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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ มี

วตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ 2) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ 3) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ โดยจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

เป็นจาํนวน 400  คน ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ พบว่า พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ 

จงัหวดัสระแกว้ โดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือประเภทสินคา้รองเทา้ จาํนวนเงินโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ังโดย

ส่วนใหญ่ 2,001-3,000 บาท ความถ่ีในการเดินทางมาซ้ือสินคา้ต่อเดือนต่อคร้ัง ประมาณ 3 คร้ังต่อเดือน ลกัษณะ

ของสินคา้ท่ีเลือกซ้ือจะเลือกซ้ือสินคา้ใหม่เจาะจงตรายี่หอ้ท่ีรู้จกั ลกัษณะของร้านคา้ท่ีเลือกซ้ือ จะเลือกซ้ือร้านคา้

ท่ีเคยซ้ือเป็นประจาํ วธีิการชาํระเงินคา้สินคา้โดยส่วนใหญ่ชาํระเงินสด วธีิการเดินทางมาซ้ือสินคา้โดยรถส่วนตวั
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มากท่ีสุด ลกัษณะการขนส่งสินคา้ท่ีซ้ือขนกลบัเองทั้งหมด การซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการในตลาดโรงเกลือ 

(จาํนวนราย) ประมาณ 4.14 รายหรือ 4 ราย ช่วงเวลาในการเดินทางมาซ้ือสินคา้ในช่วงวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ 

 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้, ผูบ้ริโภค, ตลาดโรงเกลือ  

 

ABSTRACT 

 This study aimed to determine Influential factors on customer behavior about the purchase decision of 

product at Rong Kluea Market Srakaew Province.  The purpose are 1.  To study about general information of 

customer who Purchases product. 2. To study customer behavior about the purchase decision of product at Rong 

Kluea Market Srakaew Province.  3.  To study Marketing Mix that influence of product at Rong Kluea Market 

Srakaew Province. The sampling in this study are 400 people. The result of study show that Marketing Mix have 

influence on customer behavior about the purchase decision of product at Rong Kluea Market Srakaew Province. 

Most customer behavior at Rong Kluea Market Srakaew Province purchasing the product of shoes average among 

to purchasing per time about 2,001-3,000 bath., the frequency of visiting to purchasing per time every 3 month., 

the product feature that purchasing new product considering from branding, type of store and selecting used to 

buy from that store. The mostly purchasing of payment by cash. The mostly way go the market by personal car, 

the owner will take their product by themselves.  The purchasing of owner at Rong Kluea Market Srakaew 

Province among 4.14 persons or 4 persons, the time to visiting to purchasing within Saturday and Sunday. 

 

KEYWORDS: Behavior about the purchase decision, Customer, Rong Kluea Market 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การคา้ชายแดนเป็นสดัส่วนสาํคญัของการคา้ระหวา่งประเทศ โดยมีมูลคา้ 1,001,241 ลา้นบาทในปี 2558 

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของการคา้ระหว่างประเทศกบัประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมามูลค่า

การคา้ชายแดนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยฝนช่วงปี 2554-2558 เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.0 ต่อปี การคา้ชายแดนกบั

ประเทศมาเลเซียมีมูลค่าการคา้สูงสุด โดยในปี 2558 มีมูลคา้ 485,759 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.60 

รองลงมาคือ เมียนมาร์ มีมูลค่า 214,694 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.40 สปป.ลาว  มีมูลค่า 176,475 ลา้น

บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.60  และกมัพูชา มีมูลคา้ 124,313 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.40  โดย

การคา้กบักมัพูชา มีมูลค่าการคา้ชายแดนน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้นอ่ืน ๆ (กระทรวงการพฒันา

สงัคม,2558-2560) 

จงัหวดัสระแกว้ เป็นประตู่สู่อินโดจีนท่ีสําคญัของประเทศโดยมีภูมิประเทศท่ีตั้งเช่ือมต่อระหว่างอีก

สานใตก้บัภาคตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศกมัพชูา เป็นระยะทาง 165 กิโลเมตร ใน 4 อาํเภอ คืออาํเภอ

อรัญประเทศ อาํเภอคลองหาด อาํเภอตาพระยา และอาํเภอโคกสูง มีจุดผ่านแดนการคา้ชัว่คราวตามชายแดนไทย 

กมัพูชา 3จุด คือ จุดผ่อนปรนการคา้บา้นเขาดิน-บา้นกิโล 13 เช่ือมระหว่างอาํเภอคลองหาดกบัอาํเภอสําเภาลูน 
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จงัหวดัพระตะบอง จุดผ่อนปรนการคา้บา้นหนองปรือ-มาลยั เช่ือมระหว่างอาํเภออรัญประเทศกบัอาํเภอมาลยั 

จงัหวดับนัเตียเมียนเจย และจุดผ่อนปรนการคา้บา้นตาพระยา-บึงตากวน เช่ือมระหวา่งอาํเภอตาพระยากบัอาํเภอ

ทมอพวก จงัหวดับนัเตียเมียนเจย และยงัมีจุดผา่นแดนถาวรอีก 1 จุด คือจุดผา่นแดนบา้นคลองลึก ตลาดโรงเกลือ 

หรือตลาดชายแดนบา้นคลองลึก ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ใกลก้บัด่านตรวจคนเขา้เมือง

อรัญประเทศ-ปอยเปต จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพูชา เป็นตลาดการคา้ชายแดนภาคตะวนัออกท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุด ท่ีน่ีเป็นแหล่งซ้ือขายสินคา้ทั้ง ปลีก-ส่ง ตลาดโรงเกลือ ประกอบไปดว้ยตลาดยอ่ย 5 ตลาด แต่ละวนัมี

เงินหมุนเวยีนนบั 100 ลา้นบาท  (ความเป็นมาของตลาดโรงเกลือ,2559) 

 ในปี พ.ศ.2560 จงัหวดัสระแกว้มีมูลค่าการคา้ชายแดน รวมทั้งส้ิน 68,354.58 ลา้นบาท เป็นการส่งออก 

54,018.98 ลา้นบาท และนาํเขา้ 14,335.60 ลา้นบาท ไดดุ้ลการคา้ 39,683.38 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 

จาํนวน 1,707.57 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2559 มีมูลคา้การคา้ชายแดนจาํนวน 66,647.01 ลา้นบาท โดยจงัหวดัสระแกว้ 

ซ่ึงถือเป็นจงัหวดัท่ีมีมูลคา้การคา้ชายแดนสูงสุดจากทั้งหมด 7 จงัหวดั ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศกัมพูชา 

ไดแ้ก่ บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จนัทบุรี ตราด และสระแกว้  

(กระทรวงพฒันาสงัคม:สถิติการคา้ชายแดนประเทศไทย,2558-2560) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวท่ีกล่าวมา ตลาดโรงเกลือมีแนวโนม้การขยายตวัทางธุรกิจสูงข้ึน ส่งผลให้เกิดการ

แข่งขนัของผูป้ระกอบการในตลาดโรงเกลือ จังหวดัสระแก้ว และระบบการบิหารจัดการตลาดขององค์กร

ผูรั้บผิดชอบดูแลตลาดเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้โดยผลการศึกษาจะทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือจงัหวดัสระแก้ว นอกจากน้ีผูป้ระกอบการในตลาดโรงเกลือจงัหวดั

สระแกว้ สามารถใชเ้ป็นแนวทางมนการปรับกลยทุธ์ในการขายและใชใ้นการปรับปรุง วางแผนทางการตลาดให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ 

 (2) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

  3.1 แนวคดิทฤษฏี 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s คอตเลอร์, 2546 : 24 กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดท้าํใหกิ้จการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้

สามารถตอบ สนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด

ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสม

การตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4 P’s” อนัไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์(Product)  ราคา (Price)  การ

จัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) นอกจากน้ี เสรี วงษ์มณฑา, 2542 :11 ยงัได้ให้
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ความหมายของ “ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) วา่หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดข้ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดั

จาํหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้

เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง” และ Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012: 199 

ไดก้ล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงการรวมกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวัแปรท่ีสาํคญัภายใตก้ารควบคุมของ

องค์กร ท่ีสามารถใช้ในการทําให้เกิดความความต้องการ (Demand) และได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน 

(Competitive advantage) ตวัแปรเหล่าน้ี ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product), ช่องทาง (Place), ส่วนส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) และราคา (Price) โดยตวัแปรเหล่าน้ีจะมีองค์ประกอบย่อยท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์เพ่ือปรับให้

เหมาะสม กบัความสามารถขององคก์ร 

  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค Engel Kollat and Blackwell, 1968 ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชซ่ึ้ง

สินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดให้มี

การกระทาํดงักล่าว โดยปรัชญา ปิยะรังสี, 2554 ทาํการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้ควา้ หรือวิจยั

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภค มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาสินคา้และบริการทั้งท่ีเป็นบุคคลกลุ่ม

บุคคล หรือองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือการบริโภค การเลือกบริการ

แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ หรือเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั ส.อ.ถนอม บริคุต อา้งถึง กมลภพ ทิพยป์าละ, 2555 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Decision Process) 

ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤต

กรรมการซ้ือแลว้การตระหนกัถึงปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การซ้ือ และการประเมินหลงั

การซ้ือ   

  3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

นิจจารีย ์ ประสุติรุ่งเร่ือง, 2551 ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูค้า้ปลีก ในการซ้ือ

นํ้ าด่ืมเนสทเ์ลเฟียวไลฟ์จากตวัแทนจาํหน่ายของบริษทั เนสท์เล(ไทย) จาํกดั ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ผลการศึกษา 

พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ นํ้ าด่ืมตราเนสท์เพียวไลฟ์มีความหลากหลายของปริมานบรรจุให้เลือกซ้ือ เช่น 

0.6, 0.76, 1.5 และ 6 ลิตร รองลงมา คือ นํ้ าด่ืมตราเนสท์เลเพียวไลฟ์มีความสระอาด ไร้สี ไร้กล่ิน ไม่มีส่ิงเจือปน 

และนํ้ าด่ืมตราเนสท์เลเพียวไลฟ์จาํหน่ายไดง่้าย  ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความสาํคญั โดยรวมมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดับแรก คือ ราคานํ้ าด่ืมตราเนสท์เลเพียวไลฟ์ 

รองลงมาคือ มีการให้ราคาพิเศษตามเง่ือนไขปริมานการสั่งซ้ือท่ีกาํหนด และมีส่วนลดในกรณีซ้ือเงินสด  ปัจจยั

ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีราคา

เฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ มีบริการส่งให้ถึงร้าน รองลงมาคือสามารถโทรสั่งนํ้ าด่ืมตราเนสท์เลเฟียวไลฟ์ได้

ตลอดเวลาเปิดทาํการ (8.30-17.30 น.) และสามารถติดต่อกบัตวัแทนจาํหน่ายและพนกังานขายนํ้ าด่ืมตราเนสทเ์ล

เฟียวไลฟ์ไดง่้ายและสะดวก ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
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ในระดบันอ้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ การโฆษณานํ้ าด่ืมตราเนสทเ์ลเฟียวไลฟ์ รองลงมา

คือ การส่งเสริมการขาย 

  เมษยา วงษก์าํภู, 2553 (บทคดัยอ่) การคน้ควา้อิสระเร่ืองพฤติกรรมการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ในการซ้ือสินคา้ในตลาดการคา้ชายแดนไทย– กมัพูชา (ตลาดโรงเกลือ) ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ังของนกัท่อง

เท่ียงชาวไทยในการซ้ือสินคา้ในตลาดการคา้ชายแดนไทย – กมัพชูา อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  จากแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาคน้ควา้เอกสารตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าการตดัสินใจเลือก

ประกอบอาชีพของบุคคลนั้นยอ่มเลือกประกอบอาชีพท่ีสนองต่อความตอ้งการของตนเอง ท่ีเกิดจากความคาดหวงั

และจากผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดลว้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทั้งส้ิน อีกทั้งดา้นความแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคลก็มีส่ง

ต่อการตดัสินใจดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีผูว้จิยัไดน้าํทฤษฏีของมาสโลวแ์ละงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใชใ้นการสร้างเป็น

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 1 

   

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้

- อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ดา้นราคา  (Price) 

- ดา้นการจาํหน่าย (Place) 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  

การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

- ความถ่ีในการมาซ้ือสินคา้  

- ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ 

- จาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีมาซ้ือ

สินคา้แต่ละคร้ัง 

- วธีิการเดินทางมาซ้ือสินคา้ 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลตอ่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ 

 สมมติฐานท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ แตกต่างกนั 
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5. วธีิดําเนินการวจัิย 

        5.1 ประชากรและตวัอย่าง 

  (1) ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ 

  (2) ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในตลาดโรงเกลือ 

จงัหวดัสระแกว้ โดยจาํนวนของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ท่ากบั 385 แต่เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนทางสถิติจึงปรับเป็น 

400 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ W.G.cochran อา้งถึง

ใน กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา, 2549 หนา้ 74) 

  5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  (1) ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูล

ดังต่อไปน้ี 1) เพศ 2) อายุ  3) ระดับการศึกษา 4) รายได้ 5) อาชีพ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ประกอบดว้ย 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ดา้นการจดัจาํหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

  (2) ตวัแปรตาม (Dependent variables) พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ปัจจยัทั้งหมด 4 ดา้น คือ 1) ความถ่ีในการมาซ้ือสินคา้เดือนต่อคร้ัง 2) ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือสินคา้ 3) จาํนวนเงินโดย

เฉล่ียท่ีมาซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง 4) วธีิการเดินทางมาซ้ือสินคา้ 

      5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) นํามาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตวัแปรทั้งตวัแปร

ตน้และตวัแปรตาม นาํแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา    

(Content Validity) โดยใช้ดัชนีสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ระหว่างข้อคาํถามประเด็นหลักของ

เน้ือหาโดยการใชค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคดัเลือกคาํถามท่ีมีค่าดชันีสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไดค้่าดชันีอยู่ท่ี 

0.94 ไดห้าค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการแกไ้ขจากขอ้แนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ

ทั้ ง 5 ท่าน นําไปทดลองแจกแบบสอบถามกับประชากรท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้ งหมด 30 ตวัอย่าง 

หลงัจากนั้นนาํมาตรวจสอบคะแนนเพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ดว้ยวธีิของ Cronbach การ

ทดสอบพบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดัไดอ้ยูท่ี่ระดบั 0.96 

            5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้ตามแนวทางท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ 

ผูว้ิจัยทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง ผูว้ิจัยเป็นผูแ้นะนําและอธิบายวตัถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวจะทาํให้

ผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยดาํเนินการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ไดรั้บกลบัมาและมีความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม 400 ชุด คิดเป็น 100 % เน่ืองจากเป็นการแจกจ่ายแบบสอบถามให้กบัผูต้อบโดยตรง (Story, 

Winter,Premo,Kailes and Winters, 2003) 

  5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือสรุปลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
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  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลในการหาความสัมพนัธ์ใช้เทคนิควิธีการ

วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณดว้ยวิธีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และสหสัมพนัธ์

เชิงซ้อน (Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบ

อาชีพกบัการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.00 มีช่วงอายุส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.00 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.80 

รายไดส่้วนใหญ่อยูใ่นช่วง 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.30 และกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน

บริษทั คิดเป็นร้อยละ 47.80 รองลงมาคืออาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจคิดเป็นร้อยละ 18.30 

2.  ระดบัส่วนประสมทางการคา้  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   

(X� = 3.79, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการคา้รายดา้นทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ดงัตารางท่ี 1 

  

ตารางที ่1 

  ส่วนประสมทางการคา้ 𝐗𝐗� S.D. ระดบั 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.98 0.73 มาก 

2.ดา้นราคา 3.88 0.91 มาก 

3.ดา้นการจดัจาํหน่าย 4.04 0.88 มาก 

4.ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.26 1.05 มาก 

รวม 3.79 0.75 มาก 

 

3. ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ  จงัหวดั

สระแกว้ จากการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือส่วนใหญ่เป็นสินคา้

ประเภทรองเทา้ คิดเป็นร้อยละ 25.13 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาซ้ือสินคา้โดยประมาณ 3 คร้ังเดือน ลกัษณะสินคา้ส่วน

ใหญ่จะเป็นสินคา้ใหม่เจาะจงตรายี่ห้อท่ีรู้จกั ร้อยละ 31.0 ร้านคา้ส่วนใหญ่ท่ีเลือกซ้ือเป็นร้านคา้ท่ีเคยซ้ือประจาํ 

ร้อยละ 29.4 วธีิการชาํระเงินค่าสินคา้ของผูบ้ริโภค เป็นการชาํระเงินสด ร้อยละ 95.0 และช่วงเวลาท่ีเดินทางมาซ้ือ

สินคา้เป็นวนัเสาร์ –วนัอาทิตย ์ร้อยละ 65.5 

  4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการคา้ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

ตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้   
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการคา้ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

ตัวพยากรณ์ B 𝑺𝑺𝒃𝒃 Beta t p 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.033 0.039 -0.072 -0.851 0.039** 

2.ดา้นราคา 0.086 0.038 0.235 2.237 0.026** 

3.ดา้นการจดัจาํหน่าย -0.027 0.037 -0.072 -0.736 0.046** 

4.ดา้นการส่งเสริมทาง 

การตลาด 

0.016 0.018 0.051 0.878 0.038** 

𝑹𝑹𝟐𝟐 ท่ีปรับแลว้ = 0.025 

ค่าคงท่ี = 2.517 

     

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

   

  จากตารางท่ี 2 พบว่า ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสาํคญั

ท่ีระดบั 0.05 และใชก้ารพยากรณ์ปัจจยัส่วนประสมทางการคา้ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์  25%  หรือ

คือ ตวัพยากรณ์ทั้ง 4 ตวั ซ่ึงร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนผลพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ไดร้้อยละ 25 และถา้

ทราบค่าตวัแปรทั้ง  4 ตวั สามารถคาดคะเน พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ไดจ้ากสมการถดถอย ดงัน้ี 

  สมการถดถอยท่ีคาํนวณโดยใชค้ะแนนดิบ คือ 

  Y = 2.517 + 0.086 (ดา้นราคา) +0.016 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) -0.033 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ -0.027 (ดา้น

การจดัจาํหน่าย) 

  สมการถดถอยถอยคะแนนมาตรฐาน คือ 

  Z = 0.235 (ดา้นราคา) + 0.051 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) – 0.072 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ -0.736 (ดา้นการจดั

จาํหน่าย) 

  จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการคา้เปล่ียนแปลงไปทุก ๆ  1หน่วย จะ

มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 0.086 (ดา้นราคา) 

+0.016 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) -0.033 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ -0.027 (ดา้นการจดัจาํหน่าย) หน่วย 

 

7. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวดัสระแกว้ 

พบว่า มีปัจจยัท่ีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัจาํหน่าย  ดา้นราคา และ ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้  

 ดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลงานวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐิตาภา  พรหมสวาสด์ิ  (2555) ไดท้าํงานวจิยั

เร่ือง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบาํรุงสมองและความ

จาํเป็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่น

ระดบัมาก โดยถือว่าช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นช่องทางการกระจายสินคา้ หรือสนับสนุนการกระจายสินคา้สู่

ตลาด จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญัต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยคาํนึงถึงสินคา้ท่ีมี

มากมายหลายประเภท ตราสินคา้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งคุณภาพท่ีกลุ่มตวัอยา่งพ่ึงพอใจต่อสินคา้ สามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีตอ้งกบัความตอ้งการไดอ้ยา่งหลากหลายประเภท สร้างความประทบัใจและถูกใจแก่ผูรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อสรีย ์ อนันต์โชคปฐมา (2558) ท่ีทาํงานวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ใน Line Giftshop 

 ปัจจยัดา้นราคา พบว่า ราคากบัปริมาณท่ีมีความเหมาะสมกนั มีความสําคญัมาก แสดงว่า ผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญักบัความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัรายจ่ายท่ีเสียไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประพล  เปรมทองสุข ( 2559) 

ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโฟมลา้งหน้าแบบโคลนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาด

โรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ ผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความหลากหลายท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ หาซ้ือง่าย ดงันั้น การจดัจาํหน่ายสินคา้ควรให้

ความสาํคญักบัการจดัวางสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบ สามารถเลือกซ้ือง่าย รวมทั้งการแสดงป้ายสินคา้ท่ีโดดเด่น สงัเกต

ไดง่้าย ส่วนผูจ้ดัจาํหน่ายควรใหค้วามสาํคญักบัการอาํนวยความสะดวกต่อผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้

ไดง่้าย และควรมีบริการจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   1. การวิจยัคร้ังน้ีใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็นแนวทางของปัจจยัในการศึกษา ดงันั้น การ

วจิยัในคร้ังต่อไปจึงควรใชท้ฤษฎีของผูบ้ริโภคเขา้มาใชใ้นการวจิยั จะครอบคลุมพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

  2. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ จึงมีขอ้จาํกดัในการรวบรวมขอ้มูล ไดเ้ฉพาะขอ้มูลเชิง

ตวัเลขเท่านั้น เพ่ือให้ผลการวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ในการวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง

คุณภาพควบคู่กบัการวจิยัเชิงปริมาณดว้ย  

 

9. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprise) เกิดข้ึนมากกวา่ 70,000 ธุรกิจ ใน 5 ปี ท่ีผ่านมา แต่ธุรกิจท่ี

สามารถอยู่ไดห้ลงัผ่านไป 1 ปีมีเพียงแค่ 50% เท่านั้น การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการขบัเคล่ือน

ธุรกิจ SMEs เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีจะทาํให้เจา้ของธุรจกิจนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของตนเองมากข้ึน 

Business Intelligence (BI) การนาํ BI เขา้มาช่วยนั้นจะสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ SMEs ในทุกระดบัไม่วา่จะ

เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูล, การคาดการณ์ หรือการวางกลยทุธ์ อยา่งมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ SMEs BI จะแสดงถึง

ขอ้มูลท่ีเจา้ของธุรกิจตอ้งการเพ่ือจะไดด้าํเนินธุรกิจใหข้บัเคล่ือนไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง  

 

คาํสําคญั: ธุรกิจอจัฉริยะ, SMEs  

 

ABSTRACT 

 A business such as SMEs(Small and Medium Enterprise) have occured more than 70,000 businesses in 

the past 5 years, but only 50% manage to hold up after a year. Bringing Information technology to help drive the 

SMEs is one of the best options for an entrepreneur to ensure the efficiency of their's own business. Furthermore, 

Business Intelligence(BI) Using BI into the system will make a huge difference in every level of SMEs including 
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data analysis, predicting of an outcome, and making a strategy.  BI will show the data that the owner wants to 

assure that business will keep moving forward and wisely.  

 

KEYWORDS: Business Intelligence, Business decision-making, SMEs  

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบันการทาํธุรกิจถือเป็นเร่ืองท่ีเร่ิมปกติสําหรับทุกคน การทําธุรกิจไม่ใช่เร่ืองไกลตัวอีกต่อไป 

โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และมากกวา่ 90% ของธุรกิจในประเทศไทยเป็นการทาํธุรกิจ SMEs ทั้งหมด ธุรกิจ SMEs 

เกิดข้ึนมากกว่า 70,000 ธุรกิจ ใน 5 ปี ท่ีผ่านมา แต่ธุรกิจท่ีสามารถอยูไ่ดห้ลงัผ่านไป 1 ปีมีเพียงแค่ 50% เท่านั้น 

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการขบัเคล่ือนธุรกิจ SMEs เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีจะทาํให้เจา้ของ

ธุรกิจนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของตนเองมากข้ึน Business Intelligence(BI) สามารถช่วยเจา้ของธุรกิจ SMEs 

ให้สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและคาดการณ์ไดอ้ยา่งแม่นยาํ เพ่ือเพ่ิมแนวทางการตดัสินใจและสร้างกลยทุธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อธุรกิจ SMEs BI จะทาํการรวมรวบขอ้มูลในอดีต ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลจากภายในองค์กรภายนอก

องค์กร สภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง เทคโนโลยีหรืออ่ืนๆ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกนํามาจัดรูปแบบจัดเก็บลง

คลงัขอ้มูลและนาํไปทาํการวิเคราะห์เพ่ือทาํใหธุ้รกิจสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใน

โลกปัจจุบนัธุรกิจต่างๆจะพยายามหาเทคนิคท่ีสามารถนาํความสาํเร็จมาสู่บริษทั ในโลกธุรกิจขนาดยอ่มจะสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยสังเกตจากความตอ้งการความชอบและความสนใจของลูกคา้และอาจมีการเรียนรู้ได้

จากผลสะทอ้นในอดีตวา่จะทาํอยา่งไรใหก้ารบริการลูกค่ามีประสิทธิภาพดีข้ึนในอนาคต  

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. สร้างความเขา้ใจในการนาํระบบ ธุรกิจอจัฉริยะ เขา้มาใชใ้น ธุรกิจ SMEs  

 

3. ธุรกจิ SMEs    

 3.1 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ SMEs คือ ธุรกิจท่ีดาํเนินการดา้นการผลิตและจาํหน่าย

ขนาดยอ่ม เป็นธุรกิจของเอกชนท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่อยูใ่ตก้ารควบคุมของธุรกิจหรือบุคคลอ่ืนบุคคลใด อีกทั้ง

ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีตน้ทุนในการลงทุนตํ่า และมีพนกังานจาํนวนนอ้ย ธุรกิจ SMEs แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

1. กลุ่มการคา้ 

2. กลุ่มการผลิต 

3. กลุ่มการบริการ 

 ธุรกิจ SMEs มีการเติบโตอยา่งมากในประเทศไทย ค่าGDPของ SMEs ปี 2560 อยูท่ี่ ร้อยละ 5.1 มูลค่า

ประมาน 6.5 ลา้นลา้นบาท(สุวรรณชยั โลหะวฒันกลุ, 2560)  ตวัเลขน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเกิดและการกา้ว

ข้ึนมาของธุรกิจ SMEs ใน ณ ปัจจุบนั  

 การทาํธุรกิจมีความเส่ียงเสมอ ธรุกิจ SMEs เกิดข้ึนมากกวา่ 70,000 ธุรกิจ ใน 5 ปี ท่ีผ่านมา แต่ธุรกิจท่ี

สามารถอยู่ได้หลังผ่านไป 1 ปีมีเพียงแค่ 50% เท่านั้ น การพัฒนาระบบ BI กับ การจัดการข้อมูล (Data 
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Management) จะช่วยในเร่ืองการจดัการขอ้มูล โดยสามารถนาํขอ้มูล ไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การ

รวมการทาํงาน ของ BI กบัการจดัการขอ้มูลไม่ใช่เร่ืองใหม่ในธุรกิจ แต่ยงัเป็นเร่ืองท่ียงัตอ้งมีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองต่อไป รวมถึงการพฒันาความเขา้ใจและวางแผนของเจา้ของธุรกิจ ท่ีสามารถเขา้ใจและรู้จกัการใชข้อ้มูล

จาํนวนมากให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก จาํเป็นตอ้งรู้วา่ส่ิงท่ีตอ้งการจากระบบ BI นั้นคือ

อะไร และ BI จะช่วยไดอ้ยา่งไรในการพฒันาปรับปรุงธุรกิจของตน   

 

4. ธุรกจิอจัฉริยะ (Business Intelligence) 

4.1 ธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence) คือกระบวนการทางไอที ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล, วเิคราะห์ 

และคาดการณ์ผลประกอบการ หรือการดาํเนินงานของบริษทั โดยนาํขอ้มูลดิบมาใช ้เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล

ทั้งหมด เพ่ือนาํผลลพัธ์มาใชใ้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ นโยบาย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถช่วยใน

การตดัสินใจเชิงธุรกิจไดอ้ยา่งแม่นยาํ  เช่น บริษทัสามารถใชร้ายงานการขายท่ีผา่นมา นาํมาวิเคราะห์ วางแผนกล

ยทุธ์ดา้นการขาย มาทาํการตลาดไดอ้ยา่งมีชั้นเชิง  ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นอดีต สามารถเป็นตวัช้ีทิศทางในอนาคตได้

โดยแหล่งขอ้มูลสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แหล่งขอ้มูลภายใน (Internal Data Sources) ไดแ้ก่ ขอ้มูล

การดําเนินงาน (Operation Transaction) และข้อมูลอดีต (Legacy Data)  แหล่งข้อมูลภายนอก (External Data 

Sources)  ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถิติจากสถาบนัต่างๆ, ขอ้มูลของโครงการสารสนเทศอ่ืนๆ, บทวิเคราะห์ และบทความ

วชิาการ ซ่ึงในการกาํหนดแหล่งขอ้มูลจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ เพ่ือท่ีวา่ขอ้มูลท่ีนาํเขา้มาใชง้านจะ

สามารถสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ เม่ือมีการกาํหนดแหล่งขอ้มูลท่ีแน่ชดั ขั้นตอนถดัไป คือการออกแบบ

คลงัขอ้มูล (Data Warehouse Design) เน่ืองจากธุรกิจอจัฉริยะจาํเป็นตอ้งอาศยัแหล่งขอ้มูลจากคลงัขอ้มูล Data 

warehouse เป็นหลกั (ITFORSME, 2013) 

 การออกแบบคลงัขอ้มูลมีอยู่ดว้ยกัน 3 แบบ คือ คลงัขอ้มูลแบบ Star Schema หรือ Multidimensional 

Schema, คลงัขอ้มูลแบบ Relational Schema และคลงัขอ้มูลแบบ Snowflake Schema การใชร้ะบบธุรกิจอจัฉริยะ

ส่วนใหญ่จะนิยมใชค้ลงัขอ้มูลแบบ Star Schema เป็นฐานขอ้มูล 

จุดเด่นของธุรกิจอจัฉริยะ (BI) ไดแ้ก่  

1) ใชง้านง่ายโดยผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นฐานขอ้มูล เม่ือผูใ้ชเ้ลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้ระบบ

จะสามารถผลิตผลลพัธ์ไดต้ามตอ้งการ  

2) ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยาํทําให้สามารถใช้ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทาํใหเ้กิดความ ไดเ้ปรียบคู่แข่งในเชิงกลยทุธ์  

3) สามารถดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลและคลงัขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกมาทาํการ

วเิคราะห์ไดโ้ดยไม่จาํเป็น ตอ้งเขียนโปรแกรมหรือ Coding เช่น ExcelAccess, SQL Server และ Oracle เป็นตน้  

4) สามารถนาํขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของตาราง ใชง้านในโปรแกรมคาํนวณ, สร้างตาราง, สร้างกราฟ 

หรือแผนภาพไดท้นัที 

ประเภทของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) การตดัสินใจแบบโครงสร้าง Structure Decision เรียกว่า แบบกาํหนดไวล่้วงหน้าแลว้ เป็นการ

ตดัสินใจเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํ จึงมีมาตรฐานในการตดัสินใจเพ่ือแก้ปัญหา โดยวิธีการในการ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

793 

แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดจะถูกกาํหนดตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้เช่น การหาระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม หรือการเลือก

กลยทุธ์ในการลงทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุดเม่ือมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดค่าใชจ่้ายตํ่าท่ีสุด หรือเพ่ือใหเ้กิดกาํไรสูงสุด   

2) การตดัสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง Unstructured Decision เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาซ่ึงมี

รูปแบบไม่ชดัเจน หรือมีความซบัซอ้น จึงไม่มีแนวทางในการแกปั้ญหาแน่นอน เป็นปัญหาท่ีไม่มีการระบุวิธีแก้

ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ตอ้งทาํอะไรบา้ง ส่วนมากเป็นปัญหาของผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้งใชป้ระสบการณ์ และความรู้ของ

ผูบ้ริหารในการตดัสินใจ (mLearning Walailak University, ม.ป.ป.) 

3) การตัดสินใจก่ึงโครงสร้าง Semi-Structure Decision สามารถตัดสินใจแบบโครงสร้างได้แต่

บางส่วนไม่สามารถตดัสินใจได ้โดยปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างน้ีจะใชว้ิธีแกปั้ญหาแบบธรรมดา และการพิจารณา

โดยมนุษย ์คือมีลกัษณะเป็นก่ึงโครงสร้าง แต่มีความซบัซอ้นมากข้ึน ขั้นตอนจึงไม่ชดัเจน (ระบบสนบัสนุนการ

ตดัสินใจ, 2013) 

 

5. สถาปัตยกรรมของระบบธุรกจิอจัฉริยะ  

 5.1 คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) เป็นระบบขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพโดยการเก็บขอ้มูลน้ีจะตอ้งมีปริมาณมากพอและมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ตอ้งทาํให้ไดแ้บบหลายมิติ (Multidimensional Analysis) 

ตลอดจนการวเิคราะห์ทาง ธุรกิจ เช่น การพยากรณ์ (Forecasting), การวเิคราะห์แบบ “ถา้เป็นอยา่งน้ีแลว้ อะไรจะ

เกิดข้ึน” (What-If Analysis), เหมืองขอ้มูล (Data Mining) เป็นตน้ 

กระบวนการการสร้าง Data Warehouse ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

1) Extraction คือ การดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการใชม้าจากแหล่งขอ้มูลของฐานขอ้มูลท่ีใชง้านอยูท่ั้งภายใน

และภายนอกองคก์ร  

2) Transformation คือ การปรับโครงสร้างของขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมใชง้านได ้ ซ่ึงทาํได้

หลายวธีิ เช่น การแบ่งประเภท, การจดัหมวดหมู่ และการเรียงลาํดบั เป็นตน้ แลว้เก็บไวท่ี้ แหล่งพกัขอ้มูล  

3) Loading คือ การนาํขอ้มูลท่ีไดป้รับโครงสร้างเรียบร้อยแลว้ (Metadata) ไปไวใ้นคลงัขอ้มูลเพ่ือ

เตรียมพร้อมใชง้านสาํหรับผูใ้ช ้ 
 

 
ภาพที ่1 สถาปัตยกรรมคลงัขอ้มูล (Informatec, ETL Process) 

ท่ีมา Informatec,2016 
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ขอ้มูลท่ีพร้อมใชง้านนั้นจะถูกจดัให้อยู่ในรูปลกัษณะของลูกบาศก์ (Cube) ซ่ึงสามารถแสดงออกใน

หลายมิติ (Multidimensional) โดยแต่ละมิติจะแสดงถึงการเก็บขอ้มูลของตารางท่ีถูกนาํมาใชป้ระกอบเป็นขอ้มูล 

เรียกว่า Dimension Table และข้อมูลจากหลายๆ Dimension Table จะรวมกันเพ่ือแสดงขอ้มูลท่ีตอ้งการอย่าง

แทจ้ริง เรียกวา่ Fact Table ขอ้มูลดงั กล่าวถูกนาํไปใชป้ระมวลผลแบบออนไลน์เชิงวิเคราะห์ (Online Analytical 

Processing: OLAP) กล่าวคือ มีการวิเคราะห์ผลจากขอ้มูลท่ีมีอยู่และมีการสร้างเคร่ืองมือ (Tool) ท่ีรองรับการ

สืบคน้และนาํเสนอแบบท่ีง่ายสาํหรับผูบ้ริหารซ่ึงข้ึนกบัรูปแบบของธุรกิจ (Business Models) ส่วนใหญ่การสืบคน้

อยูใ่นรูปของคิวรี (Query) และการนาํเสนอจะอยูใ่นรูปแบบของกราฟเพ่ือง่ายต่อการใชง้าน และทาํความเขา้ใจ 

5.2 การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ จะตอ้งคาํนึงถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

ต่างๆ ท่ีจะตอ้งสามารถทาํงานร่วมกันได้กับโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมท่ีมีอยู่แลว้ขององค์กร นักพฒันาระบบยงั

จะตอ้งตระหนักถึงการทาํงานในระดับองค์กรท่ีมีส่วนงานต่างๆ แยกกันออกไปแต่มีความเก่ียวขอ้งกัน และ

สามารถทาํงานร่วมกนัไดด้ว้ยการใชส้ารสนเทศร่วมกนั จึงจะทาํใหก้ารบริหารจดัการองคก์ร และการตดัสินใจใน

ระดบัองคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งทาํความเขา้ใจในแนวทางหรือขั้นตอนการพฒันาระบบเป็น

อยา่งดีก่อนลงมือดาํเนินการต่อไป 

5.3 แนวทางการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

เน่ืองจากความแตกต่างของประเภทธุรกิจองคก์ร ผูต้ดัสินใจและประเภทของปัญหาท่ีจะตอ้งตดัสินใจ

เพ่ือการแกไ้ขระยะเวลาในการใชง้าน จึงทาํให้แนวทางในการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจดงักล่าวมีอยู่

หลายแนวทางแตกต่างกันออกไปตามวตัถุประสงค์ของผูคิ้ดคน้ จึงไม่มีแนวทางใดท่ีนับได้ว่าดีท่ีสุดสําหรับ

องคก์รใดๆ 

แนวทางในการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีนิยมใชก้นัมากแนวทางหน่ึง คือ การจดัทาํตน้แบบ 

(Prototyping) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีประยกุตม์าจากวงจรการพฒันาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) 

โดยจะทาํการพฒันาการทาํงานทีละโมดูลจนสมบูรณ์ จากนั้นจึงนาํไปทดสอบการทาํงาน โดยใหผู้ใ้ชน้าํไปใชง้าน 

แลว้จึงทาํการพฒันาโมดูลอ่ืนๆ ต่อไป  

วงจรการพฒันาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) มีขั้นตอนพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

วางแผน (Planning), การวิเคราะห์ (Analysis), การออกแบบ (Design) และการพฒันา (Implementation) ท่ีจะทาํ

ใหไ้ดเ้ป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจตามความตอ้งการ 

ขั้นตอนในวงจรพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

1) ขั้นตอนการวางแผน (Planning) เร่ิมตน้จากความตอ้งการทั้งหมดขององคก์ร  

2) จากนกัวิเคราะห์หาแนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจอย่างคร่าวๆ 

และศึกษาความเป็นไปไดด้า้นต่างๆ โดยละเอียด เม่ือโครงการไดรั้บการตรวจสอบแลว้ ผูบ้ริหารโครงการจะทาํ

การกาํหนดแผนงานดา้นต่างๆ 

3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เร่ิมตน้การเก็บรวบรวมความตอ้งการของระบบท่ีแทจ้ริงอยา่ง

ละเอียด จากนั้นจึงทาํการวิเคราะห์ความตอ้งการต่างๆ โดยพิจารณาจากปัญหาท่ีตอ้งการใหร้ะบบช่วยแกไ้ข แลว้

นําไปสู่การวิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงานของระบบใหม่ โดยสร้างเป็นแบบจาํลองขอ้มูลของระบบใหม่ (Data 

Modeling) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

795 

4) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนท่ีระบุวิธีการทาํงาน และกาํหนดรายละเอียดต่างๆ 

ของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  

5) ขั้นตอนการพฒันา และสร้างระบบ (Implementation) เป็นขั้นตอนการสร้างทดสอบความถูกตอ้ง

ในการทาํงานของระบบ และติดตั้งระบบเพ่ือใชง้านจริง นอกจากน้ียงัรวมถึงการจดัทาํเอกสารต่างๆ 

การดาํเนินการพฒันาระบบใหม่ หรือพฒันาระบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหมี้ศกัยภาพเพ่ิมมากข้ึนนั้น ส่งผลให้

เกิดปัญหาท่ีทุกองคก์รจะตอ้งเตรียมตวัรับสถานการณ์ และหาทางป้องกนัและแกไ้ข คือ  

1) ผูใ้ชต้อ้งสามารถเรียนรู้การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของระบบในทนัทีท่ีระบบใหม่เสร็จสมบูรณ์ 

2) ปรับเปล่ียนระบบใหท้นัความเปล่ียนแปลงของระบบ 

3) วางแผนใหก้ารเปล่ียนแปลงระบบเหมาะสมกบัการใชง้านของลูกคา้ 

4) ทาํตน้แบบระบบออกมาใชง้านจนมีความมัน่ใจวา่เป็นระบบท่ีเหมาะสม และไดรั้บการยอมรับ 

5) ถา้ตอ้งมีการฝึกหัดใชง้านระบบ อาจนาํระบบใหม่มาติดตั้งเพ่ือให้ทาํงานขนานไปกบัการทาํงาน

ของระบบเดิม 

6) ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของลูกคา้ และพฒันาระบบตามความตอ้งการของลูกคา้ 

7) ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของระบบ 

 

6. เคร่ืองมือในใช้งาน BI ในSMEs 

 Power BI เป็น ซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถสร้างรายงานและช่วยในการทาํ BI ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs โดย

ซอฟตแ์วร์น้ีประกอบดว้ยฟังกช์นัการทาํงานท่ีจะช่วยใหเ้จา้ของธุรกิจสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในทางธุรกิจต่อ

คู่แข่งไดดี้ยิ่งข้ึน ฟังก์ชันการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของธุรกิจในช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือช่วยให้เจา้ของธุรกิจ

สามารถวเิคราะห์, วางกลยทุธ์และลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

Power BI สามารถใช้งานได้ทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Smartphone, Tablet หรือ Computer ก็สามารถ

เขา้ถึงโปรแกรมไดต้ลอด เพ่ิมความคล่องตวัในการใมชโ้ปรแกรมมากข้ึน และเพ่ิมความสะดวกสบายในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลใหแ้ก่เจา้ของธุรกิจมากข้ึน  

 

7.สรุป 

การทํา BI ช่วยยกระดับธุรกิจในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดไหนก็ตาม การทํา BI ไม่

จาํเป็นตอ้งมีในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ธุรกิจ SMEs ก็สามารถมีได้เช่นกัน BI จะช่วยให้ ธุรกิจ SMEs เพ่ิม

ความสามารถในการบริหารธุรกิจไดม้ากยิ่งข้ึน ยิ่งเราอยูใ่นยคุ 4.0 ดว้ยแลว้ การทาํขอ้มูลในรูปแบบดิจิติลยอ่มมี

ความไดเ้ปรียบในการทาํงานแบบการจดบนัทึก การนาํ Power BI เขา้มาใชใ้นธุรกิจนั้นจะตอบโจทยใ์นการทาํงาน

ดา้นขอ้มูลและนาํขอ้มูลมาแสดงผลใหแ้ก่เจา้ของธุรกิจเพ่ือท่ีจะนาํไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

ส่ิงสําคญัคือ ธุรกิจ SMEs จาํเป็นตอ้งรู้ว่าส่ิงท่ีตอ้งการจากระบบ BI นั้นคืออะไร และ BI จะช่วยได้

อยา่งไรในการพฒันาปรับปรุงธุรกิจของตน  เพียงตอบคาํถามสองขอ้น้ีใหไ้ด ้จะเท่ากบัเป็นการทาํ BI ไปแลว้ใน
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ตวั เพราะเจ้าของธุรกิจได้รู้ว่าเราจะนํา BI มาใช้ทาํอะไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ธุรกิจของตน รวมถึง

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจระยะยาว หากขาดความเข้าใจการทํา BI จะเป็นแค่ข้อมูลท่ีไม่มีประโยชน์ 

เพราะฉะนั้นการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจและวางแผนมีความจาํเป็นอย่างมากในการดาํเนินธุรกิจให้ขบัเคล่ือนไป

ขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง  
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคคื์อ 1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนกังาน

ขายเวชภณัฑย์าของสัตว ์ 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขาย

เวชภณัฑย์าของสัตว ์3. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของ

สัตว ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานขายเวชภณัฑย์าของสัตวใ์นบริษทัท่ีเป็นของคนไทยท่ีขาย

ให้กับสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จํากัด จํานวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัจจยัลกัษณะงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ได้แก่ ความมีอิสระในการทํางาน ความมั่นคงในงาน ความท้าทายในการทํางาน นโยบายและการบริหาร 

บรรยากาศในการทาํงาน ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเงินเดือนและสวสัดิการ และ 2) ภาวะผูน้าํในองคก์ร

ขายเวชภณัฑ์ยาของสัตว ์โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม ภาวะผูน้าํแบบ

มุ่งเนน้ความสาํเร็จ ภาวะผูน้าํแบบช้ีนาํ และภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน 3) แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขาย

เวชภณัฑ์ยาของสัตว ์โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความผูกพนั รองลงมาคือ ความร่วมมือ และ

ความทุ่มเท ตามลาํดบัผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จ ดา้นภาวะผูน้าํแบบ

มีส่วนร่วม ลกัษณะงานดา้นบรรยากาศในการทาํงาน และลกัษณะงานดา้นความทา้ทายในการทาํงาน ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั: ลกัษณะงาน, ภาวะผูน้าํ, แรงจูงใจในการทาํงาน, พนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์ 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

798 

ABSTRACT  

 This research is quantitative research.  The purpose is 1.  To study the job characteristics of   Sale  

person  in animal medical drug.  2.  To study the factors of work. Influence of work motivation on  Sale  person  

in animal medical drug. 3. To study leadership. Influence of work motivation  on  Sale  person  in animal medical 

drug. This research used 200 questionnaires to collect data from 200  Sale  person  in animal medical drug  Thai 

owned company sold to Ratchaburi   livestock farming cooperative. The data were analyzed  using percentage, 

mean, Correlational coefficient and standard deviation.  Test  hypothesis with simple and multiple regression 

analysis.  The results show 1)  The job characteristics of  Sale  person  in animal medical drug.  Overall and the 

level of independence was high, Freedom to work, Stability in work, Challenge to work, Policy and 

Administration, Working atmosphere, Progress in the job, And salary and welfare2)  Leadership in the Sales 

organizations of Animal medicine Overall and the level of independence was high, Cooperative Leadership, 

Leadership focused on success, Guided leadership And Supportive leadership 3) Motivation in the work of, Sale  

person  in animal medical drug.  Overall and the level of independence was high, relationship, cooperation and 

Dedication . The results of the hypothesis test showed that Leadership focused on success, Cooperative 

Leadership, workplace environment, Challenge to work Affecting motivation in , Sales  person  in animal medical 

drug.Statistically significant at the 0.01 level. 

 

Keywords: job description, leadership, Motivation to work, Sale  person  in animal medical drug. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การดาํเนินธุรกิจจะตอ้งคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 

สภาพแวดลอ้ม และเทคโนโลยีในดา้นต่างๆ ทาํให้ธุรกิจเกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีการ

ปรับตวัอยา่งจริงจงัเพ่ือใหธุ้รกิจของตนสามารถอยูร่อดและดาํเนินต่อไปได ้ปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะสนบัสนุน

การปรับตวัไดข้ององคก์รคือ ทรัพยากรมนุษย ์เพราะทรัพยากรมนุษยจ์ะช่วยนาํพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ โดย

การปรับเปล่ียนองคก์รเพ่ือให้ทนัยุคทนัสมยั โดยทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงบทบาท และหนา้ท่ี

ตามส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป องคก์รจะตอ้งมองวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงมีค่าท่ีตอ้งรักษาไว ้ซ่ึงหน่ึง

ในวิธีการในการรักษาทรัพยากรมนุษย์ไว ้ คือ การให้มีความสุขในการทํางาน ส่งเสริมและพัฒนาให้มี

ความสามารถเพ่ือดึงศักยภาพท่ีมีอยู่ออกมา ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าไปได้ในสภาวะ

แวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ในการทาํงานปัญหาท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของการจดัการทรัพยากรมนุษนย ์คือ การสร้างแรงจูงใจในการ

ทาํงานให้เกิดข้ึนกบัพนกังาน โดยการจูงใจน้ีตอ้งทาํให้พนกังานรู้สึกว่ามีความสัมพนัธ์ต่อองคก์ร และสามารถ

ช่วยใหอ้งคก์รกา้วไปยงัเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้( ปกภณ  จนัทศาสตร์, 2557 ) ในการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน 

ภาวะผูน้าํถือไดว้า่มีความสาํคญัอยา่งยิ่ง เพราะภาวะผูน้าํเป็นการถ่ายทอดจากผูน้าํส่งถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือให้

ปฏิบติังานตามท่ีกาํหนดและยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานในหน่วยงานทาํให้พนกังานมีความ
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ตั้งใจในการทาํงาน ภาวะผูน้าํจะเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหส้มาชิกในหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายไดแ้ละเป็น

ศาสตร์ท่ีจาํเป็นและมีความสําคญัต่อผูบ้ริหารท่ีสามารถนาํพาหน่วยงานไปสู่ความสําเร็จซ่ึงงานของผูน้าํจะทาํ

หนา้ท่ีคอยตดัสินใจ วางแผนการทาํงาน กาํหนดปัญหา และพฒันาหน่วยงานหรือรับผิดชอบต่อความอยูร่อด ซ่ึง

หากมองการทาํงานของผูน้าํจะเห็นวา่ไม่ยากลาํบาก แต่หากการเป็นผูน้าํท่ีดีในการทาํงานเป็นเร่ืองยากท่ีจะทาํให้

สมบูรณ์ การสร้างภาวะผูน้าํเป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้และพฒันา เพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ( ศิริภทัร 

ดุษฎีววิฒัน์, 2555 ) 

งานขายเวชภณัฑย์าเป็นงานท่ีมีเป้าหมายชดัเจนโดยเนน้ท่ียอดขายในแต่ละเดือนหรือถา้มองภาพรวมจะ

มองยอดขายสินคา้ในแต่ละปี ท่ีเป้าหมายจะตอ้งมีการโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะพบกบัแรงกดดนั

อยา่งต่อเน่ืองเพ่ิมข้ึนในทุกปี เพ่ือใหไ้ดต้ามเป้าท่ีไดรั้บมอบหมายส่วนในทางกลบักนัผูน้าํจะพบกบัแรงกดดนัจาก

ยอดขายท่ีไดรั้บเพ่ือส่งต่อมาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม หากผูน้าํขาดทกัษะความเป็นผูน้าํหรือไม่ใส่ใจในการ

สร้างแรงกระตุน้ให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะทาํให้การทาํงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่

บรรลุความสาํเร็จท่ีไดต้ั้งไว ้( ทิมมิกา เครือเนตร, 2552 ) 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสัตวถื์อไดว้า่ เป็นผูต้อ้งการ

แรงจูงใจท่ีจะทาํใหง้านของตนเองมีประสิทธิภาพ พนกังานขายเวชภณัฑข์องสัตวส่์วนใหญ่มีทางเลือกในการเขา้

ทาํงานในแต่ละองคก์รไดม้ากเน่ืองจากพนกังายขายเวชภณัฑ์ยาของสัตวท่ี์เก่งจะเป็นท่ีตอ้งการขององคก์รต่างๆ 

จึงทาํให้มีการยา้ยองคก์รกนับ่อยคร้ัง มีผลทาํให้การทาํงานในองคก์รขาดความต่อเน่ืองในการซ้ือขายสินคา้หรือ

แนะนาํผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในส่วนของผลประกอบการ และเสียโอกาสในการขาย

สินคา้ขององคก์ร และท่ีสาํคญัเสียบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพไป  

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นแสดงให้เห็นถึงความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานภาวะผูน้าํและแรงจูงใจใน

การทาํงานของพนกังานเพ่ือจะสามารถทาํใหพ้นกังานขายเวชภณัฑย์าสัตวท์าํงานาํไดต้ามเป้าหมายท่ีทางองคก์ร

ไดว้างไว ้ดงันั้นผูท้าํวิจยัจึงทาํการศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและภาวะผูน้าํท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าสตัว ์” โดยผูท้าํการวจิยัหวงัวา่ผลของการทาํวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ทุกๆ ฝ่ายสามารถนาํผลการลพัธ์จากงานวจิยัในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางการบริหารองคก์รใหเ้หมาะสมทั้งในส่วน

ของการจดัการดา้นลกัษณะงานและการทาํงานของผูน้าํเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑ์

ยาสัตวส่์งผลถึงประสิทธิภาพท่ีดีขององค์กรสามารถทาํตามแผนเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดใ้นภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง 

และผลของการวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลอา้งอิงสาํหรับผูท่ี้สนใจเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนักงานขายเวชภณัฑ์ยาของสัตว ์ เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํใน

องคก์รขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์และเพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์ 

(2)  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑ์ยา

ของสตัว ์

(3) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและภาวะผูน้าํท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขาย

เวชภณัฑ์ยาสัตว ์ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัด้านลกัษณะงานของ  อาํนาจ  ธี

ระวนิช (2553) ศึกษาทฤษฏีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของโรเบิร์ต เฮาส์ (Robert House, 1971 : 321-338)  และศึกษา

แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของกรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron, 1997: 647) เพ่ือนาํมา

กาํหนดตวัแปรในการวจิยัและสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานและ

ภาวะผูน้าํท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสัตวใ์นบริษทัท่ีเป็นของคนไทยท่ี

ขายใหก้บัสหกรณ์การเกษตรปศุสตัวร์าชบุรี จาํกดั ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 20 บริษทั 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัวใ์นบริษทัท่ีเป็นของคนไทยท่ีขายใหก้บั

สหกรณ์การเกษตรปศุสตัวร์าชบุรี จาํกดั จาํนวน 20 บริษทั มีพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัวจ์าํนวน 200 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา โดยใชก้ารเทียบตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 

608) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 132 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แต่เน่ืองจาก

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

- นโยบายและการบริหาร 

- ความมีอิสระในการทาํงาน 

- เงินเดือนและสวสัดิภาพ 

- ความทา้ทายในการทาํงาน 

- ความมัน่คงในงาน 

- ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

- บรรยากาศในการทาํงาน 

ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา 

- ภาวะผูน้าํแบบช้ีนาํ 

- ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน 

- ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 

- ภาวะผูน้าํแบบมุ่งเนน้ความสาํเร็จ 

 

 

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขาย

เวชภณัฑ์ยาสัตว์ 

 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีไดมี้จาํนวนน้อย ผูว้ิจยัจึงใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และครบถว้นไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 200 คน  

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเก่ียวกับปัจจัยดา้นลกัษณะงาน 

ภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสัตว ์แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน

ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา อายงุาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ โดยเป็นแบบเลือกตอบทุกขอ้ 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ย นโยบายและการบริหาร ความมีอิสระใน

การทาํงาน   เงินเดือนและสวสัดิการ ความทา้ทายในการทาํงาน ความมัน่คงในงาน ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ

งาน และบรรยากาศในการทาํงาน จาํนวน 21 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัดา้นภาวะผูน้าํ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ํ้ าแบบช้ีนาํ ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน ภาวะ

ผูน้าํแบบมีส่วนร่วม และภาวะผูน้าํแบบมุ่งเนน้ความสาํเร็จ จาํนวน 12 ขอ้  

ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานขายเวชภณัฑ์ยาของสัตว ์ประกอบดว้ย 

ความทุ่มเท ความผกูพนั และความร่วมมือ มีจาํนวนคาํถาม 15 ขอ้  

4.4 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

(1) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ

ครบถว้น และความสอดคลอ้งของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามให้ตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา และนาํ

กลบัมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ  

(2) นาํแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบใหค้ะแนนเสร็จมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง

ขอ้คาํถามกับประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยถือเกณฑ์

ความสอดคลอ้งตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั  0.5 (ปราณี หลาํเบ็ญสะ, 2559: 3) ไดค้่าเท่ากบั 1.00 

(3) นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

30 คน ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มศึกษา จากนั้นนาํมาหาความเช่ือมัน่โดยใชว้ธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากับ 0.9599 ปัจจัยดา้น

ลกัษณะงาน เท่ากบั 0.8930 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํเท่ากบั 0.9388 และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน เท่ากบั 0.9067 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองดงัน้ี 

(1)  ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานขายเวชภณัฑ์ยาของสัตว ์โดยไดอ้ธิบายคาํช้ีแจงและ

รายละเอียดในแบบสอบถามดว้ยตนเองจนครบ 200 ชุด 

(2) นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติดว้ยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ต่อไป 

4.6  การวเิคราะห์ข้อมูล  

วธีิการทางสถิติท่ีใชส้าํหรับงานวจิยัแบ่งได ้2 ประเภท  ดงัน้ี 
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(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

  (1.1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency 

Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 (1.2) การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นภาวะผูน้าํ และแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน

ขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

(2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

 การวิเคราะห์หาปัจจยัดา้นลกัษณะงานและภาวะผูน้าํส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน

ขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์โดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) วธีิการคดัเลือกแบบขั้นตอน 

(Stepwise Selection) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

อายงุาน 6-10 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่ 55,000 บาทข้ึนไป 

 5.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนักงานขายเวชภณัฑ์ยาของสัตว ์ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นแสดงรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์

ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานขายเวชภณัฑ์ยาของสัตว์ X  S.D. ระดบัความคดิเห็น 

นโยบายและการบริหาร (X11) 3.80 0.60 มาก 

ความมีอิสระในการทาํงาน  (X12) 3.95 0.66 มาก 

เงินเดือนและสวสัดิการ  (X13) 3.59 0.67 มาก 

ความทา้ทายในการทาํงาน  (X14) 3.87 0.64 มาก 

ความมัน่คงในงาน  (X51) 3.92 0.58 มาก 

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  (X16) 3.66 0.70 มาก 

บรรยากาศในการทาํงาน (X17) 3.70 0.58 มาก 

รวม 3.78 0.45 มาก 
  

 5.3 ภาวะผูน้าํในองคก์รขายเวชภณัฑย์าของสัตว ์ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

ผลของแต่ละดา้นแสดงรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้าํในองคก์รขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์

ภาวะผู้นําในองค์กรขายเวชภณัฑ์ยาของสัตว์ X  S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ภาวะผูน้าํแบบช้ีนาํ  (X21) 3.70 0.70 มาก 

ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน (X22) 3.54 0.74 มาก 

ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (X23) 3.78 0.61 มาก 

ภาวะผูน้าํแบบมุ่งเนน้ความสาํเร็จ (X24) 3.76 0.62 มาก 

รวม 3.69 0.55 มาก 
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 5.4 แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสัตว ์ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นแสดงรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเวชภณัฑ์ยาของสัตว์ X  S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ความทุ่มเท  (Y1) 3.63 0.52 มาก 

ความผกูพนั (Y2) 3.84 0.59 มาก 

ความร่วมมือ (Y3) 3.80 0.52 มาก 

รวม 3.75 0.46 มาก 
  

 5.5 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและภาวะผูน้าํส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานขายเวชภณัฑ์ยา

ของสัตว ์ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จ (X24) ดา้นภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (X23) ดา้นความทา้ทายใน

การทาํงาน (X14) และดา้นบรรยากาศในการทาํงาน (X17) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลเชิงบวกต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 63.50 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอย

เชิงพหุไดด้งัน้ี Y = 0.890 + 0.225X24 + 0.218X23 + 0.166X14+ 0.150X17 

 

6. อภิปรายผล  

6.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสัตว ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดง

ให้เห็นวา่ลกัษณะของงานสามารถทาํให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานได ้โดยงานท่ีทาํนั้นตอ้งมี

ความทา้ทาย มีลกัษณะสร้างสรรค ์มีความน่าสนใจ และโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้ ไดรั้บผิดชอบ และสามารถควบคุม

การทาํงานทาํให้เกิดความสําเร็จตามวตัถุปรงสงคท่ี์ตอ้งการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อาํนาจ ธีระวนิช (2553) 

อธิบายถึงแนวคิดแบบจาํลองในส่วนของลกัษณะงาน ของ Ric Hard Hackm ang Gred  Oidhan สามารถนาํไปใช้

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานไดอ้ยา่งดี มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเก่ียวขอ้งอยู ่3 ประการ คือ สภาพทางจิตทาง

จิตวิทยาท่ีสําคญั ลกัษณะงาน และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลกัษณะงานจะส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการ

ทาํงาน นาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากงาน มีองคป์ระกอบ 5 ประการ ไดแ้ก่ ความหลายหลายของทกัษะ ความเป็น

อิสระ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความสาํคญัของงานและผลสะทอ้นของงาน ดงันั้นลกัษณะงาน 5 ประการน้ีมี

ผลต่อความพอใจในงาน แรงจูงในในการทาํงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทาํงานดีข้ึนเพราะลกัษณะน้ีมีผลต่อ

สภาพทางจิตวทิยาท่ีสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าไดรั้บจากความรับผิดชอบในงานและตวังาน

ละความรู้ผลลพัธ์ของงานสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชัญญา อชิรศิลป์ (2551 : 73-76) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัปัจจยัดา้นการ

ปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน 

ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีงาน ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ และ

ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ตามลาํดบั 

6.2. ภาวะผูน้าํในองคก์รขายเวชภณัฑ์ยาของสัตว ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  แสดงให้เห็นวา่การ

บริหารองคก์ารไม่วา่จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนปัจจยัหน่ึงท่ีจะทาํให้ประสบความสําเร็จคือ การมี

ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและทกัษะ ในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีจะ
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สามารถนําพาองค์การให้มีความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกันท่ีปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้ งไวร่้วมกันได้ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Heifetz & Laurie (1997 อา้งถึงใน ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2551) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํคือ 

กระบวนการในการโนม้นา้วชกัจูงให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใชค้วามพยายามในการทาํเพ่ือใหไ้ปยงัวตัถุประสงคท่ี์วาง

ไวโ้ดยผูน้าํท่ีดีจะตอ้งมีความสามารถ มีความมุมานะ สามารถสร้างขวญัและกาํลงัใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานได้

สุดความสามารถเพ่ือท่ีจะไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณปภชั อาพวลิน  และ

สมหมาย อ่าดอนกลอย (2557 : 14-24) ศึกษาเร่ือง ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแบบภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัแรงจูงใจในการทาํงานของครู สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า แบบภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรูปแบบภาวะผูน้ําแต่ละแบบพบว่า ผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีภาวะผูน้าํมากทั้ง 4 แบบ เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม ภาวะ

ผูน้าํแบบสนบัสนุน ภาวะผูน้าํแบบมุ่งผลสาํเร็จ และภาวะผูน้าํแบบสัง่การ/ช้ีนาํ  

3. แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสัตว ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดง

ให้เห็นวา่แรงจูงใจนั้นมีความสาํคญัเน่ืองจากความสาํเร็จในการปฏิบติังานขององคก์รต่าง ๆ จะเกิดข้ึนอยูท่ี่ความ

ร่วมมือร่วมใจของพนกังานเป็นสาํคญั ถา้องคก์ารใดมีผูบ้ริหารท่ีสามารถใชห้ลกัแรงจูงใจไดถู้กตอ้ง พนกังานจะมี

ความตั้งใจและเตม็ใจทาํงานสูง ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพไดป้ระสิทธิผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพชรพร ครองยุทธ (2549) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจ ไวว้่าเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้หรือ

ผลกัดันให้บุคคลทุ่มเทแรงกาย และแรงใจและแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังานให้บรรลุตาม

เป้าหมายขององคก์ร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรากร ทรัพยว์ิระปกรณ์ (2551 : 59-74) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ

ในงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัในงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข ผลการวิจยัพบวา่ ความผูกพนัในงาน โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่านิยมเก่ียวกบังาน ความทุ่มเทในงาน และความผกูพนัในอาชีพ 

4. ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จ และปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการทาํงานของพนักงานขายเวชภณัฑย์าของสัตว ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ภาวะผูน้าํเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการสร้างแรงจูงใจในการพฒันาองคก์าร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ให้ปฏิบติังาน ดงันั้นผูบ้ริหารมีบทบาทสําคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและความเป็นผูน้าํในการ

บริหารงาน เพ่ือรวมพลงัและใชป้ระโยชน์จากบุคลากรท่ีมีอยูใ่ห้ช่วยกนัทาํงานและตอ้งรู้จกัเลือกวธีิการแกปั้ญหา

ได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือให้การดาํเนินการต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายท่ีองคก์ารไดต้ั้งไว ้ดงัท่ีโรเบิร์ต เฮาส์ (House, 1971 : 324) ไดก้ล่าววา่ ผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน 

(Achivemant-oriented Leadership) ได้แก่ ผูน้ําท่ีกาํหนดเป้าหมายทา้ทายและพยายามให้บรรลุผลสําเร็จ มีการ

ปรับปรุงการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง สร้างความคาดหวงัสูงต่อความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้าํงานอยา่งเต็ม

ความรู้ความสามารถ ดงันั้นผูน้าํควรสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการเพ่ิมค่าตอบแทนท่ีมีคุณค่าเป็น

รางวลัท่ีเขาสามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย และควรช่วยให้หนทางสู่ความสาํเร็จน้ีง่ายพอท่ีจะพยายามเดิน

ไป โดยช่วยลดอุปสรรคและแกปั้ญหาของงาน นอกจากนั้นควรเพ่ิมโอกาสใหลู้กนอ้งแต่ละคนไดมี้โอกาสท่ีจะมี

ความพึงพอใจท่ีจะประสบความสาํเร็จเช่นน้ี รวมทั้งผูน้าํควรสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกนอ้ง โดยเฉพาะความ

พึงพอใจในตวัผูน้าํ อีกทั้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยคุล ์(Yukl, 1989 : 102) พบวา่ ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมจะ
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เพ่ิมความพยายามและความพึงพอใจใหแ้ก่ผูต้ามได ้เม่ืองานไม่มีโครงสร้างท่ีชดัเจน การท่ีผูต้ามไดรั้บโอกาสให้มี

ส่วนร่วม ยอ่มทาํให้เกิดความเขา้ใจในงานดีข้ึนและรู้สึกคุณค่าของตวัเองท่ีไดรั้บการยกยอ่ง ยอ่มมีความพึงพอใจ

มากข้ึน มีผลทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานและสามารถทาํงานไดดี้มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ อนุสรณ์ จนัดาแสง (2553 : 70-89) ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้าํตามระบบบริหาร 4 แบบ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของหวัหนา้สถานีอนามยัสาธารณสุขเขต 9, ประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํของหวัหนา้สถานี

อนามยัแบบมุ่งความสําเร็จ และแบบมีส่วนร่วม มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01  

5. ปัจจยัดา้นบรรยากาศในการทาํงาน และปัจจยัดา้นความทา้ทายในการทาํงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การทาํงานของพนกังานขายเวชภณัฑย์าของสตัว ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในการ

ทาํงานนั้นบรรยากาศในองคก์ารเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญั เน่ืองจากคนท่ีทาํงานในองคก์ารตอ้งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั 

ควบคุม ตั้ งแต่แบบความเป็นผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา ความไม่ยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ กฎระเบียบของ

องคก์าร ตลอดจนส่ิงต่าง ๆ ภายในองคก์าร ทั้งน้ียงัมีปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้กบั

พนักงานได้อีกก็คือ เร่ืองของความทา้ทายในการทาํงาน ซ่ึงก็อยู่ท่ีหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตวังานดว้ย

เช่นกนั ถา้งานนั้นเป็นงานท่ีมีความทา้ทายอยูพ่อสมควร ไม่ยาก ไม่ง่ายจนเกินไป มีโครงการใหม่ๆ มีความทา้ทาย

ใหม่ๆ มาใหพ้นกังานไดล้องทาํอยูต่ลอด แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานจะมีมากกวา่งานท่ีไม่มีความทา้ทาย

อะไรเลย ทาํซํ้ าๆ กนัไปทุกวนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Shine (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสร้างแรงจูงใจนั้นมีแรง

กระตุน้ ไดแ้ก่ การสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มหรือสถานท่ีทาํงาน โดยสถานท่ีทาํงานมีการเอ้ืออาํนวยต่อการ

ปฏิบติังานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสม และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกอย่างเพียงพอทาํให้มี

ความสุขในการทาํงานและช่วยสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิปไตย โพธาทอง 

และพนิต กลุศิริ (2558 : 169-190) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติของการทาํงาน การจูงใจและประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของพนกังานสายการผลิตในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี  ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นบรรยากาศใน

องคก์รและปัจจยัดา้นความทา้ทายของงาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารองค์การควรให้ความสําคัญกับเร่ืองเงินเดือนและสวสัดิการของพนักงาน โดย

พิจารณาให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมไปถึงการจดัสวสัดิการให้ครอบคลุมกบัสิทธิท่ี

พนกังานควรจะไดรั้บ เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานแก่พนกังาน 

(2) ผูบ้ริหารองค์การควรส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสทํางานอย่างเต็มศักยภาพ ให้ความ

ช่วยเหลือพนกังาน ทาํใหพ้นกังานปฏิบติังานโดยมีทิศทางท่ีถูกตอ้งเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทั 

(3) ควรมีการพิจารณาจากผลงานของพนักงาน หากผลงานออกมาดี บกพร่องน้อย ควรมีการ

พิจารณาใหร้างวลัตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ปัจจยัการรับรู้ถึงความยาก

ง่ายในการใชง้าน และปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากใชง้านท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือน

เงินเขา้-ออกของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบสะดวกกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุคูณ  ผลการศึกษายอมรับกบัขอ้สมมุติฐาน คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน

การเลือกใช้บริการ SMS แจ้งเตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในประเทศไทย และปฏิเสธขอ้

สมมติฐาน คือ ปัจจยัการการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านและปัจจยัการการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้

งานไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ใน

ประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั:  ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ, การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน, การรับรู้ถึง 

 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน 

 

ABSTRACT 

 This research had the objectives to study the marketing mix (7Ps), perceived ease of use and perceived 

usefulness affecting the decision on receiving the SMS notification service of Thai commercial banks by Bangkok 

citizens.   The researcher was collecting data by using convenience sampling method from 400 persons in the 

sample group.  The statistical method was using multiple regressions.  The hypotheses results were consistent to 

one of the assumptions that the marketing mix has the influence on the decision on receiving the SMS notification 

service of Thai commercial banks, but inconsistent to other assumptions that the perceived ease of use and 
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perceived usefulness have no influence on the decision on receiving the SMS notification service of Thai 

commercial banks at the statistical significant level of 0.05. 

 

Keywords: Marketing Mix for Service Business, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เขา้มามีบทบาทต่อธุรกรรมของธนาคาร ในการบริการก็จะมีรูปแบบการ

บริการใหม่ๆ มานาํเสนอต่อผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดแรงจูงใจต่อการใชบ้ริการ รวมถึงความเช่ือมัน่กบัธนาคารนั้นๆ ดว้ย 

แต่ดว้ยตวัผูใ้ชบ้ริการเองจะมีทกัษะ หรือการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั จึงทาํให้การรับขอ้มูล

ข่าวสารของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ หากผูใ้ชบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเทคโนโลยีก็อาจมี

หลายทางเลือกท่ีสามารถรับขอ้มูลข่าวสารของธนาคารไดห้ลายช่องทาง ทั้ง Internet Banking, Mobile Banking, 

SMS หรือทุกช่องทาง เป็นตน้ หากผูใ้ชบ้ริการมีความรู้นอ้ย ไม่มีความเขา้ใจในเทคโนโลยก็ีทาํใหอ้าจตดัสินใจไม่

รับขอ้มูลทางดิจิตอลใดๆ อาจจะทราบขอ้มูล ณ ขณะท่ีทาํการธุรกรรมกบัธนาคารตอนนั้น หรือโทรสอบถาม

เจา้หนา้ท่ีโดยตรง  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ถือเป็นปัจจยัสําคญัของธุรกิจธนาคารลว้นมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ท่ีมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้

ความสนใจในการศึกษาและทาํความเขา้ใจปัจจยัเหล่าน้ี ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจในเลือกใช้

บริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และวางแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ให้สามารถ

ตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแทจ้ริง 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) เป็นระดบัการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน

ของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีต่อระบบ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออกของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ท่ีจะคอยช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการใช้บริการ หรือช่วยด้านการดําเนินชีวิต ให้ผูใ้ช้ได้รับประโยชน์ในด้านของความสะดวกสบาย 

ประหยดัเวลา รวมถึงยงัสามารถใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีมีเงินเขา้-ออกของบญัชีธนาคารต่างๆ โดยผูใ้ชบริการ 

ตอ้งรู้สึกวา่ง่ายต่อการใชง้าน ไม่ซบัซอ้น สามารถเขา้ใจไดง่้ายโดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรู้ หรือศึกษา

มากนกั  

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน (Perceived Usefulness) ซ่ึงเป็นระดบัการรับรู้ถึงประโยชน์

ต่อการไดใ้ชง้านของบุคคลนั้นต่อระบบ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออกของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ท่ีจะช่วยเพ่ิมความ

มัน่ใจในการทาํธุรกรรมดา้นการเงิน เพ่ือความสบายใจของตวัผูใ้ชบ้ริการ และยงัสามารถประเมินไดว้า่ ประโยชน์

เหล่าน้ีตรงกบัความตอ้งการในการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการไดห้รือไม่  

ปัจจยัเหล่าน้ี ลว้นส่งผลต่อทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน และความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลให้

เกิดผลลพัธ์ในการใชง้านจริง การยอมรับของผูใ้ชง้านนั้นมีผลมาจาก การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายของ

การใชง้าน ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ การสร้างเทคโนโลยีโดยมีการคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ ดา้นการรับรู้ประโยชน์และ

การรับรู้ความง่ายในการใชง้านท่ีผูใ้ชง้านนั้น ส่งผลใหเ้กิดการยอมรับเทคโนโลย ีและเกิดความตอ้งการใชบ้ริการ
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ได ้ในระบบสารสนเทศในปัจจุบนันั้น มีหลายๆ เทคโนโลยีไม่สามารถผลกัดนัใหเ้กิดการใชง้านจริง เพราะผูใ้ช้

ขาดการยอมรับดา้นการใชง้านและบริการ รวมถึงไม่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ชง้านจริงได ้

          อยา่งไรก็ตาม แมว้า่การใช ้SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทยยงัเป็น

ท่ีนิยมใช้กันทัว่ไป แต่ก็ยงัสร้างภาระค่าใช้จ่ายแต่ผูใ้ช้บริการโดยตรง ทางผูท้าํวิจัยจึงตอ้งการศึกษาว่า ปัจจยั

อะไรบา้งท่ีส่งผลใหต้่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทย 

ดงันั้นผูท้าํวิจยัจึงทาํการศึกษาเร่ือง การเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออกของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ใน

ประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (ธุรกิจ) นาํผลไปใชใ้นการพฒันาศกัยภาพ

การใชบ้ริการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนของ

ธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

(2)  เพ่ือศึกษาปัจจยัการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้

เตือนของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

(3)  เพ่ือศึกษาปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากใชง้าน ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้

เตือนของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

(4)  เพ่ือใหท้ราบถึงการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ 

ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

(Service Marketing Mix)  - 7Ps การเลือกใช้บริการ SMS 

แจ้งเตือนเงนิเข้า-ออก 

ของธนาคารพาณชิย์

ต่างๆ ในประเทศไทย

ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

(Perceived Ease of Use) 

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน 

(Perceived Usefulness) 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

811 

        เอกสารทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

บทน้ีเป็นการนาํเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรของการศึกษาซ่ึงผูว้จิยัไดท้าํการ

สืบคน้ จากเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัจากแหล่งต่างๆ โดยแบ่งเน้ือหาของบทน้ีเป็น 5 ส่วน ไดด้งัน้ี 

1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชง้าน (Perceived Usefulness) 

4.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองการตดัสินใจใชบ้ริการ (Decision Making to Use Services)  

5.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

              วิธีการดาํเนินงานวิจยัสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใน

รูปแบบของการสาํรวจ (Survey Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือศึกษาถึงการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ใน

ประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยได้จัดทาํแบบสอบถามโดยการทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม ประกอบกับการใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับสรุปผลการวิจัย เพ่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

              ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ประชากรผูท่ี้ใช้บริการ หรือเคยใช้บริการ SMS แจ้งเตือนเงินเขา้-ออกของ

ธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทยและกลุ่มตวัอยา่งคือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร       

              ผูว้ิจัยได้กาํหนดขนาดตวัอย่างจาํนวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) เลือกใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบสะดวก โดยกาํหนดขนาดตวัอยา่ง ระดบัความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% พร้อมทั้ งยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างได้ 5% หรือ 0.05 ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งคร้ังน้ีทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

        4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระท่ีใชศึ้กษาคือส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน ส่วนตวัแปรตามคือการเลือกใชบ้ริการ SMS เตือนเงินเขา้-ออก

ของธนาคาพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

        4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

           ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่ง โดยมีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม

เป็นขั้นตอน นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขตรวจสอบความถูกตอ้ง

อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือให้อาจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัก่อนแจกแบบสอบถามไปทดลองกบัตวัอยา่งจาํนวน 40 รายเพ่ือหาค่า

ความเช่ือมัน่เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability of the Test) โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ของครอนบาช 
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(Alpha Cronbach Coefficient) ซ่ึงค่าอลัฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของคาํถาม หลงัจากนั้นทาํการปรับปรุง

และนาํสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษา อนุมติัก่อนแจกแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปยงักลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด      

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

         ผูว้จิยัอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวธีิการตอบแก่ตวัแทนและทีมงาน และ

ไดเ้ขา้ไปในสถานท่ีต่างๆ ท่ีตอ้งการศึกษาตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ หลงัจากนั้นไดแ้จกแบบสอบถามใหก้ลุ่มเป้าหมาย

และรอจนกระทัง่ตอบคาํถามครบถว้น ซ่ึงในระหวา่งนั้นถา้ผูต้อบมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัคาํถาม ผูว้ิจยัหรือทีมงานจะ

ตอบขอ้สงสยันั้น 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

         สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้พ่ือบรรยายเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

และขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ โดยไดน้าํมาแจกแจงจาํนวนและนาํเสนอเป็นค่าร้อยละ ส่วนการวเิคราะห์

ขอ้มูลของตวัแปรแบบสอบถามส่วนท่ี 2-4 ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอา้งอิง 

(Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั

แปรท่ีศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) จํานวน หน่ึงตัวแปรกับตวัแปรอิสระ 

(Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป เป็นสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยเม่ือทราบค่าตวัแปร

หน่ึงก็จะสามารถทาํอีกตวัแปรหน่ึงได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ส่วนที ่1 สรุปผลข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21- 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี รายได ้10,001 – 20,000 บาท อาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีการใชบ้ริการธนาคารพาณิชยม์ากกว่า 2 

ธนาคาร และส่วนใหญ่มีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน 

ส่วนที ่2  ผลการศึกษาด้านตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

จากผลการศึกษาในดา้นส่วนประสมทางการตลาด แสดงให้เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

โดยรวมต่อส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียรายข้อแล้วพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ พนักงานท่ีให้บริการมีจาํนวนเพียงพอเหมาะสมกบัการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.02) รองลงมาคือ สามารถรับ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก กบัธนาคารไดส้ะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.99) ตามดว้ย สามารถรับขอ้มูลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง พนักงานธนาคารสามารถให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา 

ตอบคาํถาม และความทนัสมยัและสามารถไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97) และ

สุดทา้ย มีรายการส่งเสริมการใชบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19) เป็นตน้  

ส่วนที ่3  ผลการศึกษาด้านตวัแปรปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

             จากผลการศึกษาในด้านตัวแปรปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัการเลือกใช้บริการกบัปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
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(Perceived Ease of Use) ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 โดยผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ การสมคัร

ใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต่์างๆ เป็นเร่ืองง่าย และรูปแบบการใหบ้ริการท่ีใชง้าน

ง่าย เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00) และสุดทา้ย คือ สามารถเรียนรู้การใชง้านต่าง ๆ บริการ SMS แจง้เตือนเงิน

เขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99) 

              ส่วนที ่4  ผลการศึกษาด้านตวัแปรปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้งาน 

              จากผลการศึกษาในดา้นตวัแปรปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการกบัปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้

งาน (Perceived Usefulness) ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 โดยผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ บริการ 

SMS แจ้งเตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ช่วยให้ท่านทาํธุรกรรมทางการเงินได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97) รองลงมาคือ บริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ช่วยลดเวลาใน

การเดินทางไปทาํธุรกรรมท่ีธนาคาร (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93) บริการ SMS แจ้งเตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคาร

พาณิชยต์่างๆ มีประโยชน์ต่อชีวติประจาํวนัของท่าน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87)  และสุดทา้ย คือ บริการ SMS แจง้เตือน

เงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ช่วยลดค่าใชจ่้ายของท่าน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.67) 

              ส่วนที ่5  ผลการศึกษาด้านตวัแปรตวัแปรการตดัสินใจใช้บริการ 

              จากผลการศึกษาในดา้นการตดัสินใจใช้บริการ แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

โดยรวมระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 โดยผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ตดัสินใจรับบริการเน่ืองจากท่านมัน่ใจในการบริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87) รองลงมา คือ 

ตดัสินใจจากช่ือเสียงของทางธนาคารพาณิชยต่์างๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77) และลาํดับทา้ยสุด คือ ตดัสินใจรับ

บริการเน่ืองจากการโนม้นา้วใจของผูเ้สนอขาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97) 

 

ตารางที ่1 : การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของขอ้มูลตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

         R2 = 0.164, F =3.648, N = 400, p < 0.05 

 

ผลการศึกษาตามตารางแสดงใหเ้ห็นว่าส่วนประสมทางการตลาด (Sig = .002) มีผลต่อปัจจยัเลือกใช้

บริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออกของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Sig = .057) กบัการการรับรู้ถึง

 

ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

  ส่วนประสมทางการตลาด 

  การการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 

  การการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน 

-.143 .046 -.192 -3.089 .002 

.065 .034 .121 1.905 .057 

.037 .029 .078 1.295 .196 
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน (Sig = .196) นั้นไม่มีผลต่อปัจจยัเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก

ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 เม่ือพิจารณานํ้ าหนักของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีผลต่อปัจจยัเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงิน

เขา้-ออกของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ การการรับรู้ถึงความ

ง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลต่อต่อปัจจยัเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออกของธนาคารพาณิชยม์ากท่ีสุด 

(B = .121) รองลงมาคือ การการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน (B = .037) และส่วนประสมทางการตลาด

ต่อปัจจยัเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออกของธนาคารพาณิชยน์อ้ยท่ีสุด (B -.143) ตามลาํดบั 

 นอกจากน้ีสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R² = 0.164) พบว่าตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด  

การการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน  การการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้านมีอิทธิพลต่อปัจจยัเลือกใช้

บริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออกของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

คิดเป็นร้อยละ 16.4 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

6. อภิปรายผล  

               จากการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ยอมรับขอ้สมมติฐาน มี

อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทย จาก

การแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล

ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ในประเทศไทย อยู่

ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.76 ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัแนวคิดของทฤษฎี Philip Kotler (2003) ท่ีกล่าวไวว้า่ เคร่ืองมือ

หรือตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้เพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจรวมถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดเดิมท่ีมี 4 ตวัแปรเรียกว่า “4Ps” ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 

(Price) ช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และต่อมามีการเพ่ิมเติมตวัแปรอีก 

3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และกระบวนการ (Process)  ส่ิง

เหล่าน้ีถือว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเพ่ือท่ีจะทาํให้การบริการเป็นท่ียอมรับและเป็นอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีเลือกใช้

บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างไดใ้ห้ความสําคญักับเร่ืองพนักงานท่ีให้บริการมีจาํนวนเพียงพอเหมาะสมกับการ

ให้บริการ สามารถรับขอ้มูลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง พนกังานธนาคารสามารถให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ตอบคาํถาม  

และความทนัสมยัและสามารถไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว เป็นตน้  แสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็น

เคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลต่อการปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ จึงทาํใหส้มมุติฐานน้ีเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีผลท่ี

ไดย้งัสอดคลอ้งกบังานวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดย ชชัฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ  กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อการซ้ือ และมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดโดยให้ความสําคญักบั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

และปัจจยัสนบัสนุนอ่ืนเช่นเร่ืองของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ก็มีส่วนท่ีทาํใหต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ เช่นเร่ือง

ของอาย ุการศึกษาและรายไดข้องผูบ้ริโภคซ่ึงมีระดบันยัยะสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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    จากการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 พบว่าปัจจัยการการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  ปฏิเสธข้อ

สมมติฐาน ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชย์

ต่างๆ ในประเทศไทยจากการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ปัจจยัการ

การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก 

ของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 3.97  ไดแ้ก่ การสมคัรใชบ้ริการ SMS 

แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต่์างๆ เป็นเร่ืองง่าย รูปแบบการให้บริการท่ีใชง้านง่าย เขา้ใจง่าย และ 

สามารถเรียนรู้การใชง้านต่าง ๆ บริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆไดด้ว้ยตนเอง  

  จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ปัจจยัการการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน ปฏิเสธ

ขอ้สมมติฐาน  ไม่มีอิทธิพลต่อการปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคาร

พาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทย  จากการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่

ปัจจยัการการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้านไม่มีอิทธิพลต่อการปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ SMS 

แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.83  ไดแ้ก่ บริการ 

SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ ช่วยใหท่้านทาํธุรกรรมทางการเงินไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน ช่วยลด

เวลาในการเดินทางไปทาํธุรกรรมท่ีธนาคาร มีประโยชน์ต่อชีวิตประจาํวนัของท่าน ช่วยให้ท่านวางแผนจดัการ

การใชชี้วติประจาํวนัท่ีเก่ียวกบัการเงินไดดี้มากข้ึน และช่วยลดค่าใชจ่้ายของท่าน เช่น ค่าเดินทาง เป็นตน้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1)  จากลกัษณะดา้นขอ้มูลทัว่ไป ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีเลือกใชบ้ริการ SMS อยูใ่นเพศหญิง อาย ุ21- 

30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได ้10,001 – 20,000 บาท อาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการใช้

บริการธนาคารพาณิชยม์ากกวา่ 2 ธนาคาร และส่วนใหญ่มีความถ่ีท่ีใชบ้ริการ นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน ดงันั้นธุรกิจ

ประเภทธนาคารสามารถนาํขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ วางแผน กาํหนดกลยทุธ์เพ่ือให้

ตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

 (2) จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้

ความสาํคญัในเร่ือง การบริการมีจาํนวนเพียงพอเหมาะสมกบัการให้บริการ สามารถรับ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-

ออกกับธนาคารได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถรับขอ้มูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานธนาคารสามารถให้

คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ตอบคาํถาม ความทนัสมยัและสามารถไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว และมีรายการส่งเสริมการใช้

บริการอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้นผูป้ระกอบการควรวิเคราะห์ทาํการตลาดเพ่ือดูสัดส่วนความตอ้งการของตลาด

ธนาคาร บตัรเครดิต และส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก่อน  

(3) จากการศึกษาเร่ืองการการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน แสดงใหเ้ห็นวา่การรับรู้ถึงความง่ายใน

การใชง้านมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั จากการทดลองจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการสมคัรใชบ้ริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต์่างๆ เป็นเร่ือง

ง่าย รูปแบบการใหบ้ริการท่ีใชง้านง่าย เขา้ใจง่าย และสามารถเรียนรู้การใชง้านต่าง ๆ บริการ SMS แจง้เตือนเงิน
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เขา้-ออก ของธนาคารพาณิชยต่์างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นก่อนการวางแผนกลยทุธ์สาํหรับวางแผนธุรกิจธนาคาร 

ควรศึกษาการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  

 (4)  จากการศึกษาเร่ืองการการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน แสดงให้เห็นวา่การรับรู้ถึง

ประโยชน์มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั จากการทดลองจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะ

ให้ความสําคญัในเร่ืองของ การทาํธุรกรรมทางการเงินไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน การลดระยะเวลาในการเดินทางไปทาํ

ธุรกรรมท่ีธนาคาร ประโยชน์ต่อชีวติประจาํวนั การวางแผนจดัการการใชชี้วติประจาํวนัท่ีเก่ียวกบัการเงินไดดี้มาก

ข้ึน และการลดค่าใชจ่้ายของท่าน เช่น ค่าเดินทาง เป็นตน้ ดงันั้นเพ่ือประสิทธิภาพของงานสําหรับการวางแผน

ธุรกิจประเภทธนาคาร ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้านก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยใหผู้ป้ระกอบการ

นาํไปตดัสินใจในการดาํเนินการวางแผนธุรกิจได ้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

          (1)  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการมากข้ึน เน่ืองจาก

ปัจจุบนัตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนใจของผูบ้ริโภคนั้นเปล่ียนแปลงง่ายข้ึน (Switching Cost) เพ่ือเป็นทางเลือกท่ี

สามารถทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทธนาคาร สามารถนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ต่อเพ่ือต่อยอดธุรกิจตนเอง ได้

ขอ้มูลและผลการศึกษาท่ีแม่นยาํ สาํหรับทาํแผนธุรกิจธนาคารในอนาคต 

          (2)  ควรศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยี สําหรับธุรกิจธนาคารเพ่ือเขา้ใจถึงลกัษณะทาง

กายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ลักษณะส่วนประสมการตลาดเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยใ์นยคุน้ีและในอนาคต และรองรับการพฒันาอยา่งไม่มีขีดจาํกดัของเทคโนย ี

หากเราเขา้ใจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเทคโนโลย ีจะช่วยวเิคราะห์ปัญหา นาํไปสู่กระบวนการคน้ควา้ และผลการศึกษา

ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยห์รือ ผูบ้ริโภคประเภทธุรกรรมธนาคาร  

                 (3)  การศึกษาของกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร แมก้ารทาํวิจัยจะตอ้งมี

ขอ้จาํกดัในส่วนของประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายของประเด็นเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา เพ่ือ

จดัการกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งใหส้อดคลอ้งต่อการศึกษาคน้ควา้มากท่ีสุด รวมถึงการเปล่ียนพ้ืนท่ีขอบเขต

การศึกษาเพ่ือศึกษาความตอ้งการท่ีหลากหลาย มีทศันคติท่ีไม่เหมือนกนั 

  7.3 ข้อเสนอแนะทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

                 (1)  ผูอ่้านสามารถนาํผลงานการวจิยัน้ีไปศึกษาต่อยอดของวจิยัของตนเองได ้ 

                 (2)  ผูอ่้านสามารถใชส้รุปผลการวจิยัของวจิยัเล่มน้ีเป็นแนวทางในการเขียนงานของตนเอง   

                 (3)  ผูอ่้านสามารถเขา้ใจการบริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออกของธนาคารอยา่งเขา้ใจง่าย 
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บทคัดย่อ 

 ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) นบัเป็น นวตักรรมท่ีช่วยเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจต่างๆโดยระบบ ERP จะช่วยให้องคก์รสามารถบูรณาการการวางแผน

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับในอดีต อย่างไรก็ตาม องค์กรท่ีประสบ

ความสาํเร็จในการประยกุตใ์ชร้ะบบ ERP กลบัมีจาํนวนไม่มากนกัและหลายองคก์รไม่สามารถใชง้านระบบ ERP 

ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ดงันั้นจึงมุ่งศึกษาธุรกิจท่ีเหมาะสมและปัจจยัในการนาํระบบ ERP มาใชร้วมถึง

ปัจจยัสําคญัของความลม้เหลวในการนําระบบ ERP มาใชใ้นองค์กร เพ่ือจะสามารถนําบทความมาศึกษาและ

วเิคราะห์การนาํระบบ ERP ท่ีตอ้งการมาประยกุตใ์ชต้่อองคก์ร 

 

คาํสําคญั : ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร ระบบการบริหารการผลิตรวม ทรัพยากรบุคคล  
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ABSTRACT 

Enterprise resource planning (ERP) is the innovation technology platform that can help companies to 

increase their competitiveness.   ERP helps companies to integrate their resources efficiently than in the past.  

However, a large percentage of companies that have implemented ERP have not had a truly successful 

implementation on their first attempt and experienced the problems when attempted to implement ERP.  The 

main objectives of this article are to study the factors and types of companies that suitable to implement ERP as 

well as the risk factors 

 

KEYWORDS:  Enterprise Resource Planning (ERP), Human Resource, Manufacturing Resource Planning 

(MRP) 

 

1. บทนํา 

 ธุรกิจในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบซ่ึงแต่ละแบบมีการบริหารจดัการแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม

ไม่วา่จะเป็นธุรกิจขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่ ธุรกิจในประเทศไทยมีปัญหาในการบริหารทรัพยากรในองคก์ร ขอ้มูลไม่มี

ความเช่ือมโยงกนัเพราะการสร้างระบบข้ึนมาจะสร้างเฉพาะแต่ละแผนกทาํใหก้ารเรียกใชข้อ้มูลมีความลาํบาก ทาํใหไ้ม่มี

การตดัสินใจแบบทนัที (Real Time) และองคก์รส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีความเช่ือมโยงกบัต่างประเทศดงันั้นการใช้

ขอ้มูลขา้มประเทศเพ่ือร่วมงานจึงเกิดข้ึนยาก ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจึงมีการนาํเทคโนโลยีมาช่วยเหลือดา้นการบริหารการ

จดัการในดา้นตา่ง  ๆไม่วา่จะเป็นดา้นบริหารการจดัการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)  ดา้นการ

จดัการวสัดุ (Material Management : MM)  ดา้นการขาย (Sales and Distribution : SD)  ดา้นการเงิน (Financial Accounting : 

FI)   ดา้นการผลิต (  Product Planning management : PP)  เป็นตน้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่มีการนําระบบ Enterprise 

Resource Planning หรือ ERP มาใช ้ถือวา่เป็นระบบสารสนเทศท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมเพราะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้

ไปควบคุมกระบวนการทาํงานในทุกหน่วยงานขององคก์รและเช่ือมโยงขอ้มูลจากทุกแผนกท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสู่ฐานขอ้มูล

ศูนยก์ลางส่งผลให้ขอ้มูลดาํเนินงานสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งองค์กรจะช่วยลดความผิดพลาดและความ

ซบัซอ้นในการทาํงาน ช่วยบริหารการจดัการทรัพยากรภายในองคก์รให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหาร  

 แนวคิด ERP เร่ิมในยคุปี ค.ศ. 1990 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จุดกาํเนิดเร่ิมแรกของ ERP มาจากแนวคิดของการ

พฒันาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Resource Planning / Manufacturing Resource Planning, MRP 

System) ของอุตสาหกรรมการผลิตในอเมริกา แนวคิด MRP เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีอเมริกาในยคุตน้ของ ทศวรรษ 1960 ในช่วง

แรก MRP ย่อมาจาก Material Requirement Planning (การวางแผนความต้องการวสัดุ) เป็นวิธีการในการหาชนิดและ

จาํนวนวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตตามตารางเวลาและจาํนวนสินคา้ท่ีไดว้างแผนโดย MPS (Master Production Schedule) 

ย่างเข้ายุคปี ค.ศ.1970 MRP ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการป้อนกลับข้อมูลการผลิตจริงใน Shop floor 

นอกจากนั้นยงัเพ่ิมแนวคิดเร่ืองการวางแผนความตอ้งการกาํลงัการผลิต (Capacity requirements planning) จากความสาํเร็จ

ของ Closed Loop MRP ก็เกิดการพัฒนาต่อยอดข้ึนเป็น MRP II ในยุคปี  ค.ศ. 1980 (โดย MRP ใหม่น้ีย่อมาจาก 

Manufacturing Resource Planning) ซ่ึงไดร้วมการวางแผนและบริหารทรัพยากรการผลิตอ่ืนๆนอกจากการวางแผนและ
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ควบคุมกาํลงัการผลิต และวตัถุดิบการผลิต เขา้ไปในระบบดว้ย MRP II เป็นแนวคิดท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต ERP 

ไดข้ยายแนวคิดของ MRP II ให้สามารถใชไ้ดท้ั้งองคก์รของธุรกิจท่ีหลากหลาย โดยการรวมระบบงานหลกัทุกอยา่งใน

องคก์รเขา้มาเป็นระบบเดียวกนั (รภสัสิทธ์ิ ชินภทัรจีรัสถ ์2554) 

ในมุมมองพ้ืนฐานในการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในธุรกิจ ERP มีการรวบรวมขอ้มูลทรัพยากรและขั้นตอน

ต่างๆภายในองค์กรธุรกิจ (McGaughey & Gunasekaran, 2007) เหตุผลท่ีตอ้งการศึกษาเก่ียวกับระบบ ERP เพราะจาก

กระแสประเทศไทยอยู่ยุค 4.0  การนําเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการผลิตสินค้าสามารถผลิตได้

หลากหลายความตอ้งการเฉพาะของผูบ้ริโภคแต่ละรายเป็นการพฒันาจนถึงเคร่ืองจกัรสามารถส่ือสารกนัเองได ้ส่งขอ้มูล

ระหวา่งกนัไดส่ิ้งน้ีคือส่ิงท่ีนาํมาสู่การมีประสิทธิภาพท่ีใชแ้รงงานนอ้ยลงใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองจกัรต่างๆท่ีมีความแม่นยาํมาก

ข้ึนวสัดุท่ีใชจึ้งมีความพิเศษมากข้ึนประสิทธิภาพสูงข้ึนและใชป้ริมาณท่ีนอ้ยลงอีกดว้ย(สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ทาํให้องคก์รอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆเร่ิมมีความต่ืนตวัสนใจในการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้น

องคก์รมากข้ึนระบบ ERP เป็นหน่ึงระบบท่ีมีความน่าสนใจอยา่งท่ีกล่าวมาในตอนตน้ ดงันั้นจึงศึกษาธุรกิจท่ีเหมาะสม

กบัระบบ ERP ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการนาํโปรแกรม ERP มาใชแ้ละปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีส่งผลให้การนาํระบบ ERP มาใช้

เกิดความลม้เหลว 

 

 2. วตัถุประสงค์ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นบทความทางวชิาการ (Review Article) มุ่งท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจท่ี

เหมาะสมตอ่การนาํระบบ ERP มาใชใ้นประเทศไทย โดยมี 3 วตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาบริบทธุรกิจท่ีเหมาะสมตอ่การใชง้านระบบ ERP  

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจการนาํระบบ ERP มาใช ้

3. เพ่ือศึกษาความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบ ERP 

 

3. ธุรกจิทีเ่หมาะสมต่อระบบ ERP 

ธุรกิจในปัจจุบนัมีหลากหลายประเภททั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง การเลือกใชร้ะบบ ERP Package  เป็นหน่ึง

ในตวัเลือกท่ีน่าสนใจ ERP Package เป็นหน่ึงในตวัเลือกท่ีน่าสนใจ ERP Package เป็นแพก็เกจซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนัซ่ึง

ผลิตและจาํหน่ายโดยบริษทัผูจ้าํหน่าย ERP Package เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างและบริหารงานระบบ ERP โดยจะ

ใช้ ERP Package ในการสร้างระบบงานการจัดซ้ือจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคลซ่ึงเป็น

ระบบงานหลกัขององคก์รข้ึนเป็นระบบสารสนเทศรวมขององคก์ร โดยรวมระบบงานทุกอยา่งไวใ้นฐานขอ้มูลเดียวกนั ( 

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ) 

ระบบ ERP จะแบ่ง Function Area เป็น 4 ส่วน คือ 

1. Marketing Sales เก่ียวขอ้งกบัการขาย การรับคาํสั่งซ้ือ การสนับสนุนลูกคา้ การพยากรณ์ยอดขาย และ

การตลาด 

2. Production and Materials Management เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือวตัถุดิบ ขนส่ง จดัลาํดบักระบวนการผลิต 

และบาํรุงรักษาโรงงาน 
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3. Accounting and Finance เก่ียวข้องกับบัญชีการเงิน จัดสรรและควบคุมต้นทุน วางแผนและจัดทํา

งบประมาณ  

4. Human Resource เก่ียวขอ้งกบัการรับสมคัรและวา่จา้ง อบรม จ่ายเงินเดือน และจ่ายผลตอบแทน 

3.1 ระบบ ERP กบัธุรกจิขนาดใหญ่ 

 จากขอ้มูล ณ ปี 2560 จาก SAP Business One จากบริษทั SAP ช้ี ใหเ้ห็นวา่ธุรกิจประเภทผลิตและจดัจาํหน่ายมี

แนวโน้มการใช้ ERP สูงกว่าธุรกิจอ่ืน  ส่วนผลการสํารวจในไทยพบว่าผลออกมาคลา้ยกันคือธุรกิจจาํพวกผลิตจัด

จาํหน่าย รวมถึงพวกใหบ้ริการจะมีแนวโนม้การลงทุนใน ERP ท่ีสูงกวา่ธุรกิจอ่ืนเช่นกนั 

 

 
รูปที ่1 Industry Focus  (Software Connect, 2018) 

 

นพวรรณ รักยติุธรรมกุล (2544) ไดก้ล่าววา่ในปัจจุบนัองคก์รท่ีนาํเอา ERP มาใชง้านจาํนวนประมาณ 40-50 

แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงมีท่ีประสบความสาํเร็จและไม่ประสบความสาํเร็จส่วนมากจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยใน

เครือจาํนวนมากหรือไม่ก็เป็นบริษทัท่ีมีสาขาดาํเนินกิจการทัว่โลก ส่วนประเภทธุรกิจท่ีพบไดแ้ก่ ธุรกิจประเภทนํ้ ามนั

และแก๊ส ธุรกิจส่ือสาร และอิเลก็ทรอนิกส์ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายและยงัพบวา่แนวโนม้ท่ีองคก์รจะนาํเอา ERP มาใชง้าน

มีเพ่ิมสูงข้ึนเหตุผลเน่ืองจากองคก์รมีความเช่ือวา่ระบบ ERP จะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจขององคก์ร

สูงข้ึน 

3.2 ระบบ ERP กบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

จากผลการสํารวจของ ไอเอฟเอส (IFS) บริษทัผูพ้ฒันา Enterprise Application ระดบัโลก พบว่ามีบริษัทใน

อุตสาหกรรมยานยนตเ์พียง 10% ท่ีใชร้ะบบซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรทาง ธุรกิจโดยรวมขององคก์ร (Enterprise 

Resource Planning: ERP Software) และพบวา่ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนตป์ระสบกบัปัญหาการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุน ทาํ

ใหผู้ป้ระกอบการตอ้งกลบัมาคิด ทบทวนการปฏิบติังานและการลงทุนในระบบ ERP Software เพ่ือช่วยใหธุ้รกิจสามารถ

มองเห็นและ ควบคุมการดาํเนินงานได ้และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในระดบัโลกการใชร้ะบบ ERP ใน

องคก์รไทยสาํหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

อภิรดี ทิศาวิภาต (2557) ระบบ ERP ยงัช่วยในการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกไดอ้ยา่งสะดวกช่วยให้

การทาํงานมีความเป็นอตัโนมติัมากข้ึนและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วอยา่งไรก็ตาม การ

นาํระบบ ERP มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รจะมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะค่าลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์ ERP สาํเร็จรูป 
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ซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ซอฟตแ์วร์รหสัเปิดจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ

ในการนาํมาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

จากการศึกษา สุนิดา โอภาคเจริญ (2551) ไดม้องหาระบบ ERP ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ซ่ึงพบวา่ปัจจยัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จของการนาํระบบ ERP มาใชใ้นองคก์รคือการปรับตวัและการส่ือสารท่ีคล่องตวั

ภายในองคก์ร 

 

4. ปัจจัยในการนําระบบ ERP มาใช้งาน 

 เม่ือธุรกิจเติบโตและมีการขยายตวัทาํให้มีการบริหารจดัการขอ้มูลและการเช่ือมโยงการทาํงานท่ียุง่ยากและ

ซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน  ระบบเดิมเป็นระบบท่ีใชง้านเฉพาะในแต่ละแผนก ซ่ึงขาดการเช่ือมโยงกนัของขอ้มูลในแผนกอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งทาํใหต้รวจสอบไดย้ากมีการทาํงานซํ้ าซอ้น ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการประมวลผลของขอ้มูลเกิดความล่าชา้

และอาจมีขอ้ผดิพลาดข้ึนไดซ่ึ้งทาํใหเ้สียโอกาสในการคา้ เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่สามารถตดัสินใจไดท้นัท่วงที ซ่ึงปัจจยัใน

การนาํระบบ ERP มาใชง้าน มีดงัน้ี  

1. การขาดการประสานงานรวมกนัของระบบ 

 ระบบขอ้มูลสารสนเทศแต่เดิมนั้นถูกสร้างข้ึนเพ่ือใชแ้กปั้ญหาในแต่ละหน่วยงานแยกกนั แตกต่างกนั ทาํให้

เกิดความล่าชา้ของการเช่ือมต่อขอ้มูลระหวา่งระบบงาน ซ่ึงทาํใหเ้ป็นอุปสรรคทาํใหไ้ม่สามารถสร้างระบบงานท่ีรวดเร็ว

ได ้

2. การขาดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของขอ้มูล 

 ขอ้มูลมีการกระจายไปอยู่ตามแผนกต่างๆ และมีระบบสารสนเทศท่ีแยกตามแผนกต่างๆ ทาํให้เกิดความ

ซํ้ าซอ้นของขอ้มูล ทาํใหแ้ผนกต่างๆ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหรือใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้

3. การขาดความเร็วในการตอบสนอง 

 ระบบขอ้มูลดั้งเดิมนั้นถูกประมวลผลแบบการประมวลผลแบบเชิงกลุ่ม (Batch Processing) เป็นช่วงๆ เช่น 

เดือนละคร้ังทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการนาํขอ้มูลของแต่ละแผนกไปใช ้ดงันั้น การตดัสินใจเป็นไปไดย้ากเพราะเพราะไม่

สามารถดูขอ้มูลสดได ้ณ เวลานั้น (Real Time) 

4. ขาดความสามารถดา้นการแพร่กระจายไปทัว่โลก 

 ระบบขอ้มูลสารสนเทศแบบดั้งเดิม ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือใชใ้นแต่ละเฉพาะงาน ไม่สามารถทาํกระบวนการ

ธุรกิจแบบทัว่โลกได ้ดงันั้นการร่วมงานกนัขา้มประเทศและใชข้อ้มูลร่วมกนันั้นจึงเป็นเร่ืองยาก 

5. ความไม่ยดืหยุน่ของระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

 ระบบขอ้มูลสารสนเทศเดิมทีเป็นโปรแกรมท่ีมีขนาดใหญ่ ทาํให้ขาดความยืดหยุน่ในการเปล่ียนแปลง เช่น

การแกไ้ขเพ่ิมเติม และดูแลระบบ จึงยากต่อการปรับปรุงเพ่ือสามารถรับมือการบริหารท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วได ้

 

5. ปัจจัยความเส่ียงในการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กร 

 Wiegger (1988 )ไดก้ล่าวถึงความเส่ียงไวอ้ยา่งง่ายว่ามนัเป็นปัญหาท่ียงัไม่ปรากฏข้ึนแต่ถา้มนัปรากฏข้ึนจะ

สามารถสร้างความเสียหายหรือเป็นอนัตรายต่อความสําเร็จของโครงการได ้จากการศึกษาของ Cortex (2009) โดยการ

สํารวจบริษทั 117 บริษทัจาํซ่ึงนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กร 34% เท่านั้นท่ีพอใจในระบบ และ 45% ของโครงการ
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ลม้เหลวภายใน 1 ปี และ 20% ท่ีพบว่ามีค่าใชจ่้ายมากเพ่ิมกวา่เดิม โครงการท่ีลม้เหลวมีมากกว่าโครงการท่ีสําเร็จ และ

ประเด็นท่ีผูบ้ริหารควรคาดหวงัในการนาํระบบ  ERP มาใชก็้คือเร่ืองค่าใชจ่้ายซ่อนเร้น (Davenport , 1998; Rao, 2000) 

ประมาณการวา่ 94 เปอร์เซ็นตข์องโครงการ ERP ลม้เหลว สรุปประเด็นท่ีทาํใหเ้กิดความลม้เหลวในการนาํระบบ ERP มา

ใชใ้นองคก์ร 

1. การปรับปรุงระบบมากเกินไป (Excessive customization) 

  โดยปกติแลว้การทาํระบบ ERP มาใชจ้ะตอ้งมีการพฒันาปรับแต่งเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกบัธุรกิจนั้นๆ แต่

การปรับแต่งมากเกินไปจะเป็นปัญหาในเร่ืองระยะเวลาการพฒันามากข้ึน และปัญหาขอ้ผิดพลาดของระบบท่ีพฒันา

เพ่ิมเติมดว้ย ซ่ึงการนาํมาใชต้อ้งการเวลาและมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง  

 โดยปกติโครงการหน่ึงจะใช้เวลาโดยเฉล่ีย 23 เดือน ส่วนใหญ่จะวางเป้าหมายไว ้6 เดือน บางโครงการเลย

กาํหนดไปถึง 3 ปี ในระหวา่งการติดตั้งระบบความตอ้งการอาจมีการเปล่ียนแปลง และมีการพฒันาเพ่ิมเติม ทาํใหใ้ชเ้วลา

มากกวา่ท่ีกาํหนด ในหลายโครงการแทนท่ีจะปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพ่ือใหเ้ขา้กบั ERP Package แต่กลบัไปเพ่ิมเติม

หรือแก้ไข Package ทําให้มีเวลาไม่พอต่อการปรับปรุงแก้ไข Package นอกจากจะใช้เวลาแล้วยงัเป็นปัจจัยท่ีทําให้

ค่าใชจ่้ายเกินกาํหนด และค่าบาํรุงรักษาก็มากตามมา ดงันั้น การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพ่ือใหเ้ขา้กบั Package จะทาํ

ใหเ้หมาะสมมากกวา่ (Aloini et al, 2007) 

 อย่างไรก็ตาม Helo (2008) ก็ให้ความเห็นว่าการพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วน ERP Package กับ การปรับปรุง

กระบวนการธุรกิจใหก้บั Package ควรให ้อยูจุ่ดท่ีเหมาะสมหรือสมดุล 

2. ขาดการปรับปรุงกระบวนการบริหาร (Lack of change management) 

  ปัญหาหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการนาํระบบ ERP มาใชก็้คือการท่ีองคก์รไม่ยอมปรับเปล่ียนกระบวนการ

บริหารแบบเดิมๆ โดยเฉพาะองคก์รใหญ่ๆท่ีมีวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 

Yusuf;etal (2004) พบว่า การนําระบบ ERP มาใช้ให้ประสบผลสําเร็จคือการ ปรับเปล่ียนองค์กรให้เขา้กับระบบใหม่ 

มากกว่าการติดตั้ง โปรแกรม Aloini; et al (2004) ให้ความเห็นวา่การไม่ปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารใหม่อาจทาํให้

โครงการเกิดความลม้เหลวได ้

3. ปัญหาในการรวมระบบท่ีต่างกนั (Dilemma of internal integration) 

 ปัญหาอย่างหน่ึงในโครงการ ERP คือการรวมระบบท่ีแตกต่างกนัเขา้ดว้ยกนัหรือการทาํงานขา้มโมดูลกนั

ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัท่ีนาํมารวมกนัการทาํขอ้มูลใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น (Davenport, 1998) อยา่งไร

ก็ตามการออกแบบโดยใชห้ลกัการ end-to-end process ก็จะทาํใหส้ามารถรวมระบบกนัได ้

4. ขอ้มูลไม่มีคุณภาพ (Poor Data Quality) 

 Alshawi, et al (2004) ให้ขอ้คิดเห็นว่าความถูกตอ้งของขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากถา้ขอ้มูลท่ีนาํเขา้ไม่อยู่ ใน

รูปแบบท่ีถูกตอ้งจะทาํใหเ้กิดความผิดพลาดในเวลาต่อมาไดด้งันั้นการท่ีขอ้มูลท่ีไดม้าจากหลายๆแผนก การท่ีตอ้งปรับ

รูปแบบขอ้มูลและการทาํใหข้อ้มูลถูกตอ้ง จึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการทาํใหโ้ครงการดาํเนินการไดใ้นเวลาท่ีกาํหนด 

5. ความไม่เขา้ใจในการนาํไปใชแ้ละขอ้กาํหนดของระบบ ERP (Poor understanding of ERP business 

implications and requirements) 

 ปัญหาหน่ึงในการพฒันาโครงการคือองคก์รไม่เขา้ใจระบบและประโยชน์ท่ีควรจะไดท้ั้งหมดของระบบ ERP 

(Ehie & Madsen, 2005) หลายๆ องค์กรลม้เหลวในการนาํระบบ ERP มาใชอ้นัเน่ืองมาจากความไม่เขา้ใจและความไม่
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พร้อมของแผนกต่างๆ ขององคก์รในการท่ีจะรวมระบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัปัญหาท่ีสาํคญัคือไม่เขา้ใจระบบและไม่เขา้วา่

ขอ้กาํหนดมีอะไรบา้งอยา่งแทจ้ริงบางองคก์รก็รีบร้อนจนเกินไปท่ีจะทาํความเขา้ใจใหดี้ก่อนทาํใหเ้กิดความไม่เขา้ใจทัว่

ทั้งองคก์รทาํใหโ้ครงการลม้เหลวไดก้ารรีบจนเกินไปก็อาจทาํใหล้ม้เหลวไดเ้ช่นกนั (Davenport, 1998) 

6. ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารอยา่งจริงจงั (Lack of top management support) 

  ปัญหาอย่างหน่ึงคือไม่ไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้ริหารอย่างจริงจงั ผูบ้ริหารไม่ได้ตดัสินใจอย่างจริงจัง 

เน่ืองจากระบบ ERP เป็นระบบใหญ่ มีเป้าหมายเพ่ือสร้างแนวคิดเร่ือง ERP เพ่ือปฏิรูปองคก์รและฝังรากฐานอยา่งมัน่คง 

ขาดการปฏิรูปจิตสาํนึกท่ีวา่ตอ้งปฏิรูปองคก์รก่อนท่ีจะทาํการติดตั้งระบบ ERP  

7. ค่าใชจ่้ายท่ีซ่อนเร้น (Hidden Costs) 

 รภสัสิทธ์ิ ชินภทัรจีรัสถ ์ (2554) ปัญหาหน่ึงคือค่าใชจ่้ายท่ีใชเ้กินกาํหนด ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจาก 

- ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมท่ีเลยวงเงินกาํหนด 

-  ระยะเวลาในการพฒันาระบบเกินกาํหนดทาํใหต้อ้งใชค้่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน  

- ค่าใชจ่้ายในการโอนขอ้มูลจากระบบเดิมเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวเ้น่ืองจากความซบัซอ้นของขอ้มูล 

- ค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งท่ีปรึกษาอาจจะเพ่ิมมากข้ึนในกรณีท่ีโครงการเลยกาํหนดเวลา 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีเกิดจากโครงการล่าชา้ 

 

6. สรุป 

 การนาํระบบ ERP มาใชใ้นองคก์รในประเทศไทยสามารถสรุปไดด้งัรูปท่ี 2 ส่วนความนิยมการนาํระบบ ERP 

มาใช ้คือธุรกิจประเภท  ผลิตจดัจาํหน่าย เพราะ ธุรกิจประเภทน้ีมีหลากหลายแผนก ซ่ึงระบบ ERP ไดต้อบโจทยส์าํหรับ

ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ ส่วนขนาดของธุรกิจ มีทั้ งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ธุรกิจขนาดใหญ่มีการนาํระบบ 

ERP มาใชใ้นการบริหารเพราะธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่จะมีขอ้มูลมากมายเพราะส่วนใหญ่จะมีบริษทัยอ่ยในเครือจาํนวนมาก

หรือไม่ก็เป็นบริษทัท่ีมีสาขาดาํเนินกิจการทัว่โลกจึงตอ้งการระบบท่ีจะช่วยเช่ือมต่อขอ้มูลขนาดใหญ่เพ่ือท่ีจะใชข้อ้มูล

ร่วมกนัได ้และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจขององคก์รส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเร่ิมมีการสนใจ

ระบบ ERP มากข้ึน เพราะตอ้งการใหร้ะบบมีความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริหารอีกทั้งยงั

สามารถควบคุมการดาํเนินงานไดใ้นหลายดา้นและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการแข่งขนัพอกบัธุรกิจขนาดใหญ่ 

จึงตอ้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัเช่นเดียวกนัแต่การนาํระบบ  ERP มาประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มมกัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงโดยเฉพาะค่าลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์ ERP สาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นปัญหาสําคญัของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม ซอฟตแ์วร์รหสัเปิดจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจในการนาํมาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

ในการนาํระบบ ERP มาใชใ้นองคก์รควรศึกษาความเส่ียงและวางแผนรับมือเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก

การนาํระบบ ERP มาใชน้ั้นจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนระบบเก่า ซ่ึงส่ิงสําคญักวา่ระบบก็คือคน ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นตวั

ขบัเคล่ือนในการเปล่ียนแปลงพฒันาใหเ้กิดส่ิงท่ีดีข้ึนอยา่งไรก็ตามแรงผลกัดนัสาํคญัท่ีส่งผลตอ่ความสาํเร็จก็คือผูบ้ริหาร

ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหรั้บการเปล่ียนแปลงและความร่วมมือของพนกังานทุกคน  

ระบบ ERP เป็นระบบท่ีจาํเป็นสาํหรับผูป้ระกอบการทุกขนาดในปัจจุบนั หากไม่มี ERP จะไม่สามารถท่ีจะ

แข่งขนัไดอี้กในอนาคต 
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รูปที ่2 การประยกุตใ์ชร้ะบบ ERPในประเทศไทย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 นอกจากศึกษาความเหมาะสมของธุรกิจในประเทศจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัในการนาํ ERP มาใชง้านก่อนดูวา่มี

ปัญหาท่ีสาํคญัท่ีมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขหรือมีระบบอะไรท่ีควรพฒันาใหดี้ข้ึนเพ่ือท่ีจาํสามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนๆ

ได ้ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงอยา่งสุดทา้ยท่ีมีความสําคญัก่อนท่ีจะนาํระบบ ERP มาใชใ้นองคก์รนั้นคือ ความเส่ียง และปัจจยั

สาํคญัของความลม้เหลวในการนาํระบบ ERP ในองคก์รควรศึกษาเร่ืองค่าใชจ่้าย และความคุม้ค่ากบัการลงทุนอีกดว้ย 

เน่ืองจากมกัมีค่าใชจ่้ายท่ีซอ้นเร้นและค่าใชจ่้ายในการปรับระบบเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัระบบขององคก์ร 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค ์1)  เพ่ือศึกษาลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะเฉพาะ

ของบุคลากรสายสนบัสนุนกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัเอกชน  2)  เพ่ือศึกษา

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุนกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน

ในมหาวิทยาลัยเอกชน 3)  เพ่ือศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างทักษะในการทํางานของบุคลากรสาย

สนับสนุนกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัเอกชน และ 4)  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือไปสู่ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนใน

มหาวิทยาลยัเอกชน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัเอกชน  จาํนวน 200 คน  ผูว้ิจยัเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย   การทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่า t-test และวิเคราะห์ค่าถดถอย

อยา่งง่าย (Simple Regression)  

ผลการวิจยัพบว่า  1)  ศกัยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  ได้แก่  คุณลกัษณะเฉพาะ  ความรู้  และ

ทกัษะ  มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน  อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05        

2)  คุณลกัษณะเฉพาะ  ความรู้  และทักษะ  มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

 

คาํสําคญั:  ผลการปฏิบติังาน/คุณลกัษณะเฉพาะ/ความรู้/ทกัษะ/บุคลากรสายสนบัสนุน 
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ABSTRACT 

In this study, the researcher had the following objectives: 1) to study the relationship between some 

unique characteristics of supporting staffs and the achievement of the performance of supporting staffs in the 

private universities 2) to study the relationship between knowledge and the achievement of supporting staffs in 

private universities 3) to study the relationship between skills and the achievement of supporting staffs in 

private universities. 4) to study the factors influencing the potential of supporting staffs to achieve the 

successfulness of their work. The samples were 200 supporting staffs in private universities. The data were 

collected by questionnaires. After that a statistical analysis was performed for number, percentage, average, 

standard deviation, and simple regression. The hypothesis test was conducted using t-test, and simple regression 

analysis. 

The research found that: 1) the potential ability of supporting staffs, such as their unique 

characteristics, knowledge, and skills, has a significant relationship with the achievement of the performance of 

supporting staffs at .05 statistically and 2) particularly, the unique characteristics, knowledge, and skills of the 

supporting staffs has a significant relationship with the achievement of the performance of supporting staffs at 

.05 statistically. 

    

KEYWORDS:  SUCCESS IN THE JOB/ ATTRIBUTE/ KNOWLEDGE/SKILLS/SUPPORTING STAFFS 

 

1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 

 การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาคนท่ีสําคญั  เพราะเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาประเทศจากการ

พฒันาตนเองไดต้ลอดชีวติให้สามารถพฒันาศกัยภาพความสามารถดา้นต่างๆ  ท่ีจะดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  

(ดวงจนัทร์  เดชรักษา, 2554)  เช่น  โดยยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ 

ทั้งท่ีในการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  คาํนึงถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การแกปั้ญหา  เป็นตน้  การ

เตรียมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความสําเร็จในการปฏิบติังานของ

บุคลากร  เพราะถือเป็นการสร้างหลกัประกนัและสร้างความมัน่คงในการดาํรงชีวิตในอนาคต  ทาํให้เกิดความ                 

พึงพอใจในภายหลงัจากการพน้จากหนา้ท่ีการงาน  ยอ่มส่งผลต่อการปรับเปล่ียนสถานภาพและบทบาทใหม่ของ

บุคลากร  เม่ือหยดุทาํงาน  ดงันั้นแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนก็คือใหบุ้คลากรไดมี้การเตรียม

ตวัความสามารถดา้นความรู้  ทกัษะดา้นภาษา  ทกัษะดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สืบเน่ืองจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ี มี เป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได ้                     

ปานกลาง และกา้วไปสู่ประเทศรายไดสู้ง  โดยใชน้วตักรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์               

ท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือการขับเคล่ือนประเทศ  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4                                   

ในตลาดแรงงาน คือการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทลั อาทิเช่น อินเตอร์เน็ต ระบบปัญญาประดิษฐ ์
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และหุ่นยนต์ท่ีสามารถทํางานแทนคน เหตุน้ีทําให้แรงงานมีความเส่ียงในการตกงานมากข้ึน  เพราะมีการ                       

ใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรเขา้มาแทนท่ีแรงงานมนุษย ์ โดยเฉพาะแรงงานท่ีใช้ทักษะการทําซํ้ าเป็นประจาํ 

(Routine Skill)   จะถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั 

 ระบบการศึกษาเป็นกลไกและเคร่ืองมือสาํคญัในการยกระดบัคุณภาพทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศใน

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัในเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคและ

ระดบันานาชาติ  อยา่งไรก็ตามการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการศึกษาโดยเฉพาะในระดบัมหาวทิยาลยัมีการแข่งขนั

ท่ีรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงประเทศไทยมีมหาวิทยาลยัจาํนวนมาก โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ภายในการกาํกบัของ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 157 แห่งซ่ึงมหาวิทยาลยัหลายมหาวิทยาลยั

ประสบปัญหาไม่มีนกัศึกษาเพียงพอ (อานนท ์ศกัด์ิวรวชิญ,์ 2560) 

 ดงันั้น การปรับตวัของสถาบนัอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยัไม่เพียงแค่การพฒันาหลกัสูตร คุณภาพการ

เรียนการสอน และการวจิยัเท่านั้น ในสายงานวชิาการเท่านั้น แต่การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน

ท่ีประกอบไปดว้ย ความรู้ ทักษะ และ คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานถือว่าเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและกลไกท่ี

สําคญัต่อการดาํเนินงานขององค์กรภาคการศึกษา อีกหน่ึงประเด็นปัญหาท่ีสําคญัในการพฒันาองค์กรภาค

การศึกษาคือเร่ืองของการผลิตงานวิจยั ซ่ึงการผลิตองคค์วามรู้เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ งานวิจยัท่ี

สามารถขบัเคล่ือนการผลิตงานวิจยัออกสู่สังคม เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานสนบัสนุนถือวา่เป็นกลไกท่ีสาํคญัในการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้งานวิจยัของอาจารยส์าํเร็จลุล่วง ซ่ึงนอกเหนือจากภาระงานและความรับผิดชอบประจาํ

ของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรสายสนบัสนุนในการทาํหนา้ท่ีประจาํแลว้ บุคลากรสายสนบัสนุนดงักล่าวควรมีความรู้

และทกัษะในดา้นขั้นตอนการทาํวจิยัอยา่งแทจ้ริง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(1)  เพ่ือศึกษาลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนบัสนุน  กบัผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเอกชน 

(2)  เพ่ือศึกษาลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุนกบัผลการปฏิบติังานของ

บุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเอกชน 

(3)  เพ่ือศึกษาลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะในการทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุนกบัผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเอกชน 

(4)  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ศกัยภาพของบุคลากรสายสนบัสนุนเพ่ือไปสู่ผลการปฏิบติังานของ

บุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเอกชน 

   สมมตฐิานของการวจิยั 

1.  คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนมีอิทธิพลกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร            

สายสนบัสนุนในทิศทางเดียวกนั 

2.  ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนมีอิทธิพลกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนใน

ทิศทางเดียวกนั 
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3.  ทักษะในการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีอิทธิพลกบัผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุนในทิศทางเดียวกนั 

 

3. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

การสร้างเคร่ืองมือการวจิยั ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือการวจิยั โดยมีวธีิดาํเนินการดงัน้ี 

1)  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นโดยการศึกษารายละเอียดจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

ตลอดจนคาํแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ  2)  กําหนดขอบเขตและโครงสร้างเน้ือหาของ

แบบสอบถาม  ตลอดจนตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา  และ

ดาํเนินการสร้างขอ้คาํถามในแบบสอบถามและกาํหนดการให้คะแนนสาํหรับคาํตอบแต่ละขอ้  3)  ทดสอบค่า

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity)  ของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  โดยการใหอ้าจารย ์ ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  และ

ผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน  ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาและภาษาท่ีใช้ของคาํถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม

จุดมุ่งหมายของการวิจยัหรือไม่  หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดป้รับแบบสอบถามตามขอ้คิดเห็นของผูป้ระเมิน โดยหา

ค่าเฉล่ีย IOC แบบสอบถาม  4)  ทดสอบค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  จากการนาํแบบสอบถามไปทดสอบขั้นตน้  

แลว้นําไปวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งภายใน โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะทาํการศึกษา  จากนั้นนาํแบบสอบถามมาทดสอบเพ่ือวิเคราะห์หาความเท่ียงของ

แบบสอบถาม  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรคือบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัเอกชนทั้ งหมด  แต่จะเลือกกลุ่มตวัอย่างจาก

มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน  7  แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม,  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย,  มหาวิทยาลยัรังสิต,  มหาวิทยาลยักรุงเทพ,  มหาวิทยาลยัเกริก,  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  

และมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  และสุ่มเลือกบุคลากรจากมหาวทิยาลยัดงักล่าวจาํนวน  200  คน 

Attribute (คุณลกัษณะเฉพาะ) 

 - ผูน้าํการเปล่ียนแปลง       - การทาํงานในเชิงรุก 

 - ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน  

Knowledge (ความรู้) 

 - การคิดคน้องคค์วามรู้ใหม่ ๆ 

 - การถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืน 

 - การนาํความรู้ไปใชใ้นการทาํงานและประยกุตใ์ช ้

Skills (ทกัษะ) 

 - ดา้นการส่ือสาร - ดา้นเทคโนโลย ี

 - ดา้นภาษา  - ดา้นการบริการ 

ผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

สายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัเอกชน 
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       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาตวัแปร  ดงัน้ี  

 1.  คุณลกัษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนมีอิทธิพลกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรสาย

สนับสนุนอย่างมีนัยสําคญั  ประกอบด้วย  3  ด้าน  ได้แก่  1) ผูน้ําการเปล่ียนแปลง  2) การทํางานในเชิงรุก                  

3) ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน 

 2.  ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนมีอิทธิพลกับผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน  

ประกอบดว้ย  3  ดา้น  ไดแ้ก่  1) การคิดคน้องคค์วามรู้ใหม่ ๆ  2) การถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืน  3) การนาํความรู้

ไปใชใ้นการทาํงานและประยกุตใ์ช ้

 3.  ทกัษะในการทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุนมีอิทธิพลกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน   ประกอบดว้ย  4  ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการส่ือสาร  2) ดา้นเทคโนโลย ี 3) ดา้นภาษา  4) ดา้นการบริการ 

 4.  ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน  ประกอบดว้ย  2  ดา้น  ไดแ้ก่  1) ความสําเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน  2) การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

 4.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  เป็นเคร่ืองมือสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

รูปแบบของแบบสอบถามจะใชแ้บบปลายปิด (Close – ended question)  โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด   3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 2  คาํถามเก่ียวกบัศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเอกชน  แบ่งออกเป็น  3  ดา้น  

ไดแ้ก่  1) คุณลกัษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนบัสนุน  2) ความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน   3) ทกัษะในการ

ทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ส่วนท่ี 3  เป็นขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากผูต้อบแบบสอบถาม 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยคร้ังน้ีได้ตั้ งเป้าหมายจาํนวนกลุ่มตัวอย่างไว ้  200  ชุดโดยใช้

หลกัเกณฑก์ารสุ่มแบบง่าย  โดยกลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสเลือกเท่า ๆ กนั มีขั้นตอนและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1)  ทาํหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม  เพ่ือส่งถึงมหาวิทยาลยัเอกชน  เพ่ือผูว้ิจยัขออนุญาตทาํการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่ม

ตวัอย่างและรับคืนด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย ์ 2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลทั้ งหมด และลงรหัส

แบบสอบถาม  3)  นาํขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้ ไปวเิคราะห์ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัจะนําขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมสําเร็จทางสถิติ  เพ่ือ         

คาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ  ไดแ้ก่  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่า   

t-test  และวเิคราะห์ค่าถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression)  ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี  .05 
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5. สรุปผลการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  65.0  มีอายรุะหวา่ง  26-35  ปี  ร้อยละ  

31.5  สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ  55.0  เป็นเจ้าหน้าท่ี/ธุรการ  ร้อยละ  52.5  มีอายุการทาํงาน

ระหวา่ง  6-10  ปี  ร้อยละ  30.5  และปัจจุบนัมีประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง  2-5  ปี  ร้อยละ  32.5 

คุณลักษณะเฉพาะ  ศกัยภาพดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ  พบว่า  ปัจจัยดา้นผูน้ําการเปล่ียนแปลง มีความ

มุ่งมัน่และพร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง รวมถึงมีการเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  ปัจจัยด้านการทํางานในเชิงรุก  เม่ือเกิดปัญหาในการทํางาน ไม่รอให้ผูอ่ื้นบอกถึงแนวทาง

แกปั้ญหา  แต่จะดาํเนินการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบใน

การปฏิบติังาน  สามารถตระหนักถึงคุณภาพของงานและการให้บริการเพ่ือให้ไดม้าตรฐานของวิชาชีพ  อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด   

ความรู้  ศักยภาพดา้นความรู้  พบว่า  ปัจจยัดา้นการคิดคน้องค์ความรู้ใหม่ ๆ  มีความสนใจและปรับ

ตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ปัจจัยด้านการถ่ายทอดความรู้ให้คนอ่ืน  

สามารถถ่ายทอดความรู้และแนวทาง เทคนิคการทาํงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดดี้  อยูใ่นระดบัมาก  ปัจจยัดา้นการนํา

ความรู้ไปใชใ้นการทาํงานและประยกุตใ์ช ้ สามารถปรับเปล่ียนเทคนิคการทาํงานให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ

ของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก 

ทักษะ  ศักยภาพด้านทักษะ  พบว่า  ปัจจัยด้านการส่ือสาร  เม่ือเกิดการร้องเรียนจากผู ้รับบริการ                 

เพ่ือนร่วมงาน  สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  อยู่ในระดับมาก   ปัจจยัด้านเทคโนโลย ี                    

มีทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์ท่ีจาํเป็นเพ่ือใหท้าํงานไดมี้ประสิทธิภาพ  อยูใ่น

ระดบัมาก  ปัจจยัดา้นภาษา  สามารถใชภ้าษาไทยเพ่ือการติดต่อประสานงานได ้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ปัจจยัดา้น

การบริการ  มีความยินดีและมีความเต็มใจในการให้บริการและพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาหรือข้อสงสัยจาก

ผูรั้บบริการดว้ยความตั้งใจ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

ภาพรวมคุณลกัษณะเฉพาะ  ความรู้  และทกัษะ  มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  ในทิศทางเดียวกนั  มีนํ้ าหนักความสัมพนัธ์เท่ากับ  0.676  เม่ือพิจารณาทีละด้าน  พบว่า 

คุณลกัษณะเฉพาะ  ความรู้  และทกัษะ  มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั  .05  ทั้งสาม

ดา้น  โดยมีนํ้ าหนกัความสมัพนัธ์ เท่ากบั  0.682  0.490  และ 0.667  ในทิศทางเดียวกนั 

ผลการหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเอกชนพบวา่  

คุณลกัษณะเฉพาะ  ความรู้  และทกัษะ  มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน  อยา่ง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยจากผลการทดสอบ  พบวา่  ตวัแปรคุณลกัษณะเฉพาะ  มีค่าสมการถดถอย  

เท่ากบั  0.936 มีค่าสถิติทดสอบ t  เท่ากบั  13.123  มีค่า P-Value  (sig.)  นอ้ยกวา่  0.05  จึงสรุปไดว้า่  คุณลกัษณะ

เฉพาะมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน   ตวัแปรความรู้  มีค่าสมการถดถอย  เท่ากบั  0.630  มีค่าสถิติทดสอบ t  เท่ากบั  

7.899  มีค่า P-Value  (sig.)  น้อยกว่า  0.05  จึงสรุปได้ว่า  ความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนบัสนุนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน  และตวัแปรทกัษะ  

มีค่าสมการถดถอย  เท่ากบั  0.900  มีค่าสถิติทดสอบ  t  เท่ากบั  12.612  มีค่า P-Value  (sig.)  น้อยกว่า  0.05  จึง
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สรุปไดว้า่  ทกัษะมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .05  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน 

 

6. อภิปรายผล  

การอภิปรายผลเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยั

เอกชน  ในการวจิยัคร้ังน้ี  มีประเด็นสาํคญัท่ีไดศึ้กษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  รายละเอียดดงัน้ี 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนกับผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน  พบว่า  คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนมี

ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบัติงาน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยมีนํ้ าหนักความสัมพนัธ์เท่ากับ  

0.682  โดยให้ความสาํคญัดา้นผูน้าํการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ภทัรกร  วงศส์กุล  (2554, 

หนา้ 144-116)  ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในเขตลาดกระบัง  พบว่า  1)  ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกดักรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบงั  ในภาพรวมอยูร่ะดบัมากเรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นการเป็นผูส้ร้าง

แรงดลใจ  ด้านการเป็นผูมี้บารมี  ดา้นความเป็นมืออาชีพของภาวะผูน้ํา  ด้านการเป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์กับ                     

ผูต้ามเป็นรายบุคคล  ด้านการเป็นผู ้กระตุ ้นใช้สติปัญญา  2)  ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบงั  ในระดบับุคคลและระดบัองคก์รมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  โดยครูจะให้

ความสาํคญัในระดบัองคก์รมากกวา่บุคคล  3)  ความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัประสิทธิผลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                      

4)  ปัญหาคือผูบ้ริหารบางคนใชพ้ฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัผูใ้ตบ้งัคบับัญชา  ขอ้เสนอแนะคือ  ผูบ้ริหารควร

คาํนึงถึงหลกัการเป็นผูมี้บารมี  อาศยัหลกัการและทฤษฎีผสมผสานกบัการให้ขวญักาํลงัใจ  ดว้ยความเตม็ใจอยา่ง

เป็นกลัยาณมิตร  และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  กอบศกัด์ิ  มูลมยั  (2554, หน้า 93)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง  

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูสังกดั

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  1  พบวา่  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมี

ความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการสอน  ดังนั้ น  ผูบ้ริหารและครูผูส้อนจึงควรตระหนักถึงความสําคญัและ

ส่งเสริมคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในแต่ละดา้นให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้การจดัการศึกษา

ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป  ในการน้ีมหาวิทยาลยัให้ความสําคญัและส่งเสริมคุณลกัษณะผูน้ําการ

เปล่ียนแปลงจึงให้ความสําคญัและส่งเสริมคุณลกัษณะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร  ส่วนบุคลากรสาย

สนบัสนุนจึงควรให้ความสาํคญัต่อคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลยั  เน่ืองจากใน

สภาพปัจจุบนัการศึกษามีการเปล่ียนแปลงทั้งหลกัสูตร  กลยทุธ์ทางการตลาด  บุคลากรสายสนบัสนุนจึงตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นความคิด  ทศันคติ  เพ่ือใหม้หาวทิยาลยัมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเอกชน  พบวา่  ความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุนมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน  

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีนํ้ าหนักความสัมพนัธ์เท่ากับ  0.490  โดยให้ความสําคญัด้านการ

คิดคน้องคค์วามรู้ใหม่ ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อจัฉรา  หล่อตระกลู  (2557, บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศึกษา
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เร่ือง  การพฒันาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลยัของรัฐ  พบว่า  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นรูปแบบการ

พฒันาท่ีเหมาะสม  เพราะจะทาํให้ผูรั้บการพฒันาไดเ้รียนรู้จากการฟังและการปฏิบติัจริงอย่างถูกตอ้งและเกิด

ประโยชน์สูงสุด  นอกจากน้ีการฝึกอบรมยงัเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้  และทกัษะให้แก่ผูเ้ขา้รับการอบรม

เพ่ือการพฒันาตนเอง  นําไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  พรนารี  

โสภาบุตร (2555, หนา้  164-165)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  แนวทางการพฒันาสมรรถนะผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม 

สาขาอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า  ความ

ตอ้งการสมรรถนะเม่ือประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความตอ้งการสมรรถนะในระดบัสูงทุกดา้น  

เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้  ดา้นค่านิยม  และดา้นทกัษะ  ดงันั้น การให้ความสาํคญัใน

การพฒันาความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัเอกชนกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัรัฐมีความ

คลา้ยคลึงกนัในการเพ่ิมพนูความรู้ใหม่ ๆ   โดยการเขา้ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ิมความรู้จากการฟังและการปฏิบติั

จริง  ซ่ึงไดท้ั้งความรู้และทกัษะใหม่ท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบติังาน 

3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเอกชน  พบวา่  ทกัษะของบุคลากรสายสนบัสนุนมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน  

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีนํ้ าหนักความสัมพนัธ์เท่ากับ  0.667  โดยให้ความสําคญัด้านการ

บริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  อรนงค ์ เถาทอง  (2547,  หนา้  66-67)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  การศึกษา

คุณภาพการบริการของบุคลากรสาํนกังานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์  พบวา่  ดา้นการใหบ้ริการและอาํนวย

ความสะดวก  โดยภาพรวมและทุกรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ  

สถานท่ี  และบรรยากาศท่ีมีไวใ้นการให้บริการ  ขั้นตอนและวิธีการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีในการใชบ้ริการ  และ

เจา้หนา้ท่ีตอบขอ้สงสยัหรือใหข้อ้แนะนาํท่ีท่านตอ้งการไดร้วดเร็ว  และความพอใจกบัการประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร

ทัว่ถึง  จดหมายของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ทาํใหไ้ดรั้บทราบเร่ืองราวของคณะฯ  อยูเ่ป็นประจาํ  ไม่แตกต่างอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  พบวา่  ความเตม็ใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน  การ

ติดตามงาน  และใหบ้ริการจนครบกระบวนการของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานฯ  และกริยา มารยาทเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานฯ  

ในการให้บริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  และสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ  พรวิภา  เตชะอาํไพ  

(2539, หน้า 81) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ความตอ้งการและการตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาทักษะของ

บุคลากรระดบัหัวหนา้ฝ่ายขายในบริษทัอาร์โพลปิโตรเลียม  จาํกดั  ในภาคตะวนัออก  พบวา่  1)  หัวหนา้ฝ่ายขาย

บริษทัอาร์โพลปิโตรเลียม  ฟาร์อีสท์  จาํกดั  มีความตอ้งการและการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอยู่ใน

ระดบัสูง  2)  เม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการและการตอบสนองความตอ้งการพฒันาบุคลากรระดบัหวัหนา้ฝ่ายขาย

ในทกัษะ  3  ดา้น  พบว่า  มีความแตกต่างกนัอยา่งยิ่ง  3)  หัวหน้าฝ่ายขายของบริษทัอาร์โพล ์ ทั้ง  5  จงัหวดัใน

ภาคตะวนัออกมีความตอ้งการและการตอบสนองความตอ้งการไดรั้บการพฒันา  ในทกัษะสาํหรับงานเฉพาะอยา่ง  

สาํหรับมนุษย ์ และเก่ียวกบัความคิดยอดรวมแตกต่างอยา่งยิ่งในทุก ๆ  ทกัษะ  ในการน้ีสถาบนัการศึกษา  บริษทั  

ภาครัฐ  และมหาวิทยาลยัเอกชน  ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาทกัษะของบุคลากรในองคก์ร  เน่ืองจากในการเพ่ิม

ทกัษะการทาํงานเพ่ือเป็นการพฒันาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะตาํแหน่งหน้าท่ีและ

สามารถต่อยอดทางความคิดใหพ้ฒันายิง่ข้ึน  ซ่ึงนาํไปสู่การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ดงันั้น  ภาพรวมคุณลกัษณะเฉพาะ  ความรู้  และทกัษะ  มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ในทิศทางเดียวกนั  มีนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์เท่ากบั  0.676  เม่ือพิจารณาทีละดา้น  

พบวา่  คุณลกัษณะเฉพาะ  ความรู้  และทกัษะ  มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั  .05  

ทั้งสามดา้น  โดยมีนํ้ าหนกัความสมัพนัธ์ เท่ากบั  0.682  0.490  และ  0.667  ในทิดทางเดียวกนั 

4.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อศกัยภาพของบุคลากรสายสนบัสนุนเพ่ือไปสู่ผลการปฏิบติังานของบุคลากร

สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน  พบว่า  คุณลกัษณะเฉพาะ  ความรู้  และทักษะ  มีอิทธิพลต่อผลการ

ปฏิบติังาน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  สมศรี  สิงห์ทอง  (2550, หนา้ 

164)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากร  จุฬาลงณ์มหาวทิยาลยั  

พบวา่  1)  ระดบัความสาํเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัอยูใ่นระดบัไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  

80  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ 2)  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การและ

กระบวนการบริหารกับความสําเร็จในการปฏิบติังาน  พบว่า  กระบวนการบริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ

ความสําเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  วิมล  บุญรอด  (2549, หน้า  93-95)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสาํเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน :  ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัในเขตภาคใต ้  พบวา่  1)  ระดบัความสาํเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใน

เขตภาคใต้  อยู่ในระดับสําเร็จมากกว่าร้อยละ  70  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ 2)  การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ  กบัระดบัความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร  พบวา่  ปัจจยัเก่ียวกบั

สมรรถนะ  และปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสาํเร็จในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัในเขตภาคใต ้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1)  นอกเหนือจากการเชิดชูเกียรติความสําเร็จในการทํางานของบุคลากร มหาวิทยาลัยควรมี

แผนการส่งเสริมบุคลากรสายสนบัสนุน  ความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงานสาํหรับผูท่ี้มีผลการดาํเนินงานท่ีดีและ

โดดเด่น  โดยทาํการจดักลุ่มผูมี้ศกัยภาพโดดเด่น (Talent)  และเขา้สู่กระบวนการในการพฒันาเพ่ือให้เติบโตใน

สายงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  (Fast Track)  เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  อีกทั้งยงัช่วยให้ลดอตัรา

การลาออก และเพ่ิมอตัราการคงอยูข่องบุคลากร 

(2)  มหาวิทยาลยัควรมีแผนงานอบรมบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมเติมเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ใหเ้พ่ิอนร่วม

งาน  โดยมีแผนการบริหารจดัการความรู้อยา่งชดัเจนโดยการจดัอบรมเพ่ิมความรู้สาํหรับนาํมาถ่ายทอดให้ทีมงาน

ได้เข้าใจและมีความชัดเจน  เช่น  ถ่ายทอดเทคนิคการระบบจัดเก็บเอกสาร   ระบบการเก็บข้อมูลนักศึกษา

ทุนการศึกษา  รวมถึงระบบการทาํเอกสารสาํเร็จการศึกษา 

(3)  มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและแนวทางในการพฒันาทักษะด้านภาษาให้แก่บุคลากรสาย

สนับสนุนในมหาวิทยาลยั  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสาร เพ่ือการติดต่อประสานงาน โดยทาง

มหาวทิยาลยัควรจดัการทดสอบวดัระดบัความรู้ความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของบุคลากรสายสนบัสนุนเพ่ือ
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นาํมาเป็นขอ้มูลในการจดัหลกัสูตรอบรมใหมี้ประสิทธิภาพ  และแบ่งกลุ่มอบรมใหก้บับุคลากรท่ีมีความจาํเป็นใน

การพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาในแต่ละดา้น  เช่น  การฟัง  การพูด   การอ่าน และ การเขียน โดยหลกัสูตรการ

พฒันาควรทาํการจดัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  เน่ืองจากการพฒันาทางดา้นภาษาจาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนและการ

ใชต้ลอดเวลา ทางมหาวทิยาลยัควรมีนโยบายและการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรสายสนบัสนุน กรณีท่ีบุคลากร

มีการพฒันาและการทดสอบทางดา้นภาษาผ่านเกณฑม์าตรฐาน เช่น การสนบัสนุนค่าลงทะเบียนการทดสอบ การ

เพ่ิมอตัราเงินเดือน เป็นตน้ 

(4)  มหาวทิยาลยัควรมีการอบรมบุคลากรสายสนบัสนุนเก่ียวกบังานทางดา้นวชิาการ โดยเฉพาะ

เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา  เพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารสถาบนัการศึกษาและสามารถเป็น

กลไกในการขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยั  อีกทั้งยงัสามารถช่วยคณาจารย ์ผูบ้ริหาร ในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรศึกษาบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัภาครัฐ  มหาวทิยาลยัราชภฎั  ท่ีอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  และจงัหวดัอ่ืน ๆ  เพ่ือเปรียบเทียบและต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รต่อไป 

(2)  ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนไดอ้ยา่ง

ชดัเจน  เช่น  ความสุขในการทาํงาน  ประสิทธิภาพในการทาํงาน  พฤติกรรมการทาํงาน  เพ่ือช่วยใหไ้ดข้อ้มูลเชิง

ลึกและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง การวางผงัคลงัสินคา้สําเร็จรูปดว้ย ABC Analysis กรณีศึกษา โรงงานผลิตผนงัสาํเร็จรูป 

เป็นการศึกษารูปแบบการจดัผงัคลงัสินคา้สาํเร็จรูปดว้ยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC เพ่ือเสนอแนวทางใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินคา้สําเร็จรูป เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบไปด้วย หลกั

วิเคราะห์แผนผงัสาเหตุและผล การวางผงัคลงัสินคา้ และเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือในการจัดแบ่งประเภทสินคา้และเลือกวิธีจัดเรียงแบบเคล่ือนไหวเร็ว, เคล่ือนไหวปานกลาง และ

เคล่ือนไหวชา้โดยนาํเอาปริมาณการผลิตปี พ.ศ.2561 มาทาํการศึกษาและทาํการเปรียบเทียบระหวา่งการจดัเก็บ

สินคา้แบบปัจจุบนักบัการจดัเก็บสินคา้แบบใหม่ 

ผลการวิจัยพบว่า ในการเตรียมสินคา้แบบปัจจุบัน เวลาท่ีพนักงานใช้ในการหยิบสินคา้ค่าเฉล่ียแต่

ละแร็คเท่ากับ 6.3 นาที และเม่ือนําการจัดวางผงัคลงัสินคา้แบบใหม่พร้อมกับการจัดกลุ่มสินคา้แบบ ABC 

Analysis เขา้ไปปรับปรุงทาํใหค้่าเฉล่ียในการหยบิสินคา้เพ่ือการจดัส่งแต่ละแร็คเท่ากบั 4.3 นาที ซ่ึงลดลง 2 นาที

ต่อหน่ึงแร็ค คิดเป็นร้อยละ 31.36 ทั้งน้ีปัญหาพนกังานหยบิสินคา้ไม่ตรงตามเอกสารการจดัส่งนั้น สาเหตุเกิดจาก

การท่ีสินคา้วางรวมกนัหลายๆชนิด ทาํให้ประสบกบัความล่าชา้ในการคน้หา หลงัจากไดมี้การจดักลุ่มสินคา้และ
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วางผงัคลงัสินคา้ใหม่ พนักงานหยิบสินคา้ไดร้วดเร็วข้ึน ไม่มีการหยิบสินคา้ผิด ทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

นอกจากน้ีจากการวิจยัยงัพบวา่รายการสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้ ซ่ึงไดถู้กจดัแบ่งไวใ้นกลุ่ม C บางรายการไม่มี

การเคล่ือนไหวเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 365 วนั กลายเป็นสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวทั้งน้ีทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

จะไดจ้ดัทาํเป็นรายงานนาํเสนอผูบ้ริหารต่อไป 

 

คาํสําคญั: เทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC, การวางผงัคลงัสินคา้ 

 

ABSTRACT 

 The study of the finished goods warehouse layout design by using ABC Analysis on a case study:  the 

precast concrete panel plant.  With ABC analysis technique, the warehouse layout was rearranged in order to 

increase warehouse performance.  Not only ABC analysis, but also the cause and effect diagram ( Ishikawa 

diagram)  and plant layout design technique were also utilized.  The precast production output in 2018 was 

analyzed and separated into three groups:  fast, medium and slow moving items and using as a sample for this 

study as well.  The result revealed that the current picking time for individual rack was 6. 3 minutes and after 

redesigned it was reduced to 4.3 minutes or 31.36 percent reduction. The main reason for delay picking time was 

a mixed products allocation. After redesigned, the staffs could pick the products faster and their mistakes related 

to picking process were eliminated.  Therefore; the customer satisfaction was increased and kept ordering 

continuously.  In addition, the slow moving products (group C), some products have been kept for more than 365 

days, related departments will inform these items to the company’s top management further. 

 

KEYWORDS: ABC analysis, Warehouse layout design 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบนัมีโครงการหมู่บา้นจดัสรร และคอนโดมิเนียมเกิดข้ึนมากมาย ระบบการก่อสร้างแบบ Precast 

จึงถูกนาํมาใชเ้พ่ือตอบสนองการขยายตวัท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เจา้ของบา้นจึงควรรู้จกัระบบ Precast  เพ่ือใชเ้ป็น

ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคุณภาพให้ตรงตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริง ระบบการ

ก่อสร้างอาคารในปัจจุบันมีการพฒันาไปอย่างมากระบบ Precast  หรือระบบช้ินส่วนอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กหล่อสาํเร็จก็เป็นระบบหน่ึงท่ีถูกพฒันาข้ึนมา เพ่ือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในงานก่อสร้าง ระบบ Precast มกัใช้

กบังานอาคารท่ีเป็นโครงการ  เช่น บา้นจดัสรรและคอนโดมิเนียม โครงการเหล่าน้ีมีรูปแบบอาคารเหมือนกนัเป็น

จาํนวนมาก ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึ์งลงทุนสร้างโรงงานเพ่ือหล่อช้ินส่วนของอาคารล่วงหนา้ เม่ือ

ถึงช่วงการก่อสร้างจึงทาํการขนส่งเพ่ือติดตั้งท่ีหนา้งานไดท้นัที 

คลงัสินคา้เป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างมากต่อบริษทักรณีศึกษาท่ีตอ้งส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ทุกวนั เพ่ือไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ไม่ทาํให้สินคา้ขาดมือ (Stock Out) หรือตํ่ากว่าปริมาณสินคา้คงคลงัขั้นตํ่า 

(Minimum Stock) ท่ีกําหนดไว้ อีกทั้ งจะต้องไม่เก็บสินค้าคงคลังเกินกว่าปริมาณสินค้าคงคลังขั้นสูงสุด 
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(Maximum Stock) ท่ีกาํหนด เพราะอาจทาํให้คลงัสินคา้มีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ ทั้งในส่วนของวตัถุดิบ 

(Raw Materials) และสินคา้สาํเร็จรูป (Finished Goods) ดงันั้น การจดัการระบบคลงัสินคา้จึงมีบทบาทสําคญัใน

การบริการลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและส่งคาํสั่งซ้ืออย่างต่อเน่ือง การควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั

และการกาํหนดตาํแหน่งสําหรับการจดัเก็บสินคา้แต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมจึงเป็นกิจกรรมท่ี

สําคญั เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว พนักงานสามารถหยิบสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน ส่งมอบ

สินคา้ตรงเวลา มีคุณภาพและครบถว้นตามจาํนวน อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจดัการคลงัสินคา้และ

ส่งผลดีต่อองคก์รในภาพรวม  

บริษทักรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตผนงัสําเร็จรูป โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นโครงการหมู่บา้นจดัสรร

ต่างๆ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 มียอดคาํสั่งซ้ือเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ตอ้งมีการผลิตสินคา้เพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก

ตามไปด้วย ซ่ึงคลงัสินคา้ของบริษทัในปัจจุบันจึงตอ้งเก็บสินคา้สําเร็จรูปจาํนวนมากจากคาํสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน

ดงักล่าว โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มสินคา้และพ้ืนท่ีใหช้ดัเจนทาํใหป้ระสบปัญหาต่างๆ เช่น มีการวางสินคา้ปนกนั ไม่

มีระบบในการจดัวางสินคา้สาํเร็จรูป พนกังานใชเ้วลานานในการหาสินคา้เพ่ือเตรียมจดัส่งใหลู้กคา้ รวมถึงใชเ้วลา

ในการนบัสตอ๊กสินคา้ประจาํปีเป็นเวลานานและยากต่อการนบัสินคา้ เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัใน

คร้ังน้ี 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัผงัคลงัสินคา้สาํเร็จรูปดว้ยเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC 

(2) เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้สาํเร็จรูป 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ผงัคลงัสินคา้

ปัจจุบนั 

จาํนวนสินคา้ท่ียงั

ไม่จดักลุ่ม 

- วเิคราะห์หาสาเหตุโดยใช้

ผงักา้งปลา 

- จดักลุ่มสินคา้โดยเทคนิค 

ABC 

 

- วางผงัคลงัสินคา้ใหม่ 

 

ผงัคลงัสินคา้ท่ี

ไดรั้บการปรับปรุง 

กลุ่มสินคา้ท่ีจดัแลว้ 

Input Process Output 

ป
ระสิ

ท
ธิภาพ

เพิ่
มขึ้น
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือเทคนิคการหาสาเหตุดว้ยแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) การวางผงัสินคา้ (Warehouse Layout) และเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการ

จัดแบ่งประเภทสินคา้ โดยเลือกวิธีจัดเรียงแบบเคล่ือนไหวเร็ว (Fast Moving Items), เคล่ือนไหวปานกลาง 

(Medium Moving Items) และเคล่ือนไหวชา้ (Slow Moving Items) โดยนาํเอาปริมาณการผลิต มกราคม–มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 และนาํมาเรียงลาํดบั จากมากไปหานอ้ยและคาํนวณหาร้อยละ สะสมความการเคล่ือนไหวของสินคา้แต่

ละกลุ่ม 

4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออกไปสังเกตการณ์ 

(Observation) ณ สถานท่ีปฏิบติังานจริง ทั้งน้ีผูว้จิยัไดท้าํการลงพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือนาํมาประกอบเป็น

ขอ้มูลเพ่ิมเติมในการทาํวิจัย และการออกไปสังเกต ณ สถานท่ีจริงจะช่วยให้ผูว้ิจัยสามารถเขา้ใจปัญหาและ

อุปสรรคจากการปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้สาํเร็จรูปมากยิง่ข้ึน 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดท้าํการทบทวนงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและนาํเอาขอ้มูลเอา

ปริมาณการผลิตระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 มาทาํการแบ่งกลุ่มสินคา้ตามเทคนิคการแบ่งกลุ่ม

สินคา้แบบ ABC 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล   

  ผูว้ิจัยได้ทําการจับเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจริงก่อนการปรับปรุงคลังสินค้ามาเปรียบเทียบกับ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานหลงัจากมีการปรับปรุงคลงัสินคา้โดยเปรียบเทียบเป็น ร้อยละและนาํเสนอเป็น

กราฟแท่ง โดยใชว้ธีิการสุ่มหยบิสินคา้ 

 

5. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์กระบวนการทาํงานพบวา่ปัญหาเร่ิมจากขั้นตอนการส่งสินคา้สําเร็จรูปเขา้คลงัสินคา้

และสงัเกตพบปัญหาดงัต่อไปน้ี  

1. พนกังานใชเ้วลานานในการเขา้ไปหยบิสินคา้ 

 2. พนกังานหยบิสินคา้ไม่ตรงตามเอกสารใบส่งสินคา้ 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาท่ีพนักงานใชเ้วลานานในการหยิบสินคา้นั้น เกิดจากรูปแบบในการจดัเก็บ

สินคา้ของทางบริษทักล่าวคือ บริษทัไม่ไดมี้ระบบในการจดัเก็บสินคา้สําเร็จรูป ไม่มีการจดัรูปแบบ Layout ท่ี

ชดัเจน ดงันั้นเม่ือฝ่ายผลิตผลิตสินคา้สําเร็จรูปเสร็จ จะนาํเขา้มาวางในคลงัสินคา้ ณ บริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีว่าง ทาํให้

สินคา้ปะปนกนั เม่ือมีคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ พนกังานจึงใชเ้วลานานในการคน้หาสินคา้ โดยพบวา่การหยิบสินคา้ใน

ปัจจุบนันั้น เวลาท่ีพนกังานใชใ้นการหยบิสินคา้ ค่าเฉล่ียแต่ละแร็คเท่ากบั 6.30 นาที 

 จากนั้นไดท้าํการจดักลุ่มสินคา้โดยใชเ้ทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC โดยแยกประเภทเป็นสินคา้

เคล่ือนไหวเร็ว (Fast Moving Items), เคล่ือนไหวปานกลาง (Medium Moving Items) และเคล่ือนไหวชา้ (Slow 

Moving Items) โดยมีรายละเอียดขอ้มูลท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มสินคา้มี ดงัน้ี 
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1. รายการสินคา้                                                                                                                                    

2. ปริมาณสินคา้ท่ีจาํหน่ายแต่ละรายการ                                                                                   

3. ปริมาณสินคา้ท่ีจาํหน่ายทั้งปี                                                                                                                

4. การเคล่ือนไหวในการจาํหน่ายสินคา้ต่อปี 

ขั้นตอนในการจดักลุ่มสินคา้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. คาํนวณหาปริมาณสินคา้ทั้งหมดท่ีผลิตปี พ.ศ. 2561                                                                              

2. สินคา้บางรายการมีปริมาณนอ้ยเน่ืองจากเป็นสินคา้ตวัอยา่ง ดงันั้นจึงทาํการตดัขอ้มูลสินคา้ตวัอยา่ง

ออกไปทั้งหมด                                                                                                                  

3. จดัลาํดบัสินคา้แต่ละรายการตามปริมาณสินคา้ท่ีผลิต จากจาํนวนมากไปหาจาํนวนนอ้ย 

4. หาร้อยละของปริมาณสินคา้แต่ละรายการเทียบกบัจาํนวนสินคา้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด                       

5. จดักลุ่มสินคา้ตามกลุ่ม A,B และ C ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 รายการการแบ่งกลุ่มสินคา้ 

กลุ่มสินค้า รายการสินค้า รายการสินค้า

ร้อยละ 

ปริมาณสินค้า 

(ช้ิน) 

ร้อยละสะสมการ

เคล่ือนไหว 

ชนิดของการ

เคล่ือนไหว 

A 8 70.57% 13,640.00 72.76% เร็ว 

B 9 25.41% 4,581.00 24.44% ปานกลาง 

C 7 4.02% 526.00 2.80% ชา้ 

ผลรวม 24 100% 18,747.00 100%  

 

และออกแบบผงัจดัวางสินคา้สาํเร็จรูป (Warehouse Layout) ใหม่ โดยวดัพ้ืนท่ีจริงท่ีสามารถวางสินคา้

สําเร็จรูปได ้เน่ืองจากในปัจจุบนัพ้ืนท่ีเก็บสินคา้สาํเร็จรูปบางส่วนไดน้าํไปจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดย

กาํหนดใหทุ้กช่องมีขนาด 1.8 x 6.0 เมตร เพ่ือใหส้ามารถวางแร็คไดทุ้กขนาด ไดท้ั้งหมด 200 ช่อง แต่ละแร็ค ตอ้ง

วางห่างกนั 50 เซ็นติเมตร และเวน้ช่องทางเดินไวส้าํหรับการตรวจนบัสินคา้ โดยวางสินคา้แลว้เวน้ช่องทางเดิน

โดยกาํหนดใหมี้ช่องทางเดินขนาด 50 เซ็นติเมตรเช่นกนั เม่ือทาํการวาง Layout ใหม่เสร็จเรียบร้อย จากนั้นประชุม

ร่วมกบัแผนกคลงัสินคา้ กาํหนดใหพ้นกังานคลงัสินคา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการวางสินคา้ตามผงัใหม่ท่ีออกแบบไว ้

กาํหนดช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเพ่ือจบัเวลาก่อนและหลงัปรับปรุง คือ ปลายเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 

2561 โดยกาํหนดจาํนวนแร็คของลูกคา้แต่ละรายเท่ากนั ทั้งน้ีกลุ่มสินคา้ตามเทคนิคการจดักลุ่มแบบ ABC กาํหนด

พ้ืนท่ีดงัน้ี 

สีเขียว    สินคา้ท่ีมีความเคล่ือนไหวเร็ว ใหว้างไวต้าํแหน่ง  A                                                 

สีเหลือง  สินคา้ท่ีมีความเคล่ือนไหวปานกลาง ใหว้างไวต้าํแหน่ง  B                                               

สีแดง     สินคา้ท่ีมีความเคล่ือนชา้ ใหว้างไวต้าํแหน่ง C 
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แผนภาพที ่2 แผนผงัการวางสินคา้สาํเร็จรูปในปัจจุบนั 

 

 
 

แผนภาพที ่3 การวางผงัคลงัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปแบบใหม่ 

 

 
 

แผนภาพที ่4 การวางสินคา้ตามการแบ่งกลุ่ม ABC Analiysis 
 

หลงัจากเขา้ไปปรับปรุง ทาํใหค้่าเฉล่ียในการเตรียมสินคา้แต่ละแร็ค เท่ากบั 4.3 นาที ซ่ึงลดลง 2 นาที ต่อ

แร็ค หรือคิดเป็นร้อยละ 31.36 และความผิดพลาดจากการหยบิสินคา้ของพนกังานลดลง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ระยะเวลาในการหยบิสินคา้ต่อหน่ึงชั้นวาง 

โครงการ จํานวนแร็ค ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

  ใช้เวลา ใช้เวลา เวลา/แร็ค เวลา/แร็ค 

Customer 1 9 71 40 7.9 4.4 

Customer 2 6 40 35 6.7 5.8 

Customer 3 11 45 51 4.1 4.1 

Customer 4 8 52 36 6.5 4.5 

Customer 5 5 35 15 7.0 3.6 

Customer 6 7 54 35 7.7 5.0 

Customer 7 8 41 23 5.1 2.9 

รวม 54 338 235 6.3 4.3 
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6. อภิปรายผล  

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้สาํเร็จรูปดว้ยเทคนิคการจดักลุ่มสินคา้แบบ ABC-

ของโรงงานผลิตผนงัสาํเร็จรูป (Precast Concrete Plant) ท่ีเป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบวา่การวางผงัคลงัสินคา้

แบบปัจจุบนัซ่ึงเป็นการจดัวางท่ีไม่มีระบบ วางสินคา้ปนกนั ทาํให้เกิดความล่าชา้ในการเขา้ไปหยิบสินคา้เพ่ือ

เตรียมจดัส่งของพนกังานคลงัสินคา้ โดยเวลาท่ีพนกังานใชใ้นการหยิบสินคา้ค่าเฉล่ียแต่ละแร็คเท่ากบั 6.3 นาที 

อีกทั้งพบปัญหาความผิดพลาดของสินคา้ท่ีจดัส่งไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และเม่ือทาํการออกแบบการ

จดัวางผงัคลงัสินคา้แบบใหม่ พร้อมกบัการจดักลุ่มสินคา้แบบ ABC โดยกาํหนดช่องวางมาตรฐานขนาดเท่ากนั 

เวน้ช่องทางเดินเพ่ือความสะดวกในการเขา้ไปหยบิและการนบัจาํนวนสินคา้ และแบ่งพ้ืนท่ีการจดัเก็บออกเป็น 3 

ส่วน กล่าวคือ พ้ืนท่ีสําหรับสินคา้เคล่ือนไหวเร็ว (Fast Moving Items), เคล่ือนไหวปานกลาง (Medium Moving 

Items) และเคล่ือนไหวชา้ (Slow Moving Items)  ทาํให้ค่าเฉล่ียในการหยิบสินคา้เพ่ือการจดัส่งแต่ละแร็คลดลง

เหลือ 4.3 นาที ซ่ึงลดลง 2 นาที ต่อหน่ึงแร็ค คิดเป็นร้อยละ 31.36  ทั้งน้ีปัญหาพนกังานหยิบสินคา้ไม่ตรงตามคาํ

สัง่ซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงเกิดจากการท่ีสินคา้แบบเดิมเป็นการวางรวมกนัหลายๆชนิดและไม่ไดต้รวจสอบจาํนวนสินคา้

ก่อนท่ีจะหยิบสินคา้ข้ึนรถส่ง หลงัจากมีการจดักลุ่มสินคา้และวางผงัคลงัสินคา้ใหม่ พบวา่ไม่มีการหยิบสินคา้ผิด 

ทาํลูกคา้เกิดความพึงพอใจ นอกจากน้ีจากการวจิยัยงัพบวา่รายการสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้ ซ่ึงไดถู้กจดัแบ่งไว้

ในกลุ่ม C บางรายการไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 365 วนั โดยทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดจ้ดัทาํ 

เป็นรายงานนาํเสนอต่อผูบ้ริหารต่อไป เพ่ือให้ทาํการพิจารณาวางแผนลดจาํนวนหรือกาํจดัสินคา้เหล่าน้ีออกจาก

คลงัสินคา้ เพ่ือใหมี้พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปมากข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการปฏิบติัแบบใหม่ เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจ

ขั้นตอนการทาํงานและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

(2) นาํเทคนิคการวางผงัและการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบใหม่ไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัเก็บวตัถุดิบและ

บรรจุภณัฑ ์จะสามารถทาํใหมี้พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้เพ่ิมมากข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาการวจิยัในคร้ังตอ่ไปควรศึกษาถึงการลดระยะทางและชัว่โมงการทาํงานของเครน

ยกสินคา้ หลงัจากวางผงัและการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบใหม่ ซ่ึงถา้ลดเวลาการทาํงานไดจ้ะทาํใหป้ระหยดัพลงังานได้

เพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์บิวทอิ์น หรือเฟอร์นิเจอร์ประเภทท่ีออกแบบเหมาะสมใหมี้ขนาดพอดีกบัพ้ืนท่ี

ท่ีติดตั้ง เป็นงานผลิตผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของลูกคา้  บริษทักรณีศึกษาเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการผลิต

เฟอร์นิเจอร์บิวทอิ์น  ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ในโครงการหอ้งชุดท่ีพกัอาศยั ซ่ึงมีปริมาณหอ้งชุดจาํนวนมากและ

มีความตอ้งการท่ีหลากหลาย  ถึงแมว้า่จะถูกผลิตบนช้ินส่วนพ้ืนฐานเดียวกนัก็ตาม  ปัญหาพบคือ อตัราผลผลิตท่ี

ยงัไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนและเวลาในการส่งมอบดว้ย  จากการวิเคราะห์การ

ทาํงานพบวา่  แผนกเจาะเป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพตํ่ากวา่ค่าเป้าหมายมากท่ีสุด  เม่ือหาสาเหตุของปัญหาดว้ย

แผนผงักา้งปลาพบวา่ เกิดจากการใชเ้วลาตั้งเคร่ืองจกัรนาน และการมอบหมายงานท่ีไม่เหมาะสม  การปรับปรุง

ตามหลกัการ ECRS และการกาํจดัความสูญเปล่าจึงถูกนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา  ภายหลงัการปรับปรุงอตัราการ

ผลิตในกระบวนการเจาะของเคร่ืองเจาะคอมเพ่ิมข้ึนจากเดิม 144 แผน่ต่อวนั เป็น 310 แผน่ สูงกวา่ค่าเป้าหมาย 300 

แผ่นต่อวนั  หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 115  ขณะเดียวกนัอตัราการผลิตในกระบวนการเจาะของเคร่ืองเจาะใหญ่

เพ่ิมข้ึนจากเดิม 655 แผ่นต่อวนั เป็น 755 แผ่น หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15 ประสิทธิภาพการทาํงานร้อยละ 94 

ของค่าเป้าหมาย 800 แผน่ต่อวนั 
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ABSTRACT 

Built-in furniture industry or the furniture industry design their products to fit the installed area.  Built-

in furniture is produced according to customer needs.   The case study company is one of the manufacturers of 

built- in furniture.   The most customers are in condominium projects.   There are many units of the room which 

have various customer needs.   Although there are produced using common parts, the problem is the production 

rate is not meeting the target value.   This affects the cost and delivery time.   The work analysis finds that the 

drilling process is the lowest efficiency of the production line.  Fishbone diagram shows the root causes that are 

the machining setup process and the improper workload assignment.  ECRS principle and waste eliminating are 

applied the problem- solving.   After the improvement, the production rate of COM drilling machine increases 

from 144 to 310 pieces per day that are higher than the target of 300 pieces per day or increase up to 115% from 

the existing process.  While the production rate of BIG drilling machine increases from 655 to 755 pieces per day 

or increase up to 15% from the existing process that efficiency is 94% of the target of 800 pieces per day.  

 

KEYWORDS: Built-in furniture, Fishbone diagram, Productivity, ECRS Principle, Wastes 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (Built-in Furniture) หรือเฟอร์นิเจอร์ประเภทท่ีออกแบบเหมาะสมให้

มีขนาดพอดีกบัพ้ืนท่ีท่ีติดตั้ง  จดัเป็นอุตสาหกรรมปลายนํ้ า (Tertiary Industry) ของโซ่อุปทานคลสัเตอร์ยาง ไม้

ยางและเฟอร์นิเจอร์ (สถาบนัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอุตสาหกรรมการผลิต และสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย, 2554)  และเป็นอุตสาหกรรมซ่ึงจดัอยูใ่นหมวดธุรกิจ : 31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีทาํจากวสัดุอ่ืนๆ 

(ยกเวน้ หิน คอนกรีต หรือเซรามิก)  มีมูลค่าการตลาดภายในประเทศรวมถึง 46,875 ลา้นบาทในปี 2560  (กรม

พฒันาธุรกิจการคา้, 2561)  ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์บิวทอิ์นส่วนใหญ่เป็นงานผลิตผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของ

ลูกคา้  ผูป้ระกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวทอิ์น มีความตอ้งการคงความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไว้

เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  จึงจาํเป็นตอ้งให้ความสาํคญักบัเป้าหมาย 3 เป้าหมายคือ ตน้ทุน เวลาและความ

น่าเช่ือถือ (คาํนาย, 2559; ชวลิตและคณะ, 2561) 

บริษทักรณีศึกษาเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน  เป็นบริษทัลูกของกลุ่มผูผ้ลิต

เฟอร์นิเจอร์ 1 ใน 5 รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดดาํเนินการมากกวา่ 42 ปี มีการเติบโตในธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง มี

ทุนจดทะเบียนเพ่ิมจากเม่ือเร่ิมก่อตั้ง 5,800,000 บาท เป็น 200,000,000 บาทในปัจจุบนั และเม่ือปี 2560 มียอดขาย

สินคา้ 715,000,000 บาท หรือมีส่วนแบ่งในตลาดเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน  1.52% (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2561)   

ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ในโครงการห้องชุดท่ีพกัอาศยั (Condominium) ซ่ึงมีปริมาณห้องชุดจาํนวนมากและมี

ความตอ้งการท่ีหลากหลาย  ถึงแมว้า่จะถูกผลิตบนช้ินส่วนพ้ืนฐานเดียวกนัก็ตาม  ปัญหาพบคือ อตัราผลผลิตท่ียงั

ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงค่าเป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึนเกิดจากการประมาณการความสามารถในการ

ผลิตท่ีเพียงพอต่อการตอบสนองคาํสั่งซ้ือของลูกคา้  โดยเฉพาะอัตราการผลิตในกระบวนการเจาะซ่ึงเป็น

กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าท่ีสุด  มีการแยกการเจาะเป็น 2 รูปแบบคือ เคร่ืองเจาะคอมและเคร่ืองเจาะใหญ่  
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ปัจจุบนัพบวา่อตัราการผลิตของเคร่ืองเจาะคอม 144 แผ่นต่อวนัหรือมีประสิทธิภาพเพียง  48%  จากค่าเป้าหมาย 

300 แผ่นต่อวนั และอตัราการผลิตของเคร่ืองเจาะใหญ่ 655 แผ่นต่อวนั หรือมีประสิทธิภาพเพียง  87%  จากค่า

เป้าหมาย 800 แผ่นต่อวนั ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อต้นทุนและเวลาในการส่งมอบ นอกเหนือจากด้านความ

น่าเช่ือถือท่ีอยู่ในระดบัสูงแลว้  ดงันั้นบริษทักรณีศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะแกไ้ขปัญหาขา้งตน้น้ี โดยมุ่งเน้นการ

วิเคราะห์กระบวนการทาํงานดว้ยการศึกษางานและศึกษาเวลา และดาํเนินการปรับปรุงเพ่ือเพ่ือเพ่ิมอตัราการผลิต

ของกระบวนการเจาะช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์บิวทอิ์นใหไ้ดต้ามเป้าหมายการต่อไป 

 

2. ภาพรวมกระบวนการผลติช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์บิวท์อนิ 

กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวทอิ์นสาํหรับโครงการห้องชุดท่ีพกัอาศยัในลูกคา้แต่ละรายจะมีขั้นตอน

คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะแตกต่างกนัเพียงแต่รายละเอียดท่ีลูกคา้ตอ้งการตามรสนิยม กาํลงัการซ้ือ และมิติของห้องพกั

อาศยัเท่านั้น   ดงัตวัอยา่งในแผนภาพท่ี 1 โดยหลงัจากเบิกวตัถุดิบตามรายการวสัดุ (Bill of Materials: BOM) แลว้  

วตัถุดิบจะถูกแปรรูปผ่านกระบวนการตามแผนก ซ่ึงมีการวางผงัโรงงานแบบตามกระบวนการ (Process Layout) 

ตามกลุ่มผลิตภณัฑห์รือตามกลุ่มโครงการ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 ดงัน้ี แผนกปิดผิว แผนกโตะ๊ตดั แผนกตดัซอย

ห่อขอบ แผนกเจาะ แผนกตกแต่งและแต่งสี และแผนกแพค็ก้ิง 

 

 
แผนภาพที ่1 ตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์บิวทอิ์นของบริษทักรณีศึกษา 
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ภาพรวมเป้าหมายอตัราการผลิตในปัจจุบนัเม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการผลิตยอ้นหลงั 30 วนั พบว่า 

แผนกเจาะมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่าสุด ซ่ึงเป็นจุดคอขวดในการะบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินของบริษทั

กรณีศึกษา  โดยมีอตัราการผลิตเฉล่ีย 1,792 ช้ินต่อวนั จากค่าเป้าหมาย 3,000 ช้ินต่อวนั หรือมีประสิทธิภาพการ

ผลิตเพียง 65%  ดงัแสดงในตารางท่ี 1  จึงควรยกระดบัอตัราการผลิตใหมี้ความสมดุลกบัแผนกอ่ืนมากยิ่งข้ึนอย่าง

นอ้ยควรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเป็น 74% 

 

ตารางที ่1 ภาพรวมประสิทธิภาพการผลิต (ก่อนปรับปรุง) 

แผนก 

ข้อมูล 
ปิดผิว โต๊ะตัด 

ตัดซอย

ห่อขอบ 
เจาะ 

ตกแต่ง

และแต่งสี 
แพค็กิง้ 

อตัราการผลติเฉลีย่ (ช้ิน) 2,500 2,219 1,840 1,824 1,259 642 

อตัราการผลติเป้าหมาย (ช้ิน) 2,500 3,000 2,500 3,000 1,500 600-800 

ประสิทธิภาพการผลติ 100% 74% 74% 65% 84% 91% 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การดําเนินงานวิจัยในบทความน้ีจะมุ่งเน้นไปท่ีแผนกเจาะตามขอ้มูลท่ีนําเสนอในหัวขอ้ภาพรวม

กระบวนการผลิตช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์บิวทอิ์น โดยมีขั้นตอนและเคร่ืองมือท่ีใชง้านดงัน้ี 

3.1 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตในแผนกเจาะ โดยใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) (ชวลิตและ

ชยัวฒัน์, 2556; มุสตาซะห์, 2558) เพ่ือเก็บขอ้มูลอตัราการผลิตเฉพาะในแผนกเจาะในทุกสถานีงานยอ่ย (แยกราย

เคร่ืองจกัร)  โดยมีรูปแบบการสรุปภาพรวมคลา้ยกบัตารางท่ี 1  ซ่ึงจะทาํใหท้ราบวา่สถานีงานยอ่ยใดในแผนกเจาะ

ท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่า  และควรเป็นจุดเร่ิมตน้ในการแกปั้ญหา  

3.2 การวเิคราะห์หาสาเหตุทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการผลติ เม่ือระบุจุดท่ีเป็นปัญหาแลว้ จึงใชก้ารระดม

สมองร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิต เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต หัวหนา้งาน และพนกังานคุมเคร่ือง 

เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) (ชวลิตและชยัวฒัน์, 2556; วิชยั และ

คณะ, 2560) ซ่ึงนาํไปสู่การแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง (คุลยาและพิเชษฐ,์ 2560) 

3.3 การเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการ ดาํเนินการเสนอทางเลือกโดยใชห้ลกัปรับปรุงงานพ้ืนฐาน 

เช่น หลกัการ ECRS (พิทยา และ ประเสริฐ, 2553) และหลกัการจดัสมดุลสายการผลิต เป็นตน้ (ยทุธณรงค ์และ

คณะ, 2555; มุสตาซะห์, 2558) พร้อมทดลองแนวทางปรับปรุงท่ีเสนอ  

3.4 การสรุปผล หลงัจากท่ีผลการทดลองแนวทางในการปรับปรุงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดไว ้ จึงกาํหนดแนวทางดงักล่าวเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานต่อไป 

 

4. ผลการวจัิย  

 4.1 การศึกษาประสิทธิภาพการผลติในแผนกเจาะ 

 การปฏิบติังานในแผนกเจาะอยา่งละเอียดพบวา่ มีเคร่ืองจกัรหรือสถานีงาน 2 กลุ่มใหญ่ คือ เคร่ืองเจาะ

คอม (ไดแ้ก่ เคร่ือง Rover B  เคร่ือง Rover G  เคร่ือง Rover 23 และเคร่ือง Weeke) และเคร่ืองเจาะใหญ่ (ไดแ้ก่ 
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เคร่ือง D16 และเคร่ือง D17)  จากการเก็บขอ้มูลดว้ย Check sheet เคร่ืองเจาะทั้ง 2 กลุ่ม มีอตัราการผลิตตํ่ากว่า

เป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเคร่ืองเจาะคอม ท่ีมีประสิทธิภาพตํ่ากวา่ 50%  ทาํให้ภาพรวมของแผนกเจาะตํ่าและ

เป็นคอขวดของการผลิตช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์บิวทอิ์น ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ประสิทธิภาพการผลิตของสถานีงานในแผนกเจาะ (ก่อนปรับปรุง) 

แผนก 

ข้อมูล 

เคร่ืองเจาะคอม เคร่ืองเจาะใหญ่ 

เคร่ือง 

Rover B 

เคร่ือง 

Rover G 

เคร่ือง 

Rover 23 

เคร่ือง 

Weeke 

เคร่ือง 

D16 

เคร่ือง 

D17 

อตัราการผลติเฉลีย่ (ช้ิน) 144 146 133 103 655 643 

อตัราการผลติเป้าหมาย (ช้ิน) 300 300 300 300 800 800 

ประสิทธิภาพการผลติ 48% 49% 44% 34% 82% 80% 

 

4.2 การวเิคราะห์หาสาเหตุทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการผลติ 

ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตตํ่าตามหัวขอ้ 4.1 ถูกนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผงัก้างปลาดัง

แผนภาพท่ี 3 ซ่ึงพบว่า  กลุ่มเคร่ืองเจาะคอมขาดความสมดุลระหว่างภาระงานของพนักงานและการใช้งาน

เคร่ืองจกัร พนกังานทาํงานหลายหนา้ท่ีมากเกินไป เคร่ืองจกัรใชป้ระสิทธิภาพเต็มท่ี  และขั้นตอนการทาํงานใน

กลุ่มเคร่ืองเจาะใหญ่บางขั้นตอนมีการใชเ้วลามากเกินไป เป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิตไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย  โดยรายละเอียดการทาํงานในกลุ่มเคร่ืองเจาะคอมและกลุ่มเคร่ืองเจาะใหญ่ แสดงดงัแผนภาพท่ี 4 

 

 
 

แผนภาพที ่3 แผนผงักา้งปลา 
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แผนภาพที ่4 รายละเอียดการทาํงานในกลุ่มเคร่ืองเจาะคอมและกลุ่มเคร่ืองเจาะใหญ่ (ก่อนปรับปรุง) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

852 

       4.3 การเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการ 

  การเสนอแนวทางและทดลองปรับปรุงกระบวนการในแผนกเจาะ จะดาํเนินการเก็บขอ้มูล 30 วนั 

เช่นเดียวกบัก่อนการปรับปรุง  ซ่ึงแบ่งการปรับปรุงออกเป็น 2 ส่วน คือ ปัญหาในกลุ่มเคร่ืองเจาะคอม ซ่ึงปรับปรุง

โดยใชห้ลกัการจดัสมดุลสายการผลิต ดว้ยการเพ่ิมพนกังาน 1 คน เพ่ือใหก้ารทาํงานมีความต่อเน่ืองและเพ่ิมกาํลงั

การผลิต เป็นการรวมการทาํงาน (Combine: C) ตามหลกั ECRS ในกิจกรรมตั้งเคร่ืองจกัรและเตรียมงาน ซ่ึงลด

เวลาการทาํงานไดถึ้ง 50% ซ่ึงเม่ือเตรียมงานแลว้จะแยกเป็น 2 สายการผลิตยอ่ยทาํงานคู่ขนาดกนัไป  ดงัแผนภาพ

ท่ี 5  ทาํให้สามารถใชเ้คร่ืองเจาะคอมไดเ้ต็มประสิทธิภาพจากการใชง้านทั้ง 2 ส่วนของเคร่ือง  สามารถเพ่ิมกาํลงั

การผลิตได ้ดงัตารางท่ี 3 

 

 
 

แผนภาพที ่5 รายละเอียดการทาํงานในกลุ่มเคร่ืองเจาะคอม (หลงัปรับปรุง) 

 

 สาํหรับกลุ่มเคร่ืองเจาะใหญ่เดิมในกลุ่มเคร่ืองเจาะใหญ่มี 2 เคร่ือง แต่ละเคร่ืองมีพนกังาน 2 คน แยกกนั

ทาํหนา้ท่ีตั้งเคร่ือง และผลิต (เตรียมงาน ป้อนไม ้ควบคุมเคร่ืองเจาะ และยกไมอ้อกจากเคร่ืองจกัร) โดยแนวทาง

ในการปรับปรุงดว้ยการปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานซ่ึงยงัคงใชจ้าํนวนพนักงานเท่าเดิม คือ แบ่งพนกังานออกเป็น 
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กลุ่มตั้งเคร่ืองจกัร 2 คน ท่ีไดจ้ากการรวมตวัพนกังานตั้งเคร่ืองท่ีแยกทาํงานตามเคร่ืองเจาะมาเป็นทีมงานเฉพาะ 1 

กลุ่มและกลุ่มผลิต 2 คน คุมเคร่ืองเจาะ 2 เคร่ืองตามเดิม  ดงัแผนภาพท่ี 6  ทาํให้ลดความสูญเปล่าในกระบวนการ

ตั้งเคร่ืองจกัรได ้เวลาในการตั้งเคร่ืองจกัรลดลงและกาํลงัการผลิตจึงเพ่ิมข้ึน ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพกลุ่มเคร่ืองเจาะคอม (หลงัปรับปรุง) 

ช่วงเวลา 

ข้อมูล 

เคร่ืองเจาะคอม 

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

อตัราการผลติเฉลีย่ (ช้ิน) 144 310 

อตัราการผลติเป้าหมาย (ช้ิน) 300 300 

ประสิทธิภาพการผลติ 48% 100% 

เวลาผลติต่อรอบ (1 แผ่นต่อรอบ / 2 แผ่นต่อรอบ) (วินาที) 490.84 360.92 

ต้นทุนค่าแรงต่อชุดเคร่ืองเจาะ (บาท/วัน) 500 800 

ต้นทุนค่าแรงต่อช้ิน 3.47 2.58 

 

 
 

แผนภาพที ่6 รายละเอียดการทาํงานในกลุ่มเคร่ืองเจาะใหญ่ (หลงัปรับปรุง) 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพกลุ่มเคร่ืองเจาะใหญ่ (หลงัปรับปรุง) 

ช่วงเวลา 

ข้อมูล 

เคร่ืองเจาะใหญ่ 

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

อตัราการผลติเฉลีย่ (ช้ิน) 655 755 

อตัราการผลติเป้าหมาย (ช้ิน) 800 800 

ประสิทธิภาพการผลติ 82% 94% 

เวลาผลติต่อรอบ (40 แผ่น) (วินาที) 2,174.51 1,112.88 

ต้นทุนค่าแรงต่อชุดเคร่ืองเจาะ (บาท/วัน) 800 800 

ต้นทุนค่าแรงต่อช้ิน 1.22 1.06 

  

5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาอตัราผลผลิตไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกาํหนดซ่ึงทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของการ

ผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน  โดยเฉพาะแผนกเจาะมีประสิทธิภาพตํ่าท่ีสุดเพียง 65%  ทาํให้ขาดสมดุลสายการผลิต

และเกิดจุดคอขวดข้ึนในกระบวนการ  ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการขาดความสมดุลระหวา่งภาระงานของพนกังานและ

เคร่ืองจกัร และการใชเ้วลาในการตั้งเคร่ืองจกัรนาน  ในกลุ่มเคร่ืองเจาะคอมและกลุ่มเคร่ืองเจาะใหญ่ตามลาํดบั  

การเพ่ิมจาํนวนพนกังานร่วมกบัการรวมกิจกรรมตั้งเคร่ืองจกัรและเตรียมงานเป็นการแกปั้ญหาในกลุ่มเคร่ืองเจาะ

คอม  ขณะท่ีใชแ้นวทางในการจดักลุ่มพนกังานและสลบัหนา้ท่ีการทาํงานเป็นกลุ่มตั้งเคร่ืองเจาะและกลุ่มผลิตใน

กลุ่มเคร่ืองเจาะใหญ่ ทาํให้ภาพรวมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมเป็น 100% และ 94% หรือภาพรวมประสิทธิภาพ

การผลิตของแผนกเจาะเป็น 98%  ซ่ึงเป็นการสร้างสมดุลการผลิตไดดี้ข้ึน 

 การปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการผลิตน้ี เป็นการประยุกต์ใช้สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวคือ 

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินสําหรับลูกค้าห้องชุดท่ีพักอาศัย  ซ่ึงหากจะนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์อ่ืนของบริษัท หรือ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาจจะตอ้งมีการวิเคราะห์และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป  ในอนาคตเพ่ือใหมี้การพฒันา

ประสิทธิภาพในการตั้งเคร่ืองจกัรใหสู้งข้ึนอาจเร่ิมจากการวิเคราะห์การทาํงานดว้ยแผนภูมิคน-เคร่ืองจกัร (Man-

Machine chart) และมอบหมายภาระงานท่ีเหมาะสมต่อไปได ้
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ลดเวลาการขนส่งส่ิงส่งตรวจ (SPECIMEN) ทีม่ผีลต่อการบริการ 

กรณศึีกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

Reduce Transportation time of Specimen to improve efficiency of service 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการลดเวลาการขนส่งส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ซ่ึงมีผลต่อการบริการ 

ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยใช้เคร่ืองมือแผนผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram)  

แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้ งหมดท่ีเป็นไปไดแ้ละอาจก่อให้เกิดปัญหานั้ น 

(Possible Cause) และใช ้FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) มุ่งเนน้ใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะของสาเหตุท่ีจะ

นาํไปสู่ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน (Potential Failure Mode) อนัเน่ืองมาจากการออกแบบ การผลิต หรือการ

บริการ จากนั้นจึงทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Effect Analysis) และสุดทา้ย

เพ่ือการนําไปสู่การหาวิธีป้องกันการเกิดความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Problems Prevention)  ผลจากการ

วเิคราะห์กระบวนการขนส่งดงักล่าว พบวา่มีกระบวนการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่า (Non-Value added) ไดแ้ก่ ปัญหาท่ี

จอดรถ ปัญหาการรอลิฟท์ การไม่มีพนักงานขนส่งว่าง  ดงันั้นจึงมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือการจดัการ

ความสูญเปล่าดงักล่าว โดยกาํหนดท่ีจอดเฉพาะสาํหรับพนกังานท่ีรับส่งส่ิงส่งตรวจเท่านั้น และเพ่ิมหอ้งส่งส่ิงส่ง

ตรวจบริเวณชั้น 1 ซ่ึงก็มีผลทาํให้การส่งรวดเร็วข้ึน พนกังานเขา้รับงานต่อไปไดเ้ร็วข้ึน เวลาในการรับส่งส่ิงส่ง

ตรวจ (Specimen) เร็วข้ึน จนสามารถปฏิบติังานไดต้ามเวลาท่ีกาํหนดไวภ้ายใน 25 นาที เป้าหมาย 90% ซ่ึงเป็นไป

ตามมาตรฐานตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีไดก้าํหนดไว ้อนัจะส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 

คาํสําคญั:  ส่ิงส่งตรวจ (Specimen), แผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram), ตวัช้ีวดั (KPI), การวเิคราะห์

ขอ้บกพร่องและผลกระทบ FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)  
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study reduction of specimen transportation time and its impact on 

services provided by a private hospital in Bangkok, which the transportation is conducted by a logistics company. 

This study applies the Fish Bone Diagram, officially known as the Cause and Effect Diagram, explaining the 

relationship between problems and possible causes.  Moreover, the study uses the Failure Mode and Effect 

Analysis ( FMEA)  to identify possible failures and effects in design process or services provided, that may lead 

to the Potential Failure Mode.  Afterwards, the Effect Analysis is used to analyze effects of potential failure and 

find prevention of the discovered problems and to eliminate losses continuously.  These have to be achieved to 

reduce the delivering time of the specimen and to improve the services.  Under the circumstances, the customers 

do not have to wait excessively in accordance with the hospital’ s KPI.  From the analysis, there are non- value 

added factors, which are inadequate parking spots, elevator waiting time, unavailable delivery staffs.  Therefore, 

the solutions are to create parking spaces for the specimen delivery vehicles and to build a room specifically for 

receiving the specimen on the ground floor.  By adding these special facilities, the delivery time will be 

significantly reduced and delivery staffs will be able to complete their job within 25 minutes.  The hospital’ s 

requirement and KPI of 90% achievement will be reached and this will lead to increase in customer satisfaction. 

 

KEYWORDS: Specimen, Fish bone diagram, KPI, FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare Business) โดยทัว่ไปมีหลกัการคลา้ยกบัธุรกิจอ่ืนๆ  แต่แตกต่างกนัท่ีเป้าหมาย

สูงสุด คือการเนน้ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) เป็นเป้าหมายแรก และการบริหารงานดา้น โลจิสติกส์ 

เพ่ือลดเวลาการขนส่งก็เป็นเป้าหมายท่ีสําคญัของธุรกิจสุขภาพดว้ยเช่นกนั ธุรกิจโรงพยาบาลจึงตอ้งพฒันาการ

ให้บริการ รวมถึงมองหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลดเวลาในการขนส่ง  และยงัคงความพึงพอใจสูงสุดของ

ผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

จากเหตุผลดงักล่าว บริษทัท่ีให้บริการดา้นโลจิสติกส์จึงไดเ้ขา้มาให้บริการสนับสนุนการบริการทาง

การแพทย ์รวมถึงการบริหารจดัการงานขนส่งให้กบัโรงพยาบาล ซ่ึงโดยทัว่ไปกระบวนการตรวจรักษาจะมีความ

ซับซ้อน ตั้ งแต่ผู ้ใช้บริการเข้ามาลงทะเบียน พบแพทย์ รอรับยา หรือในกรณีท่ีจะต้องอยู่รักษาต่อเน่ืองท่ี

โรงพยาบาล ซ่ึงหน่ึงในกระบวนการทาํงานก็คือการขนส่งส่ิงต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นการเดินเอกสารคนไข ้การส่ง

อาหารข้ึนหอผูป่้วย (ward) การส่งยา โดยมีหน่ึงในกระบวนการท่ีสําคัญ  และมีผลต่อการตรวจรักษาของ

ผูใ้ชบ้ริการเป็นอย่างสูง คือ การขนส่งส่ิงส่งตรวจ (specimen) ซ่ึงปัจจุบนัห้องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทยข์อง

โรงพยาบาลอยูภ่ายนอกอาคารโรงพยาบาล โดยมีอุปสรรคเร่ืองระยะทางขนส่งส่ิงส่งตรวจ (specimen) ทั้งไปและ

กลบั รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ส่งผลทาํให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการขนส่ง  และกระบวนการ

ตรวจวิเคราะห์ผลทางการแพทยเ์ป็นลาํดบั จึงเป็นผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ชบ้ริการหรือผูป่้วยของโรงพยาบาลให้

ไดรั้บบริการท่ีล่าชา้ไปดว้ย 
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จากเหตุผลท่ีกล่าวมาจึงเป็นเหตุจูงใจให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา   และยกประเด็นปัญหาในเร่ืองของการลด

เวลาในการขนส่งส่ิงส่งตรวจ (specimen)  ท่ี มีผลต่อการบริการ ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์แห่งหน่ึง ท่ีส่งผลทาํให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการ

ขนส่ง จนนาํมาวเิคราะห์และหาแนวทางการแกไ้ขเพ่ือใหไ้ดต้ามมาตรฐานตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีโรงพยาบาลกาํหนด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาปัจจยัของปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการขนส่งส่ิงสงตรวจ (specimen) 

(2)  เพ่ือนาํปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์หาแนวทางแกไ้ข ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ ให้ไดต้าม

มาตรฐานตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีโรงพยาบาลกาํหนด  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 ขั้นตอนการดาํเนินการในการลดเวลาการขนส่งส่ิงส่งตรวจ (specimen) ท่ีมีผลต่อการบริการ กรณีศึกษา

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้จิยัไดล้าํดบัขั้นตอนการดาํเนินการไว ้ดงัน้ี 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีผูว้จิยัวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยขอ้มูลท่ีไดม้าจากการนาํ

ขอ้มูลในระบบการทาํงานท่ีใชใ้นการขนส่งส่ิงส่งตรวจ (specimen) มาวเิคราะห์ เพ่ือใหส้ามารถจดัทาํโครงการได้

อยา่งสาํเร็จลุล่วงตามมาตรฐานตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีโรงพยาบาลกาํหนด 

 4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  -  พนกังานเดินรับส่งส่ิงส่งตรวจในโรงพยาบาล 

  -  พนกังานรับส่งส่ิงส่งตรวจโดยรถจกัรยานยนต ์
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  -  เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  -  เวลาท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา 

  -  ระยะทางในการขนส่งส่ิงส่งตรวจ 

  -  พฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีขนส่ง และเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล 

 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 4.4.1 แผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) หรือเรียกเป็นทางการวา่แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and 

Effect Diagram) แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบัสาเหตุ

ทั้งหมดท่ีเป็นไปไดอ้าจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible Cause)  

 4.4.2 การวเิคราะห์ขอ้บกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect: FMEA) ตามความหมายของ 

AIAG (Automotive Industry Action Group, 2001) คือ กลุ่มของกิจกรรมเชิงระบบประเภทหน่ึง ท่ีมีจุดมุ่งหมาย  

 1.  รับรู้และประเมินถึงแนวโนม้ของขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ/์กระบวนการหน่ึงและผลกระทบ 

(Effect) จากขอ้บกพร่องดงักล่าว 

 2.  การบ่งช้ีถึงการปฏิบติัการท่ีสามารถกาํจดัท้ิงหรือลดโอกาสการเกิดขอ้บกพร่อง 

 3.  การดาํเนินการจดัทาํกระบวนการทั้งหมดในรูปเอกสาร 

 FMEA จะมุ่งเนน้ท่ีการช้ีให้เห็นถึงคุณลกัษณะของความเสียหายหรือสาเหตุท่ีจะนาํไปสู่ความเสียหาย

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน (Potential Failure Mode) อนัเน่ืองมาจากการออกแบบ การผลิตหรือการบริการ จากนั้นจะทาํการ

วิเคราะห์ผลกระทบ การเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Effects Analysis) และสุดทา้ยก็เพ่ือการนาํไปสู่การหาวิธี

ป้องกนัการเกิดความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Problem Prevention) 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดม้าจาก 2 ส่วนงาน ไดแ้ก่ จากเจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พยาบาล พนกังานส่งส่ิง 

ตรวจ และ เก็บขอ้มูลจากระบบ Mobile Transporter โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ดึงขอ้มูลในระบบเพ่ือดูเวลาท่ีใชไ้ปในกระบวนการรับส่งส่ิงส่งตรวจ โดยเร่ิมจากตั้งแต่ User 

ร้องของาน Call center มอบหมายงานลงเวลาท่ี PDA Transporter ตอบรับงานท่ีตน้ทาง จนกระทัง่ถึงปลายทาง

และเสร็จส้ินกระบวนการขนส่งส่ิงส่งตรวจ 

ขั้นท่ี 2 เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ก็นาํมาวเิคราะห์เพ่ือหาวา่มีช่วงเวลาไหนท่ีใชเ้วลานานท่ีสุด ก็นาํช่วงเวลานั้นมา

หาสาเหตุ เพ่ือแกไ้ขปัญหา และทบทวนกระบวนการในการรับส่ง 

ขั้นท่ี 3 นาํสาเหตุท่ีไดม้าประชุม เพ่ือปรึกษาหาแนวทางแกไ้ข ร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นท่ี 4 นาํแนวทางแกไ้ขท่ีไดป้รึกษา และตกลงร่วมกนัมาปรับกระบวนการทาํงาน 

ขั้นท่ี 5 ติดตามผลการทาํงานท่ีไดจ้ากการปรับกระบวนการทาํใหม่ 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. โครงสร้างของแผนผงัสาเหตุและผล จากการใชแ้ผนผงักา้งปลา เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาหลกัคือ

การขนส่งล่าชา้ พบวา่ 
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1.1 Man วเิคราะห์สาเหตุหลกั/สาเหตุรอง 

- พยาบาล/ ผูช่้วยพยาบาล : ไม่วางส่ิงส่งตรวจไวท่ี้ท่ีกาํหนดให ้ระบุตน้ทาง ปลายทางผิด เลือก

ประเภทงานผิด 

- เจา้หนา้ท่ีจ่ายงาน Call Center : จ่ายงานชา้ จาํนวนงานรอจ่ายมาก 

- พนกังานรับส่ิงส่งตรวจ (Transporter) : เดินชา้ ไม่กดรับงาน กดรับงานชา้ 

- เจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจวเิคราะห์ : หยบิส่ิงส่งตรวจออกไม่หมด รับงานชา้ ทาํใหเ้กิดการรอคอย 

1.2 Environment : ติดรถไฟ ฝนตก รถติด รอลิฟนาน 

1.3 Method : ตอ้ง scan barcode ท่ีหลอดเลือดซ่ึงมีจาํนวนมาก ตรวจเช็คความเรียบร้อย บรรจุลง

ถุงซิป นบัจาํนวน 

1.4 Machine : Wifi ไม่เสถียร เคร่ือง PDA ชาํรุด แบตเตอร์ร่ีเส่ือม 

1.5 Measurement : สาเหตุของความล่าชา้ของเวลาในแต่ละขั้นตอน 

1.6 Material : กระเป๋าใส่ส่ิงส่งตรวจมีขนาดไม่เหมาะกบัปริมาณงาน รูปแบบกระเป๋า กระป๋องใส่ 

Urine ปิดฝาไม่แน่น ติด bar code ยากต่อการสแกน 

  

 

 

  

 

 

 

 

  
 

2. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) หรือการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ จาก

สาเหตุท่ีพบในแผนผงักา้งปลา ไดน้าํมาหาค่าความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการมากท่ีสุด โดยมี Criteria ดงัน้ี    
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ซ่ึงในการประเมินความเส่ียงน้ีไดท้าํการประเมินร่วมกบัตวัแทนของเจา้หนา้ท่ีแผนกท่ีเก่ียวขอ้งเช่น เจา้หนา้ท่ี

พยาบาล, หวัหนา้พยาบาล, หวัหนา้แผนกขนส่ง เม่ือไดต้วัเลขแสดงลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียง (RPN) คือ 

ผลลพัธ์ของความรุนแรง จึงนาํเอาสาเหตุท่ีมีลาํดบัความเส่ียงสูงสุดเพ่ือแกไ้ขปัญหาลาํดบัแรก และนาํไปสู่การ

ปรับกระบวนการทาํงานดงัรูปดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect Criteria:  Severity of Effect Defined Ranking

Hazardous: 
Without Warning

May endanger operator.  Failure mode affects safe vehicle operation and / or 
involves noncompliance with government regulation.  Failure will occur 
WITHOUT warning.

10

Hazardous: With 
Warning

May endanger operator.  Failure mode affects safe vehicle operation and / or 
involves noncompliance with government regulation.  Failure will occur WITH  
warning.

9

Very High Major disruption to production line.  100% of product may have to be scrapped.  
Vehicle / item inoperable, loss of primary function.  Customer very dissatisfied. 8

High
Minor disruption to production line.  Product may have to be sorted and a portion 
(less than 100%) scrapped.  Vehicle operable, but at a reduced level of 
performance.  Customer dissatisfied.

7

Moderate
Minor disruption to production line.  A portion (less than 100%) may have to be 
scrapped (no sorting).  Vehicle / item operable, but some comfort / convenience 
item(s) inoperable.  Customers experience discomfort.

6

Low
Minor disruption to production line.  100% of product may have to be reworked.  
Vehicle / item operable, but some comfort / convenience item(s) operable at 
reduced level of performance.  Customer experiences some dissatisfaction.

5

Very Low
Minor disruption to production line.  The product may have to be sorted and a 
portion (less than 100%) reworked.  Fit / finish / squeak / rattle item does not 
conform.  Defect noticed by most customers.

4

Minor
Minor disruption to production line.  A portion (less than 100%) of the product 
may have to be reworked on-line but out-of-station.  Fit / finish / squeak / rattle 
item does not conform.  Defect noticed by average customers.

3

Very Minor
Minor disruption to production line.  A portion (less than 100%) of the product 
may have to be reworked on-line but in-station.  Fit / finish / squeak / rattle item 
does not conform.  Defect noticed by discriminating customers.

2

None No effect. 1
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พื้นทีจ่อดรถรับส่งส่ิงส่งตรวจ 
 

 
 

จุดส่งส่ิงส่งตรวจ 
 

 
   

  จากการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และกระบวนการในการรับส่ิงส่งตรวจ (specimen) ขา้งตน้ จะพบว่ามี

ปัญหา   หลกั ๆ  2 ปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง   

 1. ปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น ท่ีจอดรถจักรยานยนต์จากท่ีจะตอ้งเสียเวลาในการหาท่ีจอดซ่ึงใน

บางคร้ังอาจจะตอ้งใช้เวลานาน หลงัจากท่ีไดก้าํหนดท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ให้แลว้ทาํให้ไดเ้วลาท่ีสูญเสียไป

กลบัมา  

 2. ยา้ยจุดส่งส่ิงส่งตรวจท่ีห้องตรวจวิเคราะห์ลงมาท่ีชั้น 1 ทาํให้ลดกระบวนการในการส่งลงได ้ไม่ตอ้ง

เสียเวลารอลิฟทเ์พ่ือนาํส่งท่ีชั้น 4 และรอลิฟทเ์พ่ือลงมาชั้น 1 

จากการแก้สาเหตุท่ีได้พิจารณาร่วมกันและได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลแล้วนั้น ก็ได้มีการ

ทบทวนกระบวนการในการรับส่งส่ิงส่งตรวจวา่สามารถลดขั้นตอนใดไดบ้า้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหา

ขา้งตน้และเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน จึงไดมี้การลดขั้นตอนดงัภาพดา้นล่าง 
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ขั้นตอนการทาํงานเดิม 

- มีขั้นตอนท่ีซบัซอ้นถึง 4 ขั้นตอน  

o พยาบาลร้องของานในระบบ Mobile transporter  

o พนกังาน Internal Logistics รับส่ิงส่งตรวจนาํส่งหอ้ง Control room ใชเ้วลาประมาณ 

10-15 นาที 

o เจา้หนา้ท่ีหอ้ง Control room นาํส่ิงส่งตรวจใหเ้ขา้ระบบ SLA และทาํการเปิด shipper 

box เพ่ือส่งต่อใหพ้นกังาน External Logistics ออกทุก 10 นาที 

o พนกังาน External Logistics ขบัข่ีรถจกัรยานยนตน์าํส่งไปหอ้งตรวจวเิคราะห์ ใช้

เวลาประมาณ 5-10 นาที 

- ใชท้รัพยากรบุคคลในกระบวนการ มากกวา่ 30 คน (พนกังาน Internal และ External) 

- เวลาทั้งหมดของกระบวนการอยูท่ี่ประมาณ 25-37 นาที  

 ขั้นตอนการทาํงานใหม่ 

- ขั้นตอนในการทาํงานเพียง 2 ขั้นตอน 

o พยาบาลร้องของานในระบบ Mobile transporter  

o พนกังาน External Logistics เขา้รับส่ิงส่งตรวจท่ี ward หรือ Clinic นั้นๆ โดยมีการ

กาํหนดพ้ืนท่ีหรือตึกในการทาํงาน และขบัข่ีรถจกัรยานยนตน์าํส่งไปหอ้งตรวจ

วเิคราะห์ ใชเ้วลาประมาณ 15-25 นาที 

- ใชท้รัพยากรบุคคลในกระบวนการ ไม่เกิน 20 คน (พนกังาน External Logistics) 

- เวลาทั้งหมดของกระบวนการอยูท่ี่ประมาณ 15-25 นาที 
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ตารางแสดงผลการปฏบิัตงิานจริงหลงัปรับปรุง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการดาํเนินการในการลดเวลาในการขนส่งส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ท่ีมีผลต่อการบริการ ซ่ึงผูศึ้กษาได้

ดาํเนินการเสร็จส้ินเป็นโครงการตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงมีผลการดาํเนินการในการรับส่งส่ิงส่งตรวจ (Specimen) 

จากการเก็บขอ้มูลการรับส่งส่ิงส่งตรวจ (Specimen) ขอ้มูลเดือน กมุภาพนัธ์ – เมษายน 2561 โดยการตดัขั้นตอนท่ี

ทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าออกไป มีผลดงัน้ี 

- เวลาในการรับส่งส่ิงส่งตรวจ (Specimen) เร็วข้ึน สามารถปฏิบติังานไดต้ามเวลาท่ีกาํหนดไว ้

 ภายใน 25 นาที เป้าหมาย 90% ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีไดก้าํหนดไว ้

ก่อนปรับปรุงกระบวนการ 

- เดือนกมุภาพนัธ์ เวลาไม่เกิน 25 นาที ปฏิบติังานได ้80.68% 

- เดือนมีนาคม เวลาไม่เกิน 25 นาที ปฏิบติังานได ้88.62% 

หลงัปรับปรุงกระบวนการ 

- เดือนเมษายน เวลาไม่เกิน 25 นาที ปฏิบติังานได ้93.32%  

 

6. อภิปรายผล  

 สรุปผลการวิเคราะห์ถึงปัญหาในการส่งส่ิงส่งตรวจล่าชา้ โดยใชเ้คร่ืองมือแผนผงักา้งปลา (Fish Bone 

Diagram) เพ่ือหาสาเหตุหลกัและสาเหตุรองท่ีมีผลกระทบต่อการส่งส่ิงส่งตรวจล่าช้า และเคร่ืองมือ FMEA 
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(Failure Mode and Effect Analysis) มาช่วยวิเคราะห์ถึงระดบัของปัญหาท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุดเพ่ือนาํมาแกไ้ข

ก่อน ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีจอดรถ, ปัญหาการรอลิฟท,์ ไม่มีพนกังานขนส่งวา่ง ซ่ึงหลงัจากท่ีไดท้าํการแกไ้ขโดยการปรับ

กระบวนการทาํงาน การกาํหนดท่ีจอดรถ และการยา้ยจุดส่งส่ิงส่งตรวจแลว้ จึงปรากฎผลท่ีชดัเจนในการทาํให้

เวลาในกระบวนการรับส่งทาํไดเ้ร็วข้ึน และบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีตั้งไว ้ในเวลาไม่เกิน 25 

นาที 90%  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจัยโครงการน้ีสามารถนําไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และหวงัว่าจะเป็น

ประโยชน์และเป็นแนวทางการแกไ้ขใหแ้ก่โรงพยาบาลหรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีปัญหาคลา้ยคลึงกบัโครงการน้ี  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยความเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ จากโรงพยาบาล

เอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร และความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานจากบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนคณะผูว้จิยัตั้งแต่เร่ิมงานจนงานคน้ควา้เสร็จสมบูรณ์  

 สุดทา้ยน้ีหากการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน หรือ

บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจขอ้มูล คณะผูว้ิจยัขอมอบคุณงามความดีน้ีใหแ้ก่ บิดา มารดา ครูอาจารย ์ผูป้ระสิทธิประสาท

วิชาความรู้ในการศึกษางานคน้ควา้น้ีแก่คณะผูว้ิจยั หากงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความผิดพลาดประการใด ทาง

คณะผูว้จิยัขอนอ้มรับไวด้ว้ยความเตม็ใจ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการวางแผนการขนส่งสินคา้ และ

พฒันาระบบบริหารการจดัการขนส่ง (TMS) เพ่ือลดระยะเวลาในการวางแผนการขนส่ง ลดขั้นตอนการทาํงานท่ี

ไม่จาํเป็น และลดขอ้ผิดพลาดในการทาํงานต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน งานวจิยัไดท้าํการศึกษาในภาพรวมของการบริหาร

จดัการขนส่งสินคา้ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของบริษทักรณีศึกษา นาํไปทาํการวิเคราะห์ 

ออกแบบ และพฒันาระบบ TMS จากนั้นจึงนาํผลประสิทธิภาพโลจิสติกส์ท่ีไดม้าทาํการเปรียบเทียบก่อนและหลงั

การนาํระบบ TMS มาใช ้ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่จากการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน และการนาํระบบ TMS มาใช้

สามารถลดกระบวนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นออกได ้และทาํการเพ่ิมกระบวนการทาํงานท่ีจาํเป็นเขา้ไปแทน โดยท่ี

ไม่ส่งผลกระทบต่อการทาํงาน ซ่ึงขั้นตอนในการทาํงานแบบเดิมมีทั้งหมด 13 ขั้นตอน ส่วนขั้นตอนในการทาํงาน

แบบปรับปรุงมีทั้งหมด 12 ขั้นตอน ลดลงมา 1 ขั้นตอน ในส่วนของระยะเวลาในการทาํงาน การทาํงานแบบเดิม



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

868 

ใชเ้วลาทั้งหมด 1,025 นาที และการทาํงานแบบปรับปรุงใชเ้วลาทั้งหมด 965 นาที ลดระยะเวลาลงมา 60 นาที คิด

เป็นร้อยละ 5.85 

 

คาํสําคญั: ระบบบริหารจดัการขนส่งสินคา้, ประสิทธิภาพโลจิสติกส์, กระบวนการทาํงาน 

 

ABSTRACT 

The objective of this research aims to analyze the problem of transportation planning by develop a 

transport management system ( TMS)  and to reduce unnecessary workflow and reduce errors in the working 

process.  This research study overall of transportation process including, data gathering, analyze, design and 

develop the TMS system of case study company.  The results are the logistics efficiency before and after the 

implementation.  The results show the improvement of the working process and the implementation of TMS 

system can reduce the unnecessary working process and design the value added in the processes. There are 13 

steps for the existing workflow and after the TMS implementation, the steps decrease to 12 steps. The existing 

process consumes 1,025 minutes and the improvement workflow can reduce time to 965 minutes. It decreases 

to 60 minutes, or 5.85 percent. 

   

Keywords : Transport management system, logistics efficiency, work process 

 

1.บทนํา 

ปัจจุบนัน้ีในหลายประเทศทัว่โลกกาํลงักา้วสู่ยคุเศรษฐกิจใหม่ ภายใตบ้ริบทของการแข่งขนัท่ีทวคีวาม

รุนแรงมากข้ึน ตวัแปรสาํคญัท่ีผลกัดนันั้นคือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีกา้วกระโดดของเทคโนโลยี ซ่ึงทัว่โลกไดห้ันมาให้

ความสาํคญักบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม การใช ้IoT การทาํ e-Commerce 

การทาํ Big data การพฒันาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์รโดยรวม (ERP) และอ่ืนๆอีกมากมาย 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการช่วยบริหารจดัการกระบวนการทาํงาน รวมถึงการบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆท่ีมีอยูเ่ป็น

จาํนวนมาก ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

869 

 
 

ภาพประกอบที ่1 มูลค่าการซ้ือขายระบบบริหารจดัการองคก์ร 

ท่ีมา: www.enterpriseirregulars.com, 2017 

 

ทั้งน้ีทางบริษทักรณีศึกษา จึงไดเ้ลง็เห็นในการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในเร่ืองของการ

วางแผนการขนส่งสินคา้ เน่ืองจากปัจจุบนัไดเ้กิดปัญหาหลายอยา่ง เช่น ใชร้ะยะเวลานานในการจดัหาเอกสารเพ่ือ

นาํมาวางแผนการขนส่งสินคา้ เอกสารชาํรุดสูญหาย ขอ้มูลในเอกสารไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ การเลือกรถส่ง

สินคา้ผิดประเภท ทั้งหมดน้ีเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการขนส่งสินคา้ล่าชา้ ส่งสินคา้ผิดลูกคา้ ส่งสินคา้ไม่ตรงตามท่ี

ลูกคา้ตอ้งการ ถูกลูกคา้ต่อวา่ ขาดความเช่ือมัน่จากลูกคา้และผูว้า่จา้ง ตก KPI เป็นตน้  

ในส่วนของดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหาร

จดัการนั้น เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานใหก้บัองคก์ร เพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัในธุรกิจ และยงัสามารถ

เพ่ิมอาํนาจในต่อรองกับลูกคา้ไดม้ากข้ึน เพราะในปัจจุบนัน้ีทางผูป้ระกอบการขนส่งรายอ่ืนๆ ก็ไดเ้ล็งเห็นถึง

ประโยชน์ของการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รเช่นเดียวกนั ดงันั้นหากทางบริษทักรณีศึกษา ยงั

ไม่เล็งเห็นถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร โอกาสท่ีบริษทันั้นจะสูญเสียส่วนแบ่งทาง

ธุรกิจมีความเป็นไปไดสู้งอยา่งแน่นอน 

ซ่ึงการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในเร่ืองของการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูล ทาํให้

ขอ้มูลถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบระเบียบ คน้หาไดร้วดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการทาํงาน ลด

ปัญหาเร่ืองการชาํรุดหรือการสูญหายของขอ้มูล และยงัสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาทาํการวิเคราะห์ และออกเป็น

รายงานใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือช่วยในเร่ืองของการกาํหนดกลยทุธ์ การวางแผนการทาํงาน และการตดัสินใจ

ใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือออกแบบขั้นตอนการทาํงานขนส่งสินคา้  

2. เพ่ือพฒันาระบบการวางแผนการขนส่งสินคา้  

3. เพ่ือลดระยะเวลาในการวางแผนการขนส่งสินคา้ โดยใชห้ลกัการ ECRS ในการวเิคราะห์ 

 

2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจุบนัธุรกิจดา้น e-Commerce เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจดา้นการให้บริการขนส่งสินคา้

นั้นเติบโตตามไปดว้ยดงัจะเห็นไดจ้ากมูลค่าการเติบโตของ e-Commerce ในประเทศไทย ทาํให้ทางภาครัฐ และ

ผูป้ระกอบการขนส่งหลายรายมีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เช่น การนาํระบบบริหารจดัการขนส่ง 

(TMS) ระบบ Barcode ระบบ RFID มาใช้งาน รวมถึงการติดตั้งระบบ GPS เพ่ือทาํการติดตามและตรวจสอบ

สถานะของรถขนส่งสินคา้ หรือแมแ้ต่การให้คนขบัรถใช้อุปกรณ์ Tablet หรือ Handheld ในการยืนยนัการรับ

สินคา้จากลูกคา้ เป็นตน้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีงานวิจยัจาํนวนมากท่ีมีการพฒันาและออกแบบ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการโลจิสติกส์ เช่น เสรี เอนกลาภถาวร (2540) เสนอการออกแบบระบบสารสนเทศ

ในการขนส่งสินคา้ เพ่ือแกปั้ญหาระบบการจดัเก็บ และการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ ช่วยให้ขอ้มูลถูกจดัเก็บ

อย่างมีระเบียบ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และทันสมยัข้ึน การคน้หาขอ้มูล และการเรียกใช้งานสามารถทาํได้สะดวก 

รวดเร็ว สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงานต่อไปได ้ปกรณ์พงศ์ โพธิพฤกษ์ (2543) นาํระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการสาํหรับผูป้ระกอบการขนส่งรถบรรทุก เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับฝ่ายบริหารงานขนส่ง 

ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ของผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคนั โดยใชร้ะบบฐานขอ้มูลเชิง

สัมพนัธ์ และระบบจดัการฐานขอ้มูลของไมโครซอฟท์ในการจดัเก็บ และเรียกใชข้อ้มูลระบบ ผลการทดลอง

พบวา่ผูใ้ชส้ามารถทาํความเขา้ใจระบบไดอ้ย่างรวดเร็วและเห็นถึงประโยชน์ของระบบท่ีมีต่อการอาํนวยความ

สะดวกในการทาํงาน มนตรี บุญงาม (2549) ไดป้ระยกุตร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือธุรกิจขนส่งสินคา้ เพ่ือ

พฒันาโปรแกรมเวป็แอพพลิเคชั่นนํามาประยุกต์ใชก้ับธุรกิจขนส่งสินคา้ และแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการ

เอกสารการจัดส่งสินคา้ในขั้นตอนต่างๆ ของการทาํงานประจาํวนั โดยโปรแกรมถูกพฒันาดว้ยภาษาเอเอสพี 

(ASP, Active server page) ทํางานผ่านเว็ปเบราว์เซอร์ และทดสอบกับข้อมูลจริงทั้ งหมด 100 รายการ ผู ้ใช้

โปรแกรมจาํนวน 15 คน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการใชง้านของโปรแกรมเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาต่อไปใน

อนาคต จิรพฒัน์ วาณิชวฒันะโกศล (2550) พฒันาระบบการจดัการรถขนส่งสําหรับผูป้ระกอบการรถบรรทุก

ขนส่ง เพ่ือใช้จดัทาํรายงานการขนส่งสินคา้ ปริมาตร นํ้ าหนัก อตัราการบรรทุก ลดความผิดพลาดของการจัด

สินคา้ข้ึนรถบรรทุก และสร้างแผนการจดัส่งท่ีเหมาะสมสาํหรับรถบรรทุก ระบบงานท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยข้ึน

ตอนการทาํงานกบักระแสขอ้มูล และซอฟตแ์วร์สาํหรับสนบัสนุนขั้นตอนการทาํงานต่างๆ จากการทดลองใชง้าน

ระบบท่ีพฒันาเป็นเวลา 1 เดือน พบวา่สามารถลดปัญหาความผิดพลาดในการทาํงานการจดัแผนการขนส่งลงได ้

26% เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชร้ถบรรทุกทั้งในส่วนของปริมาตรเพ่ิมข้ึน 20% และในส่วนนํ้ าหนกัเพ่ิมข้ึน 16% 

ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการขนส่งลดลง ส่วนในระบบงานเอกสารพบวา่เวลาท่ีใชล้ดลง 154 นาที ต่อการจดัรถแต่ละ

เท่ียว คิดเป็น 44% การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านก็ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ ชุลีกร ชนะสิทธ์ิ (2554) พฒันา

โปรแกรมการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา บริษัทผูใ้ห้บริการด้านธุรกิจขนส่งสินค้า โดย
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ประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Google Map) ในการหาตาํแหน่งท่ีตั้งของกลุ่มลูกคา้ภายใน

พ้ืนท่ีบริเวณต่างๆ เพ่ือความแม่นยาํในการคํานวณท่ีมากข้ึน และใช้แนวคิดการแก้ปัญหาแบบฮิวริสติก 

(Heuristics) ในการหาคาํตอบ ผลวิจัยสรุปได้ว่าการพฒันาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า 

สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่งสินคา้บริษทั กรณีศึกษาได้ ศิริพรรณ รัตนโภคาสถิต 

(2556) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการธุรกิจขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั บ๊ิกบ๊อก โลจิ

สติกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ SWOT และ

หลกัการ TOWS Matrix ทศันียา คงสุคนธ์ (2558) วางแผนการจดัส่งสินคา้ถึงบา้นโดยใชโ้ปรแกรม กรณีศึกษาการ

ขนส่งกระเบ้ืองและวสัดุตกแต่ง การศึกษาคร้ังน้ี เลือกใชว้ธีิฮิวริสติกส์ในการหาคาํตอบการจดัเส้นทางการเดินรถ 

โดยเลือกใชแ้บบ Saving Algorithm และฮิวริสติกส์ ซ่ึงจดัทาํอยูใ่นรูปของโปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือความสะดวกต่อ

การใช้งาน จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดเส้นทางการขนส่งท่ี เหมาะสม จึงเป็นวิธีท่ีสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในธุรกิจการจดัส่งสินคา้ได ้เพญ็สุพร พนัธุมโพธิ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนกระบวนการงานขนส่งสินคา้และการบญัชี โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เชิง

ลาํดบัชั้น มาช่วยในการวิเคราะห์ปัจจยั ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการตอบสนองการดาํเนินงานของธุรกิจ และ

ทางเลือกดา้นการพฒันาระบบทั้งระบบใหม่ โดยหน่วยงานไอทีของบริษทั เป็นปัจจยัและทางเลือกในการแกไ้ข

ปัญหา ท่ีคาดวา่เหมาะสม และจะมีประสิทธิภาพสาํหรับการดาํเนินการในปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษาไดดี้ท่ีสุด 

ดวงธิดา โรจน์กนก (2558) ออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางรถบรรทุก เพ่ือลด

ระยะเวลาการขนส่งไมส้ับ ผลการทดสอบระยะเวลารอคอยในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละสถานีพบวา่ ค่าเฉล่ียของ

ทุกสถานีอยู่ท่ี 25.07 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ผลของการประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบการจัดตาราง

รถบรรทุกไดท้าํการประเมิน 2 ดา้น คือ ดา้นระยะเวลาการขนส่งท่ีลดลง และดา้นจาํนวนเท่ียวรถท่ีมีระยะเวลา

ขนส่งท่ีลดลง ซ่ึงผลของการประเมินพบว่า ค่าร้อยละประสิทธิภาพของตวัแบบในแง่ระยะเวลาการขนส่งเฉล่ีย

ของทุกเดือนคือ ร้อยละ 11.14 ซ่ึงตํ่ากวา่สมมติฐานของงานวจิยัน้ี แต่หากพิจารณาถึงค่าร้อยละประสิทธิภาพของ

ตวัแบบในแง่จาํนวนเท่ียวรถนั้นพบว่า มีค่าร้อยละประสิทธิภาพเฉล่ียทุกเดือนสูงถึง 54.44 ณิชากร พีระพนัธ์ุ 

(2560) พฒันาระบบการบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูจ้ดัจาํหน่ายบนหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ ประเภทสินคา้ Non-Food 

กรณีศึกษา บริษทัเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัประเภท 

Non-Food และพฒันาระบบการบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูจ้ดัจาํหน่าย (Vendor Management Inventory : VMI) 

มาใช้ในการบริหารจัดการสินคา้คงคลงั ผลการวิจัยพบว่าระบบ VMI ท่ีพฒันาข้ึนนั้ น สามารถใช้งานไดจ้ริง 

สามารถลดจาํนวนสินคา้ขาดมือได้ในระดบัท่ีดีเมือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงบางเดือนสินคา้ขาดมือเป็นศูนย ์(Zero 

OSS) นอกจากน้ียงัสามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาการทาํงานภายในองคก์รจากเดิม 13 วนั เหลือเพียง 7 วนั คิด

เป็นร้อยละ 46.15 

 

3. ข้ันตอนการดําเนินงานวจัิย 

หลงัจากท่ีไดร้วบรวมทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานวิจยั

แลว้ ในบทน้ีจะทาํการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานของบริษทั กรณีศึกษา เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา 
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ออกแบบผงัการทํางาน และทําการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กร ตลอดจน

รวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการทาํวจิยั ซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยัภายใตก้รอบแนวคิดดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพประกอบที ่2 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

 

4. ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลกระบวนการทาํงานแบบเดิม ทาํใหท้ราบวา่มีกระบวนการใดล่าชา้หรือซํ้ าซอ้นกนั 

และขจดัความสูญเปล่าในกระบวนการท่ีไม่จาํเป็น หลงัจากการวิเคราะห์กระบวนการทํางานแบบเดิมพบว่า

กระบวนการทํางานของหน่วยงานขนส่งนั้ นมีอยู่หลายขั้นตอน บางขั้นตอนสามารถนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาช่วยในการทาํงานได ้แสดงดงัตารางท่ี 1 และภาพประกอบท่ี 4 และนาํไปสู่การพฒันาระบบ 

TMS ท่ีใชใ้นการบริหารจดัการวางแผนการขนส่งสินคา้ สามารถใชง้านไดจ้ริง โดยระบบท่ีพฒันาข้ึน ผูใ้ชง้าน

สามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น สามารถทาํคน้หาหรือตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงั 

สามารถนาํขอ้มูลออกมาเป็นรายงาน KPI เพ่ือวดัประสิทธิภาพในการขนส่งสินคา้ และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การวางแผนการขนส่งไปยอดในการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ ได ้เช่น การวางบิลเก็บค่าขนส่งจากลูกคา้ เป็นตน้ โดย

ผลการพฒันาระบบ TMS แสดงดงัภาพประกอบท่ี 5 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์กระบวนการทาํงาน (แบบเดิม) 

 
 

 
 

ภาพประกอบที ่3 ขั้นตอนการทาํงานของหน่วยงานขนส่ง (ปรับปรุง) 
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ภาพประกอบที ่4 ตวัอยา่งหนา้การนาํเขา้ขอ้มูล DO (Delivery Order) 

 

 
 

ภาพประกอบที ่5 ตวัอยา่ง Data flow diagram ของระบบ TMS 

 

โดยโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนไดน้าํไปทดลองใชง้านกบัผูใ้ช ้(User) ผลประเมินการใชร้ะบบ TMS ไดผ้ล

เป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง และมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละฟังก์ชัน่การทาํงานของระบบอยา่งชดัเจน เพ่ือนาํไป

ปรับปรุงแกไ้ขระบบ TMS ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการนาํระบบ TMS มาทดลองใชก้บับริษทักรณีศึกษา สามารถลดกระบวนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็น

ออกได ้โดยท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน จาํนวน 1 ขั้นตอน ส่วนระยะเวลาในการทาํงานจาก

แบบเดิมใชเ้วลาทั้งหมด 1,025 นาที และการทาํงานแบบปรับปรุงใชเ้วลาทั้งหมด 965 นาที ลดระยะเวลาลงมา 60 

นาที คิดเป็นร้อยละ 5.85 โดยระบบ TMS นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานและเขา้ใจไดง่้าย (User Friendly) ทาํให้

เจา้หนา้ท่ีขนส่งเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทาํงานมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากระบบ TMS สามารถนาํเขา้ขอ้มูล

เอกสาร DO เพ่ือลดระยะเวลาในการพิมพ ์และขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถทาํการวางแผนการ

ขนส่ง โดยระบบทาํหนา้ท่ีเป็นตวัช่วยในการกรองขอ้มูลท่ีจาํเป็น และช่วยในการคน้หาเอกสาร DO ไดร้วดเร็วข้ึน 

สามารถนาํเขา้ขอ้มูลเอกสาร Invoice เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปทาํ KPI สาํหรับการวดัประสิทธิภาพในการขนส่ง และ

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวางแผนการขนส่งทั้งหมดนาํไปต่อยอดใชก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ ได ้เช่น การวางบิล

เก็บเงินค่าขนส่งกบัลูกคา้ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาทหนา้ท่ี เกณฑใ์นการตดัสินใจ และตาํแหน่งท่ีตั้งทางเลือกของ

ศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรท่ีเป็นไปไดใ้นจงัหวดัยะลา ดว้ยวิธี Fuzzy TOPSIS จากสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญการเกษตร

เชิงพาณิชย ์เร่ือง บทบาทหน้าท่ี เกณฑ์ในการตดัสินใจ และตาํแหน่งท่ีตั้ งทางเลือก เพ่ือสร้างแบบสอบถาม 

ประเมินความสาํคญั และประเมินเกณฑแ์ต่ละทางเลือก ขอ้มูลการประเมินถูกใชเ้พ่ือตดัสินใจเลือกดว้ยวิธี Fuzzy 

TOPSIS ผลการวิจัย พบว่า บทบาทหน้าท่ีสําคัญของศูนย์ฯ คือ เป็นศูนย์กลางการรวบรวม กระจาย ขนส่ง 

เช่ือมโยงเครือข่าย สนับสนุนการส่ือสาร เพ่ิมอาํนาจต่อรอง ป้องกนัปัญหาสินคา้ลน้ตลาด อาํนวยความสะดวก 

สร้างมาตรฐานในการเคล่ือนยา้ย คดัแยก จดัเก็บ และแพค็สินคา้ ท่ีทาํใหสิ้นคา้เกษตรมีคุณภาพ และเพ่ิมมูลค่าได ้

เกณฑก์ารตดัสินใจ พบวา่มี 8 เกณฑ ์ไดแ้ก่ ขนาดของพ้ืนท่ี ความปลอดภยั ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค 

การคมนาคมสะดวก ความเช่ือมโยงกบัการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ความเป็นศูนยก์ลางของจงัหวดั ผลกระทบต่อ

ชุมชน และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของท่ีตั้งทางเลือก พบวา่มี 5 ทางเลือก ไดแ้ก่ ทางเลือกท่ีทาํหนา้ท่ี

คลา้ยกบัศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม 3 แหล่ง และทางเลือกท่ีมาจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 2 แหล่ง หลงัจาก

การประเมินด้วย Fuzzy TOPSIS พบว่า ศูนย์กระจายสินค้าและตลาดเกษตร “Co-op Market ท่ีมีอยู่เดิมเป็น

ทางเลือกท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากมีค่า CC (Closeness Co-efficiency) มากท่ีสุด 

 

คาํสําคญั: ศูนยก์ระจายสินคา้, สินคา้เกษตร,  Fuzzy TOPSIS, เกณฑใ์นการเลือกท่ีตั้ง 

 

ABSTRACT 

Research aims are study the role, decision criteria and the possible location of agricultural distribution 

centers (AgriDC) in Yala by Fuzzy TOPSIS method by interviewing 3 persons from commercial agribusiness 

experts in terms of roles, decision criteria and alternative’s locations. The collected data used for questionnaire 
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to assess the importance and each criterion and each alternative by 3 persons also. Results found that AgriDC's 

roles are consolidation, distribution, transportation, network link, communication support, increase bargaining 

power, prevent overflow, to be facilitation, set standards of moving, sorting, storing and packing to enhance 

quality and value added of agricultural products. Decision criteria are size of area, safety, utilities availability, 

accessibility of transportation, multi-modal transportation, center of province, impact on community and 

environment. Alternative locations have 5 options which 3 options acts as AgriDC already in present and 2 options 

are empty space just from opinion’s experts. Fuzzy TOPSIS evaluation found that the existing Co-op Market is 

the ideal choice because CC (Closeness Co-efficiency) is the most. 

 

KEYWORDS :  Distribution Center, Agricultural Products, Fuzzy TOPSIS and Location Decision Making  

  Criteria. 

 

1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 

ประเทศไทยเป็นผูน้าํดา้นเกษตรท่ีส่งออกและแปรรูปสินคา้เกษตรเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก อยา่งไรก็

ตามยงัคงประสบปัญหาโดยเฉพาะราคาสินคา้ตกตํ่าท่ีเป็นไปตามกลไกตลาดในช่วงท่ีมีผลผลิตออกมาจาํนวนมาก 

และปัญหาสินคา้ขาดตลาด หากกระจายสินคา้โดยไม่มีศูนยร์วบรวมและพกัสินคา้ ทาํให้ตอ้งขนส่งรถเท่ียวเปล่า

กลบัหรือขนส่งไม่เตม็คนัรถ (กระทรวงพาณิชย,์ 2559) เกษตรกรในจงัหวดัยะลาประสบปัญหาเช่นเดียวกนั ยะลา

เหมาะต่อการเพาะปลูกผลไมจึ้งไดรั้บการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

และส่งออก (กองแผนและงบประมาณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยะลา, 2561) อยา่งไรก็ตามยงัขาดความพร้อม

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งผลผลิต ปัญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการจดัการโลจิสติกส์ท่ีดีดว้ยการ

มีศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้เกษตร หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ศูนยก์ระจายสินคา้” (Distribution Center) 

ศูนยก์ระจายสินคา้มีหนา้ท่ีในการรวบรวมสินคา้ท่ีมีปริมาณนอ้ยใหมี้ปริมาณท่ีมากข้ึน หรือจดัสินคา้ท่ีมี

ปริมาณมากออกเป็นปริมาณยอ่ยๆ และกระจายต่อไป จึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีช่วยลดตน้ทุน ลดปัญหาขนส่ง

เท่ียวเปล่าหรือไม่เต็มคนัรถ และช่วยเก็บรักษาสินคา้ให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ได ้ดงันั้นการมีศูนยก์ระจายสินคา้

เกษตรจึงสําคญัต่อการดาํเนินงานระยะยาวของภาคการเกษตร ศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัส่วน

ใหญ่อยูใ่นรูปแบบของตลาดกลางสินคา้เกษตร และศูนยก์ระจายสินคา้สหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัยะลาก็ไดมี้

การจดัตั้ง “ศูนยก์ระจายสินคา้และตลาดเกษตร” ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา ร่วมกบั สหกรณ์จงัหวดัยะลา 

(สทท.ยะลา, 2560) แต่จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการสาํรวจพ้ืนท่ีพบวา่สถานท่ีรวบรวมสินคา้เกษตรตามฤดูกาลนั้นมี

หลายจุด อีกทั้งในงานวิจยัต่างๆ ยงัมีขอ้มูลในเร่ืองของเกณฑ์การเลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรท่ีนอ้ยมาก 

เกณฑห์รือปัจจยัในการเลือกท่ีตั้งโดยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ตน้ทุน ตลาด และปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้น

ตน้ทุน ขั้นตอนการเลือกท่ีตั้ งแบ่งได้ 6 ขั้นตอน และมีขั้นตอนสุดทา้ยคือ การประเมินทางเลือกเพ่ือตดัสินใจ 

(คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิา การจดัการการผลิตและดาํเนินงาน และหลกัการตลาด, 2557)  

เน่ืองดว้ยเกณฑ์การตดัสินใจในหลายเร่ืองเป็นเกณฑ์เชิงคุณภาพและมีความคลุมเครือ ตรรกศาสตร์

คลุมเครือจึงเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมในการนาํมาใช ้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ หรือ Fuzzy logic เป็นการใชเ้หตุผล
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แบบประมาณการ และใชห้ลกัเหตุผลท่ีคลา้ยการเลียนแบบวิธีความคิดท่ีซบัซอ้นของมนุษย ์(Zadeh, L.A., 1965) 

การตดัสินใจเลือกท่ีตั้ งนั้นเป็นการตดัสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi Criteria Decision Making: MCDM) การ

ตดัสินใจในลกัษณะน้ีไดถู้กนาํไปใชใ้นศาสตร์ต่างๆ และท่ีสาํคญัไดถู้กนาํไปประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นการขนส่ง

และโลจิสติกส์อีกดว้ย (Srisawat, C & Payakpate, J, 2013) TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity 

to an Ideal Solution) เป็นวิธีท่ีใช้แนวคิดอุดมคติ (Idea Point Method) (Hwang, C.L. & Yoon, K., 1981) การใช้

แนวคิดตรรกศาสตร์คลุมเคลือร่วมกบัวิธี TOPSIS เพ่ือตดัสินใจเลือกท่ีตั้งจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและอาจทาํให้เกิด

ประโยชน์ในภาคการเกษตรได ้

การเลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรนั้นมีความสาํคญัในแง่ของการจดัการโลจิสติกส์ การวิจยัเร่ืองน้ี

จึงตอ้งการศึกษาถึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรจากบทบาทหนา้ท่ีตามความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญการเกษตรเชิงพาณิชย ์รวมถึงการศึกษาท่ีตั้ งทางเลือกท่ีควรเป็นศูนยก์ระจายสินคา้เกษตร ซ่ึงใน

ทา้ยท่ีสุดเป็นการประยกุตใ์ชก้ารวิธี Fuzzy TOPSIS มาช่วยในการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรใน

จงัหวดัยะลาเพ่ือใหท้ราบถึงผลลพัธ์ของการตดัสินใจต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(1) เพ่ือสาํรวจบทบาทหนา้ท่ี และกาํหนดเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนยฯ์ 

(2) เพ่ือศึกษาตาํแหน่งท่ีตั้งศูนยฯ์ ท่ีเป็นไปไดใ้นจงัหวดัยะลา 

(3) เพ่ือตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนยฯ์ ในจงัหวดัยะลาดว้ยวธีิ Fuzzy TOPSIS 

 

3. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

เร่ิมจากการศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของศูนยฯ์ จากนั้นจึงศึกษาและเลือกเกณฑท่ี์เหมาะสมในการใชเ้ลือก

ท่ีตั้งศูนยฯ์ ร่วมกบัการกาํหนดท่ีตั้งทางเลือก เพ่ือประเมินขอ้มูลดงักล่าวดว้ยวธีิ Fuzzy TOPSIS  
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 4.1 แบบแผนการวิจัย เป็นงานวิจยัเพ่ือศึกษาวิธีการตดัสินใจ (Decision Making research) โดยเร่ิมจาก

การรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยเทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Know group 

technique) (สุบิน ยรุะรัช, 2559) 

บทบาทหนา้ท่ีของศูนยก์ระจาย

สินคา้เกษตรใน จ.ยะลา 

เกณฑใ์นการเลือกท่ีตั้งศูนย์

กระจายสินคา้เกษตรใน จ.ยะลา 

ท่ีตั้งทางเลือกของศูนยก์ระจาย

สินคา้เกษตรใน จ.ยะลา 

ประเมินทางเลือกดว้ย

วิธีฟัซซ่ี TOPSIS 

ผลการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนย์

กระจายสินคา้เกษตรใน จ.ยะลา 
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4.2 ผู้ให้ข้อมูลสําคญั จาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ เกษตรจงัหวดั สหกรณ์การเกษตรจงัหวดั และพาณิชยจ์งัหวดั  

4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 1) การใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในประเด็นคาํถามของ

บทบาทหนา้ท่ี และเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนยฯ์ 2) ใชแ้บบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็น 2 ประเดน็ 

ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัเกณฑแ์ต่ละขอ้ และการประเมินเกณฑแ์ต่ละขอ้จาํแนกแต่ละท่ีตั้งทางเลือก  

4.4 ขั้นตอนการวิจัย งานวิจยัน้ีไดมุ่้งศึกษา บทบาทหนา้ท่ีในการจดัตั้งศูนยฯ์ เกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

เลือกท่ีตั้ งศูนย ์และกาํหนดทางเลือกของท่ีตั้ งศูนย ์โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 1) วิเคราะห์เอกสาร; ด้วยวิธี 

Content Analysis (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) 2) สร้างกรอบแนวคิด; บทบาทหนา้ท่ี และเกณฑท่ี์ใช ้3) สร้างแบบ

สัมภาษณ์; นาํกรอบแนวคิดมาสร้างแบบสัมภาษณ์ 4) การสัมภาษณ์; นดัหมาย อธิบายวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

และทาํการสมัภาษณ์ 5) วเิคราะห์โดยการจาํแนกขอ้มูล; ดว้ยการวเิคราะห์คาํหลกั (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) จาก

กลุ่มคาํ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ท่ี เกณฑ์ฯ ท่ีสอดคลอ้งกนั (เฉพาะเกณฑ์เชิงคุณภาพ) และทางเลือกท่ีตั้ง

ศูนยฯ์ จากนั้นรวบรวมขอ้มูลเพ่ือประเมินทางเลือกดว้ยแบบสอบถาม และวเิคราะห์ดว้ย Fuzzy TOPSIS ต่อไป 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

(1) วิเคราะห์ด้วย Fuzzy TOPSIS ด้วยฟังก์ชั่นการเป็นสมาชิกแบบสามเหล่ียม (Triangular 

Membership Function) จากการกาํหนดค่าตวัแปรภาษาของการใหค้วามสาํคญัและการประเมินดว้ย 7 ระดบั ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 ตารางค่าตวัแปรภาษาของการใหน้ํ้ าหนกัความสาํคญัและการประเมิน (Chen T. C, 2001) 

Linguistic Variable Triangular Fuzzy Number of Weight Triangular Fuzzy Number of Rating 

นอ้ยท่ีสุด (0.0, 0.0, 0.1) (0, 0, 1) 

นอ้ย (0.0, 0.1, 0.3) (0, 1, 3) 

ค่อนขา้งนอ้ย (0.1, 0.3, 0.5) (1, 3, 5) 

ปานกลาง (0.3, 0.5, 0.7) (3, 5, 7) 

ค่อนขา้งมาก (0.5, 0.7, 0.9) (5, 7, 9) 

มาก (0.7, 0.9, 1.0) (7, 9, 10) 

มากท่ีสุด (0.9, 1.0, 1.0) (9, 10, 10) 
 

 

(2) แปลผลการให้ความสาํคญัแต่ละเกณฑข์องผูเ้ช่ียวชาญ ให้อยูใ่นรูป Triangular Fuzzy Number 

of Weighting; TFNw และแปลผลการประเมินของแต่ละเกณฑ์แต่ละท่ีตั้งทางเลือกของผูเ้ช่ียวชาญ ให้อยู่ในรูป 

Triangular Fuzzy Number of Rating; TFNr โดยอา้งอิงตวัแปรภาษาของการใหน้ํ้ าหนกัความสาํคญัในตารางท่ี 1 

(3) สร้างตาราง TFNw และ TFNr จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 ให้เหลือตวัเลขเพียงชุดเดียวของแต่ละ

ทางเลือก 

(4) Normalization ค่า TFNr ท่ีเป็นผลการประเมินของแต่ละเกณฑ์แต่ละทางเลือกของผูป้ระเมิน

ทั้งหมด 

(5) นาํ TFNr และ TFNw บรรจุในตารางเมทริกซ์การตดัสินใจ เพ่ือคูณทั้ง 2 ค่าเขา้ดว้ยกนั 

(6) คาํนวนค่าสูงสุดคลุมเครือในอุดมคติเชิงบวก (Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS); 𝐴𝐴∗) และ

ค่าตํ่าสุดคลุมเครือในอุดมคติเชิงลบ (Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS); 𝐴𝐴−) ของแต่ละเกณฑ ์ 
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(7) คาํนวณระยะระหว่าง 𝐴𝐴∗ และ 𝐴𝐴− กับ TFN หรือ 𝐴𝐴𝑖𝑖 พร้อมหาผลรวมของระยะทางในแต่ละ

ทางเลือก 

(8) คาํนวณค่าการเขา้ใกลจุ้ดอุดมคติ (Closeness coefficients; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖) เพ่ือเรียงลาํดบัทางเลือกจากมาก

ไปหานอ้ย และใชใ้นการตดัสินใจ 

 

5. สรุปผลการวจิยั 

การจัดตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรในจังหวดัยะลามีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการเป็นศูนยก์ลางการ

รวบรวม กระจาย และขนส่งสินคา้เกษตร ไปยงัท่ีต่างๆ ท่ีเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ

สนับสนุนระบบการส่ือสารและเพ่ิมอาํนาจต่อรองกบัผูซ้ื้อให้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมถึงช่วยป้องกนัปัญหา

สินคา้ลดตลาด นอกจากนั้นยงัสามารถท่ีจะอาํนวยความสะดวก และสร้างความเป็นมาตรฐานในการดาํเนิน

กิจกรรมภายใน ไม่วา่จะเป็น การเคล่ือนยา้ย คดัแยก จดัเก็บ และแพค็สินคา้ ท่ีสามารถรักษาสภาพสินคา้เกษตรให้

คงคุณภาพ และเพ่ิมมูลค่าได ้ 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเลือกท่ีไดพิ้จารณามาเฉพาะเกณฑเ์ชิงคุณภาพ พบวา่ มี 8 เกณฑ ์ไดแ้ก่ ขนาด

ของพ้ืนท่ี(C1) ความปลอดภยั(C2) ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค(C3)  การคมนาคมสะดวก(C4)  ความ

เช่ือมโยงกบัการขนส่งในรูปแบบอ่ืน(C5)  ความเป็นศูนยก์ลางของจงัหวดั(C6)  ผลกระทบต่อชุมชน(C7)  และ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม(C8) 

จากการศึกษาทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งศูนยฯ์ ท่ีไดจ้ากขอ้มูลการสมัภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ 

มี 5 ทางเลือก ซ่ึงกระจายอยู่ในตวัเมืองจงัหวดัยะลา เป็นสถานท่ีท่ีหน่วยงานรัฐจดัไวใ้ห้รวมถึงเป็นสถานท่ีท่ี

เกษตรกรและผูค้า้ได้มารวมตวักันเพ่ือรวบรวมสินคา้เกษตรกระจายไปยงัท่ีต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ 1) ศูนย์

กระจายสินคา้และตลาดเกษตร “Co-op Market” สาย 15 (A1) ซ่ึงเป็นสถานท่ีราชการท่ีจดัตั้งโดยสหกรณ์จงัหวดั

ยะลา 2) ศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรมลายบูางกอก (A2) เป็นสถานท่ีท่ีเกิดจากการรวมตวักนัระหวา่งเกษตรกรและผู ้

ซ้ือโดยธรรมชาติ 3) ตลาดเกษตร อบจ.ยะลา (A3) ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสาย รามนั-ยะลา เป็นสถานท่ีท่ีตั้งข้ึนจากการ

สนบัสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ 4) ศูนยก์ระจายสินคา้ใกลส้ถานีรถไฟยะลา (A4) เป็นสถานท่ีท่ียงัไม่มีกิจกรรม

ของการซ้ือขายสินคา้เกษตร เป็นเพียงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึงท่ีพิจารณาจากเกณฑแ์ละความสาํคญั

ของการเช่ือมโยงศูนยก์ระจายสินคา้ดว้ยระบบรางรถไฟ และ 5) สามแยกทางเขา้ตลาดใหม่ สาย 409 (A5) เป็น

สถานท่ีท่ียงัไม่มีกิจกรรมของการซ้ือขายสินคา้เกษตร เป็นเพียงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่านหน่ึง ท่ีเห็น

พิจารณาจากความสาํคญัของการเป็นศูนยก์ลางของจงัหวดั และความสะดวกในแง่ของการเป็นทางเขา้ของจงัหวดั  
 

การตดัสินใจเลือกจากการประเมินดว้ยวธีิ Fuzzy TOPSIS มีลาํดบัและผลดงัน้ี 

1) กาํหนดผูต้ดัสินใจ (D) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญจาก 3 หน่วยงาน เกณฑก์ารตดัสินใจ (C) จาก 8 เกณฑ ์และ

ทางเลือกท่ีตั้ง (A) 5 ทางเลือก ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

2) แปลผลการใหค้วามสาํคญัในรูป TFNw โดยอา้งอิงตวัแปรภาษาการใหน้ํ้ าหนกัฯ ดงัตารางท่ี 2 

3) แปลผลการประเมินในรูป TFNr โดยอา้งอิงตวัแปรภาษาการประเมิน ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ค่า TFNw    ตารางที ่4 ตวัอยา่งค่า TFNr ของทางเลือก A1  

     
 

4) สร้างตารางสรุปนํ้ าหนกัความสาํคญัและผลการประเมิน ของผูต้ดัสินใจดว้ยการพิจารณาดงัน้ี 
 

ภาพที ่2 สูตรการพิจารณาตารางสรุป TFNw   ตารางที ่5 ตารางสรุป TFNw 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่3 สูตรการพิจารณาตารางสรุป TFNr   ตารางที ่6 ตวัอยา่งตารางสรุป TFNr ของทางเลือก A1 

 

 

 

 

 
 

5) Normalization TFNr ของแต่ละเกณฑ ์แต่ละทางเลือก ของผูต้ดัสินใจดว้ยวธีิการดงัน้ี 
 

ภาพที ่4 สูตรการ Normalization TFNr   ตารางที ่7 ตาราง Normalization TFNr 
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6) นาํ TFNr และ TFNw บรรจุในตารางเมทริกซ์การตดัสินใจ เพ่ือคูณทั้ง 2 ค่าเขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 

ตารางที ่8 ตารางเมทริกซ์การตดัสินใจ   ตารางที ่9 ผลคูณของ TFNr และ TFNw 

    
 

7) พิจารณาค่าสูงสุดคลุมเครือในอุดมคติเชิงบวก (FPIS; 𝐴𝐴∗) และค่าตํ่าสุดคลุมเครือในอุดมคติเชิงลบ 

(FNIS; 𝐴𝐴−) ของแต่ละเกณฑ ์ดงัน้ี 

ภาพที ่5 สูตรการพิจารณาค่า 𝐴𝐴∗และ 𝐴𝐴−  ตารางที ่10 ตารางค่า 𝐴𝐴∗และ 𝐴𝐴− 

 

 

 

 

 
    

8) คาํนวณระยะระหว่างค่า FPIS (𝐴𝐴∗) และ FNIS (𝐴𝐴−) กับ TFN หรือ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ของแต่ละทางเลือก แต่ละ

เกณฑ ์พร้อมหาผลรวมของระยะทางในแต่ละทางเลือก ดว้ยวธีิการดงัน้ี 
 

ภาพที ่6 สูตรการคาํนวนระยะระหวา่งค่า 𝐴𝐴∗และ 𝐴𝐴𝑖𝑖  ภาพที ่7 สูตรการคาํนวนระยะระหวา่งค่า 𝐴𝐴−และ 𝐴𝐴𝑖𝑖 

  
 

ตารางที ่11 ตารางเมทริกซ์การตดัสินใจ  ตารางที ่12 ผลคูณของ TFNr และ TFNw 
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9) คาํนวณค่าความสัมพนัธ์เขา้ใกลจุ้ดอุดมคติ (Closeness coefficients; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖) เพ่ือเรียงลาํดบัทางเลือก

โดยมีวธีิการดงัน้ี 
 

ภาพที ่8 สูตรการพิจารณาค่า 𝐴𝐴∗และ 𝐴𝐴−  ตารางที ่13 ตารางค่า 𝐴𝐴∗และ 𝐴𝐴− 

   
 

สถานท่ีทั้ง 5 ทางเลือก ค่า 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 เป็นค่าท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยจะตดัสินใจ

จากค่าท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงค่าท่ีมากท่ีสุดดงักล่าวนั้นแสดงถึงการเขา้ใกลค้่าสูงสุดคลุมเครือในอุดมคติเชิงบวก 𝐴𝐴∗ และ

ห่างจากค่าตํ่าสุดคลุมเครือในอุดมคติเชิงลบ 𝐴𝐴− มากท่ีสุด สําหรับงานวิจยัน้ีผลของการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งของ

ศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดในจงัหวดัยะลา คือ ทางเลือก A1 ท่ีเป็น ศูนยก์ระจายสินคา้ และตลาด

เกษตร “Co-op Market ท่ีมีอยูเ่ดิม 

 

6. อภิปรายผล  

(1)  บทบาทหน้าท่ีของศูนยก์ระจายสินคา้ในงานวิจัยน้ี พบว่า เพ่ือให้เป็นศูนยก์ลางท่ีช่วยรวบรวม 

กระจาย ขนส่ง อาํนวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย คดัแยก จดัเก็บ และแพค็สินคา้เกษตรนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

วรรณกรรมของ พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์(2561) ไทยรัฐออนไลน์ (2559) ไทยรัฐออนไลน์ (2561) เดลินิวส์ (2561) 

สวท.น่าน (2561) สทท.ยะลา (2560) สาํหรับบทบาทหนา้ท่ีในเร่ืองการส่ือสารกบัลูกคา้ เครือข่าย และหน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีเป็นระบบและรวดเร็ว รวมถึงบทบาทในการส่งเสริมการเพ่ิมคู่คา้ให้กบัเกษตรกรท่ีจาํหน่ายสินคา้เกษตร

ในพ้ืนท่ี สอดคคลอ้งกับวรรณกรรมของ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ (2561) เดลินิวส์ (2561) สทท.ยะลา (2560) 

สําหรับบทบาทหนา้ท่ีในเร่ืองการเช่ือมโยงเพ่ือการกระจายสินคา้เกษตรไปยงัต่างประเทศมีความสอดคลอ้งกบั

วรรณกรรมของ ไทยรัฐออนไลน์ (2559) ส่วนบทบาทหน้าท่ีท่ีไม่มีความสอดคล้องโดยตรงแต่อาจมีความ

คลา้ยคลึงกนั และอาจเป็นประเด็นท่ีช่วยส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของศูนยฯ์ ให้ไปในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ การ

รักษาสภาพสินคา้เกษตรให้มีคุณภาพ ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัวรรณกรรมของ คมชดัลึก (2559) ท่ีระบุวา่ศูนยฯ์ มี

หน้าท่ีในการเป็นสถานท่ีให้บริการห้องเยน็ และตูค้อนเทนเนอร์ชนิดต่างๆ บทบาทหน้าท่ีในการช่วยยกระดบั

ราคา และเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตรดว้ยคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นประเด็นท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัวรรณกรรม ของ 

ไทยรัฐออนไลน์ (2561) เดลินิวส์ (2561) ซ่ึงระบุว่า ศูนยฯ์ นั้นจะช่วยยกระดบั และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับ

สินคา้เกษตรได ้บทบาทหนา้ท่ีในการเพ่ิมอาํนาจการต่อรองการซ้ือขายสินคา้เกษตรใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ี ช่วย

ลด แกไ้ข และป้องกนัสินคา้เกษตรลน้ตลาด เป็นประเด็นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของ การช่วยส่งเสริมให้

สินคา้เกษตรมีศกัยภาพในการแข่งขนัของเน้ือหาในข่าว ไทยรัฐออนไลน์ (2559)  

(2)  เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรในจงัหวดัยะลาของงานวจิยัน้ี พบวา่ 

1) ขนาดของพ้ืนท่ี มีความสอดคลอ้งกบัวรรณกรรม ของ สุดารัตน์ ภูตาไสย ์(2555) 2) ความพร้อมของระบบ

สาธารณูปโภค มีความสอดคลอ้งกับวรรณกรรมของ William J. Stevenson & Sum Chee Chuong (2014) และ                
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นุจิรา โคตรหานาม (2560) 3) การคมนาคมสะดวก มีความสอดคลอ้งกับเกณฑ์การเลือกท่ีตั้ งในประเด็นของ 

เส้นทางการขนส่ง  ดัง ท่ีระบุไว้ในวรรณก รรมข อง William J.  Stevenson & Sum Chee Chuong (2014)                           

ปรางประเสริฐ น้อยสังข์ และชุมพล มณฑาทิพยก์ุล (2560) นุจิรา โคตรหานาม (2560) พรลภสั บุตรดี (2558)                 

4) ความเช่ือมโยงกบัการขนส่งในรูปแบบอ่ืน มีความสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมของ พรลภสั บุตรดี (2558) อีกทั้ง

ยงัสอดคลอ้งกบัการเลือกท่ีตั้งของอุตสาหกรรมการผลิต ท่ีระบุถึง การเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมนั้นเป็นเกณฑ์

หน่ึงในการตดัสินใจเลือกท่ีตั้ง ของ ขวญัฤทยั บุญร่วมแกว้ (2543) 5) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความสอดคลอ้ง

กบัวรรณกรรมของ William J. Stevenson & Sum Chee Chuong (2014) และนุจิรา โคตรหานาม (2560) สําหรับ

เกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกท่ีตั้งศูนยฯ์ ท่ีไม่มีความสอดคลอ้งโดยตรง แต่อาจมีความคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบ

ต่อชุมชน ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ควรไดรั้บการพิจารณาจาก ทศันคติของชุมชน ในวรรณกรรมของ William J. Stevenson 

& Sum Chee Chuong (2014) 2) ความเป็นศูนยก์ลางของจงัหวดั เป็นเกณฑ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้น

การเลือกท่ีตั้งศูนยฯ์ ดงัท่ีระบุในวรรณกรรมของ ธาน ส่งทวน (2558) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์จะเป็นเกณฑ์

หน่ึงในการเลือกท่ีตั้งศูนยฯ์ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกณฑก์ารตดัสินใจเลือกขอ้หน่ึงท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบั

เน้ือหาท่ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม คือ เกณฑใ์นเร่ือง ความปลอดภยั สาํหรับเกณฑใ์นขอ้น้ีอาจเป็นเกณฑ์ท่ีมี

ความพิเศษและมีความสําคญัขอ้หน่ึงท่ีจะใช้ในการตดัสินใจเลือกท่ีตั้ งของศูนยฯ์ ซ่ึงเป็นจังหวดัหน่ึงในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ียงัประสบปัญหาความไม่สงบ และอาจเป็นอุปสรรคหน่ึงท่ีตอ้งไดรั้บการ

พิจารณาดว้ยความละเอียดรอบคอบ 

(3)  การตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรดว้ยวิธี Fuzzy TOPSIS ในเร่ืองของการเลือกใช้

ฟังก์ชัน่ความเป็นสมาชิกแบบสามเหล่ียม แต่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของระดบัของตวัแปรภาษาตั้งแต่ 5 ถึง 9 

ระดบั ไดแ้ก่ งานวิจยัของ อนุรักษ์ สว่างวงค์ (2552) İrfan Ertuğrul & Nilsen Karakaşoğlu (2008) Deng Yong 

(2006) Prommin & Sopadang (2016) และ Önüt & Soner (2008) นอกจากนั้นยงัพบความแตกต่างของขั้นตอนใน

การคาํนวนเพ่ือค่า CC ซ่ึงเป็นค่าท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจเลือก ไดแ้ก่ งานวิจยัเร่ือง “การเลือกท่ีตั้งโรงงานดว้ยวิธี 

Fuzzy TOPSIS” ของ Deng Yong (2006) และงานวิจยัเร่ือง “การเลือกท่ีตั้ง Logistic hub ในจงัหวดัลาํปาง” ของ 

Prommin & Sopadang (2016) งานวิจยัทั้ ง 2 เร่ือง ดงักล่าว มีความแตกต่างจากงานวิจยัเร่ืองน้ีคือ การแปลงชุด

ตวัเลข Fuzzyในฟังกช์ัน่สามเหล่ียมท่ีเป็นตวัแปรภาษาของนํ้ าหนกัการใหค้วามสาํคญั และค่าการประเมิน ใหเ้ป็น

ค่าเดียวก่อนเขา้สู่ขั้นตอนของวธีิ TOPSIS ซ่ึงเรียกวา่ Graded mean integration representation  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

(1)  ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ ควรพิจารณาบทบาทหน้าด้วยหลักการมีส่วนร่วม 

(Participation) เน่ืองจากเป็นขั้นตอนแรกท่ีท่ีสาํคญัท่ีสุดในการนาํไปใชก้าํหนดเกณฑก์ารตดัสินใจ เกณฑท่ี์ใชแ้ละ

มีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและทศันคติของชุมชน ควรไดรั้บการพิจารณาครบถว้นทั้งผลกระทบทางบวกและ

ทางลบ  

 (2) ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป วิธี Fuzzy TOPSIS ควรศึกษาวิจยัการกาํหนดตวัแปรภาษาของ

จาํนวนระดบัของการประเมิน และชุดตวัเลขในฟังก์ชัน่สามเหล่ียมท่ีเหมาะสม และศึกษาการใช ้Graded mean 
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integration representation ถึงความแตกต่างของผลลพัธ์ท่ีไดซ่ึ้งอาจทาํให้วิธี Fuzzy TOPSIS มีความกระชบัมาก

ข้ึนได ้
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลยั ABC การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัประกอบดว้ยผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คน 

และหัวหนา้สาขาวิชา 5 สาขาวิชา จาํนวน 5 คน รวม 6 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาความถ่ี ค่าร้อยละ สถิติทดสอบที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลยั ABC ควรเพ่ิมโซ่คุณค่า โดยควรมีการจดัการสร้างการเซ็น

เอกสารแบบออนไลน์ผ่านระบบบริหารขอ้มูลของนกัศึกษา ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) 

ควรมีการปรับอัตราค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 

Development) ควรจดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพ่ิมตามงบประจาํปีเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการและการใชง้านของ

นกัศึกษา เพ่ิมกล่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามบริเวณต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั และเพ่ิมความแรงของสญัญาณ ดา้น

การจดัซ้ือจดัหาปัจจยัการผลิต (Procurement) ควรมีการซ่อมแซมหรือจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ตาม

งบประมาณประจาํปี ดา้นโลจิสติกส์ขาเขา้ (Inbound logistics) ควรจดัให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานและการสอน

เสริม มีอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือดูแลติดตามผลการเรียนและให้ค ําปรึกษากับนักศึกษา ด้านการปฏิบัติการ 

(Operation) ควรมีการจดัสร้างหอ้งปฏิบติัการโลจิสติกส์ตามงบประมาณในปีถดัไป ควรมีระบบการผอ่นผนัค่าเล่า

เรียนหรือมีทุนการศึกษาให ้และเพ่ิมจาํนวนรถรับส่งและเพ่ิมเสน้ทางการจอดรถรับส่งนกัศึกษา ดา้นโลจิสติกส์ขา

ออก (Out bound logistics) ควรจดัทาํหลกัสูตรท่ีสามารถทาํงานไปดว้ยเรียนไปดว้ย เช่น หลกัสูตรทวิภาคี และ

หลกัสูตร WiL (Work-integrated Learning) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ควรมีการจดัโปรโมชัน่

ท่ีน่าสนใจ เช่น ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือมีการใหทุ้นการศึกษา และควรมีการสร้างส่ิงปลูกสร้าง และอาคาร

เรียนท่ีแตกต่างจากมหาวทิยาลยัอ่ืนในเขตเดียวกนั การบริการ (Service) ควรจดัทาํระบบบริการท่ีปรึกษาออนไลน์
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ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรือปรึกษาผ่านทางไลน์และเฟซบุ๊ก และสร้างระบบการเซ็นเอกสารแบบออนไลน์ และมี

การอปัเดทการศึกษา และกิจกรรมตลอดเวลาใหนิ้สิตทราบ 

 

คาํสําคญั: การจดัการโซ่คุณค่า สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ABSTRACT 

This research aimed to investigate value chain management of private higher education institutions: a 

case study of ABC University. The qualitative research was used to study. The samples in quantitative method 

were 400 students in ACB University. The samples in research were 1 administrator and 5 head of the 

departments, total 6 participants. The instruments used in research were questionnaire and interview. The 

statistics used to analyze the data were frequency, percentage, t-test, and One-way ANOVA. 

The results found that; 

The study of ABC University’s value chain revealed that in terms of ABC University's infrastructure, 

should be managed through online document signing via student information management system. The human 

resource management, the compensation and welfare should be increased. The university can add chain in 

technology development by purchase more computers based on annual budget to meet the student’s need and 

usage. More internet signaling boxes should be placed in various spots of the campus with increased signal 

strength. The procurement, teaching equipment should be repaired or the new ones should be procured based on 

annual budget. The inbound logistics, pre-sessional course and lecture outside the classroom should be 

provided. The advisor should be available to follow up students’ academic performance and advice to students. 

In terms of operation, logistics laboratory should be built based on the next year’s budget to enhance students’ 

understandings. Tuition installment system and scholarship should be provided. Number of transferring vehicles 

and transfer routes for students should be increased. The outbound logistics, the program facilitating work and 

study should be provided such as bilateral and WiL (Work-integrated Learning) courses so that graduates can 

get jobs immediately after graduation. The marketing and sales, attractive promotions should be provided to 

attract students, such as lowering tuition fee or scholarship grant. Distinct buildings should be constructed to 

attract the attention of students. The university service, online advisor system should be provided via a website 

or Line and Facebook. Online document signing system should be set up, academic and activities information 

should be updated regularly to add value chain of the University. 

 

Keywords: Value chain management, Private higher education institutions 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบ คือ นักศึกษามีทางเลือกมากข้ึน มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศเขา้มาเปิดการเรียนผา่นระบบออนไลน์  อีกทั้งค่านิยมนกัเรียน ม.6 ก็เปล่ียนไป ไม่ยดึติดปริญญา เนน้

ความรู้ท่ีสามารถนาํไปประกอบอาชีพได ้มหาวิทยาลยัเอกชนบางแห่งรับนกัศึกษาไดเ้พียง 6-7 คน นอกจากน้ียงัมี

ปัญหาจาํนวนประชากรวยัเรียนลดลง ทาํให้มหาวิทยาลยัเอกชนตอ้งเร่งปรับตวั รวมทั้งการปรับจาํนวนอาจารย์

ผูส้อนให้เหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีลดลง ขณะน้ีมหาวิทยาลยัทุกแห่งลว้นไดรั้บวกิฤตจากจาํนวนนกัเรียนท่ี

ลดลง และมีแนวโน้มชัดเจนว่า นักเรียนจบม.6 เข้าเรียนมหาวิทยาลัยลดลง โดยดูได้จากจํานวนท่ีนั่งใน

มหาวิทยาลยัท่ีเหลือเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น มหาวิทยาลยัตอ้งปรับตวั โดยนอกจากจดัการเรียนการสอนแก่เด็ก

นกัเรียน นิสิตนักศึกษาแลว้ ตอ้งจดัการศึกษาเพ่ือคนวยัทาํงานอีกทั้ง หลกัสูตรไหนท่ีไม่มีผูเ้รียนก็ตอ้งปิดตวัลง 

และอาจส่งผลให้มีการปรับบุคลากรในสายวชิาต่างๆ แต่ทั้งน้ี หากมหาวทิยาลยัจดัทาํหลกัสูตรใหม่ ปรับการเรียน

การสอน ผลิตงานวจิยัและนวตักรรมต่างๆ ให้ตอบสนองภาครัฐ และเอกชน รวมถึงความตอ้งการของคนรุ่นใหม่

ท่ีสนใจเลือกเรียนสาขาท่ีจบแลว้มีงานทาํเป็นตน้ (กระตุกมหาวิทยาลยัรีบปรับตวัรับมือ “เด็กลด”ทปอ.ช้ีค่านิยม

เด็กเปล่ียนไม่ยดึติดปริญญา, 2561: ออนไลน์) 

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้ทําวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การจัดการโซ่คุณค่าของ

มหาวทิยาลยัเอกชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั ABC เพ่ือศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าของสถาบนัอุดมศึกษาและ

นาํผลการศึกมาพฒันาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัมหาวทิยาลยัต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศึกษาการจดัการห่วงโซ่คุณค่าของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษา มหาวทิยาลยั ABC 

 

3. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิและทฤษฎกีารจดัการโซ่คุณค่า Value Chain Analysis  

 โซ่คุณค่า (Value Chain) ตามแนวคิดของMichael E. Porter (1985) แนวคิดน้ีแบ่งกิจกรรมภายในองคก์ร 

เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกั (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรม

ทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพ่ิมคุณค่าใหก้บัสินคา้หรือบริการของบริษทั  

 กิจกรรมหลกั 5 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือสร้างสรรคสิ์นคา้หรือบริการ (Service) 

การตลาดและการขนส่งสินคา้หรือบริการ (Service)ไปยงัผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย  

 1) Inbound Logistics กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บ การขนส่ง การจดัเก็บและการ แจกจ่ายวตัถุดิบ 

การจดัการสินคา้คงเหลือ 

 2) Operations กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนหรือแปรรูปวตัถุดิบใหอ้อกมา เป็นสินคา้ เป็นขั้นตอน

การผลิต การบรรจุ 

 3) Outbound Logistics กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหน่ายสินค้า และบริการ 

(Service) ไปยงัลูกคา้  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

891 

 4) Marketing and Sales กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการชกัจูงให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และบริการ (Service) เช่น การ

โฆษณา ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

 5) Services กิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กบัสินคา้ รวมถึงการบริการหลงั

การขาย การแนะนาการใช ้

 

 ส่วนกิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมท่ี ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมหลักสามารถดําเนินไปได ้

ประกอบดว้ย  

 1) Procurement กิจกรรมในการจดัซ้ือจดัหา input เพ่ือมาใชใ้นกิจกรรมหลกั  

 2) Technology Development กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีท่ีช่วยในการเพ่ิมคุณค่าให้สินคา้

และบริการหรือกระบวนการผลิต 

 3) Human Resource Management กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วิเคราะห์

งาน สรรหาและคดัเลือก ประเมินผล พฒันา ฝึกอบรม ระบบเงินเดือนค่าจา้ง และแรงงานสมัพนัธ์  

 4) Firm Infrastructure โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหาร

จดัการขององคก์ร  

 คาํวา่คุณค่าอาจมีความหมายท่ีแตกต่างกนัโดยมุมมองของคนท่ีต่างกนั เช่นในมุมมองลูกคา้ คุณค่าอาจ

หมายถึง สินคา้มีราคาถูก สินคา้มีคุณภาพดีกว่าเดิม การให้บริการท่ีดีกวา่เดิม หรือความเป็นเอกลกัษณ์และเป็น

หน่ึงเดียวของสินคา้ เป็นตน้ โดยคุณค่าไดม้าจากความรู้ ประสบการณ์ ความถนัด เวลา และพลงังานท่ีองค์กร

ลงทุนลงแรงไปในผลิตภณัฑ ์(Products) หรือกิจกรรมนั้นๆ  

 โซ่คุณค่ามีบทบาทและมีความสําคญัต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะกบัการผลิตสินคา้เท่านั้น แต่

ครอบคลุมถึงการให้บริการท่ีดีข้ึน โดยการเพ่ิมใส่คุณค่าจานวนมากๆ ลงไปในผลิตภณัฑ์ (Products) หรือบริการ 

(Service) องคก์รจะประสบความสาํเร็จในการดาเนินธุรกิจทนัทีการจดัการโซ่คุณค่า มีองคป์ระกอบสองอยา่งท่ีมี

บทบาทท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management หรือ SCM) และการจดัการลูกคา้

สัมพนัธ์ (Customer relationship management หรือ CRM) โดยห่วงโซ่อุปทานจะช่วยในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การ

ตดัสินใจวา่ทรัพยากรหรือวตัถุดิบใดท่ีควรจะสั่งเขา้มาในโซ่คุณค่า สั่งเขา้มาดว้ยปริมาณเท่าใด ทรัพยากรหรือ

วตัถุดิบเหล่านั้นจะถูกจดัการหรือบริหารอยา่งไรเพ่ือแปลงใหเ้ป็นสินคา้หรือบริการไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และจะ

ส่งสินคา้ไปให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งไร มีกาํหนดการการส่งเป็นอยา่งไร การตรวจติดตามและควบคุมการส่งสินคา้ (ห่วง

โซ่แห่งคุณค่า Value Chain คืออะไร, 2561.: ออนไลน์) 

 แนวคดิและทฤษฎกีารจดัการโซ่อุปทาน 

 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) นั้ นเป็นการนํากลยุทธ์ วิธีการแนวปฏิบัติ หรือ

ทฤษฎี มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ การส่งต่อ วตัถุดิบ สินคา้ หรือบริการจากหน่วยหน่ึงในโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) ไปยงัอีกหน่วยหน่ึงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตน้ทุนรวมในโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตํ่าท่ีสุด และ

ไดรั้บวตัถุดิบ สินคา้ หรือการบริการตามเวลาท่ีตอ้งการพร้อมกนัน้ี ยงัมีการสร้างความร่วมมือกนัในการแบ่งปัน

ขอ้มูลข่าวสาร ไม่วา่จะดว้ยวธีิการใดก็ตามเพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการอนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการส่งต่อ
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ของวตัถุดิบ สินคา้ หรือการบริการน้ี นําไปสู่การได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่ายดว้ย (ธนิตย ์ โสรัตน์, 

2550) 

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 อมัพิกา  อินทะนิล (2558) ไดศึ้กษาการจดัการโซ่อุปทานของโรงเรียนเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนปิย

มิตรวิทยา จงัหวดัพะเยาเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการจดัการโซ่อุปทานของการจดัการโรงเรียนปิยมิตร

วิทยา จงัหวดัพะเยา และแนวทางการพฒันาโดยการวิเคราะห์การแข่งขนั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ารวิจยัเชิง

สาํรวจ และสัมภาษณ์เชิงลึก ในดา้นการจดัการโซ่คุณค่าของโรงเรียนปิยมิตรวทิยา ทั้งน้ีการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่ 

โซ่คุณค่าของโรงเรียนปิยมิตรวิทยา ประกอบไปด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไดเ้ปรียบดา้นการจดัการโครงสร้าง

โรงเรียนท่ีเป็นสัดส่วน ดา้นทรัพยากรมนุษยมี์การฝึกอบรมบุคลากร และพฒันาเทคโนโลยตีลอดเวลา รวมถึงการ

วิจัยพัฒนา ท่ีส่งผลดีต่อโรงเรียน และบุคลากร ซ่ึงเช่ือมโยงไปในด้านการผลิตท่ีจะช่วยให้นักเรียนท่ีได้รับ

การศึกษามีแนวทางท่ีหลากหลายมากข้ึน อาทิ ห้องเรียนอจัฉริยะ ท่ีเป็นจุดขายสําคญัของโรงเรียน เม่ือนาํเอาโซ่

คุณค่ามาวเิคราะห์ร่วมกบัการวเิคราะห์การแข่งขนัแลว้ พบวา่การพฒันาครูเป็นส่ิงสาํคญัและควรใหก้ารสนบัสนุน 

ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของห้องเรียนอจัฉริยะให้สามารถใชป้ระกอบการเรียนการสอนไดจ้ริง และยัง่ยนืแต่

อยา่งไรก็ดีควรไม่มีการปรับเปล่ียนครูบ่อยคร้ัง รวมถึงพฒันาครูโดยเร็วเพ่ือป้องกนัปัญหาครูขาดประสบการณ์ 

ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้ของนกัเรียน และความเช่ือถือของผูป้กครองในอนาคตได ้

 นุชนรา  รัตนศิระประภา (2552) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการโซ่อุปทานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทราบองค์ประกอบการจดัการโซ่อุปทานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนําเสนอรูปแบบการ

จัดการโซ่อุปทานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน

สถานศึกษาประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ คือ การวางแผนกลยทุธ์ การจดัระเบียบระบบงาน การมุ่งเนน้การเรียน

การสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีส่วนร่วม การจัดการความสัมพนัธ์ การจัดการความเส่ียง การจัดการ

สมรรถนะบุคคลและการประกนัคุณภาพ รูปแบบการจดัการโซ่อุปทานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรูปแบบเชิง

ระบบ ประกอบดว้ยพหุองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงมีความเหมาะสม มีความเป็นไปไดเ้ป็นประโยชน์

และถูกตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบัทฤษฎีหลกัการและแนวคิดตามกรอบวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่

อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Selection) โดยใช้วิธีการเลือกผู ้ให้ข้อมูลสําคัญแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) รวบรวมขอ้มูล และสังเกต ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกโดยละเอียดทุกด้านในลกัษณะการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก นาํเสนอในรูปแบบของการบรรยาย เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยัและเก็บขอ้มูลคร้ัง

น้ี ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารจาํนวน 1 คน และหวัหนา้สาขาวชิา 5 สาขาวชิา จาํนวน 5 คน จาํนวนรวมทั้งส้ิน 6 คน 
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5. ผลการวจัิย 

 การใชห่้วงโซ่คุณค่าตามแนวคิดของ Michael E. Porter ผูศึ้กษาไดน้าํมาประยกุตใ์ห้เขา้กบัมุมมองดา้น

การจดัการโซ่อุปทานของมหาวิทยาลยัเอกชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั ABC ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบของ 

ตวัสินคา้ มาเป็นการบริการดา้นการศึกษาใหก้บันกัศึกษาจะสามารถเปรียบเทียบไดด้งัต่อไปน้ี 

 วตัถุดิบ = แรงงานไร้ประสบการณ์ ไดแ้ก่ นกัศึกษา  

 สินค้าระหว่างผลิต = แรงงานท่ีกําลังบ่มเพาะประสบการณ์  ได้แก่ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาใน 

มหาวทิยาลยั ABC 

 สินคา้สาํเร็จรูป = นกัศึกษาจบการศึกษา (จบพร้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพได)้ 

 สินคา้คงคลงั = นกัศึกษาท่ียงัไม่จบ มีปัญหาทางการศึกษา  

 สินคา้จดัจาํหน่าย = นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาและไดง้านทาํ 

 เม่ือประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบัธุรกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโดยทางผูศึ้กษาไดน้าํเอาเคร่ืองมือการ

วิเคราะห์ Value Chain Analysis มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือวิเคราะห์หาผลของโซ่คุณค่าในธุรกิจของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน จึงสามารถแสดงผลดงัภาพต่อไปน้ี 

 

                                                                 กิจกรรมสนบัสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   กิจกรรมหลกั 

ภาพที ่1 การจดัการโซ่คุณค่าของมหาวทิยาลยั ABC 

 

 

 

 (Firm Infrastructure) โครงสร้างการบริหารงาน การบริหารจัดการภายในองค์กร 

 (Human Resource) ระบบพฒันาคณาจารย์ และบุคคลากร 

 (Technology Development) การลงทุนด้านเทคโนโลยแีละ IT รวมถึงการให้การสนับสนุนการวจิัย 

(Procurement) การจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา  

 

 (Inbound 

logistics)  

การรับนักศึกษา 

(Operation) อาจารย์

ผู้สอน หลักสูตรและการ

เรียนการสอน  

 (Out bound 

logistics) 

นักศึกษาจบ

การศึกษา 

 (MKT&Sales)  

โปรโมรช่ันการ

สมัครเรียน  

 (Service)  

การบริการ 

ต่าง ๆ  ภายใน

มหาวทิยาลยั 

 

ประโยช

น์สูงสุด

แก่

นกัศึกษา 
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5.1 กจิกรรมสนับสนุน 

โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ABC (Firm Infrastructure) จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร

มหาวทิยาลยั ABC ระดบัคณบดี ไดมี้ความเห็นวา่โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวทิยาลยั ABC จะเป็นการบริหารงาน

โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ คือ รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายภาระงานมายงัคณบดีแต่ละคณะ และคณบดีมามอบหมายต่อ

หัวหน้าสาขาวิชาของแต่ละสาขาวิชาในคณะของตนเอง และจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัคอยให้

ความช่วยเหลือระบบการทาํงานซ่ึงกนัและทาํงานร่วมกนัแบบกลัยาณมิตร 

ในส่วนถดัมาคือการสมัภาษณ์นกัศึกษา ซ่ึงจะไดเ้ห็นมุมมองของนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาวา่มีการเพ่ิม

มูลค่าในส่วนของโครงสร้างมหาวิทยาลยั ABC อยา่งไร โดยผูศึ้กษาไดท้าํการนาํเอาขอ้มูลมาจดัเรียงเป็นกิจกรรม

ท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าซ่ึงจะสามารถนาํไปปรับปรุง และแกไ้ขต่อไป ผลท่ีวเิคราะห์สามารถเรียบเรียงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่5.1 กิจกรรมท่ีสร้างปัจจยัในโซ่คุณค่า ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวทิยาลยั ABC 

ปัจจยัทีพ่บ กจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มูลค่า 

การยื่นคาํร้องต่าง ๆ จากนักศึกษาถึงอาจารย์

บางคร้ังมาไม่พบอาจารยแ์ละระดบัผูบ้ริหารใน

การเซ็นเอกสาร เช่น คาํร้องขอลาพกัการศึกษา 

คาํร้องขอเพ่ิมถอนรายวิชา เป็นตน้ 

- จดัการสร้างการเซ็นเอกสารแบบออนไลน์ผ่านระบบบริหาร

ขอ้มูลของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถยื่นคาํร้องออนไลน์

ไดโ้ดยไม่ตอ้งมารอพบอาจารยแ์ละผูบ้ริหารในการเซ็นเอกสาร 

 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) จากการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละผูบ้ริหาร ไดมี้ความเห็น

วา่ มหาวิทยาลยั ABC มีระบบการพฒันาคณาจารย ์และบุคลากรท่ีดี ไดแ้ก่ มีทุนการศึกษาให้สําหรับบุคคลากร

สายสนับสนุนในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีอายงุานครบ 3 ปีข้ึนไปและมี

ทุนการศึกษาสาํหรับคณาจารยใ์นการศึกษาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก สาํหรับคณาจารยท่ี์อายงุานครบ 5 ปี และ

จากการสัมภาษณ์อาจารยก็์พบปัญหาวา่ อาจารยมี์การลาออกบ่อยคร้ัง เน่ืองจากปัญหาหลกัคือเร่ืองค่าตอบแทน

และส่วนใหญ่ไดง้านมหาวิทยาลยัรัฐบาลหรือเอกชนแห่งอ่ืน ๆ ท่ีมีหน้าท่ีการงานท่ีกา้วหน้าและค่าตอบแทนท่ี

มากกวา่ และพบวา่ มหาวทิยาลยั ABC มีการให้ทุนการวจิยัสาํหรับอาจารยท่ี์ตอ้งการทาํวิจยัทุกปีและอาจารยต์อ้ง

นาํผลงานวจิยัท่ีตนเองทาํนั้นไปเผยแพร่หรือนาํเสนอผลงานทางวชิาการ แต่ก็พบปัญหาในเร่ืองของอาจารยมี์ภาระ

งานท่ีเยอะบางคนไม่มีเวลาพอในการทาํวจิยั ในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลโดยผูศึ้กษาไดท้าํการนาํเอาขอ้มูลมาจดัเรียง

เป็นกิจจกรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าซ่ึงจะสามารถนาํไปปรับปรุง และแกไ้ขต่อไป ผลท่ีวิเคราะห์สามารถเรียบเรียงได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

895 

ตารางที ่5.2 กิจกรรมท่ีสร้างปัจจยัในโซ่คุณค่า ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

ปัจจยัทีพ่บ กจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มูลค่า 

การลาออกบ่อยของอาจารย ์ - ปรับอตัราค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน

ส่วนอาจจะพิจารณาจากอายุงาน และผลงานจากการ

ทาํงาน 

มหาวิทยาลยั ABC มีการให้ทุนการวิจยัสาํหรับอาจารยท่ี์ตอ้งการทาํ

วิจยัทุกปีและอาจารยต์้องนําผลงานวิจยัท่ีตนเองทาํนั้นไปเผยแพร่

หรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการ แต่ก็พบปัญหาในเร่ืองของอาจารยมี์

ภาระงานท่ีเยอะบางคนไม่มีเวลาพอในการทาํวิจยั ในการลงพ้ืนท่ี

เก็บขอ้มูล 

- ควรปรับแผนการทาํวิจยัของอาจารยแ์ต่ท่าน เช่น ทาํ

ผลงานวิจยัและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการปีเวน้ปีหรือ 

2 ปี ทาํ 1 เร่ือง  

 

 การพัฒนาเทคโนโลย ี(Technology Development) การลงทุนดา้นเทคโนโลยีและ IT จากการสมัภาษณ์

นักศึกษา ซ่ึงจะได้เห็นมุมมองของนักศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาว่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอและทั่วถึงในช่วงพกัจากการเรียนจะแออดัมากในการใช้บริการ โดยผูศึ้กษาไดท้าํการ

นาํเอาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละนักศึกษามาจดัเรียงเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าซ่ึงจะสามารถนาํไป

ปรับปรุง และแกไ้ขต่อไป ผลท่ีวเิคราะห์สามารถเรียบเรียงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่5.3 กิจกรรมท่ีสร้างปัจจยัในโซ่คุณค่า ดา้นการพฒันาเทคโนโลย ี

ปัจจยัทีพ่บ กจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มูลค่า 

ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน - ขยายช่วงเวลาในการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์หรือกาํหนด

ชัว่โมงการใชบ้ริการเพ่ือให้นกัศึกษาท่ีมาทีหลงัไดใ้ชง้านได ้

- จดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพ่ิมตามงบประจาํปีเพ่ือให้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ 

สญัญาณอินเทอร์เน็ตไม่ทัว่ถึง - เพ่ิ ม ก ล่ อ งสั ญ ญ าณ อิ น เท อร์ เน็ ต ตาม บ ริเวณ ต่าง ๆ  ขอ ง

มหาวิทยาลยั และเพ่ิมความแรงของสญัญาณ  

 

 การจดัซ้ือจดัหาปัจจยัการผลิต (Procurement) การจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหก้บันกัศึกษา จากการสมัภาษณ์อาจารยแ์ละนกัศึกษา พบวา่ เกา้อ้ีและโปรเจคเตอร์ภายในหอ้งเรียนของนกัศึกษา

บางส่วนชาํรุดเสียหาย ทาํให้มีปัญหาบางคร้ังในการเรียนการสอน โดยผูศึ้กษาไดน้าํเอาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

อาจารยแ์ละนกัศึกษามาจดัเรียงเป็นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าซ่ึงจะสามารถนาํไปปรับปรุง และแกไ้ขต่อไป ผลท่ี

วเิคราะห์สามารถเรียบเรียงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่5.4 กิจกรรมท่ีสร้างปัจจยัในโซ่คุณค่า ดา้นการจดัซ้ือจดัหาปัจจยัการผลิต 

ปัจจยัทีพ่บ กจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มูลค่า 

เกา้อ้ีและโปรเจคเตอร์ชาํรุดเสียหาย - ซ่อมแซมหรือจดัซ้ือใหม่ตามงบประมาณประจาํปี 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

896 

5.2 กจิกรรมหลกั 

 โล จิส ติ ก ส์ ข าเข้ า  (Inbound logistics) ก ารรับ นั ก ศึ ก ษ าพ บ ว่า  ม ห าวิท ยาลัย  ABC มี ก ารอ อ ก

ประชาสัมพนัธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดให้ผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนดโดยผู ้

ศึกษาไดท้าํการนาํเอาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละนกัศึกษามาจดัเรียงเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าซ่ึงจะ

สามารถนาํไปปรับปรุง และแกไ้ขต่อไป ผลท่ีวเิคราะห์สามารถเรียบเรียงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่5.5 กิจกรรมท่ีสร้างปัจจยัในโซ่คุณค่า ดา้นโลจิสติกส์ขาเขา้ 

ปัจจยัทีพ่บ กจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มูลค่า 

นักศึกษาท่ี มี ปัญ ห าเก่ียวกับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

ภาษาองักฤษจากชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือพ้ืนฐานดา้นการ

บริหารธุรกิจในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ประกอบกบัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา

กบัระดบัมธัยมศึกษาและระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพมีความ

แตกต่างกนั นิสิตใหม่อาจมีปัญหาเร่ืองการปรับตวัได ้

- จดัให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานและการสอนเสริม มีอาจารยท่ี์

ปรึกษา เพ่ือดูแลติดตามผลการเรียนและให้คาํปรึกษา 

 

 การปฏิบัติการ (Operation) อาจารยผ์ูส้อน หลกัสูตรและการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์อาจารย์

และนักศึกษา พบวา่ มหาวิทยาลยั ABC มีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ตรงตามความตอ้งการของนักศึกษา สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนท่ีเคยเรียนมาแลว้ในผูท่ี้จบระดบั ปวส.แต่ปัญหาท่ีพบคือ อยากให้มีหอ้งปฏิบติัการสาํหรับ

วิชาท่ีเป็นภาคปฏิบัติสําหรับสาขาวชิาดา้นการจดัการโลจิสติกส์ และพบปัญหาเร่ืองค่าธรรมเนียมในการเรียน

ค่อนขา้งสูง มหาวทิยาลยัยงัมีรถประจาํทางวิ่งผ่านนอ้ย โดยผูศึ้กษาไดน้าํเอาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละ

นักศึกษามาจดัเรียงเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าซ่ึงจะสามารถนาํไปปรับปรุง และแกไ้ขต่อไป ผลท่ีวิเคราะห์

สามารถเรียบเรียงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่5.6 กิจกรรมท่ีสร้างปัจจยัในโซ่คุณค่า ดา้นการปฏิบติัการ 

ปัจจยัทีพ่บ กจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มูลค่า 

ตอ้งการห้องปฏิบติัการสาํหรับภาควิชาปฏิบติัมากข้ึน - จดัสร้างห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ตามงบประมาณในปี

ถดัไปเพ่ือให้นิสิตไดเ้ห็นภาพมากข้ึน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนขา้งสูง - มีระบบการผอ่นผนัค่าเล่าเรียนหรือมีทุนการศึกษาให้    

รถประจาํทางว่ิงผา่นนอ้ย - เพ่ิมจํานวนรถรับส่งและเพ่ิมเส้นทางการจอดรถรับส่ง

นกัศึกษา 

 

 โลจสิติกส์ขาออก (Out bound logistics) นกัศึกษาจบการศึกษา จากการสมัภาษณ์อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

พบวา่ มีนกัศึกษาบางส่วนจบการศึกษาแต่ทาํงานไม่ตรงสาขาวิชาท่ีจบ และบางส่วนไม่ไดง้านทาํ โดยผูศึ้กษาได้

นาํเอาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละนักศึกษามาจดัเรียงเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าซ่ึงจะสามารถนาํไป

ปรับปรุง และแกไ้ขต่อไป ผลท่ีวเิคราะห์สามารถเรียบเรียงไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.7 กิจกรรมท่ีสร้างปัจจยัในโซ่คุณค่า ดา้นโลจิสติกส์ขาออก 

ปัจจยัทีพ่บ กจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มูลค่า 

นกัศึกษาจบการศึกษาทาํงานไม่ตรงสายและบางส่วนไม่ไดง้าน

ทาํหลงัสาํเร็จการศึกษา 

- จดัทาํหลักสูตรท่ีสามารถทาํงานไปด้วยเรียนไปด้วย เช่น 

หลักสูตรทวิภาคี และหลักสูตร WIL, Work Integrated 

Learning เพ่ือนิสิตจบแลว้จะไดง้านทาํหลงัสาํเร็จการศึกษา

ทนัที 

 

 การตลาดและการขาย (MKT & Sales) โปรโมชั่นการสมัครเรียน จากการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละ

นกัศึกษา พบวา่ มหาวทิยาลยัวทิยาลยัไม่มีการโฆษณาและโปรโมรชัน่การสมคัรเรียนท่ีสามารถดูไดอ้ยา่งชดัเจน 

โดยผูศึ้กษาไดน้าํเอาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละนักศึกษามาจดัเรียงเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าซ่ึงจะ

สามารถนาํไปปรับปรุง และแกไ้ขต่อไป ผลท่ีวเิคราะห์สามารถเรียบเรียงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่5.8 กิจกรรมท่ีสร้างปัจจยัในโซ่คุณค่า ดา้นการตลาดและการขาย 

ปัจจยัทีพ่บ กจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มูลค่า 

ขาดการโฆษณาและโปรโมรชัน่ท่ีน่าสนใจ - การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ 

 - มีการสร้างส่ิงปลูกสร้าง และอาคารเรียนท่ีแตกต่างจาก

มหาวิทยาลยัอ่ืนในเขตเดียวกนัเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

 - จัดโปรโม ชั่น ท่ี น่ าส น ใจเพ่ื อดึงดูดนัก ศึก ษ า เช่ น  ล ด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือมีการให้ทุนการศึกษา 

 

 การบริการ (Service) การบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั จากการสัมภาษณ์อาจารยแ์ละนักศึกษา 

พบวา่ มีการบริการท่ีดีแต่ปัญหาท่ีพบคือการยื่นคาํร้องต่าง ๆ หรือการพบอาจารยท่ี์ปรึกษามาไม่พบอาจารยใ์นการ

เซ็นเอกสาร โดยผูศึ้กษาไดน้าํเอาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์อาจารยแ์ละนกัศึกษามาจดัเรียงเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

มูลค่าซ่ึงจะสามารถนาํไปปรับปรุง และแกไ้ขต่อไป ผลท่ีวเิคราะห์สามารถเรียบเรียงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่5.9 กิจกรรมท่ีสร้างปัจจยัในโซ่คุณค่า ดา้นการบริการ 

ปัจจยัทีพ่บ กจิกรรมทีส่ามารถเพิม่มูลค่า 

มาไม่พบอาจารยท่ี์ปรึกษาในการเซ็นเอกสารหรือปรึกษาปัญหา

ต่าง ๆ  

- จดัทาํระบบบริการท่ีปรึกษาออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซด์ หรือ

ปรึกษาผ่านทางไลน์และเฟสบุ๊ค และสร้างระบบการเซ็น

เอกสารแบบออนไลน์  

 - มีการอพัเดทการศึกษา และกิจกรรมตลอดเวลาให้นิสิตทราบ 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาโซ่คุณค่าของมหาวิทยาลัย ABC พบว่า ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human 

Resource) ควรมีการปรับอตัราค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนส่วนอาจจะพิจารณาจากอายงุาน และ

ผลงานจากการทาํงาน ควรปรับแผนการทาํวิจยัของอาจารยแ์ต่ท่าน เช่น ทาํผลงานวิจยัและเผยแพร่ผลงานทาง
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วชิาการปีเวน้ปีหรือ 2 ปี ทาํ 1 เร่ือง ดา้นการพฒันาเทคโนโลยี (Technology Development) ขยายช่วงเวลาในการ

ใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์หรือกาํหนดชัว่โมงการใชบ้ริการเพ่ือให้นักศึกษาท่ีมาทีหลงัไดใ้ชง้านได ้จดัซ้ือ

คอมพิวเตอร์เพ่ิมตามงบประจาํปีเพ่ือใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ เพ่ิมกล่องสญัญาณอินเทอร์เน็ตตามบริเวณต่าง ๆ 

ของมหาวทิยาลยั และเพ่ิมความแรงของสญัญาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมัพิกา อินทะนิล (2558) ไดศึ้กษา

การจดัการโซ่อุปทานของโรงเรียนเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนปิยมิตรวิทยา จงัหวดัพะเยาพบว่า โซ่คุณค่าของ

โรงเรียนปิยมิตรวิทยาดา้นทรัพยากรมนุษยมี์การฝึกอบรมบุคลากร และพฒันาเทคโนโลยีตลอดเวลา รวมถึงการ

วจิยัพฒันา ท่ีส่งผลดีต่อโรงเรียน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 มหาวิทยาลยั ABC ควรนาํรูปแบบปัจจยัการเพ่ิมโซ่คุณค่าของมหาวิทยาลยัท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไป

ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาไดจ้ริงเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีกวา่เดิม โดยอาจปรับที

ละกิจกรรมท่ีพอปรับปรุงไดก่้อนและปรับปรุงกิจกรรมอ่ืน ๆ ในปีถดัไป 
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[4]  “ห่วงโซ่แห่งคุณค่า Value Chain คืออะไร”2561. [ระบบออนไลน]์   

 แหล่งท่ีมา https://greedisgoods.com/value-chain (15 กนัยายน 2561). 

[5] Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. Free  

 Press, New York, 557 p. 
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บทคัดย่อ 

หมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี จ.สมุทรสาคร มีพ้ืนท่ีท้ิงร้างไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ สาเหตุจากบา้นในโครงการขาย

หมดก่อนจึงไม่ไดมี้การก่อสร้างในพ้ืนท่ีส่วนกลางเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมของหมู่บา้น ทาํให้คนในหมู่บา้นไม่มี

พ้ืนท่ีไวส้ําหรับทํากิจกรรมออกกาํลงักาย กิจกรรมนันทนาการ ส่วนคนท่ีตอ้งการทํากิจกรรมออกกาํลงักาย 

กิจกรรมนนัทนาการ จะทาํบริเวณทางสัญจร หรือบริเวณริมทางสัญจร ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายจากรถยนต์เขา้ออก 

และมีการใชพ้ื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี 

เพ่ือออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ิงร้างใหเ้ป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมตามความตอ้งการของคนในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ีวิธีการ

ศึกษา ผูว้ิจยัไดเ้ก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี จ.สมุทรสาคร 

จํานวน 150 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ และใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketch Upในการออกแบบ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี ผลการวจิยั พบวา่ปัญหาของคนในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ีคือ ขาดแคลนพ้ืนท่ีสาํหรับทาํกิจกรรม ทั้ง

กิจกรรมนันทนาการ  และกิจกรรมออกกาํลงักาย จาํนวน ร้อยละ 54.66 และ ร้อยละ 45.33ตามลาํดบั โดยคนใน

หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซิต้ี มีความตอ้งการพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมร้อยละ 38  นอกจากน้ี คนในหมู่บ้าน (ร้อยละ 57.33 ) 

ตอ้งการให้มีการจดัตั้งกรรมการหมู่บา้น เพ่ือมาบริหารดูแลพ้ืนท่ีกิจกรรมดงักล่าว และมีคนในหมู่บา้นบางส่วน 

(ร้อยละ 28.00) ยนิดีจะเขา้มาเป็นคณะทาํงาน/หน่วยงาน ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาแนวทางใน

การบริหารจดัการพ้ืนท่ีกิจกรรมส่วนกลาง 

 

คาํสําคญั:พ้ืนท่ีกิจกรรมในหมู่บา้นการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ 

 

ABSTRACT 

 Moo Baan Sedtakit City, SamutSakhon has a large number of waste areas due to the fact that the 

former owner (project owner)  of the Moo Baan had not constructed the activity areas as shown in the master 

mailto:Boonyadritd44@gmail.com
mailto:piamchan@yahoo.com
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plan. Therefore, the villagers have no space for doing activities, i.e. exercise and recreation areas. Nowadays, 

villagers do any activities on the Moo Baan’ streets and footpaths that could be dangerous for their lives. The 

purposes of this study are to study the physical of existing areas and current problems and to improve the 

abandoned area in accordance with the needs of the villagers.  The methodology of the study is to conduct a 

questionnaire survey of 150 samples, and the programs of AutoCAD, Sketch Up are used for designing the 

improving space. The results showed that lacking space for doing activities is the major problem in the Moo 

Baan. The 38 percent of the villagers activities areas. In addition most of the villagers (57.33%) desire to set up 

a village committee for managing the areas. some people in the village (28.00%) are willing to work in a village 

committee. Suggestion for the further study is to setting up the management guidelines for the area. 

 

KEYWORDS : Activity Areas, Design and Improvement space 

 

1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 

ในชุมชน หรือหมู่บา้นท่ีมีคนอาศยัอยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมากจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีพ้ืนท่ีสาํหรับทาํกิจกรรม

ต่างๆ เพ่ือใหร่้างกายไดพ้กัผอ่น ออกกาํลงักายหรืออยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ เพ่ือทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรง 

ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซิต้ี สมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองจังหวดั

สมุทรสาคร สร้างในปี 2537 มีประมาณ 1,044 หลงัคาเรือน มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 178,858 ตารางเมตร แต่ขาด

พ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมต่างๆทั้ งกิจกรรมออกกาํลังกาย การสันทนาการในหมู่บ้านมีพ้ืนท่ีท้ิงร้างท่ีไม่ได้ใช้

ประโยชน์ทาํใหห้มู่บา้นขาดภูมิทศัน์ท่ีดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ผงับริเวณของหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี จ.สมุทรสาคร  

แสดงขอบเขตของหมู่บา้น และตาํแหน่งของกลุ่มขนาดบา้น  

แหล่งขอ้มูล : www.dolwms.dol.go.th

 

http://www.dolwms.dol.go.th/
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ในปัจจุบัน หมู่บ้านไม่มีสนามกีฬา จึงทําให้คนท่ีต้องการเล่นกีฬาต้องเดินทางไปเล่นท่ีอ่ืน และมี

บางส่วนท่ีเล่นกีฬาบริเวณทางสัญจรของหมู่บ้าน ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายจากรถยนต์ท่ีวิ่งเขา้ออก หรืออาจไดรั้บ

อนัตรายจากการเล่นเพราะทางสญัจรไม่ไดถู้กออกแบบมาเพ่ือเล่นกีฬาโดยเฉพาะ ส่วนสนามเด็กเล่นท่ีมีอยูเ่ดิมนั้น

ชุดโทรม และไม่ไดม้าตรฐานอาจเกิดอนัตรายได ้ดงันั้นเคร่ืองเล่นอุปกรณ์ สถานท่ี ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานตาม

กฎหมายกาํหนดเพ่ือความปลอดภยัของคนในหมู่บ้าน ทั้ งน้ี แต่เดิมทางโครงการไดมี้การกั้นท่ีดินไวเ้พ่ือจะทาํ

พ้ืนท่ีกิจกรรมน้ีอยูแ่ลว้ แต่ต่อมาบา้นในโครงการถูกขายหมดก่อนท่ีจะมีการทาํพ้ืนท่ีกิจกรรม ทาํให้พ้ืนท่ีท่ีทาง

โครงการได้กั้นไวน้ั้นเป็นท่ีดินท้ิงร้างไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ และทางโครงการก็ไม่มีแนวโน้มท่ีจะทาํข้ึนอีก จาก

เหตุผลดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจัยเพ่ือออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีกิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซิต้ี                  

จ.สมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที ่2 แสดงภาพพ้ืนท่ีท้ิงร้าง           ภาพที ่3 แสดงภาพพ้ืนท่ีท้ิงร้าง           ภาพที ่4   การเล่นกีฬาบริเวณ 

         ถนนทางสญัจร 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ในงานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

(1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของการทาํกิจกรรมในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี 

 (2) เพ่ือออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ิงร้างใหเ้ป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมตามความตอ้งการของคนในหมู่บา้น

เศรษฐกิจ ซิต้ี 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การทํากิจกรรมในหมู่บ้าน

ปั จ จุบั น ท่ี ไ ม่ ส ะ ด ว ก  ไ ม่

ปลอดภัยพอ ต่อการใช้งาน

ของคนในหมู่บา้น 

ความต้องการแก้ไขปั ญ หาท่ี พ บ 

ความต้องการพ้ืนท่ีกิจกรรมโดยมี

พ้ืน ท่ี อยู่แล้ว แ ต่ ถู กทิ้ ง ร้างไม่ใช้

ประโยชน ์

การออกแบบเพ่ือปรับปรุงต้องมี

ความเป็นไปได ้เพ่ือสามารถนาํไป

แก้ไขปัญหาได้จริง หรือเพ่ือเป็น

แนวทางเพ่ือนาํไปปรับใช ้
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นศึกษาสภาพปัจจุบนัของพ้ืนท่ีวา่งท่ีถูกท้ิงร้าง และตอ้งการทาํกิจกรรมของผูอ้าศยัใน

หมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี แลว้ทาํการออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ี เพ่ือแกปั้ญหาพ้ืนท่ีท้ิงร้างไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ การขาด

แคลนพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมภายในหมู่บา้น อนัตรายท่ีอาจเกิดจากการทาํกิจกรรมบริเวณทางสญัจรในหมู่บา้น  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือคนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ีจาํนวน 1,044 หลงัคาเรือน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ คนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี 

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตร Yamane (1979) โดยกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีจะใชร้ะดบัความคลาด

เคล่ือนท่ี 10% ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 100 ชุด เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาในหมู่บา้น ผูว้ิจยัเพ่ิมเป็น 

150 ชุด  

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  

 4.3.1 แบบสอบถามคนในหมู่บา้น เศรษฐกิจ ซิต้ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ 

คือ ลกัษณะบา้นท่ีพกัอาศยั เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการอยูอ่าศยั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2) 

ปัญหาในพ้ืนท่ี คือ ปัญหาท่ีคนในหมู่บา้นพบเห็น 3) ความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของคนในหมู่บา้น คือ การปัญหา

ท่ีพบคนในหมู่ตอ้งการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 4) ความคิดเห็นของคนในหมู่บา้น คือ คนในหมู่บา้นคิดเห็นอยา่งไรท่ี

จะมีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางเพ่ือนํามาปรับปรุงพ้ืนท่ี ยินดีจ่ายค่าส่วนกลางเท่าไหร่ ต้องการคณะทํางาน/

หน่วยงานเพ่ือมาดูแลพ้ืนท่ีหรือไม่ และ5) ขอ้เสนอแนะ 

 4.3.2 แบบสาํรวจขอ้มูลทางกายภาพของพ้ืนท่ีในหมู่บา้น เศรษฐกิจ ซิต้ี 

 4.3.3 โปรแกรมแกรมสาํหรับใชอ้อกแบบพ้ืนท่ี เช่น AutoCAD, Sketch Up 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  มีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ลงพ้ืนท่ีทาํแบบสอบถามกบัคนในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี เพ่ือทราบถึงขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูล

กิจกรรม ขอ้มูลปัญหาท่ีพบ ขอ้มูลความตอ้งการ ขอ้มูลความคิดเห็นในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

ขั้นตอนท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีสาํรวจขอ้มูลทางกายภาพ วดัขนาดพ้ืนท่ีเพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบปรับปรุงใน

ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

 4.5.1 วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี 

 4.5.2 วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นท่ี 
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5. สรุปผลการวจัิย 

 ในงานวจิยัน้ี สามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี 

 1) สภาพปัจจุบนักิจกรรมในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี 

1.1 หมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี จ. สมุทรสาคร มีปัญหาพ้ืนท่ีท้ิงร้างท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                        

 

ภาพที่ 7 พ้ืนท่ีหมายเลขท่ี 1 ขนาด 360 ตารางเมตร 

อยูบ่ริเวณหนา้หมู่บา้น มีหญา้รกในพ้ืนท่ี                                   

ภาพที ่8 พ้ืนท่ีหมายเลขท่ี 2 ขนาด 1,629.2 ตาราง

เมตร อยูบ่ริเวณหนา้หมู่บา้น มีหญา้รกในพ้ืนท่ี                                   

 

ภาพที ่9 พ้ืนท่ีหมายเลขท่ี 3 ขนาด 270 ตารางเมตร 

ตารางเมตร อยูบ่ริเวณกลางหมู่บา้น มีหญา้รกในพ้ืนท่ี                                   

ภาพที ่6 แสดงตาํแหน่งของท่ีทาํการปรับปรุง 

ภาพที ่10 พ้ืนท่ีหมายเลขท่ี 4 ขนาด 270 ตาราง

เมตร อยูบ่ริเวณกลางหมู่บา้น มีหญา้รกในพ้ืนท่ี                                   
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1.2 หมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี จ. สมุทรสาคร มีปัญหาการใชพ้ื้นท่ีไม่เหมาะสม 

มีการทาํกิจกรรมบริเวณทางสญัจรของหมู่บา้น ซ่ึงถนนสญัจรในหมู่บา้นมีขนาดเลก็ และไม่มีทางเทา้ 

ทาํใหข้ณะท่ีรถกาํลงัสญัจรจะเกิดความไม่สะดวก และเป็นอนัตรายกบัคนทาํกิจกรรม 

 

    
 

ภาพที ่12 ปัญหาการใชพ้ื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 
 

สาํหรับผลสรุปจากการทาํแบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูพ้กัอาศยัใน

หมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ีพบปัญหาและความตอ้งการ ผูพ้กัอาศยัดงัน้ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามพกัอาศยัในทาวน์เฮา้ส์2 ชั้นหน้ากวา้ง 4 เมตร และหนา้กวา้ง 6 เมตร ร้อยละ36.66 

ผูต้อบเป็นเพศชาย ร้อยละ 54 มีอาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 44.66 ผูต้อบแบบสอบถามเคยใชพ้ื้นท่ีในหมู่บา้นเศรษฐกิจ 

ซิต้ีทาํกิจกรรมออกกาํลงักาย กิจกรรมนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 81 โดยนิยมทาํกิจกรรมนันทนาการ ร้อยละ 

54.33 ไดแ้ก่ นั่งพกัผ่อน นั่งพบปะพูดคุย ใชส้นามเด็กเล่น ส่วนกิจกรรมออกกาํลงักาย ร้อยละ 45.33 ไดแ้ก่ ฟุต

ซอล วิง่ แบดมินตนั เซปักตะกร้อ  

 จากการทาํแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบของคนในหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซิต้ี พบวา่ปัญหาท่ีพบของ

ผูต้อบแบบสอบถาม พ้ืนท่ีทาํกิจกรรมไม่เพียงพอ ร้อยละ 38 สภาพแวดลอ้ม ทศันียภาพไม่สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน 

คิดเป็นร้อยละ 25.33 อุบติัเหตุท่ีเกิดจากรถยนตท่ี์สัญจรเขา้-ออกภายในหมู่บา้น จากการทาํกิจกรรมบนทางสญัจร 

คิดเป็นร้อยละ 17.33 

 จากการทาํแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของคนในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี พบวา่ความ

ต้องการแก้ไขปัญหาของผู ้ตอบแบบสอบถาม จัดพ้ืนท่ีกิจกรรมให้เพียงพอต่อการใช้งาน ร้อยละ 38 ทํา

สภาพแวดลอ้ม ทศันียภาพใหส้ะอาด สวยงาม ร่มร่ืน ร้อยละ 25.33 ทาํพ้ืนท่ีกิจกรรมออกกาํลงักาย นนัทนาการให้

ไดม้าตรฐานเพ่ือความปลอดภยั ร้อยละ 17.33ทั้งน้ี คนในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี ตอ้งการใหมี้การจดัตั้งคณะทาํงาน/

หน่วยงานเพ่ือมาบริหารดูแลพ้ืนท่ีกิจกรรม เป็นร้อยละ 65.33  

ภาพที ่11 พ้ืนท่ีหมายเลขท่ี 5 ขนาด 1,220 ตารางเมตร อยูบ่ริเวณกลางหมู่บา้น มีหญา้รกในพ้ืนท่ี 
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ตารางสรุปการทาํแบบสอบถาม 

รายการ ลาํดบัสูงสุด จํานวน ร้อยละ 

เคยใชพ้ื้นท่ีในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี ทาํกิจกรรม

ออกกาํลงักาย กิจกรรมนนัทนาการ 
เคย 91 60.66 

กจิกรรมท่ีทําเป็นประจํา กจิกรรมนันทนาการ 82 54.66 

 

นัง่พกัผอ่น 31 37.8 

นัง่พบปะพูดคุย 21 25.6 

ใชส้นามเดก็เล่น 20 24.39 

กจิกรรมออกกาํลงักาย 68 45.33 

ฟุตซอล 29 42.64 

 

วิง่ 24 35.29 

แบดมินตนั 23 33.82 

เซปักตะกร้อ 23 33.82 

 

ตารางสรุปการทาํแบบสอบถาม 

รายการ ลาํดบัสูงสุด จํานวน ร้อยละ 

ปัญหาท่ีพบ 1. พ้ืนท่ีทาํกิจกรรมไม่เพียงพอ 57 38 

 

2. สภาพแวดลอ้ม ทศันียภาพไม่สะอาด สวยงาม 

ร่มร่ืน 
38 25.33 

3. อุบติัเหตุท่ีเกิดจากรถยนตท่ี์สัญจรเขา้-ออก

ภายในหมู่บา้นจากการทาํกิจกรรมบนทางสัญจร 
26 17.33 

 

ตารางสรุปการทาํแบบสอบถาม 

รายการ ลาํดบัสูงสุด จํานวน ร้อยละ 

ความตอ้งการแกไ้ขปัญหา 1. จดัพ้ืนท่ีกิจกรรมใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน 57 38 

 

2. ทาํสภาพแวดลอ้ม ทศันียภาพใหส้ะอาด สวยงาม 

ร่มร่ืน 
38 25.33 

3. ทาํพ้ืนท่ีกิจกรรมออกกาํลงักาย นนัทนาการให้

ไดม้าตรฐานเพ่ือความปลอดภยั 
26 17.33 
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2) การออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ิงร้างใหเ้ป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมตามความตอ้งการของคนในหมู่บา้นเศรษฐกิจ 

ซิต้ี  

 

พื้นทีห่มายเลขที ่1ขนาด 360 ตารางเมตร (90 ตารางวา) กวา้ง 19 เมตร ยาว 19.63 เมตร 

 คนในหมูบา้นตอ้งการสนามตะกร้อ ผูว้จิยัจึงออกแบบใหพ้ื้นท่ีหมายเลขท่ี 1 เป็นสนามตะกร้อ เพราะ

พ้ืนท่ีหมายเลขท่ี1 มีขนาดท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงเป็นสนามตะกร้อได ้

 

    
 

 
 

พื้นทีห่มายเลขที ่2ขนาด 1,629.2 ตารางเมตร (407.3 ตารางวา) กวา้ง 44.92 เมตรยาว 34.1 เมตร 

 คนในหมูบา้นตอ้งการสนามฟตุซอล ผูว้จิยัจึงออกแบบใหพ้ื้นท่ีหมายเลขท่ี 2 เป็นสนามฟตุซอล เพราะ

พ้ืนท่ีหมายเลขท่ี2 มีขนาดท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงเป็นสนามตะกร้อได ้

  

    
 

 

พื้นทีห่มายเลขที ่3ขนาด 270 ตารางเมตร (67.5 ตารางวา) กวา้ง 16.96 เมตร ยาว 40.23 เมตร 

 คนในหมูบา้นตอ้งการพ้ืนท่ีออกกาํลงั ผูว้ิจยัจึงออกแบบให้พ้ืนท่ีหมายเลขท่ี 3 เป็นพ้ืนท่ีวิ่งออกกาํลงั 

เพราะการวิง่เป็นการออกกาํลงักายท่ีทาํไดทุ้กเพศ ทุกวยั 

 

ภาพที ่6 พ้ืนท่ีหมายเลข 1 ก่อนปรับปรุง 

 

ภาพที ่7 พ้ืนท่ีหมายเลข 1 หลงัปรับปรุง 

ภาพที ่8 พ้ืนท่ีหมายเลข 2 ก่อนปรับปรุง 

 

ภาพที ่9 พ้ืนท่ีหมายเลข 2 หลงัปรับปรุง 
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พื้นทีห่มายเลขที ่4ขนาด 270 ตารางเมตร (67.5 ตารางวา) กวา้ง 18.41 เมตร ยาว 31.58 เมตร 

 ผูว้ิจัยได้ออกแบบให้เป็นสวนท่ีสามารถใช้งานได้ทุกเพศ ทุกวยั เพราะคนในหมู่บ้านตอ้งการพ้ืนท่ี

สาํหรับนัง่พกัผอ่น พบปะพดูคุย  

     
 

 

พื้นทีห่มายเลขที ่5ขนาด 1,220 ตารางเมตร (305 ตารางวา) 

 ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบให้เป็นสนามเด็กเล่นตามท่ีคนในหมู่บ้านตอ้งการ และทาํเป็นสนามแบดมินตนัใน

พ้ืนท่ีใกลด้ว้ย เพราะกีฬาแบดมินตนัก็เป็นความตอ้งการของคนในหมู่บา้นเช่นกนั  

 

   
 

 

6.อภิปรายผล  

 การออกแบบพ้ืนท่ีกิจกรรมตอ้งออกแบบตามความตอ้งการของคนในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี เพราะคนใน

หมู่บา้นจะเป็นกลุ่มประชากรหลกัท่ีใชพ้ื้นท่ีกิจกรรม และเป็นกลุ่มประชากรหลกัท่ีช่วยกนัดูแลรักษา จากการเก็บ

แบบสอบถามกิจกรรมท่ีคนในหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี นิยมทาํมากท่ีสุดไดแ้ก่ กิจกรรมนันทนาการ ในการใชน้ั่ง

พกัผอ่น นัง่พบปะพูดคุย และพาลูกหลานไปเล่นท่ีสนามเด็กเล่น ส่วนปัญหาท่ีพบ และความตอ้งการแกไ้ขปัญหา 

ภาพที ่10 พ้ืนท่ีหมายเลข 3 ก่อนปรับปรุง 

 

ภาพท่ี 11  พ้ืนท่ีหมายเลข 3 หลงัปรับปรุง 

 

 

ภาพที ่12 พ้ืนท่ีหมายเลข 4 ก่อนปรับปรุง 

 

ภาพที ่13 พ้ืนท่ีหมายเลข 4 หลงัปรับปรุง 

 

ภาพที ่14 แสดงพ้ืนท่ีหมายเลข 5 ก่อนปรับปรุง 

 

ภาพที ่15 พ้ืนท่ีหมายเลข 5 หลงัปรับปรุง 
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พบวา่สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีทาํกิจกรรมไม่เพียงพอ จึงตอ้งการใหจ้ดัทาํพ้ืนท่ีกิจกรรมใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ทศันียภาพท่ีไม่สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน จึงตอ้งการให้ทาํสภาพแวดลอ้ม ทศันียภาพให้สะอาด 

สวยงาม ร่มร่ืน และอุบติัเหตุท่ีเกิดจากรถยนตท่ี์สญัจรเขา้-ออกภายในหมู่บา้นจากการทาํกิจกรรมบนทางสญัจร จึง

ตอ้งการใหท้าํพ้ืนท่ีกิจกรรมออกกาํลงักาย นนัทนาการใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือความปลอดภยั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัขอเสนอแนะส่ิงท่ีควรจะทาํในการวิจยัคร้ังต่อคือควรศึกษาแนวทางในการบริหารจดัการพ้ืนท่ี

กิจกรรมส่วนกลาง เพราะพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีไดป้รับปรุงตอ้งมีคนเขา้มาดูแลให้คงอยู ่ไม่เช่นนั้นพ้ืนท่ีกิจกรรมก็จะ

เสียหาย และพ้ืนท่ีอาจจะกลบัมารกร้าง ทรุดโทรมเช่นเดิมได ้

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 โครงการวจิยัฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีขา้พเจา้ขอขอบคุณอดีตเจา้หนา้ท่ีหมู่บา้นเศรษฐกิจ ซิต้ี

ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี / กรรมการหมู่บ้านอ่ืนๆ ท่ีกรุณาเอ้ือเฟ้ือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยน้ีและ

ขอขอบพระคุณ คณะอาจารยส์าขาเทคโนโลยอีาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนั

ทาตลอดจนครอบครัวท่ีใหค้าํแนะนาํ และใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีในการเรียนการศึกษามาตลอด  
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บทคัดย่อ 

โลจิสติกส์มีบทบาทสาํคญัต่อการคา้ระหวา่งประเทศคือ ช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

กวา้งขวางทั้ งในและต่างประเทศ ขณะท่ีการคา้ระหว่างประเทศมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ีกฎ ระเบียบระหวา่งประเทศ ทาํใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศ 

เป็นท่ีสนใจอย่างกวา้งขวาง โดยมีโลจิสติกส์เป็นกุญแจสําคญัของการจดัส่งสินคา้ตั้ งแต่ตน้ทางถึงปลายทาง 

ตลอดจนเป็นกลยุทธ์ดา้นการบริหารงานและการบริหารตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน วตัถุประสงคข์อง

บทความน้ีคือ เพ่ือให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเขา้ใจบทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อการคา้ระหวา่งประเทศ ความ

เขา้ใจดงักล่าวน้ีช่วยให้การวางแผนเพ่ือพฒันาโลจิสติกส์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การเปล่ียนแปลงของระบบ e-commerce และกลยุทธ์ของคู่แข่ง เป็นตน้ ทั้งน้ี ผลการพฒันาโลจิ

สติกส์ในแต่ละช่วงเวลาจะมีบทบาทต่อการคา้ระหวา่งประเทศมากข้ึนดว้ย     

  

คาํสําคญั: โลจิสติกส์, การคา้ระหวา่งประเทศ 

 

ABSTRACT 

Logistics role in international trade Logistics plays an important role in international trade, helping to 

meet the varieties of consumers’  needs both domestically and internationally.   While international trade has 

crucial impacts on the economy and society involving the advancement of technology and international rules and 

regulations.   International trade is of widely interest having logistics as a key to shipping from destination to 

destination.  It is also a strategy to more effective managements both in cost and operation.  The purpose of this 

article is to enable executives and practitioners to understand the role of logistics in international trade.   This 

understanding allows for the planning of logistics development to be effective taking into account factors such as 

mailto:jarutirasarn@hotmail.com
mailto:dusit_p@yahoo.com
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changes of e-commerce system and competitors’ strategies.  Furthermore, the results of logistics developing with 

time will play an increasingly important role in international trade. 

 

KEYWORDS:  logistics, international trade 

 

1. บทนํา 

 การคา้เป็นกญุแจสาํคญัอยา่งหน่ึงของการพฒันาประเทศและการสร้างความมัง่คัง่ของประชาชนทั้งดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มตลอดจนเร่ืองคุณภาพชีวติของประชาชนในโลก (Love Patrick and Lattimore Ralph, 

2009, p. 3) ปัจจุบนัการคา้ระหว่างประเทศไดพ้ฒันาไปมากข้ึนพร้อม ๆ กบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการ

ส่ือสาร เทคโนโลยีการขนส่ง เป็นตน้ (Thea Freese, 2010, p. 4) ส่งผลให้การคา้ระหว่างประเทศ (international 

trade) เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จาํกดัทั้งดา้นเวลา สถานท่ี หรือประเภทสินคา้ เป็นตน้ การส่งออกและนาํเขา้สินคา้

จากประเทศไทยไปยงัประเทศต่าง ๆ เป็นไปอยา่งกวา้งขวางทั้งองคก์รขนาดใหญ่และองคก์รขนาดเลก็    

 

2. อุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ  

 การค้าระหว่างประเทศเป็นการขนส่งสินคา้และการให้บริการด้านต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า สินค้าส่งออก 

(export) และสินคา้ท่ีนํามาจากตลาดโลก (import) การนําเขา้และส่งออกสินคา้ระหว่างสองประเทศนั้นนิยม

อธิบายดว้ยแนวคิดของ Tinbergen ท่ีมีช่ือวา่ Gravity Model ซ่ึงอธิบายดว้ย 2 ตวัแปรหลกัคือ ขนาดเศรษฐกิจของ

ประเทศและระยะห่างระหวา่งสองประเทศ ตวัแปรทั้ง 2 ตวัน้ีช้ีให้เห็นตน้ทุนในการดาํเนินงาน ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ 

ท่ีสามารถนาํมาอธิบายไดอี้ก เช่น ตวัแปรราคา ตวัแปรนโยบาย ตวัแปรทางเศรษฐกิจ และตวัแปรเชิงภูมิศาสตร์ 

(Bruce A. Blonigen and Wesley W. Wilson, 2018, p.18) 

 อย่างไรก็ตามประเทศท่ีร่ํารวยกว่าจะมีความโดดเด่นและเป็นหลกัในการคา้ระหว่างประเทศรวมถึง

ประเด็นเพ่ือการพฒันาโลกดว้ย หลายประเทศจึงมุ่งเขา้สู่เวทีการคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือการพฒันาประเทศตนเอง 

การคา้ระหวา่งประเทศจึงมีความสาํคญัเชิงลึกต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะวิกฤติทางการเงินท่ีเกิดข้ึนแลว้ส่งผล

กระทบในระดบัประเทศ (Love Patrick and Lattimore Ralph, 2009, p. 3, 36) จากวกิฤติทางเศรษฐกิจท่ีผา่นมานั้น 

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงนโยบายการคา้ในองคก์ารคา้ระหวา่งประเทศ องคก์รท่ีสาํคญัไดแ้ก่  

 องค์การการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ท่ีพฒันามาจาก

ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการคา้หรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) 

ปัจจุบนัมีสมาชิกกว่า 150 ประเทศ ซ่ึงทาํให้ประเทศสมาชิกไดรั้บประโยชน์ทางการคา้อย่างเท่าเทียมกนั (Thea 

Freese, 2010, p. 4) องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-

operation and Development : OECD) เป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ และยอมรับ

ระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการคา้เสรีในการร่วมกนัและพฒันาเศรษฐกิจของภูมิภาคยโุรปและโลก (Love 

Patrick and Lattimore Ralph, 2009, p. 12) เป็นตน้ การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ เพ่ือกาํหนดขอ้ตกลงเร่ือง

การคา้ระหวา่งประเทศให้เป็นท่ียอมรับนั้นยอ่มพิจารณามาจากปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัต่าง ๆ นั้นก็ยอ่ม

เปล่ียนแปลงไปตามเวลา สามารถสรุปปัจจยัแวดลอ้มของการคา้ระหวา่งประเทศไดต้ามแผนภาพต่อไปน้ี 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7
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ภาพ 1 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

ท่ีมา: (Love Patrick and Lattimore Ralph (2009, 3) Thea Freese (2010, p. 4) และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

(2561, หนา้ 1) 

 

 จากภาพ 1 สรุปไดว้่า การคา้ระหว่างประเทศมีความสําคญัและมีปัจจยัแวดลอ้มท่ีตอ้งพิจารณาหลาย

ประการก่อนการตดัสินใจลงทุน ทั้งปัจจยัภายในองคก์ร ปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัจากประเทศคู่คา้ เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตามการคา้ระหวา่งประเทศมีความเจริญเติบโตมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเร่ืองการขนส่งสินคา้เพ่ือ

การนาํเขา้และส่งออกท่ีมีความรวดเร็วเน่ืองจากมีเทคโนโลยแีละการบริการทางโลจิสติกส์ รองรับจาํนวนมาก 

  

 3. ความสําคัญและบทบาทของโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศ   

 โลจิสติกส์มีขอบเขตของงานท่ีกวา้งและมีรายละเอียดเชิงลึกอยูม่าก เน่ืองจาก โลจิสติกส์ครอบคลุมงาน

ดา้นการขนส่งทั้งทางรถยนต ์ทางรถไฟ ทางเรือ ทางเคร่ืองบิน ตลอดจนการจดัการสินคา้คงคลงั การรับคาํสั่งซ้ือ

สินคา้ งานบรรจุภณัฑ ์คลงัสินคา้และการบริหารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด โดยท่ีลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งมีทั้งธุรกิจแบบ 

B2B B2C และ C2C เป็นตน้ (PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), 2016, p. 5) จากคาํจาํกดั

ความดงักล่าวน้ีจะเห็นไดว้า่ โลจิสติกส์เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งสินคา้ใหไ้ปถึงมือลูกคา้อยา่งเหมาะสมและ

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ โลจิสติกส์จึงช่วยสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะผูบ้ริโภคตอ้งได้รับสินคา้

อยา่งทนัเวลา ไม่วา่จะเป็นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ของตกแต่งบา้น หรือสินคา้จาํเป็นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อ

การดาํรงชีวิตประจาํวนั และนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติ สังคมและส่ิงแวดลอ้มของสังคมต่อไป ยกตวัอย่าง

เช่น การส่งเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทันสมัยจากประเทศท่ีพฒันาแล้วไปยงัประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึง

ความกา้วหนา้ของ 

เทคโนโลย ี

กฎ ระเบียบระหวา่ง 

ประเทศ 

 

การคา้ระหวา่งประเทศ 

วฒันธรรมของ 

ประเทศคู่คา้ 

สภาพแวดลอ้ม 

ทางการแข่งขนั 

ระบบการบริหารงาน 

และองคก์ร 
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เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทยด์งักล่าวไดช่้วยให้ผูป่้วยบางรายรอดชีวิตหรือพน้ทุกขจ์ากโรคภยัไขเ้จ็บ อีก

กรณีเช่น การขนส่งอาหารจากประเทศผูผ้ลิตไปยงัประเทศผูซ้ื้อ ซ่ึงนอกจากจะช่วยสนองความตอ้งการดา้นการ

บริโภคแลว้ ยงัช่วยส่งเสริมและแบ่งปันความอุดมสมบูรณ์ดา้นอาหารใหก้บัผูค้นในสงัคมโลกอีกดว้ย 

โลจิสติกส์นั้นยงัมีบทบาทสําคญัต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ  เช่น การสร้างคุณค่า การประหยดัตน้ทุน การ

ขยายตลาดและการเพ่ิมความยดืหยุน่ต่อการบริการอนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัสามารถเอ้ืออาํนวยใหก้าร

บริหารโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนการบริการลูกคา้บรรลุผลสาํเร็จมากข้ึนสามารถเขา้ถึงลูกคา้ได้

โดยตรงอย่างรวดเร็วและแม่นยาํด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดสามารถขยายตวัได้ทั่วโลก  

(Shabnam Rezapour, 2011, p. 221)  

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ โลจิสติกส์มีความสาํคญัอยา่งมากต่อชีวิตและสังคม จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีตอ้งทําความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการพฒันาและสามารถบริหารงานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือ

เป้าหมายทางการคา้ระหวา่งประเทศและการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้   

 

4. การบริหารโลจิสติกส์   

 เน่ืองจากการคา้มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัชีวิตประจาํวนัของคนในทุกส่วน  ทุกสาขาอาชีพ เช่น งาน

ดา้นอาหารและยา ดา้นแฟชัน่ ดา้นการประกอบอาชีพของประชาชน และดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงโลจิสติกส์

ช่วยใหกิ้จกรรมของสาขาอาชีพอ่ืน ๆ ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการไดง่้ายข้ึนดว้ยนั้น หรือกล่าวสรุป

ไดว้า่ ความสาํเร็จของการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้นั้นตอ้งอาศยัหลกัการบริหารต่าง ๆ อยา่งมาก เช่น 

การบริหารให้สินคา้และบริการจดัส่งถึงมือลูกคา้อยา่งปลอดภยั (right quality) ตรงเวลา (right time) ถูกตอ้งตาม

สถานท่ี (right place) และตน้ทุนตํ่า (right cost) ตลอดจนการบริหารขอ้มูลเพ่ือให้ความตอ้งการของลูกคา้และ

ความตอ้งการขององคก์รธุรกิจมีความสอดคลอ้งหรือตรงกนั จนกลายเป็นลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร หาก

กรณีท่ีสินคา้มีปัญหา เช่น สินคา้มีสภาพท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้นั้น องคก์รตอ้งรับผิดชอบโดยการรับ

สินคา้คืน  (Shabnam Rezapour, 2011, p. 4) ทั้ งน้ีระบบการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการนําเข้าและ

ส่งออกสินคา้ตอ้งมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมอีกโดยเฉพาะเร่ืองเอกสาร ไดแ้ก่ เง่ือนไขการชาํระเงิน (terms of 

payment) เง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ (terms of trade (Incoterms)) การเปิดเผยอตัราแลกเปล่ียนเงิน (exchange rate 

exposure) การประกนัภยัระหวา่งประเทศ (international insurance)พิธีการศุลกากร (Customs clearance) ตวัแทน

จาํหน่าย (agency and distributorship sales contracts) การบรรจุภณัฑ ์(packaging) การขนส่ง (transportation)  การ

รักษาความปลอดภัย (security issues) (Pierre A. David and Richard D. Stewart, 2010) ถ้าประด็นดังกล่าวน้ี

ดาํเนินการบนความเขา้ใจท่ีตรงกนัและมีความไวว้างใจกนั  ยอ่มส่งผลใหก้ารบริหารโลจิสติกส์มีความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 นอกจากน้ีองคก์รธุรกิจตอ้งใหค้วามสาํคญักบัวสัดุท่ีท้ิงจากกระบวนการโลจิสติกส์ดว้ย โดยเฉพาะการ

ก่อให้เกิดมลพิษ (Love Patrick and Lattimore Ralph, 2009, p. 13) เช่น มลพิษจากเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกิจกรรมการ

ผลิต การขนส่งและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ เศษขยะเหลือใชจ้ากบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ ส่ิงของเหลือใชจ้ากกระบวนการ

ต่าง ๆ ตอ้งไดรั้บการกาํจดัอยา่งเหมาะสมทุกขั้นตอน 
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จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การบริหารโลจิสติกส์ให้ประสบผลสําเร็จนั้น นอกจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท่ี

ทนัสมยัเขา้มาช่วยแลว้ ท่ีสาํคญัตอ้งมีพนักงานท่ีปฏิบติังานดว้ยจิตบริการอีกดว้ย ดงัคาํกล่าวท่ีว่า ความสําเร็จ

ของโลจิสติกส์จะเกิดข้ึนไม่ได้หากขาดการให้บริการลูกคา้อย่างเหมาะสม พนักงานมีความพิถีพิถนักับการ

ปฏิบัติงาน (John J. Coyle, C. John Langley, Robert A. Novack and Brian Gibson 2012) การให้บริการลูกค้า

นับเป็นผลลพัธ์ของโลจิสติกส์ ซ่ึงทุกธุรกิจหนีไม่พน้แนวคิดการให้บริการน้ี รวมทั้ง การดาํเนินธุรกิจท่ีเรียกวา่ 

“พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์” หรือ E-commerce ซ่ึงไม่ตอ้งมีหนา้ร้าน ไม่มีโอกาสพบลูกคา้โดยตรงแต่การมีระบบศูนย์

ขอ้มูลของ Amazon ท่ีพร้อมให้บริหาร 24 ชัว่โมง ใชพ้นักงานจาํนวนน้อย ผนวกกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ

วิสัยทศัน์ของผูก่้อตั้ง Amazon ท่ีเช่ือวา่ ลูกคา้ยงัตอ้งการจบัจ่ายบนเวบ็ไซตท่ี์มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย ขายในราคา

ท่ีถูกกว่าและส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี Amazon ยงัเป็นองค์กรท่ีให้ความสําคัญกับลูกค้ามาก 

(Customer-centric) อาจกล่าวได้ว่าลูกคา้เป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ี Amazon คาํนึงถึงในการกาํหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ 

แนวคิดการบริหารลกัษณะน้ียอ่มทาํใหธุ้รกิจมีความน่าเช่ือถือและองคก์รมีความเติบโตอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการ

มีพนัธมิตรท่ีดีช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมาก (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2551) จากท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้า่ 

การมีพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่ง ดาํเนินงานภายใตค้วามร่วมมือและร่วมงานกนัอยา่งใกลชิ้ดยอ่มช่วยลดตน้ทุนและลด

ความกงัวลเร่ืองความเส่ียงไดอ้ยา่งมาก (Panthita Phensawang, 2017, p. 5) 

 แมว้า่ โลจิสติกส์จะมีบทบาทต่อความสาํเร็จขององคก์ร แต่ไม่อาจหลีกเล่ียงปัจจยัดา้นบุคลากรไปได ้

เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูด้าํเนินงานและการตดัสินใจภายใตศ้กัยภาพของตนเอง ดงันั้นผูบ้ริหารควรพฒันาบุคลากร

ให้มีความสามารถท่ีจะรองรับการแข่งขนัในอนาคตได ้เช่น มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีตระหนกัเร่ือง

ความปลอดภยั วิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างธุรกิจและความสามารถเก่ียวกบัแนวโนม้ของตลาด มีความเขา้ใจ

ผูบ้ริโภคเชิงลึก (consumer insights) บริหารความเส่ียง (risk management) พฒันาความรู้ท่ีสอดคลอ้งสนบัสนุน

แผนกลยทุธ์ขององคก์ร มีความสามารถดา้นการส่ือสาร วิเคราะห์ตน้ทุนได ้มีความสามารถดา้นการเจรจาต่อรอง 

และมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน เป็นตน้ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2551) ดงัตารางสรุปคุณลกัษณะของบุคคลสาํหรับงานดา้นโลจิสติกส์ตอ้งมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 4 ดา้น ไดแ้ก่  

 

ความรู้ ทกัษะ และเจตคต ิ ตวัอย่างคุณลกัษณะ 

ดา้นมนุษยแ์ละสงัคม ภาษาองักฤษ จิตวทิยา การส่ือสาร 

ดา้นการบริหารธุรกิจ บญัชี การตลาด กฎหมายธุรกิจ 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ e-Commerce, GIS/GPS Tracking, RFID 

ดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรม การขับข่ียานพาหนะ เทคโนโลยีการขนถ่ายสินคา้ 

เทคโนโลยกีารบรรจุหีบห่อ 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2551) 

  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การบริหารโลจิสติกส์ระหว่างประเทศตอ้งมาจากความเขา้ใจปัจจัย

แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือการวางแผนท่ีนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทั้ง

ดา้นตน้ทุน บุคลากรและความพึงพอใจของลูกคา้ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

914 

5. ทศิทางโลจิสติกส์กบัการค้าระหว่างประเทศ 

ปัจจุบนัอตัราการคา้ทัว่โลกมีแนวโนม้ดีข้ึน ส่งผลให้มีผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศโดยใช้

ทางอากาศและทางเรือจาํนวนมาก (Chatchaya Jianswatvatana, 2017, p. 9) ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์แต่ละรายมีการ

พฒันางานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การเพ่ิมเท่ียวบินการขนส่งสินคา้ไปยงัท่าอากาศยานของ

เมืองต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารส่งสินคา้ไปยงัปลายทางรวดเร็วและสะดวกยิง่ข้ึน การรักษาอุณหภูมิของสินคา้เพ่ือใหสิ้นคา้

อยู่ในสภาพท่ีปลอดภยัไม่เกิดความเสียหาย ซ่ึงเหมาะสมกบัสินคา้กลุ่มเภสัชภณัฑ์ สินคา้เวชภณัฑ์และสินคา้

ชีววิทยาศาสตร์ และท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การให้บริการท่ีเป็นมิตรต่อบริการขนส่งสินคา้ในทุก ๆ ดา้น ทั้งความรวดเร็ว

ในการปฏิบติังาน การใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง ความยดืหยุน่ บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ภายใตค้่าบริการท่ีเหมาะสม  

ตัวอย่างการขนส่งม้าของสายการบิน Cargolux Airlines International (Cargolux) ม้าท่ี Cargolux ได้

ให้บริการขนส่งน้ี ผูใ้ห้บริการตอ้งคาํนึงถึงการเคล่ือนไหวของมา้ ความรู้สึกความเครียดและความปลอดภยัของ

สตัว ์รวมทั้งความกงัวลของเจา้ของมา้  (Juthamart Nawwarad, 2017, p. 6)  

จากความเช่ือมโยงกนัระหวา่งประเทศในแต่ละภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศสมาชิก AECและ EU เป็นตน้ 

ส่งผลให้การแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์มีความสําคญัมากข้ึน ดังนั้น ผูบ้ริหารธุรกิจนาํเขา้และส่งออกควรติดตาม

สถานการณ์โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศเพ่ือนาํมาวเิคราะห์และวางแผนการดาํเนินธุรกิจใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง

ทั้งในและนอกองคก์ร 

 

6. สรุป 

โลจิสติกส์มีบทบาทสาํคญัต่ออุตสาหกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงช่วยตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคได ้และช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจเติบโตอนัส่งผลต่อคุณภาพชีวติของประชาชนในทุกมุมโลก ขณะท่ีการคา้

ระหว่างประเทศมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง การพฒันาโลจิสติกส์นั้นมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้ง

พฒันาต่อไป ทั้งระบบการบริหารจดัการงานและการพฒันาคนซ่ึงตอ้งมีการทาํงานเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ

เพ่ือเป็นกลไกขบัเคล่ือนการคา้ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การพฒันาโลจิสติกส์ให้เติบโตนั้น

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนในการทาํกิจกรรมร่วมกนั เช่น การประชุม สมัมนาเพ่ือสร้างความ

เขา้ใจเก่ียวกบัแนวโนม้การคา้ระหวา่งประเทศ อนันาํไปสู่การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต การประสาน

ความร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนเพ่ือใหมี้การนาํนโยบายสู่การปฏิบติั มีการวดัประเมินผลอยา่งมีระบบ การสร้าง

ผูน้ํารุ่นใหม่ให้มีความเช่ียวชาญ และมีเครือข่ายธุรกิจ (Business Network) กวา้งขวางทั้ งในและต่างประเทศ 

เพ่ือให้มีความสะดวกในการจัดส่งสินคา้ระหว่างประเทศตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทางในรูปแบบ Door to Door            

เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจทุเรียนแช่

แข็งเพ่ือการส่งออกของกรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด ทั้งเพ่ือศึกษาการ

ดาํเนินงาน  กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า และการวเิคราะห์กลยทุธ์การตลาดของธุรกิจโดยการศึกษาใชข้อ้มูลปฐมภูมิ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการดาํเนินงานของธุรกิจในปี พ.ศ.2560 โดยผลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทาง

การเงินการลงทุนของธุรกิจ ณ ระดบัอตัราคิดลดท่ี 5 % จะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 1,443,884,005 บาท 

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.42 และมีผลอตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 

123 และมีระเวลาคืนทุนท่ี 2 ปี 1 เดือน และเม่ือทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุนเม่ือกาํหนดให ้

ตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 หรือรายไดล้ดลงร้อยละ 15 หรือตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 พร้อมทั้งรายได้

ลดลงร้อยละ 15 พบวา่ ผลท่ีไดย้งัคุม้ค่าต่อการลงทุน โดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัทางการเงินท่ียงัคงใหผ้ลในดา้นบวก

และจากการศึกษาการดาํเนินงานกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทาํใหท้ราบถึงการดาํเนินงานของธุรกิจในรูปแบบของ

สหกรณ์และส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้อยา่งมีคุณค่าสามารถนาํมากาํหนดกลยทุธ์การตลาดในการดาํเนินธุรกิจท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกับสถานการณ์คือ พฒันาคุณภาพมาตรฐานการผลิตเพ่ือนําไปสู่การขยายตลาดใน
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คาํสําคญั: ทุเรียนแช่แขง็  กรณศึีกษาสหกรณ์การเกษตร ความคุ้มค่าทางการเงนิ 

 

ABSTRACT 

 This research aimed at investment feasibility frozen analyzing of durian Business the Trat 

Agricultural Cooperative for Processing and Exporting.  The objectives also included study on operation, 

quality’s chain activities and marketing strategies of the business. The study used primary data collected by in-

depth interview according to the business operation in the year 2017. The study found that at 5% discount rate 

the business was feasible indicated by positive Net Present Value ( NPV)  of 1,443,884,005 Baht and 

Benefit/Cost Ratio (BCR) of 1.42 as well as the Internal Rate of Return (IRR) of 123% with payback period of 

2 years and 1 months. Moreover, the sensitivity analysis of  the cases of increasing the cost for 15%  and or 

decreasing for 15% , the results still showed that the business was feasible with the positive financial analysis 

indicators.  Regarding to study on business operation, the study revealed that quality’ s chain activities were 

based on operating as cooperatives organization business. Also, the business’s activities to deliver value to the 

customers could be used to define the direction of suitable marketing strategies based on the business’ s 

conditions. As so, this study suggested quality improvement and standardization should be performed through 

the government program in order to expand the international market. The recommendations also should include 

development of procurement plan for raw materials and consideration to do contract with the farm member to 

directly raw material purchase should be operated. 

 

KEYWORDS: frozen durian, agricultural cooperatives, financial feasibility study 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

  ปัจจุบนัทุเรียนแปรรูปเพ่ือการส่งออกมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน โดยการส่งออกทุเรียนแช่แข็งเป็นการแปร

รูปท่ีสร้างมูลค่ารองลงมาจากการส่งออกทุเรียนผลสด ซ่ึงนอกจากทุเรียนผลสดท่ีไดรั้บความนิยมจนทาํให้ทุเรียน

ของประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกแลว้ ทุเรียนแช่แข็งก็เป็นการแปรรูปอีกอยา่งหน่ึงท่ีสามารถช่วยเพ่ิมศกัยภาพ

การส่งออกทุเรียนของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถเพ่ิมมูลค่าของทุเรียนผลสดท่ีขนาดไม่ไดม้าตรฐานหรือ

ทุเรียนผลสดท่ีสุกเกินกาํหนดซ่ึงไม่สามารถส่งออกได้เป็นเท่าตวั ช่วยลดความเส่ียงและเพ่ิมความมัน่ใจให้กับ

ผูบ้ริโภค ดงันั้นการส่งออกทุเรียนในรูปแบบทุเรียนแช่แข็งเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพในการ

ส่งออกทุเรียนได ้เพราะทุเรียนท่ีนาํมาใชใ้นการแปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็งนั้นจะเป็นทุเรียนสุก มีรสชาติหวานมนั

เหมือนทุเรียนผลสดท่ีสาํคญัคือ มีใหบ้ริโภคไดต้ลอดทั้งปีและสะดวกต่อการรับประทาน ซ่ึงต่างจากทุเรียนผลสดท่ี

มีราคาสูงกวา่และมีผลผลิตเฉพาะในช่วงฤดูกาล แนวโนม้ความตอ้งการทุเรียนแช่แขง็จากประเทศคู่คา้จึงมีปริมาณ
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เพ่ิมมากยิ่งข้ึนทั้ งในรูปแบบของทุเรียนผลสดแช่แข็ง เน้ือทุเรียนแช่แข็ง เน้ือทุเรียนป่ันแช่แข็ง ซ่ึงสามารถ

รับประทานไดท้ั้งสดและนาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆไดอี้กหลายชนิด (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

การลงทุนธุรกิจทุเรียนแช่แข็งเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามการ

ลงทุนในธุรกิจ เป็นการลงทุนท่ีใชเ้งินลงทุนและเงินหมุนเวียนในธุรกิจสูง อีกทั้งตอ้งมีการจดัการบริหารธุรกิจ

เป็นอยา่งดี การรวมกลุ่มกนัในรูปแบบของสหกรณ์หรือวสิาหกิจชุมชนนบัวา่เป็นอีกทางเลือกหน่ึงใหก้บัเกษตรกร

ซ่ึงจะช่วยยกระดบัการแปรรูป ช่วยเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมศกัยภาพการต่อรองในการส่งออก ปัจจุบนัสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด จึงเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาวิเคราะห์

ความคุม้ค่าในการลงทุนในธุรกิจทุเรียนแช่แข็ง โดยสหกรณ์ไดรั้บการร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์และไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอยา่งดี ทั้ งดา้นเงินทุน เทคโนโลยีในการผลิต การโฆษณาประชาสัมพนัธ์และ

การทาํตลาด และในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด ไดมี้การส่งออก

ทุเรียนแช่แข็งและไดรั้บคาํสั่งซ้ือทุเรียนแช่แข็งจากคู่คา้ในประเทศจีนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ไดมี้การทาํ

สญัญาการซ้ือขายเน้ือทุเรียนแช่แขง็ล่วงหนา้กบัสหกรณ์ไปแลว้กวา่ 2,680 ตนั ซ่ึงคาดวา่จะทาํการส่งออกสินคา้ในปี

พ.ศ.2560 เป็นการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 1 ปี อีกทั้งยงัเป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งแรกในประเทศ

ไทยท่ีไดด้าํเนินการธุรกิจทุเรียนแข็งเพ่ือการส่งออก (สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด, 

2559) ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้สหกรณ์มีการบริหารจดัการท่ีดี จึงทาํใหส้หกรณ์ไดรั้บความสนใจและเป็นตวัอยา่งใหก้บั

หลายๆหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มผูส้นใจเข้ามาศึกษาดูงานท่ีสหกรณ์อย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนในธุรกิจทุเรียนแช่แข็ง กรณีศึกษาสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด เพ่ือนําไปสู่แนวทางและทางเลือกในการตดัสินใจลงทุนใน

รูปแบบสหกรณ์และกลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับธุรกิจ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของกรณีศึกษาธุรกิจทุเรียนแช่แขง็เพ่ือการส่งออก

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด 

  (2) เพ่ือวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินของการลงทุนในกรณีศึกษาธุรกิจทุเรียนแช่แขง็เพ่ือการส่งออก 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด 

  (3) เพ่ือศึกษาวเิคราะห์กลยทุธ์การตลาดของกรณีศึกษาธุรกิจทุเรียนแช่แขง็เพ่ือการส่งออกสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  กรอบแนวคิดของการศึกษาน้ีนาํมาซ่ึงแนวทางตดัสินใจในการลงทุนและกลยทุธ์การตลาดในการดาํเนิน

ธุรกิจ จากปัญหาและความสาํคญัของธุรกิจประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีจากงานวจิยัต่างๆ นาํมาสู่การอธิบาย

กรอบแนวคิดในการวจิยั สามารถแสดงได ้ดงัน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนในธุรกิจทุเรียนแช่แข็ง กรณีศึกษาสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จังหวดัตราด เพ่ือนํามาสู่แนวทางตัดสินใจในการลงทุนและกลยุทธ์

การตลาดในการดาํเนินธุรกิจโดยใชข้อ้มูลในการผลิตปี พ.ศ. 2560 เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการศึกษาวเิคราะห์ โดยมี

เป้าหมายมุ่งเนน้คือสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

   ประชากรเป้าหมายสาํหรับการศึกษาประกอบดว้ยผูบ้ริหาร พนกังานเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในธุรกิจทุเรียนแช่แขง็ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเพ่ือวเิคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนในธุรกิจทุเรียนแช่แขง็ กรณีศึกษา

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี

พนกังานและผูมี้ความเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารศึกษาวเิคราะห์การดาํเนินธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า ความคุม้ค่าทาง

การเงินการลงทุนและกลยทุธ์การตลาดในการดาํเนินธุรกิจ 

  4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 ส่วน คือ   

(1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกสหกรณ์การเกษตรเพ่ือ

การแปรรูปและส่งออก จังหวดัตราด โดยใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผูบ้ริหารบุคลากร เจ้าหน้าท่ีและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจงัหวดัตราด เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลพ้ืนฐานในการศึกษา

วเิคราะห์ กระบวนการดาํเนินงาน กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและรวมไปถึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ความคุม้ค่า

การวเิคราะห์การลงทุนธุรกิจทุเรียนแช่แขง็

เพื่อการส่งออกของสหกรณ์การเกษตรเพื่อ

การแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด 

การวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินของ

การลงทุน1) NPV 2) BCR 3) IRR 4)PB   

5) Sensitivity Analysis 

 

ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและ 

กลยทุธ์การตลาดของธุรกิจทุเรียน 

แช่แขง็เพื่อการส่งออกในรูปสหกรณ์ 

แนวทางตดัสินใจในการลงทุนและ 

กลยทุธ์การตลาดในการดาํเนินธุรกิจ 

 

การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT Analysis และ

การกาํหนดกลยทุธ ์(TOWS Matrix) 

ศึกษาการดาํเนินการและห่วงโซ่คุณค่า 

กลยทุธ์ทางการตลาด 

- เพิ่มมูลค่าให้กบัผลผลิตท่ีรูปทรงไม่ไดม้าตรฐาน 

- เพิ่มรายและทางเลือกในการแปรรูปให้กบัเกษตรกร 

- เพิ่มพฒันาศกัยภาพการแปรรูปและการส่งออกทุเรียน 

 

การดาํเนินธุรกิจมีความ

คุม้ค่าลงทุนหรือไม่ 

 

ธุรกิจทุเรียนแช่แข็ง 

ในรูปแบบกลุ่มสหกรณ์ 
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ของการลงทุนและกาํหนดกลยทุธ์การตลาดในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก 

จงัหวดัตราด 

(2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมและคน้ควา้ทาง วิชาการ วารสาร

และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เช่น ดา้นการผลิต การแปรรูปและ

การตลาดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ รวมถึงขอ้มูลทางดา้นสถิติท่ีหน่วยงานราชการและเอกชนไดท้าํการรวบรวม

ไว ้เช่น สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมศุลกากร การการคา้ภายใน และผลงานวิจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive method) และการวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative method) ดงัน้ี 

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในขอ้ท่ี 1 ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพ่ือนาํมาสู่

การอธิบายถึงกระบวนการทาํงานและกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าทั้งกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนุน โดยใช้

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ในเชิงลึกกบัเจา้หนา้ท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวเิคราะห์ 

เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative method) ในการศึกษา

วิเคราะห์ความคุม้ค่าการลงทุนทางการเงิน นําข้อมูลท่ีได้ทั้ งจากการสัมภาษณ์และการรวบรวมข้อมูลท่ีทาง

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จังหวดัตราด ได้เก็บรวบรวมไว ้นํามาศึกษาวิเคราะห์โดยใช้

เคร่ืองมือช้ีวดัและตดัสินใจ ดงัน้ี  

(1) มูลค่าสุทธิปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV) สูตรท่ีใชค้าํนวณ คือ 

 

   NPV        =       ∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡−𝐶𝐶𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛
 𝑡𝑡=1  

 

โดยท่ี  Bt คือ ผลประโยชนข์องโครงการในปีท่ี t, Ct คือตน้ทุนของโครงการในปีท่ี t, r  คือ อตัราคิดลด 

หรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม และ t คือระยะเวลาของโครงการ โดยใชเ้กณฑพิ์จารณาวา่ ถา้ NPV มีค่าเป็นบวก

หรือมากกวา่ศูนยจ์ะตดัสินใจยอมรับโครงการ  

  (2) อตัราส่วนผลตอบแทนการลงทุน (Benefit-cost ratio: BCR) สูตรท่ีใชค้าํนวณคือ 

 

BCR       =        ∑ Bt(1+r)−1n
t=1

∑ Ctn
t=1 (1+r)−1

 

  โดยใชเ้กณฑพิ์จารณาวา่ BCR อาจจะเท่ากบัหน่ึง มากกวา่หน่ึงหรือนอ้ยกวา่หน่ึงก็ได ้แต่หลกัการตดัสินใจ

ท่ีแสดงวา่ โครงการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าในทางเศรษฐกิจ คือ เม่ือ BCR = 1 หรือมีค่ามากกวา่หน่ึง  

  (3) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate of return: IRR) สูตรท่ีใชค้าํนวณคือ 

 

      IRR          =       ∑ (𝐵𝐵𝑡𝑡−𝐶𝐶𝑡𝑡)
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

= 0𝑛𝑛
𝑡𝑡=1        
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                โดยใชเ้กณฑพิ์จารณาวา่ โครงการมีความคุม้ค่าน่าลงทุนทางดา้นเศรษฐกิจก็คือ เม่ือ IRR มีค่าสูงและ

ตอ้งสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียหรือค่าเสียโอกาสของทุน 

การกําหนดอัตราคิดลด ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้จากธนาคารการเกษตรเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จากการกูย้ืมเงินในโครงการสินเช่ือเพ่ือการขยายธุรกิจและเพ่ิมศกัยภาพการดาํเนินงานของสถาบัน 

โดยมีสินเช่ือดอกเบ้ียพิเศษ (ตํ่า) เพ่ือสนบัสนุนให้สถาบนั เกษตรกร รวมถึงสหกรณ์ภาคการเกษตรเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนในการขยายธุรกิจเพ่ือรับรองการเติบโตโดยมีอตัราดอกเบ้ียตลอดอายสุัญญาเท่ากบัร้อยละ 5 จึงกาํหนดให้

อตัราคิดลดเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ 5 

  การวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหวของโครงการ โดยการวเิคราะห์ผลจะกระทบต่อความคุม้ค่าของการลงทุน 

เม่ือตน้ทุนหรือรายไดมี้การเปล่ียนแปลงภายใตข้อ้กาํหนด ไดแ้ก่ 1) กรณีตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 และ

กาํหนดใหร้ายไดค้งท่ี ซ่ึงพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงราคาทุเรียนผลสดท่ีเกษตรกรขายไดใ้นปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 

2559 2) กรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 15 และกาํหนดให้ตน้ทุนคงท่ี ซ่ึงพิจารณาจากกรณีสมมติต่างๆเช่น การสร้าง

แรงจูงใจให้ลูกคา้โดยการลดราคาสินคา้ลง เหตุการณ์สินคา้ลน้ตลาด เป็นตน้ 3) กรณีตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

15 และรายไดล้ดลงร้อยละ 15 พร้อมกนั  ซ่ึงจะเป็นไปในกรณีท่ีมีความสอดคลอ้งกนัท่ีเหตุการณ์ทั้ง 2 กรณีเกิดข้ึน

พร้อมกนั 

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive method) โดยนาํขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดั

ตราด ประกอบกับข้อมูลท่ีได้ทําการรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากการศึกษาขั้นต้อนในการ

ดาํเนินงานและห่วงโซ่คุณค่า นาํมาสู่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือ

สร้างกลยทุธ์ทางการตลาดในการดาํเนินธุรกิจ (TOWS Matrix) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 

  (1) วิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินการลงทุนของธุรกิจทุเรียนแช่แขง็ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูป

และส่งออกจงัหวดัตราด พิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และผูท่ี้มีความ

เก่ียวขอ้งในธุรกิจ ประกอบกบัขอ้มูลท่ีทางสหกรณ์ไดท้าํการรวบรวมไว ้โดยใชข้อ้มูลการผลิตในปีท่ี 2  พ.ศ.2560 

เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ พบวา่ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตท่ีทุเรียนแช่แขง็ 560 ตนั มีราคารับซ้ือวตัถุดิบโดย

เฉล่ีย 50 บาทต่อกิโลกรัมและมีราคาขายทุเรียนแช่แข็งเฉล่ีย 250 บาทต่อกิโลกรัม  มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ไดแ้ก่ ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานการผลิต หอ้งเยน็และห้องแช่แข็ง อุปกรณ์ชุด

ลาํเลียงและจดัเก็บวตัถุดิบ อุปกรณ์สํานกังาน ยานพาหนะ มูลค่ารวม 22,925,830 บาท ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน อุปกรณ์ชุดพนักงาน ค่าถุงและกล่องบรรจุ ค่าสาธารณูปโภค ค่านํ้ ามนั

เช้ือเพลิง และค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา มูลค่ารวม 104,963,544 บาท และผลประโยชน์ของโครงการจากการขาย

ทุเรียนแช่แข็งและบริการรับฝากแช่แข็ง มูลค่ารวม 115,091,993 บาท มีผลตอบแทนสุทธิ มูลค่า 10,128,389 บาท 

นํามาวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือช้ีวดัทางการเงิน พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,443,884,005 บาท

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.42 และมีผลอตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 123 

ผลการวเิคราะห์จะเห็นไดว้า่ โครงการลงทุนน้ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนหรือความคุม้ค่าการลงทุน พิจารณาจาก 

ค่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ซ่ึงถา้หากมีค่าเป็นบวกหรือมากกวา่ 0 แสดงวา่ การลงทุนในธุรกิจทุเรียนแช่แข็งของ
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สหกรณ์ สามารถให้ผลตอบแทนเม่ือคิดมูลค่าปัจจุบันแลว้สูงกว่ามูลค่าปัจจุบนัของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตลอดอายุ

โครงการจึงก่อให้เกิดกาํไรและอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าอตัราส่วนหรือ

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนมีค่ามากกว่ามูลค่าปัจจุบันของตน้ทุนกล่าวได้ว่า ถ้าในการลงทุน 1 บาทจะได้

ผลตอบแทนเท่ากบั 1.42 บาท และในส่วนของอตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) มีค่ามากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

(ร้อยละ5) และมีระเวลาคืนทุนท่ี 2 ปี 1 เดือน จากผลวิเคราะห์ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ โครงการลงทุนธุรกิจทุเรียน

แช่แขง็ของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด มีความคุม้ค่ากบัการลงทุน และเพ่ือป้องกนั

ความเส่ียงและความไม่แน่นอนในการลงทุนของธุรกิจทุเรียนแช่แข็งของสหกรณ์ จึงได้ทาํการวิเคราะห์ความ

อ่อนไหวของโครงการ ภายใตข้อ้สมมติใหต้น้ทุนและผลตอบแทนหรือรายไดเ้ปล่ียนแปลง 3 กรณีดงัน้ี  

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

ข้อสมมติ/ตัวช้ีวดัทางการเงิน NPV BCR IRR PB 

กรณีท่ี 1 ตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 และกาํหนดให้รายไดค้งท่ี 1,004,170,735 1.26 ร้อยละ 93 3 ปี 

กรณีท่ี 2 รายไดล้ดลงร้อยละ 15 และกาํหนดให้ตน้ทุนคงท่ี 707,941,519   1.21 ร้อยละ 75 3 ปี 3 เดือน 

กรณีท่ี 3 กรณีตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 และรายไดล้ดลงร้อยละ 15 268,228,198 1.07 ร้อยละ 38 4 ปี 5 เดือน 

 

ผลวิเคราะห์ทั้ง 3 กรณีแสดงใหเ้ห็นวา่ โครงการลงทุนธุรกิจทุเรียนแช่แข็งของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการ

แปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด ยงัคงมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนเม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงตน้ทุนวตัถุดิบและ

รายไดท่ี้ร้อยละ 15 

(2) การศึกษากระบวนการดาํเนินงานและศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทุเรียนแช่แขง็ สหกรณ์การเกษตร

เพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด ทาํใหเ้ห็นถึงการดาํเนินงานของธุรกิจโดยรวม พบวา่การส่งมอบสินคา้ไป

ยงัลูกคา้อยา่งมีคุณค่านั้นโดยเร่ิมตั้งแต่กิจกรรมการนาํเขา้จนกระทัง่การนาํสินคา้ออกไปยงัลูกคา้คนสุดทา้ย โดยทุกๆ

กิจกรรมภายในห่วงโซ่มีส่วนเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั กิจกรรมท่ีสาํคญัซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้ในธุรกิจทุเรียน

แช่แข็งของสหกรณ์ ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมนาํเขา้วตัถุดิบซ่ึงประกอบไปดว้ยการรับซ้ือและการเก็บรักษาวตัถุดิบ (2) 

กิจกรรมในการผลิตท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญและเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตท่ีถูกตอ้ง (3) กิจกรรมการจดัซ้ือจดัหา

เพ่ือให้ได้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดี มีราคาและท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการผลิต และยงัพบอีกว่าการดาํเนินการใน

ภาพรวมของธุรกิจทุเรียนแช่แขง็ของสหกรณ์เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยพบปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขใ้นดา้นการ

จดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบในการผลิตซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษากระบวนการทาํงานและศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทุเรียน

แช่แข็ง นาํมาสู่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของธุรกิจทุเรียนแช่แข็ง 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจงัหวดัตราด เพ่ือนาํมาสู่การกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ในการแข่งขนั โดยใช ้TOWS matrix สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
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TOWS matrix 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

S1: สถานท่ีตั้งทาํเลอยูใ่นแหล่งผลิตทุเรียน 

S2: มีเครือข่ายในการรับซ้ือวตัถุดิบทัว่

ประเทศทั้งจากสมาชิกและสหกรณ์ 

S3: มีคุณภาพและรสชาติดี เป็นท่ียอมรับ 

S4: มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

W1:ขาดบุคคลากรในการจดัหา

วตัถุดิบ 

W2: ใชเ้งินลงทุนและเงินหมุนเวียน

ในธุรกิจสูง 

W3: ยงัไม่สามารถผลิตไดเ้พียงพอต่อ

ความตอ้งการลูกคา้ 

W4: ยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน HACCP 

โอกาส(Opportunities) 

 

O1: มีแนวโนม้ความตอ้งการและ

เป็นท่ีนิยมสูงข้ึน 

O2: สามารถนาํไปแปรรูปต่อเป็น

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆได ้เช่น อบแห้ง 

O3: ประเทศผูน้าํเขา้ไม่สามารถ

ผลิตไดเ้อง 

O4: สหกรณ์ไดรั้บการส่งเสริม

ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ์การเพิม่ศักยภาพ 

 S3O4: ใชค้วามโดดเด่นของทุเรียนไทย ท่ีมี

คุณภาพและรสชาติดี เป็นท่ียอมรับจากทัว่

โลก ขยายตลาดผา่นการสนบัสนุนของ

หน่วยงานภาครัฐ เช่น การขยายตลาดไปยงั

ประเทศอเมริกา และประเทศในแถบยโุรป 

เป็นตน้ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

W4O4: พฒันามาตรฐานท่ีสูงข้ึนใน

ระดบัสากลมาตรฐาน HACCP โดย

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยการให้ความรู้และช้ีแนะ

แนวทาง 

อุปสรรค (Threat) 

 

T1: ราคาวตัถุดิบมีความไม่

แน่นอนมีแนวโนม้สูงข้ึน  

T2: สภาพอากาศและภยัธรรมชาติ

มีผลต่อปริมาณวตัถุดิบ 

 

กลยุทธ์สร้งภูมิคุ้มกนั 

S2T2:  ทาํสญัญากบัผูผ้ลิตทุเรียนโดยตรง

ป้องกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ 

กลยุทธ์เชิงรับ 

W1T2: วางแผนระบบการจดัหา

วตัถุดิบในการผลิต หรือเพ่ิมบุคลากร

ในการจดัซ้ือวตัถุดิบอยา่งเป็นทางการ 

 

แผนภาพที ่2 ผลการวเิคราะห์กลยทุธ์โดยใช ้TOWS matrix  

 

  (2.1) การสร้างกลยทุธ์โดยการใชจุ้ดแขง็เพ่ือหาประโยชน์จากโอกาส (SO) โดยกลยทุธ์ท่ีนาํมาใชคื้อ

กลยทุธ์การเพ่ิมศกัยภาพ กล่าวคือ การใชจุ้ดเด่นของคุณภาพแหล่งผลิตทุเรียน และช่ือเสียงของทุเรียนไทยท่ีได้

การยอมรับในเร่ืองของรสชาติและคุณภาพ รวมกบัการไดรั้บส่งเสริมและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 

พฒันาในเร่ืองของการตลาด ขยายตลาดสู่ประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจากประเทศจีนเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  

  (2.2) สร้างกลยุทธ์โดยใช้โอกาสมากําจัดจุดอ่อน (OW) โดยกลยุทธ์ท่ีใช้คือ กลยุทธ์เชิงแก้ไข

กล่าวคือ เร่งพฒันามาตรฐานท่ีสูงข้ึนในระดบัสากลไดแ้ก่ มาตรฐาน HACCP ยกระดบัสินคา้ สร้างความเช่ือมัน่

ในการผลิตเพ่ือขยายตลาดทั้งในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของธุรกิจท่ีเติบโตข้ึน

ในอนาคต โดยผา่นการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
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  (2.3) การสร้างกลยุทธ์โดยการใชจุ้ดแข็งท่ีมีเพ่ือลบลา้งอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ (ST) โดยกล

ยทุธ์ท่ีใชคื้อ กลยทุธ์สร้างภูมิกนั กล่าวคือ สหกรณ์มีจุดแข็งในการท่ีมีเครือข่ายรับซ้ือวตัถุดิบในการผลิตทั้งจาก

สมาชิกของสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ีต่างๆ แต่ดว้ยการแข่งขนัในตลาดทั้งในเร่ืองของราคาและ

ปริมาณ ซ่ึงจะส่งผลไม่สามารถจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตไดใ้นปริมาณท่ีตอ้งการและส่งผลต่อไป

ยงัการผลิตไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ การป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนน้ีจึงควรมีการทาํสญัญากบั

เกษตรกรผูผ้ลิตทุเรียน ทั้งสมาชิกของสหกรณ์เอง บุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงรวมไปถึงสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ี

ต่างๆ ดว้ย เพ่ือใหส้ะดวกต่อการจดัซ้ือจดัหาสามารถคาดการณ์ปริมาณและคุณภาพของวตัถุดิบได ้

  (2.4) การสร้างกลยทุธ์เพ่ือลดจุดอ่อนและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ (WT) โดยกลยทุธ์ท่ีใชคื้อ กล

ยุทธ์เชิงรับท่ีตอ้งมีการพฒันาอย่างเร่งด่วน กล่าวคือ จากท่ีสหกรณ์ไม่สามารถผลิตสินคา้ได้เพียงพอกับความ

ตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการขาดกระบวนการในการจดัซ้ือจดัหา ประกอบกบัทางสหกรณ์ยงัไม่มี

ระบบในการจดัซ้ือจดัหาอยา่งเป็นรูปธรรมและยงัขาดบุคลากรในการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ จึงจาํเป็นตอ้งมีการ

วางแผนระบบการจดัหาวตัถุดิบในการผลิตหรืออาจจะเพ่ิมบุคลากรในการจดัซ้ือวตัถุดิบอยา่งชดัเจน 

 

6. อภิปรายผล  

 (1) การวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินการลงทุนของธุรกิจน้ี เม่ือกาํหนดอตัราคิดลดท่ีร้อยละ 5 ต่อปี 

จะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 1,443,884,005 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.42 

และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 123 และมีระเวลาคืนทุนท่ี 2 ปี 1 เดือน และเม่ือทาํการ

วเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน กาํหนดให้ตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 หรือรายไดล้ดลงร้อยละ 

15 หรือตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 พร้อมทั้งรายไดล้ดลงร้อยละ 15 พบว่า ผลท่ีได้ยงัคุม้ค่าต่อการลงทุน 

เน่ืองจากตวัช้ีวดัทางการเงินยงัคงใหผ้ลตอบแทนท่ีดี  

  (2) จากการศึกษาการดาํเนินงานกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทาํให้ทราบถึงลกัษณะการดาํเนินงานของ

ธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามากาํหนดกลยทุธ์การตลาดในการดาํเนิน

ธุรกิจท่ีเหมาะสมคือ พฒันาคุณภาพมาตรฐานการผลิตทั้งตวัสินคา้และสถานท่ีการผลิต สร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้ 

เพ่ือนําไปสู่การขยายตลาดในประเทศอ่ืนๆโดยผ่านหน่วยงานภาครัฐและวางแผนระบบการบริหารงานจดัซ้ือ

จดัหาวตัถุดิบในการผลิตพร้อมกบัการจดัทาํสญัญากบัเกษตรกรในการรับซ้ือวตัถุดิบโดยตรงทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการ

ขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตและสะดวกต่อการจดัการควบคุมทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษาในเร่ืองวเิคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนธุรกิจทุเรียนแช่แขง็ กรณีศึกษาธุรกิจทุเรียน

แช่แขง็สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก จงัหวดัตราด ทาํใหไ้ดข้อ้แนะ ดงัน้ี 

 7.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

(1) ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ การลงทุนในธุรกิจทุเรียนแช่แขง็มีความคุม้ค่า สหกรณ์การเกษตร 

วสิาหกิจชุมชน และผูท่ี้สนใจสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดน้าํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน 
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(2) จากผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็น ขอ้ท่ีควรแกไ้ขปรับปรุงพฒันาในเร่ืองการวางแผนการจดัการวตัถุดิบ

และการเพ่ิมบุคคลากรในการจดัซ้ือจดัหาของธุรกิจทุเรียนแช่แขง็ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออก  

จงัหวดัตราด  

 

8. เอกสารอ้างองิ 

กองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตร.  2559.  ภาวะเศรษฐกจิ การเกษตรปี 2560 และ

แนวโน้มปี 2561.  กรุงเทพมหานคร: กองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตร. 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจงัหวดัตราด.  2559.  รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี                 

ปีส้ินสุดบัญชี 31 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจงัหวดัตราด.  ตราด: 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจงัหวดัตราด. 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจงัหวดัตราด.  2560.  รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี              

ปีส้ินสุดบัญชี 31 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจงัหวดัตราด.  ตราด: 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจงัหวดัตราด. 
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บทคัดย่อ 

 การให้บริการขนส่งด่วนเป็นธุรกิจท่ีเติบโตมาพร้อมกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ ท่ีมีการแข่งขนัสูง

ทั้งในดา้นราคาและตน้ทุนการใหบ้ริการ การใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาจึงเป็นส่ิงจาํเป็นพ้ืนฐานท่ีบริษทัขนส่งด่วนใช้

ในสภาวะการแข่งขนัสูงเช่นน้ี รวมทั้งตอ้งใชก้ลยุทธ์ในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสร้างขอ้

ไดเ้ปรียบระหว่างคู่แข่งในตลาดเดียวกนั จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารใน 3 กลุ่มบริษทัท่ีให้บริการขนส่งด่วนใน

ประเทศไทยแบ่งเป็น ระดบัผูน้าํตลาด ผูท่ี้กาํลงัจะเขา้มาลงทุนในไทย และบริษทัรับจา้งขนส่งระดบัทอ้งถ่ินของ

ไทย พบวา่กลยทุธ์ท่ีใช ้คือ การเป็นผูน้าํทางดา้นตน้ทุน การสร้างความแตกต่าง และการเนน้หากลุ่มตลาดเฉพาะ 

เป็นกลยทุธ์ท่ีใชเ้พ่ือให้เกิดความสามารถการแข่งขนัในเบ้ืองตน้ แต่หากบริษทัตอ้งการสร้างการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน 

จาํเป็นตอ้งนาํกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจท่ีเนน้คุณค่าของลูกคา้ โดยจะทาํใหเ้กิด ความสามารถในการทาํกาํไร มูลค่า

ของลูกคา้ในระยะยาว คุณค่าของลูกคา้ และส่วนแบ่งคุณค่าของลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ

กลุ่มธุรกิจการขนส่งด่วนในประเทศไทยและก่อใหเ้กิดคุณค่าในการใหบ้ริการต่อลูกคา้ในระยะยาวอีกดว้ย 

 

คาํสําคญั: ขอ้ไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั, ขนส่งด่วน, การจดัส่งสินคา้ในช่วงสุดทา้ย 

 

ABSTRACT 

The express transportation services have been grown with the e- Commerce industry.  This sector has 

highly competitive price and cost. Its strategy has been implemented as a fundamental in last mile delivery  
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including other competitive strategies for creating competitive advantage with competitors in the same market 

sector. The interview’s summary from 3 groups of express transportation services have been divided into market 

leaders, new comers, and local transport providers found that the common strategies are cost leadership, 

differentiation and focus.  However, the sustainable competitive advantage should be applied strategies in part of 

customer value.   The customer value strategy is able to create long term profit, sustainable customer, customer 

equity, and customer value’s segment. This strategy will be create sustainable competitive advantages and serve 

the value to the customers in long term accorindly. 

 

KEYWORDS: Competitive Advantage, Express Transportation, Last Mile Delivery 

 

1. บทนํา 

 การแข่งขนัของธุรกิจขนส่งในประเทศไทยอยูใ่นสภาวะสูงเม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผา่นมา ท่ีมีเพียงระบบการ

ซ้ือขายแบบจดัซ้ือจดัหาทัว่ๆ ไป แต่ในปัจจุบนัการซ้ือขายสินคา้ทั้งในระดบัหน่วยงาน องคก์ร จนกระทัง่ถึงระดบั

บุคคล สามารถซ้ือขายผ่านระบบออนไลน์ หรือท่ีเรียกวา่ e-Commerce ได ้นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี

มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์จาํนวน 2,033,493.35 ลา้นบาท และมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเป็น 2,812,592.03 ลา้นบาท 

ในปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียดในรูปท่ี 1) ตวัเลขการเจริญเติบโตดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณสินคา้ท่ีถูกซ้ือขาย

ในแต่ละวนัและปริมาณการขนส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตวั โดยมีผูใ้ห้บริการขนส่งท่ีหลากหลายทั้งใน

ส่วนของรถจกัรยานยนต ์รถยนตก์ระบะ และรถบรรทุก และยงัไม่นบัรวมสินคา้ท่ีขนส่งโดยไม่ไดผ้า่นระบบการ

ซ้ือขายออนไลน์อีกเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นธุรกิจการขนส่งของไทยจึงเป็นอีกกลุ่มตลาดท่ีมีปริมาณสินคา้และ

จาํนวนเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทั้งยงัเป็นตน้ทุนทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีสาํคญัเป็นลาํดบัหน่ึงของประเทศ

อีกดว้ย 

 
รูปที ่1 มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทยปี 2557-2559 และคาดการณ์ปี 2560 

(รายงานผลการสาํรวจมูลค่าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560, 2560) 

 

 การแข่งขนัของธุรกิจขนส่งด่วนจาํเป็นท่ีต้องมีการกําหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ กลยุทธ์ขั้น

พ้ืนฐานท่ีนาํมาปรับใชใ้นปัจจุบนั คือ กลยทุธ์ดา้นราคา กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง และกลยทุธ์เนน้การแข่งขนั

หรือราคา โดยรวมแลว้กลยทุธ์ขา้งตน้ท่ีนาํมาใชจ้ะสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้นตน้ทุนและ
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กาํไรจากการท่ีมีปริมาณการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เปรียบเสมือนกบัการใชก้ลยทุธ์ Red Ocean ในการ

แข่งขนัทางธุรกิจ โดยกลยุทธ์ดงักล่าวคือ กลยทุธ์ท่ีมีการแข่งขนัสูงในภาวะตลาดท่ีมีการเจริญเติบโตเร็วและ

สามารถสร้างผลกาํไรจากลูกคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก บริษทัจาํเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์น้ีเพ่ือให้อยู่รอดท่ามกลางการ

แข่งขนัจากคู่แข่งจาํนวนมาก ท้ายสุดบริษทัท่ีอยู่รอดในธุรกิจจะเหลือเพียงไม่ก่ีบริษทัท่ียงัสามารถใชก้ลยุทธ์

ดงักล่าวต่อไปได ้ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบการท่ีบริษทัต่างๆ เขา้มาแข่งขนัในมหาสมุทรและเกิดการต่อสู้ในทาง

ธุรกิจเกิดเป็นมหาสมุทรสีแดงหรือสีเลือดตามช่ือของกลยทุธ์ (Anant Dwal and Rajeshwari Gwal, 2016) ดงันั้น

ธุรกิจขนส่งด่วนแนวโนม้การแข่งขนัจะเป็นเหมือนกนักลยทุธ์ Red Ocean ท่ีจะเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้น ราคา ความ

แตกต่าง หรือการหากลุ่มลูกคา้เฉพาะ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถแข่งขนัได ้แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดการท่ีจะทาํให้ธุรกิจ

สามารถสร้างผลกาํไรในระยะยาวไดน้ั้น กลยุทธ์ดังกล่าวขา้งตน้ไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้ธุรกิจดาํเนินต่อไปได้ 

จาํเป็นท่ีตอ้งหาวิธีการสร้างกลยทุธ์การแข่งขนัในรูปแบบใหม่ท่ีเหมาะสมกบัสภาพตลาดและความตอ้งการของ

ลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  

 บทความน้ีเนน้การศึกษาในธุรกิจให้บริการขนส่งด่วน (Express Transportation Service) หรือเรียกอีก

อยา่งวา่ การจดัส่งสินคา้ในช่วงสุดทา้ย (Last Mile Delivery) ประเทศไทยมีธุรกิจท่ีให้บริการลกัษณะดงักล่าวเขา้

มาให้บริการและแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดกนัอย่างสูง เปรียบไดว้่าเป็นการแข่งขนัแบบ Red Ocean ท่ีเห็นได้

ชัดเจนท่ีสุดในปัจจุบนั บริษทัต่างๆ ท่ีเขา้มาให้บริการมีความหลากหลายทั้งในดา้นการให้บริการหลกั (Core 

Competency) จาํนวนเงินลงทุน การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกลยทุธ์ในการให้บริการและการแข่งขนัท่ีอยูใ่น

ระดบัท่ีสูง ทางผูเ้ขียนไดส้รุปหัวขอ้และประเด็นสําคญัของการสร้างกลยทุธ์ทางโลจิสติกส์รวมถึงกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีบริษทัต่างๆ เหล่าน้ีใชใ้นการแข่งขนั ทา้ยท่ีสุดแลว้การแข่งขนัของธุรกิจเหล่าน้ีจะส่งผลดีต่อผูบ้ริโภค

และก่อใหเ้กิดการพฒันาการคา้ขายในประเทศเป็นอยา่งมาก  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือใหท้ราบถึงสถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจขนส่งด่วนหรือ Last Mile Delivery ในไทย  

(2) ศึกษากลยทุธ์ในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาใหบ้ริการในปัจจุบนั 

(3) ศึกษาวธีิการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการขนส่งด่วน 

 

3. สถานการณ์การแข่งขันของธุรกจิขนส่งด่วนหรือ Last Mile Delivery ในปัจจุบัน 

 จากขอ้มูลวจิยัในปี 2560 ของศูนยว์จิยักสิกรไทย พบวา่ มี 4 ธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีสามารถขยายตวัไดดี้ในปี 

2561 ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางบก ธุรกิจคลงัสินคา้ ธุรกิจจดัส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ และธุรกิจไปรษณียภณัฑ์

และรับส่งสินคา้ โดยลกัษณะของการประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ด่วนหรือขนส่งสินคา้ในช่วงสุดทา้ย จะอยูใ่น

กลุ่มของธุรกิจขนส่งสินคา้ทางบก คลงัสินคา้ และไปรษณียภณัฑแ์ละรับส่งสินคา้ ซ่ึงการขนส่งด่วนจาํเป็นตอ้ง

ควบรวมกิจกรรมในการให้บริการทั้ง 3 ประเภทเขา้ไวด้ว้ยกนัเพ่ือให้บริการในการรับและส่งสินคา้ตั้งแต่ผูส่้ง

จนถึงมือผูรั้บเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว ดงันั้นบทความน้ีจึงพิจารณาการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจ

ขนส่งด่วนท่ีมีลกัษณะของธุรกิจครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 3 ประเภทขั้นตน้  
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 เม่ือกล่าวถึงสถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจขนส่งด่วนในประเทศ จะเห็นไดว้า่ธุรกิจประเภทน้ีมีการ

เขา้มาของผูป้ระกอบการจากหลากหลายประเทศท่ีเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจขนส่งด่วนใน

ประเทศไทย อาทิเช่น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด บริษทั เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกัด บริษทั DHL 

eCommerce บริษทั เอสซีจี ยามาโตะ เอเชีย จาํกดั หรือ บริษทั แกร็บแท็กซ่ี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ รายช่ือ

บริษทัดงักล่าวเป็นเพียงส่วนหน่ึงของธุรกิจขนส่งด่วนท่ีรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจคา้ขายออนไลน์ ซ่ึงยงัมี

บริษทัอีกหลายบริษทัท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพในการใหบ้ริการขนส่ง ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่

สถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจประเภทน้ีในปัจจุบนัเปรียบเสมือนการแข่งขนัโดยใชก้ลยทุธ์แบบ Red Ocean ท่ี

ตอ้งการหาลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการให้มาก และทาํตน้ทุนให้ถูกหรือเนน้ให้เกิดคุณค่าในการใหบ้ริการ 

(นที ศรีสมถวลิ, 2560) กนัทั้งส้ิน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะตั้งราคาใหเ้ป็นท่ีดึงดูดกบัลูกคา้ และเสริมดว้ย

ความรวดเร็วหรือการใหบ้ริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น การรับและส่งสินคา้ภายใน 3 ชัว่โมง การบริการเรียกเก็บ

เงินปลายทาง การบริการวางบิล หรือแมแ้ต่การให้บริการในการติดตั้งเคร่ืองใชต้ามบา้นเรือนหลงัจากขนส่งให้

แลว้ ซ่ึงกลยุทธ์หรือวิธีการแข่งขนัต่างๆ เหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะสามารถลอกเลียนหรือทาํให้บริการเหมือนหรือ

คลา้ยกนัได ้แต่อะไรท่ีจะเป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีทาํใหเ้กิดผูน้าํและผูต้ามในตลาดท่ีนอกเหนือจากการตั้งราคา 

 ผูเ้ขียนไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารบริษทัขนส่งด่วน โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มท่ีเป็นผูน้าํตลาดการ

ขนส่งด่วน จาํนวน 3 บริษทั 2. กลุ่มท่ีเป็นบริษทัท่ีกาํลงัเขา้สู่ตลาดการขนส่งด่วนในประเทศไทย จาํนวน 2 บริษทั 

และ 3.กลุ่มท่ีเป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเป็นบริษทัรับจา้ง (Outsource) ขนส่งใหบ้ริษทัในขอ้ท่ี 1. และ

ขอ้ท่ี 2. อีกจาํนวน 2 บริษทั และไดเ้ปรียบเทียบขอ้แตกต่างของแต่ละกลุ่มบริษทัในตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบจุดเด่นจุดดอ้ยของธุรกิจใน 3 กลุ่ม 

กลุ่มที ่ บริษทั ประเทศ จุดเด่น จุดด้อย ค่าบริการขนส่ง 

1 

A ฮ่องกง จุดให้บริการมาก การควบคุมคุณภาพ Outsource เร่ิมตน้ 30 บาท 

B เยอรมนั ขนส่งในและนอกประเทศ ศูนยก์ระจายสินคา้ยงัไม่ครอบคลุม เร่ิมตน้ 40 บาท 

C ญ่ีปุ่ น ส่งสินคา้แบบควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีเครือข่ายการขนส่งในต่างจงัหวดั เร่ิมตน้ 40 บาท 

2 
D จีน ใชแ้ฟรนไชส์ในการขยายการขนส่ง ไม่สามารถควบคุมคุณภาพทั้งหมด เร่ิมตน้ 30 บาท 

E จีน มีเครือข่ายการขนส่งท่ีใหญ่จากจีน ปริมาณสินคา้จากจีนเขา้มานอ้ย ข้ึนอยูก่บันํ้าหนกัและระยะทาง 

3 
F ไทย มีจาํนวนรถขนส่งรับจา้งจาํนวนมาก ไม่มีฐานลูกคา้เป็นของตวัเอง เหมาเป็นรายเดือน 

G ไทย มีความยดืหยุน่ในการให้บริการ ไม่มีฐานลูกคา้เป็นของตวัเอง เหมาเป็นรายเดือน 

  

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นวา่ผูใ้หบ้ริการขนส่งจะเนน้กลยทุธ์การแข่งขนัดา้นราคา ซ่ึงเป็น Generic Strategy 

(Michael E. Porter, 1980) ท่ีบริษทัท่ีมีคู่แข่งขนัทางธุรกิจทาํกนัในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูงเช่นทุกวนัน้ี เพ่ือ

เป็นการดึงดูดลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการ ประกอบกบัการบริการขนส่งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในโลจิสติกส์ท่ีตอ้ง

มีการวดัผลลพัธ์ในดา้น DIFOT (Delivery In-Full, On-Time) จึงจาํเป็นตอ้งทาํใหก้ารขนส่งมีความรวดเร็วถูกตอ้ง

แม่นยาํดว้ย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของธุรกิจขนส่งด่วนท่ีเนน้การแขง่ขนัในเร่ืองราคาและเวลา ผูเ้ขียนไดส้รุปสถานการณ์

การแข่งขนัดว้ย Generic Strategy ของกลุ่มบริษทัขนส่งด่วน ดงัน้ี 
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1) กลยุทธ์ด้านราคา (Overall Cost Leadership): บริษทัขนส่งด่วนท่ีให้บริการขนส่งในประเทศไทย 

ส่วนมากจะตั้งราคาในการให้บริการท่ีใกลเ้คียงกนั เน่ืองจากการแข่งขนัดา้นราคายงัเป็นการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของบริโภคท่ีตอ้งการใชบ้ริการในราคาถูก ดงันั้นราคาค่าขนส่งของแต่ละบริษทัจึงมีความใกลเ้คียง แต่ถา้

ศึกษารายละเอียดของราคาลึกลงไปอีกจะพบวา่ราคาในการใหบ้ริการมีความแตกต่างกนั เช่น กรณีของลูกคา้ท่ีส่ง

ในปริมาณมาก หรือ กรณีท่ีสินคา้มีนํ้ าหนกัหรือปริมาตรมากข้ึนราคาจะมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีการตั้งราคาให้

เป็นท่ีดึงดูดจึงเป็นกลยุทธ์แรกท่ีแต่ละบริษทันาํมาใช ้อีกทั้ งราคาท่ีตั้ งข้ึนดังกล่าวใชเ้พ่ือตอบสนองต่อการใช้

บริการของลูกคา้ในแบบ C2C แต่ถา้เป็นการใชบ้ริการลกัษณะอ่ืน เช่น B2C หรือ B2B ราคาจะเปล่ียนแปลงไม่

เท่ากนัในแต่ละบริษทัอยา่งชดัเจน 

2) กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation): กลยุทธ์ในด้านน้ีเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าเพ่ิมใหก้บัการบริการขนส่งของแต่ละบริษทั ซ่ึงแต่ละบริษทัจะมีความสามารถ (Competency) และจุดเด่นท่ี

ให้บริการแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดการช่วงชิงกลุ่มตลาดท่ีมีความเป็นตลาดเฉพาะ เช่น การขนส่งสินคา้ท่ีตอ้ง

ควบคุมอุณหภูมิ ขนส่งสินคา้ภายในวนัเดียว หรือขนส่งสินคา้ท่ีเช่ือมต่อกบัการขนส่งด่วนในต่างประเทศ เป็นตน้ 

การใชก้ลยทุธ์สร้างความแตกต่างดงักล่าว ทาํให้บริษทัขนส่งด่วนมีกลุ่มลูกคา้บางกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะใช้

บริการอยู่เสมอ และยงัเป็นเหมือนการสร้างเอกลักษณ์การขนส่งด่วนแต่ละบริษัทว่าคู่แข่งจะไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบการใหบ้ริการได ้

3) กลยทุธ์เนน้การแข่งขนัหรือราคา (Focus): เป็นการหากลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) เพ่ือเนน้ถึง

บริการให้ตรงต่อความตอ้งการ จากนั้นจึงนาํกลยุทธ์สร้างความแตกต่างเขา้มาใชเ้พ่ือให้บริการขนส่งเกิดความ

แตกต่างจากคู่แข่งอยา่งชดัเจน ในขอ้น้ีบริษทัขนส่งด่วนต่างๆ จะเนน้ลงไปวา่ใครคือกลุ่มตลาดหรือลูกคา้โดยแบ่ง

ตามส่วนตลาด (Segment) ใหช้ดัเจน หรือบางบริษทัขนส่งด่วนจะเนน้ในดา้นของตน้ทุนมากกวา่การหากลุ่มลูกคา้

ก็ได ้แต่อย่างไรแลว้ทา้ยท่ีสุดบริษทัเหล่านั้นจะพยายามทาํให้การบริการขนส่งของตนเองมีความแตกต่างและ

ดีกวา่คู่แข่งในส่วนใดส่วนหน่ึง ในกลยทุธ์น้ีจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัขนส่งด่วนต่างๆ พยายามเสนอรูปแบบการ

ใหบ้ริการขนส่งแก่ลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการเฉพาะ เช่น ใหบ้ริการขนส่งตลอด 24 ชัว่โมง ใหบ้ริการขนส่งอาหารสด 

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้มีมูลค่า เป็นตน้  

 

4. กลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกจิขนส่งด่วนแบบ Last Mile Delivery 

 จากขอ้มูลในขอ้ท่ี 3 ทางผูเ้ขียนไดจ้ดักลุ่มบริษทัขนส่งด่วนออกเป็น 3 กลุ่ม ในขอ้น้ีจะไดส้รุปกลยทุธ์ท่ี

บริษทัในกลุ่มตวัอยา่งไดน้าํมาใชใ้นการแข่งขนัในธุรกิจขนส่งด่วนช่วงสุดทา้ย ซ่ึงแต่ละบริษทัจะมีลกัษณะในการ

แข่งขนัท่ีแตกต่างกนั โดยในขอ้น้ีจะไม่นาํกลยทุธ์เร่ืองราคาเขา้มาเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากในปัจจุบนัเป็นการแข่งขนั

แบบ Red Ocean อยูแ่ลว้ จึงเป็นท่ีทราบกนัวา่เร่ืองราคาหรือตน้ทุนเป็นเร่ืองสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจขนส่งด่วน 

จากขอ้มูลในตารางท่ี2-4 เป็นการเปรียบเทียบกลยทุธ์ท่ีบริษทัขนส่งด่วนใชเ้พ่ือใหบ้ริการลูกคา้ ซ่ึงจะเห็นวา่มีบาง

กลยทุธ์ท่ีเหมือนกนัและบางกลยทุธ์ก็แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง เพราะเหตุน้ีจึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงเพ่ือใหไ้ด้

ส่วนแบ่งของกลุ่มตลาดต่างๆ เขา้มาสู่กระบวนการการขนส่งด่วน 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

931 

 ตารางที ่2 กลยทุธ์การแข่งขนัของผูบ้ริการขนส่งด่วนกลุ่มท่ี 1 

กลุ่มที่ บริษทั ประเทศ กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

1 

A ฮ่องกง 

-เนน้การขยายเครือข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ 

-ขยายเครือข่ายการขนส่งโดยจดัจา้ง Subcontract 

-สร้างศูนยก์ระจายสินคา้ตามพ้ืนท่ีรอบกรุงเทพฯและปริมณฑล 

-พฒันาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความโดดเด่นในการให้บริการ 

-สร้างพนัธมิตรกบับริษทัขายสินคา้ Online ท่ีมีปริมาณสินคา้มาก 

-เปิดร้านหรือ Shop ใหลู้กคา้ในระดบั C2C สามารถใชบ้ริการไดท้ัว่ถึง 

B เยอรมนั 

-มีเครือข่ายการขนส่งครอบคลุมทัว่โลก 

-สร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีเช่ือถือจากระดบั Global สู่ Local 

-ขยายฐานการขนส่งสินคา้ Online เร่ิมจากระดบั B2B และ B2C เป็นหลกั 

-สร้างคุณภาพในการบริการมากกวา่ราคาค่าขนส่ง 

-เนน้การขนส่งสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง 

-สร้างพนัธมิตรในการขนส่งโดยการจดัจา้ง Outsource เช่น รถขนส่ง หรือ พนกังาน

คลงัสินคา้  

C ญ่ีปุ่ น 

-หา Partner ร่วมในการขนส่ง โดยให้ร้านคา้เป็นตวัแทนตามพ้ืนท่ีต่างๆ 

-เป็น Partner กบับริษทัขนาดใหญ่ของไทยท่ีมีฐานดา้นการขนส่งอยูบ่า้งแลว้ 

-เนน้การขนส่งโดยใชน้วตักรรม เช่น ขนส่งสินคา้ควบคุมอุณหภูมิ ขนส่งอุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ 

-ขยายฐานการให้บริการขนส่งจากกรุงเทพฯ สู่ต่างจงัหวดั 

 

 ตารางที ่3 กลยทุธ์การแข่งขนัของผูบ้ริการขนส่งด่วนกลุ่มท่ี 2 

กลุ่มที่ บริษทั ประเทศ กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

2 

D จีน 

-ขยายฐานการให้บริการจากจีนมาไทย โดยให้ระบบ IT มาช่วย 

-ขยายฐานการให้บริการ โดยการเปิดขายแฟรนไชส์ให้สิทธ์ิตามพ้ืนท่ีให้บริการ 

-สร้างความร่วมมือกบัธุรกิจ e-Commerce ระดบัโลก 

-ใชร้ะบบการบริหารจดัการจากจีนมาใชใ้นประเทศไทย 

-สร้างความน่าเช่ือ โดยการดึงพนัธมิตรระดบัโลกเขา้มาร่วมธุรกิจ 

-ไม่ลงทุนในพ้ืนท่ีการขนส่งท่ีไม่ชาํนาญ แต่ใชวิ้ธีการหา Partner และแบ่งส่วนแบ่งจาก

ยอดขนส่ง 

E จีน 

-ใชร้ะบบการจดัการจากสาํนกังานใหญ่ท่ีจีน 

-สร้างเครือข่ายการขนส่ง โดยให้ Outsource ในช่วงแรกของการให้บริการ 

-ให้บริการขนส่งสินคา้จากจีนมาไทย หรือจากไทยไปจีนโดยเฉพาะ 
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 ตารางที ่4 กลยทุธ์การแข่งขนัของผูบ้ริการขนส่งด่วนกลุ่มท่ี 3 

กลุ่มที่ บริษทั ประเทศ กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

3 

F ไทย 

-ขยายเครือข่ายการขนส่งโดยการจา้งช่วงรถขนส่งส่วนบุคคลเป็นจาํนวนมาก 

-ให้บริการรับจา้งขนส่งทุกรูปแบบ เช่น รถยนต ์4 ลอ้ รถจกัรยานยนต ์หรือรถบรรทุก 

-เป็น Partner กบับริษทัท่ีให้บริการขนส่งขนาดใหญ่หลายบริษทั 

G ไทย 

-ขยายเครือข่ายการขนส่งโดยจดัช่วงการขนส่งทัว่ประเทศ 

-เป็น Partner กบับริษทัท่ีให้บริการขนส่งขนาดใหญ่หลายบริษทั 

-พฒันาบุคลากรในการขนส่งให้มีคุณภาพพร้อมท่ีจะให้บริการกบัลูกคา้ประเภทใดก็ได ้

  

5. การสร้างกลยุทธ์และข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของธุรกจิขนส่งด่วน 

 จากขอ้มูลในขอ้ 4 จะเห็นไดว้า่กลยทุธ์ท่ีสาํคญันอกเหนือการตั้งราคาคือ การสร้างเครือข่ายในการขนส่ง

ให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก หากเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการขนส่งด่วนแล้ว

จาํเป็นตอ้งสร้างเครือข่ายอย่างหลีกเล่ียงไมได้ ดังนั้นส่ิงท่ีสามารถทาํได้คือการหาพนัธมิตรเขา้มาร่วมสร้าง

เครือข่ายในการขนส่ง เพราะเป็นการประหยดัตน้ทุนท่ีตอ้งลงทุนเอง แลว้ยงัเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้

ใหแ้ก่คนในประเทศอีกดว้ย 

 ในหัวขอ้ท่ี 5 เป็นการสรุปการสร้างกลยทุธ์และขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ตามท่ี เคลเลอร์, เควิน เลน 

และ นารัส, เจมส์ เอ (2560) ไดก้ล่าวถึงถึงตวัช้ีวดัใหม่สําหรับการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ท่ีนาํมาประเมิน

ความมีประสิทธิภาพของกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการทาํธุรกิจ (รายละเอียดในรูปท่ี 2) ทางผูเ้ขียนไดส้รุปกลยทุธ์และวธีิการ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจขนส่งด่วนในภาพรวมตามท่ีเคยสัมภาษณ์และพูดคุยกบัผูบ้ริหาร 

เจา้ของกิจการ หวัหนา้งาน หรือพนกังานของบริษทัในกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

รูปที ่2 ตวัช้ีวดัใหม่สาํหรับการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ 
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5.1 ความสามารถในการทาํกาํไรของลูกคา้ คือ การให้ความสาํคญัในการทาํกาํไรของลูกคา้ โดยอาจทาํ

ให้ไม่ไดก้าํไรจากการขายสินคา้หรือบริการมากนกั กลยทุธ์ในขอ้น้ีต่างทราบกนัดีวา่เป็น Red Ocean Strategy ท่ี

เน้นการทาํกาํไรต่อหน่วยให้นอ้ยลง แต่หวงัให้เกิดปริมาณการใชบ้ริการการขนส่งให้มากข้ึน เห็นไดจ้ากการท่ี

บริษทัขนส่งด่วนต่างๆ พยายามหาราคาท่ีถูกท่ีสุดให้บริการกบักลุ่มลูกคา้แบบ C2C ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีฐานการ

ใชบ้ริการการขนส่งท่ีตอ้งการความรวดเร็วมากกวา่ลูกคา้ในกลุ่มอ่ืน 

5.2 มูลค่าของลูกคา้ในระยะยาว คือ บริษทัควรใส่ใจยอดขายในปัจจุบนัให้น้อยลง และใส่ใจกบัเร่ือง

มูลค่าของลูกคา้ในระยะยาวให้มากข้ึน เสมือนกบัการใชก้ลยทุธ์ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer 

Relationship Management) หากบริษทัเนน้เพียงการสร้างกาํไรในระยะสั้นๆ ในอนาคตขา้งหนา้ผลการดาํเนินงาน

มีแนวโนม้ลดลง กลยทุธ์ CRM เป็นกลยทุธ์ท่ีใชท้างการตลาดมานานแลว้ ซ่ึงกลยทุธ์ดา้นน้ีบริษทัขนส่งด่วนควรท่ี

ตอ้งทาํอยา่งยิ่ง เพราะในสถานการณ์การแข่งขนัเช่นน้ี ลูกคา้สามารถเปล่ียนแปลงการตดัสินใจไปใชบ้ริการการ

ขนส่งด่วนของบริษทัอ่ืนไดง่้าย เน่ืองจากมีตวัเลือกในการให้บริการมาก ค่าบริการขนส่งมีอตัราถูกลง และการ

ใหบ้ริการมีระดบัของการใหบ้ริการ (Service Level) คลา้ยๆ กนั   

5.3 คุณค่าของลูกคา้ คือ การท่ีบริษทัมุ่งเนน้ไปท่ีคุณค่าของลูกคา้ (Customer Equity) หรือยอดรวมคุณค่า

ตลอดชีพของลูกคา้ทั้งหมดของบริษทั และให้ความสาํคญักบัมูลค่าแบรนด์ (Brand Equity) ให้นอ้ยลง เน่ืองจาก

ทุกวนัน้ีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการการขนส่งด่วน ไม่สามารถแยกออกถึงการตั้งราคาค่าบริการท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัของผู ้

ให้บริการ ลูกคา้เหล่าน้ีจึงไม่ไดใ้ห้ความสนใจในดา้นราคา แต่จะให้ความสาํคญัถึงคุณค่าท่ีไดรั้บจากการบริการ 

(บงัอร สุวรรณมงคล, 2559) ของบริษทัขนส่งด่วนมากกวา่ ดงันั้นกลยทุธ์ท่ีใชเ้พ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในขอ้น้ี คือ 

กลยุทธ์ Customer Insight เป็นการสร้างความเขา้ใจในลูกคา้ว่าตอ้งการการขนส่งในรูปแบบใด เพราะปัจจุบนั

ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อสินคา้ทาง e-Commerce จะเป็นผูใ้ช้บริการการขนส่งด่วนด้วย มีความตอ้งการในการจดัส่งท่ี

รวดเร็ว และมีความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือ อีกทั้งยงัตอ้งการโปรโมชัน่ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยตวัเลข

ของลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ ร้อยละ 77 ระบุวา่ความน่าเช่ือถือในการจดัส่งสินคา้จะทาํใหลู้กคา้มีความภกัดี

ในแบรนดสิ์นคา้ (แมนฮตัตนั แอสโซซิเอส, 2560) ตามมาหลงัจากท่ีเนน้การบริการท่ีคูณค่าของลูกคา้แลว้ 

5.4 ส่วนแบ่งคุณค่าของลูกคา้ คือ การให้ความสําคญักบัส่วนแบ่งคุณค่าของลูกคา้ให้มากข้ึน ในอดีต

หลายบริษัทให้ความสําคัญกับส่วนแบ่งตลาดโดยดูจากยอดขายท่ีได้รับจากลูกค้า แต่ในปัจจุบันควรวดั

ประสิทธิภาพจากการแข่งขนัในการทาํกาํไรระยะยาวท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงสามารถวดัผลจากการหาส่วนแบ่งคุณค่าของ

ลูกคา้นั้นเอง ถึงแมก้ารตั้งราคาใหถู้กจะเป็นกลยทุธ์ขั้นพ้ืนฐานท่ีบริษทัขนส่งด่วนใช ้แต่จะสามารถทาํกาํไรไดใ้น

ระยะสั้น เพราะถา้มีคู่แข่งขนัรายอ่ืนเขา้มาตั้งราคาให้ถูกกวา่ ส่วนแบ่งการตลาดจะถูกแยง่ชิงไปโดยง่าย หากการ

เนน้ท่ีคุณค่าของลูกคา้แลว้จะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว กลยทุธ์ท่ีควรนาํมาใชเ้พ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในดา้นน้ี คือ กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement 

Strategy) เพราะสุดทา้ยแลว้คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บคือคุณภาพในการใหบ้ริการขนส่งด่วนตามหลกั DIFOT บริษทั

ขนส่งด่วนจะไดส่้วนแบ่งคุณค่าของลูกคา้ ต่อเม่ือใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพอยา่งสมํ่าเสมอและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอดเวลา 
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6. สรุป 

 ในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูงของผูใ้ห้บริการขนส่งด่วนในประเทศไทย กลยทุธ์ท่ีสาํคญัเห็นจะไม่

พน้กลยุทธ์การตั้งราคาเพ่ือแข่งขนัช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด เหมือนกลยุทธ์การตลาดแบบดั้ งเดิมท่ีใช้กันทั่วไป 

หากแต่ธุรกิจใหบ้ริการขนส่งด่วนเติบโตมาพร้อมกบัธุรกิจการซ้ือขายสินคา้แบบออนไลน์ท่ีเป็นการตลาดยคุใหม่ 

ดงันั้นการนํากลยุทธ์แบบเดิมมาใชใ้นกลุ่มตลาดใหม่ จึงให้ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกัน สืบเน่ืองจากการแข่งขนัท่ีมี

บริษทัขนส่งด่วนจาํนวนมากเขา้มาในตลาดเดียวกนั และตั้งราคาท่ีถูกลงในระดบัใกลเ้คียงกนั จึงเหมือนการต่อสู้

โดยใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเคร่ืองมือเดียวกนั ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บอาจเสมอหรือไม่ก็พ่ายแพห้ากมีผูใ้หบ้ริการขนส่ง

ด่วนรายใหญ่ท่ีสามารถควบคุมตน้ทุนให้ตํ่าลงกว่าน้ีได้ ดังนั้ นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการสร้างความได้เปรียบใน

สถานการณ์เช่นน้ีจึงไม่อาจใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาใหต้ํ่าหรือ Red Ocean Strategy เพียงอยา่งเดียว จากบทสรุปของ

การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารบริษทัขนส่งด่วนในประเทศไทยทั้ง 3 กลุ่มในขอ้ท่ี 4 สามารถกลยทุธ์ของบริษทัขนส่งด่วน

ในแต่ละกลุ่ม ไดด้งัน้ี กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเป็นผูน้าํตลาดการขนส่ง กลุ่มน้ีสามารถควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินการ

ขนส่งไดแ้ลว้ กลยทุธ์ท่ีสาํคญัคือการขยายเครือข่ายในการขนส่ง ไม่วา่จะเป็นการขยายจุดกระจายสินคา้เพ่ิม การ

หาพนัธมิตรเขา้ร่วมในการขนส่ง คือ การหาพนัธมิตรในกลุ่มท่ี 3 เขา้มาร่วมการดาํเนินธุรกิจดว้ย และสุดทา้ยคือ

การสร้างคุณค่าของการบริการหรือการสร้าง Service Level ใหก้บัลูกคา้ ในกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเป็นบริษทัท่ีกาํลงัเขา้สู่

ตลาดการขนส่งด่วนในประเทศไทย มีกลยุทธ์ท่ีสําคญัคือการลดตน้ทุนการดาํเนินการด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและสร้างระบบการบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จเพ่ือเขา้มาให้บริการขนส่งให้กบัลูกคา้ และกลุ่มท่ี 3 

กลุ่มท่ีเป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเป็นบริษทัรับจา้ง จะเป็นกลุ่มท่ีมีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจท่ียืดหยุน่

ท่ีสุด เพราะสามารถใหบ้ริการรับจา้งขนส่งกบับริษทัในกลุ่มท่ี 1 และ 3 ได ้อีกทั้งยงัรับจา้งโดยตรงกบัลูกคา้ ซ่ึงกล

ยทุธ์ท่ีใชจ้ะไม่เนน้ท่ีกลยทุธ์ดา้นการตั้งราคาเป็นหลกั เน่ืองจากไม่มีอาํนาจต่อรองราคาใดๆ กบัลูกคา้เลย ดงันั้นกล

ยทุธ์ท่ีใชคื้อการหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือขยายฐานการใหบ้ริการใหม้ากท่ีสุด เพราะถึงแมบ้ริษทัใหก้ลุ่มน้ีจะโดน

บีบบังคบัในด้านราคาแต่ยงัสามารถดาํเนินกิจการต่อไปไดต้ามหลกัของ Economy of Scale แต่อย่างไรก็ตาม

บริษทัขนส่งด่วนควรตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบการทาํธุรกิจแบบใหม่ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

ขนส่งด่วนมากกวา่เนน้ท่ียอดขาย กาํไร หรือการขยายฐานการกระจายสินคา้เพียงอยา่งเดียว การนาํกลยทุธ์ต่างๆ 

ในขอ้ 5 มาใชจ้ะเป็นการสร้างผลกาํไรและคุณค่าของลูกคา้ในระยะยาวท่ีจะกลยทุธ์ท่ีจะทาํใหธุ้รกิจเกิดการแขง่ขนั

อยา่งย ัง่ยนืไดต้่อไป 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ธุรกิจ ขนส่งด่วนยงัคงเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง กลยทุธ์ต่างๆ ท่ีนาํมาสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

จึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลาและปัจจยัต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การนาํกล

ยทุธ์ในดา้นราคาเขา้มาแข่งขนักบัธุรกิจขนส่งด่วนไม่สามารถทาํให้เกิดการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืนตลอดไป ธุรกิจ

ในกลุ่มน้ีจาํเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ ผูรั้บจา้งขนส่งช่วง 

หรือแมก้ระทั้งคู่แข่งในกลุ่มตลาดเดียวกนั เพราะในอนาคตการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารแข่งขนัท่ีสูงจะไม่สามารถ

อยูร่อดไดเ้พียงผูเ้ดียว จาํเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือหรือเป็นการลดตน้ทุนในการดาํเนินการโดยรวมทั้งระบบ ไม่

มีผูน้าํตลาดท่ีสามารถอยูร่อดไดห้ากปราศจากการช่วยเหลือและสนบัสนุนจากบริษทัขนาดกลางหรือขนาดเลก็ท่ี
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เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการขยายการบริการท่ีรวดเร็วในวงกวา้ง กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจต่อไปไม่จาํเป็นตอ้งเนน้ท่ี

การแข่งขนัในดา้นราคาหรือตน้ทุนเป็นหลกั แต่ต่อไปจะเนน้การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจเพ่ือใหเ้กิดผลสาํเร็จ

ไปตามเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกนั 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเหมาะสมในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้กับธุรกิจ

กรณีศึกษาโดยใชเ้ทคนิคกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) กลุ่มผูป้ระเมิน

เป็นเจา้ของธุรกิจร้านขายของเล่นเด็กทัว่ไปจาํนวน 4 ราย ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยทาํ

การเปรียบเทียบเชิงคู่ และหาค่านํ้ าหนกัของแต่ละปัจจยั โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Expert Choice เป็นเคร่ืองมือ

ในการวิเคราะห์ หลงัจากนั้นนาํค่านํ้ าหนกัของปัจจยัมาคาํนวณหาค่าเฉล่ียเรขาคณิต เพ่ือใชเ้ป็นค่ากลางในการ

ตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของธุรกิจกรณีศึกษา 

 ผลการวจิยัพบวา่วิธีกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ สามารถนาํมาใชใ้นการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ

ให้กบัธุรกิจกรณีศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยจากการหาค่าลาํดบัความสําคญัของปัจจยัหลกัและปัจจยัทางเลือก

ภายใตเ้ป้าหมายสามารถสรุปไดว้า่เม่ือกาํหนดค่าลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์37.8% ปัจจยัดา้นราคา 

31.4% ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 16.0% และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 6.2% บริษทั E เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

โดยมีค่านํ้ าหนกัอยูท่ี่ 31.2% รองลงมาบริษทั D เท่ากบั 24.1% บริษทั C เท่ากบั 21.1% บริษทั B 12.9% และบริษทั 

A เท่ากบั 9.4% 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the suitable factors for selecting the suppliers for the 

case study by using the Analytic Hierarchy Process (AHP). There are 4 business owners of evaluation group. The 

data were collected by questionnaire and conducted pairwise comparison, then the weight of each factor is 

calculated by using the Expert Choice software as an analytical tool. After that, the geometric mean is calculated 

from obtained weight values. Then the suppliers are selected based on this geometric mean value. 
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The result of this research show that AHP can be used to select the suitable suppliers for this case study, 

based on priority values of criteria and sub criteria.  These priority values can be summarized as; ( 1)  product 

criteria (37.8%), (2) price criteria (31.4%), (3) place criteria (16.0%), and promotion criteria (6.2%). Using these 

priority values to select and rank the suppliers, company E is the best alternative with the overall score of 31.2%, 

then the second value is company D with score of 24.1% , then company C (21.1%) , company B (12.9%) , and 

company A (9.4%) respectively. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ธุรกิจท่ีนํามาเป็นกรณีศึกษา เป็นธุรกิจขายของเล่นเด็กทัว่ไป โดยมีรูปแบบคือซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัหา

วตัถุดิบและขายสู่ท้องตลาด โดยการคัดเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง ราคาถูก ซ่ึงของเล่นท่ีนํามาขายมีความ

หลากหลายมากกวา่ 100 รายการ และมีสินคา้ใหม่อยูเ่สมอ รวมถึงมีการแบ่งหมวดของเล่นและจดัวางสินคา้ขาย

อยา่งเป็นระบบ ทาํใหง่้ายต่อการเลือกซ้ือของลูกคา้ และทาํใหลู้กคา้จดจาํร้านไดดี้ 

การจดัซ้ือเดิมของธุรกิจจะทาํการจดัหาสินคา้หลกัจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบเพียงรายเดียว เน่ืองจากวา่ผูจ้ดัหา

วตัถุดิบรายอ่ืนท่ีสามารถให้ราคาตน้ทุนสินคา้ท่ีตํ่ากวา่ไดน้ั้น ตอ้งใชปั้จจยัดา้นเงินลงทุนคร้ังแรกสูง ค่าสมาชิกท่ี

สูง และเดิมผูจ้ดัหาวตัถุดิบรายเดียวนั้นไม่มีค่าขนส่งสินคา้ ธุรกิจจึงเลือกซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัหาวตัถุดิบเพียงราย

เดียวไปก่อน ต่อมาเม่ือธุรกิจมีความพร้อมมากข้ึน ประกอบกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบรายเดียวนั้นมีการปรับปรุงนโยบาย

คือ มีค่าขนส่งและสินคา้มีการเปล่ียนแปลงราคา ธุรกิจจึงตอ้งการปรับปรุงการจดัซ้ือโดยวเิคราะห์สภาพปัญหาใน

ปัจจุบนัเพ่ือหาปัจจยัท่ีนาํไปสู่การปรับปรุงต่อไป มีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาสินคา้ (Price of the product) สินคา้ประเภทเดียวกนั งานเหมือนกนั อาจแตกต่างท่ีบรรจุภณัฑ์

เลก็นอ้ย มกัมีหลายราคา ทาํใหลู้กคา้สบัสน เน่ืองจากสินคา้ผลิตมาจากคนละโรงงาน และไม่แจง้ใหลู้กคา้ทราบ  

(2) ความหลากหลายของสินคา้ (Diversity) ยกตวัอย่างเช่น ในสินคา้ 100 รายการ จะมีสินคา้ท่ีธุรกิจ

สนใจจดัซ้ือหลายรายการ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในเร่ืองของตน้ทุนของสินคา้ท่ีต่างกนั และนโยบาย

ของธุรกิจ เม่ือกลบัมาซ้ือมกัจะมีแต่สินคา้เดิมๆ มีสินคา้ใหม่จาํนวนน้อย ทาํให้ไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้เพราะลูกคา้ตอ้งการสินคา้ใหม่ๆอยูเ่สมอ และเป็นตวัช้ีวดัความเป็นมืออาชีพในการจดัหา

สินคา้ของธุรกิจอีกดว้ย 

(3) คุณภาพสินคา้ (Quality) มีหลายคร้ังท่ีสินคา้ชาํรุดเสียหาย บรรจุภณัฑ์เสียหาย หรือมีอุปกรณ์ใน

บรรจุภณัฑไ์ม่ครบถว้น (ณรงคช์ยั เหมะ, 2552) 

(4) การรับประกนัสินคา้ (Warranty) เดิมเม่ือสินคา้มีปัญหาเช่น ชาํรุด หรือสินคา้ท่ีตอ้งใส่ถ่าน เม่ือใส่

ถ่านแลว้ไม่ทาํงาน จะสามารถนาํมาเปล่ียนไดแ้ต่ไม่ไดรั้บคืน ซ่ึงถือวา่ยอมรับได ้เม่ือเวลาผ่านไปผูจ้ดัหาวตัถุดิบ

ออกนโยบายรับประกนัสินคา้ภายใน 3 วนัหลงัจากซ้ือ และต่อมาออกนโยบายไม่รับประกนัสินคา้ทุกกรณี 

(5) ตน้ทุนการสั่งซ้ือ (Customer cost) ประกอบดว้ยค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าแรงงาน ท่ีตอ้งใชใ้นการ

เดินทางไปดูสินคา้และสัง่สินคา้ ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายพอสมควร เพราะทาํเลท่ีตั้งของผูจ้ดัหาวตัถุดิบอยูไ่กลจากคลงัสินคา้

ของธุรกิจ และการเดินทางในแต่ละคร้ังใชเ้วลานานเน่ืองจากสภาพจราจรท่ีติดขดั (ศิริกานดา คาํภูษา, 2559) 
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(6) ตน้ทุนค่าขนส่ง (Transportation cost) ถา้ใหผู้จ้ดัหาวตัถุดิบดาํเนินการจดัส่งสินคา้ให ้จะมีค่าขนส่งท่ี

สูงเม่ือเทียบกบัปริมาณสินคา้ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง ทาํให้เม่ือตอ้งการให้ผูจ้ดัหาวตัถุดิบจดัส่งสินคา้ จะตอ้งสั่งสินคา้

ในปริมาณมากเพ่ือใหคุ้ม้ค่ากบัค่าขนส่ง 

(7) ระยะเวลาในการจดัส่ง (Delivery time) มกัข้ึนอยู่กบัความสะดวกของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ กล่าวคือไม่

สามารถจดัส่งใหไ้ดใ้นทนัที หรือไม่มีกาํหนดการท่ีชดัเจน 

(8) การประชาสมัพนัธ์สินคา้ (Public relations) มีการประชาสมัพนัธ์สินคา้ท่ีมีรูปแบบไม่แน่นอน และมี

หลายคร้ังท่ีสินคา้ไม่มีตามท่ีประชาสมัพนัธ์ออกไป 

(9) การบริการของพนักงาน (Service) ไม่ไดมี้ Service Mind ทุกคน อาจเน่ืองจากไม่มีการอบรมการ

ทาํงานท่ีดี (ดวงทิพย ์กิตติมาสถาพร, 2549) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของธุรกิจกรณีศึกษา 

 (2) เพ่ือประยุกต์ใช้กระบวนการลาํดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process) จัดระบบการ

ตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของธุรกิจกรณีศึกษา 

  

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 ขอบเขตการวจิยั 

 (1) ศึกษาเง่ือนไขต่างๆท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือสินคา้ประเภทของเล่นเด็กทัว่ไป จากบริษทั A , B , C , 

D และ E เท่านั้น 

 (2) ออกแบบสอบถามการให้คะแนน ตามแนวทางกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical 

Hierarchy Process) โดยบุคคลท่ีตอบแบบสอบถามจะเป็นเจา้ของธุรกิจของเล่นเด็กทั่วไป จาํนวน 4 ท่าน ท่ีมี

จุดประสงคใ์นการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจเท่านั้น 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั       

       (1) ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงลาํดับชั้น กระบวนการวิเคราะห์ตามลาํดับชั้น (Analytic Hierarchy 

Process : AHP) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีถูกนาํมาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงไดรั้บความนิยมอย่างมากและเป็นท่ี

ยอมรับกนัในระดบัสากลอยา่งแพร่หลาย โดยเป็นเทคนิคท่ีใชก้ารแบ่งองคป์ระกอบของปัญหาออกเป็นส่วนๆใน

รูปของแผนภูมิตามลาํดบัชั้น แลว้มีการให้ค่านํ้ าหนักเพ่ือนาํไปสู่ค่าลาํดบัความสําคญัของแต่ละทางเลือก ว่า

ทางเลือกใดมีค่าสูงสุดแลว้นาํมาประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงมีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย ์ดงันั้น

เทคนิคน้ีจึงเหมาะสําหรับทั้งการตดัสินใจท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (รัฐรุจน์ ฐิติชาติธนวงศ,์ 2557; สิริชยั สุ

ธรรมรักษ,์ 2558; วมิลรัตน์ หมัน่เพียร, 2559) 

 (2) ซอฟแวร์การดาํเนินการวเิคราะห์ AHP คือ Expert Choice V.11 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุน

การตดัสินใจแบบพหุเกณฑท่ี์อยูบ่นพ้ืนฐานของกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ

และสามารถเขา้ใจไดง่้าย  
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 (1) รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นปัจจัยสําหรับการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ โดยจะมีการรวบรวม

รายละเอียดจากเจา้ของธุรกิจของเล่นเด็กทัว่ไปจาํนวน 4 ท่าน ซ่ึงแต่ละท่านรู้จกักนัเป็นอยา่งดีในฐานะญาติ เพ่ือน

สนิท และอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั จึงมีการบอกเล่าประสบการณ์การดาํเนินธุรกิจ และแต่ละท่านมีประสบการณ์ใน

การดาํเนินธุรกิจดงัน้ี 

  1) ท่านท่ี 1 มีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ 10 ปี 3) ท่านท่ี 3 มีประสบการณ์ในการ

ดาํเนินธุรกิจ 3 ปี 

  2) ท่านท่ี 2 มีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ 7 ปี 4) ท่านท่ี 4 มีประสบการณ์ในการ

ดาํเนินธุรกิจ 1 ปี 

 (2) ทาํการออกแบบสอบถามตามรูปแบบโครงสร้างปัญหาการเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเป็นไปตาม

กระบวนการลาํดบัชั้น   

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  (1) การวิเคราะห์เบ้ืองตน้ คือการกาํหนดวตัถุประสงค์การเลือกซ้ือของธุรกิจกรณีศึกษาเพ่ือนํา

ขอ้มูลมาพิจารณาเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจา้ของธุรกิจจาํนวน 4 ท่านเพ่ือหาความ

คิดเห็นท่ีเป็นกลางในการกาํหนดปัจจยัหลกั โดยสามารถแบ่งปัจจยัหลกัออกเป็น 4 ดา้นคือ ผลิตภณัฑ ์(Product) 

ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (บุญลอ้ม อยูถ่าวร, 2553) 

 (2) การวิเคราะห์ปัจจยัหลกัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ขั้นตอนท่ีสองเป็นการนาํปัจจยัหลกัมา

วเิคราะห์ต่อไปอีกวา่ ภายใตปั้จจยัหลกันั้นยงัมีปัจจยัใดท่ีสาํคญัต่อการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ โดยใชว้ธีิสมัภาษณ์

เชิงลึกกบัเจา้ของธุรกิจจาํนวน 4 ท่าน โดยสามารถสรุปปัจจยัรองท่ีอยูภ่ายใตปั้จจยัหลกัไดด้งัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ปัจจยัหลกัและปัจจยัรองท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
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(3) ขั้นตอนกระบวนการวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น(Analytic Hierarchy Process: AHP) มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) การจดัโครงสร้างลาํดบัขั้นของการตดัสินใจดว้ยกระบวนการวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น โดยแผนภูมิ

แบ่งออกเป็นหลายระดบัชั้นข้ึนอยู่กบัความซบัซ้อนของปัญหา โดยแต่ละระดบัชั้นจะประกอบไปดว้ยกลุ่มของ

เกณฑต์่างๆ ไดแ้ก่ 

ระดบัชั้นท่ี 1 เป็นชั้นบนสุดท่ีเป็นปัญหาหรือเป้าหมาย โดยรวมจะเรียกวา่จุดโฟกสั ซ่ึงจะมีเพียงแค่

ปัญหาหรือเป้าหมายเดียวกนัเท่านั้น 

ระดบัชั้นท่ี 2 เป็นระดบัชั้นของเกณฑ์หลกั อาจมีหลายเกณฑ์ข้ึนอยู่กบัว่าแผนภูมินั้นมีทั้งหมดก่ี

ระดบัชั้น ถา้มีมากกว่า 3 ระดบัชั้นข้ึนไป จาํนวนเกณฑ์ในระดบัชั้นน้ีควรมีไม่เกิน 3 เกณฑ์ แต่ถา้มีมากกว่า 3 

ระดบัชั้น จาํนวนเกณฑอ์าจมีถึง 9 เกณฑ ์

ระดบัชั้นท่ี 3 เป็นระดบัชั้นของเกณฑ์รอง สําหรับระดบัชั้นชนิดน้ี จะมีจาํนวนเกณฑ์เท่าไรก็ได ้

ข้ึนอยูก่บัวา่ผูศึ้กษามีขอ้มูลหรือประสบการณ์และความรู้ความชาํนาญมากเท่าไร 

ระดับชั้นท่ี 4 เป็นชั้นของทางเลือก หรือหนทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต้ปัญหาหรือ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ในระดบัชั้นท่ี 1 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถแสดงไดต้ามภาพท่ี 1 
 

เป้าหมายในการตดัสินใจ

เกณฑ์หลกัที่ 2เกณฑ์หลกัที่ 1 เกณฑ์หลกัที่ n

เกณฑ์ยอ่ยท่ี 1

-

-

เกณฑ์ยอ่ยท่ี n

เกณฑ์ยอ่ยท่ี 2

-

-

เกณฑ์ยอ่ยท่ี n

เกณฑ์ยอ่ยท่ี N

-

-

เกณฑ์ยอ่ยท่ี xn

ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 ทางเลือก n

ระดบัชั้นท่ี 1 : 

เป้าหมายหรือปัญหา

ระดบัชั้นท่ี 2 : 

เกณฑ์ในการตดัสินใจหลกั

ระดบัชั้นท่ี 3 : 

เกณฑ์ในการตดัสินใจรอง

ระดบัชั้นท่ี 4 : 

ทางเลือก

 
 

ภาพที ่1 แผนภูมิลาํดบัชั้น 

 

2) การวนิิจฉยัเปรียบเทียบความสาํคญัของเกณฑใ์นการตดัสินใจ การเปรียบเทียบเกณฑต์่าง ๆ เป็น

การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Pairwise comparison) โดยใชต้วัเลขแทนค่าเพ่ือคาํนวณค่าคะแนนความสาํคญัรวมของ

แต่ละทางเลือก Dr. Thomas Saaty (1980) ได้มีการคิดคน้และคาํนวณค่าท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้ทดแทนค่า

นํ้ าหนกัในการเปรียบเทียบเกณฑแ์ต่ละคู่ดว้ยตวัเลขตั้งแต่ 1,3,5,7 และ 9 ส่วน 2,4,6,8 เป็นค่าระหวา่งกลาง ใชใ้น
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กรณีผลการวินิจฉัยเป็นไปในลกัษณะท่ีกํ้ าก่ึง และไม่สามารถอธิบายดว้ยคาํพูดท่ีเหมาะสมได ้แสดงดงัตารางท่ี 2 

และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Expert Choice V.11 เป็นเคร่ืองมือในการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Pairwise comparison) 

 

ตารางที ่2 ระดบัความสาํคญั (Preference Level) 
 

ระดบัความสําคญั ค่าแสดงเป็นตัวเลข 

(Preference Level) (Numerical Value) 

เท่ากนั (Equally Preferred) 1 

เท่ากนัถึงปานกลาง (Equally to Moderately Preferred) 2 

ปานกลาง (Moderately Preferred) 3 

ปานกลางถึงค่อนขา้งมาก (Moderately to Strongly Preferred) 4 

ค่อนขา้งมาก (Strongly Preferred) 5 

ค่อนขา้งมากถึงมากกวา่ (Strongly to Very Strongly Preferred) 6 

มากกวา่ (Very Strongly Preferred) 7 

มากกวา่ถึงมากท่ีสุด (Very Strongly to Extremely Preferred) 8 

มากท่ีสุด (Extremely Preferred) 9 

ท่ีมา : Saaty, 1980 
 

3) การตรวจสอบอตัราส่วนความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (Consistency Ratio : C.R) เป็นการตรวจสอบ

ผลการเปรียบเทียบท่ีไดก้ระทาํมาวา่มีความสอดคลอ้งกนัของเหตุและผลหรือไม่ โดยท่ีอตัราส่วนความสอดคลอ้ง

ของการเปรียบเทียบรายคู่ของแต่ละปัจจยัตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.1 

(4) การคาํนวณนํ้ าหนกัของปัจจยัโดยใชค้่าเฉล่ียเรขาคณิต (Geometric Mean) 

จากการวินิจฉัยหาค่าลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัในหวัขอ้ (3) ทาํให้ไดค้่านํ้ าหนกัของปัจจยัของผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน 4 ท่าน ขั้นตอนต่อไปจะรวมผลการตดัสินใจของความสัมพนัธ์ในแต่ละสมาชิก โดยนาํค่า

นํ้ าหนักของปัจจัยมาหาค่าเฉล่ียเรขาคณิต เพ่ือใช้เป็นค่ากลางในการตดัสินใจเลือกผูจ้ ัดหาวตัถุดิบของธุรกิจ

กรณีศึกษา (Jana Krejčιί. & Jan Stoklasa, 2018; Heng Ly, 2014) 

 

4. สรุปผลการวจัิย 

 การวนิิจฉยัหาค่าลาํดบัความสาํคญัของปัจจยั สามารถสรุปผลในรูปแบบตารางเมตริกไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัหลกัในการเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ของผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 1 
 

ปัจจยัหลกั ผลิตภณัฑ ์ ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด นํ้าหนกั ลาํดบั 

ผลิตภณัฑ ์ 1 2 8 7 0.516 1 

ราคา 1/2 1 8 7 0.366 2 

การจดัจาํหน่าย 1/8 1/8 1 2 0.067 3 

การส่งเสริมการตลาด 1/7 1/7 1/2 1 0.051 4 
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ตารางที ่4 การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัรองดา้นผลิตภณัฑ ์ของผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 1 
 

ปัจจยัรอง ความหลากหลาย คุณภาพสินคา้ การรับประกนัสินคา้ นํ้าหนกั ลาํดบั 

ความหลากหลาย 1 5 1 0.444 2 

คุณภาพสินคา้ 1/5 1 1/6 0.084 3 

การรับประกนัสินคา้ 1 6 1 0.472 1 

 

ตารางที ่5 การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัรองดา้นราคา ของผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 1 
 

ปัจจยัรอง ราคาสินคา้ ค่าสมาชิก เงินลงทุนคร้ังแรก นํ้าหนกั ลาํดบั 

ราคาสินคา้ 1 9 7 0.793 1 

ค่าสมาชิก 1/9 1 1/2 0.076 3 

เงินลงทุนคร้ังแรก 1/7 2 1 0.131 2 

 

ตารางที ่6 การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัรองดา้นการจดัจาํหน่าย ของผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 1 
 

ปัจจยัรอง ตน้ทุนการสัง่ซ้ือ ตน้ทุนค่าขนส่ง ระยะเวลาจดัส่ง นํ้าหนกั ลาํดบั 

ตน้ทุนการสัง่ซ้ือ 1 1 7 0.467 
1 

ตน้ทุนค่าขนส่ง 1 1 7 0.467 

ระยะเวลาจดัส่ง 1/7 1/7 1 0.067 2 

 

ตารางที ่7 การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัรองดา้นการส่งเสริมการตลาด ของผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 1 
 

ปัจจยัรอง การประชาสมัพนัธ์ การบริการ นํ้าหนกั ลาํดบั 

การประชาสมัพนัธ์ 1 1/9 0.100 2 

การบริการ 9 1 0.900 1 

 

ตารางที่ 8 ตวัอย่างการเปรียบเทียบความสําคญัของปัจจยัทางเลือกดา้นความหลากหลายของสินคา้ ของผูต้อบ

แบบสอบถามท่านท่ี 1 
 

ปัจจยัทางเลือก บริษทั A บริษทั B บริษทั C บริษทั D บริษทั E นํ้าหนกั ลาํดบั 

บริษทั A 1 3 1/7 1/5 1/8 0.052 4 

บริษทั B 1/3 1 1/7 1/5 1/9 0.032 5 

บริษทั C 7 7 1 3 1/3 0.269 2 

บริษทั D 5 5 1/3 1 1/5 0.140 3 

บริษทั E 8 9 3 5 1 0.507 1 

 

 จากตารางท่ี 8 แสดงตวัอยา่งการเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัทางเลือกภายใตปั้จจยัรองเพียง 1 ดา้น 

จากทั้งหมด 11 ดา้นตามตารางท่ี 1 ให้ทาํการวินิจฉัยหาค่าลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัให้ครบทุกดา้น และทาํซํ้ า
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จนไดข้อ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่าน ขั้นตอนต่อไปแสดงอตัราส่วนความสอดคลอ้งของปัจจยั ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่าน 
 

ตารางที ่9 ผลการวเิคราะห์การตรวจสอบอตัราส่วนความสอดคลอ้งของปัจจยัในการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
 

ปัจจยั 
อตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio : CR) 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 4 

ปัจจยัหลกัภายใตเ้ป้าหมาย 0.06 0.04 0.07 0.01 

ปัจจยัรองภายใตปั้จจยัหลกัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.00 0.03 0.00 0.03 

ปัจจยัรองภายใตปั้จจยัหลกัดา้นราคา 0.02 0.02 0.00 0.00 

ปัจจยัรองภายใตปั้จจยัหลกัดา้นการจดัจาํหน่าย 0.00 0.04 0.07 0.05 

ปัจจยัรองภายใตปั้จจยัหลกัดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 

ปัจจยัทางเลือกภายใตเ้ป้าหมาย 0.04 0.04 0.06 0.02 

 

 จากตารางท่ี 9 แสดงผลการตรวจสอบอตัราส่วนความสอดคล้องของปัจจัยในการคดัเลือกผูจ้ ัดหา

วตัถุดิบ พบวา่ขอ้มูลทั้งหมดมีค่าไม่เกิน 0.1 ดงันั้นผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งมีความสอดคลอ้งกนัสูง 
 

 หลงัจากการวินิจฉัยหาค่าลาํดบัความสําคญัของปัจจยั และตรวจสอบอตัราส่วนความสอดคลอ้งของ

ปัจจยัแลว้ ขั้นตอนต่อไปนาํค่านํ้ าหนกัของปัจจยัของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่านมาหาค่าเฉล่ียเรขาคณิต เพ่ือใช้

เป็นค่ากลางในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของธุรกิจกรณีศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่10 ค่าเฉล่ียเรขาคณิตของปัจจยัหลกัภายใตเ้ป้าหมาย ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่าน 
 

ปัจจยัหลกั 
ค่านํ้าหนกัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค่าเฉล่ียเรขาคณิต 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 4 

ผลิตภณัฑ ์ 0.516 0.183 0.544 0.398 0.378 

ราคา 0.366 0.468 0.143 0.398 0.314 

การจดัจาํหน่าย 0.067 0.281 0.228 0.153 0.160 

การส่งเสริมการตลาด 0.051 0.068 0.085 0.050 0.062 

 

จากตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉล่ียเรขาคณิตของปัจจยัหลกัภายใตเ้ป้าหมาย ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 

ท่าน ท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
 

(1) ผลิตภณัฑ ์  ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 0.378 หรือ 37.8% 

(2) ราคา   ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 0.314 หรือ 31.4% 

(3) การจดัจาํหน่าย  ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 0.160 หรือ 16.0% 

(4) การส่งเสริมการตลาด ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 0.062 หรือ 6.2% 
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ตารางที ่11 ค่าเฉล่ียเรขาคณิตของปัจจยัทางเลือกภายใตเ้ป้าหมาย ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 4 ท่าน 
 

ปัจจยัทางเลือก 
ค่านํ้าหนกัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค่าเฉล่ียเรขาคณิต 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 4 

บริษทั A 0.089 0.106 0.071 0.115 0.094 

บริษทั B 0.112 0.196 0.082 0.152 0.129 

บริษทั C 0.206 0.167 0.290 0.198 0.211 

บริษทั D 0.234 0.252 0.239 0.239 0.241 

บริษทั E 0.360 0.280 0.317 0.297 0.312 

 

จากตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียเรขาคณิตของปัจจยัทางเลือกภายใตเ้ป้าหมาย ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง   

4 ท่าน ท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบ โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
 

(1) บริษทั E   ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 0.312 หรือ 31.2% 

(2) บริษทั D   ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 0.241 หรือ 24.1% 

(3) บริษทั C   ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 0.211 หรือ 21.1% 

(4) บริษทั B   ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 0.129 หรือ 12.9% 

(5) บริษทั A   ไดค้่านํ้ าหนกัความสาํคญัเท่ากบั 0.094 หรือ 9.4% 

 

5. อภิปรายผล  

ผลสรุปการคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจกรณีศึกษา จากการหาค่าลาํดบัความสาํคญัของ

ปัจจยัหลกัและปัจจยัทางเลือกภายใตเ้ป้าหมาย สามารถสรุปไดว้า่เม่ือกาํหนดค่าลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์37.8% ปัจจยัดา้นราคา 31.4% ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 16.0% และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

6.2% บริษทั E เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่านํ้ าหนักอยู่ท่ี 31.2% รองลงมาบริษทั D เท่ากบั 24.1% บริษทั C 

เท่ากบั 21.1% บริษทั B 12.9% และบริษทั A เท่ากบั 9.4% 

งานวิจัยฉบับน้ีได้นํากระบวนการลําดับชั้ นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) มา

ประยุกต์ใชง้านเพ่ือคดัเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีเหมาะสมของธุรกิจกรณีศึกษา ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีคุณภาพและสามารถ

จดัการกบัปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถใชต้ดัสินใจในกรณีท่ีมีเกณฑห์รือขอ้ตดัสินใจ

หลายประเด็นไดเ้ป็นอยา่งดี และนาํผลรวมการตดัสินใจของความสมัพนัธ์ในแต่ละสมาชิก โดยนาํค่านํ้ าหนกัของ

ปัจจยัมาหาค่าเฉล่ียเรขาคณิต เพ่ือใชเ้ป็นค่าในการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบของธุรกิจกรณีศึกษา 

 จากการศึกษาน้ีทาํให้เห็นถึงระบบการพิจารณาทางเลือกโดยการประยกุตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัชั้นเชิง

วเิคราะห์ AHP ท่ีจะทาํการเลือกทางเลือกท่ีมีลาํดบัความสาํคญัรวมสูงสุด ผลสรุปของทางเลือกท่ีไดจ้ากการศึกษา

ในคร้ังน้ีพบวา่การเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบบริษทั E เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัธุรกิจกรณีศึกษา 

 โดยรูปแบบโครงสร้างระบบตดัสินใจในการประเมินทางเลือกสาํหรับการเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบโดยการ

ประยกุตใ์ชก้ระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ AHP น้ี อาจสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาตดัสินใจ

เลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบรายอ่ืนๆในอนาคตต่อไป หรืออาจสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาตดัสินใจเร่ือง

อ่ืนๆของธุรกิจ ทั้งน้ีเกณฑใ์นการพิจารณาทางเลือกในการตดัสินใจและนํ้ าหนกัลาํดบัความสาํคญัของแต่ละปัจจยั
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อาจสามารถปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของเร่ืองท่ีพิจารณา นอกจากน้ีนโยบายการบริหารจดัการของแต่

ละธุรกิจก็มีส่วนสาํคญัต่อการใหค้ะแนนในแต่ละปัจจยั ประกอบกบัวสิยัทศัน์ของเจา้ของธุรกิจซ่ึงถือวา่เป็นกลไก

สาํคญัหน่ึงท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนนโยบายของธุรกิจต่างๆเช่นกนั 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 (1) การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะขยาย

ขอบเขตของประเภทสินคา้เพ่ิมเติม ทั้งน้ีหากมีการศึกษาผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นธุรกิจประเภทเดียวกนัมากข้ึน คาด

วา่ผลจากการวจิยัจะไดข้อ้สรุปของการศึกษาท่ีมีความแม่นยาํมากข้ึน และขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึน 

 (2) การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการกาํหนดทางเลือกผูจ้ดัหาวตัถุดิบจาํนวนเพียง 5 บริษทัเท่านั้น หากการศึกษา

คร้ังต่อไปทาํการศึกษาทางเลือกในรูปแบบของการระบุเง่ือนไขในการจดัหาวตัถุดิบหรือเพ่ิมจาํนวนผูจ้ดัหา

วตัถุดิบก็จะยิง่เป็นผลดีต่อการศึกษา 

 (3) การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเลือกใช้การคาํนวณนํ้ าหนักของปัจจัยโดยใช้ค่าเฉล่ียเรขาคณิต (Geometric 

Mean) ซ่ึงเหมาะกับขอ้มูลท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไม่คงท่ี แทนการใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

เน่ืองจากการใชค้่าเฉล่ียเลขคณิตนั้นมีความไม่เหมาะสมในการวินิจฉัยหาค่าลาํดบัความสําคญัของปัจจยั (Jana 

Krejčιί. & Jan Stoklasa, 2018) เพราะผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนอาจใหค้ะแนนท่ีต่างกนัมาก ทาํให้ค่าท่ีไดไ้ม่มี

ความน่าเช่ือถือ เช่น คนหน่ึงใหค้ะแนน 1 และอีกคนใหค้ะแนน 9 เป็นตน้ อีกทั้ง Dr. Thomas Saaty ไดมี้การคิดคน้

และคาํนวณค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับการใชท้ดแทนค่านํ้ าหนักในการเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ดว้ยตวัเลขตั้งแต่ 

1,3,5,7 และ 9 ส่วน 2,4,6,8 เป็นค่าระหวา่งกลาง ดงันั้นการใชค้่าเฉล่ียเลขคณิตจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นทศนิยมใน

การนาํไปวินิจฉัยหาค่าลาํดบัความสําคญัของปัจจยั ซ่ึงถือว่าผิดหลกัการของ Dr. Thomas Saaty ผูว้ิจยัจึงทาํการ

คาํนวณแยกรายบุคคลก่อน เพ่ือให้ไดค้่านํ้ าหนกั และนาํไปหาค่าเฉล่ียเรขาคณิต ดงัตารางท่ี 10 และ 11 (Saaty, 

1980; Heng Ly, 2014) 
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เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคยีงสนามบินของพลเรือนและกองทพัอากาศ 
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บทคัดย่อ 

  เขตปลอดภยัในการเดินอากาศกาํหนดข้ึนเพ่ือให้การบินเขา้-ออกและการบินในบริเวณสนามบิน เกิด

ความปลอดภยัตั้งแต่เคร่ืองบินขบัเคล่ือนออกจากลานจอดไปวิ่งข้ึน จนกระทัง่ลงสู่ทางวิ่งและขบัเคล่ือนเขา้สู่ลาน

จอด เป็นการกาํหนดขีดจาํกดัความสูงของส่ิงกีดขวางของอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ตน้ไมย้ืนตน้ไม่ให้สูงเกินจาก

พ้ืนผิว(Surface) ท่ีกาํหนดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีโดยรอบสนามบินทุกทิศทาง ทั้งทิศทางข้ึนลงทางวิ่งและดา้นขา้งของ

ทางวิง่ ซ่ึงความสูงของส่ิงกีดขวางนั้นจะถูกจาํกดัมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัระยะสูงของเคร่ืองบินขณะท่ีทาํการบินใน

บริเวณพ้ืนท่ีต่างๆ นั้น 

 

คาํสําคญั:   เขตปลอดภยัในการเดินอากาศ , พ้ืนผิวท่ีจาํกดัความสูงของส่ิงกีดขวาง 

                  

ABSTRACT 

 The safety area of Air Navigation is assigned around the airport to safe for taking off,  approaching, 

taxiing and flying  operations in terminal controlled area. It uses  the surface  limiting the height of the obstacles 

( the building or  the tree)  is not higher than the  obstacle limitation surfaces  in the area around the airport.  The 

height of obstacle can be established high or low  depended on the height of the plane while operating over that 

area. 

 

Keywords :   The safety area of Air Navigation , obstacle limitation surfaces  

  

1. บทนํา 

   ประชาชนโดยทัว่ไปส่วนมากยงัไม่ทราบกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัรายละเอียด

ของเขตปลอดภยัในการบินหรือเขตปลอดภยัในการเดินอากาศรอบๆบริเวณสนามบินท่ีตนเองมีท่ีพกัอาศยั หรือ

จะสร้างส่ิงก่อสร้างใดๆหรือปลูกตน้ไมย้ืนตน้หรือติดตั้งเสาอากาศท่ีตอ้งการความสูงมากๆ  ในบางคร้ังหากผูใ้ด

ทาํการก่อสร้างหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนรวมทั้งการปลูกตน้ไมย้นืตน้ภายใน
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พ้ืนท่ีเขตปลอดภยัในการเดินอากาศรอบบริเวณสนามบินซ่ึงกระทรวงคมนาคมไดป้ระกาศไว ้ หากมีความสูงเกิน

ขีดจาํกดัท่ีกาํหนดไว ้อาจจะตอ้งถูกสั่งให้ร้ือถอนทาํให้เสียเงินและเสียเวลาท่ีไดล้งทุนลงแรงไปแลว้โดยท่ีไม่มี

ความรู้ในเร่ืองน้ีมาก่อน 
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1 )  เพ่ือใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการพิจารณากาํหนดกฎเกณฑข์องส่ิง

กีดขวางรอบๆบริเวณใกลเ้คียงสนามบินทั้งของพลเรือนและกองทพัอากาศ 

(2)  เพ่ือใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบถึงขบวนการขั้นตอนการปฏิบติัในกรณีท่ีตอ้งการจะสร้างส่ิงก่อสร้าง

ใดๆหรือปลูกตน้ไมย้นืตน้หรือติดตั้งเสาอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสนามบิน ไดป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

 

3.  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

 ตามกฎหมายของประเทศไทยมีพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ไดก้าํหนดบทบญัญติัไวใ้น 

มาตรา 58  ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดบริเวณใกลเ้คียงสนามบินเป็นเขตปลอดภยั

ในการเดินอากาศ  และ มาตรา  59  กาํหนดให้ภายในบริเวณเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ ห้ามมิให้บุคคลใด

ก่อสร้างหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือปลูกตน้ไมย้ืนตน้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต

เป็นหนงัสือจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของรัฐ ในการใหอ้นุญาตตามมาตราน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ี

จะกาํหนดเง่ือนไขไวก็้ไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

 มาตรา  60 ถา้มีการฝ่าฝืนต่อมาตรา  59  วรรค  1  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขตามมาตรา  59  วรรค  2  ใหพ้นกังาน

เจา้หน้าท่ีมีอาํนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผูฝ่้าฝืนจดัการร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือตดั หรือยา้ยตน้ไมน้ั้น

ภายในเวลาท่ีกาํหนด    ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนคาํสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคก่อน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมี

อาํนาจจดัการร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือตดั หรือยา้ยตน้ไมน้ั้นเสียเอง ค่าใชจ่้ายในการน้ีใหผู้ฝ่้าฝืนเป็นผู ้

ชดใช ้ 

               ตามมาตรา 15 ให้คณะกรรมการการบินพลเรือน(กบร.)มีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติั

การเดินอากาศ ในการออกขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญติัน้ีและตามอนุสัญญา ขอ้บงัคบันั้น เม่ือไดรั้บอนุมติัจาก

รัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

               ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบบัท่ี 4 (พศ.2500) กาํหนดให้ใชภ้าคผนวก 14 (Annex 14) 

แห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ(อนุสัญญาชิคาโก) ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสนามบิน โดยออกประกาศ

กระทรวงคมนาคม กาํหนดพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ สนามบินพาณิชยเ์ป็นเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 

            1)  ส่ิงกีดขวางสําหรับสนามบิน หมายถึง อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือปลูกตน้ไมย้ืนต้น 

รวมถึงสภาพภูมิประเทศท่ีอยูโ่ดยรอบสนามบิน และมีความสูงเกินจากระดบัพ้ืนผิวท่ีจาํกดัส่ิงกีดขวาง (obstacle 

limitation surfaces)ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นบทท่ี 4 ของภาคผนวก 14 ตามสนธิสญัญาชิคาโก 

          2)  ขอ้บังคบัของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับท่ี 4 ท่ีกาํหนดให้ใช้มาตรฐานตาม Annex 14 - 

Volume I :  Aerodrome Design and Operations โดยรายละเอียดจะอยู่ใน Chapter 4. Obstacle Restriction and 

Removal ซ่ึง obstacle limitation surfaces (OLS)มีพ้ืนผิว(surface)  ต่างๆท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
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                -  Runway Strip 

                - Transitional surfaces 

                - Inner horizontal surface   

                - Conical surface 

                - Approach surface 

                - Takeoff climb surface 

 

                                 

                                                    รูปที ่1 Obstacle limitation surface  
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ตารางที ่1  ขนาดและความลาดเอียงของเกณฑค์วามสูงของส่ิงกีดขวาง สาํหรับ Approach RWY   

 Runway Classification 

Surface Non – instrument Non - precision approach Precision app. Category 

And Code number Code number I II , III 

Dimensions        Code number Code No. 

 1 2 3 4 1,2 3 4 1,2 3,4 3,4 

CONICAL           

Slope 5%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  

Height 35 m 55 m  75 m  100 m 60 m 75 m 100 m 60 m 100 m 100 m 

Inner Horizontal          

Height 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 

Radius 2000 m 2500 m 4000 m 4000 m 3500 m 4000 m 3500 m 3500 m 4000 m 4000 m 

Inner Approach          

Width - - - - - - - 90 m 120 m 120 m 

Distance           

from threshold - - - - - - - 60 m 60 m 60 m 

Length - - - - - - - 900 m 900 m 900 m 

Slope - - - - - - - 2.5 % 2 % 2 % 

Approach           

Length of 60 m 80 m 150 m 150 m 150 m 300 m 300 m 150 m 300 m 300 m 

inner edge           

Distance           

from threshold 30 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 

Divergence           

(each side) 10 % 10 % 10 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 
                   

 Runway Classification 

Surface Non – instrument Non – precision approach Precision app. Category 

And Code number Code number I II , III 

Dimensions        Code number Code No. 

 1 2 3 4 1,2 3 4 1,2 3,4 3,4 

First section           

Length  1600 m 2500 m 3000m 3000 m 2500m 3000m 3000m 3000m 3000m 3000m 

Slope 5 % 4 % 3.33 % 2.5 % 3.33 % 2 % 2 % 2.5 % 2 % 2 % 

Second section          

Length - - - - - 3600 m 3600 m 12000 m 3600 m 3600 m 

Slope - - - - - 2.5 % 2.5 % 3 % 2.5 % 2.5 % 

Horizontal section          

Length - - - - - 8400 m 8400 m - 8400 m 8400 m 

Total length      15000m 15000m 15000 m 15000m 15000m 

Transitional           

Slope 20 % 20 % 14.3 % 14.3 % 20 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 
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 ลกัษณะและตาํแหน่งของแต่ละ surface ตามท่ีแสดงใน รูปท่ี 1   ตามมาตรฐานของ obstacle limitation 

surfaces ของ แต่ละสนามบินจะแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบั aerodrome reference code และลกัษณะการใชง้านทางวิ่ง

ของแต่ละสนามบิน ตารางท่ี 1 แสดงมาตรฐานของ obstacle limitation surfaces สาํหรับทางวิ่งท่ีใชใ้นการเขา้มา

ลง(approach)สนามบิน 

 

      ในการพิจารณาส่ิงกีดขวางในพ้ืนท่ีบริเวณเขตปลอดภยัในการเดินอากาศรอบๆบริเวณสนามบินท่ี

ประชาชนส่วนมากมีท่ีพกัอาศยัอยูจ่ะเป็นบริเวณสนามบินท่ีมีความยาวทางวิง่ยาวตั้งแต่ 1200 เมตรข้ึนไป ซ่ึงจดัอยู่

ในประเภท  Instrument  Runway  Code 3 และ 4 จึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของ Runway Code Numer 3 และ 4 

เท่านั้น  

      เพ่ือให้มองเห็นภาพท่ีจะเห็นตั้งแต่ระยะใกลไ้ปจนถึงระยะไกลจากสายตาท่ีเรามองเห็นจากทางวิ่งดา้น

ในสนามบินออกไปสู่บริเวณดา้นนอกสนามบิน  จึงจะขอกล่าวถึงเขตพ้ืนท่ีท่ีใกลท้างวิง่ของสนามบินก่อน ดงัน้ี 

3.1  Runway strips 

                เป็นพ้ืนท่ีปลอดภยัหลกัสาํหรับการบินท่ีหา้มมีส่ิงกีดขวางใด ๆ เหนือพ้ืนดินและในอากาศเหนือทางวิง่

และพ้ืนท่ีท่ีไดป้รับปรุงเพ่ือการปฏิบติัการข้ึน-ลงของอากาศยาน โดยมีขนาดขอบเขต(ตามรูปท่ี 2) ดงัน้ี 

               ความกวา้งของ Runway strip  มีขอบเขตพ้ืนท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ครอบคลุมทางวิ่งอยู่ โดยขอบเขต

ดา้นขา้งหรือดา้นกวา้งวดัจาก runway centre line ออกไปดา้นขา้งถึงเสน้กรอบรอบพ้ืนขอบนอกของ runway strip  

ขา้งละ 150 เมตร สาํหรับทางวิง่ รหสัหมายเลข 3 (ทางวิง่ยาว 1200-1799  เมตร)  หรือ 4(ทางวิง่ยาว 1800 เมตรข้ึน

ไป) และกวา้ง  75 เมตร สาํหรับทางวิ่ง รหัสหมายเลข 1(ทางวิ่งยาวไม่เกิน 800 เมตร)   หรือ 2 (ทางวิ่งยาว 800-

1199 เมตร)   

               ความยาวของ Runway Strip   มีขนาดความยาวของทางวิง่บวกเพ่ิมอีกขา้งละ 60 เมตร (ยกเวน้ Runway 

Code Number 1 ใชร้ะยะ 30 เมตร)  
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รูปที ่2 ขนาดขอบเขตพ้ืนท่ี  Runway Strip 

 

Runway Strip น้ีถือวา่เป็นพ้ืนท่ีเขตปลอดภยัหลกัท่ีจะตอ้งจาํกดัวตัถุต่างๆบน Runway strip ซ่ึงกาํหนด

ไวว้า่ วตัถุใดท่ีตั้งอยูบ่น Runway Strip และอาจจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่อากาศยาน ให้ถือวา่เป็นส่ิงกีดขวาง และ

ควรจะเคล่ือนยา้ยหรือร้ือถอนออกไป โดยมีขอ้หา้มมีวตัถุหรือส่ิงกีดขวางท่ีมีลกัษณะตรึงแน่นอยู่กบัพ้ืน  ซ่ึงไม่

สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ 

อยู่บนพ้ืนท่ี Runway Strip  ยกเวน้อุปกรณ์การเดินอากาศท่ีช่วยในการมองเห็น เช่น Distance Marker 

ตอ้งทาํใหมี้ลกัษณะบอบบางแตกหกัง่ายซ่ึงจะลดอนัตรายลงเม่ือ อากาศยานชนวตัถุดงักล่าว   

3.2 Transitional Surface (พ้ืนท่ีความปลอดภยัทางอากาศดา้นขา้ง) 

                เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงกาํหนดข้ึนต่อจาก พ้ืนท่ี runway strip มีลกัษณะเป็นระนาบลาดเอียงจากระดบัพ้ืนสนามบิน 

ณ ขอบของพ้ืนท่ี runway strip ลาดชนัข้ึนไปในอตัรา 7 : 1 จนถึงระดบัสูง 45 เมตรท่ีระยะห่าง 315 เมตรจากขอบ 

runway strip (สําหรับสนามบินกองทัพอากาศจะแตกต่างจากข้อบังคับของ ICAO หรือที่การบินพลเรือนใช้ 

เฉพาะในพ้ืนท่ี Transitional Surface เท่านั้น โดยจะกาํหนดใหใ้ชอ้ัตราความลาดชันในพื้นที่ 19:1 จนถึงระดบั 45 

เมตร ท่ีระยะห่าง 855 เมตรจากขอบ runway strip เน่ืองจากเคร่ืองบินกองทพัอากาศจาํเป็นจะตอ้งใหห้ว้งอากาศใน

บริเวณสนามบินทาํการบินในลกัษณะท่ีตํ่ากวา่เคร่ืองบินของพลเรือน) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นดา้นกวา้งพ้ืนท่ี Transitional 

Surface  ส่วนดา้นยาวจะไปบรรจบกบัพ้ืนท่ีปลอดภยัทางอากาศเพ่ือการข้ึน-ลงของอากาศยาน (Take-off Climb 

Surface และ Approach Surface)       
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             3.3  Inner Horizontal Surface 

           เป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูท่างระดบัเหนือสนามบินและบริเวณรอบ ๆสนามบินสูง 45 เมตร ต่อจาก Transitional 

surface  มีขอบเขตดา้นนอกของ Inner horizontal surface มีลกัษณะเป็นส่วนโคง้รัศมี 4000 เมตรจากจุดก่ึงกลาง

ทางวิ่ง     ความสูงอนุญาต (Obstacle Limitation Requirement)  ภายใน Inner horizontal surface  อนุญาตให้มีส่ิง

ปลูกสร้างข้ึนมาใหม่ หรือ ขยายต่อเติมส่ิงปลูกสร้างเดิมท่ีมีอยู่แลว้ได ้ไม่เกิน 45 เมตร เหนือระดบัทางวิ่งของ

สนามบิน 

             3.4 Conical Surface 

 เป็นพ้ืนซ่ึงลาดเอียงข้ึนไปตามความสูงของความลาดเอียงท่ีกาํหนดและออกจากเส้น รอบวงของ Inner 

horizontal surface  โดยมีความลาดเอียง 5 % จากขอบของ Inner horizontal surface สูงข้ึนไปถึง 100 เมตร  นั้นก็

คือระยะห่างจาก Inner horizontal surface  100 เมตร ความลาดเอียงจะสูงได ้ 5 เมตร  ดงันั้นความลาดเอียงสูง  100 

เมตร ระยะห่างจาก Inner horizontal surface  จะเป็น 2000 เมตร คุณสมบติั(Characteristics)  ขอบล่างจะทบักบั

เส้นรอบวงของ Inner horizontal surface และ  ขอบบนสุดจะอยูท่ี่ความสูงท่ีกาํหนดให้ กล่าวคือสูงสุด 100 เมตร 

เหนือ ระดบัของ Inner horizontal surface หรือ 145 เมตร เหนือระดบัทางวิง่ ความสูงอนุญาต (Obstacle Limitation  

Requirement ) ภายใน  Conical surface อนุญาตใหมี้การปลูกสร้างข้ึนมาใหม่หรือขยายต่อเติม ส่ิงปลูกสร้างเดิมท่ี

มีอยูไ่ด ้ไม่เกิน 145 เมตร เหนือระดบัทางวิง่ หรือ 100 เมตร เหนือขอบบนของ   Inner horizontal surface   

             3.5   Approach Surface 

              เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงอยูใ่นแนวตรงจากหัวทางวิ่งออกไป เพ่ือใชส้าํหรับอากาศยานร่อนลง หรือท่ีเรียกวา่ Final 

Phase นั้นเอง มีคุณสมบติั ดงัน้ี   

      ก) ความยาวของพ้ืนท่ีทั้งหมด 15000 เมตร (15 กม)  จากขอบ RWY strip  

      ข)  surface ของพ้ืนท่ีจะเร่ิมตน้ท่ีขอบ RWY Strip ระยะห่างจาก Threshold   60 เมตร    

      ค) ความกวา้งบานออกขา้งละ   15%  ( 8.5 degrees divergence) 

      ง) Approach surface  แบ่งออก 3 ระยะ ดงัน้ี 

I) ระยะท่ี 1 ความยาวสูงสุด 3000 เมตร จาก RWY strip โดยมีความลาดเอียง แตกต่างกนั  ตาม

ตารางท่ี 1 ส่วนใหญ่มีค่า 2 % หรือในอตัรา 1:50 ซ่ึงมีความสูง 60 เมตร 

II) ระยะท่ี 2 ความยาวสูงสุด 3600 เมตร ต่อจากระยะท่ี 1 โดยมีความลาดเอียง 2.5% หรือในอตัรา 

1:50 ซ่ึงมีความสูง 150 เมตรเหนือระดบัทางวิง่ หรือ 90 เมตรเหนือขอบบนสุดของระยะท่ี 1 

III) ระยะท่ี 3 เป็นพ้ืนระดบั ต่อจากระยะท่ี 2 โดยมีความยาว 8400 เมตร และไม่มีความลาดเอียง  

ซ่ึงมีความสูง 150 เมตรเหนือระดบัทางวิง่เช่นเดียวกบัระยะท่ี 2 

ความสูงอนุญาต (Obstacle Limitation Requirement) 

ก) ภายใน Approach surface ระยะท่ี 1 กล่าวคือภายใน 3000 เมตร จาก RWY strip อนุญาตให้มี

ส่ิงปลูกสร้างข้ึนมาใหม่ หรือขยายต่อเติมส่ิงปลูกสร้างเดิมท่ีมีอยูไ่ด ้ไม่เกิน60 เมตร  เหนือระดบัทางวิง่     

ข) ภายในระยะท่ี  2 กล่าวคือภายใน 3600 เมตร จากระยะท่ี 1 อนุญาตให้มีส่ิงปลูกสร้างข้ึนมา

ใหม่หรือขยายต่อเติมส่ิงปลูกสร้างเดิมท่ีมีอยู่ได ้ไม่เกิน 150 เมตร  เหนือระดบัทางวิ่งหรือ 90 เมตร เหนือขอบ

บนสุดของระยะแรก( 60 เมตรเหนือระดบัทางวิง่)  ซ่ึงใชอ้ตัราส่วนความลาดเอียง  1:40 หรือ 2.5% 
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        ค) ภายในระยะท่ี 3 กล่าวคือภายใน 8400 เมตร จากระยะท่ี 2 อนุญาตใหมี้ส่ิงปลูกสร้างข้ึนมาใหม่

หรือขยายต่อเติมส่ิงปลูกสร้างเดิมท่ีมีอยูไ่ด ้ไม่เกิน 150 เมตร โดยตลอดเหนือระดบัทางวิง่ 

3.6  Take-off Climb surface 

มีลกัษณะ เป็นพ้ืนท่ีลาดเอียง  ท่ีกาํหนดข้ึนโดยเร่ิมท่ีขอบของ RWY  Strip จากปลายทางวิง่ท่ีใชส้าํหรับ

วิง่ข้ึนของอากาศยาน  มีคุณสมบติัดงัน้ี 

ก) ขอบในเป็นพ้ืนท่ีทางระดบัตั้งฉากกบัเส้นก่ึงกลางทางวิ่ง และตั้งอยู่ ณ ระยะทางท่ีกาํหนดให้  60 

เมตร ถดัจากปลายทางวิง่    

ข) ด้านขา้งทั้งสองดา้นจะเร่ิมท่ีปลายสุดของขอบในและจะขยายออกในอตัราส่วน 12.5% หรือ 7.1 

degrees devergence  จากทิศทางในการวิ่งข้ึนไปยงัความกวา้งสุดทา้ยของ Take-off climb surface ท่ีกาํหนด  ณ 

15000 เมตร(15 ก.ม.) จากขอบของ RWY Strip 

เกณฑค์วามสูงของส่ิงกีดขวาง (Obstacle limitation requirement) 

ก) ภายใน Take-off climb surface อนุญาตให้มีส่ิงปลูกสร้างข้ึนมาใหม่หรือขยาย  ต่อเติมส่ิงปลูกสร้าง

เดิมท่ีมีอยูไ่ดสู้งสุดไม่เกิน ความลาดเอียง 2% กล่าวคือ ระยะห่างจากหวัทางวิง่ 100 เมตร  ส่ิงปลูกสร้างจะสูงได ้2 

เมตร และ Take-off climb surface  มีส่วนพ้ืนท่ีปลายสุดท่ีระยะ 15000 เมตรจากขอบ RWY Strip 

ยกเว้น  เม่ือส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวมีการบงัดว้ยวตัถุท่ีมีอยู่เดิมซ่ึงไม่สามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ามความ

คิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ ใหส้ามารถทาํการก่อสร้างได ้

 

 ตารางที ่2 มาตรฐาน obstacle limitation surfaces สาํหรับทางวิง่ท่ีใช ้take-off        
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4. การขออนุญาต  

    วิธีการขออนุญาตและขบวนการพิจารณาการก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  ให้

ประชาชนยื่นคาํขออนุญาตก่อสร้าง แกไ้ขเปล่ียนแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือปลูกตน้ไมย้ืนตน้  

ภายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศของสนามบินพลเรือน (โดยกรอกใบแบบฟอร์มขออนุญาต ฯ) นําส่งท่ี

กรมท่าอากาศยาน   ตามขบวนการพิจารณาการก่อสร้างภายในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ สาํหรับประชาชนท่ี

จะก่อสร้าง แกไ้ขเปล่ียนแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน หรือปลูกตน้ไมย้นืตน้  ภายในเขตปลอดภยัในการ

เดินอากาศในบริเวณใกลเ้คียงกบัสนามบินของกองทพัอากาศ จะตอ้งทาํหนงัสือขออนุญาตต่อกองทพัอากาศ โดย

นาํส่งท่ีกรมส่งกาํลงับาํรุงทหารอากาศเพ่ือพิจารณาดาํเนินการตามขบวนการต่อไป  

 

5. สรุป 

        การท่ีจะทราบวา่ส่ิงก่อสร้างนั้นๆ หรือตน้ไมย้นืตน้ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงสนามบินนั้น จะเป็นส่ิงกีดขวาง

ต่อเขตปลอดภยัในการเดินอากาศหรือไม่ ตอ้งทราบตาํแหน่งท่ีตั้งของส่ิงปลูกสร้างหรือตน้ไมน้ั้นก่อนวา่ อยูท่าง

ทิศทางใดหรือระยะทางห่างจากจุดประมาณก่ึงกลางสนามบินเท่าใด จึงจะทราบวา่ส่ิงเหล่านั้นจะไปถูกจาํกดัความ

สูงในพ้ืนผิว(surface)ใดและจะสามารถสร้างไดสู้งไม่เกินก่ีเมตร ตามรูปท่ี 3 เป็น Obstacle Limitration  5 surface 

 

  
                       รูปที ่3 มาตรฐาน obstacle limitation surface ดา้นขา้งทางวิง่และดา้น Take-off Climb 

 

เช่น ถา้ตอ้งการสร้างอาคารท่ีอยูห่่างดา้นขา้งทางวิ่งประมาณ 2 ก.ม.จะในพ้ืนท่ี Inner Horizontal Surface ตอ้งสูง

ไดไ้ม่เกิน 45 เมตร เป็นตน้  หรือถา้อยูใ่นแนววิง่ข้ึน จะตอ้งคิดคาํนวณโดยใช ้Take-off Climb Surface 2%  ถา้หาก

เป็นการก่อสร้างอาคารในบริเวณพ้ืนท่ีแนวร่อนลงทางวิง่ จะตอ้งใชเ้กณฑข์อง Approach Surface ตามรูปท่ี 4 
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                   รูปที ่4 มาตรฐาน obstacle limitation surface ดา้นแนวร่อนลงทางวิง่ของสนามบิน 

 

โดยในพ้ืนท่ีแนวร่อนลงน้ีจะซบัซอ้นอยูบ่า้ง ถา้หากอยูใ่นพ้ืนท่ียอ่ย Area 2 ซ่ึงมีความลาดชนั 2.5%  จะสูงไดไ้ม่

เกินระหวา่ง 60 – 150 เมตร ตามรูป ถา้หากมีระยะห่างจากขอบ ไป เป็นระยะตั้งแต่ 6.6  ก.ม.- 15 ก.ม. สามารถจะ

สร้างอาคารได ้สูงไม่เกิน 150 เมตร  

สาํหรับการขออนุญาต ใหเ้จา้ของอาคารท่ีจะก่อสร้างขออนุญาตหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเขตปลอดภยัใน

การเดินอากาศของสนามบินนั้นๆ โดยสนามบินพาณิชยห์รือสนามบินพลเรือนอาจจะเป็นกรมท่าอากาศยานหรือ

บริษทั AOT รับผิดชอบ แต่ถา้เป็นสนามบินกองทพัอากาศ จะมีกรมส่งกาํลงับาํรุงทหารอากาศเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบในการพิจารณาดาํเนินการนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจหนา้ท่ีอนุมติัต่อไป 

       

6. ข้อเสนอแนะ 

  เน่ืองจากเดิมก่อนปี พ.ศ.2559 การขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ

ของสนามบินพลเรือนหรือสนามบินพาณิชยท่ี์ไม่ไดอ้ยู่ในความรับผิดชอบของบริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน)นั้น กรมการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดาํเนินการแต่ปัจจุบนั กรมการบินพลเรือนได้

ยบุหน่วยงานเป็น 2 องคก์รแลว้ ผูท่ี้จะขออนุญาตในเร่ืองน้ีจะตอ้งหาขอ้มูลก่อนวา่ ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารท่ีจะขอ

อนุญาตก่อสร้างนั้นอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงสนามบินท่ีหน่วยงานใดรับผิดชอบในการดาํเนินการเพ่ือจะไม่ทาํให้

เสียเวลาในการดาํเนินการในเร่ืองน้ี รวมทั้งจะตอ้งเตรียมเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ให้ครบถว้นก่อนท่ีจะไปยื่น

ใหก้บัหน่วยงานดงักล่าว 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประโยชน์และสภาพปัญหาจากการประยกุตใ์ชร้ะบบโลจิสติกส์

และซพัพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Logistics and Supply Chain) ของร้านคา้ในจงัหวดันนทบุรี เพ่ือเสนอแนะ

แนวทางการพฒันาเพ่ือสร้างคุณค่าระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับร้านคา้โดยนําระบบ Enterprise 

Resource Planning (ERP) มาใช ้เพ่ือตอบรับต่อการเขา้สู่ยคุประเทศไทย 4.0 โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ี แบ่งเป็นเจา้ของกิจการร้านคา้ในจงัหวดันนทบุรีจาํนวน 5 รายท่ีเขา้ร่วมการสมัภาษณ์เชิง

ลึก รวมทั้งเจา้ของกิจการร้านคา้ในจงัหวดันนทบุรีและนกัวชิาการจาํนวน 10 รายท่ีเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  

ผลการวจิยัพบวา่ ประโยชน์จากการระบบ ERP มาใช ้ไดแ้ก่ 1) การตดัสินใจของเจา้ของกิจการทาํไดง่้าย

ข้ึน 2) ส่ือสารกบัซพัพลายเออร์หรือผูผ้ลิตไดง่้ายข้ึน 3) เพ่ิมความรวดเร็วในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ 4) ลด

ภาระดา้นสินคา้คงคลงั ส่วนสภาพปัญหาท่ีพบ ไดแ้ก่ 1) การขาดความรู้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) ขาด

การอพัเดตเทคโนโลยหีรือนวตักรรมใหม่ๆ 3) ส้ินเปลืองทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายในระยะสั้นและยาว 

 

คาํสําคญั: โลจิสติกส์และซพัพลายเชนอิเลก็ทรอนิกส์, การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์รโดยรวม 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the benefits and problems of the application of E- Logistics 

and Supply Chain in stores in Nonthaburi province to offer the guideline for developing the value in stores’ 

logistics and supply chain system by adopting the Enterprise Resource Planning (ERP) to respond Thailand 4.0.  

The qualitative research methodology was used.  The sample used in this research was divided in to 5 
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entrepreneurs in Nonthaburi province who participate in in- depth interviews and 10 store owners and 

academicians participating in the focus group.  

The research result found that the benefits of the ERP system adoption were: 1) Easier decision making 

of the store owners 2)  Easier communication with the suppliers or manufacturers 3)  Increasing the readiness in 

doing store business 4) Reduction of the inventory cost. While, the problems of the ERP system adoption were:  

1)  Lack of knowledge about business computer systems 2)  No technology and innovation updates 3)  Time and 

cost wasting in the short and long term. 

 

KEYWORDS: E-Logistics and Supply Chain, Enterprise Resource Planning 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบันประเทศไทยกําลังปรับโมเดลในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศเขา้สู่ยุค 4.0 โดยมุ่ง

ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Value–Based Economy) เพ่ือพฒันา

จากประเทศรายไดป้านกลางไปเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง เน่ืองจากในยคุท่ีผ่านมาเป็นยคุอุตสาหกรรมหนกั เม่ือ

บริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปล่ียนแปลง ทาํให้เจ้าของกิจการร้านคา้มีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของชาติตอ้ง

ปรับตวั เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเขม้แข็ง

(หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 2 พฤษภาคม 2559)  

อยา่งไรก็ตาม ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในยคุประเทศไทย 4.0 ไดส้ร้าง

ความท้าทายให้แก่ตลาดและร้านคา้หลายด้าน ได้แก่ การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนจากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่

สมยัใหม่ ท่ีมีอาํนาจต่อรองและความไดเ้ปรียบจากขนาด ทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกเขา้ร้านคา้นอ้ยลง รวมทั้งการเปล่ียน

ผ่านสู่ยคุดิจิทลัทาํใหธุ้รกิจต่างๆ แข่งขนัโดยการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงท่ีตลาดและร้านคา้ยงัไม่สามารถเขา้ถึงและมี

ใช้ นอกจากนั้นตลาดและร้านคา้ยงัขาดช่องทางในการนําสินคา้ท่ีมีหลากหลายและคุณภาพมาจําหน่ายเป็น

ทางเลือกให้ลูกคา้ อีกทั้งเจา้ของกิจการตลาดและร้านคา้ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนใหส้ามารถอยูร่อดและเติบโต เพ่ือเป็นทางเลือกใหแ้ก่

ประชาชนในการเขา้ถึงสินคา้ในราคายติุธรรม รักษาสมดุลของกลไกตลาดไม่ใหเ้กิดการผกูขาดของธุรกิจกลุ่มทุน

ขนาดใหญ่ และสร้างกลไกในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ (ชนินทร์, 2560) 

ปัจจุบันร้านค้าหลายแห่งนํา ERP (Enterprise Resource Planning) เข้ามาช่วยในการดําเนินธุรกิจ

โดยเฉพาะดา้นโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง ในการบริหารจดัการขอ้มูล รวมถึง

การลดตน้ทุนในการผลิตสินคา้ หรือลดคา้ใชจ่้ายในการดาํเนินการ หรือเพ่ิมผลกาํไรให้กบัร้านคา้ ซ่ึงโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Logistics and Supply Chain) เป็นการบริหารระบบสารสนเทศท่ีมีการ

ออกแบบการเช่ือมโยงและการทาํธุรกรรมในกิจกรรมของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของร้านคา้ ตั้ งแต่การ

วางแผน การควบคุม และการวดัผลการดาํเนินงานร่วมกนัทั้งระบบ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามมีเจา้ของกิจการจาํนวนมากท่ีลม้เหลวจากการนาํระบบ ERP มาใช ้(Gargeya 

and Brady, 2005; Cummings, 2011; Kanaracus, 2013) อีกทั้งเจา้ของกิจการบางรายไม่สามารถใชร้ะบบ ERP ตอบ
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โจทย์ของธุรกิจตามท่ีหวงัไวไ้ด้ (Kraemer, 2012) นอกจากนั้ นสํานักงานจังหวดันนทบุรี มีนโยบายพฒันา

เศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่งเนน้ใหชุ้มชนมีระบบขอ้มูลท่ีทนัสมยัรอบดา้นทั้งภายในและภายนอก (สาํนกังานจงัหวดั

นนทบุรี, 2561)   ดงันั้น ผูว้จิยั จึงมีแนวคิดในการยกระดบัระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชนของร้านคา้ในจงัหวดั

นนทบุรี โดยการลงพ้ืนท่ีศึกษา E-Logistics and Supply Chain โดยศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชร้ะบบ ERP 

เพ่ือนาํเสนอแนวทางในการพฒันาร้านคา้ในเขตจงัหวดันนทบุรีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของกิจการร้านคา้ในเขต

จงัหวดัอ่ืน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาประโยชน์จากการประยกุตใ์ชร้ะบบ ERP ของร้านคา้ในจงัหวดันนทบุรี 

2. ศึกษาสภาพปัญหาของการประยกุตใ์ชร้ะบบ ERP ของร้านคา้ในจงัหวดันนทบุรี  

3. เสนอแนะแนวทางการพฒันาเพ่ือสร้างคุณค่าระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชนใหก้บัร้านคา้ โดยนาํ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้เพ่ือตอบรับต่อการเขา้สู่ยคุประเทศไทย 4.0 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

E-logistics and supply chain คือ การท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีส่วนในกิจกรรมท่ีสําคญั

ภายในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประกอบดว้ยการจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดการสินคา้คงคลงัและ

คลงัสินคา้ การขนส่งและการจัดส่ง การจัดการบรรจุภณัฑ์ และการจัดการคาํสั่ง (Sarkis et al., 2004) ซ่ึงเป็น

กิจกรรมท่ีสําคญัท่ีสมาชิกในซัพพพลายเชนคาดหวงัว่าบริษทัหรือร้านคา้ตอ้งดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Waiyawuththanapoom, 2014) โดยในแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู ้จ ําหน่ายซอฟต์แวร์เช่น Ariba, Commerce One และ Clarus ได้เปิดตัว

ซอฟต์แวร์จัดซ้ือจดัจา้งสําหรับธุรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายหลกั ขอ้ดีของการจดัซ้ือทาง

อินเทอร์เน็ต คือ มีชุดซอฟตแ์วร์ท่ีอนุญาตใหท้าํธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตผา่นทาง e-mail, XML 

การส่งขอ้ความและ EDI ทาํให้ง่ายต่อทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ระบบเหล่าน้ีจะกาํจดัรูปแบบ

การขอเบิกจ่ายกระดาษออก การวางใบสั่งซ้ือ แคตตาล็อกให้ขอ้มูลเก่ียวกับก่อนหน้าน้ี รายการสั่งซ้ือ (การ

ตัดสินใจเติมเงินง่ายข้ึน) และอนุญาตให้ผู ้ขายออกใบกํากับสินค้าและใบเสร็จรับเงินคืนให้กับลูกค้าทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นการลดการส้ินเปลืองกระดาษ (Romm, 2000)  

ในดา้นการจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ E-commerce ช่วยให้การจดัการสินคา้คงคลงัดีข้ึน การ

รวมสินคา้คงคลงัใน e-business ช่วยให้บริษทัมีสินคา้คงเหลือลดลงนอ้ยลงในคลงัสินคา้ แทนการถือครองสินคา้

คงคลงัขนาดใหญ่ของร้านคา้ปลีกจาํนวนมาก E-business ทาํให้ไม่จาํเป็นตอ้งเก็บสินคา้คงคลงัไวใ้กลเ้คียงกบั

สถานท่ีของลูกคา้ เป็นผลใหจ้าํนวนคลงัสินคา้ตอ้งลดลงและทาํใหมี้ผลต่อการลดตน้ทุน ตามทฤษฎีเพ่ือE-logistics 

and supply chain เม่ือมีขอ้มูลเขา้มาช่วย ทาํให้การเก็บสินคา้คงเหลือในร้านคา้นอ้ยลง การส่ือสาร การคาดการณ์ 

และการจดัการอุปสงคท่ี์ดีข้ึนเป็นไปไดเ้พราะความช่วยเหลือของระบบ E-commerce และการส่ือสารท่ีรวดเร็ว

เพ่ิมประสิทธิภาพ (Sarkis et al., 2004) 
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ในดา้นการขนส่งและการจดัการการจดัส่ง ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน ผูข้นส่งและผู ้

ส่งสินคา้จึงมีความสามารถในการบริหารความสอดคลอ้งระหวา่งการจดัส่งและความจุ ขณะน้ีมี การแลกเปล่ียน

การขนส่งหลากหลายทางเวบ็ไซต ์พ้ืนฐานการแลกเปล่ียนการขนส่งเป็นเวทีเสมือนจริง ในนั้นผูข้นส่งสินคา้จะ

โพสตส่ิ์งของและผูข้นส่งจะระบุความจุของส่ิงของดงักล่าวไว ้เม่ือผูข้นส่งและผูข้นส่งพบและทาํการจบัคูก่นั พวก

เขาติดต่อและต่อรองราคาและบริการ โดยใชก้ารแลกเปล่ียนดงักล่าว ผูส่้งสินคา้และผูใ้ห้บริการสามารถทาํงาน

ร่วมกันเพ่ือลบความไร้ประสิทธิภาพท่ีมีอยู่ในเครือข่ายการขนส่งโดยรวม ในปัจจุบนัมีการแลกเปล่ียนของผู ้

ใหบ้ริการเคร่ืองยนต ์ผูใ้หบ้ริการรถไฟ และผูใ้หบ้ริการเดินเรือ (Sarkis et al., 2004) 

ในดา้นการจดัการบรรจุภณัฑแ์ละใบสั่งการตลาดของผลิตภณัฑมี์การเปล่ียนแปลงไป โดยเนน้ผา่นทาง

อินเทอร์เน็ตและ e-commerce มากข้ึน ฟังก์ชั่นการบรรจุหีบห่อผลิตภณัฑ์ในรูปแบบท่ีน่าสนใจมีความสําคญั

น้อยลง เพราะ e-commerce สร้างแรงจูงใจในการลดขนาดและนํ้ าหนักของบรรจุภัณฑ์ เน่ืองจากต้นทุนมี

ความสําคญักบัองคก์รและผูบ้ริโภค ค่าจดัส่งเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ เพราะว่าค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมน้ีเป็นปัจจยั

หน่ึงในการเลือกซ้ือส้ินคา้ของผูบ้ริโภค นอกจากนั้น บริษทัตอ้งการประโยชน์จากการลดปริมาณของวสัดุท่ีใชใ้น

การบรรจุผลิตภณัฑข์องตน ทาํให้ง่ายต่อการจดัส่ง ถา้บริษทัทาํไดจ้ะกลายเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจสาํหรับผูซ้ื้อสินคา้ 

(Cohen, 1999) 

โดยระบบ ERP นบัวา่เป็นส่วนหน่ึงใน E-logistics and supply chain ซ่ึงคือระบบการวางแผนทรัพยากร

ทางธุรกิจขององคก์รธุรกิจโดยรวมเพ่ือใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด โดยเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงระบบงาน

ต่าง ๆ ขององคก์รเขา้ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นบญัชี การผลิต การเงิน การจดัซ้ือ หรือการบริการลูกคา้ ปัจจุบนั 

ERP มีการพฒันาไปสู่ รูปแบบโปรแกรมสาํเร็จรูป ERP ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์ ประยกุตม์าตรฐาน สามารถถูกติดตั้ง

และใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูลของลูกคา้และซพัพลายเออร์

ดว้ย ซ่ึงงานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาการประยกุตใ์ช ้ERP ของร้านคา้เป็นหลกั (Markelevich and Bell 2006) 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เชฐธิดาและคณะ (2560) พบวา่ กลยทุธ์ E-logistics and supply chain 

ทําให้การดําเนินธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รวมทั้ งการจัดการการขนส่ง การจัดการคลังสินค้ามี

ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วถูกตอ้ง  

ชนะสิทธ์ิ และ สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย (2554) พบว่า การพฒันาโปรแกรม software การจดัเส้นทาง

การเดินรถของบริษทัผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ สามารถช่วยลดระยะทางในการเดินรถขนส่งสินคา้ โดยไดมี้การนาํ

เทคโนโลยี  Google Map เขา้มาช่วยในการตาํแหน่งท่ีตั้งของลูกคา้ภายในพ้ืนท่ีบริเวณต่างๆ เพ่ือความแม่นยาํ          

มากข้ึน 

ภคัวฒัน ์อินทรวงษโ์ชติ และคณะ (2555) พบวา่ กลยทุธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศไทยกบั

ลาว ตอ้งมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ใหก้บัผูใ้หบ้ริการในลาว 

เพ่ือใหก้ารบริการมีคุณภาพ และเป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นโลจิสติกส์ของทั้งสองประเทศ 

จิตติชยั รุจนกนกนาฎ และคณะ (2556) พบว่า การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาประยุกตใ์ช ้

สามารถช่วยปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการคา้ท่ีท่าเรือระหวา่งประเทศของไทย 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ในการศึกษาวิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้าร เก็บ ขอ้มูลเป็นการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเป็นการคดัเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ในการสัมภาษณ์ ประชากรในการวิจยัไดแ้ก่ เจา้ของกิจการร้านคา้ท่ีนาํระบบ ERP มาใชก้ารบริหาร

จดัการธุรกิจ โดยในการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจาํนวน 5 คน โดยเป็นเจา้ของกิจการ

ร้านคา้สินคา้อุปโภคบริโภค ร้านคา้เคร่ืองเขียน ร้านคา้วสัดุก่อสร้าง ร้านคา้อุปกรณ์กีฬา และร้านคา้อะไหล่รถยนต ์

ในการจดัสนทนากลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัไดแ้ก่ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงประกอบดว้ยเจา้ของกิจการร้านคา้

ในจงัหวดันนทบุรี นกัวชิาการท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองการบริหารจดัการกลยทุธ์ E-Logistics and Supply Chain

โดยเลือกแบบเจาะจงจาํนวน 10 คน โดยยึดตามหลกัการของ Kruger (2002) โดยแบ่งเป็นเจา้ของกิจการ 7 คน   

และนกัวชิาการ 3 คน ซ่ึงในการจดัสนทนากลุ่มใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที 

การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เกณฑท่ี์ใชค้ดัเลือกเจา้ของกิจการมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 

ผลกาํไรสุทธิของร้านคา้ต่อปี ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป และตอ้งเป็นร้านคา้ท่ีมีการนาํระบบ ERP มาใชไ้ม่

น้อยกว่า 5 ปี ส่วนเกณฑ์ในการคดัเลือกนกัวิชาการมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประสบการณ์ทาํงานในดา้นโลจิ

สติกส์และซพัพลายเชนไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจดัสัมมนากลุ่มในงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดัการ E-Logistics and Supply Chain ของเจา้ของกิจการร้านคา้ โดยการนาํโปรแกรม 

ERP มาประยุกต์ใช ้โดยไดพ้ฒันาแบบสัมภาษณ์มาจากทฤษฏีแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model: TAM) ท่ีเป็นโมเดลของ Davis (1989) พัฒนาข้ึน โดยคําถามแบบสัมภาษณ์จะเก่ียวกับ

ความสามารถในการใชร้ะบบ ERP เพ่ือให้ร้านคา้บรรลุวถุัประสงค ์ประโยชน์ต่อการนาํระบบ ERP มาใช ้ความ

ง่ายต่อการใชง้านระบบ ERP ความเช่ือมัน่ต่อระบบ ERP 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและพิจารณาเลือกเจ้าของกิจการร้านคา้ท่ีเขา้เกณฑ์ เพ่ือนํามาเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ี  

ความคิดเห็นเก่ียวกบั E-Logistics and Supply 

Chain ของเจา้ของกิจการร้านคา้ 

แนวทางการประยกุตใ์ช ้ERP ใน

งานโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
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 2) จดัทาํแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการประยุกต์ใชE้-Logistics and Supply Chainเพ่ือใชป้ระกอบใน

การสมัภาษณ์เชิงลึกและการจดัสมัมนากลุ่ม 

 3) จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์และเรียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิจํานวน 10 คน เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์และความร่วมมือในการเขา้ร่วมสมัมนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบยนืยนัแนวทางในการประยกุตใ์ชโ้ลจิสติกส์

และซพัลลายเชนอิเลก็ทรอนิกส์ของเจา้ของกิจการร้านคา้  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

งานวิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์สรุปอุปนยั (Analytic Induction) เพ่ือตีความสร้างขอ้สรุปขอ้มูลจากส่ิงท่ีเป็น

รูปธรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็นท่ีเก็บรวบรวมมาจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 ผลการศึกษาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ ERP ในการจัดการโลจิสติกส์

และซพัพลานเชนของร้านคา้ในจงัหวดันนทบุรี 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า จากการท่ีเจ้าของกิจการนําระบบ ERP มาใช้ ทาํให้สามารถ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์และซพัพลายเชนของร้านคา้ในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ช่วยรวบรวมขอ้มูลทางการเงินของร้านคา้ ทาํให้เจา้ของกิจการเขา้ใจถึงภาพรวมของฐานะทาง

การเงินและการดาํเนินงานของร้านคา้ ทาํให้เจา้ของกิจการทาํการตดัสินใจไดง่้ายข้ึน โดย ERP จะรวบรวมขอ้มูล

เป็นชุดเดียว 

 2) ERP ยงัรวบรวมขอ้มูลการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ โดยจะทาํให้ร้านคา้ดาํเนินการต่างๆ ได้ง่าย

สามารถส่ือสารกบัซพัพลายเออร์หรือผูผ้ลิตไดง่้ายข้ึน และยงัสามารถตรวจสอบสถานะการดาํเนินงานไดง่้ายข้ึน 

ซ่ึงจะเป็นการประสานกนัระหวา่งกระบวนการตั้งแต่ การผลิต การเก็บรักษาสินคา้ จนถึงการขนส่งสินคา้ไปยงัท่ี

หมายปลายทาง 

3) เพ่ิมความรวดเร็วในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลและส่ือสารกนั

กบัซพัพลายเออร์หรือผูผ้ลิตได ้โดยท่ี ERP ไดเ้ขา้มาช่วยสร้างมาตรฐานในการดาํเนินงานแต่ละขั้นตอน โดยใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเดียว ทาํใหป้ระหยดัเวลาและลดตน้ทุนต่อหน่วยไดเ้ป็นอยา่งดี 

4) ลดภาระดา้นสินคา้คงคลงัในการดาํเนินการขาย ERP จะช่วยวางแผนในการขนส่งสินคา้ไปยงั

ร้านคา้ โดยร้านคา้และซพัพลายเออร์สามารถรู้จาํนวนการสัง่ซ้ือท่ีเป็นจริง ซ่ึงจะช่วยลดสินคา้ในระบบคงคลงัได้

เป็นอยา่งดี โดยทาํใหร้้านคา้มีการกาํหนดปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม 

5.2 ผลการศึกษาเก่ียวกบัอุปสรรคต่อการนาํระบบ ERP มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการจดัการโลจิสติกส์

และซพัพลายเชนของร้านคา้ในจงัหวดันนทบุรี 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง พบว่า จากการท่ีเจา้ของกิจการนาํระบบ ERP มาใชใ้นจดัการดา้นโลจิ

สติกส์และซพัพลายเชนของร้านคา้ พบวา่มีประเด็นปัญหาต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) เจา้ของกิจการและพนักงานร้านคา้ไม่มีความรู้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงทาํให้การ

ออกแบบระบบไม่ครบถว้น เน่ืองจากโปรแกรม ERP ค่อนขา้งซบัซอ้น บ่อยคร้ังท่ีพนกังานร้านคา้มกัป้อนขอ้มูล

ผิดพลาด ทาํใหบ้างคร้ังขอ้มูลท่ีไดจ้ากโปรแกรม ERP ไม่สามารถใชไ้ด ้
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2) เจา้ของกิจการขาดความรู้เร่ืองเทคโนโลยหีรือนวตักรรมใหม่ๆ จึงทาํใหร้ะบบ ERP ท่ีใชใ้นร้าน

สะดวกซ้ือในปัจจุบนัลา้หลงัหรือไม่อพัเดต  

3) ขาดการวางแผนเร่ืองค่าใช้จ่าย ทําให้มีต้นทุนบานปลาย เช่น ต้นทุนจากการบํารุงรักษา

ซอฟต์แวร์ และตอ้งใช้เวลานานในการปรับตวั หรือปรับเปล่ียนกระบวนการ จึงทาํให้ส้ินเปลืองทั้งเวลาและ

ค่าใชจ่้ายในระยะสั้นและยาว 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาในคร้ังน้ีไดพ้บประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจหลายประเด็นดว้ยกนั โดยแต่ละ ประเด็น จะมี

ส่วนท่ีเหมือน ส่วนท่ีแตกต่าง และส่วนท่ีเสริมเน้ือหา จากงานวจิยัท่ีใกลเ้คียงอ่ืน ๆ  

 ประเด็นเร่ืองประโยชน์จากการใช ้ERP พบว่ามีความแตกต่างกบังานวิจยัของพงษ์ชยั อธิคมรัตนกุล, 

2550 ท่ีไดน้าํเสนอผลการศึกษาวา่การนาํ ERP สามารถลดค่าใชจ่้ายในระยะยาว เน่ืองจากเจา้ของกิจการร้านคา้บาง

รายมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึนในระยะยาวจากการท่ีนาํโปรแกรม ERP มาใช ้แต่มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธน

สิทธิ นิตยะประภา (2559) ท่ีพบวา่การนาํโปรแกรม ERP มาใชใ้นงานดา้นโลจิสติกส์และซพัพลายเชน ทาํให้การ

บริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนั้นผลของงานวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Michael and 

McCathie, 2005 ท่ีไดร้ะบุวา่ ระบบ ERP สามารถลดภาระสินคา้คงคลงัของร้านคา้ได ้โดยขอ้มูลการสั่งซ้ือท่ีเป็น

จริง ส่วนในดา้นประเด็นปัญหาจากการนาํระบบ ERP มาใช ้พบว่ามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sumner 

(2000), Umble and Umble (2002), และ Wright and Wright (2002) ท่ีไดร้ะบุถึงสภาพปัญหาของการประยุกต์ใช้

ระบบ ERP วา่เกิดจากการขาดความรู้ทกัษะดา้นระบบอีเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และตน้ทุนสูง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) เพ่ือสนบัสนุนใหเ้จา้ของกิจการร้านคา้มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะดา้นE-

Logistics and Supply Chain ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการจัดอบรมเพ่ืออพัเดตเทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมใหม่ๆ อยูเ่สมอๆ 

(2) เจา้ของกิจการร้านคา้ควรศึกษาและวางแผนในเร่ืองค่าใชจ่้ายอย่างรอบครอบในการเอาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชบ้ริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เพ่ือป้องกนัขอ้ผิดพลาดและใหเ้กิด

ประสิทธิภาพต่อธุรกิจสูงสุด 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในช่วงเวลาเพียงสั้น ๆ เท่านั้น และจาํนวนของเจา้ของ

กิจการร้านคา้ในจงัหวดันนทบุรี มีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน เม่ือระยะเวลา เปล่ียนแปลงไปควรจะทาํการศึกษาเพ่ิมเติม

เป็นช่วง ๆ เพ่ือใหไ้ดท้ราบขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง ถูกตอ้งและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

(2) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาของการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนท่ีครบถว้นและ

แม่นยาํมากข้ึน งานวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเชิงปริมาณควบคู่คบัเพียงการศึกษาเชิงคุณภาพ เน่ืองจากการศึกษาใน
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คร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนนอ้ยมาก ดงันั้นการศึกษาเชิงปริมาณในคร้ังต่อไป จะทาํใหผู้ว้จิยัสามารถเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งไดม้ากกวา่  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอแนวทางในเพ่ิมกาํลงัการผลิตพดัลมโรงเรือนของบริษทัแห่งหน่ึง 

ซ่ึงปัจจุบันมีสายการประกอบพดัลมโรงเรือน 2 สายการประกอบ คือ สายการประกอบพดัลมโรงเรือนโครง

สังกะสีและโครงไฟเบอร์กลาส ในการดาํเนินงานวิจยัไดใ้ชเ้ทคนิค ECRS ร่วมกบัเทคนิคจดัสมดุลสายการผลิต

ด้วยวิธีกฎเกณฑ์การกําหนดตาํแหน่งโดยใช้ค่าสูงสุด โดยงานวิจัยน้ีได้เสนอให้เพ่ิมจํานวนสถานีงานและ

ปรับเปล่ียนจาก 2 สายการประกอบเหลือเพียงสายการประกอบเดียวซ่ึงสามารถรองรับการผลิตพดัลมโรงเรือนได้

ทั้ง 2 ประเภทโดยใชพ้นกังานจาํนวนเท่าเดิม ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคาํนวณพบวา่สามารถลดรอบเวลาในการผลิต

พดัลมโรงเรือนโครงสงักะสีและโครงไฟเบอร์กลาสจากเดิม 29.46 และ36.32 นาที เหลือเพียง 9.70 และ 9.94 นาที 

ซ่ึงส่งผลใหก้าํลงัผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม 41% และ 38% ตามลาํดบั และประสิทธิภาพสายการผลิตเพ่ิมจาก 59% และ 

66% เป็น 84% และ 92% ตามลาํดบั  
 

คาํสําคญั: การจดัสมดุลสายการผลิต สายการประกอบ ECRS 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to propose the increasing of the capacity of agricultural fan. Currently 

the company has two assembly lines for zinc frame and fiberglass frame agricultural fans.  This research has 

applied ECRS technique combined with production line balancing technique (Largest-Candidate Rule method). 

After simulated these techniques, this research purposes the combining of two assembly lines reduce into single 

line with the same number of workers, and the number of work stations have been increased for supporting both 

types of product.  The simulation result shows that the cycle time of the zinc frame agricultural fan assembly 

line has been decreased from 29. 46 minutes to 9 . 7 0  minutes, while the fiberglass frame agricultural fan 

assembly line’s has also been decreased from 36.32 minutes to 9.94 minutes. Consequently, the capacities of 

both types of agricultural fan have been increased to 41%  and 38% , respectively.  The efficiency of two 

production lines is increased from 59% and 66%, to 84% and 92%, respectively.   
 

KEYWORDS: Production Line Balancing, Assembly Line, ECRS 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 บริษทัผูผ้ลิตพดัลมโรงเรือนแห่งหน่ึงสําหรับใชร่้วมกบัระบบระบายอากาศในโรงเรือนปศุสัตว ์มีการ

ผลิตพดัลมโรงเรือน 2 ประเภทซ่ึงผลิตดว้ยวสัดุท่ีแตกต่างกนั คือ พดัลมโรงเรือนโครงสงักะสี และพดัลมโรงเรือน

โครงไฟเบอร์กลาส ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 กระบวนการผลิตพดัลมโรงเรือนในปัจจุบันแยกเป็น 2 สายการ

ประกอบท่ีแตกต่างกนั แต่ละสายการประกอบมี  2 สถานีงาน และมีพนกังาน 3 คน กาํลงัการผลิตรวมในปัจจุบนั

ของบริษทัอยูท่ี่ 29 ช้ินต่อวนั ซ่ึงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ จึงตอ้งการเพ่ิมกาํลงัการผลิตข้ึน 20% หรือ

เพ่ิมเป็น 35 ช้ินต่อวนัเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกค้า ดังแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงจากกาํลงัการผลิต

เป้าหมายสามารถนาํมาคาํนวณอตัราการผลิตเป้าหมาย หรือ Takt Time เม่ือเวลาท่ีใชใ้นการทาํงานคือ 6.75 ชัว่โมง

ต่อวนั ได ้11.57 นาทีต่อช้ิน แต่จากการศึกษาการทาํงานและจบัเวลาในการประกอบพดัลมโรงเรือนทั้ง 2 ประเภท 

ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 พบวา่ปัจจุบนัพดัลมโรงเรือนโครงสังกะสี และโครงไฟเบอร์กลาสมีรอบเวลาการผลิต 

หรือ Cycle Time 23.8 นาที และ 30.53 นาที ตามลาํดบั ซ่ึงทาํให้ไดอ้ตัราการผลิตตํ่ากว่าเป้าหมาย งานวิจยัน้ีจึง

เสนอแนวทางในการเพ่ิมกาํลงัการผลิตพดัลมโรงเรือน โดยใชก้ารจดัสมดุลสายการผลิตร่วมกบัการลดความสูญ

เปล่าด้วยหลกัการระบบ ECRS ซ่ึงท่ีผ่านมาไดมี้งานวิจยัท่ีใชเ้ทคนิคน้ี เช่น ธัชณนท์ และคณะ (2561) ธารชุดา 

และคณะ (2557) สุจินดา (2557) และ Pornthipa (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

พดัลมโรงเรือนโครงสงักะสี       พดัลมโรงเรือนโครงไฟเบอร์กลาส 
 

แผนภาพที ่1 พดัลมโรงเรือนโครงสงักะสีและพดัลมโรงเรือนโครงไฟเบอร์กลาส 

 
 

แผนภาพที ่2 รอบเวลาในการผลิตพดัลมโรงเรือนในปัจจุบนั 
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ตารางที ่1 กาํลงัการผลิตพดัลมโรงเรือนในปัจจุบนัและกาํลงัการผลิตเป้าหมาย 

ประเภทพดัลมโรงเรือน 
กาํลงัการผลิตปัจจุบนั (ช้ินต่อวนั) กาํลงัการผลิตเป้าหมาย 

(ช้ินต่อวนั) แต่ละประเภท รวม 

พดัลมโรงเรือนโครงสงักะสี 14 
29 

35 

(เพ่ิมข้ึน 20%) พดัลมโรงเรือนโครงไฟเบอร์กลาส 15 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตพดัลมโรงเรือน 20%  

 

3. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 การหาเวลามาตรฐาน 

   (วนัชยั, 2553) การศึกษาเวลาเป็นการบนัทึกเวลาทาํงานของงานยอ่ยแต่ละงาน โดยมีการบนัทึกรอบการ

ทาํงานหลายๆ รอบจนมัน่ใจวา่ขอ้มูลเวลาใชเ้ป็นตวัแทนของเวลาทาํงานได ้จากนั้นปรับเวลาประเมินอตัราการ

ทาํงานและกาํหนดเวลาเผื่อ โดยกาํหนดเวลามาตรฐานของงานไดด้งัน้ี 

 เวลามาตรฐาน = เวลาปรกติ + (เวลาปรกติ x % เวลาเผื่อ) 

โดยเวลาเผื่อ เป็นเวลาท่ีเพ่ิมให้จากเวลาปรกติของคนงานท่ีเหมาะสมเพ่ือกิจธุระส่วนตวั เพ่ือลดความ

เม่ือยลา้และเผื่อสาํหรับความล่าชา้ของกิจกรรมการรอต่างๆ  

3.2 การคาํนวณประสิทธิภาพสายการผลติ 

(วนัชัย, 2553) เม่ือศึกษาเวลามาตรฐานการทาํงานในแต่ละสถานีงาน สามารถคาํนวณประสิทธิภาพ

สายการผลิตไดด้งัน้ี 

 ประสิทธิภาพ         =     ผลรวมของเวลามาตรฐานของแต่ละสถานี    x 100 

    (รอบเวลาผลิต)(จาํนวนสถานี) 

  3.3 Takt Time 

  (วชิยั, 2551) อตัราการผลิต หรือ Takt Time คือการตั้งอตัราความเร็วของการผลิตท่ีเหมาะสมกบัอุปสงค์

ของลูกคา้ โดยการกาํหนดเป็นอตัราการผลิตท่ีไหลเป็นจงัหวะ ซ่ึงคาํนวณไดจ้าก 

 Takt Time   =   เวลาทาํงานต่อวนั / จาํนวนท่ีตอ้งผลิตทั้งหมดต่อวนั  

 3.4 การจดัสมดุลสายการผลติ 

  (พิภพ, 2556) การจัดสมดุลสายการผลิตเป็นการกาํหนดงานให้กับสถานีงานในสายการผลิตเพ่ือให้

บรรลุอตัราผลผลิตตามท่ีตอ้งการดว้ยจาํนวนสถานีงานนอ้ยท่ีสุดหรือมีประสิทธิภาพของสายการผลิตสูงสุด โดย

จาํนวนสถานีงานท่ีนอ้ยท่ีสุดคาํนวณไดจ้าก 

 จาํนวนสถานีงานท่ีนอ้ยท่ีสุด   =    ผลรวมของเวลางานยอ่ยทั้งหมด / รอบเวลาการผลิต 

 โดยรอบเวลาผลิต (Cycle Time) คือช่วงเวลาท่ีผลิตภณัฑจ์ะออกมาท่ีปลายสายการผลิตทีละหน่วย ซ่ึงถูก

กาํหนดโดยสถานีงานท่ีใชเ้วลามากท่ีสุด  
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 ขั้นตอนการจัดสมดุลสายการผลิต สามารถสรุปได้ดังน้ี  1) กาํหนดงานย่อยต่างๆ 2) กาํหนดลาํดับ

ก่อนหลงัความสัมพนัธ์ของงานยอ่ยต่างๆ 3) เขียนแผนภาพความสัมพนัธ์ลาํดบัก่อนหลงั (Precedence Diagram) 

ของงานยอ่ย 4) ประมาณการเวลาของงานยอ่ยต่างๆ 5) คาํนวณรอบเวลาการผลิต 6) คาํนวณจาํนวนสถานีงานท่ี

นอ้ยท่ีสุด (ตามทฤษฎี) 7) ใชว้ิธีฮิวริสติกในการกาํหนดงานยอ่ยให้กบัแต่ละสถานีงาน เพ่ือให้สายการผลิตสมดุล 

8) คาํนวณประสิทธิภาพของสายการผลิต 9) หากผลการจดัสมดุลไม่เป็นท่ีพอใจ จดัสมดุลโดยใชเ้กณฑใ์หม่ 

3.5 วธีิการจดัสมดุลสายการผลติด้วยวธีิกฎเกณฑ์การกาํหนดตาํแหน่งโดยใช้ค่าสูงสุด 

(ชุมพล, 2552) วิธีการจดัสมดุลสายการผลิตด้วยวิธีกฎเกณฑ์การกาํหนดตาํแหน่งโดยใช้ค่าสูงสุด (Largest-

Candidate Rule) เป็นหน่ึงในวิธีการจดัสมดุลสายการผลิตดว้ยเกณฑฮิ์วริสติก ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1) จดังานยอ่ยลงในสถานีงานแรกโดยเลือกงานย่อยท่ีมีเวลาสูงสุดก่อน ซ่ึงตอ้งไม่ขดักบัขอ้จาํกดัของ

ลาํดบัการทาํงาน โดยพิจารณาถึงลาํดบัขั้นตอนก่อนหลงัในการทาํงานเป็นหลกั แต่ผลบวกของงานยอ่ยในแต่ละ

สถานีงานจะตอ้งไม่เกินรอบเวลาท่ีกาํหนด 2) เม่ือจดังานย่อยลงในสถานีงานแรกเรียบร้อย เร่ิมจดังานย่อยลง

สถานีงานต่อๆ ไป จนสามารถเลือกงานยอ่ยไดห้มด 

 3.6 การลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการระบบ ECRS 

 หลกัการ ECRS คือ หลกัการท่ีประกอบดว้ย การกาํจดั การรวมกนั การจดั และการทาํใหง่้าย ซ่ึงสามารถ

อธิบายได้ดังน้ี  1) E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้ นตอนการทํางานท่ีไม่จําเป็นในกระบวนการออกไป                    

2) C =  Combine ห ม าย ถึ ง  ก าร รวม ขั้ น ต อ น ก ารทํ างาน เข้าด้วยกัน  เพ่ื อ ป ระ ห ยัด เวล าห รือ แ รงงาน                                            

3) R = Rearrange หมายถึง การจดัลาํดบังานใหม่ให้เหมาะสม 4) S = Simplify หมายถึง ปรับปรุงวิธีการทาํงาน 

หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยใหท้าํงานไดง่้ายข้ึน (https://www.logisticafe.com/2009/11/ecrs) 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 

 จากการศึกษาพ้ืนท่ีทาํงานของสายการประกอบพดัลมโรงเรือนในปัจจุบนั แสดงในแผนภาพท่ี 3 โดย

ลูกศรท่ีเป็นเส้นประแสดงให้เห็นถึงการเดินกลบัไปกลบัมาของพนักงานเพ่ือหยิบช้ินส่วนพดัลมนาํมาประกอบ 

ซ่ึงอธิบายพ้ืนท่ีปฏิบติังานไดด้งัน้ี จุด A และจุด J คือประตูทางเขา้ออก จุด B คือ พ้ืนท่ีประกอบบานเกล็ด โดยมี

พนกังานประกอบบานเกล็ด 2 คน จุด C คือ พ้ืนท่ีวางช้ินส่วนประกอบพดัลมโรงเรือน จุด D คือ พ้ืนท่ีประกอบ

ใบพดัลมและเพลา โดยมีพนกังาน 1 คน จุด E คือ พ้ืนท่ีสายการประกอบพดัลมโครงสงักะสี โดยมีพนกังาน 3 คน 

จุด F คือ พ้ืนท่ีจัดวางตูเ้ก็บอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ จุด G คือ พ้ืนท่ีจดัวางพดัลมโรงเรือนท่ีประกอบเสร็จ 

พร้อมส่งลูกคา้ จุด H คือ พ้ืนท่ีประกอบพดัลมโครงไฟเบอร์กลาส โดยมีพนกังาน 3 คน ซ่ึงจะใชพ้ื้นท่ีมากในการ

วางโครงพดัลมเพ่ือนาํเขา้กระบวนการประกอบทีละช้ิน และทาํใหก้ารเคล่ือนท่ีไม่สะดวกเน่ืองจากพ้ืนท่ีคบัแคบ 

จุด I คือ พ้ืนท่ีโต๊ะทาํงานของหัวหนา้แผนกและเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพ จุด K คือ พ้ืนท่ีประกอบผลิตภณัฑ์

อ่ืนๆ ในโรงงาน  

 จากการศึกษาการทาํงานโดยจบัเวลาการทาํงานซ่ึงประกอบไดด้ว้ยขั้นตอนยอ่ยหลายขั้นตอน และหา

เวลามาตรฐานของทุกขั้นตอนยอ่ย พบว่าสามารถนาํขั้นตอนยอ่ยของการประกอบพดัลมโรงเรือนโครงสังกะสี

และโครงไฟเบอร์กลาสมาแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆ 14 และ16 ขั้นตอน ตามลาํดบั โดยมีเวลามาตรฐานของแต่

ละขั้นตอนแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํเสนอจะไม่ไดแ้สดงขอ้มูลเวลามาตรฐานของแต่ละขั้นตอนยอ่ย 

https://www.logisticafe.com/tag/ecrs/
https://www.logisticafe.com/tag/ecrs/
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แผนภาพที ่3 แผนผงัโรงประกอบพดัลมโรงเรือนในปัจจุบนั 

 

ตารางที ่2 ขั้นตอนการทาํงานและเวลามาตรฐานของสายการประกอบพดัลมโรงเรือน 

สายการประกอบพดัลมโรงเรือนโครงสังกะสี สายการประกอบพดัลมโรงเรือนโครงไฟเบอร์กลาส 

สถานี 

งาน 

งาน รายละเอียดงาน เวลา

มาตรฐาน 

งานท่ีอยู ่

ก่อนหนา้ 

สถานี 

งาน 

งาน รายละเอียดงาน เวลา

มาตรฐาน 

งานท่ีอยู ่

ก่อนหนา้ 

1 

A1  

 

B1 

ติดแป๊ปและ

ประกอบลูกปืน

ติดสต๊ิกเกอร์ 

3.90 

 

1.58 

- 

 

- 
1 

A2 

B2 

ติดแป๊ป 

ติดแท่นรองมอเตอร์/

แท่นรองลูกปืน 

5.47 

4.28 

-  

A2 

    C2 ติดลูกปืน 1.86 B2 

2 

C1 ติดใบพดั 0.64 A1 

2 

D2 ติดใบพดั 3.99 C2 

D1 ประกอบมู่เล่ย ์ 0.44 C1 E2 ติดสต๊ิกเกอร์ 1.47 - 

E1 ติดมอเตอร์ 0.93 A1 F2 ประกอบมู่เล่ย ์ 3.65 D2 

F1 ใส่สายพาน 0.16 D1,E1 G2 จดเลขมอเตอร์ 0.47 - 

G1 ประกอบกระบงั

ดา้นล่าง/ดา้นขา้ง 

3.95 E1,F1 H2 ติดตั้งมอเตอร์ 2.74 G2,B2 

 I2 ใส่สายพาน 0.36 H2,F2 

H1 ประกอบกระบงั

ดา้นบน 

5.76 G1 J2  

K2 

เจาะรูตะแกรง 

ติดตะแกรง 

2.21 

4.45 

-  

J2,E2,I2 

I1 ติดบานเกลด็ 2.96 H1 L2 ทาํความสะอาด 8.20 - 

J1  

 

 

K1 

ทดสอบและ

บนัทึกค่า

กระแสไฟฟ้า 

หุม้พลาสติกท่ี

มอเตอร์ 

1.62 I1 

 

 

J1 

 โครง   

 

 

1.19 

M2  

 

N2 

O2 

ทดสอบและบนัทึก

ค่ากระแสไฟฟ้า 

พนัฟิลม์ 

จดัเกบ็ 

0.61 

 

1.71 

0.65 

K2  

 

L2,M2  

N2 

L1 ติดตะแกรงหลงั 2.37 K1,B1 P2 เติมช้ิน 5.81 O2 

M1 จดัเกบ็ 3.63 L1  ส่วนประกอบพดัลม   

N1 เติมช้ินส่วน 

ประกอบพดัลม 

5.81 M1     

เวลารวม (นาที) 35.01  เวลารวม (นาที) 47.93  
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 4.2 การปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพของสายการประกอบ 

 งานวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS ในการลดความสูญเปล่าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัสรุปในตารางท่ี 3 โดยสามารถคาํนวณรอบเวลาการผลิตพดัลมโรงเรือนท่ีลดลงได ้ดงั

แสดงในตารางท่ี 4  

 

ตารางที ่3 แนวความคิดปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานตามหลกัการ ECRS 

ช่ืองาน ปัญหาที่พบ วธีิการปรับปรุง 

E 

การกาํจดัการ

เคล่ือนท่ีท่ีไม่

จาํเป็น 

พนักงานมีการเค ล่ือนท่ีมากเกินความจําเป็น 

เน่ืองจากต้องเดินไป-กลับเพ่ือหยิบช้ินส่วนและ

อุปกรณ์ต่างๆ มาทําการประกอบ ทําให้สูญเสีย

เวลาในการปฏิบติังาน 

จดังานให้มีพนักงานคอยเติมช้ินส่วนและ

อุปกรณ์ป้อนเข้าสายการผลิต เช่น จดัให้มี

พนักงานคอยเติมมอเตอร์ ณ จุดวางมอเตอร์ 

ดา้นขา้งสายการผลิต 

การกาํจดัขั้นตอน

การทาํความ

สะอาดโครงไฟ

เบอร์กลาส 

มีการจดัเก็บโครงพัดลมไฟเบอร์กลาสในท่ีโล่ง

กล างแจ้ง เน่ืองจาก พ้ื น ท่ี ในโรงป ระกอบไม่

เพียงพอจดัเก็บ ทาํให้เกิดคราบสกปรกท่ีตวัโครง 

พนักงานจึงตอ้งมีการทาํความสะอาดโครงพดัลม

ไฟเบอร์กลาสทุกคร้ังก่อนนาํออกจากกระบวนการ 

จดัให้มีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการจดัเก็บโครงพดัลมท่ี

รอการประกอบ เพ่ือหลีกเล่ียงแสงแดดและ

ฝน ซ่ึงจะป้องกัน โครงพัดลมเกิดคราบ

สกปรก 

C 
การรวมพนกังาน

เป็นทีมเดียวกนั 

เน่ืองจากการจดัสถานีงานใหม่ อาจมีการตอ้งเพ่ิม

พนกังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อเร่ืองตน้ทุนดา้นแรงงาน 

รวมพนกังานจาก 2 สายการประกอบ ให้

เหลือเพียงสายการประกอบเดียว 

R 

การจดัพ้ืนท่ีในโรง

ประกอบ 

การจดัพ้ืนท่ีในปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ

โครงพดัลมท่ีรอการประกอบ และการจดัสถานี

งานในปัจจุบนัทาํให้เกิดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จาํเป็น 

จดัเรียงพ้ืนท่ีในการทาํงานของโรงประกอบ

ใหม่ทั้งหมด เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็

โครงท่ีรอการประกอบ และทาํให้แผนผงั

การเคล่ือนยา้ยช้ินงานดีข้ึนอีกดว้ย 

S 

การทาํให้

เคล่ือนยา้ยโครง

พดัลมไดง่้ายข้ึน 

ปัจจุบนัพนกังานจะตอ้งยกโครงพดัลมเพ่ือส่งต่อ

ช้ินงานไปยงัสถานีต่อไป ทาํให้เกิดความเม่ือยลา้ 

และส่งผลอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุจึงไม่มีความ

ปลอดภยัในการทาํงาน 

ออกแบบการเคล่ือนยา้ยโครงพดัลม โดยใช้

รางลาํเลียงมาช่วยในการเคล่ือนยา้ยโครงพดั

ลมไปยงัสถานีงานถดัไป 

 

 4.3 การจดัสมดุลสายการประกอบ 

 หลงัจากท่ีไดเ้สนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานดว้ยเทคนิค ECRS ขั้นตอนต่อไปจะจดั

สมดุลสายการประกอบโดยนาํสายการประกอบพดัลมทั้ง 2 ประเภทท่ีทาํงานแยกจากกนัมารวมเป็นสายการผลิต

เดียว เพ่ือเพ่ิมจาํนวนสถานีงานและสามารถใชพ้นกังานในสายการประกอบร่วมกนัได ้โดยพนกังานทั้ง 6 คนจะ

สามารถทาํการประกอบพดัลมโรงเรือนไดท้ั้ง 2 ชนิด ตามแผนการผลิตประเภทของพดัลมโรงเรือนในรอบการ

ผลิตนั้น  

 การจัดสมดุลสายการประกอบเร่ิมด้วยการเขียนแผนภาพความสัมพนัธ์ลาํดับก่อนหลงัของการผลิต 

(Precedence Diagram) ในแผนภาพท่ี 4 และ 5 จากนั้นจึงคาํนวณจาํนวนสถานีงานท่ีน้อยท่ีสุดตามทฤษฎี โดย

กาํหนดรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) กาํหนดใหเ้ท่ากบัอตัราการผลิต (Takt Time) ท่ีตอ้งการคือ 11.57 นาที  
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 จาํนวนสถานีการทาํงานพดัลมโรงเรือนโครงสงักะสี  = 32.59 /11.57 = 2.82 สถานีงาน  

 จาํนวนสถานีการทาํงานของพดัลมโรงเรือนโครงไฟเบอร์กลาส = 36.97 /11.57 = 3.20 สถานีงาน 

 เน่ืองจากตอ้งการรวมทั้ง 2 สายการผลิตเขา้ดว้ยกนั จึงกาํหนดสถานีงานท่ีเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัสาํหรับ

ทั้ง 2 สายการผลิตท่ีเป็นจาํนวนเตม็คือ 4 สถานีงาน หลงัจากนั้นจึงจดัสถานีงานใชว้ธีิการจดัสมดุลสายการผลิตซ่ึง

ในงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชว้ิธีกฎเกณฑก์ารกาํหนดตาํแหน่งโดยใชค้่าสูงสุด (Largest-Candidate Rule) เน่ืองจากเป็น

วธีิการท่ีเหมาะสมกบัสายการประกอบท่ีมีขั้นตอนงานไม่สลบัซบัซอ้น 

 

ตารางที ่4 เวลาหลงัการปรับปรุงกระบวนการทาํงานตามหลกัการ ECRS 

สายการประกอบพดัลมโรงเรือนโครงสังกะสี สายการประกอบพดัลมโรงเรือนโครงไฟเบอร์กลาส 

สถานี 

งาน 
งาน 

เวลามาตรฐาน (นาที) 
งานท่ีอยู ่

ก่อนหนา้ 

สถานี 

งาน 
งาน 

เวลามาตรฐาน (นาที) 
งานท่ีอยู ่

ก่อนหนา้ 
ก่อน

ปรับปรุง 

หลงั 

ปรับปรุง 

ก่อน

ปรับปรุง 

หลงั

ปรับปรุง 

1 
A1 3.90 3.62 - 

1 

A2 5.47 5.19 - 

B1 1.58 1.02 - B2 4.28 2.59 A2 

2 

C1 0.64 0.64 A1 C2 1.86 1.86 B2 

D1 0.44 0.44 C1 

2 

D2 3.99 3.53 C2 

E1 0.93 0.85 A1 E2 1.47 1.19 - 

F1 0.16 0.12 D1,E1 F2 3.65 3.65 D2 

G1 3.95 3.94 E1,F1 G2 0.47 0.15 - 

H1 5.76 5.76 G1 H2 2.74 2.58 G2,B2 

I1 2.96 2.27 H1 I2 0.36 0.16 H2,F2 

J1 1.62 1.50 I1 J2 2.21 2.01 - 

K1 1.19 1.14 J1 K2 4.45 4.32 J2,E2,I2 

L1 2.37 2.28 K1,B1 L2 8.20 - - 

M1 3.63 3.20 L1 M2 0.61 0.28 K2 

N1 5.81 5.81 M1 N2 1.71 1.48 L2,M2 

    O2 0.65 0.40 N2 

    P2 5.81 7.15 O2 

 รวม 35.01 32.59   รวม 47.93 36.97  

 

  

 

 

 
 

แผนภาพที ่4 แผนภาพความสมัพนัธ์ลาํดบัก่อนหลงัของการผลิตพดัลมโรงเรือนโครงสงักะสี 

 

C1 

K1 

A1 

E1 

D1 

J1 

L1 

H1 G1 

F1 

I1 

B1 M1 N1 

3.62 0.64 0.44 

0.85 

0.12 

3.94 5.76 2.27 1.50 1.14 

1.02 2.28 3.20 5.81 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

974 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่5 แผนภาพความสมัพนัธ์ลาํดบัก่อนหลงัของการผลิตพดัลมโรงเรือนโครงไฟเบอร์กลาส 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการระบบ ECRS  

 งานวิจยัน้ีไดเ้สนอแนวทางในการจดัวางพ้ืนท่ีในโรงประกอบพดัลมโรงเรือนใหม่ ดงัแสดงในแผนภาพ

ท่ี 6 โดยใชห้ลกัการดงัน้ี    

1) R-Rearrange จดัพ้ืนท่ีสําหรับวางโครงพดัลมท่ีรอการประกอบ ซ่ึงในแผนภาพคือบริเวณ L เพ่ือ

กาํจดัขั้นตอนการทาํความสะอาด และใชพ้ื้นท่ีในโรงประกอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2) C – Combine รวมพนักงานประกอบพัดลมโรงเรือนทั้ ง 2 ประเภทเข้าด้วยกัน โดยจัดให้มี

พนกังาน 1 คน ทาํหนา้ท่ีเติมช้ินส่วนพดัลมเขา้สู่สายการผลิตตลอดเวลา ทาํให้พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีประกอบพดัลม 

ไม่ตอ้งเดินกลบัไปกลบัมาเพ่ือหยบิช้ินส่วนนาํมาประกอบ  

3) S – Simplify ใชร้างลาํเลียงในบริเวณ E และ H เพ่ือลาํเลียงโครงพดัลมไปยงัสถานีงานต่อไปได้

สะดวกข้ึน และลดเวลาในการเคล่ือนยา้ย 

 

 
แผนภาพที ่6 แผนผงัโรงประกอบพดัลมโรงเรือนหลงัการปรับปรุง 

 

17.6 เมตร 

40 เมตร

A
J

F

E H KB

L C

I
G

D

 

B2 

D2 

A2 

E2 

H2 

C2 

P2 M2 K2 

G2 

N2 

J2 

O2 

F2 

5.19 2.59 2.58 7.15 0.16 

2.01 

0.28 4.32 0.40 

0.15 

1.48 

1.86 3.53 3.65 

I2 

1.19 

https://www.logisticafe.com/tag/ecrs/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

975 

 5.2 การจดัสมดุลสายการประกอบ 

 เน่ืองจากการปรับเปล่ียนสายการประกอบของบริษทัยงัไม่สามารถดาํเนินการไดจ้ริง ในงานวจิยัน้ีจึงใช้

ตวัเลขท่ีไดจ้ากการคาํนวณจากเวลามาตรฐานของแต่ละงานยอ่ย ซ่ึงจากการแบ่งสถานีงานออกเป็น 4 สถานีงาน 

และจดังานยอ่ยลงในสถานีงานดงัแสดงในตารางท่ี 5 ทาํใหไ้ดร้อบเวลาของสายการประกอบพดัลมโรงเรือนโครง

สังกะสีเท่ากบั 9.70 นาที และไดร้อบเวลาของสายการประกอบพดัลมโรงเรือนโครงไฟเบอร์กลาสเท่ากบั 9.94 

นาที ซ่ึงอยูภ่ายในรอบเวลาท่ีกาํหนดคือ 11.57 นาที  

 

ตารางที ่5 เวลาการทาํงานหลงัจากจดัสมดุลสายการผลิตใหม่ 

สายการประกอบพดัลมโรงเรือนโครงสังกะสี สายการประกอบพดัลมโรงเรือนโครงไฟเบอร์กลาส 

สถา

นี 

งาน 

งาน 
เวลา 

(นาที) 

รอบเวลา

การผลิต

(นาที) 

เวลาท่ี

สูญเสีย 

(นาที) 

พนกังาน 

(คน) 

สถา

นี 

งาน 

งาน 
เวลา 

(นาที) 

รอบเวลา

การผลิต

(นาที) 

เวลาท่ี

สูญเสีย 

(นาที) 

พนกังาน 

(คน) 

1 

A1 3.62 

6.69 3.435 1 

1 

A2 5.19 

9.94 0.185 1 
E1 0.85 J2 2.01 

C1 0.64 B2 2.59 

D1 0.44 G2 0.15 

F1 0.12 

2 

H2 2.58 

9.15 0.975 2 
B1 1.02 C2 1.86 

2 
G1 3.94 

9.70 0.425 2 
D2 3.53 

H1 5.76 E2 1.19 

3 

I1 2.27 

7.19 2.935 2 
3 

F2 3.65 

9.89 0.235 2 

J1 1.50 I2 0.16 

K1 1.14 K2 4.32 

L1 2.28 M2 0.28 

4 

M1 3.20 

9.01 1.115 

1 N2 1.48 

N1 5.81 
4 

O2 0.40 7.55 2.575 1 

P2 7.15    

 รวม 32.59  9.70 7.91 6  รวม 36.54 9.94 3.97 6 

 

6. อภิปรายผล 

 (1) งานวิจยัน้ีไดเ้สนอแนวทางในการเพ่ิมกาํลงัการผลิตพดัลมโรงเรือนประเภทโครงสังกะสีและโครง

ไฟเบอร์กลาส เพ่ือใหบ้ริษทันาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจดาํเนินการปรับปรุงสายการผลิตของบริษทัต่อไป โดย

เร่ิมดว้ยการใชห้ลกัการระบบ ECRS เพ่ือลดความสูญเปล่า ทาํให้รอบเวลาการผลิตลดลง หลงัจากนั้นจึงใชก้ารจดั

สมดุลสายการผลิตโดยรวมสายการประกอบพดัลมทั้ง 2 ประเภทเป็นสายการผลิตเดียว เพ่ือเพ่ิมจาํนวนสถานีงาน

และสามารถใชพ้นักงานในสายการประกอบร่วมกนัได ้ซ่ึงผลท่ีไดใ้นงานวิจยัน้ีเป็นตวัเลขท่ีไดจ้ากการคาํนวณ

จากเวลามาตรฐานของแต่ละงานยอ่ย  
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 (2) ผลจากการลดความสูญเปล่าและจดัสมดุลสายการผลิตใหม่ สามารถลดรอบเวลาการผลิตของพดัลม

โรงเรือนโครงสังกะสีและโครงไฟเบอร์กลาส จากเดิม 29.46 และ36.32 นาที เหลือรอบเวลาการผลิตเพียง 9.70 

และ 9.94 นาที ตามลาํดบั โดยใชพ้นักงานจาํนวน 6 คนเท่าเดิม ซ่ึงจะส่งผลให้กาํลงัผลิตพดัลมโรงเรือนโครง

สังกะสีและโครงไฟเบอร์กลาส เพ่ิมข้ึนจาก 29 ช้ินต่อวนั เป็น 41 และ 40 ช้ินต่อวนั หรือเพ่ิมข้ึน 41% และ 38% 

ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี โดยประสิทธิภาพสายการผลิตเพ่ิมจาก 59% และ 66% เป็น 

84% และ 92% ตามลาํดบั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 การจดัสมดุลสายการผลิตของวิธีกฎเกณฑ์การกาํหนดตาํแหน่งโดยใช้ค่าสูงสุดเป็นวิธีการท่ีง่ายและ

ใชไ้ดดี้กบัสายการผลิตท่ีมีขั้นตอนงานไม่สลบัซบัซอ้น แต่สาํหรับสายการผลิตท่ีมีขั้นตอนงานสลบัซบัซอ้นควร

เลือกใชว้ธีิการอ่ืนๆ เช่น วธีิการของกิลบริดจแ์ละเวสเตอร์ วธีิการท่ีใชน้ํ้ าหนกัเป็นตวักาํหนดตาํแหน่ง หรือ วธีิการ

จดัสมดุลโดยใชว้ธีิคอมพิวเตอร์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการ 

โลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) ไทยในระดบัสากล ซ่ึงในปัจจุบนัไทยมีผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์เป็น

จาํนวนมากจากในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การแข่งขนัของธุรกิจน้ีมีความรุนแรงมากข้ึน การพฒันาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์ของธุรกิจสญัชาติไทยจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก โดยตวัช้ีวดัท่ีไทยตอ้ง

มีการพฒันาอยา่งเร่งด่วน 3 อนัดบัแรก คือ 1) พิธีการศุลกากร 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน และ 3) ขีดความสามารถการ

ให้บริการโลจิสติกส์ ในด้านผูป้ระกอบการสัญชาติไทยพบว่าส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางถึงเล็ก 

ส่งผลให้มีขอ้เสียเปรียบในด้านตน้ทุน ด้านการบริหารจดัการ ด้านความรู้ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทนัสมยั และดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ ดงันั้นการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์ของ

ธุรกิจสญัชาติไทยจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก 

ดงันั้น เพ่ือหาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของ LSPs ไทย ผูว้ิจยัจึงเร่ิมศึกษาภาพรวม

ของธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในระดับสากล แลว้นํามาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและศักยภาพของธุรกิจ (SWOT 

Analysis) และประมวลผลเป็นปัจจยัต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของ LSPsไทยในระดบัสากล และ เสนอแนวทาง

การพัฒนา เพ่ือให้ LSPs ไทยพัฒนาขีดความสามารถและแข่งขันได้ในระดับโลก จึงจําเป็นท่ีภาครัฐและ
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ผูป้ระกอบการเองควรปรับตวัและพฒันาไปควบคู่กบัโลกท่ีพฒันาอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงจากการศึกษาและวเิคราะห์ ทาํ

ใหท้ราบปัจจยัต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของ LSPs ไทย ไดแ้ก่ (1) การพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลั (2) พ้ืนฐานและ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการคา้ (3) ตน้ทุนโลจิสติกส์ (4) ความรู้และความสามารถของบุคลากรสายโลจิสติกส์ 

และ (5) นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ ทั้งน้ี ผูจ้ดัทาํไดเ้สนอแนวทางการพฒันาของ LSPs ไทย ดงัตารางท่ี 6 

 

คาํสําคญั:  ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย การเพ่ิมขีดความสามารถ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถ การแข่งขนัใน 

 ระดบัสากล 

 

ABSTRACT 

 The objective of this study is to explore the factors affecting the competitiveness of Logistics Service 

Providers (LSPs) towards the global market. To increase the capability of LSPs is very crucial as there are a large 

number of LSPs in Thailand, both domestics and overseas which affect to the company’s competitiveness in this 

market.  To improve the local LSPs’  performance, the most KPIs which they urgently needed to develop, they 

are; 1) Customs Formality 2) Infrastructure and 3) Logistics Service Capability. As most of local LSPs are small 

and medium enterprises (SMEs), they are lack of cost, management, education in modern information technology 

( IT)  and government support.  Therefore, to study the factors affecting the competitiveness of local LSPs, the 

researcher has to review the literatures related to the status of Thailand regarding the logistics performance in the 

global market; then, utilize SWOT analysis. The result revealed six factors enhancing local LSPs competitiveness; 

they are 1 )  digital technology development 2 )  global standard and regulations 3 )  the fluctuation of local and 

global economic 4) the cost increasing 5) lack of logistics personnel and 6) infrastructure and trade facilitation. 

These are effect to the competitiveness of local LSPs.  This study has guided eight solutions regarding these six 

factors; they are 1) to promote local LSPs for increasing their technology capabilities 2) to establish the suitable 

regulations for local LSPs 3) to implement the risk management in order to cope with economic crisis 4) to build 

the international commercial network 5) to implement cost reduction program 6) to develop logistics personnel 

7) to develop the infrastructure and trade facilitation and 8) to improve organization’s performance. 

 

KEYWORDS: Logistics Service Provider (LSP), Competitiveness, Logistics Performance  

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัธุรกิจสัญชาติไทย จะประสบปัญหาดา้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัสู่ระดบัสากล 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นศกัยภาพของบุคลากร ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสามารถดา้น

การบริหารจดัการ และคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน การเสริมสร้างให้ปัจจยัเหล่าน้ีมีคุณภาพและเพียงพอ จึง

เป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีจะทาํให้ ภาคการผลิตและการขนส่งมีความเขม้แข็งและสามารถ

แข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจโดยการสร้างเสถียรภาพและความเช่ือมัน่ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

เพียงอยา่งเดียว ไม่อาจบรรลุวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศได ้ 
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ดงันั้นการแข่งขนัของโลจิสติกส์ไทยในระดบัสากล จาํเป็นตอ้งมี LSPs ท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนั โดย

ปัจจุบนัประเทศไทยมีธุรกิจ LSPs เป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้การแข่งขนัของธุรกิจน้ี มีความรุนแรงมากข้ึน แต่ 

LSPs ขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพจะเป็นธุรกิจขา้มชาติ ส่วน LSPs ไทยส่วนมากเป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาด

กลาง ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในด้านเงินลงทุน ด้านการบริหารจดัการ ด้านความรู้ เก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทนัสมยั และการสนบัสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ

ขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งทดัเทียม การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ LSPs ของไทย จึงมีความสาํคญั

อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนของการให้บริการดา้นการขนส่งและการจดัการคลงัสินคา้ เพ่ือรองรับและ

สนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยอยา่งย ัง่ยนื 
  

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ  LSPs ไทยในระดบัสากล  

(2) นาํเสนอแนวทางการพฒันาของ LSPs ไทยในระดบัสากล 
 

3. ศึกษาภาพรวมของโลจิสติกส์ไทย 

3.1 ความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์ของไทยในระดบัสากล  

 

ตารางที ่1 ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ ปี 2018 

ท่ีมา : World Bank ปี 2018 
 

จากดชันีตวัช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ (LPI) ท่ีจดัทาํโดยธนาคารโลก ปี 2018 ตามตารางท่ี 1 ไทย

ได้ถูกจัดอนัดบัท่ี 32 จาก 160 ประเทศทัว่โลก ด้วยคะแนน 3.41 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขนั

ดา้นโลจิสติกส์ของไทย อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ตกเป็นรองเพียง

สิงคโปร์ โดยตวัช้ีวดัท่ีมีการพฒันาตํ่ากวา่สิงคโ์ปร อยา่งเห็นไดช้ดั 3 อนัดบัแรก คือ พิธีการศุลกากร โครงสร้าง

พ้ืนฐาน และขีดความสามารถการใหบ้ริการโลจิสติกส์ 

Country 

LPI 
Rank 

LPI 
Score 

Customs Infrastructure 

International 
shipments 

Logistics 
competence 

Tracking & 
tracing 

Timeliness 

Germany 1 4.20 4.09 4.37 3.86 4.31 4.24 4.39 

Japan 5 4.03 3.99 4.25 3.59 4.09 4.05 4.25 

Singapore 7 4.00 3.89 4.06 3.58 4.10 4.08 4.32 

United States 14 3.89 3.78 4.05 3.51 3.87 4.09 4.08 

China 26 3.61 3.29 3.75 3.54 3.59 3.65 3.84 

Thailand 32 3.41 3.14 3.14 3.46 3.41 3.47 3.81 

Vietnam 39 3.27 2.95 3.01 3.16 3.40 3.45 3.67 

Malaysia 41 3.22 2.90 3.15 3.35 3.30 3.15 3.46 

Indonesia 46 3.15 2.67 2.89 3.23 3.10 3.30 3.67 

Philippines 60 2.90 2.53 2.73 3.29 2.78 3.06 2.98 

Lao PDR 82 2.70 2.61 2.44 2.72 2.65 2.91 2.84 

Cambodia 98 2.58 2.37 2.14 2.79 2.41 2.52 3.16 

Myanmar 137 2.30 2.17 1.99 2.20 2.28 2.20 2.91 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=Country#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=LPI%20Rank#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=LPI%20Rank#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=LPI%20Score#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=LPI%20Score#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=Customs#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=Infrastructure#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=International%20shipments#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=International%20shipments#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=Logistics%20competence#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=Logistics%20competence#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=Tracking%20%26%20tracing#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=Tracking%20%26%20tracing#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/DEU/2018/C/SGP/2018/C/USA/2018/C/JPN/2018/C/CHN/2018/C/MYS/2018/C/THA/2018/C/VNM/2018/C/IDN/2018/C/PHL/2018/C/KHM/2018/C/LAO/2018/C/MMR/2018/C/DEU/2018?sort=asc&order=Timeliness#datatable
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ระหวา่ง ปี 2012 – 2018 

 

 

ท่ีมา: World Bank ปี 2018 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ปัจจุบนัเยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพดา้นโลจิสติกส์ดีท่ีสุดในโลก และสิงคโปร์

เป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพดา้นโลจิสติกส์สูงท่ีสุดกลุ่มอาเซียน รองลงมาคือ ไทย มาเลเซีย ซ่ึงกลุ่มอาเซียนก็ไดเ้ร่ง

พฒันาศกัยภาพดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการเติบโต ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค ซ่ึงเห็นไดจ้าก

การเพ่ิมข้ึนอยา่งของคะแนน LPI เช่น เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ ขณะท่ีคะแนน LPI และอนัดบัของไทยตั้งแต่ปี 

2012 ถึง 2018 มีข้ึนและลง แต่ในปี 2018 ประเทศไทยมีคะแนน LPI และอนัดบัเพ่ิมข้ึนจากปี 2016 ท่ี 3.26 เป็น 

3.41 จากอนัดบั 45 ข้ึนเป็นอนัดบั 32 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์ท่ีดีข้ึน 

3.2 สถานะ LSPsของไทย 

โดยปัจจุบนัไทยมีธุรกิจ LSPs จาํนวนมากจากทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลใหก้ารแข่งขนัของธุรกิจน้ี มี

ความรุนแรงมากข้ึน โดยธุรกิจโลจิสติกส์ไทยมีอตัราการเติบโตของธุรกิจท่ีดีอยา่งมาก ในปี 2561 ตามตารางท่ี 3 

และตารางท่ี 4 ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางบกมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนสูงสุดเท่ากบั 145,100 – 147,300 ลา้นบาท โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งอตัราการ เติบโตของธุรกิจไปรษณียภณัฑแ์ละรับส่งสินคา้ ท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงสุดถึงร้อยละ 11.3 จากปีท่ี

ผ่านมา แต่ LSPs ไทยส่วนมากเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ทาํให้มีขอ้จาํกดัในดา้นตน้ทุน การ

บริหารจดัการ การไดรั้บสนบัสนุนจากภาครัฐ และดา้นความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั  

 

ตารางที ่3 การเติบโตของ LSPs ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 - 2561 

ธุรกิจโลจิสติกส์ 2560 2561 

มูลค่า (ลา้นบาท) อตัราขยายตวั(%) มูลค่า (ลา้นบาท) อตัราขยายตวั(%) 

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก 137,700 6.2 145,100 - 147,300 5.3 – 7.0 

ธุรกิจคลังสินค้า 71,700 6.2 75,500 - 76,700 5.3 – 7.0 

ธุรกิจรับส่งสินค้าระหว่างประเทศ 57,700 1.6 58,000 - 58,900 0.5 – 2.1 

ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า 28,100 8.7 30,800 - 31,300 9.6 – 11.3 

หมายเหตุ: มูลค่าธุกิจโลจิสติกส์คาํนวณภายใตก้รอบแนวคิดรายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย 

ท่ีมา ศูนยว์จิยักสิกรไทย 

Year 2012 2014 2016 2018 

Country LPI Rank LPI Score LPI Rank LPI Score LPI Rank LPI Score LPI Rank LPI Score 

Singapore 1 4.13 5 4.00 5 4.14 7 4.00 

Germany 4 4.03 1 4.12 1 4.23 1 4.20 

Japan 8 3.93 10 3.91 12 3.97 5 4.03 

United States 9 3.93 9 3.92 10 3.99 14 3.89 

China 26 3.52 28 3.53 27 3.66 26 3.61 

Malaysia 29 3.49 25 3.59 32 3.43 41 3.22 

Thailand 38 3.18 35 3.43 45 3.26 32 3.41 

Philippines 52 3.02 57 3.00 71 2.86 60 2.90 

Vietnam 53 3.00 48 3.15 64 2.98 39 3.27 

Indonesia 59 2.94 53 3.08 63 2.98 46 3.15 

Cambodia 101 2.56 83 2.74 73 2.80 98 2.58 

Lao PDR 109 2.50 131 2.39 152 2.07 82 2.70 

Myanmar 129 2.37 145 2.25 113 2.46 137 2.30 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GHA/2012/C/DEU/2012/C/JPN/2012/C/SGP/2012/C/USA/2012/C/CHN/2012/C/THA/2012/C/VNM/2012/C/MYS/2012/C/IDN/2012/C/PHL/2012/C/LAO/2012/C/KHM/2012/C/MMR/2012?sort=asc&order=Country#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GHA/2012/C/DEU/2012/C/JPN/2012/C/SGP/2012/C/USA/2012/C/CHN/2012/C/THA/2012/C/VNM/2012/C/MYS/2012/C/IDN/2012/C/PHL/2012/C/LAO/2012/C/KHM/2012/C/MMR/2012?sort=asc&order=LPI%20Rank#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GHA/2012/C/DEU/2012/C/JPN/2012/C/SGP/2012/C/USA/2012/C/CHN/2012/C/THA/2012/C/VNM/2012/C/MYS/2012/C/IDN/2012/C/PHL/2012/C/LAO/2012/C/KHM/2012/C/MMR/2012?sort=asc&order=LPI%20Score#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GHA/2012/C/DEU/2012/C/JPN/2012/C/SGP/2012/C/USA/2012/C/CHN/2012/C/THA/2012/C/VNM/2012/C/MYS/2012/C/IDN/2012/C/PHL/2012/C/LAO/2012/C/KHM/2012/C/MMR/2012?sort=asc&order=LPI%20Rank#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GHA/2012/C/DEU/2012/C/JPN/2012/C/SGP/2012/C/USA/2012/C/CHN/2012/C/THA/2012/C/VNM/2012/C/MYS/2012/C/IDN/2012/C/PHL/2012/C/LAO/2012/C/KHM/2012/C/MMR/2012?sort=asc&order=LPI%20Score#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GHA/2012/C/DEU/2012/C/JPN/2012/C/SGP/2012/C/USA/2012/C/CHN/2012/C/THA/2012/C/VNM/2012/C/MYS/2012/C/IDN/2012/C/PHL/2012/C/LAO/2012/C/KHM/2012/C/MMR/2012?sort=asc&order=LPI%20Rank#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GHA/2012/C/DEU/2012/C/JPN/2012/C/SGP/2012/C/USA/2012/C/CHN/2012/C/THA/2012/C/VNM/2012/C/MYS/2012/C/IDN/2012/C/PHL/2012/C/LAO/2012/C/KHM/2012/C/MMR/2012?sort=asc&order=LPI%20Score#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GHA/2012/C/DEU/2012/C/JPN/2012/C/SGP/2012/C/USA/2012/C/CHN/2012/C/THA/2012/C/VNM/2012/C/MYS/2012/C/IDN/2012/C/PHL/2012/C/LAO/2012/C/KHM/2012/C/MMR/2012?sort=asc&order=LPI%20Rank#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GHA/2012/C/DEU/2012/C/JPN/2012/C/SGP/2012/C/USA/2012/C/CHN/2012/C/THA/2012/C/VNM/2012/C/MYS/2012/C/IDN/2012/C/PHL/2012/C/LAO/2012/C/KHM/2012/C/MMR/2012?sort=asc&order=LPI%20Score#datatable
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ตารางที ่4 จาํนวนผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนการคา้ (ราย) 

 

 

 

 

 

 จํานวนผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนการค้า (ราย) 

ขนาดเล็ก (S) 10,092 

ขนาดกลาง (M) 297 

ขนาดใหญ่ (L) 141 

รวม 10,530 

                                                                                             ท่ีมา กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ณ มกราคม 2557 

 

โดย ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก คาดวา่ธุรกิจบริการขนส่ง “ขยายตวัต่อเน่ือง” จาก

ปัจจยัสนับสนุนท่ีสําคญั หลายประการ อาทิ กาํลงัซ้ือภายในประเทศปรับตวัดีข้ึนเล็กนอ้ย แนวโน้มการเติบโต

อย่างรวดเร็วของตลาดดิจิทลัในประเทศไทย การขยายตวัของจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและ ต่างชาติท่ีเดิน

ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย รวมทั้ งภาคอุตสาหกรรม ส่งออกท่ีขยายตวัได้ดีในกลุ่มประเทศ CLMV 

(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และในตลาดท่ีเป็น New frontiers ในทวีปแอฟริกา อีกท้ัง ความ

ไดเ้ปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของไทยท่ีมีเส้นทางส่งออก/นาํเขา้สินคา้ ผ่านชายแดนระหว่างประเทศตลอดเส้นทาง 

ประกอบกบันโยบาย สนบัสนุนการพฒันาระบบโลจิสติกส์ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ระบบโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (ปี พ.ศ.2560-2564) เพ่ือพฒันา โครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ ในอนาคตจึงคาดวา่ธุรกิจขนส่งสินคา้ของไทยยงัขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 

4. วเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของธุรกจิ (SWOT Analysis)    

จุดแข็ง 

1. ผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่สืบทอดธุรกิจมายาวนาน มีความเช่ียวชาญดา้นภูมิศาสตร์ในภูมิภาค 

CLMV 

2. มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของ สภา สมาคม สมาพนัธ์ และ/หรือ สหพนัธ์ดา้นโลจิสติกส์เป็นจาํนวน

มาก โดยเป้าหมายสาํคญัคือการสร้างผลประโยชน์โดยรวมแก่สมาชิก การแบ่งปัน และการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

จุดอ่อน 

1. ขาดระบบมาตรฐานในการทาํงาน ส่วนใหญ่ทาํงานดว้ยประสบการณ์และความเคยชิน 

2. มีวฒันธรรมองคก์รสืบทอดมายาวนานทาํใหป้รับสู่แนวคิดและเทคโนโลยใีหม่ค่อนขา้งยาก 

3. ขาดเงินลงทุนดา้นเทคโนโลยแีละการพฒันาบุคลากร 

โอกาส 

1. นโยบายสนบัสนุนการพฒันาระบบโลจิสติกส์ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของ

ไทย ฉบบัท่ี 3 (ปี พ.ศ.2560-2564) เพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ รองรับการเป็นประเทศการคา้และการบริการ 

2. การขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลิต และการท่องเท่ียวในประเทศไทย ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการไทย

มีโอกาสในตลาดการคา้โลกเพ่ิมข้ึน 
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3. การเพ่ิมข้ึนของค่าดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทยในปีล่าสุดของ

ธนาคารโลก (2561) พบวา่ไดรั้บการจดัอนัดบัอยูท่ี่ 32 ของโลก ดีข้ึนถึง 13 อนัดบั จากการจดัอนัดบัคร้ังก่อนในปี 

2016 ท่ีอยูท่ี่อนัดบั 45 ส่งผลใหไ้ทยเป็นอนัดบั 2 ของกลุ่มอาเซียน โดยเป็นรองแค่สิงคโปร์ 

อุปสรรค 

1. ขอ้กฎหมายของประเทศไทยท่ีเปิดโอกาสให้แก่ผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ขา้มชาติเขา้มาลงทุนเป็น

จาํนวนมาก ในขณะท่ีกฎหมายบางประเทศยงักีดกนัการเขา้ประเทศของผูป้ระกอบการไทย 

2. ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงความไม่มัน่คงทางการเมืองของประเทศไทย  

3. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ท่ีเขา้มา ทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยไม่สามารถปรับตวัไดท้นั 

จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพของธุรกิจ (SWOT Analysis) ดงักล่าวผูว้จิยันาํมาขอ้มูลมา

วิเคราะห์อีกคร้ังผนวกกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีน่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ ผลท่ีได้คือ ปัจจัยต่อการเพ่ิมขีด

ความสามารถของ LSPs ไทย และ แนวทางการพฒันาของ LSPs ไทยในระดบัสากล 

 

5. ปัจจัยต่อการเพิม่ขีดความสามารถของ LSPs ไทยในระดับสากล 

1. การพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั 

จากดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ ปี 2018 (LPI) โลจิสติกส์ไทยมีคะแนน Tracking & tracing ปี 

2561 เท่ากบั 3.47 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2559 ท่ีมีคะแนน 3.20 จากท่ี LSPs ของไทยมีการนาํซอฟตแ์วร์เขา้มาใชใ้นการ

บริหารจดัการและติดตาม ซ่ึงการพฒันาในส่วนซอฟตแ์วร์น้ีจะช่วยในการลดตน้ทุนการดาํเนินการและภาระคน 

รวมถึงจะช่วยดึงการลงทุนของต่างชาติ และเพ่ิมความสามารถในดา้นการบริหารองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

ตารางที ่5 แสดงระดบัคะแนน Tracking & tracing ของไทยในปี 2555 - 2561 

ปี Tracking & tracing 

2555 3.18 

2557 3.45 

2559 3.20 

2561 3.47 

                                                      ท่ีมา: World Bank ปี 2561 

 

2.พื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการค้า 

ตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารโลกได้มีการจัดอนัดับ Trading Across Border Indicator ซ่ึงไทยมีอนัดับลดลง

อย่างต่อเน่ืองตามรูปท่ี 1 เน่ืองจากการพฒันาระบบโลจิสติกส์หลายปีท่ีผ่านมา มีแต่การพฒันาเฉพาะในดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนดา้นการคา้และการบริหารจดัการยงัไม่มีความชดัเจน นอกจากน้ีการพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศ ก็เนน้การเช่ือมโยงเขา้ศูนยก์ลางเป็นหลกั ดงันั้นในการพฒันาในระยะถดัไปควรมีการพฒันา

เพ่ือเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหวา่งเมืองในภูมิภาคต่างๆ และประเทศเพ่ือนบา้น โดยให้มีการพิจารณาภาพรวมของ

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งแต่ตน้ทาง (แหล่งผลิต) ถึงปลายทาง (ตลาด/แหล่งบริโภค) ท่ีไม่ใช่เพียงแค่

ชายแดนของประเทศ ดงันั้น การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้ช่ือมต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้น จึงมีความจาํเป็นอยา่ง

มาก เพ่ือการขนส่งสินคา้จากแหล่งผลิตในประเทศไทยสู่แหล่งบริโภคในประเทศต่าง ๆ 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/line/4/C/THA/2012/C/THA/2014/C/THA/2016/C/THA/2018?sort=asc&order=Tracking%20%26%20tracing#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/line/4/C/THA/2012/C/THA/2014/C/THA/2016/C/THA/2018?sort=asc&order=Tracking%20%26%20tracing#datatable
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/line/4/C/THA/2012/C/THA/2014/C/THA/2016/C/THA/2018?sort=asc&order=Tracking%20%26%20tracing#datatable
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รูปที ่1 แสดงอนัดบั Trading Across Borders ของประเทศไทยปี 2552 – 2560 

 

3.ต้นทุนโลจสิตกิส์ 

จากราคานํ้ ามนัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา จนล่าสุดกลางปี 2561 อยู่ท่ีประมาณ 77 เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคานํ้ ามนัดีเซลในประเทศเพ่ิมข้ึนสูงจนใกลจ้ะ 30 บาทต่อลิตร ซ่ึงส่งผลต่อกลุ่ม

ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศท่ีตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนตามราคานํ้ ามนั แต่ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ

ราคานํ้ ามนัเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้ผลกระทบดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัส่งผลต่อทั้งอุตสาหกรรม  

4.ความรู้และความสามารถของบุคลากรสายโลจสิตกิส์ 

 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจาํปี 2560 มีการประเมินผลการ

ดาํเนินการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของไทย โดยใหข้อ้สงัเกตดา้นการพฒันาบุคลากร คือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ มี

การผลิตนกัศึกษาสายอาชีพและสายสามญัเป็นจาํนวนมาก แต่ยงัคงเนน้การผลิตบุคลากรท่ีไม่มีความเช่ียวชาญเชิง

เทคนิค หรือความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดา้น มุ่งผลิตบุคลากรดา้นการจดัการ ท่ีไม่สอดรับกบัความตอ้งการของ

ธุรกิจ และของประเทศ ท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ นอกจากน้ียงัไม่พบเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจนของ

บุคลากรท่ีจบการศึกษาโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ทาํให้มีการกระจุกตวัของแรงงานในกรุงเทพฯ และนิคม

อุสาหกรรม ส่วนดา้นการพฒันาเก่ียวกบัผลงานวชิาการและผลงานวจิยั ก็ไม่พบการสนบัสนุนใหน้าํมาใชง้านจริง 

 5.นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ 

 กฎระเบียบขอ้บงัคบัและมาตรฐานสากล เป็นขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ในการทาํธุรกิจร่วมกนั และยงัใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ก่อให้เกิดการพฒันาระบบโลจิสติกส์ ทั้งในส่วนของการลด

ตน้ทุน ลดความล่าชา้และความซํ้ าซอ้นท่ีเกิดข้ึน LSPs ไทยจึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการกฎระเบียบและมาตรฐานสากล

ท่ีวางไว ้เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 
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6. แนวทางการปรับตัวของ LSPs ไทยในระดับสากล 
 

ตารางที ่6 แนวทางการปรับตวัของ LSPs ไทยในระดบัสากล 

ปัจจัยต่อการเพิม่ขีดความสามารถของ LSPs ไทย แนวทางการพฒันาของ LSPs ไทยในระดบัสากล 

1.การพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลั ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลั เพ่ือทดแทนการใช้

แรงงานคน และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ เช่น 

ระบบคลงัสินคา้อตัโนมติั ระบบบริหารจดัการและติดตามการขนส่ง

สินคา้ ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ระบบและอุปกรณ์หุ่นยนตอ์ตัโนมติั 

เป็นตน้  

2.พ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการคา้ การพฒันากิจกรรมด้านโลจิสติกส์ เช่น ศูนยร์วบรวมและกระจาย

สินคา้ คลงัสินคา้ปลอดอากร สถานีขนส่งสินคา้ ท่าเรือบก ย่านเก็บ

กองและขนถ่ายตูสิ้นคา้ การจดัหาอุปกรณ์การยกขนตูสิ้นคา้ทางรถไฟ

ในแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับฐานการผลิต 

โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก และ

แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก และฐาน

เกษตรกรรมของประเทศ ไปยงัประตูการคา้หลกั ในบริเวณท่าอากาศ

ยาน ท่าเรือ และด่านการคา้ท่ีสาํคญั การส่งเสริมให้ภาคเอกชน มีส่วน

ร่วมในการลงทุนพฒันาและให้บริการศูนยบ์ริการโลจิสติกส์ต่าง ๆ 

เช่น จุดพกัรถบรรทุก ศูนยก์ระจายสินคา้ เป็นตน้  

3.ตน้ทุนโลจิสติกส์ การเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ ามันเป็นปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ ผลกระทบ

ดงักล่าวจึงส่งผลต่อทั้งอุตสาหกรรม LSPs จึงตอ้งเนน้ดา้นการบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมด้านตน้ทุนจากราคา

นํ้ามนัท่ีผนัผวน 

4.ความรู้และความสามารถของบุคลากรสายโลจิสติกส์ การพฒันาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจดัการกาํลงัคนให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ เน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือ

เทคนิคเฉพาะดา้น ครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการจดัซ้ือ กระบวนการ

จดัเก็บ กระบวนการขนส่ง และกระบวนการดาํเนินการเพ่ือให้สินคา้

ถึงมือลูกคา้ เช่น บุคลากรดา้นคลงัสินคา้ ดา้นพิธีการศุลกากร ดา้นการ

ขนส่งสินคา้ทางถนน ทางอากาศยาน ทางรถไฟ และทางเรือ เป็นตน้ 

การสนบัสนุนความร่วมมือกบัเครือข่ายภาคเอกชนในการฝึกอบรมใน

ระดับปฏิบติังาน และพฒันาระบบส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน

เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพ มาตรฐาน และคาํนึงถึงความปลอดภยัใน

การปฏิบติังาน 

5.นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ ภาครัฐจะตอ้งสนบัสนุนให้ LSPs ไทยสามารถแข่งขนัในระดบัสากล

ได้ ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ

เทียบเคียงกับ LSPs ต่างชาติ เช่น การได้รับการรับรอง Authorized 

Economic Operator: AEO สําหรับการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร 

การส่งเสริม LSPs ให้บริการแบบครบวงจร เช่น การบริการขนส่ง

ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ การสร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้า การ

ประกนัภยั เป็นตน้ 
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7.บทสรุป 

อนาคตธุรกิจโลจิสติกส์จะมีการเจริญเติบโตในทิศทางท่ีดี LSPs ไทย จึงจาํเป็นตอ้งต่ืนตวัต่อการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในระดับสากล ซ่ึงจากการศึกษาและวิเคราะห์ ทาํให้ทราบปัจจัยต่อการเพ่ิมขีด

ความสามารถของ LSPs ไทย ไดแ้ก่ (1) การพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลั (2) พ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกทาง

การคา้ (3) ตน้ทุนโลจิสติกส์ (4) ความรู้และความสามารถของบุคลากรสายโลจิสติกส์ และ (5) นโยบายและ

กฎระเบียบของภาครัฐ ทั้งน้ี ผูจ้ดัทาํไดเ้สนอแนวทางการพฒันาของ LSPs ไทย ดงัตารางท่ี 6 

 

8.ข้อเสนอแนะ 

LSPs ไทยจาํเป็นตอ้งเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการขององคก์รและพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ รวมถึง

ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั นอกจาก LSPs ไทยตอ้งพฒันาแลว้ ภาครัฐควรเขา้

มีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกใหก้บั LSPs ทั้งน้ี ควรจดัตั้งองคก์รท่ีมากาํกบัดูแลผูป้ระกอบการ

ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการบริการของ LSPs ไทย 
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บทคัดย่อ 

  การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใช้

บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตปลอดอากร สนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิ และนาํขอ้มูลท่ีไดม้านาํเสนอใหก้บับริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศของบริษทัการบินไทยจาํกดั 

(มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศ ท่ีทาํการจดทะเบียน

ประกอบการในประเทศไทย โดยมีการใช้บริการงานขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) ในพ้ืนท่ีประกอบการเขตปลอดอากร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จาํนวน 25 บริษทั เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศ ให้ความสาํคญัเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้น

บริการของสายการบินสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย4.21 รองมาคือดา้น

ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆมากท่ีสุด มีความพร้อมในการให้บริการ ซ่ึงส่งผลให้

กระบวนการทาํงานในแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ค่าเฉล่ีย4.18 บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) มี

ทกัษะความสามารถของการให้บริการท่ีมีกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการท่ีชดัเจนมีประสิทธิภาพ ทาํ

ให้สินคา้ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างถูกตอ้ง ค่าเฉล่ีย4.14 ด้านราคาท่ีให้บริการสูงเม่ือเปรียบเทียบการผูใ้ห้

บริการรายอ่ืน ค่าเฉล่ีย3.99 บริษทัสายการบินมีการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ช่วยประหยดัเวลาของ

บริษทั ค่าเฉล่ีย3.44 และดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัชนิดของสินคา้ ทาํให้สินคา้ของลูกคา้

เกิดความปลอดภยัในระหวา่งการขนส่ง ซ่ึงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหก้บัองคก์รและทาํให้ผูม้าใชบ้ริการเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉล่ีย 2.86 

 

คาํสําคญั : ปัจจยั บริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศ การขนส่งสินคา้ทางอากาศ  
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Abstract 

The objective of this research was to analyze the opinions of air freight forwarders concerning the air 

cargo services of Thai Airways International Public Company Limited at Suvarnabhumi Airport Free Zone. The 

catchment group for this study were twenty-five air freight forwarder companies registered in Thailand whose 

offices are at Suvarnabhumi Airport Free Zone. A set of questionnaires were sent to the twenty-five companies. 

The data received was analyzed for frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 

The results were that the agency of freight forwarders were satisfied with Thai Airways International 

Public Company Limited services and problem solving abilities by 4. 21 out of 5, the majority of the 

respondents were satisfied with the image of Suvarnabhumi Airport Free Zone and its facilities. The air cargo 

services of Thai Airways International Public Company Limited had the potential of providing a more efficient 

service that could help speed-up work processes by 4.18 out of 5. The air cargo service employees of the Thai 

Airways International Public Company Limited had the knowledge and skills to handle their services 

efficiently.  This enabled the goods to reach their destinations punctually by 4. 14 out of 5.  The majority of 

respondents mentioned that the air cargo ‘ service charge’  of Thai Airways International Public Company 

Limited was quite higher than other air cargo service companies by 3.99 out of 5. The air cargo services of Thai 

Airways International Public Company Limited had fulfilled customer’s satisfaction by saving time on behalf of 

the air freight forwarder companies by 3.44 out of 5. 

Furthermore, the majority of the respondents stated that the air cargo services of Thai Airways 

International Public Company Limited could help alleviate any cargo problems by providing packaging 

designed appropriately for each consignment to ensure safe transportation and create a good image for the 

company, this would enhance the customer’s satisfaction at a higher level. The current satisfaction level is 2.86 

out of 5. 

 

Keywords: Factors, air freight forwarder company, air cargo 

 

บทนํา 

 การขนส่งสินคา้ทางอากาศมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่การผลิตหรือกิจกรรมอ่ืนๆ การขนส่งจึงเป็นงาน

บริการประเภทหน่ึง ซ่ึงตอ้งพฒันาคุณภาพการบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูน้าํเขา้และผูส่้งออก 

หากผูน้าํเขา้และผูส่้งออกไดรั้บบริการไม่เป็นท่ีพึงพอใจอาจทาํใหเ้ปล่ียนไปใชบ้ริการท่ีอ่ืนแทนได ้ในทางตรงกนั

ขา้มถ้าหากผูน้ําเขา้และผูส่้งออกได้รับบริการท่ีดีจะทําให้เกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกคร้ัง 

(www.km.aviation.go.th) จากภาวการณ์แข่งขนัในปัจจุบนัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  จึงทาํให้มี

บริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศเกิดข้ึนมากมาย แต่จาํนวนผูน้าํเขา้และผูส่้งออกมีไม่มากนกัจึงทาํ

ให้บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นน้ี ต่างตอ้งใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจ เช่น เร่ืองของราคา มีการลด แลก แจก 

แถม ใหก้บัลูกคา้ เพ่ือจูงใจใหลู้กคา้มาใชบ้ริการ หรือเร่ืองการบริการท่ีประทบัใจแลว้ทาํใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการ
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กบับริษทัอีกคร้ัง ผลจากการแข่งขนัสูงของบริษทัผูใ้ห้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ทาํให้ผูน้ําเขา้และผู ้

ส่งออกมีตวัเลือกมากข้ึน และไดรั้บบริการท่ีดี มีประสิทธิภาพ (www.enn.co.th) ระดบัความพึงพอใจในบริการจึง

เป็นตวัวดัจาํนวนช้ินงานท่ีบริษทั ผูใ้ห้บริการจะไดรั้บ และท่ีสาํคญัผูน้าํเขา้และผูส่้งออกจะไดรั้บการบริการใน

ราคาท่ีไม่สูง ยิง่ในภาวะวกิฤติทางเศรษฐกิจ การส่งออกมีอตัราลดลงส่งผลกระทบต่อธุรกิจผูใ้ห้บริการไปดว้ย ทาํ

ให้แต่ละบริษทัจะตอ้งหาวิธีท่ีจะประคองตวัเองให้อยู่รอดได้ในภาวการณ์น้ี (สุณา กาญจนกังวาฬกุล, 2554) 

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัสายการบินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกในนามของสายการ

บินแห่งชาติของประเทศไทย ท่ีมีการให้บริการแบบเสน่ห์ไทยสร้างความประทบัใจให้กบัผูค้นทัว่โลกท่ีมาใช้

บริการ (www.thaiairways.co.th) เป็นบริษทัสายการบินท่ีมีการให้บริการท่ีหลายหลาย โดยเฉพาะการให้บริการ

การขนส่งสินคา้ทางอากาศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการให้บริการรับขนส่งสินคา้และพสัดุเร่งด่วน

แบบจากมือผูส่้งถึงมือผูรั้บ (www.newswit.com)  

ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหมี้ผูศึ้กษาสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการ

เลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศของ บริษทัการบินไทย จาํกัด (มหาชน) เพ่ือนําขอ้มูลมาพฒันาการ

ใหบ้ริการงานขนส่งสินคา้ทางอากาศ  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตปลอดอากร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 2. เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้านาํเสนอให้กบับริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศของบริษทัการบินไทย

จาํกดั (มหาชน)ในการนาํไปปรับปรุงแกไ้ขในกระบวนการการใหบ้ริการดา้นต่างๆใหดี้ข้ึน  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศ จาํนวน 25บริษทั ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ ไม่น้อยกว่า 0.70 เกณฑ์การคาํนวณค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

(Kuder Richardson Formula) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) มีการ

กาํหนดเกณฑก์ารแปลผล ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ดงัน้ี (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 

 

ตารางที ่1 เกณฑก์ารแปลผล ค่าความเช่ือมัน่ 

ค่าความเช่ือมัน่ การแปลผล  

ค่าความเช่ือมัน่ 

0.71 – 1.00 ความเช่ือมัน่สูง 

0.41 – 0.70 ความเช่ือมัน่ปานกลาง 

0.21 – 0.40 ความเช่ือมัน่ตํ่า 

0.00 – 0.20 ความเช่ือมัน่ตํ่ามาก 

ท่ีมา : เกียรติสุดา ศรีสุข. 2552 

http://www.newswit.com/
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 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม ซ่ึงสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรึกษาขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยรูปแบบของ

คาํถาม ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศ ไดแ้ก่ 

ปริมาณการให้บริการต่อปี รายไดโ้ดยรวมต่อปี ความถ่ีในการใชบ้ริการโดยรวม ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 

และจาํนวนบุคลากรทั้งในส่วนสาํนกังานและภาคสนาม ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัการสาํรวจความพึงพอใจ

ในการใหบ้ริการงานขนส่งสินคา้ทางอากาศของบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่าลกัษณะของคาํถามตอ้งการให้ผูต้อบประเมินขอ้คาํถามเป็นระดบัมาตราส่วนตามความสาํคญัหรือตามความพึง

พอใจ ซ่ึงมีคาํตอบแบ่งเป็นระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิดท่ีให้แสดงความพึงพอใจ

เก่ียวกบัปัญหาต่างๆ และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการ 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศ ต่อการ

เลือกใชบ้ริการงานขนส่งสินคา้ทางอากาศ ของบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี กลุ่มประชากรคือ

บริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศในเขตปลอดอากร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จาํนวน 25 บริษทั กรอก

คาํตอบเองในแบบสอบถาม ผูศึ้กษาจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

3.3.1 ติดต่อประสานงานกบับริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศในเขตปลอดอากร สนามบิน

นานาชาติสุวรรณภูมิทั้ง 25 บริษทั เพ่ือแจกแบบสอบถาม  

3.3.2 ส่งแบบสอบถามใหแ้ก่บริษทัตวัแทนดว้ยตนเองและผา่นระบบออนไลน์  

3.3.3อธิบายและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลในแบบสอบถามกบัผูต้อบแบบสอบถาม พร้อมกบั

กาํหนดระยะเวลาเพ่ือเก็บแบบสอบถามคืน 

3.3.4 ดําเนินการเก็บแบบสอบถามคืนตามกําหนดเวลานัดหมายและทําการตรวจสอบความ

ครบถว้น สมบูรณ์ของขอ้มูลและแบบสอบถาม 

3.3.5 นาํผลแปรขอ้มูลดิบจากโปรแกรมสาํเร็จรูปมาสงัเคราะห์ และนาํเสนอดว้ยตารางสรุปพร้อม

คาํบรรยาย  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อนําข้อมูลท่ีรวบรวมมาทําการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ 

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย 

การวจิยัดา้นปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีผลการวจิยัดงัน้ี 
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ตารางที ่2 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศ 

ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจ 

จาํนวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%)   

จาํนวน 

(n) ร้อยละ (%) 

ปริมาณการใหบ้ริการต่อปี     รายไดโ้ดยรวมต่อปี     

นอ้ยกวา่20 ลา้นบาท/ปี 6 24 นอ้ยกวา่50ลา้น/ปี 5 20 

20 – 40 ลา้นบาท/ปี 12 48 50-100ลา้น/ปี 16 64 

41 – 60 ลา้นบาท/ปี 4 16 101-500ลา้น/ปี 2 8 

มากกวา่ 60 ลา้นบาท/ปี 3 12 มากกวา่ 500 ลา้นบาท/ปี    2 8 

รวม 25 100 รวม 25 100 

ความถ่ีในการใชบ้ริการโดยรวม   ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ   

นอ้ยกวา่11 คร้ัง/เดือน                                   2 8 1-5 ปี  2 8 

11-20 คร้ัง/เดือน 4 16 6-10 ปี 9 36 

21-30 คร้ัง/เดือน 11 44 11-15 ปี                                                         7 28 

มากกวา่30 คร้ัง/เดือน 8 32 มากกวา่15 ปี 7 28 

รวม 25 100 รวม 25 100 

 จาํนวนบุคลากรทั้งในส่วนสาํนกังานและภาคสนาม 

   นอ้ยกวา่101 คน 11 44 

   101-200 คน 8 32 

   201-300คน 4 16 

   มากกวา่ 300คน 2 8 

   รวม 25 100 

    

จากตารางท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศ พบวา่โดยส่วนใหญ่ของบริษทั

ตวัแทนมีปริมาณการให้บริการต่อปี 20 – 40 ลา้นบาทต่อปี จาํนวน 12 บริษทัคิดเป็นร้อยละ48 มีรายไดโ้ดยรวม

ต่อปีมากท่ีสุดอยูท่ี่ 50-100 ลา้นต่อปี จาํนวน 16 บริษทัคิดเป็นร้อยละ64 ความถ่ีในการใชบ้ริการโดยรวม 21-30 

คร้ังต่อเดือนจาํนวน11บริษทัคิดเป็นร้อยละ 44 มีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการมากท่ีสุดอยู่ท่ี 6-10 ปีจาํนวน 9 

บริษทั คิดเป็นร้อยละ36 และบริษทัตวัแทนมีจาํนวนบุคลากรทั้งในส่วนสาํนกังานและภาคสนามนอ้ยกวา่ 101 คน 

จาํนวน 11 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 44     
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ตารางที ่3  แสดงระดบัปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ 

 ทางอากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ดา้นปัจจยัภาพลกัษณ์ของสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความ 

 สะดวก 

ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึง

พอใจ 
(x�) (S.D.) 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆมีความพร้อมในการ

ใหบ้ริการ 

4.28 0.84 มากท่ีสุด 

บรรยากาศของสถานท่ีท่ีใชบ้ริการมีความโปร่งสบายและ

อากาศถ่ายเทดี 

4.12 0.78 มาก 

สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด 4.44 0.77 มากท่ีสุด 

ระบบคอมพิวเตอร์ในการใหบ้ริการมีความทนัสมยั  4.00 0.82 มาก 

มีท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ 4.04 0.84 มาก 

รวม    4.18 0.47 มาก 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่บริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศใหปั้จจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการดา้น

ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกโดยรวมอยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ีย 4.28 สถานท่ีใหบ้ริการมีความ

สะอาดมีความพึงพอใจสูงสุดค่าเฉล่ีย 4.44 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความพึงพอใจรองลงไปตามลาํดบั คือส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่างๆมีความพร้อมในการให้บริการค่าเฉล่ีย 4.28 บรรยากาศของสถานท่ีท่ีใชบ้ริการมีความโปร่งสบาย

และอากาศถ่ายเทดีค่าเฉล่ีย 4.12 มีท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอค่าเฉล่ีย 4.04 และระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการมี

ความทนัสมยัค่าเฉล่ีย 4 

 

ตารางที ่4 แสดงระดบัปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ต่อทกัษะความสามารถของการใหบ้ริการ 

ทกัษะความสามารถของการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึง

พอใจ 
(x�) (S.D.) 

สินคา้ไปถึงจุดหมายปลายทางอยา่งถูกตอ้ง 3.84 0.94 มาก 

สินคา้ไปถึงจุดหมายตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้ 4.12 1.05 มาก 

มีการแจง้ล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 4.16 0.99 มาก 

สินคา้มีความปลอดภยั 4.12 0.78 มาก 

มีกระบวนการและขั้นตอนในการใหบ้ริการท่ีชดัเจนมี

ประสิทธิภาพ 

4.44 0.77 มากท่ีสุด 

รวม 4.14 0.60 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่บริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศให้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการดา้น

ทกัษะความสามารถของการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากค่าเฉล่ีย4.14 มีกระบวนการและขั้นตอนในการ
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ให้บริการท่ีชดัเจนมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจสูงสุดค่าเฉล่ีย 4.44 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความพึงพอใจรองลงไป

ตามลาํดบัไดแ้ก่ มีการแจง้ล่วงหน้าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลค่าเฉล่ีย 4.16 และมีความพึงพอใจท่ีเท่ากนัคือ

สินคา้มีความปลอดภยัและสินคา้ไปถึงจุดหมายตามเวลาท่ีกาํหนดไวค้่าเฉล่ีย 4.12 สินคา้ไปถึงจุดหมายปลายทาง

อยา่งถูกตอ้ง ค่าเฉล่ีย 3.84 ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่5 แสดงระดบัปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ต่อการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึง

พอใจ 
(x�) (S.D.) 

มีความสะดวกสบายเม่ือใชบ้ริการ 2.88 1.01 ปานกลาง 

ขั้นตอนของการใชบ้ริการมีความรวดเร็ว 2.92 0.95 ปานกลาง 

เวลาทาํการของบริษทัท่ีใหบ้ริการมีความเหมาะสม

และสะดวกในการติดต่อ 

3.36 1.15 ปานกลาง 

ขั้นตอนง่าย ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 4.00 0.82 มาก 

ประหยดัเวลาของบริษทัตวัแทน 4.04 0.84 มาก 

รวม 3.44 0.48 มาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่บริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศให้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการดา้น

การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.44 ประหยดัเวลาของบริษทัตวัแทนมี

ความพึงพอใจสูงสุด ค่าเฉล่ีย 4.04 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความพึงพอใจรองลงไปตามลาํดบัไดแ้ก่ ขั้นตอนง่าย ไม่ยุง่ยาก 

ซับซ้อนค่าเฉล่ีย 4 เวลาทาํการของบริษทัท่ีให้บริการมีความเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อค่าเฉล่ีย 3.36 

ขั้นตอนของการใชบ้ริการมีความรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 2.92 และมีความสะดวกสบายเม่ือใชบ้ริการค่าเฉล่ี 2.88 

 

ตารางที ่6 แสดงระดบัปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ต่อราคาท่ีเหมาะสม 

ราคาท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึง

พอใจ 
(x̅) (S.D.) 

ราคาท่ีใหบ้ริการถูกกวา่เม่ือเทียบกบัผูโ้ดยสาร

รายอ่ืน 

3.92 0.86 มาก 

ราคาในการใชบ้ริการมีความเหมาะสม 4.00 0.82 มาก 

ราคาท่ีใหบ้ริการจูงใจผูใ้ชบ้ริการ 4.04 0.84 มาก 

รวม 3.99 0.77 มาก 
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 จากตารางท่ี 6 พบว่าบริษัทตวัแทนผูข้นส่งสินค้าทางอากาศให้ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคาท่ี

เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.99 ราคาท่ีให้บริการจูงใจผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจสูงสุดค่าเฉล่ีย 

4.04 มีราคาในการใชบ้ริการมีความเหมาะสมค่าเฉล่ีย 4 และราคาท่ีให้บริการถูกกวา่เม่ือเทียบกบัผูใ้ห้บริการราย

อ่ืนค่าเฉล่ีย 3.92 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่7 แสดงระดบัปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ต่อดา้นบริการของสายการบิน 

บริการของสายการบิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึง

พอใจ 

(x�) (S.D.) 

มีความพร้อมในการใหบ้ริการ 4.28 0.84 มากท่ีสุด 

มีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีเป็นระบบ 4.12 0.78 มาก 

สามารถแกไ้ขปัญหาปัญหาเฉพาะหนา้ใหแ้ก่

ผูโ้ดยสาร 

4.44 0.77 มากท่ีสุด 

มีการใหข้อ้มูลและแจง้รายละเอียดเม่ือสินคา้ส่งถึง

ปลายทาง 

4.00 0.82 มาก 

รวม 4.21 0.51 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่าบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศให้ปัจจยัต่อการบริการของสายการบินโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 4.21 สามารถแกไ้ขปัญหาปัญหาเฉพาะหนา้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจสูงสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.44 ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความคิดเห็นรองลงไปตามลาํดับไดแ้ก่ มีความพร้อมในการให้บริการค่าเฉล่ีย4.28 มี

ขั้นตอนการให้บริการท่ีเป็นระบบค่าเฉล่ีย 4.12 และมีการให้ขอ้มูลและแจ้งรายละเอียดเม่ือสินคา้ส่งถึงปลายทาง 

ค่าเฉล่ีย 4 

 

ตารางที ่8  แสดงระดบัปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ 

 ทางอากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ต่อดา้นบรรจุภณัฑ ์

บรรจุภณัฑ ์ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึง

พอใจ 
(x�) (S.D.) 

การออกแบบบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัชนิด

ของสินคา้ 

2.92 0.95 ปานกลาง 

บรรจุภณัฑมี์ความแขง็แรงปกป้องสินคา้ไม่ให้เกิด

ความเสียหาย 

2.80 1.00 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.71 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา่บริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศใหปั้จจยัต่อการบริการทางดา้นบรรจุภณัฑ์

ของสายการบินโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 2.86 การออกแบบบรรจุภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัชนิด

ของสินคา้ท่ีให้บริการ มีความพึงพอใจสูงสุดค่าเฉล่ีย 2.92 และรองลงมาเป็นบรรจุภณัฑ์มีความแข็งแรงปกป้อง

สินคา้ไม่ใหเ้กิดความเสียหายค่าเฉล่ีย 2.8 ตามลาํดบั 

 

การอภิปรายผล   

  ผูศึ้กษาทาํการอภิปรายผลเพ่ือยืนยนัขอ้คน้พบโดยศึกษาความสอดคลอ้งทางทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง พบวา่บริษทัตวัแทนไดใ้ห้ปัจจยัใจท่ีเก่ียวกบับริการของสายการบินซ่ึงประกอบดว้ย การมีความพร้อม

ในการให้บริการ มีขั้นตอนการให้บริการท่ีเป็นระบบ สามารถแกไ้ขปัญหาปัญหาเฉพาะหนา้ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ มี

การให้ขอ้มูลและแจ้งรายละเอียดเม่ือสินคา้ส่งถึงปลายทาง และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นจะพบว่า ทุกด้านมี

ค่าเฉล่ียมากและมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการตอ้งการรับการบริการจากสายการบินมากและสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 5.1 ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก  

             จากการศึกษาพบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อการมาเลือกใช้

บริการของผูม้าใชบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.18 อาจเป็นเพราะวา่การให้บริการของ

สายการบินมีการแข่งขนัสูงจึงมีความสาํคญัท่ีทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่และเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(www.novabizz.com) คือความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological 

needs) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค  

5.2 ทกัษะความสามารถของการใหบ้ริการ  

 จากการศึกษาพบวา่ ดา้นทกัษะความสามารถของการให้บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้าใช้

บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียรวม4.14 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใหบ้ริการมีกระบวนการท่ียุง่ยาก

ซบัซอ้น ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดไดง่้าย แต่ดว้ยท่ีทางสายการบินมีกระบวนการขั้นตอนการให้บริการท่ี

ชดัเจนมีประสิทธิภาพจึงสร้างความประทบัใจให้กบัผูม้าใชบ้ริการไดสู้งสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ความหมาย

การบริการของจิตตินนัท์ (2549) ไดไ้วก้ล่าวว่า การบริการไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตวัตน แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการใช ้

 5.3 การตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้   

 จากการศึกษาพบวา่ ดา้นการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้าใช้

บริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.44  

5.4 ราคาท่ีเหมาะสม  

 จากการศึกษาพบวา่ ดา้นราคาท่ีเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการของผูม้าใชบ้ริการ

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.99 ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของราคากบัความเหมาะสม

ของบริการท่ีเลือกใช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

 

 

http://www.novabizz.com/
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 5.5 บริการของสายการบิน  

  จากการศึกษาพบว่า ดา้นบริการของสายการบิน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.21 พนักงานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได ้การให้บริการ

ดงักล่าวจึงทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

 5.6 บรรจุภณัฑ ์ 

  จากการศึกษาพบวา่ ดา้นบรรจุภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียรวม 2.86 อาจเป็นเพราะวา่การทาํใหสิ้นคา้มีความปลอดภยัในการขนส่ง บรรจุภณัฑ์

มีความแขง็แรง เหมาะสมถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอีกขอ้หน่ึงในการใชบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการ

ขนส่งสินคา้ 

 

บทสรุป 

 การศึกษาปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศต่อการเลือกใชบ้ริการงานขนส่งสินคา้ทาง

อากาศบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัของบริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้ทาง

อากาศต่อการให้บริการงานขนส่งสินคา้ทางอากาศ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และพบวา่บริษทัตวัแทนผูข้นส่งสินคา้มีความพึงพอใจของการให้บริการงาน

ขนส่งสินคา้ทางอากาศในดา้นบริการของสายการบินมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีความพร้อมในการใหบ้ริการ มีขั้นตอนการ

ใหบ้ริการท่ีเป็นระบบ สามารถแกไ้ขปัญหาปัญหาเฉพาะหนา้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ มีการใหข้อ้มูลและแจง้รายละเอียด

เม่ือสินค้าส่งถึงปลายทาง รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก ด้านทักษะ

ความสามารถของการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ สินคา้ไปถึงจุดหมายปลายทางอยา่งถูกตอ้ง สินคา้ไปถึงจุดหมายตามเวลาท่ี

กาํหนดไว ้มีการแจง้ล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล สินคา้มีความปลอดภยั มีกระบวนการและขั้นตอนใน

การให้บริการท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ ด้านราคาท่ีเหมาะสม ได้แก่ ราคาท่ีให้บริการถูกกว่าเม่ือเทียบกับผู ้

ให้บริการรายอ่ืน ราคาในการใชบ้ริการมีความเหมาะสม ราคาท่ีให้บริการจูงใจผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ มีความสะดวกสบายเม่ือใชบ้ริการขั้นตอนของการใชบ้ริการมีความรวดเร็ว เวลาทาํ

การของบริษทัท่ีใหบ้ริการมีความเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อ ขั้นตอนง่าย ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น ประหยดัเวลา

ของบริษทัตวัแทน และดา้นบรรจุภณัฑ ์ไดแ้ก่ การออกแบบบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัชนิดของสินคา้ บรรจุ

ภณัฑมี์ความแขง็แรงปกป้องสินคา้ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย ตามลาํดบั 

 

ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการให้มีความทนัสมยั เพ่ือความรวดเร็วในการทาํงานมาก

ยิง่ข้ึน  

2) ควรมีการให้ความสําคญักบัการแจง้ล่วงหน้าให้กบัผูรั้บบริการเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล เพ่ือท่ี

ผูใ้ชบ้ริการจะไดท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึนในการมาใชบ้ริการ 

3) ควรมีการตระหนักถึงการให้บริการท่ีใชเ้วลาให้นอ้ยท่ีสุดเพ่ือเป็นประหยดัเวลาของบริษทัตวัแทน

ท่ีมาใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 
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 4) ควรมีการกาํหนดราคาท่ีสมเหตุสมผล ไม่ต่างจากรายอ่ืนมากเกินไปเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการสามารถไป

ใชบ้ริการของสายการบินอ่ืนไดง่้าย  

 5) สายการบินควรมีความพร้อมในการให้บริการ พนักงานควรมีไหวพริบในการให้บริการสามารถ

แกไ้ขปัญหาปัญหาเฉพาะหนา้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการและมีการพฒันาบรรจุภณัฑใ์ห้มีความแขง็แรงปกป้องสินคา้ไม่ให้

เกิดความเสียหาย เพ่ือใหสิ้นคา้เกิดความปลอดภยัมากท่ีสุด 

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป   

1) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบริษทัตวัแทนท่ีอยูใ่นเขตปลอดอากร สนามบินนานาชาติสุวรรณ

ภูมิเท่านั้น ควรจะไดมี้การศึกษากบับริษทัตวัแทนท่ีใชบ้ริการในส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศดว้ย  

2) ควรจะไดศึ้กษาถึงผลกระทบในดา้นต่าง ๆ เม่ือผูม้าใชบ้ริการไม่เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการคลงัสินคา้แบบ Real time และ

นาํระบบสารสนเทศฯ ดงักล่าวไปประยุกต์ใชใ้นกรณีศึกษาธุรกิจช้ินส่วนรถยนต์ โดยปรับปรุงกระบวนการให้

ขอ้มูลการเติมสินคา้ และสามารถแจง้วนัจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ จากโรงงานผูผ้ลิตไปยงัฝ่ายขาย โดยการนาํหลกัการ 

ECRS มาช่วยในการวเิคราะห์ลดความสูญเปล่า และการพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการคลงัสินคา้แบบ 

Real time จากการศึกษาพบว่าปัญหาเกิดข้ึนมาจาก สองสาเหตุคือ ลูกคา้ไม่ทราบวนัท่ีจะไดรั้บสินคา้ท่ีแน่นอน 

และลูกคา้ไม่ทราบแผนการเติมสินคา้ในอนาคตเพ่ือทาํการสั่งซ้ือซํ้ า จากการปรับปรุงดว้ยเทคนิค ECRS และการ

พฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการจดัการคลงัสินคา้แบบ Real time ท่ีสามารถรวบรวมขอ้มูล จากส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ แผนการขายรายเดือนรายผลิตภณัฑ์ จาํนวนสินคา้จริงคงเหลือรายผลิตภณัฑ์ แผนการเติมเต็ม

สินคา้จากปัจจุบนัถึงส้ินเดือนหรืออยา่งนอ้ย 15 วนั มาทาํการแสดงผลใหก้บัฝ่ายขายและทุกหน่วยงานให้สามารถ

ดําเนินการกับคาํสั่งซ้ือของลูกค้า และให้ข้อมูลเก่ียวกับแผนการเติมสินค้ากับลูกค้าได้ถูกต้องแม่นยาํ และ

น่าเช่ือถือ จากผลการดาํเนินการดงักล่าวสามารถลดขั้นตอนการทาํงานได ้3 ขั้นตอน เป็นเวลา 4,410 นาที  

 

คาํสําคญั: ระบบสารสนเทศ, การจดัการคลงัสินคา้, เรียลไทม ์,โปรแกรมสาํเร็จรูป 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

999 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to develop an information system for real time warehouse 

management. To apply in a case study of automotive parts business. By improving the process of providing 

replenished information and we can inform the delivery date to customers. From a factory to sales department. 

ECRS helps to reduce wastage and development of information systems for real time warehouse management. 

The study found that the problem is caused by two reasons: customers do not know the date to receive the exact 

product and they do not know the future plan to re-order. After improved by ECRS concept and develop real-

time warehouse information management system. From the related information, monthly sales plan, actual 

product inventory, the plan replenishes the product from the present day to the end of the month or at least 15 

days to show the results to the sales department and all units are able to process the customer's order. We can 

provide accurate and timely information about customer replenished information and trustworthy as a result, the 

process can be reduced to 3 steps for 4,410 minutes. 

 

KEY WORDS: Information system, Warehouse management, Real time, Software 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยมีอตัราการผลิตสูงข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง และปริมาณการขายรถยนตใ์น

ประเทศก็มีจาํนวนมากเช่นเดียวกนั จากขอ้มูลของกระทรวงอุตสาหกรรม (รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 

2560 และแนวโนม้ปี 2561) คาดวา่จะมีการผลิตรถยนตป์ระมาณ 2,000,000 คนัในปี 2561 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.56 

โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศประมาณ 900,000 คนั และเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณ 

1,100,000 คนั จากแนวโนม้ดงักล่าวส่งผลใหจ้ดัหน่ายช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนตส์าํหรับตลาดทดแทนในประเทศ 

ก็จะมีทิศทางสูงข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั 

 

 

 
ภาพประกอบที ่1 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิต จาํหน่าย ส่งออก รถยนต ์
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ในขณะท่ีปริมาณรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ท่ีจดทะเบียนกบักรมการขนส่ง ณ ส้ินปี 2560 มีมากถึง 

8,740,890 คนั ซ่ึงมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 3 ปีล่าสุด (ช่วงปี 2557-2560) ประมาณ 485,544 คนั 

 

ตารางที ่1 จาํนวนรถยนตน์ัง่ฯ ท่ีจดทะเบียนสะสม 

 
 

ดงันั้นจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม ปริมาณการจดัจาํหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย และ

ปริมาณรถยนตน์ั่งท่ีมีจาํนวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจกลุ่มช้ินส่วนอุปกรณ์ของรถยนตมี์ความตอ้งการสูงข้ึนตามไป

ดว้ย จึงทาํให้เกิดการแข่งขนัในตลาดเพ่ิมมากข้ึน เช่น กลุ่มธุรกิจแบตเตอร่ี นํ้ ามนัเคร่ือง ยางรถยนต ์เป็นตน้ ดงัท่ี

จะเห็นไดว้า่มียีห่้อเกิดใหม่เขา้มาทาํตลาดจาํนวนมากข้ึน การบริหารขอ้มูลสินคา้คงคลงัท่ีดี ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 

จากฝ่ายโรงงานผูผ้ลิตไปยงัฝ่ายขาย โดยทั่วไปในปัจจุบันได้มีประยุกต์ขอ้มูลสินคา้คงคลงัแบบReal time ซ่ึง

ขอ้มูลต่างๆจะใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Software) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้ งเครือข่าย(Network) ภายในองค์กร

(Intranet) หรือภายนอกองคก์ร(Internet) ท่ีไดรั้บอนุญาตใหรั้บขอ้มูลได ้ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการทาํธุรกิจไดดี้

ยิ่งข้ึน เพราะมีขอ้มูลส่งถึงกันระหว่างโรงงานผูผ้ลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดส่ง ศูนยก์ระจายสินค้า ร้านค้าปลีก และ

ผูบ้ริโภค ส่งผลใหต้น้ทุนการจดัเก็บสินคา้จะตํ่าลงมาก ปัญหาท่ี เกิด ข้ึนในบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงมีปัญ หา

เก่ียวกบัการบริหารขอ้มูลสินคา้คงคลงั ท่ีไม่แน่นอน ไม่ชดัเจน ส่งผลกระทบไปยงัลูกคา้ ร้านคา้ ฝ่ายขาย ฝ่าย

ขนส่ง และฝ่ายวางแผนโดยขอ้มูลสินคา้รับเขา้ของคลงัสินคา้ และขอ้มูลแผนการเติมสินคา้จะถูกส่งให้ฝ่ายขาย 

แบบรายสปัดาห์ จากฝ่ายวางแผนสนบัสนุนการขายซ่ึงมีความไม่แน่นอนในขอ้มูลเพราะ 

- ขอ้มูลแจง้และแกไ้ขเป็นรายสปัดาห์ ทุกวนัพฤหสับดีจะมีการแกไ้ขขอ้มูลเพ่ือสปัดาห์ถดัไป 

- ขอ้มูลท่ีแจง้จะเป็นจาํนวนรวมทั้งสินคา้คงคลงัจริง และแผนการเติมสินคา้ ซ่ึงไม่สามารถแยกกนัได ้

- เม่ือมีการแกไ้ขแผนการเติมสินคา้ ในระหวา่งสปัดาห์ ขอ้มูลจะไม่ถูกแกไ้ข 

ซ่ึงจากสาเหตุดงักล่าว ส่งผลใหเ้กิดปัญหาในขั้นตอนการรับคาํสัง่สินคา้จากลูกคา้ดงัน้ี 

1. ในกรณีท่ีมีสินคา้เพียงพอแต่ละสปัดาห์ ลูกคา้จะไม่ทราบวนัท่ีจะไดรั้บสินคา้ท่ีแน่นอน เพราะฝ่ายขาย

มีขอ้มูลแผนการเติมสินคา้จากฝ่ายโรงงานผูผ้ลิตเป็นรายสปัดาห์ ส่งผลใหลู้กคา้มีโอกาสตอ้งรอคอยสินคา้มากกวา่

ปกติประมาณ 1 – 5 วนั หรือไม่ไดรั้บสินคา้เลย จนตอ้งทาํการยกเลิกคาํสัง่ซ้ือช่วงส้ินเดือน 

2. ในกรณีท่ีไม่มีสินคา้เพียงพอในแต่ละสปัดาห์ ลูกคา้จะไม่ทราบวนัท่ีจะไดรั้บสินคา้เพราะฝ่ายขายไม่มี

ขอ้มูลแผนการเติมสินคา้จากฝ่ายโรงงานผูผ้ลิต ส่งผลให้ลูกคา้ไม่สามารถตดัสินใจสั่งซ้ือได ้และเกิดความไม่

มัน่ใจจึงไม่ทาํการสัง่ซ้ือสินคา้ และอาจจะทาํใหมี้ผลต่อการตดัสินใจไปใชย้ีห่อ้อ่ืนทดแทน 

 ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานท่ีขอ้มูลไม่มีความแน่นอนและล่าชา้

เป็นลาํดบัแรก เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีทาํให้เกิดการสูญเปล่าและสามารถแกไ้ขได ้โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูป(Software) หลกัการ ECRS และ ขั้นตอนการทาํ Flow Process Chart เขา้มาช่วยขจดั

และแกไ้ขกระบวนการทาํงานท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าและสูญเสียเวลาออกไป เพ่ือให้กระบวนการทาํงานมีความ

ประเภทรถ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551

    รย. 1 รถยนต์นั�งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 8,740,890  8,197,012  7,742,434  7,284,259  6,736,562  5,856,454  5,001,442  4,496,828  4,078,547  3,809,082  

เพิ�มขึ �นจากปีก่อนหน้า 543,878          454,578          458,175          547,697          880,108          855,012          504,614          418,281          269,465          248,860          

จาํนวนรถที�จดทะเบียนสะสมทั� วประเทศ ถึง วันที� 31 ธันวาคม (หน่วย : คัน )
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เหมาะสมมากยิ่งข้ึน อีกทั้ งยงัช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตราฐานการทํางานให้

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้อย่างสูงสุด และ เปิดโอกาสการในการเพ่ิมขีดความสามารถ ในอนาคตให้

ตอบสนองไดม้ากกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการคลงัสินคา้แบบ Real time 

2. นาํระบบระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการคลงัสินคา้แบบ Real time ไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษา 

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 
 

ภาพประกอบที ่2 กรอบแนวคิด 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

มีขั้นตอนวธีิดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

วงจรการพฒันาระบบ(System Development Life Cycle: SDLC) ขั้นตอนการพฒันามีอยูด่ว้ยกนั 7 ขั้น 

คือ 

1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)  

จากขั้นตอนการสั่งสินคา้ ในกรณีท่ีไม่มีสินคา้เพียงพอในแต่ละสัปดาห์ ลูกคา้จะไม่ทราบวนัท่ีจะไดรั้บ

สินคา้เพราะฝ่ายขายไม่มีขอ้มูลแผนการเติมสินคา้จากฝ่ายโรงงานผูผ้ลิต ส่งผลให้ลูกคา้ไม่สามารถตดัสินใจสั่งซ้ือ

ได ้และเกิดความไม่มัน่ใจจึงไม่ทาํการสั่งซ้ือสินคา้ และอาจจะทาํให้มีผลต่อการตดัสินใจไปใชย้ี่ห้ออ่ืนทดแทน 

ขั้นตอนการสัง่สินคา้ ในกรณีท่ีมีสินคา้เพียงพอแต่ละสปัดาห์ แต่อยา่งไรก็ดีลูกคา้จะไม่ทราบวนัท่ีจะไดรั้บสินคา้ท่ี

แน่นอน เพราะฝ่ายขายมีขอ้มูลแผนการเติมสินคา้จากฝ่ายโรงงานผูผ้ลิตเป็นรายสัปดาห์ ส่งผลให้ลูกคา้มีโอกาส

ปัญหา กระบวนการ

ประยุกต์ใช้และผลที�ได้รับ

1. ทบทวนกระบวนการทาํงานและจดัเรียงขอ้มลู

2. นําแนวคิดขอ้มลูแบบ Real time มาดาํเนินการ

3. นําเทคโนฯมาประยุกต์การสื�อสารแบบ Real time 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 4. นําขอ้มลูแบบ Real time มาดาํเนินการตา่งๆ เชน่

การแจง้ขอ้มลูการเติมเต็มสินคา้ การแจง้ขอ้มลูการสง่มอบสินคา้    - แจง้ขอ้มลูสินคา้จริง / แผนการเติมไดท้นัที

จากฝ่ายโรงงานไปยงัฝ่ายขาย จากฝ่ายขายแจง้ให้ลูกคา้ทราบ    - สามารถลดขั�นตอนและเวลาการทาํงานไดจ้ริง 

  1. วธีิการ/ขั�นตอนในการแจง้ฯ   1. ชดัเจน ถูกตอ้ง รวดเร็ว

  2. ชว่งเวลาที�แจง้ให้กบัฝ่ายขาย   2. ลดเวลารอคอยสินคา้หรือการยกเลิกคาํสั�งซื�อ

  3. การพฒันาระบบฯเพื�อสนับสนุน   3. ลูกคา้เกดิความพึงพอใจ

  4. ลดขั�นตอนและเวลาในกระบวนการ

ลูกคา้จะไมท่ราบวนัที�จะไดร้ับสินคา้ที�แนน่อน 

เพราะฝ่ายขายมขีอ้มลูแผนการเติมสินคา้จากฝ่าย

โรงงานผูผ้ลิตเป็นรายสัปดาห์ สง่ผลให้ลูกคา้มี

โอกาสตอ้งรอคอยสินคา้มากกวา่ปกติประมาณ 1 –

 5 วนั หรือไมไ่ดร้ับสินคา้เลย

หาแนวทางการปรับปรุงการให้ขอ้มลูจากฝ่าย

โรงงานไปยงัฝ่ายขายให้มปีระสิทธิภาพ และ

รวดเร็วโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้ฝ่าย

ขายสามารถนําขอ้มลูไปแจง้ลูกคา้ไดถู้กตอ้ง
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ตอ้งรอคอยสินคา้มากกวา่ปกติประมาณ 1 – 5 วนั หรือไม่ไดรั้บสินคา้เลย จนตอ้งทาํการยกเลิกคาํสัง่ซ้ือ ดงัแสดง

ในแผนภาพการทาํงานดงัน้ี 

 
ภาพประกอบที ่3 ผงังาน (Flowchart) ของกระบวนการสัง่ซ้ือ – ส่งมอบสินคา้ (ก่อนปรับปรุง) 

 

2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

นาํปัญหามาวางแผนปรับปรุงแนวทางการแกไ้ขและความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงเพ่ือลดระยะเวลา

สูญเปล่า โดยใชเ้ทคนิค ECRS โดยการนาํแต่ละหวัขอ้ของ ECRS มาทาํการพิจารณาและวเิคราะห์จากแผนการ

ดาํเนินงาน 

3. วเิคราะห์ (Analysis)  

จดัทาํแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process chart) ของกิจกรรมและนาํมาวเิคราะห์ปัญหา พบวา่ 

กิจกรรมลาํดบัท่ี 11 “เม่ือสินคา้คงคลงัไม่เพียงพอ ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นประสานงานการขาย ทาํการหยดุรอเอกสาร

คาํสัง่การจดัส่ง เพ่ือรอสินคา้เขา้มาเพ่ิมจากการผลิต” ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดการรอคอยนานมากท่ีสุดโดย

เฉล่ียประมาณ 3 วนั (ค่าเฉล่ียเกิดจากแผนการเติมสินคา้รายสปัดาห์ท่ีอาจจะรอสินคา้ 1-5 วนั) ซ่ึงมีผลทาํใหสิ้นคา้

ถึงลูกคา้ล่าชา้ ระยะเวลาเฉล่ียโดยรวมตั้งแต่เร่ิมตน้ จนส้ินสุดกระบวนการ ทั้งหมด 8,256 นาที เป็นเวลารอคอย 

4,320 นาทีหรือ เป็นเวลารอคอย ร้อยละ 52.3 ของเวลาทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั� งซื�อจากร้านค้า

(Inf. Flow)

ฝ่ายขายรับคําสั� งซื�อ

(Inf. Flow)

คลังสินค้า

(Inf. และPhysical Flow)

ร้านค้า

(Physical Flow)

ผู้บริโภค

(Physical Flow)

แผนการเติมสินค้า (Inf. Flow) โรงงานผู้ผลิต (Physical Flow)

แผนการผลิต (Inf. Flow) ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Physical Flow)

แผนการขาย (Inf. Flow)

วันพฤ.ที� 1 2 3 4 5
28
5
12
19

แผนการเตมิสนิคา้

สัปดาหท์ี�

IPC P.Code Section Cap Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 1376232 SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON T

No. of GT 146 149 144 151 151 150 146 149 147 145 1
1 LSR0L015 1B94A PR750   R16  DAT1BZ                                 0 191 0 0 0 0 0 0 47 144 0 0
2 PSR0LA00 1J27A PR225/50R17  TG10FZ                                 0 623 0 0 0 0 0 0 45 217 217 144
3 PSR0L78F 1K20A PR265/70R16  L02Z                                   0 1898 0 0 0 0 0 0 164 193 193 192
4 PSR0L84F 1M34A PR225/70R16  L02Z                                   0 719 180 180 179 180 0 0 0 0 0 0
5 PSR0L57D 1R87A PR195/55R15  DT3NCZ                                 282 8398 282 282 281 282 282 282 282 282 282 281
6 PSR0LC41 1T77A PR205/65R15  EP30Z                                  231 4536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PSR0LA84 2A49A PR205/65R16  TG10Z                                  0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PSR0LX62 2D72A PR255/60R18  684AHZ                                 160 19121 640 640 636 605 640 640 640 640 640 636
9 PSR0L77F 2E24A PR265/65R17  L02Z                                   0 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LVR0L243 2G97A LR255/70R16  D674Z                                  0 395 119 119 118 39 0 0 0 0 0 0
11 PSR0LX54 2H20A PR225/55R17  EA03FZ                                 0 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PSR0LCAF 2O82A PR185/65R14  FS10AZ                                 254 2254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LVR0L249 2R87A LR195   R15  R624HZ                                 0 3302 159 159 158 159 159 159 159 159 159 158
14 PSR0LB61 2S77A PR215/50R17  MY02FZ                                 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
15 PSR0L80F 2T15A PRP255/7R16  L02Z                                   0 430 0 0 0 0 35 169 169 57 0 0
16 PSR0LA22 2X64A PR175/65R14  150EZ                                  0 3564 0 0 0 0 0 242 277 277 277 276
17 LVR0L27F 2Y73A LR205/70R15  L02TZ                                  175 3967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 PSR0LA6F 3B35A PR185/55R15  F01FZ                                  0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                   
                                    
                                   
                                   
                                    
                                     
                                   
                                   
                                   

NO
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ตารางที ่3 กระบวนการไหลของกิจกรรม ก่อนทาํการปรับปรุง 

 
4. ออกแบบ (Design)  

1. โปรแกรม Microsoft Excel Macro สาํหรับการจดัทาํแนวคิด และจาํลองโปรแกรมกาํหนด

เป้าหมายและวธีิการของการทาํงานวจิยัใหช้ดัเจนและช้ีแจงใหก้บัทีมงานรับทราบ 

2. จดัทาํโปรแกรมตน้แบบโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel Macro มาประยกุต ์เพ่ือใหเ้กิดแนวคิด

และหลกัการทาํงานของการปรับปรุงและส่ือสารกบัโปรแกรมเมอร์ 

5. สร้างหรือพฒันาระบบ (Construction) 

นาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาประยกุตใ์ชโ้ดยการสร้าง Software และเช่ือมโยงขอ้มูลระบบ IT 

หลงัจากผูท้าํการวจิยัไดน้าํเสนอแนวคิดและเป้าหมายของการดาํเนินการแลว้ จึงประสานไปยงับริษทัภายนอกเพ่ือ

ดาํเนินเขียนโปรแกรม Software สนบัสนุน โดยทาํตน้แบบจากโปรแกรม Microsoft Excel Macro ซ่ึงจะได้

โปรแกรมสาํเร็จรูปดงัรายการดา้นล่าง 

โปรแกรมสาํเร็จรูป (software) จะมีขอ้มูลท่ีตอบสนองทุกส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

- สามารถดูสินคา้ทีละรายการหรือทั้งหมดทุกรายการแบบ Real timeได ้มีขอ้มูลครบถว้น 

- สามารถเห็นขอ้มูลจริงแบบ Real time ,แผนการเติมสินคา้ท่ีจะเขา้มาเพ่ิม ,ปริมาณสินคา้ท่ีจดัส่ง

ไปแลว้ ,ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือสามารถใหลู้กคา้สัง่ซ้ือได ้

- ขอ้มูลนาํเสนอแบบรายวนั เห็นพร้อมกนัทั้งเดือน 

- โปรแกรมสาํเร็จรูป (software) ใชเ้วลาดาํเนินการไม่นาน 3-5 วนิาทีต่อคร้ัง 

- โปรแกรมสาํเร็จรูป (software) สามารถเปิดพร้อมๆกนัไดที้ละหลายเคร่ือง 

โปรแกรมสาํเร็จรูป (software) ติดตั้งไดทุ้กสาขาเช่นโรงงาน สาํนกังานขาย คลงัสินคา้ 

6. การปรับเปลีย่น (Conversion)  

ทําการทดสอบระบบคลังสินค้าแบบ Real time กับผูใ้ช้งานปฏิบัติงานจริง และฝ่ายขายท่ีใช้ข้อมูล

ร่วมกนั เช่น ระบบฯสามารถประมวลผลได้ตามแนวคิดท่ีกาํหนดไว ้และสามารถจดัรายงานสําเร็จรูปได้แบบ

1 ลูกคา้ ทาํการสั่งซื้อสินคา้กบัฝ่ายขายทางชอ่งทางตา่งๆ 1 1

2 ฝ่ายขาย ทาํการตรวจสอบสินคา้ในระบบ (ตามที่ฝ่ายวางแผนสนับสนุนการขายแจง้การเติมสินคา้รายสัปดาห์ไว ้) 1 1

3 ฝ่ายขาย ทาํแจง้ลูกคา้วา่มสิีนคา้หรือไม ่(มขีอ้มลูเป็นรายสัปดาห์เทา่นั้น) 1 1

4 ถา้มจีาํนวนสินคา้ในระบบภายในสัปดาห์ ฝ่ายขาย ทาํการยืนยนัคาํสั่งซื้อกบัลูกคา้ 1 1

5 ฝ่ายขายจบการรับคาํสั่งซื้อกบัลูกคา้ 1 1

6 ฝ่ายขายสง่ขอ้มลูคาํสั่งซื้อให้กบัฝ่ายประสานงานการขายและคลงัสินคา้ 1 1

7 ฝ่ายประสานงานการขายและคลงัสินคา้ ทาํการรวบรวมคาํสั่งซื้อ 1 120

8 ฝ่ายประสานงานการขายและคลงัสินคา้ ทาํการสง่ขอ้มลูคาํสั่งการจดัสง่ไปยงัฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นประสานงานการขาย 1 120

9 ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นประสานงานการขาย รับขอ้มลูคาํสั่งการจดัสง่ 2 120

10 ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นประสานงานการขาย ทาํการตรวจสอบสินคา้คงคลงัจริงกบัคาํสั่งการจดัสง่ 2 120

11 เม ือ่สินคา้คงคลงัไมเ่พียงพอ ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นประสานงานการขาย ทาํการคา้งเอกสารคาํสั่งการจดัสง่ เพื่อรอสินคา้เขา้มาเพิ่มจากการผลิต 2 - 5 4320 รอสินคา้เฉลี่ย 3 วนั

12 เม ือ่สินคา้คงคลงัไมเ่พียงพอและเป็นวนัทาํงานสุดทา้ยของเดือน ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นประสานงานการขาย ทาํการยกเลิกเอกสารคาํสั่งการสง่ทั้งหมด 60

13 ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นประสานงานการขาย ทาํการตรวจสอบสินคา้เขา้มาเพิ่มจากการผลิตทุกวนั วนัละ 2 ครั้ง 5 30

14 เม ือ่สินคา้เขา้มาเพิ่มจากการผลิตครบตามจาํนวนแลว้ ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นประสานงานการขาย ทาํการรวบรวมคาํสั่งทั้งหมดรายวนั 5 120

15 ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นประสานงานการขาย ทาํการสง่ขอ้มลูให้กบั ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นขนสง่ และฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นจดัเตรียมสินคา้ 5 60

16 ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นจดัเตรียมสินคา้ ทาํการนําสินคา้จากตาํแหนง่จดัเกบ็มายงับริเวณที่ขนสง่ 5 120

17 ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นขนสง่ ทาํการจดัหารถขนสง่และกาํหนดเส้นทางเดินรถและประสานงานเวลาออกจากคลงัสินคา้ 5 120

18 ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นขนสง่ ดาํเนินการจดัสง่ 6 1440

19 ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นขนสง่ ทาํการสง่สินคา้ถึงมอืลูกคา้ 6 60

20 ฝ่ายคลงัสินคา้ดา้นขนสง่ ทาํการยืนยนัสินคา้จดัสง่ลูกคา้เสร็จส้ิน 7 1440

รวม 8256

หมายเหตุ
สัญลักษณ์

กิจกรรมลําดับที่ วันที่
เวลาทีใ่ช้

ดําเนินการ (นาท)ี
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อตัโนมติั ใช้งานได้รวดเร็วและใช้พร้อมๆกันหลายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ ข้อมูลปรับเปล่ียนแบบ Real time 

สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดร้วดเร็ว การนาํขอ้มูลเขา้ระบบไม่ซบัซอ้นและใชเ้วลานอ้ยมาก 

7. บํารุงรักษา (Maintenance) 

ทางผูพ้ฒันาระบบไดท้าํการจดัทาํแผนการปฏิบติังานแบบใหม่ ใหก้บัผูป้ฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดมาตราฐาน

ในการทาํงานและมีความถูกตอ้ง 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการคลงัสินคา้แบบ Real time 

2. นาํระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการคลงัสินคา้แบบ Real time ไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษา 

จากวิธีการดําเนินการวิจัย ท่ีใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

ขั้นตอนการพฒันามีอยูด่ว้ยกนั 7 ขั้น มาดาํเนินการทาํใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัสามารถพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลงัสินคา้แบบ Real time ได้และสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษาได ้โดยสามารถแจง้ขอ้มูลแบบ Real time ใหแ้ก่ ฝ่ายขายและลูกคา้ สาํหรับวนัท่ีจะ

ไดรั้บสินคา้ท่ีแน่นอน หรือไม่มีสินคา้และสามารถแจง้แผนการเติมสินคา้จากฝ่ายโรงงานผูผ้ลิต ไปยงัฝ่ายขายและ

ลูกคา้ไดต้ามวตัถุประสงค ์โดยผูว้ิจยัตอ้งดาํเนินการจดัทาํผงังานใหม่บางส่วนเพ่ือใหต้อบสนองกบัโปรแกรมฯท่ี

ติดตั้ง 

 

 
 

ภาพประกอบที ่4 ผงังาน (Flowchart) ของกระบวนการสัง่ซ้ือ – ส่งมอบสินคา้ (เปรียบเทียบ) 

คําสั�งซื�อจากร้านค้า

(Inf. Flow)

ฝ่ายขายรับคําสั�งซื�อ

(Inf. Flow)

คลังสินค้า

(Inf. และPhysical Flow)

ร้านค้า

(Physical Flow)

ผู้บริโภค

(Physical Flow)

เริ�ม จบ

ไม่มสีนิคา้ สั�งสนิคา้ซํ�า

ไม่มสีนิคา้ สั�งยี�หอ้อ ื�น

รอสนิคา้และไม่ไดรั้บ

ไม่มสีนิคา้ สั�งสนิคา้ซํ�า

ไม่มสีนิคา้ สั�งยี�หอ้อ ื�นแทน

รอสนิคา้และไม่ไดรั้บสนิคา้

รอสนิคา้ประมาณ 1-5 

รอสนิคา้ประมาณ 1-5 

คําสั�งซื�อจากร้านค้า

(Inf. Flow)

ฝ่ายขายรับคําสั�งซื�อ

(Inf. Flow)

คลังสินค้า

(Inf. และPhysical Flow)

ร้านค้า

(Physical Flow)

ผู้บริโภค

(Physical Flow)

ไม่มสีนิคา้ สั�งสนิคา้ซํ�า

ไม่มสีนิคา้ สั�งยี�หอ้อ ื�น

ขอ้มูลการเตมิสนิคา้แบบ Real time
จะเป็นขอ้มูลในการสื�อสารกับลูกคา้

เริ�ม จบ

 
  

หลังทําการปรับปรุง
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ภาพประกอบที ่ 5 ผงังาน (Flowchart) ของกระบวนการสัง่ซ้ือ – ส่งมอบสินคา้ (หลงัปรับปรุง) 

 

ตวัอยา่งและขั้นตอนการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูป (software) คลงัสินคา้แบบ Real time ซ่ึงขอ้มูลจะ

ปรากฏข้ึนในหนา้จอเดียวกนั 

1. เร่ิมคน้หาขอ้มูลของสินคา้โดยการพิมพร์หสัสินคา้และทาํตามขั้นตอนดงัรูป 

 

 
ภาพประกอบที ่6 ขั้นตอนการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูป – คลงัสินคา้เสมือน (1/3: เร่ิมคน้หาขอ้มูล) 

 

2. ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้จะปรากฏข้ึนดงัรูป โดยขอ้มูลต่างๆจะมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัซ่ึง

หนา้จอน้ีจะปรากฏเป็นขอ้มูล   Real time และติดตั้งโปรแกรมไวทุ้กหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คําสั�งซื�อจากร้านค้า

(Inf. Flow)

ฝ่ายขายรับคําสั�งซื�อ

(Inf. Flow)

คลังสินค้า

(Inf. และPhysical Flow)

ร้านค้า

(Physical Flow)

ผู้บริโภค

(Physical Flow)

คลังสินค้าเสมือนจริง โรงงานผู้ผลิต

แผนการผลิต ผู้จัดหาวัตถุดิบ

แผนการขาย

IPC P.Code Section Cap Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 1376232 SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON T

No. of GT 146 149 144 151 151 150 146 149 147 145 1
1 LSR0L015 1B94A PR750   R16  DAT1BZ                                 0 191 0 0 0 0 0 0 47 144 0 0
2 PSR0LA00 1J27A PR225/50R17  TG10FZ                                 0 623 0 0 0 0 0 0 45 217 217 144
3 PSR0L78F 1K20A PR265/70R16  L02Z                                   0 1898 0 0 0 0 0 0 164 193 193 192
4 PSR0L84F 1M34A PR225/70R16  L02Z                                   0 719 180 180 179 180 0 0 0 0 0 0
5 PSR0L57D 1R87A PR195/55R15  DT3NCZ                                 282 8398 282 282 281 282 282 282 282 282 282 281
6 PSR0LC41 1T77A PR205/65R15  EP30Z                                  231 4536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PSR0LA84 2A49A PR205/65R16  TG10Z                                  0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PSR0LX62 2D72A PR255/60R18  684AHZ                                 160 19121 640 640 636 605 640 640 640 640 640 636
9 PSR0L77F 2E24A PR265/65R17  L02Z                                   0 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LVR0L243 2G97A LR255/70R16  D674Z                                  0 395 119 119 118 39 0 0 0 0 0 0
11 PSR0LX54 2H20A PR225/55R17  EA03FZ                                 0 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PSR0LCAF 2O82A PR185/65R14  FS10AZ                                 254 2254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LVR0L249 2R87A LR195   R15  R624HZ                                 0 3302 159 159 158 159 159 159 159 159 159 158
14 PSR0LB61 2S77A PR215/50R17  MY02FZ                                 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
15 PSR0L80F 2T15A PRP255/7R16  L02Z                                   0 430 0 0 0 0 35 169 169 57 0 0
16 PSR0LA22 2X64A PR175/65R14  150EZ                                  0 3564 0 0 0 0 0 242 277 277 277 276
17 LVR0L27F 2Y73A LR205/70R15  L02TZ                                  175 3967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 PSR0LA6F 3B35A PR185/55R15  F01FZ                                  0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                   
                                    
                                   
                                   
                                    
                                     
                                   
                                   
                                   

NO
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ภาพประกอบที ่7 ขั้นตอนการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูป – คลงัสินคา้เสมือน (2/3: ขอ้มูล Real time) 

 

3. ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการขายจริง สินคา้คงเหลือ สามารถแสดงใหเ้ห็น 

เป็นขอ้มูล   Real time และเป็นรายวนัเช่นเดียวกนั 

 

 
ภาพประกอบที ่8 ขั้นตอนการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูป – คลงัสินคา้เสมือน (3/3: สินคา้คงเหลือ Real time) 

 

สรุปผล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทบทวนและแกไ้ขดงัขา้งตน้ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียโดยรวมตั้งแต่เร่ิมตน้จน

ส้ินสุดกระบวนการ ทั้งหมด 3,846 นาที ไม่มีเวลารอคอย สามารถลดเวลาการรอคอยและขั้นตอนการดาํเนินการ

ได ้3 กิจกรรม รวมเวลา 4,410 นาที 

ขั้นตอนต่างๆของ ECRS ท่ีส่งผลต่อกระบวนการทาํงาน 

1. E : Eliminate  การกาํจดั ยกเลิกการจดัทาํแผนการเติมสินคา้รายสปัดาห์ส่งผลดีทาํใหไ้ม่ตอ้งมีการรอ

คอยสินคา้ระหวา่งสปัดาห์(การรอคอยโดยเฉล่ียประมาณ 3 วนั) 

2. C : Combine  การรวมกนั รวบรวมขอ้มูลต่างๆโดยจดัทาํโปรแกรมคลงัสินคา้แบบ Real time ส่งผลดี

ในการส่ือสารดา้นสตอ็กสินคา้ Real time และสามารถนาํไปแจง้ลูกคา้ไดถู้กตอ้งรวดเร็ว 

3. R : Rearrange การจดัใหม่ จดัทาํแผนการเติมสินคา้เป็น Real time ทดแทนรายสปัดาห์ ส่งผลดีทาํให้

มีขอ้มูลแบบ Real time ทั้งสตอ็กจริงและแผนการเติมสินคา้ผา่นโปรแกรม 
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4. S : Simplify การทาํใหง่้าย ขอ้มูลต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ส่งผลดีตอ่เวลาการ

ปฏิบติังานและตอบสนองขอ้มูลใหลู้กคา้ไดร้วดเร็ว 

 

ตารางที ่4 สรุปกิจกรรมการสัง่ซ้ือสินคา้จนถึงการส่งมอบสินคา้ เปรียบเทียบ 

 
 

จากตารางพบวา่กิจกรรมการสัง่ซ้ือสินคา้จนถึงการส่งมอบสินคา้ 

ก่อนปรับปรุง     20 ขั้นตอน  ใชเ้วลาการดาํเนินการ 8,256 นาที  

หลงัปรับปรุงดว้ยเทคนิค ECRS พบวา่เหลือ  17 ขั้นตอน  ใชเ้วลาการดาํเนินการ 3,846 นาที 

การสัง่ซ้ือสินคา้จนถึงการส่งมอบสินคา้ลดลง    3 ขั้นตอน  ลดเวลาการดาํเนินการ 4,410 นาที 

ขั้นตอนท่ีมีการลดลงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การรอคอย 1 ขั้นตอน  เวลาท่ีสูญเสีย 4,320 นาที ซ่ึงเป็นเวลาสูญเสียจากการรอคอยสินคา้จากการผลิต

หรือไม่มีสินคา้เขา้มา 

2. การทาํงาน 1 ขั้นตอน เวลาท่ีสูญเสีย 120 นาที เม่ือยกเลิกการรอคอยสินคา้แลว้ ขั้นตอนการทาํงานก็

จะถูกยกเลิกไปดว้ย 

3. การตรวจสอบ 1 ขั้นตอน  ตอ้งเพ่ิมเวลา 30 นาที 

- ยกเลิกการตรวจสอบสินคา้รอคอยจากการผลิต  2 ขั้นตอน วนัละ 1 คร้ัง ใชเ้วลา 90 นาที 

- เพ่ิมการตรวจสอบสินคา้กบัคาํสัง่ซ้ือรายวนั  1 ขั้นตอน วนัละ 2 คร้ัง ใชเ้วลา 120 นาที 

 

สรุปผล 

การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการคลงัสินค้าแบบ Real time กรณีศึกษา ธุรกิจช้ินส่วน

รถยนตส์ามารถแกไ้ขปัญหาของขอ้มูลการเติมสินคา้ไดท้ั้ง 2 กรณี 

1. ในกรณีท่ีมีสินคา้เพียงพอแต่ละสัปดาห์ ลูกคา้จะไม่ทราบวนัท่ีจะไดรั้บสินคา้ท่ีแน่นอน โดยขอ้มูลท่ี

แสดงในระบบสารสนเทศนั้นจะใหข้อ้มูลสินคา้คงคลงัและวนัจดัส่งสินคา้กบัฝ่ายขายและลูกคา้ 

2. ในกรณีท่ีไม่มีสินคา้เพียงพอในแต่ละสัปดาห์ ลูกคา้จะไม่ทราบวนัท่ีจะไดรั้บสินคา้เม่ือมีการซ้ือซํ้ า 

โดยขอ้มูลท่ีแสดงในระบบสารสนเทศนั้นจะใหข้อ้มูลแผนการเติมสินคา้ใหก้บัฝ่ายขายและลูกคา้ 

 

 

 

ช่ือ สัญลักษณ์ ขั้นตอน เวลา (นาท)ี ขั้นตอน เวลา (นาท)ี ขั้นตอน เวลา (นาท)ี

การทาํงาน 9 2,043 8 1,923 -1 -120

การขนส่ง 4 1,621 4 1,621 0 0

การตรวจสอบ 5 212 4 242 -1 30

การรอคอย 1 4,320 0 0 -1 -4320

การเก็บ 1 60 1 60 0 0

20 8,256 17 3,846 -3 -4,410

เปรียบเทยีบก่อน-หลังกิจกรรม

รวม

ก่อนปรับปรุงกิจกรรม หลังปรับปรุงกิจกรรม
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อภิปรายผล 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางผูว้ิจยัทาํการศึกษาปัญหาอยา่งละเอียด และจดัทาํแผนงานเพ่ือนาํเสนอกบัทาง

องคก์ร ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวและไดรั้บการอนุมติั ในการดาํเนินการดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และในระหวา่งการ

ดาํเนินการทาํวิจยัและแกไ้ขปัญหานั้นก็ใชค้วามรู้เพ่ิมเติมในระหวา่งการศึกษาท่ี สาชาวิชาการจดัการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัศรีปทุม ในหลายๆทฤษฏีและหลกัการ รวมทั้ง

คาํแนะนําต่างๆจากคณาจารย ์จึงนํามาซ่ึงผลงานวิจัยท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้ในเชิงธุรกิจยุคปัจจุบันท่ีมีการ

แข่งขนัดา้นขอ้มูลและประสิทธิภาพในทุกๆดา้น ซ่ึงการลงทุนระบบโปรแกรมสาํเร็จรูปฯ คร้ังน้ีอยูใ่นวงเงินไม่

เกิน 2 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดผลในเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ยมูลค่าท่ีประเมินไม่ไดเ้พราะเป็นความพึงพอใจของลูกคา้

และ โอกาสการปรับตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดท้นัท่วงที โดยทางฝ่ายโรงงานสามารถใหข้อ้มูลจาํนวนสินคา้คง

คลงัและแผนการเติมสินคา้แบบReal time ไดต้ามวตัถุประสงคซ่ึ์งก่อใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีดีกบัทุกฝ่าย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา การเปิดรับส่ือสังคม การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการ

พฒันาคุณภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 268 คน โดยใชสู้ตรวเิคราะห์

จํานวนตัวอย่าง G*Power โดยการกําหนดสถิติในการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) ดว้ยวิธีเลือกแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร ซ่ึงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามในการเก็บ

ขอ้มูล ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการใชเ้ฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ซ่ึง

การใชส่ื้อสงัคมส่วนใหญ่มกัจะใชท่ี้พกัอาศยั ส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเปิดรับส่ือสังคม 

การใชป้ระโยชน์จากส่ือสงัคม ส่วนใหญ่นั้นจะเนน้การใชป้ระโยชน์ส่ือสงัคมเพ่ือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม

ทางการเงิน และมีความพึงพอใจในรูปแบบของการโพสต์ เน่ืองจากได้รับข้อมูลท่ีทันสมัย รวดเร็วทันต่อ

เหตุการณ์ ซ่ึงช่วยในการพฒันาคุณภาพชีวติในทุกๆดา้น 

 

คาํสําคญั:  คุณภาพชีวติของประชาชน/ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคม/ ความพึงพอใจและการนาํไปใช ้

 ประโยชน์/ส่ือสงัคม 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study about the social media utilization and satisfaction of people in 

Bangkok on how it improves the quality of life.  The sample group includes 268 people, calculating the number 

of people by G* Power.  Statistical tools used for this research are Pearson’ s the Product Moment Correlation 

Coefficient and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) with infinite population. The data is collected through 
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the questionnaire.  The results show that most of the samples use Facebook and Instagram and they usually slide 

through the applications while they are at the residence. Besides that, they usually log in through their phones. In 

terms of the utilization, a number of participants use the social media for activities involving financial transaction. 

These people are satisfied the applications’ posting feature because this feature gives the up-to-date information 

which helps them to stay updated. 

 

KEYWORDS:  the Quality of Life, Social Media Exposure, the Social Media Utilization and Satisfaction,  

 Social Media 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมายอ่มตอ้งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นัน่คือการมีความสุข ซ่ึงความสุขของชีวติท่ีแทจ้ริง 

คือ ความรู้สึกพอใจในตนเอง ความรู้สึกวา่ชีวิตน้ีมีคุณค่า ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มี

จิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ตวัเองได ้(วนัชยั ภิญโย, 2011)  

คุณภาพชีวิตของประชาชน (People’s Quality of life) คือการระดบัความเป็นอยูข่องคนไทยในช่วงเวลา

หน่ึงๆ อนัทาํให้บรรลุถึง “ความจาํเป็นพ้ืนฐาน” (Basic Minimum Need) 8 ประการดงัน้ีคือ การมีสุขภาพดีการมี

บา้นพกัอาศยัท่ีมัน่คง การไดรั้บบริการดา้นการศึกษา ครอบครัวมีความสุขสบาย การมีรายไดเ้พียงพอ การมีส่วน

ร่วมในการพฒันา การมีคุณธรรม และการบาํรุงรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

ในขณะเดียวกนัท่ีประเทศไทยเองมีความเจริญกา้วหน้า และการเติบโตดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยกีารส่ือสาร การพฒันาซอฟตแ์วร์(Software) ท่ีรองรับการใชง้านบน

โทรศพัท์มือถือ – แท๊บเล็ต (Tablet) รวมถึง ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเคร่ืองมือถือส่ือสารท่ีราคาถูกลงและหาซ้ือ

ไดง่้าย ทาํให้มีผูบ้ริการ หลากหลายข้ึนสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กวยั เน่ืองจากการใชง้านท่ีง่ายข้ึน ทาํให้กลุ่ม

ผูใ้ชง้านมีอายุน้อยลง จึงจะเห็นไดว้่าวิถีทางการดาํเนินชีวิต การดาํเนินธุรกิจ และการส่ือสารของคนในใชส่ื้อ

สงัคม เปล่ียนแปลงไปอยา่งมากมา 

ส่ือสังคมเปรียบเหมือนการบริการพ้ืนฐานของเว็บไซต์ท่ีผูใ้ช้สามารถแสดงตนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ คน

ทั่วไป โดยการสร้างหน้าต่างหรือเว็บไซต์ (Web page) ของตวัเอง และอนุญาตให้ผูอ่ื้นท่ีใช้บริการ เครือข่าย

เดียวกนั เขา้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กบัผูใ้ชน้ั้นๆ ได ้ยกตวัอยา่งเช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม, ไลน์

เป็นต้น (ปณิชา นิติพรมงคล, 2554) สถิติประชากรคนไทยท่ีใช้ส่ือสังคมในปี 2015 อพัเดตล่าสุด ณ เดือน

พฤษภาคม 2559 มี ดงัน้ี เฟซบุ๊ก 41 ลา้นคน โตข้ึน 17% คิดเป็น 60%ของประชากรไทย ส่วนเพจเฟซบุ๊กมีมากถึง 

7 แสนเพจ, ทวติเตอร์ 5.3 ลา้นคน โตข้ึน 18%, อินสตาแกรม 7.8 ลา้นคน โตข้ึน 74%, ไลน์ 33 ลา้น (“คอลมัน์สรุป

สถิติผูใ้ช ้Social Media”, 2559) 

ปัจจุบนัส่ือสงัคมไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการติดต่อส่ือสารทุกๆดา้น ซ่ึงการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆ ทาํให้มีแนวโน้มการใช้งานท่ีสูงข้ึนและมีการใช้งานขยายเป็นวงกวา้งมากข้ึน ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิต

เปล่ียนไป ไม่วา่จะเป็นดา้นการส่ือสาร การศึกษา สุขภาพ การเงิน รวมไปถึงการเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 

เราจึงตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพ่ือพฒันาศกัยภาพพร้อมกบัคุณภาพชีวติเราตอ้ง
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ดีข้ึนในทุกๆดา้น ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคม การใชป้ระโยชน์และ

ความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพชีวติหรือไม่และอยา่งไร 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของผูใ้ชส่ื้อสังคมท่ีมีลกัษณะประชากร กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมท่ี

มีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์และการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมกับความพึงพอใจการใช้

ประโยชน์และการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิด 

คุณภาพชีวิตหรือชีวิตท่ีมีคุณภาพ เป็นลกัษณะของการดาํเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความ ตอ้งการ

พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยอ์ย่างมีคุณค่า ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คุณภาพชีวิตหมายถึง “กินดีอยู่ดี” 

หรือ “อยูดี่มีสุข” จากการมีปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ และสามารถดาํรงชีวติอยูอ่ยา่งมีความสุขตามอตัภาพของแต่ละ

บุคคล มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม ซ่ึงมีมาตราฐานแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจาก พ้ืนฐาน

ทางความคิด ค่านิยม และส่ิงแวดลอ้มท่ีตนดาํรงอยู ่(กนกนสั ตูจิ้นดา, 2553, หนา้ 1) คุณภาพชีวติ คือ การมีชีวติท่ีดี 

ท่ีน่าพอใจ ทั้งในระดบับุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะการมีปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของชีวิตอยา่งเพียงพอ มีชีวิต

ครอบครัวท่ีสงบสุข มีความมัน่คง ปลอดภยัทั้งชีวิต และทรัพยสิ์น มีการศึกษา สามารถพ่ึงตนเองไดแ้ละมีชีวิตท่ี

สงบสุขตามอตัภาพ (อมรา พงศาพิชญ,์ 2546) 

องค์กรอนามยัโลก (Power, Bullinger and WHOQOL Grop, 2002 อา้งใน เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตของ

องค์การอนามยัโลกชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI กระทรวงสาธารณสุข, 2545) ให้นิยาม

คุณภาพชีวิตว่า เป็นสถานะความเป็นอยูท่ี่ดีของร่างกาย จิตใจ และพึงพอใจ การรับรู้คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น 

วฒันธรรมและค่านิยมจะส่งผลกบัเป้าหมายและ ความคาดหวงัเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ดา้น คือ 1. ดา้นร่างกาย (Physical domain) 2. ดา้นจิตใจ (Psychological domain) 3. ดา้นความสัมพนัธ์

ทางสงัคม (Social relationships) 4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 

แนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรม

ต่างๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่ คนท่ีมี คุณสมบติัทางประชากรท่ี

แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกบั ทฤษฎีกลุ่มพึงพอใจ (Social Categories 

Theory) ของ Defleur & Bell-Rokeaoh (1996 อ้างใน วิวรรณดา วนัชัยจิระบุญ, 2557, หน้า7-8) ท่ีอธิบายว่า

พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ ต่างๆของบุคคล หรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถ

อธิบายเป็นกลุ่มๆได ้คือ บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

การส่ือสารนั้นจดัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัปัจจยัหน่ึงในชีวติของมนุษย ์นอกเหนือจากปัจจยัส่ีท่ีมีความ

จาํเป็นต่อความอยูร่อดของมนุษย ์ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แมว้า่การส่ือสารจะ

ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นความตายของมนุษยเ์หมือนกบัปัจจยั4 แต่การท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงปัจจยั4 

เหล่านั้น ย่อมตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมืออย่างแน่นอน มนุษยต์อ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้
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บรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจกรรมใดๆของตน และเพ่ืออยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ การส่ือสารเป็นพ้ืนฐานของการ

ติดต่อของมนุษยแ์ละเป็นเคร่ืองมือสําคญัของกระบวนการความพึงพอใจ ยิ่งมีความพึงพอใจสลบัซับซ้อนมาก

ประกอบดว้ยคนจาํนวนมากข้ึนเท่าใดการส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคญัมากข้ึนเท่านั้น ทั้ งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความพึงพอใจจะนาํมาซ่ึงความสลบัซบัซอ้น หรือความสบัสนต่างๆ จนอาจก่อใหเ้กิด

ความไม่เขา้ใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของส่ือสังคม ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว (ยพุดี ฐิติกลุเจริญ, 2537, หนา้ 3 อา้งใน จุฑารัตน์ เคนจอหอ, 2552 หนา้ 25) 

การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลว่าความ

แตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการเลือกสรร 

(Selective Process) ท่ีแตกต่างกนั 

 โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960, pp. 19-25, อา้งใน สุภวตัน์ สงวนงาม, 2557, หนา้11-12) ได้

กล่าวไวว้่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของ

มนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขั้นตอนลาํดบัดงัต่อไปน้ี 1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure)  

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) 3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and 

Interpretation) 4. การเลือกจดจาํ (Selective Retention)  

ในปัจจุบนัการส่ือสารไดรั้บการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีการนาํส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบเขา้ ดว้ยกนัมา

ใช้ในสาธารณะมากข้ึน พร้อมกับบูรณาการประโยชน์ใช้สอยท่ีหลากหลาย มีการเพ่ิมความ รวดเร็วและ

สะดวกสบายยิง่ข้ึน อยา่งดา้นการใชป้ระโยชน์จากส่ืองสงัคม พบวา่ส่วนมากใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการพูดคุย 

(Chat) กบัเพ่ือน คน้หาเพ่ือนเก่าหรือหาเพ่ือนใหม่และใหค้วาม สนใจในเร่ืองของการติดตามข่าวสารท่ีสนใจและ

เหตุการณ์ต่างๆ การรับ – ส่งอีเมล ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดเกม ใชใ้นการสอบถามขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญใน

ดา้นต่างๆหรือรับทราบความคิดเห็นของ ผูอ่ื้นจากประเด็นท่ีสนใจ เช่น ดา้นเทคโนโลยี ไอที ดา้นสุขภาพ ความ

งาม (พิชญาว ีคณะผล, 2553 อา้งใน ฉฐัมณฑน์ ตั้งกิจถาวร, 2557, หนา้17-18) 

ในการส่ือสารผ่านส่ือสังคมดา้นความพึงพอใจนั้น พบว่าส่วนใหญ่พอใจในเร่ืองของการได ้สนทนา

โตต้อบกบัเพ่ือนหรือผูท่ี้ตอ้งการสนทนาดว้ยมีความคล่องตวัรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร และมี ความน่าต่ืนเตน้ 

สนุกสนาน เพลิดเพลิน เม่ือใดท่ีความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากส่ือสงัคมสูงกวา่ความพึง พอใจท่ีแสวงหานั้น ผูรั้บสาร

จะอยูใ่น สถานการณ์ท่ีเรียกวา่ “มีความพอใจสูง” (High Audience Satisfaction) และระดบัความช่ืนชมความสนใจ

ก็จะสูงดว้ย (ฤดีพร ผอ่งสุภาพ, 2551 อา้งใน ฉฐัมณฑน์ ตั้งกิจถาวร, 2557, หนา้20) 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมุติฐานการวจัิย 

(1) ผูใ้ชส่ื้อท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือแตกต่างกนั 

(2) ผูใ้ชส่ื้อท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์จากการใชส่ื้อท่ีแตกต่างกนั 

(3) ผูใ้ชส่ื้อท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนั มีความพึงพอใจรูปแบบของส่ือท่ีแตกต่างกนั 

(4) ผูใ้ชส่ื้อท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนั มีการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีแตกต่างกนั 

(5) พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจการใชป้ระโยชน์และการพฒันาคุณภาพ

ชีวติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5. วธีิการดําเนินการวจัิย 

 5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครท่ีใชส่ื้อสังคม ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ี

แน่นอน กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ขอบเขตความผิดพลาดเท่ากบั 0.05 จาํนวน 268 คน การศึกษาคร้ังน้ีจะ

ใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประมาณ 2 เดือน คือ ในเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยสาํรวจจาก

แบบสอบถาม 

 5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก่ 

 (1) ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา 

อาชีพ รายได ้ท่ีอยู ่

 (2) ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือส่ือสงัคม ประกอบดว้ย การสร้าง

ความบนัเทิง ใชเ้ป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร สร้างอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล การสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม 

และความพึงพอใจ การใชป้ระโยชน์ การพฒันาคุณภาพชีวติ 

5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึนเอง โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะคาํถาม
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ปลายเปิด (Close Ended Question) จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ  และเขตท่ีอาศยั ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท

นามบญัญติั (Nominal Scale) ส่วนอาย ุการศึกษา รายรับ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทจดัลาํดบั (Ordinal Scale) 

ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางส่ือสังคม ตอนท่ี  3 คาํถามเก่ียวกับการใช้

ประโยชน์จากส่ือสังคม  ตอนท่ี 4  คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชส่ื้อสังคม จาํนวน 13 ขอ้ โดยลกัษณะ

ของคาํถามแบบปลายปิด ประกอบดว้ยคาํถามท่ีใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale Question ใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภท

อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 6 ระดบั ตอนท่ี  5  คาํถามเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพ

ชีวติ โดยทั้ง  3  ตอน ใชค้าํถามท่ีใชม้าตรวดัแบบแบบ Likert Scale Question ใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค

ชั้น (Interval Scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 6 ระดบั  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพ้ืนท่ี ตั้ งแต่เดือน

พฤศจิกายน - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 2 เดือน หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูล

ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ อาชีพ เขตท่ีอยูอ่าศยั และพฤติกรรมการเปิดรับ

ส่ือสงัคม เพ่ือนาํมาบรรยายคุณลกัษณะสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inference 

Statistics) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ t-test (Independent t-test) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way 

ANOVA  (One-Way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐาน 

  5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง นาํเสนอโดยแสดงเป็น

ตารางแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามลกัษณะทางประชากร เพศตวัอย่างเป็นเพศชาย 

จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และเป็นเพศ หญิงจาํนวน 197 คนคิดเป็นร้อยละ 73.5 อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี มีจาํนวน 

113 คน คิดเป็นร้อยละ42.2 ถือวา่มากท่ีสุด การศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 121 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 อาชีพ ปัจจุบนั

พบวา่ มากท่ีสุดคือกลุ่มนกัศึกษา/นิสิต จาํนวน 132 คิดเป็นร้อยละ 49.3 รายไดต้่อเดือน พบวา่ กลุ่มรายไดน้อ้ยกวา่ 

15,000 บาท มีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 เขตท่ีอาศยั จาํนวนท่ีมากท่ีสุดคือ กรุงเทพ

ชั้นใน จาํนวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.8 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ

สังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม ดงัน้ี ส่ือสังคมท่ีนิยม

เปิดรับมากท่ีสุดไดแ้ก่ อินสตาแกรม สถานท่ีเปิดรับสื่อสงัคมบ่อยท่ีสดุ คือ ท่ีพกัอาศยั อุปกรณ์ในการเปิดรับส่ือ

สงัคมมากท่ีสุด โทรศพัทมื์อถือช่วงเวลาท่ีเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเป็นช่วงเวลาก่อนนอนมากท่ีสุด 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลลกัษณะประชากร ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษา

สูงสุดในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัศึกษา/นิสิต รายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่15,000 บาท และมีภูมิลาํเนาอยู่

เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการใชเ้ฟซบุ๊กและอินสตาแกรม แต่มี

ความพึงพอใจในการใชไ้ลน์และอินสตาแกรม ซ่ึงความพึงพอใจน้ีใกลเ้คียงกบัการใชเ้ฟซบุ๊ก  การใชส่ื้อสังคม

ส่วนใหญ่มกัจะใชท่ี้ท่ีพกัอาศยั และส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเปิดรับส่ือสงัคมบ่อยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3 การใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคม ส่วนใหญ่นั้นจะเนน้การใชป้ระโยชน์ส่ือสังคมเพ่ือกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมทางการเงิน รองลงมาคือ ติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือน (ท่ีรู้จกักนัในชีวิตจริง) และใชเ้พ่ือความ

บนัเทิง ใชเ้พ่ือแชร์รูปภาพและวดีิโอ และใชเ้พ่ือส่งขอ้ความผา่นเฟซบุ๊ก/ อินสตาแกรม/ ไลน์ 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจรูปแบบของส่ือสังคม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปแบบของการโพสตม์าก 

เน่ืองจากขอ้มูลท่ีทันสมยั รวดเร็วตามกระแสนิยม สามารถพิมพ์โตต้อบกันบนส่ือสังคมได้ และยงัใช้ในการ

เช็คอินสถานท่ีต่างๆ ในปัจจุบนัรูปแบบของส่ือสังคมยงัสามารถใช้ส่ือสารดว้ยการโทรผ่านส่ือสังคม และยงั

สามารถวดีิโอคอลได ้รวมไปถึงสามารถเช่ือมโยงส่ือสงัคมระหวา่งเฟซบุ๊ก/ ไลน์/ อินสตาแกรม เช่นการโพสตรู์ป/ 

วิดีโอแลว้ล้ิงก์ไปท่ีเฟซบุ๊กได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากรูปแบบของภาษาท่ีใช้ในส่ือสังคมท่ีอ่านเขา้ใจง่าย และ

ขั้นตอนไม่ยุง่ยากสามารถไลฟ์สด (Live) ไดท้นัที 

ส่วนที ่5 การพฒันาคุณภาพชีวติ ส่วนใหญ่มีการใชป้ระโยชนจ์ากส่ือสงัคม คือ รู้จกั 

วิธีการดูแลสุขภาพร่างกาย สามารถเรียนรู้ทกัษะต่างๆ เพ่ือใชพ้ฒันาตนเองไดจ้ากส่ือสังคมท่ีสามารถใชง้านโดย

ไม่มีค่าใชจ่้าย เช่น วิดีโอสอนการออกกาํลงักาย/ ภาษา/ วิดีโอสอนแต่งหน้า/ ทาํอาหาร เป็นตน้ ทาํให้ท่านได้

เรียนรู้เร่ืองราวใหม่ ๆ จากทัว่โลก  คือ รู้จกัวิธีการบริโภคอาหารอยา่งถูกตอ้ง, การดูแลตวัเองจากโรคภยัไขเ้จ็บ, 

การดูแลท่ีพกัอาศยัใหส้ะอาดถูกสุขอนามยั, การในการดูแลและกาํจดัขยะ, การป้องกนัอุบติัภยัต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 

ส่วนที ่6 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิการใชส้ถิติวเิคราะห์ Anova 

1) ผูใ้ชส่ื้อสงัคมท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือสงัคม

แตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่ เพศชายและเพศหญิง มีช่วงอายแุตกต่างกนั  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และเขต

ท่ีอยูอ่าศยัความแตกต่างกนั 

2) ผูใ้ชส่ื้อสงัคมท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์จากการใชส่ื้อสงัคมแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบวา่ เพศชายและเพศหญิง มีช่วงอายแุตกต่างกนั ระดบัการศึกษา อาชีพ เขตท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 

ส่วนรายไดต้่อเดือนกบัการใชป้ระโยชน์จากการใชส่ื้อสงัคมไม่มีความแตกต่างกนั 

3) ผูใ้ชส่ื้อสงัคมท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนั มีความพึงพอใจรูปแบบของส่ือสงัคมท่ีแตกต่าง ผล

การศึกษาพบวา่ เพศชายและเพศหญิง มีช่วงอายแุตกต่างกนั ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน เขตท่ีอยูอ่าศยัมีความ

แตกต่างกนั ส่วนการประกอบอาชีพกบัความพึงพอใจรูปแบบของส่ือสงัคมไม่มีความแตกต่างกนั 

4) ผูใ้ชส่ื้อสงัคมท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนั มีการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษา

พบวา่ เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนั ระดบัการศึกษา เขตท่ีอยูอ่าศยัโดยมีความแตกต่างกนั ส่วนช่วงอาย ุ

อาชีพและรายไดก้บัการพฒันาคุณภาพชีวติไม่มีความแตกต่างกนั 

5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคม การใชป้ระโยชน์ ความพึงพอใจในการพฒันา

คุณภาพชีวติ ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ในระดบัสูง 

แต่ในส่วนของการพฒันาคุณภาพชีวติมีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์กนัในระดบัปานกลาง ความพึงพอใจมี

ความสมัพนัธ์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติกนัในระดบัสูง ส่วนความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาคุณภาพ

ชีวติในระดบัสูง 
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7. อภิปรายผล  

การวิเคราะห์ การเปิดรับส่ือสังคม การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร แบ่งการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ความแตกต่างของผูใ้ชส่ื้อสังคมท่ีมีลกัษณะประชากร กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์และการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูช้ายและ

ผูห้ญิงจะมีความแตกต่างอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทั้ งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมได้

กาํหนดบทบาทและกิจกรรมของชายหญิงไวแ้ตกต่างกนั จึงส่งผลให้พฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและชาย

แตกต่างกนัดว้ย (พสุพนัธ์ ชยัพฤกษเ์จริญ, 2549, หนา้ 6) 

ส่วนที่ 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ชท่ี้มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคม การใชป้ระโยชน์และความพึง

พอใจในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1) พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ในระดบัสูง ผลการศึกษาในคร้ังน้ี

พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมในเร่ืองของกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนออม

เงินรวมไปถึงการทาํธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าววา่ ในแต่ละปีแนวโนม้การเติบโตทาง

เศรษฐกิจมีหลายปัจจยัท่ีตอ้งติดตาม และทุกปัจจยัลว้นส่งผลกระทบต่อสินทรัพยท์างการเงินทัว่โลกใหเ้ผชิญกบั

ความผนัผวน (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2018)  

2) การพฒันาคุณภาพชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ในระดบัปานกลาง ผลการศึกษาในคร้ังน้ี

พบวา่ ประชาชนมีการใชป้ระโยชน์ในเร่ืองการดูแลสุขภาพร่างกาย การบริโภคอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ และ

การจดัการแยกขยะยงัไม่มากเท่าท่ีควร เพราะประชาชนส่วนใหญ่นิยมใชป้ระโยชน์ในเร่ืองของการติดต่อส่ือสาร

กบัเพ่ือน (ท่ีรู้จกัในชีวติจริง) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา พบวา่ คนทาํงานมีการใชส่ื้อสงัคมในการติดต่อส่ือสาร

และพบปะสงัสรรคก์บัเพ่ือนบ่อยท่ีสุด รองลงมา จะเขา้ไปอพัเดท ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในสถานการณ์ท่ี

กาํลงัเป็นกระแสนิยม เขา้ไปโพสตข์อ้ความ เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ และคอมเมน้ตบ์ทความท่ีน่าสนใจ เขา้ไปคน้หา

ขอ้มูลข่าวสารสินคา้และบริการ เขา้ไปส่งต่อความรู้ต่างๆ (Share) บนส่ือสงัคมไปยงัเพ่ือนๆ รวมไปถึงการคลิกเขา้

ไปคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเม่ือเห็นข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์หรือกดไลค์ (Like) ขอ้มูลสินคา้และ

บริการ พร้อมกบัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และยงัเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานจดัข้ึน 

และนานๆ คร้ังจะเขา้ไปสัง่ซ้ือสินคา้และบริการ (ปณิชา นิติพรมงคล, 2554) 

3) ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาคุณภาพชีวิตในระดบัสูง ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า 

ประชาชนใหค้วามพึงพอใจในการโพสตข์อ้มูลท่ีทนัสมยั รวดเร็วตามกระแสนิยม สามารถพิมพโ์ตต้อบกนับนส่ือ

สงัคมได ้ซ่ึงทาํใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ข่าวสาร เหตุบา้นการเมืองและสถานการณ์ของโลกในปัจจุบนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว

มากข้ึน รวมถึงไดช่้วยเหลือสงัคมหรือบุคคลท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั “โครงการกิจกรรมวิง่การ

กุศลก้าวคนละก้าว” เพ่ือระดมทุนจากผูมี้จิตศรัทธามาช่วยเหลือ โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

(Thailivestream, 2018) 
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8. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

 สามารถนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์กบัธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน ออนไลน์ เหมาะ

กบันกัการตลาด นกัประชาสมัพนัธ์ นกัโฆษณา กรณีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสาร หรือวางแผนกลยทุธ์

ภายในองคก์ร เช่นธนาคาร ท่ีสามารถพฒันาแอพลิเคชัน่ให้เหมาะกบัการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั เพ่ือให้ใชง้านได้

งานข้ึน  

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาผลกระทบของส่ือสังคมท่ีมีผลในดา้นบวกและดา้นลบเพ่ิมเติม เพ่ือให้งานวิจยัมีความ

สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และควรศึกษาส่ือสังคมเพ่ิมเติมหรือเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให้ทราบถึง พฤติกรรม

การเปิดรับ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการใชส่ื้อสังคมของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีว่าแตกต่างกนั

หรือไม่อยา่งไร  

 

9. กติติกรรมประกาศ 

 การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ

ซ่ึงไดใ้ห้ความรู้ การช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องในงาน ตลอดจนการให้คาํปรึกษา

ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการวจิยัจนงานวจิยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี  

 

10. เอกสารอ้างองิ 

กนกนสั ตูจิ้นดา. 2553. คุณภาพชีวติของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์อินเตอร์ เนชัน่แนล. 

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามยั. 2545. แนวทางการดาํเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (พิมพค์ร้ังท่ี 2). 

กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั. 

คอลมันส์รุปสถิติผูใ้ช ้Social Media ในไทยจากงาน Thailand Zocial Awards 2016. 2559. สืบคน้จาก 

https://www.it24hrs.com/2016/stat-social-media-thai-populations/ 

โครงการกิจกรรมวิง่การกศุลกา้วคนละกา้ว. 2561. สืบคน้จาก http://www.thailivestream.com/show-case/24. 

จุฑารัตน์ เคนจอหอ. 2552. พฤติกรรมการรับชมและคุณค่าของงานละครโทรทศัน์แนวจกัรๆ วงศ์ๆ  บริษทั ดีดา้ 

วดีีโอ โปรดกัชัน่ จาํกดั ท่ีมีตอ่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6 จงัหวดั ชยัภูมิ. รายงานโครงการเฉพาะ

บุคคลปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ฉฐัมณฑน์ ตั้งกิจถาวร. 2557. การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับขอ้มูลท่ีถูกแชร์ (Shared) ผา่น

เฟสบุ๊ค. การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ปณิชา นิติพรมงคล. 2554. พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องคนวยัทาํงานในเขต กรุงเทพมหานคร. 

สืบคน้จาก https://www.it24hrs.com/2016/stat-social-mediathai-populations/. 

https://www.it24hrs.com/2016/stat-social-mediathai-populations/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1019 

พสุพนัธ์ ชยัพฤกษเ์จริญ. 2549. ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขา้วสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ตรา มาบุญ

ครอง ของกลุ่มแม่บา้นในเขตกรุงเทพมหานครกบัการส่ือสารทางการตลาดของ บริษทั ปทุมไรซมิล 

แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน). รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญา มหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

วนัชยั ภิญโย. 2554. คุณภาพชีวติ. สืบคน้จาก https://sites.google.com/site/gem2kkr/ word-of-the-

week/schadenfreudeshah-dn-froi-duhnoun. 

ววิรรณดา วนัชยัจิระบุญ. 2557. พฤติกรรมการติดตามข่าวสารผา่นทรูมูฟเอชไลน์ออฟฟิเช่ียลแอค เคานตข์อง

ผูใ้ชบ้ริการทรูมูฟเอชในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสยาม. 

สุภวตัน์ สงวนงาม. 2557. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของ สถานีโทรทศันใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั เนชัน่. 

อมรา พงศาพิชญ.์ 2546. ประชาคมวจิยั จดหมายข่าวราย 2 เดือน, โครงการวจิยั เร่ือง การสร้าง และพฒันาตวัช้ีวดั

คุณภาพชีวติและการพฒันาสงัคม (ระยะท่ี 2). สืบคน้จาก

http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=1819. 

Cyberbiz. 2561. ผูจ้ดัการออนไลน์. สืบคน้จาก

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000083475. 

 

http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=1819
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000083475


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

1020 

การเปิดรับ และทัศนคติทีม่ีต่อส่ือบันเทงิเกาหลบีนส่ือสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทย 
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ON SOCIAL MEDIA OF THAI ADOLESCENTS  

 

เจษฎา นิลบุตร1 
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คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง “การเปิดรับ และทศันคติท่ีมีต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีบนส่ือสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นไทย” มี

วตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรของวยัรุ่นไทยท่ีเปิดรับส่ือบันเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ (2) ศึกษาถึงการเปิดรับส่ือและทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นไทย (3) 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์

ของวยัรุ่นไทย (4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือ

สังคมออนไลน์ของวยัรุ่นไทย และ (5) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีกบัทศันคติ

ต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของวยัรุ่นไทย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มวยัรุ่นไทย จาํนวน 400 คน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และสถิติเชิงอนุมาน การทดสอบความแตกต่างของตวัแปร (Chi – square) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One- way Analysis of Variance) ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.00 มี

อายใุนช่วง 18 – 21 ปี ร้อยละ 42.50 มีระดบัการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ร้อยละ 33.25 มี

รายไดเ้ฉล่ีย(ครอบครัวต่อเดือน) 30,001 – 45,000 บาท ร้อยละ 49.25  มีวตัถุประสงคใ์นการเปิดรับส่ือเพ่ือความ

บนัเทิง มีความรวดเร็วในการเขา้ถึงส่ือเป็นปัจจยัสาํคญั ส่วนใหญ่เปิดรับส่ือในรูปแบบของเพลงเกาหลี ใชเ้วลา 1-

5 ชัว่โมงต่อวนั ในช่วงเวลา 18.01-00.00 น.ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.twitter.com และมีทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี

ในดา้นวฒันธรรม ดา้นสงัคม ดา้นครอบครัว ดา้นการตลาด อยูใ่นระดบัดี 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ วยัรุ่นไทยท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั ส่งผลทาํใหก้ารเปิดรับส่ือ

บนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 วยัรุ่นไทยท่ีมีลกัษณะทาง

ประชากรแตกต่างกนั ส่งผลทาํใหท้ศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั วยัรุ่นไทยท่ี 
 

 
1 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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มีการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แตกต่างกนั ส่งผลให้ทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ วตัถุประสงคห์ลกัในการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี ระยะเวลาโดย

เฉล่ียต่อคร้ังท่ีมีการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี ไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั : การเปิดรับ, ทศันคติ, ส่ือบนัเทิงเกาหลี, ส่ือสงัคมออนไลน,์ วยัรุ่นไทย 

 

Abstract 

The research on "Exposure and attitude towards the Korea media on Social media of Thai Adolescents" 

aimed 1) to study the demographic characteristics of Thai Adolescents that exposed to Korea through social media 

2) to study the exposure attitude towards the Korea media on Social media of Thai Adolescents 3) to compare the 

differences between demographic characteristics with the exposure to Korea media through social media of Thai 

Adolescents 4)  to compare the differences between demographic characteristics with attitudes towards Korea 

media on Social media Thai Adolescents 5)  to compare the differences between the exposure of Korea media 

with attitudes towards the Korea media, through the social media of Thai Adolescents. The sample group in this 

study consisted of 400 Thai Adolescents using descriptive statistics include frequencies percentage mean and 

standard deviation and inferential statistics. Testing chi – square and analysis of variance-one way. 

 The research found that most respondents were female as 71. 00 percent aged during 18- 21 years as 

42. 50 percent, education in upper secondary education/ vocational as 33. 25 percent of the average income 

( families per month)  30,001- 45,000 baht as 49. 25 percent with the objective of the exposure media for 

entertainment with quick access to the media as an important factor.  The exposure media in the form of Korean 

music takes 1-5 hours per day in the period 18:01 to 00:00 AM. Via twitter.com and attitude towards the Korean 

culture, social, family marketing in good level. 

 Hypothesis testing found that Thai Adolescents with the different demographic characteristics affect 

the exposure on Korea media through social media differ statistically significant at the 0. 05 level.  Thai 

Adolescents with different demographic characteristics affected the attitude toward Korea media entertainment 

through social media with no difference.  Thai Adolescents with the exposure of Korea media through social 

media differently, resulting in the attitude toward Korea media entertainment differ statistically significant at the 

0.05 level except for the main objective in the exposure of Korea media entertainment with the average period of 

time that is open to the Korea media entertainment. There was no difference. 

 

Keywords : Exposure, Attitudes, Korean Entertainment Media, Social media, Thai Adolescents  
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบนัเป็นยคุของการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ สามารถส่งผา่นถึงกนัและ

กนัไดท้ัว่โลก โดยอาศยัช่องทางท่ีมีอยูม่ากมาย ช่องทางสาํคญัท่ีช่วยใหข้อ้มูลข่าวสารเหล่านั้นสามารถส่งต่อถึงกนั

ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้นและส่งผลกระทบกวา้งไกลก็คือ “ส่ือมวลชน” นัน่เอง เร่ืองของส่ือมวลชนจึงไม่ใช่แค่

การเผยแพร่ภายในประเทศของตนเท่านั้น (ปภงักร ปรีดาชชัวาล, 2556, หน้า 18) ผลจากยคุของการส่ือสารไร้

พรมแดน พบว่าสังคมไทยได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมจากต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอิทธิพลทาง

วฒันธรรมจากชาติตะวนัออกท่ีส่งผ่านทางส่ือต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีเราจะเห็นไดว้า่วฒันธรรมของประเทศเกาหลี 

กาํลงัมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอยู่ ซ่ึงแผ่ขยายเขา้มาตามกระแสความนิยมอย่างต่อเน่ือง และไม่สามารถยบัย ั้งได ้

ส่งผลกระทบต่อสงัคมและวฒันธรรมไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ช่องทางท่ีมีการเผยแพร่ออกไปยงัต่างประเทศของ

ส่ือบนัเทิงเกาหลีนั้น ในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลนอ์ยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากการเผยแพร่ผา่น

ทางส่ือสงัคมออนไลน์ นอกจากตลาดภายในประเทศแลว้ ยงัสามารถขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศไดอ้ยา่งง่าย 

 จากขอ้มูลผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยเดือนมกราคม ปี 2018 พบวา่ ปัจจุบนัการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ เพ่ือการส่ือสารในสังคมไทยมีจาํนวนมากข้ึน จากภาพขอ้มูลขา้งตน้จะสังเกตได้ว่า ประเทศไทยมี

ประชากร 69.11 ลา้นคน (53% อยูใ่นเขตเมือง) มีผูใ้ชง้านส่ือสงัคมออนไลน์มากถึง 51 ลา้นคน ในจาํนวนผูใ้ชง้าน

ทั้งหมด มีผูใ้ชส่ื้อสงัคมออนไลน์เป็นประจาํผา่น Smart Device 46 ลา้นคน (WP, 2018) จากขอ้มูลขา้งตน้ มีจาํนวน

ประชากรในประเทศไทยท่ีสามารถเขา้ถึงและใชง้านส่ือสังคมออนไลน์มากกวา่ 50% ของประชากรทั้งประเทศ 

และยงัพบวา่คนท่ีมีอาย ุ17-36 ปี เป็นกลุ่มท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนัสูงสุด โดยในช่วงวนัทาํงานหรือวนัเรียนหนงัสือ

ใช้เฉล่ียท่ี 7.12 ชั่วโมง/วนั และมากถึง 7.36 ชั่วโมง/วนัในช่วงวนัหยุด ขณะท่ีคนท่ีมีอายุน้อยกว่า 17 ปี) ใช้

อินเทอร์เน็ตในวนัทาํงานและวนัเรียนหนงัสือ โดยเฉล่ียเท่ากนัท่ี 5.48 ชัว่โมง/วนั ( EDTA, 2017)  

 ดงันั้น ในงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาถึง “การเปิดรับ และทศันคติท่ีมีต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีบนส่ือสังคม

ออนไลน์ของวยัรุ่นไทย” โดยมุ่งศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีมีการเปิดรับส่ือบันเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ และทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นไทย เน่ืองจากส่ือบนัเทิงเป็นสนใจ

ของกลุ่มวยัรุ่นไทย โดยกลุ่มวยัรุ่นไทยมกัใหค้วามสนใจกบัส่ือบนัเทิงท่ีมีรูปแบบการนาํเสนอไม่ซบัซอ้น มีความ

สนุกสนาน เขา้ใจง่าย อยา่งเช่น เพลง รายการวาไรต้ี ละคร หรือภาพยนตร์ ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาจากประเภทขา้ง

ส่ือบนัเทิงขา้งตน้ ท่ีกลุ่มวยัรุ่นไทยใหค้วามสนใจ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง “การเปิดรับ และทศันคติท่ีมีต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีบนส่ือสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นไทย” 

ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรของวยัรุ่นไทยท่ีเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์  

2. เพ่ือศึกษาถึงการเปิดรับส่ือและทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์  

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือ

สงัคมออนไลน์   
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4. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ผา่นส่ือ

สงัคมออนไลน์ของวยัรุ่นไทย  

5. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีกบัทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี 

ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของวยัรุ่นไทย 

 

3. วรรณกรรมที่เกีย่วข้องและกรอบแนวคิด 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับส่ือ 

ข่าวสารเป็นปัจจยัสําคญั ในการนํามาประกอบการตดัสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจ

เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใดบุคคลย่อมตอ้งการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนเท่านั้น โดยไม่จาํกดัว่าจะทาํการ

เปิดรับ ข่าวสารจากส่ือใด ไม่วา่จะเป็น ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ แต่ทั้งน้ีผูบ้ริโภคจะทาํการเปิดรับ

ข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ีตนให้ความสนใจเท่านั้นเน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าท่ี ผูรั้บสารจะรับไว้

ทั้ งหมดได ้จึงทาํให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน Klapper J.T. (1960) (อา้งใน ศิวชั จนัทนาสุภาภรณ์, 

2554, หนา้ 9) กล่าววา่ กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการ

รับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขั้นตอน คือ 1. หลกัการเลือกใหค้วามสนใจ 2. หลกัการเลือกการ

รับรู้ 3. หลกัการเลือกจดจาํ 4. หลกัการเลือกมีปฏิกิริยา 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ

ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกของบุคคลมีต่อ  ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมา

จากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มอนัมีแนวโน้มท่ีจะให้บุคคลแสดง ปฏิกิริยา และกระทาํต่อส่ิงนั้น ๆ ในทาง

สนับสนุนหรือปฏิเสธ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน การท่ีจะรู้ถึงทศันคติของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงไดต้อ้งใชว้ธีิแปลความหมายของการแสดงออก (รุ่งนภา บุญคุม้, 2536) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ – ส่ือใหม่ (New Media) 

ส่ือสังคมออนไลน์(Social media) คือ ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดสาํหรับ

คนยคุใหม่ โดยรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือสังคมผ่านทางเวบ็ไซต ์ตวัอยา่งเช่น กลุ่มคน รักกีฬา คนรักรถ คนรักสุนขั 

การรณรงคใ์นเร่ืองต่างๆ โดยในยคุปัจจุบนัคงไม่มีใครปฏิเสธไดแ้ลว้วา่ เคร่ืองมือชนิดน้ีมีประโยชน์อยา่งมากท่ี 

ช่วยใหค้นนั้นติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน (จกัรกริช ปิยะ, 2557, หนา้ 19) 

ส่ือใหม่ (New media) หมายถึง ส่ือท่ีเอ้ือให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารทาํหนา้ท่ีส่งสารและรับสารไดพ้ร้อม

กนัเป็นการส่ือสารสองทาง และส่ือยงัทาํหนา้ท่ีส่งสารไดห้ลายอยา่งรวมกนั คือ ภาพ เสียง ขอ้ความไปพร้อมกนั 

โดยรวมเอาเทคโนโลยีของส่ือดั้งเดิม เขา้กบัความกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยี ทาํให้ส่ือสามารถส่ือสารไดส้อง

ทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันส่ือใหม่พัฒนาข้ึน

หลากหลาย ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมกนัมากข้ึน (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003) 
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4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปิดรับ และทศันคติท่ีมีต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีบนส่ือสังคมออนไลน์ ของวยัรุ่น

ไทย” ผูศึ้กษาไดใ้ชรู้ปแบบของการศึกษาวิจยัเป็นเชิงปริมาณ  (Quantitative  Study)  ในรูปแบบของการวิจยัเชิง

สํารวจ (Survey  Research) แบบวดัผลคร้ังเดียว (One-shot Case Study) โดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire)  

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรสําหรับในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเป็นวยัรุ่นท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศไทย กลุ่ม

ตวัอยา่งไดแ้ก่ ประชากรท่ีเป็นวยัรุ่นไทย ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นประเทศไทย จากนั้นผูว้จิยัใช้

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งมีลกัษณะคือ เป็น

วยัรุ่นไทย ท่ีมีอายุระหว่าง 13 -25 ปี และเป็นผูท่ี้เคยเปิดรับส่ือบันเทิงเกาหลี เพ่ือให้ไดจ้าํนวนประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีครอบคลุมจํานวนประชากรทั้ งหมด ผูว้ิจัยจึงได้กําหนดจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใชใ้น

การศึกษาในคร้ังน้ี  คือ  400  ตวัอยา่ง 

 5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 จากงานวิจยัมีการกาํหนดตวัแปรเพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานงานวิจยัโดยแบ่งตวัแปรออกเป็น 2 ประเภท 

คือ ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะทางประชากร และการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และตวัแปร

ตาม คือ ทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

 5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัส่วนน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชค้าํถามปลายเปิด และคาํถาม

ปลายปิด เป็นแบบสอบถามท่ีให้ผูถู้กสํารวจกรอกขอ้มูลด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) ) และ

การเปิดรับส่ือบันเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์  

- วตัถุประสงค ์

- ปัจจยัท่ีทาํให้เปิดรับ 

- รูปแบบ 

- ระยะเวลา 

- ช่วงเวลา 

- ช่องทาง 

ทศันคตต่ิอส่ือบันเทงิเกาหลผ่ีานส่ือสังคมออนไลน์ 

- ดา้นวฒันธรรม 

- ดา้นสงัคม 

- ดา้นครอบครัว 

- ดา้นการตลาด 

 

 

ลกัษณะทางประชากร 

-  เพศ                 -  อายุ 

-  การศึกษา        -  รายได ้

 H1 

H2 

H3 
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แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale)โดยมีการวาง

โครงสร้างแบบสมัภาษณ์ในการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคซ่ึ์งแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ตอน 

 5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วธีิการเก็บแบบสอบถามเป็นแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage Sampling) โดยมีลาํดบัขั้นดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี  1  ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) ดว้ยวิธีการเลือกจากส่ือ

สงัคมออนไลน์ ท่ีมีการเผยแพร่ส่ือบนัเทิงเกาหลี ไดแ้ก่ FACEBOOK TWITTER YOUTUBE และ Website  

 ขั้นตอนท่ี  2  ใชว้ิธีการสุ่มแบบโควตา้(สัดส่วน) (Quota Sampling) จากส่ือสังคมออนไลน ์โดยงานวจิยั

คร้ังน้ีไดก้าํหนดแบ่งช่องทางส่ือทั้ง 4 ประเภท FACEBOOK TWITTER YOUTUBE และ Website จาํนวน  400  

ตวัอยา่งโดยกาํหนดใหมี้จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละประเภทเท่า ๆ กนั  คือ ประเภทละ 100 ตวัอยา่ง 

 ขั้นตอนท่ี  3  ใชว้ิธีการเขียนขอ้ความท่ีอยูร่ะบุตาํแหน่งของแบบสอบถามบนInternet (URL) ลงบนส่ือ

สงัคมออนไลน์ ทั้ง 4 ประเภท 

 ซ่ึงใชร้ะยะเวลาเก็บรวมรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2561 

 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics  Analysis) โดยใชค้่าร้อย

ละ  (Percentage) ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความ

แปรปรวน (Variance) และนาํเสนอขอ้มูลในตารางเพ่ืออธิบายเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) การวิเคราะห์ค่าสถิติ Chi – square เพ่ือทดสอบความแตกต่างของตวัแปร ระหวา่งลกัษณะ

ทางประชากร กบัการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One way analysis of variance : ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใช้

ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของตวัแปรระหวา่งลกัษณะทางประชากร กบัทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ และเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของตวัแปรระหว่างการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือ

สงัคมออนไลน์ กบัทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษา”การเปิดรับส่ือ และทศันคติท่ีมีต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีบนส่ือสังคมออนไลน์ ของวยัรุ่นไทย” 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 มีอายุในช่วง 18 – 21 ปี 

จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีระดบัการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จาํนวน 133 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.25 มีรายไดเ้ฉล่ีย(ครอบครัวต่อเดือน) 30,001 – 45,000 บาท จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

เพ่ือความบนัเทิง จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 มีปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านทางส่ือ

สังคมออนไลน์ คือความรวดเร็วในการเขา้ถึงส่ือ จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 มีรูปแบบของส่ือบนัเทิง

เกาหลีท่ีเปิดรับผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ คือเพลงเกาหลี จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 มีช่วงเวลาโดย

เฉล่ียต่อคร้ัง (ชัว่โมงต่อวนั) ท่ีเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ในระดบั 1 – 5 ชัว่โมงต่อวนั 

จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 มีช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ในช่วง 
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18.01 น. – 00.00 น. จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 มีช่องทางในการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านทางส่ือ

สงัคมออนไลน ์ช่องทางเวบ็ไซต ์www.Twitter.com จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียความสําคญั ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลทศันคติของวยัรุ่นไทยต่อส่ือ

บนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม ( n=400) 

ทศันคตขิองวยัรุ่นไทยต่อส่ือบันเทงิเกาหล ี
ผลการประเมนิ 

𝐱𝐱� S.D. แปลความหมาย 

ดา้นวฒันธรรม 4.11 0.62 มาก 

ดา้นสงัคม 4.07 0.66 มาก 

ดา้นครอบครัว 4.02 0.67 มาก 

ดา้นการตลาด 4.20 0.66 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.65 มาก 

 

จากตารางที ่1 ทศันคติของวยัรุ่นไทยต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ภาพรวมทั้งหมดมีระดบั

ทศันคติอยูใ่นระดบั มาก ( 𝒙𝒙� = 4.10, S.D. = 0.65 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการตลาด อยูใ่นระดบัท่ี มาก 

( 𝒙𝒙� = 4.20, S.D. = 0.66 ) รองลงมาคือ ดา้นวฒันธรรม อยูใ่นระดบัท่ี มาก  ( 𝒙𝒙� = 4.11, S.D. = 0.62 ) อนัดบัต่อมาคือ 

ด้านสังคม อยู่ในระดับท่ี มาก ( 𝒙𝒙� = 4.07, S.D. = 0.66 ) อันดับสุดท้ายคือ ด้านครอบครัว อยู่ในระดับท่ี มาก                     

( 𝒙𝒙� = 4.02, S.D. = 0.67 ) 

 

ตารางที ่2 แสดงค่าสถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์( n=400) 

ลกัษณะประชากร 
การเปิดรับส่ือบันเทงิเกาหลผ่ีานส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) 

X2 Sig 

เพศ 70.560 0.000 

ช่วงอาย ุ 128.380 0.000 

ระดบัการศึกษา 25.640 0.000 

รายไดเ้ฉล่ีย (ครอบครัวต่อเดือน) 160.900 0.000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที่ 2 ค่าสถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

พบว่า เพศ ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย(ครอบครัวต่อเดือน) มีความแตกต่างกนัการเปิดรับส่ือบนัเทิง

เกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig. = .000, .000, .000, .000)    

(X2 = 70.560, 128.380, 25.640 และ 160.900 ตามลาํดบั) 
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ตารางที ่3 แสดงค่าสถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์( n=400) 

ลกัษณะประชากร 
ทศันคตต่ิอส่ือบันเทงิเกาหล ี

F Sig 

เพศ 0.670 0.413 

ช่วงอาย ุ 1.644 0.179 

ระดบัการศึกษา 1.328 0.265 

รายไดเ้ฉล่ีย (ครอบครัวต่อเดือน) 2.335 0.073 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที ่3 ค่าสถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

พบว่า วยัรุ่นไทยท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน ส่งผลให้ทัศนคติต่อส่ือบันเทิงเกาหลี ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั  

 

ตารางที ่4 แสดงค่าสถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์( n=400) 

การเปิดรับส่ือบันเทงิเกาหล ี
ทศันคตต่ิอส่ือบันเทงิเกาหล ี

F Sig 

วตัถุประสงคห์ลกั 1.872 0.115 

ปัจจยัสาํคญั 3.057 0.017 

รูปแบบของส่ือเกาหลี 4.679 0.003 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 1.611 0.186 

ช่วงเวลา 3.127 0.026 

ช่องทาง 4.111 0.007 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที ่4 ค่าสถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

พบวา่ วยัรุ่นไทยท่ีมีการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั ส่งผลใหท้ศันคติต่อส่ือบนัเทิง

เกาหลี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig. = 0.017, 0.003, 0.026, 0.007) ยกเวน้ วตัถุประสงค์

หลกัในการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีมีการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี ไม่แตกต่างกนั 

 

7. การอภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษา “การเปิดรับ และทศันคติท่ีมีต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีบนส่ือสังคมออนไลน์ ของวยัรุ่นไทย” 

โดยศึกษาผ่านตวัแปรต่างๆ ใน 3 กลุ่ม คือ 1.ลกัษณะทางประชากร 2. การเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ 3.ทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

71 มีช่วงอายอุยูใ่นช่วง 18 – 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.50 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.25 มีรายไดเ้ฉล่ีย(ครอบครัวต่อเดือน) 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.25 ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปภงักร ปรีดาชชัวาล (2556) ท่ีมีการศึกษาเร่ือง การยอมรับและพฤติกรรมการ

เลียบแบบทาง วฒันธรรมจากส่ือบนัเทิงเกาหลีของวยัรุ่นไทย พบวา่ วยัรุ่นไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 57.40 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ19-20 ปีร้อยละ 30.70 อาย ุ17-18 ปีร้อยละ 23.00 มีระดบัการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญา

ตรี ร้อยละ 57.90 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 28.60 มีรายได้ 6,001–8,000 บาท ร้อยละ 

22.20 ยงัความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวนนริศ พวงเงิน (2558) ท่ีมีการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคา้ศิลปินเกาหลีบนอินเทอร์เน็ตผา่นทางทวติเตอร์ท่ีส่งผลต่อการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง เป็น

เพศหญิง ร้อยละ 97.60 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.90 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.70 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณิชชา ยงกิจเจริญ (2558) ท่ีมีการศึกษาเร่ือง การ

เปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ท่ีมีต่อศิลปินวง EXO ของกลุ่มแฟนคลบั EXO-L พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 294 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.00 มีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี จาํนวน 200 คน คิด

เป็นร้อยละ 66.7 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 19-23 ปี จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7  มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ 

ตํ่ากวา่ ปริญญาตรี จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 

การเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ของวยัรุ่นไทย พบว่ามีวตัถุประสงค์หลกัในการ

เปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี เพ่ือความบนัเทิงมากท่ีสุด ซ่ึง ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้ปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ ความรวดเร็วในการเขา้ถึงส่ือ มากท่ีสุด มีรูปแบบของส่ือบนัเทิงเกาหลีท่ีเปิดรับในรูปแบบของเพลง

เกาหลี มากท่ีสุด มีระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี อยูท่ี่ 1 – 5 ชัว่โมงต่อคร้ัง มากท่ีสุด มี

ช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีอยูใ่นช่วง 18.01 – 00.00 น. มากท่ีสุด และช่องทางในการเปิดรับส่ือบนัเทิง

เกาหลีผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ( Social media ) มากท่ีสุดคือ www.twitter.com ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ณัฐญภรณ์ สุทธิพรรณพงศ์ (2551) ท่ีมีการศึกษา เร่ือง ส่ือบนัเทิงเกาหลีกบัค่านิยมในวฒันธรรมเกาหลีของวยัรุ่น

ไทย พบวา่ ส่วนใหญ่มีการ ติดตามหรือพบเห็นนกัร้องนกัแสดงเกาหลีท่ีปรากฏตวัในเทศกาลแนะนาํภาพยนตร์ 

ละครเวทีและ แสดงดนตรีคอนเสิร์ตของเกาหลี (ร้อยละ 72.3) มีการให้ความสนใจต่อส่ือบนัเทิง เกาหลีจากการ

เขา้ชมเวบ็ไซต์ของประเทศไทย (ร้อยละ 97.3) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิชชา ยงกิจเจริญ (2558) ท่ีมี

การศึกษาเร่ือง การเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ท่ีมีต่อศิลปินวง EXO ของกลุ่มแฟนคลบั 

EXO-L พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลท่ีติดตาม ข่าวสารของวง EXO คือ เพ่ือความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 ส่วน

ใหญ่รู้จกัวง EXO เป็นคร้ังแรกจากส่ือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 49.70 ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัวง 

EXO จากส่ือ Twitter คิดเป็นร้อยละ 98.00 มีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบั วง EXO บ่อยท่ีสุด คือ จากส่ือ Twitter 

คิดเป็นร้อยละ 90.0 มีความถ่ีในการเปิดรับส่ือท่ีใชใ้นการ ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัวง EXO น้อยกว่า 10 คร้ังต่อ

สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 66.40 มีระยะเวลาในการใชส่ื้อต่อคร้ัง มากกว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 62.30 ส่วนใหญ่

เปิดรับข่าวสาร เก่ียวกบัวง EXO ไดแ้ก่ มิวสิควดีีโอเพลง คิดเป็นร้อยละ 91.00 

ทศันคติของวยัรุ่นไทยต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ภาพรวมทั้งหมดมีระดบัทศันคติอยูใ่น

ระดบั ดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทางดา้นการตลาดท่ีมีการส่งเสริมการขยายตลาดสินคา้ของประเทศ
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เกาหลี เช่น เคร่ืองสาํอาง เส้ือผา้แฟชัน่ สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัท่ี ดีมาก แต่มีการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ภายในประเทศเกาหลี อยูใ่นระดบัท่ี ดี ในส่วนทางดา้นวฒันธรรมท่ีมีการเผยแพร่วฒันธรรมทางดา้นภาษา อยูใ่น

ระดบัท่ี ดีมาก แต่มีการแสดงถึงสถาปัตยกรรมทางวฒันธรรมเกาหลีอยูใ่นระดบัท่ี ดี ส่วนทางดา้นสังคมท่ีมีการ

สอดแทรกเน้ือหาสาระความเป็นชาติเกาหลี  ลงไปในส่ือบนัเทิงต่าง ๆ อยู่ในระดบัท่ี ดี และในส่วนของดา้น

ครอบครัวท่ีมีการแสดงถึงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนเกาหลี เช่น การใชชี้วติประจาํวนั การกินอยู ่อยูใ่นระดบัท่ี ดี 

เช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิไล พิศาลชนะกุล (2551) ท่ีมีการศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการรู้จกั ทศันคติ

ของนกัเรียนสตรีระดบัมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลี พบวา่ ทศันคติดา้นสงัคมโดยรวม

อยูใ่นระดบั ดีปานกลาง แต่เม่ือแยกรายละเอียด พบวา่ นกัร้องเกาหลีมีอิทธิพลในการเป็นแบบอยา่งของการดาํเนิน

ชีวติของคุณในระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลของผูว้ิจยัในเร่ืองเป็นตน้แบบในการลอกเลียนพฤติกรรม

ของวยัรุ่นไทย เช่น การแต่งกาย การร้องเพลง การเต้น เป็นต้น ท่ีทัศนคติอยู่ในระดับ ดี และทัศนคติด้าน

วฒันธรรมโดยรวมและรายขอ้ทุกขอ้อยู่ในระดบั ดีปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลของผูว้ิจยัท่ีทศันคติอยูใ่น

ระดบั ดี เช่นกนั แต่ไม่มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณิชชา ยงกิจเจริญ (2558) ท่ีมีการศึกษาเร่ือง การเปิดรับ

ข่าวสาร ทศันคติ และแนวโนม้พฤติกรรม ท่ีมีต่อศิลปินวง EXO ของกลุ่มแฟนคลบั EXO-L พบวา่ ระดบั ทศันคติ

ต่อกระแสเกาหลีนิยมโลกพบวา่ประชากรมีทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลาง ทศันคติต่อการทาํการตลาดแบบเกาหลี

นิยม ตวัอยา่งมีทศันคติในระดบั ปานกลาง 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ วยัรุ่นไทยท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั ส่งผลทาํใหก้ารเปิดรับ

ส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 วยัรุ่นไทยท่ีมีลกัษณะ

ทางประชากรแตกต่างกนั ส่งผลใหท้ศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั วยัรุ่นไทยท่ี

มีการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แตกต่างกนั ส่งผลให้ทศันคติต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี แตกต่าง

กนั ยกเวน้ วตัถุประสงคห์ลกัในการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลี ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีมีการเปิดรับส่ือบนัเทิง

เกาหลี ไม่แตกต่างกนั 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการวิจัย ได้พบว่า เพศของวยัรุ่นไทยท่ีมีการเปิดรับส่ือบันเทิงเกาหลีนั้ น มีผลต่อต่อ

พฤติกรรมในการเปิดรับส่ือไม่แตกต่างกนัมากนกั ทั้งน้ีพฤติกรรมอาจจะข้ึนอยูก่บัช่วงอาย ุและระดบัการศึกษา

ด้วย ซ่ึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวน้ี มีใช้ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการนําเสนอส่ือ หรือประยุกต์ใช้กับ

การตลาดของแบรนดสิ์นคา้ต่างๆ   

(2) จากผลการวจิยัปัจจยัหลกัของวยัรุ่นไทยท่ีมีการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีนั้น มีผลตามยคุสมยัของ

เทคโนโลยี ทั้งความสะดวกสบายของเทคโนโลยใีนการเขา้ถึง ช่องทางท่ีมีใหเ้ลือกในการเปิดรับส่ือมากข้ึน ชนิด

ของส่ือ เช่น เพลง รายการวาไรต้ี ละครชุด ภาพยนตร์ ก็มีรูปแบบท่ีมีให้เลือกเพ่ิมมากข้ึนตามยคุสมยั ซ่ึงสาํหรับ

หน่วยงาน หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ เช่น ช่อง3 ช่อง7 เป็นตน้ สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดรั้บในคร้ังน้ี ไปเป็น

ขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกรูปแบบของส่ือบนัเทิงเกาหลีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัสามารถนาํเอาขอ้มูลจาก
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งานวิจยัคร้ังน้ี มาประกอบการวางกลยทุธ์ในการส่ือสารไปยงักลุ่มวยัรุ่น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีช่องทางในการ

เปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีไดม้ากยิง่ข้ึน  

(3) จากผลการวิจยัทศันคติของวยัรุ่นไทยท่ีมีการเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีนั้น พบว่า ทศันคติของ

วยัรุ่นต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี อยูใ่นระดบัท่ี ดี ทั้งในดา้นดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม ดา้นครอบครัว ดา้นการตลาด ทาํ

ให้รู้ว่าวยัรุ่นไทยมีทศันคติท่ีดีต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี ซ่ึงสามารถนาํผลการวิจยัในส่วนน้ีมาใชก้บัหน่วยงาน หรือ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ ในการเลือกเน้ือหาของส่ือบนัเทิงเกาหลีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงการจาํแนกพ้ืนท่ีของการสํารวจเป็นในกรุงเทพกบัต่างจงัหวดั เพ่ือให้เห็น

ความแตกต่างของการเปิดรับของวยัรุ่นไทยในแต่ละพ้ืนท่ีวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ และส่งผลต่อทศันคติท่ีมี

ต่อส่ือบนัเทิงเกาหลีบนส่ือสงัคมออนไลน์ของวยัรุ่นไทย 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

รังสิต กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 17 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ดว้ยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชง้าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไป นกัศึกษาเขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉล่ีย 6 คร้ังข้ึนไปต่อ

วนั เฉล่ียวนัละ 5 ชัว่โมงข้ึนไป สถานท่ีท่ีนกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุดคือ ท่ีพกัอาศยั และเขา้ใชง้านช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 

00.00 น. Smartphone คืออุปกรณ์ท่ีนกัศึกษาใชเ้ช่ือมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด Facebook คือเครือข่ายสังคม

ออนไลนท่ี์นกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุด และการพดูคุย ติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกัคือ กิจกรรมท่ีนกัศึกษาทาํมากท่ีสุดเม่ือเขา้

ใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์  

 

คาํสําคญั: พฤติกรรม นกัศึกษาปริญญาตรี เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

 

ABSTRACT 

This research was conducted to study the usage of social media on students’ behavior from the Bachelor 

of Science (B.Sc.) Programs in Enterprise Information Systems (EIS) program at Rangsit University who enrolled 

in the academic year 2018.  The population was consisted of 17 students.  Data were collected using the 

questionnaires and analyzed by frequencies and percentages. The results of this study revealed that most students 

had more than four years’  experience using online social network.  Students used social network website up to 

five times a day.  The average time spent was more than five hours.  The place that the students accessed was at 
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their own residences and the time to access was from nine o’ clock to midnight.  Smartphone was a device 

frequently used to connect social networks.  Facebook was the most social network used.  The most activity that 

the students did were talking to people they knew.  

 

Keywords: Students’ behavior, Undergraduate students and Social Network 

 

1. บทนํา 

สังคมปัจจุบนัเป็น “ยคุแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” แหล่งการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือการศึกษา จึง

มิไดจ้าํกดัอยู่แต่เพียงเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น แหล่งขอ้มูลจากโลกออนไลน์นั้น ไดก้ลายมาเป็น แหล่งการเรียนรู้ท่ี

ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากความทนัเหตุการณ์ สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างรวดเร็วและ สะดวกยิ่งข้ึน โลก

ออนไลน์จึงกลายมาเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีบทบาทต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตให้

ประสบความสาํเร็จ ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่าง ๆ  อาทิเช่น อุปกรณ์ ดา้นฮาร์ดแวร์ (Hardware) ดา้นซอฟตแ์วร์ (Software) 

ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ (Human Resource) ตลอดจนความรู้และทักษะของผูใ้ช้เอง ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้ งทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) ตลอดจนการใช้ทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ ติดต่อส่ือสาร รวมทั้งทกัษะในการใชอิ้นเทอร์เน็ต เน่ืองมาจากอินเทอร์เน็ตมีเครือข่ายและ ฐานขอ้มูล

ต่าง ๆ  เช่ือมต่อท่ีสลบัซบัซอ้นและเพ่ิมจาํนวนข้ึนอยูต่ลอดเวลา จึงทาํใหป้ริมาณของสารสนเทศเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  การสืบคน้

ขอ้มูลสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการจึงมีความยุง่ยากและซบัซอ้นเช่นกนั แมจ้ะมีเวบ็ไซต ์(Website) ท่ีให้บริการท่ี 

สามารถคน้หาสารสนเทศ แต่สารสนเทศท่ีไดรั้บมีปริมาณท่ีเกินความสามารถท่ีจะคดัเลือกสารสนเทศให้ตรงกบัความ 

ตอ้งการ และในปริมาณท่ีเพียงพอ องคป์ระกอบต่าง ๆ  เหล่าน้ีจึงสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 

(Internet) (กมลณัฐ โตจินดา, 2556) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงประสงคท่ี์จะดาํเนินการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ท่ีใช้

บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

2. เพ่ือศึกษาลกัษณะของนักศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ท่ีใช้

บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

3. สมมติฐานการวจัิย 

1. นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ ท่ีมีพฤติกรรมแตกต่างกนั มีการใช้

การบริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

2. นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างกนั 

มีการใชก้ารบริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
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4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

4.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์  

พทัธวรรณ แกว้เกตุ (2556) ไดนิ้ยามเก่ียวกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Media) วา่เป็นรูปแบบของ

เวบ็ไซตใ์นการสร้างเครือข่ายสังคม สาํหรับผูใ้ชง้านในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีได้

ทาํ และเช่ือมโยงกบัความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น ในบริการเครือข่ายสังคมมกัจะประกอบไปดว้ย การแชท 

การส่งขอ้ความ อีเมล ์(e-mail) วดีิโอ (VDO) เพลง (Song) อบัโหลดรูป (Upload Photo) บลอ็ก (Blog) 

ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้บ่งประเภทของเครือข่ายสงัคมซ่ึงมีความแตกต่างกนั ในท่ีน้ีขอแบ่งประเภทของเครือขา่ย

สังคมออนไลน์ออกตามวตัถุประสงค์ของการเขา้ใชง้านได ้7 ประเภท (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2554) ไดแ้ก่ 

สร้างและประกาศตวัตน สร้างและประกาศผลงาน ความชอบในส่ิงเดียวกนั เวทีทาํงานร่วมกนั ประสบการณ์

เสมือนจริง เครือข่ายเพ่ือการประกอบอาชีพ และเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งผูใ้ช ้

4.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

ภาณุวฒัน์ กองราช (2554) ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นในประเทศไทย: 

กรณีศึกษา Facebook พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุระหว่าง 19-21 ปี มี

การศึกษาอยูใ่นระหว่างปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอตัราการใชบ้ริการ 1-5 คร้ังต่อสัปดาห์ ในการใชแ้ต่ละคร้ังใช้

เวลา 1-3 ชัว่โมงต่อคร้ัง และมีประสบการณ์ใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 ปี โดยส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีมีใน Facebook ซ่ึงประกอบไปดว้ยการโตต้อบบนกระดานสนทนา การเขา้ร่วมกลุ่มต่าง ๆ การเล่นเกม การตอบ

คาํถาม (Quiz) การแบ่งปันรูปภาพ การแบ่งปันวีดิโอ การคน้หาเพ่ือนเก่า การส่งขอ้ความ การร่วมแสดงความ

คิดเห็น การชอบ (Like) และพบวา่ กลุ่มวยัรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์จนทาํให้เกิด

ความรู้สึกชอบและสนุกสนาน รวมถึงเป็นการทาํตามกระแสนิยมจึงทาํให้อตัราในการใชเ้พ่ิมมากข้ึนจนเกิดเป็น

การติดการใชง้าน และอาจทาํให้เกิดความรู้สึกกงัวลหรือหมกมุ่นว่าจะตอ้งเขา้ไปใชง้านอีกจนกลายเป็นความ

หลงใหลจนผิดปกติ อยา่งไรก็ตาม การรับรู้ถึงความเส่ียงจากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Perceived Risk) ไม่

มีความสัมพนัธ์หรือทาํให้พฤติกรรมความหลงใหล และการติดการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มวยัรุ่น

ลดลงแต่อยา่งใดเน่ืองจากกลุ่มวยัรุ่นดงักล่าวจะระมดัระวงัมากในการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน ์และจะไม่ใช้

งานถา้รู้สึกวา่ตวัเองไดรั้บความเส่ียง 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละความคิดเห็นเก่ียวกบัผลท่ีไดจ้ากการใชเ้ครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครมี

ประสบการณ์ในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 3 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด ประชาชนใชบ้ริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

Facebook บ่อยท่ีสุด ช่องทางท่ีประชาชนใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยท่ีสุดคือ Smartphone ประชาชนส่วน

ใหญ่เปิดบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไวต้ลอดทั้งวนั ช่วงเวลาท่ีประชาชนใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ มาก

ท่ีสุดคือ 18.00-06.00 น. ประชาชนมีการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 1-3 ชัว่โมงต่อวนัมากท่ีสุด ประชาชนส่วน

ใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือพูดคุยกับเพ่ือนมากท่ีสุด และคุณสมบัติของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ี

ประชาชนชอบมากท่ีสุดคือ ทาใหท้ราบข่าวสารรวดเร็ว โดยเวบ็ไซตเ์ป็นแหล่งหรือส่ือท่ีทาใหป้ระชาชนสนใจใช้
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เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพสถานภาพสมรส และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

4.3 กรอบแนวคดิการวจิยั  

การศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสาขา

เทคโนโลยสีารสนเทศวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต มีกรอบแนวคิดและตวัแปรในการวจิยั ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ คือ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี  

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ เกรดเฉล่ียสะสม  

2. พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน ์ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน ์

ความถ่ีในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน ์สถานท่ีท่ีใช้

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีใช้

บริการ อุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อเครือข่ายสงัคมออนไลน ์และกิจกรรมท่ีทาผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

โดยกรอบแนวคิดในการวจิยั สามารถแสดงไดภ้าพประกอบท่ี 1 
 

ตัวแปรอสิระ      ตวัแปรตาม  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาสาขาวิชาระบบ

สารสนเทศวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต โดยมีขั้นตอนและวธีิดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 เกรดเฉล่ียสะสม 

 

พฤตกิรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 ประสบการณ์ในการใชเ้ครือข่ายสงัคม

ออนไลน ์

 ความถ่ีในการใชบ้ริการ  

 ระยะเวลาในการใชบ้ริการ 

 สถานท่ีท่ีใชบ้ริการ  

 ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ  

 เครือข่ายสงัคมออนไลนท่ี์ใชบ้ริการ  

 อุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อ 
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5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 17 

คน โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ระดบั

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

      5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอสิระ ประกอบด้วย เพศ,และเกรดเฉล่ียสะสม 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน,์ความถ่ีในการใชบ้ริการ,ระยะเวลา

ในการใชบ้ริการ, สถานท่ีท่ีใชบ้ริการ, ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ,เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใชบ้ริการและอุปกรณ์ท่ีใช้

เช่ือมต่อ 

5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร บทความ วารสาร ตาํรา 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการศึกษา นาํ

แบบสอบถามท่ีสร้างไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) 

อา้งจากเกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) ไดค้่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั 0.902 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความ

เช่ือมัน่สูง 

5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบ

สารสนเทศวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต จากนกัศึกษาจาํนวน 17 คน ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2561 ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 

17 ฉบบั โดยแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ครบถว้นทุกฉบบั  

      5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ีย ใช ้T-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม เพศและเกรดเฉล่ียสะสม และการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

 

6. ผลการวจัิย 

6.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิสาหกิจ ปีการศึกษา 2561 

จาํนวน 17 คน เป็นเพศหญิง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.17 และเพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยมีเกรดเฉล่ียสะสม 

3.26 - 3.9 จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา 17 คน จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ  หญิง 

ชาย 

7 

10 

41.17 

58.82 

2. เกรดเฉล่ียสะสม  3.26 - 3.9 

2.20 – 2.96 

10 

7 

58.82 

41.17 

 

6.2 พฤตกิรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 ปีข้ึนไป โดยนกัศึกษาเขา้ใชง้าน

เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉล่ีย 5 คร้ังข้ึนไปต่อวนั ระยะเวลาท่ีเขา้ใชง้านโดยเฉล่ีย 5 ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั 

สถานท่ีท่ีนกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุดคือ ท่ีพกัอาศยั และนักศึกษาเขา้ใชง้านช่วงเวลา 21.00 – 00.00 น. รายละเอียดดงั

ตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่างนักศึกษา 17 คน จาํแนกตามพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม

ออนไลน ์

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จํานวนนักศึกษา ร้อยละ 

 ปี/ คร้ัง / ช่ัวโมง /สถานท่ี / 

ช่วงเวลา 

1. ประสบการณ์การใชง้าน  4 ปีข้ึนไป 17 100.00 

2. ความถ่ีในการเขา้ใช้งาน(เฉล่ียต่อ

วนั)  

5 คร้ังข้ึนไป  14 82.35 

3 – 5 คร้ัง 3 17.65 

3.ระยะเวลาในการเขา้ใช้งาน (เฉล่ีย

ต่อวนั) 

5 ชัว่โมงข้ึนไป  

 

13 

 

76.47 

1 - 4 ชัว่โมง  4 23.53 

4.สถานท่ีท่ีเขา้ใชง้านมากท่ีสุด  ท่ีพกัอาศยั  

 

15 88.23 

มหาวทิยาลยั 2 11.77 

5.ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชง้านบ่อยท่ีสุด  21.00 – 00.00 น.  12 70.58 

18.00 – 21.00 5 29.42 

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีใ่ช้  

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีนกัศึกษามีบญัชีผูใ้ชง้านมาก 5 ลาํดบั คือ Facebook, LINE, YouTube, Instagram และ 

Google+ ทั้งน้ี เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุด คือ Facebook รองลงมา คือ LINE รายละเอียดดงั

ตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอยา่งนกัศึกษา 17 คน จาํแนกตามการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  จํานวน ร้อยละ 

1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนกัศึกษา 

มีบญัชีผูใ้ชง้าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 

Facebook 

Line 

YouTube 

Instagram 

Google+ 

17 

17 

15 

10 

15 

100.00 

100.00 

88.23 

85.82 

88.23 

2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนกัศึกษา  

เขา้ใชง้านมากท่ีสุด  
 

Facebook 

Line 

12 

5 

70.58 

29.41 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้เช่ือมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์  

อุปกรณ์ท่ีนักศึกษาใช้เช่ือมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ Smartphone Laptop/Notebook PC/MAC 

และ iPad/Tablet โดยอุปกรณ์ท่ีนกัศึกษาใชเ้ช่ือมต่อเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด คือ Smartphone รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 4  

 

ตารางที ่4 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอยา่งนกัศึกษา 17 คน จาํแนกตามอุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อเครือข่ายสงัคม

ออนไลน ์

อุปกรณ์ท่ีใช้เช่ือมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์  จํานวน ร้อยละ 

1.อุปกรณ์ท่ีนักศึกษาใช้เช่ือมต่อเครือข่าย

สังคมออนไลน์ 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 

Smartphone 

Laptop/Notebook 

PC/MAC 

IPAD/Tablet 

17 

10 

5 

13 

100.00 

58.82 

29.41 

76.47 

2.อุปกรณ์ท่ีนกัศึกษาใชเ้ช่ือมต่อเครือข่ายสังคม

ออนไลน์มากท่ีสุด 
 

Smartphone 

iPad/Tablet 

14 

3 

82.35 

17.64 

 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ พฤติกรรมแตกต่างกนั มีการใชก้ารบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และเกรดเฉล่ียสะสม แตกต่างกนัมีการใชก้ารบริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

7. อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชง้าน
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เครือข่ายสงัคมออนไลน ์4 ปีข้ึนไป โดยนกัศึกษาเขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยเฉล่ีย 6 คร้ังข้ึนไป

ต่อวนั เฉล่ียวนัละ 5 ชัว่โมงข้ึนไป สถานท่ีท่ีนกัศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุดคือ ท่ีพกัอาศยั และเขา้ใชง้านช่วงเวลา 

21.00 – 00.00 น. อุปกรณ์ท่ีนกัศึกษาใชเ้ช่ือมต่อเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด คือ Smartphone เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ท่ีนักศึกษาเขา้ใชง้านมากท่ีสุด คือ Facebook และกิจกรรมท่ีนักศึกษาทาํมากท่ีสุดเม่ือเขา้ใชเ้ครือข่าย

สังคมออนไลน์ คือ พูดคุย/ติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกั ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาณุวฒัน์ กองราช 

(2554)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ Social Network ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกคนใชบ้ริการ Facebook นิยมใชบ้ริการผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส่วนมากจะใชบ้ริการท่ี

หอพกั โดยเขา้ใชบ้ริการทุกวนั วนัละมากกวา่ 4 ชัว่โมง และเขา้ใชบ้ริการก่อนเขา้นอน เพ่ือสนทนา ติดต่อส่ือสาร 

เช่ือมความสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างของคนวยัทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร ให้ความนิยมในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มากท่ีสุด และ

ส่วนมากจะเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 21.00 – 00.00 น. แสดงให้เห็นวา่เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการดาํเนินชีวติประจาํวนัของนกัศึกษา 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

วิสาหกิจ มหาวิทยาลยัรังสิตพบวา่ทุกคนนิยมใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เพ่ือพูดคุย/ติดต่อกบั

บุคคลท่ีรู้จกั ซ่ึงจะเขา้ใชโ้ดยเฉล่ีย 6 คร้ังข้ึนไปต่อวนั เฉล่ียวนัละ 5 ชัว่โมงข้ึนไป ผา่นทาง Smartphone ผูว้จิยัจึงมี

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี  

1. สถานศึกษาควรมีการติดต่อส่ือสาร การเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ ให้กบันกัศึกษา ผ่านทาง 

Facebook เพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์และเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาท่ีจะไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารและ

ความรู้ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงตลอดเวลา  

2. อาจารยผ์ูส้อนวชิาต่าง ๆ ควรใหค้วามสาํคญัในการนาํเครือข่ายสงัคมออนไลน์มาเป็นช่องทางหน่ึงใน

การประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพ่ือการพฒันาผูเ้รียน ไดห้ลายลกัษณะ เช่น ใชเ้ป็น

ช่องทางในการใหน้กัศึกษาสามารถติดต่อส่ือสาร ปรึกษาเร่ืองการเรียนกบัอาจารยแ์ละเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม การ

แบ่งปันเน้ือหา บทเรียนท่ีเรียนในหอ้ง การสัง่งานและส่งงานท่ีมอบหมาย การคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน 

การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
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รูปแบบของเน้ือหาพเิศษในส่ือออนไลน์ 

THE FORMAT OF THE EXCLUSIVE CONTENT IN THE ONLINE MEDIA. 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอรูปแบบ ลกัษณะของเน้ือหาพิเศษหรือ Exclusive Content ในส่ือ 

ออนไลน์ โดยพบวา่รูปแบบของเน้ือหาพิเศษมี 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเน้ือหาประเภทข่าว สาระและเร่ืองจริง มีลกัษณะ

สาํคญัคือมีความน่าเช่ือถือจากผูส้ร้างสรรคเ์น้ือหาท่ีเป็นบุคคลท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ต่างจากเน้ือหาประเภทข่าว

ในอดีตท่ีสร้างความน่าเช่ือถือจากตวัผูส่ื้อข่าวได ้ 2. กลุ่มเน้ือหาประเภทความบนัเทิงและเร่ืองแต่ง  โดยปัจจุบนั

ลกัษณะของเน้ือหาดา้นน้ีมีลกัษณะเจาะกลุ่มเฉพาะ (Niche) มากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มคนดงักล่าวจะยอมลงทุนใชจ่้าย

กบัเน้ือหาพิเศษเฉพาะทางเพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์ของตนเอง นอกจากน้ีการจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัการนาํเสนอ

เน้ือหาพิเศษ ตอ้งอาศยัการเล่าเร่ืองขา้มส่ือ โดยสร้างชุดของเร่ืองราวท่ีกระจดักระจายกนัในหลากหลายส่ือเพ่ือให้

ผูเ้สพส่ือไดติ้ดตามเก็บช้ินส่วนมารวมกนัเป็นเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงจากแนวคิดเร่ืองการสร้างเน้ือหาพิเศษน้ี ส่งผล

กระทบต่อลกัษณะของตวัผูผ้ลิตส่ือจากเดิมท่ีมีลกัษณะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ใหก้ลายเป็นผูผ้ลิตส่ือรายยอ่ยมากข้ึน 

จนทาํให้เกิดผูผ้ลิตส่ือรายยอ่ยท่ีสร้างเน้ือหาเฉพาะกลุ่มท่ีแตกต่างหลากหลายและกลายเป็นผูมี้อิทธิพล หรือผูน้าํ

ทางความคิดใหแ้ก่กลุ่มผูเ้สพส่ือกลุ่มต่างๆ ได ้
 

คาํสําคญั: เน้ือหาพิเศษ, การเล่าเร่ืองขา้มส่ือ, ผูมี้อิทธิพลทางความคิด 

 

ABSTRACT 

 This article is intended to present a model.  The nature of exclusive content or exclusive content in the 

media.  Online.  It was found that the theme of the special content is two groups.  1.  News and the real story. 

Trusted by content creators from a specialized person.  Different from past news content credibility of the 

reporters.  2.  Entertainment and Novel story.  This content is specific to Niche groups.  Niche invest to pay in 

exclusive content to reflect identity. It will add value to the presentation of special content need to use Transmedia 

Storytelling. Create a series of stories in a variety of media. Media viewers have searched Contents included is a 

complete story. From concept to creation exclusive content affect the appearance producers of the original media 

are characterized by large businesses become a Minor producers.  Minor producers Create differentiated content 

and become influential or opinion leader to the groups. 

 

KEYWORDS: Exclusive Content, Transmedia Storytelling, Opinion leader 
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1. บทนํา 

ในยคุปัจจุบนัท่ีคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งมากมายไม่จาํกดั จนทาํใหเ้กิดลกัษณะเน้ือหา (Content) 

ท่ีเนน้ปริมาณมากกว่าคุณภาพ ตรงกบัขอ้มูลจากงานวิจยัของ David Lavenda (2017: Online) ท่ีกล่าววา่ ปัจจุบนั

ขอ้มูลข่าวสารมีเป็นจาํนวนมาก จนทาํให้เกิดเกิด ภาวะ ‘Infobesity’ หรือ ‘Information Overload’ หรือ “ภาวะ

ขอ้มูลท่วมทน้” 

ปัจจุบันน้ีมีขอ้มูลเกิดในระบบมากข้ึน ขอ้มูลจาก Cumulus Media แสดงให้เห็นถึงจาํนวนกิจกรรม

ออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเวบ็ไซต์ต่างๆทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีการส่งขอ้มูลผ่านระบบ

ออนไลน์ในแต่ละวินาทีอยา่งลน้หลาม ในทุกๆ 1 วินาทีนั้นมีผูใ้ชง้านเขา้สู่ Facebook ถึง จาํนวน 973,000 ราย  มี

ขอ้ความจาํนวน 38 ลา้น ขอ้ความถูกส่งผา่นระหวา่งบุคคลต่างๆบนแพลตฟอร์มการส่งขอ้ความ เช่น WhatsApp มี

ยอดจาํนวนผูช้มวดีีโอจากยทููปถึง 4 ลา้นการรับชม 

ขอ้มูลท่ีผลิตออกมาเป็นจาํนวนมหาศาลน้ีมีจาํนวนมากเกินไป และไร้คุณภาพ เน่ืองจากความตอ้งการ

ของผูผ้ลิตท่ีเนน้ความเร็ว และเนน้ปริมาณเป็นหลกั เพ่ือสร้างความถ่ีในการส่งสารใหแ้ก่ผูรั้บสาร แต่ส่ิงท่ีผูรั้บสาร

ตอ้งการในการนาํเสนอข่าวในยคุดิจิทลัน้ีไม่ใช่ความเร็วแต่คือความจริงความชดัเจนความถูกตอ้งมากกวา่ท่ีผูผ้ลิต

ส่ือจะนาํเสนอเพียงแต่เร่ืองของความเร็วเป็นหลกั ตรงกบัท่ี Collins Dictionary กล่าวถึงปัญหาของขอ้มูลออนไลน์

ท่ีมีข่าวปลอมมากมายจนก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาจากคนท่ีเช่ือถือในข่าวปลอมจากโลกออนไลน์ ซ่ึงทาํให้ 

Collins Dictionary ตอ้งบรรจุคาํวา่ Fake News เป็นศพัทใ์หม่ในปี 2017  

Fake News ทาํใหค้นใช ้Facebook อ่านข่าวลดลง ขอ้มูลจาก Reuters Institute for the Study of Journalism 

ไดร้ายงานขอ้มูลการเสพข่าวสารออนไลน์ของคนทัว่ในส่ืออออนไลน์ต่าง ๆ พบวา่พฤติกรรมของคนท่ีเสพข่าว

ออนไลน์กวา่ 74,000 คนใน 37 ประเทศทัว่โลกเร่ิมใช ้Facebook ในการอ่านข่าวลดลงถึงร้อยละ 12 จากเดิมในปี 

2017 ท่ีสูงถึงร้อยละ 42 ตกลงมาเหลือเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นในปี 2018 แมว้า่ข่าวนั้นจะฟรีก็ตาม 

ส่ิงท่ีน่าสนใจจากขอ้มูล จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการท่ีจะบริโภคส่ืออยู่ อตัราการรับส่ือยงัไม่

เปล่ียนแปลงไปมากนกั แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ ผูบ้ริโภคหันไปอ่านข่าวสารผ่านช่องทางท่ีเช่ือถือไดม้ากกวา่

เพ่ิมข้ึน ทาํให้เห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคเร่ิมมีการคดัสรรเน้ือหาคน้หาและเลือกในส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยช่องทางอ่ืน และมอง

หาผูน้าํทางความคิดหรือ Opinion Leader ท่ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน มาเป็นคนท่ีช่วยคดักรองขอ้มูล  

บทความช้ินน้ีจึงตอ้งการนาํเสนอลกัษณะของเน้ือหาพิเศษ ในส่ือรูปแบบต่างๆ วา่มีลกัษณะอยา่งไร เพ่ือ 

ใหผู้ผ้ลิตส่ือสามารถปรับตวัไดท้นัต่อการสร้างสรรคเ์น้ือหาลงบนส่ือออนไลน์ และเป็นเน้ือหาท่ีพิเศษแตกต่างจาก

ผูอ่ื้นจนอาจกลายเป็น Opinion Leader ท่ีช่วยให้ผูรั้บสารไดรั้บสารท่ีมีคุณภาพมากกว่าปริมาณเหมือนเช่นใน

ปัจจุบนั 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือนาํเสนอลกัษณะของเน้ือหาพิเศษในส่ือสงัคมออนไลน์ 

(2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางใหม่ในการผลิตเน้ือหาใหแ้ก่ผูผ้ลิตส่ือ 
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3. ประเภทของ Exclusive Content 

 Content is King ก็ยงัคงเป็นคาํท่ีใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี แมจ้ะเป็นคาํท่ี Bill Gates กล่าวนานมาแลว้ในปี 1996 

ก็ตาม ในยุคปัจจุบนัท่ีขอ้มูลข่าวการเป็นส่ือดิจิทลัไปแลว้ ดงันั้นการท่ีมีเน้ือหาท่ีดีจะทาํให้มีความไดเ้ปรียบ แต่

คาํถามต่อมาก็คือเน้ือหาแบบใดจึงจะตอบโจทยก์ลุ่มผูรั้บสาร ในปัจจุบนัมีการนาํเสนอเน้ือหาท่ีแปลกใหม่พิเศษท่ี

มีจุดขายของตวัเองท่ีมกัมีคาํโฆษณาวา่ “หาชมไดท่ี้น่ีท่ีเท่านั้น” โดยเน้ือหาพิเศษน้ีจะสามารถสร้างสรรคอ์อกมา

เป็นในรูปแบบของส่ือ ขอ้ความ ภาพ เสียง หรือ วิดีโอก็ได ้ซ่ึงตวัอย่างของเน้ือหาท่ีสามารถผลิตขายไดใ้นโลก

ออนไลน์มีลกัษณะดงัน้ี 

3.1 ประเภทข้อความ 

 ขอ้ความเป็นส่ือท่ีใชส่ื้อสารกบัผูรั้บสารไดง่้าย  เป็นการพิมพข์อ้ความนาํเสนอผา่นส่ือออนไลน์ท่ีสะดวก

และไม่ตอ้งลงทุนในการผลิตมาก ทาํให้ปัจจุบนัขอ้มูลประเภทขอ้ความมีอยูจ่าํนวนมาก จนทาํให้ตอ้งมีการสร้าง

เน้ือหาพิเศษท่ีแตกต่างข้ึน เพราะในปัจจุบนัเวบ็ไซตป์ระเภทน้ีมีเป็นจาํนวนมาก เพราะไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนสูงเร่ือง

บุคลากรในการจา้งผูส่ื้อข่าวประจาํ การจา้งนกัเขียนข่าวอิสระ (Freelance) ท่ีลงทุนเฉพาะการจ่ายเป็นรายบทความ

ไป จึงทาํใหมี้บทความออกมาเป็นจาํนวนมาก ทาํใหข้าดความน่าเช่ือจึงทาํให ้หลายสาํนกัข่าวท่ีเคยเป็นสาํนักข่าว

ในส่ือเก่า เช่นหนงัสือพิมพม์องเห็นช่องทางจากการท่ีเป็นทางเลือกใหม่ให้ผูบ้ริโภคโดยใชค้วามเช่ียวชาญและ

ความน่าเช่ือในการนําเสนอ  เช่น  สํานักข่าว The New York Times  สํานักข่าว Daily Mail และสํานักข่าว 

Independent ท่ีนาํเสนอบริการข่าวใหอ่้านแบบ Premium Content ท่ีเป็นเน้ือหาเฉพาะเจาะลึก และตอ้งจ่ายเงินเพ่ือ

อ่านเน้ือหาเพ่ิมเติม โดยแยกออกมาเป็นเน้ือหาแบบต่าง ๆ ตามรูปแบบในส่ือท่ีมีอยูใ่นระบบออนไลน์ไดด้งัน้ี 

3.1.1 ประเภทบทความ 

3.1.1.1 บทความข่าว สกู๊ปข่าว แบบเน้ือหาพิเศษเนน้จบัประเดน็เร่ืองขยายเน้ือเร่ืองมากกวา่การ

เขียนตามหลกั 5 W 1 H  ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร แต่เน้นเป็นการสรุปเน้ือหาข่าว พร้อมบวก

ขอ้เสนอแนะเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ ดว้ยการวิเคราะห์การเขา้ถึงขอ้มูลและการผลิตสกู๊ปข่าวท่ีเจาะลึกแบบ

พิเศษสุดท่ีหาจากท่ีอ่ืนไม่ได ้เช่นสกู๊ปข่าวของในสมรภูมิรบในสงคราม โดยมีการรับรองความน่าเช่ือถือ ความ

เช่ียวชาญของผูเ้ขียน ช่ือเสียงของสาํนกัพิมพเ์ป็นหลกั 

3.1.1.2 บทความวิจารณ์ โดยเนน้การใชน้กัวิจารณ์ท่ีมีช่ือเสียง มีเอกลกัษณ์ในการวิจารณ์ โดย

สามารถแยกประเด็นเป็นงานวิจารณ์ไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง บนัเทิง โดยเนน้ความมี

ช่ือเสียงผูเ้ขียนเป็นหลกัในการใหผู้อ่้านติดตามอ่าน  

3.1.1.3. บทความสาระความรู้ทัว่ไป เช่นบทความเพ่ือสุขภาพ บทความเร่ืองการแต่งกาย หรือ

วธีิประสบความสาํเร็จแบบต่างๆ เป็นบทความท่ีใหป้ระโยชน์กบัผูอ่้านผูอ่้านอ่านแลว้ไดรั้บความรู้ ในแบบท่ีพิเศษ

กว่าใครจากประสบการณ์จริง เช่นความรู้เร่ืองอาหาร ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา โหราศาสตร์ การท่องเท่ียว

เกษตรกรรม สัตวเ์ล้ียง ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ งานอดิเรกและงานฝีมือ สุขภาพและความงาม  การตกแต่งบา้น 

จดัสวน อตัชีวประวติั และเทคนิคการประสบความสาํเร็จในรูปแบบต่างๆ หรือท่ีเรียกวา่ How to ตวัอยา่งเช่น เช่น

เน้ือหาบทความจาก เวบ็ไซต ์Marketingoops ก็เปิดตวั หมวด Insiders ข้ึน เพ่ือเป็น  Exclusive Content  ท่ีลงลึกไป

จากเน้ือเดิม โดยชูจุดเด่น 16 Insiders บุคคลผูเ้ป็น Expert ในดา้นต่าง ๆ ของจากหลายวงการดา้นตลาดไม่วา่จะ
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เป็น Digital Marketing, Digital Media, Branding, Analytics, Advertising, และ Startups เป็นตน้ เขียนเล่าเร่ืองราว 

ความรู้ในแบบผูรู้้จริง ทาํจริง จากประสบการณ์จริง 

3.2.1 ประเภทเร่ืองแต่ง 

พฤติกรรมของผูอ่้านเปล่ียนไปคือนิยมอ่านฟรีก่อนจากนั้นหากถูกใจจึงจะยอมจ่ายเพ่ืออ่าน

เน้ือหาในบทถดัไป ทาํให้รูปแบบการนาํเสนอก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปเป็นปรับตวัให้เขา้กบัพฤติกรรมของ

ผูอ่้านท่ีนิยมอ่าน เช่นระบบ การเติมเหรียญของเวบ็ไซต์ผูใ้ห้บริการเน้ือหาออนไลน์เร่ืองแต่งขนาดยาวและสั้น 

อยา่ง Fictionlog ท่ีมีระบบการให้บริการอ่านฟรี  แต่สาํหรับคนท่ีตอ้งการอ่านเน้ือหามากข้ึนและอยากอ่านต่อจน

จบเร่ือง จาํเป็นตอ้งใชเ้หรียญท่ีตอ้งนาํเงินจริงมาแลกซ้ือเพ่ือการปลดล็อกเน้ือในบทถดัไป ในประเภทน้ีสามารถ

แยกออกมาเป็นเน้ือหาพิเศษ ไดแ้ก่เร่ืองแต่งขนาดยาว งานเขียนนิยาย ในกลุ่มน้ีสามารถแบ่งออกเป็น นิยายแฟนตา

ซี นิยายแอค็ชัน่ นิยายโรแมนติก นิยายวยัรุ่น นิยายสืบสวนสอบสวน วรรณกรรมเยาวชน หรือรวมเล่มเร่ืองสั้น 

3.2 ประเภทภาพนิ่งภาพเคล่ือนไหว 

3.2.1 ประเภทวดีโีอและภาพนิ่งแบบพเิศษ 

วีดีโอคลิปเป็นส่ือท่ีสามารถหาดูได้ง่ายจากหลากหลายแหล่งเช่นเว็บไซต์ YouTube, 

Vimeo  หรือ Dailymotion ท่ีเป็นผูใ้นบริการฟรีในส่ือวีดีโอแต่ถา้หากตอ้งการชมเน้ือหาท่ีมีความพิเศษมากข้ึน

กวา่เดิมก็ตอ้งมีการเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ตวัอยา่งเช่น YouTube Red ระบบสมาชิกท่ีผูใ้ชง้านจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ือใช้

บริการ YouTube โดยมีส่ิงท่ีพิเศษจากผูใ้ช้ธรรมดาคือ ไม่มีโฆษณา สามารถเก็บวิดีโอไวดู้แบบไม่ไดเ้ช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ต และสามารถเล่นวิดีโอร่วมกบัการเปิดแอปอ่ืนไดโ้ดยยทููปไม่หยดุแสดงผล คิดเงินเป็นค่าบริการราย

เดือนเฉล่ียโดยประมาณท่ีราคา 360 บาท หรือตวัอยา่งเช่นนกัร้องวง  BNK48 ร่วมกบั MAD Virtual Reality Studio 

มอบเน้ือหาพิเศษเพ่ือแฟนคลับโดยผลิต limited First Photo Set Debut!  ซ่ึงเป็นสินค้าจํากัดจํานวน (limited 

edition)   โดยได้จัดทาํ Application ช่ือว่า BNK48 AR Video ใช้คู่กับ limited First Photo Set Debut!  เพ่ือสร้าง

ภาพน่ิงและวีดีโอของนกัร้องวง BNK48  ซ่ึงเป็นการบริการท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั แอพพลิเคชัน่ Vlive ท่ีให้บริการ 

คลิปวดีิโอแบบพิเศษของศิลปินเกาหลี ทั้งแบบถ่ายทอดสดและคลิปท่ีบนัทึกไวแ้ลว้ โดยทาง Vlive ไดส้ร้างความ

พิเศษให้กบัเน้ือหาของตนเองดว้ยการ เพ่ิมบริการ Vlive VL+  เป็นบริการขายเน้ือแบบซ้ือคร้ังเดียวดูไดต้ลอดไป 

อยากเขา้ดูในช่วงเวลาใดก็ได ้และ บริการ CH+ เป็นสมาชิกเพ่ือรับสิทธ์ิพิเศษในการเขา้ถึงช่องพิเศษ ท่ีมีเน้ือหา

พิเศษ เช่นรูปภาพท่ีไม่เผยแพร่ท่ีอ่ืน วดีิโอไลฟ์สด  หรือวดีิโอพิเศษ  ซ่ึงหากหมดอายแุลว้ไม่ไดต้่ออายสิุทธ์ิการชม

ต่อก็จะไม่สามารถเขา้ไปดูเน้ือหาได ้สิทธ์ิการดูในบางเน้ือหาอาจจะตอ้งใชร้หัสท่ีไดม้าจากอลับั้มเพลงของศิลปิน

เท่านั้นอีกดว้ย  

3.2.2 ประเภทละครซีรีส์ 

เน้ือหาความบนัเทิงท่ีเขา้ถึงคนไดง่้าย มีการวางโครงสร้างของเร่ืองราวให้น่าสนใจแบ่งออก

หลากหลายแนว เช่น ดราม่า สืบสวนสอบสวน ความรักหนุ่มสาว ตลก เป็นตน้ ส่วนท่ีสาํคญัของส่ือประเภทน้ีท่ี

ขาดไม่ไดเ้ลยคือนักแสดงคุณภาพและผูเ้ขียนบทให้เน้ือหาน่าติดตาม ละครซีรีส์ เป็นส่ืออยู่คู่กบัสังคมมาอย่าง

ยาวนาน เพราะช่วยทาํใหค้นหลีกหนีจากความเป็นจริงเขา้สู่โลกของเน้ือหา  ละครซีรีส์กลายเป็นกญุแจสาํคญัของ

ผูผ้ลิตเน้ือหา ในยุคปัจจุบัน จากกรณีศึกษาของผูใ้ห้บริการเน้ือออนไลน์อย่าง Netflix ท่ีเน้นเร่ืองของการทาํ 

Exclusive Content จนประสบความสําเร็จ ดูไดจ้ากยอด สมาชิกทัว่โลกท่ีมีถึง 130 ลา้นคน ทาํให้มีผูผ้ลิตเน้ือหา
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หลายรายตอ้งการท่ีจะเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งของรายไดจ้าํนวนมากน้ี หน่ึงในนั้นก็คือ Disney ท่ีจะบริการสตรีมม่ิง

ในช่วงปลายปี 2019 โดยจะใชช่ื้อวา่ “Disney+”   ส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการทั้งสองแห่งนาํข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือในการแข่งกนั

ก็คือ Exclusive Content นั้นเอง    ทางดา้นผูใ้หบ้ริการในประเทศไทยอยา่ง LINE TV ก็ไม่ยอมนอ้ยหนา้คู่แข่งราย

ใหญ่ดว้ยการ สร้าง Exclusive Content ของตวัเอง โดยเนน้ท่ีการทาํเน้ือหาเจาะลงไปท่ีกลุ่มยอ่ยนาํเสนอเร่ืองราว

เฉพาะกลุ่ม (Niche)  สร้างความรู้สึก “เฉพาะกลุ่มของคุณเท่านั้น”    เช่นการจบัเน้ือหาเฉพาะดา้นความงาม  โดย

นําบล็อกเกอร์ท่ีเป็นผูมี้อิทธิพลทางความคิดท่ีประสบความสําเร็จกับสังคมในออนไลน์มาเป็นพิธีกรรายการ          

หรือเน้ือหาประเภทซีรีส์ท่ีเจาะกลุ่ม “วาย” หรือ Yaoi  (มาจากภาษาญ่ีปุ่น หมายถึงเร่ืองรักโรแมนติคระหวา่งผูช้าย

กบัชาย)   และเน้ือหาวา่ดว้ยความรักของกลุ่ม ”เกย”์ ท่ีสร้างกระแสไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทั้ง  SOTUS the Series  ไดอาร่ี

ตุ๊ดซ่ีส์   หรือ  Gay of Bangkok     ซ่ึงกลุ่มคนท่ีชอบเร่ืองเฉพาะกลุ่ม “วาย” เช่นน้ีมกัเกาะกลุ่มกนัทั้งในออนไลน์

และออฟไลน์ พร้อมสนับสนุนศิลปินท่ีช่ืนชอบอย่างเหนียวแน่น และมี Loyalty สูงมาก เหมือนเช่นสังคมของ

กลุ่ม “ต่ิง” หรือกลุ่มท่ีคลัง่ไคลศิ้ลปิน นกัร้อง และพร้อมจะทุ่มทุกส่ิงเพ่ือคนท่ีเป็นไอดอลของพวกเขา   จนนกัการ

ตลาดระดบัโลกอยา่ง Seth Godin เคยกล่าวไวว้า่ (“เผยพฤติกรรม “สาววาย” สายเปยต์วัจริง นกัการตลาดตอ้งรู้!.”, 

2560) แบรนด์แทบไม่ตอ้งลงทุนหวา่นเงินมหาศาลเลยหากสามารถหากลุ่ม Geek หรือคนท่ีหลงใหลคลัง่ไคลใ้น

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้ส่ือสารกบัพวกเขาได ้เพราะเน้ือหานั้นจะถูกบอกต่อไปเองอยา่งกระตือรือร้น  

3.3 ประเภทเสียง 

3.3.1 ประเภทPodcast 

Podcast (พอ็ดคาสท์) เปรียบเหมือน สถานีวิทยสุ่วนตวั ท่ีใครๆ ก็สามารถเปิดเองไดไ้ม่ต่างกบัทาํ

ช่องใน YouTube แถมยงัง่ายกว่าดว้ยซํ้ า เพราะแค่อดัเสียงไดก็้สามารถเปิดรายการพ็อดคาสตไ์ดเ้ลย จุดเด่น คือ

สามารถรับฟังหรือรับชมตอนไหนก็ได ้เป็นรายการท่ีสามารถรับฟังและรับชมไดผ้า่นอินเตอร์เน็ตท่ีแบ่งเป็นตอน 

สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไวใ้นเคร่ืองเพ่ือฟังแบบออฟไลน์ เปิดรับสมาชิกใหติ้ดตามรายการได ้โดยสามารถหา

ฟังไดจ้าก แอพพลิเคชัน่ โดยลกัษณะของเน้ือหาจะมีรูปแบบการเจาะลึกเน้ือหา นาํเสนอมุมมองของประเด็นท่ี

หลากหลาย รอบดา้น มีการใชรู้ปแบบของเสียงต่างๆ เพ่ือช่วยสร้างสีสันให้กบัรายการ ขอ้มูลรอบดา้น นาํเสนอ

เร่ืองท่ีส่ือ Mainstream ไม่เสนอ หรือ ให้มุมท่ีต่างออกไป ทาํให้มีแฟนท่ีช่ืนชอบการจดัรายการไม่ต่างจาก DJ ใน

ยคุก่อนเลย โดยเน้ือหาก็มีความหลากหลายเป็นอยา่งมาก เช่น เร่ืองล้ีลบั  วิทยาศาสตร์  อวกาศ  เทคโนโลยี คดี

อาชญากรรม หรือกระทัง่นิทานและตาํนานก็มีเช่นกนั 

3.3.1 ประเภทเพลง 

เพลงส่ือท่ีช่วยสร้างความบนัเทิงกบัผูบ้ริโภคมาหลายยดุหลายสมยั เปล่ียนผ่านรูปการบนัทึกเสียง

และการนําเสนอมาโดยตลอดตามการเปล่ียนของเทคโนโลยี เปล่ียนรูปแบบการขายหลากหลายรูปแบบจาก

แผ่นเสียงสู่ เทปบนัทึกเสียง เปล่ียนผ่านสู่ยคุซีดี และในปัจจุบนั ในรูปแบบส่ือดิจิทลั โดยมีการให้บริการในสอง

รูปหลกัซ้ือฟังเป็นเพลง หรือเช่าฟังเป็นรายเดือน ท่ีเรียกวา่ บริการ Streaming ฟังเพลงออนไลน์ โดยมีผูใ้หบ้ริการ

หลายราย เช่น Itunes, Apple Music, Joox และ Spotify เป็นตน้ โดย ผูใ้ห้บริการก็มีการจดับริการพิเศษสําหรับ

สมาชิกท่ีจ่ายค่าเป็นรายเดือนให้ของตอบแทน นอกเหนือจากบริการฟังเพลง เช่น JOOX Live เป็นรายการท่ี

นอกเหนือจากการฟังเพลงในแอปพลิเคชนัของ JOOX ท่ีเป็นรูปแบบดนตรีสด คาราโอเกะเป็นเพียง 1 ในหลาย

แผนของ JOOX ท่ีตอ้งการสร้างคอนเทนตใ์นรูปแบบเสียงท่ีหลากหลาย อย่างรายการผี "หลอนศาสตร์ by The 
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Shock" ท่ีมี ดีเจป๋อง-กพล ทองพลบั เป็นผูด้าํเนินรายการ ปรับในเป็นพ้ืนท่ีส่ือกลางใหศิ้ลปิน และคนทาํงานเพลง

ไดโ้ปรโมตผลงาน พดูคุยกบัแฟนเพลง ในรายการ “Spotlight Artist” และ “Fan Space” ไลฟ์สตรีมม่ิงแบบส่วนตวั

กบัศิลปินตวัผา่น JOOX Live เป็นตน้ 

ซ่ึงนอกจากประเภทของเน้ือหาพิเศษท่ีแบ่งตามลกัษณะของตวัส่ือขา้งตน้แลว้ ยงัอาจแบ่งลกัษณะ

ของเน้ือหาไดต้ามลกัษณะการใหบ้ริการดงัน้ี 

1. ประเภทเน้ือหาพิเศษแบบเสียค่าบริการ 

โดยแบ่งเป็นค่าบริการในการเรียกเก็บค่าสมาชิก (Subscription ) ยกตวัอย่างเช่น Netflix ท่ีเก็บ

ค่าบริการเป็นรายเดือน Netflix เป็น 4 ช่วงราคา เร่ิมตน้ท่ี 280 และสุดสูงท่ี 504 บาทท่ีมีความพิเศษคือสามารถดู

ความคมชดัสูงสุด 4K ได ้4 เคร่ืองพร้อมกนั หรือ หรือสํานักข่าว The Independent ออกบริการช่ือ Independent 

Minds ให้ผูอ่้านท่ีตอ้งการอ่านเน้ือหาแบบ Premium Content จ่ายเงินปี ประมาณ 2,500 บาท เพ่ือเขา้ถึงเน้ือหา

เจาะลึก ได้รับ E-Book ของหนังสือพิมพ์ ไม่มีโฆษณามากวนใจในทุกช่องทางส่ือ และ สิทธ์ิพิเศษในการเขา้

ร่วมงานหรือกิจกรรมต่างของสาํนกัข่าว หรือผูส้นบัสนุน ของสาํนกัข่าว ถือเป็นจาก จดัรูปเป็นการสมาชิกท่ีเพ่ิม

สิทธ์ิพิเศษให้มากข้ึนจากเน้ือหาท่ีมีอยู่แล้วอีกด้วย  หรือสํานักข่าว Coconut ท่ีนําเสนอเน้ือหาข่าวในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ก็มีบริการรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบั สาํนกัข่าว The Independent ขององักฤษเช่นกนั คือ บริการ 

Coco+ สมคัรบริการเสริมน้ี ในราคา 150 บาท ก็จะไดเ้น้ือหาท่ีเจาะลึกท่ีไดท้ั้งแบบขอ้ความภาพและเสียงครบถว้น 

หรือเก็บค่าบริการเป็นรายคร้ัง (Pay-Per-View) เช่นบริการของ Vlive VL+  ท่ีเป็นบริการขายเน้ือหาแบบซ้ือคร้ัง

เดียวดูไดต้ลอดไป อยากเขา้ดูช่วงเวลาไหนก็ได ้หรือการขายเพลง ของ Itunes ท่ีซ้ือเม่ืออยากฟัง หรือเช่าฟังเป็น

รายเดือนแบบ Apple Music นอกจากน้ี ผูย้งัมีผูใ้หบ้ริการเน้ือหาออนไลน์ บางรายยงัมีรายไดจ้ากการเก็บค่าบริการ

เพ่ิมเติมหรือบริการเสริม (Freemium) แก่ผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการการรับชมคอนเทนตแ์บบพรีเม่ียม ตวัอยา่งเช่น VIU ท่ี

ผูใ้ชบ้ริการพ้ืนฐานสามารถรับชมเน้ือหาไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่ตอ้งรับชมโฆษณา แต่ถา้หากสมคัรบริการเสริม

ก็จะสามารถปลดล็อก บริการต่าง ๆ  เช่น ดูก่อน เน้ือหาท่ีไดดู้ก่อนใครเป็น ทีแรกและท่ีเดียว การไดช้มเน้ือหา

ท่ีอปัเดตรวดเร็ว ไดดู้ทนัที เพราะหากเป็นการดูแบบฟรีตอ้งรอ 1 สัปดาห์ แต่หากเป็นสมาชิกไม่ตอ้งรอยอ้นหลงั

ไดดู้ทนัที หรือพร้อมกบัประเทศเกาหลี และไม่มีโฆษณาคัน่ใหก้วนใจอีกต่อไป 

2. ประเภทเน้ือหาพิเศษฟรีไม่ตอ้งสมคัรสมาชิก 

สําหรับผูใ้ห้บริการเน้ือหาพิเศษแบบน้ีไดแ้ก่ LINE TV ท่ีผลิตเน้ือพิเศษ Exclusive Content ของ

ตวัเองข้ึนโดยเฉพาะ เช่น ซีรีส์ โลกโซเช่ียล SOCIAL SYNDROME  หรือรายแข่งเตน้ Reality ท่ีช่ือว่า Dance 

Dance Dance Thailand นอกจากน้ียงัมีเวบ็ C Channel นิตยสารแฟชัน่ วิดีโอออนไลน์ ท่ีให้บริการท่ีเจาะเฉพาะ

กลุ่ม สาํหรับผูห้ญิง ท่ีผลิตเน้ือหาเฉพาะดึงดูดผูช้มท่ีเป็นผูห้ญิงโดยตรง นอกจากน้ียงัมีผูใ้หบ้ริการส่ือดั้งเด่มอยา่ง

ช่อง3 ท่ีเปิดบริการเน้ือหาออนไลน์ mello.me ท่ีก็มีเน้ือหาพิเศษเอาไวบ้ริการเฉพาะของตวัเองเหมือนเช่น รายการ 

Wrong Say Do ท่ีมีการใชผู้ด้าํเนินรายการท่ีมีช่ืออยา่งเจนน่ี ปาหนนั ดึงความสนใจของผูช้ม 

3. ประเภทเน้ือหาพิเศษฟรีเฉพาะคนท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการ 

เน้ือหาพิเศษท่ีทาํข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในเน้ือหาท่ีพิเศษกว่าคนอ่ืนแต่มีขอ้กาํหนดว่า

จะตอ้งใชสิ้นคา้หรือบริการของแบรนดท่ี์เป็นผูส้นบัสนุนเน้ือหาพิเศษนั้น ๆ  เช่น โทรศพัทมื์อถือซมัซุงกาแลคซ่ี เจ 

8 ท่ีดึงเอา ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยม วง “BNK48” มาเป็น เน้ือหาพิเศษท่ีมีเฉพาะ รุ่นเจ8 เท่านั้น ท่ีผูใ้ชส้ามารถ
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โหลดธีมของระบบเคร่ือง รูปภาพเฉพาะ วอลเปเปอร์หนา้จอ และเสียงเรียกเขา้เพลงยอดฮิต ของ BNK48 ทั้งหมด 

เป็นหน่ึงในคอนเทนตชุ์ดพิเศษท่ีจะมีอยูใ่นตวัเคร่ืองของกาแลคซ่ี เจ 8 โดยเฉพาะ 

 

4. ช่องทางการนําเสนอเน้ือหากบัแนวคิดการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ (Transmedia Storytelling) 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้คงทาํให้เห็นถึงรูปแบบ และลกัษณะของเน้ือหาพิเศษท่ีปรากฏในโลกออนไลน์ แต่ 

แม ้Content จะเป็นพระราชา ถา้พระราชาขาดพระราชินีท่ีเรียกวา่ Context หรือบริบท ซ่ึงในความหมายทางการ

ส่ือสารหมายถึง Channel (ช่องทาง) ท่ีเหมาะสมต่อรูปแบบและลกัษณะของเน้ือหานั้นๆ ก็ยอ่มไม่อาจทาํใหเ้น้ือหา

นั้นส่งต่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีใช่ในเวลาท่ีเหมาะสมได ้ตวัอยา่งเช่น เน้ือหาท่ีมีขอ้ความเป็นจาํนวนมากควรเลือก

นาํเสนอผา่นทางเวบ็ไซต ์แต่ถา้เป็นขอ้ความกะทดัรัด เนน้การพดูคุยมีส่วนร่วมก็ควรนาํเสนอผา่น Facebook  หรือ

Twitter ถา้เป็นรูปภาพอาจจะนาํเสนอในลกัษณะของ  Instagram  แต่ถา้เป็นวดีีโอก็จะนาํเสนอผา่น YouTube เป็น

ตน้ ซ่ึงช่องทางในการนาํเสนอเน้ือหาพิเศษในปัจจุบนัมีลกัษณะตามแนวคิดการเล่าเร่ืองขา้มส่ือ หรือ Transmedia 

Storytelling  โดยแนวคิดดงักล่าวมีหัวใจสําคญัคือการสร้างเน้ือหาท่ีแข็งแรง หน่ึง แนวคิด (Concept) ท่ีสามารถ 

ขา้มส่ือ ขา้มสายพนัธ์ุ ไปยงัส่ือต่างๆ โดยไม่ใช่การผลิตซํ้ า แต่เป็นการตดัต่อ เติมแต่งเน้ือหาจากทั้งตวัผูผ้ลิตหรือผู ้

เสพส่ือท่ีแตกต่าง แต่สอดคลอ้งในแก่นความคิด (Theme) เดียวกนั (ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2558: 59-87) 

การสร้างเน้ือหาหลากหลายรูปแบบก็เพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหก้บัเร่ืองราว เพ่ิมปริมาณและช่องทางในการสร้าง

รายไดใ้ห้แก่ผูผ้ลิตส่ือ นอกจากน้ีการสร้างเน้ือหาให้ไดติ้ดตามอย่างต่อเน่ืองในหลากหลายแพลตฟอร์ม  ก็ช่วย

ขยายฐานกลุ่มแฟนคลบัให้เพ่ิมข้ึนอยา่งเหนียวแน่น ทาํให้เกิดเป็นลกัษณะของการส่ือสารในรูปแบบของ 3 Way 

Communication ผูผ้ลิต ผูรั้บสาร และ ชุมชนแฟน ซ่ึงมีความแตกต่างจากลกัษณะของการกระจายส่ือแบบเดิมใน

ลกัษณะแบบ Multiplatform  ท่ีมีรูปแบบการกระจายแบบเล่าเร่ืองเดียวผา่นหลายส่ือแต่ไม่ไดส้ร้างเน้ือหาข้ึนใหม่ 

แต่นาํส่ือในเร่ืองเดิมมาทาํซํ้ าเท่านั้น เช่น หากมีคลิปวิดีโอ 1 คลิปก็โพสตล์ง YouTube  Facebook Instagram โดย

ใชเ้น้ือหาเดียวกนัทั้งหมด (Multiplatform) 

แต่การผลิตเน้ือหาแบบขา้มส่ือนั้นคือการเล่าเร่ืองดว้ยเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัในส่ือหลากหลายประเภท 

โดยเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัก็ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละส่ือ หรือแต่ละแพลตฟอร์ม อาจเรียกไดว้่าเป็นกล

ยุทธ์ของผูส้ร้างสรรค์ส่ือท่ีตอ้งการสร้างเน้ือหาในลกัษณะของจ๊ิกซอวท่ี์กระจัดกระจาย ไม่สมบูรณ์หรือจบ

บริบูรณ์ภายในส่ือเดียว  มีการกกัเก็บเน้ือหาส่วนสําคญัเอาไว ้เพ่ือนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีเร่ืองราวสําคญัในส่ืออ่ืนๆ 

ต่อไป จนเกิดเป็นความสนุกในการติดตามแสวงหาของกลุ่มผูเ้สพส่ือ โดยเฉพาะแฟนคลบัท่ีตอ้งคอยเก็บเลก็ ผสม

นอ้ยเน้ือหาท่ีเปรียบเหมือนจ๊ิกซอวแ์ต่ละช้ินมาประกอบต่อกนัใหก้ลายเป็นเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ดว้ยตนเอง  ซ่ึงการ 

“สร้างประสบการณ์ร่วม” นอกจอให้กับผูช้มได้สนุกสนานกับการไล่ล่าประกอบจ๊ิกซอวน่ี์เองท่ีเรียกว่าเป็น

ช่องทางท่ี 3 (3 Way Communication)  ท่ีผูส้ร้างเน้ือหาในปัจจุบนัควรใหค้วามสาํคญัมากข้ึน 

การผลิต Exclusive Content โดยนาํแนวคิดเร่ืองของการผลิตเน้ือหาขา้มส่ือจึงอาจทาํไดโ้ดยการสร้าง

เป็นเน้ือเร่ืองข้ึน ประกอบดว้ยเน้ือเร่ืองหลกัท่ีให้ดูฟรี จากนั้นหากตอ้งการอ่านเน้ือหาซับซ้อนหรือเน้ือหาเสริม

เร่ือง ก็สามารถท่ีจะทาํเป็นเน้ือหาพิเศษใหผู้บ้ริโภคจ่ายค่าบริการในการอ่านเน้ือนั้นได ้เป็นตอน ๆนอกจากน้ีหาก

ตอ้งการจะสร้างเน้ือเร่ืองก่อนหน้าเร่ืองราวหลกัในลกัษณะ Back Story ของตวัละคร ก็อาจสร้างแอพพลิเคชัน่ 

(Application) ให้ดาวน์โหลดไดแ้บบเสียเงิน รวมทั้งหากตอ้งการขยายเน้ือเร่ืองตวัละครใหเ้พ่ิมมากข้ึน ก็สามารถ
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สร้างเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพ่ือให้คนสามารถอ่านภูมิหลงัหรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยจากเน้ือหาหลกั

ไดโ้ดยไม่ตอ้งเก็บเงินเป็นการสร้างฐานแฟนเพ่ือท่ีจะใหส้ามารถนาํไปซ้ือเน้ือหาพิเศษอ่ืนๆได ้ตวัอยา่งเช่นบริการ

เสริม CH+ HD ของวีไลฟ์ ท่ีเปิดให้ดูฟรีก่อนในช่วงแรก  จากนั้นถา้ตอ้งการดู เน้ือหาพิเศษของศิลปินจะตอ้งเสีย

เงินเพ่ิมเติม 

 

5. สรุป  

จากรูปแบบของ Exclusive Content ขา้งตน้อาจสรุปเป็นรูปแบบหลกัได ้2 กลุ่ม คือ 

1. Exclusive Content ประเภทข่าว สาระและเร่ืองจริง (News and Non-Fiction) 

ลักษณะของเน้ือหาประเภทน้ีมักมีลักษณะสําคัญคือตอ้งมีความน่าเช่ือถือจากผูส้ร้างสรรค์เน้ือหา 

(Creator)  เนน้ผูส้ร้างเน้ือหาเป็นบุคคลท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  โดยน่าสงัเกตวา่ผูน้าํเสนอเน้ือหาในปัจจุบนัมีความ

แตกต่างจากเน้ือหาประเภทข่าวในอดีตท่ีผูเ้สพส่ือใหค้วามสาํคญัและเช่ือถือตวัผูส่ื้อข่าว แต่ปัจจุบนักลายเป็นผูท่ี้มี

ความรู้เฉพาะดา้นท่ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูส่ื้อข่าว 

2. Exclusive Content ประเภทความบนัเทิง และเร่ืองแต่ง (Entertainment and Fiction) 

ลกัษณะของเน้ือหาดา้นบนัเทิง และเร่ืองแต่ง มีลกัษณะเจาะกลุ่มเฉพาะ (Niche) มากข้ึน เพราะลกัษณะ

ของคนในปัจจุบนัท่ีมีความแตกต่างหลากหลายดา้นอตัลกัษณ์ท่ียอ่มตอ้งการเสพเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตัวเอง และพูดภาษาเดียวกันได้อย่างถูกคอ ซ่ึงหากผูผ้ลิตส่ือสามารถสร้างเน้ือหาให้เข้าถึงกลุ่มเฉพาะท่ีมี

วฒันธรรมยอ่ยๆ จาํนวนมากไดก็้ยอ่มสามารถสร้างรายไดไ้ดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงก็ตรงตามงานวิจยัของสุรกิตต ์สิงห์

แก้ว (2556) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมและความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับของกลุ่ม 48 กรุ๊ป ในกระแส

วฒันธรรมยอ่ย J-pop และพบวา่ความเป็นแฟนคลบัอนัเหนียวแน่นทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อตวัศิลปิน และยอม

ลงทุนในการซ้ือเน้ือหาพิเศษรูปแบบต่างๆ  เพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์ของตน 

นอกจากน้ีการจะสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั Exclusive Content และนาํเสนอไปยงักลุ่มผูเ้สพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ตอ้งอาศยัการสร้างเร่ืองราวท่ีแขง็แรงเพ่ือยอดยอดในหลากหลายส่ือ ท่ีเรียกวา่การเล่าเร่ืองขา้มส่ือนัน่เอง 

จากแนวคิดเร่ือง Exclusive Content ขา้งตน้ยงัส่งผลกระทบต่อลกัษณะของตวัผูผ้ลิตส่ือจากเดิมท่ีมี

ลกัษณะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ใหก้ลายเป็นผูผ้ลิตส่ือรายยอ่ยมากข้ึน เพราะในยคุปัจจุบนัผูเ้สพส่ือเปล่ียนสถานะมา

เป็นผูส้ร้างส่ือ หรือผลิตเน้ือหาดว้ยตนเอง  ผ่านการตีความใหม่จากประสบการณ์ของผูเ้สพท่ีกลายมาเป็นผูส้ร้าง

เน้ือหาท่ีต่อยอดแตกต่างกนัออกไป   เกิดนกัสร้างเน้ือหา (Creator Content)  ท่ีเรียกวา่เป็นผูรั้บสาร หรือผูเ้สพส่ือ

แบบ UGC (User generated content หรือ User generated experience) ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูใ้ช้งานส่ือเป็นผูผ้ลิต

เน้ือหาดว้ยวิธีการเล่าเร่ืองตามแบบของตนเองในแบบท่ีเขาจะสามารถมีประสบการณ์กับเร่ืองราวนั้นไดใ้น

ลกัษณะของกิจวตัรและวถีิชีวิตประจาํวนั ท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีของเขา ตวัตนของเขา  (ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2558: 

86) เช่นการเลือกนาํนิยายจีนของกิมยง้ การ์ตูนวอลทดิ์สนีย ์Harry Potter  รามเกียรต์ิ หรือเทพเจา้ต่างๆ มาตีความ

ใหม่  โดยเน้ือหาเนน้ไปท่ีเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยท่ีไม่สามารถหาอ่านไดจ้ากในส่ือกระแสหลกัแต่เป็นการวิเคราะห์

เจาะลึกและเน้ือหาจากต่างประเทศหรือเขียนข้ึนเองจากความคิดส่วนตวัโดยใชเ้ทคนิคทางดา้นการส่ือสารทาง

นิเทศศาสตร์ไม่วา่จะเป็นการตดัต่อวิดีโอท่ีแลว้พากยเ์สียงทบัดว้ยภาษาลีลานํ้ าเสียงหรือท่าทางต่างๆ ท่ีสามารถ

สร้างข้ึนเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองได ้ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1048 

เน้ือหาพิเศษแบบขา้งตน้ช่วยสร้างโอกาสให้กับผูรั้บสารในปัจจุบันสามารถผลิตช้ินงานท่ีมีความ

แตกต่างโดดเด่นและมีคุณภาพ นอกจากน้ีหากนาํเสนอเร่ืองราวท่ีสะทอ้นกลุ่มเฉพาะท่ีไม่ค่อยมีใครนาํเสนอจึงทาํ

ให้เกิดเน้ือหาในแบบลกัษณะ “วงใน” ท่ีทาํให้ผูผ้ลิตส่ือรายย่อย มีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าผูผ้ลิตส่ือ

กระแสลกั เพราะกลายเป็นผูมี้อิทธิพล (Influencers) หรือผูน้าํทางความคิด (Opinion Leader)  ในเร่ืองนั้นๆ และ

สามารถสร้างความจงรักภกัดีหรือ Loyalty อนัเหนียวแน่นจากกลุ่มแฟนคลบัและส่งผลให้สามารถผลิตส่ือไดใ้น

ระยะยาว เหมือนเช่น คุณ แป๋ว กาญจนา พนัธุเตชะ อายุ 64 ปี เจา้ของ เพจ facebook.com/hipsterpaew/  ซ่ึงเป็น

นักท่องเท่ียวแบบแบกกระเป๋า ใบเดียวเดินทางไปท่องเท่ียวทั่วโลก โดยมีจุดเด่นดา้นเน้ือหาท่ี อายุและความ

แขง็แรง  ซ่ึงการเล่าประสบการณ์ในการเดินทางของเธอก็สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัคนวยัเดียวกนัและอายุ

นอ้ยกวา่ใหท้าํตามความฝันและดูแลสุขภาพตวัเอง และก็ส่งผลใหเ้ธอกลายเป็น Influencers ท่ีสามารถสร้างเน้ือหา

อ่ืนๆ ต่อยอดออกมาแลว้ประสบความสาํเร็จได ้

ดงันั้นส่ิงท่ีผูผ้ลิตส่ือควรให้ความสาํคญัมากท่ีสุดจึงเป็น “เน้ือหา”  เพราะหากเน้ือหาเขา้ถึงกลุ่มผูเ้สพท่ี

มีอตัลกัษณ์ย่อยๆ และกลุ่มย่อยจาํนวนมากได ้ผูบ้ริโภคย่อมพร้อมทุ่มเงินจ่ายเพ่ือซ้ือเน้ือหาท่ี “พิเศษ” สําหรับ 

พวกเขา 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคการผลิตเน้ือหาท่ีเป็นท่ีนิยมในออนไลน์ ท่ีจะสามารถพฒันามาเป็น

แนวทางในผลิตเน้ือหาพิเศษใหต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

7.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะเน้ือหา และบริบทของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยๆ ให้

มากข้ึน  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการผลิตส่ือใหเ้ขา้ถึงแต่ละกลุ่มโดยตรงสร้างความพิเศษใหก้บัเน้ือหาไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

 

 

7. เอกสารอ้างองิ 

"คู่แข่ง Netflix มาแลว้! เตรียมพบ Disney+ สตรีมม่ิงของดิสนีย ์" 2561 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2561, จาก 

 https://brandinside.asia/disney-streaming-platform/ 

"จบัตา JOOX ชวนฟังรายการผี ปักหลกั “ทีว”ี เป็น second screen" 2561 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561, จาก 

 https://positioningmag.com/1158396 

"น่ีสิฮิปสเตอร์! ป้าแบ็คแพค็วยั 64 ลุยเด่ียวท่องโลก" 2560 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561, จาก 

 https://40plus.posttoday.com/eatandtrip/3618 

ธาม เ ช้ือสถาปนศิริ , 2558.  " เ ล่า เ ร่ืองข้ามส่ือ (Transmedia :  story- telling)"  Journal of communication and 

innovation NIDA. : 59-87 https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcin/article/view/42386 

ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2561 "ส่ือกบัความทา้ยทาย เร่ืองดรามา สาระหรือบนัเทิง" ANNUAL REPORT 2018 THAI 

BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION. : 57-109 http://www.thaibja.org/?p=4189 

สุรกิตต์ิ สิงห์แกว้."พฤติกรรมและอตัลกัษณ์ความเป็นกลุ่มแฟนคลบั 48 Group ในกระแส วฒันธรรมยอ่ย J-pop." 

รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ สม.418 หลกัสูตรการวิจยัทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์,  2556 

https://brandinside.asia/disney-streaming-platform/
https://positioningmag.com/1158396
https://40plus.posttoday.com/eatandtrip/3618


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1049 

"Galaxy J8 เสริม Exclusive Content ดึง BNK48 เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่" 2561 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561, จาก 

 https://www.dailygizmo.tv/2018/07/25/samsung-galaxy-j8-bnk48/ 

"Information Overload Comes in 3 Flavors" 2560 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2561, จาก 

 https://www.cmswire.com/digital-workplace/information-overload-comes-in-3-flavors-heres-how-to-

combat-it/ 

"LINE TV vs NETFLIX มหาศึก Original Content" 2561 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2561, จาก 

 https://marketeeronline.co/archives/18381 

"The best digital storytelling examples" 2561 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561, จาก 

 https://www.brafton.com/blog/creation/mastering-digital-storytelling-in-2018/ 

"Use of Facebook to access news has fallen, Reuters Institute finds" 2561 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2561, จาก 

 https: / / www. irishtimes. com/ business/ media- and- marketing/ use- of- facebook- to- access- news- has-

fallen-reuters-institute-finds-1.3529598 

"What Happens in an Internet Minute in 2018?" 2561 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2561, จาก 

 http://www.visualcapitalist.com/internet-minute-2018/ 

https://www.dailygizmo.tv/2018/07/25/samsung-galaxy-j8-bnk48/
https://marketeeronline.co/archives/18381
https://www.brafton.com/blog/creation/mastering-digital-storytelling-in-2018/
https://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/use-of-facebook-to-access-news-has-fallen-reuters-institute-finds-1.3529598
https://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/use-of-facebook-to-access-news-has-fallen-reuters-institute-finds-1.3529598
http://www.visualcapitalist.com/internet-minute-2018/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1050 

การส่ือสารในภาวะวกิฤติ : กรณศึีกษาปฏบัิติการกู้ภัยถํา้หลวง 

A CRISIS COMMUNICATION PROCESS: A CASE STUDY ON THAM 

LUANG CAVE RESUE OPERATION 

 

ตรัยรัตน์ ปลืม้ปิติชัยกุล 

 อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น   

E-mail: Trirath.pl@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปฏิบติัการคน้หาและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี ทั้ ง 13 

ชีวิต ณ พ้ืนท่ีวนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนนํ้ านางนอน อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ส่ือมวลชนยคุใหม่อยา่งส่ือสังคม

ออนไลน์ไดก้ลายเป็นแหล่งขอ้มูลสาํคญั ซ่ึงคอยให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน ไม่วา่จะเป็นส่ือดั้งเดิมอยา่งส่ือ

โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ รวมไปจนถึงส่ือใหม่ ท่ีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในเร่ืองของการ

แพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีให้ความรวดเร็วและมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารแบบ

ทนัท่วงทีตามเหตุการณ์  ดว้ยเหตุน้ีพลงัของส่ือมวลชนยงัไดส่้งผลกระทบให้เกิดการต่ืนตวัในการคิดคน้วิธีการ

แกไ้ขปัญหาสถานการณ์ท่ีตกอยูใ่นภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในมิติทางดา้นการส่ือสาร ซ่ึงจะเห็นไดค้่อนขา้ง

ชดัเจนวา่ในปฏิบติัการประเด็นทางดา้นการส่ือสารในภาวะวิกฤติถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่ง

ยิง่ต่อการจดัการขอ้มูลข่าวสารและการบริหารทิศทางของการวางแผนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

คาํสําคญั :  การส่ือสาร, ภาวะวกิฤติ, ส่ือมวลชน 

 

ABSTRACT 

            Since the Than Liang rescue operation to save 12 youth footballers and a coach of Wild Boar Academy 

Football Team at Tham Luang-Khun Nam Nang Non Park in Chiang Rai Province began, Mass media were 

important tools to inform people, including traditional media like television, radio, newspaper, and new media, 

which have played important role effectively and rapidly to respond to the situations.  Also, power of mass 

media affects people to cause attention to solve problems in emergency situation.  It is obvious that in this 

operation, communication in emergency is necessary to manage information and planning for most 

effectiveness. 

 

KEYWORDS: Communication, Crisis, Mass media  
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1. บทนํา 

 ในยคุปัจจุบนันวตักรรมการส่ือสารมีความเติบโตข้ึนอยา่งมหาศาล ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโลกของ

การส่ือสาร จะเห็นไดว้า่การติดต่อส่ือสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ในแง่น้ีแลว้ส่ือสารมวลชนทั้งส่ือ

ดั้ งเดิม และส่ือใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู ้คนในหลายมิติ เช่น มิติการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเน่ืองจากความตอ้งการ ขอ้มูลข่าวสาร

เพ่ือการตดัสินใจประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทาํให้เกิดการแสวงหาขอ้มูลเพ่ิมมากข้ึนเป็นจาํนวนมาก  (ศรีหญิง ศรีค

ชา, 2554) 

               จากเหตุการณ์การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี ส่งผลกระทบให้เกิดความต่ืนตวัใน

ประเด็นการจดัการทางดา้นการส่ือสารในภาวะวกิฤติอยา่งกวา้งขวา้งมากยิง่ข้ึนในสังคม  จะเห็นวา่เหตุการณ์น้ีได้

สะทอ้นให้เห็นถึงบทเรียนต่อการจดัการเพ่ือช่วยชีวิต ซ่ึงในอนาคตอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ จึงเป็นท่ีมาของการถอด

บ ท เรียน เพ่ื อ ศึ ก ษ าแล ะพัฒ น าเต รียม พ ร้อ ม รับ มื อ อ ย่างทัน ท่ วงที  (สื บ ค้น เม่ื อ  ว ัน ท่ี  1  ต .ค . 2561 , 

https://www.posttoday.com/politic/report/558363) โดยการส่ือสารในภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์คร้ังน้ี 

สะทอ้นใหเ้ห็นกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ภยั การร้องขอความช่วยเหลือ และการใหค้วาม

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั กล่าวคือ การสร้างแนวทางการจดัการภาวะวิกฤติอยา่งหลากหลายระดบัทั้งในเชิงนโยบาย 

และเชิงการจดัการ รวมไปถึงการมีโครงสร้างองคก์รตามสายการบงัคบับญัชาแบบหลายลาํดบัชั้น อีกทั้งมีลกัษณะ

ทางการส่ือสารหลายรูปแบบ และใชก้ารส่ือสารในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ตลอดจน

การส่ือสารภายนอกองค์กรเพ่ือแสวงหาความร่วมมือในตวัขอ้มูลข่าวสารจากส่ือมวลชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ทั้งน้ี

เพ่ือใหเ้กิดสมัฤทธิผลในปฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทั้ง 13 ชีวติ 

              ในแง่น้ีแลว้ในสภาวะท่ีประสบปัญหาภาวะวิกฤติจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตองหาหนทางจดัการ  กับภาวะ

วิกฤติทั้งน้ีเพ่ือคงสภาพเดิม ยบัย ั้ง หรือชะลอเพ่ือผ่อนคลายผลจากภาวะวิกฤตินั้น ส่ิงสําคญั ท่ีสุดในการจดการ

ภาวะวิกฤติ คือการควบคุมความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลในทางลบต่อความรู้สึกและภาพลกัษณ์ของ

สาธารณะชนท่ีมีต่อองคก์รหรือสถาบนั ดงันั้นงานท่ีตอ้งกระทาํอยา่งเร่งด่วน คือการแสดงใหป้ระชาชนประจกัษ์

วา่องค์กรหรือสถาบนัรับผิดชอบต่อภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด และมีวิธีแกไขภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึนนั้นอย่างมี

ประสิทธิภาพฉบัไว  (วลิชั ลภิรัตนกลุ, 2549, หนา้ 122-124) 

                             

2. วตัถุประสงค์ 

 (1) เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาการช่วยเหลือเยาวชน ณ วน

อุทยานถํ้าหลวง-ขนุนํ้ านางนอน 

(2) เพ่ือศึกษารูปแบบและวธีิการการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารของส่ือมวลชนยคุใหม่ต่อสาธารณชน 

 

3. แนวทางการส่ือสารในภาวะวกิฤติ 

 จากเหตุการณ์อุบติัภยัหลายคร้ังท่ีเกิดข้ึนมาทัว่โลก ไดส้ร้างประสบการณ์และแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ไวม้ากมาย แต่หลายคร้ังท่ีสถานการณ์บางสถานการณ์ไม่อาจสามารถแกไ้ขโดยเคร่ืองมือหรือประสบการณ์ได้

https://www.posttoday.com/politic/report/558363
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อย่างฉับพลนั ทว่าตอ้งอาศัยทักษะและกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ ดังเช่น กรณีปฏิบัติการกู้ภยัและ

ช่วยเหลือเยาวชนทั้ง 13 ชีวติท่ีเกิดข้ึน ณ ถํ้าหลวง อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ประเทศไทย 

             ในแง่น้ีแลว้หากศึกษาปรากฏการณ์จะพบวา่  “ภาวะวกิฤติ” หมายถึง ภาวะท่ีมีกรณีหรือเหตุการณ์เกิดข้ึน

ทาํให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน หรือของรัฐอย่างกวา้งขวางรุนแรง หรือทาํให้เกิด

ความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์และช่ือเสียงของประเทศชาติรัฐบาลในภาพรวม หรือบุคคลในรัฐบาลรวมถึง

เหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจอยา่งรุนแรงดว้ย ทั้ งน้ี คาร์ลเอ. สไลคิว (Slaikeu, 

1984, p. 53) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะท่ีจะบ่งช้ีวา่สถานการณ์ใดกาํลงัอยูใ่นภาวะวกิฤติ ดงัต่อไปน้ี  

1.  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน ทนัทีทนัใด แตกต่างไปจากเหตุการณ์ปกติ  

2.  เหตุการณ์ซ่ึงมีลกัษณะฉุกเฉิน มีผลกระทบกระเทือนต่อสภาพร่างกายและจิตใจจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

มาตรการแกไ้ขอยา่งเฉียบพลนัอยา่งเป็นขั้นตอน   

 3. เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน อนัเน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนเป็นจาํนวนมากจึง

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ข หรือดาํเนินการต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบอยา่งทนัท่วงที เม่ือเกิดภาวะวกิฤติข้ึนจะส่งผล

โดยตรงต่อครอบครัวของผูเ้สียหายสูงหรือตํ่าลงได ้

4.  เหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายและผลกระทบต่อผูเ้สียหายในระดบัสูงหรือตํ่าได ้

5.  เป็นภาวะท่ีผิดหวงัรุนแรงชัว่ขณะและไม่สามารถจดัระเบียบใด ๆ ได ้

จะเห็นได้ชัดว่าปรากฏการณ์ของสถานการณ์วิกฤติมักเช่ือมโยงกับคําอธิบายดังกล่าวข้างต้นใน

หลากหลายประเด็น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสอดคลอ้งกบัภาวการณ์ท่ีผูป้ระสบภยักาํลงัเผชิญปัญหานั้นๆ 

 

นอกจากน้ีสภาวะวิกฤติมกัจะสร้างความต่ืนกลวัให้แก่ผูค้นมากกว่าปัญหาปกติทัว่ไป ซ่ึงความต่ืนกลวั

มกัจะเป็นส่ิงท่ีสร้างผลกระทบตอ่องคก์รหรือสถาบนัในดา้นทั้งความมัน่คัง่ การเงิน ความเช่ือมัน่ หรือผูค้นท่ีอาศยั

อยู ่ใกลก้บับริเวณองคก์รท่ีเกิดภาวะวิกฤติหรือสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์วิกฤติข้ึน ทั้งน้ี พชันี เชยจรรยา (พชัรี เชย

จรรยา, 2541, น.131-133) ไดอ้ธิบายถึงสภาพความต่ืนตระหนกัของผูรั้บข่าวสารไว ้3 ระดบั คือ 

1. ความต่ืนตระหนกัอยา่งรุนแรง (High Collective Excitement) เม่ือสงัคมประสบหายนะเช่น เหตุการณ์

นํ้ าท่วมไฟไหมแ้ผ่นดินไหว พายเุป็นตน้ สภาพการณ์เช่นน้ีทาํให้ประชาชนเกิดความ ตระหนก ตึงเครียด และทาํ

ใหมี้ความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารอยา่งมาก ทั้งอยา่งทางการและไม่เป็นทางการซ่ึงเรียกวา่ “ข่าวลือ” เม่ือประชาชน

มีความตองการขอ้มูลข่าวสารมากความเร็วของการแพร่กระจายของข่าวสารมีมากการกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารจะ

มีนอ้ย 

2. ความต่ืนตระหนักระดับกลาง (Moderate Collective Excitement) เม่ือสังคมประสบปัญหา เช่น 

เศรษฐกิจการเมือง เป็นตน้ ก่อให้เกิดสภาพการต่ืนตระหนักระดับกลาง การตัดสินใจของรัฐบาลจึงมีผลต่อ

ประชาชนซ่ึงสภาพดงักล่าวมีผลกระทบต่อการรับขอ้มูลข่าวสาร ความตอ้งการสาร และการกลัน่กรองสารใน

ระดบัปานกลาง 

 3. ความต่ืนตระหนกในระดับตํ่า (Low Collective Excitement) เป็นสภาพความ ต่ืนตระหนกเล็กๆ 

นอ้ยๆ ในชีวิตประจาํวนัทัว่ไป ซ่ึงมีผลต่อการรับขอ้มูลข่าวสารความตอ้งการสารและการกลัน่กรองสารในระดบั

ตํ่า 
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จากภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาปฏิบติัการการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดก่้อเกิดแนวโนม้การสร้าง

ข่าวลือต่างๆมากมาย เช่น เช่ือวา่เยาวชนผูป้ระสบภยัเสียชีวิต เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างความต่ืนตระหนกัต่อ

สงัคมวงกวา้งอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

ขณะท่ีการส่ือสารในภาวะวิกฤติ เป็นการดาํเนินการส่ือสารขณะเกิดวิกฤติการณ์ โดยยึดหลกัของการ

ระดมทรัพยากรบุคคล การใชส่ื้อ การใชรู้ปแบบส่ือมวลชนสัมพนัธ์ การแถลงขอ้มูลข่าวสาร และการติดต่อกบัผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติการณ์ ( ศิรินทร มหามนตรี , 2547, น.24) 

ด้วยเหตุน้ีประเด็นปัญหาด้านการส่ือสารในสถานการณ์วิกฤติถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะเม่ือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลือหรือแมแ้ต่ผูป้ระภยัท่ีไดรั้บผลกระทบในเหตุการณ์นั้นๆตอ้งการท่ีจะส่ง

ขอ้มูลข่าวสาร ขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงการกระจายขอ้มูลและคาํแนะนาํต่างๆ เพ่ือตอ้งการให้สังคมไดรู้้ว่า

สถานการณ์ในแต่ละพ้ืนท่ีเหตุการณ์เป็นไปอย่างไร อย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในภารกิจมัก

ตระหนกัถึงความสาํคญัของประเด็นการส่ือสารท่ีมีบทบาทในการแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆเฉพาะหนา้ ทั้งน้ีแมว้า่ผู ้

ปฏิบติัจะวางและยดึถือนโยบาย (Policy) มาตรการใดๆเป็นประเด็นหลกัก็ตาม หากแต่การใคร่ครวญและแสวงหา

แนวทางการจดัการรูปแบบการส่ือสารท่ีถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกับห้วงเวลาท่ีเหมาะสมก็จะส่งผลเชิงบวกต่อ

มาตรการท่ีจะใชรั้บมือกบัสถานการณ์และลดความวิตกกังวลของผูป้ระสบภยัอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(วนิดา ติรภาส, 2552, น.3) 

ทั้ งน้ีการส่ือสารในภาวะวิกฤตยงัเป็นกิจกรรมสําคัญในการจัดการสาธารณภัยให้สามารถติดต่อ 

ประสานงาน สั่งการ รายงานการปฏิบติัและสถานการณ์ระหวา่งทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวดเร็ว

และเช่ือถือไดต้ามแนวทางดงัน้ี (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ , 2552, น.74) 

1. จดัตั้ งระบบส่ือสารหลกั ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารอ่ืนๆท่ีจาํเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 

ชัว่โมง ใหส้ามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดงักล่าวไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี 

2. จดัเตรียมและจดัการอุปกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสารสาํหรับระบบส่ือสารท่ีจดัตั้งไวใ้ห้เพียงพอและใช้

การไดต้ลอดเวลา 

3. จดัตั้งศูนยก์ารส่ือสารและจดัทาํเครือข่ายดา้นการส่ือสารใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

            จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้จะพบวา่ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการไดจ้ดัตั้งศูนยอ์าํนวยการ

ร่วมคน้หาผูสู้ญหายในวนอุทยานถํ้าหลวง ขนุนํ้ านางนอน โดยมี นายณรงคศ์กัด์ิ โอสถธนากร ผูว้า่ราชการจงัหวดั

เชียงรายในขณะนั้น ผูอ้าํนวยการศูนย ์ซ่ึงมีบทบาทและหนา้ท่ีสาํคญัสาํหรับการจดัเตรียมระบบการการปฏิบติัใน

การช่วยเหลือ รวมไปถึงการวางแผนในการจดัการดา้นการส่ือสารอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นกา้วสําคญัในการ

พฒันารูปแบบการส่ือสารในภาวะวกิฤติอยา่งครอบคลุมรอบดา้น 

            นอกจากน้ีกลยทุธ์การส่ือสารในภาวะวิกฤติท่ีองคก์รหรือสถาบนัต่างๆนิยมใชใ้นการตอบโตก้บัภาวะ

วกิฤติท่ีเกิดข้ึน มีดงัน้ี  (วลิชั ลภิรัตนกลุ, 2549) 

1.  กลยทุธ์การโจมตีกลบัผูก้ล่าวหา เป็นวิธีการท่ีหากเม่ือองคก์รหรือสถาบนัหาขอ้พิสูจน์ ความจริงแน่

ชดัวา่การกล่าวหานั้นเป็นการกล่าวหาเล่ือนลอยไม่เป็นความจริงไม่มีหลกัฐานยืนยนั หรือการบิดเบือนเพ่ือให้

องคก์รหรือสถาบนัเกิดความเสียหาย บางคร้ังอาจมีการพ่ึงพากฎหมายเช่น การฟ้องร้อง เป็นตน้ 
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2.  กลยทุธ์การปฏิเสธเป็นวิธีการท่ีองคก์รหรือสถาบนัปฏิเสธวา่ไม่มีภาวะวิกฤติเกิดข้ึน แต่กลยทุธ์น้ีพึง

ระวงัการงดเวน้ให้ข่าวท่ีไม่สอดคลอ้งหรือตรงกบัความเป็นจริงเพราะจะทาํให้องคก์รหรือสถาบนัพบกบัภาวะ

วกิฤติท่ีใหญ่กวา่เดิม 

3.  กลยทุธ์การขออภยัเป็นวิธีการท่ีองคก์รหรือสถาบนัใชข้ออภยัเม่ือองค์กรหรือสถาบนั นั้นเกิดความ

ผิดพลาดข้ึนจริงจนเกิดภาวะวกิฤติซ่ึงไม่สามารถหนีความรับผิดชอบไดก้ารใชว้ิธีน้ี ควรใชเ้ม่ือเกิดภาวะวิกฤติท่ี

สุดวสิยัจริงๆ  

4.  กลยุทธ์การอา้งเหตุผลแก้ตวัเป็นวิธีการท่ีองค์กรหรือสถาบนัใชใ้นการอธิบายอา้ง เหตุผลว่าเกิด

เหตุการณ์ภาวะวิกฤติมีความเสียหายไม่มาก หรือในบางกรณีใชใ้นการอา้งเหตุผลโยนความผิดแก่ ผู ้เสียหายใน

เหตุการณ์ 

5.  กลยทุธ์ประจบเอาใจเป็นวิธีการท่ีองคก์รหรือสถาบนัใชเ้อาใจลูกคา้หรือผูเ้สียหายเช่น การให้เงิน

ปลอบใจ หรือการบริจาคเงินใหก้บัองคก์รและมูลนิธิท่ีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนในภาวะวกิฤติ  

6.  กลยทุธ์กระทาํการแกไ้ขเป็นวิธีการท่ีองคก์รหรือสถาบนัใชแ้กไ้ขให้ถูกตอ้งเพ่ือบรรเทาภาวะวกิฤติ 

ในขณะเดียวกนัก็หามาตรการแกไ้ขเพ่ือไม่ให้เหตุการณ์วิกฤติเกิดข้ึนซํ้ าอีกเป็นวิธีท่ีองค์กรหรือสถาบนัควรใช้

เพราะเป็นการแกไ้ขปั้ญหาท่ีตรงจุด และเป็นการแสดงความรับผิดชอบโดยตรง  

7. กลยทุธ์การขอโทษอยา่งเตม็รูปแบบ เป็นวธีิการท่ีองคก์รหรือสถาบนัใชเ้พ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและขอโทษต่อสาธารณะชน ซ่ึงวธีิน้ีเป็นท่ีนิยมในการแกไ้ขปัญหาวกิฤติขององคก์ารและสถาบนั 

                อยา่งไรก็ดียงัมีเทคนิคในการกาํหนดกลยทุธ์ในการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพ่ือใชส้าํหรับการสร้างแนว

ทางการส่ือสารในภาวะวิกฤติท่ี มีประสิทธิภาพไว้ 10 ประเด็น  ดังน้ี  (สืบค้นเม่ือ 4 ตุลาคม 2561, จาก 

http://www.prd.go.th/download/article/article_20171224103649.pdf ) 

1. Differentiation คือการสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนในองค์กรผ่านส่ิงต่างๆได้แก่ Product Service 

Personal Image ดว้ยนักประชาสัมพนัธ์มีหน้าท่ีนําเสนอขอ้มูลในทางบวกท่ีเป็นจุดแข็งหรือขอ้ ไดเ้ปรียบของ

องค์กร เพ่ือสร้างกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีเอกลกัษณ์และโดดเด่นจนเป็นท่ีจดจาํไดถึ้งส่ิงท่ีองค์กรนั้นๆ

กาํลงัอธิบายหรือใหข้อ้มูลเพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2.  IMC (Integrated Marketing Communication) คือการผสมผสานแนวคิดการส่ือสาร การตลาดทุก

รูปแบบเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่Promotions MixและMarketing Mix ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการบูรณาการ

ส่ือใหเ้สนอขอ้มูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกนัแต่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายไดห้ลายกลุ่มอยา่งมี ประสิทธิภาพ 

3.   No Free Media คือกรอบแนวคิดการประชาสัมพันธ์ท่ีสะท้อนถึงความเป็นจริงทางด้านการ 

ประชาสัมพนัธ์ในยคุทุนนิยมท่ีการให้บริการแบบฟรี หรือข่าวประชาสัมพนัธ์จะลดนอ้ยลง ดงันั้นองคก์รไม่วา่

จะ เป็นเอกชนหรือส่วนราชการตอ้งเขา้ใจไวก่้อนวา่ การดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์นั้นตอ้งมีค่าใชจ่้าย 

แน่นอน ถึงแมว้า่บางคร้ังเราอาจจะขอลงข่าวไดฟ้รี แต่ในความเป็นจริงคือ ของดีไม่มีท่ีไหนถูก ของถูกไม่มีท่ี

ไหน ดีและของฟรีไม่มีในโลก 

4.  Social Marketing หรือ การทาํตลาดเพ่ือสังคม ท่ีมองวา่การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกยงัจะตอ้งมีมุมมอง

ในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาสงัคม เพราะการนาํแนวคิดการตลาดเพ่ือสงัคมมาใชใ้น การ

ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกจะช่วยให้การส่ือสารและการท ากิจกรรมต่าง ๆ กบัคนในสังคมทาํไดอ้ยา่งตรง เป้าหมาย 

http://www.prd.go.th/download/article/article_20171224103649.pdf
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ช่วยปลุกจิตสาํนึกท่ีดีและเพ่ิมความยั้งคิดให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รไดใ้นอีกมุมหน่ึงดว้ย ใน ปัจจุบนั

ส่วนขององคก์รธุรกิจก็หนัมาให ้ความสนใจในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility 

: CSR) กนัมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีอยู่หลายวิธี เช่น การดูแล แหล่งนํ้ า การ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การปลูกป่าและช่วยเหลือดา้นการศึกษาใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้  

5. Creativity การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นกลยุทธ์ท่ี มีความสําคัญในทุกภาคส่วนของการ 

บริหารงานองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกท่ีเป็นประตูเปิดทางสู่สาธารณะชนท่ีมีหลากหลาย 

ความรู้สึกนึกคิด ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกลยทุธ์ท่ีมีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตให้เป็นโอกาส ดงันั้ นการ

พฒันา ความคิดสร้างสรรคใ์นงานประชาสัมพนัธ์จึงควรเร่ิมจากการระดมความคิดจากเวทีการจดัการความรู้และ

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในองคก์ร  

6. Marketing Mind การมีแนวความคิดดา้นการตลาดสมยัใหม่ในงานประชาสัมพนัธ์ ถึงแมว้่าในบาง 

องคก์รอาจจะมีขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการ ทั้งปัญหาจากวฒันธรรมองคก์ร โครงสร้างองคก์ร อยา่งเช่นส่วน 

ราชการท่ีมองวา่การท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํตามหนา้ท่ี แต่หากใชมุ้มมองทางการตลาดเขา้มาใชม้ากข้ึน ก็จะทาํ

ใหอ้งคก์รเกิดทิศทางและวฒันธรรมองคก์รใหม่ๆ ในการดาํเนินการไปสู่การแข่งขนัเพ่ือสร้างความพึงพอใจ ต่อ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัทุกคนขององคก์ร  

7.  High Technology คือ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ในงานดา้นการประชาสัมพนัธ์สามารถ

สร้างจุดไดเ้ปรียบให้กบัองคก์ร เพราะการน าเทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูลมาใชใ้นองคก์รจะเป็นการนาํ ความรู้

จากขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาสร้างทางเลือกในการตดัสินใจในการดาํเนินงานต่างๆ ส่งผลให้องคก์รสามารถลด

ตน้ทุน ลดเวลาในการติดต่อส่ือสารส่งเสริมใหเ้กิดการใชง้านทรัพยากรร่วมกนั ซ่ึงเหมาะกบัสภาพ ขององคก์ร ท่ี

ในปัจจุบนัท่ีตอ้งการการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะงานท่ีตอ้งอาศยัความรวดเร็วในการใหข้อ้มูลเพ่ือรายงาน 

หรืออธิบายช้ีแจง ปัญหาหรือข่าวสารท่ี เกิดข้ึนขององค์กรไปยงัผู ้เก่ียวข้องได้อย่างทันท่วงที และตรง

กลุ่มเป้าหมาย  

8.  Database การมีฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัและคล่องตวัในการเรียกใช ้ถือเป็นอีกกลยุทธ์ท่ีมีความสําคญั 

อย่างมากในงานดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีองค์กรจะตอ้งมีศูนยเ์ก็บ และบญัชาการขอ้มูลเพ่ือให้องค์กรสามารถดึง 

ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งเดียวกนั ทาํให้เกิดความแม่นย ํ้าและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถเก็บขอ้มูลไวใ้ชใ้นการจดัการ 

ความรู้ หรือใชข้อ้มูลเพ่ือกาํหนดทิศทางการบริหารงานการส่ือสารองคก์รในวาระต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

9.  International PR คือ กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ยึดหลกัความเป็นสากล เน่ืองจากองคก์รทั้ง ภาครัฐ

และเอกชนในปัจจุบนัลว้นตกอยูใ่นฐานะสมาชิกของพลเมืองในระดบัประเทศและระดบัโลกทั้งส้ิน การ ดาํเนิน

กิจกรรมใดๆขององคก์รยอ่มถูกจบัตามองจากสงัคมทั้งส้ิน อีกทั้งยงัมีขอ้กฎหมาย สนธิสัญญา หรือความ เช่ือใน

แต่ละวฒันธรรมประเพณีต่างๆมากมาย ทาํให้การดาํเนินงานจาํเป็นจะตอ้งให้ความสาํคญักบัหลกัสากล ท่ีขอ้มูล

ข่าวสารตอ้งถูกเผยแพร่ไปสู่ระดบัสากล ไม่ว่าจะเป็นภาษา เน้ือหา ภาพต่างๆ ท่ีตอ้งคาํนึงถึงผลสะท้อน จาก

ประชาคมโลกดว้ยเช่น สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา การเมืองต่างๆ เป็นตน้  

10. Lobbying คือ กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ท่ีอาศยัสายสัมพนัธ์ในทางท่ีถูกตอ้งทั้งดา้นกฎหมาย และ

จริยธรรม หรือหากมองในแง่มุมการส่ือสารจะอธิบายได้ว่า การLobbying ดังกล่าวเป็นการส่ือสารเพ่ือ สร้าง

ความร่วมมือ หรือลดความขดัแยง้ ดว้ยวธีิการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการหรือใชก้ารส่ือสารระหวา่งบุคคล เพ่ือสร้าง
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ฐานเครือข่ายในงานดา้นการประชาสมัพนัธ์ ทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงขอ้มูล การแลกเปล่ียนขอ้มูล ทั้งน้ี ยงัสามารถ

สร้างความร่วมมือ และลดความขดัแยง้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ีการจดัการแนวทางดา้นการส่ือสารในภาวะวิกฤติจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการปฏิบติัการ

ช่วยเหลือ และยงัเป็นการสร้างเสริมให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดอีกดว้ย 

 

4. ส่ือมวลชนยุคใหม่กบัการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 

            ส่ือมวลชน (Mass Media) คือ  ส่ือหรือช่องทางในการนําสารไปสู่มวลชน ส่ือมวลชนเป็นส่ือท่ีมี

ศกัยภาพในการส่งสาร ไปสู่มวลชนเป็นผลผลิตทางเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการคน้ควา้พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

หนงัสือ หนงัส่ือพิมพ ์นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีถ่ายทอด

สารไปสู่ผูรั้บสารท่ีเป็นมวลชน จึงทาํให้การส่ือสารมวลชน แมว้า่จะเป็นการส่ือสารประเภทหน่ึงระหวา่งมนุษย์

ในสงัคม แต่ก็มีความสาํคญัและมีลกัษณะพิเศษ (Characteristic) ซ่ึงแตกต่างจากการส่ือสารประเภทอ่ืน (จิราภรณ์ 

สุวรรณวาจกกสิกิจ, 2547, น. 4) 

           โดยเหตุการณ์ปฏิบติัการการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทั้ง 13 ชีวิต ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทของ

ส่ือมวลชนอย่างมาก ทั้ งในเชิงแนวทางและทิศทางการเช่ือมโยงกับผูท้าํจาํนวนมากในสังคม ทั้ งน้ีสามารถ

พิจารณาไดจ้ากแนวคิดเร่ืองการส่ือสารในสังคมยคุปัจจุบนัของ ทอฟเลอร์ (Toffler, 1980, pp. 324-328) กล่าววา

ตอ้งมีความสามารถในการรองรับขอ้มูลข่าวสารไดใ้นปริมาณท่ีมากและส่งผ่านหรือแปรรูปในอตัราความเร็วสูง

โดยอาศยโครงสร้างลกัษณะพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโครงสร้างระบบ โทรคมนาคม ซ่ึงสามารถจาํแนกได ้

6 ประการคือ 

1. มีคุณสมบัติการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) คือการท่ีผูรั้บสารมีปฏิสัมพนัธ์กับ

ข่าวสารท่ีไดรั้บ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีผูรั้บสารสามารถโตต้อบรับขอ้มูล ข่าวสาร หรือเป็นผูส่้งสารไดใ้นคราว

เดียวกนั 

2.  มี ค วาม ส าม ารถ เค ล่ื อ น ท่ี ได้ ซ่ึ ง เป็ น ลัก ษ ณ ะเด่ น ข อ งระบ บ ก าร ส่ื อ ส ารแ บ บ ให ม่  เช่ น 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์พกพา ท่ีสามารถทาให้ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารจากท่ีไหนก็ได้ แมว้่ากาํลัง

เคล่ือนท่ีอยู ่ 

3. สามารถดดัแปลงเปล่ียนรูปไดคื้อการท่ีจะส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารจากส่ือหน่ึงไปยงัอีกส่ือหน่ึงไดเ้ล่น

เทคโนโลยกีารเปล่ียนเสียงพดูใหเ้ป็นตวัหนงัส่ือ  

4. สามารถเช่ือมต่อไดคื้อความสามารถเช่ือมต่อกนัระหวา่งส่ือหรือเคร่ืองมือส่ือสารชนิด ต่างๆ โดยไม่

มีขอ้จาํกดัในดา้นผูผ้ลิต  

5.  สามารถหาไดใ้นทุกท่ีเน่ืองจากระบบส่ือใหม่มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วไปยงัทัว่โลก และแผไ่ปยงั

ทุกระดบัทาํใหไ้ม่วา่ใครก็สามารถเป็นเจา้ของเคร่ืองมือส่ือสารได ้ 

6. มีลกัษณะเป็นโลกาภิวตัน์คือเป็นระบบส่ือท่ีก่อให้เกิดลกัษณะเหมือนๆ กนัและมีผลกระทบทัว่ถึง

กนัทัว่โลก 
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            จะเห็นว่าเม่ือส่ือมวลชนปรับเปล่ียนไปทิศทางการนําเสนอขอ้มูลข่าวสารลว้นส่งผลต่อสาธารณชนก็

เปล่ียนตามนวตักรรมทางการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้อยา่งไรก็ดีการนาํเสนอของส่ือมวลชนยคุใหม่

ท่ีควรยึดถือในการส่ือสารสู่สาธารณะให้ลึกซ้ึงชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยตอ้งตระหนกัถึงหลกัพ้ืนฐานทางจริยธรรม 

(Day, 2006, pp.26-29) โดยเฉพาะการมีศรัทธาต่อเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม กล่าวคือ ส่ือยคุ

ใหม่ตอ้งตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของความเป็นส่ือท่ีตอ้งไม่ถูกครอบงาํจากอาํนาจอนัไม่ชอบธรรมใดๆ 

หากแต่ตอ้งทาํหน้าท่ีของส่ือให้เต็มศกัยภาพบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางความคิด ตลอดจนการผลิตผลงานท่ี

รังสรรค์ข้ึนมาโดยสุจริต ซ่ึงจะไม่มีการหลอกลวงให้คนในสังคมหลงเขา้ใจคลาดเคล่ือนไปจากการส่ือสารท่ีส่ือ

ความออกไป ดว้ยเหตุน้ีส่ือเองจะสามารถปฏิเสธการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์โดยใชช่้องทางการส่ือสารของตน

ได้ ในทางกลบักนัส่ือเองจะมีอิสระจากอาํนาจมืด และมีแนวโน้มเชิงบวกอย่างสูงท่ีส่ือมวลชนยุคใหม่เองจะ

พฒันาผลงานท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ตลอดจนการเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นเพ่ือนมนุษย ์จะ

เห็นไดว้า่การนาํเสนอประเด็นข่าวการกูภ้ยัเยาวชนทั้ง 13 ชีวติในหลายคร้ังมกัละเมิดสิทธิพ้ืนฐาน กล่าวในอีกแง่

หน่ึงการเคารพในศกัด์ิศรีของมนุษยถื์อเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีมนุษยทุ์กคนควรยึดถือเป็นแบบแผนในการดาํรง

อยูร่่วมกนัในสงัคม ในแง่น้ีแลว้ส่ือยคุใหม่จาํเป็นตอ้งนอ้มนาํเอาประเด็นดงักล่าวบรรจุเป็นแนวทางระดบันโยบาย

ในการส่ือสารเร่ืองราวต่างๆต่อผูรั้บสารในฐานะประชาชน โดยการนําเสนอผลงานต้องสํานึกเสมอว่าผูค้น

เหล่านั้นเปรียบเสมือนเป็นเพ่ือนมิตรท่ีดี ซ่ึงจะเป็นหลกัการพ้ืนฐานให้ส่ือมวลชนยคุใหม่สามารถผลิตงานดว้ย

ความใส่ใจและประณีตในเร่ืองการเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 

5. สรุป 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์การส่ือสารในภาวะวิกฤติขา้งตน้ทาํให้เห็นถึงแนวทางการ

จดัการท่ีเป็นกระบวนการอนัจะส่งผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติัการ อีกทั้งยงัสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบั

รูปแบบวิธีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารจากส่ือมวลชนในยคุใหม่ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของความรับผิดชอบต่อผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึนจากการส่ือสาร ด้วยเหตุน้ีส่ือมวลชนภายใตส่ื้อสารในภาวะวิกฤติตอ้งคาํนึงถึงการส่ือสารผ่านการ

รายงานข้อมูลข่าวสารด้วยความจริงเป็นหลัก โดยปราศจากซ่ึงอคติและผลประโยชน์ต่างๆ ทั้ งน้ี เพ่ือให้

สาธารณชนผูรั้บสารไดรั้บประโยชน์ในขอ้มูลข่าวสารนั้นๆ และตอ้งมีความรอบคอบในการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีจะ

นาํมาถ่ายทอดสู่มวลชนในวงกวา้ง โดยส่ือมวลชนในยคุใหม่จึงตอ้งคอยหมัน่ตรวจสอบแหล่งขอ้มูลอยูเ่สมอ ทั้งน้ี

เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของส่ือมวลชนในยคุใหม่เองดว้ย 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 บทความช้ินน้ีใคร่ขอเสนอแนะแนวทางการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤติผ่านภาคส่วนต่างๆทาง

สงัคมไวด้งัน้ี 

- ภาคส่วนส่ือมวลชน : ส่ือมวลชนตอ้งคาํนึงถึงการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมใน

วงกวา้ง ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัการของความรับผิดชอบต่อสาธารณชนเป็นสาํคญั 
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- ภาคส่วนรัฐบาล : รัฐบาลจาํเป็นต้องให้การสนับสนุนทั้ งในเชิงบุคลากรและทรัพยากรทางด้าน

งบประมาณในการเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดการสร้างความร่วมระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมพูลศกัยภาพใน

การปฏิบติังานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

- ภาคส่วนประชาชน :ในส่วนของสาธารณชนต้องมีวิจารณญาณในการรับสาร และต้องคอย

วพิากษว์ิจารณ์การทาํงานของส่ือมวลชนในยคุใหม่เสมอ รวมถึงตอ้งหมัน่คอยตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล

ข่าวสารท่ีถูกผลิตออกทางช่องทางของส่ือมวลชน  
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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัจจัยความสําเร็จของวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ                          

1)  ศึกษาคุณลกัษณะของวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบท่ีประสบความสําเร็จ  2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกรับชมวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบ  และ 3) ศึกษาความตอ้งการของผูช้มในการเลือกรับชมวิดีโอ

ความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ    ทั้งน้ีทาํการศึกษาโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ  

การศึกษาคุณลกัษณะของวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จโดยการวิเคราะห์เน้ือหาของ

วิดีโอ จาํนวน 5 วิดีโอ  การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบโดยการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มผูช้มวดีิโอท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 25 คน   และการศึกษาความตอ้งการของผูช้มท่ี

มีต่อวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับกลุ่มผูช้มวิดีโอท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 25 คน      

 ผลการวจิยัพบวา่ คุณลกัษณะของวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

การมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสนทนา(Conversation)  คาํศพัท ์(Vocabulary) หรือ การแนะนาํวธีิการ (How to) โดยเป็น

เน้ือหาในระดบัพ้ืนฐาน เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือการสอบ  มีคุณภาพของภาพท่ีชดัเจนสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี  

บทบาทของผูส้อนในการดึงดูดใจและการสร้างความกระจ่างเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถสังเกตพบไดจ้ากวิดีโอ

ทั้งหมดท่ีทาํการศึกษา  ส่วนปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของผูรั้บสารเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับชม

วิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ  ผลการวิจยัยงัพบอีกวา่ ผูช้มมีความตอ้งการท่ีหลากหลายในการใชง้านวิดีโอ

ความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ  ส่วนความตอ้งการท่ีผูช้มมีต่อคุณลกัษณะของวดีิโอพบวา่ ความตอ้งการส่วนใหญ่มี

ความสอดคลอ้งกับคุณลักษณะของวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษทางยูทูบท่ีประสบความสําเร็จ ยกเวน้ในแง่

ปฏิสมัพนัธ์ (Reaction)  ท่ีผูช้มตอ้งการใหผู้ส้อนพดูคุยหรือตอบคาํถามในช่องแสดงความคิดเห็นมากข้ึน   

 

คาํสําคญั:  ยทููบ  การเลือกรับชม  ความตอ้งการ  วดีิโอความรู้ภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT  

 This thesis, " The Success Factors of English learning Videos on YouTube” , was intended to study the 

features of the successful YouTube educational videos on learning English.  The study would look at the factors 

influencing the choice of the videos and the motivation of the audience to learn English through videos.  The 

mailto:namboon@hotmail.com


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1060 

qualitative research was divided into three parts:  the study of the characteristics of successful English language 

learning videos by the content analysis of  5 YouTube videos, the  factors affecting the choice of the video through 

in- depth interviews with a group of 25 video viewers, and the  intent of the audience in English learning videos 

through YouTube through in-depth interviews of 25 video viewers.  

 The research found that Successful YouTube video content features include conversational content, 

vocabulary, or how-to content to use in daily life or exam. In addition, the role of the instructor in attracting and 

clarifying was a feature that can be observed from all the videos studied.  Internal factors and external factors of 

the audience were the factors influencing the choice of watching English video on YouTube.  The research also 

found that viewers had a variety of needs for using YouTube videos. The research on audience requirements for 

the video found that most of the requirements were consistent with the features of the successful YouTube video. 

Except for the interaction that the viewer wants the instructor to talk to or answer questions in the comment box 

 

KEYWORDS:  YouTube, Selective exposure, Need, Educational videos on learning English 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความรู้ภาษาองักฤษเป็นองค์ความรู้ท่ีมีความสําคญัยิ่งสําหรับการดาํเนินชีวิตในยุคปัจจุบนั  แต่จาก

การศึกษางานวิจยัต่าง  ๆ พบวา่ ประเทศไทยมีปัญหาเร่ืองการศึกษาดา้นภาษาองักฤษหลายประการ ซ่ึงส่งผลให้

คนไทยมีระดบัความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษค่อนขา้งตํ่า  (บุษบา กนกศิลปะธรรม, 2559, หนา้ 1-3)   

 แต่ในปัจจุบนั มีการนาํเวบ็ไซตแ์บ่งปันวิดีโออยา่งยทููบ (YouTube) มาใชเ้ป็นส่ือในการส่งเสริมความรู้

ภาษาองักฤษ  เพราะยูทูบเป็นแหล่งขอ้มูลในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ซ่ึงเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาผา่นวดีิโอต่าง ๆ ในบริบทการใชภ้าษาท่ีเป็นจริง  

 ในบริบทของประเทศไทย ยทููบเป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตชาวไทยมากกวา่ 90% เคยใชง้าน  ทั้งยงั

เป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีสาํคญั ซ่ึงสามารถใชส้นบัสนุนการสอนของครูทั้งในและนอกหอ้งเรียน และเป็นช่องทาง

สําหรับผูเ้รียนทุกวยัในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีช่องยทููบท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้ความรู้ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 30 

ช่อง และมีวิดีโอภาษาองักฤษท่ีมุ่งใหค้วามรู้ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในดา้นไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การส่ือสาร 

การเตรียมสอบ รวมทั้ งความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูง ท่ีผู ้สนใจสามารถเลือกชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   

นอกจากน้ี  ยงัมีวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษจาํนวนหน่ึงท่ีมียอดการรับชมมากกว่า 1,000,000 คร้ัง (views) ซ่ึง

สะทอ้นให้เห็นถึง  ความสนใจของผูช้มท่ีมีต่อวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษในยทููบ  และความเป็นไปไดท่ี้จะพฒันา

วดีิโอความรู้ภาษาองักฤษในยทููบใหก้ลายเป็นส่ือในการเรียนรู้ภาษาองักฤษสาํหรับผูท่ี้สนใจ   

 งานวจิยัเร่ือง การศึกษาวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกรับชม และความตอ้งการของผูช้ม จึงเกิดข้ึน โดยมุ่งวิเคราะห์คุณลกัษณะของวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษท่ี

ประสบความสาํเร็จในดา้นยอดการรับชม  และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทาง

ยทููบของผูช้ม ท่ีไม่ใช่ผูค้อยรับสารข่าวสาร แต่เป็นผูเ้ลือกสรรข่าวสารดว้ยตวัเอง (พีระ จิรโสภณ, 2558, หนา้ 250-

251)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลกัษณะเด่นประการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในยคุดิจิทลั  คือ “การตดัตวักลาง” ทั้งในทางบทบาท
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และหน้าท่ี   ซ่ึงทาํให้ผูค้นใชส่ื้อสังคมออนไลน์สามารถมุ่งตรงไปยงัขอ้มูลข่าวสารท่ีตนเองสนใจไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งรอให้ส่ือแบบดั้งเดิมเป็นผูค้ดัเลือกขอ้มูลข่าวสารหรือกาํหนดวาระข่าวสารให้ ซ่ึงการวิจยัใน

คร้ังน้ี น่าจะทาํใหผู้ผ้ลิตวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบมีความเขา้ใจในความตอ้งการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเลือกรับชมวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบของผูช้มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทาํให้ผูผ้ลิตวิดีโอวางแผนการผลิตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และช่วยยกระดบัความรู้ภาษาองักฤษของคนไทยใหสู้งข้ึนไดใ้นอนาคต    

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(1) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จ 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ      

    (3) เพ่ือศึกษาความตอ้งการของผูช้มในการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ  

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด  

   ยทููบไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแหล่งขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีบทบาทสาํคญัในดา้นการเรียนการสอน  ทั้งยงั

เป็นช่องทางในการเรียนรู้ภาษาองักฤษแนวทางใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากการใช้วิดีโอในการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษอยา่งท่ีเคยมีมา (Terantino, 2011, pp. 10-16)  นอกจากการใชย้ทููบเป็นส่ือในการสนบัสนุนการเรียน

การสอนภาษาองักฤษในห้องเรียนแลว้ การท่ีผูค้นสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกข้ึนและมีการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้การเรียนรู้ภาษาองักฤษสามารถเกิดข้ึนไดใ้นรูปแบบของการเรียนภาษาองักฤษ

ออนไลน์อยา่งไม่เป็นทางการ  (the Online Informal Learning of English)  (Arndt, 2014, pp. 4-8) 

มูนาสซีร์ อลัฮามามี (Munassir Alhamami)  ไดท้าํวิจยัเร่ือง Observation of YouTube language learning 

videos โดยศึกษาคลิปวีดิโอสอนภาษาในยทููบในแง่การสอนและในแง่เทคโนโลยี  เพ่ือสร้างแบบประเมินวีดิโอ

สอนภาษาองักฤษในยทููบ  ภายใตท้ฤษฎีการเรียนรู้ดา้นภาษา ซ่ึงระบุวา่ การสงัเกตการสอนภาษา มีความสาํคญัต่อ

การพฒันาการสอน เพราะการสังเกตจะทาํให้เห็นสภาพความเป็นจริงวา่ องคป์ระกอบต่าง ๆ  มีความเหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงแนวทางการประเมินดงักล่าวไดแ้บ่งเกณฑใ์นการประเมินวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ

ไดเ้ป็น 5 หมวด คือ ดา้นเน้ือหา (Content)  ดา้นลกัษณะของวิดีโอ (Video characteristic) ดา้นความน่าดึงดูดใจ 

(Attractiveness)   ดา้นความกระจ่าง (Clarity)  และดา้นปฏิสมัพนัธ์  (Reaction) (Alhamami, 2013, pp. 3-17) 

ในส่วนของแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์ผูรั้บสารพบวา่ แนวคิดของการวเิคราะห์การใชแ้ละความ

พึงพอใจเช่ือวา่ มนุษยแ์สวงหาข่าวสารเพ่ือประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง  การใชส่ื้อจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมาย

ชดัเจน (Goal-oriented activity) เป็นการเลือกแสวงหาข่าวสารและส่ือจากทางเลือกท่ีมีอยูม่ากมาย โดยมีจุดเร่ิมตน้

จากความตอ้งการของแต่ละบุคคล  ซ่ึงความตอ้งการจะพฒันาเป็นแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีจะผลกัดนัใหบุ้คคลใช้

ส่ือประเภทต่าง ๆ   (กาญจนา  แกว้เทพ, 2556, หนา้ 273-286)     

แคทซ์และคณะ (Katz et al) ไดอ้ธิบายเร่ืองการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือของผูรั้บสารว่า  

ส่ือมวลชนไม่ใช่ตวัการท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารโดยตรง แต่กลุ่มผูรั้บสารเป็นผูท่ี้บทบาทในการใชส่ื้อมวลชนเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจของตน  ซ่ึงกล่าวโดยสรุปคือ  ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ เป็น

ทฤษฎีท่ีเช่ือวา่ผูรั้บสารเป็นผูเ้ลือกเปิดรับส่ือหรือเปิดรับสาร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนตามความเช่ือ
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และความคาดหวงัท่ีมีต่อส่ือนั้น ๆ  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการหรือความพึงพอใจของตนเอง (พีระ จิรโสภณ, 

2558, หนา้ 255-256 อา้งอิงจาก Katz, et al., 1974) 

ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ   ไดพ้ฒันาเป็นกลุ่มทฤษฎีใหม่อีกหลายทฤษฎี เช่น 

ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร (Information seeking Theory)  ซ่ึงเช่ือวา่ ผูรั้บสารมีลกัษณะกระตือรือร้นอยา่งสูงสุด  

โดยจะเปล่ียนสถานะจาก “ผูท่ี้คอยรองรับข่าวสาร” มาเป็น “ผูแ้สวงหาข่าวสาร” (กาญจนา  แกว้เทพ  และนิคม ชยั

ขนุพล, 2556, หนา้ 163)        

ดังท่ีได้ทราบแล้วว่า  ผู ้รับสารมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการแสวงหาข่าวสาร  ดังนั้ น  

กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารของผูรั้บสาร  จึงเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดความสาํเร็จและความ

ลม้เหลวของการส่ือสารแต่ละคร้ัง  (พีระ จิรโสภณ, 2558, หนา้ 252)     

ทอดด์ฮนัท์ และ เบรนท ์ดี รูเบน  (Todd Hunt and Brent D.Ruben) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลว่าประกอบดว้ยปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการ (Need)  ทศันคติและค่านิยม 

(Attitude and Values)  เป้าหมาย (Goal)   ความสามารถ (Capability)  การใช้ประโยชน์ (Utility)  ลีลาในการ

ส่ือสาร (Communication Style) สภาวะ (Context)    ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit)  (Todd Hunt 

and Brent D.Ruben, 1993 อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน,2541) 

ในขณะเดียวกนั  เดอเฟลอร์  (DeFleur M.L.) ไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัอิทธิพลของตวัแปรแทรกท่ีมีผลต่อ

การส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร  ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของ

บุคคล  โดยปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร ตามทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories 

Theory)  และทฤษฎีความสมัพนัธ์ทางสังคม (Social Relations Theory)   ไดแ้ก่  กลุ่มสังคมท่ีผูรั้บสารเป็นสมาชิก

อยู ่และ ความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งผูรั้บสารกบับุคคลอ่ืนในสงัคม (สุมน อยูสิ่น, 2559, หนา้11-37)   

ในเร่ืองของความตอ้งการ  เมอร์เรย ์(Murray) ไดส้ร้างทฤษฎีความตอ้งการ โดยถือวา่ความตอ้งการเป็น

พ้ืนฐานท่ีจะทาํให้เกิดแรงขบัหรือแรงจูงใจ  ซ่ึงเป็นผลให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีจะนําไปสู่

เป้าหมาย  (สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2559, หนา้ 156)   

เพอร์ส และดนัน์  (Perse and Dunn)  ไดศึ้กษาการใชค้อมพิวเตอร์ของมนุษยท่ี์เช่ือมโยงกบัเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต และพบว่า ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์มีความตอ้งการดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  คือ ความตอ้งการในการเรียนรู้  

ความตอ้งการความบนัเทิง  ความตอ้งการการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  ความตอ้งการหลีกหนีความจาํเจ  ความ

ตอ้งการฆ่าเวลา และการใชโ้ดยไม่มีเป้าหมาย (พีระ จิรโสภณ, 2558, หนา้ 257 อา้งอิงจาก  Perse and Dunn, 1995)   

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดีต ผูว้ิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา

คุณลกัษณะของวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมและ

ความตอ้งการของผูช้ม ดว้ยการทาํวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ดงัต่อไปน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

4. คําถามการวจัิย 

         (1) วดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จมีคุณลกัษณะอยา่งไร 

 (2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบมีอะไรบา้ง 

         (3) ความตอ้งการของผูช้มท่ีมีต่อวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบมีอะไรบา้ง  

 

5.  วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1  ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั   

       5.1.1  การวิจยัส่วนท่ี 1 : การศึกษาคุณลกัษณะของวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบท่ีประสบ

ความสําเร็จโดยการวิเคราะห์เน้ือหา ประชากรคือ  วิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทั้ งหมดจากช่องยูทูบท่ีประสบ

ความสําเร็จ จํานวน 5 ช่องในการศึกษาน้ี  ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  วิดีโอท่ี 1 : ฝึกออกเสียง 40 ประโยค

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน   วิดีโอท่ี 2 : 500 คาํศพัท์ ภาษาองักฤษ     วิดีโอท่ี 3 : พ้ืนฐานไม่มีเลย จะเรียนหรือฝึกพูด

องักฤษไดอ้ยา่งไร  วิดีโอท่ี 4 : คาํศพัท์ 300 คาํ-จาํเป็นมาก [ตอน1/3] | เรียนภาษาองักฤษกบั อ.พิบูลย ์แจง้สวา่ง  

วดีิโอท่ี 5 : ศพัทเ์ด็ด ท่องเสร็จ สอบติดชวัร์ By ครูสมศรี Part 1   

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกรับชม 

1.  ปัจจยัภายในของผูช้ม                                 

2.  ปัจจยัภายนอกทีมีอิทธิพลต่อผูช้ม                                                  

 

หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 

คุณลกัษณะของวดิโีอภาษาอังกฤษทางยูทูบ      

1.  เน้ือหา (Content)                                                             

2.  ลกัษณะของวิดีโอ (Video characteristic)                         

3.  ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)                                    

4.  ความกระจ่าง (Clarity)                                                       

5.  การมีปฏิสมัพนัธ์ (Reaction)        

                               

 

วดิโีอ

ความรู้ 

ภาษา 

องักฤษ 

ทางยูทูบ 

  

ความต้องการของผู้ชม  

1. ความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสารท่ี

เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
2. ความต้องการท่ีผูช้มมีต่อคุณลักษณะของ

วิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ 

 

      

 

 

 

 

ปัจจยั 

ทีม่ผีลต่อความสําเร็จ 

ของวดิโีอความรู้ 

ภาษาองักฤษ 

ทางยูทูบ 
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         5.1.2  การวิจยัส่วนท่ี 2 : การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยู

ทูบ โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  ประชากรคือผูช้มทั้งหมดของวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งของการศึกษาน้ี ส่วนกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูช้มวดีิโอละ 5 คน รวม 25 คน 

  5.1.3 การวิจยัส่วนท่ี 3 : การศึกษาความตอ้งการของผูช้มท่ีมีต่อวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ

โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก   ประชากรคือผูช้มทั้งหมดของวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งของการศึกษาน้ี  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มผูช้มเดียวกนักบัในการวจิยัส่วนท่ี 2  

        5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา  ไดแ้ก่  

         (1)  คุณลกัษณะของวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จ 

  (2)  ปัจจยัมีผลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ 

         (3)  ความตอ้งการของผูช้มท่ีมีต่อวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ 

 5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา   

  5.3.1  การวิจัยส่วนท่ี 1 :   เคร่ืองมือหลักท่ีผูว้ิจัยใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหาของวิดีโอความรู้

ภาษาองักฤษทางยทููบ คือ  เกณฑก์ารประเมินและวิเคราะห์วิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบดว้ยการสังเกต ซ่ึง

อา้งอิงจากงานวิจยัเร่ือง  Observation of YouTube Language Learning Videos (YouTube LLVS) ของ มูนาสซีร์ 

อลัฮามามี (Munassir Alhamami) จาก King Khalid University, Saudi Arabia; University of Hawaii, USA 

  5.3.2  การวิจยัส่วนท่ี 2 : เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือชุดคาํถามเพ่ือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก         

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ 

  5.3.3  การวิจยัส่วนท่ี 3 : เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือชุดคาํถามเพ่ือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก          

เก่ียวกบัความตอ้งการของผูช้มท่ีมีต่อวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ 

 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัเก็บรวมรวมขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาวิดีโอท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

และใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มผูช้มท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ี 

  5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  5.5.1  การวจิยัส่วนท่ี 1 : ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาของวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ โดยนาํ

ขอ้มูลจากการสงัเกตวดีิโอแต่ละวดีิโอมาประเมิน แบ่งกลุ่มขอ้มูล แลว้นาํเสนอดว้ยวธีิการพรรณนาความ  

  5.5.2  การวิจยัส่วนท่ี 2 : ผูว้ิจยันาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาประเมิน แบ่งกลุ่มขอ้มูล 

แลว้นาํเสนอดว้ยวธีิการพรรณนาความ  

  5.5.3  การวิจยัส่วนท่ี 3 : ผูว้ิจยันาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาประเมิน แบ่งกลุ่มขอ้มูล 

แลว้นาํเสนอดว้ยวธีิการพรรณนาความ   

 

6. สรุปผลการวจัิย 

        6.1  คุณลกัษณะของวดิโีอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบทีป่ระสบความสําเร็จ 

           ผลจากการศึกษาคุณลกัษณะของวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จ สรุปไดว้า่  
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 6.1.1  เน้ือหา (Content) :   

เน้ือหาความรู้ในวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบท่ีประสบความสําเร็จเป็นเร่ืองการสนทนา

ภาษาองักฤษ (Conversation)  คาํศพัท ์(Vocabulary) และ การแนะนาํวธีิการ (How to) โดยมีความลึกซ้ึงของเน้ือหา

ในระดบัพ้ืนฐาน  หรือ ในระดบัท่ีสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจาํวนั และใชใ้นการสอบ   

6.1.2  ลกัษณะของวดีิโอ  (Video characteristics)      

คุณภาพของภาพในวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบท่ีประสบความสําเร็จมีความชดัเจนและ

สมํ่าเสมอตั้งแต่ตน้จนจบ แต่คุณภาพเสียงของบางวดีิโอ มีความชดัเจนแต่ขาดความสมํ่าเสมอ  

6.1.3  ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness) 

เม่ือพิจารณาความน่าดึงดูดใจผ่านบุคลิกลกัษณะของผูส้อน สรุปไดว้า่  คุณลกัษณะของผูส้อนใน

วดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัน้ี คือ ดูมีความรู้  อารมณ์ดี มี

อารมณ์ขนั  เป็นมิตร มีความเป็นกนัเอง มีความมัน่ใจในตวัเอง มีความกระตือรือร้น มีความสุภาพ มีความสามารถ

ในการพดู คือพดูไดค้ล่องแคล่ว พร่ังพรู ไม่ติดขดั  เสียงดงัฟังชดั ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  มีนํ้ าเสียงชวนฟัง       

6.1.4  ความกระจ่าง (Clarity) 

เม่ือพิจารณาความกระจ่างผ่านคุณลกัษณะของผูส้อน สรุปไดว้่า  คุณลกัษณะของผูส้อนในวิดีโอ

ความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบท่ีประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย  1) การเตรียมการสอนเป็นอยา่งดี ทั้ งในส่วน

เน้ือหาและการอธิบาย  2) การแปลคาํศพัทภ์าษาองักฤษใหม่ ๆ  ทุกคร้ังใหผู้ช้มเขา้ใจ   3) การออกเสียงภาษาองักฤษ

ท่ีถูกตอ้งใหผู้ช้มฟังเป็นตวัอยา่งเสมอ  3) การเนน้ ย ํ้า ซํ้ า ทวน เพ่ือเสริมความเขา้ใจ 5) การยกตวัอยา่งเพ่ิมเติมเพ่ือ

ทาํให้ผูช้มเขา้ใจมากข้ึน  6) การใชต้วัอกัษรข้ึนท่ีหนา้จอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเสริมความเขา้ใจ  7) การใชส่ื้อการ

สอนเพ่ือช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้  7) การควบคุมจงัหวะการนาํเสนอ (Pace) ไม่ใหเ้ร็วหรือชา้จนเกินไป 

           6.1.5  ปฏิสมัพนัธ์ (Reaction)   

              การท่ีผูส้อนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มดว้ยการตอบสนองต่อความคิดเห็นของผูช้มในช่องแสดงความ

คิดเห็นอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่ใช่สูตรสาํเร็จของการประสบความสาํเร็จของวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ 

6.2  ปัจจยัมผีลต่อการเลือกรับชมวดิโีอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบ 

           ผลการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ สรุปไดว้า่ 

           6.2.1  ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ ซ่ึงปัจจยั

ภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ ไดแ้ก่ ความตอ้งการ (Need)   ทศันคติและ

ค่านิยม (Attitude and Values)   เป้าหมาย (Goal)  ความสามารถ (Capability)  การใชป้ระโยชน์ (Utility)   ลีลาใน

การส่ือสาร (Communication Style)  สภาวะ (Context)  ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit)   

           6.2.2  ปัจจยัภายนอกเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบ ซ่ึง

ปัจจยัภายนอกท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาในบทท่ี 2 ประกอบดว้ย ลกัษณะทางสังคมของผูรั้บสาร  และ ความสัมพนัธ์ทาง

สงัคมระหวา่งผูรั้บสารกบับุคคลอ่ืนในสังคม แต่ในการวิจยัน้ีพบวา่ คาํแนะนาํจากบทความในอินเทอร์เน็ต เป็น

ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบเช่นกนั   

6.3  ความต้องการของผู้ชมทีม่ต่ีอวดิโีอความรู้ภาษาองักฤษทางยูทูบ 

ผลการวจิยัเร่ือง  ความตอ้งการของผูช้มท่ีมีต่อวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ สรุปไดว้า่  
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6.3.1  ความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสารท่ีเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ในการใชง้านวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ ผูช้มมีความตอ้งการดงัน้ี คือ ความตอ้งการในการ

เรียนรู้  ความตอ้งการความบนัเทิง  ความตอ้งการการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  ความตอ้งการหลีกหนีความจาํเจ     

ความตอ้งการฆ่าเวลา  และการใชโ้ดยไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

6.3.2  ความตอ้งการท่ีผูช้มมีต่อคุณลกัษณะของวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ 

6.3.2.1  เน้ือหา (Content)  

เน้ือหาความรู้ภาษาองักฤษท่ีผูช้มตอ้งการ คือ  เน้ือหาเก่ียวกบัการสนทนา  คาํศพัท ์ ไวยากรณ์ 

การฟัง และการแนะนํา (How to) โดยมีความลึกซ้ึงของเน้ือหาในระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับปานกลางท่ี

สอดคลอ้งกบัวิชาเรียนหรือการนาํไปใชส้อบได ้ รวมทั้งเน้ือหาความรู้ในระดบัท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการ

ส่ือสารไดจ้ริงในชีวติประจาํวนั โดยไม่จาํเป็นถูกตอ้งตามหลกัภาษาทั้งหมด  

               6.3.2.2  ลกัษณะของวดีิโอ  (Video characteristics)    

                 ผูช้มใหค้วามสาํคญักบัเน้ือหาท่ีตรงกบัความตอ้งการมากกวา่คุณภาพของภาพและเสียง  

               6.3.2.3  ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)  

                 บุคลิกลกัษณะของผูส้อนท่ีผูช้มตอ้งการ คือ ผูส้อนท่ีมีความเป็นมิตร สุภาพ น่าเช่ือถือ แต่ไม่

เคร่งเครียด มีความสนุกสนานอยา่งพอเหมาะและออกเสียงไดช้ดัเจน  โดยผูส้อนควรปรากฏตวัในวดีิโอและควรมี

ความสามารถในการส่ือสารความรู้ใหเ้กิดความกระจ่างในเวลาเดียวกนั  

               6.3.2.4  ความกระจ่าง (Clarity) 

                    คุณลกัษณะของผูส้อนท่ีผูช้มตอ้งการ คือ ผูส้อนท่ีมีความสามารถในการพูดท่ีดี เขา้ใจง่าย  

ชวนฟัง  ไม่ไม่พูดเร็วเกินไป มีการย ํ้า  มีนํ้ าเสียงท่ีดี และออกเสียงไดช้ดัเจน  ส่วนตวัอกัษรท่ีข้ึนหน้าจอ  ผูช้ม

ตอ้งการตวัอกัษรท่ีเห็นไดช้ดัและอ่านไดง่้ายโดยไม่จาํกดัรูปแบบในการนาํเสนอ แต่หากเป็นลายมือ ควรเขียนดว้ย

ตวัพิมพใ์หญ่  

                 6.3.2.5  ปฏิสมัพนัธ์ (Reaction)   

                    ผูช้มตอ้งการใหผู้ส้อนพดูคุยหรือตอบคาํถามในช่องแสดงความคิดเห็นมากข้ึน   

  

7. อภิปรายผล 

7.1  ปัจจยัภายในของผูช้ม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวิดีโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ  ซ่ึง

สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ทอดด์ฮนัท์ และเบรนท์. ดี รูเบน  (Todd Hunt and Brent D.Ruben, 1993 อา้งถึงใน       

ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล 

7.2  ปัจจยัภายนอก  อนัไดแ้ก่ ลกัษณะทางสังคมของผูรั้บสาร และความสมัพนัธ์ทางสังคมระหวา่งผูรั้บ

สารกบับุคคลอ่ืนในสงัคม  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ   ซ่ึงผลจาก

การศึกษามีความสอดคลอ้งกบั  ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) และ  ทฤษฎีเร่ืองอิทธิพลของตวั

แปรแทรกท่ีมีผลต่อการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร  (สุมน อยูสิ่น, 2559, หนา้11-37)   



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1067 

        7.3  นอกจากลกัษณะทางสังคมของผูรั้บสาร และความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งผูรั้บสารกบับุคคลอ่ืน

ในสังคม   ผลการวจิยัยงัช้ีใหเ้ห็นวา่  คาํแนะนาํจากบทความในอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ  ซ่ึงผลการวจิยัน้ีเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาคร้ังน้ี 

        7.4  ในเร่ืองความตอ้งการพบวา่  ความตอ้งการของผูช้มท่ีมีต่อการใชง้านวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยู

ทูบ  ประกอบดว้ย  ความตอ้งการในการเรียนรู้   ความตอ้งการความบนัเทิง  ความตอ้งการการมีปฏิสัมพนัธ์ทาง

สังคม   ความตอ้งการหลีกหนีความจาํเจ   ความตอ้งการฆ่าเวลา และการใช้โดยไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเพอร์ส และดนัน์ (Perse and Dunn)  เร่ืองความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสารท่ีเช่ือมโยง

กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (พีระ จิรโสภณ, 2558, หนา้ 257 อา้งอิงจาก Perse and Dunn, 1995)      

   

8. ข้อเสนอแนะ  

        8.1  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้  

            8.1.1  ผูท่ี้ตอ้งการผลิตวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบใหป้ระสบความสาํเร็จ  ควรนาํผลจากการ

วิจัยคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิดีโอ โดยผลิตวิดีโอให้สอดคลอ้งกับปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกของผูรั้บสาร  ในขณะเดียวกนั ก็ควรผลิตวดีิโอใหมี้คุณลกัษณะเช่นเดียวกบัคุณลกัษณะของวิดีโอความรู้

ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากเป็นคุณลกัษณะท่ีผูช้มไม่ปฏิเสธในการเลือกรับชม  และหาก

ผูผ้ลิตสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้มในการใหผู้ส้อนพดูคุยหรือตอบคาํถามในช่องแสดงความคิดเห็น

มากข้ึนได ้ก็จะช่วยทาํใหว้ดีิโอท่ีผลิตข้ึนใหม่มีโอกาสประสบความสาํเร็จเพ่ิมมากข้ึน 

            8.1.2  เม่ือขอ้สรุปจากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัภายนอกเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมวดีิโอความรู้

ภาษาองักฤษทางยทููบ   ดงันั้น  หากผูผ้ลิตวดีิโออาศยัอิทธิพลของปัจจยัภายนอก เช่น บุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัผูช้มท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจยัในการดึงดูดใหผู้ช้มเกิดความสนใจในวิดีโอ โอกาสท่ีวิดีโอจะประสบความสาํเร็จก็

จะมีเพ่ิมมากข้ึน   

            8.1.3  ในส่วนของปัจจยัภายใน หากผูผ้ลิตมุ่งผลิตวดีิโอเพ่ือตอบสนองปัจจยัภายในต่าง ๆ เช่น ผลิต

วิดีโอท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายของผูช้ม หรือ มีลีลาการส่ือสารในแบบท่ีผูช้มตอ้งการ โอกาสท่ีวิดีโอความรู้

ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีผลิตข้ึนใหม่จะประสบความสาํเร็จก็จะมีเพ่ิมมากข้ึน 

        8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  

           8.2.1  ในการวิจัยน้ีพบว่า การประเมินวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษทางยูทูบด้วยการสังเกตเป็น

แนวทางท่ีน่าสนใจ  แต่แบบประเมินวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบ ซ่ึงจาํแนกเป็น 5 หมวด และประกอบดว้ย

คาํถามรวม 44 คาํถาม ไม่สามารถใชป้ระเมินดว้ยการสังเกตไดอ้ย่างชดัเจน ดงันั้น ส่ิงท่ีการวิจยัคร้ังต่อไปควร

ศึกษาคือ การสร้างแบบประเมินวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

           8.2.2  การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการวจิยัไม่สามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ใน

วงกวา้งได ้ ดงันั้น หากมีการทาํวิจยัเชิงปริมาณ โดยนาํหลกัสถิติมาใชใ้นการวิจยั ก็น่าจะทาํให้ไดผ้ลการวิจยัท่ี

สามารถอธิบายปรากฏการณ์เร่ืองการเลือกรับชมวดีิโอความรู้ภาษาองักฤษทางยทููบไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง “สถานภาพการจดัการการส่ือสารภาวะวิกฤตของรัฐในกรณีอุทกภยักรุงเทพมหานคร” 

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ประกอบไปด้วยการศึกษาเอกสารทางการวิจัย (Documentary 

Research) และสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือตอบคาํถามนาํวจิยัเร่ืองสถานภาพการจดัการการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์ภาวะวิกฤตอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2554 ผลการศึกษาสถานภาพการจดัการการ

ส่ือสารในภาวะวิกฤตกรณีอุทกภยั 2554 พบว่า องค์กรรัฐมีผูท้าํหน้าท่ีฐานะผูส่้งสารจาํนวนมาก และขดักนัเอง 

เป็นขอ้มูลข่าวสารมากกว่าความรู้ มีปัญหาดา้นการส่ือสารท่ีสับสน มีปัญหาการสั่งการ การทบัซ้อนของงานท่ี

รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการมีหน่วยงานดา้นการกูภ้ยัมากเกินไป และ ส่ือบุคคลท่ีเป็นกลไกการ

ส่ือสารระหวา่งรัฐระดบัทอ้งถ่ินและประชาชน ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ส่วนทางดา้นแม่แบบการส่ือสารพบวา่เป็นการ

ส่ือสารทางเดียว กล่าวคือ เป็นการส่ือสารจากบนลงล่าง ส่วนการส่ือสารจากหน่วยงานรัฐสู่ประชาชน จะผา่นทาง 

ผูน้าํชุมชน เท่านั้น 

 

คาํสําคญั: การส่ือสารภาวะวกิฤต การจดัการภาวะวกิฤต อุทกภยั 

 

ABSTRACT 

 The study of “ The status of Flood Crisis Communication Management of State Sector in Bangkok in 

2011" aims to study the status of crisis communication and management of State Sector in Bangkok. The research 

mainly uses qualitative methods of Documentary Research, including the method of content analyzing news on 

print media and also the method of In- depth interview.  The results showed that state sector was not show their 

role of responsible.  There are too many sources, distorting, and not helpful.  The communication channel was 

inadequate in quality and quantity. In the internal agency itself, there is no channel for effective communication. 

Moreover, there are too many rescue agencies but lack of central agency for coordinating.  There is a need for a 

                                                   
1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลทิพย ์อศัวกาญจน์ ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจาํณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
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clear duty on information management.  For communication model, result showed that one way asymmetric 

communication which is press agentry was used in this crisis. 

 

KEYWORDS: Crisis communication management, Crisis Management, Flood crisis 

 

1.ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การเกิดนํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีกรุงเทพซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั้นนบัวา่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทุกปี

ตามฤดูกาลและไม่ไดเ้ป็นเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีจากรายงานของหน่วยงาน

พฒันาประเทศไดร้ายงานวา่ประเทศไทยประสบกบัภยัพิบติัต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเกิดอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนอยู่

เสมอและเกิดข้ึนต่อเน่ืองมาทุกปีอีกทั้ งในแต่ละปีก็มิไดมี้เพียงคร้ังเดียว หากยอ้นประวติัศาสตร์อุทกภยัของ

ประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีบนัทึกเหตุการณ์อุทกภยัมาทุกรัชสมยั หากแต่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในปี 

2554 นั้นมีมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไวเ้น่ืองจากการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นไปตามท่ีควรจะเป็น (กรมการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั กระทรวง มหาดไทย, 2554) และเม่ือเกิดเหตุเดือดร้อนข้ึนรัฐบาลไม่ส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆ ตามแนวทางส่ือสารประชาสมัพนัธ์จากภาครัฐสู่ประชาชนในภาวะวกิฤต ดงันั้นไม่เพียงแต่การทาํงานท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการแลว้ ประชาชนก็ยงัไม่ไดรั้บการส่ือสารถึงวิธีในการรับมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

อีกทั้งการเกิดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานราชการ ซ่ึงมาจากความไม่ชดัเจนของบทบาทและหนา้ท่ีของแต่ละ

หน่วยงานตามระเบียบการบริหารราชการการบริหารส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน กลบัยิ่งทาํให้สถานการณ์และ

ความเดือดร้อนเลวร้ายลง การศึกษาในคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาถึง สถานภาพการจดัการการส่ือสารประชาสัมพนัธ์

ของรัฐในภาวะวกิฤตกรณีอุทกภยักรุงเทพมหานคร 2554 วา่เป็นอยา่งไร เพ่ือหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งจะไดน้าํ

ผลการวจิยัไปสู่การสร้างหลกัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เม่ือเกิดภาวะวกิฤตในคร้ัง

ต่อๆไปได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย/ คําถามนําวจัิย  

สถานภาพการจดัการการส่ือสารภาวะวกิฤตอุทกภยักรุงเทพมหานครปี 2554 เป็นอยา่งไร 

 

3. ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาน้ีมีขอบเขตของภาวะวิกฤตเฉพาะกรณีอุทกภยัโดยจะทาํการศึกษาบริบทเหตุการณ์นํ้ าท่วมปี 

2554 เท่านั้น ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดใชร้ายงานสถานการณ์นํ้ าท่วมจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดระยะเวลาของสถานการณ์นํ้ าท่วม กล่าวคือ ระหวา่งเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ดงันั้น 

ในการกาํหนดเกณฑส์ภาวะวิกฤตอุทกภยั ระยะก่อนวิกฤต คือ ก่อนเดือนกรกฎาคม 2554 ระยะวิกฤต คือ ช่วง

ระหวา่งเดือน กรกฎาคม 2554 ถึง เดือน มกราคม 2555 และ ระยะหลงัวกิฤต คือ หลงัเดือนมกราคม 2555 
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4. คํานิยามศัพท์ทีสํ่าคัญ 

 1. สถานภาพการจดัการการส่ือสาร หมายถึง สถานการณ์การจดัการการส่ือสารภายใต ้ 3 กรอบแนวคิด 

คือ โครงสร้างและองคป์ระกอบการส่ือสาร การดาํเนินการจดัการ และ แม่แบบการส่ือสาร  

 2. ภาวะวกิฤต หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่ทนัตั้งตวัเป็นสถานการณ์พิเศษ ท่ีทาํใหเ้กิดการส่ือสาร

ชนิดพิเศษกวา่ปกติ ประชาชนเกิดความตระหนกและสบัสน ในท่ีน้ี หมายถึง วกิฤตอุทกภยั 

 3.รัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการท่ี ไดแ้ก่ ส่วนกลาง คือ รัฐบาล ศปภ. และจงัหวดักรุงเทพมหานคร คือ 

กรุงเทพมหานคร และสาํนกัการระบายนํ้ า 

 4. กรุงเทพมหานคร หมายถึง กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  

 

5. ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 

 5.1 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร  

 5.2 แนวคิดการส่ือสารประชาสมัพนัธ์   

 5.3 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะวกิฤต  

 5.4 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการส่ือสารในภาวะวกิฤต (Communication for Crisis Management: CCM)  

  

6. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ผูว้จิยัใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 2 วธีิ ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) 

ประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์และการสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) นกัวชิาการ นกัวชิาชีพดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของรัฐในภาวะวิกฤตอุทกภยัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มละ 

2 ท่าน รวม 6 ท่าน เพ่ือศึกษาสถานภาพการจัดการการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตอุทกภัยในเขต

กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบบนัทึกการวเิคราะห์ (Recording sheet) และแบบ

สมัภาษณ์ซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended questions)  

 

7. อภิปรายผลการวจัิย  

 เพ่ือตอบคาํถามนาํวิจยั  “สถานภาพการจดัการการส่ือสารภาวะวิกฤตอุทกภยักรุงเทพมหานครปี 2554 

เป็นอย่างไร” ผู ้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยภายใต้ 3 กรอบแนวคิด คือ กรอบแนวคิดเร่ืองโครงสร้างและ

องค์ประกอบในการส่ือสาร, การดาํเนินการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤต และแม่แบบการส่ือสารในภาวะ

วกิฤต 

1. กรอบแนวคดิเร่ืองโครงสร้างและองค์ประกอบในการส่ือสาร 

 1.1 โครงสร้าง แมก้รุงเทพมหานครจะเป็นเมืองหลวงศูนยก์ลางของประเทศ แต่ตามระเบียบการ

บริหารราชการแผ่นดินหลงัการปฏิรูปราชการ พ.ศ.2540 นั้น ไดร้ะบุรายละเอียดภารกิจหนา้ท่ี ของส่วนราชการ

ต่างๆ การแบ่งกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ิน จึงเกิดเป็นความขดัแยง้กันเองของหน่วยงานรัฐระหว่างการบริหาร

ส่วนกลางโดยนายกรัฐมนตรีและบริหารส่วนทอ้งถ่ินคือผูว้า่ราชการจงัหวดั กล่าวคือ กรมการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นองคก์รหลกัในรับผิดชอบในการจดัการเหตุสาธารณภยัต่างๆ ในประเทศ
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ไทยระบุบทบาทหน้าท่ีในการจดัการภยัพิบติัท่ีเป็นสาธารณภยัด้านการเตรียมการรับมือ การป้องกนั และการ

บรรเทาทุกข ์โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่กรมอุตุนิยมวิทยา กรมธรณีวิทยา และ ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ 

อย่างไรก็ตาม กรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย กลบัไม่ใช่หน่วยงานหลกัของการ

จดัการภยัพิบติัของจงัหวดักรุงเทพมหานคร หากแต่เป็นสาํนกัระบายนํ้ า ท่ีเป็นหน่วยงานจดัการสาธารณภยัของ

กรุงเทพมหานคร จึงยิ่งเป็นปัญหาดา้นการบริหารจดัการท่ีซ้อนวิกฤตอุทุกภยัท่ีกาํลงัเผชิญอยู่ จากผลการวิจยั

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของมหาอุทกภัยในกรุงเทพในปี 2554 ท่ีไม่ใช่เพียงแค่ภาวะวิกฤตจากภัย

ธรรมชาติท่ีประชาชนตอ้งเผชิญเท่านั้น หากแต่เป็นวิกฤตทางการปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย อยา่งไรก็ตาม องคก์ร

บริหารจัดการเก่ียวกับนํ้ าท่วมนั้ นมิใช่องค์กรบริหารราชการส่วนกลางเพียงเท่านั้ น หากแต่มีหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบต่างหากในเขตพ้ืนท่ี นัน่ก็คือ กรุงเทพมหานคร โดยผูว้า่ราชการจงัหวดั ทั้งนีห้น่วยงานหลักของทาง

กรุงเทพมหานคร คือ สํานักระบายนํา้ ทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงเกีย่วกบัอุทกภัยในพื้นทีเ่ขตกรุงเทพมหานคร 

  เม่ือวเิคราะห์ตามแนวคิดของ W.Timothy Coombs (อา้งอิงใน รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2552) ระบุไวว้า่

ความเสียหายของภาวะวกิฤตมกัจะเกิดข้ึนทั้ง 3 ส่วนดว้ยกนัคือความปลอดภยัของสาธารณะความเสียหายทางการ

เงินความเสียหายต่อช่ือเสียง 

 

 
ภาพที ่ 1.1 องคป์ระกอบความเสียหายของภาวะวกิฤต 

 

 ดงันั้น กรณีอุทกภยัในกรุงเทพมหานคร จะถือวา่เป็นประเภท The Preventable Cluster คือ ความ

ผิดพลาดหรือความผิดท่ีเกิดจากรัฐ และเป็นผลดา้นลบ เกิดความเสียหายไดม้ากทั้งช่ือเสียงและการบริหารจดัการ

เน่ืองจากภาวะวกิฤตท่ีเกิดข้ึนแมจ้ะเป็นเหตุจากภยัธรรมชาติส่วนหน่ึง หากแต่เกิดจากการดาํเนินงานท่ีผดิพลาด 

การไม่มีนโยบายท่ีดี และ บุคลากรทาํงานผิดพลาด ซ่ึงรัฐจึงตอ้งรับผิดชอบต่อภาวะวกิฤตชนิดน้ีสูงมาก ทั้งน้ีเม่ือ

เกิดวกิฤตแลว้ การจดัการสถานการณ์วกิฤติมีความสาํคญั เน่ืองจากหากสามารถจดัการสถานการณ์วิกฤติได ้จะเกิด

ประโยชนข้ึ์นอยา่งนอ้ย 3 ประการคือ 1. เป็นการป้องกนั (Prevention) 2. เป็นการใหค้วามช่วยเหลือ (Survival) และ 

3. เป็นการหวงัใหบ้รรลุผลสาํเร็จจากสถานการณ์วกิฤติ (Successful outcomes)แต่ในกรณีอุทกภยักรุงเทพมหานคร 

รัฐไม่สามารถจดัการใหเ้กิดการป้องกนั หนาํซํ้ าการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนยงัลม้เหลว จึงเรียกไดว้า่ เป็นการ

จดัการสถานการณ์วกิฤตท่ีลม้เหลว จากปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน หน่วยงานรัฐมิไดมี้การใชก้ารจดัการการส่ือสารท่ีดี 

จึงทาํใหเ้กิดผลกระทบและภยัคุกคามทวคูีณทั้งในระดบัประเทศ องคก์ร และบุคคล นาํไปสู่ปัญหาต่อเน่ืองสู่การ

ส่ือสารประชาสัมพนัธ์สู่ภาคประชาชน  
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1.2 องค์ประกอบในการส่ือสาร 

จากการศึกษาพบวา่ ในภาวะวิกฤตท่ีมีความสับสน  แต่ละองคก์รต่างมีบทบาทในการเป็นผูส่้งสาร 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีอุทกภยัในกรุงเทพมหานคร 2554 มีผูท้าํหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสารจาํนวนมากโดยเฉพาะการ

พูดคนละอย่าง และขัดกันเองของหน่วยงานรัฐเป็นสาเหตุของความสับสนขอ้มูลต่างๆของประชาชน ตาม

องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

ช่องทางการส่ือสารท่ีไม่เพียงพอทางดา้นคุณภาพและปริมาณ ในส่วนหน่วยงานภายในเองไม่มี

ช่องทางในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ การประชุมรายวนัท่ีเป็นการรายงานสถานการณ์ จาํนวน การสั่ง

การเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏการตอบกลบัหรือการประเมินวิธีการแกไ้ขสถานการณ์ให้หน่วยควบคุมรับทราบได้ 

ส่วนประชาชนภายนอก ไม่สามารถติดตามสถานการณ์ ให้ความรู้เชิงป้องกนัภยั ดูแลตวัเองและชุมชน เฝ้าระวงั 

รวมถึงการพยายามส่ือสารถึงวิธีแก้ไข เหตุผลของการผนันํ้ าเพ่ือสร้างความเขา้ใจกับกลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี

ประสบภยัอยา่งเป็นเหตเุป็นผล เพ่ือลดความรู้สึกไม่เป็นธรรมในการใหค้วามช่วยเหลือจากภาครัฐ 

สาร ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีถูกนาํเสนอผา่นส่ือระหวา่งวกิฤตอุทกภยั พบวา่เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือจะถูก

มากกวา่ขอ้มูลความรู้ ซ่ึงนาํเสนอเก่ียวกบัสถานการณ์ รายงานความคืบหนา้ของภาวะนํ้ าท่วม  อา้งอิงหน่วยงานท่ี

มีบทบาทหนา้ท่ีในการแกปั้ญหา ตลอดจนมาตรการท่ีรัฐประกาศ ในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัองคค์วามรู้ของการ

เกิดอุทกภยั แนวทางการดูแลตนเอง ครอบครัว ท่ีพบวา่มีนอ้ยกวา่การจดัการขอ้มูลข่าวสาร  

ผู้รับสาร คือ ประชาชนในภาวะวกิฤต คือเป้าหมายสาํคญัในการส่ือสารท่ีรัฐบาลตอ้งคาํนึง แมว้า่จะ

เรียกกลุ่มกรุงเทพชั้นใน ฝ่ังตะวนัตก ตะวนัออก หรือแมแ้ต่จะเป็นการเรียกกลุ่ม ภาคการเกษตร หรือกลุ่มภาคการ

ผลิต ก็ไม่คลอบคลุมเพียงพอต่อการส่ือสารในภาวะวกิฤต  

2.    กรอบแนวคดิเร่ืองการดาํเนินการจดัการการส่ือสารในภาวะวกิฤต 

จากการพิจารณาโครงสร้างการทํางานของหน่วยงานด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์ของรัฐ  จึง

พบว่า ระยะก่อนวิกฤต และหลังวิกฤต มีหน่วยงานท่ีส่ือสารเหมือนกันคือ กรมประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารใน

ระดบัประเทศ ขณะท่ี กรุงเทพมหานคร คือ กองสารสนเทศระบายนํ้ า และ สาํนกังานเลขานุการ สาํนกัการระบาย

นํ้ าและกองประชาสมัพนัธ์และสถานีวทิยกุรุงเทพมหานคร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร    

ในขณะที่ ระยะวิกฤต ไดเ้กิดความขดัแยง้ในการบริหารจดัการภาวะวิกฤตข้ึนระหว่างองค์กรบริหาร

ระดบัประเทศและองคก์รบริหารระดบัทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร จึงมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารท่ี

ส่งผลต่อกลไกการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของรัฐ กล่าวคือ วิกฤตช่วงท่ี 1  กรมประชาสัมพนัธ์   หน่วยสารสนเทศ

และโฆษก ศปภ. สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรบริหารส่วนกลางท่ีส่ือสารระดับประเทศ 

ในขณะท่ีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีกองสารสนเทศระบายนํ้ า และ สาํนกังานเลขานุการ สาํนกัการระบายนํ้ าและ 

กองประชาสัมพนัธ์และสถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานส่ือสาร ส่วน

วิกฤตช่วงท่ี 2 องค์กรบริหารส่วนกลาง และกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานเดียวคือ กรมประชาสัมพนัธ์  หน่วย

สารสนเทศและโฆษก ศปภ. สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานส่ือสารทั้งระดบัประเทศและ

ทอ้งถ่ิน 
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 3. กรอบแนวคดิเร่ืองแม่แบบการส่ือสาร 

แม่แบบการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานรัฐจะเป็นแบบการส่ือสารทางเดียว กล่าวคือ เป็นการส่ือสารจาก

บนลงล่าง ตั้งแต่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร สาํนกัการระบายนํ้ า สาํนกังานเขต ประธานเขต ผูน้าํชุมชน ลกัษณะ

การส่ือสารจะไม่ขา้มขั้นตอน ส่วน การส่ือสารจากหน่วยงานรัฐสู่ประชาชน พบวา่ ผูน้าํชุมชนจะเป็นกลไกสําคญั

ระหว่างขอ้มูลท่ีไดม้าจากสํานักงานเขตเพ่ือนํามาประมวลผลกับขอ้มูลพ้ืนท่ีชุมชนของตน ส่วนรูปแบบการ

ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีหน่วยงาน ศปภ.ภายใตก้ารบริหารของรัฐบาลใชน้ั้น เป็นการส่ือสารในแม่แบบท่ี 1 คือ 

Press Agentry เน่ืองจากเป็นการส่ือสารทางเดียวจาก ศปภ. มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหป้ระชาชนเช่ือตามท่ีส่ือสาร และ

ใชส่ื้อมวลชนกล่าวคือ กรมประชาสัมพนัธ์ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ในขณะท่ีสาํนกัระบายนํ้ า ใชรู้ปแบบใน

การส่ือสารแบบ  Public Information คือ ใช้รูปแบบในการส่ือสารเพ่ือแจง้ให้ทราบ เน้นความจริงเสนอขอ้มูล

องคก์รและภาพรวม ทาํวจิยัเลก็นอ้ย และใชส่ื้อบุคคลเป็นช่องทางในการส่ือสาร คือ ผูน้าํชุมชน 
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การวิจยัเร่ืองทศันคติและการใชป้ระโยชน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef 

Thailand งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการ 

2) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม 3) ศึกษาทศันคติของผูช้ม 4) ศึกษาการใชป้ระโยชน์จากการชมรายการของผูช้ม

รายการ 

กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีรับชมรายการ MasterChef Thailand จาํนวน 400 คน ใชว้ิธีเลือก

ตวัอยา่งดว้ยวธีิบงัเอิญ  เคร่ืองมือในการวจิยัใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งลกัษณะปลายปิด และปลายเปิด การวเิคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติ ใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผูรั้บชมรายการ MasterChef Thailand โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ทศันคติดา้นรูปแบบการดาํเนินรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก และดา้นเน้ือหารายการ อยูใ่นระดบัมาก  

การใช้ประโยชน์ของผูรั้บชมรายการ MasterChef Thailand โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นมุมมองและแง่คิดท่ีเป็นประโยชน์ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาความคิดของตวัเอง 

ดา้นความรู้เพ่ิมเติม ดา้นสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นเร่ืองท่ีไดรั้บไป

ทดลองและปฏิบติัตาม ตามลาํดบั 

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา่ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับชม

รายการของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand แตกต่างกันทั้ งหมด และ

พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ทศันคติของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ

MasterChef Thailand แตกต่างกนัทั้งหมด โดยมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

คาํสําคญั: ทศันคติ  การใชป้ระโยชน์  MasterChef Thailand 

mailto:S_nbu@windowslive.com
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ABSTRACT 

 The Attitude and utilization of the Bangkok audience towards MasterChef Thailand Research into the 

Bangkok audience attitude and utilization towards MasterChef Thailand reality tv show. This is a quantitative 

research, its purpose The objective of this research  were to study 1) the demographic of the audience 2) 

Consumer’s behavior 3) Attitudes of the audience and 4) Bene that the audience will gained from watching it. 

The population of the study is the general public who viewed MasterChef Thailand, the overall number 

of MasterChef Thailand viewers is unknown, however the cohort group is 400 people based on W. G.  Cochran 

Accidental sampling data tools used in the questionnaires. frequency, percentage, standard deviation, t-test 

and one way analysis of variance. 

As a result, the attitude of the audience of MasterChef Thailand was at its overall highest level; the 

overall presentation and contents was also at its highest level.  The audience of ‘ MasterChef Thailand’  was 

generally rated at a moderate level.  However, the level of optimism and usefulness was high.  The audience 

thoughts on development, increase knowledge and adaptation to everyday life are lower down.  The lowest 

average mean score related to transferring the knowledge into real life experiences.  

Different demographic characteristics have different impact on the audience and consumer behavior in 

Bangkok.  The attitude of the audience in Bangkok towards MasterChef Thailand is statistically significance of 

0.05 

 

KEYWORDS: Attitude  Utilization  MasterChef Thailand 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากสภาวะสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลต่อแนวโนม้ดา้นทศันคติของผูรั้บชมรายการท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากเดิมเช่นกนัโดยเฉพาะผูช้มท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึกต่อการ

รับชมรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะใหผู้ช้ม

รายการแสดงปฏิกิริยาในทางสนบัสนุน หรือปฏิเสธการรับชมรายการ เน่ืองจากสังคมท่ีเร่งรีบมีแต่ความกดดนั 

ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการทาํงาน ทาํให้ผูค้นส่วนใหญ่เลือกรับชมรายการเพ่ือผ่อนคลายความเครียด แสวงหา

ความสุข สนุกสนานในการรับชมรายการทางส่ือโทรทศัน์ ส่ืออินเทอร์เน็ต และส่วนของทศันคติเป็นส่ิงท่ีไม่

สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน การท่ีจะรู้ถึงทศันคติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดต้อ้งใชว้ิธีแปลความหมายของ

การแสดงออก ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบการรับชมส่ือต่าง ๆ เป็นพฤติกรรมท่ีสาํคญัท่ีสามารถแสดงทศันคติไดอี้กช่องทาง 

ในปัจจุบันรายการเรียลลิต้ีโชว์ท่ีมีคนสนใจมากเป็นอันดับตน้ๆ ของโลก คือรายการ MasterChef 

ซ่ึงเป็นรายการแข่งขนัทาํอาหารท่ีออกอากาศทางช่องบีบีซีวนั เพ่ือเฟ้นหาผูท่ี้มีทกัษะสูงสุดท่ีจะไดรั้บตาํแหน่ง 

MasterChef โดยการแข่งขนัคร้ังแรกมีข้ึนเม่ือปี 1990 และไดพ้ฒันารูปแบบรายการเร่ือยมา ซ่ึงตน้กาํเนิดเกิดข้ึน

ท่ีสหราชอาณาจักร โดยรายการ MasterChef ไม่ได้รับความนิยมเฉพาะในองักฤษเท่านั้น แต่ไดรั้บความนิยม 
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ไปทัว่โลกกวา่ 58 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยซ้ือลิขสิทธ์ิ ตน้แบบรายการ MasterChef มาผลิตเป็นรายการ 

MasterChef Thailand 

การวิจัยเร่ือง ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของผู ้ชมรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ

MasterChef Thailand ผู ้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของผูช้มรายการ 

ซ่ึงในปัจจุบนัรูปแบบรายการถือเป็นส่วนหน่ึงในการเกิดพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้ม เพ่ือพฒันารูปแบบรายการ 

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูรั้บชม สามารถนาํไปปรับใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการ สร้างทศันคติและการนาํไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาทศัคติของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand 

2. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากการชมรายการของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ 

MasterChef Thailand  

3. ศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand  

4. ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef 

Thailand 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ  - อาย ุ

- ระดบัการศึกษา   - อาชีพ 

-รายได ้

พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ 

MasterChef Thailand 

- ความถ่ีในการรับปิดรับชมรายการ 

- ระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละคร้ัง 

- ลกัษณะในการรับชม 

 

 
 

 

ทัศนคติท่ีมีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand 

- ดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายการ - ผูด้าํเนินรายการ 

- ผูเ้ขา้แข่งขนัและแขกรับเชิญ - บรรยากาศในรายการ 

- รูปแบบการนาํเสนอรายการ  - ดา้นเน้ือหารายการ 

- ช่วง Mystery Box Challenge + Elimination Test   

- ช่วง Team Challenge + Pressure Test 

 

การใช้ประโยชน์จากการชมรายการ MasterChef 

Thailand 

-ความรู้เพ่ิมเติม 

-การพฒันาความคิดของตวัเอง 

-สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

-เร่ืองท่ีไดช้มไปทดลองและปฏิบติัตาม 

-มุมมองและแง่คิดท่ีเป็นประโยชน ์
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

วทิยานิพนธ์เร่ือง “ทศันคติและการใชป้ระโยชน์ของผูช้มในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef 

Thailand”  เ ป็ น ก าร ใช้วิ ธีก ารวิ เคร าะห์ เ ชิง ป ริม า ณ ( Quantitative Research)  ใ ช้วิ ธีก าร วิจัย เ ชิ งสํารวจ 

(Survey Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 1. ประชากร (Population) ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีรับชมรายการ

MasterChef Thailand  

 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีรับชมรายการ MasterChef Thailand ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเลือกสุ่มจากประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการกาํหนดสูตรในการคิดจาํนวนประชากร

กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัใชสู้ตรของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 กาํหนดขอบเขตความ

คลาดเคล่ือน 0.05 ไดจ้าํนวน 400 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้  

1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน 

2. พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ MasterChef Thailand ไดแ้ก่ ความถ่ีในการรับปิดรับชมรายการ

ระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละคร้ัง ลกัษณะในการรับชม 

3. ทศันคติท่ีมีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายการ 

ดา้นเน้ือหารายการ 

ตวัแปรตาม  

1. การใช้ประโยชน์จากการชมรายการ MasterChef Thailand ได้แก่ ความรู้เพ่ิมเติม การพฒันา

ความคิดของตวัเอง สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้เร่ืองท่ีไดช้มไปทดลองและปฏิบติัตาม ไดมุ้มมองและแง่

คิดท่ีเป็นประโยชน์ 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนเองจากการ

รวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมาประยกุต ์โดยมีการตรวจสอบความถูกตอ้งและการให้

คาํปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ MasterChef Thailand (เป็นคาํถามแบบ

มีตวัเลือกตอบ)  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand  
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากการชมรายการ MasterChef Thailand ความรู้

เพ่ิมเติม การพฒันาความคิดของตวัเอง สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั เร่ืองท่ีไดช้มไปทดลองและปฏิบติัตาม 

มุมมองและแง่คิดท่ีเป็นประโยชน์ 

โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัแบบไลเคร์ิท (Likert Rating Scale) 

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

เก็บตัวอย่างโดยวิธีบังเอิญ (Accidental Sampling) จากกลุ่มประชาชนท่ีรับชมรายการ MasterChef 

Thailand ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. –18.00 น. เพราะ เป็น

วนัหยดุจะมีคนมากกวา่ปกติและอยู่ในช่วงเวลาท่ีพกัผ่อนหรือเดินทางมาพกัผ่อนเป็นจาํนวนมาก ระหวา่งเดือน

พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561 โดยเก็บท่ี BTS สยาม อนุสาวรีย ์อารี อ่อนนุช และจตุจกัร เพราะ เป็นสถานท่ีท่ี

ผูค้นใชบ้ริการคมนาคมเป็นจาํนวนมากจึงมี 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

เกณฑใ์นการวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนท่ี 1 สามารถจดัช่วงคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1 - 5 คะแนนโดย

กาํหนดในการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็นช่วง    

1. รวบรวมแบบสอบถามท่ีทาํการเก็บตวัอยา่งและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดป้ระกอบ

กิจการ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ

หาค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงอนุมานได้แก่ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามและกรณีท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติจะทดสอบรายคู่

ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Secheffe Method)  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

ผูรั้บชมรายการ ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงจาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ26 -35 ปี

คิดเป็นร้อยละ 48.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 53 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วง 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5 

2. พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการ MasterChef Thailand 

ผูรั้บชมรายการส่วนใหญ่เคยรับชมรายการแข่งขนัทาํอาหาร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยโดย คิดเป็น

ร้อยละ 70.5 รู้จกัรายการจากส่ืออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.5 โดยรับชมนาน ๆคร้ัง (นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง

ต่อเดือน) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่รับชมมา 6 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 และรับชมเฉพาะบาง

ช่วง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
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ตารางที ่1 ทศันคติท่ีมีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand   

 

จากตารางท่ี1 ผูรั้บชมรายการ มีระดบัทศันคติมีต่อการรับชมรายการ MasterChef Thailand โดยรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีระดบัทศันคติในระดบัมากท่ีสุด คือ

ดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายการ (ค่าเฉล่ีย = 4.35) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหารายการ (ค่าเฉล่ีย = 4.09 ) 

 

ตารางที ่2 การใชป้ระโยชน์จากการชมรายการ MasterChef Thailand 

 

 

ทัศนคติมีต่อการรับชม

รายการ MasterChef 

Thailand 

จํานวน (ร้อยละ) 

ระดบัความคิดเห็น 

 

x� 
 

S.D 

 

ผล 

น้อยท่ีสุด น้อย ปาน

กลาง 

มาก มากท่ีสุด  

ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ

รายการ 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

120 

(30) 

280 

(70) 

4.35  0.44 มาก

ท่ีสุด 

ดา้นเน้ือหารายการ  0 

(0) 

0 

(0) 

100 

(25) 

100 

(25) 

200 

(50) 

4.09  0.74 มาก 

รวม 4.22 0.57 
มาก

ท่ีสุด 

 

การใช้ประโยชน์จากการชม

รายการ MasterChef Thailand 

จํานวน (ร้อยละ) 
 

x� 
 

S.D 

 

ผล 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

ความรู้เพ่ิมเติม 20 

(5) 

56 

(14) 

166 

(41.5) 

98 

(24.5) 

60 

(15) 

3.24 0.88 ปาน

กลาง 

การพฒันาความคิดของ      

ตวัเอง 

20 

(5) 

38 

(9.5) 

202 

(50.5) 

60 

(15) 

60 

(15) 

3.28 0.84 ปาน

กลาง 

สามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั 

40 

(10) 

38 

(9.5) 

222 

(55.5) 

60 

(15) 

40 

(10) 

3.05 0.82 ปาน

กลาง 

เร่ืองท่ีไดรั้บไปทดลองและ

ปฏิบติัตาม 

40 

(10) 

80 

(20) 

180 

(45) 

60 

(15) 

40 

(10) 

2.88 0.85 ปาน

กลาง 

มุมมองและแง่คิดท่ีเป็น

ประโยชน ์

40 

(10) 

18 

(4.5) 

80 

(20 

100 

(25) 

162 

(40.5) 

3.86 1.02 มาก 

รวม 3.26 0.80 
ปาน

กลาง 
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จากตารางท่ี2 ผูรั้บชมรายการมีระดบัการใชป้ระโยชน์จากการชมรายการ MasterChef Thailand โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีระดับการใช้ประโยชน์จากการชมรายการ

MasterChef Thailand ในระดบัปานกลาง เร่ืองท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่เร่ืองมุมมองและแง่คิดท่ีเป็นประโยชน์

รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองการพฒันาความคิดของตวัเองดา้นความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั และ

ส่วนเร่ืองท่ีอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดคือดา้นเร่ืองท่ีไดรั้บไปทดลองและปฏิบติัตาม 

 

ตารางที ่3 สรุปทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการของผูช้มรายการใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand ท่ีแตกต่างกนั 

เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ MasterChef Thailand 
 

 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ทศันคติของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมี

ต่อรายการ MasterChef Thailand ท่ีแตกต่างกนั 

ความถ่ีในการรับปิดรับชมรายการ ระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละคร้ัง  

และ ลกัษณะในการรับชม ท่ีแตกต่างกนัมีมีผลต่อทศันคติของผูช้มรายการ 

MasterChef Thailand  

 

 

สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ของผูช้มรายการใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand ท่ีแตกต่างกนั 

เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ของผูช้มรายการ 

MasterChef Thailand 
 

 

อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การนาํไปใชป้ระโยชน์ของผูช้มรายการ MasterChef Thailand 
 

 

สมมติฐานท่ี 4. พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ของผูช้มรายการใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand ท่ีแตกต่างกนั 

ความถ่ีในการรับปิดรับชมรายการ ระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละคร้ัง 

และ ลกัษณะในการรับชม ท่ีแตกต่างกนัมีมีผลต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์

ของผูช้มรายการ MasterChef Thailand 

 

 

สมมติฐานท่ี 5 ทศันคติท่ีมีต่อการรับชมรายการท่ีแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์ต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ของผูช้มรายการใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand ท่ีแตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐานท่ี 5 ทศันคติท่ีมีต่อการรับชมรายการท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ของผูช้มรายการ

ในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand ท่ีแตกต่างกนั 

 สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์ 

ทศันคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพนัธ์ต่อการนาํไปใช้

ประโยชน์ในการหาความรู้เพ่ิมเติม 
  

ทศันคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพนัธ์ต่อการนาํไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันาความคิดของตวัเอง 
 

 

 

ทศันคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพนัธ์ต่อการนาํไปใช้

ประโยชน์ในการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 

 

ทศันคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพนัธ์ต่อการนาํไปใช้

ประโยชน์ในการทดลองและไปปฏิบติัตาม 
 

 

ทศันคติต่อรายการ MasterChef Thailand มีความสัมพนัธ์ต่อการนาํไปใช้

ประโยชน์ในดา้นมุมมองและแง่คิด 
 

 

 

  จากตารางท่ี3 สรุปทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการของ

ผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของผูช้มรายการใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการนําไปใช้ประโยชน์ของผูช้ม

รายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ท่ี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 4. พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ของผูช้ม

รายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

สมมติฐานท่ี 5 ทศันคติท่ีมีต่อการรับชมรายการท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์

ของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand  มีความสัมพนัธ์ อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และไปในทิศทางบวก นั่นคือ หากทัศนคติท่ีมีต่อการรับชมรายการมีค่ามาก การนําไปใช้

ประโยชน์ของผูช้มรายการ ก็จะมีค่ามากเช่นเดียวกนั 

 

6. อภิปรายผล  

 1. ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26 -35 ปี ระดบัวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วยิดา เกียวกลุ (2538) 
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ท่ี วจิยัเร่ือง การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับรายการโทรทศัน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากท่ีสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 25-35 ปี ระดบัการศึกษามากท่ีสุด 

คือ ปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท 

2. พฤติกรรมการเปิดรับชมของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand 

โดยรวมคือรับชมนาน ๆ คร้ัง (น้อยกว่า 2 คร้ังต่อเดือน) และรองลงมาคือ ชมบ่อย (2-3 คร้ังต่อเดือน) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุขหทยั ปิโยบล (2556 :หนา้ 43) ท่ีศึกษาเร่ือง การรับรู้และทศันคติผูช้มรายการ

ก๊ิกดู๋สงครามเพลงเงินลา้น ผลการศึกษาพบวา่ ผูช้มส่วนใหญ่ท่ีรับชมรายการก๊ิกดู๋สงครามเพลงเงินลา้น มีความถ่ี

ในการรับชมอยูท่ี่ 1-2 คร้ังต่อเดือน อยูใ่นอนัดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็น การติดตามชมรายการทุกสปัดาห์  

3. ทศัคติของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ MasterChef Thailand โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นความเห็นดว้ยของรายการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด

ไดแ้ก่ดา้นรูปแบบการนาํเสนอรายการในหัวขอ้ ผูเ้ขา้แข่งขนัและแขกรับเชิญ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

พชัรินทร์ เศวตสุทธิพนัธ์ (2557) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง การสาํรวจทศันคติและพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการ

ข่าวโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความสนใจในตวั

แขกรับเชิญ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4. ประโยชน์จากการชมรายการ MasterChef Thailand ของผูช้มรายการในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือดา้นมุมมองและแง่คิดท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชยตุม ์เหมจกัร (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง

ลกัษณะของข่าวโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพในทศันะผูส่ื้อข่าวและผูรั้บสาร ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมข่าวโทรทศัน์

ท่ีมีคุณภาพในทศันะของผูส่ื้อข่าวและผูรั้บสารสอดคลอ้งใกลเ้คียงกนัมาก คือ ตอ้งเป็นข่าวท่ีมีผลกระทบ เป็น

ประโยชน์ และสร้างแง่คิดใหก้บัประชาชน อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. ด้านรูปแบบการนําเสนอรายการ จากการศึกษา พบว่า ผูรั้บชมรายการความคิดเห็นดา้นผูเ้ขา้

แข่งขนัและแขกรับเชิญเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงทาง ผูจ้ดัทาํรายการ ควรเลือกผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีบทบาทในสังคม หรือมี

ความสามารถท่ีพิเศษน่าสนใจกวา่เดิม เพ่ือเป็นทางเลือกใหผู้รั้บชมรายการตดัสินใจท่ีจะชมรายการต่อมากยิง่ข้ึน 

2. ดา้นเน้ือหารายการ จากการศึกษา พบวา่ ผูรั้บชมรายการ มีความคิดเห็นดา้นเน้ือหารายการในส่วน

ของ เมนูท่ีนาํมาแข่งขนัมีหลากหลาย ควรเพ่ิมเมนูท่ีเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดง่้ายตามทอ้งตลาด สามารถให้ผู ้

รับชมรายการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิติประจาํวนั และอาจจะทาํธุรกิจต่อยอดไดใ้นอนาคต จะทาํให้ผูรั้บชม

รายการเพ่ิมมากยิง่ข้ึน  

3. ด้านการใช้ประโยชน์จากการชมรายการ จากการศึกษาพบว่าเร่ืองมุมมองและแง่คิดท่ีเป็น

ประโยชน์เป็นอนัดบัแรกท่ีผูรั้บชมรายการเลือกในการชมรายการ ในดา้นทาํใหม้องเห็นความสามคัคี และความมี

นํ้ าใจในผูเ้ขา้แข่งขนั ทางผูจ้ดัทาํรายการจึงควรปลูกฝัง ในเร่ืองคุณธรรมในการแข่งขนัใหเ้พ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิม

ผูช้มรายการใหค้วบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.  ศึกษาพฤติกรรการเปิดรับและความพึงพอใจต่อรายการ MasterChef Thailand ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํผลจาการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ผูจ้ดัทาํรายการ มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนและ

เป็นแนวทางในการพฒันารายการต่าง ๆในประเทศไทยดว้ย 

2 .  ศึกษาถึง ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัด สินใจ เ ปิด รับชมรายการ  MasterChef Thailand ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํผลจากการศึกษาเพ่ิมการตดัสินใจในการรับชมรายการมากยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกยั และคณะกรรมการทุกท่านท่ีไดใ้ห้

ค ําแนะนําให้คาํปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ขอกราบ

ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์เยน็จะบก ประธานกรรมการประเมินวิทยานิพนธ์ และขอกราบ

ขอบพระคุณ ดร.ธนชาติ จนัทร์เวโรจน์ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต และคณาจารยทุ์ก ๆท่านท่ี

ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผูศึ้กษา ตลอดจนเจา้หน้าท่ีทุกท่านท่ีดูแลเอาใจใส่จนการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองสาํเร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาคน้ควา้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน่ีดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ การติดตาม และการใช้

ประโยชน์ของผูอ่้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระห่างการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

The Matter กบัการใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ผูติ้ดตามเฟ

ซบุ๊กแฟนเพจ The Matter จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยการสุ่มแบบสะดวก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน  ค่า t-test การ

วเิคราะห์ความแปรปรวน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาพบวา่ การเปิดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อ่านเพจ 

ทุกวนั ติดตามอ่านไม่เป็นช่วงเวลา ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมหรือวา่งจากการทาํงาน ใชร้ะยะเวลาในการเขา้

มาอ่านไม่แน่นอน ติดตามนอ้ยกวา่ 1 ปี ใชส้มาร์ทโฟน เลือกอ่านจากเน้ือหาข่าวหรือบทความน่าสนใจ กระชบั 

เขา้ใจง่าย มีคอลมัน์ประจาํท่ีติดตาม คือ คอลมัน์Pulse (บทความเก่ียวกบักระแสความสนใจของผูค้นในปัจจุบนั) 

เป็นอบัดบั 1  

 การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดตามด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมาก 

เน่ืองจากมีเน้ือหาท่ีหลากหลายและมีประโยชน์  รองลงมาเป็นดา้นรูปแบบเก่ียวกบัการนาํเสนอแบบบทความ และ

ดา้นการเผยแพร่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  

 การใชป้ระโยชน์ของผูอ่้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้ป็นคลงัขอ้มูลอยู่ใน

ระดบัมาก ใชป้ระโยชน์เพ่ือเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบัสงัคม เพ่ือดาํรงเอกลกัษณ์ของบุคคล และเพ่ือลดความ

ตึงเครียดของตนเองภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

 สมมติฐานการวจิยั การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากเฟ

ซบุ๊กแฟนเพจ The Matter อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

คาํสําคญั: การติดตาม การใชป้ระโยชน ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter   



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1086 

ABSTRACT 

Research into ‘Reader’s Following and Utilization of Facebook Fan page: The Matter’. Purpose of 

this study is to understand the characteristics of the cohort that use the Facebook fan page ‘The Matter’. The 

cohort is made up of 400 individuals which routinely use The Facebook fan page. The data was collected using 

a validated online data collection tools, using randomly selected data. Data was analyzed using the frequency, 

percentage, median, Standard Deviation, F-test, T-test and Pearson’s Correlation Coefficient.  

The study determined that the cohort used the Facebook page ‘The Matter’ everyday however, the 

time the is read varied depending the time of the day and the availability of the user based on work or other 

commitments. The user’s spending times on the Facebook page was also inconsistent, most of the user from the 

study group have used the page for less than a year. There was preference for a compact, easily understood and 

digested information, this was evident in the column called ‘Pulse’ (article relating to the current trends and 

interest), this column is ranked number 1. 

The majority of the cohort found that ‘The Matter’ Facebook page is rich in content and the variety of 

the content useful, secondly the format of the article and the dissemination of information was high. 

The use of Facebook Fanpage ‘The Matter’ by most users was seen as a data storage facility which 

utilized the link between social information and the user which maintains the identity of the individuals and 

reduces their tension when using the page. The overall synopsis of the fan page was of high respect. 

The research hypothesis of the ‘The Matter’ users behavior found that the use of ‘The Matter useful 

and informative, the data analyses shows the statistical significant of 0.01 

 

KEYWORDS: Following Utilization Facebook Fanpage “The Matter”  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter เป็นสาํนกัข่าวออนไลน์เชิง Data Journalism หรือ วารสารศาสตร์เชิงขอ้มูล 

ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2559 โดยมี คุณแชมป์-ทีปกร วุฒิพิทยามงคล เป็นบรรณาธิการใหญ่ของสํานักข่าว โดยมีการ

นาํเสนอข่าวและบทความเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการรวบรวมข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเหตุการณ์

ท่ีผูค้นกาํลงัใหค้วามสนใจมาวเิคราะห์ โดยใชว้ธีิการนาํเสนอท่ีแตกต่าง ทาํใหผู้อ่้านเกิดมุมมองและเขา้ถึงข่าวหรือ

เหตุการณ์นั้นไดม้ากกวา่การอ่านข่าวทัว่ไป มีรูปแบบของเขียนท่ีเขา้ใจง่าย และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในยคุดิจิตลั

โดยมีนิยามว่า “เป็นข่าวท่ีเราอยากอ่าน” (ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, 2559) โดยมีนักข่าวเชิงข้อมูลหรือ Data 

Journalist ,นกัเขียน และนกัวิชาการดา้นต่างๆ เป็นผูร้วบรวมขอ้มูล และนาํเสนอข่าวหรือบทความนั้นในมุมมอง

ใหม่ๆ ผา่นเฟซบุ๊กแฟนเพจของสาํนกัข่าวออนไลน์ The Matter 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีรูปแบบการนาํเสนอท่ีเนน้สีสันความสดใส สะดุดตาแก่ผูพ้บเห็น ทาํให้

ผูอ่้านเกิดการจดจาํไดง่้าย รวมถึงเป็นการเชิญชวนให้ผูท่ี้ใช ้Facebook สนใจอยากเขา้มาเยีย่มชมแฟนเพจของ สาํ

ข่าวออนไลน์ The Matter มากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
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ภาพที ่1 เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter 

 

ผูศึ้กษาเลง็เห็นวา่ปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่สนใจติดตามข่าวทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน อีกทั้งการเติบโต

อยา่งรวดเร็วของเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ซ่ึงเป็นเพจเชิงวารสารศาสตร์ขอ้มูล ไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านเป็น

อยา่งมาก มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูอ่้านเพ่ิมมากข้ึน ผูว้จิยัจึงมีความสนใจวา่ผูอ่้านมีการติดตามและ

การนําข่าวสารของเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง จึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ

ศึกษาเร่ือง “การติดตามและการใชป้ระโยชน์ของผูอ่้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter“ เพ่ือศึกษาวา่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ี

เปิดรับข่าวสารทางส่ือออนไลน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter  มีการเลือกเปิดรับข่าวสารและมีการติดตามแฟน

เพจข่าวในยคุดิจิตลัอยา่งไร ไปจนถึงการนาํไปข่าวสารหรือความรู้ท่ีไดจ้ากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter  ไปปรับ

ใชป้ระโยชน์อยา่งไรบา้ง นาํผลการศึกษามาเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการส่ือออนไลน์พฒันารูปแบบการนาํเสนอ

ข่าวสารในแง่มุมใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัมากกวา่เดิม เพ่ือใหท้นัต่อโลกยคุดิจิตอลในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่2 ภาพเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูอ่้านเฟซบุ๊กแฟนเพจThe Matter 

(2) เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารของผูอ่้านเฟซบุ๊กแฟนเพจThe Matter 

(3) เพ่ือศึกษาการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูอ่้าน The Matter 

(4) เพ่ือศึกษาการใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูอ้่านThe Matter  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1088 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการสาํรวจความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของสาํนกัข่าวออนไลน์ The Matter จาํนวน 

400 คน และนาํเสนอการวเิคราะห์แบบสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

1. ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูติ้ดตามและเป็นผูท่ี้เคยอ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ของสํานกัข่าวออนไลน์ The Matter ทั้ งหมด 388,320 คน (ขอ้มูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจสํานักข่าวออนไลน์ The 

Matter วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

- เพศ  - อาย ุ

- สถานภาพ - การศึกษา 

- อาชีพ  - รายไดต่้อเดือน 

การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

The Matter 

- การใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพ่ือเป็นขอ้มูล 

- การใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพ่ือเช่ือมโยง

ระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม 

- การใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพ่ือดาํรง

เอกลกัษณ์ของบุคคล 

- การใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพ่ือลดความตึง

เครียดทางอารมณ์ 

 

การเปิดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

The Matter 

- ความถ่ีในการอ่าน 

- ช่วงเวลาในการอ่าน 

- ระยะเวลาเฉล่ียในการเขา้มาอ่าน 

- ระยะเวลาการติดตามเพจ 

- อุปกรณ์ท่ีใชอ่้าน 

- สาเหตุท่ีเลือกอ่าน 

- คอลมัน์ประจาํท่ีติดตาม 

 

การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter 

- ดา้นเน้ือหา         -    ดา้นรูปแบบ 

- ดา้นการเผยแพร่ 
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2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนทั้งชายและหญิง ท่ีติดตามและเป็นผูท่ี้เคยอ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของ

สํานักข่าวออนไลน์ The Matter โดยใช้สูตรคาํนวนกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (Yamane, 1973)  ได้กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน  400 คน  

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

              ตวัแปรอิสระ 

   4.3.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อ

เดือน 

  4.3.2 การเปิดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ประกอบดว้ย ความถ่ีในการอ่าน ช่วงเวลา

ในการอ่าน ระยะเวลาเฉล่ียในการเขา้มาอ่าน ระยะเวลาการติดตามเพจ อุปกรณ์ท่ีใช้อ่าน สาเหตุท่ีเลือกอ่าน 

คอลมัน์ประจาํท่ีติดตาม 

  4.3.3 การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ประกอบด้วย ด้านเน้ือหา ด้านรูปแบบ ด้านการ

เผยแพร่  

             ตวัแปรตาม  

  4.3.4 การใชป้ระโยชน์ของผูอ่้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ประกอบดว้ย การใชป้ระโยชน์ของ

ข่าวสารเพ่ือเป็นขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม การใชป้ระโยชน์

ของข่าวสารเพ่ือดาํรงเอกลกัษณ์ของบุคคล การใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพ่ือลดความตึงเครียดทางอารมณ์ 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) และปลายเปิด 

(Open-ended Question) ครอบคลุมหวัขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา ประกอบดว้ย 5 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 

(Close-Ended Questionnaire) โดยให้แบบเลือกตอบ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงติดตามเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

The Matter มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) โดยให้เลือกตอบ (Checklist) 

ได้แก่ ความถ่ี ช่วงเวลา ระยะเวลาเฉล่ียในการเข้ามาอ่านข่าวและบทความจากเฟซบุ๊คแฟนเพจ The Matter 

ระยะเวลาการติดตามเพจเฟซบุ๊ค The Matter อุปกรณ์ท่ีใช ้สาเหตุท่ีเลือกอ่าน และคอลมัน์ประจาํท่ีติดตามจาก

เฟซบุ๊คแฟนเพจ The Matter มากท่ีสุด  

 ตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัการติดตามเพจของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้น

รูปแบบ ดา้นการเผยแพร่ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) ชนิดมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามเกณฑก์ารวดัของลิเคอร์ด (Likert Scale)  

 ตอนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ของข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นการใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพ่ือเป็นขอ้มูล ดา้นการใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูล

เก่ียวกบัสงัคม ดา้นการใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพ่ือดาํรงเอกลกัษณ์ของบุคคล ดา้นการใชป้ระโยชน์ของข่าวสาร
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เพ่ือลดความตึงเครียดทางอารมณ์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) ชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามเกณฑก์ารวดัของลิเคอร์ด (Likert Scale)  

 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อเฟซบุ๊กเพจ The Matter ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) 

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู ้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถาม ออนไลน์จาํนวน 400 ชุดซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง เพ่ือให้การดาํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และครบถว้น โดยการเก็บตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience 

Sampling)  ระหวา่งเดือนเมษายน 2561 – พฤษภาคม 2561  

  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมจากหนงัสือ 

ตาํรา บทความ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลทัว่ไป เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ทาํการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการ

วจิยัทางสงัคมศาสตร์ (Statistical Package for Social Science : SPSS) ดงัน้ี 

 1. การวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ  

 2. การวเิคราะห์เปิดรับข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ  

 3. การวิเคราะห์การติดตาม และการใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 4. การทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการติดตาม และการใช้

ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ท่ีแตกต่างกนั โดยใชค้่า t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

 5. การทดสอบสมมติฐาน การเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการติดตาม และการใชป้ระโยชน์

จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter แตกต่างกนั โดยใช ้ค่า t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

 6. การทดสอบสมมติฐาน การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์

จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson ' s Correlation 

Coefficient) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การติดตามและการใชป้ระโยชน์ของผูอ้่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter สรุปได ้5 

ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสาํรวจคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 223 คน (ร้อยละ 56)  มีอายอุยูใ่นช่วง 21-

30 ปี จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 188 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.25 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52  
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ส่วนที ่2 ด้านการเปิดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter 

ผูอ่้านส่วนใหญ่อ่านเพจThe Matter ทุกวนั 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ติดตามอ่านไม่เป็นช่วงเวลา 

ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมหรือวา่งจากการทาํงาน จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ใชร้ะยะเวลาในการเขา้มา

อ่านไม่แน่นอน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 48 เลือกอ่านจากเน้ือหาข่าวหรือบทความน่าสนใจ กระชบั เขา้ใจง่าย 189 

คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 มีคอลมัน์ประจาํท่ีติดตาม คือ คอลมัน์Pulse (บทความเก่ียวกบักระแสความสนใจของ

ผูค้นในปัจจุบนั) เป็นอบัดบั 1 จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50  

ส่วนที ่3 ด้านการตดิตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.46 ดา้นเน้ือหาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.59 มีเน้ือหา

ท่ีมีประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.72 ดา้นรูปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.40 เก่ียวกบั

การนําเสนอแบบบทความ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.57 ด้านการเผยแพร่ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.39 เก่ียวกบัการเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.55 

ส่วนที ่4 ด้านการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.56 ใช้เพ่ือเป็นคลงัขอ้มูลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.63 เพ่ือ

เช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบัสงัคมในอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.50 เก่ียวกบัการไดน้าํข่าวสารไปส่งต่อ (Share) 

อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.58 เพ่ือดาํรงเอกลกัษณ์ของบุคคลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.55  การ

ติดตามเพจเป็นการบ่งบอกถึงความช่ืนชอบข่าวสารของตนเองอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.72 เพ่ือลดความตึง

เครียดทางอารมณ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.55 ทาํใหไ้ดล้ดความตึงเครียดของตนเองอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.62  

ส่วนที ่5 การทดสอบสมมตฐิาน  

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The 

Matter ท่ีแตกต่างกนัพบวา่ มีเพียงลกัษณะทางประชากรดา้นเพศท่ีไม่แตกต่าง แต่ช่วงอาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการติดตามเฟซบุ๊กแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สมมตฐิานที ่2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

The Matter ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่เพศ สถานภาพ วฒิุการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัการ

ใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีช่วงอาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัการใช้

ประโยชน์เฟซบุ๊กแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

สมมติฐานที่ 3 การเปิดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The 

Matter ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ช่วงเวลาในการอ่าน ระยะเวลาเฉล่ียในการเขา้มาอ่าน  

ระยะเวลาการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัการติดตามเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีความถ่ีใน

การอ่าน อุปกรณ์ท่ีใชอ่้าน สาเหตุท่ีเลือกอ่านท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัการติดตามเฟซบุ๊กแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 4 การเปิดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟน

เพจ The Matter ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความถ่ีในการอ่าน ช่วงเวลาในการอ่าน สาเหตุท่ี

เลือกอ่านท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัการใชป้ระโยชน์เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีระยะเวลาเฉล่ียในการเขา้มาอ่าน 
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ระยะเวลาการติดตามเพจ และอุปกรณ์ท่ีใชอ่้านท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัการใชป้ระโยชน์เฟซบุ๊กแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 5 การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ The Matter ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การติดตาม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัทุกดา้นของการ

ใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวจิยัเร่ือง การติดตามและการใชป้ระโยชน์ของผูอ้่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter พบวา่ 

                การเปิดรับข่าวสารกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อ่านเพจ The Matter ทุกวนั และติดตามอ่านไม่เป็นช่วงเวลา 

ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมหรือวา่งจากการทาํงาน ผูอ่้านจะใชร้ะยะเวลาในการเขา้มาอ่านไม่แน่นอน เลือกอ่าน

จากเน้ือหาข่าวหรือบทความน่าสนใจ กระชบั เขา้ใจง่าย โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกคอลมัน์ Pulse บทความ

เก่ียวกบักระแสความสนใจของผูค้นในปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากมีความสะดวกการรับรู้ข่าวสารท่ีเกิดข้ึน 

จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อิศเรศ คาํแหง (2553) การเปิดรับข่าวสาร ถือเป็น องคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ชีวิตคนเรา แต่อย่างก็ตามการท่ีจะทาํให้สามารถเขา้ใจถึงลกัษณะของ “การเปิดรับข่าวสาร” ได้อย่างชดัเจน ก็

จะตอ้งอาศยัการศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั การเปิดรับข่าวสาร ตลอดจน ความหมาย หรือ คาํ

นิยามต่างๆ ท่ีนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสรุปเป็นองคค์วามรู้ 

 การติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter จากการวจิยัพบวา่ผูอ่้านมีความสนใจในดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบั

มาก โดยให้ความเห็นวา่เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter มีเน้ือหาท่ีหลากหลายและมีประโยชน์ เน่ืองจากเน้ือหาของ

เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter จะประกอบไปดว้ยข่าวและบทความท่ีหลากหลาย เช่น บทความเชิงวิทยาศาสตร์ 

สังคม วฒันธรรม สิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์ รวมไปถึงประเด็นการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ทาํให้ผูอ่้าน

ได้รับรู้ข่าวสารหลากหลายประเภท จึงทําให้ผูอ่้านเกิดการติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter ท่ีเพ่ิมมากข้ึน

เน่ืองจากไดรั้บความพึงพอใจจากการติดตามข่าวของเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเกล

โลเวย ์และมีค (Galloway & Meek, 1981, pp. 435-449) ท่ีกล่าวไวว้า่ ผูรั้บสารจะเกิดการติดตามส่ือ และเน้ือหาส่ือ 

เพ่ือผลลพัธ์ คือความพึงพอใจท่ีผูรั้บสารตอ้งการจะไดรั้บ   

การใชป้ระโยชน์ของผูอ่้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter จากการวิจยัพบว่าผูอ่้านส่วนใหญ่ใชข้่าวและ

บทความจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter เพ่ือเป็นคลงัขอ้มูลสาํหรับนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ต่ออยูใ่นระดบั

มาก การไดน้าํข่าวสารท่ีไดอ่้านไปพูดคุยกบักลุ่มเพ่ือน ตลอดจนการไดน้าํข่าวสารไปส่งต่อ (Share) และทั้งน้ียงั

ใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter เพ่ือลดความตึงเครียดทางอารมณ์ มีความสนุกสนานท่ีไดอ่้าน จึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์และชาญ เดชอศัวนง (2554) พฤติกรรมการ

ส่ือสารในเฟซบุ๊คของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.   พบวา่ การใชป้ระโยชน์จากเฟซบุ๊ก

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั้น มีการใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบัสูง ซ่ึงเป็นการใช้

ประโยชน์ดา้นความบนัเทิงและความสนุกสนานท่ีหลากหลาย การใชเ้พ่ือสนทนากบัเพ่ือนและคนอ่ืนๆ ใชเ้ป็น

ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ใชช่้วยสร้างความสมัพนัธ์ การใชเ้วลาวา่ง และการแสดงออกดา้นความคิดของตนเอง  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 ผลการวิจยัพบวา่ผูอ่้านติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter เพราะเน้ือหาท่ีมีหลากหลายประเภท และ

พบว่าผูอ่้านมีการใช้ประโยชน์ของเน้ือหาเพ่ือเป็นคลงัขอ้มูลมากท่ีสุด ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงเร่ืองการทํา 

Infographic ภายในบทความเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจให้ผูอ่้านเขา้ใจสารท่ีตอ้งการจะส่ือไดง่้ายยิง่ข้ึน และเพ่ือใหผู้อ่้าน

นาํไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งสะดวกและทนัต่อความตอ้งการมากท่ีสุด  

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอวา่ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํงานในดา้นส่ือสารมวลชน เช่น นกัข่าว 

หรือผูส่ื้อข่าวโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการวดัผลท่ีเจาะจงในการนาํขอ้มูลและบทความของเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Matter 

ไปใชเ้ป็นขอ้มูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือพฒันาธุรกิจดา้นส่ือสารมวลชนให้กา้วหน้ามากยิ่งข้ึน และตรงต่อ

ความตอ้งการของการรายงานข่าวใหม้ากท่ีสุด 
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การสร้างคอนเทนต์ใน “เน็ตฟลกิซ์” ตามแนวคดิการเล่าเร่ือง 

Netflix’s Content Design according to Narrative Theory 

 

นับทอง  ทองใบ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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บทคัดย่อ 

บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอลกัษณะคอนเทนต ์(Content) ประเภทซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์  ผู ้

ให้บริการวิดีโอ สตรีมม่ิงของสหรัฐอเมริกา ตามแนวคิดการเล่าเร่ือง  และเพ่ือนาํเสนอวิธีการจดัหมวดหมู่ แนว

เร่ือง (Genre) คอนเทนต์ในเน็ตฟลิกซ์    โดยพบวา่คอนเทนตใ์นเน็ตฟลิกซ์มีจุดเด่นท่ีความสดใหม่ หลากหลาย  

ทั้ งเร่ืองราวเพ่ือรองรับผูช้มกลุ่มใหญ่ระดับโลกท่ีมกัสร้างเร่ืองท่ีคนทั้งโลกมีประสบการณ์ร่วมกัน  ผ่านการ

นาํเสนอตวัละครท่ีมีลกัษณะมืดหม่น (Dark) มีขอ้บกพร่องสูง  เพ่ือเอ้ือต่อการแต่งเติมเร่ืองราวต่อยอดใหต้วัละคร

มีพฒันาการ นอกจากน้ีคอนเทนตย์งัเนน้เจาะกลุ่มผูช้มเฉพาะ  (Niche) โดยสร้างตวัละครเอกใหเ้ป็นภาพแทนของ

กลุ่มวฒันธรรมยอ่ยๆ ท่ีแตกต่างกนั  ในเน็ตฟลิกซ์ยงัมีวิธีการจดัหมวดหมู่คอนเทนตแ์ตกยอ่ยออกไปจากการจดั

แนวเร่ืองแบบเก่าท่ีมีรากฐานจากแนวเร่ืองแบบภาพยนตร์  โดยคาํนึงถึงการจดัหมวดหมู่ตามอารมณ์ บรรยากาศ

ของเร่ือง และลกัษณะเฉพาะของตวัละครดว้ย     
 

คาํสําคญั:  การสร้างคอนเทนต ์ รายการโทรทศัน์  สตรีมม่ิง  เน็ตฟลิกซ์ 

   

ABSTRACT 

 This article aims to present the series content of Netflix, an American streaming media- services 

provider, according to the narrative theory.  And also to present the method of categorization in “ Genre”  of 

Netflix’ s content.   We found that the distinctive designs in  Netflix’ s content are freshness, brand new and 

diversified idea to serve the large viewer’s base worldwide which offers the content of experience shared by most 

people in the world. And this is presented through the characters who have depressed and defective personalities 

which could be more helpful to add up the new story in order to create the character development.  Furthermore, 

their content also especially penetrated to the “Nich” market by creating the main roles represented the diversely 

Small group of culture. It is broken down into more sub-category than the common method which is more based 

on the movie content, concerning the categorization by the mood and tone of story line and the character’ s 

identity. 

 

KEYWORDS: Content Design, Television Show, Streaming, Netflix 
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1. บทนํา 

“Binge-Watch”  หรือภาวะยบัย ั้งใจตวัเองไม่ไดจ้นอดตาหลบัขบัตานอนเพ่ือชมซีรีส์เร่ืองโปรดจนจบ

ภายในรวดเดียว  เป็นส่ิงท่ีนกัเสพส่ือเพ่ือความบนัเทิงหลายคนเร่ิมประสบกบัตวัเอง   เม่ือธุรกิจผูใ้หบ้ริการเน้ือหา

ความบนัเทิงทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบวิดีโอสตรีมม่ิง (Video Streaming)  เร่ิมเขา้มามีบทบาทเปล่ียนพฤติกรรม

การเสพส่ือของคนในปัจจุบนั     

ช่ือของเน็ตฟลิกซ์ คือตวัเลือกอนัดบัตน้ๆ สาํหรับผูใ้หบ้ริการวดีิโอแบบบอกรับสมาชิกท่ีใหเ้น้ือหาความ

บนัเทิงหลากหลายรูปแบบจากส่ือภาพเคล่ือนไหว ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการโทรทศัน์ สารคดี ผา่นอุปกรณ์ต่างๆ 

ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มีโฆษณา  โดยรับชมไดแ้บบทั้งสตรีมม่ิงและดาวน์โหลดไฟลม์าเก็บไวช้มในขณะ

ออฟไลน์ (offline)      หากมองในแง่ปริมาณผูช้ม เน็ตฟลิกซ์มีอตัราการเติบโตอย่างรวดเร็ว  หลงัจากบุกตลาด

สตรีมม่ิงในปี พ.ศ. 2550    ปัจจุบนัเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของเน็ตฟลิกซ์   ระบุวา่มีฐานสมาชิกทัว่โลกมากถึง 

137 ลา้นคนในกว่า 190 ประเทศ  (“About Netflix”, 2018)    กลายเป็นผูใ้ห้บริการวิดีโอสตรีมม่ิงอนัดบั 1 ของ

สหรัฐอเมริกา  แซงหนา้ยอดสมาชิกแบบรายเดือนอยา่งเอชบีโอ (HBO)  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556       และหากมองใน

แง่คุณภาพของผลงานท่ี เน็ตฟลิกซ์   ลงทุนผลิตเอง ทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ และสารคดี ก็เร่ิมไดรั้บการยอมรับมากข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง  ทั้งการเขา้ชิงเวทีประกาศผลรางวลัภาพยนตร์ระดบัโลกอยา่ง Academy Awards หรือ ออสการ์ และ

เวทีสูงสุดของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในสหรัฐอเมริกาอยา่ง Emmy Awards  ซ่ึงในปี ค.ศ. 2017  เน็ตฟลิกซ์   มีซี

รีส์ (ในสหรัฐอเมริกาเรียกรวมวา่รายการโทรทศัน์หรือ “TV Show”) เขา้ชิงถึง 112 รางวลั เอาชนะ HBO ท่ีเขา้ชิง 

108 รางวลั สร้างปรากฏการณ์หยดุสถิติเขา้ชิงมากท่ีสุดของ HBO ท่ียาวนานต่อเน่ืองถึง 17 ปีลงได ้ ทั้งๆ ท่ี เน็ตฟ

ลิกซ์   เพ่ิงสร้างคอนเทนตข์องตวัเองจนเขา้ชิงรางวลัไดเ้พียง 5 ปีเท่านั้น (Stephen, 2018) 

หันมาดูบา้นเรา ฐานผูช้มเน็ตฟลิกซ์ก็เร่ิมเติบโตไม่แพฝ่ั้งสหรัฐอเมริกา  เห็นไดจ้ากการท่ีคนไทยสร้าง

ปรากฏการณ์เป็นประเทศท่ีดูซีรีส์เร่ือง  Stranger Things 2  ซ่ึงเป็นซีรีส์ท่ีเน็ตฟลิกซ์ลงทุนผลิตเอง (Netflix 

Originals) จบรวดเดียวภายใน 24 ชัว่โมงเป็นอนัดบั 1 ใน APAC และเป็นอนัดบั 5 ของโลก  นอกจากน้ีในปลายปี 

พ.ศ. 2561  เน็ตฟลิกซ์ก็ไดป้ระกาศสร้างซีรีส์ออริจินลักบัผูก้าํกบัไทยเป็นคร้ังแรกถึง 2 เร่ือง 

การเติบโตอยา่งรวดเร็วขา้งตน้ ทาํใหผู้ผ้ลิตส่ือร่วมอาชีพ  ส่ือมวลชน รวมทั้งนกัวชิาการจาํนวนมากต่าง

ตอ้งหนัมาศึกษา เน็ตฟลิกซ์    ผูใ้หบ้ริการวดีิโอสตรีมม่ิงในฐานะท่ีกลายเป็นยกัษใ์หญ่ในวงการส่ือผูเ้ปล่ียนวถีิการ

สร้าง-เสพส่ือกนัอยา่งจริงจงั   ทั้งคุณภาพในดา้นเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ให้ภาพคมชดัแบบ 4K (Ultra HD)  การทาํ

ความเขา้ใจกบัระบบ (Algorithm) ท่ีสร้างลูกเล่นการใชง้านใหส้ะดวกสบายในการเลือกเสพส่ือท่ีตรงใจผูช้มกนัได้

ยาวๆ อยา่งต่อเน่ือง   รวมทั้งกลยทุธ์ในการสร้างแบรนดท่ี์เขา้ใจและเป็นมิตรกบัแต่ละทอ้งถ่ินเพ่ือเขา้ถึงผูช้มในแต่

ละภูมิภาคทัว่โลก          แต่ส่ิงท่ีเน็ตฟลิกซ์   ให้ความสาํคญัสูงสุดกลบัเห็นตรงกนักบั บิล เกตส์ (Bill Gates)  เจา้

พอ่แห่งวงการไอทีท่ีกล่าวไวต้ั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 วา่ “Content is King” (Bailey,  2010)     เม่ือ Anne Wallin หวัหนา้

ฝ่ายการส่ือสารผูบ้ริโภคประจาํภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเน็ตฟลิกซ์ ยนืยนัวา่ส่ิงท่ีพวกเขาใส่ใจมากท่ีสุดก็คือ “การ

สร้างคอนเทนต์ท่ีดีขึน้ทุกๆ ปี โดยเฉพาะการเน้นสร้างคอนเทนต์ของตัวเองหรือ Netflix Originals” (“จบัเข่าคุย

กบัผูบ้ริหาร Netflix “James Rothwell และ Anne Wallin”.”, 2560)       

บทความน้ีจึงตอ้งการนาํเสนอคอนเทนตใ์นเน็ตฟลิกซ์   โดยเฉพาะซีรีส์ Netflix  Originals วา่มีลกัษณะ

อยา่งไร จากการวิเคราะห์เน้ือหาในเน็ตฟลิกซ์ รวมทั้งการรวบรวมงานวิชาการและบทวเิคราะห์จากส่ือต่างๆ โดย
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นาํเอาแนวคิดการเล่าเร่ือง (Narrative) ในส่ือภาพเคล่ือนไหวของ Giannetti (2014: 327-367) ท่ีประกอบสร้าง

ความหมายผ่านองคป์ระกอบสาํคญัคือ โครงสร้างการเล่าเร่ือง (Plot) การสร้างตวัละคร (Character)  การกาํหนด

แนวเร่ือง หรือประเภท ในการจดัหมวดหมู่คอนเทนตซ่ึ์งเป็นกลยทุธ์สาํคญัในการวางตาํแหน่ง (Positioning) ของ

คอนเทนตเ์พ่ือส่ือสารใหต้รงไปยงัผูช้มกลุ่มเป้าหมาย   มาเป็นกรอบแนวคิดในการวเิคราะห์ เพ่ือใหผู้ผ้ลิตส่ือ และ

นกัเล่าเร่ืองในสายงานนิเทศศาสตร์เห็นแนวทางการสร้างสรรคค์อนเทนตป์ระเภทซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์ท่ีแตกต่าง

หลากหลาย และเขา้ถึงนกัเสพส่ือเพ่ือความบนัเทิงทั้งโลกไดใ้นปัจจุบนั 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือนาํเสนอลกัษณะคอนเทนตป์ระเภทซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์  ตามแนวคิดการเล่าเร่ือง 

(2) เพ่ือนาํเสนอวธีิการจดัหมวดหมู่ รูปแบบ ประเภท แนวเร่ือง (Genre) คอนเทนตใ์นเน็ตฟลิกซ์ 

 

3.  คอนเทนต์ในเน็ตฟลกิซ์  

 ก่อนอ่ืนตอ้งทาํความเขา้ใจกบัลกัษณะคอนเทนตใ์นเน็ตฟลิกซ์ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัคือ กลุ่มแรก 

คอนเทนตท่ี์เคยฉายท่ีอ่ืนมาก่อน กลุ่มท่ี 2  คอนเทนตท่ี์ฉายทางเน็ตฟลิกซ์ เป็นคร้ังแรกแต่ไม่ไดผ้ลิต   และกลุ่มท่ี 

3   คอนเทนต์ท่ีเน็ตฟลิกซ์ ออกทุนสร้างและผลิตเองท่ีเรียกว่า Netflix  Originals โดยเร่ิมสร้างซีรีส์ท่ีเป็นของ

ตวัเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 หลงัจากเร่ิมขยายฐานคนดูไปนอกสหรัฐอเมริกา เพ่ือพยายามสร้างสรรคค์อนเทนต์

ใหม่ๆ ท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูช้มในแต่ละภูมิภาคทัว่โลกให้ได ้    ซ่ึงเน็ตฟลิกซ์ให้ความสําคญักบัการทุ่มเงินลงทุนผลิต

คอนเทนตท่ี์สร้างเองมากข้ึนทุกอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือลดความเส่ียงการตอ้งพ่ึงพาคอนเทนตจ์ากผูอ่ื้น  และการมีคอน

เทนตต์วัเองนอกจากจะช่วยให้หาสิทธิประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแลว้ยงัเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของ

แบรนด์ (Brand) ให้น่าจดจาํมากข้ึนดว้ย  โดยบทความน้ีจะเนน้ไปท่ีการวิเคราะห์คอนเทนตใ์นกลุ่มท่ี 3  ท่ีเน็ตฟ

ลิกซ์ลงทุนผลิตเองและไดรั้บการกล่าวขวญัถึงในเชิงบวกจากนกัวิจารณ์ และเวทีประกาศผลรางวลัต่างๆ   ซ่ึงอาจ

สรุปประเด็นท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี 

3.1 Creative Freedom  : คอนเทนต์สร้างสรรค์ สดใหม่   

การมีผูผ้ลิตคอนเทนตจ์าํนวนมาก ยอ่มทาํใหเ้กิดความแตกต่างทั้งแนวเร่ือง  บุคลิกลกัษณะของตวัละคร 

ท่ีมีหลากเพศ วยั  ภาษา และชนชาติ    ดงันั้นการท่ีคนไทยสามารถรับชมซีรีส์ภาษาสเปนเร่ือง  Narcos   หรือคน

อเมริกนัไดช้มคุณหนูนา หน่ึงธิดา โสภณ พดูภาษาไทยจากซีรีส์ท่ีผลิตซํ้ า (Remake) จากเกาหลีเร่ือง Oh my Ghost       

ยอ่มส่งผลให้เร่ืองบางเร่ืองท่ีเป็นคอนเทนตท์อ้งถ่ินดูเหมือนไม่มีความแตกต่างสาํหรับคนในประเทศผูผ้ลิตคอน

เทนต์นั้นๆ   กลบักลายเป็นเร่ืองสดใหม่ในอีกซีกโลก  (from local to global) ขณะเดียวกันในความแตกต่าง

หลากหลายนั้นเน็ตฟลิกซ์ก็สามารถเช่ือมให้คอนเทนตเ์ขา้ถึงผูช้มในแต่ละทอ้งถ่ินไดง่้ายดว้ยการจดัทาํ  Subtitle  

คาํบรรยายแปลเป็นภาษาทอ้งถ่ินต่างๆ ไวแ้ทบทุกเร่ือง     ดงันั้นความมีอิสระของผูช้มท่ีสามารถเลือกดูคอนเทนต์

ท่ีมาจากทั่วทุกมุมโลก แถมยงัได้แรงเสริมจากคุณภาพของภาพท่ีให้ความคมชัดสูงแบบ Ultra HD ย่อมสร้าง

ความรู้สึกใกลชิ้ดกบัเร่ืองราวไดง่้าย และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผูช้มท่ีอาจเปรียบไดก้บัการไดอ้อก

เดินทางท่องโลกผา่นคอนเทนตแ์บบวดีิโอสตรีมม่ิง   ซ่ึงรูปแบบของคอนเทนตท่ี์มีลกัษณะ Creative Freedom  ใน
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เน็ตฟลิกซ์เช่นน้ีน่ีเองท่ีสามารถเขา้ถึงคนเจนเนอเรชนัใหม่ในปัจจุบนัท่ีช่ืนชอบความคิดสร้างสรรค ์ และตอ้งการ

สมัผสักบัประสบการณ์สดใหม่อยูเ่สมอไดดี้ 

 

 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะคอนเทนต ์Netflix Originals  (Crozier, 2016) 

ท่ีมา: https://depauliaonline.com/23834/focus/netflix-success-rooted-originals/ 

 

3.2 เร่ืองราวเด่น: สร้างโลก (World) สดใหม่  

 คอนเทนต์ท่ีมีเป้าหมายเป็นผูช้มระดับโลกส่งผลให้ซีรีส์ท่ีเน็ตฟลิกซ์ออกทุนสร้างและผลิตเองให้

ความสาํคญักบัการเลือกสร้างโลก (World) ของเร่ืองราวท่ีแมไ้ม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหม่ แต่ถือวา่สดใหม่สาํหรับ

แวดวงซีรีส์เพราะยงัไม่มีใครหยบิจบัสร้างอยา่งจริงจงัในเชิงลึกมาก่อน   แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นเร่ืองราวท่ีแทบทุก

ประเทศมีประสบการณ์ร่วมกนั       เหมือนเช่นซีรีส์ท่ีตีแผ่การหกัเหล่ียมเฉือนคมกนัของคนในแวดวงการเมืองท่ี

ไขว่ควา้หาอาํนาจใน  House of Cards (2556)   โลกของราชายาเสพติดชาวโคลมัเบียอย่าง   Pablo Escobar  ใน  

Narcos (2558) ท่ีมีเร่ืองราวชีวิตจริงยิ่งกวา่นิยาย  เพราะสร้างเครือข่ายคา้ยาเสพติดขนาดใหญ่จนเคยติดอนัดบั 7 

มหาเศรษฐีของโลกจากการจดัอนัดับของนิตยสาร Forbes แถมเกือบจะกลายเป็นประธานาธิบดีของประเทศ

มาแลว้  หรือใน The Crown (2559)   ซีรีส์ว่าด้วยชีวประวติัของ Queen Elizabeth ท่ี 2  ในฉบับท่ีลบภาพความ

สูงส่งของเจา้หญิงแห่งราชวงศ์องักฤษใหก้ลายเป็นมนุษยปุ์ถุชนธรรมดาท่ีตอ้งเจอบททดสอบกบัปัญหารุมเร้าทั้ง

ครอบครัวและหนา้ท่ีการงาน ผ่านฉากสถานการณ์ทางประวติัศาสตร์     ส่วนเร่ืองของตวัละครกบัโลกของ “คุก” 

ท่ีไม่ใช่ของใหม่เพราะเคยทาํให้ซีรีส์ Prison Break (2548-2560) ทางช่อง Fox โด่งดงัมายาวนานแต่เน็ตฟลิกซ์ก็

นาํมาสร้างให้ต่างออกไปเป็นโลกของ “คุกหญิง” แทนใน Orange is the new black (2556)   หรือกระทัง่โลกของ

นกัมวยปลํ้าหญิงใน Glow (2560)  ท่ีวา่ดว้ยความหวงั ความฝันของนกัแสดงสาวท่ีไม่เคยไดรั้บบทเด่นในเวทีไหน

มาก่อนจนกระทัง่มาพบกบัเวทีมวยปลํ้ าท่ีไดผู้ก้าํกบัหนงัสยองขวญัสุดคลัต ์(cult) มาช่วยเรียกเรทติ้งใหร้ายการ

มวยปลํ้าหญิง         

แต่การสร้างคอนเทนตใ์ห้โดดเด่นไม่ใช่แค่การมองหาโลกใหม่ หรือสถานการณ์ใหม่ใหผู้ช้มรู้สึกแปลก

ใจชัว่คร้ังคราวเท่านั้น เพราะการจะมดัใจคนดูใหอ้ยูก่บัซีรีส์กนัอยา่งยาวนาน  โดยเฉพาะซีรีส์จากสหรัฐอเมริกาท่ี
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มกันิยมผลิตออกมาหลายหลายฤดูกาล (season)  ยอ่มมีหัวใจขบัเคล่ือนสาํคญัอยูท่ี่การสร้างตวัละคร (Character)   

(รักศานต ์ววิฒัน์สินอุดม, 2558) 

3.3 ลกัษณะร่วมของตวัละครในเน็ตฟลกิซ์ 

-ตวัละครเอกสายดาร์ค (Dark) 

หลักการสร้างตวัละครซีรีส์ทางโทรทัศน์ท่ีผลิตกันหลายตอน (Episode) จําเป็นตอ้งสร้างตวัละคร

ประเภทท่ีไม่ดีเกินไปจนไร้ขอ้บกพร่องหรือไม่มีความลบัอะไรให้น่าคน้หา   เพราะคนดูจะขาดแรงจูงใจในการ

ลุน้ เอาใจช่วยอยา่งรวดเร็ว (Mcclain, 2017)    ดงันั้นตวัละครซีรีส์ในเน็ตฟลิกซ์ก็เช่นกนั  แต่น่าสังเกตวา่หากเป็น

ตวัละครเอก (Protagonist) แบบเด่ียวซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนเสน้เร่ืองไปเล่าถึงตวัละครหลกัตวัอ่ืนๆ เหมือนเช่นเร่ือง

ท่ีเนน้ตวัละครแบบกลุ่มได ้  จึงมกัตอ้งทุ่มสร้างตวัละครเอกใหมี้มิติเชิงลึกเหมือนเช่นตวัละครในภาพยนตร์ ซ่ึง 

หากแบ่งตามประเภทการสร้างตวัละครแบบสามมิติ  Lajos Egri (1988 อา้งถึงในรักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม, 2558: 

208-209)  ท่ีประกอบดว้ยการสร้างตวัละครดา้นสรีรวิทยา (Phychology) ดา้นสังคมวิทยา (Sociology) และดา้น

จิตวิทยา (Psychology)    จะพบวา่ตวัละครในซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์จะใส่ใจแง่มุมดา้นดา้นจิตวิทยาของตวัละครเอก 

และมกัตั้งคาํถามถึงมาตรฐานทางศีลธรรมของมนุษยม์ากเป็นพิเศษ   โดยสร้างให้ตวัละครเอกมกัมีขอ้บกพร่อง 

เคยผิดพลาด และเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวอาชญากรรม เพศ ความรุนแรง หรือท่ีในหมู่ผูช้มทัว่ไปอาจเรียกกนัใหเ้ขา้ใจ

ง่ายๆ วา่ตวัละคร “สายดาร์ค”   เหมือนเช่นตวัละครเอกอยา่ง Frank Underwood  ในซีรีส์ “House of Cards”   ท่ีถูก

อาํนาจเขา้ครอบงาํจนถึงกบัยอมลงมือฆ่าคนเพ่ือเป้าหมายการไต่เตา้สู่ตาํแหน่งประธานาธิบดี      หรือกระทัง่ตวั

ละครแนวซูเปอร์ฮีโร่ท่ีสร้างจากการ์ตูนของมาร์เวล (Marvel)  อยา่ง Jessica Jones (2015)   ท่ีเม่ือซีรีส์ไม่สามารถ

ลงทุนกบังานซีจี (CG หรือ Computer Generated) ไดเ้ทียบเท่าภาพยนตร์ท่ีฉายในโรง  จึงตอ้งหนัมาชดเชยกบัการ

เลือกสร้างตวัละครฮีโร่ในซีรีส์ท่ีต่างออกไป  โดยไม่ไดเ้ป็นฮีโร่ท่ีมาพร้อมภาพจาํในการทาํภารกิจอนัยิง่ใหญ่อยา่ง

การกูโ้ลกแบบ The Avengers ในภาพยนตร์   แต่เป็นฮีโร่ท่ีเตม็ไปดว้ยขอ้บกพร่องท่ีไม่ไดล้งมือทาํภารกิจเพ่ือเชิดชู

ความดี แถมนิสยัก็ยงัไม่น่าคบหา  เช่น Jessica Jones สาวจอมพลงัท่ีผนัตวัมาเป็นนกัสืบ เธอตกตํ่าสุดขีดเพราะทั้ง

ติดเหลา้ ข้ีโมโห  ชีวติพงัในเกือบทุกดา้น เรียกวา่เป็นตวัละครสายดาร์คอยา่งแทจ้ริง แต่ตวัละครอยา่ง Frank และ 

Jessica กลบัสร้างรสชาติแปลกใหม่ให้กบัผูช้มจนทาํใหเ้ป็นตวัละครท่ีไดรั้บคาํชมจากทั้งผูช้มและนกัวิจารณ์ไป

ไม่นอ้ย         จะเห็นไดว้า่ตวัละครท่ีอยูใ่นซอกหลืบของมุมมืดเช่นน้ีมีมากข้ึนเร่ือยๆ นบัตั้งแต่มีซีรีส์อยา่ง Dexter   

ท่ีมีตวัเอกเป็นตาํรวจแต่กลบัมาเป็นฆาตกรต่อเน่ืองเสียเอง  หรือ Breaking Bad   ท่ีกวาดคาํชมไปทัว่โลกวา่เป็นซี

รีส์แนวชีวิต (Drama) ท่ีดีท่ีสุดเร่ืองหน่ึงของโลกวา่ดว้ยครูสอนเคมีท่ีหนัเหเขา้สู่การเป็นเจา้พ่อคา้ยาไอซ์รายใหญ่   

ตวัละครเหล่าน้ีน่ีเองท่ีตรงกบัลกัษณะนิสัยของคนในเจนเนอเรชนัปัจจุบนัท่ีช่ืนชอบ “ความจริงใจ” การยืดอก

ยอมรับในขอ้บกพร่องของตนเอง   และตรงกับลกัษณะความเช่ือ ความศรัทธา ของคนในยุคโพสต์โมเดิร์น 

(Postmodern) ท่ีมีเสน้แบ่งทางศีลธรรม ความดี-ความชัว่เลือนลางลงทุกขณะ 

ขณะเดียวกนัดว้ยปัจจยัเร่ืองความยาวของซีรีส์ท่ีมีจาํนวนหลายตอน หลายฤดูกาล  การเปิดเร่ืองดว้ยตวั

ละครท่ียงัเต็มไปดว้ยขอ้บกพร่องนั้นยอ่มเอ้ือใหน้กัเขียนบทสร้างเร่ืองราว สถานการณ์  และโยนปมปัญหา หรือ

อุปสรรค (Conflict) ให้ตอ้งฟันฝ่าเพ่ือให้คนดูลุน้เอาใจช่วยวา่ตวัละครจะพฒันาตวัเองในทางท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ แบบ

ค่อยเป็นค่อยไปไดง่้าย  ขณะเดียวกนัยงัเปิดโอกาสใหส้ามารถขยายเร่ืองราวในอดีต  (Back story) ท่ีมาท่ีไปของตวั

ละครต่อยอดใหค้นดู “เขา้ใจ” ตวัละครเอกท่ีเลวร้ายมากข้ึนไดด้ว้ย    ซ่ึงความพยายามท่ีจะมดัใจผูช้มใหอ้ยูก่บัซีรีส์
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ไปจนปลายทางน่ีเองท่ีทาํใหเ้กิดแนวทางการสร้างตวัละครเอกท่ีมกั “ดาร์คไวก่้อน”    จนทาํให้เส้นแบ่งระหวา่ง

ตวัเอก และตวัร้ายในซีรีส์นั้นไม่ใช่ขาวกบัดาํ แต่เป็นสีเทาท่ีต่างก็มีความเป็นมนุษยปุ์ถุชนธรรมดาท่ีมีขอ้ผิดพลาด

พอๆ กนั  ซ่ึงก็เป็นลกัษณะตวัละครท่ีสร้างความสมจริง ทาํใหผู้ช้มรู้สึกใกลชิ้ด เป็นตวัละครท่ีจบัตอ้งและเขา้ถึงได้

มากกวา่ตวัละครท่ีแสนดี     

-ตวัละครกลุ่ม: ภาพแทนชาตพินัธ์ุแสนแตกต่างหลากหลายบนโลก 

 ดว้ยกลุ่มเป้าหมายผูช้มคือ 190 ประเทศจากทุกมุมโลก การสร้างตวัละครเอกแบบกลุ่มจึงเป็นอีกรูปแบบ

หน่ึงของการสร้างตวัละครในเน็ตฟลิกซ์  เพ่ือให้ตวัละครเหล่านั้นเป็นภาพแทนความแตกต่างของผูค้นในแต่ละ

สงัคมท่ีหลากชนชาติ สีผิว  ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ  เช่น ตวัละครกลุ่มนกัมวยปลํ้าหญิงใน Glow  ท่ีมีตวัละคร

เอกเป็นทีมนักมวยปลํ้ าหญิงท่ีมีทั้ งสาวร่างยกัษ์แต่ต่ืนเวที สาวแสบต่อตา้นสังคม หรือกระทั่งคุณแม่ลูกอ่อน     

ส่วนกลุ่มมนุษยพิ์เศษในซีรีส์ไซไฟ Sense8 (2015)  ก็เต็มไปดว้ยตวัละครท่ีมาจากหลากหลายแหล่งท่ีมา ทั้งหนุ่ม

ผิวสีจากทวปีแอฟริกาท่ีมีแม่ติดเอดส์   เกยห์นุ่มเช้ือสายเมก็ซิกนัท่ีตอ้งปกปิดตวัเอง  ลูกชายอดีตเจา้พอ่จากเยอรมนั  

รวมทั้งสาวๆ จากฝ่ังเอเชียจากเกาหลี และอินเดียก็ไดเ้ป็นตวัเอกเช่นกนั   

-ตวัละครสวยหล่อหลบไป ตวัละครสายนิทช์ (Niche) มาแทน 

คงตอ้งยอมรับว่าซีรีส์ท่ีเน้นตวัละครสวยหล่อ มีรูปร่างหนา้ตาดึงดูดผูช้มนั้นเขา้ถึงผูช้มกลุ่มวยัรุ่นไป

จนถึงวยัทาํงานตอนตน้ท่ีเป็นผูห้ญิงไดไ้ม่ยาก  ซ่ึงคงไม่มีใครปฏิเสธวา่ซีรีส์จากเกาหลีโดยเฉพาะแนวโรแมนติค

คอมิด้ี  (Romantic Comedy)  ยึดครองใจผูช้มโดยเฉพาะในเอเชียดว้ยกนัอยา่งเหนียวแน่น   เน็ตฟลิกซ์จึงยอ่มตอ้ง

หาจุดแตกต่างออกไปในการควา้ใจผูช้มวยัรุ่น โดยการสร้างตวัละครท่ีเจาะตลาดกลุ่มเฉพาะตวัขนาดเล็ก หรือ 

Niche Market  เพราะคนกลุ่มน้ีมีความชอบเฉพาะตวั  มีความจงรักภกัดี (Brand loyalty) ต่อส่ิงท่ีชอบ ไม่เปล่ียน

ตามกระแสง่ายๆ    การสร้างตวัละครแบบ Niche จึงหมายถึงตวัละครท่ีไม่ใช่พิมพนิ์ยมตามแบบฉบบัของแนว

เร่ือง หรือประเภทของคอนเทนตน์ั้นๆ      ตวัละครเอกวยัรุ่นในเน็ตฟลิกซ์จึงมีลกัษณะขบถต่อตา้นสงัคม  ตรงกนั

ขา้มกบัลกัษณะตวัละครเอกท่ีเป็นภาพจาํแบบเดิมๆ (Cliches) ประเภทพระเอกหล่อลํ่าแบบนกักีฬา หรือนางเอก

ผมบลอนดย์าว   รวมทั้งมีตวัละครเพศทางเลือกเป็นตวัเอกจาํนวนมาก      เช่น ใน The end of the f***king world  

(2017) สร้างเร่ืองราวของตวัเอก เด็กหนุ่มวยั 17 ปีท่ีมัน่ใจวา่ตวัเองเป็นโรคจิตและอยากลองฆ่าคน  ซ่ึงเหยือ่คน

แรกท่ีเขาตั้งใจลงมือก็คือเพ่ือนสาวโรงเรียนเดียวกันท่ีเป็นเด็กสาวต่อตา้นสังคมแสนปากจัด  แต่ไปๆ มาๆ 

กลายเป็นวา่เขากลบัเปล่ียนใจมาหลงรักสาวแสนขบถคนน้ีแทน      

 หรือใน  American Vandal (2017)   ซีรีส์ท่ีเล่าแบบสารคดีผ่านตวัละครเอกดีแลน เด็กหนุ่มท่ีดูเหมือน

เป็นนกัเรียนมธัยมธรรมดาๆ ท่ีดูไม่ค่อยฉลาดนัก และใชชี้วิตไร้สาระไปวนัวนั   เขาถูกเพ่ือนๆ ตราหน้าวา่เป็น 

“ผูร้้าย” ในคดีสุดพิสดาร เม่ือเกิดการวาดภาพอวยัวะเพศชายบนรถถึง 27 คนัท่ีจอดอยูภ่ายในโรงเรียน   คดีท่ีดีแลน

ไม่ไดล้งมือทาํกลบัทาํใหเ้ขาถูกตดัสินใหไ้ล่ออกจากโรงเรียน  และทาํให้เกิดการไล่ล่าสืบหาความจริงจากคดีสุด

ไร้สาระท่ี กลบัให้สาระเร่ืองมุมมองของการตดัสินคนจากภายนอก และการถูกตีตราจากคนอ่ืนไดอ้ย่างลึกซ้ึง       

หรือตวัละครสาวเอเชียผิวเหลืองท่ีมกัจะเป็นแค่ตวัประกอบ หรือหน่ึงในตวัละครเอกแบบกลุ่มในซีรีส์ตะวนัตก ก็

ไดก้ลายมาเป็นตวัเอกแบบเด่ียวๆ ในเร่ือง To All the Boys I’ve Loved Before (2018)  เร่ืองรักโรแมนติคของลาร่า 

จีน สาวมธัยมปลายท่ีชีวิตของเธอตอ้งเปล่ียนไปตลอดกาล เม่ือจดหมายรักท่ีเธอเขียนถึงผูช้ายทั้งหมด 5 คน ถูก

ส่งออกไปหาเจา้ของ    ตวัละครเร่ืองน้ีน่าสนใจตรงท่ีเร่ืองราวไม่ไดบ้อกผูช้มชดัเจนว่าเธอเป็นสาวจากชนชาติ
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ไหน ทั้งๆ ท่ีหน้าตาส่อเคา้ไปทางเช้ือสายจีน แต่เป็นคนอเมริกนั ท่ีสําคญัคือไม่ไดส้วยเป็นพิเศษ (แต่ก็ไม่ใช่ตวั

ละครประเภทต่อตา้นตวัเอกสวยหล่อแบบกลุ่มตวัละครข้ีแพ ้แบบ Looser หรือคนชายขอบ)   ตวัละครลาร่าจึง

เปรียบเหมือนตวัแทนของคนธรรมดาจริงๆ ท่ีอยูใ่นสังคมอเมริกนัซ่ึงช่วยสะทอ้นระยะห่างของช่องวา่งดา้นชาติ

พนัธ์ุในสงัคมอเมริกนัปัจจุบนัท่ีลดนอ้ยลง 

แต่ไม่ใช่จะมีแต่ตวัละครวยัรุ่นท่ีเอาใจกลุ่ม Niche เท่านั้น ตวัละครท่ีอายุมากข้ึนในวยัทาํงานก็มีกลุ่ม 

Niche เช่นกนั  เช่นใน Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)  ตวัเอกท่ีถูกหลอกวา่โลกจะแตก เลยหนีไปซ่อนตวั

ในอุโมงคใ์ตดิ้นเป็นเวลา 15 ปี ก่อนจะมีคนช่วยออกมาไดพ้บกบัโลกภายนอกท่ามกลางเมืองใหญ่อยา่งนิวยอร์คท่ี

เธอพบว่าตวัเองกลายเป็นคนแปลกหนา้ไปแลว้   ซ่ึงเม่ือฟังแค่เคา้โครงเร่ืองอาจคิดว่าเป็นเร่ืองแนวชีวิต  แต่ตวั

ละครเอกในเร่ืองอยา่ง Kimmy กลบัไม่ไดท้าํตวัหวาดหวัน่ต่อความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนแมแ้ต่นอ้ย แถม

ยงันาํเอาทศันคติมองโลกในแง่ดีของตวัเองช่วยเยยีวยาคนอ่ืนรอบขา้งอีกดว้ย   Kimmy จึงกลายเป็นตวัละครท่ีให้

กาํลงัใจคนยคุเก่าท่ีดูเหมือนจะตกยคุ  ตามโลกไม่ทนั ซ่ึงมีอยูท่ัว่ทุกหนแห่งบนโลก แต่ก็ยงัไม่ยอมแพต้่อการใช้

ชีวติต่อไป        

นอกจากน้ีตวัละครแบบ Niche ในเน็ตฟลิกซ์ยงัมีอีกจาํนวนมาก ซ่ึงท่ีโดดเด่นอาจสรุปไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงลกัษณะตวัละครแบบ Niche ในเน็ตฟลกิซ์ 
 

เร่ือง ลกัษณะตัวละคร แนวเร่ือง สถานการณ์/ปมอุปสรรค 

The Stranger Things       ตวัละครกลุ่มแก๊งเดก็เนิร์ด ไซไฟ  สยอง

ขวญั

ความสัมพนัธ์  

การตามหาเพ่ือนท่ีหายตวัไปอีก

โลกหน่ึง 

Master of none    ตวัละครหนุ่มอินเดียวยั 32 ปีท่ี

เขา้มาใชชี้วติในนิวยอร์ค 

 ตลก ชีวติ  

โรแมติค  

จิกกดัสังคมของคนต่างเช้ือชาติ

ท่ีเขา้มาใชชี้วติแบบคนเมือง

ใหญ่ในอเมริกา 

Alex Strange love เดก็เนิร์ดวยัรุ่นมธัยมปลายท่ี

สับสนกบัรสนิยมทางเพศ 

ชีวติ ตลก สับสนกบัรสนิยมทางเพศของ

ตวัเอง/การคน้หาตวัตน 

Chewing Gum สาวผวิสีวยั 24 ปีท่ียงัถือ

พรหมจรรย ์

ตลก ชีวติ ตอ้งการมีแฟนและมี

เพศสัมพนัธ์กบัชายหนุ่ม 

ท่ามกลางความขดัแยง้ทาง

ความคิดกบัแม่ผูเ้คร่งศาสนา 

Kantaro the Sweet 

Tooth  Salaryman 

หนุ่มก๊ีก (Geek) ออฟฟิศ

ธรรมดาท่ีคลัง่ไคลก้ารกินของ

หวานจนยอมทาํทุกอยา่งเพียง

เพ่ือของหวานแสนอร่อย 

ตลก  การตอ้งปกปิดความลบัในการอู้

งานจากเจา้นาย และเพ่ือน

ร่วมงาน เพ่ือแอบไปกินของ

หวานในเวลาทาํงาน 

 

นอกเหนือจากการสร้างตวัละครท่ีเปรียบเหมือนหวัใจสาํคญัของการเล่าเร่ืองในส่ือแทบทุกรูปแบบแลว้ 

ส่ิงท่ีทาํใหค้อนเทนต ์ของตวัละครท่ีสร้างไดอ้ยา่งน่าสนใจเขา้ถึงผูช้มไดน้ั้นมีปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีไม่ใช่
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เพียงแค่การสร้างฟังก์ชันการใช้งานท่ีสะดวกในการนาํเสนอตอนต่อๆ ไปอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งกดปุ่มใด

เท่านั้น    แต่การจดัหมวดหมู่  หรือแนวเร่ืองของเร่ืองราวให้อยูใ่นหมวดท่ีเหมาะสม ก็มีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีจะ

ช่วยใหเ้ร่ืองต่างๆ เหล่านั้น ไดรั้บการเลือกสรรจากผูช้ม   

 3.4 การจดัหมวดหมู่ซีรีส์: อย่ายดึตดิกบั Genre แบบเก่า  

Genre หรือรูปแบบ แนวเร่ือง ท่ีช่วยจัดประเภท หมวดหมู่ของเร่ืองเล่า โดยเฉพาะภาพยนตร์ท่ีมี

การศึกษาว่าด้วย Genre ตระกูลต่างๆ กันอย่างจริงจัง (กฤษดา เกิดดี, 2547)  นั้ น  อาจใช้ไม่ได้ผลกับการจัด

หมวดหมู่ของซีรีส์ในเน็ตฟลิกซ์   เพราะดว้ยลกัษณะคอนเทนตใ์นปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะผสมผสาน Genre ต่างๆ มาก

ข้ึนเร่ือยๆ ตามความยาวของซีรีส์ท่ีบางเร่ืองสร้างกนันานนบัสิบปี   ดงันั้นกลยทุธ์แบบเดียวกบัการแบ่ง Genre เพ่ือ

ใชโ้ฆษณา หรือส่ือสารไปยงัผูช้มภาพยนตร์เพ่ือสร้างความคาดหวงัในการเลือกรับชมนั้นจึงปรับเปล่ียนไปเป็น

การจดัหมวดหมู่ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมากกวา่แค่การจดัตามแนวเร่ือง เช่นแนวผี ตลก หรือรักโรแมนติคเหมือนใน

อดีต    โดยเน็ตฟลิกซ์ใชว้ธีิจดัหมวดหมู่ใหม่ตามบรรยากาศ หรืออารมณ์ท่ีไดรั้บในการชมเหมือนการจดัหมวดหมู่

หรือเพลยลิ์สต์ (Playlist) ในการฟังแอปพลิเคชนัเพลง เช่น  หมวดหมู่แนวเร่ืองแบบมืดหม่น (Dark TV Show)  

แนวเร่ืองแบบให้กาํลงัใจ (Inspiration TV Show) นอกจากน้ียงัมีการจัดหมวดหมู่ตามท่ีมาของการสร้างเร่ือง   

เพราะคอนเทนต์ในปัจจุบันมีลักษณะเล่ือนไหล หยิบยืมมาผลิตซํ้ า และต่อยอดในหลากหลายแพลตฟอร์ม 

(Platform) ตามลกัษณะของการเล่าเร่ืองขา้มส่ือ หรือ Transmedia Storytelling (ธาม เช้ือสถาปนศิริ, 2558)   เช่น 

การจดัเป็นหมวดหมู่ เร่ืองท่ีสร้างจากเกม การ์ตูน  แอนิเมชนั หรือหนงัสือ (Base on Comics/Anime/Book)  ซ่ึงการ

จดัหมวดหมู่เช่นน้ีมีขอ้ดีคือสามารถช่วยขยายฐานความสนใจของผูช้มใหก้วา้งข้ึนจากเดิมท่ีอาจยดึติดแค่เพียงแนว

เร่ืองแบบเดิม   และยงัเป็นการกระตุน้ให้กลุ่มแฟนคลบัท่ีเคยช่ืนชอบเร่ืองราวจากส่ืออ่ืนมาก่อนอยากเลือก      

รวมทั้งยงัมีการจดัหมวดหมู่ตามลกัษณะตวัละคร  ท่ีอาจแบ่งแยกยอ่ยไปตามผูช้มเฉพาะกลุ่ม (Niche)  เช่น การจดั

หมวดหมู่เร่ืองท่ีมีตวัละครเอกเป็นหญิงแกร่ง (Strong Female Lead) ท่ีเร่ิมมีฐานผูช้มมากข้ึนรวมตวักนัจนเป็นกลุ่ม

ใหญ่ท่ีอาจเรียกวา่เป็นกลุ่ม Niche ท่ีแปรสภาพเป็น Mass เหมือนวฒันธรรม ฮิพฮอ็พ (Hiphop) เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่2  ตวัอยา่งการจดัหมวดหมู่คอนเทนตใ์น Netflix (“The Break with Michelle Wolf | Featuring a Strong  

 Female Lead | Netflix”, 2016)  ท่ีมา: https://www.dailymotion.com/video/x6kecl3 

https://www.dailymotion.com/video/x6kecl3
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4. สรุป 

จากลกัษณะคอนเทนตซี์รีส์ในเน็ตฟลิกซ์ขา้งตน้คงพอช่วยใหเ้ห็นถึงแนวทางการสร้างท่ีมาของเร่ืองราว

ท่ีให้ความสาํคญัในการวิเคราะห์ วิจยัหาความตอ้งการเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย หรือผูช้มเป็นหลกั ซ่ึงนาํไปสู่การ

ออกแบบเน้ือหาท่ีหลากหลาย ตอบโจทยผ์ูช้ม โดยแบ่งลกัษณะคอนเทนตเ์ป็นสองกลุ่มหลกั  คือ 

1. กลุ่มเร่ืองเพ่ือรองรับผูช้มกลุ่มใหญ่ระดบัโลก (Mass Content)  มกัเป็นเร่ืองท่ีวา่ดว้ยอาชีพ หรือโลก

ของตวัละครท่ีคนทั้งโลกมีประสบการณ์ร่วมกนั  ผ่านการนาํเสนอตวัละครท่ีมีลกัษณะมืดหม่น หรือตวัละครสาย

ดาร์ค เพ่ือเอ้ือต่อการแต่งเติมเร่ืองราวต่อยอดใหต้วัละครมีพฒันาการและสร้างอารมณ์ร่วมจากผูช้ม        

2. กลุ่มเร่ืองท่ีเจาะกลุ่มผูช้มเฉพาะ  (Niche Content) โดยสร้างตวัละครเอกใหเ้ป็นภาพแทนของคนกลุ่ม

ยอ่ยๆ ท่ีแตกต่างกนัทั้งทางชนชาติ สีผิว ความเช่ือ หรือรสนิยมในสังคม  ซ่ึงกลุ่มผูช้มแบบ Niche ยงัมีช่องวา่งให้

ผูผ้ลิตส่ือหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาถึงกลุ่มคนเหล่าน้ีท่ีมีลกัษณะ วฒันธรรมเฉพาะตวัท่ีสามารถหยบินาํมา

สร้างสรรคต์่อยอดเป็นคอนเทนตอี์กมาก    

ขณะเดียวกนัการให้ความสาํคญัในการจดัหมวดหมู่ของคอนเทนต ์ ก็มีส่วนช่วยสร้างความโดดเด่นให้

เร่ืองราวเขา้ถึงผูช้มไดถู้กท่ีถูกทาง   ไม่ต่างจากแนวคิดการจดัวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ของส่ือมวลชน   ท่ีมี

พลงัสร้างกระแสความนิยม หรือใหคุ้ณค่าในสารท่ีเลือกจดัวาระข้ึนมา    ซ่ึงการเลือกจดัความสาํคญัของคอนเทนต์

ควรแตกยอ่ยออกไปใหม้ากกวา่แค่การจดัแนวเร่ืองแบบเก่าท่ีมีรากฐานจากแนวเร่ืองแบบภาพยนตร์  โดยอาจตอ้ง

คาํนึงถึงการจดัหมวดหมู่ตามอารมณ์ บรรยากาศของเร่ืองราว และตามลกัษณะเฉพาะของตวัละคร     

การเติบโตของเน็ตฟลิกซ์ในวนัน้ีคงทาํให้ผูผ้ลิตคอนเทนต์ท่ีเคยมองว่าสถานีโทรทัศน์ยึดติดอยู่กบั

ประเทศ ถ่ินฐานท่ีตั้ งของตนเองต้องปรับเปล่ียนความคิดเสียใหม่   เพราะเน็ตฟลิกซ์กลายเป็นเครือข่าย

สถานีโทรทศัน์สาํหรับคนทั้งโลกท่ีสามารถทลายกาํแพงทางภูมิศาสตร์ของนกัเสพส่ือไม่วา่จะอยู ่ณ แห่งหนใดให้

หลอมรวมกนัไปแลว้        

ความทา้ทาย และความอยูร่อดของผูผ้ลิตส่ือโทรทศัน์รายอ่ืนในวนัน้ี  จึงตอ้งเร่งหันกลบัมาพฒันาคอน

เทนต์ของตวัเองให้มีทั้งความ Mass แต่ก็  Niche อยู่ในที   หรืออาจจะเรียกไดว้่าตอ้งร้ือสร้างความคิดใหม่วา่จะ

พฒันาส่ือโทรทศัน์อยา่งไรใหไ้ปสู่ผูช้มท่ีทั้งกวา้ง (Broadcast) และแคบ (Narrowcast)  คู่ขนานกนัไปพร้อมกนั 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

1. นอกเหนือจากการศึกษาแง่มุมของท่ีมาการสร้างเร่ืองและตวัละครในเน็ตฟลิกซ์แลว้ อาจมีการศึกษา

กลวิธีการนาํเสนอคอนเทนต์ดว้ยภาพ เสียง และการตดัต่อรายการท่ีเน็ตฟลิกซ์เป็นผูผ้ลิตเพ่ือใหเ้ห็นกลวิธีการ

นาํเสนอคอนเทนตอ์ยา่งรอบดา้น 

 2. ยงัมีแง่มุมอ่ืนท่ีน่าศึกษาเพ่ือหาเหตุผลถึงความสําเร็จของเน็ตฟลิกซ์ ในการสร้างเครือข่ายรายการ

โทรทศัน์ระดบัโลก โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกบักลวิธีการปล่อยใหผู้ช้มสามารถควบคุมการเลือกรับคอนเทนตไ์ด้

ตามตอ้งการ (Consumer Control)  วา่มีการออกแบบลูกเล่นอยา่งไร  รวมทั้งประเด็นเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารรับชม

ท่ีรวดเร็ว ทนัใจผูช้ม (Constant Innovation)  วา่เกิดจากออกแบบระบบอลักอริทึมอยา่งไร 

 3. ความอิสระเสรีในการผลิตคอนเทนตข์องเน็ตฟลิกซ์แบบไร้การควบคุมในแง่เรตติง้ จึงควรมีการศึกษา

ผลกระทบดา้นลบในแง่การนาํเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเพศ และความรุนแรงดว้ยเช่นกนั 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารประชาสมัพนัธ์งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน เทศบาล

เมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในงาน

หนาวน้ีท่ีเมืองแกน คร้ังท่ี 8 ระหวา่งวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 จาํนวน 520 คน ใชว้ธีิการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.62 เพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 40.38 และอายอุยูร่ะหวา่ง 20-30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.69 2) การรับรู้ข่าวสารประชาสมัพนัธ์งาน

หนาวน้ีท่ีเมืองแกนคร้ังท่ี 8 ผา่นช่องทาง Facebook มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.27 และ 3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัช่อง

ทางการประชาสมัพนัธ์ท่ีตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ช่องทางของ Facebook นกัท่องเท่ียวให้

ความสนใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 อยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสําคญั: การรับรู้ข่าวประชาสมัพนัธ์, เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 
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ABSTRACT  

This research aims to study of Public Relation Affecting in “ Now Nee Tee Muang Kaen”  of Muang 

Kaen Pattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai.  The research population by purposive sampling 

was 520 tourists who visited at the 8th “Now Nee Tee Muang Kaen , December 25, 2017- January 3, 2018. The 

data was analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation.  The results were as follows: 

Firstly, the majority of respondents were female, 59.62%. Male respondents were 40.38%. Most respondent ages 

were 20- 30 years or 52. 69%.  Secondly, 63. 27% of respondents knew this event from Facebook.  Thirdly, any 

comments about the channel of the event’ s public relation that suited for respondents’  perception derived from 

Facebook. Facebook channel was the most attraction for tourists. The average was 4.23 which was high level. 

 

KEYWORDS: Public Relations Affecting, Muang Kaen Pattana Municipality 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การรับรู้ข่าวสารเป็นการแลกเปล่ียน อภิปราย ถ่ายทอดข่าวสารต่าง  ระหวา่งสมาชกในสังคม และการ

รับรู้ข่าวสารในแต่ละสังคมข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละสังคม (รัฐ กนัภยั และธรรมนิตย ์วราภรณ์, 2558) ส่วนการ

ประชาสัมพนัธ์นั้นถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในช่องทางการถ่ายทอดข่าวสาร หรือช่องทางการส่ือสารท่ีสําคญัในการ

สร้างความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งองคก์รกบักลุ่มท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป งานประชาสัมพนัธ์เป็น

งานท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร นักประชาสัมพนัธ์ต้องรู้การใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ได้ผล การ

ประชาสมัพนัธ์มีหลายช่องทางเช่น วทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์รวมถึงการใชส่ื้อเทคโนโลยใีหม่  เช่น 

ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือสงัคมออนไลน์มาช่วยในการประชาสมัพนัธ์ (อภิชจั พกุสวสัด์ิ และกลุทิพย ์ศาสตระรุจ, 2556)  

งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน เป็นงานประจาํปีเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาท่ี

จดัข้ึนในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ณ พ้ืนท่ีภายในเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง

ในปี พ.ศ. 2561 เป็นคร้ังท่ี 8 และเป็นงานท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ จุดเด่นของงานอยูท่ี่ทุ่งดอกคาํแผแ้หลห้รือ

ทุ่งดอกคอสมอส กลองสะบดัชยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวมถึงจะไดเ้ห็นถึงวถีิชีวติชาวลา้นนา วถีิชีวติคนเมืองแกนท่ี

ไดจ้ดัแสดงภายในงาน ซ่ึงการประชาสมัพนัธ์ถือเป็นภารกิจในการส่ือสารขอ้เท็จจริง สารสนเทศ และข่าวสารของ

องค์กรไปสู่บุคคลทั้ งภายในและภายนอกองค์กร  สําหรับงาน หนาวน้ีท่ีเมืองแกนในปีท่ีผ่าน ๆ มาการ

ประชาสัมพนัธ์เป็นแบบเดิมๆ ไดแ้ก่ การข้ึนป้ายโฆษณา แผ่นพบั หนงัสือเวียนและเวบ็ไซต ์ทาํให้นกัท่องเท่ียวมี

การรับรู้ข่าวสารไม่ทัว่ถึง ดงันั้นในปีน้ีทางผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ไดแ้ก่ ไลน์ Facebook Youtube และเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีองคก์รสามารถเผยแพร่ข่าวสารได้อย่าง

สะดวก มีประสิทธิภาพ เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือนกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรง  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในงานหนาวน้ีท่ีเมืองแกนคร้ังท่ี 8 ทีมผูว้จิยัสนใจท่ีศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร

ประชาสัมพนัธ์ของงานคร้ังน้ี ของนกัท่องเท่ียวภายในงานรับรู้ผ่านช่องทางส่ือใดมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัจะเป็น

ข้อมูลสําหรับวางแผนในการประชาสัมพนัธ์คร้ังต่อไปของเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา เพ่ือเพ่ิมจํานวน
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นักท่องเท่ียวให้มากข้ึนและฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของงานจะได้ใช้งบประมาณเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ได้ตรง

กลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพท่ีสุดต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน คร้ังท่ี 8 ของเทศบาลเมืองเมืองแกน

พฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 จากกรอบแนวคิดของงานวิจยัน้ี นกัวิจยัตอ้งการทราบเก่ียวกบัช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์

งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน คร้ังท่ี 8 ท่ีจดัข้ึน ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่ง

วนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2561 ดังนั้ นจึงทําการสํารวจนักท่องเท่ียวโดยใช้แบบสอบถาม

ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและส่ือการประชาสมัพนัธ์ในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบังานหนาวน้ีท่ี

เมืองแกน คร้ังท่ี 8 และตวัแปรตามคือ การรับรู้ข่าวสารประชาสมัพนัธ์งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน คร้ังท่ี 8   

 

การรับรู้ข่าวสาร

ประชาสมัพนัธ์งานหนาวน้ีท่ี

เมืองแกนคร้ังท่ี 8 เทศบาล

เมืองแกนพฒันา  

อาํเภอแม่แตง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

- เพศ 

- อาย ุ

-       ส่ือประชาสมัพนัธ์

งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน

คร้ังท่ี 8 เช่น Facebook, 

Website, Line 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 
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แผนภาพที ่2 ตวัอยา่งส่ือประชาสมัพนัธ์งาน “หนาวน้ีท่ีเมืองแกนคร้ังท่ี 8”  
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบไปดว้ย 1) ประชากรท่ีใชใ้น

การวจิยั 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 4) การวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการสาํรวจคร้ังน้ี ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก

นกัท่องเท่ียว ท่ีมาเท่ียวงานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน คร้ังท่ี 8 ระหวา่งวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2561 

จาํนวน 600 คน  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

สาํหรับเคร่ืองมือการทาํวจิยัในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนไดแ้ก่ 1)  ขอ้มูลทัว่ไป เป็น

แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) ไดแ้ก่ เพศ และอาย ุ2) ขอ้คาํถามเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

และ 3) ข้อคาํถามเก่ียวกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีตรงกับการรับรู้ของผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็น

นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของไลเคอร์ท (likert) 5 ระดบั นาํไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านเพ่ือขอคาํแนะนาํและทาํการปรับปรุงแกข้อ้คาํถามให้มีความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกับนักท่องเท่ียวในช่วงเวลาจัดการหนาวน้ีท่ีเมืองแกน คร้ังท่ี 8 

ประจาํปี 2560 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน ผูว้ิจัยจะคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ พบว่า มี

แบบสอบถามท่ีสามารถนาํมาวเิคราะห์ผลไดท้ั้งส้ิน 520 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 

4.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ และอายุ โดยคาํนวณค่าสถิติท่ี

เป็น ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์การรับรู้ข่าวสารประชาสมัพนัธ์งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกนคร้ังท่ี 8 โดยการคาํนวณหา

ค่าสถิติท่ีเป็น ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีตรงกับการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถาม โดย

คาํนวณค่าสถิติท่ีเป็น ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจิยัสามารถแยกเป็นประเด็นสาํคญัไดด้งัน้ี 

5.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปสาํหรับผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 59.62 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 และจาํแนก

ตามอาย ุผูต้อบแบบสอบถามมีอายอุยูร่ะหวา่ง 20-30 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 52.69 รองลงมา

อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 20.19 อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 13.65 

และนอ้ยท่ีสุดคือมากกวา่ 40 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 ตามลาํดบั แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตวัแปรท่ีศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 210 40.38 
     หญิง 310 59.62 

รวม 520 100.00 
อาย ุ   
     ต ํ่ากวา่ 20 ปี 71 13.65 
     20 – 30 ปี 274 52.69 
     31 – 40 ปี 105 20.19 
     มากกวา่ 40 ปี 70 13.57 

รวม 520 100.00 
 

5.2 การวเิคราะห์การรับรู้ข่าวสารประชาสมัพนัธ์งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน คร้ังท่ี 8  

การศึกษาถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน คร้ังท่ี 8 พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารของการจดังานผา่นทาง Facebook มากท่ีสุด จาํนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 63.27 

รองลงมา มีการรับรู้ข่าวสารผ่านเพ่ือน/ญาติ/ลูกหลาน หรือการบอกต่อ จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 12.69 และ

การรับรู้ผา่นทางเวบ็ไซต ์จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 9.81 การรับรู้ข่าวสารนอ้ยท่ีสุดคือผา่นทางอีเมล ์จาํนวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.38 แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 จาํนวนและร้อยละของการรับรู้ข่าวสารประชาสมัพนัธ์งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกนคร้ังท่ี 8 

รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1. Facebook 329 63.27 
2. เวบ็ไซต ์ 51 9.81 
3. บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 40 7.69 
4. ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์/แผน่พบั 17 3.27 
5. หนงัสือเวยีน 13 2.50 
6. เพ่ือน/ญาติ/ลูกหลาน/การบอกต่อ 66 12.69 

7. อีเมล ์ 2 0.38 
8. อ่ืน ๆ  2 0.38 

รวม 520 100.00 

 

5.3 การวเิคราะห์ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ท่ีตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ถึงช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีตรงกับการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า การ

ประชาสัมพนัธ์ทาง Facebook ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา ตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.619 รองลงมาคือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.966 และน้อยท่ีสุดคือ Youtube ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.177 แสดงดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 จาํนวนและร้อยละความคิดเห็นเก่ียวกบัช่องทางการประชาสมัพนัธ์ท่ีตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

คาํถาม ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. Facebook “เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา” 4.23 0.619 มาก 
2. เวบ็ไซต ์“เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา” 3.27 1.078 ปานกลาง 
3. ไลน์ “หนาวน้ีท่ีเมืองแกน” 3.25 1.153 ปานกลาง 
4. Youtube “เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา” 3.16 1.177 ปานกลาง 
5. ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 3.82 0.966 ปานกลาง 

6. หนงัสือเวยีน 3.32 1.120 ปานกลาง 
7. ส่ือโทรทศัน์/วทิย ุ 3.39 1.199 ปานกลาง 

8. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ/์โปสเตอร์/แผน่พบั 3.53 1.159 มาก 
9. รถแห่ประชาสมัพนัธ์ 3.48 1.237 ปานกลาง 
10. บุคลากรท่ีจดังาน 3.20 1.630 ปานกลาง 

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์งานหนาวน้ีท่ีเมืองแกน คร้ังท่ี 8 ของเทศบาลเมืองเมือง

แกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามสาํรวจขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว

งานระหวา่งวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2561 จาํนวน 520 คน พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว

งานในคร้ังน้ี ได้รับรู้ข่าวสารของงานผ่านทาง Facebook มากท่ีสุด ซ่ึงได้มีการทําภาพประชาสัมพนัธ์บน 

Facebook แฟนเพจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา วนัละ 2 ภาพและทุกภาพมีการตั้งงบประมาณเพ่ือให้

ผูใ้ชง้านเขา้ถึงภาพปราสัมพนัธ์ พบวา่มีการแชร์ภาพประชาสัมพนัธ์โดยผูใ้ชเ้ฟสบุคไปยา่งแพร่หลาย ถือเป็นส่ือ

สงัคมออนไลน์ชนิดหน่ึงท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กระดบั ทุกเพศ ทุกวยั ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเวลาและมีแนวโนม้

ท่ีจะไดรั้บความนิยมนาํมาใชใ้นการประชาสมัพนัธ์มากข้ึนในอนาคต สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัราพนัธ์ หรุ่น

รักวิทย ์(2557) ได้วิจัยเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารมหาวิทยาลยัศิลปากรภายหลงัภาวะวิกฤต ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาหลกัสูตร

นิเทศศาสตรบณัฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 

300 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับ Facebook เป็นส่ืออนัดบัแรก งานวิจยัของ สายฤดี พฒันพงศานนท ์และนภวร

รณ ตนัติเวชกุล (2556) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบน Facebook แฟนเพจและผลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ พบว่าการรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบน Facebook แผนเพจมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในดา้นทศันคติ การเขา้ร่วมและความตั้งใจซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ี

ระดบั .01 

 สําหรับช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถามในงานวิจยัน้ีพบว่า การ

รับรู้ข่าวสารผ่านทาง Facebook เป็นช่องทางท่ีตรงกบันกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑารัตน์ 

ศราวณะวงศ ์(2558) ไดศึ้กษาแนวทางการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์กบังานประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 72 คน พบว่าผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์มีการรับรู้และ
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ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในระดับมากและมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้ 

Facebook และไม่ใช ้Twitter เพ่ือการประชาสมัพนัธ์องคก์รมากกวา่ใชเ้พ่ือการทาํงานร่วมกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาท่ีจะทราบถึงส่ือออนไลน์ท่ีมี

นกัท่องเท่ียวเขา้ถึงมากท่ีสุด และเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนทาํให้มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการของ

ชุมชน  ดงันั้นการประชาสมัพนัธ์จะเนน้ช่องทาง Facebook ใหม้ากข้ึนอาทิเช่น การซ้ือโฆษณาเพ่ือประชาสมัพนัธ์

เพจ โดยเนน้ท่ีกลุ่มคนท่ีเป็นเป้าหมายตามผลการสาํรวจ เพ่ือให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งตรงเป้าหมายและ

รวดเร็ว โดยในการจดังานหนาวน้ีท่ีเมืองแกนคร้ังท่ี 9 ซ่ึงจะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561-3 มกราคม 2562 

ทางทีมวิจยัและเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาจะไดร่้วมวางแผนในการประชาสัมพนัธ์กบัทางเทศบาลเมืองเมือง

แกนในลาํดบัต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับส่ือสังคมออนไลน์การรับรู้ข่าวสาร

ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือจะเป็นแนวทางในการประชาสมัพนัธ์ใหต้รงกบับุคคลมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช ้Facebook 

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ (2) เพ่ือศึกษาการแสดงตวัตนของผูสู้งอายท่ีุใชส่ื้อสังคมออนไลน์บน 

Facebook ผลวิจัยได้มาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูสู้งอายุท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์ Facebook ในจังหวดั

สมุทรปราการ จาํนวน 400 คน ประกอบด้วยเพศชายจาํนวน 175 คน เพศหญิงจาํนวน 225 คน โดยการแจก

แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ t-test และ F-test ANOVA 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 และมี

อาย6ุ0-65 ปี ร้อยละ 64.5 จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 42.5 ไม่ไดท้าํงานร้อยละ 37.5 และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 53.0 ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช ้Facebook โดยเฉล่ียใช ้

Facebook มากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั ร้อยละ 36.8 ใชโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความบนัเทิง ร้อยละ 27.0 มกัจะใชใ้น

ช่วงเวลา 12.00-14.00 น. ร้อยละ 53.0 ใช ้Facebook มาเป็นเวลามากกวา่ 2 ปี ใชเ้ป็นโดยศึกษาดว้ยตนเอง ร้อยละ 

39.5 และเม่ือเกิดขอ้สงสยัในการใช ้Facebook ก็มกัจะศึกษาดว้ยตนเองมีจาํนวนถึง ร้อยละ 45.5  

 ในดา้นการแสดงออกบนส่ือสังคมออนไลน์ Facebook ผูสู้งอายท่ีุมีช่วงอายตุั้งแต่ 60-65 ปี ส่วนใหญ่มี

การแสดงออกบนส่ือสังคมออนไลน์ชดัเจนกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆ ในรูปแบบมีความเป็นกนัเอง รักครอบครัว ซ่ือสัตย ์

จริงใจ เป็นแบบอยา่งท่ีดี ชอบทาํบุญ ให้ขอ้คิด หัวเราะง่าย และชอบปาร์ต้ีสังสรรค ์มากกวา่ผูสู้งอายท่ีุมีช่วงอายุ

ตั้งแต่ 66 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 อีกทั้งยงัพบวา่ เพศหญิงมีการแสดงออกผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

Facebook ในรูปแบบรักครอบครัว ซ่ือสัตย ์จริงใจ และชอบทาํบุญ ท่ีชดัเจนกวา่ แต่ในขณะเดียวกนัเพศชายมีการ

แสดงออกผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ Facebook ในรูปแบบท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี ชอบใหข้อ้คิด เป็นคนหวัเราะง่าย และ

ชอบปาร์ต้ีสงัสรรค ์อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

คาํสําคญั: การแสดงตวัตน, ผูสู้งอาย,ุ เครือข่ายสงัคมออนไลน,์  Facebook 
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ABSTRACT 

 This study is a survey research.  The purposes are ( 1)  to study the behavior of using Facebook on the 

social networks of the elderly ( 2)  To study the identities of older people using social media on Facebook.  The 

research was based on a collection of 400 older adults using Facebook, consisting of 175 males and 225 females. 

The sample must be 60 years old and must be a Facebook user, and Facebook must be active.  Or use Data were 

analyzed using t-test and F-test ANOVA. 

 The research found that the majority of Facebook social media users are 56. 3%  and 60- 65 years old. 

64.5% have secondary education, 42.5% have no work, 37.5% work, and 53.0 % have less than 10,000 monthly 

income.   ( 2)  Older adults have average Facebook usage more than 6 hours a day, 36. 8 percent use it for 

entertainment purposes, 27.0% are used during the period 12.00-14.00, 53.0 percent use Facebook. Used for self-

study, 39.5 percent, and when questioned about the use of Facebook, self-study was up to 45.5 percent. 

 In the face of online social media, Facebook, aged 60- 65, is more prominent on social media than any 

other age group.  It is a friendly, loving family, honest, sincere, a good example, like to make merit, laugh and 

easy to party.  The statistical significance was 0. 05.  Also found.  Female  are expressed through social media 

Facebook in the form of love, family, honest and sincere like to make merit.  At the same time, males express 

themselves through Facebook social media in exemplary ways. And like partying the statistical significance was 

0.05. 

 

KEYWORDS: Identity, seniors, Online Network, Facebook 

 

1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 

 จงัหวดัสมุทรปราการ มีประชากรเป็นอนัดบั 2 รองจากกรุงเทพฯ ทั้งน้ี ดว้ยเหตุท่ีเป็นจงัหวดัรองรับการ

ขยายตวัจากกรุงเทพฯ ทั้งในดา้นการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจายตวัของประชากร ทาํใหส้มุทรปราการ

มีประชากรยา้ยถ่ินจากท่ีอ่ืนมาในจงัหวดัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีทั้งประชากรท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มาโดยแจง้ยา้ยท่ีอยู่

อยา่งถูกตอ้ง และไม่ยา้ยทะเบียนราษฎร์เขา้มาก็มี ทาํให้ประชากรท่ีมีอยูจ่ริงสูงกวา่จาํนวนประชากรในทะเบียน

ราษฎร์ สาํหรับประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ จากศูนยข์อ้มูลประเทศไทย จงัหวดัสมุทรปราการ ใน

วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2555 มีจาํนวนทั้ งส้ิน 872,749 โดยมีผูสู้งอายุจาํนวน 63,920 จากจาํนวนประชากรทั้ งหมด 

(จงัหวดัสมุทรปราการ, 2555.)    

 จากท่ีผูว้จิยัไดพ้บสถิติของจาํนวนผูสู้งอายท่ีุมากข้ึนในแต่ละปี ในขณะท่ีเทคโนโลยก็ีเขา้มามีบทบาทกบั

ผูค้นมากข้ึน ในปัจจุบนัโลกออนไลน์ถือเป็นอีกสังคนหน่ึง และยงัเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของเรามากข้ึน 

ผูสู้งอายุจึงมีการปรับตวัท่ีจะเรียนรู้ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึนเพ่ือให้เขา้ถึง เขา้ใกลลู้กหลาน และยงั

สามารถติดต่อส่ือสาร พูดคุยกบัเพ่ือนวยัเดียวกนัไดส้ะดวกกวา่ในสมยัก่อน ดงันั้นเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจ

ไม่ใช่เร่ืองยากสาํหรับวยัรุ่นอยา่งเราๆ แต่ก็คงไม่ง่ายนกัท่ีจะเรียนรู้ และทาํความเขา้ใจของผูสู้งอาย ุ
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 Facebook ก็เป็นส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทใน ค.ศ. 2004 ก่อตั้งโดย มาร์ก ซกัเคอร์

เบิร์ก ชายชาวอเมริกนั โดยใชเ้วลาเพียงไม่นาน Facebook ก็กระจายไปทัว่เกือบจะทุกมุมโลกก็ว่าได ้ณ วนัท่ี 4 

มกราคม พ.ศ. 2554 เฟซบุ๊กมีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 584,628,480 สมาชิกทัว่โลก โดยเป็นสมาชิกจากประเทศไทย 

รวม 6,914,800 สมาชิก 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยี เครือข่ายสังคมออนไลน์แพร่หลายไปทัว่โลกและเวลายิ่งเปล่ียนแปลงไปก็ทาํให ้

การพฒันาเครือข่ายสังคมออนไลน์ยิ่งดีข้ึนไปเร่ือยๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูค้น แต่ในขณะเดียวกนั

ผูค้นท่ีจะมาเป็นผูบ้ริโภคเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็มีอายมุากข้ึนตามกาลเวลา และอีกไม่ก่ีปีสังคมผูสู้งอายก็ุจะมี

เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละประเทศ ส่งผลให้การเรียนรู้ในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจะตอ้งเรียบง่าย และไม่

ซบัซอ้นจนเกินไป เพ่ือง่ายต่อการทาํความเขา้ใจของผูสู้งอายท่ีุยงัมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ และเขา้ใกลลู้กหลาน 

และส่ิงน้ีน่ีเองจึงทาํใหผู้สู้งอายใุช ้Facebook เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน และผูท่ี้ใช ้Facebook ก็จะมี

ผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึนในทุกๆปี (สรุปสถิติผูใ้ช ้Social Media. 2561) 

  

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช ้Facebook บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผูสู้งอาย ุ

(2) เพ่ือศึกษาการแสดงตวัตนของผูสู้งอายท่ีุใชส่ื้อสงัคมออนไลนบ์น Facebook 

 

3. แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ช้ในการวจิยั 

แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน ์

เครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีสามรถทาํใหเ้ราพดูคุย ส่ือสารกบัคนท่ีรู้จกั หรือไม่รู้จกัไดง่้าย 

และสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน และส่วนใหญ่เครือข่ายสงัคมออนไลน์นั้นก็ไม่ไดจ้าํกดั เพศ หรืออายใุนการใช ้

เพราะฉะนั้นผูท่ี้เล่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ก็จะเป็นใครก็ได ้จึงทาํใหเ้ป็นส่ือท่ีสามารถเปิดรับเพ่ือน หรือรู้จกั

เพ่ือนใหม่ๆไดเ้ป็นวงกวา้ง 

แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายจุะมีอายตุั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีหลายลกัษณะ โดยจะมีความแตกต่างกนัในช่วงอาย ุ

ความหมายของผูสู้งอาย ุวยัสูงอายจุดัเป็นวยัท่ีอยูใ่นระยะสุดทา้ยของชีวติ ลกัษณะและพฒันาการในวยัน้ี จะตรง

ขา้มกบัวยัเด็ก คือมีแตค่วามเส่ือมโทรมและสึกเหรอ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะดาํเนินไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  

แนวคิดการใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์

ปัจจุบนัเป็นยคุออนไลน์ บุคคลหนัมาใชส่ื้อสงัคมออนไลน์กนัมากข้ึน โดยพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิด

พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ทศันคติเก่ียวกบัความไวใ้จ ความปลอดภยัของระบบ 

และความเป็นส่วนตวั คุณค่าทางดา้นความบนัเทิง การไดรั้บประโยชน์จากการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ลกัษณะทางสงัคมและบรรทดัฐานของกลุ่มผูใ้ชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจและ

ความสามารถของบุคคล 
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แนวคิดเก่ียวกบัการแสดงตวัตน 

 ในการท่ีบุคคลเขา้ใจเก่ียวกบัการแสดงตวัตนของตนเองนั้น บุคคลตอ้งรับรู้เก่ียวกบัตนเองซ่ึงการรับรู้

เก่ียวกบัตนเอง (Self Concept) ทาํใหเ้ขา้ใจถึงความสามารถของตนเอง ทั้งจุดเด่น จุดดอ้ยในตนเอง โดยการรับรู้

เก่ียวกบัตนเองในเร่ืองคุณสมบติัหรือลกัษณะต่าง ๆ ของตนนั้น อาจไดรั้บจากการสงัเกตและรับรู้จาก

ประสบการณ์ต่าง ๆ ทาํใหบุ้คคลนั้นรู้คุณสมบติัทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เช่น ความสามารถ ความดีงาม ความ

บกพร่องในดา้นใดดา้นหน่ึงของตนเอง 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมตฐิานในการวจิยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

2. ลกัษณทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการแสดงตวัตนผา่น Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

 

4. วธีิดาํเนินการวจิยั 

4.1 ระเบียบวธีิวจิยั  

การศึกษาเร่ืองการแสดงตัวตนของผูสู้งวยัในจังหวดัสมุทรปราการในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Facebook) เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) ซ่ึงเป็นการวดัผลเพียงคร้ังเดียว (One-shot Descriptive) โดยการแจกแบบสอบถาม 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาได้มาจากการคาํนวนผูใ้ช้ Facebook ในจังหวดัสมุทรปราการ จากฐานข้อมูล

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ปราการ รวบรวมคร้ังสุดทา้ยเม่ือกลางปี 2557 เป็นผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีข้ึนไปมีจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 152,642 คน โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี

ยอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ท่ีมีระดบันยัสาํคญั 0.05 ตามสูตร การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชข้นาดตวัอยา่ง 400 คน 

 

ลกัษณะประชากร

- เพศ

- อายุ

- ระดบัการศึกษา

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

- อาชีพ

การแสดงตวัตนบน

Facebook ของผูสู้งอายท่ีุ

ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์
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4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยัเล่มน้ีประกอบไปดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการแสดงตวัตนของผูสู้งอายุท่ีใช้ส่ือสังคนออนไลน์ Facebook โดยใช้

แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ซ่ึงเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประเมิณค่าแบบ Rating scale 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามใหก้บัผูสู้งอายท่ีุมีการใช่ส่ือสงัคมออนไลน์ (Facebook) อายตุั้งแต่60 ปีข้ึนไป

ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ มีการเล่น Facebook และ Facebook มีการเคล่ือนไหว ใชง้านจริง ผูว้ิจยัใชว้ิธี

แจกแบบสอบถามโดยการแบ่งแบบสอบถามทั้งหมดออกเป็น 6 ชุด เท่าๆกนั ออกเดินทางไปแจกแบบสอบถาม

ดว้ยตนเองตามอาํเภอต่างๆทัว่สมุทรปราการ โดยอธิบายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเขา้ใจตรงกนั และตอบ

แบบสอบถามตามขอ้มูลจริง ซ่ึงใชร้ะยะเวลา 2 สัปดาห์ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ช่วงระหวา่งวนัท่ี 5 เมษายน – 

18 เมษายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงผูว้จิยัไดห้ยดุแจกแบบสอบถามหลงัจากท่ีไดแ้บบสอบถามครบถว้นและถูกตอ้ง จาํนวน 

400 ชุด  

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. สถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ใช้สถิติ เ ชิงพรรณนาโดยนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และแบบอธิบายตาราง เพ่ือเปรียบเทียบอธิบายขอ้มูลในดา้นลกัษณะประชากร 

2. การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ดว้ยวิธีการสถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัเลือกวิเคราะห์หา

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมมติฐานท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 

2.1 ค่า t-test วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียในตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใช้ระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และการทดสอบด้วยวิธีการ

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช ้Schaffer Analysis ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2.3 Pearson Correlation เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตาม โดยใชร้ะดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01  

 

5. สรุปผลการวจิยั 

ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากร 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ

60-65 ปี จาํนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ

42.50 ไม่ไดท้าํงานจาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท จาํนวน 

212 คน คิดเป็นร้อยละ 53  
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ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใช้ Facebook  

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช ้Facebook โดยเฉล่ียใช ้Facebook มากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั จาํนวน 

147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 ใชโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความบนัเทิง จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 มกัจะใช้

ในช่วงเวลา 12.00-14.00 น. จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ใช ้Facebook มาเป็นเวลามากกวา่ 2 ปี ใชเ้ป็นโดย

ศึกษาดว้ยตนเอง จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และเม่ือเกิดขอ้สงสัยในการใช ้Facebook ก็มกัจะศึกษาดว้ย

ตนเองมีจาํนวนถึง 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 

ส่วนที ่3 ลกัษณะการใช้ Facebook ในการแสดงตวัตน 

ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้ Facebook โดยเฉล่ียกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะแสดงออกบน 

Facebook จัดอยู่ในรูปแบบมาก และเม่ือเปรียบเทียบรายย่อยพบว่า ผูสู้งอายุมีการแสดงออกบน Facebook ใน

รูปแบบท่ีมีความเป็นกนัเอง ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ แสดงออกในรูปแบบเป็นคนท่ีรักครอบครัว 

อนัดบัท่ีสาม คือ แสดงออกในรูปแบบเป็นคนท่ีมีความซ่ือสัตย ์และ จริงใจ ซ่ึงทั้งสองอนัดบัน้ีอยู่ในระดบัมาก 

และผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ยงัมีแรงจูงใจในการใช ้Facebook คือความตอ้งการพบปะเพ่ือนใหม่ อยูใ่นระดบัมาก และมี

การแสดงความคิดเห็น แชร์ และส่งรูป ขอ้มูลข่าวสาร พยากรณ์อากาศ เหตุการณ์บา้นเมือง อยูใ่นระดบัมาก  

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูสู้งอายท่ีุมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ท่ี 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 2 ผูสู้งอายท่ีุมีเพศแตกต่างกนัมีการแสดงตวัตนผา่น Facebook แตกต่างกนั 

 ผลวิจัยพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการแสดงตัวตนผ่าน Facebook ไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 3 ผูสู้งอายท่ีุมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 

0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 4 ผูสู้งอายท่ีุมีอายแุตกต่างกนั มีการแสดงตวัตนผา่น Facebook แตกต่างกนั 

 ผลการวิจัยพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการแสดงตวัตนผ่าน Facebook แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 5 ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 6 ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการแสดงตวัตนผา่น Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการแสดงตวัตนผ่าน Facebook ท่ีแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1118 

 สมมติฐานท่ี  7  ผู ้สูงอายุ ท่ี มีอาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ Facebook ท่ีแตกต่างกัน

 ผลการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 8 ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีท่ีแตกต่างกนัมีการแสดงตวัตนผา่น Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีท่ีแตกต่างกนัมีการแสดงตวัตนผ่าน Facebook ท่ีแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 9 ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดต้่างกนัมีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดต้่างกนัมีพฤติกรรมการใช ้Facebook ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ท่ี 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 10 ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการแสดงตวัตนผา่น Facebook ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการแสดงตวัตนผ่าน Facebook ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

6. อภิปรายผล  

 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ในการวิจยัคร้ังน้ี 

พบวา่ 

 5.1.จากการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ ของผูสู้งอายุท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ Facebook เพศก็เป็นหน่ึง

ปัจจยัในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ซ่ึงผลงานวิจยัพบว่า เพศหญิงมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ Facebook มากกว่า

เพศชาย นอกจากน้ีลกัษณะประชากรของผูสู้งอายท่ีุใชส่ื้อสังคมออนไลน์ Facebook ท่ีแตกต่างกนัยงัมีผลต่อการ

แสดงตวัตนผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ Facebook อีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดารานิตย ์คงเทียม (2557) ศึกษาการแสดง

ตวัตนของผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์เวบ็ไซตย์ทููบดอทคอม ท่ีเพศหญิงเขา้ใชง้านส่ือสังคมออนไลน์มากกวา่เพศชาย

ในดา้นความตอ้งการผ่อนคลายความเครียด และยงัสอดคลอ้งกบั แนวคิดในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Usage of 

Social Media) ท่ีกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ทําให้มีการใช้งานส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในการใชง้าน Facebook เพศหญิงมีการใชง้านมากกวา่เพศชาย  

 5.2. พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุในจังหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ว่า

ผูสู้งอายไุดใ้หค้วามสนใจในการส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ Facebook เป็นอยา่งมาก แต่ในช่วงอายท่ีุแตกต่าง

กนั ก็มีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ Facebook ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนัตพล บนัทดัทอง (2557) 

ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผูสู้งอาย ุในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงผลวจิยัพบวา่ผูสู้งอายท่ีุมีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

 5.3 ผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ในดา้นวตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการ 

ด้านระยะเวลาในการใช้ต่อวนั ด้านช่วงเวลาในการใช้ ด้านระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มี

พฤติกรรมการใชท่ี้แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นสามารถใชง้านไดส้ะดวก และรวดเร็ว

มากข้ึน เลือกใชบ้ริการไดต้ามความตอ้งการ เลือกใชใ้นเวลาใดก็ได ้จึงทาํให้เกิดความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั กนัตพล บนัทดัทอง (2557) ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์และความพึงพอใจของ
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กลุ่มคนผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ี

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

 5.4. ผูสู้งอายุท่ีมีช่วงอายุน้อยกว่าส่วนใหญ่มีการแสดงออกบนส่ือสังคนออนไลน์ Facebook มากกว่า

ผูสู้งอายุท่ีมีช่วงอายุมากกว่า โดยผูสู้งอายุท่ีมีช่วงอายุตั้ งแต่ 60-65 ปี ส่วนใหญ่มีการแสดงออกบนส่ือสังคม

ออนไลน์ชดัเจนกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ ในรูปแบบมีความเป็นกนัเอง รักครอบครัว ซ่ือสัตย ์จริงใจ เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ชอบทาํบุญ ให้ขอ้คิด หัวเราะง่าย และชอบปาร์ต้ีสังสรรค์ มากกว่าผูสู้งอายุท่ีมีช่วงอายุตั้ งแต่ 66 ปีข้ึนไป ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั กาญจนา กาญจนทวี (2542) ศึกษาการแสดงตวัตนของผูใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์บนเวบ็ไซต์ยูทูบ

ดอทคอม ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชท่ี้มีช่วงอายนุอ้ยในส่ือสงัคมออนไลน์บนเวบ็ไซตย์ทููบดอทคอมมีการแสดงตวัตน

บนวิดีโอมากกวา่ผูใ้ชท่ี้มีช่วงอายมุากกวา่ เน่ืองจากผูใ้ชเ้พ่ิงผ่านช่วงวยัท่ีเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่แซด (Generation z) 

ซ่ึงเป็นรุ่นท่ีเกิดมาพร้อมกบัเทคโนโลย ีมีการใชส้งัคมออนไลน์เป็นประจาและคุน้เคยกบัการใชง้านไดเ้ป็นอย่างดี 

และรับรู้ว่าสังคมออนไลน์มีประโยชน์ และตอ้งการใชเ้วลาว่างของตนเองไปกบัสังคมออนไลน์ ดว้ยการแสดง

ตวัตนบนเวบ็ไซตย์ทููบดอทคอม เพ่ือตอบสนองตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง 

 5.5. ผูสู้งอายุท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาในส่ือสังคมออนไลน์ Facebook มีการ

แสดงออกผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ Facebook มากกวา่ผูสู้งอายท่ีุทีระดบัการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาข้ึนไป ไม่วา่จะ

เป็นการแสดงออกในรูปแบบ มีความเป็นกนัเอง รักครอบครัว ซ่ือสัตย ์จริงใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี รักความสงบ 

ธรรมะธรรมโม ชอบทาํบุญ ชอบให้ขอ้คิด เป็นคนตลก อารมณ์ดี หัวเราะง่าย ชอบปาร์ต้ี สังสรรค์ เป็นตน้ การ

แสดงออกของผูสู้งอายุท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัก็จะมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบั 

ภาสกร จิตรใครครวญ (2553) และ ปรัชญา หินศรีสุวรรณ (2555) ศึกษาการแสดงตัวตนของผูใ้ช้ส่ือสังคม

ออนไลน์บนเวบ็ไซต์ยูทูบดอทคอม ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าในส่ือสังคมออนไลน์บน

เวบ็ไซตย์ูทูบดอทคอมมีการแสดงตวัตนบนวิดีโอมากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่า ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่

การผ่อนคลายความเหงาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาใหบุ้คคลมีแรงจูงในการเขา้ใชเ้วบ็ไซตย์ทููบดอทคอม และเม่ือตนเอง

เป็นส่วนหน่ึงของสังคมออนไลน์แลว้ ผูใ้ชรู้้สึกวา่ตนเองมีความสาคญัเป็นท่ียอมรับจากผูอ่ื้น อีกทั้งยงัใชช่้องทาง

สงัคมออนไลน์เพ่ือไดส้านสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ในขณะท่ีผูมี้ระดบัการศึกษาสูงมีความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากสงัคม

ออนไลน์  

 5.6. ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการแสดงออกในรูปแบบ มีความเป็นกนัเอง รักครอบครัว ซ่ือสัตย ์

จริงใจ เป็นแบบอยา่งท่ีดี รักความสงบ ธรรมะธรรมโม ชอบทาํบุญ ชอบให้ขอ้คิด เป็นคนตลก อารมณ์ดี หัวเราะ

ง่าย ชอบปาร์ต้ี สังสรรค์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั และจากงานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าผูสู้งอายุมีการ

แสดงออกท่ีเฉพาะเจาะจงตามความตอ้งการของตนเอง โดยมีความรู้สึกหลงไหลในตนเอง มีคว่มต้องการ

แสดงออกถึงตวัตนของตนเอง และตอ้งการรักษาความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ดารานิตย ์คงเทียม 

(2556) ศึกษาการแสดงตวัตนของผูใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์บนเวบ็ไซต์ยูทูบดอทคอม ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชท่ี้มี

อาชีพแตกต่างกนัในส่ือสังคมออนไลน์บนเวบ็ไซตย์ทููบดอทคอมมีการแสดงตวัตนบนวิดีโอแตกต่างกนั ผ่านการ

นําเสนอตนเองให้มีความแตกต่าง โดดเด่น เพ่ือให้ตนเองมีความพิเศษกว่าผูอ่ื้นจึงมีแรงจูงใจในการใชส้ังคม

ออนไลน์เพ่ือตอ้งการเป็นจุดสนใจ ตอ้งการมีช่ือเสียงและตอ้งการแสดงความคิดของตนเอง 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) องคก์รต่างๆสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิงการส่ือสารกลยทุธ์ เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี

เฉพาะเจาะจงอยา่งกลุ่มผูสู้งอาย ุจะสามารถรับรู้ไดว้า่จะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งไร เขา้ทางดา้นไหน ใชก้ลยทุธ์

แบบไหนในการขายสินคา้หรือบริการขององคก์ร หรือบริษทันั้นๆ อีกทั้งยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ส่ือสาร ระหวา่งองคก์รหรือบริษทั กบักลุ่มผูบ้ริโถคอยา่งผูสู้งอาย ุ 

(2) ผูท่ี้สนใจในดา้นการแสดงตวัตนของผูสู้งอายนุาํไปศึกษา หรือต่อยอดงานวจิยัเพ่ือท่ีจะเขา้ใจ

กลุ่มผูสู้งอายมุากข้ึน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการแสดงตวัตนของผูสู้งอายุบนส่ือสังคมออนไลน์ 

Facebook ในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงในการวิจัยคร้ังต่อไปผู ้ศึกษาควรเปล่ียนเป็น

ทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการแสดงออก และพฤติกรรมการ

แสดงออกของผูสู้งอายมุากยิง่ข้ึน 

(2)  ในงานวจิยัเล่มน้ีศึกษาเฉพาะการแสดงออกผา่น Facebook ของผูสู้งอาย ุในการทาํการวจิยัคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัการแสดงตวัตนของตนเองผา่นเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์อ่ืน ๆ เพ่ือใหเ้ห็นลกัษณะความ

แตกต่างของผูใ้ชง้านส่ือสงัคมออนไลน์ 

(3) ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการแสดงตวัตนของผูสู้งอายบุนส่ือสงัคมออนไลน์ 

Facebook ซ่ึงในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายไปเป็นวยัเด็ก เพ่ือใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในการ

แสดงตวัตนของบุคคลมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค 

ทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต และส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต กบัการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิต โดยทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต ผูว้ิจยัจะทาํ

การวิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาของบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูท่ี้เคยรับชมภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตด้วยการใช้

แบบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง ซ่ึงผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั พบว่า บุคลิกภาพของ

ผู ้บริโภค ทัศนคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิต และส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิต มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์

โฆษณาประกันชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

มากกวา่ทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ และบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั: บุคลิกภาพ ทศันคติ ส่ิงเร้าใจ ภาพยนตร์โฆษณา การตดัสินใจซ้ือ  ประกนัชีวติ 
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ABSTRACT 

 This research aims to study the correlation between personality, attitude towards life insurance 

commercial advertising and stimulation within the advertising with the purchase decision making towards life 

insurance.  By using qualitative research, analyze the content shown in the commercial advertising of every life 

insurance brand in Thailand.  Also use the quantitative research by collecting the data via questionnaire from 

population within Bangkok area who have seen the life insurance commercial advertising. 

The research found that there are correlation among personality, attitude towards life insurance 

commercial advertising and stimulation within the advertising content and have correlation towards life insurance 

purchase decision.  Research also found that the most correlation factor are stimulation within the advertising, 

attitude towards commercial advertising and personality respectively. 

 

KEYWORDS:  Personality, Attitude, Stimulation, The Commercial Advertising, Purchase Decision Making,  

 Life Insurance 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในสภาวะปัจจุบนัท่ีธุรกิจการขายประกนัชีวิตเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัการแข่งขนัของธุรกิจ

ประกนัชีวิตและประกนัภยัท่ีมุ่งการทาํตลาดดว้ยการนาํเสนอการขายประกนัชีวิตผ่านส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์

หลากหลายรูปแบบความคุม้ครอง การนาํเสนอดว้ยเร่ืองราวท่ีประทบัใจหรือสะเทือนใจซ่ึงไดถู้กถ่ายทอดออกมา

ให้ผูค้นไดต้ระหนักและเห็นความสําคญัของการทาํประกัน โดยในท้ายท่ีสุดแลว้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกทาํ

ประกนัชีวิตกบับริษทัประกนัท่ีออกโฆษณาผา่นโทรทศัน์ดว้ยการโทรศพัทเ์ขา้แสดงความจาํนงในการทาํประกนั

ดว้ยรูปแบบท่ีเปล่ียนไป จากเดิมท่ีมีตวัแทนไปนาํเสนอรูปแบบกรมธรรมป์ระเภทต่าง ๆ  มาเป็นวิธีการเรียกลูกคา้

ให้เดินเขา้มาทาํประกันโดยไม่ตอ้งผ่านตวัแทน (ปฏิวติั เฉลิมชาติ, 2559) ซ่ึงทางองค์กรผูบ้ริโภคได้รับเร่ือง

ร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจประกนัทั้งการทาํประกนัชีวิตและการทาํประกนัภยัต่าง ๆ ท่ีมี

ลกัษณะกระทบต่อสิทธิของผูบ้ริโภคทั้งดา้นการโฆษณาและดา้นความเป็นธรรมของสัญญา จากการซ้ือประกนั

ต่าง ๆ มากมาย  

รูปแบบของการสร้างสรรคโ์ฆษณาเก่ียวกบัประกนัชีวติยงัคงถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง

ในการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูอ้อกแบบภาพยนตร์โฆษณาจะตอ้งมีการใชข้อ้ความใด ๆ ท่ี

พยายามคิดคน้ข้ึนมาอย่างรอบคอบเพ่ือนาํมาจูงใจให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายเกิดการตดัสินใจซ้ือ โดยขอ้ความนั้น

จะตอ้งมีการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัตวัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ ไม่วา่จะเป็นการจูงใจดว้ยเหตุผล อารมณ์ 

หรือสงัคม ศีลธรรมจรรยา และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือประกนัสุขภาพใน

อดีตพบวา่ ปัจจยัจิตวิทยามีความสัมพนัธ์กบัประเภทรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพท่ีจะเลือกซ้ือ เหตุผลท่ีจะ

เลือกซ้ือประกนัสุขภาพ สถานท่ีในการจะเลือกซ้ือประกนัสุขภาพ จาํนวนเงินท่ีจะใชซ้ื้อประกนัสุขภาพ และผูท่ี้มี

อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัสุขภาพ (ชุติญา จิรกฤตยากลุ, 2557) 
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อยา่งไรก็ตามนกัออกแบบภาพยนตร์โฆษณารวมทั้งผูป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวิตจะตอ้งใหค้วามสาํคญั

กบับุคลิกภาพของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือกลุ่มผูรั้บชมภาพยนตร์โฆษณาเป้าหมายควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงบุคลิกภาพถือ

เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความคิด ความรู้สึก และการกระทาํของบุคคล และเป็นส่ิงท่ีทาํใหบุ้คคล ๆ นั้นต่างจากบุคคล

อ่ืน โดยมีลกัษณะค่อนขา้งคงท่ีตลอดชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ดว้ย และมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ซ่ึงบุคลิกภาพของบุคคลท่ีพบว่าได้รับความนิยมศึกษามากท่ีสุด คือ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โดยแต่ละ

องค์ประกอบจะมีความแตกต่างกนัตามความโดดเด่นเฉพาะตนของบุคคลนั้น ๆ ดงันั้นบุคลิกภาพจึงมีบทบาท

สําคญัต่อการดาํรงชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก ซ่ึงบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบอนัประกอบด้วยบุคลิกภาพแบบ

หวัน่ไหว  บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และ

บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Oliver & Sanjay, 1999) ก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะเป็นแรงผลกัดันให้การโฆษณาของ

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตเกิดความสาํเร็จ หากผูอ้อกแบบภาพยนตร์โฆษณาและผูบ้ริหารของบริษทัตวัแทนจาํหน่าย

ประกนัชีวิตไม่สามารถเขา้ใจถึงลกัษณะบุคลิกภาพของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ก็จะทาํให้ภาพยนตร์โฆษณาท่ี

นาํเสนอออกมานั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความโดดเด่นหรือลกัษณะเฉพาะของบุคคลได ้

ทั้งน้ีการสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตก็ถือไดว้า่เป็น

ส่ิงท่ีมีความสาํคญัยิ่งเช่นกนั ดงันั้นรูปแบบของการสร้างสรรคโ์ฆษณาเก่ียวกบัประกนัชีวิตตอ้งมีการแสดงออก

ของตวัละคร รวมทั้งเน้ือหาในภาพยนตร์โฆษณาท่ีช่วยสร้างทศันคติท่ีดีให้เกิดข้ึนแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงใน

ดา้นการตลาดมองวา่การเรียนรู้ทาํใหเ้กิดทศันคติชอบหรือไม่ชอบตามสินคา้ นาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ตราสินคา้นั้น แต่หากผูบ้ริโภคมองส่ิงของทัว่ไปในคร้ังแรกหรือมองอยา่งไม่สนใจจะไม่ถือวา่เป็นทศันคติต่อส่ิง

นั้น ดงันั้นเม่ือผูบ้ริโภคอยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งการแกปั้ญหาหรือตอ้งการเติมเต็มความตอ้งการ ผูบ้ริโภคมกัจะ

สร้างทศันคติต่อสินคา้ซ่ึงอาจจะเป็นทศันคติเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได ้โดยผูบ้ริโภคจะอาศยัขอ้มูลและความเขา้ใจ 

แต่ขอ้มูลนั้นตอ้งมากพอท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติต่อสินคา้ 

นอกจากบุคลิกภาพและทศันคติแลว้ ส่ิงเร้าใจก็ถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการ

ออกแบบภาพยนตร์โฆษณา เน่ืองจากในภาพยนตร์โฆษณาจะมีการใชข้อ้ความเพ่ือสร้างแรงจูงใจ การรับรู้และ

การจดจาํใหเ้กิดข้ึนแก่ผูบ้ริโภค โดยส่ิงเร้าใจจะเป็นขอ้ความใด ๆ ท่ีนกัออกแบบภาพยนตร์โฆษณาพยายามคิดคน้

ข้ึนมาเพ่ือนาํมาใชจู้งใจบุคคลอนัก่อให้แสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ ซ่ึงนกัโฆษณาจะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ 

และเลือกใชใ้ห้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัตวัผลิตภณัฑแ์ละผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยจะเห็นไดจ้ากการศึกษาวิจยัของ 

ธนัฎฐา สาริบุตร (2556) ท่ีไดท้าํการศึกษาการวิเคราะห์เน้ือหาป้ายโฆษณาบนถนนริมทางเทา้ส่งผลต่อการรับรู้

และการจดจาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เน้ือหาบนป้ายโฆษณาบนถนนริมทางเทา้ดา้นการใช ้

พรีเซนตเ์ตอร์ส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด และเน้ือหาบนป้าย

โฆษณาบนถนนริมทางเทา้ดา้นการออกแบบส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

รองลงมา นอกจากน้ียงัพบวา่ เน้ือหาบนป้ายโฆษณาบนถนนริมทางเทา้ดา้นเน้ือหาขอ้ความในป้ายโฆษณาส่งผล

ต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนอ้ยท่ีสุด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาํให้ผูว้ิจัยมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาว่าบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ทัศนคติต่อ

ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ และส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวติหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงงานวจิยัในอดีตเก่ียวกบัประกนัชีวติส่วนใหญ่จะทาํการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้และ
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ทศันคติต่อส่ิงดึงดูดใจดา้นอารมณ์ การเปิดรับและการจดจาํท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติจากการโฆษณา

ไทยประกนัชีวิต การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของนักสร้างสรรค์ แต่ยงัไม่มีการวิจยัใดท่ี

ทาํการศึกษาเก่ียวกบับุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต ส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์

โฆษณาประกันชีวิต ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี โดยผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ้อกแบบ

ภาพยนตร์โฆษณา และผูบ้ริหารของบริษทัตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาไปใช้เพ่ือการสร้างสรรค์งานโฆษณาท่ีตอบสนองต่อบุคลิกภาพ ทัศนคติ ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเกิดการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับุคลิกภาพของผูบ้ริโภค ทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ 

และส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ซ่ึงประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต จาํนวน 3 

บริษทั บริษทัละ 3 ภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต ประกอบดว้ย ตอน Smile No Limit 

ตอน Elite Health Bella และตอน เตรียมพร้อมรับมือกบัโรคร้าย ตอนท่ี 1 บริษทั เอไอเอ จาํกดั ประกอบดว้ย ตอน 

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย ตอน ดูแลทุกคาํสัญญา และตอน ‘What’s Your Why?’ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) ประกอบด้วย ตอน เปียโน ตอน โอกาส Opportunity และตอน Garbage Man การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ดว้ยการใชแ้บบสอบถามแบบตอบ

ดว้ยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

บุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ 

ทศันคติท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ 

ส่ิงเร้าใจใน 

ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูท่ี้เคยรับชมภาพยนตร์โฆษณา

ประกนัชีวิต เน่ืองจากผูศึ้กษาวิจยัไม่ทราบจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชก้ารหา

ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการคาํนวณ ด้วยสูตร Cochran (1953)  ท่ีมีระดับความเช่ือมัน่ 95% โดยกลุ่มตวัอย่าง

ผูใ้ชบ้ริการท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 384 คน จากตวัเลขดงักล่าวผูว้ิจยัไดก้าํหนดจาํนวนกลุ่มเป็น 400 คน โดยผูว้ิจยัจะ

ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ประกอบดว้ย การสุ่มตวัอยา่งแบบชั้น (Stratified 

Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  (Convenience 

Sampling)  

         4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self-

Administered Questionnaire) โดยท่ีแบบสอบถามดงักล่าวท่ีสร้างข้ึนไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและ

ตาํราต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาน้ีประกอบดว้ยคาํถามปลายปิดและคาํถาม

มาตราส่วนประมาณค่า เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบแบบสอบถามเลือกคาํตอบขอ้ท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึง

รายละเอียดในแบบสอบถามเป็นการศึกษาการส่งผลกระทบระหวา่งบุคลิกภาพ ทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณา  ส่ิง

เร้าใจในภาพยนตร์โฆษณา กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

       4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสมัภาษณ์จากผูใ้หค้าํตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face 

to face interview) โดยการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ในช่วงระหวา่งเดือน มกราคม ถึง กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

2561  ใหก้บัประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน 4 เขตพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บการสุ่มเลือก ซ่ึงผูว้จิยัจะเป็น

ผูแ้จกแบบสอบถามและเป็นผูต้อบปัญหาหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้ง

กรอกขอ้มูลลงในแบบสอบถามดว้ยตนเอง และผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาทาํการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความครบถว้นก่อนนาํแบบสอบถามนั้นไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตนั้น 

ผูว้ิจยัจะทาํการวิเคราะห์และตีความหมายของเน้ือหาในภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตแต่ละเร่ือง โดยใชรู้ปแบบ

ของส่ิงเร้าใจในโฆษณาเป็นกรอบในการวเิคราะห์เน้ือหา   

         ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน โดยใชว้ิธีการคาํนวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวิเคราะห์

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบับุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต และ

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัได้ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับุคลิกภาพของผูบ้ริโภค ทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต และส่ิงเร้าใจใน

ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ  โดยผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยเชิงซอ้น

แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

1. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ จาํนวน 3 บริษทั บริษทั

ละ 3 ภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงได้แก่ บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต ประกอบดว้ย ตอน Smile No Limit ตอน Elite 

Health Bella และตอน เตรียมพร้อมรับมือกบัโรคร้าย ตอนท่ี 1 บริษทั เอไอเอ จาํกดั ประกอบดว้ย ตอน AIA สูทุ้ก

ระยะโรคร้าย ตอน ดูแลทุกคาํสัญญา และตอน ‘What’s Your Why?’ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบดว้ย ตอน เปียโน ตอน โอกาส Opportunity และตอน Garbage Man พบวา่ ส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณา

ประกนัชีวิตโดยส่วนใหญ่จะใชส่ิ้งเร้าใจเพ่ือการสะทอ้นให้มีความรู้สึกท่ี ดี ๆ กบัคนในครอบครัว ซ่ึงเป็นการใช้

ส่ิงเร้าใจท่ีเหมือนกนัในภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติ จาํนวน 7 ชุด จากภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติทั้งหมด 9 

ชุด นอกจากน้ียงัพบว่า มีการใช้ส่ิงเร้าใจเก่ียวกับจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตท่ีให้ผลประโยชน์/ความ

คุม้ครองสูงสุดต่อผูป้ระกนั การทาํให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจการนาํเสนอเร่ืองราวความรัก ความอบอุ่นกบัการทาํ

กิจกรรมร่วมกบับุคคลในครอบครัว การนาํเสนอเก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ใหม่จากการมีประกนัชีวิต การ

นาํเสนอรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการ การแสดงถึงความรับผิดชอบของตวัแทนประกนัชีวิต การ

เป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้กบัผูบ้ริโภค การนาํเสนอเร่ืองราวของผูท่ี้มีชีวิตท่ีลาํบาก น่าสงสาร 

การนําเสนอด้วยเสียง เพลงประกอบท่ีมีความเหมาะสมกับเน้ือเร่ือง การใช้ดารา นักแสดง มานําเสนอขอ้มูล

ผลิตภัณฑ์ การนําเสนอความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต การแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของ

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ การนาํเสนอการพ่ึงพาได ้โดยนาํเสนอเร่ืองราวของการเป็นตวัแทนในการดูแลคนท่ีคุณรัก 

เม่ือตอ้งจากโลกน้ีไป การนาํเสนอความคุม้ครองท่ีมีคุณภาพ การเนน้ความรู้สึกการมีสุขภาพท่ีดี การแสดงใหเ้ห็น

ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นเจ้าของกรมธรรม์ การนําเสนอเก่ียวกับความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพยสิ์น การแสดงใหเ้ห็นถึงสิทธิประโยชน์ความสบายส่วนบุคคลภายหลงัการทาํประกนัชีวิต การมุ่งเนน้ความ

คุม้ค่า และประหยดัค่าใชจ่้าย เม่ือใชบ้ริการประกนัชีวิตของบริษทัประกนัชีวิต การนาํเสนอวิธีการหลีกเล่ียงการ

นาํเงินออมมาใช ้โดยสามารถรับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมไ์ด ้การนาํเสนอเร่ืองราวท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเศร้า 

สลดใจ การนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักของชีวติคู่ การพกัผอ่นดว้ยความรู้สึกสบายใจเม่ือมีประกนัชีวติ การ

นาํเสนอเน้ือเร่ืองมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเองท่ีดูแลว้ทาํใหรู้้วา่เป็นโฆษณาของบริษทัประกนัใด การกระตุน้ใหเ้กิด

การติดตามในตอนต่อไป การนาํเสนอเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การใชชี้วิตอยา่งอิสระ การนาํเสนอดว้ยเสียงเพลงท่ี

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และการให้ความสําคญักบัเพศใดเพศหน่ึง เช่น ประกนัชีวิตสําหรับสุภาพสตรีท่ีเป็นโสด 

เป็นตน้ 

       2. การศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ซ่ึงพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็น

ดว้ยต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 3.56) และเม่ือวิเคราะห์แยกองคป์ระกอบรายย่อย พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเพ่ือสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัตนเองและ
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ครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.53) ความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนตดัสินใจทาํประกันชีวิต 

(ค่าเฉล่ีย 3.50) การไดรั้บเงินปันผลและเงินคืนระหวา่งปี (ค่าเฉล่ีย 3.67) ระยะเวลาในการคุม้ครองและระยะเวลา

การจ่ายค่าเบ้ียประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.48) จาํนวนเบ้ียประกนัท่ีจ่ายต่องวด (ค่าเฉล่ีย 3.47) การทาํหนา้ท่ีของตวัแทน

ประกนัชีวิต (ค่าเฉล่ีย 3.51) ช่ือเสียงของบริษทัประกนัชีวติ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ความคิดเห็นของบุคคลรอบขา้ง เช่น 

พ่อ แม่ พ่ี นอ้ง สามี ภรรยา (ค่าเฉล่ีย 3.66) การใชด้าราในการนาํเสนอประกนัชีวิตผ่านส่ือต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.54) 

 3. การศึกษาบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ พบวา่ 

โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยเก่ียวกบับุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ และเม่ือวิเคราะห์แยก

องคป์ระกอบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยต่อ องคป์ระกอบท่ี 1 บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว องคป์ระกอบท่ี 2 

บุคลิกภาพแบบเปิดเผย องคป์ระกอบท่ี 3 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ องคป์ระกอบท่ี 4 บุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอม และองคป์ระกอบท่ี 5 บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก 

 4. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคกับการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิต พบว่า 

องค์ประกอบท่ี 3 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ี องค์ประกอบท่ี 1 บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว องค์ประกอบท่ี 2 

บุคลิกภาพแบบเปิดเผย องคป์ระกอบท่ี 4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และองคป์ระกอบท่ี 5 บุคลิกภาพแบบมี

จิตสาํนึก ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติของผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต พบวา่ ทศันคติ

ต่อภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ ความช่ืนชอบภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีทาํให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงข้ึน 

ความช่ืนชอบภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีทาํให้เห็นความสําคญัของการออกกาํลงักาย และความช่ืนชอบ

ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีใชด้ารานักแสดง นักร้อง หรือนักกีฬาเป็นพรีเซนเตอร์มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัพบว่า ความช่ืนชอบภาพยนตร์

โฆษณาประกนัชีวิตท่ีใชด้ารานกัแสดง นกัร้อง หรือนกักีฬาเป็นพรีเซนเตอร์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่ความช่ืนชอบภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีทาํใหมี้

สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงข้ึน และความช่ืนชอบภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีทาํให้เห็นความสําคญัของการ

ออกกาํลงักาย ตามลาํดบั 

 6. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณากบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต พบวา่ 

จาํนวนตวัแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์ตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติมีเพียง 29 ตวัแปร จากจาํนวน

ทั้ งส้ิน 47 ตวัแปร ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานวิจยั พบว่า การนําเสนอรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกับความ

ตอ้งการ ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติท่ีใหค้วามคุม้ครองดา้นท่ีอยูอ่าศยั ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติท่ีกระตุน้

ใหเ้กิดการติดตามในตอนต่อไป และ ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติท่ีนาํเสนอเก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ใหม่

จากการมีประกนัชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

นอกจากน้ียงัพบว่า ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตท่ีให้ความคุม้ครองดา้นท่ีอยู่อาศัย มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีกระตุน้
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ใหเ้กิดการติดตามในตอนต่อไป ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติท่ีนาํเสนอเก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ใหม่จาก

การมีประกนัชีวติ และการนาํเสนอรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการ ตามลาํดบั 

 7. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับุคลิกภาพของผูบ้ริโภค ทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนั

ชีวิต และส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต พบวา่ ทศันคติต่อภาพยนตร์

โฆษณาประกนัชีวิต และส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนั

ชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัพบว่า ส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิต มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่ทศันคติต่อภาพยนตร์

โฆษณาประกนัชีวติ และบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค ตามลาํดบั 

 

6. อภิปรายผล  

 การอภิปรายผลการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดจ้ากผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.  การศึกษาบุคลิกภาพของผู ้บริโภคกับการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลิกภาพของผูบ้ริโภคในองค์ประกอบท่ี 3 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากการรับรู้และ

การเขา้ใจความรู้สึกของตนเองจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกตอ้งการส่ิงนั้นเพ่ือมาตอบสนองความรู้สึกของตน 

และเม่ือผูบ้ริโภคมีอารมณ์แห่งความช่ืนชอบและความพอใจเกิดข้ึนควบคู่กันไปกับการรับรู้และการเขา้ใจ

ความรู้สึกของตนเองก็จะยิ่งทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมไดเ้ร็วข้ึน นอกจากน้ีการวางแผนการดาํเนินชีวิตของ

ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บรู้ผ่านการนาํเสนอถึงความแปลกใหม่ภายใตภ้าพยนตร์โฆษณา ย่อมทาํให้ผูบ้ริโภคนาํการรับรู้

ดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงพฤติกรรมเก่ียวกบัแผนการดาํเนินชีวิตทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตได้

เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัทชิสา เหลืองสุรงค์ (2559) ท่ีพบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดรับ

ประสบการณ์ส่งผลเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑล์ดโลกร้อน   

 2. การศึกษาทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ทศันคติต่อภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั

ชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ความช่ืนชอบภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีใช้ดารา

นักแสดง นักร้อง หรือนักกีฬาเป็นพรีเซนเตอร์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมากกวา่ความช่ืนชอบภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีทาํใหมี้สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงข้ึน และ

ความช่ืนชอบภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตท่ีทาํให้เห็นความสําคญัของการออกกาํลงักาย ตามลาํดับ ทั้ งน้ี

เน่ืองจากดารานกัแสดง นกัร้อง หรือนกักีฬาจะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างการยอมรับในกลุ่มผูบ้ริโภค

ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ณัฎฐ์หทยั เจิมแป้น (2558) ท่ีพบว่า การโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมี

ช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. การศึกษาส่ิงเร้าใจในภาพยนตร์โฆษณากับการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ การนาํเสนอรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการ ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิต

ท่ีให้ความคุม้ครองดา้นท่ีอยูอ่าศยั ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีกระตุน้ให้เกิดการติดตามในตอนต่อไป และ 

ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตท่ีนําเสนอเก่ียวกับการสร้างประสบการณ์ใหม่จากการมีประกันชีวิต มี
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ความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัพบว่า 

ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตท่ีให้ความคุม้ครองด้านท่ีอยู่อาศัยส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวิตท่ีกระตุน้ให้เกิดการติดตามในตอน

ต่อไป ภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติท่ีนาํเสนอเก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ใหม่จากการมีประกนัชีวติ และการ

นาํเสนอรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการ ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีอยูอ่าศยันบัเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคญัของการ

ดาํรงชีวติประจาํวนัของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิชุดา ณ เชียงใหม่ และพชัรา ตนัติประภา (2558) 

พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพอใจมากต่อประกนัอคัคีภยัเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีซ้ือและการตดัสินใจซ้ือประกนั

อคัคีภยัในคร้ังต่อไป ถา้หากกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัครบกาํหนดระยะเวลาก็จะซ้ือจากบริษทัเดิม สําหรับการ

แนะนาํเพ่ือน ๆ หรือ คนรู้จกัใหซ้ื้อประกนัอคัคีภยัเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั คือ แนะนาํอยา่งแน่นอน  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) นกัออกแบบภาพยนตร์โฆษณาควรออกแบบภาพยนตร์โฆษณาท่ีมุ่งเนน้ถึงความสาํคญัของการ

ทาํประกนัชีวติกบัการตอบสนองต่อความคาดหวงัหรือส่ิงท่ีใฝ่ฝันใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริง ซ่ึงจะตอ้งเป็นภาพยนตร์

โฆษณาท่ีมีความแปลกใหม่จากภาพยนตร์โฆษณาในอดีต และเป็นการเปิดโอกาสใหผู้รั้บชมไดมี้โอกาสในการนาํ

ความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ มาเป็นส่วนหน่ึงของภาพยนตร์โฆษณา 

 (2) นกัออกแบบภาพยนตร์โฆษณาควรใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาของ

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติท่ีส่งเสริมดา้นสุขภาพและการออกกาํลงักายของผูรั้บชม ซ่ึงอาจจะตอ้งใชด้ารานกัแสดง 

นกัร้อง หรือนกักีฬาเป็น พรีเซนเตอร์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

 (3) นกัออกแบบภาพยนตร์โฆษณาประกนัชีวติควรนาํส่ิงจูงใจดา้นการนาํเสนอรูปแบบของ

ผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการ การใหค้วามคุม้ครองดา้นท่ีอยูอ่าศยั การกระตุน้ใหเ้กิดการติดตามในตอนต่อไป 

และ การนาํเสนอเก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ใหม่จากการมีประกนัชีวติมาใชใ้นการออกแบบภาพยนตร์

โฆษณา   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรทาํการวจิยัถึงปัจจยัอ่ืนของภาพยนตร์โฆษณาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นการใชข้อ้ความ ปัจจยัดา้นรูปแบบของเสียงเพลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

ปัจจยัดงักล่าวถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภค  

 (2) ควรทาํการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารของประกนัชีวติ และนกั

ออกแบบภาพยนตร์โฆษณา เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งละเอียด และ

ทาํการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารกบันกัออกแบบภาพยนตร์โฆษณาวา่มีความคิดเห็นท่ี

สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัหรือไม่อยา่งไร  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการส่ือสารระหว่างบุคคลของเจ้าหน้าท่ีตํารวจนครบาลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฎิบติังาน มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการส่ือสารระหว่างบุคคลของเจา้หน้าท่ีตาํรวจนครบาล 2) 

เพ่ือศึกษาการใชภ้าษาจูงใจของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล 3) เพ่ือศึกษาทกัษะการติดต่อส่ือสารของจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

นครบาล 4) เพ่ือศึกษาการทํางานเป็นทีมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจนครบาล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยไดแ้ก่ 

เจ้าหน้าท่ีตาํรวจในสถานีตาํรวจนครบาลท่ียินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ จาํนวน 18 คน โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ บทความ รวมทั้งงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ผลการวจิยั พบวา่  

1) ดา้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล ผลการวจิยั พบวา่ แนวทางในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของการส่ือสาร

ระหว่างชั้นสัญบตัรและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งส่ือสารดว้ยความสุภาพ ให้คาํแนะนาํถึงวิธีการ

แกไ้ขปัญหา ให้กาํลงัใจ แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและพร้อมช่วยเหลือ และคอยกาํกบัดูแลและเป็นพ่ีเล้ียง

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 

2) ดา้นการใชภ้าษาจูงใจ ผลการวิจยั พบว่า วิธีการส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและพึงพอใจตอ้งใช้

วิธีการท่ีประนีประนอม พูดส่ือสารในลกัษณะขอความร่วมมือและเป็นกนัเอง รวมไปถึงให้ผูใ้ตบ้งัคบับัญชา

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจของงานนั้นเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเอง 

3) ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสาร ผลการวจิยั พบวา่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถส่ือสารแสดงความคิดเห็นได ้

รวมทั้งช้ีแจงถึงปัญหาของการปฏิบติังานเพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บทราบ เพ่ือร่วมกนัแกไ้ข ปรับปรุงในการ

ปฏิบติังานในคร้ังต่อไป และการส่ือสารท่ีเป็นกนัเองจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน และอาจมีการทาํ

mailto:kamepee_16@hotmail.com
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กิจกรรมร่วมกนัเพ่ือใหมี้โอกาสไดพ้บปะพดูคุยกนั ทาํใหบ้รรยากาศในการปฏิบติังานร่วมกนัไม่ตึงเครียด มีความ

สนิทสนมเป็นกนัเอง เกิดความใกลชิ้ดกนัและทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

4) ดา้นการทาํงานเป็นทีม ผลการวจิยั พบวา่ ในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ การทาํงานเป็นทีมจาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการช่วยเหลือกนัในขณะปฏิบติังาน หากมีการร้องขอจากเพ่ือนร่วมงานหรือพบเห็นอุปสรรคก็จะมี

การช่วยเหลือกนัเป็นอยา่งดีเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องงานนั้นๆ  

 

คาํสําคญั: การส่ือสารระหวา่งบุคคล การใชภ้าษาจูงใจ ทกัษะการติดต่อส่ือสาร การทาํงานเป็นทีม 

 

ABSTRACT 

The objectives of the study “ The Influence of Interpersonal Communication on the Efficiency of the 

Metropolitan Police Officers’  Performance”  were 1)  To study the interpersonal communication process of the 

metropolitan police officers. 2) To study the incentive language of the metropolitan police officers. 3) To study 

the communication skills of the metropolitan police officers. 4) To study the teamwork of the metropolitan police 

officers. The samples used in the study were 18 metropolitan police officers who were willing to cooperate in the 

in- depth interview.  To collect data, besides the data from the interview, related secondary information from 

articles, books, and related research was included. The results of the study were as follows: 

 1 )  For interpersonal communication, it was found that to solve communication obstacles between 

commissioned officers and subordinates, commissioned officers had better communicate politely, give advice on 

how to resolve the problems occurring, give encouragement, show sympathy, give assistance and care and be 

mentor so that they could achieve the objectives or the goal of the organization. 

 2) For the use of incentive language, it was found that communication for understanding and satisfaction 

required compromising, collaborative and friendly method.  Besides, supervisors allow subordinates to express 

their opinions or ideas toward the task. This could create self-pride to their subordinates. 

 3) For communication skill, it was found that subordinates could express their opinions or ideas and 

clarify the problems of operation to supervisor to help resolve the problems together and improve for their next 

operation. Also, friendly communication built pleasing work atmosphere at work. Moreover, doing activities 

together between supervisors and subordinates could be the chance for them to communicate to one another. 

They would be close and intimate, and this could reduce subordinates’ stress, and subordinates could work 

happily. 

 4) For teamwork, it was found that it was crucial that teamwork helped each other while working. If 

assistance was requested from the colleague, or if any obstacles were found, the team would respond and help 

to achieve the purpose of the task. 
 

KEYWORDS:  Interpersonal communication, Incentive language, Communication skill, Communication  

 skills, Teamwork 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบนัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติไดมี้การปรับโครงสร้างการบริหารใหม่โดยนาํระบบมาตรฐานและ

พฒันาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดา้นการจดัการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ เพ่ือพฒันาสถานี

ตาํรวจให้เป็นโรงพกัเพ่ือประชาชนอยา่งแทจ้ริง โดยเนน้การกระจายอาํนาจ ปรับเปล่ียนกระบวนการของระบบ

บริหารจดัการ ปรับปรุงระบบการทาํงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีการปรับโครงสร้างเงินเพ่ิมพิเศษตาม

ความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ อีกทั้งยงัสนบัสนุนงบประมาณในการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช้

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตาํรวจเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ (มาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย, 2545)  

 การพฒันาปรับปรุงสาํนกังานตาํรวจแห่งชาตินั้นมีเป้าหมายท่ีสําคญัคือเพ่ือแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน

ในองคก์าร สร้างความเช่ือมัน่ ความเช่ือถือ ความศรัทธา และความไวว้างใจของประชาชนท่ีมีผลต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เพราะทุกวนัน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีว่าในสังคมไทยภาพลกัษณ์ของตาํรวจส่วนใหญ่เป็น

ภาพลกัษณ์เชิงลบในสายตาของประชาชน ดังผลงานวิจัยของ ณัฐธนัตถ์ ประชาอนุวงศ์ (2542) ท่ีศึกษาเร่ือง 

“ทศันคติและความพึงพอใจของประชาชนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อตาํรวจนครบาล” พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่

รู้สึกวา่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจไม่มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีการรับสินบน ขาดความน่าเช่ือถือ จากกรณี

ปัญหาดงักล่าวก่อให้เกิดภาพลกัษณ์เชิงลบแก่วงการตาํรวจ การท่ีสํานักงานตาํรวจแห่งชาติจะปรับปรุงแก้ไข

ภาพลกัษณ์เชิงลบท่ีเกิดข้ึนไดน้ั้น ส่ิงสําคญัเป็นอย่างยิ่งตอ้งมาจากความพร้อม และความเขม้แขง็ของเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจภายในองคก์าร  

ดังนั้ น ส่ิงสําคัญสําหรับการบริหารองค์การให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย จําเป็นต้องอาศัยการ

ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงทุกคนในองคก์ารควรมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ทั้งน้ี อาจเป็นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลสองคน

หรือบุคคลกบักลุ่มก็ได ้การติดต่อส่ือสารจะช่วยใหทุ้กคนทาํงานร่วมกนัได ้จากผลการวจิยัของ บุญใจ ศรีสถิตยน

รากูร (2550) พบวา่องคก์ารท่ีมีวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม ผูบ้ริหารและผูร่้วมงานจะมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

และทาํใหก้ารดาํเนินพนัธกิจขององคก์ารบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาว่าการส่ือสารระหว่างบุคคลของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งไร ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ

การนาํไปพฒันาการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นแนวทางในการพฒันา

รูปแบบการส่ือสารระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการส่ือสารระหวา่งบุคคลของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล 

(2) เพ่ือศึกษาการใชภ้าษาจูงใจของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล 

(3) เพ่ือศึกษาทกัษะการติดต่อส่ือสารของจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล 

(4) เพ่ือศึกษาการทาํงานเป็นทีมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

Depth Interviews) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ บทความ รวมทั้ง

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ ก่อนท่ีผูว้จิยัจะนาํเคร่ืองมือ

ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยเปิดโอกาสใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้

ขอ้มูลอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการทาํความเขา้ใจทศันคติของผูใ้หส้มัภาษณ์เก่ียวกบัประเด็นท่ี

ผูว้จิยัตอ้งการศึกษา 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติังานในกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล ไดแ้ก่ กองบงัคบัการตาํรวจ

นครบาล 1-9 รวมทั้งส้ิน 88 สถานีตาํรวจ ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชั้นสญัญาบตัร และระดบัชั้นประทวน ซ่ึง

ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 18 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มอยา่งง่าย โดยแบ่งออกเป็น 

ตาํรวจชั้นสญัญาบตัร สถานีตาํรวจละ 1 คน และตาํรวจชั้นประทวน สถานีตาํรวจละ 1 คน จาํนวน 9 

สถานี ไดแ้ก่ สถานีตาํรวจนครบาลหว้ยขวาง, สถานีตาํรวจนครบาลคนันายาว, สถานีตาํรวจนครบาลมีนบุรี, 

สถานีตาํรวจนครบาลหวัหมาก, สถานีตาํรวจนครบาลลุมพินี, สถานีตาํรวจนครบาลปทุมวนั และสถานีตาํรวจ

นครบาลท่าพระ 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

4.3.1 ตวัแปรตน้ คือ การส่ือสารระหวา่งบุคคล ประกอบดว้ย  

4.3.1.1 การใชภ้าษาจูงใจ 

4.3.1.2 ทกัษะการติดต่อส่ือสาร 

4.3.1.3 การทาํงานเป็นทีม 

4.3.2 ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวจิยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์ประกอบดว้ยคาํถามปลายเปิดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยคาํถามท่ี

ใช้ในการสัมภาษณ์ (List of Questions) ผูว้ิจัยได้ทาํการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงผูว้ิจยันาํแนวคาํถามหรือแบบสมัภาษณ์ไปขอรับคาํแนะนาํจากอาจารย์

การส่ือสารระหวา่งบุคคล 

- การใชภ้าษาจูงใจ 

- ทกัษะการติดต่อส่ือสาร 

- การทาํงานเป็นทีม 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1135 

ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแนวคาํถาม ความครอบคลุมของประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา และภายหลงั

จากท่ีผูท้าํการวจิยัไดจ้ดัทาํแบบสมัภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํแบบสมัภาษณ์ผา่นใหผู้เ้ช่ียวชาญ นกัวชิาการ และ

ผูป้ระกอบอาชีพเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไดพิ้จารณาปรับแกไ้ข มีค่า IOC เท่ากบั 0.75 จากนั้นผูว้จิยัแบบสมัภาษณ์ดงักล่าว

มาใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาช่วยพิจารณาและแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง ก่อนนาํไปใชใ้นการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง       

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 เน่ืองจากการศึกษาวิจยัเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมคือ 

สมุดจดบนัทึกและเคร่ืองอดัเทปบนัทึกเสียงซ่ึงช่วยในการบนัทึกประเด็นสาํคญัของผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยจะนาํมาทาํ

การถอดเทปและสรุปอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือใหไ้ดร้ายละเอียดในประเด็นท่ีชดัเจนและครบถว้น  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ใชว้ธีิการถอดเทปบทสมัภาษณ์ และตรวจสอบเน้ือหาการสมัภาษณ์  

2. อ่านบทสมัภาษณ์ทั้งหมด เปรียบเทียบกบัการฟังเทปสมัภาษณ์ซํ้ าหลายรอบ  

3. จดักลุ่มขอ้มูล คาํสาํคญัและประเด็นต่างๆตามตวัแปรท่ีศึกษา โดยจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมี ลกัษณะร่วม

หรือท่ีมีความหมายเหมือนกนัไวด้ว้ยกนั จากนั้นใหค้วามหมายหรือจาํแนกช่ือแก่กลุ่มขอ้มูลนั้นๆ (Theme) 

4. นาํกลุ่มคาํ ขอ้ความ หรือประโยคท่ีได ้มาตีความหรือใหค้วามหมาย หากขอ้มูลยงัไม่มีความชดัเจน

จะบนัทึกแยกเป็นขอ้สงัเกตไวต้่างหาก เพ่ือสะสมขอ้มูลนั้นไว ้แลว้นาํกลบัมาร่วมวเิคราะห์เม่ือไดข้อ้มูลมากพอ 

5. วิเคราะห์หาคุณลกัษณะของขอ้มูลจาํแนกเป็นหัวขอ้ย่อย พิจารณาความสอดคลอ้งกับคาํถาม               

การวจิยั  

6. เขียนคาํบรรยายความหมายตามลกัษณะขอ้ความท่ีปรากฏและนําเสนอ พร้อมทั้ งยกตวัอย่าง

ประกอบเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นสาระสาํคญัของกลุ่มขอ้มูลแต่ละกลุ่ม  

7. สรุปผลขอ้มูลแบบร่าง ทบทวนผลขอ้มูลท่ีไดก้บัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. สรุปผล  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ืองการส่ือสารระหวา่งบุคคลของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฎิบติังาน สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1 ดา้นการส่ือสารระหว่างบุคคลของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล พบว่า ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งส่ือสารดว้ย

ความสุภาพ ให้คาํแนะนาํถึงวธีิการแกไ้ขปัญหา ให้กาํลงัใจ แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและพร้อมช่วยเหลือ 

คอยดูแลเป็นพ่ีเล้ียงเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร  

5.2 ดา้นการใชภ้าษาจูงใจของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล พบวา่ วิธีการส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและ

พึงพอใจตอ้งใช้วิธีการท่ีประนีประนอม พูดส่ือสารในลกัษณะขอความร่วมมือและเป็นกันเอง รวมไปถึงให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจของงานนั้นเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเอง 

5.3 ดา้นทกัษะการติดต่อส่ือสารของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล พบวา่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถส่ือสาร

แสดงความคิดเห็นได ้รวมทั้งช้ีแจงถึงปัญหาของการปฏิบติังานเพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาไดรั้บทราบ เพ่ือร่วมกนัแกไ้ข 

ปรับปรุงในการปฏิบติังานในคร้ังต่อไป และการส่ือสารท่ีเป็นกนัเองจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน และ
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อาจมีการทาํกิจกรรมร่วมกนัเพ่ือให้มีโอกาสไดพ้บปะพูดคุยกนั ทาํให้บรรยากาศในการปฏิบติังานร่วมกนัไม่ตึง

เครียด มีความสนิทสนมเป็นกนัเอง เกิดความใกลชิ้ดกนัและทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

5.4 ดา้นการทาํงานเป็นทีมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล พบว่า ลกัษณะของการทาํงานเป็นทีมจาํเป็น

อยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการช่วยเหลือกนัในขณะปฏิบติังาน หากมีการร้องขอจากเพ่ือนร่วมงานหรือพบเห็นอุปสรรคจะมี

การช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงาน เม่ือขอความช่วยเหลือระหว่างกันจะมีการ

ตอบสนองและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ยกตวัอย่างเช่น งานจราจร หากเจา้หน้าท่ีประจาํจุดไม่เพียงพอก็จะ

ประสานงานขอกาํลงัเสริมเพ่ือช่วยกนัระบายการจราจรไม่ใหติ้ดขดัต่อไป 

 

6. อภิปรายผล  

จากผลการวจิยัเร่ืองการส่ือสารระหวา่งบุคคลของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฎิบติังานอยา่งไร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

6.1 ผลการศึกษาการส่ือสารระหวา่งบุคคลของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล  

6.1.1 ดา้นการเปิดเผยตนเอง พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีความเตม็ใจท่ีจะมอบหมายงานและ

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาอยา่งครบถว้น ตรงไปตรงมา มีการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง 

รวมไปถึงมีความรับผดิชอบในส่ิงท่ีตนเองกล่าวไว ้ไม่วพิากษว์จิารณ์และมีความรู้สึกรับรู้ต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บมา ไม่

ผลกัความรับผิดชอบไปใหผู้อ่ื้น สอดคลอ้งกบั นิติพล ภูตะโชติ (2556) ท่ีกล่าววา่ผูส่้งข่าวสารจะตอ้งใชภ้าษาให้

ถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น ตรงไปตรงมา ไม่ดดัแปลง ตดัต่อ หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมา ทั้งการพดูและ

การเขียน เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาในการติดต่อส่ือสาร เพราะถา้หากข่าวสารขาดความชดัเจนก็จะเป็น

ตน้เหตุท่ีทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารผิดพลาดได ้

6.1.2 ดา้นการเขา้ใจความคิดและความรู้สึกตามท่ีผูอ่ื้นรับรู้ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลแสดง

ความรู้สึกห่วงใยและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั มีความยนิดีท่ีผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานประสบ

ความสาํเร็จ และรู้สึกเสียใจเม่ือประสบความทุกขย์าก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการปฏิบติังานหรือเร่ืองส่วนตวั และให้

ความสนใจระหวา่งสนทนาซ่ึงแสดงถึงการมีความรู้สึกร่วมดว้ย สอดคลอ้งกบัทฤษฎีวเิคราะห์การส่ือสารสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลของ อิริค เบิร์น (1957, อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2556) ท่ีกล่าวถึงการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งบุคคลในลกัษณะพอ่แม่เอ้ืออาทร (Nurturing Parent) วา่เป็นลกัษณะของความเขา้ใจ เป็นห่วงเป็นใย คอย

ใหก้ารดูแลช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น คอยไต่ถามทุกขสุ์ข และยงัสอดคลอ้งกบั วทิยา ราชแกว้ (2558) ท่ีกล่าว

วา่ควรสอบถามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเร่ืองของปัญหาในการปฏิบติังาน และสวสัดิการท่ีพกัอาศยัใหเ้พียงพอกบั

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติังานอยู ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

6.1.3 ด้านการสนับสนุนเก้ือกูลต่อคู่สนทนา พบว่า เจ้าหน้าท่ีตาํรวจนครบาลยอมรับฟังความ

คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึก รวมไปถึงการพูดคุยแบบเป็นกนัเอง เพ่ือใหบ้รรยากาศในการ

ปฏิบติังานท่ีไม่ตึงเครียด สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการส่ือสารระหวา่งบุคคลของ Claude E. Shannon (1971, อา้งถึงใน 

สุภาพร ชุมวรฐายี, 2555) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีส่ือสารเชิงปฏิสัมพนัธ์ (Communication Theory: Interaction) ว่าการ

สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งเน้ือหาข่าวสารกบับุคคล มุ่งเนน้แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการเช่ือมโยงและสมัพนัธ์กนั
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ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร ซ่ึงถูกกาํหนดโดยปัจจยัภายในและภายนอก เช่น อารมณ์ เจตคติ ความไวว้างใจกนั 

การยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ความน่าเช่ือถือ และช่องวา่งของระยะห่าง เป็นตน้  

 6.1.4 ดา้นการติดต่อส่ือสารในทางบวก พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีทศันคติท่ีดี ทั้งต่อตนเอง

และผูอ่ื้น มีความพอใจและภาคภูมิใจในตนเองอย่างเหมาะสม และมีความช่ืนชมยินดีต่อผูอ่ื้นอย่างจริงใจ 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีวิเคราะห์การส่ือสารสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของ อิริค เบิร์น (1957, อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 

2556) ท่ีกล่าวว่า การใส่ใจทางบวกคือการแสดงพฤติกรรมท่ีทาํให้บุคคลอ่ืนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ มี

กาํลงัใจ มีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง ซ่ึงกระทาํไดโ้ดยการพูดหรือการแสดงออกถึงความรักใคร่ช่ืนชมยินดี การยกยอ่ง

ชมเชย การพดูถึงความสามารถของบุคคล ตลอดจนการรับฟังบุคคลอ่ืนอยา่งตั้งใจ  

 6.1.5 ดา้นความเสมอภาคในการติดต่อส่ือสาร พบวา่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลไม่ใชค้าํพดูหรือกิริยา

ท่ีแสดงความเหนือกวา่หรือดอ้ยกวา่ของคู่สนทนา ตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบั สุภาพร ชุมวรฐายี 

(2555) ท่ีศึกษางานวิจัยเร่ือง ภาวะผูน้ํา การส่ือสารระหว่างบุคคล วฒันธรรมองค์การ และผลปฏิบติังานของ

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบวา่ การส่ือสารระหวา่งบุคคลมีความสาํคญัต่อ

การทาํงานในองคก์าร เจา้หนา้ท่ีทุกคนควรมีทกัษะในการส่ือสารระหวา่งบุคคล ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระสบความสาํเร็จ

บรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้ 

 6.2 ผลการศึกษาการใชภ้าษาจูงใจของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล  

  6.2.1 ด้านการใช้ภาษาเพ่ือสร้างความมั่นใจ พบว่า เจ้าหน้าท่ีตาํรวจนครบาลมีลักษณะการให้

คาํแนะนาํท่ีชดัเจนเก่ียวกบังานท่ีตอ้งปฏิบติั บอกถึงแนวทางการปฏิบติังาน บอกถึงนโยบายและกฎระเบียบของ

หน่วยงาน รวมทั้งผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ดว้ยถอ้ยคาํและนํ้ าเสียงสุภาพ ทั้งในการสั่งการแบบลายลกัษณ์อกัษร

และสัง่การแบบตวัต่อตวั โดย วเิชียร วทิยอุดม (2550) กล่าววา่ ลกัษณะของการติดต่อส่ือสารจะเป็นการออกคาํสั่ง 

การใหน้โยบาย ใหค้าํแนะนาํในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งท่ีออกจดหมายและป้ายประกาศเพ่ือแจง้ใหบุ้คลากรในองคก์าร

ไดรั้บทราบ เป็นการส่ือสารโดยตรงจากผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ช่องทางส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะ

การสั่งการไปยงัผูป้ฏิบติังาน การถ่ายทอดคาํสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา การช้ีแจงนโยบายต่างๆขององคก์าร ซ่ึงเป็น

ลกัษณะการติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward communication) ส่วนมากจะใชก้ารส่ือสารแบบทางเดียว 

(one way communication) และยงัสอดคลอ้งกับ Schwatz (1980) กล่าวว่าการท่ีผูบ้ังคบับัญชาบอกหรือช้ีแนะ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีผลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้นและเตม็ใจ 

 6.2.2 ดา้นการใชภ้าษาเพ่ือสร้างความหมาย พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีลกัษณะการพดูจูงใจ

โดยการยกตวัอย่างการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จท่ีผ่านมาเพ่ือให้สามารถนําไปเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย และมีการยกตวัอยา่งอุทาหรณ์ท่ีผา่นมาเพ่ือเป็นแรงกระตุน้ ผลกัดนัใหเ้ขา้ใจ

ไดง่้ายข้ึน โดยรังสรรค ์ประเสริฐศรี (2544) ไดก้ล่าววา่บุคคลท่ีอยูใ่นตาํแหน่งผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงมกัไดรั้บการ

คาดหวงัวา่จะใชภ้าษาท่ีรักษานํ้ าใจ ผูบ้งัคบับญัชาควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและไพเราะกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะ

จะเป็นการสร้างผลยอ้นกลบัในทางท่ีดี การพูดโดยเล่าเร่ืองสั้นๆ เป็นเทคนิคการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการ

สอนงานสมาชิกทีมโดยการบอกถึงเร่ืองราวท่ีดีงาม ซ่ึงเทคนิคน้ีมีความสําคญัในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานใหดี้ข้ึน ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลจะตอ้งรู้จกับนัทึกความจาํในเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยเพ่ือนาํมาใชใ้นการบอกเล่า  
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 6.2.3 ดา้นการใชภ้าษาเพ่ือสร้างความเห็นใจ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีลกัษณะการพูดยก

ยอ่งชมเชยเม่ือผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานประสบความสาํเร็จหรือปฏิบติังานสาํเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมาย รับรู้ความรู้สึก เขา้ใจ เอาใจใส่ และแสดงความเห็นอกเห็นใจ กระตุน้ให้เกิดกาํลงัใจในการทาํงาน 

และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเสมอ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีวเิคราะห์การส่ือสารสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของ อิริค 

เบิร์น (1957, อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2556) ท่ีกล่าววา่ การใส่ใจทางบวกคือการแสดงพฤติกรรมท่ีทาํให้บุคคล

อ่ืนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ อบอุ่นใจ มีกาํลงัใจ มีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง รู้สึกวา่ตนเป็นคนท่ีมีค่าและมีศกัด์ิศรี 

ซ่ึงกระทาํไดโ้ดยการพูดหรือการแสดงออกถึงความรักใคร่ช่ืนชมยินดี การยกยอ่งชมเชย การพูดถึงความสามารถ

ของบุคคล ตลอดจนการรับฟังบุคคลอ่ืนอยา่งตั้งใจ  

6.3 ผลการศึกษาทกัษะการติดต่อส่ือสารของจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล  

6.3.1 ดา้นทกัษะในการฟัง พบว่า เจา้หน้าท่ีตาํรวจนครบาลมีทกัษะในการฟัง รับรู้ว่าหน้าท่ีของ

ตนเองคืออะไร มีการจดัระเบียบ วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บฟัง ทบทวนส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมาย แยกแยะเน้ือหา 

และไม่ด่วนตดัสินขอ้มูลข่าวสารขณะฟัง สอดคลอ้งกบั ระวีวรรณ เสวตามร (2540) ท่ีกล่าววา่ การฟังเป็นทกัษะ

สาํคญัท่ีสุดในการส่ือสาร ถา้ปราศจากการฟังจะไม่สามารถเขา้ใจผูอ่ื้นได ้และการท่ีจะตดัสินใจไดถู้กตอ้งจะตอ้งมี

การฟังท่ีดี  

6.3.2 ดา้นทกัษะการถ่ายทอดข่าวสารท่ีชดัเจน พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีความสามารถใน

การถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่มีการบิดเบือนขอ้มูล ตรงประเด็น ทาํใหผู้ท่ี้

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเขา้ใจขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจน โดย Devito (2003) กล่าววา่การติดต่อส่ือสารระหวา่ง

บุคคลควรมีความซ่ือสัตยก์บัคู่ส่ือสาร ผูส่้งข่าวสารตอ้งมีความเต็มใจท่ีจะแสดงปฏิกิริยาต่อข่าวสารอยา่งเปิดเผย 

ตรงไปตรงมา ซ่ึงจะทาํใหก้ารส่ือสารนั้นถูกตอ้ง ครบถว้น สามารถนาํไปปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้

6.3.3 ดา้นทกัษะการรับข่าวสารท่ีปราศจากอคติ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีความระมดัระวงั

ในการรับขอ้มูลข่าวสารโดยการกลัน่กรองขอ้มูล ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บมา ใชล้กัษณะการส่ือสารแบบ 2 ทาง 

(two way communication) คือ การถามย ํ้าเพ่ือยืนยนัความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งตรงกนั ทาํความเขา้ใจ

ขอ้มูลข่าวสารและสรุปขอ้มูลข่าวสารก่อนยติุการส่ือสาร สอดคลอ้งกบั นิติพล ภูตะโชติ (2556) ท่ีกล่าวว่า การ

ติดต่อส่ือสารในองคก์ารหรือหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผูรั้บข่าวสารให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Use feedback) เพราะ

จะทาํให้ทราบว่าขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งไปนั้น ผูรั้บเขา้ใจไดถู้กตอ้งหรือไม่ ถา้มีปัญหาก็สามารถปรับปรุงแกไ้ขได้

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัทั้ง 2 ฝ่าย  

6.3.4 ดา้นทกัษะการส่ือสารแบบเปิด พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีความสามารถในการสร้าง

บรรยากาศท่ีดีในการติดต่อส่ือสาร โดยมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และมีการแสดงความคิดเห็นออกมาอย่าง

เปิดเผย ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ์ (Communication Theory: Interaction) ของ Claude 

E.Shannon (1971, อา้งถึงใน สุภาพร ชุมวรฐายี, 2555) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมการส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงการส่ือสารหรือปัจจัยทางการส่ือสารท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสร้างปฏิกิริยา คือการสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเน้ือหาข่าวสารกบับุคคล ทฤษฎีน้ีมุ่งเนน้แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการเช่ือมโยงและสัมพนัธ์

กนัระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร ซ่ึงถูกกาํหนดโดยปัจจยัภายในและภายนอก เช่น อารมณ์ เจตคติ ความไวว้างใจ

กนั การยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ความน่าเช่ือถือ และช่องวา่งของระยะห่าง เป็นตน้  
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6.4. ผลการศึกษาการทาํงานเป็นทีมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล  

 6.4.1 ดา้นความสามารถในงานของสมาชิกทีม พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีความรู้ ความเขา้ใจ 

มีประสบการณ์ และมีความสามารถการปฎิบติังานในเชิงเทคนิคต่างๆ โดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลนาํความรู้ท่ีมี

นั้นไปใชใ้หง้านประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ืองแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของตาํรวจฝ่ายสืบสวน กองกาํกบัการสืบสวนตาํรวจภูธรจงัหวดัร้อยเอ็ดของ วิทยา ราชแกว้ (2558) ท่ี

กล่าวว่า การพฒันาการทาํงานโดยจดัให้มีการส่งไปฝึกอบรมความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือทนักบัเหตุการณ์ต่างๆการก่อ

อาชญากรรมในปัจจุบนั ซ่ึงมีการพฒันาตามเทคโนโลยมีีรูปแบบใหม่ๆตลอดเวลาทาํใหก้ารสืบสวนมีความยากข้ึน 

จึงควรให้มีการอบรมดา้นยุทธวิธีต่างๆในการสืบสวนให้ทนัสมยักบัเหตุการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้งานท่ีออกมามี

ประสิทธิภาพ 

6.4.2 ดา้นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พบวา่ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีลกัษณะ

งานท่ีคอยช่วยเหลือสนบัสนุนกนั มีทั้งการให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทั้งในเร่ืองการปฏิบติังาน ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

หรือแม้กระทั่งในเร่ืองส่วนตวั โดยยงยุทธ เกษสาคร (2549) กล่าวว่าประโยชน์ของการทาํงานเป็นทีมเป็น

คุณลกัษณะท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการทาํงานท่ีทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีทิศทางเดียวกนั มีการตดัสินใจร่วมกันเพ่ือ

เป้าหมายเดียวกนั พฤติกรรมเช่นน้ียอ่มก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและองคก์ารโดยภาพรวม ทั้งในดา้นของ

งานดีมีคุณภาพ, ช่วยเพ่ิมผลผลิตของงาน, ลดความขดัแยง้ในองค์การ, รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง, มีความ

รับผิดชอบในหนา้ท่ี, สร้างมิตรสมัพนัธ์ท่ีดี และพฒันาความคิดสาร้างสรรค ์ 

6.4.3 ดา้นการแบ่งปันภาระงาน พบวา่ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีการแบ่งหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละบุคคล ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการเก่ียงงาน มีการ

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานสาํเร็จลุล่วง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hackman (1987) 

ท่ีกล่าวว่าทักษะท่ีแตกต่างหลากหลาย มีความน่าสนใจทําให้ทีมงานและสมาชิกทีมมีการแบ่งปันความรู้

ประสบการณ์เร่ืองท่ีตนเองมีความชาํนาญใหก้บัสมาชิกคนอ่ืนๆ   

6.4.4 ดา้นการติดต่อประสานงาน พบวา่ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาลมีลกัษณะการ

ทาํงานท่ีตอ้งติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงจะใหข้อ้มูลข่าวสารในการติดต่อประสานงานอยา่งเปิดเผย 

ไม่มีการปิดบงั มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และให้ความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดีเพ่ือให้การดาํเนินงานประสบ

ผลสาํเร็จตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ O’Shea (1998) ท่ีกล่าววา่ ทกัษะหรือความสามารถในการท่ีจะ

นาํความรู้การติดต่อส่ือสารมาใชใ้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ไม่วา่จะเป็นรูปแบบใดก็ตามไดอ้ยา่งสมบูรณ์ชดัเจน มี

ลาํดบัขั้นตอนท่ีดี ทั้งดว้ยวธีิการส่ือท่ีใชว้าจาและไม่ใชว้าจา หลีกเล่ียงการส่ือสารท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจไม่ตรงกนั

ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือความตอ้งการท่ีตั้งไว ้และรักษาสัมพนัธภาพ การให้เกียรติ

และใหค้วามไวว้างใจแก่กนั เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีของการส่ือสารระหวา่งบุคคล 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

7.1.1 กรมตาํรวจควรมีการสมัมนาหรือจดัอบรมเก่ียวกบัการส่ือการระหวา่งบุคคล เพ่ือใหเ้กิดมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากข้ึน และควรหาวธีิการเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร 
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7.1.2 ผูบ้งัคบับญัชาควรสร้างการส่ือสารท่ีจะช่วยใหเ้กิดทีมผูป้ฎิบติังานท่ีเขม้แขง็  

7.1.3 ลกัษณะการส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรมีลกัษณะของการส่ือสารแบบสองทาง (two-way 

communication) ไม่ใช่สัง่งานเพียงอยา่งเดียว และควรรับฟังความคิดเห็นหรือดูการตอบรับของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

7.1.4 ผูบ้งัคบับญัชาควรส่ือสารมอบหมายภารกิจใหช้ดัเจน และใหเ้กียรติผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อธิบาย

ถึงความสาํคญัในงานและหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฎิบติัและรับผดิชอบ  

7.1.5 ผูบ้งัคบับญัชาควรส่ือสารดว้ยความสุภาพ ใหค้าํแนะนาํถึงวธีิการแกไ้ขปัญหา ใหก้าํลงัใจ 

แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและพร้อมช่วยเหลือ และคอยกาํกบัดูแลและเป็นพ่ีเล้ียงเพ่ือใหก้ารปฏิบติังาน

สาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

7.2.1 การส่ือสารระหวา่งบุคคลของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกบัผูม้าใชบ้ริการ 

7.2.2 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
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บทคัดย่อ 

 ส่ือสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของผูค้นในปัจจุบันและสถิติการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์มีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้คนทัว่ไปสามารถเป็นนกัส่ือสารและส่ือสารออกมาไดอ้ยา่งอิสระผา่น

ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นส่ือท่ีใกลชิ้ดกับคนในสังคมใช้เป็นพ้ืนท่ีในการส่งสารและ

ปฏิสัมพนัธ์กัน แลกเปล่ียนขอ้มูลต่างๆ ข่าวสารหรือความรู้ ทั้ งเป็นขอ้ความ ภาพ หรือเสียง การใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ในการอนุรักษช์า้งไทย เป็นช่องทางหน่ึงท่ีใหน้กัส่ือสารและคนทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั ปัญหา

ดา้นต่างๆของชา้งไทยและแนวทางการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษช์า้งไทย คือ การ

สร้างเพจของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกลุ่มอนุรักษ ์การสร้างสารคดีและหนงัสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชา้งไทย  เป็นตน้ 

ช่องทางเหล่าน้ีเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเผยแพร่โดยตรงแก่คนทัว่ไป เพ่ือให้ตระหนักและเป็นตวัช่วยในการ

เผยแพร่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษช์า้งไทยต่อไป 

 

คาํสําคญั: ส่ือสังคมออนไลน์ การอนุรักษ์ช้างไทย   

 

ABSTRACT 

 Social media plays a role in the everyday lives of today's people and social media usage statistics are 

on the rise.  Social media makes it possible for people to be communicators and communicate freely through 

various online channels.  Social media is so close to the people in society.  People in the society used to send 

messages and interact.  Exchange information news or knowledge as a visual or audio message.  Social media to 

conserve Thai elephants it is a channel that communicators and people realize the importance problems of 

elephants and how to use social media as a part of Thai elephant conservation is creating a page of a little work 

related or conservation group documentary production and short films related to Thai elephants. These channels 
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are social media that publish directly to the general public.  The general public to be aware and to help to 

disseminate information on Thai elephant conservation. 

 

KEYWORDS: Social media , Thai Elephant conservation 

 

1. บทนํา 

 ส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) หมายถึงรูปแบบของการส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีผูใ้ชง้านสามารถ

สร้างชุมชนออนไลน์เพ่ือแบ่งปันสารสนเทศ ความคิด ขอ้ความส่วนบุคคล และเน้ือหาอ่ืนๆ โดยเป็นช่องทางท่ีช่วย

ให้คนสามารถเช่ือมโยงกบัคนอ่ืนๆ ไดผ้่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นช่องทางท่ีทาํให้สารสนเทศเกิดการ

แลกเปล่ียน การรวบรวม และแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็ว ส่ือสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัมากข้ึน จากสถิติการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ทัว่โลก พบวา่มีผูล้งทะเบียนใชง้านส่ือสังคมออนไลน์

มากข้ึนเร่ือยๆ ส่ือสังคมออนไลน์ไดถู้กให้คาํนิยามว่า กลุ่มเคร่ืองมือท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนฐานท่ีช่วยให้ผูใ้ช้

เช่ือมต่อการทํางานร่วมกัน และส่ือสารกับผูอ่ื้นได้แบบทันที (real time) (Ressler &Glazer, 2010) ส่ือสังคม

ออนไลน์กาํลงัเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์การติดต่อส่ือสารจากรูปแบบการเห็นหน้ากนัตามปกติมาเป็นการใช้

ความหลากหลายของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ บนเว็บ (web-based social media applications) ด้วย

แนวคิดของ Web 2.0 แอปพลิเคชนัส่ือสังคมออนไลน์ รวมถึงเวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสังคมเช่น Facebook,Twitter 

เพราะความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง เพ่ือขยายการเช่ือมต่อโดยการส่ือสารยงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนการ

พฒันาส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นกลไกในการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลดังนั้ น ส่ือสังคมออนไลน์จึง

เปล่ียนแปลงวถีิการติดต่อส่ือสารของผูใ้ชท้ัว่ไป  

ส่ือสงัคมออนไลน์กลายเป็นส่ือใหม่ท่ีมีพลงัท่ีผูค้นนาํไปใชป้ระโยชน์ในหลายแง่มุม แมว้า่วตัถุประสงค์

ท่ีถูกพฒันาข้ึนจะมาจากตอ้งการให้เกิดความสะดวกในการส่ือสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ปัจจุบนั

กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัในการทาํงานร่วมกนั ทาํให้คนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั รวมถึงเป็นส่ือใหม่ท่ี

องคก์รสามารถใชใ้นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้ความ ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา และราคาถูก ทาํใหใ้น

ปัจจุบนัยากท่ีจะหลีกเล่ียงการนาํส่ือสังคมออนไลน์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ทั้งในองคก์ร

หรือส่วนบุคคล ทั้งภาครับและเอกชน ร่วมทั้งองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัชา้งไทยควรจะใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือเป็น

ช่องทางในการเผยแพร่เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชา้งไทย 

ชา้งไทยเป็นสัตวท่ี์อยู่คู่บา้นคู่เมืองของประเทศไทยมาชา้นาน เน่ืองจากชา้งเป็นสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่ มี

ความอดทน มีพละกาํลงัมาก ฉลาด สามารถฝึกใชง้านไดห้ลากหลายตามความตอ้งการ ในอดีตจึงมีการจบัชา้งป่า

ดว้ยวธีิต่างๆ มาเป็นชา้งเล้ียงเพ่ือสนองการใชง้านของมนุษย ์

การจาํแนกชา้งในประเทศไทยตามลกัษณะของพฤติกรรมในสังคมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ชา้งป่า

และชา้งเล้ียง ชา้งเล้ียงมีความหมายตามท่ีองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมแ้ละคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 

(2547) ได้ให้ไวใ้นตน้แบบร่างเสนอแนะ พระราชบัญญติัคุม้ครองและอนุรักษ์ช้างว่า ช้างซ่ึงมีเจ้าของหรือผู ้

ครอบครอง บา้งเรียกวา่ชา้งบา้นหรือชา้งเล้ียง ท่ีอาจไดจ้ดทะเบียนตัว๋รูปพรรณตามกฎหมายว่าดว้ยสัตวพ์าหนะ

แลว้ และหมายความรวมถึงชา้งท่ีเกิดจากการสืบพนัธ์ุของชา้งบา้นหรือชา้งเล้ียงดว้ย  
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ชา้งเป็นสัตวเ์พียงชนิดเดียวของไทยท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 3 สถาบนัของชาติ คือ สถาบนัชาติ สถาบนั

ศาสนา และสถาบันพระมหากษตัริย ์ทั้ งเคยเป็นสัญลกัษณ์บนธงชาติไทย  ในสมยัท่ีการคมนาคมยงัไม่เจริญ

เทียบเท่าปัจจุบนั ยงัไม่มีการพฒันาเคร่ืองจกัรต่างๆเพ่ือเป็นเคร่ืองทุนแรงในการเดินทางและขนส่งส่ิงของ ชา้งคือ

พาหนะท่ีดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุดสาํหรับมนุษย ์ชา้งคือพาหนะอนัเชิญพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระ

แก้วมรกตมาสถิต ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  เป็นสัตวคู์่พระบารมีของพระมหากษตัริยร่์วมในการทาํศึก

สงครามในการปกป้องบ้านเมืองในสมยัก่อน ในปัจจุบันเม่ือมนุษยมี์การพฒันาเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั ความนิยมในการใชแ้รงงานชา้งเล้ียงจึงค่อยๆลดลง แต่ชา้งก็ยงัคงเป็นสตัวท่ี์คนไทยทั้งชาติใหค้วามสาํคญั

อยูเ่สมอมา ดงันั้น คณะรัฐมนตรีไดก้าํหนดใหช้า้งไทยเป็นสัญลกัษณ์ประจาํชาติ และกาํหนดใน วนัท่ี 13 มีนาคม

ของทุกปีเป็นวนัชา้งไทย 

ชา้งไทยมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจให้ชาวต่างประเทศเขา้มาเท่ียวในประเทศไทยซ่ึงเป็นปัจจยัในการ

หารายไดด้า้นการท่องเท่ียวอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามสถานการณ์ในปัจจุบนัพบปัญหาเก่ียวกบัชา้งไทยเพ่ิมมากข้ึน 

ดงัเช่น ชา้งเร่ร่อน ชา้งท่ีถูกส่งออกไปยงัต่างประเทศ การทารุณกรรมชา้ง ปัญหาดา้นวฒันธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี ตลอดจนปัญหาดา้นการขยายพนัธ์ุและสุขภาพ ฯลฯ อีกทั้งเน่ืองจากทางภาครัฐยงัไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการอนุรักษ์และคุม้ครองชา้ง (คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 

วฒิุสภา, 2547) ส่งผลให้หน่วยงานทางภาครัฐ องกรคเ์อกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือประชาชน ควรให้ความสนใจ

และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัชา้งเหล่าน้ี 

ปัจจุบนัสภาพสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ดว้ยปัจจยัหลายประการ จึงก่อใหเ้กิดปัญหาดา้น

ความอยู่รอดของชา้ง โดยเฉพาะชา้งเล้ียง ปัญหาท่ีเกิดกบัชา้งไทยโดยเฉพาะชา้งเล้ียง เช่น ดา้นสุขภาพ คือ ทาง

การแพทยท่ี์ไม่เหมาะสมในการใชง้านกบัชา้ง ดา้นวฒันธรรมประเพณี คือ การขาดการสืบทอดและเผยแพร่ให้

เป็นท่ีรู้จกัในวิถีชีวิตคนเล้ียงชา้ง ซ่ึงส่งผลต่อความเป็นอยู่ของชา้งเล้ียง และการสร้างจิตสํานึกในการรัก เขา้ใจ 

และอนุรักษช์า้งไทย  ดา้นการดาํรงชีวิต โดยชา้งและควาญชา้งสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียงและไม่ตอ้ง

ต่อสู้กบัสภาวะปัญหานั้นๆ โดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ถา้เพียงแต่มีแหล่งนํ้ า แหล่งอาหารท่ี

เพียงพอ ถา้เพียงแต่ทุกคนต่างมีความรู้ความเขา้ใจอนัดี ตระหนักถึงคุณค่าของชา้งท่ีมีต่อชาติ วฒันธรรมความ

ผูกพนัระหวา่งคนกบัชา้ง และระบบนิเวศ เราเช่ือวา่จะสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ท่ามกลางสภาวะความแตกต่าง ยอ่มมีจุดท่ีสามารถร่วมกนัแกไ้ขไ้ดโ้ดยไม่หวงัผลประโยชน ์

นกัส่ือสารจึงเป็นบุคคลหน่ึงท่ีควรตระหนกัในปัญหาและความสําคญัเหล่าน้ีดว้ย  นกัส่ือสารบางส่วน

อาจไม่ทราบปัญหา หรือความสาํคญัร่วมทั้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ทาํให้มกัจะละเลยและมองขา้มปัญหา

และความสาํคญัของชา้งไทยไป การนาํเสนอการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยอนุรักษช์า้งไทย การ

ส่ือสารจากนกัส่ือสารจะส่งผลให้ผูรั้บสารหรือผูค้นทัว่ไป เขา้ใจและตระหนกัในความสาํคญัและปัญหาของชา้ง

ไทย ส่งต่อขอ้มูลในสงัคมออนไลน์ และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการอนุรักษช์า้งไทยใหอ้ยูก่บัชาติไปต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์กบัการอนุรักษช์า้งไทย 

2.2 เพ่ือใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของชา้งไทยโดยผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน ์
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3. การอนุรักษ์ช้างไทย 

 จากการศึกษาขอ้มูลประวติัชา้งไทยพบวา่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั คือปี พ.ศ. 

2426 ชา้งเล้ียงในประเทศไทยมีประมาณ 100,000 เชือก แต่การสาํรวจในปี พ.ศ. 2493 พบวา่ ประชากรชา้งเล้ียง

ลดลงเหลือเพียงประมาณ 13,397 เชือกเท่านั้น และจาํนวนประชากรชา้งเล้ียงลดลงอยา่งต่อเน่ือง นัน่คือในปี พ.ศ. 

2508 จาํนวนชา้งเล้ียงลดลงเหลือพียง 11,192 เชือก และในปี พ.ศ. 2537 จาํนวนชา้งเล้ียงเหลือเพียง 3,800 เชือก 

ตามลาํดบั (กองทะเบียนสัตวพ์าหนะ กรมการปกครอง, 2545) จากการสาํรวจเพ่ือข้ึนทะเบียนชา้งในปัจจุบนัโดย

ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมากยิง่ข้ึน ทาํใหท้ราบจาํนวนชา้งเล้ียงในประเทศไทยท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน ดว้ยการฝังไมโค

รชิพและระบุหมายเลขไมโครชิพประจาํตวัของช้าง จากฐานขอ้มูลช้างแสดงประชากรชา้งเล้ียงท่ีเหลืออยู่ใน

ประเทศไทยปัจจุบันทั้ งหมด 4,669 เชือก (สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ, 2559) สังเกตได้ว่า 

ประชากรชา้งเล้ียงในประเทศไทยลดจาํนวนลงเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีดว้ยสาเหตุต่างๆ หลายประการ เช่น  การไดรั้บ

บาดเจ็บจากการเกิดอุบติัเหตุต่างๆ  จนลม้ตาย หรือการเจ็บป่วยจากโรคภยัต่างๆ  นอกจากน้ีแนวโนม้ในปัจจุบนั

บ่งบอกว่า อตัราการเกิดของชา้งเล้ียงน้อยกว่าอตัราการตาย ทาํให้มีโอกาสท่ีชา้งจะสูญพนัธ์ุได ้(การสัมภาษณ์ 

สิทธวีร์ ทองทิพยศิ์ริเดช, 2552) ดงันั้นจึงมีหน่วยงานทางภาครัฐ องคก์รเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือประชาชน 

ควรใหค้วามสนใจและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัชา้งเหล่าน้ี 

 การอนุรักษช์า้งไทยนั้น มีหลายองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนไดด้าํเนินในหลายโครงการ หากแต่มีการ

ประสานการทาํงานและวางแผนให้เป็นในแนวทางเดียวกนัแลว้ จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

(กฤษฎา ลงักา, 2543) การจดัทาํแผนแม่บทสาํหรับการอนุรักษช์า้งโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดพนัธกิจสําหรับช้างเล้ียง คือ (1) ช้างมีสวสัดิภาพ 

สมศักด์ิศรีสัตว์สัญลักษณ์ประจาํชาติ (2) มีระบบการจดทะเบียนช้างและช้างข้ึนทะเบียนสมบูรณ์แบบ 100  

เปอร์เซน (3)  ฟ้ืนฟแูละพฒันาวชิาคชศาสตร์ใหเ้ป็นสากล เป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ (4) ฟ้ืนฟแูละคงไว้

ซ่ึงวฒันธรรม ประเพณีระหวา่งคนกบัชา้ง (5) ส่งเสริมกิจกรรมการใชช้า้งเพ่ือสร้างรายไดใ้หช้าวชา้ง 

 จากประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเล้ียงชา้ง คร้ังท่ี 1/2561 ใน

วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2561 สรุปสาระสาํคญั คือ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบในหลกัการยทุธศาสตร์แผน

แม่บทการอนุรักษช์า้ง (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบดว้ย 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 การกาํกบันโยบาย กฎหมาย ทิศทางและกองทุนเพ่ือการอนุรักษช์า้งไทย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นสังคมและวฒันธรรมเก่ียวกบัชุมชนและส่งเสริมอาชีพ ฟ้ืนฟูวฒันธรรมและองค์

ความรู้ดา้นคชศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การคุม้ครองและการบริหารจดัการชา้งป่า 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 สวสัดิภาพชา้งไทย รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากชา้งและสุขภาพชา้ง  

 ทั้ งน้ี เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดทิศทางแกไ้ขปัญหาชา้งและราษฎรผูเ้ล้ียงชา้ง พร้อมยกระดบั

ความสาํคญัในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัองคค์วามรู้และสืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีเก่ียวกบัชา้ง ตลอดจน

ส่งเสริมอาชีพและธุรกิจเก่ียวกบัชา้ง ซ่ึงจะนาํไปสู่การอนุรักษช์า้งอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งมีการบริหารจดัการช้างป่า

และถ่ินท่ีอยูอ่าศยัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกลไกในการคุม้ครองดูแลการบริหารจดัการชา้งบา้นและชา้งป่าท่ี

สอดคลอ้งกบัการอนุรักษช์า้งอยา่งย ัง่ยนื (กลุ่มประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ สาํนกัโฆษก, 2561) 
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4.  ส่ือสังคมออนไลน์  

 แสงเดือน ผอ่งพฒุ (2556) ไดแ้บ่งประเภทของส่ือออนไลน์ ดงัน้ี  

 1) เครือข่ายสงัคม (Social networking site) เป็นเวบ็ไซตท่ี์บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ สร้างขอ้มูลและ

เปล่ียนแปลงขอ้มูล เผยแพร่ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว โดยท่ีบุคคลอ่ืนสามารถ เขา้มาแสดงความเห็น หรือเผยแพร่ 

สนทนาโตต้อบ ได ้ตวัอยา่งไดแ้ก่ Facebook Badoo Google+  Linkdin และ Orkut เป็นตน้  

 2) ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็น เวบ็ไซต์ท่ีใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลท่ีสนใจเฉพาะดา้น รวมทั้งสามารถใช้

เคร่ืองหมาย # (Hashtag) เพ่ือเช่ือมต่อกับกลุ่มท่ีมีความสนใจในด้านเดียวกันได ้ตวัอย่างได้แก่ Twitter Blauk 

Weibo Tout  และ Tumble เป็นตน้  

 3) เวบ็ไซต์ท่ีให้บริการแบ่งปันส่ือออนไลน์ (Video and photo sharing website)เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้ผูใ้ช้

สามารถฝากหรือนําส่ือข้อมูล รูปภาพ วีดิโอข้ึนเว็บไซต์เพ่ือแบ่งปันกับผูอ่ื้นตวัอย่างได้แก่ Flicker Vimero 

YoutubeInstagram และ Pinterest เป็นตน้  

 4) บล็อก ส่วนบุคคลและองค์กร (Personal and corporate blogs) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีผูเ้ขียนบนัทึกเร่ืองราว

ต่างๆ เสมือนเป็นบนัทึกไดอารีออนไลน์ สามารถเขียนในลกัษณะไม่เป็นทางการและแกไ้ขไดบ่้อย ตวัอยา่งไดแ้ก่ 

Blogger Wordpress Bloggang และ Exteen เป็นตน้ 

 5) บล็อกท่ีมีส่ือส่ิงพิมพ์เป็นเจา้ของเว็บไซต์ (Blogs hosted by media outlet) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีใช้ในการ

นําเสนอข่าวสารของส่ือส่ิงพิมพ์มีความเป็นทางการน้อยกว่าส่ือส่ิงพิมพ์ แต่มีรูปแบบและความเป็นทางการ

มากกวา่บลอ็ก  

 6) วิกิ และพ้ืนท่ีสาธารณะของกลุ่ม(Wikis and online collaborative space)เป็นเวบ็ไซต์สําหรับพ้ืนท่ี

สาธารณะออนไลน์เพ่ือรวบรวมขอ้มูลและเอกสาร ตวัอยา่งไดแ้ก่ Wikipedia Wikia เป็นตน้ 

 7) กลุ่มหรือพ้ืนท่ีแสดงความคิดเห็น(Forums, discussion board and group) เป็นเว็บไซต์หรือกลุ่ม

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ มีทั้งท่ีเป็นกลุ่มส่วนตวัและสาธารณะ ตวัอยา่ง

ไดแ้ก่ Google groups Yahoo groups และ Pantip เป็นตน้ 

 8) เกมออนไลน์ท่ีมีผูเ้ล่นหลายคน (Online multiplayer gaming platform) เป็นเว็บไซต์ท่ีนําเสนอใน

ลกัษณะการเล่นเกมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถเล่นทั้งคนเดียวและเล่นไดเ้ป็นกลุ่ม ตวัอยา่ง

ไดแ้ก่ Second life และ World of Warcraft เป็นตน้ 

 9) ข้อความสั้ น (Instant messaging)เป็นการส่งขอ้ความส้นจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ได้แก่ SMS (text 

messaging) 

 10) การแสดงตนวา่อยู ่ณ สถานท่ีใด (Geo-spatial tagging) เป็นการแสดงตาํแหน่งท่ีอยูพ่ร้อมความเห็น

และรูปภาพในส่ือสงัคมออนไลน์ ตวัอยา่งไดแ้ก่ Facebook และFoursquare เป็นตน้ 

  ส่ือสังคมออนไลน์ยงัคงเป็นส่ือท่ีทรงพลงัอยา่งเห็นไดช้ดัในปี 2560-2561 ไม่วา่จะเป็น ไลน์, เฟซบุ๊ก, 

อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ นอกจากขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทยไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึงแลว้ ดว้ยคอนเทนต์ท่ีแตกต่าง ฟังก์ชัน่การใชง้านท่ีสะดวกสบาย พร้อมดว้ยลูกเล่นต่างๆท่ีสามารถดึงดูด

ความสนใจไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ (อินโฟเควสท,์ 2561) 
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5. การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการอนุรักษ์ช้างไทย  

 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษช์า้งไทย นักส่ือสาร หรือประชาชนทัว่ไปสามารถใชยุ้ทธศาสตร์

แผนแม่บทการอนุรักษ์ชา้ง เป็นแนวทางให้การสร้างส่ือเพ่ือเผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน กลุ่ม

บุคคลหรือบุคคลต่างๆได ้

 5.1 การสร้างเพจเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือช้างไทย 

                หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลสร้างเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือเป็นช่องทางรณรงคใ์นการ

อนุรักษช์า้งไทยและประชาสมัพนัธ์ส่ือ ความรู้ ความเขา้ใจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัชา้งไทย ตวัอยา่งเช่น ศูนยก์ารศึกษา

และวจิยัชา้งไทย สมาคมสหพนัธ์ชา้งไทย โครงการคชอาณาจกัรสุรินทร์ ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย กลุ่มธรรมชา้ง เป็น

ตน้ ดงัปรากฏในภาพท่ี 1โดยหน่วยงานเหล่าน้ีเป็นตวักลางในการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัชา้งไทยใหค้นทัว่ไปได้

รับรู้ ตระหนกัถึงความสาํคญัและปัญหาของชา้งไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 ภาพเพจหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักช์า้งไทย 

(ท่ีมา: ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการวิจยัช้างและสตัวป่์า สืบคน้จาก : https://web.facebook.com/EREC.CMU/ , สมาคมสหพนัธ์ชา้งไทย 

สืบคน้จาก : https://web.facebook.com/thaielephantalliance/ , คชอาณาจกัร สุรินทร์ สืบคน้จาก : 

https://www.facebook.com/ElephantKingdomByZPO/ , ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย จ.ลาํปาง สืบคน้จาก : 

https://www.facebook.com/elephantcenter/,  ธรรมชา้ง สืบคน้จาก : https://www.facebook.com/Eleesystem/, โรงพยาบาลชา้ง ศูนย์

อนุรักษช์า้งไทย สืบคน้จาก : https://www.facebook.com/elephanthospital.TECC/ สืบคน้เม่ือ 29 ต.ค. 2561) 

https://web.facebook.com/EREC.CMU/
https://web.facebook.com/thaielephantalliance
https://www.facebook.com/ElephantKingdomByZPO/
https://www.facebook.com/elephantcenter/
https://www.facebook.com/Eleesystem/
https://www.facebook.com/elephanthospital.TECC/%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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 5.2 การจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย 

       หน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคล จดักิจกรรมท่ีมีวตัุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจชา้งไทย 

หรือระดมเงินบริจาคทางส่ือสังคมออนไลน์ ตวัอย่าง เช่น กิจกรรมวิ่งเพ่ือชา้ง กิจกรรมวิ่งเคียงคู่ชา้ง กิจกรรม

เยาวชนรักษช์า้ง ทาํโป่งชา้ง เป็นตน้  ดงัปรากฏในภาพท่ี 2 กิจกรรมเหล่าน้ีทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมมีความรู้สึกถึงการมีส่วน

ร่วมและเป็นส่วนหน่ึง กบักิจกรรมเพ่ือการอนุรัก์ชา้งไทย ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมมีความตระหนกั และเขา้ใจ มากกวา่การ

รับข่าวสารเพียงอยา่งเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ภาพเพจกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษช์า้งไทย 

(ท่ีมา : กิจกรรมว่ิงเคียงคู่ชา้ง สืบคน้จาก :  https://www.facebook.com/events/180835105936146/ ,  
https://www.facebook.com/shareforchang/ , กิจกรรมว่ิงเพ่ือชา้ง สืบคน้จาก : 

https://www.facebook.com/events/1536008803344844/ , กิจกรรมเยาวชนรักษช์า้ง ทาํโป่งชา้ง สืบคน้จาก : https://

www.facebook.com/เยาวชนรักษช์า้งไทย-1009648259047733/  สืบคน้เม่ือ 29 ต.ค. 2561) 
 

 5.3 การทาํส่ือภาพเคล่ือนไหวเกีย่วกบัการอนุรักษ์ช้างไทย 

  จดัทาํส่ือภาพเคล่ือนไหวเก่ียวกบัอการอนุรักษช์า้งไทย เพ่ือเผยเพ่ือทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น ยทููปหรือ

ส่ือออนไลน์อ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น การสร้างส่ือการเรียนรู้ชา้งไทย โดยกรมประชาสัมพนัธ์  การสร้างภาพยนตร์เชิง

สารคดีชุดชา้งไทย โดยสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 การสร้างละครเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถใน ร.9  เร่ือง ป่ารักษช์า้ง เป็นตน้ ดงัปรากฏในภาพท่ี 3  
 

 

 

 
i 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ภาพส่ือภาพเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษช์า้งไทย  

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=79PO2SaY9HQ , https://www.youtube.com/watch?v=ZBVdWNCUQLU , 

https://www.youtube.com/watch?v=gMvM4upOnrw  สืบคน้เม่ือ 29 ต.ค. 2561) 

https://www.facebook.com/shareforchang/
https://www.facebook.com/events/1536008803344844/
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-1009648259047733/
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-1009648259047733/
https://www.facebook.com/elephanthospital.TECC/%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
https://www.youtube.com/watch?v=79PO2SaY9HQ
https://www.youtube.com/watch?v=gMvM4upOnrw
https://www.facebook.com/elephanthospital.TECC/%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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 ส่ือต่างๆในส่ือสังคมออนไลน์ ส่วนเป็นตวัจุดประการให้ผูรั้บไดเ้ร่ิมท่ีจะตระหนกัในการเรียนรู้ เขา้ใจ

สัตวป์ระจาํชาติของเรา และใชต้วัเองเป็นส่วนหน่ึงในการเผยแพร่ขอ้มูลเหล่าน้ีส่งต่อออกไปใหค้นอ่ืนๆรับรู้ผา่น

ส่ือสงัคมออนไลน์ของหน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือตนเอง 

 

6. บทสรุป 

  ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือยๆในปัจจุบนั ทาํใหค้นทัว่ไปสามารถเป็นนกัส่ือสาร

ได ้และส่ือสารออกมาไดอ้ย่างอิสระผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นส่ือท่ีมีบทบาทและ

ใกลชิ้ดกบัคนในสังคมใชเ้ป็นส่งสารและปฏิสัมพนัธ์กนั แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้ ทั้ งเป็นขอ้ความ

ภาพ หรือเสียง การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการอนุรักษช์า้งไทย เป็นช่องทางหน่ึงท่ีใหน้กัส่ือสารและคนทัว่ไปได้

ตระหนกัถึงความสาํคญั ปัญหาดา้นต่างๆของชา้งไทย และแนวทางการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงใน

การอนุรักษช์า้งไทย โดยอาจใชห้ลกัการยทุธศาสตร์แผนแม่บทการอนุรักษช์า้ง เป็นแนวทางในการสร้างสารใน

ส่ือสังคมออนไลน์ให้สอดคลอ้งกนัและใชช่้องทางเหล่านั้น เร่ิมในการถ่ายทอดและส่งต่อสารท่ีเก่ียวขอ้งในการ

อนุรักษ์ชา้งไทย เพ่ือให้ผูรั้บไดเ้ร่ิมตระหนักถึงความสําคญัและปัญหาของชา้งไทยจะไดเ้ร่ิมถ่ายทอดสารในส่ือ

สงัคมออนไลน์ต่อไปเร่ือยๆไม่ส้ินสุด  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลน์กบัการอนุรักษช์า้งไทยยงัมีการประยุกตใ์ชท่ี้มีความหลากหลายให้

สอดคลอ้งกบัส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีช่องทางใหม่เกิดข้ึนเสมอ โดยผูศึ้กษาอาจใชแ้นวทางหลกัการยทุธศาสตร์แผน

แม่บทการอนุรักษช์า้งประจาํชาติ มาเป็นหลกัเพ่ือประยกุต์ช่องทางการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการอนุรักษ์ช้าง

ไทยใหมี้ความหลากหลายและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทศันคติ และความพึงพอใจในการ

รับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้  2) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผน

ท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ และ 3) ศึกษาอิทธิพลของทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลและความพึงพอใจในการรับ

ส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ การ

วจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้มีอาย ุ18-35 ปี ท่ีใช้

อินเทอร์เน็ตเป็นประจาํ และสามารถอ่านและเขา้ใจภาษาไทยได ้จาํนวน 282 คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ 1) คนวยัผูใ้หญ่

ตอนตน้มีทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวในระดบัดี ความพึงพอใจในการรับส่ือ

สังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวในระดับมาก และพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวในระดับมาก                    

2) ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

วางแผนท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ โดยแหล่งขอ้มูลส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวผา่นภาพเสมือนมี

ค่าอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผ่านบุคคลท่ีมีอิทธิพลดา้นการ

ท่องเท่ียว และคนมีช่ือเสียง ตามลาํดบั และ 3) ความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว มี

อิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว ของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ โดยความพึงพอใจในการ
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รับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นรูปแบบความน่าสนใจของการท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

วางแผนท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล และความพึงพอใจดา้นความถูกตอ้ง

ของเน้ือหา ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั:  ความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูล พฤติกรรมการวางแผนท่องเท่ียว             

 ส่ือสงัคมออนไลน์ การท่องเท่ียว 

 

ABSTRACT 

This quantitative research study explored: 1) young adults’ attitudes towards sources of information in 

tourism, 2) young adult’s satisfaction of social media exposure in tourism, and on travel planning behavior; and 

3) influences of attitudes towards sources of information and satisfaction of social media exposure in tourism on 

young adults’ decision-making behavior in travel planning. Questionnaires were distributed to 282 samples of 

young adults, aged between 18 and 35, who were regular Internet users and literate in Thai language. Statistical 

analysis methods included frequency, percentages, means, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The findings revealed as follows:  1)  Young adults showed good level attitudes towards tourism sources of 

information, high level of satisfaction towards social media exposure in tourism, and high level of decision-

making behavior in travel planning; 2) Attitudes towards tourism sources of information had a positive impact 

on young adults’ decision-making behavior in travel planning. Among the three social media types of exposure 

in tourism, virtual reality was found to be the most influential, followed by tourism experts, and celebrities 

respectively; and 3)  Satisfaction of social media exposure in tourism was reported to have positive effects on 

young adults’  decision-making behavior in trip planning.  Satisfaction variables in tourism ranged from 

interesting types of travel, information accessibility, and content accuracy, respectively.     

 

KEYWORDS: Satisfaction of Media Exposure, Attitudes towards sources of information, Social media,  

 Tourism 

  

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภาคการท่องเท่ียวมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากภาคการท่องเท่ียวนั้นเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีทาํเม็ดเงินรายไดเ้ขา้ประเทศอย่างมากและเป็นลาํดบัตน้ๆ ของ

ภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ World Travel & Tourism Council (2016) รายงานจาํนวนนกัท่องเท่ียวทัว่โลกในปี พ.ศ. 2559 มี

ประมาณ 1.2 พนัลา้นคน ซ่ึงสร้างรายไดท้ั้ งหมดให้กบัโลกประมาณ 78.2 ลา้นลา้นบาท และก่อใหเ้กิดการจา้งงาน

ทั้งหมดประมาณ 109 ลา้นงานทัว่โลก ซ่ึงคิด 1 ใน 10 ของผูมี้งานทาํทัว่โลก ภาคการท่องเท่ียวของไทยในปี พ.ศ. 

2559 คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ก่อให้เกิดการจา้งงานทั้งหมด 2.4 ลา้นงานหรือ
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ร้อยละ 6.3 ของผูมี้งานทาํในประเทศ  และในปี พ.ศ. 2558 ภาคการท่องเท่ียวมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 14.6 สูงสุด

ในทุกภาคเศรษฐกิจ (ภาวนิศร์ ชวัวลัลี อารยา จนัทร์สกลุ ธนิก พรเทวบญัชา และจรัสวชิญ สายธารทอง, 2560)  

 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวผ่านส่ือต่างๆ เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีใชใ้นกระตุน้ให้

การท่องเท่ียว และปัจจุบนัมีการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทาํให้เกิดการติดต่อส่ือสาร คน้หา

ขอ้มูลข่าวสาร พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดง่้ายข้ึน และทาํให้เกิดส่ือสงัคมออนไลน์ ซ่ึงหลายฝ่ายนาํมาใช้

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างกระแสให้ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัผา่นช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากการส่ือสารการตลาดผา่น

ส่ือสังคมออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก สามารถส่ือสารไดต้ลอดเวลา สามารถแลกเปล่ียน

ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถใหข้อ้มูลกลุ่มลูกคา้ไดม้ากกวา่วธีิอ่ืนๆ (อมรรัตน์ ทนัมา, 2558) ดงันั้น จึงมีการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวผ่านทางสังคมออนไลน์เพ่ิมข้ึน อาทิ เฟซบุ๊ค 

(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) บลอ็ก (Blog) ทวติเตอร์ (Twitter) ไลน์ (line) ยทููป (YouTube) เป็นตน้  

 เม่ือบุคคลเปิดรับส่ือจะเกิดการตีความข่าวสารไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือและ

ความพึงพอใจของบุคคลนั้ น (Klapper, 1960) การเลือกมีผลต่อการเลือกตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียว  เม่ือส่ือสังคมออนไลน์มีบทบาทสาํคญัในการช่วยเร่ืองกบัสืบคน้ขอ้มูลทางดา้นการท่องเท่ียวทาํให้

เกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อการเดินทางท่องเท่ียว และเป็นประกอบสําคญัในของการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว    

(คมสิทธ์ิ เกียนวฒันา, 2559) 

ในคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้หรือคนท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-35 ปี เป็นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี บรรลุวฒิุภาวะ

โดยสมบูรณ์ กลุ่มคนวยัน้ีสามารถตดัสินใจทาํเร่ืองใดๆ ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ี คนกลุ่มน้ีมีความคุน้เคยกบัการใช้

อินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวิต อาทิ การรับรู้ข่าวสาร การติดต่อส่ือสาร การสืบคน้ขอ้มูล  

เป็นตน้ (ปัทมวรรณ สถาพร และกติกา สายเสนีย,์ 2553 อา้งใน ยทุธิพงศ ์แซ่จ๋ิว, 2555)  

ดงันั้น การวจิยัน้ีจึงศึกษาอิทธิพลของทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ดา้นการ

ท่องเท่ียว และความพึงพอใจในการเปิดรับการท่องเท่ียวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ เพ่ือทราบปัจจยัท่ีทาํให้คนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ตดัสินใจท่ีจะ

ท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการวจิยัท่ีไดไ้ปวางกลยทุธ์ส่ือสารทางการตลาดดา้นการท่องเท่ียว

ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือ ศึกษาทศันคติ และความพึงพอใจในการรับส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวของคนวยั

ผูใ้หญ่ตอนตน้   

(2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

(3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทศันคติต่อแหล่งขอ้มูล และความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้น

การท่องเท่ียวท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ทศันคตต่ิอแหล่งข้อมูล การโฆษณาประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวน้ีมีการนาํเสนอผา่นแหล่งขอ้มูล

ท่ีหลากหลายซ่ึงแหล่งของข้อมูลข่าวสาร (Source) เป็นปัจจัยท่ีสําคญัต่อการเกิดการเปล่ียนแปลงของทัศนคติ 

แหล่งขอ้มูลท่ีมีลกัษณะน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของสังคมสามารถดึงดูดความสนใจและทาํให้ความคิดของ

บุคคลคลอ้ยตามไปกบัขอ้มูลสารท่ีไดรั้บ (Roger, 1978) ซ่ึงแหล่งขอ้มูลผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ 1) ผ่านคนดงั

ขา้มคืน (Cewebrity) ซ่ึงเป็นคนท่ีไม่เคยมีช่ือเสียงมาก่อนแต่กลายเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปจากการการนาํเสนอผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์โดยเฉพาะการนาํเสนอคลิปวีดีโอผ่านทางยูทูป  2) ผ่านทางภาพเสมือนซ่ึงเป็นการใชภ้าพเสมือน

ลกัษณะต่างๆ แทนการใชค้นจริงเคล่ือนไหวต่างๆ 3) ผ่านบุคคลท่ีมีอิทธิพลดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป  

 ความพึงพอใจต่อการรับส่ือ ความพึงพอใจคือความรู้สึกทางบวกของแต่ละบุคคล ผูรั้บส่ือจะเลือกรับส่ือ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง (กาญจนา แก้วเทพ, 2545) ดังนั้ น แหล่งของข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น

องคป์ระกอบหลกัของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์แลว้รูปแบบการนาํเสนอท่ีแปลกใหม่น่าสนใจ เน้ือหาท่ีถูกตอ้ง

น่าเช่ือถือ รวมทั้ งการเขา้ถึงส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไดง่้ายยงัเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด

ความรู้สึกใหเ้กิดความพึงพอใจต่อขอ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์นั้น   

 พฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยว การท่องเท่ียวจัดเป็นสินค้าประเภทหน่ึงท่ีสร้าง

ประสบการณ์ให้กบัผูบ้ริโภค (Experience Goods) สินคา้มีหลากหลายทั้งจากทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม 

และจากผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างๆ อาทิ โรงแรมและท่ีพัก บริษัทนําเท่ียว ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นผู ้

ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดงันั้น การท่ีผูบ้ริโภคมีการท่องเท่ียวจึงสามารถใชอ้ธิบายไดด้ว้ยทฤษฎี

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Kotler, 2003) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) การรู้จดัตระหนกัถึงความตอ้งการ 2) 

การเสาะแสวงหาข่าวสาร 3) การประเมินแนวทางเลือกอ่ืนๆ 4) การตดัสินใจซ้ือ และ 5) พฤติกรรมหลงัการใชจ่้าย 

 แนวคิดทฤษฏีขา้งตน้นาํมาสู่กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีคือ  ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสังคม

ออนไลน์ด้านการท่องเท่ียว และความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ดงัแผนภาพท่ี 1  

 

ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม  

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของส่ือสังคมออนไลน์ด้านการ

ท่องเท่ียว แบ่งแหล่งขอ้มูลเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1. ผา่น

คนดงัขา้มคืน 

2. ผา่นภาพเสมือน 

3. ผา่นบุคคลท่ีมีอิทธิพลดา้นการท่องเท่ียว 

พฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนท่องเท่ียว 
ความพงึพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการ

ท่องเท่ียว แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความถูกตอ้งของเน้ือหา 

2. รูปแบบความน่าสนใจ 

3. การเขา้ถึงขอ้มูล 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาลกัษณะตวัแปรและหาอิทธิพลระหวา่งตวัแปร  

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 การวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีตอ้งการศึกษา คือ ประชาชนไทยกลุ่มวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-35 

ปี ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจาํและสามารถอ่านและเขา้ใจภาษาไทยได ้และตวัอย่าง คือ ประชาชนไทยกลุ่มวยั

ผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีมีอายุระหว่าง 18-35 ปี ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจาํและ สามารถอ่านและเขา้ใจภาษาไทยได ้

จาํนวนอย่างน้อย 255 คนจาก 282 คน ซ่ึงได้จากกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณขนาดตวัอย่างของ 

Cohen (1988) ดว้ยโปรแกรม G*Power (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) กาํหนดให้ค่าขนาดอิทธิพล (effect 

size) ระดบักลาง 0.12 ระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 และค่าอาํนาจในการทดสอบ เท่ากบั 0.99 จาํนวนตวัแปรอิสระ

ในสมการถดถอยเท่ากบั 3 ตวั และเลือกตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น  

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 งานวจิยัน้ีตวัแปรท่ีศึกษาจดัเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม รายละเอียดดงัน้ี 

 ตวัแปรอสิระมจีาํนวน 2 ตวั ได้แก่ 1) ทศันคตต่ิอแหล่งข้อมูลของส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเทีย่ว 

แบ่งแหล่งขอ้มูลออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1. ผา่นคนดงัขา้มคืน  2. ผา่นภาพเสมือน และ 3. ผา่นบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ดา้นการท่องเท่ียว 

ความพงึพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเทีย่ว แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความถูกตอ้งของ

เน้ือหา 2. รูปแบบความน่าสนใจ 3. การเขา้ถึงขอ้มูล 

 ตวัแปรตาม มจีาํนวน 1 ตวั ได้แก่ พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว  

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลและความพึงพอใจใน

การรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก

การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัตวัแปรทศันคติและความพึงพอใจต่อส่ือดา้นการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการ

ตดัสินใจดา้นท่องเท่ียว แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษาขั้นสูงสูด สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ซ่ึงเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ (check list) 

 ส่วนท่ี 2 ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 

ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลผา่นคนดงัขา้มคืน จาํนวน 9 ขอ้  2) ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลผ่านภาพเสมือน จาํนวน 8 ขอ้  

3) ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลผ่านบุคคลท่ีมีอิทธิพลดา้นการท่องเท่ียว จาํนวน 9 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้คาํถามแบบประเมินค่า 

5 ระดับ ตามมาตรวดัของไลเคิร์ท (Likert’s scale) ได้แก่ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 หมายถึง เห็นด้วย 3 

หมายถึง ไม่แน่ใจ 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ และมีเกณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉล่ียดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว แบ่งความพึงพอใจออกเป็น 3 

ส่วน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา 2) ดา้นรูปแบบความน่าสนใจ และ 3) ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล จาํนวนขอ้
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คาํถามดา้นละ 3 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้คาํถามแบบประเมินค่า 5 ระดบั ตามมาตรวดัของไลเคิร์ท (Likert’s scale) ไดแ้ก่ 5 

หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 

หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว จาํนวน 21 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้คาํถามแบบประเมินค่า 5 

ระดบั ตามมาตรวดัของไลเคิร์ท (Likert’s scale) ไดแ้ก่ 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4 หมายถึง เห็นดว้ย 3 หมายถึง 

ไม่แน่ใจ 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 3 และ 4 มีเกณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉล่ียดงัน้ี  

ค่าเฉล่ีย การแปลผลจากค่าเฉล่ีย 

ส่วนท่ี 2 ทศันคติ ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจ ส่วนท่ี 4 พฤติกรรม 

1.00 – 1.50 ทศันคติอยูใ่นระดบัไม่ดีมาก พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.51 – 2.50 ทศันคติอยูใ่นระดบัไม่ดี พึงพอใจนอ้ย ปฏิบติัในระดบันอ้ย 

2.51 – 3.50 ทศันคติอยูใ่นระดบักลางๆ พึงพอใจปานกลาง ปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

3.51 – 4.50 ทศันคติอยูใ่นระดบัดี พึงพอใจมาก ปฏิบติัในระดบัมาก 

4.51 – 5.00 ทศันคติอยูใ่นระดบัดีมาก พึงพอใจมากท่ีสุด ปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  

 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือพบวา่ แบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน คือ ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของ

ส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียว ความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียว  และ

พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว มีความตรงเชิงเน้ือและความเท่ียง เน่ืองจากค่าสอดคลอ้งระหวา่งขอ้

คาํถามกบัเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) มีค่ามากกวา่ 0.6 (IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6 ถึง 1.0) และ

ค่าความสอดคลอ้งภายในดว้ยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ของทั้ง 3 แบบสอบถามมี

ค่ามากกวา่ 0.8 ( α เท่ากบั 0.92 0.83 และ 0.90 ตามลาํดบั) 

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามออนไลน์บนเวบ็ไซต ์SurveyMonkey และส่งแบบสอบถามออนไลน์น้ีผ่าน

ส่ือสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค พนัทิป สนุกดอดคอม และส่งผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใหป้ระชาชน

ท่ีมีอายุ 18-37 ปี ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจาํ สามารถอ่านและเขา้ใจภาษาไทยได ้โดยมีระยะเวลาในการเก็บ

ขอ้มูลประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่ 7 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2557 มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 331 ชุด ผูว้ิจยั

ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของการตอบทาํใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีใชไ้ดจ้าํนวน 282 ชุด 

  ลกัษณะของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นหญิงร้อยละ 70.2 และชายร้อยละ 29.8 ส่วน

ใหญ่อายุอยูร่ะหว่าง 24-29 ปี ร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ อายุ 30-35 ปี ร้อยละ 22.0 และอาย ุ18-23 ปี ร้อยละ 9.6  

วฒิุการศึกษาขั้นสูงสุดส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปริญญาตรีร้อยละ 72.7 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี 20.3 และตํ่ากวา่

ปริญญาตรี ร้อยละ 7.0  สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นโสด ร้อยละ 82.3 ท่ีเหลือสมรสแลว้ ร้อยละ 17.7 อาชีพ

ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน ร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ นิสิต/นกัศึกษา ร้อยละ 23.0 เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 

ร้อยละ 19.1 ท่ีเหลือรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.3 และรายได้อยู่ระหว่าง 10,000-30,000 บาท  

ร้อยละ 67.4 รองลงมาคือ มากกวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 24.1 ท่ีเหลือรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 8.5 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

1156 

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  งานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัน้ี  

  1) สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล

เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว ความพึงพอใจในการรับส่ือสังคม

ออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวและพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้  

  2) สถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือศึกษา

อิทธิพลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลและความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ผลการบรรยายลกัษณะของตวัแปรในการวจิยั และส่วน

ท่ี 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทัศนคติต่อแหล่งขอ้มูล และความพึงพอใจต่อการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการ

ท่องเท่ียวท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว รายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ลกัษณะของตวัแปรในการวจิยั 

 ตวัแปรในการวจิยัน้ีประกอบดว้ยทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว ความ

พึงพอใจต่อการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว ผลการวจิยั

พบว่า คนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้มีทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวในระดบัดีทั้งใน

ภาพรวมและแบ่งตามลกัษณะแหล่งขอ้มูลส่ือสงัคมออนไลน์  โดยผูใ้หญ่ตอนตน้มีทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือ

สงัคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวผา่นภาพเสมือนดีสูงกวา่แหล่งขอ้มูลลกัษณะอ่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 (ดี) 4.02 (ดี

มาก) 3.99 (ดีมาก) และ 3.71 (ดี) คะแนน ตามลาํดบั นอกจากน้ี คนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้มีความพึงพอใจในการรับส่ือ

สังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวม และแบ่งรายดา้น โดย

คนวยัผูใ้หญ่ความพึงพอใจต่อการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล อ่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.93 (ดีมาก) 4.01 (ดีมาก) 3.90 (ดีมาก) และ 3.88 (ดีมาก) คะแนน ตามลาํดบั และพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผน

ท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 คะแนน ซ่ึงหมายถึงปฏิบติัในระดบัมาก 

ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐานของทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสังคมออนไลนด์า้นการท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการวางแผนการตดัสินใจท่องเท่ียว

ของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

ตัวแปรในการวิจัย ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียว 3.91 0.608 ด ี

ผา่นคนดงัขา้มคืน 3.71 0.651 ดี 

ผา่นภาพเสมือน 4.02 0.562 ดี 

ผา่นบุคคลท่ีมีอิทธิพลดา้นการท่องเท่ียว 3.99 0.609 ดี 

ความพงึพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียว 3.93 0.748 มาก 

ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา 3.90 0.732 มาก 

ดา้นรูปแบบความน่าสนใจ 3.88 0.792 มาก 

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 4.01 0.717 มาก 

พฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนท่องเท่ียว 3.97 0.457 มาก 

 

ส่วนที่ 2 อิทธิพลของทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลและความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการ

ท่องเทีย่วต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเทีย่ว 

 การวิเคราะห์อิทธิพลของทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลและความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้น

การท่องเท่ียวต่อพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ได้มีการ

ตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นเก่ียวกับความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระหรือภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 

(multicollinearlity) โดยใช้เกณ ฑ์ค่ า Tolerance มากกว่า 0.1 และ VIF น้อยกว่า 10 (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010) ผลการวเิคราะห์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ทศันคตต่ิอแหล่งข้อมูลของส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเทีย่ว 

ผลการตรวจสอบพบวา่ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เน่ืองจากทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลทั้ง 3 ลกัษณะ 

และผลการวิเคราะห์พบวา่ ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 โดยทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลผ่านภาพเสมือนมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวสูงท่ีสุด (Beta = 0.399) รองลงมาคือ ผา่นบุคคลท่ีมีอิทธิพลดา้นการท่องเท่ียว และผา่น

คนดงัขา้มคืน (Beta = 0.214) ตามลาํดบั โดยทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลทั้ง 3 ลกัษณะร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของ

พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวไดร้้อยละ 47.0 (Adj.R2 = 0.470) รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว 

ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของส่ือสังคมออนไลน์

ด้านการท่องเท่ียว 

B Beta t p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1513  -9.833 <0.001   

ผา่นคนดงัขา้มคืน 0.138 0.197 3.507 0.001 0.589 1.698 

ผา่นภาพเสมือน 0.324 0.399 6.962 <0.001 0.565 1.771 

ผา่นบุคคลท่ีมีอิทธิพลดา้นการท่องเท่ียว 0.160 0.214 3.677 <0.001 0.548 1.828 

R = 0.696; Adj. R2 = 0.479; F = 87.160; p-value = <0.001  

 

ความพงึพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเทีย่ว 

 ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เน่ืองจากความพึงพอใจในการรับส่ือสังคม

ออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวทั้ง 3 ดา้น และผลการวิเคราะห์พบวา่ ความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้น

การท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 โดย

ความพึงพอในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวด้านรูปแบบความน่าสนใจมีอิทธิพลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวสูงท่ีสุด (Beta = 0.264) รองลงมาคือ ด้านการเขา้ถึงขอ้มูล  (Beta = 

0.306) ด้านความถูกตอ้งของเน้ือหา (Beta = 0.187) ตามลาํดับ นอกจากน้ี ความพึงพอใจในการรับส่ือสังคม

ออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวทั้ง 3 ดา้นร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของพฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวได้

ร้อยละ 43.1 (Adj.R2 = 0.431) รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์

ดา้นการท่องเท่ียว 

B Beta t p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.802  11.928 <0.001   

ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา 0.136 0.187 2.936 0.004 0.502 1.994 

ดา้นรูปแบบความน่าสนใจ 0.216 0.306 4.669 <0.001 0.471 2.124 

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 0.199 0.264 4.326 <0.001 0.542 1.844 

R = 0.661; Adj. R2= 0.431; F = 71.830; p-value = <0.001  

 

6. อภิปรายผล  

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า คนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้มีทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการ

ท่องเท่ียวในระดบัดี ความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวในระดบัมาก และพฤติกรรม

การตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวในระดบัมาก นอกจากน้ี ทั้งทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นการ
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ท่องเท่ียวและความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้อีก ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 การท่ีผู ้มีทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลมีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนท่องเท่ียวนั้ นอาจเน่ืองจาก

แหล่งขอ้มูลซ่ึงเป็นบุคคลเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของเน้ือหาในส่ือและมีอิทธิพลต่อทศันคติ พฤติกรรมและการ

ตดัสินใจของบุคคล (วิทวสั รุ่งเร่ืองผล, 2557)  เม่ือส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวมีการใชบุ้คคลอา้งอิงท่ีมี

ความสําคัญต่อผูบ้ริโภคมาเสนอหรือบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับการท่องเท่ียวจึงทําให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะ

ประพฤติปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยทุธิพงศ ์แซ่จิว (2555) ท่ีพบวา่การส่ือสารผา่นคนดงัขา้มคืนในส่ือ

สังคมออนไลน์สามารถดึงดูดใจผูช้ม เน่ืองจากการให้ความบนัเทิง สะดวกในเขา้ถึงและสามารถแพร่กระจายได้

อย่างรวมเร็ว และงานวิจัยของ อัชฉา สุทันกิตระ (2554) ท่ีศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลข่าวสารมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัดา้นการ

ท่องเท่ียวของ สุกัญญา สุขวงศ์ (2558) ท่ีพบว่า ทัศนคติด้านช่องทางการส่ือสารและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนมีอิทธิต่อการตดัสินใจเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว กล่าวได้ว่า เม่ือคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ไดรั้บส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล

ข่าวสารโฆษณาประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และท่ี

สาํคญัท่ีสุดคือมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีน่าสนใจทาํให้เกิดความพึงพอใจต่อส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีไดรั้บนั้นเม่ือมีเกิด

ความพึงพอใจแลว้จะเกิดความตอ้งการท่ีจะได้สัมผสัหรือมีประสบการณ์ท่ีระบุไวใ้นเน้ือหานั้ นนําไปสู่การ

ตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียว 

 จึงเห็นไดว้า่ทศันคติต่อแหล่งขอ้มูลของส่ือสงัคมออนไลนด์า้นการท่องเท่ียว และความพึงพอใจในการ

รับส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนบุคคลให้เกิดความอยากในการท่องเท่ียวมาก

ข้ึนส่งผลใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจท่องเท่ียวของคนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

 ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวสามารถนาํผลการวิจยัไป

วางแผนกลยทุธ์ผลิตส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ไดโ้ดย 1) การโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ควรเน้นความถูกตอ้งของเน้ือหา ออกแบบเน้ือหา

ขอ้มูลเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผูอ่้านสนใจสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และการสร้างความน่าเช่ือถือของผูส่ื้อสาร และ 2) 

แหล่งขอ้มูลสําหรับการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเท่ียวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ควรเป็นคนดัง

ขา้มคืนหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลดา้นการท่องเท่ียว และสาํคญัท่ีสุด คือ การใชภ้าพเสมือน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีขอ้คาํถามมาตรวดั

ประเมินซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นเชิงตวัเลข ดงันั้นเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึนควรท่ีการผสมผสานงานวิจยัเชิง

คุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกดว้ย 2) การวิจยัคร้ังน้ีมีการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระ 2 ตวัไดแ้ก่ ทศันคติต่อ
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แหล่งขอ้มูล และความพึงพอใจในการเปิดรับส่ือ ซ่ึงตวัแปรทั้งสองสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตาม

คือ พฤติกรรมการตดัสินใจวางแผนท่องเท่ียวประมาณร้อยละ 40 แสดงให้เห็นว่ายงัมีความผนัแปรเหลืออีกท่ี

สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ดังนั้ น ควรศึกษาอิทธิพลของปัจจัยอ่ืน เช่น อิทธิพลของรูปแบบการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ อิทธิพบของการรับรู้คุณค่าในการท่องเท่ียวในประเทศไทย  เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยและการประชาสัมพันธ์เพ่ือการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสังคมท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 2) ปัจจยัเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมท่ีมี

ผลต่อการตดัสินในเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และ 3) การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยใชน้ักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 400 คน เป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  แบบสอบถาม การวิจยัน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสหสมัพนัธ์ และไค-สแควร์ ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสงัคมใน

ดา้นความคาดหวงัเป็นปัจจยัท่ีนกัศึกษาเลือกศึกษาต่อมากท่ีสุด โดยพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคณาจารยมี์

ความรู้ความสามารถเป็นลาํดบัแรก อยู่ในระดบัมาก ( x  =4.05) สําหรับดา้นปัจจยัเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษา 

พบวา่ ดา้นหลกัสูตร ไดแ้ก่ มีหลกัสูตรตามท่ีตนตอ้งการเป็นลาํดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.93) และในดา้น

การประชาสมัพนัธ์ พบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์รเป็นลาํดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.62) โดยไดย้ินและไดรั้บ

ข่าวสารของมหาวทิยาลยัทางเฟซบุ๊ก เป็นลาํดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.88) 

 จากผลการวิจยัยงัพบวา่ ปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสังคม ไดแ้ก่ สถานะทางครอบครัวและตนเองมีผลกบั

ปัจจยัเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ระดบัอุดมศึกษา การประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

                                                   
1 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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ABSTRACT 

 This present study entitled Factors and Public Relations for Decision Making in Baccalaureate Level: 

Case Study Chandrakasem Rajabhat University was conducted to examine the following aspects:  1)  individual 

and social factors which influenced decision making of students who selected to study at Chandrakasem Rajabhat 

Universtiy; 2)  factors regarding Chandrakasem Rajabhat University which affected decision making of students 

who selected to study at this university; 3)  factors regarding public relations which affected decision making of 

students who selected to study at this university. The sample consisted of 400 first year students. The instruments 

used in this study were questionnaires. The following Descriptive Statistical Analyses were employed to analyse 

the data:  Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Correlation, and Chi- Square Test.  The findings 

reveal that individual and social factors were the most influencing factors leading them to select to study at this 

university.  In addition it could be observed that knowledge and expertise of lecturers was at the highest rank                     

( x = 4. 05) .  Further the most influencing factor concerning university appeared to be based on curriculum that 

matched with their needs ( x =3.93). Regarding public relations factors, it was found that the  

Corporate image at the highest rank ( x =3.60).By mean of listen and receive information by facebook 

In addition to major findings, it could also be observed that following particular individual and social 

factors could influence their decision making family and individual economic status concerning Chandrakasem 

Rajabhat University with Statistic Significance value of .05. 

 

KEYWORDS :  DECISION MAKING, BACCALAUREATE LEVEL, PUBLIC RELATIONS,  

 CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เป็นการศึกษาท่ีเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนพฒันาทางดา้นวิชาชีพ เพ่ือ

ประกอบอาชีพไดใ้นอนาคต ในปัจจุบนัประเทศไทยมีสถาบนัอุดมศึกษากวา่ 181 แห่ง แบ่งเป็น มหาวิทยาลยัใน

กาํกบัของรัฐ มหาวิทยาลยัของรัฐ (ราชภฏั) มหาวิทยาลยัของรัฐ(ราชมงคล) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลยั

ชุมชน และมหาวทิยาลยัสงักดัอ่ืน ๆ กระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 

นอกจากมหาวิทยาลยัท่ีมีอยู่มากมายแลว้ ยงัมีการคาดการณ์ว่า ในอนาคตจะมีผูเ้รียนลดลงเน่ืองจาก

แนวโนม้ทางดา้นประชากรท่ีมีอตัราการเกิดนอ้ยลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นตน้มา ซ่ึงเกิดจากสภาพ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงปัจจยัน้ีเองท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการส่งผลกระทบต่อสถาบนัอุดมศึกษาในการรับสมคัร

นกัศึกษาเขา้เรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ีสอง 

พ.ศ.2551-2565 โดยระบุว่า ประชากรไทยมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งชา้ ๆ จาํนวนประชากรวยั 18 - 22 ปี มีการขยายตวั

ลดลงอย่างต่อเน่ือง สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเพ่ิมบทบาทดา้นการเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวยัทาํงาน เน้น

การศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการเปล่ียนงานและอาชีพ  
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 จากสถานการณ์ขา้งตน้เป็นเพียงในส่วนของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอ้งปรับตวัให้เหมาะสมกบัสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป แต่สาํหรับผูเ้รียนแลว้การเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษานั้นอาจมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว เน่ืองจากการเรียนใน

สถาบนัอุดมศึกษามีภาระค่าใชจ่้ายสูง และยงัมีเร่ืองของหลกัสูตรซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีในการเลือกศึกษาต่ออีกดว้ย 

 จากปัจจยัขา้งตน้ไดมี้การนาํแนวคิดทางการตลาดเขา้มามีบทบาท เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้รียน 

โดยส่วนใหญ่วธีิการจูงใจจะเนน้ไปท่ีโปรโมชัน่ ซ่ึงเป็นการทาํการตลาดท่ีง่าย และเห็นผลไดม้าก เช่น สมคัรเรียน

แถมไอแพด สมคัรเรียนไดรั้บทุน เป็นตน้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการทาํการประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุ่มท่ี

กาํลงัเลือกเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา ผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ท่ีในปัจจุบนัมีอยูม่ากมาย  

ในปัจจุบนัช่องทางการส่ือสาร คือ ตวักลางท่ีช่วยในการนาํส่งสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ช่องทาง

เปรียบเหมือนทาง หรือพาหะระหวา่งผูร่้วมส่ือสาร (พชันี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒันานุกูล และถิรนนัท์ อนวชัศิริ

วงศ์. 2538, หนา้ 29 - 30) ซ่ึงการส่ือสารขอ้มูลท่ีมี ส่งต่อไปยงัผูรั้บสารหรือกลุ่มเป้าหมาย สาํหรับองคก์รแลว้เป็น

หน้าท่ีของการประชาสัมพนัธ์ โดยหน้าท่ีของการประชาสัมพนัธ์ คือ การบริหารภาพลกัษณ์ โดยการกาํหนด

วตัถุประสงค์ และปรัชญาองค์การให้สอดคลอ้งกับความคาดหวงัของสังคม ดังนั้นนักประชาสัมพนัธ์จะตอ้ง

พฒันา บริหาร และประเมินโครงการต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองคก์ารกบั

สาธารณชนใหไ้ดม้าซ่ึงภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค ์(ธนินี เตรียมชยัศรี. 2550, หนา้39) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน่ึงในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ราชภัฏ) เปิดการเรียนการสอนใน

ระดบัอุดมศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงระดบัปริญญาเอก มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์ คือ เวบ็ไซต์ เฟซบุ๊ก 

โบรชวัร์ การจดัอบรม การออกบูธกิจกรรม ส่ือสารมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ แต่จากขอ้มูลของสาํนกัส่งเสริมงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ในปีการศึกษา 2557 – 2560 แสดงให้เห็นว่า การเขา้ศึกษาต่อของ

นกัศึกษามีอตัราท่ีนอ้ยลงดงัภาพประกอบท่ี 1 

 

จากภาพประกอบท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ การประชาสมัพนัธ์ไม่สามารถทาํใหมี้นกัศึกษาเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงอาจ

เกิดจากขอ้มูลและช่องทางการส่ือสารยงัไม่ตรงจุดกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั

และการประชาสัมพนัธ์เพ่ือการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร

เกษม เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีได้น้ี เป็นแนวทางสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการวางแผนการ
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ภาพระกอบที ่1 แสดงจาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในปีการศึกษา 2557- 2560 

ท่ีมา : สาํนกัส่งเสริมงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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ประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือลดรายจ่ายงบประมาณและเล็งเห็นผลไดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะ

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีอยูภ่ายใตก้าํกบัของรัฐ ท่ีไดรั้บงบประมาณแผน่ดินอยา่งจาํกดั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัและการประชาสมัพนัธ์เพ่ือการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

กรณีศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม” ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) ศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสงัคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมท่ีมีผลต่อการตดัสินในเลือกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

3) เพ่ือศึกษาการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 

3. สมมติฐานการวจัิย 

 ปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสงัคม ไดแ้ก่ สถานะทางครอบครัวและตนเอง ความคาดหวงั และขอ้มูลและ

ส่ือสารสนเทศมีผลกบัปัจจยัเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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5. แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคดิและทฤษฏปัีจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค 

Oppenheim (1979, p.63) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ 

1. ค่านิยม มีอิทธิพลในกระบวนการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีตวัเลือกหลายตวั ตวัเลือกท่ีหน่ึงอาจทาํ

ใหค้่านิยมพฒันาและเปล่ียนแปลงไปในดา้นท่ีดีข้ึน ขณะท่ีตวัเลือกท่ีสองสามารถสร้างค่านิยมใหม่ท่ีเหมาะสมกบั

ความตอ้งการได ้อยา่งไรก็ตามจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของบุคคลนั้น 

2. ประเภทของครอบครัว มีผลต่อการตดัสินใจ เช่น การเงินของครอบครัว อาชีพการศึกษาของสมาชิก 

ท่ีอยูอ่าศยั และศาสนาของครอบครัว จะมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจ 

3. ทรัพยากรครอบครัว กล่าวคือ บุคคลโดยทัว่ไปมกัทาํตามรูปแบบการซ้ือในส่ิงเดิมท่ีเคยซ้ือในอดีต ทาํ

ใหร้อบคอบมากข้ึนเพราะเกิดการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยและเป็นนิสยั 

4. ทิศทางของเศรษฐกิจสังคม กล่าวคือ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจรุ่งเรือง ผูค้นส่วนใหญ่จะทาํงานและมีเงิน

สาํหรับใชส้อย แต่เม่ือเศรษฐกิจตกตํ่าก็จะตระหนกัถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง จึงใชส้อยนอ้ยลง 

แนวคดิและทฤษฎกีารประชาสัมพนัธ์ 

วิจิตร อาวะกุล (2541, หนา้ 17) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็นความพยายามท่ีจะแสวงหาความสัมพนัธ์ และ

การสนบัสนุนจากประชาชน ตลอดจนการรักษาทศันคติท่ีดีของประชาชนท่ีมีต่อองค์กร เพ่ือให้เกิดการยอมรับ 

และใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงานตามนโยบาย วตัถุประสงค ์และความเคล่ือนไหวขององคก์ร  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับส่ือ 

 ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์ (2557) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่ การเปิดรับส่ือเป็นหน่ึงในกระบวนการส่ือสารของ

มนุษยโ์ดยผูรั้บสารจะมีบทบาทสาํคญัในการเปิดรับส่ือหรือเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวธีิการหน่ึง

ในกระบวนการส่ือสารของมนุษย ์โดยท่ีส่ือจะมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจน

ทศันคติและความรู้สึกของผูรั้บสาร  

แนวคดิและทฤษฎกีารแสวงหาข่าวสาร 

 Krikelas (1983, p. 5) ได้ให้คาํนิยามไวว้่า การแสวงหาข่าวสาร เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลทาํการเสาะหา 

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลและข่าวสารท่ีจะสนองความตอ้งการของตน ใหค้ลายความสงสยั ในส่วนท่ีบุคคลนั้นมีความ

สนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ หน้าท่ีการงาน พฤติกรรมเช่นน้ีเร่ิมข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอ้งการรู้ ศึกษาและ

วิเคราะห์ปัญหาหรือเร่ืองราวใดเร่ืองหน่ึง และพบว่าความรู้ท่ีตนมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอจึงตอ้งการแสวงหาความรู้

เพ่ิมเติม 

แนวคดิและทฤษฎแีรงจูงใจ 

 สมควร กวียะ (2547, หน้า 62) ไดก้ล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนให้ไปสู่

เป้าหมายระยะสั้ นและระยะยาวของสังคม กระตุน้ให้บุคคลเกิดความมานะ และตดัสินใจเลือกแนวทางและ

พฤติกรรมท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ียนิยอมพร้อมใจกนักาํหนดไว ้
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6. วธีิดําเนินการวจัิย 

 6.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัและการประชาสัมพนัธ์เพ่ือการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

กรณีศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม” ผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ารวจิยัเชิงสาํรวจ แบบ

วดัผลคร้ังเดียวโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6.2 ประชากรและตวัอย่าง 

6.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 

2560 ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จาํนวน 2,130 คน 

6.2.2 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ จาํนวน 400 คน และแบ่งสดัส่วน

จาํนวนนกัศึกษาตามรายคณะ โดยวธีิการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 

  

6.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ คือ การเปิดรับส่ือ, ปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสังคม, ปัจจยัเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร

เกษม, การตดัสินใจจากการประชาสมัพนัธ์ 

 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 6.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใช้ค ําถามปลายปิด และคําถามปลายเปิด เป็น

แบบสอบถามท่ีให้ผูถู้กสํารวจกรอกขอ้มูลด้วยตนเอง โดยมีการวางโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ตอน ประกอบดว้ย 1.การเปิดรับส่ือ 2. 

ปัจจัยเก่ียวกับตนเองและสังคม 3. ปัจจัยเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 4.การตัดสินใจจากการ

ประชาสัมพนัธ์ 5. การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยใชม้าตรประเมินค่าระดบั

คะแนนของการตดัสินใจเป็นแบบ Likert  scale 

 

 

ตารางที ่1 แสดงผลการเทียบหาสดัส่วนจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิบญัญติัไตรยางศ ์
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 6.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 วิธีการเก็บแบบสอบถามเป็นแบบสุ่มแบบบงัเอิญจนครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด ซ่ึงใชร้ะยะเวลาเก็บรวม

รวมขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤศจิกายน–ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 6.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 หลงัจากเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามมา

ลงรหสั ตามวธีิการวจิยัทางสถิติ  และดาํเนินการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS for Windows สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี 

(Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง

อนุมาน ไดแ้ก่ สถิติค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) และไค-สแควร์ (Chi - square test) 

 

7. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาปัจจยัและการประชาสมัพนัธ์เพ่ือการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา กรณีศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 40 เพศหญิงร้อยละ 60 รายไดเ้ฉล่ีย

ครอบครัวต่อเดือน ตั้งแต่ 15,001 – 30,000 ร้อยละ 47.75 และรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 34.75 มีการ

เปิดรับส่ือทางดา้นอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 76.50 โดยเปิดรับส่ือ 2 - 3 วนั ต่อสปัดาห์ ร้อยละ 41.00 เป็นลาํดบัแรก 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจดัอนัดบัปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสังคมท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

(n = 400) 

ปัจจัยเกีย่วกบัตนเองและสังคม ( x ) S.D. แปลผล อนัดบั 

ดา้นความคาดหวงั 3.94 .631 มาก 1 

ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ 3.83 .655 มาก 2 

ดา้นสถานะทางครอบครัวและตนเอง 3.57 .599 มาก 3 

ภาพรวม 3.78 .503 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสงัคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.78, S.D. = .503) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่น

ระดบัมากทุก ๆ ดา้น โดยลาํดบัแรก คือ ดา้นความคาดหวงั ( x =3.94, S.D. = .631) รองลงมา คือ ดา้นขอ้มูลและ

สารสนเทศ ( x =3.83, S.D. = .655) และ ดา้นสถานะทางครอบครัวและตนเอง ( x =3.57, S.D. = .599) 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจดัอนัดบัปัจจยัเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

(n = 400) 

ปัจจัยเกีย่วกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ( x ) S.D. แปลผล อนัดบั 

ดา้นหลกัสูตร 3.83 .578 มาก 1 

ดา้นอตัราค่าธรรมเนียม สวสัดิการ 3.81 .582 มาก 2 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและคมนาคม 3.71 .664 มาก 3 

ภาพรวม 3.78 .507 มาก  

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.78, S.D. = .507) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกๆ ดา้น โดยลาํดบัแรก คือ ดา้นหลกัสูตร ( x =3.83, S.D. = .578) รองลงมา คือ ดา้นอตัรา

ค่าธรรมเนียม สวัสดิการ ( x  = 3.81, S.D. = .582) และ ด้านสภาพแวดล้อมและคมนาคม ( x  = 3.71, 

S.D. = .664) 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดอนัดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจากการประชาสมัพนัธ์ 

(n = 400) 

การประชาสมพนัธ์ ( x ) S.D. แปลผล อนัดบั 

ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 3.62 .634 มาก 1 

ดา้นขอ้มูลและส่ือประชาสัมพนัธ์ 3.42 .648 มาก 2 

ภาพรวม 3.52 .641 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจากการ

ประชาสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.52, S.D. = .641) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อนัดบัท่ี

หน่ึง คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับมาก ( x =3.62, S.D. = .634) รองลงมา คือ ด้านข้อมูลและส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ ( x =3.42, S.D. = .634) 

 

8. อภิปรายผล  

 ปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ลาํดบัแรก คือ ดา้นความคาดหวงั ซ่ึงไดแ้ก่ 

คณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ ในการสอน สอดคลอ้งกบั นํ้ าฝน ลูกคาํ (2555) จากรายการงานวิจยัเร่ือง ความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
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สุนันทา ท่ีพบว่า ความตอ้งการและความคาดหวงัดา้นอาจารยผ์ูส้อนมีผลต่อการเลือกศึกษาต่ออยู่ในระดบัมาก 

โดยพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวชิา เป็นลาํดบัแรก 

 สําหรับปัจจยัเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม พบวา่ ลาํดบัแรก คือ ดา้นหลกัสูตร ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัมีหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการ ไม่สอดคลอ้ง

กบั ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี

ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจาํปีการศึกษา 2560 ซ่ึงผลปรากฏวา่ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อมากท่ีสุดคือ ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั

ของรัฐท่ีมีช่ือเสียงมานาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ในด้านการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พบวา่ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจากการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ ลาํดบัแรก คือ 

ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ไดรั้บข่าวสารดา้นภาพลกัษณ์ในส่ือทางดา้นเฟซบุ๊กเป็น

ลาํดบัแรก รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัมีประวติัการสอนท่ียาวนาน สอดคลอ้งกบัพิชญ ์เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา(2558) 

เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์และการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

และนกัเรียนอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับข่าวสารดา้นภาพลกัษณ์ของคณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัทางดา้นอินเทอร์เน็ตมากเป็น

ลาํดบัแรก และตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จากภาพลกัษณ์ทางดา้นหลกัสูตร การเรียนการสอน 

 นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัเก่ียวกบัตนเองและสังคม ไดแ้ก่ สถานะทางครอบครัวและตนเอง มีผลกบั

ปัจจยัเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั พิชญ ์เดชาติวงศ ์

ณ อยธุยา(2558) เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การรับรู้ดา้นภาพลกัษณ์และการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ คณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 64.50 ท่ีไม่เลือกศึกษาต่อ 

เน่ืองจากเหตุผลอ่ืน ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้าย และการเดินทางมากท่ีสุด แต่ไม่สอดคลอ้งกบั ธนวรรณ รักอู่

(2557) จากการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรีของนกัศึกษาภาคปกติ ปี

การศึกษา 2556 ท่ีพบว่า รายได้ของครอบครัวท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ โดยการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่ออนัดบัแรกคือ ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยั และดา้นสถานท่ีตั้ง ตามลาํดบั 

 

9. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือในการเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา พบว่า 

เปิดรับส่ือจากอินเทอร์เน็ต เป็นลาํดบัแรก ดงันั้น มหาวทิยาลยัจึงควรใหค้วามสาํคญัต่อการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ตมากข้ึน ทั้งทางเวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก และช่องทางอ่ืนๆ โดยควรให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และคอยตรวจสอบ

ขอ้มูลอยูเ่สมอ เน่ืองจากพฤติกรรมการใชชี้วติของคนในยคุใหม่มกัหาขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
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(2) จากผลการศึกษาปัจจัยเก่ียวกับตนเองและสังคมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ท่ีพบว่า นักศึกษาตอ้งการคณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถ ในการสอน ซ่ึง

ประชาสมัพนัธ์ควรให้อาจารยเ์ขา้มามีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์ เช่น การจดักิจกรรมเสริมทกัษะในดา้นต่าง 

ๆ ใหแ้ก่โรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือแสดงศกัยภาพใหน้กัเรียนไดเ้ห็น และสร้างความคาดหวงัใหแ้ก่นกัเรียนได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรวจิยัดา้นส่ือประชาสมัพนัธ์ในดา้นการเขา้ถึงส่ือ ความตอ้งการ ความน่าสนใจของนกัศึกษา 

วา่ควรประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบ วธีิใด และขอ้มูลประเภทใด 

(2) ควรวิจยัในเร่ืองขอ้มูล และการเขา้ถึงส่ือประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัของนักศึกษาในแต่ละ

ภูมิภาค วา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร เพ่ือพฒันาการส่ือสาร และการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงนกัศึกษา

มากข้ึน และนาํมาวเิคราะห์วา่ควรทาํอยา่งไรในส่วนท่ียงัมีการเขา้ถึงการประชาสมัพนัธ์ไดน้อ้ย  
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง “ทัศนคติต่อประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารของผู้รับสารที่

ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทศันคติต่อประเภท

ของข่าวของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิผลการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE และ 3) ศึกษา

การปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ ผูเ้ปิดรับสาร MANAGER ONLINE จาํนวน 400 คน โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียสาํหรับประชากรกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อ

กัน (t-test Independence) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close Ended 

Question) และแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยใชม้าตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale) 

 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-  way Analysis of Variance) ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation) ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้ปิดรับสาร MANAGER ONLINE ส่วนใหญ่

เป็นเพศชายร้อยละ 55.80 มีสถานภาพโสดร้อยละ 49.50 โดยมีอายนุอ้ยสุดท่ี 10 ปี สูงสุด 60 ปี โดยมีอายเุฉล่ีย 31-

40 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีร้อยละ 43.70 มีอาชีพพนกังานบริษทัร้อยละ 38.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกวา่ 25,000 บาทร้อยละ 67.00  

                                                   
1 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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         ทศันคติต่อประเภทของข่าวท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE  ผลการวิจยั

พบว่าทศันคติต่อประเภทข่าวท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ( x = 3.47) เม่ือพิจารณาทศันคติต่อประเภทข่าวเป็นรายดา้นพบว่า ประเภทข่าวเศรษฐกิจมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ( x = 3.69) 

   ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER 

ONLINE ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.80) เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเน้ือหา

มีความสมบูรณ์ครบถว้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 3.97) 

 การปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE ผลการวิจยัพบวา่ทศันคติต่อประเภทข่าวท่ีส่งผลต่อ

การปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE เม่ือพิจารณาทศันคติต่อประเภทขา่วเป็นรายดา้นพบวา่ ประเภท

ข่าวเศรษฐกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 3.69) รองลงมาประเภทข่าวคุณภาพชีวติและสุขภาพมีค่าเฉล่ีย ( x = 3.58) และ

รองลงมาประเภทข่าวการเมืองมีค่าเฉล่ีย ( x = 3.54) ตามอนัดบั ดงันั้นการปรับตวัเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER 

ONLINE ควรกาํหนดไปท่ีประเภทข่าวเศรษฐกิจ เป็นอนัดบัท่ี 1 ประเภทข่าวคุณภาพชีวิตและสุขภาพ เป็นอนัดบั

ท่ี 2  และประเภทข่าวการเมือง เป็นอนัดบัท่ี 3 ตามลาํดบั โดยการนาํผลการวิจยัความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการ

ส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ท่ีพิจารณาระดบัความพึงพอใจเป็น

รายดา้น พบวา่ดา้นเน้ือหามีความสมบูรณ์ครบถว้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 3.97)  มาเป็นอนัดบั 1 ดา้นเน้ือหามีความ

น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย ( x = 3.90) อนัดับ 2 และด้านเน้ือหามีความกระชับ มีค่าเฉล่ีย ( x = 3.88) อนัดับ 3 มาใช้

เสนอแนะการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE ตามลาํดบั 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อช่วงเวลาท่ีใช้

ในการเปิดรับสารแตกต่างกนั ดงันั้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเปิดรับ

สาร MANAGER ONLINE แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

 

คาํสําคญั : ทศันคติ, ประเภทของข่าว, ความพึงพอใจ, ประสิทธิผลการส่ือสาร, การปรับตวัเชิงกลยทุธ์,  

 MANAGER ONLINE 

 

ABSTRACT 

The objective of this research ; The Attitude Towards News Categories and Satisfaction in 

Communication Effectiveness of Readers Influencing the Strategic adaptation of  Manager Online were  1) 

study the attitude towards kinds of news of receivers affect to the strategies management of MANAGER ONLINE 

website  2)  study the satisfaction on the effectiveness of the receivers communication affect Manager Online 

Website strategy management   3) study strategy management of  Manager Online Website. 

This research samplings were 400 receivers of Manager Online Website by using Descriptive Statistics; 

Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and Inferential Statistics ; i.e., t-test Independenc. The research 

tools were Close Ended Questions and Rating Scale by Likert Scale  
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One-way ANOVA and Pearson’s – Correlation.  The result of this research found that the receivers of 

MANAGER ONLINE website mostly were male at 55. 80 percentage, single status at 49. 50 percentage, the 

youngest are 10 years and the oldest are 60 years, with the average of age at 31-40 years, the average of education 

level were at the Bachelor Degree at 43.70, the mostly career are employees at 38.50 and the average income are 

more than 25,000 baht at 67.00 percentage 

Attitude towards kinds of news affected to strategies management of Manager Online Website aspect, 

the researcher found that the attitude towards kinds of news affected to strategies management of Manager Online 

Website was at high level ; ( x = 3.47). After  considering the attitudes toward kinds of news in each aspects, the 

research found that Economic News was at the highest level ; ( x = 3.69). 

  The satisfaction on the effectiveness of the receiver’s communication affect Manager Online Website 

strategy management was at the high level; ( x = 3.80) .  After considering the attitudes toward kinds of news in 

each aspects, the research found that  the content was completed with the highest level ;  ( x = 3.97). 

The Strategic Adaptation of Manager Online, the researcher found that the attitude towards news 

categories influencing the strategic adaptation of Manager Online. After aspects considering, the researcher found 

that the Economic News was at the highest average level at x = 3.69.  The inferior was Life Quality and Health 

News with the average level  at x =  3. 58.   The next was Political News at the average level at x =  3. 54 

respectively.  Consequently, the strategic adaptation of Manager Online should focus at Economic News 

categories firstly, Life Quality and Health News secondly and Political News respectively.  The result of the 

research of satisfaction in communication effectiveness of readers influencing the strategic adaptation of Manager 

online by considering satisfaction in each aspects, the researcher found that the complete contents at the highest 

average ; x = 3.97, Secondly,  the reliability of contents  at the average x = 3.90.  Thirdly the concise content at 

the average x = 3.88.  Hence these aspects were recommended for strategic adaptation of Manager Online. 

As Hypothesis Testing, the researcher found that difference of sampling affected to the time period of 

information receiving; therefore, the difference of sampling affected time period of information receiving from 

Manager Online at the statistically significant levels of 0.05.  

 

KEYWORDS:  attitude towards of news satisfaction the effectiveness of communication the strategic  

 adaptation MANAGER ONLINE 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจาํวนัคนทุกเพศทุกวยัทั่วโลก รวมถึง

ประเทศไทยเองก็เช่นกนัท่ีปัจจุบนัไดมี้การรองรับระบบสัญญาณโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอย่าง

ครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี ส่งผลให้มีการขยายตัวของผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเช่ือมโยงสัญญาณผ่าน

โทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงถือเป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีทาํใหค้นไทยเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดทุ้กท่ี ทุกเวลา  

_ 
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 เวบ็ไซต ์MANAGER ONLINE ก่อกาํเนิดโดยนายสนธิ ล้ิมทองกลุ อดีตผูก่้อตั้งหนงัสือพิมพ-์ผูจ้ดัการ 

ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นหนังสือพิมพ ์ASTV ผูจ้ ัดการรายวนั นายสนธิได้วางรากฐานเว็บไซต ์MANAGER 

ONLINE ข้ึนในปี พ.ศ.2539 ต่อมาในปี พ.ศ.2543 นายสนธิเล็งเห็นวา่ผูค้นเร่ิมหันมาใชเ้ครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต

มากข้ึนและมีแนวโนม้จะพฒันาการใชอิ้นเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง นายสนธิจึงเร่ิม

ก่อตั้งพฒันาเวบ็ไซต ์MANAGER ONLINE ข้ึนมา ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่สภาพสงัคมปัจจุบนัส่ือออนไลน์และเวบ็ไซต์

ข่าวสาํนกัต่างๆไดก่้อเกิดข้ึนมามากมาย มีการแข่งขนัการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง ปัจจุบนั MANAGER ONLINE 

ไดถู้กจดัลาํดบัเป็นเวบ็ไซตข์่าวยอดนิยม ในระดบัรองลงมา จากท่ีเคยครองอนัดนั 1 เวบ็ไซตข์่าวยอดนิยมในไทย 

10 ปีซอ้นท่ีมีการจดัอนัดบัโดยทรูฮิสต ์(พ.ศ.2549 – 2558) 

 ทัศนคติต่อประเภทของข่าวมีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารของผู ้รับสาร 

MANAGER ONLINE อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ปัจจุบัน MANAGER ONLINE  ได้ร้ังลาํดับเว็บไซต์ข่าวยอดนิยม

อนัดบั 1 ลงมาอยูอ่นัดบัท่ี 7 โดยทรูฮิสต ์(วนัท่ี 12 กรกฏาคม พ.ศ.2561) ซ่ึงถือเป็นปัญหาสาํคญัในการศึกษาวจิยั

คร้ังน้ีว่าทศันคติต่อประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อการ

ปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE ปัจจุบนัอยา่งไร 

 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาทศันคติต่อประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการ

ส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE   โดยผลการศึกษาจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาและปรับปรุงการส่ือสารเน้ือหาข่าวทางเวบ็ไซต ์MANAGER ONLINE เพ่ือการปรับตวั

เชิงกลยทุธ์ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1)  ศึกษาทศันคติต่อประเภทของข่าวของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER 

ONLINE  

 (2)  ศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ 

MANAGER ONLINE 

 (3)  ศึกษาการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1177 

กรอบแนวคิดในการทาํวจัิย 

       ตวัแปรต้น                                                                                                  ตวัแปรตาม 
 

 

 

           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

-เพศ                                      - อาย ุ    

       -ภูมิลาํเนา                               - การศึกษา 

       - อาชีพ                                  - รายได ้

การเปิดรับสาร 
- ช่วงเวลาที่เปิดรับสาร 

- ความถี่ในการเปิดรับสาร 

- สถานทีใ่นการเปิดรับสาร 

- ระยะเวลาในการเปิดรับสาร 

- เวบ็ไซต์ MANAGER ONLINE 

- โซเชียลเน็ตเวริค์ 

-Twister 

-Intagram 

 

ทัศนคติต่อประเภทของช่าว 

-         การเมือง 

          -         อาชญากรรม  

-         เศรษฐกิจ 

-         ภูมิภาค 

-         ต่างประ เทศ  

-         คุณภาพชีวิตและสุขภาพ 

-         กีฬา 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

ความพงึพอใจต่อประสิทธิผลของการส่ือสารเน้ือหา 

MANAGER ONLINE 

       -       clear ชัดเจน  

        -         concise กระชับ 

        -         correctถูกต้อง 

        -         courteousสุภาพ 

        -         concreteสร้างสรรค์ 

        -         considerน่าเช่ือถือ  

        -         completeสมบูรณ์ครบถ้วน 

     

การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ  

MANAGER ONLINE 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลผู ้ท่ีเปิดรับสาร 

MANAGER ONLINE  โดยให้กลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง เป็นการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) จากแบบสอบถามออนไลน์ Google From โดยการติดแบรน์เนอร์ไวบ้นหน้าเว็บไซต์ MANAGER 

ONLINE โดยตรง 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรคือผูท่ี้เคยเปิดรับสาร MANAGER ONLINE อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน โดย

กลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จาํนวน 400 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ คือ 1)ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุภูมิลาํเนา การศึกษา อาชีพ รายได ้2)การเปิดรับ

สาร ช่วงเวลาท่ีเปิดรับสาร ความถ่ีในการเปิดรับสาร สถานท่ีในการเปิดรับสาร ระยะเวลาในการเปิดรับสาร  3)  

ทศันคติต่อประเภทของข่าว การเมือง อาชญากรรม  เศรษฐกิจ ภูมิภาค  ต่างประเทศ  คุณภาพชีวติและสุขภาพ  กีฬา 

4)ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหา MANAGER ONLINE    ประกอบด้วย 7 C. 1.clear มีความหมายวา่ 

ชดัเจน 2.concise มีความหมายวา่  กระชบั 3.correct มีความหมายวา่ ถูกตอ้ง 4.courteous มีความหมายวา่ สุภาพ 

5.concreteมีความหมายวา่ สร้างสรรค ์ 6.consider มีความหมายวา่ น่าเช่ือถือ และ 7.complete  มีความหมายวา่ 

สมบูรณ์ครบถว้น  

ตวัแปรตามคือการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close Ended Question) และ

แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยใชม้าตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale)     

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ระยะเวลาเก็บรวมรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไดรั้บขอ้มูลกลบัมา 

400 ชุด ร้อยละ 100 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-test Independence) การวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One- way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํ

การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffé) และค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สนั 

(Pearson’s Correlation) 
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5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาการเปิดรับสาร ทัศนคติต่อประเภทของข่าวท่ีส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ 

MANAGER ONLINE พบวา่ 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติต่อประเภทของข่าวท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ 

 ของ MANAGER ONLINE   

ทัศนคติต่อประเภทของข่าวท่ีส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกล

ยุทธ์ของ MANAGER ONLINE 

X� S.D. ระดบัทัศนคติ 

การเมือง 3.54 0.79 มาก 

อาชญากรรม 3.43 0.79 มาก 

เศรษฐกิจ 3.69 0.72 มาก 

ภูมิภาค 3.26 0.78 ปานกลาง 

ต่างประเทศ 3.46 0.73  มาก 

คุณภาพชีวติและสุขภาพ      3.58       0.76              มาก 

กีฬา 3.32 0.89 ปานกลาง 

โดยรวม 3.47 0.54 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1. พบวา่ ทศันคติต่อประเภทของข่าวท่ีส่งผลตอ่การปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER 

ONLINE ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.47) เม่ือพิจารณาทศันคติต่อประเภทข่าวเป็นรายดา้นพบวา่ ประเภท

ข่าวเศรษฐกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 3.69) รองลงมา ประเภทข่าวคุณภาพชีวติและสุขภาพ ( x = 3.58) ประเภทข่าว

การเมือง ( x =  3.54) ประเภทข่าวต่างประเทศ ( x = 3.46) ประเภทข่าวอาชญากรรม ( x = 3.43) ประเภทขา่วกีฬา     

( x = 3.32) และประเภทข่าวภูมิภาค ( x = 3.26) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อ 

 การปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE  

ความพงึพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อ
การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE 

X� S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

ดา้นเน้ือหามีความชดัเจน 3.42 0.65 มาก 

ดา้นเน้ือหามีความกระชบั 3.88 0.74 มาก 

ดา้นเน้ือหามีความถูกตอ้ง 3.86 0.78 มาก 

ดา้นเน้ือหามีความสุภาพ 3.79 0.69 มาก 

ดา้นเน้ือหามีความสร้างสรรค ์ 3.78 0.68 มาก 

ดา้นเน้ือหามีความน่าเช่ือถือ 3.90 0.70 มาก 

ดา้นเน้ือหามีความสมบูรณ์ครบถว้น 3.97 0.64 มาก 

โดยรวม 3.80 0.56 มาก 
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จากตารางท่ี 2. พบวา่ ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์

ของ MANAGER ONLINE ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.80) เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นเน้ือหามีความสมบูรณ์ครบถว้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 3.97) รองลงมา ดา้นเน้ือหามีความน่าเช่ือถือ 

 ( x = 3.90) ดา้นเน้ือหามีความกระชบั ( x = 3.88) ดา้นเน้ือหามีความถูกตอ้ง ( x = 3.86) ดา้นเน้ือหามีความสุภาพ 

( x = 3.79) ดา้นเน้ือหามีความสร้างสรรค ์( x = 3.78) และดา้นเน้ือหามีความชดัเจน ( x = 3.42) ตามลาํดบั 

 นอกจากน้ียงัพบวา่ ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยุทธ์

ของ MANAGER ONLINE ดา้นเน้ือหามีความสมบูรณ์ครบถว้น อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.97) เม่ือพิจารณาระดบั

ความพึงพอใจเป็นรายขอ้ พบวา่ ประเด็นข่าวน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 4.07) รองลงมา พาดหวัข่าวเขา้ใจ

ง่าย ตรงเน้ือหา ( x = 3.99) โปรยข่าวมีความครอบคลุมเน้ือหา ( x = 3.95) และรูปภาพประกอบข่าวมีการนาํเสนอ

ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ( x = 3.87) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่3. สมมติฐาน ทศันคติต่อประเภทของข่าวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิผลของส่ือสาร

เน้ือหา MANEGER ONLINE ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระตามกรอบแนวความคิด ผูว้จิยัทาํ

การตรวจสอบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกทาํเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) และขั้นตอนท่ี 2 หาค่า

ความทนทาน (Tolerance) และหาค่า Variance Inflation Factor (VIF) โดยผลการตรวจสอบดงัตารางท่ี 3.ค่าเมท

ริกซ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา 

 การ 

เมือง 

อาชญา 

กรรม 

เศรษฐกิจ ภูมิภาค ต่างประ 

เทศ 

คุณภาพ

ชีวิตและ

สุขภาพ 

กีฬา ความพึงพอใจ 

การเมือง 1 0.272** 0.486** 0.333* 0.367** 0.230** 0.347** 0.291** 

อาชญากรรม  1 0.276** 0.581** 0.432** 0.462** 0.164** 0.317** 

เศรษฐกิจ   1 0.343** 0.601** 0.406** 0.350** 0.202** 

ภูมิภาค    1 0.480** 0.554** 0.246** 0.383** 

ต่างประเทศ     1 0.524** 0.366** 0.378** 

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต

และสุขภาพ 

     1 0.511** 0.341** 

กีฬา       1 0.293** 

ความพึงพอใจ        1 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 3. ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างกลุ่มตวัแปรอิสระ 7 ตัว คือ ข่าว

การเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวภูมิภาค ข่าวต่างประเทศ ข่าวคุณภาพชีวิตและสุขภาพ และข่าวกีฬา 

กบัตวัแปรตาม 1 ตวั คือ ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ 

MANAGER ONLINE พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัความพึงพอใจต่อประสิทธิผล

การส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกคู่ และมีความสัมพนัธ์ทางบวกทั้งหมด มีค่าขนาดความสัมพนัธ์รหวา่ง 0.202-

0.378 มีความสัมพนัธ์กนัตั้งแต่ระดบัตํ่าจนถึงระดบัปานกลาง ซ่ึงตวัแปรข่าวต่างประเทศกบัตวัแปรตามความพึง

พอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE มี

ความสมัพนัธ์กนัสูงสุดเท่ากบั 0.378 ส่วนข่าวเศรษฐกิจกบัตวัแปรความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหา

ท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE มีความสัมพนัธ์กนัตํ่าสุด 0.202 ผลการตรวจสอบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวัแปร คือ ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวภูมิภาค ข่าว

ต่างประเทศ ข่าวคุณภาพชีวิตและสุขภาพ และข่าวกีฬา พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปร โดยพิจารณา

จากค่าสหสมัพนัธ์นอ้ยกวา่ 0.80 ( r <0.80 ) 

 

6. อภิปรายผล  

 (1) ทัศนคติต่อประเภทของข่าวท่ีส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีพบว่าผูเ้ปิดรับสารมีทศันคติต่อประเภทข่าวเศรษฐกิจอยู่ในระดบัมาก อาจเป็น

เพราะว่าผูท่ี้เปิดรับสารเห็นดว้ยกบัข่าวเศรษฐกิจท่ีให้ความรู้ในการปรับตวัไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญธรรม กิจ

ปรีดาบริสุทธ์ิ (2540,หนา้11-12) ท่ีไดก้ล่าววา่ ทศันคติ (Attitude) มีความหมายวา่ “เจตคติ” ซ่ึงหมายถึงท่าทีหรือ

ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือมากกว่าเป็นกริยาท่าทีความรู้สึกรวมๆ ของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากความ

พร้อมหรือความโนม้เอียงของจิตใจต่อระบบประสาทสัมผสัท่ีไปสัมผสักระทบต่อส่ิงเร้าต่างๆ รอบตวับุคคล โดย

การแสดงออกมาพฤติกรรมการเห็นดีเห็นชอบหรือต่อตา้นไม่เห็นดี รองลงมาคือประเภทข่าวคุณภาพชีวิตและ

สุขภาพ ประเภทข่าวการเมือง ประเภทข่าวต่างประเทศ ประเภทข่าวอาชญากรรม ประเภทข่าวภูมิภาค และ

ประเภทข่าวกีฬาตามลาํดบั  

 (2) ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER 

ONLINE  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้เปิดรับสารมีความพึงพอใจในดา้นเน้ือหามีความ

สมบูรณ์ครบถว้น มากท่ีสุด รองลงมาดา้นเน้ือหามีความน่าเช่ือถือ ดา้นเน้ือหามีความกระชบั ดา้นเน้ือหามีความ

ถูกตอ้ง ด้านเน้ือหามีความสุภาพ ด้านเน้ือหามีความสร้างสรรค์ และด้านเน้ือหามีความชัดเจน ทั้ งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่ MANAGER ONLINE มีประเด็นข่าวน่าสนใจ พาดหัวข่าวเขา้ใจง่าย โปรยข่าวมีความครอบคลุมเน้ือหา 

และรูปภาพประกอบมีการนาํเสนอทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ผูเ้ปิดรับสารจึงมีความพึงพอใจในดา้นเน้ือหามี

ความสมบูรณ์ครบถว้นมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั เมืองยศ จนัทรมหา (2538)ไดก้ล่าวว่าความพึงพอใจ

เป็นส่ิงท่ีบุคคลแสวงหาจากส่ือ(Gratification Sought) เป็นการมองในแง่ของผลจากความเช่ือ ความคาดหวงั ของ

บุคคล ตลอดจนการประเมินค่าเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีส่ือจะพึงใหไ้ด ้อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหบุ้คคลเปิดรับ

ส่ือนั้น แสดงวา่เม่ือกลุ่มเป้าหมายไดมี้การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพนัธ์แลว้เกิดความรู้สึกพอใจกบัข่าวสาร

การประชาสมัพนัธ์เพราะสามารถตอบสอนงความตอ้งการในเร่ืองความอยากรู้ เช่น การไดค้าํตอบตรงตามความ 

ตอ้งการเพ่ือนาํมาใชป้ระกอบในการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญา และสอดคลอ้งกบั McComb and Beaker 

(1979) ท่ีกล่าวว่า มนุษยต์อ้งการข่าวสารเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ (decision) โดยเฉพาะการตดัสินใจเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั โดยการเปิดรับส่ือ ทาํใหบุ้คคลสามารถ กาํหนดความเห็นของตนต่อสภาพแวดลอ้ม

หรือเหตุการณ์รอบตวั และยงัสอดคลอ้งกบั Schramm (1973) ท่ี กล่าววา่การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (selective 
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exposure or selective attention) เป็นแนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะ เปิดรับส่ือ และข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยู่

ดว้ยกนัหลายแหล่งตามความสนใจและความตอ้งการเพ่ือนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือสนองความตอ้งการ 

ของตน 

(3) การปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE  จะตอ้งคาํนึงถึงความสําคญัต่อวิธีการท่ีจะทาํ

ให้บรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้ง อา้งถึง เสนาะ ติเยาว ์(2544) ไดร้ะบุวา่การกาํหนดกลยทุธ์ไม่ไดเ้ร่ิมท่ี

กลยทุธ์แต่เร่ิมท่ีวิสัยทศัน์ มี  5 ขั้นตอนดงัน้ี 1.วิสัยทศัน์ หมายถึง การมองอนาคตให้ถูกตอ้งวา่จะเกิดอะไรข้ึน 2.

ภารกิจ หมายถึงการขยายความของวิสยัทศัน์ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน โดยแสดงใหเ้ห็นวา่วสิยัทศัน์จะนาํพามาซ่ึงความเช่ือ

และทิศทางในการพฒันาองคก์รให้นาํไปสู่ความสําเร็จตามท่ีกาํหนดเป้าหมายไว ้3.เป้าหมาย หมายถึงเป้าหมาย

และวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัในรายละเอียด โดยเป้าหมายจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององคก์รท่ีเป็นส่วนรวม 

ส่วนวตัถุประสงค์จะเป็นจุดหมายปลายทางของการดาํเนินงาน ซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า 4.กลยุทธ์ 

หมายถึงการกาํหนดกลยทุธ์และการนาํไปใช ้และ5. แผนการดาํเนินงาน หมายถึงการจดัทาํแผนดาํเนินงานเพ่ือ

เช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ท่ีคน้พบเพ่ือใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย ทั้งน้ีผลการวจิยัพบวา่  ทศันคติ

ต่อประเภทของข่าวท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE : เศรษฐกิจ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด ดงันั้นการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE ผูว้จิยัเสนอแนะวา่ควรมีการปรับตวั

เชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE ประเภทข่าวเศรษฐกิจ เป็นอนัดบัท่ี 1 ทศันคติต่อประเภทของข่าวท่ีส่งผล

ต่อการปรับตวัเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE : คุณภาพชีวิตและสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 2 ดงันั้นผูว้ิจยัเสนอแนะวา่ควรมีการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE 

ประเภทคุณภาพชีวติและสุขภาพ เป็นอนัดบัท่ี 2 และทศันคติต่อประเภทของขา่วท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์

ของ MANAGER ONLINE : การเมือง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 3  ดงันั้นผูว้ิจยั

เสนอแนะว่าควรมีการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ประเภทข่าวการเมือง เป็นอันดับท่ี 3 

นอกจากน้ีผลวิจยัยงัพบวา่ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ 

MANAGER ONLINE : ดา้นเน้ือหามีความสมบูรณ์ครบถว้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด ดงันั้นการ

ปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE ผูว้ิจยัเสนอแนะวา่ควรมีการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER 

ONLINE ดา้นเน้ือหาให้มีความสมบูรณ์ครบถว้น เป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมุ่งปรับกลยทุธ์ดา้นเน้ือหาใหป้ระเด็นข่าวมี

ความน่าสนใจ เป็นอนัดบัแรก พาดหัวข่าวเขา้ใจง่าย ตรงเน้ือหา เป็นอนัดบัสอง และโปรยข่าวมีความครอบคลุม

เน้ือหา เป็นอนัดบัสาม ในประเภทข่าวเศรษฐกิจ, ประเภทข่าวคุณภาพชีวิตและสุขภาพ และประเภทข่าวการเมือง 

ความสาํคญัอนัดบัต่อมาคือความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ 

MANAGER ONLINE : ดา้นเน้ือหามีความน่าเช่ือถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรองลงมา จากดา้นเน้ือหา

มีความสมบูรณ์ครบถว้น ดงันั้นการปรับตวัเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINE ผูว้ิจยัเสนอแนะว่าควรมีการ

ปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE ดา้นเน้ือหาใหมี้ความน่าเช่ือถือ เป็นอนัดบัท่ี 2 โดยมุ่งปรับกลยทุธ์

ดา้นเน้ือหา ให้ประเด็นข่าวเช่ือถือไดว้า่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นอนัดบัแรก แหล่งข่าวและขอ้มูลท่ีเสนอในเน้ือ

ข่าว เป็นอนัดับทีสอง และรูปภาพเช่ือถือไดว้่าไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นอนัดับสาม ในประเภทข่าวเศรษฐกิจ, 

ประเภทข่าวคุณภาพชีวิตและสุขภาพ และประเภทข่าวการเมือง  ความสําคญัอนัดบัต่อมาคือความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE : ดา้นเน้ือหามีความ
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กระชบั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรองลงมา จากดา้นเน้ือหามีความน่าเชือถือ ดงันั้นการปรับตวัเชิงกล

ยทุธ์ของ MANAGER ONLINE ผูว้ิจยัเสนอแนะวา่ควรมีการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE ดา้น

เน้ือหาให้มีความกระชบั เป็นอนัดบัท่ี 3 โดยมุ่งปรับกลยทุธ์ดา้นเน้ือหา ให้พาดหัวข่าวสั้นไดใ้จความ เป็นอนัดบั

แรก โปรยข่าวมีความครอบคลุมเน้ือหา เป็นอนัดบัสอง และรูปภาพมีความเหมาะสมไม่มากเกินไป เป็นอนัดบั

สาม ในประเภทข่าวเศรษฐกิจ, ประเภทข่าวคุณภาพชีวิตและสุขภาพ และประเภทข่าวการเมือง อย่างไรก็ตาม

ผลงานวิจยัดา้นกลยุทธ์ MANAGER ONLINE ทั้ง 4 ขอ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวลัรัตน์ ทองช่วย (2553) ท่ี

ศึกษาเร่ือง  “กลยทุธ์การใชส่ื้อโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ตประเภทเวบ็ไซตข์องธุรกิจ ท่ีมีผลต่อการรับขอ้มูลของ

กลุ่มเป้าหมาย” ผลงานวิจยัพบวา่ 1) ดา้นกลยทุธ์การใชส่ื้อโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต มี 2 กลยทุธ์ท่ีอยูใ่นระดบั

มาก คือ 1. มีภาพท่ีสวยงาม ชดัเจน 2. มีขอ้ความท่ีน่าสนใจ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1)จากผลการศึกษาวจิยัพบวา่ การเปิดรับสาร MANAGER ONLINE ท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกล

ยทุธ์ของMANAGER ONLINE ช่วงเวลาในการเปิดรับสาร MANAGER ONLINE มีการเปิดรับสารช่วงเวลา 

12.01 – 18.00 นาฬิกา มากท่ีสุด และช่วงเวลา 00.01-06.00 นาฬิกา พบวา่ไม่มีการเปิดรับสารเลย ดงันั้นอาจเป็นได้

วา่ช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีหรือมีการปรับเปล่ียนเคล่ือนไหวขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์MANAGER ONLINE นอ้ยเกินไป 

ดงันั้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรพฒันาและปรับปรุงเพ่ิมการนาํเสนอเน้ือหาขอ้มูลใหมี้การเคล่ือนไหวในช่วงเวลา

ดงักล่าวมากข้ึน เพ่ือให ้MANAGER ONLINE มีประสิทธิผลในการส่ือสารอยูใ่นระดบัมากหรือมากท่ีสุด 

(2)ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการส่ือสารเน้ือหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ

MANAGER ONLINE ดา้นเน้ือหามีความถูกตอ้ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีความ

พึงพอใจ อกัขระ พยญัชนะ สระ ในคาํสะกดถูก นอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรพฒันาและปรับปรุงในเร่ือง 

อกัขระ พยญัชนะ สระ ในคาํสะกด ใหมี้ความถูกตอ้ง ตลอดจนการปรับปรุงขนาดของตวัอกัษรใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน

ใหส้ามารถอ่านไดง่้ายยิง่ข้ึนตามขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัผู ้

เปิดรับสารMANAGER ONLINE อยูใ่นระดบัมากหรือมากท่ีสุด 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของ MANAGER ONLINE 

(2) ควรมีการศึกษาทศันคติต่อประเภทข่าวและการใชป้ระโยชนที์มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารใน

MANAGER ONLINE  

(3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่แประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการ

ส่ือสารของเวบ็ไซตข์่าวยอดนิยมและMANAGER ONLINE  
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ลายสักและเรือนร่างกบัส่ือโฆษณาออนไลน์ 

Tattoo and Body in Online Advertisement  

 

ดร.ธนัช คงเกรียงไกร 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

tanach.ko@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีกล่าวถึงกรณีศึกษาเร่ือง “ลายสักและเรือนร่างกบัส่ือโฆษณาออนไลน์” ท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์น

จากการบูรณาการลายสักและเรือนร่างให้มีความเช่ือมโยงเป็นเน้ือเดียวกนักบัอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ การศึกษา

คร้ังน้ีผูศึ้กษาได้นําภาพโฆษณาสินคา้มอเตอร์ไซด์ Harley-Davidson จํานวน 1 ภาพ และกางเกงยีนส์ Levi’s 

จาํนวน 1 ภาพมาเป็นกรณีศึกษาตวัอยา่ง  ซ่ึงตราสินคา้ดงักล่าวมีการใชล้ายสักและเรือนร่างเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ของการส่ือสารอยูบ่่อยคร้ัง ทั้งน้ีเน่ืองจากความหมายของลายสักและเรือนร่างสามารถส่งเสริมความเป็นรูปธรรม

ให้กบัอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ในมิติดา้นความหมายของความแกร่ง ทนทาน และมีเอกลกัษณ์เฉพาะให้มีความ

เด่นชดัข้ึน 

 

คาํสําคญั: ลายสัก เรือนร่าง อตัลกัษณ์ของสินค้า ส่ือโฆษณาออนไลน์ 

 

ABSTRACT 

 This article aims to the area of tattoo and body, in online advertisement, which are created by 

integration for collaborating with brand identity. In this case study, advertising pictures of Harley-Davidson and 

Levi’s were chosen by the reason of a clarity of using tattoo and body several times as one of the advertising 

strategies.  Whereas the meaning of tattoo and body have an ability to raise and enlarge the brand identity: 

strength durable and unique to become more concrete. 

 

KEYWORDS: Tattoo, Body, Brand Identity, Online Advertisement 

 

1. บทนํา 

ลายสักบนเรือนร่างของมนุษยน์ั้นเปรียบเสมือนกบัเคร่ืองมือส่ือสารชนิดหน่ึงท่ีสามารถส่ือความหมาย

อะไรบางอยา่งไปยงัผูท่ี้พบเห็นก็ดีหรือแมแ้ต่ปัจเจกชนท่ีเป็นเจา้ของลายสักเองก็ดี อีกทั้งยงัสามารถบ่งบอกถึง

ลกัษณะเฉพาะของปัจเจกชนอีกดว้ย ซ่ึงทั้งน้ีเรือนร่างของมนุษยไ์ดเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ีสาํคญัเสมือนเป็นเวทีของการ

แสดงออกงานศิลปะบนเรือนร่างดว้ยเช่นกนั เม่ือนาํประเด็นการส่ือสารดว้ยลายสักและเรือนร่างมาเช่ือมโยงกบั

งานโฆษณาสินคา้ในโลกยคุดิจิทลัท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน จะสามารถพิจารณาไดว้า่มีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัอยู่
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ในแง่มุมของระบบการส่ือสาร โดยขอยกตวัอยา่งงานภาพโฆษณาสินคา้จากส่ืออนไลน์ท่ีใชล้ายสักและเรือนร่าง

เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารดงัภาพต่อไปน้ี 

                                       

   
ภาพประกอบ 1                               ภาพประกอบ 2 

       ท่ีมา www.newroadhd.com.br (17 กรกฎาคม 2560) และ www.levi.com (20 กรกฎาคม 2559) 

 

Harley-Davidson และ Levi’s นั้นเป็นตราสินคา้ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี และยงัคง

ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคทัว่ทุกมุมโลกจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงภาพประกอบดงักล่าวเป็นส่วนของการสร้างสรรคท่ี์

นําเอาลายสักและเรือนร่างมาบูรณาการเพ่ือทาํให้เกิดความเช่ือมโยงกบัอตัลกัษณ์ของสินคา้  ซ่ึงในส่วนของ

ความหมายของอตัลกัษณ์นั้น จุฬารัต ผดุงชีวิต (อา้งใน อนุสรณ์ อุณโณและคณะ, 2558) มีแนวคิดวา่ “อตัลกัษณ์” 

สามารถกล่าวไดว้า่เป็นลกัษณะ “เฉพาะ” ของปัจเจกชนท่ีตอ้งการแสดงออกหรือส่ือสารอะไรบางอยา่งออกมาใน

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปและไม่เหมือนกนั    

Jack Supple (2002) กล่าวว่า มอเตอร์ไซด์ Harley-Davidson มีอตัลักษณ์ของสินคา้(Brand Identity)ท่ี

แสดงออกถึงความมีอิสรเสรี ความแกร่งทนทาน การผจญภยั หรือรวมไปถึงการใชชี้วิตท่ีมีรสนิยมแปลกแหวก

แนวไปจากผูอ่ื้น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับกางเกงยีนส์ Levi’s อย่างชัดเจน Jenifer L. Arker (อา้งในต่อตระกูล 

สุวรรณเดช, 2544) ไดว้เิคราะห์บุคลิกภาพของยีนส์วา่มีดว้ยกนั 5 กลุ่มไดแ้ก่ 1. ความซ่ือตรง 2. ความเร้าใจต่ืนเตน้

สนุกสนาน 3. ความเฉลียวฉลาดน่าเช่ือถือ 4. ความพิถีพิถนั เฉียบเท่ห์ 5. ความแข็งแกร่งเขม้แข็งบึกบึน เน่ืองดว้ย

ความสัมพนัธ์ของอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ทั้ง 2 ท่ีแสดงออกถึง ความแกร่งทนทาน อิสรเสรี ต่ืนเตน้เร้าใจ และ

เฉียบเท่ห์ แหวกแนวแลว้ ดงันั้นจึงสามารถกล่าวไดว้่าปัจจยัดา้นอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ทั้ง 2 ขา้งตน้ท่ีมีความ

คลา้ยคลึงกนัทั้งหมด โดยมีความสอดคลอ้งกบัระบบการส่ือสารดว้ยลายสักและเรือนร่างตามคาํกล่าวของ นิติ 

ภวคัรพนัธ์ุ (อา้งในปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2541) ท่ีมีแนวคิดว่าลายสักนั้นเป็นเสมือนเคร่ืองหมายหรือ

สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของปัจเจกชน อีกทั้งสามารถมองไดว้า่คือการเปล่ียนชีวิตของปัจเจกชนผูน้ั้นก็ไม่

เกินเลย การสักนั้นบ่งบอกไดถึ้งความเป็นตวัตนของคนๆนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน บางคนสักตามบุคลิกของตน หรือ

บา้งก็สักตามส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจะส่ือสารหรือแสดงออก ชาวตะวนัตกนั้นนิยมการสักประเภทน้ีเน่ืองจาก เขา

เหล่าคิดวา่มนัเป็นการเช่ือมโยงส่ิงต่างๆเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นเคร่ืองบ่งบอกความเป็นตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดท่ีว่า ลายสักของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกนั โดยแต่ละคนจะมีสไตล์หรือลวดลายของลายสักเป็นของ

http://www.newroadhd.com.br/
http://www.levi.com/
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ตนเอง เช่นในชนเผ่าเมารีลายสักท่ีอยูบ่นใบหน้าสามารถบ่งบอกเร่ืองราวในชีวิตของคนผูน้ั้นไดท้ั้งหมดวา่เป็น

ใคร มาจากไหน มีตาํแหน่งและสถานภาพเช่นไร อีกทั้งลายสกัยงัสามารถแสดงออกถึงความน่ากลวัน่าเกรงขาม

และความแกร่งทนทานอีกดว้ย  

P. Bourdieu (1986: 246) เห็นวา่ร่างกายก็คือแหล่งบรรจุคุณค่าทางสัญลกัษณ์ดว้ยเช่นกนั  ร่างกายนั้น

สามารถแปลงสภาพได้ตลอดเวลาตลอดจนเป็นเคร่ืองมือและสินค้าหรือเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้เช่นกัน 

ตวัอยา่งเช่น ร่างกายของชนชั้นแรงงานนั้นก็มิใช่วา่จะไม่มีคุณค่าทางสญัลกัษณ์อยูเ่ลย สงัเกตจากกลา้มท่ีเป็นมดัๆ

ของชายใชแ้รงงานท่ีทาํงานหนกัเพ่ือแลกกบัค่าครองชีพ ซ่ึงหากจะมองถึงคุณค่า ณ จุดน้ีอาจกล่าวไดว้า่ ร่างกายท่ี

ดูแข็งแรง กาํยาํ กวา่คนอ่ืนก็น่าจะเป็นตวัเลือกท่ีชดัเจนให้เขาเหล่านั้นไดก้ารพิจารณารับเขา้ทาํงาน ดงันั้นร่างกาย

จึงเปรียบไดก้บัพ้ืนท่ีบรรจุคุณค่าของสัญญะและเป็นโครงการก่อสร้างท่ีไม่มีวนัจบส้ินและสามารถเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความพึงพอใจส่วนบุคคลหรือขอ้กาํจดัและบรรทดัฐานท่ีสงัคมนั้นๆวางไว ้

 

2. วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลายสกัและเรือนร่าง 

2) เพ่ือศึกษาในประเด็นการบูรณาการลายสกั เรือนร่างและอตัลกัษณ์ของตราสินคา้เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง

ของการโฆษณาในส่ือออนไลน ์

 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างลายสักและเรือนร่าง 

“Tattoo” หรือ “ลายสัก” คาํวา่ “Tattoo” นั้นมีเอกสารท่ีบ่งช้ีว่าเป็นคาํท่ีเพ้ียนมาจาก “Ta-Tu”  ในภาษา              

ฮิติ “Ta” แปลวา่ “ตี”(Gippi Rondinella, 1985: 23)  ซ่ึงอยา่งไรก็ตาม ในเอกสารภาษาองักฤษบางเล่มนั้นกล่าวว่า

มาจากคาํวา่ “Tatau” หมายถึง “ทาํเคร่ืองหมาย ทาํใหเ้ห็นชดั ทาํให้เป็นรอย” (Chris Wroblewski, 1995: 5) การสัก

นั้นเป็นการจารึกรูปภาพ สัญลกัษณ์ และขอ้ความต่างๆลงไปบนผิวหนังโดยใชเ้หล็กท่ีแหลมคมท่ิมแทงลงบน

ผิวหนงัซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า จนทาํใหเ้กิดลวดลายต่างๆอยา่งถาวร ดว้ยเหตุน้ีผูส้กัจึงตอ้งมีความรอบคอบในการตดัสินใจ

ในการเลือกลายท่ีจะสักอีกทั้งยงัตอ้งมีความอดทนต่อความความเจ็บปวด โดยปกติแลว้ผูส้ักจะเลือกสัญลกัษณ์ท่ี

แสดงถึงความเป็นตวัของตนเองหรือบ่งบอกถึงคุณลกัษณะท่ีตนเองตอ้งการ (คาํรณ ยอ่งซ่ือ, 2547: 16)  ซ่ึงลายสัก

ทุกชนิดนั้นยอ่มมีความหมายไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง ความหมายนั้นอาจเป็นไปอยา่งสากลตามการตีความของคน

ทั่วไปหรืออาจมีความหมายและคุณค่าด้านจิตใจเฉพาะตวัผูส้ักก็ได้ นอกจากน้ีลายสักตอ้งมีความงามในเชิง

สุนทรียภาพผสมผสานกบัความน่าเกรงขามในเชิงจิตวทิยา และตอ้งมีความหมายลึกซ้ึงเม่ือเกิดการทศันศิลป์จึงจะ

มีคุณค่าแก่ด่ืมดํ่าในการชม (Riche and Buruma, 1982: 57-68) 

นอกจากน้ี Richie and Buruma (1982) ยงักล่าวเสริมในเร่ืองจุดประสงคข์องลายสกัวา่มีมากมายแตกต่าง

กันออกไปตามความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมของแต่และบุคคลมาได้รับมาจึงมี

จุดประสงคใ์นการสกัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีสามารถประมวลหนา้ท่ีของลายสกัได ้ดงัน้ี 

1. เพ่ือแสดงถึงการเร่ิมต้น ในทุกสังคมนั้นมนุษยทุ์กคนจะเป็นเผชิญกบัการเปล่ียนผ่านจากภาวะเด็ก

ไปสู่ผูใ้หญ่ท่ีตอ้งมีการกระทาํบางอยา่งพิเศษและมีความสาํคญัท่ีจะแสดงให้คนในสังคมรู้วา่บุคคลนั้นไดเ้ปล่ียน

สภาพทางสังคมจากภาวะหน่ึงไปสู่อีกภาวะหน่ึงโดยพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีกรรมทางสังคม ซ่ึงในกลุ่มยอ่ย
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ของสังคมก็จะมีบรรทดัฐานท่ีแตกต่างกนัไปโดยเฉพาะ กลุ่มผูช้าย กล่าวคือ บุคคลจะไม่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็น

ชายโดยสมบรูณ์ถา้ปราศจากการกระทาํพิธีกรรมใดพิธีกรรมหน่ึง ซ่ึงการสกัก็เปรียบเสมือนบรรทดัฐานทางสงัคม

อยา่งหน่ึงท่ีแสดงถึงการยอมรับทางสงัคมในแง่ความผลดัเปล่ียนวยัจากเดก็มาสู่ผูใ้หญ่ ซ่ึงขั้นตอนการสกันั้นแสดง

ถึงความกลา้หาญ และอดทนของชายผูน้ั้นท่ีจะทนต่อความทรมานและเจ็บปวดเม่ือถูกเข็มท่ิมแทงลงบนผิวหนัง 

ถา้ผา่นขั้นตอนการสกัไปไดก็้จะถือวา่เป็นผูใ้หญ่โดยสมบรูณ์  

2. การสักเพ่ือบ่งบอกความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสมาชิกในสังคม  การสักประเภทน้ีไม่ได้เกิดจาก

จุดมุ่งหมายของตนเอง แต่ตอ้งทาํไปตามประเพณีหรือความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมาอย่างปฏิเสธไม่ได้ ซ่ึงความเช่ือ

เก่ียวกบัการสักของพวกนิวซีแลนด(์เผ่าเมารี) เซาท์แปซิฟิก และเอสกิโม มีประเพณีการสกัวา่ เด็กหญิงทุกคนตอ้ง

มีลายสักเพ่ือแสดงถึงความเป็นผูใ้หญ่ท่ีถึงวยัแต่งงานจะสามารถมีบุตรได ้หญิงวยัรุ่นในหมู่เกาะโซโลมอนจะไม่

สามารถแต่งงานไดถ้า้ไม่มีลายสกั การสักหนา้ทอ้งของหญิงสาวอาหรับเป็นเคร่ืองบ่งบอกใหส้ามีรู้วา่เธอสามารถ

มีบุตรได ้ในอิรักลายสักแสดงถึงความอดทนของหญิงสาว ซ่ึงจะสักกนัอยา่งเปิดเผยเพ่ือแสดงถึงความกลา้หาญ 

ในแอฟริกาเหนือถือวา่ลายสักเป็นเคร่ืองประดบัร่างกายท่ีทาํให้มีเสน่ห์ หนุ่มสาวของชนเผ่าเมารีเช่ือวา่ลายสัก

สามารถช่วยคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาไวไ้ดอ้ยา่งยาวนานและผูใ้ดท่ีมีหนา้ตาท่ีคมเขม้ดูดีอยูแ่ลว้ลายสกัจะช่วย

เสริมใหค้นๆนั้นดูดียิง่ข้ึน ชนเผา่มายนัและแอซแตค ของเมก็ซิโกใชล้ายสกัเป็นเคร่ืองหมายของยศและตาํแหน่ง  

3. การสักเพ่ือแสดงอัตลกัษณ์  นิติ ภวคัรพนัธ์ุ เห็นวา่ การสักนั้นบ่งบอกไดถึ้งความเป็นตวัตนของคนๆ

นั้นไดอ้ยา่งชดัเจน ปัจเจกชนท่ีเป็นเจา้ของลายสกัคิดวา่มนัเป็นการเช่ือมโยงส่ิงต่างๆเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นเคร่ือง

บ่งบอกความเป็นตวัเอง ซ่ึงลายสักของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกนัและจะมีลวดลายเฉพาะตวัท่ีสร้างข้ึนมาจาก

ความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือจะส่ือความหมายอะไรบางอยา่งไปยงัผูท่ี้พบเห็น 

นอกจากน้ีการสักทาํหน้าท่ีจาํแนกลกัษณะของคนในกลุ่มสังคมได ้(ประเทิน มหาขนัธ์, 2534: 66-67) 

กล่าวไดว้า่ในสังคมมนุษยมี์คนอยูส่องประเภท คือ พวกท่ีชอบรวมกลุ่มและแยกตวัออกจากกลุ่ม โดยเฉพาะพวกท่ี

ชอบแยกตวัเป็นอิสระนั้นจะชอบทาํอะไรท่ีแปลกแหวกแนวไปจากผูอ่ื้นทั้ งทางบวกและลบ ซ่ึงถา้ส่ิงๆนั้นไม่

เหมือนใคร ไม่ตามใคร คนกลุ่มน้ีจะพอใจยิง่ซ่ึงเพ่ือสร้างความเด่นและความชดัเจนในตวัเอง การสกัก็คือส่ิงท่ีเป็น

เร่ืองแปลกเช่นกนั นอกจากจะบ่งบอกวา่ตนเองเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมนั้นๆแลว้ยงับอกถึงการแสดงความเป็น

ตวัตนท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้นอีกดว้ย 

4. การสักเพ่ือแสดงความเป็นสมาชิกกลุ่ม  กลุ่มทุกกลุ่มท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง

ยอ่มตอ้งมีเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ หรือคติท่ีเสมือนเป็นตวัแทนใหส้มาชิกในกลุ่มไดย้ดึถือและปฏิบติั  เคร่ืองหมาย

หรือสัญลกัษณ์นั้นยอ่มมีรูปแบบแตกต่างกนัไปตามความเช่ือและทศันคติหรือกิจกรรมของกลุ่มนั้นๆ เช่น เคร่ือง

แต่งกาย เคร่ืองหมาย ตราสญัลกัษณ์ คติหรือสุภาษิต เป็นตน้ ในการทาํเคร่ืองหมายประจาํกลุ่มนั้น บางกลุ่มอาจใช้

เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมือนกนั บา้งอาจปักหมายเลขหรือตวัอกัษรยอ่ท่ีเป็นรหัส บางกลุ่มใชก้ารสัก

เพ่ือทาํเคร่ืองหมายลงบนร่างกายเพ่ือใหเ้กิดความคงทน ถาวร มีความขลงัและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นข้ึน

ในกลุ่ม การสักนั้นนอกจากจะแสดงเคร่ืองหมายของกลุ่มแลว้ยงัเป็นการทดสอบความอดทนและการตดัสินใจท่ี

แน่วแน่ท่ีจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในกลุ่มอีกดว้ยเน่ืองจากขั้นตอนการสกันั้นตอ้งผ่านความเจ็บปวดและลายสัก

ท่ีเกิดข้ึนบนผิวหนงัก็จะอยูก่บัคนผูน้ั้นอยา่งถาวร ในประเทศไทยนั้นการสักเพ่ือแสดงความเป็นสมาชิกกลุ่มได้
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เกิดข้ึนมาชา้นานแลว้ เช่น คณะเกา้ยอด คณะลกักกัและคณะซาเต๊ียม เป็นตน้ ในปัจจุบนัก็ยงัคงมีให้เห็นอยูเ่ช่น 

แก๊งอินทรีขาว แก๊งโพดาํและฉลามขาว 

5. การสักเพ่ือความสวยงาม  เร่ืองความงามของลายสกันั้นมีความเป็นมาท่ียาวนานซ่ึงสามารถสืบคน้ได้

จากข้อมูลไดอ้ดีตท่ีมีการบันทึกไวม้ากมาย  เผ่าบางเผ่าในทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะทะเลใต ้แต่เดิมนั้ นนิยม

ตกแต่งหรือประดบัร่างกายดว้ยการนาํสีต่างๆมาระบายลงบนผิวหนงัทัว่ทุกส่วนของร่างกาย แต่สีต่างๆนั้นจะติด

อยู่ไม่คงทนถาวร ไม่นานก็จะหลุดลอกไปตามระยะเวลา จึงทาํให้ตอ้งมีการตกแต่งใหม่อยู่เสมอซ่ึงเป็นการ

เสียเวลา ดว้ยเหตุน้ีการสกัจึงเกิดข้ึน  

ในทรรศนะของผูส้ักนั้นลายสักเปรียบประดุจดัง่เพชรพลอย เคร่ืองประดบัท่ีมีค่า หรือจะกล่าววา่มนัคือ

งานศิลปะชั้นดีก็ไม่เกินเลย ความสวยงามของลายสักต่อให้อยูบ่นร่างกายของอาชญากรก็ตาม มนัก็ยงัคงเป็นงาน

ศิลปะท่ีให้ทั้ งความงามและสุนทรียะแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น ซ่ึงลายสักท่ีบ่งบอกถึงความสวยงามส่วนใหญ่ไดแ้ก่ รูป

ดอกไมน้านาชนิด หรือรูปสัตวต์่างๆท่ีมีความวิจิตรพิสดารและมีคุณค่าทางจิตใจให้สงบและฮึกเหิม ไดแ้ก่ นก

อินทรี เสือ มงักร และปลาชนิดต่างๆ เป็นตน้ รูปธรรมชาติ เช่น คล่ืนทะเล เกลียวเมฆ ตน้ไม ้ใบไม ้เถาวลัย ์ รูป

มนุษยท่ี์พนเห็นส่วนใหญ่ไดแ้ก่รูปหญิงสาว  

6. การสักเพ่ือเป็นเคร่ืองรางของขลังหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ปัญหาในการดาํเนินชีวิตของ

มนุษยใ์นแต่ละวนันั้ นเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายอีกทั้ งยงัต้องเส่ียงกับภัยอันตรายท่ีอยู่รอบตัวท่ีอยู่เหนือ

ธรรมชาติ เช่น ความเช่ือเร่ืองภูตผีปีศาจ เทพเจา้ ภยัธรรมชาติ เช่น สัตวร้์ายต่างๆ สภาพดินฟ้าอากาศท่ีแปรปรวน 

และมนุษยด์ว้ยกนัเองนั้นก็ยงัเป็นภยัซ่ึงกนัและกนัเองดว้ย ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งหาส่ิงท่ียดึเหน่ียวจิตใจใหม้ัน่คงและ

เขม้แข็งพอท่ีจะดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้และส่ิงท่ีมนุษยก์ลวัท่ีสุดก็คือส่ิงท่ีมองไม่เห็น ไม่รู้ สืบคน้ไม่ได ้อยา่งเช่น ความ

ตาย ความลาํบาก การสักนั้นสามารถกล่าวไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมนุษยก์ระทาํเพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจเพ่ือทาํให้มี

จิตใจมัน่ใจ รู้สึกมีอาํนาจและปลอดภยัจากส่ิงท่ีหวาดกลวัไดเ้ช่นกนั บุคคลท่ีมีอาชีพท่ีเส่ียงกบัความตาย มกัจะมี

ลายสกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตาย ในความเช่ือวา่เป็น “เคลด็” ใหร้อดหรือเป็นเคร่ืองเตือนใจไม่ใหป้ระมาทซ่ึงจะเห็น

ไดจ้ากการสักในประเทศต่างๆ เช่น ชาวฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 19 สักคาํวา่ “ตาย(Mort)” ท่ีทรวงอกและมีลายสัก

เป็นจุดๆรอบคอเน่ืองจากยคุนั้นมีการประหารชีวิตโดยเคร่ืองกิลโยติน ทหารเรือและกะลาสี เป็นอาชีพท่ีตอ้งเส่ียง

ตายกบัภยัธรรมชาติอยูเ่สมอจึงชอบสกัคาํวา่ “วนัน้ีอยู ่พรุ่งน้ีตาย” เพ่ือเตือนสติใหร้ะลึกถึงความตายอยูเ่สมอ  

7. การสักเพ่ือเพิ่มความดึงดูดทางเพศ  คนไทยทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนิยมการสัก

มาเป็นเวลาชา้นาน โดยเฉพาะการสกัเพ่ือความสวยงาม การสกันั้นบางคร้ังมีจุดมุ่งหมายในเร่ืองของความมีเสน่ห์ 

เป็นท่ีแปลกตาและไดรั้บความสนใจของคนทัว่ไป ไม่วา่บุรุษหรือสตรีของไทย ถา้ไออี้ผูใ้ดไม่มีลายสกันั้นแลว้จะ

ถือวา่เป็นคนตํ่าตอ้ย ไม่มีใครแล ผูท่ี้ไม่ไดส้ักมีช่ือเรียกว่า ขาขาว ส่วน ขาลาย นั้นใชเ้รียกผูท่ี้มีลายสัก อนัเป็นท่ี

นิยมอยา่งมากในสมยัโบราณนอกจากน้ีลายสักท่ีปรากฏอยูบ่นร่างกายอยา่งเปิดเผย ซ่ึงตวัผูส้ักสามารถมองเห็น

และมีความรู้สึกไดต้ลอดเวลาซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจกระตุน้ความรู้สึกทางเพศไดเ้ช่นกนั (ประเทิน มหาขนัธ์, 2534: 34-

36) มีตาํนานเก่ียวกบัลายสักของชนเผ่าเมารีเล่าต่อกนัมาวา่ชายหรือหญิงใดท่ีมีรูปร่างหน้าตาคมคายอยูแ่ลว้ถา้มี

ลายสกัดว้ยจะทาํใหเ้ขาเหล่านั้นดูดีและกระฉบักระเฉงหรือเป็นท่ีนิยมชมชอบยิง่ข้ึน ลายสกัจึงเท่ากบัเป็น “บางส่ิง

บางอยา่ง” ท่ีทาํใหค้นธรรมดามีอะไรมากกวา่คนธรรมดา (Antony Alpers, 1987: 325) 
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จากแนวคิดเร่ืองการสักและจุดประสงค์ตลอดจนหน้าท่ีของการสักท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้ นสามารถ

พิจารณาได้ว่าลายสักคือสัญลกัษณ์ทางการส่ือความหมายต่างๆและแสดงความเป็นตวัตนหรืออตัลกัษณ์ของ

ปัจเจกชนผูน้ั้น รวมไปถึงความเช่ือต่างๆท่ีสืบทอดต่อกนัมาตั้งแต่โบราณ แต่หากจะพิจารณาต่อไปอีกจะเห็นไดว้า่

ลายสักกบัเรือนร่างของมนุษยน์ั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้กล่าวคือ หากปราศจากเรือนร่างไปก็

เสมือนวา่ลายสักจะไม่สามารถทาํหน้าท่ีในการส่ือสารไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากเรือนร่างนั้นเปรียบไดด้ัง่ช่อง

ทางการส่ือสาร(Channel)ของลายสกั   

รูดอฟสกี (Rudofsky, 1986[1971]: 94) พบวา่การมองร่างกายลกัษณะหน่วยแบบชาวตะวนัตกในฐานะ

ของโครงการปรับเปล่ียน สร้างสรรคอ์ยา่งไม่มีวนัจบส้ินในแบบสงัคมสมยัใหม่นั้นสามารถสืบยอ้นไปไดต้ั้งแต่ยคุ

ก่อนประวติัศาสตร์ซ่ึงมีการดดัแปลงร่างกายเพ่ือตอ้งการความยอมรับสงัคมเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น การมดัเทา้ของ

หญิงชาวจีนและการสวมใส่เคร่ืองรัดทรงในหมู่หญิงชาวตะวนัตก การสัก เจาะ และสร้างรอยแผลเป็น เป็นตน้ 

นอกจากน้ีแลว้ ความสนใจท่ีจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบรูณ์นั้นก็ถูกให้ความสาํคญัไม่ดอ้ยค่ากวา่เร่ืองความ

สวยความงามเลย ในยคุปัจจุบนันั้นภยัคุกคามท่ีเป็นภยัต่อสุขภาพมนุษยท่ี์มากบัมลพิษ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 

โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆนาๆท่ีทางการแพทยย์งัไม่สามารถคน้ควา้วิธีรักษาได ้ปัจจยัเหล่าน้ีทาํให้มนุษยรู้์สึกว่าเป็น

ความรับผิดชอบของแต่ละคนท่ีจะตอ้งเขม้งวดและรัดกุมในการดูแลสุขภาพร่างกาย ข่าวสารทั้ งหลายบอกว่า

โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เบาหวาน ฯลฯ สามารถป้องกนัไดโ้ดยการกินอาหารท่ีถูกหลกัอนามยั งดสูบบุหร่ี ออกกาํลงั

กายสมํ่าเสมอและพกัผ่อนเพียงพอ จึงทาํให้มนุษยรู้์สึกวา่ร่างกายนั้นสามารถควบคุม ตรวจสอบ และบาํรุงรักษา

ใหมี้สภาพท่ีดีได ้(U. Beck, 1992) 

 

4.สังคมบริโภคนิยมกบัการโฆษณาสินค้า 

ปริตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู (2541: 2) เห็นวา่สงัคมบริโภคนิยมกบัการโฆษณานั้นมีความเก้ือกูลกนัอยู่

เน่ืองจากในบริบทของสังคมบริโภคนั้นจะเห็นไดว้่าการบริโภคสินคา้ไม่ไดท้าํเพ่ือประโยชน์ใชส้อยเพียงอยา่ง

เดียว แต่เป็นเพราะสินคา้สร้างความหมายบางอย่างให้แก่ผูบ้ริโภค ทาํให้เรารู้สึกว่าเป็นคนทันสมยั ประสบ

ความสาํเร็จ และมีรสนิยมอ่ืนๆ  

จากแนวคิดดงักล่าวทาํให้เกิดการต่อประเด็นในเร่ืองของตลาดสินคา้ประเภทยนตรกรรมและแฟชั่น

เส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มท่ีนบัวา่เป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่ามหาศาล ซ่ึงส่วนหน่ึงของการเติบโตอยา่งรวดเร็วและยาวนาน

นั้นสามารถกล่าวไดว้า่เป็นผลมาจากการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ การโฆษณานั้นนอกจากจะทาํใหผู้บ้ริโภคไดส้มัผสั

กบัรูปลกัษณ์และประโยชน์ใช้สอยท่ีแท้จริงของสินคา้แลว้ ยงัสร้างความหมายบางอย่างให้กับตวัสินคา้และ

ผูบ้ริโภคอีกดว้ย ซ่ึงนอกจากประโยชน์ใชส้อยหลกัแลว้ความหมายต่างๆนาๆท่ีถูกสร้างข้ึนนั้นยงัเป็นส่ิงสะทอ้น

ถึงรสนิยม ตวัตน ภาพลกัษณ์หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูท่ี้เป็นเจา้ของอีกดว้ย และเพ่ือเป็นการต่อ

ประเด็นของการโฆษณานั้น นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2538 : 216-219) ไดก้ล่าวเสริมวา่ นกัโฆษณาท่ีดีจาํเป็นตอ้งรู้จกักบั

วฒันธรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี กล่าวคือ การรู้วิถีชีวิต  วิถีความคิดของระบบค่านิยม  วิถีความใฝ่ฝัน  

และความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น พวกเขาอยูก่นัอยา่งไร อยากเป็นอะไร 

เขาคิดวา่อะไรดีอะไรงาม ฯลฯ ซ่ึงรวมๆเรียกวา่ วฒันธรรมของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงยิง่เขา้ใจมากเท่าไร ก็ยิง่ทาํใหก้าร

สร้าง “สารแฝง” ท่ีจะไปบงัคบัหรือโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายไดแ้นบเนียนเท่านั้น ดงันั้นลายสักและเรือนร่างจึงมี
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ความน่าสนใจเน่ืองจาก ความหมายในเชิงของสัญลกัษณ์โดยตรงของลายสักและเรือนร่างในแนวจารีตประเพณี

ได้ถูกเปล่ียนแปลงสู่ความหมายแฝงทางสังคมโดยมีงานโฆษณาเป็นกลไกหน่ึงของการนํามาเปล่ียนแปลง

ความหมายดงักล่าว 

  ในบรรดาสินค้าประเภทยนตรกรรมและเส้ือผา้นั้ น “มอเตอร์ไซค์” และ “กางเกงยีนส์” เป็นสินค้า

ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมายาวนานในแง่มุมของความทนทาน เท่ห์ สะดวกสบาย รวดเร็วกระฉับกระเฉง 

และมีอิสรเสรี 

 

5. สรุป 

จากรูปภาพโฆษณาดังกล่าวนั้ นจะเห็นได้ว่า Harley-Davidson ใช้ตวัแบบท่ีมีร่างกายแข็งแรง กํายาํ  

กลา้มหนา้แขนและหวัไหล่มดัใหญ่จนเห็นเสน้เลือดท่ีถูกนาํเสนอออกมานั้นสามารถบ่งบอกไดถึ้งความแขง็แกร่ง

ของร่างกาย อีกทั้งลายสกัตราสญัลกัษณ์ Harley-Davidson ท่ีมองเห็นเด่นชดัในระดบัสายตานั้น ซ่ึงเพียงแค่ลายสกั

ก็มีความหมายทางการส่ือสารแลว้ กล่าวไดว้า่ลายสักนั้นมีความหมายในมิติของ ความมัน่คงถาวรและแข็งแกร่ง

อดทน ผสมกบัความแตกต่างของสีผิวในช่วงแขนของตวัแบบในลกัษณะท่ีโดนแสงแดดเผาคร่ึงท่อนก็สามารถส่ือ

ถึงความแขง็แกร่งของผิวหนงัและร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดีเช่นกนั การแสดงออกถึงความแข็งแกร่งจากมดักลา้ม ลาย

สัก และตวัแบบท่ีมีโครงสร้างร่างกายของผูช้ายในอุดมคตินั้นสามารถแสดงออกถึงความเป็นชายท่ีมีร่างกาย

แข็งแรง ทนทานท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัความหมายในมิติดา้นความคงทนถาวรของสินคา้ท่ีใชล้ายสักเป็นตรา

สญัลกัษณ์ Harley-Davidson บนตวัแบบไดอ้ยา่งชดัเจน 

 ในส่วนของ Levi’s นั้นจากแนวคิดเร่ืองยีนส์ของ Jenifer L. Arker (อา้งในต่อตระกูล สุวรรณเดช, 2544 : 

61) “ความต่ืนเตน้สนุกสนาน” นั้นเป็นหน่ึงในบุคลิกรูปของยีนส์ และวยัรุ่น ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากตวัแบบท่ี

เป็นวยัรุ่นในรูปโฆษณาขา้งตน้นั้นมีการแสดงออกถึงความตลกทะเลน้ผ่านท่วงทางท่ีนาํเอามือทั้งสองขา้งข้ึนมา

ปิดท่ีโครงใบหนา้ซ่ึงมีความสาํอางตาเหลือใหเ้ห็นแค่ร่างกายท่ีเตม็ไปดว้ยลายสกั  ดวงตา จมูกและปากในลกัษณะ

ยยีวนต่อผูพ้บเห็น เหล่าน้ีบ่งบอกไดถึ้งความเป็นชายท่ีมีอารมณ์ขนัและรักในความสนุกสนานแต่แฝงไปดว้ยความ

แกร่งและอดทนในคราเดียวกัน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับความเป็นชายในช่วงวยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัท่ีรักสนุกและ

ตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์กบัเพศตรงขา้ม ดงันั้นการทาํท่าทางแปลกทะเลน้หรือทาํส่ิงท่ีแปลกแหวกแนวก็

เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสามารถดึงดูดความสนใจจากส่ิงรอบขา้งได ้จึงสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเหตุผลหน่ึงท่ี 

Harley-Davidson และ Levi’s นิยมใชล้ายสักและเรือนร่างมาเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารอยูบ่่อยคร้ังนั้น ก็เพ่ือ

เสริมสร้างใหอ้ตัลกัษณ์ของตราสินคา้มีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึนนัน่เอง 

จากส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า ปัจจยัดา้นอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ทั้ง 2 มี

ความคลา้ยคลึงและมีความสอดคลอ้งกบัระบบการส่ือสารท่ีใชล้ายสกัและเรือนร่างเขา้มาเป็นส่วนสาํคญั  กล่าวคือ

ทั้ง Harley-Davidson และ Levi’s นั้นตอ้งการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายของตนท่ีแตกต่างกนัในประเด็นของความ

แกร่งทนทาน อิสระเสรี และความเท่ห์เฉียบ หากพิจารณาจากลกัษณะของตวัแบบจะเห็นไดว้า่ Levi’s นั้นตอ้งการ

ส่ือสารกบักลุ่มวยัรุ่น ตรงกนัขา้มกบั Harley-Davidson ท่ีตอ้งการส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีนิยมมดักลา้มและลายสกัซ่ึง

เหล่าน้ีคือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ท่ีเด่นชดัของตราสินคา้ทั้งสองมาอยา่งยาวนาน เน่ืองดว้ยลกัษณะเฉพาะของ

ประเภทสินคา้ท่ีดูทนทานและประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน ดงันั้นประเด็นเร่ือง ความแกร่ง แปลก และไร้ขอ้
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กาํจดันั้นจะเป็นส่ิงท่ีตราตรึงอยูใ่นมโนทศัน์ของกลุ่มเป้าหมายมาโดยตลอด เม่ือนาํเอาความหมายเหล่าน้ีมาผนวก

เขา้กบัความหมายและจุดประสงคข์องลายสกัแลว้จะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีสามารถนาํมาบูรณาการร่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 บทความน้ีได้ศึกษาประเภทของสินคา้ทั้ งหมด 2 ประเภทเท่านั้นได้แก่ สินคา้ประเภทยานยนต์และ

เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มท่ีนาํเอาลายสกัและเรือนร่างมาเป็นส่วนสาํคญัในการส่ือความหมายใหมี้ความสอดคลอ้งกบัอตั

ลกัษณ์ของตราสินคา้ ดังนั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายการศึกษาให้ครอบคลุมถึงสินคา้ประเภทต่างๆเช่น 

สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม สินคา้ประเภทประทินโฉม สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั อาทิ นาฬิกา แหวน แวน่ตากนั

แดดหรือสินคา้ท่ีเก่ียวกบัการกีฬา เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การนาํเสนอภาพแม่เล้ียงเด่ียวในละครไทย:กรณีศึกษา เมีย 2018 มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาทศันะของ

ผูรั้บสารสตรีท่ีมีประสบการณ์และสถานภาพแตกต่างกนัเพ่ือศึกษาการรับรู้ความหมายและความเป็นจริงเก่ียวกบั 

“แม่เล้ียงเด่ียว” ในละครเร่ือง เมีย 2018 ซ่ึงตวัละครหลกัคือ “อรุณา” ไดน้าํเสนอพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนทางสังคม 

โดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ผูรั้บสารสตรีท่ีเป็นผูช้มละครโทรทศัน์เร่ืองเมีย 2018 ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 

18-23ปี จาํนวน 6 คน โดยใชแ้นวคิดเร่ืองการสร้างความเป็นจริงทางสงัคมและส่ือมวลชน (Social Construction of 

Reality) ร่วมกับแนวความคิดเร่ืองสตรีนิยมสมยัใหม่ (Postmodern Feminism) ผลการศึกษาโดยการถอดรหัส

(Decoding) ผูรั้บสาร พบวา่มีการถอดรหสัดว้ยจุดยนืท่ีต่อรองความหมายใหม่แต่มิไดค้นัคา้นโดยตรง (Negotiated 

Reading) มากท่ีสุด รองลงมาคือการถอดรหัสดว้ยจุดยืนเดียวกบัผูส่้งสาร (Preferred Reading) และการถอดรหัส

ด้วยจุดยืนท่ีต่อตา้นหรือขดัแยว้กับความหมายผูส่้งสาร (Oppositional Reading) ตามลาํดับ สามารถสรุปการ

นาํเสนอภาพแม่เล้ียงเด่ียวในละครไทยเร่ือง เมีย 2018 ได ้4 ประเด็น คือ 1) แม่เล้ียงเด่ียวในฐานะผูน้าํครอบครัว  2) 

แม่เล้ียงเด่ียวเป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ได ้3) แม่เล้ียงเด่ียวในฐานะขั้นตอนหน่ึงของการเป็นสตรี 4) แม่เล้ียงเด่ียวใน

ฐานะชีวติทางเลือก  
 

คาํสําคญั: ละคร, ละครโทรทศัน์, เมีย2018, แม่เล้ียงเด่ียว, สตรีนิยม 

 

ABSTRACT 

 A Case study of Single Mom Representation in Thai Television Drama called “Mear 2018” is aimed to 

explore the perception of female audiences from different status and background experiences of single mom 

representation in Thai television drama, which the main character “Aruna”, represented the image of single mom, 

discriminates from Thai norms and social structure, through the focus group of six female audiences age 18- 23. 

The analysis of this study consists of the theory of Social construction of reality and Postmodern feminism 

perspective.  The findings of this study point out that the female audiences decode the representation of single 

mom with the standpoint of Negotiated Reading the most, following by Preferred Reading and Oppositional 

Reading in order.  The conclusion of this study found 4 representation viewpoints which are 1)  Single mom as a 

family leadership 2) Single mom as a complete family 3) Single mom as a stage of life   

4) Single mom as a lifestyle choice. 

 

KEYWORDS: Drama, Television drama, single mom, Feminism 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัส่ือไดเ้ขา้มามีบทบาทในสังคมโดยเฉพาะการรายงานเหตุการณ์ต่างๆและขยายโลกทศัน์ทาง

วฒันธรรมให้ประชาชนรับรู้  เรียกไดว้่าส่ือเป็นพาหะของวฒันธรรม (Carrier of Culture) และเป็นธนาคารของ

วฒันธรรม (Culture Bank) ซ่ึงสาธารณชนสามารถดู สัมผสั ติดต่อ สอบถามกนัได ้และเม่ือเผยแพร่ออกไปก็ทาํ

หน้าท่ีเป็นแม่แบบ (Model) ไวใ้ห้คนรุ่นหลังได้ศึกษา (Wilbur Schram,1960, P.3-4) และยิ่งไปกว่านั้ น ส่ือ

กลายเป็นเป็นครูทางจอแก้วท่ีสอนกระบวนการขดัเกลาทางสังคม เพ่ือให้สมาชิกของสังคมมีบุคลิกภาพตาม

แนวทางท่ีสงัคมตอ้งการ ดว้ยเหตุน้ี “ละครโทรทศัน์” ในฐานะส่ือ จึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือในการส่งต่อมรดกทาง

วฒันธรรมและภาพความคิดของสงัคมขณะนั้น ซ่ึงการนาํเสนอภาพของผูห้ญิงในละครมกัมีการกาํหนดปทสัถาน

เอาไวอ้ยา่งชดัเจนภายใตก้รอบของสังคมแนวปิตาธิปไตย  ซีโมน เดอ โบววัร์ นกัสตรีนิยม ไดก้ล่าววา่ “เรามิได้

เติบโตมาเป็นผูห้ญิง แต่เราถูกอบรมสั่งสอนโดยครอบครัวและสังคมใหเ้ติบโตมาเป็นผูห้ญิง” ดงันั้นคุณลกัษณะ

ความเป็นสตรีจึงถูกกาํหนดความหมายและความเป็นจริงใหเ้ป็นคู่ตรงกนัขา้มกบับุรุษเพศ โดยมีลกัษณะของการ

กดทบัจากความเป็นชาย เช่นดงัคาํกล่าวว่า “ผูช้ายเป็นตวัแทนของความเขม้แข็ง ผูห้ญิงเป็นตวัแทนของความ

อ่อนแอ ผูช้ายเป็นตวัแทนของผูน้าํ ผูห้ญิงเป็นผูต้าม ผูช้ายเป็นไฟ ผูห้ญิงเป็นนํ้ า” เป็นตน้ (สิริวฒัน์ มาเทศ, 2553) 

“อรุณา” ตวัละครหลกัซ่ึงเป็นผูห้ญิงในเร่ืองเมีย2018 ได้นําเสนอภาพความเป็น “คุณแม่เล้ียงเด่ียวซ่ึงถือเป็น

พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนจากโครงสร้างของสังคมดั้งเดิม แต่ละครเร่ืองน้ีกลบัสร้างปรากฎการณ์ในการดา้นเรตติ้งให้

ละครช่องวนั 31 ให้เหนือว่าช่องละครโทรทศัน์ยกัษใ์หญ่อยา่งช่อง 3 และช่อง 7 ไปเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 

ดว้ยเรตติ้ง 4.9, 4.6, 2.1 ตามลาํดบัและสร้างเรตติ้งสูงสุดในตอนจบถึง 6.421 (ไทยรัฐออนไลน์, 2561: ออนไลน์) 

ละครโทรทศัน์เร่ืองน้ีจึงเป็นเหมือนเวทีของการปะทะกนัระหวา่งอุดมการณ์หลกัในระบบสังคมท่ีชายเป็นใหญ่

และอุดมการณ์ต่อตา้น(สตรีนิยม)ในเวลาเดียวกนั  (สิริวฒัน์ มาเทศ, 2553) 

จากแนวโนม้สถานภาพของครอบครัวไทย จากสถิติปี พ.ศ. 2553 มีแนวโนม้ของ “ครอบครัวพ่อแม่เลีย้ง

เดี่ยว” เพ่ิมจาํนวนข้ึนอย่างมาก จากเดิม 9.7 แสนครัวเรือน เป็น 1.37 ลา้นครัวเรือน ในจาํนวนน้ีประมาณ 80% 

เป็นครอบครัว “แม่เล้ียงเด่ียว” มากกวา่พอ่เล้ียงเด่ียว สาเหตุหลกัเกิดจากอตัราการหยา่ร้างท่ีสูงข้ึนนัน่เอง  (ไทยรัฐ

ฉบบัพิมพ,์ 2560: ออนไลน์) หมายความวา่ในปี 2553 มี “ครอบครัวแม่เลีย้งเดี่ยว” อยูถึ่ง 1.1ลา้นครัวเรือน และมี

แนวโน้มท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนอีกในปัจจุบนั พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข กล่าววา่ “ในอดีตเม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแลว้ พบวา่การจดทะเบียนสมรสทุก 5 คู่ จะมีคนมา

หยา่ร้างกนั 1 คู่ แต่ปัจจุบนัพบวา่อตัราการหยา่ร้างอยูท่ี่ประมาณ 1 ใน 3 ในหลายพ้ืนท่ี สะทอ้นให้เห็นวา่ความไม่

ลงตวัในชีวิตคู่เพ่ิมมากข้ึน ทาํให้มีพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียวเพ่ิมข้ึน แต่ก็มีเด็กเป็นจาํนวนมากท่ีเกิดจากพ่อแม่ท่ีไม่ได้

สมรสกนั คือ เกิดจากพอ่แม่วยัใสท่ีไม่มีความพร้อมในการใชชี้วติคู่” (เดลินิวส์, 2557: ออนไลน์) 

ดว้ยเหตุดงักล่าว การศึกษาวิจยัเร่ือง “การนาํเสนอภาพคุณแม่เล้ียงเด่ียวในละครไทย:กรณีศึกษา เมีย 

2018” จึงไดมุ่้งศึกษาวา่การกาํหนดความหมายและความเป็นจริงของบทบาทแม่เล้ียงเด่ียวทางสงัคม โดยศึกษาจาก

การสัมภาษณ์กลุ่ม (focus Group) ผูรั้บสารสตรีทัว่ไป (Audience) มีท่ีมีประสบการณ์และสถานภาพทางสังคม

แตกต่างกนั โดยเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) ผูรั้บสารสตรีท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการเป็นคุณแม่วยัใส ใชเ้กณฑ์

เร่ืองระดบัการศึกษาใหอ้ยูใ่นเกณฑก์าํลงัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือถอดรหสัจากผูรั้บสารในประเด็นท่ีวา่การ

นาํเสนอภาพแม่เล้ียงเด่ียวโลกแห่งจินตนาการ(ละครโทรทศัน์) มีความสมัพนัธ์กบัการกาํหนดภาพความหมายและ
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ความเป็นจริงของแม่เล้ียงเด่ียวในโลกแห่งความจริง (ผูรั้บสาร) อย่างไรบา้ง โดยใชแ้นวคิดหลกัจากทฤษฎีการ

สร้างความเป็นจริงทางสังคมและส่ือมวลชน (Social Construction of Reality) และทฤษฎีสตรีนิยมสมยัใหม่ 

(Postmodern Feminism) เพ่ือถอดรหสัในการอภิปรายผล 

  

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ความหมายและความเป็นจริงเก่ียวกบั “คุณแม่เล้ียงเด่ียว” ของผูรั้บสารสตรีทัว่ไป

ท่ีมีประสบการณ์และสถานภาพทางสงัคมแตกต่างกนั จากละครเร่ืองเมีย 2018 

(2) เพ่ือศึกษาการกําหนดภาพและบทบาทของ “คุณแม่เล้ียงเด่ียว” ของผู ้รับสารสตรีทั่วไปท่ีมี

ประสบการณ์และสถานภาพทางสงัคมแตกต่างกนั จากละครเร่ืองเมีย 2018  

 

3. ความเป็นจริงทางสังคมจากโลกของละคร 

 3.1 การสร้างความเป็นจริงของสังคมและส่ือมวลชน 

 จากแนวความคิดเร่ืองการสร้างความเป็นจริงทางสงัคมและส่ือมวลชน บวรลกัษณ์ มงคลชาติภิรักษ ์

(2556) กล่าววา่ ในมิติของผูรั้บสาร(Receiver) ในปัจจุบนั ไม่ไดเ้ป็นผูถู้กกระทาํ (Passive ) ท่ีเป็นฝ่ายรอให้

ส่ือมวลชนสร้างความจริงข้ึนมาลอ้มรอบตวัเองอยูฝ่่ายเดียว หากทวา่ผูรั้บสารจะมีลกัษณะตั้งรับ (Active) และเป็น

ผูน้าํเน้ือหาของส่ือมวลชนมาสร้างส่ิงแวดลอ้มของตวัเองเช่นกนั ตามแนวคิดการสร้างความเป็นจริงทางสงัคมของ

เบอร์เกอร์และลคักแ์มน (Berger & Luckman, 1966, อา้งใน อภิรัตน์ รัทยานนท,์ 2547) ไดแ้บ่งโลกของเรา

ออกเป็น  2 ส่วนใหญ่ คือ 

1. โลกแห่งความเป็นจริง (World of Reality) หรือโลกแห่งกายภาพท่ีเราสามารถสัมผสัได้ด้วย

ตนเอง แต่โลกแห่งความเป็นจริงน้ีมีอยูม่ากมายและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํให้เราไม่สามารถหาความ

แน่นอนจากมนัไดอ้ยา่งชดัเจน และการศึกษาขอ้มูลจากโลกแห่งกายภาพน้ีก็จะตอ้งทาํการศึกษาทุกหน่วยอยา่ง

ละเอียด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํไม่ได ้

2. โลกแห่งความหมาย ( World of Meaning) โลกส่วนน้ีคือ ความรู้ (Knowledge) ท่ีเราได้รับมา

เพียงบางส่วนจากโลกแห่งความเป็นจริง เพ่ือกาํหนดและอธิบายความหมายของส่ิงๆนั้น โดยการสะสมความรู้จะ

ทาํใหเ้กิดคลงัความรู้ (Stock of knowledge) ท่ีจะช่วยจดัการและตีความรูปธรรมใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆให้

มนุษย ์ซ่ึงท่ีกล่าวว่ามนุษยเ์ป็นผูน้ําในการสร้างส่ิงแวดลอ้มรอบตวัแทจ้ริงแลว้คือ “ความเป็นจริงทางสังคม” 

(Social Reality) นัน่เอง  

ดงันั้นส่ือละครจึงมีส่วนในกระบวนการสร้างความเป็นจริงของสถานภาพแม่เล้ียงเด่ียวให้กบัโลกทาง

กายภาพของผูรั้บสาร โดยสจวร์ต ฮอลล ์(Stuart Hall, อา้งใน บวรลกัษณ์ มงคลชาติภิรักษ,์ 2556) ไดเ้สนอแนวคิด

เร่ืองระบบรหสั (Coding System) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีสญัวทิยา วา่การถอดรหสัมีได ้3 รูปแบบคือ   

1. การถอดรหสัดว้ยจุดยนืเดียวกบัท่ีผูส่้งสารเขา้รหสัมา หรือท่ีเรียกวา่ Preferred Reading  

2. การถอดรหัสดว้ยจุดยืนท่ีตอ้งต่อรองความหมายเสียใหม่ แต่มิไดค้ดัคา้นโดยตรง หรือท่ีเรียกวา่  

Negotiated Reading 
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3. การถอดรหัสดว้ยจุดยืนท่ีต่อตา้นหรือขดัแยง้กบัความหมายท่ีผูส่้งสารใส่รหัสมา หรือท่ีเรียกว่า  

Oppositional Reading 

การวจิยัคร้ังน้ีจึงมุ่งหมายในการใชร้ะบบการถอดรหสัจากภาพตวัแทนของแม่เล้ียงเด่ียวในโลกของ

ละครและโลกแห่งความเป็นจริงเพ่ือหาจุดยนืของผูรั้บสาร ก่อนจะนาํเขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลและ

สรุปผล 

 3.2 กระบวนการสร้างภาพตวัแทนของสตรีในละคร  

 จากแนวความคิดเร่ืองสตรีนิยม มีความคิดท่ีเก่ียวกบัระบบทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอยูห่ลาย

สาํนกั ซ่ึงเป็นผลจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) หมายถึง ระบบของโครงสร้างทางสังคมและแนวการ

ปฏิบติัท่ีผูช้ายมีความเหนือกว่า กดข่ีและเอารัดเอาเปรียบผูห้ญิง (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพนัธ์, 2551) ละครเร่ืองเมีย 

2018 จึงนาํเสนอการผลิตซํ้ าของวาทกรรมเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของผูห้ญิง ซ่ึงถือวา่พ้ืนท่ีของผูห้ญิงบนโลกน้ีมีเพียง

ภายในบา้น (Domestic)เท่านั้น เบตตี ฟรีแดน (Betty Friedan) เรียกส่ิงน้ีว่าปัญหานิรนาม (Problem that has no 

name) คือเป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงไดรั้บความทุกขท์นทางจิต (Psychic Distress) จากการไม่มีอาชีพท่ีสังคมสาธารณะให้

การยอมรับ เช่น การเป็นแม่บา้นไม่ถือเป็นอาชีพ ซ่ึงการเป็นแม่บา้นยงัถูกให้ความหมายแค่ความเป็นเมียและแม่

เท่านั้นแต่ไม่มีความหมายอ่ืนจากโลกสาธารณะ (สรุปความจาก อรุณี กาสยานนท ์และคณะ, 2561:ออนไลน)์ วศินี 

สุทิวภากร (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองวาทกรรมของมิเชล ฟโูกตต์่อสถานภาพและบทบาทสตรีไทยตามท่ีนาํเสนอในนว

นิยายของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย ์(ทมยนัตี) พบว่ามีการนาํเสนอบทบาทสตรีไทยในการเป็นแม่และเมียในมิติ

ครอบครัวท่ีสะทอ้นถึงภาพปัญหาชีวติส่วนตวัของสตรี ความขมข่ืนในการดาํรงสถานภาพนั้น ทั้งปัญหาความรัก 

การแต่งงาน การเป็นเมียหลวง เมียนอ้ย โดยนวนิยายไดน้าํเสนอวาทกรรมสตรีนิยมเพ่ือคานอาํนาจกบัวาทกรรม

ปิตาธิปไตย เช่นเดียวกบัในละครเร่ือง เมีย 2018 ท่ีตวัละครหลกั คือ อรุณา ไดน้าํเสนอภาพตวัแทนของแม่บา้น แม่

ของลูก และเมียตามธรรมเนียมท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมชายเป็นใหญ่ และถูกยดัเยียดการสร้าง “ครอบครัวในอุดม

คติ” ท่ีตอ้งปรนนิบติัสามีอยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง ขณะเดียวกบัก็ถูกผกูติดกบัวาทกรรมเร่ืองความสวย ซ่ึงแฝงไป

ดว้ยมโนทศัน์ทางสังคมว่าดว้ยช่วงชั้นทางสังคม การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทางสังคม การรับขอ้มูลข่าวสาร 

และค่านิยมทางสังคม ซ่ึงนาํมาสู่สภาวะกดดนัในจิตใจท่ีไม่พึงพอใจต่อร่างกายตนเอง (อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, 

2549) ดงัท่ีปรากฏในละครเม่ือ “กนัยา” ลูกพ่ีลูกนอ้งของอรุณายา้ยเขา้มาอาศยัในบา้น จึงเกิดการเปรียบเทียบวาท

กรรมความสวยระหวา่ง “แม่บา้น” ชนชั้นกลางวยักลางคน กบั “ผูห้ญิงทาํงาน” ท่ีเรียนจบเมืองนอกและสาวกวา่ 

นาํมาสู่การเปล่ียนแปลงรูปร่างหน้าตาการแต่งกายของอรุณาในภายหลงัจากท่ีสามีนอกใจกบัน้องสาว ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงน้ีเป็นการสร้างให้ผูห้ญิงตกอยูใ่นบทบาทท่ีเป็นรองของผูช้ายโดยการผูกวามกรรมความสวยกบัอตั

ลกัษณ์วฒันกรรมทุนนิยม ท่ีความสวยจะนาํมาสู่ “ความสําเร็จ” ในชีวิต โดยหน่ึงในความสําเร็จท่ีสตรีในละคร

ปรารถนาก็คือการไดรั้บความรักจาก “บุรุษ” นัน่เอง  

 

4. การนําเสนอภาพแม่เลีย้งเดี่ยวในละครและในชีวติจริง 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูรั้บสารสตรี จาํนวน 6 คน พบว่าผูรั้บสารมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์และ            

ภูมิหลงัแตกต่างกนั คือมีผูรั้บสารจาํนวน 1 คนจาก 6 คน ท่ีไม่เคยมีแฟน และ มีผูรั้บสารจาํนวน 4 คนจาก 6 คน

ท่ีมาจากครอบครัวเล้ียงเด่ียว โดย 1 ใน 4 คนนั้น เป็นคุณแม่มีลูก 1 คน มีรายละเอียดดงัตารางน้ี  
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์และภูมิหลงัของผูรั้บสารในการสมัภาษณ์กลุ่ม 

ลาํดบั อาย ุ สถานภาพและภูมิหลงั 

1.คุณฝน(นามสมมติ) 20 มีแฟนแลว้ คบหามา 2 ปี/พอ่กบัแม่อยูร่่วมกนั 

2.คุณแบ๋ม(นามสมมติ) 23 มีสามีแลว้ มีลูก 1 คน/พอ่กบัแม่แยกกนัอยู ่

3.คุณกนั(นามสมมติ) 18 มีแฟนแลว้ คบหามา 1 ปี/พอ่กบัแม่แยกกนัอยู ่

4.คุณเอิร์น(นามสมมติ) 19 มีแฟนแลว้ คบหามา 3 เดือน/พอ่กบัแม่แยกกนัอยู ่

5.คุณแจม(นามสมมติ) 21 มีแฟนแลว้ คบหามา 3 ปี/พอ่กบัแม่แยกกนัอยู ่ 

6.คุณแบม(นามสมมติ) 18 ไม่มีแฟน และ ยงัไม่เคยมีแฟน/พอ่กบัแม่อยูร่่วมกนั 

 

 โดยผูว้จิยัใชห้ลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์ตามแนวการถามคาํถามในการสมัภาษณ์กลุ่ม ดงัน้ี  

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของแม่เล้ียงเด่ียว ไดแ้ก่  1) อายุ 2) อาชีพ 3) การศึกษา 4) ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสงัคม 

2. การสร้างความเป็นจริงเก่ียวกบัคุณลกัษณะของแม่เล้ียงเด่ียว ไดแ้ก่  1) รูปแบบของการมาเป็นแม่เล้ียง

เด่ียว 2) ปัจจยัในการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว 3) อตัลกัษณ์ของแม่เล้ียงเด่ียว 4) ปัญหาท่ีแม่เล้ียงเด่ียวเผชิญ   

5) ความคาดหวงัเก่ียวกบั “ชีวติคู่” ในอนาคต 

3. การสร้างความเป็นจริงเก่ียวกบัพฒันาการของชีวิตแม่เล้ียงเด่ียว ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะครอบครัว 2)การ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีเก้ือหนุนในการดาํเนินชีวิต 3) ความรู้สึกต่อชีวิตการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว 4) พฤติกรรมการ

แสดงออกของตวัละคร 5) ความปรารถนาสูงสุดของตวัละครและฉากจบของตวัละคร 6) ฉากจบของตวัละคร 

4. การสร้างความเป็นจริงในมิติดา้นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ 

รวมประเด็นในการวิเคราะห์ทั้งส้ิน 16 ประเด็น และจากการสัมภาษณ์กลุ่ม ( Focus Group) ผูรั้บสาร

สตรีท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนัจาํนวน 6 คน พบวา่มีการถอดรหัสโดยการต่อรองความหมายเสียใหม่ แต่มิได้

คดัคา้นโดยตรง (Negotiated Reading) มีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 10 ประเด็น รองลงมาคือ การถอดรหัสดว้ยจุดยืน

เดียวกนักบัท่ีผูส่้งสารใส่รหัสมา (Preferred Reading) 4 ประเด็น และลาํดบัสุดทา้ยคือ การถอดรหัสดว้ยจุดยืนท่ี

ตรงกนัขา้มกบัความหมายท่ีผูส่้งสารใส่รหัสมา (Oppositional Reading) จาํนวน 2 ประเด็น ทั้งน้ีตวัเลขมิไดเ้ป็น

เคร่ืองมือช้ีวดัเชิงปริมาณ เน่ืองจากมีการใหค้่านํ้ าหนกัในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเรียงลาํดบัจาก

มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ประเด็นเร่ืองการสร้างความเป็นจริงเก่ียวกบัคุณลกัษณะแม่เล้ียงเด่ียว ประเด็นเร่ืองการสร้าง

ความเป็นจริงในมิติของครอบครัวท่ีสมบูรณ์ ประเด็นเร่ืองการสร้างความเป็นจริงเก่ียวกบัพฒันาการของชีวิตแม่

เล้ียงเด่ียว และประเด็นเร่ืองลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของแม่เล้ียงเด่ียว ตามลาํดบั ทาํใหส้รุปไดด้งัตารางน้ี 
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ตารางที ่4.1 สรุปรูปแบบการถอดรหสัแม่เล้ียงเด่ียวจาํแนกตามเกณฑก์ารวเิคราะห์การนาํเสนอภาพแม่เล้ียงเด่ียว 

เกณฑ์การวิเคราะห์การนําเสนอภาพแม่เลีย้งเดีย่ว เรียงลาํดบัตามค่านํ้าหนัก รูปแบบการถอดรหัส 

 2. การสร้างความเป็นจริงเกีย่วกบัคุณลกัษณะของแม่เลีย้งเดีย่ว   

                   2.1 รูปแบบของการมาเป็นแม่เล้ียงเด่ียว Negotiated Reading 

                   2.2 ปัจจยัในการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว  Negotiated Reading 

                   2.3 อตัลกัษณ์ของแม่เล้ียงเด่ียว  Negotiated Reading 

                   2.4 ปัญหาท่ีแม่เล้ียงเด่ียวเผชิญ  Negotiated Reading 

                   2.5 ความคาดหวงัเก่ียวกบั “ชีวติคู่” ในอนาคต Negotiated Reading 

4. การสร้างความเป็นจริงในมิติด้านครอบครัวท่ีสมบูรณ์ Preferred Reading 

3. การสร้างความเป็นจริงเกีย่วกบัพัฒนาการของชีวิตแม่เลีย้งเดีย่ว  

3.1 ลกัษณะครอบครัว  Oppositional Reading 

3.2 การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเก้ือหนุนในการดาํเนินชีวติ  Preferred Reading 

3.3. ความรู้สึกต่อชีวติการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว  Preferred Reading 

3.4 พฤติกรรมการแสดงออกของตวัละคร  Negotiated Reading 

3.5 ความปรารถนาสูงสุดของตวัละครและฉากจบของตวัละคร Preferred Reading 

3.6 ฉากจบของตวัละคร Oppositional Reading 

1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของแม่เลีย้งเดีย่ว  

1.1 อาย ุ Negotiated Reading 

1.2 อาชีพ  Negotiated Reading 

1.3 การศึกษา  Negotiated Reading 

1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม Negotiated Reading 

  

โดยจากการถอดรหสัดงักล่าวจากบทสมัภาษณ์กลุ่ม สามารถสรุปประเด็นจากการถอดรหสัของผูรั้บสาร

จากภาพตวัแทนในละครและในชีวติจริงดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2 สรุปประเดน็จากการถอดรหสัของผูรั้บสารจากภาพตวัแทนในละครและในชีวติจริง   

ประเดน็ในการวเิคราะห์ ภาพตวัแทนแม่เล้ียงเด่ียวในละคร การถอดรหสัแม่เล้ียงเด่ียวในชีวติจริง 

2. การสร้างความเป็นจริงเกีย่วกบัคุณลกัษณะของแม่เลีย้งเดีย่ว 

2.1 รูปแบบของการมาเป็น

แม่เล้ียงเด่ียว 

มี : 

สมรสกนัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  

มีความพร้อมในการมีบุตร  

ไม่สมคัรใจในการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว 

อาจจะมี/ไม่มี :  

การสมรสกนัตามกฎหมาย  

ความพร้อมในการมีบุตร 

ความสมคัรใจในการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว 

2.2 ปัจจยัในการเป็นแม่

เล้ียงเด่ียว 

ปัจจยัสืบเน่ืองภายในตวับุคคล: 

ความเจบ็ปวดท่ีไดรั้บ, การตั้งมาตราฐาน

คุณภาพชีวติท่ีดี 

ไม่พบปัจจยัสืบเน่ืองจากสังคม 

มีปัจจยัสืบเน่ืองจากสังคมร่วมดว้ย 

เช่น บทบาทหนา้ท่ีการงาน การยอมรับ

จากสภาพสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อ

สถานภาพแม่เล้ียงเด่ียว 

2.3 อตัลกัษณ์ของแม่เล้ียง

เด่ียว 

ก่อนหยา่: มีปัญหาเร่ืองรูปร่างหนา้ตาและ

การเงิน เพราะเป็นแม่บา้นอยา่งเดียวไม่มี

รายได ้ไม่มีเวลาดูแลตนเอง 

หลงัหย่า: มีการปรับปรุงรูปร่างหนา้ตาให้สวย

ข้ึน ประสบความสาํเร็จในหน้าท่ีการงาน 

ก่อนหยา่: อาจไม่มีปัญหาเร่ืองรูปร่าง

หนา้ตาและการเงิน เพราะทาํงานนอก

บา้นอยูแ่ลว้ จึงมีการดูแลตนเองสมํ่าเสมอ 

หลงัหยา่: อาจไม่ประสบความสาํเร็จดา้น

หนา้ท่ีการงานเท่ากบัในละคร 

2.4 ปัญหาท่ีแม่เล้ียงเด่ียว

เผชิญ 

-การจดัการเวลาในการทาํงาน และ            

การดูแลลูก ไม่มีเวลาใหลู้ก 

- ทาํงานไดไ้ม่เต็มศกัยภาพเน่ืองจากมี

ปัญหาเร่ืองความรัก 

 

- การจดัการเวลาในการทาํงาน และ          

การดูแลลูก ไม่มีเวลาใหลู้ก 

- ปัญหาทางการเงิน เน่ืองจากดูแล

ค่าใชจ่้ายของครอบครัวคนเดียว 

- ปัญหาจากความรักคร้ังใหม่ 

2.5 ความคาดหวงัเก่ียวกบั 

“ชีวติคู่” ในอนาคต 

กลวัการสร้างความสัมพนัธ์คร้ังใหม่ แต่ก็

ตอ้งการความรัก ตอ้งการคนดูแล แต่ไม่รีบ

ร้อน 

ตอ้งการมีความสัมพนัธ์คร้ังใหม่ แต่ไม่รีบ

ร้อน มีการกาํหนดสถานะใหม่ท่ีไม่ใช่

สามีภรรยากบัคู่รักใหม่ 

4. การสร้างความเป็นจริง

ในมิติด้านครอบครัวท่ี

สมบูรณ์ 

เป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ได ้ถา้พ่อ แม่                

มีการใชเ้วลาร่วมกนักบัลูก มีความ

ปรองดองกนั 

เป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ไดถ้า้ยงัไดติ้ดต่อ

กบัทั้งพ่อและแม่ แมจ้ะเป็นคร้ังคราว               

ก็ตาม 

3. การสร้างความเป็นจริงเกีย่วกบัพัฒนาการของชีวิตแม่เลีย้งเดีย่ว 

3.1 ลกัษณะครอบครัว มาจากครอบครัวท่ีแม่เป็นแม่บา้น พ่อ

ทาํงานหาเล้ียงครอบครัว แม่ส่งต่อทศันคติ

ของการเป็นเมียท่ีดีแบบดั้งเดิม 

มาจากครอบครัวเล้ียงเด่ียว หรือถูกเล้ียงดู

โดยญาติผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะของการเป็น

ผูน้าํครอบครัว 

3.2 การสร้างความสัมพนัธ์

ท่ีเก้ือหนุนในการดาํเนิน

ชีวติ 

ครอบครัวเดิมของตนเองมีส่วนช่วยเหลือ

ในการเป็นแม่เล้ียงเด่ียวอยา่งมาก                       

มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดข้ึนกบัเพ่ือนสนิท 

มกักลบัไปอยูใ่นครอบครัวเดิมของตนเอง

มากกวา่แยกมาอยูเ่พียงลาํพงั และมีเวลา

พบปะกลุ่มเพ่ือนต่างๆ มากข้ึน 

3.3. ความรู้สึกต่อชีวติ              

การเป็นแม่เล้ียงเด่ียว 

ก่อนหยา่: มีความรู้สึกเป็นลบต่อตนเอง 

และสามี 

หลงัหยา่: มีความรู้สึกเป็นบวกต่อตนเอง 

เขม้แขง็ มัน่ใจในตนเอง  

ก่อนหยา่: รู้สึกไม่มีคุณค่า เกลียดชงัสามี

และมือท่ีสาม 

หลงัหยา่: มีความสุขมากข้ึน เขม้แข็งข้ึน 

มีลูกเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ 
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ตารางที ่4.2 สรุปประเดน็จากการถอดรหสัของผูรั้บสารจากภาพตวัแทนในละครและในชีวติจริง (ตอ่) 

ประเดน็ในการวเิคราะห์ ภาพตวัแทนแม่เล้ียงเด่ียวในละคร การถอดรหสัแม่เล้ียงเด่ียวในชีวติจริง 

3.4 พฤติกรรมการ

แสดงออกของตวัละคร 

มีพฤติกรรมเชิงบวก:  การปรับปรุงรูปร่าง

หนา้ตาของตนเอง การพฒันาตนเองจน

กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและมีช่ือเสียง               

มีรายไดเ้พียงพอ 

(พฤติกรรมเชิงลบ: มีปรากฏเพียงตอน

เดียวคือตอนท่ีตบกนัยาเพราะลกัพาตวัลูก

สาวไป ซ่ึงผูรั้บสารเห็นวา่สมเหตุสมผล) 

พฤติกรรมเชิงบวก: นอกจากการดูแล

ตนเองและมุ่งมัน่ในหนา้ท่ีการงาน ยงัมี

เร่ืองการเปิดโอกาสในตนเองสร้าง

ความสัมพนัธ์ความรักคร้ังใหม่  

พฤติกรรมเชิงลบ: การติดตามดูความ

เป็นไปของสามีเก่าและแฟนใหม่ของสามี

ทางโซเชียลมีเดีย การสาปแช่ง 

3.5 ความปรารถนาสูงสุด

ของตวัละครและฉากจบ

ของตวัละคร 

ตอ้งการใหลู้กไดรั้บความรักความอบอุ่น 

มีอนาคตท่ีดี 

ตอ้งการหาเล้ียงลูกใหสุ้ขสบาย ใหลู้กมี

อนาคตท่ีดี ไม่เป็นเดก็มีปัญหา 

3.6 ฉากจบของตวัละคร จบไดดี้ โดยการให้ตวัละครเร่ิมตน้มีความ

รักคร้ังใหม่ 

ในฐานะลูก ก็ไม่อยากใหแ้ม่มีพ่อใหม่ 

และในฐานะผูห้ญิง ถา้แฟนเก่ามาขอคืนดี 

ก็อาจจะกลบัไปคบ 

1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของแม่เลีย้งเดีย่ว 

1.1 อาย ุ วยั 30+ มีทุกช่วงอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปถึง  40+ 

1.2 อาชีพ ก่อนหยา่: เป็นแม่บา้นอยา่งเดียว 

หลงัหยา่: ทาํงานบริษทั (พนกังานขาย) 

และ ฟรีแลนซ์(พิธีกร) 

ก่อนหยา่: อาจจะทาํงานนอกบา้นก็ได ้

หลงัหยา่: ทาํธุรกิจส่วนตวั หรืองานอิสระ

ท่ีมีเวลาใหลู้ก 

1.3 การศึกษา ปริญญาตรี มีทั้งท่ีต ํ่ากวา่ปริญญาตรีและสูงกวา่

ปริญญาตรี 

1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

ปานกลาง ตํ่าหรือปานกลาง 

 

5. สรุป 

การถอดรหสัดว้ยจุดยนื 3 รูปแบบตามทศันะของฮอลล ์ในประเดน็การวเิคราะห์ทั้ง 16 ประเด็น นาํมาสู่

การนาํเสนอภาพแม่เล้ียงเด่ียวในละครไทย เร่ือง เมีย 2018 ได ้4 ประเด็นดงัน้ี 

1. แม่เลีย้งเดีย่วในฐานะผู้นําครอบครัว (Single mom as a family Leadership) 

จากการสมัภาษณ์กลุ่มพบวา่ ผูรั้บสารมีการถอดรหสัท่ีทาํใหเ้กิดภาพของแม่เล้ียงเด่ียวแทนท่ีภาพของพ่อ

ในฐานะผูน้ําครอบครัวหรือหัวหน้าครอบครัว ด้วยการแทนบทบาทหน้าท่ีและบุคลิกของพ่อให้แม่ เช่นการ

กล่าวถึง การหาเล้ียงคราวครัว ความเขม้แขง็ ความกลา้หาญ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีเคยถูกนิยามใหเ้พศชาย 

2. แม่เลีย้งเดีย่ว เป็นครอบครัวทีส่มบูรณ์ได้ (Single mom as a complete family) 

ผูรั้บสารในฐานะสตรีและผลผลิตจากครอบครัวเล้ียงเด่ียว มีความเห็นวา่ ครอบครัวท่ีเติบโตมานั้นเป็น

ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ แมจ้ะมีแม่คนเดียวท่ีทาํหนา้เป็นเล้ียงดูตนเอง แต่ก็ยงัไดรั้บความรักและมีการใชเ้วลาร่วมกนั

กับพ่อ ซ่ึงเม่ือพิจารณาองค์ประกอบเชิงยืนยนัความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทศันะของวยัรุ่นไทยใน

กรุงเทพมหานคร โดย วิไลลกัษณ์ เสรีตระกูล (2558) พบว่ามี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การทาํกิจกรรมร่วมกนั 2) 
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ความรู้สึกผูกพนัทางอารมณ์ต่อกนั 3) ความสมานฉันท ์และ 4) การมีนํ้ าใจเอ้ืออาทรกนั ซ่ึงองค์ประกอบทั้ง4น้ี

ปรากฏอยูใ่นละครและในชีวิตจริงของผูรั้บสาร จึงสามารถสรุปไดว้า่ ผูรั้บสารมีความเห็นพอ้งต่อความหมายของ

ครอบครัวเล้ียงเด่ียว วา่เป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ได ้ 

3.แม่เลีย้งเดีย่ว ในฐานะขั้นตอนหนึ่งของการเป็นสตรี (Single mom as a Stage of life) 

ผูรั้บสารมีการลาํดบัขั้นตอนของการเป็นแม่เล้ียงเด่ียวอยา่งมีแบบแผน และไม่ไดแ้สดงทศันะวา่การเป็น

แม่เล้ียงเด่ียวคือจุดส้ินสุด (The End) ของความสุขในชีวิตผูห้ญิง แต่เป็นช่วงเวลาหน่ึงท่ีเขา้มาและผ่านไปอยา่งมี

พฒันาการต่อความรู้สึกในการเป็นแม่เล้ียงเด่ียวในเชิงบวก 

4. แม่เลีย้งเดีย่ว ในฐานะวถิีชีวติทางเลือก (Single mom as a Lifestyle Choice) 

 เม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบในเร่ืองการสร้างความเป็นจริงเก่ียวกบัคุณลกัษณะของแม่เล้ียงเด่ียวพบวา่ 

การเป็นแม่เล้ียงเด่ียวมีวถีิชีวติท่ีเป็นการต่อรองกบัอาํนาจของระบบชายเป็นใหญ่ เช่นการกล่าวถึงคุณภาพชีวติของ

แม่เล้ียงเด่ียวท่ีท่ีดีกว่าก่อนหย่า ทั้ งเร่ืองการให้คุณค่าตนเอง และการตั้งมาตราฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัตนเอง

และลูก โดยผูรั้บสารเห็นวา่ สถานภาพแม่เล้ียงเด่ียวน้ีเป็นวิถีทางเลือกหน่ึงในการหลุดพน้จากอาํนาจปิตาธิปไตย 

และทาํใหผู้ห้ญิงมีอิสระท่ีจะทาํเพ่ือตนเองและลูกมากข้ึน 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 บทความน้ีมุ่งเน้นในการศึกษาขอ้มูลจากผูรั้บสาร จึงอาจมีประเด็นในการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปไดจ้าก 

การวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) และศึกษาจากในมุมมองของผูส่้งสารว่ามีความสัมพนัธ์กับผูรั้บสาร

อยา่งไร รวมไปถึงการศึกษาขอ้มูลจากผูรั้บสารท่ีเป็นเพศชาย วา่มีทศันะอยา่งไรต่อการนาํเสนอภาพแม่เล้ียงเด่ียว

ในละครเร่ืองน้ี 
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บทคัดย่อ 

เทคโนโลยทีาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมากมาย ไม่เวน้แมแ้ต่วงการแปลท่ีมีการนาํเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่

มาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ประสบการณ์มากข้ึน เช่น การนาํเอาอุปกรณ์ ซอฟแวร์ต่างๆ 

อยา่งกเูก้ิล ทรานสเลท (Google Translate) มาใชใ้นการแปลภาษา แมว้า่ศกัยภาพเบ้ืองตน้ของการแปลโดยการใช้

กูเก้ิล ทรานสเลทจะสามารถแปลไดใ้นระดบัคาํ วลี และขอ้ความเป็นภาษาต่างๆไดม้ากกวา่ 100 ภาษา แต่ผลท่ี

ออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การแปลประโยคความซอ้น อยา่งไรก็ตาม หากดูภาพรวมโดยอ่านแบบ

สรุปความ ถือวา่ผลการแปลอยูใ่นระดบัพอใชซ่ึ้งจะตอ้งมีการพฒันาต่อไป ในอนาคตกเูก้ิล ทรานสเลทจะเป็นตวั

ช่วยท่ีมีประโยชน์อยา่งมากสาํหรับนกัแปล การใชกู้เก้ิล ทรานสเลทเป็นเคร่ืองมือในการสอนแปล พบวา่ ผูเ้รียน

ใชแ้ปลในระดบัประโยค และค่อยขดัเกลาสาํนวนภาษาใหเ้ขา้กบัเน้ือหา จากนั้น ผูส้อนค่อยช้ีใหเ้ห็นถึงการแปลท่ี

ถูก-ผิด แปลได ้แปลดี และการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามภาษาตน้ฉบบั ซ่ึงนบัวา่กเูก้ิล ทรานสเลท เป็นเคร่ืองมือในการ

สอนแปลท่ีมีประสิทธิภาพมาก บทความน้ี นาํเสนอเก่ียวกบัการแปลในยคุใหม่ท่ีผูเ้รียน ผูส้อนและนักแปลตอ้ง

ปรับตวัโดยเน้ือหาครอบคลุมเร่ือง ความหมายและรูปแบบของการแปล พฒันาการของการนาํเอาซอฟแวร์เพ่ือ

ช่วยในการสอนแปล แนวทางการปรับรูปแบบการแปลให้เขา้กบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป กูเก้ิล ทรานสเลทและ

ผลสมัฤทธ์ิของการประยกุตใ์ชใ้นการสอนแปล บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 

 

คาํสําคญั: การแปล การแปลในยคุใหม่ การปรับตวัของผูเ้รียนผูส้อนและนกัแปล การสอนโดยใชก้เูก้ิลทรานสเลท 

 

ABSTRACT 

The technology has brought in changes to various areas of our lives, including the field of translation. 

Today, translation technology has provided us translation software and application programs to help facilitate 

the delivery of ideas and knowledge from one language to another one. Such software program is Google 
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Translate, which is capable of translating texts into more than 100 languages. At present, the software seems to 

work well with the translation of texts at level of works, phrases and simple sentences, but it does not yield 

satisfactory results when translating texts with complex sentences.  Though the translation product may not be 

perfect, the overall texts produced by Google Translate are fairly comprehensible and need to be refined by 

humans.  It is expected that the newer version of the software program will be developed with powerful features 

that will make it an excellent and indispensible tool for translation. In applying Google Translate in translation 

classes, the students should be taught how to use the program to facilitate the translation of texts at a sentence 

level.  Once the translation is produced, the teacher then asks the students if the translation is correct.  If it is not 

correct, the teacher can ask them to identify and fix the incorrect translation. Google Translate is a very 

effective tool for Teaching Translation. This article focuses on translation in the new era that learners, 

instructors, and translators must adapt themselves to the subject matter. The contents cover meaning and style 

of translation, the development of tools and software implementation to assist in teaching translation, guidelines 

for adjusting translation practice to changing contexts, Google Translate and the effectiveness of its application 

in teaching translation. 

 

KEYWORDS: Translation, Translation in the New Era, Adaptation of Learners, Instructors and Translators,  

             Teaching Translation, Google Translate 

 

1. บทนํา 

 ยทุธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ. 2561– 2580 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใ์น

ทุกมิติ โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะการส่ือสาร

ภาษาองักฤษ ทักษะการใชภ้าษาท่ีสาม การมีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2561) ระบบนิเวศการศึกษาทั้งของโลกและของ

ไทยไดป้รับเปล่ียนไปตามความกา้วลํ้าของเทคโนโลยีขั้นสูง นอกเหนือจากความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่

แลว้ ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงอีกอยา่งคือ ภาษาองักฤษ ทั้งสองส่ิงเป็นของคู่กนัในโลกยคุใหม่  

การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสงัคมโลก อนัเน่ืองจากการปฏิวติัดิจิทลั (Digital Revolution) 

และการเปล่ียนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) น้ี ส่ิงท่ีจะขาดไม่ได้ คือ การใช้

เทคโนโลยีได ้และการส่ือสารภาษาองักฤษไดค้ล่อง ซ่ึงคนไทยจะตอ้งสามารถส่ือสารไดท้ั้ง 4 ทกัษะ อีกทั้ง พบวา่

ในปัจจุบนัผูเ้รียนชาวไทยตอ้งเรียนรู้ภาษามากกวา่หน่ึงภาษา เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของตนในการส่ือสารกบัประชาคม

โลก จากการวิจยัของ ทรงศรี สรณสถาพร (2560: 10) พบวา่ คนไทยมีความยากลาํบากในการใชภ้าษาองักฤษทาํ

ให้ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับตํ่า แต่ความรู้ ไม่ได้จาํกัดอยู่แค่ในตาํราท่ีเป็น

ภาษาไทยเท่านั้น หากแต่ปรากฏในภาษาต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาสากลท่ีมีผูใ้ชถึ้ง

1.5 พันล้านคน จากจาํนวนประชากร 7.5 พันล้านคนทั่วโลก ซ่ึงคิดเป็นร้อย 20 ของประชากรโลก (United 

Nations, 2017: 1) หนงัสือดีๆ ท่ีบุคคลมีช่ือเสียงเขียนข้ึนส่วนมากจะเขียนเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้น อาจารยท่ี์สอน
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ทางดา้นการแปลควรจะตอ้งมีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ประสบการณ์ของผูเ้ขียนเหล่านั้น

ใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ รับทราบขอ้มูล เขา้ใจแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ ทกัษะการแปลจึงนบัเป็น 1 ใน 5 ทกัษะของ

การเรียนภาษาองักฤษซ่ึงประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล (ศรีสุรางค์ พูลทรัพย,์ 

2551: 39) สาํหรับนกัแปลควรจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะแปล ไม่เช่นนั้น เม่ือพบคาํศพัท์เฉพาะท่ียาก จะทาํให้

การถ่ายทอดออกมาไม่สมดุล ท่ีสําคัญจะต้องมีความรู้อย่างลึกซ้ึงทั้ งภาษาองักฤษและภาษาไทย และต้องมี

เคร่ืองมือท่ีดีมาช่วยนกัแปลใหท้าํงานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

บทความน้ี ผูเ้ขียนนาํเสนอเก่ียวกบัการแปลในยุคใหม่กบัการปรับตวัของผูเ้รียน ผูส้อน และนักแปล 

โดยเน้ือหาประกอบดว้ยความหมายและรูปแบบการแปล พฒันาการของการนาํเอาเคร่ืองมือและซอฟท์แวร์เพ่ือ

ช่วยในการสอนแปลภาษา แนวทางการปรับรูปแบบการแปลให้เขา้กบับริบทโลกท่ีเปล่ียนไป และกูเก้ิล ทรานส

เลทและผลสมัฤทธ์ิของการประยกุตใ์ชใ้นการสอนแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

2. ความหมายและรูปแบบการแปล 

การแปล คือการถ่ายทอดแนวความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของภาษาตน้ฉบบั (Source Language) ไปสู่

ภาษาเป้าหมาย (Target Language) ถือเป็นการส่ือสารข้ามภาษาขา้มวฒันธรรม การถ่ายทอดความหมายจาก

ตน้ฉบบัไปสู่ฉบบัแปลนั้นตอ้งคาํนึงถึงความเท่ียงตรง ครบถว้น ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย และตอ้งรักษาความหมาย

ของตน้ฉบบัไวเ้ป็นสาํคญั ผูท้าํหนา้ท่ีถ่ายทอดจะตอ้งมีความรู้ทางดา้นภาษาทั้งสองภาษา ตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมของ

ต้นฉบับและภาษาท่ีต้องการถ่ายทอดว่าเป็นอย่างไร ท่ีสําคัญนักแปลต้องรู้ลักษณะเฉพาะของภาษานั้ นๆ 

ไม่เช่นนั้นการถ่ายทอดจะคลาดเคล่ือนได ้(วิษณุ กอปรสิริพฒัน์, 2548: 11) ขณะท่ี ชณัณกร เพ็ชรวฒันา (2559: 

28) อดีตอุปนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยระบุว่า การแปลเป็นกระบวนการของการถ่ายทอด

ขอ้ความจากภาษาตน้ฉบบัไปยงัภาษาเป้าหมายโดยรักษามิติความเช่ือมโยงในการแปลไวอ้ยา่งครบถว้น การแปล

จึงมีบทบาทใหเ้กิดการถ่ายเทความรู้ ความคิด และขอ้มูลต่าง ๆ ช่วยปรับมิติในองคค์วามรู้ของคนต่างหมู่ ต่างชาติ 

ต่างภาษาให้เท่าเทียมกนั การแปลยงัเป็นการดึงภาพในดา้นความคิดซ่ึงไม่สามารถถ่ายเป็นภาพได ้แต่จะใชว้ธีิถ่าย

เป็นตวัอกัษรดว้ยการแปล 

การแปลเปรียบเสมือนการพาผูอ่้านท่องเท่ียวไปในโลกหนังสือตามแนวทางของนักแปล การแปลจึง

เป็นการแปรขอ้ความท่ีตอ้งใชศิ้ลปะอยา่งยิ่ง พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดจ้าํแนกการแปล

ออกเป็น 2 ประเภท คือ การแปลตรงตวั (Literal Translation) และ การแปลแบบเอาความ (Free Translation) การ

แปลตรงตวัเป็นการแปลแบบคาํต่อคาํตามตวัอกัษร (Word by Word) อย่างตรงไปตรงมา โดยมุ่งความถูกตอ้ง

แม่นยาํตามหลกัภาษาเป็นสาํคญั การแปลท่ีเนน้วิธีน้ีมากเกินไปโดยไม่มีการขดัเกลายอ่มทาํให้ผลงานท่ีแปลขาด

ความสละสลวย เขา้ใจยาก การแปลแบบเอาความ ไม่เน้นการรักษาโครงสร้างทางภาษาหรือลีลาการเขียนของ

ตน้ฉบบัท่ีเคร่งครัด เป็นการแปลแบบอิสระ จบัเอาเฉพาะความคิดหลกัๆ ในตน้ฉบบัมาถ่ายทอด เม่ือสรุปเน้ือหา

หลกัของตน้ฉบบัแลว้เรียบเรียงใหม่ใหเ้ขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน โดยตดัส่วนท่ีไม่จาํเป็นทั้งวภิติัปัจจยัต่างๆ ออกไป เหลือไว้

แต่เน้ือหาเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม การแปลทั้งสองประเภท นบัเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก เร่ืองราว 

เหตุการณ์ต่างๆ จากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึง โดยมีเป้าหมายท่ีผูอ่้านเขา้ใจ รับรู้ตรงกนักบัความหมายท่ีแทจ้ริง

ของตน้ฉบบั มีการใชเ้คร่ืองมือในการแปล เช่น พจนานุกรม อุปกรณ์ ซอฟแวร์ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงการแปลไม่ใช่
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เพียงการถอดคาํ ถ่ายทอดความเท่านั้น หากแต่ตอ้งเขา้ถึงอารมณ์ของเร่ืองภาษา วฒันธรรม ความคิด ความรู้สึกจาก

ภาษาหน่ึงสู่อีกภาษาหน่ึงดว้ย  

 

3. พฒันาการของการนําเอาเคร่ืองมือและซอฟท์แวร์เพ่ือช่วยในการสอนแปลภาษา 

การสอนแปลภาษามีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โดยรูปแบบการสอนจะมีลกัษณะท่ีสอนแบบเน้นการแปล

และสอดแทรกการอธิบายหลักเกณฑ์ทางภาษาไปพร้อมกัน (Grammar Translation Method) ท่ีเช่ือว่าภาษามี

กฏเกณฑ์ มีระบบระเบียบ การเรียนภาษาคือการเรียนรู้ระบบกฏเกณฑ์ต่างๆ ของภาษา ถา้เขา้ใจไวยากรณ์จะ

สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกตอ้ง ใช้วิธีการท่องจาํกฏ ท่องจาํคาํศัพท์ หรือประโยค และแปลเป็นภาษาของตน 

จากนั้นรูปแบบค่อยๆ พฒันามาเป็นลาํดบั มีการเนน้การนาํเอาอุปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์แวร์ต่างๆ เพ่ือการสอน

ภาษามาใชม้ากข้ึน โดยมีการใชพ้จนานุกรมออนไลน์ในเบ้ืองตน้ ค่อยๆ พฒันามาเป็น พจนานุกรมอีเลค็ทรอนิคส์ 

(Talking Dictionary) ในปี 1990 เร่ิมมีการใชโ้ปรแกรมช่วยแปลแต่สามารถแปลไดดี้ในระดบัคาํและวลีเท่านั้น แต่

ในระดบัประโยคยงัแปลไดไ้ม่ดี ยคุต่อมาการแปลดว้ยเคร่ืองถูกทดแทนดว้ยการแปลดว้ยซอฟทแ์วร์กเูก้ิล ทรานส

เลท (Google Translate) ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่ช่วยแปลภาษา แอพพลิเคชัน่เร่ิมตน้จากการแปลวลี (Phrase Based 

Machine Translation) ท่ีตดัประโยคออกเป็นคาํๆ แลว้แปลแต่ละส่วนแยกออกจากกนั แต่มีขอ้จาํกดัอยูท่ี่เวลาแปล

ประโยคซบัซอ้นมากข้ึน ผลท่ีไดย้งัไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ แต่หากดูภาพรวมโดยอ่านแบบสรุปใจความถือวา่อยูใ่น

ระดบัพอใช ้ 

ทีมงานผูว้ิจยัของกูเก้ิลไดท้าํการวิจยัร่วม 10 ปี เพ่ือพฒันาระบบการแปลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยนาํเอาเคร่ืองระบบการแปลประสาทของกูเก้ิล (Google’s Neural Machine Translation System (GNMT)) มา

ใช ้ผลท่ีไดรั้บถือวา่ใกลเ้คียงกบัมนุษย ์สามารถทาํลายกาํแพงดา้นภาษาทั่วโลกเพ่ือให้สามารถส่ือสารกนัอย่าง

เขา้ใจ และลดความผิดพลาดจากการแปลได้ถึงร้อยละ 55-85 และระบบการแปลเสมือนจริง (Instant Virtual 

Translation) ซ่ึงเพียงแค่เอากลอ้งไปจ่อขอ้ความท่ีตอ้งการแปล ก็จะสามารถแปลภาษาใหโ้ดยอตัโนมติั ระบบการ

ใชง้านหลกัๆ คือ การใชเ้ทคโนโลยกีารจบัภาพคาํศพัท์แลว้แปลงเป็นคาํพูด และทาํการแปลเป็นอีกภาษาไดท้นัที 

เป็นการแปลภาษาดว้ยเสียง ระบบจะแปลทั้งเสียง และแสดงตวัอกัษรของการสนทนาดว้ย 

ปัจจุบันไดมี้เคร่ืองมือช่วยแปลอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมายเพ่ือรองรับการแปลภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ili 

Wearable Translator เกิดจากแนวคิดของทากูโร่ โยชิดะ (Takuro Yoshida)  ซีอีโอของบริษทัล็อกบาร์ (Logbar 

Inc.) เจา้ของผูอ้อกแบบและผลิตเทคโนโลยีการส่ือสารขั้นสูง ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือลดอุปสรรคของการส่ือสาร หรือ

เคร่ืองแปลภาษาเอไอคอร์เรคต์ ทรานสเลเตอร์ (AI correct Translator) ซ่ึงเป็นเคร่ืองแปลภาษาท่ีร่วมกันผลิต

ระหว่างบริษัทบาเบลเทคโนโลยี (Babel Technology) และมหาวิทยาลยัชิงหวา (Tsinghua University) ของจีน 

สามารถแปลไดม้ากถึง 30 ภาษา คุณภาพในการถ่ายทอดมีสูงถึงร้อยละ 96 อุปกรณ์น้ีช่วยให้คนหลายลา้นคนกา้ว

ขา้มอุปสรรคทางดา้นภาษาไปได ้และกูเก้ิลไบเซ้ิล บดัส์ (Google Bixel Buds) หูฟังท่ีสามารถแปลภาษาไดถึ้ง 40 

ภาษา และเร็วพอท่ีจะสามารถแปลบทสนทนา สามารถตอบโตไ้ดท้นัที  
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   รูปภาพที ่1 แสดงอุปกรณ์แปลภาษา ili, Alcorrect, และ Google Bixel Buds 

แหล่งข้อมูล: มติชนออนไลน์. (19 มกราคม 2561). เคร่ืองแปลภาษาเอไอคอร์เรคต์ ทรานสเลเตอร์. แหล่งท่ีมา:  

https://www.matichon.co.th/lifestyle/tech/news_808665 เขา้ถึง29 ตุลาคม 2561 

 

นอกจากน้ี ยงัมีแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีช่วยแปลภาษาต่างๆได้อย่างโดดเด่น เช่น Speak & 

Translate - Translator  แอพพลิเคชัน่แปลภาษาท่ีผูพ้ฒันาไดร้วบรวมคาํศพัทต์่าง ๆ จากไมโครซอฟท์ (Microsoft) 

และ กูเก้ิล ทรานสเลท (Google Translate) มาไวม้ากมาย สามารถแปลภาษาต่าง ๆไดใ้น 2 รูปแบบ คือ แปลภาษา

ด้วยข้อความและแปลภาษาด้วยเสียง (Translate Voice + Translator) แอพพลิเคชั่นน้ีเหมาะสําหรับคนท่ีต้อง

เดินทางไปต่างประเทศอยูเ่ป็นประจาํ เพราะสามารถแปลภาษาดว้ยประโยคขอ้ความต่างๆ และสามารถแปลภาษา

ดว้ยเสียงได ้แอพพลิเคชัน่ช่วยแปล (The Interpreter-translator) ทาํหนา้ท่ีเสมือนล่ามส่วนตวั สามารถใชแ้ปลภาษา

ต่าง ๆ ไดด้ว้ยเสียงท่ีพดูลงไปบนแอพพลิเคชัน่ ไดม้ากกวา่ 100 ภาษาทัว่โลก รวมถึงภาษาไทย นอกจากน้ียงัมีแวน่

อจัฉริยะ (Google glass) ท่ีทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยีการจดจาํตวัอกัษร ซ่ึงจะตรวจจบัขอ้ความผ่านกลอ้งของแวน่ 

พร้อมวิเคราะห์แปลภาษาออกมาผ่านจอภาพภายในแว่นได้ถึง 4 ภาษาคือ ญ่ีปุ่น องักฤษ จีนและเกาหลีไดโ้ดย

อตัโนมติั ซ่ึงช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวในการอ่านเมนูอาหาร อ่านป้ายตามสถานท่ีๆ รวมถึงอ่าน

เอกสารไดอี้กดว้ย  

 
 

 
  

รูปภาพที ่2 แสดงแอพพลิเคชัน่แปลภาษาในรูปแบบต่างๆ  

 

การส่งขอ้มูลความรู้ผ่านสะพานการแปลท่ีหลากหลายและทันสมยัในโลกยุคน้ี เป็นการผสมผสาน

ระหวา่งปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และภาษาศาสตร์เชิงคาํนวณ (Computation Linguistics) ปัญหา

พ้ืนฐานในการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองคือการเลือกคาํท่ีเหมาะสมกบับริบท (Word Selection Problem) จุดท่ียงัตอ้ง

ปรับปรุงคือ ความแม่นยาํในการแปลภาษายงัไม่สมบูรณ์ทั้งในสํานวนและสําเนียง เน่ืองจากบางประโยคมีคาํ

เฉพาะหรือคาํท่ีมีความหมายแฝงและคาํแสลงต่างๆ โอกาสในการแปลไม่ตรงตามรูปประโยคยอ่มมีสูง  

https://www.matichon.co.th/lifestyle/tech/news_808665
https://itunes.apple.com/us/app/speak-translate-translator/id804641004?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/speak-translate-translator/id804641004?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/speak-translate-translator/id804641004?mt=8
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จากการพฒันาซอฟท์แวร์ต่างๆ ทางด้านการแปลดังกล่าวข้างตน้ ผูเ้รียน ผูส้อนและนักแปลจาํเป็น

จะตอ้งมีการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยเีพ่ือการแปลในโลกยคุใหม่ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ในการใชซ้อฟทแ์วร์

และเคร่ืองมือแปลแบบใหม่ๆ ผู ้สอนต้องสอนให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้แบบผสมผสานสามารถใช้อุปกรณ์และ

ซอฟทแ์วร์ต่างๆ เพ่ือการแปล จดัใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ มีโอกาสใชซ้อฟทแ์วร์ และแอพลิเคชัน่ต่างๆ ท่ีกล่าว

ขา้งตน้ และกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนอยา่งชดัเจนว่าจะตอ้งสามารถใชแ้ละประยกุต์ใชซ้อฟ์แวร์

แอพพลิเคชัน่ใดไดบ้า้งภายหลงัสาํเร็จการศึกษาได ้

ดว้ยเหตุและปัจจยัต่างๆ ทาํให้การแปลในโลกยคุใหม่แตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัเจน การแปลในยุคเดิม 

ผูเ้รียน ผูส้อน และนกัแปลอาจมีเคร่ืองมือช่วยเป็นพจนานุกรม (Dictionary) เป็นเคร่ืองมือช่วยแปล แต่การแปลใน

โลกยคุใหม่ ผูเ้รียน ผูส้อน และนกัแปลมีเคร่ืองมือช่วยแปลท่ีหลากหลาย เช่น เคร่ืองช่วยแปลและซอฟท์แวร์ต่างๆ 

อย่างกูเก้ิลทรานสเลท เป็นต้น การเปล่ียนแปลงในเร่ืองดังกล่าวน้ี เป็นสาเหตุให้ผูส้อนทักษะทางด้านการ

แปลภาษาองักฤษตอ้งมีการปรับตวั เปล่ียนแปลงแนวการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

ทั้งน้ี การปรับตวัของผูส้อนจะส่งผลให้สามารถพฒันาทพัยากรมนุษยใ์ห้มีความสามารถดา้นการแปล สอดคลอ้ง

กบับริบทและการเปล่ียนแปลงในยคุใหม่ การปรับตวัในส่วนของนกัแปลก็จะสามารถช่วยให้นักแปลสามารถ

กระทาํไดร้วดเร็ว และสร้างสรรคผ์ลงานแปลไดร้วดเร็วและมากยิง่ข้ึน  

 

4. แนวทางการปรับรูปแบบการแปลให้เข้ากบับริบทโลกที่เปลีย่นไป 

การนาํหุ่นยนต ์(AI machines) มาทาํงานแทนคนหรือจะเขา้มาแทนแรงงานมนุษย ์เป็นเหตุให้อตัราการ

ว่างงานเพ่ิมปริมาณมากยิ่งข้ึน แต่การปรับใชปั้ญญาประดิษฐ์ดงักล่าวมาทาํงานแทนมนุษยถื์อเป็นเร่ืองท่ีควร

กระทํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานยาก (Difficult Task) งานอันตราย (Dangerous Task) ผลท่ีได้รับจะมี

ประสิทธิภาพมากกวา่ ซุทตนั (Sutton, 2013) ระบุวา่ ผลกระทบจากเทคโนโลยีมีมากข้ึนเป็นลาํดบั ส่งผลให้มีผู ้

ว่างงานมากข้ึน จากขอ้มูลของธนาคารโลกช้ีให้เห็นว่า ในปี 2030 เด็กไทยท่ีเรียนจบจะตกงานร้อยละ 72 การ

ทาํงานจะถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ ไม่เวน้แมแ้ต่อาชีพนักแปล บริษทัแอสเซนเซอร์ ท่ีปรึกษา

บริษทัแอปเปิลได้เปิดเผยผลสํารวจว่า อาชีพนักแปลและล่ามจะถูกหุ่นยนต์ทาํหน้าท่ีแทนในอนาคต ภายในปี 

2040 คาดวา่ประเทศสหรัฐอเมริกจะมีการวา่จา้งล่ามลดลงถึง ร้อยละ 33 โดยจะมีหุ่นยนตเ์ขา้มาทาํหนา้ท่ีแทน 

 การนาํเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาเป็นส่วนผสมผสานในการแปลมีมากยิ่งข้ึน แอพพลิเคชัน่ท่ีปรากฏ

บนมือถือ แมว้า่ไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดไดต้รงเต็มร้อยเปอร์เซ็นตก็์ตาม แต่สามารถเติมเตม็และช่วยผูไ้ม่เก่งภาษา

ไดใ้นระดบัหน่ึง  

 การรู้ภาษาอยา่งดีเป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ของนกัแปล ปัญหาส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระ นกัแปล

จะตอ้งขวนขวายหาความรู้ในสาขาท่ีจะแปลดว้ย ตอ้งใชภ้าษาไทย และสาํนวนภาษาใหเ้หมาะสมกบัประเภทของ

ขอ้เขียนนั้น ๆ (ปัญญา บริสุทธ์ิ, 2542: 57) การแปลดว้ยเคร่ืองก็เช่นกนั แมจ้ะสามารถแปลความหมายไดทุ้กคาํ แต่

ส่ิงท่ีไดก้ลบัอ่านแลว้ยงัรู้สึกติดขดัในความหมายท่ีเคร่ืองถ่ายทอดออกมา ขาดความสละสลวยในถอ้ยคาํ เพราะแต่

ละคาํมีหลายความหมาย เคร่ืองไม่สามารถเลือกความหมายท่ีเหมาะสมกบับริบทของเร่ืองได ้เช่น อารมณ์ของตวั

ละคร วฒันธรรมของเร่ืองท่ีแปล และบางคาํเป็นศพัท์เฉพาะศาสตร์ จะแปลตามตวัไม่ได ้แอนดรู บ๊ิกก์ ครูสอน

ภาษาองักฤษและวิทยากรช่ือดงัจากรายการ “ภาษาองักฤษง่ายนิดเดียว” ทางช่อง The Nation เคยเล่าเก่ียวกบัการ
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ไดรั้บวา่จา้งให้แปลภาพยนตร์เร่ือง “สตรีเหล็ก” เป็นภาษาองักฤษ เขาก็ตอ้งเขา้ไปคลุกคลีกบับุคคลเพศท่ีสามเพ่ือ

ศึกษาศพัท์และสาํนวนท่ีคนกลุ่มนั้นใชก้นั เพ่ือศึกษาให้เกิดความมัน่ใจวา่จะสามารถถ่ายทอดคาํพูดในภาพยนตร์

เร่ืองน้ีออกมาไดต้รงความหมายและอารมณ์ของตวัละครมากท่ีสุด  

จากบริบทของโลกท่ีเปล่ียนไป ผูเ้รียน ผูส้อน และนกัแปลจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวั มีการใชกู้

เก้ิล ทรานสเลท  (Google Translate) ตามยคุและสมยัท่ีเปล่ียนไป ผูเ้รียน ผูส้อน และนกัแปลตอ้งตระหนักวา่ใน

การแปลตอ้งมีการปรับขอ้ความใหเ้ขา้กบัยคุสมยั แมว้า่ไดน้าํกูเก้ิลทรานสเลท  (Google Translate) มาเป็นตวัช่วย

ในการถ่ายทอดเน้ือความ แต่ผูเ้รียน ผูส้อน และนักแปลจะตอ้งมีการปรับรูปแบบการแปล อย่างไรก็ตาม แมว้่า

เทคโนโลยจีะพฒันากา้วลํ้าไปมาก ความตอ้งการนกัแปลก็ไม่ไดล้ดนอ้ยลงแต่ประการใด และปฏิเสธไม่ไดว้า่นกั

แปลในยคุน้ีต่างอาศยัเทคโนโลยมีากข้ึนเป็นลาํดบั หากผูส้อนแปลไม่มีการปรับเปล่ียนหรือปรับแนวการเรียนการ

สอนให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีก็จะไม่สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้กบัตลาดงานแปลได ้ในส่วนของนัก

แปล หากไม่รู้จกัปรับตวัก็อาจถูกแยง่งานจากหุ่นยนตห์รือเทคโนโลยไีด ้เช่นกนั 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิของการประยุกต์ใช้กูเกิล้ทรานสเลท (Google Translate) ในการสอนแปล 

ปัญหาในการแปลท่ีพบส่วนมากคือ ปัญหาทางดา้นภาษา วฒันธรรม ความรู้รอบตวั โครงสร้างของ

ภาษา ความหมายของคาํ และความละเอียดรอบคอบในการแปล นอกจากน้ี อาจเกิดจากความไม่เขา้ใจตน้ฉบบั 

หรือเขา้ใจแต่ถ่ายทอดออกมาเป็นสาํนวนแปลท่ีดีไม่ได ้ผูแ้ปลไม่สนัทดัทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาเป้าหมาย ทาํให้

การแปลผิดพลาด แปลเกิน แปลขาด และเลือกใชค้าํไม่เหมาะสม จากการวจิยัของ กมล เกตุพนัธ์และวราภรณ์ ศรี

เพช็รพนัธ์ุ (2559: 80-81) ท่ีไดท้าํการสาํรวจทศันคติ พฤติกรรม และปัญหาการใชร้วมถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาจาก

การใชก้เูก้ิล ทรานสเลท (Google Translate) เพ่ือการแปล พบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้กเูก้ิล ทรานสเลท สรุป

ได ้ 3 ประเดน็คือ ประเด็นท่ี 1 ดา้นปริมาณขอ้มูลคาํศพัทท่ี์ไม่เพียงพอในภาษาเป้าหมาย โดยเฉพาะภาษาไทย 

ประเด็นท่ี 2 ดา้นวฒันธรรมของกเูก้ิล ทรานสเลท ท่ีไม่สามารถแปลความแตกต่างทางวฒันธรรม โครงสร้างภาษา 

และไวยากรณ์ได ้ และ ประเด็นท่ี 3 ดา้นคาํศพัท ์ โดยผูว้จิยัไดร้ะบุแนวทางการแกไ้ขปัญหาการแปลในประเด็น

ดงักล่าวใหผู้แ้ปลปรับผลการแปลดว้ยตนเองและปรึกษาผูรู้้ อีกทั้ง สามารถแกโ้ดยการอ่านบทความหลายๆ รอบ

ก่อนแปล และปรับบทแปลหลงัการใชก้เูก้ิล ทรานสเลท ดว้ย 

 
 

 

 
 

รูปภาพที ่3 แสดงแอพพลิเคชัน่กเูก้ิล ทรานสเลท (Google Translate) ท่ีใชแ้ปลภาษา 

 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีอุปกรณ์ในการช่วยแปลมากมาย แต่ความสามารถในการแปลก็ยงัไม่เกิดสัมฤทธ์ิ

ผลเท่าท่ีควร หากเปรียบเทียบการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยเม่ือเปรียบเทียบการแปลดว้ยกูเก้ิล ทรานส
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เลท (Google Translate) กบัการแปลดว้ยมนุษยจ์ะมีขอ้แตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ผลท่ีไดย้งัตอ้งปรับอีกมาก ทั้ง

ในดา้นโครงสร้างประโยค และสาํนวนภาษา ดงัแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบผลการแปลภาษาองักฤษดว้ยกเูก้ิล ทรานสเลท (Google Translate) และการแปลดว้ยคน 

ภาษาองักฤษต้นฉบับ แปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยด้วยกู

เกิล้ ทรานสเลท (Google Translate) 

แปลภาษาองักฤษเป็น

ภาษาไทยด้วยมนุษย์ 

In present day Thailand, this sufficiency 

economy is widely recognized and is a 

development concept that places 

emphasis on the balance between values 

relating to moderation, reason, and 

immunity to bad influences. The 

execution of the theory and consequent 

advancement also requires knowledge 

and a sense of morality. 

ในปัจจุบนัประเทศไทยทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียงน้ีไดรั้บการยอมรับ

อยา่งกวา้งขวางและเป็นแนวคิดการ

พฒันาท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสมดุล

ระหวา่งค่านิยมในการกลัน่กรอง

เหตุผลและภูมิคุม้กนัต่ออิทธิพลท่ีไม่ดี 

การดาํเนินการตามทฤษฎีและ

ความกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึนน้ียงัตอ้งใช้

ความรู้และความรู้สึกของศีลธรรม 

ปัจจุบนัน้ี เศรษฐกิจพอเพียง

ไดรั้บการขานรับจาก

สังคมไทยอยา่งกวา้งขวาง

โดยมีหลกัการสาํคญั 3 อยา่ง 

คือ ความพอดีพอเพียง ความ

มีเหตุมีผล และการมี

ภูมิคุม้กนัท่ีดีโดยมีเง่ือนไขวา่ 

ตอ้งมีความรู้และคุณธรรมจึง

จะสาํเร็จ 
  
 

 กรณีบทแปลเร่ืองราวท่ีตอ้งเล่นสําบัดสํานวนในการแปล การแปลผ่านเคร่ืองจะเกิดสัมฤทธิผลน้อย 

เพราะบางเร่ือง ฉาก อารมณ์ของตวัละครเขา้มามีส่วนกาํกบั เช่น ในการแปลนวนิยาย  แปลบทภาพยนตร์ และการ

แปลละคร เป็นตน้ จะแปลตามตวัอกัษรไม่ได ้ตอ้งอ่านอารมณ์ท่ีซ่อนอยูใ่นตวัอกัษรผ่านตวัละครให้ได ้จึงจะทาํ

ให้งานแปลออกมาน่าติดตาม ในเร่ืองดงักล่าวน้ีกูเก้ิล ทรานสเลท (Google Translate) ไม่สามารถทาํได ้เช่น การ

แปลเร่ือง กามนิต-วาสิฏฐี ของเสถียรโกเศศ-นาคประทีป จะเห็นไดว้า่คนแปลจะสามารถเล่นคาํ สาํนวน สัมผสั

อกัษร เพ่ือให้เกิดความสวยงามในตวัภาษา ไม่ใช่เพียงส่ือความหมายอยา่งเดียว ขณะท่ีการแปลดว้ยกูเก้ิล ทรานส

เลท (Google Translate) กลบัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองน้ี ดงัแสดงตวัอยา่งในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  เปรียบเทียบผลการแปลภาษาองักฤษดว้ยกเูก้ิล ทรานสเลท (Google Translate) และการแปลดว้ยคน 

 เร่ือง “กามนิต-วาสิฎฐี” 

ภาษาองักฤษต้นฉบับ แปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย

ด้วย Google Translate 

แปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยด้วย

มนุษย์ 

As the Master drew near to the City of 

the Five Hills, day was almost over. 

The benevolent rays of the evening sun 

lay along the green rice-fields and 

meadows of the far-reaching plain as if 

they were emanations from a divine 

hand extended in blessing.  

เม่ือนายมาใกลก้บัเมืองแห่งเนิน

เขาทั้งหา้วนัเกือบส้ินสุดแลว้ 

แสงแดดอนัอบอุ่นของดวง

อาทิตยต์อนเยน็วางตามทุ่งนาสี

เขียวและทุ่งหญา้ของท่ีราบกวา้ง

ใหญ่ราวกบัวา่เป็นแหล่งกาํเนิด

จากพระหตัถข์องพระเจา้ซ่ึงไดรั้บ

การอวยพร  

ขณะพระองคเ์สดจ็มาใกลเ้บญจคิรี

นคร เป็นเวลาจวนส้ินทิวาวาร แดด

ในยามเยน็กาํลงัอ่อนลงสู่สมยัใกล้

วกิาล ทอแสงแผซ่่านไปยงัสาลี

เกษตร แลละล่ิวเห็นเป็นทางสวา่ง

ไปทัว่ประเทศสุดสายตา ดูประหน่ึง

มีหัตถทิ์พยม์าปกแผอ่าํนวยสวสัดี  
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ผูเ้รียนหลายคนอาจเขา้ใจผิดคิดวา่ การแปลนั้นขอเพียงแต่เรามีความรู้ในสองภาษา คือทั้งภาษาตน้ฉบบั 

(Source Language) และภาษาเป้าหมาย (Target Language) ก็น่าจะสามารถแปลงานไดดี้ หากแต่ความสวยงาม

ของรูปภาษาถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกัแปลตอ้งคาํนึงถึง และตอ้งเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง อารมณ์ของตวัละคร 

หรือแมแ้ต่บริบทของเร่ือง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีส่วนกาํกบัทิศทางงานแปลของนักแปลทั้งส้ิน (ศรีสุรางค์ พูลทรัพย,์ 

2551:126) หากไม่เขา้ใจในเร่ืองเหล่าน้ี การแปลผา่นเทคโนโลยสีมยัใหม่จะทาํหนา้ท่ีแทนนกัแปลอยา่งแน่นอน  

ในส่วนของผูส้อนการแปลตอ้งช้ีให้ผูเ้รียนเห็นและตระหนักถึงข้อดี ข้อเสีย และแนวทางในการ

ประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ช่วยแปล ซอฟทแ์วร์และแอพพลิเคชัน่ต่างๆ เช่น  กูเก้ิล ทรานสเลท (Google Translate)  วา่จะ

ใชอ้ยา่งไรจึงจะช่วยพฒันางานแปลออกมาให้สมบูรณ์ ตอ้งให้ผูเ้รียนเห็นถึงการแปลวา่ไม่ไดห้มายความวา่ผูท่ี้รู้

คาํศพัท์เยอะแลว้จะแปลไดดี้ เห็นไดจ้ากท่ีเราใชโ้ปรแกรมมาเป็นเคร่ืองมือในการแปล ผลท่ีออกมาก็ยงัอ่านไม่

เขา้ใจ และผูส้อนตอ้งแนะนาํการเลือกเฟ้นหาความหมายท่ีมีอยูม่ากมายของแต่ละคาํศพัท์ โดยคาํนึงถึงตาํแหน่ง 

หนา้ท่ีของคาํ (Parts of Speech) คาํท่ีแปลนั้นอยูใ่นตาํแหน่งอะไร ทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน คาํคุณศพัทข์ยายหรือเป็น

กริยา แลว้ค่อยเลือกความหมายให้เหมาะสม ไวยากรณ์มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีสาํคญั หากวิเคราะห์ประโยคไดเ้ขา้ใจ ก็

จะสามารถแปลไดถู้ก ความสามารถในเร่ืองน้ีมนุษยท์าํได ้แต่กูเก้ิล ทรานสเลท (Google Translate)  ยงัทาํไม่ได ้

นอกจากน้ี ผูส้อนจะตอ้งช้ีให้ผูเ้รียนรู้วา่เร่ืองท่ีแปล ผูแ้ปลจะตอ้งวเิคราะห์ให้ออกวา่เร่ืองท่ีเราแปลเก่ียวกบัอะไร 

เพราะแต่ละเร่ืองท่ีแปลจะมีคาํศพัทเ์ฉพาะของศาสตร์นั้นๆ ซ่ึงการแปลตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กนั ผูเ้รียน 

ผูส้อนแปลจะตอ้งหมัน่ฝึกฝนงานแปลอยา่งต่อเน่ือง บางศพัท์เป็นคาํศพัท์เฉพาะศาสตร์ (Technical Terms) หรือ

บางคร้ังประโยคยาว ยาก และซบัซอ้น ซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ไม่สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ยงัพบข้อผิดพลาดมากมาย ผูเ้รียน ผส้อน ผู ้แปลต้องปรับแก้ ตกแต่งภาษาให้เข้าใจง่ายข้ึน ในขณะท่ีมีการ

ประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์วแ์ละแอพพลิเคชัน่ต่างๆ เหล่าน้ี กล่าวไดว้า่การสอนแปลโดยใชซ้อฟท์แวร์

และแอพพลิเคชัน่ต่างๆ สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในเบ้ืองตน้ได ้เพ่ือใหส้ามารถถ่ายทอดขอ้ความ แต่ถา้พบวา่การ

แปลยงัไม่สมบูรณ์ ทั้ งความหมาย รูปประโยค และสํานวนภาษา ผูส้อนจะตอ้งช้ีให้เห็นขอ้ผิดพลาด ให้ผูเ้รียน

ฝึกฝนให้รู้จกัปรับแก้ขอ้ความ เปล่ียนประโยคท่ีผิด เพ่ือให้ได้ความหมายท่ีแท้จริงตรงกับตน้ฉบับ ตอ้งมีการ

ปรับแกข้อ้ความใหถู้กตอ้งสละสลวย อ่านเขา้ใจง่าย ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดความประทบัใจแก่ผูอ่้าน 

 

6. สรุป 

  การแปลในยคุใหม่ ผูเ้รียน ผูส้อน ผูแ้ปลตอ้งมีการปรับตวั ตอ้งรู้จกัอุปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์แวร์ และ

แอพพลิเคชั่นต่างๆเพ่ือการแปลเป็นอย่างดี ใชไ้ด้ ใช้เป็น รู้จักแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีพบได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ประยุกต์ใช้ กูเก้ิล ทรานสเลท (Google Translate) นําเอากูเก้ิล ทรานสเลท มาใช้ในการแปลภาษาองักฤษเป็น

ภาษาไทย ถือเป็นพฒันาการท่ีน่าติดตาม แต่ผลท่ีไดย้งัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจนกั ยงัตอ้งมีการพฒันาต่อไป ต่อยอด

แอพพลิเคชัน่น้ีใหดี้ข้ึนทั้งในเร่ืองรูปแบบการแปล พฒันาใหส้ามารถใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาใหดี้ข้ึน สามารถ

แปลไดใ้กลเ้คียงกบัสังคมและวฒันธรรมต่างๆ ผูเ้ขียนเช่ือวา่แอพพลิเคชัน่น้ีจะสามารถช่วยผูเ้รียน ผูส้อน และนกั

แปลใหส้ามารถแปลงานไดเ้ร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ส่วนเร่ืองความถูกตอ้ง ความสละสลวยของรูปภาษาตอ้ง

อาศยัการเรียนรู้ เวลา และประสบการณ์เพ่ิมเติม ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้เพ่ือจะสามรถทาํให้มีทกัษะการแปลท่ีดีข้ึน 
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และสามารถประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ช่วยแปล ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นาํมาเป็น

เคร่ืองมือรับใชท่ี้ซ่ือสตัยใ์หจ้งได ้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

  อุปกรณ์ช่วยแปล ซอฟทแ์วร์ และแอพพลิเคชัน่ต่างๆ อยา่งกเูก้ิล ทรานสเลท (Google Translate) ช่วยเรา

ไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของศพัท์ การแปลประโยคสั้นๆ สามารถ่ายทอดไดดี้ แต่ใน

ระดับประโยคท่ีซับซ้อน สํานวนภาษา หรืออารมณ์ วฒันธรรม ท่ีแทรกอยู่ในตวัภาษา กูเก้ิล ทรานสเลทไม่

สามารถตอบโจทยใ์นเร่ืองน้ีได ้ผูแ้ปลยงัตอ้งพิจารณาดว้ยตวัเอง ผูแ้ปล ผูส้อนแปล จะตอ้งตระหนักวา่เคร่ืองมือ

เหล่าน้ีไม่สามรถท่ีจะทาํงานแทนท่ีมนุษยไ์ดอ้ยา่งสมบรูณ์  มนุษยย์งัมีความสําคญัในการท่ีจะทาํให้งานแปลมี

ความถูกตอ้ง มีการใชภ้าษาท่ีส่ือคามตามตน้ฉบบั  ดงันั้น ผูแ้ปลจะหมัน่ฝึกฝนตนเองใหมี้ความสมารถในการแปล

มากข้ึน ไม่ใช่รอพ่ึงเคร่ืองมือการแปลแต่อยา่งเดียว 
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บทคัดย่อ 

 ศิลปะมีหลากหลายประเภท เช่น การวาดภาพ การร้องเพลง การเล่นดนตรี การเต้น รํา การละคร                

ศิลปะมุ่งเนน้ท่ีความงาม การใชจิ้นตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์และเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีเป็นส่ือท่ีช่วยในการ

เยียวยาทางอารมณ์ จิตใจ เน่ืองจากความหลากหลายของศาสตร์ทางศิลปะนั้น สามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบั

พฤติกรรมของแต่ละบุคคลไดใ้นทุกเพศทุกวยั อีกทั้งศาสตร์ทางศิลปะยงันาํมาซ่ึงการพฒันาบุคคลไดท้ั้งในดา้น

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา และยงัเป็นศาสตร์ท่ีใชส้ะทอ้นความรู้สึกนึกคิด และเร่ืองราวท่ีถูกเก็บไว ้

หรือถูกบงัคบัหรือซ่อนเร้นอยูลึ่กๆ ในใจใหแ้สดงออกมา ศาสตร์ทางศิลปะจึงทาํใหสุ้ขภาพจิตและอารมณ์เป็นไป

อย่างสมดุล มัน่คงและสร้างสรรค ์ และดว้ยการยอมรับเป็นอย่างมากของทางสากลท่ีเห็นถึงคุณประโยชน์ของ

ศาสตร์ศิลปะท่ีมีมากมาย จึงเกิดแนวคิดการนาํศาสตร์ทางศิลปะมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือการ “บาํบดั” จึงเกิดเป็น 

Art Therapy ศาสตร์แห่งการบาํบัดโรคด้วยศิลปะท่ีช่วยทลายกาํแพงและเขา้ถึงจิตใจของผูป่้วยได้เป็นอย่างดี                  

ช่วยบาํบดัผูป่้วยทุกเพศทุกวนัท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม โดยอาศยัศาสตร์ทางศิลปะท่ีมี

หลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะบาํบดั ดนตรีบาํบดั ละครบาํบดั การเคล่ือนไหวบาํบดั รําไทยบาํบดั และนาฏกรรม

บาํบดั 

นาฏกรรมบําบัด เป็นศาสตร์ทางศิลปะแขนงหน่ึง ท่ีมีวิธีการบําบัดผ่านการเคล่ือนไหวโดยอาศัย

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวของร่ายกายกบัอารมณ์ ความรู้สึก ในการส่ือสารแทนคาํพดู การศึกษาการใช้

นาฏกรรมบาํบัดของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้ นทาํให้เกิดความเขา้ใจในการการปรับใช้นาฏกรรมบาํบัดผ่านการ

เคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือเสริมสร้างความสามารถหรือการแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในด้านต่างๆของเด็ก               

ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น ซ่ึงเด็กแต่ละคนจะไดรั้บการแกไ้ขท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการเลือกใชน้าฏกรรมบาํบดักบั

เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น เป้าหมายของนาฏกรรมบาํบดัไม่ไดเ้นน้ท่ีการพฒันาทกัษะทางการเคล่ือนไหว แต่จะเนน้   

ในดา้นพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นหลกั ดงันั้นการใชน้าฏกรรมบาํบดัจึงไม่มีรูปแบบ

ตายตวัแต่นกับาํบดัจะเป็นผูอ้อกแบบตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นแต่ละบุคคล              

ท่ีเข้ารับการบาํบัด โดยขั้นตอนในการบาํบัดด้วยนาฏกรรมบาํบัดนั้นประกอบไปด้วย การประเมินผูเ้ขา้รับ                  

การบาํบดั  การออกแบบกิจกรรมบาํบดั การดาํเนินการบาํบดั และการประเมินผลการบาํบดั โดยการออกแบบ

กิจกรรม จะมีจุดประสงค์ โดยใช้กิจกรรมทางนาฏกรรมบาํบดัควบคุมเพ่ือให้เกิดผลบรรลุในการรักษาความ

บกพร่องในดา้นต่างๆ ซ่ึงในแต่ละคร้ังของการบาํบดัเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นควรใชร้ะยะเวลาแต่ละคร้ังไม่ควรเกิน 

40-45 นาที เพ่ือใหเ้กิดการปรับพฤติกรรมใหไ้ดผ้ลดีและเหมาะสมกบัพฤติกรรมและการมีสมาธิจดจ่อของเด็กท่ีมี

ภาวะสมาธิสั้นมากท่ีสุด  
 

คาํสําคญั: นาฏกรรมบาํบดั , การเคล่ือนไหว, เดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 
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ABSTRACT 

 There are many types of art e.g. drawing, singing, instruments playing, dancing, Thai dancing and 

drama. It lays emphasize on glamour, imagination and creation. Art is one of a medium to treat mental and 

emotional health because of the various types of art, so it can be adapted to each one’s behavior. Moreover, art 

also support anatomical, intellectual, emotional and social development, and it reflects the feeling and story which 

is contained deep in the bottom of the heart. Thus science of art makes mental and emotional health balance, 

stable and creative. It has been established widely from international because it is very useful. Therefore, it had 

an idea to use art as a tool for psychotherapy, then it became Art Therapy; the kind of psychotherapy which using 

art to break the wall and get into every patients’ hearts who have emotional, mental, and behavioral disease by 

using science various of art e.g. Fine Art Therapy, Music Therapy, Drama Therapy, Movement Therapy, Thai 

Dance Therapy, and Dance Therapy. 

 Dance Therapy is one of the science in the psychotherapy use of the relation of movement between 

anatomy and emotion instead of speaking. The study of Dance Therapy in children with ADHD can make the 

understanding of Dance Therapy Movement adaptation for ability improvement or behavior change in children 

with ADHD, and each child has their unique treatment; therefore, the target of using Dance Therapy in children 

with ADHD doesn’t focus in movement skill improvement but focus in support anatomical, intellectual, 

emotional and social development. Thus using Dance Therapy doesn’t has the fixed way, but a therapist must 

create the unique way for their patient as needed. The procedure of Dance Therapy consists of patient 

examination, activity design, operation, and evaluation. The purpose of activity design is to use the Dance 

Therapy to success the treatment in each defect, and shall not spend more than 40 – 45 minutes per class for the 

utmost result and appropriate for children with ADHD’s behavior and concentration. 
 

KEYWORDS: Dance Therapy, Movement, Children with ADHD 

 

1. บทนํา 

 เด็กสมาธิสั้นพบไดบ่้อยในทุกประเทศทัว่โลก ในประเทศไทยพบวา่ ประมาณ 5% ของเด็กในวยัเรียน

ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น ซ่ึงหมายความว่าห้องเรียนห้องหน่ึงถา้มีนักเรียนอยู่ประมาณ 50 คน จะมีเด็กท่ีป่วยเป็น             

โรคสมาธิสั้นอยูใ่นห้องเรียนประมาณ 2-3 คน ซ่ึงปัจจุบนัโรงเรียนต่างๆในประเทศไทยมีเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น

เพ่ิมจาํนวนข้ึนเร่ือยๆโดยสาเหตุหลกัในปัจจุบนัเกิดจากการเล้ียงดูของผูป้กครองท่ีกระตุน้ให้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิ

สั้นมีอาการท่ีแย่ลง โดยเฉพาะการเร่งรัดให้เด็กปฐมวยัอ่านออกเขียนได ้หรือการเล้ียงดูให้เด็กอยู่กบัส่ือมีเดีย

ประเภทต่างๆ โดยภาวะสมาธิสั้ นนั้นสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กไดจ้ากเด็กจะมีช่วงสมาธิสั้ นกว่าปกติ                 

มีความสนใจตํ่า ซุกซนผิดปกติ และมีพฤติกรรมหุนหนัพลนัแล่น  

 การรักษาเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นในปัจจุบนัโดยทัว่ไปแพทยจ์ะทาํการรักษาดว้ยใหย้าทาน เพ่ือช่วยใหเ้ด็ก

มีสมาธิมากข้ึน ซ่ึงการรักษาดว้ยการทานยาอยา่งเดียวไม่สามารถช่วยให้เด็กมีสมาธิหรือพฤติกรรมทางดา้นอ่ืนๆ            
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ดีข้ึนได ้ดงันั้นจึงตอ้งนาํศาสตร์อ่ืนๆมาผสมผสานวิธีเขา้ดว้ยกนัซ่ึงหน่ึงในศาสตร์ท่ีจะการช่วยให้เด็กท่ีมีภาวะ

สมาธิสั้นมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนคือการใชน้าฏกรรมบาํบดั 

 นาฏกรรมบาํบดัเป็นศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีนาํกระบวนการหลกัทางดา้นนาฏกรรมมาบูรณาการร่วมกับ

หลกัการทางดา้นการบาํบดั โดยรายงานการแพทยไ์ดแ้นะนาํนาฏกรรมบาํบดัเพ่ือช่วยในการรักษาใหไ้ดผ้ลสาํเร็จ

ในหลายๆเร่ือง เช่น ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ผูสู้งอายุ เด็กสมาธิสั้ น เด็กท่ีมีปัญหาทางการรับรู้ เด็กท่ีมีปัญหาทาง

อารมณ์และพฤติกรรม เด็กออทิสติก ตลอดจนเด็กตาบอดและเด็กหูหนวก จึงนับไดว้่าเป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ี

สามารถช่วยแกปั้ญหาทั้งในดา้นสังคม อารมณ์ และร่างกาย นาฏกรรมบาํบดัจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะนาํไปใชเ้พ่ือ

พฒันามนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ไดอี้กแขนงหน่ึง  

 จะเห็นไดว้า่ นาฏกรรมบาํบดัสามารถใชบ้าํบดัไดม้ากมายหลายกลุ่ม  และเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นเป็นกลุ่ม

หน่ึงท่ีมีความสําคญัท่ีควรไดรั้บการบาํบดัเน่ืองจากเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะมีปัญหาทางพฤติกรรมท่ีสามารถ

สังเกตไดจ้ากเด็กจากอาการซน อยูไ่ม่น่ิง วอกแวกง่ายมีลกัษณะต่ืนตวัมากเกินไป ใจร้อน วูว่าม และไม่สามารถ  

รอคอยอะไรไดน้าน ซ่ึงพฤติกรรมต่างๆเหล่าน้ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัการเรียน เพราะเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะ

ไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่จดจ่อกบังานท่ีทาํ ไม่มีสมาธิในการฟัง จึงมกัทางานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ประสบความ

สาเร็จ ขาดความประณีตรอบคอบในการทํางาน ซ่ึงส่งผลให้ความสามารถในการเรียนจึงมักตํ่ากว่าระดับ

สติปัญญาท่ีแท้จริงของเด็ก ส่งผลให้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้ นมีความเบ่ือหน่ายในการเรียน อีกทั้ งพฤติกรรมท่ี

หงุดหงิดง่ายและหุนหันพลนัแล่นเหล่าน้ีท่ีทาํให้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นเป็นท่ีเอือมระอาของบุคคลรอบขา้ง หาก

เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นไม่ไดรั้บการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จะมีอาการหนกัข้ึนจนกลายเป็น โรคสมาธิสั้นในผูใ้หญ่ 

ซ่ึงส่งผลใหไ้ม่มีสมาธิในการทาํงาน เบ่ือง่าย ส่งผลใหเ้ป็นโรคทางจิตเวช โรงซึมเศร้าและโรคต่อตา้นทางสงัคมได ้

  

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือรวบรวมองคค์วามรู้เร่ืองนาฏกรรมบาํบดักบัเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 

(2) เพ่ือเป็นแนวทางในการใชน้าฏกรรมบาํบดักบัเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 

 

3. เข้าใจในนาฏกรรมบําบัด 

 3.1 ความหมายของนาฏกรรมบําบัด  

  นาฏกรรมบาํบดัเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือท่ีจะพฒันาร่างกาย จิตใจ โดยจากการรายงานของ

แพทยไ์ดแ้นะนาํนาฏกรรมบาํบดัเพ่ือช่วยการรรักษาให้ไดผ้ลสาํเร็จในหลายเร่ือง เช่น พฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่า

ในตนเอง  พฒันาภาพลกัษณ์ในทางบวก ลดความเครียด ลดความซึมเศร้า การเจ็บป่วยเร้ือรัง เพ่ิมทกัษะทางสงัคม 

และพฒันาทกัษะดา้นต่างๆของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  

  นาฏกรรมบาํบดั (Dance Therapy) หมายถึงการใชแ้บบท่าเตน้หรือ การเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเป็นอิสระ

โดยไม่ตอ้งเตรียมมาก่อน  สัมพนัธ์กบัจงัหวะการใชพ้ื้นท่ีและพลงังานของร่างกาย เช่น ปริมาณของพลงังาน 

รูปแบบการไหลล่ืน ความเร็วของการกระทาํ  และใชพ้ื้นท่ีรอบตวัเพ่ือให้เกิดการรับรู้ไดด้้วยตนเอง เขา้ไปยงั

บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล นาํมาซ่ึงการแสดงออกและการเขา้สังคม (Lindner, 1979 : 37 – 45  อา้งถึงใน พิณธร  

ปรัชญานุสรณ์, 2548 : 23)    
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  นาฏกรรมบาํบดั หมายถึง การนาํหลกัดา้นการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเป็นอิสระอยา่งมีความสัมพนัธ์กบั

อารมณ์ ความรู้สึก และพ้ืนท่ีรอบตวัเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือช่วยใหส้ามารถแสดงความรู้สึกท่ีไม่อาจ

ส่ือ ออกมาเป็นถอ้ยคาํได ้ซ่ึงนบัเป็นการพฒันาภาพลกัษณ์ของตนเองไปในทางบวก  พฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่า

ในตนเอง ลดความคมเครียด ความวติกกงัวล ซึมเศร้า (ระววิรรณ วรรณวไิชย.2554 :39) 

  นาฏกรรมบาํบดั  หมายถึง  การใชแ้บบท่าเตน้หรือการเคล่ือนไหว ร่างกายท่ีเป็นอิสระโดยไม่ตอ้ง

เตรียมมาก่อนให้สัมพนัธ์กบัจงัหวะ การใชพ้ื้นท่ี และพลงังานของร่างกายเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการบําบัด 

นาฏกรรมบาํบัด ประยุกต์ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบการเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น ปริมาณของ พลงังาน 

รูปแบบการไหลล่ืน ความเร็วของการกระทาํและใช้พ้ืนท่ีรอบตวัเพ่ือให้ เกิดการรับรู้ได้ด้วยตนเองเขา้ไปยงั

บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล นาํมาซ่ึงการแสดงออกและการเขา้สงัคม  (พิณธร  ปรัชญานุสรณ์,  2548 : 3) 

  จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า นาฏกรรมบาํบัด คือ การบําบัดด้วยท่าเต้นหรือการเคล่ือนไหว                

โดยอาศยัความสมัพนัธ์กบัจงัหวะ พ้ืนท่ี และพลงังานของร่างกาย  ท่ีเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการบาํบดัเพ่ือให้เกิด

การรับรู้ไดด้ว้ยตนเอง เขา้ไปยงับุคคลิกภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาพฤติกรรม ภาพลกัษณ์ของ                

แต่ละบุคคลในทางบวก เช่น  การเพ่ิมทกัษะทางสังคม การพฒันาทกัษะดา้นต่างๆของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  

การพฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง   การลดอาการเจ็บป่วย  ลดความเครียด ความวติกกงัวล ซึมเศร้า  

 3.2 ความเป็นมาของนาฏกรรมบําบดั 

  นาฏกรรมบําบัด หรือนาฏยศิลป์บําบัด มีรากฐานมาจากการเต้นสมัยใหม่ (Modern dance)                                 

โดยแสดงออกดว้ยการออกท่าทางเตน้รําอยา่งอิสระ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคล นาฏกรรม

บาํบดัเป็น การบูรณาการระหวา่งนาฏยศิลป์สมยัใหม่และจิตเวชศาสตร์ ผูท่ี้บุกเบิกในเร่ืองนาฏกรรมบาํบดั เป็นคน

แรกคือ มาเรียน เชส (Marian Chace1896-1970)  ซ่ึงมาเรียน เชส สงัเกตวา่  การเคล่ือนไหวร่างกายมีส่วนช่วยเหลือ

เด็กท่ีไดรั้บความกระทบกระเทือนทางจิตใจได ้ ซ่ึงจะเนน้ความตอ้งการท่ีแสดงออกมามากกว่าความชาํนาญใน

การเตน้รํา  ต่อมาในปี  ค.ศ.1920  จิตแพทยผ์ูห้น่ึงซ่ึงมีความช่ืนชมในผลการทดลองของเชส  ไดข้อให้เชสมา

ทาํงานดา้นผูป่้วยจิตเวชของโรงพยาบาลเซนตอ์ลิซาเบธ  ในกรุงวอชิงตนั โดยเชส ไดท้าํการรักษาผูป่้วยทางดา้น

อารมณ์ จิตใจ และปัญหาทางดา้นร่างกาย ผ่านการเตน้รําและการเคล่ือนไหว หลงัจากนั้นผลงานของเชสก็เป็นท่ี

ยอมรับในระดบัประเทศ โดยเชสไดท้าํให้เห็นวา่การเตน้รําและการเคล่ือนไหว  ทาํให้ผูป่้วยท่ีแยกตวัไปอยูต่าม

ลาํพงัสามารถกลับมารวมกลุ่มทาํกิจกรรมและเร่ิมแสดงออก  แม้จะไม่สามารถใช้คาํพูดส่ือสารกับผูอ่ื้นได ้ 

หลงัจากนั้นนาฏกรรมบาํบดัก็ไดพ้ฒันามาเร่ือยๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีแตกต่างกนัไป โดยทฤษฎีของเชสอธิบายาถึง

การเตน้วา่ การเตน้คือ รูปแบบการส่ือสาร ซ่ึงเป็นการสร้างความพอใจในความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์ โดย

เชสเช่ือวา่ทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะส่ือสาร เชสจึงหาวิธีเพ่ือช่วยผูรั้บการบาํบดั เชสจึงสร้างเอกลกัษณ์เพ่ือให้

เขา้ใจการรักษาแบบนาฏกรรมบาํบดัน้ีดว้ยการทาํใหเ้กิดการใชภ้าษาพูดบรรยายต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของ

การแสดงออกของกลุ่ม และกระบวนการของแต่ละบุคคล การใชจ้งัหวะการเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือให้เกิดการ

จดัระบบร่างกายและพลงัท่ีชดัเจน  

  สรุปไดว้่า นาฏกรรมบาํบดั มีรากฐานมาจากการเตน้สมยัใหม่ เป็นรูปแบบการส่ือสาร ท่ีสร้างความ

พอใจในความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์เพ่ือช่วยใหผู้รั้บการบาํบดั ไดส่ื้อสารผา่นการเคล่ือนไหว และใชจ้งัหวะ

ในการควบคุมเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือให้เกิดการจัดระบบร่างกายและพลังท่ีชัดเจน โดยขณะทําการบาํบัด                  
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จะมีการใชภ้าษาพูดบรรยายต่อเน่ืองซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการแสดงออกทั้งแบบกลุ่มและแต่ละบุคคลท่ีรับการ

บาํบดั 

 3.3 นาฏกรรมบําบัดในประเทศไทย 

  สุรสา โคง้ประเสริฐ ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมการออกกาํลงักายแบบรําไทยท่ีมีต่อความสามารถใน

การเคล่ือนไหวและคุณภาพชีวิตในผู ้ป่วยพาร์กินสัน โดยรูปแบบของโปรแกรมมีจํานวน  36 บทเรียน                     

โดยคดัเลือกมาจากท่ารําไทยพ้ืนฐาน และถูกออกแบบใหมี้ความเหมาะสมกบัความบกพร่องของผูป่้วยพาร์กินสัน 

การศึกษาแรกทาํการทดลอง 2 คร้ัง ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนได้รับการฝึกรําไทย และหลงัได้รับการฝึกรําไทย 

การศึกษาท่ีสองทาํการทดสอบ 3 คร้ัง โดยมีก่อนไดรั้บการฝึกรําไทย หลงัไดรั้บการฝึกและติดตามผลหลงัฝึกเป็น

เวลา 2 เดือน ทั้ง 3 คร้ัง กลุ่มรําไทยไดรั้บการฝึกออกกาํลงักายแบบรําไทยเป็นเวลา 12 สัปดาห์ๆละ 3 วนัๆละ                 

1 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า ผูป่้วยพาร์กินสัน ท่ีได้รับการรําไทยมีการพฒันาท่ีดีข้ึน มีความสามารถในการ

เคล่ือนไหวและคุณภาพชีวิต หลงัได้รับการฝึกการรําไทยเป็นเวลา 12 สัปดาห์ (สุรสา โค้งประเสริฐ.2554:

บทคดัยอ่) 

วิสาขา แซ่อุ้ย ได้พฒันากิจกรรมการเคล่ือนไหวบําบัดเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการทรงตัว                    

ในผูสู้งอายุเพ่ือพฒันากิจกรรมการเคล่ือนไหวบาํบัด เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการทรงตัวในผูสู้งอายุ                    

และศึกษาผลการทรงตวัก่อนและหลงัทาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวบาํบดั กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายท่ีุมีอายรุะหวา่ง 

60-69 ปี จาํนวน 20 คน ไม่มีภาวะสุขภาพตามท่ีผูว้ิจยักาํหนด ทาํกิจกรรมจาํนวน 7 สปัดาห์ ๆ ละ 2 คร้ัง คร้ังละ       

55 นาที โดยแบ่งเวลาในการทาํกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงกายบริหาร 15 นาที ช่วงกิจกรรม 30 นาที และ

ช่วงผ่อนคลายร่างกาย 10 นาที ผลการศึกษาพบว่าไดพ้ฒันากิจกรรมการเคล่ือนไหวบาํบดัท่ีบูรณาการระหวา่ง

กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย ศิลปะละครในเร่ืองการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ และการใชด้นตรี

ประกอบไวใ้นกิจกรรม กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. กิจกรรมช่วงกายบริหาร 2. กิจกรรมการเคล่ือนไหว

บาํบดั 3. กิจกรรมช่วงผอ่นคลายร่างกาย และผลการทดสอบการทรงตวัก่อนการทาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวบาํบดั

นอ้ยกวา่ผลการทรงตวัหลงัทาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวบาํบดัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 สรุปไดว้า่ ผูสู้งอายมีุ

ความสามารถในการทรงตวัดีข้ึนหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการเคล่ือนไหวบาํบดั (วสิาขา แซ่อุย้.2560: บทคดัยอ่) 

พิณธร ปรัชญานุสรณ์ ไดศึ้กษาผลของนาฏกรรมบาํบดัต่อคุณภาพการนอนหลบัของผูสู้งอายใุนชมรม

ผูสู้งอายุ โดยเปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลบัของผูสู้งอายุ คร้ังละ 1 ชั้ วโมง สัปดาห์ละ 3 คร้ัง ระยะเวลา 6 

สัปดาห์ หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณภาพการนอนหลบัท่ีดีข้ึนก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคญัท่ี

ระดบั 0.001 จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่นาฏกรรมบาํบดัสามารถนาํไปใชเ้พ่ือใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพการนอนหลบับท่ี

ดีข้ึน (พิณธร ปรัชญานุสรณ์.2548: บทคดัยอ่) 

ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ ได้ศึกษาการใช้นาฏกรรมบําบัดต่อความเครียดของผูต้ ้องขังชายแรกเข้าใน                   

ทณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือศึกษาการสร้างรูปแบบนาฏกรรมบาํบดัต่อความเครียดของผูต้อ้งขงั

ชายแรกเขา้ในทณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง  จงัหวดัปทุมธานี และศึกษาผลระหว่างก่อนและหลงัการใชน้าฏกรรม

บาํบดัต่อความเครียด โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จาํนวนกลุ่มละ 20 

คน ผลการศึกษาสรุปว่า รูปแบบกิจกรรมจาํนวน 8 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยนําหลกัการด้านการ

เคล่ือนไหวท่ีเป็นอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีดนตรีประกอบจงัหวะในการเคล่ือนไหว 
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และนาํกระบวนการกลุ่มมาใชใ้นการสร้างกิจกรรมท่ีจะช่วยลดภาวะของความเครียดโดยเนน้การแสดงออกมากวา่

ความชาํนาญซ่ึงใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมจาํนวน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 คร้ัง รวมเป็น 12 คร้ังๆ ละ 1 ชัว่โมงๆละ                

30 นาที ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลงัการใชน้าฏกรรมบําบัด พบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองใช้

นาฏกรรมบําบัด ตํ่ากว่าก่อนการทดลองใช้นาฏกรรมบําบัดอย่างมีนัยสําคัญทาสถิติท่ีระดับ.05 (ประวิทย์ 

ฤทธิบูลย.์2559: บทคดัยอ่) 

 จะเห็นไดว้า่การใชน้าฏกรรมบาํบดัในประเทศไทยเป็นการนาํหลกัทางนาฏกรรมบาํบดัไปใชเ้พ่ือการ

พฒันากบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ดว้ยตวัอยา่งการวิจยัขา้งตน้ลว้นได้

ผลการวจิยัและการประเมินไปในทิศทางเดียวกนัคือ นาฏกรรมบาํบดัสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันา เยยีวยา แกไ้ข 

ฟ้ืนฟ ูกลุ่มผูเ้ขา้รับการบาํบดัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 

4. กจิกรรมนาฏกรรมบําบัดกับเด็กทีม่ีภาวะสมาธิส้ัน  

โดยส่วนใหญ่แลว้เด็กสมาธิสั้นจะเร่ิมมีอาการในช่วงอาย ุ5-6 ปี เด็กสมาธิสั้นจะมีปัญหาดา้น พฒันาการ

ทางพฤติกรรมไม่เหมาะสม ความอดทนต่ออุปสรรคตํ่า หุนหนัพลนัแล่น เคล่ือนไหวอยูเ่สมอ ไม่สามารถรวบรวม

สมาธิและควบคุมตวัเองได ้ทาํให้เกิดผลเสียต่อการใชชี้วิตประจาํวนั ทั้งในเร่ืองของการเรียน การเขา้สงัคม และ

การสร้างความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น เด็กจะขาดประสบการณ์แห่งความสําเร็จ จากอาการหลกัของโรคสมาธิสั้ น

ดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้เด็กสมาธิสั้นไม่สามารถใชชี้วิตเหมือนเด็กปกติ เม่ืออยูใ่นห้องเรียน มกัจะรบกวนชั้นเรียน 

เน่ืองจากการท่ีทาํอะไรไม่ไดเ้ท่ากบัเพ่ือน และจะมีความรู้สึกเศร้าและหงุดหงิด ความซุกซนไม่อยูน่ิ่งไม่สามารถ

อดทนทาํส่ิงต่างๆในเวลานานๆได ้ส่งผลกระทบต่อเด็กท่ีป่วยเป็นโรคน้ีทาํใหเ้กิดปัญหาทั้งท่ีบา้นและครอบครัว 

ความเส่ียงต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อตนเองและผู ้อ่ืน ได้รับแต่ค ําตําหนิและการลงโทษ                                 

เด็กจะขาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง อาจกลายเป็นคนท่ีทอ้ถอยมีปัญหาทางอารมณ์ ซึมเศร้าหรือ อาจมีอารมณ์กา้วร้าว

และกลายเป็นอนัธพาลเกเรในท่ีสุด 

หากเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นไม่ไดรั้บการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือการบาํบดัรักษา จะมีอาการหนกัข้ึน

จนกลายเป็นโรคสมาธิสั้นในผูใ้หญ่ซ่ึงจะมีลกัษณะใจร้อน เกิดความขดัแยง้จากคนรอบขา้ง ไม่ค่อยมีสมาธิในเวลา

ทาํงาน เบ่ือง่าย และส่งผลให้เป็นโรคจิตเวช โรคซึมเศร้าและโรคต่อตา้นสังคม บางกรณีอาจถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตวั

ตายเพราะฉะนั้นเด็กสมาธิสั้นควรไดรั้บการบาํบดัรักษาเพ่ือไม่ใหเ้กิด ปัญหาตามมาในอนาคต 

 กิจกรรมทางด้านนาฏกรรมบาํบัดจะเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน หากแต่ขอบเขตท่ีมีการนําแนวคิดไปใช้

ค่อนขา้งจาํกัด ยงัไม่เป็นท่ียอมรับกวา้งขวางเท่าท่ีควรทั้งท่ีโดยธรรมชาติลกัษณะของการเรียนหรือกิจกรรม

ทางดา้นนาฏกรรมบาํบดันั้นหากไดมี้การบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นดา้นต่างๆ 

เด็กจะสามารถตอบสนองและเสริมการรับรู้ต่างๆได้ดียิ่งข้ึน  และยงัสอดคล้องกับหลักพฒันาการของเด็ก                  

ช่วยให้กลา้มเน้ือมือกบัตาสัมพนัธ์กนั ช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ส่งเสริมความคิดอิสระ จินตนาการ 

การรู้จกัทาํงานดว้ยตนเอง ความรับผิดชอบและระเบียบวนิยัไดโ้ดยผา่นการทาํกิจกรรม  

กิจกรรมนาฏกรรมบาํบดั เป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะมุ่งเนน้การปฏิบติัการ สามารถฝึกปฏิบติัเป็นรายบุคคล

และรายกลุ่ม  ตอ้งการใหเ้ด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นไดฝึ้กสมาธิ  เน่ืองจากตอ้งฝึกทกัษะหลายดา้น  เพราะฉะนั้นแลว้
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นาฏกรรมบาํบดัจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีทาํใหเ้ดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นเกิดสมาธิไดดี้  และเรียนรู้การปรับพฤติกรรม

ดา้นทกัษะทางสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดีจากกระบวนกลุ่มผา่นกิจกรรม 

 4.1 ขั้นตอนในการบําบัดด้วยนาฏกรรมบําบัดนั้นประกอบด้วย  

1. การประเมนิผู้เข้ารับการบําบัด  

  ขั้นตอนแรกในการบาํบดัเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น คือ การประเมินภาวะสมาธิสั้นของเด็ก  เพราะมีความสาํคญั

ในการเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการคดักรองและใหก้ารช่วยเหลือเด็กไดเ้ร็วยิ่งข้ึน จะทาํให้ทราบวา่เด็กมีภาวะสมาธิ

สั้นระดบัใด มีพฤติกรรมใดบา้งท่ีเป็นปัญหาและควรได้รับการบาํบดั เช่น อาการอยู่ไม่น่ิง ปัญหาการควบคุม

ตนเอง และปัญหาทางสงัคม เป็นตน้ โดยแบบประเมินภาวะสมาธิสั้นและพฤติกรรมมีดงัน้ี  

  1.1 KUSSI Rating Scales: ADHD ใชค้ดักรองเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  

1-6 อายรุะหวา่ง 6-13 ปี มีขอ้คาํถามทั้งหมด 30 ขอ้ ผูป้ระเมินควรเป็นครูประจาํชั้นหรือผูใ้กลชิ้ดกบัเด็ก  

  1.2 แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form) ใช้คดักรองเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้ น อายุ

ระหวา่ง  6-18 ปี มีขอ้คาํถามทั้งหมด 26 ขอ้ โดยเป็นการประเมินภาวะสมาธิสั้น แยกออกจากโรคด้ือต่อตา้น ซ่ึง

เป็นโรคร่วมท่ีพบไดบ่้อยในเด็กสมาธิสั้น  ผูป้ระเมินควรเป็นครูประจาํชั้นหรือผูใ้กลชิ้ดกบัเด็ก 

  เม่ือทาํการประเมินแลว้นาํผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่าเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นมีพฤติกรรมใดบา้งท่ี

ควรไดรั้บการบาํบดั เช่น การขาดสมาธิ การควบคุมตนเอง ทกัษะทางสังคม หรือพฤติกรรมอยูไ่ม่น่ิง ไม่รู้จกัการ

รอคอย เพ่ือนาํไปสู่การออกแบบกิจกรรมการบาํบดั  

2. การออกแบบกจิกรรมการบําบัด 

2.1 ตั้งจุดประสงค์  การบาํบดัแต่ละคร้ังตอ้งมีการตั้งจุดประสงค์ในการบาํบดั เพราะจะทาํให้

จุดหมายปลายทางของการบาํบดัแต่ละคร้ังตรงตามพฤติกรรมท่ีตอ้งการแกไ้ข  แต่หากจุดประสงคใ์นการทาํการ

บาํบดัแต่ละคร้ังไม่ชดัเจน จะทาํใหก้ารบาํบดัไปตรงตามกบัปัญหา และทาํใหก้ารบาํบดัไม่ประสบผลสาํเร็จได ้ 

2.2 กาํหนดระยะเวลา  การทาํกิจกรรมนาฏกรรมบาํบดัเพ่ือเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นนั้น ควรคาํนึงถึง

ระยะเวลาใหมี้เหมาะสมกบัการเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น เน่ืองจากเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะมีการจดจ่อกบักิจกรรมได้

เพียงเวลาสั้ นๆ   ดังนั้ นการจัดกิจกรรมนาฏกรรมบําบัดกับเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้ น ควรอยู่ท่ีช่วง 4 สัปดาห์                  

ข้ึนไป โดยแต่ละสัปดาห์ เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นควรให้ไดรั้บการบาํบดั 1-3 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยแต่ละคร้ังควรใช้

ระยะเวลา 40-45 นาที โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงฝึกพ้ืนฐาน 10 นาที ช่วงบาํบดั 20-25 นาที และช่วงผ่อน

คลาย 10 นาที ซ่ึงระยะเวลาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมกบัการมีสมาธิจดจ่อของเด็ก  

3. การดาํเนินการบําบัด มขีั้นตอนดงันี ้ 

  3.1 ช่วงฝึกพ้ืนฐาน เป็นการให้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นไดอ้บอุ่นร่างกายเพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร้อมก่อนการเร่ิมกิจกรรมทุกคร้ัง ซ่ึงเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการควบคุมตนเอง ดงันั้น

ในช่วงฝึกพ้ืนฐานอาจมีอุปกรณ์ใหเ้ด็กถือประกอบการอบอุ่นร่างกาย เพ่ือเป็นการให้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นไดฝึ้ก

ควบคุมตนเองเพ่ือนาํไปสู่ความพร้อมในการทาํกิจกรรม 

  3.2 ช่วงบาํบดั ประกอบไปดว้ยการเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี คือ การเดิน การวิง่ การกระโดด และ

การเคล่ือนไหวแบบไม่เคล่ือนท่ี  คือ การย่อ ยืด บิด หมุน การเหวี่ยง องค์ประกอบของการเคล่ือนไหวจะ

เปล่ียนนแปลงไปตามองคป์ระกอบ ในเร่ืองของ รูปร่าง พ้ืนท่ี จงัหวะ และแรงกาํลงั   
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  - รูปร่าง คือตาํแหน่งและทิศทางท่ีร่างกายใช ้รูปร่างจะเปล่ียนแปลงโดยจะเกิดจากตาํแหน่ง

ของร่างกาย เช่น การทาํตวัโคง้ บิด เป็นมุม หรือเป็นเสน้ตรง  

  - พ้ืนท่ี เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน จากการใชพ้ื้นท่ีผ่านการเปล่ียนแปลงทิศทาง ซ้าย ขวา 

หนา้ หลงั การเปล่ียนรูปร่าง ใหญ่ เล็ก การเปล่ียนระดบัต่างๆ นอน นัง่ ยืน ยกสูง ชนัเข่า การเปล่ียนรูปแบบพ้ืน 

วงกลม คร่ึงวงกลม ซิกแซก เสน้ทแยงมุม เสน้ตรง และการเปล่ียนการมอง มองข้ึน มองลง มองขวา มองซา้ย มอง

หนา้              มองหลงั 

  - จงัหวะ เป็นการเคล่ือนไหวตามจงัหวะท่ีเปล่ียนแปลงความเร็ว ชา้ลง และเร็วข้ึน 

  - แรงกาํลงั เป็นคุณภาพในการเคล่ือนไหว แรงกาํลงัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการเปล่ียนพลงังาน 

การเคล่ือนไหวท่ีแขง็แรงหรือแผว่เบา การเปล่ียนคุณภาพ การลอย การสัน่ การลม้ลง การบีบอดั การคลายตวั การ

เหวีย่ง การเคาะ การพยงุ 

  3.3 ช่วงผอ่นคลาย เป็นการทาํใหร่้างกายลดพลงังานลงเขา้สู่ภาวะปกติจากกิจกรรมท่ีไดท้าํไป  

  3.4 ผูบ้าํบดัและผูเ้ขา้รับการบาํบดั ร่วมกนัสะทอ้นถึงกิจกรรมวา่ไดอ้ะไรบา้งในส่ิงท่ีเรียนรู้ 

  ในช่วงของการบาํบดัเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นนั้น เด็กจะมีสมาธิและการควบคุมตนเองไดต้ ํ่า ดงันั้น               

ในการบาํบดัคร้ังแรกๆ หากตอ้งการใหเ้ด็กเคล่ือนท่ี หรือยืนอยูก่บัท่ีควรมีสัญลกัษณ์กาํกบัเพ่ือเป็นการช่วยฝึกให้

เด็กควบคุมตนเองในจุดท่ีกาํหนดให้ก่อน เม่ือทาํการบาํบดัคร้ังต่อ ๆไป ค่อยทาํการลดสัญลกัษณ์หรือตวักาํกบั

ออกเร่ือยๆ เพ่ือเป็นการวดัการควบคุมตนเองของเด็กดว้ย  และส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหเ้ด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นทาํการ

บาํบดัจนครบระยะเวลาท่ีกาํหนด คือการเสริมแรง โดยจะเป็นการช่ืนชม การใหร้างวลักบัคนทาํดี หรือจะเป็นการ

วางเง่ือนไขต่างๆก่อนการบาํบดั  

4. การประเมนิผล  

  ขณะทาํกิจกรรมบาํบดัทุกคร้ัง ผูบ้าํบดัควรมีผูช่้วยบาํบดัในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะ

สมาธิสั้นในการทาํกิจกรรมในแต่ละคร้ัง เป็นรายบุคคลเพ่ือให้เกิดความแม่นยาํในการประเมิน และนาํผลการ

ประเมินแต่ละคร้ังมาสรุป และนาํผลสรุปท่ีไดไ้ปปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมในคร้ังต่อไป โดยแบบประเมินท่ี

ใชใ้นการบาํบดัเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น ควรประกอบไปดว้ย  แบบประเมินความคงทนของสมาธิแบบรายบุคคล 

แบบบนัทึกพฤติกรรมรายคร้ังแบบรายบุคคล และแบบประเมินพฤติกรรมก่อนและหลงัเขา้รับการบาํบดั เพ่ือใช้

ในการวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กระหวา่งก่อนและหลงัการเขา้รับการบาํบดัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน    

 

5. สรุป 

 ในปัจจุบนัเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นเร่ิมมีจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ จากภาวะสมาธิสั้นจะส่งผลให้เด็กมีปัญหา

ทั้งในดา้นการเรียน ดา้นครอบครัวและดา้นสังคม ดงันั้นการแสวงหาแนวทางและวิธีการบาํบดัท่ีเหมาะสมกบั

สภาพปัญหาของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นนั้น นอกเหนือจากการเยยีวยาแกไ้ขฟ้ืนฟดูว้ยวธีิการใชย้า และศาสตร์แขนง

ต่างๆแลว้นั้น “นาฏกรรมบาํบดั” ถือเป็นเคร่ืองมือและวิธีการหน่ึงท่ีมีแนวโนม้ไดรั้บการยอมรับและนาํมาใชเ้พ่ิม

มากข้ึนเร่ือยๆ เพราะเห็นได้จากมีการนํานาฏกรรมบาํบดัไปใช้กับกลุ่มผูสู้งอายุ ผูป่้วย เด็กและเยาวชน ฯลฯ                         

ซ่ึงขั้นตอนของนาฏกรรมบาํบดัประกอบไปดว้ย การประเมินผูเ้ขา้รับการบาํบดั  การออกแบบกิจกรรมบาํบัด    

การดาํเนินการบาํบดั และการประเมินผลการบาํบดั ทั้ งน้ีการบาํบดัจะประสบความสําเร็จไดม้ากน้อยเพียงไร 
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ข้ึนอยูก่บัปัจจยัเง่ือนไขของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นแต่ละบุคคลท่ีควรนาํมาพิจารณาหาแนวทางในการจดักิจกรรม

การบาํบดั เพราะเคร่ืองมือนั้นไม่วา่จะมีประสิทธิภาพเพียงใด แต่การใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพได้

นั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกวธีิ  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 การศึกษาเก่ียวกบันาฏกรรมบาํบดั มีประเด็นท่ีมีความน่าใจในหลากหลายประเด็นไดแ้ก่ นาฏกรรม

กบัผูสู้งอาย ุนาฏกรรมบาํบดักบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ   

 7.2 การวเิคราะห์ถึงปัญหาของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นใหมี้ความชดัเจน จะส่งผลใหก้ารออกแบบกิจกรรม

นาฏกรรมบาํบดัตรงประเด็นและปัญหานั้นๆมากยิง่ข้ึน  
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ปัญหาของนักแสดง และแนวทางการแก้ปัญหาของผู้ฝึกฝนนักแสดง 

Acting Coach and the work solution of actors 

 

อาจารย์สุชาญวุฒิ กิง่แก้ว 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: suchanwud.ki@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาเร่ือง ปัญหาของนักแสดง และแนวทางการแกปั้ญหาของผูฝึ้กฝนนกัแสดง มีจุดประสงค์

เพ่ือ (1) รวบรวมปัญหาการแสดง (Acting) ของนกัแสดงจากผูฝึ้กฝนนกัแสดง (2) เพ่ือหาแนวทางการแกปั้ญหา

การแสดง (Acting) ของผูฝึ้กฝนนักแสดง ผูศึ้กษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก          

(In-depth Interview) กบัผูฝึ้กฝนนกัแสดงอาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ 1.ปัญหานกัแสดง มีอาการเกร็งในขณะแสดง 

แนวทางการแกไ้ข คือ ให้นกัแสดงมีสมาธิให้ถูกจุด อยูก่บัความตอ้งการของตวัละคร 2. ปัญหานกัแสดงมีความ

มัน่ใจในตวัเองมากเกินไป แนวทางการแก้ไข คือ ผูฝึ้กฝนนักแสดงเปล่ียนวิธีการแสดงของนักแสดง เพ่ือให้

นักแสดงไดใ้ชค้วามศกัยภาพในการแสดงอย่างเต็มท่ี 3.การแกปั้ญหานักแสดงพูดไม่ชดั แนวทางการแกไ้ข คือ 

แจง้ให้นกัแสดงทราบว่านักแสดงพูดไม่ชดั ให้นักแสดงพูดใหม่จนกว่าจะชดั และให้นักแสดงหมายความใน

ความหมายทุกคาํท่ีพูด 4.การแกปั้ญหานักแสดงจาํบทไม่ได ้แนวทางการแกไ้ข คือ ผูฝึ้กฝนนักแสดงต่อบทให้

นกัแสดง จนกวา่นกัแสดงจะสามารถจาํบทได ้นอกจากน้ี ควรมีบทลงโทษ หากนกัแสดงไม่รับผิดชอบในการจาํ

บทในคร้ังต่อไป เพ่ือรักษาคุณภาพในการสร้างสรรคง์านการแสดง.  
 

คาํสําคญั: การแสดง, การฝึกฝนนกัแสดง  
 

ABSTRACT 

The research of actors challenges and how can acting coach solve the issues were studied for several 

purposes (1.) The put together the acting issue of actors from the acting coach. (2.) To provide the solution to the 

challenges. The researcher did the study with a qualitative method by using in-depth interviews with professional 

acting coaches. The result found that (1.) Actors have tension while performing. The solution is to adjust actors 

focus to the right direction and focus on the character objective.  (2. )  Actors have too much confidence.  Acting 

coaches can switch actors' acting technique so that actor can use their full potential. (3.) Solving diction difficulty, 

can be done by informed the actors regarding the issue, asked them to repeat what they say until it's clear, and 

reminded actor to mean what they said.  ( 4. )  In case of the actor have difficulty remembering the lines.  Acting 

coaches should tell a lot of read through until the actor can memorize the script.  Moreover, there should be a 

regulation of discipline in place for actors who don't take responsibility for memorizing the script. 
 

KEYWORDS: Acting, Acting Coach 
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1. บทนํา 

สดใส พนัธุมโกมล กล่าววา่ “การแสดงเป็นศิลปะท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น จากการ

เลียนแบบชีวิต เพ่ือแสดงออกถึงเร่ืองราว ความรู้สึกนึกคิดของมนุษยแ์ละแสวงหาความเขา้ใจชีวิตท่ีพึงไดรั้บจาก

การชมละครท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นนั้น”0

1 สอดคลอ้งกบั ณัฐพล ปัญญโสภณ ท่ีไดก้ล่าววา่ “การแสดงเป็นศิลปะอยา่ง

หน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัอารยธรรมยคุแรกๆ ของมนุษย ์เพ่ือความจาํเป็นของชีวิต เพ่ือการส่ือสารระหวา่งมนุษย์

กบัเทพเจา้ ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์รวมถึงการสนองความตอ้งการทางอารมณ์ สติปัญญา อนัมีส่วนช่วยใหม้นุษย์

รู้จกัตวัเองและผูอ่ื้นมากข้ึน”1

2 นอกจากน้ี ตรีดาว อภยัวงศ์ ไดก้ล่าวถึง การแสดงว่า “มนุษยทุ์กคนสามารถท่ีจะ

แสดงได ้หรือเป็นนกัแสดงได ้เพราะในชีวติประจาํวนัของมนุษย ์เก่ียวขอ้งการการสร้างส่ิงสมมติหรือโลกสมมติ

ตั้งแต่เลก็จนโต ในวยัเด็กมนุษยม์กัเล่นสมมติเป็นโจรกบัตาํรวจ เป็นพอ่แม่ลูก แม่คา้กบัลูกคา้ เพ่ือสร้างความสนุก 

เพลิดเพลิน ซ่ึงประสบการณ์เช่นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษยท่ี์ตอ้งการหลบหนีจากความจริงเขา้ไปอยูใ่นโลก

แห่งจินตนาการท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการภายใน”2

3 ในขณะท่ี มทันี รัตนิน ไดก้ล่าววา่ “การแสดง คือ ส่ิงท่ีมนุษย์

กระทาํมาตั้งแต่เกิด และกระทาํอยูทุ่กวนัในบทบาทต่าง ๆ เพ่ือส่ือสารเร่ืองราว ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ให้

ผูอ่ื้นรู้เห็นและมีความรู้สึกร่วมดว้ย หรือไดรั้บความบนัเทิง หรือไดรั้บความรู้ ข่าวสาร เร่ืองราว”3

4 จากแนวคิด

ดงักล่าว ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ การแสดงเป็นศิลปะท่ีเก่าแก่ของมนุษย ์เกิดข้ึนมาพร้อมกบัอารยธรรมยคุแรก ทาํหนา้ท่ี

ส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ แสวงหาความเขา้ใจของชีวิต ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และ

สติปัญญา ในงานการแสดงมนุษยส์ามารถแสดงและเป็นนกัแสดงได ้เพราะมนุษยมี์ทกัษะการสวมบทบาทและ

สร้างส่ิงสมมติเพ่ือความบนัเทิง การส่ือสารข่าวสาร เร่ืองราว หรือใชใ้นชีวติประจาํวนั   

หากกล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานการแสดงละคร อาทิ ละครเวที ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์โฆษณาสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นใหญ่ๆ หรือท่ีเรียกวา่ หลกั 3P ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1.ขั้นก่อน

การแสดงและขั้นวางแผน (Pre-Production) คือ ขั้นตอนการวางแผนงานของทีมงานทุกฝ่าย ก่อนท่ีจาํเกิดการซอ้ม

และการลงมือปฏิบติังาน โดยเร่ิมจากการศึกษาหาขอ้มูลในส่วนท่ีตอ้งดาํเนินงานอยา่งละเอียด เพ่ือเขา้ใจถึงเน้ือ

งานก่อนลงมือปฏิบติั จากนั้น ทีมงานทั้งหมดตอ้งสรุปทิศทาง รูปแบบ หรือเน้ือหา ให้เป็นทิศทางเดียวกนั ส่ิง

สําคญัของขั้น Pre-Production คือ การกาํหนดตารางการทํางานในแต่ละวนัของทุกฝ่าย ท่ีเรียกว่า Time Line 

เพ่ือใหที้มงานแต่ละฝ่าย ดาํเนินงานตามตารางท่ีถูกกาํหนด 2.ขั้นการดาํเนินงาน (Production) คือ ขั้นลงมือปฏิบติั 

ทีมงานทุกฝ่ายจะทาํการปฏิบติังานตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไวต้าม Time Line อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถ

ดําเนินงานตามกําหนดการท่ีกําหนด อาจกระทบต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 3. ขั้นหลงัการดาํเนินงาน (Post 

Production) คือ ขั้นหลงัการปฏิบติังาน เม่ือลงมือสร้างสรรคง์านหรือถ่ายทาํงานเรียบร้อย  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสร้างสรรคง์านการแสดง ผูฝึ้กฝนนกัแสดงมกัเกิดพบปัญหาในการฝึกฝน  

การแสดง (Acting) ของนกัแสดงหลายประเด็น ทั้งช่วงการปูพ้ืนฐานการแสดง ช่วงการฝึกซอ้ม และช่วงการถ่าย

ทาํหรือช่วงการจดัแสดง ดงันั้น บทความวชิาการฉบบัน้ีผูศึ้กษาจึงตอ้งการรวบรวมปัญหาการแสดง (Acting) ของ

                                                   
1 สดใส พนัธุมโกมล.  (2538). ศิลปะการแสดง(ละครสมยัใหม่).  หนา้ 5. 
2 ณฐัพล ปัญญโสภณ.  (2552).  การแสดง.  หนา้ 2. 
3 ตรีดาว อภยัวงศ.์  (2550).  ปริทศันศิ์ลปะการละคร.  หนา้ 32.   
4 มทันี รัตนิน.  (2550).  ศิลปะการละคอน หลกัเบ้ืองตน้และการฝึกซอ้ม.  หนา้ 6. 
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นกัแสดงจากผูฝึ้กฝนนกัแสดง และ หาแนวทางการแกปั้ญหาการแสดง (Acting) ของผูฝึ้กฝนนกัแสดง ดว้ยวธีิการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูฝึ้กฝนนกัแสดงอาชีพ โดยใชค้าํถามปลายเปิดเพ่ือรวมรวมปัญหาดา้น

การแสดง (Acting) และวิธีการแกปั้ญหานักแสดงอนัจะเป็นประโยชน์แก่ ผูก้าํกบัการแสดง, ผูฝึ้กฝนนักแสดง 

(Acting Coach), นกัศึกษาศิลปะการแสดง และผูส้นใจศาสตร์ดา้นการแสดงต่อไป.    

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือรวบรวมปัญหาการแสดง (Acting) ของนกัแสดงจากผูฝึ้กฝนนกัแสดง 

(2) เพ่ือหาแนวทางการแกปั้ญหาการแสดง (Acting) ของผูฝึ้กฝนนกัแสดง  

 

3.แนวคิดเกีย่วกบัการแสดง (Acting)           

 องคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํให้เกิดผลงานการแสดง ประกอบดว้ย 1.บทละคร เช่น บทละครเวที บทละคร

โทรทศัน์ หรือ บทภาพยนตร์ 2.คนดู หรือ ผูช้ม และ 3.นกัแสดง จากองคป์ระกอบทั้ง 3 จะเห็นไดว้า่งานการแสดง

ไม่สามารถขาดองคป์ระกอบหน่ึงใดไปได ้แต่องคป์ระกอบท่ีถือวา่สาํคญัอยา่งมากสาํหรับการสร้างสรรคง์านการ

แสดง นัน่คือ นกัแสดง เพราะนกัแสดงเป็นผูถ่้ายทอดเร่ืองราว อารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร ท่ีอยูใ่นบทละคร

ไปสู่คนดูหรือผูช้ม ไดเ้ขา้ใจในสารสาระท่ีบทละครตอ้งการส่ือสาร ดงันั้น นกัแสดง จึงตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะดา้นการ

แสดง (Acting) เพ่ือสวมบทบาทเป็นตวัละครในบทละครอยา่งแนบเนียนและเกิดสุนทรียะในการงานการแสดง 

ดงันั้นขั้นแรกผูศึ้กษาขอเสนอ ความหมาย ของคาํวา่ การแสดง หรือ Acting จากการคน้ควา้และรวบรวมแนวคิด

ของนกัการละครดงัต่อไปน้ี  

 Edward A.Wright กล่าวไวว้่า “การแสดง (Acting) คือ ศิลปะของการท้ิงบุคลิกของตนเอง แลว้นาํเอา

บุคลิกความรู้สึกของตวัละครมาสวมใส่ และทาํให้การสวมใส่นั้นดูเป็นจริงเป็นจงัสําหรับผูช้ม การแสดงจึง

เหมือนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร ผูแ้สดงตอ้งสวมใส่บุคลิกนั้นอยา่งมีชีวิต ตอ้งรู้สึกในบทบาท

การแสดง หากการแสดงเป็นเพียงการเสแสร้างแกล้งทํา และเพียงให้ดูเหมือนจริงผูช้มก็จะสังเกตเห็นถึง

ขอ้บกพร่องเหล่านั้นได ้นกัแสดงมีหนา้ท่ีในการควบคุมร่างกาย จิตใจ นํ้ าเสียง อารมณ์ความรู้สึกดว้ยจิตสาํนึกและ

รู้สึกจริงใจในส่ิงท่ีตนเองกระทาํอยา่งจริงใจ นอกจากนั้น นกัแสดงตอ้งจาํบท คาํพูด ตอ้งศึกษาถึงบุคลิกตวัละคร

นั้น โดยท้ิงบุคลิกความเป็นตนเองตลอดเวลาท่ีสวมบท เพ่ือใหผ้สมกลมกลืนกนัไปกบัการแสดงของตวัละครอ่ืน”

4

5 ในขณะท่ี นพมาส แววหงส์ ไดก้ล่าววา่ “การแสดง (Acting) คือ การไม่พยายามแสดงอะไร แต่เนน้ท่ีการกระทาํ

เพราะเม่ือไหร่ก็ตามท่ีนักแสดงพยายามจะแสดงอะไรออกมาแลว้ ส่ิงท่ีปรากฏมากลายเป็นความพยายามของ

นกัแสดงท่ีจดัแสดงมากกวา่ ความจริงหรือความน่าเช่ือถือของตวัละครท่ีกระทาํบนเวที ครูสอนการแสดงหลายคน

ให้คาํนิยามของการแสดงว่า เป็นการกระทาํและให้นักแสดงคน้หาเป้าหมายของตวัละครหรือความตอ้งการ 

(objective) ของตวัละครเพ่ือใหส้นใจท่ีจะกระทาํตามความตอ้งการของตวัละครมากกวา่ความพยายามท่ีจะแสดง

อะไร”5

6 นอกจากน้ี David Garfield ไดก้ล่าวว่า “การแสดง คือการไม่แสดงเป็นตวัละครแต่เป็นตวัละครนั่นเอง 

                                                   
5 Edward A.Wright. Understanding Today ‘s Theater.  p 47. 
6 นพมาศ ศิริกายะ.  (2553). ปริทศันศิ์ลปะการละคร. หนา้ 99. 
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กล่าวคือ การไม่พยายามแสดงความเป็นตวัละครๆใดออกมาแต่ให้เช่ือว่าเราเป็นตวัละครนั้นซ่ึงเกิดข้ึนจาก

การศึกษาการวิเคราะห์การกระทาํและการฝึกฝนทกัษะการแสดงเพ่ือถ่ายทอดความเป็นตวัละครนั้นๆ หรืออาจ

เรียกอีกอยา่งวา่การแสดงคือการสวมบทบาท คือการนาํเอาบุคลิกและลกัษณะนิสัยของตวัละครมาสวมใส่ตวัเรา

เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวและความรู้สึกนึกคิดท่ีมีอยูใ่นบทละครมาสู่ผูช้ม”6

7 จากแนวคิดขา้งตน้ ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ การ

แสดง หมายถึง การถอดความเป็นตวัเอง แลว้สวมใส่ความเป็นผูอ่ื้นเพ่ือถ่ายทอดบทบาทของตวัละครออกมาอยา่ง

จริงใจ เนน้การกระทาํ ท่ีไม่ใช่การเสแสร้งแกลง้ทาํ เป็นการสมมติท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นจริง นกัแสดงจะ

เป็นตวักลางในการเช่ือมโยงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของตวัละครสู่สายตาของผูช้ม และให้ผูช้มเขา้ใจรับรู้ถึง

ส่ิงท่ีนกัแสดงตอ้งการจะแสดงออก โดยท่ีนกัแสดงจะตอ้งมีความเช่ือวา่เราเป็นตวัละครนั้น เพราะถา้หากนกัแสดง

ไม่เช่ือ ผูช้มก็จะรับรู้ไดแ้ละไม่เช่ือดว้ยเช่นกนั 

 

4. แนวคิดเร่ืองผู้ฝึกฝนนักแสดง (Acting Coach) 

 มารุต สาโรวาท (2561: สัมภาษณ์) ให้ความหมายของ ผูฝึ้กฝนนกัแสดง ไวว้า่ “ผูฝึ้กฝนนกัแสดง หรือ 

Acting Coach เป็นตาํแหน่งท่ีสาํคญัในกระบวนการการสร้างสรรคง์านศิลปะการแสดง เพราะเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีใน

การฝึกสอน ฝึกซอ้มการแสดงใหแ้ก่นกัแสดง ตั้งแต่การปูพ้ืนฐานการแสดง การตีความบท การวิเคราะห์ตวัละคร 

จนนาํไปสู่การแสดงในแต่ละฉาก ในขั้นตอนการถ่ายทาํ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งผูก้าํกบั

การแสดงกบันกัแสดง เพ่ือใหเ้กิดภาพและความตอ้งการทิศทางเดียว”7

8 เช่นเดียวกบั ภฎัฎารินธ์ อิงคุลานนท์ ได้

กล่าววา่ “ผูฝึ้กฝนนกัแสดง Acting Coach หมายถึง ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีแนะนาํ ให้คาํปรึกษา ฝึกซอ้ม ตลอดจนดูแลการ

แสดงให้แก่ นกัแสดงสาํหรับการแสดงละครเวที ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และ ภาพยนตร์โฆษณาทั้งก่อนการ

แสดงหรือถ่ายทาํจริง ขณะถ่ายทาํจริง และหลงัจากท่ีมีการถ่ายทาํหรือแสดงจริงไปแลว้”8

9 ในขณะท่ี นิมิต พิพิธกุล 

(2561: สมัภาษณ์) ท่ีไดก้ล่าวถึง   ผูฝึ้กฝนนกัแสดง ไวว้า่ “ผูฝึ้กฝนนกัแสดงในประเทศไทย มีหนา้ท่ี ฝึกสอนการ

แสดงใหก้บันกัแสดง ออกแบบบุคลิกตวัละคร ออกแบบวธีิการแสดงใหก้บันกัแสดงในแต่ละฉาก ส่ือสารกบัผูก้บั

กบัการแสดง หากมีขอ้ตกลงในสญัญา ผูฝึ้กฝนนกัแสดงตอ้งทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษานกัแสดงในขณะถ่ายทาํ”9

10   

 จากแนวคิดดงักล่าว ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่  “ผูฝึ้กฝนนกัแสดง (Acting Coach) มีหนา้ท่ีฝึกนกัแสดงให้เกิด

ทกัษะการแสดง (Acting) เพ่ือให้นกัแสดงสามารถนาํทกัษะการแสดงไปใชใ้นงานการแสดงส่ือต่างๆ อาทิ ละคร

เวที ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณา นอกจากน้ี ผูฝึ้กฝนนักแสดงมีหน้าท่ีช่วยแกปั้ญหาการ

แสดงให้กับนักแสดง ทั้ งในช่วงฝึกการแสดง หรือ ระหว่างการถ่ายทาํ ทั้ งน้ี ขอบเขตของการฝึกฝนนักแสดง 

ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของทีมงาน”    

 

 

                                                   
7 David Garfield.  The Actor Studio: A Player’s Place. p 285. 
8 มารุต สาโรวาท.  (2561,7 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้  สยามพารากอน. 
9 ภฎัฎารินธ์ อิงคุลานนท.์ (2550).  สถานภาพวิชาชีพและกระบวนการส่ือสารของผูฝึ้กฝนนกัแสดงกบันกัแสดงในส่ือละครเวที ละครโทรทศัน ์

ภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณา.  หนา้ 7. 
10 นิมิต พิพิธกุล.  (2561, 6 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยสุชาญวฒิุ ก่ิงแกว้  โรงละครมนัตาศิลปะการแสดง. 
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5. ปัญหาทางการแสดงของนักแสดง 

     เม่ือนกัแสดงไดเ้รียนการแสดงจากผูฝึ้กฝนนกัแสดง ประเด็นปัญหาของนกัแสดงท่ีเกิดข้ึนมีทั้งในระหวา่งการ

เรียนการแสดง ระหว่างการฝึกซ้อม หรือระหว่างการถ่ายทาํ ผูศึ้กษาได้รวบรวมปัญหาของนักแสดงจากการ

สัมภาษณ์ผูฝึ้กฝนนกัแสดงท่ีปฏิบติังานจริง โดยเรียงลาํดบัจากปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดไปหาปัญหาท่ีพบนอ้ยท่ีสุด 

ดงัน้ี   

1.ปัญหานกัแสดงมีอาการเกร็งขณะแสดง  9.ปัญหานกัแสดงไม่เขา้ใจความหมายของคาํท่ีพูด                       

2.ปัญหานกัแสดงมีความมัน่ใจในตวัเองมากจนเกินไป 10.ปัญหานกัแสดงไม่รอจงัหวะกลอ้ง 

3.ปัญหานกัแสดงพูดไม่ชดั  11.ปัญหานกัแสดงไม่สามารถร้องไหไ้ด ้

4.ปัญหานกัแสดงไม่สามารถจาํบทได ้ 12.ปัญหานกัแสดงไม่ส่งความรู้สึก 

5.ปัญหานกัแสดงห่วงภาพลกัษณ์ของตวัเองมากจนเกินไป  13.ปัญหานกัแสดงลืมบุคลิกของตวัละคร                            

6.ปัญหานกัแสดงพยายามแสดงมากจนเกินไป 14.ปัญหานกัแสดงใชภ้าษาท่าทางไม่ชดัเจน 

7.ปัญหานกัแสดงออกแบบการแสดงของตนเอง                   15.ปัญหานกัแสดงไม่ส่ือสารทางสายตา  

8.ปัญหานกัแสดงเล่นไม่จริง                                                 16.นกัแสดงโยกตวัเองขณะแสดง 

  ฯลฯ  

 ปัญหาทางการแสดงขา้งตน้เป็นตวัอยา่งปัญหาท่ีผูฝึ้กฝนนกัแสดงพบจริงในการทาํงาน โดยผูศึ้กษาได้

รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผูฝึ้กฝนนกัแสดง จากนั้นผูศึ้กษาไดแ้จกแจงความถ่ีของปัญหาและจดัลาํดบัปัญหาการ

แสดงของนกัแสดง พบวา่ ปัญหาท่ีผูฝึ้กฝนนกัแสดงพบมากท่ีสุด เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

 1. ปัญหานกัแสดงมีอาการเกร็งขณะแสดง                         3. ปัญหานกัแสดงพูดไม่ชดั 

 2. ปัญหานกัแสดงมีความมัน่ใจในตวัเองมากจนเกินไป      4. ปัญหานกัแสดงไม่สามารถจาํบทได ้  

 จากนั้น ผูศึ้กษาจึงนาํปัญหาทั้ง 4 ขอ้ ไปสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการแสดง 3 ท่าน ไดแ้ก่  

 1. นนัทพร แกว้อมัพร ผูก้าํกบัการแสดงและผูฝึ้กฝนนกัแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

 2. ณมน ฮีตั้น ผูฝึ้กฝนนกัแสดงนกัแสดงละครโทรทศัน์ ละครเวที และภาพยนตร์ 

 3. นิมิต พิพิธกลุ  ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ผูก้าํกบัการแสดง และผูฝึ้กฝนนกัแสดงละครเวที 

ละครโทรทศัน์ และภาพยนตร์ 

        เพ่ือนาํบทสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีไดไ้ปวิเคราะห์อนันาํไปสู่การสรุปแนวทางในการแกไ้ขปัญหานักแสดง

ต่อไป 

 

6. แนวทางการแก้ปัญหานักแสดงของผู้ฝึกฝนนักแสดง 

      จากการรวบรวมปัญหาของนกัแสดง ผูศึ้กษาไดน้าํปัญหาสาํคญั 4 ขอ้ ไปสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการ

แสดงเพ่ือหาแนวทางการแกปั้ญหานกัแสดง ซ่ึงไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 

 6.1 ปัญหานักแสดงมอีาการเกร็งขณะแสดง 

  นนัทพร แกว้อมัพร (2561: สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ “นกัแสดงเกิดสภาวะไม่ผ่อนคลาย ไม่เป็นธรรมชาติ 

อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ นกัแสดงไม่มีประสบการณ์ สภาพแวดลอ้มในการถ่ายทาํกดดนั ผูฝึ้กฝนนกัแสดงมี

หน้าท่ีพูดคุยกับนักแสดงเพ่ือให้นักแสดงเกิดสภาวะผ่อนคลาย และหาสาเหตุท่ีแท้จริงของอาการเกร็งเพ่ือ
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แกปั้ญหา นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัแสดงท่ีไม่เตรียมตวัก่อนการแสดง เช่น ไม่ทาํการวเิคราะห์บทละครและตวัละคร 

ไม่ท่องบท สาเหตุดงักล่าว  มีผลใหน้กัแสดงเกิดสภาวะไม่ผอ่นคลายหรือเกิดอาการเกร็ง”10

11 

 ณมน ฮีตั้น (2561: สมัภาษณ์) ไดก้ล่าววา่  “กรณีนกัแสดงเกิดสภาวะไม่ผอ่นคลายขณะทาํการแสดง เกิด

จากหลายสาเหตุ แต่การแกไ้ขปัญหาหรือการพฒันานกัแสดงควรพฒันาแบบยัง่ยืน ไม่ควรใชว้ิธีแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงควรวิเคราะห์ปัญหานกัแสดงวา่มีระเบียบวินยัในการทาํงานหรือไม่ หรืออาจตอ้งวิเคราะห์

กระบวนการผลิต นั่นคือ การดาํเนินงานมีกระบวนการคัดเลือกนักแสดงหรือไม่ ฝ่ายคัดเลือกนักแสดงมี

ประสิทธิภาพและปฏิบติังานโดยเลือกนกัแสดงใหต้รงตามบุคลิกลกัษณะตวัละครหรือไม่ ดงันั้น หัวใจสาํคญั คือ

การมองยอ้นไปกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง”11

12 

 อาจารยนิ์มิต พิพิธกุล  (2561: สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ “สาเหตุของสภาวะไม่ผ่อนคลาย หรือ เกร็ง ของ

นักแสดง มีหลายประการ เช่น นักแสดงไม่มีความพร้อมในการเป็นนักแสดง นักแสดงไม่มีประสบการณ์ 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน เช่น ผูก้าํกบัและผูช่้วยผูก้าํกบัการแสดงสร้างสภาวะกดดนักบันกัแสดง นกัแสดง

ไม่สามารถเขา้ถึงตวัละครหรือบทละคร ดงันั้น ผูฝึ้กฝนนกัแสดงตอ้งทาํให้นกัแสดงผ่อนคลาย มีสมาธิให้ถูกจุด 

อยูก่บัความตอ้งการของตวัละคร”12

13 

 จากแนวคิดการแกปั้ญหา เร่ือง นกัแสดงมีอาการเกร็งขณะแสดง ผูศึ้กษาสรุปแนวทางการแกปั้ญหาไดว้า่ 

ปัญหานักแสดงเกิดสภาวะไม่ผ่อนคลายหรือเกิดอาการเกร็ง เกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ เช่น นักแสดงไม่มี

ประสบการณ์ทางการแสดง เกิดสภาวะกดดนัจากผูก้าํกบัและผูช่้วยผูก้าํกบั นกัแสดงไม่เตรียมการณ์ก่อนการแสดง 

เป็นตน้ วธีิการแกไ้ขปัญหา คือ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงมีหนา้ท่ีทาํใหเ้กิดสภาวะผอ่นคลายกบันกัแสดง เช่น      การพดูคุย 

เพ่ือการวิเคราะห์สาเหตุและแกปั้ญหาให้ตรงจุด ท่ีสําคญั ผูฝึ้กฝนนักแสดงควรฝึกฝนให้นักแสดงมีสมาธิขณะ

แสดงใหถู้กจุด อยูก่บัความตอ้งการของตวัละคร ไม่สนใจสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัละคร. 

 6.2 ปัญหานักแสดงมคีวามมัน่ใจในตนเองมากเกนิไป  

 นนัทพร แกว้อมัพร (2561: สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ “นกัแสดงท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองมาก แบ่งออกเป็น 

2 ประเภท ได้แก่ 1.นักแสดงท่ีมีประสบการณ์ทางการแสดงสูง จึงเกิดความเช่ือมัน่ในการแสดงของตนเอง 

นกัแสดงประเภทน้ีอาจไม่รับฟังคาํแนะนาํของผูก้าํกบัหรือผูช่้วยผูก้าํกบัการแสดงซ่ึงมีผลกบัการทาํงาน ดงันั้น ผู ้

ฝึกฝนนกัแสดงมีหนา้ท่ีพูดคุยกบันกัแสดง แลกเปล่ียนประสบการณ์การทาํงาน ปรับทศันคติและความเช่ือใหเ้กิด

ข้ึนกบันกัแสดง ให้ไดต้ามทิศทางการกาํกบัของผูก้าํกบัการแสดง ประเภทท่ี 2 นกัแสดงท่ีมีนิสัยส่วนตวัไม่รับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น แต่ไม่มีประสบการณ์การแสดง หรือ มีประสบการณ์นอ้ย ผลคือไม่ยอมทาํตามท่ีผูก้าํกบั

ตอ้งการ คิดวา่การแสดงของตนเองสมบูรณ์แลว้ แนวทางการแกปั้ญหา คือ การสนทนา พูดคุย เพ่ือช้ีให้นกัแสดง

เห็นถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน หากนกัแสดงไม่ปฏิบติัตามความตอ้งการของผูก้าํกบัและทีมงาน นอกจากน้ี ผู ้

ฝึกฝนนักแสดงควรทําความเข้าใจกับนักแสดงว่า คุณสมบัติของนักแสดงอีกประการ คือ นักแสดงควรมี

ความสามารถในการรับฟังและปรับเปล่ียนการแสดงตามท่ีผูก้าํกบัตอ้งการไดต้ลอดนัน่ คือ นกัแสดงท่ีดี”13

14 

                                                   
11 นนัทพร แกว้อมัพร. (2561,16 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้ หอ้งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 
12 ณมน ฮีตั้น. (2561,16 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้ หอ้งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 
13 นิมิต พิพิธกุล. (2561, 6 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยสุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้ โรงละครมนัตาศิลปะการแสดง. 
14 นนัทพร แกว้อมัพร. (2561,16 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้  หอ้งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 
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  ณมน ฮีตั้น (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “ปัญหานักแสดงมีความมัน่ใจในตนเองมากเกินไปจะไม่

เกิดข้ึน หากกระบวนการคดัเลือกนกัแสดงสามารถคดัเลือกนกัแสดงท่ีมีทศันคติท่ีดีและพร้อมท่ีจะทาํงานอยา่งมือ

อาชีพ แต่หากไดน้ักแสดงท่ีไม่เป็นมืออาชีพ ผูฝึ้กฝนนักแสดงมีหน้าท่ีเปล่ียนทศันคติของนักแสดง อธิบายให้

นกัแสดงเห็นวา่ ความมัน่ใจท่ีมากจนเกินไป มีผลกระทบกบังานอยา่งไร อาทิ การไม่เกิดพฒันาการทางการแสดง           

การเกิดผลกระทบกบัการกาํกบัการแสดง หรือความต่อเน่ืองในการไดง้านการแสดงในอนาคต”14

15 

 นิมิต พิพิกุล (2561: สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ “หากวิเคราะห์สาเหตุนกัแสดงท่ีมีความมัน่ใจในตนเองมาก

เกินไป สาเหตุหลกั ตามหลกัจิตวิทยา คือ นักแสดงตอ้งการปกป้องตนเองไม่ใหผู้อ่ื้นเก่งกว่า และนักแสดงท่ีมี

ความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง ส่วนใหญ่เป็นนักแสดงท่ีมีประสบการณ์ หากความมัน่ใจในตนเองของนกัแสดงไม่มี

ผลกระทบกับการทาํงาน ผูฝึ้กฝนนักแสดงไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบัติการใดๆ แต่หากความเช่ือมั่นในตนเองของ

นกัแสดงเกินขอบเขต จนมีผลกระทบกบัการทาํงาน ผูฝึ้กฝนนกัแสดงมีหนา้ท่ีพูดคุย ทาํความเขา้ใจกบันกัแสดง 

โดยแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุและผล ในส่ิงท่ีนกัแสดงกระทาํ หากยงัไม่บรรลุผล ผูฝึ้กฝนนกัแสดงตอ้งพดูคุยกบัผูก้าํกบั

การแสดงเพ่ือถามความตอ้งการหรือทิศทางการแสดงของผูก้าํกบั จากนั้น ผูฝึ้กฝนนกัแสดงอาจใชว้ิธีทา้ทายและ

เปล่ียนทิศทางหรือเทคนิคการแสดงของนกัแสดง เพ่ือใหน้กัแสดงรู้สึกวา่ไดใ้ชท้กัษะการแสดงของนกัแสดงอยา่ง

เตม็ท่ี หลกัสาํคญั คือ ผูฝึ้กฝนตอ้งหากลวธีิใหน้กัแสดงเปล่ียนวธีิการแสดงโดยท่ีนกัแสดงไม่รู้สึกเสียอตัลกัษณ์ แต่

ยงัสามารถใชท้กัษะการแสดงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี”15

16 

 จากแนวคิดการแกปั้ญหา เร่ือง นกัแสดงมีความมัน่ใจในตวัเองมากจนเกินไป ผูศึ้กษาสรุปแนวทางการ

แกปั้ญหาไดว้่า ความมัน่ใจของนกัแสดงเกิดจากสองปัจจยั ไดแ้ก่ 1.เกิดจากประสบการณ์ในการแสดงท่ีมีมาก      

มีผลให้เกิดความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง หากมีผลกระทบกบัการทาํงาน ผูฝึ้กฝนนกัแสดงตอ้งพูดคุยกบันกัแสดง เพ่ือ

ปรับทัศนคติและช้ีให้เห็นผลเสียท่ีเกิดข้ึนกบันักแสดง 2.เกิดจากจากนิสัยส่วนตวั ผูฝึ้กฝนนักแสดงควรหาวิธี

อธิบายใหน้กัแสดงทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เช่น การไม่เกิดพฒันาการทางการแสดง การเกิดผลกระทบกบัการ

กาํกบัการแสดง หรือความต่อเน่ืองในการไดง้านการแสดงในอนาคต นอกจากน้ี ผูฝึ้กฝนนกัแสดงอาจใชว้ธีิทา้ทาย

และเปล่ียนทิศทางหรือเทคนิคการแสดงของนกัแสดง เพ่ือให้นกัแสดงรู้สึกวา่ไดใ้ชท้กัษะการแสดงของนกัแสดง

อยา่งเตม็ท่ี 

 6.3 ปัญหานักแสดงพูดไม่ชัด 

 นันทพร แกว้อมัพร (2561: สัมภาษณ์) ไดก้ล่าวว่า “ปัญหานักแสดงพูดไม่ชดั ผูฝึ้กฝนนักแสดง ควร

วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุการพูดไม่ชดัท่ีแทจ้ริง เช่น นกัแสดงพูดไม่ชดัเพราะตีความตวัละครเช่นนั้น นกัแสดงพูด

ไม่ชดัเพราะสรีระของนกัแสดง เช่น ล้ินไก่สั้น นกัแสดงพดูไม่ชดัเพราะเป็นคนพ้ืนถ่ิน เป็นตน้ หนา้ท่ีของผูฝึ้กฝน

นกัแสดง คือ ให้นกัแสดงหยดุพูดและแจง้ให้นกัแสดงทราบวา่นกัแสดงพูดผิดหรือพูดไม่ชดัในคาํใด จากนั้นให้

นกัแสดงเร่ิมพูดใหม่โดยผูฝึ้กฝนนกัแสดงแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด อีกสาเหตุหลกัของปัญหานกัแสดงพูดไม่ชดั ก็คือ 

นกัแสดงไม่ทาํเตรียมการณ์ในการแสดง ไดแ้ก่ นกัแสดงไม่อ่านบท ไม่ท่องจาํบท จึงเกิดความไม่มัน่ใจในการพดู

                                                   
15 ณมน ฮีตั้น. (2561,16 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้  หอ้งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 
16 นิมิต พิพิธกุล. (2561, 6 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยสุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้  โรงละครมนัตาศิลปะการแสดง. 
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บท เป็นผลทาํให้พูดไม่ชดั การแกไ้ขปัญหานกัแสดงพูดไม่ชดัแบบยัง่ยืนและถาวร คือ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงควรฝึก

การใชเ้สียง การออกเสียง ของนกัแสดงตั้งแต่ตน้ เพราะเสียง คือ เคร่ืองมือท่ีสาํคญัของนกัแสดง”16

17 

 ณมน ฮีตั้น (2561: สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ “การแกปั้ญหานกัแสดงท่ีพดูไม่ชดั ในช่วงการปฏิบติังานถ่าย

ทาํละครหรือภาพยนตร์ เป็นเร่ืองท่ีควรหลีกเล่ียง เพราะหากกระบวนการการคดัเลือกนกัแสดง ไดน้กัแสดงท่ีพดู     

ไม่ชดัเพราะความบกพร่องของสรีระนกัแสดง หรือ นกัแสดงเป็นคนพ้ืนถ่ิน ผูฝึ้กฝนนกัแสดงควรแจง้ปัญหากบัผู ้

กาํกบัการแสดงโดยตรงเพราะปัญหาขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้นระยะสั้น แต่หากนกัแสดงมีความปกติ 

และไม่ใช่คนพ้ืนถ่ิน วิธีการแกปั้ญหา คือ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงแนะนาํใหน้กัแสดงหมายความในความหมายของคาํท่ี

ตวัละครพดูในทุกๆคาํ ทุกๆประโยค หลกัเล่ียงการพดูแบบท่องบท”17

18 

 นิมิต พิพิธกุล  (2561: สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ “การพูดไม่ชดั ถือเป็นธรรมชาติของมนุษย ์มนุษยย์อ่มมี

สภาวะท่ีพดูไม่ชดั ส่ิงท่ีสาํคญัคือตวันกัแสดงสามารถส่ือสารอารมณ์ของตวัละครไดห้รือไม่ เพราะฉะนั้นนกัแสดง

สามารถพูดไม่ชดัได ้แต่ตอ้งส่ือความหมาย ส่ืออารมณ์ของตวัละคร กรณียกเวน้ เช่น บางตวัละครมีอาชีพ หรือ     

มีบุคลิกพูดชดั ฝ่ายคดัเลือกนักแสดงตอ้งเลือกนกัแสดงท่ีตอ้งพูดชดัเท่านั้น บางกรณี ผูก้าํกบัตอ้งการนักแสดง

ชาวบา้น ตอ้งการความเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ฝ่ายคดัเลือกนกัแสดงตอ้งเลือกนกัแสดงท่ีตรงตามความตอ้งการ

ของผูก้าํกบั แต่ในกรณีท่ีผูก้าํกบัตอ้งการให้ผูฝึ้กฝนนกัแสดงแกไ้ขชาวบา้นท่ีพูดไม่ชดั พูดเหน่อ หรือมีสําเนียง

ทอ้งถ่ิน ผูฝึ้กฝนนกัแสดงไม่ควรกระทาํ เพราะผูก้าํกบัจะไดก้ารแสดงแบบไม่เป็นธรรมชาติ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงควร

แนะนาํใหเ้ปล่ียนนกัแสดง”18

19 

 จากแนวคิดการแก้ปัญหา เร่ือง นักแสดงพูดไม่ชัด ผูศึ้กษาสรุป ปัญหาการพูดไม่ชัดได้ว่า สาเหตุท่ี

นกัแสดงพูดไม่ชดัมีหลายสาเหตุ เช่น 1.อาจเกิดจากขอ้บกพร่องทางสรีระของนกัแสดง อาทิ ล้ินไก่สั้น 2.อาจเกิด

จากนกัแสดงเป็นคนพ้ืนถ่ิน ซ่ึงหากตรงตามบุคลิกลกัษณะตวัละคร ผูฝึ้กฝนนกัแสดงไม่จาํเป็นตอ้งแกไ้ข แต่หาก

นกัแสดงไม่มีปัญหาขา้งตน้ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงตอ้งแจง้ใหน้กัแสดงทราบวา่นกัแสดงพูดไม่ชดัและใหน้กัแสดงพดู

ใหม่จนกว่านักแสดงจะพูดชัดตามความตอ้งการของผูก้าํกับ 3.อาจเกิดจากนักแสดงไม่เตรียมการณ์ก่อนการ

ปฏิบติังาน เช่น ไม่ศึกษาบท ไม่ท่องบท จนทาํให้เกิดความไม่มัน่ใจกบัการพูดบท 4.การพูดไม่ชดัอาจเกิดจากท่ี

นักแสดงพูดบทแบบไม่ให้ความหมายกับส่ิงท่ีพูด วิธีการแก้ไข คือ ผู ้ฝึกฝนนักแสดงแนะนําให้นักแสดง

หมายความในความหมายของคาํท่ีตวัละครพดูในทุกๆคาํ ทุกๆประโยค หลกัเล่ียงการพดูแบบท่องบท 

 6.4 ปัญหานักแสดงไม่สามารถจาํบทได้ 

 นันทพร แก้วอมัพร (2561: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “ผูฝึ้กฝนนักแสดงตอ้งพูดคุยกับนักแสดงเพ่ือหา

สาเหตุท่ีแทจ้ริงวา่ เหตุใดนกัแสดงจึงไม่สามารถจาํบทได ้อาทิ นกัแสดงพ่ึงไดบ้ทละครหรือไม่ หากวเิคราะห์และ

พบวา่นกัแสดงไม่เตรียมการณ์ในการทาํงาน คือ ไม่ท่องบท ไม่ทาํการบา้น ไม่มีความรับผิดชอบ ผูฝึ้กฝนนกัแสดง

ควรแจง้ทีมงานเพ่ือใหที้มงานตดัสินใจในกรณีดงักล่าว แต่หากไม่สามารถเปล่ียนนกัแสดงได ้และการทาํงานตอ้ง

ดาํเนินต่อ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงตอ้งช่วยนกัแสดงดว้ยการต่อบทกบันกัแสดงซํ้ าๆ จนกวา่นกัแสดงจะจาํบทได”้19

20 

                                                   
17 นนัทพร แกว้อมัพร. (2561,16 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้  หอ้งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 
18 ณมน ฮีตั้น. (2561,16 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้  หอ้งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 
19 นิมิต พิพิธกุล. (2561, 6 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยสุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้  โรงละครมนัตาศิลปะการแสดง. 
20 นนัทพร แกว้อมัพร. (2561,16 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้  หอ้งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 
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 ณมน ฮีตั้น (2561: สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ “หากพบปัญหาและสาเหตุของการท่ีนกัแสดงจาํบทไม่ได ้คือ 

นกัแสดงไม่ทาํการบา้น ผูฝึ้กฝนนกัแสดงควรแนะนาํทีมงานให้หยดุพกัการปฏิบติังานเพ่ือพูดคุยกบัผูก้าํกบัและ

นกัแสดงเพ่ือแจง้และตกัเตือนให้นกัแสดงทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจากนกัแสดงไม่สามารถจาํบทได ้อนัเป็นผล

จากความไม่รับผิดชอบของนักแสดง หากนักแสดงในการปฏิบติังานคร้ังต่อไป นักแสดงไม่ปรับปรุง ผูฝึ้กฝน

นกัแสดงควรแนะนาํผูก้าํกบัใหเ้ปล่ียนตวัหานกัแสดง”20

21 

 นิมิต พิพิธกลุ (2561: สมัภาษณ์)  ไดก้ล่าววา่ “ในกรณีท่ีนกัแสดงไม่สามารถจาํบทได ้สาเหตุอาจเกิดจาก

ทีมงาน เช่น ส่งบทให้นักแสดงล่าช้า ทีมงานเล่นกับนักแสดงจนทาํให้นักแสดงไม่มีเวลาท่องบท นอกจากน้ี          

ผูฝึ้กฝนนกัแสดงควรวิเคราะห์ลกัษณะนิสัยของนกัแสดงวา่มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีหรือไม่ นกัแสดงอาจรับ

งานการแสดงมากจนเกิดความสับสน ไม่มีสมาธิ ไม่มีเวลาในการท่องบทละคร ส่ิงท่ีผูฝึ้กฝนนักแสดงตอ้ง

ดาํเนินการ คือ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงตอ้งใหบ้ทเรียนกบันกัแสดง เช่น ทาํโทษนกัแสดง ตกัเตือนนกัแสดงอยา่งจริงจงั 

ใหน้กัแสดงอยูก่บัคาแรคเตอร์ของตวัละครและท่องบททั้งวนั เป็นตน้ หากนกัแสดงยงัไม่สามารถจาํบทและแสดง

ได้เพราะนักแสดงขาดความรับผิดชอบ ผูฝึ้กฝนนักแสดงตอ้งประชุมกับทีมงาน เพราะนักแสดงท่ีขาดความ

รับผิดชอบ ไม่ทุ่มเทใหก้บัการแสดงจะส่งผลกระทบใหก้บัปฏิบติังาน ทาํใหเ้กิดเป็นผลเสียต่อผลงาน เพราะละคร

ทุกเร่ืองท่ีนาํเสนอต่อสาธารณชนตอ้งเป็นละครท่ีมีคุณภาพ”21

22 

 จากแนวคิดการแกปั้ญหา เร่ือง นักแสดงไม่สามารถจาํบทได ้ผูศึ้กษาสรุปแนวทางการแกปั้ญหาไดว้า่ 

การจาํบทไม่ได ้สาเหตุหลกัเกิดจาก นกัแสดงไม่ทาํการบา้น ไม่มีความรับผิดชอบ หรือ รับงานการแสดงมากจน

ไม่มีเวลาจาํบท เม่ือทราบสาเหตุ ผูฝึ้กฝนนกัแสดงตอ้งแจง้ทีมงานเพ่ือตดัสินใจ หากไม่สามารถเปล่ียนนกัแสดงได ้

การทาํงานตอ้งดาํเนินต่อ ผูฝึ้กฝนนักแสดงตอ้งช่วยนักแสดงดว้ยการต่อบทซํ้ าๆ จนกว่านักแสดงจะจาํบทได ้

นอกจากน้ี ผูฝึ้กนักแสดงควรให้บทเรียนกบันกัแสดง เช่น ทาํโทษนกัแสดง ตกัเตือนนกัแสดงอย่างจริงจงั หรือ

อาจใหน้กัแสดงอยูก่บัคาแรคเตอร์ของตวัละครท่ีตนเองตอ้งแสดงทั้งวนั หากยงัไม่ปรับปรุง ควรเสนอให้เปล่ียน

นกัแสดงใหม่  

  

7. สรุปสาระสําคัญ 

ผูศึ้กษาสรุปปัญหาของนกัแสดงและแนวทางการแกไ้ขนกัแสดง ไวด้งัน้ี   

1.ปัญหานกัแสดง เกิดสภาวะไม่ผ่อนคลายขณะทาํการแสดง สาเหตุอาจเกิดจาก เป็นนกัแสดงหนา้ใหม่ 

เกิดสภาวะกดดนัจากทีมงาน แนวทางการแกไ้ขคือ ฝึกให้นกัแสดงมีสมาธิให้ถูกจุด อยูก่บัความตอ้งการของตวั

ละคร ไม่สนใจสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัละคร    

2. ปัญหานักแสดงมีความมัน่ใจในตวัเองมากเกินไป สาเหตุอาจเกิดจาก นักแสดงมีประสบการณ์การ

แสดงมาก หรือ เกิดจากนิสัยส่วนตวั หากความมัน่ใจของนกัแสดงไม่กระทบกบัการทาํงาน ผูฝึ้กฝนนกัแสดงไม่

จาํเป็นตอ้งแกไ้ข แต่หากมีผลกระทบกบัการทาํงานของผูก้าํกบั ผูฝึ้กฝนนกัแสดงควรเปล่ียนวิธีการแสดงเพ่ือให้

นกัแสดงไดใ้ชศ้กัยภาพการแสดงอยา่งเตม็ท่ี  

                                                   
21 ณมน ฮีตั้น. (2561,16 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุชาญวุฒิ ก่ิงแกว้  หอ้งคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 
22 นิมิต พิพิธกุล.  (2561, 6 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยสุชาญวฒิุ ก่ิงแกว้  โรงละครมนัตาศิลปะการแสดง. 
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3. ปัญหานกัแสดงพดูไม่ชดั สาเหตุอาจเกิดจาก ปัญหาสรีระของนกัแสดง หรือ การเป็นคนพ้ืนถ่ิน         ผู ้

ฝึกฝนนกัแสดงตอ้งแจง้ใหน้กัแสดงทราบวา่นกัแสดงพดูไม่ชดั และให้นกัแสดงเร่ิมใหม่จนกวา่นกัแสดงพดูชดัท่ี

อยา่งท่ีผูก้าํกบัตอ้งการ นอกจากน้ี ผูฝึ้กฝนนกัแสดงควรแนะนาํใหน้กัแสดงหมายความในความหมายของคาํท่ีตวั

ละครพดูในทุกๆคาํ ทุกๆประโยค หลกัเล่ียงการพดูแบบท่องบท 

4. ปัญหานกัแสดงไม่สามารถจาํบทได ้สาเหตุอาจเกิดจากนกัแสดงไม่เตรียมการณ์ก่อนการปฏิบติังาน 

ไม่มีความรับผิดชอบ หรือ รับงานการแสดงมาก จนไม่มีเวลาเตรียมการณ์ ในกรณีท่ีไม่สามารถเปล่ียนนกัแสดงได ้

ผูฝึ้กฝนนกัแสดงมีหนา้ท่ีต่อบทกบันกัแสดง จนกวา่นกัแสดงจะสามารถจาํบทได ้นอกจากน้ี ผูฝึ้กนกัแสดงควรให้

บทเรียนกบันักแสดง เช่น ทาํโทษนักแสดง ตกัเตือนนักแสดงอย่างจริงจงั หรืออาจให้นักแสดงอยู่กบับุคลิกตวั

ละครท่ีนกัแสดงตอ้งแสดงทั้งวนั หากยงัไม่ปรับปรุง ควรเสนอใหเ้ปล่ียนนกัแสดงใหม่ เพ่ือใหก้ารสร้างสรรคง์าน

การแสดงมีคุณภาพท่ีสุด. 
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Potential, problems and needs of villagers in BanRatSomBoon village,  

Talee Sub-district, Kumphawapi District, Udonthani Province     
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E-mail: sakkarin_tee@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาบริบททัว่ไปทั้งในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน 2) คน้หา

ศกัยภาพ ปัญหา และความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น 3) เพ่ือสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจยั

และประชาชน การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัแบบมีส่วนร่วม โดยใชเ้ทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอยา่ง

เร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) และการประเมินชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: 

PRA) ผลการวิจยั พบวา่ บา้นราษฎร์สมบูรณ์ปัจจุบนัมีครัวเรือนท่ีอาศยัอยูจ่ริงทั้งหมด 144 ครัวเรือน มีประชากร

ชาย 310 คน ประชากรหญิง 325 คน มีการทาํเกษตรโดยรอบ อาชีพท่ีสร้างรายหลกัคือรับจา้ง รองลงมาคืออาชีพ

เกษตรทัว่ไป ศกัยภาพในชุมชนประกอบดว้ย อาหารทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้นดา้นการรักษา กลุ่มอนุรักษก์ลองยาว 

จักสาน ไมก้วาด แหล่งท่องเท่ียวสะพานหิน ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการรับการแก้ไข ได้แก่ การบริหารจดัการ

หน้ีสิน ปัญหาการใช้จ่ายในชีวิตประจําวนั การพัฒนาอาชีพในชุมชน การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาหน้ีสิน การพึงพาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันา

ศกัยภาพของคนในชุมชน และสร้างความตระหนกัในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมี 

 

คาํสําคญั: บริบทชุมชน, การมส่ีวนร่วม 

 

ABSTRACT 

 The objectives for this research are 1)  to Study the general rural context, including community and 

household level 2)  identify potential, problems and requirement of the rural people in BanRatSomboon village 

and 3) create stage for knowledge exchange among researchers and village.The study used the participatory action 
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research (PAR) which employed rapid rural appraisal (RRA) and also participatory action research (PAR) .The 

finding for the research found that there are 144 households in consist in 310 male and 325 female. The majority 

of occupation are farmer.  The main revenue come from hiring daily wages general agriculture. The village 

potential comprise of local food, philosopher in treatment, drum conservative group, basket group; broom group 

and Sapanhin bridge.  Which is the most important tourist landmark in this area.  The issues that villagers would 

like to solve are leverage management, expenditure for cast of living, career development and pesticide usage in 

agriculture area.  Recommendation for this research are to solve obligation problem, self- reliance based on 

sufficient economy, potential development of villagers and create awareness on effect of chemical substances. 

 

KEYWORDS: general rural context, participatory action 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีในฐานะท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน มีพนัธกิจมุ่งผลิตบณัฑิตเพ่ือ

รับใช้สังคม สร้างสรรค์งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้ งด้านการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี และการสร้างนวตักรรมท่ี

สามารถใชไ้ดจ้ริง บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน ตลอดจนร่วมสืบสานและทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมเพ่ือการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ตามปณิธานของการเป็น “สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือ

การพฒันาทอ้งถ่ิน”  

การศึกษาและถอดบทเรียนชุมชน เป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ขอ้มูลสถานการณ์ต่างๆ ของชุมชน

อยา่งเป็นระบบและผูค้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วม ทาํใหส้ถานการณ์ของ ชุมชนทั้งดา้นท่ีเป็นปัญหาและดา้น

ท่ีเป็นศกัยภาพในการแกปั้ญหาหรือการพฒันาถูกรับรู้ร่วมกนัและถูกยอมรับ เกิดการเรียนรู้จากการวิเคราะห์

บทเรียนร่วมกนัวา่ปัญหาเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร การแกไ้ขท่ีผ่านมาใชไ้ดอ้ยา่งไรหรือควรหาแนวทางใหม่มาปรับแก้

และใชใ้นพ้ืนท่ีตนอย่างไร อนัจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการทาํงานของแต่ละกลุ่มปฏิบติัการและองคก์ร 

(ขนิษฐา นันทบุตร, 2552) เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในพ้ืนฐานการใช้ชีวิตของคนในชุมชน การศึกษาศักยภาพ 

จุดเด่น ปัญหา และความตอ้งการท่ีแทจ้ริง จึงดาํเนินผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปล่ียนแนวคิดกบัคนใน

ชุมชนท่ีสะทอ้นสภาพความเป็นจริงในชุมชนออกมา 

บา้นราษฎร์สมบูรณ์ ตาํบลท่าล่ี อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ถือเป็นชุมชนท่ีถูกคดัเลือกเป็นพ้ืนท่ี

เป้าหมายของการพฒันาตามโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีจากทั้งหมด 81 หมู่บา้น ของโครงการแอ่ง

เล็กเช็คอินทัว่ถ่ินอุดรฯ นับไดว้่าเป็นการพฒันาโครงการเพ่ือสร้างเป็นชุมชนตน้แบบโดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็น

ตวันาํให้เกิดความเช่ือมโยงแอ่งเล็กสู่เส้นทางเมืองรองและเมืองท่องเท่ียวหลกั เพ่ือกระตุน้ฐานรากของเศรษฐกิจ

เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่านการนาํเสนอสินคา้ท่ีโดดเด่นในดา้นภูมิปัญญาสะทอ้นความเป็นเอกลักษณ์

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน นาํไปสู่การยกระดบัรายไดข้องคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ชาวบา้นจึงตอ้งเรียนรู้และปรับตวัเพ่ือให้

สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเขา้มาในชุมชนได ้โดยยึดวิถีของการใชชี้วิตปกติของชุมชนไวอ้ย่างมัน่คง 

ประกอบกบัการเรียนรู้แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัชุมชนให้สามารถพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ินเพ่ือ

สร้างความอยา่งเขม็แขง็ต่อไปในอนาคต 
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ดงันั้น การประเมินและวิเคราะห์ชุมชนจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาสภาพพ้ืนถ่ินตามบริบท

ท้องถ่ิน เพ่ือค้นหาศักยภาพของคน ความรู้ และทรัพยากรในชุมชน รวมถึงปัญหา และความตอ้งการของ

ประชาชนในชุมชนเพ่ือนาํไปสู่การเช่ือมโยงและประสานโครงการพฒันาของหมู่บา้นเขา้กบัแผนพฒันาในระดบั

พ้ืนท่ีต่อไป นอกจากน้ียงัเป็นการนอ้มนาํพระบรมราโชบายมาสู่การปฏิบติัจริงอยา่งเป็นรูปธรรม อนัจะนาํไปสู่

การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนระดบัหมู่บา้นใหเ้หมาะสมตามสภาพและประเพณีทอ้งถ่ิน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) ศึกษาบริบททัว่ไปทั้งในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน 

(2) คน้หาศกัยภาพของชุมชน ศึกษาปัญหา และความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น 

(3) เพ่ือสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัวจิยัและประชาชน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   การวจิยัในคร้ังน้ีใชก้รอบแนวคิดในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือชาวบ้านในหมู่บ้าน บ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมู่ท่ี9  ตาํบลท่าล่ี 

อาํเภอกมุภวาปี จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 635 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ตวัแทนจากชาวบ้านในชุมชน โดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ กลุ่มวยั

แรงงานและผูสู้งอายุท่ีเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดจาํนวน 60 คน รวมทั้ ง เจ้าหน้าท่ี
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หน่วยงานภาครัฐ  ไดแ้ก่ พฒันาชุมชนอาํเภอ ผูใ้หญ่บา้น เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล องค์การ

บริหารส่วนตาํบล 

4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั   ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 

1) แบบสํารวจสภาพปัญหา เคร่ืองมือเชิงความคิดเพ่ือการเก็บรวบรวมขอ้มูลระดับชุมชนและ

ครัวเรือน เป็นแบบสํารวจสภาพปัญหาชุมชน โดยการตั้งคาํถามสัมภาษณ์ชุมชน ไดแ้ก่ ประเด็นคาํถาม ขอ้มูล

ครัวเรือน   ดา้นสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม  ดา้นอ่ืนๆ ของชุมชน และรวมถึงส่ิงท่ีสะทอ้นจาก

ชุมชน    

         2) แบบสัมภาษณ์   แบบไม่เป็นทางการหรือก่ึงโครงสร้าง  เร่ิมจากการสร้างแบบสัมภาษณ์ก่อน

การสัมภาษณ์จริง  เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นจากสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ยืดหยุ่นแต่มีหลกัการยึด

ชาวบา้นเป็นหลกั เรียนรู้ขอ้มูลเป็นวงจรชีวิตของชาวบา้น สังเกตพฤติกรรมและปรับคาํถามในการสัมภาษณ์ให้

เหมาะสม 

      3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน จากการสังเกตการใชชี้วิตร่วมกบัชุมชน โดยทาํกิจกรรม

ร่วมกนั และเขา้ไปศึกษาชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้น รวมทั้งอยูใ่นเหตุการณ์ของการทาํกิจกรรมภายในชุมชน    

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

   ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมหมู่บา้น บ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมู่ท่ี9  ตาํบลท่าล่ี อาํเภอกุมภวาปี 

จงัหวดัอุดรธานี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

    1) การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีของชุมชนในการสังเกตการณ์ภายในชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม ชีวิตความเป็นอยู่ วฒันธรรมชุมชน โครงสร้างของชุมชน สาธารณูปโภคภายในชุมชน ส่ิงอาํนวย

ความสะดวกของชุมชน และแบบสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ หน่วยงานพฒันาชุมชนและผูน้าํทอ้งถ่ิน 

    2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่การศึกษาคน้ควา้เอกสารตาํราบทความ รายงานการวจิยั และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ีของชุมชนในหมู่บา้นท่ีศึกษา ประกอบดว้ยขอ้มูล 

ด้านประชากร ลกัษณะอาชีพ สภาพโดยทั่วไป ลกัษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สถานท่ีท่องเท่ียวสําคญั 

การศึกษา ศาสนา แหล่งนํ้ าธรรมชาติ เป็นตน้ 

    3) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ.2561 

4.4 วธีิการดาํเนินการวจิยั และสถานทีท่าํการทดลอง/เกบ็ข้อมูล 

    การวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจยัแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่าง

เร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) และการประเมินชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: 

PRA) โดยทาํความเขา้ใจถึงบริบทพ้ืนท่ีและศกัยภาพของชุมชน มีวิธีการและขั้นตอนของการดาํเนินการศึกษา

สามารถสรุปสาระสาํคญัท่ีใชใ้นการวจิยั และเรียบเรียงไวด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

จุดประสงค์ข้อที ่1 ศึกษาบริบททัว่ไปทั้งในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน 

       กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล (Key Information) ไดแ้ก่ ชาวบา้น คณะกรรมการหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น พฒันาชุมชน

อาํเภอ เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าล่ี 

       การมองเป้าหมายร่วมกัน (Guiding Ideas) เพ่ือเป็นการสร้างความชัดเจนในประเด็นเก่ียวกับ

หลกัการ เป้าหมาย และแนวทางในการทาํงาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัในบริบทชุมชนรวมทั้งปัญหาและ
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ความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง โดยมีวิธีการดาํเนินงานคือ ประชุมช้ีแจงผูน้าํชุมชน แกนนาํการเรียนรู้ของ

ชุมชน เพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการดาํเนินการศึกษาชุมชนในการวเิคราะห์พ้ืนท่ี รวมทั้งคน้หาทีมงานหลกั

เขา้มาเป็นทีมงานจดัเก็บขอ้มูลหมู่บา้นและนาํมาเรียนรู้ร่วมกนั  

      จุดประสงค์ข้อที ่2 ค้นหาศักยภาพชุมชน ปัญหา และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน 

      จดัประชุมยอ่ย (Group Discussion) ประกอบดว้ยผูน้าํชุมชนและคณะกรรมการหมู่บา้น เพ่ือทาํความ

เขา้ใจสภาพบริบททัว่ไปของชุมชน อีกทั้งสภาพปัญหาเบ้ืองตน้ของชุมชนแลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้าง Sup-topic 

เพ่ือดาํเนินการจดัเวทีกบัชาวบา้น แลว้ให้ชาวบา้นเป็นผูถ่้ายทอดบริบทสภาพปัญหาของชุมชน การศึกษาเรียนรู้

สภาพทัว่ไปของชุมชน ใชก้ารประเมินชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) รวมทั้งเปิด

โอกาสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ ไดแ้สดงความเห็นเพ่ือเสนอความคิดในปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา สมุดจดบนัทึกภาคสนาม (Field Note) เคร่ืองบนัทึกเสียง (Recording Tools) กลอ้ง

ถ่ายรูป (Camera)  

      จุดประสงค์ข้อที ่3 เพ่ือสร้างเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างนักวจิยัและประชาชน 

      หลงัจากนั้น นาํประเด็นจากการคน้หาศกัยภาพ ปัญหา ความตอ้งการของชุมชน รวบรวมจดักลุ่ม

ประเด็น แล้วสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและประชาชน โดยการคืนข้อมูลท่ีได้จากการทํา

ประชาคม เพ่ือใหชุ้มชนไดท้บทวนตรวจสอบขอ้มูล ลาํดบัความสาํคญั รวมทั้งสรุปประเด็นสาํคญัเรียงลาํดบัความ

ตอ้งการมากไปนอ้ย และสร้างแนวทางการพฒันาชุมชนร่วมกนัตามลาํดบัความสาํคญัของชุมชน 

  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

        ผูว้จิยัไดน้าํเคร่ืองมือท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสาํรวจภาคสนาม การสมัภาษณ์ การจดัเวที

ประชาคม และการสงัเกตในดา้นต่างๆ ของชุมชนในพ้ืนท่ี มาสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

การสังเกต การสนทนากลุ่ม จะถูกนาํมาตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล วิเคราะห์เน้ือหา 

สรุปผลนาํเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ อีกทั้งการสรุปขอ้คิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้เกิดความ

ชดัเจนและมองเห็นภาพในศกัยภาพ ความตอ้งการ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา

เน้ือหา (Descriptive Analysis)  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 บริบททัว่ไปของชุมชน  

    บา้นราษฎร์สมบูรณ์ ก่อตั้งเมือปี พ.ศ. 2504 เดิมทีตั้งช่ือวา่ “บา้นหินลาด” โดยยดึเอาหินกอ้นหน่ึงมา

เป็นช่ือของหมู่บา้น เพราะบริเวณตะวนัออกของหมู่บา้นมีลานหินขนาดใหญ่ ลกัษณะยาวลาดไปกบัพ้ืน มีความ

สวยงามมาก คนสมยัก่อนมาทาํไร่ทาํนาไดย้ดึเอาหินกอ้นนั้นเป็นท่ีพกั เพราะมีนํ้ าไหลผา่นมองลงไปในนํ้ าจะเห็น

ตวัปลาแหวกวา่ยไปมาสวยงามอยา่งมาก ต่อมาชาวท่าล่ี จึงขอแยกออกจากตาํบลสีออ มาเป็นตาํบลท่าล่ี บา้นหิน

ลาดจึงเปล่ียนช่ือหมู่บา้น  ปี พ.ศ. 2512 ไดจ้ดัตั้งหมู่บา้นข้ึน ช่ือวา่ บา้นราษฎร์สรบุญ เน่ืองจาก ภรรยาผูใ้หญ่บา้น

ช่ือสร และผูใ้หญ่บา้น ช่ือ บุญ และไดมี้การเปล่ียนแปลงช่ือ เป็น บา้นราษฎร์สมบูรณ์  หมู่ท่ี 9 ตาํบลท่าล่ี จงัหวดั

อุดรธานี โดยมีนายบุญ หม่ืนพรหม เป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรก  
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ภาพที ่1 แผนท่ีบา้นราษฎร์สมบูรณ์ 

ท่ีมา :  google maps (2018) 

 

    ปัจจุบนัมีบา้นเลขท่ีจาํนวน 170 เลขท่ี 159 ครัวเรือน อาศยัอยูจ่ริง 144 ครัวเรือน มีประชากรชาย 310 

คน ประชากรหญิง 325 คน  รวม 635 คน มีเน้ือท่ีประมาณ 2,400 ไร่ มีการทาํเกษตรโดยรอบ คนท่ีอาศยัอยู่ใน

หมู่บา้น ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอาย ุ0-14 ปี กบัผูสู้งอาย ุมากกวา่ 60 ปี ส่วนวยัแรงงานจะออกไปทาํงานยงัต่างจงัหวดั  
 

ตารางที ่1 ขอ้มูลจาํนวนครัวเรือนบา้นราษฎร์สมบูรณ์ 

      มีครัวเรือนท้ังหมด    144 ครัวเรือน  จําแนกตามช่วงอายุตามวัยแรงงาน    ร้อยละ 

จาํนวนประชากรทั้งหมด 635 คน         เดก็ (0 ปี - 14 ปี) 20.15  

เพศชาย 310 คน      วยัแรงงาน (15 ปี - 59 ปี) 66.54  

เพศหญิง 325 คน  
    ผูสู้งอาย ุ(มากกวา่ 60 ปีเตม็) 

13.31  

ท่ีมา : ขอ้มูลความจาํเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กรมพฒันาชุมชน (2561) 

 

     1) อาชีพของประชากรในชุมชน 

        ชาวบา้นมีการประกอบอาชีพหลกัๆ คืออาชีพเกษตรและรับจา้ง ท่ีหารายไดเ้ล้ียงครอบครัวทั้งท่ี

เป็นอาชีพหลกัและอาชีพรอง ส่วนท่ีเหลือคือกลุ่มกาํลงัศึกษาและอาชีพอ่ืน โดยรายละเอียดของการประกอบ

อาชีพ ดงัน้ี  

        1.1) อาชีพเกษตร จาํนวน 188 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.61 ของจาํนวนประชากร ประกอบดว้ย 

        อาชีพทาํนา คนในชุมชนเป็นการทาํเพ่ือนาํผลผลิตท่ีไดม้าบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่

เพียงพอท่ีจะขายเน่ืองจากพ้ืนท่ีการเพาะปลูกไม่มาก ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการปักดาํ ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย 

อาศยันาํฝนเพียงอยา่งเดียว การถือครองท่ีดินเป็น ส.ป.ก. เฉล่ียอยูท่ี่ครัวเรือนละ8-10 ไร่ ไม่ไดเ้ป็นอาชีพท่ีสร้าง

รายไดห้ลกั  

      ทาํสวนยางพารา กลุ่มคนท่ีมีสวนยางพาราจะเป็นครัวเรือนท่ีค่อนขา้งมีเงินทุนและมีท่ีดินเป็น

ของตนเอง จึงสามารถลงทุนปลูกในระยะยาวได้ อยู่ท่ีประมาณ 15 ครัวเรือน ทั้ งน้ี ลกัษณะของการทาํสวน
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ยางพาราจะเป็นการทาํยางกน้ถว้ยหรือยางกอ้นเพ่ือขาย ไม่นิยมทาํยางแผน่เน่ืองจากชาวบา้นมองวา่เสียเวลาในการ

แปรรูปเป็นยางแผน่ 

      ทาํไร่มนัสาํปะหลงั ครัวเรือนท่ีทาํประมาณ 50 ครัวเรือน แหล่งเงินทุนจากการกูย้ืมธกส.และ

ทุนส่วนตวั ยงัมีการพ่ึงสารเคมีค่อนขา้งมาก จากขอ้จาํกดัของแรงงานในครัวเรือนนอ้ย จึงตอ้งใชว้ธีิการท่ีประหยดั

แรงงานและประหยดัเวลา จึงเลือกใชส้ารเคมีเกษตรอย่างเขม้ขน้ เน้นขายหัวสดผ่านลานรับซ้ือของนายทุนใน

พ้ืนท่ี  

      ทาํไร่ออ้ย ชาวบา้นนิยมปลูกกนั มีสดัส่วนครัวเรือนท่ีปลูกเท่าๆ กนักบัการทาํไร่มนัสาํปะหลงั 

เฉล่ียพ้ืนท่ีประมาณ 3-4 ไร่ต่อครัวเรือน ถือเป็นอีกอาชีพท่ีชาวบา้นนิยมทาํเพราะมีลานรับซ้ือใกลพ้ื้นท่ีชุมชน แต่

ทั้งน้ีก็ยงัเจอกบัปัญหาเร่ืองดินท่ีเส่ือมสภาพ ก่อให้เกิดโรคใบขาว การกาํจดัหญา้ท่ีตอ้งพ่ึงพาสารเคมีในปริมาณ

มาก ไม่มีการพกัดินใชดิ้นต่อเน่ืองตลอดทั้งปี สภาพดินจึงเกิดการสะสมของโรคพืชเป็นจาํนวนมาก 

      ทาํสวนมะม่วงพนัธ์ุมหาชนกถือไดว้า่เป็นอาชีพใหม่ท่ีเขา้มาสู่หมู่บา้นแต่ก็ยงัมีส่วนนอ้ย เกิด

จากนายทุนให้แรงจูงใจเพราะเป็นผลไมท่ี้คนนิยมซ้ือบริโภค จนผลผลิตท่ีออกมาพร้อมกนัจนกลายเป็นปัญหา

มะม่วงลน้ตลาด ราคาตกตํ่า ชาวบา้นท่ีลงทุนปลูกก็ยงัมีความรู้ในการจดัการผลผลิตไดไ้ม่ดี ผลผลิตลน้ตลาดไม่มี

การจดัการในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการขายผลสด อีกทั้ง ความรู้ในการแปรรูปและพฒันาเป็นสินคา้อยา่งอ่ืน

ยงัมีนอ้ย 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่2 Timeline การดาํรงชีวติประจาํวนั อาชีพในแต่ละเดือน 

 

 1.2) อาชีพรับจ้าง จาํนวน 173 หรือคิดเป็นร้อยละ 27.24 คนในชุมชนจะประกอบอาชีพรับจา้ง

ในช่วงท่ีวา่งเวน้จากการทาํเกษตรในครัวเรือน โดยลกัษณะของการรับจา้งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รับจา้ง

ในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ รับจา้งดา้นเกษตรทัว่ไป รับจา้งทาํนา รับจา้งในไร่มนัสาํประหลงัและไร่ออ้ย อีกส่วนหน่ึงเป็นการ

ออกไปรับจา้งทัว่ไปนอกชุมชน เช่น รับจา้งก่อสร้างจะไดค้่าแรงอยูท่ี่ 300-350 บาท/วนั และรับจา้งท่ีต่างจงัหวดั 

เป็นการเคล่ือนยา้ยแรงงานสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรม เช่น ทํางานในบริษัท ห้างร้าน ในพ้ืนท่ีแถบ

กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี เป็นตน้ ถือไดว้่าเป็นอาชีพท่ีนาํรายไดส่้งกลบัมาเป็นค่าใชจ่้ายในครัวเรือนเป็น

หลกั ยงัมีแรงงานส่วนหน่ึงท่ีไปรับจา้งภาคเกษตรนอกชุมชนฤดูกาลเก็บเก่ียวออ้ยช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายนก็

ออกไปทาํงานเพ่ือแลกกบัเงินท่ีนายทุนจ่ายก่อนถึงฤดูกาล ในจงัหวดัลพบุรี พิจิตร   

 1.3) อาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31ได้แก่ พนักงานบริษทั รับราชการและ

พนกังานขา้ราชการ รวมทั้งกลุ่มคนท่ีไม่มีอาชีพ เป็นตน้ 
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ตารางที ่2 ขอ้มูลอาชีพประชากรจาํแนกประเภทตามอาชีพ 

จําแนกตามประเภทอาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1) เกษตร 188 29.61 

2) รับจา้งทัว่ไป 173 27.24 

3) กาํลงัศึกษา 126 19.84 

4) อาชีพอ่ืน ๆ 143 23.31 

ท่ีมา:  ขอ้มูลความจาํเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2561 กรมพฒันาชุมชน 
 

2) การใช้ชีวติประจาํวนัของชาวบ้านหมู่บ้านราษฎร์สมบูรณ์ 

     กิจวตัรประจาํวนัของชาวบา้นในชุมชนบา้นราษฎร์สมบูรณ์ ซ่ึงพบว่า ชาวบา้นมีช่วงเวลากิจวตัร

ประจาํวนัและการทาํงานจากการเกษตรอยูต่ลอดทั้งวนั หากเป็นช่วงฤดูเก็บเก่ียวจะใชเ้วลามากข้ึนจนกวา่งานจะ

ดาํเนินการแลว้เสร็จ หากช่วงใดเวน้วา่งก็จะมีกิจกรรมอยา่งอ่ืนใหด้าํเนินอยูเ่ร่ือยๆ เช่น การทาํอาชีพเสริม การดูแล

ครัวเรือน การดูแลลูกหลานในบา้น เป็นตน้ 

 

ภาพที ่3 Timeline แสดงขอ้มูลการใชชี้วติประจาํวนัของชาวบา้นหมู่บา้นราษฎร์สมบูรณ์ 

 

5.2 ศักยภาพในท้องถิ่น 

        บา้นราษฎร์สมบูรณ์ เป็นชุมชนท่ีมีการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานมากวา่ 50 ปี บนพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีมีถึงแม้

อาจจะไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมแต่ยงัคงมีความเป็นเอกลกัษณะประจาํทอ้งถ่ิน ท่ีหากมองแลว้จะเห็นว่าชุมชนมีการ

อนุรักษค์วามเป็นตวัตนไว ้โดยไดร้วบรวมจุดเด่นของชุมชน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

   1) อาหารท้องถิ่น ท่ีจดัไดว้า่มีความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นอาหาร เน่ืองจากภูมิประเทศของชุมชนอยู่

ติดกบัภูเขา พ้ืนท่ีวนอุทยานภูเขาสวนกวาง โดยมีความหลากหลายทางอาหารท่ีชาวบา้นพ่ึงพาอาศยัและเป็นแหล่ง

สร้างรายไดร้วมทั้งหาอาหารไดต้ลอดทั้งปี เช่น เห็ดขาว เห็ดขม เห็ดปลวก เห็ดตะไค (เห็ดละโงก้) แมลงกอก แมง

กดุจ่ี ดว้ง ไข่มดแดง อ่ึงอ่าง กบ เขียด ปลาช่อน ปูนา อีรอก ดอกกระเจียว หน่อไม ้หน่อโจด กลอย เป็นตน้ 

   2) ปราชญ์ชาวบ้าน ตามความเช่ือสมยัก่อนท่ีเช่ือว่าการมีหมอลาํทรงท่ีสามารถช่วยรักษาอาการ

เจ็บป่วยของชาวบา้นในชุมชนและทอ้งถ่ินใกลเ้คียงได ้โดยเฉพาะอาการท่ีเกิดจากความเช่ือทางดา้นไสยศาสตร์ท่ี

ชาวบา้นจะใหค้วามสาํคญักบัการรักษาทางไสยศาสตร์ เป็นทางเลือกหน่ึงนอกเหนือจากการรักษาแบบแพทยแ์ผน

ไทยในปัจจุบนั รวมทั้งภูมิปัญญาในเร่ืองของหมอยาสมุนไพร แต่ก็ยงัมีการสืบทอดกนันอ้ย 

   3) กลุ่มอนุรักษ์กลองยาว การตีกลองยาวถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ท่ีมีการสืบทอดจากอดีตมา

จนถึงปัจจุบนั มีความสวยงามและความแตกต่างในลกัษณะของวิธีการเล่นตีรวมถึงท่าฟ้อนรําท่ีจัดไดว้่าเป็น
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เอกลกัษณ์ของชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น ปัจจุบนัมีหน่วยงานท่ีเขา้มาส่งเสริมและร่วมอนุรักษก์ลุ่มกลองยาวเพ่ือใหค้ง

ความเป็นทอ้งถ่ิน รวมทั้งสืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต  

   4) จกัสาน เป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชนในภาคอีสานท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นหลายชุมชน เดิมที

การจกัสานเป็นลกัษณะของการสร้างหรือผลิตอุปกรณ์ท่ีนาํมาใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะกร้า กระจาด กระติบขา้ว 

เป็นตน้ ภูมิปัญญาจกัสานน้ียงัคงเห็นไดใ้นชุมชนแต่ปัจจุบนัเห็นไดช้ดัวา่การสืบทอดท่ีลดลงเน่ืองจากคนรุ่นใหม่

ไม่ไดส้นใจ 

   5) กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า การผลิตไมก้วาดจดัวา่เป็นภูมิปัญญาหน่ึงท่ีชุมชนมีการสืบทอดมาจนถึง

ปัจจุบนั แต่การรวมกลุ่มผลิตไมก้วาดตามการส่งเสริมของหน่วยงานพฒันาชุมชน ซ่ึงมีเพียงคนบางกลุ่มท่ียงั

สามารถผลิตไมก้วาดได ้แต่อยา่งไรก็ตามนบัวา่เป็นกลุ่มอาชีพหน่ึงท่ียงัคงสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน รวมทั้ง

มีโอกาสในการเขา้ร่วมแสดงสินคา้ตามงาน OTOP ของจงัหวดัหรือหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจดัข้ึน  

  6) แหล่งท่องเที่ยวสะพานหิน ทรัพยากรทางธรรมชาติอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมานาน แต่

พ่ึงไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเป็นพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวโดยใชช่ื้อว่า “แหล่งท่องเท่ียวสะพานหินธรรมชาติ” 

ลกัษณะของความโดดเด่นหินทรายท่ีมีความงามตามธรรมชาติประกอบกบัความสวยงามของหิน ปัจจุบนัมีการ

ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ไปอยา่งแพร่หลายมากข้ึน ทั้งการประชาสัมพนัธ์บนรถไฟฟ้า BTS รวมถึงส่ือทีวแีละ

ช่องทางต่างๆ ชุมชนจึงรวมจดัตั้งกลุ่มท่องเท่ียวสะพานหินเพ่ือส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านการมี

ส่วนร่วมในชุมชน 

5.3 ปัญหาในท้องถิ่น 

               ปัญหาสังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการลกั

ขโมย ปัญหาการทะเลาะววิาท ปัญหาเยาวชน เยาวชนติดเกมส์ ติดโทรศพัท ์ปัญหาติดสุรา และปัญหาการหยา่ร้าง 

ตามลาํดบั โดยชาวบา้นให้ความเห็นว่า ทุกปัญหาควรไดรั้บการแกไ้ข โดยเฉพาะปัญหาดา้นยาเสพติดกบักลุ่ม

เยาวช ส่วนปัญหาชุมชน พบวา่มีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนไดแ้ก่ นํ้ าด่ืม สารเคมีตกคา้งจากทาํการเกษตรในพ้ืนท่ี

โดยรอบและปัญหาดา้นสุขภาพคนในชุมชนมีโรคต่างๆมากมาย เช่น เบาหวาน ความดนั โรคเก๋า ผูป่้วยติดเตียง 

โรคตบั โรคปอด เป็นตน้ 

5.4 การรวมกลุ่มในชุมชน 

      ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ แต่ยงัไม่เขม้แขง็เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการเร่ิมตน้ ไดแ้ก่ กลุ่ม

ท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี กลุ่มไมก้วาดดอกหญา้ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มโฮมสเตย ์กลุ่มอนุรักษ์ประเพณี

วฒันธรรม กลุ่มซาเลง้บริการนกัท่องเท่ียว ส่วนกลุ่มท่ีมีการจดัตั้งมานานแลว้ ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  

กลุ่มกองทุนหมู่บา้น  

5.5 ภาระหนีสิ้นของประชากรในหมู่บ้านราษฎร์สมบูรณ์ 

      โดยส่วนใหญ่จะมีภาระหน้ีสินคิดเป็นร้อยละ 99 ของประชากรทั้งหมู่บา้น ซ่ึงเป็นการกูย้มืมาใชจ่้าย 

โดยหน้ีสินดงักล่าวมีทั้งภายในและภายนอกระบบการเงินหน้ีสินภายในระบบการเงิน ชาวบา้นเป็นหน้ีมากท่ีสุด

ไดแ้ก่ การกูย้ืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รองลงมาเป็นกองทุนสัจจะออมทรัพย์

หรือธนาคารหมู่บา้นไฟแนนซ์รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์สินเช่ือเงินด่วน และเงินกูน้อกระบบ 
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6. อภิปรายผล  

 ผลจากการวจิยัพบประเดน็ท่ีชุมชนตอ้งการพฒันาเพ่ือใหชุ้มชนเขม็แขง็ ประดว้ยประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) การบริหารจัดการหนีสิ้น จากการสัมภาษณ์ระดบัครัวเรือน ผูน้าํชุมชน จนถึงการทาํเวทีชาวบา้น ได้

พบวา่ โดยส่วนใหญ่แลว้ เกือบทุกครัวเรือนมีหน้ีท่ีเกิดจากการกูย้มืโดยเฉพาะแหล่งเงินกูใ้นระบบ แต่ยงัมีบางส่วน

ท่ีพ่ึงแหล่งเงินกูน้อกระบบ สอดคลอ้งกบังานวิจยั อนุวตั สงสม (2552)  ท่ีกล่าวว่าวตัถุประสงคก์ารก่อหน้ีส่วน

ใหญ่ เพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ค่าใชจ่้ายในการศึกษาของสมาชิก ลงทุนทาํการเกษตรและประมง ซ่ึง

ผลผลิตทางการเกษตรมีความเส่ียงสูงรวมถึงการเคล่ือนไหวของราคาท่ีค่อนขา้งผนัผวน ราคาผลผลิตตกตํ่า เช่น 

ยางพารา มนัสําปะหลงั มะม่วงและออ้ย เช่นเดียวกับ ขนิษฐา วนะสุข (2557) กล่าวว่าหากรายได้เกษตรกรมี

แนวโนม้หดตวัจากราคา สินคา้เกษตรสาํคญัท่ีลดลง อาจกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีในอนาคต จนทาํ

ให้เสถียรภาพครัวเรือนมีความเปราะบางมากข้ึน ทั้งน้ี เงินกูท่ี้มายงัมีการใชผ้ิดวตัถุประสงค์ โดยนาํไปใช้กับ

รายจ่ายในชีวติประจาํวนั ซ่ึงนบัวา่เป็นรายจ่ายท่ีไม่ไดก่้อใหเ้กิดรายได ้ 

2) ปัญหาการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน การดาํรงชีวิตตามองคป์ระกอบของปัจจยั 4 เป็นส่ิงสาํคญั แต่ดว้ย

การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนเร่ืองของรายได ้โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีอาชีพเกษตรและ

อาชีพรับจ้าง ท่ีมีรายได้ไม่แน่นอนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั หลายครอบครัวอาจมีรายได้พอใช้ 

สอดคลอ้งกบั เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ (2553) ท่ีพบว่า เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัทาํให้ ประชาชน

จาํนวนมากมีรายรับไม่พอรายจ่าย ซ่ึงการท่ีรายรับไม่พอรายจ่ายอาจเกิดจากการขาดการวางแผนการใชจ่้าย  

3) การพัฒนาอาชีพในชุมชน ความตอ้งการในดา้นการสร้างอาชีพให้เกิดข้ึนกบัคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได ้บา้นราษฎร์สมบูรณ์เป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพท่ีถือวา่ยงั

ไม่เข็มแข็งมากนกั โดยเฉพาะเร่ืองจดัหาตลาด ทาํให้ชาวบา้นไม่สามารถขายสินคา้ไดต้ามท่ีตอ้งการ แต่ปัจจุบนั

ชาวบา้นยงัคงตอ้งการให้เกิดการสนบัสนุนและสารต่อทุนทางวฒันธรรมเดิมท่ีมีอยู่แลว้ เช่น การทอผา้ การจกั

สาน การแปรรูปผลผลิตท่ีมีในทอ้งถ่ิน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ไพรัช วงศ์ยทุธไกร (2557) ท่ีเสนอวา่ควรมีการ

ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนและนักวิชาการ เพ่ือจดัโครงการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมทกัษะและสร้างอาชีพให้กบั

ประชาชนเพ่ือจะทาํให้ประชาชนมีอาชีพเพ่ิมรายไดห้รือนาํความรู้ไปใชผ้ลิตใชใ้นครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่ายได ้ 

รวมทั้งวางแผนเชิงรุกโดยศึกษาความตอ้งการของทอ้งถ่ินและควรวิเคราะห์วา่อาชีพใดท่ี จะเก้ือหนุนซ่ึงกนัและ

กนัในชุมชนอยา่งเป็นลูกโซ่  

4) การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร เป็นท่ีพบเห็นได้ชัดว่าในพ้ืนท่ีมีการใช้สารเคมีค่อนข้างมาก 

ประกอบกบัชาวบา้นยงัยืนยนัถึงเหตุผลของการใชส้ารเคมีท่ีตอ้งการลดตน้ทุนและเพ่ือประหยดัเวลาในการดูแล

รักษาตน้พืช จึงนิยมใชส้ารเคมีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เช่น การใชย้ากาํจดัศตัรูพืช การใชปุ๋้ยเคมีโดยไม่มีการ

ใชปุ๋้ยอินทรีย ์โดยในงานวิจยัของ นพพร บวัทอง (2558) ไดเ้สนอถึงแนวทางการใชส้ารเคมีไวว้่า ควรมีการให้

ความรู้เร่ืองการใชส้ารเคมี ป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชท่ีถูกตอ้ง ดงันั้น แนวทางท่ีควรเลือกใชใ้นการใหค้วามรู้เร่ือง

การใชส้ารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมแก่เกษตรกร คือการสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้าง

แกนนาํเกษตรกร เพ่ือใหเ้กษตรกรท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือเป็นแกนนาํในการใหค้วามรู้  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

             1) การแกปั้ญหาดา้นหน้ีสินของชุมชน ควรเร่ิมจากการใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัต่อการเป็น

หน้ีเพ่ือให้เกิดการวางแผนบริหารจดัการหน้ี วางรูปแบบการชาํระหน้ีในอนาคตและไม่ก่อให้เกิดการสร้างหน้ี

เพ่ิมเติม  

      2) การสร้างความเขา้ใจในหลกักการของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีใหช้าวบา้นพ่ึงพาตนเองจากการใชชี้วติ 

มีการวางแผนการใชก้ารใชจ่้ายพร้อมจดัทาํบญัชีรายการรับ รายการจ่ายในชีวิตประจาํวนั เพ่ือหาแนวทางในการ

ลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นลง 

      3) การพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชน โดยอยู่บนพ้ืนฐานความรู้และภูมิปัญญาท่ีมีอยู่เดิม ให้เกิด

การต่อยอดนาํไปสู่การพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชน สร้างการเรียนรู้ในการใชช่้องทางการตลาดโดยอาศยั

เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีไม่ซับซ้อน เช่น การหาช่องทางการจาํหน่ายบนเฟสบุค (Face Book) เป็นตน้ เพ่ือให้

สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในยคุของการคา้แบบออนไลน์ได ้

     4) สร้างความตระหนกัในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมี และใหค้วามรู้เร่ืองการทาํการเกษตร

แบบอินทรีย ์ใหช้าวบา้นสามารถนาํวสัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในภาคเกษตร โดยการสร้าง

ตน้แบบเพ่ือใหเ้กิดการเขา้มาเรียนรู้นาํไปสู่กบัเปล่ียนแปลงแนวคิดการใชส้ารเคมีมาสู่การทาํเกษตรแบบปลอดภยั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

    การนาํขอ้เสนอแนะไปปรับใชก้บัชุมชนเพ่ือใหเ้ห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรมพร้อมประเมินผลโครงการ 
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ในการวิจยัคือ แบบสอบถามพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก ค่าดชันี

ของความสอดคลอ้ง อยูใ่นช่วง 0.6-1 มีค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีวดัค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ี 0.82 วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช ้ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที  

 สรุปผลการวิจัย: จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรูปแบบกิจกรรมภายในบ้านใน

ภาพรวมของทั้ งสองศาสนา พบว่า 1.พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรูปแบบกิจกรรมภายในบ้านในภาพรวมกลุ่ม

ตวัอยา่งทาํเป็นจาํนวนมากท่ีสุด คือ ดูโทรทศัน์ 2.พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งทาํเป็นจาํนวนมากท่ีสุดคือ ร้องเพลง/ เล่นดนตรี 3.พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งรูปแบบกิจกรรมนอกสถานท่ี

ท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํเป็นจาํนวนมากท่ีสุดคือ พบปะสงัสรรค ์4.พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งรูปแบบกิจกรรมกีฬาและ

สุขภาพท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํเป็นจาํนวนมากท่ีสุดคือ นวดแผนโบราณ ส่วนผูน้บัถือศาสนาอิสลาม ทาํกิจกรรมออก

กาํลงักายในฟิตเนส มากท่ีสุด 

 ส่วนในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจในเขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่ง

ของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายกทุกรูปแบบอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการวเิคราะห์ค่าความแตกต่างระหวา่ง ศาสนากบัปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจในเขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่ง

ของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก พบวา่ ภาพรวมการนบัถือศาสนาท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

ในการเขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่ง ยกเวน้ปัจจยั ดา้นความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีในการประกอบกิจกรรม และ

ความพร้อมทางดา้นจิตใจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง, ผูสู้งอาย,ุ ชุมชน 
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ABSTRACT 

 Purpose:  To study leisure behavior of the elderly in prototype community and to study factors 

affecting leisure participation including the comparison study of the elderly’ s opinion of religious different  

with factors affecting leisure participation in Nakhonnayok Province 

Methodology:  The samples of this study is residence in Nakhonnayok in two subdistrict 

administration organizations which are 55 of the elderly in Banna subdistrict administration organization and 38 

of the elderly in Chumpon subdistrict administration organization. The research instrument is the questionnaire 

used to investigate the leisure behavior of the elderly in the prototype community in Nakonnayok. The index of 

validity is between 0.6-1.  The reliability index measured by Alpha coefficient is 0.82.  The data analyzed by 

means, percentage, standard deviation, and t-test. 

Findings:  It is found that the frequency and percentage of sample classified based on in-house 

activity is overall done by the samples with the greatest frequency which is watching television. The pattern of 

creative activity which is done by the samples with the highest frequency is singing/playing music. The pattern 

of outdoor activity which is done by the samples with the greatest frequency is meeting and greeting.  The 

pattern of sports and health activity which is done by the samples with the highest frequency is Thai traditional 

massage. Except Islamic exercise in fitness center highest frequency 

Overall, the samples think that all factors affecting the decision on participating in leisure in 

Nakhonnayok Province are high. 

The result of the analysis of the compare between religion factor and leisure behavior in the 

experiment is no different statistical significance except transportation convenience/ place in activity/ mind 

readiness different statistical significance level of 0.05   

 

KEYWORDS: Leisure Behavior, elderly, Community 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

มนุษยมี์การพฒันาตนเองเพ่ือแสวงหาคุณภาพชีวิตท่ีดี และความพึงพอใจในรูปแบบการใช้ชีวิตของ

ตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยเร่ิมจากการดาํเนินชีวิตเพ่ือความอยูร่อดขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นกิจวตัรประจาํวนัของทุกคน 

อนัไดแ้ก่ การนอนหลบัพกัผอ่น การรับประทานอาหาร การใชเ้คร่ืองนุ่งห่ม และการใชย้ารักษาโรค ปัจจยัพ้ืนฐาน

เหล่าน้ีเป็นส่วนสนบัสนุนให้มนุษยแ์สวงหาคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในระดบัท่ีดีข้ึนไป ภายใตบ้ริบทการ

อาศยัรวมกบับุคคลอ่ืนๆในสังคมท่ีมีการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ดว้ยการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบท่ีสังคมกาํหนดไว ้เช่น การทาํงานเพ่ือหารายได ้การปฏิบติัตามบทบาทในฐานะสมาชิกของสถาบนั

ครอบครัว ตลอดจนการประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี เพ่ือทาํให้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานและ

เกิดการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสงบสุข ดงันั้นเวลาวา่งท่ีเหลือจากการการทาํกิจวตัรประจาํวนั และการทาํงาน

ปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียกวา่ “เวลาวา่ง (Free Time)” จึงเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในชีวิตของทุกคนท่ีนาํไปสู่
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การมีคุณภาพชีวิตท่ีปรารถนาสูงสุด ดว้ยการเรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์จากการใชเ้วลาวา่งของตนเอง ดว้ย

การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจภายใตเ้วลาวา่งท่ีมีอยู ่หรือเรียกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเวลาวา่งนั้นวา่ “กิจกรรม

นนัทนาการ” (สุวมิล ตั้งสจัจพจน์, 2553)  การพฒันาท่ีเกิดจากการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการและการใชเ้วลาวา่ง

เหล่าน้ี ถือไดว้า่เป็นกระบวนการการเรียนรู้และเพ่ิมพนูประสบการณ์ให้แก่บุคคล เพ่ือคน้หาแนวทางสู่การพฒันา

คุณภาพชีวติท่ีเหมาะสมกบัตนเองในอนาคตได ้ 

ผูสู้งอายุเป็นกลุ่มประชากรช่วงวยัหน่ึงท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีลดลงจากวยัผูใ้หญ่ เน่ืองจากการ

เกษียรการทาํงาน เพราะความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนตามช่วงวยั เช่น ร่างกายเปล่ียนแปลงไป สายตายาวข้ึน ผมหงอก ข้ีลืม 

เหน่ือยง่าย หากเจ็บป่วยจะใชเ้วลาในการรักษานานกวา่เดิม มีการทาํงานเช่ืองชา้ลง และมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น

ลดลงไปดว้ย (กลุยา ตนัติพลาชีวะ, 2551) แมว้า่ความเส่ือมจะเพ่ิมข้ึนแต่ในขณะเดียวกนัความอิสระในการใชชี้วิต

เพ่ือแสวหาคุณภาพชีวติท่ีดี หรือการแสวงหาความสุขในบั้นปลายชีวติจะเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเวลาวา่งท่ีมีมากข้ึน

กว่าตอนช่วงวยัผูใ้หญ่ ด้วยเหตุน้ีการใชเ้วลาว่างจึงเขา้มามีบทบาทในการพฒันาคุณภาพชีวิต ผ่านการเขา้ร่วม

กิจกรรมนันทนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุเพ่ือป้องกนัความเส่ือมท่ีจะเกิดข้ึน เพราะในแต่ละปีรัฐบาลตอ้งส้ินเปลือง

ค่าใชจ่้ายสูงถึงปะละเกือบ300,000 ลา้นบาท โดยบริการต่างๆมุ่งแกปั้ญหา และสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุ

ทุกภาวะสุขภาพ (บุญศรี นุเกตุ และ คณะ 2550)  

ดว้ยเหตน้ีุคณะผูว้ิจยัไดมุ่้งเนน้ท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอาย ุอนัเป็นขอ้มูลสาํคญัใน

การสร้างบริการนนัทนาการและการใชเ้วลาวา่งในชุมชนผูสู้งอายตุน้แบบท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูสู้งอายุและเกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายไุดพ้ร้อมๆกนั และนาํไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายทุั้งภาครัฐและเอกชนในการจดัสร้างรูปแบบการให้บริการทางนนัทนาการและ

การใชเ้วลาวา่งเพ่ือพฒันาความสุขและคุณภาพชีวติสาํหรับผูสู้งอายใุนชุมชนต่อไปในอนาคตได ้ 

คาํถามของการวจิยั  

 พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายกเป็นอยา่งไร 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก  

(3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่งกบัผูน้บัถือศาสนาท่ี

มีความแตกต่างกนัในชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

  (1) ศึกษาทบทวนขอ้มูลจาก เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมการใช้

เวลาวา่งของผูสู้งอายแุละนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาเป็นแบบแบบสอบถามรูปแบบการใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอาย ุ  

  (2) จากนั้ นทําการสร้างเคร่ืองมือวิจัย และหาคุณภาพของหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยให้

ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจพิจารณาหาคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามรูปแบบการใชเ้วลาวา่ง

ของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก ค่าดชันีของความสอดคลอ้ง อยูใ่นช่วง 0.6-1 จากนั้น นาํมาหาค่า

ความเช่ือมัน่ โดยวธีิวดัค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbarch ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.82   

  4.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ประชาการท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป จาํนวน 45,118 คน โดยจาํวนวนประชากร

ท่ีอาศัยอยู่ในอาํเภอบ้านนา จาํนวน 12,114 คน และประชากรท่ีอาศัยอยู่ในอาํเภอองครักษ์ จาํนวน 9,656 คน

(สาํนกังานสถิตินครนายก,2559) และประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นโรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่น

เครือข่ายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวดันครนายก ท่ีอาศยัอยูใ่นองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 2 แห่ง ประกอบดว้ย ผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอายอุงค์การบริหารส่วนตาํบล บา้นนา จาํนวน 55 คน 

และ ผูสู้งอายใุนโรงเรียนผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนตาํบล ชุมพล จาํนวน 35 คน รวมทั้งส้ิน 90 โดยแบ่งเป็นผู ้

นบัถือศาสนาพทุธ จาํนวน 53 คน และผูน้บัถือศาสนาอิสลาม จาํนวน 37 คน  

 

ตวัแปรอสิระ 

(independent Variables) 

 

ตวัแปรตาม 

(dependent Variables) 

 

ศาสนา 

-พุทธ 

-อิสลาม 

 

พฤตกิรรมการใช้เวลาว่าง 

-  รูปแบบกิจกรรมภายในบา้น 

-  รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค ์

-  รูปแบบกิจกรรมนอกสถานท่ี 

-  รูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภา 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง 

-  ความสะดวกในการเดินทาง-  ความชอบ-  ญาติ พี่นอ้ง 

และเพื่อน-  ค่าใชจ่้าย-  วนัปกติ-  วนัหยดุสุดสปัดาห์/ 

วนัหยุดพิเศษ-  เวลาในการเขา้ร่วม-  ระยะทาง/ ระยะเวลา

ในการเดินทาง-  สภาพภูมิอากาศ-  สถานท่ีประกอบ

กิจกรรม-  ความปลอดภยั-  ความพร้อมทางจิตใจ-  ความ

พร้อมทางร่างกาย-  ราคาอุปกรณ์-  การใหบ้ริการ 
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 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  (1) ตวัแปรอิสระ (Independent variable) หมายถึง ศาสนาของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดั

นครนายก ประกอบดว้ย ศาสนาพทุธ และศาสนาอิสลาม 

  (2) ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง หมายถึง 

  1. พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งรูปแบบกิจกรรมภายในบา้น หมายถึง กิจกรรมท่ีมีบา้นเป็นสถานท่ี

ในการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น ดูโทรทศัน์ ดูวีดีโอ / วีซีดี ฟังวิทยุ / เทป / ซีดี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต

ทาํงานอดิเรก อ่านหนงัสือ ทาํอาหาร ทาํสวน และอ่ืนๆ  

  2. พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความคิดริเร่ิม และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ร้องเพลง / เล่นดนตรี วาดรูป แกะสลกั ถ่ายภาพ เยบ็ปัก

เตน้รํา และอ่ืนๆ  

  3. พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรูปแบบกิจกรรมนอกสถานท่ี หมายถึง กิจกรรมท่ีปฏิบัติตาม

สถานท่ีต่างๆ เช่นพบปะสงัสรรค ์ชมภาพยนตร์ เดินเท่ียวศูนยก์ารคา้ ทานอาหารนอกบา้น ชมคอนเสิร์ต เยีย่มญาติ 

เพ่ือน พกัผ่อนนอกสถานท่ี ชมการแข่งขนักีฬา เล่นกีฬา เรียนกิจกรรมพิเศษ ไปห้องสมุด ไปเท่ียวต่างจงัหวดั นัง่

สมาธิ ทาํบุญ และอ่ืน  

  4. พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งรูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมท่ีแสดงออก

ทางร่างกาย เสริมสร้างความแขง็แรงและสุขภาพ เช่นฟตุบอล แบดมินตนั บาสเกตบอล วา่ยนํ้ า โบวล่ิ์ง เทนนิส เท

เบิลเทนนิส วอลเล่ยบ์อล กอลฟ์ วิ่ง (Jogging) แอโรบิก (Aerobic) นวดแผนโบราณ ออกกาํลงักาย โยคะ (Yoga) 

อบไอนํ้ า (Sauna) นวดนํ้ ามนั (Spa) และอ่ืนๆ 

   5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมการใช้เวลาว่าง หมายถึง  (1) ความสะดวกในการเดินทาง (2) 

ความชอบ (3) ญาติ พ่ีนอ้ง และเพ่ือน (4) ค่าใชจ่้าย (5) วนัปกติ (6) วนัหยดุสุดสัปดาห์/ วนัหยดุพิเศษ (7) เวลาใน

การเขา้ร่วม (8) ระยะทาง/ ระยะเวลาในการเดินทาง (9) สภาพภูมิอากาศ (10) สถานท่ีประกอบกิจกรรม (11) ความ

ปลอดภยั (12) ความพร้อมทางจิตใจ (13) ความพร้อมทางร่างกาย (14) ราคาอุปกรณ์ (15) การใหบ้ริการ  

 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปเก็บขอ้มูลไปในตาํบลต่างๆดว้ยตนเอง และนําแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตวัอย่างตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้จิยัจะใชแ้บบสอบถามรูปแบบการใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอายใุนชุมนตน้แบบจงัหวดันครนายก 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 (1) จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมี จาํนวน

ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 90 คน ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เป็นเพศชายจาํนวน 17 คน และหญิง
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จาํนวน 73 คน มีอายรุะหว่าง 60 ถึง 90 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัตํ่ากว่ามธัยมศึกษา ส่วนใหญ่มี

รายไดต้่อเดือนอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ 5,000 บาท พาหนะท่ีใชส่้วนใหญ่เป็น รถส่วนตวั และรถมอเตอร์ไซด์ ผูต้อบ

แบบสอบถามนับถือศาสนาพุทธจาํนวน 53 คน และศาสนาอิสลามจาํนวน 37 คน โดยส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บั

ครอบครัว และมีโรคประจาํตวัคือ ความดนัสูง ไขมนั และเบาหวานเป็นส่วนใหญ่ 

 (2) จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรูปแบบกิจกรรม (ภาพรวม) พบวา่   

 

ตารางที ่1  ตารางพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง รูปแบบกิจกรรมภายในบา้นของผูสู้งอาย ุในชุมชนตน้แบบ จงัหวดั 

 นครนายก (จาํแนกตามศาสนา)  

กจิกรรมภายในบ้าน ศาสนาพุทธ ศาสนาอสิลาม 

ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) 

ฟังวทิย/ุเทป/ซีดี 8 15.09 4 10.81 

ดูโทรทศัน ์ 16 30.19 9 24.32 

ดูวดีีโอ/ซีดี 1 1.89 1 2.70 

เล่นเกมคอมพิวเตอร์/

อินเทอร์เน็ต 

1 1.89 0 0 

อ่านหนงัสือ 8 15.09 7 18.92 

ทาํงานอดิเรก 8 15.09 7 18.92 

ทาํอาหาร 14 26.42 13 35.14 

ทาํสวน 11 20.75 14 37.84 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งรูปแบบกิจกรรมภายในบา้นในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งทาํ

เป็นจาํนวนมากท่ีสุด คือ ดูโทรทศัน์  

 

ตารางที ่2  ตารางพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรคข์องผูสู้งอาย ุในชุมชนตน้แบบ จงัหวดั 

 นครนายก (จาํแนกตามศาสนา) 

กจิกรรมสร้างสรรค์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอสิลาม 

ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) 

ร้องเพลง/เล่นดนตรี 22 41.51 12 32.43 

วาดภาพ 1 1.89 0 0 

เยบ็ปักถกัร้อย 9 16.98 11 29.73 

ถ่ายภาพ 9 16.98 1 2.70 

เตน้รํา 4 7.55 1 2.70 

แกะสลกั 1 1.89 1 2.70 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรคท่ี์กลุ่มตวัอยา่งทาํเป็นจาํนวน

มากท่ีสุดคือ ร้องเพลง/ เล่นดนตรี / 
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ตารางที ่3  ตารางพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง รูปแบบกิจกรรมนอกสถานท่ีของผูสู้งอาย ุในชุมชนตน้แบบ จงัหวดั 

 นครนายก (จาํแนกตามศาสนา) 

กจิกรรมนอกสถานท่ี ศาสนาพุทธ ศาสนาอสิลาม 

ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) 

พบปะสังสรรค ์ 29 54.72 26 70.27 

เดินเล่นศูนยก์ารคา้ 6 11.32 1 2.70 

ชมภาพยนตร์ 3 5.66 2 5.41 

ชมคอนเสิร์ต 1 1.89 0 0 

รับประทานอาหารนอกบา้น 3 5.66 3 8.11 

ท่องเท่ียวต่างจงัหวดั 6 11.32 6 16.22 

เยีย่มเยียนญาติ/เพ่ือน 6 11.32 11 29.73 

เท่ียวนอกบา้นและนาํอาหารไปรับประทาน (picnic) 3 5.66 6 16.22 

ชมการแข่งขนักีฬา 3 5.66 1 2.70 

เล่นกีฬา 1 1.89 2 5.41 

เรียนกิจกรรมพิเศษ 0 0 2 5.41 

ไปหอ้งสมุด 1 1.89 0 0 

นัง่สมาธิ 3 5.66 5 13.51 

ทาํบุญ 16 30.19 9 24.32 

จากตารางท่ี 3 พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างรูปแบบกิจกรรมนอกสถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอย่างทําเป็น

จาํนวนมากท่ีสุดคือ พบปะสงัสรรค ์ 

 

ตารางที ่4  ตารางพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง รูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพของผูสู้งอาย ุในชุมชนตน้แบบ  

 จงัหวดันครนายก (จาํแนกตามศาสนา) 

กจิกรรมกีฬาและสุขภาพ ศาสนาพุทธ ศาสนาอสิลาม 

ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) 

ฟุตบอล 3 5.66 2 5.41 

บาสเกตบอล 1 1.89 1 2.70 

นวดแผนโบราณ 20 37.74 3 8.11 

แบดมินตนั 4 7.55 0 0 

วา่ยนํ้า 3 5.66 2 5.41 

โยคะ 1 1.89 7 18.92 

เทนนิส 0 0 1 2.70 

อบไอนํ้า 0 0 3 8.11 

วอลเล่ยบ์อล 1 1.89 1 2.70 

นวดนํ้ามนั 4 7.55 0 0 

แอโรบิก 3 5.66 7 18.92 
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ตารางที ่4  ตารางพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่ง รูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพของผูสู้งอาย ุในชุมชนตน้แบบ  

 จงัหวดันครนายก (จาํแนกตามศาสนา) (ต่อ) 

กจิกรรมกีฬาและสุขภาพ ศาสนาพุทธ ศาสนาอสิลาม 

ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) ความถ่ี (f) ร้อยละ(%) 

ออกกาํลงักายในฟิตเนส 8 15.09 9 24.32 

ป่ันจกัรยาน 3 5.66 1 2.70 

เดิน 4 7.55 0 0 

แช่เทา้ 1 1.89 0 0 
  

จากตารางท่ี 4 พบวา่ พฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งรูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํเป็น

จาํนวนมากท่ีสุดคือ นวดแผนโบราณ ส่วนผูน้บัถือศาสนาอิสลาม ทาํกิจกรรมออกกาํลงักายในฟิตเนส มากท่ีสุด 

3. เม่ือวเิคราะห์ศาสนากบัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอายใุนชุมนตน้แบบจงัหวดันครนายก  
 

ตารางที ่5  ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่งกบัผูน้บัถือศาสนาท่ีมี 

 ความแตกต่างกนัในชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเวลา

ว่าง 

ศาสนาพุทธ (n = 50) ศาสนาอสิลาม (n = 40) t P 

 
S.D. ระดบั 

 
S.D. ระดบั 

ความสะดวกในการ

เดินทาง 

3.44 .70 มาก 3.72 .45 มาก -2.278 .025* 

ความชอบ 3.50 .54 มาก 3.65 .54 มาก -1.266 .209 

ญาติพ่ีนอ้งและเพ่ือน 2.96 .85 มาก 3.19 1.09 มาก -1.124 .264 

ค่าใชจ่้าย 2.63 .82 มาก 2.52 1.00 มาก .560 .577 

วนัปกติ 2.73 .88 มาก 2.72 .99 มาก .076 .940 

วนัหยดุสุดสัปดาห์/ 

วนัหยดุพิเศษ 

2.76 .98 มาก 2.86 1.02 มาก -.464 .644 

เวลาในการเขา้ร่วม 3.04 .70 มาก 3.14 .85 มาก -.612 .542 

ระยะทาง/ ระยะเวลาใน

การเดินทาง 

2.92 .77 มาก 3.05 .94 มาก -.725 .470 

สภาพภูมิอากาศ 3.08 .74 มาก 3.27 .76 มาก -1.179 .242 

สถานท่ีประกอบกิจกรรม 2.98 .79 มาก 3.37 .81 มาก -2.240 .028* 

ความปลอดภยั 3.54 .67 มาก 3.50 .70 มาก .260 .795 

ความพร้อมทางจิตใจ 3.04 .88 มาก 3.49 .93 มาก -2.303 .024* 

ความพร้อมทางร่างกาย 3.29 .67 มาก 3.46 .80 มาก -1.095 .277 

ราคาอุปกรณ์ 2.55 .80 มาก 2.89 .96 มาก -1.792 .077 

การใหบ้ริการ 3.00 .95 มาก 3.14 1.02 มาก -.655 .514 

ค่าเฉล่ียรวม 3.03 .37 มาก 3.20 .49 มาก -1.786 .079 
*p<.05 
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จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหวา่ง ศาสนากบัปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจใน

เขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่งของผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก พบวา่ ภาพรวมการนบัถือศาสนาท่ีต่างกนั

ไม่มีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่ง ยกเวน้ปัจจยั ดา้นความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีใน

การประกอบกิจกรรม และความพร้อมทางดา้นจิตใจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

6. อภิปรายผล   

 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นกบัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลา

วา่งกบัผูน้บัถือศาสนาท่ีมีความแตกต่างกนัในชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบวา่กลุ่ม

ตวัอย่างผูน้ับถือศาสนาท่ีมีความแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อทุกปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลา

ว่างในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Edginton et al (1995:311-313) กล่าวว่า  วยัของ

ผูรั้บบริการ (generation)  คนต่างวยัมีส่ิงแวดลอ้มและมุมมองต่างกนั เช่นวยัรุ่นปัจจุบนัอยูใ่นโลกของเทคโนโลย ี

ความกา้วหนา้ดา้นคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร การเดินทาง ท่ีสร้างทั้งโอกาสใหม่ๆและปัญหาท่ีตอ้งจดัการ  คนท่ีเกิด

ต่างยคุกนัมองโลกต่างกนั ซ่ึงบางคร้ังทาํให้เกิดช่องวา่งระหวา่งวยัของผูสู้งอายกุบัคนหนุ่มสาว ซ่ึงในการวิจยัใน

คร้ังน้ียงัไดท้าํการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ผลการวิจัยมีขอ้คน้พบท่ีแตกต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัเร่ือง ความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีการประกอบกิจกรรม และความพร้อมทางดา้น

จิตใจ อาจสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แบมเมล และ แบมเมล (Bammel and Bammel.  1996: 201 - 211) ท่ีกล่าวถึง 

ทฤษฎีการใช้เวลาว่างเป็นการพักผ่อน การบัน เทิง และเป็นการพัฒ นาตนเอง (Leisure as Relaxation , 

Entertainment and Self – Development) ของ Joffre Dumazedier ซ่ึงกล่าวว่า การท่ีผูสู้งอายุให้ความสําคัญกับ

รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์นั้นถือวา่เป็นการสร้างความสุนทรียใ์ห้กบัชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เคลลี 

(Kelly.  1982: 415 - 432) ไดเ้สนอถึงทฤษฎีการใชเ้วลาวา่งเรียกวา่ A Spiral of Leisure Theory มีลกัษณะเชิงความ

เป็นเหตุเป็นผลท่ีกล่าวถึงทฤษฎีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (Humanist) คือการใชเ้วลาวา่งเป็นส่วนหน่ึงของความ

เป็นมนุษยโ์ดยมี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ความคิดสร้างสรรค ์กบัการมีจิตสํานึกท่ีผิด โดยการใชเ้วลาวา่งนั้นเป็น

ส่วนหน่ึงของความคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดจากภายในของบุคคล และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเคลล่ี (Kelly.  1982 

: 8) ไดก้ล่าวว่า เวลาว่าง คือกิจกรรมท่ีเลือกอยา่งอิสระ และจาํนาํมาซ่ึงความพึงพอใจ ซ่ึง Kelly ไดมี้การจาํแนก

การใชเ้วลาวา่งคือ การใชเ้วลาวา่งแบบสัมพนัธ์ (Relation Leisure) คือ การทาํกิจกรรมท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์กบั

ส่ิงรอบตวั กบัคนอ่ืนๆ เช่น การไปเล่นฟตุบอลกบัเพ่ือนๆ ไปเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆกบัครอบครัว จากลการวิจยัจะ

เห็นไดว้า่กิจกรรมท่ีพบเป็นความตอ้งการท่ีตอ้งใชท้กัษะทางดา้นความสมัพนัธ์เป็นตวักาํหนด อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของนูลินเกอร์ (Neulinger.  1981: 89) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกา ไดพ้ฒันา กระบวนทศัน์ (Paradign) เพ่ือ

อธิบายถึงคาํว่าเวลาวา่ง โดยให้ความสําคญัถึงปัจจยัท่ีจะทาํให้เป็น เวลาว่าง และไม่เป็นเวลาวา่ง ทฤษฎีมีช่ือว่า 

Neulinger’s Theory ซ่ึงกล่าวถึง การใชเ้วลาวา่งอยา่งแทจ้ริง (Pure Leisure) คือ กิจกรรมท่ีเลือกกระทาํเพ่ือตวัเอง 

มีอิสระจากการบงัคบัภายนอกและนาํมาสู่การตอบแทนท่ีมีคุณค่า ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งจึงใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบ

กิจกรรมนอกสถานท่ีนั้นถือวา่เป็นความตอ้งการกบัการใชเ้วลาวา่งอยา่งแทจ้ริง  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน (Data Base) เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของ

ผูสู้งอายใุนชุมชนตน้แบบจงัหวดันครนายก สามารถนาํขอ้มูลและผลงานวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการจดัและ

ส่งเสริมการเขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากกบัหน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies) ท่ี

จะสามารถจดัรูปแบบการใชเ้วลาวา่งของประชาชนท่ีอยูใ่นจงัหวดันครนายก ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ และ

ยงัรวมถึงหน่วยงานท่ีมีการให้บริการการใชเ้วลาวา่งท่ีเป็นของเอกชน หรือหน่วยงานท่ีแสวงหาผลกาํไร (Profit 

Agencies) ก็สามารถนาํขอ้มูลและผลงานวิจยัท่ีไดน้าํไปจดัการให้บริการให้เกิดความแตกต่าง เพ่ือท่ีจะสนองต่อ

ความตอ้งการและผลกาํไรท่ีมีต่อหน่วยงานของตนได ้ 

7.2ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

.  1. ควรจะมีการศึกษาปัจจยัเส่ียงท่ีมีต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของผูสู้งอาย ุเพ่ือให้เขา้ใจ และ

ทราบถึงปัญหาของผูเ้ขา้ร่วม เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการจดัการใชเ้วลาวา่งให้เหมาะสมกบัความตอ้งการต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมการใชเ้วลาวา่งของประชากรกลุ่มอ่ืนๆ เช่น เด็กใน

ชุมชนแออดั, แฟลต และในชนบท เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัผลการวจิยัน้ี  
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บทคัดย่อ 

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษมีความสาํคญักบัการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก สหกิจ

ศึกษานับเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการศึกษาแบบบูรณาการซ่ึงรวมการศึกษาในห้องเรียนและประสบการณ์การ

ทาํงานในทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพและการเขา้สู่ระบบการทาํงานของผูเ้รียนก่อนสําเร็จการศึกษา สหกิจศึกษาช่วยในการจดัเตรียม

และจดัหาผูส้าํเร็จการศึกษาให้มีทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงานท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัธุรกิจใน

ตลาดแรงงานไดโ้ดยการรวมสหกิจศึกษาไวใ้นหลกัสูตร สถาบนัการศึกษาท่ีจดัให้มีสหกิจศึกษาข้ึนในหลกัสูตร

การศึกษาจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการดาํเนินงานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทยเพ่ือให้ผูเ้รียนท่ีจบ

การศึกษาไดรั้บการฝึกอบรมและมีทกัษะ ความรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานดงักล่าว ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่มี

ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงภายหลังจากสําเร็จการศึกษา สร้างความเช่ือมั่นให้แก่สถาน

ประกอบการวา่จะไดผู้ป้ฏิบติังานท่ีมีทกัษะและความสามารถเพียงพอในการปฏิบติังานเม่ือไดรั้บการวา่จา้งให้

ทาํงานในบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ในดา้นสหกิจศึกษาช่วยเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียนในดา้น

การทาํงานท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษา ผูเ้รียนจะตอ้งเตรียมตนเองดา้นทกัษะต่างๆ ให้พร้อม

กล่าวคือ ทกัษะการเป็นผูน้าํ ทกัษะความสามารถในการทาํงานเป็นสมาชิกในทีม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะ

การเขียนภาษาองักฤษ บทความน้ี ผูเ้ขียนนาํเสนอเก่ียวกบัทกัษะการเขียนภาษาองักฤษกบัการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษา โดยเน้ือหาครอบคลุมความหมายของสหกิจศึกษา ความสาํคญัของทักษะการเขียนภาษาองักฤษต่อการ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบติังานสหกิจศึกษา การ

ประเมินผลทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา สรุปและขอ้เสนอแนะ ตามลาํดบั 
 

คาํสําคญั: สหกิจศึกษา ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
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ABSTRACT 

English writing skills are very crucial for students who are undertaking in a Co-operative Education 

program. Co-operative Education is a part of integrated educational management which combines 

classroom-based education with practical work experience, jointly offered by a higher education 

institution and a business establishment. Co-operative Education supports preparing learners before 

graduation for career and for entering the working system. By integrating Co-operative Education in the 

curriculums, either compulsory or optional, Co-operative Education helps to prepare and equip graduates with 

skills and workplace experiences that meet the needs of business enterprises in the labor market. Educational 

institutions that institute Co-operative Education into their educational programs must comply with the Co-

operative Education Standards of the Thai Co-operative Association so that graduating students are trained and 

equipped with the skills and the knowledge specified in the said standards. This will make the students feel that 

they are better prepared for employment after graduation, but will also convince the prospective employers that 

these students have the adequate skills and ability to perform the tasks once they are hired to work in their 

company efficiently. Co-operative Education experience helps to prepare students for the work that is 

appropriate and consistent with the field of their studies. Through their Co-operative Education experience, they 

learn to acquire. Learners must prepare themselves for numerous skills such as leadership skills, ability to work 

as a team member, and especially English writing skills. In this paper, the authors focus on the English writing 

skills and Co-operative Education. The contents cover the meanings of Co-operative Education, the importance 

of English writing skills in Co-operative Education, preparation of English writing skills for Co-operative 

Education, evaluation of English writing skills in Co-operative Education, summary and recommendations, 

respectively. 
 

KEYWORDS: Co-operative Education, English Skills, English Writing Skills 

 

1. บทนํา 

 ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีมีความสําคญั ใชใ้นการส่ือสารอย่างกวา้งขวางทัว่โลก เป็นภาษาท่ีใชใ้น 118 

ประเทศ และมีผูใ้ชป้ระมาณ 378 ลา้นคน (Simons, & Fennig, 2018) ท่ีเป็นเช่นน้ีส่วนหน่ึงเป็นเพราะพลงัทางการ

เมืองและเศรษฐกิจของเจา้ของภาษา ลทัธิจกัรวรรดินิยมและอาํนาจทางอุตสาหกรรมขององักฤษท่ีครอบงาํโลก

ระหว่างศตวรรษท่ี 17 ถึง 20 อีกส่วนหน่ึง เป็นเร่ืองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของประทศสหรัฐอเมริกา ท่ีใช้

ภาษาองักฤษในงานด้านดนตรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ธุรกิจ การเงิน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

อินเทอร์เน็ต การครอบงาํและอิทธิพลของชาวอเมริกนัทัว่โลกทาํให้ภาษาองักฤษมีความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการ

พฒันาตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในดา้นการท่องเท่ียวและการโฆษณา และการเรียนรู้ภาษาองักฤษจึง

ช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ทรัพยากรทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการศึกษาทั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้

และกาํลงัพฒันา (Mastin, Luke, 2011) 
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 ในประเทศไทย ภาษาอังกฤษกลายเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการส่ือสารทางธุรกิจ ทางการฑูต ทาง

การศึกษา การคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตลอดจนการประกอบอาชีพต่าง ๆ องคก์รทั้งภาครัฐ

และเอกชนหลาย ๆ แห่งต่างก็ให้ความสาํคญักบัการใชภ้าษาองักฤษในการทาํงาน ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเป็น

คุณสมบติัขอ้หน่ึงท่ีทุกคนตอ้งมี (Connell & Howson, 2013: 5, Mastin, 2011) เพราะตอ้งใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

ในช่องทางต่างๆ เช่น ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ การเขียนโน้ต บันทึกข้อความ 

จดหมายอีเลคทรอนิกส์ จดหมายธุรกิจแบบต่างๆ จดหมายปะหนา้เพ่ือส่งเอกสารทางโทรสาร เขียนข่าวทางธุรกิจ 

เขียนระเบียบวาระการประชุม จดบนัทึกการประชุม เขียนรายงานการประชุม เขียนรายงาน เขียนเคา้โครงการ 

เขียนคอลัมน์ เขียนงานเพ่ือการนําเสนอ การมีทักษะภาษาอังกฤษและสามารถใช้ติดต่อส่ือสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะสามารถทาํใหท้าํงานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

ซ่ึงนับเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จทั้งในดา้นการใชชี้วิตในสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นการเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษา ดา้นการอาชีพ และดา้นการทาํงาน 

ปัจจุบนัน้ี ในระดบัอุดมศึกษามีการจดัระบบการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงใน

การส่งเสริมและสร้างประสบการณ์จริงให้กบัผูเ้รียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพจริงภายหลงัจาก

สาํเร็จการศึกษา โดยสถาบนัการศึกษาไดจ้ดัแผนการเรียนสหกิจศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีกาํหนดเป็นรายวิชา

บงัคบั หรือรายวชิาเลือกเพ่ิมมากข้ึน (พาทิศ คงโสมา, 2555) มีสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นองคก์รความร่วมมือท่ี

ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการอบรมให้ความรู้แก่ผู ้เก่ียวข้องในการ

ดาํเนินงานสหกิจศึกษา และกาํหนดมาตรฐาน มีการประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา ตามแนวทางของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สมาคม สหกิจศึกษาไทย. 2552 : 13) บทความน้ี ผูเ้ขียนนาํเสนอเก่ียวกบั

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษกบัการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเน้ือหาครอบคลุมความหมายของสหกิจศึกษา 

ความสาํคญัของทกัษะการเขียนภาษาองักฤษต่อการปฏิบติังานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะการ

เขียนภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบติังานสหกิจศึกษา การประเมินผลทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน

สหกิจศึกษา สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

2. ความหมายของสหกจิศึกษา 

ศาสตราจารย ์ดร. วิจิตร ศรีสอา้น กล่าวไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2536 ว่า สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 

คือ “การศึกษาท่ีทาํร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตเพ่ือให้เกิดการศึกษาท่ีดี” เป็นการศึกษาเชิง

บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการทํางานอย่างเป็นระบบ (Work Integrated Learning) ท่ีจัดให้มีการ

ผสมผสานระหวา่งการเรียนของผูเ้รียนในหอ้งเรียนกบัการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งมี

หลกัการและเป็นระบบ (Reinhard & Pogrzeba, 2016) โดยสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ จะ

ร่วมกันคดัเลือกผูเ้รียนเพ่ือไปปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ ทั้ งน้ี เพ่ือตอ้งการพฒันาให้ผูเ้รียนได้มี

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติังานจริงโดยกาํหนดให้ผูเ้รียนออกปฏิบติังานในสถานประกอบการเสมือนเป็น

พนกังานชัว่คราวเต็มเวลาเป็นระยะเวลาหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ คือ ประการที่ 1 เพ่ือส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพจากการไปปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ ทาํให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บคุณค่าในการปฏิบติังานจริง
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มากกวา่วธีิการฝึกงานแบบเดิม เพ่ือเปิดโอกาสใหส้ถานประกอบการไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ี

มีคุณค่าต่อชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ประการที ่2 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางวชิาการ และความสมัพนัธ์

ท่ีดีระหว่างสถานประกอบการ และสถาบนัการศึกษา ประการที่ 3 เพ่ือให้มีการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ

เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาท่ีตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

ผูเ้ก่ียวข้องท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีสําคัญในสหกิจศึกษาคือ ผู ้เรียน อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา ผูบ้ริหาร

สถาบนัการศึกษา พนกังานพ่ีเล่ียงท่ีปรึกษา และผูบ้ริหารสถานประกอบการ 

ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 หรือ 4 มีระดบัผลการเรียนตามเกณฑ์ และสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานตามท่ี

สาขาวชิากาํหนด ผา่นการสัมภาษณ์เบ้ืองตน้ และไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ประจาํสาขาวิชา หรืออาจารย์

ท่ีปรึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัย ผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบติังาน เช่น 

พ้ืนฐานการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมในการทาํงาน มีวฒิุภาวะ ทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษ และสามารถพฒันาตนเองไดดี้เพียงพอท่ีจะปฏิบติังานในสถานประกอบการได ้ทั้งน้ี ผูเ้รียนสหกิจ

ศึกษา จะตอ้งทาํรายงานทางวิชาการในหัวขอ้และเน้ือหาท่ีสถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิต และอาจารยท่ี์ปรึกษา

สหกิจศึกษาในสาขาวชิากาํหนด  

ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา มีการเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียน จดัหาตาํแหน่งงาน และจดัอาจารยท่ี์

ปรึกษาสําหรับการนิเทศก์ผูเ้รียน ร่วมกาํหนดหัวขอ้รายงานทางวิชาการกบัสถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิต และ

ประเมินผลสถานประกอบการ 

ในส่วนของผูบ้ริหารสถานประกอบการมีหนา้ท่ีกาํหนดตาํแหน่งงาน มอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของแต่ละตาํแหน่ง กาํหนดหัวขอ้รายงานทางวิชาการ จัดให้มีผูดู้แลผูเ้รียนสหกิจศึกษาซ่ึงเรียกว่า พนักงานท่ี

ปรึกษา (Job Supervisor) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีในการให้คาํแนะนําแก่ผูเ้รียนตลอดระยะเวลาของการปฏิบติังาน 

ประสานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ประเมินผล และกาํหนดค่าตอบแทนตามสมควร ตามนโยบายของแต่ละองค์กร 

กรณีไม่มีค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของผูเ้รียน และการยอมรับของอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาใน

สาขาวชิา 

สหกิจศึกษามีความสําคญัสําหรับผูเ้รียนท่ีจะได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ผูเ้รียนมีโอกาสนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติังานจริง ไดเ้รียนรู้ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ

ในการทาํงาน สร้างความมัน่ใจในตนเอง และเพ่ิมคุณค่าในดา้นศกัยภาพในการทาํงานท่ี ตอบสนองความตอ้งการ

ของสถานประกอบการ ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัทีท่ีสําเร็จการศึกษา มีอตัราการ

ไดง้านทาํสูงกวา่ผูเ้รียนท่ีไม่ไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษา (พาทิศ คงโสมา, 2555) 

กล่าวโดยสรุป สหกิจศึกษาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างในการรวมการศึกษาในห้องเรียนและ

ประสบการณ์การทาํงานในทางปฏิบติั ณ สถานประกอบการ ใหค้วามสาํคญักบัการช่วยเหลือผูเ้รียนในการเปล่ียน

การเรียนรู้สู่การทาํงาน เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Work-integrated Learning) ระหวา่งสถาบนัการศึกษาและ

สถานประกอบการ แตกต่างไปจากการฝึกงานแบบเดิม โดยทั่วไปจะได้รับเงินค่าตอบแทน และสถาน

ประกอบการตั้งใจท่ีจะพฒันาดา้นการศึกษาของผูเ้รียนดว้ย 
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3. ความสําคัญของทกัษะการเขียนภาษาองักฤษกบัการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษมีความสาํคญัในทุกอาชีพ พนกังานบริษทัจะตอ้งเขียนรายงานสาํหรับการ

ดาํเนินงานในรอบปี ช่างเทคนิคและนกัพฒันาซอฟตแ์วร์เขียนคู่มือการเรียนการสอนสาํหรับผูใ้ช ้เกือบทุกคนใน

ทุกสาขาวิชาเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์และรูปแบบอ่ืน ๆ ในการส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงานและผู ้จัดการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กบับริษทัขา้มชาติ ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษท่ีดีจึงมีความสําคญัในการทาํงาน และผูท่ี้มี

ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษไดดี้และถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ มกัจะได้รับความไวว้างใจ การส่ง

จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ท่ีเขียนดว้ยภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้งงทั้งรูปแบบการเขียนจดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ และถูกตอ้ง

ตามหลกัหลกัไวยกรณ์ นับเป็นส่ิงจาํเป็น จากการวิจยัของมวัร์ (Moore, 2016) ช้ีให้เห็นวา่ทกัษะการส่ือสารดา้น

การเขียนมีความสาํคญัเป็นลาํดบัตน้ๆ ท่ีนายจา้งอยากให้ลูกจา้งมี ร้อยละ 73.40 ของนายจา้งตอ้งการผูส้มคัรท่ีมี

ทกัษะการส่ือสารดา้นการเขียนภาษาองักฤษท่ีมีคุณภาพมากในสามอนัดบัแรก ซ่ึงประกอบดว้ย ทกัษะการเป็น

ผูน้าํ ทกัษะความสามารถในการทาํงานเป็นสมาชิกในทีม และทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ลูกจา้งส่วนหน่ึงไม่ให้

ความสาํคญัในเร่ืองดงักล่าวน้ี แต่การมีทกัษะการเขียนท่ีดีไม่เพียงแต่ช่วยให้การติดต่อส่ือสารในท่ีทาํงานง่ายข้ึน 

แต่ยงัส่งผลดีต่ออาชีพอีกดว้ย กล่าวคือ ทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ 

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษท่ีดีเป็นส่ิงสําคญัยิ่งสําหรับงานสหกิจศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเขียน เช่น การทาํงานให้กับสายการบิน สถานีวิทยโุทรทัศน์ บริษทั ห้างร้าน การเป็นนักข่าว

ผูส่ื้อข่าว การทาํงานแผนกลูกคา้สัมพนัธ์ แผนกประชาสัมพนัธ์ แผนกนาํเขา้ส่งออก งานแปล เป็นตน้ ทกัษะการ

เขียนภาษาองักฤษจะเขา้มีบทบาทเป็นอยา่งมาก ผูป้ฎิบติังานตอ้งใชท้กัษะในการเขียนต่าง ๆ เช่น การเขียนโน้ต 

การเขียนบนัทึกขอ้ความ การเขียนจดหมายอีเลคทรอนิกส์ การเขียนจดหมายธุรกิจแบบต่างๆ การเขียนจดหมาย

ปะหน้าเพ่ือส่งเอกสารทางโทรสารการเขียนข่าวทางธุรกิจ การเขียนระเบียบวาระการประชุม การจดบนัทึกการ

ประชุม การเขียนรายงานการประชุม การเขียนรายงาน การเขียนเคา้โครงการ การเขียนคอลมัน์ การเขียนงานเพ่ือ

การนาํเสนอ และอ่ืนๆ กล่าวไดว้า่ ในทุกๆ ท่ีท่ีทาํงาน การมีทกัษะการเขียนภาษาองักฤษท่ีดีและชดัเจน จะทาํให้

สามารถส่ือสารความคิดกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษท่ีดีช่วยให้สามารถ

ส่ือสารขอ้ความไดอ้ยา่งชดัเจนและง่าย สามารถเขา้ถึงผูอ่้านจาํนวนมากมาย ในทางตรงกนัขา้ม หากมีทกัษะการ

เขียนภาษาองักฤษท่ีไม่ดีพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ความกา้วหนา้ในงานอาชีพ 

จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนท่ีไดมี้โอกาสพบปะกบันายจา้งในการออกนิเทศก์ผูเ้รียนสหกิจศึกษา ณ 

สถานประกอบการพบวา่ ผูเ้รียนสหกิจศึกษาท่ีมีความสามารถดา้นทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ มกัถูกมองวา่เป็น

บุคคลท่ีเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการต่างๆ ขอ้มูลจากการนิเทศก์งานนักศึกษาสหกิจศึกษายงัพบอีกว่า 

สถานประกอบการต่างๆใชง้บการเงินจาํนวนมากในการฝึกอบรมลูกจา้งและพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ

ของลูกจา้งเพ่ือให้ลูกจา้งสามารถเขียนงานต่างๆได ้เขียนงานถูกตอ้งตามหลกัการเขียนงานเขียนชนิดต่างๆ และ

ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ทางภาษาองักฤษ เพ่ือวา่หัวหนา้งานจะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการแกไ้ข หรือเขียนใหม่ 

ดงันั้ นจึงเป็นท่ีชัดเจนว่าทักษะการเขียนภาษาองักฤษมีความสําคญัอย่างมากสําหรับลูกจา้งท่ีตอ้งการประสบ

ความสาํเร็จในอาชีพของตนเอง ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษท่ีดีเป็นประตูใหก้บัลูกจา้ง หรือผูเ้รียนสหกิจศึกษามี

โอกาสไดง้านทาํและไดรั้บตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มีความกา้วหนา้ในอาชีพ มีรายไดท่ี้สูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม ส่ิงสาํคญัท่ี

ตอ้งทราบแมว้่าจะมีทกัษะการเขียนท่ีดี คือ ตอ้งทราบว่าเม่ือใดและเม่ือไหร่ท่ีจะแก้หรือไม่แกไ้ขงานของผูอ่ื้น 
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เพราะการแกไ้ขงานของคนท่ีเขียนไม่ถูกตอ้งทาํใหเ้กิดปัญหาในท่ีทาํงานได ้เพราะคนส่วนมากไม่ชอบการแกไ้ข

ความผิดพลาด 

กล่าวไดว้า่ ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษท่ีดีมีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ช่วยให้สามารถ

ส่ือสารความคิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะการเขียนท่ีดีช่วยให้สามารถส่ือสารขอ้ความไดอ้ยา่งชดัเจน ง่ายดาย 

สามารถเขา้ถึงผูอ่้านไดง่้ายและทาํใหมี้ความกา้หนา้ในงานอาชีพ 

 

4. การเตรียมความพร้อมด้านทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนพบวา่ การเขียนประวติัยอ่ การเขียนบนัทึกขอ้ความ การเขียนรายงานการ

ประชุม การเขียนจดหมายสมคัรงาน การเขียนรายงานทางธุรกิจ การเขียนขอ้เสนอโครงการ การเขียนการ์ดเชิญ 

และการเขียนจดหมาย มีความจาํเป็นสาํหรับผูป้ฎิบติังานสหกิจศึกษา ดงันั้น การเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะการ

เขียนภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบติังานสหกิจศึกษาให้กบัผูเ้รียนในเร่ืองดงักล่าวนบัเป็นส่ิงจาํเป็น อาจารยท่ี์ปรึกษา

สหกิจศึกษาตอ้งเร่ิมจากการให้ผูเ้รียนรู้จกัในการเขียนประวติัย่อของผูเ้รียนเองให้ดีเน่ืองจากผูเ้รียนจะตอ้งใช้

ประวติัย่อในการสมคัรงาน ดังนั้ น รูปแบบการเขียน การสะกดคาํ ไวยากรณ์และเคร่ืองหมายวรรคตอนตอ้ง

ถูกตอ้ง นอกจากน้ี ส่ิงสําคญัท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาใหก้บัผูเ้รียนอาจใชแ้นวทางต่อไปน้ี  

4.1 ช่วยปรับพ้ืนฐานทกัษะการเขียนให้แก่ผูเ้รียน กล่าวคือ ก่อนท่ีผูเ้รียนจะสามารถเขียนเน้ือหาท่ีน่าท่ี

ยากไดผู้เ้รียนตอ้งมีความเขา้ใจหลกัการเขียนขั้นพ้ืนฐานเป็นอยา่งนอ้ย เน้ือหาควรครอบคลุมการใชไ้วยากรณ์และ 

การเขียนหวัขอ้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 

4.2 ฝึกให้ผูเ้รียนเขียนเหมือนเป็นงานท่ีผูเ้รียนตอ้งทาํ กล่าวคือการเป็นนกัเขียนท่ีดีตอ้งมีการเรียนรู้งาน

อยูต่ลอดเวลา 

4.3 ฝึกให้ผูเ้รียนอ่าน เพราะการเป็นผูเ้ขียนท่ีดีตอ้งเป็นผูอ่้านท่ีกระตือรือร้น และการอ่านเป็นประจาํเป็น

วธีิท่ีง่ายในการเร่ิมตน้พฒันาทกัษะการเขียนของผูเ้รียน อ่านและใส่ใจกบัโครงสร้างประโยคและการเลือกคาํใน

เร่ืองราวท่ีอ่าน 

4.4 เตรียมพร้อมใหผู้เ้รียนเขียนโดยการมอบหมายใหอ่้านงานเขียนจากเวบ็ไซดต์่างๆ ท่ีมีเน้ือหาน่าสนใจ 

และให้ผูเ้รียนจดบนัทึกส่ิงท่ีชอบ เช่น ประโยคบางประโยค วลีบางวลี ตลอดจนยอ่หน้าท่ีน่าสนใจ ดูว่าผูเ้ขียน

เขียนอะไร ใชเ้ทคนิคอะไร ท่ีจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการเขียนใหก้บัผูเ้รียน 

4.5 ฝึกให้ผูเ้รียนดูตวัอยา่งรายงาน ตวัอยา่งโครงการ และตวัอยา่งบทความวิชาการ รวมถึงช้ินงานเขียน

ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งเขียน ตอ้งพบเจอในการปฏิบติังานจริง 

4.6 หากผูเ้รียนตอ้งเก่ียวขอ้งการการเขียนงานวจิยั อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการเขียนอา้งอิง

ท่ีถูกตอ้ง เพ่ือวา่จะไดไ้ม่เป็นการทาํลายความน่าเช่ือถือของตนเอง 

4.7 สอนใหผู้เ้รียนเขา้ใจ และตระหนกัถึง ธรรมชาติของงานเขียนวา่จะไม่มีวนัสมบูรณ์แบบ ควรใชเ้วลา

ในการเขียน รวมทั้ ง ต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขงานท่ีเขียนข้ึนให้แน่ใจว่าช้ินงานท่ีเขียนข้ึนนันถูกต้อง

สมเหตุสมผล 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

1260 

 กล่าวโดยสรุป การเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

ให้กบัผูเ้รียนควรครอบคลุมในหลายๆ เร่ือง เช่น ควรมีการทบทวนหลกัการเขียนพ้ืนฐาน การฝึกให้ผูเ้รียนเขียน 

เขียนเหมือนเป็นงานและการปฏิบติังานท่ีตอ้งทาํอยูอ่ย่างสมํ่าเสมอ ให้ผูเ้รียนดูตวัอย่างช้ินงาน หากผูเ้รียนตอ้ง

เก่ียวขอ้งการการเขียนงานวจิยัตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการเขียนอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง ให้ผูเ้รียนอ่านเพ่ิมเติมเพ่ือจะไดรู้้วา่

การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งไร รวมถึง สอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจ และตระหนักถึง ธรรมชาติของงานเขียนว่า

ตอ้งใชเ้วลา มีการเขียนฉบบัร่าง มีการแกไ้ข เป็นตน้  

 

5. การประเมินผลทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 การประเมินผลทักษะการเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสามารถกระทาํได้โดยใช้

เกณฑ์ “FLEXIBLE EVALUATION” กล่าวคือ อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในฐานะผู ้ประเมินผลจะต้อง

พิจารณาจาก 

F-Fact ขอ้ท็จจริง ประเมินตามขอ้เท็จจริงท่ีผูเ้รียนสหกิจศึกษามีโอกาสใช ้โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ

ศึกษาตอ้งพิจารณาวา่ตาํแหน่งงานของผูเ้รียนวา่มีโอกาสในการเขียนงาน เช่น จดหมายอีเล็คทรอนิกส์ จดหมาย 

บันทึกขอ้ความ ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และงานเขียนอ่ืนๆ หรือไม่ หากมีให้พิจารณา

หลกัฐานงานเขียนของผูเ้รียนท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาวา่ทาํไดม้ากนอ้ยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้

คะแนนจากคะแนนเต็มทั้งหมดท่ีกาํหนดไว ้กรณีท่ีลกัษณะงานของผูเ้รียนท่ีไม่ไดใ้ชท้กัษะการเขียนภาษาองักฤษ

เป็นหลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งดูถึงโอกาสในการใชท้กัษะการเขียน และให้คะแนนท่ีตอ้งอาศยัความยืดหยุน่ แต่

ควรจะตอ้งมีการกาํหนดเกณฑท่ี์ชดัเจน 

L-Language used in report writing ภาษาเขียนท่ีใชใ้นรายงาน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาภาษาท่ีใชใ้น

รายงานโดยใชเ้กณฑ์การประเมินงานเขียนท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาทุกคนใชร่้วมกนักบัผูเ้รียนแต่ละคน 

พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ท่ีกําหนดไวเ้ป็นเกณฑ์หลักในการประเมินผลการใช้คะแนนทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษ เช่น ประเมินจากการใชภ้าษาท่ีเป็นทางการ การใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการ การใชไ้วยากรณ์ท่ีถูกตอ้ง 

รูปแบบในการนาํเสนอในแต่ละยอ่หนา้ ใจความสาํคญั ประโยคสนบัสนุน และตวัอยา่ง เป็นตน้  

E-Effectiveness ความมีประสิทธิผลของงานเขียนของผูเ้รียนสหกิจศึกษาพิจารณาจากหลกัฐานงานเขียน

ท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติัในช่วงของการเป็นผูเ้รียนท่ีปฏิบติัสหกิจศึกษา หรืออาจารยท่ี์ปรึกษามอบหมายใหผู้เ้รียนเขียน

บทความวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบังานท่ีทาํเป็นภาษาองักฤษ และพิจารณาจากช้ินงานดงักล่าววา่ ประสบผลสาํเร็จ

ในระดับใด เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ งานเขียนท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผูเ้รียนเขียนแบบมี

เป้าหมายท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนหรือไม่ มีการอธิบายชดัเจนวา่ผูเ้รียนเรียนตอ้งการให้ผูอ่้านทาํอะไร ใชภ้าษาเรียบ

ง่ายหรือไม่ และใชไ้วยากรณ์และเคร่ืองหมายวรรคตอนต่างๆ อยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 

X-Xylophone เสียงระนาด งานเขียนท่ีดีมีประสิทธิภาพผูเ้ขียนเปรียบเสมือนเสียงระนาดท่ีไพเราะเพราะ

พร้ิงท่ีควรจะไดรั้บการประเมินผลในระดบัดี ซ่ึงอาจพิจารณาเร่ืองการเขียนคาํศพัท์ ความนุ่มนวลของภาษาท่ีใช ้

เป็นตน้  
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I-Information ขอ้มูล พิจารณาจากขอ้มูลทางดา้นภาษาองักฤษของรายงานหรือบทความทางวชิาการโดย

พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นเกณฑ์ เช่น ความแม่นยาํในการเขียน ความทันสมยั ความสมบูรณ์ 

รวมถึง ความถึง ความกระชบัของขอ้มูล 

B-Be well-informed or well-rounded รอบรู้ ช้ินงานเขียนของผูเ้รียนแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนมีความรอบรู้

ในช้ินงานท่ีทาํ ผูเ้รียน รู้ความคิด และความรู้สึกทั้ งหมดในเร่ืองราวท่ีเขียนไว ้โดยพิจารณาว่าอ่านแลว้เขา้ใจ

เน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือความหรือไม่ 

L-Limitation ขอ้จาํกดั พิจารณาขอ้จาํกดัของโอกาสในการใชท้กัษะการเขียนของผูเ้รียนสหกิจศึกษาวา่มี

งานอะไรบา้ง และประเมินผลโดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนด 

E-Experience ประสบการณ์ ผูเ้รียนนาํเสนอประสบการณ์ท่ีผูอ่้านสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นการ

ทาํงาน และการดาํเนินชีวติ กล่าวคือ ผูเ้รียนไดเ้ขียนนาํเสนอประสบการณ์ใดบา้งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 

โดยอาจารยผ์ูป้ระเมินอาจพิจารณาจากตวัอยา่งช้ินงาน เช่น ผูเ้รียนอาจนาํเสนอประสบการณ์ในประเด็นปัญหาการ

เขียนจดหมายร้องเรียน (Complaint) เป็นภาษาองักฤษ โดยอาจระบุวา่ปัญหาท่ีผูเ้รียนพบจากการปฏิบติังานจริงคือ 

งานเขียนท่ีนาํเสนอหัวหนา้งานในตอนแรกไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัทฤษฏีท่ีเคยเรียนในห้องเรียน แต่หลงัจากท่ีได้

ตระหนักรู้วา่การเขียนจดหมายลกัษณะดงักล่าวควรแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกัคือ ส่วนแรก (Opening)ในย่อหน้าท่ี 1 

ควรกล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการขียนจดหมาย เช่น I am writing in connection with your letter of 24 November 

2017 concerning the order number 258 for some office furniture. ส่ วน ท่ี  2  ค ว ร ร ะ บุ ถึ งร าย ล ะ เอี ย ด  เช่ น 

Unfortunately, we have not yet received the filing cabinets which were a part of this order. We would be 

grateful if could deliver these as soon as possible or refund our money. และส่วนท่ี 3 ควรกล่าวปิดซ่ึงปกติแลว้จะ

พดูถึงอนาตค เช่น We look forward to hearing from you. จากประสบการณ์ของนกัศึกษาทาํให้เขา้ใจในประเด็น

ดงักล่าวน้ีมากข้ึน 

E-Extra Methods วธีิการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ในการประเมินงานเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนสหกิจศึกษาอาจ

ใชว้ิธีการท่ีพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยเร่ิมจากการพิจาณาแนวทางการประเมินผล การพิจาณาแนวทางการประเมิน 

พิจารณาจากภูมิหลงัของผูเ้รียนก่อนการประเมินผลทกัษะการเขียน อาจดูระดบัพฒันาการ ประสบการณ์ และ

ความสามารถทางภาษาท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมถึง จะตอ้งพิจารณาประเภทของงานเขียนท่ีจะประเมินผล 

กาํหนดเกณฑ์การประเมินผลสําหรับงานเขียนแต่ละประเภท และแจง้ให้ผูเ้รียนทราบว่าผูเ้รียนจะไดรั้บหมาย

หมายให้ทาํอะไร และจะมีการประเมินผลประเด็นใดบา้ง พิจารณาประเด็นในกระบวนการเขียนและประเมินผล

วา่การเขียนของผูเ้รียนดีข้ึนและพฒันามากนอ้ยเพียงใด 

 V-Value คุณค่า พิจารณาจากช้ินงานท่ีผูเ้รียนสหกิจศึกษาสร้างข้ึนโดยมีทกัษะการเขียนเขา้ไปเก่ียวขอ้ง

ในช่วงการปฏิบัติงานในฐานะผู ้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาว่าช้ินงานท่ีสร้างข้ึนมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด และ

ประเมินผลโดยใชเ้กณฑท่ี์กาํหนด 

A-Attention ความใส่ใจ พิจารณาวา่งานท่ีใชท้กัษะการเขียนภาษาองักฤษ ผูเ้รียนสหกิจศึกษาไดใ้หค้วาม

ใส่ใจมากน้อยเพียงใด ตรวจสอบการสะกดคาํ ความสอดคลอ้งของการเขียน ความชัดเจนในการเขียน การใช้

อกัษรพิมพใ์หญ่และการใชไ้วยากรณ์ เป็นตน้ รวมถึงการพิจารณาโครงสร้างของงานเขียนท่ีจะตอ้งมีบทนาํท่ีสรุป

หวัขอ้สั้นๆ ส่วนเน้ือหาซ่ึงเป็นจุดสาํคญัของขอ้ความ และบทสรุปซ่ึงจะรวมขอ้ความและความเช่ือมโยงจุดต่างๆ 
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L- Length ความยาว งานเขียนท่ีดีมีประสิทธิภาพไม่ได้ข้ึนอยู่กับความยาวในการเขียน แต่ข้ึนอยู่กับ

เน้ือหา โครงสร้าง สาํนวน ลีลา จงัหวะในการเขียนของผูเ้รียน วา่เร่ืองจะนาํเสนอเร่ืองราวอยา่งไร แบบไหน ท่ีมี

เน้ือหาครบถว้นไม่ตกหล่น 

U-Unity เอกภาพ งานเขียนท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนตอ้งมีความเป็นเอกภาพ กล่าวคือ การเขียนมีความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่เขียนนอกประเด็น 

A-Affect มีผลต่อ ผลงานเขียนท่ีดีตอ้งมีผลเชิงบวกใหก้บัผูอ่้านและสงัคม 

T-Test Results ผลการสอบใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการประเมินทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนสห

กิจศึกษา ซ่ึงตอ้งพิจารณาจากผลการสอบ แมว้า่อยูใ่นระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ผูเ้รียนสหกิจศึกษาไดใ้ช้

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษไปแลว้ก็ตาม หากผูเ้ขียนมีทกัษะการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถส่ือออกมา

โดยการตอบแบบทดสอบไดเ้ช่นกนั 

I-Issue ประเด็นปัญหา ช้ินงานเขียนท่ีนาํเสนอมีความโดดเด่นมากนอ้ยเพียงใด 

O-Opportunity โอกาสของช้ินงานเขียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่งานเขียนบทความวชิาการท่ีผูเ้รียนเขียนข้ึนจะ

มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการมากนอ้ยเพียงใด 

N-New ความใหม่ นอกจาก พิจารณาประเมินผลงานเขียนทางธุรกิจซ่ึงส่วนใหญ่จะมีรูปแบบตายตวัและ

ผูป้ระเมินควรกาํหนดเกณฑ ์(Scoring Rubrics) เพ่ือการประเมินให้ชดัเจน แต่ประเด็นท่ีจะพิจารณางานเขียนวา่มี

ความใหม่ หมายถึงความใหม่ในผลงานของผูเ้รียนท่ีอาจสร้างข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เช่น การ

เขียนบทความทางวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบังานท่ีทาํและนาํเสนอแนวคิดหรือแนวปฏิบติัใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อผูอ่้าน 

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลงานเขียนโดยใช้เกณฑ์ท่ี เรียกว่า “FLEXIBLE EVALUATION” ก็มี

ความหมายสมบูรณ์ในตวัอยู่แลว้กล่าวคือ ให้ใชก้ารประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ท่ีอาจใช้

เคร่ืองมือต่างๆ เช่น การใชแ้ฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แบบบนัทึก (Record) แบบประเมินตนเอง (Self-evaluation) 

เป็นตน้ หรือ การประเมินการปฏิบติังาน (Performance Assessment) ซ่ึงอาจารยผ์ูป้ระเมินตอ้งกาํหนดภาระงาน

ต่างๆ (Tasks) เช่น โครงการ โครงงาน เป็นตน้ และกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubrics) ใหส้อดรับกบั

ภาระงานนั้นๆ การประเมินผลงานเขียนอาจจะปรับเปล่ียนไปตามลกัษณะงาน 

 

6. สรุป 

  ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษกบัการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นของคู่กนัท่ีขาดไม่ได ้ทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษท่ีดีช่วยให้สามารถส่ือสารความคิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนตอ้งมีความพร้อม อาจารยท่ี์ปรึกษา

มีบทบาทสาํคญัในการเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบติังานสหกิจศึกษาให้กบั

ผูเ้รียน มีแนวทางการประเมินผลทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาโดยพิจารณาช้ินงาน

เขียนในแง่มุมต่างๆ และกาํหนดเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติได้ในประเด็นดงักล่าวเป็นการส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหง้านสหกิจศึกษาดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน อาจารยท่ี์ปรึกษาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดค้รบถว้น ผูเ้รียนเกิด

ความพร้อมทางดา้นทกัษะการเขียนภาษาองักฤษท่ีจะสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัสถานประกอบการ และ

ส่งผลใหผู้เ้รียนไดง้านทาํทนัท่ีภายหลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังานสหกิจศึกษา หรือสาํเร็จการศึกษา  
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7. ข้อเสนอแนะ 

  7.1 สถาบนัการศึกษาควรจดัใหมี้การอบรมผูเ้รียนทางดา้นทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ทักษะการเขียน ให้กับผูเ้รียนสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง โดยจดัเป็นหลกัสูตรเฉพาะนอกเหนือจาก

รายวิชาท่ีเรียนในหลกัสูตรอบรมเพ่ือให้ผูรี้ยนไดท้บทวน เรียนรู้เพ่ิมเติม ฝึกการเขียนงานเขียนรูป แบบต่างๆให้

ผูเ้รียนสามารถเขียนโน้ต บันทึกข้อความ เขียนจดหมายอีเลคทรอนิกส์ เขียนจดหมายธุรกิจแบบต่างๆ เขียน

จดหมายปะหน้าเพ่ือส่งเอกสารทางโทรสาร เขียนข่าวทางธุรกิจ เขียนระเบียบวาระการประชุม จดบนัทึกการ

ประชุม เขียนรายงานการประชุม เขียนรายงาน เขียนเคา้โครงการ เขียนคอลมัน์ เขียนงานเพ่ือการนาํเสนอ และ

อ่ืนๆ ได ้ 

  7.2 ผูเ้รียนสหกิจศึกษาควรจะตอ้งฝึกการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาองักฤษในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือสอดคลอ้งกบังานท่ีตนปฏิบติัเพ่ือฝึกฝนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ฝึกฝนระบบการทาํงาน การจดัทาํขอ้มูล 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ช่วยต่อยอดแนวคิดเพ่ือพฒันาสถานประกอบการ  
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บทคัดย่อ 

 ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ในการผลิตภาพยนตร์แบบตลาดใหญ่ ภาพยนตร์ภาษาถ่ิน-ภาพยนตร์ภูมิภาคจึงเป็น

ทางออกใหม่ทางการตลาดในการผลิตภาพยนตร์ บทความน้ีมุ่งช้ีให้เห็นถึงช่องทางใหม่ทางการตลาด ท่ีเร่ิมตน้

จากตลาดในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเฉพาะ หากไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจึงจะขยายออกไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง เรียกวา่ 

กลยทุธ์ป่าลอ้มเมือง ประกอบกบัปัจจุบนัภาพยนตร์ภาษาถ่ินและภาพยนตร์ภูมิภาคไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญั เห็นไดจ้ากเงินรายไดข้องภาพยนตร์ภาษาถ่ินท่ีสามารถทาํเงินจนข้ึนอนัดบั 2 ของภาพยนตร์ท่ีทาํรายได้

สูงสุดในปี 2560 

 

คาํสําคญั: ภาพยนตร์, ภูมิภาค, ภาษาถ่ิน, ป่าลอ้มเมือง 

 

ABSTRACT 

 At a lower production cost than the major film market, Dialect Film - Regional film is a new 

marketing solution for film production. This article intends to point out new marketing channels. Starting from 

the market in a specific area, if the response is good, it will expand to other areas that are nearby called “small 

town strategy”. Nowadays, dialect and regional films have gained significant popularity, seen from the income 

of the regional film which can make the second highest grossing film in 2017. 

 

KEYWORDS: Film, Dialect, Regional, Small town strategy 

 

1. บทนํา 

 ยพิุน จนัทร์เรือง (2530) ไดใ้ห้นิยามของคาํว่า ภาษาถ่ิน (Dialect) ไวว้า่หมายถึง ภาษาท่ีใชพู้ดแตกต่าง

กนัไปตามท้องถ่ินต่าง ๆ ท่ีผูพู้ดภาษานั้น ๆ อาศยัอยู่ หรือภาษาท่ีพูดในหมู่ชนชั้นหน่ึงชั้นใดโดยเฉพาะ ส่วน

ภาษากลาง หรือภาษามาตรฐาน หมายถึง ภาษาถ่ินท่ีใชเ้ป็นภาษาราชการ สาํหรับประเทศไทย คือ ภาษไทยกลาง 

หรือภาษาไทยกรุงเทพฯ นัน่เอง 
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 นอกจากน้ี เธียรชยั อิศรเดช (2555) ให้คาํอธิบายว่า ภาษาถ่ิน (Dialect) อาจหมายถึง ภาษาเฉพาะถ่ิน 

(regional dialect) หรือเฉพาะสังคม (social dialect) ก็ได้ ภาษาถ่ินมีลกัษณะเช่นเดียวกบัภาษาลกัษณะอ่ืนๆ คือ 

ประกอบด้วยถอ้ยคาํ สํานวน และสําเนียงท่ีบรรจุความคิดอ่านของคนในวฒันธรรมนั้ นๆ เอาไว ้จึงอาจเห็น 

“ตวัตน” ของคนผูเ้ป็นเจา้ของภาษาผา่นของภาษาของเขา  

 ภาษาไทยกลางเป็นเพียงวฒันธรรมร่วม (co-culture) ของภาษาไทยแต่ละถ่ิน ท่ีคดัสรรตดัทอนให้เหลือ

ใช้แต่ท่ีจะเป็นผนวกกับภาษาอ่ืนภายนอก สอดรับกับการตีความเร่ืองประเพณีหลวง-ประเพณีราษฎร์ (great 

tradition-little tradition) ท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมส่วนกลางกบัทอ้งถ่ินวา่มีลกัษณะของตกัตวง

ของดีๆ จากทอ้งถ่ินมาใช ้ภาษาถ่ินปรากฏผา่นส่ือมวลชนในรูปแบบ และช่องทางต่างๆ ลว้นส่งผลต่อการสร้างอตั

ลกัษณ์ของคนจากทอ้งถ่ินนั้นๆ เม่ือส่ือมวลชนนาํเสนอภาพคนไทยในแต่ละทอ้งถ่ิน โดยนาํเสนอการใชภ้าษาไทย

ถ่ินของบุคคลในทอ้งถ่ินเพ่ือแสดงตวัตนของบุคคล เน่ืองจากภาษาไทยถ่ินเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มทางสังคม 

เป็นภาษายอ่ยท่ีแสดงความแตกต่างของบุคคลตามตวัแปรดา้นทอ้งถ่ินท่ีผูพู้ดนั้นอาศยัอยู่ดงันั้นวิธีการนาํเสนอ

ภาษาไทยถ่ินพร้อม ๆ กบัการนาํเสนอภาพของคนจากทอ้งถ่ินผ่านส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ยอ่มเป็นการประกอบ

สร้างอตัลกัษณ์ของคนไทยในทอ้งถ่ินดว้ย  

 ส่ือมวลชนมีวตัถุประสงค์ในการใชภ้าษาไทยถ่ิน 6 ประการ คือ 1) เพ่ือการตลาด 2) เพ่ือสร้างความ

สมจริงของการนาํเสนอสาร 3) เพ่ือเป็นจุดขายหรือสร้างความโดดเด่นในการนาํเสนอสารของส่ือมวลชน 4) เพ่ือ

สร้างความสนุกหรือตลกขบขนั 5) เพ่ือสะทอ้นความหมายแฝงในการตีความแนวคิดหลกัในการนาํเสนอสาร และ 

6) เพ่ือการอนุรักษภ์าษาไทยถ่ินใหค้งอยูคู่่กบัสงัคมไทย (อรว ีบุนนาค และเก๋ แดงสกลุ, 2559) 

 ภาษาไทยถ่ินท่ีปรากฏผ่านส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ มีลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารส่ือสารท่ีแตกต่างกนัตาม

บริบทของการส่ือสาร ดว้ยเหตุผลทั้งดา้นนโยบายการดาํเนินงานของผูผ้ลิตส่ือนั้น ๆ หรือเหตุผลจากแผนการ

ตลาด และการประชาสัมพนัธ์จึงทาํให้ภาพภาษาไทยถ่ินมาพร้อมกบัอตัลกัษณ์ของคนในท้องถ่ินผูเ้ป็นเจา้ของ

ภาษามีความแตกต่างกนัไป  

  เปรมสิริ ภู่โภไคย (2552) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับทัศนคติ ความเห็น และความพึงพอใจของผูฟั้งใน

จงัหวดัเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถ่ินเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถ่ินจังหวดัเลย พบว่า ผูรั้บฟัง

รายการมีความคิดเห็นวา่ รูปแบบรายการข่าวทอ้งถ่ินควรใชภ้าษาถ่ินในการดาํเนินรายการ  รายการควรมีเน้ือหา

เก่ียวกบัการอนุรักษภ์าษาถ่ินเลยในรายกายวิทย ุเช่น รายการเพลงดงัในอดีต รายการลูกทุ่งเมืองเลย เป็นตน้ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติ “เห็นดว้ย” ต่อการใชภ้าษาถ่ินเลยในวิทยุกระจายเสียงทอ้งถ่ินมีความน่าเช่ือถือและ

เป็นทางการเช่นเดียวกบัการใชภ้าษาไทยกลาง 

 ภาษาถ่ินท่ีปรากฏผ่านส่ือภาพยนตร์ และส่ือโทรทศัน์จะปรากฏในรูปแบบการใชภ้าษาไทยถ่ินในการ

ส่ือสารของตวัละคร อรว ีบุนนาคและเก๋ แดงสกุล ไดท้าํการสาํรวจและตั้งขอ้สังเกตในเบ้ืองตน้ พบวา่ ภาษาไทย

ถ่ินในส่ือละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ไทยปรากฏทั้งการผลิตซํ้ าวาทกรรมชุดเก่าของภาษาถ่ินและผูใ้ชภ้าษาถ่ิน 

แสดงอตัลกัษณ์ในดา้น “ความเป็นบา้นนอก” “ความซ่ือ” “ความไม่ทนัคนในสังคมเมือง” “ความตลก” เช่น ละคร

เร่ือง มนตรั์กแม่นํ้ ามูล นาํเสนอภาษาไทยถ่ินอีสานผ่านละครโทรทศัน์ แมว้า่ผูผ้ลิตจะมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือสืบ

สานวฒันธรรมภาษา แต่สารท่ีนาํเสนอผ่านละคร คือ เน้ือหาของบทละครไดส้ะทอ้นให้เห็นอตัลกัษณ์ของชาว

อีสานผ่านตวัละครในเร่ืองท่ีใชภ้าษาไทยถ่ินอีสานในการส่ือสาร ไดแ้ก่ ความยากจนในชนบท การต่อสูก้บัระบบ
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ทุนนิยมจากสงัคมเมือง บุคลิกซ่ือสตัยข์องคนอีสานซ่ึงบางคร้ังนาํไปสู่ความไม่ทนัคนและการถูกเอาเปรียบ ละคร

จึงเป็นการผลิตซํ้ าวาทกรรมเก่าของภาษถ่ินอีสานและผูใ้ชภ้าษาถ่ินอีสานไปโดยปริยาย 

 ภาพยนตร์ไทยเร่ือง แหยมยโสธร เป็นภาพยนตร์ไทยเร่ืองแรกท่ีตวัละครส่วนใหญ่ในเร่ืองใชภ้าษาถ่ิน

อีสานเป็นภาษาหลกัในการส่ือสารควบคู่กบัคาํบรรยายตวัวิ่งเป็นภาษาไทยมาตรฐานตลอดทั้ งเร่ือง ภาพยนตร์

ดงักล่าวน้ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง ดงัจะเห็นไดจ้ากการสร้างภาคต่อถึง 3 ภาค การใชภ้าษาไทยถ่ินอีสาน

จดัเป็น “จุดขาย” ในการประชาสัมพนัธ์ภาพยนตร์เร่ืองน้ี เน่ืองจากผูผ้ลิตภาพยนตร์และนกัแสดงนาํ คือ คุณเพช็ร

ทาย วงษ์คาํเหลา หรือ หมํ่า จ๊กมก ซ่ึงเป็นคนอีสาน จึงตั้ งใจท่ีจะใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานตลอดทั้ งเร่ือง และจะ

ปรากฏการใชภ้าษาอีสานเช่นน้ีในภาพยนตร์ทุกภาค ทั้งน้ีก็เพ่ือตอ้งการสร้างเสน่ห์ใหแ้ก่ภาพยนตร์เร่ืองน้ี 

 ปัจจุบนัละครและภาพยนตร์ไทยส่วนหน่ึงใชภ้าษาถ่ินเพ่ิมมากข้ึน โดยเนน้อตัลกัษณ์ของภาษาไทยถ่ิน

ในดา้น “ความประณีต ความมีเอกลกัษณ์และสวยงามของวฒันธรรมทางภาษา” ผ่านวาทกรรม “การอนุรักษ์

ภาษาไทยถ่ิน” ท่ีปรากฏในละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ไทย โดยผูผ้ลิตละครโทรทศัน์มุ่งเนน้การใชป้ระโยชน์

จากภาษาไทยถ่ินใน 2 ดา้น คือ 1. เพ่ือความสมจริงของละคร กรณีท่ีตวับทละครตอ้งการนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั

คนในทอ้งถ่ินจึงจาํเป็นตอ้งสร้างความสมจริงในการใชภ้าษาของตวัละคร และ 2. เพ่ือวตัถุประสงคท์างการตลาด 

กล่าวคือ ผูผ้ลิตละครและภาพยนตร์ตอ้งการใชภ้าษาไทยถ่ินเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดึงดูดกลุ่มผูช้มผูใ้ชภ้าษา

ถ่ินเช่นเดียวกบัตวัละครในละครหรือภาพยนตร์นั้นๆ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาความสาํคญัของการผลิตภาพยนตร์ภาษาถ่ิน-ภาพยนตร์ภูมิภาค  

(2) เพ่ือใหผู้ส้ร้างและผูผ้ลิตภาพยนตร์เห็นถึงช่องใหม่ทางการตลาดของภาพยนตร์ 

 

3. ภาพยนตร์ภาษาถิ่น - ภาพยนตร์ภูมิภาค: กระแสใหม่ในวงการภาพยนตร์ 

 หากมองยอ้นกลบัไปพิจารณาภาพยนตร์ภาษาถ่ินในช่วงเวลาท่ีผา่นมา จะพบวา่การสร้างภาพยนตร์ภาษา

ถ่ินมีปรากฏมาเป็นระยะ ถ่ีบา้งห่างบา้งตามแต่ความสนใจของผูก้าํกบัและบริษทัผูผ้ลิต แต่ในระยะหลายปีมาน้ีมี

กระแสการสร้างภาพยนตร์ภาษาถ่ินเกิดข้ึนจาํนวนมาก แมจ้ะถูกมองวา่เป็นภาพยนตร์นอกกระแส แต่บางเร่ือง

กลบัไดรั้บการตอบรับท่ีดี ตวัอยา่งเช่น ภาพยนตร์เร่ือง ปัญญา เรณู (สร้างโดย บิณฑ ์บนัลือฤทธ์ิ, 2554) ภาพยนตร์

ใชภ้าษาถ่ินอีสานเกือบจะตลอดทั้งเร่ือง แมว้า่ภาพยนตร์จะไม่ไดใ้ชน้กัแสดงท่ีมีช่ือเสียง แต่ก็ไดรั้บเสียงตอบรับ

ค่อนขา้งดี ดว้ยเน้ือหาท่ีวา่จิตสํานึกสาธารณะในการร่วมกนัสร้างสรรค์สังคม สามารถถ่ายทอดความซ่ือ ความ

น่ารัก และสะทอ้นถึงชีวติอนัเรียบง่ายของเดก็อีสาน ผา่นกิจกรรมการแสดงทางวฒันธรรม คือ การแข่งขนัโปงลาง 

ทาํใหเ้กิดความงดงามของศิลปวฒันธรรมไทยอีสานท่ีนบัวา่จะหาชมไดย้าก 

 อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ ฮกันะ’สารคาม (สร้างโดย ธญัญว์าริน สุขะพิสิษฐ,์ 2554) ซ่ึงใชภ้าษาถ่ิน

อีสานเช่นกนั และไดพ้ระเอกชาวลาว ธนัวา สุระยะจกัร มาประกบคู่กบันกัแสดงหน้าใหม่ โดยมี ตุ๊กก้ี สุดารัตน์ 

บุตรพรหม เป็นตวัเดินเร่ือง ภาพยนตร์บอกเล่าเร่ืองราวความรักของวยัรุ่นชาวอีสาน และยงัสอดแทรกเร่ืองค่านิยม

ของวยัรุ่นท่ีรู้สึกอบัอายท่ีตอ้งพดูภาษาถ่ิน มองศิลปวฒันธรรมเก่าๆ อยา่งหมอลาํเป็นเร่ืองลา้สมยั 
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 การใชภ้าษาถ่ินในภาพยนตร์ระดบัภาพยนตร์เก่าแก่คลาสสิกคงไม่พน้ภาพยนตร์เร่ือง บุญชู (สร้างโดย 

บณัฑิต ฤทธ์ิกล, 2531) ท่ีไดรั้บความนิยมและมีการสร้างต่อเน่ืองหลายภาค ท่ีมีจุดขายสาํคญัอยูท่ี่ความซ่ือบริสุทธ์ิ

ของหนุ่มสุพรรณ พดูดว้ยสาํเนียงถ่ินสุพรรณตลอดทั้งเร่ือง 

 จากตวัอย่างต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่า ภาษาถ่ินสามารถสะท้อนอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินนั้นๆ 

ดังนั้ น  ภาษาถ่ินมีความเก่ียวขอ้งกับชนกลุ่มใดย่อมเป็นภาษาท่ีมีความสําคญัต่อชนกลุ่มนั้ นมากท่ีสุด (อุดม                   

พรประเสริฐ, 2546) การมีภาษาถ่ินหลากหลายยอ่มมีความสาํคญัต่อการส่ือสารของชนท่ีหลากหลายดว้ยเช่นกนั 

เช่น ภาษาถ่ินอีสานมีความสาํคญัต่อส่ือพ้ืนบา้นของคนอีสาน ภาษาถ่ินคาํเมืองก็มีความสาํคญักบัส่ือพ้ืนบา้นของ

คนภาคเหนือความแตกต่างหลากหลายน้ีมีลกัษณะความแตกต่างทางพ้ืนท่ีซ่ึงภาษา/สําเนียงเป็นตวัอย่างท่ีเป็น

รูปธรรมท่ีชดัเจนท่ีสุด และความหลากหลายในแง่พ้ืนท่ีน้ีไดก้ลายเป็น “อตัลกัษณ์” อนัเป็นรากฐานของวฒันธรรม

ในแต่ละแห่ง (กาญจนา แกว้เทพ, 2549: 66)  

 จากกระแสการสร้างภาพยนตร์โดยใชภ้าษาถ่ินในการดาํเนินเร่ือง ก่อให้เกิดภาพยนตร์อิสระ ท่ีสร้างโดย

สตูดิโออิสระ มีเน้ือเร่ืองใกลต้วัโดยเนน้เร่ืองในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงโดยเฉพาะ เนน้วถีิชุมชนหรือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ใชภ้าษาถ่ินตลอดทั้งเร่ือง เปิดตวัฉายในโรงภาพยนตร์ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  เป็นหลกั เราอาจเรียกภาพยนตร์ในลกัษณะ

น้ีว่า ภาพยนตร์ภูมิภาค ท่ีเห็นตวัอย่างไดช้ดัเจนท่ีสุดคือ ภาพยนตร์ภูมิภาคท่ีใชภ้าษาถ่ินอีสาน เป็นกลุ่มท่ีสร้าง

ภาพยนตร์ออกมามากท่ีสุด 

 ในปี 2560 มีภาพยนตร์ภูมิภาคท่ีใชภ้าษาถ่ินอีสานเขา้ฉายหลายเร่ือง ไดแ้ก่ ไทบ้านเดอะซีรีส์, ฮกัมัน่         

(In My Hometown), เข็มทะลุเหล็ก,อีปึก อศัจรรยว์นัแห่งศรัทธา, คุกจียอง แมงกุ๊ดจ่ี เกาEหลีเดอ้, มหาลยัคิดฮอด, 

ยองบ่าง เดอะมูฟวี่ ซ่ึงภาพยนตร์ท่ีประสบความสําเร็จอยา่งมากในเร่ืองรายไดแ้ละเสียงวิจารณ์จะมีเพียงไทบา้น

เดอะซีรีส์ เร่ืองอ่ืนๆเรียกไวว้า่ลม้เหลวก็วา่ได ้แมไ้ทบา้นเดอะซีรีส์จะถูกสร้างเพ่ือเนน้ความบนัเทิงเป็นหลกั แต่

ดว้ยความท่ีผูส้ร้างภาพยนตร์ทาํออกมาไดถึ้งทั้งความสนุกและความซาบซ้ึง ตวัภาพยนตร์ท่ีออกมามีความเป็น

ธรรมชาติและดูจริงใจ จึงทาํให้ภาพยนตร์ไดรั้บเสียงช่ืนชมปากต่อปากจนทาํรายไดอ้ยา่งน่าพอใจและมีการขยาย

โรงฉายออกไปในภูมิภาคอ่ืน ๆ จนสามารถทาํรายไดใ้นกรุงเทพฯ ไปเกือบ 8 ลา้นบาท ดว้ยความสาํเร็จดงักล่าวทาํ

ใหภ้าพยนตร์มีการสร้างภาคต่อซ่ึงเขา้ฉายในปีถดัไป 

 นอกจากนั้นในปี 2560 ภาพยนตร์เร่ือง ส่มภคัเส่ียน (สร้างโดย บุษราคมั วงษ์คาํเหลา, 2560) ทาํรายได้

สูงสุดอนัดบั 2 ของประเทศถึง 77 ลา้นบาท ซ่ึงมีภาษาถ่ินอีสานสอดแทรกภายในเร่ือง ไดรั้บทุนสร้างจากสตูดิโอ

ใหญ่และฉายวงกวา้งในทุกภูมิภาค ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีภาพยนตร์มี หมํ่า จ๊กม๊ก รับหน้าท่ีทั้ งนักแสดงนําและ

ผูอ้าํนวยการสร้าง นอกจากภาคอีกสานแลว้ ยงัมีภาพยนตร์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเอาใจผูช้มภาคใตอ้ย่าง มหาลยัววัชน 

(สร้างโดย บุญส่ง นาคภู่, 2560) ซ่ึงดดัแปลงมาจากบทเพลงยอดนิยมในภาคใตข้องวงพทัลุง ภาพยนตร์ประสบ

ความสําเร็จอย่างมากในภาคใต ้แต่กลบัไม่ประสบความสําเร็จในภูมิภาคอ่ืนๆ (“ยอ้นมองหนังไทยในปี 2017               

ปีแห่ง Young Blood, สารคดี และหนงัภูมิภาค”, 1 กนัยายน 2561) 
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4. กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง: ช่องทางใหม่ทางการตลาด 

 กลยทุธ์ท่ีนกัการตลาดไดส้ังเกตและนาํเอาแนวทางยทุธศาสตร์มาปรับใชใ้นโลกธุรกิจ กลยทุธ์ป่าลอ้ม

เมือง คือ การทาํตลาดจากพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัเขา้มาสู่ภายในเมืองหลวง หรือพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ โดยมีเคร่ืองมือทาง

การตลาดไม่วา่จะเป็นเร่ืองราคา ปริมาณ โปรโมชัน่ ฯลฯ ท่ีจะเอ้ือประโยชน์ให้ผูบ้ริโภคมากกวา่ท่ีจะไดก้บักลุ่ม

ธุรกิจ 

 กลยทุธ์ป่าลอ้มเมือง มีความเหมาะสมมากในกรณีท่ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการท่ีจะปะทะตรงๆ กบัคู่แข่ง

รายใหญ่เจา้ตลาดนั้น ๆ ซ่ึงข้ึนอยูท่ี่ตวัสินคา้ของผูป้ระกอบการ ถา้ตวัสินคา้ของผูป้ระกอบการไม่ใช่สินคา้เกิดใหม่

ในตลาดจริงๆ แต่เป็นสินคา้ท่ีมีวางขายอยูท่ัว่ๆ ไปและมีเจา้ตลาดตวัเต็งหน่ึงอยูใ่นตลาดนั้นๆ แลว้ดว้ย การท่ีราย

ใหม่จะลงไปลุยตลาดเปิดแบบนั้นเป็นเร่ืองยากลาํบากท่ีจะแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดมาได ้ดงันั้นในเกมธุรกิจท่ี

ตลาดมีเจา้ภาพถือครองสดัส่วนการตลาดไวอ้ยา่งมัน่คงอยูแ่ลว้ ผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ท่ีจะลงไปร่วมแบ่งเคก้ฐาน

ลูกคา้ แทบจะไม่มีช่องวา่งให้หาโอกาสทางธุรกิจกนัไดเ้ลย ถา้สินคา้ใดๆ ยงัไม่อยากถูกบดบ้ีก่อนท่ีจะพร้อมเปิด

เกมรบกนัจริงๆ ก็ควรเล่ียงเมือง ไปเปิดตลาดในต่างจงัหวดัก่อน ผลิตภณัฑท่ี์เลือกใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดน้ี ไดแ้ก่ 

เคร่ืองด่ืมบ๊ิกโคล่า หรือ ผลิตภณัฑท่ี์กลบัมาใหม่ในตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมอีกคร้ังอยา่ง RC Cola ท่ีกาํลงัเดินเกม

สูเ้งียบๆ ในตลาดรอบนอกเมืองอยูเ่ช่นกนั 

 นอกจากน้ียงัเหมาะกับผู ้ท่ี เพ่ิงเร่ิมตั้ งต้นทําธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก เพราะว่าในช่วงเร่ิมต้นธุรกิจนั้ น

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งมองหาวิธีเจาะกลุ่มลูกคา้ขนาดยอ่มๆ ให้อยูห่มดัก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ ขยาย

ฐานลูกค้าออกไปให้กวา้งมากข้ึน การสร้างโอกาสหรือจับจังหวะท่ีจะครองใจคนจาํนวนเล็กๆ ให้ประสบ

ความสําเร็จนั้ น น่าจะเป็นไปได้ง่ายมากกว่าท่ีจะวิ่งไปจับตลาดบนเลยในทันที เพราะถา้ไปปะทะตรงๆ กับ

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีเงินลงทุนสูง ผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีเงินทุนไม่สูงเท่าอาจประสบภาวะขาดทุนได้

ยกตวัอย่างจากกิจการของมหาเศรษฐีระดบัโลกอย่าง Sam Walton เจา้ของห้าง Walmart ห้างคา้ปลีกช่ือดงัของ

สหรัฐอเมริกาท่ีกวา่จะขยายสาขาออกไปในหลายๆ ประเทศไดน้ั้น ในช่วงตั้งตน้ของกิจการ Sam Walton เร่ิมจาก

ร้านเล็กๆ ร้านหน่ึงในเมืองชนบท เม่ือกิจการของร้านแรกได้รับผลตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ เขาก็ค่อยขยายสาขา

ออกมาโดยตั้งอยูไ่ม่ห่างจากกนันกัแลว้ก็เขยบิเพ่ิมจาํนวนสาขาใกลเ้มืองเขา้ไปเร่ือยๆ จนปัจจุบนัน้ีมีสาขามากกวา่ 

11,095 สาขาทัว่โลก ความสาํเร็จของหา้ง Walmart จึงเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองพิสูจน์วา่กลยทุธ์ป่าลอ้มเมืองเหมาะกบั

กิจการระยะเร่ิมตน้ท่ีมีรูปแบบร้านขนาดเลก็อยา่ง SME ช่วงเร่ิมตน้กิจการ 

 นอกจากน้ี กลยทุธ์ป่าลอ้มเมือง ยงัเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีอาศยังบประมาณค่าใชจ่้ายนอ้ย เพราะวา่

เม่ือฐานตลาดของกิจการอยูท่ี่ต่างจงัหวดั หรือตามเขตชานเมือง ทาํใหส้ามาถคุมเร่ืองงบประมาณไดง่้ายข้ึน และใช้

งบประมาณทางการตลาดนอ้ยลงดว้ย ทั้งเร่ืองของค่าเช่าพ้ืนท่ี, ค่าขนส่ง, ค่าแรงงาน บางผูผ้ลิตอยูใ่กลพ้ื้นท่ีแหล่ง

วตัถุดิบยิง่ทาํให้ประหยดัตน้ทุนลงไดอี้ก ไม่เพียงแค่ใชเ้งินนอ้ยอยา่งเดียว แต่การเปิดตลาดท่ีต่างจงัหวดัยงัช่วยให้

ไดฐ้านลูกคา้ปริมาณมากกวา่ในเขตเมือง ผูป้ระกอบการตอ้งไม่ถูกหลอกจากตวัเลขความหนาแน่นของประชาการ

กบัจาํนวนประชากร  เพราะในเขตเมืองคือความหนาแน่น เพราะเป็นเขตเมือง คนแออดั ส่วนต่างจงัหวดันั้ น 

จาํนวนคนเยอะกวา่ แต่ไม่จอแจกระจุกอยูจุ่ดเดียว 

 ความเป็นการตลาดแบบป่าลอ้มเมืองมุ่งเนน้ท่ีจะทาํธุรกิจกบัผูบ้ริโภคท่ีอยูต่่างจงัหวดัเป็นหลกั ซ่ึงตอ้ง

ยอมรับกันตามตรงว่าผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่ค่อยจะไดรั้บความสนใจจากธุรกิจยกัษ์ใหญ่สักเท่าไร ซ่ึงมกัจะเลือก                     
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กลยุทธ์การตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีจะสนองความต้องการของสังคมเมืองมากกว่า ด้วยเหตุ น้ี เองหาก

ผูป้ระกอบการเดินเขา้ไปหาและให้ความสําคญัแบบจริงใจกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี พวกเขาก็จะมีปฏิกิริยาในทางท่ีดี

และตอบสนองต่อสินค้าและบริการท่ีผูป้ระกอบการขายในทันที ซ่ึงมันจะช่วยให้ธุรกิจของผูป้ระกอบการ

กลายเป็นตวัเลือกท่ีดีในทรรศนะของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 

 

5. ภาพยนตร์ภาษาถิ่น-ภาพยนตร์ภูมิภาคกบักลยุทธ์การตลาดแบบ “ป่าล้อมเมือง” 

 ภาพยนตร์สร้างกระแสความสนใจการสร้างภาพยนตร์ภาษาถ่ิน คือ ภาพยนตร์เร่ือง ผูบ่้าวไทยบา้นอีสาน

อินด้ี (สร้างโดยอุเทน ศรีริวิ และจิณณพตั ลดารัตน์, 2557) ซ่ึงทาํรายไดถ้ล่มทลายในภาคอีสาน จนขยายโรงฉาย

ในกรุงเทพฯ และภูมิภาคอ่ืน และกลายเป็นตวัอยา่งสาํคญัของกลยทุธ์ป่าลอ้มเมือง ท่ีประสบความสาํเร็จ ทาํให้มี

ภาพยนตร์แนวน้ีถูกสร้างตามมาอีกหลายเร่ือง โดยลกัษณะของภาพยนตร์กลุ่มน้ีคือ มีฉากหลงัและตวัละครเป็น

อีสานเกือบทั้ งหมด แสดงให้เห็นวฒันธรรมและวิถีชีวิตแบบท้องถ่ิน มีนายทุนเป็นสตูดิโออิสระ ฉายในโรง

ภาพยนตร์ภาคอีสานเป็นหลกั ซ่ึงถา้กระแสดีจะเพ่ิมโรงฉายไปภูมิภาคอ่ืน 

ภาพยนตร์เร่ือง ไทยบ้านเดอะซีรีส์ (สร้างโดยสุรศกัด์ิ ป้องศร, 2560) เป็นตวัอย่างท่ีดีของภาพยนตร์

ภาษาถ่ินทีผลิตแบบภาพยนตร์ขนาดเล็ก จนบางคนเรียกเล่น ๆ วา่ ภาพยนตร์ SME ดว้ยงบประมาณท่ีจาํกดั ดงันั้น

โจทยส์าํคญัคือ สินคา้ตอ้งดี การรู้ตวัวา่เป็นภาพยนตร์นอกกระแส ผูก้าํกบัจึงไม่ด้ินรนฉายในวงกวา้ง แต่เนน้จบั

กลุ่มประชาชนภาคอีสาน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั พร้อมประชาสัมพนัธ์เอกลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี และ

สถานท่ีท่องเท่ียว ดว้ยแนวคิดวา่ ถา้ภาพยนตร์ไม่ดงัจะเปิดให้ดูฟรีทางยทููป (Youtube) ถา้มีคนดู  1 ลา้นคน ก็คุม้

กบังบประมาณ 2 ลา้นบาทแลว้ (เท่ากบัคนละ 2 บาท) (“ “ไทยบา้นเดอะซีรีส์” หนงัอีสานสุดปัง! ลุยภูมิภาคก่อน

บุกทัว่ประเทศ บทเรียนธุรกิจท่ีน่าศึกษา”, 1 กนัยายน 2561.)  

 ไทยบา้นเดอะซีรีส์ ประกาศตวัวา่เป็นหนังตลก วา่ดว้ยเร่ืองราวของวยัรุ่นหนุ่มสาวอีสาน จาลอด ผูบ่้าว

ไทยบา้น ข้ีอายชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยตอ้งมาจีบสาว 100 คน โดยเช่ือวา่ตอ้งมีสักคนท่ีตอบรับคาํของเป็นแฟน แต่

ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือการจีบสาวหน่ึงร้อยคนตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก จ่าลอดจึงไปสมคัรเป็นภารโรงท่ีโรงเรียนประถม 

ซ่ึงมี แกว้ เป็นครูฝึกสอน เน้ือเร่ืองยงัมีอีกดา้นหน่ึงของ ป่อง (เพ่ือนจาลอด) นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง เรียนจบจาก

กรุงเทพฯ ใหม่ ๆ ตอ้งการมาเปิดร้านสะดวกซ้ือในหมู่บา้น แต่พอ่ของเขากลบัไล่ให้ไปทาํนา ซ่ึงมนัไม่ใช่ทางของ

เขาเลย 

 นอกจากน้ี ไทยบา้นเดอะซีรีส์เป็นตวัอยา่ง หรือแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตร์ไทยเร่ืองอ่ืน ๆ  ดว้ย ทั้งใน

เร่ืองการใชง้บประมาณท่ีจาํกดั เพียง 2 ลา้นบาท ภาพยนตร์ไม่ตอ้งเจาะตลาดใหญ่ ฉายในกรุงเทพฯ เพราะตอ้งแยง่

ชิงพ้ืนฉายกบัภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีมีภาพยนตร์เขา้ใหม่เฉล่ียสัปดาห์ละ 3-4 เร่ือง และดว้ยงบประมาณท่ีจาํกดั 

เร่ืองการโปรโมท หรือประชาสัมพนัธ์ภาพยนตร์จึงเป็นไปไดย้ากเช่นกนั  ดงันั้น เม่ือไม่สามารถสู้รอบฉาย ไม่มี

งบประมาณการตลาด การเร่ิมฉายในภาคอีสาน และใหต้วัภาพยนตร์ทาํหนา้ท่ีโปรโมทตวัเอง จึงเป็นทางออกท่ีดี

ท่ีสุด  

 การตลาดท่ีดีสุดอยา่งหน่ึง คือ ปากต่อปาก การบอกต่อของคนดู ถา้ภาพยนตร์ดีจะรวดเร็วและรุนแรง

มาก และจะดีมาก ๆ เม่ือการบอกต่อนั้นเกิดข้ึนบนโลกโซเซียลมีเดีย เม่ือภาพยนตร์ดี กระแสแรง คนดูจาํนวนมาก 

สุดท้ายโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ จะอยากไดภ้าพยนตร์ไปฉายเอง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมดน้ีสามารถเรียกว่าเป็น               



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1270 

กลยุทธ์ป่าลอ้มเมือง เพราะดว้ยความเป็น “หนังไทยอีสาน” ท่ีพูดภาษาถ่ินอีสานทั้งเร่ือง จึงเลือกทดลองตลาด

ระดบัภูมิภาคก่อน ผลท่ีไดคื้อ การตอบรับท่ีดีเกินความคาดหมาย จนสามารถเขา้มาฉายในโรงภาพยนตร์กระแส

หลกัในเมืองกรุงไดส้าํเร็จ  

 การเปิดตวัภาพยนตร์ในภูมิภาค หรือกลยทุธ์ป้าลอ้มเมือง นบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของภาพยนตร์ภาษา

ถ่ินท่ีอาจมีงบประมาณน้อย การต่อรองกับโรงภาพยนตร์กระแสหลกัอาจเป็นไปได้ยาก การเลือกเปิดตัวใน

วงจาํกดั ในกรณีหมายถึง ภูมิภาคท่ีใชภ้าษาถ่ินเดียวกบัท่ีใชใ้นภาพยนตร์ เป็นทางออกท่ีดีทางหน่ึง เพราะถึงแม้

ภาพยนตร์ไม่ไดรั้บความนิยมมากนกั ก็อาจจะไม่ขาดทุนมากจนเกินไป แต่หากภาพยนตร์ไดรั้บความนิยมและมี

การบอกต่อแบบปากต่อปาก การแชร์ในโลกโซเซียลมีเดีย ก็อาจไดรั้บความสนใจจากโรงภาพยนตร์กระแสหลกั 

จนสามารถเขา้มาฉายในโรงภาพยนตร์กระแสหลกัในกรุงเทพฯ ไดใ้นท่ีสุด 

 ในทางกลบักนั แมว้า่กระแสการบอกต่อจะดีมาก ภาพยนตร์ไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดี หากแต่ในวงกวา้ง

แลว้ผูส้ร้างภาพยนตร์ยงัตอ้งพิจารณาวา่ภาพยนตร์ภาษาถ่ิน-ภาพยนตร์ภูมิภาคสามารถส่ือสารในวงกวา้ง ในท่ีน้ี

หมายถึง ตลาดภาพยนตร์ทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาถ่ินนั้น ๆ เป็นหลกัจะสามารถเขา้ใจ

สารท่ีผูส้ร้างตอ้งการส่งไดโ้ดยตลอดหรือไม่  ซ่ึงอาจมีการใส่คาํบรรยาย หรือซับไตเติล (Subtitle) เพ่ือให้ผูช้มท่ี

ไม่คุน้เคยกบัภาษาถ่ินนั้น ๆ เขา้ใจขอ้ความ หรือสารท่ีผูส้ร้างตอ้งการส่ือสารไดง่้ายข้ึน ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนทาง

การตลาดท่ีสาํคญัของภาพยนตร์ภาษาถ่ิน-ภาพยนตร์ภูมิภาค ดงัตวัอยา่งภาพยนตร์ภูมิภาคจาํนวนมากท่ีฉายในปี 

2560 ท่ีโดยส่วนใหญ่ไม่ประสบความสาํเร็จดา้นรายได ้มีเพียงภาพยนตร์เร่ืองผูบ่้าวไทยบา้น เดอะซีร่ีย ์เท่านั้นท่ี

ประสบความสําเร็จ (“ยอ้นมองหนงัไทยในปี 2017 ปีแห่ง Young Blood, สารคดี และหนงัภูมิภาค”,  1 กนัยายน 

2561) ดงันั้น ผูผ้ลิตและผูก้าํกบัควรพิจารณาขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ของการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดก่อนการผลิตดว้ย 

 

6. สรุป 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีการแยง่ชิงพ้ืนท่ีการฉายภาพยนตร์ยงัคงเป็นช่องทางหลกัท่ีสาํคญัในสร้างรายได้

ของภาพยนตร์ ดงันั้นภาพยนตร์ภูมิภาคท่ีเน้นการฉายในพ้ืนท่ีเฉพาะจึงเป็นทางออกหน่ึงของผูส้ร้างภาพยนตร์

อิสระ หรือสตูดิโอขนาดเล็กท่ีจะสามารถสร้างรายได้จากการฉายภาพยนตร์ และหากมีผลตอบรับท่ีได้อาจ

สามารถขยายโรงฉายไปในภูมิภาคอ่ืนๆ ได้อีกด้วย กลยุทธ์ป่าลอ้มเมืองยงัมีความเป็นไปได้ทางการตลาดใน

ขณะเดียวกนัผูส้ร้างและผูก้าํกบัตอ้งมีความเขา้ใจทั้งในเร่ืองวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน เพ่ือท่ีจะสามารถถ่ายทอด

ลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินนั้นๆ ออกมาอยา่งเป็นธรรมชาติ ผูส้ร้างหรือผูก้าํกบัเองจะตอ้งให้เกียรติทั้งความเช่ือ

ทอ้งถ่ิน วถีิชีวิต รวมถึงการให้เกียรติภาษาถ่ินและผูค้นท่ีใชภ้าษาถ่ินนั้นๆ ดว้ย เพ่ือให้ภาพยนตร์ภาษาถ่ินถูกผลิต

ออกมาในลกัษณะไม่ด้อยกว่าภาษาไทยกลาง รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สตูดิโอขนาดใหญ่หันมาให้

ความสาํคญัและเปิดโอกาสใหมี้การสร้างภาพยนตร์ภาษาถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเช่นกนั 
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 7. ข้อเสนอแนะ 

 (1) ควรมีการศึกษาแนวโนม้ทางการตลาดเก่ียวกบัภาพยนตร์ภาษาถ่ิน-ภาพยนตร์ภูมิภาคอยา่งจริงจงั  

 (2) ผูผ้ลิตและผูก้าํกบัภาพยนตร์ควรให้ความสําคญักบัการใชภ้าษาถ่ินในการผลิตภาพยนตร์โดยมอง

ภาษาถ่ินในฐานะความภูมิใจในการเป็นเจ้าของภาษา มองภาษาถ่ินในฐานะเคร่ืองมือสะท้อนอัตลกัษณ์ของ

ทอ้งถ่ิน นั้น ๆ 

 (3) ผูผ้ลิตและผูก้าํกบัภาพยนตร์ควรพิจารณาขอ้ดี ขอ้ดอ้ยทางการตลาดก่อนการตดัสินใจใชก้ลยทุธ์ป่า

ลอ้มเมือง หรือก่อนการผลิตภาพยนตร์ท่ีจาํกดัพ้ืนท่ีการฉาย 

 

8. เอกสารอ้างองิ 

 “กระแส “ย้อนยุค” มาแรง! ถึงเวลา “หนัง-ละคร” กลบัมาใช้ภาษาถิ่น”. สืบคน้เม่ือ 1 กนัยายน 2561, จาก 

http://www.komchadluek.net/ent/91579  

กาญจนา แกว้เทพ. 2554. ศาสตร์แห่งส่ือและวฒันธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสนัเปรสโปรดกัส์.  

“เก๋าเกมส์ธุรกจิ รู้จกั กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง”. สืบคน้เม่ือ 1 กนัยายน 2561, จาก 

https://moneyhub.in.th/article/business-trick-2-2/  
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เธียรชยั อิศรเดช. 2555. “ภาษาไทยถ่ินในส่ือมวลชน” Thai dialects in mass media. นิเทศศาสตรปริทศัน์, ปีท่ี 16  

ฉบบัท่ี 1. 

“ป่าล้อมเมือง กลยุทธ์การตลาดทีค่วรรู้” สืบคน้เม่ือ 1 กนัยายน 2561, จาก 

https://www.makewebeasy.com/blog/2015/07/กลยทุธ์ป่าลอ้มเมือง/  

เปรมสิริ ภู่โภไคย. 2552. “ทศันคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูฟั้งในจงัหวดัเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์

ภาษาถ่ินเลยของสถานีวทิยกุระจายเสียงทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย.” นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ

ส่ือสารมวลชน ภาควชิาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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ยพิุน จนัทร์เรือง. 2530. “ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเก่ียวกบัอิทธิพลของภาษาถ่ินลา้นนาท่ีมีต่อทกัษะการพดู

และทกัษะการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตการศึกษา 8.” ครุศาสตรมหา

บณัฑิต ภาควชิามธัยมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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บทคัดย่อ 

ในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS                

2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS และ3. เพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

และปัจจยัความรู้ความเขา้ใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้ผ่านการทดสอบภาษาและทกัษะการทาํงานท่ีประสงค์รายงานตวัและยื่นใบสมคัรเพ่ือไป

ทาํงานท่ีเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS คร้ังท่ี 5 จาํนวน 339 คน ทาํแบบสอบถามหลงัจากนั้นนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใต้

ภายใตร้ะบบ EPS ในระดบัมาก มีความรู้ความเขา้ใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ 

EPS ระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบั

แรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ยงัพบว่า เพศ อาย ุสถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบั

ความรู้ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ 

EPS ไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ, แรงงาน, การยา้ยถ่ิน, ระบบ EPS 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1.To study the motivation level of the worker migration to South 

Korea under the EPS system 2.To study the understanding level of the worker migration to South Korea under 

the EPS system and 3.To compare the motivation level of the worker migration to South Korea under the EPS 

system by personal factors and understanding.  This was a quantitative research through a questionnaire 

approach, and the sampling group was who already passed language test and proficiency test and applied for job 

at 5th recruitment of workers migrating to South Korea under EPS system of 339 samples. Data were analyzed 

through descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA 

statistics at the significance level of 0.05. 

The study found that the level of motivation and understanding of the worker migration to South 

Korea under the EPS system were high. As for hypotheses testing, it found out that different monthly income 

led to different level of motivation However, differences in gender, age, status, number of family members, 

education, occupation and understanding did not lead to the different level of motivation of the worker at 0.05 

level of statistical significance. 

 

KEYWORDS: Motivation, Worker, Migration, The EPS system 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การทํางานไม่จาํเป็นต้องทําแค่ในประเทศบ้านเกิดเท่านั้ น แต่แรงงานสามารถยา้ยถ่ินไปทํางานยงั

ต่างประเทศไดด้ว้ย  แรงงานท่ีออกไปทาํงานต่างประเทศถือเป็นส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของหลาย

ประเทศทั่วโลก นอกจากจะช่วยพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศท่ีได้เขา้ไปทาํงานแลว้ ยงัไดมี้การนําเงินตรา

กลบัไปประเทศบา้นเกิด สร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวและเกิดการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย ในส่วน

ของรายได้ท่ีแรงงานไทยยา้ยถ่ินแบบถูกกฎหมายส่งกลับเข้าประเทศ ปี 2558 มีจํานวน 82,326 ล้านบาท

(ประชาชาติธุรกิจ, 2559) ในปีเดียวกนั ประเทศท่ีแรงงานไทยเดินทางไปทาํงานมากท่ีสุด10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

ไตห้วนั 74,676 คน อิสราเอล 19,583 คน เกาหลีใต ้19,243 คน ญ่ีปุ่น 5,533 คน สิงคโปร์ 5,286 คน สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ 4,153 คน ฮ่องกง 2,234 คน กาตาร์ 2,215 คน บรูไน 1,974 คน และมาเลเซีย 1,753 คน(voice tv, 2559) 

แรงงานไทยนั้ นได้มีการยา้ยถ่ินทาํงานไปยงัภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ในปี 2560 รายได้ท่ีแรงงานในต่างประเทศ

ส่งกลบัผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย มี จาํนวน 126,647 ลา้นบาท(กรมการจดัหางาน กองบริหารแรงงาน

ไทยไปต่างประเทศ, 2560)  

การยา้ยถ่ินของแรงงานไร้ฝีมือนั้นมีทั้งแบบถูกกฎหมายโดยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

กรมการจดัหางาน และการยา้ยถ่ินแรงงานแบบผิดกฎหมายหรือท่ีเรียกวา่แรงงานเถ่ือนท่ีลกัลอบหลบหนีเขา้เมือง

เพ่ือขายแรงงาน โดยแรงงานเถ่ือนตอ้งการเขา้ไปทาํงานในประเทศท่ีไม่ตอ้งขอวีซ่าเขา้ประเทศ ตอ้งการแรงงาน

ไร้ฝีมือ มีการใหค้่าแรงท่ีอตัราสูง ประเทศเป้าหมายท่ีแรงงานเถ่ือนของไทยตอ้งการเขา้ไปทาํงานมากประเทศหน่ึง

คือประเทศเกาหลีใต ้หรือ สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคนไทยสามารถเดินทางไปประเทศเกาหลีใตโ้ดย
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ไม่ตอ้งทาํวีซ่าและอยู่ไดน้านถึง 90 วนั ก่อนท่ีประเทศเกาหลีใตจ้ะมีกฎหมายว่าดว้ยการจา้งแรงงานต่างชาติใน

ปี2547 นั้นไม่อนุญาตให้คนงานต่างชาติทาํงานในเกาหลีใต ้แต่แรงงานไทยมีการเร่ิมเดินทางเขา้ไปทาํงานใน

เกาห ลีใต้อย่างเห็น ได้ชัดตั้ งแต่ ปี  2531 เน่ืองจากการเร่งพัฒ น าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้โดยเฉพ าะใน

ภาคอุตสาหกรรมจนไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่(NICS) และสถานประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) ของเกาหลีใต้ขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงแรงงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือแรงงานฝีมือ 

(Skilled Labor) ผูท่ี้มีความรู้ทางทฤษฎีและเชียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ สามารถคิดวิเคราะห์แกไ้ขและ

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาขอ้ผิดพลาดจากการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง แรงงานก่ึงฝีมือ (Semi-skilled Labor) ผูท่ี้มีความรู้

ทางทฤษฎีและปฏิบติัในส่ิงท่ีมีความชาํนาญเพียงบางส่วนของงานอาชีพ และแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) ผู ้

ท่ีทาํงานโดยใชก้าํลงักาย ไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญ เพียงไดรั้บคาํแนะนาํบา้งเล็กนอ้ยก็สามารถทาํงาน

ได้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการเหล่าน้ีคือขาดแรงงานไร้ฝีมือซ่ึงเกิดจากแรงงานเกาหลีใต้ขยบั

สถานภาพการทาํงานดว้ยการศึกษาและไดรั้บการพฒันาฝีมือแรงงานท่ีสูงข้ึน และเกิดจากค่านิยมของคนเกาหลีใต้

ท่ีไม่นิยมทํางานประเภท 3D คือ งานยากลําบาก (Difficult) งานสกปรก (Dirty) และงานเส่ียงอันตราย 

(Dangerous) โดยงานประเภท3Dน้ีใชแ้รงงานไร้ฝีมือเป็นหลกั และท่ีสาํคญัค่าจา้งแรงงานในเกาหลีใตท่ี้เพ่ิมสูงข้ึน

อยา่งรวดเร็วเป็นเหตุจูงใจใหแ้รงงานต่างชาติหลัง่ไหลเขา้ไปทาํงานในเกาหลีใตม้ากข้ึนเร่ือย ๆ 

จากปัญหาแรงงานต่างชาติลกัลอบเขา้ประเทศทาํให้วนัท่ี 16 สิงหาคม ปี 2546 ประเทศเกาหลีใตไ้ด้

ประกาศกฎหมายวา่ดว้ยการจา้งแรงงานต่างชาติและเร่ิมนาํมาใชใ้นวนัท่ี 17 สิงหาคม ปี 2547 เพ่ือจดัระบบการ

วา่จา้งแรงงานต่างชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลเกาหลีใตจ้ะเป็นผูค้ดัเลือกประเทศผูส่้งแรงงานและกาํหนด

โควตาของแรงงานต่างชาติแต่ละปี รวมทั้งกาํหนดเพดานการจดัส่งแรงงานต่างชาติแต่ละประเทศ กล่าวไดว้า่เป็น

การยา้ยถ่ินแรงงานไร้ฝีมือไปยงัประเทศเกาหลีใตแ้บบถูกกฎหมายและอยูภ่ายใตร้ะบบอนุญาตจา้งงานแรงงาน

ต่างชาติ (Employment Permit System: EPS) การอนุญาตจา้งงานแรงงานต่างชาติจาํกดัให้วา่จา้งแรงงานต่างชาติ

ไดใ้น 5 ภาค ไดแ้ก่ (1)ภาคอุตสาหกรรม (2)ภาคก่อสร้าง (3)ภาคเกษตรและปศุสัตว ์(4)ภาคประมง (5)ภาคบริการ 

ซ่ึงประเทศไทยเป็น 1 ใน 16 ประเทศท่ีไดรั้บคดัเลือกให้แรงงานไร้ฝีมือเขา้ไปทาํงานภายใตร้ะบบ EPS โดยในแต่

ละปีประเทศไทยไดรั้บโควตาในการส่งแรงงานไร้ฝีมือภายใตร้ะบบEPSจาํนวน 5,000 คน และสามารถทาํงานใน 

3 ภาค ไดแ้ก่ (1)ภาคอุตสาหกรรม (2)ภาคก่อสร้าง (3)ภาคเกษตรและปศุสัตว ์(ฝ่ายจดัส่งไปทางานสาธารณรัฐ

เกาหลี EPS, 2561) 

จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาถึงแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงาน

ไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS โดยประชากรท่ีทาํการสาํรวจคือผูท่ี้ผา่นการทดสอบภาษาและทกัษะการ

ทาํงานท่ีประสงค์รายงานตวัและยื่นใบสมคัรเพ่ือไปทาํงานท่ีเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS คร้ังท่ี 5 เพ่ือศึกษาว่า

สาเหตุใดท่ีทาํให้ประชากรกลุ่มน้ีมีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบEPSและมี

ความรู้ความเขา้ใจในระบบEPSมากนอ้ยเพียงใด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS  

2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS  
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3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัความรู้ความเขา้ใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใต้

ระบบ EPS  

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ Beach (1976) กล่าวว่า แรงจูงใจหมายถึง ความเต็มใจท่ีจะใช้พลงัเพ่ือให้

ประสบความสาํเร็จในเป้าหมาย (Goal) หรือรางวลั (Reward) การจูงใจเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการกระทาํของมนุษย์

และเป็นส่ิงท่ีย ัว่ยใุห้คนไปถึงซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์มีสัญญาเก่ียวกบัรางวลัท่ีไดรั้บ Steer and Porter (1979: 5) ไดใ้ห้

ความหมายของแรงจูงใจไว ้คือ ส่ิงท่ีเป็นพลงักระตุน้ให้แต่ละบุคคลกระทาํพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีช้ีทิศทาง หรือ

แนวทางให้บุคคลกระทาํพฤติกรรมเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของแต่ละคนและเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนรักษาพฤติกรรม

นั้น ๆ ใหค้งอยู ่

แนวคิดเกีย่วกับความรู้ความเข้าใจ สุภาพ ฉัตราภรณ์ (2539: 33) กล่าววา่ ความรู้ คือ ความสามารถใน

การจดจาํ และการทบทวนความจาํเร่ืองเฉพาะและเร่ืองทัว่ๆ ไป วิธีการและกระบวนการ หรือการจาํรูปแบบหรือ

โครงสร้าง ซ่ึงเป็นความจริง ขอ้เท็จจริง ความรู้และกฎเกณฑ์ บุคคลนั้นเสมือนมีล้ินชกัท่ีบรรจุความรู้ต่างๆ และ

สามารถดึงออกมาใช้ประโยชน์ไดต้ามความตอ้งการ ชนาทิป  อ่อนหวาน (2553: 63) กล่าวว่า ความเขา้ใจ คือ 

ความสามารถในการท่ีคนขยายความรู้ความจาํใหไ้กลออกไปจากเดิมอยา่งสมเหตุสมผล 

แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ  สุภางค์ จันทวานิช และคณะ (2546: 6-15) ได ้ให้

ความหมายการยา้ยถิ่นระหว่างประเทศ (International Migration) ไวว้ ่า การเคลื่อนยา้ยของประชากร

จาํนวนมากขา้มพรมแดนจากประเทศท่ีตนเป็นพลเมืองหรือพาํนักอยู่ไปยงัประเทศอ่ืนเพื่อดาํรงชีวิตเป็น

เวลายาวนาน เพื่อกระทาํกิจกรรมท่ีได้รับค่าตอบแทน ในส่วนของกลุ่มเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคไดอ้ธิบาย

วา่ มนุษยต์ดัสินใจยา้ยถ่ินดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ดงันั้น ผูย้า้ยถ่ินจึงเป็นผูย้า้ยถ่ินทางเศรษฐกิจ ปัจจยัดึงดูดท่ี

สาํคญัทาํให้มนุษยย์า้ยถ่ิน ไดแ้ก่ ค่าจา้งท่ีสูงข้ึนและโอกาสการไดง้านทาํ แต่นักสังคมวิทยาวิเคราะห์การยา้ยถ่ิน

ขา้มประเทศแตกต่างไปจากนกัเศรษฐศาสตร์ นกัสังคมวิทยาพิจารณาวา่ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรทางเศรษฐกิจเป็นตวั

แปรเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้ นของระบบการยา้ยถ่ินฐาน โดยเห็นว่าการยา้ยถ่ินเป็นระบบท่ีครอบคลุมปัจจัยทั้ ง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม กฎหมาย และการเมืองระหวา่งประเทศ  

แนวคดิเกีย่วกบัแรงงาน จารุดา เตม็โชค (2557) กล่าววา่ แรงงานคือกาํลงัของมนุษย ์(Human Effort) ไม่

ว่ากาํลงันั้นจะเป็นกาํลงัทางร่างกาย และหรือกาํลงัทางสมอง เพ่ือปฏิบัติงานใด ๆ ให้ได้เศรษฐทรัพยม์าบาํบัด

ความตอ้งการ ประเภทของแรงงานแบ่งออกเป็น (1) แรงงานไม่มีฝีมือ (Unskilled Labor) (2) แรงงานก่ึงฝีมือ 

(Semiskilled Labor) และ(3) แรงงานฝีมือ (Skilled Labor) 

ระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาต ิEPS มีวตัถุประสงคเ์พ่ือคุม้ครองโอกาสในการทาํงานของคน

เกาหลีใต ้แกปั้ญหาขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยอนุญาต

นายจา้งท่ีไม่สามารถว่าจา้งแรงงานในประเทศ ให้สามารถว่าจา้งแรงงานต่างดา้วในจาํนวนท่ีเหมาะสมอย่างถูก

กฎหมาย รวมทั้ งป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ ทั้ งน้ีกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงาน

ต่างชาติ ไดป้ระกาศเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม ปี 2546 และเร่ิมนาํมาใชใ้นวนัท่ี 17 สิงหาคม ปี 2547 เพ่ือจดัระบบการ
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วา่จา้งแรงงานต่างชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลจะเป็นผูค้ดัเลือกประเทศผูส่้งแรงงานและกาํหนดโควตา

ของแรงงานต่างชาติแต่ละปี รวมทั้งกาํหนดเพดานการจดัส่งแรงงานต่างชาติแต่ละประเทศ ระบบEPSจาํกดัให้

วา่จา้งแรงงานต่างชาติไดใ้น 5 ภาค ไดแ้ก่ (1) ภาคการผลิต (2) ภาคก่อสร้าง (3) ภาคเกษตรและปศุสัตว ์(4) ภาค

ประมง และ(5) ภาคบริการ(ฝ่ายแรงงานประจาํสถานเอกอคัรราชทูตกรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, 2560) 

โดยผูท่ี้จะสามารถสมคัรและรายงานตวัเพ่ือข้ึนรายช่ือรอเรียกจากนายจา้งเกาหลีใตไ้ดน้ั้นตอ้งผา่นการสอบ Point 

System คือการสอบ2อย่าง ได้แก่ ภาษาเกาหลีท่ีเรียกว่า EPS TOPIC เม่ือสอบภาษาผ่านแล้วถึงจะมีสิทธ์ิสอบ

ภาคปฏิบติั โดยผลการสอบมีระยะเวลา 2 ปี 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใต้

ภายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงั

ประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงั

ประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ิน

แรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการ

ยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ิน

แรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงั

ประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.7 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ิน

แรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS 

ท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงในในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั 

 

6. วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ผ่านการทดสอบภาษาและทักษะการทํางานท่ีประสงค์

รายงานตวัและยื่นใบสมัครเพ่ือไปทํางานท่ีเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS คร้ังท่ี 5 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 กันยายน  

พ.ศ. 2561) จาํนวนทั้งส้ิน 2,195 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือผูท่ี้ผ่านการทดสอบภาษาและทกัษะการทาํงานท่ีประสงคร์ายงานตวัและยื่นใบสมคัร

เพ่ือไปทาํงานท่ีเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS คร้ังท่ี 5 โดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี ใช้

สูตรการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งท่ีทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนของ Taro Yamane (1937) โดยกาํหนดให้มี

ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 จากการคาํนวณพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจาํนวน

ทั้งหมด 339 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประกอบดว้ยทั้งหมด 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 

สมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งรับผิดชอบ ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 7 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใต้

ระบบ EPS เป็นคาํถามแบบใชเ้ลือกใช่หรือไม่ จาํนวน 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดบัแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใต้

ระบบ EPS ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวนทั้งหมด 20 ขอ้ 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั โดยการนาํแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนนาํไปทดสอบความ

เท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีได้จดัทาํข้ึน จากแนวทางการตรวจ

เอกสารและให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์การวิจัย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการทําแบบสอบถามและนําเสนอ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ของคาํถามในแต่ละขอ้ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ี และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่องเพ่ือ

เหมาะสมแก่การดาํเนินการขั้นต่อไป 
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2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสร้างไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง 

(Try Out) จาํนวน 30 ชุด โดยทาํการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค ในการทดสอบความเช่ือมัน่

ของมาตรวดัของขอ้คาํถามในแบบสอบถาม ตามแบบ Cronbach’s Alpha ไดค้่าความเช่ือมัน่ภาพรวมเท่ากบั 0.873  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา และ

ทดสอบสมมติฐาน การวจิยั มีดงัต่อไปน้ี  

1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล

ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส สมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งรับผิดชอบ ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วเิคราะห์โดยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ ความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

2.1 ค่า t-test ใชใ้นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ ท่ีสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  

2.2 ค่า One Way ANOVA ใชใ้นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีสามารถ จาํแนกไดเ้ป็น 

3 กลุ่มข้ึนไป  

 

7. สรุปผลการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานจาํนวน 2 สมมติฐาน สรุปผลไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แรงจูงใจในการย้ายถิ่น

แรงงานไปยังประเทศ

เกาหลใีต้ภายใต้ระบบ 

EPS 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้

ความ

เข้าใจ 

เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส 

สมาชิกใน

ครอบครัว 

ระดบั

การศึกษา 

อาชีพ รายได้

เฉลีย่ต่อ

เดือน 

ภายในประเทศ -  - -  -  - 

ประเทศเกาหลีใต ้ - - - - - -  - 

ภาพรวม - - - - - -  - 

หมายเหตุ:  หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

จากตารางท่ี1 ในการวจิยัคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการทดสอบไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใต้

ภายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั แบ่งออก 

สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลี

ใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลี

ใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที่ 1.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงาน

ไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ิน

แรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงั

ประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.6 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศ

เกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.7 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไป

ยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้

สมมติฐานที่ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใต้

ภายใตร้ะบบ EPS ต่างกนั มีแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ไม่แตกต่าง

กนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งร้อยละ 51.3 เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 19 -25 ปี ร้อยละ 38.3 สถานภาพโสด ร้อย

ละ 76.7 มีสมาชิกในครอบครัว 4 – 6 คน ร้อยละ 51.6 มีการศึกษา ปวช. หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 52.5 

ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 29.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 54.9 

แรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ใน

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS มาก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงั

ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS จากปัจจัยประเทศเกาหลีใต้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 และจากปัจจัย

ภายในประเทศในระดบัมากเช่นกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 

ระดับความรู้ความเข้าใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใต้ระบบ EPS ของกลุ่ม

ตวัอยา่งไดแ้บ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัความรู้ความเขา้ใจน้อย ระดบัความรู้ความเขา้ใจปานกลาง และระดบั

ความรู้ความเขา้ใจมาก ผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีความรู้ความเขา้ใจในการ

ยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ในระดบัมาก 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวจิยั แรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ผูว้จิยัมี

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศ

เกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ในระดบัมาก อาจเป็นไปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งน้ี คือ ผูท่ี้ผ่านการทดสอบภาษาและทกัษะ
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การทาํงานท่ีประสงคร์ายงานตวัและยื่นใบสมคัรเพ่ือไปทาํงานท่ีเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS คร้ังท่ี 5 จึงมีความรู้

ความเขา้ใจในลาํดบัขั้นตอนการคดัเลือก การจา้งแรงงานต่างชาติ และขอ้กาํหนดในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงั

ประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS เป็นอยา่งดี เพราะผูท่ี้สอบผ่านไดมี้การศึกษาขั้นตอนโดยรวมของระบบEPS 

และส่วนใหญ่ไดล้งเรียนภาษาเกาหลี ณ สถาบนัสอนภาษาเกาหลีเพ่ือสอบ EPS-TOPIK โดยเฉพาะทางสถาบนั

สอนภาษาจึงไดมี้การแนะนาํขั้นตอนต่างๆของระบบEPS 

ผลจากระดบัแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS ของกลุ่มตวัอยา่ง 

พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS 

ในระดบัมาก พิจารณาแต่ละปัจจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลี

ใตภ้ายใตร้ะบบ EPS จากปัจจยัภายในประเทศและจากประเทศเกาหลีใต ้ในระดับมาก ในส่วนของแรงจูงใจ

ภายในประเทศเกิดจากครอบครัวสนบัสนุนในการไปทาํงานท่ีเกาหลีใต ้ค่าจา้งภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการ

เล้ียงชีพ ดงันั้นรัฐบาลควรท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริมอาชีพหรือการจา้งงานใหเ้พ่ิมข้ึนใหเ้พียงพอ อีกทั้งยงัควรท่ี

จะตอ้งปรับค่าจา้งแรงงานภายในประเทศเพ่ือท่ีจะมีค่าใชจ่้ายเพียงพอสาํหรับเล้ียงดูตวัเองและครอบครัว 

อีกทั้งจากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงในในการยา้ยถ่ิน

แรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS แตกต่างกนั เป็นตวับ่งช้ีไดว้า่แรงจูงใจท่ีสาํคญัมาจากเร่ืองของ

รายไดภ้ายในประเทศ รัฐบาล นายจา้ง หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรท่ีจะเห็นความสาํคญัในเร่ืองน้ี และแกไ้ขปัญหา

เพ่ือท่ีจะทาํใหแ้รงงานไทยมีรายไดท่ี้เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีอาจจะส่งผลต่อการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS เช่น 

การชกัจูงจากเพ่ือน ญาติมิตร หรือคนรู้จกัท่ีทาํงานอยูใ่นเกาหลีใตอ้ยูแ่ลว้หรือเคยทาํงานอยูใ่นเกาหลีใต ้อุปสงค์

สาํหรับแรงงานต่างชาติในเกาหลีใต ้และการแพร่หลายของบริษทันายหนา้หรือตวัแทนหางานในรูปแบบต่าง ๆ 

เป็นตน้ 

ควรวิจยัศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตร้ะหว่างแรงงาน 

EPS และแรงงานผิดกฎหมาย 

ควรศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการการยา้ยถ่ินแรงงานไปยงัประเทศเกาหลีใตภ้ายใตร้ะบบ EPS 

เพ่ือปรับปรุง และพฒันาระบบ EPS ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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