นวัตกรรมการเลาเรือ่ งขามสือ่ เพือ่ สรางการมีสว น
รวมเพือ่ ขับเคลือ่ นประเด็นสังคม
TRANSMEDIA STORYTELLING INNOVATION OF PARTICIPATORY
PROCESS TO DRIVE SOCIAL ISSUES

บทคัดยอ

บทความวิจัยนี้เปนการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่
นักวิจัยและนักศึกษานิเทศศาตร ซี่งเปนประชากรกลุมเปาหมายรวมกันผลิตและพัฒนาเนื้อหาการเลาเรื่องขามสื่อ
(Transmedia) ในการสื่อสารประเด็นสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการดวยการเลาเรื่องขามสื่อเพื่อใหกลุมคนอายุ 18-24
ปมีสวนรวมตอการรณรงคประเด็นสังคมผานกระบวนการเลาเรื่องขามสื่อ และเพื่อศึกษานวัตกรรมเชิงกระบวนการใน
การผลิตเนื้อหาการเลาเรื่องขามสื่อ (Transmedia) เพื่อสื่อสารประเด็นสังคม
ผลการศึกษาพบวา การใชกระบวนการออกแบบเนื้อหาสื่อสารหลากชองทาง ชวยสรางประสบการณถึงแกนของ
ประเด็นและนําไปสูการลงมือทําพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นสังคมนั้นไดในชีวิตจริง การสรางเนื้อหาหลากรูปแบบ
พัฒนาการเปดโลกเนื้อหา (Entry Point) ของการเลาเรื่องขามสื่อดวยปฏิสัมพันธบนสื่อออนไลน ของกลุมเปาหมายอายุ
18-24 ป โดยใชกรอบการเลาเรื่องทีเ่ นนความสนุกและตัง้ คําถามตอพฤติกรรมที่เปนปญหาในสังคม ทําใหเกิดปฏิสมั พันธ
ระหวางผูเลาเรื่องและผูรับสารไดผานชองทางออนไลน และเนื้อหาและกิจกรรมประเภท “Fan Content” ที่ทาทายให
ทําเนื้อหารวมกันเพื่อกลับมาแลกเปลี่ยนกันบนสื่อออนไลนซึ่งชวยกระตุนการลงมือทําได
ดังนัน้ รูปแบบของการพัฒนากระบวนการสือ่ สารแบบการเลาเรือ่ งขามสื่อทําใหเห็นถึงกระบวนการสรางการมีสว น
รวม รวมไปถึงการใชประสบการณทห่ี ลากหลายเชือ่ มผูร บั สารทีม่ คี วามสนใจทีแ่ ตกตางเขาสูแ กนของเรือ่ งทีต่ อ งการสือ่ สาร
และกระบวนการสื่อสารขามสื่อเพื่อสื่อสารประเด็นสังคมที่สําคัญคือการเลาเรื่องใหคนเกิดความรูสึกรวมดวยการ
เชื่อมโยงประสบการณจากเนื้อหาสูชีวิตจริง มีเนื้อหาที่ทําใหคิดตาม คิดวิเคราะห วิพากษ และ คิดถึงสิ่งที่ตัวเองสามารถ
ทําได ใหทางออกกับการแกปญ
 หา เชิญชวนใหคดิ วาจะทําอะไร นําไปสูการออกแบบกิจกรรม และการใชสอื่ เพื่อเปนพื้นที่
ใหผูรับสารไดลงมือทําบางอยางทั้งตอเนื้อหาและตอประเด็นนั้นในชีวิตจริง
คําสําคัญ: การเลาเรื่องขามสื่อ, นวัตกรรมสื่อ ;ขับเคลื่อนประเด็นสังคม, กระบวนการออกแบบการเลาเรื่องขามสื่อ
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ABSTRACT

This article arises from an innovative process of Participatory Action Research, in which the
researcher and university students chosen to represent target populations co-created transmedia
storytelling trials regarding contentious social issues. The aims were to reveal how a process of audience
participation and an evolving transmedia narrative would encourage an audience in the 18-to-24-yearold age group to engage with a social-issue campaign and to develop innovative process innovation
of transmedia storytelling for social issues.
The results show that the transmedia design process can capture experiences in core social
issues that inspire or encourage audiences to take action regarding real-life social issues. To facilitate
audience interaction, ‘entry points’ are created in the transmedia process so that the 18-to-24 year
old target group can take part via online media. Producers, presenters or reporters – the storytellers
– keen on enthusiastic involvement, may challenge an audience with questions on negative behavior
in daily life, in order to draw engagement, stirring ‘spice’, humor or sensation into a developing story.
‘Fan content’, a source of participation for a particular storyteller, challenges an audience to co-create
content, to take part in online conversations, possibly leading to social actions off-line.
Development of the communication process in transmedia storytelling now includes the
participatory process as a fundamental principle, providing an immersive experience that connects
various audiences and delivers powerful social messages. Increasingly, transmedia storytelling is
bonding audiences and communicating social issues with real-life experiences, making audiences think,
analyze, criticize, and consider solving problems. Media design itself is opening space for audiences
to become involved and take part in this communication process.
Keywords: Transmedia, Storytelling, Media Innovation, transmedia design process

บทนํา

การเลาเรื่องขามสื่อ (Transmedia Storytelling)
เปนเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสราง
ปฏิสัมพันธและทําใหคนมีสว นรวมกับประเด็นสังคม ดวย
ลักษณะของการสรางเนื้อหาแบบหลายเรื่องราว นําเสนอ
ผานหลายชองทาง ดวยการเลาเรื่องหลายรูปแบบเปน
“โลกของเนื้อหา” ที่คนสามารถปฏิสัมพันธอยางผูกพัน
(Engage) กับเนื้อหาและเรื่องราว มีประสบการณรวมที่
ลึกซึง้ (Immersive Experience) ทําใหการพฤติกรรมรวม
และมีความรูส กึ ของการรวมกลุม เปนชุมชนทีพ่ รอมทําบาง
อย า งร ว มกั น ต อ ประเด็ น เนื้ อ หานั้ น (Brough &

Shresthova, 2011) ลักษณะสําคัญหนึ่งของการเลาเรื่อง
ขามสื่อที่ Jenkins, H., Ford, S., Green, J. & Green,
J.B. (2012) อธิบายวาการสรางเนื้อหาใหกระจายตอ
(Spreadability) และใหขอ มูลตอยอดเชิงลึก (Drillability)
ทําใหเนื้อหา (Content) เขาถึงผูรับสารไดในวงกวาง และ
ผูสื่อสารใชประโยชนจากเครือขาย (Network) สราง
ประสบการณ ความสนใจ ความอยากรู และการบอกตอ
ของคน ประสบการณรวมทําใหคนตองการคนหา อยากรู
บริบท อยากไดมากกวาที่เห็นในเนื้อหาหลัก ชวยสราง
กระบวนการมีสวนรวมทางสังคม (Civic Engagement)
และกระตุนการมีสวนรวมทางการเมืองได โดยเฉพาะการ
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มีส่อื สังคมออนไลน (Social Media) ทําใหคนมีชอ งทางใน
การสื่อสารประเด็น และการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social
Movement) สามารถดึงดูดความสนใจและทําใหคนมี
สวนรวมกับการขับเคลื่อนได
ในบริบทของนิเวศนสื่อที่เปลี่ยนแปลงโดยผูรับสาร
มีบทบาทเปนทัง้ ผูร บั และผูผ ลิตสือ่ (Prosumer) สอดคลอง
กับแนวคิดวัฒนธรรมการมีสว นรวมของ Jenkins, H., Ito,
M., & Boyd, D. (2015). และเปนสวนสําคัญในการผลิต
สื่อตามแนวคิดการเลาเรื่องขามสื่อ (Transmedia) ที่เนน
การมีสวนรวมและปฏิสัมพันธของผูรับสารตอเนื้อหาและ
ยังเนนเรื่องของการ “สรางเนื้อหาโดยผูรับสาร” หรือที่
เรียกวา “Fan Content” เพื่อใหเกิดการขยายประเด็น
เรื่ อ งราวต อ ไปในเครื อข า ยที่ ก ว า งมากขึ้ น ในขณะที่
การสื่ อ สารประเด็ น สั ง คมเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ขับเคลื่อนพฤติกรรมบางอยาง จําเปนตองเกิดการมีสวน
รวมที่เรียกวา Collective Action กระบวนการสราง
กลยุทธการสื่อสารตามหลักคิดของการเลาเรื่องขามสื่อจึง
เปนเครื่องมือหนึ่งที่อาจใชขับเคลื่อนเปาหมายใหเกิดการ
ปฏิ สั มพั น ธ อ ย า งผู ก พั น (Engagement) งานวิ จั ย นี้
นําแนวคิดการเลาเรื่องขามสื่อมาออกแบบกระบวนการ
ทดลองการสรางการสื่อสารขามสื่อเพื่อรณรงคสรางการ
ตระหนักรูเกี่ยวกับสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาใน
สังคม ประเด็นทางการศึกษา และการขับเคลื่อนใหคนใน
สังคมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม
เพื่อแกปญหาที่มีอยูในสังคมดวยการเชื่อมโยงเนื้อหากับ
ประสบการณของคน
สกุลศรี ศรีสารคาม (2561) อธิบายวา การขามสื่อ
มีสองมิติ มิติแรกคือ กลยุทธการผลิตและเผยแพรเนื้อหา
ขามสือ่ ครอบคลุมทัง้ การออกแบบกระบวนการทํางาน การ
ผลิตเนือ้ หาสําหรับแตละแพลตฟอรม ลําดับและวิธใี นการ
เผยแพรเนื้อหา และการสรางปฏิสัมพันธกับผูรับสารบน
ทุกชองทาง เนื้อหาประเภทสรางความผูกพัน เปนลักษณะ
ของการสรางบทสนทนา สรางประสบการณรวม เพิ่มชอง
ทางในการมี ส วนร ว ม เชน การทํ าเกมส การชวนให
แลกเปลีย่ นความเห็น เชิญชวนใหสง ขอมูลหรือเนือ้ หาของ

ผู  รั บ สารเข า มาเป น ส ว นหนึ่ ง ของ Social Media
Campaign ทําใหคนมีสวนรวมในชีวิตจริง สอดคลองกับ
Rutledge (2015) อธิบายเรื่องการปฏิสัมพันธแบบผูกพัน
หรือ Engagement วาแรงจูงใจในแตละประสบการณของ
คนมาจากความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จ คุณคา
จากภายใน การเอาชนะสิง่ ที่ตองการและสิ่งที่ตอ งควบคุม
ได การมีประโยชน การประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ของชีวิตและความสัมพันธทางสังคม โดยหัวใจของการ
สรางแรงจูงในใหเกิดปฏิสัมพันธคือ "ความตองการที่
ตรงกับประสบการณของผูรบั สาร" เสนทางการปฏิสมั พันธ
แบบผูกพันของทรานสมีเดีย คือ เริ่มจากการรับรูเรื่องราว
โดยตรงนี้ทําใหรูสึกมีความคาดหวัง และอยากรูตอ จาก
นั้นนําไปสูการปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ โดยผูสราง
เนื้อหามีทิศทางชัดเจนวาจะทําใหเกิดปฏิสัมพันธรูปแบบ
ใดในโลกของเนื้ อ หา สกุ ล ศรี ศรี ส ารคาม (2560)
ยกตัวอยาง transmedia project ทีม่ ผี ลกับการขับเคลือ่ น
ประเด็นสังคม นวัตกรรมคือการสงผลตอสังคม การพัฒนา
นวั ตกรรมสื่ อในมิ ติ ของก ารพั ฒ นาเนื้ อ หาแ บบ
transmedia ยังสามารถสรางผลกระทบในการสรางการ
รับรู (raise awareness) และเปลีย่ นแปลงสังคมได (social
change) เพราะการผลิตสื่อและเลาเรือ่ งโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลชวยใหชุมชนหรือนักขับเคลื่อนประเด็นสามารถ
เผยแพรประเด็นไดในวงกวางและรวดเร็ว transmedia
เปนการใชเครื่องมือและวิธีการเลาเรื่องที่ engage คนกับ
ประเด็นที่ตองการสื่อสาร รูสึกมีสวนรวมไปกับเรื่องราว
ตัวละครที่เดินเรื่อง และทําใหคนในสังคมมองประเด็น
สังคมในมุมมองที่แตกตางแตใกลตัวเขามากขึ้น (Hancox,
D, 2014)
การศึกษาเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมตาม
กรอบแนวคิดของมานูเอล Castells (2012) ในทฤษฎีเกีย่ ว
กับเครือขาย (Network) นํามาใชอธิบายลักษณะของสื่อ
สังคมออนไลนที่มีความเชื่อมโยงเครือขายนั้นเปนเครื่อง
มือที่มีคาสําหรับการเคลื่อนไหว ใหความสําคัญกับการ
ศึกษาความเปนชุมชนและการรวมกลุมคนบนสื่อสังคม
ออนไลน แ ละระบุ ว  า ชุ ม ชนเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการ
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ขับเคลื่อนเปาหมายสูความสําเร็จ แตตองสรางความรูสึก
รวมของการรวมกลุมใหไดกอน Lim (2012) ลักษณะของ
สื่อสังคม (Social Media) ในความเปนเครือขาย การ
ปฏิสัมพันธ ชวยเพิ่มความสัมพันธที่แนนขึ้นในการสื่อสาร
และกระจายตอขอมูลเพื่อกระตุน Collective Action
สูการขับเคลื่อนได สอดคลองกับที่ Shirky (2011) เสนอ
วาสื่อสังคมออนไลนเปนเครื่องมือในการสรางพฤติกรรม
รวม (Collective Action) เพราะลักษณะของการมีสวน
รวมที่แพลตฟอรมเอื้อใหเกิดขึ้นไดงา ย คนเขาถึงขอมูลได
งาย แสดงออก รูสกึ แสดงความเห็น อภิปรายสาธารณะ
ไดงา ยขึน้ ก็กระตุนใหเกิดพฤติกรรมรวมได Satell (2015)
อธิบายวา การเคลื่อนไหวประเด็นคือความสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงความคิดซึ่งความสําเร็จจะมาจากการสราง
ชุมชนที่มีความคิดสอดคลองกันและการแบงบันเรื่องราว
ที่มีความหมาย โดยปจจัยในการเคลื่อนไหวประเด็นผาน
สื่อออนไลนคือ การเคลื่อนไหวทางสังคมเริ่มที่การสราง
การตระหนักรู จะสําเร็จไดตองมาจากเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
คนในสังคม และ เชื่อมโยงประสานกับสื่อมวลชนได การ
ศึกษาของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2559) กระบวนการ
ขับเคลื่อนที่พบจากกรณีศึกษาและการสัมภาษณในการ
ศึกษาวิจัยนี้สามารถทําไดใน 2 ระดับ คือ 1. ระดับการ
สรางการตระหนักรู (Awareness) และผลระยะสั้น เชน
กระตุนการจัดการ ชะลอการตัดสินใจ เปนตน 2. การขับ
เคลื่นอสูการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว หรือเชิงนโยบาย
(Social Change)
ในขณะที่กลุมวัยของกลุมเปาหมายวัย 18-24 ป
ในงานวิจยั นี้ มีการศึกษาพบวา มีแนวโนมทีจ่ ะสรางชุมชน
ที่มีการปฏิสัมพันธกัน และพรอมที่จะมีสวนรวมในการ
สนทนา อภิปรายประเด็นตาง ๆ ไดในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
คนกลุมนี้ชอบคนหาคนที่มีความคิด ความสนใจ ทัศนคติ
คานิยมทีเ่ หมือนกันและพรอมทีจ่ ะแบงปนคุณคาบางอยาง
และมี ก ารเคลื่ อ นไหวในประเด็ น ที่ ส นใจร ว มกั น ได
(Williams, D.L., Crittenden, V.L, Keo, T. & McCarty,
P., 2012) สือ่ สังคมออนไลนเปนแพลตฟอรมสําคัญทีท่ าํ ให
เกิดชองทางในการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางคนกลุมนี้

การศึกษาเรื่อง Social Media Activism หรือการขับ
เคลื่อนประเด็นบนสื่อออนไลน (Dookhoo, 2015) พบวา
คนในกลุมนี้ สามารถที่จะปฏิสัมพันธในการขับเคลื่อ น
ประเด็นบนออนไลนไดงาย แตพฤติกรรมขับเคลื่อนบน
ออนไลนมีชวงระยะเวลานั้นและเขาสามารถเปลี่ยนความ
คิดไปสนใจสิ่งอื่นไดตลอดเวลา สิ่งที่จะทําใหคนกลุมนี้มี
ปฏิสมั พันธและตองการขับเคลื่อนประเด็นทั้งบนออนไลน
และในชีวติ จริง การสือ่ สารตองทําใหเกิดอารมณความรูส กึ
และผลักดันความเปนตัวตน การเชื่อมโยงกับเครือขาย
ตาง ๆ ทีเ่ ขารูส กึ วาอยากเปนสวนหนึง่ ตอการเปลีย่ นแปลงนัน้
การศึก ษาในงานวิ จั ย นี้มุง เนนให เ กิด นวั ตกรรม
เชิงกระบวนการในการสื่อสารเพื่อใหสามารถสรางการมี
สวนรวมของผูรับสารตอประเด็นเชิงสังคมได และพัฒนา
นัก สรางเนื้อ หาขามสื่อ อายุ 18-24 ป ใหสามารถใช
กระบวนการสื่อสารใหเกิดประโยชนในการขับเคลื่อน
ประเด็นทางสังคม รวมถึงศึกษารูปแบบของการปฏิสมั พันธ
ตอเนื้อหาเชิงสังคม และปฏิสัมพันธสูการเกิดพฤติกรรมที่
อาจมีสวนชวยขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงประเด็นสังคมได
และศึก ษาดว ยกระบวนการทดลองพัฒ นาสื่อรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อถอดบทเรียนนวัตกรรมสื่อในมิติกระบวนการ
และรู ป แบบการเล า เรื่ อ งเพื่ อ สื่ อ สารประเด็ น สั ง คม
แบบขามสื่อ (Transmedia for social issues)

วัตถุประสงค

1. เพือ่ ศึกษานวัตกรรมเชิงกระบวนการในการผลิต
เนื้อหาการเลาเรื่องขามสื่อ (Transmedia) เพื่อสื่อสาร
ประเด็นสังคม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการสรางการมีสวนรวมตอ
ประเด็นสังคมผานกระบวนการเลาเรื่องขามสื่อ

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตดานประชากร ผูท่มี ีสว นรวมในการวิจัยคือ
กลุมคนอายุ 18-24 ป จํานวน 47 คน เลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เปนกลุม
นักศึกษาดานนิเทศศาสตรซึ่งมีสวนรวมในการผลิตสื่อให
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กับกลุมผูรับสารอายุ 18-24 ป และขอบเขตดานเนื้อหา
การผลิตสื่อและออกแบบการสื่อสารตามแนวคิดการเลา
เรือ่ งขามสื่อ โดยเลือกประเด็นปญหาในสังคมที่มาจากการ
วิ เคราะห ความสนใจของคนกลุ ม 18-24 ป และเปน
พฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่ตองการการมีสวนรวมเพื่อ
ขับเคลื่อนประเด็นการรับรู ทัศนคติและพฤติกรรม

วิธีดําเนินการวิจัย

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ มี ส  ว น ร  ว ม
(Participatory action research) โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพัฒนา ทดลองกระบวนการ และผลิตเนื้อหาที่
มีนวัตกรรมในการเลาเรื่องขามสื่อเพือ่ สรางการมีสว นรวม
ของคนกลุม อายุ 18-24 ป ในการคิด แกปญ
 หา เปลีย่ นแปลง
ทัศนคติ เปลี่ ยนแปลงพฤติก รรม หรือ มีสวนรวมกับ
ประเด็นเชิงสังคม ผานกระบวนการคิดประเด็น ผลิตสื่อ
และวางแผนการสื่ อสาร หารูปแบบของการสรางการ
ตระหนักรู และ การมีสว นรวมทีม่ าจากมุมมองของคนกลุม
เปาหมาย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรกลุ  ม ตั ว อย างในการพั ฒนาทั ก ษะการ
ออกแบบเนื้อหาเลาเรื่องขามสื่อเพื่อสื่อสารประเด็นสังคม
กลุม คนอายุ 18-24 ป ทีอ่ าศัยในกรุงเทพมหานคร

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. เครื่องมือในการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) และการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)
ไดแก กรอบคําถามแบบกึง่ โครงสรางเก็บขอมูลผูร บั สาร 18-24
ปวิเคราะหประเด็นความสนใจตอประเด็นสังคมและความ
ตองการมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นประเด็นสังคม
2. กระบวนการทดลองออกแบบสือ่ ตามแนวคิดการ
พัฒนาการเลาเรื่องขามสื่อ นักวิจัยทํางานรวมกับกลุม
นักศึกษากลุมตัวอยางในการใชกรอบการเลาเรื่องขามสื่อ
ทดลองพัฒนาเนือ้ หาและสือ่ สารเปนกิจกรรมรณรงคประเด็น
สังคม

3. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ไดแก
การวิเคราะหนวัตกรรมสื่อในดานตาง ๆ อาทิ รูปแบบสื่อ
เนื้อหาสื่อ รูปแบบการปฏิสัมพันธเพื่อเก็บขอมูลศึกษา
รูปแบบของการมีสว นรวมตอเนือ้ หาการสือ่ สารประเด็นสังคม

การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลเริม่ จากการสํารวจพฤติกรรม
และการใชส่ือและความตองการของกลุมเปาหมายผูรับ
สาร เพื่อวิเคราะหโจทยและประเด็นสังคมที่จะพัฒนาเปน
เนื้อหาทดลองตนแบบการเลาเรื่องขามสื่อ จากนั้นใช
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาทักษะความรูค วาม
เขาใจใหนักศึกษากลุมตัวอยางที่จะมีสวนรวมในการวิจัย
เข า ใจกระบวนการออกแบบเนื้ อ หาข า มสื่ อ โดยใช
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการ
ระดมสมองและออกแบบเนื้อหา ระหวางการพัฒนามีการ
เก็บขอมูลดว ยการสังเกตกระบวนการคิด การพัฒนา
เนือ้ หา การผลิตสือ่ และการพัฒนาความเขาใจตอประเด็น
สังคมของกลุมตัวอยาง
ในกระบวนการทดลองผลิตเนือ้ หาตนแบบการเลาเรือ่ ง
ขามสือ่ ประเด็นสังคม ดําเนินการเปน 2 ระยะ ไดแก ชวงที่ 1
ที ม วิ จั ย ใช ก ระบวนการคิ ดแบบการเล า เรื่ อ งข า มสื่ อ
(Transmedia) โดยเนนการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน
(Social media) และ เว็บไซตเปนหลัก การทดลองจะเปนการ
ทดลองรูปแบบวิธกี ารเลาเรือ่ งรูปแบบตาง ๆ เพือ่ หา “จุดเขา
สูเ นือ้ หา” (Entry Point) และ “จุดสรางประสบการณรว ม”
(Immersive Experience) และถอดบทเรียนวิเคราะหวา
รูปแบบการเลาเรือ่ งและสือ่ ลักษณะใดทีจ่ ะสรางการมีสว นรวม
กับกลุมเปาหมายได นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออฟไลนซงึ่
ชวยขยายตอโลกของเนือ้ หาและของทางการเขาถึงเรือ่ งราว
ตามแนวคิด การเล า เรื่อ งข า มสื่อ (Transmedia) ใน
ระยะแรก ผลที่ตองการไดคือนวัตกรรมเชิงกระบวนการ
(Process innovation) วา 1. ทําอยางไรคนจะมีสวนรวม
2. คนจะมีพฤติกรรมรวมกับประเด็นเชิงสังคมอยางไร และ
3. รูปแบบการเลาเรื่อง การเขาใจรูปแบบการเลาเรื่อง
บนสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ ใชรูปแบบใด
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จากนั้นจะมี การประเมินผลโดยประเมินจากการ
ปฏิสัมพันธของคนบนสื่อออนไลน และจากผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อนําไปกําหนดทิศทางการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมใหใช
งานไดจริงในการ “สรางการมีสว นรวมตอประเด็นสังคม”
และเขาสูการทดลองในชวงที่ 2 ที่ ทีมวิจัยจะเลือกการ
พัฒนานวัตกรรมการเลาเรื่องที่เห็นผลในการสรางการมี
สวนรวมและออกแบบกระบวนการและรูปแบบการสือ่ สาร
ใหกระตุนการคิดและเปลี่ยนแปลงตอประเด็นนั้นตอ
ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม นักวิจัยจะทําการ
สังเกตแบบมีสวนรวมเพื่อเก็บขอมูลกระบวนการทํางาน
และวิเคราะหนวัตกรรมสื่อเพี่อถอดบทเรียนความสําเร็จ
และความลมเหลวในการสรางรูปแบบการสื่อสารใหเกิด
การมีสวนรวมตอประเด็นสังคม ในการออกแบบวิธีวิจัย
เพื่อเก็บขอมูลแบงเปน 2 สวน

ส ว นที่ 1 เก็ บ ข อ มู ล จากการเผยแพร สื่ อ บน
สื่อออนไลน เพื่อ วิเ คราะหรูปแบบปฏิสัมพันธ จําแนก
ลั ก ษณะการปฏิ สั ม พั น ธ ระดั บ ของการปฏิ สั ม พั น ธ
วิเคราะหผลจากปฏิสัมพันธตามเปาหมายของการสื่อสาร
เพือ่ การเปลีย่ นแปลงทัศนคติ และ พฤติกรรมการวิเคราะห
ถอดองค ค วามรู  จ ากรู ป แบบนวั ตกรรมสื่ อ ที่ผ ลิ ต กั บ
ลักษณะของพฤติกรรมในการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ประสบความสําเร็จและลมเหลว
สว นที่ 2 เก็ บ ขอ มู ล จากการสัม ภาษณ เ ชิ งลึก /
สนทนากลุม ผูรับสารอายุ 18-24 ป ประเด็นการมีสวน
รวมกับเนื้อหา และ ประเด็นสังคม เพื่อวิเคราะหแรงจูงใจ
แรงผลักดัน ปจจัยที่มีผลใหคนวัย 18-24 ปปฏิสัมพันธ
กับการสื่อสารประเด็นสังคม

ภาพี่ 1 กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อ
สื่อสารประเด็นสังคม

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากทั้งการถอดบทเรียน
จากรู ปแบบสื่อที่พัฒนา ตามหลั กแนวคิดการเลาเรื่อง
ขามสื่อ สวนที่หนึ่ง จําแนกเปนรูปแบบการเลาเรื่องและ

รูปแบบการสื่อสารในการสรางโลกเนื้อหาในการสื่อสาร
หลากสื่อหลากชอ งทาง วิเ คราะหก ลยุทธก ารสื่อสาร
ขามสื่อเพื่อสรางปฏิสมั พันธและประสบการณรว มตอทีจ่ ะ
นําไปสูพฤติกรรมตอประเด็นสังคม สวนที่สองวิเคราะห
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เนื้อหาในสวนของการปฏิสัมพันธเปนตนแบบ (โมเดล)
การสรางปฏิสัมพันธแบบผูกพัน (Engagement) ไดแก
กระบวนการมี ส วนร วม รูปแบบการมีสวนรวมตอการ
สื่ อ สารประเด็ น สั ง คม และจากการวิ เ คราะห ข  อ มู ล
กระบวนการพั ฒ นาสื่ อ ของนั ก พั ฒ นาที่ มี ส  ว นร ว มใน
การวิ จั ย สรุ ป เป น โมเดลต นแบบการใชก ระบวนการ
เลาเรื่องขามสื่อเพื่อการสื่อสารประเด็นสังคม

ผลการวิจัย

ในกระบวนการทดลองนวัตกรรมใชกระบวนการ
พัฒนานวัตกรรมดวยการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
เปาหมายคือการศึกษาวา คนกลุม อายุ 18-24 ป จะตองการ
มีสวนรวมในการคิด แก ปญ หา เปลี่ ยนแปลงทัศนคติ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม หรือ มีสว นรวมกับประเด็นเชิงสังคม
ในรูปแบบใด การทําวิจยั แบบมีสว นรวมทีใ่ หนกั ศึกษาซึง่ อยู
ในชวงวัย 18-24 ป ซึง่ เปนกลุม เปาหมายของงานวิจยั นี้มี
สวนในกระบวนการคิดประเด็น ผลิตสือ่ และวางแผนการ
สือ่ สาร เปนการรวมกันหารูปแบบของการสรางการตระหนัก
รู และ การมีสว นรวมทีม่ าจากมุมมองชองคนกลุม เปาหมาย
สรุปผลการวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนาการเปดโลกเนือ้ หา (Entry Point) ของ
การเลาเรื่องขามสื่อดวยปฏิสัมพันธบนสื่อออนไลน
การพัฒนาโลกเนื้อหาการเลาเรื่องขามสื่อประเด็น
สั ง คม ใช ก รอบคิ ด ของการหารู ป แบบการสร า ง
ประสบการณ และรูปแบบการปฏิสัมพันธ เพื่อกระตุนให
เกิดพฤติกรรมในการลงมื อทํ าบางอยางที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นสังคมทีส่ อ่ื สารในชีวติ จริง Pratten (2011) อธิบาย
หลักสําคัญในการเลาเรื่องขามสื่อวาเรื่องที่เลาสําคัญกับ
ประสบการณของผูรับสารหากตองการใหเกิดการมีสวน
รวมตอเนื้อหา การสรางประสบการณมีตั้งแตระดับของ
การรับรูแบบ Passive Audience ไปจนถึงการปฏิสมั พันธ
ตอเนื้อหา และรวมสรางเนื้อหา ในแบบของ Active
Audience การออกแบบประสบการณทาํ ไดโดยการ สราง
ความทาทาย ความอยากแสดงออก การใชสงิ่ กระตุนความ
รูสึก อารมณรวม และ การทําใหเกิดพื้นที่ทางสังคม เชน

การแลกเปลี่ยน พูดคุย
แบงปน รวมตัวเปนกลุม
เปนชุมชน หัวใจของการสราง
แรงจูงในใหเกิด
ปฏิสัมพันธคือ "ความตองการที่ตรงกับประสบการณของ
ผูรับสาร" สอดคลองกับงานศึกษาของ Rutledge (2015)
ที่สรุปประเด็นที่เปนแรงกระตุนใหคนมีพฤติกรรม ทํา
กิจกรรม และตัดสินใจทําบางอยางกับเนื้อหาเลาเรื่องขาม
สือ่ วา เสนทางการปฏิสมั พันธแบบผูกพันของในโลกเนื้อหา
แบบการเลาเรื่องขามสื่อเริ่มจากการรับรูเรื่องราวโดยตรง
นี้ทําใหรูสึกมีความคาดหวัง และอยากรูตอ จากนั้นนําไป
สูการปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ โดยผูสรางเนื้อหามี
ทิศทางชัดเจนวาจะทําใหเกิดปฏิสมั พันธรปู แบบใดในโลก
ของเนื้อหาการปฏิสัมพันธนําไปสูการมีประสบการณรวม
มีประสบการณบางอยางที่ตรงกับความตองการ และ
ประสบการณท่เี ชื่อมโยงโลกเนื้อหากับชีวติ เขาได จะทําให
เขาเดินทางสํารวจไปตอในเนื้อหาอื่น ๆ ในชองทางอื่น ๆ
ที่โลกเนื้อหาเตรียมไว และนําไปสูพฤติกรรมบางอยางตาม
เปาหมายของการสือ่ สาร ซึง่ การจะกระตุน ใหคนมีสว นรวม
จําเปนตองเขาใจกระบวนการสรางประสบการณรวมกับ
ผูรับสารกอน ดังนั้น การพัฒนาโครงการเลาเรื่องขามสื่อ
ในประเด็นสังคมจึงแบงการทดลองพัฒนาเนื้อหาออกเปน
สองระยะ
ในระยะทีห่ นึง่ ทดลองเนือ้ หาเพือ่ ทดสอบ “จุดสะกิด
ความรูส กึ ” และ “กระตุนการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับประเด็น
สังคม” บนสือ่ ออนไลนกอ น เปนขัน้ ของการหารูปแบบการ
ใชเนื้อหากระตุนความคิด ความรูสึก และ ประสบการณ
ตอประเด็นสังคม พฤติกรรมการมีสวนรวมตอเนื้อหาที่
สื่อสาร โดยใชกระบวนการสื่อสารผานชองทางสื่อสังคม
ออนไลนเปนหลัก แบงประเด็นทดลองเปน 2 ประเด็น
ไดแก ประเด็นแรกคือ คนไทยอะไรก็ไดโดยจะมีกิจกรรม
และคลิปวิดโี อหลายรูปแบบ ประกอบไปดวย สวนของการ
หยุดทิ้งขยะ และการขามทางมาลาย ซึง่ สองประเด็นนี้เปน
พฤติกรรมที่เปนปญหาจึงอยากลองแก การผลิตสื่อทําให
คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประเด็นที่ 2 เรื่องการรักษาสิ่ง
แวดลอม ในชวงแรกจะเปนการผลิตสื่อออนไลนเพื่อตอบ
โจทยกลุมเปาหมาย จากกิจกรรมที่เปนออนไลนก็เปน

ณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร มหาวทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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กิจกรรมที่เปนทําบนพื้นที่จริง ดังนั้นในสวนของเนื้อหาที่ไดก็จะเปน “คนไทยอะไรก็ไดกับนองแวดรักษโลก” ทําออกมา
ในรูปแบบของคลิปวิดีโอถึงวิธีตาง ๆ ที่จะชวยรักษาสิ่งแวดลอมได

ภาพที่ 1 แผนการทํางานพัฒนาเนื้อหาระยะที่ 1
ทดสอบการสรางการมีสวนรวมบนสื่อออนไลน
แกนของการสรางโลกเนื้อหาในระยะแรกใช “กรอบ
การเลาเรือ่ งทีเ่ นนความสนุกและตัง้ คําถามตอพฤติกรรมที่
เปนปญหาในสังคมที่พบเจอไดในชีวิตประจําวัน” เพื่อ
สะกิดใหเกิดปฏิสมั พันธระหวางผูเลาเรื่องกับผูร บั สาร โดย
ในชวงแรกเนนไปที่ชองทางออนไลน(Online) โดยผาน
แพลตฟอรมเฟซบุก อินสตาแกรม ทวิตเตอร ยูทูบ และ

เว็บไซต The Prototype by CA@PIM เพื่อตองการให
เนื้อหาที่นําเสนอนั้นมี “จุดเขาสูเนื้อหา” ที่หลากชองทาง
มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็นของกลุมคนอายุ
18-24 ป ที่นิยมใชสื่อออนไลนเปนหลัก ในสวนของชอง
ทางออนกราวนด (On Ground) นั้น ทั้ง 2 ทีมไดทดลอง
ทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดชองทางที่เชื่อมโยงระหวางออนไลน
กับออฟไลน เพื่อสรางการมีสวนรวมกับผูรับสารโดยตรง
ในเชิงของการคิดรูปแบบและประเด็นในการนําเสนอนั้น

ตารางที่ 1 ตัวอยางเปดโลกเนื้อหา หรือ Entry Point เพื่อสะกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
วิธีเปดโลกเนื้อหา (Entry Points)
รูปแบบการเลาเรื่อง (Narrative)
ลักษณะเปนคลิปที่ทําสนุกสนาน ตั้งคําถาม ทาทายใหคิดวา
“ทําอะไรก็ ไดจริงไหม” โดย จําลองพฤติกรรมที่ตองการ
คลิปวิดีโอสั้น “ตั้งคําถามตอพฤติกรรมที่เปนปญหา”
ตั้งคําถามแลกเปลี่ยนกับผูรับสาร เชน การทิ้งขยะทั่วถนน
ระหวางเลนสงกรานต การขามถนนที่ไมใชทางมาลาย เปนตน
จํา ลองกิ จ กรรมแก พฤติก รรมที่ ไ มเ หมาะสมดว ยวิ ธีก ารที่
สนุกสนาน ชวนใหติดตาม และ ชวนใหผูรับสารคิดถึงการมี
คลิป/กิจกรรม “ตัวอยางการลงมือแกพฤติกรรมนั้น”
สวนรวม และแสดงความเห็นตอการแกไขพฤติกรรมนั้นผาน
ชองทางออนไลน
การทํากราฟก การสัมภาษณขอมูล การใชขอมูลเชิงวิชาการ
มาทําเปนเนื้อหาที่สนุกขึ้น ติดตามเขาใจงาย แตใหขอมูลให
เนื้ อ หาสถิ ติ และข อ มูล ความรู  ที่อ ธิบ ายป ญหาของ คนที่เ ขามามีสว นร วมกับ การแลกเปลี่ยน และ เริ่ม คิ ดใน
พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นทีถ่ กู สะกิดดวยความสนุกสนานแลว ไดมขี อ มูลเพิม่ เติม
ตอปญหาที่มาจากพฤติกรรมมักงาย ไมรับผิดชอบจนอาจเปน
ปญหาสังคม
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สุดทายในระยะแรกที่ ทําบนสื่อออนไลนก็เพื่อให
แนใจวาสิ่งที่ทํานั้นเห็นผลไดจริง จึงมีการทํากิจกรรมบน
พื้ นที่จริงหรือ on-ground ให นักศึกษาทํากิจกรรมที่
เรียกวาแกวคนละแกว รณรงคใหคนในสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน ลดการใชแกวพลาสติก โดยมีการใชโปรโม
ชั่นเอาแกวมาเองลดคาเครื่องดื่มที่มีขายแกวละ 5 บาท
หรือใหมีการแชรติด #แกวคนละแกว ทั้งสองโครงการ
ทดลองในระยะที่หนึ่ง เปนการทดลองรูปแบบวิธีการเลา
เรื่องรูปแบบตาง ๆ เพื่อหา “จุดเขาสูเนื้อหา” (Entry
Point) และ “จุดสรางประสบการณรวม” (Immersive
Experience) และรูปแบบการเลาเรื่องและสื่อลักษณะใด
ที่จะสรางการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมายได นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมออฟไลนซึ่งชวยขยายตอโลกของเนื้อหาและ
ของทางการเขาถึงเรือ่ งราวตามแนวคิดการเลาเรือ่ งขามสือ่
ผลของนวั ตกรรมเชิงกระบวนการในระยะแรกที่
ตองการศึกษาวา “ทําอยางไรคนจะมีสว นรวม” “คนจะมี
พฤติกรรมรวมกับประเด็นเชิงสังคมอยางไร” ทัง้ 2 ทีมได
พยายามนําเสนอเนื้อหาทีเ่ ปนขอมูลทีท่ าํ ใหคนตระหนักถึง
ประเด็นที่ตองการสื่อโดยวิธีการที่มีความบันเทิงเคลือบ
เนือ้ หานัน้ อยูเ พือ่ ใหตอบโจทยผรู บั สารในปจจุบนั ทีเ่ ลือกรับ
เนื้อหาที่มีความสนุกสนานเปนหลัก การใหผูรับสารเปน
ศูนยกลาง ทําเนือ้ หาใหเปน จิก๊ ซอวตอ ภาพทีส่ มบูรณใหได
การทําสื่อบนออนไลนทั้ง เฟซบุก และ เว็บไซต พบการ
ปฏิสมั พันธกบั เนือ้ หาทัง้ รูปแบบทีม่ คี วามสนุกสนาน กระตุน
ใหคดิ และ เนือ้ หาบทสัมภาษณทใ่ี หแรงบันดาลใจในการคิด
ผลการเขาถึงสื่อในกลุมคนวัย 18-24 ปสาํ หรับคอนเทนต
ระยะ 1 ผลคือ มีการเขาถึง (Reach) 150,669 คน และมี
การมีปฏิสมั พันธ (Engagement) 3,440 ครัง้ กลุม สวนใหญ
ทีเ่ ขาถึงเนือ้ หาคือคนอายุ 18-24 ป ผลของการออกแบบโลก
เนื้อหาที่ขับเคลื่อนดวย “ความสนุกและการตั้งคําถาม”
ทําใหเกิดการมีปฏิสมั พันธมสี ว นรวมในลักษณะของการแบง
ปนประสบการณ แสดงความเห็นตอพฤติกรรม และนําเสนอ
วิธีที่คิดวานาจะแกพฤติกรรมนั้นไดผานการแสดงความ
คิดเห็นบนสือ่ สังคมออนไลน

อยางไรก็ตาม การทดลองพัฒนานวัตกรรมสื่อใน
ระยะแรกพบขอจํากัดในการพัฒนาเนื้อหา คือ สําหรับ
ผูผลิตที่มีสวนรวมในกระบวนการ ถึงแมจะเปนการทํา
เนื้อหาสําหรับคนกลุมวัยเดียวกับเขา แตถาใหวัยรุนคิด
เรือ่ งหนัก ประเด็นสังคม ลืมประเด็นการสรางประสบการณ
ที่ใกลชิดกับผูรับสาร “การใกลชิดคน” หมายถึง การเลา
เรื่องใหเปนเรื่องเชื่อมประสบการณในชีวิตกับผูรับ สาร
ทําใหรูสึกวาเปนเรื่องในชีวิตเขา ซึ่งจะกระตุนการสนใจ
และการปฏิสัมพันธมีสวนรวม เพราะฉะนั้นการคิดแบบ
สรางสรรค ตองตีโจทย “การสรางปฏิสัมพันธ” หาจุดเปด
เขาสูเนื้อหาที่ตรงกับผูรับสารตาม
สอดคลองกับการประเมินงานนวัตกรรมสื่อโดย
ผูท รงคุณวุฒิ คุณประสาน อิงคนันท จาก บริษทั บุญมีฤทธิ์
ซึ่งทําสื่อขับเคลื่อนและสะทอนมุมมองสังคม ที่ระบุวา
เนื้อหาที่พฒ
ั นาสามารถเขาถึงกลุม คนตามเปาหมายได แต
มีคําถามใหพัฒนาตอคือ ทําอยางไรใหความสนใจของ
ผูผลิตเชื่อมกับคนสวนใหญ ทําใหใกลตัวไดอยางไร สราง
ประสบการณรว ม (Experience) อยางไร ตองใชเครื่องมือ
หลายๆ อยางเปนชองทาง แตหัวใจ แกนของการสื่อสาร
ตรงตรง ชัดเจน และพุงไปที่จุดนั้นโดยเนน "การเลาเรื่อง
ผานประสบการณของคน" คุณประสานยํ้าวา ถาหาจุดที่
ทําได ตอใหส่อื จะเปลี่ยนไปกี่แพลตฟอรม หัวใจการทําสื่อ
สรางสรรคยังเหมือนเดิมคือ "การสื่อสารตองเขาใจ เชื่อม
สูคน เขาใจไปถึงใจได"
2. สร า งการมี ส  ว นร ว มต อ ประเด็ น สั ง คมด ว ย
ประสบการณหลากชองทางเพือ่ เกิดการลงมือทําในชีวติ จริง
จากการเห็นพฤติกรรมทีม่ โี อกาสของการปฏิสมั พันธ
และมีสวนรวมในระยะที่ 1 ที่คนแสดงความเห็นโดยมี
ประสบการณรว มโดยเฉพาะเรือ่ งของสิง่ แวดลอม และ การ
แสดงความเห็นตอการแกไขพฤติกรรม ทําใหระยะที่ 2
เปนการพัฒนาเนื้อหาหลากชองทางเพิ่มขึ้น และเนน
ใหการสื่อสารกระตุนใหเกิดการลงมือทํา (ACTION) บาง
อยางตามเปาหมายของการสื่อสารที่วางไว เพื่อเชื่อมการ
เลาเรื่องสูก ารลงมือทําในชีวติ จริง โดยเลือกที่จะผลิตสือ่ ใน
ประเด็นเดียวคือ “วัยรุนรักษโลก” เพื่อสรางโลกเนื้อหาที่
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ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น พั ฒ นาโลกเนื้อ หาจากรู ป แบบการ
ปฏิ สัม พั นธ สูก ารขยายสื่ อหลากช อ งทางตามหลัก การ

แนวคิ ด หลั ก การเล า เรื่ อ งข า มสื่ อ (Transmedia
Principles) โดย Jenkins (2012) ดังนี้

ตารางที่ 2 โครงสรางโลกเนื้อหาประเด็นสังคม “วัยรุนรักษโลก” ตามหลักการเลาเรื่องขามสื่อ
ประสบการณ/การมี
หลักการเลาเรื่องขามสื่อ
โครงสรางเนื้อหา
ชองทางการสื่อสาร สวนรวมของผูรับสารตอ
(Transmedia Principle)
ประเด็นสื่อสาร
แกวคนละแกว ซึ่งมาตอยอดโดยการ กระจายกวาง
ใช #hashtag และ แชรภาพการมีสวนรวม
ทดลองทําตออีก 3 วันและเก็บขอมูล (Spreadability)
การรณรงคบนให กิ จ ก ร ร ม พ ร  อ ม ติ ด
วาในการทําแตละวันมีคนทีเ่ อาแกวมา
รวมกิจกรรมนสื่อ hashtag #แก ว คนละ
เองจากโครงการกี่คน และก็จะเห็น
สังคมออนไลน
แกว
ตัวเลขวามีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
พฤติ ก รรมในชี วิ ต จริ ง
ซึ่งก็จะเห็น ได ชัดว าการทํ ากิ จกรรม
:ลดการใชแกวพลาสติก
แก ว คนละแก ว เป น กิ จ กรรม on เรื่องเลาโดยแฟน
ground ที่เห็นผลในระดับหนึ่ง ในการ Performance หรือ FAN
ที่จะกระตุนใหคนรักษาสิ่งแวดลอมได CONTENT
ใชสื่อโซเชียลมีเดีย
ทีมกระเปาผารักษโลก ใจความสําคัญ กระจายกวาง
คนปฏิ สั ม พั น ธ แ สดง
โดยมี Inﬂuencer
คือเรื่องของ fan content อยากให (Spreadability)
ค ว า ม เ ห็ น แ ช ร 
ชวยนําเสนอวิธีการ
คนไดลองผลิตเนื้อหาเอง และใชวิธี
ประสบการณ ร  ว มกั บ
ทํากระเปาผารักษ
การเอาเสื้อที่เกาแลวใชไมไดแลว เอา
inﬂuencer และบน
โลก
มาผลิตเปนกระเปาแลวให inﬂuencer
เนื้อหาออนไลน
ทํารีววิ ผลปรากฏวามีคนเอาไปทําจริง
โดยเอาเสื้อผ าที่ไมใ ชแ ลวเอามาตั ด เรื่องเลาโดยแฟน
มี คนไดล งมือ นํา ผ าเกา
ทํากระเปาในแบบ
เปนกระเปาผา และเอาไปใชไดจริง Performance หรือ FAN
เสื้ อ ผ า ไม ใ ช แ ล ว มาทํา
ของตัวเองมาโชวไอ
ซึ่ง ตรงส ว นนี้ ก็ ทํา ให ท ราบว า fan CONTENT
เปนกระเปา
เดียรักษโลก
content ก็สามารถเกิดขึ้นไดจริงแต
ตองมี inﬂuencer เปนพลังในการชวย เชื่อมประสบการณจริง
มีเนื้อหาบอกวิธีการ
ขับเคลื่อน
(Extraction)
ในการทํากระเปาผา
รักษโลก ทําใหนําไป
ใชไดในชีวิตจริง
เชื่อมเนื้อหากับสิ่งที่
ทําไดจริง
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นิยายรักษโลก เปนการอยากหา entry
point ใหมๆ คนใน 18-24 ป ก็อาจ
จะมีเสพสื่อแบบตาง ๆ แตแบบหนึ่งที่
เขาทําคือการอานนิยาย ไมวาจะเปน
พวกจอยลดาและเนื้ อ หาที่ เ ป น
ออนไลน ส วนนี้ เป นการตอบโจทย
เรือ่ งของ entry point ทีม่ าจาก entry
point อืน่ ๆ การที่คนสามารถที่จะรับ
สื่อจากจุดอื่นไดดวยไมใชแคเพียงรับ
อยูท จ่ี ุดเดียว มีมุมความรักระหวางตัว
ละคร คอย ๆ กระตุนใหเกิดการชวย
กั นหาทางออก และชวนไปอา นต อ
จากเรื่องหลักที่เปนเรื่องยาว

ใชเว็บไซตที่ผูใช
สรางโลกและประตูเขาสูโลก
มีคนเขามาอานประมาณ
สามารถเขาไปเขียน
Worldbuilding
9,000 ยอดวิวในระยะ
นิยายไดนําเสนอ
เวลา 3 สัปดาห
เนื้อหารักษโลก
แทรกอยูในการเลา
เรื่อง เปดโลกความ
สนใจกับกลุมคน
อานนิยาย
เจาะลึกเขาใจละเอียด
(Drillability)

เปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
(Immersion)

เจาะลึกเขาใจ
ประเด็นการรักษโลก
ผานตัวละครและ
การเลือกกิจกรรม
เปาหมายของตัวละ
คนในแตละตอนที่มี
การแทรกความรู
เนื้อหาของการรักษ
สิ่งแวดลอมไว
การทํานิยายแบบ
Interactive ที่ใหคน
เลือกการกระทําของ
ตัวละครได ทําใหผู
อานคิด วิเคราะห
และตัดสินใจตอ
สถานการณทางสิ่ง
แวดลอมเหมือนเปน
สวนหนึ่งของเรื่อง

ปฏิสมั พันธในการกําหนด
เนื้อหา การเลือกกระทํา
และ จะเห็นผลของการก
ระทําตอสิ่งแวดลอมซึ่ง
เปนผลลัพธในนิยาย
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บอรดเกม เปนกิจกรรมที่นิยมกันใน
ปจจุบัน จึงทดลองทําเปนบอรดเกมที่
เปน 3R ที่เรียกวาเปนบอรดเกมรักษ
โลก ซึง่ 3R ก็คอื Reuse Recycle และ
Reduce โดยมีการนําไปทดลองกับ
นักศึกษา ที่เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 พบ
วานักศึกษาสนุกและไดรบั ความรูเ รือ่ ง
ของ 3R จากกิจกรรมบอรดเกมนี้ ซึ่ง
นี่ก็เปนการหา entry point ใหม จาก
เรื่องของการรักษสิ่งแวดลอม

เปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
(Immersion)
เชื่อมประสบการณจริง
(Extraction)

บอรดเกม
สวมบทบาทในการ
เลนเกม ตองเรียนรู
เรือ่ ง 3R ผานการอยู
ในโลกของการแขงขัน
ตัดสินใจและคิดตาม
กระบวนการเกม

ผู รั บ สารได เ รีย นรู ผ  า น
บอรดเกมซึง่ มีความเชือ่ ม
โยงกับชีวิตจริง และได
ความสนุก จากการเล น
บอร ด เกม และเข า ใจ
เรือ่ ง 3R และการนําไปใช

สรางโลกและประตูเขาสูโลก เกมเชือ่ มสูป ระสบการณ
Worldbuilding
ในชีวติ จริง ที่เอาสิ่ง
ที่เรียนรู 3R จากเกม
ไปใชประโยชนได
แฟชั่นรั กโลก จั ดทํ าเป น คลิป วิ ดี โ อ เจาะลึกเขาใจละเอียด
ใชส่อื ออนไลนและโซ ทําใหผูรับสารไดไอเดีย
เปน content ที่สรางแรงบันดาลใจ (Drillability)
เชี ย ลมี เ ดี ย ในการ และเห็ น ถึ ง รู ป แบบที่
ในกลุม เปาหมาย เปนการไปสัมภาษณ
สื่อสารเนื้อหา
สามารถเปนตนแบบการ
ร า นขายเสื้ อ ผ า ที่ รั ก ษ โ ลก เครื่ อ ง
รักษโลกได
สําอางรักษโลก เลาในมุมตาง ๆ เพื่อ
หากลุมเปาหมายที่กวางขึ้น
Solution Journalism สร า ง เชื่อมประสบการณจริง
ค ลิ ป วิ ดี โ อ แ ล ะ
ประสบการณ ขา งต นไปสูการหาคํา (Extraction)
บทความดาน
ตอบของทางออกของปญหา เปนจุด
วารสารศาสตร นํา
เชื่อมของทั้ งหมดเข าหากัน การคิด
เสนอต น แบบของ
เนื้อหาแตละชิ้น จะคิดโดยอยูบนพื้น
กา รแ ก ป  ญ หาสิ่ ง
ฐานของคําวา รักษาสิ่งแวดลอม และ เจาะลึกเขาใจละเอียด
แวดลอม วิธีการรักษ
ตองเปน การหาทางออกของปญหา (Drillability)
โลกในรูปแบบตาง ๆ
โดยนําประเด็นของเนื้อหาสวนอื่น ๆ
โดยถอดบทเรียนสิง่ ที่
มาตอยอดนําเสนอ “ทางออก และ วิธี
มี ค นทํ า อยู  จ ริ ง นํ า
ในการรักษโลกที่มีคนทําอยูจริง”
เสนอ
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ภาพที่ 2 ตัวอยางการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อขับเคลื่อนการมีสวนรวมประเด็นสังคม
ผลจากการทํานวัตกรรมสื่อในระยะสองจะพบวา
ผูผลิตสามารถสราง "จุดเขาสูเ นือ้ หา" ทีห่ ลากหลายมากยิ่ง
ขึ้นโดยไมยึดอยูกับแพลตฟอรมที่ตนเองมีเทานั้น แตยัง
สามารถผลิตเนื้อหากระจายไปยังแพลตฟอรมอื่นที่กําลัง
เปนที่นิยมของกลุมเปาหมายไดอีกดวย นอกจากนี้แลว
สิ่งที่เกิดขึ้นในระยะที่สองที่มีมากขึ้นคือการกระตุนใหมี
ปฏิสัมพันธกับเนื้อหาที่นําเสนอไดมากขึ้น ในรูปแบบของ
เนื้อหาจากผูรับสาร (Fan content) ซึ่งเปนการใหผูรับ
สารได ล องลงมื อ ทํ า กิ จ กรรมที่ รั ก ษ โ ลกในชี วิ ต จริ ง
เกิดพฤติกรรมได ซึ่งกลุมเปาหมายผูผลิตการเลาเรื่องขาม
สื่อตนแบบในโครงการวิจัยสะทอนวา
“ตอนแรกกอนที่จะไดมีการทําการเลาเรื่องขามสื่อ
(transmedia storytelling) ไดมีการตั้งกลุมเปาหมายไว
ที่ชวง 18-24 ป ตอนแรกที่ทาํ ก็มีการกําหนดไววาเนื้อหา
ที่นําเสนอจะตองเปนในออนไลนอยางเดียว แตพอไดลอง
คิดทีจ่ ะนําเสนอแบบออฟไลน ซึ่งก็คอื การจัดกิจกรรมแบบ
ออนกราวน วิเคราะหรูปแบบสื่อที่จะผลิตมากขึ้น สิ่งที่
ตัง้ เปาไวสอดคลองกับโจทยจริงหรือไม การจัดกิจกรรมบน
พื้นที่จริงพบวาผลตอบรับดีมาก มีผูใหความสนใจและที่
เขารวมกิจกรรมทัง้ ทีเ่ ปนนักศึกษาและก็ทง้ั บุคคลากรของ

สถาบันเอง ซึ่งการเห็นผลของสื่อนําไปสูการกระทําบาง
อยางในชีวิตจริง ทําใหเห็นวาสื่อ ที่ผลิตสามารถทํา ให
สรางสรรคและมีประโยชนไดจริง แตทําสื่อเพียงรูปแบบ
เดียวไมได ตองคิดหลากหลายและนํามาเชือ่ มโยงกันใหได”

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

ตนแบบนวัตกรรมการเลาเรือ่ งขามสือ่ (Transmedia
Storytelling) เพื่อสื่อสารประเด็นสังคมที่เหมาะสมกับ
กลุม เปาหมายอายุ 18-24 ป ใหเนือ้ หาทีน่ าํ เสนอผานสือ่ ชอง
ทางตาง ๆ สามารถมีสว นชวยในการขับเคลือ่ นประเด็นสังคม
ในระดับตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับกลุม
เป า หมายไดมากยิ่ งขึ้น หลัก การสําคัญ ในการพัฒ นา
ออกแบบเนื้อหาคือ “การสรางประสบการณรว ม” ใหกับ
ผูร บั สาร ผานกิจกรรมการรับรูท ห่ี ลากหลาย ผานหลายชอง
ทาง และ ใหอาํ นาจในการเลือกมีสว นรวมกับประเด็นสังคม
ในหลายลักษณะ โดยใหเนือ้ หาและกิจกรรมการสือ่ สารสราง
ประสบการณทแ่ี ตกตางในการรับรูแ ตละชองทาง ใหมมุ มอง
ประเด็นที่แตกตางกันแตเชือ่ มโยงกัน เพื่อดึงความสนใจที่
หลากหลายของกลุม คนทีแ่ ตกตางกันใหเขามาสูก ารรับรูแ ละ
ลงมือทําในการแกปญ
 หาสังคมนั้นรวมกัน

ณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร มหาวทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
154 วารสารวชาการบั
Journal of Graduate Studies and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University

ภาพที่ 3 กระบวนการออกแบบเนือ้ หาการเลาเรือ่ งขามสือ่ และการสรางการมีสว นรวมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสังคม
รูปแบบของการพัฒนากระบวนการสื่อสารที่ทําให
เห็น 1. กระบวนการสร างการมีส ว นรว ม 2. การใช
ประสบการณท่หี ลากหลายเชื่อมผูรบั สารที่มคี วามสนใจที่
แตกต า งเข า สู  แ ก นของเรื่ อ งที่ ต  อ งการสื่ อ สาร
3. กระบวนการสื่อสารขามสื่อเพื่อสื่อสารประเด็นสังคมที่
สําคัญ คือ การเลาเรื่องใหคนเกิดความรูสึกรวมดวยการ
เชื่อมโยงประสบการณจากเนื้อหาสู ชีวิตจริง จากนั้นมี
เนื้อหาที่ทําใหคิดตาม คิดวิเคราะห วิพากษ และ คิดถึงสิ่ง
ที่ ตัว เองสามารถทํ า ได ให ท างออกกั บ การแก ป ญ หา
เชิญชวนใหคิดวาจะทําอะไร นําไปสูก ารออกแบบกิจกรรม
และการใชสื่อเพื่อเปนพื้ นที่ ใหผูรับสารไดลงมือทําบาง
อยางทั้งตอเนื้อหาและตอประเด็นนั้นในชีวิตจริง
นอกจากนี้ ต ามหลั ก การ สร า งโลกเนื้ อ หา
(Worldbuilding) ของการเลาเรื่องขามสื่อ หลักสําคัญคือ

การมีแกนเรื่องรวม แตสามารถแตกประเด็นเรื่องเลาที่
แตกตางกันใหตอรอยประสบการณที่สมบูรณ การทํางาน
ในระยะแรกพบสิ่งที่เปนความเคยชินของผูผลิตสื่อคือ
“คิดเนื้อหาแบบเปนชิ้นแยกจากกัน” ทําใหประสบการณ
ที่ตองการสื่อสารประเด็นยังเชื่อมโยงหลากสื่อเขาดวยกัน
ไมได ตามหลักการเลาเรื่องชามสื่อ Jenkins (2012)
อธิบายวา การทําเรื่องจํานวนมากในการเลาเรื่องขามสื่อ
ตองทําใหคนอยากเจาะลึก (drill deeper) ไปยังจุด
ตาง ๆ ของเนื้อหา และ ในแตละจุดเชื่อม ตองออกแบบ
ปฏิสัมพันธ และการเชื่อมโยงเนื้อหาใหผูรับสารเขาถึงรับ
รูผา นหลายเนื้อหาแตโยงกลับสูห ัวใจหลักได กระบวนการ
แคสรางโลก (Worldbuilding) นี้ ชวยพัฒนาการคิดของ
คนผลิตสื่อได ที่สําคัญคือ การใหผูรับสารเปนศูนยกลาง
ทําเนื้อหาใหเปนจิ๊กซอวตอภาพที่สมบูรณใหได
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ในมุมของการเปนผูผลิตสื่อ (transmedia young
producer) สิ่งที่เห็นไดชัดเจนจากกระบวนการผานงาน
วิจยั ในหัวขอ “โครงการนวัตกรรมการเลาเรื่องขามสือ่ เพื่อ
การสรางการมีสว นรวมเพื่อขับเคลือ่ นประเด็นทางสังคม”
จุดที่ 1 ในกระบวนการคิดผานวิธีการ Design Thinking
ทําใหผผู ลิตสือ่ สามารถพัฒนากระบวนการคิดไดอยางเปน
ระบบ ทั้งในเชิงของการคิดประเด็นเนื้อหา วิธีการเลาเรือ่ ง
เนื้อหาผานชองทางตาง ๆ รูปแบบของเนื้อหา การคิด
ชองทางในการนําเสนอ รวมถึงการวางแผนการนําเสนอ
เนื้อหาผานชองทางตาง ๆ อยางเปนระบบ มากยิ่งขึ้น
อีกจุดทีส่ าํ คัญไมแพกนั คือตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย หรือ
ผูรับสาร ที่เรียกวา audience centric ทําให ผูผลิตสื่อจะ
ตองคํานึงถึงกลุม เปาหมายมากยิ่งขึ้นไมใชเพียงแคผลิตสื่อ
ที่ผูผลิตเองคิดวาจะเปนสิ่งที่ผูรับสารจะตองเสพเทานั้น
จุดที่ 2 คือกระบวนการทํางานแบบ Media Lab จุดนีท้ าํ ให
ผู  ผ ลิ ตสื่ อ จะต อ งผลิ ต นวั ต กรรมสื่ อ ออกมาแล ว นํ า ไป
ทดสอบกับผูรับสาร แลวนําผลที่ไดกลับมาผลิตเนื้อหาซํ้า
อีกครั้งเพื่อทดสอบอีกครั้งวาเนื้อหาที่ผลิตขึ้นมาใหมใน
รอบที่ 2 สามารถตอบโจทยผรู บั สารไดมากยิง่ ขึน้ จุดนีเ้ อง ผู
ผลิตสือ่ เขาใจในมุมของผูร บั สารมากยิง่ ขึน้ วาผูร บั สารตองการ
เนื้อหาแบบใด วิธีการรับสารแบบใดที่จะทําใหผูรับสาร
สามารถเขาใจเนือ้ หาไดอยางมีประสิทธิภาพและทีส่ าํ คัญคือมี
ปฏิสมั พันธกบั เนือ้ หาทีม่ กี ารนําเสนอออกไป มากยิง่ ขึน้
สวนที่ 3 คือความเขาใจในเรือ่ งของการผลิตสือ่ เพือ่ ขับเคลือ่ น
ประเด็นทางสังคม สิง่ นีเ้ องผูผ ลิตสือ่ เขาใจถึงการผลิตสือ่ ทีจ่ ะ
ทําใหผูรับสารเมื่อรับสารแลวเขาใจเนื้อหาในประเด็นที่
ตองการขับเคลือ่ นไดมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเกิดการกระทําบาง
อยาง จากการนําเสนอเนือ้ หาในประเด็นทางสังคมนัน้ ๆ
ในงานวิ จั ยนี้ ผู  วิจั ยพบว า กระบวนการออกแบบ
เนือ้ หาเลาเรือ่ งขามสือ่ (Transmedia) สามารถชวยกระตุน

การมีสว นรวม การสรางประสบการณรว ม และนําไปสูก าร
ลงมือทํา มีพฤติกรรมตามเปาหมายของการสื่อสารได
แมวาโครงการทดลองนี้ ลักษณะของการลงมือทําในชีวิต
จริงจะยังเปนระดับปจเจกคือ เริ่มที่ตัวเอง เปลีย่ นที่ตัวเอง
กอน แตกเ็ ปนจุดเริ่มตนของการลงมือทําเพื่อมีสว นรวมใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม ใน
วิจัยนี้ พบวา การมีสว นรวมกับประเด็นสิง่ แวดลอม จําเปน
ตองมีตัวอยางใหเห็นถึงกระบวนการที่จะลงมือทํา การใช
เนื้อหากระตุนใหทําและนํามาแลกเปลี่ยนกับผูอื่น ทําให
ลงมือทําไดงายขึ้น สนุกที่จะทดลอง กลาที่จะลงมือทําได
ดังนั้น ในการเลาเรื่องขามสื่อเพื่อสื่อสารประเด็น
สังคม กระบวนการสรางการมีสว นรวม โดยการผลิตเนือ้ หา
เพื่อตอบโจทยในประเด็นนี้พบวามีการผลิตสื่อที่สามารถ
สรางการมีสวนรวมไดเพื่อใหเกิดเปน เนื้อหาจากผูรับสาร
เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมที่รวมจากการมีสวน
รวมผานสื่อออนไลน แลวไปทําในชีวิตจริง และวนกลับมา
เปนเนื้อหาตนแบบ บอกเลาตอใหคนอื่นไดเห็นและอยาก
ทําตามบาง ซึ่งจะมีผลทําใหการกระจายกวางของการเขา
ถึง เขา ใจ และ ลงมือทําบางอยางตอประเด็นสังคมมี
วงกวางไดเพิม่ มากขึ้น เมือ่ วิเคราะหตามหลักของ Pratten
(2011) เรื่องการปฏิสัมพันธแบบผูกพัน (Engagement)
วามี 3 ระดับ ระดับแรกคือ การคนพบ (Discovery) คือ
การได เ ห็น และได รั บ รู เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ หา ระดับ ที่ สอง
ประสบการณ (Experience) มีปฏิสัมพันธ ใชเวลากับ
เนื้อหา และมีพฤติกรรมบางอยางกับเนื้อหา และระดับที่
สามคือ การคนหาสํารวจเพิ่ม (Exploration) จะไปสูการ
แลกเปลี่ยน สนทนา และมีสว นรวมในการสรางเนื้อหา ซึ่ง
ในโครงสรางของเนือ้ หาขามสือ่ ประเด็นสังคมในงานวิจยั นี้
เกิดการพัฒนา 3 ระดับ ซึ่งนําไปสุพฤติกรรมในการลงมือ
ทํากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมในระดับปจเจกได ดังนี้

ภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธแบบผูกพัน (Engagement) เพื่อนําไปสูพฤติกรรมตอประเด็นสังคม
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สุดทาย การใช ประสบการณที่ หลากหลายเชื่อม
ผูรับสารที่มีความสนใจที่แตกตางเขาสูแกนของเรื่องที่
ตอ งการสื่ อ สาร ในประเด็ น นี้ไ ด มีก ารสรางเนื้อ หาใน
ประเด็ น เดี ย วกั น ที่ ห ลากแพลตฟอร ม มากยิ่ง ขึ้น โดย
กระบวนการสื่ อสารขามสื่อเพื่อสื่อสารประเด็นสังคมที่
สําคัญ คือ การเลาเรื่องใหคนเกิดความรูสึกรวมดวยการ
เชื่อมโยงประสบการณจากเนื้อหาสู ชีวิตจริง จากนั้นมี
เนื้อหาที่ทําใหคิดตาม คิดวิเคราะห วิพากษ และ คิดถึงสิ่ง
ที่ ตัว เองสามารถทํ า ได ให ท างออกกั บ การแก ป ญ หา
เชิญชวนใหคิดวาจะทําอะไร นําไปสูก ารออกแบบกิจกรรม
และการใช สื่ อ เพื่ อ เป น พื้ น ที่ ใ ห ผู  รั บ สารได ล งมื อ ทํ า
บางอยางทั้งตอเนื้อหาและตอประเด็นนั้นในชีวิตจริง

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะทั่วไป
ผูผลิตสื่อที่ตองการสื่อสารประเด็นสังคมโดยใชสื่อ
หลากชองทาง สามารถนําแนวคิดการเลาเรื่องขามสื่อ
(Transmedia Storytelling) ไปพัฒนากลยุทธการสราง
และเผยแพรเนื้อหาได โดยหลักสําคัญคือ การใหพลังการ
มีสว นรวม การลงมือทํากับผูร บั สาร จากการลงมือทําดวย
การปฏิสมั พันธกบั เนือ้ หา สรางประสบการณ และเชือ่ มโยง
สู  ก ารลงมื อ ทํ า ในชี วิ ต จริ ง จะช ว ยกระตุ  น การรั บ รู 
ตอประเด็ นสัง คมและมีแนวโนมที่จ ะมีสวนรวมในการ
ลงมือทํามากกวาแครับรูอยางเดียว
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการทําวิจัยครั้งนี้มุงเนนไปที่กลุมเปาหมายเพียง
กลุมเดียว แตการทําการเลาเรื่องขามสื่อนั้นสามารถนําไป
ทดสอบกับผูรบั สารไดหลากหลายกลุม มากกวานีเ้ พือ่ ทําให
กลุมคนกลุมตาง ๆ สามารถเขาถึงเนื้อหาผานรูปแบบที่
หลากหลาย และแพลตฟอร มที่ เ หมาะสมกั บ กลุ มคน
ตาง ๆ ได นอกจากนีย้ งั ควรถอดบทเรียนเพือ่ นําไปเผยแพร
ในวงกวางตอไป
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