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บทคััดย่่อ
งานวิิจัยั นี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� พััฒนาตััวชี้้วั� ดั สำหรัับการประเมิินผลนวััตกรรม
สื่่อ� ในประเทศไทย ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั ประกอบไปด้้วย 1) การวิิจัยั เอกสาร (Documentary
Research) อัันมีแี หล่่งข้้อมููลหลััก ได้้แก่่ Digital News Initiative Fund (DNI Fund)
ของ Google.com และสถาบััน Ranking Digital Rights (RDR) รวมถึึงบทความ
วิิชาการและตำราจากนัักวิิชาการต่่างประเทศ และ 2) การใช้้เทคนิิคเดลฟายประยุุกต์์
(Applied Delphi Technique) กัับกลุ่่�มผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านนวััตกรรมสื่่อ� ในไทย รวมทั้้�งสิ้้น�
19 ท่่าน
ผลการศึึกษาเผยให้้เห็็นว่า่ มีี 10 ตััวชี้้วั� ดั ที่่�สามารถนำมาใช้้เพื่่อ� การประเมิินผล
นวััตกรรมสื่่อ� ในไทย ได้้แก่่ 1) ความเปิิดกว้้างต่่อการใช้้งาน (Openness) 2) การสร้้าง
ผลกระทบและความเปลี่่�ยนแปลงในสัังคม (Effect and Change) 3) การส่่งเสริิม
การมีีส่วนร่
่ ว่ มของผู้้�ใช้้งาน (User participation) 4) ความใหม่่ (Newness) 5) ผู้้�สร้้าง
และประกอบการนวััตกรรม (Creator and Entrepreneur) 6) ธรรมาภิิบาลและ
ความรัับผิิดชอบทางดิิจิทัิ ลั (Good Governance and Digital Accountability)
7) การทำบทบาทหน้้าที่่� (Function) 8) การเคารพสิิทธิเิ สรีีภาพของผู้้�ใช้้ (Freedom)
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9) เทคโนโลยีีและประสบการณ์์ใช้้งาน (Technology and Experience) และ
10) การคุ้้�มครองความเป็็นส่วนตั
่ วั (Privacy)
หลัังจากนำมาทดสอบการลงค่่าคะแนนตามตััวชี้้วั� ดั กัับนวััตกรรมสื่่อ� 10 ชิ้้น�
ได้้ข้้อปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิมว่่า เพื่่�อให้้การชี้้�วััดความเป็็นนวััตกรรมที่่�ดีี มีีความเข้้ากััน
กัับตััวของนวััตกรรมสื่่อ� แต่่ละประเภท จึึงยัังสามารถแบ่่งประเภทของนวััตกรรมเป็็น
หมวดหมู่่�ก่่อนที่่�จะนำมาพิิจารณาองค์์ประกอบตััวชี้้�วััด ดัังเช่่น การแบ่่งออกเป็็น
นวััตกรรมสื่่�อเชิิงกระบวนการทำงาน (Process Innovation) นวััตกรรมด้้านการ
วางตำแหน่่งของสื่่�อ (Position Innovation) นวัั ต กรรมด้้ า นกระบวนทัั ศ น์์
(Paradigmatic Innovation) นวััตกรรมด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์ (Product Innovation) หรืือ
การแยกชนิิดของตััวสื่อ่� (Type) ก่่อนนำมาลงคะแนนตามตััวชี้้วั� ดั ก็็ได้้เช่่นกันั
คำสำคััญ: นวััตกรรม, นวััตกรรมสื่่อ� , ตััวชี้้วั� ดั , การประเมิินผล
Abstract
This research aimed to develop indicators to evaluate media
innovation in Thailand. The research methods include: 1) Documentary
research technique in studying information from Digital News Initiative
Fund (DNI Fund) by google.com and Ranking Digital Rights (RDR)
including international academic articles and books and 2) Applied
Delphi Technique with 19 experts who involved in media innovation
in Thailand.
The result shows that 10 indicators that could evaluate
media innovation in Thailand include: 1) Openness; openness to
using 2) Effect and change; the effect and change in society 3) User
participation; promoting participation of the user 4) Newness 5) Creator
and entrepreneur 6) Good governance and digital accountability
7) Function 8) Freedom; respect for the freedom of users 9) Technology
and Experience, and 10) Privacy.
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After testing each indicator with ten media innovations, it
suggests that the innovation should divide into the category such
as process innovation, position innovation, paradigmatic innovation,
product innovation before considering factors of the indicator, or
categorized by type of innovation before each indicator. This could
be useful to select suitable indicators for each category of media
innovation.
Keywords: Innovation, Media Innovation, Indicator, Evaluation
บทนำ
ในระยะเริ่่�มแรก “นวััตกรรม” (Innovation) มัักหมายถึึงสิ่่�งใหม่่ ๆ
ในเชิิงเทคโนโลยีีเป็็นหลััก หากพิิจารณาจากประวััติิศาสตร์์ของการนิิยาม คำว่่า
“นวััตกรรม” ถููกเอ่่ยถึึงในคู่่�มืือที่่�องค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจและ
การพััฒนา (OECD) จััดพิิมพ์์ครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1997 โดยเน้้นย้้ำไปยัังสิ่่�งใหม่่
ที่่�เป็็นกระบวนการและผลิิตภััณฑ์์ด้้านเทคโนโลยีี (Technological Product and
Process – TPP) ซึ่่�งยัังไม่่มีีการเอ่่ยถึึงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์หรืือสิินค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัั บ การใช้้ ค วามคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ถัั ด มาคืือในคู่่�มืือที่่� ป รัั บ ปรุุ ง และพิิ ม พ์์ ใ หม่่ ใ นปีี
ค.ศ. 2005 ได้้ขยายนิิยามของคำนี้้�ออกไปให้้รวมถึึง “การนำสิินค้้าและบริิการ
ที่่�พััฒนาแล้้ว หรืือกระบวนการ (วิิถีีทางการตลาดใหม่่) หรืือวิิธีีบริิหารองค์์กรใหม่่
มาใช้้ปฏิิบััติิจริิงในธุุรกิิจ ในองค์์กร หรืือในความสััมพัันธ์์อื่่�น ๆ” แต่่ก็็ยัังไม่่กล่่าวถึึง
นวััตกรรมกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ต่่าง ๆ ในแง่่ของเนื้้�อหาใหม่่ ๆ (Content - Related
Novelties) (Bleyen, Lindmark, Ranaivoson, & Ballon, 2014, p.31)
สภาพการณ์์ดัังกล่่าวแปลว่่ากระทั่่�งช่่วงต้้นสหััสวรรษใหม่่ นวััตกรรมในฐานะของ
สื่่�อนิิเทศศาสตร์์ หรืือวารสารศาสตร์์ ก็็ยัังไม่่ปรากฎตััวตนที่่�ชััดเจนนััก
กระทั่่�งเมื่่อ� Storsul and Krumsvik (2013) สร้้างสถานะของนวััตกรรมสื่่อ�
(Media innovation) ให้้มีีพิิกััดบนแผนที่่�ทางวิิชาการเป็็นครั้้�งแรก โดยต่่อยอด
จากความเป็็นสิ่่�งใหม่่ในเชิิงเทคโนโลยีีและกระบวนการมาสู่่�ความคิิดสร้้างสรรค์์
และงานทางด้้านการสื่่�อสาร การศึึกษาสาขาดัังกล่่าวจึึงรุุดหน้้าอย่่างรวดเร็็ว
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อย่่างไรก็็ตาม แม้้จะมีีนิิยามว่่าด้้วยนวััตกรรมสื่่�อเกิิดขึ้้�นแล้้ว แต่่คำนิิยามดัังกล่่าว
ยัังถืือว่่าค่่อนข้้างใหม่่ในสัังคมไทย การสำรวจสถานะของนวััตกรรมสื่่�อในสัังคมไทย
จึึงควรเริ่่�มต้้นขึ้้�น และต่่อยอดไปยัังการรวบรวมองค์์ความรู้้�เพื่่�อพััฒนาตััวชี้้�วััด
ความเป็็นนวััตกรรมสื่่�อ เพื่่�อนำมาปรัับใช้้เป็็นตััวชี้้�วััดในบริิบทไทย
	จากการสำรวจเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง สถานะอัันสำคััญและจำเป็็นของ
“นวััตกรรมสื่่�อ” มีีความสััมพัันธ์์กัับ “นวััตกรรม” ใน 2 ลัักษณะ ได้้แก่่
1) นวััตกรรมสื่่�อเป็็นหััวข้้อย่่อยของนวััตกรรม คืือการที่่�นวััตกรรมสื่่�อ
อยู่่�ภายใต้้ โ ครงสร้้ า งของความเป็็ นนวัั ต กรรมประเภทหนึ่่� ง เมื่่� อ เป็็ น เช่่ นนี้้�
จึึงหมายความว่่า การมองภาพของนวััตกรรมสื่่�อจะเสมืือนเป็็นกิ่่�งก้้านสาขาของ
นวััตกรรมเคีียงข้้างกัับนวััตกรรมอื่่�น ๆ เช่่น นวััตกรรมทางการแพทย์์ นวััตกรรม
ทางการเกษตร เป็็นต้น้ การประยุุกต์์และปรัับใช้้ศาสตร์์ความรู้้�จึงึ เป็็นไปในลัักษณะ
ขึ้้น� โครงภาพใหญ่่ในฐานะนวััตกรรมก่่อน แล้้วจึงึ แตกแขนงย่่อยลงมาสู่่�นวััตกรรมสื่่อ�
2) นวััตกรรมสื่่�อยัังไม่่มีีที่่�ทางชััดเจนในเชิิงการชี้้�วััด ในการกล่่าวอ้้างถึึง
นวััตกรรม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในเชิิงจััดลำดัับความสำเร็็จและก้้าวหน้้าของวิิชาชีีพและ
อุุตสาหกรรมเปรีียบเทีียบระหว่่างประเทศต่่าง ๆ จากหััวข้้อใหญ่่อย่่าง “นวััตกรรม”
จะถููกแยกย่่อยลงไป เช่่น เทคโนโลยีีการสื่่�อสารและข้้อมููลข่่าวสาร การตลาด
เป็็นต้้น แต่่จะไม่่มีีการกล่่าวถึึงคำอย่่าง “นวััตกรรมสื่่�อ” โดยตรง ดัังนั้้�น ผู้้�ที่่�สนใจ
หััวข้้อนวััตกรรมสื่่อ� มัักจะต้้องประมวลจากหััวข้้ออื่่นที่่
� ใ� กล้้เคีียงและเกี่่ย� วข้้องมารวมกััน
เช่่น ในกรณีีของ Global Innovation Index (GII) ซึ่่�งเป็็นสถาบัันที่่�จััดทำ
ดััชนีีวััดความเป็็นนวััตกรรมในระดัับโลกและเป็็นแหล่่งข้้อมููลสำหรัับเทีียบเคีียง
ความก้้าวหน้้าของนวััตกรรมระดัับนานาชาติิ อย่่างไรก็็ตามเมื่่อ� จะค้้นหาสถานภาพ
ของนวััตกรรมด้้านสื่่อ� จะไม่่พบหมวดหมู่่�ด้้านนวััตกรรมสื่่อ� โดยตรง แต่่จะต้้องเข้้าไป
เทีียบเคีียงกัับหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น หััวข้้อตลาดอุุตสาหกรรมสื่่�อและบัันเทิิง
หััวข้้อสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์และสื่่อ� อื่่น� ๆ หรืือหััวข้้อภาพยนตร์์ซึ่ง่� ผลิิตจากประเทศนั้้�น ๆ เป็็นต้น้
แล้้ วน ำมาประมวลและประกอบเข้้ า ด้้ ว ยกัั น ให้้ เ ป็็ นนวัั ต กรรมสื่่� อ เองภายหลัั ง
ซึ่่�งปััญหาประการสำคััญก็็คืือทำให้้ไม่่มีีเกณฑ์์ในการชี้้�วััดตััวนวััตกรรมสื่่�อแบบ
บููรณาการได้้ ดัังนั้้�นแม้้การเทีียบเคีียงกัับ GII จะทำให้้เกิิดข้้อเปรีียบเทีียบเบื้้�องต้้นได้้
แต่่ยังั ไม่่สามารถครอบคลุุมถึึงคุุณลัักษณะของความเป็็นนวัตั กรรมสื่่อ� อย่่างครบถ้้วน
และรวมถึึงการขาดการเชื่่�อมโยงกัับนวััตกรรมสื่่�อในบริิบทไทย
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	จากช่่องว่่างทางความรู้้�ดัังกล่่าว ทำให้้พบว่่ายัังไม่่มีกี ารสร้้างตััวชี้้วั� ดั ความ
เป็็นนวััตกรรมสื่่�อที่่�ใช้้กัันอย่่างเป็็นหนึ่่�งเดีียวในระบบสัังคมโลกและโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ในบริิบทไทย จึึงนำมาสู่่�วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�คืือเพื่่อ� พััฒนาตััวชี้้วั� ดั
สำหรัับการประเมิินผลนวััตกรรมสื่่อ� ในประเทศไทย ซึ่ง่� จะเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�ช่ว่ ยสำรวจ
สถานภาพและประเมิินผลนวััตกรรมสื่่อ� ในบริิบทของประเทศไทย อัันจะยัังประโยชน์์
ทั้้�งในแง่่ของการประเมิินข้้อเสนอโครงการทางด้้านนวััตกรรมสื่่�อ หรืือประเมิินผล
ภายหลัังจากได้้สร้้างผลงานออกมาใช้้งานแล้้ว ซึ่่�งทั้้�งหมดจะยัังผลสู่่�การส่่งเสริิม
นวััตกรรมสื่่�อของไทยในภาพรวม
แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แนวคิิดด้้านนวััตกรรมสื่่�อ
	นวััตกรรมสื่่อ� ประกอบด้้วยหลายมิิติิ ตั้้ง� แต่่การเล่่าเรื่่อ� งแบบใหม่่ ไปจนถึึง
โมเดลธุุรกิิจแบบใหม่่ มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายคนนิิยามนวััตกรรมในขอบข่่ายใกล้้เคีียงนี้้�
ดัังเช่่น Briggs (2013) จาก The Poynter Institute สถาบัันตรวจสอบจริิยธรรมสื่่�อ
ระดัับโลก ได้้นิยิ ามนวััตกรรมในงานวารสารศาสตร์์ว่า่ คืือ “วิิธีกี ารใหม่่ ๆ ที่่�ช่ว่ ยทำให้้
ผู้้�อ่่านมีีประสบการณ์์ด้้านวารสารศาสตร์์ดีีขึ้้�นโดยการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาช่่วย”
	นอกจากนี้้� Bruns (2014) ยัังนำเสนอว่่าการศึึกษานวััตกรรมสื่่�อต้้องไป
ให้้ไกลกว่่าแค่่ศึกึ ษาความใหม่่ในเทคโนโลยีี แต่่จำเป็็นต้อ้ งพิิจารณาปฏิิบัติั กิ ารในสื่่อ�
(Media Practices) ทั้้�งในส่่วนขององค์์กรสื่่�อ คนทำงานสื่่�ออาชีีพและมืือสมััครเล่่น
และศึึกษาความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดในสัังคมด้้วย ในขณะเดีียวกััน Santos - Silva
(2021) ยัังได้้เสริิมประเด็็นเรื่่อ� งนวััตกรรมกัับความเป็็นธุรุ กิิจ โดยมองว่่าเรื่่อ� งรายได้้
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโมเดลธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรมและจำเป็็นต้้องมีีตััวชี้้�วััด
ดัังกล่่าวประกอบ
	ทั้้�งนี้้�คำว่่า “ใหม่่” ในทางด้้านนวััตกรรมนั้้�นสััมพัันธ์์กัับคำว่่า “ความ
เปลี่่�ยนแปลง” อยู่่�เสมอ Dogruel (2014) กล่่าวถึึงมิิติิการเปลี่่�ยนแปลงสามมิิติิ
ในทางสื่่�อ อัันได้้แก่่ ด้้านเทคโนโลยีี ด้้านการบริิหารจััดการและการทำงานระดัับ
องค์์กร และด้้านการออกแบบเนื้้�อหา ขณะที่่� Pavlik (2013) กล่่าวว่่านวััตกรรมสื่่�อ
วางอยู่่�บนความเปลี่่ย� นแปลงสี่่มิ� ติิ ิ ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับคำอธิิบายของ Dogruel ดัังตาราง
เปรีียบเทีียบที่่�สะท้้อนความสืืบเนื่่�องกัันต่่อไปนี้้�
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ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบแนวคิิดการอธิิบายนวััตกรรมสื่่อ� ผ่่านแนวทางของ Dogruel
และ Pavlik
Dogruel
1. การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี

Pavlik
1. การสร้้าง ส่่งต่่อ และนำเสนอเนื้้�อหาข่่าวสาร
คุุณภาพ

2. การเปลี่่ย� นแปลงด้้านการออกแบบ/เนื้้�อหา 2.1 ดึึงสาธารณชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในวาท
กรรมข่่าวที่่�เปิิดพื้้�นที่่�ให้้ปะทะสัังสรรค์์กัันได้้
2.2. ใช้้วิธีิ กี ารรายงานข่่าวใหม่่ ๆ ที่่�ถูกู ยกระดัับ
ขึ้้�นในยุุคดิิจิิทััลที่่�มีีเครืือข่่ายกว้้างไกล
3. การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการบริิหารจััดการ 3. พััฒนาการบริิหารจััดการและกลยุุทธ์ร์ ะดัับ
และการทำงานระดัับองค์์กร
องค์์ ก รที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ สภาพแวดล้้ อ มที่่�
ทุุกอย่่างเคลื่่อ� นที่่� เชื่่อ� มต่่อถึึงกััน และใช้้ดิจิิ ทัิ ลั

	นวััตกรรมสื่่อ� ยัังหมายรวมถึึงการเปลี่่ย� นแปลงหลายแง่่มุมุ ของภููมิทัิ ศั น์์ของสื่่อ�
(Media Landscape) โดยงานศึึกษาของ Storsul and Krumsvik (2013) ที่่�ชื่อ่� ว่่า
“What is Media Innovation?” ซึ่่�งกล่่าวถึึงสี่่�ปริิมณฑลแห่่งความเปลี่่�ยนแปลง
(ความใหม่่) ในนวััตกรรมสื่่อ� (เรีียกอย่่างย่่นย่อ่ ว่่า 4P’s) อัันได้้แก่่ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ (Product)
กระบวนการ (Process) การวางตำแหน่่งสิินค้้า (Position) และ กระบวนทััศน์์
(Paradigm)
ในเวลาต่่อมา Krumsvik, Milan, Ni Bhroin and Storsul (2019)
ได้้พััฒนาแนวคิิดต่่อจากเดิิมและเพิ่่�มอีีกสองปริิมณฑลเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
นวััตกรรมสื่่�อ คืือ นวััตกรรมด้้านประเภทสื่่�อ (Genre Innovation) และนวััตกรรม
ทางสัังคม (Social Innovation) รวมเป็็น 6 มิิติิแห่่งความใหม่่ทางนวััตกรรมสื่่�อ
ดัังต่่อไปนี้้�
1. นวััตกรรมด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์สื่อ่� (Product Innovation) หมายถึึง ตััวสินค้
ิ า้
และบริิการ อัันได้้แก่่ แพลตฟอร์์มสื่่�อใหม่่ เช่่น สมาร์์ทโฟน หรืือบริิการสื่่�อใหม่่ ๆ
เช่่น เน็็ตฟลิิกซ์์ (Netflix) ให้้บริิการโสตทััศน์์
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2. นวััตกรรมด้้านกระบวนการดำเนิินงานสื่่อ� (Process Innovation) หมายถึึง
การเปลี่่ย� นแปลงที่่�ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการสื่่อ� ถููกสร้้างสรรค์์และส่่งต่่อ เช่่น วิิธีกี ารใหม่่
ในการกระจายสิินค้้า หรืือนำเสนอผลิิตภััณฑ์์สื่่�อ รวมไปถึึงการเปลี่่�ยนแปลงภายใน
องค์์กรสื่่�อ ดัังจะเห็็นจากนวััตกรรมที่่�สื่่�อดึึงผู้้�ใช้้สื่่�อมาร่่วมทำงานด้้วยอย่่างวิิกิิพีีเดีีย
(Wikipedia)
3. นวััตกรรมด้้านการจััดวางตำแหน่่งของสื่่�อ (Position Innovation)
หมายถึึง การเปลี่่ย� นแปลงที่่�ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการถููกจััดวางตำแหน่่งหรืือตีีกรอบใหม่่
ทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงตััวตนของแบรนด์์ หรืือจุุดยืืนเชิิงกลยุุทธ์์ในตลาดการค้้า
รวมไปถึึงการเปิิดตััวเองไปสู่่�กลุ่่�มเป้้าหมายใหม่่ ดัังเช่่นในช่่วงปลายทศวรรษ 1990
สำนัักข่่าว BBC ของอัังกฤษได้้ปรัับแบรนด์์ตััวเองใหม่่ให้้กลายเป็็นบรรษััทสื่่�อ
ระดัับโลก
4. นวััตกรรมด้้านกระบวนทััศน์์ (Paradigmatic Innovation) ประกอบด้้วย
การเปลี่่ย� นแปลงวิิธีคิี ดิ คุุณค่่า และโมเดลทางธุุรกิิจ ถืือเป็็นหัวั ใจหลัักของนวััตกรรมสื่่อ�
ทั้้�งหมด โดยนวััตกรรมด้้านกระบวนทััศน์์เป็็นตััวขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลงอื่่�น ๆ
ทั้้�งหมด เช่่น ปรัับการเผยแพร่่รายการต่่าง ๆ จากทางโทรทััศน์์เป็็น Video on
Demand service (VOD) เช่่น กรณีีการปรัับตััวของดิิสนีีย์์ (Disney) และเช่่นเดีียวกัับ
หนัังสืือพิิมพ์์ที่่ไ� ม่่ได้้สนใจแค่่เป้้าหลัักที่่�ฉบัับพิิมพ์์ แต่่มุ่่�งไปที่่�บริิการออนไลน์์อันถืื
ั อเป็็น
นวััตกรรมด้้านกระบวนทััศน์์ขององค์์กร ดัังจะเห็็นจากกรณีีของหนัังสืือพิิมพ์์ไทยรััฐ
ที่่�ปรัับเป็็น Thairath TV และ Thairath Plus
5. นวััตกรรมด้้านประเภทสื่่อ� (Genre Innovation) สััมพัันธ์กั์ บั อุุตสาหกรรม
การสื่่อ� สาร ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการต่่าง ๆ ซึ่ง่� ถููกจััดประเภทและพััฒนาตามประเภทสื่่อ�
นวััตกรรมด้้านประเภทสื่่อ� อาจจะเป็็นการใช้้องค์์ประกอบของสื่่อ� เดิิมหรืือพััฒนาสิ่่ง� ใหม่่
ลงไปให้้เกิิดประเภทใหม่่ ๆ เช่่น บล็็อค (Blogs) ซึ่่�งค่่อยๆ เกิิดขึ้้�นจากความ
เปลี่่�ยนแปลงเป็็นขั้้�น ๆ จากปรัับรููปแบบเขีียนบัันทึึกประจำวัันมาสู่่�โลกออนไลน์์
6. นวััตกรรมทางสัังคม (Social Innovation) เป็็นการใช้้สื่่�อและบริิการ
สื่่�อสารในทางใหม่่ ๆ เพื่่�อเป้้าหมายทางสัังคม นวััตกรรมทางสัังคมช่่วยตอบสนอง
ความต้้องการทางสัังคมและช่่วยเกื้้อ� กููลชีีวิติ ไปในทางที่่�ดีขึ้้ี น� เช่่น การผลิิตสื่อ่� ที่่�ป้อ้ น
ความต้้องการของกลุ่่�มคนที่่�ใช้้ภาษาพื้้�นถิ่่�น
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	ทั้้�งนี้้� 6 มิิติดัิ งั กล่่าวจะถููกนำมาใช้้เพื่่อ� กำกัับลัักษณะของการค้้นหาข้้อความ
ตััวชี้้�วััด/ตััวชี้้�วััดนวััตกรรมสื่่�อจากการสำรวจเอกสาร เพื่่�อให้้การพััฒนาตััวชี้้�วััด
สามารถนำมาปรัับใช้้ให้้ครอบคลุุมความเป็็นนวััตกรรมสื่่�อดัังที่่�ได้้ยกตััวอย่่างมาต่่อ
ไป
แนวคิิดการประเมิินผลและการสร้้างตััวชี้้�วััด
ในแง่่ของการประเมิินและการชี้้วั� ดั นั้้�น ศิิริชัิ ยั กาญจนวาสีี (2537) อธิิบาย
ว่่าประเด็็นสำคััญของการประเมิิน คืือ การวััด (Measurement) ที่่�ใช้้วิิธีีการตาม
หลัักวิิทยาศาสตร์์ มีีความเป็็นปรนััย และความเที่่�ยงตรง การประเมิินจึึงมีีลัักษณะ
เป็็นการวิิจััยประยุุกต์์ (Applied Research) เนื่่�องจากมีีการนำระเบีียบวิิธีีวิิจััย
มาใช้้เพื่่�อทำให้้ผลการประเมิินน่่าเชื่่�อถืือ ทั้้�งนี้้� แนวทางหลัักของการประเมิินผล
ซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมใช้้กัันในปััจจุุบััน มาจากของ Stufflebeam and Shinkfield (2007)
ซึ่่�งเสนอแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการประเมิินผล ซึ่่�งอาจเรีียกได้้ว่่าเป็็นแนวทางหรืือโมเดล
การประเมิิน (Evaluation Model) และทฤษฎีีการประเมิิน (Evaluation theory)
นอกจากนี้้� มุุมมองด้้านการประเมิินที่่�สำคััญอีีกประการหนึ่่�งคืือ การเสนอว่่าการ
ประเมิิ นคืื อการตัั ด สิิ นคุุ ณ ค่่ า โดยเป้้ า หมายอยู่่�ที่่� ก ารตัั ด สิิ นคุุ ณ ค่่ า ของวัั ต ถุุ
ที่่�ต้้องการศึึกษาโดยอาจแบ่่ ง ออกเป็็ น 2 ลัั ก ษณะ คืือ เป็็ น การตัั ด สิิ นคุุ ณ ค่่ า
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ (Professional Judgment) และการตััดสิินคุุณค่่าตามมาตรฐาน
วิิชาชีีพ (Professional Review) (ศิิริิชััย กาญจนวาสีี, 2537, น.63) ซึ่่�งทั้้�งสอง
ลัักษณะดัังกล่่าวจะกลายเป็็นเกณฑ์์ในการแบ่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญสำหรัับการให้้ข้้อคิิดเห็็น
ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�
โดยสรุุป นัันทิยิ า ดวงภุุมเมศ และ สิิรินท
ิ ร พิิบูลู ภานุุวัธั น์์ (2559) เสนอว่่า
การประเมิินเกี่่ย� วข้้องกัับการวััดและการกำหนดคุุณค่่าของสิ่่ง� ที่่�ประเมิิน แต่่เนื่่อ� งจาก
คุุณค่่ามีีความเป็็นนามธรรม ไม่่สามารถสัังเกตเห็็นได้้ จึึงจำเป็็นต้้องอาศััยการ
สัังเกตผ่่านสิ่่�งที่่�เป็็นรูปู ธรรมที่่�เชื่่อ� มโยงไปถึึงคุุณค่่านั้้�น นั่่�นก็คืื็ อ ตััวชี้้วั� ดั (Indicator)
ซึ่่� ง สัั ม พัั นธ์์ กัั บ ข้้ อ มูู ล เชิิ ง ประจัั ก ษ์์ ทั้้� ง นี้้� แนวคิิ ด ในการสร้้ า งตัั วชี้้� วัั ด เกิิ ด ขึ้้� น
จากการใช้้แนวคิิดการบริิหารจััดการองค์์กรโดยเน้้นเป้้าหมายหรืือวััตถุุประสงค์์
(Management by Objective) ที่่�ทำให้้เกิิดการสร้้างตััวชี้้�วััดผลงานหรืือผลผลิิต
จากการปฏิิบััติิงาน (Performance Indicators) โดยที่่�แนวทางในการกำหนด
ตััวชี้้�วััดมีีหลายมิิติิ และความหลากหลายมิิติิดัังกล่่าวนี้้�จึึงได้้เป็็นแนวทางการสำรวจ
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

67

ตััวชี้้�วััดของการวิิจััยครั้้�งนี้้�เช่่นกััน
แนวคิิดการใช้้เทคนิิคเดลฟาย
ในหลัักการเบื้้�องต้้น เทคนิิคเดลฟาย (Delphi Technique) คืือ เครื่่อ� งมืือใน
ทางการวิิจัยั ประยุุกต์์ โดยมีีลักั ษณะเด่่นอยู่่�ที่่ก� ารรวบรวมข้้อมููลจากผู้้�เชี่่ย� วชาญหลายคน
เพื่่�อศึึกษาและวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับองค์์ความรู้้� (ในอนาคต) ของศาสตร์์ด้้านต่่าง ๆ
และเมื่่�อมัักเป็็นการวิิจััยเพื่่�อทำนายหรืือพยากรณ์์ เทคนิิคเดลฟายจึึงถููกเรีียก
ให้้เป็็นการวิิจัยั ในอนาคตหรืืออนาคตศาสตร์์ (Futurism) โดยมุ่่�งเน้้นการศึึกษาวิิจัยั
ในเชิิงลึึกเพื่่�อให้้มีีความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับอนาคตได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� มนต์์ชััย
เทีียนทอง (2548) ระบุุว่่าการพยากรณ์์อนาคตนั้้�นแบ่่งเป็็น 3 หมวดหมู่่� ได้้แก่่
1) การคาดการณ์์แนวโน้้ม (Trend Projection) 2) การเขีียนภาพอนาคต (Scenario
Writing) และ 3) การปรึึกษาผู้้�อื่่�น (Consulting Others)
วิิธีกี ารหลัังสุุดคืือการปรึึกษาผู้้�อื่นนี้้
่� เ� องที่่�จะเป็็นการให้้ผู้้�เชี่่ย� วชาญและผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้ามาร่่วมให้้ความคิิดเห็็นและลงมติิเกี่่�ยวกัับเรื่่�องต่่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� อนาคตหรืือแนวทางเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งการจะทำการศึึกษา ดัังนั้้�น
เมื่่อ� ต้้องการจะสร้้างแนวทางการประเมิินสิ่่ง� ที่่�จะเกิิดขึ้้น� โดยต้้องการข้้อมููลเชิิงลึึกหรืือ
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน จึึงใช้้เทคนิิคเดลฟายในฐานะของเครื่่�องมืือการปรึึกษา
ผู้้�อื่น่� ให้้ได้้มาซึ่ง่� หลัักเกณฑ์์หรืือข้้อสรุุปในสิ่่�งที่่�ต้อ้ งการ ในงานวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ได้้ประยุุกต์์ใช้้
แนวทางด้้งกล่่าวเพื่่�อสร้้างตััวชี้้�วััดจากความคิิดเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อจะนำไปใช้้
ประเมิินและส่่งเสริิมนวััตกรรมสื่่�อในไทยต่่อไป
	ทั้้�งนี้้� มนต์์ชััย เทีียนทอง (2548) ยัังได้้ระบุุเพิ่่�มเติิมว่่าเทคนิิคเดลฟายนี้้�
ผู้้�วิจัิ ยั ไม่่จำเป็็นต้อ้ งนััดหมายกลุ่่�มผู้้�เชี่่ย� วชาญให้้มาประชุุมกัันเหมืือนกัับการระดมสมอง
(Brain Storming) แต่่ให้้กลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญแต่่ละคนแสดงความคิิดเห็็นจากการ
ตอบแบบสอบแต่่ ล ะรอบ ทำให้้ ผู้้� เชี่่� ย วชาญสามารถอยู่่�ในสถานที่่� แ ละเวลา
แตกต่่างกัันได้้โดยไม่่มีข้ี อ้ จำกััด โดยผู้้�เชี่่ย� วชาญแต่่ละคนสามารถแสดงความคิิดเห็็น
อย่่างเต็็มที่่�และอิิสระ สามารถกลั่่�นกรองความคิิดเห็็นของตนเองได้้อย่่างรอบคอบ
ปราศจากการชี้้�นำจากกลุ่่�มและไม่่ตกอยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลทางความคิิดของผู้้�อื่่�น
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ในทางปฏิิ บัั ติิ ผู้้�วิิ จัั ย พิิ จ ารณาให้้ เ ทคนิิ ค เดลฟายเป็็ น เครื่่� อ งมืือวิิ จัั ย
เชิิงประยุุกต์์ที่่�ยัังสามารถปรัับใช้้กัับการพััฒนาตััวชี้้�วััดเพื่่�อส่่งเสริิมนวััตกรรมสื่่�อ
โดยใช้้ลัักษณะของการปรึึกษาหารืือผู้้�เชี่่�ยวชาญในการแสดงความคิิดเห็็นมาผสาน
กัับข้้อมููลตั้้�งต้้นอัันได้้มาจากการสำรวจเอกสารก่่อนหน้้านั้้�น
ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
การศึึกษาครั้้ง� นี้้�ใช้้ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั แบบผสานวิิธีี อัันประกอบไปด้้วย การวิิจัยั
เอกสาร (Documentary Research) และการใช้้เทคนิิคเดลฟาย (Delphi Technique)
แบบประยุุกต์์ โดยเริ่่�มต้้นจากการหาตััวชี้้�วััดผ่่านการวิิจััยเอกสารและนำเข้้าสู่่�การ
ให้้ความคิิดเห็็นและเสนอแนะจากผู้้�เชี่่ย� วชาญในบริิบทไทย ดัังมีีสาระสำคััญดัังต่่อไปนี้้�
การวิิจัยั เอกสาร
การสำรวจเอกสารจากต่่างประเทศ ใช้้เกณฑ์์จากหลายแหล่่งมาวิิเคราะห์์
และสัังเคราะห์์ เช่่น หน่่วยงาน Digital News Initiative Fund (DNI Fund) ของ
google.com และสถาบััน Ranking Digital Rights (RDR) ตลอดจนถึึงนัักวิิชาการ
ด้้านนวััตกรรมสื่่อ� เท่่าที่่�จะสามารถสืืบค้้นและให้้คุณ
ุ ลัักษณะของตััวชี้้วั� ดั ที่่�สอดคล้้องกัับ
นิิยามของนวััตกรรมใน 6 มิิติิ ดัังเช่่นเอกสารจากนัักวิิชาการด้้านนวััตกรรมสื่่อ� อย่่าง
Bruns (2014) และ Santos-Silva (2021) เป็็นต้น้
	ทั้้�งนี้้� ในการดำเนิินงานวิิจัยั เชิิงเอกสารพบว่่า 2 แหล่่งที่่�มีคี วามสำคััญในด้้าน
นวััตกรรมสื่่อ� ได้้แก่่ Ranking Digital Rights (2020) และ Digital News Initiative
Fund (2018) โดยแหล่่งแรกเป็็นการประเมิินระดัับความรัับผิิดชอบต่่อสิิทธิดิิ จิิ ทัิ ลั
ของแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั ต่่าง ๆ โดยองค์์กรอิิสระอย่่าง Ranking Digital Rights (RDR)
ซึ่่ง� จััดลำดัับบริิษัทต่
ั า่ ง ๆ ในเรื่่อ� งการเคารพและปกป้้องสิิทธิพื้้ิ น� ฐานและก่่อให้้เกิิดความ
เปลี่่ย� นแปลง โดยตััวชี้้วั� ดั ต่่าง ๆ ที่่�มีกี ารนำเสนอนั้้�นเป็็นการดึึงสิ่่ง� ที่่�ได้้ระบุุไว้้ในข้้อตกลง
สากล ไม่่ว่า่ จะเป็็นปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิมิ นุุษยชน (The Universal Declaration
of Human Rights :UDHR) กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิ
ทางการเมืือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
มาเป็็นเกณฑ์์เพื่่อ� ปกป้้องคุ้้�มครองสิิทธิด้ิ า้ นต่่าง ๆ ของบุุคคล โดย Ranking Digital
Rights (2020) ตรวจสอบบริิษัทต่
ั า่ ง ๆ ด้้วย 58 ตััวชี้้วั� ดั 3 ด้้าน ได้้แก่่ ธรรมาภิิบาล
(Good Governance) เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็นและการรัับรู้้�ข้อ้ มููลข่่าวสาร
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(Freedom of Expression) และความเป็็นส่วนตั
่ วั (Privacy) เพื่่อ� ประเมิินพันั ธะสััญญา
ของบริิษัทั นโยบาย และการดำเนิินการที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อสิิทธิดิิ จิิ ทัิ ลั
	ส่่วนแหล่่งที่่�สองมาจากกองทุุนชื่อ่� The Digital News Initiative Fund (DNI
Fund) จััดตั้้ง� โดยบริิษัทกู
ั เู กิ้้ล� เพื่่อ� สนัับสนุุนสื่อ่� หรืือสำนัักข่่าวทั้้�งเล็็กและใหญ่่ให้้ทำงาน
ข่่าวสารและงานวารสารศาสตร์์คุณ
ุ ภาพสููงผ่่านการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม และ
ได้้ออกเกณฑ์์ในการพิิจารณาข้้อเสนอโครงการต่่าง ๆ ซึ่่ง� สะท้้อนถึึงการชี้้วั� ดั โครงการ
ด้้านนวััตกรรมที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพและควรส่่งเสริิมพััฒนา
ความสำคััญของทั้้�ง 2 แหล่่งดัังกล่่าว ได้้แก่่ การสร้้างกรอบการประเมิินที่่มี� ี
ความชััดเจนในข้้อความชี้้วั� ดั รวมถึึงปริิมาณของตััวชี้้วั� ดั ที่่�ถูกู สร้้างขึ้้น� มามากพอสมควร
และเป็็นระบบหมวดหมู่่� ทำให้้เมื่่อ� ถึึงขั้้นต
� อนการคััดเลืือกและจััดระบบตััวชี้้วั� ดั จะทำให้้เกิิด
ตััวเลืือกและความหลากหลายของคุุณลัักษณะที่่�เพีียงพอ ขณะที่่�แหล่่งข้้อมููลสำหรัับ
พััฒนาตััวชี้้วั� ดั บางแหล่่งที่่�ได้้กล่่าวไปก่่อนหน้้า เช่่น Global Innovation Index (GII)
เหมาะสำหรัับการเทีียบเคีียงแบบกว้้างเพื่่อ� ให้้ทราบถึึงระดัับของนวััตกรรมสื่่อ� ในเชิิง
เปรีียบเทีียบระหว่่างประเทศ แต่่เมื่่อ� นำเอาแต่่ละหััวข้้อมาปรัับใช้้งานจะพบว่่าเอกสาร
ประกอบไม่่ได้้ระบุุถึงึ ข้้อความชี้้วั� ดั ที่่�ชัดั เจนเพีียงพอ จึึงเป็็นเรื่่อ� งยากที่่�จะนำแหล่่งข้้อมููล
ลัักษณะนี้้�มาสร้้างตััวชี้้วั� ดั โดยตรง
การใช้้เทคนิิคเดลฟายในเชิิงประยุุกต์์
	จากการสัังเคราะห์์ตััวชี้้�วััดอัันรวบรวมมาจากเอกสารของต่่างประเทศ
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำมาจััดหมวดหมู่่�เป็็นตัวชี้้
ั วั� ดั หลัักและตััวชี้้วั� ดั ย่่อยเพื่่อ� นำเข้้าสู่่�กระบวนการ
วิิจััยแบบเดลฟายแบบประยุุกต์์ ซึ่่�งเดลฟายเป็็นเทคนิิควิิจััยที่่�มุ่่�งหมายให้้ความเห็็น
เพื่่อ� ชี้้น� ำอนาคตโดยกลุ่่�มผู้้�เชี่่ย� วชาญ ตามที่่� มนต์์ชัยั เทีียนทอง (2548) ได้้ระบุุจำนวน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญว่่าเกณฑ์์ขั้้�นต่่ำที่่�เหมาะสมและอััตราความคลาดเคลื่่�อนน้้อยคืือ 17 คน
โดยในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้คััดเลืือกตามคุุณสมบััติิมาทั้้�งสิ้้�น 19 คน และใช้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือเพื่่�อวััดด้้านความเที่่�ยงตรง (IOC) 3 ท่่าน
ในการเข้้าสู่่�กระบวนการเทคนิิคเดลฟายแบบประยุุกต์์ดัังกล่่าว ผู้้�วิิจััย
ได้้สร้้างเกณฑ์์การเลืือกผู้้�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิในการตอบคำถามให้้เป็็นผู้้�มีี
ความเชี่่�ยวชาญด้้านนวััตกรรมสื่่�อ โดยเพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุลระหว่่างความเป็็น
วิิชาการและวิิชาชีีพ ในเบื้้�องต้้นจึงึ แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มได้้แก่่ ผู้้�เชี่่ย� วชาญนวััตกรรมสื่่อ�
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จากฝั่่ง� วิิชาการ และผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านนวััตกรรมสื่่อ� จากฝั่่ง� วิิชาชีีพ แต่่ละท่่านจะต้้องมีี
ความเกี่่ย� วข้้องกัับนวััตกรรมสื่่อ� ไม่่ต่่ำกว่่า 10 ปีี เพื่่อ� สะท้้อนคุุณลัักษณะความเชี่่ย� วชาญ
และประสบการณ์์
	ทั้้�งนี้้�คุุณลัักษณะย่่อยมีีดัังต่่อไปนี้้�
1) เป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ทางการสอนหรืือการวิิจััยด้้านนวััตกรรม
และการสื่่�อสาร รวมทั้้�งสิ้้�น 10 ท่่าน โดยมีีความหลากหลายจากลัักษณะของ
สถาบัันการศึึกษา ประกอบไปด้้วย สถาบัันของรััฐ สถาบัันของเอกชน สถาบััน
ในกรุุงเทพมหานคร และสถาบัันในส่่วนภููมิิภาค ได้้แก่่
		
1.1) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากคณะวารสารศาสตร์์และการสื่่อ� สารมวลชน
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
		
1.2) ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากคณะนิิเทศศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
		
1.3) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากคณะนิิเทศศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
		
1.4) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากวิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่อ� สารสัังคมมหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ
		
1.5) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจาก คณะนิิเทศศาสตร์์และนวััตกรรมการจััดการ
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
		
1.6) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากคณะการสื่่อ� สารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
		
1.7) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากคณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
		
1.8) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากคณะเทคโนโลยีีการเกษตร สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
		
1.9) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากคณะเทคโนโลยีีสื่อ่� สารมวลชน มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคล วิิทยาเขตเทเวศน์์
		
1.10) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากวิิทยาลััยนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
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2) เป็็นผู้้�ที่่มี� คี วามรู้้�ประสบการณ์์ทางด้้านวิิชาชีีพด้้านนวััตกรรมและการ
สื่่�อสาร รวมทั้้�งสิ้้�น 9 ท่่าน โดยมีีความหลากหลายจากลัักษณะของสื่่�อที่่�เชี่่�ยวชาญ
ประกอบไปด้้วย สื่่�อภาพและเสีียง สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อใหม่่ สื่่�อทางเลืือก และการผลิิต
ซอฟต์์แวร์์เพื่่�อการสื่่�อสาร ได้้แก่่
		
2.1) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจาก สมาคมผู้้�กำกัับภาพยนตร์์แห่่งประเทศไทย
		
2.2) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจาก ชมรมวิิจารณ์์บันั เทิิง
		
2.3) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจาก สำนัักพิิมพ์์แบร์์พับั ลิิชชิ่่ง�
		
2.4) ผู้้�เชี่่ย� วชาญจาก เครืือสตาร์์พิคิ ส์์พับั ลิิชชิ่่ง�
		
2.5) ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการพััฒนาแอพพลิิเคชั่่น�
		
2.6) ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้าน Software Engineer จากบริิษัทั ในประเทศ
เยอรมััน
		
2.7) ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการสื่่อ� สารประเด็็นชาติิพันธุ์์�
ั และประเด็็นทาง
สัังคมในพื้้�นที่่ช� ายแดน
		
2.8) ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการสื่่อ� สารท้้องถิ่่น�
		
2.9) นัักสื่่อ� สารมวลชนอิิสระ
ขั้้�นตอนการดำเนิินงาน
1. ผู้้�วิจัิ ยั สำรวจเอกสารเกี่่ย� วกัับตััวชี้้วั� ดั ความเป็็นนวัตั กรรมสื่่อ� ที่่�ดีี ทำการ
รวบรวมและคััดเลืือกตััวชี้้วั� ดั ที่่�เป็็นไปได้้และเข้้ากัันเมื่่อ� พิิจารณาจาก 6 มิิติขิ องความ
เป็็นนวัตั กรรมสื่่อ� ที่่�ได้้สำรวจไป จากนั้้�นนำมาจััดระบบให้้เป็็นหมวดหมู่่�ในลัักษณะตััว
ชั้้�วััดหลัักและตััวชี้้�วััดย่่อย
2. ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้วิธีิ กี ารเดลฟายแบบประยุุกต์์ผสมผสานกัับการสำรวจเอกสารใน
ขั้้�นตอนก่่อนหน้้า โดยการทำแบบสอบถามสำรวจความคิิดเห็็นจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เป็็นแบบปลายเปิิดเพื่่�อให้้เสนอความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระว่่าควรจะมีีตััวชี้้�วััดเพื่่�อ
ประเมิินนวัตั กรรมสื่่อ� ที่่�ดีอี ะไรบ้้าง (คำถามรอบที่่� 1) คำถามรอบนี้้�จะได้้คำตอบเป็็น
ความคิิดเห็็นเปิิดกว้้างตามความเชี่่�ยวชาญแต่่ละคน
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3. ในขั้้�นตอนถััดมา ผู้้�วิจัิ ยั นำความคิิดเห็็นดังั กล่่าวมาเทีียบเคีียงกัับข้้อมููล
ตััวชี้้�วััดจากการสำรวจเอกสารก่่อนหน้้า โดยมีีเกณฑ์์พิิจารณาจากลัักษณะของ
ความซ้้ำและใกล้้ เ คีี ย งกัั นจ ะจัั ด ให้้ อ ยู่่�ในตัั วชี้้� วัั ด เดีี ย วกัั น /หมวดหมู่่�เดีี ย วกัั น
ส่่วนตัวชี้้
ั วั� ดั ที่่�พบเพิ่่�มเติิมโดยไม่่ซ้้ำจากการสำรวจเอกสารให้้บันทึ
ั กึ เป็็นตัวชี้้
ั วั� ดั ใหม่่/
หมวดหมู่่�ใหม่่
4. เมื่่�อได้้รวบรวมตััวชี้้�วััดที่่�เป็็นไปได้้สำหรัับการประเมิินนวััตกรรมสื่่�อ
ที่่�ดีจี ากขั้้นต
� อนการสำรวจเอกสารและการทำแบบสอบถามปลายเปิิดโดยผู้้�เชี่่ย� วชาญ
(รอบแรก) ผู้้�วิิจััยได้้นำมาพััฒนาเป็็นแบบสอบถามแบบเลืือกตอบ ส่่งให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทำการตอบแบบมาตรวััดทััศนคติิ (Likert Scale) และแสดงความคิิดเห็็นในแต่่ละ
หััวข้้อ (คำถามรอบที่่� 2) โดยมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้เกิิดค่่าคะแนนเปรีียบเทีียบข้้อความ
ตััวชี้้�วััดแต่่ละข้้อและความคิิดเห็็นสำหรัับการปรัับแก้้ (ถ้้ามีี)
5. ในกระบวนการดัังกล่่าว ผู้้�วิิจััยได้้ประยุุกต์์ใช้้กระบวนการทางสถิิติิ
สำหรัับเทคนิิคเดลฟาย อัันได้้แก่่ การหาค่่ามััธยฐานและพิิสััยอิินเทอร์์ควอไทล์์
โดยค่่ามััธยฐานจะต้้องไม่่ต่่ำกว่่า 4.0 เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงคะแนนความเห็็นด้้วยกัับ
องค์์ประกอบที่่�มากเพีียงพอ และค่่าพิิสััยอิินเทอร์์ควอไทล์์จะต้้องไม่่เกิิน 1.0
เพื่่อ� แสดงให้้เห็็นถึงึ ความสอดคล้้องของความเห็็นในหมู่่�ผู้้�เชี่่ย� วชาญ โดยพบว่่าเมื่่อ� ใช้้
กระบวนการทางสถิิติดัิ งั กล่่าว ค่่าคะแนนขององค์์ประกอบตััวชี้้วั� ดั มีีค่า่ มััธยฐานและ
ค่่าพิิสััยควอไทล์์อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้โดยส่่วนใหญ่่ โดยบางส่่วนได้้มีีการปรัับแก้้
และเพิ่่�มข้้อความองค์์ประกอบตััวชี้้�วััดให้้เหมาะสมตามข้้อคิิดเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
และได้้ตััดตััวเลืือกองค์์ประกอบตััวชี้้�วััดที่่�ค่่าคะแนนอยู่่�นอกขอบเขตที่่�กำหนดไว้้
จึึงได้้ตััวชี้้�วััดเพื่่�อการประเมิินนวััตกรรมสื่่�อเบื้้�องต้้นออกมา
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ผลการศึึกษา
ในกระบวนการขั้้� น แรก จากการสำรวจเอกสารที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งจาก
ต่่างประเทศโดยสืืบค้้นในหมวดหมู่่�ของนวััตกรรมสื่่�อ และนำมารวบรวมจััดระบบ
ทำให้้ได้้ข้้อความตััวชี้้�วััดนวััตกรรมสื่่�อเบื้้�องต้้น โดยผ่่านกรอบการพิิจารณาว่่าจะ
ต้้องสามารถใช้้อธิิบายกัับนวััตกรรมสื่่�อทั้้�ง 6 มิิติิจากการสำรวจวรรณกรรมได้้
ดัังตััวอย่่างการจััดระบบต่่อไปนี้้�
ตารางที่่� 2 ตััวอย่่างการจััดระบบตััวชี้้�วััดจากแหล่่งอ้้างอิิง
ตััวชี้้�วััด
ตััวชี้้�วััดหลััก
ความเปิิดกว้้าง (Openness)
ตััวชี้้�วััด
- เหมาะกัับผู้้�ใช้้ที่่�มีีความหลากหลายทางวััฒนธรรม
- แสดงความหลากหลายของสุ้้�มเสีียงผู้้�คน
ตัวชี้วัดหลัก
ผลกระทบ (Effect) และความเปลี่ยนแปลง (Change)
ตัวชี้วัด
- เปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมองที่ดีขึ้น
- เปลี่ยนในแง่ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การวางต�ำแหน่ง
หรือกระบวนทัศน์ความคิด
ตัวชี้วัดหลัก
ผู้ใช้งาน (User participation)
ตัวชี้วัด
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ
- น�ำไปใช้เพื่อความตระหนัก ตื่นรู้ในสังคม
- มีส่วนร่วมอย่างเป็นอิสระในการสร้างเนื้อหา
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แหล่่งอ้้างอิิง

Bruns (2014)
Bruns (2014)

Bruns (2014)
Storsul & Krumsvik (2013)

Bruns (2014)
Bruns (2014)
Pettersen & Krumsvik (2021)
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ตารางที่่� 2 ตััวอย่่างการจััดระบบตััวชี้้�วััดจากแหล่่งอ้้างอิิง (ต่่อ)
ตััวชี้้�วััด

แหล่่งอ้้างอิิง

ตััวชี้้�วััดหลััก
ความใหม่่ (Newness)
ตััวชี้้�วััด
- พััฒนาขึ้้�นใหม่่
- ต่่อยอดและผสมผสานที่่�มีีอยู่่�แล้้วในเครืือตนเอง
- นำเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เข้้ามาใช้้ในกระบวนการทำงาน
- ระดัับของความใหม่่ที่่�ต่่างจากเดิิม

Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)
Storsul & Krumsvik (2013)

ตััวชี้้�วััดหลััก
ผู้้�สร้้างและประกอบการนวััตกรรม (Creator and
Entrepreneur)
ตััวชี้้�วััด
- สร้้างสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�ใช้้งาน
- ปรัับตััวและขยายแพลตฟอร์์มใหม่่ ๆ ต่่อยอดผลงาน
- ขยายแหล่่งรายได้้อื่่�น ๆ เสริิม

Santos-Silva (2021)
Santos-Silva (2021)
Santos-Silva (2021)

ตััวชี้้�วััดหลััก
ความรัับผิิดชอบทางดิิจิิทััล (Digital accountability)
ตััวชี้้�วััด
- ธรรมาภิิบาลการทำงาน
- ความเป็็นส่่วนตััวผู้้�ใช้้งาน
- เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น

Ranking Digital Rights (RDR)
Ranking Digital Rights (RDR)
Ranking Digital Rights (RDR)
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ตารางที่่� 2 ตััวอย่่างการจััดระบบตััวชี้้�วััดจากแหล่่งอ้้างอิิง (ต่่อ)
ตััวชี้้�วััด

76

แหล่่งอ้้างอิิง

ตััวชี้้�วััดหลััก
ธรรมาภิิบาล (Good Governance)
ตััวชี้้�วััด
- สิิทธิิมนุุษยชน
- การจััดการและกำกัับดููแลที่่�มีีธรรมาภิิบาล
- การปฏิิบััติิงานภายในองค์์กร
- เฝ้้าระวัังสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน
- การเข้้าร่่วมของหุ้้�นส่่วนอย่่างเป็็นระบบ
- การเยีียวยา

Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)

ตััวชี้้�วััดหลััก
บทบาทหน้้าที่่� (Function)
ตััวชี้้�วััด
- กำจััดข้้อมููลข่่าวสารหรืือความเชื่่�อผิิด ๆ
- บอกเล่่าเรื่่�องราวจากพื้้�นที่่�
- สร้้างรายได้้ผ่่านงานดิิจิิทััล
- สำรวจและใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
- สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงต่่อระบบข่่าวสาร

Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)

ตััวชี้้�วััดหลััก
สิิทธิิเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็นและรัับรู้้�ข่่าวสาร
ตััวชี้้�วััด
- การเข้้าถึึงนโยบาย
- การบัังคัับใช้้
- เนื้้�อหาและเป้้าหมายการโฆษณา
- เงื่่�อนไขอััลกอริิทึ่่�มและการดููแลรัักษา
- การสนองต่่อรััฐบาลและเอกชน
- การบัังคัับระบุุอััตลัักษณ์์ผู้้�ใช้้
- การจััดการและยุุติิเครืือข่่าย

Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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ตารางที่่� 2 ตััวอย่่างการจััดระบบตััวชี้้�วััดจากแหล่่งอ้้างอิิง (ต่่อ)
ตััวชี้้�วััด

แหล่่งอ้้างอิิง

ตัวชี้วัดหลัก
ความเป็นส่วนตัว (privacy)
ตัวชี้วัด
- การรวบรวมและจัดการข้อมูลผู้ใช้สื่อ
- ความปลอดภัยในกรใช้งาน
- การรับมือกับข้อเรียกร้องและรัฐบาล

Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)
Ranking Digital Rights (2020)

ตัวชี้วัดเชิงลบ (หักคะแนน)
- การคุกคามหรือข่มขู่
- ความไม่พอใจต่อบุคคล
- ความหยาบคาย
- ลามกอนาจาร
- การทำให้้เสีียชื่่�อเสีียง

Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)
Digital News Initiative Fund (2018)

	จากตารางตััวอย่่างดัังกล่่าว เมื่่�อรวบรวมข้้อความตััวชี้้�วััดนวััตกรรมสื่่�อ
ที่่�เข้้ากัับ 6 มิิติิของนวััตกรรมสื่่�อที่่�ได้้สำรวจเอกสารไป ผู้้�วิิจััยได้้นำเนื้้�อหาจาก
แหล่่งอ้้างอิิงต่่าง ๆ มาปรัับให้้เป็็นข้้อความแสดงองค์์ประกอบนวััตกรรมสื่่อ� จััดหมวดหมู่่�
ที่่� มีี ค วามใกล้้ เ คีี ย งและแตกต่่ า งกัั น เพื่่� อ นำไปสร้้ า งข้้ อ คำถามเพื่่� อ สอบถาม
ความคิิดเห็็นจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ ผ่่านหลัักการแนวทางแบบเทคนิิคเดลฟายประยุุกต์์
ในลัักษณะของการปรึึกษาหารืือขอข้้อคิิดเห็็น
	จากการเก็็บข้้อมููลโดยการสำรวจเอกสารข้้างต้้นและการใช้้เทคนิิค
เดลฟายประยุุกต์์กับั กลุ่่�มผู้้�เชี่่ย� วชาญ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำมาประมวลผลและจััดระบบตััวชี้้วั� ดั
เพิ่่�มเติิม ทำให้้ได้้ตััวชี้้�วััดนวััตกรรมสื่่�อทั้้�งสิ้้�น 9 องค์์ประกอบในเชิิงบวก และ
อีีก 1 องค์์ประกอบในเชิิงลบ เมื่่�อผ่่านกระบวนการทางสถิิติิของเดลฟายประยุุกต์์
โดยการหาค่่ามััธยฐาน (Median) และค่่าพิิสััยอิินเทอร์์ควอไทล์์ (Interquartile
Range) จะได้้ผลดัังต่่อไปนี้้�
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565
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ตารางที่่� 3 ลัักษณะตััวชี้้�วััด ค่่ามััธยฐาน และค่่าพิิสััยอิินเทอร์์ควอไทล์์
ข้้อ

ข้้อความลัักษณะตััวชี้้�วััด

ค่ามัธยฐาน ค่่าพิิสััยอิินเทอร์์ควอไทล์์

องค์์ประกอบ 1 ความเปิิดกว้้างต่่อการใช้้งาน
1.1

เหมาะกัับผู้้�ใช้้ที่่�มีีความหลากหลาย
ทางวััฒนธรรม

4.0

1.0

1.2

ตััวนวััตกรรมสะท้้อน/เป็็นตััวแทน
ความคิิดเห็็นของผู้้�คนที่่�มีีความ
หลากหลาย

4.0

1.0

องค์์ประกอบ 2 การสร้้างผลกระทบต่่อสัังคม และความเปลี่่�ยนแปลงในสัังคม
2.1

เปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิและมุุมมอง
ของผู้้�คน

4.0

0.0

2.2

เปลี่่�ยนแปลงจากสิ่่�งเดิิม ในแง่่ของ
กระบวนการ

4.0

1.0

2.3

เปลี่่�ยนแปลงจากสิ่่�งเดิิม ในแง่่ของ
การวางตำแหน่่งสิินค้้าและการ
ตลาด

4.0

1.0

2.4

เปลี่่�ยนแปลงจากสิ่่�งเดิิม ในแง่่ของ
กระบวนทััศน์์และความคิิด

4.0

1.0

2.5

เปลี่่�ยนแปลงจากสิ่่�งเดิิม ในแง่่ของ
ตััวผลิิตภััณฑ์์

4.0

0.0

องค์์ประกอบ 3 การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ใช้้งาน
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3.1

ผู้้�ใช้้งานมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาสื่่�อ
และผู้้�ใช้้งานรู้้�สึึกมีีคุุณค่่า

4.0

1.0

3.2

ผู้้�ใช้้งานนำไปใช้้เพื่่�อความตระหนััก
และตื่่�นรู้้�ในสัังคมได้้

4.0

1.0

3.3

ผู้้�ใช้้งานมีีส่่วนร่่วม และมีีอิิสระ ใน
การร่่วมสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาสื่่�อ

4.0

1.0

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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ตารางที่่� 3 ลัักษณะตััวชี้้�วััด ค่่ามััธยฐาน และค่่าพิิสััยอิินเทอร์์ควอไทล์์ (ต่่อ)
ข้้อ

ข้้อความลัักษณะตััวชี้้�วััด

ค่ามัธยฐาน ค่่าพิิสัยั อิินเทอร์์ควอไทล์์

องค์์ประกอบ 4 ความใหม่่
4.1

ถููกพััฒนาขึ้้�นใหม่่ทั้้�งหมด

3.0*

0.0

4.2

พััฒนาขึ้้�นจากการต่่อยอดและ
ผสมผสานของเดิิมในเครืือตนเอง

4.0

0.0

4.3

นำเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เข้้ามาใช้้ใน
กระบวนการทำงาน

4.0

0.0

4.4

มาตรวััดระดัับของความใหม่่ที่่�
แตกต่่างจากเดิิม

4.0

1.0

4.5

มีีศัักยภาพช่่วยนำไปสู่่�การต่่อย
อดและสร้้างสรรค์์งานนวััตกรรม
ใหม่่อื่่�น ๆ

4.0

1.0

องค์์ประกอบ 5 เจ้้าของนวััตกรรมและการประกอบการ
5.1

สร้้างสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�ใช้้งาน

4.0

1.0

5.2

ปรัับตััวและขยายแพลตฟอร์์ม
ใหม่่ ๆ
เพื่่�อต่่อยอดนวััตกรรม

4.0

1.0

5.3

ขยายแหล่่งรายได้้อื่่�น ๆ เสริิมเพื่่�อ
ความก้้าวหน้้าและมั่่�นคงของผู้้�
สร้้างนวััตกรรม

4.0

1.0

5.4

ร่่วมจััดตั้้�งสหภาพและองค์์กร
วิิชาชีีพเพื่่�อปกป้้องรัักษาสิิทธิิและ
สร้้างเครืือข่่ายนวััตกรรมสื่่�อ

4.0

2.0*

วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565
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ตารางที่่� 3 ลัักษณะตััวชี้้�วััด ค่่ามััธยฐาน และค่่าพิิสััยอิินเทอร์์ควอไทล์์ (ต่่อ)
ข้้อ

ข้อความลักษณะตัวชี้วัด

ค่่ามััธยฐาน ค่าพิสยั อินเทอร์ควอไทล์

องค์์ประกอบ 6 ธรรมาภิิบาลและความรัับผิิดชอบทางดิิจิิทััล
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6.1

ธรรมาภิบาลของเจ้าของ
นวัตกรรมในการผลิตและกรอง
เนื้อหา

5.0

0.0

6.2

คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้
ใช้งาน

5.0

0.0

6.3

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของผู้ใช้งาน

5.0

0.0

6.4

สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

4.0

0.0

6.5

การปฏิบัติงานภายในองค์กรท�ำ
อย่างถูกต้อง

4.0

0.0

6.6

การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็น
ระบบของทุกภาคส่วน

4.0

2.0*

6.7

การเยียวยาแก่ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น

4.0

1.0

6.8

มีมาตรการทางภาษีและการ
ก�ำกับดูแลทางธุรกิจเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาของนวัตกรรมสื่อใน
ลักษณะโปร่งใส และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติในทุกทาง

5.0

0.0

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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ตารางที่่� 3 ลัักษณะตััวชี้้�วััด ค่่ามััธยฐาน และค่่าพิิสััยอิินเทอร์์ควอไทล์์ (ต่่อ)
ข้้อ

ข้้อความลัักษณะตััวชี้้�วััด

ค่่ามััธยฐาน ค่่าพิิสัยั อิินเทอร์์ควอไทล์์

องค์์ประกอบ 7 บทบาทหน้้าที่่�ของนวััตกรรมสื่่�อ
7.1

กำจััดข้้อมููลข่่าวสารหรืือความเชื่่อ� ผิิด ๆ

4.0

2.0*

7.2

บอกเล่่าเรื่่�องราวจากพื้้�นที่่�

4.0

1.0

7.3

สร้้างรายได้้ผ่่านงานดิิจิิทััล

4.0

1.0

7.4

สำรวจและใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ

4.0

1.0

7.5

สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงต่่อระบบ
ข่่าวสาร

4.0

1.0

องค์์ประกอบ 8 สิิทธิิเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็นและรัับรู้้�ข่่าวสาร
8.1

นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุการเข้้าถึึง
นโยบาย

4.0

2.0*

8.2

นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุการบัังคัับใช้้
อย่่างสมเหตุุผล

4.0

1.0

8.3

นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุเนื้้�อหาและ
เป้้าหมายการโฆษณา

4.0

1.0

8.4

นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุเงื่่�อนไขทาง
อััลกอริิทึ่่�มและการดููแลรัักษา

4.0

1.0

8.5

นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุการสนอง
ตอบต่่อรััฐบาลและเอกชน

4.0

2.0*

8.6

นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุการบัังคัับ
ระบุุอััตลัักษณ์์ผู้้�ใช้้งาน

4.0

1.0

8.7

นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุการจััดการ
และยุุติิเครืือข่่าย

4.0

1.0

วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตารางที่่� 3 ลัักษณะตััวชี้้�วััด ค่่ามััธยฐาน และค่่าพิิสััยอิินเทอร์์ควอไทล์์ (ต่่อ)
ข้้อ

ข้้อความลัักษณะตััวชี้้�วััด

ค่่ามััธยฐาน ค่่าพิิสัยั อิินเทอร์์ควอไทล์์

องค์์ประกอบ 9 ความเป็็นส่่วนตััว
9.1

การรวบรวมและจััดการข้้อมููลผู้้�ใช้้
สื่่�อมีีความชััดเจน

4.0

1.0

9.2

ความปลอดภััยในการใช้้งานและ
ปกป้้องผู้้�ใช้้งาน

4.0

0.0

9.3

การรัับมืือกัับข้้อเรีียกร้้องและ
รััฐบาลมีีความชััดเจน

5.0

1.0

เพิ่่�มเติิม 10 องค์์ประกอบเชิิงลบ เพื่่�อประเมิินความไม่่สร้้างสรรค์์ของนวััตกรรม
10.1

การคุุกคามหรืือข่่มขู่่�

4.0

0.0

10.2

สร้้างความไม่่พอใจต่่อบุุคคล

4.0

1.0

10.3

ความหยาบคาย

4.0

1.0

10.4

ลามกอนาจาร

4.0

1.0

10.5

การทำให้้เสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียง

4.0

1.0

10.6

ละเมิิดผู้้�ใช้้งานในทางใดทางหนึ่่�ง

5.0

0.0

หมายเหตุุ: ตััวชี้้�วััดที่่�มีีเครื่่�องหมายดอกจััน (*) จะถููกตััดออก เนื่่�องจาก
เป็็นค่า่ สถิิติที่่ิ อ� ยู่่�นอกขอบข่่ายที่่�ตั้้ง� เอาไว้้ อัันได้้แก่่ ข้้อความองค์์ประกอบที่่�ถูกู ตััดออก
ประกอบไปด้้วย “ถููกพััฒนาขึ้้น� ใหม่่ทั้้ง� หมด” “ร่่วมจััดตั้้ง� สหภาพและองค์์กรวิิชาชีีพ
เพื่่�อปกป้้องรัักษาสิิทธิิและสร้้างเครืือข่่ายนวััตกรรมสื่่�อ” “การเข้้าร่่วมเป็็นหุ้้�น
ส่่วนอย่่างเป็็นระบบของทุุกภาคส่่วน” “กำจััดข้้อมููลข่่าวสารหรืือความเชื่่�อผิิด ๆ”
“นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุการเข้้าถึึงนโยบาย” “นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุการสนองตอบต่่อ
รััฐบาลและเอกชน”
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ผลจากการศึึกษาดัังกล่่าวผู้้�วิิจััย ได้้ค่่าสถิิติิเป็็นองค์์ประกอบตััวชี้้�วััด
นวััตกรรมสื่่�อแบบ 9+1 ตััวขี้้�วััด นอกจากนี้้� จากข้้อเสนอแนะของผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�
เล็็ ง เห็็ นถึึ ง ความสำคัั ญ ของมิิ ติิ ท างด้้ า นเทคโนโลยีี กัั บ ความเป็็ นนวัั ต กรรมสื่่� อ
จึึงได้้เพิ่่�มเติิมอีีก 1 องค์์ประกอบ คืือ เทคโนโลยีีและประสบการณ์์ใช้้งาน
	ทำให้้ได้้ตัวชี้้
ั วั� ดั สำหรัับประเมิินความเป็็นนวัตั กรรมสื่่อ� แบบ 10+1 อัันได้้แก่่
1) องค์์ประกอบที่่�ดีี 10 ตััวชี้้�วััด และ
2) องค์์ประกอบเชิิงลบ เป็็นตััวชี้้�วััดในเชิิงลบ (Negative Indicator)
สำหรัับชี้้�วััดนวััตกรรมสื่่�อที่่�ไม่่ปลอดภััยและไม่่สร้้างสรรค์์ โดยในการหาค่่าคะแนน
รวมสำหรัับการประเมิินนวััตกรรมที่่�ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ หากนวััตกรรมใด
มีีองค์์ประกอบเหล่่านี้้�จะถููกนำมาหัักลบค่่าคะแนน
	ทั้้�งนี้้� จากองค์์ประกอบและข้้อความตััวชี้้วั� ดั ที่่�ได้้นำเสนอไปข้้างต้้น ผู้้�วิจัิ ยั
ได้้นำมาเรีียบเรีียงสู่่�องค์์ประกอบที่่�ดีี 10 ตััวชี้้วั� ดั และองค์์ประกอบเชิิงลบ 1 หมวดหมู่่�
ดัังต่่อไปนี้้�
องค์์ ป ระกอบที่่� ดีี 10 ตัั วชี้้� วัั ด สำหรัั บ นวัั ต กรรมสื่่� อ ปลอดภัั ย และ
สร้้างสรรค์์ ได้้แก่่
1. ความเปิิดกว้้างต่่อการใช้้งาน (Openness) อัันได้้แก่่
		
1.1 นวัั ต กรรมสื่่� อ เหมาะกัั บ ผู้้�ใช้้ ที่่� มีี ค วามหลากหลายทาง
วััฒนธรรมและสถานภาพของผู้้�ใช้้
		
1.2 ตัั วนวัั ต กรรมสะท้้ อ นความคิิ ด และเป็็ นตัั ว แทนความ
หลากหลายของผู้้�คน
2. สร้้างผลกระทบและความเปลี่่�ยนแปลงในสัังคม (Effect &
Change) อัันได้้แก่่
		
2.1 มีีความเปลี่่�ยนแปลงจากสิ่่�งเดิิม จะในแง่่ของกระบวนการ
การวางตำแหน่่งสิินค้า้ และการตลาด กระบวนทััศน์์และความคิิด หรืือตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์
และยัังรวมถึึงเปลี่่ย� นแปลงทััศนคติิและมุุมมองของผู้้�คน ซึ่่ง� ทั้้�งหมดถืือเป็็นการทำให้้
เกิิดผลกระทบและความเปลี่่�ยนแปลงในสัังคมอีีกด้้วย
3. ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้ใ� ช้้งาน (User participation) อัันได้้แก่่
		
3.1 ผู้้�ใช้้งานมีีส่วนร่
่ ว่ มในการพััฒนานวััตกรรมสื่่อ� และทำให้้เกิิด
ความรู้้�สึึกว่่าตนเองมีีคุุณค่่า
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3.2 ผู้้�ใช้้งานสามารถมีีส่วนร่
่ ว่ มและมีีอิสิ ระในการร่่วมสร้้างสรรค์์
เนื้้�อหา (Content) ในนวััตกรรมสื่่�อ
		
3.3 ผู้้�ใช้้ ง านสามารถนำไปใช้้ เ พื่่� อ ความตระหนัั ก และตื่่� นรู้้�
ในสัังคมได้้
4. ความใหม่่ (Newness) อัันได้้แก่่
		
4.1 ความใหม่่ในเชิิงต่่อยอด ทั้้�งพััฒนาขึ้้�นจากการต่่อยอดและ
ผสมผสานของเดิิมในเครืือตนเอง
		
4.2 มีี ศัั ก ยภาพช่่ ว ยนำไปสู่่�การต่่ อ ยอดและสร้้ า งสรรค์์
งานนวััตกรรมใหม่่อื่่�น ๆ
		
4.3 การนำเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เข้้ามาใช้้ในกระบวนการทำงาน
		
4.4 ประเมิินด้้วยมาตรวััดของความใหม่่ที่่�แตกต่่างจากของเดิิม
ซึ่่�งแปรผลความต่่างได้้หลายระดัับ
5. ผู้้�สร้า้ งและประกอบการนวััตกรรม (Creator and Entrepreneur)
อัันได้้แก่่
		
5.1 สร้้างสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�ใช้้งาน
		
5.2 ปรัับตััวและขยายแพลตฟอร์์มใหม่่ ๆ เพื่่อ� ต่่อยอดนวััตกรรม
		
5.3 ขยายแหล่่งรายได้้อื่น่� ๆ เสริิม เพื่่อ� ความก้้าวหน้้าและมั่่น� คง
ของผู้้�สร้้างนวััตกรรม
6. ธรรมาภิิบาลและความรัับผิิดชอบทางดิิจิทัิ ลั (Good Governance
and Digital Accountability) อัันได้้แก่่
		
6.1 มีีการตรวจสอบและการคััดกรองเนื้้�อหาอย่่างเหมาะสม
		
6.2 ส่่งเสริิมเสรีีภาพและสิิทธิมิ นุุษยชนในการแสดงความคิิดเห็็น
ของผู้้�ใช้้งาน
		
6.3 การปฏิิบััติิงานภายในองค์์กรอย่่างถููกต้้อง
		
6.4 มีีธรรมาภิิบาลและปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
		
6.5 มีีมาตรการเยีียวยาแก่่ความผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้�น
		
6.6 การมีีส่วนร่
่ ว่ มในทางภาษีีและกฎหมายอื่่น� ๆ การไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ
และความโปร่่งใสในการดำเนิินงาน
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7. การทำบทบาทหน้้าที่่� (Function) ได้้แก่่
		
7.1 สื่่อ� สารและบอกเล่่าเรื่่อ� งราวจากพื้้�นที่่ต่� า่ ง ๆ โดยไม่่กระจุุกตััว
		
7.2 สร้้างรายได้้หรืือส่่งเสริิมมููลค่่าอื่่�น ๆ
		
7.3 มีีการสำรวจและใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เพื่่�อสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงต่่อนิิเวศการสื่่�อสารในทางบวก
		
7.4 สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงต่่อระบบข่่าวสาร
8. เคารพสิิทธิิเสรีีภาพของผู้้�ใช้้ (Freedom) ได้้แก่่
		
8.1 นวััตกรรมสื่่อ� ได้้ระบุุการบัังคัับใช้้ทางกฎหมายและกฎอื่่น� ๆ
อย่่างสมเหตุุผล
		
8.2 นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุข้้อปฏิิบััติิด้้านเนื้้�อหาโฆษณาและ
เป้้าหมายการโฆษณา
		
8.3 นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุเงื่่�อนไขทางอััลกอริิทึ่่�มและการดููแล
รัักษาข้้อมููลต่่าง ๆ
		
8.4 นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุการบัังคัับระบุุอััตลัักษณ์์ผู้้�ใช้้งาน
		
8.5 นวััตกรรมสื่่�อได้้ระบุุการจััดการและยุุติิเครืือข่่ายในการ
ใช้้งานอย่่างเหมาะสม
9. เทคโนโลยีีและประสบการณ์์ ใ ช้้ ง าน (Technology and
Experience) ได้้แก่่
		
9.1 เทคโนโลยีีของนวััตกรรมสื่่อ� มีีความก้้าวหน้้าและเหมาะสม
กัับผู้้�ใช้้ที่่�หลากหลาย
		
9.2 ประสบการณ์์ใช้้นวััตกรรมสื่่�อ (User experience หรืือ
UX) ประเมิินผ่่านความรู้้�สึึกผู้้�ใช้้งาน
		
9.3 การปฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั นวััตกรรมสื่่อ� (User interface หรืือ UI)
ประเมิินผ่่านการใช้้งานที่่�ง่่ายและราบรื่่�น
10. คุ้้�มครองความเป็็นส่่วนตััว (Privacy) ได้้แก่่
		
10.1 การรวบรวมและจััดการข้้อมููลผู้้�ใช้้นวัตั กรรมสื่่อ� มีีความชััดเจน
		
10.2 มีี ม าตรการความปลอดภัั ย ในการใช้้ ง านและปกป้้ อ ง
ความเป็็นส่่วนตััวผู้้�ใช้้งาน อัันรวมถึึงนโยบายต่่อข้้อเรีียกร้้องจากสถาบัันต่่าง ๆ ใน
การให้้เปิิดเผยข้้อมููล
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และ องค์์ประกอบเชิิงลบ (คะแนนติิดลบ) เพื่่อ� ป้้องกัันความไม่่ปลอดภััย
และไม่่สร้้างสรรค์์ ได้้แก่่ นวััตกรรมสื่่�อที่่�มีีความหยาบคาย มีีลัักษณะของการข่่มขู่่�
คุุกคาม สร้้างความไม่่พอใจอย่่างไม่่สมควรต่่อบุุคคล ลามกอนาจาร ทำให้้เสื่่�อมเสีีย
ชื่่�อเสีียง และละเมิิดผู้้�ใช้้งานในทางใดทางหนึ่่�ง
	ทั้้�งนี้้� ภายหลัังจากการพััฒนาตััวชี้้�วััดนวััตกรรมสื่่�อ ผู้้�วิิจััยได้้คััดเลืือก
นวััตกรรมสื่่�อด้้วยวิิธีีการคััดเลืือกแบบเจาะจงมาทั้้�งสิ้้�น 10 นวััตกรรม ซึ่่�งเป็็น
นวััตกรรมที่่�ได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจากกองทุุนพัฒ
ั นาสื่่อ� ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ 5 ชิ้้�น
และจากการคััดเลืือกภายนอกอีีก 5 ชิ้้�น ที่่�ได้้รัับรางวััลจากการประกวด อัันได้้แก่่
1. แอพพลิิเคชั่่�น Sonic
2. แอพพลิิเคชั่่�น Police I lert u
3. ภาพยนตร์์เรื่่�อง ฉลาดเกมส์์โกง
4. แพลตฟอร์์มข่่าว The Standard Thailand
5. รายการโทรทััศน์์ พะเยาทีีวีี
6. เว็็บไซต์์ The Elect
7. ภาพยนตร์์เรื่่�อง เอหิิปััสสิิโก
8. แอพพลิิเคชั่่�น Viabus
9. แอพพลิิเคชั่่�น ada
10. โครงการ The Blind Art Project
โครงการเหล่่านี้้�ถููกนำมาทดสอบการลงค่่าคะแนนตามตััวชี้้�วััด จััดทำ
โดยผู้้�ร่่วมลงรหััส (Inter - Coder) 2 คน ผ่่านกระบวนการหาความเที่่�ยงระหว่่าง
ผู้้�ประเมิิน (Inter - Rater Reliability) เพื่่�อยืืนยัันมาตรฐานการให้้คะแนน
โดยได้้ค่า่ 0.85 แปลความว่่า ค่่าคะแนนมีีความใกล้้เคีียงกัันมาก สำหรัับค่่าคะแนน
ที่่�ได้้จากการลงคะแนนทั้้�ง 10 นวััตกรรมอยู่่�ระหว่่าง 71 ถึึง 85.5 คะแนน เมื่่�อเทีียบ
เกณฑ์์การประเมิินเป็็นร้้อยละ คืือ อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 71 ถึึง 85.5 ซึ่่�งถืือว่่าอยู่่�ใน
ระดัับดีีถึงึ ดีีมาก (กรณีีใช้้เกณฑ์์การประเมิินเป็็น >50 ควรปรัับปรุุง, 50 - 59 พอใช้้,
60 - 69 ค่่อนข้้างดีี, 70 - 79 ดีี และตั้้�งแต่่ 80 ขึ้้�นไปคืือดีีมาก) และสอดคล้้องกัับ
สถานะของนวััตกรรมนั้้�น ๆ ที่่�ได้้ยอมรัับจากสัังคม (ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนจากองค์์กร
ระดัับชาติิและ/หรืือได้้รัับรางวััลจากการประกวด)
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อภิิปรายผลและข้้อเสนอแนะ
	จากผลการศึึกษาที่่�ได้้สรุุปเป็็นตััวชี้้�วััดและการทดสอบตััวชี้้�วััดเบื้้�องต้้น
จะพบว่่ า เมื่่� อ นำตัั วชี้้� วัั ด ที่่� ไ ด้้ จ ากการศึึ ก ษามาจำแนกตามลัั ก ษณะของตัั วชี้้� วัั ด
(Indicator Types) ดัังคำอธิิบายของ UNAIDS Monitoring and Evaluation Division
(2010) ปรากฎว่่าตััวชี้้�วััดนวััตกรรมสื่่�อดัังที่่�ได้้นำเสนอไป มีีลัักษณะผสมผสาน
กล่่าวคืือมีีทั้้ง� ตััวชี้้วั� ดั แบบ Input คืือ การระบุุถึงึ ทรััพยากรและแผนการ เช่่น ธรรมาภิิบาล
และความรัับผิิดชอบทางดิิจิิทััล, แบบ Output อัันได้้แก่่ ผลลััพธ์์จากนวััตกรรม
ที่่�เห็็นได้้ทันที
ั ี เช่่น เทคโนโลยีีและประสบการณ์์ใช้้งาน, แบบ Outcome คืือ ผลลััพธ์์
ในขั้้�นกลางที่่�มีผี ลต่่อผู้้�คน ความรู้้� ทััศนคติิและความเชื่่อ� ดัังเช่่น ตััวชี้้วั� ดั ด้้านผลกระทบ
และความเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคม และท้้ายสุุดคืือแบบ Impact ซึ่่ง� ถืือเป็็นผลกระทบ
ในระยะยาวซึ่่�งเป็็นความเปลี่่�ยนแปลงระดัับใหญ่่สุุด ตรงส่่วนนี้้�อาจจะเป็็นตััวชี้้�วััด
ด้้านผลกระทบและความเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคมเช่่นกันั แต่่อาจต้้องอาศััยระยะเวลา
ทดสอบที่่�ยาวนานกว่่า
	นอกจากนี้้� เมื่่�อพิิจารณาถึึงลัักษณะของตััวชี้้�วััดที่่�ดีี (Good Indicator)
จะพบว่่าข้้อความตััวชี้้วั� ดั มีีลักั ษณะของการมุ่่�งเน้้นไปยัังสิ่่ง� ที่่�เป็็นการกระทำ (Action
Focused) มีีความสำคััญ (Important) จากมุุมมองของผู้้�เชี่่�ยวชาญ สามารถวััดค่่า
ได้้ถ้า้ หากนำไปสร้้างเกณฑ์์การลงคะแนน (Measurable) และมีีความเรีียบง่่ายที่่�จะ
นำไปใช้้ (Simple)
	ทั้้�งนี้้� มีีข้้อสัังเกตจากบัันทึึกการลงคะแนนทดสอบกัับ 10 นวััตกรรมสื่่�อ
โดยพบว่่าในการลงคะแนนนวััตกรรมสื่่�อตามตััวชี้้�วััดนั้้�น ยัังมีีลัักษณะของตััวชี้้�วััด
บางข้้อที่่�เกิิดความขััดข้้องในนวััตกรรมบางประเภท เช่่น ในกรณีีของภาพยนตร์์
หากมองภาพยนตร์์เป็็นเนื้้�อหารายเรื่่อ� ง (Film/Feature Film) จะทำให้้ยากลำบาก
ในการใช้้ตัวชี้้
ั วั� ดั เกี่่ย� วกัับระบบเทคโนโลยีีหรืือความเป็็นส่วนตั
่ วั เพราะถืือว่่าเป็็นการ
ขายเนื้้�อหา (Content) อย่่างไรก็็ตาม หากมองภาพยนตร์์ในกรอบของความเป็็น
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ (Cinema) ก็็จะสามารถผนวกมิิติด้ิ า้ นการซื้้อ� ตั๋๋ว� การรัับชมภาพ
ระบบสตรีี ม มิ่่� ง ซึ่่� ง จะทำให้้ น ำตัั วชี้้� วัั ด มาประเมิิ น ได้้ ม ากยิ่่� ง ขึ้้� น นอกจากนี้้�
การที่่�นวััตกรรมสื่่�อมาจากหมวดหมู่่�ที่่�แตกต่่างกััน เช่่น นวััตกรรมกระบวนการ
ความคิิดกัับนวััตกรรมผลิิตภัณ
ั ฑ์์สื่อ่� ถืือว่่ามีีความแตกต่่างกัันโดยคุุณลัักษณะพื้้�นฐาน
อาจจะทำให้้เกิิดความยากลำบากในการประเมิินด้้วยการใช้้ตััวชี้้�วััดเดีียวกัันทั้้�งชุุด
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ดังนิั�นิ เพ่�อให้เกิดการชี�วิัดควิามเป็นินิวิัต์กรรมทัี�ดี สามารถุคัดแยก
นิวิั ต์ กรรมทัี� ไ ม่ ป ลอดภั ย และไม่ ส ร้ า งสรรค์ อี ก ทัั� ง ยั ง มี ค วิามเข้้ า กั นิ กั บ ต์ั วิ ข้อง
นิวิัต์กรรมส่อ� แต์่ละประเภทั จิึงยังสามารถุแบ่งประเภทัข้องนิวิัต์กรรมเป็นิหมวิดหมู่
ก่ อ นิทัี� จิ ะนิำมาพิ จิ ารณาองค์ ป ระกอบต์ั วิ ชี� วิั ด เช่ นิ เม่� อ พิ จิ ารณาจิากแนิวิคิ ด
ข้อง Storsul and Krumsvik (2013) จิะสามารถุแบ่งออกเป็นิ นิวิัต์กรรมส่�อ
เชิงกระบวินิการ นิวิัต์กรรมการวิางต์ำแหนิ่งสินิค้าและการต์ลาด นิวิัต์กรรมกระบวินิทััศนิ์
และควิามคิด นิวิัต์กรรมส่�อเชิงต์ัวิผลิต์ภัณฑ์์ หร่อแยกประเภทัส่�อก่อนิพิจิารณา
ต์ัวิชีวิ� ดั เช่นิ แอพพลิเคชันิ เวิ็บไซึ่ต์์ รายการโสต์ทััศนิ์ เพ่อ� ให้นิวิัต์กรรมดังกล่าวิอยูใ่ นิ
หมวิดหมูทั่ สี� ามารถุเทัียบเคียงกันิได้ เช่นิ กรณีข้องนิวิัต์กรรมด้านิโสต์ทััศนิ์จิะเข้้ากับ
ต์ัวิชีวิ� ดั ด้านิส่งเสริมการมีสวิ่ นิร่วิมข้องผูใ้ ช้งานินิ้อยกวิ่านิวิัต์กรรมด้านิแอพพลิเคชันิ
เม่�อเป็นิเช่นินิี� การคัดแยกประเภทัข้องส่�อออกมาก่อนิจิึงทัำให้เกิดการประเมินิ
ในิกลุ่มข้องส่�อแบบเดียวิกันิ ทัำให้เกิดมาต์รฐานิการประเมินิเหม่อนิกันิ จิากนิั�นิ
จิึงนิำไปสู่กระบวินิการหาค่าคะแนินิจิากองค์ประกอบต์ัวิชี�วิัดทัั�ง 10+1 ต์่อไป
แผนภิาพัท้� 1 กระบวินิการประยุกต์์ใช้ต์ัวิชี�วิัดนิวิัต์กรรมส่�อ
1. ต์ัดแยกประเภทัข้องนิวิัต์กรรม
2. ลงคะแนินิต์ัวิชี�วิัด
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	ทั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยมีีข้้อเสนอแนะว่่า การเลืือกใช้้ตััวชี้้�วััดนั้้�นสามารถนำไป
ประยุุกต์์กับั สถานการณ์์ประเมิินนวัตั กรรมสื่่อ� ได้้หลายทาง ทั้้�งตััดทอนหรืือรวมหััวข้้อ
และปรัับค่่าคะแนนตามความเหมาะสมเพื่่�อใช้้ในโอกาสต่่าง ๆ ทั้้�งในแบบสำหรัับ
ให้้คะแนนเพื่่�อประเมิินผลนวััตกรรมสื่่�อ สำหรัับการประเมิินข้้อเสนอโครงการ
จััดทำนวััตกรรมสื่่�อ และสำหรัับประเมิินสถานการณ์์นวััตกรรมสื่่�อ ก็็ได้้เช่่นเดีียวกััน
ตััวอย่่างเช่่น หากนำไปประเมิินข้้อเสนอโครงการจััดทำนวััตกรรมสื่่�อ ควรต้้องตััด
องค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประสบการณ์์ใช้้งานออกไป (เพราะยัังไม่่เกิิดการใช้้
งานจริิง) เป็็นต้้น
	ดัังที่่�กล่่าวมาจึึงเป็็นก้้าวแรกสำหรัับการพััฒนาตััวชี้้�วััดเพื่่�อส่่งเสริิม
นวััตกรรมสื่่�อในไทย ซึ่่�งสามารถประยุุกต์์เพื่่�อการประเมิินนวััตกรรมสื่่�อในไทย
อย่่างเป็็นระบบ และยัังสามารถต่่อยอดเพื่่�อพััฒนาปรัับปรุุงได้้ในอนาคตต่่อไป
ข้้อจำกััดและข้้อเสนอแนะสำหรัับการวิิจััยในอนาคต
1. ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยแบบผสานวิิธีีและประยุุกต์์วิิธีีวิิทยา
โดยมีีการนำวิิธีวิี ทิ ยาอย่่างเทคนิิคเดลฟายเข้้ามาร่่วมด้้วย อย่่างไรก็็ตาม ในการศึึกษา
ไม่่ได้้มุ่่�งหมายสร้้างการทำนายหรืือองค์์พยากรณ์์โดยตรง เครื่่�องมืือวิิจััยดัังกล่่าว
จึึงถููกนำมาใช้้ในลัักษณะของการประยุุกต์์โดยยึึดหลัักการของการปรึึกษาหารืือ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญและการประมวลผลทางสถิิติิเป็็นหลััก เพื่่�อให้้ได้้ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอ
แนะจากตััวชี้้�วััดที่่�ผ่่านการสำรวจจากเอกสารขั้้�นต้้น
2. การวิิจััยครั้้�งนี้้�ยัังอยู่่�ในระดัับของการพััฒนา โดยมุ่่�งหมายให้้ได้้
องค์์ประกอบตััวชี้้�วััดเพื่่�อประเมิินและส่่งเสริิมนวััตกรรมสื่่�อจำนวนหนึ่่�งขึ้้�นมาก่่อน
และมีีการทดสอบเบื้้�องต้้น ดัังนั้้�น องค์์ประกอบตััวชี้้�วััดที่่�ได้้นำเสนอไปจึึงควร
ถููกนำไปทดสอบในเชิิงลึึกและกว้้างต่่อไป โดยอาจจะผ่่านการแยกประเภทของ
นวััตกรรมและการแยกประเภทของสื่่�อที่่�เป็็นนวััตกรรม ซึ่่�งจะทำให้้ได้้ทราบว่่า
เมื่่อ� นำไปปรัับใช้้ในบริิบทต่่าง ๆ ที่่�มีคี วามเป็็นเฉพาะด้้านแล้้ว ควรจะใช้้องค์์ประกอบใด
สำหรัับนวััตกรรมสื่่�อประเภทใด และยัังควรนำไปทดสอบกัับกลุ่่�มผู้้�ใช้้งานหรืือกลุ่่�ม
ผู้้�ประกอบการโดยมีีการลงค่่าคะแนนและประมวลด้้วยสถิิติิขั้้�นสููงต่่อไปในอนาคต
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