมด้านวาสนาบารมี การเวียนว่ายตายเกิ ด การสร้างบุญกุศล (4) ไสยศาสตร์ (occultism) คือ การ
นับถืออานาจเหนือธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ เวทมนตร์คาถา มีพื้นฐานมาจากการนับถือผีและ
ศาสนาพราหมณ์ (5) ท้องถิ่นนิยม (localism) คือ ความผูกพันของบุคคลหรือกลุ่มที่มีต่อถิ่นที่อยู่ ประวัติศาสตร์
อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของตน และ (6) ธรรมชาตินิยม (naturalism) คือ การให้ความสาคัญกับ
ธรรมชาติ สภาวะที่เป็นจริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงหลักของเหตุผล (พิมพร สุนทรวิริยกุล, 2551,
หน้า 33-35)
ในที่นี้จะขอขยายความอุดมการณ์ที่สาคัญซึ่งสัมพันธ์กั บงานการศึกษาวิจัยของผู้เขียน นั่นคือ
อุดมการณ์ศักดินา อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ และอุดมการณ์พุทธศาสนา มีรายละเอียดดังนี้
ศักดินาเป็นกลไกการกาหนดบทบาทหน้าที่ สิทธิ อานาจ และฐานะของทุกชนชั้นโดยใช้ช าติ
กาเนิดและตาแหน่งทางราชการเป็นตัวชี้วัด (สุมาลี บารุงสุข และศุ ภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล , 2529, หน้า 84)
จิตร ภูมิศักดิ์ (2550, หน้า 37) อธิบายว่า “ศักดินา” มี 3 ความหมาย คือ ในเชิงเศรษฐกิจศักดินาหมายถึง
อานาจในการครอบครองที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต ในเชิงการเมืองหมายถึงอานาจและอิทธิพลของมนุษย์ซึ่ง
แตกต่างกันไปตามปริมาณที่ดิ นที่ตนมี และในเชิงวัฒนธรรมหมายถึงอานาจในการกาหนดรูปแบบวิถีชีวิตซึ่ง
ขึ้นอยู่กับอานาจในที่ดิน เจ้าของที่ดินจะพยายามทาให้ผู้ด้อยกว่าหรือผู้ไร้ที่ดินเคารพยกย่องและยอมรับสถาบัน
ของพวกตน โดยกล่อมเกลาให้เห็นว่าระเบียบที่กาหนดขึ้นเป็นความถูกต้องชอบธรรมที่พึงยึดถือ ปฏิบัติ ส่วน
Rabibhadana (1979, p. 30) อธิบายว่าศักดินาสามารถใช้กาหนดหรือชี้วัดจานวนคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
บ่งบอกความมั่งคั่งและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงใช้ระบุขอบเขตอานาจทางการเมืองของแต่ล ะ
บุคคลได้
ระบบศักดินาถือว่าที่ดินและแรงงานทั้งหมดผูกขาดโดยชนชั้นมูลนาย สามัญชนมีนาได้ 25 ไร่ ผู้มี
นามากกว่า 400 ไร่ถือเป็นชนชั้นผู้ดี หากต่ากว่าถือเป็นชนชั้นไพร่ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การปกครองของชนชั้นผู้ดี
และใช้แรงงานเกณฑ์ ไม่มีสิทธิในการบริหารงานแผ่นดิน และต้องส่งทรัพ ยากรที่ได้จากการประกอบอาชีพให้
มูลนายเพื่อแลกกับความคุ้มครองอันเป็นที่มาของระบบอุปถัมภ์ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 15) จิตร ภูมิ
ศักดิ์ (2550, หน้า 138) กล่าวว่าแท้จริงแล้วสามัญชนมีนาได้สูงสุด 15 ไร่ในอัตราไพร่ราบ หากเป็นคนยากจน
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ซึ่งเป็ น ชนส่ ว นใหญ่จ ะมีน าได้เพี ย ง 5 ไร่ เสมอกับทาสเท่านั้น ผู้ รับพระราชทานที่ดินตามศักดินาจะได้รับ
ครัวเรือนและผลประโยชน์ในที่ดินนั้น ส่งผลให้ผู้มีศักดินามากมีอานาจทางสังคมมากตามไปด้วย (หน้า 148)
แม้ระบบการจัดสรรดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแต่อุดมการณ์ศักดินาก็ยังมีอิทธิพลต่อระบบราชการไทยในปัจจุ บัน
ค่านิยมที่ถือว่าข้าราชการเป็นผู้มีเกียรติทาให้เกิดการวางอานาจและการใช้อานาจในทางมิชอบ เน้นระบบ
อุปถัมภ์ การบริการประชาชนไม่เสมอภาค มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้าและมีขั้นตอน
ซับซ้อน ทาให้ระบบราชการไทยไร้ประสิทธิภาพและมีความเหลื่อมล้าสูง (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 54-56)
ชายเป็นใหญ่ถือเป็นอุดมการณ์หนึ่งที่มีความสาคัญต่อโครงสร้างของสังคมไทยเช่นกัน ชนชั้นสูง
สมัยอยุธยาถือว่าผู้หญิงเป็นสินทรัพย์ ผู้ชายจะมีภรรยาหลายคนเพื่อแสดงอานาจ ครอบครัวมีการใช้ลูกสาว
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างตระกูลหรือราชวงศ์ (คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557, หน้า 45) แม้ในปัจจุบัน
คนไทยก็ยังถือว่าความสุภาพเรียบร้อยแบบกุลสตรีเป็นคุณสมบัติของผู้หญิงที่ดี ถือเป็นผลจากการผลิตซ้าโลก
ทัศน์แบบราชสานักและพุทธศาสนาแบบเถรวาท สุภาษิตสอนหญิงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการผลิตซ้าอุดมการณ์
ชายเป็นใหญ่ซึ่งสอนให้ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวและอยู่ในโอวาทของสามี (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556,
หน้า 65-66) พระยาอนุมานราชธน (2553, หน้า 254) ได้กล่าวถึงประเพณีเกี่ยวกับการแต่งงานซึ่งแสดงถึง
ความสาคัญของเพศชาย นั่นคือ การที่ภรรยาและบุตรธิดาใช้นามสกุลของฝ่ายชาย การที่สามีต้องนอนฝั่ง
ขวามือของภรรยาเสมอ และคนโบราณมักสั่งสอนให้ภรรยากราบเท้าสามีเพราะเชื่อว่าจะเป็นศรีแก่ตัวหรือทา
ให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง
ส่ ว นอุดมการณ์พุทธศาสนาถือว่ามีบทบาทส าคัญในการเกื้อกูล สถาบันการเมือง แม้ปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาจะมีบทบาททางสังคมมากกว่ าสถาบันศาสนาซึ่งเป็นกลไกทางอุดมการณ์หลักในอดีต (อัลธู
แซร์, 2557, หน้า 70) แต่ศาสนาก็ยังคงความสาคัญในการส่งเสริมอานาจต่างตอบแทนกับสถาบันการเมือง
โดยเฉพาะสถาบันสงฆ์ซึ่งมีบทบาทในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน (สุมาลี บารุงสุข
และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2529, หน้า 73) รวมถึงถ่ายทอดอุดมการณ์ที่สนับสนุนชนชั้นปกครอง เช่น ธรรม
ราชา อีกทั้งยังใช้ความเชื่อโดยเฉพาะหลักกรรมมาอธิบายความแตกต่างทางอานาจ บารมี สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจของบุคคล ส่วนสถาบันการเมืองก็เกื้อกูลศาสนาโดยการสร้างวัดเพื่อเสริมบารมี ถวายที่ดิน ให้
สมณศักดิ์ และปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการผลิตซ้าอุดมการณ์โดยการสร้างศาสนาพลเมือง
(Civil religion) นั่นคืออุดมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้พระสงฆ์เป็นตัวแทนในการเผยแพร่
อุดมการณ์รวมถึงสร้างความมั่นคงทางการเมือง เนื่องจากพระสงฆ์มีความใกล้ชิดและเป็นที่เคารพนับถือของ
ประชาชนส่วนใหญ่ (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529, หน้า 595)
ประเด็นเกี่ยวกับอุดมการณ์ในสังคมไทย ผู้เขียนได้อภิปรายใน 3 ประเด็น คือ (1) อุดมการณ์ทาง
การเมือง ได้แก่ อุดมการณ์อานาจนิยมเบ็ดเสร็จ ราชาธิปไตย ประชาธิปไตย และชาตินิยม (2) อุดมการณ์ทาง
เศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ อุ ด มการณ์ ทุ น นิ ย มและวั ต ถุ นิ ย ม และ (3) อุ ด มการณ์ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่
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อุดมการณ์ศักดินา ชายเป็นใหญ่ และพุทธศาสนา ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาอุดมการณ์ในสังคมไทยตามตารางที่ 2
จากนั้นจะนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของคนไทยซึ่งสัมพันธ์และแสดงถึงลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรมของคนไทย ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
ตารางที่ 2 สรุปอุดมการณ์ในสังคมไทย

1.
2.
3.
4.

การเมือง
อุดมการณ์อานาจนิยม
เบ็ดเสร็จ
อุดมการณ์ราชาธิปไตย
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
อุดมการณ์ชาตินิยม

อุดมการณ์ในสังคมไทย
เศรษฐกิจ
1. อุดมการณ์ทุนนิยมและวัตถุ
นิยม

สังคมและวัฒนธรรม
1. อุดมการณ์ศักดินา
2. อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่
3. อุดมการณ์พุทธศาสนา

รูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทย
รูปแบบการสื่อสารของคนไทยเป็นสาระสุดท้ายที่ผู้เขียนจะนาเสนอในบทความนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการ
สื่อสารและวัฒนธรรมมีกระบวนความหรือลักษณะหน้าที่ควบคู่กัน แต่ละกลุ่มชนจะสะท้อนวัฒนธรรมของ
ตนเองผ่านการใช้ภาษา พฤติกรรมการสื่อสาร และการปฏิบัติตนเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่น (Samovar &
Porter, 2004, p. xi-3)
เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับรูปแบบการสื่อสารของคนไทยที่ผู้เขียนได้อภิปราย
ประกอบด้วย (1) วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม (2) การสื่อสารแบบเน้นอิงปริบท (3) ความแตกต่างทางอานาจมาก
(4) ลักษณะความเป็นเพศหญิง และ (5) ระบบสังคมแบบโครงสร้างหลวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม (collectivism)
วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยมและปัจเจกนิยมมีอิทธิพลต่อการสื่อสารและวิธีการเข้าสังคมของแต่ละบุคคล
ประเทศในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่จัดว่าเป็นวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม (Gudykunst & Lee, 2003, p. 12) จาก
งานของ Geert Hofstede ซึ่งส ารวจมิติด้านค่านิยมทางวัฒ นธรรมของประเทศต่างๆ โดยใช้พื้นฐานการ
ศึกษาวิจัยจาก IBM Corporation (ดูใน Minkov & Hofstede, 2013; Samovar & Porter, 2004; Sadri &
Flammia, 2011) ในมิติด้านปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (individualism-collectivism) การสารวจจากกลุ่ ม
ตัวอย่างพบว่าประเทศไทยมีค่าความเป็นปัจเจกนิยมเพียง 20 คะแนนจาก 100 (Hofstede & Hofstede,
2005, p. 79) ซึ่งอาจบ่งชี้ให้เห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยมีความเป็นกลุ่มนิยมสูง ให้ความสาคัญกับความ
สามั ค คี และความเห็ น พ้ อ ง บุ ค คลจะจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ กลุ่ ม เพื่ อ แลกกั บ ผลประโยชน์ แ ละการปกป้ อ ง ส่ ว น
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Rojjanaprapayon (1997, 20-21) กล่าวว่ารูปแบบทางวัฒนธรรมดังกล่าวมี 2 กลุ่มแนวคิด คือ กลุ่มแรกมอง
ว่าคนไทยมีวัฒนธรรมปัจเจกนิยมแบบโครงสร้างหลวม (loosely-structured society) กลุ่มที่สองมองว่าเป็น
วัฒนธรรมแบบปัจ เจกนิ ย มเชิงลบ (negative individualism) เนื่องจากคนไทยมีความเห็นแก่ตัว และขาด
จิตสานึกสาธารณะ แต่ก็มีพฤติกรรมการร่วมมือกับผู้อื่นแม้จะจากัดเฉพาะญาติมิตร คนสนิท หรือกลุ่มเพื่อนก็
ตาม นักวิชาการจึงสรุปว่าคนไทยมีวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม
สังคมแบบกลุ่มนิยมจะเน้นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (interdependence) แต่ละคนมองว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม พฤติกรรมต่างๆ จะถูกกาหนดหรือขึ้นอยู่กับความคิดและการกระทาของผู้อื่น (Markus
& Kitayama, 1991, p. 227) บุคคลจึงต้องปรับตัวเข้ากับกลุ่ม แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม มีสานึกในตาแหน่ง
หน้าที่ของตน และรักษาน้าใจซึ่งกันและกัน (Gudykunst & Lee, 2003, p. 15) ผู้มีพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่ามี
ความอดทน มีสมบัติผู้ดี รู้จักควบคุมตนเอง รู้กาลเทศะ และมีวุฒิภาวะ (Markus & Kitayama, 1991, p.
229) คุณสมบัติข้างต้นเป็นสิ่งที่ พึงประสงค์ในสังคมไทย สังเกตจากคติคาสอนในนิทานพื้นบ้านที่มักมี การ
สะท้อนวัฒนธรรมกลุ่มนิยม ทั้งการปลูกฝังให้รักผู้อื่น มีเมตตากรุณา และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Shytov,
2004, p. 347) แม้แต่การละเล่นของไทย เช่น มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร ก็ล้วนส่งเสริมความเป็นกลุ่ มนิ ยม
โดยเฉพาะความสามัคคีกลมเกลียว ความอดทนอดกลั้น ความเกรงใจ และการเกื้อกูลผู้อื่น (Bandhumedha,
1985, p. 85)
สังคมที่เน้นการพึ่งพากันแบบกลุ่มนิยมจะมีรูปแบบการสื่อสารอิงกับปริบทมาก (high-context) มี
ความสุภาพ (politeness) และไม่ตรงไปตรงมา (indirectness) บุคคลจะกังวลกับการแสดงออกที่อาจทาให้
ตนเสียหน้าหรือไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม พยายามใส่ใจฟังหรือมีส่วนร่วม และระวังกิริยาเมื่อสื่อสารกับบุคคลที่
ไม่คุ้นเคย หากแยกเป้าหมายการสนทนาออกเป็น 2 ส่วน คือ เพื่อความสัมพันธ์ทางสังคมและเพื่อการทางาน
การสนทนาในสังคมกลุ่มนิยมจะเกี่ยวข้องกับการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่า ผู้พูดจะหลีกเลี่ยงคาพูด
ที่ ท าร้ า ยความรู้ สึ ก ของผู้ ฟั ง หรื อ ท าให้ ผู้ ฟั ง มองตนในแง่ ล บ เน้ น การสบตาและการแสดงออกทางสี ห น้า
(Gudykunst & Lee, 2003, p. 16-25) สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการสื่อสารของคนไทยในงานวิจัยของ
Rojjanaprapayon (1997, p. xvii) ซึ่งอธิบายว่าสังคมไทยมีความเป็นกลุ่ มนิยมสูง จึงมีรูปแบบการสื่ อสาร
อย่างไม่ตรงไปตรงมา อิงกับปริบท (contextuality) และมีความเป็นเพศหญิง (femininity)
การศึกษาของ Rojjanaprapayon (1997) พบว่าการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาของคนไทยเป็นยุทธิวิธี
สาหรับหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหากมีคาถามหรือข้อโต้แย้งคนไทยมักเก็บงาไว้
นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยมักพบปัญหาว่าคนไทยไม่แสดงความรู้สึกหรือความต้องการอย่าง
ตรงไปตรงมา ชอบนิ่งเงียบโดยคาดหวังให้คู่สื่อสารทราบความรู้สึกของตนทาให้การคาดเดาความคิดของคน
ไทยเป็นเรื่องยาก สอดคล้องกับที่ Phillips (1965, p. 79) อธิบายว่าพฤติกรรมและคาพูดของคนไทยมักตรง
ข้ามกับความคิดหรือความต้องการที่แท้จริง เมื่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ามักมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาติเพื่อ
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สกัดกั้นมิให้คู่สื่อสารรู้ความคิดหรือความรู้สึกของตน นิยมหัวเราะเมื่อทาความผิด พูดคุยผ่านคนกลาง ซุบซิบ
นินทา และหลีกหนีปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ง ใช้การประจบสอพลอและความตลกโปกฮาเมื่อต้องการกลบ
เกลื่อน ทั้งนี้เพราะเกรงว่าจะทาให้บรรยากาศการสื่อสารไม่น่าประทับใจ (p. 184-185)
วัฒนธรรมกลุ่มนิยมยังส่งผลต่อลักษณะการสื่อสารที่สุภาพของคนไทย คู่สื่อสารมักจะตระหนักถึง (1)
คาสรรพนามที่เหมาะสมกับเพศ ปริบท และรูปแบบความสัมพันธ์ (2) อายุและความใกล้ชิด และ (3) ตาแหน่ง
ทางสังคมซึ่งจะเป็นตัวกาหนดวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม (Rojjanaprapayon, 1997, p. 22) หากคู่สนทนามี
รูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงการยอมรับ ชื่นชม ไม่หยิ่งยโส ยืดหยุ่น สุภาพ และถ่อมตนจะทาให้ความสัมพันธ์
นั้นราบรื่น (Knutson & Posirisuk, 2007, p. 211) คนไทยใช้ความสุภาพเพื่อแสดงความห่วงใยต่อคู่สื่ อสาร
ใช้จัดการความกังวลหรือความเก้อเขินเพื่อรักษาหน้ า (face-saving) และใช้สร้างความประทับใจเพื่อให้ คู่
สนทนามีการปฏิบัติที่ดีตอบ ไม่ว่าจะเป็นการยิ้ม หัวเราะ หรือพูดเรื่องสัพเพเหระ จัดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม
สาหรับการเข้าสังคมเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลาย คนไทยจึงยกย่องผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี สุขุม อ่อนน้อม
สุภาพ รู้กาลเทศะ และคิดใคร่ครวญก่อนพูด แต่ละคนจึงถูกอบรมสั่งสอนให้ระมัดระวังคาพูดอยู่เสมอเมื่อต้อง
สื่อสารกับผู้อื่น ความสุภาพของคนไทยนั้นแสดงถึงความอดทนต่อความแตกต่างและความผิดพลาดของผู้อื่น
แต่ก็ถือเป็นการเสแสร้งและปิดบังความรู้สึกหรือความต้องการที่แท้จริงของตนด้วย (Phillips, 1965)
สรุปว่าสังคมไทยมีลักษณะทางวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยมที่มีรูปการการสื่อสารอย่างไม่ตรงไปตรงมา
และมีความสุภาพเพื่อรักษาหน้า หากพิจารณาถึงความสุภาพจะพบว่ามีรูปแบบการใช้แตกต่างกันไปตามปริบท
ของคู่สนทนา ผู้เขียนจึงกล่าวถึงการสื่อสารที่อิงกับปริบทเป็นลาดับต่อไป
การสื่อสารแบบเน้นอิงปริบท (high-context culture)
สังคมที่มีรูปแบบการสื่อสารซึ่งเน้นอิงปริบท การแสดงออกของคู่สนทนามักไม่ชัดแจ้ง การตีความต้อง
อาศัย ปริ บ ท สถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมร่ว มกัน (Sadri & Flammia, 2011, p. 51) เป็นรูปแบบการ
สื่ อ สารที่ มั ก พบในสั ง คมแบบกลุ่ ม นิ ย มซึ่ ง มี ลั ก ษณะไม่ ต รงไปตรงมาเพื่ อ สร้ า งความกลมเกลี ย ว การสื่ อ
ความหมายจะขึ้นอยู่กับการตีความรหัสสารซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ (Gudykunst & Lee, 2003,
p. 18) คู่สื่อสารจะเน้นความเข้ากันได้ของอวัจนภาษา รวมถึงการเชื่อมโยงปริบทโดยใช้เวลาสร้างความคุ้นเคย
และรู้อัตลักษณ์ของกันและกัน (Rojjanaprapayon, 1997, p. 52)
คนไทยส่วนใหญ่มีลีลาการสื่อสารที่เน้นอิงตามปริบท (contextual style) โดยคู่สนทนาจะเลือกใช้คา
ซึ่งผันแปรไปตามวัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างกั น และอัตลักษณ์ตามบทบาทที่มีหรือได้รับจากสังคม
(Rojjanaprapayon, 1997, p. 46) ในการเชื่อมโยงปริบทของคนไทย คู่สื่อสารจาเป็นต้องทราบสถานะของกัน
และกันอันจะเป็นตัวกาหนดว่าควรใช้โครงสร้างทางภาษาที่เหมาะสมอย่างไร (Knutson & Posirisuk, 2007,
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p. 211) สอดคล้องกับความเห็นของ Gudykunst and Lee (2003, p. 26) ที่ว่าการใช้วัจนภาษาในสังคมแบบ
กลุ่มนิยมจะอ้างอิงกับปริบทและความสัมพันธ์เชิงบทบาทของคู่สนทนามาก ส่งผลให้มีลีลาการสื่อสารแบบ
สุภาพ ใช้ภาษาทางการกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย และมีรูปแบบการสื่อสารที่สั้นกระชับ พูดน้อย รวบรัด รวมถึงเน้น
การแสดงออกทางสีหน้า (succinct style) (Rojjanaprapayon, 1997, p. 45)
การตระหนักถึงปริบทหรือสถานะของคู่สื่อสารเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างหนึ่งของคนไทย
เพราะคู่สื่อสารจะสามารถคาดการณ์ลักษณะทางจิตใจของฝ่ายตรงข้าม และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้
ถู ก ต้ อ งเหมาะสมอั น จะท าให้ ค ว ามสั ม พั น ธ์ ร าบรื่ น ( Knutson & Posirisuk, 2007, p. 211) ดั ง ที่
Rojjanaprapayon (1997, p. 61) อธิบายว่าคนไทยนิยมใช้คาที่แสดงถึงปริบทและตาแหน่งทางสังคม เช่น
“ท่านอธิการ” “อาจารย์” เพราะต่างมีสานึกเกี่ยวกับบทบาทของตนและผู้อื่น ไม่ต้ องการให้เกิดความขัดแย้ง
และต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมนั่นเอง
การสื่อสารที่อิงกับปริบทสามารถสะท้อนการจัดลาดับชั้น (social hierarchy) และบทบาทที่ไม่เสมอ
ภาคกั น ทางสั ง คมได้ เ ป็ น อย่ า งดี (Rojjanaprapayon, 1997, p. 46) ผู้ เ ขี ย นจึ ง ขอกล่ า วถึ ง ลั ก ษณะทาง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับความแตกต่างทางอานาจที่สัมพันธ์กับรูปแบบการสื่อสารของคนไทยเป็นลาดับต่อไป
ความแตกต่างทางอานาจมาก (high-power distance)
สังคมที่มีความแตกต่างทางอานาจมากสมาชิกจะยอมรับการกระจายอานาจที่ไม่เท่าเทียม มองว่า
อานาจเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนสังคม ให้ความสาคัญกับการสื่อสารแนวดิ่ง ใช้คาที่เป็นทางการเพื่อแสดง
ความเคารพ ใช้รหัสภาษาที่ไม่ตรงไปตรงมา และนิยมเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่คุ้นเคยเนื่องจากกลัว
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (Gudykunst & Lee, 2003, p. 20-25)
จากการสารวจของ Hofstede พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยมีค่าความแตกต่างทางอานาจมากที่
64 คะแนนจาก 100 (Hofstede & Hofstede, 2005, p. 43) ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าสังคมไทยมีความแตกต่า งทาง
อานาจสูง ให้ความสาคัญกับการจัดลาดับชั้นและมีสานึกในความแตกต่างเชิงสถานะ (Rojjanaprapayon,
1997, p. 41) Minkov and Hofstede (2013, p. 228) ยังนาเสนอผลการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่ตีความได้
ว่าชาวไทยยึดถือลาดับชั้นทางสังคมอย่างมากและอาจมากเป็นอันดับที่สองรองจากชาวจีน คนไทยจึงใส่ใจกับ
สถานะของบุคคลในทุกมิติ ยอมรับความไม่เสมอภาคทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง บทบาทหน้าที่ของแต่ละ
คนจึงขึ้นอยู่กับชนชั้นหรือตาแหน่งทางสังคม (Shytov, 2004, p. 111-112) การยอมรับอานาจของผู้มีสถานะ
สูงกว่ามักแสดงออกด้วยการเคารพยกย่อง ทาให้พอใจ และเชื่อฟังแม้พวกเขาจะมีข้อบกพร่อง ทั้งยังถือว่าผู้มี
อานาจคือผู้มีบุญวาสนาและสามารถช่วยเหลือตนได้ ทั้งนี้ผู้มีอานาจมากจะดูแลผู้มีอานาจน้อยเพื่อแลกกับการ
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รับใช้หรือความภักดี (Phillips, 1965, p. 143-156) ชนชั้นล่างจึงพยายามผลักดันให้ตัวเองมีอานาจเพิ่มขึ้น
โดยอาศัยลู่ทางทางการเมือง การศึกษา และการช่วยเหลือจากพวกพ้อง (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 20)
ความแตกต่ า งทางอ านาจในสั ง คมไทยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศาสนา
โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และหลักกรรมซึ่งมองว่าบุคคลแตกต่างกันด้วยผลกรรมที่ทาไว้ในอดีต
(Rojjanaprapayon, 1997, p. 14-15) คนไทยจึงเป็นพวกชะตากรรมนิยม คือ เชื่อบุญวาสนา ไม่ดิ้นรน และ
ปลงกับทุกเรื่อง ส่งผลต่อการยอมรับความแตกต่างทางอานาจตามไปด้วย (Phillips, 1965, p. 47) แม้ประเทศ
ไทยจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งเน้นความเท่าเทียม แต่โลกทัศน์เรื่องความสูงต่าทางอานาจก็ยังมี
อิทธิพลต่อวิธีคิดของคนไทยอยู่มาก (Bandhumedha, 1985) มิหนาซ้าความเหลื่อมล้าทางอานาจกลับขยาย
เพิ่มมากขึ้น ทาให้ชนชั้นสูงและกลางซึ่งมีโอกาส อานาจ และทรัพยากรมากกว่ามีความได้เปรียบชนชั้นล่างและ
ชนบทซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (Shytov, 2004, p. 309)
พฤติกรรมการสื่อสารของคนไทยสะท้อนถึงการตระหนักและยอมรับในความต่างทางอานาจอย่าง
ชัดเจน คู่สื่อสารจะใช้ภาษาที่เชื่อมโยงกับสถานะทางสังคม บทบาท และอายุของกันและกัน มีการใช้คาสรรพ
นามที่หลากหลายเพื่อแสดงถึงความเคารพ อานาจ และความสนิทสนม (Rojjanaprapayon, 1997, p. 1518) Bandhumedha (1985, p. 87) กล่ าวว่าการใช้คาสรรพนามของคนไทยต้องคานึงถึงคุณลักษณะส่วน
บุคคล (เพศ อายุ ตาแหน่ง) และความสัมพันธ์ต่อกัน (สถานะ ความเกี่ยวดอง ความสนิทสนม) เพื่อที่จะเลือก
ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในภาษาไทยมีคาสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง 17 รูปแบบ และสรรพนามบุรุษที่สองมากถึง 19
รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะแสดงถึงความสุภาพ ความสนิทสนม และสถานะของบุคคลแตกต่างกันไป (Knutson
& Posirisuk, 2007, p. 211) ในกรณีที่ผู้พูดไม่ทราบสถานะของคู่สนทนา คนไทยมักใช้คาสรรพนามที่สื่ อว่า
ฝ่ายตรงข้ามมีอานาจมากกว่าเพื่อป้องกันความขัดแย้ง ทั้งนี้ผู้มีสถานะหรืออายุต่ากว่าจาต้องระมัดระวังการใช้
สรรพนามให้ถูกต้องมากกว่าผู้มีสถานะหรืออายุสูงกว่า (Bandhumedha, 1985, p. 87-90)
นอกจากนี้ปัจจัยด้านวงศ์ตระกูล ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา และตาแหน่งทางสังคมก็มีส่วน
ในการกาหนดรูปแบบการสื่อสารของคนไทยซึ่งต้องเหมาะสมกับบุคคลแต่ละระดับ (Bandhumedha, 1985,
p. 98) โดย Shytov (2004, p. 124) กล่ าวว่าคาศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยมี 3 ระดับ คือ (1) คาศัพท์ที่ใ ช้ กั บ
พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ พระสงฆ์ และเทพเจ้า (2) คาศัพท์ที่ใช้ในกิจราชการ และ (3) คาศัพท์ที่ใช้กับ
ประชาชนทั่วไป ในส่วนของคาราชาศัพท์ยังพบว่ามีการใช้คาสรรพนามหลายระดับ ตั้งแต่ “ใต้ฝ่าละอองธุลีพระ
บาท” ซึ่ ง ใช้ กั บ พระมหากษั ต ริ ย์ “ใต้ ฝ่ า ละอองพระบาท” ใช้ กั บ มกุ ฎ ราชกุ ม าร “ใต้ ฝ่ า พระบาท” ใช้ กั บ
พระโอรส-ธิดา “ฝ่าพระบาท” ใช้กับเชื้อพระวงศ์รองลงมา (Bandhumedha, 1985, p. 99) แสดงให้เห็นว่า
สั งคมไทยมีความแตกต่างทางอานาจและให้ ความส าคัญกับล าดับชนชั้นอย่างมาก ล าดับต่อไปผู้ เขียนจะ
กล่าวถึงรูปแบบการสื่อสารของคนไทยที่มีลักษณะของความเป็นเพศหญิง

| Volume 21 Issue 29. September – December 2016

132 | P a g e

ลักษณะความเป็นเพศหญิง (femininity)
สังคมที่มีลักษณะความเป็นเพศหญิงบทบาทของแต่ละเพศจะทับซ้อนกัน ทั้งชายและหญิงสามารถ
รับผิดชอบหน้าที่แทนกันได้ สมาชิกจะให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิต สัมพันธภาพระหว่างกัน และการดูแล
ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ด้านการสื่อสารคู่สนทนาจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่อาจส่งผลกระทบต่อ
จิตใจหรือความรู้สึกของผู้อื่น และพยายามไม่รบกวนหรือบังคับผู้ฟังมากเกินไป (Gudykunst & Lee, 2003,
p. 20-24)
ผลสารวจกลุ่มตัวอย่างของ Hofstede แสดงค่าความเป็นเพศชาย (masculinity) ของคนไทยที่ 34
คะแนนจาก 110 (Hofstede & Hofstede, 2005, p. 121) ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีลักษณะความ
เป็นเพศหญิงสูง ในที่นี้มิได้หมายความว่าคนไทยมีความอ้อนแอ้นอ่อนช้อยเหมือนผู้หญิง แต่หมายถึงทั้งผู้หญิง
และผู้ชายจะให้ความสาคัญกับการดูแล ทะนุถนอม และใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น เน้นความสงบทางใจ
มากกว่าแสวงหาอานาจ นิยมการประนีประนอม ใจอ่อน ไม่กล้าแสดงออก ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผ ล และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากกว่ามีสานึกความทะเยอทะยาน ก้าวร้าว หรือแข่งขันซึ่งเป็นลักษณะของความเป็น
เพศชาย ลักษณะดังกล่าวได้รับ อิทธิผลจากคาสอนในศาสนาพุทธซึ่งปลู กฝั งให้ มีความเมตตากรุณาต่ อ กัน
(Rojjanaprapayon, 1997, p. 41-61)
ปั จ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ ค นไทยมี วั ฒ นธรรมความเป็ น เพศหญิ ง แม้
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่จะมีอิทธิพลแต่ก็ปรากฏเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง ในสมัยอยุธยาตระกูลขุนนางและราช
สานักถือว่าผู้หญิงเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวจะมีภรรยามากเพื่อแสดงอานาจ และนิยมใช้ลูก
สาวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวงศ์ตระกูล ส่วนหมู่สามัญชนผู้หญิงจะต้องทางานเต็มกาลังเช่นเดียวกับชาย เนื่องจาก
ระบบแรงงานเกณฑ์ทาให้ผู้ชายต้องเข้าเวรทางานหลวงเป็นเวลาครึ่งปี ชาวบ้านจะให้ความสาคัญกับลูกผู้หญิง
และชายเสมอกัน ส่วนพิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพชนผู้ประกอบพิธีจะเป็นผู้หญิงทั้ งสิ้น (คริส เบเคอร์ และผาสุก
พงษ์ไพจิตร, 2557, หน้า 44-45) ที่เป็นเช่นนี้เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์แต่เดิมจะให้ความสาคัญกับการ
สืบเชื้อสายฝ่ายมารดา (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532, หน้า 15) ในชนบทผู้หญิงต้องรับผิดชอบงานเทียบเท่ากับชาย
เช่น กสิกรรมและการก่อสร้าง แต่บางกรณีผู้หญิงก็มีอานาจมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายของครอบครัว
(Bandhumedha, 1985, p. 106) ธรรมเนียมการแต่งงานของไทยยังกาหนดให้ฝ่ายชายต้องไปสู่ขอฝ่ายหญิง
ต้องอยู่บ้านเจ้าสาวหลังแต่งงานกัน และให้พ่อแม่เจ้าสาวเป็นผู้เก็บรักษาเงินสินสอดทองหมั้น (อนุมานราชธน,
พระยา, 2553)
ความเป็นเพศหญิงที่สะท้อนผ่านการสื่อสารของคนไทย คือ ลีลาการสื่อสารที่ผู้พูดคานึงถึงอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ฟัง (affective style) ทั้งการยิ้มขณะสนทนา การพยักหน้าเพื่อแสดงความสนใจ การใช้คา
ขยายที่สื่ออารมณ์ในลักษณะเห็นใจหรือสนับสนุน ถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อเลี่ยงความขัดแย้ง คู่สื่อสาร
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จึงใส่ใจกระบวนการมากกว่าวัตถุประสงค์ (Rojjanaprapayon, 1997, p. 46-62) Phillips (1965, p. 55-75)
อธิบายว่าคนไทยมักกังวลกับคาพูดที่ทาให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความอับอายหรือไม่สบายใจ คนที่พูดจาแบบขวาน
ผ่าซากมักไม่เป็นที่ชื่นชอบทาให้แต่ละคนนิยมสื่อสารด้วยความสุภาพ และยิ้มหรือหัวเราะในทุกสถานการณ์จน
ได้ชื่อว่า “land of smiles” นอกจากนี้ Bandhumedha (1985, p. 103-104) ยังตั้งข้อสังเกตว่าในภาษาไทย
ไม่มีองค์ประกอบที่ระบุเพศหรือแสดงถึงความเหลื่อมล้าทางเพศ ศัพท์ส่วนใหญ่มักเป็นคากลางๆ ที่ทั้งชายและ
หญิงสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น “คุณ” “เขา” “คน” ในเชิงภาษาศาสตร์จึงถือว่าชายและหญิงในสังคมไทยมี
ความเสมอภาค และปัจจัยทางเพศไม่มี ผลต่อความแตกต่างในการใช้ภาษา ลาดับต่อไปจะกล่าวถึงระบบสังคม
แบบโครงสร้างหลวมของไทยซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร
ระบบสังคมแบบโครงสร้างหลวม (loosely structured social system)
ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบสังคมแบบโครงสร้างหลวมหรือแน่นเป็นการศึกษาเหตุผลและวิธีการที่ บุคคลมี
ปฏิสั มพัน ธ์กับ สิ่ งแวดล้ อมทางสั ง คม โดยดูจากพฤติ กรรมเฉพาะและลั ก ษณะนิสั ย ทั่ว ไปของคนในสั ง คม
(Phillips, 1965, p. 202) ซึ่งนอกจากจะสะท้อนพฤติกรรมส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับสังคมแล้ว ยังสามารถใช้
เป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมระดับชาติได้ (Embree, 1950, p. 191)
สังคมไทยมีลั กษณะทางวัฒ นธรรมที่ส ะท้อนระบบสังคมแบบโครงสร้างหลวม เนื่องจากคนไทยมี
พฤติกรรมแบบปัจเจกนิยมเชิงลบ คือ ให้ความสาคัญกับตัวเองมาก ไร้ระเบียบวินัย ไม่เคารพกฎหมาย และ
ขาดความอุตสาหพยายาม (Embree, 1950, p. 182) Phillips (1965) กล่ าวว่าคนไทยนิยมเอาตัว เองเป็น
ศูนย์กลาง (self-centered) ชอบทาตามอาเภอใจ ไม่ตรงต่อเวลา ชอบเลียนแบบตามกระแส ฟุ่มเฟือย ไม่มีจิต
สาธารณะ ขี้เกีย จ เห็ น แก่ตัว และขาดความอดทน สอดคล้ องกับที่ Rojjanaprapayon (1997, p. 18-20)
กล่าวว่าลักษณะทางวัฒนธรรมแบบโครงสร้างหลวมของคนไทยคือการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มี
จิตสานึกในหน้าที่พลเมือง ไม่เสมอต้นเสมอปลาย และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนมีคาพูดติดปากว่า “กฎมีไว้
แหก” การบังคับใช้กฎหมายไม่เสมอภาค เมื่อใช้กับผู้มีอานาจหรือสถานะสูงกว่าก็มักมี การผ่อนปรน ในกรณีที่
บุคคลต้องรับผิดชอบกับความผิด การปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลมากกว่าหลักเกณฑ์หรือแรง
กดดันทางสังคม (Embree, 1950, p. 184)
ระบบสังคมแบบโครงสร้างหลวมของคนไทยยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เน้นผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนซึ่งจะแตกต่างกันไปตามหนี้บุญคุณและผลประโยชน์ บุคคลจะกระทาสิ่งใดต่อกันก็เพราะคาดหวังสิ่งหนึ่ง
เป็ น การตอบแทน (Phillips, 1965, p. 92) หากการจัดสรรผลประโยชน์ไม่ลงตัว ก็อาจทาให้ ความสั มพันธ์
เปลี่ยนแปลงได้ สังเกตได้จากในปริบทการเมืองมักไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร พรรคเล็กที่ร่วมกับพรรคฝ่ายค้าน
อาจหั น มาร่ ว มมื อ กั บ พรรครั ฐ บาลได้ ห ากการจั ด ผลประโยชน์ เ หมาะสม ( Embree, 1950, p. 187)
ความสัมพันธ์เช่นนี้มีอยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนาน ในอดีตที่สามัญชนต้องพึ่งพาชนชั้นมูลนายนั้น หากมูลนายผู้
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หนึ่งหมดอานาจหรือไม่อาจปกป้องคนในสังกัดได้ ไพร่ที่อยู่ใต้อานาจก็ จะละทิ้งมูลนายเดิมและแสวงหานาย
หรือผู้อุปถัมภ์คนใหม่อยู่ร่าไป (Rabibhadana, 1979, p. 39)
ทัศนคติต่อการทางานเป็นอีกคุณลั กษณะทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงถึงสังคมแบบโครงสร้ าง
หลวมของไทย ชาวญี่ปุ่นหรือยุโรปจะให้ความสาคัญกับการเรียนรู้และการทางาน โดยมองว่าการทางานหนัก
เป็นสิ่งดีและทุกคนควรรับผิดชอบ ในขณะที่คนไทยจะให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ
มากกว่ า มี ทั ศ นคติ ด้ า นลบต่อ การท างานหนัก ชอบงานที่ ส บายและไม่ เ ครีย ด (Embree, 1950, p. 190)
ลักษณะนิสัยที่กล่าวมา Phillips (1965, p. 88) สันนิษฐานว่าน่าจะได้รั บอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยาและ
โลกทัศน์ ทางพุทธศาสนาซึ่งเน้ นการพึ่งตนเอง การกระทาและความรับผิ ดชอบส่ วนบุคคล รวมถึงการให้
เสรีภาพแก่บุคคลในการเลือกว่าจะกระทาความดีหรือความชั่ว
Phillips (1965) อธิบ ายว่าการค านึ งถึ งตัว เองและความมี อิส ระทาให้ คนไทยไม่ ต้ องการให้ ใ ครมี
อิทธิพลเหนือตนเอง ส่งผลต่อรูปแบบการสื่ อสารที่สุภ าพและไม่ตรงไปตรงมาซึ่งสะท้อนระบบสั งคมแบบ
โครงสร้างหลวม รูปแบบการสื่อสารนี้เกิดจากการที่ผู้พูดกังวลว่าคาพูดหรือการกระทาของตนจะกระทบกับ
อัตตา (ego) ของคู่สนทนา และเป็นการประเมินว่าคู่สนทนาได้พูดหรือปฏิบัติดีต่อตนมากแค่ไหน หากฝ่ายตรง
ข้ามพูดหรือแสดงกริยาที่ดีก็จะได้รับการปฏิบัติที่ดีตอบ ส่วนการยิ้มหรือหัวเราะก็เป็นเพียงการแก้ความเก้อเขิน
และกลบเกลื่อนให้เห็นว่าตนสามารถอดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้คนไทยยังรู้จักปรับตัวและเอาตัว
รอดได้ดี นิยมการเจรจาต่อรองเพื่อ รักษาผลประโยชน์ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือความสาเร็จจากการเจรจาซึ่ง
ทาให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นในขณะที่เพื่อนบ้านรายรอบล้วนสูญเสียเอกราชในยุคล่าอาณานิคม
(Embree, 1950, p. 186)
สรุปว่ารูปแบบการสื่อสารที่สะท้อนลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทย ประกอบด้วย วัฒนธรรมแบบ
กลุ่มนิยม การสื่อสารแบบเน้นอิงปริบท ความแตกต่างทางอานาจมาก ลักษณะความเป็นเพศหญิง และระบบ
สังคมแบบโครงสร้างหลวม ทั้งหมดส่งผลให้คนไทยมีลีลาการสื่อสารที่สุภาพ ไม่ตรงไปตรงมา ใช้ปริบทเป็น
ตัวกาหนดความเหมาะสมของการสื่อสาร ใช้โครงสร้างภาษาที่แตกต่างกันตามอานาจของบุคคล คานึงถึง
ความรู้สึกของคู่สนทนา นิยมยิ้มและหัวเราะ พยายามมีส่วนร่วมและแสดงออกทางสีหน้า รวมถึงรู้จักเจรจาเพื่อ
เอาตัวรอด ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารในสังคมไทยตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปรูปแบบการสื่อสารของคนไทย
ที่
รูปแบบการสื่อสาร
1 วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม

2 การสื่อสารแบบเน้นอิงปริบท
3 ความแตกต่างทางอานาจมาก

4 ลักษณะความเป็นเพศหญิง

5 ระบบสังคมแบบโครงสร้างหลวม

ผลกระทบ
อิงปริบทมาก, ความสุภาพ, ไม่ตรงไปตรงมา, ใส่ใจคู่สนทนา, ระวัง
กริยา, สื่อสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์, รักษาหน้า, ยิ้มหรือหัวเราะ, คิด
ก่อนพูด
ใช้ภาษาที่เหมาะสมตามปริบท, ความสุภาพ, เน้นแสดงออกทางสีหน้า,
พูดน้อยและสั้นกระชับ, ใช้ภาษาทางการกับคนแปลกหน้า
ใช้ภาษาที่เชื่อมโยงกับความแตกต่างด้านสถานะ บทบาท และอายุของ
คู่สนทนา, ใช้คาสรรพนามที่หลากหลาย, การใช้คาศัพท์ที่เหมาะสม
ตามลาดับชั้น
คานึกถึงความรู้สึกของคู่สนทนา, ไม่รบกวนหรือยัดเยียดผู้ฟังเกินไป, ใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล, ยิ้มหรือพยักหน้า, ใส่ใจกระบวนการ, ความ
สุภาพ, ความต่างทางเพศไม่มีผลต่อการใช้ภาษา
คานึงถึงตัวเองและอัตตาของผู้อื่น, เลียนแบบและตามกระแส, ไม่ ชอบ
ความตึงเครียด, ความสุภาพ, ไม่ตรงไปตรงมา, นิยมเจรจาต่อรองเพื่อ
เอาตัวรอด

บทสรุป
วัฒนธรรมคือสิ่งต่างๆ ทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นมิติด้านบวกและลบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการดารงชีวิต
ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มสังคม โดยใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นพื้นฐานในการสื่อความหมายและสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน วัฒนธรรมมีองค์ประกอบที่หลากหลายแต่องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดคือค่านิยมและอุดมการณ์
ผู้เขียนจึงได้ศึกษา ตรวจสอบ และอภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยมและอุดมการณ์ รวมถึงรูปแบบการสื่อสารที่
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทยจากผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อจากัดสาระ
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยในแต่ละหัวข้อได้มีการนาเสนอ
ความรู้พื้นฐานในประเด็นต่างๆ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาที่เจาะจงไว้ตามลาดับ
ประเด็นเกี่ยวกับค่านิยมไทยที่พบในงานศึกษาต่างๆ สามารถสังเคราะห์เป็นค่านิยมของคนไทยได้ 10
มิติ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความสาคัญกับตัวเองหรือบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพัน ธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยม
ความมั่งคั่งร่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา (9) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน
ประเด็นเกี่ยวกับอุดมการณ์ในสั งคมไทย ผู้เขียนได้ใช้การจาแนกอุดมการณ์ของพิมพร สุนทรวิริยกุล
(2552) เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและได้อภิปรายเฉพาะเนื้อหาที่เห็นว่าสาคัญ สรุปว่าอุดมการณ์ใน
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สั งคมไทยใน 3 ประเภทซึ่งประกอบด้ว ยอุด มการณ์ 8 มิติ ได้แก่ ประการแรก อุดมการณ์ท างการเมื อ ง
ประกอบด้วย (1) อุดมการณ์อานาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) อุดมการณ์ราชาธิปไตย (3) อุดมการณ์ประชาธิปไตย (4)
อุดมการณ์ชาตินิยม ประเภทที่สอง อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (5) อุดมการณ์ทุนนิยมและวัตถุ
นิยม ประการสุดท้าย อุดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย (6) อุดมการณ์ศักดินา (7) อุดมการณ์
ชายเป็นใหญ่ และ (8) อุดมการณ์พุทธศาสนา
ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารที่สัมพันธ์กับลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งผู้เขียนนามา
อภิปรายมี 5 มิติ ได้แก่ (1) วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม (2) การสื่อสารแบบเน้นอิงปริบท (3) ความแตกต่างทาง
อานาจมาก (4) ลักษณะความเป็นเพศหญิง และ (5) ระบบสังคมแบบโครงสร้างหลวม ทั้งหมดส่งผลต่อลีลา
การสื่อสารที่สุภาพ ไม่ตรงไปตรงมา ใช้ปริบทเป็นตัวกาหนดความเหมาะสม ใช้ภาษาแตกต่างกันไปตามอานาจ
ของบุคคล คานึงถึงความรู้สึกของคู่สนทนา นิยมยิ้มและหัวเราะ เน้นการมีส่วนร่วมและแสดงออกทางสีหน้า
รวมถึงรู้จักการเจรจาต่อรอง
เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยซึ่งผู้เขียนได้อภิปรายใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ค่านิยมไทย อุดมการณ์
ในสังคมไทย และรูปแบบการสื่อสารที่สะท้อนลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทย สามารถสรุปเนื้อหาได้ตาม
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

ค่านิยม
1. การให้ความสาคัญกับตัวเองหรือ
บุคคล
2. ภาระบุญคุณ
3. การปรับตัวเข้ากับโอกาสและ
สิ่งแวดล้อม
4. ความสัมพันธ์และคุณธรรมทาง
สังคม
5. ความมั่งคั่งร่ารวย
6. การมีความรู้ความสามารถ
7. อานาจนิยม
8. พุทธศาสนา
9. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
10.ความสนุกสนาน

วัฒนธรรมไทย
อุดมการณ์
1. อานาจนิยมเบ็ดเสร็จ
2. ราชาธิปไตย
3. ประชาธิปไตย
4. ชาตินิยม
5. ทุนนิยมและวัตถุนยิ ม
6. ศักดินา
7. ชายเป็นใหญ่
8. พุทธศาสนา
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รูปแบบการสื่อสาร
1. วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม
2. การสื่อสารแบบเน้นอิงปริบท
3. ความแตกต่างทางอานาจ
มาก
4. ลักษณะความเป็นเพศหญิง
5. ระบบสังคมแบบโครงสร้าง
หลวม
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ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมไทย 3 ประการ ประกอบด้วย (1) ค่านิยมไทย
มี 10 มิติ (2) อุดมการณ์ในสังคมไทย มี 8 มิติ และ (3) รูปแบบการสื่อสารของคนไทย มี 5 มิติ ผลการศึกษา
ทั้งหมดจะเป็นกรอบทางความคิดของงานวิจัยในอนาคต โดยเฉพาะหากงานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ตัว
บทตามแนวทางการสื่อสารวิพากษ์ (communication criticism) หรือวาทวิพากษ์ (rhetorical criticism) ใน
เหตุการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
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ปัจจุบันการศึกษาวิจัยด้านการสื่อสารในประเทศไทยมีความหลากหลาย
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ หนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการสื่อสารจึงมีอยู่เป็นจานวน
มาก อยางไรก็ตาม ตาราหรือหนังสือที่พยายามประยุกต์เอาแนวคิดด้านอื่น ๆ เข้ามาผสมผสานเข้ากับ
ศาสตร์ด้านการสื่อสารเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นยังมีอยู่น้อย หนังสือเล่มที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นี้เป็นเอกสาร
ตาราภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เขียน (Yoshioka Yasuo) พยายามประยุกต์เอาแนวคิดทางด้านภาษาศาสตร์สังคมเข้าสู่
การทาวิจัยด้านการสื่อสาร โดยมองจากทฤษฎี Politeness เป็นหลัก
เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 อธิบายถึงปัญหาด้านการสื่อสารและโยงเนื้อหาเข้า
สู่ทฤษฎี Politeness บทที่ 2 อธิบายการปรับการสื่อสารให้เหมาะสมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บท
ที่ 3 อธิบายการปรับการสื่อสารให้เหมาะสมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ และบทที่ 4 อธิบาย
เกี่ยวกับการสอนเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความสามารถด้านการสื่อสาร แต่ละบทมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากมาย ที่
สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 เป็นบทที่อธิบายปัญหาด้านการสื่อสารและโยงเนื้อหาเข้าสู่ทฤษฎี Politeness ผู้เขียนมองว่า
ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเกิดขึ้นในหลากหลายวงการ
ซึ่งกีดกั้นการเข้าถึงสวัสดิการที่
เพียบพร้อม ในทุก ๆ ด้าน เช่น ปัญหาระหว่างแพทย์และผู้ป่วย/ครอบครัวผู้ป่วย แพทย์อธิบายว่าหลังผ่าตัดอาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ แต่ผู้ป่วย/ครอบครัวผู้ป่วยมองว่าหากผ่าตัดสาเร็จ ทาไมถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้
ปัญหานี้เกิดมาจาก 1. ปัญหาเรื่องความเป็นคาศัพท์เฉพาะ คาว่าภาวะแทรกซ้อนที่ใช้ในวงการแพทย์กับคาที่
คนทั่วไปเข้าใจนั้นมีความหมายไม่ตรงกัน และ 2. ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัญหา
ระหว่างคนที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านนั้น ๆ กับคนที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางในด้านนั้นแต่ต้องมาคุยกัน เช่น
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังผ่าตัด ข้อจากัดด้านการแพทย์ เป็นต้น ปัญหาระหว่างคนที่มีความรู้เฉพาะทางใน
ด้านนั้น(ผู้เชี่ยวชาญ) กับคนที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางเป็นปัญหาที่จาเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน
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ผู้เขียนเชื่อว่า ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไว้เนื้อเชื่อใจกันนั้น จาเป็นที่จะต้องข้ามก้าวกาแพงด้าน
การสื่อสารที่แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมนี้ เพื่อนาไปสู่การสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นระหว่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงเลือกศึกษา “การปรับ(ข้อมูล/เนื้อหา)การสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้ที่ไม่มีความรู้
ให้เกิดความเหมาะสม” โดยมองจากมุมมองด้านภาษาศาสตร์สังคม เนื่องจากผู้เขียนเชื่อว่า “ภาษาศาสตร์
สังคมต้องเป็นศาสตร์ที่ช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ตรงหน้าได้” และใช้ทฤษฎี Politeness เนื่องจากมองว่า
ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่พูดถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่าง
ราบรื่น ในการที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ผู้พูดจะตอบสนองความคาดหวังนั้นอย่างไร
และจะสื่อสารออกมาอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (Brown & Levinson 1987) นอกจากนี้ ผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นโตเกียว
และเมืองรอบ ๆ โอซาก้า เป็นต้น
ส่วนบทที่ 2 เป็นบทที่อธิบายการปรับการสื่อสารให้เหมาะสมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ผู้เขียนได้กล่าวเกริ่นนาว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้คายกย่อง ไม่เพียงแต่จะ
เกี่ยวข้องกับสถานะภาพที่สูงหรือต่าเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเป็นคนใน(uchi)หรือคนนอก
(soto) ความเป็นบุญคุณ ความสนิทสนม รวมถึงความแตกต่างของข้อมูลด้วย ในด้านของข้อมูลหรือคาศัพท์นั้น
พบว่าไม่ว่าจะเป็นคาศัพท์ด้านการบริหาร การแพทย์ สวัสดิการ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ต่างก็มีคาศัพท์
ที่มาจากต่างประเทศซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในสาขาต่าง ๆ เช่น คาย่อ คาประสม รวมถึงคาศัพท์เฉพาะทางก็มีเพิ่ม
มากขึ้น คาศัพท์เหล่านี้มักจะถูกใช้จนเป็นเรื่องปรกติในชีวิตประจาวัน แต่หากผู้รับสารเข้าใจคาศัพท์เหล่านั้น
อย่างไม่ถูกต้อง การสื่อสารก็จะเกิดความล้มเหลวขึ้นได้ ผู้เขียนมองว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากความแตกต่าง
ทางข้อมูลเนื่องจากระดับสังคมที่แตกต่างกัน จึงได้ดาเนินการสารวจกลุ่มที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร ผลการ
สารวจให้ข้อมูลหลากหลายที่น่าสนใจ อาทิเช่น ระดับอายุของกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการทาความ
เข้าใจคาย่อ และคาศัพท์ที่มาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็สนับสนุนให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีใช้คาที่มาจากภาษาต่างประเทศให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม จากการสารวจพบว่า ใน
ท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่กับผู้มาติดต่อรู้จักกันดีนั้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ จะปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้
เหมาะกับผู้มาติดต่อเป็นรายบุคคลด้วย
ผลการสารวจยังพบว่าการสื่อสารที่จะเป็นไปอย่างราบรื่นนั้นไม่
เพียงแต่อาศัย Negative Politeness Strategy เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัย Positive Politeness Strategy ด้วย
ในการลดระยะห่างในการสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังลง
บทที่ 3 เป็นบทที่อธิบายการปรับการสื่อสารให้เหมาะสมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์
โดยมีคาถามในงานวิจัย คือ 1. สร้างความเข้าใจร่วมระหว่างแพทย์และคนไข้ โดยปรับวิธีการถ่ายทอดภาษาทาง
การแพทย์ที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และ 2. ปรับรูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือ
ระหว่างแพทย์และคนไข้ เนื้อหาที่ผู้วิจัยได้สารวจเป็นหลัก ได้แก่ การสอบถามแพทย์และคนไข้ ผลการสารวจ
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พบว่า
คนทั่วไปต้องการให้หมอผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นั้นปรับการสื่อสารให้สามารถถ่ายทอดได้ง่ายขึ้น
กล่าวคือ สิ่งที่คนที่เป็นหมอถูกเรียกร้องให้ทา คือ การอธิบายที่เพียงพอและปรับให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน
เมื่อสัมภาษณ์หมอผู้รักษาเกี่ยวกับการอธิบายคาเฉพาะทางการแพทย์ให้เข้าใจง่าย พบว่าคุณหมอที่ให้
สัมภาษณ์ได้แสดงจุดร่วมที่น่าสนใจเวลาอธิบาย ได้แก่ 1. ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็ก ควรจะอธิบายด้วยคาที่
สามารถทาความเข้าใจได้หรือมีการใช้การเปรียบเปรย 2. ให้ข้อมูลที่เป็นประเด็นสาคัญทางการแพทย์อย่าง
เหมาะสม 3.ต้องไม่อธิบายคร่าวเกินไป จนทาให้ข้อมูลไม่ถูกต้องแม่นยาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ และ
4.ต้องพยายามสรุปสิ่งต่าง ๆ ให้คนไข้ได้ข้อมูลอย่างกระชับและชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทาได้ เนื้อหาที่กล่าวมา
เหล่านี้ คือ เงื่อนไขพื้นฐานที่จะทาให้คนไข้หรือครอบครัวคนไข้สามารถเข้าใจในสิ่งที่หมอต้องการถ่ายทอดได้
นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Politeness ของหมอก็มีหลากหลายวิธี ในกรณีของ Positive politeness
strategy ได้แก่ การใช้ภาษาถิ่นที่เป็น identity marker อย่างหนึ่ง เพื่อลดระยะห่างทางจิตใจและทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน หรือการพูดแต่เรื่องในแง่ดีแง่บวกรวมถึงการพยายามทาให้อีกฝ่ายรู้สึกสนุกสนาน
เฮฮาเพื่อลดความกังวลลง เป็นต้น ในกรณีของ Negative politeness strategy ได้แก่ การพยายามพูดให้คนไข้
ไม่รู้สึกถึงภาระอันหนักเกินไป พยายามลดภาระในใจให้คนไข้ หรือการแสดงออกแบบอย่างอ้อม ๆ เพื่อไม่ให้
เกิดการกระทบกระทั่งความรู้สึกเกินไป เป็นต้น
บทสุดท้าย หรือบทที่ 4 นั้น เป็นบทที่พูดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคาสุภาพในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
แสดงความสุภาพออกไปรวมถึงกล่าวถึงปัญหาการเรียนรู้ที่ผ่านมาวว่ามาจากสาเหตุใดพร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
หนังสือเล่มนี้มีส่วนช่วยให้ผู้อ่านได้รู้แนวทางการประยุกต์ศาสตร์ด้านภาษาศาสตร์สังคมเพื่อช่วยใน
การทาวิจัยด้านการสื่อสารได้อย่างน่าสนใจ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ยังมีบางจุดที่ขาดการ
วางแผนที่ดีรวมถึงขาดความชัดเจน เช่น ไม่เป็นที่กระจ่างว่าจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่สารวจนั้น ได้มาจากการ
คัดเลือกโดยวิธีใด
รวมถึงการคัดเลือกหัวข้อคาถามในแต่ละส่วนดูเป็นเรื่องของความคิดส่วนตัวมากกว่าที่
ผู้เขียนจะได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ การสรุปผลในบางหัวข้อเป็นการสรุปผลโดยอ้างอิง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น
แต่มิได้มีการนาภูมิหลังทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเข้า
มาร่วมพิจารณาด้วย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายให้ผู้สนใจ
นาศาสตร์ด้านภาษาศาสตร์สังคมเข้ามาประยุกต์ทาวิจัยด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยต่อไป
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สาขาวิชาบทความที่รับพิจารณา
 อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 สหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
***บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาควรมีความเกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสารในมิติใดมิติหนึ่ง***
การติดต่อ
ผู้สนใจสามารถติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่ คุณจรีพร แก้วสุขศรี ผู้ประสานงานวารสาร
อีเมล chompoo49@hotmail.com, jaraysinghakowinta@gmail.com หรือ โทร 02-727-3152 โทรสาร
02-377-7892 (ในเวลาราชการ)
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 12A อาคารสยามบรมราชกุมารี
118 ถนน เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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คาแนะนาการเตรียมบทความ
 จัดพิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวไม่ควรเกิน 30 หน้ากระดาษ A4 (ยังไม่รวม
เอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนหน้ากระดาษเดียว ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบด้านบน 1 นิ้วครึ่ง ด้านล่าง 1
นิ้ว ขอบซ้ายและขวา 1 นิ้ว ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก โดยวางอยู่ขอบบนขวา โดยกาหนด
ระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ double- spaced บทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH
SarabunPS ขนาด 14 พอยต์ ส่วนบทความภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12
พอยต์
 หัวข้อต่างๆ ในบทความให้ใช้ตัวหนา วางตาแหน่งกลางหน้ากระดาษ หัวข้อย่อยใช้ตัวเอียง วางตาแหน่ง
ซ้ายสุดของหน้ากระดาษ แต่ทั้งหมดไม่ต้องใส่ตัวเลขเพื่อแสดงการเรียงลาดับ
 ผู้เขียนบทความควรใช้รูปแบบการเขียนบทความและสานวนภาษาที่เหมาะสมกับลักษณะของบทความ
ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป มีการตรวจทานต้นฉบับแล้วเป็นอย่างดีทั้งรูปแบบและการสะกดคา
 ใช้คาศัพท์หรือคาตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน และ/หรือ พจนานุกรมที่ได้รับการยอมรับในสาขา
นั้นๆ
 การใช้ศัพท์บัญญัติทางวิชาการที่ยังไม่รู้จักแพร่หลาย ควรใช้ควบคู่กับศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น ใส่วงเล็บ
ภาษาอังกฤษ
 การเขียนชื่อเฉพาะ หรือคาแปลจากภาษาต่างประเทศที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในบทความ หากจาเป็นก็
พิมพ์ภาษาเดิมของชื่อนั้นๆ กากับไว้ในวงเล็บ เช่นไทรบุรี (Kedah) เคปคอร์ด (Cape Cord) เป็นต้น
 ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศในกรณีที่มีคาไทยใช้แพร่หลายอยู่แล้ว
 รักษาความสม่าเสมอในการใช้คาศัพท์ การใช้ตัวย่อตลอดทั้งบทความ
***กรณีส่งบทความเป็นภาษาอังกฤษ หากผู้เขียนไม่ใช่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จาเป็นต้องส่งบทความให้
เจ้าของภาษาพิจารณาและปรับแก้บทความ ก่อนส่งบทความเพื่อการพิจารณา***
การอ้างอิง
แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงในบทความต้องปรากฏตามลาดับตัวอักษรในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
โดยใช้ระบบนาม-ปี หรือระบบ APA ทั้งเรื่อง ผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารที่นามา
อ้างอิงทั้งหมด ตัวอย่างเช่น
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ในเนื้อเรื่อง
เอกสารอ้างอิงภาษาไทยใช้ชื่อขึ้นต้น หรือทั้งชื่อต้นและชื่อสกุล ส่วนเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เฉพาะชื่อ
สกุล
1. ศรัญย์และรัตนา (2552, หน้า 25) แสดงความวิตกกังวลกับการดาเนินกิจกรรม CSR ของธุรกิจว่ายังขาด
ความเข้าใจต่อความคิดพื้นฐานหรือแรงจูงใจที่แท้จริง (ถ้าผู้เขียนเกิน 2 คน ใช้เฉพาะชื่อแรกแล้วต่อด้วย
และคณะ สาหรับภาษาอังกฤษในกรณีนี้ใช้ et al.)
2. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่ริเริ่มและดาเนินการโดยสุลักษณ์
ศิวรักษ์ได้บ่มเพาะความคิดสมัยใหม่ให้แก่
นักศึกษาหลายสถาบัน (สรณัฐ ไตลังคะ, 2550, หน้า 63)
3. อาฟเตอร์อิเมจคือการสั่นสะเทือนของอดีตที่พยายามบุกรุกเข้ามาในห้วงเวลาปัจจุบัน (Doane, 2003, p.
58)
ท้ายบท
1. วารสารทางวิชาการ
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. (2550). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากหลอมรวมเป็นหนึ่งสู่การผสมพันทาง.
วารสารอักษรศาสตร์,
37(1),
16-36.
Williams, J. & Severino, C. (2004). The writing center and second language writers.
Journal of Second Language Writing, 13(3), 165-172.
2. หนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันทั้งเล่ม
สุวิไล เปรมศรีรัตน์. (2549). ความหลากหลายของภาษาและชาติพันธ์ในประเทศไทย. นครปฐม:
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
3. บทความหรือบทในหนังสือรวมเล่ม
Bamlund, D. C. (1997). Communication in a global village. In L. A. Samovar & R. E. Porter
(Eds.) Intercultural communication: A reader (pp. 27-36). Belmont, CA: Wadsworth.
4. วิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์
ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์. (2545). การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีในเรื่องสั้นพม่า.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.
บทความวิจัยควรเรียงลาดับตามองค์ประกอบดังนี้ (บทความวิชาการใช้เฉพาะข้อ 1-4 และ 6 โดยเนื้อเรื่องใช้
รูปแบบทางวิชาการที่เห็นสมควร)
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวหนา)
2. ชือ่ ผู้เขียน (Authors) ครบทุกคน พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุดและสถานที่ทางาน (ระบุเฉพาะในจดหมายนา)
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 250 คา
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4. คาสาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 9 คา
5. เนือ้ เรื่อง (Main Body) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
5.1 บทนา (Introduction) บอกความสาคัญหรือที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัยและอาจรวม
กับการทบทวนวรรณกรรม (Review of Literature)
5.2 วิธีกาเนินการ/ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)
5.3 ผลการวิจัย (Results or Findings)
5.4 อภิปรายผล (Discussion) *5.3 และ 5.4 อาจเขียนรวมกันได้
5.5 ผลสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations)
6. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้ระบบ APA Style สาหรับรายการอ้างอิงภาษาไทย ต้องแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ และเพิ่มข้อความ [in Thai] ที่ท้ายรายการอ้างอิงนั้นๆ
การส่งบทความ
 ผู้เขียนบทความที่ได้รับการตรวจทานแล้ว
ตัวบทความต้องไม่ระบุชื่อผู้เขียนและสถานที่ทางานในตัว
ต้นฉบับโดยเด็ดขาด ในหน้าแรกให้มีแค่ชื่อบทความและบทคัดย่อเท่านั้น
 ให้ผู้เขียนส่งอีเมลมาที่ jaraysinghakowinta@gmail.com, chompoo49@hotmail.com โดยส่ง
จดหมายนาและแนบไฟล์บทความ ในจดหมายนา ให้ผู้เขียนระบุ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ สถานที่
ทางาน คุณวุฒิการศึกษา (ให้ระบุชื่อปริญญาและสถาบัน) สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และให้แนบ
ประวัติโดยย่อ
 กรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) ด้วย ซึ่งอาจไม่ใช่ชื่อ
แรก
 ในจดหมายนา ให้ระบุว่า ยินดีให้เผยแพร่ในวารสาร และในกรณีได้รับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งข้อความแนะนา
ผู้เขียน (Notes on Contributors) มาด้วย
 ผู้เขียนควรส่งต้นฉบับพิมพ์ทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่งเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือความผิดพลาดทางเทคนิค
ข้อกาหนดลิขสิทธิ์
 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร NIDA Journal of Language and Communication ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ
ผู้เขียนบทความ กับคณะภาษาและการสื่อสารเฉพาะในการตีพิมพ์ครั้งแรกนี้ หลังจากนั้น ถือเป็นสิทธิ์ของ
ผู้เขียนเท่านั้น ผู้ใดต้องการ ตีพิมพ์ซ้า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน
 กองบรรณาธิการจะส่งวารสารที่มีบทความของผู้เขียนตีพิมพ์ให้แก่ผู้เขียนจานวน 2 ฉบับ หากผู้เขียนขอรับ
วารสารที่มีบทความที่ตีพิมพ์เพิ่มเติม สามารถส่งคาขอมายังบรรณาธิการ
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เงื่อนไขการรับบทความ
 บทความจัดทาขึ้นโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายของวารสาร
และผ่านการ ตรวจข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์หรือตัวสะกดในข้อความและจากการพิมพ์
 บทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนี้แล้ว จะต้องไม่ปรากฏในสิ่งพิมพ์อื่นใดก่อนจะปรากฏใน
วารสาร NIDA Journal of Language and Communication หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ของ
วารสารอื่น
 กรณีที่บทความเคยนาเสนอในการประชุมวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งการศึกษา เช่น สารนิพนธ์ หรือพิมพ์
เผยแพร่ในภาษาอื่นๆ ต้องมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ
การตีพิมพ์หากพบว่าบทความได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อนแล้ว
 กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบภายในเวลา 10 สัปดาห์ นับจากวันที่ส่งบทความ
 กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดในบทความ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้เขียน ความเห็น
ใดๆ ที่ปรากฏใน บทความเป็นของผู้เขียน มิใช่ของกองบรรณาธิการและคณะภาษาและการสื่อสาร
 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ตรวจแก้ไขต้นฉบับในด้านรูปแบบและรายละเอียดของบทความที่ส่งมา
พิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าการแก้ไขเกี่ยวข้องกับเนื้อหา จะขอความเห็นชอบของผู้เขียน
ข้อกาหนดด้านจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
 การไม่แสดงที่มาของข้อความ ข้อโต้แย้ง รวมถึงหลักฐานอ้างอิงทั้งที่เป็น ตัวเลข ภาพถ่าย แผนภูมิ แผนผัง
โดยถือว่าเป็นผลงานของผู้เขียนเอง
อาจเข้าข่ายความผิดทางจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(plagiarism) ได้ หากตรวจพบ และได้รับการพิจารณาถึงที่สุดว่าเข้าข่ายดังกล่าวภายหลังจากที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการนาบทความดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของวารสาร
กระบวนการคัดเลือกบทความโดยใช้วิธีการประเมินแบบ Blind Review
 วารสาร NIDA Journal of Language and Communication จัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือก
บทความที่มีคุณภาพตามวิธี Blind Review ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้
 บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการนาเสนอต่อผู้ชานาญการในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อเป็นผู้อ่านประเมินบทความ
(Peer Review) อย่างน้อยจานวน 2 คน ทั้งในและนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยกเว้นบทความ
พิเศษที่ถือเป็นบทความเทียบเชิญประจาฉบับซึ่งจะข้ามขั้นตอนนี้ไป
 ผู้อ่านประเมินบทความจะเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อแนะนาว่าบทความนั้นๆ จะได้รับการยอมรับโดยไม่มี
เงื่อนไข หรือ ยอมรับโดยมีเงื่อนไขให้แก้ไข ซึ่งจะต้องส่งบทความอีกครั้งหลังจากแก้ไข หรือ เสนอให้ปฏิเสธ
การตีพิมพ์เผยแพร่
 ในกรณีบทความผ่านการแก้ไขแล้ว ผู้อ่านประเมินบทความจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าบทความที่แก้ไข
แล้วดังกล่าวเป็นที่ยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ได้
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