การสื่อสารรณรงค์ บนพืน้ ที่ออนไลน์ Change.org
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องการสื่อสารรณรงค์บนพื ้นที่ออนไลน์ Change.org มุ่งศึกษาใน 2 ประเด็น
ได้ แ ก่ 1) กลยุทธ์ การสื่ อสารในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของสาธารณชนบนพื น้ ที่ ออนไลน์
Change.org 2) ความผูกพันของพลเมืองเน็ตต่อแบรนด์ Change.org โดยการวิจัยครั ง้ นี ้ผู้วิจัย
ใช้ วิธีการวิจัยแบบผสม ด้ วยเทคนิคการวิจัย ดังนี ้ การวิเคราะห์ เนื ้อหา, การสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก และวิธีการสารวจจากแบบสอบถามออนไลน์
ผลการวิ จัย ในประเด็น แรกพบว่าลักษณะประเด็นสังคมที่ ป รากฏบนพื น้ ที่ ออนไลน์
Change.org แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ประเด็นสาธารณะ และปั ญหาระดับบุคคล โดยนักรณรงค์
ใช้ พื ้นที่ออนไลน์ Change.org เพื่อสื่อสารใน 5 วัตถุประสงค์ ได้ แก่ (1) ให้ ข้อมูล (2) อัปเดต
ข่าวสาร (3) โน้ มน้ าวให้ คล้ อยตาม (4) ขอบคุณ และ (5) ประกาศชัยชนะ ซึง่ กลุ่มผู้มีอานาจ
ตัดสินใจแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) หน่วยงานในการปกครองของรัฐ (2) องค์กรเอกชน และ (3)
องค์กรเพื่อสังคม โดยผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงมี 2 รู ปแบบ ได้ แก่ แคมเปญที่ได้ รับความสนใจ
จากสาธารณชน และแคมเปญที่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
ผลการวิ จัย ในประเด็น ที่ สองเรื่ องกลยุทธ์ การสื่อสารในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของ
สาธารณชนบนพื ้นที่ออนไลน์ Change.org ทังหมด
้
4 กลยุทธ์ ได้ แก่ (1) การทาให้ เห็นภาพ หรื อ
จินตทัศน์ (2) การสร้ างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (3) การจัดการข้ อมูล และ (4) ความ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบนั
และผลการวิ จัย ในประเด็ น สุด ท้ า ยพบว่ าลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุ 26-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความผูกพันต่อแบรนด์ Change.org ในด้ านความเกี่ยวพัน ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ และด้ านการมี
อิ ท ธิ พ ลอยู่ ใ นระดับ ต่ า ส าหรั บ ความผู ก พัน ด้ า นความใกล้ ชิ ด อยู่ ใ นระดับ สูง โดยลัก ษณะ
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ประชากรด้ านสถานภาพ และอาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อแบรนด์ Change.org
ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การสื่อสารรณรงค์ออนไลน์, Change.org, ความผูกพันต่อแบรนด์

Communication Campaign via Change.org
Abstract
The research of “Communication campaign via Change.org” aim to study on 3
points, 1) communication strategies for creating public participation, 2) netizen
engagement toward Change.org online community. This research is a mixed method
research. The researcher used 3 methods composing of content analysis, in-depth
interview and online questionnaire.
The findings show that 1) social issues that promote on Change.org online
community has 2 sizes are (1) Public Issues and (2) Private Troubles. Campaigner
uses social media for 5 reasons are (1) Informing (2) Updating (3) Persuasion (4)
Gratitude and (5) Victory Announcement. There are 3 types of decision maker are (1)
Government agencies & state enterprises (2) Private Company and (3) Social
Organization. Campaign results are divided into 2 types (1) campaigns of public
interest (2) campaigns have been changed in policy. The 4 key strategies used for
creating public participation are (1) visualization (2) stakeholder engagement (3)
information management (4) current issues link.
The findings also show that the most of samples are female aged 26-30 years
old, single status, bachelor’s degree, officers, and income between 20,001 – 30,000
THB per month. The hypothesis tests were found that netizen engagement in
involvement, interaction and influence are low, but intimacy is high. Netizen’s status
and occupation differences had significantly different effects on engagement toward
Change.org online community.
Key words: Online Communication Campaign, Change.org, Brand Engagement
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บทนา
การรณรงค์ (Campaign) เป็ นเครื่ องมื อ การสื่ อ สารที่ ส าคั ญ ในการสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้ รับความนิยมตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบัน การรณรงค์เป็ นการระดมความรู้ ความ
เข้ าใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายๆ เรื่ อง เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายร่ วมมือให้ งานนันส
้ าเร็ จลงตาม
เป้ าหมายของการรณรงค์ (เกษม จั น ทร์ น้ อย, 2537) การรณรงค์ ใ นแต่ ล ะครั ง้ นั น้ จะมี
วัตถุประสงค์ ในการรณรงค์ แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นการรณรงค์ เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสาร
(inform) หรื อการรณรงค์เพื่อโน้ มน้ าวใจให้ คล้ อยตาม (persuade) อันจะนาไปสู่การเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในกิจกรรม (mobilize) และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สดุ (กิตติ กันภัย, 2543)
ซึ่งการรณรงค์ก็ถูกนาไปประยุกต์ใช้ ในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็ นการรณรงค์ ทางการเมือง การ
รณรงค์เพื่ออุดมการณ์ หรื อการรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ (จิราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , 2554)
การพัฒนาอย่างก้ าวกระโดดของเทคโนโลยี สารสนเทศนาไปสู่ความท้ าทายของทุก
วงการ รวมทัง้ วงการการรณรงค์ ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ใ นการกระตุ้น การมีส่วนร่ ว ม
นิ ตยสาร Plook (2557) ได้ ย กตัวอย่างองค์ กรรณรงค์ แนวใหม่ที่ประยุกต์ ใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการรณรงค์แบบมีส่วนร่ วม อันได้ แก่ Change.org ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้ าง “ช่องทางการสื่อสาร” หรื อที่วงการเทคโนโลยีการสื่อสารเรี ยกว่า
“แพลตฟอร์ ม” ในการระดมความร่ วมมือจากประชาชน ที่กระจายตัวอยู่ตามสถานที่ที่ต่างกันให้
มีสว่ นร่ วมกับการรณรงค์บนแพลตฟอร์ มใหม่ ภายใต้ ความเชื่อที่วา่ นับตังแต่
้ ปัญหาเล็กๆ รอบตัว
ที่พวกเขาเห็นว่าไม่ถูกต้ อง ไปจนถึงปั ญหาใหญ่ ที่เป็ นประเด็นสาธารณะที่ พวกเขามองว่าไม่
ยุติธรรม ในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าเสียงของพวกเขาคนเดียวคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากไม่รวมกันกับเสียงของคนอื่นที่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน เพื่ อร่ วมกันเป็ นพลังในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้ เกิดขึน้ จริ ง (Change.org เมื่อคนธรรมดาเปลี่ยนโลก,
2557) ซึง่ Change.org ได้ รับความนิยมจากผู้ใช้ 196 ประเทศทัว่ โลก
จากการสารวจพฤติกรรมการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในไทย ช่วงปี พ.ศ. 2556 (สพธอ.,
2556) พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตมากกว่า 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ สูงถึงร้ อยละ 38.9 ซึง่
ในปี 2544 มีเพียงร้ อยละ 18.7 เท่านัน้ ซึ่งยอดการเติบโตผู้ใช้ งาน Internet นี ้ มาจาก การ
เชื่อมต่อแบบ Wifi ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นการเติบโตอย่างก้ าวกระโดด ซึง่ ในปี เดียวกันนี ้ พื ้นที่รณรงค์
ออนไลน์ Change.org ก็ ไ ด้ เปิ ดตั ว ในประเทศไทย และจากหลั ก ฐานการสื บ ค้ นใน
www.facebook.com/Change.orgThailand เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่ามีผ้ ใู ช้ งาน
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จานวน 1,526,976 คน ซึง่ ตัวเลขดังกล่าวได้ เติบโตอย่างรวดเร็ วตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตังแต่
้
Change.org เริ่ มใช้ งานในประเทศไทย และคาร้ องที่ประชาชนริ เริ่ มและรณรงค์บนพื ้นที่ออนไลน์
Change.org ได้ รับชัยชนะมีมากถึง 24,120 คาร้ อง
จากสภาพแวดล้ อมดังกล่าวจึงท าให้ ผ้ ูวิจัย มีความสนใจบทบาทในการรณรงค์ ข อง
Change.org ในบริ บาทของประเทศไทยเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ กลยุทธ์ การ
สื่ อสารในการสร้ างการมีส่วนร่ ว มของสาธารณชนของแคมเปญที่ ร ณรงค์ บ นพื น้ ที่ ออนไลน์
Change.org รวมถึงมุมมองของพลเมืองเน็ตในเชิงความผูกพันต่อพื ้นที่ออนไลน์ Change.org

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะประเด็นสังคมที่ปรากฏบนพื ้นที่ออนไลน์ C h a n g e . o r g
2. เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารในการสร้ างการมีสว่ นร่ วมบนพื ้นที่รณรงค์ออนไลน์
Change.org ระหว่างนักรณรงค์กบั ผู้เกี่ยวข้ อง
3. เพื่อศึกษาความผูกพันของพลเมืองเน็ตต่อแบรนด์ Change.org

วิธีการวิจยั
งานวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ุ่ ง ศึ ก ษาลั ก ษณะประเด็ น ทางสั ง คมที่ ร ณรงค์ บ นพื น้ ที่ อ อนไลน์
Change.org รวมถึงความสัมพันธ์ของความผูกพันต่อแบรนด์และแบรนด์ในมุมมองของพลเมือง
เน็ต โดยการศึกษาในครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาเฉพาะช่องทางเว็บไซต์ Change.org และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Change.org ประเทศไทยเท่านัน้ เนื่องจากเป็ นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ และเปิ ดเป็ น
สาธารณะ สะดวกแก่ ก ารเก็ บ ข้ อ มูล วิ จัย โดยผู้วิ จัย เลื อ กใช้ วิธี วิ จัย แบบผสมผสาน (Mixed
Method) โดยใช้ วิธีวิจยั แบบวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) เว็บไซต์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Change.org ประเทศไทย ร่ วมกับการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) นักรณรงค์
(Campaigner) จานวน 4 แคมเปญ ได้ แก่ ตัวอย่างแคมเปญเรี ยกร้ องจากทัง้ ประเภทปั ญหา
ระดับบุคคล และแคมเปญประเภทประเด็นสาธารณะ ทังกลุ
้ ม่ ที่ประสบความสาเร็ จในแง่ของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย และกลุ่มที่ ประสบความสาเร็ จในแง่ของการสร้ างการรั บรู้ ให้ แก่สังคม
จ านวน 4 แคมเปญ ซึ่งเป็ นภาพตัวแทนของแคมเปญทัง้ หมดที่ ร ณรงค์ บ นพื น้ ที่ ออนไลน์
Change.org เพื่อวิเคราะห์ กลยุทธ์ การสื่อสารรณรงค์ของแคมเปญที่ รณรงค์บนพื น้ ที่ออนไลน์
Change.org รวมไปถึงใช้ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ศึกษาความผูกพัน
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ของพลเมืองเน็ตต่อแบรนด์ Change.org โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างพลเมืองเน็ตที่ร้ ู จักหรื อเคยมี
ประสบการณ์ลงชื่อสนับสนุนแคมเปญที่รณรงค์บนพื ้นที่ออนไลน์ Change.org เป็ นจานวน 204
คน
แผนภาพแสดงแคมเปญที่ถกู เลือกสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั ในหัวข้ อลักษณะประเด็นที่ปรากฏบนพืน้ ที่ออนไลน์ Change.org นันพบ
้
การวิจยั ใน 4 ประเด็น ได้ แก่ 1) ขนาดของประเด็นที่รณรงค์บนพื ้นที่ออนไลน์ Change.org 2)
ลักษณะของผู้มีอานาจตัดสินใจ 3) เครื่ องมือในการสร้ างการเปลี่ยนแปลง Change.org และ 4)
ผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง
1) ขนาดของประเด็นที่รณรงค์ บนพืน้ ที่ออนไลน์ Change.org
จากการศึกษาพบว่าลักษณะประเด็นที่ปรากฏบนพื น้ ที่ออนไลน์ Change.org ส่วน
ใหญ่เป็ นปั ญหาระดับบุคคล (Private Troubles) ซึง่ มากกว่าประเด็นสาธารณะเกือบ 5 เท่า โดย
ประเด็นสาคัญที่พึงสังเกตเกี่ยวกับการที่แคมเปญประเภทปั ญ หาระดับบุคคลมีจานวนมากกว่า
ประเด็นสาธารณะนัน้ ในเชิงหลักการด้ าน Proximity หรื อความใกล้ ชิด ผนวกกับแนวคิดคุณค่า
ข่าว ได้ ระบุว่า โดยทั่วไปมนุษย์ มักให้ ความสนใจกับตัวเอง คนใกล้ ชิด ครอบครั ว ญาติพี่น้อง
เพื่ อนฝูง เหตุการณ์ หรื อเรื่ องราวที่ ใกล้ ตัว มากกว่าเรื่ องที่ ไกลตั ว (คุณ ค่าของข่ าว, 2550) ซึ่ง
หลักการคุณค่าข่าวดังกล่าวสอดคล้ องกับข้ อค้ นพบในงานวิจยั ของ Noshokaty, A. E., Deng,
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S., & Kwak, D.-H. (2016) ที่ศึกษาปั จจัยความสาเร็ จของคาร้ องออนไลน์ กรณี ตวั อย่าง
Change.org ในต่างประเทศ โดยในงานวิจยั ดังกล่าวระบุว่าปั จจัยเกี่ยวกับอารมณ์ มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสาเร็ จของแคมเปญ นอกจากนันแล้
้ วนักวิชาการในสาขาสื่อศึกษาอย่าง สุกญ
ั ญา
สุดบรรทัด (2560) ได้ อภิปรายถึงลักษณะของพลเมืองเน็ตไทยว่าอยู่ในโลกที่ซ้อนกันระหว่าง
ดิจิทลั และแอนะล็อก เป็ นภาพสะท้ อนของกระบวนทัศน์ที่ไม่ชดั เจนและสับสน โดยมีการสื่อสาร
สังคมและการเมืองที่ผสมผสานในมิติเชิงอารมณ์ อาทิ ความเกลียดชัง ความหลงใหล ความสุข
และความเศร้ า เป็ นต้ น
นอกจากนันแล้
้ ว ประเด็นในเรื่ องของปั ญหาระดับบุคคล นับเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินของบุคคลหรื อคณะบุคคลที่ไม่ได้ ซบั ซ้ อน และเอื ้อให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่ง่ายกว่าแคมเปญประเภทประเด็นสาธารณะที่มีมิติความซับซ้ อน และเกี่ยวข้ องกับผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียหลากหลายส่วน ส่งผลให้ จานวนแคมเปญประเภทปั ญหาระดับบุคคลที่ได้ รับการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายมีจานวนมากกว่าแคมเปญประเภทประเด็นสาธารณะ นอกจากนี ้
ข้ อเท็จจริ งเรื่ องการเปลี่ยนแปลงเชิ งนโยบายดังกล่าวยัง สะท้ อนจุดยืนในมิติพืน้ ที่ รณรงค์ของ
Change.org ซึง่ เป็ นพื ้นที่เสมือนจริ ง (Visual Community) ได้ เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นพื ้นที่ที่เปิ ด
กว้ าง ไม่ได้ ปิดกัน้ แต่เปิ ดโอกาสให้ แคมเปญทุกประเภท นับตังแต่
้ แคมเปญขนาดเล็ก ไปจนถึง
แคมเปญขนาดใหญ่ สามารถใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวในการเป็ นเครื่ องมือรณรงค์ที่สาธารณชนสามารถ
เข้ าถึง และเข้ ามาสนับสนุนในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงได้ จริ ง ซึ่งสอดคล้ องกับเป้าหมายของ
องค์กร ตามที่ Ben Rattray (2013) ผู้ก่อตัง้ Change.org เคยกล่าวไว้ ว่า เราให้ ความสาคัญกับ
พลังของบุคคล โดยไม่จาเป็ นว่าประเด็นเล็กหรื อใหญ่ แต่เพิ่มขีดความสามารถของบุคคล โดย
ช่วยผลักดันในสิ่งที่พวกเขาต้ องการเปลี่ยนแปลง พืน้ ที่ออนไลน์ Change.org นีจ้ ึงตอบโจทย์
ความเป็ นปั จเจกของพลเมืองเน็ตไทยได้ เป็ นอย่างดี
2) ลักษณะของผู้มีอานาจตัดสินใจ
ด้ านผู้มีอานาจตัดสินใจของแคมเปญที่ได้ รับชัยชนะทัง้ 69 แคมเปญ พบว่าส่วนใหญ่
เป็ นหน่วยงานในการปกครองของรัฐ รองลงคือองค์กรเอกชน และองค์กรทางสังคมตามลาดับ ซึง่
บางแคมเปญก็ มี ก ารเรี ย กร้ องต่ อ ผู้มี อ านาจตัด สิ น ใจมากกว่ าหนึ่ ง กลุ่ม ซึ่งหนึ่ ง ในนัน้ จะมี
หน่วยงานในการปกครองของรั ฐร่ วมเป็ นผู้ตดั สินใจอยู่ด้วยเสมอ อาจเป็ นไปได้ ว่าไม่ว่าจะเป็ น
ธุรกรรมด้ านใด ล้ วนแล้ วแต่มีหน่วยงานในการปกครองของรั ฐกากับดูแลควบคู่อยู่ในทุกๆด้ าน
การเรี ยกร้ องต่อหน่วยงานในการปกครองของรั ฐ จึงมีจานวนมากขึน้ ตามไปด้ วย นอกจากนี ้
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ช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานในการปกครองของรั ฐก็มีความซับซ้ อน ซึ่งหลักคิดดังกล่าว
สอดคล้ องกับแนวคิดเชิงวิชาการของ สุกญ
ั ญา สุดบรรทัด (2560) ที่กล่าวไว้ ว่าประเทศไทยขาด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและพลเมืองในมณฑลข่าวสารที่ต้องแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน รวมไป
ถึงพื ้นที่ที่หน่วยงานในการปกครองของรั ฐเปิ ดให้ บริ การ เพื่ อรั บฟั งความคิดเห็นประชาชน เช่น
สายด่ วน เว็ บ ไซต์ อีเ มล ช่ อ งทางโทรศัพ ท์ หรื อ โมบายแอปพลิ เ คชั่น ยัง ไม่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประชาชนจึงใช้ พื ้นที่ออนไลน์ Change.org ในการสื่อสารเพื่อเรี ยกร้ องต่อรัฐ
ในทางกลับกันหากพิจารณาตามกรอบแนวคิดในเชิงตราสินค้ า หรื อการจัดการชื่อเสียง
ตราสินค้ า (Reputation Management) พบว่าองค์กรเอกชนมีความห่วงใยในภาพลักษณ์ จึงมี
การจัดตังหน่
้ วยงานที่ดูแลเรื่ องลูกค้ าสัมพันธ์ หรื อการจัดการภาพลักษณ์ โดยเฉพาะ ในกรณี ที่
ประชาชนต้ องการเรี ยกร้ องต่อหน่วยงานเอกชน ประชาชนสามารถแสดงออกได้ หลากหลายวิธี
เช่น การติดต่อไปยังบริ ษัทโดยตรง การเปลี่ยนไปใช้ บริ การตราสินค้ าอื่น หรื อการเลิกใช้ บริ การ
ตราสินค้ านันๆ
้ เป็ นต้ น
ส าหรั บ ลัก ษณะของผู้มีอ านาจตัดสิ น ใจที่ มาจากองค์ ก รทางสัง คม อัน ปรากฏเป็ น
จานวนน้ อยนัน้ ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่าส่วนนึงอาจจะมาจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ทางสังคมมีทิศทางที่ เอือ้ ต่อประโยชน์ ของประชาชน จึงไม่ได้ มีข้อขัดแย้ งกับสิ่งที่ สาธารณชน
คาดหวัง จึงไม่น่าแปลกใจที่การค้ นพบของแคมเปญที่เรี ยกร้ องต่อผู้มีอานาจตัดสินใจที่มาจาก
องค์กรทางสังคมจะมีจานวนน้ อยกว่า กลุม่ องค์กรในการปกครองของรัฐ และองค์กรเอกชน
3) เครื่ องมือในการสร้ างการเปลี่ยนแปลง : Facebook
สาหรั บการใช้ เฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นเครื่ องมือหลักในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงนัน้ นัก
รณรงค์และทีมงาน Change.org ได้ มีเจตนาในการสื่อสารด้ วยกัน 5 ข้ อ ซึง่ ได้ แก่ การแจ้ งข้ อมูล
ข่ าวสาร (Informing) การอัป เดตความคืบ หน้ า (Updating) การโน้ มน้ า วให้ คล้ อยตาม
(Persuasion) การขอบคุณ (Gratitude) และการประกาศชัยชนะ (Victory Announcement)
ด้ วยความสามารถในการใช้ งานฟั งก์ชนั่ หน้ าที่ของการสื่อสารได้ หลากหลาย จึงไม่เป็ นที่น่าแปลก
ใจที่ นั ก รณรงค์ จ ะเลื อ กใช้ เ ฟซบุ๊ กแฟนเพจเป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก ในการรณรงค์ ซึ่ง ประเด็ น นี ้
สอดคล้ องกับการศึกษาของ อธิษฐาน ตังอ
้ าพัน (2556) ที่พบว่าลักษณะสาคัญของเฟซบุ๊กแฟน
เพจ ที่เป็ นช่องทางการสื่อสารที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ทังในด้
้ านงานประชาสัมพันธ์ และ
โฆษณา เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ เป้าหมาย รวมไปถึงงานวิจยั ของ Harlow (2012) ที่
อธิ บายว่าคุณสมบัติเฉพาะของเฟซบุ๊ก เช่น การกดถูกใจ (Like) และการแสดงความคิดเห็น
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(Comment) สามารถสร้ างการมีส่วนร่ วมได้ มาก และนาไปสู่การเคลื่อนไหวแบบออฟไลน์ ได้
ดังนัน้ งานวิจัยชิ น้ นี จ้ ึงช่วยยื นยันอีกทางหนึ่งถึงพลังของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการเป็ น
เครื่ องมือที่เข้ ามาเสริ มให้ การสื่อสารรณรงค์มีประสิทธิภาพ
หากมองในภาพรวมของเจตนาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจทัง้ 5 ประการของนัก
รณรงค์ บ นพื น้ ที่ ออนไลน์ Change.org ที่ ไ ด้ ก ล่าวมาข้ างต้ น นัน้ พบว่าเนื อ้ ในหาการสื่ อสาร
ดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับผลลัพธ์ของการรณรงค์ทางการสื่อสารตามแนวคิดของ กิตติ กันภัย
(2543) ที่กล่าวไว้ ว่า การรณรงค์ทางการสื่อสารเป็ นการสื่อสารเพื่อให้ ข้อมูล (To Inform) เพื่อ
โน้ มน้ าวใจให้ คล้ อยตาม (To Persuade) นาไปสู่การระดมให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม (To
Mobilize) จนในที่สดุ เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทา (Behavior Change) และสามารถดารงไว้
ซึง่ พฤติกรรมที่ต้องการนันๆ
้ อีกด้ วย ซึง่ ข้ อเท็จจริ งนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารผ่าน
สื่อดังเดิ
้ ม (Traditional Media) หรื อการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (New Media) ต่างก็มีลาดับขันใน
้
การสื่อสารรณรงค์ที่คล้ ายกัน จะต่างกันเพียงรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละแพล็ตฟอร์ มเท่านัน้
ซึ่ง สื่ อใหม่จ ะมีลูก เล่น ในการสื่ อสารที่ มากกว่ าสื่ อแบบดัง้ เดิ ม ยิ่ งเป็ นสิ่ งที่ แ น่ ชัด ว่าการที่ ใ ช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ ได้ หลากหลาย และเป็ นที่นิยมในความเป็ นชุมชน จะ
นาไปสูก่ ารดึงการมีสว่ นร่ วมของสาธารณชนมาช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้
4) ผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง
จากงานวิจัยที่ ค้นพบว่าผลในเชิ งการเปลี่ยนแปลงของแคมเปญสามารถแบ่งได้ 2
ประเภท คือ แคมเปญที่ได้ รับความสนใจจากสาธารณชน (Public Interest) และแคมเปญที่
ได้ รั บ การเปลี่ ย นแปลงในเชิ งนโยบาย (Policy changed) ซึ่งการได้ รั บ ความสนใจจาก
สาธารณชนเป็ นบันไดที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกแคมเปญที่ได้ รับ
ความสนใจจากสาธารณชนจะได้ รับการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย เช่นแคมเปญ “เราต้ องการ
พื น้ ที่ การเรี ยนรู้ ใจกลางเมือง” ที่ มียอดลงชื่ อสนับสนุนกว่าหกแสนรายชื่ อ แต่ยังไม่ได้ รับการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ข้ อค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดในเชิงการตลาดที่ มองว่า
ไม่ใช่ทกุ ชิ ้นงานโฆษณา ทุกการสื่อสารการตลาด จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ สินค้ าได้ ฉะนันนั
้ กการ
ตลาดจะต้ อ งก าหนดเป้ าหมายในเชิ ง ธุ ร กิ จ ว่ า ต้ อ งการอะไร และวางแผนการสื่ อ สารเพื่ อ
ขับเคลื่อนคนรับสารไปในทางที่คนส่งสารต้ องการให้ เกิด (ณัฐพัชญ์ วงษ์ เหรี ยญทอง, 2557) เมื่อ
นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการสื่อสารรณรงค์ จะได้ ข้อเสนอที่ว่านักรณรงค์ควรที่จะ
กาหนดเป้าหมายในการสื่อสารว่าต้ องการเปลี่ยนแปลงอะไร ผู้มีอานาจตัดสินใจคือใคร ใครคือผู้
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มีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื่ องดังกล่าวบ้ าง และจะสื่อสารกับคนแต่ละกลุ่มอย่างไรในการขับเคลื่อน
แคมเปญไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึง่ เป็ นเป้าหมายสูงสุดของการรณรงค์ แต่อย่างไรก็ตาม
การจะพัฒนาแคมเปญไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ จริ งก็ต่อเมื่อผู้มีอานาจตัดสินใจเห็น
ความสาคัญและไม่เพิกเฉยต่อการเรี ยกร้ อง
ทัง้ นีท้ ัง้ นัน้ ผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงทัง้ 2 รู ปแบบ สอดคล้ องกับจุดยื นของพื น้ ที่
ออนไลน์ Change.org ตามที่ วริ ศรา ศรเพชร (อ้ างถึงใน change.org หนึ่งคลิก พลิกเกม,
2560) ผู้อานวยการด้ านการรณรงค์ของ Change.org ประเทศไทย ได้ กล่าวเอาไว้ ว่า การนิยาม
ชัย ชนะด้ วยการเปลี่ ย นแปลงนโยบาย อาจจะไม่เ หมาะกับ ทุ ก กรณี เพราะเรื่ องบางเรื่ อ งก็
จาเป็ นต้ องใช้ เวลา ซึง่ การรณรงค์แม้ จะยังเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่ได้ ในทันที แต่ก็ไม่สญ
ู เปล่าซะ
ทีเดียว เพราะการรณรงค์เป็ นการเปิ ดประเด็นให้ สงั คมได้ พูดคุย ถกเถี ยง วิเคราะห์ และเสนอ
ทางออกร่ วมกัน
ผลการวิจยั พบว่ากลยุทธ์การสื่อสารในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของสาธารณชนบนพื ้นที่
ออนไลน์ Change.org มี 4 กลยุทธ์ใหญ่ๆ ได้ แก่
1) กลยุทธ์ การทาให้ เห็นภาพ หรื อจินตทัศน์ (Visualization)
มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูรับสารเห็น ภาพ และเข้ าใจสารที่ ต้องการจะสื่อ จากผลการวิจัยพบว่า
แคมเปญตัวอย่างทัง้ 4 แคมเปญมีการใช้ กลยุทธ์ การทาให้ เห็นภาพ โดยแคมเปญ “สุดทน ! ร้ าน
บาบิก้อนใช้ ช่องน ้าซุปแคบและตื ้นใส่กะหล่าลาบาก ช้ อนก็ยากเหลือเกิน” และแคมเปญ “ร่ วมลง
ชื่อแสดงประชามติปกป้องเกาะแห่งชีวิต ” มีการใช้ ภาพที่สร้ างความผูกพัน (Engaging Image)
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอัญญรัตน์ เอี่ยมเอิบ (2553) ที่กล่าวว่ารู ปภาพทาให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจ
เหตุการณ์ ได้ ง่าย ช่วยขยายความการสื่อสารในรู ปตัวอักษรและส่งต่อความรู้ สกึ จากผู้ส่งสารถึง
ผู้รับสาร ทางด้ านแคมเปญ “เราต้ องการพืน้ ที่ การเรี ยนรู้ ใจกลางเมืองสาหรั บทุกคน National
Knowledge Center” ก็มีการใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ อง (Storytelling) โดยเล่าเรื่ องผ่านตัวละคร ‘มี
นา โชติคา’ ในรู ปแบบคลิปวิดีโอ และแคมเปญ “ยับยัง้ การสร้ างทางเลียบแม่นา้ เจ้ าพระยา 14
กม” ก็ใช้ เทคนิคการเปรี ยบเทียบ (Comparison & Contrast) โดยยกตัวอย่างการจัดการน ้าของ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ และสิงคโปร์ ซึ่งนาเสนอในรู ปแบบวิดีโอเช่นกัน รวมไปถึงมีการอธิ บาย
โครงการทางเลียบแม่น ้าเพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่ายด้ วยอินโฟกราฟฟิ ก ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภา
นนท์ คุ้มสภา (2558) ที่ระบุว่าอินโฟกราฟฟิ กเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนกลยุทธใน
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เชิงข้ อมูลให้ ประสบความสาเร็ จ โดยสื่อสารผ่านเนื ้อหาที่มีคณ
ุ สมบัติ 3 ประการ คือ นาเสนอ
เนือ้ หาที่พัฒนาความใกล้ ชิด สร้ างประสบการณ์ ด้านอารมณ์ และสนับสนุนให้ เกิดคุณค่าร่ วม
รวมไปถึงสอดรับกับ งานวิจัยของวริ นดา เปลี่ยนสี (2554) ที่พบว่ารู ปแบบการนาเสนอที่มีการ
ผสมผสานมัลติมีเดียประเภทต่างๆ เข้ าด้ วยกัน ทาให้ วิธีการนาเสนอในเฟซบุ๊กแฟนเพจมีความ
น่าสนใจ และน่าดึงดูดใจ
การท าให้ เห็ น ภาพ หรื อจิ น ตทัศ น์ เป็ นก้ าวแรกในการจูงใจให้ พ ลเมืองเน็ ตสนใจใน
แคมเปญรณรงค์ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารลงชื่อสนับสนุน และกดดันผู้มีอานาจในการตัดสินใจในลาดับ
ถัดไป ฉะนัน้ กลยุทธ์ การทาให้ เห็นภาพจึงเป็ นสิ่งที่นกั รณรงค์หรื อผู้ที่ต้องการกระตุ้นให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย พึงให้ ความสาคัญ
2) กลยุทธ์ การสร้ างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
การสื่ อสารกับ ผู้มี ส่ว นได้ ส่วนเสี ย กลุ่ม ต่า งๆ เพื่ อ รั บ ฟั งความคิดเห็ น ข้ อเสนอแนะ
รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึง่ จะช่วยให้ นกั รณรงค์สามารถวางแผนใน
การตอบสนองประเด็น และผลักดันให้ เกิดการปรั บปรุ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยัง
เป็ นการนาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มมาวิเคราะห์ และพิจารณา เพื่ อหาแนว
ทางการแก้ ไข หรื อหาทางออกที่ดีที่สดุ ให้ กบั แคมเปญรณรงค์อีกด้ วย ซึง่ แต่ละแคมเปญก็จะมีผ้ มู ี
ส่วนได้ ส่วนเสียที่แตกต่างกัน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแต่ละกลุ่มก็มีช่องทางหรื อวิธีการสื่อสารที่
แตกต่างกันออกไปด้ วย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าทัง้ 4 แคมเปญ มีการใช้ กลยุทธ์ การสร้ าง
ความผูกพันกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึง่ แคมเปญ “ร่ วมลงชื่อแสดงประชามติปกป้องเกาะแห่งชีวิต”
มีความโดดเด่นในการสร้ างความผูกพันกับกลุ่มชาวบ้ าน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวบน
เกาะ โดยใช้ เทคนิคความเป็ นเจ้ าของ (Ownership) ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึง่ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Kevin Powers (2015) ที่วา่ ผู้คนต้ องการมีสว่ นร่ วม และรู้ สกึ ว่าพวกเข้ ามีสว่ นสาคัญ
กับการสร้ างการเปลี่ยนแปลง ฉะนัน้ การออกแบบเครื่ องมือที่สามารถประกาศแก่สาธารณะ
เกี่ยวกับการสนับสนุนของพวกเขา จะช่วยให้ แคมเปญประสบความสาเร็ จได้
ทางด้ านแคมเปญ “ยับยังการสร้
้
างทางเลียบแม่น ้าเจ้ าพระยา 14 กม” มีการใช้ ทงคนดั
ั้ ง
และนักวิชาการในสาขาต่างๆ มาร่ วมเสวนา เพื่อให้ เข้ าใจปั ญหาและสถานการณ์ อย่างรอบด้ าน
และช่วยสร้ างความน่าเชื่ อถื อให้ กับแคมเปญ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ อรวรรณ ปิ ลันธน์
โอวาท (2554) ที่เห็นว่าผู้ส่งสารที่ดี ควรมีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถ หรื อเป็ นผู้ชานาญ มี
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ความน่ าไว้ ว างใจ มี บุ คลิ ก ภาพที่ ดี มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว มี ทัก ษะในการสื่ อ สารที่ ดี มี ค วาม
คล้ ายคลึงกันในทัศนคติ และมีการปรับสารของตนเองให้ เข้ ากับกลุม่ ผู้รับสารส่วนใหญ่
สาหรั บ แคมเปญ “เราต้ องการพื น้ ที่ ก ารเรี ยนรู้ ใจกลางเมืองสาหรั บทุกคน National
Knowledge Center” เองก็มีการใช้ ผ้ นู าทางความคิด (Influencer) โดยสื่อสารภายใต้ แคมเปญ
ย่อยที่มีชื่อว่า “วิชาที่ทุกคนอยากรู้ ” โดยนาเสนอผ่านคลิปวิดีโอสัน้ สัมภาษณ์ ผ้ นู าทางความคิด
ในแต่ละสาขา ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัฐญา มหาสมุทร และวรัชญ์ ครุ จิต (2559) ที่พบว่า
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ของกลุ่มผู้ติดตามนันจะเลื
้
อกเปิ ดรับเฉพาะเรื่ องที่ตนเองให้ ความ
สนใจ รวมไปถึงผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ยงั สามารถสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการคล้ อยตามได้
ซึง่ กลุม่ ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์มกั จะนาเสนอเนื ้อหาที่กาลังเป็ นกระแสหรื อเป็ นเรื่ องราวใหม่
ที่หลายๆ คนให้ ความสนใจ โดยหลังจากเนื ้อหาเหล่านันได้
้ เผยแพร่ ออกไปทางสื่อออนไลน์ต่างๆ
ที่เป็ นช่องทางการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ก็จะเริ่ มเป็ นกระแสการบอกต่อของ
กลุม่ ผุ้ติดตาม นอกจากนี ้ทางด้ านน ้าเสียงและอารมณ์ในการนาเสนอนันยั
้ งสอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Kevin Powers (2015) ที่มองว่าการสื่อสารด้ วยแรงบันดาลใจ พลังงานบวก และความหวัง
ท าให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายตระหนัก ถึ ง ศัก ยภาพในการสร้ างการเปลี่ ย นแปลงของพวกเขานัน้ มี
ประสิทธิภาพ และยัง่ ยืน
แคมเปญ “สุดทน ! ร้ านบาบิก้อนใช้ ช่องน ้าซุปแคบและตื ้นใส่กะหล่าลาบาก ช้ อนก็ยาก
เหลือเกิน” เองก็มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยเน้ นไปที่ผ้ ใู ช้ บริ การที่น่าจะประสบ
ปั ญหาเดียวกัน โดยเจ้ าของเรื่ องรณรงค์เน้ นการเล่าเรื่ องด้ วยภาษาที่เป็ นกันเอง เห็นภาพ และ
รู้ สกึ ร่ วมได้ ง่าย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ลดาพรรณ สิงคิบุตร (2557) พบว่าภาษาที่เป็ นกันเอง
สามารถสร้ างความรู้ สึกใกล้ ชิดและสัมพันธภาพที่ดีระหว่ างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ รวมไปถึง
อัญญรั ตน์ เอี่ยมเอิบ (2553) ระบุว่า เนื ้อหาที่มีความเป็ นกันเองจะช่วยสร้ างความรู้ สึกผูกพัน
ระหว่างผู้สง่ สารกับผู้รับสารได้
การวิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นได้ สว่ นเสียของแคมเปญที่รณรงค์ เข้ าใจว่าคนแต่ละกลุม่ มี
ความภูมิหลังอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไร และออกแบบการสื่อสารได้ เหมาะกับผู้มสี ว่ นได้
ส่วนเสียแต่ละกลุม่ จะช่วยให้ สารที่จะสื่อมีประสิทธิภาพ ปั ญหาถูกมองอย่างรอบด้ าน และ
ผลักดันให้ แคมเปญได้ รับการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ ง่ายขึ ้น ฉะนันสร้
้ างความผูกพันกับผู้มสี ว่ น
ได้ สว่ นเสียเป็ นกลยุทธ์ที่นกั รณรงค์พงึ ให้ ความสาคัญ

56

วารสารนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม นิด้า

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561)

3) กลยุทธ์ การจัดการข้ อมูล (Information Management)
กลยุทธ์ ในการจัดเก็บข้ อมูล การเรี ยกใช้ ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อการใช้
งานที่เหมาะสมกับช่องทาง และช่วงเวลาในการนาเสนอ ซึง่ มีความเหมาสมกับการรณรงค์บนสื่อ
สังคมออนไลน์ สื่อที่ ข้อมูลแพร่ สะพัด และกระจายไปอย่างรวดเร็ ว โดยแคมเปญ “เราต้ องการ
พื ้นที่การเรี ยนรู้ ใจกลางเมืองสาหรับทุกคน National Knowledge Center” เป็ นแคมเปญที่ได้ รับ
ความสนใจจากสาธารณชน มีการพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้ างขวาง ในหลากหลายช่องทาง
ซึ่งเจ้ าของแคมเปญมีการใช้ แฮชแท็ ก (Hashtag) #มีนาโชติคา และ #NationalKnowledge
Center ในการจัดเก็บข้ อมูลเสมือนจริ ง ซึง่ แฮชแท็กสามารถบอกได้ ว่าอะไรกาลังเป็ นที่นิยม และ
พูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ ได้ กบั หลายช่องทางบนสื่อออนไลน์ ส่งผลให้
ผู้ที่ติดตามแคมเปญนีส้ ามารถเข้ าถึงข้ อ มูลจากทัง้ ทางเจ้ าของแคมเปญ หรื อความคิดเห็นของ
พลเมืองเน็ตคนอื่นๆ ได้ จากทุกแพล็ตฟอร์ ม สอดคล้ องกับ จิรัฏฐ์ พรหมดิเรก (2558) ที่กล่าวว่า
ข่าวสารจากการแฮชแท็กรณรงค์มีความน่าดึงดูดใจ และกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ แฮชแท็กรณรงค์เกิดความ
ต้ องการแสวงหาข่าวสาร และมีสว่ นร่ วมในโครงการรณรงค์ที่ใช้ แฮชแท็กได้ มากขึ ้นด้ วย
นอกจากการจัดการข้ อมูลด้ วยการใช้ แฮชแท็กแล้ ว แคมเปญ “เราต้ องการพื น้ ที่ การ
เรี ยนรู้ ใจกลางเมืองสาหรับทุกคน National Knowledge Center” และแคมเปญ “ยับยังการสร้
้
าง
ทางเลียบแม่น ้าเจ้ าพระยา 14 กม.” ก็มีการจัดการข้ อมูลโดยการสื่อสารด้ วยความสม่าเสมอ โดย
ทังสองแคมเปญมี
้
การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของทางแคมเปญเอง คือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Knowless”
และ “Friends of the River” โดยมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรั กษาความสัมพันธ์ ของ
กลุ่มเป้ าหมาย และย า้ เจตนาของทางผู้ ส ร้ างแคมเปญ ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ ธิ ด า
ทานตะวัน (2552) ที่เห็นว่าสื่อแต่ละประเภทจะมีความถี่ในการนาเสนอที่ตา่ งกันไปตามลักษณะ
ข้ อดี และข้ อจากัดของสื่อนันๆ
้ อย่างไรก็ดี การนาเสนอจะต้ องมีความถี่ในระดับที่พอเหมาะ ไม่
มาก ไม่น้อยจนเกินไป และควรเหมาะสมกับช่วงเวลาด้ วย
4) กลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ ปัจจุบัน (Current issues link)
กลยุทธ์การสื่อสารรณรงค์ โดยเชื่อมโยงประเด็นรณรงค์กบั เหตุการณ์ที่กาลังได้ รับความ
สนใจจากสังคม เพื่อให้ ผ้ ูรับสารรู้ สึกมีส่วนร่ วมกับแคมเปญได้ ง่ายขึ ้น ซึง่ แคมเปญ “ยับยัง้ การ
สร้ างทางเลียบแม่น ้าเจ้ าพระยา 14 กม.” ได้ มีการหยิบเอาประเด็นวิถีชีวิตของคนไทยกับแม่น ้า
เจ้ าพระยาในสมัยอยุธยาจากละครทีวีชื่อดัง “บุพเพสันนิวาส” ที่กาลังได้ รับความนิยม เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชน รู้ สึกมีอารมณ์ ร่วมได้ ง่าย ซึ่งกลยุทธ์ นี ้มีความคล้ ายคลึงกับกล
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ยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารของทางฝั่ งการตลาดที่ มี ชื่ อ ว่ า กลยุ ท ธ์ เ รี ยลไทม์ มาร์ เ ก็ ต ติ ง้ (Real-Time
Marketing) สามารถใช้ ในแง่ของความเป็ นแบรนด์ทนั สมัย ไม่ตกเทรนด์ เพื่อสร้ างความผูกพัน
เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ (Real-Time Marketing โจทย์ใหม่ ทายังไงให้ โดนใจ
ลูกค้ า, 2558)
จากภาพรวมของกลยุทธ์การสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่ วมของสาธารณชนของ
ทัง้ 4 แคมเปญนัน้ จะเห็นได้ วา่ มีความสอดรับกับการสื่อสารรณรงค์บนแพลตฟอร์ มออนไลน์ โดย
เน้ นสื่อสารกับพลเมืองเน็ตเป็ นหลัก จนเกิ ดเป็ นกระแสบนโลกออนไลน์ แต่ถึงอย่างไรก็ยังคง
ร่ วมมือกับสื่อกระแสหลักที่มีบทบาทในการสร้ างวาระข่าวสาร (Agenda Setting) และร่ วมกดดัน
ผู้มีอานาจตัดสิ น ใจให้ เปลี่ ย นแปลงนโยบายตามข้ อเรี ย กร้ อง ซึ่งผลวิ จัย ที่ พ บสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ปฎิภาณ ชัยช่วย (2558) ที่พบว่าเว็บไซต์ Change.org มีการใช้ กลยุทธ์ การกดดัน
ตรงภาพลักษณ์ (Image Strategy) กล่าวคือ ภาพลัก ษณ์ ปรั ชญา หรื ออุดมการณ์ ของ
กลุ่มเป้าหมาย คือสิ่งสาคัญที่ผ้ ูสร้ างแคมเปญสามารถเรี ยกร้ องกดดันไปตรงนัน้ ได้ หากมีการ
กระทาใดๆ ที่ขดั ต่อเรื่ องดังกล่าว โดยสามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องที่
รณรงค์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการกดดัน หรื อการใช้ กลยุทธ์ ต่างๆ จะพัฒนาแคมเปญไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายได้ จริ งก็ต่อเมื่อผู้มีอานาจตัดสินใจเห็นความสาคัญและไม่เพิกเฉยต่อการ
เรี ยกร้ อง
สาหรับประเด็นความผูกพันของพลเมืองเน็ตที่มีต่อพื ้นที่รณรงค์ออนไลน์ Change.org
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง สถานภาพโสด มีอายุ 26-30 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท ซึ่ง
ผลการวิจัยที่ ออกมาสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ ยวกับลักษณะประชากร ที่ กล่าวไว้ ว่าเพศหญิ งมี
แนวโน้ ม มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย บุคคลที่มีสถานภาพโสดจะมี
อิสระทางความคิด มีอานาจในการตัดสินใจด้ วยตนเอง และใช้ เวลาในการตัดสินใจน้ อยกว่า
บุคคลที่แต่งงานแล้ ว เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันหรื อต้ องรับผิดชอบเท่าบุคคลที่แต่งงานแล้ ว (กิ่ง
แก้ ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) อีกทังอายุ
้ ช่วง 26-30 ปี เป็ นกลุ่มคน Generation Y หรื อที่เรี ยกว่า
ดิจิทลั เนตีฟส์ (Digital Natives) เพราะเกิดและเติบโตในยุคดิจิทลั เทคโนโลยี ซึง่ ผลการสารวจ
พฤติกรรมการผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตไทย ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า Gen Y เป็ นกลุ่มคนที่มีการใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตสูงที่สดุ ในเวลานี ้ (Smart SME, 2560)
องค์ประกอบความผูกพันด้ านความเกี่ยวพัน (Involvement) พบว่าพลเมืองเน็ตรู้ จกั แบ
รนด์ Change.org จากการเห็นเพื่อนแชร์ ในหน้ า New Feed มากที่สดุ สอดรับกับสถานการณ์
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ของ Social Network ในปั จจุบันที่พลเมืองเน็ตนิยมแชร์ ข้อมูลจากโพสต์ต่างๆ ในเฟซบุ๊กให้
เพื่อนๆ ในสังคมออนไลน์
ช่องทางในการเข้ าถึงข้ อมูลของเมืองเน็ต พบว่าเข้ าถึงข้ อมูลแบรนด์ Change.org ผ่าน
ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Change.org เป็ นหลัก ซึง่ สอดคล้ องการรู้ จกั แบรนด์ผ่านการเห็นเพื่อนแชร์
ในหน้ า New Feed ตามที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น นอกจากนี ้อาจเป็ นเพราะ Facebook เป็ น Social
Media ยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทย (Digital in 2017: Global overview, 2017)
ในส่วนความบ่อยของการเข้ าถึงข้ อมูลของ Change.org ของพลเมืองเน็ตอยู่ที่น้อยกว่า
1 วันต่อสัปดาห์ และใช้ เวลาในการเข้ าถึงข้ อมูลของแบรนด์ Change.org น้ อยกว่า 15 นาทีต่อ
ครัง้ ซึง่ อยู่ในระดับต่ามาก ทังนี
้ อ้ าจเป็ นเพราะความถี่ในการโพสต์หรื ออัปเดตความเคลื่อนไหว
ของแบรนด์ Change.org ไม่ได้ มีกาหนดที่แน่นอน แต่จะขึน้ อยู่กับสถานการณ์ หรื อประเด็น
สังคมที่กาลังเป็ นกระแสในช่วงนันๆ
้
องค์ ประกอบด้ านการมีปฏิ สัมพันธ์ (Interaction) พบว่าพฤติก รรมที่ พ ลเมืองเน็ตท า
บ่อยที่สดุ คือการอ่านคอมเมนต์ของบุคคลอื่น รองลงมาคือการอ่านโพสต์ต่างๆ บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ Change.org ซึง่ แย้ งกับงานวิจยั จาก Constant Contact และ Chadwick Martin Bailey ที่
ทาการศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคบน facebook แล้ วพบว่า 77% ของผู้บริ โภคสื่อสารกับแบรนด์
โดยการอ่านโพสต์และอ่าน News Feed บนเพจ (10 พฤติกรรมผู้บริ โภคบน facebook ที่นกั การ
ตลาดต้ องรู้ , 2554) ทัง้ นีอ้ าจเนื่ องมาจากเนือ้ หาการรณรงค์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Change.org
เป็ นเนื ้อหาที่คอ่ นข้ างจริ งจัง ผู้บริ โภคจึงให้ ความสาคัญกับการอ่านคอมเมนต์ของบุคคลอื่น เพื่อ
ใช้ ในการประกอบการตัดสินใจเชื่อ หรื อลงชื่อสนับสนุนในแต่ละแคมเปญที่เรี ยกร้ อง
องค์ประกอบด้ านความใกล้ ชิด (Intimacy) พบว่าพลเมืองเน็ตส่วนใหญ่เห็นด้ วยเป็ น
อย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ Change.org สามารถเป็ นกระบอกเสียงให้ ประชาชนได้ สอดคล้ องกับจุดยืน
ของ Change.org ที่เป็ นพื ้นที่เปิ ดที่หากประชาชนรู้ สกึ ว่าเรื่ องไหนควรเปลี่ยนแปลง สามารถมา
สร้ างเรื่ องรณรงค์ได้ ชวนเพื่อนมาลงชื่อสนับสนุน และทันทีที่คนลงชื่อจะมีจดหมายร้ องเรี ยนส่ง
ตรงไปหาหน่วยงานที่มีอานาจตัดสินใจ รับรู้ ปัญหาโดยตรงและรวดเร็ วขึ ้นว่ามีคนจานวนเท่าไหร่
ที่เห็นด้ วยกับเรื่ องเหล่านี ้ (Change.org เมื่อคนธรรมดาเปลี่ยนโลก, 2557)
องค์ ประกอบด้ านการมีอิทธิ พล (Influence) พบว่าพลเมืองเน็ ตลงชื่ อสนับ สนุน
แคมเปญที่ เรี ยกร้ องบนเว็บไซต์ Change.org บ่อยปานกลาง รองลงมาคือ กดแชร์ แคมเปญ
รณรงค์ของเว็บไซต์ Change.org สอดคล้ องกับผลสารวจของ New York Times (ณัฐพัชญ์ วง
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เหรี ยญทอง, 2557) พบว่าพลเมืองเน็ตส่วนใหญ่มกั จะเลือกแชร์ เนือ้ หา เพื่อสร้ างภาพลักษณ์
ให้ กบั ตัวเอง เช่นเดียวกับพลเมืองเน็ตกลุ่มตัวอย่างที่มกั เลือกลงชื่อสนับสนุนแคมเปญ หรื อแชร์
แคมเปญ ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตของตนเอง เพื่อแสดงภาพลักษณ์ และจุดยืนของตน นอกจากนีย้ ัง
เป็ นการเชิ ญชวนคนที่มีความคิดเห็นตรงกันหรื อสนใจคล้ ายคลึงกันได้ ร่วมลงชื่อสนับสนุนใน
แคมเปญดังกล่าวเหมือนตนเองด้ วย
ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะประชากรกับความผูกพัน ซึง่ ได้ แก่ ด้ านเพศ สถานภาพ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ย ในภาพรวมพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ กนั ในด้ านเพศ
อายุ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์ เข้ าถึงผู้คนอย่างกว้ างขวาง
ส่วนปั จ จัย ที่ มีความสัมพัน ธ์ กับ ความผูกพัน มี 3 ด้ าน ได้ แ ก่ สถานภาพ อาชี พ และระดับ
การศึกษา
จากการวิจยั พบว่าสถานภาพ พลเมืองเน็ตกลุ่มตัวอย่างที่ร้ ู จกั แบรนด์ Change.org ที่มี
สถานภาพที่แตกต่างกัน มีระดับความผู กพันต่อแบรนด์ Change.org ที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในเรื่ องปฏิสมั พันธ์ โดยกลุ่มสถานภาพสมรสมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
โสด และกลุ่มมีค่รู ัก ซึง่ เป็ นไปได้ ว่าเนื ้อหาของแบรนด์ Change.org ที่เน้ นไปทางการสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาไปยังสิ่งที่ ดีกว่า ตรงกับวิถีชีวิต (Lifestyle) และเป้าหมาย ของกลุ่ม
คนที่มีสถานภาพสมรส หรื อเริ่ มสร้ างครอบครัวแล้ ว เป็ นกลุม่ คนที่มองหาความมัน่ คงให้ กบั สังคม
และครอบครั ว มากกว่ากลุ่มคนโสดหรื อคู่รัก ที่ ยังมีเป้าหมายชี วิตที่ ให้ ความสาคัญกับตัวเอง
มากกว่าสังคม ครอบครัว หรื ออนาคต ซึง่ สอดคล้ องกับ McEwen (2005) ที่ได้ อธิบายเรื่ องความ
ผู ก พั น ไว้ ว่ า ความผู ก พั น ของผู้ บริ โ ภคกั บ ตราสิ น ค้ า หนึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากปั จ จั ย ด้ า น
ประสบการณ์ การซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ และปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภค
เช่น การประชาสัมพันธ์ และการให้ ข้อมูลข่าวสารของตราสินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Biljana, Brodie, Hollebeck และ Llic (2011) ที่พบว่าระดับความผูกพันของ
ผู้บริ โภคขึ ้นอยู่กบั ระดับแรงจูงใจของการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค โดยทังหมด
้
ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม
ส่วนปั จจัยเรื่ องอาชีพพบว่า พลเมืองเน็ตกลุ่มตัวอย่างที่ร้ ู จักแบรนด์ Change.org ที่มี
อาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อแบรนด์ Change.org ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ 0.05 ในเรื่ องการมีปฏิสัมพันธ์ และการมีอิทธิ พล โดยกลุ่ม พนักงานบริ ษัทเอกชน
ข้ าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ และธุรกิจส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ และการมีอิทธิ พลที่
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แตกต่างจากกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทัง้ นี ้อาจเป็ นเพราะกลุ่มอาชีพ
พนักงานบริ ษัทเอกชน ข้ าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ และธุรกิ จส่วนตัว เป็ นกลุ่มอาชี พที่ ขับเคลื่อน
ประเทศ เป็ นกลุ่มที่ให้ ความสาคัญกับการขับเคลื่อนสังคมมากกว่ากลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา ที่ยัง
ไม่มีความคิดเป็ นของตัวเองเท่าไหร่ นกั
ส าหรั บ ปั จ จัย เรื่ องระดับ การศึก ษาพบว่ า พลเมื อ งเน็ ต กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ร้ ู จัก แบรนด์
Change.org ที่มีระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อแบรนด์ Change.org ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในด้ านความเกี่ยวพันและความใกล้ ชิด โดยด้ าน
ความเกี่ยวพันนัน้ พลเมืองเน็ตกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มต่ากว่า
ปริ ญญาตรี และกลุ่มสูงกว่าปริ ญญาตรี ตามลาดับ ทางด้ านความใกล้ ชิดนัน้ พลเมืองเน็ตกลุ่ม
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี และกลุ่มสูงกว่าปริ ญญาตรี
ต า ม ล า ดั บ ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ที่กล่าวไว้ ว่าปั จจัยด้ านการศึกษาที่ดีจะเป็ นตัวบ่งบอกความได้ เปรี ยบ
ของผู้รับสาร ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะสามารถรั บข่าวสาร ตีความ เข้ าใจสิ่งต่างๆได้ ดี ไม่เชื่ออะไร
ง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐาน หรื อเหตุผลที่เพียงพอ
กล่าวได้ ว่าความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างลัก ษณะทางประชากรและความผูกพัน ขึน้ อยู่กับ
เป้าหมาย และทิศทางในการสื่อสารของแบรนด์ที่สอดคล้ องกับประสบการณ์ ร่วม และเป้าหมาย
ของพลเมืองเน็ต หากสอดคล้ องกันมากเท่าไหร่ ความผูกพันของเมืองเน็ตต่อแบรนด์ก็จะมาก
ยิ่งขึน้ เท่านัน้ นอกจากนีย้ ังขึน้ อยู่กับวิถีชีวิตของพลเมืองเน็ตด้ วยว่ามีพฤติกรรมการติดตามสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างไร จึงทาให้ ปัจจัยทางลักษณะประชากรบางประการไม่มีความสัมพันธ์ กับ
ระดับความผูกพัน เช่น ด้ านเพศ อายุ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากปั จจุบันคนสามารถ
เข้ าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็ นเพศ อายุ หรื อมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ ก็
สามารถเข้ าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ ทงสิ
ั ้ ้น

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรั บ Change.org
1.) จากผลการวิจยั พบว่าพลเมืองเน็ตส่วนใหญ่เข้ าถึงข้ อมูลของแบรนด์ Change.org ผ่าน
ช่องทาง
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เฟซบุ๊กแฟนเพจ แต่ช่องทางทวิตเตอร์ กลับได้ รับความนิยมต่ามาก ทัง้ ๆ ที่พลเมืองเน็ต
ส่วนมากใช้ งานทวิ ตเตอร์ เพื่ อเสพข่าวและประเด็นทางสังคมจากช่องทางทวิตเตอร์
มากกว่าเฟซบุ๊ก ดังนันเว็
้ บไซต์ Change.org ประเทศไทยจึงควรพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารผ่านทวิตเตอร์ เพื่อให้ เป็ นอีกช่องทางหนึง่ ในการเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่แท้ จริ ง
2.) จากผลการวิจัยพบว่าพลเมืองเน็ตมีการติดตามอ่านโพสต์ ของ Change.org อยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่มีการกดไลก์ และแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับต่า ฉะนัน้ ทีมงาน
Change.org จึงควรพัฒนารู ปแบบการสื่อสารที่ หลากหลายมากยิ่ งขึน้ โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่พลเมืองเน็ตสามารถมีส่วนร่ วมได้ ซึ่งการมีส่วนร่ วมจะช่วยเพิ่มระดับความ
ผูกพันของพลเมืองเน็ตต่อแบรนด์ได้ มากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรั บองค์ กรผู้กาหนดนโยบายในสังคม
3.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็ นกลุ่มผู้กาหนดนโยบาย หรื อกลุ่มผู้มีอานาจตัดสินใจ
ควรตระหนักว่า Change.org เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารระหว่างองค์กรกับประชาชน
ซึง่ ทางองค์กรสามารถใช้ พื ้นที่ออนไลน์ change.org ในการสังเกตุการณ์ และเตรี ยม
รั บ มื อ กั บ วิ ก ฤติ ไ ด้ โดยไม่ ต้ องรอให้ เกิ ด ปั ญหาแล้ วประชาชนใช้ พื น้ ที่ อ อนไลน์
change.org มากดดันให้ องค์กรเสียชื่อเสียง
ข้ อเสนอแนะสาหรั บประชาชน
4.) จากผลการวิจยั สามารถเป็ นแนวทางให้ กบั ประชาชนที่คิดจะสร้ างเรื่ องรณรงค์บนพื ้นที่
Change.org สามารถนากลยุทธ์ และหลักการรณรงค์จากตัวอย่างแคมเปญที่ประสบ
ความสาเร็ จไปปรั บ ใช้ ในขัน้ ตอนการรณรงค์ เพื่ อให้ แ คมเปญมีความเหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมาย และสอดคล้ องกับเนื ้อหาบริ บทของการรณรงค์
5.) จากผลการวิจยั แม้ ว่าพลเมืองเน็ตจะมีการลงชื่อสนับสนุนแคมเปญที่เรี ยกร้ องบนพื น้ ที่
ออนไลน์ Change.org อยู่ในระดับปานกลาง แต่ความผูกพันด้ านการมีอิทธิพลยังอยู่ใน
ระดับต่า ฉะนันพลเมื
้
องเน็ตทุกคนพึงที่จะตระหนักในพลังของตนเอง ว่าสามารถเป็ น
หนึ่งในกลไกการกระจายข้ อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้ ฉะนัน้ แค่การลงชื่ อ
สนับสนุนอย่างเดียวยังไม่เพีย งพอ แต่ทุกคนสามารถเป็ นกระบอกเสียงในการร่ วมแชร์
แสดงจุดยืน และแนะนาแคมเปญรวมไปถึงแนะนาพื ้นที่ออนไลน์ Change.org ให้ คน
อื่ น รู้ จัก เพื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ ต ระหนัก ถึ ง พลัง ของตนเองในการพลัก ดัน เพื่ อ สร้ างการ
เปลี่ยนแปลง
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ข้ อเสนอแนะสาหรั บงานวิจัยครั ง้ ต่ อไป
6.) ในการท าวิ จั ย ในครั ง้ นี ไ้ ด้ ท าการศึ ก ษาแคมเปญที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในเชิ ง การ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย และได้ รับความสนใจจากสาธารณะชนเท่านัน้ ซึ่งไม่ได้ ศึกษา
ทางด้ านแคมเปญที่ ไ ม่ประสบความสาเร็ จ จึงทาให้ ผ ลที่ ได้ จากการวิจัยทราบเพี ย ง
ปั จจัยเชิงบวกในความสาเร็ จเท่านัน้
7.) ในการท าวิ จั ย ครั ง้ นี ไ้ ด้ ท าการศึ ก ษาความผู ก พั น ของพลเมื อ งเน็ ต จากการท า
แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งผลวิจัย ที่ ออกมาจะเป็ นความผูก พันของพลเมืองเน็ ตใน
ภาพรวมเท่านัน้ หากมีการวิจยั ลาดับถัดไป อาจจะใช้ การสนทนากลุม่ หรื อสัมภาษณ์เชิง
ลึก เพื่อศึกษามุมมองของกลุม่ พลเมืองเน็ตได้ ในเชิงลึก และได้ ข้อเสนอแนะที่นาไปปรับ
ไปใช้ ในการพัฒนาองค์กรได้ จริ ง
8.) จากการศึกษาความผูกพันของพลเมืองเน็ต ผู้วิจัยเพี ยงทาการวิเคราะห์ ผลเที ยบกับ
แนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ ด้ วยตนเองเท่านัน้ แต่ไม่ได้ ทาการศึกษาต่อยอดในมุมมองของ
ทีมงาน Change.org ว่ามีความคิดเห็น หรื อกลยุทธ์ในการจัดการอย่างไร หากมีการทา
วิจยั ในอนาคต อาจจะศึกษาในมุมมองของทีมงาน Change.org เพิ่มเติม
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