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 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาเรื่องการสรา้งสรรคก์ลยุทธ์ Second Screen ใน
สื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลั ทัง้เนื้อหารายการของ Second-Screen และศกึษากระบวนการสรา้งสรรค์ 
Second Screen ใหส้อดคลอ้งกบั First Screen รวมถงึศกึษารปูแบบและแนวทางของเนื้อหา
ของ Second Screen ทีเ่หมาะสมกบัผูร้บัสารในประเทศไทย โดยเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ซึง่
ใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) และการรวบรวมเอกสารเพื่อการศกึษา 
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูใ้หมเ่ป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวจิยั พบว่า Second Screen เป็นตวัทีเ่สรมิ First Screen ใหค้นตดิตามมากขึน้ 
โดยเป็นตวัสรา้งหรอืเพิม่คุณค่าใหค้นอยากดูในตอนออกอากาศจรงิจากสื่อโทรทศัน์หรอืหน้าจอ
หลกั  ส่วนตวัเนื้อหา (Content) ต้องท าใหส้ามารถไปไดใ้นทุกแพลทฟอรม์ (Platform) และท า
ใหผู้ช้มเป็นแฟนเบส (Fan Base) และพฒันาเป็นซุปเปอรแ์ฟน (Super Fan) จนกลายเป็นกลุ่ม
ผูช้ม (Community) ทีม่คีุณภาพ  

นอกจากนี้การท า Second Screen นัน้ ควรมกีารยนืยนัตวับุคคลว่าใครเป็นเจา้ของ
เพราะถา้ไมท่ราบแน่ชดั จะมปัีญหาเรื่องผลประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกนั เช่นการร่วมสนุก
เล่นเกม การลงทะเบยีน เป็นต้น ส่วนระบบของไทยยงัไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด ซึง่เป็น
ลกัษณะการสื่อสารทางเดียวทัง้หมด คือ ต้องการผลิตอย่างเดียว แต่ไม่ได้มองการสื่อสาร
ระหว่างผูช้มกบัช่อง ซึง่ในความเป็นจรงิควรเริม่จากช่องสญัญาณ แลว้กจ็งูใจใหค้นมกีารตอบรบั 
โดยอาจจะต้องบอกว่าไม่เสยีค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเขา้ใจ หรอืบางทอีาจจะมกีารจูงใจโดยการ
แจกของรางวลัใหม้ผีูต้ดิตาม จนกระทัง่ไมต่อ้งมขีองรางวลัแจกกม็ผีูต้ดิตาม 

ในเรือ่งอุปสรรคของการรบัชมบน Second Screen ในปัจจุบนันี้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีด่า้น
เทคโนโลยเีพยีงอยา่งเดยีวแลว้ เพราะระบบสญัญาณมกีารพฒันาไปไกลทัง้มอืถอื กล่องรบั
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สญัญาณ จนถอืไดว้่าเป็นวถิชีวีติของคนมากกว่าอุปสรรคไปแลว้ แต่สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคน่าจะเป็น
เนื้อหาทีต่อ้งโดดเด่นมากกว่า ควรจะตอ้งคดิใหซ้บัซอ้นมากขึน้ทัง้ แอพลเิคชัน่ เกมส ์ หรอื
กจิกรรมส่งเสรมิ รวมถงึความรูข้องผูผ้ลติทีจ่ะท าออกมาอกีดว้ย 

อยา่งไรกต็ามตอ้งค านึงถงึเมด็เงนิทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งในการผลติสื่อดว้ย แต่สุดทา้ยแลว้

สิง่ทีจ่ะท าใหช้่องหรอืรายการนัน้ ๆ อยูไ่ดก้ค็อื เนื้อหาทีโ่ดดเด่น รวมไปถงึการสนับสนุนจากการ

โฆษณาต่าง ๆ ซึง่ตอ้งมกีารลงทุนควบคู่ไปกบัเนื้อหาเช่นกนั 
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 This research aims to study on creativity strategies for Second Screen in Digital 
Television media in terms of content and process of thinking to accord with First 
Screen. Also, this research study on how to create the suitable content for Thai 
audiences by conducting qualitative research, using in-depth interview process and 
collecting documents analyze and synthesize new knowledge as a tool to collect data. 
 Result indicates that Second Screen is the best tool to convert audience’s 
attention to First Screen. Seconds screen role is a creator or value added that stimulate 
audiences want to watch the content on Main Screen but content has to playable on 
any platform and convert audiences to become fan base and develop to super fan and 
eventually, potential audience community 

In order to do effective Second Screen, we have to identify the top box owner. If 
that factor (owner) is unclear, communication issue will come after for example 
campaign participation, campaign registration. Thai’s set top box has too many 
providers (e.g. TrueVisions, PSI and etc.) results into one way communication from 
provider to audience which makes communication barely able to achieve target 
audience. To solve that issue, content provider has to encourage audience to participate 
the campaign by give-away prizes until those content has strong fan base. 

Nowadays, Second Screen obstacle is content. Content has to engage, 
interesting, stand out from other contents and easy to understand. Its also has to 
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accessible from any platform and easy to participate. In order to create content as 
mentioned, content provide’s knowledge plays important role as well as media spending 
budget. 

As they once said ‘Content is KING’. Content is the only thing to make the 
channel or program survive in the market but that also come from support of media 
advertisement as well. 

 
 
 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ววิฒันาการทางดา้นเทคโนโลย ี   ถอืเป็นสื่งทีไ่ดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบนั 

เพราะไดม้กีารน าเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัและโดดเด่นเฉพาะทางมาประยุกต์ใชก้บัทุกวงการ 

รวมไปถงึวงการสื่อสารมวลชน ซึง่ทุกวนัน้ีมอุีปกรณ์ใหม่ ๆ ทีท่ าใหเ้กดิการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูได้

อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในสื่อโทรทศัน์ที่ในปัจจุบนัถึงแม้จะยงัคงเป็นสื่อหลกั แต่ก็มสีื่อใหม่    

ทีเ่กดิขึน้มาแบ่งความนิยมออกไป ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึมคีวามมุ่งหวงัทีจ่ะจะเป็นแนวทางใหก้บั    

สื่อโทรทศัน์ในสถานีฯต่าง ๆ ไดน้ าเรือ่งราวของเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชไ้ม่มากกน้็อยต่อไป  

           งานวจิยัครัง้นี้  ส าเรจ็ลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืของ  

รองศาสตราจารย์ ดร.อศัวนิ  เนตรโพธิแ์ก้ว อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรกึษา  ข้อแนะน า   

ต่าง ๆ พรอ้มทัง้ตรวจขอ้ผดิพลาดของงานวจิยันี้จนส าเรจ็การศกึษาไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย และ

ต้องขอกราบขอพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.กุลทพิย ์ ศาตระรุจ ิและอาจารย ์ ดร. โสภทัร นาสวสัดิ ์   

ทีใ่ห้ขอ้ชี้แนะ ขอ้สนับสนุนงานวจิยันี้มาจนส าเรจ็ลุล่วงด้วยเช่นกนั ทีข่าดไม่ได้คอืบุคคลส าคญั   

ที่ได้ให้ข้อมูลงานส าหรบังานวจิยัทัง้ 5 ท่าน รวมไปถงึ บทความ งานวจิยัต่าง ๆ  ที่ผู้วจิยัได้ค้นคว้า    

ขอ้มูลเนื้อหา นอกจากนัน้ ผู้วจิยัต้องขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาจาร์ยผู้ทรงคุณวุฒิ และ

เจา้หน้าทีทุ่กท่าน ของคณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการเป็นอย่างสูงทีไ่ด้อบรม สอน

วิชา มอบความรู้ใหม่ ๆ พร้อมทัง้การดูแล ติดตามเอาใจใส่ เป็นอย่างดีมาโดยตลอดท าให้บรรยากาศ          

ในการเรยีนการสอนอบอุ่นเป็นกนัเองอย่างมาก รวมไปถงึเพื่อนๆ นิเทศฯ นิดา้ รุ่น 2 ทุกคนกบั

มติรภาพด ีๆ ความสุข ความสนุกสนาน น ้าใจไมตร ีที่ได้มใีห้กนัตลอดจนถงึทุกวนันี้ และต้อง

ขอขอบคุณน้องออย วรมาศ บุพผาชาติ เป็นพิเศษในการเป็นที่ปรึกษาการท างานวิจยัใน      

ดา้นต่าง ๆ จนออกมาเป็นรปูเล่มทีเ่รยีบรอ้ยได ้ 
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สุดท้ายนี้  ผู้วิจ ัยต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่อยู่เบื้องหลังชีวิต  ทัง้ความทุกข์ และ

ความสุขมาโดยตลอดทัง้ คุณพ่อ น้องชาย น้องสาว และครอบครวั โดยเฉพาะ คุณจุฑารตัน์ 

เพิม่พรศร ีผูเ้ป็นภรรยา และน้องอลนิ ลกูสาวของผูว้จิยั ทีค่อยเป็นก าลงัใจและเป็นพลงัใจจนทุก

อยา่งผ่านพน้ประสบความส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยความปิตยินิดอียา่งยิง่  
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 ในยุคที่ระบบโทรทัศน์ของประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่โทรทศัน์ระบบดิจทิัลอย่างเป็น
ทางการ ตัง้แต่ปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม หรอื กสทช. ที่ท าการเปิดประมูล หาผู้ด าเนินกจิการช่อง
โทรทศัน์ดจิทิลั จ านวน 24 ช่องรายการ ซึง่ถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญัที่ท าใหป้ระเทศ
ไทยได้ ก้าวผ่านโทรทศัน์ในระบบอนาลอ็ก (Analog Terrestrial) ไปสู่ระบบดจิทิลั (Digital 
Terrestrial)  ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้โดยมบีรษิทัเอกชน ทีเ่อาชนะการประมลูครัง้นี้รวมทัง้สิน้ 17 
บรษิทั โดยแบ่งเป็นการใหบ้รกิารออกเป็น  4 ประเภท คอื  
 1) ช่องรายการเพื่อเดก็ และเยาวชน จ านวน 3 ช่องรายการ  
 2) ช่องรายการสาระและขา่วสาร จ านวน 7 ช่องรายการ  
 3) ช่องรายการทัว่ไปความคมชดัปกติ (Standard Definition: SD) จ านวน 7 
ช่องรายการ  
 4) ช่องรายการ ทัว่ไปแบบความคมชดัสูง (High Definition: HD) จ านวน 7 
ช่องรายการ  
 ซึง่ทัง้หมดจะเป็นช่องสาธารณะอกีจ านวน 12 ช่องรายการ และช่องทอ้งถิน่อกี 12 ช่อง
รายการ รวมทัง้สิ้นเป็น  48 ช่องรายการ ซึง่ถอืว่าเป็นการปฏวิตัวิงการโทรทัศน์ของประเทศ
ไทยครัง้ส าคญั 
 โดยหลงัจากการประมลู ผูป้ระกอบการทวีดีจิติอลที่ชนะการประมลู ต่างมองหากลยุทธ ์
เพื่อสรา้งความแตกต่าง และหาความโดดเด่นใหก้บัช่องของตนเอง ทัง้ในดา้นเนื้อหา (Content) 
รปูแบบรายการ (Format) และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั (Platform) เพื่อสรา้งสรรค์และน าเสนอ
ใหก้บัผูร้บัชมดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากขึน้ ตอบรบักบัระบบสมารท์โฟนของโทรศพัทใ์นยุค
ปัจจบุนั และตามอุปกรณ์ (Device)ทีผู่ร้บัชมสามารถเขา้ถงึได ้(Accessibility) 
 
 



2 
 

 เมื่ออุปกรณ์การรบัชมโทรทศัน์ระบบดจิทิลัมาถงึจุดเปลีย่นแปลงไป ผูร้บัชมต่างเปลีย่น
พฤติกรรมการเปิดรบัข้อมูลข่าวสาร จากเดมิที่รบัชมโทรทศัน์ผ่านหน้าจอโทรทศัน์แบบปกติ 
(First Screen) เปลี่ยนไปเป็นการรบัชมโทรทศัน์ผ่านหน้าจอของโทรศพัท์มอืถือ (Mobile 
Device) และ Tablet เพิม่มากขึน้ทุกวนั  ท าให้การรบัชมนัน้จงึไม่ยดึตดิกบัหน้าจอหลกัทาง
โทรทศัน์เพยีงอยา่งเดยีว  จนท าใหผู้ป้ระกอบการโทรทศัน์ดจิทิลัต่างประสบปัญหาในการรบัชม
และ พยายามปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเนื้อหารายการสามารถเขา้ถงึช่องทางอื่น ๆ ของ
ผู้รบัชมมากขึ้น ซึ่งหลายช่องก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านของการน าเสนอข้อมูลที่ลกึขึ้น 
(More Informations) หรอืน าเสนอขอ้มูลที่แตกต่างออกไป (Extended Content) พร้อม
เชื่อมโยงการรบัชมรายการจากทางหน้าจอหลกัทางโทรทศัน์ (First Screen) ไปสู่สงัคมออนไลน์
(Social Network) ในขณะทีร่บัชมรายการ ทัง้เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวติเตอร ์(Twitter) อนิสตา
แกรม (Instagram) ฯลฯ  ซึง่เป็นทีม่าของค าว่า “Second Screen” หรอืการสื่อสารบนหน้าจอที่
สอง ซึง่ในปัจจบุนันัน้จะไดถู้กปรบัเปลีย่นใหก้ลายเป็นสรา้งมลูค่าเพิม่อย่างสูง ใหก้บัเนื้อหาของ
รายการ และการโฆษณาอกีดว้ย   
          ค าว่า Second Screen ถอืเป็นค าใหม่ที่ถูกน ามาใช้งานในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาทัง้ใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยมี ความหมายถึง หน้าจอที่สอง หรือการใช้เทคโนโลยีของ      
แอพพลเิคชัน่บน Mobile Device ต่าง ๆ มาสื่อสาร เชื่อมโยงกบัรายการโทรทศัน์ทีอ่อกอากาศ 
บนหน้าจอทีห่นึ่ง (First Screen) ซึง่อุตสาหกรรมโทรทศัน์ในต่างประเทศนัน้ต่างใหค้วามสนใจ 
และตื่นตวัพฒันาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วย Second Screen ถือเป็นกลยุทธ์ และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ของวงการโทรทศัน์ที่จะเขา้มาสรา้ง ความรบัรูแ้ละเขา้ถงึผูช้มได้ มากกว่า
การที่น าเนื้อหารายการออกอากาศเพยีงอย่างเดยีว แต่อย่างไรกด็หีน้าจอหลกั (First Screen) 
นัน้ก็ต้องมกีารสรา้งสรรค์เนื้อหา รูปแบบที่สามารถเชื่อมโยง และสอดคล้องกบัการใช้งานของ 
Second Screen ด้วย ยิง่ถ้ารายการ หรอืสถานีโทรทศัน์ใดสามารถม ีเนื้อหาที่ถูกคดิคน้แบบ
บูรณาการให้มกีารใช้งานในด้าน Second Screen ตัง้แต่ต้น และใช้ช่องทางของ Social 
Network ประชาสมัพนัธด์ว้ยแลว้นัน้ เชื่อว่าความนิยมในการรบัชมรายการ (Rating) นัน้จะต้อง
มสีงูขึน้ไดอ้ยา่งแน่นอน 
       Second Screen นัน้เป็นถอืเป็นหนึ่งวธิทีีจ่ะท าใหผู้ส้่งสาร (สถานี) สามารถสื่อสารกบั
ผูร้บัสาร (ผูร้บัชม) ได ้โดยท าการสื่อสารกนัแบบสองทาง (Two way Communication) มากขึน้ 
เพราะมีความสะดวกในการใช้งาน อีกทัง้ยังมีความน่าสนใจ ที่จะดึงดูดให้ผู้ร ับสารนั ้น
เกดิปฏกิริยิาตอบกลบั ซึง่ในอดตี การทีผู่ร้บัชม จะท าการสื่อสารไปยงัสถานีฯ หรอืผูจ้ดัรายการ
มน้ีอยมาก เพราะด้วยปัจจยัหลายอย่าง ซึ่งท าให้ผู้รบัสารนัน้เป็นเพยีงแค่ผู้รบัแต่ฝ่ายเดียว 
(Passive) ไม่มกีารโต้ตอบกลบัไปยงัผู้ส่งสาร แต่ด้วยระบบ สมารท์โฟน ของโทรศพัท์ในยุค
ปัจจุบนั ท างานควบคู่ไปกบัระบบ Internet ความเร็วสูง ท าให้ลกัษณะของพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค นัน้เปลีย่นไป มกีารเชื่อมโยงเขา้สู่สื่อสงัคมออนไลน์ ในขณะรบัชมรายการโทรทศัน์ มี
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การแสดงความคดิเหน็โตต้อบกนั อยา่งทนัท่วงทใีนวงกวา้ง โดยลกัษณะของประชากรทีใ่ช้ iPad 
iPhone Android และ Smartphone จะมพีฤตกิรรมในการ ใชง้าน Internet พรอ้มกบัการรบัชม
รายการโทรทศัน์ ซึง่ถอืว่าสื่อสงัคมออนไลน์ท าใหร้ะบบโทรศพัทม์อืถอื นัน้เขา้มาเป็นจุดเริม่ต้น
ของการสื่อสารแบบบตอบกลบั เช่น  
 1)  ทัง้การส่งขอ้ความ (Texting) 

 2)  สนทนา แบบออนไลน์ 
 3)  การแสดงความคดิเหน็ความรูส้กึผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
 4)  การรว่มกจิกรรมดว้ยแอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ  

 ทัง้หมดทีก่ล่าวมาในขา้งตน้นัน้ เป็นเพยีงรปูแบบทัว่ไปทีม่อียูข่องการส่งเสรมิการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจบุนั แต่หากพจิารณาลกึลงไปถงึเทคโนโลยทีีม่ใีนปัจจบุนั ผูป้ระกอบการ
สถานีโทรทศัน์สามารถ ส่งเสรมิการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ หรอืสรา้งการเขา้ถงึผูร้บัสารไดแ้บบ
ทนัท่วงท ี (Real-Time Interactive) นัน่หมายถงึผูร้บัชมสามารถทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะรว่มอยู่    
ในของเนื้อหารายการได ้ดงันัน้การสื่อสาร แบบ 2 ทาง (Two way Communication) ในรปูแบบ
ของ Second Screen จงึถอืเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการผลติเนื้อหารายการและ    
ใชเ้ป็นช่องทางในการสื่อสารการตลาดเพื่อเกดิการเขา้ถงึผูช้มของโทรทศัน์ดจิทิลัในแต่ละสถานี   
ยิง่ไปกว่านัน้ในปัจจุบนันอกจากในเรื่องของ Second Screen ทีไ่ดร้บัการพฒันาใหเ้กดิขึน้แลว้ 
ยงัมกีารริเ่ริม่รปูแบบการพฒันาเทคโนโลยทีี่ใช้สื่อสารเนื้อหาต่าง ๆ  มากยิง่ขึน้ไปอกี โดยสามารถเผยแพร่
เนื้อหาที่สถานีฯ ต้องการส่งออกไป ไปยงัช่องทางต่าง ๆ  ทุกช่องทาง โดยเรา เรยีกว่า Multi Screen จะ
เป็นการใชง้านอุปกรณ์สื่ออเิลค็ทรอนิกทีม่จีอภาพ เช่น โทรศพัทม์อืถอื แทปเลต็ โดยครบสมบูรณ์มากกว่า 
Second Screen ซึง่พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างออกไปนัน้คอื Multi Screen จะไม่มคีวามจ าเป็นต้อง
ใชห้น้าจอหลกัอย่าง First Screen เป็นตวัหลกัในการน าเสนอเนื้อหา แต่กลบัใชช้่องทางในส่วน
ของสื่ออนิเทอรเ์น็ตผ่านเครื่องมอืสื่อสาร ทัง้ Smart Phone Computer และ Tablet โดยท างาน
ผ่าน Applications และสื่อแบบ Social Network อย่าง Facebook Live และ Youtube เพยีง
อย่างเดยีวได้ ซึง่เป็นพฤตกิรรมการรบัชมใหม่ของประชากรในประเทศไทย และทัว่โลกที่ก าลงั
เกดิขึน้ อกีทัง้ก าลงัแพรก่ระจายไปสู่ผูบ้รโิภคใน วงกวา้งขึน้ และเรว็ขึน้เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสาร
อเิลค็ทรอนิกมรีาคาต ่าลง ท าใหผู้้บรโิภคสามารถเป็นเจา้ของได้ง่ายขึน้ นัน่หมายถงึพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคทีก่ าลงัจะเปลีย่นไปโดยทีจ่ะเหน็ไดว้่าช่องทางการรบัชมแบบเดมิอย่าง First Screen        
ได้รบัความนิยมน้อยลงอย่างต่อเนื่อง Rating ของแต่ละสถานีฯ ก็ต ่าลงไปในทศิทางเดยีวกนั 
มลูค่าของเมด็เงนิจากการโฆษณากล็ดลงและถูกแบ่งไปทีส่ ื่อใหม่ในกลุ่ม Online มากขึน้ ท าให ้     
นกัโฆษณา และนักการตลาดต่างต้องปรบักระบวนการท างานและกลยุทธใ์หม่เพื่อหาช่องทางที่
จะเขา้ถงึผูบ้รโิภคในทุกทาง และต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูบ้รโิภครบัรูถ้งึสนิคา้ และมคีวามระลกึ
ถงึใช้สนิค้านัน้ ๆ แต่หากมองในแง่ของการลงทุนสื่อออนไลน์แบบ Multi Screen ใช้เมด็เงนิ
ส าหรบัการลงทุนทีต่ ่ากว่า เขา้ถงึไดแ้บบเฉพาะเจาะจงผู้รบัสารไดม้ากกว่า แต่อย่างไรก็ดคีงจะ
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หลกีเลี่ยงไม่ไดท้ี่พฤตกิรรมการรบัชมโทรทศัน์ในรปูแบบเดมิอย่าง First Screen ก็ยงัคงเป็น
ช่องทางหลกัทีผู่ร้บัสารเลอืกใชร้บัชมเนื้อหารายการของแต่ละสถานีฯ โทรทศัน์  
 ซึง่ท าใหใ้นปัจจุบนันักการตลาดของสถานีโทรทศัน์ น า 2 ช่องทางทีไ่ดร้บัความนิยมมา
บูรณาการร่วมกนัจนเกดิเป็นแนวคดิการใช้ Second Screen ซึง่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์  จะต้องมี
การวางแผน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบสร้างเนื้อหาที่โดดเด่นแตกต่าง อนัถือเป็น
ปัจจยัส าคญัทีจ่ะเป็นเพื่อเพิม่กลุ่มผูร้บัชม และสรา้งใหเ้กดิการจดจ าในตวัรายการของทางสถานี  
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ ทางการตลาดของคอตเลอร,์ การตะจายา, และเซเตยีวาน. (2554) ที่
กล่าวไวว้่า  
 “การที่จะบรรลุเป้าหมายหลกัขององค์กรได้นัน้จ าเป็นต้องมกีารผสมผสานเครื่องมอื
ทางการตลาด ใหม้ปีระสทิธภิาพมากกว่าคู่แข่งขนั และมุ่งเน้นการตอบสนองความพงึพอใจของ 
ผู้บรโิภคเป้าหมายซึ่งนักการตลาดในปัจจุบนัมเีครื่องมอืในการสื่อสารทางการตลาดที่หลาก 
หลายมากขึน้ตามพฒันาการของเทคโนโลยทีางสงัคม” 
 Csikszentmihalyi (1996) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากแต่ ละบุคคลที่มี
ความคดิสรา้งสรรค ์มคีวามสนใจ จดจอ่ต่อสิง่ทีจ่ะท า มคีวามใส่ใจ สนใจ ทัง้ยงัมคีวามสุขกบัสิง่ที่
จะท า รวมถงึแรงผลกัดนั พลงังานและสญัชาตญาณ เขาเรยีกกระบวนการนี้ว่า ภาวะลื่นไหล 
(Flow) ไดแ้บ่งกระบวนการเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1) การเตรยีมการ (Preparation) จะเป็นขัน้ตอนแรกคอื การรบัโปรเจคงานจาก
ลกูคา้ 
 2) การบ่มเพาะ (Incubation) จะเป็นช่วงของการคดิสรา้งสรรคง์านหรอืไอเดยี
นัน้เอง 
 3) ความเขา้ใจแรงบนัดาลใจ (Insight of Inspiration) ช่วงประจกัษ์หรอืช่วงคดิ
ผลงานออกทีเ่ราเรยีกว่าช่วง Aha Moment 
 4) การประเมนิผล (Evaluation) จะอยู่ในช่วงวเิคราะหข์อ้มลู คดักรองความคดิ
ต่าง ๆ และท าการเลอืกผลงานทีท่ีด่ทีีสุ่ด 
 5) รายละเอยีด (Elaboration) ขัน้ตอนสุดทา้ยน าผลงานสู่สายตาบุคคลทัว่ไป 

จาก 5 ขัน้ตอนของกระบวนการความคดิสรา้งสรรคน์ัน้สามารถเหมอืนกบัผูอ้ื่นได้ ดงันัน้
ในหลกัการท างานหรอืการใหแ้นวคดิ ตอ้งมคีวามรว่มมอืกนัเพื่อใหเ้กดิการยอมรบั โดยหลกัการ
ของ Csikszentmihalyi จะให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบทัง้สามส่วน ในกระบวนการความคดิ
สรา้งสรรค ์คอื 

1) องคค์วามรูโ้ดยรอบ (Domains) จะว่าดว้ยเรื่องของประวตัิ ภูมหิลงัของผูท้ี่
จะศกึษา  

2) สายงาน (Fields) การยอมรบัของกลุ่มประชาชนนิยมหรอืบุคคลในวงการที่
จะท าการศกึษา 
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 3) บุคคล (Persons) บุคคลที่ผู้วิจ ัยจะศึกษาซึ่งสามารถแสดงโครงสร้าง 
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบหลกัการ ดงัปรากฏในภาพ ดา้นล่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 1.1  A Systems model of creativity. 
แหล่งท่ีมำ:  Csikszentmihalyi (1996). 
  

Social TV หรอืการรบัชมเนื้อหารายการผ่านสื่อ Internet ทัง้ Facebook live Youtube 
อนัเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้จากการที่สื่อ Social เปลี่ยนแปลงตนเองเข้ามามพีื้นที่ในการ
ออกอากาศแบบ Broadcaster รวมไปถงึทีใ่นปัจจุบนัราคาค่าอุปกรณ์สื่อสารอย่าง Smartphone 
ต ่าลงมรีุน่หลายหลายทีใ่ชง้านไดใ้หเ้ลอืกใช้ ท าใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป โดยใชเ้วลา
กบัการเสพสื่อออนไลน์สูงขึน้ รวมไปถงึใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ไปพรอ้มกบัการรบัชมโทรทศัน์เพื่อ
แสดงความคดิเหน็หรอื Chat กบัเพื่อนในเรื่องของรายการที่ก าลงัรบัชมระหว่างรบัชมรายการ
โทรทศัน์ สื่อออนไลน์ (Social Media) นัน้ท าให้ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นไป เกดิการสื่อสาร
สองทาง ผูร้บัชมมกีารพูดคุยและแบ่งปันขอ้มลู ซึง่กนัและกนั การวดัผลทางดา้นการรบัชม ทีใ่ช ้
Social Media กเ็ปลีย่นไป เช่นกนัจากการกดไลค์ หรอื แสดงความคดิเหน็ แต่ต้องวดัผลทีก่าร
ถูกพดูถงึ หรอื เขา้ถงึดว้ย โดยการท าการตลาด Social Network คอื เวบ็ไซต์ทีม่ผีูใ้ชต้อบโต้กนั 
จนเกิดเป็นสงัคม (Social) จนกระทัง่กลายเป็นเครอืข่าย (Network) ที่โยงใยไปทัว่โลก 
ยกตวัอย่างเช่น Facebook  MySpace Instragram Twitter เป็นต้น ซึง่เครื่องมอืส าหรบัการ
สร้าง Content Marketing โดยน าเอาเครื่องมืออย่างวิดีโอ  และรูปแบบการเล่นเกมบน
แอพพลิเคชัน่ มาใช้ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(องคก์รมหาชน) (สพธอ), 2556, อา้งถงึใน นุด ีหนูไพโรจน์, 2556) 
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ดว้ยเหตุผลในขา้งต้นทีม่กีารขยายตวัในดา้นเทคโนโลยี และ Internet ผูว้จิยัได้เหน็ว่า 
กระบวนการสร้างสรรค์และการส่งเสรมิความสามารถในการสร้างให้เกิดการสื่อสารสองทาง
แบบ Interactivity นัน้เป็นสาระส าคญัทีส่ถานีโทรทศัน์หรอืผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั 
ตอ้งสรา้งกลยทุธแ์ละเพิม่เตมิในดา้นหลกัการตลาด และการสรา้งสรรคก์ลยุทธ์ Second-Screen 
ทีน่อกเหนือจากการรบัชมรายการบนหน้าจอหลกั (Extended Content) เพื่อสรา้งฐานผู้ชมที่
เพิม่ขึน้ท่ามกลางนวตักรรมและเทคโนโลยทีีพ่ฒันาไปอย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่ในต่างประเทศมหีลาก
สถานีทีเ่ร ิม่ใชเ้ทคโนโลยขีอง Second Screen เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของ รายการโดยใหผู้ช้มทาง
บา้นไดม้สี่วนรว่มสนุกไปกบัเนื้อหาขอรายการทีอ่อกอากาศอยู่ ทัง้ร่วมโหวตใหค้ะแนนแก่ผูท้ีต่น
ชื่นชอบ แสดงความคิดเห็นและทัศนคติ ได้ร ับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาเพิ่มเติมในขณะที่
ออกอากาศอยู่ ใช ้Promotion ของสนิคา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนรายการบนหน้าจอหลกัทีม่อียู่ และ
จองรายการทีต่้องการรบัชมครัง้ต่อไป แต่ในประเทศไทยนัน้ยงัไม่มรีายการใด หรอืสถานีไหนที่
มกีารประกาศตนออกมาอย่างชดัเจน ว่าเป็นผู้ส าเรจ็ หรอืเป็นเจ้าของรายการที่ใช้เทคโนโลย ี
Second Screen ในการผลติเนื้อหา รายการ อาจเป็นเพราะต้องท าใหผู้ช้มนัน้มคีวามเขา้ใจใน
รปูแบบและวธิกีารใชง้านและยงั มผีูร้บัสารหลายท่านยงัไม่มโีทรศพัท์ทีท่นัสมยัทีใ่ชง้านร่วมกบั 
Second Screen ได ้
 
1.2  วตัถปุระสงคง์ำนวิจยั 
 
 1) เพื่อศกึษากลยทุธ ์และกระบวนการในการสรา้งสรรคร์ายการผ่าน Second-Screen 
ของโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั 
 2)  เพื่อศกึษาเทคโนโลย ีและความพรอ้มของ Second Screen ในรายการโทรทศัน์
ระบบดจิทิลัของประเทศไทย 

3)  เพื่อศกึษาแนวทางของการใช ้Second Screen ทีเ่หมาะสมกบัผูร้บัชมในประเทศ
ไทย 
 
1.3  ปัญหำน ำวิจยั 

  
1) กลยทุธใ์นการสรา้งสรรคเ์นื้อหารายการของ Second-Screen คอือะไร 
2)  กระบวนการสรา้งสรรค ์Second Screen ใหส้อดคลอ้งกบั First Screen ควรมี

ลกัษณะอยา่งไร 
3) รปูแบบและแนวทาง ของเนื้อหาของ Second Screen ทีเ่หมาะสมกบัผูร้บัสารใน

ประเทศไทย คอือะไร  
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1.4  ขอบเขตงำนวิจยั 
 
 การวจิยันี้เป็นงานวจิยัคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบไปดว้ยกระบวนการใน
การคน้ควา้ดงันี้   
 1) เกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เจาะลกึ (Depth Interview) สมัภาษณ์ถงึหลกัการและ
กระบวนการในการสร้างสรรค์เนื้อหารายการโทรทศัน์ยุคดจิทิลัด้วยกลยุทธ์  Second-Screen 
โดยผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายดงันี้  
  (1) ผูป้ระกอบการดา้นการผลติเนื้อหารายการในโทรทศัน์ระบบดจิทิลั 1 ท่าน ไดแ้ก่  
คุณอรรฆรตัน์ นิตพิล (CEO บรษิทั Mushroom Group จ ากดั) 
  (2) ผูช้ านาญการดา้นเทคโนโลย ีและการส่งเสรมิการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 1 ท่าน 
ไดแ้ก่ คุณพงษ์สุข หริญัพฤกษ์ (บรษิทั Shownolimit จ ากดั)  
  (3) นกัวชิาการดา้นสื่อสารมวลชน 1 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยกุ์ลเชษฐ ์เลก็ประยรู 
  (4) ผูช้ านาญการดา้นการตลาดดจิทิลั และออนไลน์ 1 ท่าน ไดแ้ก่ คุณธนกร สุทธธิน  
  (5) ตวัแทนองคก์รจากภาครฐั ไดแ้ก่ นักวชิาการคอมพวิเตอรช์ านาญการ กระทรวง
เทคโนโลย ีและการสื่อสาร 1 ท่าน ไดแ้ก่ คุณณฐั พยงคศ์ร ี
 โดยท าการเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2558 - พฤษภาคม 2560  
 2) การวจิยัเชงิเอกสาร (Document Research) ท าการเกบ็ขอ้มลูเอกสาร บทความ
วชิาการ (Journal) วทิยานิพนธ์ (Thesis) ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) รวมถงึเอกสาร ที่
เกี่ยวขอ้ง (Write paper) เวบ็ไซต์ แอพพลเิคชัน่โดยท าการเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืนพฤษภาคม 

2558-กรกฎาคม 2560  
 
1.5  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 
 1)  สามารถน าผลการศกึษาดา้นการสรา้งสรรค์ Second Screen มาประยุกต์ใชก้บัการ
ผลติรายการโทรทศัน์ของประเทศไทย  
  2)  สามารถวางแผน และ เลอืกใชก้ลยุทธก์ารสรา้งสรรค์ Second Screen เพื่อเชื่อมโยง
กบัFirst Screen ไดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวั และเขา้ถงึผูร้บัสารไดม้ากขึน้ 
  3)  ใหป้ระชาชนมคีวามสนใจทีจ่ะใช ้Second Screen ในการรบัชมโทรทศัน์มากขึน้  
  4) สถานีโทรทศัน์ และผูผ้ลติรายการมกีารวาแผนรองรบักบัการขยายตวัในการใชง้าน 
ทัง้ดา้นเทคโนโลย ีและบุคคลากร มากยิง่ขึน้  
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1.6  นิยำมศพัท ์
 
          1) กระบวนการ (Process) หมายถงึ การเปลีย่นแปลงหรอืการกระท าทีเ่ป็นระบบ ล าดบั
ขัน้ตอนของสิง่ทีจ่ะกระท า การด าเนินการอย่างเป็นระบบแบบแผน ไปตามล าดบัขัน้ตอนค่อย ๆ
เปลี่ยนแปลงอย่างมรีะบบ มลี าดบัขัน้ตอน ในการกระท าสิง่หนึ่งสิง่ใด เช่น กระบวนการการ
แต่งหน้า เริม่จากขัน้ตอนที่หนึ่ง การเตรยีมผวิ ไปจนถงึขัน้ตอนสุดท้าย ของการแต่งหน้าเป็น
ต้น หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตามแบบแผนและขัน้ตอนทีไ่ดก้ าหนดไวแ้น่นอน ค า
ว่า กระบวนการ เป็นค าทีบ่ญัญตัใิหต้รงกบัค าในภาษาองักฤษว่า Process 
       2)  ความคดิสรา้งสรรค์ (Creativity) หมายถงึ ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มคีวามคดิ
สร้างสรรค์ คดิค้นประดษิฐ์ผลงานต่าง ๆ ของตวัเองได้อย่างหลากหลาย มกีารน าความคดิ
ดัง้เดิมมาต่อยอด และพฒันาให้เกิดเป็นสิง่ใหม่ๆที่น่าสนใจ ทนัสมยัมากยิง่ขึ้นกว่าเดมิ หรอื
รวมถงึการเป็นผูค้ดิคน้รเิริม่สรา้งสรรคง์านใหม่ ๆ โดยทีย่งัไมม่ใีครคดิคน้และท ามาก่อน  
 3)  เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) คือเว็บไซต์ที่ผู้คนสามารถติดต่อ      
สื่อสารกับเพื่อนทัง้ที่รู้จกัมาก่อน หรอืรู้จกัภายหลงัทางออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์แต่ละแห่ง มคีุณลกัษณะแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนประกอบหลกัที่มเีหมอืนกนั คอื 
โปรไฟล ์(Profiles - เพื่อแสดงขอ้มลูส่วนตวัของเจา้ของบญัชี) การเชื่อมต่อ (Connecting - เพื่อ
สรา้งเพื่อนกบัคนทีรู่จ้กัและไม่รูจ้กัทางออนไลน์) และการส่งขอ้ความ (Messaging - อาจเป็น
ขอ้ความส่วนตวั หรอืขอ้ความสาธารณะ) เป็นต้น โดยม ีเฟซบุ๊ค เป็นเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุดในปัจจบุนั ผูว้จิยัจงึเน้นศกึษาเฉพาะ เฟซบุ๊ค มากกว่าส่วนอื่น 
 4)  คลปิ วดิโีอคลปิ หรอื วดิโีอคลปิ (Video Clip) หมายถงึ ไฟลค์อมพวิเตอรท์ีบ่รรจุ
เนื้อหาเป็นภาพยนตรส์ัน้มกัจะตดัตอนมาจากภาพยนตรท์ัง้เรื่อง ซึ่งมขีนาดความยาวปกตคิลปิ
มกัจะเป็นส่วนที่ส าคญัหรือต้องการน ามาแสดง มีความขบขนัหรอือาจเป็นเรื่องความลับที่
ต้องการน ามาเผยแพร่จากต้นฉบบัเดิมแหล่งของวิดีโอคลิปได้แก่  ข่าวข่าวกีฬามวิสิกวิดีโอ 
รายการโทรทศัน์หรอืภาพยนตร์ ปัจจุบนัมกีารใช้วดิโีอคลปิแพร่หลายเนื่องจากไฟล์คลปิวดิโีอ
คลิปนี้มขีนาดเล็กสามารถส่งผ่านอีเมล์หรอืดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้สะดวก  ยกตัวอย่าง
นามสกุลไฟลค์ลปิวดิโีอคลปิ ทีใ่ชอ้พัโหลดเช่น avi mpg mpeg mp4 ram mov wmv เป็นตน้ 

         5)  โทรทศัน์ดจิทิลั (Digital Television) หมายถงึ การส่งสญัญาณภาพและเสยีง และ
ขอ้มูลสารสนเทศในระบบการบบีอดัสญัญาณแบบดจิทิลั เป็นการส่งสญัญาณแบบผสมร่วมกนั 
(Multicasting) ทัง้ภาพและเสยีง ซึ่งแตกต่างจากการออกอากาศในระบบอนาลอ็กที่ต้องแยก
สญัญาณภาพและเสยีงออกจากกนัทวีดีจิทิลัจะใชก้ารแปลงสญัญาณคลื่น เป็นรหสัดจิทิลั (0,1) 
แล้วใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ บบีอดัสญัญาณภาพและเสยีงนัน้ให้มขีนาดเลก็ลง จากนัน้จงึส่ง
สญัญาณออกไปผ่านระบบแพรภ่าพ (ดาวเทยีม หรอืเคเบลิ) ไปยงัเครือ่งรบัปลายทาง ซึง่จะมตีวั 
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ถอดรหสั แปลงสญญัญาณนัน้ ออกมาเป็น ภาพและเสียงออกสู่หน้าจอ (Monitor) ซึ่งก็คือ
เครือ่งรบัสญัญาณภาพโทรทศัน์นัน่เอง 
 6)  หน้าจอหลกั (Frist Screen) หมายถงึ การรบัชมเนื้อหารายการโทรทศัน์ทีแ่สดงผล
ผ่านช่องทางหลกัโดยผูร้บัสารสามารถรบัชมได้ ทัว่ไป คอื โทรทศัน์ โดยมพีื้นที่หรอืระยะเวลา
จ ากัดในการรบัข้อมูลข่าวสาร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารทางเดียวแบบ One Way 
Communication  (Event Marketer, 2014) ซึง่ในปัจจุบนันัน้ มทีัง้รปูแบบไม่บอกรบัสมาชกิ     
(Free TV) ทีผู่ร้บัชมสามารถเปิดดไูดท้ัว่ไปโดยไมม่ใีชจ้า่ยจากการรบัชมเนื้อหา หรอืจะเป็นแบบ
ระบบบอกรบัสมาชกิ ทีจ่ะมคี่าใชจ้า่ยในการรบัชมเนื้อหารายการ เช่น True Vision เป็นตน้                                       
  7)  หน้าจอที่สอง (Second Screen) หมายถงึ ช่องทางในการสื่อสารเนื้อหารายการ 
หรอืขอ้มลูต่าง ๆ ทีผู่ส้่งสารจดัท าขึน้โดยผ่านอุปกรณ์ประเภท Mobile Device Tablet ต่าง ๆ 
ซึง่สามารถให้ขอ้มูลมากกว่า (More Information) หน้าจอหลกั (First Screen) และท างาน
เชื่อมโยงสอดคล้องกบัเนื้อหาที่ออกอากาศอยู่บนหน้าจอหลกัได้สอดคล้องกนั อย่างลงตวั ไม่
แยกขาดจากกนั และจะตอ้งเป็นป็นการสื่อสาร 2 ทาง (Interactive Two Way Communication) 
 8)  หน้าจอทีห่ลากหลาย (Multi Screen) หมายถงึ ช่องทางในการสื่อสารเนื้อหารายการ
หรอืข้อมูลที่ผู้ส่งสารจดัท าขึ้นโดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ท าให้มกีารใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากกว่า 1 จอ โดยจะใชง้านรว่มกนั หรอืแยกใชง้านเฉพาะส่วนกไ็ด ้ 
 9)  กล่องแปลงสญัญาณ (Set-top box) หมายถงึ กล่องทีจ่ะแปลงสญัญาณดจิทิลัใหท้วีี
แบบดัง้เดิมหรอืระบบอนาล็อก สามารถรบัสญัญาณเข้าสู่ระบบของภาพและเสียงที่สามารถ
รบัชมไดก้บัทวีรีะบบดจิทิลั  
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แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  

การศกึษาเรื่อง “การศกึษากลยุทธก์ารสรา้งสรรค์ Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุค
ดจิทิลั” นัน้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาวรรณกรรม งานวจิยัและแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 2.1 แนวคดิเกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชส้ื่อของผูร้บัสาร  
2.3 นวตักรรมและการจดัการกลยทุธ ์Second-Screen ขององคก์รสื่อโทรทศัน์ 
2.4 แนวคดิการใชก้ลยทุธก์ารจดัการการใชน้วตักรรม Second-Screen Application   
 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
 

2.1.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์ 
 ความคดิสรา้งสรรค์ (Creativity) เป็นสิง่ทีม่อียู่ในตวัของมนุษยเ์อง ซึง่บางคนก็มมีาก
บางคนกม็น้ีอยหรอืทีเ่ขา้ใจว่าความคดิสรา้งสรรคอ์ยู่ในความถนัด (Aptitude) หรอืความสามารถ 
(Ability) ความคดิสรา้งสรรคน์อกจากจะเกดิมาเฉพาะตวับุคคลแลว้ ยงัสามารถเกดิขึน้ไดจ้าก
การสะสมประสบการณ์ และการแก้ปัญหา (เกษร ธติะจาร,ี 2550) “ความคดิสรา้งสรรค์” ไดม้ผีู้
ศกึษาและใหค้ าจ ากดัความไวห้ลายท่าน ดงันี้  
 Torrance (1963) กล่าวว่า “ความคดิสรา้งสรรค์ คอื ความสามารถของบุคคลในการคดิ
แก้ปัญหา ด้วยการคดิอย่างลกึซึ้งที่นอกเหนือไปจากล าดบัขัน้ การคดิอย่างปกติธรรมดาเป็น
ลกัษณะภายในของบุคคลที่จะคิดหลายแง่หลายมุม ประสมประสานกันจนได้ผลผลิตใหม่ที่
ถูกตอ้งสมบรูณ์” 
 Guilford (1967) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถงึ ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
บุคคล เป็นการคดิที่ก่อให้เกิดสิง่ใหม่ๆ ขึ้นและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได ้
ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความคดิหลายแงห่ลายมุม”   
 De Bono (1982) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถในการคดินอกกรอบ 
(Lateral Thinking) เพื่อสรา้งแนวคดิใหม่ทีจ่ะน ามาใช้แก้ปัญหาได้หลาย ๆ แนวคดิ และน า
แนวคดิเหล่านี้ไปพฒันาต่อเพื่อใหส้ามารถใชแ้ก้ปัญหาทีต่อ้งการได ้ 
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Rawlinson (1971) ไดใ้หค้วามหมายความคดิสรา้งสรรค์ เป็นสองระดบั คอื ระดบัแรก 
หมายถงึ การแสดงจนิตนาการ หรอืความรูส้กึอสิระในเรื่องทีส่นใจอย่างจรงิจงั และในระดบัสูง 
หมายถงึ การคน้พบและการคดิคน้สิง่ใหม่ ๆ ขึน้มา  
 Rogers (1959) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความคดิสรา้งสรรคข์องบุคคลเป็นความสามารถ
ของสมองทีพ่ยายามยดึใหแ้ตกต่างไปจากความคดิเดมิเพื่อน าไปสู่ความคดิใหม่ ๆ  
 กระทรวงศึกษาธิการ . กรมวิชาการ (2534) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธ์ของสิง่ต่าง ๆ โดยมสีิง่เร้าเป็นตวักระตุ้นท าให้
ความคดิใหมต่่อเนื่อง  กนัไป และความคดิสรา้งสรรคน์ี้ประกอบดว้ยความคล่องในการคดิ ความ
ยดืหยุน่และความคดิทีเ่ป็นของตนเองโดยเฉพาะ หรอืความคดิรเิริม่” 
 อาร ีพนัธม์ณ ี(2537) ไดอ้ธบิายความคดิสรา้งสรรคใ์น 3 ลกัษณะ ดงันี้  
 1)  ลกัษณะทางกระบวนการ หมายถึง ความรู้สึกไวต่อปัญหา และสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมขี ัน้ตอนและเป็นระบบ และน าผลไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในสิง่ใหมต่่อไป  
 2)  ลกัษณะของบุคคล หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามอยากรูอ้ยากเหน็ กระตอืรอืรน้ 
กลา้คดิ กลา้แสดง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มอีารมณ์ขนั มจีนิตนาการ และมคีวามยดืหยุ่นทัง้
ความคดิ และการกระท า และเป็นบุคคลที่มคีวามสุขกบัการท างานหรอืสิง่ที่ตนพอใจและยงัไม่
หวงัผล จากการประเมนิภายนอก  
 3)  ลกัษณะทางผลติผล หมายถงึ คุณภาพของผลงานทีเ่กดิขึน้ มตีัง้แต่ขัน้ต ่าที่
แสดงผลทีเ่กดิจากความพอใจของตนทีจ่ะแสดงซึง่ความคดิและการกระท า จนกระทัง่พฒันาขึน้
เป็นการฝึกทกัษะและค่อยคดิได้เองถึงระดบัการคดิค้นพบทฤษฎี หลกัการและการประดษิฐ์
คดิคน้ต่าง ๆ  
 สุวมิล เขี้ยวแก้ว (2540) ได้สรุปความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคดิสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถระดบัสงูของสมองของคนทีส่ามารถคดิแบบอเนกนัย มคีวามคดิรเิริม่ มแีนวโน้มที่
จะคน้พบสิง่ใหม ่ๆ มคีวามสามารถในการประเมนิค่า มคีวามละเอยีดลออ ความสามารถในดา้น
ความคดิสรา้งสรรค์มใีนตวัของบุคคล แต่อาจจะมใีนระดบัที่แตกต่างกนั ที่ส าคญัก็คอืสามารถ
ส่งเสรมิและพฒันาสมรรถภาพดา้นนี้ได ้
 ชัยศักดิ ์ลีลาจรัสกุล (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ 
ความสามารถบุคคลในการคดิแก้ปัญหาดว้ยการคดิอย่างลกึซึง้ ทีน่อกเหนือไปจากการคดิอย่าง
ปกติธรรมดาเป็นลักษณะภายในตัวบุคคลที่สามารถจะคิดได้หลายแง่หลายมุม  ประสม
ประสานกนัได ้ผลผลติใหมท่ีถู่กตอ้งสมบรูณ์  
 พนัธ์ ทองชุมนุม (2544) ได้กล่าวถงึความคดิสรา้งสรรค์ไว้ว่า หมายถงึความคดิของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่แสดงออกมา โดยความคิดดงักล่าวเป็นความคิดที่มลีกัษณะแตกต่าง
ออกไปจากความคิด ของบุคคลอื่น ๆ โดยทัว่ไป และความคิดนัน้สามารถก่อให้เกิดวธิีการ
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แกปั้ญหาต่าง ๆ ทีม่นุษยเ์ผชญิอยูใ่หม้สีะดวกรวดเรว็ สามารถเพิม่ผลผลติ และเป็นกระบวนการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่าทีเ่คยมหีรอืเคยปฏบิตักินัมา  
 เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์(2545, อ้างถงึใน ลกัขณา สรวิฒัน์, 2549) ไดใ้หค้วามหมาย 
ความคดิสรา้งสรรค์ ไว ้3 ลกัษณะ คอื หนึ่ง หมายถงึ ความคดิแง่บวก (Positive Thinking) คอื 
การพูดแง่บวก โดยไม่ไดม้นีัยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความแตกต่างหรอืแปลกใหม่ ทัง้นี้ความคดิแง่บวก
เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับลกัษณะนิสัยมากกว่าวิธีคิด ตรงการข้ามกับการคิดแง่ลบ (Negative 
Thinking) ซึง่หมายถงึ ความคดิทีไ่ม่ดงีาม คดิไม่ดต่ีอผูอ้ื่นและตนเอง คดิบัน่ทอนกาลงัใจ สอง 
หมายถงึ การกระท าที่ไม่ท าลายใคร (Constructive Thinking) ใช้ในความคดิทีไ่ม่ท าลายล้าง 
การคดิและการกระท าในเชงิบวก มุ่งหมายเพื่อเสรมิสรา้งใหด้ขีึน้ ตรงขา้มกบัความคดิและการ
กระท าในเชงิลบที่มุ่งท าลาย เป็นลกัษณะการเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์และสามารถเอาไปใชไ้ด้ 
สาม หมายถงึ การสรา้งสิง่ใหม่ ๆ (Creative Thinking) ซึง่เป็นความหมายเกี่ยวกบัความหมาย
ทัว่ ๆ ไปในภาษาองักฤษ เป็นการสรา้งสรรคส์ิง่ใหมท่ีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 
 ลกัขณา สรวิฒัน์ (2549) ได้กล่าวถงึ ความคดิสรา้งสรรค์ไวว้่า หมายถงึ ความสามารถ
ของสมองของบุคคลทีป่ระกอบดว้ยความคดิคล่อง คดิยดืหยุ่น คดิละเอยีดลออ และคดิรเิริม่ผสม
ประสานกนัจนเกดิเป็นแนวคดิไดห้ลายทศิทาง หรอืแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็น
การคิดที่ท าให้เกิดสิ่งใหม่  หรือเป็นการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้มี
ประสทิธภิาพดกีว่าเดมิ หรอืประดษิฐค์ดิคน้สิง่ ๆ ใหม ่ทีไ่มซ่ ้าของเดมิและเป็นการคดิทีไ่ม่ซ ้ากบั
ผูอ้ื่น  
 จารุวรรณ ปะกัง (2551) ได้สรุปความหมายความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึง 
ความสามารถของสมองทีค่ดิไดก้วา้งไกลหลายแง่มุม เรยีกว่า ความคดิแบบอเนกนัย ซึง่ท าให้
เกดิความคดิแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดมิ เป็นความสามารถในการมองเหน็ความสมัพนัธข์อง
สิง่ต่าง ๆ รอบตวั เกิดการเรยีนรู้ เข้าใจ จนเกิดปฏกิิรยิาตอบสนองให้เกิดความคดิเชิง
จนิตนาการ ซึง่เป็นลกัษณะส าคญัของความคดิสรา้งสรรค์อนัน าไปสู่การประดษิฐ์หรอืคดิค้นสิง่
แปลกใหม่ หรอืเพื่อการแก้ปัญหาซึ่งจะต้องอาศยัการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้
ทัง้หมดทีผ่่านมา 
 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า  หมายถึง 
ความสามารถในการจนิตนาการและรวบรวมความรูค้วามคดิเดมิอย่างหลากหลายและรวดเรว็  
แล้วสร้างเป็นความรู้ ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิด 
สามารถรเิริม่และสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืสิง่ใหม่ ๆ ได ้ 
 จากค ากล่าวของนักการศึกษาหลายท่านพอสรุปได้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์ คือ 
ความสามารถในการคดิของบุคคลที่สามารถจะคดิได้หลายแง่หลายมุม มลีกัษณะความคดิที่
แตกต่างออกไปจากบุคคลอื่น ๆ โดยทัว่ไป โดยที่ผลของความคดินัน้สามารถก่อเกิดวธิกีาร
แกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเ่ผชญิอยู ่และสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในสิง่ใหมต่่อไปได ้
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 2.1.2  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์ 
 Guildford (1967) สรุปว่า การคิดที่ส าคญัจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คือ 
ความสามารถของบุคคลทีจ่ะคดิแตกแยกออกไปหลายทศิทาง หลายลกัษณะ หลายแง่หลายมุม 
หรอืเรยีกว่าความคดิอเนกนัย (Divergent Thinking) ความคดิต่าง ๆ ดงักล่าวประกอบดว้ย
ความคดิ 4 ลกัษณะดงันี้คอื  
 1)  ความคดิคล่องตวั (Fluency) หมายถงึ ความสามารถของสมองในการคดิหา
ค าตอบไดอ้ย่างคล่องแคล่วรวดเรว็ หรอืคล่องตวั ในการคดิตอบสนองต่อสิง่เรา้ให้ไดม้ากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ ความคดิชนิดนี้จะเน้นในเรื่องปรมิาณความคดิที่ไม่ซ ้ากนัในเรื่องเดยีวกนั โดย
แบ่งเป็น  
 (1) ความคล่องแคล่วทางด้านภาษาหรอืถ้อยค า (Work Fluency) เป็น
ความสามารถในการใชถ้อ้ยค าในรปูแบบต่างๆ อยา่งคล่องแคล่ว  
 (2)  ความคดิคล่องแคล่วทางดา้นการโยงสมัพนัธ์ (Associational Fluency) 
เน้นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
ภายในเวลาทีก่ าหนด  
 (3) ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลีหรอืประโยค คอืความสามารถที่จะน าค ามาเรยีงกันอย่างรวดเร็ว
เพื่อใหไ้ดป้ระโยคทีต่อ้งการ  
 (4) ความคล่องในการคดิ (Ideational Fluency) เป็นความสามารถทีจ่ะคดิ
สิง่ที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ให้คดิหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากที่สุด ภายใน
เวลาทีก่ าหนด 5 นาท ีหรอื 10 นาท ี
 2)  ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถงึ ประเภทหรอืแบบของความคดิ แบ่ง
ออกเป็น  
 (1) ความคดิยดืหยุ่นที่ที่เกิดขึ้นทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็น
ความสามารถที่จะพยายามคดิได้หลายทาง อย่างอิสระ คนที่มคีวามคิดยดืหยุ่นในด้านนี้คิด
ประโยชน์ของหนังสอืพมิพว์่ามอีะไรบา้ง ไดห้ลายทศิทาง ในขณะทีค่นซึง่ไม่มคีวามคดิยดืหยุ่น
จะคดิไดเ้พยีงทศิทางเดยีว  
 (2) ความคดิเหน็ยดืหยุ่นทางการดดัแปลง (Adapter Flexibility) หมายถงึ 
ความสามารถในการดดัแปลงความรู้หรอืประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา ซึง่คนทีม่คีวามคดิยดืหยุน่จะคดิไดไ้ม่ซ ้ากนั 
  3)  ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถึง ความสามารถทางสมองในการหา
ค าตอบทีแ่ปลกใหม่ และเป็นค าตอบทีไ่ม่ซ ้ากบัค าตอบของผูอ้ื่น เป็นความคดิทีแ่ตกต่างไปจาก
ความคดิธรรมดา  
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 4) ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึ ความคดิเกี่ยวกบัรายละเอยีด
ทีใ่ชใ้นการตกแต่ง เพื่อท าใหค้ดิรเิริม่นัน้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 
 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์จะประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม 
ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิยดืหยุ่นและความคดิละเอยีดลออ ซึง่ลกัษณะของความคดิเหล่านี้
จะท าใหเ้ป็น ผูท้ีม่คีวามคดิอเนกนยั (Divergent Thinking) ซึง่แนวคดิของแต่ละลกัษณะจะส่งผล
ซึง่กนัและกนั ใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์ 
 
 2.1.3  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค ์ 
 กระบวนการเกดิความคดิสร้างสรรค์ของนักจติวทิยาและนักการศึกษาแต่ละท่านที่ได้
แบ่งไวม้หีลายแบบแลว้แต่ความสนใจ และจดุเน้นของแต่ละท่านดงันี้  
 Morgan (1966, อ้างถงึใน สุชา จนัทร์เอม, 2541) กล่าวว่า วธิกีารที่จะน าไปสู่
ความส าเรจ็ในการคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนดงันี้  
 1)  การเตรยีม (Preparation) คอื การเตรยีมปัญหาว่า สิง่ทีอ่ยากรูค้อือะไร  
 2)  การคดิหาทางแก้ (Incubation) เป็นการคดิพจิารณาปัญหา หรอืสิง่ทีอ่ยากรู้
ว่าจะหาขอ้มลูจากทีไ่หน สิง่ทีจ่ะคน้ควา้รวบรวมไดม้อีะไรบา้ง  
 3) การท าให้กระจ่างชดั (Illumination) คอื การมองเห็นวธิีต่าง ๆ ในการ
แกปั้ญหา  
 4) การหาค าตอบ (Verification) เป็นการยนืยนัผลจากการทดสอบว่า วธิกีาร
แกปั้ญหาใดทีใ่หค้ าตอบไดถู้กตอ้งทีสุ่ด  
 Osborn (1963) ได้แบ่งกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎี  ความคิด
สรา้งสรรคข์องเขา ออกเป็น 7 ขัน้ คอื  
 1) ปัญหา สามารถชี้ระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์
แกปั้ญหา  
 2) การเตรยีมและรวบรวมขอ้มลู เป็นการรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา  
 3) วเิคราะห ์เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูคดิพจิารณาและแจกแจงขอ้มลู  
 4) การใช้ความคดิหรอืคดัเลอืกเพื่อหาทางเลอืกต่างๆ เป็นขัน้พจิารณาอย่าง
ละเอยีด รอบคอบ และหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดไ้วห้ลายๆ แนวทาง  
 5) การฟักความคดิและการท าให้กระจ่างเป็นขัน้ที่ท าให้การฟักความคดิว่าง 
และเกดิ ความคดิบางอยา่งขึน้มาแลว้ท าใหค้วามคดินัน้ชดัเจนขึน้  
 6) การสงัเคราะหแ์ละการบรรจุชิน้ส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  
 7)  การประเมนิผล เป็นการคดัเลอืกจากค าตอบทีม่ปีระสทิธภิาพทีสุ่ด 
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 Divito (1971) ไดก้ าหนดขัน้ตอนของการเกดิความคดิสรา้งสรรคไ์วด้งันี้  
 1) ขัน้วเิคราะห์ (Analysis) คอืขัน้สมัผสัหรอืเผชญิกบัสถานการณ์ซึ่งส่วนมาก
จะเป็น ปัญหาต่าง ๆ ปัญหาจะถูกน ามาวเิคราะห์ ก าหนดนิยามเพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจใน
ปัญหาและส่วนประกอบ   
 2)  ขัน้ผสมผสาน (Manipulate) หลงัจากรู้สภาพปัญหา วเิคราะห์ปัญหา 
ความคดิทีจ่ะแกปั้ญหาถูกน ามาผสมผสานกนั ซึง่จะต้องอาศยัความคบัขอ้งใจและความเขา้ใจใน
ปัญหาและส่วนประกอบ  
 3)  ขัน้การพบอุปสรรค (Impasse) เป็นขัน้ทีเ่กดิขึน้บ่อยและเป็นขัน้สูงสุดของ
การแก้ปัญหาในขัน้นี้จะมคีวามรูส้กึว่าวธิกีารบางอย่างในการแก้ปัญหานัน้ใช้ไม่ได้ คดิไม่ออก 
รูส้กึลม้เหลวในการแกปั้ญหา  
 4)  ขัน้คดิออก (Eureka) เป็นขัน้คดิแก้ปัญหาได้ทนัททีนัใดหลงัจากที่ได้พบ
อุปสรรคมาแลว้ซึง่จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ในการแกปั้ญหานัน้ ๆ  
 5)  ขัน้พสิูจน์ (Verification) เป็นขัน้ต่อจากขัน้พบอุปสรรคและขัน้คดิออก เพื่อ
พสิจูน์ ตรวจสอบความคดิเพื่อยนืยนัความคดิดงักล่าว 
 วราภรณ์ ครีพีฒัน์ (2528, อ้างถงึใน พนัธ ์ทองชุมนุม, 2544) ไดแ้บ่งกระบวนการคดิ
สรา้งสรรคป์ระกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
 1)  ขัน้ความรูค้วามเขา้ใจ (Cognition) เป็นขัน้ทีรู่ค้วามต้องการทีจ่ะแก้ปัญหา มี
ความคดิว่าสิง่ใดเป็นปัญหาส าหรบัทีจ่ะแก้  
 2)  ขัน้หามโนมต ิ(Conception) เป็นขัน้ตอนทีจ่ะท าการศกึษา ส ารวจ แสวงหา
แนวคดิดว้ยวธิกีารต่างๆ หาจดุเด่นจดุดอ้ยของแต่ละแนวคดิเหล่านัน้  
 3) ขัน้การคน้พบ (Combustion) เป็นขัน้ที่คน้พบวธิแีก้ปัญหาดว้ยวจิารณญาณ 
จติส านึก เป็นขัน้ตอนแห่งการสรา้งสรรคข์องความคดิ  
 4)  ทบทวนแก้ไข (Consummation) เป็นขัน้ตอนที่เป็นการทบทวน ดดัแปลง 
แกไ้ข ความคดิทีเ่กดิจากการคน้พบในขัน้ตอนที ่3 เพื่อความสมบรูณ์  
 5) ขัน้สื่อสารและเผยแพร่ผลงาน (Communication) เป็นขัน้ตอนทีจ่ะเกดิการ
แลกเปลี่ยนความคดิและแนวทางการคดิหรอืการท างานกบัผู้อื่น เพื่อให้รูจ้กัผลการคดิของเรา
และรบัความคดิเหน็ทีเ่สนอต่อเรา 
 ในท านองเดียวกัน อาร ีพนัธ์มณี (2537) ได้กล่าวถึงผลของความคิดสร้างสรรค์ 
คุณภาพของผลงานทีเ่กดิขึน้มตีัง้แต่ขัน้ต ่าทีแ่สดงทีเ่กดิจากความพอใจของตนทีจ่ะแสดงออก ซึง่
ความคดิและการกระท าจนกระทัง่พฒันาขึน้เป็นการฝึกทกัษะและค่อยคดิไดเ้อง จนถงึระดบัการ
คดิคน้พบทฤษฎ ีหลกัการ และการประดษิฐค์ดิคน้ต่าง ๆ 
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 2.1.4  ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
 บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงย่อมเป็นที่ต้องการของสังคม ซึ่งจะสังเกตได้จาก      
อตัลกัษณ์เฉพาะตวัดงัทีน่กัการศกึษาและนกัจติวทิยาไดก้ล่าวไว้ ดงันี้  
 Garison (1954, อ้างถงึใน อาร ีพนัธม์ณี, 2537) ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของบุคคลทีม่ ี
ความคดิสรา้งสรรค ์ดงันี้  
 1)  เป็นคนทีส่นใจปัญหา ยอมรบัความเปลีย่นแปลง ไม่ถอยหนีปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
แต่กลา้ทีจ่ะเผชญิปัญหา กระตอืรอืรน้ทีจ่ะแกปั้ญหาตลอดจนหาทางปรบัปรุงเปลีย่นแปลงพฒันา
ตนเองและงานอยูเ่สมอ  
 2)  เป็นคนทีม่คีวามสนใจกวา้งขวาง ทนัต่อเหตุการณ์รอบดา้นต้องการเอาใจใส่
ในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ พร้อมทัง้ยอมรบัข้อคิดเห็นจาก
ขอ้เขยีนทีม่สีารประโยชน์ และน าขอ้มลูเหล่านัน้มาประกอบใชพ้จิารณาปรบัปรุงพฒันางานของ
ตน  
 3)  เป็นคนที่ชอบคดิหาทางแก้ปัญหาไว้หลาย ๆ ทาง เตรยีมทางเลอืกส าหรบั
แกปั้ญหาไวม้ากกว่าหนึ่งวธิเีสมอ  
 4)  เป็นบุคคลที่มสีุขภาพสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ หรอืมสีุขภาพกายก็ด ี
สุขภาพจติก็ดนีัน่เอง ทัง้นี้เพราะมกีารพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ และมคีวามสนใจต่อสิง่ใหม่ที่พบ 
และยงัเป็นคนช่างซกั ช่างถามและจดจ าไดด้ ีท าใหส้ามารถนาขอ้มลูทีจ่ดจ ามาใชป้ระโยชน์ไดด้ ี 
 5)  เป็นคนทีย่อมรบัและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มว่ามผีลกระทบ 
ต่อความคดิสรา้งสรรค ์ดงันัน้การจดับรรยากาศ สถานที ่สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม จะสามารถขจดั
สิง่รบกวนและอุปสรรค ท าใหก้ารพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 Roger (1959, อ้างถงึใน อาร ีพนัธม์ณี, 2537) ไดน้ิยามลกัษณะของคนทีม่คีวามคดิ
สรา้งสรรค ์ดงันี้  
 1) เผชญิกบัประสบการณ์ต่าง ๆ โดยไมถ่อยหนี หรอืรบัประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่
หลกีหน ีหรอืหลบถอย  
 2) ท างานเพื่อความสุของตนเอง มใิช่เพื่อหวงัการประเมนิผลหรอืยกย่องจาก
ผูอ้ื่น  
 3) มคีวามสามารถในการคดิและประดษิฐต่์าง ๆ 
 Jerild (1968) ไดก้ล่าวถงึบุคลกิภาพของคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคว์่า ลกัษณะของผูท้ีม่ ี
ความคดิสรา้งสรรค ์คอื เป็นผูค้ดิหลายแงห่ลายมมุ โดยใชป้ระสบการณ์ทีเ่ขาไดร้บั และไม่ถอืว่า
ค าตอบทีถู่กตอ้ง มคี าตอบเดยีวแต่จะพจิารณาหลาย ๆ ค าตอบทีอ่าจเป็นไปได ้
 สมศกัดิ ์สนิธุระเวชญ ์(2526) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ ดงันี้  
 1) มศีลิปะในการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรอืภาษาเขยีน ศลิปะในที่นี้
ไม่ได้ หมายถงึ ความถูกต้องในการใช้ภาษา แต่หมายถงึการประหยดัถ้อยค าการรูจ้กัควบคุม 
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ตนเองในการใชภ้าษาพูดและภาษาเขยีน รูจ้กัใชข้อ้ความกะทดัรดัแต่ครอบคลุมเนื้อหา กระจ่าง
ชดั และถูกตอ้ง  
 2) มคีวามฉลาด คอืมคีวามสามารถในการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ผูท้ีม่คีวามคดิ
สรา้งสรรค ์ส่วนใหญ่จงึเป็นบุคคลทีช่อบใฝ่หาความรูอ้ยูเ่สมอ  
 3)  เป็นบุคคลทีช่อบขดีเขยีน  
 4)  มคีวามส านึกต่อสงัคม บุคคลประเภทนี้จะท างานเพื่อสงัคมและมชีวีิตอยู่
ท่ามกลาง สงัคมในแงด่อียูเ่สมอ  
 5) มอีารมณ์อ่อนไหว บุคคลประเภทนี้มกัจะมองสิง่ที่อยู่รอบตวัเขาด้วยท่าที
ฉงนสงสยัทุกสิง่ดูจะเป็นทีส่ะดุดตา สะดุดใจ และสะดุดอารมณ์ความรูส้กึของคนประเภทนี้  เพื่อ
พยายามแสวงหาความคดิสรา้งสรรคส์ิง่เหล่านี้  
 6) มแีรงจงูใจทีจ่ะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกบัความคดิสร้างสรรคข์อง
เขา บางครัง้เราไม่อาจจะทราบได้ว่า บุคคลใดมคีวามคดิสรา้งสรรคจ์นกว่าเราจะมอบหมายให้
เขากระท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งเป็นผลมาจากการลองผดิลองถูก 
 สงวน สุทธเิลศิอรุณ (2532) ไดส้รุปลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคส์ูง สาขา
ต่าง ๆ ไว ้ดงัต่อไปนี้  
  1) มคีวามสามารถในการคดิพลกิแพลงแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยด ี 
  2) ไมช่อบท าตามผูอ้ื่นโดยไมม่เีหตุผล  
  3) มคีวามพยายามเอาใจจดจอ่อยูก่บังานมาก และมคีวามอดทนอยา่งทรหด  
  4) เป็นผูไ้มย่อมเลกิลม้ความตัง้ใจงา่ย ๆ  
  5) มคีวามคดิค านึงสงู  
  6) มคีวามกระตอืรอืรน้  
  7) มคีวามเป็นผูน้ า  
  8) มลีกัษณะขีเ้ล่น รืน่เรงิ  
  9) เป็นคนชอบรบัประสบการณ์ต่าง ๆ โดยไมห่ลกีเลีย่งหนี  
  10) ชอบแสดงความเด่น 
  11) ชอบคลุกคลใีนสงัคม  
  12) ถอืตนเองเป็นศูนยก์ลาง  
  13) มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองอยา่งยิง่  
  14) มคีวามเป็นอสิระ  
  15) ไมม่คีวามวติกกงัวล  
  16) ยอมรบัและสนใจในสิง่แปลก ๆ  
  17) มคีวามคดิในลกัษณะยดืหยุน่  
  18) มคีวามซบัซอ้นในการรบัรู ้ 
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  19) มคีวามกลา้หาญ  
  20) ไมค่่อยจะท าตามแบบแผน 
 
 จากการศกึษาลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ Csikszentmihalyi (1999) เชื่อ
ว่า การใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสงัคมดงัภาพดา้นล่างนี้   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  A  Systems Model of Creativity. 
แหล่งท่ีมา:  Csikszentmihalyi (1996). 

 
Csikszentmihalyi (1996) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิจากแต่ละบุคคลโดยบุคลนัน้

จะต้องมคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ลกึซึ้งในอุตสาหกรรม หรอืองค์ความรู้นัน้ ๆ 
บุคคลนัน้ ๆ สามารถที ่จะรวบรวมความคดิและมคีวามสุขกบัการคน้หาอย่างไม่รูจ้บดว้ยตนเอง
และมคีวามสามารถทีจ่ะแยกแยะว่า อะไรควรทีจ่ะใหค้วามสนใจและอะไรควรทีจ่ะละทิง้เพื่อ 

Csikszentmihalyi (1996) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิจากแต่ละบุคคลทีม่คีวามคดิ
สรา้งสรรค์ มคีวามสนใจ จดจ่อต่อสิง่ที่จะท า มคีวามใส่ใจ สนใจ ทัง้ยงัมคีวามสุขกบัสิง่ที่จะท า 
รวมถงึแรงผลกัดนั พลงังานและสญัชาตญาณ เขาเรยีกกระบวนการนี้ว่า ภาวะลื่นไหล (Flow) 
ไดแ้บ่งกระบวนการเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

 1)  การเตรยีมการ (Preparation) จะเป็นขัน้ตอนแรกคอื การรบัโปรเจคงานจาก
ลกูคา้ 

 2)  การบ่มเพาะ (Incubation) จะเป็นช่วงของการคดิสรา้งสรรคง์านหรอืไอเดยี
นัน้เอง 
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 3)  ความเขา้ใจแรงบนัดาลใจ (Insight of Inspiration) ช่วงประจกัษ์หรอืช่วงคดิ
ผลงานออกทีเ่ราเรยีกว่าช่วง Aha Moment 

 4)  การประเมนิผล (Evaluation) จะอยู่ในช่วงวเิคราะหข์อ้มลู คดักรองความคดิ
ต่าง ๆ และท าการเลอืกผลงานทีท่ีด่ทีีสุ่ด 

 5)  รายละเอยีด (Elaboration) ขัน้ตอนสุดทา้ยน าผลงานสู่สายตาบุคคลทัว่ไป 
จาก 5 ขัน้ตอนของกระบวนการความคดิสรา้งสรรคน์ัน้สามารถเหมอืนกบัผูอ้ื่นได้ ดงันัน้

ในหลกัการท างานหรอืการใหแ้นวคดิ ตอ้งมคีวามรว่มมอืกนัเพื่อใหเ้กดิการยอมรบั โดยหลกัการ
ของ Csikszentmihalyi จะใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบทัง้สามส่วน ในกระบวนการความคดิ
สรา้งสรรค ์คอื 

 1)  องคค์วามรูโ้ดยรอบ (Domains) จะว่าดว้ยเรื่องของประวตัิ ภูมหิลงัของผูท้ี่
จะศกึษา 

 2)  สายงาน (Fields) การยอมรบัของกลุ่มประชาชนนิยมหรอื บุคคลในวงการที่
จะท าการศกึษา 

 3)  บุคคล (Persons) บุคคลทีผู่ว้จิยัจะศกึษา 
ซึง่สามารถแสดงโครงสรา้ง ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบหลกัการ ดงัปรากฏ ในภาพ

ที ่2.1 ซึง่จากโครงสรา้งดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางการน าขอ้มลู มาประยุกต์ใชใ้นการศกึษา
กระบวนการความคดิสรา้งสรรคก์ารแต่งหน้า คอืต้องมขีอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรม ศกึษา
งานจากภาคเอกสาร และทีส่ าคญัคอืการลงศกึษาขอ้มลูจรงิจากภาคสนาม 

 
 2.1.5  อปุสรรคของความคิดสร้างสรรค ์ 
 นักการศกึษา และนักจติวทิยาหลายท่านได้มองถงึอุปสรรคของ ความคดิสรา้งสรรคไ์ว้
ดงัต่อไปนี้  
 Rawlinson (1971, อ้างถงึใน กระทรวงศกึษาธกิาร. กรมวชิาการ, 2534) ไดศ้กึษาและ
สรปุว่าอุปสรรคของความคดิสรา้งสรรคม์ ี6 ประการ ดงันี้  
 1)  การต้องการค าตอบทีถู่กต้องเพยีงคาตอบเดยีว (The One Right Answer) 
บุคคลทัว่ ๆ ไป หรอืแมแ้ต่ผูท้ีช่อบวเิคราะห์ จะพยายามหาค าตอบซึง่ถูกต้องทีสุ่ด เพยีงค าตอบ
เดยีว และจะมคีวามพอใจเมื่อไดพ้บค าตอบนัน้แลว้ แต่ผู้ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคเ์มื่อพบค าตอบ
แลว้เขาจะหาค าตอบหรอืผลเพิม่เตมิทีน่อกเหนือจากค าตอบทีถู่กตอ้งนัน้ 
 2)  การจ ากดัความคดิตนเอง (The Self-imposed Barrier) บุคคลทัว่ ๆ ไป จะ
คดิในขอบเขต ทีจ่ ากดั ซึง่ในบางปัญหากจ็ะไมส่ามารถหาค าตอบได ้แต่ผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์
จะคดิเกนิขอบเขตไมอ่ยูใ่นวงจ ากดั และเขาจะพบวธิแีกปั้ญหาในทีสุ่ด  
 3)  ความเคยชนิ (Habit) บุคคลทัว่ ๆ ไปจะคดิเท่าทีเ่หน็ปรากฏตามความเคย
ชนิหรอื ประสบการณ์ทีต่นมมีา แต่ผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะคดิในแง่มุมต่างๆ นอกเหนือจาก
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ที่เป็นอยู่ เช่น อาจจะมองสิง่ ๆ หนึ่งในหลายมติิ ในขณะที่คนทัว่ ๆ ไปมองเหน็เพยีงมติเิดยีว 
เป็นตน้  
 4)  การไม่สนใจในสิง่ทีท่า้ทายความคดิ (Failing to Challenge the Obvious) มี
การกระท า บางอย่างทีท่า้ทายความสนใจและความคดิ ซึง่ถ้าพจิารณาแลว้กไ็ม่น่าเป็นไปได ้แต่
กอ็าจเป็นไปได้ คนทัว่ไปจะไม่สนใจท าสิง่เหล่านี้  แต่ผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ จะพยายามท าสิง่
นัน้ใหเ้ป็นจรงิขึน้มาใหไ้ด ้ 
 5) การประเมนิผลความคดิเรว็เกินไป (Evaluating Ideas too quickly) 
นักวเิคราะห์หรอืคนทัว่ไปมกัจะประเมนิผลความคดิของเขาเกือบจะทันทเีมื่อเริม่ใช้ความคดิ
เกีย่วกบัสิง่นัน้ ๆ เช่น อาจจะประเมนิว่าความคดิของตนเป็นความคดิโง่ๆ หรอืไม่อาจเป็นไปได้ 
ซึ่งจะท าให้ความคดินัน้ ๆ ไม่ได้ถูกน ามาใช้เลย การประเมนิผลยงัไม่ควรมบีทบาท ในขณะที่
คนเราก าลงัใชค้วามคดิสรา้งสรรคค์วรจะรัง้รอพจิารณาความคดิทีเ่กดิขึ้นไวก่้อน เพราะความคดิ
นัน้อาจจะเป็นกา้วหนึ่งของความคดิสรา้งสรรค์  
 6) ความกลวัจะถูกมองว่าโง่ (The Fear of Looking a Fool) บุคคลทัว่ไปจะไม่
พยายามแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา ด้วยกลัวจะถูกมองว่าโง่ แต่ผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์จะไม่คิดเช่นนี้ เขาจะกล้าแสดงความคิดออกมาให้มากที่สุดที่จะมากได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพของความคดิเหล่านัน้ เพราะอาจจะมคีวามคดิ ใดความคดิหนึ่งที่
เป็นความคดิสรา้งสรรคท์ีด่มีากกไ็ด ้
 ศรสีุรางค ์ทนีะกุล และคณะ (2542) ไดก้ล่าวถงึอุปสรรคของความคดิสรา้งสรรคด์งันี้  
 1)  การไมช่อบใหซ้กัถาม หมายถงึ การทีผู่ใ้หญ่ไม่ชอบและไม่สนับสนุน ใหเ้ดก็
เป็นคนช่างซักถาม หรือยบัยัง้การถามและรู้สึกร าคาญ และไม่พอใจที่เด็กซักถามบ่อยๆ 
โดยเฉพาะการทีเ่ดก็ถามค าถามแปลกๆ และผูใ้หญ่มกัจะตดับทไม่ตอบค าถาม หรอืดุเดก็ไม่กลา้
ทีจ่ะถามอกีต่อไป  
 2)  การเอาอย่างกนัหรอืท าตามอย่างกนั เป็นการกระท าที่ชอบเอาอย่างกนัคดิ
ตามกนัคดิเลยีนแบบหรอืกระท าในสิง่ที่เลยีนแบบของเดมิ ไม่กล้าคดิแตกต่างจากคนอื่น กลวั
สงัคมไมย่อมรบัหรอืถูกหวัเราะเยาะ 
 3)  การเน้นบทบาทและความแตกต่างระหว่างเพศ หมายถงึ การทีส่งัคมก าหนด
บทบาทของเพศหญงิและเพศชายอย่างเคร่งครดั เช่น เพศชายต้องเล่นปืนเล่นตุ๊กตาไม่ได้ หรอื
เพศหญงิจะตอ้งท างานบา้นเป็นทุกอยา่ง  
 4)  วฒันธรรมที่ยกย่องความส าเรจ็และประณามความล้มเหลว การที่สงัคมมี
ค่านิยมต่อ ความส าเรจ็มากเกนิไป ความลม้เหลวเป็นสิง่ทีไ่มย่อมรบั ท าใหไ้ม่กลา้ทดลองกระท า
สิง่ใหม่ๆ  เพราะกลวัความลม้เหลว  
 5) บรรยากาศที่เคร่งเครยีดและเอาจรงิเอาจงัมากเกนิไป หมายถงึ การกระท า
หรอืความคดิทุกอย่างต้องอยู่ในระเบยีบกฎเกณฑอ์ย่างเคร่งครดั จะเบีย่งเบนหรอืคลาดเคลื่อน
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จากสิง่ทีก่ าหนดไมไ่ด ้ถอืเป็นความผดิ บรรยากาศเช่นนี้จะท าใหเ้กดิความรูส้กึอดึอดั หวาดกลวั 
และไมก่ลา้คดิสรา้งสรรค ์ 
 6)  ความกลวั ความไมก่ลา้คดิไมก่ลา้แสดงออก ไมก่ลา้กระท าสิง่ใหม่ๆ   
 7)  ความเคยชนิ หมายถึง การยอมรบัหรอืการยดึติดอยู่กับรูปแบบหรอืการ
กระท า เดมิทีเ่คยท ามาเป็นประจ า 
 8)  ความมอีคตหิรอืความล าเอยีง หมายถงึ ความเชื่อและคดิตามทศันะของตน 
ล าเอยีงและยดึมัน่กบัความเขา้ใจของตนโดยไม่ยอมรบั ความรู ้หรอืประสบการณ์ใหม่ๆ ท าใหม้ี
ทศันะทีค่บัแคบ  
 9)  ความเฉลื่อชา อดือาด เชื่องช้า ทัง้ในการรเิริม่ทัง้ความคดิ และการกระท า 
ท าใหง้าน ล่าชา้ ไมท่นัการ และลา้สมยั  
 10)  ความเกยีจครา้น รวมทัง้การหลบหลกี หลกีเลี่ยงไม่เต็มใจ ไม่รบัผดิชอบ 
ไมห่วงัใน ผลงานทีเ่กดิขึน้จะท าใหไ้มส่ามารถสรา้งสรรคง์านทีด่ไีด้  
 จะเหน็ไดว้่าอุปสรรคทีส่ าคญัคอืการไม่กลา้ทีจ่ะแสดงออกถงึความคดิแปลกใหม่ของตน 
เพราะกลวัถูกต าหนิดุว่า และกลวัว่าตนจะถูกมองว่าเป็นคนโงใ่นสายตาของคนอื่น สิง่เหล่านี้เป็น
อุปสรรคทีจ่ะท าใหบุ้คคลขาดความคดิสรา้งสรรค ์

พรรณเจรญิ วนแสงสกุล (2539) ได้ศึกษาวธิกีารสร้างความคดิสร้างสรรค์ของเจมส์ 
เวบบ ์ยงั (Jame Webb Young) นกัเขยีนบทโฆษณาผูม้ชีื่อเสยีงจากบรษิทัโฆษณาเจ วอลเตอร ์
ทอมสนั จะเป็นแนวที่ยอมรบัแพร่หลายมากที่สุด เขามคีวามคดิเห็นว่าในการสรา้งความ คดิ
สรา้งสรรค์ บุคคลจะต้องจบัหลกัการ (Principle) ของการสรา้งสรรคใ์หไ้ด้ จากนัน้จงึฝึกในเรื่อง
ของวธิกีาร (Method) โดยหลกัการความคดิของเจมส์ มอียู่สองประการดว้ยกนั คอื 1) ความคดิ 
คอืการรวมตวักนัในรปูแบบใหม่ (An Idea is a New Combination) และ 2) ความสามารถทีจ่ะ
สร้างให้เกิดการรวมตัวใหม่ต้องขึ้น อยู่กับความสามารถที่จะมองเห็นความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบ  
 โดย เจมส ์(อ้างถงึใน พรรณเจรญิ วนแสงสกุล, 2539) กล่าวถงึวธิกีารสร้างความคดิ
สรา้งสรรค์นัน้ มอียู่ 5 ขัน้ตอนด้วยกนั ทัง้ห้าขัน้ตอนนี้เป็นสิง่ที่แน่นอนและจะเกดิทุกครัง้ที่มี 
การสรา้งความคดิ โดยไม่จ ากดัว่าความคดินัน้จะเป็นความคดิอะไร นอกจากนี้ล าดบัขัน้ต่าง ๆ 
ของแต่ละขัน้ตอนนัน้ก็เป็นสิง่ที่แน่นอนว่าจะต้องเรยีงตามล าดบัขัน้ตอนในการสร้างความคดิ 
ตามทีเ่ขาอธบิายไวม้ ี 5 ขัน้ตอนดว้ยกนั คอื  

1)  ขัน้สะสมวตัถุดบิ (The Gathering of Materials) ขัน้ตอนแรกของการสรา้ง
ความคดิคอืการสะสมวตัถุดบิ ขัน้นี้เป็นการหาขอ้มลูซึง่เป็นวตัถุดบิของความคดิ ซึง่ในส่วนนี้ยงั
สามารถแบ่งเป็นวตัถุดบิ 2 ประเภท คอื  
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 (1)  วตัถุดบิเฉพาะ (Particular Materials) วตัถุดบิซึง่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัสิง่ที่
จะโฆษณา  

 (2) วตัถุดบิทัว่ไป (General Materials) เป็นเรื่องกวา้ง ๆ ทีจ่ะต้องสะสมอยู่
เสมอเหมอืนความรูท้ ัว่ไป  

 2)  ขัน้บดย่อย (The process of Masticating Materials) ขัน้นี้ความคดิจะถูก
น ามาเรยีบเรยีงแงม่มุต่าง ๆ โดยขอ้มลูจะถูกพจิารณาและมองถงึ ความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกบัปัญหา เนื่องจากความคดิคอืการรวมตวัในรูปแบบใหม่ มกีารพยายามที่จะแก้ปัญหา
โดยการสรา้งรปูแบบความสมัพนัธใ์หม่ ขัน้น้ีสมองจะท างานหนัก จะมกีารใชค้วามคดิเตม็ที่ การ
ทีเ่ราเหน็คนทีแ่กปั้ญหาหรอืคดิท าอะไรอยู่มอีาการเหมอ่ลอย เขามกัจะก าลงัอยูข่ ัน้น้ี  

 3)  ขัน้ฟักตวั (Incubation) เมือ่ผ่านงานหนกัในสองขัน้แรกแลว้ ในตอนทา้ยของ
ขัน้ทีส่อง นกัสรา้งสรรคอ์าจมองว่าเหมอืนสิน้หวงัแลว้เหนื่อย ไม่สามารถคดิต่อไปได้ สิง่ทีพ่อจะ
เป็นประโยชน์ในขัน้นี้คอืหาสิง่ผ่อนคลาย ที่จะช่วยกระตุ้นจนิตนาการและอารมณ์ ยงัยนืยนัอกี
ดว้ยว่า ขึน้น้ีจ าเป็นและจะตอ้งผ่านก่อนทีค่วามคดิสรา้งแทจ้รงิจะเกดิ  

 4)  ขัน้ก าเนินความคดิ (The Actual Birth of the Idea) ในขัน้นี้จะตามขัน้บ่ม
ฟัก มลีกัษณะทีว่่าเกดิขึน้มาเอง เป็นการมองเหน็ปัญหาที่เรยีกว่ามองทะลุ ความคดิจะพรัง่พรู
ออกมา  

 5)  ขัน้ปรบัแต่ง (The Final Shaping and Development) หลงัจากไดค้วามคดิ
มาแล้ว ขัน้นี้จะเป็นการน าความคิดมาสู่โลก ของความจริงมีการปรบัแต่งให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ การใชง้านจรงิ และมกีารน าไปทดสอบ โดยของค าวพิากษ์วจิารณ์จากผูอ้ื่น   
 ทพิวลัย ์ปัญจมะวตั (2548) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความคดิสรา้งสรรค์ พบว่า ผูว้จิยัได้
ศกึษาองค์ประกอบของความคดิสรา้งสรรค์ จ านวน 4 ด้าน คอื 1) ความคดิคล่อง หมายถงึ 
ความสามารถของบุคคลในการคดิหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเรว็ และมปีรมิาณมากใน
เวลาจ ากดั 2) ความคดิยดืหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการคดิได้หลายทศิทาง หลาย
ประเภท หลายชนิด  หลายกลุ่ม 3) ความคดิละเอยีดลออ หมายถงึ ความคดิในรายละเอยีดที่
น ามาตกแต่ง ความคดิครัง้แรกใหส้มบรูณ์ แลว้ท าใหเ้กดิภาพชดัเจนและ ไดค้วามหมายสมบูรณ์
ขึน้ และ 4) ความคดิรเิริม่ หมายถงึความสามารถของบุคคลในการคดิสิง่แปลกใหม่ไม่ซ ้ากบัผูอ้ื่น 
โดยใช้แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ตามแนวคิดของ ทอรเ์รนซ์ (Torrance) ที่มทีัง้แบบใช้
ภาษาและใชแ้บบรปูภาพ  

สอดคลอ้งกบั พยอม ศรสีมยั (2551) ทีศ่กึษาความคดิสรา้งสรรคใ์นการใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา พบว่า ผู้วิจยัได้ศึกษาองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) ซึ่งจ าแนกได้ 3 องค์ประกอบ คอื 1) ความคล่องในการคิด (Fluency) เป็น
ความสามารถของบุคคลในการคดิหาค าตอบไดค้ล่องแคล่ว รวดเรว็ และมคี าตอบเป็นปรมิาณ
มากในเวลาจ ากดั 2) ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิหา
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ค าตอบไดห้ลายประเภทและหลายทศิทาง คดิไดไ้ม่ซ ้ากนั และเป็นตวัเสรมิความคดิคล่องแคล่ว
ให้มคีวามแตกต่างออกไป หลกีเลีย่งการซ ้าซ้อน หรอืเพิม่คุณภาพความคดิใหม้ากขึน้ด้วยการ
จดัเป็นหมวดหมู่ และ 3) ความคดิรเิริม่ (Originality) เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิหา
ค าตอบที่แปลกใหม่ โดยการน าความรูเ้ดมิมาคดิดดัแปลง และประยุกต์ใหเ้กดิสิง่ใหม่ขึน้ ไม่ซ ้า
แบบกบัค าตอบของผูอ้ื่น  
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือของผูร้บัสาร 
 
 ความหมายของพฤติกรรม 
 โกลเดนสนั (Goldenson, 1984, น. 90, อ้างถงึใน รตันา พุ่มสุวรรค์, 2544, น. 19) ให้
ค าจ ากดัความของค าว่าพฤตกิรรมไวว้่า เป็นการกระท าหรอืตอบสนองทางจติวทิยาของแต่ละ
บุคคลและเป็นปฏิสัมพนัธ์ในการตอบสนองสิ่งกระตุ้นจากภายในหรือจากภายนอก  ที่เป็น
กจิกรรมหรอืกระท าต่าง ๆ ทีเ่ป็นไปอยา่งมจีดุมุง่หมายทีส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ หรอืเป็นกจิกรรม
หรอืการกระท าทีไ่ดผ้่านการใครค่รวญมาแลว้ หรอือาจเป็นไปโดยไมรู่ส้กึตวั 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระท าที่สามารถสงัเกตได้ เช่น การพูด การเดนิ ความรูส้กึ
รบัรู ้การคดิและการจดจ า การกระท าทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ เช่น การกระท าไปโดยทีไ่ม่รูต้วั ไม่
ว่าจะเป็นพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละไมพ่งึประสงค ์เพื่อสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลโดน
จะมคีวามสมัพนัธก์บัสิง่กระตุน้ทัง้ภายในและภายนอก (อคัรฤทธิ ์หอมประเสรฐิ, 2543, น. 10) 
 พฤตกิรรม (Behavior) คอื กรยิา อาการทีแ่สดงออกหรอืปฏกิริยิาโต้ตอบเมื่อเผชญิกบั
สิง่เรา้ (Stimulus) หรอืสถานการณ์ต่าง ๆ อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สงัเกตได้หรอืวดัได้ เช่น 
การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น จากที่ได้กล่าวไปสิ่งเร้าที่
ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมอาจเป็นไดท้ัง้สิง่เรา้จากภายใน (Internal Stimulus) และสิง่เรา้จากภายนอก 
(External Stimulus) 
 1)  สิง่เรา้ภายใน (Internal Stimulus) ไดแ้ก่ สิง่เรา้ทีเ่กดิจากความต้องการทาง
กายภาพ เช่น ความหวิ ความกระหาย สิง่เร้าภายในนี้จะมอีทิธพิลสูงสุดในการกระตุ้นให้เกิด
แสดงพฤตกิรรม จะมผีลมากในกลุ่มของเดก็และจะลดความส าคญัลงเมื่อเดก็เหล่านัน้เดบิโตขึน้ 
แต่สิง่เรา้ภายนอกทีเ่กดิจากการเรยีนรูจ้ากสงัคมและสภาพแวดลอ้มจะมอีทิธพิลมากกว่า 
 2)  สิง่เรา้ภายนอก (External Stimulus) ไดแ้ก่ สิง่กระตุ้นต่าง ๆ ทีอ่ยู่ภายใต้
สิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีอ่ยู่รอบตวับุคคลนัน้ ทีส่ามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาททัง้ 5 คอื หู ตา คอ 
จมกู และการสมัผสั จะเป็นสิง่เรา้ทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมจากการทีไ่ดเ้ผชญิสิง่เรา้นัน้ 
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 จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมผีูใ้หค้วามหมายค าว่า “พฤตกิรรม”  โดยมผีูท้ีใ่ห้
ความหมายทีค่ลา้ยกนัและแตกต่างกนัดงัต่อไปนี้ 
 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2528, น. 45) ใหค้วามหมายไวว้่า พฤตกิรรม หมายถงึสิง่ที่
บุคคลกระท า แสดงออก ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง สามารถ
ได้ยนิหรอืสงัเกตเห็นได้ อีกทัง้สามารถวดัได้ตรงกนัด้วยเครื่องมอืที่เป็นวตัถุนิสยั ไม่ว่าการ
แสดงออกหรอืการตอบสนองนัน้ จะเกดิขึน้ภายในหรอืภายนอกร่างกาย 
 ชุดา จติพทิกัษ์ (2525, น. 25)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า พฤตกิรรม หมายถงึ การกระท า
ของบุคคลไมน่บัเฉพาะทีแ่สดงออกมาภายนอกเท่านัน้ แต่รวมถงึสิง่ทีอ่ยู่ภายในจติใจของบุคคล
นัน้ ที่ไม่สามารถสงัเกตเห็นได้โดยตรง เช่น ทศันคติหรอืเจตคติที่เขามต่ีอสิ่งต่าง ๆ ความ
คดิเหน็ ความเชื่อ รสนิยม และสภาพจติใจ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ 
 โสภา ชูพกุิลชยั  (2521, น. 82) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า กระท าหรอืกจิการต่าง ๆของ
มนุษย์หรอืสิ่งมชีีวิตกระท าลงไปหรอืแสดงออกด้วยกิรยิา ความคิด เช่น กิน เดิน นอน พูด 
แสดงความรู้สกึ แสดงความคดิเห็น เป็นต้น โดยสิ่งที่แสดงออกมานัน้สามารถสงัเกตและใช้
เครือ่งมอืทดสอบได ้
 ขอ้มูลจากผลงานวจิยั Connections Panel ของ Initiative เปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
ระหว่างปี 2010 กบั 2012 แลว้พบว่าในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาสดัส่วนของคนไทยที่ท ากจิกรรม   
ต่าง ๆ บนอนิเตอรเ์น็ตสูงขึน้ในทุกกจิกรรมหลกั ๆ โดยคนไทยใชอ้นิเตอรเ์น็ตโดยทัว่ไปอย่าง
น้อยสปัดาหล์ะหนึ่งครัง้เพิม่ขึน้ถงึ 39% จากเดมิทีม่สีดัส่วน 28% ในปี 2010 มาเป็น 39% ในปี 
2012 ซึง่กจิกรรมทีค่นไทยท าเพิม่ขึน้สงูมากเป็นอนัดบัแรกกค็อื  

การดวูดิโีอออนไลน์ ทีม่กีารเตบิโตสูงถงึ 123% หรอืจาก 14% ในปี 2010 มาเป็น 31% 
ในปี 2012 ซึ่งจ านวนการใช้งานที่เพิม่ขึ้นมานี้ส่วนหนึ่งมาจากการดูละครย้อนหลงัหรอืซรีสี์    
ต่าง ๆ รวมทัง้เรื่องราวทีเ่ป็นกระแสสงัคมต่าง ๆ ทีม่กัจะเริม่เกดิขึน้จากเฟซบุ๊คและยทููป เช่น
เรือ่งของ “คุณครอูงัคณา” “เนวดัดาว” รวมไปถงึคลปิ “กงันมัสไตล”์ ในยทูปูทีท่ าใหค้นต้องหนัมา
เล่น หนัมาดเูพื่ออพัเดตตวัเองใหท้นักระแสสงัคม  

อนัดบั 2 ก็คอื การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่มปีรมิาณการใชเ้พิม่ขึน้ถงึ 98% หรอื
จาก 16% ในปี 2010 มาเป็น 32% ในปี 2012 ซึง่ส่วนหนึ่งมาจากการตามกระแสสงัคมทีเ่กดิขึน้
จาก เฟซบุ๊ค เช่น แก่ สปอรต์ ใจด ีกทม. หรอืการตามเป็นแฟนเพจเพื่อตดิตามขอ้มลูของบุคคล
ส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ (กนกกาญจน์ ประจงแสงศร ีและ สุรสหี ์ประมขุ, 2556) 
 ด้วยกระแสการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ผู้บรโิภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จงึท าให้
สนิค้าหลากหลายตราสนิค้าต่างก็เริม่หนัมาท ากิจกรรมทางการตลาดบนออนไลน์มากขึน้เพื่อ
เป็นช่องทางใหม่ให้ผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ตดิต่อ และสรา้งปฏสิมัพนัธ์กบัตราสนิค้า
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรบัข่าวสารหรอืเล่นเกมสล์่ารางวลัต่าง ๆ กบัตราสนิค้าเหล่านัน้ 
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โดย Opify.net ท าการส ารวจถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานและท าการสรุปออกมาได้เป็น
ผูใ้ชง้านรวมทัง้หมด 9 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 1)  กลุ่มนักสะกดรอย (The Stalker) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้มพีฤตกิรรมที่ชื่นชอบการ
ตดิตามและสงัเกตความเคลื่อนไหวของเพื่อนหรอืผูใ้ชง้านคนอื่น ๆ ซึง่ส่วนใหญ่ใชเ้วลาเฉลีย่ใน
การใชง้าน เฟซบุ๊ค มากกว่าผูใ้ชง้านทัว่ไปถงึ 14 เท่า 
 2)  กลุ่มผูสู้งอายุ (The Baby Boomer) กลุ่มผู้สูงอายุนับว่าเป็นอกีหนึ่งที่เริม่    
ใหค้วามสนใจและหนัมาใชง้าน เฟซบุ๊ค เพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ โดยเป็นกลุ่มทีม่อีายุเฉลีย่ระหว่าง 
55-65 ปีขึน้ไป ซึง่การใชง้านส่วนใหญ่เป็นการตดิต่อสื่อสารกบัลกูหลาน 
 3)  กลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ (The Newbie) ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก
วยัรุ่นทีเ่พิง่หดัใชง้าน ซึง่ส่วนใหญ่นิยมถ่ายตวัเอง รวมถงึชอบกด Like และ Comment โดยผล
การส ารวจพบว่าผู้เล่นหน้าใหม่กลุ่มนี้มกีารกด Like สูงถึง 5 แสนครัง้ภายในระยะเพยีงแค่       
2 นาท ี
 4)  กลุ่มที่รกัการโพสและแชรเ์ป็นชวีติจติใจ (The Over-Sharer) ลกัษณะของ
ผูใ้ชง้านในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีร่กัและชื่นชอบการเชค็อนิ โดยผลการส ารวจพบว่าผูใ้ชง้านประเภทนี้
มจี านวนมากถงึ 4.8 ลา้นคน 
 5)  กลุ่มนกัประชาสมัพนัธ์ (The Brand Promoter) ผูใ้ชง้านกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานของตราสนิคา้หรอืบรษิทัซึง่มหีน้าทีใ่นการใชง้าน เฟซบุ๊ค เพื่อโปรโมท ประชาสมัพนัธ์
และแชรเ์ฉพาะสนิคา้ขององคก์รเท่านัน้ 
 6)  กลุ่มทีก่ลวัเสยีความเป็นส่วนตวั (The Fearful User) พฤตกิรรมของผูใ้ชง้าน
กลุ่มนี้ค่อนขา้งมคีวามลกึลบัและไม่ค่อยมกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัสู่  สาธารณะ ซึง่ส่วนใหญ่มกั
ใช้ชื่อสมมุติในการใช้งานรวมถงึยงัไม่ค่อยกดรบั เพื่อนจากคนแปลกหน้าอกีด้วย โดยผลการ
ส ารวจพบว่าผูใ้ชง้านทีม่พีฤตกิรรมลกึลบั เหล่านี้มจี านวมมากถงึ 13 ลา้นคน 
 7)  กลุ่มทีช่อบโพสและแชรเ์พื่อสรา้งกระแส (The Curator) ผูใ้ชง้านกลุ่มนี้ชอบ
โพสรปูภาพหรอืวดิโีอคลปิ ไม่ว่าจะเป็นแมว สุนัข เดก็ รวมถงึมุขตลกและค าคมทีไ่ดร้บัความ
นิยมเพื่อสรา้งกระแสและได้ยอดกด like โดยการโพสในรูปแบบนี้พบว่าเป็นรปูแบบที่คนส่วน
ใหญ่ชื่นชอบมากทีสุ่ด 
 8)  กลุ่มนักเล่นเกมส์ (The Gamer) กลุ่มนี้เน้นการใชง้านเพื่อการเล่นเกมสบ์น 
เฟซบุ๊ค เท่านัน้ ซึ่งบนหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งานกลุ่มนี้มกัมเีพยีง แค่การอพัเดท คะแนนและ
สถติใินการเล่น เกมสต่์าง ๆ 
 9)  กลุ่มทีม่เีฟซบุ๊คไวเ้ฉย ๆ (The Non-User) ผูใ้ชง้านกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีม่บีญัชี
แต่ไมเ่คยใชง้านหรอืมสี่วนรว่มกบักจิกรรมอะไรเลยและบางส่วนยงัใชเ้ป็นบญัชสี าหรบัสตัว์เลีย้ง
อย่าง น้องหมาน้องแมวอกีด้วย โดยผู้ใช้งานกลุ่มนี้คดิเป็นสดัส่วนมากถงึ 18% ของจ านวน
ผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คทัง้หมด (Thumbsup, 2013) 
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 พฤติกรรมทัง้ 9 ประเภทนี้ พบว่าสามารถสะท้อนให้เห็นถงึพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
เฟซบุ๊คในแต่ละกลุ่มว่ามกีลุ่มไหนบา้งทีม่พีฤตกิรรมในการใชง้านทีเ่อื้อต่อการท าการตลาด เพื่อ
เป็นประโยชน์ส าหรบัน าไปต่อยอดและปรบัใชใ้นกลยทุธก์ารตลาดต่อไป 
 
2.3 นวตักรรมและการจดัการกลยทุธ ์Second-Screen ขององคก์รส่ือโทรทศัน์ 
 
            ปัจจุบนัอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงใน
หลายด้าน ทัง้ด้านนโยบาย เทคโนโลยี ผนวกกับพฤติกรรมผู้บรโิภค โดยการเกิดขึ้นของ 
กสทช. ส่งผลให้เกดิองค์กรอสิระที่มบีทบาทหน้าที่ในการก ากบัดูแลเรื่องใบอนุญาตประกอบ
กจิการโทรทศัน์ที่น าไปสู่การเรียกคนืสมัปทานและจดัสรรคลื่นความถี่ใหม่ทัง้หมด รวมถงึการ
เปลีย่นผ่านไปสู่การออกอากาศในระบบดจิติลัทีเ่กดิจากการพฒันาของเทคโนโลยอีนัจะส่งผลถงึ
การด าเนินการและรปูแบบของการประกอบธุรกจิของสถานีโทรทศัน์ทุกช่อง 

ในขณะเดยีวกนั ทางดา้นผูบ้รโิภคเองกม็พีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงอนัเป็นผลจาก ความ
เจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยดีว้ยเช่นเดยีวกนั ซึง่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ของผูบ้รโิภคนี้ มี
ผลโดยตรงกบัการด าเนินธุรกจิของสถานีโทรทศัน์  ในฐานะทีเ่ป็นสื่อมวลชน โทรทศัน์ถูกมองว่า
เป็นสื่อทางเดยีวมาตลอด โดยผูช้มเป็นฝ่ายรบัสารแต่เพยีงฝ่ายเดยีว (Passive) แต่ต่อมาการ
พฒันาเทคโนโลยที าให้การดูโทรทศัน์สามารถ รบัการสื่อสารแบบมกีารตอบกลบั (Feedback) 
แบบในทนัทไีด้ เช่นการส่งข้อความ SMS เพื่อแสดงความคดิเหน็และร่วมสนุกกบัรายการ
โทรทศัน์ต่าง ๆ โดยขึน้ขอ้ความด้านล่างจอ เป็นต้น อกีทัง้การพฒันาของเทคโนโลยยีงัท าให้
เกดิการบรโิภครายการโทรทศัน์แบบ Time-shifting หรอืจะดูเวลาใดกไ็ดต้ามความสะดวกของ
ผู้บรโิภคแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการเกดิขึน้ของยูทูป (Youtube) เว็บทวี ี(Web TV) หรอื 
อนิเตอรเ์น็ตทวี ี(Internet TV) รวมทัง้ระบบ Video-on-Demand หรอื Pay-Per-View นอกจากนี้ 
เมื่อเทคโนโลยโีทรศพัท์พฒันาขึน้สู่สมารท์โฟน ยิง่ส่งผลให้พฤตกิรรมผู้บรโิภคพฒันาไปอกีขัน้
หนึ่ง นัน่คอืสามารถท ากจิกรรมอื่น ๆ ในระหว่างรบัชมรายการโทรทศัน์ไดม้ากขึน้ ท าใหม้คีวาม
สนใจหรอืตัง้ใจใน การรบัชมรายการต่าง ๆ สัน้ลง สงัคมกลายเป็นสงัคมทีใ่ครๆ กต็้องการมสี่วน 
ร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ความสามารถในการเขา้ถงึและผลติเนื้อหา (Content) ข่าวสาร
ของตวัเองผ่านช่องทางสื่อดจิติลัต่าง  ๆกส็ะดวก รวดเรว็ และง่ายขึน้ (User-Generated Content)
หรอืทีเ่รยีกกนัว่าวฒันธรรมการมสี่วนร่วม (Participatory Culture) ซึง่หมายถงึวฒันธรรมที่แทบ
จะไม่มอุีปสรรคต่อการแสดงออกทางศลิปะของคนทัว่ไป มกีารสนับสนุนให้เกดิการสรา้งสรรค์
และแบ่งปันเนื้อหา (Content) และการเผยแพร่ความรูอ้ย่างไม่เป็นทางการจากผูม้ปีระสบการณ์
สู่ผูส้รา้งคอนเทนตม์อืใหม่ (Jenkins, 2009) 
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นอกจากนี้ Social TV อนัเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จากการม ีสมารท์โฟน/แท๊บเลท 
และ Internet ท าให้พฤตกิรรมของผู้บรโิภคเปลี่ยนไป Social TV หมายถงึการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์ในระหว่างการรบัชมโทรทศัน์เพื่อแสดงความคดิเหน็หรอืพูดคุย (Chat) กบัเครอืข่าย
เพื่อนในระหว่างรบัชมรายการโทรทศัน์ Social TV เกดิขึน้ได้ เพราะการม ี“จอที่สอง” หรอื 
Second Screen ของคนในปัจจุบนั (Stanton, 2012) คนไทยก าลงัเขา้สู่ยุคทีม่สี ีห่น้าจอต่อหนึ่ง
ผูใ้ช ้(สมารท์โฟน คอมพวิเตอร ์โทรทศัน์ หรอื แท๊บเลท และเชื่อมโยงขอ้มลูต่าง ๆ จากอุปกรณ์
เหล่านี้เขา้ดว้ยกนั เช่น ดโูทรทศัน์หรอืภาพยนตรผ์่านมอืถอืหรอื แท๊บเลท และแมแ้ต่การใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตผ่านจอโทรทศัน์ (Thanachart Numnonda, 2013) ปัจจุบนัผู้บรโิภคเป็นเจา้ของ
อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และ แท๊บเลท กันมากขึ้น ท าให้รบัชมรายการต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์
คอมพวิเตอรไ์ดอ้กีทางหนึ่งดว้ย เทรนดข์องผูใ้ช้ สมารท์โฟน กส็ูงขึน้เป็นล าดบั โดยทัว่โลกต่าง
มกีารศกึษาการใชอุ้ปกรณ์ การสื่อสารแบบพกพามากมาย ซึง่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้พบว่า
ผูใ้ช ้สมารท์โฟน ใชแ้อพพลเิคชัน่ (Application) เฉลีย่ 45 นาทต่ีอชัว่โมง และมอีตัราการเขา้ถงึ
และใชง้านแอพพลเิคชัน่ที่สูงขึน้มาก ส่วนในสหรฐัอเมรกิาพบว่ารอ้ยละ 80 ของผูท้ี่ใช ้iPhone 
iPad Android หรอืคอมพวิเตอร ์Laptop มกีารใชง้านอนิเตอรเ์น็ตในขณะดูโทรทศัน์ โดยส่วน
ใหญ่จะรบั-ส่ง email ส่งขอ้ความ (Texting) สนทนาออนไลน์หรอื Chat รวมทัง้อพัเดทสเตตสัใน 
เฟซบุ๊ค หรอืไมก่ส็่งขอ้ความผ่านทวติเตอร ์ซึง่ไมไ่ดม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัรายการทีก่ าลงัรบัชมอยู่
แต่อย่างใด (Stanton, 2012) ส่วนตวัเลขจาก หนังสอืพมิพ์ The Guardian พบว่าชาวองักฤษ
รอ้ยละ 75-85  ใช ้Second Screen ในระหว่างการดูโทรทศัน์ ซึง่ Ofcom (องคก์รอสิระทีท่ า
หน้าทีก่ ากบัดูแลกจิการกระจายเสยีงขององักฤษ) กร็ายงานผลการศกึษาทีส่อดคลอ้งกนัว่าคน
องักฤษดูโทรทศัน์โดยเฉลีย่วนัละ 4 ชัว่โมง (Cohen, 2013) ส่วนประเทศไทยนัน้ตลาด สมารท์
โฟน ราคาถูก ก าลงัเจาะตลาดชนบทมากขึ้น ท าให้คนชนบทนิยมแสดงออกผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มากขึน้ตามมา (คมชดัลกึ, 2013) โดยประชากรไทย รอ้ยละ 31 มกีารใชง้าน สมารท์
โฟน  นอกจากนี้ เท่าที่ผ่านมายอดจ าหน่าย สมารท์โฟน และ แท๊บเลท มเีพิม่ขึน้ และมกีาร
คาดการณ์ไวว้่ายอดจ าหน่ายอุปกรณ์ แท๊บเลท จะเพิม่สูงขึน้ถงึ 3.5 ลา้นเครื่องในปี 2014 ซึง่
ส่วนหน่ึงเป็นผลจากนโยบายแจก แท๊บเลท ของรฐับาลดว้ย (Thanachart Numnonda, 2013) 

ด้วยเหตุนี้  การส่งเสริมความสามารถในการท าให้เกิดการสื่อสารสองทางหรือ 
Interactivity จงึเป็นองคป์ระกอบทีส่ถานีโทรทศัน์หรอืผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ ต้องตระหนักและ
วางแผนรองรบัล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเขา้สู่ระบบ การออกอากาศดจิติลัทีจ่ะท าใหเ้กดิ 
iDTV (Interactive Digital TV) ทีท่ าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธห์รอื Interaction ไดม้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ 
ยังต้องค านึงถึงเรื่องการเพิ่มเนื้ อหาและบูรณาการ  ผู้ชมเพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ 
(interaction) ดว้ยเช่นให้แสดงความคดิเหน็ได้ และสรา้งประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น สมัภาษณ์
พเิศษ ภาพหลุดจากกองถ่าย เป็นต้น (ธาม เชือ้สถาปนศริ,ิ 2556)  องค์กรโทรทศัน์จงึต้อง
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
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อุตสาหกรรม เทคโนโลยแีละพฤตกิรรมผูบ้รโิภค พรอ้ม ๆ กบัเตรยีมตวัส าหรบัการแข่งขนั ทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคต ซึง่ Second Screen Experience ถอืเป็น กลยุทธท์ีน่่าสนใจอย่างหนึ่ง ทีใ่น
ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา และบางประเทศในยุโรปไดเ้ริม่ใชม้าระยะหนึ่งแลว้ ซึง่กลุ่ม
ผูป้ระกอบการกม็กีารวเิคราะหว์่ากลยุทธด์งักล่าวน่าจะมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ในอนาคต (Santos, 
2013) 

บทความนี้เป็นการศึกษากลยุทธ์การใช้ Second-Screen Application เพื่อสร้าง 
Second-Screen Experience ขององคก์รสื่อโทรทศัน์ ซึง่ผูเ้ขยีนเชื่อว่าน่าจะมแีนวโน้ม ทีเ่ป็นไป
ไดใ้นอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย หากแต่อาจต้องมกีารปรบัในด้านของเนื้อหาเพื่อ ใหส้อดคลอ้ง
กบัลกัษณะ พฤติกรรม และวฒันธรรมของผู้บรโิภคชาวไทย โดยได้น าเสนอการศึกษาและ
อภปิรายในดา้นประโยชน์ การจดัการกลยุทธ ์และผลกระทบที่จะเกดิขึน้กบัองค์กรสื่อโทรทศัน์
ในการน ากลยุทธ์นี้มาใช้ ผ่านการศึกษาเอกสารและการวิเคราะห์ลักษณะของการจดัการ
นวัตกรรมทางการสื่ อสารและน า  ไปสู่บทสรุปส าหรับการใช้กลยุทธ์  Second-Screen 
Application ส าหรบัองคก์รสื่อโทรทศัน์ของไทย 
 

2.3.1 นวตักรรมด้านกลยทุธ:์ การใช้ Second Screen Application 
 2.3.1.1 Second-Screen Application คอือะไร 
             แนวคดิการใช้ประสบการณ์จอที่สองที่เรยีกว่า Second-Screen Experience 
หมายถึงการใช้แอ็พพลิเคชัน่ (Application) ในการสร้างมติิใหม่ ให้กับการรบัชมรายการ
โทรทศัน์หรอืภาพยนตร์ มเีป้าหมายเพื่อดงึความสนใจของผู้ชมใหก้ลบัมาอยู่ทีร่ายการที่รบัชม
อยู่ แทนที่จะไปท ากิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจอย่างอื่นบนจอที่สอง  (Stanton, 2012) 
พฤติกรรมการใช้ Second Screen ของผู้ชมโทรทัศน์แบ่งออกได้เป็นสองประเภท 
(Vanattenhoven & Geerts, 2012) คอื 

 1) ใชใ้นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัชมอยู่ (Program-Related) เช่น 
การคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการ ดาราน าแสดง เป็นตน้ 

 2) ใช้ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการที่รบัชมอยู่  (Not Program-
Related) เช่น การรบัส่ง email การใชอ้นิเทอรเ์น็ตหาขอ้มลูหรอืดอูยา่งอื่น การอพัเดทสถานะใน 
เฟซบุ๊ค เป็นต้น แน่นอนว่าสิง่ทีอ่งคก์รโทรทศัน์ต้องการคอืการส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคใช้จอที่สอง
เพื่อกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัรายการให้ได้มากที่สุด อย่างที่ผลการศึกษาของ Microsoft and 
Wunderman ไดพ้บว่ารอ้ยละ 69 ของผูบ้รโิภคทีใ่ช้ Multi-Screen หรอืใชอุ้ปกรณ์มากกว่าหนึ่ง
จอ (Screens) มคีวามรูส้กึว่าการบรโิภคคอนเท้นต์ผ่านหลายจอเกดิประโยชน์มากกว่า สรา้ง
ความเกี่ยวขอ้งกนัไดม้ากกว่าและใหข้อ้มลูไดม้ากกว่า (Stanton, 2012; Roy & Galarneau, 
2013) ซึง่การใชก้ลยุทธ์ Second-Screen Experience ถอืเป็นนวตักรรมทีค่ดิคน้ขึน้เพื่อตอบรบั
กบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะ Multi-Tasking หรอืการใชห้ลายจอใน
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เวลารบัชมโทรทศัน์ และนอกจากจะมหีน้าที่หลกัเพื่อป้องกนัผูช้มไม่ใหห้นัเหความสนใจไปท า
กจิกรรมบนหน้าจออื่น ๆ และดงึความสนใจให้กลบัสู่รายการที่ก าลงัรบัชมดงัทีก่ล่าวไปขา้งต้น
แล้วนัน้ ยงัเป็นการสรา้ง Engagement ระหว่างผู้ชมกบัรายการอกีด้วย ซึ่งส่งผลให้เกดิการ
ตดิตามรบัชมอย่างเป็นประจ าเท่ากบัเป็นการสรา้ง Loyalty ใหก้บัผู้ชมดว้ย ในขณะเดยีวกนั ก็
เชื่อมโยงเสยีงตอบรบัหรอื Feedback จากคนดรูะหว่างจอโทรทศัน์กบัเนื้อหาบนจอทีส่องใหเ้กดิ
เป็นวงจรไดอ้กีดว้ย (Roy & Galarneau, 2013) Roy & Galarneau ไดศ้กึษาและสรุปประโยชน์
ของการใช้กลยุทธ์การสรา้ง Second-Screen Experience ไว้ใน White Paper โดยเป็น
การศกึษาภายในประเทศแคนาดา ซึ่งจะได้อภปิรายเปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์และการรบัชม
โทรทศัน์ในประเทศไทยในหวั ขอ้ถดัไป  
 2.3.1.2 ประโยชน์ของการใชก้ลยุทธก์ารสรา้ง Second-Screen Experience ต่อ
การรบัชมรายการ 
             การใช้กลยุทธก์ารสรา้ง Second-Screen Experience มปีระโยชน์ 3 ประการ 
ดงัที ่Roy & Galarneau (2013) ศกึษา ซึง่อาจสรปุได ้ดงันี้ 

 1)  ประโยชน์ในด้านการค้นพบ (Discovery) ซึง่หมายถงึการที่ผูบ้รโิภค 
“พบ” หรอืรูจ้กั ไดย้นิชื่อของรายการเป็นครัง้แรกผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ หรอืแอพพลเิคชัน่อื่น ๆ 
เช่น Zeebox และ Miso[1] ซึ่งเป็น Social TV อย่างหนึ่งที่เป็นปัจจยัทีก่ระตุ้นให้ผู้ใช้งาน 
(Users) ในสงัคมออนไลน์เกดิความสนใจในรายการทางโทรทศัน์ทีก่ าลงัอยู่ในกระแส จนน าไปสู่
การเปิดรบัชมรายการ ซึ่งผลการวจิยัโดยบรษิัทวจิยั Horowitz Associates พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามชาวองักฤษ รอ้ยละ 24 ทีม่อีาย ุ18-34 ปี และ รอ้ยละ 30 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ที่มอีายุ 15-17 ปี เริม่เปิดรายการโทรทศัน์ดูหลงัจากอ่านค าวจิารณ์ที่ดใีนสงัคมออนไลน์ ซึ่ง
ผู้ผลติรายการโทรทศัน์ควรใช้ประโยชน์จากการค้นพบนี้ในการส่งเสรมิรายการนอกเหนือจาก
การออกอากาศโปรโมทรายการทางสถานีโทรทศัน์แบบเดมิดว้ย 
             2)  ประโยชน์ในด้านการสรา้งความภกัดขีองผู้ชม (Loyalty) การบูรณา
การ Second-Screen Experience เขา้กบัรายการทางโทรทศัน์ช่วยเพิม่ความสนใจ ของผูช้มให้
ยาวนานจนรายการจบได้ ยาวขา้มตอนหรอื Episode ก็ได้ แม้แต่จนจบ Season และอาจ
น าไปสู่การตดิตาม Season ต่อไปกไ็ด ้ดว้ยเหตุผลดงันี้ 

  (1) ช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการรบัชมรายการ 
  (2)  ช่วยส่งเสรมิใหผู้ช้มตดิตามรบัชมเป็นประจ า 
  (3)  สร้างสภาพแวดล้อมแบบสังคมออนไลน์ ท าให้แฟนรายการ

สามารถพบปะสนทนากนัได ้ 
 (4) ท าให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้ อหารายการ  ซึ่งในประการนี้

สอดคล้องกบัแนวโน้มของการเป็น Interactive มากขึน้ของโทรทศัน์ไทยในอนาคตด้วย (ธาม 
เชือ้สถาปนศริ,ิ 2556) 
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 ทัง้นี้ รายงานของ Roy & Galarneau (2013) ชีว้่ากลไกในการสรา้งความ
ภกัดขีองผูช้มใน Second-Screen Application ม ี3 ประการ ไดแ้ก่ การใชค้อนเทนต์ทีเ่พิม่มลูค่า 
(Added-Value Content) การใชก้ลไกมสี่วนร่วม (Participation) และ การใชก้ลไกการใหร้างวลั 
(Reward) 

   ก) การใชค้อนเทน้ต์ทีเ่พิม่มูลค่า (Added-Value Content) เช่น
การท าให้คอนเท้นต์ (Content) ของรายการโทรทศัน์ที่ก าลงัรบัชมมมีูลค่ามากขึน้ ตวัอย่างใน
ประเทศองักฤษและ Wales ช่วยให้เด็กและผู้ปกครองเรยีนรู้ภาษา Gaelic ด้วยการทวตี 
(Tweet) ส านวนภาษา Gaelic ทีแ่ปลแลว้ ในระหว่างการออกอากาศรายการ Ti Fi A Cyw 
Show หรอืสรา้ง Link ใน AppStore บน Second-Screen Application ทีแ่นะน าวดิโีออื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งสอดคลอ้งกบัรายการทีร่บัชมอยู่ เป็นตน้  

   ข) การใช้กลไกมสี่วนร่วม (Participation) ผ่านการคอมเม้นต์ 
(Comments) ทาง Social Networks ในระหว่างการออกอากาศ โดยปราศจากการแทรกแซง
ของผู้ผลติคอนเท้นต์รายการในคอมเมน้ต์ ซึ่งการใช้ดาราน าแสดงหรอืพธิกีรรายการเข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นเทคนิคที่ได้ผลในการกระตุ้นการมสี่วนร่วมและสร้างกระแสนิยม เช่นการทวีต 
(Tweet) ของโคช้ในรายการ The Voice (แคนาดาและอเมรกิา) ระหว่างออกอากาศ โดยมกีาร
น าข้อความทวตี (Tweet) ขึ้นหน้าจอด้วย (The Voice อเมรกิา) ซึ่งวธินีี้ก็น่าจะประสบ
ความส าเรจ็ในสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยไดไ้ม่ยากหรอืการที่ช่องเคเบลิอย่างรายการของ 
Animal Planet ทีใ่ช ้กลยุทธก์ารสรา้ง account ทวติเตอร ์(Twitter) โดยใชต้วัละครจากรายการ
อื่นของช่อง เขา้มามสี่วนร่วมในการสนทนาขา้มรายการ เช่น Meep the Bird ทีเ่ป็นนกพูดได้
เขา้มาทวตี ระหว่างออกอากาศรายการ The Puppy Bowl tournament เป็นตน้ 

 อกีตวัอยา่งทีน่่าสนใจและน่าจะเหมาะกบัผูบ้รโิภคชาวไทย คอืการกระตุ้น
ผูช้มดว้ยการใหร้ว่มสนุกกบัรายการทีอ่อกอากาศผ่าน Second Screen เช่น ใหท้ายตอนจบของ 
Episode หรอืโหวตใหก้บัผูแ้ข่งขนัในรายการเกมโชว์ ซึง่ในอเมรกิามกีารท าจรงิมาแลว้กบัซรีีส่์
เรื่อง Hawaii-Five-O ทางช่อง CBS ทีผู่้ชมสามารถโหวตเลอืกตอนจบของ Episode ได ้ใน
ระหว่างการออกอากาศตอนนัน้เลย (Real-Time) โดยก าหนดตอนจบไวส้องแบบ แบบทีผู่้ชม
โหวตใหม้ากทีสุ่ดกจ็ะน ามาออกอากาศ ในตอนนัน้ทนัท ีหรอืการใหร้่วมส่งคลปิต่าง ๆ เช่นคลปิ
เลียนแบบการจดัรายการของ พิธกีรรายการโดยผู้ชม แล้วเลอืกคลปิที่ดีที่สุดมาออกอากาศ 
วธิกีารนี้น่าจะเหมาะส าหรบัผู้ชมรายการไทย เนื่องจากเป็นที่นิยมอยู่แล้วเพยีงบางแต่ไม่ได้ท า
ผ่าน Second-Screen Application ซึ่งรายการประเภทละคร เกมโชว์ ทอล์คโชว์ ของไทยก็
สามารถน าไปใชส้ าหรบัการสรา้ง Second-Screen Experience ใหก้บัผูช้มรายการในอนาคต 
เพราะท าไดง้า่ย สะดวก และถูกจรติผูบ้รโิภคชาวไทย  

 นอกจากนี้  การเพิ่มคอนเทนต์ที่  Exclusive ใน Second-Screen 
Application ก็เป็นการเพิ่มมูลค่า (Value-Added) ให้กับคอนเทนต์รายการ และเพิ่ม



31 
 

ประสบการณ์ในการรบัชมรายการ  เป็นการยกระดบัการรบัชมรายการโทรทศัน์รูปแบบปกติ
ใหก้บัผูช้มอกีดว้ย (McGrail & Roberts, 2005) ไม่ว่าจะเป็นเบือ้งหลงัการถ่ายท า มวิสคิวดิโีอ 
สมัภาษณ์พเิศษ ภาพหลุดจากกองถ่าย เป็นตน้ 

   ค) การใช้กลไกการให้รางวลั (Reward) ในต่างประเทศพบว่า 
Viggle (มผีู้ใชง้านที่ยงัเขา้มาร่วมกจิกรรม (Active Users) 1.8 ล้านราย) และ GetGlue         
(มผีูใ้ชง้านทีย่งัเขา้มาร่วมกจิกรรม (Active Users) 1.5 ลา้นราย) เป็นสองผูน้ าในดา้นการสรา้ง
ความภกัดีของผู้ชมให้เข้ามาใช้แอ็พฯ อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ด้วยการให้ผู้ใช้งาน (Users) 
“เชค็อนิ” (Check-In) กบัรายการเพื่อใหรู้ว้่าก าลงัเขา้มาดูอยู่เพื่อสะสมคะแนนส าหรบัแลกเป็น
ของรางวลั ซึง่ระบบการใหร้างวลันี้สามารถสรา้งความภกัดต่ีอแอพ็ฯ และรายการโทรทศัน์ไดใ้น
เวลาเดยีวกนั และเป็นการดงึใหผู้ช้มตดิตามดูรายการในตอนต่อ ๆ ไปเพื่อเชค็อนิสะสมคะแนน
ไปพรอ้มกนัดว้ย 
 3) ประโยชน์ในดา้นการเพิม่มลูค่าการโฆษณา (Increased Advertising 
Value)  

 เนื่องจากพฤตกิรรม Multi-Tasking และการมสีองจอหรอืหลายจอของ
ผู้บรโิภค ท าให้นักโฆษณาเกดิความวติกว่าผู้ชมจะหนัเหความสนใจไปยงัหน้าจออื่นระหว่าง
โฆษณาออกอากาศทางโทรทศัน์ แต่การวจิยัพบว่าในอกีทางหนึ่งกช็่วยใหผู้ช้มไม่เปลีย่นช่องไป
ดูอย่างอื่นในระหว่างโฆษณา (ซึ่งอาจหมายถึงการไม่กลับมาดูรายการหรือช่องเดิมต่อ ) 
นอกจากนี้ ผลส ารวจจากบรษิทั Gfk MRI ของอเมรกิาในเดอืนเมษายนปี 2012 ยงัพบว่า แอพ็
พลเิคชัน่ เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ หรอื ทวติเตอร ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการเป็นหนทางที่จะโป
รโมท แบรนด์ทีเ่หน็ทางโทรทศัน์หรอืเขา้ถึงกลุ่มผูช้ม Multi-Tasking ไดด้้วย โดยผูม้ ีแท๊บเลท 
รอ้ยละ 44 ของผูท้ีถู่กส ารวจจ านวน 1000 ราย ใช ้Second Screen ในการคน้หาขอ้มลูของ
สนิคา้และแบรนดท์ีเ่หน็ทางทวีี  อกีทัง้ยงัพบว่ารอ้ยละ 56 ทีใ่ช ้แท๊บเลท ระหว่างดูทวี ีสนใจใน
โฆษณาและรบัคอนเทน้ตโ์ฆษณาทีป่รากฏอยู่ใน app ระหว่างดโูทรทศัน์มากกว่า 

 ในขณะที่ทางฝัง่องักฤษ รอ้ยละ 55 ของผู้ที่ม ีสมารท์โฟน ใช้โทรศพัท์
เพื่อหาขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัสนิค้าที่เหน็จากโฆษณาทางโทรทศัน์ และรอ้ยละ 32 มกีารซื้อ
สนิคา้นัน้ในเวลาต่อมา ส่วนผูท้ีม่ ีแท๊บเลท รอ้ยละ 60 หาขอ้มลูเพิม่ของสนิคา้หลงัจากดูโฆษณา
ทางโทรทศัน์ และรอ้ยละ 42 มกีารซือ้สนิคา้นัน้ในทีสุ่ด ส่วนในยุโรป Tradedoubler Insight Unit 
พบว่าชาวยโุรปรอ้ยละ 52 ของผูม้สีมารท์โฟน และซือ้ของออนไลน์เดอืนละครัง้ มแีอพพลเิคชัน่
ทีเ่กี่ยวกบัการซื้อของ เช่น แอ็พฯ เปรยีบเทยีบราคาสนิค้า คูปองลดราคา ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่ง
แอพ็ฯ บนอุปกรณ์พกพาของตน (Cohen, 2013)   

 องค์กรสื่อในอเมรกิาหลายแห่ง เช่น Comca st  TiVo  Canoe  
Ventures  ROVI  HSN FX  Cable  Verizon และ Zazum ต่างกเ็ปิดช่องทางการซือ้ขายสนิคา้
ผ่าน Second-Screen Application ของตน แอ๊พฯ ประเภทนี้เรยีกว่า TV Commerce เช่น eBay 
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รว่มดว้ยพนัธมติร PayPal เปิดแอพพลเิคชัน่ทีช่ื่อ Watch with eBay ส าหรบั โทรศพัทเ์คลื่อนที่
และ แท๊บเลท เพื่อใหข้อ้มลูและรายการสนิคา้แนะน าทีเ่กี่ยวกบัรายการทางโทรทศัน์จ านวนมาก 
ซึง่ผูใ้ชง้านสัง่ซือ้ไดใ้นระหว่างทีร่ายการออกอากาศ (Roy & Galarneau, 2013) 

 ส่วนในประเทศไทย ผลการส ารวจจาก Mastercard พบว่า ประเทศไทยมี
การซือ้ของทางสมารท์โฟน ค่อนขา้งสูง (รอ้ยละ 37 ของผูต้อบแบบสอบถาม) สอดคลอ้งกบัผล
ส ารวจของ OurMobilePlanet ทีพ่บว่าคนไทยซือ้ของผ่าน สมารท์โฟน สูงถงึรอ้ยละ 51 ซึง่เป็น
ตวัเลขทีส่งูกว่าประเทศอื่น ๆ ไมว่่าจะเป็นสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์หรอืไต้หวนั นอกจากนี้ ขอ้มลู
ทางดา้นการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัแสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อเดอืนเมษายนปีนี้  ประเทศ
ไทยมบีญัช ีInternet Banking ถงึ 7 ลา้นบญัช ีและมบีญัช ี Mobile Banking  969,977 บญัช ี
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้ สมาร์ทโฟนและแท๊บเลท ในการจบัจ่ายใช้สอยที่เพิ่มสูงขึ้น 
(Thanachart Numnonda, 2013)   

 ประเดน็ประโยชน์ในดา้นการเพิม่มลูค่าใหก้บัโฆษณาทางโทรทศัน์ น่าจะ
เป็นอกีปัจจยัหนึ่งที่บ่งชี้ว่า Second-Screen Application เป็นกลยุทธ์การ ใช้นวตักรรมการ
สื่อสารที่น่าสนใจ และเป็นโอกาสในการดงึดูดโฆษณาเพิม่รายได้ให้ กบัรายการโทรทศัน์หรอื
องคก์รโทรทศัน์อกีทางหนึ่ง  นอกจากนี้ ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์หรอืสถานีโทรทศัน์ ยงัสามารถ
ใชป้ระโยชน์จาก Second-Screen Application ผ่านฐานขอ้มลูการลงเบยีนเพื่อใช้งานแอพ็พลิ
เคชัน่ของ Users อกีดว้ย ซึง่จะท าใหม้ฐีานขอ้มลูของผูช้มทีถู่กต้องแม่นย าน าไปใชอ้้างองิกบันัก
โฆษณาได ้และน าไปสู่การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ ท าให ้Second-Screen Application เป็น
เครื่องมอืทางการตลาดที่มปีระสทิธภิาพสูงส าหรบัผู้ผลติดนตรี ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ 
ส านกัพมิพ ์รวมไปถงึบรษิทัอื่น ๆ ทีป่ระกอบกจิการใหเ้ช่าพืน้ทีส่ ื่อ (Stanton, 2012) 

 อย่างไรกต็าม แมว้่าการใชก้ลยุทธ์ Second-Screen Application จะช่วย
ตรงึความสนใจของผู้ชมไว้ได้ อกีทัง้ยงัสรา้งโอกาสทางการตลาดและเพิม่มูลค่าทางโฆษณาที่
เกีย่วขอ้งกบัเนื้อหารายการ แต่การใชก้ลยทุธน์ี้ยอ่มท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อองคก์รไดเ้ช่นกนั   

 
 

2.4 แนวคิดการใช้กลยุทธ์การจดัการการใช้นวตักรรม Second-Screen 
Application   
 

จากความคดิ (Idea) สู่การปฏบิตัคิอืการน า Second-Screen Application สู่การใชง้าน
ของผู้บรโิภค (Delivery) จ าเป็นต้องมกีารวางแผน การใช้ผู้สนับสนุนอื่นเข้ามาเกี่ยวขอ้งใน
กระบวนการสรา้งสรรคด์ว้ย ซึง่ในบางครัง้ การส่งเสรมิการใชง้าน Second-Screen Application 
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มกัเกดิขึน้ก่อนการผลติรายการและการโปรโมทรายการ ตลอดจนการออกอากาศรายการทาง
โทรทศัน์ โดยธรรมชาตกิลยุทธม์กัท าใหเ้กดิผลระยะยาวอยู่แลว้ และบ่อยครัง้กส็่งผลกระทบต่อ
คนจ านวนมากในระบบ การตดัสนิใจเชงิกลยุทธจ์งึเป็นเรื่องใหญ่ อกีทัง้กลยุทธก์ารใช้ Second 
Screen เอง ก็เป็นเพยีงแอพพลเิคชัน่หนึ่งในแอพพลเิคชัน่จ านวนมหาศาลที่มใีหเ้ลอืกใน App 
Store จงึควรมลีกัษณะทีเ่จาะเฉพาะกลุ่ม (Niche) แทนทีจ่ะเจาะตลาดระดบั Mass (Santos, 
2013) ซึ่งในบทความนี้ จะกล่าวถงึการจดัการออกเป็น 3 ส่วน คอื การจดัการการใช้งาน 
(Implementation Management) การจดัการคอนเท้นต์ (Content Management) และ การ
จดัการดา้นการด าเนินการ (Operation Management) 

 1)  การจดัการการใชง้าน (Implementation management) 
กระบวนการผลติของสื่อโทรทศัน์ประกอบด้วยขัน้ตอนต่าง ๆ 6 ขัน้ตอน ซึ่ง

หากมกีารใช้ Second Screen จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลติเนื่องจากขัน้ตอนทีเ่พิม่เตมิ
เขา้ใน ท าใหก้ระบวนการผลติ ประกอบดว้ยขัน้ตอนทัง้หมด 8 ขัน้ตอน จากเดมิ 6 ขัน้ตอน คอื 
แนวคดิ (Concept) เงนิสนับสนุน (Funding) การผลติ (Production) การเปิดตวั (Unfolding) 
การออกอากาศ (Broadcasting) การโฆษณา (Advertising) การดูแลรกัษาและอัพเดท 
(Maintenance and Update) การให้ใบอนุญาต (Licensing) ซึง่ขัน้ตอนที่เพิม่เตมิเขา้มาคอื  
การเปิดตวั (Unfolding) และ การดูแลรกัษาและอพัเดท (Maintenance and Update) (Roy & 
Galarneau, 2013) 

การเปิดตวั (Unfolding) หมายถงึการท าใหแ้อพพลเิคชัน่ใชง้านไดบ้น Platform 
ทีก่ าหนดไว้ (เช่น Android หรอื iOS) ซึง่อาจต้องท าใหเ้สรจ็ก่อนการออกอากาศหรอืพรอ้มกบั
การออกอากาศของรายการ และยงัสามารถใชง้านต่อได้หลงัจากนัน้ต่อไป เช่น แอพพลเิคชัน่
ส าหรบัการถ่ายทอดการประกาศรางวลัออสการ์ (Oscar) ของช่อง ABC ที่มกีารเปิดตัว 
แอพพลเิคชัน่ก่อนการออกอากาศ 1 เดอืน ส่วนการดูแลรกัษาและอพัเดท (Maintenance and 
Update) เกดิขึน้เพราะการใช้ Second-Screen มเีป้าหมายในการกระตุ้นความสนใจ ของผูช้ม
ไดห้ลายระดบั (การคน้พบและการรบัรู้ (Discovery and Awareness) ความภกัด ี(Loyalty) และ
การเงนิ (Monetization)) ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการออกอากาศ จงึจ าเป็นต้องออกแบบ
หน้าจอการใชง้งาน (Interface) ของแอพพลเิคชัน่ใหส้ามารถอพัเดทและปรบัปรุงหรอืพฒันาได้
เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ ผูผ้ลติรายการหรอืสถานีโทรทศัน์อาจร่วมมอืกบัพนัธมติร
ธุรกจิใหม่ ๆ เพื่อสรา้งและบูรณาการ Second-Screen Application เขา้กบัการรบัชมโทรทศัน์
ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกของการผลติรายการ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลย ีด้านโฆษณา และด้านการ
สรา้งปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กบัผูบ้รโิภค  

2)  การจดัการคอนเทน้ต ์(Content Management) 
จากการศกึษาตอนต้น อาจสรุปได้ว่าวตัถุประสงค์ของการใช้ Second-Screen 

Application ประกอบด้วยการสร้างการมสี่วนร่วมของผู้ชมกบัรายการโทรทศัน์  (การสร้าง 
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Audience Engagement) และการตรงึหรอืดงึดูดใหผู้ช้มสนใจ หรอืรบัชมรายการจนจบ รวมไป
ถงึการใหต้ดิตามต่อไปในตอนหรอืฤดูกาล (Season) ถดัไป ดงันัน้ เนื้อหาหรอื Content บน 
Second-Screen Application จงึควรใหม้อีงคป์ระกอบของเนื้อหา ดงันี้ (Vanattenhoven & 
Geerts, 2012) 

 (1) ใหค้ าแนะน า 
 (2) มรีายการทีบ่นัทกึไวใ้หเ้รยีกดไูด ้
 (3) มเีนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอนเทน้ตข์องรายการ 
 (4) มีส่ วนที่ น่ า สนใจ  เช่ น  สัมภาษ ณ์ดาราพิธีก รแบบ  Exclusive            

(ไม่สามารถรบัชมที่อื่นได้) ภาพเบื้องหลงัการถ่ายท า ภาพหลุด Sneak Preview ก่อน
ออกอากาศ ตามหลกัการ Critical Mass ทีใ่ชด้าราคนดงัเพื่ดงึดูดฐานผูช้มจ านวนมาก (Rogers, 
2003) 

 (5) ขา่วสารขอ้มลูเกีย่วกบัดารา นกัแสดง พธิกีร แขกรบัเชญิ ของรายการ 
 (6) กิจกรรมสร้างการมสี่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการโหวต การขึ้นข้อความ

ทวตี (Tweet) ในรายการประเภทเกมโชว ์และการรว่มสนุกอื่น ๆ 
 (7) การแจง้ข่าวสาร รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์

ระหว่างผูช้มรายการดว้ยกนัเอง 
เมื่อเกิดการร่วมมอืทางธุรกิจในการจดัการด้านการใช้งาน (Implementation 

Management) แล้ว ผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพฒันาและการจดัการ แนวคิดของ       
คอนเท้นต์บนแอพพลเิคชัน่จงึประกอบด้วยหลายฝ่าย ตัง้แต่สถานีโทรทศัน์ (Broadcasters) 
พนัธมติรทางด้านเทคโนโลยี รวมทัง้นักโฆษณาหรอื Advertisers และต้องท างานร่วมกนัใน
ขัน้ตอนของการผลติรายการโทรทศัน์ (Roy & Galarneau, 2013) 

ทัง้นี้ นอกจากการจดัการทัง้สองดา้นดงักล่าวขา้งต้นแลว้ Roy & Galarneau 
(2013) ยงัพบดว้ยว่าการน ากลยุทธ์ Second Screen มาใชย้งัต้องค านึงผลกระทบในดา้นอื่น
ด้วย เช่น ด้านการเงนิ ที่ต้องมตี้นทุนที่สูงขึ้นจากการสร้างแอพพลเิคชัน่เทคโนโลยทีี่เลอืกใช้ 
และการจดัการขอ้มูลทีเ่กดิจากการสรา้งของผู้ใช้งาน (Users) เช่น คอมเมน้ต์ต่าง ๆ ซึง่ส่วน
ใหญ่งประมาณส าหรบัการใช้กลยุทธ์นี้นัน้จะมสีดัส่วนใกล้เคยีงกบังบประมาณที่ใช้ในการผลติ
และการโปรโมทรายการ แต่ในบางครัง้ การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์กอ็ย่าง เฟซบุ๊ค หรอื ทวติเตอร ์
อาจมคีวามเหมาะสมมากกว่า และถ้าการแข่งขนัสูงกอ็าจ เพิม่สดัส่วนงบประมาณ ส่วนนี้ได ้ซึง่
กลยุทธ ์Second Screen นี้ถอืเป็นการปทูางส าหรบัโอกาสใหม่ในการ เป็นผูส้นับสนุนรายการ 
ซึง่ส่วนใหญ่ไดแ้ก่การผลติวดิโีอ Exclusive ของรายการซึง่รบัชมไดผ้่านทาง Second Screen 
Application เท่านัน้ 

ผลกระทบดา้นการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติแอพพลเิคชัน่กเ็ป็นเรื่องทีต่้อง
ค านึงถงึดว้ยเช่นกนั เพื่อใหแ้อพพลเิคชัน่ท าใหเ้กดิการมสี่วนร่วม ของผูช้มไดม้ากทีสุ่ด และบาง
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กรณีอาจต้องใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบเฉพาะส าหรบัรายการหนึ่ง  ๆ บางกรณีก็ต้องอาศัย
พันธมิตรทางเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งบริษัท ในขณะที่การสร้าง ฟังก์ชัน่ที่เชื่อมโยงกับ
แอพพลเิคชัน่เปิดอื่น ๆ เช่น Instagram Pinterest หรอื Shazam กช็่วยใหเ้กดิความสนใจกบั
รายการ ได้โดยเฉพาะกบัรายการประเภทเกมโชว์ หรอืรายการข่าวบนัเทงิ นอกจากนี้ ยงัต้อง
พจิารณาเรื่องของการสร้างปฏสิมัพันธ์ด้วย เช่น จะใช้การ Synchronize เสยีงกบัรายการที่
ออกอากาศอยู่หรอืไม่ รายการเป็นรายการสดหรอืไม่ ใช้ได้เฉพาะตอนรายการออกอากาศอยู่
หรอืไม่  หรอืใช้เพยีงเพื่อเสรมิรายการโดย ไม่ต้องรอรายการออกอากาศ ฯลฯ ประเดน็ต่าง ๆ 
เหล่านี้ เป็นตวัก าหนดเทคโนโลย ีทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

3)  การจดัการดา้นการด าเนินการ (Operation Management)  
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนคอื ก่อนออกอากาศ (Pre-Release) ระหว่างการออกอากาศ (Original 
Broadcast) และ หลงัการออกอากาศ (Post-Release) โดย Roy & Galarneau (2013) ได้
อธบิายไวด้งันี้ 
 (1) ก่อนออกอากาศ (Pre-Release) เพื่อดงึดูดความสนใจให้กบัรายการที่
ก าลงัจะออกอากาศ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมกลุ่มที่เป็น Early Adopters ตามทฤษฎ ี
Diffusion of Innovation ซึง่จะท าหน้าทีเ่ผยแพร่การใช้ Second-Screen Application ไปสู่ผูช้ม
อื่นที่มคีวามสนใจรายการประเภทเดยีวกนัในสื่อสงัคมออนไลน์ เนื่องจาก Opinion Leaders 
เป็นตวัก าหนดอตัราการรบันวตักรรม (Rogers, 2003) นอกจากนี้ ยงัเป็นอกีโอกาสหนึ่งทีช่่วย
ใหส้ถานีโทรทศัน์เปิดตวัสปอนเซอรร์ายการไดม้ากขึน้ในขัน้ตอนน้ี    
 (2) ระหว่างการออกอากาศ (Original Broadcast) เป็นหวัใจของกลยุทธก์าร
ใช ้Second Screen เนื่องจากเป็นขัน้ตอนของการมสี่วนร่วมและปฏสิมัพนัธ์ และสปอนเซอรก์็
สามารถเปิดตวัการโฆษณาแบบ Interactive ไปด้วย ตวัอย่าง เช่น ในช่วงออกอากาศการ
ประกาศผลรางวลั Grammys ผูใ้ชส้ามารถใชแ้อพ็พลเิคชัน่ Grammys เพื่อเขา้ชมการแสดงและ
สมัภาษณ์พเิศษศลิปินได ้เป็นตน้ ซึง่เป็นโอกาสทีจ่ะตรงึความสนใจของผูช้มใหอ้ยูก่บัรายการ 
 (3) หลงัการออกอากาศ (Post-Broadcast) เป็นโอกาสที่ท าใหช้่องรายการ
หรือสถานีโทรทัศน์ยังมีความสัมพันธ์กับรายการที่เพิ่งออกอากาศไปได้อยู่  ไม่ว่าจะเป็น 
Episode ของซรีสี ์Season การออกอากาศของซรีีส่ล์ะครต่าง ๆ   

ทัง้นี้ กลยุทธ ์Second-Screen ไม่ว่าจะประกอบดว้ยเทคนิคหรอืเนื้อหาแบบใด
ต้องตรงกับธรรมชาติและพลังขบัเคลื่อนของรายการที่เชื่อมโยงกัน  หวัใจหลกัของกลยุทธ์ 
Second-Screen จงึเป็นการสรา้งประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัรายการทีเ่พิม่มูลค่าดว้ยการมี 
Theme และวตัถุประสงคเ์ดยีวกนั ในขณะทีม่ลีกัษณะเฉพาะ การใชง้าน และประโยชน์ของตวั 
Application และรายการเอง (Roy & Galarneau, 2013) 

การใชแ้อพพลเิคชัน่ Second Screen เพื่อสรา้ง Second Screen Experience 
ขององคก์รโทรทศัน์ถอืเป็นนวตักรรมดา้นกลยุทธ์ ทีใ่ชน้วตักรรม Second Screen Application 
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ในการเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่และขอ้ไดเ้ปรยีบใหก้บัองคก์ร เพื่อดงึดดูและตรงึความสนใจของ
ผูช้มดว้ยการเพิม่มติใิหม่ใหก้บัรายการโทรทศัน์ และเป็นการตอบรบัพฤตกิรรมการใชจ้อที่สอง
ของผู้บรโิภคในระหว่างการรบัชมรายการโทรทศัน์ที่อาจดงึความสนใจของผู้บรโิภคไปจาก
รายการหรอืโฆษณาของผูส้นับสนุนรายการ ไม่ว่าจะเป็นการรบั-ส่ง email การใช ้เฟซบุ๊ค หรอื 
การ Chat ระหว่างชมรายการโทรทศัน์ โดยเฉพาะในระหว่างการโฆษณา กลยุทธ์ Second 
Screen ประสบความส าเรจ็อยา่ง มากในต่างประเทศ และมแีนวโน้มว่าจะไดร้บัผลตอบรบัและมี
การน ามาใชเ้พิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่บรษิทัใหญ่ ๆ อย่าง AT&T ที่
ครองตลาด โทรคมนาคมอย่างกวา้งขวาง ไปจนถงึบรษิทัเกมอย่างนินเทนโด้ (Nintendo) หรอื
แมแ้ต่มหกรรมกฬีาโอลมิปิกฤดูรอ้นในปี 2012 ทีผ่่านมา กย็งัมกีารใช้ Second Screen ผ่าน 
Application ทัง้บนระบบ Android และ iOS ในการถ่ายทอดสดกจิกรรมการแข่งขนั ใหผู้บ้รโิภค
รบัชมได้ทนัท ีอกีทัง้ยงัท าให้เรยีกดูสถติต่ิาง ๆ ของการแข่งขนัได้ (Santos, 2013) การที ่
Second-Screen Application ถูกบูรณาการเขา้กบัรายการส่งผลโดยตรงต่อ ความสามารถใน
การตรงึความสนใจของผู้ชมให้อยู่กบัรายการไดน้านขึน้ เสรมิสรา้ง Engagement และช่วยให้
วงจรของ Feedback ระหว่างรายการโทรทศัน์และกจิกรรมบน Second-Screen รวมทัง้ผูผ้ลติ
รายการและผูช้มเกดิความสมบูรณ์ และสอดคล้องกบัการวเิคราะหข์อ้มลูการชมและมสี่วนร่วม
ของรายการบน Second Screen  (Roy & Galarneau, 2013) 

อย่างไรกต็าม แมใ้นต่างประเทศเอง Second Screen และ Social TV ยงัเป็น
เรื่องใหม่ส าหรบัผู้ผลติรายการหลายราย แต่แนวโน้มในประเทศไทย เองก็ชี้ไปในแนวทางนี้ 
เพราะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่กีารใช้ สมารท์โฟน หรอื  แท๊บเลท มากขึน้ ขอ้ควรค านึงถงึในการ
ท า Second-Screen Application จงึต้องท าส าหรบั Platforms ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
Android หรอื iOS หรอื Windows (Thanachart Numnonda, 2013) ทัง้นี้ ค าถามที่
ผู้ประกอบการ ผู้ผลติรายการโทรทศัน์ และนักลงทุนยงัต้องหาค าตอบซึ่ง องค์กรสื่อโทรทศัน์
และผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ของไทยเองกค็งตอ้งพจิารณาและค านึงถงึประเดน็เหล่านี้ดว้ยเช่นกนั 
คอื (Roy & Galarneau, 2013) 
 (1) จ านวนแฟนบน Social Networks และการมสี่วนร่วมถอืเป็นตวับ่งชี้
ความส าเรจ็ของรายการหรอืไม่ 
 (2) จ านวนการดาวน์โหลด ความถี่ของการเชค็อนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความภกัดี
ของผู้บรโิภคหรอืการแนะน าแอ็พฯ หรอืการมปีฏสิมัพนัธ์บน Second Screen ก่อน ระหว่าง 
และหลงัการออกอากาศ มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความนิยมของรายการหรอืไม่  
 (3) Social TV และ Second-Screen Applications มผีลอย่างแทจ้รงิและผล
โดยตรงต่อเรตติง้ความนิยมผูช้มโทรทศัน์หรอืไม่  
 (4) กลยุทธ์ Second-Screen ที่มขีนาดใหญ่และมคีวามละเอยีดซบัซ้อน 
มากขึน้จะส่งผลต่อเรตติง้ระหว่างการออกอากาศเพิม่ขึน้หรอืไม่ 
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ส าหรบัประเทศไทย การใชก้ลยุทธ์ Second-Screen ยงัเป็นเรื่องทีใ่หม่มาก แต่
เมื่อพจิารณาจากเป้าหมายของกลยุทธ์กจ็ะพบว่าเป็นโอกาสอนัดสี าหรบัองคก์รสื่อโทรทศัน์ที่มี
ความพรอ้มทัง้ดา้นทุนและเทคโนโลยทีีจ่ะรเิริม่น ากลยุทธน์ี้มาใช้ เนื่องจากเป็นกลยุทธท์ีส่อดรบั
กบัพฤตกิรรมและการเขา้ถงึเทคโนโลยขีองผูบ้รโิภคอยู่แลว้ เมื่อพจิารณาจากยอดจ าหน่ายและ
สถติกิารใชอุ้ปกรณ์ สมารท์โฟน และ แท๊บเลท และพฤตกิรรม Multi-Tasking หรอื Second-
Screening ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัสงัคมวฒันธรรมการมสี่วนร่วม 
(Participatory Culture) (Jenkins, 2009) ในยุคนี้ และความจ าเป็นในการเพิม่การมปีฏสิมัพนัธ์
ของโทรทศัน์ในยคุดจิติลั (ธาม เชือ้สถาปนศริ,ิ 2556) ดว้ย โดยหวัใจหลกัของการจดัการการใช้   
กลยุทธ ์Second Screen อยู่ทีก่ารโปรโมทและการเปิดโอกาสให้ Early Adopters เขา้ถงึและมี
บทบาทส าคญัในการเผยแพร่การใช้ Second-Screen Application ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและก่อใหเ้กดิ
กระแสความนิยมในสงัคมออนไลน์ ตามหลกัการเผยแพรน่วตักรรม (Rogers, 2003) 

นอกจากนี้  หากพิจารณาในด้านของการเผยแพร่นวัตกรรม จะพบว่าม ี     
ความเป็นไปได้มากว่า Second-Screen Application ในประเทศไทยจะประสบความส าเรจ็    
เมื่อพจิารณาจากคุณสมบตัิ 5 ประการ ที่ท าให้นวตักรรมได้รบัการเผยแพร่ (Carrington & 
Robinson, 2009) ไดแ้ก่ 

 (1) ก่อใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรยีบทีม่ากพอ (Relative Advantage) หมายถงึการที่
ผู้ใช้ (Users) รบัความคดิที่ว่านวตักรรมที่เกิดขึ้นจะน าไปสู่สิง่ที่ดขี ึน้  ซึ่งกรณีของ Second-
Screen Application หากมกีารพฒันาเนื้อหาทีด่แีละตรงใจผูบ้รโิภคกน่็าจะท าใหเ้กดิการยอมรบั
ไดไ้ม่ยาก เนื่องจากนวตักรรม Second-Screen ท าใหผู้้ใชง้านไดร้บัอภสิทิธิท์างสงัคม (Social 
Prestige) อนัเกดิจากการได้รบัชมเนื้อหาที่ Exclusive สามารถพูดคุยกบัดารา และเพื่อนใน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนย้ายอุปกรณ์ หรอืซื้อของที่ปรากฏในรายการ
โทรทศัน์ไดก่้อนใคร ฯลฯ   

 (2) ความสามารถในการเข้ากับค่านิยมหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่แล้ว 
(Compatibility with Existing Values) ซึ่งคุณสมบตัิในข้อนี้  การใช้ Second-Screen 
Application กส็อดคลอ้งกบัผู้บรโิภคทีม่พีฤตกิรรม multi-task และใช้ Second Screen เป็น
ทุนเดมิอยู่แล้ว และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึ่งน่าจะท าใหเ้กดิการยอมรบัได้เรว็หากมกีารน ากลยุทธ์
ดงักล่าวมาใช ้

 (3) การใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น (Simplicity and Ease of Use) ซึง่หมายถงึ
ความง่ายของการใชง้านของนวตักรรม ซึง่ในกรณีของ Second Screen ทีผู่ใ้ชส้่วนใหญ่ถนัด
การใชง้าน Application อยูแ่ลว้จงึไม่น่าเป็นปัญหาต่อการใชง้าน Application ทีเ่กี่ยวกบัรายการ
โทรทศัน์ทีเ่กดิขึน้ใหมน่ี้  

 (4) ความสามารถในการทดลองใชง้าน (Trialability) หมายถงึระดบัของการ
ทดลองใช้งานนวตักรรมอย่างจ ากดั โดยนวตักรรมที่ทดลองใช้งานได้ก็จะส่งผลให้ระดบัความ
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ลงัเลที่จะใช้งานของผูใ้ช้ (Users) น้อย ในกรณีของ Second Screen ก็ไม่น่ามปัีญหาเช่นกนั 
เนื่องจากการดาวน์โหลด Application เป็นเรื่องง่ายและไม่ซบัซอ้น สามารถโหลดมาทดลองใช้
งานไดทุ้กเมือ่   

 (5) ผลที่สงัเกตเหน็ได้ (Observable Results) หมายถงึการที่นวตักรรม
ส่งผลใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนท าใหค้นเปิดรบันวตักรรมงา่ยขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนในกลุ่ม ในประเดน็นี้ การเปิดโอกาสให้ Early Adopters รบั
นวตักรรมเรว็ การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารถงึผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการเปิดรบั Second Screen ก็
จะรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

จะเห็นได้ว่า Second-Screen Application มคีุณสมบตัิครบทุกประการในฐานะ
นวัตกรรมที่จะเผยแพร่สู่ผู้ใช้ ดังนัน้ การใช้กลยุทธ์นี้จึงมีความเป็นไปได้เป็นอย่างยิ่งที่จะ
น ามาใชเ้พื่อพฒันาศกัยภาพขององคก์รสื่อโทรทศัน์ รวมถงึผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ 
 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 วมิลพรรณ อาภาเวท (2554) ไดท้ าการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุ๊ค ความคาดหวงั 
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มต่ีอเฟซบุ๊ค ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
คาดหวงั การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจต่อเฟซบุ๊คกบัพฤตกิรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊คของ
นักศกึษาเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยใชว้ธิเีชงิส ารวจ จากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
 จากผลวิจยัพบว่า นักศึกษาที่มลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกัน มพีฤติกรรมการ
สื่อสารในเฟซบุ๊คและความคาดหวงัในการเล่นเฟซบุ๊คไม่แตกต่างกนั ส่วนนักศึกษาที่มรีายได้
ครอบครวัทีแ่ตกต่างกนั จะมกีารใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊คแตกต่างกนั โดยความคาดหวงั การใช้
ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊คมีควาสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมการสื่อสาร
ในเฟซบุ๊ค นอกจากนี้ยงัพบว่านักศึกษาเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครมกีารใช้เฟซบุ๊คทุกวนั 
และมคีวามคาดหวงั การใช้ประโยชน์อยู่ในระดบัมากและปานกลาง ส่วนความพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 
 จฑุามณ ีคายะนนัทน์ (2554) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง “พฤตกิรรมและผลกระทบจากการใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอม (www.Facebook.com) มวีตัถุประสงค์ คอื เพื่อศกึษา
ถงึลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤตกิรรมของผู้ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอม 
และศกึษาถงึผลกระทบทีก่ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารไดร้บั จากการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊คดอท
คอม (www.Facebook.com) การศกึษาในครัง้นี้ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
จากผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ จากการใช้เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอมของกลุ่มตวัอย่าง โดยมผีลกระทบ 3 ดา้น คอื 1) ดา้นสงัคม 2) ดา้น

http://www.facebook.com/
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เศรษฐกจิ และ 3) ดา้นจติใจ ผลการศกึษาปรากฏดงันี้  ดา้นสงัคม โดยรวมมผีลกระทบต่อการ
ใช้เครอืข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมในระดบัมาก โดยผลกระทบจากการใช้เครอืข่ายเฟซบุ๊คดอทคอม
สูงที่สุด คอื ท าใหก้ารสนทนาตดิต่อสื่อสารสะดวกและง่ายขึน้ ท าให้รบัทราบข่าวสารอพัเดทได้
รวดเรว็ขึน้ ล าดบัต่อมา คอื ท าใหข้ยายกลุ่มเพื่อน มเีพื่อนมากขึน้ ดา้นเศรษฐกจิ กลุ่มตวัอย่าง
เหน็ว่า ผลกระทบจากการใช้เครอืข่ายเฟซบุ๊คดอทคอม ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศพัท์ใน
ระดบัปาน ดา้นจติใจ โดยรวมมผีลกระทบต่อการใชเ้ครอืขา่ยเฟซบุ๊คดอทคอมในระดบัปานกลาง 
โดยรวมมผีลกระทบต่อการใชเ้ครอืข่ายเฟซบุ๊คดอทคอมในระดบัปานกลาง โดยผลกระทบจาก
การใชเ้ครอืขา่ยเฟซบุ๊คดอทคอมสงูทีสุ่ด คอื ท าใหอ้ยู่ในโลกส่วนตวัมากเกนิไป (ไม่สนใจสิง่รอบ
ขา้งมากนัก) รองลงมา คอื ท าใหไ้ม่มสีมาธใินการท างาน (สมาธสิัน้ลง) และล าดบัต่อมา คอื ท า
ใหเ้กดิการล่วงละเมดิสทิธิข์องคนอื่น ๆ ไดง้า่ยขึน้  
 นุชรยี ์แผ่นทอง (2555) ได้ท าการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์บน เฟซบุ๊ค  ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อศกึษา
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค และปัจจยัรูปแบบการให้บรกิารที่มอีิทธิพลต่อการใช้เฟซบุ๊ค  จาก
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากในส่วนของฟีเจอร์  (feature) 
แอปพลเิคชัน่ (Application) รองลงมาคอื ส่วนของบุคคล (Profile) 
 ลกัขณา ลกัษณ์สริกุิล (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การโฆษณาภาพยนตรท์าง เฟซบุ๊ค  
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตรข์องผู้ใช้ในกรุงเทพมหานคร 1) เพื่อศึกษาลกัษณะ
ประชากรของผูใ้ชใ้นกรุงเทพมหานครทีเ่ปิดรบัการโฆษณาภาพยนตรผ์่านทาง เฟซบุ๊ค 2) เพื่อ
ศกึษาพฤตกิรรมการใช ้เฟซบุ๊ค ของผูใ้ชใ้นกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดรบัการโฆษณาภาพยนตร์
ผ่านทาง เฟซบุ๊ค 3) เพื่อศกึษาการตดิต่อสื่อสารทาง เฟซบุ๊ค  ระหว่างผูโ้ปรโมทภาพยนตรแ์ละ
ผูบ้รโิภคเป้าหมาย 4) เพื่อศกึษาวธิใีชค้ลปิวดิโีอ ภาพ ขอ้ความทีใ่ชโ้ฆษณาภาพยนตรข์องผูใ้ช้ 
เฟซบุ๊ค  เพื่อการแบ่งปัน และ 5) เพื่อศกึษากจิกรรมพเิศษที่จดัส าหรบัผู้ใช้เฟซบุ๊ค เพื่อการ
โฆษณาภาพยนตร ์จากผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ช ้เฟซบุ๊ค  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 25-32 ปี      
มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทั มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 
20,000 บาท มกีารเปิดรบัการโปรโมทภาพยนตรผ์่านทาง เฟซบุ๊ค มากทีสุ่ด พฤตกิรรมการใช ้
เฟซบุ๊ค ของผู้ใช้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ส่งต่อสื่อ ภาพยนตรส์ู่เพื่อน ท าใหไ้ม่สามารถ
กระจายสื่อโฆษณาภาพยนตรท์าง เฟซบุ๊ค ไปในวงกวา้งกว่าทีเ่ป็นอยู่ได้การตดิต่อสื่อสารทาง 
เฟซบุ๊ค ระหว่างผู้โปรโมทภาพยนตร์ และผู้บรโิภคเป้าหมายพบว่า ระดบัความสมัพนัธ์ของ
ค าพดูอยูใ่นระดบัผูใ้หข้อ้มลูและผูร้บัขอ้มลู ผูบ้รโิภคเป้าหมาย มคีวามรูส้กึดทีีไ่ดร้บัข่าวสารจาก
ผู้โปรโมท และพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มกีารแจ้งความต้องการของตนสู่ผู้โฆษณา วธิใีช้คลปิวดิโีอ 
ภาพ ขอ้ความที่ใช้โปรโมทภาพยนตรข์องผู้ใช้ เฟซบุ๊ค เพื่อการแบ่งปันพบว่า ส่วนใหญ่เลอืก
วิธีการที่ง่าย สะดวกรวดเร็วในการแบ่งปัน ซึ่งมคีวามคิดเห็นว่าการ แบ่งปันด้วยภาพและ
ขอ้ความเป็นวธิทีี่ง่ายและรวดเรว็ในขณะเดยีวกนั หากต้องการแบ่งปันด้วยวดิโีอ ก็จะเลอืกใช้
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การแนบ Link วดิโีอซึง่รวดเรว็และง่ายเช่นกนั กจิกรรมพเิศษทีจ่ดัส าหรบัผูใ้ช้ เฟซบุ๊ค เพื่อการ
โฆษณาภาพยนตรพ์บว่า การที่ผู้ใช้เขา้ร่วมกจิกรรมเนื่องจากต้องการของรางวลัพเิศษ และใน
การรว่มกจิกรรมดงักล่าวผูใ้ชต้อ้งการการดแูลอยา่งด ีไมม่คี่าใชจ้า่ยใด ๆ เพิม่เตมิ 
 Skågeby (2008) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง Gifting Technologies–Ethnographic Studies 
of End-Users and Social Media Sharing เพื่อศกึษาถงึเหตุผล ของผูใ้ชใ้นการแชรเ์นื้อหาบน
สงัคมเครอืข่ายออนไลน์ และเหตุผลเชงิลกึของผู้ใช้ผ่านมุมมองที่เป็นกิจกรรมทางสงัคม ผล
การศกึษาพบว่า การแชรห์รอืการแบ่งปันเนื้อหาผ่านสงัคมออนไลน์นัน้ มเีหตุผลทีใ่กลเ้คยีงกบั 
เหตุผลในการแบ่งปันในโลกออฟไลน์ โดยต่างทีก่ารแบ่งปันบนโลกออนไลน์จะท าไดร้วดเรว็ กว่า
และมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิสงัคมกบัคนแปลกหน้ามากกว่าในโลกออฟไลน์ การแบ่งปันเนื้อหาบน
โลกออนไลน์นัน้ ผู้ที่ท าการแบ่งปันจะรูส้กึเป็นส่วนหนึ่ง ของสงัคมที่กว้างกว่าในโลกออฟไลน์ 
เนื่องมาจากขอบเขตในโลกออนไลน์ ทีเ่ชื่อมต่อกบัผูค้นเป็นจ านวนมาก 
 Cheng, Dale, & Liu (2007) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “Understanding the 
Characteristics of Internet ShortVideo Sharing: YouTube as a Case Study” เพื่อศกึษาถงึ
คุณลกัษณะของวดิโีอคลปิ ขนาดสัน้บนเวป็ไซด์ยทููปจากผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะของวดิโีอ
คลปิ ทีส่ ัน้ กระชบั และความง่ายในการเขา้ถงึ และอพัโหลดขอ้มูลวดิโีอคลปิบนยทููปคอืสาเหตุ
หลกัของความนิยมในการแชรว์ดิโีอคลปิ และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องในอนาคต 
          ธาม เชือ้สถาปนศริ ิไดอ้ธบิายถงึแนวคดิ “Interactive TVs” หรอื “10 ขอ้ทีค่นท าทวีตี้อง
คดิ หากจะอยูร่อดในทวีดีจิติลั” ไดก้ล่าวไวว้่า อุตสาหกรรมโทรทศัน์หรอื ทวี ีไดก้้าวเขา้สู่ยุคของ
ทวีดีจิติอลอยา่งเตม็ตวั เมือ่ กสทช. ไดป้ระกาศและมอบใบอนุญาตใหแ้ก่ผูท้ีช่นะการประมลู โดย
เริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่25 พฤษภาคม 2557 ไปอกี 15 ปี  จงึท าใหเ้กดิการแข่งขนัอย่างชดัเจนทัง้ผู้
เล่นรายเดมิและผูเ้ล่นรายใหม่ ไม่แปลก เลยทีผู่ท้ ีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน แขนงอื่น ๆ 
อย่างเช่น หนังสือพิมพ์ ผู้ผลิตรายการ ฯลฯ ต่างเข้าแย่งชิงใบอนุญาตนี้อย่างมากมาย  
โดยเฉพาะเจ้าของสื่อ อย่างหนังสือพิมพ์ที่เข้าประมูล เพราะการถดถ้อยของยอดขาย จาก
สาเหตุความนิยมของผูบ้รโิภคลดถ้อยลง ซึง่เกดิขึน้ใน โลกตะวนัตก มหีนังสอืพมิพจ์ านวนมาก
ได้ ล้มหายตายจากไปตัง้แต่ 2000 เป็นต้น มากว่ารอ้ยละ 50 ผู้ที่อยู่รอดได้ปรบัเปลี่ยนการ
น าเสนอให้ถูกกบัอรรถรสของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนไป โดยโลก อินเทอรเ์น็ตเข้ามบีทบาทสูงขึ้น 
ส่งผลต่อการปรบัตวัของสื่อสารมวลชน จากเดมิเป็น เพยีงเครื่องมอืในการส่งข่าวสารซึง่กนัและ
กนั (e-mail) แต่ในปัจจุบนักลายเป็น ช่องทางการ น าเสนอข่าวสารต่าง ๆ สื่อผู้บรโิภค อย่าง
ชนิดทีว่่าเขา้ถงึและเป็นส่วนหนึ่งของชวีติไปแลว้ 
 

https://www.interaction-design.org/literature/author/jorgen-skageby


บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

การวจิยัเรื่อง  “การสรา้งสรรคก์ลยุทธ์ Second-Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลั” ผูว้จิยั
ไดใ้ชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยกระบวนการดงันี้ 
 
3.1  แบบแผนการวิจยั 
 

3.1.1 การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)   
 เป็นเครื่องมอืที่ใช้ส าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ผู้ให้สมัภาษณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ท างาน
และมคีวามเชี่ยวชาญในดา้นผู้ประกอบการสถานีโทรทศัน์ดจิทิลั ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสรมิ
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และนักวชิาการด้านสื่อสารมวลชนจ านวน 5 คน เพื่อศึกษาถึง
แนวทางลกัษณะเนื้อหา ของการสรา้งสรรค์เนื้อหารายการในรปูแบบการส่งเสรมิการตลาดของ
สถานีโทรทศัน์ยคุดจิทิลัผ่านสื่อออนไลน์  
  
 3.1.2 การรวบรวมเอกสารเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้ใหม่ 
โดยแบ่งเอกสารออกเป็น 2 ประเภทคอื  
 3.1.2.1 เอกสารชัน้ต้น (Primary Document) เช่น เอกสารประกอบจากผูท้ีใ่ห้
สมัภาษณ์ทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นนัน้ ๆ 
 3.1.2.2 เอกสารชัน้รอง (Secondary Document) เช่น บทความวชิาการ 
(Journal) วทิยานิพนธ์ (Thesis) ดุษฎนีิพนธ ์(Dissertation) รวมถงึเอกสาร ทีเ่กี่ยวขอ้ง (Write 
Paper) น ามาจดัเรยีง รวบรวม อภปิรายผล เปรยีบเทยีบ ขอ้มลูทีม่อียู่ โดยแสดง อยู่ในรปูของ
ตาราง รปูภาพ โดยผูว้จิยัจะเลอืกใชก้รอบการเลอืกเอกสารของโดยใชเ้กณฑส์ าคญัประกอบดว้ย  
  1)  ความจรงิ (Authenticity) 
  2)  ความถูกตอ้งน่าเชื่อถอื (Credibility)  
  3)  การเป็นตวัแทน (Representativeness)  
  4)  ความหมาย (Meaning) 
 ผูว้จิยัจะด าเนินการคน้ควา้ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการสรา้งสรรคเ์นื้อหารายการเทคโนโลยทีี่
ใชใ้นปัจจุบนัขัน้ตอนการท างานรวมไปถงึการน า Social Network มาใชใ้หเ้หมาะสม ซึง่หมาย
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รวมถึงช่วงเวลา ที่ผู้ใช้งานจะน าอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ในแต่ช่วงเวลา ผู้วิจยัจะด าเนินการ

สมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูด้ าเนินการ Second Screen ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2558 - เดอืน
พฤษภาคม 2560 
  
3.2  ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้จะเลอืกสมัภาษณ์เชงิลกึ  (In-
Depth Interview) ผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ดจิทิลั ผู้เชีย่วชาญดา้นการส่งเสรมิการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์ และนกัวชิาการดา้นสื่อสารมวลชน รวมทัง้หมดจ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 
 1) คุณพงศ์สุข หิร ัญพฤกษ์  ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Social Media/ 
Application ทีส่นบัสนุนการใชง้าน Second Screen 

 2) คุณอรรฆรตัน์ นิตพิล กรรมการผู้จดัการ บรษิทั Mushroom Group จ ากดั 
ผูผ้ลติรายการทางโทรทศัน์ดจิทิลั และ Content Development  

      3) ผศ .กุลเชษฐ์ เล็กประยูร  นักวิชาการ ผู้ เชี่ยวชาญด้านนิ เทศศาสตร์                                                 
ด ารงต าแหน่งผูช้่วยคณบด ีคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

      4) คุณธนกร สุทธธิน Digital Marketing Media Consultant ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การตลาดและโฆษณาสื่อดจิทิลั  

      5) คุณณฐั พยงคศ์ร ีนักวชิาการคอมพวิเตอรช์ านาญการ กระทรวงเทคโนโลย ี
และการสื่อสาร  

 
3.3  เคร่ืองมือในการวิจยั 
 
 ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) เป็นเครื่องมอืในการวจิยั
เชงิคุณภาพ โดยจะเน้นการถามขอ้เทจ็จรงิ (Facts) เกี่ยวกบัแนวทางลกัษณะเนื้อหาของการท า
รายการทีส่อดคลอ้งกบัการจดัท า Second Screen ทัง้ในด้านของกระบวนการคดิสรา้งสรรค์ 
และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัการใช้กบั Second Screen รวมไปถึงปัจจยัที่จะก่อให้เกิด
ความส าเรจ็และการเขา้ถงึผูร้บัชมของ Second Screen โดยใชล้กัษณะของค าถามปลายเปิด 
(Open-End Question) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์มอีสิระในการตอบและขยายความในจุด
ต่างๆเพื่อใหไ้ดค้ าตอบในแงต่่างๆซึง่อาจอยูน่อกเหนือจากการคาดคะเนของผูว้จิยัโดยในการท า
การสมัภาษณ์จะเป็นการ สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) ผูว้จิยัจะมี
การเตรยีมแนวค าถามและกรอบของการสมัภาษณ์ที่ผู้วจิยัได้สรา้งขึน้จากการศึกษา แนวคดิ
ทฤษฎเีอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ ตามทีไ่ดก้ล่าวถงึแลว้ในบทที ่2 และเพื่อใหส้ามารถ
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เก็บขอ้มูลได้อย่างครบถ้วนในการสมัภาษณ์จะมกีารใชเ้ครื่องมอืเช่นเครื่องอดัเสยีงและการจด
บนัทกึ 
 
3.4  ขัน้ตอนการสมัภาษณ์ 
 
 ผู้วิจยัใช้แบบสมัภาษณ์และแนวค าถามที่ผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบจากอาจารย์ที่     
ปรกึษา เพื่อน าไปสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เนื่องจากต้องการความ
ยดืหยุน่ส าหรบัการเกบ็ขอ้มลู 
 โดยในขัน้แรกการเชญิผูใ้หส้มัภาษณ์เขา้มารว่มเป็นส่วนหนึ่งในการศกึษาครัง้ จะท าการ
ตดิต่อขอสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศพัท์  E-mail  การเขา้พบโดยตรงหรอืการตดิต่อผ่านทางคน
รู้จกัโดยจะมีการเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นแก่ผู้ให้สัมภาษณ์และแจ้งผู้ให้สมัภาษณ์ทราบว่าหลงัจากการสมัภาษณ์ ในรายงาน
การศกึษาอาจจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูบางส่วน เช่นขอ้มลูส่วนตวัหลงั จากทีไ่ดร้บัการยอมรบัจาก
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ในการสมัภาษณ์ผู้สมัภาษณ์จะมกีารสอบถามและบนัทกึข้อมูล ทางประชากรศาสตร์
และข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ รวมทัง้พูดคุยเรื่องทัว่ ๆ ไปและกล่าวถึง
วตัถุประสงค์การสมัภาษณ์ ในการสมัภาษณ์จะเป็นไปในลกัษณะของการพูด คุยเพื่อให้ผู้ให้
สมัภาษณ์สามารถแสดงความคดิเห็นและมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระโดยผู้วจิยัจะมกีารจด
บนัทกึบนัทกึเสยีงและมกีารพูดคุยตอบโต้บ้างตามความเหมาะสม ผู้วจิยัจะมุ่งถามค าถามไป
ตามแนวทางค าถามที่ได้เตรียมไว้เป็นหลัก  และอาจมีการซักถามเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ให้
สมัภาษณ์ไมส่ามารถตอบค าถามหรอืยงัไดข้อ้มลูไมค่รบตามกรอบค าถามน าวจิยั 
 
3.5  การเตรียมข้อมลู 
 
 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมกีระบวนการเตรยีมขอ้มลู 3 ขัน้ตอนดงันี้ 
 1)  การจดัเตรยีมขอ้มลูจากการสงัเกตโดยเริม่จากน าบนัทกึย่อขอ้มลูและขอ้มูล
เกี่ยวกบั พฤตกิรรมของผูใ้หส้มัภาษณ์มาตรวจสอบความครบถ้วนแลว้น ามาจดัเรยีงตามล าดบั 
เวลาและสถานที ่
 2) การจดัเตรยีมข้อมูลจากการสมัภาษณ์โดยขอ้มูลที่บนัทกึไว้ในเทประหว่าง
การสมัภาษณ์มาตรวจสอบเพื่อรวบรวมขอ้มลูและหากมขีอ้ความทีส่ าคญัจะใชว้ธิกีารถอดขอ้มลู
เฉพาะบางส่วน 
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 3) การรวบรวมขอ้มลูทีไ่ด้ทัง้หมดโดยน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกตระหว่างการ
สมัภาษณ์ รวมทัง้ขอ้มลูจากผูใ้หส้มัภาษณ์น ามารวบรวมเพื่อตรวจสอบความครบถว้น 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

วิเคราะหผ์ลการศึกษา 
 

 การวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบังานวจิยัเรือ่งการสรา้งสรรคก์ลยทุธ์ Second Screen ในสื่อ
โทรทศัน์ยคุดจิทิลัผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เจาะลกึ (Depth Interview) สมัภาษณ์
ถงึหลกัการและกระบวนการในการสรา้งสรรคเ์นื้อหารายการโทรทศัน์ยคุดจิทิลัดว้ยกลยทุธ์ 
Second-Screen โดยผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายดงันี้ 
 1) ผูป้ระกอบการดา้นการผลติเนื้อหารายการในโทรทศัน์ระบบดจิทิลั  1 ท่าน 
ไดแ้ก่ คุณอรรฆรตัน์ นิตพิล (CEO บรษิทั Mushroom Group จ ากดั) 
 2) ผู้ช านาญการด้านเทคโนโลยีและการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์      
1 ท่าน ไดแ้ก่ คุณพงษ์สุข หริญัพฤกษ์ (บรษิทั Shownolimit จ ากดั)  
 3) นกัวชิาการดา้นสื่อสารมวลชน 1 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยกุ์ลเชษฐ ์เลก็ประยรู 
 4) ผู้ช านาญการด้านการตลาดดจิทิลั และออนไลน์ 1 ท่าน ได้แก่ คุณธนกร 
สุทธธิน 
 5) ตัวแทนองค์กรจากภาครฐั ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
กระทรวงเทคโนโลยแีละการสื่อสาร 1 ท่าน ไดแ้ก่ คุณณฐั พยงคศ์ร ี
 

 โดยท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 - พฤษภาคม 2560 มาท าการ
วเิคราะหโ์ดยอา้งองิกบัหลกัทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อประมวลผลวเิคราะหแ์ละสรุปผล 
โดยล าดบัการน าเสนอผลการวเิคราะหด์งันี้ 
  ส่วนที ่1 กลยทุธใ์นการสรา้งสรรคเ์นื้อหารายการของ Second Screen  

ส่วนที ่2 รปูแบบและแนวทางของเนื้อหาของ Second Screen  ทีเ่หมาะสมกบัผูร้บัสาร
ในประเทศไทย  

ส่วนที ่3 กระบวนการสรา้งสรรค ์Second Screen ใหส้อดคลอ้งกบั First Screen  
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4.1  ส่วนท่ี 1 กลยทุธใ์นการสร้างสรรคเ์น้ือหารายการของ Second Screen 
  

ผลจากการสมัภาษณ์ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทัง้ 5 ท่าน แต่ละท่านไดม้คีวามคดิเหน็ที่เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั แต่อาจมคีวามคดิเหน็เสรมิเพิม่เตมิในแต่ละส่วนตามมุมมองในสายอาชพีของ
ท่านนัน้ ๆ โดยคุณพงษ์สุข หริญัพฤกษ์ มองว่า  

 
ปัจจุบนันี้ด้านเทคโนโลยกีารสื่อสาร และอนิเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผู้บรโิภค  

ได้ง่ายมากขึน้ โดยเฉพาะทาง Smart Phone ท าให้การที่จะมเีทคโนโลยปีระเภท 
Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลัมคีวามพรอ้มในดา้นนี้  แต่การที่จะท าแอพลิ
เคชัน่ที่ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัที่จะท าให้เกดิความส าเรจ็ของ Second Screen 
และสามารถรองรบักบัจ านวนผู้บรโิภคจรงิ ๆ นัน้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากว่าประเทศ
ไทยมคีนทีค่ดิสรา้งสรรคอ์อกมามากมายแต่ยงัไม่มบีุคคลากรทีผ่ลติหรอื  ท าออกมาได้
ครบถ้วนจรงิ ๆ และสามารถใชง้านได้จรงิเหมอืนกบัในต่างประเทศ ทีม่กีารพฒันาได้
ต่อเนื่องกา้วไกล  

นอกจากนี้ Second Screen เป็นตวัสรา้งหรอืเพิม่คุณค่าใหค้นอยากดูในตอน
ออกอากาศจรงิจากสื่อโทรทศัน์หรอืหน้าจอหลกั (First Screen) อย่างไรกต็าม สุดทา้ย
แลว้ตวัเนื้อหา (Content) จะท าใหม้รีะดบัหรอืไฮคลาส (Hi-Class) มากไม่ไดเ้พราะคน
เมืองส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูโทรทศัน์แล้ว เพราะมีการใช้โทรทัศน์ที่สามารถรบัชมผ่าน 
Social TV เขา้มาอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั ดงันัน้ ต่อไปสื่อโทรทศัน์จะต้องนึกถงึกลุ่ม
คนต่างจงัหวดั (Rural Mass) ให้มากยิง่ขึ้น (พงษ์สุข หิรญัพฤกษ์, สมัภาษณ์,            
12 สงิหาคม 2560) 

 
ซึ่งการที่ค านึงถึงพฤติกรรมผู้บรโิภคของแต่ละกลุ่มนัน้ ค่อนข้างสอดคล้องกบัทฤษฎี

เกี่ยวกบัการเปิดรบัข่าวสาร (Media Exposure) ทีว่่า การเลอืกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นสิง่ที่
อธบิายถงึพฤตกิรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลว่าความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรอื
สภาพจติวทิยามผีลต่อการเปิดรบัข่าวสาร โดยมกีระบวนการเลอืกสรร (Selective Process) ที่
แตกต่างกนั เช่นเดยีวกนักบัที่ โจเซฟ ท ีแคลปเปอร ์(Klapper, 1960, pp. 19-25) กล่าวไวว้่า 
กระบวนการเลอืกรบัข่าวสารหรอืเปิดรบัข่าวสารเปรยีบเสมอืนเครื่องกรองข่าวสารในการรบัรู้
ของมนุษย ์ประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขัน้คอื 

 1) การเลอืกเปิดรบั (Selective Exposure) เป็นขัน้แรกในการเลอืกช่องทางการ
สื่อสาร ในที่นี้คอืการที่ผูบ้รโิภคหรอืผู้ชมจะเลอืกชมผ่านสื่อโทรทศัน์หน้าจอหลกั หรอื ชมผ่าน 
Second Screen 
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 2) การเลอืกใหค้วามสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรบัข่าวสารมแีนวโน้มที่
จะเลอืกสนใจขา่วจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมกัเลอืกตามความคดิเหน็และความสนใจ ในทีน่ี้คอื
การทีผู่ช้มเลอืกรบัจากเนื้อหา (Content) ของรายการนัน้ ๆ นัน่เอง 

 3) การเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
เมื่อบุคคลเปิดรบัข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็จะเกดิการรบัรูแ้ละตคีวามหมายสารแตกต่างกนัไปตาม
ความสนใจ ทศันคต ิประสบการณ์ แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรอืสภาวะทางอารมณ์และ
จติใจ ฉะนัน้แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว
เท่านัน้ 

 4) การเลอืกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลอืกจดจ าในส่วนทีต่รงกบั
ความสนใจ ความต้องการ ทศันคต ิฯลฯ ของตนเอง ในทีน่ี้หากผูช้มมกีารจดจ ากย็่อมท าใหเ้กดิ
ผูต้ดิตามรายการนัน้ ๆ เพิม่ขึน้ตามล าดบั 

 

ส าหรบัคุณอรรฆรตัน์ นิตพิล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั Mushroom Group จ ากดั ซึ่ง
เป็นบรษิทัทีผ่ลติเนื้อหา (Content) ในสื่อโทรทศัน์และสื่อออนไลน์ โดยแยกเป็นรายการโทรทศัน์
ทัว่ไป เรยีลลติี้ฟอแมท ท าสื่อโฆษณา วางแผนสื่อโฆษณา และท าสมัมนาระดบัอาเซยีน ได้มี
มมุมองในเรือ่งการสรา้งสรรคก์ลยทุธ ์Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัว่า   

 
โทรทศัน์เป็นเพยีงแพลทฟอรม์ (Platform) หนึ่งเท่านัน้ ที่จรงิแลว้ผู้บรโิภคดูที่

เนื้อหาของรายการมากกว่า ขึน้อยูก่บัว่าชมผ่านสื่อใดเท่านัน้ โดยการสรา้งสรรคก์ลยุทธ์ 
Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลัทีท่ าใหเ้กดิการส่งเสรมิเนื้อหาใหม้คีุณค่ามาก
ขึน้ เพื่อจะได้มผีูช้มมากขึน้นัน้ ต้องท าให้เนื้อหานัน้ ๆ สามารถไปไดทุ้กแพลทฟอรม์ 
(Platform) และท าให้ผู้ชมเป็นแฟนเบส (Fan Base) และพฒันาเป็นซุปเปอรแ์ฟน 
(Super Fan) จนกลายเป็นกลุ่มผูช้ม (Community) ทีม่คีุณภาพในทีสุ่ด (อรรฆรตัน์ นิติ
พล, สมัภาษณ์, 20 สงิหาคม 2560) 
 
ซึง่สอดคลอ้งกบั Roy & Galarneau (2013) ในแนวคดิการใชก้ลยุทธก์ารจดัการการใช้

นวตักรรม Second-Screen Application ว่า สื่งทีผู่ป้ระกอบการ ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ และนัก
ลงทุนยงัตอ้งหาค าตอบ พจิารณาและค านึงถงึประเดน็เหล่านี้ คอื  

 1) จ านวนผู้ตดิตามบน Social Networks และการมสี่วนร่วมถอืเป็นตวับ่งชี้
ความส าเรจ็ของรายการหรอืไม่  

 2) จ านวนการดาวน์โหลด ความถี่ของการเชค็อนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความภกัดขีอง
ผูบ้รโิภคหรอืการแนะน าแอพ็ฯ หรอืการมปีฏสิมัพนัธบ์น Second Screen ก่อน ระหว่าง และ
หลงัการออกอากาศ มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความนิยมของรายการหรอืไม่  
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 3) Social TV และ Second-Screen Applications มผีลอย่างแทจ้รงิและผล
โดยตรงต่อ เรตติง้ความนิยมผูช้มโทรทศัน์หรอืไม่  

 4) กลยทุธ ์Second-Screen ทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามละเอยีดซบัซอ้น มากขึน้
จะส่งผลต่อเรตติง้ระหว่างการออกอากาศเพิม่ขึน้หรอืไม่ 

ทัง้นี้จะเหน็ว่าค าถามต่าง ๆ ขา้งต้นมผีลต่อการเกดิฐานแฟนและเกดิคอมมนูิตี้ตามมา
อย่างไรกต็าม Second Screen และ Social TV ยงัถอืเป็นเรื่องใหม่ส าหรบัผูผ้ลติรายการหลาย
ราย โดยแนวโน้มในประเทศไทยกช็ีไ้ปในแนวทางที่ Second-Screen Application ถูกเชื่อมกบั
รายการ ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการดงึความสนใจของผูช้มใหอ้ยู่กบัรายการไดน้าน
ขึน้ สรา้งความผูกพนั (Engagement) และช่วยใหผ้ลตอบรบั (Feedback) ระหว่างสื่อโทรทศัน์
และกจิกรรมบน second-screen รวมทัง้ผู้ผลติรายการและผู้ชมเกดิความสมบูรณ์ (Roy & 
Galarneau, 2013) เนื่องจากว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่กีารใช้ Smartphone หรอื Tablet มากขึน้ 
ขอ้ควรค านึงถึงในการท า Second-Screen Application จงึต้องท าส าหรบั Platforms ที่
หลากหลาย ไมว่่าจะเป็น Android หรอื iOS หรอื Windows (Thanachart Numnonda, 2013)  

ส าหรบัหน่วยวดัเรทติ้ง (Rating) ของเนลสนัทีว่ดัจากกลุ่มคนจ านวนมากนัน้ ในอนาคต
การที่จะท าสื่อออกมา ลูกคา้ต้องการตวัสื่อทีห่ลากหลาย ฉะนัน้การทีม่กีารวดัเรทติ้งจงึเป็นการ
ลงเพื่อภาพลกัษณ์เท่านัน้ แต่สิง่ทีส่รา้งยอดขายจรงิ ๆ คอืแฟนเบส ยกตวัอยา่งเช่น รายการอายุ
น้อยรอ้ยล้าน เรทติ้งอาจจะไม่ได้มากมายนัก แต่สื่งที่สรา้งยอดขาย คอื แฟนเบสซึ่งกลุ่มคนที่
เป็นเจา้ของธุรกจิ เป็นตน้  

 
ส่วนผลจากการสมัภาษณ์คุณธนกร สุทธธิน ในเรื่องการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Second 

Screen ในสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลั พบว่า  
 

Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลัช่วยในเรื่องของการส่งเนื้อหาไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผูช้มของสถานีฯ โดยจากเดมิที่ช่องโทรทศัน์มเีพยีง 5-6 ช่อง ซึ่ง
ฐานผูช้มเป็นคนที่ดูโทรทศัน์จรงิ ๆ เช่น แม่บา้นทีม่เีวลาว่าง จงึสามารถเปิดดูรายการ   
ที่ชื่นชอบหรือสนใจได้ตามเวลาที่สถานีก าหนด แต่ต่อมากลุ่มเป้าหมายอื่น  ๆ 
เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลุ่มวยัรุ่น มพีฤตกิรรมที่ไม่ค่อยเปิดโทรทศัน์ ดงันัน้การที่จะท า
เนื้อหารายการในสื่อโทรทัศน์อย่างเดียว เพื่อส่งไปหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้  คงไม่
สามารถเขา้ถงึได้ เป็นต้น จงึปฏเิสธไม่ได้ว่าปัจจุบนัสื่อยุคดจิิทลัต่าง ๆ ช่วยอ านวย
ความสะดวกทุกอย่างใหส้ามารถจบไดใ้นมอืถอืเพยีงอย่างเดยีว  ไม่ว่าจะเป็นการรบัชม 
การแชร ์การแสดงความคดิเหน็ เพราะฉะนัน้สื่อดจิทิลัต่าง ๆ เป็นตวัช่วยใหเ้กดิความ
หลากหลายดา้นเนื้อหา (Content) ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื จากเดมิช่อง 3 และ ช่อง 7 จะมี
แต่ละครแนวเดมิ ๆ หรอืมกีารน ากลบัมาท าใหม่หลายรอบ แต่ปัจจุบนัผู้จดัหน้าใหม่
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พยายามน าเสนอเนื้อหาที่เฉพาะกลุ่มและมคีวามแตกต่างมากขึน้ แต่จะแตกต่างด้วย
การสรา้งสรรค์สงัคมหรอืท าลายสงัคมถอืเป็นอกีเรื่องหนึ่ง ซึ่งปัจจุบนัคนทุกเพศทุกวยั
สามารถเปิดรบัเนื้อหาได้มากขึน้ โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดชมผ่านสื่อโทรทศัน์ที่บา้น เพื่อ
รอดูละครหลงัข่าว ปัจจุบนันี้หากรถตดิอยู่กส็ามารถดูรายการเหล่านัน้ผ่านแอพลเิคชัน่ 
หรอืผ่านเวบ็ไซดไ์ดใ้นเวลาเดยีวกนักบัทีโ่ทรทศัน์ก าลงัออกอากาศไดเ้ลย  

นอกจากนี้หากชื่นชอบเนื้อหานัน้ ๆ ยงัสามารถแคปเจอร์ (Capture) และโพสต์ 

(Post) ลงโซเชยีลมเีดยี (Social Media) ของตวัเองได้ ก่อใหเ้กดิสื่อทีไ่ม่ต้องเสยีเงนิซือ้

หรอืทีเ่รยีกว่า Earn Media ไปเรื่อย ๆ ซึ่งท าให้คนที่เหน็เกดิความสนใจ ชอบและ

ตดิตามต่อ ดงันัน้ทางสถานีโทรทศัน์ต้องปรบัตวัให้ทนัทัง้ในเรื่องของวสิยัทศัน์ซึ่งเป็น

เรือ่งส าคญั โดยบางช่องยงัคง ใหค้วามส าคญักบัเรทติง้ แต่ในอนาคตอนัใกลส้ื่อดจิทิลัจะ

มกีารวดัเรทติง้เช่นเดยีวกบับนโทรทศัน์ เพราะฉะนัน้แต่ละสถานี ถ้าใครมวีสิยัทศัน์ไกล 

มคีวามคิดสร้างสรรค์ มองเห็นอนาคตได้เร็วและตัดสินใจได้ดีกว่า (ธนกร สุทธิธน, 

สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 

 

ซึง่สอดคลอ้งตามที่ Guilford (1967) ให้ความหมายความคดิสรา้งสรรค์ว่า หมายถงึ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคล เป็นการคดิที่ก่อใหเ้กดิสิง่ ใหม่ ๆ ขึน้และสามารถ

น ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความคดิหลายแง่หลายมุม ช่องนัน้

น่าจะอยูร่อดบนธุรกจิสถานีโทรทศัน์ 

 

ในทางเดยีวกนั ผลจากการสมัภาษณ์คุณณฐั พยงคศ์ร ีไดเ้สรมิในเรื่องการสรา้งสรรค์ 
กลยทุธ ์Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัว่า  

 
สื่อโทรทศัน์ยุคดิจทิลัมจี านวนช่องที่มาก ซึ่งการจดจ าของประชาชนต่อช่อง  

นัน้ ๆ เป็นเรื่องส าคญั บางช่องคนยงัจ าไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะจ าที่ตวั
รายการ หรือตัวบุคคลที่ตนชื่นชอบมากกว่าจดจ าช่องหรือเลขช่อง  ฉะนัน้ถึงจะม ี    
ช่องเยอะแต่ผู้ชมไม่ได้ตดิช่อง แต่ตดิที่รายการมากกว่า (ณัฐ พยงค์ศร,ี สมัภาษณ์,      
9 กนัยายน 2560) 
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ซึง่การจดจ าของผูช้มสอดคลอ้งกบัโจเซฟ ท ีแคลปเปอร ์(Klapper, 1960, pp. 19-25) 
ทีก่ล่าวไวว้่า กระบวนการเลอืกรบัข่าวสารหรอืเปิดรบัข่าวสารเปรยีบเสมอืนเครื่องกรองข่าวสาร
ในการรบัรูข้องมนุษย ์ซึง่ประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขัน้ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

 1) การเลอืกเปิดรบั (Selective Exposure) เป็นขัน้แรกในการเลอืกช่องทางการ
สื่อสารบุคคลจะเลอืกเปิดรบัสื่อและขา่วสารจากแหล่งสารทีม่อียูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง ซึง่ในทีน่ี้อาจ
เลอืกทีต่วัเองสะดวกในการรบัชม 

 2) การเลอืกใหค้วามสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรบัข่าวสารมแีนวโน้มที่
จะเลอืกสนใจขา่วจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมกัเลอืกตามความคดิเหน็ ความสนใจของตน เพื่อ
สนบัสนุนทศันคตเิดมิทีม่อียู่ 

 3) การเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
เมื่อบุคคลเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารแล้ว กใ็ช่ว่าจะรบัรูข้่าวสารทัง้หมดตามเจตนารมณ์ของผูส้่งสาร
เสมอไปเพราะคนเรามกัเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคต ิ
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ นอกจากจะท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตดัทิ้งไปยงัมกีาร
บดิเบอืนขา่วสารใหม้ทีศิทางเป็นทีน่่าพอใจของแต่ละบุคคลดว้ย 

 4) การเลอืกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลอืกจดจ าข่าวสารในส่วนที่
ตรงกบัความสนใจ ความต้องการ ทศันคต ิฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลมืหรอืไม่น าไปถ่ายทอด
ต่อในส่วนทีต่นเองไมส่นใจ  
 

ทางดา้นอาจารยกุ์ลเชษฐ์ เลก็ประยรู ผลจากการสมัภาษณ์มมีุมมองในเรื่องเมด็เงนิเขา้
มาเกีย่วขอ้ง โดยพบว่า  

 
วงการสื่อโทรทศัน์หลงัจากช่วงเปลี่ยนผ่านจาก 6 ช่องมาเป็นยุคดจิทิลัที่ม ี    

24 ช่องนัน้ ท าใหส้ื่อโทรทศัน์มเีนื้อหามาก แต่มเีมด็เงนิเท่าเดมิและมสี่วนแบ่งมากขึน้ 
หากช่องใดทีส่ามารถอยู่ไดก้อ็าจเพราะมสีายป่านยาว หรอืครเีอทฟีรูใ้จและรูจ้กัผูช้มว่า
ต้องการชมอะไร ฉะนัน้ทุกวนันี้แต่ละช่องจงึต้องหาความเป็นตวัเอง (กุลเชษฐ์ เล็ก
ประยรู, สมัภาษณ์, 17 สงิหาคม 2560) 

 
อยา่งไรกต็ามในความเป็นจรงิของสื่อโทรทศัน์ไทยมี 12 ช่องกเ็ตม็ทีแ่ลว้ ไม่จ าเป็นต้อง

มถีงึ 24 ช่อง เนื่องจากว่า กสทช. มกีารก าหนดแผนการท างานภายในระยะเวลา 5 ปี ที่
เรยีกว่า แผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบรหิารคลื่นความถี่ในกิจการวทิยุและโทรทศัน์ โดยแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์มเีป้าประสงคด์งันี้ 
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 1) ประชาชนไดร้บัประโยชน์จากการอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี่และการอนุญาต
ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ทีถู่กต้อง ทัว่ถงึ เป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพ
 2) ผู้บรโิภคได้รบับรกิารและคุ้มครองมใิห้ถูกเอาเปรยีบจากผู้ประกอบกจิการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

 3) ประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายอย่างเท่าเทียม และสามารถใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 4) ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์มกีารแข่งขนัได้อย่างเสร ี
ภายใต้กติกาที่เป็นธรรม เนื้อหารายการมคีุณภาพ หลากหลาย เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 5) ผูร้บัใบอนุญาต ผู้ผลติรายการ ผูป้ระกอบวชิาชพี ที่เกี่ยวกบักจิการกระจาย
เสยีงและกจิการโทรทศัน์ ได้รบัการส่งเสรมิพฒันาคุณภาพ มมีาตรฐานทางจรยิธรรมของการ
ประกอบวชิาชพี (Codes of Conducts) 

 6) กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ได้รบัการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั 
และใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 

อย่างไรกต็ามในทางปฏบิตัไิม่สามารถท าได้ อย่างช่องเดก็และเยาวชนก็ไม่ไดเ้ป็นช่อง
เดก็และเยาวชนจรงิ ๆ เพยีงแค่มกีารจ ากดัช่วงเวลาเท่านัน้  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะทุกอย่างต้องใช้
เงนิ หากอยากไดเ้นื้อหาด ี ๆ กต็้องใชเ้งนิ ท าใหช้่องสาธารณะอย่างช่อง TPBS ไม่สามารถมี
โฆษณาได ้แต่ในทางเดยีวกนัช่อง KBS ของประเทศเกาหลสีามารถท าไดท้ัง้ ๆ ทีส่ถานะของ
ช่องเป็นช่อง สาธารณะเช่นเดยีวกบั TPBS ของไทย หรอือาจเป็นเพราะเกาหลถีูกปลูกฝังมา
ว่าวฒันธรมสรา้งชาติ ต่างจากประเทศไทยที่ค านึงถงึเมด็เงนิและแย่งผู้ชมกนั ท าให้แม่บทกบั
ความเป็นจรงิมบีางอยา่งทีข่ดักนัอยู่ ซึง่ควรจะตอ้งปรบักลยทุธ ์
 
4.2 ส่วนท่ี 2 รปูแบบและแนวทางของเน้ือหาของ Second Screen ท่ีเหมาะสม
กบัผูร้บัสารในประเทศไทย  
 

จากผลการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ 5 ท่าน โดยรวมมมีุมมองไปในทศิทางเดยีวกนัว่า 
รปูแบบและแนวทางของเนื้อหาของ Second Screen  ทีเ่หมาะสมกบัผูร้บัสารในประเทศไทย
ขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมของคนไทย โดยคุณพงษ์สุข หริญัพฤกษ์ กล่าวว่า  

 
หากมองในเรื่องของกลุ่มคนเมอืงและกลุ่มคนต่างจงัหวดั จะเหน็ว่าพฤตกิรรม

ของคนเมอืงส่วนมากมกัจะใช้ Smart Phone และเน้นความสะดวกสบายในการรบัชม 
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ชมไดทุ้กทีทุ่กเวลา โดยแถบจะไม่ค านึงถงึหน้าจอหลกัเลยแมแ้ต่น้อย เนื่องจากกว่าคน
เมอืงมเีวลาว่างน้อย อกีทัง้ใชช้วีติทีเ่ร่งรบี จงึชมผ่าน Mobile Device เป็นส่วนใหญ่ต่าง
จากกลุ่มคนต่างจงัหวดัทีโ่ดยมากท าไร่ ท านาหรอืมวีถิชีวีติทีม่เีวลา รวมถงึกลุ่มแม่บา้น
แม่ค้าที่ติดละครหรือรายการต่างๆท าให้สามารถชมผ่านสื่อโทรทัศน์ได้ตามเวลา
ออกอากาศจรงิแลว้น ามาพดูเล่าบอกกล่าวกนัในกลุ่ม (พงษ์สุข หริญัพฤกษ์, สมัภาษณ์, 
15 สงิหาคม 2560) 

 
ซึง่การเปิดรบัของคน 2 กลุ่มนี้ สอดคลอ้งกบั ขวญัเรอืน กติวิฒัน์ (2531, น. 23-26) ทีม่ี

ความเหน็ว่า ปัจจยัทีท่ าใหบุ้คคลมกีารเปิดรบัข่าวสารทีแ่ตกต่างกนั คอื 
 1) ปัจจยัด้านบุคลิกภาพและจติวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ลกัษณะการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนั การด ารงชวีติในสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 
 2) ปัจจยัด้านสภาพความสมัพนัธ์ทางสงัคม เนื่องจากคนเรามกัจะยดึติดกับ

กลุ่มสงัคมทีต่นอยู่ การตดัสนิใจทีจ่ะแสดงออกซึง่พฤตกิรรมใด ๆ กต็ามจงึมกัจะคลอ้ยตามกลุ่ม
ในแงค่วามคดิ ทศันคต ิและพฤตกิรรม 

 3) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนอกระบบการสื่อสาร เชื่อว่าลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
เพศอาชพี ระดบัการศึกษา รายได้ ท าให้เกิดความคล้ายคลงึของการเปิดรบัเนื้อหาของการ
สื่อสาร รวมถงึการตอบสนองต่อเนื้อหาดว้ย 

 
นอกจากเรือ่งพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปของคนในปัจจบุนัดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นแลว้ ในเรื่องที่

คุณพงษ์สุข หริญัพฤกษ์ (2560) กล่าวว่า “Second Screen เป็นตวัสรา้งหรอืเพิม่คุณค่าใหค้น
อยากดูในตอนออกอากาศจรงิจากสื่อโทรทศัน์หรอืหน้าจอหลกั (First Screen) สุดทา้ยแลว้ต้อง
ค านึงถึงเนื้อหาด้วย” ท าให้เหน็ว่า การเพิม่เนื้อหา (Content) ที่พเิศษใน Second-Screen 
Application กเ็ป็นการเพิม่มลูค่า (Value-Added) ใหก้บัเนื้อหารายการ และเพิม่ประสบการณ์ใน
การรบัชมรายการ อกีทัง้เป็นการยกระดบัการรบัชมรายการโทรทศัน์รปูแบบปกตใิหก้บัผูช้มอกี
ดว้ย (McGrail & Roberts, 2005) ไมว่่าจะเป็นเบือ้งหลงัการถ่ายท ามวิสคิวดิโีอ สมัภาษณ์พเิศษ 
เป็นตน้ 

ทางดา้นคุณอรรฆรตัน์ นิตพิล มองรปูแบบและแนวทางในมมุมองของผูผ้ลติว่า ครเีอทฟี
ควรจะคดิท ารายการที่มกีลุ่มผูช้มหรอืคอมมนูิตี้ทีช่ดัเจน และมปีระโยชน์กบัคนดู ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิเกี่ยวกบัความคดิสรา้งสรรคข์อง อาร ีพนัธม์ณี (2537) ทีอ่ธบิายความคดิสรา้งสรรค์
ใน 3 ลกัษณะ ดงันี้  

 1) ลกัษณะทางกระบวนการ หมายถึง ความรู้สึกไวต่อปัญหา และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมขี ัน้ตอนและน าผลไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในสิง่ใหม่ต่อไป ในที่นี้คอื ครเีอ



53 
 

ทฟีต้องรูจ้กัคนดูว่าต้องการอะไร แต่ละกลุ่มมคีวามสนใจเรื่องใดและจบัเรื่องนัน้มาคดิผลติต่อ
ยอด 

 2) ลกัษณะของบุคคล หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ กลา้คดิ กลา้แสดง 
มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มอีารมณ์ขนั มจีนิตนาการ และมคีวามยดืหยุ่นทัง้ความคดิ และการ
กระท า และเป็นบุคคลที่มคีวามสุขกบัการท างานหรอืสิง่ที่ตนพอใจและยงัไม่หวงัผล ในที่นี้คอื 
ครเีอทฟีตอ้งคดิสรา้งสรรคผ์ลงานทีแ่ปลกใหม่ มคีุณภาพ และนึกถงึประโยชน์ทีผู่ช้มจะไดร้บัเป็น
หลกั 

 3) ลกัษณะทางผลติผล หมายถงึ คุณภาพของผลงานทีเ่กดิขึน้ มตีัง้แต่ขัน้ต ่าที่
แสดงผลทีเ่กดิจากความพอใจของตนทีจ่ะแสดงซึง่ความคดิและการกระท า จนกระทัง่พฒันาขึน้
เป็นการฝึกทกัษะและค่อยคดิไดเ้องถงึระดบัการคดิค้นพบสิง่ใหม่ ในที่นี้คอื ผลงานที่ผลติออก
มาแล้วได้รบัผลตอบรบัจากผู้ชมว่ามคีนชื่นชอบหรอืไม่ อย่างไร แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไขและ
พฒันาต่อไป 

ส่วนตลาดยคุดจิทิลัในปัจจบุนัน้ี  คุณอรรฆรตัน์ นิตพิล มคีวามเหน็ว่า  
 

โซเชยีลมเีดยี (Social Media) ถอืเป็นแพลทฟอรม์หนึ่ง โดยมโีทรทศัน์เป็นตวั
ตัง้ต้น ซึ่งจะมสีปัดาห์ละครัง้ที่ออกอากาศ และโซเชยีลมเีดยี คอื ตวัช่วยที่เพิม่เนื้อหา
เขา้ไปใหค้นเหน็บ่อยขึน้และอยากตดิตาม ทัง้นี้ต้องดูว่ากลุ่มผูช้มชอบอะไร เช่น ถ้าเป็น
คนชอบเรยีลไทม ์(Real time) กต็้องเป็นสื่อโทรทศัน์ แต่หากเป็นซรีีส่ก์ด็ูตามออนไลน์
ไดเ้ป็นตอน ๆ เป็นตน้ (อรรฆรตัน์ นิตพิล, สมัภาษณ์, 20 สงิหาคม 2560)  

 
ซึ่งเป็นไปในทางเดยีวกนักบักลยุทธ์การใช้ Second-Screen Application เพื่อสรา้ง 

Second-Screen Experience ขององค์กรสื่อโทรทศัน์ โดยผู้ศึกษาเชื่อว่าน่าจะมแีนวโน้มที่
เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย แต่อาจต้องมีการปรับในด้านของเนื้อหาเพื่อ  ให้
สอดคล้องกบัลกัษณะ พฤตกิรรม และวฒันธรรมของผู้บรโิภคชาวไทย โดยความเห็นของคุณ
อรรฆรตัน์ นิตพิล มคีวามสอดคล้องกบัประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การสรา้ง Second-Screen 
Experience ต่อการรบัชมรายการตามที่ Roy & Galarneau (2013) ศกึษาไวค้อื ประโยชน์ใน
ดา้นการสรา้งความภกัดขีองผู้ชม (Loyalty) โดยการบูรณาการ Second-Screen Experience 
เขา้กบัรายการทางโทรทศัน์จะช่วยเพิม่ความสนใจของผู้ชมให้ยาวนานจนรายการจบได้  หรอื
อาจยาวขา้มตอนหรอื Episode กไ็ด ้ดว้ยเหตุผลดงันี้ 

 1) ช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการรบัชมรายการ 
 2) ช่วยส่งเสรมิใหผู้ช้มตดิตามรบัชมเป็นประจ า 
 3) สรา้งสภาพแวดล้อมแบบสงัคมออนไลน์ ท าให้แฟนรายการสามารถพบปะ

สนทนากนัได ้ 
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 4) ท าให้ผู้ชมมปีฏิสัมพนัธ์กับเนื้อหารายการ ซึ่งในประการนี้สอดคล้องกับ
แนวโน้มของการเป็น Interactive มากขึน้ของโทรทศัน์ไทยในอนาคตดว้ย (ธาม เชือ้สถาปนศริ,ิ 
2556) 

ทัง้นี้รายงานของ Roy & Galarneau (2013) ชีว้่ากลไกในการสรา้งความภกัดขีองผูช้ม
ใน Second-Screen Application ม ี3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การใชค้อนเทนต์ทีเ่พิม่มลูค่า (Added-
Value Content) 2) การใชก้ลไกมสี่วนร่วม (Participation) และ 3) การใชก้ลไกการใหร้างวลั 
(Reward) 

ส าหรบัอาจารยกุ์ลเชษฐ ์เลก็ประยรู มคีวามเหน็ว่า  
 

สื่อโทรทศัน์ของประเทศไทยถงึแมจ้ะมคีวามคดิสรา้งสรรค์ แต่รปูแบบส่วนใหญ่
กไ็ปซือ้ฟอรม์แมท (Format) จากทีอ่ื่นมา นอกจากนี้จ าเป็นต้องม ีFirst Screen และม ี
Second Screen ควบคู่กนัไปดว้ย เพราะปัจจุบนัเมื่อผูบ้รโิภคนัง่ดูโทรทศัน์กเ็ล่นมอืถอื
ไปด้วย ผู้ผลติจงึต้องน าสองสิง่นี้มาเชิอ่มโยงกนัตามพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ซึ่งการที่
ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมแบบนี้เพราะสะดวกสบาย ถ้าไม่ตดิรายการหรอืละครนัน้ ๆ มากก็
รอดูตอนออกอากาศจรงิ แต่ถ้าคนดูติดก็จะดูก่อนและติดตามทุกตอน (กุลเชษฐ์ เล็ก
ประยรู, สมัภาษณ์, 17 สงิหาคม 2560) 

 
พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปนี้สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากผลงานวจิยั Connections Panel ของ 

Initiative ทีเ่ปรยีบเทยีบพฤตกิรรมระหว่างปี 2010 กบั 2012 แลว้พบว่าในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา
สดัส่วนของคนไทยทีท่ ากจิกรรมต่าง ๆ บนอนิเตอรเ์น็ตสูงขึน้ในทุกกจิกรรมหลกั ๆ โดยคนไทย
ใชอ้นิเตอรเ์น็ตโดยทัว่ไปอย่างน้อยสปัดาหล์ะหนึ่งครัง้เพิม่ขึน้ถงึ 39% จากเดมิทีม่สีดัส่วน 28% 
ในปี 2010 มาเป็น 39% ในปี 2012 ซึง่กจิกรรมทีค่นไทยท าเพิม่ขึน้สูงมากเป็นอนัดบัแรก คอื 
การดูวดิโีอออนไลน์ ทีม่กีารเตบิโตสูงถงึ 123% หรอืจาก 14% ในปี 2010 มาเป็น 31% ในปี 
2012 ซึ่งจ านวนการใช้งานที่เพิม่ขึน้มานี้ส่วนหนึ่งมาจากการดูละครยอ้นหลงัหรอืซรีสี์ต่าง ๆ 
รวมทัง้เรือ่งราวทีเ่ป็นกระแสสงัคมต่าง ๆ ทีม่กัจะเริม่เกดิขึน้จาก เฟซบุ๊ค และยทูปู 

อนัดบัต่อมาคอื การใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีม่ปีรมิาณการใชเ้พิม่ขึน้ถงึ 98% หรอื
จาก 16% ในปี 2010 มาเป็น 32% ในปี 2012 ซึง่ส่วนหนึ่งมาจากการตามกระแสสงัคมทีเ่กดิขึน้
จาก เฟซบุ๊ค เช่น แก่ สปอรต์ ใจด ีกทม. หรอืการตามเป็นแฟนเพจเพื่อตดิตามขอ้มลูของบุคคล
ส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ (กนกกาญจน์ ประจงแสงศร ีและสุรสหี ์ประมขุ, 2556)  

ในเรือ่งของการตลาด  คุณธนกรมองรปูแบบและแนวทางของผูร้บัสารในประเทศไทยว่า 

ปัจจุบนัการท าการตลาดในสื่อดจิทิลั ช่องทวีดีจิทิลัที่มเีรทติ้งสูงสุด ตอนนี้ คอื ช่อง Workpoint 

เนื่องจากช่องนี้สามารถท าการตลาดไดด้ทีุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นบนเฟสบุ๊ค ซึง่มฐีานผูช้มเยอะมาก 
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ประกอบกบัเนื้อหาที่กว้าง ซึ่งมฐีานผู้ชมอยู่แล้วด้วย ท าให้ทุกอย่างไปในทศิทางเดยีวกนัหมด 

เหน็ไดจ้ากบนเฟสบุ๊คของ Workpoint จะเหน็ว่าเวลาโพสต์อะไรกต็าม ยอด Like ยอด Share มี

เยอะมาก นอกจากนี้ยงัม ีLine Official Account ซึ่งเมื่อเขา้ไปดูจะพบว่ามคีนตดิตามอยู่ 16 

ลา้นคน ทัง้นี้ Workpoint สามารถพดูถงึเนื้อหาของช่องไดทุ้กวนั มอีะไรมาใหม่กส็ามารถบอกได้

รวดเร็ว เช่น จะมรีายการใหม่มา จะมถ่ีายทอดสด เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมคีวามชอบใน

เนื้อหาอยูแ่ลว้ พอทราบขา่วกจ็ะตามไปดบูนสื่อโทรทศัน์ต่อไป 

 ส าหรบัอกีช่องทีท่ าโซเชยีลมเีดยีไดด้ ีคอืช่อง One โดยเน้นสายละคร ซึง่ปฏเิสธไม่ไดว้่า
บางเนื้อหาบางรายการ ผูช้มไมรู่จ้กัว่าอยูช่่อง One แต่จะเหน็ในหน้าเฟสบุ๊คทีม่กีารแชรม์ากกว่า 
ซึง่ช่องนี้ท ากระแสแทบทุกเรื่องกว็่าได้ ทัง้นี้ พฤตกิรมของผู้ชมมสี่วนท าใหร้ายการนัน้ๆเกดิ
กระแสต่างๆด้วยเช่นกนั เหน็ไดจ้ากที่ Opify.net ท าการส ารวจถงึพฤตกิรรมของกลุ่มผู้ใช้งาน
และท าการสรปุออกมาไดเ้ป็นผูใ้ชง้านรวมทัง้หมด 9 กลุ่ม โดยกลุ่มทีช่อบโพสและแชรเ์พื่อสรา้ง
กระแส (The Curator) พบว่าเป็นรปูแบบทีค่นส่วนใหญ่ชื่นชอบมากทีสุ่ด และกลุ่มทีร่กัการโพส
และแชรเ์ป็นชวีติจติใจ (The Over-Sharer) มผีลการส ารวจพบว่าผูใ้ชง้านประเภทนี้มจี านวน
มากถงึ 4.8 ลา้นคน 

ในดา้นปัจจยัทีต่้องค านึงในการท าการตลาดบนโทรทศัน์ยุคดจิทิลั คอื เมด็เงนิลงทุนใน

การสนบัสนุนเป็นเรื่องแรก และปัจจยัต่อมา คอืเรื่องของลูกเล่น หรอืการคดิสรา้งสรรค์ ว่าจะท า

ยังไงให้คนสนใจและบอกต่อ แต่ทัง้นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฐานผู้ชมที่แต่ละช่องมีอยู่แล้วด้วย 

ยกตวัอย่างเช่น ถ้าเปรยีบเทยีบไทยรฐั กบั True4U แลว้ ไทยรฐัมขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรื่องของการ

ท า Content เรยีกว่า PPR เนื่องจากฐานของไทยรฐัเป็นขา่ว พอเป็นข่าวกจ็ะมมีุมในการหยบิมา

พูด หยบิมาชกัชวนสร้างกระแสได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เขาอาจจะ PPR ล่วงหน้าสกั 3 

สปัดาห ์และม ีContent มาเล่นได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นสถติต่ิาง ๆ เพราะมแีหล่งของขอ้มลูข่าว

เยอะมาก และน่าจะเป็นอนัดบั 1 ของเมอืงไทยทีค่นเสพ  ในขณะทีส่ิง่ที่ True4U ท า PPR ส่วน

ใหญ่ คอืการโพสตบ์อกขอ้มลู อยา่งวนัและเวลาทีม่รีอบแข่งขนั ตดิตามดูไดท้ีไ่หน มภีาพนิ่งหรอื

วดีโิอเท่านัน้ เพราะไม่ได้มแีหล่งที่สามารถดงึให้คนสนใจ ท าให้ความน่าสนใจและความแพรว

พราวอาจจะยงัไมเ่ทยีบเท่าไทยรฐั เป็นตน้ 

ทัง้นี้ผูท้ ีใ่หส้มัภาษณ์ส่วนมาก มองว่า สื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยยงัมกีารแข่งขนัทีไ่ม่สูง
อยา่งที ่คุณณฐั พยงคศ์ร ีไดก้ล่าวไวเ้ช่นกนัว่า  
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ประเทศไทยยงัถือว่าการแข่งขนัยงัไม่สูงมาก เพราะส่วนมากรายการเป็น
รายการเดมิทีย่กมาจากระบบอนาลอ็ค ไมไ่ดเ้ป็นรายการใหม่  รายการข่าวกเ็ป็นนักข่าว
คนเดมิ จงึท าใหเ้นื้อหาบางช่องอ่อนลง ส่งผลให้ผู้ชมเปลีย่นช่องไปมา ไม่ไดเ้กดิความ
ภกัดกีบัช่องนัน้ ๆ (ณฐั พยงคศ์ร,ี สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560)   

 
ส าหรับ เนื้ อหาที่ผู้ชมอยากรับชมนั ้น  โดยพฤติกรรมของคนไทยมักจะชอบ            

เรือ่งชาวบา้น ๆ ฟังเขา้ใจงา่ย ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งวชิาการมากนกั โดยคนไทยจะเหน็และเชื่อในสิง่
แรกที่เหน็สะดุดตา แต่จะไม่มองเนื้อหาทัง้หมดในทเีดยีว เช่น รายการข่าวก็ต้องดงึเรื่องที่คน
สนใจในโซเชยีลมาเชื่อมโยงกนั เป็นต้น ทัง้นี้การสรา้งสรรคเ์นื้อหารายการต่าง ๆ แต่ละช่องมี
ทมีงานที่ต่างกนั มกีารยา้ยช่องเป็นบางรายการ พอช่องมากขึน้ท าให้มกีารกระจายตวัทมีงาน 
ซึ่งแต่ละช่องก็จะมลีกัษณะเฉพาะตวัอย่างเช่น ช่อง PPTV เนื้อหาจะเจาะลกึรายละเอยีดแต่
ไม่ไดโ้ฟกสัเฉพาะเรื่อง ๆ เป็นลกัษณะทีใ่หป้ระชาชนรบัรูข้่าวสารแต่ไม่ชีน้ า และใหผู้ช้มเรยีนรู้
แลว้ตดัสนิใจเอง เป็นตน้ 

ในเรื่องทศิทางของโทรทศัน์ดจิทิลั คุณณัฐมองว่า ถูกจ ากดัจาก คสทช.ด้วย ฉะนัน้การ
จะท าอะไรต้องเขา้ใจพฤตกิรรมของคนไทยดว้ย เช่น คนไทยชอบบรโิภคข่าวถงึ 80% หรอืไม ่
แลว้กต็้องมาดูตามขอ้จ ากดั รวมถงึระยะเวลาทีจ่ะท าใหค้นผูกพนัในช่องนัน้ ๆ เป็นต้น ในระยะ
ยาวช่องน่าจะค่อย ๆ หายไปและกลบัมามเีพยีงไม่กี่ช่องแบบเดมิ  ดงันัน้ในการปรบัของช่อง
ต้องแปลกใหม่ เช่น บางช่องมกีาร Live เป็นต้น  สอดคลอ้งกบั De Bono (1982) ทีก่ล่าวว่า 
ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถในการคดินอกกรอบ (Lateral Thinking) เพื่อสรา้งแนวคดิ
ใหมท่ีจ่ะน ามาใชแ้กปั้ญหาไดห้ลายๆ แนวคดิ และน าแนวคดิเหล่านี้ไปพฒันาต่อเพื่อใหส้ามารถ
ใชแ้ก้ปัญหาทีต่้องการได้ ซึง่จรงิ ๆ แลว้ช่องต้องค านึงถงึคุณภาพของรายการและมกีารสื่อสาร
ระหว่างรายการกับผู้ชมด้วย ส่วนทางด้านโซเชียลทีวีคุณนัทมองว่าใช้ต้นทุนต ่า  เนื่องจาก
ประกอบดว้ยอนิเตอรเ์น็ต เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งผูซ้ึง่ท าหน้าทีโ่ตต้อบกบัผูใ้ชง้าน โดยการโต้ตอบ
นี้ ท าให้ทราบถงึความต้องการของผู้ชมอย่างแท้จริงว่าต้องการรบัชมอะไร และทราบว่าผู้ชมมี
เวลาว่างรบัชมช่วงเวลาไหน ซึ่งถ้าทราบสิง่เหล่านี้ผู้ผลติจะได้ท าการส่งสารให้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูช้ม 

ดงันัน้ โทรทศัน์ดจิทิลัควรท าแพลตฟอรม์ใหม้ากขึน้ เพราะคนทีเ่ขา้ถงึทัว่ไปไม่ไดม้เีวลา
ดูโทรทศัน์แบบเวลาปกติ  เรื่องการเขา้สู่ระบบอนิเตอรเ์น็ตเป็นส่วนส าคญั เพื่อทีจ่ะได้รบัชมได้
ทุกที่  ซึ่งผู้ผลติต้องพฒันาแอพลเิคชัน่ให้มคีุณภาพทัง้ภาพและเสยีง ส่วนโซเชยีลมเีดยีก็ต้อง
เขา้ใจคนทีอ่อนไลน์ว่ามคีวามสนใจตดิตามกนัเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยผูช้มจะก าหนดเองว่าอยากได้
ช่องนัน้ให้ปรากฏก่อนเป็นอนัดบัแรก ๆ เนื้อหาจงึต้องกระชบั สัน้ และได้ใจความ แต่มขีอ้ดี
ตรงทีว่่าผูใ้ชง้านสามารถแชรแ์ละแสดงความคดิเหน็ได้ เมือ่คนอื่นกเ็หน็กเ็หมอืนเป็นการบอกต่อ 
และเนื้อหากไ็มไ่ดห้ายไปไหนแมเ้วลาผ่านไปนานกย็งัคงอยู่ 
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4.3  ส่วนท่ี 3 กระบวนการสร้างสรรค ์Second Screen ให้สอดคล้องกบั First Screen  
 

กระบวนการสรา้งสรรค์ Second Screen ใหส้อดคลอ้งกบั First Screen นัน้ ผลจากการ
สมัภาษณ์ 4 ท่านไดแ้ก่ คุณอรรฆรตัน์ นิตพิล คุณพงษ์สุข หริญัพฤกษ์ คุณธนกร สุทธธิน และ
คุณณัฐ พยงค์ศร ีมทีศิทางเดยีวกนั คอืมองว่าจะมทีัง้ First Screen และ Second Screen 
ควบคู่กนัไป โดยตวัเนื้อหาเป็นสิง่ที่ส าคญัในการสื่อสาร ในทางตรงกนัข้ามมเีพยีงอาจารยกุ์ล
เชษฐ์เท่านัน้ที่มมีุมมองต่างออกไปว่า ในอนาคตอาจมเีฉพาะ Second Screen และไม่มี
ออกอากาศบน First Screen โดยรายละเอยีดการสมัภาษณ์ของแต่ละท่านม ีดงันี้ 

 
คุณพงษ์สุข หริญัพฤกษ์ (2560) มองว่า “การสรา้งสรรคก์ลยุทธ์ Second Screen ในสื่อ

โทรทศัน์ยุคดจิทิลั ต้องมกีารคดิทีแ่ปลกใหม่ ส่วนสื่อโทรทศัน์ (First Screen) กต็้องรวดเรว็และ
อพัเดทมากขึน้ดว้ย” ดงัที ่De Bono (1982) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถใน
การคดินอกกรอบ (Lateral Thinking) เพื่อสรา้งแนวคดิใหม่ทีจ่ะน ามาใชแ้ก้ปัญหาไดห้ลาย ๆ 
แนวคดิ และน าแนวคดิเหล่านี้ไปพฒันาต่อเพื่อให้สามารถใช้แก้ปัญหาที่ต้องการได้ และควร
ส่งเสรมิแอพลเิคชัน่ด้วยของรางวลั อย่างการใช้กลไกการให้รางวลั (Reward) ในต่างประเทศ
พบว่า Viggle (มผีูใ้ชง้านทีย่งัเขา้มาร่วมกจิกรรม (Active Users) 1.8 ลา้นราย) และ GetGlue 
(มผีูใ้ชง้านทีย่งัเขา้มาร่วมกจิกรรม (Active Users) 1.5 ลา้นราย) เป็นสองผูน้ าในดา้นการสรา้ง
ความภกัดีของผู้ชมให้เข้ามาใช้แอ็พฯ อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ด้วยการให้ผู้ใช้งาน (Users) 
“เชค็อนิ” (Check-In) กบัรายการเพื่อใหรู้ว้่าก าลงัเขา้มาดูอยู่เพื่อสะสมคะแนนส าหรบัแลกเป็น
ของรางวลั ซึง่ระบบการใหร้างวลันี้สามารถสรา้งความภกัดต่ีอแอพ็ฯ และรายการโทรทศัน์ไดใ้น
เวลาเดยีวกนั และเป็นการดงึใหผู้ช้มตดิตามดูรายการในตอนต่อ ๆ ไปเพื่อเชค็อนิสะสมคะแนน
ไปพรอ้มกนัดว้ย สุดท้ายแล้วหากทุกอย่างสามารถประสานงานและสอดคลอ้งกนัไดด้้วยดี ทัง้
อนิเตอรเ์น็ต สญัญาณ ขัน้ตอนการผลติและเนื้อหารายการ ถงึตอนนัน้สิง่ทีอ่าจจะเป็นอุปสรรคก็ 
น่าจะอยูท่ีก่ารพฒันาระบบใหร้าบรื่นเท่านัน้เอง 

ส่วนความไมพ่รอ้มหรอือุปสรรคของการท าธุรกจิบน Second Screen ตามความคดิของ
คุณอรรฆรตัน์ นิตพิล คอื ดา้นความรูเ้รือ่งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น แอพลเิคชัน่ ระบต่าง ๆ ทีน่ าไป
ซึง่การตลาด เนื่องจากสื่ออื่น ๆ ยงัรูว้่าขายอะไรไดบ้า้ง มเีรทติ้ง มผีูส้นับสนุน แต่โซเชยีลมเีดยี 
ประเทศไทยเรายงัมคีวามรูน้้อยมาก แต่อยา่งไรกต็ามคุณอรรฆรตัน์ มองว่า การทีใ่ชส้ื่อโทรทศัน์
และ Second Screen พรอ้มกนันัน้ ไม่ใช่คุณค่าทีแ่ทจ้รงิ เพราะสุดทา้ยแลว้ต้องดูความชื่นชอบ
ของแฟนเบสจรงิ ๆ โดยเฉพาะคุณค่าของเนื้อหาทีช่ีน้ าอะไรต่าง ๆ ท าใหผู้ช้มไดป้ระโยชน์ เมื่อ
มคีนเชื่อแลว้คุณภาพของคนทีเ่กดิขึน้กจ็ะตามมา 
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ทางดา้นคุณธนกร สุทธธิน มคีวามเหน็ต่อไปว่า  
 

ในอนาคตเนื้อหาของช่องแต่ละช่องจะมกีารแข่งขนักนักนัมากขึน้ เนื่องจากมี
คนผลิตอะไรใหม่ๆ เข้ามาตลอด ประกอบกับสามารถสร้างเนื้อหาได้ง่ายทัง้บน 
Youtube  บน Line TV เพราะฉะนัน้ ทุกอย่างวดักนัทีค่วามชื่นชอบของเนื้อหาจรงิ ๆ 
ว่าท าออกมาไดถู้กใจผูช้มแค่ไหน ทัง้นี้ ความดงัของนักแสดง พธิกีร อาจจะไม่ไดม้สี่วน
ช่วยแบบสมยัก่อนแลว้ 

ส่วนในเรื่องของการชมผ่าน First Screen หรอื Second Screen นัน้ ในความ
จรงิแล้ว ไม่ใช่แค่ผู้ชมคนละฐาน หรอืคนละกลุ่มเท่านัน้ แต่ขึ้นอยู่กบัความสะดวกกบั
ความชอบของผู้ชมด้วย เพราะถ้าหากออกอากาศพรอ้มกนั การเลอืกชมบนโทรทศัน์
ใหญ่ ๆ น่าจะไดอ้รรถรสกว่า ส่วนอนัทีช่อบรองลงมากส็ามารถไปเปิดช่องทางยทููปหรอื
ทาง Line TV ยอ้นหลงัได ้เพราะสุดทา้ยกไ็ด้รบัชมเหมอืนกนั แต่ในบางกรณีก็มบีาง
รายการที่เป็นที่รู้จกัในสื่อโซเชียลก่อน แล้วหลงัจากนัน้เรทติ้งทางสื่อโทรทศัน์ค่อย
ตามมา เช่น รายการ The Face ซึง่มกีระแสทีแ่รงและมกีารตอบรบัทีด่ี จนถอืว่าหาก
ใครไม่ดูถอืว่าตกเทรนดก์็ว่าได้ โดยทุกอย่างของรายการนี้ต้องมกีารวางแผนมาแลว้ว่า
ตอนน้ี จะมลีกูเล่นแบบใด และจะส่งต่อไปแต่ละตอนอย่างไร เพื่อใหค้นตดิตามและบอก
ต่อ เป็นตน้ (ธนกร สุทธธิน, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560)   

 
จากตวัอย่างดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า การผลิตรายการแต่ละรายการนัน้ทุกอย่างถูก

วางแผนมาหมดแลว้ ทัง้ฝ่ายผลติรายการและฝ่ายการตลาดต้องมกีารปรกึษากนั ไม่ใช่เป็นการที่
เนื้อหาเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะท าการโปรโมทอย่างไร  เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการท า
การตลาดแบบ Real Time มคีวามจ าเป็นและมคีวามรวดเรว็ ซึง่ในการวางแผนอย่างสรา้งสรรค์ 
ค่อนข้างสอดคล้องกบัภาวะลื่นไหล (Flow) ของ Csikszentmihalyi (1996) โดยได้แบ่ง
กระบวนการเหล่านี้เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

 1) การเตรยีมการ (Preparation) จะเป็นขัน้ตอนแรกคอื การรบัโปรเจคงานจาก
ลกูคา้ 

 2) การบ่มเพาะ (Incubation) จะเป็นช่วงของการคดิสรา้งสรรคง์านหรอืไอเดยี 
 3) ความเขา้ใจแรงบนัดาลใจ (Insight of Inspiration) ช่วงประจกัษ์หรอืช่วงคดิ

ผลงานออกทีเ่ราเรยีกว่าช่วง Aha Moment 
 4) การประเมนิผล (Evaluation) จะอยู่ในช่วงวเิคราะหข์อ้มลู คดักรองความคดิ

ต่างๆและ ท าการเลอืกผลงานทีท่ีด่ทีีสุ่ด 
 5) รายละเอยีด (Elaboration) ขัน้ตอนสุดทา้ยน าผลงานสู่สายตาบุคคลทัว่ไป 
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Second Screen เป็นตวัเสรมิ First Screen มากกว่า ซึง่นอกจากจะดูยอ้นหลงัไดแ้ลว้ 

บางรายการยงัใชพ้รอ้มกบัจอหลกัดว้ย ซึง่เป็นไปในลกัษณะในผูช้มใชแ้อพลเิคชัน่ร่วมสนุกหรอื

เล่นเกมส์ เช่น รายการราคาพารวย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบันวตักรรมและการจดัการกลยุทธ์ 

Second-Screen ขององค์กรสื่อโทรทศัน์ที่ว่า การส่งเสรมิความสามารถในการท าให้เกดิการ

สื่อสารสองทางหรอื Interactivity เป็นองคป์ระกอบทีส่ถานีโทรทศัน์หรอืผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ 

ต้องตระหนักและวางแผนรองรบัล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเขา้สู่ระบบการออกอากาศดิ

จติลัทีจ่ะท าใหเ้กดิ iDTV (Interactive Digital TV) ทีท่ าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธห์รอื Interaction ได้

มากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ยงัต้องค านึงถงึเรื่องการเพิม่เนื้อหาและบูรณาการ ผูช้มเพื่อใหเ้กดิการมี

ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ดว้ยเช่นใหแ้สดงความคดิเหน็ได้ และสรา้งประสบการณ์ใหม่ ๆ (ธาม 

เชือ้สถาปนศริ,ิ 2556) อกีทัง้ Second Screen เองกต็้องมคีวามพเิศษดว้ยถงึจะท าใหป้ระสบ

ความส าเรจ็ 

การทีค่ดิว่าจะท า Second Screen บนรายการอาจจะง่ายกว่าการท าบนซรียีห์รอืละคร 

เพราะต้องลงทุนเยอะขึน้ในการผลติ ต้องมคีวามละเอยีดถี่ถ้วน ฉะนัน้การท างานจะเพิม่ทัง้ใน

เรื่องเงนิและเวลา ท าให้ยงัไม่เหน็สิง่เหล่านี้ออกมาแบบชดัเจน อาจจะมอีอกมาบ้าง เช่น เกมส์

โชว์ กฬีา เป็นต้น หากเป็นละครทีม่หีลายตอนก็ต้องดูแลว้ว่าจะใช้ Second Screen ทุกตอน

หรอืไม ่ถา้ใช ้Second Screen ทุกตอนกต็อ้งมาคดิเพิม่แลว้ว่าแลว้จะเล่นอะไรใหผู้ช้มตดิตาม 

ส าหรบัการท าการค้าขายบน Second Screen ในปัจจุบนั e-Commerce เป็นเรื่องที่
กระจุกอยู่แค่ตวัเมอืงหรอืรา้นคา้บนเฟสบุ๊ค แต่การทีจ่ะท า Second Screen เป็น One Stop 
Service คนที่เล่นไดม้นัต้องมคีวามรูเ้ป็นส่วนหนึ่ง คงต้องรอเวลาอกีสกัระยะ ซึง่ตอนนี้เทรนด์
ของ e-Commerce เริม่มาแลว้ ไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus ทีเ่ริม่ม ีe-Commerce แลว้ดงันัน้คง
ตอ้งรออกีสกัพกัให้ e-Commerce กระจายไปถงึคนหมู่มากจรงิ ๆ ในอนาคตผูท้ีจ่ะท าใหเ้กดิขึน้
ไดเ้รว็ที่สุดต้องเป็นคนทีม่ปัีจจยัในมอืครบ ทัง้คนทีม่สีถานีโทรทศัน์ คนทีม่รีะบบ e-Commerce 
ในมอื เพราะสองอยา่งนี้ตอ้งมาดว้ยกนั และคุณธนกร สุทธธิน ยงัไดก้ล่าวอกีว่า  

 
Second Screen ต้องเป็นคนกลา้ที่จะท า ทีอ่าจจะไม่ได้กงัวลถงึรายได้ ต้อง

ยอมเป็นคนเริม่สร้างให้เกิดขึ้นก่อน แล้วคดิว่าอย่างอื่นจะตามมา แต่อย่างไรก็ตาม
เงนิทุนย่อมสูง เพราะต้องลงทุนกบัเนื้อหา (Content)  ลงทุนกบัการโปรโมทอกี ซึง่กย็งั
ไม่ไม่สามารถรูไ้ด้ว่าจะไดก้ลบัมาเท่าไร ถ้าเท่าทุนกย็งัพอไปได้ อนันี้ส าหรบัในฝัง่ของ
สถานี ส่วนฝัง่ของงานโฆษณา (Advertiser) เองกต็้องดูอกีว่าจะกลา้มาเล่นกบัรายการ
หรอืช่องหรอืไม่ แต่คิดว่าอนาคตคงจะเกิดขึ้น ทัง้นี้สิ่งที่จะท าให้เกิดขึ้น คือ เนื้อหา 
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เพราะต่อใหม้ทีุกอย่างพรอ้มแลว้ แต่เนื้อหาไม่ไปดว้ยกนัก็ท าไม่ได ้ทุก ๆ ส่วน ตัง้แต่
ตน้น ้ายนัปลายน ้าตอ้งไปดว้ยกนัทัง้หมด (ธนกร สุทธธิน, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 

 
ส าหรบัคุณณฐั พยงคศ์ร ีมองว่า 
 

ในอนาคตหากรบัชมโทรทศัน์ดจิทิลัและม ีSecond Screen ควบคู่ไปดว้ย ถอืว่า
เป็นสิง่ที่แปลกใหม่และควรจะมี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อหรอืคนท ารายการได้
ทราบว่าผู้ชมต้องการอะไร และทางรายการต้องปรบัปรุงอะไร นอกจากนี้รูปแบบของ  
แอพลเิคชัน่ของ Second Screen ก็จะมเีรื่อง E-commerce เขา้มาเกี่ยวขอ้ง (ณัฐ 
พยงคศ์ร,ี สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 
 
โดยสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจจาก Mastercard ทีพ่บว่า ประเทศไทยมกีารซือ้ของทาง 

สมารท์โฟน ค่อนขา้งสูง (รอ้ยละ 37 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) สอดคล้องกบัผลส ารวจของ 
OurMobilePlanet ทีพ่บว่าคนไทยซือ้ของผ่าน สมารท์โฟน สูงถงึรอ้ยละ 51 ซึง่เป็นตวัเลขทีสู่ง
กว่าประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์หรอืไต้หวนั นอกจากนี้ ขอ้มลูทางดา้น
การเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัแสดงให้เห็นว่าเมื่อเดอืนเมษายนปีนี้  ประเทศไทยมี
บญัช ีInternet Banking ถงึ 7 ลา้นบญัช ีและมบีญัช ี Mobile Banking  969,977 บญัช ีแสดงให้
เหน็ถงึแนวโน้มการใช ้สมารท์โฟน และ แท๊บเลทในการจบัจ่ายใชส้อยทีเ่พิม่สูงขึน้ (Thanachart 
Numnonda, 2013) ทัง้นี้ ทางผูผ้ลติตอ้งค านึงถงึการเกบ็เงนิว่าจะท าโดยวธิใีดเวลาลูกคา้ซือ้ของ 
อาจเก็บเงนิโดยการตดัจากกล่อง ระบบมอืถอื หรอืให้ธนาคารตดัเงนิ เพื่อให้เกดิความชดัเจน
และไม่เกดิปัญหาทางผลประโยชน์ในภายหลงั ส่วนรายการวาไรตี้ใน Second Screen นัน้ก็
เหมาะสมและสามารถท าได้ โดยหากพจิารณาจะเห็นว่าเนื้อหาในรายการที่ออกอากาศทาง
โทรทศัน์มรีะยะเวลาไมย่าว แลว้การวดัผลกว่าจะทราบผลตอบรบัจากผูช้ม บางครัง้กจ็บรายการ
ไปนานแลว้ ท าใหป้รบัปรุงรายการไดช้้า ถ้าหากม ีSecond Screen กจ็ะสามารถช่วยแก้ปัญหา
ในส่วนน้ีไดม้าก 

อย่างไรกต็ามการท า Second Screen นัน้ ควรมกีารยนืยนัตวับุคคลว่าใครเป็นเจา้ของ
ทอ็ปบอ็กซ ์เพราะถ้าไม่ทราบแน่ชดั จะมปัีญหาเรื่องผลประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกนั เช่น
การร่วมสนุกเล่นเกม การลงทะเบยีน เป็นต้น ส่วนระบบของไทยยงัไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
ทัง้หมด ซึง่เป็นลกัษณะการสื่อสารทางเดยีวทัง้หมด คอื ต้องการผลติอย่างเดยีว แต่ไม่ไดม้อง
การสื่อสารระหว่างผูช้มกบัช่อง ซึง่ในความเป็นจรงิควรเริม่จากช่องสญัญาณ แลว้กจ็งูใจใหค้นมี
การตอบรบั โดยอาจจะตอ้งบอกว่าไม่เสยีค่าใชจ้่ายใหป้ระชาชนเขา้ใจ หรอืบางทอีาจจะมกีารจงู
ใจโดยการแจกของรางวลัใหม้ผีูต้ดิตาม จนกระทัง่ไมต่อ้งมขีองรางวลัแจกกม็ผีูต้ดิตาม 
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อยา่งไรกต็ามการท าทัง้หมดไมไ่ดอ้ยูท่ีค่นผลติอย่างเดยีว แต่ต้องรูถ้งึความต้องการของ
ผู้รบัชม ทางภาครฐัเองก็ต้องมกีารท าเสาสญัญาณให้เพยีงพอ และจดัระบบที่รองรบัผู้ชมด้วย 
ไม่เช่นนัน้ประชาชนพร้อมแล้วแต่ระบบไม่รองรบั คนก็จะเบื่อและไม่มกีารสื่อสารหรอืไม่มผีล
ตอบกลบัมา และจะไมเ่กดิการพฒันาไปในทีสุ่ด 

 ทางดา้นผลสมัภาษณ์ของอาจารยกุ์ลเชษฐ ์เลก็ประยรู (2560) กลบัมองต่างมุมเลก็น้อย 
โดยมองว่า “ในอนาคตอาจเป็นไปไดว้่าจะมเีฉพาะบน Second Screen และไม่มอีอกอากาศบน 
First Screen กเ็ป็นได ้เช่น ไลน์ทวี ีซึง่กม็นีโยบายว่าจะอยู่ใน Second Screen และต่อไปค่อย
กระจายไปทีอ่ื่น เป็นตน้” 

ในส่วนของครเีอทฟีและโปรแกรมเมอรน์ัน้ อาจารยกุ์ลเชษฐ์ มองว่า เป็นงานคนละส่วน
กนัแต่ต้องท างานประสานกนั ซึง่เป็นไปในทางเดยีวกนักบัหลกัการของ Csikszentmihalyi ใน
ขัน้ตอนของกระบวนการความคดิสรา้งสรรคใ์นหลกัการท างานหรอืการใหแ้นวคดิ ทีต่้องมคีวาม
ร่วมมอืกันเพื่อให้เกิดการยอมรบั โดยจะให้ความส าคญักับองค์ประกอบทัง้  3 ส่วน ใน
กระบวนการความคดิสรา้งสรรค ์คอื 

1) องคค์วามรูโ้ดยรอบ (Domains) ในทีน่ี้คอื แต่ละส่วนงานมคีวามรูใ้นงานของ
ตนเอง 

2) สายงาน (Fields) ในทีน่ี้คอื การยอมรบัในการเลอืกครเีอทฟี โปรแกรมเมอร ์
หรอืผูผ้ลติรายการคนนัน้ๆจากทีป่ระชุมหรอืในวงการใหท้ ารายการและดแูลรายการนัน้ ๆ 

3) บุคคล (Persons) ในทีน่ี้คอื ผูด้เนินการในแต่ละส่วนต้องเขา้ใจและทราบถงึ
ความตอ้งการของผูช้มทีต่อ้งการสื่อสารเนื้อหานัน้ ๆ ออกไป 

นอกจากนี้กระบวนการผลติของสื่อโทรทศัน์ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ 6 ขัน้ตอน ซึง่
หากมกีารใช้ Second Screen จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลติเนื่องจากขัน้ตอนทีเ่พิม่เตมิ
เขา้ใน ท าใหก้ระบวนการผลติ ประกอบดว้ยขัน้ตอนทัง้หมด 8 ขัน้ตอน จากเดมิ 6 ขัน้ตอน คอื 
แนวคดิ (Concept) เงนิสนับสนุน (Funding) การผลติ (Production) การเปิดตวั (Unfolding) 
การออกอากาศ (Broadcasting) การโฆษณา (Advertising) การดูแลรกัษาและอัพเดท 
(Maintenance and Update) การให้ใบอนุญาต (Licensing) ซึง่ขัน้ตอนที่เพิม่เตมิเขา้มาคอื  
การเปิดตวั (Unfolding) และ การดูแลรกัษาและอพัเดท (Maintenance and Update) (Roy & 
Galarneau, 2013) 

ส าหรบัอุปสรรคของการรบัชมบน Second Screen ในปัจจุบนัไม่ไดอ้ยู่ทีด่า้นเทคโนโลยี
เพยีงอยา่งเดยีวแลว้ เพราะระบบสญัญาณมกีารพฒันาไปไกลทัง้มอืถอื กล่องรบัสญัญาณ จนถอื
ไดว้่าเป็นวถิชีวีติของคนมากกว่าอุปสรรคไปแลว้ แต่สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคน่าจะเป็นเนื้อหาทีต่้องโดด
เด่นมากกว่า ควรจะตอ้งคดิใหซ้บัซอ้นมากขึน้ทัง้แอพลเิคชัน่ เกมส ์หรอืกจิกรรมส่งเสรมิอกีดว้ย  

ซึง่การคดิสรา้งสรรค์นี้ สอดคลอ้งกบัที่ จารุวรรณ ปะกงั (2551) ได้ให้ความหมาย
ความคดิสร้างสรรค์ไว้ว่า คอื “ความสามารถของสมองที่คดิได้กว้างไกลหลายแง่มุม เรยีกว่า 
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ความคดิแบบอเนกนยั ซึง่ท าใหเ้กดิความคดิแปลกใหมแ่ตกต่างไปจากเดมิ เป็นความสามารถใน
การมองเห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดการเรยีนรู้ เข้าใจ จนเกิดปฏิกิรยิา
ตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจนิตนาการ ซึ่งเป็นลกัษณะส าคญัของความคิดสร้างสรรค์อัน
น าไปสู่การประดษิฐ์หรอืคดิค้นสิง่แปลกใหม่ หรอืเพื่อการแก้ปัญหาซึ่งจะต้องอาศยัการบูรณา
การจากประสบการณ์และความรูท้ ัง้หมดที่ผ่านมา” และในส่วนของเนื้อหาก็ต้องมคีวามพเิศษ
และพิถีพิถันมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า (Value-Added) ให้กับรายการ และเพิ่ม
ประสบการณ์ในการรบัชมรายการ  เป็นการยกระดบัการรบัชมรายการโทรทศัน์รูปแบบปกติ
ใหก้บัผูช้มอกีดว้ย 

 

   
 

 

 

 



บทท่ี 5 
 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาเรื่องการสรา้งสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลั มี
วตัถุประสงคด์งันี้ 
 1)  ศกึษากลยทุธใ์นการสรา้งสรรคเ์นื้อหารายการของ Second-Screen คอือะไร 
 2)  ศกึษากระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกบั First 
Screen ควรมลีกัษณะอยา่งไร 
 3)  ศกึษารปูแบบและแนวทาง ของเนื้อหาของ Second Screen ทีเ่หมาะสมกบั
ผู้รบัสารในประเทศไทย เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัสื่อ
โทรทศัน์ในด้านต่าง ๆ และ เกบ็รวบรวมขอ้มูล และวเิคราะหป์ระมวลผลขอ้มูล บรรยายเชงิ
พรรณาและสรปุผล  

 

5.1  สรปุผลการวิจยั 
  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัสื่อโทรทศัน์ทัง้  5 ท่าน 
โดยภาพรวมแลว้มคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัในเรื่องทีม่องว่า Second Screen เป็นตวั
ทีเ่สรมิ First Screen ใหค้นตดิตามมากขึน้ เพยีงแต่เน้นกนัในคนละส่วน คนละมุมมองตามแต่
ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของแต่ละท่าน โดยคุณพงษ์สุข หริญัพฤกษ์ มองในแง่ของผู้
เชยีวชาญดา้นเทคโนโลยวี่า Second Screen เป็นตวัสรา้งหรอืเพิม่คุณค่าใหค้นอยากดูในตอน
ออกอากาศจรงิจากสื่อโทรทศัน์หรอืหน้าจอหลกั ส่วนตวัเนื้อหา (Content) จะท าให้มรีะดบั
หรอืไฮคลาส (Hi-Class) มากไม่ได้เพราะคนเมอืงส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูโทรทศัน์แล้ว ต่อไปสื่อ
โทรทศัน์จะตอ้งนึกถงึกลุ่มคนต่างจงัหวดั (Rural Mass) ใหม้ากยิง่ขึน้  ต้องมกีารคดิทีแ่ปลกใหม่ 
รวดเรว็และอพัเดทมากขึน้ดว้ย 

ในทางเดยีวกนัคุณอรรฆรตัน์ นิติพล ก็มมีุมมองของผู้ผลติ โดยจะเน้นในส่วนของ
เนื้อหาเป็นพเิศษ ซึง่มองว่าการสรา้งสรรคก์ลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลัที่
ท าให้เกิดการส่งเสรมิเนื้อหาให้มคีุณค่ามากขึ้น เพื่อจะได้มผีู้ชมมากขึ้นนัน้ ต้องท าให้เนื้อหา  
นัน้ ๆ สามารถไปไดทุ้กแพลทฟอรม์ (Platform) และท าใหผู้ช้มเป็นแฟนเบส (Fan Base) และ



64 
 

พฒันาเป็นซุปเปอรแ์ฟน (Super Fan) จนกลายเป็นกลุ่มผู้ชม (Community) ที่มี
คุณภาพ เพราะสุดท้ายแล้วความชื่นชอบของแฟนเบสจะมผีลต่อคุณค่าของเนื้อหาที่ชี้น าอะไร
ต่าง ๆ ท าให้ผู้ชมได้ประโยชน์ เมื่อมคีนเชื่อแล้วคุณภาพของคนที่เกดิขึน้ก็จะตามมา ส่วน
อาจารยกุ์ลเชษฐก์็จะมมีุมมองทางด้านวชิาการและมองในเรื่องเมด็เงนิทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งในการ
ผลติสื่อ แต่สุดทา้ยแลว้สิง่ทีจ่ะท าใหช้่องหรอืรายการนัน้ ๆ อยู่ไดก้ค็อื เนื้อหาทีโ่ดดเด่น รวมไป
ถงึการสนับสนุนจากการโฆษณาต่าง ๆ ซึง่ คุณธนกร สุทธธิน ไดก้ล่าวเสรมิในเรื่องนี้ว่า ควร
ตอ้งมกีารลงทุนควบคู่ไปกบัเนื้อหาเช่นกนั 

ทางดา้นคุณณฐั พยงคศ์ร ีมกีารเสรมิว่า การท า Second Screen นัน้ ควรมกีารยนืยนั
ตวับุคคลว่าใครเป็นเจา้ของทอ็ปบอ็กซ์ เพราะถ้าไม่ทราบแน่ชดั จะมปัีญหาเรื่องผลประโยชน์ใน
การสื่อสารระหว่างกัน เช่นการร่วมสนุกเล่นเกม การลงทะเบยีน เป็นต้น ส่วนระบบของไทยยงั
ไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด ซึง่เป็นลกัษณะการสื่อสารทางเดยีวทัง้หมด คอื ต้องการผลติ
อย่างเดียว แต่ไม่ได้มองการสื่อสารระหว่างผู้ชมกับช่อง ซึ่งในความเป็นจริงควรเริ่มจาก
ช่องสญัญาณ แลว้กจ็งูใจใหค้นมกีารตอบรบั โดยอาจจะต้องบอกว่าไม่เสยีค่าใชจ้่ายใหป้ระชาชน
เขา้ใจ หรอืบางทอีาจจะมกีารจงูใจโดยการแจกของรางวลัใหม้ผีู้ตดิตาม จนกระทัง่ไม่ต้องมขีอง
รางวลัแจกกม็ผีูต้ดิตาม 

นอกจากนี้ ในเรื่องอุปสรรคของการรบัชมบน Second Screen ในปัจจุบนั บุคคลทีใ่ห้
สมัภาษณ์ทุกท่านเหน็ว่า ไม่ไดอ้ยู่ทีด่า้นเทคโนโลยเีพยีงอย่างเดยีวแลว้ เพราะระบบสญัญาณมี
การพฒันาไปไกลทัง้มอืถอื กล่องรบัสญัญาณ จนถอืไดว้่าเป็นวถิชีวีติของคนมากกว่าอุปสรรค
ไปแล้ว แต่สิง่ที่เป็นอุปสรรคน่าจะเป็นเนื้อหาที่ต้องโดดเด่นมากกว่า ควรจะต้องคดิให้ซบัซ้อน
มากขึน้ ทัง้แอพลเิคชัน่ เกมส ์หรอืกจิกรรมส่งเสรมิ รวมถงึความรูข้องผู้ผลติทีจ่ะท าออกมาอกี
ดว้ย 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจยั 
 

จากผลสรปุดงักล่าว ผูว้จิยัสามารถน าผลการวจิยัมาอภปิรายได ้ดงันี้  
ส่วนที ่1  กลยทุธใ์นการสรา้งสรรคเ์นื้อหารายการของ Second Screen  
ส่วนที ่2  รปูแบบและแนวทางของเนื้อหาของ Second Screen  ทีเ่หมาะสมกบัผูร้บัสาร

ในประเทศไทย  
ส่วนที ่3  กระบวนการสรา้งสรรค ์Second Screen ใหส้อดคลอ้งกบั First Screen  
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5.2.1  ส่วนท่ี 1 กลยทุธใ์นการสร้างสรรคเ์น้ือหารายการของ Second Screen  
ผลจากการวจิยัพบว่า กลยุทธ์ในการสรา้งสรรค์เนื้อหารายการของ Second Screen 

ปัจจุบนันี้มคีวามพร้อมในด้านเทคโนโลยแีละอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บรโิภคได้ง่าย 
โดยเฉพาะทางสมาร์ทโฟน แต่ประเทศไทยยงัมเีพยีงคนที่คดิสร้างสรรค์ออกมา แต่กลบัไม่มี
บุคคลากรทีผ่ลติหรอืท าออกมาไดค้รบถว้นจรงิ ๆ   

ทัง้นี้ คุณอรรฆรตัน์ นิตพิล มองว่า การสรา้งสรรค์กลยุทธ์ Second Screen ในสื่อ
โทรทศัน์ยคุดจิทิลัทีท่ าใหเ้กดิการส่งเสรมิเนื้อหาใหม้คีุณค่าเพื่อจะไดม้ผีูช้มมากขึน้นัน้ ต้องท าให้
เนื้อหานัน้ ๆ สามารถไปได้ทุกแพลทฟอรม์ (Platform) โดยมโีทรทศัน์เป็นตวัตัง้ต้น ซึง่จะมี
สปัดาหล์ะครัง้ทีอ่อกอากาศ และโซเชยีลมเีดยี คอื ตวัช่วยทีเ่พิม่เนื้อหาเขา้ไปใหค้นเหน็บ่อยขึน้ 
รูส้กึอยากตดิตาม และท าใหผู้ช้มเป็นแฟนเบส (Fan Base) และพฒันาเป็นซุปเปอรแ์ฟน (Super 
Fan) จนกลายเป็นกลุ่มผูช้ม (Community) ทีม่คีุณภาพในทีสุ่ด โดยมุมมองของคุณอรรฆรตัน์ 
นิตพิล จะเป็นไปในทศิทางของผู้ผลติ จงึมกัจะค านึงถงึเนื้อหาเป็นหลกั ที่ต้องให้ประโยชน์แก่
ผูช้ม เพราะถอืว่าโทรทศัน์เป็นเพยีงแพลทฟอรม์ (Platform) หนึ่งเท่านัน้ ทีจ่รงิแลว้ผูบ้รโิภคดูที่
เนื้อหาของรายการมากกว่า แต่ขึน้อยู่กบัว่าชมผ่านสื่อใด ซึง่สอดคลอ้งกบั Roy & Galarneau 
(2013) ในแนวคดิการใชก้ลยุทธก์ารจดัการการใชน้วตักรรม Second-Screen Application ทีจ่ะ
ค านึงถงึจ านวนแฟนทีต่ดิตาม  

ส่วนความเหน็ทางดา้นอาจารยกุ์ลเชษฐ์ เลก็ประยรู นัน้จะมองในแง่นักวชิาการ โดยผล
จากการวจิยัพบว่า วงการสื่อโทรทศัน์หลงัจากช่วงเปลี่ยนผ่านมาเป็นยุคดจิทิลัทีม่ ี 24 ช่องนัน้ 
ท าใหส้ื่อโทรทศัน์มเีนื้อหามาก แต่มเีมด็เงนิเท่าเดมิและมสี่วนแบ่งมากขึน้ หากช่องใดทีส่ามารถ
อยู่ได้อาจเป็นเพราะมเีงนิทุน หรอืครเีอทฟีรูใ้จและรู้จกัผู้ชมว่าต้องการชมอะไร ฉะนัน้ทุกวนันี้ 
แต่ละช่องจงึต้องหาความเป็นตวัเอง เช่นเดยีวกนักบัทีคุ่ณธนกร สุทธธิน ได้ใหส้มัภาษณ์ไว้ว่า 
ด้านปัจจยัที่ต้องค านึงในการท าการตลาดบนโทรทัศน์ยุคดิจิทัล  คือ เม็ดเงินลงทุนในการ
สนบัสนุนเป็นเรือ่งแรก และปัจจยัต่อมา คอืเรือ่งของลกูเล่น หรอืการคดิสรา้งสรรค์ ว่าจะท ายงัไง
ใหค้นสนใจและบอกต่อ แต่ทัง้นี้กต็อ้งขึน้อยูก่บัฐานผูช้มทีแ่ต่ละช่องมอียูแ่ลว้ดว้ย  

นอกจากนี้ยงัพบว่า Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลัช่วยในเรื่องของการส่ง
เนื้อหาไปสู่กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูช้มของสถานีมากขึน้  โดยจากเดมิผูท้ีช่มสื่อโทรทศัน์จะเป็นผูท้ี่
ว่างหรอืมเีวลาและชมผ่านโทรทศัน์ แต่ปัจจุบนัสามารถรบัชมผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา 
นอกจากนี้หากชื่นชอบเนื้อหานัน้ ๆ ยงัสามารถแคปเจอร์ (Capture) และโพสต์ (Post) ลง
โซเชยีลมเีดยี (Social Media) ของตวัเองได้ ก่อให้เกดิสื่อที่ไม่ต้องเสยีเงนิซื้อหรอืที่เรยีกว่า 
Earn Media ไปเรือ่ยๆ ซึง่ท าใหค้นทีเ่หน็เกดิความสนใจ ชอบและตดิตามต่อ  

อยา่งไรกต็ามสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัมจี านวนช่องทีม่าก แต่ส่วนใหญ่แลว้ผูค้นกลบัจดจ าที่
ตวัรายการ หรอืตวับุคคลที่ตนชื่นชอบมากกว่าจดจ าช่องหรอืเลขช่อง ซึ่งการจดจ าของผู้ชม
สอดคลอ้งกบั โจเซฟ ท ีแคลปเปอร ์(Klapper, 1960, PP. 19-25) ซึง่เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบ



66 
 

กบัต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยถือว่าการแข่งขนัยงัไม่สูง เพราะถึงจะมชี่องที่มากขึ้น แต่
รายการส่วนใหญ่ก็เป็นรายการเดมิที่ยกมาจากระบบอนาลอ็ค ไม่ได้แปลกใหม่ จงึท าใหเ้นื้อหา
บางช่องอ่อนลง ส่งผลใหผู้ช้มเปลีย่นช่องไปมาและไมเ่กดิความภกัดกีบัช่องนัน้ ๆ  
 

5.2.2 ส่วนท่ี 2 รปูแบบและแนวทางของเน้ือหาของ Second Screen ท่ีเหมาะสม
กบัผูร้บัสารในประเทศไทย  

ผลการวจิยัในส่วนนี้พบว่า Second Screen เป็นตวัสรา้งหรอืเพิม่คุณค่าใหค้นอยากดูใน
ตอนออกอากาศจรงิจากสื่อโทรทศัน์หรอืหน้าจอหลกั (First Screen) โดยคุณพงษ์สุข หริญั
พฤกษ์ กล่าวว่า ตวัเนื้อหา (Content) เป็นส่วนส าคญัทีผู่ผ้ลติจะต้องค านึงถงึการเขา้ถงึของคน
ส่วนใหญ่ (Mass)  ซึ่งพฤติกรรมของผู้บรโิภคแต่ละกลุ่มนัน้ ค่อนข้างสอดคล้องกบัทฤษฎี
เกี่ยวกบัการเปิดรบัข่าวสาร (Media Exposure) โดยคนจะมกีารเปิดรบัที่ต่างกันตามแต่
ประสบการณ์ของแต่ละคน ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ ท าให้ผู้ผลติต้องนึกถงึทัง้คนเมอืงและคน
ต่างจงัหวัด หากมองในเรื่องการเข้าถึงของกลุ่มคนเมอืงและกลุ่มคนต่างจงัหวดั จะเห็นว่า
พฤตกิรรมของคนเมอืงส่วนมากมกัจะใช้ Smart Phone และเน้นความสะดวกสบายในการรบัชม 
เนื่องจากกว่าคนเมอืงมเีวลาว่างน้อย อกีทัง้ใชช้วีติทีเ่รง่รบี จงึชมผ่าน Second Screen เป็นส่วน
ใหญ่ต่างจากกลุ่มคนต่างจงัหวดัทีโ่ดยมากท าไร ่ท านาหรอืมวีถิชีวีติทีม่เีวลา รวมถงึกลุ่มแม่บา้น
แม่คา้ทีต่ดิละครหรอืรายการต่าง ๆ ท าใหส้ามารถชมผ่านสื่อโทรทศัน์ไดต้ามเวลาออกอากาศ
จรงิแล้วน ามาพูดเล่าบอกกล่าวกนัในกลุ่ม  ทัง้นี้ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า อาจเป็นเพราะคนเมอืงใน
ประเทศไทยนัน้มกีารเปิดรบัสารผ่านช่องทาง Mobile Device มากจนเกินไป อาจเพราะ
พฤตกิรรมการใช้ชวีติดงัที่ผูถู้กสมัภาษณ์กล่าวในขา้งต้น แต่ดว้ยเทคโนโลยทีีเ่ขา้มาเรว็เกนิไป
บางอย่าง และคนไทยนัน้ไม่ได้เรยีนรู้การใช้แบบบูรณาการ วิง่ตามกระแสการใช้งานทัง้ตวัผู้
ใหบ้รกิาร ผูผ้ลติ และผูร้บัสาร จงึอาจจะท าใหก้ารเกดิของ Second Screen นัน้เป็นไปไดอ้ย่าง 
เพราะเสมอืนการปลกูฝังว่าถา้ไมม่เีวลารบัชมกจ็ะสามารถรบัชมยอ้นหลงัได้ โดยแต่กต่างจากใน
ต่างประเทศที่มกีารแบ่งประเภทว่า รายการโทรทศัน์แบบไหนที่มไีว้เพื่อการรบัชมย้อนหลงั 
รายการไหนมไีวเ้พื่อการรบัชม และสนับสนุนกบั Second Screen จงึท าใหร้ายการ และวงการ
โทรทัศน์นัน้สามารถพัฒนาได้ไปควบคู่กัน โดยไม่มสี่วนไหนมากจนเกินไป แต่ถ้าหากใน
ประเทศไทยมกีารจดัระบบ การรบัชมรายการโทรทศัน์ดงัเช่นในต่างประเทศ Second Screen ก็
จะสามารถเกดิขึน้ในเรว็ ๆ นี้ไดเ้ช่นกนั  

ทางดา้นคุณอรรฆรตัน์ นิตพิล ไดเ้สรมิในเรือ่งหน่วยวดัเรทติ้ง (Rating) ของเนลสนัทีว่ดั
จากกลุ่มคนจ านวนมากนัน้ คุณอรรฆรตัน์ มองว่า การวดัเรทติ้งเป็นการลงเพื่อภาพลกัษณ์
เท่านัน้ แต่สิง่ทีส่รา้งยอดขายจรงิ ๆ คอืแฟนเบส ซึง่ผูว้จิยัเองมคีวามเหน็กบัเรื่องนี้ว่า ประเดน็ที่
คุณอรรฆรตัน์ นิตพิล ได้กล่าวมานัน้เป็นจุดส าคญัที่จะสามารถให้ผู้รบัสาร มคีวามสนใจในตวั
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เนื้อหาของรายการ หรอืรปูแบบของรายการทีส่รา้งขึน้ โดยไม่ไดมุ้่งไปที่ว่าจะต้องท าขึน้มาเพื่อ
รบัชมผ่านสื่อออนไลน์เท่านัน้ แต่ท าใหเ้กดิความสนใจทีต่วัเนื้อหาหลกัคอืรายการก่อน และจงึใช้
เครื่องมาอย่าง Social Media หรอื Second Screen เขา้ไปเสรมิใหเ้กดิความแขง็แรงในตวั
รายการนัน้ ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นสิง่ที่ถูกต้องมากที่สุด และคล้ายคลงึกบัรูปแบบของ 
Second Screen ในต่างประเทศ  

และถงึแมว้่าสื่อโทรทศัน์ของประเทศไทยจะมคีวามคดิสรา้งสรรค์ แต่อาจารย ์กุลเชษฐ ์
เลก็ประยรู กลบัมองว่าส่วนใหญ่กไ็ปซือ้ฟอรม์แมท (Format) จากทีอ่ื่นมา นอกจากนี้จ าเป็นต้อง
ม ีFirst Screen และม ีSecond Screen ควบคู่กนัไปด้วย เพราะปัจจุบนัเมื่อผู้บรโิภคนัง่ดู
โทรทศัน์กเ็ล่นมอืถอืไปดว้ย ผูผ้ลติจงึตอ้งน าสองสิง่นี้มาเชิอ่มโยงกนัตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
ซึง่การทีผู่บ้รโิภคมพีฤตกิรรมแบบนี้เพราะสะดวกสบาย ถ้าไม่ตดิรายการหรอืละครนัน้ ๆ มากก็
รอดูตอนออกอากาศจรงิ แต่ถ้าคนดูตดิก็จะดูก่อนและตดิตามทุกตอน พฤตกิรรมที่เปลี่ยนไปนี้
สอดคล้องกบัข้อมูลจากผลงานวจิยั Connections Panel ของ Initiative ที่เปรยีบเทยีบ
พฤตกิรรมระหว่างปี 2010 กบั 2012 แลว้พบว่าในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาสดัส่วนของคนไทยทีท่ า
กจิกรรมต่าง ๆ บนอนิเตอรเ์น็ตสงูขึน้ในทุกกจิกรรมหลกั ๆ   

ในอนาคตรปูแบบและเนื้อหาของช่องแต่ละช่องจะมกีารแข่งขนักนักนัมากขึน้ เนื่องจาก
มคีนผลติอะไรใหม่ ๆ เขา้มาตลอด ทัง้นี้การผลติรายการแต่ละรายการนัน้ ทุกอย่างถูกวางแผน
มาหมดแล้ว ทัง้ฝ่ายผลติรายการและฝ่ายการตลาดต้องมกีารปรกึษากนั ไม่ใช่เป็นการทีเ่นื้อหา
เสรจ็แลว้ค่อยมาคุยกนัว่าจะท าการโปรโมทอย่างไร เพราะปฏเิสธไม่ไดว้่าการท าการตลาดแบบ 
real time มคีวามจ าเป็นและมคีวามรวดเรว็ ซึ่งในการวางแผนอย่างสร้างสรรค์ ค่อนข้าง
สอดคลอ้งกบัภาวะลื่นไหล (Flow) ของ Csikszentmihalyi (1996)  

ส าหรบัการท าการค้าบน Second Screen ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสื่อโทรทศัน์                   
คุณธนกรมองในมุมการตลาดว่า ปัจจุบนัยงักระจุกอยู่แค่ตวัเมอืง เพราะการที่จะท า Second 
Screen เป็น One Stop Service คนทีเ่ล่นไดต้้องมคีวามรูเ้ป็นส่วนหนึ่ง คงต้องรอเวลาอกีสกั
ระยะ ซึง่ตอนนี้เทรนด์ของ e-Commerce เริม่มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus ทีเ่ริม่ม ีe-
Commerce แลว้ ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่าในส่วนนี้คอืปลายทางเมื่อเทคโนโลย ีSecond Screen 
เกดิความส าเรจ็ มผีูช้มเกดิความรบัรูเ้ขา้ใจโดยแพร่หลาย และเป็นการต่อยอดอย่างแทจ้รงิ เช่น
ในต่างประเทศทีใ่ชร้ปูแบบการขายสนิคา้ หรอืส่งเสรมิการขายสนิคา้ผ่าน Second Screen  เช่น 
เมื่อมกีารแข่งขนักีฬา และมพีกัครึ่งเวลา เราสามารถที่จะใช้คูปองส่วนลดที่ผู้ผลิตส่งไปไว้ที่ 
Second Screen เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการซือ้ขายทนัที เพราะได้ส่วนลดหรอืของแถม ซึง่แต่ละ
สนิคา้กม็รีปูแบบการสรา้งความน่าสนใจกบัผูร้บัสารทีแ่ตกต่างกนั  

สุดทา้ยนี้ ทศิทางของโทรทศัน์ดจิทิลั ผูใ้หส้มัภาษณ์คนสุดทา้ยอย่างคุณณฐั พยงคศ์ร ี
มองว่า ถูกจ ากดัจาก กสทช. ดว้ย ฉะนัน้ การจะท าอะไรต้องเขา้ใจพฤตกิรรมของคนไทย แลว้ก็
ต้องมาดูตามข้อจ ากัดด้วย ในส่วนนี้ผู้วิจยัมคีวามเห็นว่าในด้านของส่วนงานภาครฐัที่เป็นผู้
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ควบคุมสื่อนัน้ควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รบัสารได้มสี่วนร่วมกบัเนื้อหารายการที่ผู้ผลติได้ท าขึ้น
มากกว่านี้ เพราะบางอย่างนัน้มขีอ้จ ากดัในดา้นการโฆษณาในเนื้อหารายการ เพราะถูกมองว่า
เป็นโฆษณาแฝง และอยู่นอกกฎขอ้บงัคบั อกีทัง้รายการทีเ่กดิขึน้ใหม่กต็้องใชเ้วลา ในการสรา้ง
การรบัรูใ้หก้บัผู้ชม กว่าที่จะเกดิการตดิตามนัน้กต็้องทุ่มงบประมาณจ านวนมากเพื่อใหร้ายการ
นัน้ ๆ เป็นทีร่บัรูใ้นวงกวา้งได ้ 

ในระยะยาวของโทรทศัน์ยุคดจิทิลันัน้ ช่องน่าจะค่อย ๆ หายไปและกลบัมามเีพยีงไม่กี่
ช่องแบบเดมิ  ดงันัน้ในการปรบัของช่องต้องแปลกใหม่ สอดคล้องกบัหลกัความคดิสรา้งสรรค์
ของ De Bono (1982) อกีทัง้ช่องต้องค านึงถงึคุณภาพของรายการและมกีารสื่อสารระหว่าง
รายการกบัผู้ชมด้วย โดยโทรทศัน์ดจิทิลัควรท าแพลตฟอรม์ให้มากขึน้ เพื่อที่ผู้รบัชมสามารถ
รบัชมได้ทุกที่ทุกทาง ซึ่งผู้ผลิตต้องพัฒนาแอพลิเคชัน่ให้มีคุณภาพทัง้ภาพและเสียง ส่วน
โซเชยีลมเีดยีกต็อ้งเขา้ใจพฤตกิรรมของผูท้ีอ่อนไลน์ว่ามคีวามสนใจตดิตามอย่างไร 
 

5.2.3  ส่วนท่ี 3 กระบวนการสร้างสรรค ์Second Screen ให้สอดคล้องกบั 
        First Screen  
ผลการวจิยัพบว่า ในดา้นตวัเนื้อหาเป็นสิง่ทีส่ าคญั โดยการสรา้งสรรคก์ลยุทธ์ Second 

Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลั ต้องมกีารคดิที่แปลกใหม่ ส่วนสื่อโทรทศัน์ (First Screen)     
กต็้องรวดเรว็และอพัเดทมากขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ต้องใช้ความคดิสรา้งสรรค์ คดินอกกรอบตามที ่   
De Bono (1982) ไดก้ล่าวไวข้า้งต้น โดยผูว้จิยัเหน็ว่าอาจเนื้อหารายการนัน้จะต้องมกีารเล่น
เกมส ์หรอืมขีองรางวลัทีน่่าสนใจเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ทัง้ในรปูแบบของประเภทส่วนลดสนิคา้ต่าง ๆ 
หรอืการสะสมคะแนนผ่านเกมส์ แต่อย่างไรก็ตาม หากทุกอย่างเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้
อนิเตอรเ์น็ต สญัญาณ ขัน้ตอนการผลติและเนื้อหารายการ และความพรอ้มของผูร้บัสาร ถงึตอน
นัน้สิง่ทีอ่าจจะเป็นอุปสรรคกน่็าจะอยูท่ีก่ารพฒันาระบบใหร้าบรื่นเท่านัน้  

ทางดา้นคุณอรรฆรตัน์ นิตพิล มองว่า คุณค่าของเนื้อหาทีช่ีน้ าอะไรต่าง ๆ ท าใหผู้ช้มได้
ประโยชน์ เมือ่มคีนเชื่อแลว้คุณภาพของคนทีเ่กดิขึน้กจ็ะตามมา ในทางเดยีวกนัผูว้จิยัเหน็ว่า สิง่
ทีคุ่ณอรรฆรตัน์ นิตพิล มองนัน้อาจจะเป็นหลกัการที่สามารถน ามาเป็นจุดเริม่ต้นของ Second 
Screen ในประเทศไทยได้ โดยใช้สิง่ส าคญัของเนื้อหารายการมาสรา้งสรรค์เนื้อหาใหม้คีวาม
โดดเด่น และใชเ้ทคโนโลยมีาเป็นส่วนพลกัดนัใหเ้กดิความแขง็แรงต่อไป  

นอกจากนี้ ในอนาคตหากรบัชมโทรทศัน์ดจิทิลัและมี Second Screen ควบคู่ไปดว้ย 
ถอืว่าเป็นสิง่ทีแ่ปลกใหม่และควรจะม ีโดยคุณณฐั พยงค์ศร ีได้กล่าวในส่วนนี้ว่า เป็นการเปิด
โอกาสใหส้ื่อหรอืคนท ารายการไดท้ราบว่าผูช้มต้องการอะไร และทางรายการต้องปรบัปรุงอะไร 
ส่วนรปูแบบของแอพลเิคชัน่ของ Second Screen จะมเีรื่อง e-commerce เขา้มาเกี่ยวขอ้ง โดย
สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจจาก Mastercard ทีพ่บว่า ประเทศไทยมกีารซือ้ของทาง สมารท์โฟน 
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ค่อนขา้งสงู (รอ้ยละ 37 ของผูต้อบแบบสอบถาม) ทัง้นี้ ทางผูผ้ลติต้องค านึงถงึการเกบ็เงนิว่าจะ
ท าโดยวธิใีด เพื่อให้เกิดความชดัเจนและไม่เกิดปัญหาทางผลประโยชน์ในภายหลงั ในส่วน
รายการวาไรตี้ใน Second Screen นัน้มคีวามเหมาะสมและสามารถท าได้ โดยสามารถช่วย
แก้ปัญหาในเรื่องการวดัผลตอบรบัจากผูช้มและน ามาปรบัปรุงรายการใหร้วดเรว็มากยิง่ขึน้กว่า
การรบัชมจากสื่อโทรทศัน์เพยีงอย่างเดยีว อกีทัง้การท า Second Screen ควรมกีารยนืยนัตวั
บุคคลว่าใครเป็นเจ้าของกล่อง  ท็อปบ็อกซ์ เพราะถ้าไม่ทราบอย่างชดัเจน จะมปัีญหาเรื่อง
ผลประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกนั เช่นการรว่มสนุกเล่นเกม การลงทะเบยีน เป็นตน้  

เช่นเดยีวกนักบัคุณธนกร สุทธธิน ที่มคีวามคดิไปในทางเดยีวกนัว่า Second Screen 
เป็นตวัเสรมิ First Screen มากกว่า ซึง่นอกจากจะดูยอ้นหลงัไดแ้ลว้ บางรายการยงัใชพ้รอ้มกบั
จอหลกัดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบันวตักรรมและการจดัการกลยุทธ์ Second-Screen ขององคก์รสื่อ
โทรทศัน์ที่ว่า การส่งเสรมิความสามารถในการท าให้เกดิการสื่อสารสองทางหรอื Interactivity 
ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า สิง่ทีคุ่ณธนกร มองนัน้ค่อนขา้งจะไปในทศิทางเดยีวกนักบัหลาย ๆ ท่าน 
และเป็นวธิกีารทีส่ามารถท าใหก้ารสรา้งสรรคร์ปูแบบการรบัชมแบบ Second Screen เกดิขึน้ได ้
คอืทัง้ First Screen และ Second Screen จะต้องเชื่อโยงเกี่ยงขอ้งกนั แต่มกีารสรา้งสรรค์
รปูแบบที่แตกต่างกนั ส่งเสรมิกนั และใช้ขอ้ดขีองกนัและกนั มาเป็นจุดที่จะพลกัดนัให้เกดิการ
รบัชมได ้อย่างไรกต็าม มองว่าการเกดิ Second Screen ต้องเป็นคนกลา้ทีจ่ะท า ทีอ่าจจะไม่ได้
กงัวลถงึรายได้ ต้องยอมเป็นคนเริม่สรา้งใหเ้กดิขึน้ก่อน แลว้คดิว่าอย่างอื่นจะตามมา ทัง้นี้ต้อง
ค านึงถงึเนื้อหาดว้ย เพราะถงึแมจ้ะทุกอย่างพรอ้มแลว้ แต่เนื้อหาไม่ไปดว้ยกนักท็ าไม่ได้ ทุก ๆ
ส่วนตอ้งไปดว้ยกนัทัง้หมด 

ในขณะเดยีวกนักม็อีกีมุมมองทีแ่ตกต่างออกไป อย่างอาจารยกุ์ลเชษฐ์ เลก็ประยรู ซึ่ง
มองว่า ในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่าจะมเีฉพาะบน Social TV และไม่มอีอกอากาศบน First 
Screen กเ็ป็นได ้เช่น ไลน์ทวี ีซึง่กม็นีโยบายว่าจะอยู่ใน Mobile Device และต่อไปค่อยกระจาย
ไปทีอ่ื่น เป็นตน้ ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็ในเรือ่งนี้ว่าดว้ยการทีผู่ผ้ลติรายการต่างแสวงหาความนิยม
ในการรบัชม จงึอยากทีจ่ะพลกัดนัในรายการนัน้เกดิการกระจายตวัไปในช่องทางต่าง ๆ แต่ก็
ไม่ไดค้ านึงถงึว่าถ้าหากว่าจะท ารายการทีม่แีต่ใน Social TV ผ่าน Mobile device ต่าง ๆ จน
เกดิการเปลี่ยนแปลงการบัชมรายการแบบถาวร ผู้ชมต่างไม่สนใจในตวัรายการที่น าเสนอผ่าน
ช่องทาง First Screen แลว้ วงการโทรทศัน์จะอยู่ต่อไดห้รอืไม่ ซึง่อย่างในต่างประเทศไดม้กีาร
แบ่งรปูแบบในการน าเสนอว่าอะไรทีส่รา้งสรรคม์าเฉพาะ Social TV อะไรทีส่รา้งสรรคม์าเฉพาะ  
Second Screen จงึท าใหเ้กดิการรกัษาพืน้ทีข่องแต่ละรปูแบบได้  ไม่เหมอืนกบัในประเทศไทย 
ทีมุ่ง่ไปในทศิทางใด ทศิทางหนึ่ง โดยไมไ่ดค้ านึงว่าเกดิผลกระทบในดา้นใดบา้ง  

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการรบัชมบน Second Screen ในปัจจุบนัไม่ไดอ้ยู่ทีด่า้น
เทคโนโลยเีพยีงอย่างเดยีวแล้ว เพราะระบบสญัญาณมกีารพฒันาไปไกลทัง้มอืถือ กล่องรบั
สญัญาณ จนถอืไดว้่าเป็นวถิชีวีติของคนมากกว่าอุปสรรคไปแลว้ แต่สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคน่าจะเป็น
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เนื้อหาที่ต้องโดดเด่นมากกว่า ควรจะต้องคิดให้ซบัซ้อนมากขึ้นทัง้แอพลิเคชัน่  เกมส์ หรือ
กจิกรรมส่งเสรมิอกีดว้ย  

 
5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษางานวิจยั 

   
ผลจากการศกึษาวจิยัเรื่องการสรา้งสรรคก์ลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุค

ดจิทิลั ท าใหท้ราบว่าการผลติรายการทัง้ในสื่อโทรทศัน์และ Second Screen ทุกฝ่ายต้องมกีาร
วางแผนและท างานใหเ้ป็นในทศิทางเดยีวกนั ในกรณีศกึษาจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัสื่อโทรทศัน์ทัง้ 5 ท่าน ไดส้รปุและมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  ในยคุปัจจบุนัระบบอนิเตอรเ์น็ต ระบบ 4G ในประเทศไทยไดม้แีลว้ จงึถอืว่าไม่ค่อยเป็น
อุปสรรคมากนัก แต่สิง่ที่ยงัมอุีปสรรคอยู่ คอื ฝ่ายผลติ โดยฝ่ายผลติไม่สามารถสรา้งแอพลเิค    
ชัน่ทีด่จีรงิ ๆ ได ้อาจเป็นเพราะบุคคลากรยงัมคีวามรูใ้นดา้นระบบแอพลเิคชัน่ไม่มากพอ อกีทัง้
ขัน้ตอนในการผลติยงัไมไ่ปทางเดยีวกนัเท่าทีค่วร ซึง่มหีลายกรณีทีค่รเีอทฟีคดิงานออกมาอย่าง
หนึ่ง คนขายงานไดร้บับรฟีมาเพิม่เตมิ แต่พอลงมอืผลติออกมากลบัเป็นอกีอย่างหนึ่ง ซึง่ไม่ได้
เป็นไปตามที่คดิตัง้แต่แรกเริม่ ทัง้นี้ ทางโปรแกรมเมอร์และคนออกแบบแอพลเิคชัน่ก็มสี่วน
ส าคญัทีต่อ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งดงักล่าวอย่างชดัเจ นและเขา้ใจใหต้รงกนั ซึง่การแก้ปัญหานี้ควรจะ
มกีารปรกึษาและประสานงานกนัใหม้ากขึน้ อกีทัง้ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งต้องมกีารศกึษาความรูเ้พิม่เตมิ
หรอือาจมผีูเ้ชยีวชาญเขา้มาเป็นที่ปรกึษาเพื่อช่วยให้งานเป็นไปตามก าหนดและเป็นไปในทาง
เดยีวกนั 
 นอกจากนี้ผลการการวจิยัท าให้เห็นว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ที่รบัชมผ่าน Second Screen 
โดยมากเป็นกลุ่มคนในเมอืงที่มอุีปกรณ์พรอ้มไม่ว่าจะเป็น Smart Phone กล่องรบัสญัญาณ 
โทรทศัน์รุ่นที่รองรบัอุปกรณ์ ฯลฯ แต่ในบางพื้นที่และเขตชนบทนัน้ ถงึแมว้่าผู้ชมจะมโีทรศพั์
หรือสมาร์ทโฟนก็จริง แต่บางรุ่นอาจจะไม่สามารถรองรบักับแอพลิเคชัน่ได้ทัง้หมด หรือ
แมก้ระทัง่โทรทศัน์ก็อาจเป็นรุ่นเก่าทีไ่ม่รองรบัเช่นกนั ดงันัน้ผูว้จิยัเหน็ว่า ในดา้นนี้ทางภาครฐั
จะต้องเร่งด าเนินการทัง้ในเรื่องของระบบการออกอากาศ การกระจายสญัญาณของโทรทศัน์
ดจิทิลัไปในภมูภิาค เพื่อกระตุ้นใหผู้ร้บัสารมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการรบัชม ทัง้ในดา้น
โทรทศัน์ทีใ่ชอ้ยู่ และการมสี่วนรว่มกบัรายการทีอ่อกอากาศได้       
 และสุดทา้ยนี้ เนื่องจากว่า Second Screen เป็นสื่อทีส่ามารถรบัชมไดพ้รอ้มกบัจอหลกั
ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ในประเทศไทยปัญหาอกีประการทีพ่บคอื เวลาทีอ่อกอากาศเลื่อมกนัหรอื
ชา้กว่ากนัเลก็น้อย ซึง่ถ้าเป็นละครหรอืซรีีย่จ์ะไม่ค่อยมปัีญหามากนัก แต่หากเป็นรายการหรอื
เกมสโ์ชวท์ีม่กีารทายผล จบัรางวลั และตอบค าถามต่าง ๆ ทีม่กีารจบัเวลา สิง่นี้จะมผีลต่อการ
รบัชมและลุน้ผลนัน่เอง 
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 โดยสรุปแลว้จะเหน็ว่าการสรา้งสรรคก์ลยุทธ์ Second Screen ในสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลั
เป็นสิง่ที่ก าลงัเกดิขึน้ในปัจจุบนั แต่ต้องมกีารพฒันาต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทัง้ทางด้าน 
ระบบ  แอพลเิคชัน่ รวมถงึความรูข้องผูผ้ลติและการเปิดรบัของผูช้ม ทัง้นี้เนื้อหาเป็นสิง่ส าคญัที่
ผูผ้ลติจะตอ้งตระหนกัถงึ เพื่อทีผู่ช้มจะไดร้บัประโยชน์และคุณค่าจากสื่ออย่างแทจ้รงิ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
 

1)  ควรท าการศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณ เพื่อที่จะได้น าข้อมูลทางสถิติมาเป็นข้อมูล
สนับสนุนมากยิง่ขึน้ และน ามาปรบัใชใ้นการสรา้งกลยุทธ์ Second Screen กบัสื่อโทรทศัน์ยุค
ดจิทิลัในอนาคตต่อไป 

2)  เนื่องจากว่าโลกปัจจุบนัเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ จงึควรท าการศกึษาวจิยัอย่างต่อเนื่อง และศกึษาในส่วนรายละเอยีดเพิม่เตมิ เพื่อทีจ่ะ
ไดข้อ้มลูทีล่ะเอยีดและอพัเดทมากยิง่ขึน้  

3)  การวิจยัครัง้นี้เป็นการศึกษาเฉพาะแนวคิดของบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทศัน์
จ านวน 5 ท่านเท่านัน้ ดงันัน้การศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษางานของบุคคลอื่นในสายงาย
ต่าง ๆ เพิม่เตมิด้วย เพื่อจะได้น าผลการศกึษาที่ได้มาเปรยีบเทยีบความแตกต่างในแต่ละงาน
หรอืแต่ละแนวคดิไดต่้อไป 
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